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Z lюwоdа Zie/onych Swiqtek nastepny nа-
1II8r [)zimmKa wyjdzie w 8J'ode. 

BULEТYN ТYGODNIOWY 

WYWOZU WYROB6W l:.6DZКICH. 
-00-

W ubieglym tygodniu sргаWО1.dаwсzущ, 
od dnia 10 do 16 maja wlq,c1.nie, wy
wieziono gl6wnycb wyrob6w 16dzkich: 

1) prz~dzy weln. i baw61n. w ko-
munikacyi krajowej . . 565 pud. 

2) prz<;dzy weln. do Cesarstwa 3,420 " 
3) tkanin we1n., baweln. i in. 

w komunik. kraj.. • . 7,682 " 
4) t-kicb:!o tkanin do Cesarstwa15,035 '1 
W popr1.ednim ty~odniu od dni& 3 (10 

11 maja wyw6z wynosll: 
1) pr1.~dzy w kom. kraj. . . 2,207 pnd. 
2) prz<;dzy weln. do Cesarstwa 2,256 " 
~) tkanin r6:!. rod1..w kom. kraj. 8,342 " 
Sredni wyw6z tygodniowy w r. Ь. od dnia 

13 styczni& do 16 maja.. 
1) prz<;dzy baw, • • • . 2,991 pud. 
~) tkanin r6:!, rodz. • • . 20,650 • 
Bredni wyw6z tygodniowy w l&tach ро-

przednich, w przeci<;ciu z calego roku (wpu
дасЬ): 

" roku 

" 
" 
" 

prz~dz& b&w. 
1881 2,764 
1882 2,461 
1883 2,918 
1884 985 

tk&uiny 
18,Б30 
21,150 
23,!l86 
27,018 

8'Г А. ТУ8ТУКА 

telefon6w 16dzkich 
za. rok 1884. 

--<h>-

W szystkie biura telefoniczne towarzystw& 
• Веll, • zgodnie z ргzуj<;щ powszecbnie w 
ADglii i A.meryce zвs&dq" oraz z warun
kiem kontraktu tego:! towarzystwa w kr&ju 

Z TYGODNlA.. 

B.janie о Swi~tk.cb.-D.wne czasy.-Gody krбlеw
.k.iA. - A~trofa nakr§COna па. sen moralny. -
Wojn& gieldow .. - Slбwko о wy.t.wacb. - \Vy.ta
"су Iбdzcy. -Itе.nrsa. - Вozmowa pod.luchan • . -
Sprawa gimo&zyaloa..-Dobre ch§ci i "Рап Jowial
.ki".-}'odr~c .. iki i te.tr.- Nowo prtdy. - Akt 
niorojentalny.-Inteligenuya lwi .. -No ... & operetka. 

na8zym, urz4<lzily па stacyach notowania nieczynne C1.~to ро kilka dni. 
rozm6w, kt6re st-nowil} gl6wny m&terya1! 3) Badajllc rnch rozm6w wed}ug miesi~ 
do statystyki, ukladanej obowillzkowo ро ' су, .postr1.egamy najwi~kszll гоzmоwпоsб 
uptywie k&idego roku. Pr6cz tych danych, I w listopad1.ie; dalej idll p"awie por6wni 
powstajq, inne, z ulo:!onycb list па mосу czerwiec, lipiec i pa.Zdziernik, dalej sierpien 
dekJaracyj abonent6w, j&kie ci sklаdаб mu- , i gгudziеб; mniej ,'ozmownemi sq, pozost-le 
szq" zanim zostanq, pollj,Czeni. Z list шо- . 6 miesi~cy, z wyjq,tkiem stycznia, w kt6· 
:!па па stosowne dzialy wszystkich аЬопеп- чт Нов6 гоzш6w, wed}ug powszechnego 
t6w гоzgаtuпkоwаб, dI& oryentowania si~ doswiadczenia, w8z~dzie znacznie si\: podno
nast~pnego w potrzebie rzeczywistej i wzgl~- si; w l:.odzi zas IDniejsza rozmownosc stycz
dnym uiytku, j&ki dJa kaZdej kategoryi ni& zeszlorocznego tlumaczy 8i~ niewpra
przedst-wia kошuпikасуа telefoniczna. Sze- wno§cill pOCZlj,tkowq, w u:iyciu aparatu, kt6· 
ша~у za§ stacyjne wskazujq, nietylko kto ,.у juz dziВ jest dla wi~kszosci abonent6w, 
z k,m m6wil, Не razy dziennie, ale nadto rzec mоzпз, ргzеdmiоtеш niezb~dnej ро
w kt6rycb godzinacb dnia lub посу. Z ро- trzeby. 
wyzszycb Zrбdе! czerpane cyfry doprowa- 4) Doha w organizacyi telefonicznej ро-
dzajq, паз до nas~pujlj,cych wniosk6w: dzielona jest па 13 godzin s/uzby dziennej 
. 1) Liczb& abonent6w od daty rozpocz~- i 11 godzin nocnej. Pierwsza од 8 rano 
ша elu:!by telefonicznej 21 grndnia 1883 Г. do 9 wiecz6r, d,'uga од tej:ie 9 wiecz6r do 
(з. з.) z kazdym miesщсеm stale si~ zwi~- 8 rano. О niezr6wnanej pr1.eJVadze "оzш6w 
kszaia, pr6cz g,'udnia r. z., w kt6rym z kon- dziennych n&d nocnemi pr&wie niеша со 
сеш roku ubJIo abonent6w oko1o 2 proc. wspomina6; stosunek icl! jest jak 40,80: 1. 

Uwaga. Nie wspominamy tu о zwi~ksze- Por6wnywajq,c inne godziny dnia mi<;dzy 
niu liczby abonent6w zapisanycb, w sobll, widzimy najwi~kszq, rnchliwosc mi~
miejsce ubylycb, z dniem 1 stycznia dzy 10-q, а 11'1} pr1.ed poludniem, najmniej
Ь . r., jako wcbodzq,cycb do bilansu te- Щ mi~dzy 7-q, а 9-q, wiec1.6r; reszta godzin 
gorocznego. idzie w Dast<;~nym stabDqcym porzq,dku: 

2) Og61em rozmawlano w ciligu roku 11-& 1'апо, 3 -а , 4-а popoludniu, 8-а i 9-а 
237,622 razy, w ciqgu miesiqC& przeci~cio- rano, ога? 5-а i б-а popot., w"eszcie 12-а, 
1"0 19,829, pr1.ez dziefl jeden §rednio 6б5 l-а i 2·а w poludnie. - Ти n&le:iy zwr6-
r&zy. КМду abonent m6wil z g6rq 5 ra- сiб uwag~ czytelnika па szczeg6lnlj, niepro
zy w pпeт~и dziennie, rachnj"c wszyst- pol'CJonalnoM rucbu czterecb god1.in: od 
юе §wi~t&, s1.abasy i гбzпе inne dnie pr6- 10-12 i od 3-5, do reszty doby. Те czte
zniacze, kt6rych jest pow&ina Но§(: w l:.o- гу godziny stanowiq, 48 ргос. wszystkich 
dzi. Miesi<;c1.nie ka:!dy abonent m6wil 154 гоzmбw па dob<;. То оо:! praca personelu 
razy, rocznie 1,848 r&zy, -Ти zwr6ci6 mu- st-cyjnego w tуш cz&sie jest wyt\}zonq, i 
simy uwag<;, :!е przeci<;tne cyfiy rozm6w je:!eli niekiedy zacbodzi jaka pomylka lub 
jednego &ЬОПЕшta, jak je пазzа st-tystyka niedostateczna szybko§6 роtq,сzеб, niecier
wykazuje, wcale nie dajll istotnego wyo- pliwi powinni wypadki takie tlnmaczy6 во· 
bra:!enia о rucbn rzeczywistym гоzш6w, а Ые angielskiem crowd lub lacinskiem erJ'al'e 
to z tego wzgl<;du, :!е b&rdzo wielki procent humanum. 
pochloni<;ty jest przez instytncye tego го- 5) Przecbodzimy do podzialu abonent6w 
dzaju, jak straz ogniowa, wladze policyjne i па kategorye. Najwi<;cej aparat6w majq, 
miejskie, oraz wieln innycb abonent6w, f&bryki, p6zniej idq bankierzy i komisan
kt6rych &paraty, z natury ich potrzeb, в" т, p6zniej sklady towar6w, zarzqdy, озоЬу 

prywatne, botele i restauracye, nakonie с 
redakcye pism. 

N ast~pujl}ca tablica wykaie przeci~ciowq, 
ilове l'ozm6w jednego аЬопепш w powyi
szem rozgatunkowaniu: 

110 86 rozm6w 
miesi~czna 

ballki i domy handlowe 202 
1.arz'idy 49 
redakcye 105 
fabryki 174 
sklady 214 
hotele i restauracye 235 
pry\vatni i овоЬу zaj<;c 

dzienna 

б.7 
1.6 
3.5 
5.8 
7.1 
7.8 

wyzwolonych 66 2.2 
W tem zestawieniu siedmin ' kategoryj 

czytelnik latwo заш dojrzy, kto stosunko-
1"0 najwi<;cej m6wi, а zщd, kt6r1.Y z аЬо
nent6w prawdopodobnie maj'i najwi<;kszq, 
potrzeb<; kошuпikасуi telefonic1.nej. 
Со do proporcyi bezwzgl<;dnej rozm6w 

kaidej kategoryi, jest опа DMt<;pujqca, wy
kazana 1" procentach: 

а) fabryki 
Ь) banki i domy bandlowe 
с) sklady 
d) zar1.lldy 
е) hotele i restauraoye 
f) prywatni 
g) redakcye 

38.49 proc. 
34.25 " 
18.78 " 
2.б8 " 
2.64 " 
2,22 " 
0.94 

100.00. 
6) Konczymy podzialem sашусh labryk. 

Podzial ООП b~dzie zapewne najciekawszym 
dJa l:.odzi, & przynajmniej przedstall-iajq,
сут Dajwi<;kszy interes dla РГ1.еmуslоwсбw 
nвszych. Fabryki l'ozdzielamy w вров6Ь 
nast<;pujqcy: 

а) prz~dzalnie mia1y &рагаtбw 13 
14 

7 
4 

19 

Ь) tkalnie 
с) farbierllie 
d) drukarnie 

" 
" 
" е) inne fabryki " 

" 
" 
" razem 57. 

nawet zan&dto wiele. J а si<;gam шуsl" w I przez tyd1.ien caty! Bylby c1.as i zаЬаwiб czy si\} па tem, ii dyplomaci utoiq, si<;, 
czвsy dawniejs1.e jeszcze, starsze od piosnki Isi\} i wywczasowa6. Niep"awdai? Widz<; pod przewodnictwem ksi~cia Bismarka p6j
kt6rej wiersz pr1.ytoczylem. ТусЬ powrotu IjUZ, jak P"zy tycb slowach u§miechajq, si<; dq, "zjеsб Dyplowicza" . Kto b~dzie tym 
zyczylbym z okazyi Zielonycb Swilltek, а pracownicy гоzшаitусЬ stan6w, pobierajq,cy Dyplowiczem? Tu s\:k! domyslnoM mojatak 
zabawa zaiste hucznq, bylaby i serdeczn".1 репзуе sta/e, а marszczq, oblicza pr1.emy- daleko lIie si<;ga, do с, "е .st-nie па шо
W owych сz&эасh, kiedy to wotu kupow&- slowcy, "obotnicy platni od sztuki i lit9га- jem" i wojna rozegra si~ па bibule i w 
по za 40 zlotycb роlзюсЬ, rzeczywi§cie ci од wie,·sza. k&ntoracb bankierskich. B<;dzie trocb~ Ьап
mogto wydatk6w Ьу6 malo. Nie l~kajcie si~ najserdeczniejsi, Ьо kon- kructw swieiycb ... ze jednak w natUl'ze niа 

Przypominam воЫе, ze опеБО czasu (nie kогdаtеш z r. 1802 ograniczono wlaSciwie nie ginie - Вlj,dz<;, ie wszystko zn6w wy
palUi~tam dokladnie dnia i godzlny) w аг- Zielone Swi~tki n~wet do jedllego dnia гбwпа si<; kiedys, ulagodzi, по i t . d. А. 
cbiwum akt dawnycb w Kaliszu, wzil}tem uroczystego, а drugi jest эоЫе tylko ~wi~- moze tez w tej sferze nalezy s1.ukac Dyplo

А. z&tem - zdaje mi si<;, iZ najlepiej do r<;ki jeden fascylru}, & otworzywszy go, tem ludowem, сiегрiапеш, :!е si~ tak wy- wicza? Wszak obnizanie ust-wiczne wa
zrobi~, gdy .od ws1.ystkich ewolucyj j~zyko- z podziwieniem c1.ytatem spis wydatk6w raz<;, przez grzeczno§c dla zwyczaju i prze- lor6w panstwowych rujnuje przedewszyst
wycb, 'z kt6rycb juz od godzinT staram si~ uczynionycb I'rzez gmin~ slawetnego mia- znaczonem па uciecb~ placqcych i kazq,- kiеш obywateli, а ruina obywateli, to Ы<;
napr6ino utozyc 'wietny "B~P dla niniej- sta Kalis1.a gwoli ugos1.czenia kr6la pr1.e - сусЬ воЫе рtасiб, cz~stokro(: 81опо, ,а па- ska ekonomiczna, gors1.a od o,·<;zoej . 
szego felietonu - przejd~ wprost do Zie- jezdtajlj,C8go - bogdaj nawet Kazmierza poje i zak~~ki па swieiem powietrzu, до- Wszystko to Ьу6 JDoze, jednak zawsze 
lonych Swiq,tek. Wielkiego w roku 1355 - i jego orszaku. dawanem bezplatnie. walki k"wawej nie b~dzie. T&k Sl1dz<; ja, а 

01 wy b&lkony umajone, gwizdalki S1.n- Оtб. wydatki te wynosily ryczaltem 47 zlo- W шу~l wi<;c оstаИIiеgо okresu niniej- ze mnl1 widocznie i swiat caty, wsz\jdzie 
w&rowe, wycieczki pomi~y le§ne drzewa tycb polskich i со§ groszyl а prosz<; mi szej apostrofy wyst\}pujq, dzis i jutro w pel- bowiem, zашiast zаjшоwа(: si<; wojn", ktб
i krzewy, igrzyska ludowe, mlyny dyabe1- wierzy6, ie artyknlami spozywczemi, wy- пуш rynsztunku wszystkie restauracye род- ra moglaby t-k groznq, Ьу6 w nastl;pstwa, 
skie, przedst-wieni& katarynkowe z malpq, mienionemi па оwуш spisie, moznaby па- шiеjskiе (ka:!da lIaturalnie z kопсегtеш) i nrzq,d1.ajq, wystawy, kongresy hygieniczne i 
i kogutem i ty tradycyonalny doroczny de- kагmiб okrq,glq, setk<; ludzi. Juzci(: dla jeieli tylko des1.cz psotnik zalatwi dorocz· zjazdy, а Warsza\va ргуш tГ1.уша/ Wystaw 
szczu w ten pi~dziesiq,ty dzieii ро 'Viel- dokladno§ci faktu паdmiепiб mus1.~, :!е nie nll ceremolli\} pokropienia przed potudniem, b<;dzie Шш w ci~gu r. Ь. wi~cej, aniZeli w 
kanocy - Не:! blogich budzici~ wspomnien bylo t-m ani ostryg, aui wina szampan- а nie oMozy jej do wieczora, zabawa w"zec przeci~gu jednego roku ministery6w we 
lnb oczekiw&ii w sercach dorodnych rnlо- skiego. Вlj.dZcobq,dZ, je:ieli kosztem 47 b<;dzie па calej linii. Francyi. 
dzienc6w, Ьо:!усЬ dziewicl I:lotych zdolano ugo~ci6 orszak kr6lewski, 1 gdzie:! tn, pr1.Y uciecbach tylu, mуslеб A.le! А llГОРОВ wystawy warsza.wskiej, о-

W szakie ladnie wyglqda p&r& mlodych dobre to musia-ly Ьу6 czasy. komu о wojnie gietdowej, kt6ra z matemi glaszam, iz 1" sfer&ch dobrze роiпfогшо-
zakochanych па tle majowej zie1eni dr1.ew? ze wzglEJdu wi<;c па ocbo~ do dzisiej- оdmiапашi trwa juz od kwartalu? Nie Ьу- w&nycb twierdzq, jakoby z l:.odzi, opr6cz 
сЬосЬу оп dzieclyl grabie, а оnа konewki, szycb zubaw §wiq,tecznych, wycieczek itd. а loby вепзи. Zres1.tq,-nie wiеш jak komu- dw6cb fum fabrycznych ijedllego r,kodziellli
Ьо prq,d elektryczny гоzшilоw&пусЬ OC1.U zщd podniooony apetyt, wуdеklamоwаlеш ale mnie uprzykTzyly si\j jui te alarmy wo- ka, nikt wi~cej deklaracyi nie nades/:ll 
niezna гбzпiс stanu, 11 juz t-kie prawo 6w wykrzyknik u g6ry па cze§6 dawnycb jenne, kute w dziennik"rskicb obozacb. Wprawdzie pomienione dwie шшу starczl} 
natury, ze ws1.ystko ~o ,!,lode, .~ l&dne. czas6w. A.le zadaleka byl&by droga- wr&- Gdybym Ьуl zlo§!iwy, ро!ЩdzilЬуm je, ze za wiele innycb - zawsze jednak tym wie-

Ot6:! i Zielone SWlq,tkl, ГОZW1.D1~Щ ftor~, са6 do roku 135Б - przeto niechaj kazdy zostajll па ioldzie gieldy, lu innym 61" 1'~kodziel/lik jedm daje wymo-
r6znobarwnym bukietem tlШCluсhпусh i cbwyt- ~ §Wiq,tecZDq, chwil<; jak umie i А. te buletyny gieldowe, to istna szopk~! wn" wskaz6wk\j, jak naleiy pojmowa6 in-
u§miechni~tycb sw&wolnie dzia~ek, рпуро- moze, Ьо niewiele wesolych chwil si~ 1.da- Dzis сzуtаш, zo щЫе podskoczyly о ша,'- teres kraju i wl""ny. 
minajq, mlodoSl: i dlatego wlaSDle nalezq, do rza, а i te jakby kradzione: westclшiепiе k\j, Ьо sprawa afga,!ska ,ЬЫа si~ ku ро- Е! m6wшу о czem§ weselszem 1 
najpi<;kniejszycb, jakkolwiek nie do najwifJ' czycba zawsze gdzie§ w pobliiu i czeka шу§lпещu z~/atwieniu. N а drugi dziеб Ыо- B\}dziemy tedy mieli - niе, p6zniej о 
kszych §wiq,t naszych. tylko па lada mошепt zamy~lenia, a:ieby r\} gazet~ do r~ki - оЬо! ,'uble spadly, Ьо I tem; zapomnialem jeszcze podzieli6 silJ z 

Bogdajto §wi~cily si\l dawne cZ&sy! A.le wyrwa6 si<; z piersi... okazaty si!! tam nowe jakie§ trudno§ci. J е- czytalnikami nowin" aray-(:iekawq" naLural-
nie te, о kt6rych m6wi znan& piosnka,:!e Rycblo minq, §willtki - dzi§ i jnt,·o- & stem pewDY, ze teraz, ро zam6wieniu przez / niе w sekrecie, ze jedna z шт 16d1.kich 
Ьуlo dOSD gl'o8za, а wydatkow f1Ialo... te I pojntrze niejeden zbudzi si\j do pracy z Hoвy~ stu czte"dziestu d wu по\уусЬ a"mat, I zall1ierza па wystawie czer\Vcowej fabryko
o1.asy niе majq, n:c wsp6lnego z mojq, &PO- I g/owll cilJik" i ramiony be1.wtadnemi. Ба! "uble p6jdq, \у g6r~, po\viollyby przynaj-I wa(: па ша11l skalV towar, jaki f&brykuje u 
strofq, do Swiq,tek, nie ВIl bowiem tak Ьаг- gdyby to wг6сiб czазу jes1.c1.e dawniejs1.e, шпiеj, Ьо kto zamawia 142 armaty, tego siebie. Prosz<; tylko docbowal: sekretu, Ьо 
dZQ dawne, & wydв.tk6w bylo w nich wie1e, tak па ten przykl&d сЬ06Ьу wiek dzieSlq,ty, p&}Jiery muszq, sta6 dobrze. to ш& Ьу6 niеsроdzi&пlщ. 
ch06 D& rzeczy IDniej potrzebDe - шоtе юооу to Swil}tki obchodzono uroozy~le P"zepowiadalem dawniej, ie wojna skon- - Bodziemy tedy mieli resur~! (prosz!! 
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Z powodu Zielonych Świątek następny nu-
1II8r Vziennika wyjdzie w śl'ode. 

BULETYN TYGODNIOWY 
WYWOZU WYROBÓW ŁÓDZKICH. 

-o--
W ubiegłym tygodniu sprawozdawczym, 

od dnia 10 do 16 maja włącznie, wy
wieziono głównycb wyrob6w łódzkich: 

1) prz~dzy wełn. i bawełn. w ko-
munikacyi krajowej . . 565 pud. 

2) przędzy wełn. do Cesarstwa 3,420 " 
3) tkanin wełn., bawełn. i in. 

w komunik. kraj.. • . 7,682 " 
4) takichże tkanin do Cesarstwa15,035 'l 
W poprzednim ty~odniu od dnia 3 dO 

\I maja wywóz wynOSił: 
l) prz~dzy w kom. kraj. . . 2,207 pud. 
2) przędzy wełn . do Cesarstwa 2,256 " 
~) tkanin róż. rodz.w kom. kraj. 8,342 " 
Sredni wyw6z tygodniowy w r. b. od dnia 

13 stycznia do 16 maja. 
1) przędzy baw. • • • . 2,991 pud. 
~) tkanin r6ż. rodz. • • . 20,650 • 
Bredni wywóz tygodniowy w latach po-

przednich, w przecięciu z całego roku (wpu
dach): 

" roku 

" 
" 
" 

prz~dza baw. 
1881 2,764 
1882 2,461 
1883 2,918 
1884 985 

tkaniny 
18,530 
21,150 
23,!l86 
27,018 

S'f A. TYSTYKA. 

telefonów łódzkich 
za. rok 1884. 

-<h>-

Wszystkie biura telefoniczne towarzystwa 
• Bell, • zgodnie z przyjętą, powszecbnie w 
Anglii i Ameryce zasad 'l, oraz z warun
kiem kontraktu tegoż towarzystwa w kraju 

Z TYGODNIA.. 

Bajanie o Świ~tk.eb.-D.wne ezasy.-Gody królew
,k.iA. - A~trofa nakr§COna na. sen moralny. -
Wojna giełdowa.- Słówko o wyatawacb. - Wyata
wey lódzcy.-Ite.nrsa. - Rozmowa pod.łuchana. 
Sprawa gimo&zyalna..-Dobre ch§ci i "Pan Jowial
.ki".-l'odr~e .. iki i te.tr.- Nowe prtdy. - Akt 
nierejentalny.-Inteligenoya lwia.-Nowa operetka. 

naszym, urz4<łziły na stacyach notowania nieczynne często po kilka dni. 
rozm6w, które stanowią główny materyałl 3) Badając rnch rozmów według miesi~ 
do statystyki, układanej obowillZkowo po ' cy, .postrzegamy największą, rozmowność 
upływie każdego roku. Pr6cz tych danych, I w listopadzie; dalej idą, prawie porówni 
powstają, inne, z ułożonycb list na mocy czerwiec, lipiec i październik, dalej sierpień 
deklaracyj abonentów, jakie ci składać mu- , i grudzień; mniej rozmownemi są pozostałe 
szą, zanim zostaną połą,czeni. Z list mo- . 6 miesięcy, z wyjątkiem stycznia, w któ· 
żna na stosowne działy wszystkich abonen· J:ym ilość rozmów, według powszechnego 
t6w rozgatunkować, dla oryentowania się doświadczenia, wszędzie znacznie sil: podno
następnego W potrzebie rzeczywistej i wzglę- si; w Łodzi zaś IDniejsza rozmowność stycz
dnym użytku, jaki dla każdej kategoryi nia zeszłorocznego tłumaczy się niewpra
przedstawia komunikacya telefoniczna. Sze- wnościll poczlj,tkową, w użyciu aparatu, kt6· 
ma~y zaś stacyjne wskazują nietylko kto ry już dziś jest dla większości abonentów, 
z klm mówił, ile razy dziennie, ale nadto rzec można, przedmiotem niezbędnej po· 
w którycb godzinach dnia lub nocy. Z po- trzeby. 
wyższycb źr6del czerpane cyfry doprowa· 4) Doha w organizacyi telefonicznej po-
dzają nas do nas~pujlj,cych wniosk6w: dzielona jest na 13 godzin służby dziennej 
. l) Liczba abonentów od daty rozpoczę- i 11 godzin nocnej. Pierwsza od 8 rano 

Cia służby telefonicznej 21 grndnia 1883 r. do 9 wiecz6r, druga od tejże 9 wiecz6r do 
(s. s.) z każdym miesiącem stale się zwię- 8 rano. O niezr6wnanej przelVadze rozm6w 
kszała, pr6cz g.-udnia r. z., w kt6rym z koń· dziennych nad nocnemi prawie niema co 
cem roku ubJIo abonent6w około 2 proc. wspominać; stosunek ich jest jak 40,80: 1. 

Uwaga. Nie wspominamy tu o zwiększe- Por6wnywając inne godziny dnia między 
niu liczby abonent6w zapisanycb, w sobll, widzimy największą rnchliwość mi~· 
miejsce ubyłycb, z dniem l stycznia dzy 10·ą a ll-ą przed południem, najmniej
b. r., jako wcbodzącycb do bilansu te- szą, między 7-ą a 9-ą wiecz6r; reszta godzin 
gorocznego. idzie w nastę~nym słabnlj,cym porządku: 

2) Og6łem rozmawiano w ciągu roku 11-a I"8nO, 3·a I 4-a popołudniu, 8-a i 9-11. 
237,622 razy, w ciągu miesiąca przecięcio- rano, oraz 5-a i 6-a popo!., wreszcie 12-a, 
wo 19,829, przez dziefl jeden średnio 665 l-a i 2·a w południe. - Tu należy zwró
razy. Każdy abonent m6wi! z g6rlj, 5 ra- cić uwagę czytelnika na szczególną niepro
zy w przecięciu dziennie, rachnjąc wszyst- porcyonalnoM ruchu czterecb godzin: od 
kie świ~ta, szabasy i różne inne dnie pr6- 10-12 i od 3-5, do reszty doby. Te czte
żniacze, których jest poważna ilość w Ło- ry godziny stanowią 48 proc. wszystkich 
dzi. Miesięcznie każdy abonent m6wił 154 rozmów na dobę. To też praca personelu 
razy, rocznie 1,848 razy. -Tu zwr6cić mu- stacyjnego w tym czasie jest wyt\}żoną i 
simy uwagę, że przeciętne cyfry rozm6w jeżeli niekiedy zacbodzi jaka pomyłka lub 
jednego abonenta, jak je nasza statystyka niedostateczna szybkość połączeń, niecier· 
wykazuje, wcale nie daj Ił istotnego wyo- pliwi powinni wypadki takie tłnmaczyć so· 
brażenia o ruchu rzeczywistym rozm6w, a bie angielskiem crowd lub łacińskiem erl'al'e 
to z tego względu, że bardzo wielki procent humanum. 
pochłonięty jest przez instytucye tego ro- 5) Przecbodzimy do podziału abonentów 
dzaju, jak straż ogniowa, władze policyjne i na kategorye. Najwięcej aparatów majlj, 
miejskie, oraz wieln innycb abonentów, fabryki, później idlj, bankierzy i komisan
których aparaty, z natury ich potrzeb, są. ci, p6źniej składy towar6w, zarządy, osoby 

prywatne, botele i restauracye, nakonie c 
r edakcye pism. 

N astępująca tablica wykaże przecięciową, 
ilość rozmów jednego abonenta w powyż
szem rozgatunkowaniu: 

Ilo ść rOzmów 
miesi~czna 

banki i domy handlowe 202 
zarz'ldy 49 
redakcye 105 
fabryki 174 
składy 214 
hotele i restauracye 235 
prywatni i osoby zaj~ć 

dzienna 

6.7 
1.6 
3.5 
5.8 
7.1 
7.8 

wyzwolonych 66 2.2 
W tem zestawieniu siedmiu ' kategoryj 

czytelnik łatwo sam dojrzy, kto stosunko
wo najwięcej m6wi, a ztą,d, kt6rzy z abo· 
nentów prawdopodobnie maj'l największą. 
potrzebę komunikacyi telefonicznej. 

Co do proporcyi bezwzględnej rozmów 
każdej kategoryi, jest ona nMtępująca, wy
kazana w procentach: 

a) fabryki 
b) banki i domy bandlowe 
c) składy 

38.49 proc. 
34.25 " 
18.78 " 

d) zarzlldy 
e) hotele i restauracye 
f) prywatni 
g) redakcye 

2.68 " 
2.64 " 
2.22 " 
0.94 

100.00. 
6) Kończymy podziałem samych labryk. 

Podział ten będzie zapewne najciekawszym 
dla Łodzi, a przynajmniej przedstawiajIł' 
cym największy interes dla przemysłowców 
naszych. Fabryki rozdzielamy w spos6b 
następujący: 

a) przędzalnie miały aparatów 13 
14 

7 
4 

19 

b) tkalnie 
c) farbiernie 
d) drukarnie 
e) inne fabryki " 

" " 
" 
" " 

" razem 57. 

nawet zanadto wiele. Ja sięgam myśllj, w I przez tydzień cały! Byłby czas i zabawić czy się na tem, iż dyplomaci ułożą się, 
czasy dawniejsze jeszcze, starsze od piosnki I się i wywczasować. Nieprawdaż? Widzę pod przewodnictwem księcia Bismarka p6j
kt6rej wiersz przytoczyłem. Tycb powrotu IjUŹ, jak przy tycb słowach uśmiechają się dą "zjeść Dyplowicza" . Kto będzie tym 
życzyłbym z okazyi Zielonycb Świlj,tek, a pracownicy rozmaitycb stan6w, pobierajlj,cy Dyplowiczem? Tu sl,lk! domyślność mojatak 
zabawa zaiste huczną byłaby i serdeczną.. I pensye stałe, a marszczą oblicza przemy- daleko nie sięga, do ć, że .stanie na mo
W owych czasach, kiedy to wolu kupowa- słowcy, robotnicy płatni od sztuki i lit9ra- jem" i wojna rozegra się na bibule i w 
no za 40 złotycb polskich, rzeczywiście ci od wiersza. kantoracb bankierskich. Będzie trocb~ ban
moglo wydatk6w być mało. Nie lękajcie się najserdeczniejsi, bo kon- kructw świeżycb ... że j ednak w naturze nic 

Przypominam sobie, że onego czasu (nie kordatem z r. 1802 ograniczono właściwie nie ginie - sądzę, że wszystko znów wy
pamiętam dokładnie dnia i godziny) W ar- Zielone Świ~tki n~wet do jednego dnia równa się kiedyś, ułagodzi, no i t . d. A 
cbiwum akt dawnycb w Kaliszu, wziąłem uroczystego, a drugi jest sobie tylko świę- może też w tej sferze należy szukać Dyplo

A zatem - zdaje mi się, iż najlepiej do ręki jeden fascylrul, a otworzywszy go, tem ludowem, cierpianem, że się tak wy- wicza? Wszak obniżanie ustawiczne wa
zrobię, gdy .od wszystkich ewolucyj j~zyko. z podziwieniem czytałem spis wydatk6w rażę, przez grzeczność dla zwyczaju i prze- lor6w państwowych rujnuje przedewszyst
wych, 'z których już od godziny staram si~ uczynionycb przez gminę sławetnego mia- znaczonem na uciecbę płacących i każą- kiem obywateli, a ruina obywateli, to klę
napr6źno ułożyć świetny ws~p dla niniej- sta Kalisza gwoli ugoszczenia króla prze- cycb sobie płacić, częstokroć słono, za na- ska ekonomiczna, gorsza od orężnej . 
szego felietonu - przejd~ wprost do Zie- jeżdźają,cego - bogdaj nawet Kaźmierza poje i zaklj,ski na świeżem powietrzu, do- Wszystko to być może, jednak zawsze 
lonych Świątek. Wielkiego w roku 1355 - i jego orszaku. dawanem bezpłatnie. walki krwawej nie będzie. Tak Slldzę ja, a 

Ol wy balkony umajone, gwizdałki szn- Otóż wydatki te wynosiły ryczałtem 47 zło- W myśl więc osta~iego okresu niniej- ze mnll widocznie i świat cały, wsz\ldzie 
warowe, wycieczki pomi~y leśne drzewa tycb polskich i coś groszyI a proszę mi azej apostrofy wystllpują dziś i jutro w peł- bowiem, zamiast zajmować się wojnI}, kt6. 
i krzewy, igrzyska ludowe, młyny dyabel- wierzyć, że artyknłami spożywcze mi, wy- nym rynsztunku wszystkie restauracye pod- ra mogłaby tak grozną być w następstwa, 
skie, przedstawienia katarynkowe z małpą mienionemi na owym spisie, możnaby na- miejskie (każda naturalnie z koncertem) i urzlj,dzają wystawy, kongresy hygieniczne i 
i kogutem i ty tradycyonalny doroczny de- karmić okrąglI} setkę ludzi. Juźcić dla jeżeli tylko deszcz psotnik załatwi dorocz· zjazdy, a Warszawa prym trzymai Wystaw 
szczu w ten pi~dziesiąty dzień po Wiel- dokładności faktu nadmienić muszę, że nie nlł ceremonię pokropienia przed południem, będzie tam w ci~gu r. b. willcej, aniżeli w 
kanocy - ileż błogich budzici~ wspomnień było tam ani ostryg, aui wina szampań- a nie odłoży jej do wieczora, zabawa wrzeć przecilłgu jednego roku ministery6w we 
lub oczekiwań w sercach dorodnych mło- skiego. Bą,dźcobą.dź, jeżeli kosztem 47 będzie na całej linii. Francyi. 
dzieńc6w, bożych dziewicl I:łotych zdołano ugościć orszak królewski, I gdzież tu, przy uciecbach tylu, myśleć Ale! A 1170poS wystawy warszawskiej, o· 
Wszakże ładnie wygllj,da para młodych dobre to musiały być czasy. komu O wojnie giełdowej, kt6ra z małemi głaszam, iż w sferach dobrze poinformo-

zakochanych na tle majowej zieleni drzew? Ze wzglEJdu więc na ocbo~ do dzisiej- odmianami trwa już od kwartału? Nie by- wanych twierdzą, jakoby z Łodzi, oprócz 
choćby on dzierżył grabie, a ona konewki, szycb zabaw świątecznych, wycieczek itd. a loby sensu. Zresztą-nie wiem jak komu- dw6ch fum fabrycznych ijedllego r,kodziebli
bo prąd elektryczny rozmiłowanych oczu ztą,d podniecony apetyt, wydeklamowałem ale mnie uprzykrzyły się już te alarmy wo- ka, nikt wi~cej deklaracyi nie nadeshł 
niezna różnic stanu, II już takie prawo 6w wykrzyknik u góry na cześć dawnycb jenne, kute w dziennikarskicb obozacb. Wprawdzie po mienione dwie firmy starczl} 
natury, że wszystko ~o ,!,łode, .~ ładne. czas6w. Ale zadaleka byłaby droga- wra- Gdybym był złośliwy, posądziłbym j e, że za wiele innycb - zawsze jednak tym wie· 
Ot6ż i Zielone ŚWiątki, rozwl.D1~tą, ftor~, cać do roku 1355 - przeto niechaj kaźdy zostajll na żołdzie giełdy, lu innym ów "ękodzieJJlik jedm daje wy mo-

r6żnobarwnym bukietem tłUŚCiuchnych i cbwyta ~ świąteczną chwilę jak umie i A te buletyny giełdowe, to istna szopk~! wną. wskaz6wkę, jak należy pojmować in· 
uśmiechni~tycb swawolnie dzia~ek, przypo- może, bo niewiele wesołych chwil si~ zda- Dziś czytam, żo ruble podskoczyły o mar- teres kraju i wł&'lny. 
mina.ją młodość i dlatego właśrue należą do rzs, a i te jakby kradzione: westchnienie kę, bo sprawa afgallska zbliża się ku po- E! m6wmy o czemś weselszem l 
najpiękniejezycb, jakkolwiek nie do najwifJ' czycba zawsze gdzieś w pobliżu i czeka myślnemu załatwieniu. N a drngi dzień bio- Będziemy tedy mieli - nie, p6źniej o 
kszych świąt naszych. tylko na lada moment zamyślenia, ażeby rę gazet~ do ręki - obol ruble spadły, bo I tem; zapomniałem jeszcze podzielić si\l z 

Bogdajto świ~ci!y sili dawne czasy! Ale wyrwać się z piersi... okazały sili tam nowe jakieś trudności. J e- czytelnikami nowinl} arcy-dekawą, natural-
nie te, o których m6wi znana piosnka, że Rycbło miną świl}tki - dziś i jutro- a stem pewny, że teraz, po zam6wieniu przez I nie w sekrecie, że jedna z firm łódzkich 
b!lło doś6 g1'08Za, a wydatków mało... te I pojntrze niejeden zbudzi się do pracy z Rosyę stu czterdziestu dwu nowych armat, I za.mierza na wystawie czerwcowej fabryko
czasy nie mają lic wsp6lnego z moją apo- I głOWił ci\lżkl} iramiony bezwładnemi. Bn! ruble p6jd'ls IV g6r~, powiDllyby przynaj-I wać na malI} skalV towar, jaki fabrykuje u 
strofą do Świątek, nie BIł bowiem tak bar· gdyby to wr6cić czasy jeszcze dawniejsze, !Uniej, bo kto zamawia 142 armaty, tego siebie. Proszę tylko dochować sekretu, bo 
dzo dawoe, a wycktk6w było w nich wiele, tak na ten przykład choćby wiek dzieslątr, pa}liery muszą. stać dobrze. to ma być niespodzianką,. 
choć na rzeczy mniej potrzebne - mote kiedy to Świątki obchodzono uroozyścle Przepowiadałem dawniej, że wojna skoń· - Bodziemy tedy mieli resursę! (proszlI 
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Uwal{a . . Polqczone farbie~'nie z dГl!ka~- опо wyoikiem niepewnych stosunk6w poH-, zostawial I';'iele до ZусzеШа. Wyroby z cyn- Кrоnikа L6dzka. 
maml, ыЬо ргz~dzаlП1е z tkаlПlаml, tycznych .• Роl. Сог.· otrzymala wiadomoM ku i olowiu obudzajlj, znowu wi~cej zainte-
zarachowablmy do jednej lиЬ drugiej z L ondynu pod dniem 17 Ь. т., "е zbro- I'esowauia, lecz сеоу ich nie mog, Ю~ pod-
kategoryi, daj'1c przewag\j pl,zerobolO jenia armii i marynarki wstrzymaue w6w- nie~(:, poniewai сепу metali aurowych 54 (-) Czyte/nicy na,i otrzymywac b~dll, ро
dаlszуП1, t. j. tkаlшоm nad prz~zal- czaa, gdy рошi~у 10rdem Granville'lI1 i nizkie_ Ташzу cynk moina bylo паЬу(: CzqW8ZY od dШа. dzisi еjзzеgо, w kaZdy dzieti 
niami i t . d. а.mЬаза.dогеm rosyjskim Stааl'еш ua.stllpi!o uiiej 26 ш., lepsze marki notowano nomi §wiqteczny dodatek powie§ciowy w osobnej 

Ot6z iloM rozm6w fabry k rozpada. si~ porozumienie w sprawie granicznej, podjl7 nalnie ро 26.40-26.50 ш. Na ta.rgu 8и, odbitce, formatu ksillzkowego. Pierwszy 
w вров6Ь .nast~pujqcy: to na.powr6t, przekonawszy si~, ze rzqd гО- rowca utrzymuje si~ uзроаоЫепiе oapale, arkusz powie§ci .Zakladnik losu" dol'1cza-

miезi~ .. ni. d.i.Dnie syjaki nie zatwierdzi tego porozuOJienia w госЬ apokojny, Ье. znaczniejszych waha.6 '"у do nUlllern dzisiejszego. 
га.} га'1 pierwia.slkowej jego озпоwiе. Odno§ua de· сеп . W lepszych stoaunkowo warunkach (-) Redakcya " GloIOW koicielnych," s,ian,a 

а) prz~zalnie ro6wily 2,356 78.5 pesza przyalana z Peteraburga, nie odrzuca znajdowal si\! surowiec besaemeraki. Сепа ewangelicko.lutera6skiego, kt6rych wy awClj, 
1J) tkаlпiе ,,5,000 166.7 wprawdzie tego porozumienin, w wielu je- зuгоwса pudlowego wynosi 4.60 т., nomi. i redaktorem jest pastor Angerst~in, prze-
с) farbiel'Die " 1,276 42.5 dnak punktach wnosi pewne zmiany i uzu- nalnie noOOwano nawet wyzej; "а auгowiec niesionll zosta.la z \Viskitek do l.odzi, uli-
d) dlllkarnie 688 22.9 pl:lnienia, kt6re wymagajll nara.dy ze stro- , Iany zlIdano 5.40-5.60 т., wyj"tkowo па- са Dzika, dom H offmana. 
е) inne fabryki " 4,392 146.4 пу rzqdu a.ngieIskiego. Przedewazystkiem I wet droiej. Popraw\J okazuje targ ielaza (- ) Krzycz%ce паdufусiа. Od pewnego cza· 

cbodzi о lini\! graoicznl!, kt6rll gabioet го· walcowanego, niekt6re wyroby byly przed- вп озоЬу niez.adowolooe z powolnego biegu 
Hazem 13.912 457.00. syjski chcialby widziec ро atronie Zulfika- miotem wiIJkszycb obrot6w. Najwi~cej zle. sprawiedliwo~ci w !.odzi, unikaj'} fогuш 811-

КаЫу aparat Ьуl w uiyciu przeci\). га i pomi~dzy Murghabem i K boja Salech, сеn otrzymano па ielazo sztabowe, handlo- d6w pokoju рпе. sztuczne uzyskiwanie fo· 
ciowo: cokolwiek bardziej па poludnie. Nast\jpnie we, tudziez па ЫасЬу uzywane w bandlu. rum pobliskicll s"dow gшiппусЬ. W tущ 

а) w prz\!dzalniach dziепше r azy 6.4 wapomina dерезzа о оЬеспо§с; oficer6wan· Przedmiotem rozleglych obrot6w byly r6- ооп, albo symulacyjnie odв~puj" zobowil}.' 
1J) w tkalniach "" 11.9 gielskich w Heracie, со wedlug zdania Gier· wnjez wyroby profilowane, ielazo klltowe о zania оsБЬ L\"leeicll оsoЬощ zamie&zkalym 
с) w farbiarniAch " " 6.1 за, moze doprowadzi(: do zajM smutnych, przekroju Т., azyny о rozmaitych ргоЫасЬ, w juгyady.kcyi s,d6w g~!nn):cb, albo '!' о· 
d) w dl'ukarniacb "" 5.7 w tym rodzaju, jak w Pendzehu. W dal- uiywane w kopallliaeh, wreazcie szyny "о- Bob~cb lD1e~zkanc6w .teJze Ju~yadykcYl .Z~' 
е) w innycll fabrykach" ,,4.1. szym cillgu m6wi depesza о misyi r osyj- lejowe i progi. Р!асопо "а zelazo aztabo- akuJI} fikc,)'Jnych з~lldаг~усh por~zYClell, 
Czy i jakq. stosunkowo uiytecznoM: przed. 8kiej w Kabulu, jako о rzeczy pO:!'ldanej . we 10.50-10.75-11 т., "а ЫасЬу ordy- kt6~zy .staJII w a"dzle gmlD~liD1! Mug 'przy-

stawiaj'1 telefony w naszem mieQcie, nie- Sama granica nie bIJdzie tu przedstawiac naryjne 14.50-15 ш., za wlborowe 16- z~aJII 1 [ут в~озоЬет ОШ0. lWIllJIj, wlel'zy' 
chaj odpowiadajlj, mozolnie zebrane powyi- wiIJkszych trudno§ci, lecz dwa pozostale 17 т. На targu wIJgla kamlennego рапо- ~Ielom .rzeczywlstym czy mn~erua,!y!'l ' wy
sze cyfIy stetystyczue z pierwszego roku punkty mogl} stanowi6 powainll przeszkod\). wal w tygodniu ubieg!ym apokOj. J а:! z JednaDle wyroku ocznego, naJcz~cleJ tуш-
dzialalno~ci towarzystwa. На misy\! rosyjskq. w Kabulu i па odwola- kоtiсеш miesi'lca poprzedniego zmniejazyl czasowlI egzek~cylj, opatrzonego. Taka рг()< 

J. AlШ'С!;I/Jil!8Iti. ше Oficel'6w апgiеlзkiсh z Heratu, Anglia w зi l) znacznie zbyt grubazycb gatunk6w, w ce~oгa pozb~W:la skazan~go па zapla~ dlu-
_ __ _ zaden зров6Ь zgodzi6 эi\} nie moze, nie chClj,c cz\!Aci ta.kZe wIJgla orzeazkowego. Сепу :!Dlka .w~el~leJ m~ino~cl оЬгопу, со w~\)cz 

utraci(: гезztу powagi awojej w Afganiata- trzymajll 8i~ alabo. aprZ~CIWIa all,l ~аUllагоПl prawodawcy: ZJazd 

SргаwоzdаПl'а targowo nie i 8zkodzic Indyom. W kazdym razie, ao;dz~6w pokoJu okr~gu w~rs~'awaklego, u· 
U. nie cbodzi tu wlaSciwie о "lIdania, lес. га. kr6Cll .te krz)'czllce .naduzyCln' wydaws:y 

czej о propozycye, рпу ktбгуch rz~d rosyj- PRZEMYSt 1 HANDEL. роlесеше sqdom g~шпут гоzраtгуwаша 
Gielda lJеtе/'slJШ'аkа w dniu 19 maja. aki zapewne nie zechce siO upierac, рпу- I tych tylk~ apгa~, kt6r:e z тоеу u.stawy р(). 

N а tutejszym targu panowalo uaposobienie najmniej w obecnej chwili. W malYID za- Warszawa. Przygotowania do iarmarku at~powa~Ia .cywllne~o 1~ podlegaJII: p'an~-
bal'dzo шоспе. Piel'wazorz~dny papier Ьап- kresie rozpoczola sio; ju" па gieldzie tutej. wetnianego w tych dniach bOdq ukonczone Wle ~ZlOWle . pokoJu uJla.sta 1.0~Z1 WIППI
kiel'Ski moina bylo z latwo~ci'l па.ЬуС ро azej regulacya koticomiesi~czna i wskutek i kancelaгya banku polskiego zacznie ni6- Ьу, w~bec Jawnego оЬсhоdzеща pгa~a 
2411/з. i 24% па Londyn, 208 па Вerlin i tego trodniej cokolwiek о pieniqdze. Dy- bawelD Pl'zyjmowac za.m6wienia па dzier. przez II~zn)'c~ po~qtnych. doradc6w, trap~q. 
257 !. па Paгyz. Weksle drugorz~ne i [га- akonOO prywatne podnioslo siO dzi§ о '/. р. zaw~ zagr6d, па pOO1ieszczenie owiec aluiq- I сусЬ. mlasto 1 ~kollC~, .wYJcdnac ,Podobnq ш· 
ty \vywozowc6\V, oddawano ро 24'/", па NaJlepsze wekale dyskontowar,o ро 2'/ ргос.; сусЬ, ога. па kош6гki, przeznaczone do 8trukcYO.od zJazdu .plOtlkowsklego do Sl}' 
Londyu, ро 206'/ , па H alDburg i ро 256 za pieniqdz па cele regulacyjne рlасопо przecbowania zywno§ci i utensyli6w do оЬ. d6w gnllnny~l~ tegoz ok,·~J,[u. 
па Рагу:!. Na tal'gU рарiегбw publicznych 3"!.- 3% ргое. R eport од nowej po:!yczki alugi [усЬ zwierzlj,t. Oplata "а szopo wy. (-) ~radzle~. W oficYflle pewnego domu 
obroty byly o"ywione, usposobienie тоспе. гозуjаkiеj wynosi 62-55 fen. nosi6 b\!dzie 18 га., ,а kom6rko 3 га., za. pп~ ullCY Pl0trkowskl"J. akradzlOno опе· 
Bilety bankowe i poiyczki wsсhоdше utrzy- Targi petersbu/'Akie w dniu 19 maja. oddzial pod u tensylia 6 га. па ca1y CZI1S gdaJ zegarek . zloty z tak,, 1. d~wlzkll, 40 г •. 
maly siO przy сеnaсЬ dawniejazych. Poiycz- W сzазасh ostatnich tutejszy targ zboio. trwania jarmarku. got6wkll, paple.l'y wsrOO§clu\ve 1 garderob\!-
ki prel1liowe pier\Vszej emisyi nabywano ро wy Ьу! doayc ozywionv Z ar6wno pszeni- Р d' . , D' 'ю . k ' d razem warto~CI 600 га. J ednego ,е wзр61-
2211/ r dl'ugie; ро 208'/ оЫе WI'"" о . k ' . . ". о wуz,zеше с,а. Zlепш rosYJa le о- nl'ko'w kradzl'e'y schwy'-no 

. . , J .. .- р. са, Ja zyto 1 OWles cleazy1y 811,1 popytem. noszll ii clo od ЫасЬу zelaznej i stalowej ..... . 
droialy о l г. 75 kop. Wielkiemi psrtya.. Ruch zwiOkszyl siO widocznie do czego nie- d ' i Ь < 5 k l ' d (-) Benefis р. Korczaka, mlodego amau· 
011' nabywano papl'ery hypoteczne Za те- > , ро wy szone у., ша о ор. w z oCle о [а naszeJ' сеп odb...1 z·le "1' А 'r d . таl0 przyczynily siO lepsze wiadolDo§ci z рода; clo od :!elaza i atali w kawalkach . s у, . 'i'" .' ~ we • . 0 1,1, w 
• "czue 11зtу zastawne towarzystwa wzaje. ~rg6w zagranicznycb. Z otwsl'ciem :!eglu- о 18 kop. w zlocie, wreszcie clo od drutu letDlffi tea trze Sellina. : MleliSmy k,/ka. га-

ego kredytu ziemskiego, placono 143 r., gl zacz- l r ozwiJ'ac aiA wyw6z zboia Paz6- . d . pod < Ь < _ < d 'у sposobno§c podnosl(: zalety рапа Ког-
kredytowe 881/ 88 '/ 0/ СЬ k k' 11 У • тlе zlanego wу.зzопе у" ша "" о k ... , t - 1 

.- • О' ar ows lе nicy se,ksonki starej sprzedano dzi§ 2800 3 Ы' l' d d cza а - з" юеlD1: c1'lg.a, wy rw""a pra.ca, 
у zasta\Vne nabywano ро 961/.-963/ .. czetw. ро 10.80 rs., а bolagowskie ' z' od- ru 1 w z ~cle о ~и а. .. pojmowanie rzeczy wlaSciwe, §wiadczl}ce о 
egl·odzko·saroarakie ро 96'/. , wiletiskie sta.wlI do Rybitiaka 8,000 czetw. о J 8.35 - ВеzроsrеdПlа kоmUПlkасуа: ~rogl tuteJsze шtеligеnсу i mlodego artysty, а nadew8zyst-
940;.. Akcye prywatnych bank6w Ьаn· 8.40 гв. Przy koiJcu ofial'owano ia sakaon- lewego brzegu Wlsly: ,!.-wledenska, w.-byd- ko skrошnо§с w ocenianiu zdolno§ci wla
wycn mialy znow u wielu nabywc6w. Pla· kO 10.50 га. bez work6w Zyta а )rzedano goska o~az fц.Ьгусznо-!оdzkа wesz!y w bez· апусЬ. ~ 00 warunki, kt6re czogtokroc 
10 za akcye banku dyskontowego 554 i 2,000 czet';'. па czerwi~c ро 7.15 rs. i pO§I'cdnl lj, k?m~D1kacY\J t?wa.rowlI z рбtпо. pr~dzej. d?prowadzajlj, do .сеlо .a~izeli ш· 
; г., banku mi\}dzynarodowego ро 3961/. 21,000 czetw. z odstaw~ do R binska .) cno·zachodDleml dl'oganll Ce~arstwa: W.· l~ut wlelkl przy 7.arozumlalo§cl 1 ma.rze· 
banku r osyjskiego dla bandlu zagl'ani- 5.65 Ье. work6w. Owsa SYlObiraJiego арг!'е. p~terabur8kl}.,ryz~0.dynabUl·skll .1 dynabur~ko- nlach bez pracy. ZyczYlllypanu К. jak-

lego ро 304, 305 i 306 г., banku wolzko· dano 5,000 czetw. ро 5 гв . SieUli~ lniane wltebskq. ~ krot~e tez ~роdZlеwап~П\ Jезt najlepszych аukсез6w z beuefiвu, kt6ry od
D1skiego ро 410 т. Akcye czarnoUlorskie bez гисЬо. Lnu 8przedano 10,000 род. о wргоwаdzеПlе tн.klCble Dezpo§redDlch ato- znaczyl dobrym wyborelO sztuki;- grапуш 
bywano ро 710-712 т. , akcye OOwarzy. 55.50 гв. pud. Z a w16kna luiane оБа;о- au.nk6w dla przewozu. OOwar6w ffilOdzy ko- b\!dzie "Рап Dашаzу," pelna Ul'oczych 
va "Кaukaz· i .Merkury" ро 400 г. Nad- wano bez zmiany 46 гв. Копор; nie nabr- leJII at.-peters.burskll 1 w.-tercspolsk!}. . вееп komedya sielaka J. Blizi6skiego. 
yczaj доЬгу popyt miaty рарiю'У kolejo- wano. Cukier, 861 i рош:! utrzymujlj, SIO , . Zgr.оmаd~еп,е akcyonaryusz6w kolel nad- (-) Z teatru polskiego. Nie olOylono si\! 

W~. Placono za kursko.kijowskie 317'/._ w cenie bez z~iany. Olej. konopny Qwiezy I wl~lanskl~J ,zwоlапеш zostalo до Peterabur- twier~,,~, "е gdyby р. :r'exel. wystawil Ьуl 
318'/., ха rybibskie 85%-861/. г" za -са- га. 6, вlопесzшkоwу slodkl га . 6,50. 1.6j :ga па dZleu 26 maJa. wсzе§шеJ operetk~ "Rlp ·Rlp," odegranq. 
гусу6sюе 120 '/.:-]~1. г. МНу §wiezy pierwszorz~ny 54 г. I W .Lublinie па przedmie§ciu Piaski ро- P?r~z pierwsz~ w pi"tek, straty jego, .ро· 

Z gl!i1dy be/·{l1lsk.'eJ. donosz!} pod dniem J!}etale i w~giet k1mieпny. Z Szllj,zka. wstaJe nowy mlyn parowy. шеSlOпе w c1llgu sezonu, bylyby о wlele 
21 maJa. рrzуgп\)ы�ше,' ~t6re od pewnego Gбгпеgо donosz, pod dniem 20 D1aja. Нап- I W Nietulisku, w opatowskiem za!oiono mniejsze. Dawno nie аlуаzеli~шу operetki 
czasu zn.owu opaoo\Val? g!eld~ , а dzi§ dO'1 del cynkiem suгоwуш rozwijal si~ w tygo- fabryk\! cementu. ' (nowej), kt6гaby odZlIaczala ai\! muzyk,. 
~1:owadzllo ~o znpel~eJ шеmаl bezczynno- dniu. ubie.glyro nieprawidlowo, przy usрозо.' Nafta rosyjska \V wielkiej iIo§ci przybyl а. ~k wdzi~znll i lekk!}, О!а1. ~re§~ilj, zajmu. 
5Сl! pochodzl .w CZ\)~CI Z teJ przyczyny, :!e/blenl1l шеzdесуdоwапеш. Wyborowe ga. w [усЬ dniach do Fiume. Jlj,CIj,. Rlp (р. Bandrowskl) wle§nlak, utrzy-
dZl.~ osta teczDle. ша l'ааа zWIq.z~o,:"a zatw!el'- tunki byly ргzеdmiоtеш wi~kazycb stosun-I muj,.cy si~ z polo,,:ania, 1!1'6:!ni~k ргzуt~ш, 
dZlc podatek gleldowy. G16wDle Jednak J езt( kowo obrot6w, ale zbyt innycb marek ро. ale wesoly СЫОРlес, . Dlenawldzo'lY Jest 

siiCieszy6), b~dziemy шiеli resurs~ / Ь\!. 6, ale najmniej о 12 tysi~cy гаЬН, аlЬо tei I [ет. Zdawalo si \), "е wszyatko gotowe, а. до woli·, "poznaj, uim pokochasz", "nie 
dziemy mieli resuг... poprzestaticie па przytulku skromniejszym, gdy przyszlo do rzeezy/ zacz~ly si~ wyla· wierz gVbie, po16i па "~Ыe", slоwеш ca.ly 

- А pienilldze па nill macie? nawet radzilbym to ostatnie, inllczej то- niac гоzшаlte trudno§cl. Jоwiаt8Ш rozkosznie u§miecbni~ty, wdzi~czlI-
- Jeszcze nie. Ale Ь\)dziешу mieli 6000 :!ecie utknllC w polowie drogi... Zabobonnym nie jезtеm. Tomaszom nie- су ai~ miIe, spaceruje Ш; [о pomi~zy wier· 

z 20 akcyj ро 300 rs. ' Rozmow\} powy"sz'l, podsluchanll па linii wiernym nie ufam, zawsze jednak wolalbym szami. 
- Tak, to со innel(o. Za te pieniq.dze А-В, pomi~dzy cukieruilj, р. Sztyblewskie- uslyszec, ze lokal па giпшazуum jui wY· То т; przypomina., jak te:! рuац br1a 

moina jui czego~ dokaza6!.. go i 'Viistehubego, podaj\J doslownie, nie naj\JOO, ie z jеsiеш'l rozpoczn, si\} wykla- sala teatralna па przedstawieniu .J oWlal-
- Na.turalnie, Ьо tez ыату zamiar doka· Ыог!}с za nill odpowiedzialno§ci. dy i [. d. akiego," kt6rego gl'al Rychter. 1 duroam 

zac i to nie czegos, a le wiele. Nаjргzбd сЬсе· Z mojej strony, jeieli wolno objawic Przypominam воЫе, :!е nitJdawno w je- воЫе, ,е ше widziаlеш ta.m owych azcze-
ту utrzyma6 resurs\) nasz!} "па stopie ро- 8kromne zdanie - przeciwko urz!}dzeniu ka· dnej z kronik tуgоdшоwусh wyraialem sit; rze laknq.cych jIJzyka polskiegol Niеша 
waznej i pozytecznej, odpowiedniej godno- pitalu olJrotowego nie тат zarzut6w "а- z wielkiem uznaniem dla obywateli, ,а е· pomi~zy niroi ta.kich, kt6rzyby bogdaj ро
§с; noiasta i obywateli , zadawalniajqcej дпусЬ, ale со do zakladowego, zdaje mi si~ nergicznie prowadzonq. spraw~ gimnazyalnll. wierzchownie nie rozumieli naszej mowy, 
wszechatronne iyczenia" ... rzeczywi§cie cokolwiek zamalym. Ceni~ i о- Czy:!by т; przyszlo odwolywaC? Czyzby 6w chocia:! nill nie wladajl}.-a czyz mogll Ьу6 

- ОЬо! znaj~ zapal, z jakim wzi\)to si~ do prl<CY, 1IieokrzeA'any ра/'оЬек mial Ьу6 prognoaty· lepsze podr~zniki, jak :!ywe: teatr i kon· 
- А tak. Dlatego tez роstапоwiШmу - ale przedewszystkiem kredka w r~k\J! а. kiem jakich rzeczywistych ekaperyment6w wersacya ze znajomymi? Ot! i resuraa 

"еЬга6 z g61'y tak znaczny kapital. w6wczas rzeczywiscie то:!ету doczeka6 siO niefortunnych ? ... Byloby 00 nieladnie i Ьаг- przyohodzi шi па шу§l, kt6ra w tej mierze 
- АЬа... pozlldanej геsш·ву. dzo slDuLno. Wierz~ jednak, ze oba.wy te poloiycby mogla niemale za.slugi. Zresztll 
- W!asnie. Wynajmujemy dODl Z ogro- А giшпаzуum? i cokolwiekby w nich prawdziwego bylo - i podr~zniki drukowane przyda6 ai~ nlOgll 

dеш, kaielllY go przeksztalci6... ~zecz dzi\vna. Gdybym Ьуl zabobonnYIl1 ... wszystko Z wiц.tгет uleci, ze kilku obywa· i konkura dobry - ые p\"ledewszystkiem 
- Doprawdy? Ргzурошiпаш воЫе ow!! chwil~, gdy pг~y- [еН zdrowo па rzeczy patrzllcych wystar- niech widz\! jakie§ jawne dowody tych do-
- Oczywi~cie, тuЩту go przeciez zasto- niesiono до redakcyi wiadomoAl: о pozwo, czy, а:!еЬу powziq.c energicznlj, iшсуаtуw\) ЬгусЬ ch~i ze strony IIaszych wap610by' 

so\Va6 do wszecbstronnych wушаgati . Urzq- leniu па otwal'cie gim>lazyum. KI'onikarz w doprowadzeniu do kotica dziela, skoro wateli-nie wierz~, а:! zobaczo. А еЬуЬа 
dzашу czytelni~, ргху niej gabinet konfe- соdziеппу jq. redagowal, redakOOr гоЫl do- juz ргzезzkбd powa.znych niema. Przys!o- nikt nie wlltpi, "е uwierzyc ijеsteш got6w 
rencyjny, d .. lej выоп i buduar damski, 1'0 ' piski, g16wllY re\Vident poprawial, kre~lono, wie m6wi, ze tylko аег odkladany jезt do· а temsamem i zobaczy(:. . 
koje dla pan6w do gl'y w karty, do pale- рпегаЫапо, przywracano wykl·e§lone i le· Ьгуш. На! а moze tez w iatocie zшiепi!о aifJ 
nia, saJO bilal'dowll, jadaluiO z bufetem, gar- • dwie w godzin~ zalatwiono rzecz, wymaga- Slyazalem niedawno, :!е tutejsi obywate. со w powietrzu?... 8& pewne poszlaki ро 
derob\)... j'lClj, ргасу kilku шiпut. Nie wiod~o si~ ja- le niekt6rzy, пiешсу, majq. zamiaI' uczyc ai~ temu. 000 1.6dz, ta. fabryczna, sztYWO!l, 8 

- Со? со? ko§. 'Vreszcie artykul Ьуl got6w, ale za- polskiego j~zyka i w [уш celu azukaj, pod· wiorat dluga 1.6di zaczyna poetyzowac ... 
- То jeszcze nie wszystko. B~dzie tak- ledwie zloi:ono go w drukarni, gdy lJШ'О' г~сzпikбw dobrych. Jeduo z рiзш warszaw· \V promieniu jej niedalekim odezwal ait; па· 

ze aalon l'ecepcyjoy i muzyczny z forte- !Jek 1IieokrzesllnY ошаl :!е go nie гоzзура!. skich rzucHo nawet ту§l konkursu па pod· \vet poczlltkujqcy talent kошеdуорisагski, 
рiапеш ol'az заlа balowa. Ryczattem okolo Szсz~~сiеш, sk06czylo si\! па rozrzuceniu r\!cznik tego rodzaju. Сху rzeczywi~cie з" kt6rego pierwazy рlбd Ьуliloу~шу jui wi· 
15 do 20 wspaniale urz'ldzonych kошпаt ... kilkuna.stu czcionek z szarego kotica, kt61'e u 11/1В obywatole - пiешсу, la.knIlC,)' mowy ifzi eli па scenie teatru letniego, gdyby nie 

- Z B 6,000 rubli? trzeba bylo zlo"y6 па nowo i zn6w рорга· polskiej? А gdziez oni? Dawajcie lСЬ, nie· slota. Nie koniec па tеш. \У ааlllУIl1 0-
- Nieinaczej. KoDIisya orzeHa, ie tyle wic. Кiedy juz wiesc ogloszonlj, byla и/'Ы cbaj usсiskаш serdecznie ka:!dego i prze· to §rodku miasta wiejl) jakie§ роехуе. 

potrzeba. et отЫ, sроtуkаш si\j z pewnym ionatYII1 i pl'OSZ~ za afront, Ногу illl WУГZlj,dzilеш w Ohodzll gluche wie§ci, Ze. w ~сШе zашkni~. 
- А jest w t ej komisyi dekorator i Ьи· dzietnym, kt6rego wysylanie dzieci ГО na- oatatniej kroDice posqdzaj~c ich ze, "nie tem k6lkn mlodziezy, amator6w aztuk pi~· 

dO~~I~zy~ -!ei:eli nie, to ich zapro§cie i za· uk~ do Piot~ko~a, to do Warszawy, nie· uшiеjq., а nauczyc si~ ше chClj,". M6j knych, wesрбl z kilkoma. artysta.mi, zawi,
CZDlJCIO obllCzac па. nowo, ,Ie wam potrze· malo koaztuJe 1 pytam go, czy [е:! bal'dzo Boie! J ak tei: to czlowiek omylic si'J тО' zal ai~ konkordat, па roocy kt6rego ро lа
Ьа. Ja, stary emeryt, tetryk роtrозz~, wy- si~ сiеэzу z wiаdошо~сi . ze. W chwili tej lzy plyn~ т; do oczu, tach tylu а tylu, шаj,. si~ zej~c шт а tam 
czekuj~ tej геsш'Sу, jak deszczu kania, ые - Panie - odpowiada zapytauy - nie (ata.ra poIska wada, rozczulae sifJ nad la· i przedstawi(: P08~P, ргаСII :tdobyty. Spi
jezeli b~dziecie budowa(: zalOki па Jodzie, I uwierz~, aZ zobacz\). Znam ja пазхе mia- аа czem), а w mуШ stajl}. rozmaite przy- !aano akt, IIkreslono' kil1i:a 'aforyzm6w, pod
to kl&шаm uni:!еше I Postara.jcie siV nie 0 1 steczko, bylo jui tak z niejednym projek. 8lowia, jak "zjesz beczk~ аоН, nim poznaaz pisano wl8.8nor~znie i - nie wypiOO przy 
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Uwal{a . . Połqczone farbie~'nie z d~ka~- ono wynikiem niepewnych stosunków polio' zostawiał wiele do źyczema. Wyroby z cyn- Kronika Łódzka. 
maml, albo prz~dzalnle z tkaimami, tycznych .• Pol. Oor.· otrzymała wiadomość ku i ołowiu obudzajlj, znowu wi~cej zainta-
zarachowaliśmy do jednej lub drugiej z Londynu pod dniem 17 b. m., źe zbro- resowauia, lecz ceuy ich nie mogą, si~ pod-
kategoryi, dajqc przewagI) przerobom jenia armii i marynarki wstrzymaue wów- nieść, ponieważ ceny metali surowych SIl (-) Czytelnicy nasi otrzymywać blldą, po
dalszym, t. j. tkalmom nad prz~zal- czas, gdy pomi~y lordem Granville'lIl i nizkie_ Tańszy cynk można bylo nabyć CzqW8Zy od dma. dzisiejszego, w każdy dzień 
niami i t. d. a.mbasa.dorem rosyjskim Staal'em na.stllpiło niżej 26 m., lepsze marki notowano nomi świqteczny dodatek powieściowy w osobnej 

Otóż ilość rozmów fabry k rozpada. sill porozumienie w sprawie granicznej, podjłT nalnie po 26.40-26.60 m. Na targu su. odbitce, formatu ksilłżkowego. Pierwszy 
w spos6b .nast~pujqcy: to na.powrót, przekonawszy się, że rzqd ro- rowca utrzymuje się usposobienie ospałe, arkusz powieści .Zakładnik losu" dolqcza-

miesi~emi. d.i.Dnie syjski nie zatwierdzi tego porozumienia w ruch spokojny, bez znaczniejszych waha.ń my do numeru dzisiejszego. 
razy razy pierwia.slkowej jego osnowie. Odnośua de· cen. W lepszych stosunkowo warunkach (-) Redakcya "GłoIÓW kościelnych," t sma 

a) przędzalnie m6wiły 2,356 78.6 pasza przysłana z Petersburga, nie odrzuca znajdował sill surowiec bessemerski. Cena ewangelicko.luterańskiego, których wy awClł 
b) tkalnie ,,5,000 166.7 wprawdzie tego porozumienia, w wielu je- surowca pudłowego wynosi 4.60 m., nomi. i redaktorem jest pastor Angerst~in, prze-
c) farbiernie " 1,276 42.5 dnak punktach wnosi pewne zmiany i uzu- nalnie notowano nawet wyżej; za surowiec niesionlł zosta.ła z \Viskitek do Łodzi, uli-
d) dl1lkarnie 688 22.9 pelnienia, które wymagajll nara.dy ze stro- • lany zlłdano 5.40-5.60 m., wyjątkowo na- ca Dzika, dom H offmana. 
e) inne fabryki " 4,392 146.4 ny rzqdu a.ngieJskiego. Przedewszystkiem I wet drożej. Poprawę oka.zuje targ żelaza (-) Krzycz%ce nadufycia. Od pewnego cza· 

chodzi o linill granicznIl, kt6r1l gabinet 1'0, walcowanego, niekt6re wyroby były przed- sn osoby niezadowolone z powolnego biegu 
Hazem 13.912 457.00. syjski chciałby widzieć po stronie Zulfika- miotem wi\)kszycb obrot6w. Najwi~cej zle. sprawiedliwości w Łodzi, unikaj'} forum 8/ł-

Każdy aparat byl w użyciu przeci\)· ra i pomiędzy Murghabem i Khoja Salech, ceń otrzymano na żelazo sztabowe, handlo- d6w pokoju przez sztuczne uzyskiwanie fo· 
ciowo: cokolwiek bardziej na południe. NasŁ\lpnie we, tudzież na blachy używane w handlu. rum pobliskicll sądów gminnycb. W tym 

a) w przlldzalniach dzienme r azy 6.4 wspomina depesza o obecności oficerówan· Przedmiotem rozległych obrotów były r6- celu, albo symulacyjnie odstępują zobowilJ,' 
b) w tkalniach "" 11.9 gielskich w Heracie, co według zdania Gier· wnjeż wyroby profilowane, żelazo klItowe o zania osób Ll"leeich osobom zamieązkałym 
e) w farbiarniach " li 6.1 &a, może doprowadzić do zajść smutnych, przekroju T., szyny O rozmaitych profilach, w jurysdy.kcyi s!łd6w g~!nnl:cb, albo '!' o· 
d) w drukarniach "" 5.7 w tym rodzaju, jak w Pendżehu. W dal- używane w kopalniach, wreszcie szyny ko- sob~ch lD1e~zkanców .teJze Ju~ysdykcyl .zJ:' 
e) w innych fabrykach" ,,4.1. szym ciągu m6wi depesza o misyi rosyj- lejowe i progi. Płacono za żelazo sztabo- skuJIł fikc,YJnych s~hdar~ych por~zyCleh, 
Czy i jakI), stosunkowo użyteczność przed. 8kiej w Kabulu, jako o rzeczy po:!ądanej . we 10.60-10.75-11 m., za blachy ordy- kt6~zy .staJIł w sądZIe gmlD~lim! dług przy-

stawiajq telefony w naszem mieście, nie- Sama granica nie będzie tu przedstawiać naryjne 14.50-15 m., za wlborowe 16- z~aJIł l tym s~osobem umoz lWlaJą, wlel'zy' 
chaj odpowiadają mozolnie zebrane powyź- willkszych trudności, lecz dwa pozostałe 17 m. Na targu węgla kamIennego pano- ~Ielom . rzeczywIstym czy mn~erua,!y!'l , wy
sze cyfry statystyczue z pierwszego roku punkty mogił stanowić powaźnlł przeszkodę. wał w tygodniu ubiegłym spokój. J uz z Jedname wyroku ocznego, naJczęściej tym-
działalności towarzystwa. Na misYIl rosyjską w Kabulu i na odwoła- końcem miesiąca poprzedniego zmniejszył czasową egzek~cyą opatrzonego. Taka pro< 

J. Ala1'ch/IJi118Iti. me oficer6w angielskich z Heratu, Anglia w si \) znacznie zbyt grubszycb gatunk6w, w ce~ura pozb~W:la skazan~go na zaplaŁ\l dlu-
_ __ _ żaden spos6b zgodzić sil) nie może, nie chClłc cZllści także węgla orzeszkowego. Ceny zmka .w~el~leJ m~źnoścl obrony, co w~ęcz 

utracić reszty powagi swojej w Afganista- trzymajlł si~ słabo. sprz~clwla Sll,l ~aul1arom prawodawcy: ZJazd 

SpraWOZdanl'a targowo nie i szkodzić Indyom. W każdym razie, slldz~6w pokOJU okr~gu w~rs~"awsklego, u· 
~. nie chodzi tu właściwie o żlldania, lecz ra. kr6C1ł .te krzyczlłce .naduzyCla, wydaws:y 

czej o propozycye, przy których rząd rosyj- PRZEMYSŁ I HANDEL. poleceme sqdom g~lDnym rozpatrywania 
Gielda lJetersbu1'8ka w dniu 19 maja. ski zapewne nie zechce siO upierać, przy- I tych tylk~ spra~, kt6r:e z mocy u.stawy po· 

N a tutejszym targu panowało usposobienie najmniej w obecnej chwili. W małym za- Warszawa. Przygotowania do iarmarku st~powa~la .cywllnego I~ podlegaJ Ił: p'an~-
bardzo mocne. Pierwszorzędny papier ban- kresie rozpoczęła sill już na giełdzie tutej. wetnianego w tych dniach będ'ł ukończone wIe sędzIowIe . pokOJU una.sta ŁO~Z1 WIDm
kiel'Ski można było z łatwością na.być po szej regulacya. końcomiesięczna i wskutek i kancelarya banku polskiego zacznie nie- by, w~bec Jawnego obchodzenia pra~a 
24"f .. i 243

/ . na Londyn, 208 na Berlin i tego trudniej cokolwiek o pieniqdze. Dy- bawem przyjmować Z8.m6wienia na dziel" przez !t~znyc~ po~qtnych doradc6w, trap~'ł' 
257 l. na Paryż. Weksle drugorzędne i tra- skonto prywatne podniosło siO dziś o l/a p. zawę zagr6d, na pomieszczenie owiec Słuźll- I cych. miasto I ~kohcę, .wYJednać ,Podobn'ł m· 
ty wywozowc6w, oddawano po 24'/ ", na NaJlepsze weksle dyskontowano po 2'/ proc.; cych, oraz na kom6rki, przeznaczone do strukcyO. od ZJazdu .plOtJJ<owsklego do Sił' 
Londyu, po 206'/ , na H amburg i po 256 za pieni'łdz na cele regulacyjne placono przechowania żywności i utensyli6w do ob. dów gmlDny~l~ tego z okt-~J,[u. 
na Paryż. Na targu papierów publicznych 3"!.- 3% proc. R eport od nowej pożyczki sługi tych zwierzą,t. Opłata za szopO wy. (-) ~radzle~. W oficyme pewnego domu 
obroty były ożywione, usposobienie mocne. rosyjskiej wynosi 62-55 fen. nosić blldzie 18 rs., za komórko 31's., za. przJ: ulICY PIotrkowsk ieJ. skradZIOno one· 
Bilety bankowe i pożyczki wschodme utrzy- Targi petersbu1'Akie w dniu 19 maja. oddział pod utensylia 6 rB. na cały czas gdaJ zegarek. złoty z tak'ł l. d~wlzkll, 40 r •. 
mały się przy cenach dawniejszych. Pożycz- W czasach ostatnich tutejszy targ zbożo. trwania jarmarku. got6wklł, paple.!'y wartośCIU\Ve I gl!.rderobll-
ki premiowe pierwszej emisyi nabywano po wy był dosyć ożywion" Z ar6wno pszeni- p d' . ł D' 'ki . k ' d razem wartośCI 600 rB. Jednego ze wsp61-
2211/ r drugie; po 208" obie WI'"" o . k ' . . ". o wyzszeme c a Zlenni rosYJ s le o- nl'ko'w kradzl'eży schwytano 

. . , J Ol .- p' ca, Ja zyto I OWIes CIeszyły Sll,l popytem. noszą iż cło od blachy żelaznej i stalowej . 
drożały o l r. 75 kop. Wielkiemi partya.. Ruch zwiOkszył siO widocznie do czego nie- d ' ż b ć 6 k ł ' d (-) Benefis p. Korczaka., młodego aman· 
nIl' nabywano papl'ery bypoteczne Za me- > , po wy szone y ma o op. w z oCle o ta naszeJ' cen odb...1 z·le SI' A 'r d 

. małO przyczyniły sil) lepsze wiadomości z puda; cło od żela.za i stali w kawałkach . s y, . 'i'" . ~ we • . 0 o, w 
• "czue lIsty zastawne towarzystwa wzaje. ~rgów zagranicznych. Z otwarciem żeglu- o 18 kop. w złocie, wreszcie cło od drutu letmm teatrze Sellina. : MIeliśmy kIlka. Ta-

ego kredytu ziemskiego, płacono 143 r., gl zacz- ł rozwiJ'ać siR wyw6z zboża Psze- . d . pod ż b ć _, d zy sposobność podnOSIĆ zalety pana Kor-
kredytowe 88 '/ 88'/ 0; Ch kk' 11 Y • mle zlanego wy szone y ma lU< ok ' . . ł t - • 

• - • O' ar ows le nicy se,ksonki starej sprzedano dziś 2 800 3 bl' ł' d d cza a - slJ, melD1: CIąg a, wy rw ... a pra.ca, 
y zastawne nabywano po 96'/.-963/ .. czetw. po 10.80 rs., a bołagowskie ' z' od- ru I w z ~Cle o ~u a. .. pojmowanie rzeczy właściwe, świadczlłce o 
egrodzko·samarskie po 96'/. , wileńskie staWił do Rybińska 8,000 czetw. oJ 8.35 - Bezpośredma komumkacya: ~rogl tutejsze IDteligencyi młodego artysty, a na.dewszyst-
940;.. Akcye prywatnych bank6w han· 8.40 rs. Przy koucu ofiarowano ia sakson- lewego brzegu WIsły: ,!.-wledenska, w.-byd- ko skromność w ocenianiu zdolności wła
wycn miały znow u wielu nabywc6w. Pła· kO 10.50 rs. bez work6w Żyta s )Tzedano goska o~az fa.bryczno-łodzka weszły w bez· snycb. l::Slł to warunki, które czogtokroć 
'o za akcye banku dyskontowego 554 i 2,000 czet';'. na czerwi~c po 7.16 rs. i pośrednią k?m~D1kacyę t?wa.rowlł z p6łno. prlldzej. d?prowadzajlj, do .celu .a~iżeli ta· 
; r ., banku międzynarodowego po 396'/. 21,000 czetw. z odstawą do R bińska .) cno·zachodmeml drogami Ce~arstwa: w.' I~ut WIelkI przy zarozumIałośCI I ma.rze· 
banku r osyjskiego dla handlu zagrani- 6.66 bez worków. Owsa symbirsJiego spr!. p~tersbursklJ"ryz~o.dynaburskll .1 dynabur~ko- Ulach bez pracy. Życzylllypanu K. jak-

Iego po 304, 305 i 306 r., banku wołzko· dano 5,000 czetw. po 5 rs. Siemill lniane wltebsk'ł. ~ krot~e też ~podZ1ewan~m Jest najlepszych sukcesów z beuefisu, który od
mskiego po 410 r. Akcye czarnomorskie bez ruchu. Lnu sprzedano 10,000 pud. o wprowadzenie tat.klChże oezpośrednlCh sto- znaczył dobrym wyborem sztuki;- granym 
bywano po 710-712 r ., akcye towarzy. 65.50 rs. pud. Z a włókna luiane ofia;o- su.nków dla przewozu. towarów mlOdzy ko- blldzie "Pan D amazy," pełna Ul'oczych 
va "Kaukaz· i .Merkury" po 400 r. Nad- wano bez zmiany 46 rs. Konopi nie nabl- leJIł st.-peters.burską I w.-tercspolsk!}. . scen komedya sielaka J. Blizińskiego. 
yczaj dobry popyt miały papiery kolej 0- wano. Cukier, s61 i potaż utrzymują SIO , . Zgr.omad~e",e akcyonaryusz6w koleI nad- (-) Z teatru polskiego. Nie omylono sill 

W~. Płacono za kursko.kijowskie 317'/._ w cenie bez z~iany. Olej. konopny świeży I wlślanskl~J ,zwołanem zostalo do Petersbur- twier~ą~, że gdyby p. :r'exel. wystawił był 
318'/ .. za rybi6skie 85'/.-86'/. r., za -ca- rB. 6, słoneczmkowy słodki rs. 6.60. Łój : gil na dZlen 26 maja. wcześnIej operetk~ "Rlp ·Rlp," odegraną 
rycyńskie 120 '/.:-1~1. r. ż6łty świeży pierwszorz~ny 64 r. I W.Lublinie na przedmieściu Piaski po- P?r~z pierwszJ: w piątek, straty jego, .po· 

Z gl!ildy bertl1lsk.'eJ. donoszą pod dniem J!Jetale i w~giet k1mienny. Z Szlązka. wstaJe nowy młyn parowy. nieSIOne w CIągu sezonu, byłyby o WIele 
21 maJa. Przygnębleme, ~t6re od pewnego Górnego donoszą, pod dniem 20 maja. Han- ' W Nietulisku, w opatowskiem załoźono mniejsze. Dawno nie słyszeliśmy operetki 
czasu zn.owu opanował? g!ełdę , li dziś do· I deI cynkiem surowym rozwijał si~ w tygo- fabrykll cementu. ' (nowej), któraby odznaczała sill muzyk!} 
~I:owadzllo ~o zupeł~eJ memal bezczynno- dniu. ubie.głym nieprawidlowo, przy usposo.' Nafta rosyjska w wielkiej ilości przybył a. ~k wdzi~zną i lekk!}, o~az ~reś~ią, zajmu. 
ŚC1! pochodZI .w CZęŚC I z teJ przyczyny, że/bienIU U1ezdecydowanem. Wyborowe ga. w tych dniach do Fiume. JIlClł. Rlp (p. BandrowskI) WIeśniak, utrzy-
dZl.ś ostateczme. ma rada zWląz~o,:"a zatw!er- tunki były przedmiotem większych stosun-' muj!}cy si~ z polo,,:ania, 1!1'6:!ni~k przyt~m, 
dZ lć podatek gIełdowy. Główme Jednak Jest( kowo obrot6w, ale zbyt innych marek po. ale wesoły chłopiec, . menawldzolly Jest 

sięcieszyć), będziemy mieli resurs~ I bil' 6, ale najmniej o 12 tysięcy rubli, albo teź I tem. Zdawało się, że wszystko gotowe, a. do woli·, "poznaj, uim pokocha.sz", "nie 
dziemy mieli resur... poprzestańcie na przytułku skromniejszym, gdy przyszło do rzeczYI zaczllły si~ wyła· wierz gVbie, poł6ż na zllbie", słowem ca.ły 

- A pienilIdze na nilł macie? nawet radziłbym to ostatnie, inllczej mo- niać rozmaIte trudnośCi . Jowiat8/U rozkosznie uśmiechnillty, wdzi~czlI-
- Jeszcze nie. Ale będziemy mieli 6 000 żecie utknąć w polowie drogi... Zabobonnym nie jestem. Tomaszom nie- cy si~ mile, spaceruje mi tu pomi~zy wier· 

z 20 akcyj po 300 rs. ' Rozmowl) powyższą, podsłuchanlł na linii wiernym nie ufam, zawsze jedoak wolałbym sza mi. 
- Tak, to co innel(o. Za te pieniądze A-B, pomilldzy cukiernią p. Sztyblewskie- usłyszeć, że lokal na ginmazyum juź wy· To mi przypomina., jak też pusŁlł była 

można juź czegoś dokazać!.. go i WiisŁehubego, podajll dosłownie , nie najllto, że z j esiemą rozpoczną, sil) wy kła- sala teatralna na przedstawieniu .J OWI al-
- Na.turalnie, bo też mamy zamiar doka· bior!}c za nią odpowiedzialności. dy i t. d. skiego," którego grał Rychter. I dumam 

zać i to nie czegoś, ale wiele. Najprzód chce· Z mojej strony, jeżeli wolno objawić Przypominllm sobie, że nitJdawno w je- sobie, źe me widziałem tam owych szcze-
my utrzymać resursę naszl! "na stopie po- skromne zdanie- przeciwko urz'ldzeniu ka· dnej z kronik tygodmowych wyrażałem sit; rze łaknących j\)zyka polskiegol Niema 
ważnej i pożytecznej, odpowiedniej godno- pitału obrotowego nie mam zarzut6w ża- z wielkiem uznaniem dla obywateli, za e· pomi~zy nimi takich, kt6rzyby bogdaj po
ści miasta i obywateli, zadawalniajqcej dnych, ale co do zakładowego, zdaje mi się nergicznie pro wad zon I), sprawę gimnazyalną. wierzchownie nie rozumieli naszej mowy, 
wszechstronne życzenia" ... rzeczywiście cokolwiek zamałym. Cenię i u- Czyżby mi przyszło odwoływać? Czyżby 6w chociaż nią nie władajlJ,-a czyż mogił być 

- Oho! znaj~ zapał, z jakim wzięto sil) do pracy, nieokrzesany pa1'obek miał być prognosty· lepsze podr~zniki, jak żywe: teatr ikon· 
- A tak. Dlatego też postanowiliśmy - ale przedewszystkiem kredka w rllkl)! a. kiem jakich rzeczywistych eksperymentów wersacya ze znajomymi? Ot! i resursa 

zebrać z g6ry tak znaczny kapitał. w6wczas rzeczywiście możemy doczekać si~ niefortunnych ? ... Byłoby to nieładnie i bar- przyohodzi mi na myśl, która w tej mierze 
- Aha... pożqdanej resursy. dzo smuLno. Wierz~ jednak, że oba.wy te połoźyćby mogła niemałe za.sługi. Zresztlł 
- Właśnie. Wynajmujemy dom z ogro- A gimnazyum? i cokolwiekby w nich prawdziwego bylo - i podr~zniki drukowane przydać się mogił 

dem, każemy go przekształcić... ~zecz dziwna. Gdybym był zabobonnym ... wszystko z wia.trem uleci, że kilku obywa· i konkurs dobry - ale pl"ledewszystkiem 
- Doprawdy? Przypominam sobie owI! chwilę, gdy prq- teli zdrowo na rzeczy patrzlłcych wystar- niech widzll jakieś jawne dowody tych do-
- Oczywiście, musjmy go przecież zasto- niesiono do redakcyi wiadomość o pozwo· czy, ażeby powziąć energiczną, imcyatywl) brych ch~i ze strony lIaszych wspóloby· 

sować do wszechstronnych wymagań. Urzq- leniu na otwarcie gimnazyum. Kronikarz w doprowadzeniu do końca dzieła, skoro wateli-nie wierz~, aż zobaczo. A chyba 
dzamy czytelnię, przy niej gabinet konfe- codzienny jl), redagował, redaktor robił do- już przeszkód powa.żnych niema. Przysło- nikt nie wątpi, że uwierzyć ijestem gotów 
rencyjny, d .. lej salon i buduar damski, po· piski, gł6wny rewident poprawiał, kreślono, wie mówi, że tylko ser odkładany jest do· a temsamem i zobaczyć. . 
koje dla pan6w do gry w karty, do pale- przerabiano, przywracano wykreślone ile· brym. Ha! a może też w istocie zmieniło siO 
nia, sallJ bilardową, jadaluię z bufetem, gar- • dwie w godzin\) załatwiono rzecz, wymaga- Słyszałem niedawno, że tutejsi obywate. co w powietrzu?... Są pewne poszlaki po 
derobę... jąClł pracy kilku minut. Nie wiodło się ja- le niektórzy, niemcy, mają zamiar uczyć si~ temu. Oto Ł6dz, ta fabryczna, sztywna, 8 

- Co? co? koś. Wreszcie artykuł był gotów, ale za- polskiego języka i w tym celu szukają, pod· wiorst długa Ł6dź zaozynll poetyzować ... 
- To jeszcze nie wszystko. Będzie tak- ledwie złożono go w drukarni, gdy 1Ja1'o. r~czników dobrych. Jedno z pism warszaw· W promieniu jej niedalekim odezwał sit; na· 

że salon r ecepcyjny i muzyczny z forte- bek nieokrzesllny omal że go nie rozsypał. skich rzuciło nawet myśl konkursu na pod· wet poczlltkuj'łcy talent komedyopisarski, 
pianem oraz sala balowa. Ryczaltem około Szczęściem, skończyło sill na rozrzuceniu rlleznik tego rodzaju. Czy rzeczywiście slJ, którego pierwszy płód bylillyślIlY jul: wio 
16 do 20 wspaniale urządzonych komnat ... kilkuna.stu czcionek z szarego końca, kt6re u 1I11S obywatele - niemcy, /a.knlłc'y mowy dzi eli na scenie teatru letniego, gdyby nie 

- Z II 6,000 rubli? trzeba było złożyć na nowo i zn6w popra· polskiej? A gdzież oni? Dawajcie Ich, nie· słota. Nie koniec na tem. W samyll1 0-
- Nieinaczej. Komisya orzekła, że tyle wić. Kiedy już wieść ogłoszoną była urbi cbaj uściskam serdecznie każdego i prze· to środku miasta wiej!) jakieś poezye. 

potrzeba. et orbi, spotykam się z pewnym żonatym i proszę za afront, który im wyrządziłem w Ohodzą głuche wieści, że . w ściśle zamkni~. 
- A jest w tej komisyi dekorator i bu· dzietnym, kt6rego wysyłanie dzieci ro na- ostatniej kronice posqdzając ich że, "nie tem k6łku m/odzieży, amatorow sztuk pi~· 

dO~~I~zy~ .:reżeli nie, to ich zaproście i za· uk~ do Piot~ko~a, to do Warszawy, nie· umieją, a nauczyć się me chClł" . M6j knych, wespół z kilkoma. artystami, zawią,
CZD1JCIO oblIczać na. nowo, Ile wam potrze · mało kosztUJe l pytam go, czy też bardzo Boże! J ak też to człowiek omylić si~ mo· zał si~ konkordat, na mocy którego po la
ba. Ja, stary emeryt, tetryk potroszę, wy- się cieszy z wiadomości. że. W chwili tej łzy płyn~ mi do oczu, tach tylu a tylu, maj!} sili zejść tam a tam 
czekujfJ Łej resill'Sy, jak deszczn kania, ale - Pl!.nie - odpowiada zapytany - nie (stara polska wada, rozczulać sifJ nad la· i przedstawić pos~p. praclł "dobyty. Spi
jeżeli bfJdziecie budować zamki na Jodzie, I uwierzę, aż zobaczę. Znam ja nasze mia- da czem), a w myśli stajlJ, rozmaite przY- l sano akt, IIkreślono' kilka 'aforyzm6w, pod
to klllmam urużeme I Postara.jcie siV nie o I steczko, było już tak z niejednym projek. słowia, jak "zjesz beczk~ soli, nim poznllsz pisano wła.anoręcznie i - nie wypito przy 
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oblwatelskiej w Warsza.wie duia 23 maja. ! ш emi'1i 69.60.4'/, pozye.ka • 1880 ,. 79.80. 6'/, .Na wystaw~ zachety sztuk pi~knych nа- 1':11 .... ~a\vn. 1'O!IYJ'~. 89.76. kUpollY ""Ino 822:00. 
desz1y: "Krzysztof КоluшЬ" Бго"ikа i W е1 t- UOOг::~~~ .&~;'b::k~ ~:~~~·w~~·~8.~~d/ heimera »Antoniusz i Кleopatra». аkОnЮw.gо 77.60. дг. z.L war ... wied. 214.76; ak· 

суе kredytowe auJtryaalo.e ~4.71, najoowsu poz)'czk.a. ro.yj.ka 93.60. 6% ,.п\о ,osyj.ko 107.00. d)'ВkОUЮ 
4°1о, prywat.ne 21/, 010' 

TELEGRAMY. 
Pelersburg. 22 maja. Z powodu Uumne

go wydalania роддаnусЬ rosyjskich polskiej 
narodowo§ci z Prus i Poznanskiego, zapy
tuje "Now. wr. :" ile wydalonych jезt 2У
dowskiego wyznania lub kгушinаlniе skоО1-
promitowanych? W kaidym ra.zie sprawa 
рошiеsz~zеniа wydalonych jest rzecz~ wa
zn~, poniewai w Kr61estwie Po]skiem i 
dzi& juz jest przeludnienie robotniczej lu
dno§ci bez zarobku, а рошnа:ia.niе cyfry jej 
nie byloby до zyczenia. Poniewaz wydale
nie niemc6w z Кr61estwa i Cesa.rstwa ze 
wzgl~6w politycznych jest niеmоiliwеш, 
przeto ~0\V. wr." doradza osied1a6 przy
bysz6w z Prus w gt~bszych prowincyacb 
Cesarstwa. 

Rzym, 22 waja. 'У Massawie i А.зsаЫе 
wybuchn~t tyfus epidemiczny. A.bisynia 
zbroi si~. Wojska kr61a J апа obsadzily 
graniczne przesmyki. 

Paryz. 22 шаjа. Traktat wypracowany 
przez kошisу~ konferencyjn~ w sprawie ka
nalu suezkiego, zawiera 14 punkt6w. Nad 
wykonaniem traktatu czuwa6 шаj~ przed
stawiciele pllnstw w Egipcie. 

Londyn, 22 шаjа. »Da.ily News" pisz,,: 
Mozemy zapewni6, :ie rokowania z Rosy" 
czyni~ рошу§lnе post4)PY' Obecnie zadne
go niеша powodu ;до przypuszczania, ieby 
mogly powsta6 niepokonane r6znice zda6 
pomi~dzy A.ngli" а Rosy~. Zupelna zgo
да wszakZe dot"d nie nastq,pila. 

Suakim, 22 maja. PozosWy tu oddzial 
woj.ka апgiеlskiеgо liczy 3,500 ludzi. 

Paryi, 22 шаjа. Wiktor Hngo uшаг1 
dzi§ popolndniu. Pogrzeb odb~dzie si~ ko
sztеш pa6stwa. Роеtз. liczyl lat 83. 

Londyn, 22 maja. Sekretarz Сгоsз o§wiad
czyl, ii rz"d nie zyczy воЫе pubIikowania 
dokument6w, odnoszqcych si4) до umowy 
lorda Dufferina z ешirеО1 A.fganistanu. р6-
ki uklady z Rозу~ nie zostan~ ostatecznie 
ukoftczon6. M6wi~. ze uklady о graniCf) ас
ganstщ Рl'zесщgn~ siIJ до drugiej polowy 
czerwca, а to дla. tej przyczyny, ze sir 
Lumsdeu, majq.cy ргzуjшоwа6 udzial w рег
traktacyach, przybIJdzie до Londynu dopie
го w dniu 16 czerwca. 

Paryz, 22 шаjа. Policyi tutejszej wydan~ 
b~zie 080Ьnа instrukcya, ze wzgllJdu па 

Londy", , 22 maja w polu.dnie. Коозоlе 9!,)l/a, 
pI'Wlkie.'I. kl>ulOle l()3J" . ' ureclrie kou. 16, r08fJ
ska pot. 2 1878 r . 93 1/2 i 4% reota zlota wOg. 
79, eJ1pak& 631/., baokn ottomaliskl.ego 11 I'. "llощ. 
Ilard! 111/., akcye uoalu .uezkiego 81 i spokojnie. 

War8l&Wa, 22 maja. Targ zuotOW)" PtJzenlc~ 
IIЩ.i ord. ---,p1tra i dobra 660- 690, biala 1-720, W)'bo,owo --750; ,у\о .. уЬо,.232 а. 610-626. 
§теd.ntе ----, w,dliwe --; Joczmien 2 i 4, фrо rzOdowy 202 11. 450-480; olVi.. 142 (1. 316-350. 
gryk .. 200 (J. 4.20-466, nepik letni ---, zlmowy 
210 (1. - - -, rzвpak riLpp~ ZlffiU\"Y 210 '1. --1050;groch ро1и)' 260fl. 6OO-600.ооkrоIVУ 260 (1.750 - 850. fазоl. 260(1. 1000-1100 k .• a ko, .. c. К .... 
jaglan& 130-145, joczrnienna --; olej rzepakowy 
-860, Iniao)' --900 kop. za pad. Do\viвziooo PSZ6-
ni01300, iyta 1,200, j~Оlщiеuiа 6Otc \-::а~ООJ gruchu polnego - korcy. 

Warsz.wI. 22 mal', Okowito 78'/, .akcy •• kop. 
ро 8'/o.t!toe"n_k garnca do wiаdrо100-ЗО7'/,. Hu,t. 
8.klad .za wia~ro k:op. 753 1-75Э", za gar. 245-2·17, 
~Z}'!-,kl za W18drO kop. 76Ь'-771, za garo:ec ko. p'"J.k :149- 251 (" dod. 00 wYBcbn. 2'/0). 

Berl i" 22 maja. Targ ZUOZ()W1. Рllztшt~ usp. 
dobre, w т. 1 58-1@5,ое.mj. 174JI .. ,uа mj. cz..174.s/., 
па CL Iр. 1741/. , па lp. aier. 177, па wтz... pat. 
182t парai.liзt. -. Zyt.o IlЗр. dobre, "'m.143-149, 
па mj. 1461/ .. , па mj. CZ. 14.91/., оа cz.. ip. 1491/ .. , 
па Jp. sier. 1611/2' па sier. wr.t.-, па wrz.. paz.lbl)1J , 00 pat. list. -. Jgczmi.il w m. 125-1Р5. Owi;' 
spokojnie, w m.136-165, па mj. 141, na. mj. Cz. 
I 4.01' .. , иа cz.lp. 137 1/J.' ua. lp. 8ier.136 1/2,na ,ier.wrz.-, 
па wrz. ры. 136. t:iroch ,varzeluy 147·205, ра.зte'fnУ 127-139. 01е; lnia.ny w 111. 52, rzepakowy w т. 
Ье!'. Ueczki Ы. Оk.оwiЮ \" Щ. I;es I;ec~ 4.4~ 

Szc.,cln, 22 maja. P8zeuica тоспо, w т. 170-174. ua mj. с.. 173,60. па с •. Ip. 173.69. ua 
wr •. pat. 181.50. 2.yto тоеоо. w m. 140--1 46. 
па щj. cz. 146.00, па C1Z. lp. 146.00, па wrz. ра:!. 
16:::.00. Olej n epak.owy озраlе, па mj. cz. 50.00. 
па Wl'z.. pat. 61.50. 8pirytus озраlе, w:rr: 4290, 
па mj. cz. 43.40, n8. Ip. aier.4.-1.6\), па sier. wrz. 
46.40 01.j .ka\ny 7.ы.. 

Londyn 21 та}а. Cukier Hawana N. 12 nomi~ 
паlniе 1 61/~. Cl!kier bota.ko;vy 161/11 тОСJlО~. Londyn. 21 maj.. Ta'g .bozowy. I'BZ.nica вро' 
kojoie, nomioalnie, przybyle ladlJ.nki ataLo, m,ka 
Ci~2;ko, inne 8rtyknly spokojnie, stale. od озюф 
tniego poniedzialko dowieziooo obcego ZbOZ3j psS&
nicy 33,880, j~z.mienia 880", OW8 .. ~O,300 kwr. ~a 
wylJl'zeZo ofiarowano dziВ 10 ladunk6w p9zewcYj destcz. 

Llv,rpool 21 maja. Sprawozdanie Pocz4t.kowe. I'rz)1'n •• cи\ny ol,гOl 7.000 001. Bta1e.j D'i. noy dowoz 8,000 001. 
Llv'rpooJ, 21 maja. Sprawozdauie koncowe. Obr6t 7.000 bel. ' tвgo па 8pekulac)'O ,wywoz 1.000 Ье1 Аmегуlиuiзka .pokojni •. Bu,aty BIa1_. MidduUjl а· 

merykaliвka na. lр. sier. 60/", па sier. '\\72:. 5("/1 41 
па wrz. pai. 6ft/bl ) па pai. liat. 521/121 па liзt . gr. 
5"/" р • 

Nevr·York, 21 та}а. Baweln& 11, w N. ()rlea.· 
nie 10110' OleJ 8оlпу raftoowauy 700/. A~l Test 7'/ •• w~'ilad_18, 7'/,. 8u,owy ol.j 8kaloJ 6'/,. Сег.у-8kaLy pipe lin. - d. 80 с. M~ka 3 d. 7Ь с. 
Czerwona plzenjt'.& ozima w т. 1 d.. 3'12 с., на mj. 
1 d. 8 0., nac~ J d.3'1. с., па Ip. 1 d. 5 со Kukttry. 
д.о (оо\,а) M'/t. Соlri., (fяi , refining Mnsco'Ed .. ) 4.90. Kawa (Ioi, Rio) 8.30. Utj (\УНеох) 7.25. 
Slonina 61/2' Fracht zbozowy 2'/,. 

'!'ELEGICj,lIIl1 YIEr.DO'''E. 

Z dniа 2ЧZ dni.23 

60; od р. J . Dob,an,o.,.8O n. 8. od р. J. ВасЬва ... 8. od р. В. Вos.obl.tta n. 4. razem n. 1.082 kop. бб. 
Z •• ту t_j "'1/dalkou>ano: р. '''iiat.ehub.mu .а przed.lawienle d_n. pгzв< О!'.,; niemiecq п. 360. 

Pozosta1o па rrec!. pogorzelcow rз. 782 kop. 65. 

KRONIКA 
KRAJOWA 1 ZAGRANICZNA. 

Gielda Warszawska. zашiегzоnе w dniu 24 Ь. 01. шаnifеstaсуе 2.,даоо. ko"""m gi.Idy. 
z powodu rocznicy st1umienia powstania ko- Za w.k.l. kr6tkolerminow. 

Za, .. d gщiпу ро poiar .. w Balutach wyde1egowal ,w.go •• k,eta,... р. В. Karpfa, ktO,y w о
becno8ci w6jta gminy Rad~osr.cZt .trUnika 1 оЬу. 
wateli okoliczn1ch .porz,dzlt 8umienof i doldadn1 
IIpi8 pogorzelcow oraz IItrat рпеи щоh ponieai~ 
пусЬ. 

Pami,tki ро Koiciu8zce. Pani L., za· шunу. 'Vywieszanie czerwonycb i cza.rnych оа Be,liu .а 100 щ,. шieszk'Йа w Warszawie, розшда parIJ ry- chorq.gwi ша Ьу6 bezwarunkowo wzbro- .. Loodyn.. 1 f.. sunk6w roboty Ko~ciuszki, а шiапоwiсiе nionem. .. Рагу. .. 100 [,. dwa krajobrazy z okolic Pn1aw i dwa mi- .. \Vi_d.il .. 100 О. niaturowe portrety sp61czesnych znakomi- Nowy York 22 шаjа. W pewnej druka.r- z. paplery p.~slw.we: toooi, rysowane 016wkiem па ko§ci stonio- ni w Cincinati, роclсzаз wybucblego ро:!а- Li.Ly Likwitl. К,. 1'01. wej. Сеnnе zabytki te odsy1a р. L. до шu- ., 1.' 1 д' D .. Ro •. 1'0 •. 'V.chodoia . . . гn, strac1io "УС1е 37 u ZI. zies1~clU, ra.- LioLy Z ... Zi.m. < 69 ,. J,iL .. \. tеш ani jednej butelki wina!... POD?-iIJdzу zеuО1 narodowego w Kl'akowie. tuj"c si~ од §шiегсi w ptomieniach, wysko- .• .. .. ",,10 • aforyzll1all1i в" niekt6re godne uwag1, пр. :- Рап kurator ~kr~gu naukowego wnrвzaw- LieLy ZaaL. М. \у." •. !!е, 1 "Wad" nазz~ jest przecenianie si~j ot6z ni- sk1ego wydal AW1ezo rozporz/ldzenie, aieby czylo z t1·zeciego_p_i_lJt_ra_._ .." .. .. Jl iej podpisani Ьqdzшу wyj~tkami i раtгzшу па tak zwanych nstancyacb» uшiеszсzапi OSTATNIE WIADOMOSCI LlI'::'1 Z· .. ·: t. М. ;:д-,' u.::
r
. :~1 trzezwo па nазzе wady.ri Ба! Ьа! То:! to "уli па kaideJ wyl~cznie uczuiowie jedne- , с.о • о reforma z gruntu! Ciekawym jезt tez jeden fgo zak1adu naukowego. HANDLOWE..... .. .. u aforyzll1 artystyczny: »Машу ta.lent, ale go- - Szkoly rzemie§lniczo-niedzielne 3-Ыазо- _ ".. .. .. ш li jeste§my j~k §wi~ci tureccy. n ОдЫеп- we, otwarte b~д~ wkr6tce przy ulicy zela- Berlin. 22 maja. Ро d1uzszej ciszy, giel Gielda Berliiiska. ту to, со ojcowie nазi wyda.li na. francuz- nej i jednokla.вowe ргху Elektoralnej, да byla dzi§ znowu ba.rdziej ozywionl}, а B.nknoLy ,o,yi.ki. ,.га •. kie aktorki i wyЬudujшу ха to teatr naro- wardej i Kruczej w Wa.rszawie, oraz na. podstawq tego oiywienit Ьу! l'исЬ zniZko- \Veblo па \V~~, .. W:· k;~"'L. dowy.» Innych aforyzm6w nie рrzуtасzаш, гаШе. wy. Wiele r6znorodnyc przyczyn oddzia .. 1'.t.e"uorg k,. Ьо nie zd"zуlеш dok1adnie odczyta6 skra- - Wynalazek. Towarzystwu technicznemu 1a1o dzi§ p"zygn~biajqco па gield4). J едnо-" • dl. dzionego па chwil~ dokumentn. а B~ tam Petersburgu zloiy1 ziomek nазz inzynier glo§nie p"a,vie przyj~la dzi§ гада zwiqzko- " Londyn k,. ропо i takie, kt6re trzebaby podda6 kryty- Drzewiecki, projekt aeroplanu, t. j. nowe- wa pl'awo о !o<!:atku gie~dOiY~' wkr6tъ: ~ 'Vi~deil~. се, со jnz nie naleiy до rZdczy. Chcia!em go przyrz"du до wZn08zenia si~ w powie. zacznie оnо о oW1~zywa6. ta о З1~ to вху Dу,kоою p'y".tn. tylko wykaza6. ze budz~ si\j jakie§ prag- trze. ciej, anHeli przypuszczano. Rozmaite Ьanю nienia odmienne, zatem nie wуkluсza.ш - Z Mi~.ka дOnOBX~, ze w guberni ta.шtеj- maklerskie шаj" одЬу6 naгaд~ nad S\voj~ prawdopodoWenstwa, ze i nasi wsp610by- szej przedn6wek nie jest сi~ikiш d1a zie- likwidacyq., kt6rn b~zie prawdopodobnie watele niешсу zmienili spos6b zapatrywa- Ш1аn, z powodu, ze w roku zesztym nie nienniknionq z chwilq, kiedy zacznie оЬоnia si~ n)\ obcowanie bbl.nich. На _ zo- by10 kupc6w па zboie. W okolicach Koj- wi"zywa6 podatek gieldowy. W ukladach ЬаСZJШУ! dauowa poka.zal si4) ksi~gosusz. Lndno§c angielsko - rosyjskicb powstajq coraz nowe 

Gielda Londynaka. 
\Veksle па J'et.6rsIJLlr" 
()y.ko"Lo 2'/. 

49.00 
9.96 

39.65 
8<).40 

119.15 
96.50 
99.50 
99.50 
96.26 
94.50 
94,. -
9j.2O 
89.-
88.60 
87.-

203.66 
203.25 
~03.ЗО 
202.73 
201.30 

20.42 
20.35 

163.&0 
2'/, 

23'/ .. 

4910 
9.99 

39.76 
90.60 

89.15 
95.25 
99.70 
99.70 
96.50 
9!.50 
94.-
93.16 

204.46 
204.-
203.65 
203.40 
201.86 

2,).41 
20.30'/, 

163.06 
2'1, 

Wгасаш jeszcze do teatru polskiego. trapi" сЬогоЬу, а przewainie tyfns, одда- wqtpJiwo§ci, а ostatnie wiadomo§ci z Lon-Разуа шпiе xorywa па pustki, kt6re gjA w wna ta.ш goszcz"cy. dynu w tej sprawie zaniepokoily znowu ре- DZIENNA STAТYSТYKA LUDNOSCI. • . t6 Do Ь1' n1'а 'е'д rz M.tieflllwa zawarte w dшu 22 ma.ja.: 
nim zagniez zily. . Сху graj" w zimоwуш .- Konkurs techniczny. ~towarzyszenie nie· SУШ1S w. przygn~ е g' i У Р у- w pa.afil katol . _ teatrze, czy w letD1m-рustki sakramental- nuecklch fabrykant6w SplГytUSU wyznaczy10 схуnНа siIJ takZe wiadomo§6 о niedyspozy- w p.rafil .w.ng. _ ne. ~ teatrze letnim naprzyklad, lwy nа- 1,500 Dlare~ n~grod;r za wyn~ezieni8 зро: cyi cesal.'za, kt6rego zdrowiu nie zagraia staroukonnych-wet b1J" brawo (autentyczne) gгаjqсуш-а sobu uczYU1en1a sp,rytusu U1еsша.сznуm 1 jednak powazne niebezpieczenstwo. Wreiz- Zma,ll w dшu 22 maj'" widz6w ze §wiata nie - z"ierz~ego, brak. niеzdаtnуш до picia. Jезt to nowego ro- cie wiadошо§сi z 'Vrocl:awia, przedstawia- Кalollcy: dzieei do [a~ l1rto """,,10 4 • ., tвj Przed kilku dпiаmi nаliсzу1еш wszystkiego ~zaju pr6ba radykalnego wykorzenienia pi- j"ce w bardzo niеkогzуstnеш §wietle stan liczbi. оморсо.. 1. Шi .... с .. ~ 3; doгo.lych 2 • ., 17 ов6Ь. Цоliсzуwszу nawet 6.ciu lw6w, Jaftstwa, ale pozwa.lamy 80Ые zwr6cic uwn- przemyslu zelaznego па Szlqzku. niekorzy- t.ej lic.bi. то'О'У'О 1. kobiel 1. а roiaoowicie, kt6re еlX officiQ па przedstawieniu Ьус mu- g~, ze w wysokim зtoрniu niepraktyczna. stnie usposabialy gield~. Род wptywem ty. М.'уаопа Bwo,ka. 1al 15. Каго1 Jakobow8ki, 1a~ 62 8Z~, bylo og6tem istot zbJ'<>cych 23. Oczy- - Prasa w Finlandyi. General-guberua- lu niekorzystnych czynnik6w, ruch zeszedl Ewangellcy: шiосi do la~ I~Lu .m"lo 1. w Lej 

... d li il" t h z d Hczb~echlopoOw 1, dУ.iеwсцt-j doros.lycb 1, , .. LeJ 
wi~cie przedstawienie од у6 siIJ nie moglo. tor tашtеjszу w dzieoniku urz~dowym 0- о gгю с 100 1Wle szczup ус, n еn ра- lio.b,. IOOic,y.o 1. kobie' 1, а mi.nowioie, Dyrektor Техеl znala.zt zlote jablko-ale gfasza, ze wвzelkie przepisy о ргазiе, kt6- pier nie шiа1 popytu, рода:! przewazyla H"nryk Dam.,. lat 62, Магуа Gertner, l.~ 23. z~p6zno! Trzeba bylo to "Skrzyp-Skrzyp" ге dot~d byly stosowane w praktyce доМ stanowczo, wszystkie kursy zaj<;ly роziош st.rt"kon.l: dzi""i do 1aL l~tu Iщагlо - . V( t.ej Zagt'a6 wcze§niej. (*) lagodD1e, obecnie musz" Ьу6 stosowaoe ва. niiszy. Ruhle got6,vko~e stracily 1 10. 35 Н""Ы. сЫорсО" -. dzi.wc .. I-; d01'Oll/Ycb 3. w t.ej 8аrnшtWU8. rowiej, z powodu tonu niokt6rych artyku16w fen., dos.ta\\·owe 1 ш. 70 {еn. Na giel~zie ~~~~r ~::l"Й:~ ~t ~o~~ko~k а R.:j:a~ow:C~5: w gazetach fiбskiсh, rozbieraJlj,cych оЬеспе zbo:!oweJ, p~zy ruch,~ Ьагдхо . шаlуш, zyto I Deic.man Ве"а B.auo ... • 1.t. 68. (.) Podobno w or,gina1. ппу., •• iO "Ryp - polozenie politYCZU8. utrzymalo B1~ w сеntе, pSzen1Ca podrozala IIJp)"-t. j.dnak п,от eig о п&& "ni •• и.)'р" а - Ze .ztuki. Wуstаwэ. szkic6w i karto- о '/ .'-11'/" 2" в 1 1 kJ "'~ "ni" 'ур" d .. wiашi, ьо tak mowi. 'у1ltо па 6 . t t 1 Al d •• п. • mal" ,eLy >anku roeyJ. 8g0 ....,.,... D d . . . d I . 
WIl. ",ico .,ozwolil.m .0Ые pieo .. niO .mieni6 о. n w zmarlego аг ув у-ша arza eksan га I :103.66; f'/. H.ly , .. tawne 62.90. !'/, 1;'ly l'kwid"'l . _ о numer~ ~IS1el&Zego .0 ,си 11I ~lазп, odpowio;hi,la.oI6. (Pt'yp. "cera). Lessera, оtwагщ zоеtalэ. w gшэ.сhu resursy oyjo. 66.00, б"l, poiyo.ka ..... сЬоdni. 11 ош. 68.60. Pl8rwllY arku,z POWleiCI: " Zakladnlk 10111." 

prz z burmistrza (p. WinkIer), który pra'l ~. podatawie ~ op1oU dok?nano w ",:,eegnie go pozbyć sill z wioski i na mocy fał- laryt z&Ułdu, w dum H (2) .'naJa r. b. rozdZlałn h d . . • od·· w.parć pomlodzy P?l{o ... lcow. przyc"Jn zar .. d szy,,:yc ?DleSl.en, pow uje Jego areszto- kierowal .iO wy.okoścl' .trat oraz ilości, dziewaDle. Rlp UCieka w góry, unosz'lQ z BO- ci. Tym .posobem rozdzielono pomi;d'y 50 pogo· 1>.1 miłość żony (do której zaleca się bur- ... 1.0011' (46 .Larozakonnych i 4 ohrZ8Óci.n) najlIlistrz) i kwit tego ostatniego na zaeaco- P~ 6a8 N. 76 kop .• potem..... w mlOrv naply-. wam. daLuych ofiar, dano Off.Ajlcom. obdlU'w· ny dług. W w~rówce swej szuka s bu nym najli .. ..ni.j .. , rod.in, i ~ardsi.j poszkodo-Hudsona, ukrytego w skałach, a gdy roz- wenym Wllparoia dodatkowe w .umie rs. 86 kop. bija je oskardem, ukazuj'ł si~ duchy ma. 9(). Sum_ ogólna w.paró rozdzielonych wyno.i r •. rynuzy z Hudsonem na czele,-Rip otrzl- 724 pkOP.':;' 8 . e\i' d I dah fi muje puhar z n~pojem, po .którego wypicIU ryJ '::::i.l:ne b1i~~mi';l" l?~.jbr..t.i.j .. ;:ho~. zapada w sen pUJtnastoletDl, la karę naru- gonel"'; ... szenia skał. Przebudziwszy się, wraca do ! Sr.c&esólowy wyka. weparó, przedstawia .i; jak · k" turaln' d ' . d h . nast1)puJe: wlOS I I na le ZIOOl awnyc znaJo- , S lbe lei Rh" lJ< '''''' dr.i . tr L mych bierze za osoby, które. znał p~ed 76 ";-o~.y::'a! ~. ~~~ Z:li~ki M~?er Lt~.::'I~ 15·t~ laty, a.własnlł. córk\j.za zonę. NIkt dzi.ci, .tr.ty 26 n. -ou.lma! ra.16. Hochberg go Dle poznaje; dopiero piosnka, któr~ z Gedalia. tkac.z. jedoo dzIecko, .tr~ty, ~ rB. :dziatkami malemi śpiewał ongi. daje go o!' .... 60. KreILzberg Izrael. tk.cz, "edmloro d .. e-Ć Ó ••• ( I CI, .tr. 60 re.-otrz. 26. GIntar S"Ja. tkacs. ...-pozns c r06 I Jej na:z~0D:emu zar~o- 8cloro dzi..,i. str. 40 no _ OtrL 20 n. Zysermao nym przy zabawce dZlecmneJ przed 15-tu Szymon, tkaoz, jedno d.iecko •• tr. 25 n .-otrzym. laty), a kwit burmistrza (który nawet nie , lO n. Abe; lcyk, tkacz, troje dzieci, .tr. 76 ,:,.-:-

~żólkl w torbie) świadczy o toisamości otn. 20. SJlbenleio Icyk, tkacz, czworo dzl~l, · , ' . str. 60 n.-otr .. 18 n. Rozenr.ld Aha, tkacz, Jep a. Oto treść, podana w krótkich słO- I duo <hiecko. Btr. 30 .... _ olr .. 12 re. Silbentein wach. Rzecz ~ wyposajy! twórca »Dzwo- lorul IC1k, tkacz, jedoo dzi..,ko, .tr. 8O-otrz. 16 nów kornewilskich,» PJanquet, muzykIł prze- II' n. 7" kop. &muJowioo brael, tkacz. jedno dzieśliczll'l, melodyj n" i zastosowan'ł do s~tu- , oko, Itr. 25 .... :- otr .. 12 re. Deosar Szaja. Lkaoz, . Ś' W ak l . t >- • t ' ..... cloro dz,eo,. .tr. 76 n. - otr .. 26 n. Miot. acYJ' plew» SZ. e.DIS wo cno~, U6 , lcyk. tkac.. l dziecko. .tr. 60 re. _ otrz. n . 16. "Tam w dole, gdZie biała rzeka, finał I Jochimowicz Us .. r. tkao ••• tr. 100 n.-otr .. 25 rs. aktu pierwszego, śpiewka Rip'a w akcie Brooial.ow.kI H .• tkaoz, 2 dzi.ci, .tr. 60 1'1I.-otrz. drugim i echa jej chór duchów w akcie 110. Laskowski M.. tkacz, l dzIecko. nszkodzony. . fi ł k'· dz" otrz. ti n Borllsztein H., wyrobnik, l dzieckot trzec!m, na . a tu o~tatDleg.o, s, raw 1- atr. 26 n.-ot ... 12 n. KaoJm_n M.. handlarz, 3 weml pertami muzyki lekkieJ. Wlere z tych dzieci, ,tr. 20 rs, ot ... 12 n. Silb.rberg H. handl. numerów mogłoby posłużyć do popisów 3 dzieci, st: .. 20 n.-ou.. 12 .... Rosenberg A.: estradowbch. Tercet z dziećmi (zar~czyno- ... wo, 3 dZl.CI. Itr, 20 ".--otr .. 10 rs. C1080lak . dr ,-, K I k M' .• ki . C. M .... klarz. l dzIecko. str. 18 n - ot ... 10 rs. wy, p. an o.ws .... , ~ro e I~IDS l N.ufeld 1... handlarz, l dziecko. 8tr. 20 rs ' _ ot .... Polo Morozowlcz) musiał być blSowany. I~ n . Dlogowskl A .• niemo ...... uszkodzony-otr .. Wykonanie nie pozostawiało nic do życze- 6 rB. DicksLein M .• przy ojcu. 8 dzieci, .t:. 120-nia. Pan Bandrowski jak gdyby chciał ol .... 30 n. Kaufman L. krawiec. 8 dzi.cI. u .. ~o-, b ' . . ć'· . . ł dzony-otrz. 12 rio Bornstem 111.. fnrmao, 4 d ... -gł~ lej Jeszcze zaplsa SIl) w pa.mlęcl 0- oi •• Lr. 30 re. _ otr .. 12 n. HechL s.. furman. 4 dzlan tem pożegnalne m przedstawleDlem 0- dzieci •• tr. l>O n.-oln. 12 rs. Antign ... blacharz. peretki, śpiewał wybornie, a grał, zwła.sz- 6 dzieci, Itr. 13 n . - otr.. 9 n. Mi ..... anin S .• cza w akcie trzecim, lepiej od nieje- wJr~bnlk. ~ dz,.CI. atr. 16 re.-otrz. 16. (,'i.choń· dnego artysty dramatycznego. Oklaski " v .•• trói. str. 18. n.-otrz. 15.... ~zozepaDlak d 
. I'l' . ł s .• wyrobD1k, S dZiec" .tr. 80 n. - ot ... 22 ra. zle l a z Dlm panna Texel, której g os Figl.u Ann ... praczk ... (.gorzala jej cud.a bi.lizoal nabrał siły i pewności. Obok tych dwoj- .tr. 8 ".--:ot: •. 9 ". Herozenbaum Joeh. wel wdo· ga, zasługuj~ na wzmiank\j pp. Bronikow- wa. 2 d.,..,,, wyrobnlca. str. 100 raJ bardzo u-k . Mik .• k' P Z to k' ,--_. . .zkod""na-otrz. SO n. Ror.enberg Estera wdowa. ~ a I. . ~SIDS I.. . as W8 I s~ ... stę 3 dzi.oi. przekopka, .tr. SO n.-otro. 12. Zyski od JaknajlepIej odśpiewać maI" partYJk~ w lcyk, 2 dzieci. przek, .tr. sao n .- ot .... 60. Aro akcie trzecim. Humorystyczn~ postać bur- nOWloz L"".r, 8 dzieci, 8.kl~pik. str. 100 n.- otrz. mistrza wyzyskał p. Winkler z właściwym 15 rB. Cyter H ... z, 6 dzIeCI, .klepik. 8tr. 20 re. sobie talentem.-Radzilibyśmy tylko J'ednA u .. kodzony-otr .. 6 n . Wroclaw.ki Szyja. Idzie-. .. . . " • oko, uukOd. - otu. 16 re. Morzyglod Abram zmIanę: "KaJdaDlarzy I łajdaków, mOżna uszk.-otr •. 6 n. Warszawiak H."z J .. of uszk.zas~pić »szarlatanami,» • wydrwigroszami" ot.: .. 6 .rs.:-Szl_~owi .. Szlam ... uszk.-otr~. 10 ~. lub czem/i podobnem. WlerzblCki Borys, UB.k. - otrz .. 5 n. Gold.tem Tł . I'b tt d k Is.r, uszko - otr .. 6 re. Roten,tem Chaja. uszko· · umacze~e l. re . a, o onane przez pp. d .. n.t.-oLr .. 6 re. Altman Szmul, forman. dziecko MIchałowskiego I W IDklera Jest bardzo u- sl'alone-otn. 20 re. Karmazyu Szprin .... uszko. datne. dzon., otrz. a n. Baum mael-otrz. 6 rs. Rozenstein Dziś i jutro odbęd" siO; przedstawienia He ... Lejb-~rz. ~ ~. Arouowic.z ~jzel-ot,.. komedyi w teatrze letnim Sellina. 1 rs. Margulie. EIia Pinkos. 4 dZIecI. bakala,.. Itr. 26 NI., UIZL-otrZ. 9 n. (-l Sprawozdanlł. Zar .. d gminy .Laroz.kon- Zarąd gminy .klada w imieniu pogorzelców nruh m1uta ~zi podaje do wiadomości, ij na niniejuem aerdeczne podzi~kowanie szlachetnym rzecz pog?r2el~ow w Bału.tach otrzymał: otiaroda.woom, reda.kcyom pum miejscowych, oru Za pOłrednlctwem p. Taubera n . 29 kop. 10, wazystlrim, którzy przyczynili sig czemkolwiek do za pośredn. tegoż, z przedstawienia .. teatrze osiłsuiveia tak znakom1tego dOChodu na rzecz nie-. 11Thalia" rs. 85Uj ZA pośredn. p. H. Konaztadta ra. azc~~śliwych. J. K Pomańrkf. 67 kop. 66; za poBr.du .• ,Dziennika lódzki.go" n. Sekretarz J. Dobra.nicki. 66; za pośr.dn . PP'. S'perlinga i Morg.nsterna re. Rokrl Karpf. Br. R<nenblal. 

3 

obywatelskiej w Warszawie dnia 23 maja. I Ul emi'1i 69.60.4'1, pożyczka. 1880 r. 79.80. 6'1. .Na wystawę zachety sztuk pięknych na- h:L1 .... ~a\vne fO!IYJ'~. 89.76. kupony celoe 822:00. deszły: "Krzysztof Kolumb" Broźika i W el t- UOOr::~~~ '&~;'b::k~ ~:~~~·w~~·~8.~~d/ heimera »Antoniusz i Kleopatra». ekonl.ow.go 77.60, dr. ż.L war ... wied. 214.76; ak
cye kredytowe auJtryaolo.e ~4.71J najnowsu. poż)'czka. ro.yjska 93.60. 6'10 renta rosyj.ka 107.00. dynoul.o 
4°/" prjwat.ne 21/, 010' 

TELEGRAMY. 
Petersburg. 22 maja. Z powodu tłumne

go wydalania poddanych rosyjskich polskiej 
narodowości z Prus i Poznańskiego, zapy
tuje "Now. wr. :" ile wydalonych jest ży
dowskiego wyznania lub kryminalnie skom
promitowanych? W każdym razie sprawa 
pomiesz~zenia wydalonych jest rzecz~ wa
żn~, ponieważ w Królestwie Polskiem i 
dziś już jest przeludnienie robotniczej lu
dności bez zarobku, a pomnażanie cyfry jej 
nie byłoby do życzenia. Ponieważ wydale
nie niemców z Królestwa i Cesarstwa ze 
wzgl~ów politycznych jest niemożliwem, 
przeto ~0\V. wr." doradza osiedlać przy
byszów z Prus w gł~bszych prowincyach 
Cesarstwa. 

Rzym, 22 waja. W Massawie i Assabie 
wybuchn~ł tyfus epidemiczny. Abisynia 
zbroi się. Wojska króla Jana obsadziły 
graniczne przesmyki. 

Paryż. 22 maja. Traktat wypracowany 
przez komisyę konferencyjn~ w sprawie ka
nału suezkiego, zawiera 14 punktów. Nad 
wykonaniem traktatu czuwać maj 'l przed
stawiciele państw w Egipcie. 

Londyn, 22 maja. »Da.ily News" pisz,,: 
Możemy zapewnić, że rokowania z Rosy" 
czyni~ pomyślne postl)PY. Obecnie żadne
go niema powodu ;do przypuszczania, żeby 
mogły powstać niepokonane różnice zdań 
pomi~dzy Angli" a Rosy~. Zupełna zgo
da wszakże dot"d nie nastąpiła. 

Suakim, 22 maja. Pozostały tu oddział 
woj.h angielskiego liczy 3,500 ludzi. 

Paryż, 22 maja. Wiktor Hugo umarł 
dziś popołudniu. Pogrzeb odbędzie się ko
sztem państwa. Poeta liczył lat 83. 

Londyn, 22 maja. Sekretarz Cross oświad
czył, iż rz"d nie życzy sobie publikowania 
dokumentów, odnoszllcych sil) do umowy 
lorda Dufferina z emirem A.fganistanu. pó
ki układy z Rosy'l nie zostan~ ostatecznie 
ukończone. Mówill. że układy o graniCfJ uf
gańsq pl'Zeci'lgn~ sill do drugiej połowy 
czerwca, a to dla tej przyczyny, że sir 
Lumsdeu, majq,cy przyjmować udział w per
traktacyach, przyblldzie do Londynu dopie
ro w dniu 16 czerwca. 

Paryż, 22 maja. Policy i tutejszej wydanIl 
b~zie osobna instrukcya, ze wzgllldu na 

londyn, , 22 maja w południe. KODsole 9!,)lJa, 
pI'Wlkie(". koulOle l03'I,. ' ureckie kall. 16, rosYJska pot. 2 1878 r. 93 1/2 i 4% renta złoŁa weg. 
79, eJlpaka. 631

/ " bankn ottomańsJctago lll/."llom. hardy 11 1/., akcye uoa.ła .uezkiego 81 j spokojnie. 
Waruawa, 22 maja. Targ zuotowy. Ptłr;enlC~ 

dm.i ord. ---,patra i dobra 660- 690, biała 1-720, WJborowa --750; iyLo wybor.232 {I. 610-626. 
§red.nte ----, wpdliwe --; Joczmiań 2 i 4.~ro "Odo wy 202 II. 450-480; owi.. 142 (I. 316-S50. gryka 200 (J. 4.20-466, nepik letni ---, zimowy 
210 (I. - - -, rzepak rlLpp~ Zlffio\YY 210 {I. --1050;groch poluy 260ft. 6OO- GOO.00krowy 260 (1.760 - 850. fasol. 260 (I. 1000-1100 k. za korzec. Ka ... 
jaglana 130-145, jocznlieno& --j olej rzepakowy -860, loiao)' --900 kop. za pad. Do\vieziooo psze
nioy 300, żyta 1,200, jecllllieuia 6O,c \-::a ~OOJ grochu polnego - korcy. 

Warszawa. 22 mala. Okowita 78'1, zakcy •• kop. po 8'/o.t!toeunek garnca do wiadra IOO-S07'1 •. lIurt. 
1I;ldad .za wia~ro kop. 753 1-769", !Oa gar. 245-2·17, 
~zy!-.dn za WIadro kop. 76a6-771, za garo:ec ko. p'"Jak :149- 251 (" dod. na wy.chn. 2'/0). 

Berlin 22 maja. Targ zbożowy. Pllre ul~ usp. dobre, w m. 158-H!5,uQmj. 1741/,., ua mj. cz..174.s/,., 
na OL lp. 1741/., nIL lp .• ier. 177, na WTZ ... pat. 
182,uapaź..list. -. Zyto usp. dobre, wm.143-149, 
UIL mj. 1461/ .. , na mj. cz. 14.91/., na cz. lp. 149 11 .. , na lp. sier. 161 1/ 2 , na siar. wr.t.-, na wrz.. paż.165 1j , na pili. li.t. -. Jgczmień w m. 125-IP5. Owi';' 
spokojnie, w m.136-165, na ruj . 141, na mj. Cz. 
1 4.0 1

/ .. , ua cz.lp. 137 1!1' ua lp. aier.136 1/ 2 ,na aier.wrz.-, na wrz. pat. 136. l:iroch warzeluy 147·.205, paste'fuy 127-139. Olej lnia.ny w 111. 52, rzepakowy w m. 
bez beczki bJ. Okowita" m. bes hec~ 44. 

Szc.ecln, 22 maja. .Pszenica mocno, w m. 170-174. ua mj. cz. 173,60. na cz. lp. 173.69. ua 
wrZ. pili. 181.50. Zyto mncno. w m. 140-- 146. na mj. cz. 146.00, na aL. lp. 146.00, na wrz. paź. 
16:::.00. Olej rzepakowy ospale, na mj. cz. 50.00. na wrE. pat. 61.50. Spirytus ospale, w:rr: 4290, na mj. cz. 43.40, na. lp •• ier. ·U .. 6\J, na sier. wrz. 46.40 Ol.j .kalny 7.M. 

Londyn 21 maja. Cnkier Hawana N. 12 nomi~ 
nalnie 161L. CI!k:ier b uta.koovy 161/11 mOCJlo~. londyn. 21 maja. Targ zbożowy. 1'8Z.nica spo· 
kojnie, nomioalnie, przybyłe ładn.nk:i stale, młka 
ci~i;kot inne artyknly spokojnie, stale. od osta· 
tniego poniedziałku dowieziono obcego zboZa; psse
nicy 33,880, j~z.mienia 880" OW8 .. :łO,m kwr. ~a 
wybrzeżu ofiaroW8llo dziś 10 ładunków pszewcy; destez. 

Liverpool 21 maja. Sprawozdanie Poczłt.kowe. I'rzlJ>n ..... Jny o"rót 7.000 bel. stalo.j Dzi. noy 
dowoZi 8,000 bel. 

Liverpool, 21 maja. Sprawozdanie końcowe. Obrót 7.000 bel •• tego na spekulaeyo l wywóz 1.000 bel Amerykati!ka .pokojni •. Suraty Stale. Midduull a
merykańska na lp. sier. 661/uJ na sier. 'Wn. 5('1/141 na wrz. paź. 6ł1/u J na paź. liat. 621/12 , na list. gr. 5"/" p ł 

Hevr·York, 21 mala. Bawełna 11, w N. Orlea
nie 10710' OleJ skalny ra6.nowauy 70°/. Abel Test 7'1 •• wł'iladelfil 7'1 •. Surowy olej skaloJ 6'1,. CertyfikaLy pip" lin. - d. 80 e. M~ka S d. 7b C. 
Czerwona plunit'.a ozima w m. 1 d.. Sl12 c., UB ruj. 
1 d. 8 0., na oz. l d.3'1. c., na lp. 1 d. Ó Co Kuka.ry. dza (nowa) M'/t. Colrier (tĄi r refining MuscovEd .. l 4.90. Kawa (tair Rio) 8.30. f.ój (Wilcox) 7.25. 
Słonina 6 1/,. Fracht zbożowy 21/,. 

'!'ELEGU.llllll UIEr.DOlVE. 

Z dnia 21[Z dni.23 

60; od p. J . Dobram.kIego re. 8. od p. J. Sach.a 
ro. 8. od p. S. Ros.nbl.tta n. 4. razem n. 1.082 kop. 66. 

Z lumy tej "'1/dalkowatlO: p. Wiistehubemu za przedstawienie dane prze. 0l'.r; niemieeq". 360. 
Pozostało na rucz pogorzeleow rs. 782 kop. 65. 

KRONIKA 
KRAJOWA J ZAGRANICZNA. 

Gielda Warszawska. zamierzone w dniu 24 b. m. manifestacye Z,dano. koucem gieldy. 
Z powodu rocznicy stłumienia powstania ko- Za wekale kr6tkolerminowe 

Zar .. d gminy po potar .. w Bałutach wydelegowal .wego s.kretarza. p. R. Karpfa, którr w 0-
becności wójta gminy Rad~oszcz, atrażnika loby. 
wateli okoliczn1ch Iporzłdzlt aumiennf idoldadny 
IIpi8 pogorzelcoworaz IItrat przez oloh ponieai~ nych. 

Pami,tki po Kościuszce. Pani L., za· muuy. Wywieszanie czerwonych i czarnych oa Berliu za 100 mr. mieszk .. ła w Warszawie, posiada parll ry- chorq,gwi ma być bezwarunkowo wzbro- .. Loodyn.. l f.. sunków roboty Kościuszki, a mianowicie nionem. .. Pary. .. 100 fr. dwa krajobrazy z okolic Puław i dwa mi- .. Wiedeó .. 100 U. niaturowe portrety spółczesnych znakomi- Nowy York 22 maja. W pewnej drukar- Za papIery pańslwowe: tości, rysowane ołówkiem na kości &łonio- ni w Cincinati, podczas wybuchłego poża- Li.Ly Likwiu. Kr. 1'01. wej. Cenne zabytki te odsyła p. L. do mu- ., 1.' I d' D .. Ro •. 1'0Ż. W.chodni. . . . ru, stracliO zyCIe 37 u Zl. ziesl~clU, ra.- LuLy Zu. Ziem .• 69 r. l,it. .\. tem ani jednej butelki wina!... P0D?-illdzy zeum narodowego w Krakowie. tuj"c się od śmierci w płomieniach, wyako- .• .. .. 0l31e • aforyzmami S" niektóre godne uwagi, np. :- Pan kurator ~kr~gu naukowego warszaw- LuLy Zut. M. W." •. ller l "Wad" nasz'l jest przecenianie się; otóż ni- sklego wydał śWieżo rozporz'ldzenie, ażeby czyło z trzeciego_p_i_llt_ra_._ ..., .. .. Jl źej podpisani bqdźmy wyj~tkami i patrzmy na tak zwanych .stancyach» umieszczani OSTATNIE WIAOOMOSCI LU'::'1 z ... ·: t. M. ;:d-I' u

e
::_. W
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trzeźwo na nasze wady.·' Ba! ba! Toż to "yli na każdej wyl~cznie uczuiowie jedne- , c.o • o. reforma z gruntu! Ciekawym jest też jeden fgo zakładu naukowego. HANDLOWE..... .. .. U aforyzm artystyczny: »Mamy talent, ale go- - Szkol Y rzemieślniczo-niedzielne 3-klaso- _ .,.. .. .. Ul li jesteśmy j~k święci tureccy.. Odbierz- we, otwarte b~dlł wkrótce przy ulicy żela- Berlin. 22 maja. Po dłuższej ciszy, gieł Gielda Berlińska. my to, co ojcowie nasi wydali na francuz- nej i jednoklasowe przy Elektoralnej, da była dziś znowu bardziej ożywionlł, a BanknoLy ro.yi.ki. nra •. kie aktorki i wybudujmy za to teatr naro- wardej i Kruczej w Warszawie, oraz na podstawq tego oźywient był I'uch zniźko- W.ble na W~~ ... w:· k;~"'L. dowy.» Innych aforyzmów nie przytaczam, radze. wy. Wiele różnorodnyc przyczyn oddzia .. l'.terouorg kro bo nie zd"żyłem dokładnie odczytać skra- - Wynalazek. Towarzystwu technicznemu łało dziś przygnębiajqco na giełdl). Jedno-., • dl. dzionego na chwil~ dokumentno a Sił tam Petersburgu złożył ziomek nasz inżynier głośnie prawie przyj~ła dziś rada zwiqzko- ., Londyn kro pono i takie, które trzebaby poddać kryty- Drzewiecki, projekt aeroplanu, t. j. nowe- wa prawo o ?o<l:atku gie~doiY~' wkrótJ;: ~ Wi~deó~. ce, co jnż nie należy do rZdczy. Chciałem go przyrz"du do wznoszenia się w powie. zacznie ono o OWI'lzywać. ta o Sl~ to szy Dr.kool.o prywatne tylko wykazać. źe budZił się jakieś prag- trze. ciej, anHeli przypuszczano. Rozmaite banki nienia odmienne, zatem nie wykluczam - Z Millska donosz~, że w guberni tamtej- maklerskie maj" odbyć naradę nad swoj'l prawdopodobieństwa, że i nasi wsp6łoby- szej przednówek nie jest ci~żkilU dla zie- likwidacyq" która b~zie prawdopodobnie watele niemcy zmienili sposób zapatrywa- mian, z powodu, że w roku zeszłym nie nieuniknionq z chwilą, kiedy zacznie obonia się n)\ obcowanie bliź.nich. Ha _ zo- było kupców na zboże. W okolicach Koj- wi"zywać podatek giełdowy. W układach baczJmy! dauowa pokazał sil) ksi~gosusz. Ludność angielsko - rosyjskich powstajq coraz nowe 

Gielda Londyńska . 
Wekala na ł'et.ershllr" 
Dy.kouLo 2'/. 
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Wracam jeszcze do teatru polskiego. trapi" choroby, a przeważnie tyfus, odda- wqtpJiwości, a ostatnie wiadomości z Lon-Pasya mnie xorywa na pustki, które ejA w wna tam goszcz"cy. dynu w tej sprawie zaniepokoiły znowu pa- DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. • . tó Do bl' nl'a 'e'd rz Małżeństwa zawarte w dwu 22 ma.ja.: 
nim zagniez ziły. . Czy graj" w zimowym .- Konkurs techniczny. ątowarzyszenie nie· symls w. przygn~ e gl • Y P y- W parafii kalol. _ teatrze, czy w letnim-pustki sakramental- nuecklch fabrykantów sprrytusu wyznaczyło czyniła sill także wiadomość o niedyspozy- W parafii ewang. _ ne. ~ teatrze letnim naprzykład, lwy na- 1,500 mare~ n~grod;r za wyn~ezienie spo: cyi cesarza, którego zdrowiu nie zagraża SIarozakonnych _ wet biJ" brawo (autentyczne) grajqcym-a sobu uczyUlenla spirytusu U1esma.cznym I jednak poważne niebezpieczeństwo. Wreiz- Zmarli w druu 22 maj'" widzów ze świata nie - zwierz~ego, brak. niezdatnym do picia. Jest to nowego ro- cie wiadomości z Wrocławia, przedstawia- )(alollcy: dzieci do LaL l1rto .......... 10 4. w tej Przed kilku dniami naliczyłem wszystkiego ~zaju próba radykalnego wykorzenienia pi- j"ce w bardzo niekorzystnem świetle stan Li""bi. ohlopców l. dzi ....... t S; doroslych 2 • ., 17 osób. Uoliczywszy nawet 6.ciu lwów, Jaństwa, ale pozwalamy sobie zwrócić uwa- przemysłu żelaznego na Szlązku. niekorzy- tej liczbie moiozyzn l. kobiet l. a mianowicie, które ex of/icia na przedstawieniu być mu- gę, że w wysokim stopniu niepraktyczna. stnie usposabiały giełdę· Pod wpływem ty. M_ryanna Sworka. lat 15. Karol Jakóbowski, lat 62 8Z~, było ogółem istot żbJ,.,cych 23. Oczy- - Prasa w Finlandyi. Generał-guberua- lu niekorzystnych czynników, ruch zeszedł Ewa.gollcy: dzieci do lat I~Lu om,rlo l. w Lej 

... d li ił" ' ł h ż d Uczb~e chlopoów 1, dy.iewcq,Ł-j doros.lycb l, , .. tej 
wiście przedstawienie od yć sill nie mogło. tor tamtejszy w dzieoniku urzędowym 0- o gral c mo IWie szczup yc, a en pa- liozb,e m~iczyzo l. kobi.t l, a mi.nowioie, Dyrektor Tenl znalazł złote jablko-a1e głasza, że wszellrie przepisy o prasie, któ- pier nie miał popytu, podaż przeważyła H~nryk Dam.r. lat 62, Marya Gertner, lat 23. z~p6źno! Trzeba było to "Skrzyp-Skrzyp" re dotąd były stosowane w praktyce dość stanowczo, wszystkie korsy zajęły poziom Slaruakon_l: dei""i do lat I~Lu .marlo - . Vi tej Zagl'ać wcze/iniej. (*) łagodnie, obecnie musz" być stosowane su. niższy. Ruble gotó\Vko~e stracily l m. 35 liczbie chlopców -. dzi.wc .. t-; doroslych S. w tej SaN/UJtwU8. rowiej, z powodu tonu niektórych artykułów fen., dos.tawowe l m. 70 fen. Na gieł~zie ~~~~r J!'::l"h:~ ~t ~o~~ko~k a R.:j:a~ow:ct5: W gazetach fińskich, rozbieraJlj,cych obecne zbożowej, p~zy ruch,~ bardzo . małym, zyto l Deiczmao Borta Braun ... • l_t. 6S. (Ol Podobno w or,gina1. nuyw •• ig "Ryp _ położenie polityczue. utrzymało SIę w ceole, pszenica podrożała I\JPl"-ż. j.duak móW) oiV n nu "ni •• krzyp" a - Ze sztuki. Wystawa szkiców i karto- o '/."-

11
' /., 2" B l I ki nl~ "ni" ryp" drzwiami, bo tak mówi. tyllto na 6 . t t I Al d .r o. • maI'· I et y ,.nku rosyJ. ego ....,.,... D d . . . d t . 

WII. wico "ozwolil.m ,ouie puo .. niO zmienić n_ n w zmarlego ar ys y-ma arza eksan ra I :103.66; fIl. H.Ly ... Iawne 62.90. ł'l, luLy hkwid"'l . _ o numer~ ~ISlel&Zego .0 I&CU Ilł ~lasn, odpowie;l.i.la.OŚć. (Pr.yp. oecera). Lessera., otwar~ została w gmachu resursy oyjn. 66.00, 6% pożyozka ..... chodni. II om. 68.60. pIerwszy arkułZ poWleiCI: "ZakładnIk 101U." 
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DYREKCYA ZDROJUW А 
Wszystkim, ktorzy podcza.s ~~!!!IiI@I8i'ii"~~~~~~j!@!IIiIi~!iII1~~"@j~ 

choroby i pogrzebn nkochanej 
mojej matki tak 8zczere i ser
deczne okazali wsp6lczncie, 8k1a-
ааш niniejszem w mojem i са
lej rodziny imienin najgl~bsze 

RENOMOWANA W KRAJU 

PRACOWNIA HAFTOW 
LIDYI ваоаз ттвк 

w Ofen, Franzensbadzie, Gieshiib i Karlsbadzie 
ога. 

gMwna agcntura wszclkich wOd mincralnych naturalnych 
Н. MATTONI 

podzi~kowanie. 

8. Deut6chfl"an. 
1618-1-1 

przy ulicy Maisterhaus, dom Szaefera Nr. 528 obok nowego kOlciofa 
katoJickiego 

przyjmuje 1Vszelkie roboty 10 zakres tego fachu 1Ochodz~ce а 
шiапоwiсiе: hafty biale, haft па pluszu, attasie i aksamicie lIiniejszem podaje do J>owszechnej wiadomo§ci, ii powierzy!a 

sp1'zedai wszystkich wod nliпеrаlnусh nаtпrаlnусh 
oraz prodllktow zrOdJ:owych оа I:.6dZ i okolice 1Oy
IlIcznie W-mu aptekarzowi 

М. 8РОНОВN'Ж. 
'" ... о D Z I. ------
Powolujllc siO 00. po1Oyisze og10szeoie, шат honor zawia

dошiб W-ch рр. doktor6w i Szano1Ooll Pub!iczno§6, i:! przez 
bezpo§rednie stosunki handlo1Oe z powyiszll dyrekcJIl zdrojowll 
urz~dzi!em риу aptece mojej staly 8kJ:ad wod шinе
ralnyclk nаtпrаlпусJl w hurto1Oej i detalicznej ~przedazy. 

Sta!·aniem mojem blJdzie, шiе6 stale па sklbdzie wody Ji 
ty lko naj§wiezszego czerpania. 

'" Transport wбd kwietniowego czerpania juz nadszedt. 

'" 1I. 8POHOBNr. 
~~ F.l9WLLEB. 

O!/rekc!/a lоюаrz:У8lюu kred!llowego z~otem, srebrem i jed1Oabiem, ornaty kоАсiеlпе, chor!igwie i 
mшаlа todzi ~. 11. kt6re wykonywa eleg.ancko, p?dlng najJ?odniejszyc.Ь de~e-

podaje do po\vszechoej 1Oiadomo~i, oi 1 mooogram6w раГУЕЮСЬ, maJllc 10 SWOlm zakladzte P1~ 
ie w doiu 29 lipca. (10 sierpnia) znakomicie 1Oykwalifikowanych hafciarek z 1Oarszawskiego io-
1885 roku roku о godzioie 11 zra- stytutu glnchoniemych. Pr6cz tego mozna dosta6 w tejze pra- · 
00., 10 kaocelaryi 16dzkiego 1Oydzia- cowni goto1OYch modeli gsuokowych па materyale oraz рг6-
tu hypotecznego przed ootaryuszem bek za.cz~tych rob6t, podlug kt6rych lat100 mozoa illdanll гоьо-
Romaoem Danielewiczem, odb\jdzie tv wykona6. 1557-3-3 
si~ s[,rzedai oieruchomoAci tutejszej 
poloionej przy uПсу Nowomiejskiej =W~I!i'i€:i'k&k$;Ъ(j)~k~k~
pod Nr. 1 О, obcillzonej pozyczkq. 

towarzystwa kredytowego 10 sumie ТВАТН LHTNI Wek6elotJr •• 1.00!J 
rs. 20,000. platny 15 lipca, z wystawienia Неп-

Licytacya rozpoczoie silJ od su- • ryka Ka.sper па zlecenie Jaoa 
ту ГН. 30,000. • Miiller z zyrem in Ыаосо, jakotez 

Przystopujllcy до takowej. оЬо; W ogrodzle SELLINA. i dow6d baoku polskiego па рге-
willzani в'! zlozy6 vadium w 110§C1 Towarzystwo !rtystow Dramatycznych miO emisyi 64 . . Nr. 9 seryi 5165, 
гв. 4,000. zostaly skradzlOne. Kupno tako-
_______ 1_6_0_6-_3_-_1__ род dyrekcylJo wych za.strzegam. 

ОВ'ЬЯВnЕНIЕ. JЛZЕFА TEXLA Leon R~czkowski. 
Ср;ебпыli Приставъ Съ1lЗАа Ми- V • 1620-1-1 

ровыхъ Судеil I-ro Петроковска· Zgubiono dow6d 
го Округа ИгнатiJi Сушивскiil, ,V niedziel~ duia 24 maja 1885 r. (1fl А СННАВ 7' Ii!) 
ЖНтeJJьствующiil въ гор. Лодзи IAJSTHR . I1ZRLADNII ~ въ Аом1I N. 1384-D, оБыш'l1Iетъ 111 o~ zloioncg~ u. р. роliсшаjstга 

15 (27) М 1885 Ш1аsta I:.odz! b11etu 1Oojsko1Oego 
~~o аи сего Л года въ Komedya w 2-сЬ aktach, przez wydanego przez ] О artylel.yjsk~ 

... чшас. утра въ гор._ 1430Д~И'БВЪ lI.О- J6zefa Korzeniowskiego. brygadlJ 10 I:.odzi, па imiO starszego 
,~W '" ie 1 lOoTOWO ""enRtor"'kR lOoТr 4 ИD тарка подъ N. ,УАетъ W k· fi 1 е F· S t . Ь ~ k ,. ar",za,,,. Ц • <. -.,.. '" ~ <. • продава'l'ЬСП Авижииое и:иущест- к· е ес 1 е с> ra rOllna l61П erga. ~аэ а-
posiada jak lat pop!·zednich, zawsze §wiezll Jiшf\j (krowia?ko), во припцлежащее Вацлаву СIШ- llDIPC n wy znalazcil. гв;сzу z.wr6ci6 do106d 
kt61·q. wysyla ро zazlldaniu odwrotnll росzЩ. Сепа rurk1. _а- чинсному, заКЛЮ'rающееСII въ ме- U he~zl~nir°~lbl,.c~. PlOtrkowsq w 
wierajq.cej IimflJ па dwa szczepienia rs. 1. Flako?u "detr1tu" бели, и оцtпеввое 204 руб-коп., . о е а шв 11l1. 

INSТУТПТ SZCZEPIBNIA OSPY OCHRONNBJ (lROWIANID 
Dга. Wf. M~czewskiego 

C~"Pl4r~Z~Y~dlojatr:1n~e,.g .. ofd,oAsl4zc~zl4e~P1~·e~n~i~Fs .. ~,.b,,1Оf~'~~fk~З~!itС~h~, ~8Zblk~0~lFact:hA~f5t,61f~"·~3nFl:'~:blof1'I~~~~:.:::::; :::::м:: TraBgedlYBa 010 s5-СzlUiJkwtасhs· °КI
braz 

У. O!lrekc!la t~~:~:%8~:~::e-;~:~go 
предметовъ можно разсматривать II podaje do publicznej wiadod1oAci 
у Судебпаго Пристава и въ день . ze w doiu 10 (22) liрса 1885 r: 

r GROllY Towarzystwo wz" iemnei рото· продажи па M1ICTt опоll. Humoreska ~ l:y~ akCle, W. Ко- о go~inie 11 z. гапа, w kaocelaryi 

~O r~ NA 
.. ..... ~ . Апр1lJlЯ 27 дня 1885 года. slakiew1cza.. Mdzk1ego 1Oydz1alu hypotecznego 

су subJektow handlowych I prze· 1617-1-1 Суwкнсиil. W pooiedziatek d. 25 maja 1885 r. przed .ootaryusze.m К;опвtaоtуm P!a~ 
• mystowych т. Warszawy МENT N 11 checkim odb~dz1e в1~ sprzedai oie-

. . d rekomenduje swoich czlook61O па AВONA г.. ruchomo§ci tutejszej, poloionej przy 
otrzyma, . kto d.opomoze тl о posady admioistrator61O, kasyer61O, Folwarczek АНТУКПь ~~4 ulicy Zachodniej pod Nr. 268-В i 
оdzуskаПlа dwoch bel bawetny korespondeot6w, buchalter6w, рО· 268-0, obcill%ooej pozyczkll to-
amerykanskiej , zaginionych ро· dr6iujI\Cych, sprzedawc6w i t. d. majllcy wlasnq. hypotek4;), pszenoej warzystwa kredytow~go w sumie 
mi~dzy 9 а 12 maja па tutej· Biuro towarzystwa mie~ci si~ przy glehy 68 m6rg, jest do sprzedania. rs. 11,000. 
szej stacyi drogi i.e;aznej. ~1 . Krak.owskie - Przed~i~cie Nr. 27 Odleglo§.~ od No.woradomska 1Oiorst Komedya 10 5 aktach, rorygi~nie Licytacya rozpocznie siIJ od su-

-..- t · •• 1.·· .,. 1 1 10ydaJe ~sobom lDteresowanym 10. !311~sza 1OlRdomo§(:: Maryan napisana pr7~Z к.. Zale1Osk1ego"my гз . . 16,500.. Pr~yst~pujllcy do 
Л.ll.оrу ~ .IV '1 R/II..,e. bezp1atDle odoo§oe szematy. Szyok1elvlCz, NО1Оогаdошsk. uwieiiczona p1erw8z" nagrodll na1l1cytacY1, ОЬОW11lzаПl Щ z10:ly6 уа-

1611- 3-2 1560-3-3 1610-3-3 konkursie krakowskiem. dium 10 ilo§ci rs. 2,200. 1538-3-3 

'" ek .. I е.. 
ZA 

ВегНо • . (163'/,) dl. ter. 100 mr. 
" ... (163'/.) kr. ter. 2 д. 100 тТ. 

lОП8 nieJn. miaata bank. ,U.la. 2 д. ]00 тг. 

JJ )1 
kr. ter. 2 д. 100 n1r. 

Londyu dl. !er. О т. 1 L. 

" 
kr. ter. О т. 1 L. 

P.ryt. dl. ter. 10 д. 100 ~·r. 

.. kr. ter. 10 д. 100 l'r. 
''v'i .. 1eo dl. !er. 3 д. 100 Oor. 

. (134-) kr. ter . 3 d. 100 Oor. 
Pe'lersburg <11. ter. 2 д. 100 r •. 

. \ t8 UOP"IDiOU.\Z kono.gielJ, 
t'"ple ry ).RIIst..,. S ~ tron. . d ch I 

( •• 100 r •. ). (д "" <, . I о.р . 

OUligiSkor. Kr. Pol •. doi. -,- --=:= . r • 
Li.tyLikw.Kr.Pol •• da'. ~ 80808'89:~189.16 -.-

" 1' . " l' roate 4. -.- :8:10 - .-
Roa. Pot. \\' •. J .ПI.l000r. 6 -.- .6.50 - .-

loor. б - •. - 96.50 -.-
" " " БОг. б 96.60 

и" 1000r. б 96.Ю 
'1" " l00г. б :~.gg 

'1 " 11 UJ" 1 0<Юг. б . I 
» ) .t' » lOOг. б 9560 
l\0I.Yo'. Yr.zr.l~6~ lem. О 

" )1 " ,,1866Нет. б 
i5ilet.yUa.n.fan. HOI. 10т. б 

n '1" 11 tI 6 
J) tJ " "J11" 6 
" " " "JV" {) Li.ty Z • • tawne ( •• IOOr.) 6 

" .r. J8698. J Ш.А. Ь 
" " " "lit.B. 6 

н "male 6 
11 " Ser.li lit. A. 6 

" "t, ,. lit.B. 6 

" '1 8er:jlJlit.al~ ~ 
11" "lit.B. 6 
"" J) mate 6 
" .. !;;er.lV lit. A. 6 
'1 1J "lit.B. 6 

'1 11" " шме 6 
" "" Вег)'& У.., . б 

Lio~I ... I.m. \Van •. !;;er.1 
JJ 11 Ь 

I 
96263086 

11 " ",. illlV ~ 
и 92969310 

б~. ()Uii'gi М. 'V'ar ••• wy 6 
L18ty ••• 1. т. Lod.i " 1 б 

"" " "1И g 
~ty ~8t .. H.1·~' \Vzllr. Z. б 
Liltr.6'/, ' 'v'ilen.ki.d1agol. 6 

" " krtkоt..б" 6 

99.601 
99.50 

~:::I' 99.40 
99-40 
99.40 
99.40 

~~::gll 99.40 
99.40 
V64Ь 
96.26 

~:~I· U3.2O 
91.76 
89.-

8850/ 87.-

::=1 

])51· Z koncem gi.My I . 
konto Doреlшопе tranzak.cJ8 
__ t,U'DO 1 chcianoрlао. 1 

4 4Я.16 - 49 
~ ~:~ - 4886,H~?_,90,921" 
4 _ 

2'/. , 9.9~'/, 

~'/I 9.96 19 94 9~ 
3 39.66 89 67'/, , -
4 80.40 _ 
6 _ 

!о I Dopelnio. IZ kono.:gield, A-kcye. g l: 
(и 100 ra.). rn "" п. tran •. t.dOnОТtъо.рс..11I 

Akoy.D. Z. W.r.-W.!oor. - , -
W.-ВIU.БООг. 4 

)) lOOr. 6 
Тетв •. l()()()т. б 

" lOOr. 6 
~'аUr.-Ud.ki.j 

" Nadwi'laIiak. 
tI Banku llaodlowego 

w \Vu.z&wie2ЬOr. 
J) ' Var. B_n. DYI. 260 г. 
" :Нап.П. wl:iodzi 260г. 
" War.To .... Ub. odogni. 

• wpl. ro. 126 230 r. 
" Wаг:l'оw.F.СаkruБОО 
" Uu П. Dobrzel. 600 r. Ё 
IJ " Joz.e(ow 2БОг. ~ 

" h ~:~::nowigg~: i 
I.y.zkowic.260r. Е 

" " Leonow 2БОг. ~ 
" ''wCz:p.tocice 2БОг. i 
"Т. . ~. Stali l000r. А 
"Tow. LilpoPt Н.аа i 
Loewenatвin l000г. 

" Tow. Z.kl. Metal. В. .!! 
Hantke w War. l000г. а 

tt То".. Zakl.Gorn.icsych :: 
StarachowickichJoor. 

" То .... \V.r.Fab. М.сЬ. 

318.-
311.-

330.-

1IЮ.
-,- 1060.- - .-

-.- 1000-
300.- 250.-
280.-
226.-
216.-

-.- . 1100.-

86.- ~б.-N_r •. Rol.iOdL 1oor. 
" 'V.n. Т. Кор. w~gl. i 

Zakl.llotniczych26Or. - 260 -
)1 То", Zakl. Prz. Baw. } -. I . 

Tk. w Zawierciu ~БОг. 
, To,y.La •. iLazni 1oor. : :: ::= 30.-

.. Garb. T.mler i !;;Iw.del -.- 1 -.-1 
w а r 106 о k а р о n п· I Li.L likwill. . 190 

Lilt ..... nowych .. 208'/" \ Obligow.karlJ. 66'/, I 
n 11 m.'VаnZt8. 1iП 70 f /, , ( l'оt. рrс rtl . l еПl.179'/" 

D n m.&dsi. . . 291/" " ", llenl. 964/, 

PC ............... II ............... ~ 
• W sкr...шZIE • 

i Harola A6ttJ • 
przy ulicy Konstantynowskiej •• 

Nr. 32O-d, 
В,! do sprzedania trzy • 

: ППZВ SIIA!~ POZARRR, 

: sikawki ogrodowc . domowe, 
• Сепа bardzo przyst~pna. 
• 1608-3-2 
lA ........................... .. 

LОШВ ПО WYI!~CIA 
W domu паго:!пут przy ulicy 
Zielonej i Spacerowej Nr 
265-А. 1535-10-7 

BONA-POLKA 
poвi.d.j",. jOZyki, pol.ki, rooyj.ki i fran· 
cuzki,-przytenl wykonyw& roine rocr.n8 
roboty-poszukuje miejaC& <10 pocqtku. 
jrac)'ch dzjeci. IШtar.a wi8dom~6: ulica 
Poludniowa Nr. 460, П8. partorw u 

Zalew8kiej. 

DЕNТУ8ТЛ л. ("'''0011', 

Jak lat poprzednich zajmujE! sj~ 

Szczepieniem ospy ochronnej 
dwa razy tygodniowo, t. j. we SRODY i SOBOTY od go

dzinyl-ej-3-ej ро polndnin i w tym cel\l sprowadzam 
z najlepвzych ыбdеl dwa razy tygoduiowo swiet~ 

krowiank~. 

Сепа szczepieoia krowiankll 3 rs. 
о " liшfll humапizоwщ rs. 1 k. 50. 

Dr. J. Wi61ocki. 
Lekarz dzieci i аkП8zеr. 

Piotrkowska, dom ВВ. ScheibIera. 

1473-12-12 

Wydawca. 8tef"an КО88пth.-Rеdaktог Zdzi.8J:aw ИпlakОW8k1. Доа80лено Цензурою Варшава. l1jМаи 1885 г. W drukarni L. J{rпIl:ОWlllklе8'0'" lJodzi. 
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DYREKCYA ZDROJUW A 
Wszystkim, którzy podCzai! ~jiIl!!!liI@I8lii,,~~ęe~~~jl@!IIiIi~!iII1~~,,@j~ 

choroby i pogrzebu ukochanej 
mojej matki tak szczere i ser
deczne okazali współczucie, skła
dam niniejszem w mojem i ca
łej rodziny imieniu naj głębsze 

RENOMOWANA W KRAJU 

PRACOWNIA HAFTÓW 
LIDYJ BROGS TTBR 

w Oten, Franzensbadzie, Gieshiib i Karisbadzie 
oraz 

główna agentura wszelkich wód mineralnych naturalnych 
H. MATTONI 

podziękowanie. 

!je Deut6ch""an. 
1618-1-1 

przy ulicy Maislerhaus, dom Szaelera Nr. 528 obok nowego kościoła 
kalolickiego 

przyjmuje wszelkie roboty w zakres tego fachu wchodzące a 
mianowicie: hafty białe, haft na pluszu, atłasie i aksamicie niniejsze m podaje do Jlowszecbnej wiadomości, iż powierzyła 

sprzedaż wszystkich wód lllineralnych naturalnych 
oraz produktów źrÓdł:owych na Łódź i okolice wy
łącznie W -mu aptekarzowi 

M. !jPOHOBNT. 
w ŁODZI. ------
Powołujlłc siO na powyższe ogłoszenie, mam honor zawia

domić W-ch pp. doktorów i Szanownlł Publiczność, iż przez 
bezpośrednie stosunki handlowe z powyższlł dyrekcJIl zdrojowlł 
urządziłem prą aptece mojej stały skł:ad wód mine
ralnych naturalnych w hurtowej i detalicznej ~przedaży. 

Staraniem mojem będzie, mieć stale na skłbdzie wody li 
ty!ko najświeższego czerpania. 

'" Transport wód kwietniowego czerpania już nadszedł. 
'" II. !jPOHOBNr. 
~~ F.l9WLLEB. 

O!/rekc!/a /owarz:y8tlJ)u kred!l/owego z~otem, srebrem i jedwabiem, ornaty kościelne, chorągwie i 
miasta Łodzi ~. 11. które wykonywa eleg.ancko, p?dlug najJ?odniejszyc.h de~e-

podaje do powszechnej wiadomości, ni 1 monogramów parytkich, maJlłc w swoim zakładzte pięć 
że w dniu 29 lipca. (10 sierpnia) znakomicie wykwalifikowanych hafciarek z warszawskiego in-
l885 roku roku O godzinie 11 zra- stytutu głuchoniemych. Prócz tego można dostać w tejże pra- · 
na, w kancelaryi łódzkiego wydzia- cowni gotowych modeli rysunkowych na materyale oraz pró-
tu hypotecznego przed notaryuszem bek za.cz~tych robót, podlug których łatwo można żlłdanlł robo-
Romanem Danielewiczem, odbędzie tv wykonać. 1557-3-3 
si~ s[,rzedaż nieruchomości tutejszej 
położonej przy ulicy Nowomiejskiej =W~I!i'ils:i'k&k$;Z;(j)~k~k~
pod Nr. 10, obcilłzonej pożyczkI} 

towarzystwa kredytowego w sumie TBATR LBTNI Wek6el Da r •• 100, 
rs. 20,000. płatny 15 lipca, z wystawienia H en-

Licytacya rozpocznie si!) od sn- I ryka Kasper na zlecenie Jana 
my rH. 30,000. • MUller z żyrem in blanco, jakoteż 

Przystopujlłcy do takowej. obo; w ogrodZie SElLlNA. i dowód banku polskiego na pre-
willzani Sił zŁożyć vadium w ilOŚCI Towarzystwo Artystów Dramatycznych mio emisyi 64 . . Nr. 9 seryi 5165, 
rs. 4,000. zostały skradZIOne. Kupno tako-
_______ 1_6_0_6-_3_-_1__ pod dyrekcyl). wych zastrzegam. 

OB'bABnEHIE. JÓZEFA TEXLA leon Rączkowski. 
Cp;e6uhllł IIpuCTaJI'L C'L1l3Aa Mu- • 1620-1-1 

poBIn'L CyĄeii I -ro IIeTpoKoBCRa· Zgubiono dowód 
ro OKpyra HruaTili CyllIllBcKill, W niedziel~ dnia 24 maja 1885 r. (lf/ A CHHAB 7' Iil) 
lKUTeJJLCTBylOlI(iii B'L rop. JIOĄ3U IAJSTHR . IlZRLADNII ~ 
810 AO!lll N. 13M-D, 06'LlłB!UleT'L 111 o~ zloioncg~ u. p. policmajstra 

15 (27) M 1885 miasta ŁodZI biletu wojskowego 
~~o au cero JI rOĄa B'L Komedya w 2-ch aktach, przez wydanego przez l O artyleryjsk~ 

... qmac. yTpa B'L rop._ 143oĄ~u, 6B'L ll.0- Józefa Korzeniowskiego. brygad!) w Łodzi, na imil) starszego 
'~W '" ie l " TOWO ""enfttor"'kft lOoTr 4 lb TapKa nOĄ'L N. ,YAeT'L W k· fi I e F· S t . b ~ k 
u ar .. za,,,, n • J.. -",.... ~ J.. • npoĄaua'l'Lcu ABHlKHMoe IDl~ecT- K· B BC l e cz ra rOI ma l eln erga. ~as a-

posiada jak lat poprzednich, zawsze świeżlł limf!) (krowia?kę), BO npUUaAJIelKaII\ee Ba~JIaBy CIID- llUIPC n wy znalazca rB;czy z.wrócić dowód 
ktÓrq. wysyla po zażlłdaniu odwrotnlł pocztlł· Cena rurki. za- qIlBCKOMY, SaKJIlO'ralOl~eeclI 810 Me- U he~zl~nirn~lbh.c~. PlOtrkowsq W 

wierajlj,cej limf!) na dwa szczepienia rs. 1. Flako?u "detritu" 6eJIH, H o~tneBBoe 204 py6-Kon., . o e a UI S lIl1. 

INSTYTUT SZCZEPIENIĄ OSPY OCHRONNBJ (lROWIANID 
Dra. Wf. Mączewskiego 

C~"Pl4r~Z~Y~dlojatr:1n~e,.g .. ofd,oAsl4zc~zl4e~PI~·e~n~i~Fs .. ~,.b,,wf~,tfk~3~!iłC~h~, ~8Zl:jk~0~łFact:hA~f5t,61f~ .. ·~3nFl:'~:I:j°f1'I~~~~:.:::::; :::::M:: TraBgedlYBa 010 
s5-CzlUilwt9.Chs· °KIbraz 

v. O!lrekcl/a t~~:~:%8~:~::e-;~:~go 
npe)l;>leTOB'L MOllWO pascllaTpHBaTL n podaje do publicznej wiadomości 
y Cy)I,e6uaro IIpllcTaJla H B'L )l;eru. . że w dniu 10 (22) lipca 1885 r: , GRODY Towarzystwo wz" iemnei porno· upO)l;lIlKH Ba MllCT1I ouolł. Humoreska ~ l:y~ akCie, W. Ko- o go~inie 11 z. rana, w kancelaryi 

~O r~ NA 
.. ..... ~ . AnpllJlll 27 )l;UII 1885 rO)l.a. slakiewlcza.. łódzkiego wydZiału hypotecznego 

cy subJektow handlowych I prze· 1617-1-1 CyWKHCHiI. W poniedziałek d. 25 maja 1885 r. przed .notaryusze.m K;onstantym Pła~ 
I mysłowych m. Warszawy MENT N 11 checkim odb~dzle Sl~ sprzedaż nie-

. . d rekomenduje swoich członków na ABONA r.. ruchomości tutejszej, położonej przy 
otrzyma, . kto d.opomoze mi o posady administratorów, kasyerów, Folwarczek ARTYKUŁ ~~4 ulicy Zachodniej pod Nr. 268-B i odzyskania dwoch bel bawełny korespondentów, buchalterów, po· 268-0, obcilłźonej pożyczkIł to-
amerykańskiej , zaginionych po· dróżujl\Cych, sprzedawców i t. d. majlłcy własnq. hypotekę, pszennej warzystwa kredytow~go w sumie 
między 9 a 12 maja na tutej· Biuro towarzystwa mieści się przy gleby 68 mórg, jest do sprzedania. rs. 11,000. 
szej stacyi drogi że;aznej. ~1 . Krak.owskie - Przed~ieście Nr. 27 Odległoś.~ od No.woradomska wiorst Komedya w 5 aktach, rorygi~nie Licytacya rozpocznie sill od su· 

-..- t · •• 1.·· .,. l 1 wydaje ~sobom IOteresowanym 10. !3h~sza WiadomoŚĆ: Maryan napisana pr7~Z K.. Zalewsklego"my rs . . 16,500.. Pr~yst~pujlłcy do 
../I ... ory ~ .IV 'I Rill..,e. bezpłatDle odnośne szematy. SzynklewlCz, Noworadomsk. uwieńczona plerw8zlł nagrodlł nalhcytacyl, obowllłzam SIł złożyć va-

1611- 3-2 1560-3-3 1610-3-3 konkursie krakowskiem. dium w ilości rs. 2,200. 1538-3-3 

"'ekIIle.. ZA 

Berlio • • (163'/,) d!. !er. 100 mr. 
" •.• (163'/.) kro ler. 2 d. 100 mr. 

Inne nieJn. miasta bank. ,U. lH. 2 d. ]00 mr. 

JJ )1 
kr. ter. 2 d. 100 nn. 

Londy. d!. ter. Sm. I L. 

" 
kro ter. Sm. I L. 

P.ryt. dl. ter. lO d. 100 Fr. 

u 
kro ter. 10 d. 100 l'r. 

Wi. dei> dl. ter. 8 d. 100 Oor. 
. (184-) kro ter . S d. 100 Oor. 

Pe'lersburg <lJ. ter. 2 d. 100 r •. 

. \ t8 DOP"IDiOUe\Z końo.gie/J, 
l'"ple ry I,,,"stw. .s ~ tran. . d ch I 

(z. 100 re.). (I) "" l, . I o.p . 
OLligiSkar. Kr. Polo.doie -,- --=:= . , . 
ListyLikw.Kr.Pols. doże ~ 80808'89:~189.16 -.-

" 11 . n u roałe 4. -.- :8:10 - .-
Roa.Pot. WI. J em.lOOOr. 6 -.- .b.50 - .-

lOOr. 5 - •. - 96.50 -.-
n " n 6Or. fj 96.60 

U" lOOOr. 5 96.r.a 
fi" " lOOr. 6 :~.gg 

tt n n UJ" 1 000 r. 6 . I 
» , .t' " lOOr. 6 9660 
l\0I.Yo'. Yr.zr.IH6~ lem. I 
n " " tt 1866 11em. 6 

ł5ilet.yUan.Paó. Hol. Jem. 6 
n ""l1n 6 
tI tJ tI "Hl" 6 
n " " "IV" ó Li.ty Za.tawn8 ( .. IOOr.) 6 

" zr. J8698. J Iit.A. b 
u tt " "lit.R 6 

H "male 6 
" " Ser. li lit. A. 6 

" n" n lit.B. 6 

" " Ser .thJlit.a!~ ~ 
t1 tI "lit.B. Ci 
"" " małe 6 
" " !;;er. IV liLA. 6 
,,1) "lit.B. Ci 

u n" " mue 6 
n "" Serl'& V.., . 6 

Lia~I ... I.m. War ... !;;er. l 
" 11 6 

I 
96263086 

nu ",· 1ll
1V 

~ 
u 92969310 

5~. BLli'gi m. 'V'ar ... wy 6 
Luty ... 1. m. Lodzi " l 5 

"u n "lff g 
~ty ~at.. H.1·~' Wzllr. Z. 6 
Liltr.6'I, Wileń.ki.dlugol. 6 

" t' krtkot..ó" 6 

99.60, 
99.50 

~:::I' 99.40 
99-40 
99.40 
99.40 

~~:!gll 99.40 
99.40 
V64b 
96.26 

~!~I· U3.2O 
91.76 
89.-
8850

1 
87.-

::=1 

])ro· z końcem gieMy , . 
konto Dopelmone łranzakcJ8 
__ t,d'DO I chci.nopl.c.1 

"(9.16 - 49 ! ~:~ - 4886,H~/_,90,92'" 

" -2'/, , 9.9ł'/, r/' 9.96 19 
94 9~ 

S 89.66 S9 67'/, 

" -4 80.40 _ 
6 _ 

!ó I Dopelnio. IZ końc.lgield, 
Akcye. S e 

(u 100 re.). Ul "" ne tranz. ~ho:p,-III 
Akoyen. Ż. W.r.-W.IOOr. - ,, -

W.-BId.500r. " 
n lOOr. 6 

Terel.)OOO r. 6 
" lOOr. 6 

~'aLr.-f.ód.zki.j 
" Nadwi'lańak. 

tI Banku Uaodlowego 
w WUIZ&wie260r. 

" War. Bau. Dyl. 260 r. 
" :Han.n. wl:iodzi 260r. 
" War.To .... Ub. odogni. 

• wpl. rl. 126 260 r. 
" War.Tow.F.Cakru600 
" Cuu.Dobrzeł. 6OOr. E 
" " Józ.efów 260r. ~ 

" h ~:~::nówigg~: i 
I.yukowlc.260r. E 

" " Leonów 260r. ~ 
" ''wCEpstocice 250r. .a
"T. . ~. Stali lOOOr. :li 
" Tow. Lilpop, Uau i 

Loewenatein lOOOr. 
" Tow. Z.kl. Metal. B. .!! 

Bantke w War. lOOOr. a 
tł Tow. Zakl.GÓrnicsych :: 

St.arachowickichlOOr. 
" Tow. W.r.F.b. M.ch. 

318.-
811.-

330.-

100.
-,- 1050.- - .-

-.- 1000-
300.- 250.-
280.-
226.-
216.-

-.- . J100.-

86.- ~6.-N_rz.Rol.iOdL lOOr. 
" Wan. T. Kop. w~gl. i 

Zakl.llotniczych26Or. - 260 -
II Tow. Z.kl. Prz. Ba.w. } -. I . 

Tk. w Zawierciu !l60r. 
, Tow.Laz. iLaźni lOOr. =:= =:= 30.-

"Garb. Temler i SIwodei -. - 1 -.-1 
War 106 ó k a p O n n· I Li.L lik",;'!. . 190 

Liii ..... nowych •• 208'/" \ Obligów.karl,. 66'/, I 
" "m.'Vanz.a. liU 70 f /11 ( l'ot.prcm. l em.179'/" 

D "m.&dsi... 29 1/" " ,t ilem. 96ł/, 

PC ............... II ............... ~ 
• W SKŁADZIE • 

i Harola A6ta • 
przy ulicy Konstantynowskiej •• 

Nr. 32O-d, 

Sił do sprzedania trzy • 

: DUŻB SIIA!~ POŻARNE, 
: sikawki ogrodowe . domowe, 
• Cena bardzo przystępna. 
• 1608-3-2 
lA ........................... .. 

LUmB DO WYł!ijCIA 
W domu naro:!nym przy ulicy 
Zielonej i Spacerowej Nr 
265-A. 1535-10-7 

BONA-POLKA 
pooi.d.j",. jOZyki, polski, rooyj.ki i fran· 
cuzki,-przytem wykonywa roine roczno 
roboty-poszukuje miejsca do pocątku. 
jracych dzieci. Blitar.a wi8dom~ć: ulica 
Południowa Nr. 460, oa. partorw u 

Zalewskiej. 

DENTYSTA A. IWADOlI', 

olica Piotrkowska "ia-A'''l' cukierni 

Wiia!ehoLego. 80t·-'O 

Jak lat poprzednich zajmuję się 

Szczepieniem ospy ochronnej 
dwa razy tygodniowo, t. j. we ŚRODY i SOBOTY od go

dziny1-ej-3-ej po południn i w tym celu sprowadzam 
z najlepszych źródeł dwa razy tygodniowo świeżą 

krowiankę. 

Cena szczepienia krowiankIł 3 rs. 
" " limflł humanizow8.!Ul rs. 1 k. 50. 

Dr. J. Wi61ocki. 
Lekarz dzieci ł akoszer. 

Piotrkowska, dom SS. Scheiblera. 

1473-12-12 

Wydawca. Stefan Kossuth.-Redaktor Zdzł8ł:aw Kołakowski. ~oaaoJIeHO ~euBypolO BaplUaJla. 1IIMau 1885 r. W drukarni L. llruli:owskleA'0 w lJodzi. 
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