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Г ~~~ oi ~, . р, przywOZU 11' r. ': 
су jut od kilka nie 01& zoa- do i О<1.зу oki. ko~,itet I{ieldowy przypisuje nio wplywow~ 

• 
czeui~, akutkiem oiskich сеn па rynk&cJI П1 i§6 ОА Tary{y (усЬ dr6g wy- cla, n gl6wnie upndkowi ~ywozu zboia 1 
zagraniczoycb. \V у,,6. nRsiUI1 0lei8tycll .olaly ellcrgic.zne prot~Bty kupc6w P(JI·t6w podl·oieoiu fracbt6w morsklcb . 

Handel portu libaws1dego 
__ :J.Sse "'_ 

trocb~ 8iV po ... i~klzyl, wyw6z жа§ UU\L:u- bnltyckich, lIiсшniеj jednllk koleje te 1'0- Podoboip.i malej ulegt zlOianio przyw6z 
сЬ6. smaiejszyl siV cokol"iek. Wyw6z zostaj" wieroe zasadzie, \vypowiedziaoej surowcn: • 1884 r. ргzуwiеziоDо-645,()IJО 
Inu po_i~kszyl sl~ .. zоасznуш stop"iu; 11' prz~ icb przedsta"icieli Ila zjezdzie kole- р., 11' 1885 r, - 5~2,ooo р., "': 1886 1'. 
1884 1'. wywieziooo 48,000 1", " 1885 Т.- jоwуПl 11' Moskwie, "е gotowi 8" przewozi6 553,000 р., t, j. prawlo tyJe, со 1 w roku 

""- 187,000 р., & .. 1886 r. jui 328,000 pud_ жЬоtе do port6w czaroorroorskicll nllwet ха poprzedzaj"cym. Fakt tell dowo~zi, _е !,od-
Кошitеt gieldowy w Libawie zebral Nalety jedoak nadllliвoi~, ze leo 11' Libn- dormo." oiesienie cla od surowca oie oSI"go<;lo ro-

Izczeg61y о baodlu portu tego \Oiut/l .. wie nie je,t artykutem .,11I.ci.ego baodlu Rozumie si~, "е zаiпtегезоwаое lcu1eje zultatatu i nie WpIYD~lo ,па z,?uicjsze~ie 
т. а., рrzуczeш opatrzyl takowe Iwenti о· WУ"охо"ево, t. j. oie sprzedllj" во аа gra- grupy pierw8zej i drugiej, 11 fIIi~zy niешi przy"ozu 8uro .. ca angielsklego 1 szkockle
.. agami i .. yrazil iyczooia, kt6rych bвz- nicO .ywozowcy libaw80y, а stanowi оп i liыlskо.г оше6skо,' zmu8zone byly zoi:ly6 во, Pogloska о nowclII podnieaieniu cla do 
w"tpieoia Oi8 podziel" щiе8zkа6су inoych tylko artykul hand1u eksp,dytor8kiogo i w zoacznyn' stopniu 8woje taryfy. аЬу ц. 25 kop. zlotern od pudJl sk!ooi!a libawski 
cz~ki ра6зtwn. иаоху1о.ого; to 8ато stosuje ai~ do 11').- trzУПlв6 сЬ06 сж~§6 loduok6w, k,olllitet gietdowy do. o§wiadcze~ia. si~ ртже-

Z materyal6" zebraoyc11 рn:еж Icowitet .O~II kooopi. Zоаkошiсiе po.i~k8Zyl si~ Rzecz ja80a ,n6 .. i komitet gieldowy ie clwko (ОUlО 'Arodkowl, .. ОЬТОnl6 Interes6w 
okazuje ,iO, te rok ZMZ!y niebardz6 Ьу' wyw~ spirytusu: w 1883 т. "ywieuooo роаоьпn S1lшоw'оlо. zшiао8. ta.ry{y sprz~ci-' 1усЬ za~lad6" :lelazoych w: ~uberniac,b lIad
роmу§lоуш dla baodlu lil>a"skiego. \V ci". :l87,OOO wiador, " 1884 т. - 60.000 11' •• 11' ,,'i& si~ ioteresoUl n:"du, kt6ry jedllakowo I baltY,cklch, kt6r~ ргzегаhlаи ,sur~wlec ,а· 
во roku przybylo do portu ),268 8ta1k6w, 1885 r. - 825.000 '11.. а w 1886 Т. - zagwarnntowal tek te drogi, kt6re przez ! graolczoy, albow!e~ przy drozY,znlo dosta
сжуli prze._lo о 400 muiej, aoite!i у roku 1,875,000... Hande1 drzewem, " por6wlla- zb),toie zoiienie oplnty wioz" zboie do I 11'1 8urowca rosYJsk!ego, .fl1bryk, te tnовtn
popn:edoim. Objoto'6 przyoylycb 8talk6 .. niu z lаtaшi роргzedniешi, jcst prawie nie- portu 'norza Ozarnego же 8trat" dla siebic Iyby przerwa~ 8WOJ~ dz ... lalooM. Z ~ru. 
zmoiejs%yla aiO о 50,000 1a8zt6", со dowo- maczoy. Wy .. 67. jaj, kt6ry rozpoct,,1 8i~ jak i te, kt6re .kutkiсПl lakiej gr1 tary{o: giej strooy, ~nloieoie c~a оа 'p~zywoz~ne 
dzi, ii popyt па sta.tki do prze"ozu 10 ..... "cale niedawno, powi~k8zyl siV prawie .. ' wej жтовжоое Щ zoiia6 op1atV przewozo- шаszуоу rololoze, ZllaCZOle ~Щ?lеJszуlо Icb 
с6.. rD8yj.kich ZA granico оу' moiej8zy, d'll6jna.6b. .", аЬу tylko utrzymnc рпу 80Ые сЬ06 przyw6z: w 1883 r. przywlezlono Dlaszyn 
Ов61оа warto§6 "у"О7.О рпех Liba .. ~ .. г. 0<1 8iO tyczy kioruoku handlu "y"ozo- cz~~6 ladunk6w poprzedl\ich," 1106,000 р., 11' 1884 г.-120,l>ОО р" \. 1885 
1886 .yo08i ?k~lo 26,000,000 ТВ • .о ilo~i .его Libawy, to у 1886 r. najwi~e.i "'у- Handel przywozowy Liba .. ,. " r. Ж. zoa. с.-5О.000 р., а " т. ж. 20,~00 р. 
to"ar6" wywlezlODI~b шоzоа po"zl,6 pr-~e- wieziono do Аовlii. prawi.e Еа 7 mil. r •• , czoie si~ ZПlпiеjszуl: w 1880 т. przywiezio-I Tow~r>: przywoi~~e do ~Ibawy po~hodz~ 
kon .. nie z nast~~uJ"cych cyfr: gl6w~ym podcza8 gdy ,,1885 ~. do NlеПliес (81/. mil. 00 towar6 .. ,а 10 шil. rs" w 1881 т. _ przewaz.ole % ~n~11I (prawlo ~a 6 nll~, тз,), 
ргоduktеш Ьу' Q"les, kt6rego "yprawlono п.). Iooe pa6stwa Id, " porz'ldku nMt~- 16 mil. ra" 11' 1882 т.-13 шН. гз" w 1883 nllst~pole z NlеШlес (31/. 111\1. гв.) 1 Bel· 
za graoicQ 7,725,~ pu~6w:, oa.8~poie :ly. puj"cYII." NielOcy (~I/. mil. тз.), Norwegia r.-17 Пlil. п., 11' 1884 r.-J4 шil. п., w gii (1,374,OO? rs,). Og.6111Y obr?t hllndlu 
ta -.1,0261000 р., J~mlеПlа-l,200,ООО р., ('.11/. IПII, r8.), Belgla (21/. ЩiJ, ТВ,), Но- 1885 r.-12 шil. тз., 11 11' 1886 r.-11 шН. 1II0rskiego I'lbll\VY wуш651 40 mll. гз. 
~zeolcy-J'.IO,600 Р-;, _ов61е zboi& "ywle· landya (2'/, шi/. п.), Fraocya (21/. щil, Г8.), тв. Przyczyo~ tego komitet gieldowy upa. ' 

SPRA 10ZD1NlA T1RG01E, zlono рпes_lо 1~ mIII006. pud6w. Z ро- Sz .. ecy~ ('J'/, шil. ra.) i oakoniec Dani .. truje ... zwi"zku, i8toiej'lcym mi<;dzy wу· 
zOltal,cb pтzedlol.ot6. "У"ОII1 n&leiy "у- (11/. Шll. с •. ). wоzещ i przy .. ozem. а takie 11' pod.yi8ze
mi.oi6 aiemit 101808 - 1,0.1,000 роМ., 1Iаоо.1 "1.010"1 Liba.y, 09i"go"wszy nia се' i \liskim kor8ie rubIa. Z pomiO
aielOll kоDOР,И 1I~,I00 pud6.~ raAm " r. 18В3 dpЧ. aD8Cl1I8 wy.Mr" od tega ш" t:> .. :-r6w pn1 .. ieziooy~b wyr6inia aiO z glmll bt.liNld'; do~oo', POd doi!~ 14 k,!i?
wnel.klcЬ OUIOD olel,tych 1,3110.000 pl1d.; roku аас.,,' орада6 i w r. х. W100sil pra- ilo§ci" ,.."giel kашiепоу (3.230,000 р.), :1 •• tol.. G,eld. r"JXIC"~I. l p ... byl. д.,еп dшщ-k 1 "". 000 Ь 2 '11 ~ IIY w o.p08oЪiouitt .'.bem I Diecb~tnem сН&. WlZJ·t· 
gry t ,~V'O, р.. .гтос u 0'.1,000 р., _ie .. polowie moioj, aoiieli w 1883 r., lazo (553,000 р.), drze.o fnrbIerskie 458.000 kicll р.р'еr6w.lреk.l.сljОlсШ. Lecs al.no~cz •. 0-

otr,b 37~,OOO р . , ш,kl 284,000 р., weloy ота! moiej .. niteli • 1879 r. Przyczyu\j р., ЫасЬа ,elazna 168.000 р., та8ХУПУ rol- .palo~6 "ya\tpll. ро .rzo<\o,,&m •• mkol;Cl. g._I-
102.550 р_, lou 228,000 р" k?oopi 31,000 tego zja"ieka kOlOitet gieldowy liba .. ski nicze 20,000 1'., baweloa i weloa 35,000 р., d, gdy 0 •• 1 ... 11 Di,kie k. ra1 "i.dc •• k... Przy. 
Р" galg&06. 76,5000 р., tytoDlu 24,000 р_. upatruJ'e, oiezale:!lIie od przyczyn og610iei. worki diutowe 19.000 р. i t. d. Przy.,6z .';0' o.I.IJi."i. 11,1. polrzob ..... ii •• 01J. w. pol,

'J ozenio z wiatlomo8Ci'l. ie se 8t.:ronr T!IIdu Dlemle· 
lUakucbGw 5~0,000 р., "~в1a kostnegu szych, wplywaj,cyc4 оа zlllniojezeoie si~ soli ustal jui zupelnie i 21,000 р. 801i жа· ckiog> тА "у6 wni •• ion. ,,'Ioui. kr.uJI~ dodal-
101,600 Р'! 81?Irytu,~ 1,374,82? .• iader i t. "у"о%о rosyj,kiego, jak 01'. konkurencya graoiczoej "ywieziooo z роwгоtеш 'а grll- kowego. Sto.uukowo тоооет . u.poaol)l6U1'~ с •• -
d. Jak WldzIШУj,РlеГ .. 8.zе ШI.8Jsce. w Ьао- Ашегуki, Iodyj, jезzоzо w wypadkach роli- nic~. Zamiast воli obcei, ргхуЬу,,8. obecnie .. rl, .io rool1 •. ltc~~61.'.J el(.p.kl •• c •• go з .• ип •• 
dl Ь; k Ь • h d 1 <1 nie mоЬпа~WJеd!lеCJ о рочozkасЬ ros!J!k.lcb. 

u "ywozowym 1 а .. в 'IU zаJЛlUJе z о.е, tyczoyc rugioj ро owy r. " do Libawy drog~ lIIor8k" а61 krYlOska. Ро- kl6r. oi. ,aolaly utrzrm' •• i~ Р"'1 kuraacl. "С,?' 
а g~6woie owiea. \У 1886 .. Т. yywieziono Na8topoie w komuoikacie komitetu giel- doboiet usta.1 zupeluie przyw6z n8fty ате- raj •• )'ob. оп; to~ о robIach •• oto •• oyob przy koo
z ~1~a"y. z~oza о а/. mlllona cze~_e,ti do .. ego, przed'tawiooym guberontorowi kur- ryka6skiej, Przyw6z _~gla kашiеппеgо. со р ..... !о о '/1 "'. lIii.j .iz w •• ur.j . .l'ut1e~kQ 
mDleJ, ~oliell .. 1~5, r., w por6,,0!,"lu жа! laodzkiemu, сzуtllШУ: "chociai urodznje w Пlimо cel z 1'. 1884 oie ulegl wielkiej ci>iliak, ~'/. proceu'o .. , w~ro ... d,on? d ••• оа g .. ol. 
z la.taml ::pn,dОlеШI. ".io.lC& ta )Mt zna. т, 1&86 .. OR8tYch guheroiach byly znda- znlianie: 11' 1883 r, prz1wieziooo do Liba- ~;~~~'~~ .. ,i'lki.m po"od.., .. tam. Р.р •• ту &OrUlCS8 "'/'" .io mocno do cr.ego, f"pr6cz na~uraluoj 
CZOle wi~ 11'1. Bzczeg61nle) upad~ . przyw6z jednak хЬо:!а do Libs.- wy w~gla 'JI/. шil. w 1884 1·.-31/. тН. ро • pr .... du_j .uiice, 

do 011'168 1 skutkieDl w 1885 r. - mil. w 1886 т. - tak.. udd.wn. 

щ wai 
г" wypeloia §сШе, nie pukanioa ро oie or~iD". Pod ochroo~ 
с"с aoi jedoej miouty_ przypominala pooiek"d шаlе ЬОО1- I Rrll1at milczqcyco, wre оа щ-

.Niezdecydowaoy wychodzi z domu Ье. bardo"aoie. Gmachy ораг/у 8i~ zoiszcze- b6j wojoIL clo .. a, kt6ra krajo.i паgzеlЛU 
Z TYGODNIA. 

planu. MiJ'aJ'"c dom zоаJ'ошусh, przYJ'aci61 niu, oatomiast rAce i 00'", пову u n8wet szcze"610iej da 8iV _е zOllki. Тут razelU 
'Vepomnieai. !wi,tecJne. - SLarokawalt'lIkio no- .. О· " i . h F t.lki. _ \Vvdr.wki .а ... it«>D.m, _ 'Vio.u. I j.j lub protektor6w, zatr~ymoje sie przy ЬТIl- oczy dozol1ly оiешalо kr~ywdy oj "ystrza· oieprzyjuoie ci'\l!ule z _ trzec stron. ,.ао-
d.r,. _ Haгomelr polit,c'oy. _ \Voj". 010 .... _ mie i namy§l&: wej§6, czy nie wej§6? 16w, §.,i'lteozoycll wprawdzie. lucz niehez- суа podoioslllo оgroШОlе ыо па pszeolc~, 
Potarr. - W .. ,.tko w porqdku. - Now. io.t,I.- Inoie jeszcze zawcze§uie? n moie жаз1ао~ piecznycb dla zdrowycb i chorycb, Niellloy maj" zamiar pod.,oi6 ыо оа жЬо
oy.loo.l<io, j .. t p~awi. gulow. i obi •• ,w •••. -Z pol. tl\m Iksa lоЬ Habakukn, bpdn r"ieli uraie Okrel §winteczny rzucil п8.8 oiespodzia. "е, Anglia <п kouje pod.obno. sрiзеk .prz.o-
Proo1 i uauki. - Nowy kotcibI. - \V,pomoieoi" у.... dl Ь Ь do шоiе, Zeш do nich n .. jpl·z6d oie zaszedl? oie w obj~cia pra .. dziwej wiosoy. ОсЬ/о- ciwko wоlоешu Ьао OW1 z оzеш о sle le_ 

Jeste§my jeszcze pod "rai80iem r6zoo- Namysl trwa od trzech do pi~iu minut, п~Шroу nare,zcie z pl'Zeatrachu rzucooego W razie Iprawd_enia aiIJ tych .. ie§ci. щiе
rodoych "lрошоiе6 6 .. i.~cznycb ... douoц, росжеш oiezdecydowany WOIOY01 kгоkiеш nlL §wiot рпе. Falba pr_epowiednie. Wpraw- liby§my оо_е рг.ушiоrzе trze~h mocarstw, 
• шiе~сiе i przy ргасу. Pod "rateoieU1 pU8zcza 8i, vr dal8z~ drog~. Drugi dош- dzie i "Gazeta. I'oloicza" dala 011111 ta.blicO przY01,erzo grozoiejszc dla nаа od polity-
tych w8pomoien .i~шу przyjaci61 i Z:lajo- j no"e reflek8ye. \Vroszcie zdecydowal gгаБс1.П" prawdopodoboycb zтiao pogody схоево Icartelu_ 
шусЬ, rozg1,damy siV w budietacb doO\o- si~: zwаwуш kгоkiеш ruszyl do дото je- " kwietoiu, maju i сжегwсu, nle tablica 0- А jak" bron ташу przeciwko tjednoczo. 
"1СЬ, а takte z wiVksZII oii zwykJe pieczo- doego z pr.:>tego"""ycb. licz'lc, "е taщ _а oie przestrasz8_ Э" tam trzy linie w пущ оiергzуjасiotош? Машу pl'ojekto"8.oe 
lowito'ci. dоtуk .. шу .iv 9kolic iol'ldka. przyjml} go najserdeclniej о kaidej porze, zygznk oakreUone, со oznacza, ie ро 810' sklady zbozowe z "аrrаоtашi i projekto
Z .. leiy (о od rodzaju WlРОIПпiе6, а raczej oabierze .. i~ IIonilOUSzu do dalszej wQdr6w- cie bfJdzie pra.dopodl.lboie pogoda, pote,n "аое ulgi kredytowe ala ziemiau. Krucba 
od 8pI.Isobu gromadzeoia tako .. ycb. ki, а oie spotka si~ z Iksеш Boi z НаЬа- z06. slota i t. d. Pooio.,az do taklego to Ьсо6. Dodajmy ci~gle straty, kt6re ро-

Zycze6 zebraliAillY арото_ J edoi .yita-I kulr.ien ... W chodz4 dzwoui do ,пiеszkаniа- porz"dku rzeczy przyz .. yczajeoi jeste'my nosi baodel i рпе"'УIl па zmianie ro~la, 
dowali оjешi wlzYltkie kieВZ8oie, drugim i do .. iaduje si~ :!е рnцзt_о .. yjecbaIi do oddawoa, zаtещ шо:!еПIУ Ье. ob&wy rozko- роттто zвpe .. oienia pokojowe, - dodaJmy 
do upakowaoia ich oie .. ystarczylby worek. starszych pa6stwa... szowaC si~ .Iооеczkiеш, kwintkашi i Apie- wro,zcie poiary, о Н6гусь alycha6 jui • 
То zaletalo jut w,l"cznie od Ikrze1n/)'ci "G"altowoy bawi 8i~ wY'lIIieoicie_ \Ve- wеш skl)"rook6". с6ЙоусЬ _troo, zaledwie .looko 08ulzylo dз
." .bieraoiu iycze6, kt6ra bywIL ГОZlllаiщ. locyped uie bylby wstaoie prze~cign,,(: go 11' Uciecba z po\.odu zaiosta10wanej .i050y сЬу vriosek i шiаst.eczеk, а bvdziewy. шu· 

Pewien stary kawaler, z po.ol&nia i I podr6iy ,а 'wiесопеш. Wpada Ьех оашу- tеш .. i~ej zdaje 8i~ Ьу6 uzasadoioo", ze i sieli stwierdzic oiewesoly r .. kt. ie wlc.sua 
оыого odd&j"cy .iV podpa1rywaoio §шiее.- Ilu i ь •• wyboru "lе .. о I wprawo, je ж& barouletr polityczoy zapowiad& § .. ieto" ро. nie .r6ty wiel8 dobrego gospodurstwu kra
o08tek ludzkicb, zebral mn6lt.o szczeg6- czterech, pije "а dziesiVCiu, w8zedzie , .. ре- gode, jeieli wierzy6 mаш}' korespondentowl jo .. emu. 
1611' Od008z"cych .i~ do "podr6zy ZA 'wi~· woia! ze u I'ikogo je8zcze oie byt i prawdo "Standardl1." Korespoodeut 6. :apewoia. Na pociecho UlOielllY 10Ые сЬ)'Ьа powio
сооеш." Notatki jego ciekawe Щ i zlo§li- podol>oiu do oikogo oie p6jdzie. Apteka "е w "Berlinie przekoonni з, jаkпаjшосоiеj dzie6, ie w оiеЬеzрiес_с6зtwасЬ ро.,рпусЬ 
"в, а wszY8tkie гazещ .taoo_ilyby epor" oic од niego ро §wi~tach oie utnrguje, gdyi о utrz,maoiu pokoju, z uwagi оа akupie- пiоща ni~, соЬу ole zgadzalo siO z porz"d
k8i"ike, moie oiebardzo _ajDluj"c", ale "gwaltowny" odzoacza si~ oajcze§ciej 8tru- ni bardzo grotnycb ail <1okolll Niешiос." kiem rzoczy. Ola? te 8" pn:ec:iei .. porz,d
zоаkошiсiе niedyskreto,. J OOo~ z tych 00- sim iol'ldkiem ... " То berli6skie przekonllnie upra .. nia do ku, skoro W5zystki. рап tWI\ i wSZJstki8 
ta.tek starego kawalero, oajolDiej ztoAliw" OczywiGcie, 1е stary 6w kawaler w notat- woiosko. :ie Bismark wieroy jCJ\t progralllo- pn:emysly eoropejlkie odb, .. a,i.\ istn~ "7-
przytacaam d0810.oie: се Iw"jej nie щ6wi о ludziach, dln kt6rycb wi, z kt6rYlo ш!! aerdeczoio z\'lerzy! siV tcigi оа tem polu. Potary? powt&rzaJ" 10 

.Podr6iuj"cych ,а 6wi~cooem rozdaielam "izyty wiвlkanocne в" poniek'ld poknrmem przed Lеsseрs'еш. • \Vy jeate'cie mocoi i rokroc,oie z jеdоаkо"уПl skutkiem, - je-
па tr., klitegorye: 1) .ysteU1at"czoych, dl& ,егса, dlatego tei I>"wyis.e trzy kate 10Y jeste$my тocoi, ЬуliЬу&ту gluрсаПli, "еН oie uzyskaly рт .. а 10 
2) uiezdocydowaoycb i З) g .. altowllycb: вогуе ochrzcil naz"" "podr6iuj"cych z& l.шогduj,,, .iV obustrOO\Jie".- 106"il :lela- ргZ)'оаjшоiеj pro .. izoryu\U. kur о? 

"S,stematyczny z roku оа rok pr-~echo- 'wi~oneD1." Moiejsza jedonkie о trRfno§6 zny ks:i"ie do "ielkiego fraocuzв, а prze· to rzecz oieoow8, kaidy -
wuje Iiet~ wizyt oddanych QJI Wi.lkaoocj spostrzeteil starokawalerskich. 00 do шпiе, kопа_зzу li~ obecoie, ze ".zyacy dokola doy powiuieo Ьу' pn:ylwyczai~ iO do niej, 
~wy"le okolo IIwfet~iej. niedzieli .pra .. dza z&uwaiyllm podc%8.8 'wi,t, wszOd%io pr .. - 8zozer." ostro -оЬу, .. ysta .. il\ gal,lko oli- а czasu mi"t dOJy6 potelllu. 
JIStV zeszloroczo'l, UJЛlUJ"С со§ lub dodaj~. wie, twarze .. eaole, u'miechoi~te. Gdzie- "o,,~. Rozwatywszy lJro i C(Jlllra, nie п,nт.у .. Ia
Prz}' katdem 08z .. i8ku ktadzie jedyolcV /оЬ niegdzie witaDo go§oi w,m6wkашi: ~A! Skoro wiVC umilkly lcataklizU1Y po"ie- §ciwie po .. odll do Icarg 1 оЬ .. nad.ifr. 
~w6jke rzym.k,,: jedyoki wizytowaoe bywa- przeciei рап воЫе о оаа рn:уропщiаl,· _ trzoe i podzieWnt, R BI.mark jut si~ nie оуоЬ. Pooiewai "_8zyatkO ... 0861, ,В J' 11' oiedzielV а dw6jki .. pooiedzialek albo "ра6111\'0 ш!! p6too do 0111 ... " Ale §roiy, zateDl wezlstko z(\llje si~ Ьу6 11' ро- 6potyka, pn:ychodzl .. рощdku pr8wldlo
wielkanocDy. Do listy tak sporz"dzon8j n .. wet te "ym6.ki byly mile, jako dowody rz"dku_ А jodoak рохотпу teu ,pok6j oie "yol i wla4ciwI1O cuuie, zatem ь,.lflПl 

--
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PREN"JlERAT4. 
'W' Z.odlc'l : 

R .... ,. ..••••. " • 
1'.\Ir"" ... i. . . . . . . .. a 
K •• mIni. • . • . . • fi l k. 60 
alf_ieanie • • • • •• ..;.." 30 

• u6t.UTWII I crIARlTlIIE: 
R łCUlie • • • • •• n. 8 
Ptłroestd. . • • • • • II • 

K. ... rt.aluie • • • • • • " » 
h'enameratt na ,,DziaD,,ik Ud.,kiu 

....... włt praJJ .... /. Ikład n.nrl"" 
IlIn.r.ldl. pny abor 1I&sO .. iookieJ, 
N-. IG, "proot To ..... '.I ... Kredyto
w''I0 Ziemlkieco. T.mte ... bf"16 
ntUłtta pojedyncse llumel'J "DaiM:lDlkL" 

Cea. poiedy ...... D""'''' 6 kop. 

KAU:NOUI7.YK. 

-

pismo przemysłowe, handlowe • literackie. I 

I BIIll'o ReUl\lccy i i AumlniF'trn yi 

• 
CEN&. OGJ:.08ZEY: 
z. / ..... "I.,tl p.III... lub 1& lego 

.,.jICI 6 kop., E u"lCp.twem ,.razio 

CItO,.i-j powtar ... j,c,ch .i~ albo wiO' 
Kuycb OgtOlc6I~1 olipowiedniegl ra' 

bal,., 
N.krol'll: 1& kpu! .. iero. 10 kop, 
Rtklul,: && kaid! wie,,> 12 kop, 
atał, a wiertwwe oałou<łnia atIra-

" ' !IOwe po n. i m18ł1Vcr.W.6. 

o. nlloi •• lel pr"",l_lto,eh 10 ... 
... ~""t.o dod.lkow. ogólne 6'1,· 

U.i.: Aoioota P. M. 
J.tro: Apolonia ... B, fil. I 

, W.chód .Ioru_ u 'UdL 6 •• ia. 18. Z.eltód o ,,"b. e ,,,iD. '7. 

uli,· .. 1·1.,r .... " ....... bo'el Ulłwl .. ,,'wkl l\r. 27". 
Adr .. tul.gron .. ",. 

Ogłoueni" przljłllowaue 'Ił: w Atl",iuillrAcyi "lhiUłlnika.'ł 
orn w Uiur .. "h OgłUIC'l.uil ltajolllllana i ,,'reutllerA w WItI'U.łlWle 
i w IJ:ł(bi, 

DłqoU a .. i. 1ue1&. lS ... in. 2lI. ł'nJb,10 dDi ... ds. ~ ... in. '9. D2·TE~NI PC u ŁÓDŹ. •• • 
llt;kopity uat1elłane bu ualrz.oŹ8oilL-oie h~lI'ł zwrA.cane. 

r ~~~ Oi ~, . p. przywOZU w r. z: 
cy jut od kilka nie 01& zna· do i Od.sy oki, ko~,iteŁ giełdowy przypisuje nie wplywow~ 

• 
czeui~, akutkiem niskich cen na rynk&ch ny i§ć OA TlIryfy tych dróg wy- c/a, a głównie upadkowi ~ywozu zboża I 
zagraniczoycb. Wyw6z nRsioll oleistych wola/y- energiczne prot~sty kupców POl'tóW podroieoiu fracbtów morskIch . 

Handel portu libawskiegó 
__ :l.Sae r. 

trocb~ siV po ... i~klZył, wywóz zaś maku· baltyckich, niemniej jednak koleje te po· Podobnip.i malej ulegŁ zmianie przywóz 
chów smaiejszył siV cokolwiek. Wywóz zostaj" wierne zasadzie. wypowiedzianej surowcn: w 1884 r. przywiezioDo-645,()IJO 
lnu powi~kszyl sl~ .. zoaczoym stopniu; w przez icb przedstawicieli lIa zjeździe kole· p., w 1885 r. - 5~2,OOO p" "': 1886 r. 
1884 1'. wywieziono 48,000 p., w 1885 r.- jowym w Moskwie, że gotowi S" przewozić 553,000 p., t. j. praWIe tyle, co I w roku 

""- 187,000 p •• a .. 1886 r. juź 328,000 pud. lbote do port6w czarnomorskich nil wet za poprzedzaj"cym. Fakt ten dowo~zi, że !,od. 
Komitet gieldowy w Libawie zebrał Nalety jednak nadlIlienić, że len w Liba. darmo." niesienie ela od surowca nie OSI'lgn<;lo ro· 

Izczegóły o bandlu portu tego miasta .. wie nie jest Brtykułem ",łllściwego bandlu Rozumie .i~, że zainteresowane kuleje zultatatu i nie wplyo~ło . na z,?uicjne~ie 
r. s" przyCUlot opatrzył takowe Iwemi u- wywozowego, t. j. nie sprzedaj" go aa gra· grupy pierwozej i drugiej, II rlli~zy niemi przywozu suro .. ca angielskIego I szkockle
.. agami i .. yraził życzenia, których bez· nico .ywozowcy libawsoy, a stanowi on i libl\wsko,rome6ska, zmuszone by/y zni:lyć go. Pogłoska o nowelII podniesieniu cia do 
w"tpienia oie podziel" mieszka6cy innych tylko artykuł bandlu eksp,dytorskiego i w znaczoym stopniu swoje taryfy, aby u. 25 kop. złoŁem od puda sklonila Iibawski 
cz~ści pa6stwa. tranzytowego; to samo stosuje 8i~ do wy· trzymać choć cz~§ć ładunków. k.omitet giełdowy do. oświadcze~ia. się prze· 

Z materynlów zebranyclI przez komitet .o~u konopi. Znakomicie powiększył si~ Rzecz jasoa mówi komitet giełdowy że clwko teUlu 'środkOWI, .. obroDle Interesów 
okazuje siO, te rok zelldy niebardzG był wyw~ spirytusu: w 1883 r. wy.ieuono podobna s1\mow'oln. zmiana. ta.ryfy sprz~ci-' tych za~ładów żelaznych w: ~uberniac.h nad· 
pomyślnym dla handlu Iibawskiego. W ci", :l87,OOO W ill der, w 1884 r. - 60.000 w., w "'ia si~ interesoUl rz'ldu, kt6ry jednakowo' balty.cklch, któr~ przerahlaJI •. sur~wlec za· 
gu roku przybyło do portu 1,268 statków, 1885 r. - 825.000 w.. a w 1886 r. - zagwarnntował tek te drogi, które przez ! graDlczny, albow!e~ przy drozy.znle dosta
czyli przelzło o łOO mniej, anifeli w roku 1,375.000... Handel drzewem, w porówna- zbytnie zniźenie opIaty wioz" zboźe do I wy surowca rosYJsk!ego • .fubrykI te mUSIn· 
poprzednim. ObjvtoŚć przybyłych Itatkó .. niu z latami poprzedniemi, jest prawie nie. portu 'oorza Ozarnego ze Itrat" dl" siebie łyby przerwać swoJ'l dw,lalność. Z ~ru
zmoiejszyła ai'll o 50,000 lasztów, co dowo- maczny. Wy .. ó-z, jaj, który rozpocl"ł .i~ jak i te, które skutkiem takiej gry taryfo: giej strony. ~nlożenie c~a na 'p~zywoz~ne 
dzi, ii popyt na statki do przewozu to ..... wcale niedawno, powi~k8zył siV prawie .. ' wej zmuszone SIł zniiać opłatV przewozo. maszyny rolOlcze. znaczDle ~m?leJszyło Ich 
ró.. rosyj.kich ZA granico był mniejuy. d1\ójnalób. .", aby tylko utrzymać przy sobie choć przyw6z: w 1883 r. przywIezIono maszyn 
Ogólne. wartość .. y .. ó-z,u pnez Liba .. ~ .. r. 0<1 siO tyczy kierunku handlu wywozo· cz~ść ładunków poprzednicb." 1106,000 p" w 1884 r.-120,()00 p., w 1885 
1886 wyn08i ?k~ło 26,000,000 rB • .o ilołoi wego Libawy, to w 1886 r. najwi~e.i wy. Handel przywozowy Liba .. , w r. z. zna. r.-5O.000 p., a w r. z. 20,~00 p. 
towarów wywlezlODI~b można PO"ZI'Ć prze· wieziono do Anglii. prawi,e za 7 mil. r •• , cznie si~ zmniejszył: w 1880 r. przywiezio'l Tow~r>: przywoż~~e do ~Ibawy po~hodzą 
konanie z nast~~uJ'łcych cyfr: głów~ym podczaa gdy w 1885 ~. do NIemiec (8 1/. mil. no towaró .. za 10 mil. rs., w 1881 r. _ przewaz,D1e ~ ~n~11I (prawie ~a 6 Olą· TS.), 
produktem był QWle8, którego wyprllwlono n.). Inne pa6stwa Id, w porz'ldku nMt~- 16 mil. rs., w 1882 r.-]3 mil. rs., w 1883 nllst~pDle z NIemIec (3 1

/. lilii. rs.) I Bel, 
u granicQ 7,725,~ PU~ÓW:I na8~pnie ży. puj"cyu .. : Niemcy (~I/. mil. TS.). Norwegia r.-17 mil. n" w 1884 r.-14 mil. n., w gii (1,374,OO? rs.). Og,ólllY obr?t handlu 
te. -.1,0261000 p., J~mlenla-l,200,OOO p., ('.1'/. 1011. re.), BelgIa (2'1. U1il. rB.), Ho- 1885 r,-12 mil. TS., II w 1886 r.-U mil. morskiego Llbawy wyU\ósł 40 mil. rs. 
~zeDlcy-J'.IO,600 po;. wogóle zboż& "ywIe· landya (2'/. mil. n.), Francya (2 1/. mil. TS.). rB. Przyczyn~ tego komitet gieldowy upa. ' 

SPRA WOZD1NlA TARGOWE. zlono przeszło 1~ mlho06w pudów. Z po. Sz .. ecy~ ('J','I mil. n.) i nskoniec Danin truje w zwi'łzku, istniej'łcym mi<;<lzy wy· 
zOlte.łycb przed/DI.olów "y"ozll n&leiy wy- (1'/1 mIl. n.). wozem i przy .. ozem. a także w podwyższe
mi,oi6 mamił 10110e - I,Of1,000 pud6", lIandol "y"OZOItJ Libawy, osi'łgn"wszy lIiu ceł i niskim kuraie rubla. Z pomi~
alemi. kODOP,lO 1I~,100 pud6w~ raAm • r. 18B3 dpl6. aDllCl1WI wymiar" od teg<l d1., t:I"l"ró" pny .. ieziony~b wyr6inia siO z glml, bt.liŃld'; do~OI" pOd doi!~ Ił k,,!i? 
"nel.klch nUIOD oleistych l,allO.OOO pud.; roku zacz"ł npadać i w r. Z. wynosił pra. ilości" ","giel kamienny (3.230,000 p.), że- tol.. G,eld. r .. pocs~11 1 proebyla dEl.n dmle,-kI"'''' 000 h 2 "11 ~ uy W o'pOlobiouio .'.bem I Diecb~tnem c,Ua. wazJat· 
gry t ,~V'O, p.. .groc u 0'.1,000 p., wie .. połowie mniej, aniżeli w 1883 r., lazo (553,000 p.). drze.o farblerskie 458.000 kich papler6w.lpekalleIJolch. Lecs .l.no~cz., o· 
otr'łb a7~,000 p" m'łkl 284,000 P'I we/uy oraz moiej aoiżeli w 1879 r. Przyczyull p., blacba żelazna 168.000 p., maazyny roi· .poloŚó "r1lłp,l. po arzo<\o,,&m .. mkDlgela glel. 
102.550 p., lnu 229,000 p., k?nopi 31,000 tego ~jawiska komitet gieldowy Iibawski nicze 20,000 p., bawełna i wełoa 35,000 p" dr gdy na.'enly Diokie karay "i.deli.k,.. Proy, 
P., galg&nów 76,5000 p., tyloOlu 24,000 p .• upatruJ'e, niezależnie od przyczyn ogólniei. worki dżutowe 19.000 p. i to d. PrzywÓz CŻID, o.lahi."i. h,la potneb ..... ii •• orl. w, pol,. 

'J ozeniu z wiadomościII. że sa allonr nlldu Olemle· 
luakucMw 5~O,OOO p., w~gJa kostnegu szych, wplywaj,cycl,1 na zmniejszenie siV soli ustał już zupełnie i 21,000 p. soli za· ekieg> mĄ 1'16 wnie.iooe .,-I.ui. kreuJt~ dodat· 
101,600 p.! sl?lfytus~ 1,374,82? . wiader i t. "y .. ozu rosyjskiego, jak np. konkurencya granicznej wywieziono z powroŁem zu gra- kowego, Sto.unkowo moouem, u,po,o'"eUl'~ cle· 
d. Jak WlcU:lmyj.pler .. s,ze ml.eJ8C6, w han· Ameryki, Indyj, jeszoze w wyplIdkach poli. nic~. Zamiast soli obcei, przybywa. obecnie "rl, .io reoty. ,lte~~ó1DI.J el(lp.k ••• e'.go J,euo_k 
dl b k b • h d lo <I nie mo~na~WJed~leO o poz)·ozkaeb rOSYJskich, 

U wywozowym I a"B IlU zaJmuje z o.e, tycznyc rugicj POlOWy r. z. do Liba .. y drog" morsk" sól krymska. Po- które oi •• dolaly utrzrmać .i~ P"'1 kuraach wc,?' 
e. g~ównie owies. W 1886. ,r. yywieziono Nnltllpnie w komunikacie komitetu giel- dobniet usta.ł zupełuie przywóz nafŁy ame· raj .. yoh. aoi tel o rublach. Doto.aoy<h przy koo· 
Z ~I~awy. z~oza O "I. mIliona cze~weni do .. ego, przedstawionym gubernntorowi kur- ryka6skiej. Przywóz węgla kamiennego. cu p .... tło o 'I, m, niż.j Diz wctOr.j . .l'otye~ko 
mDleJ, ~Dlżeh .. 1~5. r., w porówn!,"lu zd landzkiemu, czy tlimy: "chociaż urodznje w mimo ceł z \'. 1884 nie uległ wielkiej ehińskt ~'I, proceu'o", w~ro ... d.oo? dZIś on g.'el. 
Z la.taml ::pn'dDleml. ",Żn,lC& ta Jelit zna· r. 1&86 .. DftstYch guberniach były znda- zmianie: w 1883 r. przywieziono do Liba. ~;~~~'~~",i.lki.m poWo

d 
.. lIl1am. P.plery &orulcse "'/'" .iv mocno do cr.ego, f"prócz na~uraluoj 

cZOle wl~ SI'I. Szczególniej upad~ . przywóz jednak zboża do Liba.. wy w~gla 2'/. mil. w 1884 1'._3'1. mil. po • pr .... duej zuiże., 
do OWIes I skutkiem w 1885 r, - mil. w 1886 r. - tak.. udd.wna 

m wai 
r" wypelnia ściśle, nie pukanina po nie or~żn". Pod ochroną 
C'łC aoi jednej minuty. przypominała poniek"d mnłe bom· I arlllat milcz"cycb, wre na zn· 

.Niezdecydownny wycbodzi z domu bez bardowanie. Gmachy opar/y si~ zniszcze· bój woja.. clo .. n, która krajowi nnszemu 
Z TYGODNIA. 

planu. MiJ'aJ' łłc dom znaJ'omych, przYJ'aciół niu. natomiast rAce i no"';. nosy a nIlwet szcze"ólniej da siV we znaki. Tym razelU 
'Vapomnienia świ,tecJne. - Slarokawalulkio no- .. o· " I . h F talki. _ Wvdr.wki za ... it«>Dem. _ Wio.ua I Jej lub protektorów, zatr~ymuje si~ przy bu. oczy doznaly oiemało kr~ywdy oj wlstrza- oieprzyjuoie ci'\l!ule z. trzec stron. r,an-
dar,. _ Harom"l. polit, •• o)'. _ Wojna olow., _ mie i namyśla: wejść, czy nie wejść? łów, świ'ltecznych wprawdzie, lticz uiebez· cya podaiosł/lo ogromnIe cło oa pszenlc~, 
Poł .. !. - W .. ,.tko w po,,,dku. - Nowe iOlt,t •. Inoie jeszcze zawcześuie? a może zastane piecznych dla zdrowych i cborycb. Niemoy maj" zamiar podwoić clo na zbo
orelOdzkie, jlli p~awi. gulowe i obie.,w ••• , -Ż pol. tam Iksa lub Habakukn, bpdn ruieli uraze Okres świnteczny rzucił n8.8 niespodzia. że, Anglia zaś kouje pod,obno. spisek ,prz.o· 
pro., i nluki. - Nowy Eołeibl, - \Vlpomnieni" y.... dl b b do mnie, Zem do nich najprzód nie zllszedł? nie w objęcia prawdziwej wiosny. Ochło· ciwko wolnemu han OWi z ozem u sle le. 
Jesteśmy jeszcze pod wraieoiem różno- Namyel trwa od trzech do pi~iu minut, n~liśroy nareszcie z przestrachu rzuconego W razie sprawdzenia ail) tych .. ieści. mie· 

rodnych wspomnień ś .. i.~cznych ... dOUlI!, poczem niezdecydowany wolnym krokiem nIL świat przez Falha przepowiednie. Wpraw. libyśmy oowe pr.ymiorze trze~h mocarstw, 
w mielicie i przy pracy. Pod wrażeniem pUlzcza si, w dalszą drogę. Drugi dom- dzie i "Gazeta I'olnicza" daln nllm ta.blic~ przym,erzo groźniejsze dla nu od polity-
tych wspomnień wi~OIy przyjaciół i znajo- I nowe refleksye. Wreszcie zdecydował graSc,.n'ł prawdopodobnych zmian pogody czoego brtelu. 
mych, rozgl'łdamy siV w budżetach domo. sie: żwawym krokiem ruszył do domu je. w kwietniu, maju i czerwcu, ale tablica o· A jaklł broń mBOIy przeciwko tjednoczo
.. ych, a talde z wiVksZ'ł nii zwykJe pieczo- dnego z pr.:ltego .. anycb. liczllc. że tam wa nie przestrasza. S" tam trzy linie w nym nieprzyjaciołom? Mamy projektowa.ne 
łowitości", dotykaUlY .iv 9kolic żoł'łdka. przyjm" go oajserdecsniej o każdej porze, zygznk nakreślone, co oznacza, że po slo. składy zbożowe z warrantami i ptojekto. 
Z"leży to od rodzaju wlpomnień, a raczej nabierze .. i~ /Ionimuszu do dalszej wQdrów. cia będzie prawdopodobnie pogoda, potem waDe ulgi kredytowe ula ziemiau. Kruch" 
od sposobu gromadzenia tako .. ych. ki, a nie spotka ai~ z Iksem aoi z Haba. znów słota i t. d. Ponieważ do takiego to hr06. Dodajmy ciągłe straty, które po· 
Życzeń zebraliAiny sporo. Jedni .yila·1 kukiem .. W chodzi. dzwoui do mieszkania- porz"dku rzeczy przyz .. yczajeni jesteśmy nosi handel i przemysł ne. zmianie rn~la, 

dowali ojemi wlZy.tkie kiellZenie, drugim i do .. iaduje si~ że paustwo .. y jechali do oddawna, zatem możemy bez ob&wy rozko· pomimo zape .. ni6llio. pokojowe, - dodajmy 
do upakowania ich oie .. ysta.rczylby worek. starszych paóstwa... slawać Bię słoneczkiem, kwiatkami i 'pie. wreszcie pożary, o których słychać jui • 
To zaleialo już wJł",cznie od Ikrzetn/)lici "Gwaltowny bawi si~ wyŚmienicie. We. wem skl)wronkó". rótoych atron, zaledwie sIonko osuszyło da
w zbieraniu iycze6, która by ... rozmait+ locyped uie byłby wsŁanie przelicign"ć go w Uciecha z powodu zainstalowanej wiosny chy wiosek i miasteczek, a bvdziewy, mu· 

Pewien stary kuwaler, z powoł&oia i I podróży Z/lo liwięconem. Wpada bez namy' tem .. i~ej zdaje sill być uzasadnion", ze i sieli stwierdzić nieweloły f .. kt. że wlc.sua 
nalogu odd&j,cy liV podpatrywaniu śmiesz· du i boz wyboru wle .. o I wprawo, je Z& barometr polityczny zapowiad& świetn'ł po. nie wróży wiele dobrego gospodarstwu kra
oOltek ludzkich, zebrał mnóltwo uczeg6- czterech, pije za dziesiVCiu, wszedzie znpe· gode, jeźeli wierzyć mamy korespondentowi jo .. emu. 
łów odnocz"cych liV do "podróży ZA liwi~· wnia! że u Ilikogo jeszcze oie był i prawdo HStaodardl1." Korespondeut ów :apewnia. Ne. pociech~ Uloiemy sobie chyba powio. 
conem." Notatki jego ciekawe SIł i z/ośli- podot>niu do oikogo nie pójdzie. Apteka że w .Berlinie przekonani s. jaknajlllocniej dzieć, że w niebezpiecze6stwacb powJŻnych 
we, a wszystkie razem etanowiłyby Ipor" nic od niego po świ~tach oie utarguje, gdyż o utrzymaoiu pokoju, z uwagi na Ikupie. niema ni~, coby nIe zgadzalo siO z porz"d
ksillŻke, może niebardzo aajmuj'łc", ale "gwałtowny" odznacza si~ najcześciej stru- ni bardzo grotnycb sil dokola Niemiec." kiem rzeczy. Ola? te Sil przecież .. porz,d
znakomicie niedyskretn'ł. J edn~ z tych no· 8im żołlldkieru ... " To berli6skie przekonanie upra .. nia do ku, skoro wszystkie pań tWI\ i wnystkie 
ta.tek starego kawalera, D8jmniej z/ośli W" OczywiGcie, 1e stary ów kawaler w notat- wniosko, :le Bismark wierny jCllt programo· pn:emysły europejskie odby .. aj.\ istn~ w7-
przytaczam dOIłownie: ce sw/)jej nie mówi o ludziach. din którycb wi, z którYID tak lerdeczoie zWIerzył siV ścigi na tem polu. Pożary? powtAruJ' 10 

"Podróżuj"cych za 6wi~conem rozdaielam wizyty wiBlkanocne Bił poniek"d pokarmem przed Lesseps'em. • Wy jesteście mocni i rokrocznie z jednako"ylU skutkiem, - je-
090 trzy klłŁegorye: I) Iystematyczoych, dl" lerca, dlatego tei Ihlwyźs.e trzy kate my jesteśmy mocni, hyliby&my głupcami, żeli oie uzyskały prawa to 
2) uiezdecydowanych i a) g .. ałtowllyoh: gOfya ochrzcił nazw" "podróiujllcych za Lmorduj,e aiv obustronnie".- mówi I żela. przynajmniej pro .. izoryum. kur u? 

"SyBtematyczny z roku na rok pr~echo- 'wi~ooeD1.· Mniejsza jednakże o trRfność zny ks:i"ie do wielkiego francuza, a prze· to rzecz DiODowa, kaidy -
wuje Iiltv wizyt oddaDYch na Wi,lkanoc; spostrzeżeil starokawalerskich. 00 do mnie, kona Waty lie obeooie, że w .. yscy dokoła dny powinien był przyzwyczaić iO do oiej, 
~wykle około IIwfet~iej. niedzieli spra .. dza zauwaiyłlm podcl8.8 liwi.t. wsz'lIdzie pra. szezerz" ostro zOhy, .. ysta .. il\ gał'ł1kO oli- a czasu miał dOJyć potemu. 
hstv zesz/oroczo'l, UjmUjąc coś lub dodajJlC. wie, twarze .. eaołe, u'miechuivte. Gdzie. wo,,~. Rozwaływszy lIro i CiUllra, nie nlam,y .. la· 
Przy kaidem naz .. isku kładzie jedynkV lub niegdzie witano gośoi wymówkami: ~A! Skoro wiVC umilkły btaklizmy powie. ściwie po .. odu do karg I ob .. nadmier
~wójke rzym ak,,: jedynki wizytowane bywa. przeoiei pan lobie o nas przypon\oial," _ trzne i podziemn., a Biamark jut si~ nie oych. Ponie"at ".uyaUlo " og6l, . D 

J'I w niedzielV a dwójki .. poniedziałek albo "pa6stwo ta.k p6tDO do o ...... " Ale §roźy, zaŁem wszystko zdaje si~ być w po- spotyka, przychodzI" pol'Z4dku prawld/o
wielkanocDy. Do listy tak SPorzlldzonej nnwet te wymówki były mile, jako dowody rZlldku_ A jednak pozorny teu spokój nie .. ym i właściwI10 czasie, zalem b,.Uml 

_. 
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_.оу pow ... ohoy Ir.rtel oiemieckich f.br) kпnlбw I 
iel8zB wa'cowanego, mi.l urZC

1
:lwi8toi6 .iO jut w 

''')'III).h 'уиоdоi.сЬ. J.k" 0"'0, еЬои,; рп)· 
1.ет о pol,cr.euio ,ie 1Z1,skich, ren,ku·",e tfal.kicll 
i poludDiowo-оiеtniесklull wytw6re6w !'·1АО. Т." 
;'0 prum18t g6rr,iC~1, "etllag wiarogl.МIII)ch 1пfоr
mac)'j, jeAt па Cz.. dt .. ilz1 bardsu dol,r r.atro" 
c.1niouy, choei.t Ьуо ro.,if'i mote it zOli "f па .. 
.tr6j t8rg6w "mer!~8n.kjch i It.kuckich wJwl6ra6 
IJedJ:ie CH~гlc u8ci..k '1& uI»?I"hienie tarJ(u. Oboj
z?oic df8kL'Utl\ 1)loku 8Dg1el,kiego 11 :iO/" Пl ~l/l 
Ю1(! \vyw8rlo iadnego wpl1wO па gietdV toUj.Zll, 
clle.ojat w p!')'watu}m rocbo wekllo,,".)m dllwa1. 
lio Eauwa%jO ua~tl"'lctajoA. ob6tot6 pieI11,:(1'J, ta • 
ie (1,.."00to I r)wаtПQ ze,,-lo dzi.S оа 11/. '1 •• 

GiШlа. Р. \. r о" u "" I S k"letDi. N. gie' 
dliQ tott"jar.ej panowal", де)' ci.s. prted'.illLeet.oa. 
Obroty w,oklr lig leoiwo i oiecbetniu. КО"1 рв.. 
pierow panstwow,)'ch i hypoteC&Djcb u"jnlnlfj~lf'j 
1110 <101081y zn\iапу. 'Vi~k.r.0«6 akOJj baukowJch 
ucierpi81a z рrЧСZ)'DJ realilaoyj n.iloych. frJwA ' 
1по hащ)IО\t8 '~8zly па 986 n., dl'kontowo 11. 

160 т •. , ,"jodl~Darodu"e 4" <&66 r" J r08.j.kie dl. 
11&ndlu zаgга"1Сlпegо па з16 1/2 г.. AkcJ"mi 1)&0 
k6w zlcnakicb mall) оЬтас:аоо, lecl kUJ'Y icb trr.y
mAly 8iO тосnо. Z ako.)j towarzy.tw uUe&pieeteIi 
otl c>goio dubrr poprt D\i.)1 "pei.erauur.kI6H ро 
416 т." akc)'o towarlJ,twA "ROtJa·' ро 828 r,. 
Z akoJj kolejolt")'ch w ." .... ,m ""pyci. ">'1 ~yrko 
r!bl6.kie ро 102 102'/. "о. i CHI01t1oki. ро 
142'/. rI 

}Y!9itl.~L оп и)". " k_i.tni •. Auko!o. и. р"" 
• оЫеnlU rnОСОО, ерnу 11i~zmielliooe. 

Ba1.Celna. .L i т u r 1) Q О 1, 14 kwietoia. .No· 

: 

Рrzешуst, Ilalldel i Кошuоikасуе. 
padki, ze gielda i kapital pr,.wato,. dlше· 
go kraju, z Prz,cz,.o politycznych uczujl! 
tak gl~bok,. ni.cll~(: k\1 ionenlll kгзjо. 

W.raza-. Ь _(, kt6r go р pier prz '" 2:А pi11, t 
~- : ,аn;' аКСУОО8' .tnrajq 8i~ (усЬ р pier w "Ьу6. rZJ' 

г,пвz w to1Oarz,.,twa ub<'z, ladem tell:" je t _асЬ ani i agl 
piecze6 od ie si~ dnia 3 та· 1 . d 'kl 
Ja "g zinie 2 zg еш КО8уl ро саа ~ 1 а(1 а g n· 

.\'owe IQ,car:lJ twa OkrlJjllf. "Warszn _ .kicll i p6!niej. То z wiklaoie podrl\" 10 
8kij dni ." ао iadoje 1, :!е "tl\sciciele до go topol.. uczucla narodo . 
brow!\ru род fiГШII "W. Кijok i ар." _ k6w, ie pozb li i oni р iad оусь 
raj" i~ о poxwol,oie n z loz io "Towa. pier6w ro yj icu, n! Ьа с n е! 
ГZ1 \Уа akcyjn о Ьго1О rll \V. Кijok i ~p" tr ty, ponic ioue pr~1 ар z i • • ka i "' 
w celu rozwilli~ci.a przedsi~bior8t"B. Roz. szybkiej ouniiki kurs6w. \V6 .. сzаз 10 I iem. 
w6j ten z 1 'е6 ~zi. 11 W"I'ObiI pr6c-t су, jak р,,;' zecbnic wiadonto, przyj~ry co~-

• • .1 • tnie wieikie Оlll1 j) р; r6.. n kich i 
plwa Jes'tCZ8 JЮrteгu, octo, I rotui,. i In· ~omilllo wszelkicb zaburze6 politycznycu, 
п)·сЬ produkt6 .. %0 zboza, craz па przygo· / 
towywnniu paszy dla by<llll z odpadkбw, t6re p6~oiej пачt'lрi у, роmiшо wrogicj 

po.tawy jakl1 pl,zybrllla wzgl~dcll1 Ntemieo 
оt~ZУIПУWllпусll przy wS(1olUlliauej faur,ka. prllSl\ 8taroros1jskB i paQslawistyczoa, ро. 
cY;'a/JI'lJk(~ obuwia meclumicznego р. 'fеш- ",iшо poiarowaoia godo~j polityki ekooo· 
lera, рuszсzооч b~zie w 1 ucb Ilo(1iero 110 шiсzп~j r09yjskioj, kt6ra 10szystkich si1 

d ni,.wa, cel.nt zerwanin gwaltowoego p6j'li 
sprowa zeniu шаjвtг6w lIielJlieckiclJ, оЬе· ekonomiczn"; J'aka tllCZ1la dotyehens Ro. 
аnапусЬ z fl\brykacy, Щ8вZ1nоwеgо ОЬ\1' -, 
.. ia. Robotuic,. wjlrawiajll 8i~ tуШСZII еш 1~ z Nie01collli - r.ieruiecki kapit~1 pry
w оЬзlugQ przyrz'l<l6... .FBbryku ,аОР8- watny z jakn8jwi~kszl\ konsok .. eocyq Lrzy
trzon'l zo.tnl .. W Пlз.zупу poz05tale ро Ш. lIIа pllpior, гоэуjskiе, hod/lce w jego роз!а . 
kiejie fal,ryce z\villi~tcj w Kooinie, nale:!'1- dOl1iu. Nt\wet l'6Iurz~olVe ostlzldenis, 
cej ао р. Polllkiewic2a. kt6re pojnwinly siQ otl czasu do czaau i 

wslr..,ywllly пiеЬеzрiесzебstwа., па jakie 
Се"!l ('и/ии jJodskoczyly. %/1 kпшiеб 1Il0gl0 Hnrazi(: kapital kr!\jow1 posilldanie 

Ш'1czki plncono ouc/(d:1j 2.70 1'11., za "В- tl1k ogrolllnYcu 8UIII l>spier6w rosyjskicb
mic6 rafioady do 3 1'. \V aprl.6daty <Iel • wY1Oicr/lly tylko ыlдЕоo kr6tkotrwalu "rl\. 
liсzщ'j ptaC& obecllie 2/1 fUllt cukru J4 ko· zeoie. КВЫУ kto жпа 8tO nnki, П10tо о 
piejek. tсП1 pouczyc "Nоwозti," ;'е wla~nio znufa· 

Nr.84 

b\Jdzio jedynie odbIвskieD1 powainycb Z:l· 
wiklan polit, оусЬ 110т! "1 i 
i kt6r,.cb uniknll{: ргзgDq S7.czcne 

t 87.CZerzej w kaidY'11 razie nit 
Rosl ,gdzie i tnieje partya usilujllC<l wzbu· 
dziб ieoa iA6 przeciwko Niешсош i ni -

о w зро 1Ь ~ ~o ani. gorlny. 
ProIIukcya аоН w Rosyi. Opr6-z cukrowni 
"iu zal<lady iolne w Hosyi cierpi, z prz)" 

CZTnY nadlll!ernego wytwarzonio.. Рo<Iс. 8 
d.awniej znВC&JI, сае§с zo.potrzebo п· 
о i pokrY1OaL: lJIusial prz)"'f6z z .zagr • 

nicf, од сzльц 1.nlesi8nia podatku од оН 
(18 1) zaklndr solne " Кгущiо i guber. 
oi astralla(} kicj powi~kszyly tak <loleco 
swojl\ pro<lukcy~, ie takowa przewy';'sz)'ln 
znocznie potrzeby i Iш st,.р il znaczny вра· 
де" сеп. 'V porQwnaniu z przcci~tn'l се
О!} z lat 1877-1880, zшпiеjs;:опq Iщwеt D 

wysokoM: сева 61.1li krJIII9kiej w 
roll:.. byl .. niiszl} о ca1e 76%. \" io-
nycll guberolach ~ ndek ccny Ьу! n1lliej 
znaczo,.. Z&1< z nk ",.оо [1 cOIl:tj1nnlej 
33"/0. 

Nowe prztdsi@blerstwo nlemleekle w Rosyi. 
• Pet. Herold" pi szo: \V P~tersb'lrg'l Ьа· 
wi obecuie przedstawiciel knpit~listow uer. 
IiilSkicl,. kt61'zy za,,\ierzaj:} zn/ozyc (о па 
miejscu i IV iочсh шiasttlсh portowycb то
syjskich, $klady towar61V z wу<lnW:lJliещ 
wnrrant6w. ZuloZyciele сьс,. ut\'OI")'C to
WllrzY6twO akcyjne. 

Przewoz bawe!ny nщеl'уlrа6зkiсj ро d,'o
dze ieJazJlcj toiolVo-sс\vаstороlskiеj 10 cl/l
gu dw6ch ostlltlti"h lat wyni6;1 okdlo 400 
t18i~cy pud6w. 

Кronika L6dzka. 

t,uwal11a ar,.~(t. Oplan<1 ~1 ortlin",ry 61/11' Uplaud 
10 .. middr"'g ,,'/ .. , Uрlащl mbldling 6"/~" Orre'.1 
gO<Xl ordiuar)' 67{", OTleAlI1 .ow midd шg 6"" 
Or1C8n' miUdling 6J/" Оrl08Ш' micl IiнИ' rat.r 
6'/"1 Се_та (а1Т 6'/'1 Ceara ,ood [8.11" '6'/_, l.1tro8rn 
r .. il" 611/11' l'erf)an, B~ fair 61f./t" 'в"ы ... f.ir --. 
Moceio tur 6',. MaraD.ham (Вll" 6 IJ". ~1pti"o 
I,rowo Cair 6 n. LC1pti.n browu кOOil Ca,r 7'1" 
E~yptian UW\V" Iloou j'/" ~1:rI.Lilill \v},;t,(' (аlТ 
[)"/lIt &)IH.i,НI white good fair 6'/" t<:rcrptl .. rt 
wblto яооа 6'/" м. а. Br",..h gOOtl IIo,n.! Ы. а. 
Brofl.ch dn& nOln •• DI)o\lo,""b. r.il" 811/,., l}J;&ollerah 
gaod C.ir 4'/.. I>nolleran gooи 4'/, .. Dbolltr.b 00' 
f"lOomr&,yutte, fAir 8"1." Ооmrа\-iоtteз 8'00<1 r&ir 4,1'., 
OUmrUWl1tl18 good 4'/1&' Oumr~\vut('t' БП~ 6, ~ci ndo 
~aoд lAir 9, Вen!lal кooJ r~ir 8, Всорl JIIЮ,1 6'1 .. 
Непв.! 00.4, 1т,,', Ilr good foir ~'/ .. \\· .. ("ro 
100(1 f8.1r., \\"tNtero 100<1 4)/'1 Peru rou&l~ f: \Т 
0'/ ... Peru I'vugh вао,] Cair 0'1,., Peru rouiu ваои 
0$1., 1"orl1 amooth ta\r 611/11' Реги атuoи, good r"ir 
611/15' Рето mo<1cr. roog11 (.1т 61S/1~' Peru mutlrtr 
rough коои r",ir са/,,, .Рот', Jnoder. rough good 
V'I . 

• 8(1uxlша.. 11 а v r е, JЗ kwietui". eprt dauo 
308() Ilrl. Bart1tu urdJn.r)jna tou~.inu. (,1.60, &6r· 
.. 2. .. 1;6.00, Geul'gia dullrи. Qrd)I1"")'JПn 68.60, ortJI· 
fl"T)jlIR G7.00, na kw. 67.10, па ,naj oz.·lp. 
G7 60, .. 8.ier.·w .... p"f_ &8.80, 11. liol. OO.~O. OQI\1r. 
(1с.'1IТВ оru)'nnг,-juI\ 63,(,0, BrHt'ch c.lol,ra ()r(lYIlI\~ 
ryjlJ" li7.tIU. 

О paplerach rosyj.kich czytl\JII1 w Iюrli6· nio i J>O"'aillllio oka~ywane dоtусЬсznз Т24' 
8kiO) "Boer ео couricrr.e": Artykul "у- dowi r08yjskiemu жо 8IГОll" kapitalist6w 
c.!Jo<Izqcoj w Peter burgu gazety "Nowo· niulllieckiclJ, tworzy bezpieczhll podstaw\: 
sti" dll1 II!\О) po,,6d до 01ll6 ... io1l11\ rozwoju dl то уjзkiеgо kredJtu pailst"Owego жа 
kureo\vogo .. a1ut, ro yj kiej i pnpier61f то· granicll. Gielda ucrlii,ska jes' "zakie 
syjwlr.icb "а giet<lzio b~rliti l<ioj. I~azeta jJrzed t""leielk 'k kapitalu niernieckie~o i 
petersburska - nie ... ieU1Y, с.у zupolnie 8а· nigdy alogo iаtпiеб i1i& nlOte przPcluo§6 
1110d~iolui e, c~y (ех i(ll\c Z/1 jlobudk'l 7. in. рошl<i:dzу kapita/ '" ргуwntuуш а gie/dl~. (-) S,d zjazdowy. • 'Vars'z. Dniewoik" 
nej 8trooy - wywlqpil.. z projektel1l ,alo· OIIl,llowo 1110:10 ~ieldl' wp1ywa~ Пll poru. piaze, ii "оЬес оЬзzвru tегуtюгуum Igo о· 
zCllla w Berliuie 61ii rOlyjskicg uanku nellill "tltso1Oe, lecz zlfykle kiel'uje nill kl'~gu zjaz<lll ~ti6w pokoju 11' gub. )Jiotl" 
риli tWII, а guyb,. t'J Ьу/о rJiОlDоiliwсlП, за. kapital prywntJlY, Szczeg61nicj ze wzgltdll kowskiej i 7.0(tI)tJl('g~ 1I11gl'01ll&dzenia ~pY(\W, 
щоdziеlпеgо l.a"k'l го У.! kiego, pewl'c"o 111\ pal>icry rusyj8kie t"k w/u§nio II1lal,\ siO wchod.ZIICrcb d.o t~nz 'j.a'l.du, шiоi~t8ГуuUl 
rouznj\1 "bnnk\1 iuterw~'lcyjlJogo," c_I"OI rzecz. Cb\viluwo пiерошу§lnе uklad:lIIfe- 8J>rawledll,,:,0&Cl proJe:ktuJ9 ut1l'or%y6 w gub. 
regulownnia poruszo6 kur8'lwych waluly то- ai\j nазчсЬ stosuok6w z ROSYII, giel(la plOtr~owskll!J trzeci okr~g . zjazdu . S~d2i6w 
syjakiej i wog61e pnpier6w ro ,.jskich 1111 zdyskontowBla, ' ес1. BtaloA6 z jak~ kapitl1l jI~k.oJu. .Okrw . t~n ш"' objl\c POW10t>: 16<1.· 
gictdzie berli6.skiej. WуkllzaJi§щу Ь zcelo· prYlI"l\tl\Y zacIJo\Y)'lYal posiadnlle p.picry kl J. ja~kJ,. а Irtlh,l8CC'I' pobytu .'idu 1.JI1I(lo· 
wо~б takiej i'lstytllcyi !\ rrze,lo\\·szy.tlcieno rosyjskie, nadal", tущ wptywo,n cba"!\kter wego b~dzle l.6dt. 
zalo:ienio, z kt6rego wysze<ll projekt, 111\- ргzешijаjllСУ. P"ojokt zalotenia banku ro- (-) Ok61nik minlsleryalny, . . u,bo1OiQtu.illCY 
zwnli§щу ill~<lneJl1. Nnsz I\I·tykul zwr6cil syj.kicgo \. Bel'lillio, celeJII rеgulО.llшiа izby sL:arbolVe do zawJadollllllllla gubel"IU
uwag~ w Petertburgu, prtedrllkowllly go rOI'usz~(} kursow}'cll papiel'~w I·o.yj llkicll, tor6w о ';'yducll pocbodzeoia ?l\grsoic?oego, 
ГОZШllitе рisщu, а "Nowosti" IVyslllPily ' lIIusi Ьус przeto ЩIZWI\ПУ QWЯllturпiсzуш. zajlUojl}cycb 8i~ handlem, lоЬ speloiaj,\cycll 
przeciwko uieucu ,. 1Oyczerpuj4Cl! роlошiJ(I}, Bsuk taki, gdyby powstul kiвJy~ rzeczywi. obowil\zki 9ubjekt6" w krajn tUlejszYJII, 
do kt6rtj nie <lali~OIY osjJlll1iojnego powu- ~cie nio miulby przed 60bl1 zlldaoia iOJlego 18klonil illtel·eso".IDYtl, ,Iu 8turl\ll о pozwo· 
до; zаZIlQсzуli6ПIУ оwszеш, lc "'rogiego (1·1 oi~ IIlt\jll innc l}J\u.ki berliuskiej ш6glьу , 1еоiо пn prowadzenie 111\odlu 19 Oesllrstwie 
8poII<IbieniB <11/\ Rosyi i finll'1S6w ro"yjsk"ll upra\yia6 pewllli specynJ'JO§(:, z wj~kszelll i Kr6lcstwie. Ponte1Oai jedoak ZПRczпа 
nielll!\ па gielrlzie ои zej, tom bardzioj, t-e lub шпiоjszеш po\.odzeuiell1, leoz po<lstawa i cz~§6 starlljllCycll si\) ZlIшаlо jest zOl\nq i 
gielda jost tylko РI'zеtlзtawiсiеlk!} knpitnlu jego i8tпiепi .. bylaby t~k~ вIlШ'. jak tnnl. lIio prowadzi obszerniejszych obrot6w Ьаll' 
l1ioDlieckiego, а ten kupitl\l jest bardzo (усЬ. Sztuczne IIInchinacye О jaltieb IIIGwi ' <lluwych, przeto pl'oAby icIJ, jak (Ionosi 
silnie ZlШоgUОWllllУ w papieracb гоsуjзkiоll., <lziennik rosyjeki, oie i6toiej1l "са1е 0111. Wursza .. skij Dlliewllik," nio Sl!. uwzgl<:. 

";'/cin·. l\l о. k w о. 9 k ... r.loi.. Pr ••• са/у ~y. 
tlzieu ubi(>glr pIUO •• to п .. targu totejuJln Оlро
,оЫ! 0 10 bar(lto ,!10СОВ, еео cukrlJ lЮUDIJtttу _it 
,. dn1t>m k_i.uJn\ ~1i1'J':k~ w Ifliejlcu Ipr2.l.:t1a\vauo 
w .. i ... ielkich part,aeb ро 410-.40. r.. ,100lo· 
Wt; tRT8Z 'р ' да"о 10,()('А) pUl16w ро 4, па kwie
оil:П n,aj 2б,ООС'I t1od6w ро 4.10} ua kwwuicll, rnaj, 
orRZ pald1.iernik, .L)·c!.ei~ (10 t"ur.) k 26,UOO pad6w 
ро 8.~1). Сс.о)' r"Ooad, trcJmojQ: eio Lшгtl,.о то
соо. &tllltr\e zlio cllclI: I l*rseua\\66 ио JB tJ. 111., 
ekutkiem Cl('~O w eprzcdo.i)' eztstkuwf'j саиу trcy. 
тапе '4 w)·.oko. Z Ul1iOlll J ~J8) kWletU1& 'ро
t.I_iewRn, jвat .. \y}zka .prs1D8jmu18j о 60 kor. 

IY!siel k •• citnwJI. Szl,ok Gбrn" 14 kwi.· 
t •• il. Citi,'78 r:tunki w~gl. k&mioQuego, dQ utyt. 
ku w butacb i falJrj'kacb, wr.uud1. .. ty uiekiol'l ty. 
we cainterelCJwao10 \У t\&oduiu uWegl.)'.,., "Qgiel 
kotto\\lj led,vie ie .t"rcs)·t оа uspokojeuio cwiO· 
k.lODCgO zupotrx.6bow&oia. T.kie ~9ill g"r.owlch 
i kOk8UW1"Cb tl)t1auo wigocj przllt1 tw IIJt.al1li. Lec& 
.1'11 w~g i ptomienn)'Qh ио ut)·tku aomow~go .т.
Jal j !'I&QzO ЬаrШiPJ. 1'01'.10/11 сео IIIQwlole Ri~ 
zщjепil. 

К aidy kto 0111 doswiadczeoie w 8pr1\wach gieldzie berli6skiHj, zatel1l bank lego то· 1 <lпiапе. Zreszt,. wsz)'scy otrzYlI1u 'f\cy рО· , 
еkооошiсzоуоЬ i fiПI1ПSОWУСЬ, шuвi uzna(\ dzaju nie шiаlЬу nic ао kгzуiоwапiа lub 11.1Oolenia wyjqtkowe, obowi'lzani а'1 do '"у- . 
bozzRsnd nо§6 owego twierdzenia, kt6re ,, ' regulowsoin. Z cat,. шusi- kupieni!\ §wil\dectw 1 gildyi. 
Hosyi bywa niestety CZtsto wy"falzanem i шу jedl\ak zastTze<lz si<i: przeciwko (-) Sprzedaz рrеmiбwеk па rafy. lп!еге· 
zLlaj<lujo wi а IlIiano\vicio t\vierdzellin, ocyi, jllkouy Jokn§ l1ieprzyjatn sujl\c)'11I si~ !" 8pгn"~ шiеszk"liсо.п Z,odzi, 
ie takie bIeuie berli6· Rosyi i pllpier6\v l'o!yjskiou па lIiecbaj sluty wiodoIII0§6, ie wnrszawsliie 

да ~i\1 Iу1l(о 1пЬ, <lzin/ .. looM DI"zej gi.ldy. щоiо, ie kantory weksl,ll'sltie z\vijajq lufe O[re-
JDО:Ш1ООUl. tak!\ lec~ to i6wek KIo 

, w poг~. z oicli 9 Jезzсzо, 
i §рiеwеш иkоwгооk6w. То пат pr~dzej. do s.k';1tku przyjd~ie,. te~o prawdo- : 11'0 zabrania colego {.UI!<lUSZU ро ZWШlеСIU 

bardzo dobn. zrobi... podob0l8 001 J88zcze 8&1111 Щ8 1018<1Z,. k }.! g<lyz b1Ja w П1е) cz~ Р1'ао,. гоЬо-
Dobra, kocbana .. iosna, okszala siV <10'6 Wszo, nowo~ci,. jest proj~kt ulworzenia Inikow. 

hojnl1 i dla nas, 16dzkicb lDiеszkабс6Wj przy· czas~wego. szpitala d~a ubI/l~anycb, przed-! Potr/lciwszy о pracv fubrycZD'I, korz,.. 
niosll\ паш kilks 1nol1ycll prezeDl6w. Naj. StaWIOl1Y JUz ~o zаt.Wlегdzеша 101~d~y. s,. , atalll ze spusobno~ci, nЬу przytoczyc jeden 
prz6d tedy, оtnУDlаЫI1l,. nowe, czy&ciutkie pew:ne da~e, ze proiokt ten. 8,,~lnl SIO I?r~- lIIa1,., ale charakterystyczoy szczeg61 zo 
,niasto, z uliсашi jak lu.terka - D8 planie <lze~ od IDОУСЬ _Iolu, dZI~kl stara~1(lnl'8prl\lI'ozdania, jakio oglosil za rok J885, 
"удапуш przez kьi~gагпi~ Fiscllera. Wole proJektod~wc6~ . . Zadnlok~ znpro\vl\<lzlloby 1 11:16 11' пу inspektol' f,\bryczlIl р. Michajlow. 
1..6d~ papierowl!, aoii.li rzеСZ}'l,i6Щ. Тат IDnle ,!уJ.lсzаше Ins~ytu.c~J <lobr~czynnycbl' M6wi/lc о pracy ша1оlеtоi<ib w gubel'IJiach 
widz~ РГZУ!lаjшпiеj naz\Yy ulic i polskie kt.6re З.О. oddawnl\. 16tDI'J" 10 ~l6st~ch. teJ ! OesRI'stw8, inspektor zaznaCZ8, ie {иЬгу
IJapisy па dОШI\СЬj шillstесzkо przedstllwia mlary 1 zamOZUO~CI со IJ6d~. Nadlll1?DI~III . k~nci stosowali si~ ",og610 dotc cllgtnie 
6i~ па papierze wcale symratyczoie. 'V rze· tvlko, ie. sk~ro w ~VаГЗZ,~Wlе Ubr8duj~ Ju:!l do j>1'zepis6w оапо§оусь, cbociai byly taHe 
czywistc~ci dzieje si~ nieco io"ozej. Ко- nad zаlоzеDlеш sxp1ta~ dla zWler.ztlt 1 go· wyj~tki. 1 rzecz szсzеgбlnаl Do w~'j4tk6w 
сЬыпа wio6na obdarzylll паз takze kurzem 8роду dla ohorych kO~I, t06 wlelkl СЕМ д~- ualeieli ci w1o.sllie {llbrykllDci, w kt6rycb 
роt~iоуш, kt6ry пsjшilszусЬ wraiefl ао- pr~wdy, аЬу \У X,?dZl znalazlr n~reszcl~ ojczyzoie dawno jui i~tnieje pra\\'o ograni. 
starcza п" ulicath sl~siadu.i4cyoh Ее sk1a· ople"~ obl4Une 18totr ludzJcie, 610.I·ot1 1 cz"j/lce pгac~ шаlоlеtпiсЬ, 11Iiaoowicie niem. 
da~i w~gl~ .. \\'lIrtoby (е uHce poprzenosic D1.сшо.wl.~tа przez IOl\tkl porzucone, ще т~. су i !\lIglicy. W swoirn czasie <lowiemy sj~ 
па 10пе mleJscll.... "'14? JUZ о ~ycb шаtkасu, ~t6reby t~kze zapewl1e, do jakich tet wniosk6\v po<l tyrn 

Plao minsta l.odzi, "уаапу nak1 .. <lem ао "at~gorYl ob~4kanycb zal1OZy6 olllozal~. wzgl~dem dosz1a inspekcya fl\bryczna w о. 

szkol, 
шiеjskiеj. 

.Pro..z~ орn: jmle о odpowГedt, -gdyf""o 
l'oz\vi/lzanie tej kwostyi ртозili lIlnie оЬу
\vatele Z J}:ozlic.h Rog6\T, 11 111 Пl ~a nicb 
wiele sушрstуi jeszczc z cza66w lilLТnuwa· 
10\.ycu. Маlll jej (е:! wiele dl1\ paratinn 
stагошiejskiсh \' l.o<lzi, wi~cej puwieJII: 
1111\11} 1118. nich wieJkie powaiauie ZI\ епес
gi\J, z j8.KI} 8tигnj,. . (} apl·a· 
"~ hudowy 1I0\vego 
ZЬЦ~О~'а(: ko~ci61 по\уу п .. щiеjsсu ~tarc
go-i W},tl'\VI1Ii \о (еJII postanowiel\iu. Dапо 
iш <10 IYyboro: budowal: koAci61 IDnioj ко
~~town1, lub tei zrlec si~ ротосу skarbuj 
zrzekli si~ <lz(esi\Jcill tyait;cy, ~yle lJ'Ji06 ko-
6ci61 oknzat,., cllOC.by go przy.zlo wzпiе§с 
wll\~o'lJni si!llllli. 'Vytrwalo§t godlln uzna
lIia,-Пliеjо\lУ I'IВd!iej~, ZG jedoakow4 b~dzil 
ai do sk06czenia dziekn. 

ksi~garoi Fiscberu, jest dobr,., а dol4cza- .Z w1e§cl, ~ Dl08zczeg61l1ym .zdro~oB~all1e kr~g\1 prz~.nyslowYDl w:lrszawsklln, z )lrty. 
j"c ао wydllwoiozego ruchu tej ksi~garJ}i m~a.ste, .n.adb.egly r61V~ocze.~~10 d"'IO 100~, lеgIО§Сlnшi ... ТуrnСZllsеш oio ulega wlltpli. ••• 
шар~ po .. iatu l6dzkiego, wykonвn~ nie· mlano~lc.le 1) о kuchDl. t8u~eJ, k~6г~.kОШI: wo~ci, ze z przepis6w ogr"nicznj/lcych prn- .. 
тПlе) staranuie, cb~tnio prz,.~a.iv, ie ksi~. tet oplek1 пад гоЬо.tПlkl1lПl ~wletUJIICY~l c~ ma1olotnich, nie 811 u паз .. adowoleDl fd- А teraz - оdl'ZUСШУ па вtтon~ .mleJsco"e 
garnla wydola dW1e rzcczy pozytecane. ld"c 1Okr6tce otworzy(: zarll1eтza, 2) о OtW&rCIU brykanci-po \vi~kszej cz~§ci ani tet l'obo.16prl\wy, аЬу па skrzydlach I!,YSll pod,.t~6-
w ~I.ad,., druga ksi\Jgarnia nak!adowa krz". k~sy oszcz~dno§ci (lIа niezamo:lny~b, w kt6- tnic)'-bez wyjlltku, z роwоdбw 1atw1cll do (10 К~аlruзowеgо gro~u, g<lzlo I«jilo~. B1~ 
ta 81V podo~no oko!o wydawolctwa ka1e~. I r~lby znalet~ шоglJ po~oc dorazoq w ~a· zгоzuшiепis. Natolllinst zl1dowolono Щ dzie. ostatD1e .przygot~wa01a до pogr2ebu зodое· 
darzn I6dzklego (оа kalendarza zwykle 81~ zle bezroboCla, СЬОl'ОЬУ 1 t. р. wypadko .. ci .oaj4 Ьоwiещ "i~cej CZI\SU do zаЬа,,')' go z naJzasluieuszycb. 
Z!\czyrJa), kt6r~ оыiа66 ~edz.ie с~nз wed!.ug lоио~ус~. ОЫе to i!lВtytuoy~ 1П0g~ .. ре· cd illl па zdrowie wydzie i до nau/{i, kt6~ . Pr.zea d!ugi , ~zerellt lat tnl,CiI па obcej 
роludшkа mleJscowe!t0, ше Ilpsklego, а .. о- woeJ mle~ze kогzуstше o<l(lzJnl!c па zdro· ,'n <lорnшоiе iщ do lepsfegn zal'obku, gd,. Zlе.IПJ,. §. р: J6zef Igna~y Kr8~aowsl<i w 
formowac паз beJz1e ]10 polsku, со Jest "О9ШП 111l8sta. kt6rego ludoo§cl cze~c trze· pO(lr"81\I!. Z tego wynikn io dzieci 1v tej dnlu JUt.t"zеjSЧ.1\ OIItatnl'l .odbvdz~e 1O~dl'6w-
rzoczq sluszn, i 8pra1Oiedliw,:. cil1 stano~iq "arstwy robotnicze: . s]lrllwio okl1zuj4 najwi~cej' rozSf\dku... k~, !\:ieby 8JЮ.СZ,.t 10 groble zasluio.nycb DIL 

Do szeregu oblecanek kW1eto1O\\'ych, о Оdоо§ше do k081 oszcz~dno§cl, падlOl0' G 1 .. . t дl д' . S~Blce. РОl1l0~" go пn InleJ8c<! WlеС2шеgо 
kt6rycb bylB 100wa w jedoym z poprze- niam jeszcze, ze byloby dobrte, gdyby . 1/ J~\ ies ,J10\Va о ?auce .а ~leC1, spoczynko wiorno .i koch~jl!ce. ГQюiопа ro
dnich felieloD6 ... dodac naleiy projeklowa- zwr6cily 8iIJ до niej kapita1y pklad&ne w шес '1111' е "~I Df j~dzli zwr6C16 81\1. <10 dnk6w. z; oerceJlllcl1 zrosla Sl~ katda 1'I\~1 
11" рпеz рапа Szefnera lini\j tra/nwajo1O' niekt6r,ch "kraokenkasacb," w tych шiа- IIBu

t
cZYC!e 1 . ~z §' u cwyc I Z zapyt l1lllo/O jego, gdyz Ьуl П8ID~ wzorem jll'acowito§ci i 

1.6d~.Ruloo, p~zez Zgierz, Ozork6w, l.~- nowicie, g?Zle za pieni4dze fUl1du8zowe le. паз ~PU!I!C~J. T~ CI: \ wytrwaniB .. '" /llpii: . nio u.шiа.1 w. IwyciQ
cZlc~. Тгашwаjе 16dzk1e, gdyby zebra{: о cz4 сЬогу lD\vcntarz fBbryczny, albo 11' tych . Czy l,tDleJe J8kl озоЬпу, aekretny prze- slwo dobreJ spraw1 1 w 1I1110SI~I'dzlG Boio, 
nicb wsz~stko <пап.е i sl~sz.Qne ~д p.i\Jciu nare6z~ie,.gd~ie pieni,dze ulalnillj~ si~ bl!dt pIS, "~ 100СУ kt61'~go bykob, woloo роЫе- " wil\!f\ gorl!CI! zagl'"lCwa!, uшу~lсш potez
czy szeAclu I&t, mll.lyby JDZ swoJ' liter~- w CZ&aIO 18tШ6011\ "n8У, blldz tez ро zwi. ra6. Wplso\ve. czy tez "atrs/IIentowc" ро dwa оrш 1. <luсhеш с .• , tY/ll prowadzll przez ty. 
ture; 011 papierze ро uWBj" si!; do~6 вауЬ· ni~ciu takowej. Zdarzylo si\j bowie.n iZ ро rubIe од dZlecka? Сlе dwa pokolenlU. 
ko, _ песzуwiвю'сi - nadzwyczaj leoiwo. zwini~ciu jakiej§ knsy cborycb, pie~if\dze Rozpytywalelu siIJ о (о \1 ludzi rozmei- Oddajmy czeA6 zmal·lell1u... ОЬу lekk~ 
'Vobec braku dogodoej komuoill:acyi tak uciekly do казу wlшiсiеla fabrJki, па ra. t1ch, с; jedook znnjl} tylko z1Oyk1e prze- byla UlO zieluia, dla kt6rej praco"nl Ье. 
w oli~§cie. j'.'k i р!' za щiutеm,. zw.laszcza chunek "ci~ikicll czas6w" zapewoe. Prz1- pisy szkolne, w kt6ryeh nie/na wzmiankl wytcunieoia! 
do Zg.orza 1 daleJ! оЬа przed81~bl.ers~w!1' pn&6m)' naw~t, ie fab;ykant Ее 8-1~b {un., о ,,atramento1O~IU." Ojco19ie ,a~ powia<1ajll, 
раоа .коsеоЫuша 1 рапа Szefl1era, ZJaWlaJ" duu6w "n0811 odsetkl nu rzecz о_е) kasy, ie prawo ObOW11}zuje IСЬ tylko ао plaoenia 

Sar",a tiI и8. 

w 

I 

• 

II 
• 

winy pow ... chnJ lrartol niemieckich f.br) knntów I 
ielu,. waleowanego, mial urzc1:lwietoió liV jut w 
'''I1l1lOh łJgodoi.cb. Jlk" OInO, eho,hi pr.). 
tern o pol,cr.6uio ,ie nl,skich, relilko·",e tfallkieh 
i poładDiowo-oietnieckluh wył.w6re6w il·IRla. Tak 
;'0 prumylł górfliC~1, wedłag wiarogl.MJII)ch infor
macyj, jeJl;t na CUI dł .. bz1 bardso dohr ulro .. 
c.1niooy, ehoei.t byó rów,id mote ił ZOli "f Dl· 

.tr6j targów ftmer!~8ń.kjch i n.kuckich wJwI6raó 
hedJ:ie clQglc uaci,k n .. uI»?I"hienie targu. Oboi
ź?oic dflkL'ull\ hauku anglel.kiego Ił :io/" 0& ~l/l 
mo wywarło ładnego wpł1wU na giełdV tauj.Zlł, 
cbe.oiat w p!')'wato}m rochu weklloW'jm dllwal. 
lig Eauwai]Ó u&lłlwlclajOA. ob6tołó pieul,:d'J, ta • 
ie c1,.,"ooto ł r)watne zeu.lo dziś Dft 11/ , 'l •. 

Giełda. P. \. ro "u r \1, I S kwtetoi. N. gie' 
dzio tott"jat.ej panowallIL dl)' ci.s. prtedświ'lt.eet.oa. 
Obroty w,oklr lig leniwo i oiecbetniu. Kuny pa.. 
pierów państwowych i hypoteCIDlcb U"jnlOlfj~Zf'j 
uie doznaly zmiany. 'Vi~klr.~ akOJj baukowJeh 
ucierpiała z P"yczyor realiuoyj n.iloych. tJrJwIl ' 
tno hauulo\to '~lZły Da 986 n., dl'kontowo na 
160 rl., ,"jcdl~Darodu"e 4" <&66 rI.J rOI.j.kie dl. 
handlu ,agraniclnego na S16 1/2 rl. AkCJAmi hao 
k6w zicnakicb mail) ohr.uDo, lecz kUllr icb trr.y
mAły siO mocno. Z akojj tow.rzr.h, uUelpieeteń 
od ogOilio duhrr popyt D\ia)r "peł.erauur.k16h po 
416 n" akc),e tow.rIJ.twa "ROty"ł' po 828 n. 
Z okoJj kolejoJt')'ch w ." .... ym popycie "'" ~yrko 
rrlJi6.kie po 102 102'/. n. i c"Jcynlki. po 
142'/. rI 

lY!9itl.~L O n tl)". 14 kwi.tni •. Auko!o. U. po
lo1>ieulu mocno, cpny l1i~zmieuiooe. 

BtJlcelna. L i T O r l) o o l, 14 kwietnia. .No· 
towania ar1-łtł. Opl.nd ~1 ordinAry 61/11, Uplaud 
low middl/Ug "'1 .. , Uplanu middling 611/~" Orleo.1 
go<xl ordiuary 6'{", (h'leAIII .ow midd Ing O',., 
Orlcan. miudling 6'/., Orloalłs miel ling (atr 
61/u, Cena faIT 6'1" Ceara ,~ad f .. ir '6'/_, l.łeroam 
f .. il" 6 11/1ł , l'erf)am g~ fair 61f.h" .BaJli ... fair --t 

Maceio tajr 61,. Mara.o.ham (BIl" 61J". ~1pti"o 
hrown fair 6 /t. Lupti." browu gOOil fo.r 7'/" 
Eęyptian Lrow" IlODU j'/., Ęgrl.Lilill wh:ł.t"' faIr 
[)I'/ .. , &llH.itw wLite good fair 6 1/" l<:r(1pU .. n 
wh.to 4000 6'1" M. G. Dr"uch gOOtl lIo,n.! M. G. 
Bl"oftch dns no~n .• Dhollorftb. rair Stil ... l}J;&ollerah 
good foir 4'/.. I>nolleran pd 4

'
/ .. , Oboll.rob Out 

D,lOoml"&\yutte. fAir 8"1 .. , Oomra\Y'otłe3 ,00<1 (air "/" 
OOmruwuŁlle good 4'/11' Oumr~wut('t' tln~ 6, ~ci ndo 
good lAjr 9, &'"(\01 gootl r~ir 8, Bcogal Il00<1 6'/ .. 

: 

Przemyst, Ilalldel i Komuoikacye. 
padki, że gielda i kapital prywatny dane· 
go kraju, z przyczyn politycznych uozują 
tak gł~bok,. ni.cll~ć ku innemn kr!ljo. 

W.raza-. b wl, któr go p pi er prz In 7:Ą piły, t 
~- : ran;' akcyoDa •• taraj'ł aię tych p pi er w zbyć. rzJ' 

ryosz • towarzJstwa ub<'Z' ladem tego je t zach ani i IIgł 
placzell od ie si~ dnia 3 ma· I . d 'kł 
Ja o gzinie 2 zg em UOlyl po en z I a(1 a g ń· 

Nowe lo,car:IJ two OkrIJjl/ł. "Warna _ .kich i pÓ!Diej. To z wik/aoie podrl\' ło 
.kij dni .t< do iadoje I, :te "łl\ściciele do go topolll uczucia oarodo . 
browaru pod firm" "W. Kijok i Bp." _ ków, że pozb li i oni p iod Dych 
raj" ię o ponolenie n z łoi ie "Towa.. pierów ro yj icu, ol ba c n et 
n1 wa. akcyjn o brow ru W. Kijok i ~p.. tr tr, ponic ione pr~y Ip Z Ż •• ko i n. 
w celu rozwilli~ci.a przedsiębioratwB. Roz. szybkiej obniżki kursów. \V6wczas to I iem. 
wój ten z I 'e6 ~zi. 11 w"l'obil prÓC"t cy, jak Pll;' zecbnic wiadomo, przlj~ry cu~-

. . .• . tnie wielkie ullly j) pi ró.. n kich i 
plwa Jes'toze porteru, OCWl, ,rotuiy i In· ~omilllo wszelkicb zaburzeń politycznycu, 
nycb produktów zo zboża, oraz na przygo· I 
towywoniu paszy dla bytlla z odpadków, tóre pó~oiej naqtllpi y, pomimo wrogiej 

po. lawy jaklł przybrala względclII Nlemieo 
ot~zymywanych przy wspolUlliauej faurrka. prnsa Itaroros1jskll i paQslllwistyczoB, po. 

cY;'abI"IJkft obu/J:ia mec/umicznego p. 'few- ",iIIlo pożarowaoia godn~j polityki ekono· 
lera, puszczonq b~zie w I ucb dopiero 1/0 miczn~j rosyjskiej, która wszystkich sił 

d uiywa, celem zerwania gwaltownego p6jni 
sprowa zeniu UJajstrów lIiemieckicb, obe· ekonomieznm J'aka tllczyłll dotyehens Ro. 
znanych z fllbrykscy'ł maszynowego obu· -, 
wia. Robotuicy WIlrt1wil1jll się tymczlI elll 1ę z Niemcami - elalUieai kapital pry
w obsluge przyrz'ltlów. .Fabryka zaopa- watny z jakn8jwi~kszl\ konsokweucy'ł lrzy
trzon'l zo.tału w ma'zyny pozostałe po ta. ma lJllpierv rosyjskie, hodllce w jego posia. 
kiejie fabryce zwilli~tej w Koninie, należ,,- daniu. Nl\wet l'ólurz~olVe ostlzl?Żenia, 
cej do p. Polltkiewicza. które pojawiały sie ot! czasu do czasu i 

wskuywllly niebezpieczeństwo., na jalrie 
Cell!1 /'ulU'u podskoczyły. Z.. knUliefl lUogło narazić kapitał krajowy posiadanie 

IIIlIczki płacono ouc/(d:1j 2.70 1"11., za ka- tl1k ogromnycu sum ł>apier6w rosyjskich
mień rafinady do 3 II. W sprl.edaty det • wywieraly tylko bardzo krótkotrwalu wrl\. 
Iicznl!j płaC'l obecnie za funt cukru 14 ko· żeoie. Ka.'l.dy kto zna eto unki, moto o 
piejek. tem pouczyć "Nowosti,· ;,e wldnio zaufa· 

Nr. 84 

będzio jedynie odblaskiem poważnycu za· 
wikłań polity nycb "om! zy i 
i którycb unikn"ó pragD'ł S7.czcne 

t szczerzej w kaidY'1I razie nit 
ROSI ,gdzie i tniaje partya usiłujlIca wzbu· 
dzić iena iść przeciwko Niemcom i ni -

o w spo 1b ~ lo ani, plny. 
ProIIukcya soli w Rosyi. Opró-z cukrowni 
kiu zaklady iolne w Rosyi cierpi, z p'1y· 

cnny nadmiernego wytwarzauia. PotIcz a 
dawniej zn&CaJlll cz~ść zapotrzebo a· 
o i pokrywAĆ musiał przywóz z ~Jagr • 

nicy, od cZJI~n 1.Dlesieoin podatku od oli 
(18 I) zakłady solne" Krymio i guber. 
ni astrahań kicj powi~kszyl, tak t1aleco 
swojll protlukcn, że takowa przewy"szyla 
znacznie potrzeby i llust,.pil zDaczny spa· 
dek cen. W porQwDaniu z przecięto .. ce
nił z lat l877-ł880, zmniejs;:on'ł lIlIwet o 
wysokolić ceDa sol i krJIIl9kiej w 
roku bylll niższ/} o całe 76%. W in-
nych guberniach ~ adek ceny byl muiej 
znaczny, zaw z ak wyoo ił cou!lj1nnlej 
33"10. 

Nowe prztdsi@bierstwo niemieckie w Rosyi. 
• Pet. Herold· pi szo: W P~tersbllrgll ba· 
wi obecoie przedstawiciel kapitalistów uer. 
liiiskich. klól'zy zau\ierzaj:} założyć tu na 
miejscu i IV innych miastach portowycb ro
syjskich, $kłady towarów z wytlawaniem 
warrantów. Zulożyciele chc,. utlvol'zyiJ to
warzystwo akcyjne. 

Przewóz bawełny amel'ylca6skiej po dro
dze żelaznej łotoIVo-sewasto»olskiej w Cill
gu dw6ch ostatltich lat wynió;l okdło 400 
tlsi~cy pudów. 

Kronika Łódzka. 
!lengil Ono 4, lmll" Ur good lair ~'/ .. ", .. tern 
100(1 fa.ir., We.tero 100<1 4)/., l'eru rouah f: ir 
0'/ .. , Peru ""ugh goou rair 0'/", Peru rouall goou 
OSI., 1"orll amOOlh fair 6 11 /1ł1 Peru Imuot.h good r"ir 
6111151 Peru model". rong!1 fair 61S/u, Peru mullrtr 
rough goou (air C·/tll Port, Jnoder. rouch good 
V'I . 

• O"uxlrua.. 11 a v l' e, J8 kwietuiA. eprt daDo 
3080 hrl. Bartlto urdrnu)jna tou~.inn. (,1.60, &6r· 
l'I2.a 1;6.00, Geol'gia dohr ... Qrd)l1u),Jnn 68.60, ord!· 
fl1lT)jUR G7.00, na kw. 67.10, Ul. maj oz.·lp. 
0760, n .. ier.·w .... paf_ &8.80, 11& 1i.1. G6.~O. OOl\1r. 
dc.,hn oru)'nnryjuI\ 63.(,0, Brllt'ch dobra or(lynl\~ 
ryju", li7.tIO. 

O papierach rosyjskich czytamy w oorli6· nio i poważullio oka~ywnne dotychczas r24' 
skiOl "Boer en courierr.e": Artykuł wy- dowi rosyjskiemu 1.0 strooy kapitalistów 
chotlz'łcej 'IW Peter burgu gazety "Nowo· niOlnieckielJ, tworzy bezpiec~hll podstaw\: 
sli" dllł lIaOl po,.ód do olUówiellia rozwoju dl ro yjskiego kredJLu pailstwowego za 
kursowego waluty ro yj kiej i papier6\f ro· granicll. Giełda ucrlii,sKa jes4 w zakie 
syj.kich na giettlzio b~r1i6 lUoj. thzeta przed tlL\fleielk 'k kapitalu niemieckie~o i 
petersburska - niewieUlY, CiJ %upełoie ea· nigdy długo istnieć ni& mote przPcluo§Ć 
modzieluio, czy też id'lo za pobudkll 7. in. pomiędzy kapital III prywatnym a giełdll. (-) S,d zjazdowy. • Wars'z. Dniewnik" 
nej stroCy - wy.tqpil" z projektem zało· Oll\,ilowo IIIo:1e ~ieldlł wpływać na poru. piaze, iż "obec obszaru teryooryum Igo o· 
żonla w Berlinie filii rosyjskieg uanku aze llill kutsowe, lecz zwykle kiel'uje oiq łn'llgu zjaztlu ~tiów pokoju w gub. piotl" 
plill twa, a guyby t'J było niolDożliwclll, sa. kapitał prywatuy. Szczególniej ze wzgltrlu kowskiej i 7.0acw('gij 1I11gl'01lllldzenia ~pYR", 
motlzielnego hallku ro YJ kiego, pewllego lIa pal>iory rosyj8kie t.lk wluśnio \lIlaIti siO wchod.ZIIC!cb d.o t~oż zj.a'l.du, lUinilteryuUl 
rodzaju "banku iuterw~lIcyjuogo," celom rzecz. Chwilowo niepoUlyślne ukladunle sllrawledb,,:,olicl proJektuJO ut1l'0l'%y6 w gub. 
regulowania poruszo6 kursowych waluty ro- eill naszycb stosunk6w z ROSYII, giełda plolr~owskll!J trzeci okręg. zjazdu. sędziów 
syjskiej i wogóle papierów ro yjskich ua zdyskontowała, lecz stałoŚĆ z jak/ł kapitał l1~k.oJu. .Ok ręg . t~n m" ObJl\6 powIat>: lótlz. 
giełdzie berlińskiej. Wykazaliśmy b zcelo· pry\\"l\tny zacholY)'lYat posiadnne papiery ki l. laskJ,. a IIlIe.rsCCll\ pobytu I"du zJllzdo· 
WOŚć ta.kiej illstytucyi a przeclewszy,tkiem rosyjskie, nadalll- tym wpływom chal'akter wego będZie Ł6dt. 
~ałożenio, z którego wyszetll projekt, 1I1l- przomijajllcy. Projokt założenia banku ro- (-) Okólnik minlsleryalny, . . u,bowiIlZUJ'lCY 
zwnliśmy "1~t1nelU. Nasz nl'~ykul zwrócil syj.kicgo w Bel'liuio, celem regulowania izby sL:ubowe do znwladamu\ńla guberllu
uwagę w Petershurgu, prtedrukowllly go POI'uszefi kursowych papiel'ów ro.yjskich, torów o "yduch pocbodzenia zagranicznego, 
rozmaite pismu, a "Nowosti" "ystą.pily l ruusi być przeto nazwl\ny aWHllturniczym. zaJmnjl}cycb si~ handlem, lub spełniaj,\cych 
przeciwko uieuIU ,. wyczerpuj"cą [lolelllil't}, Bauk taki, gdyby powstuł kieJy~ rzeczywi. obowillzki 9ubjektó,. w kraju tutejszym, 
do którtj nie t1aliśmy oajlll\liojszcgo powo- licie nio IHiałby przed soblł zadaoia iOllego I sklonił intereso\Vllnych rio starali o p01.wo· 
dUj zaznaczyliśmy oW8XeOl, le wrogiego (1·1 nił IUnjll inne Imuki berliuskiej móglby Ilenie na prowadzenie hllndlu " Oesarstwie 
apolWbienia t1la Rosyi i finansów rosyjski.\h uprawiać pewllti specyalność. z wi~kszem i Królestwie. PonIeważ jednak znaczna 
niema na giellJzio na zej, tem bardziej, te lub lIIniejszem powodzeniem, lecz potlstawn i część starajllCych si~ zamało jest znan'ł i 
giełda jelt tylko pl'zeililtswicielkl} kapitału jego istnieni .. by/aby bkll samlł jak tam. nil! prowadzi obszerniejszych obrotów bali' 
nieulieckiego, a ten kapitał jest bardzo tycb. Sztuozne machinaoye O jakich mGwi ' t1luwych, przeto proŚby ich, jak donosi 
silnie zllllnguowally w papierach rosyjskioh., t1ziennik rosyjski, nie istniejlł wcale nil I. Wurszawskij Dniewnik," nie są. uwzgl,:. 
Każdy kto DlII doświadczenie w sprawach gieldzie berli6skiHj, zatem bank tego ro· 1 t1niane. Zreszt,. wszyscy otrzymu 'I\cy po· , 
ekonomicznyoh i finl1nsowycb, musi uzna(\ dZ8ju nie mialby nic do krzyżowaoia lub I zwolenia wyj'łtkowe, obowilIzani S" do wy- . 

(.""kin·. iII o. kw" 9 kwretni.. Pn •• cal, ~y. 
tldeu ubi(>głr pauowato n. targu totejuJIn u.po
IOUit n le bard tO 'flOOOft, ceu cukrlJ 1'>()4JoIJttły lit 
,. dniem kaiUlm ~1ł1'J':k~ w lfIiejlcu .pncllawauo 
w ni • .,ielkich partlaeb po 410-.40. r.. <101Ł,· 
we tRYl' Ip r dftno 10,OnO pUl16w po 4, na kwie
oitll maj 25,OOC'I t1od6w po 4.10, ua kwicuiclI, rnftj, 
oraz p ... ld1.iernik, .tyC!.ei~ do t,dJTj k 26,000 padów 
po 8.~u. Ceny rf\Onad, trcJmaj'l eio lmnlr.o mo
cno. &tlnt'Tle nia clielł I I'UeUł'\\6Ó uo J8 tj. III., 
skutkiem Cl(,~O w .pncdo.iy eZłstkowł'j eour trzy· 
maDe "ł wysoko. Z uniou, J ~J8) kwietula 'po
dsiewani j88t J.\Y}zka .pn1Dajmu18j O 60 kor. 

lY!sj,1 k ... itnwl/. S.lłlk Górn1, 14 kwi.· 
tldl. Citil.78 r:tunki w~gla kamionnego, dQ utyto 
ku w butach i fa\.lrj'kacb, wr.lJud1.l.ły uiekiocłl ty. 
wo tainterelowamo w tlgoduiu uhieglpll. "ogiel 
kotłOWi ledwie ie ,t',rcsj·t UB uspokojt)Uio zwiO· 
kUODCgO zupotrl.abowaoia. Tllkie ~9iłt gazowych 
i kOkaowI'ćh tl)t1auo wigoej przlIll iw ttJt.ami. Lec& 
.1.11 w~g i ptomienn)·.h uo utytku aomow~go zma
Jal j !'I&OlO lJarwiPJ. Poanom cen lIIowlolo Ri~ 
zmienit 

bozzasad ność owego twierdzenia., które w ' regulowania. Z cal,. musi- kupienia §wiadectw I gildyi. 
Hosyi byWA niestety OZtsto wygla.zanem i my jednak za.stnetlz sill przeoiwko (-) Sprzedaż premiówek na rafy. Intero· 
znajduje wi a .uiaDowicio twierdzenia, acyi, jakoby Jukaś nieprzyjatń sujllcym sill t'ł epraw'ł mieszkaticolU Łodzi, 
że takie blellie berliń· Rosyi i Pllpierów I"o!yjskiou na niechaj sluty wiadolllośĆ, że warszaWSKie 

da ~ię tyUlo lub, t1ział"loość nllszej giełdy. lI\oio, że kantory wekshl\'sltie zwijaj'ł lufe orre-
możliwo",. taka lec7. to iówek Kto 

, w por~. z nich 9 Jeszcze, 
i śpiewem Hkowronków. To naru pr~dzej. do s.k';1tku przyjd~ie,. te~o prawdo- : 100 zabrania calego {.ul!duszu po ZWlnJeCIU 

bardzo dobn. zrobi... podobDl8 oni Jeszcze sallll Ole WI8dz'ł. k y! gdyż byJa w Olej cz~ pl'aoy robo-
Dobra, kocbaoa wiosna, okaula sif~ dość WlLŻnlł nowości,. jest projąkt utworzenia tników. 

hojolł i dll\ nas, 16dzkich mieszka6cówj przy· czas~węgo. szpitala d~a obłll~anycb, przed-I Potrllciwszy o prac~ fabryczną, korzy. 
nioslll nam kilka ładnych prezeDtów. Naj. stawiony JUŻ ~o zat.wlerdzeDla wł~d~y. S,. , atalii ze sposobności, oby przytoczyć jeden 
przód tedy, oŁnJDlalilimy nowe, czyściutkie pew:ne da~e, ze prolekt ten. 8,,~IDI SIO I?r~- lIIały, ale charakterystyczny szczegół ze 
miasto, z ulicami jak lu.terka - na planie dze~ od mnych wielu, dZięki stara~I(IDllaprnwoldania, jakie ogłosił za rok J885, 
wydanym przez bi~garnię Fischera. Wole proJektod~wcó~ . . Zadalek~ znprolvl\t1zlloby Iglówny inspektol' fl\bryczlIl p. Michajłow. 
l..ód~ papierową, aniżeli rzeczywistą. Tam mnie ,!yl!czatlle ms~ytu.c~J t1obr~czynnyobl' MówilIc o pracy llIaloletnicłJ w gubel'lliach 
widz~ przY!lajmniej nazwy ulic i polskie kt.óre J.uz oddllwnll. utoleJ'ł w ~Iast~ch. tllJ ! OesRrstwa, inspektor zaznacza, źe fabry
!lapisy Da domacbj miasteczko przedstawia miary I zamożnoścI co Łód~. Nadml?DI~lII . hnci stosowali się ",og6le dotć chgtnie 
się na papierze wcale symratyczllie. Wrze· tvlko, że. sk~ro w ~Varsz'lwle obraduJ~ Ju:!ldo 1>I'zepisów odnośnych, cbociaż były tokże 
czywistosci dzieje si~ nieco in/lczej. Ko- nad załozeDlem s,plta~ dla zWler.ztlt l go· wyjątki. I rzecz szczeg61nal Do w~'j4tków 
chuna wiosna obdarzyla nas także kurzem spody dla chorych kO~I, toó Wielki czas d~- uftleieli ci właśnie {llbrykłlDci, w którycb 
pot~inym, który najmilszycb wrażeń do- pr~wdy, aby w Ł?dzl znalazł! n~reszCl~ ojczyzoie dawno już iątnieje prawo ograni. 
starcza nu ulicach sllsiadu.i4cych ze akla· opIekę obł4kAne litoty ludzkie, 6le.l'oty I czajlIce pracę małoletnicb, J1liaoowicie niem. 
da~i węgl~ .. \\'artoby te ulice poprzenosić D1.cmo.wl.ęta przez lOatkl porzucone, Ole m~. cy i anglicy. W swoiru czasie t10wiemy sj~ 
Da lone mIeJsca.... W14? JUz o ~ych matkacu, ~tóreby t~kze zapewne, do jakich tet wniosków pod tym 

Plao miasta Łodzi, wydany nakllldem do "at~goryl ob~4kanych zahozyo nalezal~. względem doszła inspekcya r"brrczna w o. 

szkot 
miejskięj. 

.PrruZf,l npn: jmle o odpo"redt, -gdył'"o 
rozwillzllOio tej kwestyi prosili mnie oby
watele z 1}:oźlic.h Rog611, II Ul Dl ~a nich 
wiele sympatyi jeszcze z czasów kornowa· 
łowych. Mnm jej teź wiele dla parafian 
staro wiejskich IV Łotlzi, wi~cej powiem: 
mAlI1 dla nich wielkie poważanie za ener
gill, z jakI} 8tKmj'ł . 6 epl'a· 
w~ hudowy nowego 
zbu~ować kości61 nowy uu miejscu ~turc
go-i wytrwali IV tem postanowieniu. Dano 
im t10 Ivyboro: budować kościół mniej ko
~~town1, lub tei zuee si~ pomocy skarbUj 
zrzekli sill dzlesillciu tysll;cy, ~yle mieó ko-
6ciół okazatt, chOćby go przy.zło wznieść 
wluDami siłami. Wytrwalośt godna uzna
nia,-miejlllY l'Iad!iej~, ŻO jednakow" b~dzil 
ai do skończenia dziełn. 

księgarni Fiscbero, jest dobry, a dol"cza- .Z WIeŚCI, ~ D108zczególnym .zdro~os~ałl1e kręgu prz~myslowyDl warszawskim, z przy. 
jllo do wydllwniozego ruchu tej księgarni ru~asts, .n.adbległy r6w~ocze.ś~le dll'le Inn~, legło§cmmi ... Tymczasem nie ulega wlltJlli. ••• 
map~ powiatu lódzkiego, wykonaDIł nie· mlano~lc:e l) o kuebru. tau~eJ, k~órlł.koml: wości, że z przepis6w ogrnniczajllcych prn- .. 
mmeJ staranuie, ch~tnie przy~a.ie, że księ· tet opiekI nad roboiDlkaml 1i"'letUJllcy~1 cę małoletnich, nie Sił u nas .. adowolem rd- A teraz - odl'zućllly na stTon~ .mleJscowe 
garma wydoła dWl8 rzeczy pozyteczn8. Idąc wkrótce otworzyć zanuerza. 2) o otwarCIu brykanci-po wi~kszej cz~ści ani tet l"obo./sprawy, aby na skrzydłach I!,yśh pod,.t~6-
w lil.ady, druga ksillgarnia nak!adowa krz,. k~sy oszczędności dla niezamożny~b, w kt6- tnicy-bez wyjtllku, z powodów łatwych do do K~alrusowego gro~u, gtlzlo I((lńo~. Sl~ 
ta 81~ podo~no około wydawnictwa kale~. I r~lby znalet~ moglJ po~oc dorazoq w ~a· zrozumienia. Natomiast zl1dowolone S/ł dzie. ostatDle .przygot~wama do pogrzebu Jedne· 
darza I6dzklego (od kalendarza zwykle 81ę zle bezrobOCIa, cUol·oby I t. p. wypadkow ci maj" bowiem willcej cznsu do zabawy go z naJzaałuieuszych. 
zaczyna), któr~ obliozać ~edz.ie c~as wed!.ug 10Ho~yc~. Obie te i!18tytuoy~ mogIł w pe· cd im na zdrowie wydzie i do nanki, któ~ . Pr.zez d!ugi , ijzereg lat tnlłCil na obcej 
połudmka mleJscowe!t0' Ole lipskiego, a .IU- wneJ mle~ze korzystnie odc1ztnł!ć na zdro· 1'Il t1opomoże im do lepsfego zarobku, gdy zle.ml,. Ii. P: Józef IgDaey Kra~aowsld " 
formować nas będZIe po polsku, co Jest w09tan 1I11asta. którego ludooścl cześć trze· podrosną. Z tego wynikn że dzieci 1V tej dnIU JUt.l"teJszym oąlatnltl .odb~le w~dl'ów-
rzecz'ł sluszn'ł i Iprawiedliw'ł:. cilł atano~i'ł warstwy robotnicze: . sprawie okazuj" najwięcej' rozSf\dku... kę, ażeby sro.cz,.t w groble zasluio.nych nIL 

Do szeregu obIecanek kWletmowych, o Odnośme do kasy oszcz~dnoścl, nadmlo, G I .. . t dl d. . S~alce. POIIIO~1l go no miejsce wleozuego 
których byla mOwa w jednym z popl"Ze- niam jeszcze, że byłoby dobne, gdyby . 1/ J~\ les ,llowa o !Iauce .a ~lecI, spoczynkI> wiorne .i kochające. ramiona ro
dnich felietonów. dodać należy projektowa- zwrócily siIJ do niej kapitały pkladane w Dlec liliI' e k~1 nf j~dzli zwrócIć SIIl. tło dnków. Z; IICrcemlch zrosla Sl~ katda ńlyśl 
11" przez pana. 8zefnera linilj tramwajow'ł niektórych "kra.nkenkasacb," w tych mia- nautzyc:e I . ~z ś. u owyc I z zapytal1 lelo jego, gdyż byl n81D~ wzorem pl'8cowitości i 
Ł6d~.Rulno, p~zez Zgierz, Ozorków, Ł~- nowicie, g?zle za pieni"dze funduszowe le. nas ępU!l!c~J. r~ CI: \ wytrwania .. '" 11tpić . nie u.mia.1 IV. IWycię
cZlc~. Tramwaje lódzkie, gdyby zebraó o cz" chory IDwentarz fabryczny, albo w tych . Czy IstnIeje Jaki osobny, sekretny prze- siwo dobrej sprawy I w IIl1łosl~rdZHI Boże, 
nich wsz~stko znan.e i 8ł~sz.alle ~d p.ięciu nare6z~ie,.gd~ie pieniJ&dze ulatnilljlł się bądt plS, n~ mocy kt61'~go byłoby wolno pobie- " wia!1ł gorącą zagrlcwał, ulDy~łem poleź
czy SZeśCIU lat, mll.lyby JUZ swoJ'ł literOl- w czule U1tDlenlll knsy, bą.dź teź po .wi. rao. wpisowe. czy tez "atramentowe" po dwa nr'" I. t1uchem c.zy tym prowadZił przez ty. 
turęj na papierze po uwaj" się dość szyb· ni~ciu takowej. Zdarzyło sili bowiem iż po ruble od dZiecka? Cle dwa pokolemu. 
ko, w neczywidości - nadzwyczaj leniwo. zwini~ciu jakiejś kasy chorych, pie~il\dze Rozpytywałem sill o to u ludzi rozmai- Oddajmy cześć zmaJ"lemu... Oby lekkIł 
Wobec brnku dogodnej komunikacyi tak uciekly do kasy .Iakiciela rabrJki, na ra. tych, ci jednak znajl} tylko zwykłe prze- byb mu zieluia, dla której pracował bez 
w Dli~ście. j'.'k i p!' za. miaatem,. z".łaszcza chunek "ciężkicb czasów" zapewne. Przy- pisy szkolne, w których nierna wzmianki wytcunienia! 
do Zgtorza I dalej! oba przed81~bl.ers~w!l' pnliómy naw~t, te fab;ykant ze ewy~b fun., o .,atramentow~Ill." Ojcowie zaś powiadaj", 
paoa .Koseobluma I pana Szefowa, zJawiaJ" dUGÓW W00811 odsetki nu rzeoz owej kasy, te prawo obowllłzuje Ich tylko do płacenia 

Sar1Tlat/ws. 

w 



Nr. 84 з J)zrnNNIK 1,ОD7ЖJ. 
"==================================================~~~=======---====================================== 
ша z оiешi jnkie racbuoki, niechie post&· podejrzIwa/ osoыI z оiш Ьod"ce, wreszcie 
r!\ i ur l,f;ulol\'n6 t kowe. )'znaczy/ Ш1grоd\) dla :w"lazcy i proai/ 

(-) К!иЬ welocypedysl6w. lliуtaшу!l' шiеj9СО_его proboszCZ& о ogl08zепiе о tem 

wuiosek, аЬу w rzvdzie biOl\Cyeh udzia' 
korporaeyj zашieici{: uoi_er,ytet J agie. 
J06aki. 

d\) w jеdоущ luu dгugiш kieruoku. UspO' 
80bienio uylo dzi§ niezdecydo .. ane, .. yoze· 
kuj'lC8, wahania kогз6w calkielCl niezDa· 
OZIJe, i"tel'e9y obrneal.y siO w gra'Jieach jllk 
оаjеiа§lIi.jзzусll. KorzystC1e \vrnienie zro· 

• \У аwШUI Doiewoiku": .Mioiateryum I .DlЬОПУ. 
apraw wewn~trzoych duia 11 (23) Inarca Ро 8k06czooeU1 kazaolu w Diedziel~ pod· 
."twierdzilo ustalV\) "f.6dzkiej{o to_апу· czas rezorekcyi, zgtoslla siO o~obi§eie 0"11 
6Lwa weloeypedyst6w.amator6 ... " Celem to· wlo§ciaoka i IVr~za ksi~zu Znlodowskie· 

Z рг •• у. Gozeta polsko drukuje obeenie 
tragedYQ w 6-ciu obrnzach, wierazem przez 
St. Kozlowskiego oaplsao", р. t .• E.terka." bilo dо"iезiвпiе "Politische Correspondeoz" 

z Petershurgn, о Nаjw)'iзzеш uznaniu "'у' 
ratoue01 d1a polityki rniDi tra Giersn" па· 
t001ia8t fle oddziala/a па usposobieoie wia· 
дomo§~ о 1I0\Vpj stUnliliODO\l'Oj poiyczce 
wewoetrznej ros)'jskicj. Poiyezki гозуjskiо 
ооtоwапо pl·1.eciQciowo tnk 8аll10 jak wezo· 
raj, ruhle IliесCl wy:!ej. Na gietdzie _Ьо· 
zowej pszenica trzy",,,/ .. si~ dosy~ щосоо, 
podcza8 gdy :i.yto stracilo 3/. D1. 

- II1U 1D&leziooe pieDi,dze. Kobiet. owa je.t 
i w okoliey we!oeypedyst6w·amato. biedulj, i dzi~ki ty1ko 11 .. ZшоdО!l'slriешu, 

16w, "Ьу <lopom6dz rо ... спеnlu si\) utycia kt6rI olnjllc dobry temat, pobu<lzil оЬес· 
!l'elocypedu, jako dogodorgo §rodlra loko· пусЬ w ko§ciele до placlU, - G. оdzузkа/ 

\У t, 111 tow rzy о urz,dza: <воЫоое pleni,.dze, а cbCl}c dotrzYlll86 о· 
mie§,cie - zebranin, 6wiczcl1l" i wy§cigi bietoicy, ofi"rolVal wie§niaczce zoa1e1nego 
о . 1Dfub Ь.<1увШЬ 111Ь ogrodzeni сЬ, 00 rubli i зо rubIi па reperacy~ orgaou. 

Еа tцlU (е !l'yci 1.1<1 i ,o,"twy bez KOD1u~lkujl\ powyzszy f .. kt, jako па· 
_а osol>n81O па kaidy raz pozwo· oczoy §wiadek, pr08z~ uрrzеjшiе sz,,00wn4 

w/adzy policyjoej. То· redakcy\) о zашiеszсzепiе go w lашасh 
"a'I'ZI8two 8k/adA '0 I ozlo.nk6r. z to11- 8weгo piвma, dl.. przestrogi, jak trzeua 

li ~Ieczywistyoh, do,iywotnicb i I,oooro· Ьу(: ostroioYI1l w przecbowyw8Uiu ci\)tko 
'r.h." • .apracowlloego grosza. lt4cz~ wyrazy pra 
(-) О kolei. .Petersburskija .iеdошо· wdziwego szacunku i powaiaoia. 11'. Z. 

1" dowi!ldujl} ie шiпistегуuш skarbu (-) Cwiczenia oddzial6w drugiego i 
rцown;je prl$pi.y 00 do .у. trzeeiego strazy ogoiowej, kt6re si~ Ulla/y 
JJywaoia рпет. rz"d dr6g t01aznycb. Do· OdЬу6 w niedziel~, nie prz1jdll do 8kutku. 

t} ЧРУ. i 01 i odbyw.lo i~ (-) Dtli w t ... tr18 Vlctoria .Czaroe дув, 
оа zasailzie clobrowo nej ugo,!y z "kcyooa. Ыу,· kOllledya w 4 aktach W. Sardou. 

i I'z,d "io korzy (аl z przyslugu. Jutro "Ukrniricy," obraz 10doIVY \у 4 uk· 
О1о prl1" z8D1iB"I alrcyj /1& zоlю- (асЬ Ее §рiеwашi i tаilеашi, os:>uty оа te· 

,za 'Ola sknrbu paii8twa do wyplaty ren· ш"tасh 1udnwych ртхе. :r.. KoAcie1eekiego, 
(1 w "узоkо§ci, odpowiadBj4cej dochodowi z n\Uzyk'l SLefana K,·zyszkow8kiego. 
zаllliепiаllуеh cyj. JeteJi indomoU t& TowarzY8two drllllllltycZ118 р. Puolll1ielV. 
jest prawdzi" , w ilU razie moie tQ шiе6 skiego 08iedla si~ оа lato w teatrzyku 
w!\zoe zoaczenie d1a rr~Y8MO§Ci kolei (в, .Belle-Vuo" w Warszawio i I'ozpoczuie le· 
bryczuo.l6dzkieJ, gdy ju:! од dnia 1 1ipclI tпi ве1.0П dгаlllаtеш ,v .. , Karczewskiego 
r. ~: •• ,d ша prawo j, wykopi6. р. t. "Lenn." 

iг-) statYllyka wypadllow z ludzwi па dro· 

I<:НОNП{А 

KRAJOWA J ZAGRANICZNA. 

gllclJ iеlЗZ111сll .. oиl'~Ыe Kr61eвtwn, "'У' 
kuzujз '" 1885 rok 88 wypadk6w. N8j. 
witc d IIJto ieh па "оl i w.rsza_sko·pe
torsuurskie) (45), nnjmoiej па iwangrodzko, 
dljbrowskiej (3). а drodze fabryczno.t6dz· - Warszawa. IVY8tU/DO hyg~JljrulIl. N .. 
kiej i 1I·lIrszawsko ·uy<lgoskiej uie uylo nui ple.cu wystawow)'lll zacz~to urzl\dza6 n1eje 
jidnllj:0 wlp1U1ku. i k10muy. Podczas .yata\vy b~d'l вг"/у 

(-) N8II8Ifalle. Srапоwпу pnnie reda· trzy orkiestry: straincka, wojskowlL i ,,10' 
k гxp~ \V intereвie .... zystkich tntejazycb 4cianska р. Naolyslowskiego. Pod kierun

k1ist6w, kt6ryw pr,edewsaystkin01 ."lе:!у kiem epecyali"t6" odbywac si~ b~<II. cwi· 
tetn, ieuy szosy Ьу/у-\, dоЬгуш st&uio, czeoia gimnastyczne, \у kt6ryc11 wezm,. u 

uRtzejonie pl'osilllY О zll'nieszczenie oastQ- dzial wycbowaney .zk61 publicznych i ocbl'OO 
р "Icej o~t>owi 1\1.1 па art,'kul Dadcs/any !l'arsl&wskicb. 
jII1Ц!! раПII J. Мю·kiсwiс1.П, а рошiеszсzо. Od(l~ialy rОЮ1/оleglе !I' вiшпаzуасh kln· 

IV Nr. 80 "Dzieonika '6dzltiego." \V IIr 8yczoycll .arszaw8kiego okr~gu uaukowego, 
~1kulo lущ drogn z :r.~czycy до Zgierza b~d .. od wakacyj w pewnej ilо'с! znie8ioue. 
zuab\!u 1'8Z\V"nOl "zupeioio dobr'l drogl}, Н. Projekt (ео podoie8iony juz Ьуl przed <1wo. 
teta1nie Ье? jednego miujsca, cl10cuy па lIIа 18ty. 
8tepQ <lIogiego, w kt6rc,"uy kora szosowa IJ'уstоюо 8tol'oiytnoiri otwartl\ b~<1zie 
byl .. przel'zni~t" kotami i t. u." jcszeze do k06ca k\vietnia. 

~tek i зоЬоto przucl 8wittaшi _i81· По dоnш /юdrZIUkOw przy szpita1u Dzie· 
IrnnocbellJi, szegelu tutej8zych eyklist6w od . ciljtkn Jсzuз " ei'lgu roku ubiegtego przy · 
bylo ~шkt pr~ea Sk,kil1lr". Gl6wno, j~to dzieci z O1iasta 286, z iooycll IlIiejsco· 
f..olviez, Kutno, :r.~uyc~, O~ork6w i п"ро· wo~ci 1,348; :tml1r/o zaA 394 dzieci. 

\>,·zoz Zgierz d() f,!Jdzl. Zoaletfi'my 1{рt/lJlIIШ ZygmU1/td. Rozpocz~to budow\) 
~cz.ywi szos~ wyl>orl1l} Il:!" do l~czycy; olbrzYUliego rusztowaoi!\ doko/n kolumny. 

droga stзwа/а 8i~ ooraz gor8z'1; Latarnie gatowe, kt6re przeszkadzkly uu· 
do Ozorkowa CIIОЕпа Ьу/о jeszcze dowie, zostaly wykopane i uSIJlli~te. 

tnko przejccb"f. Z Ozorlcowa <10 - W Кielcach powRt .. 1 projekt zawi"zn. 

Л'оwу dzi nllik. Р. J u1ian G6rowski о· 
trzYU1a' koncesyo па wydl1wnietwo no",ego 
pisma р. t .• Dzienoik infогшаеуjпу.· 

- Stypendyum dl. polek iщiеniа J. 1. 
Kraszew8kiego. Z Inieyatywy slucbaczy а· 
krн1emii przemystowo·tecboicznej w Krako· 
wie zbierac rozpocz~to sktndki Пl1 pOlllie. 
пiоп" fundaeYQ, z kt6rej odsetki шаj,. u· 
tworzyc 8tl1l" Z8рошоg~ dla polok, kS1.tat· 
счс}'сЬ 8i~ W wyiszyeb zaklndach Пllukо· 
wусЬ. 

ROZMAITOSCI. 

х Senior parYlkich autorow teatralnych, 
Henryk Dupin, ШПАГ' w и. 5 Ь. 111., liezllC 
bIisko 100 lat zycia. Do г. 1860'go nnpi. 
8аl Dupin clo 200 sztuk teatraloyob, z kt6. 
rych okoto 50 ciu до 8p6/ki ,е Scribe'nI, u 
kt6rego wdowy 8tOtowIII si\) do ostatnich 
chwil jej tycia. Dupill w ~6/ku najblii. 
8zych zll6jolllyeh tylko przyzoawal siO do 
8wojego wloku, pr1.ed oucYl11i '''' zaW8ze U· 
da"'81 l1I/odsze/{o .аЬу воЫе nio 8zkodzi6 
u dr. , ." Do 08tatoicll d'li iycia wyehodzil 
ваш м ulic~, nosi/ w dziurce od 8nrduta 
kwiatek i chQtnio pokazywnl znajomYIII, 
ii пiе potrzobujo 8i~ opioru6 'l!' IlIsc~. Goic· 
wal 8iO srouze па dzisiejszy gost pubIiozoo. 
Aci i dYI'pktor6lv leatralnycll, kt6rym cillgle 
.ieszoze posyla! r~kopisy, а kt6rzy l1ie ro
bili z nieh iadnego uiytku. 
Х Kwas salicylowy. Szkodliwy "ptyw 

kWRSU 8alicylowego па zdrowie Ilie jest 
jeszcze stauowczo dowiedzionym. KWllS 8а· 
licylowy зро"у\оапу ehociaiby nawet w lОа· 
Iycb Ivzgl~dnio ilo§ciacb, jcst wedlug je· 
doycb trueiznll, wed/ug ionyeb, dzia!auie 
jego jest podejrzanenl, )Jodczas gdy z dru. 
giej 8trony clo§\\'iadezeoill Щ, ludziaeh "У' 
kaznty, "о spoiywanie kwasu salioylowego 
ро '1. grama па dzien jest weale nieszko· 
dliwem, cboeia:lby powt"rzalo si~ przez C!t· 
le 1Diesi4ce. Mimo to, ро жnапуоЬ zaj. 
§ciach w Нa"aryi i w ParIzu zaj~to siQ 
zoowu pytaniem, ozy uiycie kwasu ваliеу. 
lo,,'pgo do pokarm6w 11111 Ьуб wzbrooiooem 
czy tei nie. Specyalna kOn1isyn utworzooa 
w tyn1 celu przez akadelllio щеdуеzn,. w 
Dreznie wydnla орiпiQ pI·zeciwn,. utywanio 
kwasu salicylowego. Nie wiadocno jedoak 
еву zaknz uiywaoia nust"pi gdyt browaroi· 
су i fabryk!\oci \vin wyst'lpili z cllergiczoylO 
rrote.te,u i dошаgаj'l si~ dok/adoiejszego 
zbadania calej sprawy. 

т Е l Е G R А М У_ 
ier'z: ilroga byla 1edwie <10 przeuycia - oia towarzystwa lekal'skiej{o, "а wz6r ta· 

do 3 cali grubo 1et .. ! kurz, dziury i kiejze instytucyi istniejljcej w :r.odzi. Peteflburg, 15 kwietoia. (Ag. р.). Ga· 
па ca/ej ~rodze, 8'oweO\ - drQga - W rztdzie srodk6w leka!skich, kt?ry~h zety pOdaj" willdошоАс, ie ргоjеktоwапеш 

0""0 ooS1.4ca nazw~ "szosy" przyw6z z Zal;ran!cy до р~пs.twа .roSYJskle- jeat jeszcze w bieiljoej p%wie roku оЫо. 
dla ironii. Dziеkоwаli§шу Bogu, go zostal wzbrOOIOIlY, znaJdu)1l 810 oa8to' '. • 

sio sko6cZj'ln· ta przestrzen lO~czlIC:n puj,C8 . 8pecyfiki: Pain.Expeller, Вiscuits tyc przywoiony tyton oplatlj celo" f8: 1 
i .drowl rzybyYiAIllY 113 glndklj ро Ollivier, Cigarettes lodipooes, 'J.'nшаr 10' kop. 30, eygara opta'" 3 rs. 20 kop., JRk 
wi~kSZE cz~§ci i оеzузzсzоп" szos~ zgier.· 'flle Cual1luard. Srodki (е uzolLoe r6wniei podwIzszy6 о 33 proceot akcyzo 
8k", \yiodl!rq, dn lJodzi. Z SZRCuokiem <а szkodHwe. . .. od dw6ch рiсгwзzусh gntuok6w tytuoiu 

Szesciu суkli~-tOw.:- !lp(oГ1lI1< .gtllшаzуqw 'Хе,'· przygotowywaoego wewn'ltrz Ceвarstwa. 
(-) Konkurencya. Pod tуш tytuteon рО· IJ/Щ/I. \Vkr6tce, Jak dОПОSI .Nowo)e Wr." . . 

~ndJ" J4 t .. I,lnl.. Wyk.. bloku p.nn". 
vr LJ.i,.acb fuoL "' ..... liogOvr). Calko .. it4 < .... '''а 
]6~87 (prEJb. 162.1\ nol, w o/,i.gu 24,(99 (ubylo 
26(л u.p"'y vr II"LQ" .. 24,136 (ubJ'lo 10]): portrol 
18,668 (obylo 29021; IAldo pryw.tne 2ЦО8 (ul"lo 
966,. ..Ido paпat"",,. в,«~ (obylo 1763); r • ..,r"a 
по! 13,9(" (p-оуЬ. Н8); ubozpi_.z_n,_ r .. dow_j14,(36 
(рnуЬ. ~26). 

PItJ!, 14 t.l.lnl.. 1Vrka. baoku pa<ist". ( .. 
tr.i ... 8.b (nnkO .. ). Gоt.бwk .... ]ooi. ],181,ЗОО (uЬуlо 
',2(0), w ,с_Ь,._ ],I(I,зоо (ol'ylo 2,3(0); porLFe! 
g/owuego Ьапо. i 6101 6$~,3OO (l1b,lo 14,900); ooly 
w obi_go 2,162.100 (ul>r'o .,900): prтwatny raohl1' 
о." Ыецо! 889,300 ( оЬу/о 18,100); .aldo pan'\ ..... 
WQ 190,7011 Iprsyb. 4,3(0); og61 , .. liccek 280.100 
(I1Ь110 1,3(0), odseL~i i dy,konto 7,704 (prsyb. 614). 

"I."bur" 14 k.felnl.. \V_kale о. l.tOucJуп 21'/" 
па Uanlburg 180. 11" Л'Оlterdаm 107, па Pal)"i 
22., '/, impery.I,9.23, ''''yj. рсет,о". poiyc, •• 
1-ej &mi.yi 262, tlk.~ 11 ет. 288, 'OIll.ka ро
"усоО. • roku 1878 1f){,'/" П ""iyo.k. vr.cbodoi. 
99'1,. 111 pot. Wlubodnia и9'/.; 6'" reut.a zloL. 
19~ 6'/. liaL1 z..t. ,iem.k. 101 С/" a~cy. ro5)·jok. 
wiel. D. 2. 278'/.. kolei kor,ko-kiiо ... ltiеJ 868, 
petenlIIu.ki bank flJlkoof.owl 760, warlr.aw, l(L 
Ь.п" dy.konto"r -, ro.yj.ki Ьап" dt. ba8dlu 
•• gr.816, pel.r.l>uroki Ь.пО mi~.yo.,odo"r (66, 
dy.konto prywat .... 4'/. '1 •• 

Ве'''", 16 kw:.tnla. Uilet, f,.nko rO'llJ,lr:fHg'o 
179.36 ; f t

/. lilr., s •• t.awutt 58.50, ,i o/. IIIL, likwlfl .. 
СУ' 118 62.60. (i-I, pot.,osk ... loll<.l I_Ul. IJ ,.,,, 65.40, 
J 8щillt 66.00, ('/1 po7.Jo~lr. I J8blO , . 8).90 1)-'. 
lilL} caltМowu8 rUl1Jlkie 89.90, kupouJ ,wlrl~ 82060 
6'/. poiln_lr .. prenHOw& r. J~tH roku 139.60 tя'с~; 
'866 r. 12Э.70j ... k1116 I,auku II"JllIlo.",e~u 7:d.fifl , ul. 
.kolltowegu 6800, dr. f,el . war.. "iuu. ~78.00, ak~ 
018 ~ft .. , ... "U.,uol&ckllt -.-, n.i'l') ....... potI0r;", 
~'OIIJlk. 96.25 6". re"t. 1-Ulllrj.k.. 10&60, d,.kontu 
6 " •• prJw.t.'I~ 1'/. '1 •. 

LOnd,., 16 kwl,lnl.. l'oirc,k8 rOlri,k~ z 187~ 
'. 96, Kon.ol_ aogi_lokie 10211/, •• 

P~I'"IIII", .. t.I.I. '.. L6J w mi.joou 4~.01. 
п ... er. 48.00. Р .... п' .. vt т. 18.25. ~уto vr т. 7.10. 
Owiel vt т 4.10. KODopie __ ,n. 45.00. ~ietni~ luiauo 
w т. 18.76, limoo. 

"'lIn, 16 k.I.lnl.. 1' .... ni... 168 -176, ". 
k ... m.j 168'1 .. '" "''' p,t. 164'/ •. ~уш 121-126 
UI kw. m.j 128'/ •• n. wr%. pat. А28 . . ~ , 

LOnd,n.1( .nl.I.I.. C.~,.r J .... !ю proc. 18'1 .. 
тооао, ouk1er 'щrltk.О'*I11'I'f тосоо. 

Li'8rp.,1 1( kwl.tnla. "Ipr ... wt)GuItIIlH pUOttttk')wt' . 
Pr&!polr.l:ulo,ol.rot 12/)tJ() lюJj тооа'). Dz;ienul 
dow6. 8,000 1,.1. 

Llv.rpooJ J4 ...... , •••• Spr."'oldaaie 1I0{}COvr". OIH"I\t 
JЗ,I)(Ю 1161, s t-f'lJ(О Ь. "pelc:u1aolV I WIWO., 2 0011 1'1.1. 
броkоjоiе. Middling Imer,k&wk. п. k"':. 621/12 
n& k •• maj 6'~J2t па maJ OL 6 fJ/'4' па oz.. lр.641/,,; 
0& Jp. .ier. 64 1 .. , па lier. wrz.. 6.'1,., П& Wf&. P"'Z:. 
6"1.;, п. p.t. Но!' 6'1., п. Ii.!, gr. 6", .. р. 

N •• ·r.rk,! 11 t.loIot.. в ... _/., 10'/., " Ы. Or. 
I_ш, • .JO'I •• 

GI,'d. W.rl18wlk •• 
:t,d.nookocioo .. gi,ldr. 

z •• ,k.l, k,6tk,I.,.I.,., 
о. Неа'НО ... 100 mr. . . . 
" ~uUlu f1 1 l.. . . • 
11 Pa.r r.1 н lСЭ (r. • • • 
" WI.deti ,,100 ~ . • • • 

• 

• 
• 
• 

Zd ... ,16 Zd.i.15 _ L' __ 

66Л6 65.9!] 
11 S6'/, 11.82 
46.10 46.-
89.85 8НО 

щiе§сili§IIIУ \у Nr. 78 .Dzienllika" "iudo· lI1iпiзtегуuщ o§wieceoia zall1ierza "rzepro. Petersburg, 15 kWle~D1a. (A~. р:). Og/o-
шо'6 ,е Zgierza, о spoвouach konkureu- wadzic геrогш~ ginlDazy6w zefiskiell. \У ei". szono trc§c konwencyl zawarte) 'DI~dzy Ro· 
cyi, po"stalegb taш w озtаtоiсh czasocb, gu lJiezllcego roku opracowaoynl zostal рго· в11} i Wielk" Brytani'l " przed01iocie wza. 
n01l'cgo skladu okowity. \\'la§eici81 owego jekt nowej uзtаwу i etat6w dla powyiszych jешпеgо wydnwaoia vrzest~1>6w. KoolVeo
~kl .. du zape,vniB l1а8, iEJ c~la (:l wi:аdОD10й6 zak/ad6w. 'Vszystkie gilНllazya p.row!I1~Yo, С)'n uotyczl pOBzukiw"oych zbieg6w obwi. 

z. '.rl,r, ,.~.Iw ••• : 
LI.Lr l.i~,,,,I . К,. Pol.. . . 
Као. l'ot. IVocbodni. • • • 
l.i,Lr Z ... Ziom. о 6V ". Зе, {. 

• 
• 

• 

9416 9173 
100.- 100 .. -
102.- 1(12 -

J~t ы~o,., gdyt obok OIego nleona dru· oalne poddnne zostanl} zarZl\dowl nllDlste· . . . . . . 
glrgo .kladu, z kt6rym potrzebowalby Коп. ryuon o§wieeenia. OIооусЬ ? z~b6Jst",0,. p.ohrablanle pleoICd~y, 
kuro,!a6, а jeszcze <а роmщ gwnltowllogo lI'ongre.v mi,dZУllа/'оdоюv w 8prllwie "у' гоztГWОnlеще, kradzlez, оszuзtwо w odblo, 
przY~lqgania kupujqoych .•. Z\\p8w~enie ~o ksztR~ceoi. fachowego, а w szezeg6lno§ei rze pieoi~zy, krzYlVoprzysi~two, zgwalce. 
J!оml~8zсzаП1У tеш ch~tD1~),. ~e wlad01n~§c teebD1cznego, ша Ьу6 zwo/auy w Petersour· nie, podpalcoie, rauunek i rozb6j шогski. 
J!owyzsza Dlogta pow~tll6 z IOIcyatyw1 10- ви w r. ]838. Р t . dl j d' .. l' 
"усЬ konkU/·ent6w. NOlDoje lDl·tmia donosi, ie miпiвtегуuщ I'zes ~pc~ 010 ро ,:ga ~ _у ашu, Jeze I 

(-) Czytamy w "Wfeku·: "Dnwпо jut o'wieceoia w t1ch doiBCh ok61nikiel1l wyj ... zbrouola I.ch poezytu)e 81\) ,а lIIа)чс" ~ba· 
'Varsz~wy takl despekt nle spotkal: - "У' §nilo, ze nauczycie1o, sprawuj"cy obowi,.zki rakter poblyczoy. 
b~er!\ 81е do uiej LruJ)a akter6w oienoiee· iospektor6,v w giOnIJBzY8eh, ргоgiшоnzуасh Berlin, 15 kwietoia. Oesarzowa Augusta 
k,c~ z li?dr.i, ~t6ra w t.em gпiеЫzi~ i i w ezkolacb. reall1ycb, nie lOajl} pr8wa do uaaje зi\) okolo 20'go Ь. 111. do Badeo Ба. 
og'1Jsku шетеzуzоу w kl'aJI1 naszym "1zyc wynagrodzeola za gnspodarstwo kla80we, d о Cesar 'V 'lhel . td' d . 
lIio . щоg/а. Ci 8ztukШILJstгzу s,.dz .. wido. cllOciazby gospodarzallli Ьуli IV kilku "1а. е t·' z 1 d : _У)I U 0plero w 
c'nle, ie warszawianie 811 lepaZY01i пiеmса •• асЬ jednoczeAnie. ро OWle czerwca О шв. 
щi ~ii 10~iaoie, - i te icb b~d,. w8pio. __ W wagonach osobowyeh dr6g ielazoych Berlin, 15 kwietnia_ .Kreuz Zeitoog· 
гас 1 iy'Wlб prz~7. P/l~I'Y~tyzm,. kt6rego ~a. lI,aj" ~y6 wl~ielzon.e oglosz.eoia о ilo'ei donosi, "е ровеl niecuiecki w PeLersburgu, 
wet. "Lodzer :elt~ng П1е ~nl~al w .swolch ов6Ь, J.aka 100ze znnJdowac sl~ w kaz(lyOJ geoeral Szweioitz, kt6ry z powod6w flL 01 i· 
krD)1I1I8Ch lофklсh roznleca6. Olekawa przedzlalc, а (о w ce1u znpobicienia niepo· Г сЬ '1 Ь I t· . 
rzeez, jlJk tez ta рг6Ьа patryotyczna wy. rоzuшiепiощ pODli~dzy publiczo04ei" а 81о. 1)I1Y wyrll~1 у ~czeole opuszczeola 
I'aunie?" tb,. ko1ejow,.. swego stanOWlska оЬесОlе sL"oowezo пndаl 

(-) Nleostroino§6. Do jakiego 8topnia - Z literatury. "Podda6stwo kobiet,"' ов tаkо"еш pozostaje. • Kreuz Zeituog" 
81} lud~ie. nieostrozoi w przechowJwaniu dzielko Iolln Stuarta ~ilIа, wузzlо 'wiezo I dodaje, ii wiadom04c ta .Y!l'o/ala w l'e· 
sw~go c]'ijzko za~raCOlVanego. gro~z8, dowo· z pod p~a8Y '! pr~ekladz~B polskilll. tersburgu og61ne zadowo1enie. 
д~1 fakt u8a~ep~Jlley. Rzenlle§ID1k z Cab~y. "Оgшеll1 1 U1Jeczem Н. Sienkiewicza Wieden 14 k . t . ,V · l't h 
kl р. Pozn~nsk,ego, М. G., bed"c па §WI~. rozpoczela drukcwa6 fVicllc/' Attgem. Ztg., '. ~Ie ~Ia. . ро 1 yozoyc 
tacl1 \у Przedborzu u krcwnycb, spotkal siO • 8tarnnnym przektadzie Н. Loeweothala. kolach Zl1реIVПII1J", ,е wezor8Js%& konfereo· 
ze znnjODlJmi. Rozpra.wiaj,o о dobrych - Mowy па pogrzeble J. 1. Kralzewlkiego суп ks. l.obanowa z "r. Kalnoky," wyltll' 
z~robkach w 1,odzi, ~ow.odzil, "-е ща pie. ogra.nicz?no. do .1II;lIi.II",/II. "Guzeta. ро1зk .. " zala, "-е рг6с. znpewnie6 pokojowegn uspu. 
щ"dzе, а chcllc U1СWlегпусЬ Тошавz6w dowluduJe Slo;, ,е kom,tet odonowDle odpo· 80bleuiu iadoyeb .t&oowczo ukrMlooych 
przekol1a~, pok"zal i,!, 260 ~s., kt6.re .milLt wied~illl 08 peLIcYQ ш/оdziеzу .. klldещiсkiеj, t"da6 a'mbasador пlе stnwia. 
рг<у soble. Nast\)pnle zam]ast Рlещ,dzе роdРllал'l рпе: 200 pneszlo student6w u. 
w~o.i~6 do .kiеszеПi, pu~.eit takowe nli~o oiwersytetu,. dO~8gaj"eych si~ pra!l'a glозо 
D1е) 1 w takl вроз6Ь p1en1lldze <na]llz1y вl~ przy tГUШПIС D1eboszczyka. ZIL wniовkiеш, 
па .ulicy. \Vlo~clanka ze wsi Trupieoia, nЬу dozwolono шlоdziеzу wynurzy(; ia1 вро. 
~ПI10У Pr~ed~6rz, I!I'z~choalz,~ uli~, znala· wodu tak dooios/ej ~traty, g!osowalo t} Iko 
./а olVe Рlещqdlе I nle D16!1'I,.e о tеш 01· trzecb еzlопk6w kOO1ltetu, рр.: ROUlI\1,owicz, 
kощu, powr6cila do dOO1U. Z pocz"tku G. Jawor8ki i Wепzel. Odrzucooo r6woie! 

• 
• 

OS'fATNIE ilADOlfOSGI H!NDLOWE. 
Berlln, 15 kwielnia. \V po1itlce zar6-

wno jak _ §wieeie hаоdlо.уш brak ПОWJch 
.j""iak, ОО8,6 waiD1ch, 11, pobucWc Sie/. 
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DZIENNA STAТYSТYKA lUDItOSCI. 
Irtatbmtw. zawarte w doio 16 kwictnia: 
• "r.'1 k,lollckl.) -
W p.r,fil .... ul.llc1tl., _ 
SlarOl.kon.,ch -
z...rll .. doi. 16 k"iешi 
K.lollcy, dsieci do 1.1 I6-Lu 'т rlo 6 " LeJ 

I!CJIJ!, cblopcOW' 6, (lsiе.wщt-; ftorusflch i, W' t.eJ 
licsbl8. IТJOicsIID ,kobleL J I .. mi"ООWIШ: 
Autowoa Вergm&DD, Ja' 69. 

E"""ul'llcy , ,I.iecl do 1.1 1(,.1 ... omarlo ~ w '-1 
l~o&b!e OblOp4JO\1l' а, dliе"~L-; (lur~rlcb i, .. tej 
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Ii«b ... c~lop06 .. -. dziеwщt-· ,Iur .. ly -' w I#J 
!iOlbмt пч:tcsу&u -, lr.oblet -.' .. 11'11al1uwici.. _ 
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Nr. 84 3 nzrnNNIK 1,ODZKJ. 
"==================================================~~~=======---====================================== 
1011 Z niemi jakie racbunki, niechże posŁa· podejrzlwal osobl z nim będ'lCO, wreszcie 
rn i Ut igulownć t kowe. )'znaczył Ollgrodll dla ZDlllazcy i proaił 

(-) Klub we/ocypedyslów. fuytamy lł' miej9COwe«0 proboszcza O ogloszenie O tern 

wniosek, aby w rzvdzie biol\Cych udział 
korporacyj zamieścić uniwersytet J agie. 
106ski. 

dll w jednym lub drugim kierunku. U8pO' 
sobienie bylo dziś niezdecydo"ane, "ycze· 
kuj"C8, wahania kursów calkiem niezoa· 
CZlle, illtel'e8y obraca/y si~ w grallicach jllk 
najci"'"i.jszych. Korzystne wrażenie zro· 

• W a....nuc DoiewDiku": .Ministerlum I aOlbony. 
spraw wewn~trznych dnia 11 (23) marca Po 8k06czoDeUl kazaniu w Diedzlel~ pod· 
zaLwierdzilo ustawll "Łódzkiego towarzy· czas rezurekcyi, zgłosiła siO o~obiście OWIl 

dL"a welocypedystów.amatoró ... " Celem to· włościanka i wr~za ksi~zu Zmudowslcie· 

Z pr •• y. Gazeta polska drukuje obecnie 
tragedYQ w G·ciu obrnzach, wiernem przez 
St. Koztowskiego naplsan'l, p. t. .E.terka." biło dOlliesionie "Politische Correspondenz" 

z Petersburga, o Najwyższem uznaniu wy· 
rażonem dla polityki miDi tra Giersn" na· 
tomiast fle oddziała/II na usposobienie wia· 
domo§ć o uOIVpj 8tumiliooo\ł'oj pożyczce 
wewoetrznej rosyjskiej. Pożyczki rosyjskie 
notowaoo pl'1.eci~ciowo tnk SIlIOO jak wczo· 
raj, ruble !liec" wyżej. Na giełdzie zbo· 
żowej pszenica. trzyma/a si~ dosyć mocoo, 
podcza8 gdy :i.yto straciło 3/. Ul. 

w IDU lnalezione pieDi"dze. Kobiet" owa je.t 
i w okolicy welocypedY8tów·amato. biedną, i dzi~ki tylko b. Żmudolł'slriemu, 

rów, aLy dopomódz 1'0Z'zeneniu sill utycia który Olajljc dobry tomat, pobudził obec· 
lł'el ocJpedu, jako dogodnego środka loko· nycb w kościele do p/aclU, - G. odzyska/ 

W t1 III tow rzy o urzlłdza: zgubione plenilldze, a cbC'lc dotrzYlllać o· 
m ieś,c i e - zebranin, ćwicze nia i wyścigi bietnicy, 06"rolVał wie§oiaczce zoaleźnego 
o . IDł'uh b.dyBkath hlb ogrodzeni ch, 00 rubli i 30 rubli na reperacn organu. 

za 'ma te lł'yci 7.ld i ,ollitw, bez Komu~lkujl\ powyższy f .. kt, jako "a· 
za osobnam na k8idy raz pozwo· oczny świadek, prosz~ upfzejmie sz"nownll 

władzy policyjnej. To· redakcYIl o zamieszczenie go w łamach 
"a'l'ZystWO ikładA 'Il I ozło.nk6r. z łoiy- 1WOsa pisma, dl.. przestrogi, jak trzeb n 

li ueczywisLych, do,fywotoich i honoro· być ostrożnym " przechowywaniu ciI)Źko 
'r.h." • .apracowlloego grosza. Łl\cz~ wyrazy pra 
(-) O kolei. .Petersburskija wiedoOlo· wdziwego szacunku i poważania. 11'. Z. 
l" dowiudujl} że ministeryum 8karbu (-) Cwiczenia oddzialów drugiego i 
r~wu;je prl$pily 00 do wy. trzeeiego straży ogniowej, które si~ lilia/y 
pywaoia prze?; rz"d dróg żolaznych. Do· Odbyć w niedziel~, nie przyjdll do skutku. 

IX upylł' i ol i odby".ło i~ (-) Otli w t ... trza Victoria .Czarne dya. 
Da zasailzie dourowo nej ugody z lIkcyooa. bły,· kOIlledyR IV 4 aktach W. Sardou. 

i I'Zlłd /lio korzy tal z przysługu. Jutro "Ukrnińcy," obru ludowy \Y 4 ak· 
mu praw zaOlianl akclj lIa zobo- tach ze śpiewami i tailcallli, os:!uty Da te· 

,Z8'Ola skarbu pa6stwn do wypłaty reo· mlltach ludowych przez Ł. Kościeleckiego, 
ty w wysokolici, odpowiadnjllcej dochodowi z muzyk,. Stefann Krzyszkowskiego. 
zalUieninuycb cyj. Jeteli indolOoU ta Towarzy8two dramlItyczno p. Puchuiew. 
jest prawdziw , w im razie może tQ miel: skiego osiedla 8i~ na lato w teatrzyku 
wllżne zuaczenie dla rrzyaMości kolei fa· .Belle-Vuo" w Wurszawio i I'ozpoczuio leo 
bryczuo.lódzkieJ, gdy już od dnia l lipcu tni se1.on dralllatem W . . , Karczewskiego 
r. ~: nlld ma prawo jlł wykupić. p. t. "Lena." 

ir-) statysłyka wypadków z ludźmi nn dro· 

IGlONU{A 
KRAJOWA J ZAGRANICZNA. 

gach żelazuych w Olll'~bie Królestwo, wy· 
kuzujJ za 1885 rok 88 wypadków. Naj. 
wite O bJło ich Da kol i "'trszawsko·pe
Lersuurskie) (45), najmniej na iwnngrodzko· 
dlibrowskiej (3). a drodze fabryczno.łódz· - Warszawa. lVy8twca hygiellirulIl. Na 
kiej i wurszawsko ·bydgoskiej nie było nui placu wystawowym zacz~to urzl\dzać aleje 
jidnlljlo wlp1U1ku. i klomby. Podczas wystawy b~d,. gmły 

(-) N1III8Iłalle. Slanowny pnnie redn· trzy orkiestry: strażacka, wojskowa i 1'110' 
k rzp~ W interesie .... zystkich tutejszycb ściańska. p. Namysłowskiego. Pod kierun

klistów, któryru prsedewsaystkioOl zaleźy kiem epecyalistów odbywać 8i~ b~d,. ćwi· 
Lem, żeuy szosy by/y-IV dobrym 8tanio, czenia gimnastyczne, \Y których wezlllll u 

ulltzejmie prosimy O zluńieszczenie nnstQ- dział wychowańcy 8zkół publicznych i ocbron 
p "lcej o~l>owi!ld na artykuł nadesłany warsZAwskicb. 
JIftIlz palla J. Markiewiczu, a pomieszczo. OIJd~ialy rówl/olegle w gimnazyach kin· 

IV Nr. 80 "Dziennika łódzkiego." W lir eycznych war8zawskiego okr~gu naukowego, 
~1kulo lyo\ droga z Ł~czycy do Zgierza b~d~ od wakacyj w pewnej ilolici znieiione. 
7,OItU/u 118zwao,. "zupeinio dobr" drOgi}, li. Projekt ten podnie8iooy już był przed <lwo
tetalnie bez jednego miejsca, choćby na lila laty. 
slop~ elługiego, w którelllby kora szosowa Il'ystawa 8ta1'oiytnoiri otwarta b~dzie 
by/a prze1'Źni~t'l kotami i t. u." jeszcze do kollea kwietnia. 

JIUlł.ek i soboto pr. hillami wiei· Do domu podrzutków przy szpitalu Dzie· 
Irnnocher\li, szógclu tutejszych cyklistów od . ciqtkn Jezus w clllgu roku ubieg/ego przy · 
było ~lUkt pr~ea Sk,kóW". Główno, j~to dzieci z miasta 286, z inuych IIliejsco· 
Łowicz, Kutno, Ł~uyc~, O~orków i napo· wości 1,348; zml1r/o zali 394 dzieci. 

przez Zgierz da f,odzl. Znaldli'my KptlulI/UJ Zygmunta. Rozpocz~to budowll 
~cz.ywi szosę wyllornll at do ł~czycy; olbrzymiego rusztowania dokoła kolumny. 

droga stawa/a siV coraz gor8Z"; Latarnie gatowe, które przeszkadzkły bu· 
do Ozorkowa możoa by/o jeszcze dowie, zostnly wykopane i usunięte. 

tako przojecbać. Z Ozorlcowa do - W Kielcach pOWRluł projekt zawi'lzn. 

Nowy dzi nllik. P. Julian Górowski o· 
trzymał koncesYQ na wydawnictwo nowego 
pisma p. t. .Dziennik informacyjny.· 

- Slypendyum dl. polek imienia J. l. 
Kraszewskiego. Z Inicyatywy słucbaczy a· 
kndemii przemysłowo·technicznej w Krako· 
wie zbierać rozpocz~to składki na poruie. 
nion'l fundacYQ, z której odsetki majll u· 
tworzyć stał'l zapomog~ dla polek, kS1.tał· 
Cllcycb 8i~ w wyższych zakladach nnuko· 
wych. 

ROZMAITOŚCI. 

X Senior paryskich autorów teatralnych, 
Henryk Dupin, umllrł w d. 5 b. m., Iiczllc 
blisko 100 lat życia. Do r. 1860'go napi. 
8ał Dupin clo 200 sztuk teatralnycb, z któ· 
rycb około 50 ciu do spółki ze Scribe'm, u 
którego wdowy stołowII/ sill do ostatnich 
chwil jej życia. DupiII w ~ółku najbliż. 
8zych znnjomych tylko przyznawał siQ do 
swojego wieku, pr1.ed obcymi zali zawsze U· 

da"'"ł młodszego .aby sobie nio azkodzić 
u dr. , ." Do ostatnich dni życia wychodził 
8aID na uliCIl, uosił w dziurce od snrduta 
kwiatek i chQtnie pokazywał znajomym, 
iż nie potrzebuje 8i~ opiorać !la Illsc~. Gnie· 
wa/ 8iO srouze na dzisiej8zy gust publiczno. 
ści i dyrpktorów teatralnych, którym ciljgle 
jeszcze posyłal r~kopisy, a którzy nie ro
bili z nich żadnego użytku. 

X Kwas salicylowy. Szkodliwy wpływ 
kwasu salicylowego na zdrowie nie jest 
jeszcze stauowczo dowiedzionym. Kwas 8a· 
licylowy spożywauy chociażby nawet w ma· 
łych \VzgI~dnio ilościach, jest według je· 
dnych truci,ulj, wedlug iauych, działauie 
jego jest (Jodejrzanem, podczas gdy z dru. 
giej strony ,Ioświadczenia na ludziach wy. 
kazały, żo spożywanie kwasu salioylowego 
po 'I. grama na dzień jest wcale nieszko· 
dliwem, chocin:lby powtarzalo si~ przez Cit· 
łe miesillce. Mimo to, po znanych zaj. 
ściach w Hawaryi i w Paryżu zaj~to si~ 
znowu pytaniem, czy użycie kwasu salicy. 
lowpgo do pokarmów nil' być wzbronionem 
czy też nie. Specyalna komisyn utworzona 
w tym celu przez akademio medycznll w 
Dreznie wydala opiniQ pl'zeciwnll uiywnniu 
kwasu snlicylowego. Nie wiadomo jedoak 
czy zakaz używnnia nust'lpi gdyż browarni· 
cy i fabrykanci win wysblpili z energicznym 
protestem i dOlUagaj'l 8i~ dokładniejszego 
zbadania calej sprawy. 

T E l E G R A M y_ 
ier'z: droga by/a ledwie do przebycia - nia towarzystwa lekarskiego, lIa wzór ta· 

do 3 cali grubo leżul kurz, dziury i kiejże instytucyi istniejqcej w Łodzi. Peteraburg, 15 kwietnia. (Ag. p.). Ga· 
na całej ~rodze, słowem - drQga - W rądzie środków leka!skich, kt?ry~h zet y podaj'l wiadomość, że projektowanem 

okl'o !lOSZllca nnzw~ "szosy" przywóz z zagran.'cy do p~ns.twa .rosYJskle- jest jeszcze lł' bieżqcej połowie roku oblo. 
d/a ironii. Dziękowaliśmy Bogu, go został wzbrOOlOlly, InalduJIl SIQ nastQ' '. • 

siO sk06cllj'ło · ta. przestrzeń m~czą,ca PU/'lIce . 8pecyfiki: Pain.ExpelIer, Biscuits źyc przywożony tytoń op/atq celn'l re: 1 
i .drowl rzybyYiślllY na głndkq po Ol ivier, Cigarettes Iodipnnes, 'I.'alllar In. kop. 30, cygara opłatlł 3 rs. 20 kop., Jak 
wl~kszE części i oczyszczon'l szos~ zgier. ' 'fbe Cuambard. Środki te uznane również podwyższyć o 33 procent akcyz~ 
8k'l, wiodllrq, do lJodzi. Z szacunkiem Zll szkodliwe. . .. od dwóch pierwszych gatuoków tytuniu 

Suściu cyklistów.:- !lp(oT7111< .gwlllazyqw 'Ul;' przygotowywanego wewn'ltrz Cesarstwa. 
(-) Konkurencya. Pod tym tytułem po· Ii/Ile/I. Wkrótce, lnk donOSI .NowoJe Wr." . . 

lGnd,n, J4 '"I.lnla. WykI. bloku p.nn". 
w LYli,c.cb fuoL .. ' ..... lingów). Calko .. it. r .... rwa 
16,!187 ( prEyb. 162.1\ uoLJ w obi.gu 24,(99 (ubyło 
26(); "'1""1 w gulQwoo 24,136 (ubylo tOl): port roi 
18,668 (obylo 29(2); Mldo prywatne 24,108 (ub,lo 
966,. 1.ldo pańat"",,. 6,«~ (obyło 1763); r • ..,rwa 
noL 18,94" (p-zyb. H8); ubel'pieozen,e r",dowej14,t36 
(pnyb. ~26). 

Pary!, 14 k"I.lnl.. Wykaz banku p'ÓlLwl (w 
t,.i",acb !nnkó .. ). Gol.ówko .. złooi. 1,181,SOO (ubyło 
',2(0), w .rebr,e 1,1(1,.soo (abylo 2,3(0); portFel 
glówuego banku i nHl 6$~,SOO (Olb,lo 14,900); noty 
w obiega 2,162.100 (ubll0 4,9(0)1 prywatay raobu· 
oek bi.łt01 889,300 (obylo 18,100); .aldo paÓ>\ ..... 
we 190,7011 Ipuyb. 4,sao); og61 , .. Iic&ek 280.100 
(ubylo 1,3(0), odsetki i dyskooto 7,704 (prlyb. bl(). 

r.torabor" U k"ielnl.. Wekale 00 IAuuyo 21'1., 
na Uamburg 180, 11" A,olterdam 107, na Palyi 
22(, cI. imperloly 9.23, r""yj. premIo"" poiycz" 
l-ej emi.yi 262, takd II .m. 28S, rooYI.k& po
tyczko z roku 1878 l f){, 'I., [l ""irc.ko w.chodnil 
99'1 •• III pot. ....bodnia U9'/.: 6'/0 reuLa złoL. 
10ł, 6'1. Iilty • ...t. ziern.k. 101 '/.. akcy. rosyjlk. 
wiej. D. 2. 278'1" kolei kuroko-kijow.ltieJ 865, 
petenhlll'tki bank fl,lkootowl 760, warlf.awl lu 
b.ok dYlkontowy -, ro.yj.ki baok dL. baadln 
.. gr.8U, pelerobul'1ki bank mi~.ynkrodo"r 466, 
dyakooto pryw.t .... ('/. '/ •• 

8.tI.", 16 kw:.tnla. Uilet, b.nka rO'llJslr:fHg'o 
179.36 ; r.'" li"'7 s .. t..wutt 58.50, .'0/. III Ly likwlfl .. 
cl/' ua 62.60. li-I, pol,ozkl. ,nuhoc'ul. IJ ,.,,, 65.40. 
J emi"i 66.00, ('/. poż:Jo~lr. ,J81m r. 81.90 ';'1. 
1ilLl ca,t"wuB rUł1Jlkie 89.90, kupou, ,w l rl~ 82060 
,,',. poilC'ut lra prenHowa lo J~tH roku 139.60 łAłc~; 
1866 r. 123.70j ... k016 hauku h"JllI lo.",e~o 7:d.łifl , Ul. 
.koutowego 68 HO, dr. tel. war.. wiuu . ~78.00, ak. 
°18 ~ft",." "U..ŁrI&ckllł -.-. n.ill" ....... polfo,", 
l'O"J.k. 96.26 6". rent. h.l"fi.k.. 10&60, dr.konto 
6 'I •. prJwał.n~ 1'/. '/ •. 

Land,_, 16 kwltłnla. Polyc,ka ""li, k. • 187~ 
'. 96, Koo •• le angielaki<! 102"/ ... 

p~l.rab,,,., I( kwilio '.. l'.óJ w miejlOu 44.01. 
o ... er. 48.00. 1'''''0'0& w IQ. 18.25. 2yto w m. 7.10. 
O.iel VI m 4.10. Konopie w Jn. 45.00. t)ietni~ luiauo 
w m. 18.76, .imao. 

"'"n, 16 kwlelnl.. 1' .... niO& 16S -176, ". 
k ... maj 168'/ .. "O w .. pat. 164'/ •. ~rto 121-126 
Ul kw. maj 128'/41 na WrI. pat. J28 . . ~ , 

Lood,n.l( .1Iw111_la. C.k,.r J .... 00 proc. IS'/ .. 
mocno, ouluer łJun.lco'*yll"'f mocno. 

linrp •• 1 1( kwletnla. "IpnI.WOGUIłIIlH pUOt'tUtllWł' . 
PU1Polr.l:ulo, ohrót 12l)tJ() beli mao D'). Dzienul 
dowóz 8,000 bet. 

Llv.rpooJ J4 ...... , •••• Spr."'oldaaie 1l0iłCOvr". Ohrńt 
J3,OOU h61, s t.f'IJCo u ... pakulaoyv I wrwó" 2 0011 1, •• 1. 
6pokojDie. .Middling Imer,"aÓlka na k"':. 621/12 
ni k •• maj 6'~'2t Da maj aL 6 łJ/ ... ua oz. lp. 6"1,,; 
Ol Jp. .ier. 6ł /14' Da .ier. wrz. 6łt/'41 na wr&. pllZ:. 
6"/ .. , oa pot. 1i.1. 6'1., o. lisI. gr. 6"'12 p. 

N.w.r.,k,l 11 'wlola/a. B .... loa 10'/., " N. Or. 
leanle 010'/ •. 

'UU.I:IlGU.UII UUlf.UU1~ł;. 

Glald. W.rlzawlk •• 
Z,douozkoóoolO ,ield" 

Za w.kal. krłlk,I.,.I .... 1 

o. Hel'liu sa 100 mr. . . . 
łl UUUJu nIl.. • . • 
11 Pa.ryl H te:) (r. . • • 
" Wlodeń .. 100 ~ . • • • 

• 

• 
• 
• 

Z d .... 16 Z d.illS _ L' __ 

66.06 55.91l 
II S6'/. 11.82 
46. 11) (6.-
89.85 8HO 

mieściliślllY w Nr. 78 .Dzienuikn" wiudo· ministeryum oświecenia zamierza )lrzepro. Petersburg, 15 kWle~Dla. (A~. p:). Og/o-
mość ze Zgierza, o 8posobach kookurea- wadzić reformll gimnazyów żeńskich. W ci'l' azono treść konwencyl zawartej IOI~dzy Ro· 
cyi, powstałego tom w ostntnich czasach, gu I.oieżljcego roku opracowanym został pro· sy/} i Wielk'l Brytani'l w przedmiocie wza. 
no.·ego składu okowity. Właściciel owego jekt nowej ustawy i etatów dla powyższych jemnego wydawania vrzest~l)ÓW. Konwen
~kl .. du zapewni" lias, żEl c~ła ta wiadomość zakładów. Wszystkie gimuazya p.row!ll~yo, cya dotyczy pOBzukiw"nych zbiegów obwi. 

Za ,api .. , ,a~.lw •• o: 
LI.t1 l.i~ .. ,d . K,. Pol.. • . 
ROI. I'oł . Wlcbo~ni. • • • 
J,i,tl Zoo. Ziom. s 6V ". Sar l. 

• 
• 

• 

OHó 9113 
100.- 100 .. -
102.- 10l! -

J~t błll<ioll, gdyż oOOk DIego olema dru· nalne poddane zostan/} zarzlldowl 1l1l01Ste. . . . . . . 
glrgo składu, z którym potrzebowałby kon. ryum oświecenia. OIonycb ? z~bóJstwo,. p.ohrablaDle plenICd~y, 
kuro,!a6, a jeszcze za pomOCll gwałtownego lI'ongres mi,dzY'lal'odowV w sprllwie wy. roztrwonleD\e, kradzlez, oszustwo w odblo, 
przy~lągania kupująoych .•. Z\lpew~eni8 to ksztR~c8oia fachowego, a w szczególności rze pieni\)dzy, krzylVoprzysi~two, zgwa/co. 
J10ml~8zczamy tem ch~tOl~J,. ~e wladoln~ść technIcznego, ma być zwołany w Petersour· nie, podpalenie, rabunek i rozbój morski. 
J10wyzsza mogla pow~ta6 z Inlcyotywy In· gu w r. 1838. P t . dl j d' .. I' 
uycb konkurentów. NO/Doje /cl'emia donosi, że ministerynm rzes ~pc~ nlO po ,:ga ~ wy anIU, leze I 

(-) Czytamy w "Wieku·: "Dllwno jut oświecenia w tych dnincb okólnikiellI wyj ... zbrodnia I.ch poczytuje 811l za lIIaJ'lc'l cba· 
Warsz~wy taki despekt nie spotkal: - wy· śniło, że nauczycielo, sprawuj'lcy obowillzki rak ter pohtyczny. 
b~era 81e do niej trupa aktorów niemiec· inspektorów IV gimnnzyach, progimnazJach Berlin, 15 kwietnia. Cesarzowa Augusta 
klc~ z li?dr.i, hóra w t.em gnieździ~ i i w ezko/ach. realnych, nie majl} P"'WII do uURje sill około 20'go b. III. do Bnden Ba. 
ognIsku memczyzny w haJII naszym wyzyć wynagrodteOla za gospodarstwo klasowe, d u Cesar W'lhel . żd' d . 
uio . wogla. Ci sztukmalstrzy slldz'ł wido. cbociażby gospodarzami byli w kilku kla. e ł·' z l d : WYJI za oplero lł' 
CZOle, że warsznwianie s/} lepszymi niemcn •• ach jednoczdnie. po oWle czerwca o ms. 
wi ~ii 10~iaDie, - i że ich będll w8pio. __ W wagonach osobowych dróg żelaznych Berlin, 15 kwietnia. .Kreuz Zeitung· 
rać l żywIć prz~7. pn!,.y~tyzm,. kt6rego ~a. maj'l ~yć wl~ielzon.e ogłosz.enia o ilości donosi, że poseł niemiecki IV Petersburgu, 
wet. "Lodzer :elt~ng Ole ~m~al w .swolCh osób, l.aka mo ze znaJdownć SIV w każdym geoerał Szweinitz, który z powodów fami. 
kroJnIJ8ch łoązklch rOZnieCIć, Olekawa przedZiale, a to w celu zapobieżenia niepo· r' cb 'ł b Iż' . 
rzecz, juk też ta próba patryotyczna wy. rozumieniom pOOli~dzy publiczności'l aBlu. IJuy wyra~, y ~czenle opuszczenIa 
padoie?" tbll kolejowIl. swego stanOWiska obecole stanowczo oadal 

(-) Nleoslroinoś6. Do jnkiego stopnia - Z literatury. "Podda6stwo kobiet," I ua takowem pozostaje. • Kreuz Zeitung" 
SI} lud~ie. nieostrożni w przechowywaniu dziełko 101m Stuarta ~ilIa, wyszło 'wieźo I dodaje, ii wiadomość ta lł'y"o/ala w ł'e. 
sw~go cUi)zko za~racowanego. gro~za, dowo· z pod p~a8y '! pr~ekładz~e polskim. tersburgu ogólne zadowolenie. 
d~1 fakt naa~ep~Jllcy. RzemIeślnik z fab~y. "OgnIem I DIleczem H. Sienkiewicza Wiedeń 14 k . t . W · rt h 
ki p. Pozn~nsk,ego, M. G., będ'lc na ŚWI~. rozpocze/a drukcwać Wiener Attgem. Ztg., '. ~Ie ~Ia. . po I yoznyc 
tach w Przedborzu u krewnych, spotkał siO w 8taranoym przekładzie H. Loewenthala. kołach znpeIVDlnJ'l, ze wczor8Jsza konferen· 
ze znajomymi. Rozpra.wiajllo o dobrych - Mowy na pogrzebie J. I. Kraszewskiego cyll ks. Łobaoowa z hr. Kalnokym wykR. 
z~robkach w l.odzi, ~ow.odził, że ma pie. ogra.nicz?no. do .1IIilli.II"./II. "Guzetll. polska" zała, że prócz zopewnie6 pokojowego uspo. 
ul'ldze, 1\ chcllc U10wleruycb Toma8zów dOWIadUJe Sl~ ze kOlll,tet odmowole odpo · 80bieniu żadnych lŁaoowczo określonych 
przekonR~, pokuzał ;'!I 260 ~s., któ.re .mial wied~illł oa peLlcYQ młodzieży akademickiej, tllda6 a'mbasador ole stawia. 
prly sobIe. NastllPDle zamIast pleoolldze podpIłan" przez 200 przeszło studentów u. 
w~o.ż~ć do .kieszeni, puś.cił takowe mi~o niwersytetu,. d0!Dl\gnjllcych się prawa głosu 
olej I w takt sposób plenlljdze .nalnzły Sl~ przy trumnoc Dleboszczyka. Za wnioskiem, 
na .ulicy. W/ośclanka ze wsi Trupienia, oby dozwolono młodzieży wynurzyć żal spo. 
~nllny Pr~ed~6rz, I!l'z~choliz,,~ uli~, znala· wodu tak dooloslej ~traty, glosowało t} Iko 
złn owe pleDJqdze I Ole DlÓW1llc o tem Dl· trzech członków komItetu, pp.: ROUlallowicz, 
komu, powróciła do domu. Z pocz"tku G. Jaworski i Wenze!. Odrzucono ró"nie! 

• 
• 

OS'rATNIE WIADOlfOSGI HANDLOWE. 

Berlin, 15 kwietnia. W politlce zaró
wno jak w świecie haodlolłym brak nowych 
zjawiak, dOSIĆ lł'ażD1ch, II, pobudzić gieł. 

i' » łI ijar. U do tV 
[rll, Z".t. M. War"s. J:!lr ł 
n.. n »Ił 
n II n :J UJ 
n" J! fi JV 

l.iol,,,, .. I. M. L.>CId ~.r. I 
"łł .. "U 
,. łI " lf JU 

GI./da B,rUńak •• 
U.DkDotr rOI,j,kie su .. ". • 

n '1 u. dOlt. 
Weble D. Waru.wo kro . 

łł ieterabQl'1 kro • 
.. l' dl.. 
n LoDClJD kro • 
" H dl.. 
• Wiedeó tu. • 

OJlkOtlło prywatDe 

Glllda Londyńlk •• 
Welule o. l'Ał.ereb.rl. . 
Oy.konlo 2

'
/,'10 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

ł01.f,O 101.80 
100.75 100.76 

9:1.7'; 99.16 
99.25 99.26 
9'J.26 !Jg 25 
9675 9515 
96- 96.-
9(.16 94 ;6 

17986 180.-
17960 180.26 
17916 179.80 
178.70 179.60 
11810 119.-
~U.SG 20 S6'1, 
20.81 20.80'/. 

10080 18",36 
1'/, 1'/. 

20"/ .. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Irłałbmtw. mwarte w doia 16 kwietnia: 
• pa,.'1 kalollckllJ --
• porafil ewa.gllll.ld.' _ 
Słara.lkon.,eh --
lIaarłl .. dui. 16 k"ietni 
Kalollcy , chi.ci do lot 16-Lu zm rio 6 " lej 

I!CJI,)!t chłopców 6, dsie.weqt.-; łłoros łlch i, W' teJ 
licsbl8. ITJOiCSJID I koble, J I .. mi_nowlcie: 
Autowoa Bergmaoo, Ja' 69. 

E ... ngl.lle" ,\ziecl do lal I r..tu omorlo S w lei 
l~o&b!e obłopoiulI' 'ł d.ie .. ~L-; tlvr\ol!l łlch i, .. tej 
bez.ble m~łO'«.f&n -ł kolnet Ił & mi&łk" .. ie· 
Emilia. 1I00,og<i .. Dartoeh, lo~ ~7 •. 

$larozuo .. l , dzieci uo I&L tka smarl,, - w 1#) 
li«bHl c~lopcó .. -. chiewC&łt-· doroo/1 -' w tt.J 
liolLne mctcsy&u -, kobiet -,' a II'l1alluw1ci.. _ 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
U.lel -a.learel. J. ",iła s Ak .. iqra. 

Da, M. F ..... w.~i::?' L. neller. 00II., () 
Stick.1 sLipIta, ł' m & Sl9cło:botIoa.. ' • 



DZIENNII< 1.0f)ZK 1. Nr.84 

о о s Z Е N 1 
LECZNICA PRYWATNA 

I''''rj I,osnie • .horobami kobIct, cardlaae .. a а wener:rezneaaa. 
ь ... а ссеша od 9 - l ' • "п.; 11 cJaorob.ma KardJo.ema, 
_еааl od 5- G ро \ЮludDi. 8ТЛf,Е I.6zкл. 

: • e:lloro
.onoplcao. 

"UlIcl\ PIO'l.'BKOW8.'.~ .1001 Bozeo", • pl~tro. Dr • .DI8Ш'VIСZ. 

TEATR VICTORIA. "r. 15 .Gazety Rzemieilniczej" wу. О А Кг sche 
8zedl z druku i z ... wicra. Тге8с N. г. . u 
15: S .. i~cone przez Rr8zarda 811czl\. • . d bh. <да, 

ТОlПlгzуstwо arl1sl6" dramatyezoyeb Wystawa Iztuki i staroiytnoыci, IП, m~~zka t0r.c;e w ~I1IU. Е '" 
рои (ly •• koy~: przez F. К. Martyno"skitgo. blsl о . kap е 1 .go . oreJ~ZY,. 

J"ozcrn l·ucbniew8kaelo. ot'llnrty do zgrОlПаdzеh rzelllic§lni· 9-P10t,ro 0.ws
2
ka 4727 1ь prz

b
'Jlo

1 
uJCc

1 h ' . t l ' • • 61 I - w С ого ас 1 • 
W 11iOOzie10 d, 17 k'llietnia 1887 czyc 1 ~o е l.geo,o.~o og 11, .przfZ "'1" ycl. I 

К. rzеш.е$lщkа-шаJstга. Gdzlei ro- r~r .. ,,~n .. 
zultat, przez J6zefa Grochowskiego, zaJllluJo 8'~ r6"lI1ez I~ 1 
tecbnikn. Gawedy warsztatowe, _ 377-15-
przez 6r,fa. Krollika bie:il}ca: 'Vy- DOKT6R MEDYCYNY 
bor, w Sekcyi IV. Dzika nopa~. 

Dziclo sceoiczno Wiktora 8ardou Woloe miejscD." 8zkotac11 rzemieAl· А Elzen berg 
" 4 aktach. niczycb. Sz1achetna ofiaroo§~, 8z1a.·. ' 

'V poniedzialek d. 18 kwietnia, cbetna tr08klivro§~. KOl1litet -1а\&- ord,nator oddz.llIu d1a chorycl. u-e· 
-1 8ztuki Del<oracyjnej. Zarzlld ntryc;nl/ch j 8kdrnvrll _. ~zpitaJ~ 
oddziata. Listy do c7.ytelnik6w, Ita~ozuko~nJ'~h w. 'Varl~aw1e, przYJ
Ogloszenia. nluJe w nlleSzk.a~lu 8woJe", przy u1. 

Adres redakcyi: War8zaw8, Nowy Marazalko.wsltleJ Nr. 132,.od 4 7 
. 8wiat 42. ро po1udolU, 283-0-1 

Obraz 111dowy w 4 aktacll, ,е 'р,е· - -
wami i tauC8lUi, па tещаtaсl. z 1у. rr t VARIETE Umoblouran0 lоtПl' р оо' oszkаПl'а cia ludu Ukrl\io8kiego oanut, prze1. еа r . IJ" IJ IJ IJ IJ 

Nioiej81eln шlI", bonor zawiadoU1i6 Szanown,. Publiczno§c, ze 
до skladu П1еgо oadszedl 

.fТJELKZ 'JТYBOB 

WYROBOW PLATEROWANYCH 
jako tei i . rebrn,ch 84 pr6b, najoowszych faaoo6w 

plerw8zorz~dnych 1"abryk warszawsklch, kt6-
re jak dotycbcma, tek i nadl11 8przedaj'} ро сепасЬ ЕаЬтус%оусЬ. 
HandluJ110ytn IIstfJpuje 8iQ 8tosowoy rabat. 

Z uszanowaoiem 

319-10-2 LUDWIK HE)NIG 

ABRYKA ZALUZYJ 
• ег 'а nlld Рlllс, niedaleko Sp.ly о<! stl\' • 

о godzle 8'/. wiесzоrещ. cyi TomaszOIV' 1 ulica Dzielna (Kolejowa) ха 1371 dom Busse'go 

L. Ko~cie1eckiego, z IIl1Jzyk" Stet, Р d t .. d' . 
Kryszkow,kiego. rze s аWlВша со ZlВПШ8 le 

WY8'Т'1i!PY: polotol1e wйr6d l&s6 .. Lo l' d k . 1 Ь' h •• } bk 
~~ vr lIIiejscowoki g6rzY8teJ, przez 1&-11'0 еев SlfJ о _у onywaDlB u u 100УС .... azyj drewnian1ch (Izt& о· 

CYRIOWE. --
81111'ОУ jeidzlec: I 0lurzyele1 

,,'aвla koul 
раПП1 4nnУ B~Clilebel 81&0 karzy uzn .. oej "а zdrowotn~. оа wewnl}trz i zewnqtrz okien, do oki,gt'0h i o8&rok,.toych 

80netki. . le rzeczne, nabial, ,vRrzywo, z pi~knemi lаmЬrеkiпаlПi z ЫасЬу cynkowej. 

Р. CO'l'J'adfnf РаПП1 C~cylll Da8e "IООе6· wlzelkie artykuly ipvnoOci" Сепу J"aknaJ'tansze', J'еdпоrосzпа gwаrапсуа. 
8kiej ba1etnicy. borowym gatunku, furlllnoki 

w przejefdzio do Pary"a, gdzie pro- 380-3-2 czajoo, pow6z еЛа gO$ci i род rze \V8z~l~i~ repar~c!e na1ez,.ce do tego {l1сЬи wykonywaj~ 8iO jaknajaku. 
dukowa~ 8iO b~dtio w 81уппут ы- ОЬ' . czy 011 каМе t11danie. Оопу ratn.eJ 1 naJtan1eJ. 361-6-1 
pod1'onic, przet bardzo kr6tki cza8 WlеszсzеПlе. kowtloe. 080ЬУ, kt6ro jui ,ата. 
bawiqc w f.odzi, М!\ zanlil1r дll~ Dyreicya tOlfarzystwa krtJdy\OWC!D 'у I ~ toie шiшkооiа rRC1~ 8f~ 'In·. 
I,ilk& przedst!\wien ~' рrуwаtоуш шааlta I.odlla. 9i6 do "la§cicj~11I cel~1II 
JOBIICZY р. Иlоt:r.l'в przy UJ, W za8tosowlloiu liO до § 2!l kontraktu (1'.6dt, ulico Zielontl Nr 

Po/udolollej J422, ustawy, podaje do wiadoDlo'ci, it 265·А, 1 p'etro). 363-8-1 
Przedstawienia sktada6 siO ~d11: zai~dao" 1.ostl1ll\ poiyczka оа oio· . 
'J. prodokoyl kODDd jlzdy roсЬотОА6 po~ Nr. !l41 prz1 Ryn. RZ ADCA 
jak пlеошlеj treso\vaoll kool, z ро· ku nowego "nl1a8ta poloton", 'II~a. ~ , 
рl OIV 811.11 uego UloDdlua. kоаlа.·llпо· 800М ~bmma .J 081<а Dobrzy6sk1e- kl1wa1er z kilkuletoi'l pro,ktJrk 
сЬода. z IJroduko)'J I 810' go, pOZYC~kB p1erwotoa ;8. 24,O(~0. dobren,i 'wil1dесtwашi i reko 

01. 1 kool. ~8Ze1k1e zar~uty przc~lwko udz1e· двсу" poazllkuje П1iеjаС8 od 1 
Przedstawienil\ rozpoczn~ 8iO ocl 1enl~ zailldaoeJ PQzyczk,'. 8townrz1: Bli1szB 'IIiadolllo§6 о" 
Iliedzieli (о jC8t od <!nia 17 Ь, ш. szen1 ze~bc~ p~zedsta'll16 dyrekcy1 Biro~aul1l w Wrze8zczowicoch рпе. 

. w рrzеС1ЧiU d01 14 od claL1 w1dru. 1'.nsk. 374-3-1 
ВЫвао 8zozeg6/y w a6818cll. kowania nini~j8zego obwieszczenia. ____________ _ 

_______ .23~8~4:=2::-::2~ Z~ Prezeaa Dyrektor R. Flaster, KtJb1 posiadal од 100 do 200 
t6dzki dom koncertowy. D,rektor biU1'B: А. R .. lckl. clrzewek 

385-1-1 k "d'ki' 
'vV niedziell) dl1ia 17 kwietoia 1887 --~'---Z-g-u-bl-О-'II-tО- а ~CY:l Zl e.J 

• • . zdatneJ па a1eJ~. zloty oferto w 

wleczo'r ta~cuJ~cy p~8zport aU8tryack.' "ydan);' z lПа· dakc:yi pod lit. В.В. 371·6-2 
11 ~ • gl8tratu м. ВосЬо., oraz wld z za· 

r."du gubernia1oego piotrkowskle- Do .kl,du LudwakA Иеп1iА 
Wstop d1a pa116w ро 60 kop.; во па imi\) Konstancy\ Poptaw .... dl ,,:,i.lki wybOr .L1Js'!·ER • . " r, 

dam1 nio plac,.: aki8j 386-1-1 т,оЬ I ь.. тат, ~ZII)C~ wl.lk04c" 
381-2-2 • • marmoro".ml blatan". 922-0-4 

- ----- -------
t.I.M.-.ОЛ ~ "' .'I!!IZ" " 'I!!IKJ' d. 16 kwletala. 

1t'ek8Ie. ZA 
Dy.. \у .i,gu gieldl 

Do~DiOD' Ira .... k'J. konto 1-==:::-.-:==:-:: "':-/ !, 'DO 
&"lio •• (l87'Ю ,11. tвr. 1 ..... §,-a.,..· ...... ""I"'wc:-m-r.- , 116.80 

" .. ' . • (186'/,Y kr "'Т, »d 100 тт. 4 68.06 
- -

loue nie",. mi".t~ ЬапК. d: ter . 2 о . 100 mr. 4. 
,,)) " 1If kr. ter ~ d. НЮ mr. f. 

LoodYD • • • . •• d/. ит 8 т. 1 l. . 2'/. 
tt , . • • • • •• kr. ier. 8 т. 1 L. 21'. 

Р,ту!" • • • • •• д/. t.вr 10 д. 100 ~·T . а 
" ". .., kr Ior 10 д. юt ~'T. ~ 

\Viedeli • . , . " d/ . t.вr 8 д. 100 Оот. 4 
,. ••• , . (140'1.) kT le' 8 d . 100 Оor. • 

P.lenbDrg • , • ., dl. leт. 8 d. 100 то 6 

p.paerJ' p.,18'W. .f ~ Do~;.i:D. " '1'1111 iio:1dl 
( .. 100 ".). с4 '" _____ а, оЬс. \Il. 

LiJJLy L1kw Кт 1'0". d.!. 
., ,. .. .\ male 

1101 l'o~. "' •. J _m.lOO • 
•• ., ... It" 100 r. 
" .. ., UI" l00, 
Но •. "ot Рт . • r ItН'4 J .. m 

JI ,. tI ,. 18fit; IJ ет . 
Шlеif Вао. Р,". l\оа. '.т 

., ,. 11 '1 11 11 

" " tt 1, IП ,. 
" ..... "IV" 

Renta ko!!'.jowa . • • 
Li.ty ••• t. Ziem. S. J Iii 

'. tJ , . "" iit.B 
• "" .tl " ru.te 
"' r" .lS6I'. U ША 
:, ,." n lit..J:i 
H J ' " , ШW 
)J "" ~r.Ш Iit А 
•• "11 " J't.B, 
JI "" tI m.te. 
,. ",. 8ет, I \" Jit.A 
" '" t1 J,t. и, 
" .. " ,. 11:".10 
t 11" &.rJa V А В. 

" " " " m.u:e u.ty ••••. m'\an •. Ser.J 
11 """",, 

" tI h 1) " иl 
~) " 11 Н ,. lV 
" " ., l' l' V 

6'1. Obligi т. \\ .n .. ..,.. 
J) l' "р. malf\ 

Li.t} tlU!t. nI. l"лdzi " 1 

4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
I 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 • 6 

94.40 -.--,-
-.---.-

151.7 -.--.--.--.--.-

---.-
• 

-.-
-,--.-_.-
-.--.-- .----.--.---
99.-
99.----.--. -.--.-

04,76 
94.60 

100.-
100.-
100.----.--.--.--.--,-
99.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
~.-

- .--,-
101.10 
_о _ 

100076 
1'975 
99.26 
99.~ _.-

-,-
-.-_.-_.-
---.--.--,--.--.--,---.-
10~.--.-- -- --.--.-
101.80 
-.----."--.--.--.------.--.-
08·-
-.--.--.--.-

--.- --.- --.- -
11 56'/. --0- -
46.10 --.- ---.-

Ak .. r ... 
( .. 100 n.) 

Ak.,.D.2. 'Vor,IV 1ООт. 
" " \У. ·!J1<1. 600 т. .. • НlOт. 

ь6 00 9i'/. 96 97'/. 
I16jl6 --
11 и 8('/. ---
89 70 

:18 I DopolDlo- ".i~g. gieldl 
~:;, •• U-"'L i,d,.ol.h •. pl. 
~ -.- -.- -.-
с -.- -.- -.-
6 - .- -- -.-

T_r •• p. loor. 6 
., ,1 Ji'abr.·Uc:llkiej 6 

-- -.. -.-
,. .. N.dwijl",Jiak. , 
,. Ua.okll Папdlоwеgo , 

'w W.r.zawie 26Q Т. 
" W,r. В"" D1" 160 r. 
11 На •. Н. "l,od.i :.160 о . 
" IV,r.To".Ub.odOC·ia 

• ,,01· п. l~t 2Oi'r. 
JI 'Var:t.w.Jo' Cukru 6UO 
.. Cukr. Dobr •• l. ~. т. 
" , J6z.fO" 263 r. 
l' "C~~T'C 260 Т. 
tI " Пеrmlu6.260 r. 
111 ., 1I, •• kowio.260 r. 
J) " Uющ)" 260 т. 
" ''w CJ.08tocioe ~1Ю т. 
,Т. • 1>'. Slali 10 О т. 
" Tow. Li1pop, Нао i 
l.oвwen.tein 1000 т. 

_ То ... Z.kl. AIet&l. В. 
П".lk. w 'V'T. 1000 •• 

.. То .. Z,'I.O"rni.'Job 
8taroc:bowickiob 100 '. 

.. '1'0 ... \V.r.F"I • .'d .. h. 
Ы, .... &01 i O~I. 100 т. 

" Wa .... 'J'. Кор. w§gla i. 
Z,kl.1I 01 оiС'JСЬ:ш!Т. , 

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

!. 
u 

-.--.-
! ---.-
.. -.-

-.-
- .-
-,' -

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

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

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

-.- -.--- --• • 11" ""',П 
"" ""',Ш Lia1l _L т. K.liJJ. 

tt "'1 m. LubJin 
I,ie ...... R. Т. "'. &Кт. Z. 
l,ial1 80(. "'Н.а.". dl. 

6 
6 
~ 
О 
О 
О 
О 
6 
6 
6 
D 
6 
6 
О 
6 
~ 

6 • 6 
О 
6 
6 

-.-
-.--.-

l1li.00 
~6.26 
~Ъ76 
96-
906 
-.-

" То ... . Z"k. .. I'r., Ба",. 1 
Tk. w Z&wie~c) . 260 r. 

,'1'o"r.a .. il.at. 100 •• 
,,6атЬ 'lemler 181wede 

=,=·I~= .. ~F~.о=.~к~о= •• ~~=п=с~у,~~=ю~ __ ~ __ ~_~._~ __ ~._~~_~.~
-.- Wartojo ku\Ю.u. potr.6'1o Li>L lik .. id.. 141.4 
-.- u.t. _. ао..,.оЬ • 149.1 Р04. rrem. 71 em. I~L' - -.-
-.- • _ m.W ...... 1 iU 185 118т 'fi" .. .. "1' ." .• 
-,- •• ID.!.od.&i • 21& 4 ," " " krOtJr: 

-.- ---'- -.-

SKtAD TOW AROW TABACZNYCH 
pod 6r"" 

Kalinowski i Przepi6rkowski 
w War8zl\wle. (По!е1 И.rореJSkl) 

Posinda l1Q skladzie wielki wуЬ6, wyrob6w W8ZY8tkich тепо
mowao1ch fl1bryk, ktore Szanownej Publiczoo§ci ро1еса. 

DIII 1"1" lal\lld1ojltcycla сепу podlog szczeg610wych hur-
towycb cenuik6w, kt6,'" пn zI}dl\nle wyselajl1 si~. 317-6-1 

NOWA WODA 
wyoalazku dr. оhеlПii G.udlaa" Pnryiu. Oudowoy ten pre· 
рага! w8trzymuje wypad.aoie ,.1086,., pobodza porost i niszcz1 lu· 

pie:! ро jеdпеlП pnsltlarowaniu, 
Сепа flakouu ra. 1 kop. 50 z przesytk, 50 kop. droiej, GI6wDY 

1 jedyny sklad \\' perlUDleryl 

W. R:ulakow6klego, 
Nowy Byoek N ... 3 w ~odzl. 

Та"'" wyg'l"anych 
w 2 dniu ciqgaieoia 3 kJasy 148 Joteryi klas19znej. 

Onll 14'80 Kwl.tnll 1887 rokL 

\Vrgr •• e \\'Yszly D&St~pвJ~e: Иs. 10000 ПI\ N r. 17827 -
ро rs. па Nr.Nr. 9088 18117 18768 - pn rs. 200 па Nr.Nr. 

708 5615 6458 6795 11620 13639 16814 17117 17761 20046 
21331 - ро rs. 80 па Nr.Nr. 489 619 8ОО 948 !l506 2607 

36112 3839 3975 437!l 5142 5194 5951 6166 6348 6665 6788 
8941 9599 10580 11312 12154 13756 14283 14956 15400 16~1 
163В3 17886 17907 19021 lР51а 19878 20270 20281 23314. 

• 

• 

DZIENNI!{ ŁOf)ZK I. Nr. 84 

o Ł o s Z E N I 
LECZNICA PRYWATNA 

1"""Yi I,,,,,,,ie • .horobami kobiet, cardlaaeml l weneryezneml. 
ba .. l eccml od 9 - II " rano; .. cłaorobaml KartU.Deml, 
wcmi od 5- G po ""ludDi. 8T.łt.E "ÓZKA. 

: • e:lloro
.onoplcloo 

"UlicĄ PIO'l.'DKOW81'.~ dODl BozeuR, • piętro. Dr. M.:UU.E'VICZ. 

TEATR VICTORIA. Nr. 15 .Gazeły Rzemiełlniczej" .y. D A Kr sche szedł z druku i zlt.wicra. Treść N. r. . U 
15: Świ~cone przez Ryszarda SIlCZA. • . d bh. rda, 

Towarzystwo artystów dramatyezoyeb Wystawa sztuki i starożytności, lIT, m~~zka t0r-c;e w ~mu .. E ", 
poi! <1yr.koy~: przez F. K. Mart,nowskitgo. I,Isl ° . kap e I 'go. oreJ~zy,. 

;Józefa l·ucbnlcwaklclo. otwnrty do zgromadzeń rzemiośloi- 9-Plot,ro 0.wl
2
ka 4727 I

h 
PTZbYJln

1 
uJcc. 

h ... t l' •• 61 I - w e oro ac l I 
W nioozielo d. 17 kwietnia 1887 ezye I ~n e I.geo,n.~o og 11, .przez ... 1 C ych l 

K. rzemle$lmka'lIIaJstra. Gdzlei re- r~r.. ~n .. 
zultat, przez Józefa Grochowskiego, zaJllIuJe BI~ rÓ"lIlez J~ l 
techniko. Gawedy warsztatowe, _ 377-15-
przez Gr,fa. Krollika bieillca: Wy· DOKTÓR MEDYCYNY 
bory 11' Sekcyi IV. Dzika no paść. 

Dzieło sceniczne Wiktora Sardou Wolne miejscB w szkołach nemieś!· A Elzen berg 
w 4 aktach. niczych. Szlachetoa ofiarność. Szla.'. ' 

W poniedziałek d. 18 kwietnia. chetna troakliwość. Komitet wy.ta· ordynator oddzlnlu dla chorych we· 
w, .duki Dekoracyjnej. Zarzlld ntrycznl/ch j ,kórnVrl, w .. upital~ 
oddziała. Listy do czytelników. sta~oZllko~nJ'~h w. Wars~a,,,e, przYJ' 
Ogloszenia. mUJe w mle8Zk.a~lu awo)em przy ul. 

Adres redakcyj: Warazawa, Nowy Marazałko.wslneJ Nr. 132,. od 4 7 
. Świat 42. po polud01U. 283-0-1 

Obraz Indowy w 4 aktach, ze liple- - -
wami i tancami, na tematach z ty. rr t VARIETE Umoblouran0 lotnł' p 00' 0SZkanł'a cia ludu UkrAińskiego osnuty przez ea r . II" II II II II 

Niniej81elR mllm honor zawiadomić Szaoowo,. Publiczność, że 
do skladu mego nadszedl 

.fTJELKJ JJTTBÓB 

WYROBÓW PLATEROWANYCH 
jako tei i arebrnych 84 prób, najoowszych fasooów 

pierwszorzędnych 1"Abryk warszawskich, kt6-
re jak dotycbcma, tek i nadal sprzedajo po cenach fabryczoych. 
HandluJlloym lIstopuje aiQ atosowny rabat. 

Z uszanowaniem 

319-10-2 LUDWIK HE)NIG 

ABRYKA ŻALUZYJ 
• 

er 'a 
OIul Pilic, niedaleko Spal y oli stl\' • 

o godzle 8'/. wieczorem.. cyi TomaszoIV' 1 ulica Dzielna (Kolejowa) XI 1371 dom Busse'go 

L. Ko~cieleckiego, z llIuzyk" SteC. p d t .. d' . 
Kryszkowłkiego. rze S aWł8Dla co zmn1ll8 le 

wYSTĘPY: polotone wśród lasów Lo I" d k .. I b' h ŻAl bk 
VI lIIiejscowości g6rzysteJ, przez le-I po eea SIf,) o wy onywanla u u 10uyc azyj drewnianych (uta o· 

CYRKOWE. --
Sla\l'DY jeidzlec: I naurzytleI 

",ania koul 
pallny Anuy B~rlilebel lun karzy uznuoej za zdrowotn~. Ua wewnlltrz i zewnlltrz okien, do okr',gtyoh i o.&rok'łtnych 

80netki. .. le rzeczne, nabial, wRrzywo, z pi~knemi lambrekinami z blachy cynkowej. 

F. COI"l'ad'"' Panny Cecylll DAse wlooe6· wezelkie artykuły źywnoOci w Ceny J"aknaJ'tańsze', J'ednoroczna gwarancya. 
skiej baletnicy. borowym gatunku, furmanki 

w przejefdzio do Paryża, gdzie pro· 360-3-2 czajno, powóz ula gO$ci i pod rze Waz~l~i~ repar~c!e należ'łce do tego fachu wykonywajll siO jaknajaku. 
dukować siO b~dtio w dynnym hi· Ob' . czy na kaMe tlldanie. Cony ratnIe) I najtanIej. 361-6-1 
podrooie, prze t bardzo kr6tki czas wieSZCZenie. kowllne. Osoby, któro już zamów 
bawiąc w Łodzi, ml\ zamiar dać Dyrekcya towarzystwa krtldytowes:o Iy I ~toie mimkonia TnClll Bf~ 'In·1 
Idlka przedstl\wień ~. prywatnym mlalta "od .. l. sić do wldcicj~t.1 cel~1II 
Jnancży p. IUut:r.l'a przy ul. W zaatosoWllniu liO do § 2!l kontraktu (Ł6dt, ulicn ZieloM Nr 

Poludolo\lej 1422, ustawy, podaje do wiadoDlo'ci, it 2M·A, I pletro). 363·8·1 
Przedstawienia składać siO ~dll: zażiłuan'ł zostala pożyczka Da nio· . 
1. produkoyl kond jazdy rucbomoAć po~ Nr. !l41 przy Ryli. RZĄDCA 
jak niemnIej tresowanIa kool, z po· ku nowego ..nllaata polotonl\, w~a- , 
pl ów Sll\l uego UloDdlua. koala.·llno· SOOŚĆ ~bmma .J oska Dobrzy6skle· kawaler z kilkuletni,. prolktJrk 
choda. z IlrodukoyJ I slo· go, pozyc~kB pIerwotna ;8. 24,0<?O. dobremi świadectwaUli i reko 

nla I koni. ~8Zelkle zar~uty przc~lwko udZIe· dacy" poszlIkuje miejsca od 1 
Przedstawienia rozpoczn,. si~ od lem~ zażądanej PQżyczk!, atoworty: Blihza wiadomość nil 
niedzieli to jost od linia 17 b. m. szenl ze~bc,. p~zedstawl6 dyrekcyl Birn~aum w Wrzeazczowicoch przez 

. w przecllliU dOI 14 od doty wydru. Łnsk. 374-3-1 
Bhtsao szozególy w afi81ach. kowania nioi~j8zego obwieszczenia. ____________ _ 

_______ .23~8~4:=1l::-::2~ Z~ Prezesa Dyrektor R. FIDster, KtJby posiadał od 100 do 200 
Łódzki dom koncertowy. Dyrektor biul'B: A. R .. lckl. urzewek 

385-1-1 k . d 'ki . 
W niedzielo dnia 17 kwietnia 1887 --~'---Z-g-u-1Ii-O-'II-łO- a ~Cy:ł Zł eJ 

• • . zdatne) nB aleJ~. złoży oferto w 

wleczo'r tańCUjący p~szport austryack., wydan);' z IOa· dakcyi pod lit. D.D. 371·6·2 
• gl8tratu m. BochnI, oraz WId z za· 

rz"du gubernialoego piotrkowskie· Do .kl.du Ludwika Henlia 
Wstop dla paliów po 60 kop.; go na imiO Koostancyi Popław .... dl ,:,iolki wybór .L1JS·!·ER • . w n 

damy nie płac,.: .klej 386-1-1 m.oh I be. ram, ~znle~ wIolkołc" 
381-2-2 • • 1Yl.,.moro"eml blat'",I. 922-0-4 

- ----- -------
"'"~"DA. ~ ił IlI!!lZ-' "'I!"";' d. 16 kwletBla. 

Wekale. 
Dy.. W Gi,i" gield, 

konlo 1-==:::-.-:==:-:: ",:-I ł, ODO 
1l<1l'lin •• (187'1.) ,li. tGr. 1 ..... §,.-a.,..· ...... ""1"'wc:-m-r.- , 116.80 

" lO' • • (186'I,Y kr !er. »<1 100 mr. , 68.06 
loue nie",_ mift.t~ bauk. d: ter . 2 o. 100 mł". C 

ZA 

-.-
---

"U fI lit kro ter !.ł d . 100 mr. f. 
L endJD • • • . •• dl. lu 8 m. l l.. 2'1. 

tt ,. • • • • •• kr. ter. 8 m. 1 L. 2 1', 
P.rJł" • • • • •• dl. ter 10 d. 100 ~·r . a 

.. Ol' ••• kr tor 10 d. HIt h. ij 
\Viedeli • . . .. " dl. ter 8 d. 100 OOt.. 4 

-.- --.- -II 56'/, --.- ---.- -,. ••• • . (140'1,> kr!er 8 d . 100 Oor. , 
PolenbDrg • • • •• dl. !er. 8 d. 100 .. 6 

SU6 --.-

-
66 00 9i'/, 96 97'1. 
I16jl6 --
II lU "'1. ---
89 70 

PapIer,. pa.'..... ł ~ Do~;,i:De w ."1111 ,kld, 
(za 100 n.). cló '" _____ ł, obe. \Ił. 

Ak", ... 
(p 100 n.) 

a. g IDoPOIDłO' w ciU. ,iold, 
~ li. .e ",.uL ',doDoleh •. pl. 

Luty L1k., Kr 1'01· , d.ło 
., lO .. II małe 

110. l'ol. W •. J Om. IDO • 
•• ., ... Ił" 100 r. 
" .. ., Ul" l00r 

Ro •. rot PT .• r HU'''' J .. m 
II " tI t' 18flti II 8m. 

Ilildf Ban. Pań. 1\00. 10m 
., ,. n ,,11 .. 
" " tt I, Ilf ,. 
" lO ... łł IV" 

Renta ko!!'.jowa . • • 
Lilty ... t .. Ziem. S. lIii 

fł łJ t . u" Ut.B 
, "U lJ ł' na.łe 
"' r" .lS6I'. U 1ii 4 
:, ,. li " lilii 
UJ' U .mw 
" 'J fi ~r.lU lit It 
,. "" " r t.B, 
" ")t Ol male. 
n "n Ser. I V lilA 
" ,n t1 ht. JJ, 
., ., " " 11:"ale 
t ,,'ł &.rla V A B. 

" " " " mlU:e Lilty .a.l. m'hr ... Ser.l 
II 

tłU""" 
., " h I) " Ul 
~J lł 11 Ił " IV 
Ił " " u n V 

6'1. Obligi no. \I .n .. ..,.. 
" " H P. malR 

Li,ty lAd. m. l"AXlzi" I 
,,'ł """U 
"""",,m Liat, _L m .. Kelu. 

Ił ".' m. Lublin 
I.it .... ł. R. T. \V .. &Kr. Z. 
1.ul1 8łf. \vii.D_k,. dl. 

t' ł " " krOtJr: 

, 
6 
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6 
6 
6 
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6 
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6 
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6 • 6 , 
6 
6 
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-.--.--.----.--.---
99.-
99.----.--. -.--.--.-
-.-- .---.--'-

04,76 
94.60 
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100.-
100.----.--.--.--.-
- .. -
99.--.--.--.--.-- .. --.--.--.--.-
~.-

- .-
- .. -

101.10 _ .. 
100.76 

11975 
99.26 
99.~ _.-
IIUO 
v6 .. 26 
~676 
96-
9U6 
-.-
-.----.-

-.--.-_.-_.-
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Ak.,I D.Z. W .. ,IV 100r. .ł, -.- -.- -.-
~ .. W. ·U1U. 600 r. C -.- -.- -.-

" • 100 r. 6 - .- -- -.-

Tor .. p. 100r. 6 
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łt ' . Nadwijl",ńak.. , 
Ił U&.Dku Handlowego . 

'W Wanuwie 26Q r. 
.. War. Bo .. Dl'" 160 r. 
" ROD. H. w lAd.i ll60 ' .. 
" War.Tow .. Ub. odOSoi. 

• "pl. n. 1~4 2Ot'r. 
n W.r:t.w.J-' Cukru 600 
Ol Cokr. Dobreel. 60(1 r. 
" , Jót.Có" 260 r. 
11 "C~~rlk 260 r. 
" " Dermauów260 r. 
'I " 1I, •• kowio.260 r. 
J) ,ł Leouó" 260 r. 
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, T. • Ił. SIali 10 O r. 
" Tow. Lilpop, Rau i 

l.oewen.tein 1000 r. 
_ Tow. Z.kl .. Aletal. B. 

a .. tk. w War. 1000r. 
Ol To .. Z.kI.Oórni.",ch 

BtarochowiekichlOO r. 
lO '1'ow. War.F.I • .'d .. h. 

N ..... RoI i O~I. 100 r. 
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" To .... Z"k. .. I'r •• Baw. I 
Tk. w Z •• ie ~c) . 260 r. 

,'1'owr.a .. il.do JOO •• 
"Garb 'lemler 1 Slwede 
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-.- Wartojo kw""UD' potr.6'4 LioL likwid. • HU 
- .- 1,;./. _. DO..,.ch • 149.1 Poł. rrem .. 71 em. I~L' 
-.- o _ m.W ...... I iU 185 U8111 'fi" .. .. "Ił ••• 

-.- ." m. Lod&i • 21G 4 

SKŁAD TOWARÓW TABACZNYCH 
pod 6rm, 

Kalinowski i Przepiórkowski 
w WarszRwle, (Dolel I!Iropejskl) 

Posiada na skladzie wielki wybór wyrobów wszystkich reno· 
mowanych fabryk, które Szanownej Publiczno§ci poleca. 

DIn p.p. handlujllcych ceny podlog szczególowych hur· 
towycb cenników, ktÓ,.p. nl\ żlldl\nle wyselajll si~. 317-6-1 

NOWA WODA 
wynalazku dr. ohemii Gaudlaa w Paryżu. Cudowoy ten pre· 
parat wstrzymuje wypad.anie wlos6w, pobudza porost i niszczy łu· 

pież po jednem posmarowaniu. 
Cena flakonu rs. 1 kop. 50 z przesyłk, 50 kop. drożej. Gróway 

I jedyny sklad l\' perlUDleryl 

1fT. R.ulakow6kiego, 
Nowy Dyuek NI'. 3 w Łodzi. 

Ta,"l" wygl"tloye" 
W 2 dniu ci"gaienia 3 klaay 148 loteryi klas19znej. 

DnIa 14.go Kwlltnla 1887 rokL 

wygrau \\'fUry D&St~pając:e: Ks. 10000 DI\ Nr. 17827 -
po rs. na Nr.Nr. 9088 18117 18768 - po rs. 200 na Nr.Nr. 

708 5615 6458 6795 11620 13639 16814 17117 17761 20046 
11IS3l - po rs. 80 na Nr.Nr. 489 619 800 948 !l506 2607 

361)2 3839 3975 437!l 5142 5194 6951 6166 6348 6665 6788 
8941 9599 10580 11312 12154 13756 14283 14956 16400 16~1 
163~3 17886 17907 19021 lP51a 19878 20270 20281 23314. 

• 

• 
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