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FI NANS E ROS YI. 
Budzet па rok 1885. 

I Musiala do~nac skutkбw deprecyacyi blle· i Щ SU n11J: zamicrza pokryc ,vydatki nadzwy. Pierwszq. czynno§ciq. tego rodzaju (ро re

i tб\9 ballkowych, kt6t-a szczeg61niej родПО' 1 czajnc. fОI'шiе dokonanej przez рапа Tatarillowa) 

. • it" ci~iar (Ilugu pubIicznego. Konkurel1· "R7.erzq, jegt lIiezap"leczonll, "е wydatki byto przylq.czenie до dochod6w pafistwa 

I с)"" co"д,z znaczoiejsza Amel'yki, I,"1yj i ne.dz,vyuzajne шоgll Ьу" sllO,vodowane, nа- podatku gruntowego w г. 1875; drug'l, zl ... -

' AlIstralii па "Yl1kach zbozo\vych, zagl·oy.ila ,vet ,у czasie I'okoju, ,yypadk!loni uadz,vy- nie funduszu dr6g :!elazllych "е zr6dlami 

' РО\l'uZпiе jej I·oloictwu. Dla kl'aju, kt61'ego czajnellli, jak: epidelllie, po:!ary, ,yylewy; dochod6w skarbu w roku 1883, wreszcio 

I g!6wny ,vуwбz stanolViq. produkty l'оII1С, lecz IVszJstkie ill ne wydatki, z malym Ьас· obecnie zlanie вит, pochodzq.cych z u· 

jestto niеша1у pow6d до niepokoju, l1ie· dzo ,vyjq,tkiem, шоgq. Ьус pl'zewidziaue i wlaszczenia wlo§Cian, ,v)'pelnia jeden z bl'a-

Petel'sburski nP""witelstwienn),j \viestnik" dzi,v wi~c, ie гщd ZWI'бсil w (~ stron~ са- ,vniesione do hud"etu". k6,v budietowycb. Budiet tei па rok 1885 

z '/ .. stycznia og/asza budZet па "ok ы •. I,! s,vl\ uwag~. Ministel' Ilie zаdа,vаlпiа si~ (Уlll rezul- miesci w sobie poraz pierwszy przychody i 

il\cy IVr"z z шрогtеш llIillist"a fiпаllsб\\' , I Wi(lzil1lY zatelll, ,е tu nie zbywa па za· tatel1l: zmlliejszellie przewidywanyc!l ,vY· rozchody jJochodz,!ce z uw!aszczenia w1o· 

zloioll)'111 Najjaslliejszemu Рапu. Нароп g .. dnieJliach trudnych до r01.wil!znni". datk6,v llad'.lVyczajnych z 76 'У 1880 т. sсinп, dla kt6rego ргzеdtеш istnia/a od

",inistra о p"ze,v idywanyno budzecie i spra- I Wytrwa!osci!}, lItrzYl1lanielll polityki poko· до 26 lIlil. w ]884 г, pociq.gn~lo ,а sobq dzielna rachunko,voM. 

\I'ozdanie kontrolel'a paiist\\'olVego о wyko· . jowej, l'ozszerleniell1 W'бg zelaznyclJ, przy zщniеjszеniе ilшусh wydatk6w, kt6re (nie \Viadomo, ze uwlaszczenie w!оsсiЗlI w 

nalliu budietu jui 'I\Inkoi~tego, stano,vi!} . l'OZ\voju §rodk6\\' i wynajdYlVaniu nowycll wli czajq.c до nich \yydatk6w па koleje ie· Rosyi wYlllaga10 operac)'i k"edytowej па 

"а:!пе dokumenty, pozlVall\jqce zbada(: до· zгб<1е/ dосllOdб,v, rozwilj,zanie to, ,v cz~sci Jаzпе i splaty d!ugu bankowi) zeszly 1>0' wielkq. skaJ\\. Riq.d nie ш6g! lVyplacic go

ktadnie kiеl'оwпiсtwо бnапз6,. Ros)'i. Do- ' )JI'zупаjшпiеj, да si\l osiqgnqc. lIIi~zy rokiel11 1880 а 1883 z 72Р до towiznq. wlаЗсiсiеlоПl ziетskiщ d/ugu, z 

kUlllellty (е odznaczajq si!} dokladuosci,~ i I Нус moze, <е kie"nnek fiпапsбw jest !а· 678 l1liliоuбw rubIi. Minister :!Ij,da jeszcze kt6rego im zobowiqzal si~ ui§cic, W tyПl 

zupe!n,! jasno§Ciq.. Zawierajq. опе ,,'ska- , twiejszym w kraju пiероsiаdаjq.суш izlJ, а wi~cej i, jak lVidac z raportll, zamysla celu \v iшiеniu w/o~cian Wypu5zczono dlVa 

z6,vki calej polit)'ki fiпапsоwр){ ргоjеktб\\' ztq.d ~ielostronnej inicyatywy. w: zq.da'.'i~ wstJ:zymal: t"k:ie wzrost wydatk6w przewi- rodzaje рарiегбlV рI'осепtо,vусh, por~czo· 

zшiun w opodatko,vI\OIu, ogo nego b,egu kl'edytow; ale za to rzq.d шиЭI Sl~ przejq.c dу,vапусh. пусh p10zez рабstwо: jedne 50/0 z kur ет 

illtегеsбw , \У bU!l:!ecie odbija si\l caly stnn 1 zasadq. oszcz~dnosci, nie narazac si\l 11(\ "Та ostatuia kwestya nie jest zadaniem, gieldo,vym, drugie 5'/.% iшiеnllе, poddano 

еkОПОlПiсzпу. Рап BUlIge postawil воЫе ! 'adlle IН'БЬу, zesrodkowac wszystkie sily kt6l'ego roz,viq.zanie zalezy од sашеgо шi· fогmа.lnО§Сiош utrudniajq.cYIll zbyt ich, аЬ)' 

"а zadallie- i ,yiel'nie si~ кО tl'zуша-аЬ)' dJa ukгбсеni>\ powszechuej dq.inоЙсi at1llli- nistra fiпапsоw-jеst to zada.llie charakter!! nie dорuйсi6 przepelnienia Iliellli r'ylIko\v 

dalej rozwijac . ргоg1'аш zak"e§lon)' przez Illistr!lcyi. d.o z~i~kszania wудаtkбw. Од og6Inego". . pieui~zuych, kt6re stopniowo losowane, jako 

jego poprzedlllka , р. AlekS:lIldra Abaz~. ! czasu obj\jC,a ШlПlStery'Шll р. Bunge ,vnlczy Dob:'y zal'zqd skarbowoscl" wушagа, аЬу ob!igacye па okazicieJa, uшагzаjq. si~ w 

Z kаidуш гоkiеш stara si~ rozszel'zac ,а- ', z:lci~cie przecilVko pl'zyznawaniu kгеdуtб.'v ,yszystko, со siIJ odnosi до ргzуchоdбw i lat 37. 

kres dzialania j stara si~ lJietylko о przy- dodatkowych w cil\gu I'oku, nieobj~tych lVуdаtkбw panstwa, bylo zamieszczone w Туш sроsоЬеш гщd zostal dtuznikiem 

,vr6cell ie гБWlJо,vаgi шiIJdzу dосhоdашi i Ьuдzеtеш, а wiIJc ,у koficu silnie zlllielJiajq.- bud:!ecie, аЬу budiet posiadal cato§6 i je- w/аЗсiсiеli tych obJigacyj. Z drugiej Stl'O

wydatka.mi, aJe ша iune jeszcze ,vidoki па сусЬ cyfl'y J.>:zе,,:i~у,vапе. Od wstq.piellia dll(~IitО§б takq., izby jednp" rznt~1U o~a nу, zaliczenia, jakie. I'щd dal u~lаszсzоп}'ш, 

wzgl~dzie. I щ' tron, 1iI'ajja.slJ,eJszy Cesarz AJeksander шоznа Ьу/о ogaru,!c wszelk!e zobo,v,,~zanla maJ~ шu Ьус zwrocone w сщgu 49 lat 

Rosya., jak to jui wspominalis,D)', ро- Ш uzпаl za konieczne wszе!kiещi 8р080- i wszelkie .гбdtа skarbu. Rachunkowosci IsptatIj, rocznq. 60/., rachuj,\c w to proce.nt 

uzebowata zlikwidowac koszta wojny, Од- , Ьат; zlllniejszyc wydatki nadz,vycz"joe Qddzielnycll Ьudiеtбw 8pecyalnych, jako I i .. mortyzacy~. nD1ug powstaly ze sw,a

no,yic шаtегуаlу zuiyte podczas ostatniej рабst\l·а. Skutki (еко sуstешu, dotychczas kooнplikujl\cych, па!е:!у unikac. Jest to I (Iectw wуkUрПJсh, ~ltlsznie pow!ada р. ]3ип

kampanii tllreckiej; ale jednoczesnie przed- osi'lgni~te, okazujq. 8i~ IVzgI~dnie zado,val- pralVda tak pospolita, а jednak tl'udna cza- ge IV swo im гарогс,е, jest dlug,еш pa.fIstwa 

si\\wziIJla zшiапу systel1lu opodatkow"nia; I niaj'lce. \V ]88l r. ,vydatki nadz,vyczajne sа опi до zastosowania, Pl'zez р. Виnке, I por\lczon уш przez caly stan ~zynny skarbu; 

z jednej strollY uplaca/a cz~§C в'уусЬ d/U- !lVуПОsilу jeszcze 76 шiliоп61V rubJi, w 1882 Rosya robi ohecnie kl'ok паргzбd 'v kie- spl·aty za uwtaszczenie, chocJai takow.ych 

ко"', ' podczas gdy z drugiej strony \Vytwa- 1'. 56, ,у 1883 r. 43, а w 1884 г. jui tylko rtlnku zespolellia catej l'achunkOlVo§ci skar. Jlie шоznа uwazac "а podatek, sq, w ,v,el. 

1'zala nowe zr6dlo dосhодбw, аЬу t}'III 51'0-126 lIIiliопбw . Minister Випке PQsta,vil ,v Ьtl, со wl'tynie пiсрошаlu па uregul0wanie ' ki.j I,!czno§ci, tak со до вровоЬп p?boru, 

sоЬеш uliyc pr-lесilJ,zоllуm kla50m ludnosci . btldiecie па rok 1885 ВОI1l~ 3 IIIilioll6,v i iпtСI'clsб,v i cal. Ыe~ kontroli skarbo\vej. jak i icll przezuaczenia ze zJ'od1'aoll og61-

ПLЕРSZЕtlE NASZEGO ТЕАТНП. 

(DokoJiczenie - lJU11'Z Л',·. 30). 

i lI'izytujlJ,C, па tеш ZM foyel' pelno ziele· cznie t~ tl'UP\l ,vita i przyjllJuje, гада jej slysZl1na z powodll nieull1ienia roli -inie-

I 
ni, ol'az biuSt61V autor6w dramatyczoych i wielce,-c6i kiedy tl'aktuje j" w koncu se- dbalej dykcyi. 

aktol·6w. \У wieln tei teatrach niellJa 01'- 'О1Ш skq.po, lюdаj czy lI ie ,е skuсгstwеш, ' Taki aktor zleniwia siIJ, paczy i шаг-

I 
kiestt- 1 иЬ gry"'aj" tylko tабсе, jak пр. w tl'UP" ZUOIVU ,lclikatn1\, lIаwzаjеш nie ру. nieje 'v zacofauiu, trujq.c si~ urоjопуш "а

wагszаwskiш teatrze Rozmaito§ci, со takie ta IV tej k,vesty i i sушраtУСZlliе si~ zacho-

I
' lеш za hrak zгоzuщiеniа i ocenienia jego 

praktyczoe. wuje wzgl~деш publiczno§ci. lVyiszosci... . 

Nie daleko szukajqc, pod wielu wzgl~da. 'УоЬес tej w,ajell1nosci zaniedbania i u- Na szczlJ8cie tej cyganel'Yl aktorskiej jest 

mi nasladolVac moina urzq.dzenie i porzq.· przejmosci - Ilie pozostaje, jak tylko u- ,jtlZ coraz mniej, а owych lVidzбlY ucz~sz. 

Czy wszуstkiсшu zlешu шоiпа zaradzic~ dek teatru "Thalia." I Smiecllllq.C si~ szczel'ze, родас sobie rl;jce czajq.cych (/щЬiluis) coraz ,vi~cej i roZ!'· 

РоdоЬпо щоznа, - budujqc gdzieindziej Naleiycie ulepszony teatr przyciq.galby до mOCnO а serdeczllie i рогоzuшiе(: si\l о ko- I шiеjq., oceniaj" wszystko, aktora zаЗ, kt6ry 

odpowiedni gшасl1 teatralny, ,е jedl1ak to lбi i 1 ·сЬ rz~d6w kr,esel wybrednq. puhli- l lliec sezouu, о sezon PI'zyszly i !1ast~pne". 1 szanuje godnosc sztuki i wlasnq, stawrajq.c 

zbyt trudno, poprzestac ,vi\lc naleiy па ,а· сznойс, zwla.szcza, ie wtedy ilо§с ога. се· Веnе6э dyrektol'a, ahonament i sub· je w,yzej nad iycie Ье. ргасу, oklaski i 

radzeniu cz~sciowel1l, znо§пеOl-tо za§ zbyt "у lIliejsc пiеkt61'усh шоglуЬу Ьус zwi'Г skrypcya Ilа abonalllenty I"'zyszle - rzecz ! pochwaty, ,vyr6iniajq. род kаidуш wzgl~. 

wiele pracy i kosztu nie ,vушаgа, trzeba kszone, со pokrywa1oby wydatki па ulop- to pozq.dalla dla jednej, tania dJa drogiej ' del11. Atoli cz~to publiczno с bywa dla 

tylko dobrej woli J energii, а о to znowu nie' szenie teatru. Stl'OllY, jeieli ostatnia nie woli Ьус bardziej I Ьепеfisб,v skqp,!<, bodaj czy nie ze skner-

latwo. Spekulacya nieryzykowua i ре"'nа, tylko hоjп" i ofial'Oq., jak to okazoj'e teatro,vi I stwem, to zаЗ па bezwaruukowe :<asluguje 

NaJeiy si\l рогоzuшiе(: z aJ·сhitеktеш. trzeba si~ zastanowic i ohliczyc z zaufa- "Thalia" przezzapomog!} najbezp atny 10kaJ I zdzi,viellie, ьо tуш sроsоhеш usilo,vania i 

Na шi~jsсu drewnianej pl,zysta,vki fron- niеш i nadziejq.. tеаtщlпу i t. р. wydatki aktol'a id:} Па шагпе, zraiajq.c до-

towej, w)'pada zhudo,vac fronton teatJ-а!пу, Sq.dziшу, <е zашоiпу i przedsi~biel'czy Przy ротосу puhlicznosci sщiеlеj 11l0zna- bre ch~ci. 

mieszczq.cy piel·wszq. opa1alUJo westybulk\\ z wlMciciel teatru р , Stпmрf, l1loglby slVq Ьу wi\lcej ,vупоаgас od reiysel'yi a,·t)·stlcz- Zwaimy, i e jJuhlicznosi: nasza nieliczna 

kщ i hufetel1l, а пад пiш z foyel', oraz rzutnoScill, p"~dzej anizeli wielu sq.dziC rnо- nej i ts'chllicznej, од dYJ'ekcyi i krytyk,,- i ро tr,ech Jub czto,ech powt6rzeniach 

"е sсhоdашi dla alllfiteatl'u i ga!eryi - "а "е, ca1q. t~ spraw~ przeprowadzi(: naJeiycie, wtedy nooinaby i sшiеlеj cytowac Реггiп'а, sztuki wymaga 1l0,yej, to "аВ wywoluje 

Щ "ай westybuJII, drtlgq., opalanq. z gю'- we wlasnym i og61u ioteresie, kt6ryby u- ktol'y од reiyseryi artystycznej wymaga wi,lo§c sztuk i obfitoM reperttlaru, оЬаг· 

de1·ohq. og6}nq, wеjsсiашi ао kl'zesel i scho· шiаl to ocenic ZI wdzi~cznosciq. dbalosci о ducha historycznego, ohyczajo· czajq.c aktor6w i dYI'ekcYIJ praClt i wydatka. 

dашi до 16i pi~tl'o,vych, шаjq.сусh polq.cze- SlJ,dziшу, ie i og6t, reprezentanci jego wego, рsусЬоlоgiсzпеgо, о щуtli autora i mi, nast\)pstwem zаЗ tego pospiooh i uie· 

nie z foyer. za'Jlo:iniejsi, шоgliЬу przyjsc w!ascicielowi natchnienir. aktora, о kгasошб"stwо tea- dok/adnosc. 

Widownl~ teatralnlj, i scen~ wypada со- z jakll§ рошоClt, takq luh jJodobnq" jakq, tralne i t. d., jak r6wniei cyto"'al: Ratuje si~ tei teatr od tego wla§ciwem 

fnqc ku frontonowi па dtugosc dzisiejszycb dajq teatro,vi "ThaJia." Schneidra, kt6ry од reiyseryi technicznej sргоwаdzапiеш агtystбw celniejszych ·waг· 

16:': parterowych. Wypada tylko si~ porozumiec. ,vymaga dba10Sci о "llIise-en.sсеnе, (. j. рО· szawskicb, со dobrze oddzialywa па akto-

Pod cienkiemi fiJara,ni Jozowellli, zgra- * * l'zlldkolVania pel'sonelu i еnветЫа, сЬага- r6w i publiczno§c, - аlе с6,,! ZnOW!1 olJoj~. 

hiaj:}c ich, "урада Ul'z"dzic loie partero,ve * ktel'6,,' i sytuacyj , sушеt")'i i hагшопii ро tno§c ostatniej zastuguje па zdzi wienie, 

4-оsоЬоlVе z tylu krzeset, dajq.c parter sie- ::;trona nrtystyczna teatru naszego zaslu· Illеiningебsku, hiegu akcyi ро pa'1zku i t. д, jak (о widzimy ohecnie па wystIJpach р. 

дщсу, kasujq.cy "szystkie lI1iejsca stoj,~ce. guje па powaine i studya i opinie. Acll, te teatra, meiningeiiski 1 pal1'z\";, Rychtera. 

Loie g6rne kwalitiklljll siIJ до I'rzerobiellia f,atll'o to р6lsl6wkашi niby znawstlVa, kto je га. widzial, zароnшiес nie шоzе, а Nieraz, doprawdy, traci si~ wiarIJ w па

па 4-{)sobo,ve, z odpo,y:ednienoi gar(leroba- до kt6rego w I'zeczacll teat1'alnych kazdy tu w f,odzi trzeba. 7,арошinа6, Ьу mie(: mi- szI,j ри blicznosc, prawie "е si~ jej nie poj· 

шi loio,veB,i. tllVaza si~.a powotane~o to i owo "уро- "~ zado,yoloncgo. muje, czego 7,lIda, lub czy та jakie "~. 

Scen", kulisy, sk/ad rek,vizytolVY i gaJ'- ,viadac о repertuarze 1 grze аktОI'бw, nie Nie сhсешу tei nateraz cytowac J,,"in'a danie. 

del'oby, wymagajq dokladnego przerobienia, tatwo jednak kaiдemu ргzусisпi~tешu z&- i Sarcey'a, Baiel'a i HansJicka, Frenzla i Z wielu wzgl~dб,v trzeba Ьу(: II-yrОZ!I

Z zaopatrzeoielll w sufit kuliso'vy, w deko- pytaniami, д:\с odpowiedzi stanowoze i u· Gnmperta, wymagajllcych zwi'lzku dyrekcyi mialylU i poblaZliwYIll dJa teatr!1 i dJa pu· 

rac)'e, w drug:J, kUJ·ty lН~ JUi~dzyakto,vq., z gl'untowane, па znajomos6 zasad sztuki i z krytykll czystej 1V0dy. , bliczno§ci, trzeba "acb~ca.6 'do ciel'pliwo'ci 

оrlswiеiеniеш dQtycbczasowcj i t. д . I krytyki, а jui о wielkic!1 паk1аdасh па u· Nie moieD1Y nie zaznaczyc, «е rezyserya I i wytl',vatosci, до sушраtуi i dziallllno~ci 

Caty te1Jtr ,vушаgа oduowienia z catq, tl'ZJшаniе teatl'!' nikt ,viedziec i ш6,vil: nie i dYI'okcya pI'acnjq systelUatycznie, trzy. \ r~ka w r~kIJ-dJа dobr.\ sztuki i wta.sпеgо. 

elegancylJ" oswietlenia, ogrzania, ,yentylacyi, сЬсе. шаjq.с ,yszystko w rygOl"le. Машу nadziej~, "е praktyczno§(: i rzut· 

Oto wзzуstkо gt6wne, а usuпi~сiе 1'eszty I Trupa р. Тех1а, z sitall1i najlepszell1i Nic niеша zgubnieiszego d!a aktora рго- nо§б р, Тех1а podotajl} trudno сiош i b~a:} 

wspo !lllliony~h ,vadliwo§ci zalezy ju.i od sa- J11'zcd kilku laty otlVarla pod\voje lep- wincyonaJnego, jak zbytnie zllufanie w sw~j owocne'Jli, <о POb!iCZllOSC poprze go gor<;eej 

mej dYI·ekcYl. . szego teatru, zyskala sympaty~ i zezwoJe- talent i w swoj~ intuicY\J, w fantazy~ tlVбг- i baczniej па swe wlasne доЬro. 

\У P aryzu wiele teatt-6w tuz przy ulir.ach, nie pllblicz'lO§ci па tytn! . teatru: ,Teat1' czq. odrazuj IVtedy bo"ieOl patrzy ua rol~ UrY\9aj,\c dalszq. po .... w~k~, z.,koncz:lIl1Y 

w dОlПасh zwyczajnyohbwewnlltt-z, а jednak lбdzki" а t)'tut (еп atoli zaginq,t gd,ies w powierzcllownie, lapie f"azesy Ье> ducha teOli zусzоniашi: niccbaj teatr 811.11' i\/ u· 

wygodne i eleganckie, о tall1 wybredna р". pow'6:!acll tej trupy па r6inych kolejach mybli, wY"zuca stowa i tworzy miny, gest)', lepsza i niecbaj go ulepsza publiczno§(;, а 

bliCZП<;J§С w pot.owie spekta,,:/u w!cЬoд..zi .па ielaznyc~ i 108U, pu~liczno§6 .zas .. delikatna, ruchy, Ье. planu i .dokladn?sci, dlatego ~:! wsp61ne ~odki doprowadz1J: do " p61oego 

foyer , spacerllJc, ргаktусzше В1\/ agttlll'lC , Dawet ше pytl! w teJ kwestYl-l sympaty· 1 polowa przepada шеzгоzuпuаna, cz~sto Ш6 celu. Piqllroll:~"ri. 

Dnia 10 Lutego WTOREK. d. 29 Stycznia (10 Lutego) 1885 r . 
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Cł:NA OUł.OSZł~S-: 

la Jeden wiersz petitem lub za lego 

miejsce: 
Zwykle ogloszenla: 1:1\ l rlU: 7 kop. 

r.a 2 r lL y.y 18 k' l ".Il 9 rur 18 k'1 Y, M. .. 

r lL"r 12 k ' J :r.& Ó TRr.y 25 k" ;r:a fi rRY.1 

~i k. 1,M. wi~cej razy Pl) i k. r.& ka7.df ra~ 

pismo przemysłowe, handlowe literackie. 

Nekrologi: u. kał.dy ""ier ,, !,; J 2 kop. 

Reklamy: 1.& kał.dr wił-nr. 16 ko p. 

Słale S wiersr.owe ogło,,..poia ."lrew· 

we re . 2 JOieaitcznle. 

Biuro Redakcy i i Administracyj 
nlica Ve.-ieJninlJa Nr. :l2'l / b. 

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Lodzi. 

Wschi>d alollC& o godz. 7 111.27. Zachód o godz. 5 111.3. 
Plugość dllil. godz. 9111.35. Przybyło dnia g. l Ul. 57. 

ADR"-"l 'mJ,JWltA~'ICZNY , 

J{ lJ ..... A J{ O \V Iii II: r, ..... () n ż. Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie 
będą zwracane_ 

FI NANS E ROS YI. 
Budżet na rok 1885. 

I Musiała dować skutków deprecyacyi bile- i tą SUn11J: zamierza pokryć wydatki nadzwy. Pierwszq. czynnościq. tego rodzaju (po re

i ww bankowych, która szczególniej podno' l czajne. formie dokonanej przez pana Tatarinowa) 

. • i ł:. ciężar dIugu publicznego. Konkuren· "R7.erzl], j est niezaprleczonll, że wydatki było przyłllczenie do dochodów pafistwa 

I cra com,z znaczniejsza Ameryki, Indyj i nadzwyczajne mogli być 81lOwodowaoe, na- podatku gruntowego w r. 1875; drugą, zl,,

' Australii na rynkach zbożowych, zagroy.ila wet w czasie pokoju, wypadkami nadzwy- nie funduszu dróg żelazllych ze źródłami 

' po ważnie jej rolnictwu. Dla kraju, którego czajnemi, jak: epidelllie, pożary, wylewy; dochodów skarbu w roku 1883, wreszcio 

I glówny wywóz stanowill produkty rolne, lecz wszystkie inne wydatki, z małym bar· obecnie zlanie sum, pochodzllcych z u· 

jestto niemały powód do niepokoju, nie- dzo wyjq,tkiem, mogll być przewidziaue i właszczenia włościan, wypelnia jeden z bra-

Petersburski .Prawitelstwiennyj wiestnik" dziw więc, że rząd zwrócił w tę stronę ca- wniesione do budżetu". ków budżetowych. Budżet też na rok 1885 

z '/ .. stycznia ogłasza budżet na rok hi • • I ,! swą uwagę. Ministel' nie zlldawalnia się tym rezul- mie§ci w sobie poraz pierwszy przychody i 

żący wraz z raportem millisŁt'a finalIsów, I Widzimy zatelll, że tu nie zbywa na za· tatem: zmniejszenie przewidywanych wy- rozchody Jlochodzące z uwlaszczenia wło· 

zlożollym Najjaśniejszemu Panu. Raport gadnieniach trudnych do r01.wiąznnia. datków nad'.wyczajnych z 76 w 1880 r. ścian, dla którego przedtem istniała od

ministra o przewidywanym hudżecie i s]lra- I Wytrwałością, utrzynlanielll polityki ]loko· do 26 mil. w 1884 r, ]locillgnęło za sobq dzielna rachunkowość. 

wozdanie kontrolera państwowego o wyko· . jowej, rozszerzeniem dróg żelaznych, przy zmniejszenie innych wydatków, które (nio 'Viadomo, źe uwłaszczenie włościan IV 

naniu budżetu już 'I\Inkni~tego, stanowią ' rozwoju środków i wynajdywaniu nowych wliczajllc do nich wydatków na koleje że- Rosyi wymagało operacyi kredytowej na 

ważne dokumenty, pozwalnjqce zbadać do- źródeł dochodów, rozwiązanie to, w części lazne i spłaty dlugu bankowi) zeszły 1>0- wieIkIl skaJlI. RŻlld nie mógł wyplacie go

kładnie kierownictwo finansów Rosyi. Do- I przynajmniej, da się osiągnqć. lIIiędzy rokiem 1880 a 1883 z 720 do towiznll właścicielom ziemskim długu, z 

kumenty te odznaczajq sill dokladuości,~ i I Hyć może , że kiernnek finansów jest la· 678 miliouów rubli. Minister żąda jeszcze którego im zobowiązał s ię uiścić , W tym 

zupełną jasnościll. Z"wiemjll ono wska- I Lwiejszym w kraju nieposiadajllcym izb, a willcej i, jak widać z raportu, zamyśla celu w imieniu włościan wypuszczono dwa 

zówki całej polityki linansowPl{ projektów ztlld ~ielostronnej inicyatywy. w: żąda',li~ wstrzymać także wzrost wydatków przewi- rodzaje papierów procentowych, poręczo· 

zmian w opodatkowaniU, ogo nego bIegu kredytowi ale za to rZlld mUSI SIę przejllc dywallych. nych przez państwo : jedne 5% z kur em 

illteresów, W budżecie odbija się cały stan I zasadll Oszczlldności, nie narażać się IH\ "Ta ostatuia kwestya nie jest zadaniem, g iełdowym, drugie 5'/.% imienne, poddano 

ekonomiczny. Pan BUllge postawił sobie ! żadlle próby, ześrodkować wszystkie siły którego rozwillzanie zależy od samego Oli· formalnościom utrndniajllcym zbyt ich, aby 

za zadallie- i wiernie się go trzyma-aby dla ukrócenia powszechnej dllino§ci admi- nistra finansów-jest to zadanie charakteru nie dopu§cić przepełnienia niemi rynków 

dalej rozwijać. program zakreślony przez Inistracyi. do z~i~kszania wydatków. Od ogólnego·. . pieniężnych, które stopniowo losowa ne, jako 

jego poprzedmka, p. Aleksandra Abazę. ! czasu objęcia mlOlSteryum p. Bunge walczy Dobl'y zarzqd skarbOWOŚCIą wymaga, aby obligacye na okaziciela, umarzajll się w 

Z każdym rokiem stara się rozszerzać za- ', zacięcie przeciwko przyznawaniu kredytó.w wszystko, co sill odnosi do przychodów i lat 37. 

kres działania; stara się nietylko o przy- dodatkowych w ciągu roku, nieobjętych wydatków państwa, było zamieszczone w Tym sposobem rząd został dłnźnikiem 

wrócen ie równowagi milldzy dochodami i budżetem, a więc w koficu silnie zlllieniajll- budżecie, aby bud żet posiadał całość i je- właścicieli tych obligacyj. Z drugiej stro

wydatkami, ale Ula inne jeszcze widoki na cych cyfry j>:ze,,:i~ywane. Od wstąpienia dn~litość takll, iżby jednpn rzut~m o~a ny, zaliczenia, jakie, rząd dał n~łaszczonylll, 

wzgl~dzie. 10(' tron, NajjaśllleJszy Cesarz Aleksander mOlUa było ogaruąć wszelkle zobow,,~zaOla majll mu być zwrocone w Clągn 49 lat 

Rosya, jak to już wspominaliśmy, po- III uznal za konieczne wszelkiemi sp oso- i wszelkie .ródła skarbu. Rachunkowości I spłat.ą, rocznq 6°/., rachujllc w to proce.nt 

uzebowała zlikwidować koszta wojny, Odo, bami zlllniejszyć wydatki nadzwyczajne oddzielnych budżetów specyalnych, jako I i amortyzacyę. .Dług powstały ze śWla

nowić materyały zużyte podczas ostatniej państwa. Skutki tego systemu, dotychczas komplikujących, należy unikać. Jest to I dectw wykupnych, ~łusznie pow!ada p.13un

kampanii tureckiej; ale jednocześnie przed- osiągnięte, okazujll się względnie zadowal- prawda tak pospolita, a jednak trudna cza- ge w swo im raporCie, jest długiem paflstwa 

silIwzięła zmiany systemu opodatkowania; I niające. \V l88t r. wydatki nadzwyczajne sami do zastosowania_ Przez p. Bunge, I poręczon ym przez caly stan ~zynny skarhu; 

z jednej strony uplacala część swych dłu- I wynosiły jeszcze 76 milionów rubli, w 1882 Rosya robi ohecnie krok naprzód w kie- splaty za uwłaszczenie, chOCiaż takow.ych 

gów, ' podczas gdy z drugiej strony wy twa- r. 56, w 1883 r. 43, a w 1884 r. już tylko runku zespolenia całej rachunkOwości skar. "ie można uważać za podatek, SI], w WIeI. 

l'zała nowe źródlo dochodów, aby tym spo-126 lIIilionów. Minister Bunge postawił IV bu, co wpłynie niepomalu na uregulowanie ' ki.j łączności, tak co do sJlosobu P?boru, 

sohem uHyć pr-leciążonym klasom ludności . budżecie n" rok 1885 sumę 3 milionów i interclsów i cały bieg kontroli skarbowej. jak i ich przeznaczenia ze źl'ódiaOll ogól-

ULEPSZEłIE NASZEGO TEATRU. 

(DokOJlczenie - lJull'1- Jrr. 30). 

i \Tizytując, na tem zaś foyer pełno ziele· czuie tę trupę wit" i przyjmuje, rada jej słyszana z powodu nieumienia roli -inie-

I 
ni , oraz biustówantorów dramatycznych i wielce,-cóż kiedy traktuje ją w końcu se- dhalej dykcyi. 

aktorów. 'V wieln tei teatrach niema 01'- ZOllU skllPO, hodaj czy lIie ze sknerstwem, ' Taki aktor zleniwia si~, paczy i mar-

I 
kiestr I ub grywają tylko tańce, jak np. w trupa znowu delikatna, nawzajem nie py' nieje IV zacofauiu, trujllc się urojonym ża

warszawskim teatrze Rozmaitości, co także ta w tej kwestyi i sympatycznie się zacho-

I
' lem za hrak zrozumienia i ocenienia jego 

praktyczne. wuje względem publiczności. wyższości... . 

Nie daleko sznkając, pod wielu względa. Wobec tej w>ujemności zaniedbania i u- Na szcz~cie tej cyganeryl aktorskiej jest 

mi naśladować można urządzenie i porzll- przejmości - nie pozostaje, jak tylko u- / już coraz mniej, a owych widzów uczllsz. 

Czy wszystkiemu złemu można zaradzić~ dek teatru .Thalia." I śmiechllllć się szczerze, podać sobie ręce czających (Iwbitues) coraz wi~cej i roZlI' 

Podobno można, - budując gdzieindziej Należycie ulepszony teatr przycillgałby do mOcno a serdecznie i porozumieć się oko- ' miejll, oceniaj" wszystko, aktora zaś, który 

odpowiedni gmach teatralny, że jednak to lóż i l -ch rzędów krzeseł wybrednll puhli- I niec sezouu, o sezon przyszły i llast~pne ... 1 szanuje godność sztuki i własną, stawrajqc 

zbyt trudno, poprzestać więc należy na za· cznośó, zwłaszcza, że wtedy ilość oraz ce· Benefis dyrektora, abonament i sub- je wyżej nad życie bez pracy, oklaski i 

radzeniu częściowem, znośnem-to zaś zbyt ny miejsc niektórych mogłyby być zwil)- skrypcya na abonamenty przyszłe - rzecz ! pochwały, wyróiniajll pod każdym wzglę· 

wiele pracy i kosztu nie wymaga, trzeba kszone, co pokrywałoby wydatki na ulep- to pożlldana dla jednej, tania dla drngiej ' dem. Atoli często publiczno ć bywa dla 

tylko dobrej woli I energii, a o to znowu nie ' szenie teatru. strony, jeżeli ostatnia nie woli hyć bardziej I benefisów skqp'lt, bodaj czy nie ze skner-

łatwo . Spekulacya nieryzykowua i pewna, tylko hojną i ofiarną, jak to okaznj'e teatrowi I stwem, to zaś na bezwaruukowe ",asługuje 

Należy się porozumieć z aI·chitektem. trzeba się zastanowić i ohliczyć z zaufa- "Thalia" przezzapomogll najbezp atny lokal I zdziwienie, bo tym sposohetn usiłowania i 

Na mi~jscu drewniauej przystawki fron- niem i nadziejll. teatralny i t. p. wydatki aktora idt} na marne, zraiajllc do-

towej, wypada zhudować fronton teatralny, Slldzimy, że zamożny i przedsiębierczy Przy pomocy publiczności śmielej można- bre chęci. 

mieszczllcy pierwszll opalaną. westybulkę z właściciel teatru p, Stllmpf, mógłby swą by więcej wymagać od reżyseryi artystlcz- Zważmy, że publiczność nasza nieliczna 

kasą i hufetem, a nad nim z foyer, oraz rzutnością, prędzej anizeli wielu Slldzić mo- nej i te'chnicznej, od dYJ'ekcyi i krytykl,- i po trzech lub cztolech powtórzeniach 

ze schodami dla amfiteatru i galeryi - za że, całll tę sprawę przeprowadzić najeżycie, wtedy możnaby i śmielej cytować Perrin'a, sztuki wymaga nowej, to zaś wywoluje 

tą zaś westyhulą, drugll, opalanIl z gar- we własnym i ogółu interesie, któryby u- który od reżyseryi artystycznej wymaga widość sztuk i obfitość repertnaru, obar· 

del'ohll ogólną, wejściami do krzeseł i scho· mial to ocenić zł wdzillcznościq. dhałości o ducha historycznego, ohyczajo· czajllc aktorów i dyrekcYI) praClt i wyda tka· 

dami do lóż pilltrowych, majllcych połllcze- Sądzimy, że i ogół, reprezentanci jego wego, psychologicznego, o myśli autora i mi, nast\)pstwem zaś tego pośpiech i uie-

nie z foyer. zamożniejsi, mogliby przyjść właścicielowi natchnienia aktora, o krasomówstwo tea- dokładność. 

Widownię teatralną i scenę wypada co- z jakąś pomoClt, takq luh podobnI]" jakI], tralne i t. d., jak również cytować Ratnje się też teatr od tego właściwem 

fnąć ku frontonowi ua Mugość dzisiejszych dają teatrowi "Thalia.» Schneidra, który od reżyseryi technicznej sprowadzaniem artystów celniejszych 'war· 

lóż parterowych. Wypada tylko się porozumieć. wymaga dbałości o "llIise-en.scene, t, j. po· szawskicb, co dobrze oddziaływa na akto-

Pod cienkiemi fiJaralni lożowemi, zgra- * * rzt}dkowania personelu i ensemhla, ch ara- rów i publiczność, - ale cóż! znowu obojll' 

hiajt}c ich, wypada urządzić loże parterowe * kterów i sytuacyj, symetryi i harmonii po tność ostatniej zasługuje na zdzi wienie, 

4-osohowe z tyłu krzeseł, dajllc parter sie- ::strona artystyczna teatru naszego zasłu- meiningeńsku, hiegu akcyi po pa'1zku i t. d, jak to widzimy ohecnie na wyst~pach p. 

dzący, kasujllcy wszystkie miejsca stoj,~ce. guje na poważne i studya i opinie. Ach, te teatra, meiningeński l paryz!..;, Rychtera. 

Loźe górne kwali fikują, sil) do przerobienia f,atwo to półsłówkami niby znawstwa, kto je raz widział, zapomnieć nie może, a Nieraz, doprawdy, traci sil) wiarll w na

na 4-{)sobowe, z odpolV :edniellli garderoba- do którego w rzeczach teatralnych każdy tu w Łodzi trzeba zapominać, by mieć mi- SZli pn bUczność, prawie że si\l jej nie poj

mi lożowen,i. uważa si~ ia powołane~o to i owo wypo- llę zadowoloncgo. muje, czego żą,da, lub czy ma jakie Żll' 

Scena, kulisy, skład rekwizytowy i gar- wiadać o repertuarze I grze aktorów, uie Nie chcemy też nateraz cytować Janin'a danie. 

deroby, wymagajq dokladnego przerohienia, fatwo jednak każdemu przyciśniętemu za- i Sarcey'a, Baiera i HansJicka, Frenzla i Z wielu względó\v trzeba być wyrozu

z zaopatrzeniem w sufit kulisowy, w deko- pytaniami, dać odpowiedzi stanowcze i u· Gnmperta, wymagających zwiłlzku dyrekcyi miałym i pohłaźliwym dla teatru i dla pu· 

racye, w drug!], kUJ'lynę milldzyaktowll, z gruntowane, na znajomość zasad sztnki i z krytyką czystej wody. . bliczności, trzeba zach~cać 'do cierpliwo<ci 

oclświeżeniem dQtychczasowej i t. d. I krytyki, a już o wielkich Ilakładach na u· Nie możemy nie zaznaczyć, że reżyserya I i wytrwałości, do sympatyi i dzialalności 

Cały telltr wymaga odnowienia z całl], trzymanie teatm nikt wiedzieć i mówić nie i dyrekcya pracnjq systematycznie, trzy., ręka w rękll-dla dohro\ sztnki i własnego. 

elegancyą, oswietlenia, ogrzania, wentylacyi_ chce. majllc wszystko w rygor?:e. Mamy nadzieję, że praktyczność i rzut· 

Oto wszystko główne, a uSunillcie reszty I Trupa p. Texla, z siłami najlepszemi Nic niema zguhnieiszego dla aktora pro- ność p_ Texia podołają, trudno ciom i b~dt} 

wspomniony~h wadliwości zależy już od sa- przed kilku laty otwarła podwoje lep- wincyonaJnego, jak zbytnie zaufanie w sw~j owocnemi, że publiczność poprze go gor<;eej 

mej dyrekcyl. . szego teatru, zyskała sympatyę i zezwole- talent i w swoj~ iutuicY\l, w fantazYę twór- i baczniej na swe własne dobro. 

W Paryżu wiele teatrów tuż przy ulirach, nie publiczności na tytuł ' teatru: ,Teatr CZIl odrazu; wtedy howiem patrzy ua rol<; Urywajole dalszll po .... wędk~, z.lkończ:lmy 

w domach zwyczajnychbwewnlltrz, a jednak łódzki" a tytuł ten atoli zaginl],ł gdzieś w powierzchownie, łapie frazesy bez ducha temi życzeniami: niecbaj teatr san' ill u· 

wygodne i eleganckie, o tam wybredna pl:. podróżach tej truJlY na różnych kolejach myśli, wyrzuca słowa i tworzy miny, gesty, lepsza i niechaj go ulepsza publiczność, a 

blicz ll<;>ŚĆ w pol.owie spekta~u w!cbocJ..zi .na że)aznyc~ i losu, pu~liczność .zaś .. delikatna, ruchy, hez planu i .dokladn?ści, dlatego ~ż wspólne ~odki doprowadz1J: do " półnego 

foyer , spaceruje, praktyczDle SI li agttl1ł'lc _ nawet Dle pytą IV tej kwestyl-l sympaty· 1 połowa. przepada mezrozunuana, cz~sto me celu. Piqllroll:łlri. 
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ncmi skarbu i е!\ przeznaczone па роЩ. I 5.50; zyto wyborowe 4.65-5.10, §rednie Sprzedano tyJko kiJka mniejszycb partyj kt6re z §rodk6w uiytych najlatwiej i naj. 
cie tego dlugu specyall1ego.' То w1чсzе· 4.20-4.35, ordynaryjne до 4: j~cznaieil wy· lepszcj "е1пу tka.ckiej i 8ukienniczej Са- skuteczniej zastosowac dadz~ si\: w Ro
nie dlugn za uwlaszczenie i роЬоги rat na-I borowy 4.50-4.65, §redl1i 4-4.20, ordy. 1)1' kalltOIll z l.lIiyc i Saksonii; placano _а syi, - przy uwzgJ~nieniu jej ustroju раб. 
leinycb од wlo§cian до bud:!etu zWJk~ego uaryjny do 3.75; owies 3-3.45; gryko: wеJп~ tkack~ przeszlo 50 tal., _а sukien· stwowego, - docbodzi si\} koniecznie d 
pa6stwa jest bardzo s1u8zlle. Stano\Vi опо 4.30-4.65; groch ро1nу 4.60 -6.. cukro'vy пiсщ (Jrzeszlo 55 ta1. оргоо. tego party\: glo:l>okiego przekonnnia, _е dwa WSРОПщiа. 
niezaprzeczony post~p, poniewai bardziej 7.50-8.50, fазо1\) 10-11; kазzо jag1an~! welll)' jagniecej zaku)1ili Cabrykanci шаг- пе zadallia: kolejowe i finаruЮlvе, tak waine 
nii d.otycbcZ<ls usta1a jed~ostajno§C wyd .. t- 1.15-1.35; olej n:epakowy до 5, l~iany до CII!j8Cy 1'0 lIi.e sl'e/na 50 tal. N~ prowin. i niezbIJ~ne д1а pOlQy~no§ci i l'OZWOju Ro8yi, 
kбw 1 dосhоdбw. Stalo SIIJ ОПО na"'et ko- 5.50; kODlCZyn~ czerwon'l 32, b1a/q 40. С)'1 vanuje '" lIIteresacl1 zupelna c1sza, gdy:! dаш'l SIIJ w uaJdoskona1szy зро БЬ rozwill' 
пiесzпеш. Najja§rtiejszy Севаг. Aleksan- W k06cu tygodnia па targu p1'azkim pla- .щl))·wс6w 'l:Ч~I'апiс,пусh brak zupelnie; о zaC. przez wzаjешпе ich polq~zenie. тз. 
der т, powodowany cbIJciq, nlatwienia wlo- сапо "а: pszeniC\j wybocowlI 100-105, §ге· kОlltп,ktaсll l1ic nie slусЬаб, wlaSciciele kie rozlviqzurtie powi~l<szy zагаzеш доЬго. 
~сiапош uiszczenia si~ z zоЬоwi'lzаб, chcial dnilj, 96-99, ordynaryjn'l 83-92; zyto stawiajll i'ldunia tak wJsokie, ze zзkuру byt рз6stwа, b~zie nowYIll Ьоdzсеш do 
ZЗ1·a.zеш nczynic im teu ci~iar zпо§niеjszуш. wyb. 84-85, srednie 81-83; j<:CZllli"D wyu. Slj, niemoi1iwe. rozwini<:cia jP.go зil iпtе1еktuаlпусh i ша. 
Ojciec obecnie panujqcego Мопагсhу naka· 84-88, огд. 76-88; gruch 78-85; kазZIJ JI!tgiel IUl1//ieJ/lI!/ i iеШzо. Z Szll\zka terJalnJch. 'Vsрбlпе rozwu!zanie obu wspo. 
,аl zniesienie podatku од зоН i рпеоЬга· jag1anq wyborow'l 115-135. l\Iqk~ па· G6rnego dnn05ZЧ: Z ustaniem шгоz6w, шпiапусh ,адап, w зровоЬ ропiiеj wska. 
zenie podatku pogl6lvnego. Najja§nieszy bywallo gl6wnie па шасе; сепу nie zllli .. · zbyt w~gla kanriennego, w ostatnicl1 cza· zаП}', nie w,bndzi iаdпеgо niezadowolcllia 
Оез,н, Aleksl\oder III w dalszуш ci~gu niolle: 8--8.50 _а '/., 8.50-9.50 ':\ ' /., 81\cl. haruzo roz1egly i oiywiony, zaczyna zadnej nieuCno§ci со до przedsi\}wzi~tych 
stosujqc (еп syste,,,, l'ozkazal zlllniejszellie 10-1].1;0 ,а ' /.; '/ . zagraniczna 14.50-]5, Ivcl!O{lzic IV Ok1'CS lIIuiej рошу§lпу . Jezeli srodk6w, - przeeilvllie, spodziewac si~ то. 
skupn од wlo§ciao, са stanowi 12 шiliоп6w od I 14 i 14.50; kru)Jczatka I \1-10, II 10- dluzej (Jotr"'a tagodne powietrze, potrzeba irш, ,е znajdl} опе jaknajsympatyczniejsze 
r. 1883. W г. 1883 i 1884 pokryto (~ sn- 11. Wskutek prosby wla§cicieli mlупбw b~zie niety1ko оgгапiсzус produkcy~, а1е i przyj<:cie, gdyi сеlеш ich jest еkопошiсzпу 
Ш~ роdпiеsiепiеш Ilagro.nadzonych w Ьап- rosyjskich, zaniesionej do lIIillisteгуuш о сепу obni;;yc. Dоtус1!сzзs сепу nie ulegly доЬгоЬу! Rosyi, powi~kszenie skarbu рай. 
ko рабstwа funduszow; jcdnakie 3 lIIi1iony obnizenie taryfy dr6g polu,lniowo "[\с11О ' zшiаl)iе. Na tnrgu snrowca w st)'czl1iu stwa, а lIie wio{l'l ао niego przez podwyi. 
trzeba bJlo p1,zyjq6 па lRchunek skarbu. dnicb dla n.q,ki przewozonej do Kr61estIVa, оЬгбt Ьуl о ty1e ty1ko oiywiOllym, ii zdolal szenie jakicllko1wiek podatk6w, рпе> пз· 

l ·go stycznia 1883 poiyczki росЬоdщсе tutejsi шlуnагzе ГОЫ'l гб,vпiе? w Peters· zapobicdz gгоша(lzепiu si~ zapas6w. Та· kladanie nowych ci~;;a1'6w, 'ее. wyplyn'l z 
z wykupu grunt6w wlosciaf18kich ,,·ynosily burgu starania о obniienie (агуСу dla Ш'lki kowe powi~kszyly siIJ ni~ca ty1ko w tych bogactw k"ajowego ргzешуslu ko1ejowego, 
781 тН. rubli, w ciqgu roku rowi~kszyly pszennej, przewoionej ро drogac1! gMwllego I butach, ktбге nie potrzebuj'lc siIJ spieszyc kt6re si~ zjawi,! hezZlvlocznie sаше przez 
siIJ о 45,794. l-go stycznia ]884 stanowily towarzystwa, о jedo'l ty1ko k1as~, (о jest, I 'е sprzedail}, шоgq oczekiwac lepszych cza- si~, ро przeksztalceniu tegoi podlug по· 
jui 826,893,000. Tak znaczne zwiIJkszenie z 3 па 4. Оргбсz tego kilku zпасzпiеj. ' s6w. Dotycuczas сепа SDl'owca pud/o"'ego wycb ,nвад. 
spowodowal1Jkaz Najwyiszy z 28 grudnia szych IOlynarzy podj~lo starania о род. rzadko kiedy byla wyisz~ од 5.15 до 5. 20 Naleiy p1'z~dsio:wzillc najknajr~dzej со 
1881 г., moel} kt6l'ego wszyscy ,vloscianie wyiszenie cla од ш:),ki zagranic-znej, IVYoo, ш. 'У walcawniach ielaza interes rozwija na.stIJpuje: 
guЪегпij wie1ko i шаlо-гоsуjskiсЬ, ktбгzу 8zqcego ob~cnie 10 kop. od puda '" zlocie. sil,l z оiуwiеоiеш, przyczeOl сепу tгzушаjq, W ykllpic wszystkie ko1eje оа towarzystw 
jeszcze pozostawali '" czasowej za1eioo§ci од С u k i е r prz.vjmo\vano znowu spokojnie, sio: SL'LDOWCZO 1II0cniej. Сепа zasadnicza istniej'lcych obecnie, до czego nie potrzeba 
wlu§cicieli, zostali uwJазzсzепi z (lпiеш 1 w шiеjSСОlVУСЬ i!osciac1); w sprze(laiy cz'!- / grubego ie1aziL szt"holvego Ivynosi stale 11 I wcale pieni~dzy, t)'lko Ivушiапу cz~ci ре· 
stycznia ]883 г. Uesarz ulllorzyl oku10 12 stkowej 1?Iacono ,а HCl'man6w, 01'yszew, шаг. I wnych papie1'OW ла inne,- w szсzеgб1по§сi 
шil. podczas koron:lcyi. 'V 1883 r. pokry- Leoo6w 1. Elibiet6w. pu 3.50, _а I..uЬп~ I ----- zаЗ pozostau'l лiеzшiеniОl!е obligacye, "у, 
to 42'1. mil. czy1i 2,250,000 wi<:Cej nii w 3.45, _а шпв шаг\ci 3.45-3.41; za kostkl PRZEMYSt 1 HANDEL рnszсzоле przez tOll'arzystwa ko1ejowe l1а 
Т. ]882. Рпу zamkni<:cill raciIunk6w z го- el:!bietolvskie ро 3.60, ,а inne 3.45; _а • ВОП1О okolo lIIilia1'da l'ubli lIIeta1icznycb; do 
ku 1883 niedob6r wynosil 18 l1Iil. l'ubIi, m'lczk\} 2.85-2.87'/, ,а kallliefl 24 f. . .' wykupienia akcyj l'ozll1aitycl) towarzystlv 
8ul1l11 wzgl~dnie niewie1kll, jeieli zwaiYIllY, Okow i ta znajdowal.\ si~ w роtо"еniч ProJekt odkupu rosyjskich drog zela- kolejowycl1 warto§ci оgбll1еj 400 шi1iоnбlV 
"-е cata орегасуа trwa jui 20 1at z g6r~. bardzo пiеkогzуstпеш, '. Rkutek licznego znych i zwrotu rzadowi ciitzitcych па гнЬН шеt. potrzeba: Р'Ч uwgl~dlJieniu tCl'-

(Dokol!czmie l1U8/qpl). dowozu селу obniiy/y 8i~ "а 2.41-2.43 ,а па nich ' dtugow шiп6w wykupu linij kol"jowych okre§lo· 
garni~c 1 7.41-7.47 ' ,а wiadro. N аНа . пусЬ w ustawach i kOllcesyacl1, korzysci, 

\1prawozdania targowc. аmегуkабskа Ье. zшiапу 7 kop. ,а funt. е. :!?ol ... ko"Ol7.... jakie p1'zynoszq, akcye i ich knrs6w gieldo. 
О Za rosyjskq brцci Nobe1 z'I{lajq, гв. 1 kop. wych, takowe oceni6 dokladllie а nast~p"ie 

зо t одЫогеm па PelcolViZuie; fiгша kon· П. porozurniec si~ ostateczoie z towa1·zystlva. 
ТШ'gi lИl·8ZОЮ8kiе. Sprawozdanie tygo· kurencyjna ofiarownla w шаlусЬ beczkach od roku 1877 trwajllC3 дергесуасуа ги- mi kо1еjоwешi со до wYl1liany l'оzшаitусh 

dniowe (do dnin 7 1utego). Welna. 'fka- ро 1.32 ,а род z odstawlI. ВуМа dowie· Ыа k1'edytowego i powstaj"ce zt'ld niedo· ich akcyj па akcye, 1u1) '" cz~sci tylko lIа 
niny z Tomaszowa i innych шiаst fabrycz· ziono w cillgu dw6cb ostatnich tygodni bory 1. bud.iecie panstlvowym, kt6re wy- akcye, а w cz~ci па obligac)'e to,,·arzys. 
пусЬ w wi~kszej ilosci odchodzq, до Оgзаг· оg61еш 3,120 s"tuk czyli о 398 wi~cej ni:! wo/aly са!у szereg poiyczek, zaj muje l' ре· twa zjednoczonycb dr6g ie1aznycl) l'OSyj
stwa, а "е przytem liczba fab1'ykal1t6lv рО· w poprzednicb dw6ch tygoduiac11. Za sztu· "'nej lI1ierze pai!s\wo. Przez ten cza.s Ьо- skich, ргzусzеш па zaspokojpoie tych ""'yst. 
lI1niejszyla siO znaczuie, nie dziw, "е nie- k~ oPasowlI р~асопо w рiегwszуш tygodlliu Iviel11 Rosya stracila па zniice kursu prze· kich, ktorzy nie zycz'l sobie nowycb akcyj, 
jednokrotuie daje si~ nczuwac brak towaru 85-120 гпыi' ха po1e8zuki 75-80; w ty- 8z10 а,,'а шi1iагду l'ubli, (о zoaczy sum~ wydalva(: jedynie obIigacye па odpowiednill 
i "е w dаlszеш na.st~pstwie 1)апдеl welo'l godniu drugim (lostawiono sztuki шatе, wi~ksZ'l, лii kOl1trybucya zaplacona Niem- .Ul1l~. 
ozywil si~ niemalo. W tygodniu оЫе- przewainie t. '. bes"rabskie, _а kt6re pla. СОIII p"zez Frauc~. cltan ten jednak t1'W3 а) W се1и p1'zeprowadzenia p1·ojek!oll·a· 
glуш sprzedano tutaj welny polskiej prze· сапо 85-110 гв. Skбгу drogie; '" tygo· dotyczas, ponielvai owa дергееуасуа rubla nej kошЫnасуi wykupu, wszystkie ko1eje 
8z10 120 ctr., z tego до Тошаszоwа wetl1Y d"iu рiег,vszуш placooo 14-17 1'8., za kredytowego kosztujo RosYIJ blizko шiliоп l'osy:iskie na1ezy pol'lczyc w jedno nieroz· 
bardzo cienkiej. 2(} ctr. ро 106 tal ., cien- sk6ry z Po1eszukow 10-11 гз. Poza о· l'UbIi dziennie, czyli '/3 l1Iiliarda (blizko) dzielno towarzystwo rosyjskicl1 dr6g zela. 
kiej, а1е Zle przyrzqdzonej 36 ctr. ро 86 bг~bem targu praski"go sprzedawano sk6· rocznio. Со ао zupelnej niel1loiliwo§ci wY· zпусЬ panstwowycl., а дziаlа1поs6 ооио:! 
tal., cienkiej dobrej 30 ctr. 1'0 90 (n1., i гу baranie i ciel~. Miejscowi garbarze trzYll1ania w родоЬпусЬ stosuukach б11ап· okre§\iC tak'l ustaw,!, kt6rahy zapewni';.la 
pi~knej _е sk6r 18 ctr., - а до l.odzi zakupili 13,000 sztuk sk6r cie)~cych ро гБ. sowyc11, niell1a l'ownie;; гбzпiсу opinij i r .. ~(lowi glos rozst1'zygajllcy ,уе wszelkich 
welllY grubej 20 ctr. \Velny rosyjskieJ 19 _а рна., 4,500 ро 22 Г8., ЬЮ'аl1iсh hisz· klvestya polega lIа tem: jak i 'а рОПlО~ 8p1'awac1l, dotyc,,!cycll utJ:Чll1апiа i z .... z'l· 
(pe1'egonu) вргхеаапо до TOlllllszowo 240 panskicb pro"'incyooa!nych 1,000 sztuk ро czego szukac wyj§cia z obecncgo trudoego аи dr6g ielazDJcll, tudziez 1101'1l101Vania t,,· 
р., а до Zgie1'za 120 р. ро гБ. 21 _а pud. ГВ. 1 sztuka, litewskicb 2,800 sztuk ро гв. роlо?ел iа. гус, stanowi'lcych istot~ гисЬ" kolejowego. 
Р1'ОО' tego 300 kашiеl1 i welny garbarskiej 8 kop. 85 десЬег. Skб1'У wygarbowane, ;Ш. Ь) Орг6сх tego towarzystwll. l11 a.j 'lC~IUU 
zakupiono ао zagranicy ро rs. 4'1. pud. шiаlу рору! аоьгу i utJ:zymywaly siIJ w si~ lltworzy6, powierzone b~д,! bndowy по· 
Duzo welny, przewazlJie l'osyjskiej, zakopio. сепас!! teш latwiej, "е w 1l1iastacll prowill' Rosya ша IviQc przed Bob~ dwa zadllnia wych 1inij gl6wnych, odga/~zieil, linij до· 
по до Тошaszоwа w Bialymstoku, а l11ia· СУОПalпуС11 zap1'zestal10 wyprllwy sk6r', z eko'lOlНiczne, пiесiсгрiljсе zwloki, pozosta- wozOWYCl1 i elewato1'6w, wedlug ,,' slmzб"'еk 
nowicie шоjki рiеГI\'szогz~dпеj 150 р. ро powodu wysokich сеп sk6L' surow)'ch. j'lco "о воЬ,} w 1,!cznoscl, од ktбгусh roz· i zq,dail rZljdu , Ье. szczeg61nego udzie1eu ia 
сз. 35, poiiledniej 240 ро гз. 24'/. i 280 р. Ifel//o. Poznan 4 l11tego. W tygodtliu Iviqz"nia za<lowa1niaj'lcego zaleiy l'Zeczywi- gWal'ancyi dochodOIV z зот I1 zytycll, "lе 
peregonu ро 21 гз. _а риа. Z boze. ie- uЫеglуш ba1'dziej jeszcze zwi~ksZ)'/a si~ iicie са/а budowa pa6stwa i warunki da!· род warul1kielН, 'е zагбlVПО IVydlltki, jak .i 
zoaczny dоwбz zbo:!a wy8tarczat zupelrtie cisza па targu tutej8ZУШ, а Iviаdошо§с i szej jego pomyii1nosci, а mianowicie: dochody z nOlvych Ul'щdzе6 zapisy,val1e Ь~-
00 pokrycia slabego zapotrzebowania. Се- nadcbodz'lce z innych гупkбw Ivelniaoycll 1) 1JpOl'zljdkolval1ie spraw kolejowycb i dl} l1а rachunek og61"y wyzyskiwanej sieci 
оу trzушаlу si~ stabo i tylko dziIJki sil· nie dajlj zаdпеj nadziei rychlego o7.ywie· ug1'untowanie ich па zазадасЬ 'lOгша1пусh, kolejo,vej i "е rzq,d nie b~dzie Пa.l'аZопуш 
niejszemu wywozowi до Szl'lzka, zасhОlшlу nia si\} iпtегеsп. Zapasy tutejsze s>1 jeszcze z"r6'VIlO pod ,,'zgl~dem zarz'ldu linij juz I z tego powodu па iadue wydatki ani до· 
роziош prawie лiе zlQieniony. Pszenica bardzo znaczne, wупоsщ со паjшпiеj 10 istl1iеjчсусh, jak i (усЬ, ktore b~д,! w przY' 1 platy. 
podroiala о 5 kop., о ty1cz stanialo zyto, tysi~cy ctr., przyczel1l lууЬ6г oie pozosta- szlosci zbudowane; W zwillzku 'е zjеdпосzепiеш wszystkich 
owies podskoczyl 15-20 k., j<:CzlOien i wia nic (10 iyczenia. W lаЗсiсiеlе sklаdбw 2) Usuni~cie strat, jakie ponosi panstwo / dr6g zelaznych w jedno towarzystwo, хе 
groc1! Ье. zшiапу. Placono ,а: p8zenicc tutejszych IV zakupach okazujq, s i ~ доэус wskutek ш"lеj II'urto§ci гоЫа kredyt(jwego. wzg1~du па бпапве pa6stwa, na1eiy przed-
wyborowq 6.40-6.80, biaJ'1 6.25-6.40, ргzуst~р"ушi i przyjo:1iby nalvet l1iisze се · Ро rozwaieniu tego, со zгоЫопо w in- si~wzi'lc nasLIJplljq,ce ii1'odki: 
pstr~ i доЬг'l 5.70-6.15 огdУПЮ'уjп'l 5- пу, gdyby si\} znaleZli powaini nabywc)'. l1ycll paustwac11 w warnn:Cach родоЬпусЬ i с) 1. Zaliczyc ао pie1'lviastkowych ko-

Bnddhaizm Ghrzescianstwo. 
--<D>-

(Dalszy ciqg - fJatl'z Н/·. 30). 
Na (ет k06czy autor przeg11}d гБZlliс, 

dzielllcy оЫе religie i zwraca si~ do родо · 
Ъienstw, kt6re r6wniei dadzl), si~ sprowa· 
dzic до jednego, zasadrticzego, родоЫе6-
stwa. Podobienstwo to leiy w ~ieniu до 
idealu. I dea.lizm teu шз. podniesc ducba, 
oczyscic serce, wyzwoliC cialo. Dlj,ienie w 
nazwat Chrystus .K1·61estwel1l Boie1n,· а 
Видда - r.Nirwan~.' 

Kr61estwo Вoie jestto ludzko§c i dealna, 
w kt6rej al1i grzechu, ani niesprawiedliwo· 
sci niema, ale w niezm'lconYID blasku ра· 
nuje stuszno§c, czystosc i milo§6. Identy
czne znaczenie posiada Nirwana, со до 
kt6rej panujq w Europie Ьагдхо fa.lszywe 
poj~ia i to nietylko .ru~шу publicznoscil} 
wоgбlе, alе nawet §г6д nczonych, jak Внг· 
nonf, Корреп, Saint·Нilaire, W eke1·.-Nir
уаnа, podlug nich, to zaga.szenie wszelkiej 
iskry istnienia, znicestwienie zycia. Nie
wq,tpliwie , etymologicznie lNir·va,"a (юоlt
pierw. wiac,1la-suffiks imieslown biernego cza
во przeszlego,ml'-narost oegatywny)- znaczy 
doslownie to, со rozwiane, zаgазzопе. Ale 
с6" та Ьус rozwianem, (zagaszonem? Nie 
zycie, ani istnienie, gdyz jako postulat ш)
ralny byloby to оопsе:rsеш - ale owe па
mi\jtno~ci zwierz~ce, owe dzikie i'ldze, ktб
се cZIIsto ргzеszkашаjl} czlowiekolvi pie1IJ' 
gnowac prawdziwie ludzki~sily j?go duszy 
i ciala, kt6re czIIsto przeszkadzaJ'I шп roz
wijac takowe, inne.ru s!owy - jestto znisz· 
c~enie zmystowo§ci i egoizmu, kt6re nie ро-

zwa1aj'l ludziom widziec рга,Уду i czuc "а Joslenne 'е slvej r~ki, i d'lz ku Nirwanie, роwi~гzсl!Оwпуш ty1ko ich szacunkiem. Za 
bIiinich. Dawid w SWCIO dziele ,011 Вид- ku spokojowi. kazywali wszelkiej chlViejno§ci, wszelkiego 
dism' m6wi: "Ni1'wana jest zаga.szеniеш l 5) Kto jest lQу§l'1 bogaty, ten jest bliz- zboczenia w prawo lub lewo. 
tych grzesznyc1!, poi'ldliwycll sil ducha i ki Nirlvany. - ,Nie 1lI0iecie slпiус гаzеш Bogu i 
вегса, ktбге (zagaszenie) w zl,i'lzkll Z wie1- ' 6) О Bhikkus, wypr6iuij LIJ t6dk~; ЬО- Машmопоwi.' 
kq tajemniC/l Кагта, stanowi podstaw~ оа· . dzie szybciej plyn~la. Gdyii strzq,snql _е - ,.Te_li ci~ prawa r~ka twoja gorszy, 
ro(lzen ia osobuika." 'siebie naO\i~tnoiici, podl}zysz до Nirwany. odetnij jq, i zarzuc precz од siebie, а ies1i 

Dzilvnll niew'ltp1iwie wyda .iO rzeczq, "е , Z Ivyiej przytoczonego widac, ,е Nirwa- ci~ prawe oko twoje !(orszy, wYflvij j e i _а
wyiej wZl11ial1kowani uczeni doszli до tak па tlie jest Ьу"аjшпiеj unicestwieniem, zni- rzuc je od siebie.' То bezwarunkowe pod
opaczn~go poj~cia о Nirwanie, skoro spoj . : ~zczeniell1, а1е rzeczywistem доЬгеll1, wysO· danie si~, to doskona.le zaparcie si~ па 01-
rzушу, ,е l1а szlllchetnq fJoosemnq /iJ'og" ki11l ideal .. U1, до kt6rego dlj,zyc powinni tarzu obowiqzku, (о udnclJ.ownione . dчZе· 
до niej prOwadzllC/l. ! "szyscy 1uШiе. Jestto spolloj lOelOllelrm!/, nic до Krolestwa Bozego, kt6rego Je-

Wskazal jq, Budda w kazaniu swojem I jak go роjшujе Bunseo, slbo tei glebok/' zus tak praguie, jestZe CZCI!l iпnеl!l, jak 
w Вепагев па Ыidаgауа. I ci8za duсlш, jak jq rysuje Oolebrooke. Мо- Ni1·wan.}, kt6rq, Buddq, zwiastowat? I stota 

Kazanie to sanskryto10gorn ,папе jest ;;е. Ьу'о.. ,р J,1uzniejsi. my§lici~le Itaki~ wl~- je8t tasal11a, ty.lko. forrna il1na. R67.n~cIJ 
роа nazw'l Dhаша·саkkа·раvа Hana·sutta i §Dlе NlГlvаще naда11 .. znaczeDle, Ja~ JIj, P~J ' for~y lat~o oUJa§nrc шоZпа. I?rzez Гбi~IС~ 
dzi§ jeszcze I' rzez buddyst6w l'б"пiе czczo- ' ШUJI} ВШ'l1оuf 1ub Кореп; ale m!s~rz Dlе lndow, §год kt6rycl! te re!lgle .WykW1tly. 
пе, jak ,Ojcze пазz· p"zez c1!rze§cian. osoo. / tak pOJ шоwаl (~ zas,,;d~ . Ozyi tWlerdze- . My~1 о .nadchodz!!~l1l K"olestwle Во~еl1l 
Iva jego po1ega па pot~pieniu dw6ch osta- 11Iа Dunsa ~zkota 1ub. l .ппусЬ scho1a.s~yk~w Jes!' treiicl:), w1elu pl.SIU sL,,;rozydolVsklCh, 
tecznosci: a.scetYZl1lU i mаteгуаlizшu :l.ycio- "'\ ШI""оdаJпе dla kosclOla chrzesClansk1e- Ноге Jezusa poprzedzlly. N lrWanl\ za§ па
Ivego i wskazanie drogi prawdziwej, szLa· go? . Nirwaua jest zuреln~ш зато~о· ре.lпiз. catlJ, literatur~ indyjsk~ przed przy~
chetllej рооsе1ll1Щ! d/'оцi, odkrytej jJrzez Та· i Zl1аПlеll1 • па oltarzu nasze~o Idealnego 'у- iiClem B1lddy. W starych ks.~g~ch. J:!ra~~
thagata. Oto jeJ podstawy: I p1'awy ro,s'l' i wota, lIIog1bYl1l rzec.- .c1lj,gll} ватооБаг,! n6wz NI1·wana. oznacza ,,:yzwo1eDle 1 p~koJ. 
dek, - pralve d'lienie; pralva ШОIV1\, - , ~ оЬес tego, со ,а na.J§wH~t~ze. д1а пав uw,,;- Pomewai ?baJ .pror?cy, .]ak wszyscy w!elc'
prawe zachowanie si\}; 1I1'alve iycio, - рга' l z~IIIY, . J ezus na~azal to Ш.ОIV1'lС: ,szukaJ. !lu.dzle, byl1 . dZle6nll ~wego l~du, przyjlJ,' 
wa ргаcn.; prawa uwaga, - prawa lПу§l. , ?lе l1uJprz.6d K1'0lestwa I!.0zego, а wszystko W1\}C J ezus zydo~sk'l. !дe~ Krolestlv!!, Boze-

Oto jest, о Bhikkus (§wi~ty) Olva (l l'oga I "ш е b~zle wa~". danem:. Bylo to, we· go, ~ B~ддa - lDdYJskq ,авадо N,rwan~. 
posrednia, со te dwie ostatec,nosci 1:1. dJllg. шеgо, w.1\Z01e~SZe, DlZ lПу~1 о tеш ,~o Oh:\J . ~l deal1zowa11 swe narodowe my~ll, 
mie i prowadzi до zupelnego spokoj u до b~dz 1 ell1Y Je(111, р111, lub w со B!~ рrzУОШJе- Sll'e§C111 W SObl8 swe narodowe d!!zenra. 
Ni1·wany. .' I jешу. ~Hy go pe"ien 11110dzieniec, kt61'y Ni~jeden przed .nimi to"sa!"o przeczulva.l, 

Oto zdania z . D ha шшараdtl.ш ' I\'YJ ~ te: j Ivs7.ystkle ргzуkаzаша Boze wypeln lal, ру. 001 tylko nad"l! tym рОJIIСlOШ fогшу ok1'e-
1) Cierpliwo~(:-jest naj,,:yisZ'l NiГlv"ШI, I tal, со ша poczq~,. ab~ ot1-zyma6 Kr61estwo В1опе. , 
2) .01 СО duzo 111y§11l; С,, со rozw'JuJ'! N1elJl e8~le, odpow1edz1~1 ти Jezus: ,а.Ьу Na tem k.onczy auto1' paralel~ Kr6.1estwa 

ci'lgle rozumnlj, dzialalnosc - dosL!!pil} (е- / IVSZYSt~l" boga?twa s'!oJe spr~cdal, . а ble- Bo.ze~o z N1~wanq. Jako zak?nczerue, ро
go najwyzszego szczoscia. dпуш ! spragOlOl1YD~ Je oddal. Gal111 tych, daJe Je.szcze J~den .dow6d przec1",ko bI~due-

3) Zdl'olvie jest najlvi~kszYIJl zyskiel11) ktбl'ZУ onqc, poza В1еЬ1е pat~z'l 1 tycb, k~6- ~o POJ~lIowanlU NI.rwany. -\ow6d ten za
zadowolenie najlvi~ksze lll bogactlvelll, ufn~§c г1.У .baclQ, ".а zlНarly~h, а ~ywych zаOlе~ w.'e.'·a S l ~. w m:rlO§~1 bu~dyst6w ~u \vszel· 
najlepszYl1l przyjacielelD Nirwana najw!~'1 dbuJl!. -!C"otko 1116w1'lc, аПI Jеzпз, аDl k1eJ formle :l.YJqceJ. Milosc ta Dl6 p()zwa· 
kszq, radoSciq,.' Budda D1? zadawalnia~i s i~ polowiczn~ оба- la il1l najmniejszego stworzenia zabic. 

4) Odrzu6 precz nami~tnosci, jak lotno r'l, polowlCznem uzпашет pra.w Вozych lub (Da18Zfj ciqg na8tqpi). 

. ~.~. . -.,--, - ' 
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ncmi skarbu i Sl\ przeznaczone na pokry. I 5.50; żyto wyborowe 4.65-5.10, średnie Sprzedano tylko kiJka mniejszycb partyj kl6re z środków użytych najłatwiej i naj. 
cie tego długu specyalllego.' To włllcze· 4.20-4.35, ordynaryjne do 4: jęczndeil wy· lepszej welny tkackiej i sukienniczej fa· skuteczniej zastosować dadzlł sill w Ro
nie długn za uwłaszczenie i poboru rat na· I borowy 4.50-4.65, średni 4-4.20, ordy. br kantom z Łużyc i Saksonii; płacono za syi, - przy uwzględnieniu jej ustroju pań. 
leżnycb od włościan do budżetu zwykłego naryjny do 3.75; owies 3-3.45; grykę welnę tkacklł przeszlo 50 tal., za sukien· stwowego, - dochodzi się koniecznie d 
państwa jest bardzo sluszne. Stanowi ono 4.30-4.65; groch polny 4.60 -6.. cukrowy niczą przeszło 55 tal. Oprócz tego partYll głębokiego przekonania, że dwa wspomnia. 
niezaprzeczony postęp, ponieważ bardziej 7.50-8.50, fasolll lO-II; kaszę jaglanlł I welny jagnięcej zakupili fabrykanci mar· ne zadania: kolejowe i finansowe, tak ważne 
niż dotychczas ustala jed~ostajność wyd .. t. 1.15-1.35; olej rzepakowy do 5, I~iany do ch!jscy po ni.e spelna 50 tal. N~ pro win· i niezbll~ne dla pomyślności i rozwoju Rosyi, 
ków I dochodów. Stało SIę ono nawet ko- 5.50; kODlCZynę czerwon,! 32, bla/,! 40. Cl'I vanuje w 111teresach zupełna CIsza, gdyż dadzll Slll w naJ doskonalszy spo ób rozwią' 
niecznem. Najjaśniejszy Cesarz Aleksan· W końcu tygodnia nu. targu prazkim pla. IInhywców mgranicznych brak zupełnie; o zać. przez wzajemne ich połll~zenie. Ta. 
der m, powodowany chllciq, ułatwienia wło- cono za: pszeniC\) wyborowl\ 100-105, śre· kontraktacb nic nie slycbać, właściciele kie rozwiązanie powięl<szy zarazem dobro. 
ścianom uiszczenia si~ z zobowiązań, chciał dnią 96-99, ordynaryj n,! 83-92; żyto stawiają Ż'ldunia tak wysokie, źe zakupy byt pallstwa, będzie nowym hodźcem do 
zarazem uczynić im ten ciężar znośniejszym. wyh. 84-85, średnie 81-83; jęczmień wyb. Sił niemożliwe. rozwinięcia jego sił intelektualnych i ma. 
Ojciec obecnie panujqcego Monarchy naka· 84---88, ord. 76-88; groch 78-85; kaszll Wegiel km/lieJ/lI!I i iewzo. Z Szll\zka teryalnych. Wspólne rozwulzanie obu wspo. 
zał zniesienie podatku od soli i przeobra· jaglanIl wyborow,! 115-135 . !\lqkę na· Górnego donoszą: Z ustaniem mrozów, mnianych zadnń, w sposób poniżej wska. 
żenie podatku pogłównego . Najjaśnieszy bywano głównie na mace; c~ny nie zlllie· zbyt węgla kamiennego, w ostatnich cza· zany, nie wzbudzi żadnego niezadowolenia 
Cesarz Aleksander III w dalszym ciągu nione: 8--8.50 za '/0' 8.50-9.50 z:\ ' /., sach haruw rozległy i ożywiony, zaczyna żadnej nieufności co do przedsięwziętych 
stosujqc ten systelU, rozkl\zał zJllniejszenie 10-11.50 za ' /.; 'lo zagranicznn 14.50-15, wchodzi ć w okres Illniej pomyślny . Jeźeli środków, - przeciwnie, spodziewać się mo. 
skupn od włościan, co stanowi 12 milionów od I 14 i 14.50; krupczatka I \I-lO, li 10- dłużej potrwa łagodne powietrze, potrzeba żna, że znajdą one jaknajsympatyczniejsze 
r. 1883. W r. 1883 i 1884 pokryto tę su· 11. Wskutek prośby właścici eli mlynów będzie nietylko ograniczyć produkcyę, ale i przyjęcie, gdyż celem ich jest ekonomiczny 
mę podniesieniem nagrornadzonych w ban· rosyjskich, zaniesionej do ministeryum o ceny obniżyć. Dotychczas ceny nie uległy dobrobyt Rosyi, powiększenie skarbu pnil' 
ku państwa funduszów; jednakże 3 miliony obniżenie taryfy dróg poluf\niowo zacho· z",iauie. Na targu snrowca w styczniu stwa, a uie wiodll do niego przez pod wyż. 
trzeba bylo przyjqć na lachunek skarbu. dnich dla mq,ki przewożonej do Królestwa, obrót był o tyle tylko ożywionym, iż zdołał szenie jakichkolwiek podatków, przez na· 

l·go stycznia 1883 pożyczki pochodzące tutejsi mlynarze robill równie? w Peters· zapobicdz gromadzeniu 8i~ zapasów. Ta· kladanie nowych ci~żarów, lecz wypłynll z 
z wykupu grunl6w wlościaflskich wynosiły burgu starania o obniżenie taryfy dla milki kowe powiększyły si~ nieco tylko w tych bogactw krajowego przemysłu kolejowego, 
781 mil. rubli, w ciqgu roku powiększyły pszennej, przewożonej po drogach głównego I hutach, które nie potrzebujllc sill spieszyć które si~ zjawi,! bezzwłocznie same przez 
sill o 45,794. l·go stycznia 1884 stanowily towarzystwa, o jednll tylko klas~, to jest, I ze sprzedażą, mogll oczekiwać lepszych cza· się, po przekształceniu tegoż podług no· 
już 826,893,000. Tak znaczne zwillkszenie z 3 na 4. Oprócz tego kilku znaczniej. ' s6w. Dotychczas cena surowca pud/owego wych ZAsad. 
spowodował 1Jkaz Najwyższy z 28 grudnia 8zycb mlynarzy podjęło starania o pod. rzadko kiedy była wyższlł od 5.15 do 5. 20 Naleźy przedsięwziąć najknajrędzej co 
1881 r., mocą którego wszyscy włościanie wyższenie cta od no:),ki zagranic-znej, wyno· m. W walcowniach żelaza interes rozwija nastllpuje: 
gubernij wielko i mało-rosyjskich, którzy 8zqcego ob~cnie 10 kop. od puda w złocie. sili z ożywieniem, przyczcm ceny trzymajq, Wykupić wszystkie koleje od towarzystw 
jeszcze pozostawali IV czasowej zależoości od O u k i e r przyjmowano znowu spokojnie, się sL'Lnowczo mocniej. Cena zasadnicza istniejących obecnie, do czego nie potrzeba 
właścicieli, zostali uwłaszczeni z dnieno l w miejscowych ilościach; w sprzedaży CZ'l' j grubego żelaz" sztabowego wynosi smle 11 I wcale pieniędzy, tylko wywiany części pe· 
stycznia 1883 r. Uesarz umorzyl okolo 12 stkowej I?lacono za Hermanów, Oryszew, mar. I woych papierów na inne,- w szczególności 
mil. podczas koronacyi. W 1883 r. pokry· Leonów l Elibietów. po 3.50, za Łubn~ I ----- zaś pozostauą niezmienione obligacye, wy· 
to 42'1. mil. czyli 2,250,000 więcej niż w 3.45, za IOne marki 3.45-3.41; za kostkl PRZEMYSŁ I HANDEL pnszczone przez towarzystwa kolejowe na 
r. 1882. przy zamknięciu rachunków z ro· elżbietowskie po 3.50, za inne 3.45; za • SUDlę okolo miliarda rubli metalicznych; do 
ku 1883 niedobór wynosił 18 mil. rubli, mIlczkIl 2.85-2.87'/, za kamiefl 24 f. . . ' wykupienia akcyj rozmaitych towarzystw 
Rumli wzgl~dnie niewielkI!, jeżeli zważymy, Okow i ta znajdowałl\ się w polożenił! PrOjekt odkupu rosyjskich drog żela- kolejowych wartości ogóluej 400 milionów 
że cała operacya trwa już 20 lat z górll. bardzo niekorzystneIII, w Rkutek licznego znych i zwrotu rzadowi ciążących na rubli met. potrzeba: przy uwgl~dlJieniu ter-

(Dokol!euuie l/U8Iqpl). dowozu ceny obniżyły si~ na 2.41-2.43 za na nich ' długów minów wykupu linij kolejowych określo· 
garniec l 7.41-7.47 ' za wiadro. N aCta . nych w ustawach i koncesyach, korzyści, 

\1prawozdania targowe. amerykańska bez zmiany 7 kop. zu funt. s. J?olako"O!T.... jakie przynoszq, akcye i ich kursów giełdo. 
l) Za rosyjską braci Nobel żlldajq, rs. 1 kop. wych, takowe ocenić dokładnie a nnst~pnie 

30 t odbiorem na Pelcowiźuie; firma kon· n. porozumieć się ostatecznie z tował·zystwa. 
Targi lCa1'8ZaIJJ8kie. Sprawozdanie tygo· knrencyjna ofiarownła w małych beczkach Od roku 1877 trwająca deprecyacya ru· mi kolejowemi co do wymiany I'Ozmaitych 

dniowe (do dnia 7 lutego). Welna. 'rka· po 1.32 za pod z odstawą. Bydla dowie· bla kredytowego i powstające ztlld niedo· ich akcyj na akcye, lun w części tylko na 
niny z Tomaszowa i innych miast fabrycz· ziono w ciągu dwóch ostatnich tygodni bory w budżecie państwowym, które wy· akcye, a w części na obligacye towarzys. 
nych w większej ilości odchodzq, do Oggar· ogółem 3,120 sztuk czyli o 398 więcej niż wolały cały szereg pożyczek, zaj muje w pe· twa zjednoczonych dróg żelaznych rosyj. 
stwa, a że przytem liczba fabrykantów po· w poprzednich dwóch tygodniach. Za sztu· wnej mierze pailslwo. Przez ten czas bo· skich, przyczem na zaspokojpnie tych w.zyst. 
mniejszyla się znaczuie, nie dziw, że nie· k~ opasowl\ płacono w pierwszym tygodniu wiem Rosya stracila. na zniżce kursu prze· kich, którzy nie życzll sobie nowych akcyj, 
jednokrotnie daje s ię uczuwać brak towaru 85-120 rubli, za poleszuki 75-80; w ty· szJo dwa miliardy rubli, to zoaczy sum~ wydawać jedynie obligacye na odpowiednią 
i że w dalszem następstwie handel wełnll godni u drugim dostawiono sztuki m ale, większll, niż kontrybucya zapłacona Niem· sumę. 
ożywił się niemało. W tygodoiu ubie· przeważnie t. z. besarabskie, za które pla. rOili przez Francę. dtan ten jednak trwa a) W celu przeprowadzenia projektowa· 
głym sprzedano tutaj wełny polskiej prze· cono 85-110 rs. Skóry drogie; w tygo· dotyczas, ponieważ owa deprecyacya rubla nej kombinacyi wykupu, wszystkie koleje 
szlo 120 ctr., z tego do Tomaszowa wełny dniu pierwszym płacouo 14-17 1'8. , za: kredytowego kosztujo Rosyę blizko milion rosy:iskie należy połllczyć w jedno nieroz· 
bardzo cienkiej. 20 ctr. po 105 taL, cien· skóry z Poleszukow 10-11 rs. Poza o· rubli dziennie, czyli '/3 miliarda (blizko) dzielne towarzystwo rosyjskich dróg żela. 
kiej, ale źle przyrządzonej 36 ctr. po 86 brębem targu praskiego sprzedawano skó· rocznie. 00 do zupelnej niemożliwości wy· znych państwowych, a działalność teuoż 
tal., cienkiej dobrej 30 ctr. po 90 tnL, i ry baranie i cielęce. Miejscowi garbarze trzymania w podobnych stosunkach finan· określić takll ustawą, któraby zapewni';.ła 
pi~knej ze skór 18 etr., - a do Łodzi zakupili 13,000 sztuk skór cielęcych po rs. sowych, niema również różnicy opinij i rZl~dowi głos rozstrzygający we wszelkich 
welny grubej 20 ctr. \V ełny rosyjski ej 19 za pud., 4,500 po 22 rs., baranich hisz· kwestya polega na tem: jak i za pomoC/l sprawach, dotYC"lcych utJ:qmania i z .... z'l· 
(peregonu) sprzedano do Tomaszowo 240 pańskich prowincyonalnych 1,000 sztuk po czego szukać wyjścia z obecnego trudnego du dróg żelrumych, tudzież normowania t,,· 
p., a do Zgierza 120 p. po rs. 21 za pud. rs. l sztuka, litewskich 2,800 sztuk po rs. poloi.enia. ryf, smnowil\cych istotę ruchn kolejowego. 
Prócz tego 300 kamieni wełny garbarskiej 8 kop. 85 decher. Skól'y wygarbowane, ;m. b) Oprócz tego towarzystwu. llIa.jllc~lUu 
zakupiono do zagranicy po rs. 4'1. pud. mialy popyt dobry i utrzymywały się w się utworzyć, powierzone będq budowy no· 
Duźo wełny, przeważuie rosyjskiej, zaknpio. cenach tem łatwiej, że w miastach prowin. Rosya ma wiQc przed su bił dwa zadania wych linij głównych, odga/ęziell, linij do· 
no do Tomaszowa w Białymstoku, amia· cyonalnych zaprzestano wyprawy skM, z ekonomiczne, niecierpiące zwloki, pozosto.· wozowych i elewatorów, według wskazówek 
nowi ci e mojki pierwszorz~dnej 150 p. po powodu wysokich cen skór snrowych. j'lco 1.0 sobl} w ł'lcznoścl, od których roz· i żq,dail rządu, bez szczególnego udzieleuia 
rs. 35, pośledniej 240 po rs. 24'/. i 280 p. Wełna. Poznań 4 lutego. W tygodniu wiąz"nia zadowalniajllcego zależy l'Zeczywi· gwarancyi dochodów z sum użytych, ale 
peregonu po 21 rs. za pud. Z boźe. ie· ubiegłym bardziej jeszcze zwiększy/a się ście cala budowa państwa i warunki dal· pod warunkiem, że zarówno wydatki, jak .i 
znaczny dowóz zboża wystarczał zupełnie cisza na targu tutejszym, a wiadomości szej jego pomyślności, a mianowicie: dochody z nowych urządzeń zapisywane bę
do pokrycia słabego zapotrzebowania. Ce- nadchodzllce z innych rynków welnianych 1) 1Jporzqdkowanie spraw kolejowych i dą lIa rachunek ogólny wyzyskiwanej sieci 
ny trzymały si~ słabo i tylko dzięki sil· nie dają żadnej nadziei rychłego oiywie· ugruntowanie ich na zasadach normalnych, kolejowej i że rzq,d nie będzie narażonym 
niejszemu wywozowi do Szlllzka, zacho,mly nia sill interesu. Zapasy tutejsze s'l jeszcze zarówno pod względem zarzlldu linij już I z tego powodu na żadue wydatki ani do· 
poziom prawie nie zmieniony. Pszenica bardzo znaczne, wynoszl! co najmniej 10 istni ejących, jak i tych, które będl} w przy. I płaty. 
podrożala o 5 kop., o tyleż staniało źyto, tysięcy ctr., przyczem wybór nie pozosta· szlości zbudowane; W związku ze zjednoczeniem wszystkich 
owies podskoczył 15-20 k., jęczmień i wia nic do życzenia. W la§ciciele składów 2) Usunięcie strat, jakie ponosi państwo / dróg żelaznych w jedno towarzystwo, ze 
groch bez zmiany. Płacono za: pszenicę tutejszych IV zakupach okazuj q, się dosyć wskutek małej wartości rubla kredyt(jwego. względu na finanse państwa, należy przed-
wyborową 6.40-6.80, bial'l 6.25-6.40, przystępnymi i przyjęliby nawet niźsze ce· Po rozważeniu tego, co zrobiono w in· si~wzillĆ nasllJpujq,ce środki: 
pstrę i dobrll 5.70-6.15 ordynaryj nil 5- ny, gdyby się znaleZli poważni nabywcy. nych państwach w warun!cach podobnych i ej l. Zaliczyć do pierwiastkowych ko. 

Bnddhaizm GhrzeŚciaństwo. 
--<Q>-

(Dalszy eiqg - patrz Nr. 30). 
Na tern kończy autor przegląd różnic, 

dziellłcy obie religie i zwraca si~ do podo· 
bieństw, które również dadzą, się sprowa· 
dzić do jednego, zasadniczego, podobień. 
stwa. Podobieństwo to leży w dążeniu do 
idealu. Idealizm ten ma podnieść ducha, 
oczyścić serce, wyzwolić ciało. Dążenie w 
nazwał Chrystus .Kr6lestwem Bożeln,· a 
Budda - r.Nirwanlł.' 

Królestwo Boże jesŁto ludzkość idealna, 
w której ani grzechu, ani niesprawiedliwo· 
ści niema, ale w niezmllconym blasku pa· 
Duje słuszność, czystość i miłość. Identy· 
czne znaczenie posiada Nirwana, co do 
której panują, w Europie bardzo fałszywe 
poj~ia i to nietylko lniędzy publicznościll 
wogóle, ale nawet śród uczonych, jak Bnr· 
nouf, Koppen, Saint·Hilaire, Weker.-Nir· 
wana, podług nich, to zagaszenie wszelkiej 
iskry istnienia, znicestwienie życia. Nie
wq,tpliwie , etymologicznie lNir·va·ua (Da/t· 
pierw. wiać,1la·suffiks imiesłowu biernego cza· 
su przeszłego,lIIl'·narost negatywny)- znaczy 
dosłownie to, co rozwiane, zagaszone. Ale 
cóż ma być rozwianem, (zagaszonem? Nie 
życie, ani istnienie, gdyż jako postulat m,· 
ralny byłoby to Donsensem - ale owe na
milltności zwierzęce, owe dzikie żl}dze, któ' 
re cZllsto przeszkadzajll człowiekowi pielę· 
gnować prawdziwie ludzki~sily j?go duszy 
i ciała, które czllsto przeszkadzaJIl mn roz· 
wijać takowe, innelni słowy - jestto znisz· 
c~enie zmysłowości i egoizmu, które nie po· 

zwalajll ludziom widzieć prawdy i cz uć za JesIenne ze swej ręki, i dllż ku Nirwanie, powierzchownym tylko ich szacunkiem. Za' 
bliżnich. Dawid w swem dziele ,Ou Bud· ku spokojowi. kazywali wszelkiej chwiejności, wszelkiego 
dism' mówi: "Nirwana jest zagaszeniem I 5) Kto jest myślll bogaty, ten jest bliz· zboczenia w prawo lub lewo. 
tych grzesznych, pożlldliwych sil ducha i ki Nirwany. - ,Nie możecie służyć razem Bogu i 
serca, które (zagaszenie) w zwhlzku z wieI. ' 6) O Bhikkus, wypróżnij lIJ łódkę; bę- Mammonowi.' 
ką tajemnicą Karma, stanowi podstaw~ od· . dzie szybciej płynęła. Gdyś strząsnął ze - ,.JeŚIi cię prawa ręka twoja gorszy, 
rodzenia osobnika." 'siebie namiętności, podążysz do Nirwany. odetnij jq, i zarzuć precz od siebie, a jeśli 

DziwnIl niewlltpliwie wyda .ię rzeczą, że , Z wyżej przytoczonego widać, że Nirwa· ci~ prawe oko twoje gorszy, wyrwij je i za· 
wyżej wzmiankowani uczeni doszli do tak na nie jest bynajmniej unicestwieniem, zni· rzuć je od siebie.' To bezwarunkowe pod. 
opacznęgo pojęcia o Nirwanie, skoro spoj. : szczeniem, ale rzeczywiste m dobrem, wyso· danie się, to doskonale zaparcie się na ot· 
rzymy, że na szlllchetnq IJOósemnq tlrog" kim ideałem, do którego dążyć powinni tarzu obowiązku, to uduclJ.ownione . dąże· 
do niej prowadzącą. ! wszyscy ludzie. Jestto spo/(ój lOelOllelrw!I, nic do Królestwa Bożego, którego Je· 
Wskazał jq, Budda w kazaniu swojem I jak go pojmuje Bunsen, albo też głebokl' zus tak pragnie, jestże czom innem, jak 

w Benares na Midagaya. I cisza tluc/w, jak ją rysuje Oolebrooke. Mo- Nirwanll, którq, Buddq, zwiastował? I stota 
Kazanie to sanskrytologom znane jest że. być,. żp I?óźniejsi. myślici~le Itaki~ wł~. jest ta8ama, ty.lko. forma inna. Ró7.n~CIl 

pod nazwll Dhama·cakka·pava Hana·sutta i śnIe Nmvame nadali .. znaczeOle, Ja~ Ją P~J' for~y łat~o obJaślllć można. I?rzez róż~lC~ 
dziś jeszcze przez buddysl6w równie czczo· ' lIluJ~ Bumouf lub Kopen; ale mls~rz Ole lodow, środ których te re!lgle .wykwltły. 
ne, jak ,Ojcze nasz· przez chrześcian. 0800. / tak pOJ 1I10wał t~ zas3;d~. Czyż tWIerdze- . Myśl o .nadchodzą~lll Krolestwle Bo~em 
wa jego polega na potępieniu dwóch osta· ma Dunsa ~zkota lub. I.nnych schola.s~yk~w Jes!, treścl!ł WIelu pl.SlD sL3;rożydowsklCh, 
teczności: ascetyzmu i materyalizmu życio· s'l mlul'OdaJue dlu. kosclOla chrześclanskle· ktore Jezusa poprzedZI/Y. NIrwana, zaś na· 
wego i wskazanie drogi prawdziwej, szla· go? . Nirwana jest zupełn~m samo~o· pe.łnia calą, literaturę indyjsk~ przed przy~' 
chetuej poósemue.! dro/{i, odkrytej j,rzez Ta· i znaOlem • na ołtarzu nasze~o Idealnego zY· śClem B'lddy. W starych kSlęg~ch. łlra~~. 
thagata. Oto jej podstawy: I prawy rozsll' i wota, lIIoglbym rzec.- . clągłą samoofiarą, nów! Nu·wana. oznacza ,,:yzwoleOle l p~koJ. 
dek, - prawe dllżenie; prawa mown, - , ~ obec tego, co za naJśwu~t~ze. dla nas uw3;' Pomewai ?baJ .pror?cy, Jak wszyscy wlelc'
prawe zachowanie się; prawe źycio, - pra· , z~my . . Jezus na~azał to m.owląc: ,szukaJ·lln.dzle, byli. dZIećmI ~wego I~du, przyją,t 
wa praca; prawa uwaga, - prawa myśl. , ?Ie naJprz.ód Krolestwa I!.0zego, a wszystko WIęC Jezus zydo~skll. Ideę Krolest,vl!' Boże· 

Oto jest, o Bhikkus (święty) owa droga 11I1ne b~zle wa~n. danem:. Było to, we· go, ~ B~dda - IOdYJską zasadę Nlrwan~. 
pośrednia, co te dwie ostateczności la· dług. mego, w.nzOle~sze, ma my~1 o tern '!!O OU:\J . ~Ideahzowah swe narodowe my~h, 
mie i prowadzi do zupełnego spokoju do będZIemy Jedh, pIh, lub w co SIę przyodzIe· streŚCIli w sobłe swe narodowe dqżema. 
Nirwany. .' Ijemy. ~Hy go pewien młodzieniec, który Ni~jeden przed .nimi tożSa!l1O przeczuwal, 

Oto zdania II . Dha mUlapadam ' \\'YJ~te: j WS7.yStkłC przykaz3ma Boże wypełmał, py' 001 tylko nadah tym pOJlIcIOm formy ohe· 
1) Oierpliwo~ć-jest naj,,:yższll Nirwaną" tał, co ma począć, . ab~ otrzymać Kr61estwo ślone. , 
2) . CI co duzo myślIl; CI, co rozwIJuJ'! NlelJles~le, odpowledzl~ł mu Jezus: ,a.by Na tem k.onczy autor paralel~ Kró.lestwK 

cillgle rozumną działalność - dostąpią te. , wszyst~le boga?twa s,!oJe spr~cdał, . a ble· Bo.źe~o z NI~wanll. Jako zak?nczerue, po
go najwyższego szczęścia. dnyll1 I spragOlOl1yn~ Je oddal. Gam! tych, daje Je.szcze J~den .dowód przeCIwko bł~due-

3) Zdrowie jest największym zyskiem) którzy orz,!c, poza SiebIe pat~zlł I tych, k~ó. ~u pOJ~nowamu NI.rwany. -\owód ten za· 
zadowolenie największem bogactwellI, ufu~śc r1.y bacz,! ".a zlllarły~h, a ~ywych zame~ w.le.ra Sl~ . w m:lłoś~1 bu~dystów ~u wszel· 
najlepszym przyjacielem Nirwana najwI~'1 dbuJlł. -!Crotko mówIIlC, 0.01 Jezns, am klej formIe żYJqceJ. Miłość ta Ole pOzwa· 
kszq, radościq,. ' Bndda 1l1? zadawalnia~i si~ polowicznlł ofia· la im naj mniejszego stworzenia zabić. 

4) Odrzuć precz namiętności, jak lotno rll, pOłowlCzuem uznaDlem pra.w Bożych lub (Da18zg ciqg naatqpi). 
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szt6w kolejow)'ch wszystkie zaliczkj, wypla
ty i ",artoM wagon6w i БZуп: oddanych 1'0-
jеdу6сzуш lini0111 k~le~owYID w го~шаitlсh 
r1.noach, па zll0l6w1eOla rzqdowe I wszy t
ki" te виDlУ, Н6ге 1'0 skonsolidowaniu ро
Ivinny wynieM okoto 100 шШоn6w rubli, 
zamienjc па 51/. akcye tОWЗlozуstwа zj e
dnoczonych rosyjskich kolei pailstwoW)'ch . 

dobn:e, prawie bowiem wszystkie rz~y I bernj piotrkowskjej, majqca па celu juk Londyn 6 lulogo. Podczas wczorajszej au
krzesel i w znaczniejszej cz~ci loie byly najkon:)'strnejszy, iJe Illoino§ci, _Ьу1 produ- kcyi па weln~ сеnу utгzушаlу si~ Ье. 
zaj~te, а jui со do gornej sfery, to ta Н- kt6w i zakup narz~<lzi rolniczycl. lub in- zmiany. 
ter"Jnie by1a nabit.,!. Jest tei nadzioja, "е ПУС]I w rolnictwie potrzebllych рn:еdшjо- -t •• dyn 6 lul'8.. Wykaz banku pan,twa ( .. 
ci, ktor~y n~ieli sposobno§c podzi\\'iac "rty- t6\'l. . Wla§ciciele 7.ie,."scy, ni~ posiudajqcy tу.Щсасl. fant6W' • .wr!ing6W'). C.lkowit. re.er
s~ \1' n1edz1el~, kt61'zy Sl~ przekonnli о WI~J nad 600 1Il01'guW orneJ Zlellll, pluClj, wa ЩU 6 (рго)'Ь. 48); по1] wol>iegu 24,510 (Prz1b. 
nieslJOiytei pl'uwdziwie sile I\1'tyzlOu tego I'ocznie I·S. 25', zasobnieisi zaS w tуш wzglp- ~Ы); .ар .. у w got6wc<o 22,646 (przyb. 302); portr. 

J '" 2O,69~ (00)'10 б;i9); .aldo prywat •• 22,1141 (ОО110 
tak шtо<lеgо ,Iucbem st""C<l, (1"'" Rycl!tel' dzie rs. 50, celem koszt6w ,,,llOit1istracyj- 1,681); ,.!до раозtwow. 7,118 (pr.yb. 1,126); r.zerw. 
Нсц 65 lat zycia)-ze ci clt~tt1ie po§piesZ!j, lIycll. Na gt;,wпеgо kierownika \ууЬгапо uоtl3,~б2 (pnYb.I68); ubezpiecZ8Ol. r",!dowe 15,664 
па nl\st~pne pI'zedstawieuiu, "Ьу si~ ""ра- р . J6zefa Jezjorauskiego, ktОl'ешu дод8ПО (00' ..... а.у) , 

(/) 2. Zalicz)'c do pierwiastkowycb ko
szt6w kolejowych wszystkie suшу ргzу,шlе
zne rZ/idowi od rozmaitych towarzystw z 1'0-
wodu gwarancyi odsetk6w, lqcznie z przyua
]einemi procenta11li zaleg1emi i ро "kon О
lidowaniu tych suш, kt6re wynios~ oko!o 
500 шiliоn6w rubli l1Iet., takowe zашiепiс 
"а 8% obligacye lub akcye towarzystwa 
zjednoczonych kolei pailstwowych. 

, . t d d . Ь 1· . Paryi, 6 ~ul'9 • . \Vуkя. banku p.Iiatwa ( ... (у-
wa~ gr" шls I·za. о ротосу w zагщ ZIO wy ГШI!С 1 WI~- ... cacl' fr_okow). Go1owka w zloci. J,OU2,loo (рг'уЬ 

Pi8Z'lC)' te slowl\ раlПi~tl\ р811а Ryebte- kszo§ci'l gl'os6\v р. ZyglllUl1La Ploszczyft- 2,'!ОО), w "rebr ... 1,030,700 (рп)'Ь.2,IСО); portfel 
1'1\ Z czвsow, ki~dy ",·tysta stat prawie, "е .kiego, Aleksandl·a Lisickicgo, Kajetl\na gl,"'nu.:o b"nku • 81,) 974,800 (ub)'lo 66,200); ooty 
tak powie11lY, u zenitu swojej s1awy, kiedy Sliwiitskiego i Stanislawa Jaszewskiego .... ul".egu 2,986,600 (рп)'Ь. 7,600); prywatoyracho_ 
wsz .... .,.;e wуstррош J' ego towarzY8z)'ly try- W lOу§1 powyiei przytoczonego kontraktu o. k b,et,cy 566,700 (ob)'lo 2'l,600); ,.'до pau.two-

.~, " J "'. 10"2,300 (ob)'lo 20,700); оgб1 •• Iic.ek 296.000 
umfy i uznarne_ 'V postaci goAcia lIaszo- zarz/id ustanawia w odpowiednicb miejsco- (р"уЬ. 2,600); odsetki i dy.koo1o 4,(()(1 (pr%)·b. 800). 
go, w interpretacyi, niewiele si\j od tego woSciach poArednicz'lcych pomiQdzy zie- Pel ... burg б lul.9O. \Y.ksl. па Loodyn 26'/ 
czasu zmienilo. Glos moie nieco 8t .. l si\j miana11li а §wiаteш ргzешуslоwо handlo- па П.mЬnr$ 216'/" па Аmзterd"m 127'/" о. P"T;~ е) 3. Z obydwu tych kapital6w, z kt6-

гет; rZ'ld przystqpi do towarzystwa kolei 
pau"twowych, utwon:yc fundnsz oddzielny 
do zabezpieczenia warto§~i rubli kredyto
wy~b, z telO zastrzezeniem, ze w razie ро
trzeby f\lndusz ten 100"е Ьус w cz.;§ci "геа
lizоwапуш, jeieliby dla zabezpieczellia war
to§ci rubli kl'edytowych шiаlа si~ oka
_ас skuteczniejszq, тоnеtз brz~cz/ica. 

РrzУС1Оiопуш, slаЬszу1О, alе рап RycIJte.· w'-ш ae:ent6w, H6rzy Otlrawiednio do u- ~67 '/,; '/! unperfaly 7.78, rooYJska pr.miow. ро
./ .... чс.tka [~J 60118)'12171/., t.akailJ eln.2 I1 J/. rOS)'jзu. 

wlada nillL tak, ie starczy tego g!osu l1а znal1ia tegoi ZЮ'zq,du, b~ ~ wynagradzani РО'" r1875 1(4"., Н po7.lc.ka wвchodoi. '98'/., Ш. 
kaidy wybuch' па1Оi~tniеjszу, а §wietca ду- w fОI'шiе sta1ych pensyj i procent6w од 0- 11<,.· woohodn. ~'/,; G /, гео\& .10\& 16~'/,; 6'10 
kc)'a doz\vala па uslyszenie nawet w naj- brotn lub tylko tаntуеш~ li"ty..,t.. .,еш.k. 142'/. akcY6I'O!yj,k. wiolk. D. Z. 
odlegleJ'szych k/icikach naszego nieakusty- NieJ'ednokrotnie uЬоlеwаli~щу lJad tеш, 247'/" ko!ei knnko lrijo.,..ki.j 003; ре lоrsЬuгзki 

bauk uJskontowy 050, wаrзzаwзki bank dyskon
cznie zbudowanego teatru kaidego odcielJia, jllk owi po§redllicy wyzysknj~ nазzусh prze- 1oW)' 512'/" roвyj.ki b"ok dl. haodlo .. gr. 315; 
kaidego silniejszego zaOlarkowauia. myslowc6w j r61vnie szczerze сzпЫшу dJ.konto prJ,,...to. 6'/. %. 

Do najl epszych kreaclj w swоiш I'eper- krzYlvcly, jakich pO§I'ednicy zboiowi i t. р. 88.110, 7 '".1090. lJi!.Ly I,.uk. ro'y).kiego 
t ]. ['- . S ·1 k . " 1 . 1" 216.50; ee/. listy zastawo6 67.20, ",о list.y Ш,Widа-
narze ,а !Cza аг ув .... s nSZ01e "а) о а \У lIаszешu Zle,,,,an" wn przyczYnla,l . o)'jne W.60, 5'/. pn'yc.ka ""С"odniа 11 "m. 6560. 

Кronika L6dzka. szekspirowskilll . Kupcu wепесkiш ." Ве. Z rado§ciq, tei i zupelnelll uzпаniеш оЬ- ш ст,,)', 66.60,4'/, po')·c.k •• ISS0 ' . 8~.26 5'/ 
gonitwy za mamemi efuktami i, со "а tеш jawiajqcej si~ w tym fakcie sily zyciowej, liзLу ... : .... п. T08yj.!ri. 96,30, kupnoy celu. ~23.7J. 
. J' Ь 1 м' . 11 k d' l ' . t J 'k ' 'м Ь'I. poz.ycz.ka pre.n1owa z 1864. т. 146.26 t.akв.i z IC Zle, е> og q, О1а Sl~ па czczy ро ( as, "1е Imy Sl~ z czy е nt а1ОI OWIj, W1 0- l866r. 141.60; а.су. bank. I •• odlowego 86.00, dv-

(- ) Ci,g dalszy spraw umieszczonych па рtш Rychter rol~ Szajloka pI"Zepro\vadza 100§cil!. .kootowego 55.75, dr. ,eL \уаг ... wied. 223.<>U· ak-
wokandlie, kt6re rozpatrywane b~d!J, przez kOl1sek\\'entnie, pelno, r6wno i spokojnie, - Trz~sien i e ziemi lНialo Illiejsce w dniu .уе kred)wwe .""tг)'асlПо -.-, n.joo .... ,,a ро'усzkя 
wydzial s/idu okr~go"'ego piotrkowskiego nie pOll1ijaj~c "адпе~о, nawet паjdrоlшiеj- 2 Ь. m. jednoczesnie w Bllnialuka, J aice, Уа- ""):i'kя 98.40, 6'/. rellLa ro"yj.ka 109 О, dYSKooto 
dla spraw kryminnlu)'ch, родша. 011ecnej szego szczeg61u, IIwydatniJ,'qcego calo§c а carvakuf i ТI·аwпiku. 'Ystrz!J,Anienie t"wa- ~'/. , pryW"tn. 2'/, '10. 
k d . . '-' т; - I . Ь ' k • k д' 1 k ' k h LOn~1n , 7 lutego w Jюrаdrtiе. ){оп<;о(е 9911/11 
'а еПС}'1 w tn1e;Cle ,uu( Zl. odslaniaj'lcego wy ItnoM ara teru czlo· .0 oAIН se ип 1 sz о W 1егиn u z ,ас О- pru.!ri. 4'/, kou.olB 102'/" Ь'" turccki •• I ~65 г. 

Dni", 11 lutego 1885 rokn: \vieka, deptanego p."Zez wszystkicll, zl'",lIio- du па \vsch6d. 8'/ .. , r08yj.ka pot. t 1873r. 97; l'/, rButa tlo\& WQg. 
1) ZyglНulJt Dal.szyitski z :r.odzi - о пеgо w najdrozszych swoich nczuciacll i 80, eglp,k. 66'/", bauku otto ... aIialuego 15'/ .. 10"'-

орМ IVlarJ zy роlir.уjпеj, 2) Ы. А. W eillbel'g l1I§ciwego. SРОkБJ' , lOiara artystyczna I1wv- т Е L Е G R А М У. " ... dyI2'/" akC}b 1"",.1. ,u8Y.kiego 73; 'pokojoie. 
i А. G. Bre"ler z :r.a.sku - о 01161' \v1a<lzy 1 t .,. . '1 ' . , p.lersburg 6 luleg.. Uj W щ, 00.00. l'.zeoica W 

(а пш,а Sl~ \l'S~~ Zle, а па) epleJ w все l11 0 т. 10.60)ly1o w Щ, 8.3<).Owi .. W т. 6 80. Kouopie 
policyjnej; 3) В. J. КоЬn z G16wna - о wyroku, przed s'!dell1. J ezeli jaki Zat'zut w т.~, ~,eт.e !шаuо W т. 16.60; po\vi.trze lagodoe, 
ор6г w!adzy роliсуjпеj; 4) А. Juwulski z 11I0gLibysmy zrobi6 рапа Rychterowi, to Berlin, 8 lutego. Dzjenniki tntejsze ота- B .. I;. 7 lul8g. , Targ zOOiow1. l'.zeo,c. 
WЮ'SZ,,"WУ - о ор6г wladzYi 5) J. Elew chyba ten, 'е w niekt6I·)'ch 8сепасЬ uzy\val wiaj'l upadek Сhагtuшu bardzo niekorzyst.- cicho, w ш. 148 - 176, "' !l - п~ k". mj. 
z 1:.asku - о ор61' w!adz"; 6) 'У. Grze- s!)osobu wуша\\' iапiа z iydowska, со w Ьо- ' 1 d А 1" 1 65'/"оа mi· с .. 168, о. с .. ! р. 171, оа !р. ,i.r. - ,-

J 1 d 7) ntе Ivzg ~ еш ng 11. оа .'ег. wrz.-. 2уto . Iabiej, w' щ. 140-147, па 
gorczyk z Buczku - о орог " а "у; batel'ze szekspil'Owskil11 jest, naszelll zda- Hamburg, 8 lntego. W czoraj w сhwili!Ч -- па l!. тг. ---, о. kw. 
J. А. Kubicki z Niesiu!kowa - о ор6г пiеш, nie па llIiejscn. CeJo§C jednak, je· mJ. 145'/" о. mj. с .. 140'/" п" с .. 'р. 146 па Ip. 
wladzy; 8) J. А. Cieplocb z Czarnocina z szcze to raz powtarzaDlY, wysz1a zupelnie przybycia parowca .BohelOia" z Nowego- . ier. 147, п. '"г.. paz. 148'/,. JQcz-
tytulu § 341 kod . kar.; 9) О. А. 'Уiliпski , okr/ig!o i szlacbetnie. Yorku, aresztowano 2 kobiety i 10 lO~i- :~~еnl:0П~~62. ~:. ~;~ .'::':O{~i·,~r.m~~o, п: 
W . К. Wilinski, А. К. Kll1iec, А. Ма- (;olll!JO/'ai$on n'ев: рав raiS01I - dlatego czyzn. тг. kw. - , оа kw. mj. 143, па mj. с •. 
§Ianka, Т. GwiаZdziбski, А. W. Lipi6ski , tei wobec artysty tego zakroju со рап Londyn, 8 lutego. Portugalczyc)' zaj~l i 1~3'/" оа с .. 'р. 1«. оа !р. .i.r. - Grocl. 
F . W. Liрiбski, К. Monikowski, Аппа Rychter, wstГZУ1Оujешу si~ od осеnу gry '§' К t ' t war..,luy 165-210 P".1owuy 133-146. Ol.j lniany 
' Vilinska, wszyscy z 'l'nszyna - о ор6г czlonk6w naszego towan:ystwa dral11atycz- uJ Cle ongo; s oJq ащ czter)' portngal- :V_~oo' 4с8: r~e3~I~kowy ... 01. 00' Ьес •• 507. Okowil. w Щ . 

• d 1'" 10) Р Кarcze 'ski z t d . •. h К skie okr~ty Ivojenne. Dошу handlowe Ьо- ~ - • w.a ZJ ро ICYJneJ; . . \\ у- qego, zta.aJqcyc w n upcu \I·еnесkiш . " 5ZCZ.C;0,7 lul.g. pnpol, ·I· .. g .I>otow)·. r,ze";M 
tulu § 1534 kod. kar.; 11) Mosiek МиНег Zусzушу iш tylko, аЬу pobyt, сЬое czaso- lenderskie i inne zаргоtечtоwаlу przeciwko ospale, w >н. Ib2,OO-162.()I1, на kw "'J. 167,00 
z Pabianic - о uszkоdzепiе ciala; J2) wy, w ich gronie go§cia wplyn~l dodatllio tешu. ". mj. oz. 169.60. Z)L<> о.раl. w >н. 153.-1d7. 
J . Biskupski z Pabianic - о uszkodzenie "" rozwinipcie ich zdolDOsci i "еЬу ill1 1)0- Р . 8 ] te Р l' , оа k .... mj. 143.00. па n,j. cz. 1« 00. Olej ... .враkоwу 
'а! 3) ]' В . . Jei" aryz, u go. о ,суа aresztowa.a оэр.!., о. '!. (9.70, l1а kw. mj. 61.00. Spi. 

С1 а; 1 • UJanOW1CZ . Z owa - о stac jego sluiyla _а wz6r. Do zrywallia okolo d\vudziestu апагсшst6\v _а ргzешо- ryl08 .pnkojnie, w Лl. 4~.10, н. It.. 42.10, па k\<. 
podpale l1 ie. owociiw dob"ze prowadzoncj dziataloosci mj. 45.70, па CL lр. 45.00. Olej 11<&101 w ro. 7.00. 

Dnia 12 lutego 1885 roku: "awet w tak p6znYll1 \vieku, jak to !Па wy, \Vzywaj 'l ce lud do rllbunkn . Londyn 6 !UI8g0. Targ .Ьniowy. 'V .. y.tki.rod ... · 
1) W . О. K oskzewska, А. ' V. Szydlo\v- . . , R bt d h d " Hala, 8 lutego. ' YczoraJ' §ciQto gtбwnусh j6 .ьо1.. epokojnie, С60у nie.mi ... iooe. P ... oica 00-I11lcJsce п, рапа ус ега, ос о ZI S1~, mio.lnie, l'rzyb)"l. l"don!ri .tal. od o.tetniego ро. 

oka, оЫе z K onstantynowa - z t.>,'tulu § kl·OIll zdо] по§сi, pracq, а tej, przykro паш uczestnik6w niderwaldzkiego zашасhu,IRеins. niedzi"lku dowieziooo obcego .ьо.": p,zenicy ~1,170 
1460 kod. ka r .; 2) Ы. Sator z L uclll1erza- to \vyznac, па przedstawieniu пiеdz iеlпеlП dorfa i КасЫега. j~c.mieoi" 11,140, о",а 41,120 kwr. Na wybr.ezu 
z ty tu1u § § 372, 354 i 358 kod. kar.; 3) lIie ,,·irl z iеJiSшу ani sladu, сЬуЬа moze u р . 1 Ch' oOO1'<> waoo dziз 41"dooki p .. eoic)" pogod. pi~kn •. 
F. К. Bia1asiewicz z Brzezin - z tytulu Р h k' k 6 G ЬЬ Ь 1 1 aryz, 8 utego. 1ilCZYCY atako\vali ро- Londyn 6 1ul09.· Cuki_r rraw"u" ilr. 1~ nо-

k d k ) F d k М :r. рапа ... roc az 1, t rego о о у wca е zycve francuzkie па F armozie i zostali od- ",iо,lщ. 13, cukier b.rako,,·y 11'/., mocniej. § 1460 о. Ю·.; 4 гу 1"1 авв z 0- niеzlуlП. J иуегр •• ' 6 lul. go Sprawo.d.ni. I""'ЧlkОW • . 
dzi-o uszkodzenie cial a; 5} J 6zef Kiszka (_) Dzis wteatrze polskim operetka nDzwo- pal'ci ze strащ 200 zabitycb, w tej Hczbie Рщрoazczalоу ol,roL 7,000 ОО!, .pokojole. Dzienoy 
z Rawy - o ot.·ucie konii 6) Ernest Zerecki пу korne\Vilskie" . kilku manilaryn6w 1 обсег europejski. dowOz 17,000 001. 
i J an Wurche, obydwaj z Radogoszcza - Dalsze wystppy goScinnc J6zefa Rycltte- Francuzi stracili 1 zabitego li 1 rannego. t l •• rp •• I, 6 lulego Sprawo.d.oi. kOnC01re ОЬг6! 

k ..• 7) F . k Кr61 "I! 7,000 001, z tego na.apekulecyo 1 w)',v6z 1,000 I~I. 
о usz odzenle Cla,a; ranc.sze .. "а rozpOCzn'l si~ we czwartek. Konstantynopol, 7 lutego . Patryarch:} а- Middliog "mеr)'kа . • kя па cz. lр. 6" / .. , па !р .• ier. 
Czornocina - z tytu!n § 1534 kod. kUI·. (-) Копсе" Biilowa. Glosny pianista, lOе1'уkабskilll 'wybl'any zostal metropolita ~'/, р. Up!and dro .... о '1\. р , 

(-) Z decezyi рапа тшist1·" finanso\v \у kOl11pozytol', tw6rca slynnej muzyki do sze- •• nchO$I.r 6 lulego. \Valur 12 T")'lor 6'/., 
sprawie K arczewskiego, Ьу!у nacz~lnik од- k · k' J ]. С "k 1 erzerulOski, Charatuin. \Va1or SO T.ylor 9 '/ .. \Y~l.r 20 Lcigh 8'/ •. 

splrows lego " u шszа eZaJ'a, аре - \V&1or 80 Clay10n 9, block 32 Brooke 9'/., 
dzialu banku polskiego \у J'Jodzi i kOl1tl'O- шistrz nad kареll11istгzашi, pisarz i kl'ytyk Chark6w, 8 lutego. R ezultaty jагшагku llu!. 40 Ма)'о11 9'/0, Medio 40 \Vilkin,oo 
ler tegoi odzialu, odpowiadac lO"j!} S'1do- Dluzyczny, oieniol1Y z c6rk'l Liszta, kt6ra Awieio zalUkni~tego В!} bardzo f,iерошу§lnе. 10'/" \Уатроорз 52 Let>e 8'/0, \Уагроорз 3G Row
wnie, pozostajqc jedl1ak па swycl. posadacl. roz\viedziona wy"zla za Wagnera, o"euiol1Y Uskuteczniolle "yptaty nie pl'Zenosz~ 25'/ •. I.nd 9'/., Dooble 40 \у .. toо 10'/" Doubl. 60 
i z pensyq, а; do wyroku st\du. \Viado- powt6rnie z polkn, solista dwor6w i kawa-' zwykly g. 13, 32" 116 уdз 16Х16 grey tkяоiоу 

s' t . К Р " .. KI·edyt nадег ograoiczony. Do bank6w • 5"/46 166 .tal •. 
1U0~c)~Wczel'Plel~y z "1 u1I'yel'l\ k o~annego . lcr Ivielu 01'del'6w, oto Biilow, kt6ry \у so- naply wa l11n6stwo tlveksl i do dyskonta. Now-Y.rk, 6 lulego, wi • .,.or.",. Имvеl" .. 11'/., 

- sprawle wyp а у prze azow przez bot~ koncertowal u паз w sali teatru "Тlш- - ., N. Orl .... 1. 10'/,. Ol.j .k.loy гalloo \ .. oy 70'/. 
od ial tutejszy banku polskiego, otrzYl11a- На," szczell1ie zapelnionej. Spodziewac si~ lIalezy licznycll upad!osci. ЛЬеI Те.! 7'/., w h'ilad.lJIi 7'/ •. S.row)· o!.j оkяl-
IiSшу list od przelOystowc6\v tutejszycll ра· Р d tk' kl k t " Londyn, 8 lutego. Gеnещ! Wolseley \уу- .У 6'/,. CertyOk.ty pipe "о. - d.69'/, с. М ,.kя 3 
n6w М. Р. i L. z uzaleniem si~ па ostatllie ideaj'~;; P.;~B te~e~two~! Ba~h~ez{B~~~~~: dal odezw~ до 1Оiеszkаnс6IV МеtащеЬu, оЬ- ~~ i:' ~9'7.~::::;. ~~~i:,~~~·i;,;::: ~з"~:- K~~~;{'.h~ 
I'ozporzqdzenie banku, па шосу kt6rego уева 1'0 akademicku. Sроkбj, r6wnosc, J·a~niaiqc/i _е przybyl z WОJ'skiеш dJa рпу- <"owa) 51 с. Cuki.r (r.ir re80.i."g моооо •• а .. ) 
wyplata przekaz6w, przez jeden oddzial па с sto'c' naturalno" l' 8 lachetno" па' ".' . 4. 6. K"w. (f,ш ItlO) 9.80. t.БJ (\Y, loo<) 7,60 

1 d al ' li d 'у. , .~ z .~ w ~- Ivг6сеша pokoJu, zakl6conego ,'przez koczu- Sionin& _'/.. Fracl,l .OO7.0WV', 4. d" ugi wystawionyc 1, ozw а в1~ ро wa- trl1dniejszych kошЫпасуасh - sprawialy в 1 .. t !!Odn. Ь' 1 d 
runkiеш, аыl odd,ialowi W!Jрlщаj(I('е/ll1.l zdul11ie\vajq,ce wrazcnie, nawet па nieklasy- j'lce zast~py arab6w; ~e .nje Ш~ zalOi~ru ws.)~ili.;~';б;;~:i:::О:fс&D90,~ ~i.~~J:i.." 
zllane 011111 wszlI~tkie JJodpis!J iyralllow, //40 kacb. Zadna nutka, iadne fort-e lub ' pia- opodatko\vywac ludnO§C1 1 spokoJnym 1111С- .iono do \У. Bryt&nii 69,000 bel, do I,do . t.lego 
kaid!J l1ieznallll jJodpi$ lJrzez 1'еjепtа оуl по, inden pedal, nie by1y IItyte bez nale- szkancolO iadnej krzywdy nie uczynj; za. 34,000 ь·!. Z"'pas 896,000 Ьеl. 
lJOSIJJ;adczon!J: "ytego rysunku i kolorytu . pewnia wreszcie, "е wszelkie produkty па 

Rozpon:q,dzenie powyisze те wyszlo z R Ь· te ' edl" tзz' . k 
Ь k d · od u IOS tn wysz - ,аn УJlне, z е s- potrzeby w0:l' ska dostul'czone natychlOiast 

inicyatywy sашеgо аn u, g yz z pow u presyq, dl·alOatyczn!}. Czajkowski _ sielan- • ., . 

Gielda Warszawska. nadu,,)'cia popelnionego w f.odzi pr'ez u- kowo, jasno. Chopin _ §piewnie, ulotnie, b~d& placo?e,. гоwш~z s~еlшопе zostan'l 
rz~dn ika wоlnоnаjеПlОеgо К., шiшstег fi- шагz"со . Li8Zt _ kaleidoskol)OWo-fаntа- р1'zугzесzеша 1 zobowlqzan1a Gordona. 

6 1 'l Ь k . 1 k ' z Ь"· ~ I Z,dauoz kUlic8 rn giera)" 
nans tWk ' го еСI dan :OWl pOdsd'I~~U, .аье у s1ycznie. . , . . Rzym, 8 lutego. Кr~i& pog!oski, ie pr6cz Za w.k.l. kr6Ik.lo . .. 10.wl 
w"zys 1111 zarzq, zаJqсуш о Z lа,аШ1 ао- G1'a to Sl(OnCZona,' з 1асЬас Je' , to uczta B,-.ilulu l' Massanahu WlOS1' zа.iш" J'eszcze 
ku nakazal ргzyjшоwас П2lеZnо§с "а we- I h J I ". J ., о. Borliu •• 100 ",т. 
ksle i spla.tA cz~§ciown. tychZe tylko od sa. (ис o.wa. . . . па bl'zegach Czel'wonego шоrzа Mader i 11 LootlJD " 1 r.. . . 

.." .. А Jednak brak JUZ w шеJ шесо uroku "Р,г)" ,,100 fr. . . 
mye/l i//fel'csalltQIJJ, to jest, \vy"tawc6w lub ",lo<lo§ci czarownej, petnej zapa!u i nа- Hanfil~. " \Vie,len ,, 100 О. , , 
iyrant6w, bez iadnego posl'ednictwa ов6Ь tcllOienia, 11iedostaje dla Rubin8teina па-I Berlin, 8 lutego. Rupsch, skazany Щ1 Zl papi •• y pa". lw ••• : 
t rzecich , pod sJlrowq odpowiedzialno§ciq w l11i~tno§ci, dla Сzаjkоwsюеgо IiгуzП1U, dla §l11ierc za udzia1 w zamachu пiеdегwаldzkiш, Li,ly Likwill. '(г. Pol. 
razie пiеsреlniепiа tego po]ecenia. \ Vobec Chopina D1Н~~С; p1oll1iennej, dla Liszta ia- I u1askawiony zostal przez cesarza. ~i/~~. ~'i:~~~'~; r.I,it. А. 
рошiепiоnеgо polecenia тinistегушu skarbu ru шеlаnсl1Оl l]nеgо. " " " шal. , 

zupelnie jest natUl'alnelll, "е oddzia1y Ьаn- Sledzqc twarz wielkiego artysty, widzie- OST.ATNIE WIADOMO$CI Li"LJZ .. t. М. \Vars .. Ser 1 
k u, pod zagroienie lll surowej odpowiedzial- li§шу, jak si~ шiеnilа autoral1li i przej~- t\. Н 
no§ci, §сiSlе tгzушаjq si~ rozporzlj,dzenia cielll, nie шiеnitа si~ jednak t~czowo, jak HANDLOWE. ш 
swej \\'l adzy centra]lIej. IlIteresantol1l wy- to widziеlisшу przed 10 laty Щ poezyq, l,i~LJ z::'t. М. Eoo..i s!:r. '~ 
pada jedynie zastoso\vac si~ до tego i "а- 10doSci kt01.a па "krzydlach'wzlatu'e nad Berlin, 7 lutego. Upadek Chartumu sil- 11 
wiadomic swycll klient6\v па pI'o\vioc)'i, 111. ' • '. J I nie oddzia1al па gield~ lопdубsk'l, nawet 111 

POZ1OI1IY .. · w raJskq kralD\j uludy... k 1 . 1 kj h 'а! . k' 
azeby ta kowi, posylajqc przekaz, zaraz па Publicznosc, dJa pi.;knej gry i dla glo- оnзо е ang.e s е zac. w. у . Sl\j W ursl? GieJda BerJinska. 
l1I iejscu zaopatt·ywali sw6j podpis potwiel'- §nego iDlienia сudzоziе1ОС& dощd jej nie- N I.e~ol·zyst,!e USp?SOble01e gleldy londyn- BanknoL)' rosyi,ki. ...... . 
d1.ell ielll r ejelltalllelll lub policyjnelD . I 1···· skleJ РI'zешоslо SI~ до Paryza, Frankfurtu, " "ПО ,100. 
"" ( ) р d 1 . - t t 1 t to zn!lol)ego, пар Yn/iwszy ICZD1e, sWlqteczu1e I Wiednia es С1' Ве 1· 'е s'-lo sip о \y.ol. оа \Van.,w§ kr. 
"'~ - rze 5 aWlenle еа 1'1\ nе 1\1' У8 \у si\j zachowywa!a, huczne bij'lc oklaski. ' wr. z . е "! r 101 .... . '! Р - I'.ter.borg и. 
d.·a1l1atycznych рапа Texla, zapo\l' iedziaue Zeby tei ta publicznoM cz~to i dla swo- wode

k
1l1 dotkliwodeJ . ClSZy. Ru.ch Z1l1шеJkSZУ1 t r dl. 

lIа dzieti. dzisiejszy w teatrze "T halia" па ich ten _ара! okazy\va1a! Р. I 81~, ursy prz uJllcych pap1el·6.w зре u а- " Lo .. u)·n kr, 
r zecz stowarzyszenia pieJ~gnowaDia cborych I cYJnych оз!аЫу, рар1егу zаgгашсznе zаСZ~- I " " dl. 
starozakonnych w I.odzi, z powod6w nie- KRONIКA I to \V wit;kszej ilo§ci realizowac. ajbar· • \Yieden и. 
zaleinych od zаrzч du stowarzyszenia "о- KRAI0WA I ZAGRANICZNA. dziej ucierpiala renta wloska, ale takie Dyokooto prywatne 
stalo оdrоczоnеш. \Vszystkie pozyczki rosyjskie spadly w knr- I в' Id L d ' k 

(_ ) Z teatru polskrego. D rugi wyst\jp go- - Piotrk6w. W ~obot~, t . j, 7 Ь . ш. si." по1у I'osyjskie stl'acil), '/ . ш. Na giel- \у.о!. ~~ :.te~~,Jr~S а. 
8cinn)' pa1la J6zeff!o R ychte:a po,,:i6dl si~ I zawi'lzala si~ tutaj п.а zазаdz!е R;ktu re- i ~z~e zbozo,,:ej рпу шаlУlll ,,,сЬи pszenica \ Drlkooto .'/. . . 
pod wzgl~elD udzlaln publiczno§cl bardzo jentlllllego sp61ka udzшl'оwа Z lеШlаn gu- , 1 zyto staD1aly о ' / . т, 
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sztów kolejowych wszystkie zaliczki, wypła
ty i wartość wagonów i szyn: oddanych po
jedyńczym liniom k~le~owym w rO~Dlaitlch 
r,n-ach, na ZllmÓWlema rzą,dowe l wszy t
ki" te sumy, które po skonsolidowaniu po
winny wynieść około 100 milionów rubli, 
zamienić na 5"/. akcye towarzystwa zj e
dnoczonych rosyjskich kolei państwowych . 

dobrze, prawie bowiem wszystkie rz~y I bernj piotrkowskiej, mająca na celu jak Londyn 6 lutego. Podczas wczorajszej au
krzeseł i w znaczniejszej części loże były najkorzystmejszy, ile możno§ci, zbyt produ- kcyi na weln~ ceny utrzymaly si~ bez 
zajęte, a już co do górnej sfery, to ta Ii- któw i zakup narzę<lz i rolniczych lub in- zmiany. 
ter"Jnie była nabiL,!. Jest też nadzioja, że nych w rolnictwie potrzebnych przedmio- londyn 6 lutego. Wykaz banku p.li,twa (w 
ci, któr~y n~ieli sposobność podziwiać art y- t6\'l. . Właściciele zic,."scy, ui~ posiadający ty.iącach funtów • .wrlingów). Calkowit. re.er
s f.ę II' medzlelę, którzy Sl~ przekonali o więcej uad 600 1Il0rgllw ornej zIelIlI, placą, wa 18,U 6 (przyb. 48); noty wohiegu 24,510 (przyb. 
niesllOżytei prawdziwie sile l\ltyz mu tego rocznie rs. 25', zasobnieisi zaś w tym wzglp- ~(4); "'p .. y w gotów"" 22,546 (przyb. 302); portfe • J" 2O,69a (ub)'lo 6;ł9); saldo prywat.e 22;g(1 (uhylo 
tak młodego duchem starc.l, (p"n Rychter dzie rs. 50, celem kosztów aclmiuistracyj- 1,681); ,aldo panstwowe 7,118 (pnyb. 1,126); rezerwa 
liczy 65 lat życia)-że ci cuętuie pośpieszą, nych. Na gł;,wnego kierownika wybrano ootI3,05.2 (pnYb.I68); ubezpiec"".,e r"'ldowe 15,664 
na następne przedstawieuia, aby się Ilapa- p. Józefa Jezjorauskiego, któremu dodano (be •• ""a.y) , 

d) 2. Zaliczyć do pierwiastkowych ko
sztów kolejowych wszystkie sumy przynale
~ne rządowi od rozmaitych towarzystw z po
wodu gwarancyi odsetków, ł'lcznie z przyna
l eżnemi procentami zaległem i i po skon o
lidowaniu tych su Ul, które wynioslł okoto 
500 milionów rubli met., takowe zamienić 
na 8% obligacye lub akcye towarzystwa 
zjednoczonych kolei państwowych. 

Ć . t d d . b I· . Paryi, 6 ~utego . Wy"'" banko p.ństwa (w ty-
wa gr" mis I·za. o pomocy w z"rz,~ ZlO wy mn!c I WI~- ",cach frankow). Gotowka w zlocie 1,002,100 (przyb 

Piszqcy te slowa palJ1i~ta pana Ryebte- kszości'l gl·osów p. Zygmunta Ploszczyń- 2,'!OO), w orebrze . 1,030,700 (pnyb.2,ICO); portfel 
ra Z czasów, ki~dy artysta stał prawie, źe .kiego, Aleksandra Lisickiego, Kajetana gl,,,,n • .:u banku ,HhJ 974,800 (ubylo 66,200); noty 
tak powiemy, u zenitu swojej sławy, kiedy Sliwińskiego i Stanisława Jaszewskiego. w ub,.egu 2,986,600 (przyb. 7,6(0); prywatnyrachu_ 
wsz .... .,.;e wystppom J' ego towarzysz)'ły try- W myśl powyżei przytoczonego kontraktu nek b.et,cy 566,700 (ubylo 2'l,6(0); •• 'do parutwo-

.~, " • we 10"2,300 (ubylo 20,700); ogól .aliCEek 296.000 
umfy i uzname_ ,V postaci gościa lIasze- zarząd ustanawia W odpowiednicb miejsco- (pnyb. 2,600); odsetki idyakonto 4 ,(()(l (przyb. 800). 
go, w interpretacyi, niewiele si\) od tego wościach pośredniczqcych pomilldzy zie- Pet .. sburg 6 lutego. Wekslu na Londyn 26'/ 
czasu zmieniło. Głos może nieco st"l si\) mianami a światem przemysłowo handlo- na Uambnr$ 216'/" na Amsterdam 127'/" na Par;~ e) 3. Z obydwu tych kapitałów, z kt6-

remi rzqd przystąpi do towarzystwa kolei 
państwowych, utworzyć fundnsz oddzielny 
do zabezpieczenia warto§~i rubli kredyto
wych, z tem zastrzeżeniem, że w razie po
trzeby fundusz ten może być w cZllści zrea
lizowanym, jeżeliby dl ... zabezpieczeuia war
tości rubli kredytowych miała się oka
zać skuteczniejszą, moneta brzęcząca. 

Przyćmionym, słabszym, ale pan Rychter w'-m aoaentów, którzy odrawiednio do u- ~67 'I,; 'I! unporfaly 7.78, rooYJ·ka premiowa po
J ~yc.tk8. [~J 6D118)'1217 1/4• takailJ em.2 I1 J/. rosyjsu. 

włada nim tak, że starczy tego gtosu na znania tegoż zarzą,du, b~ Ił wynagradzani poż., rl875 \(4"., li po7.lc.ka wschodnia '98'/., m. 
każdy wybuch' namiętniejszy, a świetua dy- w fOl'lnie stałych pensyj i procentów od 0- poL. wochodn. V8'/,; G /, renta zlata 16~'/,; 5'/. 
kcya dozwala na usłyszenie nawet w naj- brotn lub tylko tantyem~ lioty zast.. "emsk. 142'/. akc)'6I'O!yj,k. wiolko D. 2. 
odlegleJ'szych kącikach naszego nieakusty- NieJ'ednokrotnie ubolewali~ll\y lIad tem, 247'/" kolei kunko lrijo ... ki.j OOS; petersburski 

bauk dyskontowy 650, waruaw3ki bank dyskon
cznie zbudowanego teatru każdego odcienia, jak owi pośrednicy wyzyskujlł naszych prze- tow)' 512'/" roeyj.ki bank dla handlu ugr. S15; 
każdego silniejszego zamarkowania. mysłowców j równie szczerze czuliśmy dy.konto pry",.tn. 6'/. 'lo. 

Do najl epszych kreaclj w swoim reper- krzywdy, jakich pośrednicy zbożowi i t. p. BerlIn, 7 Mego. JJilety bauko ro.yJskiego 
t I· t·- . S ·1 k . " t . 1" 216.50; fel. listy zastawne 67.20, '% list.y hk.Wida-uarze za Icza ar ys .... snSZOle zaJ o a w lIaszemu Zlen"an. wu przyczynla,l . oyiuo 6~.60, b'l. pożyc.ka w.chodni. 11 em. 6560. 

Kronika Łódzka. szekspirowskim . Kupcu weneckim." Bez Z radością, też i zupelnelll uznaniem ob- w cm,,)', 66.60,4'1, pożyczka. 1680 r. 8S.26 b" 
gonitwy za mamemi efoktami i, co za telll jawiajqcej si~ IV tym fakcie siły życiowej, listy ... :awn. r08yj,lrie 96,30, kupooy celu. Ii2S.7J, 
. J' b l da' . II k d' l ' . t I 'k ' 'ad bOI. poz-ycz,ka. prem10wa z 1864. r. 146.26 t.a\ca.i z I( zle, ez og ą, Ola Się na czczy po ( as, zle Imy Się Z czy e Dl aml ową WI 0- l866r. 14\.60; akcye baoku handlowego 86.00, dv-

(-) Ci,g dalszy spraw umieszczonych na pan Rychter rolę Szajloka pr"eprowadza mością· .kontowego 83.75, dr. żel waraz. wied. 223.<)(.0· ak-
wokandlie, które rozpatrywane będą, przez konsekwentnie, pełno, równo i spokojnie, - Trzęsienie ziemi miało miejsce w dniu .ye kredytowa aUlltryaclrlo -.-, oajnow."a pożycz"" 
wydział sądu okręgowego piotrkowskiego nie pomijajlłc żadnego, nawet najdrolJlliej- 2 b. m. jednocześnie w Banialuka, J aice, Va- ""'jj."" 98.40, G'/, renta rooyjpka 109 0, d)"Kouto 
dla spraw kryminalnych, podczas obecnej szego szczegółu, lIwydatniJ,''lcego cal ość a carvakuf i Trawn iku. WsŁrzą,śnienie tl'wa- ~'/. , prywatne 2'/, 'lo. 
k d . . t:' T; - I . b' k ł k d' l k ' k h lon~1n , 7 lutego w J)()fadnie. ł{oD<;ole 99 11/11 'a enc)'1 w 1Ole;Cle ,uu( ZI. odslaniaj'lcego wy Itność ara teru czlo· o ośm se un I sz o w lerun u z zac o- pru,lrie 4'/, kou.olB 102'/" b' ,. lurcekie • l ~ij5 r. 

Dnia 11 lutego 1885 roku: wieka, deptanego przez wszystkich, Zł'anio- du na wschód. 8'/ .. , rosyjska pot. t 1873r. 97; l'/, rButa tlota w~g. 
l) Zygmunt D"leszyński z Łodzi - O nego w najdroiszych swoich nczuciach i BO, eglp,k. 66'/ .. , bauku otto ... ańsloego 15'/ .. 10"'-

opór władzy policyjnej, 2) hl. A. W einberg mściwego . SpokÓJ', miara artystyczna uwv- T E L E G R A M Y. b ... dyI2'/" akcJo """arn .u .... kiego 7S; 'pokojnie. 
i A. G. Bresler z Łasku - o 0llór władzy I t . l' . '1' . , p.tersburg 6 lutego. Uj w m. 66.00. l' ... nica w 

(a ma a Sl~ wsaę zle, a naj epleJ w scemo m. 10.60)lyto w m . 8.3<). Owies w m. 6 80. Konopie 
policyjnej; 3) S. J. Kohn z Główna - o wyroku, przed s'ldem. Jeżeli jaki zarzut w m. ł6. ~,em'e lmaue w m. 16.60; powietrw lagodne. 
opór władzy policyjnej; 4) A. Jawuiski z moglibyśmy zrobić panu Rychterowi, to Berlin, 8 lutego. Dzienniki tutejsze oma- Berli. 7 lutego. Targ zbeźowy. ł' ... u,c. 
Warszawy - o opór władzYi 5) J. Elew chyba ten, że w niektórych scenach używał wiajll upadek Chartumu bardzo niekorzyst.- cicho, w m. 148 - 175, na II - n~ kw. mj. 
Z Lasku - O opór władz"; 6) W. Grze- s!losobu wymawiania z żydowska, co w bo-' l d A l" 165'/"oa mi· cz. 168, n. cz. lp. 171, oa lp .• ior. - .-

J ł d 7) me wzg ę em ng 11. na .'er. wrz.-. Zyto , Iabiej, w m. 140-147, na 
gorczyk z BlIczku - O opór wazy; hatel'ze szekspirowskim jest, naszem zda- Hamburg, 8 lntego. Wczoraj w chwili It..I -- na II. mr. ---, D' kw. 
J. A. Kubicki Z Niesiulkowa - O opÓr niem, nie na miejscu. Całość jednak, je· mJ. 145'/" o. mj. cz. Hó'/ .. oa CL lp. 146 nn lp. 
władzy; 8) J. A. Ciepl och z Czarnocina z szcze to raz powtarzamy, wyszła zupełnie przybycia parowca .Bohemia" z Nowego- . ier. 147, n. wn. paź. 148'1,. J~cz-
tytnłu § 341 kod. kar.; 9) O. A. Wilinski , okrągto i szlachetnie. Yorku, aresztowano 2 kobiety i 10 męż- :~~oill:On~~62. ~:. ~;~ a'::':O{~ie,~r.m~~o, n: 
W . K. Wilinski, A. K. Kmieć, A. Ma- COIII1Jaraison n'est pas raiSOlI - dlatego czyzn. rur. kw. -, na kw. mj. 143, oa mj. cz. 
ślanka, T. Gwiaździński, A. W. Lipiński , też wobec artysty tego zakroju co pan Londyn, 8 lutego. Portugalczycy zajęli US'/" na cz. lp. 1«. na lp. .ier. - Grocb 
F . W. Lipiński, K. Monikowski, Anna Rychter, wstrzymujemy się od oceny gry ·ś· K t ' t warwloy 165-210 pastewuy ISS-1J6. Olej lniany 
'\Vilinska, wszyscy z 'ruszyna - O opór członków naszego towarzystwa dramatycz- uJ cle ongo; s oJq am cztery portu gal- :V_~be' 4

c
8: r~e3~I~kowy ... DL bez bec •• 607. Okowita w ni. 

ł d l··· 10) P Karcze 'ski z t d . ł' h K skie okręty wojenne. Domy handlowe ho- ~ - • w a ZJ po ICyJneJ; . . " y- ą ego, ZUl. aJqcyc w n upcu weneckim." Szczecin,7 lulego popoI. ·I· ... g .hotow)'. Psze"ie.. 
tułu § 1534 kod. kar.; 11) hlosiek MUller Zyczymy im tylko, aby pobyt, choć czaso- lenderskie i inne zaprote~towały przeciwko ospale, w m. Ib2.00-162.01l, lIa kw "'l. 167,00 
Z Pabianic - o uszkodzenie ciała; J2) wy, w ich gronie gościa wpłynlłł dodatnio temu. ua mj. oz. 169.60. 2.jlo o.pal. w m. I 53.-1d7. 
J. Biskupski z Pabianic - o uszkodzenie na rozwinipcie ich zdolDości i żeby im IlO- p . 8 l te P l' ł oa kw. mj. 14S.00. na mj. cz. 1« 00. Olej ... .epakowy 

. al 3) ]' B . . J aż" aryz, u go. O lCya aresztowa a olp.le, n. II. (9.70, na kw. mj. 61.00. Spi. 
CI a; l • uJanowlcz . z owa - o stać j ego slużyła za wzór. Do zrywania okolo dwudziestu anarchistów za przema- rytoe .pokojnie, w m. 4~.lO, 11& lt.. 42.10, na kw. 
podpalenie. owoców dobrze prowadzonej działalności mi. 45.70, na UL lp. 45.00. Olej 11<&lny w m. 7.00. 

Dnia 12 lutego 188ó roku: nawet w tak późnym wieku, jak to ma wy, wzywaj/lce lud do rabunku. Londyn 6 lutego. Targ .boźowy. W .. y.tki.rod ... · 
l) W. O. Kostrzewska, A. W. Szydlow- .. , R ht d h d" Hala, 8 lutego. WczoraJ' ścięto głównych i •• boża spokojnie, c.oy nie.miesion •. P, .. nica 00-miejSCe U, pana ye era, oc o Zl 61~, minalnie, ł'rzybyle ladonki .tale Od o.\atoiego po' 

oka, obie z Konstantynowa - z t.l.'tułu § kroili zdoln ości, pracą, a tej, przykro nalU uczestników niderwaldzkiego zamachu,IReins. niedzialku dowieziono obcego .boźa: p,zenicy ~J,170 
1460 kod. kar.; 2) hl. Sator z Lućmlerza- to wyznać, na przedstawieniu niedzielnem dorfa i Kuchlera. j ~c.mieoia 11,140, ow,a 41,120 kwr. Na w)'brzeżu 
Z tytułu § § 372, 354 i 358 kod. kar.; 3) nie wirlzieliśmy ani śladu, chyba może u p . I Ch' oOoro wauo dziś 41adunki p .. enicy, pogoda pi~kna. 
F. K. Białasiewicz z Brzezin - z tytułu p h k' k ó G bb b ł l aryz, 8 utego. lilCZyCy atakowali po- Londyn 6 iutego' Cukier lIawaua lir. I~ no-

k d k ) F d k hl Ł pana ... roc az l, t rego o o y wca e zycve francuzkie na Farmozie i zostali od- ",in.lme IS, cukier burakowy 11'/., mocniej. § 1460 o, 1\1'.; 4 ry ry ass Z 0- niezlym. J Uverpool 6 lutego Sprawozdanie I"""łtkowe . 
dzi-o uszkodzenie ciała; 5} Józef Kiszka (_) Dziś wteatrze polskim operetka nDzwo- parci ze stratą 200 zabitych, w tej Hczbie Pr'IPnazczalny o!>rot 7,000 bel, .pokojn,e. Dzienny 
Z Rawy-o otrucie koni i 6) Ernest Zerecki ny kornewilskie". kilku mandarynów 1 oficer europejski. dowÓE 17,000 bel. 
i Jan Wurche, obydwaj z Radogoszcza - Dalsze wystppy gościnne Józefa Rychte- Francuzi stracili l zabitego li 1 rannego. LIverpool, 6 lutego Sprawo.d.nie końcowe Obrót 

k .. ł 7) F . k Król "ł! 7,000 bel, z tego na.apekuleeyo l wywóz 1,000 bel. 
O usz odzeme Cia a; ranclsze .. I'a rozpocznll się we czwartek. Konstantynopol, 7 lutego. Patryarchą a- Middliog ameryka' ,"" na cz. lp. 6" / .. , na lp .• ier. 
Czornocina - Z tytułu § 1534 kod. kul'. (-) Koncert Biilowa. Głośny pianista, merykaóskim .wybrany zostal metropolita ij'l. p. Upland dra .... o '1\. p. 

(-) Z decezyi pana mmistr .. finansów w kompozytor, twórca słynnej muzyki do sze- .anchetter 6 lutego. Water 12 Taylor 6'/., sprawie Karczewskiego, były naczelnik od- k· k' J l· C "k I erzerumski, Charatuin, Water SO Taylor 9 '/ .. W.ter 20 Lcigh 8'/ •. 
sIllrows lego " ulUsza ezara, ape - lV&ter 80 Clayton 9, Mock 32 Brooke 9'1., 

działu banku polskiego IV Łodzi i kontl'o- mistrz nad kapelmistrzami, pisarz i krytyk Charków, 8 lutego. R ezultaty jarmarku llule 40 Mayol! 9'/0, Medio 40 Wilkio,on 
ler tegoż odzialu, odpowiadać mllj!} s'lda- Dluzyczny, ożeniony Z córkq Liszta, która świeżo zalUkni~tego są bardzo roiepomyślne. 10'/" Warpoops 52 r.e... 8'/" Warpoops 3G Raw
wnie, pozostając jednak na swych posadach rozwiedziona wyszła za Wagnera, ożeuiony Uskutecznioue wypłaty nie Jlrzenoszlł 250/0' laod 9'/., Dooble 40 Weston 10'/" Doubl. 60 
i z pensyq, aż do wyroku sądu. Wiado- powtórnie z polk" solista dworów i kawa-' zwykły g. 13, 32" \16 ylis 16Xl6 grey t""niny 

§' t . KP" .. Kredyt nader ograniczony. Do banków • 5"/46 166 ,tal •. 
lUO~c)~WczeI'Plel~y z " I ut ryera k o~annego . leI' wielu ol'derów, oto BUlow, który w so- napływa mnóstwo tweksli do dyskonta. Naw-York, 6 Mego, wie""or ..... HaIVelna 11'/" 

- sprawie wyp a y prze azow przez bot~ koncertował u nas w sali teatru" Tha- - ., N. Orl •• "i. 10'/,. Olej .kRluy ralloo"a.y 70"0 
od iał tutejszy banku polskiego, otrzyma- lia," szczelnie zapełnionej. Spodziewać si~ należy licznych upadłości. łbal Tut 7'/., w h'iladelJJi 7'/, . Surowy olej .""1-
!iśmy list od przemysłowców tutejszych pa· P d tk' kI k t ., Londyn, 8 lutego. Generał Wolseley wy- .y 6'/,. CertyHk.ty pipo line - d.69'/, c. M,."" 8 
nów M. P. i L. z użaleniem się na ostatnie ideaj'~;; p.;~s te~e~two~! Ba~h,::ez{B~~~~~: da! odezwę do mieszkańców Metamehu, ob- ~~ i:' ~917.~::::;. ~'i.~i:,~~~·i;,;::: ~S"~:- K~~~;{'ch~ 
I'ozporządzenie banku, na UlOCy którego vena po akademicku. Spokój, równość, J·aśniaiącą że przybył z wOJ'skiem aJa przy- <nowa) 61 c. Cukier (f_ir relln.ing MUICO .. a .. ) 
wypłata przekazów, przez jeden oddział na c stośc' naturalność l' s lachetność na' • .' . 4. 6. Kaw. (f,m ItlO) 9.80. UJ (W,loo<l 7,60 

l d al . li d zy , z w ~- wrócema pokOJU, zakłóconego ,'przez koczu- Słonin" _'I.. Frachl .botowv', (. dl'ugi wystawionyc l, ozw a Się po wa- trudniejszych kombinacyach - sprawiały B I .. t !!i>dn. b' I d 
runkiem, abll oddzialowi wyplllcajrll'elllll zdumiewają,ce wrażonie, nawet na nieklasy- jqce zastępy arabów; ~e .nie Ul~ zami~ru ws.j~ilicili~';ó;;~:i:::o:yC&D90,~ ~i.~~J:i..a 
znane blItlI wSzlI~tkie podpisy iyralltów, "4b kach. Żadna nutka, żadne fort-e lub ' pia- opodatkowywać ludnośCi I spokOJnym mlC- ,iono do W. Brytanii 69,000 bel, do l,du . talego 
kaidy nieznaIIII podpis lJruz 1'eJel/tll byt no, żnden pedał, nie były lItyte bez uale- szkańcom żadnej krzywdy nie uczynj; za. 34,000 b-l. Z-epas 896,000 bej. 

lJOslciadczony: żytego rysunku i kolorytu. pewnia wreszcie, źe wszelkie produkty na 
Rozporzą,dzenie powyższe me wyszło z R b· te ' ed!" taz· . k 

b k d · od U IUS In wysz - ,an yJlue, z e s- potrzeby WOj' ska dostarczone natychmiast 
inicyatywy samego an u, g yz z pow u presyą, dramatyczną. Czajkowski _ sielan- , .. . 

'ł'ELEGIl,UIY GIEŁDOWE. 

Gielda Warszawska. nadużycia popełnionego w Łodzi przez u- kowo, jasno. Chopin _ śpiewnie, ulotnie, będ& płaco?e,. rowm~z s~ełmone zostanq 
rz~dnika wolnonajemnego K., miruster fi- marznco. Liszt _ kaleidoskollowo-fanta- przyrzeczema I zobowlqzama Gordona. 

6 l 'l b k . l k' ż b'· ~ I Ż,dauozkolicem giełcly. 
nans tWk' po eCI dau :OWl pOdsd'l~rułu, .abe y stycznie. . , . . Rzym, 8 lutego. KrIłŻ& pogłoski, że prócz Za wekst. kr6tkote".inowl 
wszys 1111 zarzą, zaJącYlll O zla an1l an- Gra to skonczona,' słuchać Jej, to uczta B,-.ilulu I' Massanahu wiosI' za.imn J'eszcze 
ku nakazał przyjmować n2leźoość za we- I h I "J • ., Da norliu .a 100 Ulr. 
ksle i spła.tA cztł§ciown. tychże tylko od sa. (ue o.wa. . . . na brzegach Czerwonego morza Mader i " LondYD" l r.. . . 

"" .. A Jednak brak JUZ w mej Dleco uroku "Pary' ,,100 fr. . . 
myc" iIIteresalItów, to jest, wystawców lub ",łoclości czarownej, pełnej zapału i na- Hanfilę· " Wiedań ,, 100 O. • • 
żyrantów, bez żadnego pośrednictwa osób tchnienia, lIiedostaje dla Rubinsteina na-I Berlin, 8 lutego. Rupsch, skazany na Z. papiery państwo •• : 
trzecich, pod SJlrową odpowiedzialnościq w mi~tności, dla Czajkowskiego liryzmu, dla śmierć za udział w zamachu niederwaldzkim, Li. tl Likwill. ({r. Pul. 
razie niespelnienia tego polecenia. Wobec Chopina mił~~ci płomiennej, dla Liszta ża- I ułaskawiony został przez cesarza. ~i/~~. ~'i:~~"'!'~; r.l,il. .i.. 
po mienionego polecenia ministeryum skarbu ru melancholiJnego. " " " male , 
zupełnie jest naturalnem, że oddziały han- Śledząc twarz wielkiego artysty, widzie- OST.ATNIE WIADOMO$CI LiotrZ .. 1. M. War,,_ iler I 
ku, pod zagrożeniem surowej odpowiedzial- liśmy, jak si~ mieniła autorami i przej~- li. li 
ności, ściśle trzymaj q się rozporzą,dzenia ciem, nie mieniła się jednak tęczowo, jak H AN D LO WE. ILI 
swej władzy centraIlIej. Interesantom wy- to widzieliśmy przed 10 laty tą poezyą, I,i~tr z::'t. M. Eothi S:;r. l~ 
pada jedynie zastosować się do tego i za- lodości ktora na skrzydlach'wzlatu'e nad Berlin, 7 lutego. Upadek Chartumu sil- II 
wiadomić swych klientów na pl'Owincyi, m. ' . '. J I nie oddziałał na giełd~ londyńskll, nawet III 

pozIomy ... w raJskq kraJ n\) ułudy.. . kl' l ki h'a1 . k' 
ażeby takowi, posyłaj'lc przekaz, zaraz na Publiczność, aJa pillknej gry i dla gło- onso e angle s e zac. WI y . SI\) W ursl? Gielda Berlińska. 
miejscu zaopatrywali swój podpis potwier- śnego imienia cudzoziemca dotąd jej nie- N I.e~orzyst,!e usp?sobleme giełdy londyn- Banknoly rosrj.ki ••• ra.. . 
d1.enielll rejentalnem lub policyjnelD. I r'" sklej przemosło Się do Paryża, Frankfurtu, " "o. do • . 
"" ( ) P d t . - t t l t tó znanego, nap ynąwszy !CZOle, śWI'lteczme I Wiednia es CI' Be l· 'e s'- ło sip o Weksle na Wan •• w§ kro 
"'~ - rze s aWleme ea ra ne al' ys w sill zachowywata, huczne bijlIc oklaski. ' wr. z. e "! l' mi .... . '! P - I'.t.eraburg kro 
dramatycznych pana Texla, zapowiedziaue Żeby też ta publiczność często i dla swo- wodekm dotkliwodeJ . CIszy. Ru.ch zmmeJkszY

I 

ł r dl. 
na dzień dzisiejszy w teatrze "Thalla" na ich ten zapał okazywała! P. I Sl~, ursy prz uJllcych paplel'ó.w spe u a- " Lonu)'u kro 
rzecz stowarzyszenia pielęgnowania chorych I cyJnych osłabły, papiery zagramczne zacz~- I " " dl. 
starozakonnych w Łodzi, z powodów nie- KRONIKA I to w większej ilości realizować. aj bar· • Wiedeń kro 
zależnych od zarządu stowarzyszenia zo- KRAlOWA I ZAGRANICZNA, dziej ucierpiała renta wIoska, ale także Dy.kooto prywatne 
stało odroczonem. wszystkie pożyczki rosyjskie spadly VI k.nr- I G' Id L d' k 

(-) Z teatru polskiego. Drugi wyst\)p go- - Piotrków. W ~obotę, t . j, 7 b. m. sie" noty rosyjskie straciły li. m. Na gieł- Weksle ~~ :ete~~IJr~S a. 
ścinny palla Józeff!o Rychte:a l'o,,:iódł si~ I zawiqzala się tutaj n.a zasadz!e !l:ktu re- i ~z~e zbożo,,:ej przy malym ruchu pszenica \ DYlknnto .'/. . . 
pod względem udzlałn publicznoŚCI bardzo jentlllllego spółka udZiałowa Ziemian gu- ,I zyto stanlaly o l/O m, 

46.56 
9,46 

87.36 
71.16 

~9.-
9 .26 ' 
9ft.cSO 
93.60 
96.60 
94.15 
93.25 
93.-

7.76 
86.76 
5.-

(662 
9.46 

37.70 
7720 

9.
lIS.15 
99.7& 
99.66 
95.60 
!/!.20 
9360 
93.-
87.75 

6.76 
b.-

~15.60 216.60 
216 - 2U.75 
216.- ;11400 
214 .80 214.20 
212 tO 2U.40 

2,) .• 9 '" 20.49 
20.33'1, 20.56 

166.60 166.5.> 
2", 2'/, 

2 t "I .. 
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СУД6б~~"\~~~а~~!~~зда ми-I СУД6б~~~!~а~~~~~зда Ыи-ПО WYNAJНCIA 
Istniej,!ce od r. 1818. 

ZAKtAD У MECHANICZN[ poHыхъ CYAeii ~-гo ПеТРОl<?~СК:\1'о l ропЬL'{Ъ Судся 1-го UeTPO[(ODCl<aro 
Округа, Иr~атlИ СУШlшскiJI, ЖИ- .Округа, Игнатiи СУШUНСУ.iii, аш-

МIЕSZКANШ телwтпующIli въ гор. ЛОД911 ВЪ [те.lь,;тnующi1i 8Ъ 1'01'. .10ДЗJ! въ 
, дои1; N. 1384-D, объИВдЯеть, что до>!'!; N. 1384-D, оБЪИВJнеТ'I, '1"0 

skladajqce si~ z szesciu pokoi, 11 (23) ФсвраJlЯ сего 1885 года 11 (:13) Февраля сего 1 с5 г. ~ъ НI 

obecnie pod finn% 

ВОНIАfПi SZWEDE & ТЕШR 
. " . . въ 10 час. ),'тра въ гор. ЛОДЭII по чаr08Ъ утра в.. "ор . ЛОД311 110 

plzedpokoJU 1 kuсhш, z g6r~ 1 ЦtГ6лъняноii y=:I;, в.. ДОИ~ I )~1;I'еЛЬ",IИОIi ),.1II ЦЪ , и.. дом1; 
dwiema piwnieami, па I-em pi~- Штарка ПОДЪ N. 1437, будеТЪ ,Штарка НОД1, N. 1437 будетъ 
trze ,у аотп рр. D . Dobl1\- прод:шаться ДВIIЖIШое Юlущество ,продаваться Д8llЖlUIOе Irnущество 

w Warszawie, Srebrna Nr. 14, 

pelec'J~ si~ d. k.mplet.ych urz~dz.ii lub przobud. w •• 
BRO\V.ARO\V, GОЯZElNI i DYSTYL.AR~ l. 

. . пркяаДJlе"'ащее Абраиу Ле~)lаIlУ, JI)J"llа;режащсеВизьге.1ЫIJIRt.Ган -
шсklеgо & Со. , od frontu 111. заКJlючаюЩ6еск ВЪ Лошмеи, "0-·"6 11 ДРУI'и.иъ lIаслt.ДI!IIЮIJ(Ъ 110· 

Cegielniallej Nr. 1405. BliZsza ровъ 11 lIебеJШ. 11 оц'!;!'еиноо 1~ KOlll1aгo AI1'I'OlIa Ган "е, ЗЗl<Лю'ш-

Prleszlo 100 gorzeloi 111'Z,!dzila powyi.sza 
6r1111\ w cilAgl1 ]0 ostatnicb lat, 
Plany, katalogi ilustrowane maszyn wysytamy nu i~danie . 

. . , руб., .на УДОВ:Jетвореше I1ретензш ющееся въ lIебе:JИ. дрожк't, (\BII-

wшdотоМ w skladzle ScllelbIe- Хуны Хохиана. Iпье>1Ъ с.'tлу и колбасъ, п ОЦ'tнен-
Kajnow!I~e .parat)', dzialaj,ce bez. prze.rwy z. re· 

gnlatorem do pary S)'m rnu 8ormann • • 

ra lub w Redakcyi , ОП}\С" 11 оц1НШу 11]l0Aaвaeыыx .. иое 152 руб., на УДОВЗС1.'80рсн iе 
Пр6диет~въ коашо разсиотрlШllТЬ I1рстспзiл Геноха Kpllrepa, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
у CYAeJlt:lro Пристава n въ ,..ень ОIlIlСЬ 11 оц'llнку Ilродаваеиыхъ 
uродююt иа ,,:I;C'lb оно[, преди'tтовъ МОЖНО раЗСИОТРJ\Вать 

Я:нварн 16 дня 1884 г. У Судсбиаго Пl,>lIстава 11 въ день Adolf Col." . . т Е А Т R Т Н А L I А. 
р, adwokata przysi~l(lego, mieszka w 
dошu 'V-go .Т, Wi§)ickiego, przy го , 

1234 - 1, Суwмнсиiii , продажи па м'tст1; оно", 
Январи 19 дн" 18 2 года. 

g'l uHe Piotrkowskiej i Zielonej Do wynaj~cia od l·go kwietnia, 
Ргzуjошjе sprawy zar6wno do sl!du м· k . 

1237-1, - Суwинсиiii . 

W sobot\} dnia 14 lutego ] 885 rokl1 

па rzecz biednych miasta L odzi 
okr~gowego piotrkowskiep;o jak i do . 1E~SZ a~le 
sl!d6w pokoju i gmionych. skl.ad.Rjq.ce "?~ z 3 pO~O" przedpo- 06ЪRВЛЕНIЕ. 

odb~dzie si~ 

1135-15-1 kOjo.1 .kutbD1 , prz~ ul1CY ~JOtrko\v- Судебll1.rti IIрпс~авъ Съ1;з,ца MII

============== 8k1ej N, 786, ш.е8zkаша N, 3. РОВЫХЪ Судей l-го Пе1.'РОКОВСк:lГО 
1242-3-1 OKp)'ra, Игпа1'iи СУШИRскiii, ЖII· 

PotrzebnlA jest раппа 1'сльствующiii въ J·op .. TOД~II въ BAL MASHOWY. 
Р О L К А 06ЪRВЛЕНIЕ дом'II. 1384-D, оБЪЯDJlЯСТ'Ь, что 

_па' . ......... . ", . 18 Феврал!\ сего 18 5 года въ 10 
Panowie \У 8trojacl. saJonow}'cI1, lob w kostYl1l11acl\ i 'У шаskасl. , 

Z a przecho\\'anie garderoby ор/аса si~ ро kop. 1 б 0,1 080ЬУ, 
1243-3-1 

. jll~ takie J~7yk1 . . , osfJsk11 nle- СудсбllЫU ПРllставъ Съ'tз;щ МII- часовъ утра 8" I'Ор. ЛОД311 ПО Ц'II. 
Шlесki, - од l -go kW1etD1a.. ро8Ь1ХЪ CYAci! .1-1'0 ПеТРОl(~~скat'о ГСJlЫШlJоii УЛИЦ'II, IIЪ дои'll Ш'гар-

.. М, РlПkus Округп, ИI'И!lТlII СУШКЯСlпli, ЖII- ка нОДЪ N. 1437 буде1.·Ъ прода-
UL Ceg,elD1ana, dom Schloobergp теJlЬСТПУЮIЦ1Й 8Ъ 1'. Лодзн ВЪ до· ватьсн ДВИЖlшое Jшущеотво пр"-

.. 11 ПОД'" N. 1384--D, оБЪЯВ.,яетъ вадлеЖ<lщее HllY ВИТОВСIЮУУ за- 06ЪRВЛЕНIЕ 
что 11 (23) Февра.1П сеl'О 18 5 года К.,ю'шющееСII въ разпоfl .{ебе~lI, 11 ' ТЕЛ 

06ЪRВЛЕНIЕ. въ 10 ч СОВЪ r:pa въ rop. ЛОДОII, ОЦ1;ненное 11 4 руб., l1а УД08ле· Судебиыli ПриставЪ Съ'tзда МII- тн VI~TORIA 
Судебпый ПР1IСТ:ШЪ Съ1lзда blи- по Цt1'1\J1 ЬПНВОИ уJШЦ'II, въ дом'!; TDopellie преТ6Н3 111 Н,шолая Штар· ровыхъ Судей 1-1'0 ПеТРОIювокаго 

poBыхъ судс" 1-го Пеl'роковrка- Штарк!! подъ N. ]437, буде'l'Ъ ха, O~pyгa, ИгнаТUI СУШlIнокiii, жи- • 
го Округа, Иrиатi11 СУШШlскiIi , продавать!:" ДВЮКJ\Ыоеll1dущес'гво, ОПIlСЬ 11 оцtllКУ продаваемыхъ ге.lьстuующiii въ гор. д0Д311 въ Т ' ' 
ЖIIтельс'гвуюur:1i въ Т. ЛОДЗI1 lIъ ПР"llRд.,ежащее ABrYCTj' Греll}\В- предметовъ можно разсма'"Риватъ ДОМ1; N, 1384-0, обънвляеть. что ' owarzystwo Artystow Dramatycznych 
ДО>1'Ь N, 1384-D, объявляетъ, что гу, заК:lючающе~ся nъ л.ошаднхъ, у Судебllаго ПРlIстава 11 11" день ll (23) Феора!lЯсего 1885 года8'Ь 101 1)0(1 (lyrekcY'I 
11(23) Февра:rя сего t 5 года, въ 10 петежахъ, свиuеп. БР1[qк~, воз'!; И llродажи па MtOT'II опол. часовъ утра, въ гор. Лодаи по Ц't - 6 
чаt;OВЪ y<rpa въ гор, ЛОДЗII по исбе.Шj 1\ оц'tuеuвое ~()() руб, -:- Ниварн 22 дня 185 года, ге.'IЪЯllноi! у.шц't, въ дом'II штар .ll J ZEFA TEXLA 
Цtгельпя:поli yxuц1;, }\ъ дом'II 1<011'1 па удовлеТВОр6Н1е преl'еП3111 ]239-1. CYWMHCHii. ка ПОДЪ N. 1437, будетъ прода- ' 
Штарка подъ N. 1437 бу деть rlI.11I1 Розснберrа. ваться движимое Юlущество прн- .Wе wtol'ek dl1ia ПУ lutego 188!; ,. 
продаватьеп двuжшюе Jl.\1)-Щество Ошщь 11 оц'llН1'j- I1родаваемыхъ oz· ENEK надлежащее Ioraнy Вернеру 
ИРlIнадлежащее Едуарду Ги".lер- 11р6,1,МОТОВЪ можно разсwотрuвать • ШИIIДТЪ, ЭUI<:rючающееся въ 1<0-1 DZWONY 
ТУ, заl<лючающееся ВЪ мебели, ко- У Cj' ,l,ебпаго ПРllстanа" и въ день MQZCZJ'''nR, kawRI. r, 1., ~8 , po.i.(I.j~(· ) ровъ, лошади и БРIlЧКИ, И 01\1;-
ровахъ и нетелыш '1 оц'llJJеиное продажи на >1'11ст1; онон. " opi"'; u"i,,·el'8J'lecki. ~t,, §cic,.1 f'~"J:ki пеllltое 350 руб" П>! YAoB::reTBope-
]38 руб" на yдoB~eтBOp6нie пре- Я/lВарп 22 дня 1885 года , wart?j~",'j <8. 'O,~, noe'''/:"t")\ тo' •• ~ l!ie иретензill Станислава 3еш"а, I I(~RNEWILSKIE 
тензUl Морица ТремБКОВСl<аго 1238- 1. Суwынсиii. су kl1ku J.~,:yk'''\l, О p~ •• uJe d ~ dr~ ОШ1СЬ 11 оц'llm;)' I1родаваеШllЪ 

Опис.ь n оц1шку продаваем~'Ь ~~:~;j:i~ ~~}~li:kRr\,~~ !e~'" ;i:~e 04 прсдметовъ можно раЗ<ШОТРlma'fЬ 
Пр6дме1'ОВЪ ыожио разсыотривать ufani •• n8ae,la.c blit ... о, ,пЫе infonna· у Судебшu'О ПРllстава 11 ВЪ день 
У Судебнаго ПРl1става и в'Ь цепь I)EN'I'YS'.I'A. А.. I w .... olr. с{о • (Iоt".r.ешеш folog.r_fl, , ")·'.О" .'.' прОДШКlI на M'IIeт1; онои, . 
11]l0даж}\ I1а и'llетt 01l0П. _ ulic. l'in'rkow.k. , i.·,,·,i. o.kier.'; li" ]о'. Z. 011. 40. до Hud)' G.,оw,Юеj ,1.. _ варя дня ГOД~.. 810\Уо. рр. Clo.irville i Ga.bett, шu-

.. ' п,сш m_tery.III)'Qh ,wo,ch ,to,unknw pod\ ян 19 1885 Орега kOffi1czna 'У 4-сЬ ourazacl. 

Января 23 дня 1880 года. \Viilt.ehul .. go. 801-39 d. <. w. w. poot. res'anle. Вc.~aruuko· 123D- l СYПIИНСКШ. zyka Plnnql1etta, 
1241-]. Суwмисиii, ,., (lyakroc)'o рrz)~i;k~з'~i 
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CYAe(l~~i!\~~~a~~!~~3"a Mu-l CY;le6~~~!~a~~~~~3Aa MIl-no WYNAJllCIA 
Istniei,!ce od r. 1818. 

ZAKŁAD Y MECHANICZNE ponlolD> CYAeli ~-ro IIcTpol<?~cl<3ro poDbLU Cp;cli 1-ro Uel'po[(oncl<aro 
O"pY1'a, Hr~aTIH CY11I1IHCKill, arn- .OKpyra, HrHa1'iu CywUUcy.iii, am-

MIESZKANIE TC~.~TnylOmlli B'b rop. JIOA911 D'bfTe.lb';1'UYlOll\ili 8'b rOI'. .10_13J! B'b 
, .l\OM1l N. 1384-D, o6'bHllJUleT'b, Q1'O .l\O>lt N. 1384-D, 06"81lJHC1"r, '1"10 

składające się z sześciu pokoi, 11 (23) <l>CBpaJI1ł cero 1885 ro"a 11 (:13) <l>enpau cero 1 ci> r. ~ .• 10 

obecnie pod finną 

BORIANN SZWED E & TEILER 
. .. • . B'b 10 'tac. l,'1'pa D'b rop . .lIO"JII DO '!arOB·. y1'pa B'b rop. JIOJJ;311 110 

plzedpokoJu l kuchlll, z górą l IJ,trclIDuJlHoli y=t, D'b "OM~ I )~1lJ'e!lbHnIlOłi y.lIIu1l, Ił'b AOM1l 
dwiema piwnicami, na I-em pię- 1II1'apsa nO"l> N. 1437, 6y"eT'b ,lllTapK3 1l0A1, N. 1437 6y;r.C1''' 
trze w domu pp. D . Dobm- npoAftnaTI,ea "BlIlKlWoe IIYyru;ec1'BO ,lIpo"ana1'bclI );UIIlKIUlOC Irnyru;ec1'Bo 

w Warszawie, Srebrna Nr. 14, 

pelecaJ~ si~ do kompletnych urz~dz.ń lub przebudowa. 
BROWARÓW, GORZElNI i DYSTYL.AR~l. 

. • npll8a.!,J1ea:aru;ee A6p:ury .1Ie~)la11Y, u)llIlIa;pClIUIII\CC BH3bre.lbMJIR1lraH-
lllcklego & Co., od frontu ul. 3ftSnlOąruomceCll D'b .lIowMell, I<O- ·I<C II ApyrlUl" UaCJl1lAIIIII<aJl'b !lO' 

Cegielnianej Nr. 1405. Bliższa poB'b II lle(leJlII. II out!leHHoc 1~ Kolluaro AU'I"Olla raUke, 3a1<l1lO'ta-

Prlesz!o 100 gorzeloi urz,!dzila powyi.sza 
6r11l", w cilAgu 10 ostatnich lat, 
Plany, katalogi ilustrowane maszyn wysyłamy nu i~danie . 

. . , py6., .Ha YAOB:leTBoperue Upe1'eH3l1l lOru;eeCII n'b lle6e:m, ApolKK1l, CBII-
wmdomość w składzie SehCIble- XyuH XOXMaHa. \IlbCM" cany u KOJl6ac'b, u ou'lmeH-

Najnow!l~e aparaty, dzialaj'lC6 bez. przerwy z re· 
gnlatorem do pary systemu Bormanna. 

ra lub w Redakcyi , Omlc!> u OI\'IlIlliY npo"aaac»HX'b 110e 152 pyu., na YAOB;JC1.·oopcRie 
ope.!,KeT~B'b )JOlKUO pascKo1'punaTb upe1'eRSiJl reuoxa Kpllrepa, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
y CYAeJH:lrO llpuCTaBa n B'b AeRb OUlICb J1 01\1l0K1' upo"aaaeMbIX'b 
UPO"lllKH ua "tO'1b ouoii, npe.!,MlITOU'b 1oI0lKHO paacMo1'pnsaTL 

lIuBapH 16 AR" 1884 r. y CYAc6Haro lll,lllcTaaa II Dl> AeRb Adolf Colt", . T E A T R T H A li A. 
p, adwokata przysięgłego, mieszka w 
domu 'V-go .T, Wiślickiego, przy ro, 

1234 -L CYWMHCHiii, UPO)(UlKU na MlICT'I; ouoi!, 
fIl1Bapn 19 JUI" 18 2 NAa. 

1237 -1. - CYWMHCHiii. gu ulic Piotrkowskiej i Zielonej Do wynajęcia od l-go kwietnia, 
Przyjmnje sprawy zarówno do sl!du M · k . 

W sobotl} dnia 14 lutego 1885 roku 

na rzecz biednych miasta Łodzi 
okręgowego piotrkowskiego jak i do . lęSZ a~le 
sl!d6w pokoju i gminnych. skl.ad.RJą.ce S?ę z 3 pO~OI, przedpo- 06'bRBnEHIE. 

odb~dzie się 

1135-15-1 kOJu.I .kucbm, prz~ ultey ~JOtrkow- CYAc6uhlti IIpne~au" C,,1;s.lW MII-============== sklej N, 786, !meszkama N, 3. POBhlX" CYAeli 1-ro n e1.'poKoBCKarO 
1242-3-1 OKpyra, J1rna1'ill CymllRcKiii, JKII· BAL MASKOWY. PotrzebnlA jest panna 1'e.JI LC1'UylOluiii U'L 1'Op .• 10Aall n" 

P O L K A 06'bRBnEHIE AOMll. 1384-D, 06"nUJlHCT'b, ą1'O 
zna' , .......... ", . 18 lI>eBpaJIlI cero 18 5 rO,~a B'b 10 

Panowio \V strojach salonowych, lob w kostyulllach i w maskach, 
Za przechowanie garderoby oplaca się po kop. 15 od osoby, 

1243-3-1 
. Ją~ takie Ję7ykl .. , 0sł'Jskll nle- CYAc(lllbIl1llpllc1'aB'b C'b1;s;r:a MII- 'mCOBT> y1'pa 8" rop. ;IOA311 110 II.1l-

mlecki, - od l -go kWletm3.. po8hlXl> CYAcil.1-ro ne1'po"~~CKaro reJlbJUllłoii yu ull, ll], Ao,.ll ID'rap-
.. M, Pmkus OKpyrn,liru!łT!I1 Cymll8cl<lli, JKII- Ka UOA'b N. 1437 6Y,ll.e1.·'b npo,ll.a-

UL Cegleimana, dom Schloobergp 1'eJlbC1'DylOll\l1i 8'b r. 1I0,1l;su D'b AO' naTbCII ,lI.BHlKJmOe Jrurru;eC1'BO npll-
.. 11 UOA'" N. 1384--D, 06'bHB.'lIeT'b 8aJ{J/elKalIlCe Hny BII1'OSCI<OYY sa- 06'bRBnEHIE 
ąTO 11 (23) <})eopa.1R cero 18 5 rOAa K.'IO'laIOUIceCH BT> )lu3noY! >leÓe~lI, li ' TEA 

06'bRBnEHIE. B'b 10 'j COD'b r:pa H'b rop. JIoA811, ou1lHeRuOe 114 \,y6., lIa y;lOUl!e· CYAe(lllhlli llpllc1'an" C,,1l3Aa Mu- TR VI~TORIA 
CYAe6ublIi llpUCTUU" C'Lń3.!,uMu- no U:trll.!lLRHBOIf Y.llllDll,O'b AOM'!; Tuopenie npeTCH3!ll HUI<oJ/aJI UlTap· poBLlX'b CYAeli 1-1'0 lle1'polwncKaro 

poBhlX'b Oy.!,cii 1-1'0 TIcl'poKoBrKu- UlTapKlI no,,'b N. 1437, 6Y,1l;0'1'" Ra, O~pyra, HrHU1'U! CyW11UCKiii, :KII- • 

1'0 OlIpyra, Hr11aTiJJ CywUJlcKili, npo,ll.3B1TbCf1 " BII1RJlllOeIDlyllleC'rno, Onucb u OU1;1II<Y upoAanaCMLlX'L re.lbcTuylOll\iii D" rop . .110"311 S" T ' ' 
lRIITeJlbC'fnylOur:n D'b r. ,110)lS11 ll" npUIIB,lI,.'ClKall\ee Asryc1'l' rpcnU8- 11jlMlle1'OO" M01KlJO pl\SCMa'ćp11Ba1'b ;IOM1l N, 1384-0, 061>HBJlHeT'b. ą1'O ' owarzystwo Artystow Dramatycznych 
;r:OM't N, 1384-D, o(l'baMUeT'b, ąTO ry, saK:JlO'J3IOru;e~cu II'L !lO/Ua,l\lłX'b, y Cy"e(ll1aro npllcTana 11 ll'b AeHb II (23) <l>eopa!lH cero 1885 rOAa8'b101 poe! dyrekcY'I 
11(23) <l>eBpa:/H cero t 5roAa, B'L 10 Be1'ell<aX'L, CBlluen. 6pl[qK~, Boat u npo"aHw na ,.tC1'll ouon. ąaCOB'b y1'pa, Dl> rop. JI0iI;3JJ no U:1l- 6 
'J3COD'b y<rpa D" rop, ,1IMSI1 no Mc6e.lII, II Ol\tueuRoe ~OO py6, -:-- Husapn 22 AHII 185 rOAa, reJlbRIIUoli y.ml\t, D'b )lOM1l liTaP .!1 J ZEFA TEXLA 
l(treJlbHIIllOIi YSIlI\1l, B'b AOMt GOJI'1 na YAODJleTBopeule 11pC1'e/I3111 1239-1. CYWMHCHii. Ka UOAl> N. 1437, 6y,1l;eT'b 11po;la- ' 
lli1'apKa nOAT> N. 1437 6YAeT'b rU.lll1 Poaeu6epra. uaTbCH "DlIlRIIMOO lI.lo1rru;ec1'Bo npu- ,We włol'ek dnia nr lutego 188!; r 
11po,1l;asaTbca AnUJKlIMOe lIM)"II\OOTBO OOll()b II 01\1l0K) 11po"UBaeMhlX'b OZ' ENEK Ua"JlelKaJĄee Iorau1' BepHepy 
nplluftJ{lIeJKaru;ee EAyapAY rU:J.lep- 11peAMtl'l'ODT> MOlKUO pascMoTpuBa1'b • WMli"T'b, Jal<;lIOąftlOru;eeClI Bl> 1<0-1 DZWONY 
TY, aal<lIlOąaJOU\eOOa Bl> Me6cJl11, 110- Y Cl' Ae6naro llpIlCT8.Ba " 11 D" AeUb Możczyzn., kaw.ler, laL ~8, po.i.d.j~(·) pOB'b, lIOma,,1I II (lP11ąliH, U 01\'1;-
ponax" H UeTeJlDlm }[ OutJJeUHOe IlpO;r;aatll Ha MllC1''I; ouon. sLopień uniwersytecki, ~r"ściclel f'~"J:ki ueulloe 350 py(l" ua YAon.::re1'Bope-
138 py6" ua YAOB~eTBOpeHie npe- H',uaaplI 22 )lila 1885 ro;r:a, warL?jąc<'j n. 'o,~. nle'"ketnY't mowl~ I!ie 11peTeusill C1'aHUCJlana 3e.~lKa, I ł(~RNEWILSKIE 
TeH3Ul Mop111\a TpeM6KOBCI<aro 1238-1. CyWblHCHii. ey kIlku J.~,:yk.nn, O p~zu uje d ~ dr~ OmleL 11 OI\'I;HKY upO,ll.anaeMh1X" 

OUUeb n OU,'hUKY npoAaBaeM~'b ~~:~;j:i~ ~!}~li:kRr\'~~ !e~R. ;i:~e %34 npeAMeTOB'h MOiKHO pa3CllOTplrBa'rb 
npe"M01"OB'b 140lKllO pa3C"OTpllua1'b ufani., nade,ra.ć bliż ... o, ,obie inConna· y Cy"e6mu'o llpllCTana II B'b ,lI.eHb 
Y CYAe6Haro IIpuc1'3na u B'L 1\eHb I)EN'I'YS'.l'A. A.. I w .... olr. OtO • dor .. cr.elllem fowg:.fh I wył.u.zcz.· IlpO"aJKII Ha Mllc-r1l ORoii, . 
npO)lalKlI 11R YllCTt 011on. _ ulioo Piotrkowsko ,i.-a·.i ••• kierui lit,]o'. Z. M. 40. do Uudy G •• ow.kiej et. _ D3plI ,lI.UlI rO,ll.ą.. słowa pp. Clairville i Ga.bett, m u-

.. ' OIcm materyoluyoh .woleh .tosunkow pod\ lłH: 19 1885 Opera komiczna w 4-ch obrazach 

HRsaJllI 23 ARJI ISSo rOAa. Wii.tehub.go. 801-39 d. ż. w. w. po<te re.tanW. Bc.~aruuko· 1230-1 CYIImHCKrH. zyka Plnnquetta, 
1241-1. CyWMHCHii. Wł dyakrocyo prz)~i;k~3s~i 

I 
1

08 ,~ 

G .lE ... DIl. W JUI8Z&'V!IiUi\. d. 'I llltclr0 . RUCH POCIĄGOW KOLEJOWYCH ~ g~N;::;::;:: ;::~ 
lAd' I goc1ziny i miu ut)' '' li I~ .~~ ~ 

,,, ,,'" li l e-

lI.rlin . . (1óf>'I,) 
" . . , (166'/,) 

' nos lJi6Jn . miasta uanL 
U fi 

Loudyn 

Z.\ 
Z koucclIł ~e~_1 DUlu :łu io!l'J t.H.lI1.lLkl:)I' :a: n I-'~;:';':":';':d,"";""';::";':;":~!-..I ~ 'l°l!d ~ o,.~oooS -

ż~.l.uo I chciano 1'1.... __ ... ...;.O:::dC:::h:::O :::dl::;~!.:: -i-..:5fI 3::5+i .-:,7;:12..:fi-!'c....:I+I..:6=-+'-=,fi..:4;:.O ; --- ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -

~~.~:~: ~~.- :~::~: -:-~:~~ -- ;!~~~:f:60 --- ~~T.ri~!~r.k.:,iC: :S~ 8[26 ;3~ ~ !:~ ~ '1_3'J_l_V_M_.:J_ ;;~: ... ::::t-;::~;::;::~~'" 
~~:~~: ~~: :~r:~: ! 1944-15 ~~?lE:~~ lOlO ~~~ H~ 1~50 ! __ VI_""_IS_ .. ~.~; ... ;:: g~;:: gg 

Dy" 
kOllw 

~~.~: ~ :::~ ~ r,~ 4. 9.46 I Sosnowca. 2 S8 9 30 ~ llJ.I O'ł.\\·: o "'fi (\.I .... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
dr. ter. 10 (1. HH) }t'r. • I - Krakowa.. 632 et ---~~.o"" ~ 
kr.ler. lOd. JOOł'r. 4. 8765 ....:. 18760 Lwowa. 530 ~ ':rpa!uo(l 0 0 :(\4 .... ~~S: ~~ 

" Ó28'I"J ~~.~~: ~~: :~e~~: ~ 77.15 176868~ ~i~~~~~i.: : ~; i'.;;;;;"'i~ ... : ;::~;::;::;:: '" 
~1'~~w~n~b~u~r!g~~~...:....:....!..::d:::l.~te=-r.:..:...::2~d:::.:...!..~IUO::.:..:;.:.:._...:._;=-!....._...:..--_!....._-;-;:!.;-:;"o"7, l~)-UI-.. -:h~,i:-ol, I-;L.-k;:,O::ń:::C-. ,-::~:::ic:;:;'ldy ~~t~:nd'ro':'o :I? (~640 : ;10 9 65 ~i---.-~.!.....I ~: ",,,(,-..,.: ;~;"}"'· =~;":8:;· =.;":· -~~-=-. -~~...,.~. 

" l 'aryz. 

" 'Vi rdci~ 

ra.tlery pluistw. \ i~ Dopełnioue Z koilc.giełdy Akt~.J' e. ~ a De trłl.uz . ~h;.pi Berlina... 610 ~ ": ~ ta ~; .~ i5.:r~ _ 8.. cd a; 
(z& 100 n.). 00 Po trMu~ tła. ł chc.pl. (1'.& 100 Ta.). __ Brzeleiatit"wl. 950 =-- 't:' 1 ~·a~:::;·"":·!·!! ;t""": ~'"": 'a 

OhligiSkar. Kr.l'ol •. du~8 4 -,- I Akerd(l'Ż·\ił\rll\~·lOOr.! -.-:-\ )1oskwy .. 1038 I ~ e..= ~;.g.ggii~5~g~ 
Li,tyLik".Kr. l'ols, du •• ~ 89'- 1 '., y<.~r. 1\ Petersbnrga 728 943 ~ 1 ___ .""_T-=:~:::-=~"8",·:::ke:·=-:"':::~:.::"'"·,,P.:=:,,,::...,,,,:,·~,;."'_ 

maI. 4 _ - 88.89 "r. MłRwy , 941 ... ~.. ° "-
n 1ł n li o I 9826' Torel. IOOOr. 6 Luhlina. 921 Q .~ :§ ~ -=-= -

ROI.l'ol. WI. ł elll. l 000r. b -0- 98:26 ,1 " IOOr. 6 Kowla. 3 14 = .;-~ _ :;c__ ~~ .!! i ~ 
lOOr. b =:= j l<'ahr.·.f.,ódzkiej _!!.....::K"ijc::ow= • .....:. . .....:.-.:..!.....:.8~2::8..L....!._!.......:.----.!_.!...._ a.. w ~b :f ~ ~ ~ __ 0,,6 -i ~ 

n 60 ro ~ ~:~: I- " Nadwiśhulak.. ID oN __ _ _ .. _; 
11" lOOOr. 6 -'- i I lJ ,- 11 dl .. -" 

" lOOr. ~ - .-! 9826 :W:nT.:~iuo2~gr~ do Łodzi l godziny minuty R~ -a - .:: .:: - .::.:: 
" " "Ill" I~~:: =:=1 ~:~: : " ~\'ar'lllJ.u~f'= ~~r. pflycbodzł: ~IO;;i l~O..;:.I.:.:4::.,J6l....,!-.;.8;,;2i..:;.l..::l,;.11 2~O "IO<1OS ł~~~g=-""g=--==-

R
'.o •. Po' t.p~.sr:itsti,llem. 6 " ao .. w (ZI ro ollelu)(lz, I I I I ~\O~::: ... -

1866U.m. fi I, War.Tow.Ub.odognia z K, ••• rek . 910 86 1,25 lO 20 --- ~ $ g ~ 
UY~6L;'UtU:: l'~~.lto •. 18m. 6 s w,~r. n~. b25k lo:ł~ " Skie.ruiawic 7 '50 }126 8'68 'I;nCł!d ; eq 00.0 ~ ęD ........ ~ ~ 

n II n 6 n ~.~ ])wb . r ~ . " War:n:awy 61- 1110 6 50 • ..: --- = ł';;;;-..,.~"'=~'-",~:-----
n lU n 6 "t;u Jó~eró~' 260~: ;5 " Piotrkówa {: t8 1 16 669 ! ){9'ł-J'8&\:lD ·s : ~ ~ .... r- ~ .... .... .... ........ ał 

: : . " tt " IV" [) CZ6n!1k 260r. _ "Granicy. • 101:: 7 60 1 16 ~ - ~ g - g 
(.li,ty Z " IILaWLJtf (ztllOO r .) Hermauów250r. " &IJUOWCU • to ll6 766 1 ~ UpOJS .... ~:~",-"'",",,..~~,,,~_,.,_,,,...-=-=--

"sr . !gti:l~ . llit..A. fi 996060 9980 l:.y .. kowie260r . " ~~...,..,":-"-"",, ____ _ 
" n " "lit..B. 6 9980 Leonów '260r: ~ n KrakowA. 8 - ~IO ~ o 

" 
n J.'r.'I'JID".'.·A1 •. 6 -'-1 99·80 t "" Człtiltoeice250r . .:r "J\~~owla .. , 115 ~ 'IGJOl.\\ .~ ;:~~- ~ .... _ ..... - U) 

,j II 6 -,- 99.80, n T. W. }t\ Stali lOOOr. ~ " "l' le« lUa • ~ 30 ~ --- ~;;... o.... g 
:::: "lilB. 6 -.- ::1 ,,'fvw• Lilpop, Hau i " Wroclawil\ t 23 • '7P3!UOd o ::"ł""",,,,~:~_:-";;;f.:_=_,--=..,-
" "8er.'iI11it.a!~ 6 99 W) Loeweosiein lOOOr. "Kutna. .• 4 45 1129 6 t8 ~ I::C'\;-~-,.;:":-"-"",, ___ _ 
u " lit. H. 6 -.- j 99:SÓ: " Tow. Zakl. Metal. B. -! n Alekfmullrowa 920 S 30 "'C --- o~ .... =g~::;--l~~==:o--= 

ł : 99.80 lIaot.kewWar.lOOOr. i " Berlioa • . 1116 930 C 9Ia!'Ipa~N ~~.o = 1:0 ................... ał 
Ił n ~ .. r'.'IV 1',·~I.·Ae. 9.25 97 60 "l'ow.Zakł.OóroiczJch ~ " Brześcia IitewJJ.. 8 ~ .• o' ••• • • -•• ~ • fi 7 . , Staraeho.nckichIOOr, - Q .~ ~.J ";:.I'\! -;. -;::.8 

lit]j 6 97.2ó 97.60 , T W F' b M h Mo k {653 'C i: <Io"~ ' ! i5. '" 8 ' !!i '" 
" n Jł m~l~ 6 97.25 97.bO "N:;~U~'iO~l: l~r~ n S wy . • ~ 38 C ] .. '"" ,~ ~ f: ~.e-g g ~.=-f~2 
" "n "v 96.20 \1660 1 \ " T li I • 11 Peterauurga 64.0 930 ho... -o o. ~ą,.Qo'.80 E·ą.·ą.g E ~ {ą. 
" )) " Serya . l 96 óO 'J " an. • op. '\Veg tl 1 n Mławy • n .="" ... - .... ...,...., -- ~ ---

Liat.yt.llłt..m. Wanz.Ser·
ll

: - ·-1 94'101 ZakI.Uotoiczych250r. n Lul,linlło 74.0 ... G) ga ~'~~~'s..=:§1J! 

li n :~ lil
lV 

6 =','=ł :::~I "i~~; ~:!':ie~io: ~~~: } n Kowla : ~i ~ 8 ~ oM :s:: S ~ ... ·:;c 
.t' 6 ,.;:rC\} o łJaz. i Łaźni lOOr.l n Kijo.\'. .6143 1\ , ... g!!,..... :,!:_N :.. ~c ~ _-s~ ~_g ~'I. OblYgi m. ,~,,,! .. wy ~~:~I "Garb. Teml.r i SJwedel I -,-I -·- 1 I ls Sg ... "- ~ - - _ -= :: 

L aty r.&lt. m. Lodlł" J : 86.761 \V • r to o li ć k u P o n n' I Lis_o likwid. o 73 l/t, dr ki ~ i b.... ~.s tO 
n » JI n 111 E L' t. nowych 6211 Ohligów I kst'lu. 140, UWAG A. Cyfry ozn~cr.one grub. zym u em ,,!y- cG -= . . . .: 

n .v u 86.- 11 zU·m. \ VarSLI. i ili 175," l' Poi.preJll. l em. 331/4, IJ<QŻ~i' czas od gOdzlUy 6--t.oj WlBczórdo godZIn)' r:I ~.::.:::.:: - .::-

LI',",y r.~.t. R. '1'. WzH.r. Z. 6 - - -'-1 "" U 200 6 J rlł.U() lo o , _ n m .LodU . o • 183 1/3, n Ił Om J o , ' • 

Lbi:.:U~6~~.~'~~~il~en~· s~D~·&U~a=g~0=L~~!~ ____ :-~':-~I~-:'~'-~~~--~"--~--=-~------::--------~--~~=--;~=-~~;:~~~~~~----~'-,~~~~ii~~~~~;;;J~~r;--------_ " " :a6tkoL " l W drukarni L. Krllkowsklelro W Łodz'i 
Redaktor i W ydawca Zdzisław KlIłakowskl. ]J,OSBO.ll6BO qeBsypo/O, J[OP;Sb 28 JlRBapll 1885, 


	Dziennik Łódzki 1885 nr031(1)
	Dziennik Łódzki 1885 nr031(2)
	Dziennik Łódzki 1885 nr031(3)
	Dziennik Łódzki 1885 nr031(4)

