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Reklamy: ZIl uzdy wierllz Ul kop. 
Słałe 3 ,.,ierlzowe ogłoszeniu. adreso-

Połrommie .•. - . . " ~ k. 50 
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BULETYN TYGODNIOWY zo,;ane .dosięgły (w.skutek emisjTSiódmej Milliateryum spraw wewn:- 55,061 72;06T''lI;a95 datków uskutecznionych w roku 1884 naj-

YWOZ
r- WY 6 Ó ' po~ycZ.kl w sko?sohdowauych obligacyach " oświaty.. 15,131 19,608 19,462 wi§ksze powi'Jkszenie wykazuje w pozycyi 

W Li ROB W Ł DZKIOH. drog ze.laznych I utworzenia 50,000,000 rs. " rouót publ.. 10,081 d'" b'" h . ·d· 20,897 21,816 i.ugow pu LICznyc , nast§pme l Zle mary-
-0- W r~nC1e na korzyść banku państwa) w ca- " sprawiedliw. 14796 19,556 19,681 n arka, na nowe roboty morskie. 

W ~bieglym tygodniu sprawozdawczym lośel 223 i p.ól miliona, co podniosło środki KonLrJla~1'ań8twa etc. etc. 2,228 2774 3018 ()~ ~ma 24, do 30 stycznia włącznie, wy- wykonawcze do 932,724,000 rubli, podczas ' , Wydatki ministerstwa fi.nansówpomniej-
wleZIOno glownych wyrobów łódzkich: gdy wydatki zwyczajne doszły do 727,902,675 Razem 54<1,113 723,673 727,902 S?iyły si§ znacznie: wymagały o 2Y'J milio· 

l)prz c:dzywel.ibllw. wkolU.kraj.1,435 pud. rubli a nadzwyczajne do 87,930,027 rubli; Porównanie jest pouczajllcem. Rok 1875 na mniej, niż w roku 1883, skutkiem re-
2) " . baw~łn. do Cesarstwa 1,812 " pozosta.lo przeto 116 milionów rubli, jako poprzedzał bezpośrednio zawikłania wscho- d~kcyi wypłat gwarancyjnych na akcye i o
,3) tkamn weln.l baw. w kom.kraj. 7,318" reszta rozporzfbdzalna, na przyszłość. , dnie, które prowadzily do wojny; dal ąn bll~acye dróg. żelaznych. O~azuje się, że 
4) " bawełn. do Cesarstwa 23,388, Wydatki zwyczajne i porzą,dkowe prze- przew.yżkę 33 milion,ów; w.ydatki były mniej- panst~o odnOSI korzyść z tej strony i są: 
W poprzednim tygodniu od dnia 17 'do widziane na rok 1884 wyniosły 724,336,000 sze me.tylko w porownamu z ;okiem po- wszelkle powody do 'lllniemania, że stan 

23 stycznia wywóz wynosU: rubli. Pan Buńg~ wpisał oprócz tego 3 przedrum, ale nawet od przeWIdywań bu. ten utrzyma si~ nadal. 
l)prz lJ dltywełn.i baw.w kom.kraj.1,379pud. miliony rubli, na pokrycie wydatków, nie dżetowych. Kampania turecka zburzyła na- Wypadki nadzwyczajne wynosiły, oprÓcz 
!l) " bawet. do Cesarstwa 1,220" dających się z góry przewidzieć. J ak do- gle pomyślność budżetową i obecnie trzeba 50,000,000 rubli zwróconych bankowi pań-
3) tkan.baw.i weł.w kom. kraj. 6,591 " r wodzi cyfra uskuteczuionych wydatków zwy' pracować be:.: wytchnienia nad napl'awie- stwa ~ rentach, 37,930,000 r8. na drogi że· 
4) " 71 "do Cesarstwa 35,780" czajnych, budżet rosyjski w r.1884 nie prźe· niep! tego co, wojna zepsuła. . lazne l porty. Z sumy tej 211/4 miliona 
Średni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia kroczył granicy zakreślonej. Kredyty do- Badając sk!!d pochodzi powiększenie wy- wydatkowano w roku 1884, 4

1/t. miliona w 
13 do 30 stycznia: datkowe otwarte w ćią.gu roku finansowe- datków o 183 miliony od rokn 1875 do r. 1885 a resztę przeniesiono znowu na rok 

1) przę~zy wełn, i baw. • • 2,840 pud. go wynosiły około 18 niilionów, co poduio. 1884, widzimy, że długi pochłaniają więcej n~~y~ ~ tych 37,930,OO~ ~~. poś'Yi'Jcono 17 
2) ,tkanm różn. rodz. ..35,530, slo kredyty roku 1884 do 742 milionów; z o 103 miliony, wskutek kosztów wojennych mI!lOnow ~a budowę hUlJ nalezących do 

Sredni wywÓz tygodniowy w latach po- drugiej strony prawie 14 milionów kredy- i spadku warto~c.i rl;bli papierowych . .z po- panstwa, .3/4 na budo,!~ portów (kanał ~e· 
przednich, wprze~ięciu z całego roku (w pu- ww umorzono, tak, że ostatecznie użyto na zostałych 8~ mIlton o!'. przypada na mini-I tersb~rskl, Batun;, PolI), resztEJ. na .pOWI§-
dach): - wydatki nieprzewid:tiane 3 miliony. J edntg s~er~um WOjny 24 milIony, marynarki 9 mi-, kszeme materyałow lub na zalicz.kl towa-

przędza ba.w. tkaniny ~ wielkich z.asług działa~nośc! p .. Bunge, honow, spraw wewnętrznych 16 milionów, rzystwom dróg żelaznych prywatnych,· 
w roku 1881 2704 18530 Jest coraz wlększe ogranIczam e kredytów ro??t publiczny~h 11 m!l.ionów, oświaty 4 Biorl1lc pod uwagę bilans budżetuzwy. 

" J88~ 2'461 !U' 150 dodatkowych; w budżecie 1880 r. wynosiły mIlIoyy, ~~ansow .9 mIlIonów, sprawied1i- czajnego za rok 1884, znajdujemy 727,902,675 
" 1883 2' 918 23'986 one 56 milionów, czyli 83

/ 4%, w 1883 r. WOŚ~I 4 mIliony .. B!orąc .rok 1881 za punkt rubli wydatków zwyczajnych i porzą,dkowyc'h 
,,1884 '985 ~n'018 już tylko 29 milionów, czyli 41

/ 8%, w 1884 poro~na:v?zy, WIdZImy,. ze w rok~ .1884 wy- 704,527,761 rs. dochodów osiągniętych; czyli 
u 1885 3 015 ~n!770 roku zaledwie 18 milionów, czyli 21fz%· dll:tkl mlmster~~m , wOJny. l,l0mmeJszyły się deficyt 23,374,914 rs.; lecz ponieważ do docho-

________ '_' ______ ' Ostatilia cyfra jest. najniiszą w całem dzie- b!lzko o 28. I~l.lh,?now, ~mmste;-yum finau- dów przyłączyć należy pozostałośĆ z roku 
---- sięciolecin 1875-1884. Pozycya długów wy- sow O 1~ mlhonow; P?wlęk~zell1e wydatków 188~, środki zwyczajne wynosiły 709,149,957 

FINAN
' SE ROSYI magała blizko 4 miliony kredytów dodat· na: dłUgI, r?boty publIczne 1 marynarkę, po- rublI a rzeczywista przewyżka wydatków 

. • kowych na spłaty procentów od pożyczek ~lfi;d~y rokIem 1881 ~ 18,84 pochło.n~ło, o- zwy~zaj~ye~ 18!752,717 ;-ubli, czyli 7,i48,OOO 
nowych, budowy nowe 23/ 4 miliona etc. Slągm'Jte oszczędnośCl az do 7 milIonowo rubli WIęceJ, mź przeWIdywano. Dodajmy' 

II. I Wszystkie wydatki zwyczajne llskutecznio· W roku ~~84, wydat.k~ zwyc~~jne Rosyi by- że w roku 1884, opróct 50,000,000 rubli; 
D do b dó ; h d' , ne w roku 1884 dosięgły 727,902,000 rubli. ly o 7 mlh.o~lOW m?leJsze, ~IZ w roku 1881, zwróconych bankowi pańętwa, Rosya umo-

o c O v: zWJczaJnyc Olączyc !llo- Główne pozycye wydatków w roku 1875, lecz o 3 mlh~ny wI§ksze, mż w roku 1883. rzyla 29,560,431 rubli swegodlugu. Ten-
żnn. pozostalośc rozporz~dzglntł z budzetu 1883 . 1884. k . t' h bl' Stałość, z Jaką: wydatki budżetu wojny że wynosił w dniu l stycznia 1885 roku 
li: ro.ku 188, O wyno.szllc.n 4,622,000 rubli. stPpuJ'~ce zesWtaYwl~ezuul.Jee:· w yS1ącac ru l na- d l t t h d ż k . . ( ~ ~ . . '" ~ o .. a , rzec ą /li u zmme~s~eniu 227 4,467,453,000 rubli, wliczaj~c w to obliga-
Komecznośc pokryCla medoboru 11,600,000 1875 1883 1884 IDllIonow w' roku 1881, 202 mIlIony w 1'0, cye skonsolidowaue i obligacye Mikoła.jew-
rubli, spłaty 50 milionów bankowi pań. ku 1882, 201 milionów w roku 1883,199 skie. 
stwa, kosztów budowy dróg żelaznych i l DIngi pu.ństwa • • • • 106,882 200,701 209,875 milionów w roku 1884), jest dobrą wróżbą, 
robót okolo ulepszenia. portów, spowodo. Wielkie ciala p!\ństllrQ • 2,329 2,015 2,190 znamieniem ducha oszcz§dności, polityki 

W dniu l stycznia 1885 r. skarb miał 
w kasie 92 miliony rubli w złocie, czyli 55 
milionów więcej, niż w dniu 1 stycznia 
1884. Ogól środków rozporzą,dzalnych wy
nosił w dniu 1 st'l1'cznia 1885 roku 232 

wala wprowadzenie do budżetu dochodów ~wi\lt.r .Jnod . • . ., 8,684 10,573 10,599 pokojowej, który ożywia Monarchę i jego 
nad~wyczajnych, O'bliczonych na 60,458,000 Ministeryum dworu . . 11,472 12,071 10,580 ministrów. Wydatki powi§kszają: się zna-
r.ublI (spłata ko~ztów. wojny tureckiej, rea· ." spraw zagr. , 2,'314. 4,276 4.,41:7 czoie z postępem czasu; należy ograniczać 
hzacya 6% pozyczk1, wypuszczonej W 1'0- " wojny. 176,401 201,989 199,967 jaknajbardziej wydatki na zbytek i blysz-
ku 1883, pozostałoŚĆ z funduszu kolejo. " marynarki. 25,851 30,963 34,842 czenie, lecz umiarkowany WZl"ost wydatków 
wego etc.) i kazała przewidywać operacye " finansów.. 88,000 101,336 97,408 produkcyjnych powinien zadowalniać. W po-

miliony rubli. • 

~r~towe. Dochody nadzwyczajne zreali- " dóbrpllństwa 21,684 21,579 21,7ii9 równaniu z rokiem poprzednim budżet wy- ... 
14) 
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kwiatom ich królow§ mówił półgłosem. 
Pozosta.wmy za sobą, świat z jego 'troska
mi, z jego niedolą, i przejdźmy na godzinf3 
do zaczarowanej krainy ... 

. - A gdzież ta kraina?-zapytałam. 
- Tam, gdzie ją, sobie stworzymy-od. 

Pnekłą,d z angielskiego. r~ek1. . -: Dzisiaj znajdujemy ją nad brze· 
_@_ gleffi Jezlora. 

(Dalszy ciqg-patn Nr. 25). C~:r zapomnę kiedykolwiek kwiatu ma· 
gn?ln, wtedy właśnie rozkwitłego i przesy-

Gdym w kilka godzin później we~zła do caJącego powietrze wonil!J swą, cudną? Czy 
pokoju lady Culmore, zastałam j/ll marmu- zapomnę _śpiewu słowika, rozlegającego się 
rowo-bladą, i z zaczerwienionerni od łez 0- n~d brze~l~m wody, albo złocistego blasku po
CZJma. Ozyżby to, co pomiędzy nami za· ~l.erz.chm J~ziora, odbijającego ostatnie pro-
szlo, co mnie tak nadziemsko szczęś1iwlłł m1ente słonca? -

,uc7.yuilo, wywołuj~c u niej najslodsze a ~. miejscu,w którem 1,'osło drzewo ma-
zarazem na.jsmutniejsze wspomnienia -- te guoll1, ze swemi wielkiemi, silną woń rozda
łzy z jej oczu wycisnęło?... ją,cemi kwiatami białemi-tworzyło jezioro 

Obiad nareszcie się skończył-odbył się mało zatokę. Lady Oulmore, która znaj· 
jak zwykle, przy pochmurnem milczeniu dujlłłc si§ w weselszem usposobieniu prze
małżonków i płonnych usiłowania.ch mr. śliczne miewała pomy"ły - nazwała w je. 
Culmore, rozrzedzenia dnszuej atmosfery. dnej takiej chwili miejsce to "zatoką, ma-

Ach! jak pragn'Jlam wydostać się na gnolii." 
świat - nazewną,trz taki rajski; odetchnąć Opowiedzialam to mr. Oulmorowi. I je-
Bwieżem powietrzem, wolnościl} i ewobodl!! ... mu podobała się myśl tej nazwy. 

Tego, cO potem nastlbpilo! op.owiedzie6 - To b§dzie tedy zaczarowana nasza 
nie potrafię. Cały ten Wleczor wldz§ jak- kraina-rzekł on. 
by przez mglę złocistą,. Sir Rudolf udał Ohwile takie jak te, które potem nast1b. 
się do siebie, lady Oulmore takźe znikn§la piły, nie po:vtarzają si§ dwa razy w. życiu. 
a Ulryk zbliżył silJ do mnie. Woda jeZIOra lekko falowała a WIetrzyk 

_ Mis Foster- rzekł on - szkoda. sie· poruszał kwiaty magnolii. 
dzieĆ w pokoju i stracić taki piękny wie- Zdala na horyzoncie wznosily się szczyty 
czór. Gospodarstwo nasi przełożyli swoje pagórków, ozłocone światłemza.chodzcLcego 
towarzystwo nad nasze. Korzystajmy z s!ońca. Mój ukochany siedział chwilę w 
tego i pójdźmy rozkoszować się ostatniell1i milczeniu a potem uj!11 moje ręce i obej
promieniami zachodzl}cego słońca. Ozy pa- rzal je, jakby czegoś na nich szukał. 
ni się zgadza? - Pani nie nosi żadnych pierścionków, 

Ozy ja się zgadzam? Ozyżbym za nim mis Foster? 
nie poszła na kraj świata? Odpowiedź wy- - Bo żadnych nie posiadam-odrzekla.m. 
czyta! mi z oczu. - Pani Dudevent dała mi obr~czkę 

_ Wieczór taki cieply; nie potrzebujesz ślubni!: mojej matki, ale nie~t6ty, polama: 
pani ani okryci~, ani kapelusza - rzekI, ta mi się n~ dr?bne kawałkI,. Pr.oszę :r!l 
biorąc Z kozetkI czarny szal lady Oulmo- to za zbytmlł1 me .poczy~ać med.eltkatno~c1 
re i układając roi go w draperye po hi.,z· jeżeli pozwol~ SObIB na Jedeu wmosek-Cl~' 
pańsku wokoło głowy i ramion.-Pokaż~! gną,ł' dalej. 

Nig~y nie .zasłużysz pan na zarzut· drugiej znów strony nie miałem sily ani 
braku ~ehka~~ośCl, . bez. względu na to, co woli wyrzec się tak wielkiego szczęścia. 
w danej chW:lh pow~edzleć P!lD mo~esz. . Tak, Lucy moja, kochamci'il calem ser
.- W .takI?l raZIe odwazam. SIę. NIe I cem i gorl}CO pragnij ciebie7.a żonę sw:; 

'YIdząc 'pl~rś~lOnka na ręku? paUl, wnoszę, pozyskać • 
ze pam n~e Jesteś .zaręczoną·. To była odpowiedź na moją modlitwę! 
- 9, .Ule. J~kzeby to stać. Sl§ mogło? - Kocham cię, Lucy, taką., silą uczuć-

Oale zyCI~ SPlJdZlł~~ na pensyI. ~6~ł dalej - iż chętnie poświ§cHbym dla 
- I.mgdy paUl me kochałaś? meble każdą kropelk§ krwi swojej. Lecz 
- Nlgdy--::odrzekłam. . ty, ukochana, czy moźesz o'dpowiedzieć na 
-: Byłem Leg:o pe:wny~. Bo. wIedz,. Lu- moj~ miłość wzajemnością? ... 

ey, ze oczy kobIety JUż me te same, kiedy Jak o k h 1: ., d . d . 1-
w ich głębi§ zaglądal wzrok kochaj=łcegol · g oc a am lUZ wte y, WIe Zlał. 
Twoje jasne, jak gwiazda poranna; żaden iy!ko sam Pan Bó.g •. Lecz było~y t~ s~~
kochanek jeszcze w nich szczęścia nie e~stwelJ:, gdyby SIę ze mną nu_al oz~m? 
szukał. Lucy spojrzyj prosz§ spojrzv ' na ~Ie posl~dałam na całym. szerok~m ŚWIeCie 
mnie. ' , , JJ me, oprocz serca koch~Jl}.cego l tego, co 

Ale zamiast spetnić jego życzenie, ukry- nazwał piIJknością mojl} .-..,. nie mialamani 
la~ W dłoniach twarz, po której łz! spIy- majl}tku, ani pozycyi w świecie, ani szero
wac zaczęły. kicq stosunk6w, które, czułam, że :inu do 

_ Ozy dowiedziałaś sil;) znaczenia mojej kary ery potrzebnemi były. Powiedziałam 
róży, Lucy? Czy wiesz1 co przez nil! po. mu, że małżeństwo 'ze mną bylobydlań 
wiedzieć chciaIem? nieszczęściem,. ale on słowa . moje wesołym 

_ Wiem-szepnęłam. przy ją! uśmiechem, twierdz~c, że lepiej o-
_. Tak, najdroższa; pokochałem cię Ho demnie potrafi ocenić, co dla niego jest ko

od pler\9Szego wejrzenia _ rzekł: poważnie l'zystoem -kochał mnie a to starczyło za 
. ł ' wszystko. ze wzruszemem w g osie.-W tern samem 

miejscu siedziałaś, kiedym cię po raz pier\v- Nie ~lałaI?- j.ednak całe.go przed. nim 
szy . zobaczył. Nie znasz nieodpornego ser~a, lll~ • powIedzIałam mu, J~k ~d pl~rw: 
wdZl\1ku swego oblicza, ale poznasz go aż szeJ C.hWąl zawła~nął wszystlneml mOJet,lll 
nazbyt .prędko, gdy wystąpisz w tak zwa. 1 u?ZUmanll; szcze!?oly ~a~howałam. dl.~. 8le
nym wlelkim świecie. Nie wiedziałem wów. b1e. Nad brzegIem JeZIora wymlemhśmy 
c~as, k?go. miałem przed sobą; brat nie przysięgi wierno~ci" ki;óre dotycbc~~s nie 
łllsal mI me o uroczem . zjawisku, jakie w z~stll:ły złamane ~ ktore, ma~l nadZIeJę, na 
Jego domu zagościło - ale wydałaś mi si~ WIeki całą: swą slł~ zachowaJI}. . 
najpi.l;)kniej~ze~ dziewczęcier:', jakie kiedy- J ego żoną) ~igdy nie zamal'zylam, iż 
kol~l~k WIdZIałem. W tej to pierwszej słowa, t,? z ust Jego p~słyszę! Koch.a~am 
c~wlh, Lucy, zawład~~r3:ś sercem mojem i go miłoscHlI pokorn!}, .C1~hfll, ~eznad~IeJną. 
me ,odzyskało ono .WlęceJ utraconej wtedy - Za.chwycasz mOJe oczy l rado§c wle
swobody, Oddawna ukochanej pragnąłem wasz mi do serca - rzekI trochę później 
miłość sw!,!!. ci wyz~ać,. ale wahałem się; D~ÓJ ukochany-wydaje ~i ~i~" 'jak gdybyś 
wydawałaś Sll;) tak meśw1adomłk ognia któ- SIę poruszała w takt JakleJs mRzykI dla 
ry w sercu mem oczy twe rozpalił~ że śmiertelników nieslyszalnej. Wyznajesz więc 
prawie za grzech uw.ażałem zakłócenie' te- Lucy naj droższa) źe mnie kochasz? 
gO spokoju, tej świ~tej niewinności? lecz z ' (D. c. n.) 
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ga.binetu Sll.liśbury'(Io wywarł ChWI10WO przygnr;:-j Proiektobniienia taryfy 'na prze\v6z zbo~a, ta p. W. Kiślańskieg dawała 6% ocldo_ 
'?ien!e które j!3dnak ni: P?zo3t~w~1? w~~ocz?-y~~ W celt: l:OZWO,jli wyw, OZ~ za granic~, ~amle- chodu hru~to w ciągu pierwszych lat 25 i 
sIadow, Pomystnych pl ze bIeg hkwHt?-C~,l koncz. rza mWlSteryum finausow przedstawIĆ ma- i 7% w mą,gu następnych 10 la.t. 
mies~§en~j, ~tóra wykdazala. bra~ p~ple,rl'l" Pp~i J' ącemu się wkrótce. zebrać zjazdowi przed- (-) Drog~ że,',azna fąbrYczno-ród.zka. "Dzian. 
ezyml Sll} me malo o wzmOC~lle~l1a, gle ( )',. " , , ' II tkl l notu e t kk' 

papim-6w prywatnych przyjmowanych na. kaucllę przy wpływem wzrastajf!Jqej obfitoścI i?lem\l.dzy, ko~so~e stawICIe~1 drog zelaznych. , ' . (a wszy~. ~ l J pog o~ 1\ rą,zące po 
rozkład~ '!'Za raty alccyzlI od okawi,ty i przy wypła- wznio;ly się o 1/8- 1/4 Ofo· Po~y?zk1 m(l3'J~kle ,Kantor komisowy w celu posredUlczellla WarszawIe" ze kwestya drogi zelaznej fa. 
tach celnych. Zatwierdzony i)l';tez p, ministra fonanB6w, ntrzy:nn!y sil') przy kurs~chd~wnleJs~ycb," papl~~~ między krajem naszym a Kaukazem w. in- bryczno-łódzkiej ma być niebawem rozstrzy~ 

Na l·sze półrocze 1ą86 roku. koloU1~lne noto wat;o Powlk~klszeJ tęS~l wr~i Kpo. teresach handlowych mn, podobno wkrotce gniętą i to na korzyść ~drogi iwaugrodzko_ 
• s • uy krajowych papIero:", o oma}1fc os a ~ , . , . d b 1 •• D a ta a b' ~ d 

(Dokol~ezeme - pat'J'z Nt'. 25). czę;tkowo wskutek Illezadow~lnHLHcych w.l'\;:azoI"T pows~ać W TyfhsIe. " 11 rowsKIeJ.' rog' lU, O J~\.i zarzą 
C E N A przewozowych, lecz, pr~y ~on.cn za?z\lly. ~Ie pod· Spotka rybacka. W tyeh dmach odby.l~ kolei łódzkiej i uregu~o~ać swe tarjfy, by 

nosić pod wpływem me w~elklCh·pokryc. Na)WIgkszem sit;) zebranie ogólne członków warszaWSkIej ruch węgla do ŁodZI ,l towarów lodzkich 
Domin. k a u c y j ~ a o~ywienieI." odznaczal Sil'! bedz~arunk~wo, tal~g 'pa: spółki rybackie i . Sprawozdanie wvkazalo, do Cesarstwa pod swoją wladzQ zagarnlłĆ. 

do akcyzy o plerów mIędzynarodowych, gZIe povY llle~s !1Jący '., oj" '1' p. t, B l k d Od 1- b 
od okowity cel i zwyżka, byty codzi~nnem ,zjaw:sk~em- ~~ czel~ lZ, społka ~'O~~WIJ.a Się pomys ~lle. ~s auo- awe na e spe yowana na eS<2, SZ1a y 

VII. Akcye i ohlign- , I ruchu stały 4% papler,Y I.mzpanskle, kt?r~ byt}' WIOno zwrOCIe SIę do hodowlI ryb tanszych, ~o Łodzi ~akże na Iwangróg, Radom, Bziu, 
cya towar. przemysłow, przedmiotem nadzwy<!zaJ wIelkICh opel'a,?YJ .r:akupo, J' ak karpie liny i karasie. 1 Ko!u~zkl: J estto zatem projekt nowy, o-
. h dl ch h' ci' l'sip o }31 Ol, Kursy lIlnych pa· [, ,t t b dd 1- d "'d k 
l an owy w}e, 1 po lllO.31 " ~ '01 T' II -1 01 Ogólne zebranie akcvóTIaryuszow towarzy- sam OWlem o awal rogę~o z Ił na a) akcye: pHll'OW zagl'amczQvoh podmos J slll o " 10' Z ,J • " ,,1- f.' k P 
l_gorvsyjsk.towarzy- wyj!}tkiem fl~ip3kich, kt.óre spadły o 1/ .. _3/s.0f00vsku- stwa cukroWUl. czeczelmckleJ odbędZie SIę Wi.asnoac warszaws o-wiedeńskiej. oglo-
stwa ubflzpieczeń od tek upadku gabin~tu ,Salisb,ury',ego. Zpapier~w po- W \Varszawie d. 12 .marca r. b. sln O wSpOtnnianym wyzej projekcie, opar-
ognia 1827 r. 400 r. kl'. 494 r. kl'. 247 r. m. łudnio\Vo:amerykallsk1c~ 'YI~lklI:n pepytem Glesz~ly Ogólne zebranie akcyonaryuszów to warzy- te są podobno na dobrych podstawach. 
2-go rosyjs~iego t0'Y' 8i~ peruwiańskie szczegolmeJ 5-010 procentowe, ktore k' ' .c b k' tk k" db () Przewidywan dł " J d . 
ubezpieczen od ogma 150" 96" "notowlIUO pt'zy koilCll o 2% wyżej. ,Papiery, ko~e- st\~a ~arszawą lego ~a ry l a? leJ o ę- - f b a upa OSC. e en z Wl~-
at. petersldow. nbez. jowe oswobodził.)' się nicco z pod nCISku, w Ja~lrn dZle S)~ w Warszawle d. 3 kWIetma r_ b. kszych a rykantów łódzkich, przerabiall\~ 
od ognia 200 li S49" --, 1l znajd()~valy się od, p8wn~go cZl!'su; wyąarzeme~Pierwszy transport ,nafty sprowadzony z ey welnEJ czesankową" zawiesza wypłaty. 
moskiewek. towll.rzys. l tygodl1la byla zwyzka 10/0 paple;ow ~hllald~lphdl Ba.tumu doOdesy drogą! morsk~8 w tych Pasywa ,.wyno~zą okoto pór miliona rubli. 

'ubez. od ognia 200" 206 l' 102" I i lteadnig-General-Mortgage. AkCJO tej ko In po ~ 'h d 'd' 'd W P l k tej up dr ś" d b 
b '·.. . l" dol \=i"kslIa czpść innych papie- dmac na ej ZIe o 'arsza wy. og os l o,. . a o Cl są po o no spra-, towarzystwo u ezp. mos,",)' SIli o ./8 ,," J;r 'J;r ," ••• P d ' d d e' stOJIl one ' k t' 

kapit.alów i dochod, rów ollię.gnęla zwyżkę .!12-2 dol. '~I 8uglefsk16go Cukrowma W M~I~Ze'łlle." rze me uw- w zon, ' 'fi w zW1illz u z os rzeza-
doi,ywot. '.100 II ~9" 11 I rynku pieniężnego do~o~r:. "J!1konomlst :,,8~ląg8.111e uym czasem donOSIlIśmy, 1Z spalona cukro- niem,które podaliśmy przeakilku' tygo-
rosyjska tow. morsk .. l podatków z~czyna u~zezuplac swobo~ne kapltaly na wnia W l\Iniszewie wcale nie będzie odbu- dniami. 
}"-dowyćh ubezp l ' rynku publIcznym, Jak tego, dowodZI :ub.Ytek depo- c1 Ob . ' "d' 'k' ' k' () Z t [J Na stac" t ' 
... ,. 100 16" '"7 , .," rywatnych w ostatmm wykazle·bankow.'m owaną. eCllle, ZlennI t warszaws le - . arg. 1. yl Gwarowej sprze-

przewozu tra~Bp. _' " i.J" I" z~tow P J l'" d . '1-k kl' d t k 200 k . 5 'rosyjsko tow. zegll,lgl uwidoczniony. Obfitoś? pieni~dzy' jest j~dnak ,t~k poe 3.Ją1 lZ ~pra\~ zle SpOf. ~ e sp oatuJl1cf;t ano we w ore orcy pszemcy po 
i handlu (czilrnom,) 500" 373." " wielk~, ze uszczuplellle. ws~omlllone me WyWIera tQ cukrOWnIę, me mit zamIaru odbudowy- rubli 92V2 kop., sprowadzonej z Sochacze-
tow. zeglugi DaD~Die żadnego wpły\~U, .a pon;ewaz do banku wptyn\jlo wać jej ale jeden ze wspólników chce na wa przez ł'Jowicz, oraz 1 korzec (210 lu.n-
i morzu Azowsklem 118 39 " " zloto z zarrramCj l z obIegu wewn(ltrznego, prze~o 'k " " 1 h ]' t') k R k St 15 

" t ' t> 03tApO"'8~Y cI'!1.trle w kierunku zniżko- ,własną, rę ę postawIe nn spa onye zg lSZ- ow ma u na yn u arym za. rs. • towar~.y9tW& łl.aukaz no owamIl p " "ł. ."" 1 ł k .'. ś" } M k h d'l K ł 
i Merkury 250" 216" "wym. \-Jobec tego, niektóre domy dyskoutow~ ob- czacn Il~a tb cu rowmę I pU ClĆ JI1 w. rUG l. a poc o Z1 Z o a. 
tow. oświet1. stolicy 100" 103" "nif.y!j' swoje stopy proce:r;t?we, do 1, wzg1tlclme do DYWIdenda. Przypuszczalna dyWidenda (-) Niedawno temu jedno z pism warsza-
towarz.oewiet gazem 11/20io, iune zaś z pewnosGlIb me dlng,o bycll! mogły banku handlowego warszawskiego wyniesie wskich donosiło, iż pewien przemysłowieo 
St.-Petersburga 571',14 k.17B " "wstrzymywać si~ od te~o kr?kn. Byc WI~C ba:dzo • O, , b. k ' ~ d _ "'d k' k' t 1." d' . fi 
tOWlI.rz. przfldz. bll- , , moze, że dyskonto obmży SIl} w ty~h dUlach Jes~' podobno za L z. l ploe., an u zas y i.OZ l Z o aZyl uroQzys O;:sCl 1'0 zmneJ o a, 

. welny tkalni i ble- C216 bln'dziej, Z drugiej strony me ulega w!btpl}- skoutowego 9 proc. " rowaI 25,DOO rs! na gratyfikaoye dla swych 
chami "Zawiercie" 250 r. ki'. 124 r. kl'. 62 II 'woś~i, ~e w cilb,gu dni ośmiu lnb ez:e~D:!lstu, da ~l~ Towarzys~wo ogrodnicze, W piątek odby. oficyalistów j robotników. Otóż możemy 
tD-:-"I. prz\}dzalni baw. 142 r, 85 k. BO " li 1;lareszc16 nczue na targu, wzmRlllllaJ!bcy wpIJ w ło si§ doro"czne posiedzenie członków to- zapewnie, iź wiadomośĆ tj1 jest bfl;dną. 

b) obligacye: ' ściągni§cia podatków." .Na targu srebra. uhzymy- " . d' 'N' 'd ( ) P d Z d t d h 
ryzkiej kasy miejsko wa!asi§ przez caty tydzień ~ana 4.67/S z~ un?j§, P? warzystwa o,gro ,n~czego: ,aJprzo. odczy- - osa y. arzill o.warzystwa D 1'0-
'it. A,'i C 1000 r. kro 696" 948'" której oddawano s.ftaby,z Inayj zach?dmch lChlh. tano protolrot posledzenHt poprzedmego, Z czynności poszukuje inspektora dla ochro.n. 
budowy portu ryz- Odtąd cena byl:a noml~alnfl:, skutkiem shbs,zych którego. zaznaczamy że l08o\vanie roślill ki dla biednych w Łodzi. W ynl1.ganem 
kiego 1000 " II 317' II kursów weksli indyjskich. Dolary mekaykanskI8 dl ' 1> I' . '.' l h' lb "t . d . . kk' " . 

dr o fi do 4:,13/ o której to cenie sprzeda.. ,a, CZiO.!l l:QW, prowlUcyona nye , 05, Yyva? Jes pOSla ame Jtlzy a' ra.1 0wego l UIDIeJ.ę.-
to:( S~l~:;l~dra 250" 234 " ,,~~\ł,ooo L6 dQ Ckinl

•
6

' p, 'sH2 ?ędzle ~wa razy do, ~'oku; w kWletmu l tność prowadzenia ksiąg potrzebnych. . , . 
" Nadieżda. , 50" 55,' '" Wełna, P o z n ań 29 styezma. Po nowy~l ro- w lIstopadZIe. Następme p. Aleksandro- Dla instytucyi wspomnionej potrzebnym 
" żegl. na. Woldze 250" G,l" II ku na targu tutejszym panO\~al zupelny praWIe ~a-:- wicz zagaił posiedzenie przęmową, w któ- jest także stróż silny i pracowity. 
VIII,Akcye i udz1fl~ stóJ' dopiero w tygudnm ubIegłym dokonauo Wlę- , }, j, -śl"· t _ () Zwłok' ł . k bl't czy też 

Iy prywatnych insty- I cej 'obrotów a ullanowicie spr~ed~~o około 2,60 c~:·. rej ws r~za1. na l?omy ny rozwoJ owarzy - I cz oWle a za ego, 
tncyj kredytowych. I średnio-cienkiej welny poznanskleJ po oeOle lllZ~ stwa, oraz wzyw, aHc obecnych do uczczenIa przejechanego, które widziano na szosie za. 

aakcye: ' . szej od 45 talRró,v todzież 100. ctr. lekkiej weln~ pamięci zmarłych członków przez powsta- fabryką, Geyerów wponiadziałek, leżaly 
st. petersb. banku dy. I krzyżowanej i kilkaset centnarow welny ~ru~neJ nie. Poniewaź rocznik tOWal'zystwa wy- jeszcze 'wczoraj wieczorem na tem samem 
·skontowego 250" 282 n 141" po ceuach dot~chczasowych. Targ usposIoblOny dl d k . ·'d . ł 'k ' i . 
,wolzko kalPskiego b. jest ciąO'le korzystnie dla nabywców, którymi byli sZde tZ ru U l I~Z ano g\ cz ~nom, m,e m (eJsc)uN r K'" . t~ . 

. ha.ndlowego ' 2l'iO' " 221" 110" fabr}'ka~ci z Luiyć i z Luckelllval~u. , '. ,o c,zy yV(all? go .WięC na ze rall1~logram: - a u ICy amlenneJ w oczy· SI§ po 
moskiewskiego ban- 'Wełna, L o n d y,n 2! stj'C1ll1~. Na bl~Zf!CeJ czając 81~Jedyll1e na odczytamu relacYl mieszkaniach ód niejakiego czasu druciarz, 
handlowego 200" 113" 56 li aukcvi ,welny ~olOOll\l"eJ do ~m~ wczoraJszego komisyi rewizyjnej. 'Okazało się: źe do- niby to szukajl1c roboty, gdy jednak w 'mie-
moskiewskil:go . ban- 65 wl:ąez.me '.'"yst,~wlOno nasprzedaz l' wycofano na· cnodu towarzystwo miało w r. z 16251 rs. szkaniu, do którego zajdzie, nie spotka ni-
ku dyskontowego 200 'T " ", et'ilpuJl!ce 11ośm: 1 l ' -kk' d'" k b' t h . t 
moskicvi'sldego bo.n- . z za owiedzia- oflarolVa- wycofa- . 52 wp., z ?zego wye ano 3,481 1'8. 40 op., ogo procz ZleCI l o la, natyc mlaS 
kil ziemskiego, 250 17 206 lł't) !ych bel no bel no bel prieto kapItał towarzystwa, poh1czODy z zaczyna si~rozgli!dać w lokalu i niE latwo 
st. peterab, między- Sydney óS 000 15,019 1,861. funduszem 1,341 rs. 42 kop., posiacłanym go opuszcza, jeśli .zaś zaś otworzy mu ko~ 
narodowego banku Queenslanu 28:000 . 9,527 1,332 przez członków przy zołożeniu towarzystwa, bieta i przez uchylone drzwi powie, iż nie 
handlowego 250,,' 202.l) 101" , l' 63000 18410 18'4 dl' , ' . ·t ' 
et. petersburskiego l'ortPhIlIp" l o' wynosi obecnie 14,111 rs: 49 kop. Rachun· ma' a mego zajęcia, to sta.ra SIę Pl ą, o-
prywatnego banku ~~::!~ia 3t~~~ 7,~~ 317 ki zatwierdzono, hez dyskusyi. Następnie tworzyódrzwi a spłoszony przez lU~·i;czyzll 
handlowego 260 " ,,72 " Swan River 800 358 na porzą(lku dZIennym były wybory: 'na ucieka ,czemprędzej. Ostrzegamy przed nim, 
war$zllwsk. banku dy. 1'57 :..", N, Zelandya 15,000 5;339 125 prezesa wybrano jednomyślnie p. Aleksan~ gdyż widooznie szuka. on jakiejś wcale nie 
IJkontowego 250 " 78" C 27 ODO 11,4.41 2 645 d' d d P' li d' k" b warszawskiego banku ' ap , , , ,J , rowICZa.; ozarzą: U .pp. lOtra ",Dsera rU01a1'S lej ro y. . 
handlowego 250 Ił, 161" 80" Razem 224,000 be! 67,528 bel8,14! bel (syna), ,Fryderyka Bardeta i Teodozego (-) Koncert A. Griinfełda. Gdy, przed 
ruskiego bankn dla Ilość kupców średnia, 'po cenach obecnych Bttdarzewskiego; do komisyi rewizyjnej pp. trzema zaledwie laty p. G1'unfęldpierwsiy 
handlu,z~wn\}trzu, 250 lJ 156 li " brak pupy tu. WeIUl} zapocon~ źle wyinY~E! i gOl'· Aleksandra Czajewicza, Eugeniusza Zieliń- raz zawitał do Łodzi z koncert,em, zebrała 

b) ~dzlały: . aZf/J, jaki"j jes~ najwi~cej w tym roku", kupuje się k' . .J ' M 
~o9k~ews. banku. ku- I zwykle 1/2 p. taniej niż przy końcu seryi poprze- S lego 1 erZE~go eyera; kasyerem paz/)- siEJ JJardzo niewielka 'ilo§ó osób, aby uały-
pleckl~go 6000 ", 0406 " 2703 ", dniej a chociaż zdarza się czasef!1 wydostać ceuę stal i nadal p. B:oser.Odczytano też bud- szeć grę mało jeszcze wśród miejscowej pu,. 

~ocz tego przy rOl'lkladz~e akćyz:y od OkOWIty l dawniejszą, to znowu w innych wypadkach.trzeba iet na r. b., w' którym dochody przewi- blicznościrozglośneg() koncertanta. Nie 
przYJmowane SI! tylko I'f Kr,ol. Polsklem a na kau- t pl'2'yją,ó Jt2-1 p. mniej. Bardzo obniilyły sil) ceny dziano w sumie 4,847 rs. i w teJ'że sumie mniej' .J·ednak ci,.·' którzy' go wówczas, sty-
cy~ od ~e~ w c~lem pamtw18: \ ci~żkiej Queensland i północnej Adelajde. Dobro. J k' P d . 
4% ?hhgl KroI. welna czesankowa trzyma si§ lepiej. Za aeoured wyoat I. , osiezeme zakończono 1'ożl090- szeli, optiszczaH koncert." nie Iuając dość 
PolskIego leO r. kro 94." 47 r. m •. płacono przeC1~eiowo 'Ir p. mniej. Z gatnnkó~ wauiem roślin. ! słów zachwytu i pochwał ·dla gry artysty. 
4,o/u Li8ty zastawne I krzyz?~an~ch cienkie, trzymaly sil1 przy c.eme Sprawy o wyr~!J lasu, do wY8ok~ści 390 D~Ugik,Oncert, dany w d~ikil~a, ,na,,:e~ po 
t~;:rg~8t~iem~i~gy~ dawllleJ~z~J ~orll~e byly nawet, m~co drozsze. rs., rnaj~ być oddane kompetencyI s~dow :mlżonyoh cenach tówmez me hczmeJ8zą 

W malej IlOŚCI ofiarowan:} wetnIJ lagm§c~ nabywa- ko' u . b ~ 'bl' , " . b .' k t t 
Króletw& Polskiego I no także drożej WelnIJ przylłbdkow!h sprzedawano po J. . , . ze raf. pu lCznośc, D ImI§ , oncer a~ a. 
z roku 1869 i 1884 .: po cenach grudniowych lnb tan~ej o l/l p, Ceny . Uprawa kmmu w ~lemGzech .me zaspaka- nie otaczała jeszcze woń zdobytych w ŚWle· 

lit. A 3000 r. kI', 2810 r. kro 1105 r. m. I n~jlepszej IJnow white są, nie z~lenione ale ga~nn- Ja' potrzeb; w o.kollCach Halb, Magdebur- cielaurów nie zdobił blask otrzymanych 
,; B 1000" 77{J 11 385" I kI po l sz--1 sZ. 2 p .. w8zystlne s~ teraz tans,z~ ga, Erfurtu, pola dawniej zasiane kminem orderów i ~aszczytów. Trzy,ostatnie lata. wy-
li C 500" 385" 192 " o II p, To samo stosuJe SIę do welny natalskIeJ b .' , l Z ' ' , - , ' t 
" D 250" 192" 98,,'~ zap;conej. . ' Ok I?COnO na dlllny ce t' nadcznNe. p~rtye starczyly, by w CIągU Ulch talent artys y 
" E 100, 77., 38" I Wełna. P e IJ z t 30 stycznia, W tygodniu n~ mlnu sJ?row,a zane. s~ era z O lemlec r. zdobył sobie te wszystkie oznaki zewn©trz-

,(Prawit. Wiestnik), r biegłym był zn~wu wielki ruch na targu tutejszym HolandYl,FmlandYl i RO,syi. O ilości:;tch ne a dla samego artystyl'ównież, przeszły 

I 
UbI!o ze skladow do 1,000 m. etr, z tych czwa.rta, spotrzebowywan,ego w NIemczech kmInu nie bez ,znaczneJ' korzyści •. ,Gra ,Jego . spo-CIPRAWOZDANIA TARG WE eZłi)sc przypada na weln~ do wyrobu, sukna zql,. d '~ t·, 'b l' .. ' ' " .t ' 

U . . O. nierskiego sprzedaDlł dostawcom aUlltryll.okim po mozem! S& ,ZIC Z ego, ze na wyr? ' o eJ- t~znIala a aureoI,~ s~awy, wzmog a ~w, ma-
'cenach dotychczasowych, ozwnrta cz~ść na wełn\} ku et~ryczne~o, na destylacy~ wodek wy~ glCżny wpływ, Jakl takowa ,WyWIera na 

Giełd", tvar8t1'qwska. Sprawozdanie tygodniowe tka ck !b i sukiennicz,!. przeważnie z roku 18~4, za· chodZI roczmeoko1o 70,000 bal; Anstry& słuchaczów swem " dQ ideału doehodzącem 
(do ~nia 1 lutego). Wobe~ l!ier~chomych prawie kt;tpio?ę. przez fabrykanta mo~'aws:riego, mUlej, lub również prowadzi znaczny handel kminem; stopniowaniem ~wem deli'!mtnt1m uderze-
knrs?w rublowych . v: BerlInie \ w braku jakich wIł;l?eJ po 70~, Welna, suklenmc~a ,Jest ClMle Francya Belgia Hiszpania j Włoch l' ZI1- ". łk' toścIR tonu które posta.~ 
kolwIek pobudek mlęJscowy.:h, na tutejszym targu zamedbaną" mozua bylo, lli sprzedac tylko po ce-, ," ,., J " m.em lper~ owa ~.' '. ' 
wekslowym panował zastój w tj'godniu ubieD'tym. nach o 10 fi. niższyoh niż w listopadzie. Niepo. zywaJI1 g? stosunkowo W małej IlośCI; AnglIa WIły p.Grunfelda na pledestale pterw8z~· 
~arki ,z poziomu 50 ,wznoeily si\} pow?li, lec~ róż- d.0bha przew~d.zie? w. j~ki sposób inseresy ,ulożą, ze swernI osadamI sprowadza go rocznie rzędnej sławy. A rzecz toogromnej wagI, 
mea me \>rzewyzszyl~ 2%. Obr:pty ~Ię wJ?hodzi- SI\} w przyslosCl, Jezeh Jeszcze tera~ ceny n~e mo- 20,000' bel; Stany Zjednoczone Ameryki gdyinsti'um"entem jest fortepian' tak. dys
ly z granIC bardzo masnych. Glełda. Jest WIernym gili byc pow trzymane od spadku. ::ipekulacya po· Półn cn' 'k . ," 'lk"l ł' d' t'· ' - ' 'd' ' d·;6 , ech 
ohr,azem uśpienia w jakim pogl'l!żone jest obecnie rl?!Jila już troch§ z9.~npó\V nn rok 1886 po cenach . O ej za upuJt}, C?LO,CZme WIe le l o~ {~'e'y owany l na ,uzy\~any Z~l:! po,,:s~ " -
ZYCl~ ekonomiczne kraju. ~VJ:8okie k~rsy i nie- mz~zych ~ 25 ,fi, ,wll')ksza partyą wełny czesa!lko- I ŚCl na rynkach e.uropeJsklCh., . ,me l ta~ mało posladaJ~cy śp~ewno~C1, ~a 
uataJlłcy popyt natargu. paplerow publIcznych do- weJ l BU~I~nll1CzeJ (około 200 m .. etr.), przymosla,! Remanent okOWity w d. 13 grudma r.z. którym Jednakp. Grunfeld' śpiewa l UmIe 
w.odZI) wx:mowuie ~e kapitały-nie maj~ zatrlld~ie- 2: fi. mDleJ, izakon~raktowan? t~kze ,w1§ksZ8 par-'I wynosił w gub. lubelskiej 6480 170 tralle- ś iewać raz tak rz wnie to znowU tak, sil
nl!~. ,PaplCrY,bywRJą nabywane !,lawet dla takIch t}.e w?lny zapoconej po cellIe mzszeJ o 30f0 lnb, sów w gub rad k" 2 767427 ; 'ó1 l? ... e , d' ,'. d b _, 
ol!ob~ ktore me za?łlwalniaty si~ nIgdy tllk nizkim wIęceJ" , , , . 'I' _.. .oms leJ,' '." 1 " ,.l P '. me l narnlęt,me, ze ,tony z aJfł SI~ w.y o. y 
pr.oee,utem.. Na p16r~B7.ym planie Sl}: najtańsze li ,Oulcie1'.. KIJ o w 20 stYCZ}llll., W tygodmn u- w gub. !rleleckleJ 41097,760 Jednę czwartą.. wać z pełneJ, UCZUCIem wezbraneJ' pIerSI a 
sty !tasmskle. Ku~~ y:h obnizyr się w poniedzia- l)legły~, sp:ze~ano 39,400 p.ud~)\v z odB~aWI/! ~a ata- i G?r~elm cz;ynnych w 1'. z. w gub.lnbeJ- nie z instrumentu :który ,tylokrotme bywa 
~ek do 9ó.?5, pozll1eJ poszuklwane byŁy po 96, ej e drog zelaznyoh W. mIeslą.each zlmowJ'ch po sklel było 42 w radomskiei 26 . ki ele- dl k' ci " d i n. torturą . 
Za /lery!: pIerWl!z'ł płacono 98,65 trzy nast§pne 8.60 ·-3,75 z waruukam~. , ki ~ 36' " , W , ,a 2I.Z ego z nas praw Z W'r- ',', • 
nabywa.no c?~tnie po 9B.3~-;)8.50 na cele arhi- r" , Oukier, O d.618!" 29 stycznia. R~finada Bl'odz- c eJ. '. ~. Juź samem bogaotwem program~pan 
trażowe. LIsty w Warsza~y scryi pierwszej nahr- kIego. 5,20, Gmwan .5.10, CZ'31'llominsk 5. M~cl';~ Transport obu~Ia ł skor i to znaczny wy- Griinfeld wyattJJpiłz calą rozrzutnoścHkbow 
wano po 94.75:-90, chCIano ptaciu i drożej ale: ka z dost.aWIB ~o Odesy 3.90, na etaCIe dl', żeL sIal W tych dOlach jeden ,z przemysłow- gn,teO'o koncertanta. Pierwsze dwa nume-
zabrakło szt,uk. S~ry§ ~rn[5~ notowano po 9·1..:;0-; polndn. zachoullloh 3.70. ców warszawskich do Tyflisu '. pO l d' .' f E' i Mendelsohna 
9B.81) w Clf!gu Jednej gIełdy.' Serya trzecia do-l ' • , ~y. rae u lUm l uga mo, , 
*edlazy do 93.90 obniżyła si~ nnstępnie 'nieco M' 1 Sonata O mol Beethovena wykaza,ty mI-
podobnie ja.k, czwarta która ~o~zla. do 93, 65, Do~ l PRZE YSL I HANDEL. Kronika" Łó.dzka'. strzowstwo gry klasycznej i, wzbudz;ly za-
pytywano, 81~ bardzo o obhgl kanahzacyjne po 'I .. h' I 'd' h l "ak i 
90.50 nie by~o od~ajlAcych. W dziale papieró\~ rz _ " " .., '1' , . ' • C w~t ta t ,praw ~lWyC me o.manow J ' 
dowych lIa lIsty hkwidacyjne duże żą,dano {lO, pt!-!. Bank p~nstwa ?g:l.as,za, ~z pewJ?-a ~lCzba (-:). Sp,rawa tramwajow łodzklch. Z dmem całeJ publIoznośCI. W trzeCllD Dumerz.e 
eo~o 2~ kop, znn~ej; małe ofilll'?wauo po 89,60,: bll:t6w pIerWSZej pozyczkI pr~ml~weJ, ~a: zamkmęcl?, t.erminu nadsyłania deklan~cyj koncertant zebral utwory, w których" ml .. 
PozyC~kI wschodme były przedmlOt~m niewielki~h: ktore padły ,wygrane w ogolne.1 sumIe' na przedSlęb.lerst,:o tramwajowe w Łodzi, strzowstwu gry jego naj szersze przedsta .. 
obrotow po 98,50, 40! 60 .. Za pozyczk~ pretnl0-' 496,000 1'8. me została przedstawioną do był, o w, magIstra,Cle, tuteJ's'zvnl' 20 dekl,a'l'a- . ł . l rh na pierwszy plan wy-, wę, plaCOM 227 za emlBy~ plerwszę, a !:lAl Zi> dru-;W ł t P . d ' ,'d" ' . , ,j WIa O SIEJ pO e. .L U , ,. 
gl}. Akcyj ,nie bylo w obiegll. Monety były bar-l- yp a y. onHę zy wygraneml znaJ, UJfH SIę: <?YJ zlozonych, llIe l1CZl1C nadesłanych wprost stępuje śpiew W ·odd;:}.niu któregop. Grun-

.dzo poszukiv.;f!.n~ powyżej kUl'Sów wekslowych. Ku, Jeden na 200,000, rs. z r. 1884go, Jeden'na do urzędu gubernialnego w Piotrkowie. feId tak skoń'czonym jest mistrzem, odt_wa~ 
ponb::i~~a!i;d~~, Sprawozdanie t, ~dni;we do ;.5,~ggl rSa:a tego z roku; d\~a,po 10!0~O z i Krą~ą po~łoski, ze 'Iltrzymała .siEJ przy licy- rzajt};c po kolei rzewne ton.y wieczorem! w 
nil!. 30 stycznIa), Chociaż ruch giJ~owy woO'~le 5 000' po 8,000 r~. l ]edenascle p~. tacyl deklaracya pp. W ol1fa I Rosenblnma nocy Szumana a następme za?hwyca~l:hca 
n~e o.dz~aczal si.!) w tygodniuubieg!ym wielkiem 364 1'8. Z r. 1876, daleJ}8 po 1"OO? 1'5. l! z WaI:s~awy, która ma przedstawiać najko-Impromptu(!l:mieniony Nr.) I zamIast 
ozywlen:em, ',to Jed?ak usposobi,enie było mocniej- ~o 500 rs. ,Z o~tatmo :wymlemonych' rzystmeJszewarunkidla mjasta. Panowie N octurna Walc E mol Oho pi na. Z, każ-o 
i~t~ pO~llewki ~a?uJe ,Pl'ztkonameJ ż: S.toliunki po., w;npauYhch datUje wIele z 1'. 1871 i póź-, ci podnieśli roczntJJ opłatę na korzyśó mia~ dym odegranym utworem zapal publiczno-
l Jeznl6 u auaJ~ 8ł~ er!\.~ PQlllyslllle; Ułladek meJS'1.yc • l.sta Łodzi. do 80/0 od dochodu brutto. Ofer-ści wzrastał a przy walcu doszedł do ta-
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kiego stopnia, iż wywolywania i brawa ma być raz jeszcze przedstawia n$! do 
nietJ:lko wymogły na. koncertancie powtó- cyzyi ministeryum. 'li rę miejscowych zarządów, Mandelay han-de- TELEGIU.Ull GIEŁDOWE. 

l'zem.e takowego, lecz nakłoniły go do ode- dlu, lord Hampden straż pieczęci. "Ti. 
grama nadprogramowo pieeieato polki De- I{:RONIKA mes" twierdzi przeciwnie, że lord Roseber- Giełda Warszawska. 
libes'a, na której wykonania niema dość .,~_KRl\JOWA I ZAGRANICZNA. ry obejmie kierunek spraw zagranicznych, ZIJi,lanozkońcem giełdy. 
słów pochwały. Za weksle krótkoterminowe 

co ma wzmocnić gabinet Gladstona w naj- B r O 
Pierwszą część zakończył Kaprysem na - Obostrzenie prawo cudzoziemcach. Czy- b ua er lU za 10 mr. 

Gl k S · S sła szym punkcie. Lond~n l L 
tellkzat z Alcesty, przez . ue - al~lt- aensa, tamy w "Kraju": "Rozgłaszane przez pra- :: Paryf :: 100 &. : : : 
w tórym wykazał, iż me ma a niego sę zagraniczną projekty srodków admini- " Wietleń ,,100 fi. . • • 
trudności fortepianowych i przejścif' z naj- stracyjnych dla uregulowania- pobytu pod- OSTATNIE WIADOMOSCI HANDLOWI:. la papiory państwowe: 
idealniejszego pianiss~mo do naj wyszukań- danych zagranicznych w kraju naszym nie List,y Likwid !{r. Pol. mate. 
szego trio jest tylko Igraszką. są w pewnej mierze bez podstawy. Pomi- Berlin, 2 lutego. Mocne usposobienie, w Ros. poż. Wschodnia . . . 

. . • d 1 rJiRty Zas. Ziem. z 6H" Ser I 
Druga część kon~ertu rozpoczętą została JaJ.1j,c rkóznoro ne w tym wzg Eijdzie pogło- jakiem. giełda zakończyła dzień wczorajszy" " " Ser. II do IV 

fantazyą.Schubert-Llszta Gl'etchen am Spinn- skl, ja o dotąd niesprawdzone, to wszakże utrzymało się ~akze dzisiaj. Ze wszystkich l,is~yZast. M. Wal'Bz. ber l 
rade, która z natury swej- stanowiła ustęp zakomunikować wypada, że przygotowuje gield zagranicznych nadesłano pomyślne "" " "li 
poważniejszy. Po niej nastąpiły znowu u- się projekt praw 'l. , wedle którego obcy pod- wiądom ości. W ruchu prywatnym na gieł- "" " "W 
twory lżejsze a Ul.: Barkarola 11;1' 1 :Morz- dani, w kraju stale zamieszkali, majlJl 0- dzie wiedeńskiej kurs akcyj hedytowych r .i~!.y Z~at. M_ Lodzi 13;r. ! 
kQwskiego, Ilfazu}'!w G moll koncertunta. placać po 50 rs. rocznie za kartę pobytu, wzniósł ąię wczoraj ponad 300 fi. Tutaj "" " " II 
Tu zapał publicznoŚc.i potęgował się po ka- przedsiębierstwa zaś w rfilku tychże podda- akcye kredytowe notowane początkowo tak "1) " " II! 
żdym odegranym utworze, a po Królu Olch nych zostające mają, płacić na rzecz skar- samo jak wczoraj po 499 m., postąpiły na- Giełda Berlińska. 
Szubert-Liszta, znowu doprowadził do tak bu 25 proc. czystego dochodu tytułem pl). stępnie po nad 500. Przy mocnem uspo- Banknoty rosyjskie za.raz. . 
frenerycznych oklasków, iż spowodow~tJ: kon- datku." - sobienin giełda odznaczała się dzisiaj tak- Wek~le na W~~s"a\'V:ak~ost 
certanta do odegrania Pieslli wiosennej - Reforma sądowa ma byc wprowadzoną, że wielkiem ożywieniem, co przypisać- nale- " Petersburg kl.'. 
]}fend~lsohna, odegranej z rzewnościiJI i bar· do gubernij nadbałtyckich w pierwszej po- ży inicyatywie pierwszorzędnych firm tutej-" "dl. 
wnośClą, gry, koncertantowi jedynie wIa- łowie r. b. Najprzód wprowadzone b~diJI szych, którym zależy bardzo na utrzyma. " Londyn kro 
ściwiJI. instytucye siJIdów pokoju. Sędziowie mia- nin giełdy w korzystnvm nastroJ·u. Ruch /I 'd' dt , d k b d t li J ., Wie eń kro 

Jako ostatni numer koncertu odegrał p. nowam przez rzą, orzystac ę ą z yc skupiał się głównie w dziale papierów pań- Dyskonto prywatne. 
Griinfeld swojego utworu Rapsody'J wf}gier- samych prerogatyw, co i s.gdziowie w Kró- stwowych zagranicznych, któremi wykony-

. s/cq. Wlał on w nią wszystkie swoje i do lestwie Polskiem. wano wielkie obroty po' kursach wyżl>zych. Giełda londyńska. 
Weksle na Petel'sburg: . 
Dyskonto 3 

Z dm,1. 11Zdnia3 

\, 
50,25 ! 
10.18 
40.70 
81.15 

89.75 
S3.85 

. 98.85 
9870 
95.50 
94.35 
94.10 
93.80 
-- .. -

I· 91.-
90.

'Z dni!\.2 

50.15. 
10.17 
40.70 
81.15 

90.-
99.-
9915 
99.1ó 
9550 
9440 
9405 
93.90 
91.50 
91..-
90.-

199.130 19990 
199.75 199.75 
199.70 199.7Q 
19945 '199.40 
193.20 19825 
20.;',91/2 20.39 
20.33 , 20.33 

161. tO ; 161.35 
13{ł . 13/, 

swej gry nadające się myśli i sądzimy, iż ~ straż ogniowa ochotnicza w Łęczycy Na giełdzie zbożowej 'poczl!ltkowo wyższe 
jedynie z pod palców jego wyjść może ona w d. l stycznia r. 1885 miała członków ceny pszenicy i żyta obniżyły si~ nastlj}pnie 
tak, jak ją autor pojął; potrzeba do tego czynnych 120, honorowych 96 .. W ciągu skutkiem wi~kszej podaży z Rosyi i noto
jego jedwabistości tonu, jego sily i techni- roku u.biegłego przybyło członków czynnych wane były przy końcu o 1/1 m. niżej niż 
ki wykonania. Pomimo tylu nadprogra- 211 honorowych 10, ubyło wskutek śmier- wczoraj. OZIENNA STATYSTYKA lUI.lNOSCi. 

mowo wykonanych . utworów, publiczność ci czynnych 1, honorowych 2, na własne Berlin 2 lutego. Wykaz banku państwa z d. 2 
k ' . d" t ' żądanie czynnych 25, w.Vkluczono z:tś ho- lntego (w tysiącach marek). Stan czymiy: zapas 

pO s onczo~eJ rapso Yk1 me mogla rozs ac norowych ezlonków 5 a to z powodu nie- metaliczny 671,443 (przyb. 6,941); zapas biletów 
się z czarującym ją . on-certantem wywo- . kl' d k . kI kasy państwa 19,721 (ubyło 672); noty innych 
ływaniami bez końca zmusiła go nieomal uiszczenm s ia e po 1'8. 3 roczme; wy u- banków 9,787 (ubyło 2,181); weksle 386,131 (przyb. 
do odegrania jeszcze nadprogramowo swe- czeni są; to ludzie zamożni. Obecnie jest 48.1), żądania lombard 40,040 (przyb. 4,743); 

go utworu (r1ntazyę na tematy ostatnich członków czynnych 115, honorowych 37. efekty 36,111 (przyb. 3,189); inne aktywa 27047 
W ciągu roku zesz. było 6' posiedzeń rady przyb. 223). . Stan bierny: kapitał zakladowy 

aktów Fausta. Dzieło to skladE:m swym k 120,000 (bez zmIany); rezerwa 21,356 (bez zmiany), 
słusznie zaliczyć należy do najpierwszorzę- zarządzającej. Z funduszów straży za u- noty w obiegu 732,221 (ubyło 3121), inne zobo
dniejszych utworów koncertowych, a wykona- piono: drabinę składaną, 2 kagańce nafto- wię,zania 305,976 (przyb. 16,226), innę pasywa 343 

d . ~ k d' . we: 1 linę większą, 20 linek, 10 bosaków, (ubyło 90). 
niem UlWY atll11.o. w. aź ej knt~Cle .owke, ś.wIe- 15 bluz, 200 stóp w~ża pożarnego i posta- Petersburg, l lutego, Weksle na Londyn 239 /16> 
tne za et y UCZUClU l tonu, ore, Ja JUz na b d . dl· li poz,czka wschodnia 983/. III pożyczka wacho· 

l nowiono wy u .ować WIeŻA . a ĆWIczeń na J • 

początku powiedzieliśmy, postawi y autora ... dnia 9!;3(ł, 6(G renta złota 1791/2, 5 listy zasta-
i koncertanta na piedestale piezwszorzędnej placu wyznaczouym przez miasto. Narzę- wne kred. ziemsko 1531/41 akcye banklI. rosYJskle~o 

bl ł dzia ogniowe, stanowiące własność miasta, dla handlu zagranicznev,o 316, błl. ~L' {h ,,1,cntD' 
slawy, a pu iczności szczelnie zape niają- d .. t ś' 58S'" k 60 towego petersburskiego 632, warszawskiego 310. . '1 . . prze stawIaJIli war o c rs. , o op. , 
ceJ.teatr pozostawI y mezatartąpamIęć wspa- d' b d 1- ,. t' 1947' Berlin, 2 lutego. Bilety balIku roe-.'J· SkI' ego . l d' narzę zla ę f!;ce w~asnOSClą S razy rs. , ~ " 
n'lU e spę zon ego WIeczoru. ł l' " 199.80; f.°/~ listy zastawne 61.90, 4% lisiy Jjkwida-

Z obowiązku kronikarza nadmieniamy, iż kop. 78 i pó, ogó na WIęC wartosc narzę' cyjne 56.10, 50}) pożyczka wschodllla II em. 61.40, 
galel'ya od :oieclawnego czasu zaczyna się za- dzi wynosi rs. 7,803 kop. 36. i pół. III emisyi 81.30,4% pożyczIrg, z 1880 r. 84,50, 5% 

. d d listy zastawne rosyjskie 95.10, kupony oell'l'l 323,50, 

Małżeństwa zawarte w' dniu 1 i 2 luteito : 
W parafii kalol. 4, a. miano wie: Adam" Lewando

wicz z Stanisławą, Weber, Jan Rę,czkiewicz z Bro. 
nisl:awę, Zakrzewską" Antoni Antouiewicz a Felicy:;f 
Wagnęr, Stefan Szkodlarek z Marianną, Pawlińskq,. 

W parafii ewang. 1, a mianowicie: Emanuel Meiss· 
ner z rdili Triebe. . ' .. 

starozakonnycl!. 13, a mianowicie: Wilk: Chil Wolf 
z Ols~er Udlq, Fajg~i Milgl'om Chehich z Perlą, Pań
OkOWICZ, Kr'el Mosiek z Chana. Kon. ' 

Zmarli w dnm 1 i 2 lutego. ~ 
Katolicy: .dzieci do lat. 15-tu zmarlo 5, w tej 

liczbie chłopców l, dziewczą,t 4; dorostych 3, w tej 
liczhie mllźczyzn ~t kobiet 3, a mlauowicie: 
Marianna Duszyczk, lat 76, Anna Przyhyła, lat 5!, 
Maryanna Walczak, lat 26. . 

Ewangelicy: dZieci do lat 15·tll zmado 2, w tej 
liczbie chłopców 2, dzielvczq,t-; dorosłych 1, w tej 
liczbie męz!lzyzn l, kobiet -, a mianowicie: 
Jan Bauer, lat 76.' 

Słarozakonni:dzleei do lat 15·tu zmarło l, w tej 
liczbie chłopców l, dżiewczę,t-; doroshch-:, \V tej 
liczbie męzc:?;yzn-, kohiet-, a mianowicie: 

pełniać podczas koncertów, co o atnio świad· T E l E r. n Ił iii1 v. bUfo pożyC2ka premiowa z 1864 roklI. 142.10, takaż \I 

czy O postępie intelektualnym mało zasobnej ... n ~ m 1866 r. 137.30; Ilkcye llanku handlowego 82.75, dy· LISTA PRZYJEZDNYCH •• · 
klasy naszego miasta;jak obecnie, potrzebaby akontowego 77,75, dr'. żel. Wargz. wied. 232,25; ak- HolelPolski. Mayrowicz z Wielunia, 'Pergllment 
jednak ustanowić na tem piętrze jakiego Petersburg, 2 lutego. Dozwolono na cza- cyein'ellytow"austryackle49850,najnowg.apożyczka z Kijowa, Falkner z Odesy, TischPetersburga, Sa-

kt ' b' h . sowe wydawanie patentów na sprzedaż rosyjska 98.40, 60f0 renta l"OsyiBka 111.30, dyskonto IRgub z Kaukazu. Nirenstein z Warszawy, p·na 
guwernera, . ory Y ll1ewprawnyc Jeszcze 4%, prywatne 13/~ %, Frohlich z Berlina, Kleber z POl'aja. 
W sposób zachowywania się na koncertach trunków podczas jarmarków w tych wy- lo~!lyn, 2 lutego w południe, Konsole 1003/8, Hotel Hamburski: WollerBztajn z Dynaburga, 
utrzymywał w porządku i przeszkadzał w padkach, gdy to jako konieczne będzie u- pruskIe 4% konsol., 103 1/2 , turec. konw; 143/4 , rosyj- SudtJwiec z Praszki, Kryński z . Warszawy, TI·ach-
dość głośnej rozmowie,. podczas gry kon- ł d k . d ska poż. ~ 1873 r. 933/4 ; 4% renta r;tota wę~. tenberg r; Kijowa, Rozenblum z'Warszawy, Zolberg 
certanta. . W. znane przez w a ze a cyzowe .1 wte y na- 803/ł , egIpska 643/16, banku o~tomań8lnego 9u/H' z Kijowa, Zalcman z Warszawy, Fajer. z Kijowa, 

wet nie od terminu zwyczajowego poczllitku 10m hardy 11 1/8, a.kcy(j kanalu suezkiego 86'/4' Gordecki z Korszyniewa, Gottel'man z Zytomierza, 
(-) Stanisław Taube, utalr.ntowany mło- spokojnie. Janklowicz z Częstochowy, Ejdelberg z OdasY. 

dy. skrz. ypek, wychowaniec łódzki, wyjeżdża jarmarku, lecz od dnia rzeczywistego roz- Warszawa, l lutego. Targ na p]a<lll Witkowskie. Holel Manteuffel. Kupcy: Idzkowski Z Warszawy, 
t li d · h dl d B l .. b t' h dl h p.. d 6 . d Loebel z WarBzawy, Boustln z Huty Królewskiej, W ye Ułac na nzszy czas o er ina, poczęCIa SIę o 1'0 ow an owyc . go. szemCB. sm. ll)r . 4 0--, pstra 1 ollra, -- h T b' ł Piesc z omaszowa, K. Kohn z Kalisza, Rosenfeld 

celem kształcenia się n Joachima. "Kur. Belgrad, 2 lutego. Otrzymano powtórnlli -, la a. 525-540, wyiJorowa 535-630; zyto z Moskwy, Schaller zFrankfurtun!ld M.,. Wendt. 
~ wyborowe 385 - 400, średnie ---;. wad li· 

Poranny" donosi, że dzięki ofiarności me- zbiorowlli 1l0tę mocarstw, oświadczaiącą; ze we ---j jęc~miml 2 i4-orzlld.360-43b, owies 280 z Tulska, Strehler z Landsbergu, Sovile ,z lLondy. 
l' k' h ł d t t d • nn,' otto z Warszawy, Michallek z Brna, Ziwan-

b
omanow warszaws tc , m o y ar ys a ma Europa nie życzy sobie dalszych starć i -330, gryka----, rzepik letm---'-,>z;imowy ski z Brna, Richardson z Londynu, Sykes z Lon-
Y t zapewniony .na pewien czas.· Taube --, rzepakraps zim~ --, groc polny ----, dynu, Ginsberg z UZllstochowy, Pollak z Bialej Ka

popisywał się w Warszawie przed Grliufel- dlatego staje po stronie atakowanego i nie' cukr.----, fasola---- zakorzee;kaszaja- han z Simfiropola, Schreiber z Berlina, Goeskezlno-
d kt ' b ~ h • d . , dOpUŚCI' z'adnych terytol'yalnych zmian glana -, j\lIJzmlenna --, grycz.gruba --- za pud. wrocławia .. Dammann z Gdańska, Schneider z B. er-em, ary y~ zac wyeony nao zlenczym ' . Dowieziono pszenicy 800, żyta 600,jllczmienia 16, 
zapałem i nadzwyćzajn~ nad wiek techni- Londyn, 2 lutego. Izby zawiadomione zo- owsa. 200, grochu pomego _ korcy. lina, Romann 7. Warszawy. 
k~ młodziut.kiego skrzypka i rokował mu staly, że królowa przyjęła dymisyę gabine- Warszawa, 1 lutego. Okowita 78% zakcyzą,po k. - WYKAZIlE.PESZ 
świetn!l przyszłość. 9%. Stosunek garnca do wiadra 100-3071/2 , Hurt. . 

'1J tu Salisburego i ze Gladstonowi poruczyła sklad za wiadro kop. S209-8271, za garn. 267- niedoTęezonyckpl'zez tutejszq stacyętelegl'a-
(-) Z przedstawienia amatorskiego, dane- utworzenie nowego ministeryulI!. Posiedze- 269. Szynki za wiadro kop. 8334"':'8393 za garniec jicznq z powoduniedo1cladnyck adl;esów 

go na cel dobroczynny w dniu 9 grudnia kopiejek 271-273 (z dod. na wyschn. 2%). i innych przyczyn. 
r. z. z in.icyatywy .:;arząG.u wOJ'skowego 37 nia parlamentu zawieszono do 4 b. m. Berlin, 2 lntego. Targ zbożowy. Psze· Maximus:Z Tourcoing-Dawld Dembinski z Ostrow. 

lk h O k" d . ł b' t d t d . nica slabo, w m. 140 -162, na lt. -, na S C b S 
Pu U pIec aty, dochód czysty przyniósł s 1.ll. zle przysz ego ga me u, oq. UlC k . l-l . 1-31/ l 15"~/ ca.- zymon y er ze taszowa - Szla.mkowski z w. IDJ. a, na IDJo cz. D ł' na cz. p. OJ ł, na Rudni. 
611 rs. 20 kop. Pieniądze te wniesiono na stanowczego orzec się' nie da.' Lord Gran- lp. sieI'. 1573/4, na wrz. paź. 161 '/2' Zyt.o 3labo, w m. 

fundusz ogólny zarządu cerkwi prawoshi- "'I·l1e n:osta. przez kro'lowA do' 125-134, na lt. -,' na.lt. mr.';", na mr. kw. -, Od vd k' d k' f' I • • wezwany" 1. ... k' 1~!)11 . 1341/ l 10 Z Jego zarz.~ u cer WI . para la neJ wnei . na. w. in]. ".., 2, na IDJ. cz. 2, na cz. p. ~ . 
OJ Saborne. H351/2 , nalp.:sier.-, na wrz. paź. 13S 1/ 2, ,'\)czmień IV prawosławnej. Z muzykalno-dramatycznego 

(-) Teatr niemiecki. W sobotę i nie- Konstantynopol, 2 lutego. Poseł grecki m. 108-175. Owies cicho, w m. 123-160. na wieczoru, danego przez zarząd wojskowy 
dzieJA grano 4-aktowy obraz ludowy L. lt.--, na lt. IDr. --, na kw. mj, 126, na mj. 37 ekaterynburskiego pułku, 27 listopada 

... S f"' Rhangabe przejezdźał t~dj, odwiedziwszy cz. 1271/2 , na: cz. lp. 129, na lp. sier. -, ua wrz ( . 
Treptowa Z wdzięczntłJ muzyką te iensa lk l paź. '. Groch warzel.15U -200, pastewny 131-140. 1885 r. st. st.), dochód czysty .z; wyl~cze-
p. t. "Schlitzenlis'l" (Elżbietka leśniczan- ty o pas a angielskiego. Celem tC'j po- Olej lniany w m.-, rzepakowy w m. b. beaz. 43,5 .. niem wydatków wynosił 611 rs. 20 kop., 
ka). Sztuka ta o tyle ludowa, że bohater- dróży ma być przeprowadzenie ostateczne- Okowita w m. be" becz, 37. który wniesiono~na ogólny fundusz zą.rz~du 
k~ jej jest dziewczyna wiejska Elźbietka go porozumienia się między Serbią. i Gre- Szczecin, 2 lufego. PRzfjlJi~a bez zmiany, w miejscu cerkwi. 
G·· ( D II ) kt" . ł . .. l' 138-152, na kw. mj. 153.00, na m]. cz. 155.00. Żyto Zar !l,d erk' . ł neJ' parafialne' lllzlllger, panna v. a go 7 • orą me- cyą. Pos OWIe mocarstw me przYJę l wy- bez zmiany, \V miejscu 119-127, na kw. mj, 131.50, na. z,~ C WI prawos aw . . J, 
~łodJberlińc~yk, St5psel (p. Koch) z~- jaśnień ateńskiego dziennikarza .Filimona, mj.cz, 1320q. Olej rzell,a~. spokojnie, na.kw.mj.43.50. poczytuje sobie Z;ł. obowiązek wyrazić ser
blera do Berlina, stroi w bogate sukme .' . h . .. . . na wrz. paz. 45.50. tlplrytus mocne, w m. il6.ro deczne podziękowanie. wszystkim osobom, 
miejskie, slowem chce ją, ucywilizować, co szukającego lC poparCIa w ImIeDlU stron- I D;\ kw. mj. 3750,na cz. lp. 39.00, na' lp. sier: które wzięlyudział w tym wjeczorze a 
mu SiA J' ednak nie udaJ' e, gdyż 'Elżbietka nictwa kreteńskich unionistów. Sprawujący! 3~.70: Olej Bkalnv oclony w m. 12.00. mianowicie: dowódcy pułku pułkownikowi ... ,.. . I Krolewie.c 2 lutego, Targ zboż. Pszenica bez 
przekłada młodego strzelca ż rodzinnych mteresy francuzkle wprost go me przYJął. I zmiany, Zyto usp. dobre w m. (121/122 f. ~i)00 Boltinowi, urządzającemu wieczór, pulkow-
lasów (p. Stumpe), niż starego dobroczyńcę Paryż 2 lutego. Dziś ogłoszono urzędo-', f~Dt. ctow.) 117.50. J~czmień <licho .. Owies spokoj- nikowi Bajkowowi; . występującym amator-
i porzuciwszy miejskie stroje powraca do . '. , . me, w m.2000 f .. et 121J.00. Groch blaty (2000f. cl.) kom i amatorom pp. Kluczarowej, Breznie-
dawnego stanu. Rzecz się dzieje się w wille nomlUacye.: Pawła Bert'a generaIDymp~8.oo. 3SP~ytUs 1~0 litr. 100 w m. 36.50, 'na woj, Łoźkinoj, Wasiuchniewoj, Priwałowoj; 
.Be"Il·nI·e w otoczenI'u mieszczańskI·em. Gr" rezydentem w Anamie, a Dillon'a i Vial'a wlosn\l 7,5, na SIerp. 41; odwili<. podpułkownikowi KOl'otkiewl'czowi,' kapita-

~ "'. , .; Londyn, l lutego. Targ zbożowy. Pszenica spo-
panny Dallgo zachwycić się trudno, ale rezydentamI' w Hue 1 w HanOI. . . kojn.ie! ubca s~ale, rosyjska ma. dobry popyt, j\l- nom: Burdo, Wasiuchnowi, Brezniewowi; 
śpiew jej niewyszukany a wdzięczny wyna- Wiedeń 2 lutego. Rząd przedłożył w ra- :cz~len stale, kukn!J:dY.a mocno, groc~ i fasola sta- podporucznikom: Sołamatowi, Kotlirowi, 

d 'l b' p. A b h b l .:, . . le, mne artyknŁy 'Cl\)zko. Na. wybrzezu ofiarowano M t ft' . K 1> k' KI' gro Zl rakI gry. am ,a..uer ac J a dZle panstwa prOjekt do prawa o socJalt- dzić' 3ladunki przenicy; powietrze pogodne. l' a a mowI, OZ,,-ows !emu, rasno en· 
znakomitą: wiejsk~ wdówką, po swojemu st. ach. Poseł Fuchs wystą.pił z intel'pela-!. Glazgliw, 2 lutego. !:)lI.rOWlec . .Mixed number~. skiemu, Pieskowowi, Koniszczewowi i pod. 
koki€tującą starego lowelasa. Panna Lei- . . . , warrauts 39 sZ. 8 p. praporszczykowi Kuzniecowowi. 
thner grała z widocznem lekceważeniem cyą, co do zabrOnIenIa wystawy obrazow I Glazgów, l luteoro. Surowca wywieziono w Osobom, które dały naddatki przy kup-
maŁ" rolA As ty, kuzvnki Sto[,sel'a. Pelen \Vereszczagina. Polit. Corr." podaje roz- tygodniu ubiegtym 6,600 t., w odpowiednim .zasie nie biletów pp.: Heinilowi, Herbstowi, Me-

oz '" J • , ,." ,.. roku przeszłi"go 8,800 t. 
:verwy, jak zwykle był p. Koeh, zrozumia~ bror powtorneJ noty okolmkoweJ mocarstw, Liverpool l lutego. '-lprawozdanie począ,tkow€'. yerowi, Ablowi, Poznańskiemu, Geyorowi, 
1 wykonał rolę swą właściwie, za co tez żlbdającej kategorycznie i stanowczo, abJ PrzH,us7~~zalny obrót 8,01)0 bel; stale. Dzienny Kunitzerowi, "Rozenblatowi, Anstadtowi, 
3ute zbierał oklaski. Reszta aktorów do- ... , B l . . dow{)z 10,000 hel. Majewskiemu, baronowi Tyzenhauzen, Cho-
t . l . l" 1 J.,. l rządy Serbu, Grecyilu garyl armIe swe Liverpool, l lułello.Spr3wozdanieJrońcowE'. Ohrót mptowskiemu, Szydłowskiemu i bezimien. 

S raja a SIę na ezycIe (O caiosCl, wca e u- do stopy pQkojowej doprowadziły. "Presse" 8,UOO ueJ! z tegu !la .R~ekuJacyę l ,,,y wóz 1,O~0 ~el. ~ 
datnej. Publiczności, pomimo dnia świąte- . . d " . . . k A.merykanska spokOJnIe. :-)UI:aty stale. b'lIddhng nemu. - . . 
cznego, nie było zbyt wiele. powtaIza WIa omosc o przeWOZIe WOJS w amerykańska na lt.mr.4 57/64> na kw. mj. 4611s4, na Osobom, które nadesłały meble i inne 

(~) Jeszcze tramwaj· e łódzkie. W chwili Serbii. (Donosiliśmy przed dwoma dniami. mj. cz. 463
/W na cz. lp. 51/32 , na lp. sier. 5~/6ł p. sprzlilty do urządzenia sceny: pp. HeinzlO d 

d) , I New-York, l lutego .. Jj>l.welna 93/ 15, w N.Or- . Abl . Meye 'O\""j d ekt i n· 
zamknięcia numeru dowiadujemy ,ji\l, że Przyp. re . leame 83[,. Olej skrtlll'y rati.nowany 70% AbBI Tes 1 Wl, OWI, l, yr orow Ie· 
naj korzystniejszą miała być oferta to warzy- londyn Ił lutego. "Daily News" podaje /7f>/g, w Fila,{ellii 73/8, ;)uro\Vv olej skalny 6t/7. Cert y- mieckiego teatru Aurbachowi, dyrektorowi 
stwa tramwaJ' owego wiedeńsMiego w poX"._· ' b' t kt' . . k t' fikaty pipe lin<) 83'/2 C. M'b!m 3 Q. 25 c. Czer. fabryki . gazowe~ Roverowi, wła.ś~icie~owi 
czeniu z bank' i d d p'lI hstę nowego ga me u, w orym, Ja Wler-j wOlla pEzenh" ozilJla W miejsau 911/2 c., na. lt.. drukarlll Petersllge'mu. - Prezes łodzklego 
t b ple,m ~l ę zynar

l
? owym w ... 6- dzi lord Ki m berley, obejmie tekę spraw za- i 901/4 c., na mr .. &1 5/8 C. Da kw. 93 c Kukury. zarządu cerkwi prawosławnej parafialnej. 

ers urgu. rocz tego ang lCy wystapuI z d R b kl" l d I dza (nowa) 495/8 Cukier (fal!' rp.liniug Muscovad3'> l N l' k l' d k' 'l I' k ' 
ofert~ bardzo korzystna. wychodza~ą je-I granicznych, lor ose erry o OlllJ, Ol' 15.30. Kawa (fair Rio) &.10.' tój IWilcox) 6.75 . .r acz~ml O Z lej {yre Wyl .nau ?WBJ, rze· 
dnak z zakresu konkursu. Oała sprawa Spencer Indyi, lord Trevelyan prezydentu-l1ilonina 57/s' Fracht zbożowy 21/4. CZYWIsty radca. stanu Mal'kzanowUJz. 



DZIENNIK ŁÓDZKI. 
... . o G Ł o s z E 
~~~ F~·~ch~idlal~~j ~~~~.~C~E~~~~~~~-~~~I~;~~~~E~=~~'·~~~ 

I Z dniem l-ym lutego r. b. 
Dzi~ i codziennie I 

~"GOSCINNY"VYSTĘP'~I'~ ~ CENY "'WĘGLA -. 
rJOwych artystów z cyrku Renen, e z najeelniejszych kopalń 
trupy Nicol, llamełton, FHipllZi id wóch il'~ 
doskonałych wolt.yżerek mis }iarO-1 == na skJMlach 

liny Faro i mis Józefiny i zaprezen-I t>l J. Liflił. 1.6k'ien o. .. 
towanie no~,ych na' wolności treSO-j ~ r u .7 

wanych koni. ~ (przy kolei). 

\VystlJP całego personelu. [b~~ ZN-IZrONE ZOSTAŁY 
Codziennie p. :ze~stawienie o gOdz'l , • 

8-eJ' WIeczorem. _____________ ~--11:.7:...--3--2----1 

W niedziele i świ~ta dwa przedsta.- , ..".,..~I= ... ::..._.;:;;C;;;;E=N~",;:Y;;......:Z=N:.;.;I;;;;;;;;Ż;;;O;;;;.,;;;N;,.-;.,;E;;;;;;m.---...... ,~--
wiania, l-sza o godz. 3 po południu, 

drugie o godz. 8 wieczorem. 

Nr. 26. 

N I 

fabrykam.ydła i świec 
~!W!jitYIAKEUM1JtE: 

~ ,WystęI) k01Ri~zno - IlHizyłutIno 
amerykańskiego nirtuoza.. na. skrzYł>
~aeh i .,ytrze-ezeciI).ie (całkiem no
we) specyalisty pana Roberta. Westa. Zarząd towariystwa drogi żelaznej 

Iwangrodzko -Dąbrowskiej 
06"n BIIEH I E. R O N E podaje do wiadomości, że z dniem 15 (27) tutego. r. b. wpro· 

CtAe<SH1:iI:it llpSOTaB'b C'b:Ila,n;a Mn:po- ' wadza się w wykonanie dodatek I do taryf specyalnych z 
~~::a;I~~,n;~~~if,e~~~~o:r,~~;;,IO~~:Y!! dnia 10 (22) sierpnia 1885 roku na przewóz gł6wniejszych' 
rop . .lIo,n;SlI, B'lo ,n;OM'IJIIOA'b N. 1109-A, IO~szt.rO kęp. towarów, pomiędzy stacyami pomienionej drogi i stMyami 
O()']",lIBJUlBT'b, lITO 28 MapTa 1886 1'. a'b 10 d Ó ;>. l h ł d iowo zuch dnich 122 1 1 .lJ.acOB'Io tl'pa 11']", aaxll eaell;n;alIiit C'b'IJBAa r g :t.e aznyc po li 11 - (o. . - -
MR.pOBIilX']", Cy)l;Bił 1-1'0 llCTpOROBCRaro D' kc d T g ~ l h 
ORpyra B'b r. lleTpoRoB'IJ Ha. MapillHcRoJł 'B RAC-I P' OLA' RIEWICZ. yre ya ro ~e aznyc . 
nJlOm;a)J;ll. B'b ;n;m.r'IJ rOpOBlllJ.a 6y,n;OT'l. IIp 0-

~~::~!oH;~~~;M~~u:i~=~~B~a~:~~= warszawsko-wiedeńskieJ- i wars, zaw-
,EeBHoe B'b. lIeTpoKoBcRo:lł ryOBpaill B'Io 
rop. JIO,J;SK, IIO CB. BClIe,n:nR'fa:' yJI. IIO,n;'b k b d k· II 

N.7915-a lr. co. CTOllm;ee. COrJIaCHO Ollncn".4t. 3C s ... Z_Z .... Z'F:It-Z'WtW'z'*S'!!'% ~ I s· o- y gos lej. 
Oy;n;B6Haro llpncTaBa JIenaacKa1'O OT'!>. 28 rrr; _ AlI\: :a:~ ~.. - :a ~~~.a'1," 
~:!;~~: ~~X'~~:~~=!r:8:!~6a r~'b ~~M::= "" W miesillcu styczniu r. b. otworzyliśmy W mieście tutejszem pl'ZY ul. 14 l! podaje do publicznej wiadomości, że pozostawi0:t;e przez pasa

.lle.M'!>,KPuTaro TOJIe:M:'!>, ;R;iHl6BHHHaro n.a
p

- " ..... ro"g Nowego Rynku.- Nowom.-eisk".eJB ~I' zerów w ciągu kwartału 3 r. b.) w powozJ.ch l na stacyach 'rBpOllal'O ,11;0148. KpRTaro rOlITOM']"" ,1I;epe- .,." - J "8iIUL I • , , • d . 
lIJIBRJ>lX'b ROMOpeR'I> n capaJl RpyThIX'Io "" . . r M i obll drog zelaznych rozmaIte prze IDIoty, mogą być odebrąne 
rORTOM'b, .. ,1I;epeBJIH. Haro CTpOBmr K.PhITaro ~fJ dom W-go Kamlńsklego, obo~. skł~du małeryałow aptecznych o udowo.dnieniu w.łasllości od zawiadowcy stacyi Warszawa' 
'fOJ[01!:'b B'!> XOTOpOM'b nOM'IJm,aeTCJI JRlIJIalI W-go Lipińskiego lIiII p. .' . . . , • 
RO){HaTa ,1I;JIlI aTOpOill::t, OTXOMHX'b M1mT'b M ' ł,b' W ykaz tych przedmIotów ruoze być przejrzany kazdo 
aphITIilX'b TO.lICM':i>, ,lI,epeBlIRIILIX'!> RO:M:Opelt'b "I lziennie w kance1aryach zawiadowców stacy.J·: Warszawa-ltpR'lhIX'Io TOJI/3J1l1:> JI KOJrO)l;IQl. -' ;d l ., , " 

qema: yR8.BalIRLl.lIń'b 1I1IO'l!e'lHoit JlHnrt, pod :firmIl' I' , 

!~~~llÓ:,lI,C:Jre~! !O,ll,~:Oc;~::ReliIlI:::! 'H Rosent' hal ł- P'ołk' OWSkal H I ~rzdedmi~:y ~todebra:le d~O 1 \wietniad 1886h r~~u, st~ 
npOeTJlpaIOTCJIB1:>X'IJeT'IJ C'b oxpaHHTOXbHhI- ~ • sown:e ? przepiS w porzą owyc na. rogac e aznyc 
JOl CTaTbllKlr ,11;1> CrIDfbI 351299 pya. 161/2 " ObOWlązU]acych, zostana sprzedane przez hcytacyę. 
ROlI:, HaaHaqe~O ll'b IIpo,n;alKY Ra nOIIO.ll-~·M Skład rzeczony 1.aopatrzyliśmy w znaczny zapa.s cygar, tytonl,lH . .. • . 2427-3-2 
HeBle BBhIC:KjjIUI tC'b .n;amf;n;a liamJl:HHRR papieros6w i tabaki, z najcelniejszych fabryk krajowych i rosyj-I!S . ' __ " "."_ ...... ...., ___ ......... ___ ~_-'--____ _ 
lł'Jj IIOJ[r,ay repMaRa KOHIIITaT,1I;a 110 ne- k' h k . . l'''' b ś d . k" . d I 
nO:lHBTMJ>BOMy .tBCTy neTpOROnCItaro..a n lC ,Z tóreml zaWli1za ll;my ezpo re me stosun l, pOSla amy"" N d 15 
OJlPYlJ[Haro Oy)l;a o'r'b 22 .n;cRa6plI 18841'. "L'ównieź gilzy do papierosów i karty do gry. "agro y rs. ~.-... POLKA 
A N. 3321 :a: Q~lIBe:a:o ll'b 9,000 py6.ll., C'b ~~ Sprzedaż hurtowa i detaliczna •.. IIandlują.cym dOg.Od. ne. warunki M 'v poniedziałek dnia l lutego, ~ 
3aROBO.!1: eyllMu Ha'iRBTOII TOp~'Io. Bell i odpówiedni rabat. Polecając skład nasz łaskawym względom skradziono z Zachodnie; ulicy, klacz ze śl'edniem wykształceniem, poszu-
6r){aI'lI R ~QRyMeRTJ>t, OTROCllm,lecH AO S . P bl' . ... ." J. 
npO,1l;aBaeXaro lll\l'IJaiJI, enpLITloI ,1I;J:Jl: ,IIY- SIl zauownęJ u lczno§cl, pozostllJlmy z powazamem Bzpakowatib 'l-mio letnifb z brycżką. kUJe miejsca do dozoru. dzieci i 
6JlllRlI "1> KaB1eJl:JIpin C'b'IJa,JI.a linpOBhIX'Io (&l~' . IZYDOR BOSEIflTII4.iJ~" ~wyczajnął . począ.tkowych . nauk •. WladomoM 
CYAd loro 116TpoRoDcRaro oKPyr.a. .~82 .10:---6 .. ' . JAN POL. UOW.' .S. Ii. I. . ~l" Łaskawy znahzca raczy dać znać ulica Średnia, . Nr. 338, mie!)zkania 
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I I Gdzie dostanie powyiszt! nagrodę. ' 
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l· . 06bRBlIeme. 
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Z. kOnCHTn,' gieM..- I Cy"e& 11'0 lleTpo"'oBcRaro Oxpy 

DLf OCIIRO~'U dla BiEDNYmI, przy 
łódzkiem towa.rzystwie dobroezynno· 
ś6i poszukuje siC} 

,Berlin • (1675/&) 
• • (157 112) 

Inne niem. mi&!!ta ba.nk. 

tl " Londyn 

" Par]'ł.· 

" Wi~deń ,. 
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lIBJIJI8T'b, ~TO 28 MapTa 1886, I'o,n;a 
0'1>' 10 'lac.yTpa B'b sao aac'IJ,n;aHill: C'blls
;n;a M.apOBhIX'b CYAeił I-ro lleTpOROB1marO 
ORpyra li'!> r. lleTpoRoB'lI Ha MapbmcKo:łt 
lIJIOm;aAlI B'b ,lf.OM1ł. rOpOB1'[~a <iy.JJ.eT'b npo
,1I;aBaTl>ClI Jle)l;BlllKllMoe mrrm;eCTB'O 1 rrpH
Ha,.um.am;eo CTeł1aHiK illYJIIoIJ;'!>, paClIOJ[O
JKemlOe JtI, IIeTpoRoBcRo:lt ry6epHill ll'b 
'r. JIO,n;SHIIO KOHCTaRTlUIOBCROit YJrWIJ;lI 
IIO;n;'b N. i321·D n COe'l'OlIm;ee COU.CHO 
omlCR CY,ll,B6HarO npnCTaBa .lIenaHcKaro 

'5. g 1J,)peiniou~- Z kone. gl",łuy I' . ' ~ oJ l Dopeinio·ll Ir,Ońe. gieidj OT.'b 31 fuIBapH 188~ r. ns'b :K3.MeHRarO 
:~ ~ t __o . ;llc<OS-e· o;.. i an:z: 1'''' __ ' __ lIapTepoBaro ,1I;ol'lla,. RpHTa.ro'lIep81Iml;elO, 
~'J ~, '·jUII!:. żq,d. I cha.pl. (y.!!. IOD rll.). :1) ~ no r . żądano i<.hc.p1 ,J(ByK'b ,n;epeBJIHru.IX'b capaeB'!> RpbITbIX'ó 
,,-, ~-_. . . 'k D Ż . l'01ITOM'f> OTX01lGIX'b .H:BCT'b li: ROJ:O;r.n;a. ! -.- 00'10'\ -'-i~LOJ'l~ . ·WrBv;.~ggI'.·4. I --'-1 .... ·-1 -'- JhlYlI\aCTBOaToR6Raxo,n;RTCKB'baaera-

łn."elttora 
pJSiadającego język krajowy i zdol
nego do prowadzenia ksiąg instytu
towych; Potrzebnym jest także dla. 
tejże ochronki 

.tró~ 
silny do zwykłych czynno~ci domo~ 

wych'fl kt . .. '1. •• • k Re e nuCI wmnt zwr6clu Sl~ Ja.. 
najpr~dzej do sekretarza towar7:Y~ 
stwa dyrektora Rovera, który udZIe" 
la zarazem bliższych szczegółów. 

TOWarzystwo Dobroczynności m. Łodzi. 
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li 9t! 70 ,--, __ .-,lł'I"" (~J ~r .. ~'~ h "'~''''J'. 'l i . I, 

.,' ' ~) ; ~". ""' .• • .~V" .>J.<~" '·1 l .t 
b 96 3~--.·-1 Nar:&.f{ol,iUdl. Hi\)r.l! l _._\ i _ 
fi ;,! ~~. -'-1 l> Wara, T. Kop. w~gL~ iii! . i --'--i ~ Młody leśnik 
il 94 ~o =:=1, ZI!.k!.lłutuh'lf.)ch:.laIJr.il I -·--i ;"",,-1, -.--' ' .. 
() 93' o ~._I' ,,~l:ow, Z!l,kł: Pn. Bf\'V,I)! l ~ który ukończył praktyk~ w kr61ew-
6 . l:. ' fk. w Zawiercm ;lOOl'J ! _._j _,"' skich borach w \V. Księstwie Po-
~, ~:~!: Si'w' ,,'lU\\·.rl~z_it,I],~~i lOOr1·l • II -·-1 =::i -.- znańskiem, także półtora roku ja-
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w pobliżu Warszawy nad Narwił 
niedaleko jej ujścia do Wisły-przy 
stacyi kolejowejpolożona. Warnn-. 
ki .przyst~pne. Oferty fpod lit N . 
D. 10, przyjmuje biuro ogłoszeń, 
Senatorsk~ 26 w 'Varszawie. 

89-3-2 

<~ Wyroby st~larsk!e~-
Prowadzę od lat kllku wyrob me

bli w najnow8zych fasonach, wyko
nany trwalo i ?legancko z zadowo: 
leniem członkow towarzystwa. spo
żywczego, którzy licznie biorf! mo .. 
je wyroby. '. . . 

Obecnie z powlększe~lem war8~· 
tatu zamiarem- moim Jest dać 81~ 
poz~ać liczniejszej publiczności, po
lecam więc swoje wyroby gotowe 
tez na zamówienia. 

Warsztat mój mieścisi~ w tlomu 
p. Nied;-:ielskiego w Łodzi, p~zy ul. 
Północnej Nr. 21l·a, w .g!ębl ogro
du .. is-a.;vis domu dawllleJ Zalcma-. 
man ... aj . wejście przez most. _ 

. Jan,::Machnlk, 
-,- .. " m.f...lihn 120.0 . sma. 94-3-:-2 118-1-:-1 Stola._r_z~._~_ .... 

Wydawca St~tan KOIl81tth. :-aooalrtor Zdzisław Knłakovski.' ;a;03110;a:~JłO n;e~ypolO. BapmlU!a, 22 fumapH 1886'1'. W diukalm ~,Dzi~W!~aŁ~d~le"o.'· .. 


