
Dnia 6 Stycznia~ NI ED Z I E lA. d. 25"Grudnia (6Styczma) 1883~4T. 

CENA DZIENNIKA: 

"w Ł o"d :li:" 

,Rocznie. " .. ;- • 
Półrocznie _ 

K wanalnie . 

1'8 •. 9 k . .,.,.. 

" 4k. 50 

" 2 k. 5~ 

" ~ W Kr61esłwie i Cesarstwie: 

Rocznie . rB. 12 k. -. 

Pólrocznie • • . • . . , " 6 k. 50 

Kalendarzyk .. 
Dziś: Trzech Króli. 
Jutro: Ś-go Lucy~ńa. . 

CENA . OGŁOSZEŃ: . " 

Za . jeden wiers;! petite~ hlb· za: jego 
miejsce: 

Zwykłe ogłoszenia: za'l raz 7 "kop., 
za 2 razy 13 k., za S razy 18 k., za 4 
razy 22 k., za 5 razy 25 k., za· 6 razy 
28 kop. 

pismo. przemysłowe, handlowe iliterackie~ 

Nekrologi: za każdy wiersz 12 kop. 
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop. 
Stałe 3 wierszowe ogłoszenia a.dreso-

we rs. 2 miesi\jcznie. 

Biuro Redakcyi i Administracyj 
"ULICA VEGIELNJA.NA Nr. 2'1/b. 

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. 

Wschódslońcaogodż. 8 m.ll. Zachód o godz. 4m.~ 
D.lugoŚć dnia .godz .. 7 m, 50, Przybyło dnia godz.-m.13 

A d r e s t e l e g r.a fi c z n y: KułaJi.o"Wski, Łódź. Rękopisynadeslane bez zastrzezenia - nie 
będą zwracane. . 

OD.REOAKCYI. 
" . 

I 
wpływów tak drobnych, aby w zbiorowem, 
anieustannem działaniu, nie żclołalYl)oko
nacnastręczajl'!,cych się trudności. 

większonych ceł na rozmaite ma-
teryały, zwiększenie o . . . . 50f0 

4) Ażyo z powodu zniżek kurso
wych, zwiększenieo. . . .. 5% 

KORESPONDENCYE. 
Kilkodniowe opótriieniQ n~szego wydawnictwa, -;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;; _____ ;;;;;;; ___ ;;;;;;;;_ 5) Procenta w skutek przedłużo-

. nych terminów zwiększenie o . 10% 
6) Niewyplacalności tutejsze zwię- Tomaszów Rawski d. 26 Grudnia 1883 r. 

kł6regopierwszy n·umer zapowiedziany na dzień 
l StycznIa, dziśdopiero puszczamy W świat, na
sŁ@iło wył,&cznie z przyczyn od nas niezależnych. 
Przepraszając najmocniej czytelników "Dzienni
ka"za. t~ mimowoll1ą zWłok~i postaramy się wy~ 
nagrodzić ją <:hoc w części przez dołączenie sto
~ownych "dodatków wciągu bież,!cego kwartału. 

.. -~ 

Łódź, 6 stycznia. kszyły się O • • • • • • .' 15% Witając wydawnictwo "Dziennika Łódz-
. 7) Niewyplacalności zamiejscowe zo- kiego," pośpieszam przesIać wam serdeczne 

Ba4aczom riaukowym nieobcym. jest ob-. stały.... bez zmiany "szczęść Boże" w tern przedsięwzięciu. Da-
jaw normalnego powtarzania, się przesileń 8) Konjunktury przeciętnie pogor- wno już wpiśmienuictwie naszem dal się uczu-
ekonomicznych, czy to handlowych,czy szyly się o·. . .' . . . . . 10% wać brak pisma, specyalni~ sprawom prze-
przemysłowych, czy też pienięźnycJ:!. Spo- . 9) "Oeny towarów przeciętnie obni- ~ysł~wo-hand!owym pOŚWIęconego, nale~y 
strze~,enia dosyćścisle zaznaczały już nieraz żyły się o . . . . . . . . 5% SI~ WIęC spOdZleWa?, ze orga~ wasz. znaJ: 
stałe'l?owtarzanie aięowych przesileń, obej- 10) Zyski zmniejszyły się o . . • 5% ~zle go~ne uzname w prasie. kraJo:weJ, 
mujących jużto pewne tylko terytoryum, 11) Zapasy .w skutek niepomyślnego 1 poparCle w szerS7,.em kole pubhcznOŚ?l .. 
juźto całe kraje i części świata. Od lat stanu powietrza,powiększyły się o 10%." Wezwany o koresp?ndencye, k~mulllkuJę 
stu kilkudziesięciu przesile:rtiaJe, róźilej na- Nadzwyczajnych zjawisk w handlu i prze- wam rzut oka na tu~eJsze st?sun]n przemy-
tury, Pilidż miejscowe, bilidź ogólne, powta- myślt:i zgola nie bylo. . . słowo-handlowe, w CIągu ubIegłego roku. 
rzały się w odstępach dziesięcio lub piętna- Zachodzi teraz l)ytanie, jakie są przy- Mia:~tu naszemu, które· j~lŻ niepoś!edl~ie 
stoletnich. Mówimy tn o przesileniach nor- czyny pewnego zastoju w handlu, widócz- sta:nowlsko w przemyśle kraJowym.zaJmuJe, 
maln.ych poczll:wszy od roku 1720. Ich~tało~ć nego.z cyfr powyższych. Przyczyny te le- ŚWIetną przyszlośćroko~aćmoZ?ą pod 

ŁódźisąsiedniemiaStaprzemyslowe posia- do t~go stopl1la uderzała obserwatorow, ze żą, zdaniem naszem,w warunkach miej- względe~d~lsz~g? ro~w!lJu .. Za~ozon~ na 
dajlll.zupel~eó?r~bny.charakter, :'óż~ący je anglIk Jevons w plama<lh słonecznych d?p~- scowych. R nek nasz znajduje się jeszcze ob~zerneJ rown~l1le, CIągnącej Slę~lęd~y 
podwszystkleml ruemal względalli1 od ll1nych trywał VoJ?lywu na p~ryodyczność przesilen. w pełrii mlodzieńczego rozwoju.' Każdy dWlem~ rzekamI, .których wody posIadają 
miast naszych. :Nie stanowią onepojedyń:' W?lno SIę sceptycz.l1lezapatrywac na t~ pamięta, wjaki to sposób powstali nasi ka- wsz~llne wlas~oścI mezbędne do dobrego 
Cżychcentrów dla najbliższej okolicy dro- ~fr ~ypotezl' ~e w°r-°h W:8d~e W:tplC, pitaliściprzed laty dziesięciu. Nagle wy- myc;a. welny 1 do w!ro!>~.'J czystych ba~, 

.. .. • ....... ;'. " ... .." .. ' . "' z~. o. eJne na.s ęps w~ z yc . l . o ryc cz~- niesienie się kilku lub kilkunastu szczęśliw~ zwroCl zapewne naslebIP'.llwagę zagram-
bnych ogll.lsk adID1l1lstlacYJnych lub handlo- sow Jtst komecznośCląw zycm ekonoml-' . t h" ó t śl d ' b 11icznychprzemyslowców którzy z ·powodu 
"... . ..' 1c " h· ·ku····· lk' S .. d l . cow, na c nę1.omn s wo na a owcow ez- . '. . .. 
WYf(ll, v.:~tóryc . ~.plaJili~lęty. o l11teresy cZ11em .. pr:YJaJące a~emu przemys.0:V1 graniczną ,odwagą i obdarzylo ich bezprzy- cel.protekcYJnycl~, za:k;la~aJą. w, tutejszym 
s.ąEllędnieJ ludnośCi; ~Są to raczej l"ozrzucone warunkt wyv;oluJą w.~worczość nad lli1aIę, kladną silą l)l·zedsiębierczą. Wielkie przed- k~'aJu w ~~raz :VlększeJ !iczble rożnefabry
w pew.nych punktach kraju posterunki wiel- a .ta ~orączkawytwolcza p:-zy braku odpo- siębierstwa stanęły na porządku dziemlym k~. Is~meJ~ca J~szcze n~edogodno?ćkomu
kiego pr~emy~lutozwijają,cesię prawie cał- ;ed~1:°lzl~y~u. PO'Y9~~Je... zle

1 
~z:.:!~ i każ~y niemal, ~e środk;ami zgola niezna- n~kacYJna, J~k .Sl~ spoązlewać mozna, usu-

. •. . .. . .. ;".' -.. ..... • . . ar y u e lll111eJs~Y?l, ory ma c a o czneml, uczul SIę powołanym do budowy mętą zostame. Juz w -przyszłym roku, przez 
klem .lllezalezllle od wpł~ów mIeJsc~wych: tkl pog~ąd na mu!-;ony rok yrzemysło>yy babilońskiej wieży. Liczono, że koszta otwal:cię ruchu. na wykończającej się cz~ś~i 
a ZWIązane przedewszystkiem z ogms~aml .w ŁodZi, zastan~~w na~ s~ę ,W,fP.adme, nakladowe, czerpane naturalnie z kredytu, DrogI ZelazneJ Iwangrodzko-DąbrowskleJ, 
prz~myslu i handluogÓlno-europejski~go. czyśm! . p!,zechodzil~ lr~efllle~e mleJs.c~w~ pok~yte i U1~orzone będą w jaknaj~rótszym od Koluszek do, Tomaszo:wa . • . 

Miasta te są teżzaril,zemglównylli1 przed~ (o ogolnem mOW:il yc hlll~ mo:e), ,a Jez~h c~as~e. Komecz~ego do prowadzema przed- W te~. sposob zostamemy zbhzem do 
stawicielami fabrycznego przemysłu w naszym tak, CZYI ono mt o c aIaktel plzesilema slęblerstwa kapItału obrotowego szukano reszty św:ata handlowego, gdy: ty:r;tcz~e~ 

. ... przernys owego. . . .. sobie .w wytworzeniu sprzedażykomisQwej,dotą.d; WIele o~óba:lbo .zupelllleoIstmem~ 
kraJ~' '. '. '. . "o • , Przebywamy mewą;tphwle okres zlych cza- przyczem zapomirrano o obciążaniu konta' T0lP-~szowa me. wIedzIało" albo .przynaJ~ 

O ile Wlę<f stanoWisko l w~łJ:WaJl!cy zen sów. Zastój teraźniejszy. w porównaniu do wysoką prowizyą: komisyonerów. Miłość wla~ mmeJ 2Ilac~na lIczba k~pco.w unikala n.as 
.',}harakter Łodzi, nie dozwalaJąporównywa6 żwawych obrotów lat poprzednich, znamio- sna zaślepiała nieraz i kazala wierzyć w z obawy b~zko trzyg?dżmneJ p0d:óży, me
jej z· naszemimiastami prowincyonalnemi, o llUje się przedewszystkie;n bl'~~em ln:edytu, nieistnieją?ą:zn.ajomoś? !achową, a . prze.z wygodn~ml powoza~l pocztowemi, lub pry-
t le i zadanie "Dziennika, Łódzkiego" musi ktorr to brak z kOllle~znoscI pO?lągrrąć sz~lo p~wlększ.aJące w:dzlano. tuż ~uż zbh- watnemI furmankamI. . 
oy • l' '. kr . _ mUSIał za sobą poderwallle firm, . me mo- żaJące SHJ kapItały, ktore dopIero Jako wy- Oieszymy się więc nadzieją lepszej przy-
być z~ola odlli1~nnelll ~ c~ OW 1 za esu wy gą:cych podołać zbyt szeroko zakreślonym nik pracy prędzej lub później nadejść mogły. szlości,.gdyż teraźniejszość przedstawia .nam 
dawmctwprowlllcyona yc . zadaniom albo też pracującym na niezbyt W kl . b' dz" . się niezbyt pomyślnie. 

D.·ziennik ... o •••• "ten ma być. wm·.azem życia i p. 0- zdrowv.c.h. podstawach. Położenie wszakże wszakz;ewY1'llaYclUe;przle ltegk~ rbzedczy ;eJbe Skl~ W k·k· ł . l .. ~.... li . k."'!-ó .ń- . • l.b .. ~. t b ., .. h z OJ' a. u owa la ry l .. ońcu ro u zesz ego, W1e u tutejszych 
trzebllileJscowycllileszauc .w. z.ycw 1C.u.- o ecu me nas ręcz~ ~. a~. P?WazllleJszyc , trwa njeco(llużejniż się spodziewano, za- fabrykantów, zawiesiło swe czynności, z po-
to niemal wyłącznie dziala.1ność na poluprze- z~row-en:u l?rzem~slo.w; lodzk~emu. met~lko mierzenie. wyrasta. nacLpierwotny projekt i w?du rt?ny fi~ansowej. Ludzie .ci, kt?rzy p~ 
m. ysIu ihandlu., ~torozwój dzisiejszy tyoh po- me grozllakmebbezpleczen.stwtQ, ale "n~wetWtnyol- przybywają różne uzupełnienia, których nie WIększej CZęŚCI bez dokładnej znaJomoścI 

•• • o" . ga wsze a o ~mu Jes zupe1.l1le. 1e - ··d W tk· t .. d' obI'anego zawodu za.; Pll' sl·e w rob e uk tężnych dŹWlgm naszej ekónomu' potrzebYk rb.· tt . h h .. przewl ywano. szys o o Jlowo uje zna- . '.~" v.Y. m s na. 
· .. ,.' .. ... ' ." .... . . ';.. . . . , ~ ICZ a w os ,a lllcczasac na.flt~WlOnychczn~ dywersyą . w rachunku. Aby jej za- 1 kortów, zachęcem powodzememJed.noBtek, 
lCn-:-t? n:ezbędne te?o rozwoJu w8mnkl: .:p.~ewypłacal~ośCI," mogla w~'twor~yc .u~o- p.obie~z, improwizowany przedsiębierca musi powiększa!i coraz bardz~ej -rymiary swej 

. Jeśli Wltl.cwydawructw~ nasze ~prostac mą. ~lerzchownyc~ obserwatoro,,: l?lze~~nam~, SIę UCIec· do remitowania różnych trasowań fabr.ykacYl, w. czem sprzYJala I~ ba;rdzo ta 
takpoątaWlOnemu zadal1lu, to me może ono ;e prze~h()dzlmy alb.o Jlrzyn~JIf1111eJ zbli~na rynki zagraniczne, aby dalej prowadzić okoliczność, ze z bezwzglę~ną. 1. mew:ft16~ 
po. siadać charakteru wyłącznie prowincyonal- zamŁYdz~Ię "T dOk :rrd;?;esakIlem~ p~zemyslowego kruchą budowlę~ Rozmaite wreszcie ·okolicz- maczoną dotychczas·łatwośCl.~ znaJdowali om 

'. . " w o 1. a Je n me Jest· owszem ś'· . ',.. k ·h kul l·e'o r·am··c on I'a l'e kredyt ... t'~·" l ue.go .lecz st. ać .sięmusl także· ogólnym or- , k bO. l k . . l· , d ..' 110 CI mog~ zmUSlC gorącz owyc spe . an- n g . z y. p w. . na ma. e a y 
'.. .. .. ' . ~o u leg ~ wy ::zuJe lezu ta~. ~a awalllla- tów do uiszczenia się ze swych zobowi~zań surowe l przetwory u mnych fabry au-

gIlł\~.m. kr~Jow~go przemys!u I ha~dlu. . ,JIlIC;}': a ~aWleszem~ wypłat, o Jakich powsze- zagranicznych. Wówczas skazani są na kre- tów, jak: w przędzalniach, farbiarniach i t. p. 
Tak pOJmuJelllyza,da,me "D~Ienmka Łodz~ c?ni~ WIadomo, me były, nast~p~twem prze- d:yt krajowy, ostrgżnie' sży już, bo bliżej i Zacilllga.li oni w ten sposób zobowiązania, 

kiego"wsferze spraw ekonomicznych. Atoh silema lecz ~rzyczyn czysto. lUleJscowych. krytYCl'i11iejpatrzący. bto są' przyczyriy te- zgoła meproporcyonalne do wl~snego. kap~
ni'emniej szerokie dla.ńpole stoi otworem i .. :WprawdzIe ce~y br1y w ogól~ości niższe go. rodzaju niew.yplac~nośc~, ~tóre z natmy ta~u zakła~owego, anaturalm~znadeJ-
w inriym kierunku. . nIż w. roku poprzedmm, ale > medó tego rz~czy: ws~rzymuJl! o?rot plemężny. Rozu- śCIem termmówz.apłat! nas!ąpl~y . przY~6 

: . , .' . h' ., . la . . t stopl1la, aby mogly wywolacbankructwa mle S1ę, ze po takwh operacyach często czasy: Fabryk~ncI OWl, pOSIadaJący, Jak 
',Vśrod gortJiczkowyczaJęc w za eSle lU .e~ zna;czniejszych wymiarów. Wprost przeci- się. powtarz.aj~c~ch, ?lusi nastl!pić przesi- wyżej w,sP?11lmałem. słabe z~olności Ja~ho

resow materya~ych,prze~yslowcy tuteJSI. wme, ba~u?twa ow.espo.,:,od.owaly przez l~me, aI~ plemęzne me l?~zemyslowe. 915~a- we, z~ezeh ~li!:ezllle ?d SWOIch "maJstruw" 
na.zbytwylącz:ę1eoddawac slęmuszi!:sprawom wywotame llleufnośC1 obmzeme ceni "ma- me.za SIę ono. wyłączme do operacyj ple- lubt.e~ ~aml zarządzając. fabrykacyą, pro~ 
l>wychprzedśiębierstw, ,aby z wlainej tylko llly: w:szelkie powo~y mniemać, .że z zam- ni{lżnych i właściwie nie ~a ujc wspólne- wadzIh. Ją zbyt kosztowme .. albo wyrabiali 
iniCJatywy' szukać mogli środków bliższego kl1lęClem :oku lllewypłacalno~C1 ustaną, a go z. prze~lys~em.. 9~ecllle pr~ebywa~ly ~byt lIche towary .. W takIch prze~o wa-. l .;- . . d 'Ś 'd kt'·· . _ ceny powrocądo dawnego pOZIOmU; tJ:"lko .przeslleme plemęzne; a kazdy z ble- runkach o powodzemu ~owy by~.memo. 
Z~Sp? el1laSlę z naro em, ~ ro. ore.go IZU Na oarde t ch ... d ' .. , . gIelll mteresów w Łodzi obeznany, przyzna glo. ~yplatyuskutecz~a6 nalezał? :tmn-
eHy ICh losy. Podać przeto lm te śr()dJn, zapo- .. aP p . l t .. tWl~l:zend t;aszrr ~le sluszność temu dowodzeniu. Natomiast prze- ktualme, sprzedawano WIęC towary mżeJ ce-
znać ich !i krajem, w którym zamieszkali, Pconslachamk!t" .. neb16s e. y, Bplawozli:n s ~ ys 'Y: mysI nasz żadną, miarą, ucie.rpieć nie może ny kosztUj a w ten sposób zrobiony został 

. -'. .' .... . . '. z y ,. Ol'. Y nam pGZWO q porownac d . nk il . dl o lir k - dl' d . dz . d 
z ludnośc~ą, pośród(któ:teJzYJą, z obyczaJaml~ rok .1883 z poprzednim. Brak ten czuć O • wzm1a . owanego prze,s e111a, a. to ,a p~erw~~y. o na o ze plOwa ą,ceJ o 
· ęzykiem i literaturą: spoleczeństwai~ którego ~ię daje i bard.z~ejod Łodzi rozwiniętym~eJ l)r~steJ przyczJ71Y, ze. zbyt . t0v.:aro~ meunikmonego upad~u.. . . ' ... 
~eodlączllą,jUŹ: cZihstkęstanowią,,- oto dru- ml~st011l;; .wsparcI Jednakże dlugoletniem do- Jest nOlmalny, akhentel~ z pr?WlncYJ ,s,ta . Rzecz 1l.atur~lna, Z? lstm~mle te~o r~dz3: • 
. ; ........ ····c '.' .". Ł· dz'" śWladczemem handlowem na rynku tute'- nowczo .wyplacalna. Kazde. pI~eto syste- JU.,konkuten:!l. muslodd~la:lywac szkodli-
gu~ ~adarue "pal.s klęgO czasopIsma W o 1. s:zyn· }". m· ·'oże"my 'd· a'c' ·nastp o t'·" J matyczme prowadzone przedslęblerstwo mo- Wle na rozwoJ 1. czynnoŚCI. mnych fab.ryk 
· N' l-ud·· . d" .• d n·' ·..,puJ~ce zes aWlellle , 'k ... b· k d··· dz h . In·· , , lei; zl~y ;Sl~ na Zl:Ją,lZ . ~:m na~ bardzo ,zbliżone do rzeczywistości: . ze pracowac spo oJllle l' ez przesz o y. p'row!1 onyc na rac:yopa ychpodstawach. 
będzie spelmć tQ zadamecalkoWlcle. NIe ..,. ,... . . . .. .. . . ZywlO~() przeto nadzIeJ~, że po owym ;,kra~ 
wa.hamy sięjedn:akprzyłożyć dońiękiwtem l) PIOdhU]rcy~ >ylaZZ ,przJl:ostem w no- chuc" nastaną dl~ tuteJszych fabry~an~ów 

•• > .l!. . . " .. J~' .•.• -.. .' o"' . , .·t· wye, gal. ęZla,ch wykazuJe.w 1'. 1883 lepsze czasy.' NIestety, okazało· SIę llla~ 
]1l.~z~omnem pr:eh.onamu, z~ruema poz~ ~- .. ' zwyżkę ,o.' ...0..... ..: . ,15% czej. . . . 
.c~eJ pracy, lqm:a w danyc:łi.warunb~hntę 2) Zbyt wykaZUje z!llllleJszelllę o. "' 5% . Obniika cła. wchodowego 'od .zagrani-
.)?r~ni{lęlaby9.odatruąh. ;:WYJli,kówl ·ll.ię l1')1\ B) Ko~ztl;l; l)rodukcYl, wąkutek FQ- cznYQh kort6wl . ~ ~1;utlcielU, tEląo :?:/tQnaxq .. 



-2-
. .. l k' h t t . natOInl'ast !!"tunkach żelaza !abrvkowaneU'.o urzędowe zawiadomienie z Kance~ar,yi Kre-

W1Ulle ll1Zszyc l cen przez 'upuHcycu CJ- ~'" J . ~ F' -
." l f: 1 l t' W d ,. h dl urywo'z z 1883 !)l'zewyższyl' rok poprzedm. dytoweJ·. ·1finisteryum. ; mansów)'. z§, prośba 

liZEl towąry, zmm;hO JUlszyc l a)1'Y [an ow, "a, omOSC·l !:'In owe· " . I dZi do obmyślcl1ia spoRoMw wytrzymania kon" l . WI/. Wartość wywiezionych maszyn parowych Łodzian ?cęazię ml,aną,~a ,·\~~g.ę ,:.,ę:.JlFzy 
kUl.tHlcvi.16:.wVl'ohami zl1granicznemi. • pr"s'I'Y\y'sł· ews. przewyższaIa rok l)Oprzedni w piel'wszychroztrzą~am~ ~weS%l ~!allla dr. Z el. -Fabry-

,y s!;:ukk 'tego, sławne zdanie niemiec" l.. ........ jedenastu miesiącach o 150,000 funtów, a wy- czno-ŁodzkleJ z r. ze!. Iwangrodzko-Dą-
kiego }il'of(,::c;oi'i1 Reuleaux: "hillig und wóz innych maszyn wykazuje zwyżkę' o browsk~!. 
schlecht", "t:,:;) się hasłem tutejszych wy- -- 600,000 funtów. Budowa .okrętów .im~: .' 
twórców, a j~.l;"lić wyrabianego towaru, znl1- Wiadolilosci dochodzące nas z :Moskwy szyn okrętowych była przez pewn~ częsc Na ostatniem posiedzeniu: Dyrekcyi Towa-
Cznemu uległa pogorszeniu, zostajl); w pewnym związku z opinią wyrażoną, roku nader ożywioną, Ceny żelaza fahi-y- rzystwa Kredytowego, zapadła uchwala, wy-

Nic też dziwnego, że wobec owego hasła w al'tykule wstępnym. Nic tu nie słychać o kowanego w ogólności spadły i jak zwykle. w jaśniają,ca warunki, pod jakiemi możebne jest
znaczna ilość towaru zimowego pozostała nal1zwyczajnych niewypłacalnościach .• Zawie- tym wypadku bywa, ze zleceniami wstrzy- przenoszenie ubezpieczeń nieruchomości, ob
w składach fabrykantów. Drogo opłacona szenin. wyplat ?grapic,zaj~ się do kilku han- mJ:w~u:o się jak najdłuż,ej .. Okolic~ność' .ta ciążonyc~ pożyczkami rzeczonego. Towarzy
ta nauka, nie pozostała jednakże bez zba- dlarzy toWal'allll krotkienll, którzy i z za~ra- obJ,asm: ospałe U~),OSOblelll~, .pamlJ~ce .~rzy stwa" z Jednego T~warzystwa 9~lll,owego. do 
wiennJch skutków, gdyż p1tllowie fabrykan- nicą w stosunkach zostawali. Po za tern Cler- ~OllCU lOk~, ch~cIaz w cZęS,C,1 spowodoi~,afa dJ01glego, PrzedmIot tenwyJa8ll1ony Jest 
ci doszli przez S1llutne doświadczenie wfa- pi jeRzcze trochę rynek moskiewski z pQwodu Je także, msza, Jaka llMtą,plła, w .hudowl,e 'bliżej w dzisiejszym numerze, w rubryce 0-

Bue do przekonania, ze tylko wyrobem 1)m,- niewykonanb zobowi1);zafl przez kupców sybe- okrętów, którą znowu spowodowało .obm- głoszeń. . . 
wdziwie dobrego towaru, mogą odzyskai: ryjskich; przyczyniły się do tego nieurodzaj~ żenie się frachtów. Rok zakoilCzyl SIę we 
llWl1 dawlll1 reuoIllę i powodzenie, a dziś w dwu latach ostatnich, złe komunikacye l wszystkich g?-łęziach przenlyslużelaznego - Zwyczajne zebranie ogólne tutejszego To
jnż sprzedawane tu letnie towary w ni- inne tym podohne okoliczności, Ahy zapo- cenami najniższelni, jakie palui,ętamy' od warzystwa Kredytowego odbędzie się jak 'sły 
czem nie ustępuj q, dohrym wyrobom zagra- biedz złemu, musiałby świat handlowy w Mo- lat wielu, Są jednak wskazówkI, że prze- szeliśmy w miesiącu Lutym r. b.Spra 
nicznym. skwie daó początkowanie wielu radykalnym byliśmy najgorsze polożenie, poniewa~ wplyw wozdanie Towarzystwa za rok ubiegly, o 

Na. poprawienie gatuuku czyli jakotici to- reformom. niepomyąlny zmuiejszonej ezynnOśC1 w ~u: .któremhliżej "we .. właściwym czasie pomó 
waru, wplynęla. it.'t ważna barc1zo okolic,Zlloś6, dowie okrętów na przemysł żelazuy JUz wimy, znajduje się gbecnie vv druku.. . 
7.8 zamiast używanej dotąd australskiej welny, Ceny żelaza. Z prowincyj Nadl'eiiskich zdyskontowano, a zapasy surowca:. p~ędk~ ~ Z tegoż źródła' dowiadujemy' się, że 
za którą, trzeb n, bylo płacić walutą, zagrani- iWestfl.Llii clonosz!1, że cena zasadnicza że- się wyczerpuj!.1 zarówno w AngIn, J~k.l pod zatwierdzenie tegoż zebrania ma pr2;yjśc 
CZU!!, . ulegając!~ częstym n. dość znacznym htza sztabowego olmiżyb. się do 180 ma- w Stanach Zjednoczonych. Ceny lllzkle wniosek połączonych Władz Towarzystwa, 
zmianom kursu, narażającym nicmz lU(- rek i po tej cenie dokonywane są obroty zmniejszają wytwór, a proces teu~ok~nywa przyjmujący zasadę urobion~ przez Towa
hywców na dotkliwe straty, fabrykauci nasi wi~kszel1li padyami. Ceny blachy utrzy- się obecnie; że zaś jednocześnie po~mecaJą o?e rzystwo Kredytowe miasta Warszawy, t. j 
~mimoztlanej łatwości otrzymau!a zagra- mujlb się })O 157 marek za tonllę. Fabryki spożycie, a zapasy się llsz?zuphły, spodzle- że w razie śmierci urzędnika Towarzystwa 
lllcznego Kredytu, uznali za W!aŚCHVSZC nu- znaczniejsze starają się usilnie o zbyt że- wać' się więc należy stopmowego polepsz e- pozostała 1)0 nIm wdowa lub dzied, pobie 
bywać wetnę miejscowego albo r<lHyjskiego laza. sztahowego i innych do Prus \Yscho- nia w żądaniach. Daw~o już, surowiec.w rać maj!/! jednorazowe. wsparcie równające 
pochodzenia. \Y cenie wełna, ta jest od dnich, Poznaiiskiego, Pomorza, gdyż zaŻllr- Szkocyi nie stal tak mzko Jak o?ecme, się polowie ostatniej placy rommej zmarłego 
austra18Iiit.~ korzystniejszą, a co do dobroci, ta walka współzawodnicza fabryk górno- mianowicie: 53 szyI. 6 p .. St?~unki, robo
znawcy bezwarunkowo miejscowej wełnie szlązkich, które tak łatwo ze stanowiska' tnicze nie pozwalają na zmmejszeme ko
pierwszeństwo przyznaj:!. swego wyrugować się nie dadzą, zmusza do sztów wytworu, ale sprawy te tylko na d1'O-

ZdawalolJV się zatem, że obecnie przy ustępstw. Cenę żelaza kątowego przy sprze- c12e pokojowej l'ozwiązJ1ne być mogą· .'Y 
sprzedaży letniego towaru, natlejtl!~ dla tu- daży partyj większych notowano 118 marek. pierwszych miesiącach roku, wraz ze żmmeJ-
tej szych fahrykantów lepsze CZllSy. Nadzieje szeniern się nacisku na targ frachtowy-
te okazują. się wszakże znów plonnemi. Nafta kaukazka. 'V Berlinie ma wkrót- przez co budowa okrętów znowu się oży-

Ogromna drożyzna materyalów SP0:l.yw- ce powstać niemiecko-rosyjskie towarzystwo wi-nastąpi może polepszenie w położeniu 
c,zych i przedmiotów lliezl)ędnych w co- przywozu nafty. Kapital akcyjny ma wy~ przemyslu żelaznego. 
dziennern życiu domowelll, oraz nieustalenie llOHić 1,500,000 marek w akcyach po 5,000 ._ •• a ••• IlI' ••••• __ II1II111=. 
się dotychczas zimy - oto czynniki, które ma.rek. ,y przedsiębierstwie tem przyjmą 
nader szkodliwie oddziaływają w ogólno~ci udział: berliilskie· 'Towarzystwo Handlowe, 
na nasz przemysł i ograniczajf! zapotrzeho- deputowani BredIning i Bel'ger-\Vitten 0-

wania matervalów sukienniczych do. mini- raz Alfred Nobel z Petersburga; Piorw
malnych roznliarów. • szem usiłowaniem nowo zawiązanego To-

Na domiar zlego, przed niedawnym cza- warzystwa. będzie wprowadzenie nafty kau
som zaszły wypadki niewypłacalności różnych kazkiej do niektórych portów morza Bal
ku!)ców, a między nimi i firmy uważlwej tyckiego: Gdn,llska, Lul)eki, Szczecina a mo
tu za pierwszorz~(lną, czego naturalne m że i Królewca. Naftę kaukazką uważają 
następstwem jest nadzwyczajna o~trożność za lepszą od amerykailskiej i dla tego fir
w sprzedaży towaru na kredyt. 'Yll'lu bar- my znaczniejsze w Berliuie zamierzająnaf
dzo fabrykantów, albo wcale nie sprzedało tę amel'ykallską, zastąpić rosyjskl~. Bracia 
towaru swym stałym klijentom,lu1) też udzie- Nobel należą do polowy zysków po potrą
lilo im kredyt w nierównie mniejszej niż ceniu 6% dywidendy i uposażenia funduszu 
poprzednio ilości. O ile jednak taka naght rezerwowego. Wiadomość ta tłómaczy w 
wstrzemięźli~ć istotnie okaże się zhawien- części już nastąpione podskoczenie cen naf
llth przyszlo§(', nas nauczy; tymczasem wi~'- ty kallkazkiej w kraju naszym. Z chwilą 
k"9A stosunkowo zal1ltS" towaru pozostał," . . t f t d N' . Q-' .I rOZWlllllJcgo wywozu na y o lellllec, ce-
w szafach fabrycznych: Ci znowu kupey, ny jej podnosić się hędą, dopóki wyzysk te
którzy zMługują }lezwarunkowo na kredyt, go produktu na Kaukazie nie rozwinie się na 
lub tei towar nahywajl! za gotówkę, poin- większ!! jeszcze skalę. 
formowawszy się dokladnie o stanie l'zeczy 
przez swoieh meklerów, ofiarowywali ceny 

WIADOMOŚCI I ROZPORZJ\DZENIA 
RZJ\DOWE. 

Zarządzający oddzialem pocztowym w 
gub. Piotrkowskiej, Kaliskiej i Kieleckiej, 
podaje do wiadomości, że w kantorach po
cztowych: Piotrkowskim, Kaliskim, Łódz
kim, Sosnowickim iZgierskim, pobierane 
hędą od 1 Stycznia r. b. (s. s.) następujące 
opłaty za l)rawo korzystania z oddzielnych 
skrzynek urz!.!dzonych w tychże kantorach 
dla osób pragnących bezpośrednio otrzymy
wać adresowane do nich korespondencje: 
w kantorze Łódzkim po 1'S 5, w inuych zaś 
po rs. 3 rocznie od każdej skrzynki. 

Pożar . fabryk. Wczoraj w sobotę o go 
dzinie 4-ej· rano powstał pożar w oficynach 
domu przy ulicy. Południowej, własl'lości!/!}\f 
SztarIia będą,cych, W oficynach tych mie
ściły się przędzalnie wełniane p. Reksa, Sztar 
ka i }'Iettnera, które zgorzały. ze szczętem 
Kierunek szczęśliwy wiatru i enęrgiastraży 
ogniowej nie pozwoliły plomieniom przenieść 
się na otaczają,ce zabudowania. . Szkody zna 
czne; zgorzało siedm asortymentów, obliczo 
nych w wartości na 90,000 rs. . . . 

Spalone fahrjkibyły ubezpieczone w To
w.arzystwie Petersburskie m i drugiem Rośyj
skiem na 1'8. 120,000. 

Po pierwszym sygnale straż, jakoteż . i 
mieszkańcy okolicznLukazali się .na miejscu 
pożaru wtedy, kiedy pożar objął już całą fa
brykę i począt ogarniać oficyny sąsiednie, bę
dą;ce własności!.! p. l\ficińskiego.Ratunek 
pomimo dzielnej pracy straży, byłutruclniony, 
raz z powodu braku wody, a powtóre że 
wszędzie 1)e1no było wełny w pakach, która 
po dostaniu się do niej ognia, parzyła. zbliża
jącychsię straiak6w. Trzebaprzyzllac, że 
straz nasza zlożyla wiele dowodów odwagi, 
gdyż w niektórych miejscach, gdzie ratunek 
zdawał się już całkowicie niemożliwym,lUra
zywałasię wpośród plo mieni, walcząc ze 
strasznym żywiolem, a dzięki swojej dzielno
Hci, zdołała pożar umiejscowić i ochronić do-
my sąsiednie. . . . 

tak nizki<" że fabrykant sprzedawał towar Handel żelazem w Anglii w roku 1883. - Cło od węgła kamiennego i szerokość 
swój prawie bez zysku, a nawet nieraz ze O przemyśle żelaznym w Anglii wyjmujemy toru na dr. żel. Fabryczno - Łódzkiej. Pisma 
stratl!. z "Times'a następujące uwagi: ąpadek ceil tutejsze doniosły już, że w tych dwóch dla. Kol,enda dla biednych. Z inicyatywy i 

W ogóle wszakże rzec można, że pl'ze- w .roku 1883 był powszechny l,. trwał, cIoŁodzi i okolicy niezmiernie ważnych spra- staramem pani Rondthaler, żony tutejszeO'o 
k - k C b l T' pastora, urz<>dzoną, została w d. 3 b,m. kbo mysI tutejszy oparty jest na zdrowych za- ·onc:.t ~'o u. eny ,Sul'f:~c.a o lUzy y ,Się o wach, zebranie ogólne owarzystwa pople- , .• - , , 

sadach, czego dowodem jest już UL t)koli- 10-15/0 ; poąobneJ ZIl1zkl dozl1~lo zelazo rania rosyjskiego przemysłu i handlu w Pe- lenda dla bIednych, na ~t?rą mnostwo osób 
CZl1OŚĆ, że dotychczas pomimo nader kryty- fahrykow.~ne 1 stal., Lecz, w wlelu okrę- tersburgu, oświadczyło sil,) zgodnie z wnio- s:ym1c!ch z clobro?z:ynnos~l przy~łalo swe, da 
cznych cza..<;ów Vi świecie pl"l.emysłowo-finan- gac1: .zllIz~a cen me poclągnęła za sobą skami tutejszego oddziału tegoż Towarzy- IY"J?Jły to.po naJwiększ.e.J CZęŚCI, prze~m:oty 
sowym, :tadna tutejsza firma !'iwyeh wypłat ~m1llejszell1a wyW?ZU, a w okręga?h Cleveland stwa, a mianowicie przeciwko proponowanej ~aJpIerwszeJ potrzeby" Jak ?~lzleŻ, ~lehzna 
nie z:mi('siła; zjakil'mi jednak trudnościami l ~urham wytw~r, rocz11.Y ,dOSIęgnął cyfry przez właścicieli kopali l węgla podwyżce ela 1~. p. ?woce szlachetnej n:yśh 1 ~;naneJ pnl.Co 
llasi fabrykanci walczyć tl.zhiiaj muszą, ahy 12,I.u~IOOO tou, nUJ:\'l';1kszeJ, J.aką zaz,l;acza.Jt1 od tego materyału pierwszej potrzeby i za wItoŚCI. obywat~lek ~uteJszych. Do stołów 
otrzyluać fundusze potrzehne na spełnianie dZieJe prz,emy.słu zelaznego w, AngIn. Caly pozostawieniem wązkiego toru na dr. żel. zastaWIOnych w.JedneJ z sa! Towarzystw~Kre 
zobowilj,7.ait, oraz na wypłaty robotników, ten ,",:ytwor :)I!l'zedano . ~upellll:, gdyż zapa- FJl,bryczllo-Łódzkiej. ,dJ:Łowego, gdZIe wszystkIe te p~zedmlOty ~l 
o tem kiedyindziej pomówimy. sy mo Sl1 w1ększe, mz w koncu 1'. z' ,y Obecnie dowiadujemy się, że na podanie mIeszczono" przystąpIła ~ ch~i1ą, otwarCIa 

• Dahal. Szkocyi panowała również wiłłlka czynnogć wniesione w Marcu r. b. przez tutejszych lll'oczystOŚC1 sp.ora, bo 2D8 osob,w}'1los3lą~a 
wltw?rcz~t, chociaż w niektóry.cl~ okręgach i okolicznych przemysłowców i kupców do p. gromadka ubog~ch, b,y !ozebrać mi~c1zy 81eb16 
wwlkIe piece wygaszono. ZlJlllleJszenie wy- Ministra Fin~U1sów,w p:'z~d~niocie sz.erokości tekolendo~e pod~r:k1 1 b!o~?sła:VIĆ. sz~ach8 
wozu żelaza głównie dostrzegać się daje na toru na dr. zel. ŁodzklC.l, Jeana z firm pod- tną ofiarność swoJeJ zarnozp18JszeJ bIaCl~ 

-: Stanach Zjednoczonych. \Y pojeclyilCzych pisanych na podaniu otrzymab w tych dniach 

I przedst,awi~~ Włn.śl~ie jeden 3l, ~ajtatwieji-;zych wn.runkach, niż tutejszy teatr niemiecki) gdyż home pqedstawienie clwóćh utworów Paille 
sl'osnbow pomoclllczych dOjSCIH do tego. pomijając zamiłowanie ludności polskiej do rona: "Swiata nudów" i "Nihy-małżeilstw" 

\V rZI.'czywistości jednak liczba osóh mo- teatru, liczy ta ostatnia., więcej przedstawicie- Na ,wzglę,dne po:V0clze?ie towarzystwap' 
gących ucz~s~czać do teatru, jest tu jeszcze li zawodów wyzwolonych, których praca Puc~lllew!,~lego z1ozyło SIę jak zwykle wiele 
bm:dzo ?gramczoną, a w każdym r~zió nie .dzienna z natury swej nie może trwać tak o~olI.c~n9sc~. Prz,edews7:y~tkiem zaprzeczyć 

! 
stm w zadnym stosunku do ogólnej cyfry długo. SIę m,e da, ze Łódz, choClaz ma dotąd prze-

-- ludności miejskiej. Ta ostatnia składa sie ,Yszystkie po'wyżej zaL}naczone trudności waźme charakter osady fabrycznej jedn.akże 
,V życiu każdego z lHlszych mia.'it pro-IIJ~,,:ien: przeważnie z rohotników, rękodziel- przyjęte być musz!/! na uwagę przy ocenie z każdyn: ro~iem s~aje się coraz 'podobniej 

wincyonrullyeh, mu teatr z konieczności zlla-I Ulkow l drohnych kupców, których poziom dzialalności goszczących tu towarzystw dra- ~z~ do:Vlelk~ego ~Il1a8,ta, Równolegle z tern 
czcnie nietylkn art;pitYl'Zlle, nIe i spóleczue. umysłowy nie stoi jeszcze na wysokości matycznych. lŚC JllUSl kom,e~z111e wlększe zamiłowanie tea 
St?suje Rię to "! szczególn~śei do teatrr: pol: I szlachetniejszych rozry:wek.. Zres~b! zaró- Na tegoroczny sezon objęło teatr polski tru. Z ~r?gl€J s~r~n! miłośnicy teatru za
SklCgO w ł'.OdZl z llQWOUOW, nad ktorellll. wno dla braku czasu, Jak 1 środkow mate- towarzystwo p, Puchniewskiego. Z Nowym krzq,tnęh SH~ go:lnVle~ okolo popierania usi
nie widzimy p~trzeh.y zastanawiać siQ, gdyż l ryalnyc!~; zal~dwie w niedzielę mogliby oni Rokiemdobieglo ono już do połowy sezo nu łowań P" ~U~h111~wskl~gO~U pozyskaniu wi
$:! {!Re wSZystkIlll az nadto dobrze ZIlILlW. pozwohc solne 11a teatr. teatralnego, trwającego tu zwykle od jesieni dz6w, a J~~eh na~r~fih om na gruntlllniej 

\VywiliZ<'lllie fiię z takiego podwójnogo za- Co się za~ tyczy klasay średniej, która do wiosny. Otwierając przeto w naszem op?rny :l1Z daw~le~, to ,także przypisać możua 
d:a.ni,a nie jest w ogóle rzecuh łatwą, jeśli stanowi wszrclzie zwyklą pul)!icznośó tea- piśmie konieczną ze względu ntt znaczenie dz:alanm wyrabiającej się 0l)inii puhlicznej 
.zwłaszcza zważymy, że w prowincyonalnych tralu:)" tej stoi na zawadzie nie już hrak teatru poIskiego w Łodzi rubryk 'i) sprawo- k!ora przemkr;.ć zaczyna powoli do wszyst: 
towa.rzystwlI.eh dramatycznych za"ób ,dł ar- ~l'odków, tem wi~cej, :le w teatrze. polskim zdali teatralnych, wypada nam przeclowszyst- klCI.l s~er tutejszego spoleczellstwa. Wpl'aw
tystlcz.nj~'h i, ~I'odkiJ',Y . ma~ery:~lllych nie I I;liejsc:.l. nie 811 drogie, ale w ogólności brak kie,m l}?wied~ie~ słów kilklt o dotychcza~o- ~Zle me Sp?tyka:my dotąd na przedstawie 
1I:07~ byt' ohhtym. \\. Łodz~ za;; przylączlt czas~I.,., , . . weJ .dzIałalnoścl towarzystwa p. Puchme- ~llach.po~sklCh WIelu takich, którzy mogliby 
filę Jeszcze do tego tnnostwo umych trudno-. Ładz Jest. l1uastem dOl'ablaJllcem linę: wsklego. 1 powlllm ~~wet tam bywac, ale w ogólności 
Śt~l, .kiUi')'L! -,)?zczą.ce tu dtltll(! tOW3.rzyRtwa w~;yscy pr:~cuJl!: tu od wezesnego rauka. do Otóż towarzystwu temu powodzi się w 0- teatr polsk,l Jest w tym roku lepiej popieran 
urau:atvczHC ;!Iczawsz? podo~ac mogły. poznego W!f'CZOnI. Kantory-zwłaszcza fa- gólllości dobrze, a w każdym razie lepiej, niż przez publIczność. y 
Według p,·"szechllle .Ilrzy~ętego, prz~pu- hryczne:-zalllykl~no są najwcz8Ślliej o 7-ej,. a goszczącym tu w przeszłorocznym sezonie ~ozostaj,e do~b~dania druga strona kw 

B%cza111ego zresztą ohhczelllu, Łódź lwzy nawt"t 1 Ul'zędll1cy przy nawale interesów l towarzystwom dramatycznym 11ornilllo że te styl,-a J?:uanOWlCle: o ile działalność tow::= 
jużobecn~e około 15?,OOO ~nie;~zkańc~jw .. Zda- '~ZYlllli Sli cZQsto wioc~orami. Nic dziwnego, ostatnie pozostawiły tu dobr~ wspomuienia. rzystwa p. Puchniewskie<To ' dr " 
waloby l;~ęzate,Jn, ze w t3;klem ,llll~ŚCle lllO- ze zlllę~~zon'ym c~łodzlenllą dlugą pracą, nie Zasobne w środki 1l1aterya.lne towarzystwo udzielane mu poparcie lubO ~spra:Vle. lwda 
głyhy działa~ z po!,odze~u~llu me Jeden ~le chce Slę często IŚĆ do teatru. Okoliczność pp. Górskiego i Szymborskiego miało wzglę- jego wywolania. przJczyma Sle .o 
dwa te.atry, 1 to rlllanOWlCle teatry polskIe. ta, wpływa tak dalece na ograniczenie liczby dnie dobrą, wystawną operetkę a przvte.n pa- Przedstawi t' 
RóżnopIemienność Łodzi nie stoi tu bowiem os611 hyw~ljl!eych w teatrze;, że przedstawienia ru utalentowanych artystów· d~amu.tYcznych dvą, Bał· k' ona n~ o WarC.16 sezonu kome 
lUt przeszk?<'We. Ludn(~śó żydowska lubi I dawane, tu być mogl! zaledwie cztery razy TOWl.ll'zyshvo Z!L~ .p. Gl'a'biflskiego miał~ r.Yzowal:~ r~k " rll 

otwarty", s~hamkte
. t~tr. JlOI~l, dla., lndno.śel Zfi.<{ pClćht)d~enia! na tytlZ~ł~ll, a. powtarzanie sztuk wyjI!tkowo słabszlł Dloże pómimo paru dobrych głosów tow[tr~vst~aeJktZl':3. r ,nast~pną, dZIałalność 
htemlecklego, ktom zallltere~OWan1! bye )11U- II tylko SIt zdarza. operetkę ale za to komedye wystawiało ze (1 ach·' 'ł' . P c~ tlJegłown~e w korne
~i w jak nłl;jpl'~lszelll .lll'zyswojeniu so?ie. ,y każdym razie teatr polski zostaje l)ocl szezeg6I~ą, staranllościl1' Wszystkim bywa- p: Pu~h~e~k~\ Zej6z~go 1:~kroJu, przycz::.~ 
Jl):llyka polskiegol bywame W teatl'ze !l0lsklln I wzgl)dem fl'ekwellcyi w lell'lzych stofJtlilko,Yo j~cym W teatl'21e W żywej stoi vami~ci wy- sztuki Ql'V i~l\il~ę~apl~!~'l,g O'W.1U~ ~ystaw~c . • S """ $t&w~ęm&. 11\Vlel· 



Niektóre ,pisma- Warszawskie, a między, ',nych skladów przędzy tylko źWycz3ijlią smali% ,D.ĄmL Rezydentteżfrancu~kLZł}da~ol>sa;dze-
jnnemi "Dzienllik'Warszawski" poilają więśó Z 5 drżwiami drewruanemi. Póżai'ugasz6nonia wojskami stolicy Anamu. ' 
o niającem jakoby wychodzić w Łodzi "Ty- po l w nocy. " '" 
godn:iku Łódzkim" . poświęconym przeważnie Wczasiepożarup. Oskai' Kindler, wspól
sprawom okolicznego ziemiaństwa~ O~' ni~ właściciel fabryki' a zarazem.: komendant,.o<h 
czempodobilenl nić tu nie słychać. 'PrzYl.dżiału straży, Sl'ladl z drabiny z wysokości 0-
Pllszczalibyśmy, . że mowa tu o naszem wy- kolo 10 łokci' i . uległ ciężkim obrażeniom, 
dawnictwie gdyby nie tojiż "Dziennik" nasz kt~re go dłuższy Czas w łóżku zatrzymają. 
jest już z samego tytulu swego pismem rió- . 
dziennem, a przytem charakter jego róznisię . -tŚ. p. Augustyn Fr~czkiewicz, b. dzie
znacznie od zadania;, Tygodnika", o którym kan b. Szkoły Głównej ,jeden z naj starszych 
krążą: pogłoski.' matematyków naszych, zmarł d. 29 GrudJlia 

, cm; Z Egiptu podają niedość jaSną ,viado
moś6 o żamierzonyćh przez 'kedywa ,oszcz~
dnościach osobistych tego monarchy l dyml
syonowanin gabinetu. ' ~o . raz już setnJ:'. <?
biecnją ,tam oszczędności 1 lepszą admllll-
stracy~. ,. ' 

om WieśĆ o cchorobi~, jakiej miał uledz 
wielce uczony cesarz Don Pedro, jest na 
szczęście fałszy;vą. 

OSTATNIEWIADOMCSCI 
·'HANDLOWE. 

Liverpool, 4 Stycznia .Obrótbaweł'riy 
16,000 bel, amerykańska 'middling 57/ s oif. 
(na szybkie ładowanie). . , 

Z teatru. We wtorek dnia 8 b. m. c1anem 
będzie w teatrze polskim przedstawienie be
nefiscrwena, 'dochód' p:Kogcieleckiego,reży
sera tegoż teatru. Graną będziidragedya 
.słowackiego ;,Mazepa,': w której .benefisant 

1883 r., Był,onnauczycielem w liceum Sw. 
Anny w Krakowie, następnie w roku 1829 
profesorem algebry .C raćhunku wyższego 
przy,uniwersytecie warszawskim, po zamknię
ciu zaś wszechnicy nauczycielem matematy
ki w gimnazyum, inspektorem kursów pe
dagogicznych i wreszcie po otwarciu Szkoly 
Głównej znów: profesorem na katedrze ra- . 

L1verpool, 3'Stycznia(noŁow. urzęd.). Upland good 
ordinary 55/S, ditto lów midd!ing 5f3/tG' ditto mid
dling 51'/16' Mobile lnidl. '""'". Orleans good ordin. 
57/8 , ditto low. midd!. 6, middl. 61/S, middl. fair 
65/s' Egipska brown middl. 41h, ditto fair 6'J2' 
ditto good fair 7 1/S, ditto white middl.-, ditto fair 
61/,. Broach fair .-. Dhollerah middl. -, ditto ;;;; _____ a;;;;; __ ;;;;;;;;; ________ good. middl. 37';6' ditto middl. fair 311/

IS
' ditto faj]: 

4, ditto good fair 4 5/ IS, ditto good 43/4, Uomra fair 
4816' ditto good fair 4'/16' ditto good 4 11/16' Sciride 
fair S5/W Bengal fair a~/t6, ditto good fairo 35/s. Tin
nevelly fair 47/m dittQ good fair 43/V TELEGRAMY. 

odtworzy rolę W ojewody~ , ' 
Liverpool 3 Stycznia. (Bawełna) 1:'rzed południeip. 

przypuszczalny obrót 15,000 bel. Usposobienie w hau· 
dlu mOcne. l:'rzywóz dzienny 14,000 bel~ 

Śmierć ze,zmarzni~cia.· Dnia 2 stycznia 1' •. chunku różniczkowego i całkowego. Prace 
b. mi~szkaniec,tutejszy n.iejakiUlmanz?fl,le- swe pomieszczał w. wielu czasopismach. Był 
ziony~ostal' martwy .na w'odze we ws~ Ja" to . człowiek peIen głębokiej wiedzy i peda
n6w. ,SmieI'ć nastąpiła pra,wdopodobme zegog wyborny, wzór pracy żelaznej i poży
zmarznięcia. tecznej dla mło~lziezy, która umiała go cenić 

Rzym 4 stycżnia. Kwestya mianowania liverpool 3 Stycznia. (Bawełna po południu). 
Obrót 15,000 bel, z tych na speJ..-ulacy'il i wywóź. 

koadjutora dlaarcybiskupstwagnieźuieńsko- 2000 bel. Usposobienie lu.ocue.Middling amerykań~ 

" krajowa i zagraniczna. 

jak swym sędziwym nauczycielu zachowała 
i o najserdeczniejsze, wspomnienia. 

pozna.ilskiego jest żywo dyskutowaną. Kan- ska z dostawą, w styczniu i lutym 529'132, w lutjl')-.; 
.i marcu 531/32 , w marcu i kwietniu {P/Sł ' w kwie-' 

dydat przedstawiony przez Stolicę Apostol- tniui maju tjs/Sł, w maju i czerwcu6'/s' . 
ską: nie jest nważany prze, z Prusy. za persona Londyn 3 Stycznia. Ofiarowano 51adunków psze:-

nicy przy wylą,dowaniu, Powietrze łagodne; , 
grata. New.York, 3 Stycznia. Bawelna. wNew-Yorku lO9Jj.s' 

P . 4 t . B ł .e b' t New- Orleans 103/16, Rafmowany olej skalny 70u/f! 'aryz, S yczma. y ego szelaga me u Abel Test. w New-Yorku 931s, ten Bam w :Filadelfii 
Im \'Vrażenie sprawione w Austryi wizytą Gambetty, Gerarda, mianowano radcą lega- fP14,nierafinowany w New-Yorku 7518' l\fą,ka 3doJ~ 

niemieckiego następcy t:onu n papieża Leo- cVJ'nym w Rzymie. 75 c. Czerwona pszenica zimowa w miejscu l dol. 
na XIII, słabnąc obecme zaczyna.' Jednem' ,J. . .' • ' ; •. ' " ' 12112 e., to samo z dostawą,'na styczeń 1 doL WAl C. 
z następstw bezlbośrednich tel podróży do Madryt,3 styczma., '\V IzbIe depnt.owany. c. h w lutym l d. lIS/li c., na mli.rzec l, a. 13

5
/8 c: ,", 

~ Berlin 3 Stycznia. Wykaz tygodniowy Banku Pań-
Kanossy miało yć zrewizytowanie kr6la zapytywał Fabra dlaczego na gramcy plre- stwa z 31 grudnia. (w tysiącach marek); Aktywa 1), = MinisŁeryum komunikacyi wygotowało pro- wło~kiego p~zez, cesarza austryackie~o~ Kró- nejskiejprzedsięwzięto środki ostrożndścL Zapas metaliczny 558,577; . (ubyło 17,766), 2) Z!LltB,Jf' 

jekt urządzenia specyalnego w temże mirii- l ' k ł t c dl not kasy pailStwa 19,178, (ubyłu 1,662), 3) not m
ste,ryu. m. komitetu,. któ.re.gQ .. zadanien.l. będzie ewlCzyruS"~ ~ma. u o~owa 'ogę Jego ~~o- :Minister spraw wewnętrznych odpowiedział, nych banków l~lr. 14,263, (przybyło 3,991), 4)weksli 

, b stolskwJ mOSCl do KWlrynalu, bez pOlmmę- • d" d zer o ch fal '467,363 (prz)'bylo 61,320), 5) żądań zastawnych 
admiliistracya ruchu towarowego l oso 0- cia Watykanu, którego. sympatyczny stosu- ze zarzą z~~o. Je z POW? .u .s, z nz·. ' - 75,%6 (przybyło 26,(22) 6) efektów 29,962 .(przyb. 
wego na 'wszelkiego rodzaju śro«ikach ko- nek do osoby Franciszka Józefa powszechnie szywych WlesCl w sąsledmeJ l1lleJSCOWOSCl gra- 5,931), 7) innych aktywów mr. 24,003. Pasywa 8) 
muni.kacYJ' '!iych, t. J' .. SZOS3Ąl.h, drogach wod- ' t Z W' d' d t t .. n1'czne,i kap. zakładowy 120,000 (bez zmian")" 9) kap. zw-Jes znany. '. 1e ma onoszą w os a meJ d' J 

nych i kolei ach. h 'l" . . t "R . t pasowy 19,256 (bez zmiany), 10) noty w obiegu 
~ c WI l, ze zamIaru reWlzy y w zymle na e- Madryt 5 sŁycznią. :Ministrowi wojny Lo- 829,713 (przybyło. 92,662), 11) inne zobowiązania 

-:- Ministeryumo$wiaty wydalo rozporzą
dzenie, z mocy któregowsze1kie zapisy, le
gaty i ofiary na rzecz zakładów nauko
wych i na.!?typendya mogą. być lokowane 
w instytucyachfinansowych prywatnych, we-

raz stanowczo zaniechano.' . dniowe :210,835 (ub. 15,534), 12) innycli pa,~)>vów' 
pez Dominguez, siost~.zeńcowi Serrana, przy 1,629' (przybyto 263). ' 
iwnesieniu projektu do prawa O podwyższenie W> Po pracach ,zmierzaji1cych doupaństwo-, Elliiilll _____ B_IfII1 ______ ._11111J 

wienia dróg żelaznych, ministerya niemieckie żołdu żołnierzom i oficerom do stopnia puł-
otrzymały rozkaz i,vypracowania projektu kownika, przerywano mowęniepl'zyjaznemiOZIENNASTATYSTYKA LUDNOŚCI.: 
oprzejściu, instytucyj ubezpieczeń ,na krzykami.' Minister oświadczyl, że odwołu- Urodzeń od d. l do 4 Stycznia było: ' 
własnośc państwa. Gdyby prąd up~ństwo- je się od opinii izby do opinii armii. W parafii katól. Dzieci żywyeh 17, li. mianowicie: 

_ . wienia instytucyj asekuracyjnych miał się chłopców 10, dziewcząt 7; z tej liczby, dziecUlub-

dług uznaniaofiarop,awców. .' 

== W ~ferac~ "rządowych powstał. projekt rozszerzyć i w innych krajach, nasz miałby Berlin 5 stycznia. Oesarz mianował 1\1ar- nych 15, nieślubnych 2. Niezywo urodzonych ~; 
,z ... akl.adan, la .. dom6w :o~.oczych, w k~órych J'uź wzory gotowe w zwiniAte'ikilkanaśćie lat szałka Muchtara-baszę kawalerem orderu z tych dzieci ślubnych l. 

b ć' b dr t '" ~ W parafii ewang. Dzieci żywych 13j a. mianowicie 
pomIeszczam .. Y ;ma..Ją: ze rM.y. z \OWI, 1'zy temu rządowej dyrekcyi ubezpieczeń. orła czer'wonego. chl:opców 4, ,.dziewczą,t 9, z tej liczby dzieci śluh~ 
razy przytrzymam na żebractWIe. h 13 .,. . d h l t h d' . śl Pa, ryż. 5. ~tycznia. Radykaliści francuzcy, nyc . ,nlezywo uro zony e j z yc ZleCI u-bnych L, .' = Ministeryum .. sprawiedliwości, biorąc lod W> NaWęgrzech gabinet liberalnyTiszyczy_którzy o knowaniach wojskowych w Hiszpa- ,starozakonnych. Dzieci żyWych S, a. mianowicie 

. :I.;,.,.' "] Ś" l' l'elkl'e tal'al11' ab dare 'c ko-l'c ". nI' l' dobI·.ze s~, pO.wl·adoml·em', zapowl·ada.iłl< chłopców 5, dziewczą,t 3j'z tej liczby dzieci ślub-llwagę,nawnIerną bO C spraw, nagromazo- n w s a, y u mm" <ul Y<t: _ J _ nych S. ..' .' 
nych w-sądach pokoju w Królestwie, Pol- feudalno-klerykalll~. Zadaniem tej .koalicyi w blizkiej. przyszłości ruchy powstailCze na Małżeństwa zawarte od dnia. 4 Stycznia: 
skiem, wystąpiło, Jak donosi "Nowoje wrem., ma byc,w pierwszym rzędzie odrzucenie pro- granicy hiszpańskiej. W parafii katoł. - ' 
do wy.źszych władz z wmoskiem o utworze- jektn do prawa o małżeństwacll mięszanych W parafii ewan. -

, d ó h 'b d" ., h . d .!. "hl' ś' . D d l l Berlin 5 stycznia. Plan wielki.ch mane- Starozakonnych ,-"llle W W e j}aiJ ar Zlej przeC1ązonyc sp:t;a- nnę zy '~y(alm l c . ze Clanaml. . o a szyc 1 Zmarli ód dnia 4 Stycznia: 
wami okręgach, mianowicie w gubernii Sle- planów stronnictwa\wstecznego należy oba- wrów morskich dla niemieckiej floty wojen- Kałolicy:dziecido lat Hi·tu zmarło tu 8j w tej 
.dleckiej i piotrkowskiej nowych posad do- lenie gabinetu liberalnego zarówno na W ę- nej w roku 1884 zosta! zatwierdzony. I liczbie chłopców a, dziewczą,t 5j dorosłych 3, w tej 
datkowych sędziów pokoju. grzech jak i w Auśtryi. Trudno dziś wyro_liczbie mężczyzn 1, kobiet ,2, a. mianowicie: Jan 

kowa6, czy się uda konserwatystom udare- Peszt 4 stycznia. "Pastel' Lloyd"donosi,\Yróblewski kotlarz lat 52, Antonina Jakubczak wy-
., 'l 'l" d' że podróż Tiszy do Wiednia miala na celu robnicajat 70, FrąRcig~1(a.Pucek wyrobnica lat 43 . . ' . Według dzienników petersburskich" mi- llll;tlĆnaJ epsze USI ·owa:~l1a pOJe nama zwa- Ewangelicy: dzieci do lat 15-tu zmarło 6; w tej 

nisteryum, sprawiedliwości .. zadecydowało, iż śmonych ~spółobywateh. przedstawienie cesarzowi do zatwierdzenia liczbie ,chtopców 4, dziewczą,t2j dorosłych 7, w tej 
wszelkie uklad .. y, zawier. ane w. urzędach gruin- tymczasoweg' o,' kilku ·proJ· ektów, ma;$Icych być liczbie ,męwzy.zn 4, kobiet 3, amiil.no\vicie: Augusta. 

~<t: Irgang .lat GO; Anna Diesner lat 69; l<'ryderyk Zer-
nych i do ksiąg urzędowych wnoszone, m:ają: cm Najważniejszą nowinę otrzymujemy z wniesionemi do rady państwa. J_eden z nich, bian lat 43j Karol Ulrich lat 45; Ferdynand Ru-
'stanowić niezapr,:z;ecz.(:l.lny:dowód sądowy. ,Belgradu: Ukaz królewsJtir()związujeskup- charakteru wojskowego; wymaga uprzednio g~.lf lat 21, Jan Kajuat M '16; Anna Hennllitr'4at 

czynę i zarządza nowe wybory ha 2& sty- bez. pośredniego porozumienia zmi.nistrami Starozakonni: dzieci <lo'lat '1$-tu-zmł\.rl02·" w te; 
czuia r.b. ~ l' . h ' ~ austryackimi i wspólnvmi. lczblec lopców -, dziewcząt' 2j dorosłych 2; wtej 

J liczbie m\lźczyznl, kobiet 1j a mianowicie: .~nna. 
Gliksma.n, Hllatj :Mordko Kac 4{) lat. . - Poźar w Pabianicach. W piątek okolo g. 

81l~~wie9zorem wy:nikł,p,ożarw ~a,bianicachw>W,Anglii nowe środki ostrożności w Londyn 4 stycznia. Do "Times'a" telegra-
w noweJ fabryce'tkack~eJP. R. Kmdlera. gmachach publicznych z powodu pogr6żek fują,że sz"ivagier Mahdiego zbliżył się O 30 

Ogień foka.zał się ponad kotłem i szybk? anarchistów. WKanadzie wypadek kolej 0- mil doKhartumu i zamierza tam uorganizo-
.. '. ~"L.. śc fab k wy przyprawił o śmierc, osób 27, o rany 30. 

'l'ozszerży na C-lUą: '±l'OUUOWą czę ry 1, wac powstanie. 
gdzie oprócz kotła, znajdowała się maszyna 
parowa, szlichtarnia i składy przędzy.:o: Wiadomościom o sporze francuzko- Paryż 5 stycznia. Ata,k na Bac-ninhocze-

Energiczna ponlOc ~iejscowej strażY,och?- chińskim .zbywa na stanovrczo§ci. Podczas kiwany jest stanowczo między -20 a 25 at y
tniczej zapobiegladalSZi3mu. tozszerzemu SIę gdy jedni utrzymują., że sprawa da się zała- cznia. 
ognia do sali'ekspedyćy'jnej i sali tkackiej, twić na drodze pokojowej, z drugiejstrony 
2;awierającej oKol'o,-:tysiąca krosien tkackich. donOSZą! że rząd an~~ski jest. n~jgorz~j 
Mie'Bcowości te oddzielone b. l od spalo- us osobIOnydla Francyl I kuuJe s lskl z ChlA 

~ , . . - . . 

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 
N i e d z i eh d.6 Stycznia; Telnperatura' wczoraj 

rano-30 R; w poludnie 10 Rj wieczór-4,o R. Śtedn, 
wysokość barometru 28 cali franc. ' 5 'liIi. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Holel Polski. Przyjechali w' dniu. 4, h. m. 

Neugehauer z Warszawy, Ernest z :Warszawy, 
l'.alatschek z Czech, PaczkowJd z 'Warszawy, zCzer
wiński z Warszawy,F~lknet z Odessy',- GaziefuGli~ 
szczenka. ' . '. " 

kiegobractwa";Fl:edty, "Domu otwartego'" i go nie mafl,ni cienia ślamazarności, towarzy- coraz bezsensowniejszemi librettami opere- dla tutejszej publiczności najbardziej odpo-
Gęsi i Gą:sek" BaJuckiego należały bezwąt- szącej zwykle rolom kochanków; zresztą gry- tek francuzki ch, jakie stanowczoniekiecly wiednim, a nie wyłącza to bynajmniej mo

pieni~ ~o najudB:t~iejszych, jakkolw~ek ~ P<?- wa on także z powodzeniem role trzpiot6w, zaczyna się już objawiać np .. w Warszawie. żności dawania od czasu do czasu sztuk po
,wą,źnreJs;resztuk;i,.Jak:r:p~ drmnat Sl~~kIe,:l- niekiedy także role charakterystyczne, ,a za- Owszem w Łodzi operetki są. Jeszcze na cza- ważniejszych z repertuaru polskiego lub naj
,eza . "Na jedną kartę" 1 komedya Bhzrf}.skle- w.sze dJ:kcya jego jest czyst~ i poprawną, cie-sie •. Lud,ność c~ężko ~racujl1ca pątrzebuje celniejs~:rch. tłómacz° ?ych. - dla stopniowe
~o "Rozbitki", a nadto sztuki salono~e z n:an- Ulowallle subtelne, gra pelna swobody. Pan uśmIac SIę, chocby śnnechten był pustym. go rozwlJama poczuCla plęknawnczęszcza
:cuzkie~o, odegra~e bylyz~recyzyą; 1 w og?le WinkIel' przedstawiciel ról komicznych jest Ale, żeby operetka mogła rzeczY'Yiście żaba- ją:cych do teatru łodzianach. 
znaCZll1e ponad zwykly pOZIOm scen prowm- niewątpliwie artystą b~dzo utalentowanym, wi6, potrzeba do tego wielu warunków, któ- 'Na zakóIlCzenie wspomnieć, wypada o naj_O 
cyonalnych.. .. " .. '.' ".' . którepo po.:m!mo mmej korzystnych w~- rym trupa prowincyonalna tem trudniej jest ważniejszym dotąd w sezonie teatralnym fak-. 
··.~serya, spoczywająca wrękachp. Ę:o-' runkow OSO.blS~ych, czeka. dobra przJ:s~łośc. w ~tani.e zadosyć~c~ynić, jeżel~ sily jejskła- cie, a m~an?wicie o występach gościnnych p. 
~cielećkiego,.jest vr ogóle. ]yar~o s~rann.ą, ~o Role, w JaklCh występuJ~, ,:-sposablap~ ~o daJą Sl~p~'z~wazlllez artysto! d:a~atycz~ Leszc~ynsk1ego ,z W i!'rszawy. Artysta tell' 
nie jes~.'l,'zeĆ7:ą łatw1!l przy mągleJ .z1ll!-ame cz~sto do pr~esady, al~ gdZIe Jej sz.częśhwIe nycn, m~ spIe;vaków. W .ogolnoscl o do- zbyt Jes.t,zI?anym, azeb:yśmypótrzebowali 
8ztn~, W'at:vI0?ą:~.aśo .tyle,źe . W)~(lZRle ar- u~ikną:ć moz~ lub potrafi, tam gra Jego .zna- brych śpIewakow u. nas lllelatwo, a nawet rozwodzlC SIę. nad grą Jego. . 
tystowżnaJduJe SIę kilka rzeczywIstych ta- mIOllllJe stanowczo temperament artystycz- chóry trudne ~ do skompletowania, z pawo- Wystąpilon tutaj jako: Otello Petruchio 
lentów. nej: gra on każdym muskułem twarzy. Do du m~o r~~pows~echn~onego w .. spótecz~ości w ,,~?skromieniu iłośnicy;" . Ka~ol1.foor 'yt 

Z,PQmiędzy~artystek .zasługUje, na wyr6- wybitniejszych artystów należyrównim~ p. naszej zanułowallla śpIewu. WIelu chorzy- "ZboJcach," "Syn pnszczy," Strasz w Raz
Ź,rlienie pani Zielezińska, która odrazu zje- Gloger 2i bardzo obszernym repertoru:em ról, stów zaczyna śpiewac po raz pierwszy w ży- bitkach" ". i Mortimer w "Starych b'wal~: 
duala.sobie s~patyąi uznanie publiczności. zkt6rychwywią,zujesię.dosk0!1ale. ' ~nni ar- c~u dopiero Powst~l)ieui~ uas?ell~ztąd rach," it. d., przyjmowany za każdym,razem 
Dość tu..wsp~mńie~ rolęS~lli we wspomnia- tyści ~ w sz.czeg~lnośc~ paUleKąśClel~c~al Uleslychane trudnoŚCI dla kIerOWnIka DIleret- przez publiczność gorąco i z uznaniem: ,. 
nym dramacie S16nkiewlC~a? a ~właszcza Puchn~ewsk~ 1, ~aJdrowlC~o:va, pp. Hahcki 1 ki,~emb.aiiaziej jeżeli nie ma na miejscu do- Bftn~ść p .. Leszcz;yńskiego w, Łod# dała: 
prześliczne, pełne subtelnoścI 1 WdZlękn o~e- DluskI nalezyCIe :?ozupe~maJą komplet. d~a- breJ orkIestry. .: '. . t~teJszeJ pub}lcZn?ŚCl sposobnośc poznania 
granie :scenyz.Drahomirem.Zresztą, p .. Zle- matyczny. ,W og?lnoś?lkomedye wystaWla- . ~V towarzystyVlo p. PuchUlew~k~ego cały kIlku arcydzl~l lIteratury ~amatycznej, a 
Ieżińśka na:jniniejszą rolkę potrafi wysunąćne pt.zez, P: Puchmewsólego grane są z werwą Clęzar op~retkl s1?oczy:v~ właścn~le ~a b~r-za:azem. oddzIałała .na t~.teJszY51h aI'~y~t6w, 
ua pierwszy plan,awniefortunllej "Księżn.ie 1 skl.ą;dnie! w sałQ;noWY(:lhzaśs:ztukach l)anu- kach pam PuchmewskieJ, wyrobIOnej ŚpIe- ktorzy w odtwarzamu roI SWOIch uślłowali . 
.d' Arg~l" ni9s~a.na ~woich . barkachcaly Clę~ Je n.:,t scen18wlaśmwy, tak. trudny do uchwy- wacz~i opm:etkowej i po~ęści P: Reck~ego, staną;C~na właściwym poziomie~ Życzyćby 
tar tej beztresclOweJ sztuki.. ,cema ton... ,: ' " .. tenOl~ z gJ:o~em SIlnym l wysokim, ale.Jesz- tylko należało, ażeby i inni pierwszorzędni 

P.Kościelecki znanyjestjhż oddawna pu- Komedye dawane są zwykle we wtorki l cze mewyroblOnym. To też zdarzało SIę, że artyści warszawscy zajrzeli do Łodzi.'Z wie-
Nicznościpolskiejy j~o·. :wytri!>W11yartysta. cz~artk~1 ,t.J V} dnie abonam~nt?we, so~o- 11~. ope~e*~ch bywało mniej pub~czności lu wzgl~dó;r byłby to. nawet Obowiązek ~oby-, 
:Tempęrament reflekSYJny,wy~orny wro~ch tmo'zaS'l n1e~Zl~lnep~zedstaWlell1a'pośwlę- mz na melitorych ~omedyac~. Z~amem na~ wateIski, me dający slęmoze ściśle wymoty
pharaktorystycznych; wymagająpych dehka.;cone są ]?rzew.::tzme oryglllamymsztukom . lu- sze~, pr~y ty.ch s~l~c~"JakIe pOSIada 12'Pu- wowac, który-jednak duszę artystyczneczę-, 
~eg? cieniowania,. za kaźde~ ~Ie~al. wys~~dOWYlll.l 0l?eretk.om. c c •. ,i ".... . . chm~wskl, naJwłasCl:VWJ, ~yłoby da,,:ac.ope~ stokroć odczuć potrafią; mieliśmy tegCi jut 
pieJłleIU'prże.dsta 1fll -.;Jl~; ;Slę maczeJ.. N la'- .Operetka. :V" .te~ ,. ti'!ll,ne . me. stOl na wysoką~retki rzadko, ale dobHl.rac. Je staranme l ~~- . ~dzieindziej~wietne . przylclady.' , 
:Zwykle sympatycz.nym Jest Jenne-prenuer tu~ śClkomedyJ l mll1ejszę< tez ma stosunkowo brzewystudyowac, resztę zaś przedstawlen 
j;ejsze~o t. O .. W~ZYBtW. a. P'. KOp .. c. ~. e. W.S. ki, ' .k. tó. ~ .... powodzęnie •. Nie ChCemy. utrzy. lllywać.' ' .. a. żeb .. y .zapeJ:Iliać przew. ażnie k."Olll .. e~yami.lżejszejtre. 
~tals1łJ uluble~c~xn_.pul>l~~znOŚc\: ..... W grz6Je-l>r~yczp1ą: tego ,);l~IQ ,)?,ewne, t'<Dudz~nl~~l~~Cl •. ~d~~my nawet/że taklrępertl.mrbyłby 
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FABRYKA TABACZNA 

Towarzystwa n li N lON" 
dawniej Leopoltla Ji{t·otlenbe,"g 

w ·w .&.nSZA "WIE 
Zwraca uwag~ Szanownej Publiczności, iż zaprowadziwszy pod nowym jej zarz~dem liczne ulepszenia 

wpływaj~ce na dobroć jej wyrobów, wypuściła nast~puj~cegatunki: 

El NCTłtaO, po 
LOK lłeladoa, " 
8ułtan, . .. " 
BODłeo i Julia, " 
El .Jaron, . . " 

CYGAn: 
cenie r~. 16 za 100 sztuk 

" "15"",, " 
" "12",, " 
" "10",, " 

El Abanieo, 
EIIndio, .... 
Lady Eugenia. 
Los Amigos, 

n " 8"" " 
P..L"ł.. P I E B O S Ó "\V: 

po cenie rs. 5 za 100 sztuk 

" n "fi"" " • ,., " "Ó n " 

" " "4",, " 
" 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi, na skutek 

uchwaly swej z dnia 21 grudnia (2 stycznia) -1883/4 r., w rozjaśnieniu 
prawideł przenoszenia ubezpieczeń, o!:Jciążonych pożyczkami tegoż Towa
rzystwa nieruchomości, z jednego Towarzystwa Ogniowego do drugiego, 
podaje do publicznej wiadomóści pp .. Stowarzyszonych, co następuje: 

Podług prawideł, przyjętych przez Połączone Władze Towarzystwa 
na dniu 19 (31) Października 1872 r., deklaracyj składanych przez sto
warzyszonychprzed odbiorem pożyczek, oraz kontraktów zawieranych 
przez Towarzystwo Kreclytowe z Towarzystwami Ogniowemi, przenosze
nie ubezpieczenia rzeczonych nieruchomości z jednego Towarzystwa 
Ogniowego do drugiego jest możebne, ale tylko pod następującenli ko
niecznemi warunkami: 

l-o ażeby ubezpieczenie przeniesione bylo do takiego Towarzystwa 
Ogniowego, które zawarło kontrakt z Towarzystwem Kredytowem tutej
szem i 

2-0 ażeby rzeczone przeniesienie uskutecznione było nie wcześniej, 
jak na miesiąc jeden, przed ostatecznym upływem terminu polisą okre
ślonego. 

Sobieski, 
Zabawa~ . 
ACrykanka, 

po cenie rB. 1 kop - za 100 szt.. IIII Kwiat,II·· po cenie rB. l kop. - za 100 szt. 
" " "1,, """ Mexico,.. . " " " "GO"" n 
" " "l" -" " " Konleta, . . 1) "" "60"",, 

Wszelkie zatem dowolne przenoszenia ubezpieczeli z jednych To
warzystw Ogniowych do drugich nie mogą, być akceptowane przez Dy
rekcyą, bez narażenia Towarzystwa Kredytowego na ewentualne procesy 
sądowe z rzeczoncmi Towarzystwami, a to w skutek ściśle określonych 
z temiż Towarzystwami warunków kontraktowych, ogłoszonych w gazecie 
"Lodzer Zeitung" w NN. 268, 271 i 272 i w "Lodzer Tageblat" w NN. 
268 i 269 z r. 1883. 

Chcąc więc oszczędzić pp. Stowarzyszonym 'Wszelkich, mogących 
z ~ego })owoclu wyniknąć nieporozumień i strat, Dyrekcya wzywa uprze} 
uue tychże; ażeby co do przenoszenia ubezpieczeń nieruchOl,llo§ci z jednych 
Towal'zystw Ogniowych do (lrugich, ściśle do wyżej powołanych prawideł 
zastosować się zechcieli. 

TY'J..'ONIE 
rozmaite, w cenie od rs. 1. tlo S za Cunt. 

pole(',3 piękny wybór biżuteryj, jako to: garnitury, bransolety, dewizki, 
kolczyki, głównie zaś pierścionki od naj tańszych do naj droższych, 

oraz 

Handel Win I Delikatesów 
L. JANISZEWSKIEGO 

poleca się 'łl)~ględO'łlł, p'ubl'ic~t"06ci. 

Wek li l e. 

Ikrlin . . . (l69l!~) 
" ••• (1697/t1) 

Inne niem. milUlta hank. 

" " n n IlOndyn . 

" ł'aryż • 

Wi~defr 

Papiery państw .. 
(o 100 n.). 

Obligi Sm. Kr. Pols. ,lużl! 
,,, ,., " "małe 

Dowo<ly Kom. Cen. Likw. 
Li~ty Likw. Kr. Pols. dużo 

u " " " ma.łe 
Roll.l'ot, W 5.·1 em.lOOO r. 
" " " '" 100 r. 
" n" n 5Or. 
" " " II t, lOOOr. 
" " " " loor. 
" " "III ,l looor. 
" " " " loor. 
Ros.Poż.Pr.zr.lS64. lem. 
» " " ,,1866 ilem. 

lłiletT Ban. Pań. Ros. l ero. 
n*' H II n 11" 

" " "III" 
,,. " " "IV n 

Kil!~y ZI1t1tawne (:r.a100r.) 
" " zr.lS69 S. I l~t.A. 
" "" " n hLB. 

" n ", " nla.łe 
" ,." Ser. II lit. A. 
" "" "lit.B. 
" "" "male 
" "" Ser.illlit.A. 
" ,,;, "lit. B. 
" "" 11 _ male 
n U" Ser. lV lit. A. 
" "" "lit.B. 
" n n " małe 

Listy zast. m. Warsz.Ser.l 

"11 "" li 
"" l> ,,111 
"" "" IV 
" 11 nl. 1:.'Odzi " l 
"" 1) I' II 
.. j. "" III 

Listyzast.R. T. Wz.Kr.Z. 

ZA D,s
koilto 

Z kOIlcem giełdy 
Dopełnione tranzakcye 

ź!!dano IJlacono 

g. ~ Dopełnione Z koilC. gi{'ł<1y 
00 ;::.. tranz. żl}d. I ptacon 

4 
4 

4 
4. 
Ó 
5 
5 
5 
Ó 
Ó 
5 
fi 
fi 
Ó 
5 
5 
5 

5 
fi 
{) 
{) 

fi 
5 
Ó 
l) 
5 
ó 
ó 
Ó 
ó 
Ó 
5 
5 
Ó 
fi 
5 
Ó 

-.--.- -.-
88.30 
-.-
-.-

91.65 
-.-

-.-

88.50 
88.-
91.85 
91.85 
91.85 
91.85 
91.85 
91.85 
91.85 
-.--.-
-.--.--.--.--.-

-._ 100.55 
100.25 100.45 
-.- 100.20 
-.- - .. --,.- -.--.- -,,-

100.20 100.50 
100.15 100.35 

99.95 100.-
-.--.- -.--.- -.-

96.50 
-.- 93.80 
92.70 93.-
92.- 92.20 
-.- - .. --.- -.-
-.- -.--.- -.-

-.-
-.-

-.-

-.-

-.-
-.-

-.--.--.-
-.-
-.-
-.~ -.-
-.-
-.-
~.-

-.--.--.-

os • 
A.kcye. Ś'B 

(za 100 rs.). 00 ;::.. 
Akc,eD.Ż. " .. -a.r.-W.loor. 4. 

" • " W.-Byd.500r. 4 
"" "loor. 5 
" " Teres. 1000r. Ó 
"" "loor. Ó 
" "Fabr.·Lódzkiej ) 
" Banku Handlowego 

w "'arazawie250r. 
" War. Ban. Dys. 250r. 
" Ba.u. H:w l.odzi 250r. 
" War.To;v.Ub.odognia 

z w"pl. r8. 125 250r. 
" Wai.Tow.F.Cukru500 
"Uukr.Dobrszol. 5OOr. El 
" " Józefów 250r. ~ 
" "Czersk 250r. g., 
" " Hermanów250r. ~ 
" " :t:.yszkowic.250r. E 
" " Leonów 250 r. ~ 
" " Częstocice 250 r. $ 
" T. W.}'. Stali lOOOr. :* 
"Tow. Lilpop, Rau i 

Loewenstein 1ooor. N 

II Tow. Zak1. Metal. B. ~ 
Hantkew\Var.l000r. tl 

" Tow. Zakl.GÓrniczych ~' 
StarachowickichlOOr. 

" Tow. War. Fab. Mach. 
Narz.Rol.iOdl. 1oor. 

-'-

-.-

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

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

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

" IV arB. T. Kop. węgla. i 
ZaktH utniczych25Or. 

" Tow. ZaJd. Prz. Baw. } 
Tk. w Zawierciu 250r. _._ _._ _._ 

" Tow.Eaz.iEażni 100r. _._ 

. ,y a r t o li ć k u P o n u: 
LIst. ZM. nowrch •• ' l 39il0' Ohligówskarb. 1011/10' 

" "m.''iars~.8.hlI126~fs, Poż. prem.lem.234Zł's, " .11 !lI. ŁodzI. . ,8Slll , " "Ilem.lóI /5' 
" likwld. • 342/a, 

Za Prezesa, Dyrektor H. Konstadt. 
Dyrektor Biura A. Rosicki. 

ad litQ)gr;,i~csD1 j tłrukallm 

2. @{'t:~f~O'l'Uóf14~'ił/O

wykonywa wszelkie roboty w zakres 
jego WOl10dząoe, po Oe118,011 

umiarko\vanych. 
__ 1fT ykotla'lłie p'łłfl,kt'i,altłe __ 

Polecając się ln.skawym względom Sr;. Pail 
mam honor zawiadomić ze po powrocie 

z 'iVarszawy otworzyłam! AKUSZERKA 

R. WELLER PBACOWlfl4 
SUKIEN I OKRYĆ DAMSKICH 

. przy ul. Piotrkowskiej N. 257 dom która praktykowała. pod dozorem znanych 
braci Schroetter w lewej 3-j oficynie. profesorów-akuszerów, pojmujq,ca dobrv.o 

Usilnem mojem Btaraniem będzie zado- swoją, sztukę poleca swoje usługi brzemien
wolnić Sr;. Panie prgdkiem i starannem nym i chorym kobietom. Mieszkanie uli-
wykończeniem roboty. Ceny nizkie. ca Piotrkowska, dom Wielmożnego Bech-

Z uszanowaniem tolda prawa oficyna. na l-cm piętrze. 

~t.. ~ ,z.:t;c,-uxd ;t:.1ta-. Biednych bezpłatnie. 

Telegramy giełdowe. 

Z dnia 4 Z dnia 5 

50.90 
10.30 
41.15 
85.75 

88.50 
91.85 

"100.55 
100.50 
96.50 
93.80 
93.-
92.20 
-.--.--.-

50.80 
10.30 
41.12 112 
85.70 

88.-
91.85 

100.40 
100.15 
96.30 
93.25 
93.-
92.20 

-.-

196.50 196.50 
194.90 194.95 

20.37112 20.3$ 
168.40 168.45 

• • 22.75 22.75 

'HAf!łlit POLSItI. 
DZ1Ś 

Noc Świ~tojafiska 
Obraz ludowy A... Staszczyka, 
w 5 aktach z tańcami i spie
wami. Początek o godzinie 

5-{"j po południu. 

TBATRVICTORIA. 
TOWARZYSTWO 

ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH 
pod dyrekeyą 

J ózafa. Puchniawskiago. 

w Niedzielę, dnia 6 stycznia 1884 ,r. 

Wielki Bal 

MASKOWY 
GALOPADA KOMICZNA 

odtańczona przez całe:towal'zystwo, 

układu Edmunda Eubich.: 

CEl-i"Y MIEjSQ: Loże na 6 osób po 
1'8. _5.20, Loże na 4 osób po r8. 4.20, 
Wejscie .na salę 1's.105. Amfiteatr kop. 40, 

Galerya kop. 20 .. 
Początek o godzinie lO-ej. 

Redaktor i \Yydawca Zdzisła,"· KUłl\kowskl. ]ł;o:mO.1leno 11;6H3YPOto. JIo~ab 24 JI;mmopa: 1883. W drukarni L. Krukowskiego w Łodzi. 


