
Dnia 21 Marca. PIĄTEK. d. 9 (21 Marca) 1884 r. = 

CENA. DZIENNU{A.: 

Rocznie , 
PólroczniQ 
Kwartalnie 

w ŁodzI: 

rs.9k,

,,4k.50 

" 2 k. 50 

w Kr61estwie i Cesarstwie: 
Rocznie , rs, 12 k,

Półrocznie • • • • • • " 6 k. 50 

Cena pojedynczego numeru ó kop, 

Kalendarzyk. 
Dziś: Benedykta Opata 

, 
OENA. OGŁOSZEŃ: 

Za jeden wiersz pelitem lub za Jego 
miejsce: 
Zwykłe ogłoszenia: ,..a 1 raz 7 kop" 

za 2 razy 13 k., 1.a 3 razy 18 k" za 4, 

razy 22 k., Ztl. I> razy 25 k" za. 6 raKy 
28 k, za więC!'j razy po 4 k, za każdy raz 

pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 
Nekrologi: za każdy wiersz; 12 kop. 
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop. 
Stałe 3 wierszowe ogłoszenia adTllllO 

we rs. 2 miesięcznie, 

Biuro Redakcyi i Administracyi 
ulica Cegielniana Nr. 2'1tJb. 

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. Jutro: Boguchwa!a B. i Oktawiana W. 

Wschód słońca o ~ 6 m. 3. Zachód o godz. 6 m. 12. 
Długość dnia godz. 12 m. 9, Przybyło dnia godz.4 ~.31.j 

ADRES TELEGRAFICZNY: 
K"IJ ŁAK OWSKI, ŁÓDŹ. Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie 

będą 7.wraeane. -
RZEMIOSŁA DEIORAGY JNE 

W NIEMCZECH. 
-0-

(Dal.sz.1! ciqg-patrz Nr. 62). 
Nadmienić jeszcze należy, że stara cho

roba taniości znowu się ukazuje. Rzemio
sła dekoracyjne fabrykują się, Wtem 1e
iy niebezpi~czeństwo poważne, grożące ru
chowi w mowie będącemu i jeżeli się nie 
opatrzą, zrujnuje go. Zły towar w stylu 
staroniemieckim sprzedaje się z rabatem, 
a wartości nie ma żadnej. Popa«ają zno
wu w produkcyę tanią i na wielką skalę. 
Fabrykanci mebli wpadli na pomysł uprzy
stępnienia i ludziom uboższym rzeczy ozdo
lmych; rozumie się, że zamiast rzeźbienia 
ścian, szaf lub odtwarzania na nich figur 
estetycznych, wykonywają, się przeróżne, za
stępują,ce je podstawienia, nic wspólnego ze 
sztuką nie mające. Po uczynieniu tych za
strzeżeń, przyznać należy, że Niemcy w o
statnich latach dziesięciu zrobiły postęp 
wielki. Postęp ten nie jest własnowolnym
jest to owoc wysiłków poprzednio groma-
dzonych. -

Jeżeli QPuszczono ścieżkę utarlą" wielka 
część zaslugi !>pada na architekta Sempera, 
który pismami swojemi spopularyzował idee 
zdrowe. On to najbardziej przyczynił się 
do nadania Odrodzeniu niemieckiemu bla
sku i potęgi. Nastawał, na to, aby, przed
mioty rzemiosl dekoracYjnych stanOWIły zgo
dę harmonijną, formy, materyi. i l?rzez~a
czenia. Przed Semperem, archItekCI Schm
keI i Beuth (ostatni poprzedzal p. Reuleaux 
na czele akademii przemysłowej w Berlinie) 
pracowali od 1830~1840, na? udoskonale
niem przemysłu; stworzyh om szkoły sztuk 
i rzemiosł. Na nies~częście, panowanie kla
sycyzmu bezpłodnego i brak potrzeb zbyt
kowych śród ich spółziomków, wstrzymaly 
wszelki rozwój. Na wystawie w 1867 i po
tem w 1873, rzemiosla dekoracyjne nie od
powiadały .ani jednemu z warunkó~ p~sta
wionych przez Semperaj wyroby me mIały 
żadnego charakteru, formy były t:ylko śle
pem i źle zrozumianem naśladowamem wzo
rów francuzkich, dowolnie wybieranych. -Wy
roby te nie odpowiadały ani wymaganiom 

NAUKA, SZTUKA, LITER~ TURA. -
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materyi, z kt6rej były zrobione, ani celowi, siech pocz!1tkowanie prywatne utworzyło 
któremu miały sluzyć. \V jednym przed- muzeum rzemiosł dekoracyjnych w Berli· 
miocie widziano formy zapozyczone u roz- nie, które po szesnastu latach istnienia ta
maitych stylów i nikt tem nie był zgor- kiego nabrało znaczenia, że zasłużyło sobie 
szony. na przekształcenie na instytucyę rzą,dową,. 

Od lat dziesięciu niemcy rozwinęli ener- Wszystkie te muzea wzorowały się na ken
gię niestrudzol1!J;, któraby i dla naszych rze- singtoflskiem, lub muzeum Cluny. Mieszczą, 
lllieślników wzorem być powinna, aby stwo- one przedmioty naj cenniejsze do nauki 
rzyć gust i przygotować robotników, zdoI- praktycznej; zgromadzono W nich wzory 
nych go ~aspoko~e. Wynikło z tego prze- różnych sttIów, kosztowne ozdoby, stare 
kształceme zbaWIenne, b~l1:ce owocem wy- materye. Kształcenie smaku dokonywa sili) 
sitków trwałych, kierowanych z inteligencyą, tam przedziwnie. 
i wyszłych z począ;tkowania prywatnego: Miasto Dilsseldorf posiadało do począ;t-
poparcie rzą;du przyszło mu w pomoc. ku obecnego stulecia większą; część arcy-

bie, źe czynią zadość wymaganiom smaku 
wyrafinowanego. Zawodowe szkoły rysun
ku, zakłady galwanoplastyki) robót snycpr
skich, cyzelowania (rznięcia dłutkiem), są: 
połą,czone z temi llluzeami, z temi stowa
rzyszeniami. Pallstwo przychodzi im w po
lUOC mniej lub więcej znacznemi zasiłkami, 
stosownie do liczby uczniów i do wielkości 
miasta. Oelem ich jest ukształcenie robo
tnik6w) którzyby obok zręczności technicz
nej, posiedli poczucie i wiadomości estetycz-
ne, Potrzeba na to czasu. (Dok. Ilast.) 

KORESPONDENCYE. Anglicy pokazali, jakiej drogi trzymać dziel, które zdobil! dziś starą; pinakotekę 
się trzeba, gdy się ma ambicYę odrodzenia w Mnichowie. Jako wynagrodzenie sp6-
przemysłu. Uderzyła ich w 1851 wyższość źnione, otrzynlalo rs. 75,000 na urządzenie --
wyro~ów francnzk~ch w różnych gałęzia~h szkoły i muzeum !zemiosł dekoracyjnych. Białystok, 15 11WI'('(l, 

rzemiOsł dekoraCYJnych, Francya, przygma- Z pomocą, tego zaslłku miasto zbudowało Ogólne stosunki nasze są smutne. Rol-
tara wszystkie inne narody, a blask którym gmach bardzo piękny, Daje ono rs. 2,500 nicy skar!-ą się n,a, złe w roku z~szl~m ur~
świeciła, był tak żywy, że jeszcze bardziej rocznie, a rzą,d drugie tyle na utrzymanie dzaje, a 1 to co Jest na sprzedaz, me znRJ
uwydatniał niźszość jej współzawodników. szkoły i muzeum. Frankfurt nad Menem duje kupca; robotnik wiejski z kaźdym ro
Zmysł praktyczny 3;nglików ~ie mógł się _nosiada podobną; instytucyę, kosztujlj;cą rs. kiem drożeje, a więc nieurodzaj, złe ceny 
wahać w zastosowamu prawdZIwego lekar- 25,000 rocznie 1). i brak zbytu tem dotkliwiej uczuwać się 
stwa: wiedzieli, że dzięki dziedziczności gu- Obok muzeów potworzyły się stowarzysze- daj!}:. Ziemia u nas nie daje więcej jak 
stu, dzięki tradycyom cennym, robotnik nia, celem rozwoju rzemiosł dekoracyjnych. 5% zyskn i to w dobrych warunkach, a za 
francuzki był wart więcej niż angielski. Po- Są; one bardzo czynne. Istnieją; w Berli- dlugi opłaca rolnik 8 do 12%. Papiery 
nieważ niektóre gałęzie przemysłu francuz- nie, Dreznie, Bremie, Frankfurcie nad Me- publiczne przynoszące 6 i wyżej od sta s~ 
kiego miały znaczną, przewagę; trzeba było nem, Hamburgu, Hanowerze, Karlsruhe, wygodniejszą; i korzystniejszą lokacyą, kll.
odpowie,d~~~ gałęziom przemysłu krajow~- Magdebll:rgu, Ę)ztuf,gardzie, Pforzheim, Lip- pitału, niż na}r-łady, w gospodars~wie wiej: 
go umozhwlc walkę, Sprowadzono tedy maJ- sku, MmchoWle, Norymberdze, Offenhurgu,llkiem~ To tez rolmctwo u nas me -podnOSI 
strów i robotników z ParTia i płacono im Co rok powstają: nowe. Świeżo urzadzono się wcale i mało bardzo jest tu dobrych, 
wielkie pensye. Byli to profesorowie mniej je w Dusseldorfie. Zadaniem tych Kunst- wzorowo prowadzonych gospodarstw. 
zręcznych współzawodników. Przedewszyst- gewerbevereine jest udoskonalenie gałęzi :Miasto Białystok lubo w rolniczej poło
kiem jednak rozumnie się wzięto do pod- przemysłu, tworzących rzemiosła dekoracyj- żone okolicy, wcześniej rozwinęło przemysł 
niesienia poziomu ogólnego. Urzą;dzono li- ne wszelkiemi środkami: przez orgal1izowa- fabryczny jak Łódź, która je wszakże szyb
czne szkoły rysunków i utworzono muzeum nie szkół, urządzanie wystaw miejscowych ko w tym kierunku prześcignęła. Produkcya 
rzemiosł dekoracyjnych w South Kensing- i prowincyonalnych, nabywanie przedmio- nasza roczna wynosi okolo 25 milionów ru
ton, pierwsze w tym rodzaju. Rezultaty tów do muzeum, bli i bez przechwałek twierdzić można, że 
były prędkie i stanowcze. Od roku 1862 Stowarzyszenia te urządziły magazyny dla produkcyą: kortów wysokich gatunków i sy
stwierdzono olbrzymie postępy. Jedenaście ułatwienia sprzedaży wyrobów - dokonywa- beryn pierwsze w calem pal1stwie zajmuje
lat wystarczylo do zmiany widoku. Dzi6 nych wedle zasad nowych, i pochlebiają; so- my miejsce. Mimo. to, miasto samo rozwi-
stoi Anglia pod tym względem w pierwszym ja się nieznacznie. Było to dla nas praw-
rzędzie, I) W tcm miejscu nadmienić wypada, źe i War, dziwem nieszczęściem dawniejszemi czasy, 

Powodzenie to było pożyteczną, nauką i ezawa posiada muzeum przRmVBlowe, st\vorzone i że większa liczba przemysłowców, którzy 
Przykładem, z którego inni korzystali. \Vr. utrzymywane wyłącznie staranIami i nakładem 0- tu zarobili pienią,dze, wywozili je następnie, 

. t k aób prywatuych. Muzeum to zaalurrujfl też na naj-, , l dz' b' 
1864 utworzono w '\Viedmu muzeum sz u - troskłiW8Z~ opiekę przemysłowców krajowych, w tej a na ich miejsce nOWI u le przy ywaJący 
i przemysIu, jako zakład paflstwowy; w kil- liczbie i Lod~ich. Poparcie, jakieJoby 8k~pić mu Z małemi zapasami pieniędzy, brali się do 
ka lat potem przył~czono do niego szkołę nic należało, wróci sill stokrotnie przez post'ilP ogól- fabrykacyi. Stosunki nasze finansowe bar
sztuk pięknych. Bawarya pierwsza wzięła ny, do którego pO!lobue muzea znakomicie sill przy- dzo późno rozwijać si§ zacz§IYi (lopiero od 
Udział w ruchu odradzaincym, który potem czyuiajl}. Muzeum me utworzylo dotychczas Bzko- dziesi"ciu lat mamy filię wileńskiego banku . ~." , ty, ale urządza wykłady, na które ustawa ze- '" -
ogarn!!ł kraj cały, Ot. j. cale Niemcy, W Pru- zwala. handlowego, która pracuje rzeczywiście z 

zyczny organizm i powodowały dziedzicznie du i zamiast mozolnych badań naukowych, dZy," wszakże występowała przeciw niemu 
wady, prowadz!}:ce do zwą,tlel1ia a często i karmilj; się gotowemi rezultatami, podanemi w tej kwestyi "Niwa" jeszcze w pierwszych 
wygasania rodów. Działa tu pewna Neme- w ponętnej formie. latach swego istnienia. Zresztą, podobne 
zys regulują;ca losy ludzkie i równoważą;ca Mimowolnie jednak, przerzucają,c ten od- kwestyenie rozstrzygaj~ się za pomocą szy-
dobro złem. czy t, za.zdrościmy robotnikom berlińskim, derstw, gniewów i t. p. Jeśli nie pani Dom, 

którzy mogą, słyszeć podobnie 1popularne która nosi w łonie widocznie o~iefl walki, 
Zresztlj; postulaty nowoczesne, różniih się wykłady, wygłaszane przez pierwszorzędnych to tlómaczka pani .J. Zawiszewska, powin

tak bardzo od postulatów przeszłości, iż uczonych i wdzięczni jesteśmy tvm, którzy na byla się nad tem zastanowić. W danej 
wymagaJ'''- zupełnie innvch uzdolnieil niż ol h 'l' ś'd ol l'kl' dz'e n'k rsk'e' 

. '1 621\ ·z ol 11 nam go prz)Tswoili. c Wl l, w 1'0 p em 1 n l a l J, spo-(Dalszy ciqg-patl'z M', '.I' te, które wyrobiły się niegdyś w wyższyc 'b ' , t k' b l . ł ś ' 
, h T "Kobieta i wiedza" Jadwigi Dom l)rze- so plsama au 01' 1, Y moze wa ClWy; w - , kt . uprzywileiowanych warstwac. ym sposo- k' • 'b ten d 'e . A " • Po wszystkie czasy znano Je pra, yC~Ule. J d .. nosi nas na pole ekonomiczne. slą,zce, sposo . wy aj SI." co najmnIej 

Na nich to .opierala si~ kasto~oś6 mdYJska bem upadają; wył!1:czności i awnleJ uprzy- niesumienny, a przytem kto chce zbyt wiele 
la h k - b wiletowani z tr,udnością, sprostać mogą 110- Wszystkie prace, traktują,ce o kwestyi doml'eść, zwykle nie dowodzi niczego, wi"c i wyłą,c. zność sz c ec a, rozumiano OWl~lll! J R B" h ' '.' h bk' h dl k .. '" . d ' , h d a dZIeCI wym wvmaga,.Ulom cza,su. ozpra,wa ue.- n~eWleSCIC, zaro ow, o p,raeac . a. 0- podobnie nami"tne utworv wi"'ce; szkodzlł-, 

iż przymiOty ro ZICOW p. rzec o zą n ol d -l b t 1: ś h t k h k ." ol'" ~ '. 

b ł k t nera pelna żywotnośCl, przywo Zl na mys 1e w a Clwyc , o s anOWIS ac , Ja le za- niż pomagain sprawie, które; cht>n bronić. 
i . dlatego. prawo za rama o as om, .u,przy-' k" d któ • t ś' d " b d 't d ż d t k ' ~~ J ~. ~ b mnóstwo przy ~a ów, '. re, z ~a wo Clą; 0- Ją;c ~nogą,. u ~iJl m eres, g y , o Y B:Ją; l~a- Nie dla tego, by w niektórych rzeczach pa-wilejowanym małżeństw z oso ann Ulzszego , ł h l ł Z d l 
stanu, ażeby tym sposobem. lI'!niej.sze zdol- strzegamy saml W promlemu w asnyc. sr~o: ą;ceJ spo ~~zn~J. l:any. po!mę zy DlC l Je- ni Dom nie miała słuszności, szczególniej 
ności i .mniei szlachetne UCZUCIa me były u- strzeżeń, a które są dowodem prawdzlwoSCI dnak, lUUleJ lllZ mne, zasługIwa~q, na ,Przy- kiedy dowodzi, iż wszystkie zyskowne za-
działem dzi~ci. teoryi. swojenie praca nien~ieckiej pubhcystkI, na- robki są; wylą;cznie zagarnione przez męż-

, 'śl' , Równie naukowym a popula.rnym J'ak J?rzód dla tego} że Jest d~w~a, a p01Ytóre, czyzn, chociaż kobiett l)odolaćhy im mo-
Tym .sposobem tłómllczą SIę Je' l me czJ:- ze ma charakter zbyt sd me I>olenllczny d . d ł ś Dziedziczność," jest odczyt miany na ze- , , , . . ' , gry, ale źe nie uwzg ę ma praw rozwoju 

ny, to przynajmniej przesą y.przesz O. CI. braniu robotników berlińskich, przez dra ~o czym Jej czytame nuzącem l malo po- i koniecznych faz cywilizacyi. Zamiast bo-
Górowanie je~ak na,d ogól~m l ~p~zYWlle- Ernesta Haeckla, pod tytułem "Podziat zytecznem: , wiem przedstawić stosunek ekonomiczny 
J' owane położema, nualy tez Wł!lsclwe sO-, . k. "lTrs lk t kko' l tki ł t k' , 

k • d k pracy" a wvdanv w tł,ómacze,n,lu, na '~a- ,'Y ~e -le argumen y zys UJą; zawsze na o -18ty, na t e wszys c l s oBun OW l 
bieniebezpieczeńs,twa,' tore op,lero, nau ,a .J J k t l' kt dst' b b d kI' . k6' . t ~ kł d t - dem ruchliwej firmy kSIęgarskIej I..tB~mana spo ,oJu" a naw,e l~ a prze, a!VlO~e ez- a ae o eJIł WIe W Jego znuany, au, 01'-
nowożytną. wyśwletliła d~ a, n~e l ,e ro- i S' wiszczowskiego. Uczony przyrodmk, po- namlęt~le, zdaJa," Sl§ stOkr~:lC, w~ęceJ ,p,r~e: ka wid,zi w nim od POczl1tku ŚWIata 
Wnóważyły· wpływy dodatme, Jak,le dZla.lały 'l< ko Pi k kk' k' G . .. . . 

l t k b nll'nlo tytułu swego odczvtu, nie, nrzerzuCh nywaJ,ihce,,,, mz wy TZy -m l me~lawlsCl 1 splse - męzczyzn. mew WIęC .lej przeCiW 
na ludzi wolno, ych od materya ,n eJ ros.I y- J l' l ob l' d b t kt' t 1 ' . ' 'l ' . d d sif;j bynajmniej na gl'un~ eko~olm~zny, , tJ: - u zenla, po o ne ym, or~ml!Lu or- tym Ol wiecznym meprzYJaclO om mema gra-
tu i cięźkiej pracy." N~prz?, na llllerbe ko d.Jw:odzi przykłada-mI wZlf;jteml z. zyC1a ka o?~zuca na~!:zódprofesora Bl~choffa, od- nic i. pieni się nie~l!11, ~iedy d~ nich prze. 
wyrobienie pewnych Wi.aŚClWOSCl ,~ uszczer ,- szczół, nlIówek, termitów a wreSZCIe me- l~aw~aJ'!?8go IOwnyc,h z,doIn,oścI mó~gom mawla, a przemaWIa 1l1el~stanme, bo. pra
kiem inn~ch, po:".odowało nastroJ, chorobh- auz i polipów, korzyści podzia!u:pracy,któ- n~ewleścIn;) a następllle ~zl.enmkarza Wlsch- wie cala książka pisana Jest w drugiej o" 
wy, powtore zaboJczy .wl?~Yw WYWdl~~~ła sa- _' '1' daif! nam rozmaitego rollzaju 01'- thnga, ktory przeszłą; JeJ pracę skrytyko- sobie. 
mowola b"dnca od dZIeclnstwa u ZIMem u- rej wzo ~.~ . k' 'd ' wał 

, " '" '1' h d 'l bowiem do ganizmy ZWI8rzęce. Plę me l ostf,)pme na- . 
przywIleJowany~ " prowa Z1. a:1 sob a, isan~ broszurę polecamy tym~szystkim, Sa~lo naz~sko Bischoffa ws~azuje" j~k 
brakll kontroh,! pan~wamaodk~Japywalyf!:, fi- kt6r;o:y lubi~ nąbywać WIadomOŚCI bez tru- spóźnIonym' Jest .przeklad llKQblety l Wlę
cz~stodo naduII/c, ktorep 

Dok. nasl.) 
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wielkim dla siebie i ella ogółu Pożytki~m'l obudził się oży~vio.ny popyt na .drugie. bil.e- nie wysła. ~o nic. Niespełna 8,000 bel; ~bję- . W zatwierdzeniu powyższych: punktów; 
Instytucya ta doskonale prowadzona, maJą,c ty bankowe, dZl~kl czemu podmosly Slę one tych wzmIankowanym wywozem, za~upIono zgromadze~:li: zaufało z pochwalyg?dn~. je-
200,000 rs. zakładowego kapitalu: w osta- z 951/

4 
na 951j'!.. Piątych również poszuki: na rac~un~k kontynentalnychkupco~\\ wy- dnomyślnosClą, obecnemu składowI wład~ 

tnich dw6ch latach zarobiła netto przecię-! wano a nie można ich było dostać niżej słano Je Jednak na Londyn, w C~ęSCl dla towarzystwa, pierwsze pięć plinktów bowiem 
ciowo po 50,000. Zapewne żadna fabryka 951/ a• III pożyczka wschodnia, wyszczegól- zużytkowania ich tamże, a. w CZęŚCI U? dal- przyjęto przez a~la~acyę; a w k:vestyi 
nie przynosi tak wielkich odsetek. DYSkon-

1 

niona przez spekl .. llacyę, wsparta doniosłemi szego prze~ozu. . Gatune!t . tegoro.czneJ we.ł- wsparć dla .wdów 1. SIerot po urzędnikach, 
to u nas wysokie, wynosi teraz 9-10% , zakupami z Berlina, którym naprzeciw sta- ny połudmowo:3:ustralskwJ. w porównamu zO"romadzem6 na wlllosek pp. Edwarda Lu
Rozumie się, że taka drożyzna pieniędzy ły na giełdzie nitlznaczne zasoby, postąpiła do zeszłoroczneJ ~yl znac2m~ leps~Y?I: Te: d~iga i J. K. Poznańskiego stara:l:o się po
w porównaniu z dyskontem w Niemczech w kursie z 935/

8 
na 94 nawet na 941/

2
, gdy goroczna wełna Jest znaczme czyscIeJszą l wi~kszyć na~et stopę r~eczonycJ:t. wsparć! 

i na całym zachodzie, tamuje nasz rozwój I i II nabywano chętnie po 941/ 4, Dla II~ilniejszą, jest dłuższą i gę~ci~j~zą, również do wysokOŚCI całorocznej ostatmeJ pensyl 
niezmiernie i mimo naszego cła protekcyj- ser. losów ożywiła sie znacznie chęć nabY-I ciężfJ:r r~Illa wypadł pomyslmeJ. Hodow?y urzędnika, podczas gdy władz~ zasadę.tych
nego wpływa na przywóz z zagranicy wie- wania w czasie, kiedy· ona zwykle ustaje, lokazah wIelką. sta;ranność .w przyrządzamu źe wsparć ustosunkowały do polroczneJ pen
lu artykułów handlu, które na miejscu mo- a mianowicie bezpośred!łio przed ciągnie- jej i opakowamu. l . zyskalI z; tego P?wodu syi. 
żna produkować. Nie mamy tu dotychczas niem. Pod wpływem OŻyWIonego popytu postą- pochwały. europejskich ~ kupcow: .:w lęks~~ Po wyczerpujących wszakże dyskusyach 
oddziału banku państwa, przez co też bar-I piły losy z 1866 r. z 210 do 213, a równocze- część ładunków hodowcy samIwyprawlh przyjęto ostatecznie projekt władz towa
elzo cierpiłli nasze finansowe stosunki; dziś śnie wzniosła się I ser. losów z 218 na 221 1/ 2 , na morze; prawie 35,000 hel, sprzedano pu- rzystwa. 
jednak czvnią się starania w celu otworze- utrzymując się na tej wysokości do końca blicznie na tutejszym targa. Ceny trzymały Godnem zaiste szczerego uznania jest za
nia tu filii tego banku i daj Boże, aby po- tygodnia. Z pożyczek metalióznych:podnio- się pomiędzy 7 i 1P/4 p. za funt, ceny my-twierdzenie przez aklamacyę etatu na rok 
myślnym uwieflCzone były s~utkiem. sły si~ pierwsze. z 140 do 1411/ 2 , drugie, ~ tej wełn:y 1.4-.22 p. za funt. Oprócz ~eł- przyszly .. Władze towarzystwa, przyjmując 

Fatalny wpływ na l'OZWOj naszego prze- 141-142, trzeCIe z 141-143. Z wartosCl ny wywIezIoneJ. do .Londynu, odstawlOno na uwagę coraz bardziej wzrastającą dro
mysłu wywiera oddalenie od kopalfl węgla hypotecznych postąpiły tutejsze obligacye 2,000 bel, wartości 30,000 Ł,_ do Melbourn. źyznę pierws~ych artykułów żywności i 
kamiennego. Podcżas gdy Łódź ma węgiel Ińiejskiez 855/

8 
cIo 86, opadły jednak pó- '\Vywóz tegoroczny, obejmujący dotychczas nlieszkania, zaprojektowały podwyższenie u

po 12 kop. za pud z dostawą na podwórze Źl1iej ponownie na 851/4 , Na polu war- 96,000 bel, nie dorównał co do ilości ze- rzędnikom pensyj na rok przyszły. 
fabryczne,· my płacić musimy pO kop. 19 tosci kolejowych przodowały znowu akcye szłorocznemu. . Główny tego powód w tern Do jednomyślnego przyjęcia projektu przy
do 20. Ten warunek jest ciężkiem dla nas kolei Griazi- Ca~ycyn. Z poziomu 10P/4 leży, że nie dostawiono dotychczas wełny czyniły się głównie przychylne glosy pa~ 
brzemieniem. Drzewem opalać juź nie mo- podskoczyły one w kilku dniach do 104 i z okolic rzeki Darling. Opóźniły się pod- nów: Aleksandra Skrudzińskiegoi· Nell
żemy, bo cena jego bardzo jest wys0k.a:przy tjm· kursie były w końcu bardzo po- zwrotnikowe deszcze i z tego p.owodu. że- manna. 
w mieście okolo 20 rubli sążeń 3 arszyno- szukiwane. Obecność jednego z wi~kszych gluga na rzece. jest doty?h~zas nIemo~lIwą. Na sprawienie szczegółowego planu mia
wy kubiczny, a w lesie blisko miasta ko- spekulantów w Rybiflsku, obudziła pewne Lecz' już w przyszłym lllIeslącu,spodzlewać sta Łodzi zebranie wyznaczyło sum~ rs. 
sztuje do' 14 rs. Osady fabryczne, jak Su- zainteresowanie i popyt chwilowy dla akcyj się należy ztamtąd obfitych dowozów. 1,500. . 
praśl1ub Michałowoużywają jeszcze drze- kolei Rybińsk-Bologoje, których kurs po- r Wkońcu podajemy nazwiska nowo-wybra-
wa na opał, gdyż złe drogi od stacyi kolei prawił się z 691/4 na 693/4 ; gdy jednakże WIADOMOSCI ł ROZPORZ~DZENIA RZ~DOWE. nych członków władz. Ustępujący: pp.~Ed~ 
żelaznej czynią dostawę węgla do tych miej- ów finansista zawiódl nadzieje w nim po- !owarzysz prezesa .sądu okr~goweil:0 piotrkow- dward Herbst (dyrektor), StanisławPlich
scowości niemożliwą. kładane, popadłR,ybińsk w dawny letarg. sklegQ, sekretarz kolegminy Kapger mmnowany zo-1 ta (zastępca d.yrektora), .oraz . członkowie 

·Od kilku miesi~cy przechodzimy straszną, Kursk-Kijów spadły z 2661/2 na początku :;~~ski::~zyszelU prezesa sl!du okręgow->'go war- komitetu nadzorczego pp. Józef Beyeri Ro-
stagnacyę w handlu; wszystkim brakuje pie- tygodnia, do 2651/2 ;akcyew. dróg żelaznych '" . bert Wergau, powołani zostali ponownie do 
ni~dzy; zdaje si~, że gotówka gdzieś prze- z 260 1/2 na 260; akcye kolei południowo-za- K Ok Ł ' d k objęcia tychże samych godności przez akla~ 
padła. Protesty we1rslowe są też na po- chodniej miały popyt ożywiony przy kursie rOnI a o z a. macn· 
l'Ządku dziennym. Zycia w nas mało - 95 .. Kursy akcyj hankowych utrzymywały W miejsce zaś członka komitetu p. Szy-
martwota ogólna. Białystok liczy 40,000 się na dawniejszym poziomie, obrotów zna- (-) Narada w kwestyi robotników tutej- mona Heymanna, który złożył mandat, po-
mieszkańców; a nie· ma swojej gazety, pod- czniejszych nie było. Z przemysłowych akcye szych, pozostających bez zajęcia wskutek 0- wołanym ,został p. Ludwik Meyer. L. G. 
czas gdy w Prusach nawet 8-0 tysięczne nowej gazowni postąpiły w kursie z 189 becnej stagnacyi w przemyśle, odbędzie się (-) Rozstrzygnięcie konkursu na kaplic~ gro
miasta mają już własną gazetkę. Z dale- do 190. dziś o godz. 41[2 pod przewodnictwem p. bowl! dla Ś. p. KarołaScheiblera. Na powtórny 
ka tylko słyszymy, jak gdzieindziej krzą- We/na. Pesz t, 15 maTCa. Na oclby- policmajstra m. Łodzi. W naradzie tej ten konkurs nadesłano 16 projektów, któ
tają się oddziały towarzystwa popierania wającym się jarmarku sprzeslano około przyjąć mogą udział wszyscy obywatele rych.14 z modelami a 2 bez-modeli; te 0-
przemysłu i handlu, u nas o tem nikomu 2,500 m.ctr. wełny. Jarmark ma się ku miasta, których ważna ta sprawa intere- statnie, jako nie czyniące zadość zasad;ni~ 
się nawet nie lllarzy. Mamy kilkanaście końcowi, w usposobieniu nie nast~1Pil:a ża- suje. czemu warunkowi konkursu, postanowiono 
firm starych, prosperujących 6ddawna W prze- dna zmiana. W ubiegłym tygodniu sprze- O rezultacie zebrania szczegółowo zawia~ wyłączyć .. W liczbie pozostalych znaj do
myśle sukienniczym, ale ogólny rozwój jest dano około 4,000 kgr. wełny mytej sposo~ domimy czytelników w najbliższym nume- wało się kilka pięknych projektów,· a pra-
jeszcze słaby w naszym ktlcie. bem fabrycznym, po cenie 1,90-2,40 H. rze "Dziennika". wie wszyst.kie były bardzo starannię opra-

Bezimienny. Oeny układają się po myśli nabywców. (-) Posiedzenie zwyczajnego zebrania ogól- cowane. Zaden z nich nie czynił jednak 
Chmiel. Poznań, 14 marca. ,Zgodnie nego towarzystwa kredytowego m. Łodzi~ - zadość wszystkim wymaganiom i dla tego 

z mocnem usposobieniem na targach ba- Na zebranie przybyło z górą 100 człon- sędziowie konkursu żadnemu z projektów 
warskich i czeskich, wzmaga się na tutej- ków towarzystwa, mających prawo do nie- pierwszej nagrody nie· przyznali. Druga na
szych ochota do kupna, coraz bardziej. Oży- równie większej liczby glosów. groda przyznaną została projektowi ozna~ 

WIADOMOŚOI 
HANDLOWE I PRZEMYSŁOWE. wiony popyt zach~ca komisyonerów, do na- O godzinie 4-ej po poludniu zagaił po- czonemu godłem: "pracą: służ oiczyźnie." 

bywania znaczniejszyćh. partyj: po wysokich siedzenie prezes komitetu nadzorczego, p. Po otworzeniu koperty okazało SIę, źe 
Sprawozdania targowe. cenach. Właściciele podnoszą: swojeżą,da- Otto Szwetysz, który zaznaczywszy obecność autorami _ tego projektu Slb budowniczowie 
Giełda petersburska, Sprawozdanie tygod- ni a, najczęściej z pomyślnym skutkiem. Po- ustawą wymaganej liczby członków, wezwał Piotr Brukalski i Mikołaj ~ołwiński. 

niowe (do dnia 16 b. m). luimo spóźniollEij pory zapasów jest dosyć;. stowarzyszonych do· obioru prezesa rzeczo- Obecny na sądzie konkursowym przedsta-
N otow:ania. na Londyn podillosły się w lli~t;yle u pla:r:tato~ów,. ile . u kupców. Wł~-. nego zebrania. . Do godności tej powołanym wiciel rodziny Scheiblerów' oświadczyl, że 

ubiegłym tygodniu z 233/ 4 na 24, lecz tylko śClcle~e sk.łado~ me chcą wca!e.sprzedawac, zostal. przez aklamacyę, prezes dyrekcyi p.ze względu na staranność wykonania nie
na chwilę zdołały się na tym punkcie utrzy- spodZIeWając SIę w przyszłoscl znacznego Ludwlk Grohmann, ktory ze swej strony których projektów, wymagają;cych znaczne
mać. Panowało na giełdzie zabobonne podwyższenia cen. Krajowe browary nie zaprosił na asesorów pp. Juliusza Heinzla go nakładu pracy, rodzina Sćheiblerów.pra
mniemanie, za kurs 24 w notowaniu londyń- pokryły' jeszcze swoich potrzeb i stają cią- Juliana Kunitzera i Ottona I::izulca, a na se~ gnie rozdzielić wyznac:loną a' nie przyznaną 
skiem stanowi punkt zwrotny. Najmniejszą gle do kupna; sprzedano wiele do Branden-, kretarza p. Stefana Kossutha. nagrodę ponliędzy trzy najlepsze z pozosta
podwyżkę, chociaźby tylko o 1/32 1)0 nad 24, bu~'ga,. Szlązka,.Hanoweru, Saksonii, wscho- Poczem . prezes odczytał następujący po- łych projektów,tytułem nagród dodatko
gotowi byli przyjąć zwyżkowcy jako nie- dm~h l zach?~n~ch Prus, po cenach? 5 m. rządek dZIenny: .. wych i prosił sędziów konkursowych o· wska
omylny symptomat szczęśliwie przebytego wyzszych, amzeli płacono w Bą.waryI. Na- 1) Sprawozdanie towarzystwa za ubiegły zanie . tych 3 pl'oj~któ.w. Po odbyciu gło
przesilenia, również nieznaczne cofnięcie się bywano pierwszorzędne gatunki po cenie rok finansowy; . sowam:;t. okazało SIę, ze za najlepsze uzna
z tej wysokości wystarczało dla zniżkow- clo 190, średnie 170-175, ordynaryjne 155. .2) Rachunek co do kosztów budowy gma- no prOJekty: a) z rzymską dziesiątk~, b) Z 
ców do okrzyczenia nowego zniżkowego 0- Małe ilości chmielu z 1882 r. sprzedaWanO! chu towarzystwa; monogramem z liter p i x w kole i c) z 
kresu. Kurs spadł we czwartek z 24 na po 140 marek. 3) Etat, n~ rok finansowy 1883/4; ~ó~kiem czerwonem w kole. Ponieważ przy-
2331/ 32, lecz pragnący go widzić wyżej, tłó- r . ... • 4) wyb~r ~edneg::> dyrektora; . JęCle tych dodatkowych nagród uczyniono 
maczą, sobie, że to tylko chwila wypoczynku, _ Wywoz ~ełny z. Austrahl. SP.rawozdan~e 5) . wyb.~r Jednego zast~pcy dyrektora; zależnem od uznania autorów, przeto oc1no-
po upływie której wzmocniony kurs podąży kosu.latu .memleckIego. z Adela~de, z dma 6) wyboI' trzech ezlonków komitetu nad- śnych kopert tymczasowo nie otwierano, 
tem energiczniej w kierunku zwyżkowym. 16 s~yczma p. r. pod~Je <? przebleg~ sezonu zorczegoj . . . załatwi~nie zaś tej _ kwestyi ponwzono p. 
Krajowe wartości wkładowe w upłynionym we~mane~o w p~l~dmoweJ Australll nastę- 7) wlll?sek co do SpraWlellla plą.nu fila-! budOWnIczemu Zygm. Kiślańskiemu .. 
ty.godniu ni~ uległy znaczniejszym zmiano~. p~Jące wlad~mosCl. Sezo.n z !'. 1883/8~ do- sta Łod~I; . ... " I Proje~t odznaczo~y drugą nagrod~ od
PIerwsze. ~llety ban!t0w.e utr;ymywały ,Sl~ bIeg~ do konca. Od Wlześma 1883 l. o~- 8) ~lllosek co. do . ~aJących SI~ uclzlehći znacza SIę pośród mnych tem, że stanowi 
na di,1wmeJs.zym pOZIOmIe 97 /41 w kon~u stawlOno do Londynu 94,000 bel, w cen~e wsparc wdowom! dzleClOIn, .pozostałym po! rzeczywiście mauzoleum, pomyślane nader 
podmosły SIę nawet do 98. Rownocześme .1,400,000 Ł. Do lądu stalego bezpośredmo zmarłych urzędmkach towarzystwa. . loryginalnie w 'ci~źkim stylu romańskim. 

z Ż-YCI..A.. 

J O H NA OAK H U RSTA. 
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Z BRET-HARTE'A 
przekład 

W. Z. Kościałkowskiej. 

tego przyczynił. ze zwykłl); sobie ul?l'zejmością; mistress De- niósł się do domu Deckerów. Znane były 
Spojrzała na niego zdziwionemi oczyma. cker nalezała do. hczby. tych k~bi~t, które zresztą w~zystkim .st~sun~i, jakie go łączy
Przyciągnął ją bliżej jeszcze do siebie, po- wszystko, co. r?blą, r:Ob1ą z WdZIękIem.. ły ~ m~Jstrem ClesIelskIm, jako też ich 

całował czule. C~ły tydzlen b~wlł~ w. ęan Franclsko. ,,,"spolne mteresy; zl'eszt~ reputacya mistress 
- Ale to nie wszystko jeszcze, .con: m:r- '\VroCIła ble~szą 1 mlzermeJszą niż odje- Decker nie podlegała żadnej wątpliwości. 

śla~-ciągnąl weselej-:-przyznam CI SIę; ze c~ała. Złozyła to na karb zm~czenia. Nabożną była, skromną, domatorką w kra
moze zan~dto .prz~staJesz z tym ~amilt9- 9~ągle byl~ na nogach, za domem, matka ju, w którym kobiety używaja niep'ospolitej 
nem. -W:le~, ze. m.e ma ~ temmc złeg<?·, Jej mogł~ poświadczyć... swobody; nie wychodziła ni Ci. bez m źa 
al: bo ~IdzIS~, EIsle, 11!dzl~ są tak zł~śh~ -.1 CIągle sama-dodała~zdobyłam się mowa jej ogl~dną b la ;bi~r' skro~n ' 
Wł, a. t~s {tu Je~n:::~. EIs;e, Jedna, o ktorej ~a. mezależno~ć, Joe, ośmieliłam się, teraz nikt nie widzial na i:Jej' kle 'notó i dr~~ 
zazd~oś~ zle mOWIC moze. , .,' JUz :potrafię ~~ę. O?~jść nawet bez ciebie! gich kanlieni. Głośno rote~towaht· rze-

(Dalszy ciqg-patrz Nr. 62'). ~IIstless . Decker rad:;o ~yła pomOWIC z Nleobecnosc Jej Jednak nie poskutkowa- ciw filozofii i niereli i' p , ... Sł P . . 
męzem w tym przedmIOCIe. Sama już o ła. l\fr. Hamilton nie o uści! ka ielo bl"' . g JnosCl. . .yszano Ją 

- Myślałem. o dawnych czasach, o tym tern myślała nieraz, lecz jakże być lliegrze- zakładu, i odwiedził D~ckerów 'v~ara:epg~ ayUsk~:~~nietroo~uJką.cą,e" rur. ?=I
k
al!l1!tona, za 

wózku, który zrobiłem ella ciebie o no- czną. dla tak wytwornego gentelmana, któ- powrocie mistress Decker Skoro t lko· t l' . 1\.r
Ja Hl JS .nltoweJ sU);zce? ma

wJ:ch przejażclżkach ... byłem konie;n i .wo- ry ·n. trakt' . k' b' d dl t t· . Y wy- erya IzmIe. .l.n.r. aIm on zdawal Sl§ zra-
Ź Ub d b l' . J.... Uje Ja rowuą, so le uro ze- sze , a os atllla ozwała się do mpźa z na- zu tem zabawion k' dl' 
lll~ą, zarazem. o zyśmy y l wówczas mem, l .towarzyską, pozYCYi!. 1 ~a?y. stępną propo ZYCJ,n.: "k ' • _ ym, ~a ?mec, w~a "'Ja:-

EIsle! lecz oh! jałcie szczęśliwi! Teraz ma~ Mowlla to zdumą, a.mązJeJ SIę uśmiechał. _ Wiesz Joe 'l'co mi na 'l, ~s p~wa~llih zadumę 1 plzyk~ocapl>c uprzeJ-
my pieniądze i dom. własny nowy-i ty _ Już ułożyłam mały fortel-kollCzy- Ten biedny mr. 'Oakhllrst z ~Jś. pIzyszlo. mIe, ~l~llllłą d!a .mIs!res~ :l!eckel' rozmo-
EIsie, jesteś niby nowa kobi~ta ... i W te~ ła-wyjechałby zt~c1 pewno, gdyby mnie lu taki n~dzny niewygodny ap~~6JJ': w ~o;e- wę, uStmlechOalkhslę ll·omczmeJa!toś. O?ecny 
to rzecz... widzisz Elsie droga! l\forrłem nie było. Gdybym naprzyklad pojechała śmy mu zapr~ponowaIi mies ka '. moze y- przy em . a urst, wyglądał Jakby Zlryto
zrobić dla ciebie wózek i moglem don~ wy- na dni kilka do San Francisko? Odclawna wszak mamy swobodn okó' z Er~ u nas, wany, moznaby hyło s~dzić, że byl prze
budować; lecz zmiana, jaka zaszła w two- nie widziałam mamy! pewną jestmu, że po- dała po chwili-że nIr p HaJ· ilt ą zę~to- s~adz?;nym, gdy~y UCZUCIe strachu mogło 
jej osobie sprawia, iż nie czuję, aby była wróciwszy, jużbym go t~ta) nie za.stala. dzie odwiedzać nas zby't cze~6. on me ę~ c WZ1C ~l tym d3entelmanem vy ~arz.e. 
mem dziełem. Wyborna myśl: \Vłasme nazajutrz mI'. Mąż był zachw con dowei m l b . .. og? e mr. - Oakhurst zmle~il; Sl~ bar-
Zatrzymał się. John Oakhurst Jechał do San Frll.ncisko żoneczki którą, Y§mi!· c si pe u ej swej dz? Przes!ał b;r,!ać w tych· DlleJscach, W 
Elsie, z jedną ręką na jego głowie, z mógł tedy Decker sW<Jją Elsie, swoją lubą kietka ~ mówiąc o te~ pÓź~i .nazc;ath ko- ktorych naJcz~ścleJ był przedtem widzia

drugą przyci.§niętl1 do piersi tam właśnie, żOl16?zkę, powierzyć jego opiece. stem v'zauwaźył że nie ma e~ \1' a ur- ny~, ze~'wal memal stosunki ze swymi ka
gdzie jej coś dolegało, odrzekła słodko i MIstress Decke~ mniej zdawała się za-I nad. kobietę stworzenia. Bez slan~fs~irg~wa~~ll. .'tV Sa~ram~nto. bial~ i różowe 
wdzięcznie. chwyconą tym prOJektem. owdzie coś zachwycił' dom bud~' e ' ,~ e? l g~omadzlły Slę merozpleczętowana. 

- Twoje to dzieło. . ~prawdzie mr. Oakhurst był ich przy- ba. a zawsze w ted sposób 'e Ji na sb'0j na Jego bIurku; W San Francisko utrzymy-
Wstrzą.sn:ł lietwier~ająco $łową.. Jac~elem, ale jego reputacya... możeby ra- dOWlliczy nie potrafi powiedz~ć ~am b u- wano} ~epopadł :V. chorobę sercową i że 
- Nie, "O? lan?, me mOJe., .MoJeI~l czeJ odłożyć na p.otem j~j wycieczkę? .. dowany został wedle 'e o lub' ni!y \~ ~: mu e .arze zalec~1 .spok?j. Czytyw~l te-

mogłoby byc Istotme, gdybJl~ ~le o~uśclł Skrupu.ł~m tym komec. poło~yl czuły poca7 czeń i rozmia~ów. W ie~ to i rzeG~. yli raz, splz~dał kome l. pOJazdy, ~ług:Ieoc1~. 
wówczas zl'~czności... teraz, me. Jam Sl~ do lunek JeJ m~żaj .. :z;~odzIła SIę na wszptko ,V ll!l,$ttlpnylll tygódniu Oakhurst "bśY.w~ł plesze przechadzkI, chodZll _doko-

. . prze CIQ1a, (D, e, n.; 



-3-

Niewiadomo jeszcze, czy projekt ten zosta- - Koiej nadwiślańska zawiadomiła o wpro-I Kair, 19 marca. Agencya Havasa otrzy
nie wykonany, gdyż obok niewll!tpliwych wadzeniu w życie nowej taryfy specyalnej mała telegram donoszący, że gubernatorom 
zalet, posiada także pewne usterki, które dla przewozu zboża pałnemi wagonami, ze Sudanu nie zostanie zamianowany Abdel 
musialsby być poprawione. W każdym ta- stacyj kolei fastowskiej do Gdańska. i Neu ... Kade 
zie powtórny ten konkurs jest dowodem, fahrwasser w kierunku przez Fastów-Kowel- • r. 
że rodzina ś. p. Karola Scheiblerapragnę- lIlowo. WIedeń, 19 marca. Bezrobocie na grani-
la koniecznie, ażeby jej grób rodzinny, sta- . oy czeskiej przybiera coraz więbze rozlllia-
nowić mają,cy zarazem pomnik męża za8łu- cm Treść oRtatniej noty, jaką, Anglia wy- ry. Obecnie stoją 24 fabryki i 7 tysięcy 
żonego dla kraju, był dziełem sztuki kra- słałado:Portyw sprawie egipskiej, podają, na,til robotników świętuje. Do okręgu Teszhner 
jowej. Myśl prawdziwie obywatelska, za ostatnie telegramy z Konstantynopola. Prze- wYIuaszerował batalion piechoty. 
którą, sę?ziowie konkursow:i nie omieszkali dew8zystkiem wi~'C mowa taIl~ jest o nieza: 
wynurzy~ szczerego. ",!znan!a obe,cnemu n~ przeczonych prawach sułtan~ do Egiptu 1 Paryż, 18 marca (wieczorem). Dzisiaj po 
konkursIe przed8taw~Clelowl. rodzmy. Schel- t3udanu. Następnie przypomma nota pro- południu nasbwira na rogu ulicy St. Denis 
blerów. ~en osta:tm wyraZIł na~zaJem g~-I pozycyę wysłania spólnie wojsk przeciw eksplozya gazu, przy której ośmiu ludzi 
rące P?dl~ękowa~llbe. PPt' bdudowmc:-Y,lll~, któ- .Mahdiemu. Gdy jednak Porta nie. chcia~a ciężko ranionych zostało. 
rzy :WZlę. I na., Sle le ru ne a UCłąZ lwe ,0- korzystać ze swego prawa, AnglIa by~a u • 
bow~ązki SędZIO,! konkurso~ych,:" szc~egol- zmuszoną, przedsięwzią;ć ekspedycyę na wła~- B kareszt, 19 marca. Pogłoski, ohiegaJlł' 
nOŚCI zaś. pp., HI}ar~1Uu MaJ~wsklem~ l Zy~ nl1 rękę. Co do ewakuacyi Egiptu, Anglta c~ tutaj, jakoby miała zajść zmiana w ga
gmuntowl ~lśla~sklemu, k;torzy zajmowalI nie może wyrzec nic stanowczego ani wda- blllecie, nie mają; żadnej podstawy. Ani 
się ogloszelllem 1 urzą,dzemem konkursu. wać się w bliższe szczegóły, dokąd trwają rumuński ambasador w Londynie, książę 

(-) Z teatru pols~iego. We wtor.ek d.25 operacye wojenne; wszakże. obstaje przy Gluka, ani też żadna inna osobistość, zaj-
b. m. rozpoczyna Slę abonament ht. E., o pierwotnym zamiarze i pragnie utrzymywać . . 
którym już dawniej ~on?siliśmy. W sk~a~ z Turcyą, jak najprzyjaźniejsze stosunki. llluJącn, wybitne stanowisko, me otrzyma-
tego abonamentu WejdZIe 12 przedstawlen W kolach urzędowych stambulskich powyższa ła () tem powiadomienia. • 
wyborowych utworów i to z nadzwyczaj nota nie zrobiła dobrego wrażenia; przyznają, Rzym, 19 marca. "Agenzia Stefani" o
urozmaiconym programem. że jest bardzo zr~znie ułożona, ale nie wy- . trzymała z Kanei wiadomość, że mieszkaii-

Pierwsze trzy wieczory wypełni I}: wyst~- jaśnia zamiarów rzl!du angielskiego, dla t6- cy Sfakii wypędzili władze tureckie. Objaw 
py pani Heleńskiej, następ~~e uk~Żą. SIę ge też nie osłabło bynajmiej w Konstant y- t n me ma J'ednakźe żadnego większego 
trzykrotnie . pan Szy~anowskl l palll Z.lm~- nopolu rozdrażnienie przeciwko Anglii, ja- e 
jer, wreSZCIe ostatllle trzh przedstawlellla kie od dawna tam panuje. znaczenia i ztąd spokój na wyspie nie zo-

2,350, owsa 17,710 kw. Nadplyne1y 2 ładunki paze 
ni~y; pogoda pyszlllL. 

Brema, 19 marca. Olej skalny (sprawozdanie końco
we) 8pokjonie. StandlLrd wh,ite w m.7.45, na kw. 7.45, 
na mj. 7.56, na cz. 7.(w, na srp. gr. 8.05. 

Poznań, 19 marca. Spirytus w m. ber. beCY.. 45.60, 
na mr. 45.60, na kw. mj. 46.10, lllL ez. 47.03, na 
lp. 47.60; mocniej. 

Glazgów, 19 marca. Surowiec. .Mixed numbel'8 
warants 421/~ SZ. 

Liwerpool, 19 marca. Bawełna (sprawozdanie po
eątk.).l'rzypuszczaluy ollrót 12,000 bel.; be)'. zmiany; 
Dzienny dowóz 14,000 bel. 

Uverpool, 19 marca, po potu<L Bawełna. (Spra. 
wozdnnie końcowe). Obrót 12,000 hel, z tego na. 
Bpekulacy'ł i wywóz 2,000 bel; bez zmiany; MiddL 
ampryk. na kW. mj. 531/3~' na. mj. cz. 63/,,, na cz. 
lp. 6 1/,,, na śrp. wr. 6'/~ na wr. paź. 63/ 16 p. 

New·York, 19 marca. wieczorem. Bawelna 11 1/16 
w N. Orleanie 103/4, Olej skalny rafinowany 7Q% 
AbeL Test 81J:, w Filadelfii fPIs' Surowy olej skal
ny 7S/s' Certyfikaty pipe line - d. !/97is c. Miłka. 3 
d. 65 C. Czerwona pszenica ozima w m. 1 d. 7 c. 
na mr. 1 d. 63/4 c" na kw. 1 d. 8 c, na mj. l d. 
103/s c. Kuknrydza(nowa) - 4611/1 c. 9uki!3r (Fair 
rellning MU5CO'l'ndeg) 55/n• Kawa. (flur RIO) 1]3!~. 
1:.ój Wiloox) 10.10. Słonina 10. Fracht zhoiowy lI/ł' 
Wywieziono w ubiegłym tygodniu produktów na 
6,I07,OCO dol. 

Warszawa, 19 marca. Okowita 78°;0 z akcyzfJI 
kop. po 8% , Stosunek garnca do wiadra 1()()=3071!2' 
Hurt. skI. za wiadro kop. - -820', za. garniec 
kop. -- -267. Szynki za wiadro kop. _.- _8362 

za garniec kop. -- -272 (z dod. na wyschn 2°10 ) 

bez udziału innych .art:tstów: . . , cm Pomiędzy rZl1dem francuzkim ia bis- stanie zakłócony. ODPOWIEDZI REOAKCYI. 
Lepszego .u~ozmalcema meJllozna zą,dac kupem z Drgeł wynikły nieporozumienia i Newcaslle, 19 marca. Pancernik " Nan- "Oponentom." W przeHlanym nam ustępie listu 

nawe~ :V. najpIerwszych tea"trac~. to z powodu rzeczypospolitej Andorra, po- king", którego zadaniem miało być prze- znajduje !IiI:) rzeczywiście ~k~e .m~óstwo błęd?w 
D Do.ot: art" ktory w War l B k . d H:zykowych, że nawet wymIememe Ich wszystkIch zISlaJ." m, W.' .I, - łożonej w Pireneac 1. is 'up stOI po za- wiezienie armat, został przytrzymany przez po szezególe, zbyt wicIe zabrałoby miejsca. Tylko 

sza.wie me schodZI z repertoarn, a w sztu- rzutem iź rości sobie pretensye do większe- l d t te' St ł . to' d wi!:c ustnie moglibyśmy wskazać je inteJ'6.S0w~nym. 
ce tej. :,,"ystęp nowozaa.ng~żGw~nych l~o ko: go wpływu na republi~ę, ~iż to moźe m!eć w a ze u Gsze. a o SIę .,z powo u &owarzysze:niu "Arkania" tv Rydze. DZlenmk od. 
m~dyl l. d;amatt;. a~ystow,J.ako to. p~n~ miejsce na mocy ObOWIą,ZUJI!:cych traktatów. konfliktu między FrancYI!: a Chinami. dawaó możemy za pól ceny t. j. za 6 rs. rocznie. 
MIlewskIej do 1'01 narwnych, .Wesol~wsk1eJ Celem załatwienia tego sporu wysIała Fran- Wiedeń, 19 marca. Minister Kallay przed- . 
do ról .char~te11stycznych oraz panow: Po- cTa. komisyę do Seo d'Urgel, jednak dotą,d siębierze latem podróż do Bośnii i Herco-
pławskiego l Wlllklera. wszelkie rokowania pozostały bez sKuteczne. In}'. Donosi o tem "Polit. Correspon- ------------=':-'Z-d-· -9"!Z-d-'-2-0 

~l!dzimy, że komedya ta dobrze obsadzo- Tymczasem zwykle wewnętrzne sprawy I gow Giełda Warszawska. nla 1 ma 
na, nie dozna zaw?du:. . francuzki e rozwijają; si§ bardzo spokojnie, denz" • Żą,danoz kotwem gieldy. l 

(-) Z!lrząd tutejszej st~CYI ~elegraficzneJ pomimo, że wszystkie stronnictwa mają tam • Za weksle kr6tkotermlnowe 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

przypo~ma za naszem posredmctwem ,ty dm najzupełniejszI!: wolność słowa, tak: w parla- T I lADOMOŚCI na Berlin za 100 mr. •• .' 49.15 
wszystkim, którzy pragn~ otrzymywac ;- mencie, jak i w prasie, lub wresZCIe na zgro- OST A N E W " Londyn}J l:t.. . 10.-
pesze z ta:k zwanJ:m skroconym adresem, ze madzeniach publicznych. Pretendenci ~o HANDLOWE. "Paryż ,,100 fr. .. 39.90 

49.10 
10.-
3[1.85 
82.80 na zasadZIe przep:sów, z .1'. ~880J ~epesze, tronu, .którzy do niedawna tak dumllle " Wiedeń" 100 fi. • 83.10 

których adl:es obeJ.mnJe me WIęcej .Jak dwa podnosili głowy, nie śmią; teraz czynić żad- -- Za papiery państwowe: 
wyraz.y, t. J. nazwls.ko adres anta l nazwę nych wII,Żnieiszych kroków .. Orleaniści, ostrze-. Petersburg, 19 lutego. Weksle na Londyn 24lfs" Listy Likwhl. Kr. 1'01. •• 

ł fi d b ć OJ • al II pożyczka wschodnia 941/2, III pożyczka wschod· Ros. poż. Wschodnia . 
stacyI !e eg!a c~neJ, ort;lczane l m~gą; żeni przez prasę republikall~kfj; zaprzest ~ nia943/ł' nowa renta złota 1641/., petersbul"Ski bank I,isty Zas. Ziem. z 69 r. Lit. A. 

· 88.15 88.20 
94.- 94.15 

tylko w raZIe, Jeśh adresant z3.Wmdom!- o na teraz wszelkich knowalI; BonapartyścI dyskontowy 4601/2' " " " Ser. III "A. 
tem naprzód stacyę telegra~czną dla !pl~a- zaś jak zawsze niedol§żnie są uorganizowani. Berlin, 19 marca. Bankn. r08y~sk. 204.60, weksle ListyZast. M. War.z. Ser l 
ma odnośnego adresu w reJestr1 ~razt.!wn~e- Nawet anarchiści poprzestają; jedynie na na Warszawę 204.30, na Pe~ersburg 203,80, na Wie- "" " ,,1I 

· 
· 

100.20 100.20 
99.80 100.10 
96,-- 96.25 
94.50 94.40 

sie roczną; opładt§ w
l 

kWOCIe .rubhbsr. dzze- groźbach i krzyku, czuJ'fj;C swoję niemoc. deń 168.50. na Londyn 20.48, na Paryż 81.15, na ,", ,',' Eo',' ,n, W 
. l' d l 13 tł' hmsterdam 169.20. si(;c, lCZą.C O. S yczma r. . Rocznica komuny nie przysporzy a tez Listy Zast. M. dzi Ser. I 

h k~ t' Wiedeń, 19 marca wiecz. Akcye kredyt. 324.60, II 
prawdopodobnie żadnych nowyc ~opo ow takież w~gj.er. 327.50, francuzkie 314.00, lombardy "" ,. "III 

93.60 93.60 
93.40 93.40 
86.25 86.25 

KRONIKA 
KB A J O W ~ I. ZA G R A N I C Z NA. 

=' W sprawie oclenia surowc~ ł,Nowo~ti" 
donoszą iż znaczna liczba komItetów gIeł
dowych ' z cesarstwa przysłała ministeryum 
skarbu nast§pujl1m!: opinię: 1) po~rzeby gór
nictwa wymagają cła na surOWIec, ~ sto
sunku przynajmniej 15 , kop. w Zl?CIe od 
puda; 2) clo w: te~ sposob ';1Stano':lO~e na
leży wProwadZIĆ mezwłoczllle, gdyz pxze:wy 
zwiększają, tylko zapasy BUr?'Yca zag~am?z
nego, sprowadzonego w ChWIlI ObOWląZUJ~~ 
cych cel niższych; 3) c!o wypada uchwallC 
na lat 15 z zastrzeżelllem prol~ngaty te~o 
terminu w razie potrzeby; 4) Jednocześme 
z cłem na surowiec, ma być zaprowadzone 
cło na maszyny i wyroby z żelaza lanego; 
5) wszelkie ulgi i· wyjątki w ?pIatach .cel
nych powinny by~ wy~Iuczone l 6) P?wyzsze 
przepisy w równej m:erze ~J?ada zastoso~ 
wać i do FinlandYI. Oplmę tę wydały 
wszystkie ko~itet,Y 9ieldo,,:e obwodu odes
kiego rygskIego 1 hbawskiego. 

= 'Zal'z~d kolei· polll.skich .zaw~Tl kOl;we.n: 
cyę z towarzystwem Z~glUgl dmeprz~~skieJ 
w przedmiocie otwarCIa bezI?ośre~leJ ko
munikacyi towarowo-osoboweJ ~lędzy s~a
cyami tych kolei a przystamaml na Dme
prze. 

85.- 85.-
rzą.dowi. 144.00,. galicyjBk~e 298.50, kolei półn. zach. 188.00, ,," " " 

austr. renta papierowa 79.771/2, takaż zlota 102,05, Giełda Berlińska. 

83.65 83.66 

* Anarchiści w Szwajcaryl. Podlug urzędowej ~a
zet y "Bund," poszukiwania policyi berneńsklej, 
które ogr!lniczaly sill. doty.chcza.s do j!3dnego !an~ 
nu ze zgodą, i przy wapoluQ.ziale rady zWIl}zkoweJ obJ.~· 
1y· szerszy widnokX'l}g: PrzyczynI} ~ego sI} o.dttryCla 
poczyniQne w zakresle ~rgamzac;Yl ~narchi8tów w 
l:lzwajcaryi. Na I!0dstawle z~alezlOlleJ kore8po~den. 
cyi zwrócila policya bernenska 1l;wag!) swoJI} Il:a 
l!'rejbnrg i uzyskala tam pozwoleUle aresztowama 
dwóch anarchistów, . z których jed~n j~st krawce~, 
nazywa się Otter z Solotur.ny, drugI za!!. Fl'!IIlk,Ule
mieckiego jest pochodzema. l!0p:zed~lo przyare: 
sztow8ni Kennel i Schultze znaJdUJ'! BIll tymczaso. 
wo w więzienin berneńskiem. . .. 

* Specyallsta ~olejowy. Pr~ kilku dUlaml na 
linii kolei mosklewsko.brzeskll':) schwytany zostal 
niejaki Jan Wnrceldorf, zlod~iej kolejowy ?perują.~y 
na drol,'II.ch żelaznych .od bardzo, dl!'wna l gorll\Vle 
przez policyę Pl?szukiw.any. Jezd~ll. on, zl!'wsze. I 
albo 11 klasą, uljleral SIl:) w)~worme I .mowlą,c. kll
koma jllzykami, udawał ma. mery c~łowleka ~Wla~o
wego. Znaleziono p~zy n;m mnostwo kleJno~o:v 
pochodzl}cych z kradzleży l około 4,000 re. C'..:ęSCllj 
w otówce cz\)ścią w papierach procentowych. 

~urcela'orf złapał 5i~, chcąc odurzyć chlor~f?r
mem jednego z ~~pólpasażerów,. ~tóry u~awal SPIli' 
cego i w ChWlh kUl.dy zlod;;leJ skrap~al ~h~Btk\} 
pasażer, silny człowiek, po~hl g~ na ZlOm111 1 we
zwal na pomoc. slużb~ .pOc.Ilj,gOweJ. ~otr J?O~na~y 
zostal na stacyl, choOlaz mlaŁ paszport na ume Ja
kiegoś ajenta handlowego z Warszawy. 

TELEGRAMY. 

61ł/o węgier. zlota 122.10, 6DJo papier.S8.65, takaż 4% Bnnl>:noty rosyjskie zaraz. . 
z'o',a 92.10, noty markowe 59.221/2, napoleony9.61 t / l , " "na doat. 

204.60 204.75 

· 204.50 204.75 
tw.f!zek bankowy 108.20; usp, spokojne. Weksle na Warszaw'ij kro 

Londyn, 19 marca po południu. Konsole ]021/ 15 , Rosyjska pożyczka z r. 1:$80 · 20t.30 204.30 
- -

pruskie 40/0 konsole 101, 5% tureckie z 1865 r. Dyskonto 4%. 
tP/2' rosyjska poi. z li7l r.897/11, takai z T. 1872 Giełda Londyńska. 
92, takaż z 1873 r. 907/8; 4% renta zlota węgierska Weksle na Petersbuq , 
76t/1, austrracka zlota renta 85If~, egipska 67 1/2, ban- Dyskonto 3% 
ku ottomanskiego 155/8 , lombardy 129/16, akcye ka· 

23.50 23,50 

nalu suezkiego 791/~, uebro 5015/ 16 , dyskonto 211, %' 
Do banku, wpIyn!:l\:) dziś 752,000 .Ej. 

Paryż,.. 19 marca po pold. (Sprawozdanie koń· 
cowe) 3% rent.a umarzalna 77.45, 3% renta 75,6?, 
41/1 % pożyczka 106.671/2, wIoska 5% renta .93.60, 
austryacka renta zlota 87, 60/0 zlota w'ijgIerska 
103 takaż 4,.°/0 77 1/:, rosyjska 5°10 z roku 1877 
96 th, Losy tureckie 41.00. CrMit . mobili er 346.00. 
Creuit foncier 1246.00; akcye Buezkle 2003.00, bank 
paoryzki 865.00, lJallk dyskontowy 526.00, weksle na 
L ndyn 25.241/2, 

Szczecin 19 marca po polud. Targ zbożowy. Pszenica 
mOcno; w' m, 165,00 - 181.00, na kw. mj. 179.50, 
na wrz. paź. 188.50. Żyto, mocno; w m. 135.00 
141.()0, na kw. mj. 140,50, na wrz. paź. 145.00. Olej 
rzepakowy, bez zmianvj na kw. ruj. 60.00, na wrz. 
paź. 57.50. Spirytus usp: dobre, w m. 46.00, na l?1r. 46.oa, 
na kw. mj. 46.40, na cz. lp. 47.70. Olej skalny 
w m.8.45. 

Wiedeń 19 marca. Targ zbożowy. Pszenica na mosn'ij 
9.73, na n'tj. cz. 9.95. Żyto na wlOSn\} 8.25,.na mj. c~r. 
8.40, Kukurydza na maj. cz. 6.92. OWIes na WIO
snę 7,48, na mj. cz. 7.52, 

Peszt 19 marca przed pold. Targ zbożowy. Pszeuica 
w m, usp. dobre, na wiosn\} 9,42, na~esiei110.06. Owies 
nawiosD\) 6.93. Kukurydza na l11J. cz. 6.67; pogoda 

DZIENNA STATYSTYKA. LUDNOŚCI. 
Małżeństwa zawarte w dniu 19 marca: 
W parafii kałol. -. 
W parafii Gwang. 2, a mianowicie: Henryk Maksy

milia.n Schilling z Anną, MarYIł Seide, Reinhold 
Hacke z Berlą, Berger. 

Starozakonnych: - . 
Zmarli w dniu 19 marca: 
Katolicy: dzieci do lat ló-tu zmarto 1, w tej 

liczbie chlopców-, dziewczlłt l; doroslych 1, w teJ 
liczbie m\lżczyzn -, kobiet l, a mianowicie: Anto· 
nina Wojciechowska lat 64. 

Ewangelicy: dzieci do lat 15-tu zmarło 3, w tej 
liczbie chłopców 2, rlzicwczl}t l; dorosłych-; wtej 
liczbie m~źczyzn -, kobiet-, II. mianowicie:-

starozakonnych: dzieci do lat 15-Btu zmarlo-, w tej 
liczb~e chlopców-, dzi~wc~t -j ~orosly.c!I 1; w t!lj 
liczbIe mQzczyzn l, koblet-, a mianOWICIe: WaJn 
Chil Wolf lat 80. 

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 
Pil}tek dnia 21 marca. Tem'peratura wcwraj 

ranO 4° R., w polud. 130 R., W.16CW!, ~"R. Śre
dnia wysokość barometru 27 na.h 11 l'lllJ franc. 

pi~kna, WYKAZ DEPESZ 
Zjazd lekarzy . i przyrodnik~w polskich, Bern 19 marca. Rada związkowa posta- ~~~:Y~9~9 marca. Cukier Hawanna Nr. 12, nomi- niedol'fl'Zonyck przez luteJsz,!: .yloCYf tele.gr(J~ 

kto'ry, J'ak donosiliśmy, odbyć SIę. ma w. ty!11 nowir; uważać czyny anarchistów za zwy- n T b . '" tk' (icznq z powodu niedolrladnycll adresom 
d ś t Londyn, 19 marca, arg z oz;owy. ,YSZYB le ro- ..!. 

r oku w Poznaniu, zapowia a .Slę 'Wle me. czaiile przesbpstwa, ~ł odlegail1ce kompeten- dZ!lie zboźa ospalc, b. e.z zmiany; .przybyte ladun.ki t UlllyC ~ JJrzyczyll. . l 
d du wystll! OJ "'" ił'" • D" d tat Briach, Peremolnik, Priu?, Wicke, Tescłnc le, Na liści. e osób, które ;po .czas ZJllZ . . - Cyl' kryminalne; s:>dów. . pszenicy stale, 9pokoJme. OWleZlono o OB me- HOltrino", F. Kagan. 

d t . na1 duJemy pomIędzy ln- ,J .~ go pomedziałku obcej pBzenicy 15,670, jęczmienia ~,zo~~~ z~ .. f. dr Ch. Pal'Y;,19mM~. Doo~ą~Toobn.~h ~~===_~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~ _______ _ 
nemi następujące naZWIska. pro . k~" .' B '1J V H T Y G O D N I O W Y 
łubiftski dr. Gepner, prof. dr. ~zokk~s 1, jenerał l\fillot przerwał pogon. zt ChllłC~Y· N.A.. ':t""O'':t''EJ''SZEJ" STAOYJ: ':t"OVV A:E.OVVEJ" 

P Filip' Sulimierski, dr. A. Soko OWS 1, p. kami którzy uciekli pod Bakn1ll1, uznając OlI dnia 10 do 16 marca wl"cznie. 
. . h' . d :M: łcz z "\Var-' . 't .. Bronisław RaJc :r:an .. 1 r. ~. dr A akcJIil zaczepną za meuzy eczną· p r z y b Y t o: 

szawy; dr. ~empl~lskl z SO,snowJ~' Ed~arci Kair, 19 marca, Komunikacya na polu- z komun. z Cesar- z Zagra. 
Szczepkowsb z Sledl

t 
ec, Ol;;t~ • Peters- dnie od Berberu zostala przeciętl1 przez B. Materyały i wyroby krajowej stwa nicy 

i Władysław Na anSonOWIe z . . k h p u d ó w kgr. 
. powstaflcÓw. l::iciągają SIę om u rze- Bawełna. 85 166S6i> 

burgaKoloniZaCya mało zaludnionych. guber- gom Nilu i zabierajl!: się do zaatakowania Welna _ _ 275 3240 
. "d' ho dnI' ch postępuje 8zyb- d Odpadki bawelniane i we1niana - 696 3000 niJ' p01.U nlOwO-zac , .' ' Szeli i. 1425 

W e ajent Ja- l'rzędza. bawelniana - - - • ko. Obecnie bawi w arsz~wkl ia Paryż 18 marca (wieczorem). Ksil1żę Przędza wełniana _ _ _ _ 2124 
k · ś k 't ll'sty który - Ja zapewn , . . d B l' Tk' b l' . l'n e 1998 lego aJ,:ll a 't '1 10z'y6 mia- Orlow wy,J'eżdża dzisiaJ leszcze o er ma, . anmy awe lllane I we lll~n - 4185 
rzeczony alent - pos anOWI za.. ., . t d t .1 . Przetwory chemiczne i farl}y-

"dl ł ś ' 15 wiorst od KIJowa. powróci Jednakze Jeszcze raz u o ą,c I J?lLpier 1384 
steczko w o eg o CI • • ktu ka- d . l . k . etnia Zl1.- Ze1azo surowe Dla tem p. rędszego dokonanIa proJe , ~ stanowCZO opIero w po OW18 Wl . kute, odlew" i t. p. 

ł ł bA upowazmonl! B l' . " . .0 pitalista wyd~ egowa. OS? ,'6. lkie o mieszka w er mle. . Wl:)gle kamIenne l koks -
dlawerbowama rzelUleślmk~w l wszek ? 1- Madryt 18 marca. Oprócz Jenerała Fer- Drzewo opalowe· 

d · derzystów po Jednym z az e. , . .. ~ H'd I "budowlane - . 
1'0 zaJu proce. . d' . Z 'erbowalli 0- rera aresztowano także Jenerala l a go, Wapno i cement- • _ 
go rZ61:"osla l PIloCz~b;.;I;iecz;ący ich od który również brał udział w rewolucyi w \CsOgła; . - . - d- . -
trzymają monopo , ~ . . t . ., k" _ Zl!la.y l masa rzewna.
konkur. ene i gwarancyę powodzenl:a 1; • p. Cartageme. ROZ". 'lązame Olte7.0W ma na S~ory - _ _ _ -

Y'. b ł t l na Jakle tak tk k . t . GIpS- - • • - - -Oby tylko me y. y o. p e'fY' stąpić na poczij: u Wie ma. 
częstQchwytac Sl~ dajemy. 
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Kopia w.lJl'oku Sądu Okręgowego Nini.ejszeI?- mnm M~or 
Piotl'lrowskiego zapad/ego w oddzia- usuwane Slll. ~ wszelkI. ch 

l .'/ ' l' 99 L . (12 dnych wekslr 1 rewersow 
e ą/wzbnym w l mu - Attego i nie indossuję. 

znwindomić iż 
interesów 2n
nie podpisujl} 

Marca) 1884 J·oku. I 

Przewodniczył na posiedzeniu towarzysz Nota Darhn 
pcrezesa s. łV. Srzednicki, obecnymi byli I , 

zlonkowie S,!du: A. G. Rennenkampf i 176-1-3 
E. R. Kriiger, oraz pomocnik Bokretar.za W dniu 12 b. m. skradzione zostaly ,na 
4. E. Kohn. Sądzoną, ~yla sl?rawa .wme- Balutach w domu Józefa l!'rantza Nr. 49, 
Slona przez firml} "Uelngel l Kumtzer," WE y 
oraz fabrykantów: Gustawa Lorenza i Jó- 2 RE RS 
zefa Richtera, o uznanie łódzkiego kupca O t). k' d . t . 
Dawida syna Owsieja Kossowskiego nie- po 1 O (s.o l S •• az y, w;is .awlOne p~zez 
vvplacalnym. Jan~ Ot~mowsklego na :mlę Antomego 
'Zbadawszy przedłożoną sprawę i dolą- l'ap~ocklego. Ostrzega SIl) przed naby-

czone do niej dokumenty, Sq,d Okręgowy walllem. 172-1 
znajduje: ze pozywają,cy szeregiem dowo-
dów stwierdzają, ten fakt, iż kupiec Kos- Judlin'nowska farbiarnia parowa 
owski, z powodu ostatecznego rozstroju i pralnia chemiczna. 

swoich interesó-iv handlowych, wstrzymał =,;===;±:;;;;;;;~~;';:':~~~===;==II 
wypłaty od d. 13 (25) września 1883 r. i 
lkrył swój mają,tek z krzywdq, swoich 
vierzycieli; wskutek czego Są,d Okręgowy ~ 

powodujq,c się art. 437, 441, 449, 454,.~ 
455 i 457 Kod. lIandl. postanowił: E 

1) Ogłosić przebywajq,cego czasowo w (I) 

mieście Lo(lzi kupca Dawida syna' Owsie· -§ 
ja K05sowsl.-iego niewyplacalnym z odnie- «I 
sieniem poczq,tku jego niewypłacalności'c 
do d. 13 (25) września 1883 r. ta 

JUDLINOWSKA 
Farbiarnia DaroWa i Dralnia 

GhcmiGzna 

Ch. GEBER 2) Opieczętować mienie niewyplacalne- E
go, gdziekolwiekby takowe się znajdowalo; ;;.. 

3) Sędzią, komisarzem upadlości zamia- «I W Warszawie, 

-ll;) .... 
C" 
~. 
::> 
jii' 

nować czlonka sądu A. G. Rennenkampfa == 
a kuratorem adwokata przysięgłego Zei- e farbuje garderobIl męzką, i dam- -g 
dIera; ~ skq" materye jedwabne, aksamity, a 

4) Niewyplacalnego Kossowskiego pod- welniane i bawełniane materyaly. :!E 
dać aresztowi osohistemu w oddziale dłuż-.~ Czyszczenie za pomocq, postęp o- s:>l 
niczym więzienia warszawskiego; ~ wania .chemicznego systemu Su- -: 

5) Kopię niniej,zego wyroku wywiesić:a dUna, wszelkiego rodzlLju garde~:; 
przy wejściu do s,!du i opublikować w a roby mllzki~j i damskiej bez prucia. ~ 
gazetachwedlug ustanowionego porzą,dkuj - Suknie jedwalme we wszystkich 2. 

6) Koszta sądowe oznaczyć na rs. trzy «I kolorach i z każdym garnirunkiem. ll;) 

i ,spIacl! tychże obciq,zyli masę konkurso- ~ Materyc meblowe, dywany i t. p.g. 
wą" o czem ,zawiadomIĆ Piotrkowską, Izbę ~ Przyjęcie w Lodzi u (I> 

Skarbową i ' -c GRA OWS §!. 

l 
2 
<I 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
]6 
17 
18 
19 

-4-

STAN RAĆHUNKOW 

po dziej. ~9 Lutego t884 roku. 

Stan Czynny. 
Gotowizna w kasie. • 
\V drodze z \Varszawy. . . . . . . 
Rachunki biezą,ce w bankach rzą,dowych i prywatnych 
Skup weksli opatrzonych najmniej dwoma podpisami • 
Skup pf\pierów publicznych wylosowanych i kuponów bie-

żących. . • .. .,.... 
Skup sola-weksli zf\bezpiec~onych papierami publicznemi 

lub hypoteką, . . .• . . . . 
Pożyczki na zastaw papierów publicznych i towarów. 
Moneta brzęczlj,ca stanowilj,ca własność Banku. . • 
Papiery publiczno wlllsne . . . . . . . 
Tratty' i weksle na zagranicę nabyte na własny rachunek. 
Upesażenie filii Banku . 
Korespolld~nci. . . • 
Rachunek z oddziałem Banku 
\Veksle protestowane 
Wydatki bieżące (z r. 1883 . 

(z r. 1884 . 
Skup zobowi~zań handlowych 
Wydatki zWl:otne. . • 
Koszta organizacyi . • 
Nieruchomość • . 
Rachunki przechodnie 

Stan Bierny. 
Kapital zaldadowy . • 
Uposażenie filii Banku. . . . . 
Fundusz rezerwowy . . . " • 
łVklady na rachunek przekazowy i lokacye. •• 
Korespondenci. . . . . . 
Rachunek z oddzinlem Banku ' . . • • . . 
Tratty przez Bank akceptowane. . . • . . 

W WARSZ~WJE/WP~TERSBUR. 

514,53237 

150,000 -
7,333,01239 

992,89215 
2,535,631 59 

1,03573 
989,36506 
15,'349951/2 

2,000,000 -
3,74l,351 121/2 

46,34676 
12il,33606. 
19,47855 
50,000 -
5,77632 
6,92333 

15],92404 

217,74623 
500,000-
125,22462 

3,134,91662 

8,03964 

524,60532 
609 86 

41,88036 
49,36792 

1,375,34214 
344,96418 

9,39092 
86,56456 
15,52] 75 

26,]3662 
5,60833 

764,849531/2 535,59480 
·~""ł---::-::-="".~I':;'::"

~72,543 _5_0_1_..-,.;7.!,;,00:;.:.:1.!,;,5:..;:1:..;:3,:8:;7_ 

6,000,000 -

748,38596 
4,645,176 63 
6,271,90355'/2 

344,96418 ': 

2,000,000 -

2,024,342 60 
2,094,095 67 
-
441,71263 

OGÓLEM 

1,232,27860 

·275,22462 
10,467,92901 

992,89215' 
3,060,23691 

. 1,64559 
1,031,24542 
- 64,717871/2 
2,000,000 
5,116,693261/2 

344,96418 . 
55,73768 

243,99092 

50,000 -
31,91294 
12,53166 

151,92404 
1,300,444331/2 
26,574.(j57~ 

6,000,000 -
2,000,000 -

748,38596 
6,6ą9,51923 
8,3612,999 22 1/2 

3«,96418 
441,71263 7) wyrok poddać tymczasowej egzeku-:.: ,S. B KIEGO ~ 

eyi; ., " . . :ą ulica Zawadzka Nr. 48a dom pani p 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dywidendn, od, akcyi banku niepodniesiona • • . . 10,033' - - - 10,033 -
Procenty prs-;ypadaj,!ce do zapłaty od wkladów i obligacyi. 
Pr~enty i komis(z r. 1883 

, (z r. 1884 
Rachunki przechodnie • 

2,440 50 597 28 3,037 78 
762,43] 34 346,618 67 ) 1,261,90698 
100,004 90 52,852 07 ) 10 

11 

Za ,zgodnosc z orygmalem ŚWIadczy Schmidt 1-sze piętro. 
Pomocnik Sekretarza (podpisano) Kohn. 127-5-12 
Kopia niniejsza ~wydaną zostaje przez =~==:ii':"'i;====7==;=~'=~~~~=~= 

wydział cywilny Piotrkowskiego Są,du 0- Judlin:owska .farbiar~ia parowa 
kręgowego na zasadzie art. 715 Ust. Post. I pralnia chemlczua. 
Cywil. kuratorowi ~asy ;konkurs.o~veju- Wyszedł z druku i jest do nabycia w 
padlcl10 kupca DaW1d~ syna .0wsIeJa Ko~- księgarniach zeszyt III, dzieła p. t.: 

687,203431/2 _-:-::-:4""1"-::,2,-:-9,,,4
1
95 728,49838 1

/2 

19,572,543 50 7,001,51387 26,57~,057 37 

'Iowarzysz Prezesa (podpIsano) 

Weka le do inkasy. . 
Towary w kOrllis oddane 

5,87927 
865,350 103,30040 

5,87927 
968,65040 ~~~~~~~ó:~:~k:t;~3~ :::::~g:;:u :zel- Na' ~·l ~,~ ~za M~t·o rr,a 

E. Jałowiecki. .. 
Pomocnik,Sekretarza (podpisano) Kohn. do nauczenia się języka niemieckiego Z dni.a.17 na: 18 m~ca, na H;olei Petera· ~CZ$f1j:$Qt:2Ę(1CC~C»J ..... C'>=.I,.!;=,':==>-.JA?~' b~ lilii 

S-ch miesiacach bez nanc ~: hurskieJ ponll.l)dzy BIalymstoklem a War- i'~ -- " Il\:' .... =< ilC=? JC-...,.---..:::<=::? liCe;: 
Sedziu Komisarz upadlo:hi lódz/rie- ciela przez P. Renssnera ~na szawq" na pOC.IąfJ"U przychodzącYI?- do War- . • J 
go kUjJca Dawida Byna Ol/wieja ](OB- całego dzie,la ,rs. 2 k. 6~.(pocztą,. ;s. 2 k. szawy o godzlllle 3 ra.no, w klaslC trzeciej FABRYKA TYTONIU I P APIEROSOW ~ 

Bows/riel7o. 90): Oddzlelme kurs mzszy k. 60, kurs . SKB~Z~ON~ . I JB ~ A C! ~ Z li p-~ Z A L ~ ) 
na zasadZle art 476 i 477 Kodeksu wyzszy rB. 2. walIzkę czarną, z zołtenn gwozdzIkaml, w ' I 

Handlowego wzyw~ wszystkich wierz:ycie- Metoda angielska tegoż autora kop. 75 której znajdowaly si~ następ~jące weksle 
li upadlego Kossowskiego, aby zebral1 się (pocztą k. 85). •• 1) na rs: 900 wystaWIony na i::>arę Makow- ~~ p t b D 
w "'machu Piotrkowskiego Sądu OkrIlO"O- Skład głównr w ksu~garnJ. ską, z B~alegost.oku, 2) na .rs. 200 przez ,"V e ·ers urgu. ł 

b d 1" 24) 1884 b IPP. GEBETHNERA.i WOLFFA.. I. Watmkowsklego ze Stomma iI) na 1'5. .." I wego w . _ (marca r. o go- 92 4 8 4rO e li L G' b 'S . l ~Ia honor zawladoilllC o wypuszczemu nowvch gatunków ~ 
dzinie 11 rano, dla. przedstawiema potrój. - - o pr:. z . . lUZ urga ze, WIS oczy) p'.' " h er :. • 
nej liczby kandydatów na syndyków. Na ulicy Zawadzkiej vis :l. vis domu Szej- wszyst!,le pro~estowane •. Oprocz >yeksl! ' apleIOs.ow, plzJgotowanyc Z wyborne/;)o tureckIego tytomu. ,~ 
Piotrków, d. 29 lutego (12 marca) 1884 r. lllera jest do wynajęcia zaraz w walI.zce, _ y.nllJd?w~ly Blę .rz~czy Jak:_ o Papwrosy te pod nazwą,: ~ 
Członek Piotrkowskiego Sądu Okręgowego SKLEP ~~szyno~ kortu c~&!n~g?, .bIelIzna I?ęzka1 ~I~ ,l) Dubek Mursal, '. 

(podpisano) A. Rennenkampf. ~~dow8kl .Tal~s 1 Thhn do modhtwy l 2) Balowe l 
Za z odność z or' 'nałem mne drobmz.e;I. . • ' ' , .' Kura~or upadloścl~dwokat Prz 'si l' • • Ostrzega ~lę przed nabywamem powyż. ~ ~w ceme rs. 1 za 100 sztuk, w paczkach po 10, 25 l 10o.,~j 

(podpisano) E. Zeidlel. Ilg J wraz z 4 pO]i.0Janu. sZJc~ wek~h,. o~az .uP,' rasza si§ o laskawe nadeszły do wsz,ystkich znaczniejszych składów tabacznych 'w, 'War-l IJ 
171-1- lBIiższa wiadomość u Krusze i Ender. powlad0"!l1l~llle o zgllllO.nych rz~czll:ch do E.[ szawie. ,44--, 7-10 t 

- 161 3 3 L. KremcklefJ"~ na ullC§ Cegle2manl! Nr. c-,~'" bQLb...... ,J:--,:-,:J ~ ~~~,.>=o,="!([ =' ' 

"\V e k ił J e. 

Berlin (164) 
" (1635

/6) 
Inne niem. miasta hanko 

" " Londyn 

" Paryż 

" . 
Wiedeń 

" Petersburg 

" " 

I dl. ter. 
kl'. ter. 
dl. ter. 
kr; ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 

2 d. 
2 d. 
2 d. 
2 d. 
3 m. 
3 m. 

10 d. 
10 d. 
3 d. 
3 d. 
2 d. 

ZA 

100 rur. 
100 mr. 
100 mr. 
l00·mr. 

l L. 
1 lJ. 

100 Fr. 
100 Fr. 
100 tlor. 
100 flor. 
100 rs. 

~ g Dopełnione Z końc. giełdy 
Papiery państw. o... t 

(za 100 re.). ri.l p.. ranz. żą,d. I płacon 
Obligi Skal'. Kr. Pols. duże -4.-

" '" " " mate 4 
Dowody Kom. Cen. Likw. -
Listy Likw. Kr. Pols. 6.uże 4. 

" " " " nmIe 4 
Ros.Poź. Ws.·I em.1000r. 5 

n "" " 1001'. 5 
" " " " 50r. 5 
" " " II" 1000r. 5 
" " " " lOOr. 5 
" " "111,, l000r. 5 
" " " " 100r. Ó 
ROB.Poż.Pr.zr.1864 lem. 5 
" '1,.." " 1866 Ilem. 5 
BiletyJ.:San.Pań.Roa. lem. 1> 

" :t7 " " II" li 
" """III" 5 
" " " "IV" ó Listy Zastawne (za.lOOr.) 

" "z r .1869 S. !lit.A. 
" "" " " lit.B. 
" "" ,] " male 
" "" Ser. Illit. A. 
" "" "lit.B. 
" ,,]) "małe 
" "" Ser. 111 lit. A. 
" "" "lit.B. 
" "" "male 
" "" Ser.IYlit;A. 
" "" "lit.B. 
" "" " mate 

Liatyzast.m. Warsz.Ser. I 

"" ""II 
"" ",,111 
"" ""IV 
" "m. Lodzi" l 

"" ""II 
,,', " "Ill 

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

5 
5 
5 
5 
5 
5 
fi 
fi 
5 
5 
fi 
5 
5 
5 
Ó 
Ó 
Ó 
Ó 
fi 
Ó 

-.- 88.25 
-'.-' 88.15 

-.-)94.--.- 94.-
-.- 94.-
-.- 94.-
-.- 94.-
-.-[ 94.-
-.- 94.-

-.-
-.~ 

-.-

-.-
-.-- .. ~ 
93.10 
-.-
-.-

-.-
-.-

100.20 
100.15 ' 
100.10 

99.80 
99.75 
99·70 

96.-
94.50 
93.60 
93.40 
86.25 
85.-
83.65 
-.-

-.--.--.-

-.-
-.-

-.-

2711 w Lodzl., 160 1 III ~::>~~~~[+]\,"~)~ i-J~~Q?::t;&kCQ;4t 

Dys
konto 

4 

" 4 

" 3 

" iI 

" 4 

Z końcem. giełdy 

zq,dano 
49.20 
49.15 

10.-
10.-

39.90 

83.10 

płacono 
Dopelnione tranzakcye 

Akcye. ł § DOl{elnio-lz końc.}gieldy 
(za 100 rs.). w. p, ne , ranz. żq,dano I plac. 

AkcyeD.Ż. War.-W.l00r. -:r
" " "\Y.-Bytl.500r. 4. 
"" ,,1001'. 5 
" " Teres. 1ooor. 5 
"" "l00r. fi 
" "Fabr.-Lódzkiej ) 
" Banku Handlowego 

w ViTarszM.wie 250r. 
li War. Ban. Dys. 2501'. 
" Ban.H. wLodzi 250r. 
" War.Tow.Ub.odognia 

z wypt rB. 125 2óOr. 
" War.Tow.F.Cukru500 
" Uukr.Dobrzel. 5OOr. E 

:: ;; ~~:~:óJ~~: j 
" " lJyszkowic.2óOr. E 
" " Leonów 2501'. ~ 
" " CZ\lstocice 256r. $ 
" T. W. F. Stali looor. ~ 
"Tow. Lilpop, Hau i 

LoewenstiJin lOOOr. N 

" Tow. Zakt. Metal. B. 
HantkewWar.1000r • 

" Tow. Zakl.GÓrniczych 
St&rachowickichlOOr. 

" Tow. War. Fab. Mach. 
Narz.Rol.i Odl. lOOr. 

" Wars. T. Kop. w~gla. i 
Zakl.Huiniczych250r. 

CI) 

'c .. 
u ... 
~ 

-.-

-'-1 

.-.-

--:.- -.---.--.-
-.- -.-

-.-

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

" Tow. Zakl. Prz. Baw. ) 
Tk.wZawierciu2óOr. 

" Tovr.lJaz.i Laźni 1001'. =:= -:= -.-
."\V a l' t ość k u P o n u: 

L1St. zas. nowych .... 120'/5, I Ohligówskarb. 186z/3 , 

" " ID, "\Vars~.s.hII2331/3' Poż. prem.Iem. 91 1/ 3 , 

'" ." ~.lJOdZl. . . 1912/ i , " "II em. 81/3 , 
" likWld. •••• 120, ' 

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH 

pod dyrekcyą, 

J. ,Puchniewskiego 

w Piq,tek dnia..21 marca 1884 r. 

D o M:OTWARTY 
Komedya W 3 aktach, przez 

lVIichała Bałuckiego, 

ze współudziałem artystów no
wo zaangażowanych: panny Mi
lewskiej, pani Wesołowskiej i 
pp. Popławskiego iWinklera. 

Początek o godz. 8-eJ. 

w Sobotę dnm. 22 marca H:l84 r.' 

BENEFIS pani 

Broniko"\vskiej. 

w Niedzielę dnia 23 marca 1884 r. 

BENDFIS pani 
Pu.cbniew~kiej . 

Redaktor i Wydawca Zdzisław Knłako"\.vski. ]J;03BOJI6aO :q6H3ypOro. JIOJ1;3L 8 MapTa 1884. 
_-__ ~~~ __ __=~.....,.~-:-_-----_-~_..:...;..-.-___ .:........-=.:=___-.:..:........._=~=_==::._~~W:..~druk~,~arni L. ~ Krnkowskiego w Łodzi. 


