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BULmN ТYGODNIOWY 

\\,.У WUZG W У ROвOW :WDZKIOH 
-0-

w ublegf1m trgodnlu 8prawozd._CZYM 011 
dnia б do 19 luttgo wl"cznie, "1-

_;tziono gl6wnyeb w,тоМ,, 16d1:kicb: 
1) pnl:dz1 _ kOlllunikacyi kraj. 922 pud. 
!I " "do Oesar8t"a •• 3,429 " 
3 tkaoin .. komnnikac1i krnj. 9,ОБО .. 
4 .. " do Cesarstwa •. 17,969 " 
W popn:ednim t1godoiu 00 doia 80 

.tyezDia do б lutego "1.6% _yoosil: 
1 pn:Ods1 w komuoikacyl kraj.1808 pud. 
11 " .. do CC8llntwa •• 3,249 " 
3 tkallin _ komunikac1i kraj. 8,935 " 
4 '1 '" do Oesa.nt_a • _ 91,320 " 

Sre!loi "1w61 tygodoiowy w roku Ые
t"С1Ш do d01' 111 lutego: 

1) przedzy 8,862 pud1' 
1) tkaoin 24"111,, 

Sredni _,...6& tygodniowy _ lataeb ро· 
JlI"t:edtliclt, _ przceioeiu z catego roku (. ро
dneh): 

w roku J881 

" 
18811 

" 1883 
., 1884 

" 1885 

" 
1886 

• 

рn:~dиа 

!,704 
1I,4бl 
11,918 
98б 

8,106 
11,898 

RUOH 

tkaniu1 
18,5ЗО 
21,150 
ЗЗ,!l86 
117,018 
1'1,170 
38.550 
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си z 08 W t~go cza 11 ar-I za 
o,tatoich bylo IUnioj g" ltownощ. зо;i li 81 "а z IIIkoi~ciu tu prZGZ krodytowego W , 
praed р гn _LуgоdПi!\шi. '''. politlC6 р:хо' io L tuoye krod)'~owe З~ przesadzone, о ty.1 dyrekcya azczeg610wa ,przedala w !ut1mi 9 
wl\i .. obecolc d,.ino 6 poko)owa 1 wY\Vlora Ie, :/0 tlldo .. Z UIcll lIit ~ajJl·lt8Iala dys.kon. r11!\j"t,k6w ziешskiсЬ: Boro~iee, Blelow св 
dobr1 wplyw о .. ullly,ly. Jeieli nowy (сп ta weksll, jak,"olwiok IV8%)'8Lkio ogl'l\oic%y/y В" K08trzyo, Kг~p~. kO§CIBlo", Podu~ek, 
zwrot w роШусе utr",nJi si~, w tnkim га- dyskontQ <10 l1Iuili\V)'ch I!r'n'lIir, pozostn\Via. Socz6wkO, Wierzchowl8ka! Stе!nоб"!-IОlku
tie i krcdyt, _ncllwiROY w podstnwnch, iчс kre<lyt ot\\'nrty dla fiгщ IIIsj~Lk01l'0 lowski i Zakrz6w Sa,ndomlerakl. ~Ierw,z~ 
... r6ci Пlоiе do UОГШlllпеgо staou. odpolviedzia/nycb. 1:\zeo. at\tш'аlм, ii w' trzy sprzedaoo prnwle ро 500 do 600 rubll 

Nie idzie zntelll, аЬу rejestr upnd/o~ci chwill gdy "ica CO{IL krod).t, oczy zn- I <а wI6k~; dalsze cztery .ро 7~0 <I!> 800 то· 
mial jui Ьуе ZRшlcпi (1"'; przeniwoio, /) •. ' i ztшiороkоjо,,)'сll zwracnj~ bIi ,а wl6kO; dwa ostntol8 nlaJ~tkl sprzeda-
SZYШ1 о nowycb i ely ,ее Ь~dziешу je8zcze sig ku k insL)' tucyol1l kге(lуtowуш, ' пе zostaly korzystoie, gdyz z g6~~ ро 1,000 
РТЕеа d/ugi czn", lео. b~d~ to jui tylko а iщ potr'zebuj'l"y szuk8j~ tu рото- ' до 1,500 rubli wl6kll. GorzoJ po,zlo w 
есЬа bankructw wifkeZfcll, jtt!,ie wydarzy. су, tещ ZI\C!IOI\'uj~ si~ kredyto. 1

1 

К!cleckiell'l, g(lzio sprzedano .tylko .5 шn· 
'у si~ " о tatuinl okresie poplocbu gie1. dllwcy; st~(1 rozcznrowanie. j~tk6w, - rnianowicie Ohlewlce, P,ekar!, 
<lo_ego. W kaidyru rl\zie pn:osilollio рn· \У 8zeregu stl'at DocllOdz'lc).tl\ z r6inicy ' \Yrocioryz, Zsgor6w i 1-1I0У, 'ес! W'ZT8tklo 
rni~tne", bl:dzie w krooikacb ыll!lIоu i pl'ZO' kursu, nojdotklilYsz~ jest d/a f/luryknllL6lv r zoaczllie nizej warto§oi, а ". b1Potek, tycll 
ш,slu; tnkic ,'nоу lIieprl:dko 8j~ goj'l, stratl\ 111' IIшtоr)'а/асЬ SUt'owycb, 'РГО\\'I\- ' d6br spad/o wie/u ",ierz1ciel.', oadto 8prze
.... /aszcza '" kraju, kt6rego о"61пу strш dZ80ycll • zegrn,nicy. Вli" j zlLiotere80\Vnni ,1 dnz jedenastu Illajl}tk6w ~Ie prz11zla do 
el<oooOliozoy pozo,tawia wiele до iyczcnin. utnymujll, iu ,. ci~gu ostlltnicu dwu Inie ,kutku jedynio dla brnku Ilcytaot6w. D1-

\V,kuLku upadku waluLy, wllic.siollO 1111 si(\Cy .t6d~ stl'aci/II па sanloj tylko bnwel· i rekoya szczeg610wa piotrko~,ka Bprze~a~a 
г~ce lIIioistra . sk,l\rbu ploz8szl0 40.0 proj . ninllo. okolo rniliопа l'ubIij РГЦР\l§6шу, :1:0 tylko .dwa nllljfltk~: .rerwonrce w ,J.>o~le~le 
I<t6w poprawlenr/\ kursu ruЫa 1 wng61e to strrna 8Lr'ncol1n Ivog6/e пn Ivszyst ,j l6dzkltll (32 w/6kl '~ 29,810 rubll).1 Nle-
8taou finao,owego. S~ to uiewqtp/iwo и· nrat I}'a/nch 8UI'0",)·011 z zngl'ullicy do§pielio w powiocie radomskow.,klm (24; 
IJlllki zaniepokojeoia opiuii publicznej. sprOWl\dLonycb, ZIlWSZC strllta pozostnnie w/6ki <а 21,600 rubli); 8przedaz jеdепа~tц 
Z. drugiej strooy, projekty tc, сЬ06Ьу rllill' olbl'zlll1i~. inny~11 д6Ьг nie przy,zln do ,kutk~ r6~ol.et 
11 "arto$C niepospolit~, w danej cllwili nie Z Тоrшt8ZU\\'n' rawskicgo <lOIlOSZI. О o:ly- z powodu braku lioytaut6w. MaJl}tkl ole
potraJi" Е/а naprn\vi6 ani pow8trzYl1ln6, wieniu si~ przemyslu, о zuncznych sprzedl\- sprzedl\no znajd~ то:!е nnbywo6w prz! ро
gdyby tnkowe lIIinlo przybiera6 grozlliejsze incll до СеSllгstlvа,-lесz ,а weks1e, kt6rc- wt6rnej lioytncyi, gdy b~a" m~gty Ь16 "~ 
wушiагу. • \II! pnolllys1owcy zl1(la\\'alnin(: siO IlIUSЩ. bezcen kllpioooj w6wczns .oabvwca ZI'Obl 

Spadek "'a1uty rosyj8kiej nie pozostl1l А ponlc,vll:! ballkierzy pocbowllli kllpitnly, dobry intel'c, nn. pnrcelncYI. Ze ~abyw.
bez wplywu па handel zЬоteШj сопу tr'zy' uie powierznj~c icb lIawo~ solidnyrn fir- nie rnaj"tk6w па ,ubhnsta~yach Je,t ko· 
mзj" 8i~ wy,oko,lecz wyw6z duznor zmoiej. 010"', st~d tet \Ycksle nio IIlnj" obecnie ха- rzystnyru interesan., dowodzl tego .8p~&edat 
'leni8, о tyle, :10 agcoci zllgranicznycll <10' doej ,,'nrto~ci; brak got61vki dokuczn (lllll d6br \V1soka Lelo,,:ska w pO.WI8CIC b~
т6. baodlowycb, zwlaszcza Iliешiесl<iсЬ, gorzej lIi:l w J',ollzi. NiedlLl<no tbrr.nkruto. dzifrskiш. Prze<l rokle", za1edwle kop!ono 
оtrzушаli poleceoio wstГZУША6 вiQ z dal· wnl 'У 1'ошаSZОlviе ban<1el tolvar6w kolo- te dourrr. ха 21,590 rubIi (40 wl6k») оЬе
BZ6U1i zakupami zbotrr. od ОII8ХУСЬ 1шпdlа-l"irr.Jпусll, dopiero przcd гоkiеш zalozony; ouic xa~ odprzednnQ 13 w16k wlo6claoom 
r'1iY i produc пtб .. , а ztUn,p: lIe juz ра r. ... :jC.'ja te~ W)'plnty jod,'a ~ рiеГlvsт.оrzо· ха 21,600 robIi, to znaczy, ie 27 wl6k <10. 
tyc sprzedawa6 оа rrriejscu. Obro~y w 1lan. <lnycll fiПII fabr'yczllycb, jnk дОПО8! kores· sta/o siQ bezpllltnie nаЬуwсощ n,raj"tku.oa 
d11l IЬоt~ш 1111 tnrgaoh krnjowycb S'l je- pondent до "Wiekn," а w bnokructwic licytncyi. 'V tyrrr wypadku dZI~Qtm ~e8t 
dnak rozleg/c, bandlarze ch~toio l1abywajfl, tCDl 8trllci/n 14,000 l'ubli jеdПIL z d"bro,y· to, ii wlo§ci. nie ,"mi oie Btan~~1 do 11C1-
z czego woosi6 naleiy, :ie spodziewaj& siQ skicll kopalni wQg[a. tncyi. Spodziewane wprowndzooHI do Kr6-
je8zcze wyz8zycb cer\ uiz dotycbczasowe, Wog61e stan I'ynko pier\i~:lncgo wsz~(1zie lostwa banku wloiciauskiego, kt~ryb1 ula-

W Wnrszawie B~ jc,zcze w dalszy", ci~. jest орlаktшу; got6wka grotIladzi 8iO w Ьап- twil wlo§ciaooll\ oabywani.e ~iC~I, .p~Z!czy-
8.ц bankructwa 'klep6w. na.porz~dku dzien- kncll,. I!dyi prywntne kapitn/y cllOw~j'l si~ oi siO. пi?mв.1о do po.d~r~81enla J8J сепу! 
nуш, takaaDlo n!\ prowlocYl, lecz w stOSUII- до IIIcll Z przoBlldzonq, tl'woiliwo~CI'l, n z IIchl'OOI (О! w1clu w/~~Iclcll od osta~eczneJ 
ku о wiele шпiеjszуш NIljdоkuсzliW5ZУЩ dl'ugioj strony, kupcy i fllbrykanci dl'lIg0' I·uioy. Z tycb wzgl9d6w by~oby do zycze
je,t 8tan оЬеспу w o.gfli~kacb ргzепrувlо- I'z~dn i szuka6 IIIUSZ'l рошосу u lialllvial'ZY, nill! nЬу ,in'tyt~cya. wsporonlOnn. rozpoczO
"1СЬ, " po ... odu §Cle§n10nego kredytu, д1а kt61'ycll IIn~tl\lo istllo *Oil'O, _ lоlJ w ln JakoaJpr~dzcJ dZlalalno§6 swoJ~, w Kr6-
w 1-0dzl, od pocz"tku stycznia do dnill 10шЬаl'dасll, gdzic tnkowe istrlioj~. . 1estwie; trlllczase", slycba6, ze dZlalalnoA6 
dzi ' si~ trzy upndto§ci, zпnrniеоiеш ch\Yi/i jej ogr!\nlczy siO z pooz"tku па trzecb gu· 
lecz zncbwinne i wio· bernlllcb k 

пу ,. osellne 1 wy ро- опв tеш. 
dokona6 tego е/а '. Ро· pcbnio siO jako§ bicd'J z nr I ie ujгzушу па ni wiele okaz6w fikc,J-
tеш knxde paustwo powinnoby wysla(: - А, kto пnш WJ'6ci k st"зсопе li пусЬ, t. j. takicb, kt6rych wyroben,r olkt 
przcdstawiciela swego do Вегliм, kt6rY!JY пn pl'oduktacll ,urowycb, ZtL placimy dotychczas nie trudoi 8iO w kraju 1 kt6-
powiedzia1 zelaznemu ksi~ciu IDlliej wiQcej oiel1l:11 ze podw6jne сепу z powodu r6inicy rycb uzyteczllO§ci oikt nie 8prawdzilj naat~p-
te slows: kurBU? lIie tem, ie jest juz gwarantowl\nll, pollla-

_ Мат zaszczyt 0§wiadczy6 waszej kan, - Tego ja nie wicm, 'Уг6с! ,уа,п clIY- da bowiem {оодов: dziesi~oiu tY8iOC1 tu· 
cler8kiej mo§ci, ,е jesteDl jпz шоспу... Ь" teu, kto zab"al, jeieli potrnficie dobrzo bli, moze wioc pokusi6 si~ о. poke.zanie 

Zelnzoy ksiq,ze odpowied7.ialby zapewne: wsp6lzawodnicz)6 z jego tOlVnrami IIn ryn. Iviclu ladnycb rzeczy. Wszystk16 te ladne 
_ Wybofole! nio bq,dznry wioc glup- kacb lIIi~dz)'oarodowycll - i jеzоlГ IIZnn' rzeczy b~a" oczywi§c.ie zapisane .'" 8:ktacb 

cami i daj m1 воЫе buzi... cie wl'eszcie za I'zecz poiyteczuq, zaprze- wystawowych, а opl8noe. ": dZleoolk~eh; 
stn6 ~prowndznni!\ шп6stwrr. rzeczy od nie- hygieoa krajowa poprawl 81~ oJ1tychmla't 

Ozyz IIIOZA Ьу(: prostsz!\ droga <10 uszcz~- go, kt6rych dosta(: IlIoiecie w kraju. Z «ru. о jakie sto procent! Do i~nyc~ wY.8tn_, 
AIi"ienia ludzko§ci? przenigdyl Nalezy tyl- giej strooy naleialoby postnl'a6 siQ, аЬу hygieoiczos родоЬп~ b~dzle )е~УDlе ,ze 

Dzieln1 m,t, ten рап Lessepa! J еа! 00 "о copr~<lzej Zll/аtwiб t~ runl~ fO"lIIa100~6, krnj pozoa1 doktadoiej wyrel>1 ,vnszo, z ,vzg1~du па pierniki hygieniczne 1 odzlet 
nietylko znakolllit1D1 UСZООУШ, iniynierem а w8zelkie widllla kracl16w gicldowych, niepo- kt61·Ycl.r wie10 irlzie па spl'zedai pod rпn- nOI'lJIs10~, te bowiem okazy stanowi~ n~ 
_/"wo1m, aJe takte oitp08polit1m dyplo- i przewidywane ЬошЬагdоwnпiа zoiknfl skt! zagraniczuq, "а aprawq szkodliwej, zle odl~czny rekwizyt wBzystkicb wystaw war-
IJlllt4. Gd,b, ,.i8 оп, Europ. drinl_by lJ8,r< 'en niemi/y - rnj zab/y§nie оп ziemi! zrozunril1Mj sреlшlасуi. szawskich ... 
jesztze B6g wie jak dlugo pod grozb~ А tymCZRsern ... TYlllczasem, kto si~ сЬсе · Owa to spekulacya spral.ia, ze nn IVY' Gdyby moie upowazniono dt> t1Tt.dz~. 
ItrnlZJiwej pozogi wojeoo8j, oie wiedz/lc, ba"i6 w 61ерl} babk~, пiес1шj szuka kr·e· 8tawacll krajowycb widzimy tsk ша/о re. oia wY8tawy Ilygieuioznej, wywi~za1bym 81g 
gd%ie si~ takowa ЕараЫ Dloze. Lв8Kep, dytu z znwi"zаnешi oczyma, о ile 1110:100- prezelltaotow przemY81u l6dzki&go. 'Yia.: zadania w 8ро,6Ь nas~puj~cy. Pr~y ро
umiat trafi6 d.o .erca ielunego ksilJCia, а §ci, guza uoikaj~c. Nnsi wielcy przemy- dOlllo zreszt'l, "е рошi~dzу ni&kt6rymi "'у- IПоеу owych dzie8iociu tysi(\C1 rubll ~wa-
1Г0gi i tаjвщпiСЖ1 Bismark wygadal 8i~ 8101'01 tak jui nawykll do koziolk6w giel· tw6rcami n kupoami istniejl} nnwet for- rantowanycb; sргоwndzilЬуш ро "о1вl do 
przed Le,s8paem, jak Itochanek )lrzed ko· <lowyeb, :ie ile razy "игз rubla J)t>dskoczy шаlпс uшоwу, па шосу kt6rycll oie _о1оо dziesiociu wi~kszycb miast Kr61estwa, осх!>: 
ebank", tkliwie i otwarcie. w g6rO nn gie/dzio berliuskiej, сiевz'l si~, wytw6rcotl1 zdradzac krзjоwеgо pochodze. nусЬ naszych hygienist6w, nteby z"ledzlll 
О tej tkliwoAci telazoego k8iIJCia, Le,- jakby ~ygr~li n~ l.otery!. Na~oD1iast nrniej- uia towaru, pod grozb'l zerwBoin вtoзиn- ulice, donry, szpitale, fabryki i t. d: Ко

вер' cuda g/o,i _ 811'0iщ krajn, а z оро- szуш clerpl~wo§CI JUz ole ~taJe, skol'o cbc~ :'6w. Ta"ie figle, роzошiе zYSkOWOB, w rzy§6 pozytywon byraby о tyle. wr~k.8Z", 
wieAci t1cb wyoika, ie akoro ty1ko 1Iszys- weks.1e kraJa6 оп kawntkr, ~by 1J16dz ro· w gr'\lucie J'zec1.Y podkopujq, ргzешуsl kr'a- v Не dowiedzie1ibY§'I'y si~ przyoaJmOleJ. "а 
су kieruj,cy polit1k" ''''10Ь pafl~tw nr~- bolnlkoru wypl~cr?.. Ale c6z! cboc~y n:1- jowy. 'Yielu wierzy, ii ,Iaoy towar rze- po&redoictwem urz~(lowych spra~ozda{l, J~k 
iowio Ьеа, аоЫе Dlogli wzajemoie powie- wet ~decyd?wnll Sl~ ,'" cz~n wpr'owadzr6 t~k cZY'vi&cie nie "угаЫ" si~ w kl'sju, wielll wla§ciwie stоiшу z nащ hygreo~ kraJo
<llie6 - .ьуны1т11 glupcami, morduj/lc "ac~e сЬ~ш, spot.kallby sr~ praw~opodobo~e tez sprowadza go _ргоз! z zugl'anicy. wq? Bylby to rвzultat w kаzdуш razie 
si~ obu.troonle; роl,СZШ1 ,i1l n.asze, а z .Dlewdz1~czno§c11l ludzkfl· GDI~wa~~ З1~ \V роszсzеgбlпусh wураdlшсh sреkпlапt ioteresuj~cy. . . . 
attloiem1 ,i~ J.>аОl\шi '.iata ... 1 Ь~dziешу W1ec о.а bog~w 1 p61bog6w ~<IZI~lвису~11 zyskuje, ale рпетувl wog61e traci. 'Узро· Pooiewaz jedoak nle upowaznrono тOlе 
шоиli " zgOdll8 pracowa6 dla poat~pu су· got~wkr,. а СI ~o6", odpOWIa«nJ~: о!е· шiПIlШ о tYCI1 rzeezacb z powodu proje. do urz~dzenia wystawy, zateru lUog~ t,lko 
"ШzаСli" - w6_cza8 niezawodnie raj ,а- Wdz1~cznl! zagl'a~lcn cofo~/a ,Уnт cnly kl'G' ktowanej wystllwy tkackiej w wаt'szаwskiеш POP1'08i6 nas.yeb (l6dzkicll) ojc6w. rniaata 
bl,§oie па ziemi. dyt, а т~ ~gl'аПlсznmу !?о ty Iko до tt'ze· ПluzеUIJI pl'zemyslolvero. Zal'z'l<l ,vystawy (oie okre§laj'lc bliiej cbarakteru 1 goduo-

Do w1powiedzвnia PO_1i8ZYch s16w S6r- С1ез cZ\j§cr, Jеstе&шу lep8l... zalllierza podobno przY8186 до 1-odzi цщу§[- &ci), аЬу wydelegowali па wysta,,~ 'pecyal-
decznycb, 8klonily Bismarka frAncuskie Bezwl}tpieoin, ie lep,il А, niecbaj tylko oego agenta w spra"8cll wystawowycb, n~ kошisу~, gdyz bOd" tQm okazy о kt6-
uzbr~jenia. ~6w~046 jeat ~alllldnicZ1JD wa- zagraoica worki swoje otworz, b~dq, jesz. dln I'ozrus~aoi!\ maruder6w. Rozru~zaoie гусЬ w l.odzi poj~cirr. nie шnmу, jako to: 
runklem przYJ8!01 - m6"ll dalвj przed· cze lepsi. А,Ьу ,n§ zagrnoicll worki swoje to nie przyjdzie DlU latwo, wiele jedoak czyste powietrze i zdrowa wOOa. ОЬа tв 
,~~icie/ pott;~i oiem~eckiej do prze<lsta- otworzyla, potrzeba, nЬу z Berlioa oglo- zaleze6 b~dzje od agenta i od sроsоЬбw, okazy bt;d, sprowadzone umy§loie па "1-
1Ilclela FrancYI - t1 Je,te, teraz nrОСО1 i szono wszeohbraterstwo lud6w, оп со si~ z jаkiешi wyst'lpi do "alki z obojQtno§ci'l, staw~ kuryerskim роci4giеш, gdyz War
ja tnоспу, оiСЬУ§Ш1 80Ые nie ztobili, zyj- widoczpie zanosi, jeteli wierzy6 ro,ual1sotll UРI'zеdzеоiашi i przewrotn" spekulacyq,. szawa icb oie posiada. Bed, takie przed
ту wi~c jak bracia. Bisrnarka z Lеssерsеш. Znoilll to nastq,· Р.'zуr·zеklеш powiedzie6 tu sl6w par\} о stawione pogll\dowo blkladoiki pokarD16~, 

Jakit 8t~d woioвek? Шо .. 8118С1, kt6- pi, zaczni~my przeciez sprzednwn6 nal·esz· wystawie bygiellicznej. А, Zl\tenl - b~dzie kultura bakteryj, iloA6 wdychanego PO_IO-
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BULmN TYGODNIOWY 

\\"yWOZG WYROBÓW ŁÓDZKICH 
-0-

W ubiegłym tygodniu sprawozdawCZYM OlI 
dnia a do 19 luttgo wl"cznie, wy-

witziono głównyeh wyroM" ł6d1:kicb: 
1) pnl:dzy w kOlllunikacyi kraj. 922 pud. 
li " "do Cesarst"a •• 3,429 " 
8 tkanin" komnnikaeyi kraj. 9,060 .. 
4 .. " do Cesarstwa •. 17,969 " 
W popn:ednim tygodniu od dnia 80 

.tye~nia do 15 lutego wy.6z wynosił: 
l przCdsy w komunikaoyi kraj.1808 pud. 
li " .. do Cellll'ltwa •• 3,249 " 
8 tkanin w komunikacyi kraj. 8,935 " 
4 'I '" do Oesarstwa •• 91,320 .. 

Śrellni "1w61 tygodniowy w roku ble
tllcym do dnaa 11l lutego: 

l) przedzy 8,862 pudy. 
I) tkanin 2li,111 " 

Średni wyw6c tygodniowy w latach po· 
pn:ednicll, w pn:eei~eiu z całego roku (w pu
diteh): 

• roku 1881 

" 
1882 

" 1883 

" 188' 

" 1885 

" 
1886 

• 

prz~dza 

!,704 
11,4«11 
11,918 

986 
8,106 
11,898 

RUOH 

tkaniuy 
18,530 
21,150 
~3,!l86 
lł7,Ol8 
1'1,170 
38.5S0 
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Z TYGODNIA. 
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aratow.1 Euopt. - D"hre in.t,I""" kred,to"o.
Nacl,itj •. - Kto wr60i .trat,1 - Z powoda wy· 
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CU Z Da w t~go cza n ar- I za 
ostatoich było lunioj g" ItownolO, aoii li gl lIa z IIIkoi~cill tu prZGZ krodytowego W , 
pl'led p ru _t.ygodniami. 'v. politlce p:xo· in L tuore krody~owe sil przesadzooe, o ty. j dyrekcya szczegółowa sprzedala w !utym

i 
9 

wilia obecnie d,ino 6 pokOjowa I wywlora Ie, io tadna z hleh /lit ~a,,/'u8Iala dyskon. lIlt\j"t.k6w ziemskicb: Boro~iee, Blelow ce 
dobry wpływ na ulllysly. Jeżeli nowy ten te. weksli, jak,"olwiok Ivu)'stkio ograniczy/y B., Kostrzyo, Kr~p~. koścIein", Podu~ek, 
zwrot w polityce utrwali się, w takim rn.- dyskontQ do możliwych grn.nir, pozostnwia. Socz6wkO, Wierzchowiska! Ste!nnó"!-lDlku
tie i kredyt, EnchwiRny w podstawach, jllc kredyt otwarty dla firm majlltko,,'o łow ski i Zakrzów Sa.ndomlerakl. ~Ierwsz~ 
"r6ci moie do uorlOalnego slanu. odpowiedzialnycb. 1:\zeoE o!\tul'&lna, iź w' trzy sprzedano prnwle po 500 do 600 rubh 

Nie idzie zatem, aby rejestr upad/ości chwili gdy nica COflL kredyt, oczy za- I za włókęi dalsze cztery .po 7~0 d!> 800 ru· 
miał już być Zftllllcni tymi przeoiwnio, /y. ' i zaniepokojonych zwracajll bli za włókOi dwa ostatnio nUlJlltkl sprzeda-
szymy o nowycb i sly zeć b~dzi emy jeszcze sig ku k instytucyom kredytowym, ' no zostaly korzystnie, gdyż z g6~1l po 1,000 
przez dlugi Cln.!, leoz będ~ to już tylko a im potJ'zobuj'ICy szukajll tu pomo- ' do 1,500 rubli wlóka. GorzoJ poszło w 
ecba bankructw większych, jttlde wydarzy. cy, tOIll znchowujll si~ kredy to· II Kieleckiem, gdzio sprzedano .tylko .5 mn· 
Iy si~ " o tatuim okresie poplochu giel. do.WCYi stlld rozczarowanie. illtk6w, - lnianowicie OblewIce, Piekar!, 
dowego. W każdym razie przosilenie P!\' W szeregu strat Dochodz'lcyth z r6żnicy ' Wrocioryż, Zsgor6w i Łany, Jecz WSZTBtklo 
lOi~tnelll bl:dzie w kronikach bnll!llu i pr10· kursu, nojdotklh.sz~ jest d/a f,lIJry kall t6w ' znacZllie niżej wartośoi, a z. hypotekl tych 
lUyS/Ui takie I'nuy nieprl:dko 8j~ gojII, strata III. mntoryalacb surowycb, sprow!\- ' dóbr spad/o wielu wierzyoiel .. , nadto 8prze
,,,Iaszcza w kraju, kt6rego og61ny stUli dzanych z zegrn.nicy. Bliź j uintere80wani ,' daż jedenastu Ulaj!}tków ~Ie przyula do 
ekonomiozny pozostawia wiele do życzenia. utnymujlł, Ilu IV cil}gu osll.tnich dwu mia skutku jedynio dla braku hcytant6w. Dy-

WskuŁku upadku waluly, wnic.siollo na si(lCy Łód~ stmci! .. na samej tylko bawel· i rekoya szczeg6łowa piotrko~ska Bprze~a~a 
r~ce ministra. sk.l\rbu przeszło 40.0 proj . niano. okolo lOiliona rublij pnypuśćmy, żo tylko .dwa majfltk~: .rerwomce w .J.>0~ne~le 
któw poprawienia kursu rubla I wngóle to suma stracona wogó/e lIa wszyst .j /6dzkllll (32 w/Ókl u 29.810 rubh).1 Nie-
stanu finansowego. Sil to niewqtpliwe o· lIIat r)'a/ach 8UI'owych z zagranicy dośpielin w powiecie radomskow.sklm (24; 
lilaki zaniepokojenia opinii publicznej. 8prowadLonycb, zawsze strata pozostanie wl6ki zn 21,600 rubli)i sprzedaż jedena~tl.\ 
Z. drugiej strooy, projekty te, choćby min· olbt'z)'lIlilł' inny~h d6br nie przyszła do skutk~ r6~D1.et 
ły wartość niepospolitll, w danej chwili nie Z Tomltszowa rawskiego dOllOsz'l o oiy- z powodu braku lioytautów. liaJ!}tkl D1e
potrafill da naprawić ani powstrzymać, wieniu si~ przemysIu, o znncznych sprzedn- sprzednno znajdll może nabywoów przy po
Sdyby takowe mia/o przybierać groźniejsze iach do Cesarstwa,-Iecz za weksle, kt6re- wtórnej Iioytacyi, gdy b~d" m~gły być z~ 
wymiary. • mi pr?6l1lysłowcy zadawalniać siO IUUSZI}. bezcen kupionej w6wczas pabywca uobl 

Spadek waluty rosyjskiej nie pozóstl1l A poulewllż bankierzy )JocllOwali kapitaly, dobry interes nn. parcelacYl. Ze ~abywa
bez wpływu na hnndel zbotemj cony tl·ty. nie powierzajllc icb nnwet solidnym 61'- nie maj"tk6w nR subhnsta~yach Jest ko· 
maj" 8i~ wysoko, lecz wywóz duznor zmniej . moru, stlld też weksle nio lUah obecnie za- rzystnym interesam, dowodZI tego .8p~,edaź 
lIenia, o tyle, że agenci zagranicznych 00' dnej warto~cii brak gotówki dokucz!\ talii d6br Wysoka Lelo,,:ska w po.wlecle b~
mńw bandlowych, zwlaucza niemieckicb, gorzej ni:! w Łollzi. Niedl\\<no tbllnkru to. dzińskim. Przed rokleln zaledWie knplono 
otrzymali polecenio wstrzymać siO z dal· wał IV 1'Ollla8zowie bandei towar6w kolo- te doura za 21,590 rubli (40 włók») obe
uami zakupami zboia od naszych Imndla-lniaJnych, dopiero przed rokiem założonYi ouie zd odprzedam) 13 włók włOŚCianom 
rzy i produc ntó .. , a ul",p: he już Pl' f.awic.,b. te~ wy pl aty jodrll~ ~ pierwsT.ono' za 21,600 rubli, to zoaczy, że 27 wł6k do. 
tye sprzedawać Oa miejscu. Obroty w han. dnych finll fabrycznych, jak donosi kores· stało siO bezpł .. tnie nabywcom. n.'aj,tku. na 
dIn zboiijm lIa targa ob krajowycb Sil je- pondent do "Wieku," n w bankruotwie licytacyi. W tym wypadku dZI~Qlm ~e4t 
dnak rozleglo, handlarze ch~tnio nabywaj!}, tem straCił!\ 14,000 rubli jedOlL z dl\brow. to, iż włości, nie sami nie Itanę~1 do llcy
z czego wnosić naleiy, że spodziewaj& siQ skich kopalni węgla. tacyi. Spodziewane wprowadzonlG do Kr6-
jeszcze wyższych cen uiż dotycbczasowe. Wog61e stan rynku pieni~incgo wsz~dzie IGstwa banku wloiciauskiego, kt~ryby ula-

W Warszawie S" jeszcze w dalszym ci,,- jest oplahoYi got6wka gromadzi siO w ban- twił włościanom nabywani.e ~ie~lI, .p~zyozy
g.u bankructwa sklep6w. na.porzlldku dzien- kneh,. gdy i prywatne kapitaly chow~jl} si~ ni siO. ni?m".lo do pO.d~l~slenla JOJ ceny! 
nym, takaamo oa prowlOcyl, lecz w stosun- do IIIch z przosndzoną, trwoźliwoścllI, a z ucbroDl toz wlolu wr~~lcloh od ostatecznej 
ku o wiele mniejszym Nlljdokuczliwszym drugiej strony, kupcy i fabrykanci dl'llgo. I·uiny. Z tycb wzgl9d6w by~oby do życze
jest stan obecny w o.gtli~kach przemY8ło- rzędn i szukaó mUSZli pomocy u liohwiarzy, nin! aby . instyt~cya. wspomnIona . rozpoczO
"1ch, z. po"odu śCieś nIonego kredytu. dla kt6rych na~t" ło istne *oiwo, _ lub w la Jaknajprędzej dZiałalność swoJIl. w Kró
W ŁodZI, od poczlltku stycznia do dnia lombal'dach, gdzie takowe istniojll. . lestwiei tymczasem s/ycbać, że dualalno'ć 
dzi . si ~ trzy upadłości, znnmieniem chwili jej ogranlczy siO z pooz"tku na trzech gu' 
lecz zacbwiane i wi o· beroiach k 

ny IV osenne I wy po- ona tem. 
dokonać tego e/a '. Po· pcbnie się jakoś biedę z ni I ie ujrzymy na ni wiele okaz6w fikc,J-
tem kaide paustwo powinnoby wysłać - A kto nam wróci k st"acone li nycb, t. j. takich, kt6rych wyroben.' nikt 
przedstawiciela swego do Berlinn, kt6ryiJy na produktach surowycb, za płacimy dotycbczas nie trudni aiO w kraju I któ-
powiedział żelaznemu ksi~ciu mniej więcej niel1lal że podwójne ceny z powodu różnicy rych użyteczllości nikt nie sprawdziłj następ' 
te słowa: kursu? nie tem, że jest już gwarantowaD/l, polla-

_ Mam zaszczyt oświadczyć waszej knn- - Tego jn. nie wiem. Wróci walii chy- da bowiem fundusz dziesięoiu tyaiecy tu· 
cienkiej mości, że jestem już mocny... b" teu, kto zabrał, jeżeli potraficie dobrzo bli, może więc pokusić si~ o. pokazanie 

Żelazoy książe odpowied7.ialby zapewne: wsp6lzawodnicz)6 z jego towammi na ryn. wiolu ładnych rzeczy. Wszystkie te ładne 
_ Wybornie! nie bq,dżmy więc głup- kacb międzynarodowych - i jeżolf uzua· rzeczy b~d" oczywiśc.ie zapisane .w lI:ktach 

cami i dajmy sobie buzi... cie wreszcie za rzecz poiyteczuq, zaprze- wystawowych, a opuane. ": dZlennlk~ch; 
stoć ~prowadznnia mn6stwa rzeczy od nie- hygiena krajowa popraWI 81ę nIltychmiast 

Ozyż IIlOŻA być prostsza droga do uszczę- go, których dostać IlIoźecie w kraju. Z dru. o jakie sto procent! Do i~nyc~ wy.staw, 
Aliwienia ludzkości? przenigdyl Należy tyl- giej strony naleidoby postamć się, aby bygieniczaa podobnll bodZie le~ynle.ze 

Dzielny m,i, ten pan Lessepa! J es~ on ko coprędzej zaratwić t~ marll fOl'lllalooś6, kraj pozoał dokładniej wyroby waszo, z wzgl~du na pierniki hygieniczne I odzl" 
nietylko znakoloityDl uczonym, inżynierem a wszelkie widma krach6w giełdowych, niepo- którycu wielo idzie na sprzedaż pod lOa- normalnIl, te bowiem okazy stanowi" n~ 
.ławnym, ale takie nilpo.politym dyplo- i przewidywane uorubardowania zniknfl skI! zagrnniczul}, za sprawI} szkodliwej, źle odłllczuy rekwizyt wszystkich wystaw war-
lOlitą. Gdyby ·aia on, Europa drżałaby tJB," sen niemiły - raj zabłyśnie na ziemi! trozumiaMj spekulacyi. szawskicb ... 
jesz"ze B6g wie jak dlugo pod groźb/ł A tymczasem.,. Tymczasem, kto s i ~ cbce . Owa to spokulacya sprawia, że na wy. Gdyby mnie upoważniono do urt.d%~. 
etraszJiwej potogi wojennej, nie wiedz'lc, bawić w ślep!} babk~, niechAj szuka kre· stawach krajowych widzimy tak mało re. nia wystawy hygieuioznej, wywillzałbym alg 
gd%ie si~ takowa zapalić nloŻe. LesReps dytu z zawi"zanemi oczyma, o ile moino- prezentantów przemysłu lódzkiego. Wia.: zadania w sposób nasLępuj!}cy. Pr~y po
umiał trafić d.o lerea ielunego ksil,jCia, a ści, guza unikaj!}c. Nasi wielcy przemy- dOlllo zresztll, że pomiędzy niektórymi wy- mocy owych dziesiociu tysil,jCy rubli ~wa
Irogi i tajemniczy Bismark wygadał 8i~ słowcy tak już nawykli do koziołk6w gieł· twórcami a kupcami istn iej!} nawet for- rantowanycb; sprowadziłbym po kolel do 
przed Lesseplem, jak kochanek przed ko. dowych, że ile razy kurs rubla podskoczy malne umowy, na mocy których nie wolno dziesięciu wi~kszych miast Królestwa. ucz!>: 
ebank" tkliwie i otwarcie. w g6rO na giełdzie berliuskiej, eieszll si~, wytwórcom zdradzać krajowego pochodze. nych naszych bygienist6w, nieby ZWledzlh 

O tej tkliwoAci telaznćgo ksil,jCia, Les- jakby ~ygnli n~ l.otery!. Na~omiast mniej - uia towaru, pod groźbą zerwania stosu n- ulice, domy, szpitale, fabryki i t. d: Ko
seps cuda glosi w 811'0iO\ kraju, a z opo- szym clerpl~wośCI JUż nie ~taJe, skoro chCIl kÓw. Takie figle, pozomie zyskowne, w rzyść pozytywna byłaby o tyle. wlęk.UIl, 
wieści tych wynika, te skoro tylko "szya- weks.le krajać na kawałki, ~by módz ro- w gruucie I'zec?y podkopujq, przemysł ha- v ile dowiedzielibyśmy si~ przynajmDlej . ze. 
ey kieruj'ley polityk" s"ych państw Dl~- bolmkom wyp/~CI ? .. Ale cóz! cboć~y M- jowy. W ialu wieny, iż dany towar rze- pośrednictwem urzędowych spra~ozda{l, J~k 
iowie bed'l sobie Ulogli wzajemnie powie- wet ~decyd?wah SI~.W cz~n wprowadZIĆ t~k czywiście nie wyrabia się w kraju, wieln właściwie stoimy z na8Zll hyglenll kraJ 0-

dJieć - .bylibl'my głupcami, morduj"c zac~e ChęCI, spot.kahby Sl~ praw~opodobn~e teź sprowadza go wprost z zagranicy. wq? By/by to rezultat w każdym razie 
li~ obustronnie i poł,czmy siłl nasze, a z .Dlewdzlęcznośclll ludzkfl· Go,~wa~1l Się W poszczególnych wypadkach spekulant interesuj~cy. . . . 
Itnniemy si~ panami ś.iata ... I b~dziemy wlec n.a bog~w I p6łbogów ~dzl~laJllcy~h zyskuje, ale przemysł wogóle traci. Wspo· Poniewaź jednak me upoważnIOno mDle 
mogli" zgodne pracować dla post~pu cy' got~wkl,. a CI ~nów odpowiadaJ!}: n!e· minllill o tych rzeczach z powodu proje. do urz"dzenia wystawy, zatem lUog~ tylko 
wilizacIi" - wówczas niezawodnie raj za- WdZI~CZDl! zagra~lca cofnę/a wnm caly kre· ktowanej wystawy tknckiej w warszawskiem poprosić naszych (łódzkich) ojców. miasta 
błyśnie na ziemi. d,t, a m~ ~gt'lllllczamy !;lo ty lko do trze· muzeum przemys/owem. Zal'zlld wystawy (nie określając bliżej cbarakteru I godno-

Do wypowiedzenia powyższych sł6w ser- cleJ CZ\lŚCI, Jes teśmy lepSI... zlImierza podobno przy sIać do Łodzi umyśl- ści), aby wydelegowali na wystaw~ specyal-
decznych, skłoniły Bismarka francuskie Bezw!}tpienia, że lepsi! A niecbaj tylko nego agenta IV sprawach wystawowycb, nlł komisyo, gdyż bOdll tQm okazy o któ
uzbr~jenill. ~6w~04ć jest ~alllldniczyJD wa. 1.agranica worki swoje otworz, będą, jesz. dla rozrus~anin. maruderów. Rozruśzanie rycu w Łodzi poj~cia nie mamy, jako to: 
runkiem przYJdm - mÓ"I/ dalej przed· cze lepsi. Aby zaś zagranica worki swoje to nie przyjdzie mU łatwo, wiele jednak czyste powietrze i zdrowa woda. Oba te 
s~~icie/ pott;~i niem~eckiej do przedsta- otworzyła, potrzeba, aby z Berlina og!o- zależeć będzie od agenta i od sposobów, okazy bl;d" sprowadzone umyślnie na wy
wIcIela Francyl - ty Jeste. teraz mocny i szono wszeohbraterstwo lud6w, na co się z jakiemi wystElpi do "alki z obojętnościII, stawę kuryerskim pocillgiem, gdyż War
ja mocny, nicbyśmy sobie nie zrobili, żyj- widopzpie zanosi, jeieli wierzyć romansom uprzedzeniami i przewrotn'ł spekulacyq,. szawa ich nie posiada. Bed l takie przed
my wi~c jak bracia. BisIIlarka z Lessepsem. Zanim to nastq,· Przyrzekłem powiedzieć tu słów par\} o stawione pogll}dowo ~kładniki pokarm6:w, 

Jakiż stlld "nio"k? Oto 1I'8118cy, któ- pi, zaczni~my przecież sprzedawnć nareaz- wystawie hygienicznej. A zatem - b~dzie kultura bakteryj, ilość wdychanego POWIO-

• 

• 

• 

• 



DZШ NlК 1.6DZ[П. Nr.61 
" 

ЗРВА WОZDА1П! TARGOW&. 
"'." .i, .. calol_t W. ~', .. acl! r....,wai.l •• kloo- skiej d,;iёsi tek Koutuje obeenio od 30- Ikiej i OegieIoian.j "l.odu. \\'шо§6 
.oiO ,10 'Р'" а&!у ! to .. 1 .1 •• k"~tu.m ... twier- 40 "ор t J' nit ., Peleraburgu. d .... e.,a оаасо"аn'" ., 'wu... аеЬ па 
duni\ c.t. O4.I.t.ota. ~o.e pnWQ ni .. u-tlowal"ia '1 • n·". .. .... 
..... 1 .... ielki_) .peka1ocr;' 8,1)1 10' ~& ... rцdo.! WJP!awa сь о eIIi.ij,kj •• 137 r •. 13 кор. i n& 193 rL ы кор.; do 

Э"Ы... В е, 11 а. 24 т.,_а. Na ugra"i ... тыа 6 •• 1 i о. eI., ... "ьое Di~ РI ... ~ .... Ial 1"lku 1"1сЬ pod.1,01 о. K.uk.s! liaт w1ma!:"I"~ ',. cx~ IOn'1 
пум И'е1doclo. "'-nJМ .. 1&110 ааро.оЬ, ule. ~In pod 811" l' ,...о r ".11. ".У "' до z • аЬ1 Dluсчli 8i 118 11 owej. О blii:JZ1Ch "al'IIok сЬ tlo-
Gi.l<l~ .. ie.J.n.~, Pr&ygtlt1J11y do.i •• i." ,р",. tar~b ""ос .klcЪ 1"1 .... 1, .i9 d"'y6 ....,.по. hodo.,li 1 РО80Ь6. w"r bl. ied.ie6 lit m9tn. w magi.lracie w gOdzi-
'\а, gda.iu &.niikO w}walata тюglOlkе. о &an1orllow.~ , Вerlini. Ilbto .... a.i. p"t Dic1 ОIk 1Ш8 "о .'0- . 1.11 Ь d ... L 
nia. ,uttana t.nreckifO о. \V"~tlaiu wy.t,pit, ~r18.e~ . 'Iоа •• poeцtkOWi) po-lail8ior •• о 1 т., 1'.ak«IOa"1 О1а an апе OWJц.I. 
oi.j ... ,еаli".1е. ~. ol"",ol.io.l. (,eld, tu(e). 1,,1 .. 6 '~It •• '1. ,n., j,,,, Оу\о • о ... ы.с .,- Poklady (-) Przedstawieni. amalorskie w jCl 1ku 
... j o<1d ... I.1 o'e.')"JII.i. o.I,v ....:.o"j •• J ,no· j" 2~1.-:щ • .... а о........ d •• , _'-оп О kazi , n 1 ЦС8 n; тl kim, UrцdZ008 11' pi,tek 11' t trs 
., •• n.I ...... nl8rni .. k· ... IO'у' •• ",1, ,..ро. 4 т. ~ "О I.yl •• o о,Ь... пу mie'z.j" nаЬ 6 аН n досЬбd to., rZ1 t.a dobroez" .. 
mioal о uj.I •• p ..... n.~ ... _I, сtоцаусЬ ~i.mcom a.1iи р 811 fI Ь u <" 21 m '... Wobec DI f Ь k..... J d ...... '001 ' Ь;О •• Ь G 
I'''.Y'''om r08.j.kim .... .k •• IIII, <1.1 ••• доп, iel1i 11'0" "i •• i, .rnd} It 10 dQ 11I"(J<0 .... К. ..ау • а rv 'ЩDW О S IIgen- 0 ...... 1 1/0.1 О 10 ar"IO ... 0 па. r по 
• 1' •• ,.Ьа'I!&'· 1'0Di« .... ~ п.дto 11 О'n'Ш11, .1: WW'I •• 1,."1 ...... ,nа) o~ '1".6 • IQun;,u '.lt- (6., hапdlОWIСЬ zaшi kalycb., G I u "Di Leibr"nte" Ыожer i,wO i .kl d .. ; 
w с ..... Ь OItatai_bl.o ••• ni I'~ ..,I,.,wi ... ia '''1*- tro .. ,: .1IМ" to оЬ",Ii> ... Itbarcli . о, •• ,,,t <а- dопоаi о br&kn towaru ne.ckitgo п. tam- publiczuoAt b"l. sado .. olo ". Ро· 
'о ... о, obIi •• o •• "' poiojowe do.,Quol,ae!. w cl111D ..... )6. M,c.k, а.Ь!_"о w 01 w,e·kiah .1 h tej 11СЬ r1okach. т nie j{ent J k dono i nie.,a! teatr b)'t utem kuie \О.,а-
n,од"а ~ •• ru Wilholn ... р,цtо .kl.no"'" д" ро ". 4--1.16 То., 111 d<!ot .. О., ..... П' toot 1.1)- К к- • Ib а6 • t d 
,...1i'''J) .. ,I\tpil .. totoj • tAI., .. i~k .. , .il" "., m • prtl •• 1 J i ... p ai, 018 roblOао iadArch • ОТ1е, WIlr8%'W' 1,. pr.gn, "Ln:уш rl)'8t.a . 810 11& 
... I .. z • .., to rtgul'''J"a kotJcoml .. i~rna jOl~" Р'_ ."rolo", п. сЬс,оо, ооооl m 1aei6 ... }",kicb ""П, ot rt1 ze ItrОП1 tuteJ Iycll fabrykt1ot6., о- aulJlk. z e018. 
"""'. ''I''J.lki. kutlJ J""'hrJilI .10 ko .oi;' ... J kie/. Ч,I.I, raflo ',.. buwia, & щillпоwiсiе cenoiki .1% Ikiego ro- (-) Szynkl па 8alulach. Z .,IШiсiеН 
OLroi1 po.oota'L w cr.n,c •• I •• i .. n,M dz.ju tow.ru ze.,ckie/t0, .,robiooego i _". dom6. оа Вalutach, pi~io po.i.d& gruo· 

Bo.1Cdna.. i 'f' е r р о О 1, 24. m "08. Но- k fI --'-bk ' . t 00 Ь d ~I ) . 
&О.апi.ощ<l. Upl.nd cood ord; .. rr6'/ .. ,1 Ор •• 1 Prz 'шу 1) i КОlПuпikа \'. о ,czone о or&z p<u 1 1 1. р. У • .Р с о z"ce ..- prall'o о о., JzczeolU 
10 ... midd1iпg &"\" Upl'Dd ",iddl1ng 6' t" Orl.... J Сепа produkt6w rolnlczych ., gub .• 0116· ~ 1864 ,ожо, Prz1czelll /truot1 te Ц rot-
lIOOd ordioat,6/... 0,1 п. ,~.., ",i.1 10' 61 /.. akiej jesl niepoo,ierole nl "а, mill10 же 14- <%оеоее w Iozmait,ch miej,e ch. Re ta 
Orlean. middling 6'. Orl .. n.o mlddlln~ r... W.rsuwa. Anf([jru n nallOUl lJrztlЛUl/4, 11816., nlem _са!.. jarmarka ., Ка. grunt6 .. b.IW!ltich na1ei, do d6br la,ie. 
6"/ .. , o..~ .. 6r/ .. ,IA.~~tIOOd 1.1. ~'Ia, I'oro& Zao,l zkal.,., \V.rпawiе dr • .Edw.rd L1t- mieniu рlасопо w о t.toieh cz""ch З,БО .mcldch i ut ........ w.п .. з'еаt "' praw.cll 
fair 61/" l'a1"f)am iiOU<1 raiJ" 6 1J

J8, 3ahiA t.1r --, k J-.u "'1' 
M.e.io &.Ir ~'11" 1Iaraoh ... laor 6' ", 1: ,ot;&O О, tlziennik"rz i "sp6tprocowoik puon '11' ор. korzec z1Ut, 4 r8, копес ~rocho. 3 111. CZlOlzowycb. PropinaCJ& па gruotach па, 
bro ... n (~T в'!" Uт\>I;_n Ьто.а ,СО<! r.,. "1 .. gie1tkicb j k dono,i .Kuryer w.r ZBW ki" kor%ec gryki, 76 "ор., "on:ес kartofli; kro· dtl01Cb _ (. naJlty do rцdo, • pr6cz 
EgJpti." broWn j(oo<! 7'/" E!il.ptian _Ь:u r.,lr pracujen"rI ter'Kien, .pec1aln1ch ar 1ko ... ~ motn<l br10 о by~ z. 20 111. "olu 'о· t@go, ., pewoej ozo.czonej odIeg/oki од 
6"( .. , Ej;ypli.n _Ы\е guo<l .Ir '1., I~pti ... 16. о pnen11'! r br1czlI\"'n ., Kr6Ic.tw1e Ьоczеяо za 25 - 30. tocznego 35 - 40, а (усЬ яrоп!6." ni8 1I10g" i.tnioo Izynki 10· 
w.hit. ,00<1 ь·/., М. • Broaeb ,00<1 00"", М. О. I d Ь '" ьос bl' Р . 1 .. L JJrQ._h 1I0е по .... , DMH "Ь С ... 3'/", Dhol_t.h Pol"lcle,n. Р. L. tutly& •• oje rozpocz~1 о rego оща ro %чо za 30 ro 1. ое. onte.,at Еа' па Ва uta= .,lpoD1oi&. 
iood fair .".. Dbull.,.h.OO<I •• /., Dboll.,ab ~"" od Z~еrzя, Н6т go 1~C%og6Iow" Opl' по d.,ie kategory6 grnllt6., tll'orz" oajzo-
411/ ... (\omD r.!, 3'1 .. , 110m.. .0tI<1 r.;, ., ",i~ It w о tatnim потопе тао z8ltbr.kie· КrOD1'ka "'[;.6dzka. peloiej8%4 аz&сЬоwoiц, I?rz~to wypad/o, ii 
00'."" соОО .'/0, Ootu .... а 8 ("/ ... lioin,l. 100.1 go Т//е Itз:1iI1' ,·trordtr. ___ :S.J па са1усЬ Вalutach utnloo то"" t11ko t.zy r"r 2"1, •• &0 .. 1 aood r.i, 2"1", Ue ... 1 ."",1 8'1.. .. ". d d 
Denlal ~'le &'/ .. 'i'ia" ... II, 10011 1.1, б, \У tC~" • NOl(;a /abrylta. W \VаПl&WIО po~.taje 1%10 1; z rozporz" zепiа "i~. А Х1 w9y.t-
good Cair 8'''' 'Y"~T. &00<1 .'/ .. r <о '00 Ь с." JeezCl8 J dn .. f8br"ka dl'oblllCII roznll (6.. (-) Gubernalorem piotrkowlklm miaoowa· kio iooe Ь,й, ZAD1kui~te, 
б, Р •• о ,цоgh fIOU<I Га;' 8'1., Р.то то. 8~ шаjJt n .itloku rubr1k.cy~ 'rodk6w ап. п)' %оsшl geoeral Kom.ro." n.czelnik (-) Szkoclliwa konkurencya. \У Ъ1i8kщi 
6'1 ... 1' .... mootb 1.1Т &'/ ... r6to .тоощ odtl r ... tY8 ptyczutcb i pr~Jg()to.,.aoie ор truo. "Яr81.В.8kiеgо guЬеrоin!пеgо zarz"du i:lo, ko!ei 18toieje, j k wi domo, zп па НсжЬа 
&"1 ... !'era mod.r. '()чЬ С.,. 6'1., 1'0,0 тod •• k6 k 1 " bl .1&rmakiego. кl d6 1.. k" h ' .. ~ . . r.,lIgb аоод r.ir G'l Рот" тod_, .• оаяll good "х Вт о ет, JO o.or",eoo, .о In'atem ) D t ..) . .. 8 а • "~g ... , z ""сус J .... no Clео" II\) 
0'/... 11 i t. р. (- yf erytl:l pOja .• I' a.'~ " tuie~clo 1 О!, wi~k8zam, 'пое muiеjueщ пzпаоiош. Z Н-

8ov:tlм. Н ... о, 28 ",.,са. Bpruda.o ЛО/l'а ,u,zQm;l1. Jeden z pi"0.ar6. BaIutacll, rаdz,шу W1QC 010 1ekeell'Li1~ oaJ' czby L1Cb oatatnicb njokt5re dl& l&t .. iej. 
1202 bel. Bard.~ o,d}n.rl)"" J.,ou,.i ••• 1;6.00, ..,r· waraza.alclcll zbudo.,al оЬ coie rlui1ch roz- rnпiоj8zеио b61u иаrdlа. azego prz)'ci ljgniocia kUPllj"cycb oboizl1j" 
... 1;I.lЮ, Gtol'Jl' доl ... ~fll",,,,JO С6,ОО. o .. ly. n'а А_ ule 1%0 " 8О' • n'А до alod 1- (-) \'{ylew t6dkl \У SObOl4 ро polo. ~ozorDio сепА korca weg1a, a·nrze,I·;"c ta-u."jo. .М, n 'nr. o~.tJ(). " k ... ·m.J с.. 11 т,," Р 11 ., X~T 1.. и, м d \ . .... • r ........ 
6( ~O, u.lp ..• I.r~.rz. &"'5, ". p.t. .3.16, ". 1, ••. оов Ь16 w I1Cl1 dnl с1, oboj .. 11 przez DIU ~p~koJn Па %& J:,6dk~ wezbr.ta bnr- 0",/ о Б i "iecej kopiejek tBoiej oiz" 
U2.76. "' .. Ilob .... ordlno'11'. 6000, о.оаоЬ grouo 8р C181111t6", 11 lut,6 bedzio Ilietylko .1zo .11010 I .poz~lo .. al" ~llce, potoiooe w akladach firru znaoych. Tanio§t ta jedoak 
до" ... o,<lm.'YJ". 'В.М. . do p.odukcYI U n ",I ... п" potrlebp pobliiu! rblarol р па Ble<lerm.oa. ',",od" jest tylko pozor04, gdli jaJc zape",biaj" 

Wthwo. L о " d 1., ~ т..... Do apr",danl. ." la tloA6 Ь t . , . оа .ok.Ji "'РОО' t.j • dol. d.J.I.j"jm ,,0.,o •• , 810 tnkZ. do l,rЧGоtОWl.аОlа 80 па "у' az У8 ro. "t8jonOnlczeDl " te spraw1 kupuj"c1 ~1S-
по ок61". 276,otJ() 1. .. 1. D,IJ wl.t1w,ollo пl 'Р"'" "М. (-) . Stacy. ch~miczna ruiej.k. obecole kujljc kilk. kopicjek. n c:oie. traci daleko 
<1.1 ~l.lal 1)61. t/d&I.1 ) .. t 11"01 I dщ6 011"'0- . Cukrownie w guberni kljowlkiej. Na LCpu. zaJcta Jc,t Ь&<lащеm herbat" z r6toycb "iOCej оа .tldze, а оц teDl nielat .. o aiO ро· 
""1. :""1 .!rl,moj, '" р" 1~.lo"o оп ... mie JI\OI.l tllbeJka ,,~Ieta ze 'wieio Wld,шеgо sklnd6W', oraz .Ж8 aklepik6.,. Przy blldtloiu zna6. Zаtеш ostrzogawl рпоо zbyt ni-
•• kcJ1 OI\.Otaltj. А .Lral,~. 1".""0 К,.· ... ) .. t . .'. ... . • (ет zwraca IA h Ь t . " .. . oieco UШ •• pL.akl krчt,)".п ... p .... kl ... 110 .Zbloru "ladolo~.CI о gu~, klJo. ~IOJ, а у uwage, С'1 5. а & щ& 8 leml сеоаШl. 
, taJm.j, .io Ъarшо J1)~no. W In. pr&,I,<lkow. przedstawi'\ ItopnIO"'/ rozw6j сukrоwщсtWII przodsta .. ie. popr08tu ",у",осzопуch jut Н. (--) Napad. Ватооl G6r"llk2t sашiеsz· 
1Jos .. ni •• ,. w t j gu~erni. йсi i tylko z~.r~o.waoycb, or~x еху о/е jest kaly przy 'nowym Ryoku pod ,N, 24J, 'па-
blrl";~':::'.o~ о b':d~,nJ p~::~I::·r. ~:; :,~;:':J~ w roku bJ'11! cukro.. z prodokcYII: fa18zownu" 1166'111 шпусl. r06lш. . I c:ajllc w pilltok t dworca ko1ejowego do do-
.i~ m""ole) "' po.iomi. ui .. ",I.niol1ym. 1876 7;; 14102000 (-) Wyprawa па wsch6d. \У tych dDlBCh Dlи, napndoiety zostal 011 dlicy Dzi)cioj 

f1'"rg, ./.oUtN. p,.wo.d.ulo Iysudulown (<10 1877 70 8" ". р- Т. wYJeitl~& па KIIUkD:%, до Turkeltano, przoz dw6cb rzezjrui'8Zk6,,; ratuj"c 8i~ 
<101. 2~ n."с.,. ,V I)godnl. P'lp".doim powfl. 1 .160.000 n. Buc.!lary, C~l"y, Mer"u 1 (. d., ., celu <Ьа· u"ieczkfl, wpadl do jedoego 8Z10ku w ро. 
1. о!\._, t. dotl<l' ... ,,"'.с> s.nko,I,1 ... i"won" ) 878 73 ]8.274,000 • dRl1I1\. tU01tejSzyc~ 8t~ЗUllk6 •. Ilaod10wych. ЬШо poozty, 1есж wуrzuеопо go 8tаmцd 
p6tnlej jodo ••• p.dl 'nie& ~0I,6 ol,~ll I •• h •• pl.- 1879 ()8 21,200,000 ~ отаж Jako аgеп. t JedooJ Z tuteJаЖJсh fabryk па oHCA~ z obaw1 frzed параdош. W lоп 
•• ,. n,lo4. ,06UU1 ",1 oi.kurl1 10Jc" w 11wbw ••. ] 880 66 24 340 000 Ь6 ,1 I у 
m .. frr,c'nlch. !,leld1 ! ... ,b,.11 )ut ",ocni.j", 1881 66 f)" О' wyro" _е Dlanvc 1. ароа6Ь . IЭ. dosta siO w roco nozlllliesz· 
pott.wg _1"'01110"0_" о ""оао. 100'. " .... fdok , .. 6.228.00" (-) P08iedzenle 0:lollk6 .. sekcyi рrzошу· k6w, "tбпу poraoili go kijami tak 8ztra· 
*"i.." .rpo~II, .. , r6WDI. ~r~,lku. о.а .... oroJ ]882 6О 25.807,000" 810~0-rol.nej oddzialu l?dzkiogo towarzy8twa szJiwio. it lei1 00 w gor"czco, D. lekarzG 
.. _1, po .. "I, ... oПIllo.lo '" •• p.I_'. - ,1100 1883 68 29.970,000 n РОРlеrn. ыа przot\J. y.tu 1 b.nd)u, "1.oaczooo I w .. tpi" о J' ego Z1ciu. ' 
... ц..<! ""010" •• 0 ...... 0. \У 1.'tdt,u.ro,low,?, 1884 68 80893000 д' Н ОЬ 1 .. 
b.D~111 '''''*0''''' olJ'()~1 ,,10 ",chod~~ • grao!o 1880 68 32'047'000 • Dь Z'OIl шаJа. У ty "о przyszlo dO j (-) Kradziel w~gli. Zo wzgledu па kra· 
b.rd.o OIHn7cb, .klcnoo.4 w.raja. ". prt.J..... • , " 8kutku j оЬу zebralo aiC .. iocej n!! czte- dziei w~gli "ао';еопусЬ z "oz6., jad4cych 
"'" t.dop .. kJ ,nakn. \V ):oI~ .... Y"r'u i ." C~I- NI10 8tacyi 'V%czyske. urzl\' re~b czlook6w, jak to шiаlо lDiejsco kiJka 1przez ulice, nieraz jui ~ronooowali~m" 
.'КО tarli q.pokoll, .it .о ... n,,, С.оу ,,, .... , . I llIi sklad J' 11)' , 8kupo- dDl teOlu "l d 'k d'" kFh" dk6 
go~tl d.I •• &j '''Jtki. ~·.rrn "1 <;QIII~ J ... cz <10' . . е а 01 0111 przo 81~W:Zl~le а IC •• ro w 
wot, I,.rd,o duio, bt. ]lo,6 .. u-oi. ",i~ •• ) о" о- R08YI przoz agont6w . (-) Sprzed8~ drzewa. W ~aoce1a,y! '1"IВ' znradczych. Obecnie porusz,.IUY jепсже raz 
o.ok" .. no. Z j.<Io,ak .I,on1 pOr)L па "1' бго~ ~a!ldlowyc!). Эе· g'8:I'at~ 16dzkle80 o~~t;dq,. 81Q ": ~OIU 20 (~ sprawQ, poniowaz .f<Нkаkrоtпiе 8p~trze-
.. 6.110 Е.'ОР1 j tak. Ао ира; ~q, со OnIO 1"0 "у .. о,ооо do kWlotOI.8 r, Ь. ~ 11:8J 112 е) godzlDlo рrzоd . gli§шу, i:b furm8ni wсЬодц "lIklad" zr6-
'1 .п .. l.l! .00_0. , 1 до iПlIусl1 рабstw <асЬо· \ poludl1'con, dWle Ilcytnole uatoe оа ZDellli osobami 1 wprost sprzedaj" male 
~~~~ti~:!~Oi' ". naci~~~~ POP)·t 11а tet\ t.O"81· tnk ~a" drzewl1. usclllli~t~go w 1118nСЬ ilo§ci wtgl .. ЩI "ОСС1§6. 8,. 

w cll0r 0(18 1 1 u codziennio' ojJaj 

pr%cz w zdro· wlolll.lby kll'18 
... ego, осЬтоо, pr~YI'zl\(lr ао dochod)' i z innycb wic!u, [>I'ojektowsnycb 
przewiotraoia, 510"0111 1U1I6st ... o rzcczy \у wprnwdzi, Iccz doLycbczB8 zвщklliеtуch. 
natoпe i. 11& pllpierze, :11 kt6roU1i dоЬrуш А POI'Z'ltlki шiоj8kiе potrzebuj" dllz0 pic. 
ojcolII 1Dll\sta na!oinloby obzol1jllli(} siO oi~d~y, kt6r)'cb - nicma, 
dokladuie, Moie сЬ 6 coko1wiek dalol)y Bruki '118111,/ haoioboe ..• 
aio zast080.,06 w l..odzi; lIiekouieczl1io Рrzсрl'о.szаrп! bruki dostRniell1Y nowc; 
zara'l:, 1110 w prz)'szI06ci. - wiеш przeciei, ie czy 11& wszystkicb ОНСI1СЬ, Iliewiadomo, gdyi 
ob.cnie nlllmy pn:81Ii1eole fioBn80we. przodsiobieroa rob6t brukarskicb dopiero 

8zltoda, 1е etarlloia magistl·ntu о z8pro· trzy оНсо zn "аlil kl1шiеоillmi, prawie do 
wadzenle podl1Lkn od Р16", poz08tel, bcz po1owy 8zoroko~ci, nie tro lCZ1IC si~ b'/uaj· 
skotku. Szkoda z tlwu przyczl", 11111100' пщiеj о kOIUUI1ikllcy~, \VozyaiO 1vywraCII' 
wicie: podatek prz)'czyoilby KiO 1) do zfIIDiej. jll, konio "?gi tl\lПill, publika. эа.rkn, gaze· 
8zeoia ilo~ci Р8бw, kt6re w og6]oy"' ustro- ty WУПlу4JI1jll па рапе. przedsl~l)lcrcv, R оп 
ju h1giooy 16dzkiej graj" niepo§!u()ui/l <о· czeka cic~pliwie •. kошu si~ 8jJrzykrzy -:-.; 
1~1 а 2) do zwiQkffleoia досЬо(16" ka8y barykaduJo dl1loJ зедD~ ullcQ ~o drugle~. 
mlejakiej, Mwnioi oddzialywBj"cych Щ\ Ьу- Со§ podobnego сЬуЬа w lJodzl ucbodzlc 
gieo\) 818 weJuego naszego 1I1it\stl1. n\O:1o. 

Gdyby ka811 Dliеjзkа posiadatn wiocoj Grzecznioj zo!\lazl siO gospod!\JZ iuterpe. 
zr6de~ docllodu, nie potrzebowalnby uad. 10"80Y о zrZUСl1пiе 6l1iegu щ\ I;lo"y pl'ze
noieroie -ezerpn~ z dotychczasowycb. Wil1- CIIOt1~i6w; (ео osprawie(liil'lit иiо: pl,zyouj
domu oaprzyklad, te l1ajwi~kszemi pozy· mniej: 
cyallli w bud:iecio docllod6w miasta 81\: 1) - со to komu 8zko.1zi? Ройсжав zawie-
50 proc. оtl opll1ty. patent6w 8zYllkown!a: (~cby §oieg. kni.1ernu w oczy dшiс, а oikt 
пусЬ i 2) сеоа dZl~r:!a,!ol\ ~ bydlob6JDI nlo protestujc. . . 
miejskioj. Sll\d wуПlkа, IZ JeVleJ d!a кnзу J оз! pewua !oglkn w tom rOZUWO"1I1J IU, 
mi~j8kiej. {ш \vi~cej l\2)'nk6l\', со zn6w oio trutlno zoprzeczyc. Ostatecznio i w posto
zgadzl\ 5iO z hrgien!l pubJiczDII. Ой "a~ роwnпiu przedsiobiel'cy rob6t brukarskicll 
do bldtob6jol, to celJlI jej dzieria'Y0& ~ostal.n j~st .logik8; jeieli bo~ielU \У о! 110. 11111: od je
juz tak w g6r\j wy~rubowa0ll:, ~Z 0\0 dZI. $10111 bllryk.aduwa? О11С8. kalllleDln'?I, в do 
wilbym siO I'I'cale, gdyby dZlerzawca rze- l'oboty zab,orac 81~ dОРIЩ'О lIа "'l0B0~, to 
czywi8cie (jak powi~dajl\) p.o~wsJa! rzet· c~" kОDШ do (ево? 011 )&st w s~ojo!n pra· 
nikoro omija6 przeplsy О Ь,СIU bydla, w ",о, czeg6t сЬс" 0.1 Dlego. pubJlka 1 gaze
zamian 2& pewol\ kompeosato piel1i~io". ty? Ot, zdеllеl'"оw,шi гоznщitеmi аillГШII' 

W roku. 1883 d()chody z bydroЫljlli (sto· oni, irytujl\ si\) lodziska byle czell1. 
801plio do znw&rtej\o kontl'oktu) daly ка- Ostatnie katnklizlDY, Ьопо i prZ8powie
sie n,irjskiej 14,799 rubIi, & jui "naet~· dnie Falba tyle dokazaly. ii ргхед pnru 
РО1ш, 1884 ro:tu - 21,124 ruble. 8kok dпiоoni wieJu 080ЬОll1 przyGllilo зi~ trz~ie
до66 ryz]kowo,/, zo strooy dzierinwcy ... Ilie ziешl w lJodzi. е. w 6rod\j dDia 23 
Jotci6 od tego jo&t Hcytucya, а!е nu сzеш- I OnМШI oczekiwl\DO niez.vyklycb zjuwisk. Na 
te teo przedsi\jbierca opi81"a onoino§6 %0' drogacb iolaznycll, 16dzkiej nie wyll\czaj"c. 
ptacenia tak wysokiej 8Uшу dzieriawooj? podwojono bacznoM:, 010 fataluy dzieit шi· 
Ja1rZe еkrОШОI\ 0l1tomill8t 8ОOlО da.je kasie п,,1 spokojoie. Zlo§liwe iywioly maj& spryt 
шiеjskiеj tak ZIl'!\DJ nkапоо.n placooy przez 80Ые wla§ciwy. !оЫ" dokuczac znie08Ck!\,
кnрс611', przeOlyslowc6w i r~kodzi!!lnik6w, а poczekaj~ zllpowne, aZ slutbio kolejowej 
jaft .. adHwlo usto8uoko"aoy jest \vушiаr 8przykrzy si\) czuwaoie. . 
'еgo "аоооп1 Z tego wlaSoj~ trMla рО· ZI061iwe iywioly ЩU8Zl\ шiес powody do 

ПI1РЩjtОWI1D 11 Cl.ogo о ещ о ~ nm'i~~:~;;~~1 
.Lala· kоlс~wа,-lIiе~h z 'i'I~, jeieJi si~ до· bylby о?са. n t1, .zoi08lyl 
шу4Iаru .. MOJa. lalo. olewtlliOcl W" ~yll\ plerw- t ~awYIJI, }akby цсжеzооо Modrzeje ... k" lub 
8~a t"Ojll wycleozkn! n druga 1est wprost · Zбlkоwskiegо, gd"by k!6tG z dwojga- tyt::h 
oletlorzeczlI". Joicllhyon' uwat&1 ХII 8toSO' artyst6w znwita/o do lJodzi? 
"оо. potyka~ ьi~ . z h~lII?rlstycz~ynl й"вот Nareszcio 811:0fl<l21:I, .810: ,uroczyst06ci оре
tWOIIII, t06 przec,o:! ще j8,te4 1111 tak stra· rotkowe, 1'0"nrzyst,,0 "yj@chalo, przyrzo, 
szo" ~alo. а~УDl do toi potlczki obCl\ а! kaj"c .,r6ci6 oiebawenl - I odegra~ Izereg 
рlчLы1~~ wdzl8wal nudaJI\C 8wego ko!egQ." dозkопtl1е w;pr6bo"l1nycb komed1j. 'CiJc~ 
,JOR~ szczypta z81'ozuminlo§ci w pos"dzeniu wierzy(}, i\\ dotrzyma~" pr~lr%eczeoill, zwtasz
tWOjeD~. lalo КОСЬnDI1; РОlllу41 tr08zeclk~, сха w drugiej czO§ci. Ze opcretka jeit 
Ьех gUICWU, n przyznasz, "8 IIIIlOn slu8zoo§6. niezdrow" potra,,", о tem оЬ,/Ьа nikt ni. 
Ko1e~a tw6j. A1oJtQg/'UIII, r6woiei jest w w"tpi; gdyby jedoakie znalazl 8iO je8JCz. 
hredzlc, g!ly prnwi, ie .DzienDik l6dzki jaki ТО'11а8Х oiewierny. gQto" jest~D1 przo. 
pocl\walul\ z k"d.idcl lIIirO раШ· рап! Zi· копв6 go ОО"УJП, а doM оrуgiоe.lоущ 010-
lOajer. nDzienllik· пiе obdarzyt jej "pr .. • wodoon. 
wdzie ер.itоtещ "berHnki" ха (о, it Ztl przy· Z okl1zyi 90·!etoiej rосzпiсу urodzln се, 
klndenl IПl1усh g"'inztl naszycll (?) szukala васха nie,uieckiego, ber1i6,kio Ыито stat'/
Jaur6w .i щопеtу w nadsprej.kioj stolicy, 8tYC%1I8 ogI0.i10, ii " trzyпазtu prowio-
810 toz I " pocb ... al8ch odznaczyl siO {еn· 6уаоЬ mooarchii pro'kiej i1je 5,648 оа6Ъ, 
I/~nr!lfJ Jшdеr Icslrzem;,ililCil, m6wi"o j~Z1' kt6re prz~kroczll1 d%iewil!t" krzyiyk. 'W tej 
юе", h&n~lowyol. Р.о c6i )Jrzesatl~? liохЫе 'ZOajd1Jje &I~ Z g6rl\ '00 otI6Ь 1iezq.· 

Gdym jut wspoml1lnt, 01l",owo11, о "у' сусЬ prztszlo IIto lat wiekU. Ot6z z t"oll 
8t~p~cb pani Ziшt\jеr w lJodzi, pozw61ciet przeszlo·stuletoicb w t\'%)'outu prowinc111Ch 
01\ j~s.tcze! ozytelnicy ll\skawi, cotll1l6 siO dzisiejszej luonal'chil pro,kiej. 79 prz1~adl\ 
до JOJ "Ieczoru .bellefiso"ogo, Ву/а tam пе. Wielkie Ka!Q6two PozDafrskie, nОI je· 
takie przosuda 1 nIOIl1&la, "PubliczooA~ dn. хаА nв Беrlin... РОСЬodЕ; to st"d, if 
/6dzk!\" ofiaro"811\ Ьепеfisапtсе wspaoi"l" w BerHnie od .tu 1st coraz wi\)cej graj,. 
i .do§6 k08Ztowoy kosz z kwil1talJli, - oio operotck, а w Poznefiskioll1 eoraz "i~ej 
"18111 "I'rawdzi~, kto tym lаzо,п reprezen. JJawykaj" Indaie do dra'nnI6 •... 
(о\оn' publicrnoiti. (ро4rеdnikiеш jcj Ьуl Notatki Ьвrliбsltiеgо blura statY8t1czne. 
kapelтlstrz w orklostl'ze), zаZО!\СI'.8Ш tJI. go ~I\"ieraj, wiele inoyeh нzсzеgбl6w ' cie. ~ 
"о, ie (~ 811та "public'Do§6 I6dzka." nie ka .. ych, & паj.,iосеj zll8luguje п. nwago 
zdob~la 81~ w swоiщ czasio па o"j~kro. teu, it w og61noj liczble 5,648 '?86Ь prze
mnieJszl\ рашil\tk~ д1а goszcz"cego tu §. р. 8zl0 - azio.,i~(jdzi08i~cioletoich, jest 1.526 
~ycbt(jra. А;lз p~nwda! Ъ)"! 00 ju!. .tary "do.,c6w i 8,172 :wdo"1.-razem 4,698, со 
1 opere!ek ше §plownl. Z0l10Z1, "е dlugo.locano§t najwi~oj 8przy'· 

Bqdzcob/ldt. re(lrezeotaoci pobliczo04cl о- ja _dowie6atwo, а szczeg61nlej ko1iietDUl ' 
баrОWl11i tylko kosz z kwiatallli, podal'ek przez 0>«;16., oaior"conyn'. Bagate!al mofoa· 
to niewin."y-i ~dy \)у nie szarfa z IJnpisem Ьу zaoiepokoi~ вlo: родоЬпуш rezultatel1l 
"od pubJlczno.§~I" .wsz.ys~ko byto.by w ро· statY8.t"ki, .gilyb1 о!е pociecha. ie kobioty 
тz"dku. Leplej spIsl111 61~ arty4cl, ktMycb '" "hlOlaull dobroCl. 'll'oJ, z,,6 lat pi06dzlo
reprezeotant (\vo fraku, а jakie1) wr\}czyl si", w m\}zczyzn towarzyat_ie aniioli sto-
рап; Ziullljer wieniec laurowy w cbwi1i, w o.awotnleoiu. ' 
иду 4piewala "to wypadek rzadkil to cudo
"",nо dziatki! (со! Ja! Jal la1" J&ka szkod., 
iz caty ресаоое! oie "Y8zedl ое. 8сеn\:! ,,00 
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SPBA WOZDA1U! TARGOW&. 
"'." .i, .. calolcL We ~'r .. ncli fru .... itl •• kloo· ,kiej ()';iesi tek koutuje obeenie od 30- Ikiej i Cegielnianlj "Łod1i. \\'arto§Ć 
no4ó ,lo 'p'" <Idy ! to wl Dl. ako~tiłlm .. t.ner· 40 kop t J' nit w Peteraburgu. d .... ewa naaco"an'" w 'wu... ael! na 
dunh d. ot.I.t.ota. Sowa prawo nią U-tlowalhia '1 • n'n. .. .... 
" .. le "ielki.) .pokol"r;' 8,I)t lO' ~&WIA ....,Jo.! WJP!awa Ch D ehi.ijald •• 137 rt. 13 kop. i na 193 rL 61 kop.; do 

GItId... B. r II n. 24 morca. Na ugra'Ji«. motn 6 tnl i O a cl., ""bot Di~ pl ... ~ .. a ,lal lulku IWych poddany Da Kauku! liar wyma!:"I"~ ',. częU lonly 
nJeb K'e1doclo. .. '-nJeb oalallo .. po.ob, uio. ~In pod 811'. I' lmo r ".rl. oonJ Da do z • aby nauczyli si lU II owej. O bli!uyeh waraDk ch do-
(li.ld~ .. ie.J.n,~, Pr&ygnfLIIJ do.i.,ieOl o Pory' tar~b ""oe ,kich 1"1 ... • IY ,i9 d"'y6 mocno. hodowli l poaob6.. .yr bl _ ied.ie6 lit m9tna • magi.lracie • gOdzi-
'\a, gda.iu &.niikg. wJwałała 'POgłOlke. O &amorl1ow.~ , Berlinie ubto .... ui. p'ł oleJ' DIl .LIIi .. , _,1)0 . lir b d ... L 
nia. łuttana t.DreckifO o. Wł&~tlaiu wf.t,piłJ ~r1ae~ . teoał. poeątkOWi) po-laiedohe o 1 m" 1'.alulila,ły lua an .ue OWJQl. 
nioj ... reali .. er •. ~~ o,,,,,,ohio.i. , .. Idy toto). I"b, Ó t~ltk. 'I. ,n., j,,,, aulo a o .. koio. .,- Pokłady (-) Przedstawieni. amatorskie • jCI 1ku 
n.j o<ld".lal niok,)urll.i. o,ltv ... ,o"j .0J mo· j" 2~1.-:lI/. m. a owi .. .fi d aWI _'-on o kazi, n I 4ee ni mi kim, urqdzoDI '" pi,tek '" t 1M: 
wy kauele ..... n"mi ... · w kwry' .... ,1, ".po. 4 m. ~ "D lar1000 Dlb... ńJ mierujll nab 6 .li n doch6d tow n, t.a dobrnezy .. 
minal o uj.I •• pi.e .. ńJ~ ... ch Ctoi\.ycb !'i.mcom a.IW p e II fi b u f" 21 m reL Wobec Dl f b k"'" J d ...... 'odl ' b;o .l b G 
I'oir"'om fottj.kim .... .k •• lllly d.I ... dom ieni twon hio .i, Irnd} It la dQ !1I"(JłO .... kr .. nJ • a rv '"lDW n z IIgen- 0 ...... 1 1/0.1 o ~ ar"IO ... 0 na. r 110 
o 1' •• ,.ba.,&-· 1'0Di« .... ~ nldto n o,nachllJ li: ~ .rfrkol ""',Dal o~ ,)"Ya6 a IQun;M '.rł· t6., handlowych umi kałycb w G I II "Di Leibr"nte" Mo&eł' iywo i .kł do" ; 
w e .... ch ostatnichltoa .. ai I'~ oowwi ... ia '''Jt. IW ... : nil m" ~ ohrow .. witboreli . 0'0 n,.,t ta· donOIi o brakn towaru ne.ckitgo na tam· publiczność byla .. dowolo ". Po· 
kowe, oblic.o •• n. pokojowe do.,quttrae!e w cl"ia ..... )'- lIłeck, nab!_"o wal wle·kiah .t h tej zych rynkach. T nie gent J k dono i niewat teatr był zatem kuie towa· 
Drod.in ~ •• ru Wilhlln ... pr .. to .kl.no"'" d" po n. 4-1.16 To ar m d<Jot .. o., .... &n, teł Ib· K k' • II: a6 • t d 
,...lic .. !j "raltpil .. totaj t tAI., .. i~k .. , .irt. "or m t pnr.d J ia .. p nil aWo robleDO ład.reb • Utyef wllraza •• I.. pragn, y tn:ym nystwa . 810 11& 
... Ian • .., to .. gul.q. kotJcomi .. i~rn. jcn .. P" obrotow, n. ebe,o", wwi m laeió "},,,kieb OlU, ot tty ze Ilrony tuteJ zych fabrykłlnlów o- KIIwka z eOla. 
"""'. WUJ,lii. kutly J""'hrlilr .iO ku loi;'ce. J kiell q<la/1 rafla rl.· buwia, a millnowicie cenniki .1% Ikiego ro· (-) Szynki na Balulach. Z włddcieli 
OLroiy POLOOltlL w ,r.me •• h oi .. nleb dzaju lowaru zewckiego, wyrobionego i w1- domów na Balutach, pi~jD posiada grun· 

BalCdna.. i 'f' e r p o o I, 24. m 1'0&. No- k fi --'-blc' . t od h d ~I ł ' to .. ani.onot1. tIpiand cood ordi .. rr6'/"" Up.<1 Pcz 'my ł) i Komunika \'. o Iczone o oraz p<u I I t. p. Y • .P c o z,ce ..- pra",o o u. uczenIU 
lo ... middliDg 6',\" Uplaud middling 6' I" Orl.... J Cena produktów rolniczych w gub .• 0/y6· 1 1864 roku, przyczeOl gruDt, te .. rot-
Ilood ordioat,6 /1" Orl n. ,~.., ",i,1 ID' 61 /" .kiej jell niepomiernie ni ka, mimo U lA- nueoee • rozmaitych miejsc ch. Re ta 
Ortean. middU.g 6'. Ort .. n.o mlddlln~ rltr W.rszawa. Anf(liru n nallOUl "rumu_14. pu6w niem wcaJ.. jarmarka w Ka- grunlów bałW!ltich nalei1 do dóbr la,ie. 
6"/ .. , o..~ lO 6'/lrłt>ol~~tIOOd ralr ~'Ia, 1'0ro& Z,od zkaly w Warnawio dr. Edward Lit. mieniu płacono w O tatnieh czIIPch 3,&0 .uicldch i ut ....... w.n-. J'eat na pra.ach 
fair 6'1" l'tn"f)am iiOu<1 rair 6 IJ

J " lłahiA f.ir --, k J-.u "'I' 
Ma .. io łair ~'II" lIaraoh ... fa., 6',., 1: Joti.. D, dziennikarz i współpracownik piaon an- op. korzec zyta, 4 rs. korzec ~roehu. 3 n. czyDuowycb, Propinaeya na gruntach na· 
brown f~r 6,i" UJl>tian bro.n ,cod f ... "I .. gieltkich j k dono,i .Kuryer war znw ki" korzec gryki, 76 kop., Icon:ec karlofli; kro· danych w r. nalliy do rqdu, a prócz 
EgJpUau broWn !(oo<! 7'1" I?!il.ptian wh:u talr pracujen"r1 ter'gieno lpecyalnych ar ykD' w~ motn<l było n być za 20 tł. wolu ro· t@go, w pewnej oZDaczonej odległości od 
6"(", li1i!plion wbile guo<l .Ir '1., I~pti ... łów o przemy61 r br,cw\"D w KrÓle.twie boezego za 25 - 30. tucznego 35 - 40, a tycb grnn!6w, nie mon istnieć azynki in-
w.hit. cOO<l b·/., M. • Bro&Gb ,00<1 00"'" M. 0, I d b k ' bac bl' P • ł _L Jlrooch lI.a no",., Dlwll rab fa" 3'/". Dbol.tab Pohlclem. P. L. tudya .woje rozpocz~1 O rego anIa ro %I!go za 30 ro I. ne. ontewd zd na Ba utao:JJ wlPoDlnia. 
iood fair 4 'fi' Dbullorah ,oud •• /., Dbollorab he od Z~enll, Ictór go uezogólo.y Opl' ne dwie kategorya grulltów t",orzll najzD' 
4"1." (\omra rair a'/ .. , 110m.. '0<><1 rai, •• lIIi~ Ił w o tatnim nDmerze mao zMtbr.kie· KroDl-ka Łódzka. pelniejn 4 azacbowni~, {Jrzęto wypadło, ił 
(lo,.ra ,000 .'10. Oonora a 8 (II/," Sein<l. 100•1 go Tllt ltx/ill' rtrordtr. ___ na całycb Balutach iatnleć mo"" tylko trly 
f.ir 2"1, •• Ilenpl aood f_ir 211/w Ue.pt ._1 8'/.. .. k' d d 
BeDla! ~'le &'/ .. tin ..... U, 10011 /al: 6. IV tć~ ... Nou:a fabryka. W Waruawle po~.tuje I%yn I; z rozporz" zenia "i~. A x, wuyst· 
gootl fair 8'/0. W .. ~r. ,oud .'1 .. r tU rOn b fa., JenCta J dnn f"bryka drobllych rozoll ró.. (-) Gubernatorem piotrkow.klm miaoowa· kio iD nt! btd, ZAmkui~te. 
6. Poro r.agh tlOO<l fair 8'1., P,ru rou I~ lO.jl\ n .idoku rubryk.cy~ 'rodków an. n1 zosIAL geoerał Komarow, naczelnik (-) Szkoclliwa konkurencya. W bliskości 
6'1 ... Per. Imootb lalr &'/", reto .moot!> Odti ralt ty, ptyezutcb i pr~Jg()towy.anie op trUD. "lIra1.n.skiego guberDinlnego zarz"du ŻnD· kolei Istnieje, j k wi domo, ZD na liczba 
&"1 ... rer. moder. r""ih f • ., 6'1., Pora mod.r k6 kl " bl darmakiego. kI d6 L. k" h·"~ . . fo"gb iood fai. G'l rer" modór. roaah good W Z nr o em, JO o,orrueoo, lU Imatem ) D t " 1 . .. 8 a • w~g ... , I ""ryc J .... ne CJeaz" III) 
G'/..." i t. p. (- yf eryll:' pOj a.", I s!~" mieśCie I n!, wi~k8zam, inne muiejuem nznaniem. Z li· 

8ov:tlM. H ... o, 28 marca, Bprudalo It'oll'a IUlzam;ll. Jeden z piwowarów Balutach, radZImy WIOC 010 lekcna.iyć naJ' czby LICh oatatnich niekt5re dla łatwiej. 
1202 bel. Bard.~ ",dlnllrrj ... Lou,.iana ';6JJO, JOr· waraza.alclch zbudownl ob coie r1uiych roz. mniojueKo bólu Kard!a. uego przyciljgniocia kUPlljlicycb obniŹl1jll 
... ł;I.611. Gto",' dohr. ~rd,II"JJo C6,OO. ortly. n'a A_ ule 'zo " IUI • n'A do ałod 1- (-) Wylew Łódki W 80bol4 po połu- ~ozornie cenA korca wegla, a.nrzedajllc ta· uar,j'. .60. n onr. O~./JO. II kw,·maJ CI. \I ru" p II ., z~r I.. u. M d \ . .... • er" 
6' ~O, uolp ..• lor~wrz. &U5, .. a pat. .3.16, .. ~ I, ••. Ona być w tych dni ch obojrz II przez olU ~p~koJn na za l:.ódk~ wezbrala bar- owy o Ó i l'iecej kopiejek taoiej niż" 
U2.76. mta dobra ordJn.ryJna 6000, Oro.ob grollo ap Cy81tlit6w li lutyć bedzie uietylko dzo .. Iole l .poz~lcwała ~ItCf. położone w akładach firm znanych. Taniość ta jedoak 
doL ... ordm.rYJu. &B.OO. • do produkcYI u n wl ... o" potrtebp pobliiu! rblarm p nil Bledermaoa. Woda jest tylko pozoro., gdyż jaJe zapewbiajli 

Wtllwo. L o " d 1 •• ~ m..... l>ó apru" .. " ." la dość h t . , . 
Da aukol) 'Otpool t'l w dnlo dtl.l.j"sm uO.'o .... alo tukż. do IJt1YGolowlwaDla go na wy· az ys ro. wtajemOlczenl w te sprawy kDpujlicy US' 
no og6t"Q 276,ot1O 1",1. n,jj '"J.tow,o"u oa .pn.'· 19M. (-) . Siacy. ch~miczna ruiejlka obecnie kujljc kilka kopicjek. Jl ctnie. lraci daleko 
tlat ~l.IU hol. lIdll.r ) .. ~ lino, I lIotJ6 ot" .. ", . Cukrownie w guberni kljow.kiej. Na topu. zaleta Jest ba<lamem herbaty z różnycb więcej na .tldze, a nB tena nietatwo siO po· 
"'r. :"nr ulurm.j, lit pro 1~<Io.,"o on .. umie JI\OI.l tabelka ,,~Ieta ze 'wieżo .Id,mego składów, oru .ze sklepików. Przy badaoiu znać. Zatem ostrzegam] przed zbyt ni· 
a.kop ... \.Otnltj. A ,tral,h m.'IIIO gr ..... )eat . .'. ... . • tern zwraca lA h b t . k" . 
oieco uw,. r hnki kr.,i,)"an ... p ... Uk"""0 .Zbloru wladolD~.cl o gu~. kIJo", ~IOJ, s y uwagę, czy er a a 01& s leml cenamI. 
, tUJm.jł .i, Larcho lf)~nO. WIna pnrl,t1kow. przedstaw h stopniOwy rozw6j cukrolrmctwlI przodstawia pOpro8tu wymoczonych jut li- (--) Napad. Sawuol G6ralak2! llamiesz· 
Los Imit.,. VI t j gu~erni. ~ci i tylko z~ar~o.wanych. or~x czy uie jest kały przy .Rowym Rynku pod .N. 24J, wrn· 
łt!rl";~':::...l~ o b':d~,nJ p~::~I:!·r. ~:; :r!;:':J~ w roku bIlli cukro.. z prodnlccYII: falszowau" hićnll lOoych roślin. . I cajllc w pi"telc t dworca kolejowego do do-
li~ mOflolłj n' po,iomi •• , .. ",I.nionJm. 1876 7;; 14102000 (-) Wyprawa na wsch6d. W tych dOlach OlU, napadoiety został nil dlicy Dzi)cioj 

Il'"rgi ./.oUtN. prAwo.dauio tygurlnlowo (t10 1877 70 8" re, p. T. wYJeid~a na KaukD:z, do Turkeatanu, przez dw6ch rzezimieszków; rntujllc si~ 
tlola 2~ n,are.,. W t)godnla P'lP,..dnim powola 1 .160.000 rB. Buc.bary, C~l"y, Merwu I t. d., w celu zba· ucieczkll, wpadl do jednego szynku w po. 
la 01>0_, lo rlotl<li .. o umnc> sanko<1ai ... iltwom. 1878 73 18.274,000 • danlIt. tUOlteJszyc~ st~$unkó •. handlowych. hliin poozty, lecz wyrzueono go stamtlld 
pótnloj jodo.k .p.dl 'oiei 1101,6 ol,ftl, I •• h •• pie. 1879 (j8 21,200,000 ~ oraz Jako agen. t JednoJ z luteJI1Jch fabryk na ulic"~ z obawy ęrzed napadom. W ton 
•• ,1 O1loJo r06uul 0<1 .i.kurlr tnJen w Irwów ••• 1880 UB 24 340 000 bó II I y 
moafrr'ClDrch. !Ile/dr 1'r&Jb,.I, jut ",oeni.j", 1881 66 .," o' wyro w we OIanvc I. spos6b . G. dosta aiO w roce nozimiesz· 
pOI~awo _t",o nlOwOUtu o mrOlu. loor. u .... [dok , .. 6.228.00" (-) Po.iedzenle członków sekcyi przemy- ków, klórzy poranili go kijami tak sztra· 
*"iecu .rpo~II, li' r6WDle ~r~dku. O.d .. ozorIJ 1882 GO 25.807,000" 8ło~0.rol.nej oddziału l?dzkiogo towarzystwa szJi .. ie. iŻ" leży on w gorliczco, a lekarze 
.. _tt pow,otr", om, ••• lo .. , tUp-IOIO - allOt 1883 68 29.970,000 n popIeru. n.la przOłll. yatu I handlu, wyznaczono I w"tpili o J' ego życiu. ' ... at.oo ,,"oto, t .ko ...... o. IV m'tdt,u.ro<!o"J?' 1884 68 80893000 d H Ob I .. 
haoril. '1>otow,n, o1Jró~r "lo ",chod~~ • graD!O 1886 G8 32'547'000 • nb Z'OIl mILJa. y ty ko przyszło dO I (-) Kradzie! w~gli. Ze w.gledu nIL kra-
bard.o Olun7cb, .ltlcnao,!I wtrdn. n, prt.Ja",. • , " skutku J oby zebrało aie więcej ni! ode- dzież w~gli kaDliennycb z wozów jad4cych 
lił" lado,,,, kJ ranka. W l:oI~".r"r'u i ." C~I. Nil stacyi Woloczyska urZIl- re~h czlonków, jak to miało miejsce kiJka iprzez ulice, niera. juź ~rononowalilimy 
elgo tarli ą'pokollJ .it too.tno .. C.01 It" o .. , · I mi skład J' aJ' , akupo. dOl temu kI d 'k d'" kFhś' dkó gD~tl d.I .. &j '''JAki. ~-arrn "J <iQ\lI~ Jutcz do. . . e a Ol 0'" prze 81~W:Z1OCle a IC .ro w 
wot, l .. rdco duio, htt porówuania ",i~._) .U .. RosYI przez agentów . (-) Sprzeda~ drzewa. W ~ancelary! mB' zaradczych. Obecnie porljaz"my jeazcze raz 
... ku .. no. Z j.d,.ak Ilrooy por)1 •• wy· firo~ ~alldlo ... yc!), Se- gls:l"Rt~ lódzklego o~~t;dq,. SIQ ": ~OlU 20 t~ sprawQ, poniGważ łcHkakrotnie ep~trd-
... ó. ,lo EuropJ j Itk. to .. pa: ~q, co 'nie 1110 wywolone do kWlotOl.a r. b. ~ 11:8J I J2 ej godzlOlo przed . gliśmy, iż furmani wcbodZlł "uklady zró. 
tT t.,.l.ll 100"0. t I do inllych państw zacho· \ połudnIom, dWie Iicytncle ustoe na inellli osobami i wprost sprzedaj" małe 
~~~!ti~:!~Ob na oa.i~~~~ Popyt !la tell t,Olral' tnk ~ai drzew ... uschlli~t~go w lr18uch ilości wtgl .. nil korzyść. S" 

w cher 0(18 I I u codziennie' ojlal 

przez w zdro· wInuaby kllil8 
wego, ochrou, pr~yrZlldr clo dochody i z innych wicIu, projektowanych 
przewietuania, słowom 1U1I6stwo rzeczy IV wprnwdzi, lecz dotycbczlls znmkllietych. 
natane i. lIIl papierze, li któremi dobrym A POI'Zlldki miojskie potrzebujli dużo pic. 
ojcom miasta Dllloiałoby obzuajlllić siO ni~d~y. kt6rych - niema, 
dokladnie. Moie ch ć cokolwiek da/cby Bruki malUy haniebne ... 
siO zastosować w Łodzi; niekoniecznie Przepl'o.sZ!\fn! bruki dostaniemy nowo; 
zara'Z, IIle w przySz106ci, - wielU p rzeci ei, że czy na wszyetkich ulicach, uiewiadomo, gdyż 
obecnie nlllmy pn:ll1Ii1enie finansowe. przodsiQbicroa rob6t brukarskich dopiero 

Szkoda, to starania magistratu o zllJlro· trzy ulico za walii kamieuiami, prnwie do 
wadzenie podllLkn od psów, pozOItełl boz poLowy 8zerokoaci, nie tro lCZ1IC si~ byuRj· 
skutku. Szkoda z dwu przyczyn, miaoo· mniej o kOlounikllcy~. Wozy siO wywraca· 
wicie: podatek przyczyniłby Mig 1) do zruoiej- ją. kanio n?gi kamili, publika. ell.rkn, gaze· 
szenia ilości ps6w, które w ogóloym ustro· ty wymyślajl) na pana przedal~lllercv, a OD 

ju hygiooy lódzkiej grajll niepośluduil\ ro· ozeka cio~pliwie •. komu aię sprzykrzy -:-.i 
l~, a 2) do zwiQkszeoin dochodów kasy barykadUje daloJ JedD~ uhcO ~o drugle~. 
mlejskiej, Mwnioi oddzialywnj"cych na by· Coś podobnego chyba w ŁodZI ucbodzlć 
gienl) ala watnego naszego lIIił\stl1. może. 

Gdyby kRsa miejska posiadaln wiocej Grzeczniej znalazł siO gospodarz interpo. 
źródeŁ dochodu, nie potrzebowałaby nad. lowany o zrzucanie śniegu na głowy prze
miernie -ezerpnć z do~ychczasowych. Wia- cbod~iów; teo osprawiedli ... ił HiQ przyoaj. 
damo Daprzykład, te najwiQkszemi pozy- mniej: 
cyami w budżecie dochodów ruiasta Sil: 1) - Co to komu szkodzi? Podczas zawie-
60 proc. od opłaty. patentów sZYllkown!a: r~chy śnieg. każdemu w oczy dmie, a nikt 
nych i 2) ceoa dZl~rża,!na ~ bydlobóJOI nIe protestuje. . . 
miejskiej. Stąd wynika, IŻ leVleJ dla kasy Jest pewna logilm wtem rozumowalllU, 
miejskiej. im więcej l\2ynk6\\', co znów nie trudno zaprzeczyć. Ostatecznie i w postę· 
zgadZA sili z hygieo!l publiczDą. 00 zaś pownniu przeusiobiel'cy robót brukarskich 
do bldłob6joJ, to cellll jej dzieria-YDa ~ostuł.n j~st .Iogika; jeżeli bo~ielU wo!no. UlU: od je. 
już tak w górll wyśrubowanll:, ~ź Ole dZI- Slelll baryk.adowa? ulice. knUUCOIB'?I, a do 
wiłbym sili wcale, gdyby dZ1eullwca rze· roboty zab,orać 81~ dopiero na wlo6n~, to 
czywiście (jak J1owi~dajll) p.o~wala! net· c~i komu do tego? on )&st w s~oje!n pra· 
nikom omijać przepIsy ° b,olll bydła, 'IV WIe, czeg6t chc'ł od Diego. publika I gaze
zBmian 2a pewnll kotnpeD8at~ pienięinll. ty? Ot, %dellerwo",,,ni roz01aitemi nlarma· 

W roku. 1883 docbody z bydłoMjlli (sto- mi, irytujll Sill lodziska byle czełU. 
801plio do zawartego kontraktu) dały ka- Ostatnie kntnklizmy, burze i przepowie
sie IIlirjskiej 14,799 rubli, a już "nastę· dnie Falba tyle doknzały, iż przed paru 
póyw, 1884 rolm - 21,124 ruble. Skok dniami wielu osobom przyśnilo si~ trz~ie. 
do'ć ryzykowny, ze strony dzierżawcy ... nie zieUJi w Łodzi. a w /irodll doia 23 
Jotcić od tego jest Iicytacya, ale UD czem- I marclI oczekiwl\oo niezwykłych zjawisk. Na 
że ten przedsillbierca opi81"a możność za- drogacb żelaznych, łódzkiej nie wyłllczajlic. 
płacenia tak wysokiej sumy dzierżawnej? podwojono baczność, ale fataluy dzień lUi· 
Jakże ekromoll natomiast 8umO da.je kasie nli! spokojoie. Ztośliwe żywioły mają spryt 
miejskiej tak z",any "kanoD." płacooy przez Bobie ... łaściwy. lubili dokuczać znienacka,
knpcó"" przemysłowców i rękodzi!llnik6w, a poczekaj~ zapewne, aź $łutbie kolejowej 
jałt wadliwio ustosuokowany jes~ wymiar sprzykrzy sil) czuwanie. . 
tego kanooul Z tego wl&śnię źródla po, Złośliwe żywioły lUuszlI mieć powody do 

nnpUljtowan II czego o 8m o ~ nmJi~~:~;;~~1 
.Lala· kolc~wa.-lIie~h z ,ill~, jeżeli si~ do- byłby o?raz n ty, wzniosły I 
IJlyślllm .. MOJa. 11110. nlewłabcl Wli ~yłl\ pl er ... ' I ~awylJl. Jakby OClezono Modrzeje ... k" lub 
8~!L t.fOjB wyCleozka! Il druga Jest wprost · Z61kowakiego, gdyby k!6tG z dwojga- tyt::h 
nledorzeC2I11i. Jeiehbym' uwatał xa stoao· artystów zawitalo do Łodzi? 
woe. potykać ~i~ . z h~II,?r1stycz~ym dllsem Nareszcie s1l:0flqz1:l, .sIQ ,uroczystości ope
tWOim, tol; przecIeż nIe jesteś 1111 tak stra· rotkowe. Towarzyslwo wyj@chalo, przyrze. 
sZOIl ~alo. a~ym do toi pot1czki obCł\ RŹ kajlic wrócić niebllwenl - I odegrać .. ereg 
przyLbJC~ wdZiewał nudaJI\C swego kolegę." doskonale wipróbowanycb komedIj. ·CiJc~ 
,JeR~ szczyptll zaro.umiałości w poslldzeniu wierzyć, ill dotrzyma~1l pr,yr%eczeoill, zwłllsz
tWOjeD~. lalo kochana; pomyśl tr08xeclk~, cza w drugiej eześci. Ze operetka jełt 
bez gUlewu, a przyznasz, "O IOllnt sluszność. niezdrowll potraw". o tern obyba nikt nie 
Kolegu twój. MOJ/ogrom, również jeat w wlltri; gdyby jednakie znalazl ei!) jeucz. 
bledzle, gdy pruwi, że .Dziennik łódzki jaki TOlllasz Diewierny. gpŁólr jest~lll przo. 
pochwalull z hd.idol mirę pIlIiI· pani Zi· konać go nowym, a doM oryginalnym do
IUnjer. "Dziennik· nie obdarzył jej wpr .. • wodom. 
wdzie ep.iteteul "berlinki" za to, it za przy- Z okazyi 90.letDiej rocznicy urodzin ce. 
kładem IOl\ych g,dnzd naszych (?) szukała sarza niemieckiego, berli6skie biuro etaty
laurów .i monety w nlldaprej.kiej stolicy, styczne ogłoliło, iż " trzynastu prowin. 
nlo toz I w poch ... nłnch odznaczyl siO ten· oyaoh mODarchii pruskiej iyje 5,648 osób, 
tI~nr!lfJ Jwtler Icslrumi,iliwq, Dlówillc j~zy- które prz~krocz1łl d%iewiąty krzyiyk. IW tej 
kielll han~lowyOl. p.o cóż Jlrzesad~? liozbie 'ZOajd1Jje &I~ z g6rl\ '00 OtIÓb liezq.· 

Gdym jut wspomlllal, UIlOIowolI, o wy. cyoh przeszło lito lat wieku. Otóz z tyoh 
8tęp~cb pani Zi'nI\jer w Łodzi. pozwólcie! przeszło·stuletnioh w t\'%)'nutu prowincyach 
101 j~s.tcze! ozytelnicy łaskawi, co[nll6 sie dzisiejszej lUonal"chU prnskiej. 79 przy~ada 
do JOJ "teczoru .benefisowego, Byla tam na Wielkie Ks!Qtltwo Poznafrskio, aOl je
także przosuda I niomała. "Publiczność dna zaś nn Berlin... Pocbodzi to st"d, if 
łódzka" ofiarowałl\ benefisantce wspani .. ły w Berlinie od .tu lat coraz wil)cej graj,. 
i .doŚć kosztowny kosz z k .. illtallli, - oie operetek, a w Poznefiskiem eoraz "i~ej 
wIem w(lrawdzi~, kto tym razem reprezen. JJawykajli ladaie do dramató •... 
towal !,ublicrnoiti. (pośrednikiem jej był Notatki berliflsltiego biura statystyczne. 
kapelmistrz w orkiestrze), zaznacuOl tyl. go ,a"ieraj" wiele innych Hzczeg6łów ' cie- ~ 
ko, że t~ sama "publiczność łódzka." nie kawycb, a najwi~cej IMługuje na nwago 
zdob~ła Sl~ w swoim czasie Da uaj~kro- teu, iż w ogólnoj liczbie 5,648 <?Bób prze
mnieJszll pamilltkę dla goszc'licego tu Ś, p. szlo· aziewi~(jdzioai~cioI8tnicb, jest 1,526 
~ycbt(jra. Ą13 p~nwda! był 00 już, stary wdowców i 8,172 :wdo"y.-razem 4,698, co 
l operetek me śpiewal. znaozy, 2e długo.locano§Ć najwi~ej sprzy'-

Bqdźcobl\dź. rellrezentanci publiczności o- ja wdowie6stwu, a szezególnfej kobietom ' 
6arowali tylko kosz z kwiatami, podarek przez mężów OIior"conyDł. Bagatelal mofoa
to niewin.ny-i ~dy liy nie szarfa z napisem by zaniepokoić siQ podobnym rezultatem 
"od publlczno.ś~l" .wsz.ys~ko było.by w po· statys.tyki, .gdyby D!e pociecha. że knbiety 
rZlidku. LepIej spisali 61~ artyścI, których Sił .. hlOłaulI dobroCI. wolą, ży6 lat piOĆdzle
reprezentant (we fraku, a jakiel) wrllczył si", w mężczyzu towarzystwie &niieli stO-
pani Zimajer wieniec laurowy w chwili, w osamotnieniu. ' 
gdy śpiewała "to wypadelc rzadkil te cudo
wue dziatki! trui Ja! lal lal,' Jaka szkod., 
ii cały personel nie wyszedl Da scen\) "eD 
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Nr.67 P7.ТF.NNJK f.ОDZrп. з , г ь . 
drog", j8ko 08Jt.6"". dzim)" ii zapro
,...да . zamywych pobiegloby 
oadui,.eiCln1, рrxycжe81 [ытао _. Iby рп 
so i kluC%, *18 " Ito~rcie np!eczttowa
nej. dl. 1rr~C%enia odbiorc1, kt6r)'by dopie-

Nnlcl1ldolU fiгшу '. Le-, o~ \ViQdezeDiu I·z,.du сЫй kiego, kl6ry utrzy· 
"'узz dI Jlуlн!" шоjе, ie Вов)'& przYlozekla l11u nie nl\ru

w prteklau
1 
Е1е I 818(: Korei, jezeli noglicy 0PU8Z0ZI} zupel· 

Londyn,24 та.с. . C"k,_r J,y. 05 pr06. 1S'I_U 
n)OCnO, oalrier Ilorakowy 101/., 8pokojnie· 

Livorpool 2-1 marca. q~rНowur.lll\ftift pour.,tko .... tt.. 
РГ Jа·РПJl';j·l'.&lпу ol,r6t IО/'Ю 1;e,{;·Jn.ooo-о. D&i~шпу 

ШI.у, • н 'lt do\Vo. 16,000 bel. . 

ro 1116 I ot.orzyt.. 
(_ W . ro~ 1100 i j 

tropiOD przez рОНСН, • dl do mie zk -
oi tr6t8 domu N. 44 PfZJ ulicy Zacho· 

• • nleJs 
telnic1 

рое 6.. ,vlo kicb, до шв рог. ВШI оп. 

pe9ymist6w, 110 nio- ----
i rpi n;. ОЬ zor- OSTATNIE WlADO OSCI HANDLOW&. 

о lеш d:iele w%OIiank~ zl1ajdl} о%у
• spra\1Ozdauiu litегасk.iещ z \\'0.1'- Berlin, 2- шагса. Gielua b)"la dzi§ Ью·· 

д о tle рода! prtybrala zno 
\Vn wi~k8te lYушiuгу i " zystkie kurs1 ule
gly obaitce, о a%e"i доэус zn cznej, 
Fгчgп~Ыепiе ,,'y"olaly glбwпiе nieokre· 
410no \vie§ci о 11O\9}'cIJ J'ozrllchach w Bul· 

... 1 • .,,001 24 ".arcao 8pr"wr>1.(lanio !Coi!coorp.nl,rbt 
]О,()(Ю 11(\1 . ~ ft\stf) [Щ "pekIJIR~YO 1 w,w01.J2 ООN 'т1, 
Моопо. МiU (Шl1g ameryk&'11I1k .. па mt. k'YI. 6'/.'1 
оа kw. !,,)Qj 51!", 11& та) ос. 615/J21 па cz. Ip. 5S" .... 
оа Jp. tller. 5'/21 па IHero wrt::. 6JJ/i41 1.1& Wfl. 
6"1 .. , п. " ... p.t. бll/ll р. 

eJ, uk.,t 111 ~ а 
РоНеу wJAledzil8 krachiet i prsy· 

New·Yorlr, 24. marc .. Ul\werna 
lоtt.ща 911/16 

10'1., .. N. 0,-

ROZMAITOSCI. ~SI:to"a str6ia podejrzanego о wsp610i
ct о о 7l0.1iE'jem. 

(-) W Ыапе р. роliсшаjstг zUQjduj" si~ 
ro т. t рrzеdшiоtу, prz)'aresztowane w 

'I'ELI;GI.C"-:I( 1/ GII;r.IJO 'VI~. 

In naj р erki В., J "о ,О: 
bronzo ... ego "О oru, 9 

Х We WrotlawlU splon,.1 ko§ci61 81'f. {а. 
r)'i Magd leny, 

Te.,lr 1 .... 0 ski . .р 1111 ~Iill Dobrznil' 

g 1·)' i. ,Ioni" i ~ nio " о powstnniu 
'" Мае опН, шiпistсг)'nlпе ,уа Цlеldа WorllavJlka. 

Z,I,",U Zdnia2B 
1 

Wlo ,ссь i ol",iadozenia, ze 
о k61ku i skladany klucz од 

br 1. Ponkodowani mog~ odcbra6 lе 
przedmioLy, z~ udоwоdоiеlliеш wlasno§ci, 
а wyj lепiеш naeg6t6w krauzieiy шоg~ 
prz1cz1Di6- 'о до ekoDstntowania winy 

рошni8DеJ paserki. 

IltdJЧIlа Вnrq~ о ll'ZУШoJi од 
wie toictwa, Lwowitl koo-

cesyo па pro ... adzebie rtzedsi bierslll n te· 
atralolJlo па иаns 1 k-wJеt"iа г. Ь. до 1() 
kwietnia т. ten, lustrzс:iспiеш, ze 
wrazie kt6tcgckol iek z с 1оо, 

Niomc-l: пiе \vсzш'l udzia/u па przyszlej 
, у tn"16 pnry kicj, ptxez wч:l~u l1Il nie· 
pC'l'1I0'6 slusul1k6w politycznycb. Na пsро
sobicuio dlt\ рll pier6w J'osyj8kicll odd.inlalo 
pl'6cz tfgo doni sieuic о ~ci&gnniu 10 proc, 
podatku Qd иироп6" obIigacyj kolei 1080' 
wo.se\vnstnpolskicj, Rllch byt dzil i ~'aw
sчm, пЫ \. dllinch ostntnich. PJ'zy koilclI 
gield 'l Ьу/а apokojniejsz,., usposobierue 
WZШОСtJilо si~ IJicco skutkiell' pekry6. Ро· 

-

k6w traoi znac.tcnie. 

TElEGRAMY. R П~А 
KRAJPW,\ r ZAGRANICZNA. 

• ! 
Pelersburg, 25 ПШ·CI1. (Asenc)'n рб/п.). zyczki rosyjskie b)'ly ()uficio zaofi го\уnпе 

9ru ,zkolllo, зtд~ \1 Gubero/lto I,'n и; ""n~tal GГOSЗПШII, ',Ii:\- ро kurs1\ch znncz\Jie uii8Z)'ch. RubIe по 
Ьа",llа..,. \V8rS:ta- J ,,- towano pгzy ko(\cu ро 18 п" Gielda 

IUjl~, р wlU\1e ~~ooo nOIYI\I11 zostnl gubproatorel1l ,.оjО/IDУЩ ku- zboio\vll b)'la иl~ ЬЮ'dzо 07.ywi011l1; IIOtO' 
ijs(:o",yeb, zloione z рр. Копо· tnjskiш; naczelnik CZ:11nonrorsltiego Qkr~g\l \vnni!\ 1\le ulegly zlJllcz/liejszym Zlllinпош . 

~~~~~~tJ;;:, Sa.,itiliej (~toj), gQnera( ' ikiforski, guЬеI'паtОfещ staWI'O' Р.Щ,Ь"тg, 21 marca' \V.k.l. nR J",.d)·u 211'1", 
t Kaszcwsklego, . роlskiШj nac1eloik \varsz wskiego Zl,гщдu 11 pot. ' •• сЬ. З9'/., ш РО" , •• cl,. D~'I., 6'/, Tenl., .Ма 

'tt.r; 1810 wr 11 191, 6' Ji 11 .... 1 \УПе ""'д, .i.m.k. 16 , ak. 
,owie§ci w J'eJ' 0110- iапdагш.skiеgо че~еl'l\l KOl1lllrow, gllbel'Dn- 0'_ ba.ku Т06' I'!neco dJa h.ndJ • •• gnuiol\l1_/:o 

.t-: to t k k 816'1 .. b.nk. d""d>\ wego ро eTsl'Drolri_go 746, 
z10te piuro, геш р'о r 0"'8 1111, роf.o,аЬ""ЮOjlО bauk. mi~d"uaTodo .. cgo 404. 

сшulешвtОl1li i Berlin, 25 шnгоа. (Ag, р61IJ,). Izb!\ рn- 8.,11',26 .1&'С.. Н,I '" l,a"kD rO"I.k1pj.(o 
drcgi I Irllldaj,o ten I!i~: о6... prz"!·~lo. projckt ko§cieluego !)rnwn li!O.ОО, е'/, li.fl ... I.wno 67.00, \'1. liet, likwi.t. 
k 1 ь Jd ht k t J o;rjnu ~2.t)O. 1)-1. Pot l nr.ka ",.o1lotlain. Н (111.... 66.76, 

Q ~ ••• Zn8 gOIl1 Inа ОШI eJ zgodnie z woio.kllrнi kошisуi i popl'awk~ Ш _l!Ii.yi БQ.Щ 4'10 ro.,,,,,k •• 1 8МО ".80·80 5'/ 
Bi!Wrk/, w II1l'еОIП ol!ecO)·c.b prlell1l1wfal • k dl Не\у .... !а'уМ To.Yj.kie S$IJO, кпро", ".' •• 8~o.80: 
.тап KI\IIJ., Gr.~ordwiCz ~ Ь/6 u~ . ~OPP.B, we ug kt6rych pra,,:o Ь'I, poil .. k •• 'emIUW.' 181;1 rok" 188.00, t..k ••• 

Z /cyslowU ,/aroip/MSl'/, d chwi1i ot- вРГZЗСIWlеП/1l 8/1) tylko pr.y przenoвzenll' 1866 т. 129.90, -."уо 1,,"._III,,"lIo, .. go -,-, <1,. 
warcia wystawy '4ta r()'l,.tn~(ji '11' hotillou Еи. parafiJ' sluty pnnstwu, а dopuszczenio za- ,ko"L""'OK" G9.'Щ J •. l01. wnr ••. wio,l. ~7G.60, а.· 

k
' d 018 krf"ll ff ' · ... ,U q t-r,.'Н:klо - .-, шljf\О ..... ,1L pu~rotk." 

ropejs 1m о dDin zwiellzilo kon6w uie од docyzyi шiоistеГ)' Ul11 lIIа Z!l' 1'OIyjlk& 9160, 6'1, теn!о ,u',i'" 107,.0, uf'kol1!u 

2'11,шо J', k()i,cem gio llty . 
z. wekll. kr61Irot.rlt,Inow. 

11 . Uelolill ".11. JlЮ ЩГ. • о • 

" 11011111 11" ~ ~. • • о , 

IJ 1'61"* IJ НЮ Ir. • . • • 
,. \\'ibi.lft[' н 100 6. . . о • 

Za paplll' 1 palillwowt: 
Li'Ly l.i 1twitl. Н г. 1!ul ..• о 
Kua. Pc.,i.. \VtlCI,Otlll'K . . • • 
I.iaty ZIioI . Ziehl. у, 69,.. Ser 1. . 

55.30 
11 .18 
44.60 
8830 

01.60 
10(1.60 
101.7а 

~, Н t1 1:)01:'. 11 du 1'1 
tl ~y ZIiI.llt. Jv' . \У I\rl4 •• ~г l 

11 If f1 '1 If 
11" '1 .• J I r 
"11 l' 11 IV 

I i'~f Zu.~L . М ... f.H1::i Hd r . J 
1'" .. " 1 Н 
11 " 1I It I Н 

• 
• 10[.60 

I'J .50 
Э9.-
08.80 
&8 .БО 
95.-
9'--
94'~ 

• 
, 

• 
• 

GI.lda !Jotllhlk._ 
IIkHklHlty rUMrl.ki., r.l\rf\r;. о • 

11 ,. о " \IOlt , • 
W(,It.!~ ПII W .. nt"W'\: k.r. о • 

., J,)ttwr. llu rj( k:r. . .. .. 
11 " 
'f \V 11.1..10(1 

I)r.lculltq prywaLlte 

d/. . . 
Irr. о • 

dl. .. 
kr. . 

Gleldn Lotldyhsk •. 
~k.11J 111\ P"'.ttr_lltlrll. . 

/)y,.kulllt) U'/t% 

Z u"iа2б 
18n,-
18°. -
179.63 
179'(0 
178.75 
90SG 
20.26 '1, 

J59.20 
2'{, 

66.20 
11 8~ 
.6.2~ 
88.50 

9i40 
100.-
101.70 
101.70 
99.60 
99.
!/!j.80 
98.80 
Щj.
g~
!)(-

17880 
1.1876 
178 G() 
17б.16 
]П.70 
20.116 
20.2'; '1 

169 Об • 
21/4 

• 

З" og61em 12,000 ы�ь.. le~ec б '1., I'TY'''!''· 2'1, '1.· 
Мuиum ellloKra!fcz"'" .zn Z(d ' ogrollu Ber'll'n, LOndy., 25 та.с •. 1'01)·с,.0 ,o'rl.ka , ]87& OZIf:NNA вТАтувТУКА LUONOSCI, 

zoologiczoego nie j),orzncil 1I1)'§IL zo.JQieJlia 25 шnгcn, (<\g. р61n.). Wielcy r, u,I'I.· Koo,olo 102. Molioh!lw •• ", •• г(о ,. dпi. 24 i 26 ",",са' 
w Rustych lokalncli' BagaLcli m'uzeutit eLno. ksi,,~ta ,vtodzitnierz Alo'lsnudrowicz i Warlzaw., 24 n'arca. Т'ТК "о pl."o \Vitkow.ki.. W par.m katollcklej - • 
graficzoego. Niebawo,n ,. intel'osio tDDo . ,ricbnl MikolnJ' e\vicz WVJ' есЬnН ,vczol'aJ' z ВО. I'."ouiu .. ''''. i nrd. ---, p.t" i (1"1,,. -- W paraНl cwanglellckloj -~ ~ " . 676 11, blala --786, \vytJofnwA ---8001 *1tO Starozakonnych 2, " Jnil\nowicio: JI1I1a 'Y'aJiII\vo[ 
muzeum щаj,. 6i~ rOZp9Czl\C зреС)'аlпс по,- POWI'ot~U\ до fetersburgn. '\Vielka kS/~- wyl..,Tuwo 4SG-Ot)(), .f~,I"i6 __ ._, w .. lli.' Ry,.k~ H"cЫ~ Ln\ .. chrn,k~, .:.Ii, .. м;оj_r Кац· 
ra~, w НМусЬ w'ez'nl\ udzial osoby, ша-· и Р 16 д 1 . d 0" /1 we ---о j~.mi" .. ~ i .j · о,.,,~,1. 100-420, owic. 286 toro"io •• MMJ. "' Elk. AjI_nbo,g. . d Z"U щnl'уа aw wn", u 11 а SlA о ~., k О Z II d i " ' ." з, О powiedqie elpsll\1ki i dla "-~2б, gT) «(О -435, " "I,ik 1.1,,,i -'-, .imow y - .ш w !J U •• 1 .- "'.~oa: 
no"ego ргzсdsiеЪi егstwа zy.kn6 пев. -, rx_l'"k <n,", .im. ---о 111".",1, pol"y БОО-600, Katollcy; d,ioci uu I.t 15'\11 .щаrlо D, w t.j 
ziomk6w, przebywnJ'ncy'h ~" ' oukr. 8ОО-9ОО, r .. ol, ~oo- I OOO, .iemui,ki -- lio.bio оЫсрс'''. б, d.i.wc.~t 4; doro.l),cu 1, w t..j 

., u Berlin, 25 I11nrca, (Ag. р.). пNогdd. аН. __ а. korr.e., .... , j.glulI" 86- llб, }оо'- lic.bi. п,ОiСZ)'r.u ], kolti.t - , • шi.nо .. jоi_: 
krajnch. Ztng.ПргzуtосzуlYSZУ kO{,COWO wiorsze ort" шi.,,,,.;--. W)"'o,,& !(Т"Ь' --о I!\~k. р.го, •• ЫМ ... о,. O,,,"t, 'Н 68. 

NowV Шridlп.а J>юllzе. Всауn BOdzi6w I д' k F . уа ••• ". '1. --225, '1, - -220, '1. --2:0, e •• ngl.llCY: ''''001 до I.t 16·\" r.!IIarl .. 4, w toj 
majqcych rozpa rzyl\ ршnу konknl' owe пn. k.tr n zlenni n пLn rance" onplsnnego z --190, 11 --166, 111 - - 120, iytni. ру. liozl1i. оЫориО,. ~,d.lO\VC7.'lt ~; ,lor",lyoh-, "t.j 
budow .. 1I0wego koAclola 11& Pmd1le, odbA. pOWOdu. fQl\;I;Oic,. 22 Ь. 111. n obra:!aj'lcego tlo .. au. Nr 1 i 2.gi 1 20- 1 ~O; olej .. ер. --UОО,lui •• lic:ltiu ,,,~iO~y~d -, kobl_t -, • ,niMo.vio: --

" "N' . \" 'Ih . 11)' -650 .. р"а. "0'.'0"'1111" p",",io)' 600 i)'t. S' о k l' l ' . d I t 16 t 1 J t· dzie ~ .. w doiu 2.go kwie-tnia t. J' . od teJ' IОШОV 1 cesarza ,,! el'l1I. - CZY'II u Y'IL/!" 400 . . , '. ' 20 20" " ' . ,~,~, опп : ("ОС'. о. . u ...... о ,W .~ 
lf ' j '11"' , J~t.:z-r 11""Ш\ • OWOil. J, f'{roc 11.1 РUIUЩ{() lH::zltl6 cblop~oJw 1. UZ\6WOZ 'lt lj tlог(Мfусl1 9, \f tUJ 

8oboty za tydziefl, pod przewodnictwGDt J,E, te do cznsu Z!lZOBCZn tylko to bezwstydn~ (- kOTey. . ., liе,Ыо fII ~i.e.y. " 1, kubiot 2. а ,ni."o",l"i.: 
О. Arc1pasterzn. ". 'ь k' d ~ k • . k' t Wars"w., 24 marca. ()ko,.,L., 1, ".I<cyr.~ ро MOl'flk. Вrn"dwеJп,.п lat 50 8ar, КloLkow.k. 

zaczep 1, 11 У le у wy aza~ z за 1111 о I<,Q'I •. Sto.uuuk ко'·ц.' ,1/1 wi .. IT. 1()()-ЗО7 '/,. [(l1rt. I.! 80 T.ub. J>:"L. l': ••• kor I~t 65 ' 
- Ola ucztcej mlodzleiy, N owoj.o spokojUI\I i ciorpliwo§ci/l Niещсу pl'zez 11\- ,kl.,J. ". win<lro kor. 8056-808", •• ц&tu. 262- 1 ,. ,. 

wrошiаП d01i081, w lI)jш szkolnyrn l '1 Ь 1 . . . 263. ~.y"ki ." wi.,I.o kof.' 817'-820', .. g"ui., 
1887/8 до iDstytutu iozyni.r6w k\\l11unika. ta са в Z00811 О с gl 1 zaczepkl [rlLDcuz6w, kopinjck 266-26; (о uu,. 11. '.)'.01'11. 2'1,1. 00 numeru dzisiejszego dot,cza 51@ 
oyj '" Peterebllrg'll, kandydaoi ргzуjшоwапi Londyn~ 2

d
Q ~nrca, (Ag. р.). I zba lor· !1I.r~:~JI~, ~~, :::;capni: i6~~;;:oZyt~60i?ci7~ [~~ dalszy ci~g powie'ci k&i~zny Olgi Altieri р, t, 

I!<Jd,. Lllko , na ~r~eci kars i to j )'/Jie" d6w ZaWJ8 01111<101} zostalo PI'ZOZ gnbinet <t оа ",а .. ос - па \VfZ ра, 127 '1 "Irena." 
liczbie 60. cJi, kt6rz)' U1f,Ot.Ozill w~zsze , 1 11 !'J"-' . . .. - ,. 
zaklady n!lukowe, obo"i,znnl b~d" ,дас «.lJEI"JO:i \lJ"I'~~J\. "/ ~." } fJ,~.J. marca. 
eiln~n z pи~Q,iot6w 
pl4r,..zycll dw6th ku~o,cn, '" е k • J е. ZA f.;:t~ \У ci,ga gi•1dy 

. . - '- ,--' 

.jonrcb" . kandydN:i zol, t,aADO oboi.no 1.0. 
tylko g,mnnzyuUJ/ ruuвщ z 8et'I!" .. (~.- : ,11. t,.:,T. 2 ,\ il)o ,,"'. Т -. .. - . 
Ulatematyki i fizxll.i f. lioz r.;;I<l1i'{o':'. ~,i~.!k \~:~~J' ~f' :.:~. ~ :~ . :gg :::~: ~ Ьб .:<! ~ 55 7'1, 16 20 22'l, 

- , , 

K6w, ЗЗ pozost!lwlOno dla Z " ' ,, " .. " •• ter. ~ u. )(In ",г . 4 _ ._ 
okr~g6w peter8buukiego i )))0- l,oDdya , . . . ,. dt. !ог. ~ " .. 1 L. 8'1., - .-
8kiewskiego, dla kandydat6w ze WSZY8~ !t " • • • • • • kтo, I.t:T. U Ш . 1 1.. 8'/, ] 1.18 

-, -
-kioh innych Pary!!! •.. ,. dl. !ог. I~ а . ]ОО .·г. ~ - .-

.. '" .. п. (.. 1() d. 10~ . ·r. ~ '4 66 
- \П.deil . . . . " dJ. 1AIт 8 <1 100 Ilor. I ~:_ 

п:у " "... ( 1.7'/.) kr. t.eT. 8 d. 100 Oor. ,j ~8 зu 
Wa~ra. 'ц Ре"" .. !;.,! . . . ,. dI ter. g а. 100 r.. б _._ 

-
--

,·Н 32 '/, 

188 10 

" пРНel" n . ~ s! l)Ор"lniощ~ 
berga, z fut\iIII!lZQW ...... ' .. rr ll " "~("- S 1: (топ,. 
cz1nno§ci р'uыizпеj,> t ... Ц)О ,..) . "'tP- 1-- __ _ 

logiczna. Jak dooosi пqll~6tа leknr~ku," 1';.\11., .... I\.r.1'ol . dat. б 
pracownia t~ дrIЩЩOllа. J08 n" "z.6r iOfty. , ,".1. 6 
tuW d-ra .lt'оеЬа.. w .БеrlUi18, I'цeie "рО' 3 'ot, W. .r •. (10. 6 
trzeb1 ll10ze Ьу6 przeoieslooa do iппеgо .. н .. .. ГtII г ~ 
lokalu. Prnco"'ri!i 'Itii~ei 81~~ W\ d,.6e оЬ. • .. .. 11 ., 100 т : 

Ь 'k· J n .. .. 111 ,. ]00 r 
8zernyc ро t»aclr 11 pi~OIIl duiiJllli okJ1allli, :\O • . I'OO'{, • • • . 1864 J.,,,. ~ 
2IWt'6со~ешi ·ku p6tnQCOozacboВowi i ".усио- .. .. .. .. IF~~ 11_ • 
dЦС&ШI 11,\ plaQ 'pracowдi .. t.. IJil.'y 11.n I'.и Нов. J ет • 
J1bвiada wielkie Zeiasa o&w)e- '. .. .. ' .. 11.. б 
iМuio . t -"" ., ,) 111" : 

» .. ... "IV '1 

lЮ .• аеа'" . :"1-- . ., ~ 
8tron'l prltCowni, 1.).11 •• et. JJ:I_ю. S.lШ 6 
hl·a.k J!ei§~i!l; '. r • " м Щ.n : 
przez sol~ chOI'ych jeat z r6illycb ' : ~ «.r:IIIU'1 6 
l\iewla~ci\Ve. Przydalhy i~ r6w wo~o- ~ .. " .. Jit.1J ~ 
cl'lg. Pracownia otwaka jett d1a uiytku .. .., . mal, 6 
zar6wno leka:rly, jak i dla ;, .. ,. :!ет. Ш lil. А g 

. " "" " l:t.B, I 
. tt.iII п,оw!Щ ,l>щJnоiа- .. "" .. ntal.. 11 

1111 n "" .I,JII'&. & 
- 00 wу~szусЪ'" " Ш . .9. ~ 

о czych J' 1 . d . . . д' "..."" tnaJe (!. , 
n1l~ zy шпетl 1 о JП- , " ,,&r5" V А N. 6 

stytutu w A.lifk~aDdryf, шn Ьу6 • "!1 vJ' щ..t. б 

• 

_. 
• 

- . 
- • 

-.-

- .--.-

- .-
-.-- -

-.-
-.-

'1' .,,~и .:.lUу 

- t~tL I еЬо. 1>1. 
+-- --

0-1,501 - . -
9,," ] 5 -.-

1~:bOi : = 
1 QU60, - .-
lOО 60 - .-
-.--.-
- .-

• • - .-
-. -
-.--.-
~.~ 

181.70 
-.-- .-
-.--.--.-

101.60 
- .-
-.-
- .-
-'.-

100 . 7П - .. 
99.БО 
90.
U880 
9880 
114. -
93.16 

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

-- . 
-,-
- .-
- .-
- .----.---.-
-.-
-.-- -'----
- .-
--
-.-
- .--.-

А. .". , .... 
(IOI 106 то.) 

Ako!·OI).i. \Vor .• \I' 108г. 
" " \V.·!Jy<i.6(l() r. 
1)" Н lU'r. 

.., 
!! 

Т.т •• р. 100 т. 
11 }i·a1Iro .~t1r.kiej 

?' . NIH]wiSI1l11lk. I 
" J$t.uku lJl\uulowego . 

w ~V"t·8!.&wi82БОl·. 
" ~"I\r. Harl DJ"В. 260r. 
" lio.u.lI. w 1iod,й 268 о , 
" \\'nr.To\v.U b.ouugnia 

• wRI. 1". 12~ 2bOr. 
н \Vю·.'!'ctw.l''' Cu"ru БOt 
" C"kr. DobT •• I. 600 т. 
,. , J6r.et6w 2'60 г. 
" "Curak 250 r. 
11 " Пеrmn.пО\,.~ьог. 
1) " L)'8zkоwiо. З60 г. 
IJ " LeOIlO\1l" 260 Г. 
'1 " с.kюi08 2(jQ.ro 
, Т. \У. ];'. S/.ali 10 От. 
н 'Го\\,. Lilpop, 1~o i 

J.oc,,'eosLein l ~)()O т. 
.. Tow. Z,kl. ~let.I, В. 

1I •• !ke,w \V&". l008r. 
" 'row. Zвkl .G6гniочоh 

StarqoJlOwi.kich1oo т. 
'1 'fow. War. F'aL.M.ch. 

N"· •. R.I ,О,Н. 100г. 
11 \Var'i. 1', Кор. \VVg1a i 

Z,kl.llul uiczych260r. 
" Tow. Zfl.k.o l)!"~. Вз.W'. J 

Tko w Zawia 'CJU 260х. 
"Tow l.a?o i 1JRZ (1 1 100 .t'. 

)lOart> 'l"m ler) 8twede 

• 4 
6 

.. 

---- I 
-
-
-

l)"IInl"i.· w .i~gцgi.ЫJ 
пе tranr.. i.t1o.DO 10Ье. р . 

-10.,- -.-• -.-, - .- -.- - .-
- .- - .- -.-
- .- - -.-
-.- -.-
--- --
-.- -.--.- -.-
-.- -. -

• 
-.- -,-
-,- - .-
-.-
-.- -.-
-.- -.- - .-
-.- _ .- -.-
- .- -.- ---.- - - - .-
-.- -.- -.-

-.- - -
-.- -.- -.-
- .- - .-

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

-,- -.- -.-
-.- -- - .-
-.- - .- -.--.- - .- -.-

wpl'owadzonym wyklnd hiatoJ·,i rolnict",a i lJв,y ... t.". ,п •. S.T.r О 
Ie§nictw~, .ornz. ргв:wоdаwstw& odno§oego .. .. .. • .. . 1,1 6 
tak roeYJ,klego ).,-1. za~rarlicme~Or Оргв-: " .. ..".. ~~ ~ 
cowani:IJ.1 szczeg616:v p~oj~ktu znj\jte 81} 60;; Ob\\gi';;. \\I.~ • ....,. О 
d!V.a DIIDlst6fla: o§Wleceola 1 d6br pauitwa. ." .. I! ., .т.l. 6 
'V lado~ powy:ZвZ/h podajl} :blPвkow8kija ·~ .. tJ _t. m. l.od .. " r 6 
Wiedowosti." н . If " ?' " "J: : 

- Optata dodatl<oWIL "КгаjП dODOsi, ze L,i.rJ .~ь. ';". 'k.Yi..... М 
skarb .paDst'\Va op.rOO~ twyklei optaty od." .1;lh''':''~':,!>Ii.u' 6 

- .-
t'u.
:)4, -

!r4. .-
-.- :.=I_~,~,F~.~с~.~К~О=n~S~==U~ОV~,~б(~Ю~ ____ l-__ ~'~ __ ~'=-~_-~.~-

_._ WnT!bta Im""n". potr.O'I, 
__ lJiato ЕМ. DOw1Ch • 1~14 

Li,t. likwid.. 119.3 
Ро'. р:е.n. 71.,n. 93.7 

-.--.--.--.-
paszpol·t6w zosraD1czny l'0]jler с b .. dzie L" .••• 1." ." .... ;ОД,. Z. 5 
dnd tk • +0 ' d » 6'1. W,leD.kle ,N. 6 ~ а OWIi op.a"'ll za cza8 8p'J .zooy za gra.- ,,' ПЩ" 6 
nJCt)-. • . ." " JJ • 

_._ " "т. \Vars"o 1 i II 228.3 
-.- n n .... tмl.i , 1887 

" н llеrn 14.6 
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• 

, 

( 

-

) 

• 

, 

• 

• 

• 

Nr. 67 P:r,TF.NNJK LODZKI. , ? .. . 

drog", jako naJl.6Bą. dziro)', iż upro
,...da . zamykanych pobiegloby 
nadut"eioru, prxyezeBl furman _. łby pn 
SD i kIucz, tle " Ito~rcie npleczłtowa
nei, dl. 1rr~C%enia odbiorcy, któr)'by dopie-

NnłcllldelU firmy .• Le-j oświadezeniu \'Zfldu cJliil kiego, który utrzy· 
wJsz dl JlylH!/' moje, że Ros)'a pnylozekla mu nie naru

w prtekłaul złler szaf: Korei, jeieli anglicy OpU8Z0Zl} zupeł· 

Londyn,24 marca. Cuk,er Jay. Or, pro •. lS'I_U 
mocno, oukier horakowy 101/1ł , spokojnie-

Livorpool 2-1 marca. q~rH.wur.",ułifł poor.,tko .... tt.. 
Prnpnul·l'.&łny ohrót IO/lO{) 1i6.l;'rn.oao-o. n,ięuny 

na y. • H 'lt dowoz 16,000 bel. . 

ro 1116 ł otworzyć. 
(_ W . ro~ dad i j 

tropioa przez policn, w dl do roie zk -
ni tróia domu N. 44 przJ ulicy Zacho· 

• • nleJs 
telniey 

poe 6.. wio kicb. do nls por. aUlI OU. 
pesymistów, do nio- ----

i rpi ni. Ob ZOl'- OSTATNIE WlADO OSCI HANDLOWE. 
O tern dziele wlUliank~ zuajdl} ozy
w spralJOzdauiu literackiew z Wal'- Berlin, 2- marca. Gielda byla dziś bar. 

d o tle podaż przybrała zno 
wu wi~kBte wymiary i " zystkie kursy ule
gly obeike, o a%eh dosyć zu cznej, 
Fr~rgn~bienie wywolaly głównie nieokre· 
410ne wie§ci o uowych rozruchach w Bul· 

Llv."ool 24 marca. 8prnwr)1.(lanio lCor"lcoorp.Ohrót 
]0,000 hf\ J, ~ tĄ",!) nn "pek IJIR~yO 1 wj'wÓ1.J2 000 h"l. 
Moono.. Middling amerykaillIka na mt. I,.'",. 611.,. 
oa kw. !")Qj (i?'", na maj Ot::. 615/121 na. cz. lp. 5S" ... , 
Da lp. łller. ó'/'h na Iner. wre. 6JJ/i41 1.1& wu. 
6"1 .. , nn "n. p.t. 611/u p. 

ej, uk.,t III U, a 
Policy wyśledzilI' krachiet i prsy· 

New·Yorlr, 24. marca. l-łl\werua 
lotlnto 9 11/16 

lu'l.. .. N. Ot-

~sl:lo"a stróża podejrzanego o wspólni- ROZMAITOŚCI. 
ct o o 7lolhiE'jem. 

(-) W biarze p. policmajitr zuajduj" si~ 
ro ma t przedmioty, przyaresztowane w 

'I'ELI;GIU.:II li GII;r.UO ,n~. 

zn nej p erki R., J ko ,O: 
bronIowego ko oru, 9 

X We WrocławIU splonlll kościól św. In. 
r)' i Magd leny, 

Te,"lr 1 .... 0 ski . .P nb ~Iill DobrzaiI' 

g ryi. clonie i ~ nio " o powstuniu 
IV Mac onii, ministeryalne we 1l1elda WorllaWlka. 

Zd" .. U Zdnia2B 
I 

Wio zech i olwiadozeuia, ź~ 
n kółku i skladany kluez od 

br y. Ponkodowani mog~ odebrać te 
przedmioLy, z~ udowodnieniem własności, 
a wyj leniem nezegól6w krał.bieży mog~ 
przycz1ni6- iO do skonstatowania winy 

pomnianej paserki. 

!ttdJ"lIa Barq~ otrzymaJi od 
wie toictwa, L\\'owitl kon-

cesYQ na prowadzebie ptzedsi bierstll n te· 
atrallllllo lIa olUla l k-wletuia r. b. do 10 
kwietnia r. tent zustrzeżeniem, że 
wrazie kt6tcgokol iek z c lon' 

NieOlc-l: nie WCZIll 'l udziału na przyszłej 
, y tawle pary kiej, puez wzgllld un nie· 
pewność stosunków politycznych. Na uspo
sobieui/) din pll pierów I'osyjskich odd.iałalo 
prócz !.fgo doui sienie o ściągnniu 10 proc, 
podatku od kupon6w obligacyj kolei loso· 
wo.sewlIS!npolskioj, Ruch był dzil żwaw
Si)' Ol, niż IV dniach ostatnich. Przy koucn 
giełd'l by/a apokojniejszfl, usposobienie 
wzmocniło sill niceo skutkien, pekrj'6. Po· 

-

ków traoi ED.ac.tenie. 

TELEGRAMY. R n~A 
KRAlpWA r ZAGRANICZNA. 

• ! 
Petersburg, 25 marcu. (Agencya półn.). żyezki rosyjskie były obficie zaoli rowane 

ąru,zkolllo, st.ą~ \1 GuberOllto I,.n ki .muątal Grossruan, ".in- po kursl\ch znacznie uiiszych. Ruble no 
bawiła 'W WarSta- J ,,- towano przy ka(tCU po 18 Ol, Giełda 

luil~, P wlU\le ~~QQO nownllj' zostnł gubprnatorelll wojellDym ku- Z bOŻOwll była dziś bardzo of.ywion'l; lIotO' 
ijS(IO",yeb, złoźone z pp, Kono· tajskim; naczelnik ez:unomorsltiego okręgu waDia I\la uległy znaczniejszym zlltinnom. 

~~~~~~tl;;:, Sa.,itiliej (~toi), gąneraJ: ' ikiforski, gubernatofenl stawl'O' PeI./Sburg, 21 marca' W.k.l. nR JAmd)'" 21"1", 
l Kaszewsklego, . polskim; oac1elnik W!\rsz wskiego z(,rz~du II pot. Wlcb. ~9'J" III po'. WI"h. D~'I., 6'1, rent.a dot. 

lU; Islo 'lir 11 191, 6' li 11 .... 1 \Yn. Itrud, .i.mlk. 16 , ak. 
,o wieści W J'eJ' Ulie- iandllfln.skiego qe~el'llł Komarow, gubernn- ore bauku r06' IOJo""O dla h.ndl ••• gnuiol/lem 

.t-: to ł k k 8t6'[" b •• k. dr" ''''\ wego Po .raborakiego 746, 
z'lote piuro, rem plO r OW8 lm. poł.orabunkiogo b.uku mi~d"ulrodo .. cgo 404. 

emulemataUli i Berlin, 25 mnrca. (Ag, p6łn,). Izba pn- S."ln.26 nilre.. Ilt l tT hallko rO"J.klpgo 
drogi I Irłnd ajllo teo I!i~: oów przYI'~la projekt kościelnego !)rnwa lao.OO, f'l, lidy ... tow.o 67.00, j'l. liot, tikwi<1. 
k 1 b Id hl k l o;rjnę fi2.tiO. 1)-1. POł.lnr.ka ",.ohOtlllill H fi'.... 66.76, 

Q ~ ••• zna gom loa onu ej zgodnie z wnioskami kOlllisyi i popl'awk~ Ul emiayi 60.4U, 4'10 roi,,,,,h l 18MO r.80·80 5'/ 
BlIWrkl, WIlIll eDlU ollecnyc.b pnelllawfal • k dl noty "'lla'Yn8 roayj.kie S$IlO, kupolI, ".' •• 8~O.80: 
.Tan KIUu., Gr.~ordwiCz ~ b/s u~ . ~OPP.B, we ug których pra,,:o b'l, pui, .. ko nrelll'ow •• lala roku 188.00, t..k.i: • 

Z !cystoUJU Blarożpl/lQŚl'I, d chwHi ot- sprz3cllVlemll 8 11l tylko pny przenoszenul 1866 r. 129.90, ok"ro h.uka hlUl,Jlo,rego -,-, <1" 
warci B wystawy 'at ar(),lytn~ei w hnt~ Eu. parafiJ' siuty państwu, a dopuszczenie za- .kOIlL .... OKIl G9.'lo, ur. leI. wnr ... wiod. ~7G.60, ak. 

k
' d 018 krf'lltlt,· ... 'uQt-rraeluo - .-, nnjno ..... ,a pu~rolk." 

ropcjs IlU O dnia zwiellzilo konów uie od decyzyi miuisteryum ma za· l'Ołyllka 91GO, 6'/, reula rUlri-ko 107 .• 0, uf'konlu 

7. ' 11""0 J', koiłcem gio l 1 t y. 
Za wekii, kr611rottrltllnoWł 

IlIl Bet'l ill ,..11. JUO mr. . . • 

II {IOllll] II " l ~. . . . . 
IJ Par!! 1) 100 Ir. . . . . 
n \\'ibtlat, n 100 6. . . . . 

ZI paple, 1 pllillwOWł: 
LilLy Liltwill. H r. r oI. . • . 
Koa. Plli.. Włlcliotllll" . . • • 
I.iaty ZIi.I . Zienl. y, lig,.. Ser J. . 

b5.30 
t !.l 8 
4UQ 
8830 

01.60 10(1,60 
101.7a 

d II n 1:)01;. U do 1'1 
t' ~1 ZlI.łłt. Jv' . W I\rlł •• ~r l 
ilU fi ilU 
n u II '1 IIf 
u li " II IV I i'~f ZIl.~L. M ... u(1d :idr . J 
Ił" .. ' J. H 
,, " l' "lłf 

• 
• IOl.60 

UJ .5O 
99.-
08.80 
&8 .łlO 
95.-
9'--
94'~ 

• 
, 

• 
• 

Gl.lda Ilotllńlka_ 
likU knuty rOMrl.ki., r.l\rł\r;. • • 

Ił ,. OM. , IOlt . • 
W(,Ita!~ nil W.nt""'e Itr. • • 

II J1ttlOr. hu rj( kr. . 

" " 
dl. . . 

" J.ooJ)'u kr. . . 
II " 

ul. .. 
., W 11.11.10(1 kro • 

0r.lcuutą pry waLno 

Glelda Londyńłkl. 
~k.11J !lll P'd.tirahurll. . 

/)YJllculllu U'/so/o 

Z u"ia26 
180,-
1Sn• -
179.63 
179.40 
178.75 
90SG 
20.26'1, 

159.20 
2'1, 

66.20 
11 S~ 
.6.2~ 
8i.50 

9i40 
100.-
101.70 
101.70 
99.60 
99.
!/!j.80 
98.80 
1)6.
Sło
ni-

17880 
1.1876 
17860 
17~.t6 
lH.70 
20.116 
20.2'; 'I 

16906 J 

21/4 

• 

i" ogółem 12,000 bl6b, Ideć 6 '/., I,ry, .. t .. o 2'1, 'I. · 
Nuuum elllogra!fcz1f,. .za z(d ' ogrollu Ber'll'n, Londyn, 25 marca. 1'01yc.ka roarl.ka • 187& DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI, 

zoologicznego nie j),orzncil III)' śIL zo.JQieJlia 25 mnren, ( t\g. półn.). Wielcy t, u·I'I.· liou.olo 102. Molioh!łwa ,"warto w dniu 24 i 26 m.rOll' 
W Ilustych lokalach' Bagateli m'uzeutit etno. ksill illta Włodzimierz Alohnndrowicz i Warlzaw" 24 marca. Targ lIft pl.". WiLkow,kin. W param katolickiej - • 
graficznego. Niebawem \V intel'esio tDDo uicbał MikołaJ' ewicz WVJ' echali wezomJ' z go. P.,.ouiuM. ''''. i ord. ---, pot" i d"I". -- W paraNI cwanglellckloj -

~ ~ " . 676 11, biała --786, \VyLorowll ---8001 *1tO Starozakonnych 2, n Jnil\nowicio: Jllua 'Y'a)iII\vol 
muzeum majfl si~ rOZp9Czl\Ć specyainc no.- powl'otęm do fetersburgn. 'Wielka kSI~- wyhorowo 41lG-G')O, .r~dlli6 __ ._, wodli.' Rywk~ nuchl~ Lo\ .. chrn,k~, .:.Iia .. M;ajer liau· 
ra~, w kt6tycb w'ezml\ udział osoby, ma-· u P l6 d I . d 0" 11 we ---i j~.mi"" ~ i .j·or"ed. 100-420, owicI 286 torowi •• z MMJ" "' Elko Ajleubor/!. . d Zllll ",arya aw wna u II a slll o ~., k O Z II d i " '.,. JIł o powiedqie slpsll\lki i dla -nfi, gr) 0(0 -435, n . I,ik 1.1."i -'-, limow y - nllI W Il U •• I •• ",arOO: 
no"ego przedsiebierstwa zy.ka6 nes. -, nep"k rn"" .im. ---o IIT,",I, poloy 600-600, Katolicy; d,ioci uo I.t 15'\11 zmarlo D, w tej 
ziomków, przebywaJ'ncY'h ~w ' .ukr. 8UO -900, rnsola ~OO- t OOO, .iemuiaki -- li •• bio ohlopców 6, u.iewe.~t 4; doroolycu l, w t..j 

., u Berlin, 25 marca, (Ag. p.), "Nordd. nil. __ a. korr.eł' k ... a iugID'" 86-116, Jeoz- liczhi. o'Oic.y.o l, koltiot - , • lIIi.no .. joie: 
krajach. Ztng."przytoczywszy kO{lcowo wiorsze orty. OIio"".;--. wre.onR l(Tuba --i m~k. pnrowa MM .... a. O .. nat, tat 58. 

NowV WridllllJ J'ra!lze. Sesya BOdziów I d' k F . fa •• u"a '/, --225, 'I. - -220, 'I. --2:0, e.ongl.llcy: oldocl do I.t 16·tu t.",art" 4, w toj 
majflCYch rozpa rzyć plaoy konkul' owe nn. lur 11 Zlenni a "La rance" naplsnnego z --190, Il --166, li! --120, żytni. py. liozbie o"lopeów ~,d.lo\ve7.'lt ~; ,lor",lyoh-, "tej 
budow" 1Iowego kościola liR Pradze, odbA. powodu. fQ4;1;nicy 22 b. III. a obraźajqcego tlo ... ua Nr l i 2.gi 12U- IW; olej r .. p. --UOO, lui.· tie:~iu ",~iOłY'O -, kubiet -, • tniMówi.: --

" "N' . ''' 'Ih . II)' -660 .. pud. ()ow,o",n",) p.wuio)' 600 iyt. S. O k I' l ' . d I t 15 t t J t· dzie al" W dniu 2.go kwiatnia t. J' . od teJ' lemc" l cesarza "I elmll - cZyl)1 u .'ng" 400 . . , '. ' 20 20" J ' . ,~r~. onn : ("oc,. o. . u zmar o ,w .~ 
lf ' j '11"' , J ~t.:r.-r Il",JW\ • OWl.łO. J, groc lU. pOlOogo lI czltl6 cL.rop~oJw 1. UZ\6WOZ'lt li dO(O:łfych 9, \f tUJ 

soboty za tydziefl, pod przewodnictwom J,E. te do czasu zaznacza tylko te bezwstydn~ 1- korcy. . ., lic,bi. m~i.czy.u l, kohiot 2, a mi,nowlci., 
kl. Arcypasterza. k' 'b k' d ~ k ć . k' t Warszawa, 24 marca. Okow ,L. / l, ".I<oy.~ po Mordk. BrnudweJ",an lat 50 Sara KloLko, .. k. 

zaczep I, !1 Y le y wy aza z Ja Im o I<.Q'I •. Sto.unuk K'''UC' oln wi .. 1rn J()()-S07'1,. fltlr t. t.t ao Tnuba BuL. l': ... kor l~t 65 ' 
- Dla uCZłllłj młodzieży, N owoj.o spokojulu i cierpliwościtl Nie n~cy przez II\- ,kln,l .•• wi.dro kor. 80b6-808", .0 Korl). 262- 1 , . ,. 

wramia" doliOSI, \V lI»m szkolnym I '1 b l . . . 2G3. S.ynki Z" wiadw kof.' 817'-820', .. g .. ui., 
1887/8 do instytutu inźyni.r6w k\\IDunika. ta ca e zn081 y o c gl I zaczepki fmncuzów, kopiojok 266-26; I. dOl. ua wYBohn. 2'101. Do numeru dzisiejszego dołlłcza sig 
oyj " Peterebllrg'll, kandydaci przyjmowani Londyn~ 2d5 ~arcn, (Ag. p.). Iźba lor· 1lI.r~:~J1~, ~~, :::;capni: i6~~;;:oZyt~60i?Ó7~ l~~ dalszy ci'łg powiełoi k&i~źny Olgi Altieri p. t. 
I!<Jdfl Lllko , na ~r~eci kors i to j yllie W d6w zaWl8 OllllOOą zostalo pl'zez gnb iuet <I ua mnrzoc - nn wrz paź 127 '1 "Irena." 
Iiczllie 60. eJi, którzy ulf,ot.ozih w~ższe , I 1/ !'J"-' . . .. - ,. 
zakłady nankowe, obowi"zanl będ" zdać «.II E I"J O?ł "Jł.IUI~Jł. \\I I§UJ d,!ł.J. marca. 
eSlaJłin Z pu~Q,iotów 
pl4r,..zych d"óth ku~o,cnl '" e Je • J e. ZA f.;:t~ W ciUa gieldy 

. . - '- ._-, 

De)ełaioJ!i8 tra.1I8kC:J6 
.jonrc.b" . kalldydl\d znl, lidAD" oboiano fao. 
tylko glmnazyuDl

I 
WUŚZfl Z h·fb. .. (~.-: ,n. u,r. 2 ,I luo ,,"'. T -. .. - . 

Ulatematyki i fizxll.i f. lioz r,;;'<llilo':'. ~,i~.tk \~:~~,) ~f' :.:~. ~:L :gg :::~: ! M.:<! ~ 657 11, 1620 22'l, 

- , , 

RÓW, 33 pozost!lwlonO dla z 1ł ·1ł " " k •. ter. ~ d. lon IIIr . 4 _ ._ 
okręgów petereb11ulciego i mo- l,oDdya , . . , •. dr. lor. ~ " .. I L. 8'1., -.-
.kiewskiego, dla kandydatów ze wszys~ " " . . . . . . Io-o. ł.t:r. U m . I 1.. 8'1, 11.18 

-, -
-kioh innych Parył" •.. ,. clt. lor. I~ cl. ]00 Fr. ~ - .-

" '" •. kro ter 10 d. J(I~ h. ~ '4 66 
- \\"i.dei! . . . . " dl. Ulr 8 <l 100 II Dr. I ~:_ 

wy " "... ( 1.7'/.) k r o !.er. 8 d. 100 Our. .j U 30 
Wa~ra. .~ POlonu.'! . . . •. dl ter. g d. 11)0 r.. fi _._ 

-
--

,·U 32 'I, 
188 lO 

" szpitelu n . ~ s! llo!",lniou" berga, z fut\iIll!lZQW ...... ' .. rr ll ' I"~,""- S l: tra.,. 
czynności p'ulilicznej, tu l(l() ,..). "'/'" 1 ____ _ 
logiczna. Jak donosi ,,<jaE6ta lekarsku," /';8\1 1" .... Kr.l'ol . dat. 6 
pracownia t~ qrl/;ll~OIIa. Je8 0" wzór iOfty. , ,malo 6 
tuW- dora It'oeba.. W .Ber/uhu, I'ąeie )lo· a 'ot, W. er •. 00. 6 
trzeby moźe być przeniesIona do innego " H .. .. r.n r 6 
lokalu. Pracow'rillC 'J!1ieśd 81~~ W\ d",óe ob. • .. .. li ., 100 r : 

b 'k· J n .. .. tli ,. 100 r 
8zernyc pO b)aclr Z pi~OI11 duilJllli okoallli, ,\<' •. l'Wł'> . r.1864 Jo,... ~ 
:nłt'óco~emi -ku p6łboeo-uchoBowi i ",ycho- .. .. .. .. IF~~ 11_ • 
d&4C&IJlI 11,\ plac ,Pracow,ni .. t.. llil.'y Dnu 1'.i1 Hos. hm • 
JllHriada wielkie Zeiasa ośwJe- ' .. .. .. ' .. Ił.. e 
tMuio . t -"" ., ,) Ul" : 

» .. ... u IV ' I 

lM! .. Rea'" "':"1-- . ., ~ 
stronlj prllCowni, Llaty •• ot. ZJe .... s.lm 6 
hl'ak Jleiśęia; '. r • " M liI.n : 
przez sol~ chorycb jest z r6illycb • : ~ il.r:h IU'1 G 
I\iewlaściwe. Przydalby i~ rów wovo- ~ "" .. lit.1J ~ 
clqg. Pracownin. otwaka jett dla użytku lO .., • maI, 6 
zarówno leka:rly, jak i dla ;, .. ,. :!er. Ul iit, A g 

. " "" " Ft.B, I 
. tr.iII mo,,~ .pa9ania- lO ".. " mal.. II 

1111 rl "" .1V lit A. & 
- Do wy~szyclt'" " lil.l!. ~ 

n czych l' l . d . . . d' ".., n " tnałe (!. , 
nll~ zy Inneml I O ID- , " ,,&r5" V A n. 6 

stytuLu W A.1i!baDdryf, ma by6 • "" vJ' .... ..te 6 
wpl'owadzonym wykład hiatol',i rolnictwa i Lislr ... t. Dl an •. S.r.r O 
Ieśnictw~, .oraz. prll:wodawstwa. odnośnego w lO .. • .. • U b 
tak rosyJ.klego JW,-1. za~rańicme~Or Opl'B-: .. .. lO"" ł~ ~ 
cowani:".' szczegó1ó:v p~oj~ktu znjllte SI} 60;; Ob\\gi';;. \\'.~ • ....,. O 
dlV.a DUDlsterla: OŚWiecenia 1 dóbr pauitwa. .n " " ., .m.l. 6 

• 

_. 
• 

- . 
- • 

-.-

- .--.-

- ,-
-.-- -

1llO 60 

-.-
-.-

'I' .,'~u .:. lUy 
- t~"- l Obo. iil. 

+-- --
0-1, 601 - . -
9,," 15 - .-

1~:bOi : = 
IOU 60, - .
WO 50 - .-
-.--.-
-.-. , - .-
- . -
-.--.-
~.~ 

181.70 
-.-- .-
-.--.--.-

101.60 
-.-
- .-
- .-
-'.-

100.70 - .. 
99.60 
90.
OS 80 
9880 
114. -
93.15 

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

-- . 
-,-
- .-
- .-
- .----.---.-
-.-
-.-- -'----
- .-
--
-.-
- .--.-

A. I,,· , .... 
(ru lOÓ TO.) 

Ako!'O().Ż. \Vur .• W 108r. 
" " \V.·llyd.6(l(J r. 
I) u JI lUtr. 

.., Tar.ap. 100 r. .. II l i·al)r .• ~t1r.kiej 
?' . Nlldwiśl .. ńlJk. I 
'f J:łt.u ku }huulowego . 

w Wnrullwi.2001'o 
" ~"I\r. Han DyB. 2fiOr. 
" lłau.lI. w Łod~i 268 " 
" Wnr.To\v.Ub.ot1ognia 

• wRI . .... 12~ 2bOr. 
" War.'l'ctw.l''' Cu"ru 601 
" Cukr. Dobr •• 1. 600 r. 
" , Jór.efów 2'60 r. 
" "Curak 2óO r. 
JI " Bermn.nó\,.~60r. 
l' " Lyszkowio.2óO r. 
" " LeOIlÓW 260 r. 
" " C.tocioe 2(jQ.r. 
, T. W. ];'. Sł .• li 10 Or. 
H 'fGW. Lilpop, nnu i 

J.oewensLein laoo r. 
.. Tow. Z,kl. ~leLal, B. 

lbalke,w Wal'. lOOh. 
II 'row. ZQkł.GÓrnio~yoh 

Starqolcowiekiouloo r. 
" Tow. War. F'aL..Mach. 

N.r •. R.1 iO,Ii. 100 •. 
II \V IU"i" 1'. Kop. wVg1a i 

ZakUl ul niezyeh2bOr. 
" Tow. Zfl.k •• ł)!"~. BaW'. J 

Tk. W Zawia 'e l U 260.r. 
"Towl.a?"ilJAźu ' lOO.t'. 

)10arb 'lemler) 8twede 

.ł 
4 
6 

.. 

---- I 
-
-
-

D"I,nl"i.· w .i~gu.gielt!J 
ue traOl~. ilłldllDO l obl'l.p . 

_10.,- -.-• -.-, - .- -.- - .-
- .- - .- -.-
- .- - -.-
-.- - .-
--- --
-.- -.--.- -.-
-.- -. -

• 
-.- -,-
-,- - .-
-.-
-.- -.-
-.- -.- - .-
-.- _ .- -.-
- .- -.- ---.- - - - .-
-.- -.- -.-

-.- - -
-.- -.- -.-
- .- _ .~ - .-

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

-,- -.- -.-
-.- -- - .-
-.- - .- -.--.- - .- -.-

W lado'mośę powyźsz/ł podaj!} :MPskowakija ·~ .. tJ _t. m. l.od.,,, r 6 
Wiedowosti." " ł n " " " " Ii: : 

- Opłata dodltłl<owlL "Kraj" dODosi, że LiBry .~t. ';". 'k.YiB"'. M 
skarb . państwa oP.róc~ twyklei opłaty od.n 'l;lh.":.,~':,!>li.ua 6 

- .-

VG.
:)4. -
!r4. .-
-.- :.=I_~,~,];,~·~C~.~K~0=n~s~==n~ov~a~6(~~~ ____ l-__ ~'~ __ ~'=-~_-~.~-

_._ WnrtOła truponu s pot ... 0' /, Li,t. Iikwicl.. 119.3 
Po •. f1:."n. 7I Otn. 93.7 paszport6w zosraulczny ponler Ć b\}dzie LIS .••• \." ." .... :'Ar. Z. 5 

dnd tk ł +Q 'd 6'/0 W.I.nsk.e .n. fi ~ a OWił op Q"II za czaa BPIJ .zony za gra- ,,' krótlt 6 
nJCI)-. • . • Ił" JJ • 

• -

-.--.-- .--.-
__ lJiat. ZM. nowych • U14 
_,_ " »m. Wars"" I i II 228.3 
-.- n n .... tod.i • 1887 

" JI Hem 14.6 
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-
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DZlENN1К 1.0(17.1<1. Nr.81 

OGLOSZEN 1 А. ----- 4 2 ] 5 I 2 _ _ , _____ 2з 

', .... il 1 we .. eryexneal. Ged. ' .7 pra7Jt" , 11 ebor ... 
•• Ifardla.. J, aery еаl 1.0 рйс1о-

JUZ. 

G~6WNY SK~AD НЕНВА ТУ 
aS __ па I:JOBZ f okoliCfJ .JlrП1У: __ 

~ 
~ " 
о 

~ Роl а па nadchodzflC 'wiQta: wina odstaJe: wQgierskie, francuskie, renskie, hiszpanskie, szampan~ 
:я skie, rumy, koniaki, araki, krajo'Y; i 7.ao·rl1niCZlle, oraz towary kolonialne: rodzynkl suJtanskie, 
&l4 eleme, migdaJy, cykatf}, waniliQ, oliwQ pl'a,,,dzi\\'1\ Ni j kq, musztardy francuskie i krajo\\'e, octy 
"3 нси kie, czekoladQ, mC\czkQ cukrowC\ z\vаШ1 puder z cukru огу Z \" kiego rzni~tego па maвzy-

ni tu па miej сп, Ol'aZ \ Z l1ri ill11 tO\ \У zаlп' kolonialny i delikat бw \vohodzqce. 

ОБЪЯ8.1епlе. 
С1"'06" .. , Пр ........ 0._ .... К.ро ....... 

Obwieszczenie. 
n,reicya towагщlwа rndJtow~o С,..... I U ... poaoaoa.ro Оарр. по ~ 

".етат .... " . .11.»8 п.)I," N 1~27 про· I I UII"lta "odzl . 
.... IO.цi.. .& 0<1 ..... 1" 1031 ()Т. Ует. ~den z n1eJszrcb Europej kleb 'У za.tolo"8oiu ,i.. до § 
Гр ••• С' .... 06J, .......... ,Т, IQ Мар? • 
j881 r ..... 10 ••• 0 .... ,тра ... r . .11.»8 GITATOaU\V u.taw" роаа)8 do wiадошо'сi, 
по J~lrц') n.,r.ae.caoR ПОА1о)6 1437 ~y. w 10 1.. \Va rszawy, b~dzi8 zat"dllo/l tost><ta po1yczka .па nio-
... еn npo ... uaT~. AI" ••• oe •• 'ЩОС'"rIО, ~ d u Ьо ott od N r 790 о. 1 7QЗ с 
nР8.цжеа.щ ... p.au.o.цy д ....... . _о· lUint Zll8zczyt II~ , С '"

1
· ,р 0_' d ,.' н " 

1ЮC'."Щ80 ..... "e6o.I ... >WU8WJ>l .цi· t t VARI]'TE Р'&У U ICY !:i'80 "",ое 1Ktl1, опт)' 
........... Topro ...... 210 I'уб. и~ 1АО- 'V еа rze ~ К6 Feder i Jak6ba Vlvc, picrwo· 
.... T •• pe.l. npeт.aal ••• р1lи Вo~.a.p" Iylko Irzy prlcd la"(enla kladaj're tnej potyczki rs. 20.000 
• В1щ.m ••• аll. • .. W 1111 • . ko д' Оп •••• Ц1ЩестlO •• Do.r.p06u1JO оц1l •• slO Z oajlepszyeb eksperYlltlllUIV ",у1. . а.е е lar~D.y przo~,w U ZIO· 
.т ••• .0 ..... 0 1'нс".тр".т .... А I1Ь szej шаgll ( do IIladaen splryly. IУС1' lonl~ zatl\dan 'J potyczll!, ,to"a .. ,. 
ПРОА' •• "1 II1Icn 'ко.. о)сЬ 'lеОI .eell przo(lstn.,~ 

o., ... o6.ыt IIр.ет ..... СУШППСЮЙ. • • ' • " przOCi'liU dlli 14 од daty "удто-
18' - 1- 1 1 przod,tawI8oI8. W Р,,!-&К .d . ~5 kowania nini~j8Ztgo obwieszczcl1in. 

-----О-б-ъ-я-В-п-е-В-Iе-• ...:.:.:-:-:.- l1Iатсn. • oobo.tc I " Пl dZle.dlle10 Z" Prezes/\ D,rektor: Е. 
dwn oltatnlo przed,~a"lon l a . D rektor biurn' А 

С1 ... 06 ..... Пр.оТ ..... 1 o.p,t. 11 .... 1'.· 1 о godz. 3 ро pol., 2 о 8Udz. 8 1 . '818 - 1- 1 
•••••• ro C .. ta». М.ро .... " .. С"",ОI ц. ~ Wl8czorom. 
".'т.т ... roPOjl1l 3: ...... П.А'" ,. 14.21 С . . . 
ПРО."'''IOЩI' ••• 00.0 .... 18 1031 Ст. У. BI'T 'nloJ8C z.yczIlJne. 
rp. 01.11. oбu •••• n, чт. ... 10 •••. ВШ8'0 Izc7.cg6ly w afi.zl\cl,. 
1'Р. 19 Март. 1887 " .... "ор . .1I0А'8 8~~-2-2 
П' ".Ц') ВЦI •••• ОII п ...... )6 1481, 01' 
~en. про ..... а'l'J.с. х,.. .... МО6 8JrТЩес1'IО, - ------------
пр ......... щ .. Л"~РТ" Гrrтo •• '.т •• · 
щ ....... 1I<Iе.ж1 •• ц1Iио." ........ TOpl'O .... 
... 219 р.,б. в. 11, .... ".ope.l. прето".IЙ 
П •• о. ТР'Jб'. 

011 •••• • "ущоетlO • ПО.J;роб.УIO .1\110. W nie<laio10 d l1il\ :J7 mllrCA r. Ь. 
.1 ОВ"О, ...... Р".""р.,.т, ... ДОИЬ odb~zio oiO 
про", ...... ten ••••. 

01 ... 06 ... 1 Пр.Ст .... СУШ1IПСЮЙ. 

W sali Vogla. 

818-1-1 

ОБЪRВlIвнlе. 

В" <)0 8prscdania 

uzywane MEBLE 
jnko to: kilka 8arnitur6w miOki 
rozIIIl\itcj wielkoAci lItol1. 8z8fy. kn. 
.nody je.ionowo i 16ika. Uliea 
ebodola Nr. n " 'dol\'Y Greullcb. 

321-6-1 

C1T.r.ed .... Up.CT .... о._А. И.Р.'LlХ" 8zweeklcb ~lIlewako"r (kwartet) w Zakladz1e k~I)(eIOWrw · 'v iriolvem 
01..... 1 Петро.о •••• ro О.ру.. по 2 r "1 ' 1 d PII d d ' i . 
1'.CT&J ... rop • .lОА'" по ......... 14t7 Сеоа m1ejstl: '''. е.с е о.а ~Ii. О W1 zler.olOle· 
аро ••• оощlа ва 0.11 •••• 1. 1031 Ст 1 d k t I БО 018. Ob)86nleOlI!. w Zarz,.dzI8. 
УОТ. Гр... Оу.... 06J, ..... ....., QT' Jlj rZI\ rZ08e ••. r8. . 1174-4-2 
Jla)rr. 1887 _..... • .. JO ,.СО... rrva... од П до УН • . • ,,] .00 
rop . .11 ...... 11. У"JЩ1t n .... aOJlCa.R аОА" УII i dalszc r&~dy. • ,,0.75 
)6 Н57 б,. .... и. npo,ll; .... T.e ..... "11."00 Bnlkon. • . • . . ,,1.00 
....... "... ""1ЩООТ.' пр .......... щос Lot. ••.•.. 6.00 
лjl, ....... у Kpar.P1 СООТ.АЩС<> lI3'Ь "oбe.I.lI. .. 
'n:IIB'UO<l ..... Topro ......... 245 рrб. на BileLy Mbywnc 1I\0tna w k8i~go.rDi 
)'~ ..... ""poвi& пporОIlDI. Абра". Вер· Fl5chera. '1 t k d . 
r.pa. Р k d 8 w па) epszym га un u. по. zwycza) 
о .......... .,щ&От ••• по.r.pоБО1JO .ц1lп. oczl\tc о КО Z. . DCj milllkoAoi. przediewnny pг~e •• ; 

8)' 0 .... 0 • ... ав. р ....... р ... Ть JI'Ь )1,61110 to О 900 otworncb па 1 О cer.t)'· 
"ро ........ "1юrlt .ноА. . В F,'I,'pczyn'ski "liebl11 coro· шеtr w petl11'u ladunku wagonu 

C, ... II<I.",I Пр •• т .... СУШJшсюЙ. • D,.d ... lok d. , 
816 _1_1 'Уа ..... !. id.i. p.d.j"10j •• io .. 1.,.1.6 61 О pud. а(Ьо 244 cetnar6.w 

---------~'--'-..:. ", ... I.i. 'n!е ..... 01.,11 P'"ljrduje .klld "ор. 100 funt. z погкатl 
оБыIпепlе.. p.pi.ru J . Pe~"ill" ~З9-II-D atacya 1..6dt . P~lecnj" Szanownym 

С' ... tб .... а Пр •• Т .... C'ЪtI)I,. Маро",,,,,,,, zi8minnom zaklady fabryczne 
Су .... 1 1· •• nnpox'8o".ro Оаруr.Игн.. soba w 6rеdпiщ wieku. L Stumpfa w кi 
тlп C.,m.u."11I. ... ' .... ОТ.'lOщIА ... "р. рОЗ18dаj"са ch!u· • ." .,.~c 
.10 ......... ,1,0"11 ]t Ц8t. 06J,1OI .. " ....... Q'O ыle 4wiadectwl\ i wtadaj'lca Przy odblorze ,,,~k6Z8J I.u 
19 M ..... ero 188'/ .... .ц.'" 10 чае.... . k . I k' . . 1.:. UHt~pstwo 201-8-7 
утра ... r.p . .l[OAВCll.... ~oO Ин •• .,. )О'У аПIl: ро о 101, шеmlесlUШ • 
Шт.р8. по ..... )6 1487.0удerъпро ...... Т.· j :francuskilll, ~yczy sobie przy· ______ _ 
........ "" •• IIК)'щеет ••• п(.s ....... о.ruц •• j~6 miejsco do towarzlstwl\ lub до ZGUВIONO 
Сар') Ор.ц.... • ..... lOч.IOЩевс. 810 тоОА· ., d d 
р$. "e6o.I". би .. "р •• воlI. ,ll;О1lашuой wy~~czenll\ pllDl OU1U "': goopo аС· bilet WOi 6ko 
17B.~ " од1!воввое 624 руб. ва 1)1.О' 8tW18. Oferty upraoZ8 I'Q 8klada6 ~ . 
~~.T.Op<lBj. претевш Вераа В~lIпl·арта. pod lit. \У. Z. rir.1883 w redakcyi te80t "удаП1 przez pd11cmaJ8tra 
Оп"". JI Оп'''''у проА ..... ""'х'Ь пре);- pisma. 298-3-2 l.odzi, па imi~ TOlllnszl\ Szkudla 

"01:'~ .... ПО р •• е",тр.вать J СУАеБВI' rek. 323-1-1 
J'e Пp8Cl' .... JI .. A8JUo ПРОА'ZВ I!a ко)· 
сп ОВО •• 

М.рт. 12 ",ВI 1887 rOAa. 
Сfдо6aull ПРПОТaJlЪ СУIIШllСКIЙ. 

818-1-1 

Do ,kl.du Ladwlka ИсаJIfА n.d· 
.... dl "i.lki "уl.6г LI1S·J'EB. w са· 
!ВасЬ i Ье. nm J rOiu)'uh "j.,lko§ci, 
IiImarmuro".ml bI.tami. 822-О-1 

Ktoby mial do zbycia 

kas~ ogniotrwaftt 
zdatD' do dytku,'" dobrYlo 
proo~o :&8Ioei~ 8iO па ulic\j 
(Praga) Nr. 1114, mieszkania 
1 piotro. . 320-3-1 

• 

Ninl.jBzem ша'" Ьопоr zаwindошi6 Szanown, PublicznoM, 10 
do sk!adu 01080 nadszedl 

IELHI ПТI"ВОВ 

WYROBOW PLATEROWANYCH 
• 

jl\l<o tez i 8rebrnycb 80{ рг6Ьу пnjПО"SZ1сh fnson6w 
plerW8z0rzt:dnycll Cabryk warlilzawsklcla, kt6· 
те jak dotycbcza., tak j nadn1 sprzedajli ро соnасЬ fabryczo1ch. 
Hand1UJlicyot ust~puje 8i~ sto!owny rnbat. 

Z Ш!zапоwапiеш 

819-10-1 LUDWIK HENIG 

12 

512-8-1 

SkJad WyrobOw Zyrardowskich 

Hiellego & Dittricha 
w .todzl, u1ica Plotrkowska Nr. 249 w doma wlasynI 

Poleoa : 
\VШLКI WYB6R FIRANEK i VITRAGE trancuskich, 

augielskich biatych, cri)me i kolorowych, oraz 
POKRYC NA MEBLE. 

808-8-1 

iLlirJszcm тату uszczyt zawittdomi& 8zanowDq 
PlIbliczno8C miaвta Lodzi, te powierzyli8my 8przedaz 

naszych ...,.. 

.,---- --_. 
w~gler8kith, CrancuSklth, reDsklch I IппуеЬ а takt8 

trunkow zagranlcznych 
• 

шz~dнikб,v miasta Lodzi. 
Warszawa, dnia 19 marca 1887 rohu. 

Henryk Neu ег & С! 

SKtAD TOW AR6W TABACZNYCH 
pod drm, 

Kalinowski i Przepi6rkowski 
w War8zawle, (Uolel •• ropeJskl) 

Posiada па .ktаШiе wielki W1b6r w,.rob6. wlzYltkich reno
mowaoych fnbryk, kt6re S~aoownej Pabliclao6ci poleca • 

Dla р.р. Jшпdluj.суеh ееп,. podtug 'leleg6t0WJoh hnr· 
towych ceooik6w, kt6re па t,danie wyeelaj, oi,. 8Н-б-l 

КATARY, ZATKANIE KANAtOW ODDECHOWYCH, 
SUCHOTY,·ASTMA 

PIЦjDXO 1 ВJ:Ж: X08ZT6w 8~ LJ:ОЦ 11:1;1 "L1.\O DWll 
It.A.P8UI.Xl оотот", 

CAPSULES GUYOT 

UWAOA: DlI.fI i.... и_ .• ' '!'м,-.... 
ьу ni. mogqc. prulyl:04 ..u.м. 
trеЛ k<1pluldc ро .. ..,... ".. "" ., ,. 
jyU14~ 

Zaajduj,. 1ft "'. 
РАТЕ REGNAULD Wll7оШсh I.рttkЩ. 

• 

• 
• 'J.Ьl\ТIШ "' .... ~ I! • 19. ruo JilCOb. 'ABIY1IA 1 SPRZEOAt fl8RTOWA 11. aUE JACO' w PAAYZU. 

1887 " . 

• 

• 

DZiENNIK 1.0117.10. Nr. 81 

OGŁOSZEN I A. ----- 4 1 ] 5 I ł _ _ i _____ !2!3 

', .... il 1 we .. eryexneal. Ged.'., praJJt. ,11 eb_re
•• sardla.. I, a er,. e_II._ płelo-

lUZ. 

GŁÓWNY SKŁAD HERBA TY 
aS __ łłG ;ŁÓnŹ f okolicę .JlrJJly: __ 

~ 
~ " 
O 

~ Pol a na nadchodząc 'wiQta: wina odstałe: węgierskie, francuskie, reńskie, hiszpańskie, szampań~ 
:g skie, rumy, koniaki, araki, krajow i 7.ao·raniczlle, oraz towary kolonialne: rodzynki sułtańskie, 
&l4 eleme, migdały, cykatę, wanilię, oliwę prawdziwą Ni j ką, musztardy francuskie i krajowe, octy 
"3 ncu kie, czekoladę, mączkę cukrową zwaną puder z cukru ory z w kiego rzniętego na maszy-

ni tu na miej cu, oraz \ z l1ri inu tO\ w zaln' kolonialny i delikat ów wchodzące. 

06'b1l8.1eule. Obwieszczenie. 
C1"'06" .. , up ........ 0. ..... Jllpo ....... Dyreicya towarzystwa iredJtow~o Cy..... I U ... po&oaouro O-prr. uo ~ 

, .. euT .... r . .II.»B UO.ll." N 1~27 upo· I I UlI"I'a r-odzi . 
.... ""lIi.. BA OCI ..... I" 1031 ()T. YeT. eden z DleJszreb EuropeJ kleb W za.tołowRniu ,i.. do § rp ••. o, .... 06J, .......... 010 10 Mapn • 
18B? r ..... 10 '.'0"', ,Tp .... r. lI.»M GITATOauW Ultawy, podaje do wiadowo'ci, 
DO JU"') n • .r.ae.eaoR nOA1o l6 1437 ~y. w le l.. Warszawy, b~dzie lat"dllOIł tost..łll po1yczka .DIl nio-
A.n npo ... uaT~. AI ..... oe •• 1UU1C"UOł ~ d u bo ołć od Nr 790 n l 7g3 c 
npnl;\>eaam06 F.bro .. ,.,. 1( ........ ro- mid zlIszczyt IIĆ ' c mi' ,p u_' d ,,. li " 
_T."IItH ..... "e(Jo.J,.. ".mayu 'I\i- t t VARI]'TE p.zy u ICy !:i.go "",De 'Kta, enry 
......... U Topro ...... 210 I'y~. H~ YAo- 'V en rze ~ k6 Feder i Jakóba Vlvc, pierwo· 
.... n.p .. l. npeToaal. "pllU Boua.p .. tylko Irzy przed la"lenla "'adaj-re toej potyczki re. 20.000 
" .B1!.um ••• _II. • .. W lkl • . ko d' 

On •••• U1Il\ecTIO •• DO).l106uyJO '1\11 •• slO Z najlepszycb cksperYlltnlólV wy1. . łZe e l&r~D.y przo~lw u ZIO' 
.T o .. ro "O.RO l'UClIITP".U n A 11' szej wagIII do IIladaeń splryly. tycz. IODl~ ,dl\daneJ potJczk!, ,towa .. ,. 
UPQA ••• ". _ń OKO.. Olch neOI zech przadstawlć 

o., ... .o ... tI lip ......... OYJU111l01n9. • • ' • " przeei'liu dui 14 od daty wydro· 
18' - 1-1 I pr,od,tawleole. VI Pllł!-&k .d . ~5 kowania nini~j8ztgo obwieszczenia. 

-----O-6-... - II-B-1I-e-B-le-• ...:.:.:..-:-.:.- llIarcn. w aobo.te I w nI dZle.dllelę ZII Prezes", Dyrektor: E. 
dwn oltatmo przed,tl\wlon.a. D rektor biura' A 

C1 ... 06 ..... Up.oran l O_p,.a u .... po· logod,. 3 po pol., 2 o gud •. 8 1 . '818 -1-1 
" .... aro C .. ta.u. M.po ... :n. 0""'01 u. ~ wIeczorem. 
' ..... T ... roPO.ll1l 30 ..... n.A'" li 14.21 C . . . 
npo." .. "' .... I •• KI oe.0 .... 18 1031 OT. Y. eny mleJBC zwyczajne. 
rp. 01.11. eCu ....... , qTO ... 10 .... Blihzo Izc7.cgóly w afiuRch. 
y'pa IQ ""pT. 1887 r .... rop . .lIoA'. 8~~-2-2 
no YU1\') B_jlIOJc&oll no ..... l6 1481, 01' 
~en. npo ..... a'l'l.c. x,.. .... WOO .JrTmec1'.o, -------------
npJl ........ m .. A"~PTY frno. eOOT'.· 
XII" ..... MI~ •• 01\1I1.B"0 ....... TOpro .... 
... 219 p.,O. Bl Mou.nopoll. lIpeTo".lft 
Ueao. TpaJ6o. O"., .• 1IJ' ..... nlO _ no.J;~.y '" .1\110. W nie<1aiolO dnia :J7 marca r. b. 
.1 oUlro, 110 •• 0 P"O"oTp ... n ... AOU' odb~zio aiQ 
npo", ...... ton oaot. 

01 ... .o.hl. np.CT~ CYWUT10Kli\. 

W sali Vogla. 

818-1-1 

06l.RBIIBHle, 

S" do sprscdania 

używane MEBLE 
jnko to: kilka garni tur6w mi Oki 
rozII1l\itcj wielkości lItoly. szafy, ko. 
mody je.ionowo i Mika. Ulica 
ebodola Nr. n wdowy Greulleb. 

321-6-1 

OT.r.ed .... Up •• TI. .... o. • .J;a M_p •• Lln 8zweeklcb ś"lewaków (kwartet) w Zakładzie k~I)lelowrw · W irio lVem 
°1 .... 1 l fieTpo.o •••• ro O.pyro uo 2 r "I ' I d Pll d d' i . 
y ••• u., ... rop . .IoAO" DO ......... 1U7 Ceua mlejstl: ,II. e.e e D.a ~ą, o wy zler.owle· 
npo."ooUlia Hl oOMo.ul" 1031 OT I d k ł I 60 nlB. ObjaśnienIa w ZarZ/ldzle. 
YOT. rpa.. by.... 06J,........... qTO Jlj rZI\ rzosa ••. n. . 274-4-ll 
JI.pTa 1887 ro.... • .. 10 UCO... rrpa B'L od n do VII • . • "J .00 
rop . .IIo ... u no y~~1t n .... aOlle .. n nOA" VII i dalsze r&~dy. • ,,0.75 
l6 H57 dy,II,.» npo,ll;u.ne. ...."JIa"OO Balkon. • . • . . ,,1.00 
....... "... ""Jl1\ooTBO Upua",A •• 'I1\OC Lot. ...... 6.00 
AjI,o ...... y Np"r.py eooTOAl1\1l<> ll3'1o lleOe.1.lI. .. 
.1\:IIoO .. OCI ,u. Topro ......... 245 pr6. Ha BileLy ol\bywnć motna w ksi~go.rDi 
l'~o""""poliie nparowlll AOpa... Dep' F15ehera. '1 t k d . ropa. P k d 8 w nnJ epszym gil. un u. nn zwyczaj 

o .......... .,11\ .. ".. " no,o,pOłlo1JO .tt1m. oczl\tc o go z.. Dej mialkoAoi. przediewany pr~ez si 
"l' 0 .... 0. "OXBO pas.wnp" ........ .11.61110 to o 900 otworach oa l O cer,ty· 
lipo ........ "1Ierlt .HoA. . B F,'I,'pczyn'ski "lieidh eoro' metr w pełnym ladunku wagonu 

O, ... MI.",I IIp •• ,,.n CYUlJUlorufi. • DI.d.,.lok do , 
816 _1_1 War"_.r. id.io pod")"'"J •• io .. 1,t.l,ć 610 pud. albo 244 cetnar6.w 

---------~'--'-...:. "'OIolki. lu!ort._. Ot.rl, proy)",uj •• kład kop. 100 funt. z workamI 
06'bIlBlIenle, papi.ru J . F.~"ill'· ~S9-II-D atacya l..ódt. Polecnj" Szanownym 

C, ... tC!IWI IIP_CT~ O .... ~a Mapo. LIn zieminnom układy fabryczne 
Cy .... 1 I·ro n .. poxo ..... ro OapyraUrn· soba w 6rednim wieku. L Stumpfa w Ki 
Tln O.,mauc&11I. aau ..... T.y"' .... IA n rop. poslndajl\ca chlu· • ." ".śc 
~o ..... n ,1,01111 ]t lUt. 06J,IIlIUon q,O bile świadectwl\ i władnj'lca Przy odbIorze "1~k6ZeJ hu 
19 K.pra cero 188'/ .... .u. e .. 10 ueo... . k . I k' . . '.: S Uyt~pstwo 201-8-7 
l'Tpa ... rop . .l[o .... u.... ;l:orl Huo • ." JęzJ anu: po a Im, DlemleClUm • 
mTlpJIa no ..... l6 1487.0Y,J; ...... upo ... 0B.n· j :f'rftncuekilll, ~yczy sobie przy· ______ _ 
•• ",U"""Oł '"'l'.I1\_.O, D('88.""'O.= •• jąć miejsce do towarzystwa lub do ZGUBIONO 
CIP') OP.u. ... , ...... "'''"'''11\_. D10 TOQ4· ., d d 
pll, "e(Jo.JIr, ou .. "P'.KOII. ,ll;olla1Duoll wy~~cze01a paD] omu "': gospo ar· bilet WOi6ko 
yTB.~ " OD,1mOBROO 6U py6. Hl Y)l.O' atwle. Oferty upraaZR II~ aklada6 ~ . 
~UT.lp<>Blo np"'6ol1iB nepaa Bd\ul'apTa. pod lit. W. Z. rir.1883 w redakcyi tegoż wydany przez pdhcmaJatra 

On""L Jl Iu'''''Y npoAuae'u,U'L U""k pisma. 298-3-ll Łodzi, nl\ imi~ Tomasza Szkud la 
"",,Oft .... uo p ••• lllTp"aTIo J OYACÓlla· rek. 323-1-1 
1'0 npacr .... 11 .. A8JlIo ttpOA'ZB lIa Kłl-
.ń 000 •• 

Mapu 12 "'81 1887 ro)/. •. 
Oy,J;.oBHII IIpn.TIUl ... OYlIJlllIOKIJl:. 

818-1-1 

Do ,kładu Ladwłka HeallfR n.d· 
.... dl "ielki wybór LI1S·J'EB. w r.· 
maeh i bes ram, różu,yuh "i.,lkości, 
a;lmarmuro"eml bl_tami. 822-0-1 

Ktoby mial do zbycia 

kasę ogniotrwałą 
zdatn, do u.łytku, w dobrym 
proa~o :&@łoeić siV na uliclj 
(Praga) Nr. 11l4, mieszkania 
l pietro, . 320-3-1 

• 

Ninl.jazem mam bonor zawiadomi6 Szanowoll Publiczność, że 
do skladu mogo nadszedl 

IELHI JJTTBÓB 

WYROBÓW PLATEROWANYCH 
• 

jnko toź i srebrnych 80{ pr6by najnowszych fasonów 
pierwszorzędnych Cabryk wBrlllz"wskich, któ· 
re jak dotychczas, tak j nadnl spr,edajli po conach fabrycznych. 
liandluJllcym ust~puje się stosowoy rabat. 

Z uszanowaniem 

819-10-1 LUDWIK HENIG 

12 

512-8-1 

Skład Wyrobów Żyrardowskich 

Hiellego & Oittricha 
w .todzl, ulica Piotrkowska Nr, 249 w doma ",łasym 

Poleca : 
WIELKI WYBÓR FIRANEK i VITRAGE francuskich, 

angielskich biatych, crnme i kolorowych, oraz 
POKRYÓ NA MEBLE. 

808-8-1 

illil'Jszcm mamy zaszczyt u.wittdomiś 8zanowDI\ 
Publiczność miastn Łodzi, że powierzyliśmy sprzedaż 

naszych ...,.. 

.,---- ----
węglerskith, Crantusklth, reńsklth I Innych a takts 

trunków zagranicznych 
• 

urzędników miasta Lodzi. 
Warszawa, dnia 19 marca 1887 rohu. 

Henryk Neu er & C! 

SKŁAD TOWARÓW TABACZNYCH 
pod drm, 

Kalinowski i Przepiórkowski 
w Wauzawle, (Uotel •• ropejskl) 

Posiada na .kładzie wielki wybór w,.robów wlZyslkioh reno
mowanych fubryk, kt6re S~aoownej PabliclOości poleca. 

Dla p.p. bBudluj.cyeh cen,. podług 'lclegółoWJoh har· 
towych cenoików, które oa żlldanie wyael.j, ai,. 811-6-1 

KATARY, ZATKANIE KANAŁÓW ODDECHOWYCH, 
SUCHOTY,·ASTMA 

PBliiDJ:Ó l UZ KOSZTÓW BIł LKOZ4 Z1tl .UJ40 DWlI 
It.A.PSUŁltl aUTO.,,,, 

CAPSULES GUYOT 

UWAGA: D ... ri i.... U .... hMr-.... 
by ni. mogąc. prulyl:04 ...u..Io-
treJ. kapluldc po .. ..,... ".. "" • I,. 
ą,U14~ 

ZuJdu.l,. al, w. 
PATE REGNAULD wll7.tklchptth o. 

• 

• 
• 'J.bl\YI\Ołf .... IU! • 19. rue Jacob. rUInA I SPRZEDAł fltRTOWA II. IUE JACO' w PAAYZU. 

1887 r . 

• 
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