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1. c.yi

NA.R!DY WIOOSTBRYUI SKA.RBU

zmi.jącego dokładnie ten kraj p. Andrpjewa zatem wszelkie warunki rozwoju przemyslo- WlU1 okolie.a nie posiada wszystldeh lllatporaz kilku innych z pomiędzy obecnych, we go i z otwarciem dr. żel. iwang.-dlłihrow- ryałów potrzehnych w danej gałęzi przemyocIenia węgla kamiennego i surowca. pokazalo się, że węgiel zagraniczny przy- skiej, niew~Ltpliwic szybkie czynić będł]; w sIn, to· znajdujące się bill takie hogadw:t
-()_
bywaj/tcy przez Galicyę nie dochodzi do tym kierunku postępy. Wreszcie i pomie- llrzyrodzone, jak np. rurly żelazne, powinny
VI 1).
tej części kraju południowo-zachodniego, niona droga żelazna zużywać hęrlzie znacz- le1.yć o(Uogiem.
która blizsz~ jest zagłębia donieckiego i:że ną ilość węgla.
Zwolnienie od cła w~gIn, używanego do
(POSiedzenie tJ'UCjf).
znaczna większość fahryk na Podolu opalaTo wszystko lJOzwala wnioskować, ze ko- wyrabiania, gazu oświetlającego, którego to
Na. posied~eniu tem < zaj~to się z kolei ną, jest dotąd drzewem. W sa.mej rzeczy 12alnie polskie w najbliższej przyszlolici li tm- węgla pokłady polskie również nie po,'iiadakw~styą oclema węgla zagranicznego. przy- dość porównać odległości, ażeby się prze- dnościlli będą mogly pokryć potrzeby tych ją, napotkitło także głosy nieprzychylul' wozonego d? Cesarstwa .przez gr~mcę lą- konać, że węgiel doniecki może bez prze- miejscowości, nie potrzehują,c przytem -oba- pod pozorem trudności zaprown.dz5lni:t llah~
dową p~l~dmowo-zachodD1ą, o~l kranea gub. szkody znaleść zbyt tylko w południowej wiać się, nawet przy dotychcza,iowem cle, źytej kontroli. \Vłaściwie chotlziło tu tylLube~kIeJ do ,m. Czarne§.o l pól??cno-za- ezęści tego kraju, w północnej zaś części nie jakiegokolwiek spółzawodnictwa z węglem ko o ten węgiel, którego potl'zellUj}l gazodlOdmą. od kranca gub. ~uwals~leJ .do m. będzie mógł pokonać w\lgla zagranicznego szlązkim, który musiałby ulegać przelado- wnie, sprzeuają,ce gaz po cenach stałych, lla
a1tyckxego. .Wobec cła. ObOWll}zuJll:cego alho pojskiego.
waniu na szerokotorowe wagony drogi zel. podstawie kontraktów .z miastami przt'z rząd
JU~ od lat k~lku na w~mcach Kr61: PolWyjaśnił to dowodnie P'. Olszewski, wy- iwang.-dąbrowskiej. Okoliczność ta jest je- zatwierdzonych. Tymczasem właśnie z tej
skIego, otwarme pOIU1en~onych gramc ge- kazawszy, że w kraju południowo-zachodnim dnym wi~cej dowodem zbytecznośei wyższe- strony, z ktÓl'('j najmniej. można, bylo sposarstwa dla w~la 7.a.gram?Znego stanOWIło pomiędzy naturalnerni rynkami zbytu z je- go niż dotąd oclenia węgla na granicy Król. dziewać się tego, oświadczono, że rząd nie
P!'lwnego r~dzaJu anomah~. Dla !ego ~ez dnej strony węgla donieckiego, a z drllgiej Polskiego, o ile dzisiejsze clo uważane jest moźe wiązać się takiemi kontraktami.
Zjazd q6rmczy warsza:vskt dopomwal SIę, zagranicznego, po zbudowaniu zaś dr. żel. jako niedostat~czne do należytego rozwinięTym, którzy co do trudności kontroli poażeby ządane .l)rz~z mego cło w stosunku iwangorodzko _dąbrowskiej - polskiego, ist- cia zbytu kopalit dą,browskich.
woływali się n<1. przykład żelaza sprowadza21 /2 ~op. rO~Clągmętezostalo na całą za- nieje kraina lesista, która za.'lila dotą,d paOclenie węgla zagranicznego na północno- nego przez pewien czas dll1 zakładów 1111'ch?dmą g~amcę.lądowi}; Cesarstwa; P~do- liwem drzewne m tamtejsze koleje i .zaKla- zachodniej gl"anicy lądowej Cesarstwa nie chanicznych bez ela, za t. zw. licencyami ,
bmeż ~onlltet gIełdo.wy. warszawsk~ ośwl~d- dy przemysłowe. 'V północnej więc części wywolało żadnych rozpraw, zgodzono się wykazał :p. Kossuth, że porównanie tego
czy~ SIę za ustanoWI?Dlem na tej grall1?y tego kraju walka toczyć się llloże właściwie bowiem, ze powinno ono być takiem sa- rodzaju nie da się zastosować w danym wytaklCg~ samego cła Jak
dla Kr6l. Polskle- pomiędzy węglem zagranicznym a polskim, mem, jak na granicy Królestwa.
pa.dku. Ile żelaza licencyjnego uzyto rze
1
go, t. J. w stos~~u 1 /2 kop., ~et. od .pu- w południowej zaś części w ,miarę wy trzeNastępnie powrócono znowu do kwestyi czywiście do budowy różnych maszynd~·frzet:\staw1ClCle za.~ zagłębIa, dome~- bienia lasów, rozllowszechniać się będzie oclenia węgla przywożonego do Kr6l. Pol- rzecz niezmiernie trudna do sprawdzenia.
skiego, a mianowicie odnośnie do tych ga- Natomiast z góry jest wiadomą: ilość węgla
kIego O!RZ p. Felkn~; (wb.r ew zdamu koml- coraz bardziej węgiel doniecki.
tetu gtełdowego. k!J~wskl?go, kM. rego był
.Uzupełniają.c pow.y.ższe w.yja..śnienie, d.odal tunków węgla, które sami nawet właścicfe- potrzebnego do wyprażenia pewnej ilości
delega:e~ w kW~tyl ocIem a surowca), do- p •. KOS$UtJh łte węgiel J:<kopalń polskich le kopalń polskich uważali za stosowne stóp sześciennych gazu, a ta ostatnia iloś6
magali SIę odema tego węgla w stosunku zape'Wnenie tak pręcTko Jes~czedojdzie do zwolnić od cła, a. mianówicie koksu i węgla z wszelką, łatwościfll sprawdzolll!: być może.
3 kop. met•. o.d puda.
....
granicy zbytu węgla rIonieckiego. Z otwar- służącego do wyprażania gazu oświetlające- Podobnież i przedstawiciele departamentu
.Prz~dstaWlC1ele Król. . Polsklef?"o me Zl1- ciem ruchu na dr. żel. iwangrodzko-dąbrow- go. Zdawało się: że pod tym względem nie cel oświadczyli, że w razie ogólnego zwol
bleral~ zrazU glos~ w ~J ~,,:estY. l-:W prze- skiej, węgiel polski znajdzie pl'zedewszyst- może być żadnej wątpliwości. Tymczasem nienia ocl cła węgla guzowego, kontrola II:
konam~, ze roz~ązame J~J zalezy w zu- kielll obszerny zbyt w gub. kieleckiej, 1'a- p. Felkner, a Z<'l. nim i paru innych uczest- komorach bylahy rzeczywiście nader utru
pelnośCI?d tego, Jaka;apadme, decyzya.co dOdomskiej, a następnie lubelskiej. Wiadomo ników narad, oświadczyli się przeciwko dnion::b ale zwolnienie pewnej z góry oz na
wyso~o~C1 ~a. na gran~cah Krolest!D: Prze- zaś, że pierwsze z tych dwóch gubernij z zwolnieniu od cła koksu, wychodząc z tej czonej ilości tego węgla dla kilku gazowni,
maw.lah w~ęc ,glówme przedstawl~lel~ za- wyj~tki~m ~an~omie~k~ego ipr?szowskiego za~ady, źe. zakłady ~lUt~ic~e w ~ról. Pol- l;ie pociągnęło~y za sobD :z;. ~ego względu
głęb1a ~QDleckle~o, wychodząc z .teJ zasady, posladaJlJ: Zlenllę mUlej urodzaJlliL, ale ob· sklem, o lle używają JAklChkolwIek mate- zadnych szczegolllych trudnoscI.
że w~glel zagtal;l1czny przyb r:v l1Jący przez fitują w<~ rudy żelazne i inne i oddawna już :rya,.łów zagranicznych, nie UlOgl1 hy6 uważagranIcę poludmowo -.zB.?hodmw Qes~rst~a znajduje się tam wiele zak!adów hutniczych, ne za rdzennie krajowe, H, jako takie na
szkodZI r?zpowSZeC~D1eDlU węgl~ dome?kle- które jedynie dla braku tanich a dogodniej- faworyzowanie nie zasługują.. Rozum.owanie
OŚOI
go w kraJu poludll1owo-~~~odll1m pOSlada, szych komunikacyj, dotąd nie mogly się 1'OZ- tego rodzaju nie mogło oczywiście pozostać
jącym mnóstwo cu,krowlll l llln!'ch zakład?w winą,ć.
bez odpowiedzi. Jakoż przedstawiciel zaPRZEMYSŁOWE.
fabrycznyc~, tudZIeŻ na dr. ~eI. połu?n1o"\V gubernii zaślul)elskiejrozwinąćsięmo1.e kładów "Huty bankowej" w Dą,hrowie p.
-wo-zac~odDlch, które powr6clłs: ~hwIlowo przemysł rolniczy. Wszystkio ~aś wymienione Sędzikowski wykazał bczztlSadność takiej arSprawozdania targowe.
do pahwa drzewnego, .ale po wyClęClU skon- gubernie Sil! daleko więcej zaludnione niż gumentacyi. Zagłębie polskie nie posiada
Giełda berlilz,vlra. Sprn.wozdanie tygodnio
traktowany,ch przez me lasów, zaczną zn~- s!}ssiedni 'Volylt 2). Gubernie te posiadajl}: węgla koksujt1cego się, z powodu zaś zbyt we (do d. 22 b. m.).
wu opalać swe parowozy węglem zagramznacznej odległości, koks nie moze być sproTylko akcye niekt6rych kolei krajowych
cznym.
%) Nowszvch danych nie mamy pod reką, w roku wadzany do Królestwa z zagłębia donieckie- uległy znaczniejszym wahaniom, zresztą od
Tymczasem z danych J;'"nrzytoczonych przez w
zaśgub.·
1870, VrzYP!!,d!lło mieszkańców .n~ l kilom. kw. go. Doprowadzai!l,c wir>c powvższ". zasadp znacz. ały sip kursv ulJiegłego t.'?go dn i ,a, sta
kicleckHlJ 51, w radomskIe1 43, w lubeIu'tJ
."
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42, VI Wołyńllkiej 24.·
do ostateczności, wypadlt'Tby, że ja3eli< p~ łości/'k. Usposobi0nie było w ogóle mocne
. 1) Pab-zNr. 60.'
i wystąpienia groźnegp przeciw nadużyciom
Drugi dowÓdca grece, nazwiskiem Fau- żegaczy. 'fo też, świadkami byliśmy, g(G
NAUKA, SZTUKA, LITERATURA.
kapitalu. Minio gorą.cych oklasków, jakie- vieau, stracH wiele w oczach ludu, z chwili~, na odezwę taki};, tIUlU w odpowiedzi wołał
mi przyjmowani bywają, wyznać trzeba, że gdy go dzienniki zainterpelowały, iż jako "la contmdiction': (zaprzeczenia!), zachęca
w argumentach mających rze~ rozstrzygnąć, belgijczyk, nie ma prawa podnosić glosu jąc widocznie oratorów przeciwnego zdania.,
nie ma ani śladu znajomości ekonomii po- w sprawie robotników francuzkich. MilUo by wystąpili, jak to .jest zwyczajem, ode
litycznej, ani choćhy prawdopodo~ieńi;tw~ agitacyi lIli~dzy.narodówki, pojęcia patryoty- prz,eć ~wierdzenie lJoprzedniego .mówcy. .
~odyktowanego zdrowym sensem. N1ewą,tph- czne .zakorzemone są głiijboko w umyśle
Ze Jednak propaganda anarclnstyczna 813,
nI.
wie, iż logika cierpii1cych zawsze się z pra- .każdego francuza, i cudzoziemiec nigdy być na bez wyboru gruntu, zgubne wydaje plo
~dają.c. spraw~ z mi~iąea lut.eg~, pójdę ktyczną, rzeczywistością mija, gdyż ta rze- oh cym nie przestaje. Doświadczył tego Fau- ny, dowód w ~wieżo dokonanej zbrodni,
za jego przykładem, t. J. pOdO?Dle J.ak luty czywistoś~ jest źródłem wl~nie owy?? cier- viea~, nagle p~zez wyznawców oP1fszczo~s:.. przez. pe.wlle~o ogrodnika klasztorne~~ na
przeciągnął ~we. zwy~łe r:ozllllary l po za pieii. NIe usuwa to przecle złego, lZ oraOIekawe są lClee wyglasZime naJPowazl11eJ prOW1llCyl, ktory oddalony ze swego nneJSC[L
liczb~ dwudZIestu ośmm dm, pod pretekstem torzy w .zapale piorunują na rząd ohecny, przez propagatorów na zebraniach ludowych. zemścił się, zabijając wystrzałem z rewol
przestępnego roku, ~y~roczy~, i ja. też nie na burżuazYę, na bogaczy i pracodawców, Jeden z nich proponuje, iiby ka!)italiści, weru przelożoml, raniąc jej towa.rzyszkę, n,
ograniczę się na mlesl~czneJ kromce, lecz znieważając i prze~liuajlj;c wszystko, na czem spółki przedsi~bicr{)zc, domy bankicrskie, nakoniec, otoczony policYlk i tłumem, ol3ta
pisać wam będę o czemś, ~ pocz,ąt~k ,mar~ świat stoi jak to u nas mówią,. Otóż wla- dobrowolnie dzieliły się wlasnośch~ i przy- tnim strzalem w skroll własną, odebrał 80ea zazną.czyło _ o bezrobOCIU gOrIukow w śnie, ze t~ są rzeczy, na których istotnie chodami z pracującymi w ich domu lub fa- hie życie. I ...ist pisany przezeń poprzednio
Anzin.
cały us?,ój terą.źniejszego f;poleczeńs,twa się blJ~e. Jest to jed~ne wyjści~- 'powi~d~l ?h,;ieszczał. z góry l)owzi~te zamiary, w imic;;
Fakt ten zwraca na siebie obecnie uwagę opiera l proponowane przeksztalceme praw wsrod burzy oklaskow. DrugI, tWIerdZI, 1Z ulm anarchIstycZlleJ.
publiczną, i choć prawdopodobnie rezultate~ własności, dotąd w krainie utopii ma tylko przyczynąprzesiIenia finansowego we Francyi,
Dynamit< też nie przestaje wędrować w
będzie trochę ustępstw ze st~ony spól.kl zastosowanie.
jest zbyteczna produkcya. "Dziwiono się przesyłkach adresowanych do osób zajmu
właścicieli i usunięcie podburzaJq,cych, mePrzewodniczący bezrobociu w Anzin, ohy- w Anglii, iż po klęsce ostatniej wojny, jących wybitnjejsze rządowe lub społeczne
mniej wybitny jest charakteren~ solidarności watel BasIy, urokiem wymowy wzbudza en- Francya tak 11l"ędko podźwignęła się z upad- stanowiska. Swieżo pakuneczek zł_wiera
i wytrwałości, z jaką trzyma. SIę do"tą.d, ob- tuzya.zm w górnikach. Człowiek to snać ku, że olbrzymie kontrybucye nie zachwiały jący znacznego kalibru maszynę piekielną
stając przy swoje.m.
.•
zręczny, energi~z~y w słowie, i poczuwający jej bytu finansoweĘo. A. w~ecież ,przyczyny ~rzysłany !"ostal h1'~bieIl~u ~aryż~, lecz po
Partya anarchlst~w czynme. 8112 krząta~ w sobie zdolnosc~ na trybuna. Ale czy w 0- tego faktu? oto, Zlllszczeme Jest u'/,yilllcmem hoya pOWZIęła podeJrzcme, .lak Się okazało
w celach nadania kierunku pohtycznego tej bec zadowolenia miłości własnej, gdy tIUlU gruntu, zniszczenie jest wybornym środkiem aż nadto usprawiedliwiono i uchroniono o{l
sprawie. Paryż zwłaszcza nie ustaje w po- go słucha, odnosząc:. d~ dOd mu ~dt:'Yl~m~i~, ~lkljścia ~atdwyżki p:odukcyi. Spatlkmy fa!nt'y~i, 'id/l"yp.adku k1udz,i, .bez"ł'arU1~kow(h) n. kt?Ibl ~~
dnietach słowa drog!! prasy radykalnej i co- pomyślał OlI o straszlIwej o pOWIe Zla.uloS~l, ~ opy I 0:vary, Zll1~Z~Zllly wszys -o co .1S me- zaJ . eg~e ll?y~ mezas ugllJąeyc : (,n: -le 9>uz
l .
h zebrań na których kwestya pra- w razie, gdyby przyszło do krwawych moze Je,a. będZIemy llllec wczyscy prMIi) l zaro- kto ZyWI opUlle, pl"Zyznac umSI, Iz ŚllUel'C
~ zlik1ita1u rozb-zltSaną bywa. Oprócz tych zaburzelI? Pq~obno, up?jony sa.rn wła.sn~ bek i. nową Francyę na gruzach odbudo- hrabie~.o ;Paryża, wpłynęlabJ: ~alcd,~ie na
y ł 1wlw liczne składki dopomagają robo- elokweIlcJ'~' mo baczy n~ na ~o .~a,,:et, ze l waną.}'.
. .
. , . . przyh~lzel:1e Ik::ndJ:dątur;r ~slęcla Wlktor~
~Jom 'rzeźyć ciężkie chwile.
przeciw memu .wypadki ?br.oc:c SIę łatwo
Słuchając. takl~J. mowy, pOClesz:yc SIę tyl~ lub ~Jc~ Jego 1 l~lC Zl?Uelllłab;r w zusadz:c
Pośró"S. zebrań wspomnianych, pojawiaj!! mogą: że W ~'~zle zgody gorlllkow n.a ustęp- ~o tem mozna,lz. ~U(l francuzki ~anadto P?łOZellla, Francyl ~111 odrobl11Y. Na coi
sie dele gaci grewist6w przemawiając do tu- stwa kompap.ll, QbY}II"atel ~a~ly stanie w rz~- Je~cze.stras.zne dZIeJe k0.n1U~Y p.aml~.ta.l by WięC bel!iuzytcczue otia~y?
..
,
teJszych Ilbra.cill ~ w~:;:waniem do jedności" dzie po~pohtych Wlchrzycleb...
lIua! Sl(~ tlwlCM 8zalonellll obletmcaUl1 po(l~ PoSloska Q wysłanm kf:il~C1!\ Wiktor(\,
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. zajmUje
...
. n1enl1eckICh.
. ..
1
.. de, nsumę-y
. no 165--,-170 111. . Dokra1ukupowano
y da l ej
asvJ
mem
SIę akcyallll,
koleI
na, drO(lZe
wo d
neJ' do S'
Wlnemun
.' ~ ' . .chmle l' yc Je na
,wspo
. na
, asa.
lk'.
• '1 l'
. 1-"
. d ' . .·t ~. .
'to Połozenie na tarCl'u w niczem się nie z tarO'n a takze aIszgrundzk1 w ceme 176, oznaczac będZIe glowny zarzą ,wsze l~ 1a,tl1lze l.llllę~ "jllalO ~"enl1 w,tr OS?lamI spe- '. . .
.:~ ' .
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8' b ' h li.t k',
. 175-182. chunki zaś l)rzedkładane będą przewodmcznkulacY,lneml, akcyamI kredytowenn austryac- z!lllomło l poleps~em~ I?teresll .me . ~n?zna -1,1 m., a eI .a~ls l. W ceme.
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. l b 1 . '\V' gu SIę doczekać zdaje SIę Jednak ze mzeJ po- w dosyć znacznej
II,oŚCI Do rozmaItych za- cemu 1 odnośnym ZWlelZC m om, ktorz) Je
L
ziomu w jakim się 'obecnie" ;n;jduje 'tara granicznych gatunków' jakie tu sprzedają, podpisem swoim zaopatrywać mają. Dótem~, ; ran~uz 'l~'mv t om k·(tm~.
cr
yg~~ nrat a ~r 4~r/'e( y . zr -Ub y l m., t ran- już nie zejdzie Dowie~ionv tu w ost~tr;ich przybyła nowa osobliwość. Przysłano tu, piero podpisane rachunki znaleźć mogą u
o~
y ~lośl?wa- 8 dniach~'"
'zapewne na próbę małą ilość chmielu, a- kasyera uwzględnienie.
cnz
o :e s .r::Ol y k l z.
nt rowlm~zt co ,olwłle l~lzlebJ· . eczt J~, 11 l)k~
pszen. żyta jęezm. owsa grochu mervkańskieO"o która ocloną sprzedawano
3) Kuchnie oznaczone będą numerami I,'
em po u m eres )y znmec an,}"m, o Je(na
l d
4
10
J
b ,
••
h . 1 dr II TIr . t k- I t tu a na Star
.
odzill:wzał się on ogrornnem ożywieniem w (trog!): ą ową 166
20 52
6
po 130, m. Odznacza S1~ ten c :rue ,~-,?
: a. ,ns! cy
. ' em mJedziedzinie rent. Tu oprócz obrotów wzlo-"
wodną 844 2296 5054393
3a1
Imym kwiatem, obfi~oŚ?lą łusek l wlascl- SOlS nOSIĆ będZIe Nr. ~, kr:chma w 2 okrętej rencie węgierskiej, zwracały uwagę głórazem ton 1010 2316 557 4439 341
wym, naftę przypommającym zapachem.
gu naz,naczon.l); zostame hczbąTI, zakład
wnie wartości rosyjskie. 'Węgierskie złote
Pomimo lepszych notowań z N.-Yorku,
na Wolc~ otrzyma.. numer III. . .
.
renty skoficzyly tydzień o II Oj wyżej ani- usposobienie dla ,pszenicy ospałe, ceny bez
Nafta rosyjska. Z Petersburg,. dono4) Kazd~ kuchnuL z~s?bną lządzoną Jexeli poprzedni, w ciągu tyg~d~ia stały już zmiany, za 1,000 kgr. w m. żółtej i 11ialej szą, że w ubiegłym tygodniu odbyła się tam szcze bę~zIe prz.ez. llueJ8c~wl/ zaJ'Zlf:rl, w
nawet I/20ft} wyżej. Rosyjskie pożyczki,po- 165-181 m., na kw. mj. 178,5-179,5, na konferencya przedstawiciel} rosyjskich dróg s~ł~d. kto:e~o w~.ldzte, .opr?c.znaznac,zonelllimo doniosłych obrotów, zyskały na kursie mj. cz. 180,5-181, na cz. lp. 182,5, na lp. żelaznych, w której przyjmowali udział tak- g:o JUz z.w~elzchmka, .naJlllllleJ 14 obJwatetylko małą część procentu. Ożywiony inte- śrp. 184, na wrz. paź. 184,5-185,5. Żyto że delegowani kilkLI kolei niemieckich. Re- h, dozOIuJi1 cych kolejno. .
.b) Ul'zqdzeme,.
,
ros prowadzono pożyczkami wschodnie mi , ospale, nieco taniej, za 1,000 kgl'.krajowego zultatem konferencyi jest, ze koleje rosyjktóre również nieznacznie podniosły się w w m. 138-140 m. rosyjskiego 138-141, na skie postanowiły wprowadzić możliwie naj1) Natychmiast. po z.atwwrdzemu tego
kursie. Bardzo mocne usposobienie istniało kw. mj. 140,5, na mj. cz. 141,5, !la cz. lp. niższą taryfę za przewóz nafty z Carycyna prOJektu, przystąpIĆ powl~ny. odnośne 1lIiejdla 6% rosyjskiej złotej renty, lecz wcale 142,5, na lp. śrp. 143,5, na wrz. paź. 144,5- do Eydkun, mianowicie w ilości 9 kop. za 8c,!we z~J'zqd,1J do .wypełlllama swyc~ funkniezwykłe m ożywieniem odznaczały się 1'0- 145. Jęczmiefl oRpale, 'nawet dla wyboro- wagon (600 pudów). Kolej Ostbahn zde- CyJ, ktor~ polegaJl1 pl'zedewszystktem ~1a
syjskie noty, które zyskały 1 do 11/4 m. Od wych gatunków prq nizkich cenach interes cydowała się na zaprowadzenie u siebie sp=- wyszukamu .lo~alu stoso:vnego na kl!chme,
czasów kongresu berlińRkiego w r. 1878 i byl ograniczony; gorsze gatunki w zanied- cyalnych wagonów do przewozu nafty, po- oraz ustawIemu wszelkIch przyrządow kutraktatu pokojowego w San Stefano, nigdy baniu. Za 1,000 kgr. marchijskiego i po- dług wzoru istniejących na kolejach l'osyj- chennych.
,
nie doszły obroty ~otrosyjskich (~O tych morskiego w m. 134-140, pastewnego 120- skich, w skutek czego urządzenie wielkich . 2) Zu;l'~q{f . g1ówny ~a~uI~i przybory '!!
rozmiarów co obecme. W porównamu z wę- 130, na słód 145 ~ 168. Owies i groch składów na granicy niemieckiej bQdzie w Większej IlosCl l rozdzwh Je na wszystkte
gierskiemi i rosyjskiemi wartościami, interesy sprzedawano częściowo })O dawnych cenach. części już zbyteczne, gdyż nafta będzie prze- trzy kuchnie.
Zboże. G d a ń s k 22 marca. \V począt- lewanl1 wprost z wagonów rosyjskich do nie3) Dla każdej kuchni z osobna przyjętedokonywtllle w iunych zagranicznych papie~
rach państwowych, były względnie male. ku tygodnia było piękne wiosenne powie- mieckich.
mi. zostan~: kucharz, gospodarz i niezbęAuskyacka złota Tenta, również papierowa trze, od środy deszcz ale ciepło; Na targu
Okoliczność powyższa, oraz zamiar obni- dm ~ObOtlllCy, pracę których wynagradzać
i srehrna, cieszyły się mocnem usposobia-. tutejszymoblldzH się żywszy popyt na psze-żenia taryfy przewozowej przez dyrekcye nie~ będZIe zal'zqd główny.
niem, zyskały jednak bardzo mało.wło-Inicę; sprzedano okolo 1,200 ton. Zbyt za- mieckich kolei państwowych, bez zaprzecze4) Zakupem wiktuałów, paliwa i t. a.
skie w ~aniedbani~, zdo~aly .się jed~ak~e granicę przy . obecnych _cena~h jest. bard;zo nia wpłyną na szybki .rozwój przywozu naf- zajmie się równi~ż za}'~qd fj,'lówny i rozdzielac takowe będZIe pOjedynczym zakładom.
utrzymac w kurSIe. Pozyczkl rumunskte trudny, to tez eksporterży me brah udzIn- ty rosyjskiej do Niemiec.
weRzly bardzo obficie w obroty, renta uma- łu w kupnie, Dowozy małe, kupowano lJrzeAjenci domów handlowych w Rosyi, jak
, c ) Prowadzenie.
,
rza.lna zyskała cokolwiek w kursie. Bardzo waźnie ze spichrza, głównie dobrą krajową się dowiaduje "Kur. \Varsz.," korzystając z odWprowadzenie w życie kuchen nastąpi
żywy interes rozwinął się z końcem tygo- i czerwoną ciężką. Płacono za 1000 kgr. dania do użytku wagonówspecyalnych do prze- niezwłocznie po ich urządzeniu. W tym
dnia dla losów austryackich. 'WidzQ: w tem pszenicy jarej 167-178, pstrej i jasnokolo- wozu piwa, zamierzaj Q: zorganizować po- celu wypracuje zarzqd główny instrukcyę,
na giełdzie przepowiednię zwyżkowego kie- rowej 160-165, wysokopstrej 180-182, wy- tężny wywóz do miast w Cesarstwie, które która będzie określać ilość potrzebnych na
runku. Zwykle bowiem są te papiery w za- sokopstrej i szklistej 182-190, ros. czenyo- dotąd albo się obchodzą bez tego produ- każdą porcyę wiktuałów, cenę, jaką się ma
niedbaniu, a zwraca się ku nim spekulacya nej i obsadzonej 142-150, białej 175. Zy- ktu, albo. też sprowadzają go z wielkim ko- pobierać, oraz porządek potraw.
Po przyjęciu tego projektu przystąpili zedopiero wtedy, gdy na innem polu nie ma ta krajowego 140-145, wadliwego 124-138, sztem z browarów gubernij nadbaltyckich.
już nic do ,podjęcia. 'Tym razem rzecz ,0 polskiego oclonego 142, ros. na tranzyt dl'Obrani do obóru odnośnych zarzqdów miej~
tyle mogłaby 'być odmienną, ile że wszyst- bnoziarnistego 122. Jęczmienia kraj. du8l'OWYclt.
Wybór padł na następujl);ce 0kie zagra.niczne papiery paflst\yowe poszły żego 150, ros. na tranzyt 118-125, obsaŁódzka.
soby: ~
",
w górę, 11 tylko losy były dotychczas nie- dzonego 121. Grochu ros. na- tranzyt do 1
'
'a) Kuchnia ludowa Ni'. /.
naruszone. Najbardziej poszukiwany los, z gotowania 156,-160, polskiego na tranzyt
,'
(Zwierzchnik p. J. K.Poznaflski).
1860 r. w~niósł się o 3:40°/9 I,J0 nad ~urs ze- na paszę 128, Owsa ros .. na .trans. podł:
(~) Zebrani~ tych ~zł0!1kó:vkomitetu.l'oranawie: R. Biedermann, B. Berger, L.
szłotygodmowy. 'W dZledzlllle akCYJ kole- gatunku 111-118. WykI kraJ. obsadzonej botlllczego, ktorzy zajmują sIęurządzemem FrIedlaeder, J. Goldmann, H. Konstadt
jowych panował' ruch dosyć znaczny. Naj- 155. Łopuchy ros. na tranzyt 125~
tanich kuchen, odbyło się w biurze i pod L. Lande, A. Rosicki, S. Rosenblatt ~I:
większ~ (}żywi~nie i .naj;Zll[LCzniejsze zaraze:r,n
Okowito. K r Ql e w i e c . 23 m~rca, Do przewodnict~em J?ana pol~cmaJstra w d. ~4 Silber~teinsenior, M. Si1be~steinjr.,:M\S~try
wahame kursow, ObjaWIały akcye wschodme wtorku spadła cena OkOWIty o 1, (5 m., po- b. m. UdZIał zas w sesyI wZlęło około 00 kowskl, ,J. Sachs, ~I. Toblas J. Warszawpruskiej kolei południowej. 'Ostatecznie u- nieważ obfitym dowozom odpowiadała sła- obywateli. Posiedzenie zagaił pan polic- ski.
,
''
,
trzymała się dosyć znaczna podwyżka o l ba ochota do kupna. Nizkie jednakże no- majster, poczem odczytał p. Wilkens , prob) Kuchllialudowa NI'. lI.
do P/at}/o, spowodowana w znacznej częśCi towania, wywolaŁy tyle zamówień, że kursy jekt, wypriJ,cowany wspólnie z panami J. K.
(Zwierzchnik p. L.Zoner).
przez wczesne !lapotrzebowanie na ultimo. źdoJ:ały się na nowo wzmocnić. Dosyć o.ży- Poznańskim i L. Zonerem. W dyskusyi, ,Panowie: B. D5rinO' E. Eiśner jr. R.
Również akcye wielu innych kolei uległy wianym był handel terminowy. Po obniźe- jaka się ztq,d wywiązała, zabral głos pan Fi~cher, R. Finster. , Dl'. Hofer K. Kesmnipjszym lub większym podwyżkom. Inte- niu cen o 2-3 m. dla terminu wiosenne- Finster i postawił wniosek urządzenia cza- sIeI' sr., E. E:inder~ann, E. Modro~ J.
res w a.kcyach bttukowych był spokojniej- go, przeważyła napowrót chęć kupna i zna- sowych. "kuchen polowych" (Feldklichen), Mack, G. Peter E. Stegm~nn O.J. Sch~ltz.
szym. 'Wyjątek stanowiiJl akcye banku nie- czne partye przeszły w SIlne ręce. OżywiD~ któreby tylko 1'0,botnikomzatrudIiionyrn przy F, . Triebe R.' Vorwerk F: \Vuttke St'
'
,
.
mieckief,o, k!óre wzniosły się. o kilka pro- ny popyt. obu~ził si~ dla dalszFh. termi- l'?botach pub.1 icznych, dosta;rczały pożyW!~- 'Wiedner,'R. Ziegler.
centów. UdzJaly dyskontowe l komandyto- nów, pomewaz panuje przekoname, ze w 1e- ma. Zebram wszelako wmosek OdrZJlOlh,
Kuchnia tania Ni'. I/I.
we, po nie.jakiem folowaniu wróciły do da- cie z.ap?trzebowanie będzie bardzo wielkie. uważaj!1c go jako zby~eczny, gdyż san~ c:l
(Zwierzchnik p. Ć. '\Vilkens).
wnego pOZlOIUU.. Doslć. znaczne obrot:y wy- DowIezIOno 275,000 1. Płacono .za 1°,900 zebrama wsk~zywał 11. tyl~o na prZYJŚCIe
Panowie: J. Buble, J. BalIe, K. Bennig,
konano ak?yaml rosYJ,sklego banku dla ~la!l- °/0 be~ becz. w m. 47 1/z m., na wlOsnę 4l3~, w .pO;'1OC klas~e robotmc~eJ, z?stającej b~z K. Eisert, J. Fial, A. Gattermann 'J: J adIu zagramcznego, ktorych kurs podnOSI SIę Ina m,]. cz. 49 1/ 4 , na cz. 50 1/ 4 , na lp. 51 1 4 , zaJę Ola . Przyjęto natomulstJednozgodme risch, K. K5nig, R. KiihneI, K. Kaliwo'v
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Bonaparte do Ameryki,' nie sprowadziła. dy dOlJier? go~nie. zajl:lUje swe .stanowi~ko,
się dotl);d, mimo że książę opuścił Paryż. gdy [J"mc ~lle ,.Wl~, 1l1.~ me 1'0Z~1l1lle" gdy Jest
Udał on się do Anglii i przebywa obecnie tak b.lupl~, ze Jq, ,lJlC ~nożna l potlze~a.
u ex-cesarzowej. \Viaclomo, że syn NapoDZlen?~k r~la llleZnller~e ~owodzellle. '\V
leona III-go, 11im wyruszy! na wojnę z Zu- ob~c s\\.eJ wlelostro~1ll0Ś?1, radakcya zachoInsami, naznaczył po sobie, w przew'idywa- ~uJe ,naJgłęl?szą. ,taJelUmcę włas!,!ych przeniu smutnego koflCa, następcą trOl)U, księ- kona? ~aJe WIęC. ,swe .szp~ty fak.o are?ę
cia 'Wiktora. Pobyt więc kandydata u ce- wal1o, ktor~ .pubhc~noś~ s~edzl ClekawIe.
a tl!1t" dZtlesląt~~ bl dWlęceJ'dke.gzemlt}]arzeł
sarzowej Eugenii, nie jest' bez pewnej do- ZM
niosłości politycznej.
" a.In s:a~owlC', ę ą rza. l ma er.fa
Charakterystyczne m zjawiskiem chwili, kroUlkars~l, Jakby streszczenle wszystkIch
jest dziennik "Jlfatin," w którym czterech cech epok!..
, '"
,.
Z pomIędzy ,d~leł powazllleJszeJ. treśc~,
przedstawicieli tyluż politycznych wyznań,
w ciągu tygodnia po kolei glos zabierają, powszechną, zwroClla uwagę praca oJca Dlw obronie i w duchu swych nolitycznych d n Niemcach Autor mai<>c z k "CI0
J.'
10.
t' 6
' ,t"~
k
,idei. Emanuel Arene przedstawia Repu- ekl!l lll~CO. za a~g hW'ł PdorzllNcl. s~e 'lap ka?-lblikę, wedle tradycyi Gamb ety; Paweł 'de s,le zaJęcia, wyjec a
o
lerrllec, at 'l ·
L cesars t wa, (la.Ją,c
1 "k
'
t eck'"ICh , ab.Y
CaSRagnac, nawo łUje
(O
a spę d'"
Zl1. na ..
~aw k ach
lllllwers'y
do zrozumienia, iż wśród zawikłań kandr- gruntownie zbad:ać nieprzyjaciela Francyi,
datury ojca i syna Bonapartych, jużby i na wśród wszystkich najw3.żniejszych wpływów
królestwo oddał swój głos z ochotą. J u- wychowania, edukacyi, d,?mowego zyci~, wśró~
liusz Cornely piorunuje na o,becllY stan rze- fi~ozoficznych dysertacYJ, lub dyscyplmy wOJczy i widzi zbawienie Francyi w Orleanach. skowej~O~ciec Didon mni~Ińał, że ~adania te,
,.Juliusz Valles, redaktor anarchistycznegoprzedstawlOne bezstronlllC, uczY1l111 patryodziennika "Le cri du peuple" ulicznym zargo- ty~m!: k?l'zyść społecze:fistwu francuzkiemu,
nem przepowiada }Jlizki koniec mieszczań- ktore, lllestetYl za mało, wglQ:da. w .treść
stwu, wywieszaj t1C czerwoną chorągiew rewo- rzeczy, zagralllcznych zwłaszcza; KSiążka
lucyi. Zachęcona ułatwieniem przystępu dla jego pisana sumiennie, opracowana powawszystkich tendencyj panna Hubertyna Au- żnie, ~a .nie.wątpli~ą warto~ć i odpow~ada
clerc, redaktorka dziennika "La citoyenne" z~dal:lU, Jakle sobIe P?staWl~-ale lJ?sIada
i znana zwolenniczka emaucypacyi kobiet, mektor~ cechy,~arażaJące Ją na .mechęć
podjęh sprawę powszechnego obu płci g~o- ws~ystklC~l stron~ctw.,uI~ra]~lOn~ame. złem
80w3.nia. na co Aleksander Hepp odpow~e- okIem wldzą kSIędza sWleckwllll zajętego
dział jej al'tyku~el)l, zatytlllowan:pn "Nle- }lracami i ,,;ręcz n~u z tegp .punktu. CZ.yIlią,
wolnica," ą tWIerdzl}cpu, że kobIeta. wte" ZIH'7.11ty.LlbęralIll 1 dotkm~OI slj: 11llctskleUl,
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z j!1~~m. ojciec ;Di~on . ~spominao wierze kryły luiejscazebrań' kwiatu inteligencyi i
religIJneJ, przYfIs~J~C Jej potę~~ą narod~- rozpro~zyły p.o wszem świecie wszystko, co
wego ducha dZ,!!Ig1l1ę. POSpO!ICl czytelm- odznaczało SIę wdżiękiern, dowcipem, poec~ tak. pr~ywykh. do wymyśl~llla na, prusa- zyą,. zaJeta:mi :rasy uprzyw:ilejowaIiej, a znieko."",. ~e lm. u~larkowa:ny l powazny ton nawldzonElJprzez szorstkIe dzieci czynuk_slązki, wydaje S!ę pm~vle na9'anny:r,n. S10- hr~bina tedy, ledwo pier\vszezwiastuny spowem, z~~ ~osluzyło oJcu pldon, Jego wy- kOJ~ ~oz~oliły emigrantom 'powrócić do
łączne l ~ezstronne stanow!s~o. .
swej zlenn, zebrała w koło siebie towarzy~
'łStl'aszh~aflekcya, ostdatmeJ k~o.Jn.y zachę- stwo rozbitkó:Wiludzi, którym sztuki, nauCI a przeCIe ran~uzow o nau l WIelu nie- ki, wykwintna' rozmowa i literackie kwezbędnych, a zallledbau;y:ch n:eczy. Poźyte- stye, b1iźszebyły nad wszelkie polityczne
?zną ~ę tendencYę, potwIerdza wydane świe- przewroty. Salonik hrabiny de Beaumont
zo dZIeło, przetłomaczone' z niemieckiego, otwierał gościnne odwo'e dla 1'Z 'aciól
barouaColmar yon der Goltz P, t· Li którymi b li· " Pd S~t '''I d PV!J · '1'
natio
' " A t
" 't"
.. "
y ,pal11e, e
ae, e. lUt llIll ~
n ar~ee. . . u Ol' ;ll?WI ,am wiele o lei panowie: Benjamin Consta.nt Joubert
,
o
'k J?rzysz eNJ .woJmc!d l~wfazaJąc ją za nieuni- Pasquier, l\Iole i Chateaubriand czytai~:
mona.
le naWl Zl rancuzów lecz sztu cy ta'" o"
A't l . R~'
~,
l"
, UL DP i~ raz. tpIerwszy
'k ę WOjenną
zna'(O
gi.ę b'l .
1 w '
llstawicznych-llego
t
l swą, " a"li l. eporównaniach, między dawnym a obecnym fiz o· no z. s . mts e y, sa ony zmieny.sw!!:
stanem armii oraz róznicamiocenianemi na'- i
~ę I \ arakt:r. Banalne P!zYJycle
szcze~'zej sil militarnych Francyi i Niellue~ rtz!o~ ~lk~ ,y, ł?t~n~,łYb ?we zaJl~lUJkąc~
oddaje przysługę obu narodom i hi żk~ w
Y',
orlc resc. y:1a ObOWIąZ o
ta., mimo, sw.ej ~ptymistycznej kOllkl~zyi rz~tó:ec~ g~y lll~ sZCię~~llllY surowych ~a:
wywolaneJ lll1łośClą ojczyzny poz teczn l l
CUPlzeClw pr~es~ OSCI, w tel~, co m~a
jest dla nieprzyjaciola, który też solie pra~ d~h~oa", l~ego, godZlk
SlEJ dtłez oddac sprawwcę tę natychmiast przyswoił.
tem .sc emu, co t~. " ; ugo, było. zasz'Czy·
Dla amatorów pięknie napisanych ksia- ' l'es \,~h~al[. Franc~:,-l~tehg~ncYI,.o:vemu
1
żek, które nie będąc właściwie histor " 8" _"
e epoqlle, ktory n!eza:lezllle od
jakby dobytym z pyłuzapomnieni:t JI~~I~~! ~~ yczn~lh ,uster.e~, tak ŚWletllle~zazna
wanym w epoce pastelem według źywego b ~l; mur owe ~JleJe ~VII~-go :v~eku, co
wzoru, polecamy zajmujący tom 'p. A. Bar- ąz o em mÓ\\lą nast wspolczeslll.
doux, wydany u CaJmanna Levy p. t.: "La
comtesse Paulin e de Beaulllont." Urocz
przy,jaciółka .Ch~teallbl'ianc1'a, w czasaci~
(1Jok~'nast.)
gdy wstr7.~1śnle!l1:t l'€wolucyi gruz!uni :po:
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Z powodu ro~i" groch i bóh~e. Dowier.iono od ostatniego ponie
~
działku obOOgo; zboża: pszenicy 2.'ł738. j~czmiellia
ci urodzin cesarza Wilhelma, odbył się w 2817, owsa a7957 kw. 1\adpłynęły 2 ładunki pszeKRA J OWA I Z AGRANl C Z NA.
Gatezynie obiad dworski, na którym Najja- nicy; }Jogoda pi~knll.
Na tem posiedzenie zamkniętot odracza, "
p
- l k" t
Londyn,25 marca. CukierlIawanna Nr. 12, nomiczają;c dalsze obrady, tak w sprawie zatru!:iDleJszy all,oraz wszyscy WIe cy 'Slą;Zę a, nalnie 1tl 1J2 • Centrvfngalny CulJa 19. Nadptyn~(I"
b 'k
. k'
k
.
. }
= Główny zarząd komory zamierza utwo-- '-wystl},lliIi w nruskich mundurach. NajJ'a- ły 3 lndunki pszenicy; zimno.
mema ro otm ÓW, Ja 1 w westyl ta.ll1c l rzye: w Petershurgu muzeum wzorów. różU'o'C'.h
.t'
•
'
kuchen, do nastl>nuego zebrania. To ::ebJ'fl- t
'})
l
fśnieiszy Pnn raczył WZl1JE'ŚĆ toast na cześt'~
Brema, 25 marca. Olej skalny (sprawozdanio kOllooliL'
owa::ow.,ezpoś.Te( lIiem ,jego za.damem
J
)
k"
S.~ l d h't
74r.
k 7 r.il
nie mieć b~dzie miejsce dzisiaj (J godzillie
ł
d k
k
niemieckiego cesarza, poczćm muzyka za- W(l 9pO OJlllll......nr ar w Hi w m•• 0, na w•.0',
6'-{f''j'jJO jJoludnill na sali toWa1'Zl/stlNl kreę( Zle zapozname urzę m '6w . omory z
namj. 1.60, na cz. 7.70, nil. śrp. gr. 8.10.
przywożone lIli i wvwożollemi zagranicę to- grała pruski hymn narodowy.
Poxnan,' 25 marca. ~pirytU8 w m. 1Jc" becz. 45.30,
dylowego. Wstęp mają, wszysCYr którym warami. Da OllO' bowiem możność 1'ozr<>Rzym, 24 marca (wieczorem). "Rasseglla" na{ mr. 46.30, na kw. mj. 45.70, na cz. 46.60, Iła
ta paląca kwestya leży na sercu. Spodzie- •. eni t
•
. k'
.
d '
lp 47 ')0 j ospale
.
l ' l'
d . ~
ZIl~
owftnJW .rosYJll
·lego. 1 eu ZQZlen!- twierdzi, iż UkollstytIlOwanie nowego gubi- 'Gla' z'g-OW, ·"'·marca.
wać SIę na ezy lCznego n Zla1.U.
l:iklegoa pochodzema,
ułatwi zastosowywallle
~
.S'urom\·"c. Mlxell nU1'111 .rs
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za;nowiarlnny
!
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1'Vfv.
a
lll'oducent"'lu.
.lOpol.uoże
do~.
redanetu
przyjdziCl
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jeszcze
w środę· I wlll'rants 42 sz. ? p.
.
(_) Z teatru polsk.i.eno.
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Wywozy w ublegtymrty<Yodmu
olwjmowah 11,500
od dość dawna pierwszy występ go~cinny gowania odpowiednich deklaracyj przy od- Jako kandydata na prezesa Jzby wymwlllaJą: ton, w tymże czasie
z~8zlym l'oku 12,401 t{)ll.
p. Władysława Szymanowskiego, ani przed- hiorze towarów.
Biancheri'egó.
Liverpool, 2S marca. Bawełna (sprawozllanie postawiają,cy. się po raz pierwszy miejscowej
"Praw. wiesłP podaje ostatecznie już
Peszt, 25 marca. Z Dyakowaru donoszą, D:_lę.t~ty ~~~:S:~~tel~brót 12,000 hel.; mOI'nllj
wcielonych do tnt- zatwI'erdzone rozporzadzent'e mI' nIl'.... "ryum·
Publiczności nowy zasłnp
"'"
.b
'
''',''
~(j wczoraj zaszło tam silne trzęsienie zieUverpool, 25 marca, po polud. Bawelna. (Sprapy p. Puchniewskiego artystów-nie zdołał skar U, z mocy którego we wszystkich to-Wl''''le ~anie koiICQwe). Obrót 15,000 hl"l, z t<'gu na
do . t.eatruprzyeią,gnąc wiEJkszej ilości wi- warzystwach wzajemnego kredytu! wladza i mi, które trwało okolo 10 sekund.... spekulncyę i wywóz 2,000 bel; amerykai.ska mocno,
dz6w. Krzesła jeszcze po wi~kszej części kompet.encya zebrall ~g?lnych może być domów oraz kościół farny uszkodzone, ka- tlI, p, wyżej, Buraty mocno. i\liddl. ameryk. na mr.
dopisały, natomiast loże jak zazwyczaj po-- przelaną, za decyzylJ; mllllsterym, na. zebra.- t<,dl'a nie uległa zniszczeniu.
kw. 6 '/32, na kw. mj. 63!u, na. mj. cz. G'/s,
na cz. lp.
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na lp. arp. 6 !j, naŚrp. wn. 6 2 '/,,4> 11fL W'7.
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przecIcz S arama yr,"- lilii; pe nOm?CIll, ?W; Ofi ·me mają, SIę s 'aKair, 25 marca. Jak donoszą z Suakimu paz. 61/~, Ceara i ' l'a.rnam '/16 p. wyżej. Uhollerah
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1 z 36-u członków
cyi zasługuJ·n.
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fair 4 1/1"• -!rood fa.ir 4 1 /'10-' OOl11r:1, fair 4 J,!" • l"
.., na szczere uznanie i popar- dacl prz.J naOl mme
• J
I w1bra- opU::!Clt
JUzę mleJscowollC Jenera ura am
cie. Tefil widoczniej przebija też zanie- nyc l wlększOŚCIl}, głosów zpośrócl ogó u u - o
.
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Bradford, 24 marca. Wdnu i prz€tha w wi\;kH7.ym
dbanie publiki, ile ze przedstawieniu wtor- czestników.
udając Sl~ wraz z całym sztabem w stronę ruchu, ceny stale, tkaniny spokojnie.
kowemu niewiele zarzucić można. Jak na
Tamanieb. Szpiegi powiadają, że Osman
Mancbester 25 marca. Water 12 Arlllitage (;3is,
- Kupony od akcyj i obligacyj kolei war- Dl'S a uCl'eka w 'I'
Water 12 Taylor 7. Water 20 ::\licltolhl IP/s,
1•we waruu'kl', w J'akich obracać sip
uCI·".t1
'f':t. ten J'edyny przybytek sztuki w mie-li szawsk 0-t erespo ls k"lej, pia
... t ne o d d ma
. 1 k w1e.
li
go y.
Water . . 30 Cla~ton 03,lg , b'lule '
'o"Mavoll
9 3,r.,
musi
'
•
t .
1879 l
d' . . t
Medio' 40 Wi! inson 11, Warpoops 32 Leca S'jH'
ście prowincyonalnem, to nawet wieczór .ma r.
u egną prze awmemu 1 S racą;
Wllrpcops 36 Rowlaml ':PI2, Iluuble 40 Wf'~ton
wzorowym nazwaC musimy, pod względem swoję wartość z dniem 31 h. m.
..
WIADOMOŚCI
I01/s,.Douhle 60zwykly gat. 14, Tkaniny tG!16 3~lsu
mianowicie gry artystów.
- Kilkuwłaśeicieli domów w WarsZS:wl'6
8 1/: n. 86. Usp. zwyżkowe.
Mnie; moie szczęśliwym był wybór sztuk. powzi~J:o nareszcie praktyczną myśl podsu..
New·York, 24 marca. wieczorem. Bawełna lIlii.;
laty przez praw N. Orleanie 10'5/16' Olej skalny ra1inowany 70"/0
D ziwinty się, że wytraw.ny artysta na pierw- waną, im jeszcze lJrzed paru
3 Surowy olPj ak!!.l·
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w FIla.delfii
k
1 ·
·sze wl'do'''l'sko
wvhrał
utwory zupellll'e bez- 'lę warszaws
banku państnt<t
z Abel.
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. ą" urzą< zema u Sle le kz loro- Petersburn~ , 25 marca. Wvkaz
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ny 7SI8' C
ertyti aty PIpil
wartościowe. Jeszcze "Pomyłka," lubo far- wyc l stacYJ telefonicznych służą,cych \l wy- d,24 marca. Stan kasy 80,075,393 (przyu. 1,743,221), a..50 c. Czerwona pszenica olIima. w m. l d. 7 c.
sa J- ak tysi!lc innych. uwaźan<l, bvć może godzie wszystkich mieszkaflców domu. Po- skupione efekty ;23,314,507 (ubylo 26b,50Ii); zaliozki nn J1lr. 1 cI. 6- e., na kw.Id. lP/s c, na mj. l II.
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I''''dz ' n '
l . TT" d
k" d"
na papiery pulll10llJle 3,121,739 (ubyło 93,878), za, l:ll/. c. KukurvdUl. (nowa) - d. 60 Co Cukier (Fair
el uJaz
lej WIC liczki na akcye i oblig. 23,800,2ó1 (ul)vlo643,781)',
ra
'
J
.J'"••ko mile urozmaicenie,' natomiast ,.,Teodo- km '" .Y. l nelUl,k'w atak'
t OWS bJ
relining
:Muscovadeg)
[F/u· Kawa (fair Hii) 11.
liuda" jest tak bezmyślną, błahostką, nie a,mlemce uzys aJIb
le s acye Zlorowe. chunek bieżący ministeryum finansów 72,277,248 1:Jój (Wilcox) 9.85. Słonina lO'/ł' Fracht zlmi.owy Pił'
.
dl a a rty- . cm Drgan nun.cyatury , •......
I,172,\J44); inne
rachunki
bieżące 63,ti21,2l:l1 \" b' ł
- od l
.
·
nast·ręczaJącl},
nawet poI a pOpiSU
1Uonde.'" d ono.SI. W (ub.
(przyb.4,470,8I4)',
zastaw'"
oprocentowa.nc
30,6\.11,730
u leg ym t rgod mu
p yn~lo pszPlIlcy;.
atl an.t
t · · · · h rb
S ersze U
J
tyckich portów Stanuw Zjednoczonych do W. Hn·
t
S y, :t.e wyS aWleme JeJ c y a na z
- Jednym z ostatmch numer6w, IŹ pogłoska, (ubyto 69,726).
' .
. tanii 29,000, do Franeyi 6,000, do innych port.iw
względllienie nie zasługuje.
jakoby papież niebawem mial opuścić
Berlin, 25m~rca. Wjkąz~ P~pa&~if <L 22 llldU:lItałego 2,000, z Kalifornii i Orcganu do W.
W "Pomyłce" przedstawił się oczom na- tykan staje się coraz prawdopodobniejszą,' m8:rca (w tyal~ marek).. Stanozynny: zap8.ll me Brytanii 8,000, do ll}du stałego 8,000 kw,
' • ko artysta !10siadaJ'Slcv nad
dan"
t
.
.
.
t
. ' tahczny 6HJ,2a6 (przyb. l:l(6); zapasbIletow wy ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~
szym ~o Ś'c Jfi
.
• oz J
:
z , l~m ,ego. pIsma, me po:Wlllno .0 nawet pai13twa .26,904 (ubyło 210); noty innych ~nków zwycżaJnl}, rutynę, maJiicy wszelkIe :warun~l byc mespodzlanką po dośwladczcmach wy- 10 196 (ubyło 5,V'O); weksle 300,71>7 (przyb. 4,(44);
TELEGRAMY GIEŁDOWI;;.
fizyczne a nadewszystko OdZllaCZaJą,cy Sl~ niesionych z ustawy gwarancyjnej. "Odpo- żądania lombard .34,985 (ubyło 370); efekty
dnia 241% unia 2fl
niezbędnym przymiotem powodzenia na Bce- wiedzi mocarstw dowodzl},"-pisze również 20,S66.(przyb. 3,7,83); Inne aktywa 24,073 (ubylo. 284).
Giełda Warszawska.
nie-naturalnością. .Bez wszelkiej szarży, kI . kal
U·,,;
. ~ . . t Stan bIerny: kapIta.t zakładowy 120,000 (bez zmlany);
. l . k
d b ł
ery na" ~lon, -"ze paplez me Jes rezerwa. 20,308 (przyb.1,Oó2); noty wolliegu 673,1:175
Zl}danor.końcem giełdy,
bez cienia j3:lrieJko Wie przes~ y . "! pan wolny. One tez to tłómaczą, że wygnanie (przyb. 7,7t19); inne zobowilbZllnia 211,\J15 (ubyto
Za weksle kr6tkołermlnowe
.szyma.no:wskl t?m, cze~ ~ ch~lał mle? au- jest dla Leona obowiązkiem."
4,79a)j inne pasywa. 1,776 (przyb. 1,ó52).
na Berlin za 100 mr.
4(1.07 1/ 2 4S.GO
tor,t. J. lekk~m komlk,i6Il'l. } prawd~l:wym
t:m. Z Rzymu otrzymała "Polit. Corresp:"
Wiedeii, 25 marca. Wykaz banku palist, austr "IjlJndyu" l li. •
1:1.97
H.!!7
typem francu.zklego bOl1VIva~t.a. MmeJ p~- interesującą, nowinę. Ma tam przyjść wkróI- w~g.zdniĄ 23 marca (w tysi~11 guldenów) "Paryż ,,100 fr.
30.H5
:m.45
82.75
83.05
dobal nam .SIę ~O,Ś,Ć w drugIej sztu.ce.. t. J. ce do utworzenia nowego gabinetu, kM.'rz Noty w óbiegu3'37,000 (ubyło 3,5(0); zapas meta, "Wiedeń" 100 tł.
w ",Teodohndz1e.
Tu, prze~zecU J.uz. zna- ZI."""ło opierac' SI'A .Ula na t,vch samych'·no. _ liczny vi srebrze 120,100 (przybyto 400), w zlOCIe
Za papiery państwowe:
'
d
"""''''ll
...,
"
r
64,700 (ub. 4(0); weksle płatne w złooie 14,700
88.70
88.40
k~}l:l1ty . ar~ysta. w. szarzę, k
naJwl. ocz- stawac~ co_ i daw:niejs~y. Jest to. projekt (prllYb. 400); portfel 119,000 (ubyło 1,000); lombar- Listy Likwid. Kr. 1'01.
\14......:
94.40
mej ObJ~wl~a Sdlę.JU.Ż w,~:meleIllk' uc~rak~e- Deprehsa, l>:t6ryJedyme na żądame króla d Y !H,900( (bubJl,rOOO)400I)t; pożtyczki zahbypotekow86~ ~tyl'z;.~~~~~~~r.Lit.i . 100.15 100.15
,y 5Z a o WIlla Clę- i wszystkich przvwo' dców stronnictw par- Sl:l, 100 przy .
; 13 Y zas awne w o legu ,""",
ryzowamu 1 o zle.mu.
00.70 100.b
f
J
(przyb 100)
"
"
" Ser. lU "A.
ży tym razem 11 ty.lk o na wyorze arsy. lamentarnych, tego zadania się podją,ł.
.,
ViI kale
LQ (b 2~\tł'. ListyZą.st.M. Wru:~z. Ser 1
06.25
96.25
!J4.f>(l
Skoro p. ~zyma~owskl o.bdarzyl nas "T~ocm W okolicach Suakimu układa się je- n::::tU:g 2S20~~r!~ Am:terda:\223!~~ Par"yż
""
"
, , 1 1 . 94.50
93.60
03.75
dolindą," to meodł~czme od te~o l11USla~ szcze cią,gle jeneraJ:~ Graham ?:' szeikami a- 255 112; rOSJJlIka premiowa pożyczka. l-ej emisyi " "
"
,,1lI
93.6[J
93.40
się uci:c 40 szarży. J~st bOWIe~ w tej rabów, a rokowania jego biorl! podobuo 2W; takaż
li emisYl20'J, rosyjska poź. z 1873 L~ty Z~st. M. Eouzi s~. li
• 8G.26
86.25
komedYJce Jedno z d~'ugl~m tak zwu~~ane, nawet obrót zadawalniający. Są to je- r. 141 1/2; takaż li J.877 -j 'h imperya.ly 8.23;akcye " "
"
"
U
, S5.Sli.83.65
83.65
że odłączyć się zupełme ~le da., W kazdym dnakźe przypuszczenia tylko, nie stwierdzo- ~~i;:~ilwi;~~:~~v!~~d:i~Yd~~~ iht:ot~;~t>~d~ " "
"
"ill
atoli :r:az~e zaznaczyć m~snny, z~ p. Szyma- ne dotą,d niczem. W telegramy zadnej .wia- 04,1/1 , Nowa reuta zlotal63. Dyskonto 6%.
Gietda Berlińska.
205.- 207.30
nowsk!. Jest artystą, l!lepoś1edmm, do .kM- ry pokładać nie można, gdyż zwykle ~l},
Berlin, 26 marca. Bankn. rosy;sk. 205,80, weksle Banknoty rosyjskie zaraz. .
rego lUnf~ nam nal. e.zy przykładać. nnarę, onc ze sob!>. sprzeczne. Przeczyć zaś zda1e na Warazaw~ 205.50, na 1'etersburg 205.'30, na Wie"
" n a rIost. • 200.- 207.2ii
'l'
<I
d' 168 "n
u · 8110
Weksle na Warazaw" kro .
204.70 200.1:Hl
nii to może mieć .mI~Jsce wob ec naszy ch
. ak• się temu Bzczęślhyemu obrotowi wiadomość, en
.<N. na Londyn 2046
. ,na "aryz . , na ROSyjdka po~rCtkil z"r. 1:s8ll •
76~50
a
torów. Z upragmemem ?zćkamy ?I ~alsze iż Osman Digma nie wykonał odwrotu w .AnisterdaJU 169.20.
"
Dyskonto 40{o'
występy, kt6re. niezawodme nast~plą 11 tyl~ g6~ i że przeciw.n. ie sto.i nawet w okoliWiedeń, 25 marca wiecz. AkCJe kred~t. $26.50,
Giełda Londyńska.
d h M Ż
takież w~gier. 32'J.50, frs.ncuzkle 316.75, lomhardy
h k
ko w wyb orowyc· . O~le yac .
O e p. cac l Tarnanieb. Forpoczty jego znajdują, 144.80, galicyjskie 299.25, kolei pUtno zach. _._ Weksle na Petersburg. . .
23.62
23.6B
Szymanowski wprow~zl na scen~ "Safan- się w beźp6śrecIniej blizkościforpoczt an- !Lustr. renta papierowa 79.871/2' takaż zlota _,_; Dyskonto 3%
I
dułów," W których mezrównanym Jest" Ur- gielskiclI. \V Chartumie również położe- 6% w~ier. zlota. -.-, 5% papwr.88.G5, takaż 4% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
basiem."
.....,
. nie Gordona ma być wcale llieosobliwe. złuta. 112.05, noty markowe ó9.25,napoleony 9.61,
T A R G) Ł Ó D Z K ) E
Obok pana Szymanow8k~ego u~azala Sl,ę Powstaflcy w znacznych zastępach zbliżyli ZWllt llek uaukowy 108.25; uep. dohre.
Wtorek
dnia 25 marCll 1884 miru.
.
li l - k
R
Londyn, 25 marca po południu. Konsole 102 3/ ,
T'
świeżo zaangazow~na pam
e cns a - ?: się podobno pod miasto, skutkiem czego pruskie 4% konsole 10111" 6% tureckie z 1865 nr.
arII zbozowy. SprzcdlLllo dziti:
żalIska. O ile z ple;rwszego ~y~tępu sl},dzIe ma wkrótce nastą;pi(~ atak na nich załogi stJ" rosyjska poź. z lin r. S9'/ł> takaż z r. 1872 óO
Pszenicy:
Ź y t a:
mozemy, ma~ny tutaJ do cz~meIlla z artyst- egipskiej, którl}, dowodzi sam Gordon.
9P/~l takaż z 1873 r. 9P/,; 4% renta złota węgierska 3ó ko~. po ~:~g r~.
i~ kO:. po 8:~~ ~s,.
ką" zasługuJą,cą na to nuano. Glos, p r e - ·
76 3/8, aUBtryacka zlota renta Sljl/2, egipska 67''', ban·
40
"
9.-"
40"
6_15 "
tk
d kła a
ku ottomanskiej,'O Ió'/s, lombardy 12 11/", akcye ka'
30
zencya, a nad ewszys o wzorowa e n~:
*, Katu.trofa kol.Jewa wydarzyła się znowu ".
umil. natu 8uezkiego 7!P/ł. ~rehro 503/ł, dyskunto 2'/ł 0J0.
"S.85"
SO"
6.40"
cya, s~ tows~ystko nader ważne czynll1k~ 20 b. m. w pobliźu Pittsburgn (Ameryka). l'ociąg Weksic na miasta lliemieokie20,ij6, na Wiedeń 12,30, 120
".
V.l" "
25"
6.15"
dla powodzema Jraż.dego artysty-.ztąd t~z kuryerski, idący z Chjca~o wykoleił się na jednej na Paryż 25,42, na Petersburg 2311/16' Do banku 100
"
9.15"
80"
6.20"
_ze
stacyi
przed
}'ittsburglCm
i
runął
z
tamy.
Wad
000
Ł
60
"
9.30"
3U"
6.-"
słusznie są,d?:ić musuny, ze w pan~ H el en- gony i lokomotYwa Wryły Bill w ziemi~ jeszcze roz- wplynęro ziś 30,
.
Jljczmienia"
Ov."Sa:
skiej-Różańskiej znajdziemy prawdZiWą, pod- mi(lkłl} w skutek ostatnich powodzi. Zabitych i
Paryż, 25 marca po pold. (Sprawozllanie kou70 kor. po 5.00"
30 kor. po 3.60 "
pórę sceny. O ile wiemy, głównym ~odza- rannych jelit bardzo wielu, do tej pory jednak licz- cowe) 3% rent,a umarznina 77.60, SOfo renta 75.80,
80
"
Ii.SO"
1:iO"
3.50"
' em J' ej .1'ó1 są tak zwane "bohaterskle, u
bl nie ltmzna określić...Z personelu kolejow~g.o 4 1/2 0J0 pożyczka 106.80, włoska 5% renta 93.76,
30
"
5.D5"
45"
3.60"
1
.J
h
t tk t
nrkt me wyszedł żywy. Nlebawenl. przybył na mlCJ- austryacka renta zlotn 136 /2, 6°10 dota węgierska
50
"
6.70"
80"
3.40"
któryc wkrótce zapewne ar JS' ~ ę uJ- 8ce. katastrofy. nadzwyczajny pocillg z 1'ittsburgu, 10 2 3/ł , takaż 4010 77, roSYJska 5% z roku 1877
60
"
6.-"
70"
3.60"
3
rzymy.
przywoz!}C lekarzy i straz ogniową. ltoboty ratun- 96 / 8 , Losy tureckie 41.25. CrMit mohilier 345.00.
Równiez nader sympatycznie zaprezento- kowe SI} prowadzone nadzwyczaj upieszale.
Credit fOllcier 1256.00; akcye 8uczkie 2015.00, bank
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
* Mi!dZYlJąródowa wysława elektryczna odhędzie paryz1ń 867.00, bank dyskontowy 626.00, weksle na
MaUefislwa zawa.rt(} w dniu 24 i 2,} marcn:
wal się p, POI)ławski w jednoaktowYI,u~: siS we. wrześniu i październiku r. b. w :Filadelfii. Londyn 2&.21'/:.
W parafii kalo I: tworze dramatycznym, p. t. "Robotn,rcy.: Urzl!dzeniem jej zajmuje si~ miejscowy instytut
Petersburg 2S marca. Targ zlJOzowy. .fJÓj w m'
W
parafii ewang: O paniach :Milewskiej, '\Veso~owskleJ.1 Franklina.
70.00, na lirp. 67.25; pszenica w JIl. 12.60. Żyto
Starozakonnych: l, a mianowici<l: Oherman Lewek
HofllliLnn sądu naszeg? wydać J~sz~ze .me
w m. 9,00, Uwilld w m. 4.76. Nasienie z lnu (9 pud.) z }<'renkel Chanlj, Branq;
moźemy zdaje nam SIę wszelako) ze l to
w 1ll. - ' - i odwilż.
Zmarli w dniu 24 i 25 marca:
dobre dla sceny· nabytki.
.,
.
•
Kró'lewiec 25 marca. Targ zbo~owy. l'szenica spo·
Katolicy: dzieci do lat 15-tu zmarło 7, w tPj
.
•
kojnie. Żyto bez zmiany, w lU. (121-122 f.2ooo liczbie chłopc{,w 4, d",icwcz!}t 3; dorosłych l, \V tej
f . cl)
126.:.15·
.
l""
00 • na DlJ.
' .cz.
. 1312"
D awnieJ'.si artyści, wystęPUJą.cY.•nnanow,lt na WIosn~
"".
.
v. J"" liczhie m~źczyzn --, kobiet 1, a mianowicie: Wi.
cie W Robotnikach" składah SIę na ogo l P • 2~
A'
H
"
czmień cicho. Owies bez zmiany, w m. krajowy ktorya ~lotka lat 30.
.
na hal:~lOnię. Na szezegó1niejsz~ zaś w'.faryz, D marca. "Jencya
arasa 0- 128.00, na wiosn(l 126.00. Groch biaty(2000f.c.) 151.00. . Ew~nllelicy: ~zie?i d~ lat 15·tu "marto G, \V tej
rÓżnienie zasługuje p. Kopczewskl. ZrobIĆ tl:zym~ła. z Mad?tu . wiadomość, iż rzą.d Spirytus 100 litr. 100 0JG w m. 47.00, na Wi08111i l1czbIe chtopcow 3, dZlCWCZllt Si tlorost.Ych 3, wkj
liczbie m\lżczyzn -, kobiet 3, a mianowicie: Zu·
t lko musimy zarzut temu zdolnemu pra- lllszpallskl zezwolIł NIemcom na urzą,dzeme 47.00, na śrp. ól,OOj deszcz.
y
d
kI
. P
K
I
Gdalisk 25 marca. Targ zbożowy. l'azenica w m. zanna z Weitlemcjer(Jw Kolecka lut 4~1, Julia 7cowni'kowi Z pOWO u de amacyl.
an
. stacyi w Fernando-Po, w zatoce św. za- ospale. Obrót 30 ton. l'ska l jasna 168, jnsnt). i\1ietschów Schmidt lat 33, l\brya z Berggtres~ertl\v
wiersz wypowiada :plYl1pie, ?O ty.lk,? p~'zy belli. Stacya ta ma mieć lUL celu zaopa- pstra 174, wysoko-pstra i szklista 11>4, na kw. Abel lat 40.
Starozakonnyob: dzieci do lat 15·slu zmarło 1, w tC'J
doskonałemwyuczelll SIę 0,ze m.Ie~ lUleJ- tl'ywanie w żywllośći węgle niemieckich ~jto ~~~~~J!js;:9·;~al~,a. k~1jo;:' lt~~n~~;t. li~d~ liczbie
chlol)CÓ\V 1, dziewcz'bt -; dor'}8i:ych 1, w tej
sce, mówi jednakże z Yt po pl~~zme l zwm'k'
140, polskie i rosyjskie tranzyt. _ , na. kw. mj. liczbie m\)żczyzn 1, kobiet -, a mianowicie: tizyCs. zawiełe uwagi na ry1\l, mUleJ. baczą,a na. pancerm owo
T t'
d'
'k' trauzyt.128.00, na mj. cz. tranzyt 129.00. Drobny kcl l:lznul Zanwal lat 25.
rytm i treść roli. Mianowicie raZl to w yaPetersburg, 25 marca.
u PJszo ZlOIllll 1 illczmień w m. 125.00, wielkij\)czmień w m. 137logach. .
donoszą, iż prokurator sg,du wojennego wy- 154._ Owies w miejscu - . -. Groch w m. --o
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE.
l
d
'
k'
Spir:r-tUB 10.000 litr. 0J0 w Dl. 46.75.
publiczność opuszcza ł a . sa ~ po, wraz e- toczył śledztwo naprzeciw wszyst un tym,
Szczecin, 25 marca po polud. Tlll'g zbożowy. PSlIenica Czwartek dnia 27 marca. Temperaturll. WCZUl'aj
niem mile przepędzonego 'yle~zoru. ~y~zyć~y którzy podczas wojny w roku 1877/8 dopu- ospale; w m. 166,00 - 180.00, na kw. mj. 176.50, rano' 3° R., wpolud. 40 R., wieczur 3~ B.. Śre
tylko na.leża~o, aby to wrazem8 udzleh~to SHJ ścili sip nadużvć 1)1'ZY' tl'ansportach 11(1 ko- na wrz. paź. 182.50. Żyto, ospale; w m. 135.00 -: dnia wysokość barometru 27 "ali 10 lillij franc.
wszystkml 1 aby tym s~osobem !las ępne
. . "',
' J.
14.1.00; na kw. mj. 1116,50, na wrz. pal.. 142.00. O1ej
WYKAZ DEPESZ
. d t . nia wipkszem CIesz"!y SIę popar- lejach lUmullsklCh.
rzepakowy, ospalejna kw, mj. 57.20, na wrz.
pIze S aWle
'"
J • ••
p.
t 25
T t .
ł d
pai.ó7.20. Spirytus ospale, w m.45.20,namr.45.4J,
ciem i względami ogółn. DZISiaJ n leSZTryes,
marca,
u cJsze w a ze ma~ na kw. mj. 45.70, na. cz. lp. 47.00. Olej skalny llietiOJ'!Jl'ZOlll/dt przez tulejsuI str1('ye 'degN~
flc:wq ;:: jJowoda Jliedoldlull/ydl tltll"iwdm
czoszek" pp, Henequin'a i Noiaca, a zarazem rynarki zniosły kwarantannę na towary w m.8.25,
i iJlllyd~ }Jl'zyczJ/n.
dmgi występ p. '\Vł~d~sła;va ~zymanow- pl'zycho dzl1ce .ze wschodu, zkutkiem czego
Lolldyn, 24 marca. Targ zbożowy. Pszenico. spo,
Ludwik GliicksmanIl; Walorus~kiewicz :-:;trass(
·
C
'
bno
nl1ehbysmy
Jeszcze
czykojnie,
obca
tylko
przy
niższych cenach zbyt znaj.
OSO
k
. S le~o;
zyz h
ć? \V d - iA
nam kursują znów okręty, zostajllce doh}d porl duje; pr:.lybylę la<lunki chlltJliejj m%ka i at';',l ospa- Widow~ka., l:itrenge lIauą Heitlrioh; Post LutomierBk
telUlkow ZłLC ęca '.
Y aJ8 s l i '
t .
IOj kukuryd7:l\chgtniejj owieą spokojllia, lI,,10CM; Szydlow per Expressen ~ltlekii Jacuh IIir~t'hfe1d.
chyba zupeł]lie zbytec:roem.
s ra.z 11 ,

da.:- E. Liingen sr., R. Mellin,K.Mogk,
" th
S h l 1 L S-.:t·
R. . 1\'
lua eus, . C op OC l,
• • 'uuerstroetil,
W. Tllgemann, D. U h - i c h . ,

ł _~Petmburg, 25 marca.
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OSTATNIE
HANDLOWE.
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TELEGRAMY
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HANOE L

· 'w·ec
Nowa fi~b ryk a mydla 1 s l

T OW AR ÓW

'" Nmv,'= Hynku

świeże

Q~

$

SZYNKI LITEWSKIE

i takowe poleca, jak również "WINA. kaukazkie naturalne odznaczające sil)

przvjomnvm smakiem.

.

8

~~

,
r -...............
'",.-..,........:... -_.........:".:-

I~, ,Klłlkaczeski.

15'1-6-6

SEWt.RYNA NEUMARK
1,,3-10-1~

~~~

Y)'NA
FABRYKA TABAC
,
.u

.:::!:C

86~

O OBIADY
skladaję,ce się

~~~

przez zdolnego kuchmistrza, który przez

~ miesiąc jeden zdola! zadowolnić i zjednać
Bobie

gości

w

reBtaura,?vi pod firm!}
u Pana '\Vllhelma Bajera.
Obiady postne po kop 30 w Środy, Pię,tki i Soboty, jakoteż w każdł} niedzielę

. . 'fiTiIhehn"

J. L. SZERESZEWSKIEGO

flaki po kop.

Z· uszanowauieI~

Józef Krzemiński.

Grodnie.

W

:.;~

Poleca swoJ'e wvrobv i
takowe w .do.!lm. P. Ka-8
z .4-ch potraw po kop. 25,
J
J
~
L - k
jako tez jedz"n~a.. na pOTcye wszelkiego
mifu!kiego, Nowy Rynek obok .składu aptecz:~ p. lpl~lS lego. rodzaju po taklĆ'Jze cemo, przyrzę,dzane
SI11"zedai e

~.....-..O~~

~~~ ~~"I
~.~ ~~!

Mam'honor zawiadomić Szanowdniem 2Bnulrca 1884 r. przy uli.ćy· Zachodniei
w domu
Nr,

n~ Publicznoś6iźz

:Ma honor przypomnieć Szanownej publiczności miasta Łodzi
okolicy swoje znane :li dobroci wyroby tabaczne:
Cygara 100 sztuk od l (lo. 10 Ruhli
Papierosy"
" " l do 3 "
Tytunie
od 80 kop. do 5 Rubli
Tabakę Grodzieńską 24 kop. funt.
Szczególnie zaś poleca fabryka w ostatnich dniach wydane
następujące gatunki:
Cygara Matador

177-3-3
Niniejszem mam honor zawiadomić i~
się z wszelkich interesów
ża
dnych weksli i rewersów nie podpiBUjll
i nie indo88uję.

usuwając

Nota Balin.
176-3-3
~-

POKOI

do. wynajęcia każdego czasu· przy
UlICY Konstantyri.owskiej w' domu p.
Kamińskiego na II-m piętrze.

PRZYBy'ŁAz WARSZAWY

187-1-3

Otworzyła pracownieSukień damskich, i ubio-

rów dziecinnych, które wykonywa po bardzo
umiarkowanych cenach.

MOTOR GAZOWY Droga
Żelazna Fabryc:mo-Lddzka,
l'odaje do
14 (26) b.m.
i roku
magazynie towarowym drogi,
U Ż. vwanY
o(lbędzie się godz~ lO-rj rano sprzedaż
sile 2 do 4 koni, zechce się ])ez- przez licytacyą towarów, których termin

-wy konanie punktualne i podlug najświez
, E'zej,:rnody
Ulica Widzewska domAia Nr 1440, l-sze piętro od frontu.

wiatlomości, że

w

O

o
zwłocznie z!l;10si6 listownie
Sel"

\"łu'szawie,

,..,

l.lO

A.. Gle- odbioru zakreślony ustęp. em VllI. prZePi-j

Nowolil,ie sów ogólnych uplynl!l

1G(;-2-'-2

Nr. Iii.

\V

minem.

Dys-

ZA

e k s I e.

z powyższym

ter-

,180-3-0

konto

Z końcem giettly ,
_:--::--_--:-_--;-_-.,.._ Dopełnione tranzakcye
żf!dano

płacono

-449.15---''---=---c...;. 4949 5
ter. 2d.
100 mI'.
kl'. ter. 2 d.
100 mI'.
,,4[1.07'/i
48 95 97'12 49
4,
49
dl. ter. 2d.
100 mI'.
kl'. ter. 2 d.
100 mI'.
"
"S
ter. 3 m.
I,L.
"
9 95 9!P/2
9.97
"
kl'. ter. 3 m.
l L.
9 95 1/ 2 96
"
Pa!'Yz .
dt ter. IOd.
100 Fr.
li
39.85
"
•
kto ter. 10 d.
100 Fr.
;,
Wiedeit
. (- _.)
dt. ter. 3 d.
100 Bor.
4
-.-,,(l 37 lt/u )
kl'. ter. 3 d.
100 f l o r . "
82.75
82 70
Pe~rBb.u~r~g~~.~.~.~.~~~~._te~r.~_2__d_.~~1~00~r_s_.__~__6__~__~~__~~______2--____~_________

I

-.-

at

~ eS Dopełnione

•

}ułństw.

o o

(za 100 rB.).
00 l5..
O\JligiSkar. Kl'. PolB.duże -4n

."

Dowod~

"

71

nlale

"

"

"

"

"

ll"

{}

""lII"

" Zastawne
"
" (l':a100r.)
"IV"
Listy
"n.18GHS.llit.A.
"

"

""

" " lit.B.

"

11"

",.

"

Ser. U lit. A.

"

""

"lit.B.

"
"

""
"nHl.le
" " Ser.UIlit.A.

u

""

"

""

"

"
"

"

ma.le

5
l)
()

5

5
ó
5

" " Ser.lYlit. A.
""
n
lit.B.

ó

'C"".
"."
""
"

5

5

"
""
"
male
ListyzRst.m. \farsz. Ser. l
.
. li

"" III

""

" " IV

"m. :r.odzi"

"1)

l

""li

" zaat.
" R. T. "
Listy
Wz."
Kl'.III
Z,

ranz.

88.50

88.70
88.40

-'-l~g:~g

- . - 93.75
-.-[ 93.75
- . - 93.75

-.-.-

l)
I)c

ó
ó
{}

5 .,
5
{}

{)

5
{)

Dop. el.nio-IZkOńC.: giel<ly
u
ne ·anz. żądano I plac.
125.[,0
AkcyeD.Ż. ar.-\V.100r. -4;70.00
"
." W.-Byd.500r. 4
73 . 50
""
,,1001'. 5
"
"
Teres. 10001'. 5
138.""
,,1001'. 5
133."
"Fabr;-Lódzkiej )
" Banku Handlowego
w Warszawie25Or.
" 'Vur. Ban. Dya. 2501'.
" Ban.H. wI.odzi 2501'.
" W.ar.Tow.Ub.odognia
z wyp!. re. 125 2501'.
180
-.~
" Wa1'.Tow.F.Cukru500
1200
" lJukr. Dobrzel. óOO r. El
1000
" " Józefów 2501'. :g
-.- 500
sw
" " Czersk
2501'. :.
" " Hormanów250 r. ~
-.- 290
280
" " I.yszkowic.2óO r. E
" " Leonów 2501'. ~
-." " Częstocice 26tl r. '.:f.
" T. W. F. Stali 10001'. :S
1700
,,'row'. Lilpop, Rau i N
Loewensteill 1000r. .,
925 - : " 'row.Zakt MeŁal. B. c:'
-.:HantkewWar. 10001'. ~
-.-

Z końc.gieldy
żf!d. I placon

94.94.-

Akeye.

(za 1001'S.).

"T

~ eS
o;::
00 p,

-.-.-

-.-.- -.-.- .-.-.-

l)

"lit.B.

"małe

t

4-

Kom. Cen. Likw.
ListYLlkw. Kr.l'ols. auże 4.
"
"
"
" rnale 4
ROB.Poż. Ws. l em.1ooor.5
"
" "
"
1001'. 5
" "
"
501'. 5
"
" " ll" 10001'. I)
"
" "
"
1001'. 5
"
" " III " 10001'. 5
"
" "
"
1001'. 5
Ros.l'oz.!'r. z r.1l:i64. lem. 5
" 'l.-." ,,18G6lIem. 5
Bilety 15an. Pań. Ros. lem. ó
"

20

rdł.

Hm'lin
(163)/11)
"
. . ; (lG!F/t3 )
Inl1e niem. miasta hanko

Papiery

Droga Żelazn.a Fabryczno-Łódzka

zawiadamin, że ~oczą,wszv od dnia
marc~ (~ kwietnia) 1'. h,. \vlą,cznie, godziny zaJijClR w ekspedycJl towarowej trwać
będę, od godziny 8-ej 'rano do 6-ejpo południu z przerwą, dwugodzinną, od 12-ej
do 2-ej. Wydawanie towarów z magazy'nó~ i placów] ró~niez tyl~o w tych godzm!lch b!ldz~e mlaIo nneJsce. Przyjmo.
wame towarow wysyłanych za frachtem
zwyczajny~n p.ozostaje bez zmiany.
189-1-3

-.-,100.15
- ' - j 100.10

~:~ll00,99,55' 99.70
- . - 99.70
-:-.- 99.65

-.-.-.-

-.-.-.-

96.25
94.50
93.60

-.-.-

86.25

-.-

"Tow.Zakł.GÓ1'niczyclt

-.93.40

85.83.65

we Czwartek dnia 27 marca 1884 r.

DRUGI WYSTĘP GOŚCINNY

Władysława

Szymanowskiego

artysty teatrów warszawskich

PIESZCZOSZEK
Komedya W 3 aktach pp. Emila de Nojac i Alfreda Hennequinz francuz.
Początek o godz. S-ej.
w Sollotę dnia 29 marca 1884 r.

BENEFIS

--~-

~.

-.- 97." Tow. War. Fab. Mach.
Karz.RoI.iOdL 1001'.
-.-- -.- -." Wars. '1.'. Kop. wllglll. i
Za.kUlutniczych25Or.
.-..210." Tow. Zakl. Prz. Baw. ),
Tk. w Zawiereiu 250,1'. .
260.- 252.[,0
_._
_._
" Tow.IJaz.iLaźnilOO1'.
,
'Wartość kuponu:
List. ZM. nowych
• • 1274/ 5 ,
Obligów skarb. 192''',
"
"m. Warsz. s. li 11 240 '/3>
Poi.prem.lem. 98 2/ 5 ,
3
II
"m.l"..odzi... 198 / s •
"
" Ilem. 15th,
"
likwid.
• • • ". 125 3/ ••
SŁarachowickichlOO1'.

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH

I

Maryi PicIlor.

Pierwszy raz.-Anegdota dram~l.tJczna w 3 akt~ch przez J.
Ignacego Kraszewskiego ..

DZIWAK Z UPRZEDZENIA
(Panie Kochanku),
~

Pddaktol' i 'Vydo.wc.n. Zdzislllol,"'T Ii ut.. kowski.
lf03BOJeHO TTeH3V polO JIO!T3T• 14 l\IapTa '188"
W' dr k
.\~~___~~_,,,,_ _ _,w~_ _..;......~_ł'l
__~_ _._,,",_.'_i1~_'_I\~_U_-~(~_ _-:-'i:_.~~,.....;...,'
::arni

_1-:1

L. KI"nko\vskiego

W

Łodzi~

