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dawniej cło po kop. 55 od funta, ale także bawełny surowej, a z drugiej przędzaluictwa 

W nrZllilml'o,,'1l nod 'S'l0lll- z powodu, że podtrzymywanie przemysłu wigoniowego, nienut innego wyjścia, jak ty-
li ulllli \tIu 11 Wf!. LU a krajowego jedynie za pomocą, bardzo wyso- le pożądane dla całego przemysłu przę-

cła od Drz6dzy adryanoDolski(lj, sutna i bawełny kich cel, nie wychodzi ostatecznie na dobre dzalniczo-tkackiego, obniżenie cła. od prze
ani spożywcom, ani skarbowi, ani wreszcie tworów chemicznych i farb, która to refor-farbowanej, samemu przemysłowi. Z tych wszystkich ma dałaby farbiarniom krajowym możność 

-0- powodów wyraziłem opini~, że i przy bardziej i przy obecnej różnicy cła od bawełny su-
n umiarkowanem podniesieniu cła od wyrobów rowej i farbowauej, wynoszącej 75 kop. met. 
o' ,. wełnianych z § 201 taryfy n. p. do rB. 1 na pudzie, spółzawodniczyć z powodzeniem 

l. ". (l!0ko1tl'zeme). •.. kop. 10 lub rB. l k. ,15 met .• od funta: zy- z farbiarniami zagranicznemi. 
O podwyzs ... en:e cła, od sukna 1 c~enkl?h skalby przemysł wełmany wazne ułatw. lem e * * * 

folowanych t~allln wełmanych wyStą,pl~y me- przez obniżenie do dawnej normy ceł od Pozyskane w ten sposób w tych trzech 
które fabryki nadbaltyckIe, a główme tak przetworów chemicznych niewyrabianych w kwe~tyach. wyjaśnienia, odesłał już zapewne 
zwan3L Rękodzielnia N.arwska. Cło od su- kraju. ' kOID1tet giełdowy warszawski do Petersbur
~na l w ogóle od tkanIn folowauych wyno- c) O podwyższenie cła od bawełny far- ga. Nie wiadomo jednak, kiedy te kW8stye 
SIło do l lIpca 188~ roku rs. 1 ~op. 32 bowanej do rs. 2 met. od puda, wystąpił przyjdą pod obrady komisyi, ustanowionej 
met. od funta, O.d tej zaś daty zmżonem tutejszy dom przemysłowY pp. J. Birnbau- w tym celu przy ministeryum skarbu. Upo
zostało do 90 kop: met. od funta, gdy. ty~- ma i Sp. - rządkowanie materyalu, jakiego dostarczyły 
czasem cl~ o~ WIelu materya16w. suklenru- Po zbadauiu tego przedmiotu pokazalo komisyi narady w przedmiocie oclenia wę
czych, a WIęC 1 k~szta ~yrobu sukna zna- się, że przy teraźniejszo m cle z jednej stro- g]a i surowca, zajmlll sporo czasu! następnie 
cznemu .uległy zWlęks~emu.. . ny od bawełny farbowanej w stosunku rs. 1 zaś odbywać się miały narady w przedmio-
P~ ~hższem z~adaruu tej kwesty~ n~ pod: kop, 20 met. od puda, a z drugiej od prze- cie cIa od cynku, miedzi, wyrobów meta

staWIe lIlform~cYJ. dostarcz~nych mI z JedneJ tworów cliemicznych i farbiarskich, krajowe licznych, papieru, skór nieobrobionych, ma
strony ze. Z$1erza, a. z drug~eJ .z ~oniaszowa, farbiarstwo bawełny surowej rozwinąć się teryałów ogniotrwałych, wyrobów garncar
okaz. alo .Sll~ Jedn.ak, ze podruesIeme cła t;rlko w żaden sposób nie może, gdyż różnica pO.- skich i fajansu. Pr:oypuszczać nawet można 
od t~mn welmanych ~olowauych czylI. iu- między ocleniem bawełny farbowanej i ba- na podstawie informacyj zasiągniętych w se
ne;tlll słowy przy,!"r6cem~ da.wnego podZIału wełny surowej zaledwie wystarcza na po- kretaryacie komisyi, że kwestya cła od przę
~fow~go tkanlIl. wełmanych ua folowane ~rycie cła od stosunkowej. ilośc.i przetwOl:ów dzy adryanopolskiej, sukna i bawełny far
l lllefoTowane, pOClągnęłoby za sobą te sa ... 1 farb, gdy tymczasem Jest Jeszcze WICIe bowauej, pozostawion~ b~dzie tymcza..'lem w 
me niedogodp.o~ci,. które były ~iewątpliwie innych czynników,kt6re przedstawiają, się zawieszeniu, gdyż komisya zamierza zająć 
powodem zmCSiema ow~go podzlału w tary- dla farbiarni krajowych gorzej, nii dla za- się przedewszystkiem temi kwestyami tary
na celnej z_d. l (13) hpca 1882 r. Klasy- granicznych. Z drugiej strony atoli wyższe fowemi, co do których wniesione zostały do 
fikacya tego rodzaju jest niezmiernie tru- oclenie bawełuy farbowanej odbiłoby się ministeryum liczue podauia od całych grup 
dnl!l w praktycznem jej zastosowaniu i była bardzo niekorzystnie na krajowem prz~dzal- i okręgów~ przemysłowych. 
poprzednio powodem ciągłych nieporozumień, nictwie wigoniowem, które i tak już od po
z czego korzystali najwięcej przemysłoVicy czątku r. 1883 znajduje się w gorszych niż 
zagraniczni ze szkodą pl"'.lemysłu krajowego poprzednio warunkach, gdyż od tego czasu, 
i śkarbu. Jeżeli wi~c sukiennictwo kraj 0- na zasadzie wyjaśnienia danego przez de
we potrzebuje wyższej protekcyi celnej, to partament celny, zaczęto na komorach po

WIADOMOŚOI 
HANDLOWE I PRZEMYSŁOWE. 

ta ostatnia możebną jest - bez szkody dla bierać cło od bawełny farbowanej w stO-I -
innych gał~zi przemysłu welnianego- jedy- sunku rs. 1 k. 20, zamiast jak poprzednio \ Sprawozdania targowe. 
nie pod warunkiem zastosowania takowej w stosunku 45 kop. od puda. Tymczasem Targi warszawskie. Sprawozdanie tygo-
do wszystkich tkanin wełnianych, objętych przędzalnictwo wigoniowe stanowi już dzi- dniowe (do ą.nia 15 marca). 
obecnie § 201 t.aryfy celnej. siaj dość ważną gałąź przemysłu krajowe- Z b o i e. Zle się ciągle wiedzie naszym 

Co się zaś tyczy stosunku, w jakim na- go. Liczy ono w Łodzi i w Sosnowicach targom zbożowym. Interes wlecze się ospa
sł;ąpićby miała rzeczona podwyżka cla od kilkauaście fabryk, obejmujących około 200 le, nabierając ożywienia wtedy tylko, gdy 
wszystkich tkanin wełnianych, pokazało się, szeregów (t. zw. asortymentów) i zatruduia- dowozy SQ: małe i sprzedawcy obniżają, ce
ze podwyżka posunięta do ż~danej normy t. j. jfJlcych około 5000 robotników. ny. Najgorzej kształtuje się handel psze
do rs. l kop. 32 met. od funta, nie byłaby Interesy takiego przemysłu zaslugujfJl nie- nicą; jaki taki odbyt znajdują tylko dO}Jre 
właściwą nietylko dla. tego, że odbiłaby się wątpliwie na uwzględnienie. i wyborowe gatunki, gorszych zaś nikt się 
ona w zbyt znacznym stosunku na cenie Chcąc zatem pogodzić sprzeczne dą;żności nie dotyka. W tych warunkach sama do
tych tkanin niefolowanych, kt6re placiły z jednej strony powstającego farbiarstwa. stawa towaru maleje, gdyż wiadomo z gó-

zemnie (sic!) UJ kwestyi zawod()wego wy- na, panie Ko ... sza. Chłopak, acz może ło-
NAUKA,SZTUKA, LITERATURA. ksztalcenia-artykułu pomieszczonego przed buz, ale zdolny; trzeba mu więc pomódz. 

paru tygodniami w najbardziej arys.tokra- 'Więc sam biedny, odmawiasz pan sobie i 
tycznych lokahlOściach Dziennika. Zatem żonie wszelkich zbytków; daleki od zabaw, Z TYGODNIA. zgoda, skoro pan KO ••• 8za ma takie do mnie życiem prostem przypominasz pan sparta-

_ zaufanie. Wyrzekam: nów, ażeby chłopaka na człowieka wypro-
Odpowiedź na. pismo p. "Ko ... sza" w kwestyi "za- Autor rzeczonego ~r~ykulu bynajmn~e;i mować. Na szczęście, syn godnym się oka-
wodowego wyksztalcema".-Przyktad w tym przed- "me "i,trąca z rlhk dZIeCI naszych kSIlj,żkI, zal ofiar kochajfJlcego ojca i oto ... jesteś pan 
miocie.-Doktór, a palestrant ~ez prak~yki.-:Skar- jak to pan utrzymuje, boć i rzemieślnikowi świadkiem nader wzruszającego aktu dla 
gi tQwarzyst,!,a zach~~y 8zt~k pl~~nych ; 8p~BOb ~a- ksią;żka potrzebna nie oświadcza się przeciw- rodzicielskiego serca swego. Syn pa{lski z 
bycia· arcydZIeł sztukI.-Ofiarnośc J::.OdZl, OClemma- k k'" d' . t t . . l d . ł ... d . ; h 
ta staruszka i ... wnioski. _ Instytucya n~dzy wyją,t- O wy~o ~eJ. WIe ~y, na~lCe 1S.0 neJ l spe- ca. ą umlh l zapa em nh? zi~nczy~, WC 0-
kowej.-Unia Kabnar~ka. - Miłość, p. EhreJ?ieucht cyaln~J, me 19!1~ruJe magIstrów 1 doktor6w- dZI na l!;atedr~h wprawdZIe me "lVltany (an-

i kwestya. ma.lzenska.-Domy kawa.lerBkle. pragme przeclez, ażeby ze względu na wa- (arg," me odZIany w togę patrycyusza rzym-
Wdzięczną i nęcfJlclłi jest rola, falietonisty, run~i,. w j.akich się ~połecz~ńst.w5> ~asze s~iego,. ni.e podziwiany ~rzez ~rzech b!sku

gdy bieg zewnętrznych wypadkow nastręcza znaJdUJe, liczyło ono Jak llaJlllmeJ medo- pow, dygmtar.zy, magnatow, mIstrzów 1 de
mu dość materyalu do oględnej i pożytecz- uczków i zawiedzi?nych, a .zwr.óciło wię~szą legatów, ja~ w podo~nych ok?licznosciach 
nej interpr~tacyi, - przyk!'a .i nuz~ca! gdy n~ż ~ot~d ~)aczn?śc na zaslleme odpowIed- mIodJ: h:'abla And;z~J PotockI, ale z go
jak poeta hryczny natchmeme z slebIe sa- menn zywlOłaml zawodów t. zw. praktycz- dnośclą, Jaka wysoklE'J nauce przystała, bro
Diego czerpać mu;i. . nych. Tak przynajmniej zrozumiałem myśl ni ciQżkiej rozp~awy naukowej i otrzymuje 

Jeżeli tak jest, to obecna. rola. mOJa autora. . , zaszczytny .stOpW{l doktora nauk ~ameral-
wdzi~cznq i nccqcq byćby. po!ym~a~ Jestem 1V mOlch o~zach. filolog, ktory. wypatrzył n!oh. 9~1)1erasz pan zewsząd pOWI~szowa
bowiem jak na teraz, WIę?eJ nl1e~scem w ?czy .nad doc,wkamem. etYl;llOloglCznych t.a- ma, naJPlerws~e od r~kt?ra ws.zechmcl;; :'a
szczupłych podsklepiach, mż brakIem ma- Jemn~c auto:ow greck:ch l tkacz czy' me: dość paf Iska mema gIamc: .. az, po m16S1.ą
teryalu ograniczony. cham~. zaro,:no. godm sil: s.zac1l:nku, JeżelI cach lub fat~ch następuje r?zczaro'!au!e. 

Nie traćmy więc czasu na introdukcy~. spełmaJą, n?,leZJ:Cl8 swe ob<?wllj,zkl, bez wzglę- Syn pański uz.ywszy. nadl~dzkICh wys~lkow 
Przedewazystkiem tedy należy się odernme du na to, ze plerwsz~ z mch moźe być czę- w ce1!u z~be2pieczema SOb16 pr:-yszłośC1, pe
odpowiedz na obszerne pismo, wystos0w.ane sto głodnym,. a d.rugl za,;sze sytym .. 4-le wnego pl~kneg? porau~n prOSI pana o !a
do "Palestranta" (zawsze bez praktykI) a zaprzeczyć ~H.} ~lle da, ze dla }'odzlCmy, ~kawe poży:cze11le.:. dwoch złotych. P?lsklC? 
podpisane pseudonymem Ko ... sza" i to bez którzy z WYjątkiem tych wypadkow, gdZIe 1 groszy p1ętnaśCie... na poskronneme dZl-

rzyimka do... Żart ua ;tronę; orędzie to prawdzi:wa zdolność mlodz~eńca przelamie wnej swobodJ: wielkiego palca u nogi,kt~l'y 
~cale na taki los nie zasługiwało, choćby wszystlne przeszk~dy, m~Ją: tak sta~o~- wpr,ew .os,tl'eJ por~e roku, gwałtem chClał 
d1.a tego tylko, że mnie, mal1l:czkiego. z su- czy wpływ .na P?k~erowan:e swych dz~eCl, uzyc śWIez~go pOWietrza:.. . 
teren, powołuje do rozstrzygama powaznyc~1 kwestya pI~yszłeJ ICh k~Je!,~, gra baI~zo . Tak pame Aq ... s.za! P1SZf!:cy t~ słowa, 1no
z na.jwyższych pi~tr . Dziennika, kwestyj. ważnfJl rolę l wymaga WielkieJ oględnośC1. mą;c .we fraku 1 ?i:,-lym kraWaCie rozprawy 
f.eendonymowi chodzi o wyrzeczenie prze- Uiyjmy tu . przykładu: poslada.ąz pan 8y- na J:)1erwszy stoplen naukowy, lllyśla.ł o do-

ry, że tylko towar lepszy będzie pożądany. 
Ale i naj przedniejsze gatunki pszenicy pła
cone SlłJ licho, ho przy obfitszej podaży tyl
ko po 1),85. We wtorek ceny były cokol
wiek korzystniejsze, lecz jedynie pod wp1y
"I}'elll wi~kszycl~ prowincronaln~c~l zll;kupilw. 
Zyto trzyma SIę cokolWIek lepl('J, dZIękl do
brym jego gatunkom, kt~r~ są.poszll~iw~ne 
i zawsze nabywane chęt11leJ od rOSYJskICh, 
w jakie poprzednich tygodni z koniecznoscI 
się zaollatrywano. Ostatecznie cella żyta 
podniosła się i pokup hył większy. Inne 
rodzaje zboża były mało ~a?ywane. W. o
góle tranzakcye uskuteczmuh tylko pl:ow~n
cyQnalni eksporterzy, młyny parowe I \HiL

traki. O wywozie zagranicznym uie może 
być jeszcze mowy, bo koniunktura jest cią
gle dla nas niekorzystna. - Ceny w koi'tt~lt 
tak się uregulowały na targu Witkowskie
go: Pszenica wyborowa 8,50-8,85, średuhL 
8-8,50, ordynaryjna 7,10-7,60, żyto wy
borowe 5,80-6,30, średnie 5,40-5,()O, or
dynaryjne -, jęczmień wyborowy 5,50-
5,65, średni 5-5,40, ordynaryjny 4,50, o
wies 3-3,90, gryka 4,20-5,10, groch (ku
powany tylko w gorszych gatunkach) 6,50. 
N a targu prazkim płacono: za pszenicę wy
borową 1,40-1,47, śrr,dnifJl 1,28-1,38, Ol"

dynaryjn!b 1,15-1,25. Zyto wyhorowe 100-
104, średnie 97-100, ordynaryjne 90-95. 
Jęczmieii wyborowy 102-110, średni 90-
98. Owies wyborowy 93-96, średni 88-
92, ordynaryjuy 80-85. Gryka 89-99. 
Groch 91-1,14. Mą, k a. Interes tego pro
duktu dotąd malo się zmienił. Przy ogra
niczonym odhycie zapasy mąki pSZellIlf'j 
zmniejszyły się, pomimo małej produkcyj o 
tyle tylko, że powstrzymały zniżkę cen, ale 
o ożywieniu nie może być jeszcze mowy. 
Mąka rosyjska krupczatka robi krajowej tak 
silnf!: koukurencyę, iż młyny i wiatraki da
lej wstrzymują się od mielenia, mimo ni z
kich cen pszenicy i pomyślnego dla ostat
nich powietrza. Krupczatka wypiera też 
powoli z naszego rynku mą,k~ zagraniczną;. 
Stan handlu mąką, żytnią jest pomyślniej
szy. Odhyt idzie żwawiej, a ceny podnio
sły się nawet o 25 kop. rrę podwyżkę je
dnakże więcej przypisać, należy brn.kowi do
brego żyta polskiego, niżeli ożywieniu w in
teresie, które na ceny oddziałacby jeszcze 
nie moglo. O k o w i t a. Ceny tego pro-

ktorze ... a zosta!. •. no, wprawdzie Palestran
tem, cóż z tego kiedy "bez jll'akt!lki ... " 

Żart na strouę; kwestya zbyt poważna, 
ażeby mogla być rozt.rząsanlh jednostronnie, 
Uczonych nie mamy zawicIe-oto nie może 
być sporu, ale nie ulega też wątpliwośei, 
że uzdolnionych należycie rzemieślników, 
rękodzielników i t. p. mamy za mało. Za
chęcać przeto rodziców do kształcenia dzie
ci w tym kierunku jest ohowiązkiem prasy. 

Tak z jednym sałatwiwszy się listem, od
powiadam na drugi z kolei: Towarzystwo 
zachęty sztuk pięknych w \Varszawie, przy 
nadesłaniu sprawozdania za rok uhiegły do 
naszej redakcyi, ubolewa, że w miasteczku 
naszem nie kupiono al/i jednej ak(1ji rze
czouego towarzystwa, przynajlllniej za po
średnictwem miejl5cowego członka korespon
denta. Ol to bardzo źle. Pru,wda, że tego 
rodzaju estetyczne zobowiązania majQ: sitl 
w prostym stosunku do ilości posiadanego 
przez nabywców akcyj chleba naszego po
wszedniego, atoli "nie samym chlebem tyl
ko żyje człowiek grzeszny," mówi ~PiSlllO 
Święte. Niemam zamiaru słodkiej estetyki 
mięszać z gorzkicmi myślami o termino
wych wekslach i akceptach, ażehy z mniej
szej biedy, nie popaść w wiekszą, atoli nie 
chcę opuścić tak dohrej sposobności do u
czynienia tu jednej malej uwagi: 

Ludzie naszej sfery i naszych stosunków 
niepewno-finansowych, nigdy nic zdohędl1 sig 
na kupno cenuiejszego obrazu olejnego. 
Rzadkie wypadki, gdzie by podobne zouo· 
wi~zauia kupna ~ spl'zedazy l)ośród nas 
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iluktn stoją l1ieruchomo na poziomie 2,66 stryj-Węgrzech przylJiera handel zbożowy Iły w ręk.aeh pani Puchniewskiej, Majdrowi-
-2,67. Odbyt jest ograniczony. Skóry. pomyślniej>lzą; postawę. Szczególnie w Wę- Kronika Łódzka. czowej i Sosnowskiej, a wypadły równie za-
Handel skórami na targu prazkim nie oży- grzech nie brak ożywienia; zauważyć się dawalniają,co .. Wykonanie całości tylko ])0-

wia się. Niezmiennie ujemne warunki in- dają pierwsze ślady budzl!cego się wywozu. ." ~" chwali~ m.oż,emy. J ednę tyl,ko uwagę zrobi-
teresu towarem wygarbowanym, wypływają- Szczególnie poszukiwantll jest pszenica. W (-) Odczyt publiczny. Pa:I;1l Jozefa Zdz~u- I}ly, rezyserJI. na. prz:yszłośc. Tak w "Po-
ce z braku kredytu, ograniczajtlI zakupy do Galicyi zapotrzebowanie również żywo i sil- ska, Jedna ze zdolnych hteratek p~IS~ICh zytywnyc~, Jak l w H:uy?h utworac~, ::n~
potrzeb najniezbędniejszych. Pod tym na- nie występuje, usposobienie mocne. W Ro- p~~ybywa ~o nas" z odczyte~ ,,0 kobzecze w chodZtll, SIę częs~o wyrazen~a francuz~I:, kto
ciskiem ceny ukształtowały się cokolwiek syi żą,dania są zbyt wygórowane, by mogły roz,!uclt wtekacll.. InteresuJący. te~at,. ob- re bąd~ co b~dz po~rawme wY~3;wlac trze
niżej. Za sztuki na żywem bydlęciu płaco- zachęcić zagranicę do znaczniejs~ych zaku-j robIO!lY wyczerpu,ptco-przyczyn,l ~lę meza- ?a:. N I.e zna.~ąc:ych }ęzyka p.owlluen p. K?
no stosownie do wielkości 8-161/

2
·1'S.; osta- pów. Nawet Holandya i S~andynawia ku- wodn~e do te~o, ~e ~ala napełm Się s~ucha- sClel~ckI po~czyc; a~eby omllląć wywołame 

tnia. maksymalna cena jest niższlb od ze- powały w ostatnich czasach mniej. ]jada czarnI. tem WIęceJ, ze częśc d~chodu prze- komICznego wrazema. Mała to. rzecz, a 
szlotygodniowej o I I /

2
1's. Na wagę placo- dzielI spodziewać się należy otwarcia że- znacza. prelegentka .na cel doblo.czynny. wstyd... . . . 

no za towar nieoczyszczony w skórach mniej- glugi w Nikolajewie i innych portach ro- Pam Z. występuJe w t,rch d,nla.ch, n~, k::t- .• W plą~ek p:zed.s:;awlOno 1?0 ~az "drugl 
szych rozmiarów po 121/

2 
kop. za funt, w syjskich, a wtedy niezawodnie wywóz zbo- tedrze w ~ ar~za!Vle, gdz!e, ;now mOWIc ~~"K~rpackich . go:~h. . SprawledlIwo.se, w.y

większych 13-14--151/
2

, Skóry oczyszczo- ża znacznie się powiększy. Na tutejszym o. "Narcy~le ZmICho:vs~eJ' Odczyty. Jej znacnam k~;e, IZ pam Sosnowska JUz me
ne zakupywane były stosunkowo znacznie targu usposobienie było ospałę, ohroty har- Cleszyły SIę zawsze wwlkłem powoclzemem. co lepszlJi, lllZ we. w~ore~ była Praksedą· 
drożej, z powodu niezwykłej wilgoci skór dzo małe. Początkowo zapotrzebowanie i (-) Prawdziwa biesiada artystyczna pr~y- (-) Z teatru n~emlecklego .. We czwartek 
surowych; za funt dobrze wysuszonych mniej- podaż tl'zymały się w jednej mierze, pó- gotowuje' się dla mieszkańców· naszego mI~- w teatr~e "Thaha" wyst~Wlono. komedy,ę 
szej wielkości (60-65 funtów) 14 kop., wię- żniej jednak nashwiły znaczne realizacye, sta. Jak się dowiadujemy, przybędą w kon- Helda l Jakobson~ ~e śpI~.wka~l, do kto
kszej 141/2-151/2-161/2 i 17. Dodać tu na- wskutek czego ceny opadły. Usposohienie cu bieżącego miesiąca panie.: Klamrzyńsk~. rych muzykę, pod~ozyh Mlllock~r 1 Ca~~n~u
leży, że cena tak nieoczyszczonych jak i su- dla p s z e n i c y w niczem się nie zmieniło, i Wisnowska, oraz panOWIe S~romfeld l sen, ze wspoł?dzlałem artystkI berlmskie-
chych rośnie we wskazanym mniej- więcej ceny na wiosnę opadły o 1 m., pa później- Hofman. 'Wystąpil! oni w ~OdZl z kon?er- go teat;u pam An~y ~chramm. . 
lo-kopiejkowym stosunku, proporcyonalllie sze terminy 75-50 fen. Przypłynęło na tem. Zachęta. wszelka do hcznego udZIału . Całosć prze~lsta~lema była wc~e mezIa! 
do cięższej wagi skór w stosunku 5cio-fun- targ wiele ż y ta, które przeważnie poszło wydaje nam SIę chyba zbyteczn~. Jednak zawd~lęczyc to tylko .mozna I!am 
towym. Skóry cielęce były na ostatnich na składy, gdyż i młyny wstrzymują się od (_) Z teatru polskiego. Już to przyznać S?hl~amn~, k.tora pły'll~ą !5rąswoJą dopełmała 
targach zaniedbane; ceny były niźsze o 1/2 zakupów i wywóz bardzo jest slaby. Spe- trzeba, że na dobór sztuk skarżyć się nie merownosc l ~łabośc slłlll~ych. P. Sc~r8:mm 
i 1 rs. na pudzie, p~acono bowiem 17-:-2q ~u~acya 1\),czekLIJe w.iosny i. skutków zbli- Dlamy powodu, nie przesadzimy, jeżeli po- oprócz dobrej gry zasłu~uJe na uzname Jesz
r~. za suc~e prowlIlcyon~lne. Za skorki zaJą~ych SIę realIzaCYJ. Prow~ncya trzyma- wiemy, iż na taki reportoar nawet w pler- cze ze wzglydu ~a to" IZ r~Ie swe wykony
clelęce tuteJsze płacą dalej za parę 2,40 - ła SIę na uboczu. Wczoraj nadeszły tu wszorzędnych teatrach rzadko natrafić mo- wa w sposo~ .m~ razt1?y l bez przesady. 
3,60. Ś.wieże prowincyonalne tańsze; płaco- z. za!5ranicy zlecenia .. sprzeda7.y,· ~tóre 1?rzy żna. W ciągu jednego tygodnia, Feuillet, W ~uchach Jej wi~a~ WIelką ',Vprawę, a whl;
no 10--:-13 rs. za decher (10 sztuk). ~ Za- mzklc~ cenach przYJęto. , vY pOl:owna~IU.z Anczyc, Korzeniowski, Narzymski, a na- dan!e głosu wyśmlelll!e. 1nm za ~o. artyśC1, 
pasy ?lelę~yc~l skór lepsz~ch są, wycze~pane, cena~nl zeszłego. tygOdIll~ . straCIły bhzk:e wet Szekspir-to rzeczywiście bardzo ",'ie- 0I!rocz p .. TuschIa, ~tory' za?awalmaJąco. w~
spo~zle'Yac Sl~ zatem mozna pocIwyżki. Ba- ~el:n~my 1 m., WIOsna, maj 1 cz. 75 ~en., po- le, jak na sily i hodki naszej prowincyo- wIl};zał SIę. ze ,sweJ rob" me odznaczalI, SIę 
rame n!e m~J}l; ~dhytu. . . ZD1eJsz~ 1-11/4 m. Lepsze ga~unkl owsa nalnej sceny. Jakże w obec tak chwale- am.ruchaml am g~ą znosną. Tłmnaczyc to 

TargI bel'!mskle. Sprawozdame tygodmo- d?st~wlan~ skąpo, są .tu poszukiwane; szc~e- bnych usiłowalI wygląda obojętność publicz- mozna .tylko tern, ze ~ztuka była na pręd.ce 
we ( do dllla 12 h: m.). • , ,~o}l11e. ~r3:Jowe" d? sIew.u, ~yskały w ceme: ności, która na żadne przedstawienie Jliewysta,wlOną,. bez naleznego pl~zygot?wan~a, 
r?c~~tek tygodllla hlł dosye mro~ny, po- R:0~mez 1 rOSYJskI znaJd~lJe 7:h:yt łatwy l zebrała się tak licznie, jakby tego, nie co ~ez potWIerdzała gra .artystow, ktorzy Je

źmeJ Je~nak nastało 1ll~zwy}{łe w teJ porze m.ezle bywa płacon.y .. NaJ obficieJ pr~ed~a- już spotlziewać się, ale wprost żqdfld było dyn:e ?a ~uflera ~w~aca!l u~agę. Duet w.I 
roku ~Iepło.,. Stan Z~Slewow. ze~s:ącl za- wlon~ były P?śledl1leJsze gatunki, ktore J~- można? Jeszcze na "Miłości ubogiego mlo- akCIe l trIO W 4 swwtllle SIę udało, pomI-
chwall:Ją.; :'oslmy roz,~męły SI~ sIlme, . oba-I dna~{ze. pomuuo. zI!aczn.ych l~stępstw me dzielICa" i· na . pierwsze m przedstawieniu mo słabego głosu p. Schr~mm. . 
wa l?ózmeJsz:rch :nrozow z ,dmem kazdym. zn:;tJ~uJą nahywcow l powlęks~a.lą, coraz bar- "Karpackich górali," teatr jako tako hył Dyrekc:ra; teatru "T~aha" zasługUJe n,a 
ustaJe .. Pomewaz prz.ytem.l składy ~~ za-I dZIeJ . skł~d:r' ~nteres tel'1m~lO':Vy był tro- zajęty, za to Narzymskiego "Pozytywni" pochw.alę, ze pun~tualn~e rozp?czyn~ ~ kon
wsze Jeszcze przepełmone, usposobiellle na chę wIęcej o:,:ywlOny, ostateczllle Jednakstra- wohec pustych prawie odbywały się ławek. czy ~le~zory a me nl1zy pubhcznosCl zbyt 
targach nie mogło się poprawić. Tylko cila wiosna 75 fen., dalsze terminy 50 feu. Smutne. długIem 1 antraktami, czego o teatrze "Vi-
na: zachodz.ie Europy zauważyć moźna wi~- Kukurydza nie 0I!uszczazniźkowego ki e- "Pozytywni" należą do tego rodzaju u- ctoria" powiedzieć. nie może~y. 
ceJ zaufama. W Ameryce pogodzono SIę runku, w obec spodZIewanych na rzece do- tworów które nawet kilka razy widzić mo- (-) Panna Bromkowska, pl'lmadonna bpe
już wid?cznie ~ myślą, że ~ylko ob.niżeI:i; wozów, właściciele. radziby opróżni~ swoje zna; .ie~t to komedya wyższa salonowa, po- rety l~.owskiej, o któ~ej z~~p~aźowaniu :lUż 
ce~ moze p~wlększyć wywoz. , OboJętnosc, I składy. Lecz ponumo teg~, że r?bu~ zna- siadająca w~zystkie warunki powodzenia, donoslhśmy-:występuJe dZISIaJ :t:0 raz pl~r
z Jaką przyjmowano poruszema handlu a- czne ustępstwa, z trudnogClą znajdUją na- uznana wreszcie i naarodzona na konkur- wszy na scel11e polskIego teatru i to w"Nle-
n~el:ykański~go, skłoniła wreszcie .'Yłaści- bywców, te.m banlziejt .źe gorzelnicy. mają sie. Występował w ni~j gość pan Leszczyfi- winiątku :- B~lle,:ille.". . .. .. 
CIelI do rob~ema ustęl?stw. Przy zl1lzonych poddo~tatlaem kart~fl~ l kukurydzy me po- ski. W szystk,o to powinno hyło podziałać A~tystk~ tej me .wldzlelIśmy na s~el1le, 
c~nach pOWIększyły SIę zaraz ,!ywozy. J2sze- tr~eb~lJą· C~ny w mIeJSCU opafUy o 1-3 111., na liczniejszy udział publiki-a jednak tak sądz.lmy Jednakże, IŹ talent to ml~sI być 
mc~ z 99,000 na 163,qOO kw. l poml1le,]szy- bhzkw t~rnJln:r o 1 J?l., dalsz~. o 50 fen. było pusto, że jedynie grano ją pro hOllo- wybItny> .skoro panna:ę. nac~elne sobIe zdo
ły Jawne zapa8y pszelllcy z ~1,475,000 busz. Mąka z.ytlll.a. m~ Jak dawn!eJ zbyt ~o~ re domU8. bo tylko deficyt przynieść mo- ?yła mIeJsce. we LWOWIe, ktory tak bardzo 
n~ ~n,0?5,oOq. . W AngIn dowozy by~y br.y; kupUJą najWIęcej do poł~dl1lowych. ~I~- gła. Czemże to wytłómaczyć? Nie nędzn~ Jest wymagającym. . 
mewlelkIe, dZ1ękI temu, ce~y zdolał.y SIę nuec. ~nyny zawsze pracuJ~ w pe~m l n~e obsadą, bo sztuka szła bardzo dobrze, nie .. (-) ~dun p0'!1y,sł.owy. W tych ~mach wy
powstrzymać w wstecznym bIegu. ~ol1lewaz I mogą, mgdy nastarc~c dosye ~trę?ow,. kt?- nieznajomością, utworu, bo imię Józefa Na- darzył SIę W-~n1eSCle nitszem orygmalny 'YY
Jednak zapasy .wystarczą na (HugIe czasy, I re płacone dobrze, wy.nagmdz3;H 1l~ mzk~e rzymskiego zbyt dobrze powinno być zna- p~dek oszukallst~va, ze, stron] c~ł~wi~ka na
a . nad~o ~podz}ewane ~ą. z~aczlle ~owozy, stosunkowo ceny ~nąln. .Terrrnny meźle Slę nem. Chyba tylko apatya, objawiająca się lezącego do ~dunow, ktorzy l?rzeclez n!e ucho
WIęC. s~ę me mogł rozwlf.1ą.C zywszy mteres, trzymały,. czasam.I przylnerały ob;roty sze~'- coraz wifloczniej, ,wpływa na ten brak za- dzą za ludZI obdarzo~lych Ja:kąkolwlek Jan
choClaz. towar hył chę~meJ f.1abJ:wany. We sze roz~ulary. NIezl1ac~ne wahall1a cen.me jęcia się teatrem, ale czy tej apatyi nie tazyą.·. Pa~ M., kupIec mleJ.scowy ZdZlWio
FrancyI . młyf.1Y okaz~lJ~ WHilc~J ocho~.r do prz~noslły 5 fe~. O l ej s ~ a l n y :v zamed- trzebaby raz przecież przełamać? ny ~ostał lllepomału, gdy uJr~ał. w skl~pie 
~abywallla, me chcą Jednak. SIę. g~dzlc na I bamu. Ceny C1ągle spadają· OJ ej l' z e p a- Powiedzieliśmy, że sztukę grano bardzo SWOIm zduna, który m.u ozn~Jn:lł, ż~ zO:la 
ząd~lle ?eny. 9broty hyły lll~wIelkle, ceny ko wy: ~osta,:a tl.1rgu paryzklego dotych- dobrze, a granohy ją z pewnością lepiej je- p. ~. ~rzysy~a go z zawlad01me~llem, I~ pIec 
k~'aJo~eJ psze!llC:y tr7.J:lll~ły SIę dobrze, po-\ cza8 SIę n~e WYJa~~Ia, nadt? docl~od7~ą 1)0- szcze, gdyby sala liczniej była napełnioną. znaJduJąCY.Slę w. prywatnem 1l11€szkamu po
mewaz włośclame Z~JęCI r?l?otą w polu, myślne wladOl~osCI o stalllel zasIe~.ow! w Obojętność publiczności w naturalnym stoi· trzebuJe spIeSZnej naprawy. Pan M. rzecz 
b~rdzo mało na tar91 dOWOZlh. 9bca. psz~- obec tego ,zamlera tu .wszelka przedslęhler- związką z obojętnością artystów. OCZyWIsta, posłu~zny rozkazowi magnifiki, 
':l~a.począt~owo tans~a,. popraWIła .Slę. po- czość. WIOsna straCIła ~,1 m. wrz., paź. Pan Leszczyński występował jako Alfred przystał na tO-l w kilka chwil z pieca po
zmeJ :v cem.e, .l?0dob~le .lak !Wszy.~tkle l.nne 1 m. 1:Ia towar rze~zY-~Vlsty popyt slaby. Choryflski i stworzył znakomitlb kreacyę. zo~tały· tylk.o gr~zy. Aż oto zjawia się 
rodzaje ~boza 1. mąkI. W Belgu dopIero O k o W 1 t a. USposoblellle na. targu ospałe. I Rola to była w każdym najdrobniejszym znow zdu~ 1 pOWiada, że potrzeba rusztu 
w o,statmch dmach okazywały ~eny skło~- Do,:ozy hyły ohfite, lecz me tak prę(~k~ nawet szczególe tak pomyślaną i wykońc;l;o- et?. etc. Iże. te _ zakupić należy. Kupiec 
nośe do po~rawy. 'Y HolandYl ceny me znaJdow~ly zhyt. Składowe ~ase~y są,. JUZ ną, jak na to zdobyć się może tylko jJl'aw- wyCIąga za:tem klIka rubli z kasy, wręcza 
uległy. zml~me; ps;.:e.l1lca. ma lepszy popyt, przepelmone, nowy towar mUSI bye umIesz- dziwU artysta. Okoto niego, jak około te- garncarZOWI, który tylko tego pragnął. Dziś 
natomIast zyto mn~eJ pozą~ane. Nad li?- czany na skład~~h w. beczka:ch.. W o?ec go światła, grupowali się inni artyści. Więc pan l\L patrzy na ruiny pieca i gniewa się 
11?1l~ kupowano WIele, z~o~a ;ta. pokryCIe teg~ C~Ily :v mIeJSCU. 1 t,la bhzkIe teI:mmy p. Koscielecki (Dowgielło), p. Kopczewski na s!y~ łat'Yowiernośe. Po garncal'zu ipie
blezących po.trzeb, rowllle~ ozyw:ony był znaJdUją Sl~ P?d naCIskI.en! .. Dla. sp!rytu- (Leon), p. Puchniewskf (Kornacki), p. GIo- cu _n:e l?ozos~ało nawet i śladu,- nec lOOU8 

hand;-l te~Il:lłl~wy, Pszef.1l?y .moz~a było sn mteres._ SIę ~,le popraWił. ~ me wHlac, aby ger, (Gwaz~alski) iwreszc.ie p. J?łuski (hr. ubt Trota (uzf. 
nabyc tamej, zyto mocmeJ SIę tIzymalo. to mogło wkrotce nastąplc. Ceny w m. JeslOnowskI). Wszyscy Clfartyścl grali pra- () N k k k r " 
Lepsze wiadomości dochodzą z południo- bez beczki straciły 40 f. następujące ter- wie bez zarzutu. Dysson:ns wywoływał je- K -l . Es hO\irs ap I~y pomn!koweJ dla ś~). 
wych .Niemiec, gdzie dos0-wione zboże z. ła- miny 50 f., wiosna 60 f., maj cz. 40 f., cz. den tylko p. Halicki, który mimo widocz- dz~~f ~ C el e~, r~edstaWIono W dnIU 
tWOŚClą zbywano; zakupIOno nawet klIka lp. 60, dalsze 50 f. nej pracy nie może nigdydorość do przed- t kJs~Yk w

h 
saWac ow~rzystwa z~chęty 

partyJ J)szmicy rosyjskiej. Również i w Au- stawianei 'postaci Kobiece role spoczywa- ~ZkUt' plę tnyc w
t 

arszaWle sz~snaśCle pro-
~. Je ow z rzynas oma modelamI .. 

zbytkiem nazwać nie wypadło. Zadawał- Ofiarna Łódź dopiero o· godzinie 9-tej m- k t· h d d dk 
niamy więc z konieczności poczucie este- no dowiedziała się o kalectwie nieszczęśli- ~~s. yanu; pr~ec o zę .0 ,wypa ów lżejszej' dzi też. miłości l! swoją o Łódz, odda tem 
tyczne obrazkami na kształt "zakochanego wej staruszki; w pół godziny potem p. B. F h?SCl. CzJtelmk wycze~uJ{J ~ap~nvne z prze- prawdZIwą przysługę kawalerom łódzkim 
przy księżycu Filona," "Napoleona I w bi- złożył czy złożyła na ten cel rs, 3' W ta- ~:a(}l(~m, że. mam zamIar plsac o ... .t~atl'ze. któl'zydziwnie odpornie trzymają, się od 
twie pod \Vaterloo," ttlbo też widoczkiem kimże przeciągu czasu p. S. s. Z: nade- l~. Ulech ~lę. tam p .. "Leon-Leo,Ul". z~ła- omawianej kwestyi małżeńskiej. . 
"kaczki dzikie,l', wiszJlceJ' głowa, na dół..." l ł l' d'" ., d tWl z. IboglIlH!:. ll\b:J:·el.Plomeną,. ktorej Jest Cóżkolwiekbądź . kwestya taw ostatnich 
T d ' .'~ b' - k s a rs. 1 w parę go Z111 pozmeJ o p. "specJa nym WIe ICHil em," Ja tylko dla czasach silnie poder ·t" -N 1-

ymczasem o lllOWlWS7.y so le raz na ro - "Ibisa" zaofiarowano rs. l.skrzętno~ci kronikarskiej notuję fakt, będą- bowiem czas sztuczn wega:ą zoS a:a.. kasta1. 

kilku ostrygnaprzykład, możemy otrzymać Jak następnie wpływały datki, przecho- cy w ZWiązku z drobn=! ofiarnością i miło- lerom rozk ,. zapewllleJlla awa
za to dwie pięcio-rublowe akcye towarzy- dzi już granice mojej świadomości. siel'dziem naszego miasta. I otóż dwie na- że i w v osz~ pozY!lla domowe?o. Słychać, 
stwa zachęty sztuk pięknych ina takowe Powyższe szczegóły, ogłoszone już w ru- rodow?ś?i, jak za czasów pięknej unii Kal- Ano da' B~Z\ mysIą, o czems podobnem. 
wygrać"jeźeli nie "Bitwę pod Grunwaldem" bryce "ofiar," mógłbym tu pominąć bez marskIeJ, złączyły się na deskach teatru. P~astira i~set' tu '" 
alho "Swieczniki Nerona," to przynajmniej wielkiej szkody, gdyby to nie służyło mi Mazur i walc w jedną artystyczną skoja- wiednio b d Y cyą zastąplc maJ.ą odpa
coś w tym rodzaju. za powód do opatrzenia tych pocieszajlls- rzon.e całość, w a.poteo.zie sweJ'. przedstawi- kład J'akzl'chu dOa"!eanWe d~my kawalerskIe, przy-

1V naszem miasteczku znane mi są salo· cych objawów niewinnym komentarzem. ł d t k lk ~ aIszawa 
ny upiAkszone tak IIabytelnl' obrazami·. ,(Trar_ A t t h f k Y s~ę p.o . pos aC1t1 l uset rubli dla mi- PrzeciAtny kawal . :d' t .... 

" tv za em z przy oczonyc a tów dowia- łOŚCI bhźmego. - d'" . er . znaj Zle am Clepio 
to !lię pokusić!... dujemy się: .Chw.ałaż Bogu, żem, dotarł nareszcie do ~o ~:l~~"f, albo':Iem ml;,sz~ania op~ane hę-

Ze u nas nawet w krytycznych czasach 1) że Łódź jest miastem milosiernem, n~lł~śCl.... Przedstawcie to sobie czytelnicz- n ą.~. 1b y ~raml-k spokoJ lllcz~~n m~zamąco-
nie ustają rzeczy idealne, dowodzi tego go- czyli Iitościwem; kI, ze 11l1łóść obecnie, jak clo niedawna kwe- ~ó a. OWIem o na wychoc1z1~ maJą, nf!' -0-
dna podniesienia na tem miejscu ofiarność 2) że miłosierdzie Łodzi skierowane jest stya maHeńska, jest w modzie. 1Varszawa g td ~lchy, pełen powabu.;. l błogosClsa-
Łodzi. w.strOJ:ę potrzeb naglących, alhowiem na dwa odc t . d t d .. mo neJ ... 

I otóż zdarzyły się fakty świeże, a zb7et oClemmalą staruszkA ofiary wpływaia a na· ··l ~Y'y w Je nym Jgo niu wygłosiła Lubiący zaś ów z' . d ' " .. , b . ,,~ ., o ... Ult 08('1, zapmme w nadziei posuniAcia ' ., ł elk' , ~lczem me aHcysl1) 
pocleszaJl!Ce, aze ym pommąć je mial e- stypendyum Boczy1ińskiego nie' rzeczonej kwestJi na nowe tory. Za ~lo- i::~~nac s o' .-1 SZCZ~bIOt dziecięcy, będą 
lietonowem milczeniem. Mam tu na myśli: 3) że nie możemy zmierzy6 głębokości nym P?plecznikiem omawianej kwestPi 0- że ~rzo pewnych go~zmach odwiedzać tarn

I) ofiarę p. M. Silbersteina, wydzielają- rzeczonego miłosierdzia, albowiem nie ma- kazał SIę rycerz O/linii 1mbticzne'j' p~ EhYren- ochron:lJkdz~n~ :v mz~zych sferach gmachu, 
C"- dla każde; z piętnastu rodzin wstyd za,- my do tecro '}adnycll środko',,, n' k t J! ht l I ę uZlecl"c"· 1 t d l' h 

oz h . ż b J , 24 f t - hl b . - " ·0'" "l aJs -u ecz- leuc ., pre egent należacy do rzędn t zw c '.' k" 'tJ'" . am owo l zac wy-
cyc SIę e rac po un OW c e a, ćWler6 nIeJ~zym z ktorych byłoby utworzenie przy wędrownych· *). Otóż 1). E. przez dwi~ o~ b ae SIę .roz oszn~m gwarem małoletnich 0-
kartofli i pewną, iloŚĆ gotowizną-ofiarę, za" tuteJszem towarzystwie dobroczynności in· dziny; sUił się dowodzić że' miłość t~ YW~Iteh. Jedzenle odbywać się będzie przy 
sługującą na niekłamane uznanie i naśla- stytucyi nę~zy wyj:!tko.wej. napr{}ienie ... lwzuci(I... R;eczO\vniki' lI~nl'''' ;vspo !lJ:"m stole; służba ma być tylko płci 
dowanie, i 4Z) ~statll1ebgo zaś .wlllosku . wypływa: lżenie, nal(}ienie odmienia! IJrzez ,;s:qy~kfe~ zhenslneJł·' :r e~nem słowem wszystkie pocie-

2) pogpiech, z jakim złoźone zostały 0- z.e wraku. lllS~ytuCyII o której mo- przypapadki i ... nic! c y ma zenskle, a właśnie bez małżeństwa! 
fiary na ociemniahJ: staruszkę JY!. Błaże- w~, Wl.ele wypadkow Istotnej nędzy, przej- J eźeli męczennik opin" br.~' Co to .za wynalazkil ... 
jewską.. dZle .lllepost:zeżen,ie prze~ nasz~Illi. oczyma, .. . II lnt ,l(-<.llej zawa· 

.Jeszcze przed opublikowaniem nieszczę- a WIele znow lllesłuszll1e, 11l1łos18rdziem 
ścia Blażejewskiej, redakcya niniejszego pi- rzeczonem obdzielonych zostanie. 
BIlla. dożyła od . siebie na. ten cel rS, 2. Tak zalą,twiwszy &i~ :Il trzema ci~żkiCll~i 

*) P. Ehreufeu~h~. w l'~ku zeszłym. podróżował 
z .odczytBlm. ,,0 opmn pubhoznf>j" po m.iaataeh pro-
WUlcyOUe. nych. . 

Palestrant bez; pm!rt1/ki. 
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KRONIKA 
KRA J O W A. I Z A G R A N I C Z N A. 

jego .pol~tykę popierać będą. Mowa wywar
la WIelkIe w kraju wrażenie. 

. ~ "Polit. Corr." zawiadamia, że teraź~ 
meJsze stosunki luiędzy Portą i Anglią wie
le zostawiają; do życzenia. Lord Grauville 
grzecznie ale stanowczo oświadczył Porcie, 
ze Anglia nie pozwoli niL interweii.cy~ zbroj
ną tnre~kl!: w Egipcie. Ze swej zaś strony 
Porb me c11ce odnowić trak Uttu hanr1lowe
go z Anglią i surowo zabroniła werhowa
nla ochotników w Albanii dla wojsk an
gielskich w Egipcie. 

Ministeryum skarbu zatwierdziło ustą.wę 
kasy emerytalnej urzędników i oficyalisWw 
kolei południowo-zachodnich. 

= Specyalna· komisya ukończyła już re
dakcyę ustawy hipotecznej dla Oesarstw'n. 

= Ministeryum dóbr państwa przeznaczyło 
na tegoroczną, wystawę llliędzynarodowl]; sa
downictwa w Petersburgu 5 medalilzlotych, 
5 wielkich i tyleż małych srebrnycn, oraz l 
zloty i 12 srebrnych, pozostałych z wysta
wy sadownictwa r. 1880. 

= Dzienniki petersburskie donoszą, iż po
głoska o projekcie nowych przepisów pocz
towych dla przesyłania dzienników za opła
tą, 2-kopiejkowej marki od każdego nUlłle
ru, nie znajduje potwierdzenia. 

* Proces o korpufencYfl. Jedno z illustrowanych 
c7.aSOpi8n~ hllTHorys~yc7.ny('h francuzkieh, ~odato ni~
dawno wlzerullek Sary Bernhar<lt w całej postaWle 
z jeJ p~eskiem. Pod rysunkiem znajtlowaly si\j sŁo
wa: "PieS, który znalazł koilii .. ." "\V skutek skargi 
artystki, redaktor czasopisma skazany zostal za t~ 
nit\grzeczn~ aluzyę do jej niezwyklef "szczupłości" 
na zapłacenie 300 franków grzywny. 

TElEGR AMY. - Odczyty, "Kur. Warsz." donosi, 1Z Je
den z naszych ichtolyogów zamierza wypo-
wiedzieć w Warszawie prelekcyę o zarybia- Kair, 14 marca. Podczas walki, jaka się 
niu wód i l'ybołóstwie. wczoraj odbyła, utracili anglicy 100 żolnie-

Odczyt ma być powtórzonym takze w kil- rzy. Rannych 150. Nieprzyjaciel liczy po
ku miastach prowincyonalnych, celem pobn- dobna 4,300 poległych. Wioski Hanoi, Tar
dzenia do pracy na pomienionern polu. nay i Tamanib doszczętnie spalone zostały. 

Oczekujemy w Łodzi. 
_ Stałą wystaw~ wY~'obów kilku fabryk Osman Digma schronił się w gÓl'Y. 'Woj-

warszawskich, zamierzaJą: urządzić wspólne- ska angielskie powracaJ~ k'ipieszme do Sua
mi silami ich właściciele i W tym. celu pro- kimu 
jektują: wznieść oddzielny budynek na jej Peszt, 14 marca. Tutejsze dzienniki do-
pomieszczenie. Na wystawę przyjmowane l' lk l kl' 
też będą, za opłatą, produkcye inuych fa- noszą, iż po leya o( ry a spise • anarc llsty-
hryk i zakładów przemysłowych, czny. Aresztowano· 46 osób, pomiędzy któ-

_ Z powodu stagnacyi w przemyśle. Je- remi znajduje si~ takźe kilka kobiet. i dwóch 
dna z największych fabryk warszawskich, rodaktorów, 
oddaliła przed trzema . tygodniami kilkuset Paryż, 14 marca. "Temps" twierdzi, iż 
robotników. Następnie okaza.ła się jeszcze wojska francuzkie, po wzięciu l~akninhu 
potrzeba zmniejszenia liczby" godzin pracy 
i zaprzestania l'oboty nocnej. Smutne ob- pomaszerują na Thainghuien i Sallg-Son. 
jawy! Zdaniem tego pisma okupacya tych miej-

- Fabryka sukna powstać ma niebawem scowości konieczną jest dla utworzenia sto-
we wsi Markach pod Warszawą· sownej granicy. Konwencya w sprawie za-

- "Kuryer płocki" donosi, iż na folwarku bezpieczenia podmorskich telegrafów, zosta
Fraukowo w dohrach Dulsk, w rypińskiem, 
odkopano grobowiec, zawierają,cy popielni- la dzisiaj podpisaną, przez ministeryulll dla 
ce. Grobowiec,zbudowany z płaskich szczel- spraw zewnętrznych. 
nie ustawionych kamieni, znajduje się na Paryz, 13 marca. Z Tonkinu donoszą" 
szczycie piasczystego wzgórza na wysokim ze rozkazy, wydane w celu wzięcia Bak-
brzegu rzeki Rujsca. " . h t . t Ś· J l 1\I'1l t 

_ Na dworcu kolei warszawsko _ wiedeń. mn u SI!: eJ re CI: ene1'3. .u· l o ma opa-
skiej otworzony został kantor wymiany pie- sać miasto ze strony południowej i wscho
nilildzy zagranicznych. dniej, podczas kiedy Negrier skierować ma 

- Projekt ustawy towarzystwa kredytowego swoje wojska w ten sposób, aby uniemoZli
m. ,Lublina, o~tat~czuie już wyg?to~any, od- :wić wszelkie nadejście odsieczy. Operacye 
dano pod zatwlerd.zeD1~ wł!l;ś~~weJ wła~z~. t śledzone będa z halonu co znacznie u-
Projekt ten, po udzIelemu opmn przez mIeJ- e . . • , 
scową, władzę gubernialną, odesłany zosta- łatWI. wykoname obrotów. 
nie do Petersburga pod decyzyęostate~zną. Ka~r, 1~ m~rca. ~a.deszly tutaj wiado-

__ Kościół świ~tokrzyzki w \Varszawle 0- mośCI, oplewaJą,ce, ze Jenerał Graham roz
"trzymać ma, jak donosi »Kur. por." oświe- bil swoje namioty w okolicy źródeł Tamai, 
tlenie gazowe. gdzie przedtem znajdował się Osman-Digma. 

eJ)';J Z powodu rocznicy ogłoszenia Serbii 
królestwem, przemówił król Milan do rad
ców stanu. Zaznaczył przedewszystklem, 
źe Serbia nie moźe już obecnie powrócić do 
dawnego stanu i że -dz\ś głównym jej obo· 
wiązkiem jest stanąć na: rów~i po~ wzgl~
dem nauki i postępu z_ lUnem1 ;pa?stwanu: 
"W postęVie j~dynie WIdzę rę~oJmlę dobre~ 
przyszłośCI, polItyka wraz z mm wyt,,:,orzyc 
się tylko m?ż~." ~ról. pr~yrzekl daleJ. trzy
mać się taklej pohtykl, J~klli stos~nkI kra~ 
ju i jego położcnie wyrobIą. WkOIlCU owej 
UlOWy wyraził Milan nadzieję, że wszyscy 

PowstailCy stawili wielki opór, skutkiem 
czego wywią,zała się bitwa, która daleko 
większe przybrała rozmiary, niż to miało 
miejsce pod El-Teh. 

aST ATNIE WIADOMOŚCI 
HANDLOWE. 

Londyn 13 marca. Wykaz banku państwa (,y t y
sią,cach funtów szterlingów). Całkowita rezerwa 
15.109 (przyb.l,181); noti,wobiegu 24,274 (ub. 298); 
zapasy w gotówce 23,633 (przyb. 883); portfel25,óló 

(uh. 1 ,221); saliloprywatne 22,552 (uh. 1,066); sal do 
państwowe 12,061 (przyb. 26); rezerwa n6t14,059 
(prr.yb. 1,151); ubezpieczollle r~dowc 12,453 (ub. 
1,000). 

103h, Doullle 60 zwykły gaL 14. Tkaniny 16116 3~t50 
8 1/! ft. 84. Usp. mocne. ' 

Pary! 13 marca. W,'knz hanku państwa (w t~·
slą,cach fran.). Powiększyły sill: gotówka w złoc.e 
1.300.Zmnif'j~z\'ty si\): gotówka w srehrze 1,100, 
portfel głÓWIWgO -banku i filij 22,300; l'.a.hczki razem 
7,000, noty w obiegu 4'HOO, prywatny rachunek JJie
żą,cy 17,200; saldo ~karhu pailstwa 16,500. 

Bradfortd 13 marca. Welua spokojnie; ceny z tru
dno.ści~ si\) utrzymywały; przędza welnian-a stale, 
wełniane materyc spokojnie. 

New·York, 14 marca. wieczorem. Bawelna. 107/8 
w N. Orleanie 101/.. Olej skalny rafinowany 70u/o 
Abel. Test 8 '/1 , w }'iladelfii 83/s' Surowy olej skal
ny 75fs' Certyfikaty pipe line l d. PI, c. MlJlka 3 
d. 65 (~. CZHrwona pszenica ozima w lll. l d.!l c. 
na mr. l d. 8 1/2 C., na kw. l d. !)3!, c, na mj. I d. lIi/sc. 
Kukurydza (nowa) - d. 62 c.i Cuki.'r (Fair rp
ii~~ńg Muscovndes) 5S/R• Kawa (fair Rio) 121/2, :tój 
"\'hlcOA:) 9.9ó. Slonina. 10. Fracht zhożowy 1. 
Ja WIIC zapas}' pszenicy 30,550,000 hnsll, kukurydzy 
16,2vD,OOO. 

Petersburg 13 marca. "\Yllk.le na IJondyn 23 1./16 , 
na Hamburg 204lj4, na AmstfJrdam 1213/~, na Paryż 
252;. rosyjska premiowa poiyczka l-ej emisyi 
221; takaż II emisYl 211, rosyjska poż. z 1873 
r. 1421/2; takaż z lf!77 -; 1/2 imperyały 1:1.26; akcye 
r03yjsk. wielko D.:l. 2()!l, rosyjskie listy kredyt,owe 
H03/f II pożyczka wRch()(lnia· U4. III poż. wschotl. 
~)4. Nowa rent.:. złota lt}PJs' Dysk.mt,j HOJo. 

Berlin 14 marca. Danku: rosy'sk. 20ll.!50, weksle 
na. Warszawę 203.óO, na Petersburg 203.00, nil Wie
den 1G8.55. na Londyn 20.49, na Paryż 81.20, na 
Amsterdam 169.]5. 

Wiedeń 14 marca wiecz. Akcye kredyt. 321.80, 
takież w .. gier. 324.50, francuzkie 317.40; lombardy 
144.00, galicyjskie 299.50, kolei półn. zach. 188.25, 
austr. renta. papierowa 79.771/2, takaż złota 102,10, 
60f0 węgier. złota122.20, 5% papier. 88.65, takaz 4.0/n 

Warszawa, 13 marca. Okowita 78% z akcyzą, 
kop. po 8°f U' Stosunek garnca do wiadra 100=3071/1' 
Hurt. sld. za wiadro kop. 1117S-820§, za iarni('(l 
kop. 266-267. Szynki za wiadro kop. 833--83fl~ 
za garnicc kop. 271-272 (z dcd. na. wyschn 2Ulo) 

TELEGRAUY GIELDOWE. 

złota 91.571/2, noty markowe 59.25, napoleony 9.61 l/l. Giełda Warszawska. 
zwilłzek bankowy 109.70; usp. przy końcu lepsze. . 

Lon~yn 14 marca'Jpo południu. Konqole 1021/15 Zą,danozkoilCem gietdy. 

r dn;'lftl' dnin 15 

pruskie 4% konsole 101, 50/n tureckie z 1865 r. Za weksle krótkoterminowe 
8 1

/2, rosyjska poi.:. z HI71 r. s9t/~, takaż z r. 1872, na Berlin za 100 mr. . . 
91 114, takaż z 1873 r. 903/,; 4% renta złota węgierska "Londyn" l L. . . 
761/ł , auatr;acka złota renta I:!G, egipska 67 1/" han- ,,!'aryż ,,100 fr. . . 
ku ottomanskiego 15i/ł , 10mLardy 12 3fs, akcye ka- " Wiedeń" 100 fi. • • 

: , 49.27 
lO.ot 
4O.0ii 
83.10 

nalu suezkiego 783/" Irebro 51, dys konto 25/, %. Za papiery państwowe: 
Do ba?ku wplynllłG dziś 426,000 li. .. IJisty Likwid. Kl'. Pol. 

PaTYz, 14 marca po pold. (Spmwozdame kon- I Ros Poż WHchodni!~ 
oowa) 3% rent,a umarzalna 77.40, 30f0 renta 76.471/,. I' t' Z . Z: • • • 
4JJl % pozyczka 106.40, włoska 50f0 renta 9S.óD. JIS y as. lem. z 6ił r. Lit. A. 
auatryacka renta złota 867118, 6010 z.tota. wllgierąka " " "S,'r. lU "A. 
102 11 t ka' 40 7~ 'k ':01 k 7- LiBtyZast. M. Wa.r~z. Ser l 2, a li lo I, rOSYJ~ a o o z ro u 18 , 
'J63/,. I.09)' tureCKie 41.25. Credit mobilier 340.00. "" " "II 
Credit fonder 1235.00; akcye Buezkie 1983.00, bauk "" " "IU 
paryzki 860.00, hank dyskont.owy 527.00, wekale na I,i~ty Z;;'qt. M. i~otlzi &'r. Ii 
Lontlyn 25.24'/2' 11 

peter$bu~g 13 marca. Tar~ zbozowy. IJój w. ni "11 " "III 
70.00, na srp. 67.50; pszemea w m. -',-. Zyt.o "" " " 
w m, H,OO; owies w m. 4.60. Nasienie z lnu (U pud.) Giełda Berlińska, 
w m. 1().75; mróz. Banknoty rosyjskie zaraz. 

Szczecin,14 marca po polnd. Targ zhożowy. Pszenka" "na Ilost. • 
ospale; w m. l 65,OQ - 181.00, na kw. lI\i. 17H.OO, Weksle na Warszawll kl'. . . 
na wrz. paź. 181i.50. Zyto, bez zmiany; wrn. 135.00- Rosyjska pożyczka z r. 11180 
142.00; na kw. mj. 141,00, na wr1.. paź. 146.00, Olej Dyskonto 4%. 
rzepakowy, j mocno; na kw. mj. 60.70, na Wl'!t.. Giełda Londyńska. 
paź. 58.50. Spirytu~ ospale, w m.46.90,namr.46.9J, Weksle na l'etersllUN'. . 

20n.80 
203.71; 
203.50 

23.43 

88.30 
Hł.-

100.illl 
100.10 
96.-
94.30 
93.r,o 
9H .. -
86.25 
85.-
813.60 

203.70 
203.50 
208.25 

na kw. mj. 47.40, na cz. lp. 48.60. OleJ skalny Dyskonto 3% o 

w m. 8.50. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wiedeń 14 marca. Targ zbożowy. Pszenica na wiosnll T A R G I Ł Ó D Z K I E 

9.75, na mj. cz. 9.97. Żyto na. wiosn\) 8.12, na. mj. czr. l)' k l 
8.27. Kukurytlza na maj. cz. 6.U3. OWIes na wio- ulte, lilia 14 marca 1884 ]'Olru. 
snll 7.48, na mj. C7_ 7

0
.53. Targ zbozowy. Sprzetlano U7.i1l: 

Peut 14 marca przed poltl. Targ zbożowy. Pszenica Pszenicy: Ź y t a: 
w m. ospale, na wiosnę 9.41, najesień 10.02. Owies 50 kor. po 9.30 rs. 50 kor. po G.40 rs. 
nawiosnll6.91. Kukurytlza na mj. cz. G.52; pogoda 50 " 8.70" 80" 6.30" 
pyszna. 25 " U.-" lOJ " 6.50" 

Londyn 14 marca. Cukier Hawanna Nr. 12, nomi- Owsa: 70" 6.53" 
na.lnie 19. 30 kor. po S.60 rs. 60" 6.35" 

Londyn,t4 marca. Targ zbożowy: llszenica o- 20 " 3.50" 40" G.30" 
spale, popyt na indyjską, umiarkowany; przybyłe la- 20 " 3.30" G r o c h u: 
dunki spokojnie, st.ale.Owies. I/~ .sz. tańszy, inne 30 " 3.40 J> 40 kor. po- 8.2i} " 
rodzaje zboża ospale. :Dowieziono w zeszłym iygo· 20 " 3.45" 25" 8.-" 
dniu obcego zboża: pszenicy 37,250, jęczmienia2,700, Jllczmienia: 15" 8.25" 
owsa 61,130 kw. Nadpłynęło 3 ładunki pszenicy; po· 30 kor. po 5.40" 20" !;;7.1l5 " 
goda pillkna. Targ wiktuałów na Nowym i starym Rynku. 

Brema 14 marca. Olej skalny (sprawozdanie końco. ~le.ko, kwarta. 8 kop, Selery, sztuka. 3 kop. 
we) bar. mocne. Standartl white w m.!7.55, na kw. 7.55, Smletana" . 42 "Pory, " • 3 " 
na mj. 7.65, na cz. 7.75, na śrp. gr. 8.15. MasIo świeże, f. 50 " Indyczki szt. rs. 1.50" 

Poznań, 14 marca. SpirytuR w m. IJez becz. 4.6.20, Sor śred. wielko SG " Indyki sztuka " 2.25" 
r 46 1)0 k . 4680 4770 Jajka, mendel. 25 " GęsI " "1.50,, na m. ._, na w. mJ. ., na cz. ., na K t fi . . '75 K k. 60 

l 48 30 k • . ar o o, eWle.re "ury" " p. . , spo -oJme. (l • k' 
Glazgow 14 marca. Surowiec. Mixed numhers war- " garmec " " Kacz 'l " ,,75 " 

rants 423/
4 

sz. KalafioryszŁuka 40 " Ryby śnillte, f. 1()-,20 " 
Londyn,14 marca. Podczas wczol'lljszej aukcyi na Cebula, garniec 22112 " " żywe " 40 " 

welnę ceny hyły niezmienione. Buraki" H" Groch pol. garn. 30 " 
Llwerpool,14 marca. Bawełna (sprawozdanie po. Marchew" 10" "szabl. kw. 12 " 

cZ!Jjtk.). Przypuszczalny ohrót 10,000 bel.; bez zmiany; Pietruszka, wiąz. 211z '" Kaszagrycz,,, O " 
Dzienny dowóz 15,000 bel. Kapustawtos.gt. 16 " Kaazkakrak." 13 " 

Liverpool, 14 marca, po połud. Bawełna. (Spra· 
wozdanie koilcowe). Obrót 10,000 bel, z tego na SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 
spekulacyą i wywóz 1,000 bel, hez zmiany; Mitldl Nietlziela dnia 16 marca, Temperatura wczoraj 
ameryk. naśrp. wrz.6 13Itó· rano 10 R., w polutl. 60 R., wieczór 2" R; Śre-

Manchester 14 marca. Watcr]2 Armitage 63/S' dnia wysokość barometru 28 cali, 6linUj fran. 
Water 12 Taylor 7, Water 20 l\1icllOlls 8 1/ł • 
Water 30 Clayton -, 1\1ule 40 Mayoll 93/" 

Medio 40 Wilkiuson 11, Warpcops 32 Lees 831ł, 
Warpcops 36 Rowlantl Hl/s, Dou!:>le 4.0 Weston 

Do dzisiejszego numeru "Dziennika Łódzkie
go" dołącza się Dodatek (1). 

" Droga żelaina fabryczno-łódzka, Potrzebny jes,t HOTEL VICTORIA 
Potlaje do wiatlomo~ci, że od dnia 3/15 • iIT'1 .... , t r. 

marca r. b. wprowadzoną, zostani,: noW!~ p. O K OJ. . 'If(/If"'UItI' He g06Cł;'iJ''ty. 
ta.ryfa na mial węglowy ze stacyl drOgI f 'l" \. "'e' 'eli Szanownym gośclom donoszę uprzeJ- I

._I
I 
________________________ 4 __ 

' l kie' wynoBąOEt 28 14 kop od przy anll 11 z osounem weJsCl m, J.ez I_ 
yoonki

s
gr
z ą,~8. ~l'zeatrzeń od S~snowc~ do mohla za ko~epety<:~e z m~~ematYdki lu? mie, że znowu odebrałem transport 

. • j\jzyka. rosyjskIcgo. W ladomose w re akcp. 
:tOdZl. 155 2 3 145-2-2 piwa z najsłynniejszego browaru w 

.~ Rok 19_ Wydawnictwo S. Lewentala. 
~ "\Varszawa, Nowy-Świat Nr. 39. 
~. ---_.-:.:..::=....:....:-.--=----:--------1 
~ 
~ o 

~ 

!. 
l!óI 

= ~ .:~ i ~ .~ Czasopismo tygodniowe illustrowane ~ ! 
... ~ poświęcone '= ;-"a t . I 'tyce ~: literaturze, nauce, sz uce I po I ...... =~ ~~ 
~ ~ t d . en' :: ~. ... .. V\-rychodzą raz na 'Y Zl , c • .,. 

~ ~ w.Czwartek,· w ohjętości dwóch,i pół ~ielkich arku- = ~ 
; ] szy, wieloma illustracyaml ozdoblOuych. a )oM -" ~~ =- .~ Cena w Warszawie rocznie rs. ~. S ~ 
~ e!:: W Cesarstwie i na prowincyi w KrólestWIe, wraz z ~ ~. 
111 - przesyłką pocz.tow:}; ~s. ~~. . ' _ :: ~ 
:§"a Prenumeratlil składać takze mozna 1 w ratach poł e;11d 
f :! rocznych lub kwartalnych. g ~ 

Norymberdze i takowe od dnia dzisiej

szego sprzedaje 

Z uszanowaniem 
• 

W sza! j~~:~:~~a'iJ ~ 
Młyn wo~ny 1 

o trllech gankach, z dobremi zabudowa- ~ 
niami, włóką, ziemi, z dostatecznym in
wentarzem żywym martwym. Wiado· .... 
moM u właściciela młyna. ~ 

156-1-3 =: 
PIWO BUTELKOWE, i 

Piwo zdrowia, ~ 

Piwo Bawarskie lag'l'owe, 
~~ ~~ 

~.~ W t:}'l~l roku rozpoczęliśn~y druk .samych nowych prac; ~ ~ poleca 
,tJ.·13 z powieścl drukUJemy: '::; SK~AD WO'DEK I WIN 'i i J. 1. Kraszewskiego PSIA WIARA. lr 

lA NA POST! a: 
nadeszły do składów moich 

'WIN, DELIKATES6w, oraz HERBArrYpod firmą 

"PIOTR ORLOW" 
kawior astrachallski gruboziarnisty, śledzie zawijane, 
opiekane, ziołowe i pocztowe w baryłkach, puszkach i na 
sztuki, sardele brabanck.ie i rosyjskie ziołowe w małych 
i większych baryłkach, homary helgolandzkie i umeł'Y· 
kalIskie, łosoś wędzony elbll1gski, minogi prawdziwe e1-
blągskie, łosoś marynowany i wędzony szwedzki w oli
wie, sardynki w oliwie, bez osci, w musztardzie, w sosie 
pomidorowym i ItInerykańskie aromatyczne, marynaty 
ruskie: siąga (łosoś) wyzina, jesiotr i sterlet w sosie i ga
larecie, sery: szwajcarski prawdziwy Ementhaler, )lOlen
derski Eidamer, śmietankowy Ronikieru, litewski, zioło
"\\'Y prawdziwy szwajearski i ruski, z czem mam zaszezyt 
polecić się 

Panom kupcom odstępuje się rabat. '" J D..il~N"<9° IDoi.in
le

•
ka 

Tarak.".6wn.. ł f. Jankowskiego 
~ Kompleta, od Nowego Roku poczl!wszy, znajdują, sillna 8klad~ie. =- . . Nowy Rynek 5. _1111III1II •••••••••••••• 1IIIlI1IIII11.311119 •• 311111110 ••• 11 •• 
p, ",. d k' . 'cio Kupujl!cym w wi~kszych ilościach oel-
o :»2 N e 'y rocznie wraz z oddzielnym, tlo at lem pOYfles· stępuje aill stosowny rabat. 

11 .. ~~~~IIIIIIUlmRlIlllIlI·lIIIl'i§f~m .. ~.w~fulr.m.alclielik~Bl.·ą;i.kll··IIII .. 1I111i9.5.-.6.-.. 6 ... a-1 15t--2--5 
I-) • 2i ; "WIP 

; 



TEATR POLSKI r ~. Urządzający zabawy _komitet tutej$zego chrześciańskiego 
1stowarzyszenia biednych, ma zaszczyt podać do wiaclomości, że, 
po zrobieniu obrachunlql, okazało się, że czysty docl1ócl z balu 
maskowego, urządzonego na korzyść_ stowarzyszenia biednych 
wynosi 1765 rubli. Szczegółowe rachunki mogą byc przej-

pod d)Tekcyą; 
.J. Puebnievuskiego 

w Niedzielę, dnia 16 marca 1884 r. 

PIER\YSZY WYS"rĘP panny gIer i Karola Kessler młodszego. . . 

K!LiXY :eft\rXI1ItiOW~~ltlEJ \

rzane przez każdego z interesowany. eh u panów Rudolfa Zie-. 

"vV końcu komitet zabawy ma sobie za obowiązek złożyć 
llajserdeczniejsze podziękowanie licznym ofiarod~wcom iuczest
nikom balu, a w szczcg'ólności szanownym i uprzejmym pa-

P,·im"do'ł/ł"Y Opeł"ety IWow6kiej~ . niom, które się do złyiększellia clochodów ty 1e przyczyniły. 
160-1-

NIHWINIĄTKO Z BHLLHVILLB 
Operetka Jromiczna w 3 aktach p. Zella i R. Gene'e. Muzyka Karola Millokera (Kompozytora 
Studenta Zebraka), przekład Aurelego Urbańskiego. Grana z ogromnem powodzeniem"w Friedrich 

Wilhem Stadt-Theater" w Berlinie. . 
w 1-ym akcie poch6d straży ochotniozej (z muzyką wojskową), w 3-im akcie taniec oharakte

rystyczny bretański i kadryl komiczny odtańczony przez 8 par. 

1Yydawnictwo S .. lEWENTAlA w Warszawie, Nowy-Świat Nr. 39. 

Z dniem l kwietnia r. b. !:acznie wychodzić pod kierunkiem literackim 

r. Maryi Konopnickiej 
l pl'zy WliIlHHudzłale najznakomitszyeb literatek i Iiterat6w poll!lkicb 

Pismo Tygodniowe lIIustrowane dla kobiet 

p. t.: 
, 

S W I T 
wraz z dodatkielll. wzorów robót i ubiorów kobiecych, 

NOWO OTWORZONY 

MAGAZYN UBIORÓW M6ZKIGH 

Karola lliniewskiego 
w WARSZAWIE, 

przy ul. Senatorskiej Nr. 27a, obok koś
cioła b. Reformat6w, pierwsze piętro od 

frontu. 
Urządzony na 5posób zagraniczny 

gdzie w przeciągu 24-ch godzin na źl!
danie największy od stalunek wykonywa 
z elegancJą, z towarów tak krajowych. 
jak zagra]licznych, których posiada 
wielki wybór. 

Ceny bardzo przystępne. 

Dla osób mie3zkaj~cych na pro
wincyi, a pragnl!cych uhiera.} sil) w 
moim magazynie, na pierw~ze żądanie 
listowne, przesylam próby wraz ze spo
sobem hrania miary !amemu Bobie i 
cenami, ręczq,c za aku,.atne, dokladne 
i w oznacv.onym terminie dopasowane 
wykończenie, 140~1-12 

ClOOOOOOOO+OOOOOOO 
0_ Nowa fabryka mydła i świec 

SEWERYNA NEUMARK 
Na drodze trudnej, na którl! wstępujemy, po

trzebne naJn jest życzliwe poparcie kobiet polskich. Revue de la Mode . Poleca swoje wyroby i sprzedaje takowe w domu P. Ka-
mi[lSkiego, Nowy Rynek obok składu aptecz: p. Lipl[lskiegQ. 

133-6-12 
O nie teź ~praszall1y gorąco'bzap~wniając,. źe ze swej jedynie ze wszystkich pism polskich Ś~it 
S~r?lly z~oblmy wszystko, ~by. ewd stal Się. wy~br~- wać będzie. 
ZlCle!em l:lea1nyc~ dążnoścI Wieku n!l.8zego, do Zl~zcz~ma Oena. prenumeraty . wynosi w WarszaWie: rocznie 
a wCH~leU1a w żyCIe teg~ co dobr.e, pIękne, .BprawIedl1we. rs. 7 kop. 20 półrocznie rB. 3 kop. 60, kwartalnie ""'_.JlC--=_-=:-:::II'--"':7::l"---"=-="'---=--"""--=-~_ ~ 

Sw~t w~chodzl6 hę~zle. co. tydZIeń, we Wto- rs. 1 kop. 80,~nieBięcznie kop. '60, . CI H A N D E L . 
r~k,. w obJęt?ŚCl d~6ch WIelkich ar~uBzy, w ~orlIla.- W Królestwie i Cesarłwie wraz z przesyłką pocz-· . 
Cle I na papierze WIększych nas~ych lllustra?YJ·.- Je- towl!: rs. 10, półrocznie rs. 5, kwartalnie rs.2 k.50. "v Nowylll. Rynku CI 
den :u'kusz 0.8 kolumnach. pOŚWIęcony b~clzIe ~ltera- Prenumerować moźna u wydawcy, Nowy-Świa.t g 
turze, n.auce I sztuce; drugI zaś, ~ ~yluż stronmcach, Nr. 39, oraz we wszystkich znaczniejszych księgar- 0. trzymał świeże 
gospodarstwu domowemu, kuchm I modom. Prócz niach. Prospekty na żądanie wysyłają się be.z- SryYNKI LIV""f"l'CYWSKI'CY CI 
tego dołączane będlli tablice kroju i mody kolorowa- płatnie. ..lA X ~ .c.. 
ne bez zadnych oddzielnych doplat. Mody oraz wzo- .. S L t l .. . .,. . _. . . 

bót . . ..' k't d"k ewen a Ol takowe poleca, Jak rOWlllez ~VINA. ka~.kazkie naturalne odznaczaJą..ce BlęCl ry 1'0 Zan118SZCZane W naJ zna "Oml szym ZlennI u.. przyjemnym smakiem. - . 
modnym, wychodzącym w Paryżu p. t.: 96-5-6 151-2-6 Hlo)iaCzeski. 

GIEŁDA '\VABSZA WSK.1\.. d. 13 marca. -

__ 4t 

Dys- Z końcem giełdy 
lV e k II l e. ZA kElnto 

żl}da.no I płacono 
Dopełnione tranza.kcye OBWIESZCZENIE. Judlin'nowska farbiarnia parowa 

i pralnia chemiczna. 
-- Oyrekcya Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi. 

Berlin • • • CHWI3) ł dt. ter. 2 d. 100 mr. 
" • _ . (164) I kro ter. 2 d. 100 mr. 

h,ne niem. miasta bank. tU. ter. 2 d. 100 mr. 

" " " " 
kro ter. 2 d. 100 mr. 

Londyn . . dl. ter. a m. l E. 

" 
. · kro ter. a m. 1 E. 

I'll.ryil · dl. ter. 10 d. 100 Fr. 

" . . . . kro ter. 10 d. 100 Fr. 
Wiedeń · (--) dl. ter. Sd. 100 tIor. 

" . (l S8 '/2) kro ter. Sd. 100 flor. 
Petersburg - . dl. ter. 2d. 100 rs. 

Papiery PRństW.$..g Dope1nione Z końc.gieldy 
(za 100 rs.). ~ l:l.. tran!. ż~d. I placon 

ObligiSkar. Kr. Pols.duże -4-

" " " " małe 4 DOWodv Kom. Cen. Likw. 
Listy Llk\v. lir.Pols. tIuże 

" " " " mate ROB.l'O'i:. 'V 8. I em.1000 r. 
" " " " l00r. 
" "n ". Wr. 
" " " 11" lOOOr. 
" " " " 100 r. 
" " "lll" 10Q0r. 
" ".J! " 100r. 
ltos.l'oż.ł"r.zr.18G4lem. 

" 'L"" 186611em. 
Bilety tlan.Pań.Ros. lem. 

" " " " 11" 
" " " "l~" 
n ,,. " ,.,1 " 

4-
4, 
l'i 
li 
5 
ó 
Ó 
ó 
ó 
ó 
5 
li 
ó 
ó 
6 

[,iaty Zastawne (za 1oor.) 
" "zr.lS69S.llit.A. I) 

" "" " "lit.B. Ó 

" "" .2' "ultUe 5 
" "" /Ser. Illit.A. i 
" "" " lit. B. ó 
" "" " ulata l'i 
" "" Ser.Ullit. A.. ó 
" "" "lit. B. ó 
" "" n małe ó 
" "" Ser.lVlit.A. 
" "" "lit.B. 
" "" " małe List y Z3at. m. Wanz.Sar.1 

"" " "l! 
"" 'I fi III 
"" "" IV 
" "m. :Eodzl" l 
"" ,," 11 
"" ""lll Listyzut.R. T. Wy.. Kr.Z. 

li 
l) 

5 
5 
5 
5 
{) 
5 
6 
l) 
{) 

~.-

88.35 
88.25 

=:= l~t:: -.- 94.·-
-.- 94.-
-.-194.-
-.- 94.-
-.- 94.-
-.- -.--.-
-.- _.-
-,- -.-
-.- -.--.-

-,-
100.05

1 
100.16 

100'-i leO.IO 
99.90, 100.05 

~:~I :: -.-1 99.85 
-.- 91l.BO 

-.--: 
-.- -.-
-.- 96.-
-.-( 94..35 
-.- 9S.30 
92.90 93.-

86.25 
-.- 85.-
-.- 83.60 

-.-

-,-

-.-
-.-

-.-

-.--.-
-,-

-.,-:--

~.-

-,-
-.-
-.-
-.--.-

4 49.30 - 49 2:Jl/2 20 

" 49.20 - 49 171/2 15 12'12 ]0 7'/2 
4 --.... .. - - - [2 1/ 

5 

" -.- - -
3 1/2 -.- - -

W zllstosowaniu się do § 22 Ustawy', 
podaje . do powszechnej wiadomości, 13 
zazą,daną, zostala pożyczka na nierucho
mość łfr. 525b, ulica Przejazd, Juliusz 
Schiifer Rs. 10,000. 

" 3 

l 
f! 

10.03 - 10 l 10 
-.- - -
40.- - 39 95 90 
-.- - -
83.- - 828575 65 
-.- - -

g. 2 DOPel.niO-!h kqńc.l giełdy . A.keyeoR ~ t 
(za 100 ra.). Ol IJ.< ne ranl;. ż~dano I plao. 

\Vszelkie l1:arzuty przeciwko utlzieleniu 
zażądanej pożyczki, stowarzyszeni zechcą 
przedstawić Dyrekcyi w przeciągu dni 14 
oc! daty . wydrukowania niniejszego ob-
WIeSZCZenIa. . . 

Eóaź, dnia. 3 (15) :Marca 1884 r. 
za Prezesa Dyrektor Ił:. Konstadt. 

Dyrektor biura A.. :Gosieki. 
- 161-'1-

AkćyeD.Z. War.-W.lOOr. -4-

" W.-ByfI.5OOr. 4. -.- -:-I'~~'" " " " " IOOr. 1) -.-" et» .~ ;:1";; . 
" " Teres. lOOOr. 5 - _ _..... ..!<I ~ 03 •• 
"" "l00r. Ii i37' .... ~OJ .S §-< N ~ 
" "Fabr.-:Eódzkiej __ I .. ; ;:.:::1 03' .§ ~ ~ _~ C<l • -

" Banku TIa.ntUowego . I ~.!? :ol 03 ,...". r-< • 
W Warszawie2óOr. 314! I .••• o S I-< a5 ~ ::: ~ I ." 

" War. Ban. Dya. 2óOr. 3]4 =:=\ '.~ ..... ~::ł g.S ~ -.~ ~ ~ .. 
" Ban. li. wlJodzi 250r. -.- '. .~ l:l.. c,r ~.-. 03 II I .. 
" War.Tow.Ub.odognia I" "l:I "y ~ 03 o <D- ~ ~ t-.. 

z :I!i" rs.125 2óOr. -.- 180 I":' ~;.;;l ~ __ ~ 1-<. g ~ o .. 

;: ~~~~:D~tr~l.~~ 120 leOo .. d ~ r4-;§ ~~ Z ~ ~~ .-i • '. 

" " Józefów 250r. ~ cOO' :.: .: 1;'; ~ ~ ~ g ~ 
" "Czersk 250 r. ~ 3S0 __ ._" Q5 .g ~ .;:; @ ~ ~ 
" " Hermanów200r. ... 2(15 -.-. I" ~ _:I: ~ ~ Po. • 
" " :EyszkóWic.2óOr. E 285 -.- <i '. ~.~ f!! g 00· .... 03 ~. 
't " Leonów 2óOr. -.- -.- ." $:=l .....,.. '" ~ <D ~ f"IIIII\ 
" " CZllstocice 250r. i -.- -'-1 o <D L'"I\ Q.. ::: ..o 
,,1'. W. F. Stali lOOOr. 1i 17(0 -~. ~ .... , ~ ..... ~ <:) i 
"E~:~e!:a~~~P' l~r~ .. 925 .-.: .g.~ ~Cł -§ ~] ~.... ::.:. 

T ZklMtlB .. 03·.... Oh.o..!<l '. 
" oW. a. e a. • 'j3 P-l _ ~ .:?,," ;8 ~ .. 

IIantkzewJd:W~r. 1000r. ~ M ~ _~a ..: I-; ~ ~ ~ •• 
"Tow. 11 .Gorniczych ~ <3 .... ~ Z ..!<I en ~ ".... 

Starachowickich100 r. 27.-" ?-,..!<I &.Al .~ m' ~ 
-'-:. ~,w ~ :§ 'Q:l +o-..g; 03 ,co. " Tow.War.F'ab.Mach. :. "0""" e ·;::'..,9 ~ :::: q. 

Nllrz.RoLiOdl. 100r. 35 _ !:;lA - ...., ~ .'> 

" Wara. T. Kop. węgla i -.-.- -.- .~.: S a -"" ~ r § ~.~ ~ 
Ukl.Hutniczych2óOr. _._ 2!:O.- .. : .~ 03 bł> ~ ... <:) 0315 ~ 

JUDlINOWSKA. ... 
c 

== 5' 

Farbiarnia DaroWa i Dralnia ~~ 
Ghcmiozna ~ 

Ch. GEBER -Pl ... 
l:r p;. ... 
;:I 

; -w Warszawie, iD' 
~ farbuje garderobę męzk~ i dam- :g 
~ ską, .mater;ye jedw~bne, aksamity,-ci 
'" wetmane l.bawelmanemaieryaly.:e 
'c CZ'yszczem~ za pomocą postępo- Pl 
~ wama chenllcznego systemu Su-_· 
:c dUna, ,v_s,,:e~kiego ~o~zaju garde-:; 

_ ~ roby lll.ęzki~J l damskieJ. bez pl)lcia. ~ 
- Sukme Jedwahne we wszystkich ::. 
1:1 kolorach l z każdym garnirunkiem. Pl 
fi) Materye mehlowe, dywany i t.p. g.. 
_~ Przyj~cie w lJodzi u 3 
:§ S. GRABOWSKIEGO ~. 
.ą ulica Zawa.dzka Nr. 48a dom pani ~ 

Schmidt 1-5ze piętro. • 
127-4-12 

. Judlin'owska farbiarnia parowa-
i pralnia chemiczua. _ . 

Do sprzedania· 

nobraZi~m~ki~ 
" Tow. ZaJd:. Prz. Baw. J ~ ~:::: pł ~ ~ ~ ;., I 
Tk.wZa.~ercill:2óOr. 250.- _._ ~... ..g..g 5~ +O a. :". 

" TO'l'l'.:Eaz.l:EaźmlOOr. . ___ "... 001 h ~ en gj ra .," wlól~ 9.4. Przez środek dóbr przeeh.odzi 
. , ..... ~ o ~ . .-, a:> '. ., kol l 

. Wart o ś c k u P O n 11: .. : ,~o3 A.g, a:> "dl ." i ej ze azna . Warsz.-Wiedeńska. Wypltt-
LISt. lias ...• n. owych '.' 11~1/21 I Oh~igówBkarb. 1BO, . N ~ N ~ ~ -:;3 ~_~a5zacunku JaknajdoO'odniejsza dla kupu-" "ll1. 'Varaz.s.IllI220, Poz.prem.lem. 8331" C\l C\l !il ~..... t:fl$J Ją.cego. '" 

"'~-T_' 183ł' .. ~I....... I-; 03 "l:I ~ 'V' d ., -".; 
t, likwld. •• ,.113'/3, ,-~~ .1.1:1;1 ••• ~ Dobryszyce przez Ndwo~Radomsk. 
" .n ~.uVULl. •• l' 11 " II em. 2[0, ...• ~..... o _ ~ la omosc pocztą od wlaściciela dolJ' 

._._~_ •. _ .• ~. '_. '. : •• ' '.'(:;r~ 86-7-10 

Redaktor· i Wydawca Zjdzisław Kttłakowski. ]J;03BOJI8HO TI;eH3ypoIO. JIo~3b 3 Map:T~a~1~8.~8::4-':, :::::...:::~~~~~~------~~=~--
__________ ~ __ ~ __ ~ ____ -.-~ __ ~ __ ~ ____ ~ ____ --______ ~ __ ~ ____ ~~ __ ~ __ ~~~~~.W~._.:ili~u~k~a:ru~i~L~.~1{~.~r~Q~~~Skie~O W Łodri, 


