Dnia 11 Marca.

d. 28 Lutego (11 Marca) 1884 r.

WTOREK.

CENA. OG:t.OSZEŃ:

w

Za jeden wiersz petitem lub za jego
miejsce;
Zwykłe ogłoszenia: za 1 raz 7 kop"
za 2 razy 13 k" Zll 3 razy 18 k., za 4,

Łodzi:

Ro~znie

,
Pólrocznifo/
Kwartalnie

rs.9k.-" 4, k, 50
"

2 k. 50

w Królestwie i Cesarstwie:
Rocznie .
rB. 12 k.Półrocznie • • • • • • "
6 k. 50

pismo

-Cena pojedynczeiO numeru 5 kop.

przemysłowe,

handlowe i literackie.

razy 22 k., za l) razy 25 k" 7.a tl razy
28k. za wi{:cej razy po 4 k, za kazdyrllz
Nekrologi: za każdy wiersz 12 kop.
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop.
Slałe 3 wierszowe ogłoszenia adreso
we, rs, 2 miesięcznie,

"

Kalendarzyk.
Dziś:

Konstantyna Wyznawcy.
Jutro: Grzegorza Papieża Dokt. Kośc.
W scMd 8ł~ńca o godz. 6 m. 27. Zachód godz. 5 m. 54.
Długość dma godz. 11m. 27. Przybyło dnia godz. 3 m.49,

°

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administraoyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajoh~
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi.
Rękopisy ,nadesłane bez zastrzeżenia - nie
będą zwracane.
-

Biuro Redakcyi i Administracyi
ulica Cegielniana Nr.

~'ł/b ..

ADRES TELEGRAFICZNX:

K-UŁAKO-WSKI~ ŁÓDŹ.

KORESPONDENCYE.

Z TYGODNIA.
Ńiespodz1ewllna

nominacya na felietonistIl. _ Ni to,
pogodzie i wygo1zie,-Pnstki w telltrze.Przyczyny·tego.-Leszczyński w ~dzi.-Przed8ta.wienie mies~ne, -Rywalizacya czy emulacya;Projekt neutraln~O dyalektu.-Panie Dowiakowska
i Szenk.-Kólko lIteracko-artystyozne i odczyty pnb1iczne.-Polemika z 'powodu odczytu Kościelskie:'
go.-Pooieszaj%ce objawy.-Rozczarowanie,

m

019'00

Ozytelnicy uasi , przyzwyczajerii do stalegofelietollu "z tygodnia," zdziwili się zape~ne, nie ujrzawszy w niedzielnym llmuerio: zwykłego .odcink&. Przyznam się, że
i' ja· dziwiłem się temu i· gubilem się
w domyslach, co mogło sprowadzić zastój
w rubryce tygoduiowej:-czy "Palestrant"
statecznie w "prakthkA,"
czy zawszedł
O
l'
głębiony w "kontemplacyac" epostnych,
razem 'z g:towi! i ducha posypał popiołem,
naprózno sililem się dociec. Muszę 'Przyznać źe jako szczery zwolennik pIsma,
~~iłem siEJ nieco tym brakiem. Nolens
'Vote'ns . jednakie pogodzić się musiałem z
rteczjwistościf/: i-pocz~le'rn skrzEJtnie przeglit:dac welnę~, bawełnę, 'zboże, targiwar:s'2:awskieetc.'etc.
,.
,
.
.. l
Zajęcie to mOJe przerwało ml weJś~le. ubione~() i szanowanego tak przezemme Jak
ipr~~z wszystkich r6wnie gorliwych zwolennill:ów Dziennika" tutejszegO radcy."
'Pó '.pi~rws:!'ych cereU:oniach powitalnych, 0znaJltuł mlSzauowny mecenas ze zwykl~.80bie emfaŹIJI, ze redakcya wyslalago Jako
delegatf>r.do oświadczenia mi, iż zamianowany zostałem stalym felietonistą, "dwutygodniowym" Dziennika.
Kto 9:406by raz w życiu miał do czynie,

.,

n!a ~ "radci!:, teu WIe, Jak trudno oprzec wny dyrektor' są,dzim 'ad k ż"
.'"
8Ha Jego naleganiom; nie pomogły żadne na pustek w' t~atrze Yl;ż na, ,e, P!zyczy~ k?w W c~Iu nlOzhWl.e, na.Jlep~zego, wyk?na
protestacye z mej strony' na wszystkiaar- Ogólna st nac a
. t Y g1:~bIeJ Jeszcze. Ula całośCI. Znaczn1eJsztj, cZEJsc WIdOWISka.
gU?lenty, jedntj, tylko. stY~zalem odpowiedź: ją,ce silil 1rawle ~odrie~~rachb Ph'tarza- podjęli ~rtyśc~ trupy paJ:a Puchniewskie~oj
"me masz pan racyl am w teoryi ani w upadki" będą,ce
l ś e t ~n ~ctwa, graJl! om DOWIelll w dwoch komedyach, Ja.praktyce" i, rzecz oczywista, musi~em się ~szystk~ to razem s "~a~,ną,.Ze aJeDlUl~~'- k~ to w 'IWujaszku Alfonsa" i "Dwóch
zgo,dzić, . St,ajęzat,em przed wami, szano~ tak uczAszczanym ?akb la't teatr Dl~ J,e~t ~hznach," a prócz tego" odtailCzyć 1llaj~
t l
d b'
l ' , J
Y ego w nneśC1e Jeszcze mazura kr ko k
d
d
~m czy e mcy, z pIel'wszym e lUtem mo- przeszło stotysiącznem spod'
ć'
l
",
a ws lego,:-~o cz~s g y
lm n~ ,tern polu; stawać, zaś hędEJ zapewne żalo. Wreszcie i sam .. P~~~:~ SI~ na ~ artyŚCI memle,ccy poprzestalI ,Jedymo, !13.
częsCIeJ, gdyż u~y~o mme do jJrzeprz@gu ze winy lllusiwziąć na slo'c b kiewskl C2.ęsc Oifenbachows~cm ,,'~ eselu ~}rzy la~m."
stalym pracowlllklem "Palestrantem. n I
.Jak Goethe rz k J • ar "
.
. Podobno p18rwotme zam,lerzano Jeszcze
Wierny staroświcc~iej t:adycyi, za?zJ:na,m tla! wiliJcej światł~!"~ak 0p~ahl~~z:~~ał. 'lś~a= w,Ięks~ą; wyw:ołać emu1~cyę lt? w ,ten ~pood ... pogo~y, tak zmIennej w obecneJ ZImIe. jąca teatr, woła: kobiet!· wi ? z,!le,,, a so~, t'<e dWIe dyrektoIOwe śplewac miały
W tygodmu sprawo~dawczym (mówiąc sty- a dyrektor jednlll tylko stere l;i~eJ kobIet. - gl?wne partye w ?pere~ce 0a:enbacl~a. ~a
lem urzędowym), dZIwne ona z nami plata- to odpowiedz: "zktj,die ich o ~P,o~ą Dl~ na nuaru tego m,uslano Jed~akze zamechac z
la :figle; raz słońce wiosennemi :rozgrzewa brakuje ich wszystkito
WZI(ŚĆ, ~dy obawy, aby me wskrzeSIĆ tym sposobom
nas promieniami, to znów deszcze. wresz- matycznym?" I to' m w~zys wYJ? ra- star?iytnej. wież~ Babel. ,Pani Puąhniewska.
cie śnieg i. odwilż~ naw~edzaj!Jl nas' ot kolei.
i z tym trzeba siarg~med . w ~usCIe
b~wle~n me !losl~da Zl1aJon;?ści j~z~ka nieCo do mmeto
me pOWIem· aby· te kapry- nI'e ukaże SI'Al' nowaę gWIaz
!l ~OdZlĆ
I czekać, az nnecklego,
a pam '\Vegler-RrauseS me
przy' , , ' .
a dramatyczna
'l
b' d t l k '
k '1 '
sy ~at1!-ry przYJe~Dle oddziaływały na uspo- w blasku .kinkietów Victor i n P '
'_ SWOl ~ so, 16 0 .. ~( ,raJowego., Z ~o( ~ Je:
80 b~e1l1e, humor I wy~odę" a \myślę, że ni- my się więc nadziej~" że nret lk .0meszaJ dnakze ,wlelka~ ze ,me wynaleZIOno Jltktegos
9dz1e tak .boleśnie me ~aJą; Slę one uczuć, nasi, lecz i my san~i u'rz y ?a{YJ~o~~ pośredme~o, lo(lz~lego ,dy"ale~tu; ,b:yłaby to
Jak. wl~rue w naszem mIasteczku. Deszcz- a prawdziwl1 artystkf'. w tk
Jp \ , l! :z~c~ WZl!\!~'l. wprost z, zJ:Cla nlleJsco~veg~
tOpISZ SIEJ w kałużach błotaj mróz--ślizgasz skiego tymczasem b' zaś b Pd~ p. ue ~I~W: ~ ~r?zo cleka~a: Mo~e Jeszcze J?rzy lUneJ
się po ostrych i śpiczastych kamieniach,na- na (l1~bne tlsterki odwie~z z~yy ~obtazl:k ~ak,leJ sposo~nosCl, b\l~z1emy, lllogh us~yszy6
szych "wygodnych" chodników-no! a. już to nakazuje. obo';iQ,zek i aJt . ~a r, Ja,
wIe. ryw~.l~I, śprew,aJą,ce, Jednocześme 1Ia
jeżeli natrafiłeś na ?dw!l~, toś P!zepadl pana Leszczyńskieg'O choćto c ZItd'Jll1Y g\ę ~ba JęzykI ow lo~~aWlOny' I tyle okrzyczany-.
z kretesem. Pono ,naJlepIeJ oddać SIę wów- gdvbyobok niego W'yst A oy "! e .Yłna:wek' u~t z IlWesea, "A Ja gow lapę, łapę,
.
b k" l b t ż d ' k
'
",
• ..,p wac Hua a Ja o a Ja go w papA w pap"'"
CZ3;S O!lle~e ~s I~J ,u _ e. oroz 3;:za-J~- "Juli~"pani Kościelecka ,lub 'ako Dama
'
' . '"
, . "",
,
"
żeli on w tobie JakiekoLWiek budzIc, moze kamebowa" panna Borko' k J "
W kazdym, atoh l~une, w~mlankowal1e
zaufanie. ~ie 'Yą:tpię te~ w,cale, ~e, jak na
Urózmaicenieni W obe~s a. , t
_ "stOl.{)a,J'zySUllUJ" zasluzy'ło SObl; na szc~ere
mme, tak 1 na mnych memlle oddziaływa- zonie będzie niezawodnie ym P:ł\ ny~n ~e ~znalll~ z~, strony Łod~lan, ktore pOWlll110
jlll, te, u~tawiczI:ez,miany ,allX,y. ~ajbardziej które,. odbyć się ma jutro p~e s!lt~~~~~~ :~1i (objaWIe przez ~'YY!l1tkowe ~atloczenie
;i:as !fIoze zagme,wanym Jest na me ~yr~ktor "Thalla," a prz gotow<1ne rzez z b' '_
' ~z ..bez wypa~ko~ zaduszenIa). Kasa
tuteJszego'p01s~l~go ~ęatru.. PrzYP~suJe o~ we "Stowarzysz!uie pielę n~wania ~h~/~~~' filautroplJllegot~w;u-zJstwazyska zapewl~e
wZ,naczneJ CZ~SCl teJ, ',Vlaśme, o~olicznoś~l, N~ .tym wieczorze P6jd: o lCl)SZe ob~d~a ~~c~n~ ~ tego zlt~la zal!°,JU?gę; ,słuszll1c
zaU1~dball1e SHJ publikI łódzkiej 'IV odWle- mIeJscowe towarzystwa dramat c .
_ ~e~ Jej SlfJ to?a ezy. ql za~, ktorzy P?~zaDlu przybytku Melpomeny. Może ma dziewać się' zatem naleź iż
ói~:~ot.i- spIesz~ ~~ to kawe :"1dOWlS~O,. zyskaJI!>
1 sluszność pod pewnym wzgl~ael\l, Si1ią.~lQ·. ctwo przyczyni siA do ~bustron~ycl' w sP'- POtd6wóJn1e, rla~, ze Sl?łelml1?bo:vlą,ze~, a poto
...,
y 2, 'IV re, ,..e 0< nlos'lI nu e wrazeme z WICCZOl'U,

cy

:'arI.-
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k
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. d 'e- raczej na karb reżyseryj, która zoyt póZtio

choć po pierwszej cenie uskuteczniono za-j cichy, ceny prawie bez zmiany, tylko ro- szeregowcowI batahonu aU!łZ r~e~, u Z1, rozdała role.. Panie Puch~iews~a,'Picho~
kupy na 'początku tygodnia. Z rynków ro- Eyjskie w terminach straciło 11/,,-2.m. lenie róźnemi czasy W ciągu
, ws.parc rowa i Sosnowskaprzyczyniłysl~doog91-

syjskich wiadomości ciągle brzmiały niepo- Jęczmieil ospale, nawet przy niższych ce- wyjątkowo biednym ranny~n w.ogolneJ su: nej harmonii, mianowicie pierwsza zasłużyła
myślnie, a we czwartek nadeszła depesza nach z trudnościl:l! znajdo:vat nab~ców. mie rs. 70 kop. 50;· udzlelellle zapomog~ sobie na szczery poklask.
W niedzieV", J' ako w 25 letni f/! rocznicA
z Peter,sburga o zniżeniu cen przez Koeni- Owies spokojnie, ce. ny p.. ra.wle, bez zn.uan;y. warszawskiej elizawietyńskiej korporacyl
d
tówama me- ~ióstr miłosierdzia" .w ilości rs. 64
ga o 30 k op. na pudzie rafi nady. Spadek Grach dob ry do S1ewu logo
kt6kop. 10; przedstawienia"li na scenie krako:vskie:j ~ier-"li
ten tymczasem pozostał bez wpływu na nasz zly mial popyt ceny cokolwiek wyższe' pa- a nareszcie urządzeme koncertu,
ry przy- w·szego utWOlTI Anczyca, wzn.oWlono, .na1 cel!
.)., ł
t o dochodu na l'zecz towarzy~
rynek, ale jedynie dla braku tranzakcyj; stewny b ez zmIany.
:, mos czys eg
niejsząjego komedy~ ludowl:l!p.t. "Emlgracya.
spodziewać się atoli możua, że rynek nasz
Kawa. Londyn, 1 marca. nandeł mleJ- stwa rs. 205 kop. 96..
. d.
. chlopska." .sztuk~ zbyt Zllaną j~s~ miejzmuszony będzie znowu obniźyćnotowania. scowy z ubiegłego mi~siąca, da się schara(-) Z t.eatru polskiego. PrzYJaz . pan~ scowej publicznoścI, abyśmy treść Jej przyN a ft a. Zniżka cen nafty amerykańskiej kteryzowa6 pokrótce, ,Jak~ desperacko ospa- L~szc~yńsklego wpł;yną,ł na przerwami ap~ taczać mieli, powiemy tylko, że przedstaw Bremie i Gdańsku skloniła tutejszych ly. Tak konsumcya Jak l s~ek~uacya by!y tyI) J!1ka w ostatmch c~asach z~czę a 'eSl~ wienie wypa.dło pod każdym względem .Z~
kupców hurtowych tego towaru, do zredu- zupełpie bez ruchu . .Szczeg~l.nl~ w z,ame- obJawIać .. Występ tragIka war:szarskl g. dawalniająco. Nadewszystko zBŚpodnteść
kowania ceny za. funt o mały ułamek t.'j. dbanlU były gatunkl brazyhJskle, ktorych sprowadzll do teatru. stosu;nkowo .ICZ~ą l musimy grę. pana Glogera , który. w roli
1
do poziomu 73/ kop. Oeny nafty k~uk~z- zapotrzebowanie widocznie się zmniejsza, bardzo d.o?orową J?ubllCz~ośc. Z WYJ~tkIe~ Mendla nie ustępował w mczem.
pIerwszo-,
kiej klonią się również ku zniicej Nobel pomim~ ceny, ni~szej n~wet od n?to~a~l w kilku mIe~sc w l?zach l.)lerwsz g \ )Iętr~a~ rzędnym artystom,. or8:z p:Dłus~lego, któobstaje jeszcze przy 1'8. 1,45 za pud, ale Brazylll. ~le~lele wIęks~em ozyw~em~m w, znacznej. CZęŚCl drugIego
~ y a Pb _ ry ze swej roli ŚWletme SIę WyWIązał.
firmy współzawodniczące z nim obnizyly odznaczały SlE;) lUne gatunkI, naturalnie WIęC Wle zapełmoną· Artysta wy r~ na so o
Dzisiaj diugi występ pana Bo1esława Leżądanie do 1,42.
ceny miały silJ k~ zniżce. Szczegól~ie. za- tni ,występ komed,ę franc::uzklego antora szczyńskiego w "Karpackich Góralach" KoWełna. 1\1 a r s y li a, 2 marca. Ospate farbowane gat~nkl spadły w tym mIeSIącu ~euilleta; utwór ro.zwlekly 1 ro.zw~lkowan:r,
nk
b aJ: b
usposobienie na tutejszym targu, powię- o 4-:-5%, a. mektóre party~ Oeylon straCIły Jak kaźd! przerobIOny .z .powleścl, ale ro- rzen~owskiego, kt6rą to szt ~ wy ~ BO ie
kszylo się jeszcze bitrdziej 'w drugiej poło- w porównamu do cen z ubIegłego rokn downocześ.me pe,łen prawdzI~l~ dramaty?znych na benefis artysta. sumienny p. Dłuskl. Przedwie lntego. W ciągu całego miesiąca przy- 30%. .Oeny .t. zw,. mytJ:cJ.t . gat~nków są sytu,acJjo Os~ą, .około k~oreł obrac!1 SIę cala stawienie to polecamy uwadze naszych czybyło tu 2,037 bel. sprzedano zaś 3,787 bel. szt-q.czll1e wspleran,e I łatWiej lm S142. z te~o tre.śc ko~edyI, Jest. ,,:Mil:o§c nbog1ego ?Iło- telników, raz ze względu na znako~ty uZapas obecny obejmuje 15,400 bel, w czem powodu utrzymac, zafarbowane me mają dZleńca," .szlachetn~eu:odzoJlego. ~uliana, twór, powtóre z powodu występu dZIelnego
3,600 bagdadzkiej, 2,400 rosyjskiej, 220 hi- poparcia i prawdopodobnie dla tego spada- do boga~eJ Henryki, m.Ił?ść. znaJ.duJąca 0- tragika warszawskiego i- wreszcie ze wzglę.:.
szpańskiej i około 540 afrykańskiej ,kolo- ją poniżej swej rzeczywistej wartości, a za- stateczme po. przezw~Clęze:l.lU wwlu prze- du na pracowitego benefisanta.
'
nialniej. Sprzedano znaczniejszl:l! ilość bru- pasy ich rosną z roku na rok. W każdym szkód, szczliJśl~'Ye. r.ozwlązame.,
.
Rolę Praksedy, głównej bohaterki dradnej wełny perskiej. Wystawione na sprze- r~zie musi się to ~iwnem wydawać ,wobec , Oechlli. wyrozn~!I;Jąc~ ten. utwor Fe~llllet! matu objęła panna Sosnowska, która po
daź 35 bel białej welny Alep uzyskały cI~głych. ~eklama?YJ o z~ych ~odzaJach w Jest ~Oj ze w ,,~lłoŚCI ubo~Iego młodzl~ńca; . raz pierwszy na naszej scenie większą podję95-97 1/ Z fr. za 100 kgr.; 35 bel brudnej WIelu mleJscach 1 o komeczneJ . z tego po- praWIe wyłącz~le dodatm.e przes~wa.JE! Sl~ ła postać.· . .
.
.
(-) Bolesn~ stratę poniósł pastor tutejszej
welny Alep, czarnej i szarej 70-72 1/ 2 fr., wodu podwyżce cen. Na zagramcznych tar- ch~raktery. NTh:t tam me budzI. od!'B;zy,
22 bel mytej Alep, czarnej i szarej ,142.-. g~chl a w, szc.z~gólno~ci na holenderskic~, am s~arzec, stOjący nad gro~61n l Clęzko gminy ewangielickiej ks. Rondthaler, przeż
145 fr. za 100 kgr. Sprzedawanorownlez Wldzl!11y rowmez obn~kę o 2 1/ 2 C. w por~- uk~rany za grzechy z lat SWOIch młody~h, zgon matki swojej ś. p. Krystyny Katarzywełnę georgijskl:l! dmgiej strzyży, po cenach wnamu do. cen styczmowych. W Brazylll, a~l plo cha g~wern~I?tka ~rag~ąca wsz~lkle- ny Z Rumpichów Rondthaler, zmarłej w m.
zniżonych o 2 fr. 50 c. do 7 fr. 50 c., z po- N:-Yorku 1 :ą:~wrze, trll;nza}r~ye na ~atych- mI. sposoba;ml OkU:pl5-l sobIe mIłość :Tuha.~a, Brzezinach wczoraj nad ranem. Uznanie,
wodu gorszego gatunku. Dowozy z Koraa- miastowy odblOr były rowmez ogtamczone, am wreSZCle zgryzhwa kuzynka, me umle- jakie ten czcigodny opiekun ubogich ~jednaX
san ucierpiaJ:y w tym roku z powodu prze- lecz więcej spekulowano. W skutek tego jl:l!ca się pogodzie z losem. Ułomni to lu- sobi~ .w~ród :vszystkich mies;:kańc?w Łodzi,
rwania komunikacyi na Kaukaz. Niewiel- ceny .uległy znaczni~jszJ1!l falowaniom, osta- dzie ale nieźli z gruntu i-co rzecz ważna- budZI tez w mch szczere wspolczuCle w smu"kie partye, które przybyły tu drogą na ~re- teczme utr~Y'm.ala .Slę zn~żk~. 1Veill:ug wy- typy wzięte z życia. Jeden tylko Beval1an tku, dotykającym szanowanego powszechnie
bizondę, sprzedawano po 1 fr. 60 c. za klIo. kazów znajdUJe SH;l w RIO 1 Santos 750,000 przedstawia się jako charakter ujemny. Oha- pasterza.
Z Angora żadnego nie było dowozu' zap~ workó~ zapasu, a dowozy VI ubieglym raktery zaś głównych bohaterów sztuki Ju- .
sy wynoszą zaledwo 130 bel. Dobry popyt mie~iącu b:rły cią~le. .bardzo znaczne~ wy- liana i. B;enryki przeprowadz.one są konsemiała welna hiszpańska, zakupiono znaczne nOSIły bOWIem dZIenme 9,500 wo;kow w kwentme l Z pr~wdlJi psych:ICzną. Utw?r
KRAJOWA łZAGRANICZNA.
partye aragońskiej po 1 fr. 25 c. i walenc- Rio, a 5,800 ~ork. w Santos. N.-"Y ork po- cały. bądź co b.ądz n;tlłe na Wldzac?- spraWIa
klej po l fr. 40 c. za kilo. Nadpłynęło siada w zapasIe .dwa razy tyle kawy, Jak w~azeDle, przykuwa IC~ uwagę, mImo nuzą
tu 500 bel pięknej welny australskiej, kup- w roku poprzeflmm,. t~mczasem. zbyt~J:ł ceJ trochę rozwleklośCl.
..
Z powodu opracowywania przepisów o
cy zgadzają sie na cenę l fr. 90 c.-2 fr. w ostatmch dwoch mIesIącae~ O "!Vlele mmeJJuliana odtworzył goŚĆ p. LeszczyńskI. odpowiedzialności fabrykantów za śmierć i
10 c. za kgr. welny krzyżowanej, a 5 fr. szy. Rawr posiadaogromn!! ilość, 1,150,000 Rola ta najmniej może nadaje si~ do indy- kalectwo robotników, mają zostać przejrza85 c.-5 fr. 90 c. za kgr. welny mytej Port work., wobec 860,000 w roku zeszłym;
wjdualności: artysty i trzeba rzeczywiście ne ustawy: fabryczna i rzemieślnicza, w celu
Philipp.
wielkiego talentu, żeby się utrzymać na wy- uzupełnienia takowych wskazówkami, odnoZboie. Szczecin 7 marca. Ostry wiatr
Łódzka.
sokości zadania i nie roz~iać uludy u wi- szącemi si~ do -środków ostrożności, niezbęwschodni i nocne przymrozki, jakie mielidzów.. Pan Leszczyński grał tę rolę po. dnych przy urzl:l!dzaniu fabryk' i zakładów
śmy tu w ubiegłym tygodniu, wstrzymują
mistrzowsku. Grę trzeba było podziwiać, przemysłowych. Reforma, jaka z tego względaląty rozwój roślinności, pomimo że we
(-) Z nadesłanego nam sprawozdania tu- ale tylko grę. Zapału młodzieńczego, szla- du projektowaną jest w powyżej wymieni 0dnie wznosił się termometr kilka stopni po tejszego komitetu towarzystwa Czerwonego chetnej z głębi serca płynącej dumy-na nych ustawach, sięgnąć .ma dalej jeszcze, a
nad zero. Wiadomości o stanie zasiewów, Krzyża, widzimy, iź posiada ono w Łodzi P:t:óżno szukaliśmy w postaci przezeń przed- mianowicie, objąc zarazem zmiany w urZI:l!zewsząd dochodzą pomyślne. Z powodu 102 członków różnych kategoryj. Na 1/13 stawianej.
. dieniach cechowyqh oraz organizacyę ~owa,.
mrozów w kilku północnych portach szwedz- stycznia 1883 r. bylo ono w posiadaniu
Współudział znakomitego ru:tysty odC!.ziu.- l'zyszeń przemysłowych i t. z. "arteli." Oto
kich, lody wstrzymały żeglugę; a Petersburg 9 935 rs. 67 k.
W ciągu' roku 18830gól- łał również dobrze na caly personel, biorą- główne punkty projektowanej w tymkien!e prędk~ może się spodzie"l!ać. jej. otwar- ny przychód wynosil: 1.468 rs. 15 kop. r?z- cy ~dzial w. prze?s,tawieniu.. ~a? Koście: rl;nku re.fo.rmy: 1), Zpowoduprz~szk?d,ja
ma. Tutejsze porty przy spoźllloneJ porze chód zaŚ-rs. 145 kop. 37, pozostało WIęC leckl grał mIanow~Cle w drugIej l czwartej kle stawIaJI! prawIdIowemu rOZWOJOWI przeroku, nie potrzebują mieć już z tego powo- na d. 1/13 stycznia 1884 r.rs. 11,129 k. 85, odsłonie, skończeme. Pan Puchniewski wy- mysłu, dotychczasowe urządzenia cechowe
du żadnej obawy. Usposobienie natutej-l w któręj to s~mie pomi~dzy innem), mieści bornym był panem de Bevallan. Żałować posiadające w. większej liczbie mias.t cesars~ym ~arg!1 ?yło ospał~, do czego przyczy- si~ sI!ecyalny f~ndusz, prz~znacz?ny na :r:a- należy, że tyle s;ympatycz~y artysta tak rzad- stwa, zn~czen~~. czysto formalne, ..majl:l! tamly SHJ mzkle notowallla z N. Yorku. W 0- lozellle w ŁodZI bezpłatnej leczmcy dla ble- kona sceme SIę ukaZUJe. Jeden tylko p. kowe byc zmeslOne,' zwłaszcza, 1Z wobec
statnich 8 dniach dowieziono:
dnych, a wynoszący 1,167 rs. 30 kop., oraz Halicki, jak zazwyczaj tak i. tym razem dzisiejszego rozwoju techniki doświadczenie
ps zen. zyta j~CZln. owsa fll"ochu kapitał rezerwowy na potrzeby w czasie grał tak, jakby się silil: na zepsucie całości. wskazało niemożność ścisłego odróźnienia
drogą lądową,. 60 41 10
10
4 wojny, wynosU!cy 1"S. 6,641 kop. 70., % ob- Jako Henryka wystąpila pani Majdrowiczo- rzemiosła· od przemysłu fabry'cznego. 2)
" wodną·. 300 1612 4428 408 jawów roczuej działalności komitetu, wzmian- wa i grała minio tego, że rolę prawie w o:. W celu poparcia rozwoju przemysłu, ma.,
razem ton. 360 1653 10 4438 412 kowane sprawozdanie wymienia: odbycie statniej otrzY-?lala chwili, tak, jak tego po być równocześnie ze zniesienie~ cechów,
Pomimo ~izkich notow:ań amerykań~ki~h, dwóch posiedzeń ko~ite.tu i. dwóch og61- tej najzaolnieJszej artystce. ze składu ~owa~ pozost~wi~nl!. wszystkim prze. mysłowcom.. i
ceny pszemcy w m. me uległy Zmlam6. nych zebrań; przystąpIeme do towarzystwa rzystwa pana Puchmewsklego, spodZlewac rękodZIelnikom zupełna swoboda w zaWIą.
Terminy dla żółtej i białej straciły l m. I 6-ciu nowych członków ze Zgierza; wypła-I się było mo~na. Pamięć jedynie nie dO-' zywaniu stowarzyszeń przemysłowych i t. z.
Usposobienie ospale. Dla żyta był interes canie 51's. miesięcznie jednemu ranionemu pisywała' pam M., ale winę tego składamy '"arteli," którym na wet mogłyby zostać prze-

ba1

KRONIKA

=

Kronika·

I

, Niestety! to dopiero jeden przyjemny wieczór, drugi - zgotuje nam przyjazd primadonny warszawskiej, pani Dowiakowskiej,
która pospołu z panną Szenk, fortepianistką. wystąpi tutaj, z koncertem. Ale, co
"przeciętny Łodzianin" ma uczynić zresztą
wo~ych po. pracy, wieczorów? O;'lyż ~a
odWIedzać Ciągle teatry, przysłuchIwać SIę
piskliwym, głoso~ szans??ete~ w "Qu~llparkach,." }1 Aluko1fJOw lub Rlrescho,w? Jakze .ma
odśwlezyć swóJ umy~ł "pl'ZeC1ętn.a łodzlanka," znużona całodzIennem zaJęClem domoVlen~, zgniewana na sługi,· które tu~aj. sta:
now~ą c~~ba gorszą plagę, od t:y:ch, JaklemI
ongI :MoJzesz straszył Faraona? O tem dotąd nie p!JmysIano w mieści~ zaję~em ciągIe "bussIDesem.u WprawdZie w kIlku doma?h pr.;:watnych wp:;owadz?no w życ~e

"wIeczork~~ystyczno-ht~rackiej"wprawdzIe

na ,t;:c~ wIeczorkach zbIera SHJ gr?n~ powazm~Jszych u~ysłó:v, czyta wsp61111e 1 komentuJe arcy~zleł:" l~terat~Iry, al~ postne ,te
rauty odbywaJą SIę Jedyme w Cl.a.snem ko~ku, z~eślo~em przez .tow.arzys.kle stosnnkI;
ogół me moze być memI obJętym .. Myśl
ki~ją~ .inicy~toram~ tych zebrań powodze!11e Jakiel~ Cieszą SIę one, nap;owa~a
~me na wn~osek, że czas?y moz~ zająć
SIę Ul:zą:dzeme:n: w Łod~l. p~bl~cznych
odczytow: ~~leJsze od mej Imleścm~ postarały Sl~ Juz oddawna ? tego .rod~aJn umrs1ow.ą :;ozIJ:VkliJ, czelllUZ by ~lęC l nas.ze
m~ast? n!e ~ało t~godokonac, tem WlęcaJ, . ze mgd~Ie J?loze odczyty :eod~bne tak
d0!1lOslego me ml~lby ~naczema, Ja~ wIaśme l} nas. .Lud~ mtehgentnY<:,h, ktorzyby
chętme pośpieszylI. z ~fiarowa~lelll w tym
celu zasobów swej wledzy me zbrakłoby
przecież, a og.?lny rozwój. umysłowy zys~ałz peWnośCl1ł. Rzecz Jasna l ie aby pre-

br

lekcye przynieść mogły istotne korzyści,
powinny być trzymane w tonie popularnym,
obejmować różne gałęzi wiedzy ludzkiej i
zarazem stanO'wić pewnE! zwią,zaną w sobie

i dostarcza wszystkim, którzy lubujl:l! się
we wszelkiego rodzaju. polemikach, nowej
materyi do rozmów i komentarzy. A teraz
powracam do przerwanego wątku w opowiacalość.
daniu o czysto łódzkich wypadkach.
Kiedy już raz wszedłem na tor odczytów
Jako należący do .ludzi, optymistycznie
public~nych, nie mogę sobi~ odmówić P?- sJ?og}ądających na bie~ ży~ia naszego, ~atrącema o prelekcyę, Jaką ll1lał w Poznamu pIsac muszę nader pOCIeSZający dla bezpIew sali bazarowej dD;ia 29 lutego b. r., zna- czeństwa pu~liczn~g~ symptomat. W ubieI?J: po~ta, człone~ Izby panów, Józe~ Ko- gł~ tygodnlU mIelIśmy, tyl~o dwa, wyras?lels~L OdczJ:t .Jego wywołał w całej pra- źn~e "t.1Jl~o dwa" wypa~ 1?ozaru. W ~osIewIelkopolskleJ wrzawę, która nawet 'po- dZI, gdZIe przyzwyczajem Jesteśmy do Cląwoli zaczęła się wkradać i w prasę wa:- "'łych w~lk z, gorejlilcym ź;r~viołem, gdzie
szawską. Po:pularny :prelegen~ obrał SOb16 kładąc SI~ spac, osobną modlItwą wżywamy
za temat "klerunek l zadallle dramatu," Pana nad Pa.ny, aby wszechmocną SW!! ręwyzyskał zaś g~ ~ tyle, iż (wedłu& słów kI! przygasi~ p.oiar, jeż.eliby ten ~ial wy"Kuryera poznansklego"), nadzwl.czaJ bez- buchnąć w Jakim sklepIe lub sklepIku pod
względnie i krzyw:d~ą?o wystlllpil. przeciw nas~>;emi zn~jdującYn;t się stopamic-objaw
kIJ:tyc~ warszawskIej l kra~o~skleJ., nazy- takl~go. nmIarko;vallla ze strony mszczącewaJąc Ją w czambuł ."błahll< llllesum:enną.': go Z'yWlO~U, uwaza~ m~szę >;a fakt arcywaw.szyscJ: wspó~cz~§m dra:m.aturgowle naSI żnY.l domosły. Ozyzby l~totme kryzys we~o:
śmągnęlI na SIebIe !Ó~leZ ostrą kryty~ę roJne sfe; handlowych 1 przem;ysł?wych JUZ
z~ str~ny pana KośClels~leg.o; na wyrózme-:- mlllęła. ~ zupe~nego:vyzdrowlema w,ki'ótme. z Jego stJ:ony zasłuzył Jeden tylko pa~ ce spodzlewac s~ę nale~a~o?... .
.
ŚWlętochowskI, który (słowa prelegenta), "naJ- Doprawdy, me dalej Jak wezoraj, byłem
bardziej zbliżył się do id~łu "przy~złego gotów na. seryo w to uw!erzyc; byłell~ g?mesyasza. drama~urgó,:, p?lskich. . NIe ule- tów nawet .przypuszc.zać, .ze ws~ystko l~zle
g~ żadnej ~l:l!tphwośCl, ze gtom)ue, sło~~ u l!a~ ~,~azdYlll dmem l z. kazdą godZlll!l:
W:lelkopolsklego krytyka wywołają, rowmez lepIeJ, l ze po.stęp. w tym klerunku jest nasilne protestacye z~ s.trony ob~aźo~ych, ostu..: w,et t!1k szybh?l' ze m~luczko, a; Łódź statec~nym zaś ~ikiem ~ędzIe, Jak ;'lazwy- Ule SIę pr~wdzlwym. rajem.
?za.J, czcz~ ga.danlll~, objęta w techmcznym
ZapytaCIe czytt;lmcy, co skłonić mię moJezyku ~~lenmkars~m wyr~em7wodp.
gł? ~o o~dawama SIę ~a~ .optymistyczuym
DarUJCIe, szanom;l ezytellllcy, ze zble?łem r~Jelllom I co znowu dZIs~aJ, tak nagle rozna chwil~ .z. l6dzkl~gO ~rukU, po ktorym Wlało, ow~ urocze złud~ell1a.
t~k w dZlsleJ~zym, J8:k l W na~tępnyc~ fe- ObJaśmę ,to ty ~ótkICh słowach.
hetollach chClalbrm CIągle stąp~. Zroblł~m
<?to ,P0rownywaJą,c w ostątnich cza.sach
zaś tę małą wyCieczkę w bratme strony Je- JJ,uennik z gazetami warszawskiemi z niedyni~ ?la' t~gO, ż.,e fąkt oPQwi~dziany )est zmiern~ ~postrzegłemradości1ł, że gdy tam.te
zupelme §W1eżr, h'tdź co bfłdź mteresuJ!!cy prze.pełp.1011e Sił wkaMym nu~er~ę donię.

sieniami ~ kradzieżach: rozbojach, oszuStwach"":gdy kr,onikarz KUl'yera wa1·szaw.'łkie
go, zestawiając bilans karnawałowy, na "debet". każdego dnia· oIJtatkówzapisuJe całe
szeregi tego rodzaju cyfr ze znakiem minU8w naszej, widocznie poczciwszej i.moralniejszej. od w~zystkich, miast Łodzi, raz na parę tygodm zaledWIe notowany jest w Dzien-.
ni~u J?odob~y wn!adek.. Długo myślałem,
w JakI spo,sob mIejSCOWe organy bezpiecżeń
stW/ł.. publjc~nego wzięły się do wytępienia
plagI rzeZImIeszków' czy złoczyńców wyła
pano w: sidła, jak kuny szkodliwe, czy wy_
trut.o, Jak szczury niegodne - nie umiałem
dOCiec. Dawszy· więc. za wygranębadiiniu
ś1'~dków cieszyłem się tylko skutkami i jut
śpIewałem hosanna" na intencyę że spOkój znown przywrócony został"-:-j'uż m~rz _
łem, że mogę obecnie bez kasteta,alho r~.
wolweru,powracać późno do domu, hezieczny?~egarek, futro, surdut i ws~elki~ O
rodżaJu lUne "niegadalia"-gdy tymczaseID~
jak piorun z jasnego nieba, spadła na mnie
dziś· wiadomość, w obiic której wszystkie
optymistyczne marzenia bledną rozwiewają
się i ... nikną. . .
. .,
..
Chcąc bowiem rozwiązać wszelkie \vąt liwości, sięgnl:l!łem po informacye doźróala
i gdy w dobrej wierzewinszowalem reda.kcyi Dziennika, że w tak idealnemmieście .,
jak Łódź nasza,nie potrzebu'e notować'
przykrych wiadómości na wzór J kronikarza
warszawskiego"_czy wiecie co ~i od owiedziano? Powtórzę dosłownie: Gd b :ł).. _
nik za is wac chciał rola /'. y. y z~en
się w IŁldzi podobne . liS a1lki:.:.~~!r~ib~
znacznie rozszerz.yc. s ó'
Y
. w J orm ,•••..

w;Jat"

Leon-Leoni.

.

3k~aD:e lnają,tki b.ędą,ce ?bec~ie własnością, Melchersa j?st ~aktem prawi~ dokonanym. łożył izbie deputowanvch "projekt pokry-I MańChełter 8 marea. Water 12 A~mita..ge 63fs)
cecho~ 1. korpo!acy~ rze~eśln~czych. Nowe
tm
~zlW?eJ sprzecznOŚCI z pokojowemi .
. ' • J, .• : .oJ,
,Water 12 Taylor 7, Water !ID M1Cholt8 łłlj,.
1
te projekty .maJ, SI~ rozcl1!gaozar6:vno na~ape~llle!l1!Lnll mowy tronowej pruskiej, sta- ma. deficytu w Ilo§m 20 nulton6w. Izbu. WaterM Cl1l.~n SPh, Mule 40 Ma"oU ,9 rs,
c~stwo, Jak l .na h61~stwo polskie oraz .Ją, naJśWlezsze telegramy, zawiadamiajtllce o projekt ten zatwierdziła i upoważniła do pnsz- ~~~~~B '~~l ':~JJ' ~~k~p~~~bl!211e~ve~t~~
kraje nadbałtyckIe. Zamm ~toli wzmi.an- tem, że Włoch! ,Powiększają, armię o 24 czenia w obieg 5 procentowej renty oraz l03/. t .Double 60 zwykły ga.t. 14. Tka.njny 16/16 3'/50
l
kown;na usta~a oddanf!l zostame do zatwler- bat~ry~ artyleryli 6 szwadronów kawaleryj. spieniężenia akcyj kolei Franciszka Józefa, s /2 tt. S4. Usp. mocno. .
.
dzema wlaśCIwym wladzom, ~dnośne orga- \V IzbIe deputowanych przedstawiono pro- J'akie dot d
'd
ł _,
. d'
Bradford 6 marca. Wełna. stale, istnieje nieja.ki
na r~f!ldowe zajmuj~ się zbieraniem wiado,- jekt, aby przeznaczono 240 milionów na
•
~. znaj owa y Sl~ w posla an1U rJ:l~t;~1.~h:lic~l~:C~:i~te;~::.iny wełniane
mOŚCI dotycztllcy~h obecnego ~u urz~dzen cele ?brony kraju. To zbrojenie się '\Tlach skat bu. panstwa.
. . .
"
.
New.York, 6 marca. wieczorem. Bawełna 107/s
cechowych.
r6znych gub,ernl~h c;es~t~a. zadaJ~ . mejako kłam paragrafowi' móW]'
Paryz, 9.
DZISIeJsze dzumrukl po- w N. Orlea.nie lOr/w Olej skalny ra.finowan~ 70°'0
= '!ł mini.stery um "finan~ow agItuJ? Sl~h J~ pruSkl~J; bo rze~z oczywista, że jeżeli· po~ój 1ranne za':l.eraJą telegramy z Lyonu, które Abel.5 Test 81/ 2, w 1!'ilaueltli 8 3/s' Surowy oleJ skaldonOSi. nRns. Kur., . proJ~kt odema zbo. za, ma mIel). zUIJełme pewne podstawJ.....~
7 /e.s ' Czerwona
Certyfikatypszenica
pipe line
l <1.
2 e.l d.Mąka
3
v , to nle- donoszfł, IZ WCZOI"',l w bl'urz' e "Messagerl'e" ny
d. 65
ozima
w m.
8 (l.
wywozonego z gramc pa.nstw!l' za ~ramcę, po~rzebme pan~two wł08~~e tak raptownie oddano paczkę adresowan& do hrabiego Pa- na. mr. 1 d.7 ' /S c., Uli. kw.Id. 931, c, na. mj. 1 d. 12c.
w stosunku l kop. od puda zyta 1 II/z k. konczy reorgamzacYę arml1.
~
Kukurydza. (nowa) - do 62 c. Cukier (Fair reod puda pszenicy. Oło takie istniało w OeP t
h'
. ryza. Urzęr1mkom, JUŻ na plewszy rzut oka, Jlning Muscovades) 5 5/1!' 1 Kawa (fair Rio) 121/2' Łój
sarstwie w począ,tkach bieżącego stulecia i t w>. ar :ta . ruonar~ lCZ;lla w~ b~rancYl zdawała się ona podejrzan~, dla tego też Wilcox) 9.00. Słonina 10 / S ' Fracht zllozowy 13f(·
. d ł
ł '
da t
'
,
S ara SIę USlI me o zwroceme na Ble le uwa•
.
Dowiezione w ubiegIym tygodniu towan' przedstaposla a o w asne prawo ws wo SIęgające gi publiczne; HI b' P
ż
d '1
zlozono J~ w magazynach arsenału; Jak wia.ja ogółem wa.rtosć 9,626,UO dol. Bawelnydoroku
1820
1840
i
1854.
Obecnie
tez'
ml'.
"'.
a
~a
ary
a
urzą Z1 sO-.
b
d
'
k
'
.
. l'
~
t
d' 'd
tk' h
'st'eryum 'roztrzJl.sa d
','
ble po powrOCIe z HISZpanl1 dwór prawdzi- SIę z a ama o azało, zaWlerał,a ta I)acz- WleZIono
w u b'legiym
~ygo mu , o wszys lC por..
awne przepISy mające
WW unii 69,000 bel. Wywieziono do W. Brvta.nii
nl
służyć za podstawę do nowegopra~.
wie kr<:>le,,;ski_ i nbieg!1 si~ o pozyskanie ka. mat~ryały ekspłodują,~,które przy o- 57,000 bel do kontynentu 49,000 bel. Zapa..~ wynosi
w~zystklch zyWloł~w legltyml~tyc~nego. stron- tW1eramu spowodowalyby mechybny wybuch. 901,000 bel.
.
- Warszawski oddział towarzystwa prze- ~~c~a. ':AkazuJą kt~ ~dwledzmy Jego u
Kair 9 marca. Z Suakimu donosią. źe
mystu i handl.u ukonstytuowany~ już został 11'1 pa.~ gers, k _Sl~ za hrFrebJ.>pela, zna: admirał Hewett zawezwał Osmana n'jgm A
t 'Wczoraj o godzinie 2 w nocy przcw sobotę t. J. d. 8 b. m. na plerwszemo- nego. rOJ s y, z torym
a la c::~te l
..
'"
niosła
się do. wiecznoHci w,BrzezinHch,
g6mem zebraniu czlonków instytucyi, mię- d~u~Ie. odbywa k~mfer~ncye. Rówmet.Qd: oso?nem pismem do poddama 81,ę, przez~.a
rodzinnem swem mieście, po długich i
dzy którymi znajdowali się najpierwsi prze- WIe Z~JtlI SIę wzaJemme b. prefekt pohcJl cZ~Jąc mu czas do namysłu az do pomeci~żkich cierpieniach, w 6H ro1:u życia
mysłowcy i kapitaliści warszawscy, przed- Andr!eux z pr?te.ndentem ,do U:onu•
dZIałku. Gdyby Osman na to wezwanie
O Ile orleamśCI! pragI1!l<, sobIe pozyskać nie miał przystać w takim razie Hewett
atawiciele .wielkichlzakład6w przemysłowych
ś. p. Krystyna Katarzyna z Rupmichów
na prowincyi i liczne grono ludzi stanowią,- wyźsze warstwy udnośCl, o tyle znów bo-.
d ' · z'
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cych czoło inteligencyi krajowej. Zebranie napartyści ubieg~ją się o lud. Niema oba- prze sl.ęwe mle we ~ ore
cYę. zaczepną,.
zagaił inicyator towarzystwa p. Wladysław cme we FranCJI większych radykałów i 0-. Paryz, 8 marca (Wieczorem). BiSkup Frep-w-d.o-w-a. po e:r.o..erycie.
Kiślański, poczem odczytantll została lista brońcó:v ludu, nad napoleonidów. Dzialajf!l pel z Angers oskarżony zostal o nadużycia
Pochowanie zwłuk odb§dzie się tamczłonków ' obejmująca 204 nazwiska a na- zaś. om n~ tłumy w ten spos?b, ze ~bJ:-'W urzędzie. Zostaje on pod zarzutem, iż
że jutro, we środę, o 3 po· południu,
stępuie pod przewodnictwem p. Konstante- waJ: pspo!ne nara:~ w ~ozbaIJy~h dZlelnl- jest współwinnym w defraudacyach jakie
o czem powiadamia Krewnych i Pr7.Ygo Rudzkiłego'odbyłYt łsihrę WYLbodry:k NKa ~~ ~yą, k:;~fiatu:yta;. ~~~~ teOg:J~s~~e ~:~~ wykryto w ,kasie chorych i starych członków
jaciół w imieniu stroskanej rodziny
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ski 82-ma glosami wobec 69-ciu jakie pa- obecme kI ka nowych dzienników,ma.ją- ero.
o ug Innyc wersYJ, bIskup o tyX. Pa.9{or /lomltlwkr, .wn.
dły za p. W. Kiślańskiru, który następnie cych rozsiewać między tłumy idee imperya- le tylko jest winnym, źe zakazał podwład
wybrany zostal na urząd wice-])rezesa; 88- hstyczne,
nym urzędnikom udzielać jakichkolwiek
k.retarz:m zaś z~stał p. Edmu~d Dieh1. Potm Bp~aw?zdania dz~enni~ów a:ngielskich.i wyjaśnien o tych defraudacyach,.
ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
sledzeme zllmkm~to utworzemem czterech amerykansklCh o akcYI wOJennej w TonkiWiedeń 9 marca Z Kroacyi dOChOdZf!ll P. Stebels. w Petersburgu. Dziennik wysylau 11ęsekcyj: 1) przemysłowo rolnej, 2) przemy- nie, w zupełnej stoją sprzeczności z rapor- b d
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dziemy dla czytelni za z:vrotem k08zt.ów przesylki,
słow-fabrycznej, 3) handlowej i 4) komuni- tami francuzkiego dowódzcy. Gdyby w de- ar:o. mepo~! n: WIe Cl.
powleCIe vrynoszl}cych 1'3. S roczme.
kacyjnej.
peszach tego ostatniego znpełn~ pokładać zagonskim zaJsc mlaly rozruchy z powodu
_ Z okolić, Kowfa wołyńskiego donoszą o moźna wiarę, to w6wczas stan interesów poboru podatków. Wysłano ztą.d kilka odTELEGRA.MY GIEŁDOWE.
zawiązaniu si~ tam spółki obywatelskiej, francuzkich tylko pomyślnym nazwaćby na- działów wojska, w cplu wzmocnienia załodnia 81Z dn_ia1Q,
celem skupu ziarna od włościan i budowa- leżalo. J eneral MiIlot doniósł w ostatnich guj~ej tam armii
Giełda Warszawska.
ma śpichrzów. Spółka dokonywać ma sku- dniach rzifldowi swojemu, że zdobycie SonLondyn 8 mar • T' ," d
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.Kapltał na ten cel przeznaczony dochodZI kach l że tam zupełny panuje spokój. e- tsong, ze Jenerał N egner rozpoczął JUz pod- na Berlin m 100 mr. . .
'.'.. 49.67
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nyć. Towarzystwo farmaceutyczne, cho~c n;talaw Ba.rceW;lcz. Młody. ten nll8z. skrzypek dal 91.50, noty markowe 59.22 1/ 2 , napoleony 9.61, zwi%- Weksle na WlU'9zawę kro .
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na, ażeby lahoratoryum otworzyć, oznaczo- szcz~h~ym byl.koncert. naszego r?daka w Berlinie. 91, takaż z 1873 r. 901/~j 4% :enta zlota wegie1'3ka Dyskonto 3 l/ 2 o/0
ny zostal na 15-20 tysi~y rubli. 'Spe- BarceWlCZ spodzlew~ny Jest w koncu marca z po- 76, austryacka zlota. renta. 85 1/ egipska 66 1/ ban- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI •
;pracowaniem projektu.
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rów plac ~ nad Wisł~, celem założenia sa- mproszono go do współudziału w wieczorze muzy- oowe? SOfo renta umarzalna 77.32'/1; SOfo ranta 76.55
Starozakonnych: 3, a mianowici(;: CytrYllowicz
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tO\faneini, gliniastemi lub' iłowemi, stoso. DZlwn.e W'ykOpaJlSkO 9dkryto w ~mery~ 6roą- 95lJ~' Losy tureckie 41.10. Cr6dit mobilier SS200
Zmarli w dniu 8 i II marCa:
wnie do natury ryb, dla. których będ~ prze- kow~J; l:daJ~ 8111 ono poch~dZ1.Ć z nIeZnanej . epokl, Credit fonoier 1236.00; akcye suczkie 2037 00 b~nk
Katolicy: dzieci do lat 15-tu zmarło 6 w tej
znaczone. Koszta, wed1:ug obliczen nie ma- za~lerzc~teJ w po. mr~e wIekow.. WykopalIsko .to paryzki 867.00, bank dyskontowy 527.00 'we'ksle na l~czb~e chłopców 3, dziewcząt 8; doroslych:"", w tej
zaCIekawiło nad::WJ?mJ. areh~logo,!, gdyź.p!zJ ~e- Londyn 25.25'1.
' h c z b I e meżczyzn-, kobiet-, a mianowicie:j:ł•. przenosić 1'8. 12,000., Cale przedSi~bier- go pomocy pOWleUZle Slll moze rzuClĆ promleU BWll!.2
. . .
~O· mieści.ć ,siA b, "'''',zie na t: zw. "B, karbo- Ua. na.ciemne i niewyraźne dzieje pierwotnych luPetersburg 7 marea. Targ. zbozowy. :ŁoJ w m.
Ewangelicy: dzieci do lat H)-tu zma.rło 2 W tej
"......
~ 'iI'"
dów Ameryki.
70.00, na srp. !l7.25j pszemca w I?' .13.60; żyto ~czb~e chł?pców 1, dzie',Vczl!t l; dorosłych '2; w tel
wem," na placu położonym wzdłuz Bugaju.
W Sonorze, około 4, mile hillzpaIiskie na poludnio- w m. 9.00; OWIes w_m. 4.60. Nasleme z lnu (9 hczble m~zczyzn 2, kolnet -, a mianowicie: Au. ~ ROIstrzygni~cie konkursu. Zajmnj~cy ży- wschód od Magdaleny, znalelllono w lesie dziewi- pud.) w m. 15.75; mroz.
gnst lWthig tkacz lat 64, Ka.rol Henryk Albrecht
~ó' uwa.g~ publiczną konkurs projektów rzu- czym piramidę .wysokości 750 stóp, której podstawa
Szc~e~in, 8 marca po polnd. Targ zbozowy.lPszeniea tkacz lai 40.
'con~ch,.wcelu rozs,z. e.rz,em,,'a kościoła ś. A.la- mIerzy 4,850 stóp. Od spodu do samego wierzchol- spokoJme; w m. 165,00-181.00, na. kw. mj.179.50, . ~Stp:rozakonn~ch: dziec~ do lat 15-stu zmarło -, w taj
J
.
_1ka potfJznego gma:lhu tego ciągnie sill w skr~ta.ch na vvz. paź. l87.00.~Zyto,.ospalei w m. 134.00- l~czb~e chł?peow-, dZl\;wcząt -; dorlJslych-; w tej
ksaIlt;.~a w WarszaWie zostad. rozstrzygmęty w\1ż ykowatych szerokie przejścIe. Zewn\ltrzne mu- 142.00; na. kw.mj. 142,60, no. wrz, paź. 14.6.50. Olej hczbIe m\1zczyzn-, kobIet -, a. mianowicie:
d. 5 b~' m.; Pierw-szlł nagrod~ w sumie rs. ry wykonane są, ze starannie ociosanych kamieni rzepakowy, bez zmiany; na kw. mj. 63.00, na wrz.
1 OOOp'-l'Zyznano . projektowi ~ oznaczonemu granitowych, za.gi~cia zaś przeprowadzone z nieuó- pRŹ.ó9.50.t:ipirytu8 spokojnie, wrn. 47_20,namr.47.SJ,
SPOSTRZEŻENIA METEOROlOGICZN E.
A:lia..i (imega," drug~ W sumie rs.600pro. wnanl! regularnościl!. Na wschód od tej piramidy, na kw, mj.48.OiJ, na. cz. lp. 49.20. Olej skalny
V{torek dnia 11 marca. Temperatura wczoraj
"
p' RZ" w niewielkiem oddaleniu, wnosi si\1 do tejże wy- w m.8.4O.
rano-lO It, w polnd. 2° R., wieczor on lt, Śre
jektowi poJ. fo~muł~ ma~emat;vczną,,, ~
, so~ości ~ała.· wyniosłość, :llrzeobrażona. zupehiie t;la
Wiedeń ~ marca. Targ zbOżowy. Pszenica na wiosu\1 dnia wysokośó barometru 27. ".ali 10 linij fra.;l.
wreszcie trZ'~Clą, w SUJUle 1'8'. 400 proJekto- mlesz~lllll; w skale. S~tkl m~ych, 5. do 16. stóp 9.92. nal1lJ.cz.-.-. Zyto na wiosnil8.17, na mj. cZ!".
wiopatrzonemu literami,;A~
!,'o roz- 8~erokich l 10 do. 18 stop dl~gJ.?h pomleszczen, w.y- 8.30. Kukurydza na maj. CE. 6.96. OWIes na. wioWYKAZ DEPESZ
niecz~towaniu kopert. okazał.o .sIę, IZ tw?r- closano.tu W. skal~ch .z naJ~lJkszą, stara~oŚClą· Bn\) 7.48,na mj. cz. 7.55.
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'giega Stefan Szy er, trzeCIego BIll po Wl~kszeJ C.z\lS~1 po~ro~.sulltu. Śc~any po- nawiO$D\) 6.91. Kukurydza na mj. cz. 656·
d
Libermann. M. Chmielewski fur WoliilBki. WiAnzelm Krysiński.Kosztorys nagrodzonych kryte SI! hczneml hIeroglifamI l rysunkamI, przed- pi\1kna..
. ,pogo a Bzewia.nski. Frenkel.
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'NlI.Okol~leży Wlele sprzl:tow kamIennych..
Lo~dyn 8 marca. CukIer Hawanna Nr. 12, nom lm-go· rs. 91,600. Wybo~ Jednego.z tych
Do jakich czasów l ludów pomniki to odnie.ść na. nalnIe 1911}, Centryfugalny Cuba 20.
W~rowca Nr. 10 zawiera; Artykuły: 1.)
:trzech ;planów zależyć b~dzIe od magIstratu leży, stanowczo oznaczyć niepodobna, zdaje liill jeBrema 8 marca. Olej skalny (apl:'&wozdanie końco- RugIa. 2.) O snach i ich tłómaczeniu przez;
warszawskiego.
dnak, iż BJi to dzieła przodkow ma.lIlUÓw, szczepu we) :vyzej. Standard white w m. 7.56, kw. 7,55, J. I'~ I?awida (dokończenie) 3.) Na sloftcu,
wraxema z podr6ży po A!gierze, s})isnl GU,IJ
indyjskiego, żyj'łcego dotl}d w południowej Sonorze. na mJ. 7.75, na cz. 7.85, na śrp. gr. 8.15.
.,... p',oda'nl'e SI' A do dymisyi ministra Gos- Szczep t~n ma oczy nieb!eskie, blond. wło~y i Ja.snl:
Poznań, 8 marca. Spirytns w m. bez becz. 46.60, de., MauIJaSsallt idalszy CIąg.) 4. O ,,'r'a'~e",-,~
kolgr skory:. odznacza BIll ;moral~ośc~ pllnosc~.l Da mr. 46.60, na kw. mj. 47.40, na cz. 4.8.30 na
J
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slem;.ataćmapodług "Neue:Frei~Presse," w umlarkow/l.nlem. Maga801.C&e posladaJł J!)zyk plS- lp. 48.90, cicho.
'
mach z podr6ży ]\1. Konopnickiej, ocenił
ścisłym zwiąrJrn z zamianowalllem kar~y- miennyi wiadomosci z matematyki l astronomii.
Glazgow 8 marca. Na sktadach 'znajduje 8i~ BU- A•. Sygietyllslti 5.YSzkice Z poznaflskiegn, po~ala. Ledóchowskiego sekretarzem w oddzl.a~
r?wca. 5913,700 ton, w roku ubiegłjm w tymże cza- ~leść T. T. Jeża. 6.) Z wędrówki, 7.) KrolicYJ'nym i przewidywanem. u.łaskawIe816 590,2CJ toll.
Ilość czynnych wielkich pieców mka geo.graficzna. 8.) Z. Ka.mczatki przez
. .J
97, odpowiednio w roku zeBdym 11S.
'
le pet
niemATcybiskupa Melchersa. Mm~ster Go~.
Londyn 8 marca. Podczas wczorajszej aukcyi na F.:,gulim{er~kiego.9.) Kolej llodm?l'ska, skreąler ó~łViadczył. w dniu 18 ~tl~zma w ~eJwemll ceny były nie zmienione.
śhl J. A. lotol'la. 10.) Ogłoszema. Hljciwl'
we prlL.~kim, że żaden z dZlsIeJs~cI: ;mtnlLiwerpool, 8· marca. Bawełna (8prawozdanie po- 1.) Krajobraz Rugii, Eugeniusza Bl'aclita. 2.)
lItr6w nit't przystalby na ułaskaWlenIe tych
Kair, 10 marca. Gordon telegrafowal, iż cZłtk.). Przypuszczalny ohrót 8,000 bel.; spokojnie. Dyb0W.81r~ i !1'Y8tawa Jego zhiorow, l'yslmek
dw6ch ksi~t k?śc~oła. Jeżeli zapatrywa- niepodobieństwem będzie uratować załogi, Dzienny "dowóz 24,000 bel.
St. Wlt1newlCza. 3.) Zajmufqm jlowidć obraz
nie jego rz~z~!e. było wyrazem 0fót~e. jeżeli nie nadej d l1 świeże posiłki nad brze- w;~d~!iC:\O:OO~~)~a, oE~ót P~~ ~:~eł:ate~t;:~ bofesor~ V) inc'a. 4.) Wybrzeże Anglii przy
go nspos6l:illIDla IDlD:steryum, to w a 1l!1 gi białego i nieoieskiego Nilu.spekulap"lwywozllOOO beljamerykanskabazzmia_ b over.
. Fabryczne budynki tunelu nil
xazieprzyjśćby mll81a.lo·wkrótc~ do p~zeslny; Bunty' mocno; Mlddl. ameryk. na lfiT.kw.ó SJ/'4 l'':?:e!fU angielskim. 6.) Edward Watkin (porlęnjli. ~a.binetowego; PQWrót bQWlęm kSl~dza
Wiedeń, 9 mM'eą.. Minister skarbu pr~~d-. pa. mj. Oll. QUI,., 1.11\ oz. lłl' 61J6~ na. Ili. śrll. 6S/u · " tl.'ęt.)
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-4WeŚrod! dnia'29 lutego (12 marca) 1884 r.

W~ali t~atrn "THALIA"

lUltlW XOQY

w gabinecie DentystycznymA.. IwanoWa. Przy wszelkich
operacyach posługuje się Be:O.ector-Lampą, systemu D-ra
Telschov-'a.. w zupełności zastępują,cej światło dzienne.
Prq operacyach bolesnych, na żą:danie znieczula się ból
tlenkiem. azoto (gazem rozweselają:cym), który jest jedy
"?-ym środki~m d.0 zniec~ulania, uznanym. przez rad~ lekarskłj;,
Jako zu~ehlle meszkodliwy. Plombuje SIę zl'otem,srebrem, cementem 1 porcelaną. Oczyszcza się najbardziej zanieczyszczone
zęby. Sztuczne zęby wprawiane najnowszym systemem, bez ,vyj,mowania pozostałych korzeni od RB. 2.

na rzecz

STOWARZYSZENIA PIELĘGNOWANIA CHORYC~

dILnem będzie przy wsp6łudziale polskiego, pod kierown~ctwem dyrektopl.. puchnie~skiego i ni~miecki~go,
pod kierownictwem dyr. Weglera, Tow. Dram., SC8mczne przedstawleme składa~ące z ,2-ch KomedYj

"DWIE BLIZNY"

Dentysta A. Iwanoff.
Piotrkowska, vis-a-vis cukierni Wustehubego, w domu Mullera.

A. hr:. Fredry, i

1OD-'-7,.-0

"WUJASZEK ALFONSA"
kwartału potrzebną

Od

AG3tOXGM

jest

Sto Dobrzańskiego i operety Offenbacha

'"Die Hochzeit 'bei der Laterne"

pochodzący z W. Ks. PoznańskieO'o. pra.gnie znaleźć !1:ajllcie ja.ko adm.i~ł8tra.

tor dóbr lub leśnik na większe
lasl'"
.
z dobremi świadectwami, kucharka.

PlSy śv.:la.dec~w ~ozone ą~ w :ę.ed~k~ Bliższawiadomość w redakcyi Dziency~
"Dzlennika
Lodzklego,"
'l>6dz' k
'"
" '
bhższych
informacyj
udzielićktóra
moze.rowmez Ul'ka <LJ
lego.
I
143-2-3'
lBraci

9

....

"
(Małżeństwo przy latarniach). Zakończy maZur krakowski w 4 pary.
Ceny mie;sc zwycza;ne.Naddatki z wdzięcznościlb się przyjmują·
•
lb'
Sprzeda z, Jbiletów
w J kantorach PP
, . I z. K . P oznańsk'lego, M . S
l ' erstema,~.T
akóba S;' Goldmailna,
Kipper i E. SandaBazar Kaliski.
'
135-5.:-!:.6
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~ł~)J
t•~

lir -

',

~

N!JT!ŃSZE PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANN
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m.ości Nr. UB, ulica PetrokoWllka, Ja.kób Radomsku.
105-2-3
Wojdyelawski Rs. 30,000.
Nr. 146, ulica. Zgierska, Abel Lipiński
,*,R\v!~~~~~ zarzuty p,rzeciwko udzieleniu Nmiejszem podaje sifJ do powszechnej
f)i~%danJCh pożyczek, towarzys.reni rechc~ ;<'-i.adomości, że w Radogoszczu
przedstILwió DyrekCJi w przeeią,gu dni 14 p • .TuUUI!lza Hebizel, pod Lodzli\
od da.ty wydrukowania niniejszego obumieszezone zostały
wieszezenia.
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, ychoc1zi co czwartek, zawiera
stronnie in folio drukowanych,
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~tII)IDyre.kcya TOW,arz.ystwa Kredytowego m. Łodz.l. do sprzedania w Bumie od 20,000-500 000
~~)ii~~j~:se~~!:ii~ly:~epc~~yeJc'::i!n~~~l~eir~~:o~
~b~~~r!:l~~1}
O~?~ic~d~kr~~. k~Ji~~
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Władysława Glesmer
Nowo
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CJMDyrek~Or
t k l A.. Zlems
~·ls:~ii_ki'e zKrólewsk. stadniny. w Janowie.
tI\. aj
biur

f;

8..

ą

Osoby interesowa.ne zgta.szać8i~ mogą
"IV Radogoszezu któ~
,r;ubh. w różnych ok4?licllCh ~a,ju. ,Życzą,~ ry wszelkich bliższych informa.eyj uJ.zieli.,
ey, nabyć zecncą Sll! uda.c do kantoru
10S-':8...:.S

"Podr6ż po kmjack południowej Słowiańszczyzny," dołączany d~. każdego. '~~dO sprzedania w sumie od 2O,OOO--500,ooodorzą,dcy p. Jakoby

k
.
numeru ar uszanu-otrzyniujekażdy prenumerator za
dopłatą JEDNEGO RUBLA.
Komplety od Nowego Roku począwszy, znajdują się na
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roczną
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HOTEL VICTORIA.
Szanownym gościom donoszę uprzejmie, źe znowu odebrałem tra~sport
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