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Zbiory bawelny w r. 1886 
i przemysł bawełniany w rozmaitych 

krajach. 
-<0>-

Tk~~~~~p~ y. w rr;;fciR~~~u surowego 
bywalo o na rok; wytworzony o· plantacyj z i nnrz~dzi wy· 
war trzeba sprzedać i tego wlaśnie oie twarznllia fabrycznego z drugiej strony, tak 
traci z oka nigdy hun dei angiellki. Wy· dalece, fe din osi"gniccia tych samych re· 
wóz z Anglii pozoslał na wysokolci roz· zultatów, trzeba wytwarzać podwójn,. ilość 
woju przemysłu, postępował nIL równi z bawe/oy surowej, przędzy, tkanin i wszel· 
nim. W roku 1874 ,,>,wieziono pl'1.ędzy kich innych wyrobów olIwełninnych. Spo. 

Rzut oka w przesz/ość przekooywa, jak uawe/niaoej 222,250,000 funlów, tkanin tywca zyskal, mogllC zaopatrzyć si~ mniej· 
wielkie p08tępy zrobi/a produkcy& baweloy. 3,632,000,000 yardów, a w roku 1886, przę· a.ym kosztem, 'W lIajniezbędniejsze części 
P".d rokiem 1861), przed wojn", awery. dzyllS9,OOO,OO:J funtów <więcej o 36,760,000), 1 ubrania. Przez obniienie Iwych ceo, 
ka6sk'l, zbiór 1) milionów bel wydawał li~ tkanin 4,645,000,000 ynrd~w (więcej o przemysł bawełuiaoy zdobył sobie nowo 
nojwiększym, jaki 0~illgnll6 1II0tnn; by/ on 913,000,000). Zatem, od roku 1874 wyw6~ warstwy nabywców, I.>~dczas lidy rozwój 
owocem pracy nie"'oluików i !Iipewniano, angielski powiększal sili o 1.37% rocznie środków kO/llunikacyi I przewozu otwiorał 
że tylko ta praca dostarczaĆ mote bawd. nu prz~dzy blLwełnił\nej, B o 1.93% nil mu z katdyrn rokiem nowe ryoki zbytu. 
ny; Indyo zbierały zaledwie nieznaczno i10. tkaninach, zncbowujllc Iwoje rynki zbytu l Z wszystkich włókien bawełna jest noj. 
ści, niższe co do gatunku, W roku 1885/86 wzraataj,c w stosunku zgodnym z powi~. tańaZ4; joj zastosuwunie powiększujqce siO 
tbiór bawełny w Stanach Zjednoczonycb kazaniem si~ ilości wrz.ciou i warsztatów z doielll każdym, naruszyło szczególniej za· 
wy~ał 6,550,000 bel, czyli przeszło dwa tkackich. Anglicy dbajll o przyszłość tego kres użycia lnu i konopi, e1lu których to 
razy tylo co w owych czasach; praca wolna przemysiu, który 1'0zwinOli tak szoroko; li· współzawodnictwo jelt grotoem. Prtymio. 
zwiększała produkoyO z kalidym rokiom. CZll oni Ull Ohilly, które posuwajll sill na szaoa do wełny lub jod wabiu bawclna, ob· 
Wliczaj'łc do tego zbiory Indyj, Egiptn, drodze poslllpU i wkrótoo przybliż .. miliony nita znaclnie ich ceny i uprzystępnia je dlB 
Brazylii i innych krajów, dojdziemy do o. swoich spotywców ku wytwórcyeuropej. najbiednieju)'ch. Dzięki właśnie taniości 
gólnej ilości 9,1108,000 bel bawełny, zebra. skiemu, przcz z3prowadzenie dróg żela· swojej, bawelnB wciso~/a siO wszQ'łzie. 
ncj w roku przeszłym na całym Awiecie. ~nych i przez uleplZeoin fej{lugi na wieI· Frllncya odgrywl\ podrzędnll rolo w prze· 

i pewnego nadmiaru wytwarzania w ci'łgu 
lat o8tatniou, podat przewyższyła zapotrze. 
bo".nla i trzeba było przedstawić nabyw. 
com niewidEiano dotychczas ceny, chc,c 
ich .k/onić do kupoa. Z jedoej stmny 
przelDyd a z drugiej handel do~ładat.y u· 
siłowaó, ażeby zużyć olbrzyolle zbiory. . . ' 

Spodziewać li~ naleiy, że przy nJezmoleJ. 
szonych zasiewach w Stanllcu Zjednoczo. 
nych i w lodyach, zbiory zasilać bed'ł na· 
dlll dostatecznie f/lbryki przerat.isjllco ba· 
we/no. Należy jednak liczyć .iO z wypad. 
Ii:."ui, wiele przyczyo rozmaitych może 
"p/ynllć na zbiory: lian po"ietrza mniej 
lub wieccj sprzyj.jllcy rozwojowi, zimno 
bardziej Jub mniej spóźoione podcl\'as zbio· 
rów etc. Gdyby przyn/e zbiory bawełny 
zmalaly znaczuie, musiałoby nutllpić wieI· 
kie zaburzenie w przemyśle i handlu lego 
produktu, kt6ry posiadl\ dziś lak wielkio 
znaczenie dla całego świata. 

SPR! WOZDARI! TARGOIE. Równocześnie z wzrostem uprawy bawet. kich swoich rzekach. Widzl\c, jakio oiy· myśle bawełnianym, tak wielkim w swej 
ny, z podniesieniem siO produkcyi do cyfr wienio w iqtcres!lch wywolala budowa sieci I całości. Nie troszcz4c siO bynajOlniej o G40ldA 6trIMlko. Spra.owa .. i. tJgGd_io". (do 
wysokich, przy jakicb utrzymuje liO oaa od kolejowej wIndynch, auglicy spodziew)ljtJ, I od~lIlone rynki zbytu, które pozwalaj" An· d"ia ~ kwietni. I, Gló,,"" podtt& ... pom1łln .. o 
Jat nUciu, rozwin~/y siO także środki do .ill tcgo samego od Chin. gli powi~kszać .woje środki wytwarzania, ro ... ojn .konooli •• , "0, po,,"oAĆ, te pokój bil b~· 
pl'zerabiania tych włókien, wJ:rosła ilość Wzrost przemysłu przędzalniczo . tkackie·IFrancya. lila na wzglodzie tylko potrzeby ,ltie .achwia, )." w,oI0j_ .i, .i.do'(OPnł dlo ,'ei· 

.. t tó tk ki I d k go w An"lii, powy:l.eJ' opisany, nie byłby , kraJ'u, a nawet ni 'o wyt,,-rz· tylo, by mo- dy, n. eta •• io~n.wid'lł~f. Od wi.iQ jd.'"ieoiV· wrzeCion I waraz a w ac c l, u Ol ona· " M ~ ., ś .. iat c.I, hl. pokol' .,.,Ie w,padki pohtro.n .. 
lanych z dniem kał.dym i dzidajlloych co· jeduak dostatecznym do spotrzebowania ol. ! gła xa~pokoi6 wlasne potrzeby i sprowadza Wpr."d.i. n,e .pol.i r .iO .. IJ.o .... ob."" ohwj· 
raz szybciej. brzIl11ich zapasów ba"ełny, wytworzonych I rocznio 11-12 milionów kilogrl1n,ów przO' lowo •• I."alo .ig "owot, t. ',hplo",cr' wolala 

W bardzo zajnlUjllcej pracy AlderDlaoa prr,ez ostatnie zbiory; takie na Il\dzie ata· ~zy pojedyńczej, dla zasileni<ł swoich tkal. opo.o"aó i.tniej,ee 1,.d.Moi - 100& to brlo t,lko 
G d j, ... A i t i f t 6 ŚĆ ' F b k' f k' b" k ł złodzeniem, wDet wIDDru!! l i, no ... trDdDo6ci. a reeowno " O przyezłości przemysiu ba'l I Il1 naTZwuZ a wy wanall 1\ wy w rczo Ol. "rI l rancu, 'Ie przera 18J .. o o o pra"d.iwy .pokój nlł po"rócił od ,ndoia, kiedy 
wełnianego w Anglii, znajduj, 8i~ poucza. rozwin~ły si~ wysoko, fabryki I"du stll/tgo 100 milionó" ,kilogram6w bawełny na rok: obrado".ao n.~ "niookie", _j.kow.,n w p.rla· 
j .. ~e szculIÓ/y o rozwoju przedzaJniczo. przetwlU'uly " ohelie od 1866 do 18l() I 1885 188. m •• ci •• I.mioekim. T.kie w t,pl"i. nbl",ly'" 
t~ackiDl ~go kraju w cillgu ostatnich lat roku l,6'l3,()00 bel bawołoy, a w okr~8ie 109,747,000 106,804,000 95,809,000 w.gl~dy politl •• n. wr".rlJ .iI.y wpl{;w n. pr ... · 
kilko. W roku 1874 2użytO w Anglii 011 18,81 do 1886, zużywały 8,285. ,000 be ,I Niskie ceny bawełny, pozwoliły w wa. bi.g ioto,eoó. giełdo",ch. A,tr k• ł " ordoleabeb. 

S Z 
,l d ł AlIg, Zt~." h.d.ił w,tph,,04.ei co do a.obow.ni," 

J ,277,400,000 funtów bawełuy, w r. 1886 rOCEIIIO, tany Jeunoczo,oe 2 WOI y swoJe runkach wyj'1tkowJch wyrabiać tkaniny .i~ RotY', trIOD poru"r/. "0IdO pogłOlko odrml' 
zużyto 1,450,700,000 luntów, zatem o wytwórstwo. Z ,całego zbioru bawełny przy. ci~Źlzo i lepsze co do gatunku, przędzalnie 'yi mini"," Gi.m •• tanowOIO "pn ........ 1' ... 
178,800,000 funtów więcej,' "t-mie samym pada na. fa~r~k,: " wytwarzały grubsze nici i s'.d pochodzi Łertbn'ga, N .. lo~ni. odd.iol.ly prtyg.,biajqćo po· 

, 'I J \V Ik B'- 38 Ol wt glolki o wYJokoŚCl kredy ta uodatkoweco, ~ klÓrego 
C'MIO I ość wnecion po"i~kBzyla si~ z It lej ryloUnn 10 nieco wiekaze zuiycie bawełoy w dwóch la· t,dani.m m. wY'!4pi6 .. ,d niemi •• kL Wf lIoi. 
~7,515,772 na. 42,700,000 czyli , 06,184,228, Iqdu Itnle!l0 Europy 34" tach ostatnich. p'" Iwńca tYF,ui. ogrom •• w.bun,nie "r"ol •. 
Ilość warsztatów tkackich z 463,118 lIa Stanów Zjednoczonych 22'/ . " Prtywóz tkauin zagranicznych do FrRn. lo ."io_i.ni. SChn •• bel.· •. kom i .. ". (rano~.ki ... 
505000 l' 2" 000 l' b b t 'kó IndYJ' Ó' I ' ' .. , 'Ik' t ' lO Altau,i. Z po"odn tej 'P"'" odbylr "0 kon· , czy l o u, n ICZ a 1'0 o Ol " " Cli, w ,~ O.~l s,woJeJ ,mewie l,. u rzymuJ~ f8 .. nor e minislrów tran_.oki.h, • · ,ltiś ma .iO od. 
zalrudniooych w przemyśle b.wełnianyul z 100 sle m!lleJ Wip I na Jednakowej wysokoścI I h.ć rad. mini.Łrów. Zd.j, "O, jlkobr FranoJ. 
47g,515 na 505,000 czyli o 25,485, Ogromne ilości przed" i tkaniu baweł. od Jat kilku. Wywóz powiękuy/ li~ nieco l eh.a/. wY'!4pić o .k~1ł, od klór'j uldyó !<loto 

Lecz niedość przerabi.ć coraz więklze uianych wytwllrzano corocznie mogły zoa· w roku 1886, g/ów nie dlatego, że do Al. "tu,m_nie Sline ".ba.l. hrać" •• D,h·i.-nia, 
ilości bawelny, w1.rastnjllc'l ci,,"le leźć nabywców tylko przez zainteresowanie gieru "'ya/ano b,967,OOO kilogramów tka. d.!" d~"O(t., -, 
r b t 'k6 b ł 'h . ' h . b d 'k' i ,V d" h ' b' I h b 000 I które "O t.kte ~~~;~~~~ o o Ol ", o s uguJllcyc wrzeCiona, IC cenami nr zo OJS lem. yuagro z?Dla oln lurowyc 1 le ooyc wo IC 8,766, dł" "~r~~j;~ 

liczba wzroda o w za suro I za w roku 11185. b.rii •• ka I~ • 
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o malżeństwie 
U ROZMAITYCH LUDÓW. 

RozdzIel Z 80tyoloSll 
(p ° d I n g L e' o 11 r n e" u). 

(Dałaty rilJg - patrz Nr. "9). 
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specyal. 
oym urz~dnikiem, m,t płaci pe
wn" BUOl~. W ten .posób mlllieństwo za· 
wjerane by"," pewnym nktem uroczystym, 
który nadaje mu powagę, JednaUe dwu· 
nastodniowa nieobecność mota po ślubie, 
zwalnia go zupe/oie od zaprzysi~ż.nej wier· 
ności. Dzi.wioz;OŚć wymaglon, jest tylko w 
krajach muzułmań.kich; wśród pJemion po· 
gS{,8kich przeciwnie, dziewczyu", w t.\kim 
tylko razie 28mlli wyjść moie, jeżeli miala 
dziecko. Takie np. poj.,aie jelt rozpo· 
wuechnione w Sakkln8 na Madaga. 
skarze. 

W A{ryoo arab.kiej, berberyjskiej, oubij· 
skiej i abisytllkiei', zwyczaje mniej wivcej 
odstopnj, od ogó nie w A(ryce przyjOlych. 
Należy lu zwrócić uwag~ na wplywy, ja. 
kim ulegała Afryka północna w cilillU wie· 
ków ze strony EgiptD, Arabii, ByzI\lIcyom 
i cywilizacyi europejskiej. Starożytni e· 
gipcyanie byli monogllmiści, dawali córkol" 
swym posagi, łllczyli ma/1eóalwo II wielu 
uroczyste mi obrzQdami, uro"o pr_trzegali 
wierności. U wodzicielowj dawano lysi/łC 
rózg, ni.wierneJ żooie obcinano nos; z tycb 
wszystkich zwyczajów niewiei. pozostało: 
domyślaj .. liV egipskiej tradycyi w lem. te 
kobiety berberyjskie ... zupełnemi pAniami 
swej woli, swego mienia, swych czyn6w i 
i dzieci, które nou .. ich, a nio mvia, na· 
zwi.ko. U arabów husiaiy w N ubii panu· 
je zwyczaj maUeiutwa w trzech czwartych, 
polegaj"lego na tom, te tona tny dni na· 
leiy do .wego meta, a czwartego j twoI· 
n,,; pOC%eOl anów do niego na lny dni po. 
wraca i t. d. W Sahaue i u tuarogów n 
podoboym zwyczaju rodzice oparli pewien 
IOteres, a mianowicie dziewczyn .. drog, pro
stytucyi powinna ,wrócić rodu m to, co 
ich kosztowało jej wJthowaui. PodobDY 
zwycuj Istnieje a guanuów Da wy pach 
kanaryjskich. 

• 

, 

• 
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dobDie bardzo pomy§IDie, ObOtOli6 pieniod.y nie, grocbu, bobu, aoczewicy, wyki, kuku· Płockiem starały o zatwierdzenie u· • Lilie 227 53 26 5,7 
uI'aj., pomimo sbIiiania "'0 regula.y. końcomie, i t. d. Nasiona warzyw: kapulty, stawy, która nie aprobatv mioiste. Saint. 
tioc7.oej. T." rent był już u p )fU\.\un r budr.o .J n 
kor~,.lt"i •• po e&l:śoi .kutkiem t rzepy, kalufior6w, rzodkiewki, sala· r1ulll. Obecnie podniesiono projekt Etienne 196 58 198 3,6 
p' Rotuyldó .. po.t.Do"'I. ogl0,i6 Yf , 8zparal6w, m/lrch I i t. d. w nowej formie. ty"' cel odbyło ,i Pr '1 lIiezoaczo"11l stosuokowo spożyciu 
c, •• i. po,lpiay Da lunlO &0-40 JI'IiIio.ó.. roślin st .... n)'oh: konicl)'ol bia- d. 21 b. III. W aali p iedze6 kieh,ckieso le.. lIliastach przewata koosumcy& 
Ila.tryackioj reuty marcowej, Zarylowau6 p r- ł' - l k' . l . o6bra I'e I'·' wl I'C'I II' , . t 'I I d' I i_j wypadki polityczoe t1ll0p,ly jed".' .nowll wi, ej, ~.erwoneJ, • e< I leJ; U roy: .wyczaJ· _ < "I .n I przy eOl w IJII11stac I po u ulowyc I 
duokrąg giełdowy. Kun auatryackich akcJJ .' IIcj, plaak wej, cbwielow J, inkarnatki, ty- tóny ybrali ze wego silni j, iieli w p6łnocnycb. Slabe roz· 
,Iytow)'cb, po licZDycb wahaoiacb. ".o';OS)I tr- moteu z i t. d. N ,io ' lin oleistych: lI1i~~ majlIc)' it zajllć "Yprlloowa- miarj k osumeyi winn vr Rouen i Lille 
fI.ieu zoiik,. 3'/, m., .,hiały dy.koulowo,kom u' rzep Ilu. rzepiku, lnu, ku, do· ni Ul aw, i y jednani ll1 rat iel'.beoia. aif; tcm, że w pierwszym z tych 
,,~towo lracily 1'/, 'I,· w.. \li renty .. ,raui. uICznikn i t. d. 'asio II fubier. D kOlultctu zostali wybr ni ,wykłym truokiem J'e,t jllb/ecznik, w 
czrlO, pomimo mClcuego uapOtobienia. puer; WłOka" J 
C1.~jć trgoduia, Dotowano w koucu Dt'ej oit pned akich: marzanny farbler iej, ,zatranu, u- : i MitczJ I w, Mie· drugim zaś pi ... o. Oprócz tego w tych sa
o§,.,ln dnioml, ruble padły 01'/, nl. n ,rezedy farbi raili' I t. d. ali a ""11Iaw, Wi rzbirki St r.i la • Borkowski mych rui stach pij" duźo spirytn.su, choć 

Targi ICarn .... ki<. Sprawózdo.nie tygoduio ... drzew leśnych: sosny, świorku, jodły, mo· AntOlIi, Za.horowski Woj~iecu, Saski Bro· płaci on tu naj ... yhzy (2 ... yj!}tkiem Pary-
Ido ,I Dla 23 kwietnia) We' n.. Skutkiem ś .. i,t l' , b L ' b b 'I' ~r P' k' . 9 r i braku , .. potrtebowań do rabrJk h'Jowrob, .. r6, (rZeWla, akaOyl, l1 .. u, je lonu, Jra u, rzo- III' ItW I '" .' lotrows I. za 7 r. 80 cent. za bektolitr) podatek o. 
woo jak na wyw,," za sraoiot, uio 11110 wc_:e ru zy i t,~. N slona roślin DIIododajnych: Cło od octu. Do parlamentu belaijeklelło miaoowicie 44 - 45 fr. od hektolitra. 
clou n. targu " ....... kim .. tygodoiu ubieglym, pszczolnika, tmijolVca, melisy i t. d, No., wniesiono w tych <lniach projekt obłoiema 
W MOIkwi. ltupiClllo w Q".atoich duiach do raurllt siona traw pastewnych: rajgrasu fmocu- ciem octu. Projekt ten natychmiast przy 
KruI.slwa 600 pudów pigkaoj " tlul •• Iltórt moj. ,kiego, angiels:Cicgo, włoskiego, kostrzewy J'oto i wprowadzono go J'd w ź)·ci~. No. 
ki, ])0 rp. 27 vod. Z b O t a. tle.ieslol\o lłartho 'III 
malo. Mlroy parowo ucllo".'y poata"o wy ... k1I, l"kowoj, o ... czej, wyczyńca łllkowego, trawy we to prawo obowi'lzywać b~dlie do doia 

Kronika Łódzka. 
j~cą. gd)i pomimo uzpcio""KO wye,orpania "pa- miodo .... j, wikliny I:lkowej i t. n. Nasio- 1 JiPCft, kiedy b~dzie ostatecznie zatwier· (-) Czternaste zwyczajne og6/ne zebranie 
IÓW ... ,ki, ni. podoiooly li~ j-j 060)', Wiatraki na chmielu tytoniu burak6w oraz roślin dzollem. Celem nalożenia cIa oa ocet przy· akcyon.ryon6w banku bandlowego w ]',0' 
~~~~et;~·re;.:n':,lśł'~Y'~6 dOk~~I"ii..'..!'ro~I~: świcio akli~1I1Iyzow~nrcb, ktÓre nu'dsyłl\no wofony z ugrlloicy jest opieka oad pro- dzi, odbyło li~ w niedziel~ o godzinió l .... j 
c&i:Śó do"oww .prud .. o i placooo: .. p ..... iov I byl: mUSZli z dołlicz OIem IZf%og6towego o- dukc,.. octu" kro.ju, 1I:t6ra od 1878 noku % polndni&. Obecn) ch oa zebrniu akcyo
wyborowlł 8,26, hi.l, 7,77'I,-~, patrł, i dour,. pisu uprawy, gntunku nIIwcnu, ilości plonu, prawie zupełnie usta/a. Przyw6z z Niemiee oaryu8Zńw było trzydziestu, reprezentuj!}. 
--7.76; 'jto w)'l>oro"," 6-3,1~, .redn •• 4.80- czalu dojrze"ania oraz ob/'atniell jakie jest wypart z rynkó~ ocet lIIipjlcowy, Wy.o- cJ'ch 3,222 akcye i 75 głollÓ.... Na prze-
4.96, ordyoaryjn)' --4.96: li ... nień w!~ ••. 20- i' "l t" k . 460, śred .. i ł--; owi .. ~.,o-3.16; grJko 4-U6; ~as e~le: roczne, czy WIe o e me, OZIme r:zy oSć ela Jeet następująca: ocet i kwasy o· wodnicz'lcego osólnego zebraoia ... ybrnoy 
gTOCJo pol.,y --fi.I., cukrowy 8-- f_lO ~-lO, Jare l t. d. relyuowe, ... wieraj'lce czystego k ... asu 8"/0 i przez aklaOlac1~ p. Edwnrd Herbst, pr6-
olej u.~.ko"y G,luiauy66'1. Oko!.ih .. Dow~' Vpl/d/osci. SlId bandlowy ogłosit kilka mniej - 16 fr" pooa,j 80/., lecz ll'l)iej uit zes baoku, r-aprosił na asesor61Y pp. A. Ro· 
.y po.",~tec ... e .. o tarc .. 'y .. a potrzeby •• ku.· doi temu upadłość Gabryell\ Neulllarka 50''10 - 75 fr., od 50"1. - I~O fr. od hek- eickiego i K. HoB'., na sekretarza p. M. 
kiem tego po<lnios'y oiO oOoy. W ~oi,." tygodma I'" I k t w k I k' " . ' t I't k • k t l' IW f T b S d' d ' choiano ch~lllie płao,ó JO-l .. gornieo, e.yli 811' w a.c"cle a an oru e s ar, lego no. rulO- o I ra, was oe.owy rys a Izowaoy I', au era. prawoz IIme urz!} u przyjęto 
za wiadro, C u ki. r, U'poaob,onio largQ ui. ~ne. (loweJ, głośoego wykrytem 08za.twelll prty od 100 kilogramów. hez czytania, poczem odczytlloe )Jrzedsta-
,\aje brć mocmem. ~'al,ryJcollci i do",y kon,,"owo sprzoda!y potyczek pruOliowych na raty. Dochód z monopolu tytuniowego we Włoszech wi~nie rady haoku handlowego, przyjęto z 
trzrm.aa .ceny ua "'ll"ki.m po.i?lllie, .. niektóro Kuratorem masy tej zostnł adwokat przy8., 7.[\ 1885 r. wyniósl 255,93 mil. lir6w, wy- og6lnem zadowoleniem. 
markI ." .. ~g.no ",wot w';C0J Dl. ~. '~&odo{u ~- Pawlowski. W tymie elidzie ogłoszono <lutki 121,71 mil. lirów, co w porównaniu Dy ... idendo 2atwierdzooo w stosuoku 
przedlum, lee. IIllb.>:wauo '1lko pOJed1Dca4 ł)4łCBłu, . . •. y 
wiOkuych partlj Ulk~ ni. t,rl,1. Noto",a",,: Ly ... przed paru dmanll upadłość staroJ, znanoJ z dochodell' roku popnedoiego wykazuje 8'/. °l .. czyli po 21 rs. 25 kop. od każdej 
ko,.; •• i norm". ',,, 3.(YI'/ .. iooo "lOrki poloki. firmy towjLrów blawntoych JaDU rrbOUeSIl więcej o 11,69 mil. lirów. akcyi 250-rublowej. 
)eienkckry,taliCEue) p;-S.~b, rOl,j.kie (grulJokrYlt., z ulicy Senatorskiej, na ż!}danie jej w/a· Konsumcya artykulów spożywczych VI Pa- Wychodz"oy z rady bnnku pp. Otton 
het",e).2.90-9.00. K .. tk, do S, n'łc•k• 2.16 .. Rcicieli. Na kuratora tei IIIIlSl zostal wy- i'żU i inoych wielkich miastach Francyi. GoIdalIIer, Herman Konstadt, Ludwik Me-
kaunen 2-ł {!łutowy. J • W.ma, 11. r l i n, 21 kwi.l"i.. W tygodoia u- znazony adw. przy s., Kso.wery Krysl64kl. "wydanego niedllwl\o Anouaire statistique ycr, Albert Starke i Lu<lwik Starkmann, 
bie!l)m r.ur,"uoi n_by .. ali na ,woj. potneby E.'kJ'porl. Jedoa Z warezawskich wi~kszych de la ville de Paris za 1884 r. widać, ie zostali pooowoie jednogłośuie pn"z akla
lliomi .. k~ "dno mJI'I pned ,tuyź, po coua~h do firm tabacznych wysłkła w tych dniacb do oa jednI' osobę ludności przypada Arednio macYfJ wybrani i wybór przyj~li, Na ll1ioj
chod''IcJr:b do 60 t.1. I ",.lnO brodu, po 1ll .. ~1. L)'oou znaczny trnosport papieros6w Ob- nastApo)"lca ilość skonsumowanych produk- / sce zmarlego RpbertH Weil, na kandyda-ua 60 m. 1 po 00 m. ... perL)O dobr.. Ih.u JOl' ... . , 
ciągle bard.o ntaly, ,dy' (.bryki pokrl'waj~ trIkq stalunek pochodZił od Jednego % wlQkazych tów w roku: 1866 1876 18721881 1884 . ta do rady wybrano, również przez Rkln-
lIie.bedne pot ... by. W,,~d,i. daje .iV uc:cuwaó boteli w Lyonie. WiliO hektolitr 1,91 lI,16 2,19 2,24 2l02 1 Illac)'~ jednoglośniu paua J UIiU9Z1I Kuni-
.. kadIiwy wpl,w ~a1ra .. en po1i~ctnyoh ro.pue'9' ZebranIa r6żnych Itowarzysze~, Dnin 30 Ryby kilogr. 8,6 13,5 12,8 111,7 13,7 I Łzero. 
'leh ",tr«o,u • w 100ylll. ~y utrzylllUJ'ł."O kwietoin nadzwycznJ'no z!!branie towarzy. O,trygi _ - - 1,a 2,3 2,8 W illll'OOI'U akcyooaryuszów wyrazl'ł pan 
powItel POZIO",U Ceo welo koluD:uuU6J, ,knl.ktem . ..' .. 
.. c.upl .... i "P"ów, Ubr. u .. pdui, dO~lero do. stwo. warsz"wskiillio rektyfikacyl I sprzeda- Plnctwo <lOlII. lA. Rosicki podzi~owanie zarz"dowi bali· 
wo'y welny ."owoj atrElty, Aukcya lo,dyo,ka kou, ży apirltusn w Warszawie; d. 80 kwiotoia i zwierzyna kil. 10,9 11,0 10,5 10,7 11,7 1 ku, za oględne i skuteczne sprawowanie iu-
?,)'.olc ' ~n,em :;s b, m; od h~"t c<)uy ut .. y~.- zwycznJue zehranie wnrsznwskiego bRoku l\Ii~so ~ 75,2 70,8 76,1 77,4 75,8 tereaów bnnkowycb. 
n ":,9 Lak .. IftOODO Da poprtodDlm um,ar 'O"aOl ni dyskontowego w Warszawie, doia 8 majn Maslo 8,3 7,8 7,2 7,6 7,8 1 (_) Firma bankierska WolIner i Biel-
po"om, . . b' k' J ~ Włgid• LondJo. 91 kwietnia. A"ku!_. U.po- zwyczuJne :e ramo warsz!lws legu tewlIl'Z;y- aja ~ 7,9 7,9 7,5 8,9 9,3 schowski zaprzestała dals~ych operacyj ban. 
sobieol •• t_Ie. , 8tWII ubezpIeczeń od ogOl,. w Warszawie; • sztuk 159 167 151 178 181) , kierskich; lirwa przystąpiła do dobrowolnej 

l!,,"""'. 8r~~(ord, 21 kWlotoi .. W.lo~ 'po- d. 5 mnja zebranio towarzystwa Cyklop w Sel" kilogrR.mów 2,1 2,0 2,1 2,2 2,4 . likwid .. uyi swoicb interesów. 
kol"~·, lec. taD'OJ, prEod .. ,poko)o,o, tkauwy'.,o- Warszawie; d. 11 majo. drugie nadzwlcznj- Widzimy więc, Ze z wyj"tkiem dwóch I (-) Refe~ent.m w łódzkim oddziale to, 
kOJa.e. b 'k ód' t6 k k' h' h 8a".M.. 1I0.re, ~I kwietoi.. Spnedauo ne ze ,raDle a cynnryusz w tow!lrzystwll cu· Pl,ze ln'O '!f, 01l8uIlIcya wszyst IC wnyc warzystwa popiarania przemysłu i baodlu 
729 ""I. jJard.o ortlro.rlJna Louui.oa 1;~.60, ,ar· krowUl Zakrzówek w WarszaWIe; p. 8 IlIU- \lowi~kszyłll się, lucz przed\llioty, kt6rych' zamio.no ... uny został iożynier p, Śoiechow
... ~6.00, UO<Irgio dohro ')fdfuoryju_ 69.60" ordy· ja zwyczo.joe zebranie akcynuryus1.0w towa- spofycio zmniejszyło się, oaletq. do oKjwat-' ski, były wychowaniec paryskiej Ecole do 
~;i6,":.:·~:",..~;at~~7.rJ.6;?:·Ii.'Lu~G,;0~aJo;;,l~~ rzystl~a prz~dzó.l~i bo.wolny, tkal."i i ble, niejszych, SI. to lI1ia~owi~i~ mi~so i wino. : PODU et C~aus8ees. , . .. 
tlobra or~yu.ryjna 66.00, Uru.uh ~olJra ordyu.· cha,rDl Za,!lercle 11(, WarszaWIe;, d. 11 W lę80 r, fr~ocuskle nUDlste.ryum hantl~u " (-:-) Pamllatka. Na mlt!SCU, g.dzle dzul 
T)jun 6a.()(). waJa zwyczajne 7.ebraUle warsznwsklego to· ogroslło drukiem wiadomoScl o spożyCIU IItoloJe park Helen6w, spadkobIerców K. 

warzystwu kOJlnlń w~gla i przemysłu gÓI'- najgl6wniejszych o.rtykulów - chleba, mi~. Anstadta, o,lbyw,,/y Hi~ w roku 1824,m 
niczego w Waruawie; dnia 12 maja oad. sa, wina ł spirytusu w na.jznaczniejszych pierwsze ćwiczeoio. łódzkiego bractwa strze
zwyczajne zebranie warszo.wskiego towarzy- miastach Francyi. Z daoych tych okazuje leckiego. W roku 1884·m podczas rob6t Przemysł, lIandeI i Komunikaeye. 

Warszawa, Jl'listalDa "aS;OII. Muzeuw 
przemysłu i rolnictwa ufZ'ldzl\ pol)ownie 
wystaw~ oasioo, klóm lUn sie orlbyć we 
wrześniu roku' bi.i"C8go i trwać przez 
trzy tygodoie. Program wystawy tej obej
muje dzialy nast~pujl\ce: N aaiooa wsz~l
kich rodtajów i odmian zbói, n wi<;c na
siooa: pszonicy, :żyta, jęczmieoia, owsa, gry' 

stwa akcyjnego flIbryki tkackiej w Warna- się, że na jedull osob~ przypada: ziemoych zoaleziono w parku wiele kul 
wio; d. 1:l majn zwyczajoe zeurnnie bauku Kilogra",ów Iitró,Y' karabioowych, pochodzllcycb niezo.woduie z 
handlowego warszawskiego w 'YllfSzawie. chleb. - ",iooo "iD' - Ipirrlosu czasu o\\'ych ćwiczeń. Trzy kule kazali 

Kielce. Myłl zaloienia towarzystwa kre· w Paryżu ) 52 84 212 fl,6 spadkobiercy An"tadto. odpowiednio opra-
dytowego miejskiego, podnoszoIla przed pa- • Lyonio 159 73 212 3,8 "ić w srebro i stosownym napisem upa-
ru laty ponownie odiyła. Poprzednie ata- "Marsylii 244 69 179 4,4 llIi~tuić pierwIZ)' zawi"zek tutejszego brac· 
rania nio odolosły skutku, wówczas bowiem "Bordeaux 168 81 209 2,8 twa strzeleckiego, kt6remu paUli,.tka ta 
Kielce popiero.ły projekt ogólnego towarzy- »Tuluzie 183 08 162 1,7 dedykowanI} b~dzie. Doooszlł o tem tutej-
atwa miast prowincyonulnych i łllcznie z " Ruen 183 63 49 13,0 szo pismll niemieckie. 

~ 
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Opowiadanie iydowsldego żaka (buchra). 
N ... p1 .... ł 
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(Da/ny l'iqg - ,mlrt Nr. 89). 

Vll. 

oiedaleko krzesła rabiego, abyś m6gł sły8zeć Turę. 
W tej chwili otworzyly się boczoe drzwi i wszedł rabi kem 

Rabi Godeł przywolał J ankll\, powitał go szolem·ale
uszczypollł w policzek i podał mu kieliszek wfoa. 
- Nauko. - rzekł - ładoa to rz~cz, nie ułego. kwe-

- Rabi idzie I - zawołaoo zewsz/ld. atyi; lecz loj hSDlidrasz ikor elo bamase (oprócz nauki tue-
Wszyscy powstali, a rabi uj!}ł swoje miejsce. ba być pobożnym). Jest ona tIlko kOrOD/ł dla bogoboj. 
Rabi Godel, sześćdziesi~cioletoi toeżczyzoa, wysokie nych. 
czolo i długi garbaty nos, małe oczy i ogromne Chaim at zieleniał z zażdro~ci, słysząc jak Cliun .. na-

"w:, o.. gdy spojrzał nn człowieka, przejmowal go stra· zywa J ankla .iluj,· o. ojciec jego rabi, ~i go dobrze przyj-
Ichc m. l\lujej podsuo"ł sie bliżej Jankla i oszczypnllt go z zn ple-

- Git szabcs, rabi - rzekł reb Chuoa. ców. Jankiel 8postrze~ł sprawcę i nie ollmyślaj"c sie wcale 
~ Git szabes - odpowiedział mhi. - Nieuobrym uderzył Chaima w twarz, aż lie echo rozległo w [lokoju. 
si9 cha~ydo\ll, reb Chuno. C/.cl\lui tak rzadko <lajesz Poniewai było ciemno, nikt uie mógł dojuećf co i jak sie 

widzieć, oo? stało, słychać tylko było uderzenie. 
- Wsznk ro%Umi<icie rahi, że oie 1011 si~ CZIl8U, łaje' - Czy nie mOżesz w żaden sposób odzwyczaić się od 

Niedaleko miejskiego bet-hamidraua sini w kłopoty... policzkowania, Eloakimie? - gniewoie rzekł rabi - ty eta-
wie duiy drewniaoy dom, li ganeczkiem na czterech - Zawsze ta 8al1la wym6wh - ourzekł rabi. - ry złośniku l . 
woianych slupIIch. .Test to prywatoy het-hamidraaz elo kolha,ulArha·bischoro \Oacbkim (z IIl1dn1iernego z\ljmo· - ~'o nie ja uderzyłem, ' rabi, beoemunes - odpowie-
Z lewej atrony mieści sie właściwo. modlitewnie, a t 8i~ uandleru, człowiek nie nabierl' ml\drości), mówi'l dział Ejoakiw przestra8Zony - OW8zem, niech uderzollY salll 
mieszkaoie cadyka chodzerowskiego, rabi Godela. mędrcy. Czy rozumieąz, co to znaczy? ot, poprostu, powie, czy to ja? 

W bet-hamidraszn stoi terOoz długi stół, nakryty sir; głupim. Wy, kupcy, obcbodzicie sie z rahim jak Nikt sie jetlo/lk nie odózwał. 
dnym obrusem. Wkoło aied." ohasydzi no. długich dre, lekarzcm. ,Tak Bóg dopomoże i nie jest wam wi~ccj po· Chailll wstydził sie przyznać do otrzylllHDego policzka, 
woianych ławkach i czekajlł przyjśoia rabiego no. .s_s,u_ltrzebnY\ll, nie chc~cio i patrzeć 00. ni ego. Co? nieprawdaż bo jakieuy to wyglądało, gdyby si~ dowiedziaoo, że syu 
dos (wieczerza szabasown). Eloakim, swat, o. zarazem po· Ongi, gdyś liwie I'otrzebowllł, częściej przychodzi· cadyka został spoliczkowany przy atole ojca, a jeszcze przez 
mocoik Go<lela, jest teraz uardzo zaj~ty i zakłopotany: do mnie. cbłopca I Zamilczał więo, lecz gniew palił go jak ogień. 
ma przy stole posadzi6, a kogo nie, kogo bliżej - Ucbownj Boiel - odpllrl Chunn - nie jestell1 lGryzł dolofł warg~ duiemi z~bami, ai <lo krwi. 
o. kogo do.lej. Lecz (lotąd miałem rzeczywiści o lIluło - Zemszcz~ ja się Dad tym obcym psem - JlostllDa-

Jednego z młodzieńcó" uderzył już w twarz, z ; od dziś popl'awi~ si~ jedoak; na skrucbę przecież ni- wiał souie w du('bu - dopuszcz~ siQ gWI\!tu wzgl~dem 
uatkiem napomnienia: nie jest zupóźno... niego. Przysięgam, że nie ofeni\) 8i~, dopóki tego (lsa nie 

_ Oóli ty, smarkaclu, pchaaz sill <lo stołu! n stać - Zobaczymy - zakończył mbi. ukarzę· ' 
laska? Uszaoowanie szajgec l _ krzyknął na drugiego A odwracaj!}c si~ do Eloakin.o.: Podczas gdy Cbailll bu!'zył się i złościł, przy stole 
daj miejsce lepszemD chaBl'dowi l Bl)dźcie pozdrowieoi, reb - Eloakimie, zaśpiewaj bene hecholo. śpiowano pieśni, rabi objduial wiele z Tory i knbali-
Chuno! _ zawołal, ujrzawszy wchodz!}cego - Eloakim zaśpiewał. styki. . 
\V salU czas. Rabi znm2 nadejdzie; przygotowałem Potem jedli ryby. Rabin rozdzielił pomi~d.y uajbm Powtarzać wam, kocbani słuchacze, tych objllŚniefl uie 
miejsce obok niego, Odstąpcie, dro.by, uszanowaoie! resztki swojej porcli, a odwróciwszy się i zobaczywszy bed~; nie zrozumielibyście, takshmo, jak i jn ich nie rozu-
tu chlopC2o _ zwr6cił sie uo Jankla _ dobrze, tak, lo. za a ... ojem krzesłem, znpytał ObUDY, ktoby to hył lIlielll, a z<laje nli się, ic i lam rll~i Godel nie rozumiar 
lubi~. Uai~ć przy stole nie ruog~ ci poawolió, bo ? ChuolI odpowiedział, że to obcy bucue!' ~iłuj,· który tego uo mówił. 
Ilieionaci nie siadaj, do stołu rabiego, lecz dam ci Da oauk~ do rabina, o. 11 niego jada" sobot" (Dalaty c;f/g ,wstqpi). 

( 
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ści w rodzi nip. W Petersburgu tei, jak 
donoaz,. dzienniki miejscowe, pow.~ła myśl 
zorganizowauia towarzystw. pań, które ~. 
d,. obowil\zane uiywać do •• ych ubiorów 
wyrohów, pochodzllcych jedynie z ",aterya. 
łow krajowycb, oraz ograniczać siO w wy· 
datkach na stroje do motliwego miuimum, 
a zaoązC2Qdzone tym sposobom pieoilldze 
obracać na cele d.obroczynne. 

- Nekrologia. S. 1). Lud/ojk Thon"e8. zna· 
ny kupiec i wlaściciel magazynu • War· 
szawie, ozłowiek cieaz:}cy .iO wśr6d świata 
kupieckiego szczere m powataniem, zmarł 
w dniu lIa b. m. 

ROZMAITOSCI. 

(-) Glos Z miasła. Szanowny red kto- nie trzymaI siO ślepo oryginału niemieckie· 
Nel Narzekamy po"uechuie na brudy i go, a przy.woił scenie kr .. jowej rzecz do. 
lIieczystośei, pllnujllce w okolicach i zauł· br", napilan" ze znajomości,. ef.kŁów lce
kacb naszej stliruUliejskiej dzielnicy, gdzie niC2nycb. Wykonanie tell o utworu w to 
powietrze zanieczyszczone różnemi wyzie· atue Victoria było wogóle bardzo starao· 
wami, "ydzielanemi obficie przez śmietniki nem. GłównI} postać Maryi odtworzyła 
i inne tym podobne .ied1iska miazmatów, pani Majdrowiczow .. aympatycznie. z odpo· 
dla płuc do tego nie przywykłych jelit wiedai~ lił dramatycza,. Karola móglby 
wlJfost niemożelmem do zniesienia. 1\ p. Knapczyóski grać dobrze, jak wiele in· 
stan ten sklaJa się wiele miejscowych u· nJch 1'61 w dramllcie, gdyby poprucowal 
jemnycb warunków, 8 głównie podtrzymuje Dad dykc", i deklaOlacn. Gloo ma pan 
go znane powszechnie zamiłowanie do nie· Knapczyński dźwięczny, postawę odpowie. 
porzqdku licznie znmiaszkujllcej tu ubogiej dnią, sympatyczne rysy twarzy, niezle zro· 
ludności żydowskicj. Jednakże tego same· zumieuie rzeczy, ole nie n,a wyubrdenia o 
go gatunku wonności używać moina dowo. poprawnej deklao'llcyij wyrzuca monotonne 
li w okolicach npitala św. Aleksandra do adllnia, zamiast l'lczyć okresy w harmonij. 
południowej ściany którego dociera rów nI} całość za poll1oC/} odpowiedniej modu· 
szeroki, a zapewne i odpowiednio głęhoki, llUlyi glosu. W lokkiej komedyi wlłdy te X Tadeusz Okua Orzechow.ki, rodak 
wQdrujllcy tu nż od ulicy Czerwonej i na· nie S" tak widoczne, ale w rolach drama. oasz, stara się D rZlldu francuskiego o u. 
pełniony po brzegi substancy!}, wydaj 'l ClI. tycznych raiq. Kto ma talent ~ a p. K. zyskanie wyl'lcznej koncesyi na zbudowa. 
l'.właszcza przy cieplejszej ·porze roku woń ma go niezawodbie - powinien pracować, nie linii telegrafioznej podmorskiej, która 
niezbyt mil'l i zdrową. Mamy nadzieję, a nawet usilniej od innycb. Wybornll dWÓJ' połllczy metropolio z koloniamI. PrzedsiO . 
te g/os nasz oie będzie głOdem wołajllcego na K'l byli pp. Gloger i Bronikowlkaj pierw· bierca podejmuje .i~ zbudować linio przy 
puszozy - i zarzf\d szpitala raczy zwrócić szy ~ właściwe m zaci~oiem odtworzył typ pomocy spólki kapitalistów, t"daj'lo prawlI 
owago na podobny, niel.byt hygieniczny łobuza warszawBkiego, • druga grała swo· eksploa~o"aDia jej przez Jat 116 i zag .. a. 
sposób traktowania chorych, jllkoteż i loka· bodnie od poczlltku do końca, IV czwartym rantowania docbodu na milion franków 
torów sllsiodnicb domów. C~. zaś akcio przedstawi/a kościllrk/J z nader rocznie. 

TELEGRAMY. 
(-l Zmarło w Łodzi w tygodniu ubie· traf Ul •. charakte~ystyk". Kuplety. obojga I 

H!ym od dnia 18 do włącznie 24 kwietnia oklaskiwala publiczność frene~yc:znl~. Wea: 
dzieci do lat 15: katolików 18 ewangeli. le udatn" .ylwetk~ dał p. Kupiecki w roh 
ków 18, ~ydów 8, - razem 44j' dorosłych: piwosza GotlieLn: W ~kci? czwart!ll\ na· 
katolików 8 ewangelików 6 źydów 2 - loża lo postarać SIIJ o wl~ceJ ruchu I wrza· Moskwa, 24 kwietnia. (Agencya półn.). 
razem 16. ' "wy knajpiarskiej,-zresztą całość przedsta. Kei,t~ japoński KomAtru z malionk, przy. 
Ogółem zmlłdo \V tlgodniu ubiegłym w~en~a byla dobrq. Dochód. z przedsta· by! do Moskwy i byl wczoraj na obiedzie 

82esćtlzjesiqt osó", 0'9 ullliej, aniżeli IV wieOla ~Ie ~okryl ceny 8Z~ukl. . 
tygodniu poprzednim. SmiertelDość z,"uiej. W nl~dZlel~ przedstawiono. "M16d ka. u generał.gnbe1'D.atorll. przy obiedz!e ~I. 
azyła slO pomilJdzy dziećmi o 5 a ponti~. sztelaóakl" J. I. KraBzewsklego. Prym Dołgorukow wznl6sł toasty za zdrOWie Ja· 
dzy dorosłymi o 4 wypadki.' trzy m,,! p. Kaźlllierz Kró!ikow.ski, daj~c pońskiej cesarskiej pary i Jostojnych gości, 

(-) Dziecko nieżywe. trzymiesilJczne, płci postać SołocIuchy dobrze pOJot" I ~taranUI~ Da co ksiqi~ odpowiedzi,,1 toastami za zdro-
m~8kieJ' znaleziono w niedzielo rano na opracowaol} w szczegółach. InDl artyścI . C . C . t' .' " . . . d I'" d d' t wie esarza I esarzoweJ, a nas ępnle u· targowllku przy uhcy WIdzewsklej. Na ?pomaga I sUllllenD~e o P?WO .en~a sz ~. . 
rozkaz policyi włożono dziecko do trumny ki, ~ak. że wreszc'e po,!,o~ło Im SIO przeJ~ego gosp?da~za. . 
i wltawiono tymczasem do uopy p. Fnldy. roz.wlać lodowaty chłód, Jaki panowal w Berhn, 24 kWletm~. (Ag. p.). W sprawie 
Sledztwo slldowe ro.pouz~te. sałt. Na z.akoliczenle przeds~awlono w ty· Scbnnebla urz~dowme o'głoszol1o, że był a· 

(-) Dziewczynkę 4 - 5·leltoi,., imieniem w)'m obraZie sceny z "Pame kochanku," resztowany na ziemi niemieckiej i S8lU te-
Andzia zab/Altao" w ol'edzl'eIA na ull'cy Dziada i baby n StareJ' baśni" oraz apo· . . 

• ' ...... y " '. " mu 11Ie zaprzecza. Powodem areutow801a PIOtrkowskiej przed domem p. S.lomono· teozo KraszewskIego. . . . .. . . . 
wieza, odebrać można u słuillcej p. Bre. W Łeat!ze panowaly .Jltz~razaJllce puatkl. ~yły nleprzYJa~n.e dla NI?mlec knowania 
.Iaueta lIa ~j~e ulioy. (-) DZI' w teałrze Victoria na b~nefil p. Jego w Alzacyl I Lotaryngu, w~konano znA 
(-l Z teatr., Zdawałaby 8i~, iż dobrze Ozesław Kl/upcz!Jń/lkiego przedstawloD'l bę· zostało z rozporzlldzenia prokuratury, pole. 

liczył p. Puchniewski, zAchowuj"c kilka no· dzio po ~. pietwszy ,,~olej ieiazna," ko· cajllcej uwivzić go przy pierwszem wat'lpie-
wych utworów na koniec seZOI1U, - telll medya w o aktach, napisau", przez pp. LII' . . N' . 
gorzej dla niego, że przeraohował siO {"tal. biohe i Dela.cour. ęz~uka ta 8~oowić ma OlU w. grllDlce . le~lec. 
nie. W ciljgu dwóch tygodni po świotach grttlt flltractloll letmeJ kompanu p. Puch· Berhn, ~4 kWletOla. (AS. p.). Urz~Jowe 
wystawiono trzy nowe otwory, wznowiono uiewekiego w teatrzyku Beile·vue. tródła tlVlerdzl}, że sprawa Scbnaebla wea· 
dwa dawuo niegrane, a jednak dochody z le nie ma tego l'.naczenia, jakie staraj, liO 
tych przedstawie6 nie pokryly nawet kOBZ' I~RO~A nadać jej we FraoClyi co wkrótce naleźycie 
tów. O~ kilku doi mamy w(l~"dzie. wio· I( R Al O W A I Z A G RA N I C Z N A. si w· aśni. ' 
sr.\) - I spacerYj przedtem mlehśmy Zlll1nO ę . YJ .. .. 
i niepogod~, - a w tealrze jednakowe pu· _ Warszawa. Kobieta.aptelta/·z. Do War. Wiedeń, 114 kWletma. Ostatnte Wiadomo· 
stki. Nie widać owej publiczności, która szawy przybyla panna Wanda Narkowska, lici stwierdzaj", pomimo ponownych zaprze· 
tiumnie zalegała loie i krzesla podczas córka wychodźcy. Panna N. ukoliczyła ".y. czeń, pogłoski o nicpol'ózumieniach w łonie 
wyst~pó,:" pal~i. Zimajet; płac'lc wysokie ~. dział farmaceutyczny. obecnie zaś zamle· ministeryum serbskiego. 
ny, po nil mo, IZ artyzm owych przedstawle6 1 na po złoieniu egzaminu w Petersburgu, Madryt 24 k . t' Ministeryum za. 
~iele pozo~ta!,iał Jo tyczeni.. Być 1I10i.e, starnś si~ oposodę protrizora aptecznego.. ' wie D1~. . 
I~ wRpomDleDle owy:ch wyst~pó1l' przyczyn~a Weteran. W ty,;:h dniach zmarł jeden mierzyło. pr.zep:owad~lć pr?Jekt do. prawa 
Sl~ do nlepowOdZenl1l. wystawian.ych obecDle z DMjstanzych wi&kiem ntajstów szewckich, o ogólnej służbie WOjskowej w całej HiBZ' 
nowych ueczyj w katdym razie żulIlam Ś. p. Brodzki. który fach swój prowadzil panii. 
benefisantów, ci bowiem najgorzej wycbo· 57 lat. Zmurły byl ulobieńcem cecbu i Paryż, 24 kwietoia. (Ag. półn.). Pół. 
dZI} na oboj~tności publiki, a przyznać im towarzylze pracy przy obchodzie jubileuszu d 
trze.ba, że starajll siO o prsyzwoitll wyko- 50-letniego obdarzyli zmarłego cennemi u. urz~ owy "Temps" zapewuia. że objaśnie· 
unnle wyoranych sztuk benefisowycb. poruinkumi. Weteran ~n lio7.ył lat 8&. nia złożone pnez pollla niemieckiego, sta· 

W sobotę przedstawiouo ua benefis paDi Pusvwu kantoru welt8tul'skiego Gabrye. nowczo pozbawiaj" sprawy Schnaebla cha· 
Bronikowskiej obraz sceniczuy w 5 aktaeh la Neumarka wyn08Z11 okola 180,000 n. rakteru l'Bwierzonego z góry wlzwania 
"Na? p~zepaścill," opraco,!ally przez L: Poszkodowanymi 611 wyłqcznie prawie lu- Francyi. 
8ltwlOSklPgo według znaplJ !}(l6SY ludowej dzill biedni. 
»Voo Sture zu. StuCe' H. Mililera. ~tar) Przyjmowa1łie deklaracyj na wy8taw'J hy. Paryż. 24 kwietnia. (Ag. półn.). K4i,. 
teu utwór. umiał p. SIi .. iflski przybrać w gioniezn'l zostało już ukończono. Udział t~ Bilmark oświadczyć poleW gotowollć 
nową, swojskll szalIJ. Pozostllwi .. jf\c głów. w wystawie Drzyjmie około stu pięćdziesi~. wydania Schnaebla władzom francu.kim, 
~y ~Ilotyw . n}ctbiotyOl, wpro,!,,4?zi1 wiele ciu eksponen·tÓw. jeżeli blJdzie dowiedzione, te aresztowanie 
zywlOłu III1?Jscowego, a trzeci I czwarty - Nowe przepi.y. M6wi'lc o nowych dopełnione zoetało nie ' na lIieloieokiełll te. 
akt przerobll z gruntu, tak, że ~ba to ak· przepisacb paszportowych ,St. pet. wied." . 
ty przedstawiajll silJ zupelnie oryginalnit. zaznaczaj", te osoby które powróciwszy z ryto~ynlll, lecz w. gr~D1cacb .F~ancyi. 
W. ten . sp08~b - sztuka pozbył~ .sill P"w· zagranicr nie przedstawi I} policyi paszpor., . WI~eń~ 24 k~letDl~. ZOJścle f:Ollcusko
n!,J ckltwo~cl, ~ zyskała na akcYI I koloI}' Ww, ani tez zaświadczeń koutory celnej o Olellueckle, tIIk Jak Się ono obecnie przed. 
Cle, odpowlednwl ~Ia acęn polskioh •. Nie. ich ?debrau.iu, albo nakoniec bez. odn.oto. stllwia. uwataj,. tu za bardzo groź. e i je. 
~vyszuli:onq a zaJmuJ'lc, treśó1 skre.llhć mo· wanla tęruUDU powrotu do Rosyl, wmne żeli uie zapobiezI zerwaniu rozwalla oby. 
zelUy w kilku s/owacb. M oda I ł"dna bIJd!} opłacać podw6jn,. cen~ paszportu ty. d ó h dó I b . ś d . t 
BZwa.cz~a ~arY~1 ~a .!.k~t .. k. podszeptów tułem k~ry •. Otó~, jak dalej podaje cyto. w c rz,. w u . przYJ~zne po I'e ole ~o 
p1'1.-!,Jaclólkl .sw~J qhUlpll 1 J'J towarzysza wany dtJenolk, CI którzI zostanll skazani 11ll?cantw, ~ocz~tuJ~ wOjnę francu8ko·Dle· 
Feltksa,. znllJ~uJe SIO w ~o7.teroe z ,!rojlzo. na karę, obowi,zani b~dl} sami dowodziĆ, mlockl} za , lIleUmknlon". 

OSTATNIE WIAD01408Cf HANDLOlE. 
nlł ~CZCIWOŚCI'l,- ~nha 81\), czy pnYJ'lć r~. że przetu1111anie paszportn nic poc~odzi z 
K<; I serco prucowltego rzemieślnika Karo· icb winy, jeżeli kary tej nic chcl} zapłacić. I 
la, czy tei wybrać doatntek okupiony hań. Wl'llxie, jeżeli usprawiedliwienie uznane b~'1 
bij. W rozterce tej zasypiab a sen s&ro. dzie za do~tateczne, pobrana kara Dla być L d 21 k iti" W k b. ' •• d' .. t . ł b ó on '-, W mL '1 &z abAU p&.lU\owa wa za Jej ~cle. pnysz e worazac, li t· ZWl'lIClłn,. w ~y.i,oaoh funt ...... rlingll ... ). Calkowito. r ... r .... 
rych skłll~.JII SIę trzy nast~pne akty. Mil' - ~ Rygi w dniu onegdajszym naJe. 16.67~ (przrb. 2K~); uo\y y obi.JU 24.U6 (u by lo 
rya zostaje najprzód kochankIl bogatego azla Wiadomość it stan zdrowia policmaj. 8ł); .. p .. y w gołhwoo 24,337 (pr.]b. 20110 port fol 
panicz" EdwardA. Opuszczona przez niego 8tra radcy kol~gialnego Własowskiego J'est 18.841 (pu,b' 2'~); •• Id, pry .... tu. ~4.7~7 (purb. 

b d" bl h d 'ź", . . . . . ' 68ł" •• ldo p.nstwowo 6.301 (ul.)'lu H2); r ... erwa 
sc o z~ po szc~e ac no Iy. coraz \11 ej, - zupełme zud"waIOlaJ'lcy,-1I1euezplecze(lstwa łlO~ 14.208 (p"Torb. 26~); uba.piao..,u,. r"'ldowellł.ł36 
wI'eszcle PosIldzona o kradZież, koflozy sro· xadnej(o niema. (be .. miau,). 
Ulotne tycie w nur~acb. rzeki. Nn. sz~zęście - ~ykopall!ko. Dnia 14 b. m., podcl'.8s p.~rsb.rI2~ kwltlnl •. 'y,kA. han'. paó,t .... d, 
byl to sell. W ukcle Pllty1l1 Lou.izl Się Mil' kopanIa ziemI w zaulku Aronowskim w 22 'w,etOl'. ~t.n k .. ,1.9.4115.669 (ubIlo 461.MS). 
rya w czystej swej kom1Jatce z uniesieniem Kijowie znaleziono nl\czynie szklanna z ~.k.l. Idy.k?nto"a •• . ~I.H2.106 (ubylo 18.069) .••. 

't K I h d' Id b ' . hcok,napap,ory publiolllo2,2dO.17G (ubylo 2.SH1. 
WI a .11ro a przyc o ."cego po 9tanoIVC~'l ro nI} .monetq sre~rnlj z Wieku XVI, po· •• lic,ki na akoyo i oblit. H.n~.6Iti (ubylu 16.7811 ', ... 
odpOWIedź. a upaduJlIc "1\ kolana dZiękUJe cbodzenla przewaime polskiego. Ilość sztuk I o~an.k bie.łoI m,.ilttir,un, ftuaruhw 6ł.144.7iO 
swell'u alliołowi stróżowi za zbawczy gen. znlllezionych pienilJdzy przewyższa 2000. (010"10 2,9ó9.~60). iDO. rachonki bi....,., 78,017.871 
'" obrazach, p01Ui~dzy POCz'ltkiem a koń· - Bibliografia. Ukaza/!/ .I";~ now~ prze. (obylo 466.976): _lawy"procentow ••• 2&.936.(76 
C 'd' t' JOl' ..... I' ki d . k k' (pnyb.l,1I2.G95J. eOl snu. WI zimy ez osy: lI11pU ~ .s;e l· a y . aa J<:zy czes I utworów Bohdana P.I ... b .... 2J kwIt1ftJa. Welul ••• 1 ... "lrn ~I'I .. , 
I'$u .. PIerw~za po rozmaItych przeJścmch Zl1lesklogo. Edycya obecna mieAci w 80' Da Berli •. 17~'I., tlĄ A",.torda .. 1000'1 •• aa Pal Ił 
Z?8t.aJO ~ogClark4 •. drugi zaś prostym rz~· bie między inn.mi poomat: .Duch od ate. 229.. 'I, .''''~?alr 9.SIl, ""'Ij"p~e""o,,, po_rcde• 
zll1l1eszklom. operuJIlCYu, w parku nad WI' pu." Tlóuoaczeuia doko~nł RudolfPokoroy ~"'J e"'''I' 2b~I •• :ak,,* 11 ..... 2S~, ro'l1.ka po· 
al S t d' ,. t· t O d'ć ..' .yoo" • rok. IS,9 166'/ •• 11 p"l, •• b w.oboda" 'I. I) O w~e. wy~ome pos aCie, Z na.o· . - IZCZ~ no.: W Krakowlo zaWI'lzllło ! g9'1,. 111 vot. woohodnia U911,: 6'10 r ... 1a ./ot. 
ry p~"z p. SII!'tf,sklego uchwycone; Dle· Się stowarzyszeDle pań, które postanowiły : IUó'/.. 6'/. li.tI &UL r.it" ... 1c. 169. akoIo rooyi.k . 
1~D1eJ wybornI} Jest scena w knajpie, z ka· utywać na ubiorI swe jedynie materyał6w I wieI. D. 2. 279'/" Irol.i ka.nk.·kijo .... kiaj SOł'/,. 
pltalnym Gotliebelll i calll szajkI) Docnych krajowych obe~nie zaś we Lwowie załoio" pelertbonln baok dl'k ..... lO"" 76~ ... a ........ ' 
, Ś " I . / dk' ł ' . . . I bauk dy.ko.to", -. ""IJ.k, buk dla h.adla ~o c,. ~reszcle nil uwagę zas uguJII g a lO lle zosta o rówDlez przez kobiety towarzy· ..... BI6 pe~eraba .. ki baok .. litUl_roduw r .6S'/ 
I dOWCIpno kuplety. Słowem, p. Sliwiftski stwo, maj'lce na celu krzewienie oszczodno • . dI.koot~ prl ... at"" 4'/, "lo. II 

,.,n., 28 •• :.1.'.. Uilel, h.flk. rOllłTJ'IrI".:O 
178.86; f". li.tI ... L .... ". 6630, t'l. IhL, lik.I,Io. 
oJJne 62.10, 6-', poł:lcZK& ".\",hOftW" JJ .. - 66.IOł 
1/1 .... i .. i 640.80. 4'/. pot.I"~ • • I~IIO r. 8J.~. fi·'. 
li.ty &ulawn. rGlJj,kie 00.4.0. kapotu ntol" ... 520.40, 
6'l putJn"łrI& """u\luwa,; łlłfł( roko 189.50. fA\-lu A 
led6 r. 129.60: ako,o "o"k. ",",110"0,0 7~ .76, d,· 
.kollw .. et0 68.26, dr. łoI. waru WiHt.I. :l79.76, ak· 
"ye kredyu, ...... alllLrJaa1ne 'U.a .60ł n .. ltln.,,· .... pO!Juka 
rot,jaka 96.10, tł'l. rellta 1"01,;_0 108.90, tlJ.konto 
6 -I •. pr, ... h •• 2 ., • . 

L .. dJ •• 28 kwl.I.I.. Poty",dca r"Ij,k. • 187$ 
". !16. Koolole alJ:iellkie 10~I/,. 

P,I".burl, aj kwl.I.'.. Mj... ",iej ••• ·U.OO. 
na ,i.r. 43.00. P .... n'ea w m. 13.50. ;l;yto ... m. 7.10. 
O.iee w m ".10. Kouopie VI m. 46.00. l:Ii8mitł lniaoo 
VI m. J8.6O, limoe. 

8 .. U •• ~~ kwl.I.I.. P".lliea 168-176, no 
k .... maj 172, n ... fI pd. 16~'/,. ;l;rto n 1-126, 
D' k .... maj 124'/ •• Da wrL pat. 128'/,. 

L •• dJ •• 22 kwl.I.I.. Ouk,.r Ja ... a 96 proc. 13'/ .. 
atale, uukier bnrakow, 11'/" ttale. 

U".rp •• ) 22 "wialni.. iiprll"os.c.lanie pooc.Uu" .... 
PrI.Jpa""l~hl, oltr6t 7.fWJJ !JeJ; .pokojnio. DlieRuJ 
do"o. 17.000 bal. 

U ... , •• 12J k"lfł.I •. ~pra ... o.d.nie "oiloo .... Ol .. " 
7,UOO b61, I t~C" II •• pek.latSJG I .,wót. J,Oft'. h.,L 
Leuiwo. Miuuli., am.rlkAó.ka Ha k .... m.J ~JJ/". 
ua maj oc. bUl", na oc lp. G"/", na I~ .• iet. 6U/u • 
ua .ier. WrL 6u/~, ua wr&. p"'. 61 'Ch aa] V .. t. 
lilt. 61'1'u, n.. list. gr. 61t/u p. 

_UChlII." 2~ kwItlai.. Water I~ 'faJlor 6'/ .. 
Waler 50 Taylor 8'/ .. WaŁer 20 L.illh 7',., Waler 
30 Clayto. 8 '/., MucE 32 Brooke 8'/ •• Mulo ~ Ma. 
roU 8'/ .. M.u,o ~ Wilki •• ou g'/" Warpuop. n 
Le .. 8 I •• Warpuop. sa Re ... l.od S",. DouM. ~ 
W .. to. 9'/ •• Do.bl. 60 .... rkll g. 12'/ •• 32" 116 
rch 16XlU eroy tkAninI' 32/(6172 •• pokojni •. 
~H ••• Tlrk. 22 kwlet.I.. U .... oIo. 10'/ .. " II. tir. 
eatlltl 10 1/. 

I!. w e I n 1 pr&lwieliono .. t,gadu;u ubieg11m 
do w .. ,.tkioh portó ... wi,.tm"lch 1'.000 bol.g"'l' 
wietiooo do W. Br,taoii 26.000 boi, <lo I,du .ta. 
logo J7.00u bel Z'p ... 4.0,oro boL 

·I'KLt:UJU .. lII uu:r.OOU'E. 

GIełd. WlflZIWlkL 
Z,eJanuI koil08'" ,ieltl,. 

Z u.,. 23 Z dni.26 
_ '. 1 ... _-

Z ••• ksl, klłlk.I.,.I .... 
... UarUu .... 100 ntr. . • . . 
u Lobd,l1.. 1 li. . . . . 
u ParI' "WO fr. . • • . 
,. Witul.1i fi 100 .. • • • . 

613 .17 '1, 
11.38 
4b.27'/, 
9020 

z. ,1,lerr ,IA.I ••• " 
Li.II 1.i' .. ,,1. Kr. Pol.. • • . 91.70 
ROI. I'oł. W.ch.ua,a . • • . W".5O 
f.iolI Zoo. 'Ii .... I 6~ r. Ser I. IUI dO 

., " "&r.11 do IV . 101.70 
l.irrtJ Z .. \. M. W ...... litr I 101. ·-
".. Ił n Ił . 100.-
,... " :ł lU lłfł .Su 
"tt ~ łt IV . 9:JS3 

1.\aIJ Zu\. M. ,. ... do'. 1Ier. I • 9~ 76 
łt" .. 'ł 11 . 06.-
".. U Ił 111 . 9' ;6 

Glełdl BerIlA,kI. 
Uukootr tO_II_ki. aaru. • 

» u"a dOlt. 
Wolul ... W ...... ,,~..... • 

., .ieter.bar, u. . 
II l' dl.. 
" LolU1ID ar. . 
• II dl. . 
• Wiado. lu. 

Opko.to prr •• ta.. 

Glelda LondyA.ka. 
Web I. na P"'ter.h.r,. • 
0I,konlo 2'/,'/. 

• 

• 178.6>.1 
• 178.60 
• 11MO 
• 17d.-
• 177.40 
• 203U 
• :lO.~O 
• 169S~ 

'l'lo 

• 

~6 2a'/. 
II S8 
.6.3" 
00.-

~ł 7tl 
100.16 
lOl.IW 
101.00 
lOO.7~ 
100.
litoM 
9'J~ 
!l676 
QUO 
94.60 

17886 
118 M' 
17. SI 
178.-
177.110 

:IO.!16 
20.90 

100 lO 
2'10 

OZIEHNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
• 

UrodZIli od dni .. 11 do 2' kwio~ui • ...-lllOt.uie brto : 
W ,.,aftl "alol. Dzieoi tJ"yoh 10, a mi.o.ovriou: 

ahlop06w 54, dsiewoqt M, a tej liCEhr dEieei 81110' 
Dlth 6il, nidlu.bnloh " N\etIwo u-rodcol\yeh 6, 
w lej Ii •• bi. "obulch Ó. nieilubnl',h -. 

W ,.ranl IWUJ. Dli60i żywyoh tł a mianowicie: 
chlopcó .... 15, dsiewcqt 9. z Lej liczbr dEieoi iI.l,. 
Dyeb 23, DieilobDYch 1 Ni.tTYO IIrochooro4 " 
w 'oj helbi. jlub.,Ch 4. D,o"ub.,o!. -. 
lł.,.zuo ... yell. Dt:i8Ci ŻIWJcb 22, amianowici., 

chlopców 13. doi .... c .. 1 9. $ tej li .. br ś1nbDyeb !1, 
uieil.bolch -. Nioi)'wo GToJwDlob - ... lej li •• • 
biB ślubnyoh - Didl.bnJoh -

_ałi.lhl .... warle w dDiu 23 i 2ł kwieLnia: 
W paranI kat.llekl.J " a miano'llf'icie: ~~&ncuEdk: 

D_ornik a Mary.un, Ryb.k, JaLieS& Kaz\lr a ~.I. 
iursat, $ Gvhicklcb Rudolf, Fr.nei .. ok U.I",,1 • 
MarIann, Hald.tlolł Hiibnel"t 8ebettJao S"nelich 
I. raulinł Zauter. 

W p".ftl Iw .. gl.nekl.1 5, a mioDowici.: Adolf 
E",U "ogal"D'. M.trldł BraoD , don," Tepf"r, 
Wilh.lm Edw.rd Klink , Flor"nt,u, Hilet, ISoX'" 
mil WyWah I lI.oliDł KrY"I"t Kryltm'D. 

SIU.IUOIłAyell 5, a miano.ioie: Mosuk Zel· 
maD Re •• nok I Dwojrł RJwt, Wplioi. ~Imul 
~łeD".1 KlaJm.o I C,wi, Uraeb, Oruy ...... ltaeb. 
mil ,ł'inor.e"'lIki r; R,,,,,,, Buch I, Arou.owica 

ZMarli w dui" :lS i :14. kwietnia: 
Xlt,lIe,: dt.ieci do lat l&~tt1 I:m.rl~ 0;, w Lej 

lio.llJi!l chlopców 3, dzie,,"o'łt "i dorosłrcb " ... wJ 
liclbie rnglc~llU. !J:, kobiet 2,. mi .. a \).ici,: 
Aguic"k .. a Gluerów ł:łiege.ka.. lat~, AudruJ 
M,d.j"",k. lat 87. Bi.roDi •• H.jnr1ch, lat 57. J •. 
liaDoa l" .. iukl, lat 27. 

b ... I,ney: .... iocl tiu laL If>.tu om.rlo G. ... lej 
Ha&hie ohro~", !s, ·.bie_cqL 5; tllll\Hl,oh-, ... tej 
U"r.bitt m,:1u11"0 -, kohiet -, a miauowie! -

SI.renk ••• I: dlioei clo I.t 111-1 •• marlo 2, y I4rj 
licLb,. chlopców l. chi."c .. t I; dor",lIC!. I. ... lej 
!iod.l'. -, kubiet •• " ",la.uowiai.: 
Elko lat 83. 

LISTA PRZYJEZONYCH 
lIotel Pol.kl. Kol.rnti • Od"r. K •• • 

man • Bortacbo ..... Lnblin r • K,mJllla, Ko ... ,.ki 
, 8wieoc&Ultu. 

Botel .a.te.rel. Mo a.;. r ... ' taJlol· 
tle.dort., E. D laUre. L U" IV. _;e .. r t • War· 
u.wy. 

lIotel Vleterla. Ra liJ-b , Diall. O-t.II. 
• "'arl&awl, Gal.w,ti " Waru.wS, .... ',1. a-
Sp ... r, J. Fuch. L.t..ti. Li.b.> .... ki. UiaI .... "'". 
E. Sebruede.r •• U"'''JO ' I'JłIUla. F ... .M k.. Yo. 
mia"A, Su-ocr. Rad(Jnli..ł M. Rłlppt"''' ~ Wl-łJoo 
daia, Gri ... ald • l'u'trko.... KlIClbal. I o I·iottlu· 
"a, IhU. , Ilerliaa, lIliIItr • Wanu"'l. 



-
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o G Ł o s z E N I A. 
• eboroM,"i kobiet. ,ardlalle .. 1 I wenerrczlleml. 

m. od 8 - II • TA"O ; s cIJorobaml lardlaneml. weneryczneml 
po poradnio STAŁE ŁÓZKA. 

, s choro 
mocsoplclo-

plę'ro. Dr. l'flI8IE\VICZ. _= _______ "1J_lIca PIO'I·BKO'V8U .... dom Bozena, li 

TEATR VICTORIA. 
TOU'łrzyst,,·o arlysl6w 

pod drrekon' 
.ldzcra Pnchnlcw.klelo. 

We Wtorek d. 26 k"ietnia 1887. 
NA. BENEFIS 

Czesława Knapczyńskiego 

KOLEJŻELAZNA 
(Les ebelllos de ter) 

Najnowszn komedy& w 5 aktacb, 
frnncuzkiego, pp. Labiche i Delaco· 
ur. (Grana szeŚĆ m ieli,:cy bez przer· 
"'y z wielkiem powdzeniem ,. /I 

ater Variet6" w Pnry!u). 

Do .kladn Ludwika nenlla 
.. odl wiolki wybór LUS·J'ER. " 
m.oh i bo. nm, rÓl"yoh wiolk~oil 
• ma.rmareweml blatami. B.~-u-' 

Do S 
ozdobny zegar wiedeński z 
kanapa, fotele, stoły, wszy8tko 
chowe, razem lub na sztuki, luetro 
duże, skL-zynia do pościeli lub 
ki, szafa sklepowa i maszyna 
szycia. Staro - pocztowa Nr. 141 
dom Fistnra, mieszkania ] 2. 
stać moi na od 8 do 10 i od 5 dol 
7 po południu. 397-3-1 

Do sprzedania 

WILLA 
,. ładnem położeuhl pod 
W/h z ogrodem, aadzllwk'ło 
waniami gospodarczemi, lodlo,,'oi/ 

Dr. A. Krusche DOKTÓR MEDYCYNY 

mieszka obecnie w domu Ebbarda, A. Elzenberg, 
apteki W'go Bol'ejszy, uUca ordynator oddziBlu dla chorych lU' 

Piotrkowsk& 7117 i pn:yjllluje od Iltrl/~m!Jt4 j IIrD"/lI/(/' ,. 
lO i 2-4 w chorobach cbl. oltarO&akonnl~b" W"rtE",.i.,· 

I "kór~ycb,l muje ,. mieszk.n?iu ."ojelll puy UJ. I 

aiQ rOwniet ma ".em./Mar .. ałkowlkleJ Nr. 132, od 4 7 
377-15-5 po południu. '83-0-1 

MA BÓLU ZĘBÓW 

Wielebnych 

kto lI!Y •• 

Elixiru do z~bów 
0.0. BENEDYKTYNÓW 

OpocL ..... iIOULAC :Giroado) 
Dom M..lGUELONNĘ, Przeor 

2 MEO AI .E Zr,OTE 
w Bruk ... li r. i w LoodJnie 1884 r. 

NAJ W l-IAGROOY. 
WYNA.LEZIONTI313 )In .. p".or. 

.. roku PIOTRA lOUR3AUD 
FIo!>?niLi 2, 4 ł 8 fr. - Prouku JPud.1M,. 
l fr . j~, j ł 6 fr.- PIU/" pud,I"": frank. 

CoddeOD' a1'0ie kilku 
kropli TOl.pU .. :OIOOJch w .. o
a,i. EUdrY do Z,W. 
I.n.dykt,.6.. .a!',~~~:~, 
CI' próc.huień ie k~~t 
bien j .'Placai.. w: 
utwierdza 1Ili,ała wl boroio. 

Odd,jomy prawdm ••• oln· 
et nur.!", clft.t.loikom ~wr.· 
caj,o ich bWaa, na tell I tarułltn1 utr· 
teuuy pr,~rot D'jlo",a, .. 'rodkb" lo · 
.~ •• ,e!' I JodJD'. r.'polnog.j,.yeb "".1· 
kIn, clł, rpl801orn 'Oho"" • 

, 
8. P. 

Kasyer towarzystwa kredytowego fi Łodzi, 

przeżyw8zy łat 56, po długich i cięikich ciorpieniach, opatrzo· 
ny M, Sakramentami przeniósł liO do wict\zoości dnia ~4 

kwietnia r. b. o godzinie 1 O wiec~orem. 

W smutku pogrątona żona wraz II rodziną zaprasza 
krewnyo!J, koleg6w, przyjaci6ł i znajomych zmarłego 
na wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 4S-d, przy uli
cy Zawadzkiej na cmentarz katolicki, we wtorek d. 
26 b. m. o godzinie 5-tcj po południu, jak r6wnież 

na nabożellstwo żałobne w dniu 27 b. m. o godzinie 
10 z rana w kościele Wniebowzięcia N. M. P. 

FABRYKA 
ct.c.; 26 pokojów t .w odległości l SUad 
wlonty ?d rOllatkl; cz,:ść szacunku porakoror. 

we WlIlltkich 

De . u1."al " 1107 r. SEGUI" S 111. KUCIIMIe3. 
.lOn T OI.0 1OY: II BOJ\DUUX. 

.plekoou, Jok równid " .noguynach por (a,. i 
IS~ł-'8 - 9 

spłaca Sl~ przez . 

odpowiedniejsza dla "nr:~:!~;~łciel::;I dziuy. Wiadomość u. 
przy ulicy Ho:!ej pod N. 14, lO, 

od II do 3. 390-3-1 

Do sprzedauia duie ' , 
rezerwoary zell\zoe. ko
cioł parowy. JUl1chl 
parowa zdatoa do giserni. 
eZIl wiadomo~e u Jakiba 
Da, Piotrkowska Nr. 728, 

372-8-3 

Osoba int,el!gentnn szuka 
Ol I eJsca 

sklepowoj. ł'osinda jQzyki. 
Oferty prosz~ skldać " l'edakc. 

Dziennika Łódzkiego pod lit. 
346-3-1 

Paweł Kołodziejski i Sp. 
• 

Nowyatllwlat Nr. :U róS WareekJeJ w Wars7.lll'le 

poleca swoje usługi p. p. hl\odlnJltcyln, lueg610,.. 
cenniki DA tlIdanie "1sełaj'ł liQ. 825-6-1 

We 11:. I e. 

BerUn .• (- ~) dł. leI'. 
kr ler, 
d! \er. 
kro ter 
dl. ter. 
kr. ter. 
dl. ter. 
kr ter 
dl. kr. 
kr. \er. 
dl. ter. 

Dy. W' oi"" «icl~1 

..."....-;-t-: :-=_I~k~O~D~~~I=:::!~~=~~~~~._~~:OP~:elJlion. kaaMlk.ye __ 
mr. -.- -

.. " •.• (117",) 
10DtII nie",_ mi •• la buk. 

"" :t " LaD dr. . . . . . ' . 
" ,) • • • • • • 

P.rył n • • • • • • 
" ·t· .•• 

'il.d.1i . . . . . . 
• . • (160'/.> 

• • • • • 

li d 
2 ~ . 
lł d. 
B .... 
a ... 

10 d . 
lO d. 
• d. 
• d. 
a d. 

100 .. r. 
100 ... r. 
100 .. r. 

I L. 
1 L. 

100 ~·r. 
lot F·r. 
100 dor. 
100 dor . 
100 r. 

, , , 
2 
! • • { 

~ 
6 

-
&6.11". - 10 7'1. - .- - --.- - .--.- - -1I.as - 11 Sł'/. - .- - -• 
46.2 • - 27'1. 11 li ',. -.- - -
90.20 --.- .- -

"k ",<1. 

• 

POŁĄCZONYCH FIRM 

• • 

w WARSZAWIE. 
Ma honor donieść, że otworzyla w ŁODZI przy 
ulicy PIOTRKOWSKIEJ w domu W-go Scheiblera 
skład wyrobów s"oich, bogato zaopatrzony w na~
świezsze fasony i poleca się Szanow.nej Publiczności. 

177-10- 10 

Droga zelazna 
F A B RY CZN O -Ł Ó D Z KA 

podaje do wiadomości, iż w miesiącu sierpniu r, b. na stacyi 
towarowej Ł6dź sprzedane będą przez publiczną licytacyę ni

żej wyszczeg6lnione, a dotąd nie wykupione towary: 

"a .. ler)' palutw. 
(oa 100 n.). jl 

---- I (lO lot rI.) 

4koroO.t. War.·W. l08r. 
-.--1 " ~ W.·Byd.600r. 

ł , -.- . -.- Towar 
przybył 

Nazwisko 
odb.ierają- I'" 

ceio 

Wa~a 
L~,ty Llkw ~ 1'~.J.. !!l::1 
ROI. Poł, W. I .no. 100 
" fi ,. Jł" 100 
" " Ił HI,. lOOr 

ROI.I'ot Pr . .,. 1864 10m 
,. ,. u n J 866 U."'·I 

BU"1 JH.n. Poń. RoI. 10111 
" II .. "JJ" 
" " " " Uf " 
n ł' .. li IV » 

ReD t. kol~io .. a . . • 
Laty .. ,\. Ziam. 8.llil 

" " II " .. li'.lł 
• 
" 
" .. 
" 
" • 
" 

" "" , . 
" " Ser. W 
/I 1/ /I 

"" " " " Ser.JV 
,. f" ., 
nit,.,,, 
• ,. .. SerII. A B. 

" 11 H.-l' male 
Lilty •• '!. '" Won •. &rJ 

" ". " ." 11 
• " Ił"" Ul 
" u u Ił ,., IV 
" \' ,J.l! " V 6',. Ob ial m. lTanuW)'. 
n t' "!! •. maJ. 

LiI'y-1.. m. LOdSl" I 
u" "",,11 
"" """IU 

[Ja\1 _'- .... K.u"L 
" OL"' · l~ ..... B. T. W. aKr. Z 

Lla't 8"/. Wil.6alde dl. 
tf,""kt6tk 

6 
& • 6 
& • & 

t 
I 
I • & 

• 6 
li 
6 
6 
6 
6 

• 6 
6 
6 
6 
6 • 6 • • 6 
e 
6 
6 
e 
6 
6 
S 

• 6 
6 

-.-
---.-

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

-.--.-
-.-

100 76 80 

--

-

-. 
-,-1 
---I 

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

- " --

- ,-I 

--
-.-

-

-.-

" 
,. lOOr. 

" Teretp. 100 r. 
n II }~.br.·Ud.kieJ 
" .. .N"cl.ijl.ń,k. 
" Uauka. Uaudlo.el~ 

W Warn •• i.260r. 
/I War. Ban Oy,. l!IOr. 
II BaD. 11. "lood,l ~60' . 
" War.Tow.UIt .od op.ia 

• w1'l. n, 12ł i60r. 
u War.T.",p" Cakru 6CX) 

" Cakr. Oobr .. L IlOO r. 
" • Jór.efow 260r. 
" 11 CJlelrtk 260 r. 
" " He.rmaD',,2bO r. 
» ., ŁI •• ltowio.260 r. 
" " Leon6w 260 r. 
'1 " C'O.toeioe 200 r. 
, T. W. F. Siali lO Or. 
" T.w. Lilpop, n .. l 

Loewealteia 1000 r. 
v To •. Z. kI. JoIot.l. B. 

11 •• tko .. W ... lOOOr. 
1/ To • . Z,kl.GÓruiecyoh 

8torocbowiokiohlOO r. 
II '1'ow. War. F.IJ.~aoh. 

N .... Roi iOuJ. 100 r. 
" W ..... T. Jtop •• ,,1. i 

Z.kl.ll Id II io r., eh 260r. 
" Tow. Z_kl. Pra. Baw. ) 

Tk ... Zawie"". 260 r. 
.'l;~lAl.ilA'n 100 •• 
l. 10mlor i &.od. 

600 

_ W,rtoolo "~DOI' p ...... "~I. 
- .- 1,iJt. lU. nowloh • 1~9.'1 
-.--1 ...... Won .. 1111 290 
-,'-1.. ". l.od&i • J26,9 

I 

6 
6 

I 

j 
:I 
N 

i .. 

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

-,-
-

-.-

-.-- --. - . 
-
-
-.' 
-
- . 

- .. 
-. 
-- , -.-

-.- -.- -.-
LIoI.. lik"id.. 1ł9.9 
Poło r"'''', 71.",. 181.9 

.. u 11 era 62.8 

/I 

o, 

" o, 

/I 

Listopada 

/I 

Grudnia 
/I 

" 
/I 

" 
'o 

" 
/I 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

r. 

War81awa 
All!k8i'lll ró" J~~ś~! maszyn 

[{ próżne i 
. . szufle 

Proszek dezyn
fekcyjny 
ntalki prótno 
,war telazny 

maszyn 
bawełnian 
betonowe 
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• 
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