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BULEТYN ТYGODNIOWY 

WYWOZC WYROB6W f,6DZКЮН. 

lat. Naturalna пес. - sytnacya taka jest ne, jako wprost 8zkodliwe i nieodpowiednie 'Varszawa aopiero przed przystqpieniem 
klopotliwq, praca bowiem nie jest ustosun. dl& mieszkan ludzkicb, do budowy kan~!6w, zmuszonll byla <аро-

-0-

W ttbieglym tygodniu sprawozdawczym, 
od dnia 12 do ]9 kwietnia w1llcznie, wy
wieziono glбwпусh wyrob6w 16dzkich: 

]) prz~dzy wetn.i ЬаWбlп. w ko-
munikacyi krajowej . .] ,612 pnd. 

2) prz<;dzy weln. do Oesarstwa 3,242 " 
3) tkanin weln., haweln. i in. 

'" komnnik. kra~.. . . 6,906 " 
4) takich:!e tkanin do Cesarstwa 17,841 " 
W роргzedlliш tygodniu od dnia 5 

do ] 1 kwietnia wyw6z wynosil : ]J pt'z~dzy w kom. kraj. .. 4]6 pnd. 
2 prz~dzy do Oesarstwa . . 1,224 " 
3 tkanin г61.. rodz,w kош, kraj. 2,845 .. 
4) tkanin r61.. rodz.do Овзаrз. 4,646" 
Sredni wyw6z tygodniowy w r, Ь, od duia 

] 3 stycznia do 19 kwietnia. 
]) prz~dzy baw. . . . . 2,870 pud. 
2) tkanin r6:!, rodz, . • . 22,594 " 
Sl'edni wyw6z tygodniowy w latach ро-

kowanll z czasem, J ooui nal'zekajll, iZ dla J eszcze pt'zed kilknnastu laty moina tu <па(: si~ szczeg610wo z ukladem wагзtw 
braku gimnazyum nie mogll da(: naleiyte- bylo wybiera(: miejscowo&ci wedlug upodo- gruntu, па kt6rym rozsiad!o si~ miasto, 
go wyksztalcenia dzieciom, drudzy nkazuj~ bania, je§!i nie wzdlnz g16wnej linii, t, j. JJ6d~ powinnaby ju:! dzis о tem porny&lec, 
па brak szpita1i, trzeci l1pominaj!j, si~ о 0- ulicy Piott-kowskiej, to w poprzek w mniej- chocia:!by dlatego, аЬу si~ przekonac о tru
chronk~, innym znowu chodzi о uporzlldko- 8zej lub wi~k8zej odleglosci od niej. Wy- dnosciach, z jakiemi то:!е Ьу(: pollj,czone 
wanie ulic i plac6w, а jeszcze iппуш о u- b61' tell nie zawsze Ьуl szcz~§li "у, gdyz иа zaprowadzenie wodocillg6w, о kt6rych tak· 
pi~kszenie, о przyzwoitsze jatki, bazary niego I.plywala wi~ksza lub шпiеjszа <па- ze pomy§le(: naleiy. Ilosci~ zuzywanej wu-
1 t. d. Zarzlld зат zreszt~ najlepiej czuje jomoM rzeczy, а glбwпiе instynkt buduj!j,' dy рпе. mieszkaftc6w lIlierzy si~ stopien 
potrzeb~ ohszerniejszej budowy pod шаgi- cego, kt6ry cz~stol<l'oc zawodzil, jak to wi· nietylko rozwoju przemyslu, ale i - cywi
strat i I\'iele, I\'iele innych jeszcze potrzeb, dzilllY па szpitalu шiеjskim. Dzis ju:! tru- lizacyi dal1ej tniejscowosci lub narodu, jak 
dla zadosY(:l1czynienia kt6rym staje па prze- dniejszy jest wyb6r, pouiewa.Z шiasto '&- пtгzvшuj!j, ашегуkапiе. U tJas zapotrzebo-
5zkodzie jui nietylko brak czasn, alе i od- budowywa 5i~ сога. ciasniej , mimo to je- wanie_wody bezw!j,tpienia jest wielkie, ale 
powiedniego funduszu, Pl'awda, ii kasa dnak w stawianiu naszych budowli nie то- byloby wi~ksze, gdyby шiаstо posiadalo 
O1iejska naleiY" do bogatszych, posiada ~po- iemy i§6 ро ошасku. Jakie Ьоwiеш .010- wodoci!j,gi, а tеmsаmеш шоglо dostarcza6 
ro wlasnych gmacb6w, plac6w i ogrod6w, ~na objasnic зоЫе inaczej wyb6r takJeg<> jej ~nio i w. dочtatесzпеj iJosci. :ГО te;; 
ша kawal nieile utгzушапеgо lasu, та plo.cu pod budow~ wi~zienia pOlviatowego? шеW.l;!е uр!уше cz~u, а f,6d~ ШUSl przy
z"aczny kapita! w banku, ale tez i corocz- J e§liby tel'en шiаstа Ьуl scisle zbo.dany st1lP1C . do tego dZle!a. .Znaj'iC. warstwy 
пе wydo.tki 5!j, znaczne i rosnlj, ro~rocznie, geologicznie, род budow~ kazdego gшасhп geoIoglczne. tak ваО1е~о ~~sta, jakote:! 0-
cbociai doch Jdy nie powi~k8zaj!j, si~ w tej- publiczllego шоiпаЬу wybra6 plac z pc!n~ kalIC>:, by.llbys~y moze Juz dotIid. w та-
samej proporcyi. W tаkiеш po!oieniu rze- А1I'iа<lошоsсi~ jego warto§ci. . :!ПОВСl posl~da1l1a wo~y pod dostatklem, . 
czy шоzпа tylko stopniowo zalatwia(: naj- Zarzlj,d miasta та wkгбtсе przystllpl(: do PrzesylaJllc tycb k,iIka uwв:g, upr~BJ~Je 
pilniejsze sprawy, Ьу nie obcillza6 zbvtnio budowy gmachu gimnazyalnego, pr~zej czy prosz~ 5zan. reda~cYl . о "иШlеszс.zеDlе lcll 
budzetu O1iejskiego, • p6fniej musi pomysle(: о wi~kszYIll t'atnszn, па szpaltacb "DzlenDlka w tej nadzleJ, przednich, w przeci~ciu z calego roku (w рп_ 

dach): 
przo;dza baw. 

2,704 
2,461 
2,9]8 

tkaniny 
18,530 
21,150 
23,986 
27,018 

Do takich, Jni~dzy iппешi, nalezy зрга- upatruje рlас па cmentarz, niedaleki01 jest :!е nie pozostanlj, one "glosem wolaj!j,cego 
wa оЬп gimnazy6w, kt6ra znacznie uszczu- od ту§li zaprowadzenia wodocillg6w i t. d" па pnszczy." Х. 

w roku 1881 
]882 
1883 
1884 

plajl!c fondusze miejskie, odwlecze tещsа .. czy i w tych гn?асЬ tylko instJ'nkt та Ьус -----
тет za.pokojenie innych naglllcych potl'zeb, przewodnikiel1l? J е§li tnk, to z gбl'У ши- ROZPORZ~ZEliIA RZ.\DOiE. " Маш jednak па my§li projekt, kt6rego wy- simy Ьус przygotowani па to, i. оп шоiе --<.0'>-

konanie bynajmniej nie obci!j,iy kasy miej- zawieM, i tylko badania geologiczne шо- Оо ,traiy pogranicznej zastosowal1e b~dlj, 985 " 
" skiej, а dla miasta. z ,vieln wzgl~d6w uwao

l 
glyby ucllroni6 od omylek i Sll1utnycll ich przepisy zarцdu wojskowego, со сю- raпg, GLOS Z MIASTA. zalll (о _а bardzo pilne. Obc~ шбwi60gео- nast~pstlV. '1.' /1 tei drog!j, wiеdziеliЬуsшу, urz~6w i awans6w sluibowych. 

--<.0'>- logicznem zbadaniu gruntu, па kt6ryrn si~ w kt6rej okolicy poszukiwac wody dla Dlia- Nowe przepisy о policyi rzecznej wypt'a-
nlokowal пав, gгбd fabryczny. sta, со przeciez '" f,odzi nie jest rzeczlj, 0- cowywane w sferach wlaSciwych, rozcillgni~-

I:.ddi - kwiecien. Pierwsi zalozyciele osady fabl'yczoej nad boj~tnlj. te Ьус шаjlj, па Petersburg, Moskw~, \Yar-
Wyj!j,tkowo szybki wzrost naszego mia- rzeczklj, f,6dklj, zapewne nie zadawali sobie' S'Ьdz~, iZ zarzljd miasta, dbaly о jego szaw<;, Kij6w i шiastа nad Wolg" рыо

sta, powstalego przy okolicznosciach bljdz- pytania, па jakim gruncie b~d!j, si~ wzno- dobro, wezmie pod rozwag~ powyzsze uwa- zone. 
coblld~ niezwyklych, jest przyczyn!j" ii za- sic ku оblоkош okopcone kOll1iJlY dzisiej-I gi i moze si~ zgodzi <е 11Inll, ii wydatek 
rzqd miejski chc!j,c uczyni6 f,6dZ ile-tyle szych fabryk. Miejscowos6 byla bogata kilkuset rubli sowicie si~ opll\Ci w niedale
znosnem pomieszczeniem stokilkudziesifJCio- w lasy, pod Ьоkiеш woda - oto i wszyst- I kiej przyszlosci. 
tysi!j,cznej ludno§ci i zblizonem do miast ko, czego mogli zqda(: skromni w wушаgа- Do kofica przesz!ego ,vieku nie robiono 
wi~kszych nie jl1Z zagranicy, ale wlasnego lliach pierwsi zalozyciele tutejszego prze- nigdzie sуstешаtусzпусh badan geologicz
kraju, zarznconym si~ widzi оgгошеО1 pra- О1У5Iи. Nie mogli oni przewidzie(:, ie miej . пусЬ, nic IvifJc dzil\'nego, "е i w naszym 
су, kt6ry nie hylby obecnie tak wielki, gdy- s.cowos6 ta wkr6tee zamieni si~ w rozlegle kraju icll nie cZYlliono, Pl'ace <ав Staszi
Ьу wcze§niej zacz~to si\} krzqta(: okolo za- lIliasto, kt6гешu nietylko lastt i wody, ale са, Puscha, Нешрlа, Zeischnera. i innych, 
dosycuczynieDla gromadzqcym si~ potl'ze- I i шiеjsса zbraknllc moie, w pl'zest!-zeni ,а· jakie wystqpily '" p6zniejszym czasie, stj, 
ЬоО1; wiemy jednakie, ii wiele spraw, b~ j~tej obecnie pod шiastо znajduj" si~ Ьо- wi~cej оgбlпе, albo nie majlj, za przedmiot 
dqcych dzi§ па РОJ'щdku dziennym, рОlviп- ' ,viem takie miejscowo§ci, ktбгусh zamiesz- szczeg610wych badaii grnnt6w podmiej' 
по bylo Ьус zalatwione pl'zed dziesiqtkami kiwanie owinno Ьус stаПОI\'СZО wzbl'onio- skicb, 

LISТY Z WARSZAWY. 
Nowa komedya Ka2imierza Zalewskiego "Friebe," 
iywotua trеsб, trzy typy сuшоziеmооw u паз osia
dlych.- Dy,'ie siозtrу K~rola. GirOD) РаrJiапkа.-Li
.ty Gabr)'eli Narcy"y Zmichow,kiej.-Enluzysstki. 

Charaktery.tyka jej talentn. 

(Dok07!czenie - Jlatrz N/'. 79), 

I rzeczywistosci. Nie Ьасщс па spotkanie 
si6str, bulwar Wl'e гuсllеш, przesuwaj!j, si\} 
па пiш powozy, konni, piesi, w6zki t'fJCzne 
рорусЬапв przez przekupni6w. Oto па 
рiегwszуш planie kwiacial'ka willze bukiet, 
а strojna pani kupuje со§ па jej шсЬотут 
5traganie. Powozy krzyzuj!! si~ czterma 
rz~da01i па ca!ej szeroko§ci bulwaru, przed 
kоsсiоlеш §·tej Magdaleny, tej gl6wnej ar
tel'yi paryzkiego rпсЬи. PrzejM go w ро-

Drugiem waznem zaj~6iem агtувtусzпеш pl'zek, jest prawie niepodobienswem, wi~c 
'Varszawy jest obl'az Karola Giron .Dwie z trudnosci!j, szuka воЫв przejscia рап ja. 
siostry. " Francuzki artY8ta przedstawi! па kis z !ask!! podniesion~ do g6ry. Zr~czna 
olbrzyiem p!6tnie Bcen~ z powszedniego 1.y. i ladna kobieta powozi §liсzпуш ekwipa; 
cia, . czego шu niekt6rzy przebaczy(: nie zem, w ргzесiwпуш kierunku d ,vie dашу 
O1ogll, а nawet zeby jll <гоЫс bardziej re- jadlj, wygodnie rozlozone па pocluszkach 
alntj" nie obj!j,l jej wedlug zwyczaju гата- otwartego laJlda. Zdaleka toczy si~ ogro
щi, chcqc аЬу, jak to та O1iejsce w ра- O1ny ошпiЬиs, nat!oczony раsаzегащi па 
погашiв, przedmioty rzeczywiste splywaly imperyalu, А wszystko to wykonalle z nie
si~ z шаl0wапвmi. zmiern" pt'awd!j" z drobiazgowem wystu-

.Dwie SiOStl'y," to wiekuisty kontrast ро- dyowaniem szczeg6l6w, czyniloby tei nie
Jtli~dzy slviateOl uiycia i zbytku а §wiatem zawodnie ludzllee wrazenie, gdyby dalsze 
"racy, kопtгаst teOl bardziej rn:!llcy, ze зро- plany шiаlу lepszll perspektyw~. Тушсzа.
tykamy go w jednej rodzinie. J edna z sell1 kosci6l i kolu01nada perystylu zdaje 
si6str jedzie w вlеgапсkiш powozie, w wy- si~ tak bardzo przybli:!on!j" iZ konie i ро
kwintnej tualecie, Бата jedna, z malutkim wozy рошiе§сiс si~ nie mog!! па szczup!ej 
pieskielll tylko гоzlоiопуш па ргzеdпiеш przestrzeni аоЫе pt'zeznaczonej, 81j natlo
siedzeniu, drnga ubogo иЬгапа, obarczona czone, wpadajll па siebie I.zajem. ' Vadli
dziесшi, post~puje obok ш~zа, пiощсеgо we wykonanie dalszych plan61' t'azi tеш 
narz~zia pt'acy ty01 sашуm Ьulwагеш, ktб- bardziej w obrazie tak silnie геаlistусzпуш, 
ry tamta pl'zebiega unoszona dzielnemi koft- w ktбгуm wykonanie wszystko 5tanowi, 
n1i , Kontrast \vi~c jest zupelny, nie tru- 'Yykonanie to wi~c powinllo Ьу(: dosko
дпо tez odgadDl~6, jakirn sposobem jeclna nale. 
posiadla dostatki, а dl'uga zostala '" иЬ6з- Wi~eej od "Dw6cb si6str" zadawala \vidza 
twie. '1.'0 tez uczciwa "опа rzelllieslnika pOl·tret w calej wielkosci parY:!iLDki tegoi 
rzuca ii~ ku pOlvozowi t'uchem pelnym 0- K arola Gironj jego paryzanka jest пово· 
belZywej pogal'dy, па kt6ry jednak siostra Ыеniеш e!egancyi. Ubrana w czat'n" wy
odpr,wiada zupelntj, oboj~tnoGc i ... tworn/l sukni<;, wciljga па rfJce dlugie dnn-

Obok tych ~16wnych postaci, grupuje si~ I skie r~kawiczki, гисЬет ре!пут wdzi~ku i 
l11n6stl\'o ionycb, tak jak to silJ dzieje w naturaloo§ci. Twarz jej daleko staranniej 

wykoiiczona, ni:! (о ша miejsce па obrazie, 
lij,czy delikatnoM l'Jsбw z urokiem wyra
,и, tworz!j,c catosc пiеzшiегпiе ujmujllc~ . 
Zdaje si~, ie to озоЬа zywa odbila si\} w 
lustrze i patrzqc па obraz ogl!j,da01Y si~ 
miшоwоlпiе, szukajqc pierwowzoru. Таkiш 
wlaSпiе portret Ьу(: powinien. Mozna wifJC 
niejedno zarzuci(: obrazowi Kat'ola Gil'on, 
ale portrecistlb jest оп znakomitym. 

W ohecnYIll ruchu litегасkiш najwi~cej 
Zlvraca UI\'ag~ korespondencya Gabt·yeli 
N arcyzy Zшiсhоws kiеj, poprzedzona оЬ
szernem bezimiennem studyum, Stndynm 
to pisane widocznie przez osob~ wielbi!j,CI\ 
gOl'I!CO zmarl!j, autork~, nie odpo\viada je
dnak wcale wymaganiom dzisiejszej meto
dy, pisZllcy, czy pisz!}ca rozwija vf пiеш 
swoje historyczne pogllldy, usilujlbc dopa· 
SOlva6 do nich Gabrye1fJ, dOlvodzi, "в do
tychczas ci, kt6rzy о niej pisali, zаjшоwali 
si~ daleko wi~cej пtwогаmi, nii nill sаш:), 
i jej IvelvnfJtl'znll istotq, kt61'1l wlasnie w 
оЬеспеш studУJlШ сЬсв wykazac w pra
wdziwe01 swietle. Swiatlo to jednak jest 
swiatlem apoteozy i dlatego swiadczy je
dynie о gОГllсеш uczuciu. 
Gdуl)уsщу potrzebowali jeszcze wytwo

rzyc зоЫе IvyobJ'nzellie О Gabryeli, uczyni
О1У to latwo па podstawie sашеj korespon
dencyi, jakkolwiek zwyczajenl oddaj'iCycb 
podobne dоkишепtу do drnku, usnni~to z 
niej to \vl a§uie, со byloby najbardziej zaj
O1ujljcem. :М:у!пеО1 Ьоwiеш jest twierdze
nie, ii fakty zyciolve mniej interesoWM ро. 
winllY czyteluik6w, ii Шllеi,. illl si~ tylko 
шуsli i to wszystko" со sktada obraz we
Wll~trzllY kaidej istoty. Pomi~dzy fаktашi, 
uczuciami а шу&lаО1i istnieje пiсzеш nie 
zerwany lancuch, kt6ry wlMnie wytlvarza 
obraz шога!пу, 

Sprawozdania targowc, 
Z gieldy bertinskiej donosz~ pod dniem 

20 Ь. т. Dzisiaj оtrzуша.по са!у szereg 
wiadomo§ci, ktБLв ргzешаwiаj!j, ,а tem, ze 
porozumienie w sprawie ~ranicy afganskiej 
nie nastIipi tak pr~dko jak przypuszczano. 
W Londynie zbiera si~ rada O1inistr6w, 
сеlеш rozprawy пад doniesienielll Lumsde
па о starciu pod Pelldieh. Pi~tkowa de-

Z tego przeciez со паш dano, шоiпа 
wytworzy(: posta6 Gabryeli, рпу РОО10СУ 
zwlaszcza jej dziel i study6w, jakie о niej 
pisano. Gabryeli zrodzonej па prze!omie 
dw6ch epok, przypadla w udziale ci\}ika 
dola przodownicy, wiodla опа nowe poko
lenie naprz6d, ale do czego je wiod!a? о 
tвш nie zdolala ni~dy sашеj воЫе wyrobic 
jasnego wуоЬгa.Zеша. Przeszlo§6 i przy-
5zlos6 targaly naprzemian jej mys!!j" nie 
mog.la ich nigdy zhar01onizowac, ani саlеш 
sегееш przyjqc jednej lub drugiej. Ztqd 
plynfJI:y niezrozU01ialosci, sprzeczno§ci nawet 
niekt6rych utwor6w, (о takze tlumaczy urok, 
jaki wywiera.ta og61nie. Smielsza bylaby 
odstraszyla, zacoIaiisza stracilaby sw6j 
wp!yw, Ohton~la ona nowe pr~dy wiedzy, 
ше tracljc nawyknieft umyslowych, nabra
пусь w mlodo§ci, mysl!j, Illbczyla si~ z ро
kuszeniami nowej wiedzy, sегсеш nalezala 
do tradycyjnej wiary, а l\awet wiara przy
bierala '" n.iej nkt·nz O1istyczny charakter, 
w!asciwy romantyzmowi, ktбгеgо dziесkiещ 
byla Gabryela. 

Ale mistусуzш i trze~wa wiedza пiе то· 
gq, zawne6 i&dnego sojnszo, daremnie аи
torka polllczyc je chciala., 5tIid niezawo
dnie pochodzila jej rozterka wewn\}trzn!J., 
st"d рошimu talentu olbrzymiego, nigdy 
nie zdolala w sa01ej зоЫе wytworzy(: har
monii i wyda6 сЬ06Ьу jednego skonczone
go dziela. Те fгаgшепtowв utwory 51} 

przesliczne, przenosz" miar" i douioslosci" 
swojlj, tysitj,ee dziet wykonczonych i zaokrtj,
glonych naleiycie, пiешпiеj przeciei wyglf!
daj" опе zawsze па tytaniczne urywki. 

W §wiecie mуШ Gabryela czula si~ od
osobuionlj, i staral .. si~ pustk~ zt"d wytwo
rzon" zape!ni6 1;0l1\eemi uczuciami. 

Zt"d to powstaly entozyutki-grono ko· 

- _. --- -
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BULETYN TYGODNIOWY 

WYWOZC WYROBÓW ŁÓDZKICH. 

lat. Naturalna rzecz - sytuacya taka jest ne, jako wprost szkodliwe i nieodpowiednie Warszawa aopiero przed przystqpieniem 
klopotliwq, praca bowiem nie jest Dstosun. dla mieszkań ludzkicb. do budowy kanlłłów, zmuszonll była zapo-

-0-
W ubiegłym tygodniu sprawozdawczym, 

od dnia 12 do 19 kwietnia włącznie, wy
wieziono głównych wyrobów łódzkich: 

l) prz~dzy wełn.i baw&łn. w ko-
munikacyi krajowej . • 1,612 pud. 

2) przędzy wełn. do Oesarstwa 3,242 " 
3) tkanin weln., bawełn. i in. 

w komnnik. kra~.. . . 6,906 " 
4) takicbże tkaniu do Cesarstwa 17,841 " 
W poprzednim tygodniu od dnia 5 

do 11 kwietnia wywóz wynosił: 
1J przędzy w kom. kraj. .. 416 pud. 
2 prz~dzy do Cesarstwa . . 1,224 " 
3 tkanin róź. rodz.w kom. kraj. 2,845 .. 
4) tkanin róż. rodz.do Cesars. 4,646" 
Średni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia 

13 stycznia do 19 kwietnia. 
l) przędzy baw. . . . . 2,870 pud. 
2) tkanin róż. rodz. . • . 22,594 " 
Średni wywóz tygodniowy w latach po-

kowanIl z czasem, J ooni narzekajll, iź dla Jeszcze przed kilkunastu laty moźna tu znać si~ szczególowo z układem warstw 
braku gimnazYllm nie mogll dać naleźyte- było wybierać miejscowości według upodo- gruntu, na którym rozsiadło si~ miasto. 
go wykształcenia dzieciom, drudzy nkazujll bania, jeśli nie wzdłuź głównej linii, t. j. JJód~ powinnaby jui dziś o tem pomyśleć, 
na brak szpitali, trzeci upominają, si~ O 0- ulicy Piotrkowskiej, to w poprzek w mniej- chociaiby dlatego, aby si~ przekonać o tru
chronk~, innym znowu chodzi o uporządko- szej lub wi~k8zej odległości od niej. Wy- dnościach, z jakiemi moie być połą,czone 
wanie ulic i placów, a jeszcze innym O u- ból' ten nie zawsze był szcz~śli wy, gdyż na zaprowadzenie wodociągów, o których tak· 
pi~kszeuie, o przyzwoitsze jatki, bazary niego wpływała większa lub mniejsza zna- że pomyśleć należy. Ilościll zużywanej wu
l t. d. Zarząd sam zresztll najlepiej czuje jomość rzeczy, a głównie instynkt budują,· dy przez mieszkańców mierzy si~ stopień 
potrzeb~ obszerniejszej budowy pod magi- cego, który cz~stokroć zawodzil, jak to wio nietylko rozwoju przemysłu, ale i - cywi
strat i wiele, wiele inuych jeszcze potrzeb, dzimy na szpitalu miejskim. Dziś już tru- Iizacyi dauej miejscowości lub narodu, jak 
dla zadosyćuczynienia którym staje ua prze- dniejszy jest wybór, ponieważ miasto za- utrzymują, amerykanie. U nas zapotrzebo
szkodzie już nietylko brak czasu, ale i od- budowywa się coraz ciaśniej, mimo to je- wanie_wody bezwą,tpienia jest wielkie, ale 
powiedniego funduszu. Prawda, iż kasa dnak w stawianiu naszych budowli nie mo- byłoby wi~ksze, gdyby miasto posiadało 
miejska należY" do bogatszych, posiada spo- żemy iść po omacku. Jakże bowiem .010- wodocią,gi, a temsamem mogło dostarczać 
ro własnych gmachów, placów i ogrodów, żna objaśnić sobie inaczej wybór takiego jej ~nio i w. do~tatecznej ilości. :r'0 też 
ma kawal nieile utrzymanego lasu, ma placu pod budow~ wi~zienia powiatowego? ruew.I;le upłyrue cz~u, a Łód~ mUSI przy
znaczny kapitał w banku, ale też i corocz- Jeśliby teren miasta był ściśle zbadany stIlpic . do tego dZieła. .ZnaJąc. warstwy 
ne wydatki są, znaczue i rosną, ro~rocznie, geologicznie, pod budow~ każdego gmachu geologiczne. tak sames:o ~~sta, Jakotei 0-
chociaż doch Jdy nie powi~k8zają, si~ w tej- publicznego możnaby wybrać plac z pełnll kallc>:, by.hbyś~y moze Juz dotlld. W mG-
samej proporcyi. W takiem położeniu rze- ślI'iadomościll jego wartości. . inOŚCI posl~darua wo~y pod dostatkiem. . 
czy można tylko stopniowo załatwiać naj- Zarzą,d miasta ma wkrótce przystIlpić do PrzesyłaJllc tych k,ilka uwa:g, upr~eJ~le 
pilniejsze sprawy, by nie obciążać zbvtnio budowy gmachu gimnazyalnego, pr~zej czy prosz~ szan. reda~cyl . o "umleszc.zeme Ich 
budżetu miejskiego. • pófniej musi pomyśleć o większym ratuszu, na szpaltach "Dzlenmka w tej nadZiei, przednich, w przeci~ciu z całego roku (w pu_ 

dach): 
prz'.ldza baw. 

2,704 
2,461 
2,918 

tkaniny 
18,530 
21,150 
23,986 
27,018 

Do takich, mi~dzy innemi, należy spra- upatruje plac na cmentarz, niedalekim jest że nie pozostaną, one "głosem wołają,cego 
wa ohu gimnazyów, która znacznie uszczu- od myśli zaprowadzenia wodociągów i t. d., na puszczy." X. 

w roku 1881 
1882 
1883 
1884 

plając fundusze miejskie, odwlecze temsa .. czy i w tych rfl.?ach tylko instynkt ma być -----
roem zaspokojenie innych naglllcych potrzeb. przewodnikiem? Jeśli tak, to z góry IUU- ROZPORZĄDZEliIA RZ4DOiE. " Mam jednak na myśli projekt, którego wy- simy być przygotowani na to, ii on może -<.0'>-

konanie bynajmniej nie obcią,ży kasy miej- zawieść, i tylko badania. geologiczne 1U0- Do straży pogranicznej zastosowane będą, 985 " 
" skiej, a dla miasta. z wielu względów uwa'j głyby uchronić od omyłek i smutnych ich przepisy zafZlldu wojskowego, co ero- rang, GLOS Z MIASTA. źalll to za bardzo pilne. Ohc~ mówićogeo- następstw. 'l'ą teź drogą, wiedzielibyśmy, urz~ów i awansów służbowych. 

-<.0'>- logicznem zbadaniu gruntu, na którym się w której okolicy poszukiwać wody dla mia- Nowe przepisy o policyi rzecznej wypra-
niokował nasz gród fabryczny. sta, co przecież w Łodzi nie jest rzeczą, 0- cowywane w sferach właściwych, rozcillgni~-

I:.ddź - kwiecień. Pierwsi założyciele osady fabrycznej nad boj~tnlj. te być mają, na Petersburg, Moskw~, War-
Wyją,tkowo szybki wzrost naszego mia- rzeczką, Łódką, zapewne nie zadawali sobie' Są,dz~, iż zarzljd miasta, dbaly o jego szawę, Kijów i miasta nad Wołgą, polo

sta, powstałego przy okolicznościach hljdź- pytania, na jakim gruncie h~dą, si~ wzno- dobro, wezmie pod rozwag~ powyższe uwa- żone. 
cobądz niezwykłych, jest przyczyną" iż za- sić ku obłokom okopcone kominy dzisiej-I gi i może się zgodzi ze mną, iż wydatek 
rzqd miejski chcą,c uczynić Łódź ile-tyle szych fabryk. Miejscowość była bogata kilkuset rubli sowicie się opłl\Ci w niedale
znośnem pomieszczeniem stokilkudziesięcio- w lasy, pod hokiem woda - oto i wszyst- I kiej przyszłości. 
tysią,cznej ludności i zbliżonem do miast ko, czego mogli żqdać skromni w wymaga- Do kofica przeszłego wieku nie robiono 
większych nie już zagranicy, ale własnego niach pierwsi zalożyciele tutejszego prze- nigdzie systematycznych badań geologicz
kraju, zarzuconym si~ widzi ogromem pra- myslu. Nie mogli oni przewidzieć, 'Że miej . nych, nic więc dziwnego, że i w naszym 
cy, który nie hyłby obecnie tak wielki, gdy- s.cowość ta wkrótce zamieni si~ w rozległe kraju ich uie czyniono. Prace zaś Staszi
by wcześniej zacz~to si\} krzątać około za- miasto, któremu nietylko lasu i wody, ale ca, Puscha, H empla, Zeischnera. i innych, 
dosyćuczynieDla gromadzącym si~ potrze- I i miejsca zbraknąć moźe, w przestrzeni za· jakie wystąpiły w pózniejszym czasie, S" 
bom; wiemy jednakże, iż wiele spraw, hę- jętej obecnie pod miasto znajdują, się bo- wi~cej ogólne, albo nie mają, za przedmiot 
dqcych dziś na porządku dziennym, powin- ' wiem takie miejscowości, których zamiesz- szczegółowych badań gruntów pod miej' 
no było być załatwione przed dziesiqtkami kiwanie owinno być stanowczo wzbrooio- skicb. 

LISTY Z WARSZAWY. 
Nowa komedya Kazimierza Zalewskiego "Friebe," 
żywotna treś6, trzy typy cudzoziemców u nas osia
dlych.- Dwie siostry Kąrola GirOD, Paryźa.nka.-Li. 
.ty Gabry8li Narcyzy Zmichowskiej.-Entuzysstki. 

Charakterystyka jej talentn. 

(DokOlIczenie - patrz Nr. 79). 

l rzeczywistości. Nie bacząc na spotkanie 
sióstr, bulwar Wl'e ruchem, przesuwają si\} 
na nim powozy, konni, piesi, wózki ręczne 
popychane przez przekupniów. Oto na 
pierwszym planie kwiaciarka wiąźe bukiet, 
a strojna pani kupuje coś ua jej ruchomym 
straganie. Powozy krzyżuj!! si~ czterma 
rz~dami na całej szerokości bulwaru, przed 
kościołem ś·tej Magdaleny, tej głównej ar
teryi paryzkiego ruchu. PrzejŚĆ go w po-

Drugiem waźnem zaj~6iem artystycznem przek, jest prawie niepodobieńswem, wi~c 
Warszawy jest obraz Karola Giron .Dwie z trudnością, szuka sobie przejścia pan ja. 
siostry. " Francuzki artysta przedstawił na kiś z lask!! podniesionll do góry. Zr~czna 
olbrzyiem płótnie scen~ z powszedniego ży. i ładna kobieta powozi ślicznym ekwipa; 
cia, . czego mu niektórzy przebaczyć nie żem, w przeciwnym kierunku d wie damy 
mogą, a nawet zeby ją zrobić bardziej re- jadą, wygodnie rozłożone na poduszkach 
alną, nie obją,ł jej według zwyczaju rama.- otwartego landa. Zdaleka toczy si~ ogro
mi, chcąc aby, jak to ma miejsce w pa- mny omnibus, natłoczony pasażerami na 
noramie, przedmioty rzeczywiste spływały imperyalu. A wszystko to wykonane z nie
si~ zmalowanemi. zmiern" prawdą" z drobiazgowem wystu-

.Dwie siostry," to wieknisty kontrast po- dyowaniem szczegółów, czyniłoby też nie
llli~dzy światem użycia i zbytku a światem zawodnie łudzące wrażenie, gdyby dalsze 
pracy, kontrast tem bardziej rażący, że spo- plany miały lepszll perspektywę. TyDlcza
tykamy go w jednej rodzinie. Jedna z sem kościół i kolumnada perystylu zdaje 
sióstr jedzie w eleganckim powozie, w wy- się tak bardzo przybliioną, iż konie i po
kwintnej tualecie, sama jedna, z malutkim wozy pomieścić si~ nie moglI na szczupłej 
pieskiem tylko rozłożonym na przedniem przestrzeni sobie przeznaczonej, Slj natlo
siedzeniu, druga ubogo ubrana, obarczona czone, wpadajll na siebie wzajem. Wadli
dziećmi, post~puje obok m~ża, niosącego we wykonanie dalszych planów razi tem 
narz~zia pracy tym samym bulwarem, któ- bardziej w obrazie tak silnie realistycznym, 
ry tamta przebiega unoszona dzielnemi koń- w którym wykonanie wszystko stanowi. 
mi. Kontrast więc jest zupełny, nie tru- Wykonanie to wi~c powinllo być dosko
dno też odgadną,ć, jakim sposobem jedna nałe. 
posiadła dostatki, a druga została w ubós- Więcej od "Dwóch sióstr" zadawala widza 
twie. 'l'o teź uczciwa żona rzemieślni ka portret w całej wielkości paryżilDki tegoż 
rzuca ii~ ku powozowi ruchem pełnym 0- Karola Giron; jego paryżanka jest uoso· 
belZywej pogardy, na który jednak siostra bieniem elegancyi. Ubrana w czarną, wy
odpr,wiada zupełn" obojętnoGc i ,.. tworną suknię, wciljga na rIJce długie duń-

Obok tych ~łównych postaci, grupuje si~ I skie r~kawiczki, r uchem pełnym wdzięku i 
IlInóstwo innych, tak jak to się dzieje w naturalności. Twarz jej daleko staranniej 

wykończona, nii to ma miejsce ua obrazie, 
łączy delikatność rysów z urokiem wyra
zu, tworzą,c całość niezmiernie ujmującll . 
Zdaje si~, że to osoba źywa odbiła si\} w 
lustrze i patrzqc na obraz oglą,damy si~ 
mimowolnie, szukając pierwowzoru. Taki m 
właśnie portret być powinien. Można więc 
niejedno zarzucić obrazowi Karola Giron, 
ale portrecistą jest on znakomitym. 

W obecny", rnchu literackim najwi~cej 
zwraca uwag~ korespondencya Gabryeli 
Narcyzy Żmichows kiej, poprzedzona ob
szernem bezimiennem studyum. Studyum 
to pisane widocznie przez osobę wielbią,Cll 
gorl!co zmarłą, autork~, nie odpowiada je
dnak wcale wymaganiom dzisiejszej meto
dy, piszący, czy piszlłca rozwija Vf niem 
swoje historyczne poglądy, usiłując dopa· 
sować do nich GabryelIJ, dowodzi, że do
tychczas ci, którzy o niej pisali, zajmowali 
si~ daleko więcej utworami, niż nią samą, 
i jej wewnętrzną istotl}, którll właśnie w 
obecnem studyum chce wykazać w pra
wdziwem świetle. Światło to jeduak jest 
światłem apoteozy i dlatego świadczy je
dynie o gorącem uczuciu. 
Gdybyśmy potrzebowali jeszcze wytwo

rzyć sobie wyobrażenie o Gabryeli, uczyni
my to łatwo na podstawie samej korespon
dencyi, jakkolwiek zwyczajem oddających 
podobne dokumenty do druku, usuni~to z 
niej to właśnie, co byłoby najbardziej zaj
O1ujljcem. Mylnem bowiem jest twierdze
nie, iż fakty życiowe mniej interesowa-) po' 
winny czytelników, iż nnleź,. im się tylko 
myśli i tu wszystko,· co składa obraz we
wnętrzny każdej istoty. Pomi~dzy faktami, 
uczuciami a myślami istnieje niczem nie 
zerwany łańcuch, który właśnie wytwarza 
obraz moralny. 

Sprawozdania targowe. 
Z giełdy berlińskiej donoszą, pod dniem 

20 b. m. Dzisiaj otrzyma.no cały szereg 
wiadomości, któLe przemawiają, za tem, że 
porozumienie w sprawie granicy afgańskiej 
uie nastllpi tak pr~dko jak przypuszczano. 
W Londynie zbiera si~ rada ministrów, 
celem rozprawy nad doniesieniem Lumsde
na o starciu pod Pendżeh. Piątkowa de-

Z tego przecież co nam dano, można 
wytworzyć postać Gabryeli, przy pomocy 
zwłaszcza jej dzieł i studyów, jakie o niej 
pisano. Gabryeli zrodzonej na przełomie 
dwóch epok, przypadła w udziale ci\lżkn 
dola przodownicy, wiodła ona nowe poko
lenie naprzód, ale do czego je wiodła? o 
tem nie zdołata ni~dy samej sobie wyrobić 
jasnego wyobrażerua. Przeszłość i przy
szłość targały naprze mian jej myślą" nie 
mog.ła ich nigdy zharmonizować, ani całem 
sercem przyjqć jednej lub drugiej. Ztą;d 
płynfJI:y niezrozumiałości, sprzeczności nawet 
niektórych utworów, to także tłumaczy urok, 
jaki wywiera.ła ogólnie. Śmielsza byłaby 
odstraszyła, zacofańsza straciłaby swój 
wpływ. Chton~ła ona nowe prlldy wiedzy, 
Dle tracljc nawyknień umyslowych, nabra
nych w młodości, myślą, ll~czyła si~ z po
kuszeniami nowej wiedzy, sercem należała 
do tradycyjnej wiary, a nawet wiara przy
bierała w niej nieraz mistyczny charakter, 
właściwy romantyzmowi, którego dzieckiem 
była Gabryela. 

Ale mistycyzm i trzezwa wiedza nie mo· 
gą, zawrzeć żadnego sojuszu, daremnie au
torka połllczyć je chciała, stlld niezawo
dnie pochodziła jej rozterka wewn\}trzna, 
stą,d pomimu talentu olbrzymiego, nigdy 
nie zdołała w samej sobie wytworzyć har
monii i wydać choćby jednego skończone
go dzieła. Te fra.gmentowe utwory S'ł 
prześliczne, przenosz" miarą, i donioslości" 
swoją, tysi,.ce dzieł wykończonych i zaokr,,
glonych należycie, niemniej przecież wyglą,
daj" one zawsze na tytaniczne urywki. 

W świecie myśli Gabryela czuła 8i~ od
osobnioną, i sl.arala si~ pustkę zt,.d wytwo
rzon" zapełuić 1;0l1lcemi uczuciami. 

Zt'ld to powst.ały entuzyastki-grono ko' 

- _. --- -
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pesza LUD1sdena potwierdza jego dawniej -, Notowano: chmiel targowy ш. 35-55, аiз1.-' nowych budowli, lazienek itp. takie та ро kolei 8 .. е podwoje,-jeszcze wiec kilka 
зzе relacye о zaj\:Ciu PendZehu i sprzeci- grundzki 40 - 55, hallertauski 40 - 85, I Ьус poddane dвeyzyi wladz w}'iszych. P"ze- dni ciep/ych, а amatorzy wieczornych ро
wia sie гарогtош genera/a Кошагоwа. spalterski 90-100, staromarchijski 35-45, pisy te 8tosowane bl:d~ w 6wczas tylko gdy siedze6 przy piwku opuszcz~ dusznc lokale 
Rz~d oczekllje wszelako dalszych jeszcze pozna6 ki 40-85, wiгteшЬе"ski 40 - 75, z"6dla uznanc b~ za maj~ wyrazne гезtаuгасуjпе i zamiast otaczac bilard, od
obj&§niefi. .Daily NewB' i "Standard' do- alzacki 35- 60, styryjBki 60-65. Za ра,'- wlазоо§Сi lecznicze i dostarczaj'4 odpowie- dadz~ sie z саlуш zapalem jak zwykle Ьу. 
nosz1l, ie uowo podj~te uklady о 1ini~ grn- tye wybrnne 5 т. wi~cej. doi~ ilo§(: wody. W!a§ciciele studni, ktб- gienicznej grze w kr~gle. 
ni"zn~ wzi~!y оЬгбt IIIniej рошу§lпу, gdyz re w interesie zгбdеl шiпегаlоусh trzeba (-) Straszne morderstNo dokooaoem 'о. 
rZf~d rosyjski poruszyl zoowu kwesty~, kt6- PRZEMYSt 1 HANDEL. bedzie zашkо&С-1asбw, ktбгусh ci~cie 'О- зtalо w niedziele wieczorem w з,!siеdпiещ 
rlJ. uwaiallo jako зtаооwсzо rozstrzygoielIJ. staoie wzbronione-fabryk i zаklаdбw prze- I.odzi Widzewie, оа osobie 20.letoiego Ja· 
w cilJ.gu IIarad, jakie si~ odbywaly w <е- Warszawa. Jа1"1lшгk 1сеlniаЩJ. Tegoro· myslowych, skazaoych оа zwioiecie-оtl"ZУ' па Zapkowskiego. Zabity ша cn/е cia!o 
BZ!YIl1 tygodniu. Wobec donieBien powyi- czny jагшагk wetniany, podobnio jak i w тajl} stosowne wynagrodzenie. strasznie pokrajane. Рсhпi~б поiеш паН. 
szych, пiероkбj wzbudzila wiadomoAC, ie latach zв;szlych, rozpoczoie sie .d.nia 15'110 Pozwolenie па dukonanie jakichbl}dz ro· czono 30. W zh"odni pl-zyjmowal udzial 
rZlJ.d angielski zazl}dal kredytu wojennego. czer\Vcn 1 tr\vaC. та dш cztery, tJ. ао dnl1l Ьбt w obr~bie zarezerwowanym po",inno rodzony brat zamordowanego. Cialo w 
Rб\Vпiеi wiаdошо§б przyslana z Petcrsbur· 18 t. 01. wl,!сzше. . Ьус udzielane przez w/adz~ gбгпicz~ w сiч- dnin "'czorajszYlll .озtаl0 pochowanem. 
ga о szуЬkiеш zbrojeniu tloty w Kronszta-' Duputacya Jarт~~zna, w sklad ktбrеJ gu dwбсh шiеsi~су, а za przekroczenie рО· (-) Koncert Wieniawskiego. Do sali te
dzie, wywarla niekorzystoe wraienie, сЬо- wc~odz~ ~ znakom'ts.1 prz~'nY810wcy. rO"l>o- wуiзzусh przepis6w winni odpowiadajl} Sl}- at,·u polskiego • Victol'ia' przybyla вата 
cia:! сеlеш tych uzbrojen lUog~ Ьуб cwi· cZ.nle swoJe czynno§cl,. шаJlJ.се па celu ulat- downi., - zagro:!eni агеsztеш do 3·сЬ mie· wyborowa iuteligencya miasta, szukaj~ca 
с.еша odbywane zwykle па wioBn~. Uspo- wI~n1a produceDto~D 1 .kupuJ~cym па tr~y si~cy i karl} do 300 rз. рukагщu duchowego, szanujlJ.CI1, pojmuj'lca 
sobienie gieidy zas~pilo si\} zoowu i ustal dOI przed оtwаГСlеО1 ~arrual:ku . W a:!ellle Kr6lewiec. Z"ka:. Departament 1e',ar- i popieraj'lca Bztuke krajow,\, oraz talenta 
ruch zwyikowy rozbudzony w dniach osta- "ыпу n~ waga~h llIag.strack.cll dokollywa- ski оg!азzа, ii prezeB regencyi w Кгбlеwсu ziоmkбw. 
tnich. Кпrзу wзzуstkiсh рарiегбw zacz~/y пс b~dzle w dnlach 12, 13 .1 14 czerw~. ?akaz przywozu statkашi do рогtбw okr~. О tak~ tylko publiczooM pyta Wicniaw· 
znowu врмас; dotkliwej obniice uleg!y Op/ata "а wаiеше welny poble.rana. bedz1 e gu kгбlеwiесkiеgо §wifi z Rosyi, rozcil}gn~! ski, artysta, zabraniajl}cy swemu iШРI'еsагiо 
вzсzеgбlпiеj papiery spekulacyjnc i renty, 130 2 kop. od puda. 'Yeln~ dostawlOn.a па 00 przy\Vozu kбz, owiec i baranioy. wBzelkich геklаш i karoteryj przy sprzeda· 
а przedtlwszystkiem papiery гозуjвkiе. Przy Jагшагk ~aopatrzona. Ьу{: "IDпа w §wlade- • Wyslawa w Anl .... pii, kt.Orej otwarci. ,аро. iy Ьilеtбw. 
Ij,oncu usposobienie wzшоспilо si~ t"och!;, ctwa stwlerdzaJ~ce JeJ росllOdzеше, zdro- w;.dzian. wst,lo n, d.i.D 2 m.ja r. Ь., pol,.zoo4 IBtny to Kato moralny i estetyczuy, 
chocia:! obl'oty: nie wYBzly z granic bardzo wotnosc OW1eC 1 wreSZCle, '" w tamtych b~d~.e ~ lotery~, uorga»lzowan, przy ротосу rz4da ktбгу przed koncertell1 w samotno§ci szuka 
. h R k . " k . ·elkn. stronach nie panuJ'e zаl·аzз. па owce nnf belg'J.klego. Bll.ty па lotery~ kозnOwа6. Ье<ц ро oatchnienia, а па estrado wcbodzi w nro-Clasnyc. уое pleDlezny о azuJe '" ~ Jednym fr.oku, wygrau .... . taooWlC IIIal' pr •• d. " 
оЪfitО$С. Dyskonto prywatne od w~ksli by(llo. . . miotJ' znajduj~ce .i~ n. wyst,wi... сzуstуш nastroju (Iucba poetyczl1ego, Bkrom. 
wynosilo dzi§ за/."!., pieni!;dzy па [.otrzeby Radom. Ze SpJ·(J100ZlIa./It~ Slоwm'ZУSUnШ N,dto J.dn~ z w)"gr'''ych . w gоИw,tоi •. prz.d. nie сЬуli glow~ przed роwitапiеш oklaska· 
dzienne шоiпа Ьу!о dostac z /atwo§ci~ ро s]Joiy/Oczego .OSZCzedIIOSC', роdз.пеgо przez staW1& ",тto§c IOG,Of?<J frankow, dw,. ~~d.," w.y' mi, grze oddaje siQ cat~ istno§ci'l, potell1 
'О/ 1 4'/ 01 Gazeto Radomsk~" do\viadujemy si~ ie gy,oych ро 25,000, P!~6 ро 10,000 frankow 1 d.,e- оро;опу ni. i omdlony duша, а kiedy SiA 
"'" о, 0:' regu aCYII 1'0 • 10'. .'. • . • • "1~6 ро 5,000 fr. OgOln, warto.6 wygraofoh "У' , '. • 

Uielda lollltynska. Sprawozdanle tygodn\O- licz~a сz<опkбw teJ lПвtуtuсуl w r. Ь. \vy- ni.si. 200,000 rr'I1k6w, 1000" ... pnВclc m.j~ ocknie to pyta serdecznie chwytaj 'lc _а re-
've (do dnia 18 kwietnia). Pod wрlуwеш поз! 125., w obieg 500,000. kO: .jak bylo prawdziwie?' - i s/ucha 
zmieniajqcych sie ciqg1e wiadomo§ci poJi- Towal'ow wp/yn~/o do skl~pu _а 17,9~ ~ Чрiепiе szczur6w. Ремео goв"ооап {Ю<laj. шilСZlJ.со, spokojnie, z 8zacunkiem, z zaufa-
tycznych w tygodniu ubieglYIl1 kursy ше- r5. а Bp"zedano "а 16,131, tJ. za. шагkаШI w р.Зтlе, ,,Аllgетеш. Вт,оет ood llop~eou"tang" пiеш. 
I !'I h . t Ik 6 01n . ( " t nowy Jakobv rne .... wodny 8rod.k. Рrоlюwаl оп Т ki . б' g у. tutaJ Зl пуш "n ашот. Zrazu us~<>:- у о ,а , 'IS:, гезz О. _а. Dles o\varzy- juz р~z.гБZпУсh ,Ы.саоусЬ srodk6w, al. ро wi~. а ego to пашаszсzеПlе;n g rUJl}cego 

SОЬ1еше bylo. Ьш·d.zо озрa..lе! sz~ze~61DleJ szonym. Zysk b1Utto obI,czono па 1,7!3

1 

kszej oz~ci lJezskutecz.nie; n,l.wal ?ziegcio do n6r, nad innemi wielkiemi рiаuistашi- kap/ana. 
"е "torek, kledy ntetylko zаСlеШDll sl~ bar- rs. ale czysty WУDlбsl tylko 361 .rs., pO~le: .1. pomy"l"" szkоdшkl ~op,ly .0Ь •• oow. , corмOO sztuki- sluchano \vczoraj w CiBZY i skupie
dzo widookrl\g polityczoy, a1e i regulacya "а:! wydano 1,411 rs. tJ. па Шlеsz kаntе 1. посу, ~pu,zcz'J'c zapawl. t .. oO. d,wu.: [)op.~ro uiu, z zаtгzушапеllli oddecball1i, Ьо slu-

. 1 Ъ д 'с . Ь Т д _ obslugA 840 rз. podatki i inne oplaty 205 I gdy kllka tJ"'vcem .I0W100ych w pulnpki ."cznrow chali- ziошkоwiе ziошkа, - J'edynego зре-
za.cz~ а. u Zl powa~ne о ~wy.. го ПО v . ',. . r . I posmarowal calet Z WYJlttklem glowy, dZlеgСI6П\] 
~CI, Jakie wynurzyty B1~ па gle!dzle pa"yz' l rs.-, zwrot udz1alow , depozyt6w 38 ~з., dy- w takim .!.Aoi. wypu;cil оа woln08c, wlZystki. cyalist~ w "zeczach nasz~go Chopioa,-Blyn
kiej, zwieksz)'ly niepok6j, obawiano si~ гб- w,dendo. _а 1884 rok 228 ,,·в ., па .Z W"l ekSZO- llI.d Ziе8 .i~ \.yoi08ly i juz od 1at kilku n;e uk"uj, oego, еШ'ореjskiеgо, wytll'ol'nego sрiешаkа 
wniei, "е i gielda berliftska niе b~dzie то· nle kapltalu zapasowego 1 zuiycle utensy- з ,~ wcal. . i JJoet~ (ОI·tерiШlll. Ро k,'оlеwзku darzyl 
gla pokryc stl'at B\voich па papierach ro- 11б,! 99 rs. MaJ~tek stowarzyszollych ,оу- _ ------ sluchaczy i Ьоgаtуш prog!'ulllem i gl'~ Ьо· 
syjskich. \V dлiu wyplat po!ozenie zmie- n~вl 2028 1·В ., а. zatem w рогБWПUIllU z ro- KrOnlka L6dzka. gatq, Ьо zach,vycaj~CIJ. i lJOrywaj~c% до 
ni!o sie troch~. Przy uwzglednieoiu оЬе- klеш Р0.l!гzedz>аJ~СУШ wzгбs! о 362 1·з.. .' -.-. . idеаlбw pi~kna. 
cnych wагuпkбw, przebi.;g likwidacyi przed- Iwa~grod. II·ОJеlttО.IJ)Q1ШII }CJit za/olCm8 (-) Sprawa о um,zg, . , rewolwe~y. Do Grat dziela: BeetllOvena, H aendla, 'Уе-
stawia si!; bardzo pomyAloie. W upad/o· оgrоdош owocowych 1 warzywnych \у okolo szynku 'У11. przyby! шаJstег tkackl Szt. 1 bel'a, \Vagoera, Liszta, CllOpina i wlasne, 
~ci L. Alfassa w Paryzu gielda tutejsza шiе~sсо,-"еj .twierdzy па IJr~est~zeni. 222 dzie- podpiwszy зоЫе, pocz~! emablowac s!uil}CIj, prze§liczoe. 
ша udzial па 100,000 l.., ale spodziewano SI\:ClD ZlеШ1.. Zarzl}d \пZУ?lеrskl w~ul1an- 11. potem szyn~arke '\VII ... , lecz ema~Jowa. GI'a jego doskonala, powszechnie je~t 
8i~ nast~pstw о wiele gorszych. Berlin па- kowaoeJ t'."lerdzy jJoBzukuJe I?rzeds,~bler- ше po~unlll Dlесо zadaleko, . Ь.о JI} сщgП/il znaolj, i wysoko ceoiollll przez zuаwсбw. Се
tошiаst uczyoil zndo§c wszувtkiш zobowi~- ?бw odp?wl.edD1ch, kt6rzyby в'е 1П0gl. щ- ku зо.ы�.,, Przybyl~ па. (о o~clec Bzynkarkl сhашi jej "'!: Bila, dokladno§c i wyrazisto§c, 
zaniotn, zdaje Bie, Ье. trudno§ci. Pomys\- Jl}c zа/оzеDlеш rzeczon,ch оgгоdбw, ".а со skarClI шtlоsпе UШlzgl ~ asplracye ---: kula- jaBno§C i шistегооМ, §wietuoM cienio\va
пу przebieg likwidacyi, znaczne zakupy tenie zaп:~d ргzеd81~ы�гсощ daJe ~О~ПО§б klеlП w oko 1 \ОУI'zuсе~,еПl ,а drzw,. 'У nia i frazo\vania, rzutko§c, de1ik1-..tllОSС i 
kontrminy i 1epsze wiаdошо§сi po1ityczne kогzуstlLПlа z dwunastoletoleJ dZlerzawy kll~a godzlD potern, wI~czore~, podw1adnt elegancya 7, роwаЬеш Ье. шапiегу, - nad 
wzшоспilу nast(Jpnie usposobieoie i kuгsоlП оgгоdбw. . . шаJs~га, гоЬоtшсу, bez Jeg~ \vledzy 1 wol" tem z&§ wszувtkiеш §pie\vnoM: gl!Jbokiego 
nada1y kierunek zwyikowy. Ostateczni .. па Pete.rsbur.g. P!'o~eltt nош~) u~tашу -'Шll- naszll szynk 1 JЭосz~ll. czynt6 w~mбwkl za uczucia i wyiszej inteligencyi, tak zywa, 
calej prawie liпii поtо"апо znaczne pod. ' ~lolJ)e} ttlozony JUz ;ostal, Jak 8\0. dowtadu- uszkodzeole шаJstГОWI ok~, а ~Ie.dy wбдkа tak prosta а pl,zenikajl}Cn dusz~ Bzlacheto~ 
wyzki kursбw. Konzole zyskaly 1'/ ра- I JIJ. .St. Pet. \У.еа., pl'zez kОШISУ!J reda- Icll zagrzala, popl%ta/a J~zykl 1 oiywtla podniosto§cill i zараlеш, "е sluchacze znaj
piel'y egipskie 1'/.-2'/21 4'/.% fran~uzkie ll kc.rju'! i \V~l'бtсе b~(lzie !,r~eslan, ао UPI·~e.- gesty,. \vzi~1i Bi~ d.o t!lIczeuia.8zklaoek, bu- duj~ Bi~ w atmosferze wiostly, шtоdо§сi, 
"1 .. renta ztota wQgierska 1, papiery rosyj- d~lego .ргzеJI·zеша р. mШ1stl'0lVI . spI·awle· telek Itp.,. nareszc~e do ?atalll z роd\vбгzа, "iary, nadziei, mi!o§ci .. . шkп~ ро nad ро
skie 3'/._5. Rynek pienieioy usposobiony dIIWO§C1, росzеш wшеslОПУ zоst!lше do ra do гzuсаша kаШ1еПIanU, ао stгzеlаша z ziomy ... 
Ьуl bardzo spokojnie, dyskonto spadlo. dy.pai1stwa. геwоlwегбw w pow,etl'ze dla postrachu, dla Tylko takз. gra то:!е czal'owac w utwo-

IVellla. Р е s z t 11 kwietnia. 'Yelny ZI'qdJa !e~zllicze. C~ytal1lY w "Klll'ye"ze t1"Ju.Ulf~, dla glUIJOty аwаlltШ'uiсzеj, ~иbи- rach Chopina - tego llif.rшszеgо :ipiewaka 
mytej врозоЬеш fаЬгусzоуш sprzedano Codzlen., ,е rada рапзtwа, w celu uchl'o- J~ceJ BI!; w Ьа!аюе, w paf.-.. paf .. . z ntedo- i Jloety {ortepianu, 1'0 ktбгуш 'Vieniawski 
w tygodniu ubieglym okol0 6,550 kgr. ро nieoia .~r6dcl leczniczych od wyczerpaoia.i ~\vol.onyeh ге,vо~"ег.бw, шеkiеdу розlugu- jest dl'agim - i I.бdZ ро "nz piel'wszy 
1.70 ао 3.80 tl. za kilogram fabrykautoru wуsсhШ~С1а, postanowt!a аЬу wokolo ~az- J~ceJ. Sl!; 1 .oozaI01 .... Са/а ta аw:шtuга uslysza!a: jak trzeba grac Chopina, jak go 
z Reichenberga i Brna; interes О1бg/ si~ ' dego z podobny?h zгбdеl "Iadze gбгntс~е zukollczyta BI~ wczol:aJ . spra'!l} karn.,! - i pojmowac, с,ис, deklamowac, ~piewac, jak 
rozwinl}c tylko ро ust~pstwach ze strony I wytkne1y оdРОWlеdщ okrQg, w obr~ble kto- kощ- Szt. "а. uы�zешеe kobletoll~ 1 B.er., шагzуб, t!Jsknii\, kochac, pie§cic z zасЬ\уу· 
w/a§cicielij сепу korzystne dla паЬуwсбw. rego zabronlOoe bed,! .wBzelkie roboty §wi· dOIV.6dcy гоЬ~tПlkбw "а uвzkоdzеше maJlJ.t- , tеш i urоkiеш... Ье. ksieiycowego senty-

C/l1l1iel. N ory ш Ь е I'g а, 15 kwietnia. 1 dl'owe ~орalntз.llе! шаJ~се па celu odpro · ku 1 st.t-zеl~u.ш~. . .. . I mепtаlizшu i ekBcent"yczno§ci, lub ре-
Oiywienie па tal"gu ttttejszym nied!ugo "'adz~Dle lub zшtaп.о kierunktt b,egll \vбd . (-) Zam1eJsk,e okol,ce.. DZI~kl ostatDlID dапtуzшu i зuсho~сi, zwyklych сесЬ pialli
trwa10. оа ponie?zialku inte~esy id .. z.no: 1 Wrazle kOnH;czno§c\ Рl'zергоwаdzеШ!l ро- lJоgоdпуш ~IOOI, okollCzne pola .pok:yly stбw cudzoziemc6w, zwlaszcza oiemc6w, nie 
wu ospa1e. Choclai wla§c\clele obntzyli aob~ycb I'obot, pozwolente па lcll I'OZPO- BI!; zle~onoscl~, а dl"Zewa шlодzшtkiеrni роjшuj'lсусh tаjпikбw i tаlizшапбw Berca 
swoje zl}dania, \vy"ozowcy nabywnjlJ. ша/о. cz~cle wydBJe ро вzсzеgбlоwеш l'ozpat\"Ze- listkaml. Rohoty \~ О~Гбdkасh шi~jskiсh ani naBzego Chopina, алi naszego nal'odu, 
W cil}gu oBtatnich dni o§miu sprzedano I DlU 'р1~пбw шiеjsсоwа ,vla~za g6t-nicza. pI'owa(lzone s'! energlczDle .. Pl,zybytkl Gal~' poetycznie uczuciowego а dzial'skiego i 
okolo 1,000 bel, tylei pra\vie dowieziouo. 'VZlllеSlеше w obr~ble wyie) "'вkаzапуш bl'ynuBa pod оtwat·tеш ПlеЬеш ods!aDlaJq l1l~inego. 

Ыеt;-ktбге zllJ.czone z nilJ. bylo seгсеш i niczno~I1~, zt~d piel'\vsze Btat"cia z';·§\viаtС ПlI zuuiel' i zlliech~cen, Bk/adala je па karb G .. brye1a ')y~a uiezdol~doPlsania w по 
bezkrytycznie przyjll1owalo jej hаз!а. Ga- i jego opini~. W tеш pol~ieoiu jеdупеш I braku b/ogostawienstwa. b~iego. I су. Та potrzeba skupienia tlumaczy si~ 
bryela pocillgala je OIvеш gwaltownem ser- zаjесiеш, kt6rego ~WУСlб Sl~ шоglа,. bylo .Jako Dleo.dl·~dne dZleCle гошапtуzшu, : wla§nie niejasno§ci~ РОО1уsl6w, ktбге wy
сеш, oryginaln~ my~llJ., а wreszcie niepo· nauczyclelstwo. То )ednak ntе. odpowlada- nllala . dla Рlеше.dzу pog~d~ epokJ, ktбга ' шуkаlу si~ sашеj t\v6rczyni. Musiala ооа 
гбwпап!} szlachetnosci~ poj!;c. Pod wzgl!J- 10 wcale uзроsоы�.Dluu Gabryell, nauczyclel- ~IO pOJmo\~ala 1 tеп~еПСУJше lekcewazyla I §сigаб je i гоz,vijаб tak pracowicie, ii lada 
dеш uшувlоwуш wszystkie staly :od niej k!l byla nleosobllw%, .а. p~zyte,,., MUCZY'IICh wat'toSc,. ваша .uш.аlа Iн·zestаб. па b~r- ' вzшег, lada hatas przerywal ich w'ltek. 
wy"ej, сЬос w r6inym Btopniu, dal"zyly ,а§ Clet.two ш~щlо ше?zус J~ , \vycze,'pyw~c, I dZ? шаlеш 1 (еш Jeszcze dZ1ebla Sl!; z ble· Kiedy ро wielu latach przerwy w twбl"
swojll przewodoiczke najwyisz% adtniracylJ.. skoro w blCle do. ВlOstгzешсу zaklIDa Н? dDlеJ~zеШI. Potrzeby zbytku, а navet rzec czej dzialalnoAci, latach po§wi~conych .glб
Do tej аdшiгасуi autorka .Poganki' przy- аЬу zajecia tego :"е ргБЬоwаlа, аЬу r:,c;eJ ~o"n~, I?otrzeby wy~~dy oBo~isteN p~aw~e wnie nauczaniu i ' рisз.lliu geografii, Zшi
wykta powo1i, а jednak atmosfera ta jest сЫеЬ .razowy spoz,wata. w dошu rodzlcow, ше Istшalу .dla шеJ: Je§ll. zаJШUJе в~e chowska ZoO\VU па kr6tko !Jl"Zed 6шiегсiq, 
zgubn'4 nawet dla najwiekBzych geniusz6w. chodztla w p.erkalikoweJ B~',. ш"Ьу шta- врга\vаШl mаJlltkоwеШI,. CZYDl. to J еdуше роwгбсilа do powie§ci, talellt jej ulegl 

Pomimo to nie wpad!a w русЬе, ustrze- la go porzucl6 dla oddanta Sl~ pl'acy u- dla swolCh .blizkll?h, trapl Sl~, ,е dla braku przeobraieoiu, b)'lo w nill1 mniej nieokiel
glo j~ od tego prawdobnie to, со zk~din~d czenia. ... ~I'одkбw ше шоzе. odwledzle~ brata osi~. znanej fantazyi, шоiеj marzen, а ,аto wi!J
zle wp1ywa1o па jej talent, owa rozterka Gabryela wtasue uczu~ta geD~rallzow.n~a 1 dlego we FraocY1 .. DI~ sleble аЬsоlutше cej realizmu. Autol'ka wstq,pila па droge 
wewn\}trzna ту§li szarpanej рошiеdzу teo· ~цd, wyprowa~zala dZl,wny ZalBte ,-"ПlOsеk, шс ше ргаgш.е, паJmшеJSZУ .d~r, . sprz~cik --:la§ci "~, гошапtуzш zwyciQiony ulegal 
l'y~ ewolucyi dziedziczuo§ci, dеtегшiпizmu, lZ Bog platneJ pracy ше blogosla~l. Туш codz1ennego uzytku. sprawla JeJ шеzпасzпlJ. klегuпkош паukоwуш, а )е§Н nie bylo w 
а шistуСZDIJ. wiarl} паЬуц w dziесiбstwiе i вроsоЬеш odrzucala kаШlеn w~glelny dZI' uClech~, а przYJacI6!ke, ktбга jej ksil}"k~ niej jeszcze zupelnej hагшооii i ukojenia 
przech?wan~ do §mie~ci .. Ludzie шоgli v.: siejszych spo/eczenBtw - zarobek, to wl,,- а? naboienstwa data w kosztownej opra- je§!i tysi,!c pytaft oiel'oZ\villzanych cisnel~ 
nilJ. Wlегzуб Ьоzgгаntсzше, ale опа sameJ §nie, со jedoostce. daje godno§c, czyni jlJ. WI~, '~ zbytek ten. B.tro~uje. jej si~ wieczoie роа pi61'0, miala przeciez 
Bobie dоwiегzаб nie шоglа, ,,'iec te:! odpo- uiуteсzпуш "zl~nk~em Bpoleczefistv.:a,. Ьо Zyc.'e \ved!ug DleJ, mla!o d~iyc до. pier. stokroc "i~cej spokoju niz wpierw. Kto 
wiada!a sегdесzпеш uсzuсiеш па uczucia skoro ваша па SlеЬ~е z"pracowac moze, JeBt wotneJ prostoty, сЬ.ос zuowu z drugleJ stro- wie do czego Ьу!аЬу doszla? U marla w 
entuzyastek, Bercem _а§ sl!dzila ich шпу- w tem sроtесzебstWlе potrzebn~. п,/ artystyczna JeJ natura kochata siO w wieku dоjгzа/уш, па progu stal'o§ci, а je
Blow~ wагtо§б i przecenjala j~ bardzo. Z tego fakt~, z tego zdan.ia, ze Вбg pta- rlek~ie. ~ylto .jed~n r.ozlam wi~j w tej 'dnak talent jej Ьу! jезzсzе w rozwoju i za-

Cale pozytywne iycie Zmichowskiej uply- tnej pracy nle blogoB!aWJ, lat\oo zrozu- lBtocle, kt~ra Шlе§сtlа lcll w soble tyle. chowal шlоdziеnсzе сесЬу. Zycie jej ubie-
n~lo w abstrakcyach, zаdпуш геа1пуш warun- ~iеб, :!е dla ~шiсhо"skiеj n(l~cz.~cie.lstwo Ze swolch уtwогбw. ZmichowB~a ni.gdy g!o oole. w.§гбd aspiracyi, ШЮ'zеб, prllgnieit 
kiеш nie pol'lczy!a Bi~ z t~ ziemi~ i jej ntе b.r1o wt&§Cl\vem, zresztlj, dZI\VlC Sl~ te- zadow.olonq, ~Ie byta . 1 t~~u takze dZJwlc шgdу шеZISZСZОПУСЬ, pl'zesz!a ро ziemi ро
вtosunk .. шi. Nie byla ani zOnlJ., ап; ша- шu nlepodobna, do nauczyclelst\\'a pot\"Zeba З1~ ше na1ezy, odzwlercledlaly опе wyra- 2nawBzy j~ ty1ko z goryczy. Ciel'pia!a z 
tkl}, ani panilJ. dошu, Btanowisko jej :!ycio- koniecznie pew.oych BWych, nie\vzruszonych znie пiероkбj . i ~.alk~, tkwil}ce '! ni.ej B~- po,,:od.o овашоtпiепiа, ~ pow~u wагuпkбw 
we Ьу/о r6wnie, 'jak moralne- nieokreslone. zasad, rzeczy":IBtych albo I?~zybranycb, p~. шеJ, z kt6roml . ~ednak ,pOgOdz1c Sle ш.е JaklC J~ otacza!y, Сlегршlа Jednak najwI\}' 
Ztl}d znajduje sie \у niej pewna twardo§c, wnego spokoJu 1 harlllona wewD~tl'zneJ, шоglа. ~d~aly JeJ by1.r ш~оkге§IОl1е, tkWl- cej, Ьо Illdzie, nie byli tem czem ich miec 
pewua alJsolutnosc, wla§ciwa ludziош, kt6- ktбгусh опа niе posiadala, а pozoru рпу- Iy w kгаlше abstrakcy" chociai posiadata ch"ia/", jak о nich lIlarzyla. Kaida ni
rzy nigdy teoryj swoich zrealizowac nie bra6 nie byla w stanie. zшуsl оЬвепvасуjпу, wla§ciwy wзzуstkiш kczemno§i\ bliZnich, kaida шаlоstkа па\уе! 
mogli, а zatem nie шоgli takZe шiе6 rze- Natura jej Bzczera, 6шiаlа, nie znos?lj,ca ,viеlkiш talento~ i.w powiesciacJ1 poslugi- byla prawdziwl} bole§ci~ dla tej istoty \оу
czywistego poj\:Cia о ich warto§ci - nie falszu nni udauia, zdolu~ byla je(IYnle и- wala s.\} nHn dZlelDle. Zщd pochodzil u- j~tkowo praw.!j i szlachetoej. Nашiеtпiе 
sргБЬоwаli ich w czynie. сzуб teg? w со ваша wierzyln . . Сб~ шiаlа I'ok utwогбw, ~tбl"усh шу§l lllglista nieja- przywi'lz~na do rodziny, z przyjazni czyoi-

Listy jej noszlJ. ten abstrakcyjny charn- poczl}c Jedoak, .kiedy .- WlегzеШа .1eJ сuоб зп~, r,Ysowala S1e w szcz~g61ach realnycb. la rodzaJ kultu, а dla dоЬщ I?owszechnego 
ktel', bll}kajl} si!J zawsze w zakl~UIll kole gor'lce, k!БС11.r Sl~ wzaJem. Z te~o to ро' . Z llstбw dowladuJelllY ~I!;,. '" ~o twor~e- byla gotow~ wszyst~o P06WI~C'(:. 
niezl'ealizowanych idei. wodu паUСZУСlеlst\Уо byto dla n'eJ ш~сz~- ша I?otl·~ebo.'vala ~upelneJ c.szy 1 spokoJu, I Tak~ zпаЫту JIj, z рiвш, takll Ьу/а w 

W ероее, w kt6rej zyla, trudno bylo рiбгеm сеш .. То, со rohimy dobl'ZO , <wykle prz.r- sk&!'zy .B1~ Dle;az, ':! tych W!lг~пkбw otrzy- iyciu, tak l} ukazuje j~ korespondencya. 
zapracowaC па wlasne utгzушаniе, - dla Ch~Zl. latwo, z. tego pow~du takie, ~Ie тас ше шоzе, gdyz domy Sl~st~, u ktб- I IValerya Marl'elle, 
Gabryeli Ьеzшаj~tпеj rola rezydentki byla I POJIDUJI}C rzeczywlsteJ przyczyny swolch rych przeloywala, byty szczuple 1 llczne, а I 
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pesza Lumsdena potwierdza jego dawniej-I Notowano: chmiel targowy m. 35-55, ain- I nowych budowli, lazienek itp. takie ma po kolei s"e podwoje,-jeszcze więc kilka 
sze relacye o zajllOiu Pendźehu i sprzeci- grundzki 40 - 55, hallertauski 40 - 85, I być poddane decyzyi władz wyższych. Prze- dni ciepłych, a amatorzy wieczornych po
wia się raportom generała Komarowa. spalterski 90-100, staromarchijski 35-45, pisy te stosowane bl:dą, w 6wczas tylko gdy siedzeń przy piwku opuszczą duszne lokale 
Rzą,d oczeknje wszelako dalszych jeszcze poznań ki 40-85, wirtembel'ski 40 - 75, źródła uznane b~ za maj~ wyraźne restauracyjne i zamiast otaczać bilard, od
objaśnień. ,Daily News' i .Standard' do- alzacki 35- 60, styryjski 60-65. Za par- własności lecznicze i dostarczają odpowie- dadzą się z calym zapalem jak zwykle hy. 
nosz,!, że uowo podjęte układy o linię gra- tye wybrane 5 m. więcej. dni~ ilość wody. Właściciele studni, któ- gienicznej grze w kręgle. 
niczną wzięły obrót mniej pomyślny, gdyż re w interesie źródeł mineraloych trzeba (-) Straszne morderstHo dokonanem zoo 
rZf~d rosyjski poruszył znowu kwestyę, któ- PRZEMYSŁ I HANDEL. będzie zamkn&ć-lasów, których cięcie zo- stalo w niedzielę wieczorem w sąsiedniem 
rą uważano jako stanowczo rozstrzygniętą, stanie wzbronione-fabryk i zakładów prze- Łodzi Widzewie, na osobie 20.letniego Ja· 
w ciągu narad, jakie się odbywały w <e- Warszawa. Ja1"1l11Jrk teelniall!J. T egoro· mysłowych, skazanych na zwinięcie-otrzy. na Zapkowsldego. Zabity ma całe ciało 
sz!ym tygodniu. Wobec doniesień po wyż- czny jarmark wetniany, podobnio jak i w mają stosowne wynagrodzenie. strasznie pokrajane. Pchni~ć nożem nali. 
szych, niepokój wzbudziła wiadomość, że latach z<l;Szłych, rozpocznie się .d.nia 15'110 Pozwolenie na dokonanie jakichbądź ro· czono 30. W zbrodni przyjmował udział 
rząd angielski zażądał kredytu wojennego. czerwca I trwać .ma dni cztery, tj. do dOla bót w obrębie zarezerwowanym powinno rodzony brat zamordowanego. Ciało w 
Również wiadomość przysłana z Petersbur· 18 t. Ol. włączme. . być udzielane przez władz~ górnicz~ w ci'ł- dniu wczorajszym zostało pochowanem. 
ga o szybkiem zbrojeniu tloty w Kronszta-' Duputacya Jarm:u-~zna, w skład której gu dwóch miesięcy, a za przekroczenie po· (-) Koncer! Wieniawskiego. Do sali te
dzie, wywarła niekorzystne wrażenie, cho- wc~odz~ ~ znakomIls.I prz~my810wcy. ro"po- wyższych przepis6w winni odpowiadaj!} są- atm polskiego ,Victoria' przybyła sama 
ci aŻ celem tych uzbrojeń mogą być ćwi· cz.me swoJe czynno§c\ mające na celu ulat- downi" - zagrożeni aresztem do 3·ch mie· wyborowa iuteligencya miasta, szukają,c.~ 
czema odbywane zwykle na wiosnę. Uspo- wl~ma produceDto~D I .kupuJ~cym na tr~y sięcy i kar/ł do 300 rs. pokarmu duchowego, szanująca, pojmująca 
sobienie gieldy zasępiło się znowu i ustał dni przed otwarCIem ~armal:ku . Ważellle Królewiec. Zaka:. Departament le',ar- i popierająca sztukę krajow'l, oraz talenta 
ruch zwyżkowy rozbudzony w dniach osta- wełny n~ waga~h magIstrackich dokonywa- ski ogtasza, iż prezes regencyi w Królewcu ziomków. 
tuich. Kursy wszystkich papierów zaczęły ne będZIe w dOlach 12, 13 .1 14 czerw~. ?akaz przywozu statkami do portów okrę· O taką tylko publiczność pyta Wicniaw· 
znowu spadać; dotkliwej obniźce uległy Opłata za ważeme wełny pobierana. będZie gu królewieckiego świń z Rosyi, rozciągną,1 ski, artysta, zabrllniaj!}cy swemu impresario 
szczególniej papiery spekulacyjne i renty, po 2 kop. od puda. 'Vełn~ dostawlOD.a na 00 przywozu kóz, owiec i baraniny. wszelkich reklam i karoteryj przy sprzeda· 
a przedtlwszystkiem papiery rosyjskie. Przy Jarmark ~aopatrzona. być wmna w śWlade- • Wyslawa w Anl .... pii, której otwarcie Eapo. ży biletów. 
Ij,ońcu usposobienie wzmocniło się trochEJ, ctwa stwlerdzaJ~ce Jej pochodzeme, zdro- w;.dziane wstalo na dzieJi 2 maja r. b., poł,.Eoną Istny to Kato moralny i estetyczuy, 
chociaż obroty: nie wyszły z granic bardzo wotność oWiec I wreSZCie, IŻ w tamtych b~d~le ~ lotern, uorgaulzowanł przy pomocy rządu który przed koncertem w samotności szuka 
. h R k . " k . ·elko. stronach nie panuJ'e zaraza na owce anf belgIJ.klego. BIlety na lotern kosztować. be~ po natchnienia, a na estrad- wcbodzi w uro-Clasnyc. yne plemęzny oazuJe WI ~ Jednym frauku, wygrane zaś .tauowlć maI' proed. " 
obfitość. Dyskonto prywatne od weksli bydlo. . . mioty znajduj~ce .i~ n. wystawie.. czystym nastroju clucba poetycznego, skrom. 
wynosiło dziś 3'/.%, pieniEJdzy na [.otrzeby Radom. Ze spralOozda.'It~ stowm'z!J8U n/IJ Nadto Jedn~ z wygrauych . w gotowItnie .przed. nie chyli głowę przed powitaniem oklaska· 
dzienne można było dostać z łatwości~ po s]Joi!JlOczego ,OsZCZedllOse., podanego przez staw,. warlo§c IOG,Of?O frankow, dWIe ~~d.," w.y' mi, grze oddaje siQ cał~ istnością, potem 
'o/ I 4'/ Ol Gazeto Radomską" dowiadujemy się że gyanych po 25,000, P!~Ć po 10,000 frankow I dZ1c- upo;ony ni. i omdlony duma, a kiedy si_ 
"'" o, nIL regu aCYli po • 10'. . '. • . . . 'BI~Ć po 5,000 fr. Ogólna wartość wygranych wy. , '. • 

Uielda 101ldyńska. Sprawozdame tygodmo- Iicz~a cz<onków teJ mstytucyl w r. b. wy- niesie 250,000 franków, losów zaś pUŚCIĆ majł ocknie to pyta serdecznie chwytaj 'lc za rę-
we (do dnia 18 kwietnia). Pod wpływem nOSI 125., w obieg 500,000. kO: ,jak było prawdziwie?' - i słucha 
zmieniajqcych się ciqgle wiadomości poli- Towarow wpłyn~ło do skl~pu za 17,9~ ~ Tępienie SZczurów. Pewien gospodarz {'<'<laje milcząCO, spokojnie, z szacunkiem, z zaufą-
tycznych w tygodniu ubiegłym kursy ule- rs. a spl'zedano za 16,131, tj. za markanu w pIśmIe, ,,Allgememe Brauer nud 1l0p~enZł"tung" niem. 
I !'I h . t Ik 6 01n . t ś' t nowy Jakobv nte .... wodny środek. Probował OD T ki . ó· g y. tutaj SI nym wa amom. Zrazu us~<>:- y o za , 'IS:, resz ę. za mes owarzy- już p~zeróżnych Ealecanych środków, ale po wi~. a ego to namaszczeniem g rUHcego 

sobleme było. bard.zo ospa../e! sz~ze~61meJ szonym. Zysk blUtto obliczono na 1,7!3

1 

kszaj oz~ci bezskotecz.nie; nalewa! ?ziegciu do nór, nad innemi wielkiemi piauistami- kapłana 
we wtorek, kiedy metylko zaclemmł Się bar- rs. ale czysty wymósł t~dko 361 .rs., pO~le: ale pomyślno szkodmkl ~opały .oble nowe, czr-te sztuki-słuchano wczoraj w ciszy i skupie
dzo widnokrąg polityczny, ale i regulacya waż wydano 1,411 rs. tj. na mteszkame I . nory, ~pu,zcz'J'c zapowletrEone dawue: [)opl~ro uiu, z zatrzymanemi oddechami, bo slu-

. I b d 'ć . b T d _ obsługA 840 rs. podatki i inne opłaty 205 I gdy kilka tywcem dUWlonych w pułnpki .szcznrow chali- ziomkowie ziomka, - J'edynego spe-
za.cz~ a. u Zl powa~ne o ~wY·. ru DO v . ',. . r . I posmarował całe, z wYJlłtklem głowy, dZIegCIem] 
!iCl, Jakie wynurzyty Się na giełdZie paryz· , rs.-, zwrot udzlałow I depozyt6w 38 ~s., dy- w takim stauie wypuścił na wo l ność, w"ystkie cyalistę w rzeczach nasz~go Chopina,-slyn
kiej, zwiększyły niepok6j, obawiano się ró- wldendo. za 1884 rok 228 ,,·s., na .Z Wl ększe- 1 gdzieś si~ wyniosły i już od lat kilku n;e ukazuj, nego, europejskiego, wy twomego śpiewaka 
wnież, że i giełda berlińska nie będzie mo· Dle kap,tału zapasowego I zużyCIe utensy- S l~ wcale. i l'oet~ fortepiallu. Po hólewsku darzył 
gła pokryć stmt swoich na papierach ro- hó,! 99 rs. MaJ~tek stowarzyszouych wy- _ ------ słuchaczy i bogatym programem i grą, bo· 
syjskich. W dniu wypłat położenie zmie- n~sl 2028 I·S., a. zatem w porównaniu z ro- KrOnIka Łódzka. gatą, bo zachwycającą, i llorywają,cą do 
niło się trochę. Przy uwzględnieniu obe- klem p0l!rzedz>aJ~cylU wzrósł o 362 rs.. .' -.-. . ideałów piękna. 
cnych warunków, przebióg Iikwidacyi przed- Iwa~grod. 1,·oJeltto.wall/:m }/Uit za/olCm8 (-) Sprawa o umizgI . I rewolwe~y. Do Grał dzieła: Beethovena, H aendla, We-
stawia siEJ bardzo pomyślnie. W upadło· ogrodow owocowych I warzywnych IV około szynku WII. przybył majster tkacki Szt. I bera, Wagnera, Liszta, Chopina i wlasne, 
ści L. Alfassa w Paryżu giełda tutejsza mie~sco,-"ej .twierdzy na I'r~est~zeni. 222 dzie- podpiwszy sobie, pocz~ł emaIJlować służącą. prześliczne. 
ma udział nu 100,000 Ł., ale spodziewano slllOID zlenu.. Zarz/łd JDzy?lerskl w~ullan- a. potem szyn~arkę 'VI!..., lecz ema~Jowa. Gra jego doskonała, powszechnie jest 
się następstw o wiele gorszych. Berlin na- kowanej t'."lerdzy poszukUje I?rzedsl~bler- Dle po~unął Dleco zadaleko, . b.o Ją Ciągnął znanlj, i wysoko ceniolllł przez zuawców. Ce
tomiaat uczynił zadość wszystkim zobowi~- ?ó" odp?wl.ednlch, kt6rzyby Się mogh za- ku so.ble .. Przybył~ na. to o~clec szynkarki chami jej są: siła, dokladność i wyrazistość, 
zaniom, zdaje się, bez trudności. Pomyśl- Jąć zalozemem rzeczonych ogrodów, z.a co skarCIł miłosne UUlIZgI ~ asplracye ---: kula- jasność i misterność, świetność cieniowa
ny przebieg likwidacyi, znaczne zakupy tenże ~~d przedslęblercolll daJe I~IO~ność klem w oko I wyrzuce~lem za drZWI. 'V nia i frazowania, rzutkość, delikt-.tność i 
kontrminy i lepsze wiadomości polityczne korzystlLnla z dwunastoletOleJ dZlerzawy kll~a godzID potem, wl~czore~, podwładm elegancya 7, powabem bez maniery, - nad 
wzmocniły nastl,lpnie usposobienie i kursom ogrodów. . . maJs~ra, robotniCY, bez Jeg~ Wiedzy I woh, tem zaś wszystkie m śpiewność głl,lbokiego 
nadały kierunek zwyżkowy. Ostateczni .. na Pete.rsbur.g. P!'ołeltt now~J u~taw!J -'tan- naszh szynk I jloczęh. czyOlć w~mówkl za uczucia i wyższej inteligencyi, tak żywa, 
calej prawie linii notowauo znaczne pod. I ~lowe} ulozony JUz ;ostał, Jak SIO. dowladu- uszkodzeme majstrowI ok~, a ~Iedy wódka tak prosta a przenikająca dusz~ szlachetn~ 
wyżki kursów. Konzole zyskały P/ pa- ' Ją ,St. Pet. Wled., przez komlsYę reda- Ich zagrzała, pOjlll}tała Języki I ożywiła podniosłością i zapałem, źe słuchacze znaj
piery egipskie 1'/.-2'/21 4'/.% fran~uzkie ll kc.rjną i w~l'ótce będzie !,r~esłany do upr~e.- gesty,. wzięli się d.o tłllCzeuia.-"zklanek, bu- duj~ się w atmosferze wiosny, młodości, 
"/ .. renta złota węgierska 1, papiery rosyj- d~l6go .przeJrzeDla p. mi Olstro IVI . sprawie· telek Itp.,. nareszc~e do ?atalu z podwórza, wiary, nadziei, miłości .. . mkn~ po nad po
skie 3'/._5. Rynek pieniężny usposobiony dhwoŚCl, poczem wDleslOny zostaOle do ra do rzucama kamlemanu, do strzelania z ziomy ... 
był bardzo spokojnie, dyskonto spadło. dy.państwa. rewolwerów w powietrze dla postrachu, dla Tylko taka gra może czarować w utwo-

Wellla. P e s z t 11 kwietnia. Wełny Z1"qd/a !e~zllicze. C~ytallly w "Kuryel'ze tryu.Ulf~, dla głullOty awantumiczej, ~ubu- rach Chopina - tego llierwszego lipiewaka 
mytej sposobem fabrycznym sprzedano CodzIen., ze rada paustwa, w celu uchro- J~ceJ SIEJ w haIasIe, w paL. paf .. . z ntedo- i Jloety fortepianu, po którym Wieniawski 
w tygodniu ubiegłym okolo 6,550 kgr. po nienia .~r6deł leczniczych od wyczerpania ,i ~wol.onyeh rewo~wer.ów, mekiedy posługu- jest dragim - i Łódź po raz pierwszy 
1.70 do 3.80 tl. za kilogram fabrykautom WySChOlęCla, postanOWiła aby wokoto ~az- J~ceJ. SIEJ I nozaml .... Cała ta awantura usłyszała: jak trzeba grać Chopina, jak go 
z Reichenberga i Brna; interes mógł się I dego z podobny?h źródeł władze górU1c~e zakollczy!a Się wczOl:aJ . spra,!/ł karn.1ł - i pojmować, czuć, deklamować, śpiewać, jak 
rozwinąć tylko po ustępstwach ze strony I wytknęły odpowledm okręg, w obrębie kto- kozą- Szlo za. ubllzerue kobleton~ I B.er., marzyć, tęsknić, kochać, pieścić z zachwy· 
właścicieli; ceny korzystne dla nabywców. rego zabroOloue będ~ .wszelkie roboty świ· dow.ódcy rob~tOlków za uszkodzerue maJąt- , tern i urokiem... bez księżycowego sen ty-

Chmiel. N ory m b e rg a, 15 kwietnia. I drowe ~opalmalle! maJ~ce na celu odpro · ku I st.rzel~u.lD~. . .. . I mentalizmu i ekscent"yczności, lub pe-
Ożywienie na targu tutejszym niedługo wadz~Ole lub znuan.ę kierunku biegu wód. (-) ZamiejskIe okolice.. DZIęki ostatmlD dantyzmu i suchości, zwykłych cech piani
trwało. Od ponie?ziałku inte~esy id .. z.no: 1 Wrazle konu;cznośCl przeprowadzeUla po- llogodnym ~100l, okoliczne pola .p0k:yły stów cudzoziemców, zwłaszcza niemców, nie 
wu ospale. ChOCIaż właŚCICiele obOlzyli dob~ych robot, pozwolente na Ich rozpo- SIEJ zle~onoścl~, a drzewa młodzlUtkiemi pojmujących tajników i talizmanów serca 
swoje źądania, wywozowcy nabywają mało. częcle wydaje po szczegółowem rozpatrze- listkamI. Rohoty \~ o~ródkach mi~jskicb ani naszego Chopina, ani naszego narodu, 
W ciągu ostatnich dni ośmiu sprzedano I OlU 'p1~nów miejscowa wła~za górnicza. prowadzone są energlczme .. Pl'zybytkl Gal~' poetycznie uczuciowego a dziarskiego i 
około 1,000 hel, tyleż prawie dowieziouo. 'VzDlesleme w obrębie wyżej wskazanym brynusa pod otwartem mebem odsłamaJq mężnego. 

biet;-które złączone z nią było sercem i nicznośll~, zt~d pierwsze starcia zś·światcm I znuźel' i zuiechęceń, składała je ua karb Gabryela by~a uiezdohllł-doPls:ln ia w no 
bezkrytycznie przyjmowało jej hasła. Ga- i jego opini~. W tem poł~żeDiu jedyneml braku błogosławieństwa. b~żego. I cy. Ta potrzeba skupienia tłumaczy sie 
bryela pociągała je awem gwałtownem ser- zajęciem, kt6rego ~wyclć Się mogla,. było .Jako meo.dr~due dZIeCIę romantyzmu, : właśnie niejasności~ pomysłów, które wy
cem, oryginaln~ myślą, a wreszcie niepo· uauczyctelstwo. To .Jednak nte. odpowlada- nllała . dla plemędzy pog~d~ epokI, która · mykały się samej tw6rczyni. Musiała ona 
równaną szlachetności~ pojEJć. Pod wzgl~ lo wcale uSposoble.Olu Gabryeh, nauczyclel- ~'O POJmo\~ała I ten?encYJme lekceważyła I ścigać je i rozwijać tak pracowicie, iż lada 
dem umysłowym wszystkie stały :od niej k!l była meosobhwą, .a. p~zytem nauczy' I Ich wartośc,. sama .umlała r>rzestać. na b~r- I szmer, lada hałas przerywał ich wątek. 
wyżej, choć w różnym stopniu, darzyły zaś Clel,two m~lało mę?zyc J~ l wyczerpyw~ć, I dz? małem l tern Jeszcze dZlehła SIEJ z ble· Kiedy po wielu latach przerwy w twór
swoją przewodniczkę najwyższą admiracyą. skoro w liśCie do. slOstrzemcy zakima H? dDleJ~zem,. Potrzeby zbytku, a navet rzec czej działalności, latach poświęconych .głó
Do tej admiracyi autorka ,Pogauki' przy- aby zajęcia tego :lle próbowała, aby r:,c;eJ ~oźn~, I?otrzeby wY!l~dy oso~isteN p~aw~e wnie nauczaniu i ' pisaniu geografii, Zmi
wykła powoli, a jednak atmosfera ta jest chleb .razowy spozywała. w domu rodzlcow, me IStOlały .dla Olej: Jeśh. zajmuje s~ę chowska znowu na kr6tko !lrzed śmiercią 
zgubną nawet dla największych geniusz6w. chodzIła w p.erkalikoweJ S~I,. mźby mla- sprawami maJątkowenl1,. czym. to Jedyme powróciła do powieści, talent jej uległ 

Pomimo to nie wpadła w pychę, ustrze- ła go porzucIć dla oddama SI~ pracy u- dla SWOich .blizkll?h, trapi Sl~, ze dla braku przeobrażeniu, było w nim mniej nieokieł
gło j~ od tego prawdobnie to, co zk~din~d czenia. ... środków Dle moze. odwledzle~ brata osi~. znanej fantazyi, mniej marzeń, a zato wiEJ
źle wpływało na jej talent, owa rozterka Gabryela własne uczu~la gen~rahzow.ała I dłego. we Francyi .. DI~ Siebie absolutme cej realizmu. Autorka wstll-piła na drogę 
wewn\}trzna myśli szarpanej pomiędzy teo· ~tą,d, wyprowa~zala dZI.wny zaiste '-"Dlosek, IIIC nie pragm.e, naJmDleJszy .d~r, . sprzęcik ,,:łaści wą, romantyzm zwyciQiony ulegał 
ryą ewolucyi dziedziczności, determinizmu, lŻ Bog płatnej pracy Ole błogosła~l. Tym codZiennego uzytku. sprawia Jej meznaczną kierunkom naukowym, a Jeśli nie było w 
a mistyczną wiarą nabytą, w dzieciństwie i sposobem odrzucała kalOleń węgielny dZI' UCIechę, a przYJacl6łkę, która jej ksiąźk~ niej jeszcze zupełnej harmonii i ukojenia 
przech~wan~ do śmie~ci .. Ludzie mogli v.: siej szych społeczeństw - zarobek, to wl,,- d? nabożeństwa dała w kosztownej opra- jeśli tysiąc pytań nierozwiązanych cisnęł~ 
nią wierzyć bozgramczme, ale ona samej śnie, co jednostce. daje godność, czyni ją WI~, z~ zbytek ten. s.tro~uje. jej sie wiecznie pod pi6ro, miała przecież 
sobie dowierzać nie mogla, więc teź odpo- użytecznym czl~nk~em społeczeństv.:a,. bo Zyc.'e według OleJ, miało dążyć do. pier. stokroć więcej spokoju niż wpierw. Kto 
wiadała serdecznem uczuciem na uczucia skoro sama na sleb~e zapracować moze, Jest wotneJ prostoty, ch.oc zuowu z drugIej stro- wie do czego byłaby doszła? U marla w 
entuzyastek, sercem zaś sądziła ich umy- w tem społeczeństWie potrzebn~. n'l artystyczna Jej natura kochała siO w wieku dojrzałym, na progu stamści, a je
słow~ wartość i przeceniała ją bardzo. Z tego fakt~, z tego zdan.ia, że Bóg płn- rlęk~ie. ~yłto .jed~n r.odam wi~j w tej 'dnak talent jej był jeszcze w rozwoju i za-

Całe pozytywue życie Zmichowskiej uply- tnej pracy Dle błogosłaWI, łatwo zrozu- IstOCie, kt~ra mIeŚCiła ICh w sobie tyle. chował młodzieńcze cecby. Życie jej ubie-
n~ło w abstrakcyach, żadnym realnym warun- ~ieć, źe dla ~michowskiej na~cz.~cie.lstwo Z e SWOich .utworów. Żmichows~a ni.gdy g!o całe. w.śród aspiracyi, marzeń, prllgnień 
kiem nie połączyła si~ z tą ziemią i jej Ole bfło właśClwem, zresztll< dZlwlc Sl~ te- zadow.olonq, ~Ie była .1 t~~u takze dZIWIĆ mgdy mezlszczonych, przeszła po ziemi po
stosunl""n;' Nie była ani żoną, ani ma- mu mepodobna, do naUCZyCIelstwa potrzeba Sl~ Dle nalezy, odzwIerciedlały one wyra- 2nawszy j~ tylko z goryczy. Cierpiała z 
tką, ani panią domu, stanowisko jej życio- koniecznie pew.nych sWych, niewzruszonych źnie niepokój . i ~.alkę, tkwiące '! ni.ej s~- po,,:od.u osamotnienia, ~ pow~u warunków 
we było r6wnie, 'jak moralne-nieokreślone. zasad, rzeczY,",:lstych albo I?~zybranycb, p~. mej, z kióreml . ~ednak .pogodz lć Się Ul.e JaklO J~ otaczały, CierpIała Jednak najwlę· 
Zt/łd znajduje się w niej pewna twardość, wnego spokOjU I harmona wewnętrznej, mogła. ~d~ały Jej był~ Dl~określone, tkwl- cej, bo ludzie, nie byli tem czem ich mieć 
pewna ahsolutność, właściwa ludziom, któ- których ona nie posiadała, a pozoru przy- ły w kralDle abstrakcYI, chociaż posiadała dwiała, jak o nich marzyła . Każda ni
rzy nigdy teoryj swoich zrealizować nie brać nie była w stanie. zmysł obserwacyjny, właściwy wszystkim kczemność bliźnich, każda małostka nawet 
mogli, a zatem nie mogli także mieć rze- Natura jej szczera, śmiała, nie znosząca wielkim talento~ i w powieściach posługi- była prawdziwą boleści~ dla tej istoty wy
czywistego pojllOia o ich wartości - nie fałszu ani udauia, zdolu~ była jedyme u- wała SI\} 0110 dZIelOle. Ztąd pochodził u- j~tkowo praw.lj i szlachetnej. Namiętnie 
spróbowali ich w czynie. czyć teg? w co sama wierzyła . . CÓ~ miała rok utworów, ~tórych myśl mglista nieja- przywiąz~na do rodziny, z przyjaźni czyni-

Listy jej noszą ten abstrakcyjny cbara- począć Jednak, .kiedy .- wlerzema .lej choć sn~, r,rsowała SIę w szcz~g6łach realnych. ła rodzaj kultu, a dla dobra I?owszechnego 
kter, bł/łkają. się zawsze w zaklęum kole gorące, kłóClł.r Się wzajem. Z te~o to po· . Z h stów dOWiadUjemy ~IEJ,. Iż ~o twor~e- była gotow~ wszyst~o pOŚWięCIĆ. 
niezrealizowanych idei. wodu nauCZyCIelstwo było dla DleJ męczą- ma I?otl·~ebo.'vała ~upełneJ CIszy I spokOJU, I Tak~ zna!tśmy Ją z pism, taką była w 

W epoce, w której żyła, trudno bylo piórem cem .. To, co rohimy dobrz", <wykle przf- ska!'zy .Slę Dle;az, IŻ tych war~nków otrzy- życiu, tak I} ukazuje j~ korespondencya. 
zapracować na własne utrzymanie, - dla ch~zl. łatwo, z. tego powadu także, ~lIe mac Dle moze, gdyż domy SI~St~, u któ- I Waler!Ja Marl"elle. 
Gabryeli bez majętnej rola rezydentki była I POJIOUJI}C rzeCZyWistej przyczyny SWOIch rych przeloywała, były szczupłe I hczne, a I 
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LICYТACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ: K~ein8.w tуш wz~l~d.zie uzпапiе. dla/stwa nowych obszar6w - i twierdzi, zel' 8.гН. 21 kwl.lnla. T.rg .boiowy. ~.,,,,п: •• 
'Уiешаwsklеgо ,vypo,vledz1afy WSZYStk18 е- шосагstwо to obstaie tylko stanowczo przy С1СЬО,. w т. 165-162, па kw. -, "'"I ·1 "\1.178/., . . k' . kr ( . . р., в ' па т! с .. 11', па с .. Ip. 177, оа р. 018,.180, - 'У dnio 3 (15) lipc. w tutejo,ym a,dri. 'J'" 
UklOJ~eJLs 1e

d
POWag

L
'. kY )C,.~?ed !1r)p.a, t ги- pierwotnych swoich ,vymaganiach, n zate111 oa;wп. pat. 184. ?yto al.oo. w ш. 140-149, dowym. па oprzedaz merocbomo§ci .., т. Р.ы.· 

'~e 1, ОП ynu, lpS &, IY1 e ша, esz и,- d . . .. па kw. - _ _ , па kw. щj. 1481/., па mj. Си.. nicach przy nlicy Gackiej pod Nr. Nr. 4.'0 .'1 
lIярisапо jui tyle l'ecenzyi i rozbior6'v, ze z1lSa а врош pozostaJe шеzmlеПlОПI). 149. "' с .. Ip. 161 '1., п. Ip .• ier.l02, па oier. 442 i 443 poIozonycb, od <ату 80,000 n. ' 
dysputa wусzеграпа. Piszl}cy te slown Sofia, 21 kwietnia. Obch6d uroczysto§ci W:L. - n. wr .. pat. 153"'. Jес,щiеit w Пl. 125- - 22 kwi.t. (4 m.j.) па Кпто ... w Gr.nicy 

. W" k' Ь 186. Owies тосоо} w т. 140-165, па kw. - n8, spr.r.edai rOZnych 8kon6lkow&DJch towar6 .... za 
(РГОЗl оп Р'. le111nWS lcgo.o pl'ze nczenie , §w. Сугуllа i Mctodynsza Ь' ,,' аl w Bul па kw. щj.14S'!.,о, mj. с .. 144'/., пас .. Ip.143.", 0g010' ,ат, 2442 n. 76 kop. 
za n"allt. D1e.dyskre~J\j) I1на! sposob~o§c gal'yi przez dni Iпу. Odbywaly si~ nabo- n~ Ip .• ier. -. Groch w .... lny 147-206, разtewпу - 24. kwi.t. (6 m.j.) w magiatracie т. Hawy, 
cz~tao zna,JduJllce. 81~ '~ r~knc~ Wlепщ,,·- i eIistwa pl'ocesye koncel.ty przeg1Hd wOJ'sk 128-139. OJ.j.lniany w nl. 66, r .. pakowy w щ., Па o§w .. t1~m •. w ciQgu 1885f1 т. n.ff.Q k,uk.zk, 
skiego listy ОЬорша, Llszta, (;аеvю·tа . 8IУ- / .' .' . ' .. 00' bec.ki 49. Okowil. w т. оо.оос .. 41.8. 24-сЬ I.t&ro m.ejaDcb. od .ашу 273 n. 50 kop. 

5
zec nwielbienia w kопsегwаtoгуuш ы1о-- Мiasto urzl}dzJ1o. uanklet. па. cze§c. przy- Szczecin. 21 kwietnia. I'o .... i.. cicbo, I w м. - 20 Cиrwea (2 Нрса) w tutej.zym o,dzi_ okrO 

Ь I h k h 166-171, "' kw. щj. 172,OO,n. с •. Ip. 176.00, "' g~wJ:m, na.oprzedaZ maj,tku Ptas,kowice w ро-
kse1skiem d1a szkoly fortepial1owej У ус ze wszyst lс РГОWШСУ1 zаШlеszkа- "п. р_:!. 188.00. ZI't.O Ь_. r.mi.ny, w m. 138--143 WI601. I .. ~m,.od аоту 43,334 ". 
'Yiel1inwskiego, widzie6 епtuzуаzш profeso. l l)·ch przez Ьulgаl'бw deputacyi. Mowy 1 "' kw. щj. 144.50, n~ az. Ip. 148.50, оа wrz. pat. - :r'egoz dШ., ~mZ_'.па ,przedai m'j,tku 1 
6 сп ' 6 luehac i . о I -dl h k 161.50. 01ej rzepako\vy Ье!: zmiany, па kw. mj. 50.00. ~zrdlow. w powlecle laakim, od Bumy 100,000 rs 

r w, u z 1 W, S zy znaJ. Щ)'С I: . а toasty nosity przewainie с Ы'а (ег religijny n.wrz. pat. 52.00. Spirytu.bcz,mi.ny,wm.4070, 1 сh'гы1е-Goгпеe wtymi. powieci.od.umy 39,000 
tego .to pl~zqcy (е. slo,yn ~ZIWl . SI~ za§cIan- i narodowy 1 ес. nie polityczny. па kw. щj . 41.30, па с,. Ip. 42.80, n •• ier. wrz. ГОЫ1. . 
koweJ oboJ\jtno§CJ 1 stron1l1CZO§CI шеkt6гусh I ' k " N • 44.80 Ol.j .k_10y 8.10. - .11 (23 11РС') ~ каосеlагу; hypctec<n.i m 
pseudo-powag muzycznycll war znw8kich, nie Ре ersburg, 21. wletnia. ."r oW'. W геш: Kr61.wiec 21 kwietnla. Targ zoozowy. Paz_uic. Lod .... па oprzedaz о .. госЬошоВсi w m. Lod .. ро-
zdo1nych nic а nic ujqc wat·to§ci, godno§ci I don051 IZ stanowlsko TurcY1 zаJШUJе оЬесше Ье.zщi.пу. Zyto u.p .. dobre, \V m. (120 f. 2000 f. cl.) InZonej, рто)' rogu uJicy Dzielnej i \Vo.hodni.j od 
i slawie Wieninwskiego, ktбгу tez pobla z- uwa,,"p calci dyplomacyi. Орг6с. Austryi 187.50, па kw. mj. 137.50, па wr .. pat. 141.50. aomy 10,800 тз. 

I '\f J J~СZЩlеп bcz zmiany. Owies be':r;miany, w т. 2ООй ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liwie si\j .. u§,!,iecba, --: j.ak . ,ytedy, kiedy i Niешiес, FI'ancya o§,.iadczyla r6wniei f. cl. 136.00, n. wiОЗnQ 136.00. Grooh Ыalу (I!OOO -
kl'61 be1glJskl D1ecl p.rpllwll. Sl~, czekaJI}~ na / POI'cie i:i nie po,yinnn ona prze uszczac f. с.) J33.50. Spirytu. 100 1itr. 100'1. w m. 41.26 DZIENNA STAТYSТYKA LUDNOSCI. 
Dlego w 10iy, Ьу ty1ko dac matel"Jal dZlen- .' . . . р n. wio'nQ 41.26. n. wrz. '5.00, wi.tr. M.tt.hstwa .. w_rt. w dnlu 20 i 21 kwietnia: 
J1 ikош do Zагtбw-skutесznусh. I statkow mocarstw IVOJuJl}cych przez Dar- Londyn 18 kwie!nia. Cuki_. H.w.n. N. 12 nomi· W parafil kalo!. -

k 
d 1 nalnie 18'/21 cukier burakowy 123/., тоc.nо. W parafii ewang. 1,8 mianow:icie: KaroI Вernhard 

Na ,а обсzепiе dоdашу, "е wczoraj о· anе е. Londyn 2U kwielnia. Targ zbnZowy. p ... nica оп· TiM .. z МагУ4 Ludwik~ Кгоnaе. 
debl'a! 'Vie~iawski ' . GI'odna од p~. Опе- Petersburg, 21 kwietnia. W cil}gu (у- gieJ.ka 2 ... !an ... niZ pr .. d tygodol.m, ООо гасЬп, starozakonnych-
szko 1 КО§С1~lkоwsklеJ,-nаszус.h plOnerek , godnia w IJOI'cie Kronsztndzkim gotOlYn оЬс. z trudnosci4 znojduj. n.bywc6w ро conach niZ· Zmarll w dnlu 20 i 21 kwi.tnia: 

k ы� h d е t .. 'О)'сЬ 02 BZ., przyl:!I.ladnoki ciezko, m,ka i jecz, Kato llcy: dzi.ci do I.t 1r.-tu .marlo 4 w tej 
1 l~o"ag . о всуе ~Bи eczn 1 рое JC~l)e . b~dzie eskudгa zlozona. z 53 оkl·~tбw i kjl m.lei11 BZ., kakurydza 2 SZ" amerykanska 1 Iz.., о- ic~b~8 ~blopcOw S, dzie .... cz't 1; doroslych' 2, "', 
роzеgnаша z Ьuklеtеш fiolk6w,- paU11'}t- ' k l' . . t tk6 t d Ь wie. '1.-1 ••. taitszy nit prz.d tygodni.m, inne аг· teJ 110о.ы1. то!сч,а 1, kobi.t 1, & mi.oowici.: 
kl} па powr6t za granic~, zkqd tnk t~skni 'и( zlesl~c1U s а w orpe owyc . tJknly Ь •• zmi.ny. N. wybrzeZu 06aгow.oo dz~ 6 Anton. Козtг .. wskl, lat 51. Antonina Zlntkieroat, 
_а kгаjеш pl,zed оd,,'iеdzаjllссшi go Pl'Zy- 1 'У "'al'sztatach arty1er)'jskich przygoto· lаduпkбw p.zcnicy; pogodapyszna. l.t 4.7. 

J·асiоlшi... /1. WUJ'" caly ,арав zuaiduJ·.cycll sip шiп toг- Glazg6w 21 kwi.tnla Snro\viec. Mixed numOOrв Ewangolicy: <1,ieci до lat I/).to ,m"lo 6 w t_j 
'r; J'r; '6 warrants 41 8Z. 71/2 р. I!czu!e chlop06w 2, dlie\Yc~t 4; Lloroslych 2, w tej 

tz-=ОNrrr А pedowych, wed1ug sуstешu Zeitchera - Llverpool 20 kwiet~ia. Spr.wozdani. poo.~tkowe. I.с,ы1_ mezczyzn 2, koble\ -, а mi.nowici. :; • 
..<~~ .L...<~ • i to' t d Prz!'puazc .. luy ol,ml 8,000 Ь.1, MOOnO. Jao Zapowski, l.t 20 Samuel ScbnJt. l.t 48. 

KRAJOWA 1 ZAGRA NIC ZNA. гбwше przygo 'VUJIj, ol'pe у do ubezpie Llverpool,20kwi.tnla Sрr.wоzd.пi.kоПсоw •. ОЬгбt starazakonAI: <I.i"ci do 1at 16-tu .. nario 1 w tej 
__ czenla Urzeg6w. 8,000 bel,. z tego па Bpekulecy§ 1 WJwбz 1000 IJel. liczbie сЫорс6"" 1, dziewcz,t-· doroslych i, w tвj 

_ Warszawa. JJ'ycieczku. .Кш. Codz.· I Petersburg 20 kwietnia. No". ''П 1·е1п • Am.rykansk. а!аl •. Suraty moeno. Мiddling ат.гу· 'lic,bj. meZ""" I kobiet "':,. mi.nowicie·-
k ' lk 1 d h 1 d ' ".i. 11 ~}' • kaziвka па kw.mj.5 11/ •• , па .ier. Wrz. 65/12' па gr. Doktorczyk Abram, 'l&t 26. 

podaje wiadol11o§c, ie 1 u m о ус u zi а l' ecza )0 losce " ro' kt Ь k . .t.6'1. р. P.rnam good fair 6'1., Р.ги moder.d. 
"е sf"er urz~(lnicZJch zamie1'zn ро odpo.vie- z ~ z ! g , IZ ~ Je . ан и. z.lem- roogh fair 6'!t, good f.ir 7'1" good 8 р. 
dllie,." !l аl1kо,vеш przy~otowani~, urzl}dzic sklego panstlvowego ше b\}dzle ;" blezqceJ . New·York, :!О kwielnia. n.welna 11, w N.Or10.· LISTA PRZYJEZDNYCH 
)v ШlesJqсu Ш'6U ,yycleczk\j plechotl} 1)0 8esY1 гоztt-ZI}sаnуш w Radzle Panstwa. Na nle 10'1,. OI.J .kalny raOnowany 70'10 АbeI Te.t t 1 k . . 

8, w F'ilad.1t1i 7'/,' Surowy ol.j akaloy 7. Сепу- Но. Pols 1. Р. Slkor.kl , Wanzawy, r.empiclri 
kl'aju ai do ~cowa. Rozpowszechnieuie porzl}dek ob1'ad wejdzie оп w kO{,CU Ь. ш dkaty pip. 1in. _ d. 78'1. С. M~ka 3 d. 76 о. • \Vanzawy, Chrap'Wlclri ~ 'Vanzawy, I!tkowalri 
~akicll wycieczek Ьу!оЬу РОZl}dаllеш i ро- lub w poczqtkach шаjа. Cz_<wona p ... nie. ozima ,. м. 1 d.1 с .• "' k",. • Raqоmзkа, Chr.boagewskl , Plooka IMa1c<ewak 
zуtесznеш. . . Lопdуп 21 kwietnia. Nadeszla nOwa de- nnm, па mj. 1.0'11, d., па cz. 1 2 d. KUknrY-I' ~а11ЗZа, Воп ,P,otrko",a. Ше.ег z W." .. wy 

_ IllspcklO1' ФJ1'сlrtОI' gluc/lOlllcmych , 0-' '" иоа (по",.) М'/ •. Саюег (fair r_fiuing Muaco •• d.!I) ~a~mon z. ps~.radza, Par.p.n, M08kwy, Nac .. lnik 

l J Р l ' k" pesza od Luшsdеnа tre§C1 kt6re' gаЬшеt 4.42".. Ка ... а C/air Hir) 8.55. Lбj (\Vilcox) 7.50. _шz., • l&mc. cicllmia YC/I. рап аn ар ons 1 z.ozony . • , Slon;n. 6'/. РтасМ zOOiowy 4'/ . ~otel ... пtеuПоl. F.br. Кero1 LOw • Вrnа kp 
jest ci\jzkll niemocl} i leknrze czyniq slabl} dotl}d ше oglasza. Rada щinistг61' _Ые- • - J F •• ge , I!Jtoтlа, J. Sarogrodzki < Odeay S. 'Lan 
nndziej\} utгzушаniа chol'ego P1'ZY iycil1. rze si\} dzisiaj. Lnmsden "е sztabem wcil}Z 'J'ЕLI~G ItЛ~IУ UIEL()O'''E. dau, \Vanzaw)·. Dr. Fink.Ih&ШI , \V.ra~wy . 

. - W LuЫiпiе . эgitujе si\} шу§l urzqdze- przebywa w Tirpu1. Zdoi.211Z doi,22 
ша SPISU Jсdпошоwеgо ludno§cl. W· d' 21 k . t' К Z I k Gielda Warszawska. !.... - ЕсЬа muzусzпegо . tеаirаlпеgо i апу

stусzпegо Nr. 81 opuwii ргаз~ i zawiera: _ t Ks. Kazimierz Wпоrоwski biskup . ,е еп, wle ша., . Гl} у pog о. 'В, Z,<laOOy.koDcem gi.tdy. 
lubelski ро ci\}zkiej СЬОl'оЫе zшаl'l "nocy ze posel дг .. Leon Вl1шзkl, pl·of. nnl.versy- Z. w.ksle kr6tkotorminowe Obr~Z"~ Kal'ola Girona, рг. Karola Matu

szewsk1ego, - korespondencye: z Paryia 
pr. Zygmun.ta S:гпесki~gо, - Sceny z ko
шеdУI: .Fr1ebe, КaZ1m. Zalewskiego гу
sunek Czestawa Jankowskiego, - Przegll}d 
шuzу?zпу, - krошkа (teatraIna muzyka
SZtukl p1a.styczne - nekrologia.) .Friebe" 
kошеdуа w б-с1U akt. рг. Кaziшiегzа Za
lewskiego, - Dodatek n.ut 1) Menuet, Ga 
wot 1 Musette Rошаszki, 2) Pro§bu §piew 

z poniedzialkll nn wtorek. Pogrzeb до- tetll 1wo,vsk1ego, ша zostac szеfеш sekcYl "' IJ_rli" •• 100 ",,'. 
sto)nika ko§ciola odb~zie. si\} za tydzien' w шil1isteгуuш. Burmi~trz Pl'agi czeskiej, :: ~~~:{" :: I~ f;. 

S. р. b18kup, U1'odzIl Sl\j ,. l'oku 1818 р. Czerny, ша wstl}pic до gabinetu. " \Vi_d_б ,, 100 О. 

50.60 
1O.2d 
40.86 
82.66 

50.70 
10.23 
40.90 
82.66 

w ;r,~czycy. Ро ukобсzепiu 'У roku 1834 
szk61 wojew6dzkich w Kie1cach wstl}pil 
tашz& do sеmiпnt·уuш n nast\jpnie [Jl'ze
ni6s1 si\j do 'У ,\rszawskiej аkаdешii du
chownej, ро cztel'oletniI1l pobycie оtгzушaf 
w 1'. 1839 stорiеб kandydata §w. T.eo10gii. 
Uzyskawszy w г. 1841 godnosc kарlа6яkq 
оt1"Zушаl w tymie sаПlРП l'oku posad\j 
profesora UПliеj\}tпо§сi biblijnych ,у akn
dеПlii duchowllej rzymsko-katolickiej w \Var-
8zawie. Nast\}pnie w г . 1856 zostal рго
fеSОI'еш sешiпагушп ,. Kielcach, sklld w 
1'. 1883 powolallY zostal do zaj~cia katedry 
biskupiej _ w LubIi!1ie. 

Z prac рi§шiеппiсzусh ks. biskupa wy
шiепiашу: przeklad FI'opp1a .0 Ь6 twie 
Ohl'ystusa" (1872), l'ozpl'aW\} .0 zasadzie 
i sposobie t!uшасzепiа. Pisma §wi~tego· , 
wl'eszcie §,.ietnlt .Mow\} pogrzebo,vq ku 
рашi~сi pl'zec!wcze§nie zgaslego Jana Ма
j01'kie,yicza" (1849). 

- Кrаkбw : "Pl,zeg1I}d artystyczny i li
tCl'acki", ,yychodz,!cy w Krakolvie род ге
dakcYI} р. Кaziшiегzа Bartosze.vicza, пzуз
kal pl'nwo debitu do Кгб1е8twа i Cesa1·stwa. 

- Непrуk Siemiradzki ,vуkобсzуl nowy 0-
braz .M~czennicy" przcdstawiajl}cy m\}czen
stwo TYD10teusza i Маш'У, ukrzyiowanych 
w Egipcie. 

- Тrz~siепiе ziemi dalo si\j zпбw uczuc 
w okolicy 'J.'elTetet'u w Szwajcaryi, d. 13 
Ь. I1l., W go(lzinach poludniowych. Koniec 
kо6ссш, nasza шаtkа karmicielka coraz 
daIej ku рбlпосу trz&sc si\} zaczyna. 

TELEGRAMY. 
Lопdуп, 21 kwietnia. Lord admiralicyi 

o§wiadczyl w izbie gшiп, ze flota 'YieJ.kjej 
Brytnnii, r-dy b~dl} gotowe wszystkie stat
ki, ktбгусЬ bl1do.va па ukобсzеniu i roz
pocz\}te uzbrojenie, okaze si~ 1iczniejszl} od 
polqczonych sil: ma1'ynarki d,,6ch ktбгусh
kolwiek pail8tw w §wiecie. 

Nadmienil przytem l1Iюistег, -'е 'v cil}gu 
tygodllia nlOzna lIIiec w pogotowiu 8,000, 
а z l'ezel'w~ 20,000 mal'}'nal'zy, dla оЬго

пу ,а§ brzeg6,v moinn nadto zaopat,·zyc w 
zalogi, pr6cz krejser6w i kanonierek, 10 
pancel'nik6,v i 8 zwycznjnych okl·~t6w wo
jeuuych. 

Lопdуп, 21 k.vietnin. L01'd GranviI1e w 
izbie wyz~zej przedstawial konieczno§c zl}
dania otwartJch kredyt6,v w wysoko§ci 11 
milion6w flшt. szte1·1., (о jest 4,500,000 lIa 
wydatki w Sudnnie i 6,500,000 funt. nn 
Diezb~dne przygoto.vanin. 

Lопdуп, 21 k.vietnia. Мinisteryalny dzien
Ilik »Dai1y N ews· zbijn twie1'dzenia innych 
gazet, jakoby Rosya zazl}dac шiаlа ust~p' 

OSTATNrE WIA.DOMO$Cl 
HANDLOWE. 

Вегliп/ 21 k,vietnia. Dzienniki nngie1ski8" 
i ros)'jskie rozpocz~ly znowu zaci\jtl) wal 
k~. По,уоdzi to w kaidym I'azie, ie nn 
по"о rozbudzily s i ~ dnwne оЬа,уу. Chwi
la, w ktбгеj mozna si<; spodziewac porozu
шiеlliа w sprawie afgaIiskiej, usun\}la si~ 
w odleg1ejszll Pl'zyszlo§ci z dl'ugiej strony 
рошi~dzу Angli~ i FrancYIl nnpr\jiajll si\j 
stosunki. 'У Londynie i w Paryzu kursy 
u1egly znncznej obniice. Z Wiednia Otl'ZY
шапо tutaj niерошу§lпе wiаdошо§сi. Giel
da rozpocz\jla dziеб dzisiejszy w do§c nie
kогzуstпеш usposobieniu. Chocinz nie ,. tуш 
stopl1iu jak lla gieldach zagranicznycll, kUl'
sy ulegly tutaj гб"пiеz obnizce. Pl'ZY k06-
си usposobienie wzmocnilo si\} troch~. Z,pa 
рiегбw zagranicznych najbardziej ucierpia
ly l·osyjskie. N а gieldzie zboiowej przy 
гисЬи bardzo шalуш, сепу niewiele si~ 
zшiепilу. 

Petersburg,2O kwietnia. \Vykaz banku panstw& z 
,1 20 k~·iеtш •. !!t.ao W)" 98,7\10,523 (ртоуЬ. 865880) 
• kupione _r_l..;;y 22.660,532 (przyb. 40,301); •• liezki 
па towary 112,763 (bez zmiany); zз.liсzki 
nаillзрiеrу publiczne 2,6&4,4tЗ (nbyto 11,723); za 
liczki n. ekcy. i oblig. l3,984,121 (ub)"IQ 3о,367); ". 
chunek biezllcy ministeryutn finauso\v 68,658,342 
(ubJlo 704,031); lnn_ racbunlri OO.i~ce 62.042,186 
(ubyto 1,4iO,H94); zaзt.wy oprocontowan_29,OO4.627 
(ргчЬ. 165.687). 

Petersburg, 20 kwie!nla. 'V.".I. и. ILondyn 24'1 ... 
11 poz)"'~zka wзchоdniа 94.'12' lli pozyczka wBchou 
nia 9~,\ 6%t r.uta zlot, 168, 6% li.ty ... t. 141'/ .. 
bank d а handlu zagr. 290, реterвЪurski bauk dys 
konto\vy 54.0, wаrВl:do\vзki ЬаШt dyskontowy 315. 

8erJin, 21 kwietnia. BileLy bauku гозуjskiвgо 
199.20; ЕО/. Iisty zазtawnе 62.00, 4% liзtу likwida
сrjщ, 55.30, 50}, pOiyczka wschodnia 11 81Uo б6 30 
1il on.i.yi Ь6.30, 4'10 pozyc,ka z 1880 r. 76.70, 6% 
1iaty ,аз!а,m_ rO'YJ.kie 88.10, kupony celu. 322.00, 
60/0 poz)·c:tka. ргеюiо\vа z 1864 r. 135.80, f,a\(ai z 
1866r. 1:10.80; а.с)". banku haudlow_go 79.60, Цу. 
.kODtow~gO '/8.76, dr. zcL ·warsz. wied. 203.25; ak 
суе kredytowe austryack16462.00, najnow8~a pozyczka 
roзуjskа 07.90, 6°/. renta rosyj8ka 106.00, dy.k.onto 
4 '/, Ofo. pryw.tn. 3'/. %. 

Londyn, 21 kwietnia \" }>oludnie. Коовоlв 96) 
pruakie 4°/. ko080!t; IJ02. tU)'cckie konw. 155/., rO.Jj 
ska poi. z 1873 т. 85'/.i ,!OJo ren(;& zloLa wOg 
761/.,8gtpsk.a 61'/. , I>suk"u оtWщаб.вЮеgо 111/'1101\1. 
IJardy 11'/81 akcJtt kAli~tu 8u-ez.kiego 79; chwieJnie . .... 

Wari zawa, 21 kwietnla. Targ ~boio\vr. Psrenic8. 
am.i ol'd. -, p.t.ra i dobra ---, biala 6671/2-685, ! 
wуIюгоwа 700-720; t)"to "УОО1·. 2З:.!{I. 621>-640, 
6rеdШ6 --617) wadllw6 - -; jOOlmien 2 i 4,·ro 
rzedowy 202 (1. 460-465; owies 142 {/. 350-3d6, 
gryka 200 (1. ----, l'zepik letoi ---, 11mowy 
:!10 а. _.- -, r .. pak тарр' Zlmowy 210 (1. -
-.-;groс!! polnyL26011. 6l0-800,cukrowy 260 (1.-
--, fa801&.260 (1. ----- k. lа korleo. Казzа 
jagla.u.a ----, j~czmienQa --; olej rzepakowy 
-_, luiany - - - Еор. &а pud Do\vie1.ioIlo рзw 
шсу 670, zyt.a 000. jt;czнaieuia 60, cr.:a 200,grochu 
polnego 30 korc)'. Сепу oko\vity nieureguJowane. 

Warszaw., 21 kwi,lnla.Okowi\.a 78% ,.kcr" kop 
ро 8%.Stosuo_k garnc. do ,yiadr. 100-807.". Ilur' 
,kl.d .. ,,-i.dro kop.741'-74.7', оа It"r. ~'l-!UH. 
Sr.yuki za wiatlro kop. 7581-769', za garniec ko 
d •• j.k ~t5-247 (. дод. n. wy.cbn. 2'10). 

Za paplery panstwow.: 
LisLy Lik\vi<l. !( Г. rul. 
Ио •. l.'oz. \Vschodui!\ . . . 
Li,ty Zu. Zien1. z 69 r. J,it. А. 

J IJ " mate I 

Llsty 6&8t. М. \Vn.rзz. Ser ! 
1IН .1 ,,11 
IJ 11 " Н lU 

L~LJ Z~t. М . /::щl'l.i ::;~'r. l~ 
11 11 

Н)) " " 
1lI 

Gielda Beгli"ska. 
J3aukuuty гозуj8 kiu zfI,raz . 

IJ "П!\ (101~ . 
\V~ k81e IJa \Var.8zawo kr. 

н P6tel'SUl1rg Ц. 

" )1 dl. 
" J,OLld)' u kт. 

': 'Vi~deu {~~. 
U}'skollto prywatne 

Gielda LOlldyllska. 
\Vuksl6 па l'bl.ersIHJ r ,f 
I>y.kouto 3'/. 

119.16 
9475 

100.-
100.-
96.-
94.-
92.26 
92.80 
89.-
87.50 
86.50 

89.75 
96.26 
99.90 
99.90 
95.-
94.-
9 •. 4(, 
92.76 

199.20 196.66 
198.25 196.26 
198.60 196.-
197.- 195.40 
195.30 194.-
20.46 '1. 20.46 
20.32'1. 20.32 

162.90 162.6~ 
3'1. 4 

22'/, 22'1, 

BagiI1skiego. ' 

- Ргепuшеrаt\j w ilo§ci 12 rubJi (koszty 
przesylki 1 гв.) па Map~ poglidowi Kr61e 
stw~ P~lskiego, uloionl} przez J. fVojcickq 
przYJmЦJe redakcya паszеgо pisma. 

I 
.1'0 z~шkпi~сi,!- р,:"епuшегаtу, kt61'a naвtlj, 

р1 W dПIU 15 kWlеtПlа, сеnа тару wynosic 
b\jdzie 15 rubIi. 
Мара kolorowana wyjdzie w pOlowie та 

ja i oddanlj, b~dzie ргеПllшегаtoгош W kоп 
си maja, podklejona па pl6tno, wernikзо
wana, оргаW10Щi w dwa wal.ki ozdobnemi 
galkашi zakonczone. ' 

Do zawie~zenia шару зluzус b~dzie SZnll 
tl'zema р~t11СаЩI zaopatrzony. 1387. 

В1JVИ TYGODNIO'VY 
'rV"'r:E:;rSZ:E:;r S'r.A.CYJ: 'ro-.;ov .A.no~;r 

od dШ. 5 до 11 kwi.tma 1866 т. 

В. Maleryafy i wyroby 

Bawelna. -
\V.lna -
Odpadki bawetniane i welniane· • 
Prr.t;dza. bawetniBno. -
Prz-a;dza weln iana ... • 
Tkaniny bawelniane 1 wetniane· • 
Prz~twory chemiczne i farby • • 
f,pl.r - - - • • - - -
Zelazo Burowe • • • .. • .. 

" kute, odle,vy i t. р. 
\V~gl. k.mieno. i koka - -
Drzewo opato\ve -. • 

korcl 

Pr< ybylo: 
"komun. z Сезаr- 1 Zчrа. 

krajowej stwa uicy 
р u d б w kgr. 

4837 816 39860 
502 7d7 45000 

2635 - 88620 
609 - -

1102 248 230 
'17 21З2 -

2582 - 16790 
1819 - -

182:; 
231f>S 6700 

Od.a,lo . 
w kошun. do Cesar. 
krajow, .twa 
рudбw 

43 
276 
501 
4.16~ 

28;16 
1097 
~159 

12'7~ 

1224 
4646 

1& Gra. 
тс, 

kgr 

JI budowla.ne • • 610 
4460 
672 

107' 

20000 
61O~ 20320 

'Vapno i cem.ent-. ••• Gip. - _ _ _ _ _ 

~~~ii, a';;ol'- i iekt~ra ~moiow';"w; 
Szm.aLy i тава drzewns,. • • • 
Sk6ry _ _ _ 
Konopie. • • 
ТогС -
Szyny - - -
Козсi palon. 

!!l~~»~lA 
skladaj~ce si~ z sze8ciu pokoi, 
p1·z.edpokoju i kuchIJ.i, z g6r~ i 
dlVlema pi\vnicami, na. I-em pi~. 
t1'ze 'V domu !Эр. D. DоЬгэ,
lIickiego & Со., od U:OIJttl пl
Cegielвiallej Nr. 1405. Bllisza. 
wiadom08C w skladzie Scheible-

ra lub w Redakcy.t 

;161 
51О 
26 

76 

161 

Z powodu wyjazdu q do sprze
dania 

IEВLБ WYSCIШN~ 
lustro wielkie, konsola z marmu. 
rowYnl blаtеш, kredens ze stоtеш 
1andsznfty, kwiaty, lашру, samowa~ 
гу, d.vn zegary wienne, wnnny i 
knchen~e .przybory. 'Viadomosc 
przy ullCy Piotrkowskiej, dom Ер-
harta, N. 727. 1461-3-8 

3 

LlCYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ: K~eine.w tym wz~l~d.zie uznanie. dla/stwa nowych obszarów - i twierdzi, żel' BerlIn 21 kwIetnIa. Targ obolowy. ~""'D:.' 
Wiemawsklego wypowIedziały wszystkie e- mocarstwo to obstaie tylko stanowczo przy cicho,. w m. 155-162, na kw. -, D' kwl ·1 "\1.178/., 

. . k' . kr t. . p.ż B ' na mJ CO. 11', Da co. lp. 177, na p. al8r.IBO, - W dnin 3 (15) lipoa w tutejszym a,drie zJ'" 
uklOJ~eJLs ledPowagLI kY )C,.~?ed !1r)pa, t ru- pierwotnych swoich wymaganiach, n zatem na; WH. pat. 184. ?'yto ałabo. w m. 140-149, dowym. na eprzedaż niernchomości .., m. Pabi.· 
"o!Ie I, on ynu, lpS &, IY1 e ma, esz ll,- d . . .. na kw. ---, Da kw. mj. 1481/., na mj. CL nicach przy ulicy Gackiej pod Nr. Nr. 4.'0 •• 1 
lIapisano już tyle recenzyi i rozbiorów, że zllSa a sporu pozostaJe D1eZmlemonl}. 149. na co. lp. 151 '/ .. n. lp .• ier.ló2, na eier. 442 i 443 położonych, od zamy BO,ooo n. ' 
dysputa wyczerpana. Pisz/lcy te slown Sofia, 21 kwietnia. Obchód uroczystości W: •• - na wrz. pat. 153'/,. Jeczmień w m. 125- - 22 kwiet. (4 maja) na Knmorze w Granicy 

. W·· k' b 186. Owies mocnoJ w m. 140-165, na kw. - na. spn.edai różnych skon6lkow&nJch towaró .... za 
(prosI on p,. le111nws lOgO.O prze nc.euie,św . CyryUa i Metodynsza t.rwał w Buł na kw. "Ii. 14S'/"n. mj. c .. 144'/" nacz. Ip.148',., ogoln, lum, 2442 n. 75 kop. 
za D"ałą. D1e.dyskre~y\) nllal sposob~ość garyi przez dni trzy. Odbywały si\) nabo- n~ Ip .• ier. -. Groch warzelny 147-206, paatewny - 24. kwiet. (6 maja) w magi.tracie m. Rawy, 
cz~tao zna,J duJllce. Sl~ \~ ręknc~ Wlemaw- żeństwa procesye koncerty przeghd wOJ'sk 128-la9. OJej.lniany w nl. 56, r .. pakowy w m., na ośwlet1~nie.w ciQgu 1885/1 r. nafł4 kaukazk, 
skiego listy Obopma, LIszta, Gaevru·ta. sly- / .' .' . ' .. bez beczki 49. Okowito w m. bez bec .. 41.8. 24-ch latarn mlejaDch. od .umy 278 n. 50 kop. 
gzec uwielbienia w konserwatoryum bru- Miasto Urz/ldzllo. hankI et. na. cześć. przy- Szczecin. 21 kwietnia. I' .... "ina cicho, I w m. - 20 czerwce (2 lipca) w tutejszym e,doie okro 

b 
ł h k h 166-171, na kw. mj. 172,OO,na cz. lp. 176.00, na g~wJ:m, na.epr .. daż maj,tku Ptaszkowice w po-

kselskiem dla szkoły fortepianowej Y yc ze wszyst IC prowlUcyl zamleszka- wn. paź. 188.00. ~yt.o bez r.mi.ny, w m. 138--143 WiecIe I .. ~m,.od anmy 48,334 n. 
'Vieniawskiego, widzieć entuzyazm profeso. 1 łych przez bułgarów deputacyi. Mowy I na kw. mj. 144.50, oa az. lp. 148.50, na wrz. paź. - :r'egoz dnia, ~mźe,.na Iprzedaż maj,tkn l 
6 C n' 6 luchac i . o I -dl h k 151.50. Olej rzepakowy bez zmiany, na kw. roj. 50.00. ~zrdłow. w powlecIe łaakim, od Bumy 100,000 rs 

r W, u Z I W, S zy znaJ. mycI: . a toasty nosity przeważnie c ara ter religijny nawn. paź. 52.00. Spirytus bcz zmiany,wm. 4070, I Charblce-Górne w tymże powiecieod.umy 39,000 
tego .to pl~zący te. slown ~ZIWI. Sl~ zaśClan- i narodowy lecz nie polityczny. na kw. "Ii. 41.30, na cz. lp. 42.80, na .ier. wTZ. rubh. . 
koweJ oboJlltnośCl I strOD1l1CZOŚCI mektórych t ' k " N • 44.80 Olej .kalny 8.10. - .11 (23 hpca) ~ kancelaryi hypotecznei m 
pseudo-powag muzycznych war znwskich, nie Pe ersburg, 21. wletnia. . nr .ow .. W rem: Kr61ewiec 21 kwietnIa. Targ zbożowy. Pozeoica Lad .... na sprzedaż Dlernchomości w m. Lad" po-
zdolnych nic a nic ująć wartości, godności I donOSI IŻ stanoWIsko Turcyl zaJmuJe obecme benoniany. ~yto usp .. dobre, w m. (120 f. 2000 f. cł.) łożonej, przy rogu ulicy Dzielnej i We.hodniej od 
i slawie Wieninwskiego, który też poblai- uwa,,"p calei dyplomacyi. Oprócz Austryi 187.50, na kw. mj. 137.50, na wrz. pat. 141.50 .• omy 10,800 TS. 

I '\f OJ J~cznllen bez zmiany. Owies be':r;miany, w m. 200D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liwie sili. uś ,!,ieclt a, --: j.ak . wtedy, kiedy i Niemiec, Francya oświadczyła również f. cI. 136.00, na wiOlIn Q 136.00. Groch bialy (I!OOO -
król belgIJskI nleCl p.rphwlł. Sl~, czekaJ/l~ na/Porcie iż nie powinnn ona prze uszczać f. c.) 133.50. Spirytus 100 litr. 100'/. w m. 41.25 DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
DIego w loży, by tylko dac materyał dZlen- .' . . . P na wiosne 41.26. na wrz. '5.00, wiatr. M.ttellstwa "warte w dnIU 20 i 21 kwietnia: 
nikom do żartów-skutecznych. I statkow mocarstw wOJuJ/lcych przez Dar- Londyn 18 kwietnia. Cnkier Hawana N. 12 nomi· W parafiI katol. -

k 
d l nalnie lS'/21 cukier burakowy 123/., mocno. W parafii ewang. 1,8 mianowicie: Karol Bernhard 

Na za ończenie dodamy, że wczoraj o· ane e. Londyn 20 kwietnia. Targ zbożowy. Ps .. ni .. an· TiM .. z Marn Ludwik~ Kronae. 
debra! Wie~iawski z. Grodna od p~. Orze- Petersburg, 21 kwietnia. W ci/lgu t y- gieJska 2.s. tań .. a niż pr .. d tygodD1em, bez ruchu, Starozakonnych-
szko I Koścl~łkowskleJ,-naszyc.h plOnerek , godnia w porcie Kronsztndzkim gotow n obca z trudnością znojduje nabywców po cenach niż· Zmarli w dniU 20 i 21 kwietnia: 

k bl h d e t .. szych 02 sz., przyl:Iłeładunki cieźko, mIka i jecz. Katolicy: dzieci do lat Ir.-tu .marlo 4 w tej 
l l~owag . O eeyc ~ser eczn 1 poe yc~ne . będzie eskadra złożona. z 53 okrętów i kil mIeń l sz., kukurydza 2 sz., amerykańska l aL, o- ic~b~8 ~topców 5, dzie .... cz't li dorosłych' 2, w, 
pozegoama Z bukIetem fiolków,- paml'}t- ' k I' . . t tkó t d b wie. '1.-1 oz. twzy niż przed tygodniem, inne ar· tej hoz.ble mv!czyzu l, kobiet l, & mianowicie, 
kI} na powrót za granic~, zką,d tnk tęskni 'ue ZleSlęclU s a w orpe owyc . trknly bez zmiany. Na wybrzeżu odarowano dziś 6 Antonl KOlItrrewskl, lat SI. Antonina Zlntkieroot, 
za krajem przed odwiedzajllcemi go przy-I W warsztatach artyleryjskich przygoto· ladunków pszenicy; pogoda pyszna. lat 4.7. 

J·aciołmi... Ii. WUJ'" caly zapas zuaiduJ·.cych sip min tor- Glazg6w 21 kwietnIa Snrowiec. Mixed numbera Ew,ngalicy: dzieci do lat Ió-tn zmarlo 6 w tej 
'r; J"r; '6 warrants 41 8Z. 71/2 p. I!ezu!e chłopców 2, dlie\Yc~t 4; dorosłych 2, w tej 

Tz-=ONrrr A pedowych, weillug systemu Zeitchera - LIverpool 20 kwiet~ia. Sprawozdanie poez~tkowe. hczble mezczyzn 2, kobiet -, a mianowicie ,a • 
..<~~ .L.L~ • Ż to' t d Przypuazc .. luy ohrot 8,000 bel, Mocno. Jan Zapowski, lat 20 Samuel SchnJtz lat 48. 

KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. równte przygo IVUJą. orpe y do ubezpie LIverpool, 20 kwietnIa Sprawozdauie końcowe. Obrót staraZ"kOnAI: d,iAci do lat Ió-tu zmario l w tej 
__ czenla brzegów. 8,000 bel,_ z tego na 8pekuleey§ l WJWÓZ 1000 hel. liczbie chłopców l, dziewczłt-· dorosłych i, w tej 

_ Warszawa. Wycieczka. .KUl". Codz.· I Petersburg 20 kwietnia. No"'. '''I·eln. Amerykanska atale. Suraty mocno. Middling amery· 'liczbie meżo .... I kobiet ...:, a mianowicie'-
k 'lk ł d h l d ' ,,"'- 11 ~v • kań.8ka na kw.ruj.5 11/ •• , na sier. Wrz. 65/U ' na gr. Doktorczyk AbramJ 'lat 26. 

podaje wiadolllość, źe I u m o yc u zi a r ecza )0 losce " ro' kt b k . st.5'/, p. Parnam good fair 6'/" Peru moderad. 
ze sfer urzę(lniczych zamierzn po odpowie- z ~ z ! g , IZ ~ Je . an u. z.lem- rongh fair 6'!t, good fair 7'/., good 8 p. 
dniel.l1 !laukowem przY!l0towani~, urzl}dzić sklego panstwowego me będZie ;v bleząceJ . New·York, l!O kwietnia. llawelna 11, w N.Orlea· LISTA PRZYJEZDNYCH 
)V mICS1'}CU mÓu wycIeczkI) plechotl} I'O sesyl roztrz/lsanym w RadZIe Panstwa. Na Dle 10'1,. Olej skalny rafinowany 70'10 Abel Test t I k . . 

8, w F'ilade1tli 7'/,' Surowy olej akalny 7. Cert y- Ho e Polo I. P. Sikorski z Waruawy, r.empicki 
kraju aź do ~cowa. Rozpowszechnienie porz/ldek obrad wejdzie on w ko{lCu b. m lIkaty pipe line _ d. 78'/. O. M~ka 3 d. 75 o. • Wanzawy, ChrapaWlcki ~ Wanzawy, I!'łkowaki 
~ukich wycieczek byłoby POŻ/ldullem i po- lub w początkach maja. Czerwona ps .. niea ozima w m. l d.1 c .• na kw. z Raqomska, ChrabnasewskI z Płocka IMalcoewak 
zytecznem. .. Londyn 21 kwietnia. Nadeszła nowa de- nnm, na mj. 1.0'11. d., na cz. l 2 d. KUknrY-1 z ~all9Za, Bon z PIOtrkowa. Gleser z Wars .. wy 

_ luspcklO1' dyl'clrlol' glucllOlllcmych , 0-' '" dza (nowa) M'/ •. Cukier (fair refiuiog Muaco .. de!l) ~a~mon z. ps~.radza, Parapan z M08kwy, Nac",loik 

ł J P ł ' k" pesza od Lumsdeoa treścI które' gabinet 4.421/.. Kawa (fair Rir) 8.55. Łój (Wilcox) 7.50. elDZe z a ,"me. 
cicmnia lich. pan an ap ons I z.oiony . • , Sloni .. 6'/. Frecht zbożowy 4'/ . ~otel M .. nteoff.l. Fabr. Kernl Uw • Brna kp 
jest cillŹkll niemocl} i lebrze czynią, słabI} dot/ld 111e ogłasza. Rada ministrów zbie- ' - J Felgo z Bytomia, J. Sarogrodzki z Od .. y S. 'Lan 
nndziejl} utrzymania chorego przy życiu. rze sill dzisiaj. Lomsden ze sztabem wci/lz 'J'ELI~G Il&~IY UIEr,()OWE. dau z Wanza",y. Dr. Finkelh&UlI z Wara~wy . 

. - W Lublinie . agituje sill myśl urz'}dze- przebywa w Tirpul. Z dnia 2llZ dni.22 
ma SpISU JcdnoD1owego ludnOŚCI. W' d' 21 k . t' K ż I k Giełda Warszawska. !.... - Echa muzycznego. teatralnego i arty

stycznego Nr. 81 opuścii pras~ i zawiera: _ t Ks. Kazimierz Wnorowski biskup . le en, wie Dla., . r/l Y pog os 'a, Z,<lanOy.koDcem gietdy. 
lubelski po ciężkiej chorobie zmarł IV nocy ze poseł dr .. Leon Blhnskl, prof. nnlwersy- Z. weksle kr6tkohrminow. Obrazl: Karola Girona, pr. Karola Matu

szewskiego, - korespondencye: z Paryża 
pr. Zygmun.ta S:rnecki~go, - Sceny z ko
medyl: .Fnebe, Kazlm. Zalewskiego ry
sunek Czestawa Jankowskiego, - Przegll}d 
muzy?zny, - kromka (teatralna muzyka
SZtukI plastyczne - nekrologia.) .Frieben 

komedya w fi-CłU akt. pr. Kazimierza Za
lewskiego, - Dodatek n.ut l) Menuet, Ga 
wot I Musette Romaszki, 2) Prośba śpiew 

z poniedziałku nn wtorek. Pogrzeb do- tetu lwowskiego, ma zostać szefem sekcYI na Uerlill za 100 "'I". 
sto)nika kościoła odb~zie. sill za tydzień. w millisteryum. Burmi~trz Pragi czeskiej, :: ~~~:l" :: I~ f;. 

S. p. bIskup, urodZIł SIli w I'oku 1818 p. Czerny, ma wstl}pić do gabinetu. .. Wiedeń .. 100 O. 

50.60 
10.2d 
40.85 
82.66 

50.70 
10.23 
40.90 
82.66 

w Ł~czycy. Po ukończeniu IV roku 1834 
szkół wojewódzkich w Kielcach wstl}pił 
tamź& do seminnryum n nastIIpnie prze
niósł sili do W luszawskiej akademii du
chownej, po czteroletnim pobycie otrzymał 
w r. 1839 stopień kandydata św. T.eologii. 
Uzyskawszy w r. 1841 godność kapłańską, 
otrzymał w tymże samym l'oku posad\) 
profesora umiejlltności biblijnych w ab
demii duchownej rzymsko-katolickiej w War
szawie. Następnie "IV r . 1856 zostal pro
fesOl'em selllinaryum w Kielcach, sklld w 
r. 1883 powołauy został do zaj~cia katedry 
biskupiej _ w Lublinie. 

Z prac piśmienniczych ks. biskupa wy
mieniamy: przekład Froppla .0 bó twie 
Ohrystusa" (1872), rozprawI} .0 zasadzie 
i spOSObie tłumaczenia. Pisma świ~tego· , 
wreszcie świetną .Mowl) pogrzebową, ku 
pamillci przedwcześnie zgasłego Jana Ma
jorkiewicza" (1849). 

- Kraków : .Przeglą,d artystyczny i li
teracki", wychodz'lcy w Krakowie pod re
dakcYI} p. Kazimierza Bartoszewicza, nzys
kał prnwo debitu do Królestwa i Cesarstwa. 

- Henryk Siemiradzki wykończył nowy o
braz .Męczennicy" przcdstawiaj/lcy ml}czeń
stwo TyD10teusza i Maury, ukrzyżowanych 
w Egipcie. 

- Trz~sienie ziemi dalo sili znów uczuć 
w okolicy 'J.'erretet'u w Szwajcaryi, d. 13 
b. m., w gocIzinach południowych. Koniec 
końcem, nasza matka karmicielka coraz 
dalej ku północy trząść sill zaczyna. 

TELEGRAMY. 
Londyn, 21 kwietnia. Lord admiralicyi 

oświadczył w izbie gmin, że flota Wiellriej 
Brytnnii, gdy będl} gotowe wszystkie stat
ki, którycb budowa na ukończeniu i roz
poczllte uzbrojenie, okaże si~ liczniejszl} od 
polą,czonych sil: marynarki dwóch których
kolwiek pailstw w świecie. 

Nadmienil przytem mi.nister, że w cil}gu 
tygodnia moźna mieć w pogotowiu 8,000, 
a z rezerw~ 20,000 marynarzy, dla obro
ny zaś brzegów moinn nadto zaopatrzyć w 
zalogi, prócz krejserów i kanonierek, 10 
pancerników i 8 zwycznjnych okrętów wo
jeuuych. 

Londyn, 21 kwietnin. Lord Granville w 
izbie wyż~zej przedstawiał konieczność il}
dania otwartych kredytów w wysokości 11 
milionów funt. szter!., to jest 4,500,000 lIa 
wydatki w Sudnnie i 6,500,000 funt. nn 
niezbędne przygotowanin. 

Londyn, 21 kwietnia. Ministeryalny dzien
llik »Daily N ews· zbijn twierdzenia innych 
gazet, jakoby Rosya zaźl}dać miała ustęp' 

OSTATNlE WIADOMO$Cl 
HANDLOWE. 

Berlin/ 21 kwietnia. Dzienniki nngielski8" 
i rosyjskie rozpocz~ly znowu zacilltl} wal 
k~. Dowodzi to w kaidym razie, że nn 
nowo rozbudziły s i~ dnwne obawy. Chwi
la, w której można sil) spodziewać porozu
mienia w sprawie afgańskiej, usunęła si~ 
w odleglejszll przysdośći z drugiej strony 
pomi~dzy Angli~ i Francy~ nnprllżajll sili 
stosunki. W Londynie i w Paryźu kursy 
uległy znncznej obniżce. Z Wiednia otrzy
mano tutaj niepomyślne wiadomości. Gieł
da rozpoczllła dzień dzisiejszy w dość nie
korzystnem usposobieniu. Chocini nie w tym 
stopniu jak na gieldach zagranicznych, kur
sy uległy tutaj również obniżce . PI'zy koń
cu usposobienie wzmocniło sill trochę. Z,pa 
pierów zagranicznych najbardziej ucierpia
ły rosyjskie. N a gieldzie zbożowej przy 
ruchu bardzo małym, ceny niewiele si~ 
zmieniły. 

Petersburg, 20 kwietnia. \Vykaz banku państwa. z 
d 20 kwietma. Stan kasy 98,7\10,523 (przyb. 865880) 
skupione ofel;;y 22.660,532 (przyb. 40,301), .. liczki 
na towary 112,763 ( bez zmiany); uliczki 
na!papiery publiczne 2,6&4,413 (ubyło 11,723); UL 
liczki na akcye i oblig. 13,984,121 (ubylo 30,367); Ta 

chanek bież/łcy ministeryum finansów 68,658,342 
(ubylo 704,031); lnne rachunki bież~ce 62.042,186 
(ubyto 1,4iO,H94); zaotowy oprocentowane29,OO4.527 
(pnyb. I b5.687). 

Petersburg, 20 kwie!nla. W."le na ILondyn 24'/", 
II pożyczka wschodnia 94 'Iti lU pożyczka wBchou 
nia 9',\ 6%t renŁa zlot. 168, 5% listy z .. t. 14I'/ .. 
bank d a haodlu zagr. 290, petersburski bauk dys 
kontowy 64.0, war8!:dowski bauk dyskontowy 315. 

SerIin, 21 kwietnia. BileLy bauku rosyjskiego 
199.20; fOl. listy zastawne 62.00, 4% listy likwida
cyjno 55.30, 50/, pożyczka wschodnia 11 elu. 66 SO 
fu emisyi b6.30, 4'10 pożyczka z 1880 r. 75.70, 5% 
listy z .. tawne rOSYJskie 88.10, kupony celue 322.00, 
6% poiycltka. premiowa z 1864 r. lS6.80, takai z 
1866r. I:IO.BO; a'cye banku handlowego 79.60, d,y. 
SkODtow~gO '/8.76, dr. żel ·warn. wied. 203.25; ak 
cye kredytowe austryackle462.00, najnowna pożyczka 
rosyjska 07.90, 601. renta rosyjtka 106.00, dyskonto 
4 'I, Ofo. prywatne 3'/, %. 

Londyn, 21 kwietnia w południe. Konsole 96, 
pruakie 4°/. kooaolt;I J02, tureckie konw. 165/. ) rosyj 
ska poi. z 1873 r. 85'/.i ,łOJe r etl(;& złoLa wOg 
76

'
/., eKI'J)sk.a 61'/. , banku ottomańak.tego 11

'
/" 10m. 

hardy 1il/81 akcJtł kAll~łu au-ez.ltiego 79; chwiejnie . ..... 
Waruawa, 21 kwietnia. Targ zbożowy. Pszenic8-

am.i ord. -, pstra i dobra ---, biała 6671/2-685, ! 
wyborowa 700-720; tyto wybOI". 2S:.!{I. 525-MO, 
średUl6 --617) wadhw6 - -j joczmień 2 i 4,·ro 
rzedowy 202 (I. 450-465; owies 142 {I. 350-3d5, 
gryka 200 (I. ----, rzepik letni ---, zlmowy 
~1O (t. _.- -, r .. pak rapps Zlmowy 210 (I. -
- .-,groc!! polny,26011. 51O-800,cukrowJ 260 (1.-
--, fasola.260 li. ----- k. za korzeo. Kasza 
jagla.u.a ----, jfilczmienna --j olej rzepakowy 
-_, luiany - - - kop. sa pud Oowie1.ioIlo psw 
nicy 670, żyŁa 900, jeczmieuia 60, cr.:a 200,grochu 
polnego 30 korc)'. Ceny okowity nieureguJowane. 

Warszawa, 21 kwillnla.Okowh.a 78'10 zakcrz, kop 
po SO/ •• Stomoek garnca do wiadra loo-B07'1 •. lIuro 
,klad za wiadro kop.741'-747·, za It"r. ~4l-!Ua. 
Szynki za wiatlro kop. 759 1-769., za garniec ko 
dlejek ~t5-247 (. dod. n. wyschn. 2%). 

la papiery państwowe: 
Listy Likwid. J( r. Pol. 
Hos. l'oż. Wschodnia . . . 
Listy :lu. Ziem. z 69 r. J,it. A. 

J IJ 11 małe , 
L1sty 6&8t. M. Waru. Ser ! 
11" n 11 II 
Ił n Ił n lU 

L~LJ Z~t. M. EOlb.i l:i~'r. l~ 
11 11 

1J U II n Ul 
Gielda Berlińska. 

Bauknoty rosyjakiu ZfI,(az • 

IJ )I nit dOd. 
W~k8łe ua Wanzłlwo kro 

n Patel'slHug kro 
n )I dl. 
" J,oudyu kro 

': 'Vi~dell {~~. 
Oyskonto prywatne 

Gielda Londyńska. 
Wuksl6 na l'a t.ershur ,( 
Oy.kouto 3'/. 

119.16 
9475 

lOU.-
100.-
95.-
94.-
92.25 
92.80 
89.-
87.50 
86.50 

89.75 
95.25 
99.90 
99.90 
95.-
94.-
9J.4U 
92.75 

199.20 196.65 
198.25 196.25 
198.50 196.-
197.- 195.40 
195.30 194.-
20.46 '/. 2Q.46 
20.32'/. 20.32 

162.90 l62.5~ 
3'/, 4 

22'1. 

Bagińskiego. ' 

- Prenumerat\j w ilości 12 rubli (koszty 
przesyłki 1 rs.) na Mapę poglidowi Króle 
stw~ P~lskiego, ulożonl} przez J. Wójcickq 
przYJmuJe redakcya naszego pisma. 

I 
.1'0 z~mkni~ci,!- p,:"enumeraty, która nastą, 

pl W dmu 15 kWletma, cena mapy wynosić 
b\jdzie 15 rubli. 

Mapa kolorowana wyjdzie w pOłOWie ma 
ja i oddaną, b~dzie prenllmeratorom W koń 
cu maja, podklejona na płótno, wernikso
wana, opraWiona w dwa walki ozdobnemi 
gałkami zakończone. ' 

Do zawie~zenia mapy służyć b~dzie sznll 
trzema p~thcaml zaopatrzony. 1387. 

B1JVH TYGODNIO'VY 
'rV"'r:E:J"SZ:E:J" S'r.A.CYJ: 'rO-.:>V .A.nO-.;>V:E:J" 

od dnia 5 do 11 kwietnia 1885 r. 

B. Maleryały i wyroby 

Bawełna. • 
Wełna -
Odpadki bawełniane i wełniane - • 
Prz~dza. bawełniano. • 
Prz-wdza wełn iaoa ... • 
Tkaniny bawełniane l wełniane· • 
Prz~twory chemiczne i farby - • 
fapler - - - • • - - -
Zelazo surowe • • • • • .. 

" kute, odlewy i t. p. 
W~gle kamienne i koks - -
Drzewo opałowe -. • 

korcy 

Prz ybyło: 

"komun. z Cesar- z Z~a. 
krajowej stwa nicy 

p u d ó w kgr. 
4837 SI6 39860 
502 7d7 450W 

2635 - 88620 
809 - -

1102 248 230 
'l7 2LS2 -

2582 - 16790 
1819 - -

182:; 
23lóS 5700 

Odeszło. 
w komun. do Cesar. 
krajow'ł stwa 

pudów 
48 

276 
501 
4.16~ 

2846 
1097 
~IS9 

l2'7~ 

1224 
4646 

za Gra
niCt 
kgr 

JI budowlane .. • 610 
4460 
672 

1074. 

20000 
61O~ 20320 

'Vapno i cement-. .... Gips - _ _ _ _ _ 

~~!ii, a';;ol'- i iekt~ra ~moiow';'w; 
Szmaty i masa drzewna. • • • 
Skóry _ _ _ 
Konopie. • • 
Torf -
Szyny - - -
Kości palone 

!!l~~»~lA 
składające się z sześciu pokoi, 
prz.edpokoju i kuchni, z górą i 
dWIema pilVnicami, na. I-em pię. 
trze w domu pp. D. Dobrą
nickiego & Co., od frontu ul
Cegielnianej Nr. 1405. Bliższa. 
wiadomość w składzie Scheible-

ra lub w RedakcYI 

461 
SLO 
26 

76 

161 

Z powodu wyjazdu SIł do sprze
dania 

IEBLE WYSCIRW~ 
lustro wielkie, konsola z marmu. 
rowym blatem, kredens ze stołem 
landsznfty, kwiaty, lampy, samowa~ 
ry, dwa zegary ścienne, wnnny i 
knchen~e . przybory. Wiadomość 
przy uliCy Piotrkowskiej, dom Ep-
barta, N. 727. 146l-3-8 



1 Golowl ... a w Ka.I,. • . . • 
2 R.ehunkl prz'kazow u Sank6w prywalnych. 
5 Poiye.kl па .. slaw: 

а) рарierбw pailвtwowych. . • . . • 
Ь) przez rz,d n1egwaraotow&Dych list6w zastawn)'ch 

Skup w.ksli opalrzonyeh nalmn\el dwom. podpisaml 
Papiery pubIiczne _пsпе: 
а) paiis,t.wowe • • 
Ь) рго •• rqd ni.por~c.one, 

1. Liз'у zaзtawо. . На. 26,206 k. 67 
2. Udzialy . " 9,000" -

6 f'apiery pubIiczne nabyte 1 funduszu rezerWOweto 
paliвtwowe i przez rцd por~ne . • 

KorespOndenel: 

а) Po.oslaloi~ па leh "ch.nkaeh 

1. nalЫn080i zabezp1eczoae: 
а) listami zазt&wn.mi i akclami На. 121,869k.6O 
6) w.kalami zaopatr. w 2 podpisy " 927,227" 82 

2. ооту do dyopo. усу; Baoku (00 
саli) . 287,958" 28 

Ь) Po.oslaloi~ па raehunkaeh Sanku 

1. Воту do ich dyopozycyi На. 7,226 k. 18 
2. " eble do r.ainkaзоwa.nia " 8ь,7if6)t -

8 T,olly 1 wtkslt ". ,1, .. оЬ .. . 
р Hleru~homoi~ . . • . 

10 Koszl. org.nl.aeyl . 
11 Ruehomoiel • . . • 
12 Kos.l. przyp.daJ,et do .w,olu 
13 Raehunkl przoehodnlt . . 

ВоЫв i kopiejki 

1,837,078 80 

69,269 (3 
1,624 68 

2 
5 

13,22461 4 
1,027,706 4() 

68,Ь8R 9\1 6 

210,999 95 

Kapll,1 zakladowy, 
6,000 oziuk Akcyi ро На. 2ЬО • 

Fundusz rezerwowy . • 
Dywld.ndy nl.podnleslon •• 
Rachunel< prz.ka.owy: 

4) za okaz8niem . . . . 
Ь) za 7 dniowem wyроwiedzeпiещ . 

Kapllaly "' lokaeyl: 
0.) term.inowe • 
Ь) beztenninoW6. 

Kor,spondencl: 

а) Po.osla!oi~ па ieh raehunkaeh 
1. Вот)' do ich dyopozycyi • На. 691,787 k.]( 
2. ' V.kaIe do zainkaaowania. 13,298 " -

Ь) Pozoslaloi~ па ,aehunk.eh Sanku 
Вату naleine od Danku . 

7 Procenty zareterwowane па 1885 . • . 
8 Fundusz Каау Przezornoicl urz!dnik6w 8anku • 
9 Аа' hunkl prz.ehodnl. . • . . . 

JO Raehun.k 'ysk6w 1 .\ .. 1 

1,430,094 78 
870,08181 
40,000 -

1,68779 
6,13288 

10680 
152,647 

8,390,855 42 

Bnble i kopiejki Towarzystwo ArtySIOW Dramatycznycb 
1----.,...-,,.---,.- pod dyrekcyt1 

74,988 14 

1,500,000 _ 
211,17085 

1,110 _ 
JDZEFA TEXLA. 

'V czwartek dwa 23 kwietnia 1885 т. 

98,4"078 178,458 92 

GHSI 1 GЛSКI 463,19973 

Komedya w 3о{:Ь аНасЬ рпе. М. 
Вaluckiego. 

716, 29 Pocz~tek о godzinie 8-ei punktualnie. 

~iШ~ ~ z upo~aZnienia Inspektora Fabryk 
54:431 76 Okr~gu Warszawskiego ,v)'dane zo· 

199,17651) Btaly i 61} do nabycia: 

W DRUШЮ К, КО' ALEWSКIEGO, 
Wars.aw8, .lle. 1Ir61,wsiQI Hr. 23. 

РЮIЕРlSУ wzgl~dem wykonywania ро. 
st.a.nowie.n о pracy I nauczaniu matoletnich 
ro1юtпikбw рпez wluoicieli zaklad6w 
pr z.emy.lowych fabrycznych i TQkodzielni. 
czyoh, ОТ81 przez 080ЬУ kierujfice lоЬ Z&· 

rztdr.aj~ce temi zakladan.ti zatwi6rdzo.. 

Ь 
о'! przez Minist ra Finanso\v 19 (Sl) grnd. 

---- 018 1884 roku. 
з,s90,8Ьб 42 WYKAZ zaklаdб ,," przвmYBlowych, {а. 

brycznych i r~kodzielDiczych w ktбтусЬ 
do,wolooo <08ta1y nl,kl6re ulgl od prz.· 
puow prawem z d. 1 (13) czerwca 1 8~2 

WIIIIEN. Ra.chunek Zysk6w i Stra.t Ba.nku Пa.ndlоwеgо w Lodzi ро dzien 19 (31) grudnia. 1664. МА. 
г. ustanowiOD)"ch о рrзсу maloletnich, 
а takie przedвiebieтstw i oddzieloych 
r.aj~ рпу kt6rych bezwarunkowo zabro .. 

Kos.l. handlowe: 
репауе, ksipkj, ogloszenia, k08zta podr6ty, podat-
ki, 10ka~ ~wiatlo, орal i гБZо. WJdatk i . • • 

Odplsywanla: 
100/0 z k08%tU rnchomo§ci i urz,dzenia .. • 

Przewldywan. slraly: 
odpisano w,tpliwe dlugi • гаchuоkбw biez,cyoh 

• welali • 
" " Zysk do pOd.lalu, 

w roku 188' •• На. 193,880 k. 88 
• rokl1 1888 pozosialo ." 5,916" 12 

ktбгв maj, by~ rozdzielon. jak n .. t~puj.: 
10% па fllDdu8Z rezerwowy.. .. .. 
6% wynagrodzeoja dJa Сdопkбw Вady • . . 
2°/. " " " Zащdu .. • 
16°/0 dla fllodus:zow Каа] Pпezorno6ci dla Qrr;~ 

dnik6w otooowni. (do § 6() od На. 46,819 k. 28. 
DYW1dendana6,0)() Akcyj ро На. 26 k. 50=10". '" 
Do przeniesienia па rok 1886 . 

Bl1bl. i kopiejki 

19,88604 
9,698~ 
8,87721 

58,0741: 

74678 

9 ,9&710 

Pozoslaloif 'ysk6w • roku 1883 . • . • 
Wplywy па d.wnltj odplsane w~lpliw. wierzytelnoicl 
Proeenty: 

od w.koli dузkооtow"оусh . . 
" pot~'czok па papiery publiczne . 
" papltr6w PUbJicwych wlа!ш}'сЬ . 

z. rach unk6w bici,cych 
otrzpnano . На. 127,008 k. 92 
wyptacono . " 66,771" 10 

ро potr~C8niu, 
Procent6w od wklаdбw . 
Procепtбw " rаchuоkбw рти· 

kazowych. 

На. 16,846 k. з6 

8,414 ,,03 

7,02289 Doch6d z gmachu Bankowego • 
168,000 _ Prowlzya: 

6 796 34 199 775 50 • in~ .. y weksli . . 
__ '_ - --'-_ z rOzo)'ch obroto,'V • 

246,68371 Zysk па kursie: 
od рарiеrбw р ubliczoych • 
" r6tnych dewiz oraz procenta 

nion~ z08tala ртаса matoletnich. 

Во Ые i kopiejki 
Druki па kslrgl dla zaplsywania mato· 

Jetnich p'racujIlC)"cl l \У СаЬг)"се i t. do, 
kt6re kazdy wldcir'iel fаЬr)' ki lub zakfa. 
до przemYBfowego ui ywaj"cy matoletnich 

127,392 27 
2,609 43 
1,84205 

70,25282 
20 1 ,98~ 57 

25,2 88 

6,46399 
4,708 !r. 

1,417 63 
46,000 12 

Г 
I 

6,915 12 do rob6t prowad,iC jest obowil!zaoy. 
3,85569 1484-3-1 

176,72319 
2,400 -

11,17296 

46,61675 
246,588п 

DY/'ekcya [оюаТЦ8еюа kred!/towego 
lIIiasla Lodzi 

podaje do powszechnej wiadomo§ci, 
_е w dniu 28 czerwca (10 lipca) 
1885 r. о godzinie ll-ej zrana, w 
kancelaryi 16dzkiego wydzialu Ьу
potecznego, przed notaryuszem Ro
таnеш Danielewiczem, odb~dzie 
si\} 6przedaz niеruсhошо§сi, polo
zonej w шiе§сiе l.odzi przy ulicy 
Piotrkowskiej pod Nr. 514, obci~
ionej pozyczk~ towarzY6twa kredy
towego w sumie rs. 29,100. 

Licytacya rozpocznie si\} od su
ту ГВ . 43,650. 
Przyst\Jpuj~cy do takowej оЬо

wil}zani Slj, zloiy6 vadium w ilo§ci 
r s. 5,820. 

Dyrektor Ыига А. Rosicki . 
1471-3-1 

t.i 1~"'IJЛ ,~Л 1'~ZЛ ,~~ .~A. 11. ~I kwietnla. 

ZA ))УI- Z koilcem gieldy I 
B. r lin • • . (-.-) dl. tвr. 

" ..• (168'/,) kr. (ег. 
lоов nie'rQ . miaat.a bauk.. dl. t.c. r. 
"" " kr. ter. 

2 <1 . 
2 d. 
2 d. 

]00 n,r. 
)00 ПIТ. 
) 00 тт. 
]00 mr. 

жоnto J>opelrJ ione t: anr.a.k:cJ8 
_ -6- ~no i chci:lO Plac./ _ 

6 50.60 - 60 00, 40, 45, 60, 62", 4 __ 

4 - '5&16 
LoIH1Ju Ш. ter. 8 ПI . 

" kr. ter. 8 т. 
11.. 
1 1;. 

100 ~·r. 
100 F'r. 
100 Оог. 
100 Oor. 
100 гв. 

P~ryt. dl. tвr. 1 О d. 
" и. ter. ]0 d. 

'Vi, deu ., •• dl. tвr. 8 d. 
, . . • (IB7".) п. ter. в d. 

1'.wraburg dt tвr. 2 d. 

" .. ple ry l.au8t .... \ t~ 
(.а 100 г • . ). • 00 р. 

Obligi :ikar. Кг. Poll. dui.. -,
Li.LJLikw.Kr. l'olo. d.t. 4 

JI JI " " male 4 
К", . Pot. 1 ..... j .m.lOOOr. 6 

100г. 6 
!t БОг. 5 

JI" 1000г. 6 
" l00r. б 

t' . " "111,, I()(Ю г. Ь 
" J1 }()()r. 5 

Ro •. 1'"t . Pr. or.IH6~ lem. О 
" " ,,186611em. 6 

fj'j't8L1 H&u.J:'an.lto •. Jom. 6 
11 t1 " 11 JH l) g 
:: " " :: lV :; б 

I.i.ty ZIiLWt,aWU6 (zMl00r.) 6 
" "r.r. J 8d~M. J l~t.A. 6 
t, '1 "lit.B. б 

)) н" ~r.'ill~~~ : 
" lit.B. 6 

11 11 ~r.'1Jlli;.al~ g 
" " Ш. В. 6 
I1 11 " щаlе 6 
" » Мer. JV Iit.A. 6 

" Ш.В. 6 
"" " ffia.te 6 

tJ "" Негуа V,' б 
Li.tJ ... 1.. т. War.&.l:)er . l ь 

" н )1 11 6 
,1" ",. w : 

6". I)blYgi т. W'an.awy 6 
f.,ioty zaat. т. Lod.l " 1 6 

",. " "tИ: 
Lbt. ~t.R.'1':'wzКr.z. 6 
Lilt :6% \Vileillki.dlolOt. 6 

" t :aotk:ot. tI 6 

Dop.loione \Z koilo. gieldy 

~ t,d. 1 chc.pl. 

- .- -'-, -.-
-.- , 89.16 -.--.- 88.75 - .-
- - 94-76 : - .-
-.- 94.76 · - .--.- 94,151-'-
-.- 9476 - .-

94.76 -.-
94.76' 
94.76 

99 7090 100.-
99 7090' jOl).-

9970901' 100 . . -99.60 99.76 
99.60 Ii9.76 
99.60 99'75 
99.60 99.76 
99.50, 9\1.76 
99.50, 99 6'> 
99.W, 99.76 

::rol ~Ш 
116.66 
96.-
94.-
9926 
92.80 
91.90 
89.-
87.60 
88.60 

8'/, 
8'/, 10.28 
4 
4 
4 
4 
6 

4026 

8266 

10 26 27 

40 607680 

8~ 40 
I -

Лkсуе. 
(.а 100 го.). 

~ ~ I DOPeJDio-lz konc.: gieldJ 
~ ~ по traor.. ~ho:pi 

Ai<oleD.~. W.r.·'V, lOOr. 
'V.·Byd. ЬОО г. 

-4-

4 
" H)(}r. 

Tere •• ] 000 r . 
" НЮr. 

" Fa))r.·1:I6ckkiej 
" ,) Nаdwi6lаП8k. ) 

B~';:r~:~1~o~gr~ 
" 'У_г. Вао. Dy •. 260r. 
tI Ваn.Н. wl.odzi 200г. 
" War.Tow.Ub.odognia 

• wpl. го. 126 ~6Oг. 

5 
5 
6 

JI "Vаг.l'оw.F.СоkгuБОО 
UuП.DоЬгzвl. ЬООг. Ё 

Jбzо(бw 2БОг. : 

" ~:~~:now~~~: j 
LУlzkоwiо.2lЮг. Е 
LeОl1бw 2БОг. ~ 

" ., CZ~8tocicв 2БОг. .:f. 
.. т. 'У. F', Stali lOOOr. :А 
,,1'ow. LilpopJ ltau i 
Loewena t.вiu 1000 r. 

1) Tow. Zakl. M6~al. В. :u= 
Haotk.w'Var.IOOOr. 

11 ~~;h~~~i~~~C:' ~ 
)) Tow. \Var.Fab. Mach. 

Nar •. ltol. i OdJ. lООг. 
" Wan. Т. Кор. w~gl. i 

Zakl.Hutnic.ych26Or. 
)1 Tow. Zakl. Ро. Baw. ) 

Tk. w Zawierciu ~БОг. 

-·-1 - ·-1 

"Tow. lJaz. ilAUoi ] OOr. 
"аиЬ. Temler i .!:)swedol -'-1 -.-1 

W & Г I о 8 о k u Р о о О ' 11'i.t. likwld. • 155'/" 
Lilt. _. nOWJch .• 165'/" Оbligбw.kагЬ. 22'/" 

Jt 11 m. Wanz.. •. liU 27ft., Pot.prem.l е111. 136110 , 
.. n m.l..odsj. • . 2361/.0, » n 11 вт. 62/5) 

т Е А Т R Т Н А L I А. 
W czwartek dnia 23 kwietnia 1885 r oku 

TANNHAUSER 
i konkurs piesniarzy па Wartburgu 

(TANNHAUSER und der Samgerkrieg auf Wartburg) 

opera w trzech aktacb, Ryszarda Wаgпеш. 

ШAD IATERYAtOW APТECZNYCН 
А. D 1 Н R 1 N G, О Р Т У I 

w I,ODZI 
оНе. Piolrkowska Н. 777, obok holelu Vielorl. 
Poleca Szanownej PubJiczl1o§ci swбj 
zaklad zaopatrzony w wyborowe oku
lary, pincenez, lornetki teatralne, 
stereoskopy z ,vidoka.mi, Ьаrошеtгу, 
tеl'шоmеtгу OI'az шiагу, ,.agi i рг6Ьу. 
Przyjmuje urzlj;dzanie dzwonk6w 

I 

i 

'VOD 

А. LIPINSKIEGO 
Codziennie otrzymuje Awieiy 

KEFIB 
wyrobu aptekarza В. Knieho

wieckiego. j 
]483-5-1 

DENTY8T~ ~. IW800«, 

оНеа Piotrkowtka ";1·&-";8 сukiегпi 

'V liaiebub.go. 804·-40 

elektrycznych. 1482-5-1 

Nowomodne francuzkie 

wyroby welniane 
па suknie dJa раб w wielkim wy· 
borze otrzymal 

1438--8-4 Ludwik Krykus. 

WyQawca 8teCaв Ji.O&&uth-Redаktоr Zdzl&law Kul'akow81d. Д08ВОJlево Цензурою Варшава 10 anpf;JlJ[ 1885 г. 'У drukarni .,. J(rllkOW8kle.-о w f,odzi' 

~ 
ю 

8 

j: 

" 
В' 

S 
U 

S 

U 

г 

р 

n 
51 

" tJ 
n 
с] 

w 

w 
Ы 
w 

I Golowlma w Kule. • . . • 
2 Rachunki przekazow u Bank6w prywalnych. 
S Pożyczk i na zaslaw: 

a) papierów państwowych. . • . . • 
b) przez TZłd n1egwaraotow&Dych listów zastawnych 

Skup weksli opalrzonych nalmnlel dwoma podpisami 
Papiery pUbliczne własne: 
a) pańs,t.wowe . • 
h) prz.z rąd ni.por~czone, 

l. Lis'y _"wn. . Ha. 26,206 k. 67 
2. Udzialy . " 9,000" -

6 "apiery publiczne nabyte l funduszu rezerWOweto 
państwowe i przez I'Złd por~ne . • 

KorespOndenci: 

a) Pozosiałoić na ich rachunkach 

l. nalełnośoi ubeąneC%o8e: 
a) list.ami z .... wn.mi i akclami Ha. 121,869k.60 
6) w.kalami zaopatr. w 2 podpisy " 927,227" 82 

2. sumy do dyspoz ycyi Banku (on 
caU) . 287,958" 28 

b) Pozoslaloić na rachunkach Banku 

l . Sumy do ich dyspozycyi Ha. 7,226 k. 18 
2. " eola do r.ainkasowacia " 86,7ił6)t -

8 Tr_l\y t wtkstt n_ ptace obce . 
p Nleru~homołć . . • . 

10 Koszta organlzacyl . 
II Ruchomoicl • . . • 
12 Koszl. przypadaJłCt do zwrolu 
J3 Rachunki pnochodnlt . . 

Buble i kopiejki 

1,337,078 80 

69,269 (3 
J,624 6S 

2 
S 

13,22461 4 
1,027,706 4ó 

68,óS8 9\1 6 

210,929 96 

KapUa! zakładowy, 
6,000 sziuk Akcyi po Ha. 2óO • 

Fundusz rezerwowy . • 
Dywidendy nltpodnleslont • 
Rachunel< pnekazowy: 

4) za okazaniem . . . . 
h) za 7 dniowem wypowiedzeniem . 

Kapilały na lok acyl: 
0.) terminowe • 
6) beztennioowe. 

Korespondenci: 

a) Pozostałoić na Ich rachunkach 
I. Sumy do ich dyspozycyj. Ha. 691,7S7 k.]( 
2. Weksle do zainkasowania. 13,298 " -

b) Pozost,łoić na rachunkach Banku 
Sumy należne od Danku . 

7 Procenty zarezerwowane na 1885 . • . 
8 Fundusz Kasy Przezorności urz!dnik6w Banku • 
9 Ra' hunkl przechodnie . • . . . 

10 Rachunek zysk6w I slrat 

1,430,094 78 
S70,08181 
40,000 -

1,68779 
6,1328S 

10680 
152,647 

S,390,855 42 

Buble i kopiejki Towarzystwo Artystów Dramatycznycb 
1----.,...-,,.---,.- pod dyrekcyt1 

74,988 14 

1,500,000 _ 
211,17086 

1,110 _ 
JÓZEFA TEXLA. 

W czwartek dwa 23 kwietnia 1885 r. 
98,4"078 J73,458 92 

CBSI I CĄSKI 463,19973 

Komedya w 3o{:h aktach przez M. 
Bałuckiego. 

716, 29 Pocz~tek o godzinie S-ei punktualnie. 

~'m ~ Z upo~ażnienia Inspektora Fabryk 
54:431 76 Okr~gu Warszawskiego wydane zoo 

199,176 50 staly i SI} do nabycia: 

W DRUKARNI K, KOW ALEWSKIEGO, 
Warszawa, ulica 1Ir61ewsiąl Nr. 23. 

PRtlEPISY wzgl~dem wykonywania po. 
stanowień O pracy I nauczaniu małoletnich 
robotników przez włuoicieli zakładów 
prz.emy.łowych fabrycznych i TQkodzielni. 
czyóh, oraz przez osoby kieruj'ice lob za
rZłdr.aj~ce temi zakładami zatwi6rdzo.. 

b OJ! przez Minist ra Finansów 19 (SI) grud. 
---- oia 1884 roku. 
3,390,866 42 WYKAZ zaktadów przemysIowych, fa. 

brycznych i r~kodzielniczych w których 
dozwolono E08ta1y nlekt6re ulgi od prze· 
puów prawem z d. 1 (13) czerwca 18tł2 

WINIEN. Rachunek Zysków i Strat Banku lIandlowego w Łodzi po dzień 19 (31) grudnia 1884. Mł. 
r. ustanowionych o pracy małoletnich, 
a także przedsiebieratw i oddzielnych 
zaj~ przy których bezwarunkowo zabro .. 

Koszla handlowe: 
pensye, ksipki, ogłoszenia, koszta podróty, podat,.. 
ki, loka~ śwlaUo, opal i różn. WJdatk i . • • 

Odpisywania: 
100/0 z kontu rnehomości i llTZlłdzeoia . • 

Przewidywane slraly: 
odpisano włtpliwe dlugi o rachunków bieżłcyoh 

z weksli • 
" n Zysk do podziału, 

w roku J88' •• Ha. 193,880 k. 38 
z rokll 188S pozostalo ." 5,915" J2 

które m_jł być rozdzielone jak n .. t~puje: 
10% na tnndasz t'ezerwowy. • . 
5% wynagrodzenia dla Członków Bady • . . 
2°/. " u " ZalT4du • • 
16°/0 dla fllodus:z:ów KUJ Przezorności dla urr;~ 

dnik6w stoaowni. (do § 6() od Ha. 46,819 k. 2S. 
Dy.,.,d.ndana6,0)() Akcyj po Ha. 26 k. 5O=JO'/ • .,. 
Do przeniesienia na rok 1886 . 

Bubl. i kopiejki 

1,001 óó 

~~ 

19,38604 
9,69S 02 
S,877 21 

9,9&710 

Pozostałoić zysk6w z roku 1883 . • . • 
Wpływy na dawnltl odpisane w~lpliwt wierzytelnoicl 
Procenly: 

od w.ksli dyokontowanych . . 
" poż~'czok na papiery publiczne . 
" papierów pUbJicwych własnych . 

z rach uoków bicżłcych 
otrzymano. Ha. I 27,OOS k. 92 
wypłacono . " 66,771" 10 

po połr~C8ni", 
Procentów od wkladów . 
Procentów " rachunków prze

kazowych. 

Ha. 16,846k.S6 

8,414,,03 

7,02289 Dochód z gmachu Bankowego • 
168,000 _ Prowlzya: 

6796 34 199 775 50 o in~ .. y weksli . . 
__ '_ - --'-_ z roznych obrotó,'V • 

246,683 71 Zysk na kursie: 
od papierów publicznych. 
" r6tnych dewiz oraz procenta 

nion~ została praca małoletnich. 

Bu bl. i kopiejki 
Druki na kslUi dla zapisywania mało· 

letnich p'racujlłcycl , w fabryce i t. d., 
które każdy wlllŚci r'ieI fabryki/ub zakła. 
du przemysłowego używaj'icy małoletnich 

J27,392 27 
2,609 43 
J,842 05 

70,25282 
201,98~ 57 

25,2 58 

6,463 99 
4,708 go; 

1,417 63 
46,000 12 

I-
I 

6,915 12 do robót prowad,i6 jest obowillzany. 
3,85669 1484-3-1 

176,72319 
2,400 -

11,172 96 

46,51675 
246,5837i 

Dyrekcya towarzystwa kred!/towego 
miasta Łodzi 

podaje do powszechnej wiadomości, 
że w dniu 28 czerwca (10 lipca) 
1885 r. o godzinie ll-ej zrana, w 
kancelaryj łódzkiego wydziału hy
potecznego, przed notaryuszem Ro
manem Danielewiczem, odb~dzie 
si\) sprzedaż nieruchomości, polo
żonej w mieście Łodzi przy ulicy 
Piotrkowskiej pod Nr. 514, obcią
żonej pożyczką towarzystwa kredy
towego w sumie rs. 29,100. 

Licytacya rozpocznie si\) od su
my r s . 43,650. 

Przystępujący do takowej obo
wil}zani Slj, złożyć vadium w ilości 
r s. 5,820. 

Dyrektor biura A. Rosicki . 
1471-3-1 

t.i I~ŁIJA '~A lUtZA '~I!f .~A. d. ~l kwietnia. 

ZA \)YI- Z końcem gieldy I 
B.rlin • • . (-.-) dl. tor. 

" •.• ( 168'1,) kro ier. 
luoe nie'ro. miaat.a uauk.. dl. ł.ć. r. 

JI n " kro ter. 

2 d. 
2 d. 
2 d. 

]00 mt'. 
100 mr. 
100 rur. 
100 mr. 

konto Jlopeluione t:anr.a.k:cJB 
_ -6- ~no I chci:lO plac. I _ 

6 50.60 - 60 00, 40, 45, 60, 52'/, 4 __ 
4 - '6&16 

LoudJu dł. ter. 8 m. 
" kro ter. 8 m. 

I Ł. 
I 1;. 

100 ~·r. 
100 h. 
100 Uor. 
100 Oor. 
100 rs. 

P~ryt. dl. ter. 10 d. 
" kro ter. 10 d. 

Wi, deu .• o. dl. ter. S d. 
, . . • (IB7'1. ) kro ter. B d. 

l'.t.eraburg dL tor. 2 d. 

PApie ry 1·.Ó8t .... \ ł~ 
(za 100 r • . ) . • 00 Po 

Obligi :ikar. Kr. Poll. dute -,
Li.LyLikw. Kr. i'ols. dute 4 

n " ""małe4 
ROI. Pot. W • . 1 em.lOOOr. 6 

lOOr. 6 
n 6Or. 5 

II" lOOOr. 6 
" lOOr. 6 

t' . n ,, 111 n l OOO r . & 
n ,,}()()r. 5 

Ro •. ł'ot . Pr. or.IH6~ lem. I 
" " ,,18661lem. Ó 

H'j't.,L1 Hau. fan. lto •. Jem. 6 

" tł " fi JH n g 
:: " " :: IV:; 6 

Li,ty ZltUlt.aWll6 (z.., 100 r.) 6 
n ,,~r. J 8d~M. J l~t.A. 6 
" tl fi litB. 6 

U u" ~r.'ill~~~ : 
" lilR 6 

" "~r.'1Jllit!~ g 
" " IiL.R 6 
tt JI " małe 6 
" » Mer. IV Iit.A. 6 

" lii.B. 5 
n" " małe 6 

" "" Sery. V,, 6 
Li.t, ... t.. m. Warn.lSer . l b 

" n n 11 6 
" n ")1 W : 

6°/. ()blYgi m. W'an._wy 6 
Liaty _I. m. Lod.! " l 5 

n Ił " "ttl: 
Lbt- ~t.R.'1':'WzKr.Z. 6 
Lilt :6% WileńokiodlnlOt. 6 

" , :aót\ot. n 6 

Dopetnione \Z końo. gieldy 

~ t,d.1 chc.pt. 
-.- -.-, -.-
-.- , 89.16 -.--.- 88.75 - .-
- - 94'76 : - .-
-.- 94.76 · - .-

-.- 94,
751-'--.- 9475 - .-

94.75 - .-
94.76' 
94.76 

99 7090 100.-
997090' 100.-

9970901' 100 . . -99.60 99.75 
99.60 li9.75 
99.60 99'75 
99.60 99.76 
99.60

1 
9\1.75 

99.60, 996'> 
99.60 , 99.76 ::rol ::2,g 

116.66 
96.-
94,.-
9925 
92.80 
91.90 
89.-
87.60 
86.60 

SIl, 
S'/, 10.28 
4 
4 
4 
4 
6 

4026 

8266 

10 26 27 

40 607580 

8~ 40 
I -

Akcye. 
(za 100 rI.). 

g. ~ I DOPełDiO-IZ końc.: giełdy 
~ ~ ne tran!.. ~ho:pi 

AkoleD.~. War.·W. lOOr. 
W.·Byd. 600 r. 

-4-

4 
" lOOr. 

Teres. l OOO r. 
n l00r. 

Ił Fahr.·1:Ióckkiej 
" u Nadwiślańsk. ) 

B~';:r!:~1~o~gr~ 
" 'Var. Ban. DYl. 260r. 
fi Ban.H. wŁadzi 2óOr. 
" War.Tow.Ub.odognia 

• wpl. re. 125 ~60r. 

6 
6 
6 

JI War.l'ow.F.Cokru600 
Uukr.Dobrzel. 6OOr. Ii 

Józefó", 260r. : 

" ~:~~:nów~~~: ł 
Lyukowio.2óOr. E 
Leonów 260r. ~ 

" ., CZ~lItocice 260r. .:r. 
lO T. W. F'. Stali 1000r. :A 
"Tow. Lilpop, Hau i 

Loewenat.eill 1000 r. 
n Tow. Zakl. Me~al. B. :u= 

Hantk.wWar.IOOOr. 

II ~~;h~~~i~~~c:, ~ 
n Tow. War.F.b. Mach. 

Narz.ltol. i Odl. l 00r. 
" Wan. T. Kop. w~gl. i 

ZakI.Hutnicoych260r. 
" Tow. Z.kl. Pu. Baw. ) 

Tk. w Zawierci u ~r;or. 

-·-1 - ·-1 

"Tow. lJaz. ilAUni l OOr. 
"Garb. Temler i .szwedol -'-1 -.-1 

W & r I o ś ó k u P o n o· li'i't. likw!d. • J66'/" 
Lilt. .... nOWJch .• 165'/'0 Obligów.karb. 22'/., 

Jt "m. Warsz.. •. liU 27 ł/ł, Pot.pram.lem.136'1lo, 
.. n m. l..odsi. • . 23611 .. , » n 11 em. 62 ", 

T E A T R T H A li A. 
W czwartek dnia 23 kwietnia 1885 roku 

TANNHAUSER 
i konkurs pieśniarzy na Wartburgu 

(TANNHAUSER und der Samgerkrieg aut Wartburg) 

opera w trzech aktach, Ryszarda Wagnera. 

mAD IATERyAtÓW APTECZNYCH 
A. D I E R IN G, O P T Y I 

w ŁODZI 
ulica Piolrkowska N. 717, obok holelu Viclorla 
Poleca Szanownej Publiczności swój 
zakład zaopatrzony w wyborowe oku
lary, pincenez, lornetki teatralne, 
stereoskopy z widoka.mi, barometry, 
termometry oraz miary, wagi i próby. 
Przyjmuje urzlj;dzanie dzwonków 

I 

i 
'VóD 

A. LIPIŃSKIEGO 
Codziennie otrzymuje świeży 

KEFIB 
wyrobu aptekarza B. Knieho

wieckiegoo j 
1483-5-1 

DENTY8T~ ~. IW800«, 
ulica Piotrkowska Tls·a·ria cukierni 
W Ii.tebub.go. 804·-40 

elektrycznych. 1482-5-1 

Nowomodue francuzkie 

wyroby wełniane 
na suknie dla pań w wielkim wy· 
borze otrzymał 

1438--8-4 ludwik Krykus. 

Wydawca 8teCa.n Ji.088uth-Redaktor Zdzl8ław Kul'akow81d. Ą03Bo.aeBO D;eBayp01o BapwlIlIa 10 anpflJlll 1885 r . W drukarni .,. KrukoW8kle"o wŁodzio 
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