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KORESPONDENCYE. 
1 
wet o założćniu filii bauku pmistwa, ale cóż, I Dla otrzymywania jak największych Zy-\ starczyłaby nietylko na pokrycie wszelkich 
kiedy ci dys~o~ter~y, szczególniej w ~a~ach S~ÓW, nie starają, się o~li sprowadzać kup- kosztó~ na lokale, administracyę. i inne 
zastoju w ŚWIeCIe finausowym, są zalezlll od I cow nawet z naJ odlegleJszych stron cesal'- wydatln ale dostateczny znalazłby SIę z t.e-
jakichś widzimisię banków lub panów ban- stwa, a naturalnie, że nikt tu nie ma przy- go fundusz na peryodyczne wyjazdy dele
kierów, z którymi w stosunkach zostają. bliżollego nawet pojęcia o stosuukach ma- gowanych osób, w celu ściągania do kła-

Tomaszów 1'awslri 3 lutego. Bardzo często otrzymują oni zlec€nie wstrzy- jątkowych przybysza i o przypuszczalnej dnych informacyj o osobach żądających 
"\V poprzednich koresponden?yach m?ich, mywania ~ię ~ż do d~lszego ?zasu z zapo- wysokości kredytu, na jaki zasługuj.e. ~prze- kre?ytu.. N adn:ienian; tu wyr.aźni~, ~e nie 

starałem się skreślić obraz dZIałalnoścI tu- trzebowamaml gOtówkI, t.ak, Jakby mozna dawca pqlega zwykle na zapewmemach o prOjektUję w t.eJ formIe przedsl~wzlęCIa pry
tej szych fabrykantów i wykazać, że przemy~l byŁo na kiedyindziej odłożyć wypłaty. robo- sol~dności !ru.rca, dawanych przez. meklera, watnego na rach~mek poj.edynczycho~ób, 
nasz nie znajduje się na pożądanym stopmu tników lub uzyskać zwłokę w zapłaCIe we- ktory mUSI Sl(~ starać o to, by kupIeC dostał ale mam na myąh załozeme składu, ktore
wzrostu. ksli. Dla naszych banków i bankierów, po- jak najwięcej towaru, gdyż inni niekiedy go zarządem zajmowaliby się sami fal)ry-

Zadaniem listu niniejszego będzie wyka- pieranie przemysłu jest zbytecznem, - tło- ubiegają się również o względy tegoż same~ kaud. 
zanie wadliwości dotychczasowego postępo- maczą się oni koniecznościl1 redukcyi zobo- go kupca, przyrzekając mu wyjednauie nie- Jeśli oznaczymy wartość tutejszej pro
wania i zalecenie sposobów, które, mojem wiązań w czasach wyjątkowych, czasy te u równie większego kredytu. Kozłem ofiarnym, dukcyi roczuej przypuszczalnie na rs. 5 mil., 
zdaniem, złemu zaradzić powin~y. . nas powtarzają się corocznie w ostatnich na którego rachunek te zapasy między me- a połowę tylko na sprzedaż za pośre-

Opierając się na trzynastoletmeill dośW1a~- trzech miesiącach, ale trudno; kwestya zau- klerami się odbywają, jest naturalnie fabry- dnictwem składu, to prowizya 2 proc. wy
czeniu w ciągu ktorego to czasu baczme fania jest bardzo względną a ostatecznie kant. Biada owemu biednemu wytwórcy, niesie pokaźną sumę rs. 50,000 rocznie, a 
śledził~m postępowauie przenqsłowców tu- cierpi na tem fabrykant. który się naraził na niełaskę meklera, gdyż przyzna każdy, że z tym kapitałem fabrykanci 
tej szych, doszedłem do przekonania, że je- Moje~" zdaniem, założenie. lombardu pry- traci on ll;ożnośc sprzedaży towaru t.ym nasi dużo dla własnego dobra uczynić s~ 
dynie przez energiczne wprowadzenie reform w~tncgo ze. znacznym kal?ltałem~ ~yłoby kupcom, ktorym rzeczony pan mekler towa- w stanie. Jestem pewny, że w ten spośób 
w następujących trzech kwestyach kardy- WIelce zbawlennem dla tutejszych fab~Yk.an- szyszy. . rychło nastąpiłby zwrot ku lepszemu a nie
nalnych można podnieść dobrobyt fabrykan- tów i bardzo korzJ:stnem ?-la przed~uijbler- Wyzwolenie się z pod jarzma tych do- wypłacalności kupców daleko rzadziej by się 
tów. B~zczynność w tej mierze - jak tego ców .. Fabrykaut moglby SIę ratowac w pO- broczyńców~ jest kwestyą żywotną dla tu- zdarzały, aniżeli to. ma miejsce obecnie, 
niestety ciągłe mamy dowody, - prowadzi trzeble,me potrzebowałby zbywać za ~ez- tejszego przemysłu. Dla osiągnięcia tego gdyż istniałaby jakabądź kontrola wysoko
do 'zupełnego upadku z~aczną ilość wy twór- c~n sweg~ towar~, a te~l samem uchromłby celu,wy~hodząc z za~ady:. "L'union ~ait la ści ,udzielanych kredytów, które' byłyby 
ców. Kwestye te, a raczejtrzy przyczyny stanu SIę od :u.my. ma~ątkow~J. Rzu9am tę 1.uyśl force," Jestem zdama, ze. utworzeme cen- z gory oznaczane przez zarzą,d składu, na 
dotychczasowego polegają· na braku na razie w nadZIel, .ze. SIę znajdą ludzl~ ~hętm do tralnego składu do. sprzedaży tutejszych podstawie dostarczonych mu wiarogodnych 
potrzebnej gotówki, n~ nierozwadze d~ lek- tego przeo.slębI~rstwa, ~rzedstawIaJąc~go zu- wytw?rów, miałoby skutk~ zb~wienne. Są- informa?yj. Obecnie :me~ler j.es~ por~o~ny~ 
komyślności posuniętej przy. sprzedazy to: pełne bez~leczen~two pl~y znacznych .zyski1-cP, dz5h ~e sZQ('sz~ l'oz~odzeme Sl~ nad korzy- kupcowl w ~abywaUlu JakuaJ~ększeJ l~OŚ(}l 
waru na kredyt i na zupe~neJ bezczynnoścI Wprawdz1e. maJą?a J:nę ~u otworzyć Ma Ś?lam.1 ~a osob bIOrących ud~lał w Ę!rz.ed- tOWal''!i g~yz m~ w tem ~woJ w!asny I~te
fabrykantów po otrzymamu protestowanych banku b~dzIe ud.zlelala. poz~czek . na zastaw sIlilwzIęclach opartych na wzaJemnOŚCI, Jest res, COZ WIęC dZ1wnego, ze kupIec znaJdu
wekslikupi~ckich. . . towarów, .ale. śm1em tWler.dzIć! że do. czasu zupełnie zby~eczD:m. jest to te~rya, o kt?rej jąc silil w posiadaniu ogromuych kapitałów; 
Wykazałem poprzednio trudnOŚCI, z Ja- roZp?CzęCla, Jego czynn?Śc.I- Jeszcze, Jak to praktycznoścI ogol Jest ~upełme pr~eśwIad~ za:viesza WJJlłaty, by łatwym sposobem 

kielUi walczyć musi wi~kszość fabrykantow, m6wIl:):, duzo. wody upłyme. . . czorty, czego dowodem Jest ta okohczność, dOJŚĆ do majątku? "\Vedle bardzo kruchych 
by otrzymać fundusze potrzebne na pełnie- N aJważnieJszem złem w ustrOjU tuteJsze- że wciąż powstają u nas różnej nazwy i ce- zasad etycznych tego rodzaju kupców, ban
nie swych zobowiązarZ, na wypł~ty robotI!i- go przemysłu, j,est b~zwa~unkowo prakty- lu, stowarzys,zenia i zjedn?czenia kupców i kruciwo .nie czyni ujmy jego hon?ro,!i. 
ków i t. p. nieodzowne wydatkl. Jak z Je- kowany tu sposob udztelama towar~ na kre- przemysłowcow. Do takiego centralnego O straceme nadal kredytu wcale SIę me 
dnej strony zbytnia łatwość otrzymywania dyt i w ogóle cały .syst~Jll sprzedazy wyr?- składu, któ}.'ego oddziały mogłyby być za- troszczy, gdyż wie dobrze, iż po "uregulo
gotówki jest bezwarunkow~ dla pr~emysło,,:- bów. Jak Już POWleclzla!em, cały ~:·awI.e łożone w'kilku zn~czniej~zych miast~ch wan!u': się z wierzycielami, . więcej jesz~ze 
ców szkodliwą. gdyż staje SIę dla WIelu bodz- zbyt towarow, odbywa SHij przez P?Śred~l- Oesarstwa, fabrykanCI tutejSI dostarczaliby dostame towaru. Fabrykanet bOWIem WIe
cem do rozszerzenia zakresu dzialahJOści nie- ctwo meklerów: którz~ za laskę Odwl~d~en~a pewnej części swych wytworów, z oznacze- dzą . dobrze, ii jego majątek jest obecnie 
odpowiednio do własnych zasobów i do ry~y: f~brykanta z k~pcem. l ~a t;rud namo,wIema niem ceny i w~runków sp~zedaży. Kupiec w,iększy] aniżeli pop~zednio, a procesów si~ 
kownych przedsięwzięć,-tak z~ó'Y z drugieJ pl~rwszego . d.o Jak.naJhLnsz~J s.przedazy pod zna.l~złby w Jednem mIeJscu, dostateczny me bOI;. wsza~ ~oJedyncz:r fabrykan~ ~a 
strony troska o pieniądze paralIŻUje czynnośc naJkorzyst~l1eJsze!lll ~rozuml~ SIę dla kupca) wybor potrzebnych mu towarow, zyskałby otrzymama swej llleznaczneJ naleznośet, me 
fabrykantów, zmusza ich do sprzedaży to- warunkaml, pobIerają pr?WIzyę w stos~nk.u w.ięc na czasie koniecznym, do o~bywani~ blildzieł?żył kosztów i podejm0..wał ~ię 
waru z bardzo małym zJ;"skiem a nawet, co 2,prqc: od sum:r sW'zed~zy: Pra~t~kuJe SIę plelgrzy!n~k do ~abry~antow, -et o~t~tm egzekucYI kupca. b~rdzo dal~ko mIeszkaJą
się bardzo często zdarza, ze znaczną: str!L- rowmez zwyczaj, ze mekl.edy blOrą: towar zaś, mielIby, opro~z lll!lych kor~yścI l tę cego. I l·zecz.ywIśCI~,. ~becm~ weksle pr?
ta,-następstwem zaś takiego postępowama ~a własny rach~.~ek, .wydaYJ;c wła.s~e. weksle dogodn.ość, ze kazdy memal. kUP.lec, og~ą: testo:,,"ane naJ~pokoJnleJ sobIe spoczYW~Jlb 
prędzej czy później, musi być bankructwo. l to w ~n~cz?eJ 1l0śCl, pomlm~, IZ Jak po- dalby. lC!l wyro. by, gdy obe~me, Jak wyze~ w bIUrkach. t:tbryka:1t6w, k~ór~y ? ~~ch 

Wprawdzie istnieją tu cztery kantory tru- :,,"szech1?-Ie. ~wla~omo, . z . małe~l b~rdzo w~- nad.rmemłem, Jest on zaleznym od dobrej ~ówczas s~hle tylko przypon:lI;aJą, Jeśli Ich 
dniące się skupem weksli, oprócz wiel~ osób Jątkalm, ~a~neJ rękOjmI bezpleczeustwa me woll mekl~m. Opłacana dotychczas .meklc- hczbę pOWIększają przez śWlezo ~trz:rnally. 
tym procederem się zajmujących, mówllJi na- przedstaWIaJą· rom prowIzya 2 procent od sprzedazy, wy-egzemplarz. I w tym zatem raZIe ZJedno-
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było; przechadzał się po ulicach, czytaj~1c marzeniu panią Fauvel, uśmiechniętą, po- Lecz działając tak, Szymon działaJ:· zu
ogłoszenia niedaleko zamkniętego biura. dają~ mu pieczyste. Pamiętał naj drobniej- pelnie bezwiednie. Myśl, że kocha żonę 

Pewnego dnta (a nie był już wtedy kan- sze słówko, wyrzeczone przez młodą kobie- zwierzchnika, nie przyszła mu nltwet do 
~elistą, lecz etatowym urz':)clnikiem), pan tę. "Julio, podasz kawę do saloniku," to głowy. Nie zapytał siebie ani razu, dla; 
Fauvel, sekretarz naczelnika wydziału, za- zdauie brzmiało mu bezustannie w uszach. czego czynił teraz rzeczy, których dawniej 

SERDECZNY PRZYJACIEL prosił go na obiad. Sekretarz, oddając pochwaly swej młodej nie czynił wcale. Niezdoluy rozróżnić po
. Był to wielki zaszczyt, przejmujący 8zy- żonce, powiedział, iż była to doskonała go- budek wynikających z namiętności od· 0-
mona słuszną dUUlą, więc też na tę Uroczy- sp osia, znająca się wybornie na sztuce ku- ohowiązku, udawał się systematycznie za Nowella przez Catulle'a Mendez'a 

PrzekŁad Maryi K ... 

(Dal,szy ciqg). 

stość nie omieszkał przywdziać czarnego oj- linarnej, a szczególniej umiała paradnie panią Fauvel do kościohl., tak samo, jak 
cowskiego fraka. Sekretarz, poczciwy sześć- przyrządzać makaron włoski. Od tego dnia chodził. do biura. 
dziesięcioletni starowina, poślubił niedawno Szymon jadał codziennie we włoskiej re- Upłynęło lat kilka. Szymon otrzymał 
młodą, ładniutką clziewczynę;Szymona przy- stauracyi i żywił się niemal. wyłącznie ma- wyżsZ1l< posadę, gdy nagle pau FauveI u':' 

I jął prawdziwie po rodzicielsku, przepowia- karonem. . marł na zapa.lenie płuc, pozostawiając wdo-
Wstawał z łóżka nieraz z brzaskiem dal mu świetną przyszłość na drodze admi- Rano, przed udaniem się do biura, prze- wę zaledwo dwadzieścia pięć lat wieku H-

dnia, zatrzymywał nastawiony na ozna- nistracyjnej~polecał. go . życzl~wo~ci żony, chadzał się pod oknami sekretarza. 1V nie- czą,cą,. W jakiś czas po ślilierci męża, Kle
czop.ą, godzinę ekscytarz, sam uprzątał po- i z.mu~z~ł do przyblerama kazdeJ potrawy dzielę nie nudził się już wcale, śledząc pa- mentyna idąc do kościoła poprosiła Szy
koik, gotowa! jajka na ll~as~y:nce, często naJmmeJ po t:r;~y razy. .. , ni~ Fauvel idącą na niszę, a później ocze- mona, by jej podał ręklJ, a wyglądala śli
wykollczal jeszcze jakąś JJ1ln~eJs~i!, robot.ę, .- Tak,. mOJ. mIody prZyjaCIelu - mo- kując na nilb, gdy zdążała na nieszpory. cznie; okrągła, biało-różowa jej twarzyczka, 
przyniesioną z biura, by ~le słedzIee .w. do- ~Ylł-:-b~dzlesz mezadlugo ~ek.retarzem tak, Udawał się za nią do kościoła, ale tam nie przypominała jabłuszko. 
mU bezczynnie, a n.astępme, przyZWOICIe u- Jak Ja. Klementyno, dol?z Jeszcze kawa- patrzył już na nią, będą,c bardzo pobo- Szymon przywdział znów frak ojcowski, 
brany z parasolem. w ręku,. z~dowolo~y wy- rek pulardy panu. Oharlel'l~.. ,. ,. żnym. starannie przechowywany. W rozmowie o-
cbodził z mieszkauia. Jezeh było Jeszcze ęzymon .. ule~aJl1c uprzeJm~J, g~scmnOS?l Od czasu do czasu dostaw.al znów od se- śmielil się zapytać pani Fauvel, czy ma za
zawcześnie do biura, czytał po ?rodze ro~- z:VIerz~hńIka, Ja,dł tyle, że JUZ SIli). praWIe kretarza zaproszenie na obiad. I wtedy miar wyjść kiedyś powtórnie za mąż. 
lepione na rogach ulic ogłoszema, lecz me me mogl ruszac, ale byłhy raczej wolał wstawał od stołu do zbytku syty i olśnio- - Nieboszczyk był sekretarzem-odpar-
afisze teatralne, ale zawiadomieui~ ~ sprz~- pękiląć, aniżeli odmów.ić skrzyąelka .lmlar- ny; zdawało mu się, że jest pijauy. W go- ła Klementyna.. . 
dażach i znalazłszy jakieś wyrazeme! kto- dy, podanego pulchneml rączkamI pam Fan- dz~n~c~ biurowej pracy lubował się w wię- Odtąd opanowała Szymona żądza wynie
rego pisowni nie był dotąd zl:lpełn~e pe- veL.. . ceJ JUz sformułowanych marzeniach. Pe- sienia. Mial jakieś niewyraźne przec4ucie 
wnym, notował je zaraz :v pug~la~es~e, by . Od tego d~l~ 8zymQ~ O~a~'lel'le za~ochał wnego też dnia, pisząc raport ministeryal- niewyslawionego w przyszłOŚCi szczęścia. 
przy zdarzonej sposobn~śCl naplsac Je po- SIę· Ab.ył )}lZ czas :V1e1kl! ,Jednakze by- ny, wypisał słowo: "Klementyna" i przyo- Zostać sekretarzem i męże/n pięknej wdów
pra-wnie.Dzień schodZIł Szymono'~n spo- ła to llllłosc zupe~llle :bezwIedna. Gdy~y zdobił je przepysznie w takie wytworne i ki, były dwa marzenia, nieopuszczają;ce go 
kojnie.· Winszowano mu często :!:>lękne9o mu był ktoś p.owl~dzl~ł: ~ochfl:sz. pa1lll]; różnokolorowe dodatki, że skoro wręczył ani na chwilę. 
pisma a lubował się w kreślenIU ozdob Fauvel?-byłby Slę mezmlerm8zdzIwIl. rLtl)ort pa~u Fauvel, ten zawołał: Po wielu latach oczekiwania, pierwsze u-
przy dużych literach; pochwały te sprawia- A prz.ecież pozw?l~łby się. dla niej ~abić. --: A~eż to wyraz przepysznie wypisany! rzeczywistnilo się; ale co do dtugiego, SZyĄ 
1y mu wielkl!J przyjemność. Przyrzeczono Teraz me marzył ~u;;: o kO~ll\ pożeraJącym I właśme imi~ mojej żony. Muszę .jej to mon drżał z opawy •. Oczy paui Fa.uyel 
mu awans. Tylko w niedziel~ nt\duo mu ptaka; teraz kaźdeJ nocy WIdzlat w sellnem pokazac. zda\.".a.ły si~ za.pytywać ~o niekiedy: l1NQ 
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ozonie fabrykantów, przezemnie projekto- płatnym w dniu 20 z. m.. wcale nie obni
wane, ogromne przyuQsiloby korzy$ci~ gdyż żyl ich wartosciiPO odtrąceniu ażya (okolo 
wszyscy zjednoczeni)' składaliby 'zarzil,do- 2 rs.) kllpowano je znowu po 246. - Ak
wi swe protestowane weks1e, a ten wy- cye "wielkiego towarzystwa" podniosły się 
syłałby do miejsca zamieszkania dłu~nika ~ 254 na 2ą51h. Akcre b~nko.we w zasto
dwóch interesowanych fabrykantów, którzy JU) tylko meznaczne IloŚCI nllędzynarod~
zawieraliby naj korzystniejszy ukłacl, lub też wych po 363, dyskontowy?h po 439] rosyJ
przedsi~bra.liby środki znaglając.e d? zapla- sk.ie.go. banku po 268,znuenity SWOIch wIa
tv. Wleleź to znacznych kapltl1.łow mar- śCIClelI. 

za granicę zlota za 1'8. 740 milionów, a za- żeli silenie się na prz~dsta~l~ma .oper~t~k, 
T ' którym nie odpowiadaJ~ a:ll srodkI, am s11y 

tem prze?ię.cio,:"o po 18 !ll1.IOnow 1'8. ro~ towa. rzystwa. WprawdZIe l. takome~ya P,o-
cznie' najWIęcej zlota WywlCzlOllO w r. 1876,. l kt 
gdvż' za 101 milionów, oraz w r. 1882 za niekąd jest fars~,. a e. zaW18ra ona me ore 

J (loskonale typy l WIele zdr. owo ~go hnm?ru .. 
69 miliohów rs. t t t 'd . BerlI·.llI·e Zreszt!l, tr.e§ć sztuki znana JUZ JeB u eJszeJ 

Mi~so końskie znaj uje w <~.. ., d t . . 
wielki zbyt, _ jak się bowiem okazuje ze publiczności z d.aw~ler~ego przeb.s .a~l~n~a? 
statyst}7cznych dnnycll zabito tamże l 884 dla tego też me ę zIemy l'?Z ~erac Jej l 

<» ,.... t Iko na wyrazemu naszego 
koni, ~tórJ::ch mięso .b~rliiiczycy ~pożyh ogram.czYJ? s71ęko~awców: przedewszystkiem 
w fOl'll,ue kletbn:s. IstmeJe ~lawet duza pa- uz~ama h ali~\;nusimy grę całego personelu 
rowa fabryka kiełbas z konmy. . zas PkO? wa Kościeleckieg· o który clam8 lego, oraz p. , 

w pierwszych dwóch aktach zwłaszcza był 

nieje przez dotychcz~sowe ,niedbalstwo i Sp~l'yllfS. S Z?Z ecin. (Sprawozdanie t y-
nieczynność wierzycielI! godmowe do dma 2 b. m.). . 

\V Moskwie istnieje bank zajmuj~1cy się Z powodu obfitego dow~zu a meznaczne-
między innemi operacyami i ubezpieczeniem go przytem zapotrzebowama, ceny na nowo 
należności wekslowych przez ostęplo.wanie się obniżyły.. W'jWó.z. s.urowego !?roduk~u 
weksli, lub też wydajq,c formalne 1)011sy Z!,l. u.stał zupelme, r~W~I~Z I f dystylarme skar~q, 
opłatą: podobno 3-4 proc. od sumy w sto- SIę na brak zamOWIen. :r3;l'g na~z w kle
sunku rocznym. Ozy i o ile korzy~tnem dla runk? wstecznym WYI?rzedzll rynkI zacho~l~. 
naszego przemysłu. byłoby założeme w na- PomlIllO to. sk.1ad;y lll~ przybrały zn~czmeJ
szym kraju tego rodzaju towarzystwa uhez- szych l:ozll~laro.w l. c~lllon~ SI!! ,:"łąc.zme z dr
pieczeń, o tem niech wydadzq, sq,d osoby stylarnIaml naJwyzcJ na .J4 mIl. htr. Kon-
naj kompetentniejsze-fabrykanci. cowe ceny były następuJące: na It: 46 m., 

. Dalwl. na mr. 47,30, na. kw. 47,70, na. mJ. 48,30, 
na cz. 48,90, na lp. 49,60, na srp. 50, za 
10000 litr.' 

Wia.domości ha.ndlowe 
i przemysłowe. 

(-)Podział parafii ewangelickiej. W dniu 
7 b. m. odbyło się, po trzykrotnem ogło
szeniu, zebrauie tutejszej gminy ewange
lickiej, na które parafianie licznie się ze
brali. Po stosownej modlitwie, zagaił po
siedzenie ksh1dz Rondthaler, zaznaczając w 
swej przemowie ważność przeamiotu. To 
teź zebrani, podzielając w zupełności zapa

Nowa taryfa celna, którą prezes komitetu tl-ywania przewodniczącego, zatwierdzili na-
finansowego w W D8chingtonie, Morisson stępujq,ce zmiany: . 
przedstawił do zatwierdzenia, ma wejść w l) Podzielenie parafii na dwie samodzieł-
użycie w dniu 1 Lipca. Wedlug nowej ta- ne gminy. 

Sprawozdania targowe. ryfy, opłata cłowa ma być zmniejszonq, prze- 2) Ustanowienie etatu dla drugiego pro-
GieldapetersbuJ'ska. Sprawozdanie tygo- cięciowo o 200Jo'. Olo od bawełny i tka- boszcza i personelu kościelnego. 

dniowe (do dnia 3 b. m.). nin bawełnianych, nie powinno nigdy prze- Prócz tego, zgromadzenie oznaczyło gra-
Ani pobyt ros. ministraspmw zagrani- nosić 400Jo, od metali 500JOI od welny, tka- nicę l)urafii w ten sposób: stara parafia się

cznych w Wiedniu, ani przyjazne dla Ro- nin wełnianych, od szyb szklanych i soli gać będzie aż do rogu ulicy Krótkiej, czyli 
syi· ceny austryackie, ani też lepsza dyspo- 600Jo' Niektóre artykuły jak: żelazo, miedź, d.o domu p. :Meyera; do nowej zaś wcielo
zycyagiełd zagranicznych, nie zdołały u- żywiec, surogaty kawy, wyprawne skóry, in- ną zostanie wśzelka ludność mieszcząca się 
wolnić l'ubla z pod nacisku w jnkim się dygo i inne, mają być zupełnie od cła u- po za obrębem tych ulic. 
znajduje - podnieść jego wartości. Dopiero wolnione. . , Projekt, ażeby starq, parafię rozciągnąć 
z końceni tygodnia przybrała tendencya Jarmark w Charkowie. Najważniejszą ga- az do ulicy Przejazd, upadł znacznI! wię
pozór przyjemniejszy, weksle na Londyn za- lęzią handlu na jarmarku t. zw. kreszczeń- kszością głosów. 
równo w m. jak i na termin notowano w pią,- ski m w Oharkowie, są wyroby rękodzielnicze, Podług zdania niektórych kompetentnych 
tek 2311/1G' Równocześnie korzystniejsze których dowóz przewyższa w obecnej chwili osób podział, jaki nastąpił, nie wydał się 
notowania rosyjskiej waluty w Berlinie na- 18 milionów rubli, gdyż popyt na tegoro- dość prawidlowym, skutkiem czego posta
dały targowi weksli więcej mocy. \Vielkie dzaju wytwory znajduje się dziś w nader nowiono zatwierdzić go tylko na lat pięć, 
zakupy złotej renty dokonane w ubiegłym ospałem usposobieniu. Przemysłowcy wy- po którym to przeciągu czasu nowe zmia
tygodniu na rachunek zagranicy, pociq,gnę- stawszy znacznq,ilośĆ towaru w nadziei, że ny mogq, być zaprowadzone, naturalnie je
ty za sobą; liczniejsze trasowania, tak, że obroty jarmarczne dadzą korzystny rezul- żeli okaże się tego potrzeba. 
stanowcza poprawa kursów w najbliższej tat, są zmuszeni, w obec małego popytu, (-) Tramwaje. Ze wszech miar pożąda
przyszłości stała się bardzo prawdopodobną,. czynić znaczne ustępstwa w ceniej szczegół- ntll wiadoIllościtll możemy się dziś podzielić 
Najżywszy interes skierowany był w ubie- niej stosuje się to do perkali, gdzie ustęp- z czytelnikami. 

nieporównany. 
(_) Nadesłane. W poczet różnorodnych lś.e-

niatJlydt pomysłów nas~yc~ ó1Jry!nyck wspoł
obywateli, śmiało zahczye m?zna l nowo
przybyłą ideę, która,. aczkolWIek. ~ pyrot~ 
chnicznemi sztuczkamI, tak gorhw18 u nas 
uprawianemi nic wspólnego nie ma, jednakże 
godnI! jest uwagi., -. 

Ta naj młodsza latorosI ;naszych jJOCZClW

ców. zowie się: "sfalszowame własnych pod
pisÓw. " Już widzę osłupialość t:wojq, czy
telniku patrzysz zdziwiony na to contradictio 
in adj;cto i gotów jesteś sądzić o kaczce 
dziennikarskiej .... 

Lecz jest to fakt zywcem z rzeczywistości 
wzięty. Jeden albowiem z tutejszych kup
ców sprzedał handlarzowi węgli za rs. ~OO, 
na co tenże wystawił mu weksel. Podczas 
poclpisaniawekslu, sprzedający zauważył, że 
wystawca zmienia trochę swój podpis, na 
zapytanie zaś co to ma znaczyć, tenże obja
śnił, iż mając kredyt w banku, zmienia nie
znacznie swój podpis, dla uniemożebnienia 
przyjmowania tamże wekslu na ciężar jego 
rachunku. Wierzyciel uwierzył i - wpadł 
w pułapkę. Teraz albowiem wystawca nie 
uznaje swego wykaligra(owune!fo z taką, tru
dnosciq, podpisu, twierdząc uroi et orbi, że 
sfałszowany. 

Nieprawdaż, dobry pomysł? . 
Zabaczymy, jak się na to właściwe wła

dze z/tpatrujq,. 
Obsel·watOl'. 

(-) Bal. We czwartek odbyło się pry
watne zebranie inicyatorów balu, mającego 
się odbyć w dniu 16-go b. m. Miejscem 
zabawy będzie sala p. Ryszaka, a o ile są,
dzić można już dzisiaj, bal zapowiada. si'i] 
świetnie. Zaproszenia już rozesłano i wie
le bardzo rodzin przyrzekło swój współu
dział. 

(-) Latarnie umieszczone na rogach ulic 
palić się majll1 od dnia 9 b. m. według 
przepisów od godz. 6 wieczór do godz. 4 
m. 30 po północy; latarnie zaś zwyczajne 
od godz. 6 wieczór do godz. 12 m. 30 po 
północy. 

głym tygodniu ku złotej l'encie, która po- stwa wynoszą od 8 do 10 pct. Oczywi- Otóż onegdaj po zmodyfikowaniu pun
stępnjąc ciągle w cenie, doszła do 1631/ 2 , ście, że w obee takiej zniżkowej tendencyi, któw spornych w kwestyi planu tramwajów, 
Kurs jej z ostatniego piątku w porównaniu perkale sprzedają się po tej samej cenie co warunki postawione przez tutejszy magi
do kursu z tego samego dnia poprzedniego prosty "mitkal" lub "kalenkor", druk zaś strat p. J. Poznallskiemu, zamieszkałemu w 
tygodnia, wyższym by! O 2%. Jióżnica ta stanowi czystlj, stratę. Petersburgu, podpisanemi zostały przez je
tem jest szczególniejszq" że końcowa pod- Kupujących z Krymu i Kaukazu niewie- go pełnolllocmka p. \Vł'. Cohna. Po za
wyżka z 1621/

4 
na 16iP/2 nastąpiła :w cią- le, ci zaś którzy przybyli, żq,dają: kred.Ytu twierdzeniu WięC ostatecznego układu przez 

gu dwóch ostatnich dni. Prq,d zwyżkowy od 6 do 8 miesięcy; dodać należy, że WIelu p. prezydenta, tudzież po zaiatwieniu odpo
wywołali zagraniczni kapitaliści, którzy sku- z nich uie uregulowało jeszcze swóich po- wiednich formalności, projektów agitujl!
pywali złotlj, rentę masalfli, wydobywając jq, przednich zobowiązań. cy się już od tak dawna, przybiel",w ksztat
tym sposobem z rą:k spekulantów, tak,że Z tkanin bawełnianych cieszq, się jeszcze ty rzeczywistości i miastu naszemu przybę
obecnie na targu jest jej już bardzo nie- względnym odbytem średnie gatunki perka- dzie nareszcie ów pożq,dany środek lokoma
wiele. - Także i obligacye wzajemnego kre- lu, stanowią: one bowiem artykuł będący cyi. Bliższe szczegóły kontraktu zawartego 
dytu ziemskiego cieszyły się żywym popy- w modzie. .Również niezły stosunkowo po- z przedsiębiorcl~ przez magistrat, nieon!ie
tem ipostlj,pity w kurSIe dO 104!j4' - 1'0- pyt jest na niższe gatunki kortów i sukna. szkamy wkrótce podać naszym czytelnikom. 
źyczka wschodnia przy kursie 92'/'). była Jarmarki "lIińskie". Przedstawiciele sfer (--) Z teatru polskiego. Publiczność zebra-
bardzo poż!!dauą, brak jednakowoi dosta- handlowo-przemysłowych w Oharkowie do- na na czwartkowem przedstawieniu, do osta- krajowa i zagraniczna. 
tecznoj llości sztuk do dyspozycyi, ograni- kladają możliwych usiłowań, w celu prze- tniej chwili była w niepewności czy po pod- --
czyI ,interes i zre~uko,!a.ł go do zamówi~ii InieSien!a jarmarku "iliiiskiego~', odbywają-: ni;sieniu ~urt~ny. ujrzy "I<wa świ~ty" c~y = Minisłeryum oświaty wvstapiło z wnios
ternunowyC?l naJczęścteJ nie. uwzględma- cego Slf;) w czerwcu w Połtawle -,d? Char- tez "Rodzm§ ]U:lO~Ow." ~fisz~, tu 1 OWc1ZlC kiem do władzy prawodawc~e' o zmianę 
nych. Obligacye pete;sburslnego towal'zY-1 ~owa. J ~~o główny motyw uwazac na.le: trzymane przez '~ldz.ow głOSlły pIerwszą ~ ty~h I etatu archiwum akt dawn ch J w Wilnie. 
st~a kredytow~go, ktore z końcem poprze- zy znaczmeJ~ze ~oszt~ transpo!towe, .tudz~ez szt~k, gdy przemwme anons,!, naszem PIŚIIlIe Z uwagi, iż w archiwum tlm znajduje· się 
dmego tygodma kupowano po S3s/l.} teraz brak odpowlecllllCh lllstytucYJ bankIerskiCh unlleszczonywskazywuJ "Ful'loz6w." Ozyskut- jeszcze 4092000 aktów i dokumentów w 
spadły na 83 .. pla obli&acyj rolnych, tal:g w: Poltawi~. Oharkowsku. .&azeta J.użllyj kiem tej niel?ewności,. c~y t~ż z l)Owodu.pory języku p~lski~n i łacińskim dot d nieo i
hył Clą91e l~pleJ u~posobl0ny~l, cher.so:r;sk:e Ąl'uJ zapOWIada sta~o.wczo, ~ na maJą:?~~ll karnawał?wcJ. tak mehczme udano. SIę do sa1lych, oraz iż urzęduic ~rchhialni s p w 
pOpr-aWIIy SIę ~z 81 3J4 ,na 883

J81 wlleuskle Sl~ o~być, w roku blezącym Jarmar~l! ?~lll1:- te~h:u, Ill~ :VI~my-to tylko pe:vna, z~ prze- stanie opisać rocznie zalldwie 5000 ak{ów 
z 91 na 92.-Z paplerow kolejowych, szcze- sklm" glowne składy towarów 11llesClC SIę razaJq,ceml SWlecIL on pustkamI, chOCiaż czy ministeryum żtlldi1 powiększe· i l' b ~ . ę~ 
giHnie g!~ntowane akcye ,były poż!!:dane. będą,,: Oharkowie. . to. l!'euillet, czy też Blornson, powinni być dników i ich pomocników. u Pr~cz az~:i~'-
Kurs~-KIJÓW z 2451h ~ konc~ zeszłego t.t- Wywaz zł.ota z Rosy/. WIelką: pl:zynę~ą. O? .do nas z~ś1 to uważa- sz m etacieukollCzenie o isu arc8wum mg-
godll1u,. teraz w ostatmch dma,ch P?dwyz- \V przeCIą~u. czasu od ,roku 1840.-g~ do my ~ow:torzenle takIej komedyl Jak "Rodzi- ż/nastą ió doiero za Iii 735. 
szył Slt do 247~. Kupon, ktory SIę sti~ł. 1883-go WyWIeZIOno z panstwa rOSyjskIego na l! urIOZÓW" za daleko lepszy pomysł, ani- = VI ~kutek p odezwy właściwej władzy do 

i cói?" .... ale SZyll~on .nie daWal.oclpowiedzi.\jak święci w raju. Może chcesz czego, po- ny i hyacynty. Jednem słowem, wszystko nadszedł wieczór znaleźli się w wielkim 
:- ł3 OJ - powledzlal~ wr.esz~le pew~ego wiedz .mi zaraz: Ozy. nie wydaję ci się się tam uśmiechało: dobry .humor wyglądał kłopocie nie wiedząc co uczynić zładnem 

dma Klemell~y~a-zdaJe· mI SIę, będZIemy l straszme brzydkIm, am też zbyt nielIll1- z poza kret?nowy~h w kW.laty firanek, c1o- stworzeniem. Wreszcie kupionq, rano kozę 
razem s~~tŚI}WI. . drym? brobyt z m:ękko. l s~aranme wysłanych ka- darowal SzynlOn małej dziewC"zynce, córce 

\V ~en slub.u. SzyulOn tak był ponne- I dodawał: napek, goścmnośc wlda~ bJło w błyszc~q,- właściciela restauracyi, gdzie jedli obiad. 
szany: i2 w ChWI~I, gdy Klementyna przed - Przyniosłem ci koralowe kolczyki. cych porcelallowy?h połullskach, ustawlO- Tak więc bawili się oboje. Dziecillstwo 
ołtarzem wymaWIała: tak, on zemdlał, bo A gdy Klementyna podziwiała dar przy- nyclI na kr~del:sle. w sto~o\>:ym pokoj~. młodość, zabawy i uciechy, wszystko to cze~ 
lU? się zdawa:ło\ ż~ powiedz~ala: nie.:r:neszczę- niesiony, on, klęczq,c przed nilj;, z głową SzymO!l, oheJ,~nuJą:c zonę, Jnmnl: "Pmwdzl- g? Szymoll nie znal i niedoświadczal w ży
śCle~ to boskl~ krolestwo, Jest udZIałem u- w tył odrzuconą, niby przymilający się nie- we gm~zdk.o. ..' ClU, odnalazł teraz w tej miłości. Dosyć 
b?glCh umysłowo SZylllO~ sp~a.zał teraz ży- dźwiedź, calował różową: dloli ładnej, pul- ~ medz~elę, Jezel1 była pogocl.a, wyje~- mu ~yło zobaczyć żonę pochylajl!cą głowę 
Cle na klęczkach, w UWIelbiemu przed żo- chnej rączki. dżall ~~ mIasto. ~len:entyna ubler~ła SIę ku memu, gdy chciała unikną:ć pajęczyny 
nl!-pa~r~ył na ;'lią i _ ś~iał się, l1:jmując :Mieszkanko ich było malellkie, zaciszne, w l?ushnowq, SUklllę Jak młoda dZlewczy- r02piętej z jednej strony ścieżki na drugą:
głowę Jej .w dł~llle, nlO~lł: to lUO}a w~a- la~ne mahoniowe mebelki błyszczały nowo- na l na gładko zaczesane włosy wkładała lub usłyszeć ja mówitllcq,' jak 't 1r 
sność! NIe pOJmował, Jak to byc moze, ŚClq" na zegarze, z bronzu złoconego dwa biały kapelusz z k~iatami. Udawali się do przyjemnie pachną,-b~ ~wielbiałe BbgZ:~: 
aby .on ?ył Ulę.źem tego uosobienia wdzię- gołąbki z podniesionemi skrzydłan~i wy- Meyd0!1 lub do Yille-d-Ayray. Klementy- dał wiosnę; a wieczór powraca'ąc z takiej 
k~ l ~I~.nOŚCI. 'Wychodząc ~ domu, z~- ciągały dziobki do wzajemnego pocałunku. na lllb.il~ bez kW:Itnący, WIęC Szymon ~wał wycieczki, gdy ściskał ukradki~lU maleńką: 
bler~ z.ome ch~tkę lub ~ękawlCzkę, by s~ę ~zymon, patrząc na nie, zacierał ręce. Przez ~1a: me~ gałą;kl" po za mur wystaJIj,ce. rą:czkę żony, myślał z rozkoszą: Powróci~ 
upajać Ich wom1/;. Stal .nę tak dobrym, ze Jasne szyby w oknach, zaglądało słollce Slll:.tclallle SP?zyw<Lh, po~ drzewem. Szy- my tu w następn" niedziel. 
Klemen.tyna. nie nozwala.la mu zabierać ze rzucai"c chwilami na pod"ogę cl'eI'l gnłęZI! on chc"c SIę w"da' '1 l U d -z ę J.' <J-Z J. ,. m, <~ J C l\ e ce uczonym, opo- 1'0 ził im się syn Rad ~, S ..' 
sobą plelllędz:y:, gdyżrr,ozd~wa~ wszystko że- z drzew, zllajdują:cych się w pobliżu duże- wiada'! rzeczy, które niegdyś czytał w ksiaż- miała granic Przez' -tr oad. zymo~a mi 
brakom na ullCY. .NIe WIedZIał cowymy- go ogrodu. Ozęsto przylatywały wróhle kach. Tlómaczyl żonie, że rzeki znajcll~ą ciaO'le' Chłopiec mój' zY,. l~ł P?w,arF' 
ślec, byle jej ~pr.awić .przyjemność i rozryw- zbierać okruszyny na traIIlugach okien. Pa- się we wszystkich dolinach, a muszle mo- ra;'bpi~rwszJ od lat pięt m~J c, °llr' b' o 
kę. "BrzydkI Jestem-mówi! sobie-trze- ryż w starych swych dzielnicach ma takie żna spotkać na szczytach najwyższych na- l'ze urlopu bo nie d ~,~s u za~ą 1: a r lU; 
ba: jEb wiE;C; uc~yuić bardzo .s~cz~~liwą, a~)y wesole zakątki z królującll1 w nich wiosn:1. wet gór. pó:i.niej, je:leli nikt nie przecho- krzyk clzi;cka noc cal o c mu t. Y b s yrec 

teJ uroczej pieszczotce mOJeJ me nudZIło Klementyna lubiła dom, w którym teraz (hil, ujmo,vał Klelllentyn~ za rece i wzno- trzeć ciągle na niego \: Ot p~ Ize ~wa, p~: 
sil;} żyć z takim brzydalem. l::ltawał si~ po- mieszkali, 00 schody starannie były utrzy- SZ/lJc oc~y, mó~il na~niętn!e:' do żony: ' o ysac go l mowlC 
myslowymj nauczył Big języka kwiatów, dla lllane a sienie czyste. Szymon zaś zachwy- - PIękna Jesteś Jak mebol - 'Wiesz Kle t . . 
r?zkoszy ofiarowania co dzielI żonie symba- cał się ilością: luster w ścianach, gdyż mógł PewD:e~o ra~u Klen~entyna zobaczywszy do ciebie podobnm~n yno syn nasz zupelme 
hcznego bukietu. przypatrywać si\: żonie z wielu stron od 1'a- na takIeJ WyCIeczce bIalą: kozę z czarnq, Niekiedy znów y od o' l' 
Klementy~a przyjmowała to wszystko ze zu. Zwo]na, pragnąc więcej jcszcze umilić brodą, zawołała: patru' ł .p nosz:1c SI'2 nag e 1 przy-

słodk~ wdzIęcznością:; z~ każdym razem, żonie wspólne mieszkanko, przyozdobił je .-- Ach! jaka ona śliczna! ojciecJi
c 

'!', asneJ postaCI w lustrze wołal: 
gdy ~ą,i p,~wracat ~ b lura, całowała go, ma.są ła~nych fr~z~k .• Na kominku stały . Szymon od~zukał włagcici~la kozy i ku- O Ja. 
lllÓWlI!C~1dOJ dobry Szymon! koszyczkI z muszh I bIałe porcelanowe wa- pll Ją: od mego. Oaly dZIelI prowaclząc 

SzynlO~ o~powiada! najczęści~j:. zoniki? malowane w róźnobarwIle mot'y1e, kozę n~ c~ustc~, którą jej Szymon UWil!zal[ 
r- NaJdrozsza ulOJal szcz~śhwy Jestem) w domczkach oksydowanych cho(lował t\lhl)a~ llfl.ll7.yll blegah z m~ po lafiku1 lecz skol'Q 

(D. c. 11.), 



zarzl!:d6w kolejowych, w sprawie zagranicz- Biorl!:c średnią cyfrę, jeden robotnik otrzy- ministeryum Gladstona skutkiem tego jest 
nych podda.nych,zajmuj1!cych posady etato- mnje rocznie do 126 rs. zachwiane. 
we, z nielicznym. wyj!),tkiem wszyscy nielna,l Z cyfr powyższych przypada na. powiat p t b 7 1 t ·-N' Il,;iaśnie;szy Pan 
poddani obcy (najwięcej austryaccy i nie- sieradzki 2,753 robotników, otrzymuj!),cych e ers urg, u ego. _',J,J.. ~ 
mieccy), służący na tutejszych kolejach, po- 275,314 rs.; łęczycki 2,374-342,860 rs.; ka- raczył wczoraj· udzielić p6sfuchanie nowe.: 
dali prośby o poddaństwo rosyjskie, co też liski 1,450 - 209,000 rs.; . turecki 1,34a.-:- mu -ambasadorowi nideflitildzkierrm p. von 
przy ostatnim spisie urzędników i oficyali- 168,075 rs.; wieluiiski 798-82,467 rs.; kol- Stoetweegell. 
stów kolejowych wykonanem zostalo. ski -596-82,839 rs.; słupecki412-50,000 Belgrad, 7 lutego. Rezultat.em nowych 

= Projekt ministeryum skarbu w przedmio- rs.; koniński 340-48,692 rs.; na m. Kalisz wyborów jest obiór 14 radykałów, 108 kon
cie wprowadzenia do Królestwa Polskiego 609-92:584 1'8. 

ustawy O podatku stemplowym z r. 1874, serwatystów i 8 zwolenników Risticza. 
?bowil!:zująpej w Cesarstw!,e, wkrótce »ędzio W;J W dalszym ciągu obrad w sejmie prus- Peszt, 7 lutego. Izba poselSka poatano-
Jak donOSI "Now. Wr., ostate.czme roz- kim nad uregulowaniem zatargów z 1Vatyka- wiła większością glos ów przyst.ąpić do o
trząsany w dro,dze praw?da>yczeJ' 1V pro- nem zabrał glos ks. dr. Stablewski i w długiej brad nad prawem skarbowem w razie, 
wadze:ue do Kroles~:va ogolneJ. usta:,'y ste~- przemowiE', charakteryzowal stosunki ko- d b in' t k b i rezydent mi-
ploweJ ma zapewlllc skarbOWI zWlększellle ' . l ' K . . P ń k' . . g y y m 1S er s ar u p 
d h d 2'li . S?le ne, Vi S;ęztwle ozna s l.em, mIan OWI- nistrów Tisza mieli odrzucić projekty opo-oc o u o mI. ony r.s. , '" Cle zas rozbIerał post§powame rządowych . 

= .~arz~d kolei ~adwlślanskleJ zamIerza .u- proboszczów. Dzielnego mówcę popierał ZyC)'I. . .. 
r~ądzl~ szereg. szk?łele~e~tarnyc~ dla: d,zle- energicznie Windhorst, który też zażądał Paryż 7 stycznia. Dziś odbywają się 
CI słuzby koleJoweJ; szkołki mają Istmec co projektu do prawa usuwajacego wszystkich b' d k ~ . l d ł k i Rouhera 
k~kha sta.cyj, ~iebci Złaś ~ę;dą dOjeżdżały. do księży r~l!:~owych; P?s~owfe zaś naa:e~scy ~::eę ~ro:~~~::: ~~na~:;YS~myczn~ J' est ~ 
mc pOC1~gaml ezp atn~e. .. domagalI SIę, aby mImster wprost oswlad-. :lo' • • 

= Komlsy~, opracowuJąca p'rzeplsyo hau- czył, co stoi na przeszkodzie w ułaskawia- k?ŚClele obecnej na trumllle spoczywa. me
dlu tr~nkaml post3;nowlła,. l~ handel t~n niu biskupa Melchersa. P. Gossler odmówił mec przysłany przez cesarzową Eugemę. 
~a byc ~olny, a hczba mIeJsc. sp.r~ed~zy wyjawienia powodów, a oświadczył tylko Kair 6 lutego. Telegram otrzymany od 
meogramczdz°na

j zastrzegła: wszakzeb, IZ m~eJ- lakonicznie, że wymaga tego interes pań- Bakera baszy donosi że siły powstańców 
scowe wła e mogą w raZIe potrze y.znmleJ- stwa. . . '. . 
sza6 liczb" zakładów trunkowych me prze- . R t kI' .. k . t l W bItWIe pod Tokarem me przechodZIł. y 

." . • .". • W;J zecz·a ma ej wagI, Ja lU erpe a- " d' al . 1~ • kraczaJą.c ty~~o.ustanowlO~ego lOh 7Jlttl!1num.. cya~posla Berniniego w sprawie zamordo- w1?ra~dzle t!SI~Ca ~u Zl,. e ,:oJs~~ ~glp-
= .Dzlenmkl p,etersburskJe przytacz~Jf!: na- wania włoskiego rybaka Padovani, wywo- skie l- murzynskle me chCIały SIę blC l na

~tępuJące szcze~oly o obecnY!ll stame. pro- lala ze strony ministra spraw zagranicz- wet porzuciły broil. Rozprzężenie doszło 
Jektu normalnej dla wszystkICh k?lel no- nych D. :Manciniego odpowiedź, w której do tego stopnia że tak Baker jak i once-
menklatury towarów. Opracowallle tego tenże zaznaczył swoje zapatrywanie na spra- .. ' .. ' . b' 
.proJ·ektu poruczył specy·afnei komi=i J'e- -" . l't k' . k" M .. rome Jego sztabu bah SIę zdrady l za óJ-

• <J. ";'J • wy Ci:W.eJ po l y l europeJs lej. anClm l h ,; l . 
sz?ze 9-ty Zjazd ogólny przedstawICIelI k~- w długiej przemowie objaśnił, że stosunki stwa ze strony w asnyc zo merzy_ 
leJowyc~, poczem opracowany prze~ ~.oml- Włoch do wszystkich prawie mocarstw są Londyn, 8 lutego. Jenera! Gordon schwy-
syę prOjekt został rozesłany do OplllU za- przyjazne myliłby się każdy mówił mini- t st ł t ' , 
rzą;dów kolejowych. ster kto by chciał oceniać st~sunki Austryi any zo a przez pows ancow. . 

1V odpowiedzi koleie oświadczyły iż nor- "liTł h' ł t k est l' New-York, 7 lutego. Gwałtowne ulewy l 
• J ',' , • Z tY oc alill z ma ego za argu w w y . . .. dł' l ., 

maIneJ ~omenk~atury przyJąc me mogą; Je- rybołówstwa, lub kto by . z oporu, jaki uj a- topllleJą~e śllle~l spowo owa. y w WIe ~ ln:et 
dne z lllch ~śwIa~czyly SIę za ~om~nklatu: woia się nad traktatem handlowym pomię- scowośClach WIelkIe powodZIe. W Wlrgmll 
rą w komu~kacyl prostej koleI pIerwSZej dzy Niemcami i Austryą;: chciał wniosko- Pensylwanii zachodniej i Ohio młyny wodne 
g~py., drugIe za. nomenklatunkrą grupy dru- wać o nieprzyjaźni tych państw. Przewo- prz~tały funkcyonować. W Pittsburgu stra-
glej, Inne wreszCle za nome laturą w ko- dni .. myśla Manciniego było przedewszyst- t ·d h d . d k'lk '1' 6 d l ó 

'k' .. Sk tkl'em tego .'" ~ .• .' _. h Y oc o zą o l u mI lon woal' w, mu~ acyl zagralllczneJ. .u . 'klem wykazame, ze przymIerze trzec _. , 
komlsya, pra~?ąc ostate~zme :wazn~ tę mocarstw trwa jeszcze ciągle w całej .roz- 5,OO~ ludZI zostało p~zbaw~onych dach~, . 
sprawę .załatwlC, postan0v.:iła zająć ~lę po- ciągłości, mimo nieprzychylnego stanowIska, Kair, 7 lutego. Ogolna lIczba strat, Jakie 
równalllem .trzech wspon::nlany~h typow no- jakle obrały niektóre dzienniki włoskie, poniosły wojska egipskie w bitwie l)od To
menkla~ur I na tern porownanm. op~acować i mimo zaprzeczających temu artykułów karem wynosi 2250 ludzi' pomiędzy tymi 
następllle plan nome~latury wspolneJ. P~zed Gazety Kolońskiej.. . .' .. .' _ 
dwoma laty olbrzyml!1 tę pracę komlsya W;J Stronnictwo bonapartystyczne ponio- 96 oficeIOw limowych ~16 o~cerów sztabo 
n~reszci~ ukończyła. Wygot.owany przez sło we Francyi nader dotkliWI!: stratę przez wych. Baker~bas~a dOl~16sł, .ze rozporządz~ 
mą prOJekt nomen!datury obejmował 2,500 śmierć jednego z najbardziej wpływowych on jeszcze SIłamI złozonemI z 3,500 ludZI, 
nazw towarów, zallCzonych do ~29 grup al- ludzi za drugiego cesarstwa, byłego wszech- ale Z tych lJ!! nie ma broni. 
fabet.ycznych. .:1!0 zarządzemu. pe,!nych mocnego ministra Napoleona III, Eugeniu-
zmian przez mllllsteryul!l komun.lkacJl,n~- sza Rouhera. Ten vice-cesarz, jak go nie
menklatura do~zekala SIę sankcYI rz~doweJ' gdyś nazywano, ;vywierał: w. swoim czasie 
Zarz~~om kol~JowF pole?ono stosować SIę wpływ tak p~tęzny na póli~ykę,. tak. we
do mej o~ ,d:n~a 13 st~czma r. b. Tym~~a- wnętrznI!:, jak l zewnętrzną, ze zaJmuj~ on 
sem na zJezdzIe grudlllowym J?rzed~tawlcle- ważną kartę w histQryi francuzkiej, mInlO, 
li kolejowych, większość koleI ośwladczy~a, że od śmierci cesarskiego księcia dal idei 
iż :nie może .wpr?wadzi~ nomen~atury og?l- napoleollskiej ~a ,,!,ygranę i odsu~ął się 
neJ, gdyż w takim raZIe nalezałoby zm.le- od wszelkich agItacYJ na rzecz rodzmy Bo
nić wszystkie taryfy wewn~trzne, a WIęC napartych. Rouher skończył zdala od gwa
podjl1ć nową olbrzy~oi1! pracę·. Nomenkla- ru stronniczego, w 7~ roku swojego życia, 
tura ta wymaga tez uprzedlllego porozu- ceniony przez wszystkich. Cesarzowa Euge
mienia się kolei. w ~oje~yilCzych gru.pach, nia przysłała wdowie ~elegram. kondole!}.
oraz wygotowallla ogoln~J klasyfika?yl ma: cyjny. Ze śmierci!!l takIch ludZI, schodzą
ksym~lnej towarów. ~lOrą;c ok~hcznośCl cych w polityce swojej bezpoto~nie, roz
powyzsze pod uwagę, ZJazd Ęrudn:owy wy- pływa się w coraz rzadszą mglę Idea bona
stąpił do mini~teryun: komulllkacyl z, proś- pai·tyzmu, a z dawnych l!reten~en~ów i ich 
bl!: o o~roc~ellle termmu .nomenkl~tury dla sprzymierzeńców poz?s~aJe. dZIŚ JUż tylko 
komumkacYl wewnętrznej d? dUla. l?-go czcza i nikogo przerazac me mogąca mara. 
lillca r. b., oraz o wyznaczeme ~komlsyl do 

op~acowan~a ogólnej kla~yfi~acyi maksymal=j- * Romeo i Julia. Romantyczne samobójs.two do
neJ towarowo Oba wllloskl zostały przy konanem zo~tato w tych dniach w KrakmVle: "Pan 
jęte. . . ,K1IlSk, 24-1etn~ sluchD.cZ meąycyny,. ot~nt sil) za po-

- Ministeryum komumkacYJ wygotowało na-' mocą, cyanJ::ah, wraz ze sWOJą, przYJa?lolq, ~odą, 
stępując~ pr~episy O prze:vożeniu inwenta- lu~a:~rt~~:~c~:tll)c~:fl)u f~c~M~~~w 'V:z~?kilO!~ 
rza koleJamI: l) przewóz lllwentarza hurto- tunek okazał Bil) bezskutecznym. Wśród gwaru 
wny dokonywa się w specyalnych wagon~c~ karnawałowego, wśród weBołośc~ zapustnej.. ponury 
urządzonych według modelu przez mllll- ten wypadek wstrzltsną,l do gl~bl Calem mlastem.1:'. 

. . d . 2)' ó b dla Kl!}sk, syn zmarłego przed kIlkoma laty profesora 
steryum zatWler zonego, . przew. ~ y. gimnazyalnego należał do naj zdolniejszych 1 naj-
~ v;:ag0:t;ach towarowych Jest mo~lrwy Je- pilniejszych u'czniów ~niwersytetu jagie~lońskiego, 
ayme wowczas, gdy wagony te maj!), w obu zdał już dwa rygor:oz~ 1. ~rzygutowywa! BIl) do t~ze. 
ścianach po dwie pary okien, 3) bydło na- ciego. Ona, a na lmlę Jej ~yło 1\1o.;ya, byłaC!ll~r-
l 'ć dł kł d takiego WSZf,l modystką, w zakladzle kraWlecczyzny hOJeeży przeWOZI -we ug roz a u . . 1 ckiej gdzie ją, bardzo ceniono dla jej zr~cznóści i 
iżby w drod!le nie zatrzymywało Sl~ dłuź~J pows~echnie lubiono dla lag. od!lego charakteru: Po
nad 48 godzin stacye zaś dla oczyszczema wód samobójstwa nie jp..st WIadomy. ~V kazdym 
wagon6w i bydłabęclą z góry wyznaczone; razie, zdaje si!}, że kW!-lstya fiI!-lI;ll~owa lll~ o~egrala 

. ł'b kl' a win tu żadnej roli. Zmarh zostawilI !tst y, które J'Idnak 
4) W cz~sle przewozu ,8 uz. a o, eJ0:V . - nie zawierają, nic takiego, coby moglo rzucić. świa. 
na będZIe przestrzegac ŚCIśle plzepIs6w sa- tlo na t\) petnlb grozy katast:ofl)._ Pozost~rue ~ma 
nitarnych. prawdopodobllie na 'zawsze lllezbadan'ł. taJeTnUlc1j,. 

Kochankowie prosili w listach pozoBta~lOnych, aby 

OSTATNIE WIADOMOŚCI 
. HANDLOWE. 

Londyn 7 Lutego. Wykaz banku państwa (,,, t y
sil!cach funtów szterlingów). Całkowita. rezerwa 
12 213 (ub. 386); noty w obiegu 25,034 (prz'yb. 282); 
zapasy w gotówce 21,497 (przyb. 104); portfel21,411 
(przb.284); saldo prywatne 2~,174. (ub. f(02); saldo 
państwowe 7,799 (przyb. 1411); rezerwa not 11,286 
(uł!ylo 409); ubezpieczeme rZlldowe 14,453 (ub. 2). 

Paryż 7 Lutego; Wykaz ba!lku panst,!a (w t y
sillcach fran.). ł'rzybytek. <;lotó.wka. w 1'10Cle 14.200, 
zapltsy w srebrze 4.600, zahczkl razem 8.000, pry
watny rachune,!, ~ie:i.:ą,cy 68,300. Ub.J<:tek. Portfel 
głównego banku 1 filIj 100,00, noty w obIegu 104,900, 
i:ialuo skarbu państwa 28.500. 

PeterSburg, 7 Lutego. Weksle na Londyn235/16, 
li pożyczka wschodnio. 933/8 , 111 pożyczka. wschod-
nia 'J3 1/S' nowa. renta dotli. 1631{2' . 

Berlin 7 Lutego. Ballkn. rosy;sk. 198.00, weksle 
na Wars~aw\lI'J7.60, na Petersburg 197.10, na Wie
delt 168.70. na Londyn 20.46, na Paryż 81.15, na. 
Amsterdam 16S.90. 

Wiedeń, 7 Lulego wiecz. Akcye kredyt 307.4.0, 
takież wIlgier. 306.25, francuzkie 317.60, lombardy 
143.30, galicyjskie 296.75, kolei półn. zach. 183.50, 
austr. renta papierowa 79.82Ih, ta~aż zlota 101.16, 
60f0 wl)gier. zlota 121.75, 50f0 paplerowa 87.65, 
takaż 4% zlota 89.90, noty markowe 59.20, na
poleony 9,tH, zwi'łzek banko. 106.70; spokojnie. 

londyn 7 Lutego po południu. Konsole 101, 
pruskie 4% konsole 101 1/1, 5% tureckie z 1866 r. 
85/s, rosyjska. poż. z 1i7l r. 86 112, taka:i; z r •. 1872 
86 takaż z 1873 r. 85 1/2 ; 40f0 renta złota wllgterska. 
74~/8' aUBtryacka zŁota renta 84, egipska. 665/8, ban
ku ottomańskiego 1571s, lombardy 127/16, akcye kil.· 
nalu Buezkiego !!2, Srebro 51, dyskonto tl1/201o' 

ODPOWIEDZI OD REDAKCYI. 
l' II. n u W. 1'. 'v :t o d z i. Artykuł przez nas 

otrz:yma.ny nie odnosi aię bynajmniej do spn.wy 
komlsyonerstwa, poruszonej p:zez. pana ~1l;dwik& 
Meyera. li westy a zaoĘ>atr)'Jl'II.Illa. Sl.C w Dlle)SCOWe 
wyroby przy urzą,dzaIlln ml68zkan .1 Wi;P!B;W ślub
nych, jest zupelnie odr~?ną".&. :waznośc. Jej Szall?
wnv Pan prllesadza. :NIe Wldlllmy w kazdym rM?e 
mobości drukowania Pańskiego artykuŁu w formIe, 
która j'łtrz}' trIk?, a ~ie dopr<!W&.d~i do celu. Co 
zużytkowac bl)dzl~ m?z!la z ~anskieJ pracy, (zużyJ;-. 
kujemy w odpowlednleJ formIe. 

TELEGR.U1Y GIEŁDOWE. 

-- .1Z dnil!. ~ Zdnia.8 Giełda Warszawska. 'I 
ŻlJ:dano z końcem giełdy. 

Za weksle krótkoterminowa 
na Berlin za 100 mr. , • 50.77 50.67 

Lond n 1 1:J . 10.31 10.30 
" y" • • •• 41.26 41.16 "Paryz ,,100 fr. . . 5 
" Wiedeń" 100 fi. • , S5.70 8 .60 

Za papiery państwowe: 
Listy Likwid. Kr. Pol. 
Ros. Poz. Wschodnia. • 
Listy Zas. Ziem. 2: 69 r. Lit. A. 

" " " Ser. liI " A. Listy Zast. M. Warsz. Ser I 
" _" " ,,1I 
"" " "IU 
"" " "IV Listy Zast. M. liouzi Ser. I 
"" n ,,~ 
:tJ" " » 

Gi&tda Berlińska. 
Banknoty rosyjskie zaraz. . 

" "na doat. 
Weksle na 'VarS7.8.wll kro 
Dyskonto 4°10" 

. Giełda Londyńska. 
Weksle na Petersburg 
Dyskonto 31/,% 

88.20 88.-
92.50 ruł.50 

100.36 100.30 
100.20 100.25 
96.- 96.-
94.10 94.15 
93.10 93.10 
92.50 92.55 
86.00 88.00 
85.00 86.00 
S3.50 83.50 

198.- 197.10 
197.50 197/76 
197.60 197.40 

22.75 /22.75 

T A R G'I Ł ó D1Z K JE 
Plą,tek d. 8 Lutego 1884 r. 

Targ zbożowy., Sprzedano dziś: . 
Pszenicy: Ży t o.: 

100 kor. po 9.45 rs, 100 kor. po 
30 ;, 9.45 200" 

6.22 TS. 
6.4.0 

B.2O 
6.15 
6.30 
6.50 
6.16 
6,15 
6.S5 
6.10 

90 ,,9.45 100." .. 
20 ' 9.00 100" 
30' ~ 9.15 30» 
50 ". 8.70 100" 
30 8.00 80" 
50 " . 9.50 100" 

" ro " 
130 " 

Targ wiktuał6w na Rynkach. Dowozy średnie, ce-
ny umiarkowane. 

Mleko, kwarta . . . 
Śm~etana " .... 
Maslo· świeże,. funt. . 
Ser średniej wielkości. 
Jajka., mendel . 
Kartofle, korzec. 

" garniec. 
Cebula, garniec. 
Buraki " •.•. 
Marchew" •..•.• 
Pietruszka, wiąz. z 3-5 szt. drob. 
Kapusta, gŁówkD. mata. . . • 
Selery, sztuka . •• .. • • 
Pory WIązka . 
Kury " •.. 

9 kop. 
36 " 
371

/2 " 
40 

" SO 
" 
" 10 " 

24 " 
9 " 
9 " 
21/~ " 

7
1
/2 " 

3-5 " 
3 ~, 

86 ." 
Indyczki " ... 
Indyki "... 
Kaczki " . . • 
Ryby śni~te, funt • 

· rs. 2,25 " 

» żywe " .. 

• , S " 
· ~ 76 " 
. k. 21 " 

4.0, " 
Groch polny garniec.. 

". szabl. kwarta.. . . 30 " 
10 " Kasza gorycz. gruba kWlł.rta. 

Kaszka krakowska ." 
911~ " 
14 

" 
- Znakomity nasz podróżnik i uczony, Be

nedykt Dybowski, . ulegając ~elostronnym 
zyczeniom, zezwolił D1L publIczną wystawę 
cennych swoich zbiorów naukowych. 

ich razem w jednym pochO'lyano ~oble. . 
* Amatorka kotów .. W mIeszkamu pewneJ ~tar-

8zej kobiety w Wiedniu zna~eziono przy r~wlZyl sa
nitarnej, oprócz 12 BZt~~ żYJą,cych koto~v 1 15. pta
ków, pochowane po r~zn:rc!I kl}tach ~ Bl?'zyne~z
bch niez1iczoneszczą,tk~ nlf;zywych k?tów l pt.~kow, 
poobwijane w bawełnę l płotno. OblIczono, 1Z !Jy
ty to Bzcz1j,tki przynajmniej 31 kotów, 2 morsklC.h 
.świnek i 18 ptaków. Zo.rzą,dz~)llo b~zzwlocznle 
dezinfekcyę w zapowietrzon~m, mIeszkamu,. a cal~ 
zYJV'ł menażeryę ową, prze.nIeSlO~O !lI!' raz!e. ~o PI
wnicy, doką,d przeniosla SIl), t~k~e J~J wlaIlClc~elk!1, 
powiaclają,?,. i~ za nic w .sw~eCle nIe ,ro:,stamc Bl.\l 
ani na dzlen Jeden ze aWOJeml ~ot~nll l ptakan,u. 
Znalezioną, padlinę dano, ~u Wl,:lkiemu zma.rtw1e• 
niu tej oblą,kanej widoczllle koblety, do ZnISzcze
nia rakarzowi. -

Paryż 7 Lutego. po pold. (Sprawozdanie koń· 
cowe) ';}~/o rent.a umarzalna 78,17 112; 3% reuta. 77.02t/2, 

41/2% pożyczka 106.37 112' wIoska. óUfo renta ,92.1U, 
austryacka renta zlota ł55 1/21 6°10 zlota wIlglerska 
10P/~,itakaż 4% UlI" rosyj8ka 5°/G z roku 1877 T. 
927/~. Losy tureckie 42. Creait. mobilier 332.00 
Credit fonGier 1251.00; akcye· suezkie 2065.00, Bank 
paryzki 850.00, bank dyskontowy 520.00, weksle na DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. Londyn 25.24. 

1Vystawa otwartą być ma w poczf!:t~u 
przyszłego tygodnia w domu hr. Kraslll-
skiego na Ordynackiem. . 

Dochód z występu obrócony zostame na 
rzecz "Pami~tnika :fizyograficznego." wyda: 
wnictwa, które ku prawdziwemu wstydOWI 
społeczeństwa chyli się do upadk~. 

- W Łęczycy wprow.adzon.o. llleznan~ a 
pożądaną nowość, annanOWICle: ambulato
ryum dla zwierzl!:t domowych; tym sRoso: 
bem w ł~czyckiem, zwJ:aszcz~ w bhzsze~ 
okolicy miasta, łatwiej~zą.będzle sposobn~śc 
do leczenia i ratowanIa Inwentarzy, ktore 
padajłJ1 nieraz dla braku odpowiednich środ
ków ratunku. 

TELEGRAMY. 
-Ze statystyki. We wszystkich ~abIJ:': Paryż 7 lutego. Przeważna część tut ej-

~:Ifsk'i~j z;:~~~c~O;:;~~~b~~;r~kw~ktÓ~;; szych ~azet .wyra~a swoje zadowolenie z 
Ml\rabiajll< w przecil}igu roku 11351,831 1'1$. powodu. kl~skl Bakera-baszy i twierdzi, te 

d.. . b' . Mali:eiislwa zawarte w dniu 7 Lutego: Szczeclnr 7 Lutego po polu Targ z oz.: pszemca W parafii kalol. 1, a mianowicie: Franciszek bez zmiany- w·m. 166,00 - 179.00; na kw. mj. 179.60 d k 
' Ż b' 131 00 l:'etrvkowski z MarYl! Sza kows ą. ne. mj. cz. 181.00. Y to, ez.zmlanyj w m. . - J , •• J le'b R d 

141.00' nD. kw. mj. 145,00, na mj. cz. 145.50. Olej W parafii ewang.: 2, a mIanOWiCIe: a. o o e 
rzepakowy, ospale, na. kw. mj. 64.70, na wrz. z 1\1ary'ł Hoffman, Ferdyna.nd Arndt z PaulinIj, 
paź. 62.50. Spirytus mocnO W m. 46.90, nalt. 47.31>, Ge~~:~~akOnnYCh: 1, B. mianowicie: Danciger MichaŁ 
na kw. mj. 48.10, Ila cz. lp. 49.40. Olej skalny z Goldstein Ryfką. 
w m.9.!l5. 

Wieden, 1 Lutego. Targ zliOżowy. Pszenica na li:- 9.80, Zmarli w dniu 7 Lntego: 
na wiosnę 9.93. Żyto na wiosnl) 8.13, na mJ.· cllr. Katolicy: dzieci do . lat 15-tu zmarło S; w tej 
8.20. Kukurydza na maj, cz. 7.00. OWles na wio- liczbie chłopców 2, dziev:czł!t l; do~osłycJ: ,l, w tej 
snę 7.43, na mj. cz. 7.50. liczbie m\l7;czyzna l, kobIet -, a mlanOWlme: Roch 

Peszl, 7 Lutego przed pold. Targzbozowy. Paze- Lonch, lat .16. 
nica - W lU., mocniej, na. wiosnl) 9.54, najesień 10.15, Ewanjjelicy: dzieci do rat i5-tu zmD.rlo 4, w tej 
Owies na wiosnę 6.90. Kukurydza na mj~ Cz. 6.6~. liczhiechtopców _, dziewczilt 4; doroslych 1; w tej 

Londyn 7 Lutego. Cukier Hawanna Nr 12 noml· ~iczbie m\izczyzn _, kobiet 1, a mianowicie: Hele-
natnie 20, centryfugalny Cuba 21 1

/ •• Nadplynt1y 2 na Baudisch, lat 25. . 
ładunki. pBzenicy. Starozakonnych: dzieci do lat 15-Btu zmarło _j w tej. 

Brema, 7 Lutego. Olej skalny (sprawozdanie koń- liczbie chtopców-, dziewczi}t _j dorosłych _j w tej 
cowe) pomyślniej. Standard whitew m. 8.35, na mr. liczbie męzczyzn _, kobil:lt-, 
8.45, na;kwiec. 8.65, na mkS.65, na srp.gr.9.05. _ 

Poznań, 7 Lutego. Spirytus w m.bez becz. 46.80. SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 
na lt. 46.90, na kw. mj. 48.00; na Cz. 49.00, na Sobotll. dnia 8 Lutego. Temperatura wczoraj 
lp. 49.60; spokojnie. ~o lOR., W-pQłl1d. 30 R" więctór 30 Rj' Śra. 

Gla2gow, 7 LuteqO.Sllfowiec (spre.",. łtońcowe) dnia w.vąQko~ó ba~omllt.rll. ;l~. Q!l.li li linij frIHI.Q, Milte<1 utrmber warraub 43 ~I<. S d. 
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CZIN -KIN -KULONG . --,-,.,----~----~~. r--------~----'-----,.------------~-'-------·-------~-c-- ---- ----- -------- ------

Wyborowy· gatunek: Herbaty, 
- ! SIE&AD 
~ I PŁ Ó '.I' N 1'-. II, Al!" '.[' Ó""\V i B I E L I Z N Y 

firmy 

~I . 

~ ! Nil{Ollleda rTrelnbeckiego PlO OaJLOW~ł 

~ ł.ónź ulicu Pio(rko'\\'sku 78-1 

ii .. , 
Odznaczający się p,Y8znym aromatem l meporow-CI: nany w smaku, w cenie Ita. 2 k. 20 za funt mam CI: zaszczyt polecić. 

~ Koszule m~skie pi~knie uprane 
poleca na sezon oLecny CI: :M. Sprzączkowski. es: 31-2-0 -

najlepszego niezaprzeczęnie fasonu 
bez kołni. i mankiet: za tuz. 18,00 24,00 36,00 Rsr. ~ 

" " H "z kołni. i mankiet. " ,,33,00 48,00 54,00" ~ ~Vv~ĄJV'tF4łłtAF.N+_WW 

Ul NOWOŚCI - I~ 
i~ w krawatach męskich i damskich, spinkach ~10 ~anki~tów.i gorsów,. spilkach do l ~ 

krawatów, kołnierzach, mankietach damsklch l męsklCh, zabotach l kryzach, i .... 
chustkach na szyję i do lIosa. ~ 

~fJ.~~~~ ... : .. 
~i:Niezależnie od egzystują,cej od ln.t. dawnych w N!ł.dr~nsklem :ŁledCl~ ~a~m:n: .. 
€2fabryki pod firmą, 'V-In HoltrJ.ug . & (Jo. zatozytem W O ZJ. a ry ę .. ' 
~ - pod Firmą . 

~ 'WLBELM HOLTRING Junior -j Skarpetki baweł, fil d'ecots, jedwabne. Pończochy balowe od 3,50 rub. za tuz. II 

, 19-7-0 
--------~--'"-.. _-_._~-~~ ~_.-.~_.--_.~._._---~_._~~------------~-- ~gdzie wyrabiać b~dę: Gumm~ do obuwia, szelki,podwi,!zki i wszelkieł~ 

'~r tym podobne artykul:r gumo:ve. ..:.' 

..•.• • łem dDmowi handlowemu ., I· ··GłÓwna i wyłączna sprzedaż pO'l"yższych wyr.obo.w na Krolesłwo POlSkie. powierzy .. 

...,.. -I:': Henryk Peige'nblatt :.: 
. zm~an w fa- .,.. w "\VaJ.'szawle l)rzy ulicy Ełekt~raI~ej Nr~ 6.. .' 

'" ..., .-. '" ,.-. ~ "." ~ LrykacYl, są do sprzedama .. ; Za e"'nl·a.i~c z'e staran!'em moiem hpdzie zdobyc s.oble 1Y kraJU. tuteJ8zynł ~~...i2>..&; ... ~ (.Ę". ~ ~ "~~"..liIBl~ • .';.;i."';'~;'IIIOii. ..... :; C 1 d p.. J" J ~ "b k B ~!I'~:'!i~~~~.:.~~i'.;.,~~~~.:...~ .. ~. ~~, @.'~ :!~~.' ~~': .• ' 2 a an ery" ,'. tak~ renomę, jak~ od lat wielu cieszy sill wy'" wspo.mmana 1& ry ~ warmen ':. ' 

I " ~ pozostaJIl z uszanowamem . 
Zawiadamiam W-ych Panów obywateh m. ŁodZl l okoliCY ~. których jeden o trzecb, drugi o _Bze~ciu .~I:':· "JTil/~eln" Hiilt'l1>ing JU'k"ior~ 

łaSkaWYChWna., nB16jnSkladA',iżnwZszeIlk'Eie °wbsta$lunGki~I,)rlz,yjmtlją, się ~I::":": wi~~:~~ą~'y nahyć tako~e, l'.aczą. zosta,wić ~} l:.ódź 1~ Stycznia 1884 r. .,: ." ~ 
" a~lres !lwoJ w ekspedycYl "Dzlenlllk~ l:.udz- :.r 'V powołaniu sill na powyższe ogtoszenie, m&m ,honor ~ole.Cl.c SI\,!. IllllleJ~ 

kIego." 24-3-6~, ~szeJ\l SZll.nownymp.p.odbiorcom tak co do ob~talunk6w na poźmeJ3ze d9SI;&wy~ 
~ . • " ~jak również i co do zakupu gotowych wyrobow, ~u czelIlll: ut:zJ:ll1yw3:c będ\l~ 

przy kolei Nr. 16 obok placu Hochedlingera, ~ Od l-go KWIetnIa r. b. do wynajęcIa ~;iprzy moim kantorze stal y sklad \Y8zelkich Wyro~o~:z~~~v,;:~~iilTl~abrykl..~ 
., oraz llolecam węgiel kmjow! i zaf?ranicznYl wap~o rudnickie~~~.i MIESZKANIE J~ Hen'l.yk Jleigenblatt~ 

. }'i suleiowskie, cement, szyny zelazne l narzędzla rolmcze. \Vapno . ~.: . ktO I 6'~. " . 
J kI d . b l l l l'I.

T 6 l ' aś ~.. . .: 30-0-0 Ele ora na. . . 
awsze jest na s - a Złe w ry ac l na pacu .L,r. asowane z 'i' skladaJqce sill z 5 pokoi,' przeclPOkOjU .. , .:~.a~ .. ~~.~~.ę,w~~~~~~~ ... 

.. odleźałe spl'zedaj~ na kubiki. :.. kuchm, pokoju kąpieloweO'o z klozetem:. .~~~~~~~ ~~ . 
, . Z uszanowaniem .. ' wodociąg'lem i zlewem. Bliższa wiado-
., .... 7IDn.dc:=aski ., mość u liezara Richtera, Cegielnian~uli~a ------------------c------_----------

JIIL,tI. ...IC IlU' " 271 l. ~ , 2!J-2-3 . ~:'9'::::T:::::T::~:::T::;:oor:;;;:oor:;;:::T::;:oor:;;:::T::§::T'::;:r-;;:,.:;~~~.,.8.,.~ł..,....-3~.,~ 
. 32-12-10 (.r' l'rzyjmujg ubezpieczenia od ognia dla St. ~ .... A.A.A.~~~A ..... A3 ... ~ ~ ... ~ł"'.A-A8 ...... ::..Io:::::.t..::~dA~!J 

Bazar lialiskJ. ~ H 'tĄ,,- 0'1100 0'ł0 R. WELLER I Od 1 kwi~f!:r::W~ki;?d.:~:;~y ulicy ~:1 .' ' - , i~~ 
h Dnia G Lute"o z..,uhiony :Zostal weksel Ó · ~.~ k lk' b t k Oj 

która p~ktykowal~ pod d?:wr:m znany c 1'8. 800 ŻF~W&~Y, przez M. • ~ ~~t~ '~V't ~ , ~ ~ ~ onywa wsze 1e ro o ywza res Ml 
profesor()\y-akuszerow, POJlllliJl!ca dobrze drodze nnsdzy Iomaszowcm JJ~ ~-J,~~ ~'~~A~~ lO] .. J . ~1 
swoją sztuk!), poleca swoje usługi br~.mien- Rokicinami, l,:b. w pociąj,ru. !,olei Sklep ~bsr:!lr.ny na ~&rterze Ź przyleglemi rOl J" ego wchodz!:lce po cenacl1 ~...l 
lI.ym i chorym kobietom. Mieszka.ie uli- ?zqcym z R~klClll o godzlllle 6 ran? a 2 pOkOjamI l ~uchmą,. '. . ~M~ ~ , a-' 

, k k d W' l' ~ h- ldqcym do llO!u~zek, oraz :It~. 50 gotow- Na l-em pIętrze 4 pokOje l kuchma, lWj • k 1 l'i'jl..! 
ca PlOtr ows a, ont. le mo~nego ec k~. Uczciweg.o znalazcę uprasza sill o na lI-em równi~ż 4 pokoje i kuchnia z r.l Uilllar owan yc l rl] 
tolda prawa ofieyna Ba l-cm pl~trzc. wladomość lub odniesicnie do piwnicami i wszelkifmi wygodami.' ~ ~ • ~ 

Biednych bezlJlatnie. wa Rawskiego do Mordki Abrama Bliższa wiadomość u wlnściciela (lomu.I~:.T" • ...,..... • ..,....-.y.Ta"T"."T".,.-8-y-."T"."T"8~§tr • ...,.....8..,.,....,..... • ...,.....* ....... ~~.~~ • 
1-8-8 61-2- 63-1-0 ~....t.::'::...,:~;e:;:e:;o;::e:;*5&~..t;E+; .;+;;+;;~-s+7iS , 

GIEŁDA -W ABSZA'VSK1l. d. ,. Lutego. 
W Poniedziałek, dnia 11 Lutego 
1884 r. o godz. 8-ej wieczorem Wek ił l e. 

Berlin (1695/,) 
(169 1/.) 

Ju~e niem. miasta hanko 

" " Londyn 

" Paryż 

" . 
Wiedeń 

" . Petersllurg 

'l " 

. .. . . . . (- -) 
(142'/6) 

I dt ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kl'. ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dł. ter. 
kl'. ter. 
dl. ter. 

2 d. 
2 d. 
2-d. 
2a. 
5 m. 
Sm. 

10 d. 
10 d. 
5 d. 
Sd. 
2a. 

ZA 

100 mr. 
lOO mI'. 
100 mI'. 
100 mr. 

1 Ł. 
1 1:.. 

lOO Fr. 
100 Fr. 
100 1101'. 

100 tlor. 
100 1'5. 

g, eS Dopelnione Z końc. giełdy Papiery państw. o l: t 
(z& 100 1'8.). U2 P< ranz. ŚlAd. I placon 

(1)ligiSka1'. Kr. Pols.dUŹe -4-
" n " " małe .( 

Dowot1:r. Kom. Cen. Likw. -
LiBtyLlkw.Kr.PolB .. iuże 4 

" " " " nlt~le 4-
eRs.l'oż. Ws.-I em.lOOOr. 5 

, " " " 1001'. 5 

: :: :: U: l~~: ~ 
, " " " 100 r. 5 
, " "Ul" 1000r. 5 

" " " " 1001'. 5 
Ros. l'uź. Pr. z 1'. 1864 lem. 5 

; ;L" "l86611em. 5 
Bilety tlan.Fań.Ros. 10m. 1) 

" ;, " "II" ó 
" " ""111,, ó 
" " " "IV" 5 Listy ZaIltawne (za 1001'.) 

" "II1'.186!łS.llit.A. 5 
" "" " "lit.B. {} 
" :n" " n male fi 
" "" &>1'.11 lit. A. 5 
" "" "lit. B. {} 
" "" "mal'e 5 
" "" Ser. lU lit. A. {} 
II "" n lit.B. ó 
" "_,, " małe fi 
" "" Ser. IV lit.A. 5 
" "" "lit.B. 5 
" "" " małe 5 

Lillty zaat. m, \Varsz.Ser. ~ 1) 

"" ",,1.5 

-,-
-.-
-.- SS.B5 
-.- 88.20 

-.- f92
.
50 

-.-t 92.50 
-.- u2.50 
92.301 92.50 
-'-1 92.60 
-- 92.50 
-.- 92.50 

-.-

-.-

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

100.35 
loo.~ó 

100.20 
-.-
-.-

-.- ]00.15 
-.- 100.10 
!J9.90 100.05-

-.--.-
-~.-

98.95 

-.-

-.-

-.-

-.-

-,-

Dys
konto 

4 

" 4 

" 4 

" 6 

Z końcem gieldy 

żądano I płacono 
óO.!JÓ _ 
50,77 1/2 -

-.--.-
10.31 
41.22 1/2 
41.25 

85.70 

DopełnioRe tmnzakcre 

50 87 112 85 
50 65 67 1/ 2 70 

854050 

Akcye. g, g DOpelni(}-!Z końc.: gielcly 
(za 100 1'11.). &5 ~ ne tram,. żądano l plac. 

AkcyeD.Ż. War.-W.l00r. 4. -.- _._ _._ 
" " W.-Byd.óOOr. 4. -.- -.- -.-
"" "loor. 5 -,:- -.- -.-
" " Teres.1000r. 5 -.- -.- -.-
"" "loor. 5 -.- -.- -.-
" "Fahr.-IJót1zkiej -.- _._ _._ 
" Banku lIandlowego 

-.- -.--.-

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH 

poll dyrekcyą 

.T. Puchuiew!!lkiego 

W Sohotę dnia 9 I~utego 1884 r. 

BENE:B'IS JANA RECKIEGO. 

NIEWINlATKO 
~ ~~'" ~,?~, , ~ 
~ t&l~~~~ ~ .~~~ 

BAL KOSTIUMOWY 
DLA DZIECI 

z następującym programem 

O godz. 8-~j odegraną będzie' ko
medya w 1 akcie A. hr. Fredryp. t. 

Piosnka Wujaszka. 
o godz. g-ej rozpoczną, się tańce: 

l) Polonez, 
2) Polka. 

w \Varszawie25Ur. 
" '''ar. Ban. Dys. 260r. 
" Dan.H. w1:.odzi 2601'. 
" War.Tow.Ub.odognia 

li wypl. rs. 125 2601'. 
" 'Var.'fow.ł'.CukruóOO 

Operetka komiczna w 3 aktach F. 3) Walc. 
- - 4) Contredans. 

" tJukr.DobrzeL liOOr. E 
" " Józefów 250 r. ~ 

-.-
-:- Zella i R. Gene'e. Muzyka Karola -5) Mazur. =:= lIillockera, przekład Aurelego Urbań- O godz. lO-ej odegranym będzie 2-gi 

-.-

" "Czersk 2501'. :;. 
" " Hermanów2601'. Jil 
" " 1:.yszkowie.25O r. E 

-.-
-.- akt s;tucz!,-i ludowej ze śpiewami i 
-.- skiego. . taIlCaml przez Staszczyka p: t. 

" l' Leonów 250 r. ~ 
" n Cz~stocice 260 r. ftP 

:: f~~:' ril:~~~i ~ri ~ 
Loewenstein 10001'. : 

" Tow. Zakl. Metal. B. .. 

-.--.-
-.-

-.- Początek o godz. 8. 

IIantkewWar.l000r. ~ _._ _._ 
"Tow.Zakl.GÓrniczych Z' -.- Wkr{)tce wystawioną będzie na Be-

Starachowickichloor. --.- -.!.. fi D 
"Tow. War. Fab. Mach. -.- ne s . yrektora opery p. Grabowsk-

Narz.Ro1.iOdl.l00r. -.- -.- • l 

... Noc 
, 
Swiętojańska. 
Zakońc"zy: 

Krakowiak w 8 par. 
" Wara. T. Kop. wllgla i -.- lego opera mmiczna p. t. 
Zakł.Hutniczych25Or. -._ _._ _._ O g. 

oświetlony ogniami bengalskiemi: 

12-ej rozpocznie sifJ zH,bawa dla 
starszych. 

n" ""Ul 5 
"" ""IV 1) 

-.-~ 

92.36 

96.-
94.10 
93.10 
92.50 
86.00 
S5.-
88.50 

"Rw;i:~ie;ci~:~';: r -.- -.- -_'.-_ KSIĘŻNICZKA TREEIZONDY " Tow.l:.az.i1:.aźni 1001'. _._ _._ -.- ~~------~--~~~~----~----~---
\Vartość kuponu: 

II "m. I.odzi" l 5 
"1' ",,115 
" " ,'1, . .'J III 5 

Listyzut. R..T. Wz. JU.Z. {) 
-,--.--.- -.- -.-

Li8t. zas. nowych •• 621/2• I Obligówakarb. 140, 
" n m. Warsz. I!.li U 176, Poź. prem.Iem. 3fP/3 
" .. ' ~~1:.odzi.. • 133113, " " II em. 200, 
" hkwld. • _. • _. 731/3, 

w 3 aktach, muzyka Offenhacha. CENY: L?że po rs. 6 i rs. 4 kop. 20. 
Blle~ familijny na zabawę rs. 
5, bIlet pojedynczy dla doro 
slych 1'S.1.50, dziecinne po k. 75 

JJ;03B0JI6ffO :U;eH3ypoIO. JIop;:m 27 HlłBap,1I~1_8_8_4_. ____ '_V~rukarni IJ. Kruko-w-skiego w J:iorlzi •. 


