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mu t Listy z Warszawy. bez obcej pomocy, a pardi wytworzył sobie systemnt 
lO' , uie ustępuj'loy pesymizmem Schopenhauera-Wyj,tki • <J,zi.1 Leoparui,·JłO.. - Słownik etymolo- wi, a o wiele szlache~oiejszy, (iOZDy J .. y1i8 p<>llkl"", !Judwiko lbdlió.\ciego. - C I d"ń .. I ' d Drouury hygi.uic .. e dl. ludu J. Ziele •• ka. _ a e ZIOOI stJl'o I ,plerwszo ąta mto o· K.i,tka do c.ylania J. Elzcnb.rga. _ "N. kro. ści poeta przeży1 w Recauati, mieście roI.ob", pewl"'G Bawitf. -- "Moclcnuica D' tronie," dzionem, w Ilomu ojca brabiego Mooald8, powieśó Kr .... w.ki.go. - ".!lepad," obr.. Bo- którego żelazny despotyzm i prawo myśl. hegrolle' .• ' np§ć, zacillzyły stl'8szliwie nad umysłem Gdybr zasaaa, fe ge~lusz mUM być wy. syn8. Opuściwszy ; 'l'reSzCi9 to prawdziwe raze~ społecze6stwa, wA~6d kt~rego po· więzienię, Jakób Leopardi pozbawiony środwataje, potrzebowała. potwlerdzeUla, znala· ków materyalnycb, których mu ojciec u· daby je. w życiu "loskiego poety J'ak6ba dzielać nie chciał, musiał własnl} praclł Leopard,'ello. . zarabiać na utrzymanie, pomimo bardzo Leopardl do tej pory był u nas bnrdzo aI.bego zdrowia, clajqc lekcye łaciny i pomało zoanym, obecnie ~Bibliotekl' arcy' r~kuj'lc biWioteki_ dziel" oddllł/l 'znowu znakomil4 przyslug~ W łochy ówczesne nie były zdolne ani '.'lIszej .literatu~ze, wydaj'lc wybM. pislU ocenić, ani dać poparcia geniuszowi poe· Jego WIOI'sze.o I prozq, " tló~lI.c;aelllu Ed. , ty, który też nio wydal właściwych owo· ,,!arda Por~bo"lcza. Ta. WIelka postać ców, nie oddziałaj Da swoje .pole!!lcilStlYo, hryka, filozofa, patryoty wyma1!a!a objlV I pozostał w oiom zjll\Viski~m zupełuie odo· Aniellj dawa LeopaTdi'ego ' dopiero w cwierć ! soboionem. 

wieku po ~mie"~i, rozpowszech~i~a siO we l Wyrazem ]Joj~ć, poziomu i aspiracyj o· .... lupeJ oJczyźnIe, którlł przeclez tftk go· wego czasu on półwyspie był Mauloni , rqco 1\ oebllł, fl po za V Jochami je8t on i tórego ani pod wzglodem twórczej sily, ani znany ~tównie z Pllwodu j!ioknego wi.enza ńc:rokoki pogllldów, ani glębokości uczuć, Mus~~t a. Poeta. francuskI odozuł Jedc:n ani naw~t formy z Leopurdim porównywać z p)erw~zyeh WIelkość nieznanego sobIe nawet nie .moiua .. A jednak Manzoul grał włocha I nadał mu charakterystycznI} nil' I rol~ )lólbozka, odbIerał czcś6 za tycia po z"o "Kochanka śmierci." I Bn.ierci doczekał sit pomników m~ ~bie . Leopardi był rze~'l!fi'cie jednym z naj. poświęcone sale bi liote.czne pisma jego wlekszych wspólczesnYch poetów, erudyt6"11( slllu! u temat osobnych wykłudów, gdy i fllozo.fów, co dz{w~iejsz~, został telll wielki Leopardi oąeniony jelit tylko przez wszystkle!n bez. żadnej obcej. pomocy. ")- szczupłe koło wybranyoh intcle)igeucyi. katałcenl.e .woJe, ~t_dtiwle zdumiewuJIl- Ale bo też Manzoni byl zawate wyrace zawdz.lecaRł fObIe 8&J11emu. N~ zn ł zellt pu~eł~tu1ch idei, nie wybiegaj śmia· co to umwerlU'wt lu~ nllwe~ szkol.a. Pot? ł, ,.yśllł po za szranki powszednich pojęć. mek arystokrafyczneJ rodzlOy, pierwotnIe &~y ~ylDcUlsem dumny i sllIutny Leopardi, lI1ial domowych n!,uczycie!i, a wiadomo, nie dbal? popularność i szedł za swojll czem tacy nauczycIele byh w owej epoce my§lll, gdZie go ta prowadzila, nie troszcząc we W w kraju 8ystematycznie o· si~ o to czy ścillgoie na niego gromy, czy głupianym, którego zlIledwie dochodzi· tet zyska sobie poklask. ły słabe echa prqdów, wstrz,aaj,cych Eu· Poklasku nie zyskał, przynajmniej za ron,. Genialne dzieci~ zoatawione własue- życia. Przeciwnie można o nim powie-

I n,owl) 
swoich. piórem Al 00, a to ujmy jnkby pozbawiony ojczyzny i wspólziom- : myśli, zawsze jaśniejącej w jego ków, kraj jego wówczas nazywand "wyra- p.oezyi. . źeniem geogrttficznem," kochał go zaś nie· 1 Miejmy nadziej~, łe wyjlllki umleszczo~e lIlal sam jeden, SI<Ol'O wolał w sw~j sla"

1 

w .Bibllotece al'cydzieł,· zwrÓCił. wreSZCIe w . Oanzopie do Włoch, że chcialby Unt· ,uwagI) oa wielkiego włoskiego hryk .. , że byle krew jego była ogniem dla wło'l b~dll orle stanowiły poczlltek dalszych skich piersi. pr:.c, że tiómaczenia nie ograniczll si~ na. Takiego to poety i myśliciela zjawiajlł I tem jeilnem, słowelll, że Leopardi stanie si~ u Das pie''1łsze Ll6maczenin , w pół si~ wreszcie dla nas dostępoym. wieku po ~ego śmierci. l.'lómaczenia prze· Bardzo ważnił p.'ac~ zwiastuje nam dwo· cież sI} llIezupelue. Rozmowy wzorowane d:r.iestokilkokartkowa hroszurkA, DOsZllCl\ ua Lucyanie dajlł w części przynajmniej zbyt skromny tytuł: • Wyrazy obce w 10' pojęcie o pesymizmie autora, który od· netacb krymskich Mickiewicza," opracowazwierciedlił $i~ w zupełności w jego poe· ne etymoloiicznie przez Ludwika Radlin· zyacb. Poezye te, prześliam8 w orygina. skiego. Broszurka ta stauowi urywek z lej z koniecznqści utracily wlel6 ze swej nillwydsnej dot'ld pracy, któ"l j t .Stopi~kności w tłóOlaczeniu, zwlalzcu, że wnik etymologiczny języka polskiego,"L eopardi należy do tych poetów, co majll część jego pierwsz/ł stano ić b~dll wyraly swój odr~bDy język. i nadaj>} najdrobniej· obce. 
Siemu utworowi indywidualne piętno. Po' W chwili, gdy tak bardzo dnjl! siO odsiadał on lapidarność stylu. Nigdy nIeOla czuwllO potrzeha nowych badali j~zyko. 
IV nim jednego zQyteczllego wyr,zul "-tru· wycb, któreby wzmocoiły jego zasady, k t· dnia to nlezmiel'Die przekład, trzeba bo· da praca Ił t1m kitrunku jest niezmiernie wiem albo formę, albo llIyśl poświ~cić. poŻ/łuaull, a lJla/a vróbk~ ogrolllllych stuTłólDacz <;heiał utrzymać jedno i drugie, dyó\V, jukie przedsiewzilll jej ulof, świadstąd nieraz wiersz jest olll'opowaty, bez czy o jego SUlllienności i erudycyi. Nawet wdzieku, czasem uawet trudno myśl po' dla profanów ksiltieczkn lo nnder ujlóu, chwycić. Zwioz/ość Leopardi'ego W wi __ lu co. Ollrócz wyruzó .. , O lórych pochollc", raz~ch przeciwnIl jest duchowi uaszago it· 'Iiu h'ia<lczy samo icb bu,"ieDie lub zn • zyka. czenie żywceD.l przenie iono a obcych jczr' Trudno uczynić wybór w jPgo lirykach, ków, spotykaouy tu niezmieruie wiele nie· które Sił bez wyj"tku prześlicznej nie zoo k\'łC<;tyonowallycb w ua. zoj DlYśli, kWre .. stawił też ich poeta tak wiele, by szczu· dobrej wierze uważ my z • .,oj ki , Ja" plo6ć miejsca do tego zrnuszałl\. :'iewia· np.: bobater, cbor'lgiew, kurhan, krul, or· domo tzeroQ d ł rob tnk niewiele p. Por~. slak, szereg. Bohater i kurhan pocho· bowicz, czemu pomilllll najmniej nn tn za· dz .. oia wschodniego, chor,g.ew w)'prow.dza lugujące, któro d&jll pozoać poet~, jego uczony nutor od tur ckitgo ~kurJuk," 0lloU wielkie cierpienia i znikolllo radości, jak koński, uiywaoy jako znak wOJ ny, albo 1Jp. lijcol'dcJ71ze (Wspomnienia), lub prze· ocl gockiego .brung icrdt, dr J. §Ii~ne forOlII zllrówno jak my§lll Ruorgi. 

menlo (Zmartwycbpowstanie), w kt6rlUl to 
wierszu Leopardi pokazał, iż si/a Ole wy· ([Jqli IIr :mi, n l'1pi). klucza mi~kko§ci i źe kiedy chce umie u-

ł 
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IDU 'rodki, to czy je ulokował wziemi, 
czy w pn:edsiębierstwie jakiem, C1.y w ka. 
pitalacu, aialii od nicu nie płaci jui myta? 

Jelzcze bardzo wiele dałoby siQ w tej 
sprawie powiedzieć; zadlug,. w),dalaby aiV 
moźe jednak czytelnikowi tyrada oaua. 
To też kończymy j" nadziej II, że projekt 
ów jeśli w rzeczywistość się zamieni, to w 
formie innej, o wiele od podanej przez nas 
odmiennej. 

J odDa jeszcze uwaga. Skoro chodzi o 
zniesienie jednej ze akładowycll przyczyn 
niskości knrsn ruula papierowego, to prze· 
cież nie oaleiy jedDocześnie dyskred,tować 
jego slanowiska wprowadzeniem noweg.> 
cJa ID zlorie. Słu ~ność tej uwagi stwier
<ha fakt, iż sama wieść o tym projekcie 
stalu się powodem nowej zniżki kursu. 

Jednocześnie m6wil' o nałoteniu podat
ku nu cudzoziemców. 

Z innych projekt.6w wzmiankować nale· 
iy o zamiarze podwyiszenil, opłlLty It8m· 
plowej o jedn" trzeci" teraźniejszej. Ró· 
wnież podniesionll mIL być cena papieru 
wekslowego, zapytani .. telegraficzne do in
stytucyj ... "dowych maj" być tet obloione 
podatkiem. O tym projekcie dllł\lby się 
powt6rzyć to, co przy wprowadzelliu obec· 
nej opIaty stemplowej mOwiono. Z jed"ej 
atron)' utrudnia on stosunki handlowe, z 
drugiej powoduje utywanie papier6w nie
prawnych, a temsamelll zawieranie umów 
bez pośrednictwl\ o~Ou 2l urz~du zasługuj,,
cyell na 'Bufanio (rejentOw), co przeciei 
dodatoieOl oie je~t. Dalej, pod~tek StOlII' 
plowy na prośby, I)ada i na barki warstw 
ubogich, utrudniujllc ion możność korzy.ta
nia z opieki instytucyj po6stwowycb. 

Jeszcze jeden ciekawy grzybek wybodo. 
wala ta powOdf projekt6lv. Podklasyfiko· 
waoie tego pasorzycika, szczególniej ze 
wzgl~du na motywy przytaczane przez jego 
odkrywcę, nie jest zbyt trudnem - OI,lety 
011 do gutunku ... śmiesznych. "Sowremien. 
nyjk izwieatia" propagujll mianowicie po· 
dutek na zapałlo. Oel fiskalny atoli sta· 
raj~ si~ one pokryć płaszczykiem protek. 
cyonizmu, Obodzi bowiem O ochronv la· 
10W, trzebionych pOliO nielitościl,ie w ce
lach fabrykacyi zapalck, oraz o zmniejsze· 
nie liczby potarOw. Nie śmiejcie siV, jośli 
OIożecie, 1II0tywy te bowiem traktowane Sił 
jaknajpowainiej. Podw6jna, a oawet po· 
trOjna cena zapałek ml\ nie zmniej9Zy~ u· 
żytkowania, atoli wpłynie na zmniejszenie 
produkcli, spowodowali. oszcz~uoiej8zem ou· 
chodleOlem się z zRpILlkami, jako z towa
rem droższym. Szkudliwość tej C.hrykacyi 
oależy do motywO.. podrzędnych. W Ro
s,i. gdzie tyle jeszczo zni,tkowujlł zupu/ek 
wloskieh (na poludniu), ILustryackicb (Oli 
zachodzie) i szwepzkicll (na p6luooy), nie 
troszcz, sie o rozwOj tego przelnyalu, lecz 
obmyślaj" jego zagładę. Nie ao uwierze· 
lIia, IL jednak prawdziwe! P'rzyteUl "e· 
wn"trz pa6stwa lud dotychczas używa nie· 
bezpieczniejszych jeszcze krzesiwek (poił 
wzgl~em pożarOw), lub tei szkodliwych 
dla zdrowia pospolitych siarczyków. Nale
ży raozej 6taruć siV o rozpowszecbnienie, 
o uczyoienie \a6szemi zapalek bardziej hy. 

ktOrych fabrykacya zroszt, z 
dla robotnika od 
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Pnypisywllur nowemu ministrowi .karbu D~ po1I~t.I, 1'"' 1<ur .. ch Di •• mlooiooJob. .P'·I Fa/)1'JI" rnbó .ue.' .JQIł. a lilia-
progralllnt obejmowal, jak to jut sk'ldinąd p •• ry ml~,ltJD'~OW., po.m!".o dotkll .... j tDI! 'I nowicie: siedzeń amerykańskich do mebli 

t I 'k D"Ie'" d ... lor ~ o"'.J, ... kooozylJ tyd .. "" o '1.--'/. ", w,tej Ik' .a. '_L h' czy e ni om " zlenm a wla omo, upań- Diż p"ed ",nIiD dniami. Zoiikt wtorko"ł ,po., wsze te . I al .... rycznyc , 
stwowienie dróg lelaznych. Projekt ten na- ... odowałJ dep"". o pnnoozie Schoa. h.le·a; po pudełek, gzems6" I I.. p. pUSZCZOD'l zostału 
leiy do lU lnie innej k tegor,i i za ło- .~Ia od ... i •. lej.,.. .po .Ia ,,,,-o w rucb przy ulicy Pnemysłowej. J elt to 
guje na głębsze zbadanie. Atoli w krn- u.'. pnJ'ąP·I. do pok,) i ku"J "Jbko podDUlIlJ pierwsza w kraju f\lhryka tycq wyrobów. 
ni.ce dzi~iejł%ej nie chcemy iadnej pozost~- ,,~ ; :~'iJy kr&l .. .lIej doo 'ł d ... n 2 .. aj. Tr(llllwaje l1JarlZa/Jl8Itj~ dałya'kcyQoaryu-
WIĆ luki: czarę odrazu do dn" wycbyhć P ..... l·". ul.twi_qi. 'pr.. u,.beIe'. oowo- szoo, za ~ok ziul, dY"ldeod\l w atolunku 
należy, tenlbnnhiej, że o projekcie t Y III ~.uo ~ Ido od o!tlan, 'J. p"1gniat.~ pml 3% czyli po 15 frankOw oil kllŹdej akcyi 
mówić co raz głośniej zaczynaj". Wzmlan- dn,. dll .. 'IĆ. Pomyli? to panuJ •. ogol •• moeho IliOO.frankowej . Og61ne zebranie odbyło li~ 
k d'" be" . l , ·t do ,.teresOw, wYD.k Jtoa w ·'ośc, • ob~. , :! .. po. B k el' a Zlsl'Jsza o JllIuJe wiat OOlO.Ć, I po. <lobn. wypadki mor;, \",,,lóny6 ,i i d. ...d,i6 w ru S l. 
dobno projekt zoatał już opracowanym. do po'" roh ,aw.k ao. T.kt. DO Pekr re 'po' Kurs pożyczek preruiowJch pq~oosi oiO z 
Dotycbczas przejście dróg żelaznych na ,l,da gi~l~a , oiapoko;.m, • kaiJa. P<I\Ilot'. <loty- Diepropllrcyon In, ~bltO~'1 r"-zujllc 
wlasność państwa odbywało .iO dro"'" po. eqca m' ~r~ G .. ~ , ,,,lny . w zwytko l~ rDbli na Itztl\C" prawie ~ dnia OIL 

.. . d ".. . kDraJ. D .. , . ' po,ob.e.ie bIlo .. ,u.d ... ",OCDt, d . 6 N . Lł te bij 
rozumieDla 110 "II u z akcyonaryuuaml. 1001 ol.rotr pozo.al)' w graoicach oad."youj D' zle. a mozwy. 1 n o ay zwraca u-
Tym spolobow upa(lIt owiono koleje: cbar· mi rko"aDJ,h. wago "Gazeta loso .. a~n <.IodILjllc 'jeapoczo-
kowslto'nliIrnłBjcwlkq, tambowwko·8aratow· l'~". A D t" o f P . a. 110 kwrotni... A.kcJ'. śoie, ii zw,ikO powyłsz'l orJ!ILlly noanlowe 
ak" lIlurolllską, putiłowsk" i uralsk". Wllla •• ouo Da ,p .... dat 1.2M '?ol Bu."OI·AJ .... rosyjskie obj8Śbiah bmlriem biletów do 
~ I'" . . k t' 1.147 1..1 M.llte •• deo, 211 1",1 R.o G"Dd •• II hal " f 
Teraz ato I IstmeJe zamiar a onya ~nla ••• !.nllkloj i 86 bel j'goigcej; 'przedaDo ':;7 bel sprzeuli >.,. 

z pr~ysluguj"cego nll~owi prawa wynuany nu.nOl·A)1'." 66Ą 101 Mo."te.ideo •. 20 bel !,tio Fabryka wyrobów ceramicznych: rur ka· 
akoYJ towMzyatw koleJo .. ycb, którycb ter. Graado • 21 ~l jaJ"i~aJ. Kupeo .. bylo ",o'.j, nalizacyjnych pienów kaflowych cogły o. 

. k I ta . . ł . ~eoJ powotaly IIIe,mlOO'OO.. . I . .' I . 't S mlD t ~ 11' 0duł C~I ml?lI, nR paKPlelr~ rep re· Z gi</c/,lI dJoi=ej b<rIHlII,ilj do"ooq pocl dui.m gDlo~rwa ej I t. p. za OZOD,..~ ~osta "W .uu-
ze~ uJ'lC~ ugl pallatwo~e. o eJe zn~J' 2 ma)". 1'od "pIJ •• m wJinych no:O"d D .... dOUllt!l' klem przez \el. Drucluch·Lubecklcb. 
dUJIlCO liV w telll . pol~żeDlu all uastęp~JIl lon)U4b i po~pki.... pa ..... 010' . ~J1ł".""j.... Olwarcr. koler cbelmsko. nesliiej Ilut'l-
ce: warszawsko wledeuHk .. (od 20 paźdzler aleJ"ym h'gu ..Lo·OWlJU" u'JlOS~'OD'Q """",em··ć d' 20 . b P . kc 

'k 1877 ) k b d k (d I l'ótDi ,j pauo,ollo w o~iell pollo.k, dolyo"". oio· pl' DlIL w UlU 'IIAJa~.. rOJe o-
ni a. r., .. anzaws o y gOI II o miockiej pomyki clowoj, co "Ił, 0.001&10 be, wpIJ' wanem je,t p zedłułenie tej linii od Oheł
stycznia 188a r.), f,~u~yczuo-ł6d~ka (od 19 wu nl t.'lnh'l· jOlianu •. . N.to .. lui. p'd"io) D' lUa ~o TOIllfL8zowl\ loilelskiego pr~ez Rru. 
czerWCR ~886. r.) 1·luz,ko·morazuóska (od do.ta .. v w JU" •• ' . 100el •• Otly ~t o ~, "Il,k, bi.szów. Projekt ma być rozpatrywany 
14 pufdzlerlllka 1886 r) war zawsko·peter. podco .. gdy termIOJ w •• duiol"· u, • .doldr D'" b' . . . t k 
b k' b • , d k (d I t"lmać lig prz, u.jUDi~tej poc-,tkowo t"yico Jeszcze w . IUleslllcu w 1111011 eryum o-

a UI'S .B. I petera urako.n?wgoro z a O 'I. m. Za p" tuteJ" J po ,-i~kI'rt ':.o 'Da.,.;:". 100. muuikl\cyj. 
Ityczma 1887 r.), wresac,e warszawlko-tere· h,najmni.j ni. "ot nadmiorDm> :t,tu tu)m.lo Z I d .. k' i .... pi ·.,ł W 

Isk ( d 6 k . t' 1887 ) ,_. . L on y I lego ryn.. enl,..nego. ar-spo a o wie ma r. . po .. ,tkowo takt. ba,d •• mocDo, D.,t~pO'. jo,r ... t k I t • I ..... D t" 
Prócz tego wkrOtce ubiegaj" terminy (w ,tracI lo 'I, hl • OIi"lIi~tej poc",tkowo '''Jiki 'I, ~ u e ~a y.u o.wa:y.... " n procell .-

r. 1888) eksj)loatacyi kolei: orłowsko.grja. n •. Towarem .. , •• ywi.tym o~,acauu Lord.o moW. pl.~e !,Ę~OUOlul t .: . "Na ry!lku publ!cz-
taoskiej, 1II08klo skn-jaroslnwsko.wologod- n~m ~Iem"d:l był Jua tak; ta Ol, że .0bUlie-
skiej, kurako.kijowskiej i mikołajewskiej Przemysł, Hmldel i Komunikacye. nte d,\konŁ!4 blłukolWego nil i% D10 wy· 
(peterabunko 1lI0skieWlka). Wymieuua dzia. warlo ~duego. wpływu ll,I& stopv. pr~ceoto. 
lalność "'a być przedew8zystkio", ... tOIn- Petersburg. Reforl/la hypoteczlla w Ce- "ł tąrgu pubhllZo~go •. Do p~!lltenla dy-
wana dl! akcyj drogi riaisko-llIorkazańlkiej. larstwie, wedlug informacyj ga:%~t 11eter- 1 ~~\lta 'j;I'I~'fego prtY.JŚć mUluj/.o dj. dyr~-
I przypuszczaj'l, iż docuody jednych dróg luurakicb, wprowadzon'l bVdsie dopiero w ny '. I Y z.u.pę Ol~ ullJl"lI:WJe. 'Wiem, 
zrownowaź'l straty z innycb. Rzecz 1.0 WO' pionuzej połowie przyszłego roku. gdyu~ b~1t uezyDlh ~o Jui prz~d kilku ty-
bec admiuistracyi państwowej wlltpIiwa_ 1'i'%elll!JyJ tltbacz/ly. OgOlne zebranie cen- g°r.t1,ml. h ...yobe:; nJep."'~~~ ltos."nk~w 
Projekt ten jedlll1k zaatosowanle ",ieć 1110- traluego tOW8l'~ystw .. popierania przemysIu r9 dyclnJc ~ iO ec .afo ~t O'lf.iD~aa' ok 
że wobec fuktu, iż kapitałów \la IWO prze. i bllndlu po.hno.,..ilo wysłllpić do wludzy I a . ~ , u s a .ego, pos ,PI I on Je na 
prowadzenie uie potrzebuje. A w telll z projoktem l'odwyiszenia ceo banderoli ty- , eplaJ zachowuJ'lc. o.trp~Qość. . <?bwilowo 
grunt. Oto i Cb.ły plan kanlJJllnii, caly toniowoj, a zarazem z pro' b.. o zaniecua- ~8Zyst.~O I!rz~Idawl~ z .. 6t~~d te mższe !'o, 
plau kuracyi cborych finILusów paitstwlI. nie monopolu. owa~, plOIIIV f.Y r"!lI Y'j .".przez p~WI~O 
Ozy j,. orgauizm zniesie, C1.y dawki oie ali Cukier. Minilteryum 601l.0s0w zadeeydo, c;ao, ~bce. k;ursY l wekllow~ trZ)'lll.aJ" ~I~ 
zbyt ailno, C1.y postawili chorego na Dogi. ,wało, aby przy wywozie cukru za granicO s\abo,ci~cz ~\e ~legl) \łW~1 4!od.~eJ I ~bl\"ć 
wrpC4 UlU iywotność? o tem różni rOżuie zwracao1l hyła akcyza" atolonku 86 kop. ' o;ei bcn~e Dle ?PI k~a .IV lłe.~ Ztl. . ra' 
mówi... od pud .. , boz w_gltdu n .. to, O%y wywozo. ', Z o o z au u angle s }el!0'- a argu .Ire-

Nam siO jednak dyagnoza wydaje "ietra· o, cukier pochodzi z z"pnsów, a mianowi· b~!l pakn0C.w.ało UłI;os~~lenl8' ,U\ocnU\ ł db.ple~o 
(nil; zarodki złego tkwili wewnlltrz, a środki cie z przed doili. la .ie~pni\l roku 1886, ~'~~ o \U wJa "PI o ~e;D~ o~\:4.!/eUlo. 
zewu~trzne uiezawsze mu zaradzić mog". .kiedy, jeszcze akcy." wyn.olilfL 66 kop. I DZ I • .' no kowaknoń -e.rzy ~ !!lU I . po 43'/' p. 

'lit d II I A/;1I;8IefyuQI Itomulli!cacyj zatwieNltilo ' 0,1 me 8y li ... Ie oomlD, tle Pll , p. 
12 ~ lan ,r 08l~.. .. • .. d ł! 

wlllasek zl\rz'1dU 1I0lel uadwu auskleJ, o- • - .- -1 

SPRAWOZDANIA TARGOWE. 
aWda londYlf.ka.. Sprawozdaniu tygodniowe (do 

~oia 90 kwlet"ia) 1'u ot.QJci • pr'r ... yuJ lI_wia. 
o)'i kobe ·mi8l;co.ttoj. po o.t!,ło' .kutklem l"'eI)'fu i .. 
• tyoz ... ,oh lap"tr)· włU.l poli,yct.n)"oLa, uie 1,,, to wi81~ 
kiego oiJwitmi~ nil giełdlie w tY8Ot.1Diu ubi ł'gł,rn, 
• ku"y ",:.111, .e "'łl)ltkich d.id.ob. Likwlda· 
cr" koucomiet1eoant. .puwodowlłła tylko jetJn~ u· 
pauł04ó. ~rę,lr.łJł odh)"ł. Ii, I)\un)tluie, pur ni.kich 
.topach prolulI;ac)'ju)'cb i braku "tuk. TIlf<i:e wio 
doki pUllt1Ctu6 r07.j.śuily liV powoU. Trtllluu je. 
dnlk. puewid,ieć. jaki obrot Wf'lun, illtere.y w 
prl\)'.dotoi u.iulii ... j. Sklu""ujć k.r.uw ja.t owyt. 
kow4, 1"0& .ptlkulaOIłt. w Qlł.tłtllicl'1 on, ach łaoho
wuje liV uieeo w.trl.tmi,f.liwił'J, Idl! poprawa w 
banclłl1 robi hardr.o ",de KOfllote prr;fj 

.poku'uio, , ,umocniły "e, 
taulO6ci kit~ poi:,c~.ki 

koloui&!· 

dnbre u biednego 

tyczliC! wya.yl!nowlłuia aulOy TS. 1,300,000 Kronika Łodzka. 
tytulem koszt.6w Da ,zuie ienie puystan
I.:ów pomi~dzy Iwaogrodem i Kowlem, tu
ul.iet rozszerzeoia stacyi I •• ogród. 

AkrylU . • Zamiast Jloo..,.tkOllo projekto· 
wanej IIkcyty od ulifty ocz1nczouej 25 k . 
od puda, umlerzooo, jak dooon" gazety 
rosyjskie, ustanowić akcyzv po 6 1I0p. od 
każdego pud .. n"fty surowej. 

WaruawI. Zeó"fJlI;6 fi/u)!lonaryuszó/Jl: l) 
warszawskiego bauku handlowego, dnia 3 
czerwclI; 2) kolei warsz.,wlko-wiede6.k jej, 
<luia 2 Cier~ClI; 8) kolei wl\raza ..... ko·byd. 

( -) Szczeg6łowy wykaz 
wywie~iODjCh ~ odij 
kwielbill r. b.: a) w 
krajowej; 
wełnianej 2, 
1287, tIrllitin ,'ba' .. e lIiiab:1' 
"elui.nero 174, sukna 
tna 38. "yro bó Ił 

-

"lIu6w 5, tkani II wabnych 
łokclowyoh ' 1684, razem:Usa 

goakiej, duia a ozerwCII. " 
G.lterv ,1t1e)!!I ogroduicze, otwarte 

dlWie preed pRru laty, znu,kui~Lo w 
tnich czasacb w WlIr_żI .. ~e. 

• b) do O e a n.t s t a: przędt h::~~~~I~,~!~ 
ule. 665, weMaMj 670 . II, 
osta- nin 

I tna 

"ILUT. 
w Obodz-erowle jest podostlltkiem. 

IOdllj GtowaĆ:Zewski - krtjln ł czerwony żILk -
dó' s)J61kl, stawlILUl moje tygodDlowe wspnrcie u reb 

• - to silne mrozy, których biedacy ' I~kah tii~ 
Imllie. • .. 00 ,ni tam po k OJ stli. ce" - Obaim -

Opowiadanie żydowskiego żaka (lIuehra). Biedoy a poltępowy iyd, gdy mu zimno w dOllJu, kł daj, got.6wk~! 
cnkierni, przepędza czaa na czytauiu gazety. 10dze'l Czerwooy tBk zerwal Jaru~ul'kł Z. 1110 Y i ciao'll j" 

Na.p1.8 .. ł IrolYsl.i iydek do cukieroi nie ucz~szcza - jego kiernil IDIL stól. ' ' 
bet-hamidrasz, - jego gazet" Jochna Stad1a, - Masz fant - krzykn"ł - ile Dlasd my mamy 

.ktn kahalny. jedeo, pierwsza rvkll. ,I 
, To cały Świat umysłowy chodzel\Owskiego łydka, Szybkim ruchem chciał zgarnlłć pieni'ldze. ) 

ma w kielzeni pieć groszy, by kupić sobio - Nie ruszaj! - krzyknlll 9)lalm,. u~e'~J"c go po 

101 

(lJa182!/ ,.;ąg - flOtrz Nr. 97). 
Imlk wóHki u kulawo~o Natana, szcztśliwym jest jak - oie twoje piepi!łdze... , 

- To mi wy.tarczy - rzekI - dzjIJkuje ci. ,ent , _ Ja~to nill woje? ..- pylła z prz8lltt'aebem <:zerwo. 
,am sil) douozę· Poiycz mi tylko ksi"iek. Dzień pierlloslego grudnia był nt~dz"yczajoiQ żak - czy oie słyszy.z, te mainy tcżyd~Q'ci j&den 

Małka była tego dnia niewYDlownie uszcz~śliw a dworae uwiel'ucha, żo grzech było ",wet psa rvlr'a? '!I, 
Z powodu, iż mogla Jankiowi wyświadczyć tak domu. Wieczorem nR uliczkach bylo pusto, jakby Cbaim ni nie ' odpowiedZiał, tylkp ~ ,1wlo'll oble owo-
przysług~. Jakie oddawna pragn~la ona YI cze'lll'lohvjelk/mriótł, _ natolOiast w bet-uaruidrahu panował gwar ' kartki i poli: za( a kdllei.,q"ójkV. .1 
być mu pomocoll· Wprawdzie lawa poaługiwąJa mu " _ Rauul !"- .kra,kn,.t CZ08i'wóny' f schwycil siV Z/L 

ato przy jedzeniu, podawała wod~ do mycia r,.k. rfJcznik - I Za dJugim atolem siedziało tam około dzie8i~iu za-I - ~rau8l. 1" zełlldleje... N,\ trzydtie'ci jedeu piorw-
lec~ cóź to za prz'ydut(a? Lada sluźIlca Dlogl .. uczyoić " polirodku Itoln leiala zatłuszczona i zapocooa rfJka, teby nie wygrać I.. Z&l'ewne krelf\l; przeliczmy 
samo. Dziś dopiero nadarzyła Sej siV sposobno'ć ! Imlllk:a, a w nioj dwadzieścia cztery z\Vini~tych kartek. o 
ozeoia mu takiej Pl1ysługi, Da jak" oikby ai~ zdobyć z iaków wzillł jurmulkt, pomlvszał kartki i, l'qzdał Pueliczyli _ i pokazalo 'i~, że było ieh tylko dwa-
mógl, jut z tej przyczyoy, że Jankiel oie wwierzylby po dwie. " Iclzier.cia trzy. POlZ\ikaoo pod' storep, i rzecz łlśc\o' znale-
z pragnie1i swoich i myśli. Ona jedoa była tak "icIUO bra1tuJ''lC4 kartkA ' u nóg Cb lilIa. ' , " 
.... I.. Oddala JankIowi pnyslug", za którA nie zapomni - Ja stawiam grosz - rzekI jeden z oicb. I· .. , 

.. ... A' t d I' d . - MoJo pie Ilłdze! moja jarmulkal - wnlaoo ze-
o niej póki i,ć bfJdzi~, gdy t nauczyła go pQCZ"tków - Ja ny grosze - o ezw" Się rugi. y 

nia... Ookolwiek zatem użytecznego \eiedy' Jankiel ucz. 11tloda - On ci~ straszy - krzykn"ł czerwoDy tlu~ty bk _lwsl~d. 
, 

f Gl k" d . .... W ten sposób )jawi la siV rulo·l-iei. A , ni _ oua w tem udział mieć b~dziol.. 00 la . OWllczeWI l, powla aUł, ze on ClIJ ... raszy... ~ 
A dod . d e do Olk" t I G A w drugim rogu lali wkoło ' 'Wiellriego ro:tgl'zanego Skakala J'ak dziecko przez dzień caly, a gdy matka wrO - asz nl\ wa grolz sp 1-, zapy fi 

bezl'"a(:ze'"s'~ .iedziało z dziesięciu ' 'nYl! .' o obywatele cila ze sklepu, rzuciła 8i~ jej na szyjo; i calowala jl} , t' . . 
kollca. - 00 tam W\Lsza ęp61ka - odezwal się Ohailu I I ". 

x. 
NiemiU goście zlIwitali do Ohodzerowa. 
G06cle ci, .. yptdZ8Di z dom6w umożDych, 

tnyoJam twoje trzy grosze i dodajfJ jeszcze pitć• śrocjku , niby miniater jaki, ~oJlaiadł li~ faktor ka· 
- Ośm groszy? _ z przestrachem z8pytłll Jochoa Stadia, w szlafroku w 'Czerwone 

Icse"8~li. ' .. j,rmuloe na bakier - z' 
I z długilD cybuchem w z~b c 

zebl'anym, 
- Tak, tak - potwierdził Ohaim - ośm 

A.lbo co? MBm się hawić, jak wy kapc"ny? ~I\lural 
rolgo6cili was grOlz - także pieni!łdz!.. • 

na
Śta41a dzil'y 

, 

• 
• 



, 
I 

, 
• 

R'~ 
• 

I 

• 

• 

~r. 99 OZIl!lNNfK f.ODZKf. 
• • 

towarów 
pu,I)'. 

łokciowych 197. razem ~62 pillt iepna. kaplonego putd chwilll"tUI '~szel~ie wydane .przezemnie 
targ za 40 rs. laściciel pllAbił li"w ~ .'IlIAOIa,. raehlłDlu 

H 'G astawD.f~h towa· &Q .u zlpcj~łoDli i odebrał iIJl adobyoz 10stał,ości 
1\::: I. ~o4ii ~edzie ai~ lIliey Dzikiej,zyakal pnytem powrM, bu • 
Wf( r. b. o godzi Ole 10 rano na 1rt6'11D pI'O"aIlZODo ",eprza; zlod,ióje I. Nb. Tu nastVP~ie dzia1 mivdzy ł'OIlzint 

w biune dyrekcyi. Wylo "sllycb \fdIiil ullllmęh. I tonv, który pomIJam. 
)jatów: auyj I na 23,200 rB., sery i II Dn (-) Kradziel: i lIara. Niedawno okradzio· Zbi6r pami"tek jubil~u8zowych, 8yno.,ie 
34,400 111. i IJI ilU 25,iiOO rs. ny zostal p. A. " dorau Nr. J ,8~11 mał IAchowajl} 'II' całD€oi, licie rozpra,zajłc 

(_) ozlÓDkó.. przy ulicy zamieszkały. spra,,· go i mogił doiyć jako depozyt, ole 
odb~~ oów polity. i wczoraj .,.l.śnie I ka~c liV własnogci, w jakiem pubJjczqem 

~iecw 'l!m Jia .pra tej rozpatrywanł była "I muzeum. Zoatawia!U to ~Q rch nar <Jy i 
rozmaitenIl sprawami slłdzie pokoju II rewiru. 06kn.rżoni G;u· 1'0zporZlldzenill. 1Iib\lotek~, r~kopismu i t. p., 

odbedll si., wy~ory arłóch cztÓD. ata .. Sohlfeld i Adolf Piltz, przJZoali liV sprzeduć byłoby naj.,łaAoiwlej, 
ków lllraQ4u. dCl "iDy, wlaoo"icie, je iliadli paou A. l zDaczniejsze uasze bibliotek' . muzea 

(-) Ktam.tr'''! W Nr. 9ę .~<ber aei. Apeltowi pogciel i garderobę w~rtości bkp·/ tych, nie bil pomno· 
tung" ~'łnY łlastepuj\ce .óadeełll'll :. 10 50 rubli i .przedali to wszystko za rubla. tylko war· 
.D~ ,dakcyi .L(ld~er Zeitnąg.' W Rr. I kop. 20 jakiemug starozakooneillu w ~o. zng bi~lioteki' dosyć znaczną. Zbi6r 

95 .Dzienuika Łódzkiego,· pod tytu~em liey dworca kolejowego. _fC1.Y. ~rBcbio i clIłll korespondencya, tak 

3 -
polityk~, nie uukaj"c ni koalicli, n 

prz:micrzy. R1.,~4 w IV;lf ól"ik do 
ul'lódnik6 ~y ur1.0do. 
wJcb ,wyeli stosun~aclt z ~ lomcami trzy· 
mali SIt; najwybzej ostrożności. - Bawi'lcy 
tu n urlopie poa~ pn wQna berliilskim 
HerlieUe miał wC'toraj k kogddzionll narn.· 
~t; z FloureQs'en\. 

"auawa, 3 majno Ogłoszono 
wzdłuż w)'brzeil\ A.4 n"y. 

blokadv 

OS'f A T» IE i lA DOM OSGJ BA NOLO W&. 
• 

3 lU j I. Na ~H!/jIli& t(Jt..jszej rocb 
tak o;ały, te . tylko 

iti IY'I 116 rosyjskie 
pQll.niósl siO .,. teatl'z ku 8za'nsone~,,· podaull byla oe odwie~li dorofką, lecz nie cbclell podać i uPoqlldkowana, jak inna, z 

~iadoUlo~ o waDtur.e, tliezgodna z pr' w· w sqd,ie oumeru bw.j i1oroiki[ ani l'Iazwi· st6w familijoycb
j 
~ e 'lijj 

d~, a gdylu cbcial takową sprostować, u· ika haodlarza. któremu skra/:bioho rzjlCzy tece nniwersytetu. jagle10óakiego w p.I"aHrI, 2 maja. )~,lule n. LontlrD 21'/". 
rzedoQ\ redaUyjuy.( (!) p. Ko'cielecki Dle S~dzilli pokojl1 awal .Adolfa wie. Co si ty~'Z:r pism ~oicl,l li po~ w.cb.~9'f" lU poło ",;,b. 100

'
/ •• C'I. renI. xlota 

przyjllt I11pgo rty.kWu, "f jlOlakilu . ~u nil półtora roku, a G~tawa HolIł· n1cb, objaśnić lUUSZt;, ie panowie wyd,,,· j96'I .. ,6'10 1;"\1 1\&1\&"''''' kred. Ol k. 1U4'/ .. ak· 
zredugbw8oej!. Z'~rllcam 'ilie zatem o nil jeden rok wiQ~ienia. cy, z wyjlltkien\ tych, k~6rzy maj" wTrll' ey. bonku r ... J;Io.#o dlo b.o"'" /:raoio&uego 
Pana, uaifowlly \lAme redakfor%8, z proś" (-) Z teatru. Zft~wiedziane na tlorek żouo ni' piśmie zapewnienia i kontrakty, '1G, .anlw dpkOl>low.1IO pelenl>llr,kIOgo 723'/ •• 

i t k I d' . k . Zł t .• m ~ ci I . d pot8ro\Hlrol<i8flO """ku roio<bJ".,.o<1ow6g0 480. 
O wydrukowatlie t go s Jlego ar y u u, '" prze stlIwIonIe olue yl Ol o '! paJI} ·~ •• o nowy I wydafl n e posiadaJł źa nego ... 11.. S 'Ol". lIilotr "a,,:Co ""'JJ.k'.~o 

• ,wO"11 d~ieolliku: Do re.dakcyi .DzieoDilta Scbontblloa, nie pr1,1~lo do IlkutkJh . ~ awa i uale!y do familii, kfóra ~araz 178090; t'l, Iilt, ... lawoo 6UQ, 4't. 1 .. 1, Iik .. ;,\ •• 
l~dzkieg9. Nr. 95 .Dziennika I~d,z. (_) Pożegnalne (ll'zedaławlenle odb~zie po zej'ciu mojem .oglosić powinna, że ./lie. 62.00. 6'1, 001'0,1<. w~Cr.9du,~ 1/ A.' 55.10, 

, 

!nego· podan przez redJl~cyv tegoż DZlolI' dziś w teatrze Victoria. Dan" uVdzie prawnych wydań I przedrukIIw poszukIwać 156.90.4'1. poły",,,, ,IM80 r.82.10. fi", 
oika wiadotb ść o z.d8ri~niu w · teatrzy'k~ żOllka", konredYB w 4·ch aktach . bt;dziej - firma Grll7yau. Ung~r . w W~r. "~:,;ro~~. ~~~:' ;:ti.:"~~ ;~;~." l~!~?~: 
nanadnetek przy ulICY KonstantynowakleJI a na zakończenie przetlsta. ezawIe ma Da składZIe kllka~zleslłt tysu~· r. 134.00; .k.,. hauku h ... ,lIowOIIO 7~.76, 'ly. 

by Um mialo nuee nllejsce, oie zga· b~dll z żywycb z dzieł cy tomów, pozostałycb z wydania jubileu· .iouwwego 63.a6, lir. t.1. wa... wi •• 1 277.00, .'. 

sie naglI} 
bli to u-Wlzecb miar za 

interesie. ;dalrz~nie_ 

W 

WiCZB I p. 

-'I kt6 II b' . t d ć °18 UtMlJ~"'M aljl:Wl-'QJc,· --.\ JtiBt .. kolejowa w".. Ul n- 8zowego, Z ryc o oWI,.zan~ Jes z a' ro.,J.k" , .. tiu. uO/, r ... i .. ,,,.,j ..... ~. a"ka .. w 
,Iii e,.'! ~ ok],,- . rachunek przed tomitetem i Bukces9ram' 6 'I,. p'yw.t". Ił/, 'I,. 

moimi. Oprócz tego byli ze mDIl i BIl w L.ndJ~, S "'Ia. roty.... rosli,k. • l87a 
co rachunki okaza6 mOgił, gló· r. 96. 

du 
berga. 

PrQgram p~,eda. ienia bardzo 
IllUjllC)'. "Pj~~WIo 4 ka" 
stawiona po r z 

wnie wydawcy: - Pl'. Gebe- Wo .. zawa. S. maja Targ... Vi .. , •• lVilko .... ki ... 
.llIUII· i - spółka Icsi p ,,&t:Jy wara~". ,o. I't~ru ....... ' .... ,l ---o potroo I 01.,1". --

CJląW 

ta dla 
nowogcil\, 

.. u· b I Gl" k b y" . S -, ~,o/, ----o w,horo ... 8O~--;JI 7.110 
- .... IC a uc a Wg ~alu~8 - . ",UoI'Ow.. '90-600, Jrod .. ie _ .... II, . 

,we tlll tamtej - we LWOWIe: pp. Gu- ' "e ---j jll'! •• ,j.ó 2 i 4 ... nvd.--- -. owi .. 270 
brYllowie. i Schmidt; ~ w POJ:n iu: p, -900. 'r'.o----. rsepik lelui --o .i",o.." -
J. K. Żapa41ki. Co siV tyczy p. J. K. - ... opak rapOIim. ---o lIrooh pilluy. -~--, 
Ż d · tak' o~l<r. - ---o r .. ol. -- --'l ",o"lIIak, --n "y ane ~ .Dlego piSma .. k ...... ; i .... Jąl"'O& __ --o J~o" 

wszystkIe IOne, przechodzI} ... ieun. -----. grreu,,. wu.. ____ _ 
moich spadkobierc6w, gdyż - - - .a J'~II. Oo .. ,o,iODQ p ... uloy 400. ż". 

ładnego inneJl:o nad jednej edyczj 1.200. lOOCl.'leU,. -. o.... 1lOO. 11"0010 .. pOlO_ lO 

do ni p tn~ń'lri lłlDł o&klll!l' - )<orey. . 
" .I. • <p , "- I . I . .. I' W"UI,"", S maja. OkOWIto. 78'/ •• &)re1'~ po 

811/ gódźi, że towa· ey o n e wy.ml~Dlel\l, J~ś Iby na now? wy· /l.g'j .Sloo~~k Koro .. do .. i.<1r, l()(l-fI07'f,. n.rl. 
znajduje sie wraz z dy- dawać chcIeli pIsma mOJe, w~lCę.zać SIV po· ,kl • .1. .. ",iat1ro iop. ~i __ , .a :Aru. 262-

~,ęm połoteoiu, bez mo' winni prawem do Dlch, wyrazole kontrak. -'. SOlnii .... iadro kop. 81,'--, ,' .. pruio. 
del~ przeto obowillzkielll tem zastr~etoullD, gdy t w ogóle' jedno tyl. koplol_k 266-- Co 11011. na w.y.ollU. 2 f.>. 

drulyD~ w""rowll1l.I.aU wydanie zawsze ~t~powałem przy umo· ..... lIn. S .111. P"8'UM ICO -178. n. 
' że powinł.en być przepel. wie, wlasoość Z118trzegajflc sobie. tna,I 176'/,.' D' .... ~.t.lG71!~'J trto 121-l~~, D. 

:u , . Sł' . t' .. l' t ., .• kw. m.J u •• no ,. .... pat. 1:!1l I,· JakkolWIek !lUn,) lUamy wlosel1nll, pc DleDle ej mOJej wo I 08ta DleJ, o Ile L ... ,,,, II "Ja. Calu •• J. !/G proJf; 13'/' 
~ry teahu nie ogrzal~ si~ 1Il0!noścl bez interwencyi SJld6w i urzedów, oop.le, o.ki., bu rokoWI W/ .. • labo. · ' 

w6ród uich 
.~-,g(] Id_i • 

nie d rej aztu 

aby nieznośriyw lIliał być bez sporów zgodnie polecam kocbanemu U •• " •• , . 2 .aJI. .'!pr.wozd''''H 1>l' •• ,Ł~owo. 
ZiDDy, ZWI8SZCŻII, bratu mojemu Lucyall9'" WI'&% z "".yp ... """I", obtol 12./IIlU ,,,,1; """'00. łO.,e .. n, 

~d;ystom . ił b .nelDł . l' . k' kt6 h , dowo. 3.000. bel 
- 1 o "y ue a- 'u mOIOl ranC1IJZ 1~1I1,. ~yc &.Iwt".11 2 "'IJa. ~puwozd.uie-.otronwłł. Ohrbt 

naz~ac.zaDl, zakllnaJ'lc I lIrou'lc : lt,IKN' bHI .• L"IU tla opllknl""'N ' "rwi,. 6.O<M 1 ... 1. 
starah alQ bez wazelkl~h zatarg6 I lIooao. Middhag &PW',~.ó.ko uo _j 6"1", u. 

załatwić wazystko. Synowi tuemlj .... j os. II"Jo.. u. oz. lp. 6"/... .. lp .• i.r. 6"1 ... 
~t8,rs2:omo Janowi Albinowi dla tego nie na .. or. ""' .. 6"' .. , D' wr .. 6"\'... Da wrz. pot . 

I k k ..• d'" 6''( .. , no p.t. lilt. 6'/,,, D' ut. gr. 6"/ .. , u. za ecam e se OCl', lA ZlItru nIeDla Jego z,,' er .1 6"1. po 
• 

~ N I CZUł 

--':"'1 ~"ć. by ~iV ni, nie dozw?liły. -Ż,yczeniew ~.~.Yłrl.' li "ała. B.wlttD. I,.. "'~. Or. 
- Testament Kra.~ytllci.. Jest h,olm, aby serce z CIała w:rJQte, o.p· lo,u"o 10'/., 
W Ojca i Bynal i\ Duciu. 'wiVtego.1 blJo złofone tostało 'II' Warszawie w ko· "PU, pll,,~i., (7,314,000 hn .. · k~kn· 

I ~clełe św. Krzyża gdzie byłem cbrzczony, 18,647,000 b .. sh. 
ńil.J'pocl lisie. wyrat n)o Józef Ig·· cialo znś, gdzie okoli' po' 

uro ZODY ':-1 grzebiooo. Pogrzeb Ola być jak 
!812 roku •. obeCnie I niejszy, jak Dajmniej k08ztowny. ~g~ 

ZdnUl S Zdni. , WIł IDIrI"';JI\,o.o'brod> 'dói11'1 mij". ,IL 

• ~ .... ) P.8i,~ Nie torek olloło kocIliny 9 
wieczorem ukazała sie luna Ale-

osłall'lony na CIele. ale . testamentu uraędo'll'nie 8P{)I'~lłdztinego Jeślt 
dla ułatwienia dzieciom Ł by siv pó~J1iej okazala potrzeua uczynienia 

spadki&1ll po mni~,1 jakich zllIian i dotatków, choćby nie urzV' 
teata~,~nt, którego gCI· 1 dowych, prosz~ uąiloie eksekQtQr6w, aby ta· 

lin polecam. Ma· kowe jako wula moja pouaaowane i &pet
si~; 1·0. Z pla· oiollll zostllly, r6wnie z urzęUo ym ałctem. 

Glelda Wanzlwlka. 
1..,datJo z koucem Il,rtl,. 

z .... ala .. 'tk.I .... Itt ••• 

_ .:1 ___ _ 

jaki 

śladu. 
obranie, 

o jastlobll}d wl,osacb, 

(przy ulicy Nordstr8s, Data w Dreznie d. 24 Marca 'II' Wielk, 
kt6rych oparte Sil dwie Sobo~ roku 1883, co własn~ r~k" podpi
Die dochodzqce jedaak sujt;. 

wlasnoGci. 2'0 ~ pa· 
wvc~b rótnych, jakie po 

siO znajdII, a wysokości wy· 

Józef Ignacy Kru8Z1wakl. 

TElEJiRAMY_ • Die IDOlI", gdyż ooa si~ zlOienia, 
kSI:)' lub Zmnij'szY6 Il)oie, oraz z pie

ce. 3· Z wla4ńo'ci pism 
drnkow Dycb lub W r~kopiśmie Petersburg, 3 maja. (Ag. pólo.). Przlko. 

pozostać, z których niewidka menderowIlny do naczelni~a gł6wuego uta· 
tylko wyr tnemi kontraktami o· IlU geoerał.major Perensow, miQDowauy 

~~:;~:~ na wyłlIczną koolendantem miuta Warszawy. Dowódca 
rz 4- N zaś ~z~ść samarskiego pulku piecboty, pulkowuik 

obraz~w 8~~~~t;tD:'1 Dembowik.i, clo'll6aCII petersburskiego pulku 
ptV\li"tck Jubileuszo"ycb i greDadyerów. 

moinl WI chwili zgonu Peter,bnrg, 3 ~ja. (Ag. p6Io.) .• SL Pe-
n.1I parŁerz.e i .na tersburger Ztug." donosi, ŻO odbywajllce 

Przed~W)lzyat~1 ~ ZIl' siO '" PetersburgJI rokowania 'II' aprawie 
aby ..,szyst1um mOlnl zobo· . , ń k'" . d . 

, obligom, re'fersllrn, gramcy alga 9 lej, Ule z~po.rta. aJ" po, 

11. &rliu ... WO nu·. . • • . 
.. LoudJ1l.. _~ 1;. • . • . 
u Parli n 111\1 rr. . . . . 
• Wi..! ••• 100 d. . . . . 

Za ,"~r, ,o~" ... w.: 
Lio~, Llk .... d. Kr. 1'01.. • . . 
Kóo. I'.!. W",hO<loi. . . . . 

00.15 
1188 
4ó.~ 
!lO 16 

:00.-
Lio~, ....... Zi.tn_.69r. 80t l .. 1111"0 

., " n !lot. li tJolY . 101 . 
l.laty Z .. t M. War ... llor 1 . 100 16 
n" n ... U 
"" " :. ur 
"n l _' li IV 

Wall Z .... M. c.odd MoJr. I 

• 
• 

• 

""" "U 
"U U tI III 

• 

• 

GI.lda Slrllt\tka. 
Uu1r.DuŁJ rOili_ki, ... r... • • 

u n Da doM. • 
W.lulo u. Waraa"t kro • • 

" i,t.erwb.r,la. . . 
.. I' dl... 
" lADdJu kro • • 

dl. .. 
kro • • 

. .. 
• Wjodeil 

OplloDIo prl",lłIe 

Gi.lda L8łtdytłlka. 
Wobl. Da l'oI4""Ól'J. . 
Oplwato ~% 

173.90 
178.16 
178.7~ 
H8116 
I7U6 
~36'h 
:IO.SI·, 

IW.BO • 
)' . 

ł6.I~ 
II S8 
45.40 
tIa.-

UUO 
100.-
101.80 
11)1.8" 
100.20 
Ju.l.-

!J'J55 
9~.
~676 
95.-
006 

o -.. -

"'I!Żnościom. jakiej bOd'l na· my'loego re~ultatu, albOWIem oble strouy 
tury, Dl\puM zadość uczyniono, ta.kowe ob&l.ajl} przy swych żlldnniach. Dzig odbt;-
oplaca~o b~, aporu i trudooŚ.ci. ~óDiewai dzie siV posiedzeDie, na któram prawdopo. DZIENNA STATYSTYKA lUD "OŚCI. 

pod powybzym c1lłg1e prawIe 8\';. to zdarza, It mIewam u d b . t . . k t d' 
(_) Z lury. We wtoreJD iOClÓlliill oko. IellIil" d onb'll'~DO u dla ó'o h in o Dle !'On fZygol8 SIO 'll'OSI8 co o .diohtw ....... t.. .. dni. S • ja, 

9 8l?1 li my, do r ~ YC.' • przedłuiellla, lub przerwaniA rokowań. w p.,&«1 kaloll::IJlal J •• mi ...... iei . A,IJloai 
lo godziny ósmej, szalala w okolicy burza, pn .... zODe, a mDle Dle na· . . I Dogie"ki • Jós.r, Hi.leo WI.·lr.l .. Olk .. .. io. 
z której mala t *0 c~'ś~ ~ostala ait depo%yta, komu właściwe Aleklandrye, 3 ma)a. Z g6rnego EgIptu • Lad",ik, T8k.1, Góro"" 
dzi. Błyskawice pruły powietrze co ~",ócooe być ,nają, miedzy donOSEtl, fe abisyuczycy zdobyli Kassal" a w pmm .wa.giaUakItJ -
III i. kr6tkotrwaly deszcz ulewny • ~lłDię~iapI ~u tylko iO ~ysi~cy ma· Osman Digma dostal sie do .niewoli. ~~'!~r!a':l'Jf! s -"",'., 
br!. . kółlł łg~dzlbt I p6 bfl8tach T?_. Kredyt. mIasta War· Berlin, 8 mIlja. Wuystkie niewieckia iz. laleller' chi ... i a..?~ 16-10 sm.d.) ro, w UJ 
ludOlu ehgwy pr6bko p1el;Wlzegll sra"y, ptze!emUl~ dożonIl " BaDku Sas· b b dl , . d I' .' l UOIbie ololop<lÓ" 2. Il ... wcqt 4; <ioroolł olł -, w "'J 
SJ>adlo g~ 9i~wiel?, T prllkt byłl Idnl (Sl.chai~e.BaDk), kt6ra jest .Iasno· ~ aD owe o wla czy y 8J~ przecIw .ue· li,,"~ie no~ł"'yzD7" k.obiet-. o .. li w,ci. -
€ei ołztlefla \lico ~d. !t1 publln1nA lm ItypendyB dla uCZDi6w klm dalllZyIU cłom protekoYJnym. . b~oIlcJ '. <Idee! '!o IM 16-t~ • ~, 'łt tl'J 

( ) t· 1\. t W< J1 · ~'- • Jr:iJ' ;U- K d P ~ u . Pr .. . ho.hUt oblopuow-, uu.wo:ą ~; IWlvałrOłł-, .. t..J .. ..... . . z'J IC no ~"o SIC J D e ... ,bozDYCU p,rzeaaayzon.Il. - upony o. a"6, " 01&J8. zyponlloaJllc przy~UDY Iica.ie m~ł.,.y'" _, ko~ _, a * _ 
W do i61 .. łMldzi.óbb W azydku .Ro. tyon blletó'll' znaJdUJ, lit " :w anzawle atosunek, istuiajlley dw& lata temu IIIltdzy 1b, ....... I, dlieci do lat Ir>« • .,arl. 8. w ~J 

.luw!'>de.k :ą kIlka·" 'lllu rozda WiOla atypeu. Frauc7ł i Niemcami Republique Fran. I_b,. chł?p<lÓ" 1. tlr.iewostt I; ."'" .. ,u."c1,,;' w "'J 

. ' 

dostalI 'I~ do wov· ayów Opr6cz. tego de pozy' ." .. ~ 'fi h"dno m<;.~',I~ I. !"b~ -..... 
którewi drzwi tu mOgił blć .i iou, publiClll8 i prywatue, ~1~8 . dowodZI, jj NI8Dl~Y od tego czasu Boroch UII.louJ6tki, I.t 61 

.. kUr. ntłT lI\oje siV ubi.... Te wi~ lIlIIellI')' swe zacbowanle, gdy FraDacy& 
wuyltkie wprzód z"rócone być powinDY. nieznlienn" po dzU dzieCI zacbował& tt ... 

I • 



• 

• 

NIK f.OOZKl. Nr. ~ -
........ I!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!I'!"""""""" •• ;:;,; """"""'" O G Ł s z E N I A. 
LECZNICA PRYWATNAweml Qd '~:~~:i;ll;!itt, 

tJllca PIOTBKOWS.'.'ł. dom RozeDR, ,. piętro. Dr. 

: Z ehure.. 
moc.oplolu. 

------------------
TEATR VICTORIA. Mam bonor 7.lIwiadQmić DY CZLOWIEK 

Publiczność IlIiastA Zgierza 
okol • io Towarzystwo 

Zarząd drogi żelaznej 

FABRYCZNO-ŁÓDZKIEJ 
pod dyrokon : 

.JelItę'" PaebDlew.kleIO. 

We Czwartek 5 ml\ja. J867 r. 

APTEKA p. Jana licewicza 
dniem l maja przerlła na 

wykształcony. znajllcy j~zyk 
polski I niemiecki , poszuknje 

zatrudnienia pod skromneml warnn· 
kami. Oferty w redakcyi tego pi· podaje ~() pub1icznej wiaclomości, że od dnia. 1 (13) maja 1' • 

_yod lit. J. K. . 454-1 b., wpr9wadzóuy będzie następujący rozkład jazdy pociągów: 
OSTA.TNIE 

POZEGNALNE l'RZEDSTAWlEN1E 
Jó~ef ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 1) PocJ.gl wychodz,ce Z Łodzt. 

Masi.ter farmacyi. 
458-3-1 E St li 1! godzinie 5 minnt 55 raRO 

. umana "4,, 7 " 30 " 
I " 6 "12,, 55 po połndniu 

Obwieszczenie. z dulem 1 

4·ch aktach, 
Bałuckiego. 

lakończll 
z tywych 08Ób, z dzieł 
Ignacego KRAS~EWSKIGO 

DyretcJa towarZJstwa łredJ\OlCiO 
mlaata "od.I, 

Podaje do powszechuej 

r. 
do domu -go.T ezlarskieso 

~is·II. · .,I. domn .Bławata. 
432-30-1 

~e 11( dntu 4 (16) czerwc 
bie!lIcego o godzinie 10 z n·' WIELKI 

w hiurze dYfekcyi od~dzie bór kapel 
losowanie liRtó" .. ta-I 

tutejszego towarzys~wa w nuj'wi~b.ych fasonacb, pod 
i te wylosowlluych oltato(oj mody !luyuraoycb; po 

według ry8unków 
i Witkiewicza, z apoteozą 

ładu p. Hil'8Chenberga.. n rzeczonych lisl.ów: Sery i der przylt~pnych cco&ch. 
______________ 23 200, leryi li na fi. lIlgUyO 116d 

8eryl III Ol\ fi. 25,600. ..., -.oR'" 
Cyrk Corradiniego 

MANEt p. KIIiTZL.', 
ulica PołudniowB, dom Abla N. 

Prezes: L. Groltlll... .InI. ~( .. et·, 
Dyrektor biura: A. no~lekl. uliclI Zielona. Nr. 265-b. 

We czwartek d. 6 maja 1887 r. 

WIHLKIH 'ADZWYCZAJNE 
PRZEDSUWIE~IE 

NA BENEFIS dyrektora 
p. Vorradlllle"o. 

ł67 - I - I 

Dr. Juliusz Wieliczko 
LEKARZ POWIA'roWY 

bezpłAtnie l'0rnd1 
ej młodzieży 

do • ~o pol. Ulic ... 
) Nr. 1876. 

Wyslawione ~dl. pierwsze i naj 
pi,kniejaze numera repertuaru: Dr. A. Krusche 

• 

a 
Dl\ d~odnych warunkach do 
odstQplenia. - Szczeg610wyoh 
obja§nleń udzieli redakcya .ni
niejszego pi.lIla. lO l. '-2 

TROIKA trzy konie z wyhzej ~o-, sprze 
ly, produkować siO bed'l pod obecnie w domu Ebl! ozlłlobllY zegal' wiedeuski ~ mu,.vk, 

mend .. dyrektora Corradialeso. I~~'~~ka~p~t,e:~k~!i W.go Borejszy, ulJ«,lI napa, fotelc, sloly, w,zy.tko orze-' 
Ostatni wyaltP konia linochoda II 727 i Ilrz,jllluj~ ow,e. ruem lub na I1.t\lki, 

Blondinn, który produkować aiO i 2-4 " chorobach Idulie, shzynin do pościeli luj) 
~zie lIa linia umi~8zczonej Da 25 1 łlkór &ZBfa sklepowa i mIlszyna 

.tóp nad poziomem. uiei nyciu. Staro - pocztowa Nr. JI1, 
W711~, bmeltq .. ewer p. 110111 Eistnra, mieszkania 12. 

Robert stać łIIo~na 0«) ą do \ O i od 5 
Wyj&łnienia braucbollló •• twa. lody cełolriek pll połuduiu. 397-3-1 

W,.topy: znanych nkrobatów 8k06czyw8zy gimnazyulll, "IV! MBB'" ,. -.o,., 
braci "ardlal, jllcy jezyk (loIski, .-J.nL "'~I.J 

Ceny znitoue.- PoczlItek o godz. I POczlltkl rosyj_kiego, "y kwalifikowany, doskonalo UIUle· 
456-1.1 ICtlU bedqc urzodnlkiem :osp'o· farbować welno i tkanió, 

larci poszukuje posady. w adukach. WBrynki 

b hk do prowadzenia ksil}:!ek lub ne oraz kopio świadectw pr:zes:ył Zgu iono nac at'tę Ina jakiego dozorcg w fabryce. pod udre~elll: 
wydan .. z Dlsgistratu m. Łodzi, na Wiadomość w redakcyi pod wełnlaayeb 
imit Ana.tezyi Maro.. 4.59-1. S. 4.49-3-1 nla Grodzi6skB) przez 

431-2-1 
" . - --- ---- --- -_._---- -- .. -----------

Wek.l .. 

lIerll. ., (- -) 
" ..... tl87'/,1 

1aa. n ...... ,"iuta baok. 
fi" ,. ,. 

LoadlD • • • • • • 

" '1 • Parl'" • • • • • . 
• • • • • 

., . ... 
"'led': . . . . . . 

(1150 '/,> ,. Ił"" 

Pełenbar, •• • • • 

dl. 14r. 
kro "' •. 
cI! \er 
kro ~r 
dł. kro 
kr. ter. 
dl . .... 
kro !er 
dl. ... 
kr k. 
dl kr. 

2 a 
li d 
2 d. 
~ d. 
• n. a ID. 

" d. 
10 4. 
• d. 
• d. 
• d. 

iuo ... r. 
00 mt. 
00 rur. 

100 lI\r. 

I L. 
I L . 

100 "' •• 
loe Fr. 
100 do •. 
100 ror. 
100 ro. 

, , , , 
2 
2 • a 
4 , 
6 

-.-
65.16 -.--.--.-
II.S8 -.-
-.-
VO.15 -.-

- --- -- b6 8'1'/. - -- -- --- -- -
ł d Do-'ni"u. ." Ol,~ .. i. Id- ... Do~lo,'o w 0"'11" gieldT r.pler, ...... ,.. e >:::_.' I --;c:T::,,"-, ·:=::..' .. 1 .... ." . ... 3"'! r- . • 

(sa 100 n.). FOQ:::''''-I---~----,' - tti laba. pl. (lO 100 n.) :oo:,.-",+-OO_lr_
ao

_,-!. ~i.!.:d::;_u:;;-:-+I a::h:.:: .. :!;;l 
, .AkpreD.t. W ... -W lOOr. ~ 

LillT L,~w lU 1'01 • auło • -.- H.4 - •. - .. .. W··IJTtI.6UOr. , 
• 'o •. u .ale , -,- tł - -.- "n fi lUOr. 6 

&.. Pol. W • . 10m. 100. 6 -. 100.- ---
II .. .. 11" 100 r . • - ,- 100.- _.- u Terelp. 100r, 6 
• lO n III. lOOr. • - .- 100.- _.- lo .. F_hr.·Y"blriaJ 6 

&oo.l·ol Pr. ar. I,",' I .... ~ -.- - .- - .- lO • • N_d"iłloti.k. I 
~ •• " " II 1886 Ił... • -.- -.- -.- " Uaukll Uaudlowe"o l 

Buet,rlłaJl.PaiLllot,le. • -.- -.- _.- " Warnawi.260r. 
.. " 'ł "U n : -.- -.- -.- " W'.r. n.n Dyl. tWr. 
.. " d 'ł lU " -.- -.-- - .- u aan. H.. w&cJ.i 260 r. , 
• f' .. "ff" • -,- -.- -.- tl War.Tew.Ub.odop.ia 

KeDt& kol;o.& , ., I -.- -.- - ,- I wpł. rt. 12( ~64)', 
Lilt1 ... " Ziem. 8. l iii 6 -.-J l -.- -.- .. W.r.Tow.}' Cukru 600 

lo " " "" lil.B' -.-., ( -.- 101.&0 "Cokr.Dobr .. l. Wor. 
. .. .. ł, 11 " .alf • -.- -.- -.- " fi Jóq(6w ~ r. 

.. " • zter.l1lit... ł -.- -.- - # tJ" Cc~rak. 260r. 
• ..,. u lilll, • -.- -.- - - II,. UermabÓw260r. 
" "" t. malt • .-.- -.- -.- ., u lJy .. ako.ie.1.5Or. 
.. ",1.8er. W lit A 6 -_ -.- - .- n Ił Leou6w 260 r. 
" ." " PloS, • -. - -- ,el.&O .. .. Cr.~toci .. ~GOr. 
,.. "" " m!lł..' -.- -.- -.- I T. W. l!.'. 8t.H 10 Ot. 

" 
... Ser. n lilL • -.- -.- - - "tow. Lilpop, 1\&. i 

.. ,.. .. Hł. C. • -.- - - -.- LoeweuJt.ein l000r. 
" "" " ... &Je' - .- -.- -.- p T\)w. Z"kł. :i_J. n. , .. .. s..".. V A B.' 100.86 100.86 -.- n • .tk. W W_r. 1000r. 
.. ,,» _rt •• " 6 -.- -.- -.- ., Tuw Z.kl..G6tuiollch 

LioI1-1. m wanLSerJ' 100.- 100.16 - - StaroehowiokioklOOr. 
Ol .. .. .." 11 6 - - U980 - - " To .... W_r. F.~.lI .. h. 
.. .. " •. " 111' "9110610 99.:16 -.- N_ .... Rol iOdL l00r. 
.. " " .. " IV 6 1191190610 U9.~6 -.- .. W.,... '1'. Kop.w"l.i 
.. ,. .. " " V 6 98 11086 lIS 96 --- Z_k1.lIulniot1cb26Or. 

.'10 Obli,i m. \\Il "Wf. • -.- -.- -.- " Tow. Za~,. 1' ... B..... I 
" tł "" ma.I. • - -.- -.- 'fk.wZawio ma 26Dr. 

LloI, ........ 1:.0<101" J 6 -.- P6.V6 -.-- ,TowlALilodu 100r. 

.. .. 

-.- -.- -.-- .- -.- -.--- -- -.-
-- - -.--.- - - .--.- -.- - .-
-- -. --.--. -.-' -.- -.- -. ' f 

-.- -.~ -.--.- -.- --
- .-' -.- -.--.- -,-
- .- --- . -.- -.-
-.- -.- - .-
-." - , - ,., - --.-- - -.---.-
- .- _.- - .. 

-.~ -.- - .--
-.'- -.- -.-
-.- -, .. -.-
-.- -- -.--.- -. -.--.- -.- -.-" " "..11 UD 6 -.- t6 - -.- "Garb lemler 1 Slwode 

•• 1' Ol • IL. I' -.- 9ł./6 - .- ,J!. O. KOD"".',,. 600 -.- -.- -.-
u.\J auł.. m. K.li.... 8 -.- -.- -.-J-:::=-:...:..--==.:.:.:.:.::...:.:.:....!..._...L_....:..-l.._~!-....:-

.. • ...... L.bU.. • - - -.- -.- Wut.oła ~upoau. poIr.6'/. LiliI. litwid.. 160.4 
Lii. ... ł.R.'l·.W.tXr.Z 6 -- -.- -- Li.t. UL DO.,oh • 17111 Pol.r ...... na",. 146.1 
LiIt, 6'/0 Wil.ńokie dł. 6 -.- - - -.-. n m.W..... liII 422 • "ll em 06.0 

.. , " "tr6tk , - .. - -.- -.-,. Ił m. Lod.i . , 2 e 

:no 011 ,,8 "6,, 5 wieczorem 
" l O "I}" 46 ,) 

2) Pociągi przychodz,ce do Łodzi. 

h 1 Q godzinie 8 minut 23 rano 
, 3 " 10 I' 10 " 
" 5 ,I 4" - po południu 
" 7 '/ J 8 I' 45 wieczorem 
" 9 " " 10 ,, 40 " 

447-3-2 

Mydło mfo(lowo-~tolowe l 
1&a.)'1II środkiem upiokszenia tWlllzy; wywiera skutki 

zadliwiajllcei myje siO twarz lub lono miejscu 8k61'y, UB
już naskórek sig wygladza, ('rzez co pleć staje ~iO nali.wyczaj 

i delikBtn'l. Myd~o to wyr6wnywa zmul'1jzczkl na twarzy, na
jej kolor młodości, sk6rze nadaje blalość,de \i~llłuość i świeżośĆ, 

u.uwa .. h6tkim czasie jliejli I plamy w~trobiane, czel'woność n08B, 
i inue nieczystości ,skóry. Ceoa za 3 ~alValkl 90 kop. Gl6woy 

sklad w eeatraloćj perfumeryl 'V. Jin1:ak.~w.klego, 
ewy-Rynek Nr. 3 \V Łodzi, 451-6-1 

, 

tS. Bo 

~1C1b uuranla 
,1,loiaoJea&1euJ" 
Dro .... PAIlY'. 

, 

AOMIN A 
NAJWYŻEJ ZATWIERDZONEGO TOWARZYSTWA 

W. J. ' RAGOZIN i S~ 
w _oskwie , 

rua zaszczyt zawiadomIć. Iż ~7.ł4czDa IiIPrtedai 
lowanJltw,," na llÓdź i okoliczne Uliaeta fabryctne 

l DOMOWIH~~DLOWEMU 

RAFA~ SACHS W Łodzi 
powierzona %ostat. ___ ...:.I -:,~"i"', __ 

~owo~uj'Jc sIę 011 powyiaze zawi.adomienle, polecam niniej
~Z8m od~awnl\ z dobfoci swej ZDane I n:ll różnych wystawach 
uuzczytnie odznaczone 

OI'JB4E MI,NBBtł. c...E 
wyroby N"wyteJ ~atwlerdzooego TOll'arzntwa "W. I. RAGOZIN 4 
Coo" W .o~kwle, k óre stale na skta<)~je utraymTwać ~O. 

Na lilldanie KOtQ.l" jestem slu:lyć próbaml j cenami 
8acll •• 

Fł;llbry-ka ~aszyn, 
KO'l'LÓW p ĄRO WYCH . . 

I 

OOLEWiÓW ~ELAZNYOH 

W' Wan_awle. I 

WykouYWI1: 

parowe IIZ)'blowe I wentylowe najnow8zycb 
8ystem6w o sile 4 do 1000 koui, 

lokomobile o sile 6 do 20 koni, 
pompy L centry(ugalne, 
prasy 
klUy parowe najnow8zycn konsfrllkcyj, 
armatury de k.otł6w, I . 
rury blazne IIillfowe stojąee, laBII 110 wody I ,uu 

od 38 do 900 al. średnicy: i t.p. 
Podejmuje się całkowiteg l1l'ządzenia (abYk cukru, 

browarow, ~o.rzeJnl, tar~kiw etc., ZlIo k .. tory y i ry
sunki, wrazje zamówienIa, QIlObno Jlje lik widUje. 
__ Bliższych wiadomości udziela T. VORWERI, 

:6-1~ Dzl~a Nr. 1081 • 

1887 r. 
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