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Na posledzen~u tuteJszego oddziału tow.
pop. przemysłu l handlu ros., w d. 6 b. m.
sekretarz oddziału pą.n S. KOSsuth zdawał
sprawę z przebiegu niektórych spraw dotycz!!cych przemysłu i handlu krajowego. Z pomiędzy tych spraw, jedne jak np_ udogodniania przewozowe we Włocławku, obniżenie
taryfy towarowej na przestrzeni Aleksandrów-Łódź i założenie towarzystwa nbezpieczeń robotników na życie i od wypadków,
były już rozbierane w nasze m piśmie, inne
znów a mianowicie podwyższenie cła od w~gla kam. i od surowca, są wIaśnie przedmiotem szeregu artykułów. Natomiast nie
mieliśmy dotąd sposobności obznajomienia
czytelników z kwestYIł podwyższenia cła o~
llrzędzy farbowanej na kolor adl'yanopolski,
'Id sukna i od bawełny farbowanej i dla
tego uważamy za stośowne przytoczyć odnośny ustęp z wzmiankowanego sprawozdania.

,
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*
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Wniesione do ministeryum skarbu z różnych stron podania o podwyższenie cła od
tych przedmiotów. przekazane zostały do
zbadania wyżej wzmiankowanej komisyi i
podobnie jak kwostye o.cl~nia węgl~ i. surmyca odesłane były, rowmez do ZaOpIl110Wal11a
radom i komitetom przemysłowym i gieIdowym a_ w tej liczbie i komitetowi giełdowem~ warszawskiemu: Na posie~ze~ie poświęcone tym przednllotom w kom!teCie w~llzawskim, otrzymałem zaproszeme ~ączme
z kilku tutejszymi przemyslowcmm, gdy
wszakże żaden z zaproszonych nie mógł
przybyć na dziell oznaczony do Warszawy,
po porozumieniu się z niemi udałem się
sam na to posiedzenie, które odbywało się
pod prezydencylt członka komitetu p. Hen.
Rajchmana.
I.
O podwyźszenie cła od przędzy farbowanej na kolor adryanopolski do 10 rs. nl~t.
od puda, wyst"pili
do ministerYUlll panOWIe
."
. S
Krusche i Ender z Pabianic i Brass l ynowie z Częstochowy. Uzasadniali oni swoje
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· ENRYK HEINE l JEGO PAMIĘTNIKI.
H
Wiadomość o pośmiertnych pamiętnikach
Henryka Heine'go, o których i>zego czasu
tyle mówiono i pisano, w,próźne. zapuszczając się domysły, poruszy~a poplOly wypoczywajlłcego już od l~t wlel.u na: cmentarzu
paryzkim poety. PZIŚ SypIą SIę znów zewszlł d wspomniellla, przyczyynkl do .wspomnie!1, przyczynki do przyczynków l t. d.

Der todte lIeinrich lIeine singt nodt immel'.
Heine ożył i śpiewa znów.
Doczekał się on już w Adolfie S,t1'odtmannie znakomitego biografa, lecz me ma
dot.ad bezstronnego krytyka w literaturze
nie~ieckiej. Jedni wielbi9: go bezwzględnie, nazywają"c geniuszem ;t:Jle:wszorz~~nym,
wieszczem reformatorem, mm potęplaJll!go
z nienawi§cią jako: cynika i przectrzeźnifl;cza naj szczytniejszych ideałów ludzk?śCl.
Spróbujmy zdjąć sylwetkę z tego ,oryglU~lnego oblicza, skrzywionego pustym śmIe·
chem lub złośliwym uśmiechem.
Kołyskę Henryka Heine'go ozłacały,gasnące jnż promienie za?hodz~cego słop~a,
które rzucało jeszcze medf.TI'P..? fełne l JagUC blaski na. ruca umySiowy.lllemców, Pl'ZY

ónz.

KORESPONDENCYE.

XVIII-go wieku. Nie radosne okrzyki
nowej, wielkiej epoki, nie dumne hasla wiary i nadziei, nieufna w siebie pieMl młodości, pobudzały dorastającego chIopczyka
do' twórczości, lecz zgryżliwe zrzędzenia suchych krytykó;v i rozpaczliwe skargi zawiedzianych })oetow.
W' chwili, kiedy ;Heine przychodzi~ na
świat (w r. 1799), me było już Lessmga,
Schiller słabł coraz więcej, a Goethe wycofywal się z ruchu literaekiego. -Berło
poetyckie ~ys~wa~o się z rąk mistrzów klaRyCyZlllU memleCklego, prz:chodząc. do mlodej drużyny, do romantykow. BraCia Schlegelowie, znakomici krytycy, nawoływali do
reakcyi.
., .
Bo zimny, spokOJny, choc Jasny l'OZU~
oświeconych" (Auf'lcliiJ'ung) sprzykrzył SIę

i~dziom. Domagano się uwzględnienia uczucia w sztuce.
Bo hellenizm mistrzów wydawał się młodzieży odstępstwem, zdradą tradycyi narodowych. Tęskniono znów za przedmiotami
swojsk.iemi, germailskiemi.
.
Uczucia i patryotyzlll miały stworzyć noWlb szkołę, któraby dawniejszą popmwiładopebiła. Tak marzyli i wierzyli zrazu
romantycy.
.
Lecz czasy nie sprzyjały prawidłowemu
rozwojowi młodej drużyny. Już Schiller
skai.'żyl się: ach, noclt teben dże Slingpr, nur
(ellten liże Tllalen, die Ll/r;z {J'eudilJ, Zl~ U)CCkCll.
A jeszcze smutmeJsze połozeme zastali romantycy.
Bo kogóż mogły zapalić 6wcze$n~ sto-

Zwyk~e oll~oszenta: Z!L 1 raz 7 kop.,
za 2 razy 13 k., za 3 razy 18 k., za 4
rJl.Zy 22 k., za 5 razy 25 k., l<9, (j ra?!
28 k. za więr.ej rn7.ypo 4- k. za kaidy rllz
NekrolGgi: za każrly wier,;z 12 kop.
Reklamy: 7.ll każdy wiersz 15 kop.
stałe 3 wierszowe ogłoszenia atlreso
we TS. 2 miesięcznie.

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administracyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajchmana i Frendlera w Warszawie, i w Łodzi.
Rękopisy nadesłane bez zastrzeżenia - nie
będą zwracane.

podanie znacznem podniesieniem ela od do 21's. na pudzie. Redukcya cła od przeprzetworów chemicznych i farbiarskich od tworów chemicznych, byłaby zresztą w ogóle
d. l (13) lipca 1882 r., a głównie od wza- bardzo pożą,daną, gdyż nadmierne te cła
ryny (z 4 rs. 84 kop. do 15 rs.) przy na- przynoszą szkodę wielu gałęziom przemysłu
der nieznacznem, bo tylko 32 1/2. kop. wy- krajowego, a nie mogllJ być uwaźane żadną,
noszącem podniesieniu cła od przędzy farbo- miarą za protekcyjne, skoro fabryk, wyrawanej na kolor adryanollOlski. Podług ich biających te przetwory ibnrwniki dotąd w
obliczenia wydatki n.a. opłacenie cła od 1 państwie nie ma i trudno przewidywać popuda przędzy surowej l od przetworów po- wstanie takowych w nieclalekiej przyszłości.
trzebnych do ufarbowania tego puda na
(Dok. iUl.'d.)
kolor adryanopolski, wynosz~ wraz z przywozem tych materyałów do 7 rs. 70 kop.
met. na pudzie, a izatem przędza adryanopolska, przywożona z zagranicy, już dla tego
__
samego mogłaby przy obecnem 5 rublowem
cle, kosztować ors. 2 kop. 70 met. na puPetel'sbul'g, 7 mm'cu.
dzie taniej, niż taka* przędza wyfarbowana
Zmiana frontu w polityce międzynarodow kraju.
wej powróciła znowu zaufanie do papierów
Jakkolwiek pomimo moich sb,lrau, ze stro- rosyjskich za granicą, które w ciągu ostatny interesowanej nie dostarczono mi tych n!ch l~t! 'pod w:pIywem zb:o~niczych zamiawszystkich danych, które uważałem za ko- row młlllistów. l rozdra~m~ll1a spowo~owanieczne do należytego wyjaśnienia kwe~tyi, nego mowamI, czynamI 1 artykułamI tak
a mianowicie do ścisłego określenia tej pod- zwanej partyi narodowców, upadało ze szkowyżki, jaka jest rzeczywiście potrzebną do dlł stos~ków ekonomicznych kraju; fakt
rozwoju krajowych farbiarni adryanopol- ten potwI!3~dza .znany. aforyzm: faites nne
skich, jednakże na podstawie tych danych, bonne pohbque,Je feral des bonnes finances.
jakie miałem pod ręką i po wykonaniu moźliJesteśmy więc pod względem filla~sowym
wie ścisłego obliczenia z uwzględnieniem na dr~dze ku lepszem~l 1;>0 ~~rtośCl nasze
aiya na koszcie nabycia pr_zetworów chemi- tak mlędzynarpQ.Qwe, Jak l mIejSCOWe kupocznych i farbi przekonalemsię, żeprotekeya.wane są, .c~ę~nte pa daJ.eko wyższych .cenach,
celna odnośnie do przędzy farbowanej na a co waZl11eJsze, waluta nasza, pomImo zakolor adryanopolski, jest 31's. 50 do 4 1'8. stoju "! wywozie p~oduktów,. znacznie się
met, na pudz~e .za .małą.. Gdy wszakże tak popraWIła. WczoraJ oddawalI tu Londyn
znaczne pOdl11eSlenle cla od przędzy adrya- po 233/4.. pensów za rubel kred.; oby tylko
nopolskiej odbiłoby się w zbyt dotkliwym tak dal~J postępował kurs, to .i wewnętrzne
dla konsumentów stosunku na cenie t.kanin stos~nkl ha?dlowe polep.szyć SI~ mogą, zyz t~j. przędzy wyrabia,nych, pl'~et~ w op~nii skuJąc z.anu. ast Sztucznej, trwałą i naturalmOJeJ wy.razIIem to prze~onal11e, ze ~arb:ar- ną podstawę· ' "
.
stwu krilJowemu)" a z mem razem l WIelu
Obecne, przeslleme b?WI~m. w han~lu l
innym gałęziom przemysIu krajoweg,o, dale- przemyśle, o których WIeŚCI lllobowe l od
ko właściwiej mOŻllaby przyjść w pomoc was tak często. nadchodzą, ~ynik~j~ ze
przez zredukowanie cła od przetworów che- sztucznego roz~oJu przemysłu 1 chWIeJnego
micz1)ych i farbiarskich do tych norm, jakie systemu w pohty~ .handlowej. Kiedy więc
obowiązywały przed a. 1 (13) lipca 1882 r. teraz odbywa SIę JUŻ potrosze wznawianie
Ist.otnie obliczaj,!c cło od tych przetworów sil słabych" to n~l~ży się spod~ie~ać, iż
potr.zehnych do wyfarbowa~lla 1 puda przę- przyszłość na pewnIejszych zarysuje sltil poddzy na kolor adryanopolski, wypada, że w stawach. . .
.
takim razie do podniesienia krajowego farZ przYJemnośCią. też czytałem w waszym
biarstwa adryanopolskiego, przy pozostaw~e- dz~enniku o t~z41aitych FJjekt~ch >yspółniu tego samego cIa od
przędzr. bawelma- dZle~czych, maJący
. ch na
celu us~aleme po,. b
'k
ł
h
l ' A 1.. l . k
nej surowej, wystarczy1.a y PO! wyz !t c a Zycyl naszyc pibemys 0'\\ ,iW. czt:o WIe
od pn.ędzy adryanopolskiej o 1 rs. 50 kop. dążenia te Sił godne pochwaly, nie mogę
końcu
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jednak zgodzić się z inicyatommi. co do
środków jakie proponują. dla urzeczywistnienia tych zamiarów.
Wychodząc z zasady, że fahrylutnt nie
powinien spekulować na własnych wyrobach,
a starać się o ich zbyt z pewnym z gury
obliczonym zyskiem, oraz unikal~ o ile moina. bezpośrednich stosunków kredytowych
z odbiorcami towarów - kt.óra to zasad:t
oddawnaprzyjętą, jest w Anglii i Francyi
przez najwięc.ej znane 7.akłlldy fabryc,zne,cel unikania. ryzyka i nieuczciwej konkurencyi, daleko łatwiej dałby się osią,gnąć,
gdyby fabryki sprzedawały swe wyroby domom komisowym, .cieszącym się dostatecznem zaufaniem i opart.ym' na silnych moralnych i materyalnych podstawach, a to na
mocy zawartego długolotniego kontraktu,
zapewniają,cego

wyłączność

sprzedaży;

~e

swojej zaś strony domy te zajmowalY!lY Slę
zbytem towarów przez swoich agen~ow, ustanowionY<1h w rozmaitych prowmcyach
paflstwa.
Tym sposobem fabrykant zapewniłby so
bie regularny zbyt wyrobów i nie mając
styczności z kupcltmipojedYllczemi, unikałby
ryzyka kredytu, które spada całkowicie na
dom komisowy.
Tak przynajmniej dzieje się VI' Anglii,
Franc,}i ipo cZ€lŚCiw Niemczech; dlatego
t.eż spot.ykamy tam owe olbrzymio domy
komisowe w Londynie, Paryżu, Hamburgu
i t: p.) do których f~b.rykanci odsylajlł ~u
pUJących, lub zamawlU.jących towary. DZlę
ki temu wyrosly tam i l)rosperują. tak wieI
kie zakłady fabryczne.
'
. Według ~lO,!szych wiadomoś~i, na!~ży wąt
pIĆ o załozemu w T0l11l1SZ0Wle filu hanku
pa!lstwa. Przybyły do Petersburga prezes
banku polskiego, dostarczył wyższym sfero n
tutejszym bliższych wyjaśniefl o istotnem
położeniu rzeczy i doprowadzi zdaje się do
tego, że przez skarb dostarczonym będzie
tylko kapitał potrzebny na otwarcie fili
ban1.."U. polskiego w. T01l1aszowi~ *).
.
. O dalszym "przebIegu. ~w~stYJ. celnych mc
Jeszcze w obecnej ChWIlI me wladomo; ko
misya zajmuje się obecnie tylko zestawie
niem danych, poczerpniętych z dyskusyj
.
*) Telegram za.mieszczony we wczora.jszym DZl(~Il·
roku donosi o odmiennym w ostatnif'j chwili ollrll(l'rzyp. Red.)

Cle tej sprawy.

Rozbite na kilkadzie- choć łudzili się, wmawiaj!1C w siebie wiarę
Zatruniegdyś cesarstwo Hohenstaufów od wojny te było serce ich od powicia, skrzywiołlft
trzydziestoletniej m{tmy żywot prywaty i myśl od pierwszej chwili samoistnego lotu.
drobnych zawiści. Zaden wielki ideał spo- Romantycy chcieli wierzyl:, a nie mogli;
łecz~y lu.b polityczny ni~ przyświecaJ .,blas- chcieli ,cz~ć, kochać, ~ nie ';Imieli. W:~c
kann gWIazdy przewodmeJ "narodOWI my- zapalah SIę, zachwycah w koncu sztuczmc,
śliciel!." ~ażde ksi~żąt~o myślało tylko aby własne zapały i zachwyty po ch'Yili W):
o soble, me. t~osZCZlłC SIę wcale o dobro jaśniać. To szyderstwo, to wyślll1eWame
calego plemIt:ma. O zjednoczeniu dzierźaw własnych tworów, nazywali "ironią; roman
Barbarossy me myślał WÓwczas nikt.
tycznąt (,'olnrtnfisc!te ironie).
~V takich warunkach ~ie mógł. ~v.ybujać
Henryk Heine je~t wychm~allCem roman
kW1a:t :patryotyz;mu. LudZIe, zd~lnJ.eJSI zam- tyZl.llU. Oz as, w kt0l1:m odbIerał wykształ
knęh SIę w sol)1e, tonl};c w CIchej pracy kon- ceme elementarne (mIędzy 1'. 1800-1820),
templacyjnej, tracąc zmysł do spraw poli- wypełnia właśnie początek panowania i 11tyc?ll~ch ispo~?cznych. Romant:>,:cy, ~tórzj padek .romantyzmu. Jedt.ll. z przywódców
c~Cle~I popr3;.wI~ "odstępstw9" nll~trzo:v,.n- tego kIerunku, August ,!Vllhelm. Schlegel!
clekh, po krotkIem błą,dzenm wśrod polme- uczył go w Bonn, w ulllwersytecle, sztuk
niów ~oe~yi Średlli?wi~czn~ji jeszcze dalej Ulniejętnego ~ierszowania, a z twórcami teJ
od swej Ojczyzny lllelllleckleJ, bo do Ara- szkoły z Armm'em, Fougue'm, Brentanem
bii i Indyi,· aż opuścili wkrótce zupełnie i w, i. widywał: się później w Berlinie, "
ziemię, zawieszając w powietrzu.
salonie słynnej "Racheli" bardzo cz~sto
I druga reforma nie powiodla się roman- Romantyzmowi zawdzięcza Heine przepięk
tykom. SylioIllsprzyk1'zył się rozum oj- Illl! dykcyę i kapryśny, oryginalny wiersz
ców, zapomniawszy, że byli właśnie tego drwiący sobie z wszelkich prawideł poety
rozmnu wychowaiicami. Lecz ojców ogrze- ki. Ojców wiersza autora "Księgi pieśni,"
~ało ws~hodzą.~e dopiero, wi~c rzeczywiś~i~ widzimy ju~ w poezyach Arnir!la i Bl'en
CiepłodaJne słonce, a na synow padały Jut: t.ana. A Jego weltszmorz (JfJeltsdlmCJ'z)
cl~łodne. blaski zachodzącej gwiazdy XVIII jest niczem innem, jak oWIJI "ironią, roman
wleku .. Romantycy wł'wolywa:li J,Jl'zeci'Y 1'0- tyczną,': owem przedrzeźnianiem siebie sa
zumOWl klasykówlZ. a filozofOWIe ICh: FlChte ll.lego, owe m wyśmiewaniem własnych twoi Sch~llin&, stawan.\ iuż na: prze.łomie dei- rów, zapał6w i zachwytów. Nic dzi:vnego,
z~nuI atelZl~ul ~ufu.o;. ."anu 1 lllOlllZmU, choć że uczeji . przejął znaczną. część wad l zalct
Slę tego zaplerłl,h..
,.
swych nl1s~r~ów.
"
Romantyczy pl'z~dh daleJ me krytyczl1/l1
Zacho{hil Jednak znacZl1al'ÓŹmca. ml~ilzy
sunki niemieckie?

siąt udzielnych lrsięztewek, wiodło potężne pozytywną, której mieć nie mogli.

-2scowa spekulacyf>' postąpiły one z 98 1/'1. do
• • lk"
101 i- przy tym li'ostatnim kurSIe
w WIe lej
ilosci zmieniły właścicieli. Zwyżkę ·wywołały pomyślne wykazy ruchu na linii, wedIu" których dochody kolei powiększyły się
w tym roku o 112,000 rubli. .Pod wpływem
pomyślnego w ogóle usposobienia posunęły
się również i akcye
wielkich dr6g żelaznych
z 257 1( na 260 1{2 • Za akcye kolei 3polu2.
.
h dawan~ f~ch ętme
' 94
dniowo-zachodnic
,I", ~a
duże a 95 za male sztukI:, \V.oczeklwanm
wysokiej dywidendy wzmo~l SIę bank dyskontowy z 441 g~o ~61, mIędzynarodowy z
363 do 373, rOSYJskI z 271 do 278, \VołgaKama z 415 ,do 430, Akcye banku prywatnego Za:kup,lOne przez ut~orzony ,s:Yl1.dy'
k:~,t postlli).)lły .~ 28b do 29~. ~ł~sClClele
wlększoŚCl ak~YJ tego banku, uSlłuJfb odzyskać dla instytucyi dawne świetne stanowisko.
. '.
. Zboże. P~ters~)Urg, 7.marca. Na r~'n~u
zbożowy?! ~le wIdać. ~ml,any. UsposobJeme
Sl~ ospale.l meczJ:nne.. Nabyw,cy
utrzynlUJe
PRZEMYSŁOWE.

rzeczoznawców, oraz komitetów gieldowych
i handlowych.
.
Dla Łodzi nie obojętną będzie zapewne
wiadomość, że pan Djells ~aloźył tu ~la
wielką skalę fabrykę wszelkIch przyborow
z drzewa dla przędzalni, tkackich warsztatów i maszyn, które dotąd sprowadzano z
za granicy. Zalożyciel ni~ mogl!,c, konk(~
l'ować w cenach z wyrobanll zagl'amCzllenu,
prosil o podwyższ~nie cia ocl tych przed-o
miot6w z 30 kop. 1 1 rs. 20 kop., na 41's.
15 kop. z puda, co też przez komitet za~
chęty przemysŁu i handlu chętnie przyjętem
zostało. Nie wiem, czy podobne wyroby
produkowane są w. Ł?dzi, ale ten p~zykład
przemysłowca rOSYJskiego, dać pOWlmen pochop do założenia takiej fabryki, zwłaszcz~
iż prawie cały materyał surowy znaleśe
można w kraju.
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"stoWtl1'zy,szelue
Glogel' i po
panowało bez przerwy usposobienie mocne. ska 2,:>0 IS:~ł rosYJ \ a , 1,60 70' , I~. d ,oJ 1 "towal'zy~!wo jJzelaf,tlowanw rh01!Fh
publiczność w ciągłej a SZCZerej wesołośCI.
Przedewsz stkiem zaslu u'e na w szczegól- na św~ece zo ty wy OI?Wy, ,IS, z!,< aJ~. zn,an!a 1lIóJZe.~zowe~o, . Dla teg~ zas wy aJe
W dalszym ciągu widowiska dano "Mał
nienie
Len CIcho ..
l
mI
l, me!nal
Pt
przy
p@niemiecku,z
bez wiadome' rz ·cz 'n
wzniosły się one dawne ce.11), tor:y:c Ill~. c.leą p aCl na yw h1czellle w tym kIerunku uSlłowa~ o u tyc. obsadą najlepszych SIl opeł'otkowych trupy
s?ybko z
Pna) 8J. YKonsole podskoczy- cY·. CukIer Koelllga lllzeJ o 30 kop. na putym spospbe?I
mo- teatru "Thalia.'; Nader sympatycznie przedły o 1%, di'ugie o Jl/2()!0' Renta złota dZle.
zna wszystkI~. koła tut~JszeJ ludno~Cl, b~z stawiła nam się .dyre~torowa ,Pani Weglerwzniosła
wzglę?u na Jej wyz~ame. Tam z~ś, gdzl.e Krause, która z partyl młodej W.ftowy An3 się do 166 lecz znowu opadła do
164 /4' Dla pożyczek premiowych obudzil,o
Spó~ka jed~ab~icza, która pomimo C~Od~l o sprawę ?goln" a t~ką, l1lewą~ph- ny wywiązała się ~ardz.o dob,rze; .Artystsię chwilowe ożywienie, pod wpływem
kto~ 30sto-Ietn~eg? lS,tmema" ni? zdo.łała ~o!jch- ":le Jest, n~51za. bledakow1 zm~ac powll1ny ka ta obda::zoną Jest SIlnym l dzwlęcznym
1
re go pierwsza doszła do 218 / Z'. ~ruga do czas nalezyCIe ~lę rozwm~c, mIała JUz zo~ ł'iszystk,Ie I~Ż~ICe ,!yznau~owe l ~połeczne. głosem, ktorym ~ła:dać P?trafi. Panna
214. Gdy jednakże z końcem lIuesląca spe- stać w tych dmach rOZWIązaną.. Na zebraęposob ~lIządzeI.lla tak1e~o "bmra kr~y Geyer-Dorofska (SIC) 1 pan Slebert doskonakulacya objawiła zby!eczn,ą skłonność do niu jednak c~łonków spółki, 'Y dniu ,1,0 .b. wYJątkowet pr~eJąć?y ;nozna z, przJ:" a, ~ le przycz~al~ się do har~onii. całoś?i, co
realizacyj, obniżyła SIę .plerwsza ,do 217, m. postan?FlOnO pr:edłużł'c ,~eszcze J?J zy- Warszawy, obowIązk~ 'las wy~z~kn~ama bI~ Ite~ ,łat'Yle~ lm przyszło, Ile, z~ or~l~stra
druga do 21 01 /2; pożyczka.
wschod~la :v aha- wot, lecz Jednocześme zmlelllC szczegoły u- dnych 'Ystydzą?ych SIę ż~br.~c 1 sPJ~wdzama umleJętme,Jest prowadzoną. , NaJ~meJ po:
1
3
la się pomiędzy 93 / 2 i 93 / 4 , uSposobleme dla stawy. ~W tym· celn wybrano specyalną; ko- rzeczywIst~go ICh polozekla,. Pb Jąć m~gą dała nam SIę panna Loebel.l, ktom am grą, am
niej było mocne, lecz brak w miejscu, misyę, która projekt reformy prz~dstawić delegowam ku temu cz!on OWIe o u wznUaTI- śpiewem, się nie odznaczała. Całość nie
szczególnie trzeciej, ograniczylobroty. Ogól- ma członkom na pOJlownem zebramIl w m. kowanych st~warzzszen.
k'~ ',' pozostawIała nic do życzenia.
ny prąd zwyżkowy objął także wartości czerwcu.
Rzuca~ WIęC tę myśl ~ prze _on~mu, lZ Na zakończenie wreszcie odtaflCzono kra~
rolne lecz nigdzie zwyżka nie okazała się
Rury gazowe z papieru. vVyrabiane w An- kwest!:: Jest z ~atury swej. do~ć w~znl!" by km\'skiego mazura, którego prowadził p.
w takim blask~, jak na polu akcyj kolejo- gli~ ~'ury gazowe z papiery, składają się!,e ~asłuzyc .n,a ,zamteres,owame. SIę mą o~ółu Eubich z lJa?i.ą Kościelecką, odtafl~zono ;SO
wych, Kursk-K1J6w stanęły na czele ruchu, zWlmętego skrawka papIerowego, przeclą: IW nadzle.l, ze stowa~zysze!lla, P?d .k~ólych zaś znakomlCle. Już. to przyznac nalezy,
w przeciągu dni czternastu przebiegły świe- gniętego przez płynny asfalt. Pasek ta~l adre~em,pl~zę te słowa, zapną SIę Jej ~rze- że t&.k jak pani Kościelecka wykonywa ]la'8
tnIJ: drQgęz 256 na 268. Na kulminacyj- nawija się na drążek żelazny t,ej grubośCI, Czywlstmem~m.,
, "
Jbz8.,
mazurowe, to chyba w warszawskim balenym punkcie oslabły nieco, cofnęły się na- co wewnętrzna średnica żądanej rury. Po
D? powyzszego lIstu wszelkie k~mentalze cie znaleźćby mogła współzawodnice.'
wet do 264 lecz żnowtl się wzmocniwszy nawinięciu tworzy on rurę o grubości ścitln uwaz~my za z~Jł:eczne; sama bowle~ spraPubliczność rozchodziła sied'o domów
powróciły d~ 267. Obok trzymały się gri.~- mniej w.ięcej pó~ c~la llliar,yangiel~~i~j. wa az nadto sIlllle za sob~1 przemaWIa.
unosząc ze sobą wspomnienie ~ mile przepę:
sko-car Qyńskie, wyszczególnione przez lllleJ- N astępme poddaje SIę rurę silnemu Clsme(Przyp. Red.).
dzonego wieczoru.
_

,. d k
Kronika· o z a.

WIADOMOŚOI

nta.

lIa'

ł

Spod,zlew:'Lć wyc~erpanlU ~apasow zm~le~SI~ dowoz~w p~zemcy

~z !iście'est

wy~u}gaJą,cych lękę
<

ciową.

1. .

f::se~~{~ia ł;Jkl~

\viel~ch

placą

Łodzi całe s~tk1,
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są właśnie

kt'óre~i zagra~ica wyszczególniła
zą1aJąd r~ 7~':lesl 0~p~e4:~
często,
dzieliśmy
miarę dystynkcyę
kt~m 'estęie
notow~no
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Później
daJą 1~r95
,:orkI~m, ządaJfb
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dobrą FIgaszewską.
~i:k teję wys~kości'
że ~ wor~lem:
l:~lldn~ n~5c~~ ?twa~l~
znalazł
Kościeleckim
pre~esa
~isZYi
'l ~ybI~sk.u, ~ b 6z~ga?; :g1':'Os:~~ kład, tworz~c "b~~l'o 1l@dz!/.lw!/.j{i:/~wejb niewłiLŚciwej
wystąpił
li~~
Przypuszczają także, że
sar~towsk~ słod~~
zą~a!ą
sprawę t~
wZląśbc
ręce ()~Ie
b~rdz1)
Ir·
dzied~inie papi~ró'; wartośCiowych,
zą~aJą
7~m.ely~r;: ~OWlCle:
Z08P.a?·c~a b,te~ny(!~
części Halicki,~" ~trzymywa~i

poslęp zwyżkowy ~bligacyj ~iejskiCh;
841~?

'dziala1ności~ Pisars.ką

~p:zedhwc.ow mewłel~,ć zą:aJ~

romantyków a Hei..: I na

przełomie s~oich

epok" niby

,bożek

z

SIę, wlaśClwem,
~owarzystw, ,źe

Ic1;tą poł~wę p~ogramatu

~ome~znebm,
obJąć}J,y

młodych

;!!-

żeństwo

I

literat6w go..

rękach,

latar~iach"

lecz. nie pójdq, nigdy pod

l)l.'asę

"Księgi pieśni" (Das Buch l podwójnem oblIczem, . z ktor,rch Jedno pa- n~emIecklCh, plszl1cych po r. 1830, a zwy- drukarsklli, bo sobie tego matka zmarłego
der Lieder) dorzucił własną cegiełkę do Itl'zało wstecz, a drugIe n~przod .. Jako ar:- c:ęzt:vo ,Pod Se~anem re,sztę. Czas już Ob-I nie życzyła", Wiadomość ta uspokoiła pu~

ne'go.

Autor

gmachu literatury niemieckiej, . ,Tuź ,.jego
"welt~~~erz" wygląda trochę lnaczeJ od
"i~omi' romantY,ków. Nie jest 0t.t pesymlzmem poe~ycklm, pragn!!J~ym, WIerzyć i
koc~ać, a me mogący:u;, me Jes~ sk~rg~
rozzal~ne~o serca na llnellle człOWIeka l mcość zycIa doczesnego, lecz szyderstwem
zhlazowanego s~akosza7 drwinami urodzonego h~zwyznall1owca.
~ mImo swego "weltsz~ercu," rozumie
Reme bardzo dobrze. don~osłość przewl'Otów społecznych, róZmąc SIę w tym względz!~ s~anowczo o~
mI ro;mantyk6,:, którzy 1>rzydZll1 s~ę spra'Ys.
bIałego, dma.,
Zdaje .Slę, ze pochodzen]e Heme'go wpłynęło na Jego tworczoś~, Zyd, potomek narodu, deptanego od WIeków, plemienia bez
dachn, .ojczyzny, zależ~cego od namiętności
tłumu 1 kaprysu panUJących, odczllwałwięc~j, aniż~Ii inni autorow~e wsp6łcześni, skutkl o~ra~lCzeń prawnopanst:vowych. }3~zwy:z~,allloWiec, ".ur<;Jdz0t.ty ,wrog wszelkteJ religu pozytyw?eJ," Jak SIebIe sam naz)'wał, .zmuszony
przejść d~a kary ery d~ ~Ienawlstn~g
o sobIe wyznallla, do chrześClanstwa, WSpl' przeCIW
. wyo h"
n~ l SIę
razemom l, ill'ząd zenIom swego czasu.
Pochodzeniu żydowskiemu zawdzięcza Heińe to, te wyprzedził swój czasl że stanął

tysta. był ~ein~ ;omantyk~em, Jako publ~- hcz~c. bIlans dZI~łaln?ŚCl "mło~ych N.:i~mcysta nalezał JUz w CZęŚCl d.o przYB~łoŚC1, có:w, l wyznacz)~c kazdemu ~ lll?h włascIwe
do szkoly narodo~o-społeczneJ.'. znanej pod lllleJsce. , Gdy SIę ,krytycy mem!eccy ~abionazwą "mrodyc1~NI~m18c" (d~8Jung~ De!ll:ych- rą .do tej pl:acy, me, b,ędą m0 9h pommąć i
land); ,Myll!, SIę, Jednak }ego wIelb!Clele, Hem~~, ktory, bl!,dz .Jak bą,dz, ,wpływał na
nazywaJ,!>c go tworcą, dowodcą teg~ kierun- rozwOJ l:mysł?wy, swo?ch P?kol~n.
ku. Reme był umys~em, zana?to uJ~mnym,
,Obe.cllle zaJmuJ,e SIę dZI~nll1~arstwo l1ieaby mógł stworzyć Jaki~oIwl.ek kIerun~k.nll:ckle b.ardz,o zywo pa,nllętlllkami poety,
Refor~atorzy muszą k~lll~czUle w C?Ś Wl~- k~ore p~sIadaJą; własną hlstor)'ę. Przez dłurz.yć, l to g<?rl!,co, lll;mlętme,' a Heme ~Ie gle, bOWIem lata, sprzecza~o ~lę. {) to, czy
WIer~ył 'T m.c. ,Choe bJl zydem, . wy~mle- B;eme po~ost!1wlł l?o sobIe Jak,le pam~ętniwał Jednak zydo,,:; ~hoc wyc}1owal Się ~ ~, lub tez me. ~lllczał~ rodZIna, mIlczał
Niem?zec,h, szydZIł, CIągle z memców; choc : :,,!dawca: 3iJgodzo~o ~lę, wkońcu n~ to, że
U~OdZII SIę prawdzI,:ym po.etą, .z tale,~tem Jeśh b:y:łY;Jakle palI!Iętlllkl, t? mus~ał:y alple:wszo~zędnym, me llIlllal SI~ WZbI? ~o bo zagmąc; a;lb,o, tez uległy zmszezemu Jes~wyzyn WIeszcza naro~owego. WIele tez J,e- c~e p,rzed smlercll1 poct!. \Vtem ukaZUje
go prac, zwłaszcza plsany.ch p~oz~, nalezy SIę blOgrafi~ poety, napIsana przez Strodtjuż dziś, jedy~ie ,~o, hlstoryl, h~era~ury. manna: ~18tylko St!,odtmanll mówi znów
Tylko "kSIęga ple~m 'mezest!1r~eJe SIę mgdy. o p~ml~tm.kach, ale l Alfred :Meissner, któ. Prawdop~dob.llle prz~czym Solę ob~cne, za- r:y J~ ,!ldzmł ,~PalJ:żu II Heinego. Istlll~ereS?Wallle SIę pośnll~rtneml pa~lllętmka- meme ICh pot:Vle::d::aJą wkońcu lis~y ,sam~ml ~emego: d~ us~ale~Ia ~llid~ o Jego zna- g~ pO,ety. Wlel?lCle!e zmarłego mecIerphczemu w plśnll~nn:ctwl~ llleml~ckleln. Od Wlą SIę, ~om:;tgaJą SIę ow.ych "memorów" ,
z~onu poety zm~~,mło SH~ bOWl~m b,ardzo le,c~ r~dzllla l, wydawc~ mIlczą .ciąg~e. Po
Wlele. 'lMrzonkt·, za które megdys wal-meJakIm czaSIe ustępuJe gOl'i1czka clekawol ś'
..~,
bCZYł' a,któ r,e sak t ~k ~azy; al prwzes.t al'Yl
CIw' tP u bl'lC'lno ś'c zbapomma
o pamlętm'kach.
yć utoplanl1 j t ęs no ann al: y8 y.
Cle l
em og asza rat poety, Gllstaw Heije już geniusz wojowników 1 męŻów stanu ne, w wiedeńskim Jri'emrlenb.att w r. 1880
lll'uskich. KQnstytucyt\ urzeczywistniła. je- źe "parnil2tniki Henryka znajcluj~ si~ w je~

t

bli?zu~ść, lecz tyl~o na- c~as kr6tki! .b? po
śnllerCl :Matyldy, zony poety, donOSI Jej cloradca prawny, pan Henryk Julia, że znalazł między papierami nieboszczki pamię
tniki jej męża. Powstaje z tego powodu

nowe zapewnianie i zaprzeczanie. Zaprzeczają,: rodzina i wydawca; zapewnia p. Julia. Brat poety wola: prawdziwe pamięt
niki znajdują się tylko u mnie, a p. Julia
odpowiada: i moje są prawdziwe.
. Zdaje się, że obadwaj panowie mają słusz
ność, jak twierdzr Karol Emil Franzm3 w
Ge/ś.eJlwart (w Nr. 2 z r. 1884). Gustaw
Heme nabył rzeczywiście jakieś pamiętniki
od swego brata, za 5,000 frank6w, . z.zamiarem zniszczenia ich. Wiadomo," źe Heine potrzebował wiele pieniędzy a rodzina
nie spieszyła zawsze ochoczo' z omoctl;.
Prawdopodobnie obawiano się OStr~CTO pióra Henryka i dlate o oku iono 'e bO milczenie. Lecz Heine gSPl'zed~wszy J :
rę
den bokopism, ·wygotował pMnie' 'uż naj lożu
leści,drugi. Temi drugie~i pamiętnikami
jest prawdopodobnie manuskr t zna'dujący SI'f> w r"ku pan J l"
OYbPd'
~. m'pc
" " ' " O ile sie
a różni~
u ll.
wa s.." prze..,
prawdziwe.
w atreści·
konamy się ad W ~d
d"
'Rze~
czywiście haZel~ !J ą z po I'. ~r~~ /t'
"
. ~ mera.z 8uj.(J,a{};Qi~'/ic;,

- s
. t . W N r. 60 gaze· maczeJ
.
. Je
. dnak· :t.f. e , Ja
• k
...
Londyn, 13 marca. Odkryto dzisiai" Sl)i- Dzienny
cZl}tk.). Przypuszczalny
obrót 12,000 bel.; bez zmiany;
( -). Kwes ty a rzem/os
za wmeswmem
po dadowóz 11,000 bel.
ty "Lodzer Zeitung" Z d. 12 b. m. pomie. nia, z wymienieniem liezby podróżnych ro- sek, uknuty przez fenian. Zamierzali oni
Liverpool, 12 marca, po potua. Bawełna. (Sprsszczony został w sprawie rzemiosł artykuł botników i miejsca zką,d i dokąd podróż puścić w powietrze gUl.a.eh 'I'Iarlamentu i to wozdanie kOIicowe). Obrót 12,000 hel! z wg<> na
D
H an dwerk s gu"Iden er B o d
" ma llye
' pl'ze{I"
t
K
spekulacyą
i wywóz
p. n." es
en,
SlęWZlęa.
podczas posiedzeil izh.
amer)'k.
na śrp.
wrz.2,000
132'. bel, bez ZlUlIl.ny; Mlddl.
65
podcyfrowany-literą 1,V. i stanowiący wido- - Pewien przedsi~bierca z odleglejszych Paryż 1 9 marca Donoszll. z Chi iż New.York, 11 marca. wI~czorcm. Baweln& !Olls
cZnie samodzielny utwór literacki, skoro gul)ernij Oesariitwa, zamierza zaopatrywać
,~
.. ~
'1' •
'
w N. Orlcanie 101/w Oh'!J skalny rafinowan~ 100r.
autor uznał za potrzebne, zaopatrzyć go \Varszawrg w mięso 'wieprzowe mrożone. jenerał Ne.,.rier taJął: w niedzlel~ 2 forty Abel. Test 8'/2. w l<'iladeliii 8 3/s' Surowy oleJ skaostrzeżeniem ,. przedruk wzbroniony." Rze- "\V tym celu J)l,zvhył tam specyalny. wagon Yendillh'~ oddalone o 12 kilometrów od In)' 7 5/s' Certyfikaty pip.e lin~ l d. I112 c. l\ląka 3
.J ~
."
. ' .
.
•
"
d.
c. Czerwolla pszemca OZlma w Il1;' l d. 8_. c.
czywiście artykuł ten opracowany jest ze napełniony kilkuset
zamrożonemi w Ca.J.OŚCl
Bakmnhu.
FranCUZI małe tylko· pomeśh
na65
mr.l
d.77!s c.,na kw. 1 d. 9'/~ c, na.mJ.1 d..n'/sc.
stanowiska literackiego starannie i zawiera wieprzami". Próha jednakże, według zdania straty' niel)l,zyJ' aciel .cofIll1;l się do fortecy, K~kurydza. (nowa.) _ d. ~11/ł C. C.UkHl; (Fmr ;~:
wiele słusznych poglądów. Nie sądzimy je- specyalistów, nie powiodła się należy'cie,'
.
.
fimng 11uscovades) 5sl~. Kawa (falr RIO) 12Ifl.....UJ
duak, ażeby którekolwiek z pism krajo- gdyż mięso importowane pozbawione Jest
Wojska jenerala Briere połączyły SIę z Wilcox) 9.90. Słonina 10. Fracht zlJOżowy L
"'y ell kusić się chciało o przedrukowanie wszelkiego smaku.
Negrierem i przvhy1y do Chi. O pięć kik
" ~
oJ
Warszawa, 12 marca. Okowita 780/0 z a cyZll
tego artykułu, gdyż nie odnosi się on wilometrów llie spotyka się iadnego nieprzy- kop. po 13010' Stosunek garnca ao wiadra IOO-......307!11.
doczuie do naszych stosunków. Niewiadoi'..Cr.l 1,Yahanie się gabinetu angielskiego w jadela.
Hurt. skt. za wiadro kop. 817 S -820',4 za r:lllec
t k
t r
l'a" pod n'yra
2
kop,
266-267.
Szvnki za(.:wiadro
833 2°1836
mo nawe, ogo au O' rozum i
, , - sprawie załatwienia kwestyj agrarnych w IrChristyania, 12 marca. Król postanowił, za. garniec
kop. l071-272
dod. nakop.
wyschn
)
0
żeniem "nasi rzemieślnicy." Z pewnością landyi, wywołuje pomiędzy "Parnelistami" ażeby minister stanu Selmer podal sit do
nie llloże. tu być mo,:y ani. o rzemie,ślni- takie wzburzenie, iż postanowiono rozpocząć
lICYTACYE W GUB. PłOTRKOWSKIEJ.
kll;ch kraJowJ:ch w o,gole, ~m w szcz~golno- nową wielką, agitacyę. Prawdopodobnie dymisyi.
- Dnia 12 (24) marca wUN.ędzie l'O\\'. C,z\1stoŚCl, o lódzkl~h,. ktOl:Zy,. Jak to :VJadomo wkrótce ukaże się odezwa, jak również złoParyż, 12 marca. Dziennik "Pakie" do- ChowBk~ego,
~It S-lenią, ?zie;-ża.w} 2·ch moUuw na.
kazdemu 10dzlanmowI, me mogą, SH;: uskar- żone zostaną, znaczne sumy na utrzymanie nosi, iż marszałek Mac-Mahon odwiedził rzece LIswarclC w osadzIc Krzeplcach pow. Cl':~sto·
chowskiego,
od
82 rs. rocz~ie.
,
żać .n~ brak ro~oty" lub. na. złe cZ3;Sy, a agitatorów. "Norddeutche Allgem. Zeit." hrabiego Paryża w Cannes. :Miało to się
- Tegoż dnia. w Url'-QdZ1C pow. ~awsk~cgo, n!~
właśme to ostatme u,~alal1le .Sly ~ł~dzIe au- donosi, że agitacya na tak wielkI!; skalę ma stać z powodu zamierzanego zamachu na dzieriawg
do 1 lltycznia 1!:i86 r. propmacyl we WS1
~or. w usta "naszy.ch· rZe1111eślmkow. Je- być rozwiniętą:, jak żadna dotąd 1 apI~l'W:~z~
1) Godów oil 20 rs., 2) Kodlanowo od 23 rs., 3)
~el,I m.owa. o Łodz.l, to. na złe czasy u~ka:- ruch jej objawić się ma na święta WwlkIeJ życie pretendenta,
Soldacka sloboda, od 42 rs.
zaJł1 s~ę me. :zeuneślmcy, ~le rękodzlelm- nocy w Dublinie.
Paryż, 12 marca. Obiegają tutaj pogłos -- Telfoż dnia w kancdarvi legl1ictwa Gillle we
cy, nnanowl~le tkacze, ktor~y pod wzglęi'..Cr.l Z powodu okólnika, wystosowanego ki, że prezydent Grevy niebezpiecznie za. wsi Ni:Sulewie za cZlJścioWIh sprzedaż drzewa. w
obr\;bie Barcisz, od ogól~pj s\~my 832 rs. 88 kol;""
de:n urządzen rechowyc~ uwazam są WJ.)~a~- przez rząd francuzki do wszystkich prefe- chorował. 1,Vczoraj miał nawet kilkakrot- - Tegoż dnia '.v ma~IB~ra.Cle,m. Ton\ast.QWWa., na
d~;te w obec p~aw. kra;Jowych ~a, l:zermesI- któw policyjnych, aby ci zdawali spraw~ o nie zemdleć.
reperacyę 4 stuazlCn mlllJsklch, od sumy fN n. 2 k.
mków, lec.z znaJdUJą; SIę tu dZISlaJ.w cał- ol' l1allizacyi stronnictw monarchicznych, Londyn, 12 marca. Z Kairu telegrafuj~,
iem
ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
odmlten,nyc~ warun~aslch eka10nollllbczny~h W;stąpił dziennjk radykalny "rnt~ansigeant" źe ·powstańcy obsaczyli do okola Chartum. Tmoo.rzy8l1mJ
nd<X!'Zieły polskiRj w Ziirklu:. Dzienl re.prez~n uJą, n!e rzemlO .0, ,e oso uy 10- z artykułem, w którym następujące o. Ch'.
.. . .
.,
,
nik wysytać bjidzlemy za z:"Totem kosztu\\' pNl!dzaJ dZIałalnOŚCI ]?rze.mysłoweJ, nazywany leanach podaje szczegóły: PretendenCI u- ZałogI egIpskIe w Sado 1 Gazale stracone. sylki
wynoszących ra. 3 roczme.
przemysłem rękodzle~mc~y~n al~o drobnyr:1• tworzyli w Paryżu t. zw. "czarną, kff.sę" ,
Do tych zaś ,rę~od~elll1kow. me mogą s~ę umyślnie w tym celu, ahy kupować, d~
F I ARY.
znów stosowae mektore uwagI autora" a gło- stronników "losy przy wyborze posłow l
Dla JociemnialPj ~Iaryanny Blazejewskiej Cod U.
WIADOMOŚCI
K. rs- 3.
wnie zarzut,. że ob.ok innych środkow za- senatorów. Książęta mają obecnie
izbie
radczych, WIdzą om ostateczny ratunek w 380 zwolenników z których 200 zasIada w
TELEGRA.MY GIEI.DOWJ<::.
przywróceniu dawnego przym~su <:echów. senacie a 180 w' izbie deputowanych. ·Dziś
Kwestya w ten sposób p~stawlOna Jest ~a zależy im jeszcze tylko na 50 glosach, aby
Petersburg 12 marca. Weksle na. Londyn 23 29/32 ,
z <lnia.121IZ
dnia. 13
porządku dziennym w NIemczech, ale ~lle moglI zupełną w izbach uzyskać wifJk- II pożyczka wschodnia. 94. JII pożyczka wgchodGiełda Warszawska.
!
nia 94 1/ 8 , nowa renta l':lota HiV, petersb1U'8ki bank
u nas, gdzie urządz~nia cech?we dotąd Ist- szość.
Żl}danozkońcem giełdy.
niej!JI1 a we~ług. wIa.d0moś~l ze sfer u~~~
Choćby cyfry podan,e nie ?yly zupełnie dyskontowy 460.
Za weksle krótkoterminowe
12 marca. Banku. rosyjsko 203.50, Weksle
~lowyc~ :Pro.lektur ~l~ dopIero ~ałko'\Vlte zgodne z rzeczywistoścrę, to J!ldnakze za- naBerlin
49.20
WarszaW\l202.90, na l'etersbnrg 202,65, na Wie. na Berlin za 100 mI'. •
Ich zllleSle~l1e. . Zamm to nast~pl, od sa- przeczyć się nie da, ze stronmctwo to co- deń 168,65, na Londyn 20.51, na Paryż 21.15, na " LO:!l(lyn" l L. . •
\ 49.55
10.00
10.03
:
·
100 f r. . .
40.25
40.- ?)
mych l'zenl1eślmków zależy w~Cląga? na!e- raz groźniejszem staje się dla rzeczypospo- .Amsterdam 169.25.
" P a.ryz"
83.61>
83.-(,
Wiedeń 12 marca wiecy.. Akcye kredyt. 324.10, " Wiedcń ,,100 li. . .
żytą; korzJ:ść z dozwolonych lm zwul:zkow litej. Dlatego też, podejmie zapewne rząd
w~ier. 327.50, franćuzkie 317.10, lombardy
Za papiery państwowe:
...
korporacYJnych. Pod tym. w~ględelll zga~ energiczne środki aby złamać pretenden- takiet
145.80, galicyjskie 297.50, kolei pótn. Z!l.ch. 187.75,
$.25
~~·.6~~
(hamy się zupełnie w zasadzIe.z ~utorem tów. Treść odpo~iedzi prefektów rozjaśni austr. renta. papierowa 79.77'/2' tak!I.Ż złota 101,90, Lis~y Libid. Kl'. ł'ol.
94.l'oż.WlIchodnia.
•
w
v
utrzymującym, że. źródło. podnies1ema obec- też niezawodnie to, jaką drog~ OrleaI~owie 60f0 wjigier. ztota12:UO, 50J0 papier. 88.45, takaż 4% Ros.
UstY Zas. Ziem,.. \'; 69 r. Lit. A.
100.15 100.11;
zlota
91.60,
noty
markowe
ó9.25,
na.poleony
9.62,
ne.go s.tanu rzell~lOsł lezy w sa;mych rze- wkroczyć zamierzają na tron francuz~l. .-,.
"
"
" Ser. lU " A.
99.95 1eJ.05
bankowy 109.90; usp. mocne.
96.lliIeślmkach, a me na zewnątrz ICh. Zasai'..Cr.l
J omnal de St.· Petersb. " z kolet dzIS związek
96.londyn 12 marca po południu. Konsole 102, Listy Z!I.8t. M. Warsz. Ser l
94.35
d~ ta z,?ajduje . nie~os,tateczn.e może uzna- zbija pogłoskę o za:war~ym os?~nym tra~ pruskie 4% konsole 101, 5% tureckie z 1865 r.
n"
"
"II
94.30
93.30
"
" III
93.S0
ine wśrod rzemIeślmkow krajowych, ~le za- tacie między ROSYlJll NIemcamI l wykaznJe 813h6, rosyjska. poi;. z li7l r. 89, takaż z r. 1812, " "
93.""
" . " IV
93.wsze znajduje i jest. nawe~ praktyczme s~o- bezzasadność doniesienia londyńskiej gazety 91,1 ta.ktł.Ż z 1873 r. 90 5/si 40J0 renta. zlota węgierska Listy
86.26
Zast. nr. Lodzl Ser. l
86.25
/ 8 , austryacka złota renta 86, egipska 6l;, ban76
85.20
II
85.sowaną w War;szawle w.mektórY,ch ~'ze~Io- "Daily News.," ~~ ~s. .ęismarck zamierza ku ottomanskiego 153/., lombardy 1231" akcye ka83.Gi}
"»
"li
83.60
"" ""
slach., W .kaz~ym raZIe. Uwn:g d" ze lZ~- skorzystać ze zbhzen,la SIę z Ros'ylJld~a roz- nału Buezkiego 803/.,. irebro 51, dyskonto 3 %.
,)
mieślmcy Wldzą l'atunek Jedyme, albo gl~- szerzenia posiadłOŚCI austro'węglerskiCh na Do, banku wptyn\}le dZiś 212,000 1::..
Giełda Berlińska.
••
203,50 20S.grr
Paryi, 12 . marca po potd. (8prawozdame kon- Banknoty rosyjskie· za.ra7.. .
wnie w przepisach prawodawczych, Tlloze·W schodzie. 1V istocie to dónie'sienie o
lJ
203.50 203.75
cowe)
3
/o
rent.a
umarzalna
77.35,
3%
renta
76.55,
"
"
n
a
dost.
odno~sic. się. tylko do rze~nieślników w pań- rzekomym rozbiorz,e. Turcy~ e~lrol?ejski~j 4'12 % pożyczka 106.42 1/2, wl03ka óOfo renta 93:62112, Weksle na Warszaw\! kl'.
202.90 203.40
stwie memleck1en~, ~le me do ~aszych.
na korzyść Aus~ryl, Jest rowme I. ;moze austryacka renta złota 15fP/" 6°10 zlota węgIerska Rosyjska pozyczka z r. 1I:1S;)
76,(-) Z teatru p'Olsk~ego .. P~śI)1CSZa~lł' I)?- bardziej jeszcze meprawdopodob1:le, lllZ p~: 102 7/s, . takaż 4°10 77, rosyjska 5% z roku 1877 Dyskonto 4 % . ·
Giełda Londyńska.
dzielić się z CZy!-.ellll~3;ml wla~omosC1ą. ze g10ska o zamierzonem połączcmu, ~umel~I 96'/,. Losy tureCKie 41.10. Credit mobilier 340.00.
fonder 1237.00; akeye suezkie 2030.00, bank Weksle na ł'etersbuq. • .
23.31
23.31
dyrekcya. zapełmła. J';lz lukę, Jaka P?ws~a- wschodniej z Bu1garyą, na korzysc RoSJl. Cre<iit
paryzki 867.00, bank dyskontowy 526.00, weksle na Dyskonto 3%
la skutklf!fu ustąplema ze sc~ny pa~l Zle- Słusznie też powiada ,;<TOU!llal de St.~P~ Londyn 25.24.
leziflskiej. Zaangażowano bOWIelll. naJ1ep~zą, tersbourg" że polityka pokOJowa, której SIę
Szczecin,12 marca po polud. Targ zbozowy. Pszcnica
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
artystkę, jak!!: w ogóle w trupIe p~:OWlll~ trzymają trzy cesarstwa ma. na celu usza- ni~ej; w m. 165,00 -~181.oo, na kw. mj. 179.50,
MałZeńsłwa zawarte w dniu 12 marca:
na wrz. paź. 186.00. Żyto;'· ospale; VI' m. 135.00cyonalnej obecnie znaleźć moż~a.' paDlI! H~- nowanie istniejącego porządku rzec,zJ:'
W parafii kaloł. -.
142.00; na kw. mj. 140,50, na wrz. pllŹ. 146.50. Olej
liilSką· Artystka ta znaną, JUz. Jest ~uteJi'..Cr.l Działania zaczepne w Tonklme rozW parafii ewang.: -.
rzepakowy, ospale; na kw. mj. -.-, na wrz.
t
szej .publiczności z z~złoroczneJ sW~J b:r - poczęły się nareszcie rzeczywi§c~e. .Generał paź. 58.00. Spirytus ospale, w m. 47.00,namr.47.0J,
Starozakonnych: 2, II. mianowicie: I,ajhowicz Nusen
llOŚCl, podczas któreJ. potrafiła sobIe z.le- Millot dnia 9 b. m., przepr~Wlł SI~ przez na kw. mj. 47.40, na cz. lp. 48.00. Olej skalny z Grosberg Cyprą Biną, Milrku9 Wolf z Zajhert
Frajdl%.
dnac .zaslużone uzname • .Jest ,toza:aZ?l~ l:zekę Czerwoną, posuwając S!ę w kIerunku w m.8.40.
Zmarli w dniu 12 marca:
Wiedeń 12 marca. Targ zbozowy.l'szenica na. wiosnll
nowy dowód szczerych u~Ił~,!an dYlekey!, Thuangtun. Pierwszego. dma ruchu} zr?- 9.87,
Katolicy: dzieci do la.t 15-tu z,marlo 2, w tej
uamj.cz.łO.05. Żyto na WlOBllIl8.15, na mj. c~r.
która obecnie na szczegolllleJsze zasługUje biwszy 15 kilometrów, me napotkał mgdz~e $.27. Kukurydza na maj. cz. 6.46. Omes na W10- liczbie chłopców 2, dziewcząt-; dorosŁych 3, w tej
liczbie mllzczyzn 1, kohiet 2, II. miallmvicie:- Teopoparcie.
. . \na nieprzyjaciela. 1,V tymże samym ~zas16 sn~ 7.50, na mj. cz. 7.58.
Peszt 12 marca przed pota. Targ zbożowy. Pszenica fil-Zenon Myszkonowski lat 55, Maryanna 'Frenc!'l
Pani Belińska już w.tych. dmuch uka:t;e posuwa.ła sig kolumm~ generała Nćgner w
m. ospalc, na wiosn\} 9.46, najesień 10.04. Owies lat 18, Balbina Kolaczkowska lat 104.
się na scenie tea~ru. "VI.ctOrIa."
kierunku TyendiIlh .. Ty~, ?P?sobel!l atak w
Ewangelicy: dzieci do lat l ó-tu zmarlo 4, w tĘ\~
na wiosn\} 6.92. Kukurydza na mj. cz. 6.54.
(-) Rezultat, Jaki OSIągnęła kasa "Sto- na Bak-Ninh do tej ChWIh lUZ. musIa.ł n.aLondyn 12 marca. Cukier Hawanna Nr. 12, nomi- liczbie chłopciiw 2, t1ziewczlj,f. 2; dorosłych 2; w tej
liczbie m\lżczy~l l, kouiet 1, a. mianowicie: Bowarzyszenia pelęgllowupia chorych;" tyllw.po- stąpić, a wiadomość o. rezultaCIe pOWllllllŚ nalnie 19'/2'
Londyn, 12 marca. Targ zbożowy: 'Vazystkie ga. gumił Zipllel, lat 38, Wilchelmina Tamm z BuszmyślnYIll. na~wa~ lll?Zna. D?~hod bOWIem my otrzymać lada chwIla.
tunki zboża 08p\l.le, bez zmiany, przybyłe ładunki mannów, lat 39.
z rozsprzedazy bIletów przymosł .okolo 900
Starozakonnych: dzieci do lat 15·stu zmarło -, w te~
pszenicy usposo~ione ch~tni~j. Obce do!"ozy przyrubli, za.ś programów 200 r~lbh: S~utek
liczbie chlopców-, dzi':WcZl}t -; 40r()3ty.c~-; w tej
*
Zawiadomiony o własnej śmierci. W Petersbur- niosły od ostatmego pomedZlalku: pszemcy 36,010, liczbie
m\lzczyzn-, kobIet -, a mlanOW1Cle: .
ten zawdzięczać' należy zapobIegltwośCI za- gu zmarł w tych dniach je~en z s~dziów pokoju. j~czmienia 2,500, owsa 32,020 kw. Nadplyn~ło 9 ła
rządu towarzystwa, oraz podjęciu .trudów J!olicya stOBUj,!C sill do prz.eplsow ,prR\V8:, P?stal~ do dunków pszenicy; pogoda piIJkna.
miejscowego sIJdziego .pok?Ju, zawia.domleme <! Jego
sllrzedawania programów przez pame.
Brema 12 marca. Olej skalny (sprawozdanie końco
śm'erci ... Zastosowame Sl~ Jednak do przepIsu w we) spokojnie. Standard white wm. 7.55, na kw. 7.55,
rzeczonym wypadku, stało. sill dos)'~ komioznem, namj. 1.65, na cz. 7.75, naśrp. gr. 8.15.
albowiem miejscowym sędzllh, do którego postano
12 marca. Spirytus w m. bez bccz. 4.6.30,
zawiadomienie, byt ide kto inny, tylk5 sam zmarły. naPoznań,
46.30, na kw. mj. 46.90, na Cz. 47.80, na .
* Odczyt dla śpiewaków. W Londynie ?dbyl si~ lp. mI'.
48.40, zniżkowo; zamówiono 5,000 litr.
Z powodu grnbiailskiego zlll\lezimli.a sitJ
KR AJ OWA J Z AGR ANI C Z NA.
w tych. lmi!I.Ch o~czyt dra Mo~ell Mackenzle, pr~e-.
Glazgow 12 marca. Surowiec. Mixed numllers war- cukiernika, z "\V 61ki, dołączam rs. l na oznaczony wyh!czme dla artystow ?p~ry. Znakomlt). rants 42 BZ, 10 '/2 p.
chorób gardŁowyeh mowlł ,,,o glosach l
Londyn 12 marca. Podczas wczorajszej aukcyi na sady rolne z intencyą, żeby podobnych je= Komitet ministrów postanm:i~ przy~t~ specyalista
pokarmach." l'relekcya rozpoc~1l1a Slll ostr~ v.;ymu indywiduów coraz mniej się ukazy.pić niezwłocznie, jak zapewniają "Blrz. cieczką przeciw trunkom, palcUlu, gorsetom lUzy- wełnIJ ceny były niezmienione.
L:werpool,~12 marca. Ba.welna (sprawozdanie po- wało.
D. J.
Wied.", do budo",:y. 4,000 wiorst n?wyc~ waniu lekarstw. SzczególUlej j~dnak gorsetom do·
dróg· żelaznych.. J'vImls~erst~o komulllk~cyl staŁo sill najwi~cej! WynalazŁa Je l{atarzY!la z Men'U(jH TYGODNIO",VY
dyceuszów. "Czyż podobna, .k,?chane pame-wolał
zamierza zyska.ć odpowwdme k!l temu. śl~d prelegent z uniesieniem-abysclC ~rwat)' w. uporz~
N.e... ':I:''CT':I:'EJ'SZ::EJ'" S':t'.e...CYJ: ':I:'O"V'V.e...EO"V'VE:r
ki,. za pośrednictwem SI:rzedazy' z~aJduJą i naśladowały okrutną ... ba~ji, ~tora .spraWll~ rzez
od dnia 2 do 8 marca wlącznię.
cych si~ w jego portfellu .papl~r0'Y! tu: św. Bartlomieja! WzdrygaCI? BIll n,tile pame! A
o d e s z l o.
p r z y b y ł o:
przecież
z~e
i
nędza
.pok;olema
,cztO\yl~czego,.
p<?ch~
dzież skonsolidowauych obhgacYI slOdmeJ
z komun. z Cesar- z Z~gra- w komun. do Cesil.Y- Z!I. Gradzące z uzywama tej all~yklaBJczneJ 1.01)!:z:ydhweJ,
B. Materyały i wyroby
krajową stwa
krajowej stwa
mcy
niCi!
emisyi.
, •. .
psującej symetrYIl kl~tkl, sl}, bez~vątplema daleko
= Ministeryum oswlecema na sku~ek· pod- fatalnipJszemi, aniże11 te,. ~to~? s~ę zl~ły na ludzp u d ów
kgr.
pudów
kgr.
137
niesionej przez jednego z kurat~ro,! okrę· kość. po nocy św. B~rtlonne~a..... Zakollczy~--:-po~e Bawełna.
3441
658 114620
55
.
293
11730
gu naukowego kwestyi, czy uCZlllOW16 re1e: cając przedewaz)'stkuml befsztyk .. "BefsztJkl me- Welna
5000
chaj będą waszym ideałeml" S~lech. ~~merycZll)'
435
238
bawełniane i wełniane •
gowani ze, szkół .mogą Pyć ]l1:Z3:puSz?zem towarzyszył s10wom p!-,elegenta, memm~J J~dnll:k po Odpadki
749
l'rzędza bawełniana - - _
950
do egzaminów dOJr~ałoścl, wYJasIllł? lll:da: odczycie jedni marzy h, drudzy dytykah Sl(l "Idea- Przędza wełniana
1895
15432
8509
1213
wno iż dopuszczeme to do składama. eoza lu"-widelcami.
1740
Tkaniny bawetnia.ne i wełniane 72300
3513
Przetwory chemiczne i farby min~ dojrzałości może nastą,pić tylko przy
Oleje
- _ _ _ . 32560
1218
wyją,tkowych okolicznościach i. nie i:u!,czej,
23tll
Papier - ' jak po uprzedniem dozwolemu lIlllllster434
Żelazo surowe
41H
3173
" kute, odlewy i t. p.
stwa. '
Wtlgle kamienne i koks •
5990
korcy 53597
, b o:
Ber \.m, 13 m·,
al'ca . B·l·"Ulnrck
przybvł
J'Uż Drzewo opa.lowe3592
~ Projekt przywrócenia pociągó~ ,,1'0.
.,..
oJ
2250
10000
17784"
budowlane
czy ch" na kolejach warszawsko-:wwdeńskleJ do Berlina.
Wapno i cement6132
i bydgoskiej, stano:"czo zaniechanym ~ostał,
Liondyn, 13 marca. Poc1lug nadesłanej tu- Cegła.
43
SzmaLy i masa drzewna.1760
d
a w miejscę tegoz .zarziJI wSPOlll~6~nY,ch taj depeszy z Suakimu, nieprzyjaciel zostal Kafle·
. 1439
wy' żej dróg postanOWIł wydawać poc t znJ~\
·1'
l 't,
Gipą·
776
"'ni*":oe1
:rol)otm'kom l-.·l
111 e t a o "'.
<V
~ tai-vfie·
.~
l me Ihupe me pO}l j.

!r

:v

o

OSTATNIE
HANDLOWE.

KRONIKA

TELEGRAMY.

-

_. 4 -

---

~llHSSA-CHINY-WŁAllYWOSTOK.

------------------~r

wyeylll. w d. 25 lutego (7 :?r!ll.rca) r. b. z Odes!IIyd3 Suezu, Singapor.e,
:Uon-Xong, NangasRkl i "ftrłRdywostoku nOlVozbudowany parowlec
trsnaportowy i p&sażeraki "CARICA." obj~tości ~,2óO tonn.
..
. .~
,
Statek t.en przybyć ma do WladywOBtoku dUla 15 (27) k wletma, wroClC za~
d{) OdeHy 1 (lS) lipca r. b. Panowie. kupcy i przemysłowcy pragnący korz~sta(l
Z nowootwierającego aię pola. zbytu dla swych artykułów o.., rzyma6 m()gl! lJhxszc
wyjaśnienie w kantorze domu handlowego

Włodzimierska

w Warszawie,

3
!~

JAWA

a

jestto m~czka. ryżowa specyalnie przygotowana bez
Bizmutu, przez co je3t zupełnie nieszkodli\'r!!l·" na

ci

~
:~

~

5

,:;

~ ~
,!~

'V

Łodzi

N

l!!il

PRZYBYŁA

~

Z WARSZAWY

Otworzyła pracownieSukień

ubio~

rocznych lub kwartalnych.

g

W tym roku rozpoczęliśmy druk samych nowych prac;
z powieści drukujemy:

~:

Danilet~'skiego K~iężniczka Tarakanówna.

.
?o
~

J. I. ]U'a8ze:wskiego PSIAWIARA,

l,

WIELKI WYBÓR

rliil. :12.

można i w ratach pól-

16l .'"
~'8

raltar=il ~r;II;:;lMm rPI:,?, r.-.r.iilfi;l MAGAZYN MEBLI .

OIJMftl D~lBIGItl

Prenumeratę składać takie

'" '=
<l)

~

------~~---~1l9-2-5

nru

przesyłką, pocztową

~,~

':1
§
... <J

~
::<

1.!:łI~ ~ ~ I!::!J ~ ~ ~ ~ ~ IELJ.::!.I

al~ku-

8zy, wieloma lllustracyam1 ozdobIOnych.

== .~
Oena w "\Varszawie rocznie rliil. S.··
~~"_ W Cesarstwie i na . pmwincyi w Królestwie, wraz z
16l

chowie u Neufelda, Proko. powicza , Sibersm.ajna,
Tl'U8zkOWB kiej, Szafniekiego, - w Plofrkowill u Zales·
kiego i Różyckiego.

gdzie ~również udzielane będ~ szt'Zegółowe informacye tyczą,ce się opłaty frachtu,
ekspedycJi, jakoteż i przejazdu pasażerów.
. .
widokach uCatwienia w zawiq,zaniu stosunków, ruskie towarzyst\yO żeglUgI
i handlu podejmuje się przooyłki prób do wyżej wskazanych portów własnym \
kosztem.
83-3-S

·wychodzą, raz na tydzień,
Ozwartek,
w objęt?ści dwóch.i pól ~iel1dch
w

~ ~

Einhilda, w Tomaszowie
1uu Pacanow~kiego,
w Często

5

poświęcone

literaturze, nauce, sztuce i polityce

~. ~

Główny skład

Ś·to-Jerska 12.
w

~

ee{l
,..,~

WWarszaw.~kiBm Laboratorynm oh8miczncm.
,w Warszawie
Dostać można:

Czasopismo tYDodniowe illustrowane

.~

~'~

z puszkiem rs. 1.
Wyrlthiany wyl~cmie

·

ŁOBY

e ."

Cena bez puszku 60 kop.

ERNESTGAY

Warszawa, Nowy-Świat Nr. 39.

~--------~~--~~--~--------~~

~kórs działa szczęśliwie,
Riedoslrzeżona przystaje do
ciała, nadaje cerze
świeżość naturalną

I HANDLU W ODESSIE,

Rok 19. Wydawnictwo S •. Lewentala.

;jl

PUDER

RUSKIE TOWARZYSTWo
ŻEGLUGI

'i>

\,

Kompleta, od Nowego Roku

~ 52 NłIDlery

,....,

poczę,wszy, znajduję, sill na składzie.

zo~dzie~n~ll~

rocznie, wraz
wym vr formaCIe

kSlę,zkl.

dodatkiem

po,:,ieścio.
90-4.-6

.

l!!iI W"WI~~fi;~7.;:;''i~'!!'''Ó'' Qoocx:k:kSb5+~
li!!!
catj~ apar\am~~.
FABRYKA TABACZNA
8
UrzQdzani.

ZlL~~ltI I ~

damskich, i
rów dziecinnych, które·' ·wykollywa po bardzo
umiarkowanych cenach.

.L K. BOGD1HOWA l ltt .

Marszałkowska N. 63,
dokładność i wykollczenie firma
.

~ykonaniepunktua.lneipodlugnajśvvieź~
sze; :mody·

w St. PETERSBURGU

poleca l)apierosy

gwarantuJe.

Dyrektorskie w wyborowym gatunku, po Rs.1 za 100 sztuk,
w opakowaniu po 5, 10,25 i 100 sztuk_
]]3-9-10

Ceny nizkie ale !!Itałe.
123-4-12

OJ

Ulica Widzewska dom Aia Nr1440, losze pi~tro od frontu.

t§]

~Wy~zeę.t

z druku i

jes~

+OOOOc:>c~C~

do nabycia w

~~~~~W~~~~~

~L. .JI !: " ':IL;./I !: " ':IL. A:;-; ;!L. I I:;-; :!" ":;o:I . . Nksl~ga·~r:I~~z.'~;aIIl
dM'"' ~·t O·: trla ~ i". .NS::;J~:.·"!i:::.~rJif!:'jl:~!!!i~~:'Aii ~~iO"ÓW~'
U ~lI
U U
l~
otworzyłem
.

~-o-~[i]]~

z dmcm 1 b. m.
w handlach:
p. A. Grigo, ulica Średnia Nr. 332 i
i
p. A. Semelke, ulica l'iotrkowska Nr. 551, .
~
. sprzednż, znanych ze s,~eł dobro~i ~in bessa~abskich, krymskich i kaukazkich.
Willa te w powyzt';) wyml6monych 1111ach Bprzedawane hędlł po tej
~. samej cenie co i u m.nie,jakO też i detalicznie do wypicia n& J11]lljscu.
I
I
Z uazanowanieln
·131- 6- 6
J .IOlermeliil.
.....
.•
I.

· ..Jllzyka memIeC
.. k'lego w .~.
. R· ESTAU.R A C
do nauczenIa
W

Hotelu Saskim w Warszawie

przeszła w miesi~cu pazdzlerniku r. z. nil. naaz1ł własność.

SIl)

a-eh. mie!'liąeach ~ez nauezy~
eiela p!zez P. Reuf!lsnera. CE'll!l.
całego dZlIl.la ;s. 2 k. 6q,(~OCZ:.~ ra. 2 k.
90). Oddzlelme kurs Ulzazy k. 60, kurs
wyższy rs. 2.
Metoda. angielska tegoż autora kop. 75
(pocztą k. 85).
Skład głóW!lf, w_księgarni

Długoletnia

pr9.ktyka. w zn!l'~ej firI~ie W:go A: !30cquet, dala. :t;tsm. n:.0żnośćilasl~żyć na
zadowolenie mle1!COweJ pubhcznOBcl w_br.ew. dswneJloplnll restauracy~ .Ho.teJ
• db l
",
t· po IecJC nasz
lu Saskiego, prowadzonej.
nle
,8 e. :,lUleJ~zent m.amy zaszczy
zakład uwadze SZ!l.nowneJ przyjezdneJ l'ubhcznoś0l.
.
Wydajemy:·Sniadn,niR i kolacye A la. carte.

Obia.dy od godz. l-ej do S-ej, z pię~iu d~po 59 kop.

pp.

wslOjstko smACznie i zdrowo sporz'ldza.ne. \Yszelkle n9.poJe po cenach handlowych.

.

Adam lizak i Adam

Łada.

(H35 2/3)

"

(165 1/,)

."

Inne nielU. miasta hanko

L<J~ayn "

"
wi'edei

Paryż

»

1ł..B§Z1ł..WSKA

ł

I

· · ".
·
··.

.
· ( -5 _.).
"
. . (139 /12) .
'petersburg

·

ter. 2 d.
ter. 2 d.
ter. 2 d.
ter. 2 d.
tel.". Sm.
ter. Sm.
dł. ter. 10 d.
kro ter. 10 d.
(U. ter. ad.
kro ter. 3 d.
2 d.
dł. ter.

dl.
kro
dt.
kro
dl.
kro

g. 8

Papiery państw. ~..
(El'. 100 n.).
i:ł5 ""
O1llifliSkar. Kr. Pols. duźe -4."
"
"
"male 4.
Dowod:r. Kom. Cen.IJikw.
Listy Llkw. Kr. ł'ols. dnie 4.
"
". "
" mate 4.
RO!I.Poz. W8.,! em.l000r. 5
"
" "
"
1001'. 5
n ",1
"
óOr.. li
"
" " II" lOOOr. 5
" ""
"
100r. 5
"
" "Ill " 1000 r. 5
.1'
"
"
"
100 r. 5
lWS.Poz. Pr.zr.1864. lem. 5
" '1.." ,,18661Iem. 5
Bilety lian. Pań. ROB. 1 em. 5
li
"
"
" " li"
5
"." "
"
"lll"
5
" " (z!l.lOOr.)
"IV"
Listy Zastawne
"zr. 1"869 S.lłit.A. 5
"
lf
,,"
..
"
lit.B. 5
5
"
" " A' 11 male
"
".. ;:;er. II lit. A. &
"
""
"lit.B. 5
"" "
""
'i maJe 5
" Ser. Illit. A. Ó
"
""
" lit. B. fi
""
"
male 5
"
"
" " Ser. IV lit.A. Ó
"
""
"lit. B. Ó
Ó
"
"
"
"
maleI
Liatyzast.m. \Yarsz.Ser.
5

" " ." "M

:::
:: ~ IV
~,
"m. l;odzi " I
""
."
"II
""
" III
Lil!tyzaat.R.
T. "Wz. Kr.
Z.

Dys·
kllntó

ZA

..

,\,.,k8Ie.
Berlin

W

100 mr.
100 mr.
100 nn..
100 mr.
l
l

4

"4,
"3 112

Ł.
Ł.

100 }!'r.
100 Fr.
100 flor.
100 flor.
lOOra.

Dopełnione Z końc.gieldy

Ó

5
5

5
5
5

5

tranz.

-.-

źq,d.

I pta.con

-.-

88.35 ·88.55
--.-- ·88,40
-.- 93.65
93.65
-.- 9S.65
llS.65
-.- 93.6ó
-.- 93.65
93.65

-.-.-

1

-.-.-

-.-.-

-.- -.-.-.-.- -.49.50
-.~.-

-.-

-.-,-

100. - 100.15
100.10
100.-

-.-

99.95
99.90
9\).80

49.50
49.50

"li
"
4
"6

d.
Z

l~

49,70
4,.<).55

-.-.-

-.-

10.09

-.40.25
-.83.65
-.-

I

-,-,
-.-

92 80 85

-.-

83.óO

94.S0
93.30
9S.86.25
85.83.65

~~~~~
~~-~
~~-

Droga

m~~Sl~~;;JJ
~~.
~~

żelazna fabrYCzno.łódzka,AGR

P. O K O J

·IGM .

po~hodząc~, z '.Y.. K~~ 4?oznańskiego. pragUle znalezo zaJ~CIe foko administl'atOl' dóbl' lub leśnik na większe
lasy.
:c
.
9dpisy św:iadec~w z~ożone sę,. w Redak.
Cyl "Dzlenmka Łódzklego," ktora również
bliższych informacyj udzieIić może.
143-3-3

marca.

........

.,

Dopełnione

00

tranzakcye

płncono

-

49 65
49 521/25047112 45 4211

-

10 8 5

-

----

pod

1/
2

4017

-rlyrekcyą,

.T. Puchniewskiego

/2

~

834540

-

-

w

!1 <3 Dopetuio-fL końc.: giełdy
Akcye.
SI g
(za. 100 rs.).
00 "" ne tranz. °żq,dano I plac.
AkcyeD.Ż. War.-W.lOOr. -4-."
"
W.-Byr1.500r. 4
"
"
"l00r. 5
-.- -."
"
Teres. lOOOr. 5
""
,,1001'. 5
"Fsbr.-L.ódzkiej )
"
» Banku Handlowego
w Wa.l"szawie250 r.
" 'Y"r. Bali. Dys. 250r.
" Ban.H. wŁodzi 250r.
-.-." War.'fow.Ub.odognia
z wypl. rB. 125 250r.
" War.'fow.F.Cuk1'n500
" IJukr.Dobrzel. 5OOr. El
" " Józefów 250r. ~
" »CzerBk
250r. :t
" " Herma.nów250r. ~
" " Łyazkomc.250r. Ii
-." " Leonów 2óOr. ~
" " Częstocice 250r. $

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

" T. \V. F. Stali lOOOr.

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH

1

Pię,tek

dnia 14 marca. 1884. r.

NA ŻĄDANIE

KaruaccJ Góral~
Dramat

W

5 aktach przez

Józefa Korzeniowskigo.
po cenach zwycajnych.
~

w Sobotę dnia 15 marca 1884 r.

~

" Tow. Lilpop, Rau i
Loewensteinl000r. :
-.-." Tow. Zakl. Metal. B. c
HantkewWar.lOOOr. ~
" Tow. Zakl.GÓrniczyoh ::
Starachowickichi (j() r.
War. Fah. Mach.
-.- "Tow.
Na1'z.Rol.iOdl. IOOr.
Wara. T. Kop. wllglai
-.- " Zakl.Hutniczych2óOr.
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Podaje do wi~domości, że od ~nia S/15
marca r. b •.wprowadzoną zoste.Ulp: now!!;
~ryfa na m~~ węgłowy ze stacyl drogl
.
gorno-Bzlę,zkleJ, wyn:)s~ąca 28,14 kop. od
przy familii z. osobnem ",8jiiciem, j,eźeli 100 l~lgr. za przestrzen od Sosnowca.{lo
można za korepetycye z matematykl lub ŁodZI.
języka rosyjskiego. Wiadomość w redakcyi.
15ó-2-3
14<'i-2-2

końcem giełdy

zę,dano

.

Potrzelmyjes;

;

~L~~~-~~~[mJ~~~~~~~~-

GIEŁDA
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BENEFIS

Bolesła.wa Leszczyńskiego

Kobi~tJ Zkami~nia
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RedAktor i 'Wydawca

Zdzisłłnv K«łakowSki •.

}l;03BOJleHO I1;eH3ypOIO. JIO~3b 1 ~[apTa 1884.
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W drukarni L. Krul,:o\.vIiiIJ{iego w Łodzi.
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