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Dnia, 8 Stycznia.

d. 27 Grudnia (8 Stycznia) 1883-4 r.
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CENA. OGLOSZEŃ:
Za jeden wiersz petitem lub za jego
miejsce:
'
Zwykłe ogłoszenia: za 1 raz 7 kop.,
za. 2 razy 13 k, za 3 razy 18 k., za. 4
razy 22 k., za ó razy 25 k., za. 6 razy
28 kop.
Nekrologi: za każdy wiersz 12 kop.
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop.
Stałe 3 wierszowe ogłoszenia adresowe rs. 2 miesięcznie.

z i:

Rocznie •
Półrocznie

rs.9 k. II
4 k. 50

Kwartalnie

" 2 k. 50

w Kr6.1estwie i Cesar~twie:
Rocznie .'
Półrocznie.

~

rs. 12 k. -'
,,6 k. 50

. . . .

pismo

Kalendarzyk.'

przemysłowe,

handlowe I• literackie.

Biuro Redakcyi i.Adrninistracyi

Dziś: Ś;go Seweryna.
1JLICA CEGIELNIANA Nr. 2'ł'1/b.
Jutro: S-go Marcyana.
Wsch~~ sl~ńca o godz. 8m.II. Zachód o godz. 4 m.- A (l r e s t e l e g r a f i·c z n y:
JiuIakoVlski, Łódź.
Długomdma godz. 7 m.50. Przybyło dnia godz.-m. 13

ROK

UBIEGŁY

Ipierwszym
.wszakże spadkiem liści, za· pierw- cyframi.
szym pOWiewem ostrego wiatru jesiennego,

ZE STANOWISKA .EKONOMICZNEGO.

Będą, to

. O~łos~enia przyjmowane są: wAdministI:a~
eyl Dz~enmka oraz w Biurach Ogłoszeń Rajchmana l Frendlera w Warszawie i w Łodzi.
Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie
będą zwracalle.

liczby porównawcze kur-I"

só:vweksl~wychi papierówpublicznych.\Vniokatastrofa wybuchła .. Efekt jej by1 za sil- ski .do 'H;torych cyfr:y ~e doprowadzą, nie są,
nym, dla tego, że był przewidywany. Runęły pomeszaJą,ce. - Bo Jezeh przed rokiem o tejże
gmac;hy~ ktÓly?h zawalenie się bylo kwestyą po~:e pl~cono za walutę niemiecką 50.45, to

KORESPONDENCYE.

:Pl'z~d.-nami.Księga. To "księga główna," c:~su. Ze w rumach, l{ogrzebaly ,niej~dneg~, dZlS nalezy zaofiarować 30 kop. więcej na 100
Petersburg d; 30 GrudIlia. 1883 r.
a na'meJnadpIs "rok 1883." Przebiegamy ktory na ~epszy za~łuz~l los, ktory ywobh- markach. Tyleż a raczej w tym samym stoZ na~lnewskiej stol.jcy witam.0rgan 'Polski
szyb.ko :P9jedyń:cze k.arts:, abyzatrzymac się 1czy-wsz y ~Ię stra~ll rownowagę mIędzy za- sunku zdrożaly franki. Kurs ostatniego Gruna .Jed~eJ, .streszczaJąceJ wszystkie. Katta u:larem l czynem. s:nJlt~e to .bard~9, .ale d. 1882 l:.. :V;Ylloszą,cy 40.75 za frank, niższym z~~zynaJą:cy wychodZIĆ w og~llsku naszego
to zysko",: 1 strat.' Przedstawia się źle, bo meodzowp.e. Kto plagme doslę~ną,~ str~- byl o~ dZlSleJszego 41.05 kop. za takiż frank. plZemysłu fabrycnego, w ogmsku uwaźanem
przeważaJą: straty. Sporo ich wszędzie' na- n~ych ';Yzyn ~ła~'Y l~lb fortun~, wIedzle.ć WI- GorzeJ pr?porcya ta przedstawia się dla fun- z~'ykle za niep.ols~e. Po zwalczeniu wszystkf!-żd~m polu (lzlalalności ludzkiej, ale 'naj- ~el1, ~e znajdUJe ~lę n~ k:·allcu,. z ktorego tów szterlmgów. Różnica na niekorzyść tego kICh tr~dllośCl . n;eodłącznych od naszych
WIęcej na polu gospodarstwa spółecznego. n:e!Ualllnego od\\IOtu, Jak ZWyClęZtWO albo rok~ 10 kop. przeszło naŁ. Wyją:tek sta- stosunkow, ~ad~mem waszem będzie. zaJ~d~n kwarta~starczy.łby za lata. Echo skarg Iuma:,
. .
'._..
nOWlą: tyl~o guld.eny, .które pTawie·o "1/'1. kąp. pewne k~zewlellle narodowej kultury przedZWlęC~Y z kaz~ego,wlersz3:jkażda lit.era, cy- ~ Jednak, głęb1eł z.astanawIa~ąc SIę, nad n~ g~~eme sta~lały. Zawsze 1:y10 jakieś po- mysl~weJ wśród ludności kraj.D'~ej w ogófra kazd.a zdaje .Slę srogIe zawodzIĆ. żale. ubiegłym okrese~ll zyCIowym, ~le 111.0Zemy kIe":lenstwo lluędzy walutrulll austryacką: i le, ~zeb! tylU ~posobem dowlesc, że z jeWszyStkl~ sprzys1ęgly si~ ży:wioły, aby rok zanadto :'ozpaczac. Dobrobyt me wZl:ast,ał rosYJską~
.
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"
wyso CI nowoczesnych zasad
lll&lorum." ;Narody me m3:Ją s~ble nic do ~u, :?ltU,~y me tworzyły .SlęW CIą,gu l!lleslę- gdzieindzie' rakt ku·e rok ~lbi'egJa' o Sl,~ ~k~llOlmcznych, ~to~'e g~oszą to!erancyą: dla
zazm'osz?zema.. .:reden 'traCl ~elllaln.ego sy- ey, lOZWOJ przelllysłowy. zatrzym.ał Sl~ tro- czony być~o~inieI dJ bardzo dob
kazd,ego,. co sWOJą ,mtelIgencyą, l pracą, pl'~y
na, (~rugl~l:adzleJe pr~yszlo~Cl, trzec~emll'-:" chę, sł0'Ye!n puls ru~h~ l?dustrYl, tęt~llł d~- bo wszelkich walorów- z malami l?ardz ' y~ czyma, SlEJ do ~goInego dobrobytu kraJu.
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cząc zarazem IchJ ;dobytek,
czwai'ty sklada y e s lacono, c7:yez~meJ y o zaToblOno? jednak dowodzi? Br k
. ed" b' " "'b
' zy 1 r~zW?J, naszego przemysłu faofiary na ołtarzu epidemii i tak bez końca Reakcya stała SHil komeczną" l'ównowaga Wll.- ku inic at ' o'~ u, pI7: JflęoŚl~Icow7k ~a- ~ryczn~go, JeślI '.i1stanowicsię glębiej nad
mogli~yś~y s~lUtną;. tę. kroni~ęprow.adzi6.runk?w eko~omicznych ~i~odz{)wną potrźebą· cej inte;es6w1;rze~~t~~ia ~~ ch ,~ki k~l 3:J Jeg~ llledługą historyą" jes~ w:ynikieul tylu
Ogrf!-llIcz~Ją,C SIę na Jedp.ym z Jej, r?Zd~laJ:ÓW, ~a.:uka to, me. b~z korzysCI ~a tych zwlas.zc~a, ryzyko a szukaj ac ch t\k~)~ e h w~e, przypa,dk?wych. w.a~'Unkow, ze ~e można go
na Jednę,) ,czlJ,syeczce, tyl~ w mej w~dz~my k:or~y OsleplelU po:v?dzen:~~:l zapomllleh o mniej procentowych lokal.
l wnyc c OCnazwac . ~aczeJ, J,ak tylk? lllenormalnym.
~zarD.ych pu.ukow, tyle uJeJllllych ZJaWIsk, gralll~ach,po za !rtOle w:rJsc trudno. ~?n
l . . '
"
~ak~ taki podlegac on moze częstym przezęnl1mowoli wzrok odwraca się od tego cip.- rodzaJ memento Jest ZbaWlellllym pod meJe-. To tez .walory procent~we 'Y porownaIt,lu sllelllo~n, czy to w. skutek nadprodu~cyi,
lllnego. obrazu, W którym trudno dostrzedz dnymwzględem.
z_ kursallll ze~złorocznel~l,. mlll~Jsze ~ub :VIę- ?zy t~z w. skutek llleostrożności w braniu
ch?ć Cleń światła. P~'zyz!la6 ~la~t:Zy, że ro~ . Łó~ mirr;o to. dotą:d dała dowody "so- k~ze w:y~azuJą pr~ewyzkI; ZIemskie
.hst,Y l~dz~elalllu .kredytów. Zważmy., tylko, że
ubległy'odrazu zaP?Wledzlał.slę zle.. Za.Wl~ lidllO~Cl," ktom naJwyzszy naszemu :Manche- 1/0'. Ll.::ty m'oWalszll;wy 2-23/4%' ~lkwl- dZIęki :wy~okll~ cłom ~chodo"'Ym, przy uklana. ~ytuacya ,polityczna~~ała SIę coraz strowl .zas~czyt przynosi. Nawet najmniej d~cYJne lIsty 1)0' ,Pozyczka wschod1lla 3%. stanowlen:u ktory~h mlaI~O na widoku przebardzIeJj na g~?wuych ~argowlskac:l jedno łat":?~lel"ll1,llawet najczathiej patrzący pe- L~sty m. Łod~l, kto~'e zyskały na popularno- dewszystklem,l)~Wl~kszeme dochodów skarzapyta~le: p~koJ czy wOJna;> b:yl0 Clągle po- symlS?l zaprzeczyć nie mogą" że "plac trzy~ ŚC1, notowa:lo.
bu, nadto, dZIękI Cl~glemu ul)adkowi kUl's"
w~ar~aJącą SI~ ~elodYl!:' Pam~ętnym szcze- mał SIę doskonale.""
30 Grudllla 1882 r.
29 Grudnia 1883. ~laszego znaku zallllenne~o, powstałYw kr
golnie był mIeSIąc maJ. Na Jego schylku
Zasady p~rzezornośCl głębokie tam zapuI Serya 8 2 . 5 0 8 6
JU zakład! fabryczne, ktorych W)'-twory m
spełnił siEi) j.eden ~ faktów ;poli~ycznyclt l?i~r- ściłykorzeni;-. Mim~ burzy, mimo gwałtow- II Selya 82 ,
84.50
gly rywalIzować ?a weWlłętrznych rynkaCi
wszorzę.dneJ WagI. Speł1llł S1ę SpokoJllle, nych wpływow zarowno wewnętrznych jak m Serya 81.75
83.50
zbytu z wJ:l'Obaml zagralllczuemi. •
p0'Yażllle, zca~ę pompą c~asów odległych. zewnętr~l1ych, całoś6, jest ni~~a.TUsZO~ą,j. ster- Pożyczki 1?l'~miowe pierwszej emisyi o 3 O?okne .lllez~aczu~~o ,~ stosu~ku., do wy.
ObIecywano sobIe po mm wIele.....
' c~y ona Jak ~l~~, ll1?ze bez 11SCl, ale Jak dąb ruble, a clrugIeJ o 2 ruble droższe.
twalz3: J og!oll1neJ ilośCi towarow, zbytu ic]
Na żadnem jednak , polu różnica nie 'est w haJu, lllaJą one wprawdzie]fl'zed sob~
. Jeżeli handel.. i przemy~l b:ył l?rze~ lllezł3:many 1 ;mezgH;ty., .:rak ni~któ~e metal~
pIerwszą połowę roku w zaWleszenm, Jeżeh zyskUją na SIle po prob16 ogmoweJ, tak ~ez tyle znaczną jak na polu akcyj WObec;v obszern:y ry?-ek zbytu.w Cesarstwle,lecz tam
w obawie nieprzewidz~anychwypadkó:v 'p.rzy~ Łó~ź, wys~edlszy. cało ',~ osta~n!e.g? .przesi~ sokości r~llt;', podnoszące; siEi) ·zwykle Z kat spotyka~ą, Sl~ z silną konkn:t'encyą miejsc?brał postawę wyczekuJą,cą" to w drugIej Jego lema, dOV.-:lOdła te~ pOtęgI, ;0. ktolej .sWladoml dym rokiem Jaką papiery te odrzucal 0- wyc~ "p;ob?w, a na~to mają do walczellla
połowie znajdował s.ię w obec większego jesz- rzec:-y: mgdy me WątpilI. :ą::wmtesencya k-up ze stron~ pewnych sfer był dosyć l~t~.r- t,me:lalezyc!e uorgamzowa1l6mi stosunkami
cze znaku: zapytallla. Pl~zemy~ł zwłaszcza. k~~Iecka PQleg~ na tern, aby, met:rl~oza:'a- cz;ywymi l)odwyżki zaś km-sowe tem łatwie'ed~to~wemI.
~.
.
zdradzał te sympt,omatYJedneJ ze znanych bu:c, ale zaroblOne utrzymac. Łodź, ktora sze do pr~eprowadzenia, ile że waluty zna~- . Jezeh . z~te~zwr,o~lmy~wagę na te una tem polu choro b:. nadprodnkcyą,. Ozyż ta~, długo ~a]foznawala, tę ~lotą: maksymę, dowaly SIę ,w l'ęku nielicznych sprzedawcó~ Jemne Vi al.unkI, ktOle. pOlllekąd są przywini6 o to p:odu~entów? Bynaj~niej. A więc dZlS zupełme Ją: zroz~llllała l wykon~a. " którzy do,,:,ol:n e ~yktowali ceny. Skorzystąl' c~yn~ wylll~ł~g~ Obe?llleU ~as i w ~'aj:u
kogo? Spozywcow. Potrzeby ICh zmalaly.
Charakter ekonomIczny, roku, to blel'llosc, z tego najWIęcej akcye cukrownicze mnie: plz:sIlen~a, .J~zeh d~eJ nastą,pl poprawlellle
U!odzaje hyłyzłe, nawet 1:a:~zo złe.;Na do- ~si~owanie konserwacyi, zyskanego, a nie. dą,- szych za~ładów. Akcye "Józefów" zyskaty k~su, ple11lęzn.~go 1 prz~z ~o uinożebni się
mlarzłe~o,nil:t.ura?:yła~o~~eJszą.~lalllnych. zelll~ d~ nowych zar~bkow: W o.bec t~kl~g? 80 rublI, "Łyszkowice"50 rubli. Z drugie· plZyWOZ .~oWal?W z z,agIalllcy, to łatwo uN'I1 glebIe sąSIedzkiej ,b~JmeJ.sze nlZ u nas wy- poloze~la rz.eczy, ~lll o tworczośCl, am o ml- strony walory przemysIowe żelazne dotkliwi~ przytomlll\~~ble mo zna . odwro~nł!l, - stronę
rastały plony. Stra~lh~ms: J.edną z podsta:v cyatywle, me. l~oze być mowy. '1'0 co stw~- spadły. A~cye "Lilpop Rau" o 550 rubli na o,:;go szy lego rozWOJU pl~zemysłtl fanaszego handlu, naJ.głownl~JSZą .po~ycyę bl- rZ0110 na nlWle .handlowo - przernysIowej, sztuce ty:slą:cznej. Akcye fabryki stali o bIJ cz~e~~. powst~łeg? na ta~ 11lenormal~yc.h
l~l!: eksport. Bo Jakkol:Vlek mewIele było O?y stwor~onem ~e ).1yło .. Restrykcyą: tę roz- 650,rnbh ~a sztuce tysiącznej. Akcye fa- oSl~oViac,' . ~ akkolw~ek :Wlęcp?pra:WI~11le
zIarn.a, a1~ było go ty.I~, ze starczy~o~y dla C1łl;gamy 1 na społki rollllcze. W skazowka, bryki machm rolniczych o 40 rubli na setce. ~ursu pleklęz~leg.o, prawd?pod~~11le me Je~t
nas 11 dla Innych. ,Ium Jednak mogli SIę bez ktora wyszła z ł'łocka powinnaby skutkować. 2la to akcye Starachowic podniosly się o Jesz~ze ta blizkiem; okohc~nosc ta zwróCIĆ
n~s obyć. W ś~ad za tem obywano· się bez T.am szuka? nale~ .. kolebki dom~w z~eceń 40 rubli., l\;fało zmienione kursy wykazują: ro~mna uwagę.z3;rowI~o~ero~ników' poliwIel~ rzeczy, ~~oreb! w leps:z:ych cz.asach sta- lll~f~rtupn~J pallllęC1j ztf!-mt.ą:d tez naJ b~r- ak.cye m'og zelaznychj Warszawsko--Wiederl- ykI fin~usoweJ, Jak l pOjedynczych przeły~ s;ę ba;r.dzl~Jp'oZi~~a~eml. WIe ? ,te~~eJ dOSWl~dczonerozlegaJą, 8l.~głosy. Powla- skIe tylko zdr{)żaly i o niewiele Terespolskie. mys .OWC?:V',
.
~Is:i.l~a 10ZWOJU, p~z~mysłowe~o w inJJodz. "WlelklCh 1 mllleJszych fabrykJuz ~Ie ~aJą, o~e,ze na zas~dach proJektowa~ych ~~Za to akcye bankowe pokaźnie poszły wgóoblegano .. 'Oes~rstwo me wy~yłało Jazonow I owdzie przez ludZI zacnych, dobrej woh 1 rę. Akcye baukuDyskontowegoo 19 rubli nlc, aJach,8zczegolllleJ w AngliI, przedpo złote runo, ~ak ~oprze~ kIlk~ bywało la: chętnychdóuczynku, s~ólki rolnicze są,. fik- (d? 330). Akcye banku Handlowego w Ło- s aWla, dalek? zdrowsze zasadJ:, a chocia:ź
m
ty.. ~udzono SIę, ze,poW1~o llledług~ byc eYą, potw?rem ~konomlCznym, marzemem, dZl ?25. Bardzo znaczni!l podwyżkę, bo.38 ~o~kurencya J~st tam dal~ko, wIększą,. łl: le,pleJ., ;Tymczasem, "batl:J,l~ony robotll1cże'~zaba,:ką, mebezplec~ną"bo odstręczają,c~ od ru~h na sztuce osią,gnęły akcye Warszaw- zeh ~ f,as, to Je~a~ .połozellle ekonollllczne
Uleproznow3;ły. NIe zmmeJszan~ J?Tod;rkcyl p~w.aznych .w,tym kierunku st~ra? I:3wlat~e skIego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. ma l a .~ko po:vazll1~Jsze l)odstawy, bo przew obec ~aleJą:cegozbytu. ,ZmllleJszyc pro- w~rod rolnikow umysły 1) USIłUJą, OdWl'ÓCIC'"
'.
mys 01VleC paJ~c przed sobątl'wały system
dukcyą, .Jak to. łatwop !i'!edzie6!', Pisa~z, ble~ sr:rawy'~ fał~zywej drogi, n~ której się b Zimy~amy na ~en~ ,~a.szą, .kSlęg.ę. Mogła- gospo~larst1;-a fina;llsowego., i P?lityki hanpo~ta ~le.zla1llle swego .plOra, .chocby Wle~ ~naJduJe.: ~lgdzle deklamacya 1 napuszona bY W ę?eJ nalll.spI~Wl,C ,zadowole!l1a.Mogla- dloweJ, ~loze w:dł~g sW?ICh~lł materyaldzltt~, . ze Je~o . utwory me :przejdą, clo poto- fraze?log.la. me wyrżądzają ~akiej hzywdy,ja~ ·lcl~:kl~ /3:wle~ac Iozczarowa~. lV~ogł~by n~ch,plzy ~an~ośc: k~pltału l dostępności
mrrosCl, rzezbIarz me rZUCI swego dłuta w dZledZ1111e prasy ekonolllicznej paczac llaJ~ J
. J c 1 gOISZ~. Ko~tentuJąc SIę skro- kredytu, ogramczyc. SIę W zarobku tanio
ę
ch?cb;rnie
jeg?
zd,rowsze
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WYJilil~ 'z glębm pracowm;. fabrykant me llllary.PohtowameJU l środeczkanl1 domo- c~·ko na~ITel! ze k~la l)OstęP::' WCląZ SIę obm- pomocy uł~twIen
dla zbytu na, wszystkIch
za~Ja;ie za~a~u, choćby pewnylll b~l,. że to- sla k~esty.a kredytu rolniczego i polepszenia c ~ą;, .pos .:' aJąc ~OIaz da~eJ IydwaI: zdobyc~y lynkach śW.13:ta ; " .
' .
war me ZnajdZIe zbytu. QkolIcznoscl prze- losu Jednej z podstawowych klas spółecznych, l~~l}izaC!Jnych l ~apowladaJąc erę P?mysl- . \Vysta,,:~aJą,c . rOZ11lcę warunków, przy jacież bywaj2!l nieubłagane. Następstwa ich zalat,,,iol1ą byc nie może. Oby usiłowania . CI1 glUntowan,eJ na zasadach, UCZCl":'yC~, klCh . rozwIJał SIę przemysł' fabryczny zadają: się od~lec"można zyskać .p:."ol~gatę; wnadchod~~?yinl'oku podejmowacsię mające,W/llil ę tego d.ollloslego poslanlllctwa, J,ak~e gr.alllcą:. ': porównaniu z naszell1i stosunka~e uS!ln~c lC~ mepo~obna. OgIen Z~l1szcze- były b!ll"dzleJ udatIle niż dotychcza~owe. ' ~,ala e~onom~czna. dla n3:sz,eg~ szczegolme lD.l, zm1erzam do tego,. ab:y przekonać, że
matlil SlEJ meznaczme tylko, bo me było. Szkic ten dotknąć mogący zlekkazaledwie po eczellstwa l kraju spehllac wmna.
m~zawsze gor!!:c~kowa dZIałalność ekonQw~at~u, którego podmuchyTo~niecilybYll~o- puukty wyłl!;czne ruchu rocznego, choćby ju~
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~ll~czna ma dla' Jeąnostek, fi: :tem samem
~l~me. Owsze~i }:!ogodne lllebo}yukuJ,)le" dla zwyczaJu zaopatrzyć winniśmy kilku
1 tlladobrobytu .kraJu doąatllle skutki. .
męznego, zdradlIwa nawet obfitoścJego", Jak
Po, długoletmm zas~oJu we wszelklCh
rumieniec na licach
l.lkryWaly .1) Lua.wik Górski w
prao w 1N:w:e" n'o.
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gorszych czasach sprzedaż detaliczna w mao. Elnieh trzech lat fmchych zmniejszyŁa si4J zna- km:b wsysana jest szybko przez knoty ,a czności; o,:sz~m starani~lll je~o będzie wygazynach bywała zwykle ożywioną, nie mo- cznie u wszystldch hodowców: a polepszenie, jako uboga w wysoko wrz~1ce węglowodory, trwa~e. dązeme do wyrowna!ua tych sprzeżemy się spodziewać rychłej PO!)l'u.wy w snm- jakie nastąpiło w tym względzie pod wpŁywem Rpala się hez zwęglania knota. Nafta ta zapa- cznOŚCI w. duchu obywatelskIego zespoLlllia.
0
Poczytujemy przytem za rzecz konieczna
tnmn polozeniu gospodarstwa narodowego. ~nokrej tegorocznej zimy, cłu, się uczuć dopiero la się przy 285 C., a amerykallska przy 255°,
Kl:edyt. ,,,:ckslo;vy ~ każdym clnie;n więcej wi>~'zyszly~1l roku. . Jakość. welny tegol'?~ co czyni ją, mniej niebezpieczną,. ,V lampach sp~ostowac niedokładność, jaką, - mimowie:
zmka 1 me dZlW, ze kasy zaklatlow kredy- -czueJ będZIe natOlll1ast o WIele lepszą mz dObrze do niej zastoso1Yanych pali się bez dmel_~aJI)ew:ne-lllopellliła "Lodzer Zeitung,"
w o~'~s emu. ce u naszego wydawnictwa. Po
tvw}'ch oMltują w gotowizn~, i że stopa w przeszłym roku. Nadzwyczajnie sprzyjaj:!- żadnych niedogodności.
raz JUz drugI gazeta ta utrzymuje że pismo
procentowa jest li nas stosullkowo nomi- cemn stanowi pogody zawdzięczajl1 hodowcy
Fabryka płynnego kwasu węglowego. W Nie- nas~e wycho~zi6 będ~ie sp~cyalnie' dla tutejlllllnie nizką; m!mię nominttlnie, ho w rze- wszędzie dohl"f), paszę, skutkiem tego welna
czy samej z nizkiej stopy procentowej mo- rośnie jeduostnjnie. )Vadliwolić naszej prze- der-Schonweide w Saksonii istnieje oa roku szeJ. ~Ud~lOŚ.Cl rdzelll:18 ~raJo:vej.. Tak bynajgl1 tylku kol'zy t,' lil'Illy pierwszorzędne, SZlol'o~znei weluy l1ochodziht z suszy wiosen- fabryka płynnego kwasu węglowego, naleźąca mmeJ ~lle Jest. "Dzlenmk Łodzkl" wychodzi
kt6re 7.nD',';:~ w d'Fc'j chwili nie widZi); po- nej a ztąd' niedostatku puszy, dopóki później <lo towarzystwa. akcyjnego. Wyrób ten ma ~n~ kaz~ego,. kto go ~zytać zechce; a jeżeli
trzphy lwr:,,·-:taćz ukazywanego im z anfania. sze dmizcze nic pokrzepity roślinności. Uwy- największy odbyt do lJrow:i.rów piwnycl1. JUz ~?IlleCZllle cho~Izl o to, dla kogo miaPrzy t.l, , ;koliczllościaeh i po realizacyi datniło się to ,wyraźnie w jakości wełny i wy- K,vtLS węglowy zostaje wydzielany z odpad- nO~VICIe '.vydawane Jest nasze pismo, to doków marmurowych i zbierany bezpośrednio daJemy, ze. obok tubylców, ma ono głównie
mocno kryl. '(lWanej nowej 6-pl'ocpntowej wolało pl'zc'\\"~ w jej 'wzroście.
renty złotpj, okaJ:ala. się możnośó pl'zysb1Tego roku jest wszystka. welna równa i do- do flaszek z lanego żelaza, które wytrzymują n~ wzgl.ędzle h~dno~ć, która nie będ~!c l'dzenpienia do częściowe~() 'wycofania z ohiegu lirze wyro::;ła: Dotą.d malowelny naladowa- ciśnienie 250 atmosfer, chociaż ciśnienie Ule krn:Jowfb bhzką Je.s~albo być powinna;~O,OOO,OOO ruhli kredytowych, tak, że w da- no na ;Jkrety. Strzyż owiec odhyła, siO tylko kwasu tylko 80 atmosfer wynosi. Niebez- całkOWItego ~espolellla SIę z krajem. ]}famy
lIej chwili suma ohiegn pieniężnl'go wyra:~a lULd rzeką.·l\[urra:r, na granicy między Austra- pieczelIstwa wybuchu nie ma zatem żadnego. nawet wszelkIe powody mniemać, że tutejsięweyfrze 1,100,000,000 ruhli papierowych, lią Południow:}; i Nową, Południową ,Valią, Największymi nabywcami wyrobów tej fa- sz:: lu~lność obccąo pochodzenia, nie inaczej
Odbyt lUie- pOJm~Je wydawlllct,,:o nasze, gdyż w tych
przedstawiających według obecnego kursu tudzież na. sLhIlej północy Australii. \Vszyst- hryki i'lą browary angielskie.
2313/~2 PUlSÓW aIlg. za. ruhel=Gl kop. me~ kie inne okolice A;lstmlii spó~n~ły się pod SięCZ11y ·wynosi 1 1°00 flaszek 1)0 8 kilogramów wlaśme sferach przyjęte ono było z całkowi
tal. właśdwietyJko wartość około 660,000,000 tym względem prawIe o caly nnesląc..
~ (16 funt.) każda. Staraniem spółki jest tl'Ż tem uznaniem.
ruhli. Na tcrażniejsze poln~el1ie: snać ta września 1883 roku (~deszlo .0krętaul1 noweJ dostarczanie kwasu węglowego w małych na- otwarcie telefonów w .Łodzi. Przeszłej
cvfra wystarcza, ale jeżeli obroty ożywią welny z Port-Adc1alde (gło~YllY nasz port) czyniach na potrzeby domowe.
&Tody, 2 S~y~znia r .. ~., miało miejsce tak
się, a przemy>:}owcy i kupcy zaż1ldajq, za 7,934 hel w~lny do IJomlyllll 1 26~ bel do Melpośrednictwem kredytu gotuwki, cóż w ta- hourne. Plerwszy z tych ladllnko~v odpłynął
Tygodnik przędzalnictwa i tkactwa. Od l zwan? l)l'zYJęCle stacyI 1 wszystkich linii tekim razie hędzie? 1YsZ~1k memlica l apie~ na p~l'owcach, ahy s ę dostać na ;h~tol~ad~we b. Jll., i r., wychodzi w Lipsku niemieckie lefolllcznych w ~as~elll mieście przez osoby
1'owa, według Ukazu z 1881 1".. zaprzestała targl welny do Londynu. 4-go I azdzIenuka pismo nowe, poświecone przędzalnietwu i tkac- ku ~emu z. rayllellltt .Rząd.u ,wydelegowane.
praeowa(:; 11~i. korzystną realizaćyą zagranicą oclplYlu!ł ()kręt żaglowy"Pakwall" z 4,000 l)c1, twu, pod tytułen; ,,\Vochenschl'ift ful' SIli- Takle l?rzY.Jęc~e ~gramcza SIę na urzędowym
nowej emisyi }}ożyczki dla pomnożenia obie- [t wczoraj (5 Paźdz.) "B~ltana". '!' 4110. bel! nnet·ei nucI 'Veherei." Redaktorem jest Teo- protokole, OPls~J/!cym dokonane roboty tak
gn piellię:imego, trudno liczyć. \V ta.kil.n oba :- Purt-Augusta (l:aJ~,ardzl~.J n~t pllłn~e flor :Martin, fL wyr1awctl Emil Herman. Cena pod względem ICh urz:ylzenia mechanicznestanie rzeczy stopa pl"oeentmm chyba sllllle pOIOJ':Olly port AUi'ltr~Ju l olndmoweJ w pol- kwartahm pisma 2 marki. Pismo to ohej- go i ich rozkładu na stacyi centralnej jak
podskoczy, co znowu może WI)Jywać na za- llOc~ym kO!IC~l ,zatokI Sp~ncer'a). Ok~'ęty ~ te 1Il0wać ma wszystkie nowości i sprawy do- również co do długo~ci linii i w on-ói~ catamowanie działahlOści ekonomiczIll'j.
są pWi"WSZ!'llIl zaglowcaml w tym sezome. h,a- tyeząee przędzalnictwa i tkactwa, oraz ohja- łego stanu sieci. Delegacya ta :Mini~tel'vum
Spraw 1Vewnętl'znych (Departamentu 1'e1e~['tlk żle i tak uie dohrzw tymczasem owe żda hela ma warto~ć ] 5 Ł. Odpłynęło zatelll śniać potrzeJmemi rycinami.
grafów) winna skLtdać sie w Królestwie Polspalenie 30 000 000 ruhli ];lt}iierowych, ani nowej wełm za 244,f365 ł.:.. Główna ezęść nallil. jotę nie' WpiYlH~łó na polepszulliE; kursu szej w~lny. od~jdzie .jednak (~opier~ z kOllcem • • • •e.MIiIl@lI!f• •IIIIlII.!lIIW!lltl!:iillllll• • • •IllllIIIi&llI!IJllskiem: z I~aczelnika ~'elegrafów Okręgu
WarszawskIego, mechamka głównego tegoż
waluty rosyjskil'j ZtL granicą, a tl'lIl samem PaŹdZl~rIl1lm 1 w .Ll~~opadzle. \v przyszłym
WIADOMOŚCI I ROZPOBZI\DZENIA
okręgu, oraz z najstarszego urzędnika telei u nas.
tygoclmu zaczynają SIę tu regularne sprzedagrafów tego miasta, w które m zaprowadzono
RZi!DOWE.
Zapcwne wam już wiadomo, że staranie :i.e wełny i odbywają się nast~n)Ilie co tydzie!l.
telefony. Racya bytu takiego aktu urzędo
waszego oddziału poparei~l. przemysłu ihan- Przewillywauelll jeRt, że w tym rolm około
leży w warunkach układu z, Rzadem
dlu u centralnego tntejf,zego komitetu, LD,OOO bel znajdzie się co tyllzie!l na tutej** Departament telegrafów zawiadamia, że wego
który
poi'ttug koncesyi, tylko najleps;'y d~
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kore::;polldellcya telegraficzna pomiędzy Row przecl 111lOCHl zac lOwallla (O yc ll'zasoweJ
-'
stopy cł11 l kOI). metal. od puda węgla kam.
Niskie ceny w Lomlynie będą miały wplyw sytl europeji;ką i Kaukazem a krajem Tur- dziś system telefonów, a mianowicie system
zagranicznego, pomimo silnej opozycyi 78 na naszą l'iprzetlaż, i dlatego oczekiwane S:1 11 kiestallskim, która dotychezas nie mogla "Bella" zobowiązał się pl'otegować, jaJwteż
strony Ilrzec1siębiereuw górniczych kI·aj 0- nas ceny nizkie.
tym prz: padku hędzie odhywa(: się inaczej, jak tylko drogi! pośre 'y tem, że Towarzystwo eksploatuji1ce telew)"Ch, oraz utrzymania wązkiego toru sze- mniej sprzedaży na miejscu, a tem więcej po- dnili przez Ekaterynburg, Omsk i Siemipa- fonJ: w c.alem P!1l~st\vi~ Rossyjskiem jest jerokości drOgi żd. :Fllbryczno-Łóclzkiej, 0(1- szlą sami hodowcy do Londynu. Dotl1 d btyilsk, obecnie po zhudowaniu nowej linii dyme uzytko'.vI~Iklem l~h 20-letnim, po któniosło pożądany skutek. Kwm;tya podwyż- przybyło maJo kupców z Europy, chociaż 'wie- telegmficznej z Perowska przez Kazailsk rym to tel"lllllue cala lllstytucya przechodzi
szenia da do wysokotid 15 kop. od puda lu nich ma tu swoicJl ul>ełllomocnionych do Orska, ułatwioną, zoshlje o tyle, że de- na własność Rządu. Prócz tych warunków
pesze adresowane z Europy do Turkiestanu, na}e!-:1eych raczej do teoryi lub do przysz~
żelaza surowego, 'z propol'cyonalnem llowię- ajentów.
Lonrhu jPst jeszcze zawsze miejseem, gdziC przesyłane bęilą ao Orenburga, jako ao pun- łOSCl, Towal'zysb,,:o Arnerykallskie pod wzglę
kszeniem da od rozmaitych innych wyrodem eksploatac;p ulega kontroli kasowej
hów żelaztlj'ch, spowodmniht l1[L og611lem' Zł'- pnnvie cala tutejsza, wełna wysyłaną była. ktu zbieżnego, a ztamtąd iść hędą już bezgdyż RZl!cl zastrzegł sobie 10% od dochoch;
hntlliu tegoż Towarzystwa. tak hurzliwe roz- :Spodziewać się wszakże IllcW;Uit, że urzl!dzollą polirednio do Taszkientu.
b~'utto, oraz prawo od~upu całego przedsię
pra.wy~ że musiano odroczy'ć glosowitnie do obecnie lJezpośrednhl linią parowców (linia
** Departament telegrafów zawiadamitl o lJlerstwa po ltltach 7-mlU. Odkup ten jednaknastępnego posiedzenia, które wl!tpi\" czy Sloman'a) z każdym rokiem więcej welny pf>jna.~ttHli jel;zcze w tym roku. \Y ówczas po- dzie prosto !lo Hamburga. ,V kttżdym przy- otwarciu nowej linii telegmficznej w Kraju że może bye uskuteczniony tylko wedłun- 0rr
zostaną jeszcze <lo zbadania imw nieumiej padku korzystniej musi być dla kupców nie- Zakaukazkim pomiedzv Baku a Lonkom- lJliczell czystego dochodu; a "zatem wedł:u
nem,
orn,z
w
gub.
Archallgielskiej
pomiędzy
rachunków
opartych
na
książkach
Towt~
dla pl'zemyRłu łódzkiego ważne kwestye mieckich sprowadzanie wełny prosto z Austrarzystwa, te zaś nie podlegaj1l' kontroli pallcehlP, oraz wstU.Wif'Ilit' się do Bauku Pol- Iii, zamiast kupowania z różnemi opłatami m. Sijskiem a Szellkurskiem.
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stwowej, Rprawdzaj:!cej tylko dochĆld nomiW5
skugo o to~ .lhy filI,t ł.JtHlzkal'rz)"Jlllowała ~1{) w IJontlynie. -Większa część wełny odpływa 1li
m#*§ft§
#taeetffKiirlM"f
M na l ny (z a l wnamcntów), który administraskupu. weksle nu.. rozmaite }l~iast::t w . (~e-I teraz l:ar~owcallli, .~tóre ?~eCI~ie regulnrn~~
cya t?le[onów ohowiąz:tIU1 jest przedstawiać
mLl"StWle. Przy tt~l SpOS~JhIlOiiCl }ll'llZyąnJąc,:! \ co ,tYllzlen, w pOdr,uzy .swo,jeJ z m.l,lYCh kOlO, I1lJ
co JllleSH1c.
Towa.rzy~twa hr. Igllatww, })ochlebme wy- tło Londynu zatrzymuJ:! Slę tutaj l welnę zaOpis linij wskazywauych przez inżynierów
raził się o działalności waszego oddziału" hierają. Opróez tego kursuje doi'lYć okrętów
amel'ykaliskich miejscowych i przez przybysta.wiąc go za przykład do lla;ladow~Ulin żaglowych. Przesylkl1 llllhlllków do Europy
- Tutejsza gazeta niemiecka "Lodzer Zeitung," łego w tym celu z Odessy inżyniera. naczelprzez inne Rekcye prowincyonalne.
jest tania: na parowcach 3/4penStl za. funt brut
to wagi, a Wl żaglowcach l/z. pelisa. 'raka jest powitała ,,,.~·dawnictwo nasze sympatyczną nego, także rodowitego amerykanina nie
l cella dla wełny pospolitej (gl'easy), dla, wełny odezwą, za którą jesteśmy jej bardzo wdzię- I)rz~dstf.lwil tr~Hll1ości, g~lyż panowie
zajzaś czyszczonej (scourell) o l/S pensa wyższa.
czui.
mUJ:1 S}ę term rol!ot?,nl1 od pojawienia się
Program nasz wj1lOwiedzieliśmy jasno i t~lefollow w EuropIe l !'zecz swoj/!, przywieWiadomości
Nalta Kaukazka. Badanie nafty kaukaz- zcałą, otwartośeią, zarówno w poprzednich Z1OIll! z za morza, znaj~! dokładnie. \Vs'lekh'j w Eerliuie }lrzcz Tządowy zulład kUll- ogłoszeniach, jak i w naczelnym artykule pier- lako Łódź w, wynalazku t.PIl przyjęła uniaprzemysłowe.
tl'Ollljąey pokarmy i inne powszechnin uży- Wi'lzego naszego numeru. "Lodzer Zeitung" n; na,der waz nI', dotąt1. mgdzie w Europie
wam' prOllukty, dało llastępn.iąe(~ wyniki. nie powiullaby mieó przeto żadnej wątpli- me zastosowane. ZUl1any te polegają na
Tegoroczny sezon wełniany w pnłudniowej ~u Nafb1 Wl'tO przy ]500 0., zaŚ ameryka!!- wości co do stanowiska, na kt!)l'Clll spotkać p~wnych wewnętrznych urządzeniach 111eohastrałii. (Według sprawozdania z AdphLJdy fika pospolittL przy 120 0 C. llierwsza jest się z ni:1 możemy i pragniemy. Stanowisko mc~nych, które. d?z\valają na daleko mniejz dnia fi P.!'źclziernika 1883 roku). Strzyż te- ubDższą w d\.'żkie węglowodory! mające to nie wymaga zreszt:1 hliższych określeń: szeJ prz~str?em 1 z wielką oszczędności!);
gorOt'zna wduy jest dosyć pomyślml dla"polu: wysoki p.nllk~ .wrznn~a, . Szyhko~ć .lld. wy- jest to pll prostu stanowisko obywatelskie. materya!ow l pracy konstrukcyjnej osiąO'nac
dniowo-australskieh hodowców owi~~. ll(lś~ : p!,rwn z l'll'llkwJ .rurkI mIN'ZOlla w 'p~rowna- .~{~o z .takil'.i . wych051z~ zasa.dy,. ten oC!'Y- ten sam skut~k, co i w systemacie dotychwełny nie bt.:tlzie o wielI' wi~kszl!: lIlZ w roku l, ~lln ~o szyb~osCl ,wypł~wu pospolIt~J nafty, WHiCW m.e plO~(J. Illyslee o Ja~lOlllkolwlek czas n nas uzywanym.
Otóż, jakkolwiek
przl"Szfym, 110 liczha owiec, z powodu poprze- Jt'<.\t .lak 4 :.3. SkutkIem t-~gQ nafta ka,u- z<lO"trzalllU lstmeJl1cych, lub urOJonych s13rze-, próby wypa.dły całkiem pomyślnie, przecież
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Zadania tego. b.tw~lI: , ml<iWa~ ,~i!l -l1lUillai w~zplkie projl1kty w tym. ",zglęclzie mniej. w~ę-I stają<;- jedn~k myśleć o tem, coby się lIsku
_ _ -- - , - - - - - - - - - - - straty wprawdZIe, JakwsllIy IHJlIlesh, hez trU-j ceJ praktyczne zasługuy~ na mvzglętll1ll'me, teczmć chCIało.
__ .. __~AUKA, LIT~RATURA. SZ!_~A.
~lllośri obl.iczy(~ si~ <l~tdzą,~dyż.hiją.Oł~G woczy choeiażhy tk~viły \\: nich niedo~lor~, h~ t~
Stosując się do tej maksymy, mUtiimy odII znaczą SIę czarnPlIll krzyZ:t1111 ~Wll'ZO usypa- w zastosowamu dOpIl'l"f) mog:! SIę l1j,nvmć l dać pocbwały wzorowemu "lllac1lOwi szkol. ..
,ne:llu wZl1ie~i"ónemu przez p.oWojciecha Górnych lll.ogi~, I:)lly przeciwnie zysków pracowicie hyć )lop~·awione.
dO~<iukl:mc f'~ę trzeha.
.'
J?-Hllllka propollowah ;talozeme bmra. I;U- sklego: . OpIeka nad zdrowiem uczącej się
Zyskwl1l nwzaprzeezonym nazwac mUSImy JosIPmego dla potrzelJuJl!cyeh pracy, kture mtodzlCzr 1 baczne zwrócenie uwao-i na fipo~i('sz:tj:}ey f:tkt,.!-e ogól ~aezyna. cOl:az .kpiej jednak różnił.ohy się tel!~ mI hiura zał?żo- zyczn~ stronę \\:ychowania zbyt za~liedbaną
Kuk stary u}ll)'ll!!ł, nnwy sit rozpocz~lł. Ba- pOJlllowac WaZll?SC wszelkICh pr7.ed~1~lnerstw nego przed kllku hty, 1Z brałoby w opIekę obecme, zasługl\ie na poparcie i naśladow
nawy ten frazes powtarzl!.i:~ na wylidgi wszy;;t- ;". .O~Jec~lym 1ita:u;,prze.m::slu, a z~tem kor?,):- ludzi zgłasz.:lją,e.ych ~ię, o. tyle, o ile prze- nictwo, gdyż zanieuh:mie .to w.y~laje opła
kil i:zaSOpisIlla. A jednak ma 011 swoją nt- sCl,Jakle I~rzylpesc ll10ze Jed~ogze1lle drolJlllHJ- konało h,}: .nę o l~h Istotnej u~d~y, on~z Rtl!-- kalle owoce; Pl"yw[ltn~ ':lęC USIłowania pe''''l In·tu, jak wiele zr('~zhL rzeczy lmwta- szych karntlllow
p~n:o.Gą; .sp?łek..
ralohy s15~ <~l~ m~h o pracę,. m~ kOlllec:mIe dagoga, ktor! .cale l!Ueme włożył w sw6j
ł l3n):t:h p,?wszeclmie. \Vprawdzie. Ul'oezy!'te . DochQtl~/! !!lJlle wlescl, lZ ~yral·d.ow stara takt!; do JakIej hylIby. uz~lohJleI1l: ale o Jak:l z::klad, uwazae nale7.y za hok ważny uczyzakonczeme pewnego okresl~ ,-'zasu J.pst rz.pezą filę o Z~l{)ZPIllC S~()W~l'zy!iZellla SPozY',,,·czego. bądz, byle ta OChn)~Iłil: Ich od nędzy 1 za- n~ony na drodze po~tępu:, Szkoda jednak, że
~zyst? kon~en~'y.oll:l1IHh kazda c:lnnla ulJlega-, ~)nt~d j~anak zahczyc tf~ trzeb!t do rz.ęt1u.}Jro- stosow~m1 !>yla, (~() SI! fizyc7;nych.
. 111e ;vszyscy prze~oz:n.l l przełożone pensyoJąca Jest rOWlllez lllepowrotu:}, jak ta uprzy- !.l€~ktow, Jak do rz('tlu desHh'ratow zahczyc naTakle hlllro miałoby SWOJą racyę hytu 111e- natow są, w moznO~Cl nczynić dla swoich
wilt:jowl;nll gou~inli. co znaczy nOWI! ~'yfn,:. ',' i leży :vszystkie. l!ię~Ile .zlu:nial'y towarzystw tylko w ";Varszmyie; sl~dzę, że' przydałoby Hię ~vyclH~waf1C~w ~o, co u~zynił p. Górski,
.GO~lzlI~~ t~t IIle I~O;;U!,·a. .nas ku wwezn.o;;I:I I oplekl. n.ael tlZIeCJllI; Olll~kl nad uczącą S!~ ?JlO t::k~e w taklem centru~ll prze~lly~łO\\:e~11 S~Od~l howIem me zawsze Idą w parze z ehę
wl!.l(\e~, :l!Z to czylU kUZt~<t um:; OSUlll.lO wZl'i:ta, llI!odzlezą, nau sIuZąCl'lUl, ll!Ltl sz~aczkaIlll, Juk, Łodz, sIowem ws~ę{~Zle.' gdZie ls~llteJe cl:~n;l. Znam 11. p. przeło:i;o11ą, pensyi żeń
przeclez Jest to llstnnowl~nUl. l przYJęta pu::lt słowem.lHul wHzt'lką Jllnogofmą hezsllnych lub uhostwo, dobra woltt meSlema mu ulgloraz sklej, któm od dawna o podobnym gmachu
o~l'achul1ku, z przeszlośell!, po,m zumklU~e~:~ WyZysklW~Jlych, .kt6ryn~ ..Hpoleczl'iistwo nasze ludzie gotowi czas swój na lO poświęcić, al- myślała, nie posiadając jednak odpowiedlnlallsu spóle('znpgo, n ezyhysmy to eZJmh l'ragll~lo l pragme przYJsc w pomoc.
howiem łączy Hię ono z wszystkienti kwe- niego kapitału, udawała się do kilku wbw chwili przes~lenia, czy V0r{m:n:u~i}l duia z no-\ r o.rgalli~()wa:lie miłos~erdzi::
ten sposólJ, styami ekonomiki i etyki społecznej. Jest ścicieli stn.wia.iq,cych domy, lH'aglltj,c, b, y urz~
cąr ł)or~ tu. mmh:hy S."'ł~Jll \\:11~1.1O~(~:
"
al:y Jllłlllu.zny l :\'SllllreliL h~Jl:Ie }~OZdawall.(> I!O przyten~ rz/.'ez leźl1ca w m:szy.ch środka.~h dZOI~O według JeJ wskazówek, a ofiarując w
N::l('zy n:unWll}(; \, culug z;' JCZ,.:lJH :,b1 :1:~1~~ p:.zez lu:lzl h~~ga~~ C~l ~.zly .Il!l...k(~rzy~c pmwt lzl-\I'': mUlzeJ l, llOCy, glly l?rzeClwme '':SZ~StklC Zanllall llal'dzo, ~(~r:-ystne . war~lllki. Nikt jcwal- SH;: z pl": 11;'.1.: ,I , ,,:P:~l ulnegł) 111, ~~}h.t\:z~. IVi te ~lOh ~f"l~uHc: (~l ;tzcl;J. J)lZ~Zllac:-olle .na ten po:"y.te~zl.lC stow~rzys~enH1 w c;lu OI)~ek1. llad duak propoz.ycyl Jej przY.Jlll: l!le chciał. Tym
CO Ilall! OH l'HoJ I!w,1 n ~z!~m lIOSllllrhi<!lly są I cel SUlll} ll,~unrł.r Jak 11:1.1)\ l\.'C~T n~azy, .le~t u I dZIeCIn l 1 . rozmmtellll k1asn.I1ll U1Joglellll, za- sI?osobem tlzlewczęta pozbmvlOlle są, zupelml1rrzutl 'e ," ~'lU. t~l1l!,:'h, de .IH:zybyło, Ile 1:1,y- pms ~w('sty:~ u:t porz:lt1ku dZlellllym. W~ os- haczaj:1 SI\: o trndllo~ci od nas niezRleine 1). me wzorowego zakładu, gdziehy uwzgl~dnio
lo nan~ 111'". lI:ku.:," ~l~l l:l~Vl~ ~poh:.c:-1lf~, ,:l tt~t.lIlch cZl~?:I~.kwe~~~·~~ ta llO:'USZOll:"" \:l~~'o- Mąllro~~ B}loleczlla zasadza ~ię na te.m, aże- no i. starano ..si~ ~ozwinąć stronę fizyczną,
wreSZCIe o li, .allllar;} I plOJ.cktj yuz,)h>.t,Zl.t) 1l1l,(~ .ll(jl1zj[;~!'.1 zmtlcąa tl\\ag~ \~SZ) Atkleh by rulJlc to 'wszystko, co mozelme, me prze- tak Jak rozwIPH lIltelektUltlntj; a przecież
których zarOlL!i:l od da"':ll:t ~IełknJl! llUlIllęc1zy prawH' czasoplSllI, a prtlJI:kt przez llU~ p(!t1m~y
chodzić nam równie powinnd 'o zdrowie
nfl.I~Il? zostały Ul'Zf'CZ;YWlf>tll1{ll1(l lnl> JlrzymlJ- wywoła.ł apl'\lImtę WIelu. l Rl.ydCl'stwo meld~)wzrastającego pokolenia iellskie<:ro jak męzUIlll.('.' naI)l"'.I.~}fll}OSU)Hętf',.f;ło.-wem o l1e WZh.O-/l)"Ch. l;zyclcl'i>t,'wo :ltlrmw.. m naszl'm zU}łelme
I) :W.tYJ!l w1;:;l~dziC; Reda~cya mialalJY wide UO kie".o·, higieniczn:v- pcnsvonat dloa ',l'zl·ewcz n t
J
_
k
ł
k
l
naduilt'nwmn, me u\\'azn ntoh 7.1\ st.)sowne narzucali
<:!
J
J
'.
gaCIlIśmy Się, lub ZllhQzeh lu·zez ten TO' Je- lUes u~zJle! 'wes~y~ )OW1~1ll l:ozn~TllH'go. sza~ BW/:gQ pogl,!du S7.9.Ił. AutOTCfi przez jakiekolwiek powstnćby powinie!l materyalul1 pomocl1 ojU(\U,
, fOW!il11 a d'1.tkaJll~ Jest HlQzmlerme wa:mą l zllnany w powy;;{zym uetępio,
(P. B.)
GÓW i matek, którzy jego pożytek 1,lzl1aj~,
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wymagajlłonf3,: jak·wszystkie ulepszenia; ilie"\gośpodarzy; Każda szkola obejmieje(ten.spe~ opuśclli~olczyznę, rzucają.c tylko ku niejParyź, 6 Stycznia•. Pogłoskii. o.nieShaska.eh

co cz~su dla'. uSlinięci,a pewnych nieclogodno- cyalny c1zialgospoc1arczy - ogrodnictwo, sa- tęskne spojrzenia z Ameryki,w której zna.ści..~16wlt~ .znich;· "jaka obchochi W tej downictyvo,pszcżelnictwo, leśnictwoi. t .. d" leźli to, czego naprózno vt 1848 szukali
chwili abonent§w,. jest niemożność ustanowienia jednocześp.ie z otwarciem . s1użbypu~
blićznejj numerów·telefonicznych, tak baI'c!.zo
uproszczajij,cychcżądanie od staćyicentralnej
polączeń: Nhmery te przyjd4 trochę pózniej, po uregulowaniu linii L tak zwanych
lin (cables). Tyle'o::tej ważnej złej.stronie
robót telefonjcznych, zajmujących obecnie
nasze miasto .. Drugą śtronę :tnedalu, to jest
wiadoJll()ści o osiąganych przez tell przedziWnYWJnalazek, rzeczywiście; zdumiewają;~
cychrezultatachpra'ctycznyeh, postaramy się
podać wszereguna.stępującycJf: 'dQniesień
z. iennika." O stosunku publicznoś.ci
do
.
"D
administracyi telefQ:aów takżep9.źniej.
-

odpowiednio do warunkó,,; miejscowyckUrzą,-

u siebie. J ednąz najzna1:omitszych zasJ:ug

wlonie

gabinetu, jest. bezzasadul1.
.
Stan rzeczy w Egipcie

Wiedeń, fi Stycznia.

d

dzać szkoły mogą:bądź wladzerządowe, bądź Laskera, było wykrycie podczas sJ:awnegó powo uje tu poważne obawy, w przypuszcze':'
ziemstwa, towarzystwa rolnicze i osoby Pl'y- okresuzałożycielst"w (Grundei'-Schwindel) lliu,że takowy oddzialaćmoże na kwesty!1:.:

watne. Kontrola szkolna pozostal1ie:w ręku nadużyć szacherki giełdowej i zdarcie ~l1a- wschodnią· Spodzie'wają się tu zresztą,. że .
Instytucyj samorządu lub_ organów ministe- ski nietylko z twórców epoki kraelm ale Anglia interweniować będzie wkrótce li
rymu dóbr państwa.
i z figur rządowych, które pomagały do owyeh Egipcie.
..
a,kcyjnychszacbtajstww .roku 1872-:-1873~
Peszt, 6 Stycznia. Z tutejszego pocztamtu
W
Dowiódl wówczas odwagi cywilnej i uczci- skradziono wczoraj skrzynię z 240,000_złr.
= ... samą porę·
,
wości, wyróżniającej go ·wybitnie od mierJ ednę z llajprzyjemniejszych wiadomo- nych szeregowców swojego stronnićtwa, Był Nastąpiły aresztowania.
ści przynosi nll.lr~dzisiaj okólnik Illiniśtra naszym nieprzyjacielem, lecz w imię zasaRzym, 6 Stycznia. Organ l~inisteryalny Opi;;
spraw wewnętrznych. Pan minister zauwa- dJ: . "Wahrheitgegen Freund und Fei~d", nionedonosi, że Włochy nie są obowiązane
żył, z.E:. w niektgrych miastachp0zWalan()so- . Ullllemy mu oddać hołd zasłużony, Jako z tytułu potrójnego przymierza brac udziału
bie ,
używać
miejskich
.niepospolit.emu. mówc"i uG.zciwemu chara- w wojnie, jaką Niemcy wvl}owiedziałyby
.
. funduszów
k
d tw na cęle,nle
. . k'
J
l1laJąceZWl~Z uz gospo ars
em mleJS lem kterowi.
..
"n
lubporządkiein publicznym. "Tymczasem,
Francyi.
Ruch ludności W r. 1883. Z aktów stallueyM są stowa owego okólnika, trudno· wskazać
U7l W księsiwie
bulgarskiem zamkn~ęto
Nowy-York, 5 Stycznia wieczorem. Podług
k
..
k kilka ńaweLIiliast, w którychby niezbędne zgromadzenie narodowe, które hucznemf 0- dalszychdoniesiefl ośmierci_D-raEdwarda
wil}Jeg o JDias~a łJod~i o azuj~ s~ę, IŻ w 1'0 -u potrzeby miejskie były zaspokajane z ich krzykami podz..naczvło. mOWA. ksiAcia .AJe- L k
dld
b k'
S li
ubleglvm
urod~'l1to SlA w parafii rzyrnsko-ka-· , . d
"Ok
J
" "
J-" i u n uSZóV{~
. ól m"k ten przychodzi w sa- ksandm o wskrzeszeniu
konstytucyi
tyrnow- as 'era wysze !!. on z .omu an lera e ~
tolickiej dzieci 3047, a mianowicie: chłopców mą porę szczególniej dla miast .Króle- skiej.
gumna ze swoim przyjacielem. Obaj szli ra1547',. dziewczyn 1500; w parafii ewangeli stwa Polskiego. Nie ma tak mizerńej miezem, wtem Laskier, uległ silnemu napadowi
U7l Sprawy Sudanu zagarniętego -niegdyś kaszlu i zachwiaI się na nogach. Jedenzprzecko-augsburskiej: dzieci. 2048, . a Jl1iano~ ściny prowincyonalnej, któraby nie posiadała
wide :chłopców ~l!08ilj dZłewcżąt 961; z tej funduszów rezerwowvch i podczas.ud.y te
E . t
t"
d
h h d "
~.
d
bli ki .
J
'"
przez glp mogą s ac SH;) powo em nowye c o ruow pomóg!!. zarueść go o po z ej
II'czby dzieci ślubnych 1939, nieślubnych. ostatnie zł ożone w Banku
Polskimpir.zyn.oklo·
tó
dla
An
Iii
E'
t
.
st
d
.
ś
.
.
d
z
·
"
·
·
... ur.od
.. zo.nych. 92.', .z tych dZ1ec1
l
d
po w.
.. g . . ·glp . Je
ZI . PUp?- szopy, g 1e z!!.ożono go na posłaniu. S zyb· k'o
109,' n_,ieź.yw,a. .
szą ma y procent
epozytowy, mieszkańcy le
AlblOnu Emope cz c domacta aSIe
szlubny·ck .85, Iiieślubnych 7. Małżeństw
. t
ł l l
b
m
.....
~.y y
. l:> ~'"
v
przywołany lekarz znalazł puls chorego bare,
......
fi"·
k tol nuas ma yc l (roczą., po agnaclI, które pre- od AngliI opIeki przeCiwko fanatycznemu d
" b.
..
. b"
.
w t.ym czaSIe zawal ~o: w para LrZ-!llls.- a . te118yonalnie i niesłusznie zwą ulica.mi... .
mahdiemu, który grozi rzezi~ chrześcian. An- zo s,t.a y, a. wnet potem, IZ zupelme 1C
627, w parafii ewang.-au~sb. 48.0'. Zmarło:
glia, mająca Ql)oro kłop·· otów wewnptrznych i przestał.
w par. rz.-katol. osób pŁCI męzkieJ 991, zen-~"
Anamu
skiej941, r?-'Eetn~Ją22;_,!p',ar. eWanB::-a.ugęR·
.-:c:::T.Ś,p,J.K. 4IJpański. W dniu 30 Grudni~ Kegipdskich, ,chci.ałak~y za?h~wacd nteu!ralSnodść. Pa~yż, 7 Stycznia. Nowy król
;rz1·ecl·· do lat 15-tu zmarło 833, w telOJ lIczb 1e r. z. zmar!!.• w p OZnal1lU
. . k'
.'
",.......
e yw' zas
z Francy"',
u
slęgarz 1 zasmzony T '
',. egIps
li A lli grOZI,
. ' ze1o·s,·ąPI
' · .u t au. uzna!!. tra.ktat zawartvJ
Z
Kair,,7 Stycznia, . Ked.yw.i·n1inistrowie stachłopców.402; dziewcząt 431, dO~Qsłych 407, nietrudzony wydawca polski, J. K, Żupań-" . ,Ul. cy~, ,Jepze.. 11~ ~,rnahI.ed~o~,~i. JllIe SIę m er k
t·li b'
. zn 9.13 ko.tnet 1!t4, ra;- k' Z 'ł' . h l'C
dz'
k' - weI\:cy1. .. oruewaz.LU
I, la:lSzywy proro
. . . a·
.,
• ~, .. - A "
d
",
':," ,
S 1.
. n:a~':r.poe oc ZIZ ~o my grec leJ:muźułhh{ń6wż=ąda od; królowej\Viktolji by nowczo o rzuc~Jlkzą~a1Ua
nglll. Ke yw
w HJ({Zlecmęzczy
zero. zgotrów1240. .
dJ.'zum~kIeJ, "Z~~al1o.s''.. l.-t?ra pl:zez p1~~- rozkazała wojSkom angielskim qpuściil Egipt, uste~pitylko, .przed silą oręża.
WH!Za~le; do go~cmneJ ZlemI nazWIsko sVioJe prawdopodobną ,więc jest rzeczą" . że'Al1gija , '
(_) Zmiany własnęści. n~eru,chomej. }?ńia 2 spols;cz).ła. :U~odz~ny. W; r. 1801, Doczątko- zmuszoną, będzie riiedługo do wyśłaI1ia zna- .
nauki pob1eraJ: Vi ~lmnazyum ~w. ~Iag- czniejszego korpusu ekspedycyjnego. do Eoisty:cznia 1.884 ro~~,'W ~Jezdzle: Sędz~0v.r·Po we
. . ,.
t .
kOJu w Plotrkowte sprzed.ano przez, ~lCł'ta daleny; stuclya praWlllcze odbył na Ulllwer- ptu
sytecie
berlińskim, gdzie poznał się z ba~
.
cyę publiczną następujące ll1e~"Uc~om~sCl łod~
kie: N. 271d przy ulicy OeglelmaneJ posesję wiącym wówczas w Berlinie Mickiewiczem.
cm Dziennik węgierski "Nemzet" douosi,
należącą: dawniej dbma.Jżonków Morgen.:. Od roku 1829, po złożeniu egzaminu referen- że wielu poważnych arystokratów zamierza
Liverp:ool, 7 Stycznia. Obrót bawełny 12
steru, nabył J akób Sachs za· rs., ?406,5. duryaszowskiego pracował przy sądzie, głosować w iżbie :magriatówza małżeństwami
tysięc:yhel, cena 5'!.9/!J'J.'
N. 3200 P;TZy ulicy Kons.tallty~owskleJ, wI~ jednak wziął dymisyę i wróciwszy do kraju, mieszanemi.
sność Majera Wlldera l Jakoba, JOSkOWI- wstąpił w szranki publicystyki, pracując jaLiverpool, fi Stycznia. (Baw:e1n!l. prze.d połu
cza nabyli Marya i Szymonma,lz. Saks,za ko korespondent pism niemiec19.ch.W ~i;Jm *w piśmie "Revue Interuationale," wychodz%- dniem). Przypu.szczalny obrót 15,000 bel. ·UlIpoczasie
napisał trzy hroszury polityczriej tre- ce~ we lnorencyi pod redakCJI! Angelo de Guber- sobienie zwyżkuwe. Przywóz dzienny 15,000 bel.
su:dtę rs. 34,000. N,457 su~~esorów Józefa
postaw~l profesor Franciszek Holtzendorf
Liverpool, 5 Stycznia. 'Bawełna (notowania koń~
Czerny przy ulicy W schodll1eJ) na,b8"ł ~ers~ ~ci i przełożył na język niemiecki dzieło natls,
umot:rwuwimy, żą,dają,c zaprowadzenia we cowe? Obrót 15,000 bel, z tych na s\l~kulacYll i
Brihl za sumę rs. 10,00.0: N. 788 posesję na- J. Hubego ,,0 prawach ludów." W r. 1838 wniosek
wsżechnicach naukowych nowej katedry wykladów wywoz 2,000 bcl. Amerykań9ka bez ZDllallV, sur.
leżącą do W olfa Redlicha i Lejbusia Slessau założy! księgarnię w Poznaniu, którą gor- międzynarodowych. Prócz kilku zuakomitych uczo- raty stoją silnie. 1liddling amerykańska',. doi
oZ. pożytkiem prowadził przez 45 lat. nych, jak Emil Laveley i Maksymilian Milller po·
liwie
nabył Józef Bajer za sumę rs. 14,000.,
stawI! .w Lutym - Marcu 5 63/64 , w :iY1arcu i
3132' w :Maju
Pięć innych ,sprzedaży wstrz:ymano, bąc1z to Zmarły słynął jako sumienny i gorliwy wy- pierają,cych tę mysI, zają.ł Bi~ nil! włoski minister Kwietillu 639/64 , w Kwietniu i Majll 6
Manciui.
i Czerwcu 6 / 64 , w r..ipcu i Sierpniu 6 1/ 4 d.
dawca
rzeczy
swojskich.
Z
niezliczonych
wyz powodu wcześniejszęj spl'~edaż:r przez ToLondyn, 5. Stycznia. Ofiarowano 2 ładunki psze~
warżystwo:Ki'edytowe, (a nllan~~ICle.: N. 713 dawnictw mniejszych, zasługują na wzmiannicy przy wyll!dówaniu. Powietrze tasodne.
kę:
cykl
"':!tworów
Mickiewicza,
Lenartowicza,
Teodora Rudzińskiego przy ulIcy Plo~rkow
Londyn, 5 Stycznia. Cukier Havana :Nr- 12 21 nG-"
minalniej centi:yfugalny Cuba 21 1/ 2 nominalnie.
skiej, za ,rs.. 15,000), bądź dla bta~ ,hcytan: Pola, dZ1eło Teodora lvIorawśkiego, Skarbka
Glasgow, 5 Stycznia, Zapasy Burowca wyD.oszl;\
tów(N. 274;Qprzy ulicy ZachodnIeJ), bądz (15 tomów) i wiele il1llych. .
5S5,7OO (w r. z. 606,500). Liczba czynnych wielz powodu przeszkód prawllych1 to jestwsb:zy~
L d
6 St
W
kich pieców wynosi 94, w przesztym zaś rokubylo
mania sądowego.
.
cm Żałobna nowina przychodzi iJm razem
on yn, .. ycznia.
.. kołachp.olitycz- ich 106,
..
.
z New-Yol'ku; Zllal"o· m·l'ty mówca nl'elll1'e- nych panujeprzekollanie, żew lonie rZl}jdu Brema, 5 Stycznia po pol. Olej skalny (notow.·
.
...
. t
"
,
d···
końcowe). Usposobienie spokojne. Standard 'whith
cki, przywódca niegdyś stroll1lictwa narodo- przygo .OWUJąs1ęwazne ecyzye, ' ponieważ w miejscu 8,85 na Luty 8;95, na :Marzec 9,05, na
wo-liberalnego umarł onegdaj w 1\..n1e1'yce. rady millisteryalne trwały w ostatnich dniach Kwiecie!l 9,15, na Sierpień-Grudzień 9,76.
My polacy mamy najmniej powodów do niezwykle dIllgo. .Również i nagły odjazd
O F I ARY.
sympatyzowania z· upadłem już stronnic- Gladstone'a z Hawarden-Castle, gdzie wbrew Od p. L. Janiszewskiego w miejsce po-- wms;io. .
twem, któremu Lasker przewQdził.· 8}3ranoworocznych, rs: .5, dla nież8Jll.OżnyCh llC2;wiedliwszemi dla nas okazywały się stron..; swemu zwyczajOWI nie przepę~lził tym ra- wan
niów do uznania-redakcyi.
nictwa konserwatywne, niekiedy postępowe. zelll. Nowego Roku, kazą się domyślać, że
.Ministeryumdóbr państwa wystąpiło Ok,olitznoś~ ta. jedn.ak nie J)rzeszkadza na!11 podjęte· będą śt~dki nadźwyczajne. Z jedJ)~j
DZIENNA STAiYSTYKA LUDNOŚCI.
z projektem mządzenia w każdej gubernii po byc spr?,wIBdliwy~nt ~la Jed~ostek WY~lt- strony utrzymuJą, źe powzięto decyzyą w Małżeństwa zawarte w dnia 5 i 6 Stycznia:
1
i
d
W para·fi'ł katol
J'e{lne,i szkol" rolilicze dla włościan. W myśl l1ych, ktore SI)raW1e h.beraIne oddały wlel..: spl'aw1'e e CT1'I)sk1'e,i 1'11n1' zaś t""l'el'dza z'e
tego projektu depart~ment rolnictwa opraco- kie. uslu~i.Las~er . modzil się. w $rodzie1 miotem n:raćL J' e~t k~est a '~h' 'l
prze - W parafii ewan: B~gumil Jesz zLudwiką,Beuke;Kawał ustawę normalną tych szkół, która wkrót- KSlęztwle Poznansklem, lecz me nnał z na. ; Y . 11 S a.
..
roI Bastya z Otylią, 1'asau.
.
ce ma być poclana do zatwierdzenia radzie I!li nicwsIlólnego. Kochał wolność i bvl
We. d.ług l)Qgłoskl, po- Zmarli
StarozakonnychJ
t Londy. n, 6 Styczma..
d
w dniu 5 r 6 Stycznia:
państwa. Według ustawy, szkoły mają mieć uczciwym. Najlep.'3zym tego dowodem była s anOWlOno na ra Zle nllIl1steryalnej wysłać
Katolicy: dzieci do lat U,-tu zmarło tu 9j w tej
na celu rozpowszechnianie śród włościan wia- jego podróż do Ameryki, do której się flotę na morze Czerwone i kahał Suezki.
liczbie chłopców 6, dziewczą.t3jdoroaiych 2,. w tej
domości technicżnych; O uprawie ziemi i Q u~ałzl,'ozpac.zo+ny,. po rozb, iciu, pr~ez ,księcia '.Paryż, 6 Stycznia. Przvbył tu. Tonino-13ey liczbie mężczyzn-, kobiet 2, a mianowicie: Ra. .. ch d h
h S k ł B
k
'
l
l b l 11
oJ
tarzyna Tepelt lat 31 i Józefa' Nowakowska wdowa
przemyśI e w rzenuos,t.a
1'0 uyc.
Z o y Ismal a z<;s,ępow naJ: ?(. 0"\\ 0- 1 el a nyc. , nllstrz ceremonii Ked a i . k t,·· . wTl"obnica lat 56.
będą dwóch kategoryj - z kursem niższym i oburzony sluzalstwem CZęSCl swego stron111CJW
Ja u Izyu:uJe "Ewangelicy: dzieci do lat 15-tu zmarlo 12j w tej
wyższym. Pierwsze wykształcą, zdolnych 1'0- twa. Podobnym był do tych patryotów Agencya Hawasa, ma on specyalną nusyą liczbie chŁopców 5, dziewcząt 7; dorosłych 2, w tej
botn.ików ·wiejslrieh, drugie - samodzielnych niemieckich, któi'zy po reakcyi w roku 1848 dyplomatyczną.
liczbiem\lzczyzn-, kobiet 2, amianowicie: Wilchelmina z Greylichów 19uaszewska żona młynarza 32
Tutaj społeczęństwomogłoby. bez żadnej zapewnić im los lepszy, jaki dać może wy- więc iu nas przy wzrastającym ruchu prze- ht, Karolna z Jeników Schonfeld żona wyrobnika.
l)rZeszkody pTZyjŚĆ W pon100 doblJ'm chęciom kształcenie i dlatego. to kwestya pomocy mysłowym, przesąd przeciwko l)l'acy niewie- la~ł!~~zakonni: dzieci do lat 15-tu zmarło 1; w tej
jednostek,stowarzyszyć się z nimi wzajemno- naukowej dla. dziewczl!lt. powilln a wejść na ściej w Jrantora?h, ~iurach, sklepach, trwać liczbie chlopców-, dziewczą.t 1; dórojlych $; w tej
ściąintBresu, a jednak tego nie czyni.
l)Orzq,dek dzienny, tak samo jak kwestya po- clłu~? 111e będz~e I za przykładem innych liczbie mężczyzn 2, kobiet 1.
Już to w· og(>le powiedzieć można, iż po- mocy dla chłopców, która zaprząta wszyst- k~fl:Jow,te drogI zarobku l)l'ędzej czy późSPOSTRZEŻEi'li!:. METEOROLOGICZNE.
mooo wszystko, co się mówi i pisze na ko~ kichdbajq,cych o dobro baju, a to tem- mej muszą być otwarte dla kobiet o ile natuTZyŚĆ kobiety,pomimo, iż. stokrotne do- bardziej, iż dużo wody uplynie, zanim liczba raTuie okażt1 się do nich· uzdolnIone. N aIeżałoWt o rek d. 8 Stycznia. Temperatura przedświadczenie uczy J' ak często musi ona sama nauczycielek prywatnYGh, czyli tak zwanych by więc l)rzygotowywać sip do te; chwilI'.
wczoraj rano-:-4°
w poŁudńie OOE;wieczór-2° R.
.
k, d
'
. k '
"J
.wczoraj
rano l° Ej
R. w polUlI~ Su R. maczó'r SU'R.
sob16 zdobywać ·chleb powszedni, jak ióżno- guwernante . o powJe ZWIę szaJącej się.po- . Zw~acając się od instytucyj dobro czyń., Średn. wysokość barometru 27 cali franc; 9 'lin:·
rodnym położeniom wydolać jestw stanie, trzel;Jiej znanym też jest fakt, iż dziewczęta nych l przemysłowych na pole,piśmiellnigdy ją,~do. tegozlllU8za potrzeba, społeczeń- ubogie zwykle żądne są: wiedzy i zwykle ctwa, nie mamy itlltaj do zanotowania zbyt.
LISTA PRZYJEZDNYCH •..
stwo nie robi-nic zgoła, ażeby umoże- uczą; esię lepie;j, od· córek zaJilOżnych rodzi- pouczających objawów, Straąiliśmy w cią- Szolo"W1!ki z. Sarnowa, :Mo3zkowicz E. Warszawj,
bnić wyksźtalcenie tym, które pozbawione są CÓWj nie dostarczając ill~ więc środków, mar- gu minionego roku jeden z ważnych orga- Schefer z .Mysłowic, lt'alkner z Odesy. . ..
.
.
środków. Mamy w kg,żdem więkfzem lllie- nuje~y . ~iły, które mogłyby przynieść ko~ n~w prasy rodzinnej"dzienllik poranny "No-1:~r. 12 Echa Muzycznego i TeaŁrąJnego, oście koncerty, odczyty, teatry na kol'zyść nie~· rzyśc1 wazn~.
. . . w;ny". któ~ przez kilka lat istnienia, dążąc
zamożnych uczniów, nie słyszeliśmy nigdy, by
Wprawdz~e. los .gm.;ernantek lll~ Jest g?d- meznllenrue w raz wytkniętym kierunku, puścił prasę i zawiera: 1) Muzycy zmarli
pomyślano ó niezamożnychuczennicach,a uym zazdrośCi, ~ele~!o z pO~lędzJ:" 111ch wyrobił sobie poważną, firmę. Nie zdołał w 1833 r., T. Ryszard Wagner (z portretem)
przecież ile tousilowań lożą nieraz biedne steranych pracą, I wl~klem, gdr lCh Sl~y .0- J~dnak, zjednać sobie dostatecznego popar- przez. Jana Kleczyflskiego. 2) Teatr ,:Meininlatki, ażeby cQrkom swoim dać naukę, ile puszczą, zmuszonych Jest ,szukac s~hrol1lel1la C!a am w prenumeratorach ani w właści geflski i reforma sceily, przez Właclys!awa
dramatów, odbywa się' nieraz w nędzny~h. w. przy~ulku dla nauczYC1eleJr, .k~ory stano- Clelu, ale przestając wychodzić zostawił po Bogusławskiego (ciąg dalszy). 3) J au Rj:óli.mieszkaniach, gdy usiłowania i'środki nie WI z.awllj,~ek d?,l~fo rozlegl~Jszego st?wa~zy- sobte niezapelnioną dotąd Inkę wpiśmien kowski, przez Kazimierza Kaszewskiego II.
stl1l;czą na opłacenie źakladu n:j;t?-kQw~go. . ·~zellla. Na og,ół Jed11ak ~.lOrąc,los lCh Jest nictwie, którą niezawodnie zajmie kiedyś 4) Z pOZ'R klllis, wiersz przez n~ 5) geneWszystkie prawie pensyonaty żeńsk1e 11l,aJą Jesz?ze stokrO? lepszym, lllZ los. szwaczek lub wytrwalszy lub tylko szczęśliwszy wydawca; zie muzyki,wedIug Herberta Spencera (dopewną, liczbę uczennic bezpłatnycp,alehcz- kolnet pracUjących w rozmaItych przemy~ . Za!o piśmiennictwo .peryodyczne pomno- keńczenie). 6) Henryk vm, opera Kaby tej przekraczać nie Slll w stanie.. Dobro- slach.
.
".
'
. _ zyło Slę ozdobnym tygodnikiem "Echem mu- roilla St; Sae11sa, przez S. W. 7) Ristorya
czynność pryw:a,:WIa ma tutaj gramce. -:-~oż
W ~rakowlC, ..gdZ!: Jak
c~ł~J GahcY1 zycznem," poświęconym głównie sprawom Ę:eleny Modl;zejewskiej z Mabel Collins,·
,samo powiedzIe4 można o szkole rzemIosł SZ~OllllctWO rO~WIJłl: SIę l)Omyslme, ?two~zo- sztuki i t.eatru, g~yż ".Echo" pomimo swego streściła Raj ota ( dokończenie).· 8) Kores~
.hrabianki Platerówny, do. której nie każda n~ została przy Jednym z zakł~dow łZą,- tytułu me ogramcza Slę samą, muzyką, ale pondencye: z Krakowa; z Kijowa. 9) Listy
llbog~uczenllie~:~ostać się może, ~.przyte~n dowych szkoła handlowa dla kobIet z ofl,r- p~'zeciwnie zajmuje się wszystkiemi sztukami o teatrze Krakowskim, przez Kl).zimierza
Ci wszyscy, co znaJą przemysl nasz,Jwledzą,.ze dZQ.pra~ty~z:tym,progra?1aten:. Szk?ły po~ Plęknemi - i coraz więcej rOzszerza swój pro- Shzyflskiego. 10) Nowe .komedye frańCUz
kie na scenie lwowskiej, przez Józefa lrtejkobiety oddająćsi~ intr~ligator~twu, k~Vl~- ~obne :stm_eJl1 za gramcą, mIędzy 1l1lleml gl'am.
taga. 11) Kronika. 12} :FeljetQn: Mięśnie
(liarstwu, rękawicz1Uctwu l t. p. me zarabw.ją 1tr~regh a Jest barązo r~nomow~nl1, z któd. n.
i nerwYIobrazek lmey "\Valeryę Mru:rene.
';więcej od szwaczek, tych istnych pa~'yas?w rej 'YYc~o.dzą uzdolmone~ l poszuklwane bu~
Walerya Marrene.
.;Cywilizowanych spoleczeństw. ,Ma.tklWlęC chaltel:kll1;lb korespondentkI. Zajęcia te są:
~Wid!:ąc zdolności w swoich córkach,prASlUll. DdpoW1ędme . dla kobiet, pr~wdopodobpie
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Zawiadamiam W-ch PanóW"" moich
Kundmanów, iż wszelkie obstalunki
.

"

"Wzór 4u'yginalnej etykiety w

wielkości

I

~ I LAGIER-BIER

ORYGINALNE

PIWO PIZEŃSKIE

fTI

r
O

przyjmuję na Skłaćl.zie Węgli przy
Kolei Nr. 16 obok placu Hochedlingera,
oraz pole,cam się ~węgleKn krajo'lvy'Hn

naturalnej

i ~ag'l·anie~ny'Hn~ IJTapn,em Budniekieru, i L'Uhjowskim Cementem~ §~ynami Zela~nemi i Nał·:zęd~iami
Bolniezemi. -Wapno ~a'ws~e jest ~a
SkIadzie w bry-lacll na placu pod .M 6
lasołvane :zaś odleżale 6p'l·~edt9ę na
kubiki.
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~Pasy

do maszyn, troczki, paski tkackie
p ASY SKORZANE

L. PODCZASKI

i wogóle •

wszelkiego rodzaju

z l)owszechnie znanej

garba l'ui i :fabryki skin'

"To,varzystwa Alrcyjnego Garbarni"
TE~iLER i SZWEDE
~

w '"\'\1"AR S Z A 'VIE
do nabycia u jedynych przedstawicieli Towarzystwa w tutejszym

okręgu

falnYCZl1ym

Alberta Hocheuliu[era i Sp,

ul. Piotl'ko"ws]{a, Nr. 509 (lon1. Szepsa
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wykonywa wszelkie roboty w zakres
jego wchodzBcce, po cenach
umiarkowanycl1..

płaeą. po ".Jwy".z~j

.0"'. oraz' .wz.mlan takowe przyjmuje.
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Dopdnione trallzakcye

Pań

:rB.lCOWm
SUKIEN I OKRYĆ DAMSKICH

o

,

Bz.

mam honor zawiadomić że po powrocie
z \Yarszawy otworzyłam:

~

poleca
wybór biznteryj,jako to: garnitury, bransolety, dewlzld,
kolczyki, głównie zafl I)lerścionki od nujtaliszyeh do uajtlrozszyeh,
obr4<,zkl ślubne złote od Rs. ~ za I)Ur~. nn, zą4lunie 1ll0ga. być wykończone i na poczekaniu, kupuje złote i srebrne "Wyroby używane,

Polecając si\) łaskawym wzg1lldom

AKUSZERKA

R. WELlER

przy ul. Piotrkowskiej N. 257 dom która praktykowa1a pod llozorem znanych
braci Schroetter w lewej 3-j oficynie. profe:lOrów-akmzerów, pojmująca dobrze
zallo- swoją sztukll poleca Bwoje usługi briemieni starannem nym i chorym kobietom. :Mieszkanie ulinizkie.
ca Piotrkowska, dom Wielm~~nego BechZ uszanowaniem
t.ohla prawa oficyna na 106m pip,t.rze.
BiednY<lh bm:platnie.
~t. &5'-z;.::;,c,-r,a..d

URilnem mojem staraniem

będzie

wolnić Sz. Panie pr\)dkiem
wykończeniem roboty. Ceny

::;,tva..

Telegramy

giełdowe.
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żądano
}ltacono
~~--------l .U. tl'r. 2 d.
-:i(i{);lr:-- --4- --~----~~---50.8211z
50
75
Zdnia5 Z dnia 7
"
'17'1:1
dl. ter. 2 ,1.
100 mr.
,,50.80
50 77 1/% 75 7211~
Giełda Warszawska
Innt> nil'rn. lIliu.,' l'fiuk. dl. ter. 2 d.
100 m\'.
4
50 72 1!1
Z!J,llanozkoiicem briettly.
1
•U. h'r. 2 d.
100 mr.
"
W 67 /% 70
Za weksle krótkoterminowe
"
dł. ter. li lH.
1 ,L.
::;°10
na Berlin za 100 mr. • •
50.80
50.82 1/ 2
dl. tl'r. 3 m.
1 lJ.
,,10.30
10 27 112 2 fl111
I
d
14
.t
10.30
10.30
dl. ter. 10 d.
100 Fr.
.,
" Jon yn"
1 '.••
l'aryi •
41.12 1/1 41.10
. • • _
dt. ter. 10 <l.
100 :1<'1'.
,,41.13112
41 5
"Paryż ,,100 fr. • •
85.70
85.70
. (- -) {u. t"r. 3 d. 100 Ilor.
4
Il Wiedeil" 100
fi. • "
•
(142 1111i)
iU. ter. :; d.
100 flor.
,,85.70
85 40 50
Za papiery państwowe:
::.P.::.:ete:.::l'll:.:.::bu.::rg~...:..-..:.-.:..._~
• ...:.~_d=l:.:..
. .;:..tc:.::r.:....:....::.3-=d.-!...._1:.:..00:..;....:r:.:..".:....--!..._{.:...i~_-.:..._ _..!-_ _ _- - ' ' - -_ _-I_ _ _ _~ Listy Likwi,L Kr. 1'01. • •
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88.91.70
91.85
Ol •
•
k ' l • td" ROB. POlio Wschodnia • • •
. t
\Dopelnione Z kollc.giehly
Akcye.
DO~(11mo-' onc., gle. J IJisty Zas. Ziem. z Gn r. Lit. A.
100.40
100.40
Papiery pan8w. co...
tranz
(za 100 rs.).
'Xl;:;" ne
ram:. ź~dallo l płac.
"
"
1l
Ser. Ul "
100.30
100.15
(za 100 rs.).
1~1
Ż~tł. I placoll
__
ListyZast. M. Wal"Hz. Ser I
96.30
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ObligiSkar.Kr.I'ols.duże 4
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-.-.- -.- " "
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