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lt;kopilY uacla,r.ue t,el , ... Lrr.e!ftuia-nie L~cl. zwmean •• 

w n w~ Gubernia piotrkowska z por6wnania łyclt cyfr z danami o o· ŁOlUi, jak IV i poWieCIe łódzkim Widzew, wielkie, gólnym ruchu ludnoici w guberni pokazu. rZUca sj~ w oczy przedowszysłkiem prze. których produkola przewyższa najulOiej W 1885 r. je si~, że na Łódź przypada 15% urodze(, myd przędzalniC%o.tkacki, ilości" zakładów, trzl razy ... urtoić produkoyi baweloi.anej -CO>- i mlllieństw, 11 170;. śmięrtelnoaei całej gu· robotników i sum" produkcyi. Z ogólnej i wełnianej, wykazanej z c"łego powiatu. Ó - I Ó bernij że zu cala ludność goberni wynoli cyfry 3 I ,036 robotników w całym powiecie Tr1.ymahc siO statystyki U l"Zo;dowej , oiHicz· III. Ł d:ti powla' l' dzid. I przeszło 957,000 dun, wypada lirzeto 1I{I wraz z Łodzil) i Zgierzem, 28,172 robotni- my lIa owo fo?ryki wiel~ie tylko ~w~ mi· W artykule o ludoołci goberni piotrkow- l tódi cOllajm,,~ 140,000 lIIiuzkalico'c, Jak- kó" zatrudnia przemysł prz~zalnjczo.tkac · liany z ogólnoJ wartMcl produkcYI I 934 Iklej (Nr. 911 "Dziennika /6dzkiego"), u- I kol ... i,k " rachunku powyższym jest nie· ki, reprezentowany przez 4.095 fubryk i robotnik6w, a wówczas zobac:zymy, źe war· .trzegliśmy sobie o ludno'cl m. Łodzi kil· ł dokladno,łć, a lIlia.ll?wicie, tli do cy,fr uro · tuklndów z prv~ukcYI) ~O,330,17.6 ru~li. toŚ(: produkcyi poz?9t,!łycb 3,000 ~kl1czy ka uczeg61ów poda,ć ollQbno. Dok~a~ne dz"6, -'IDlertel~oael . l ",ał~8tw z~plaany~ Gdybyśmy pl'zywlIlzywnli Juk"kolwlek war. sIlmódzielnych wyoosl mecałe .. pól miliona: okrea.lenle. liczby mleszkaóców ŁodZi Jest I ~a ~zeez ŁO~ZI, "~ICZO~O. JUŻ powiat ł6~zk, ~ość ~o racbu?k~ przeci~tnego o~nośnle do Dajmy na to, że owe pół miliona stanoWI ~rawle Dlemo~ebnem, .a to z po,,:odu, że l i !,lI~ltO Zgler~, nleru~18J ~rzeto w"tpll".Q: J~dneJ ~abrykl I jedoego robotlIlka, w ta. cZy8ty ich dochód la robot~ wzi~~ z fal~cz~a ludn.o~cl roboczej napły,!o"'?J cz~~to ŚCl OI~ ulega, z.e Ł6dz posl~da CO~Jul~leJ I kllll razie z raohunku tego wypad loby, że bryk miejscowych i lódtkicb, to zarobek WI~ to cb ... teJe;. to 8UI~ !>!Inoal 11~_ do ID· I HO,O()O ludnoścI, powezechme bOWiem licz" w przelllyśle prz~.alniczo.tkackilll w Ło. ten, przecio;tnie na jednł'go . tkacz~, w,rnie: nych . kat~gorYJ lud~o§cl napływowej, ~r~e· takow" na 150,000.. . dzi i w powiecie jedna f"brykll wyprudo. sie zaledwie 166 l'8. 66 k. Nierównie WIocej bywaJ"ceJ w ŁodzI cZĄaowo. Dopóki Je. Dane o ruchu ludnoścI w ŁodzI uzupeł- ko"ała /łrzeci~tnie za 9848 n. 78 kop., zarabia prteci~tny robotnik w fabr,ree dnodniowy api I ludnc;'ci oie rzuci. 'wiat~" 1 niamy. wreszcie następui."cemi. uczegółami! a jede~ ~obotllik przeci~tnie za J ,431 ra. łódzkiej. na t~ ap'raw~, dopÓ~1 ~rzeba ~o;dzle posil-, w roku 1885 jlnesl~dhło 81~ do. ŁodzI 59 kopieJek. Lecz rachunek taki nie lUa Oczywikle, rnchunęk po.yiszy nie może kować 810 po~ównamaml cyfr I tym SpoSO'11,~36, ilo calego powla~u z~ś (łll~zUle z Ło: żadnrgo zDl\cz~ni8. w n.uzem ognis.ku fn. być ścisłyol, gdyi oie pozwala na.to brak bem dochodZIĆ do P? ... nych danych. dZlll) 3,594 olobYi WySIedliło 81~ z ŁodZI bryczoem, gdZIe, Juk wla<101l10, istniej II o· dan,ch urzo;dowycb: ile właściwie z calej Statystlka gubermalna ok~eśla atał" 1u'
1
702 080by, a z powiatu całego 2,793j z te · gromne przedsi~bierstwa z miliooowl) pro- wartości \lrodukeyi odliczyć trzeba na {a. dno'6 m .. Ło~zi na l I ~,OOO,. iednak~e z za· . go źródła ~ate,. zyskało Illiasto 804, II. dukcy~, obok oich zaś Eakłady małe i od. bryki wie kio w powiecie. Możemy jednak strzeżeniem, .IŻ rzeczy"'lsta l!czba IIl1e~:r.k!l6. 1 wraz z pO"'latom 80.1 os~b~: ~naczny pro· dzielne warsztaty tkackie, którycb produk. poprzeć ten rachunak oasu;pujllcellli s~cze· c~w po IDlaltac.h guberUl ~naczUle Jest I cen~ urodz6il stanowIli d~lecl meprawej by: cyn, jnko po. wi~kszej cz~ścl zależna .od za. sółami: w roku 1884 przemysł baw.eł~lany wIokaz". Odnośole do ŁodZI, statystyka ło Ich w roku sprawozdawczym w ŁodZI potrzebowania fabryk wiOkwzych, DlO ma I welnilLuy wyprodukował w powlocIe za rozumujo w ten ,powb: Og6łem urodziło :f19, w Zgienu 6, w po.,il!Cio 33, - ra· samodzielnego loaczon;',. 1I,163,080 rs. przy 2,482 robotnikacb. a w sill w guberni w 1885 roku 4J,321 osób, ZOlo 368. . . "W powiecie lódzkim (oprt\cz Łodzi) i 1B83 roku za 2,46.6,000 r8. przy 2,674 ro: zDlar.ło. 28,222, IIlaUeillhw zawarto 8,985. P~zechodqc. do pu~mysłu w ~odzl I w brzezióskim _ mó"i staty,tyka gubernial. botoiltach. Widzimy, że suma produkcYI Z lej liczby: pow!ecie łódz~lm, naJprz6d ~odaJemy ~y' oa _ połowa ogółu robotników pl'llcuje na w r. 1885 .pozost.ałll prawie ta SlImo, zwie' 

urodziło li~ 
flOarło 

" miastach w Łodzi telmkolll tabllc9 oduośn." wYJ~lq z tablicy warsztatach oddzielnych. Fakt ten "aka. klzyla aiO tylkp ilo6ć robotaików przenlo 10,814 6,080 przemysłu całej guberDl: zuje, że przeróbka materyalów wł6knistych o ł i"cj S" to wlaśnie ci decbni tkacze, 

Rok 1886 

7,861 4,77a zakorzeoiła sill w łódzkim okregu fllbrycz o których mó"i ... yiej 8tatyat)'ka guber. nym i atała liO źródłem drobnego prze. nialna. Zreaz!Jl włlZystkio te szczegóły od· myalu .Ia znaczoej czljŚCi ludności, zwłasz. nosZ4 siO do roku 1885,-wieolY :taś, że \v cza, jeżeli si., zwdy, źe w przemy61e tym raka zelldylll drobne 6kactwo upadło pra· bior" udział rodziny droboych przemysłow- ... ie zupełoie. 

l. ód' Zgi.r. Po"iat lódr.ki 

! t- .:!.. .~.. I ców, nie wykazane w liczbie robotników. IstDlej'ł jeszcze " powiecie warsztaty 'i ... ::: ;g.ll::: ~ ~ o!! i ::: Rozumie si~, źe przemysł ten opiera aio przerabillj'lco len i konopiej jest to pr~· l i ~ ~ ~ e ,g ~ j ~ e na iatuieniu fabryk, od których otrzymoje wdziw,. przemyd domowy, lecz przedstaWia e... e li. ~ o ~ prz~dzę, a zwraclI wyrobionł tkaninę. siO nedznie: w r. 1885 było tych wal'szta· ----------f-..--i---if----+--+---i----i---+-N-+--"'-- W porównaniu z 1884 rokiem liczb .. tych t6w 1,251, miały 1,251 robotników. a pro-2422QSO przemysłowców drobnych po"i~lI2:y'a si~ dakot!> ioh cała wyniosla 13,162 ruble. 
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_ w roku sprawozdllwczym prawie o tyai"c, Wapomnieliśmy wyżej, że przemysł przO-13162 podczai gdy ilość malych fIlbryk zmniej dzalniczo-Ikacki w powiecie, wrllz zŁodzil) ~6OO azyla aill wog61e. S~d motnaby wooli~, i Zgierzem, zatruduia 28,172 robo~oików. ~]~ że istnienie wielkich fabryk nie pozbawia Z pozost9.lej ich reszty 2,8?4 ,pracuJe: w.8 _ dro.bnych tkAczy możoości zarobkowania." I brCl ... arach 151j w cukro ... U1 tRuta Pabla· 72000 Ze drobnych tkaczy mnóst"o istnieje w I niCkU) 501j w 206 m~ynach. (2 parowo w - Łodzi, to rzecz pewDD, trudno jednakt" ŁodZI) 342j w 335 pl~karnl:IC~ 945, " ~ 62~9 wyró:!nić ich liczbO i cyfrO ich prodokcyi f"brykach mll5%y~ rolnlczy.ch I narzodzl _ w ogólnej masie przemysIu. pfZ'Jdzalnicio, 342j w 12 ceg.ielUlach 267 l w fallryce ga· - tkackiego. Inaczej ma sie rzecz z w ŁodZI 6i,. - rlWl~ 2.610 SŁ. d .2697 temj tli samu tablica daje wska .. ówki. że w poz?st •. ł~cb Jedenastu ~Zl!'l' 1:"36(,6 np. iatn ieje w powiecie 2,320 fabryk lach . przemysiu l~tDleJ,,~ego w. pOWIecie 14l~ bów bawełnianych i wełnianycb. ł6dzkllll (".ru z lIlIastaIlu) placuJe o~óleUl _ jllcych zaledwie 3,984 robotnik6 ... , których 2411 robo~D.I~'!I'. .\ .WI\!I~ usługUje f .. -&1290 produkcya wynoli 2,470,500 n. Gdybyśmy bryka śWiec I mydła w Zglerzo, któm przy 5106 tę produkcy~ uwaź",ć mogli jako zarobek II robotui~ach wytworzyła ~waru za 145,000 _ drobnych tkaczy Zll wziętl) do przeróUki I rubli. Nie znajdujemy ... staty~tyce: "yro-z wielkich fabryk, byłby to rze. , b6w z kości i sl~my, produkcYI fa~b, "O· znrobek - lecz nie sku i t. chOCiaż te n'ez"wo-2) 
U cesarza, o, przez noc. , dem którego ma jednRk oboffillzki i trzcin, zaludnionych milcz,.cemi nio i ausuya. SPlEW LABlC'DZI wdzi~czno'ci, gdyż Fmnciszek Józef just potem śmiej"cll siO; wosołość za· ckiej trudn" Ido u swobodll A:ć jego najpierwszym protektorem. baw na któryob dziewcz~ta o dŹWIgał brzemię swego powodzenia. Ani N O W E L A - bzego nie chciał uczYl\ić dl" monal'- płowych warkoczach ta6~ miłosne czar· ruu uie zdarzyło mu aię przybmć ton do· pr.... chr, to może zrobi dla ni88zcz~śliwych dasze ze awymi nau8CZonymi - i nakoniec rnbkowicza. Bez wysilenia oka7.ywał sie r6-• dZieci. wojenne gwaltowności pocbodów, w których wnym naj ... i~kszym panom i bratał aill z Jerzego Ohneta.. _ Jedna tylko 080ba mogłaby to wymódz brzmią tl'llby, hocz" działa i azcz~kaj" pa- arcyksi"ż~talDi. Pieni"dze wy:daw:a1 ta.k ł!l' (Daliz1l ciqg - patr~ Nr. 1.04). M nim... Tak, za pośrednictwem Daisy lasze. Cała duaza W ~giet' - sUlutna, we- two, jllk je zdobywał. Żadnej nlodoh me _ o _ Mellivan ... Acb, byloby to §wietuiel Sprze. 80ła lub bohaterska -śpiewn" skfZyp~ach odmówił wspar~iaj ale gdy jaki ksi"ł~ ce d'lffaloby siO; bilety po czterdzieści fran- Maracuy'ego. świata finansowego prolił, by przy.szedł Ale ostroinoaei te byly daremne: uały. kó ... , a sala zapełoiłaby si~... Trzydzieści Dlatego to jest on w swoim kraju tak grać w jego salonach, szalone warunki sLa· szała po za sob, głos owej młodej damy, tysillCY pe ... nego dochodul popularny jak Kossuthj dlatego sfanatyzo. wial. która rzekła z ... ielkiem zadziwieniem: Siostra Elżbieta z ek8taz, skrzyżowała wał w Europie tych wszystkich, co mieli Namaszczony na wielkiego czlowieka we - Cóż to? mis 1lIellivan i Maracuyl rllce na piersiach i usta jej poruszyły li~, szczllście go ~yszeć. własnym kraju, co jest rzll<lZ4 rzad~, Ste· Ntgly niepok6j ściln'll serce Daiay, lecz jakby do modlitwy. B~dllo synem k~pelmistrza przy pał-cn nio przedaicwli,,1 z~ob,~e Europy. I u~l k!a:~!r"ż~~~ ~~~~a~~~~~ u:~~:;y~e S::!i II. ~!~l~:ds~~~ j:k ~;~:!r~ ::~cy:zk~!z,o~rzoo~ ~i: d~rlb~~C~~egu~~e s".::lo:a :l[;;:Cj~d~~7~ od pawilonu i weazła młoda mi8, a za ni" biegaj, równiny dunajskie: I odebrał sta· ka'mieniu pr6bierczym, jakim jest publicz· guwernantka. Stenio Maraekz.r jest bezsprzecznie naj· rano, edukacYIl nietylko jako muzyk, ale nott paryska. Publiczność ta,. f. o tyClna Zakonnico, .toj"e " miejscu, 61edziła o- Inakomitszym wirtuozem, jaki kiedykolwiek tei jako człowiek. i nerwowa, skora do ,!przedz~ l do lelu?,,-kiem codzozlemca i podnlos/uy wzrok ku wydostawał dźwięki ze skrzypców. Fanta· Zwróciwszy na siebie uw.n oeaaru i wa~nia, leca odCZUWaJ ~ I nle~ne.wyel!t oiebu, rzekła: styczny jak Pagaoini, w dni, kie~y go opa-/ króla, gdy wykonywal pewnego dnia s?lo io~", szczerości", gdy 810 zctkn~8 z Jlraw· - Ach, gdyby pan :Marackzy pozwolił nowy ... a ekacentryczoość, dokazuJo on cu- 011 skrzypce z O Salutari8, układu ojca dZIWIe artystyczn" natur,,- roblla szalooe zamieścić imil) swoje na afiezu nalze«D kon· dów swym smyczkiem. Lecz wielki ten ar· s ... ego, został wez ... aoy do Wiednia, dla I owacye Marackzy'eruu. • certOl z jak,żby to bylo korzyaei, dla na· I tylta nie zdobył imienia BUmem tylko wy. grywanil\ w koncertach dworskich i odra- Gdy pierwszy raz aagr.J ., cyr o silnoszej <Iziatwy, osiorocooej przeJ: mO'ze! lamy"aolem lobie r~ki na czwartej strnnie: zu sprawił silne wraŹGDle. Przez calll al. wym swój ..... paDiały Mar#z IitIn~, przy . - Wioc ty WiOllZ, siostro Elibieto, kto obok palców czarodziejskich do wykoDywa- IDIl wzoiecał zapał i pocitgal kil IIObie ko- toWarzyazeDlU Pla,,:lć'go. DA fortepIDle, Ol' Jest Marackzy? nia, lDa on i wyobraźnill ognilt" do two· bi!ty, zarówno piękności" jak taleutem. s~pila ku końco,!1 chWila nied:aJIIC& I o· . - Alboż jego imie nie jeat tllk powIZoch. czenia. Jako Improwizator, zdumiewa po· Miał lllt dwadzieicia, J!OStaw~ Izlacheto", plaać, Cała publlczoo&ć, podOlo ,'UlI II' & 

Dla znane, jak LiHta i Rubinazteioa? ... Łęg" i pociąga .,dzl~kiem lIiemwnanym. fizyonowi~ mpl"c", oCly pełne blasku, czar· miejsc swych, knyczala, ki hl., lup ł -- Prawd., ale na nie~zc~ście dla n88. Z pod Jego magicznego smyczka płyn" na· ne i łagodne, w których tanyły siO WSZyito jakby nagłym obl~em opaDowana. odk"d żona jego taka chora, przeltał wy" przemlao melodye, kt6re za poDlOC" silne· kie płomienie wschodu. stęJlowa6 pub1icznie.~ Nied.woo, bvdllC " go kootrastu wywołuj" zimo"" posgpność Złotowłole wiedenki szalały za tlm uro· (0(11411 "al'lIlt). 
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doie istniej" u oas, Pod tym wzglw,em 
oAwlecl nas niezawodnie statystyka za rok 
1886, do któroj zbierl\łlo dnue o wiele 
ściślej, 
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IV "Zbio1'ze praw" oglolZollem 'ZPł/alo I 
,'ozl,orzqdzmie, dO/!lczqre zmially da o su· I 
,'owca, ielaza i atali: 

NutępQJ,ce art)kuly o~la.j taryfy ce j w 
handlu E EorOł1 ł. otn)'lnoJt odmienoł od doty.h.lllb b)ł 
.... o.,.j ,edakca: Art." mówiilo, oTOdach.-
ta1iC!Dj'ch i nuueralD)'cu bumi: l ) wnelkie, 0- . 
prócz w)'nlieuioo)ch poniżej, rudy, Graflt VI kawał Ulem 
kach, iut..lo mJddzłane, tett.&O w proel.ku, po 7 kop. r. 
od puda, .- Ari, 9ł, I) ,ulo"i ... w .. ta~ach. ka. " "c. 
wałkach i opiłkuh, przywolony munOm - 26 k; Ole, 

, 

mUl Ul! ,!!łtlowc. 
_dani. tIlod"io". (do 
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gI • by ni.uarthlO 

t za kun 
tl.I, j pod, 
lepiej ni. 

mOże Je2eli 
kOrlJ, 

uim t. 
kort .. 

urw'· 
o OIbkC::.lle u-

ej; .If ... i'~ 
,Ir ...... ,mla 
&.Iota bar-

2) pne. grlW.CO I,do ... , - 30 kop. U.I_oowione d.iej, 
V{ tym Rrr.ykulu cIa Ui'ł ule;;aj'ł Emianie clo doia Wełna. A li t w O to Ił i a, G maJ . Po u,"koi \. 
lS It)czuia 18!ł8 Toku. - ATt. 96: 1) Żeluo nŁA - eia .ukoli Ityuniowej. oblo'1 DIł.. targu tlt--,JUyDl 
uowo i lortowe wuelkie, prócz uiżej W ) mfenioae rozwijaly aiO .pokoju1e l prl} cŁoaeu uiez.nnenio
&U1 t.lIże w bryłach, pocWugowych ka, •• łacb, 80-- Dych. l'o,,)t milta głównie mocna dohra wtłD& 
jlac.h i t. zw. umilb~rs't _ 60 .kop.; S) żeluo w PleriUOI I g.tonki pierwn.ongunc i ...... tua ku io
arkunaoh i w pl,l.acb uerokołoi wlgcej nit U cali ".l1L Skutkiem o,ł.hieni., jakie w,"'4pito u •• u. 
i ..... Ik;. łOrto","" ... ..,...i I"b .. y.ok ...... ""'.łte ~ kCj"i luaij,oi kięj, !lOlowi lut.lliu, lo i ItUaj 
Dit: 18 Clili, .. lakie m-o,oe Iraboki luli w Śtedlll .. IOI\I:r.U1cUttO obrot1-I~ył1 tllotliwe tlIk •• s ull,p
eJ 7 cali i wi~~j, dalej telazo wyborowoJo gatao- .twem nil ... .cn.ch. ?; wOlni' roki .prwlłt.no: 
ku, 1l00iadaj,,,,, ... rokości lu~ w 'ródo,ey od '1. w ",etni. po au kc) 116 hel J.a Plata 
do 11. c,l. ...1,cI.le - kop, 70, _ Art. 9'7 ".10 ." I.tpn 8.(()8.. n 
l) u~bowa i .ortowa W blfłach, teawlIlacu i lO"" W ",uou B)I84 I, tł 
61ach, w",eikll prÓf1s niił j wJmienionej - 60 kop; w kwietniu 1,688" II 
8) w arko,zach \ plytacb Iluokośc\ wi~",j oii 18 Na aU"'rl bd ~e ".ietuf. do 6 m_j, 
cali i w~~ulk •• ortowa, tr.erokości luli w!.ok04ri wy tawiol)O oa .prtedd: Iprze lano: 
wi~c.j nit 18 coli, a takle groholiei lub 'II ś - odui· 10,/101 bel BaooO& ... y.... .,'1'28 bel 
c)' 7 cali I wJt.j. dalej nal wrborowego g.took. 7938 .. ldoutefi,l. 4,8&1 lO 

od II. do 'I. ,.la w średnio. wIpni. - 1 kop.- 107 ,I wacbod.i.j i Rio Gr._de R9. 
~ l~ lurowieo: l) odlewr .urowcoYfłl~be, obro-. 489., aUłtrRI.k 'eJ i prlll,dk()wej 829" 
bieui., jako·w: płyt" rOfJ, belki, kohlUloT, u(joi 307 It biJ.spanJki' jt ni) leJ i rt" itej 1:lU " 
miny n da cterp .. nia. zitnh, dó earostt.\k6w j do 
l.boru rucbomogo dróg ł<llnnycb i L p, .• 70 kop,; 1",S~2 bel. 9,078 ~el, 
lS) wyroh, _ IlltOWca obrobione, WcIOU , pol~row ... W pierwu)'n1 duiu w,.bór b,ł niedOl\alecz.Df, a li· 
De, nlifowaDe, malowue, bronlow.ne, )olnolaąc, czoi Ii.hlwer d,iałal1 mlrr.emięiUwle. \V dniach 
pokr) te cynkiem ~ub inntmi uiedaiouC!m'i m';t&. nn.JtłPoycb .. oprawił .iC W} hor, oltrotr ror,WiDely 
ryałami, r. C%c6oiamt I <trr.e"., mied'łi t hroDzlł lub liO t\fawi~j; pławilo r .. dobrQ do piVłtl~#lj Baenos 
bu oicb _ I fi. 40 kor. - Art ltiS: \łJ""by to- Ay'.' węrw~,oflo<lu, rr, 1.46-60, ... !lubr, fr, 
I .. oe i ,talo"e, rQ~' ty ko"a\oki .. j i jl.!'. h. opi. 1.86 wyd'juo6ei 80'/ .. - .a llol,rQ do V1Vk •• ) 
łow.uia luu r. tJp~łowalliem Ul hrzega~h ł ka.ntach, piłlrwIIOrtl}t104 fr. 1.95-2 pny wydaJ' 
lecI. bez wlf_elkif'go innego o rotJienla, jak.o-.to: kij· (kI." Itaocly wł~e nit r .\\Oni r. ceD,mi 
twiee, Jaócuchy i uruty, gwoid'llP, ba"i, d!.won)"', pr., .... iObl"l'eb lAkupaoh lo wolf)eJ 1łk i. 
mo:ld.ier,e, a I'Ów"i61 oąłoi Ikladowe ~rqeL.t. j~nioq", która ,ku~kirm ."caopłuści I"pa .. 
lIów, manfD do clf'lpaui. r.ienli i tA\mru rocha- w pięrwltrcb mieJi,cacll, oii,~ał" oanbo "'f· 
mego _ l li_ 20 kop. - Att. 164: w)rollI żelazne lokie ceny. ltaniała t.eruo I6 - 20o/. i wielokro'U18 
j .\1110 ..... 8 roLoLy koUsnkiell jako-to: kott", Tezer· lI)ła .,,100'/ ....... 0.. Z wolnej rvki .prt.edal1o pud· 
""oary, cudła, mOIty, rur~, A ~.ki:e .".aelkie Y'rr:-" c-'''' aukcr łl22 bele ",.ehl)' Ll\ Plata. Główuyrlli 
by z te ar." arkauowego l .&1111, PJ'OCZ "1m18Dlo nabywcami hl!" ulenlieolcie pllfJdr.alnie wełnr eta
nyoh w arh. 96 i 166 _ l TJ • .40 kQp. _ Art. JGb; .an1lowej; do Franc)"i r.akupiouo mniej ,Iii zw)· kłe. 
;.e1&,oo i ltalowe w)folly, prUcI 01011110 wY'~ąr.e .. Zoitka 11. l'roku tutejlZ)"m pn.ywrócił14 wtdciwy 
gólnionyeb, oLrobioul't tacr.OIlO, polerowane, nllfo- Itwunek pomitdzy ceufltni welur 1. .. PI.tą a ccnn. · 
",.,ne, IJronzowaUK tulJ obrol.liol1o " jakI" inDy 'po .. Oli wełu)' pn)'I.,tkowej i.au.tralAkiej. l'ractlnluic., 
,ób, li Ott;łciami z ur18w.) miedli, hroUI\ł, albo i ł. maj, wprawu,je j"'J.Ozu powót.l ulkar· 
be, hich, Wd,C6 J) wiqtej nit b funŁów - l rJ. 4') i.ó U. ,du cz.'y, leor. ZU!}clO wełuJ jełt bardzo 
kop, _ Art lU: kO,/, J . ierpy, lad!, P~lce dy i "oUte .pod.iew '.So uuytku VI prodok. 
.trz)"zy owiec, r)"flle, opat" grapie. ",,"Uf l t. p.- ił i pnyltdko.,.,ej, t.egorocsua 11086 
I fi, 40 kop, - Art, 115: in.lramóDly r~ .. "", ut)' bo<hiooiewJ,t.al'Ouj,." temb .... doiqj 
wane w rtemiollach, aztukach piOkD)'cb, fpbrrkach Ź6 w br.k więlkich znp.SÓw wołu)' 
i L p, _ I n. 40 kop. - Art. 17~, ~IOIfyąJ '.pa. • J.kie .. Ifw w r, 18~6, Wo 
raty (prÓqr. &Olpod_re&o.rolll]'ch), • ta,1-t, mooe1e beo D.prawied1iwlOllem wydAje l iO 
takow)cb: 2) loknmubile. l0I1(16r" .,,,,,..,\41 parowe te ukoó<.osona wtdnio aQkGy. okala 
i Darr.odlia ogniowe, ,,"'uoHiie' flll"rrc,ne i \frum,. uajtaAuł 'lit calym roku. 
s/owe ~".rat,. i frI""1DJ', ó,obud nl8wflz,ozo,óln io- Wełna. P e I li t, 1 IHlłjA. \V ,Tuia!) h. In. jar. 
110, ... urowca

t 
tl,lau i .hli, z ct.~eiami l'l Jonyoh nlark ruolunieokt rozpoozIlJa nowI) b.mpaniv. 1'0 

nlatery&tów, albo te!- z takQ"Joh, \ takie meeb.· dtUŻIr.ej li 11, .podliewaue jest ul)wi .. nie w bau . 
niozne warulaly i ich C1C6c\ IU,pOW', wuelkie din wŁlułt a.,I.11o,2I, te t.aplllÓW j •• uilJua Żti, .. 
ez~ści waszyD, " wJj,Udhn JlIiedltanycb, lub to! dUJch. 
takich, w UÓl'leb mi.dt .tooo"i 810wu, m.terl~ł Z g;,ldll l>erll,lłkltj llono_~ pod d~i.m 9 ""'j. 
do .... gi (opl .... y ",edlag 1'. I toge> artykul.l _ l'oo.,ttowo .t.~. u.po. ,ule.i. Hi.'uy w uniu d"i· 
1 fi. 40 kOP.i Sl parowozy - 2 ru"b le. liejłlym w&1I1OC-'liłu .iV p6iniej zDII.cznit>, pod wpły. 

Miuht.rom dóbr 'p~ńltw' i flnan.6w, Ell wuja- weOl po .. IOlki Q podrólJ HaolPomauB doR$1nłG,OO. 
mnem ich purmom1enle-.n, pohoouenl 'oatało roi· ltim prY. pro .... I'I#II_ ... ok •• dów ('I pra)'jcoie obli,,,. 
waiY9 i woie.tó "fi moi1iwie'1l~",lhłlim t!aaie, VI tIro oyj kolei ;róc.ltiemoon1 unkittj Ta,to n)O'41\ (rtla· 
dZ8 włdc.iwoj, prOjekty 4ro<lk6'f, Tłlaj,c)'~h liv. 9ulki~go prezcll\ miuitlró\V GaUleta, wy~ło5't? lIa w 
pnedligwai,6 w uvrobie r.&t·bodu'łego pOgiAOlCZ'lic(. Hawrzo, utltlwialal .. wzmacntaj,oo na UJpoI ,bieoia 
go okrCgu. w celu zapobł~l&ui. tamh dal1lt61Qu I'~'~~~;j~~k~_c~obróty ner,vły liO ut} wia6, pd. 
,o •• o)<lw' i,tolej,.yob j_. i powalaoiu )lut .' poty czok dotyob, .. ab,,, •• 
tf'I.Iu,.eh i n.kł,d6w mechaUhl&D~~~~.~h'~E:li :,~I\ partyami fJTZer. \'urliulkie 1tto",~. 
aiv ngranicl.n) m mAtdr]'ał.m nystwo II • 
koynouj"reh PrzI ~omoey rouo· 

tnikó... • ... ,ie, powJ.ue N,jwlhj .. twlord..,. Przemysł, lIandei i KomunikaCYj). 
Wf duill 21 kwie'uia u. r. i poleeonem 

, : ; • • • • t , . 
• 

aił obmy~8m. I I I a " 
dlm osil\gnięcia rtgul810ego wpływn donosi, minister tWQ spraw wew~~trz. 
ku proceotowego od czystego z I nych rozeslsló fu m dcl gubernatol'l)" 
zakładów handlowych i okólnik, w którYIll poleca 1m ze6ranie da· 
Min ' '1 Dm aan,ie n Ił o mdzoli#,J kich {olDarzYIIIIJlIl'h i 
wosti" opr" wać dl.. d~i lajl\cycb w państwie rosyj. 
\cate ryj obo jązko " bez należytego 111\ to pozwoleoim. 
lug któr1 lic,any U, powiada, 2e mi i*teratwo skarbu 

ol cuodów. I ekto wie ze swej strony izbolll skarbowYID, 
i/)7. ni bedli kontrolo ać by nie wydli.aly nadal patent6w han· 

prnwidio e prowndr. ni. ksil)" " tym tO<l'8rzyStWOII\ IIkcyjoym, któ· 
t.a a m cdu re nie uzyskMy wlaA.eiwego pOllwoleoia oa 

porZ4dku IIlYch e swycb opemeyj. Według' /lraw 
wych, przytelJl zie urz,,· ro"yjskich, rodoe zBgranicrnc, z"rówuo jn" 
dznć przechQdze U1njlltku ~~yj. i krajewe tow4rzystwP akcyjne uię lUoie 
nej nie"Spl.e I rozpoczynać swej Ibjalalo. be. u%,)'ua. 

Warszawa. Pabr!lka grubieni otrzymała nia na to .zezwolenia. Organ 
umówieuie z Moskwy na 200,000 " ok6loik jlQwj'Żazy 
grzebi~Jli rozmaitych gatuoków, w artykule utrzymuje, że wy· 

Jlpbo/!I dtklJrN/r/e. \Vą;fstkie cztery fa · jaślIi ou nareszcie "s!lmowC)loe go.poduro
bryki tekf.ury asfultoweJ, istoiejące w War. wanie" raju oadwiślański ... róinycb za· 
stawie, zawulono Sil obecnie oosłutu towarz1'tw i t. d,· Do liczby 
na papę i Tohoty dekurakie, wskutek po· mi~dzl in· 
Miur&wionycb dacMw toktur0"rclr orgau lirmy: 
grad środowy. tpwarzystY"0 gól'O "v. Kramstll," produ· 

FalJ/'!lke f,!ipau układa w tych dDiacll je· keya kł4rego ~śi D~ol ",230,000 rs. 
den z budowniu)'cu, wldciciel domo tv roczuie i zatrudnia ąr~ kpijowycb, oraz 
Czeroiakowie. Przy fabryre tej istniel; be' 774 cudzoziemsIli b rofJotrilków, to warzy' 
dzie takie skłlld cemeotu i dren krajo. "elllilowickiej fabryki " pruskie 
.. ,ch. towa~~'II'A lómi<lZ,f us,,", . 

}'aIJ"!lka nici az/mlkow!lch. W cki C"k, bank I1rl'Jwilejow,aoy w Wi',dniu, 
"ie ma być niebawem zalotonl) fabr,flra ~ktplóntujllcy ' ~zXI1 "MAcle)." "Gol<lllogu 
nidi szpulkowyeb, klóre sprowadzane byly guądrni plQtrkowŚkiej, 1II0$U ćlele to}vurzy· 
dotychczas z Anglii. Istw'ó che\niĆzne, ~6Uadaj,.c fubr~'}, e9'eu· 

S(J/:w,NI. ~menie,iellla rubr!/ki stali z~ cy\ &d~1l w,,D bOlveJ; GOrze po.ratu beu· 
Starej PragI do Krzywego Rogu wehoch, 1 aZl6sklll'go 1 t. d. • 
w innl\ filIę, 8 to "powodu otr"ylnnnia • = . 
lnllóznych obstt\luok6w od niektórych at6g Kr ik' : ' I 
telaznych, Z tejte przyczyny niektóre od! on a Łodzka. 
działy fabryki pozostać Innj,. i nndal na 
lwom dotychezasowclII miejsl'U. ,V przed, (-) Łódzka slraz ogi/lowa ochol 'cza 

kI kOr08JlOndency~ z towarzystwem A. Cóc~ fcop. dOchodu. W Bumie teJ at}lnow"ł dl), 
queril i Sil. . . . browoltle składkI obJwllteli llj,t~8zych rs. 

Z londyńskiego rynku plenlcfnego dono!i , ti,23~ kop, 65! a ofiary rozmaite 1,57ę rs, 
.ECOOOUlist" pod dnien, 7 maja. O.tatni 40 kop, Wyaalki wynlosly Qgóteln 7,672 
w~kaz bankowy stwierdza ubytek pr\.eszło II"J: 5~ II. kop: . z ru~y tej wy<l .. qO na spra. 
nllhooa z rezerwy, co w.z .. kae jMf razulta.j wlehle nowycb J'ekwJzltów 2,126 ts, 24 k., 
tern jedynie odpływu ztott\ dl' bar/k:ów a na re(leracyę ,IItul'ych 1,548 rs, 12 I(op" 
szkockich i chwilowego powiększenia obie.lratem na "rekwizyty strainckię 3,674 rs, 36 
gu not, zW" klego w tej porze ro"kn. Objaw kop, W' dul4 l sŁyc'zllio 1887 r. pozostu , 
t~o ~ie m~ p\'z~to szczeg61oiejszego ZUllcze· ło VI kas!e 4,857 rs, 28 k. 
nlll I wogole me dotyczy położeni .. r~nku (-) Ciekawe zaslosowanle priejJlł6\V, Wis. 
pie~i~nego, kt~ry ',nlljduje slO eillg!& pod dOlllol iż \V sw.oilJl czasie wydane zostaly 
oaclskl8111 nądou,ero8J ob6todci kupltalów pl~) o6owrlłzllJ]łce dorożkazy tutejszycb 
",ukającycb ~omie~zc2ellill. Nic nio np?' dUla l~ kwietnIU do zaprowad~eni!, po. 
wIlId" rychlej zmiany. Haudei popruwm u oknlo ubra6 swoich i okolo doro. 
.i~ uiewl\tpliwieJ lecz ta jlo~awa mu.i luć .Puepisy La Ulataly po wigkilzej cz~ 
o wiele blll'dziej staoowczą, zallim oddziala lici wykonanej widzimy obecnie dorożki 
istot~ie na. zl\l'otrzebowo~ie pieni~d,zr. ~ryte, a ubran,ia dorotkarzy-czyste. Aby 
Chwll~wo takze spekulacya Jest HPokoJuleJ' Jednak dorożkI tItrzymać w dalszym porzlld· 
U/)j ~Iepowno'ć. stosunków, nl\ ,ll\dzie ku, dorożkarze swarujl) skrzydla blaszane 
t)'1II J zaburzeUla w AfgaDlstuDle u wenikulów s\\,oich, a talrte boki skól'I'a. 
~yly p~bhczność, przY,tem kursy zajrn ue jakimś tłuawlem, (dla połysku zapewoe) 
JUż POZIO',1\ tak wysokI! ż~ nadal zwy i z tak iwydwieźonemi dorożkami wyjeżdża. 
IpekulaCYJna tylko z W.Ullltim . t.,udew II ilHlto, J II~ !"Ygl"uaj" ubrania 'Pa. 
być podtrzymy~aoll. Prawdopodobnie .aż~rów po qpusz~ebi\l tąk wy.świeioJlycu 
co zlota u będzl~ nu wl,!ÓZ, !eoz dorożek, mieliśmy sposob~ ogl,.dać 110 

odplywu sp,odzlewać Sl,~ meDIa po ń~'1lI z naszycu znajomych: now~utet'iki 
W.z~st~o. WIOc pnem~wla Z8 ~8f11.' że s, plusz,cz, Irosztujący kilkadz}esi'łt rubli, po. 
Plt: p~en!~zoa pOzost.l\Dle na, m.k,lll pOZIO plamIony dokolu wygll)dal jakby wydobyty 
,llIe. Targ srebra usposobIony uJł ospa. Z' komina. 
le. Ce~a sd .. ~ oboi~yla 8i~ n" 4';;1/. p.' (-) Prz~ciwko pshm, ' W ' Piotrkowio, 
~ast~pOle pod nI osIa Sl~ ,nl\ 43'/. p. Par tzl1d gubernialny wzeowił w tych dniach 
ty~ dolarów, meksykańsk ich spr.zedano pq na8t~Jluj.\ce rozpol'zl1dz.ni~:. l) ,,:'tlściciele 
4~ / .. obecnlo Ilotowa nia 91\ nOlUlOolne sku ps6w obowil\zllul zl\oJlatryw~ć psy W' ka. 
kleili uroku dowozów, enlone być 

• 
Burmistrz niezupełnie _ 8ze-
lecz sam fakt, że żydowski chl'opak z własocgo ZJlc7./)1 8i~ uczyć 

bierze siO do nauki, a tak gorlloo, iź narnża swojr zdro - s!~ga~lI, Plloie burmistrzu, żo m6wiłam pmw. 
mrozu, oa pustym strychu, znioteresojvał - 81łllla Sl~ temu d&iwi~. Gdyhym na .łasno uszy nie 

. , . ,'Die lw·enylobYIll. ubr czl wiek,!, przecl'lgl\ sześciu OpowIadanIe żydowskIego hka (buchen). 
- Czy to te~ ładuy chłopak, którego w~duJ\l u tygodOl I bez pomucy oauc~yciela ~gl ~i~ MUczyć obcego 

" soboty. ma takie zdoloolici i cbtć do nauki? - zapytallJ~., 
N ... p1 .... Z 

I 

B. SZ WSAJO e Et. J aoklowi, P.! ułożyli 
naczej - odpowiedziala Małka - nauka ,-_ lon,i. UlI! łOh", miaoowlcre 1\'olno mu b~dfie uczy/: sili 

yllcm jego d,żelliem. A teraz, z powodu ówej ',Iw mie akaniu burmist ą pokoju, 
l 

etracheol, jed'yoym znów jfgO klopotem, brak Nie ~otrzebujo dodawa, że młod;,ieniee nie posiadnł 
mógł eiO UCZ1Ć b8'~ przeszkody. I - ato z radośCI I s rdecznie burmlst'rzowi dzi~kowal, 

(Dalazu ci'lg - patrz Nr. 104), 

.... Jeleli mOle pau pi~knie poprosi - rzekła Ma 
ka - to powiem, klo brł owym strachem. 

- Ty wiesz? - zapyta!' hurmi,trz zd.ziwlony. 
IciBllalm cill prosi, panie burmistrzu, aby! mu - No,;iw, oie dzi~kuj - to ollowi'łzek,. Od dzi. 

. ICZ)'Ć si~ codzienoie, godzinIl luu dwie, w swojem dnia - \ rzekł burulisirz, "Jfód~j"c Jaoklowi rllkll _ 
wiem,1 esz moim przjjacielilm i motesz liczyć na moj, pomoc. 

- Owszem, jaknnjchlltniej - odrzekł burmistrz-I 
- Tak, wiem - odparła - i tylko ja jedna 

a nikt wiecej. 
- No, to prosz., ci~, pi~kna, droga Mułko, 

i mnie. 
- Powiem, lecz pod warunkiem, Że mi pao 

koie pod slowem hooor\l - po pierwsze - nikomu o ten'l 
nie wspomniet, a powt6re, - że UC%1uiaz pan to, o co 
poproszę· 

to za dobry uczynek, telllbardzlej, jeżeli ten 
w istocie ma tak wielkie zdolności. Oddam mu OBo,1I 
, aby go nikt nie spostrzegł, dam mu nawet 

ksi ąźki. A gdy zechce, to każll guwornerowi 
:le(~, aby i jemu dawallekcye, 

-
·tl .!! Ił .... , , 

XIII. • 
, 

Dzień ten był dla. Jankla pooz,.tkiem nowej ery. 
Całe dnie wprawdzie o dl1lVnerllo: rano uczył 

z Cbaimem, przed obiadem sltlQhał ' wr.lda(,!u ł'abioll. ..:.: 
_ Ależ dobrze - odpowiedział burmistrz - ma:8zlz 

moje słowo ,pod cbajrem," te nikomu nie powiem i uc:ty·1 

Malka nie zdolala jeszcze podziekować 
obietnicę, gdy Jankiel wszedł do pokoju. Ile(:z wieczorami pr1,eul'wał ,u bur,l1i,~l'Za i pozostawał tam 

nill, co zdlld88Z, 
Malka w żywych stowt\oh opowiedziała hurmistrzowi 

- Otóż i bohator in persooa - rzekł burmistrz. 
Przywolał J 80kla do siebie, pbdał mu flik .. i n8 

, 

historYIl Jankla, a opisala jakoajdokładniej, jaki to dosko· - Chwalono ci~ tu bardzo, m6j chłopcze j 
baly młodzieniec, jak przed szeliciu tygodoiami w cil\gu masz oieprzeparl, cbtć do nauk i obcych j~yków, 
dOilj godziny nauozyla go czytać po polsku, ui"Uliecku i rn.lbardzo pi~koie - to mi siV podoba. 
syjsku - i ie 00 to był 011 strychu w mykwie, uczllc Małka chciała przetl6maczyć JankIowi słowa burmi· 
pomimo ziwoa, potajemnie, gdy! bał się, aby nikt o lecz okazalo si~ to zbytecznem, gdy t Jankiel zrozu·1 
nie wiedziałj w Chodzerowio bowiem poczytanoby mu to i trafnio czysto odlJowiedział po polsku. 
wielki gnech. - Ohb I oszukałaś mnie, widzll - rzelrl 

, 

późnej oooy. , 
W Jl&DCO robił olbrzymie 'p08f~py. Dawane mu ksil)ż, 

ki pocbłaniał komlJletnl~. Panlf~ć mIał CenomQoalofł, ten 
wiedzYj co raz czyta I, prawi,!! na, pa'ndęó umial. 

burmistrza nie wQ~ sili temll dosyć nadziwić, 
gd, po kilku LygodrWich zapytał ~o borD1lstrz, czy daje 

JankIowi, odpowiedział z uśmiecbem: 
S"dz~, żo niezadługo on lIedzi<l mógł mnie lekcyj 

• 
• 

(Qa4:zy ti'lg naltqp.). 
, I 

, 
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majll Dazwiska wlaścicieli, -lub tuymać (-) ZadrzewleRie Rynku. Z 85 drzewek tych wytworów naszego organizmu, jak ur- bo. przy końcu notowania pO-Pl'Il,!ily 8i~ 
psy lIlI uld~; 2) psy wYP.U8ZC2AWI.:n& mia- rOł~cych dokola Nowego Rynku pi~ tyl- tamy" .Revne acientitique-, w przyszło. meco, mJmo to notowano osfafeczllIe psze· 
sto bel "agańcó" i bez obroży, ~,wyła- ko obumarło, reszta rozwin~la ~iO bardzo ~ci da si~, wedlug dw4cb autoró., aWeIJ- n1cI} niioj o 2 DI_, źrto ~iżej o l • m. 
wiane; 9) wylowione psy n,ollll bye zwra· ładni~. kaftslt:icb, pp. Eatilna i Hammonda, wyfI!J- Berlin, 11 UWIj ... Ni8lllillcki ba pa6,twa 
caoe wlaścicielom, w przeciągu 2·ch dni, (-) Prokura. Dom bankierąki pod 1ir!U~ jViedzieć bardzo krótko - nie ~.Ie ioh liboitył dziś dyskonto z 4% na 3%. 
za o~lat/} 30 kop. dziennie od sztuki, - »~: Goldfeder" w r:odzi za,:"lad&.mia ok.61· wc:a!e. Smutll'y. ten w!flA~ek zajdzie woa?-! .Paryt; 6 m.,a_ .Wykoz ba~ku p,ó.t",a (w 
trzeciego dnia psy takie bed, znbi~ane; po· Olkiem handlowym, że powierzył prokur~ śOleJ lub póż01eJ przYJlIc ~edn)l.k moina ze ty",oach traokolT).Go\?wka \V .100 •• J,191,8O<)(prll b. 
dejrzane o wodowstr~, cboćby miały ks.- p. Stalljalawowi Ja~ifiskiemo który ma około 3500 r. w~zyscy nnel potomkowie bO- 1,600), " OhM ... lr162,1()() ()'rr.yb_ 4,f'(o»; partf. 

. . b ź b > b" t h · •• ł, d < ." ' dl' . k "k . b b" (~k / gló""ego bankIl' ftl, 657,aoo (ubrIo 4',(00); noty gamec I II ro e, f,'" za IJ.ane na yc nll .... , prawo po p,sywalll& urmy.. . II ySI Ja JnJ a I ezo~ ~I Jal< • ury ... oW!'J!u 2,760,700 (ahyl" 1,900); pry .. atuyrachu-
4) .. ńI lo /lleposzR8Ci.Ulr powyhzycb (-) O/iara . • Od p. M. Sllberstema otrzy- 'fwQrcy tego pogl/}du uwaza~1l włosy I zo·l llek 1I ... ,oy.366,4oo iuhylo 36J/00): .•• Ido pań..'._. 
pczepisó , właściciele pllÓW pociągani hedlł mała ka1ll\ łódzkiej straty ogolbwej ochot· by za orgally szc2lltkowe, łysina przeto i I". 2S2,20IJ (przyb. ~,!OO)i 0,61 uli .... k 183,700 
do odpowiezialnołci slldowej. niczej rp. 50, za euergicznl} dzialalność bezzQbność stanowI/} cechy wy~e; posunio' (pr.)-b.7,6O(1), odsetk, ,dJ'.outo 9,.64 (pnI' b., 'P) 

d Ź b . ~T t· 'J' . p 'd L PotonW'1I, O ma/a_ W_k.l. n. u.n<t,rn 21 /", 
Byloby dQ życze"ia, aby rozporZlldzouie, po czas )lO IUU w so otv ua posesyl ~,. eJ. cywI Jzac.YI. . rzyc~yn~ tego... .o! .. onll.- llpM. WICb.OO'/a, lU pol .... h. 99'1.,0% ..... Itl &101& 

o któreiII mol! , ~a8tosowane było do na.- 591 leDla rodu IlIdzklego WJdz/} nutorowlo w zwy- 197, 601. lilty .... taw ... kre.l ,i.,nu. l$Y.. ..k· 
sze~o miasta i wykonywane jak najłciślej. (-) Awanl. Asesor kolegialny, lekarz czaju nakrywaoia głowy i 'Mzenia potraw oyo baliku roa,lJ. kl.~O ul. baulilu ~~p,c'Del(') 
W Łom! wł6ezll 19i także g·romady psów konsystujllcego w Łodzi 37 pulku pieohoty gotowanych. W roku 3500 przeto wlosy i 820, hantli lU.~cnto"'~go peter.bn .. T",,:!,> 7a7, 

< d d Jó f K l" k" t' d b k ć ,_ d . • . d . • ód pokrtbDraklor<> 1laukó mlcdzyuarodowogo r;oo. 
po< ńlicach i placn.oll, DKlpokoj.- dzieci i o- r. ze o lOS l, lluanowl\ny JOS al ra - zo y. uspot ~ . ue zle mo.na Je yOlO. w.r . ' •• HR, lO ... Ja. Hilat, ba,lka tI,. J.klo~o 
rosłyco, a. niewiadomo, do kogo "InCciwIe cł' stallu. . .. .. plenuon d~Juc~ -"fi przyp~8~ozeOlu, ze 179.10; f'l. looJ .... ta ...... 118.40, 4'1, II.', ~k .... l~ , 
psy takie nn!pzll. -) ,<oncert wlOlonczolostk, p. Natall1 Jeszcze ooe 18tnleó belill. "Jezeh wraz z t y- OV1-ue 61.80, />"1, "'ł~y""ka w • .,ho,lu'. Jl .'~ 66.00, 

i Pieńll.owskiej, Ze wspóludziałem sopranistki mi ewolucyonistami ame.~yka6. kinlt przyj. ~ ... I'l i 66.9Il. 4'4 ~O" •• k •• III!I0 r. 82,50, 6'1, 
(-) Nades ane. LrJdł., d. 10 maju 188.7 r. p.Tolli Leicllnicówncj i fortepianisty pana I miemy te c~chy za millre IlostApu to _ h.ty ... ta'!n. rO'II.k •• 93 f>, koponJ ... 1,," S~I.:lO, 

.Lodzer Zęitung" lubi eie .bawić w ślepił '1_ • d . . I . " . . T, ."' .. /o 1A}1\.~.", .. nH) .. &.IH61 nikli 146.00 t>o ..... 
babk .. , _ gdy' liczem innem nie J' est 'opo- Brykn~ra - z~powle zlany na ś~odll dllla I Ole~ty - I dZI61e}S~e Ilokolenoe mo~~my I!lGU r. 1:u.10, .~cfO h,uk. b.,tdlb"ego 72.76, ,I,. 

y .. 18 maja w Bah Vogla - zaleca Się bardzo uwaza6 za dAleko JOz na drodzo cywlll1:a- .kon o".go C~ 10, d,. tol, war .... ",II. 276.50. a'-
"ieść O legendowych alzatc%Jkacbl mlljllc)ch brinym progrnmem. Koncertantka wyko- ~ cyi posunillte. .y •. ";.Ull~ .... ".tryocklł 'iIl.60, renta kolej.wa 
nas u9'ZC%ęśliwi6 fllbryk~ lPoteskl l111, sRtyny na: Koncert n 1I'iolouczelo, Goltet'mnllll,- ' X Ciekawa fabryka. W Londynie jakiś to':J'" 95.76. 6'~. ~ont. ,uoyl·., 108.60, ~J.kollf.u 
i t. p., - iaJ[o t~~ upiordani~ ~ię. IJEIII&ty d .... preludy" Oboplna,-molll.ent muzykal. I, .p.rofesor· Sheard rosiada fabry_ kil; w •. tó- 6 t,;nldyor~,w~o"" ..:aJ/~ I - 1'uiYOllb" .rO'1,·,k. • 1878 
przy.prawdziwoścl tpgo omeSlOO1a 1'u, ' -S K e1 fi bl 

I k L d Z't • lI.y, zubertR,- oucert 1\a \\'Ioncz e, er· . I'OJ przygotGw)"wa .potworów· I .oso IWO, r. 116'/a. Ko .. ol. augi<!lakie 'Oa"I .. · 
si tnUfl/·t. wy • o zer el upg ZII vais'a,- "Le revc," GoItermlIna i gawot, Ilci" dl .. muzeów jarmarcznych. Po wivkuej W."z •••. IO ,aa/a. Tug.. ~I \U'" l'IitkoWIIlti ... 
Galile~szaro. llIala .... (Il,eprzy- Poppera. Panna LeichnicówDa odśPjłlwn: c~~ści s, to naśladowania rzeczywistych e. go. l'.~"joa .m. i ",I. ---, L,. r <1o,~" --
ll!ieriaJIll) ~ dru: 8C~DIj i arYQ z opery Wolny sirzelec" I gzemplarzy lub prepa- -, 1,.aI. --786. wt~orow~ 787>-/~S: ti~J 
gun bo p~awdzl"oścI W be . '1 - I "P ó l' A't tó I wyborowo, . 490-606, Artldlll& --4110, "' .. Jo -

, • k dk . . ~ t e ra I .Icznego lOn ca " nem w, . r we ---' J·- .... i .. lłi4 .. r· .. ·' - ___ ó .. Ie.270 
Iwego Wle onnmnego o ryCla l De nil d't-' B k d -rn.. A l L d k ' - . ....,..... . ' . ,"- . at. ' T' () I Lego; p. ty trer o llIra "Jl"«V . mo l ecz pr" u ty, - 300, gry~. ----o r",v,k. IĄLu, - --, "'"b ... ,-
D'I1:1k~ n/: nowe, lory, z.a§ ~ .. rycie "UO ze~ Bacha.Liszta, _ nok1.ul'O Chopin'~ i rnplO- płodami wyłąeznio fantazyi. -. ","pak ęap. ai .... --- gruel; poloy ----, 
Zc,~ng nIe Jest ~nl wlekoyomnem, am dyę węgiersi:" Liszta. I fun~w ferl. moil1a u niego małego aulu. ----, r .. ola _.:- --, atemuiaki :--
uowledz!buem, lecz Je~t - bankI} "'ydlanlj, -oilety na koncert n»bywać moina w re- I murzyna z dWI'oma i -terema -.- .a kor~ ... : kana . ljlłla!l& ----o Je .... 
kt6 . . • b ·'1 . k' " tal.o ~" v. • ..... nna -----. gryc .. "a l-ub~ -----

ra Sl~ , ~lZer. c "! t; pl~ Dle I11g0 II, dakcyi naszej, w księgarni p. Fischera, \V ; ręka 1Il i. " Największym popytellI cicsz, się ___ .. put!. 00"'0&10"0 p".~icy 400, 'yt. 
le.cz w~et Idz~r~sła, zadnego śla~u ~. so· tltładzie papieru p. l'eterailge, w hanalu p, JedD!łk głowy kobiet z rOg8.rni kotlemi, dzie. ~, Joc.",I...,'" ...I, 010" 160, g",,",u poluO, .I 
ble OlezostawlaJ/}C. .Lodzer Z~ltung . z Janiszewskiego i w cukie ni p. Wilstehu- ci skt-zydlate dzieci z dwiema tw~l'zanti z - kO'CI' . _ 
powagą, godn'lo Jepsz~.l- sprawy,. ut~zyonuJe? be"o. on okie,:, z dwiema głowllmi. Pot~o- ,. 9~·~Zlw·'ekI0 moa/a·cJo O~O;Vib,J!.°I. 00"7&'''/ oYn'~ po 
źe może s,0dać naZWiska p'onternJ"ce Jej o , . . '. Ir, · u.tlBO~ caT c. ..,au .. ,,,-o ,. ur'. 

• ' 'C '? • (-) T tr. pnedsta~ieąie to- ~)I ze s órl) koloro"" cb~tD1'\l 8lł kU[lu"a- ... _ .a wllwra kop. 80~'--, •• g~r/J. 262-
t~nMdle~ e., Bard~o pro I~Yi - -mecb stę dramatycsnego p. Grabli'iskiego, d ~godbew i dla .profe8ora," -. SoIU"; .. wiadru kop. 81,'--, ,.a gMU'.O 
lIIe :l.enuJe I .zrzum taJel~Dlez" zasłon~. w letnim teatrze w podrabiać t~ ban'ę skóry, a- kopiejek .2G6-~ (. uoo_ oa ",!,obu_ 2'1,)._ 

'V rezultaCIe nie ma SIO o -co spheczać najnowna peretka Profesor" za",iertJl. utwonyć .I10,lIn, 10 111Ja. 1' .... ",.. 168 -JB., u. 
I nie warto dlużeJ' bal:amllcit publiczności G • .•. -M' _. - l - _ m.~ 1~I'/" ua WCI P."i.17A'/,. ~yl.o 125-129, u 
". I. ra p. t." /loaro. OgUlWO nie nll~zy . m",pll I os ?wle maj U7, na wn. paŁ 133., 
D~Cyą, cbyba to s,worzoo" aby zapał- kiem i te zrobi oa tem ŚWietny londyn, 9 mlJa- Cuk.er Jan 00 l'toc. IS'/ .. 
• 'ć JU.~Il.! szpaltac gazety. Możnaby KltONU{A ioter s. Dziwna rzeqz jednnk, że fabryka .po~ojui., cuki .. barako"y 11'/" mocno, .palwjoi •. 
bez lljIJhillta)&Z.ego uuczerbłu dla knll°'kO!. KRA J O W A I Z A B R A N I C Z N A. tli nie posiada dotychczl1s konkurentów. Li..".ol 9 .,a_ lIpr • .,o",I •• IA pOI,.,,'kuw •. 

przejść do }lorzlldku dziennego Dad Pray!. ..... uJu, .1 .... ' 8fiJO hoj, -"pokojDi.. Dei.nuT 
spraw/} - a jeżeli dziś do niej wróciłem . T E l E G R A M Y dbw. 1,000 1>01.. . - . 

to t lk 'odr ż - 'I . II' i ' - Warszawa Konkurs .luil/t" na skom- • LIv.',QłI 9 mala. SI"RW01.Uame KO""" ... . Ol,r.,t '1 o p a nlony d apem.uplera lem 8 O ....I. h 'LA" I d' 14 b 8 om "el c .t"KO ua .""kul •• re l "1.Ó. 60'\ ' ... l 
.LOOzer Zeitung" przy Swoim wrmyśle. i pODoU"anle k I\8

k 
up ywa

d 
z ł Dleb'~ć .' SPokojD;~. Middhn! amer,kaóska oa maj 611/ .. , 

W iUlil} zasady: m. o~y on orsowe n. 8J a.ne ) WlO- Petersburg, 10 maja. (Ag. półu.). Ogio. .na maj cz. 6"1. .. na .. Ip. 6"! ... u, Ip. .I.r . 
. ,. v,_/ .1 • • ·i. ny do ak ład\&. nat przy kSI garn. Gebethno- 6"/,1, ua .wr. IVrs. 6"J.., na "T>. p,ł_ 6"/." , oa 

•• 1m.cU( H« q, 8e .. Iillgl8 j llllUC '!Jen as. ra j Woltl"a. szono nast~pujl}ce postanowienie rady pali. pat_ 1,.1. 6"1 .. , ba flot: gr. 6"1", na gr •• 1. 
Nadesłane. Szanowny redaktoue l Wullle z-gl'omadz nie. Dzisiaj o godtini~ stl"(n: Gubernialny l11'Z/}d powiuno§cl woj. 6"/" p. 

pewnym .domu .prz~ Ulicy Wulczań,!,,~ej 2.ej po (loludniu, w gmachn batrkowym o~· akowej winien powtórule zrell'ido,..lLĆ kllt- I_::~'YI~; 9 maja. a ..... loa WU/ .. , w~. Or· 
81l) W D1edzlelo 'lCe$~le c~rkl Je· bl)dzl8 )lI' uesoaste walno zgromadzeme dego z popisowych, który zaniesie akargv Ja"o. sapasJ po,&eDicy 46,90' 000 bn .. 1i kDku. 

dne!!o z lokator6w. Jak to zwykle bywa akc.)'onar-l'u8zów bauku handlowego w WIl,r' Die]ll'awidłow/} opini§ o jego zdatnnści .,dl' 16,6U,OOO bUlltL ' , 

al 8it
d

. n lely'ej n!lwie. Z d do ",oj.kIL, lub . o:rntlczeniu 
liczby bullelElk i co zatem i zle - zuacz· - Petersburg. powo u nawalu 8praw,. . prz'Clw 
nego wzburr.e0ła ~ałó .. _ W renUaci. pos'A!\owit" rada państwa rOJpatrywa6 o· Wieku z pOWierzchownego wy~llIdu. J ehli 
.w.inn.e" pary zawr6c~ły w glo~ie. nawet becn.ie spI'awy niecierpillce_ Ew.łoki, t. j. ni~ IW jodnym lub drugim wypadku w urzvdzie 
.lIlewmoym· pannom. I. o.d "l kklch sprze· koleJI} porz/}dkn, locz koleJII Ich watnoś~I. , rckt-uckim powiatowym decyzya nie zapa
czek pr.zlszlo do "CI~ZkICh· obratef\. Po J'ozostate sprawy roapalrywane będfl w Je- I dIn jed ogłoinie wysłanie popisowych do 

qieldl Waruawlka. 
twl"DO '& \coile.lll ,iard J. 

Za .Ikll, kr6U1o\" .. tnowI 

Z <1,"010 Z dui.11 
I 

kr6t~J c~wili .8ala .weselna .zamien!łą .siO sieni. . .1 d"zl' 'w wo'sk dzie s rzez!laczeni 
w pluc QOJu: z JedoeJ strouy iłowodzlł ZleĆ, 8qdowtuC~/Do. Senat rZ'ldzqcy, w kwestyt I o . u Q< ~ g 'l ~ , "a lJerliu .a 1110 ..... . . . . 
a z lirogiej _ teść' teśpiowa za' o dzi - czy prezes 84UI1 okregowego ma lJCl\wo, wlUno byc wstrzymllne. J eiel! decyzya u- "I,ouuru " 1 L. . . . . 
wol była wi~er p~k,ojowego cha/aktero i wźywać dl .. obrony pod6~dllych na sesJach' rzędu powiatowego zapadł jednogŁośnie, ~ ~;[!:eń ';, ~\'::, ~: : : : : 

• • 

6610 
II ~S7 
U..15 
8~'JO 

~łMała si~, u8Jl~koi6 ~a1c~IIcyęh, pblewaj/lc wyjazdowych, adwokató,,: nie :Ii tego mlA- rB.wiz,. powtóru ak ~ " pop' - ,I,c." p.K.h .... ' 
Ich CQ chWIla ~lmJl' wod,. N'i8$Łe.ly, wo; s~, .w któreIII odbywa ~~ sesja - wydał wych następtijo wtedy, SdY to uznane bl}- l..iJ'l J"I<."j,1. Kto Pol.. ~ . . 9UO 
dn bie ochłodZI a gorllcycFl ?' l,laaullr.6w, a Op'IUI~ pl:zęca'łcll· . . . dz' I z konieczne rzez urz d ubernia!n . Itoo .l!oi- W •• hoih .. a . . . . 1011.10 
chlodna teŚCIOwa, gorllcyUl przy· '1le(or/Jj~ sqdownwtlJJa w pl'owlIlcyacb nad-I e a p. q g. . Y Lisly :lu. :li.",_ z 69 •. Ser l. 101 7U 
kll\clem gości. wkrótee przy· baltyclricb, wedle korespondencyi z Rygi I W ty'o wypadkIl, wysłan~e takich p?pl~' 1,~tyZ~t _ I'':'w~: ~l.~o 't . ~~~ 
czyniła do ożywienia Według do "Nowoje wremia,· odlożono do dnia 13 wych na punkt z!Jorny nie ws~rzyllluJ Sl~ "ri 'c , .. II . 100.-
słów JUl- s'Yellni. 188a rOk?. . j po wtóru rewizya dopełnianł by6 188 w ". " "JJl. 9~_~0 

bn~l~ . - Bobry.pod j(lJowem. I~awno do KI· urz~dzie gubernialnym najbliższJUl od zia· I,~IJ z:.t. M. C.~i";; '~ : ~: ~ 
Sonotny to 010- Jowa prZ]wleziono /Jobra, pOjmanego w za".. . ... 11 

stety, a prawdziwy óbjaw w życiu roślach Dniepru pod CzanlObylem. Egzem- łow WOJsknl do którycb pOpiSOWI z08tah : ~ : : 111 . ~~'n 
naszej kla81 i co gorsza, iż ów plarz schwytany oaleiy do dośc znacznych, przeznaczeni. 
p~~ tegć zalicza Bi~ do .will,cej intelillent- g!iy~ mB- około. p6łtora .łokcia d~ugości. Petersburg, 10 m'lja. (Ag. p.). Z rozpo, 
IIlcJ9Zy~h D~ych r~bo~llków. Ił W ?koll~ch KłJowa p . le cor?cz~le uda- rZlłdzeoia winistra spraw Ifewllotrznych 

Do mnóstwll prOjektów krllźllcych obe· Je Sl~ chwytać bobry. MI~dzy meml S, h- _.. ". 
cnie, dorzucaDl jeszo1.e jeden. Czy ni~ wa~· ~ie, które po k.rze dosta)1l pit; Dniepr~m i -"SI b.' rs.kaJ a gazetll zawleszollll została na 
to byłóby opóaatKować ao pewnego stop1l1a Jego doplywanll z PoleSia, lecz Sil też I ta- 8 mle'lecy. 
pądob.ych awanturników wyzyskujfłC. akie k~e. które przedsta .. iaj/} piew,,~p!h!e re8zt· Berlin, 10 maja. (Ag. póln.). Przedmio
sytllllCyÓ Da Jaki cel dobroczYDnyP Dla ki tych osad I,obrów, któ~e IstOlały --pod tem narady generała KaulhaT8a z Bismar
r",~kł"du prop?nuj~ OW.ellUl. Jl~łl i jego Kił~em do 1&il0 r. _Znlkn~ły ~ne z wy· kiem była sprawa bułgarska. WczoraJ.ge-
8zanowuyw g ~llJOłI/- aebrn6 oml~d~y soblł ciOCIom las6w rozwoJem żeglugI po I·zece. . 
pewn/} kwoto stÓ80wnie do mO~llości i zło . _ Konwencya lite~acka, Pon.iewut~, 14 nerał WYjechał ~o Petersburga. . 

Giełd. Bef"~.k. 
HaukDoty rO'1!,kta nn,,". . . 

" II -n& dOllt. 
IV.kll. o. Wan .. "c Itr. . . 

_ -» t'.t.eraba~Ju,.. 
., ł' dL •. 
u I..oU(l10 kr. . • 
n .- dt. ., 
• I'Iloded kro 

OpkoolQ prywatao 

lNeł" Londyń.ka. 
W.JuI ..... Pot.erahurll. . 
I>Jokonto SOf. 

• 

IH.lO 
179_25 
178.95 
H&.60 
118-• 

n 
2O.1f1 
16~,_S5 

1'1. 

20'1 •• 

66.05 
11 S6 
-45.26 
89.85 

9460 
lOO_tO 
101.70 
IIl '-711 
100_50 
Itkl.2l' 
'9.3 ) 
9G~~D 
!l576 
95_-
94_75 

17965 
17076 
179_~ 
17tl~ 
118SO 
~ 
11',31 
IGO.ł · ' 

J 1'/. 

żyć j~ na dochód, nąprzykla.d DI6mD,oinych h\ICa upływa terDllO zawarteJ pOInJędzy Paryż, lO lOIlJR. (Ag. p.). ~ Podpisany zo
uosmów, oatuegajllc, ii w przeciwnym m· Rosyl} a FrancYII konwencyi co do prnwII stał dekret o ufllchowieniu jedn,ego z kor· 
zie ogłosi si 'ch- ~w)ska. ZRp1Itnrj'lc iO" 88f1 §ci ar~~~~oej i literackiej, prz~to pusów armii. Ui-uchontiellie odbędzie się 
bo wie"! na. to ~e stauOWI9!\ prawn?go, p()8e~ frllńc~skl prz]. dworze pete.rs~orskun dopiero w październiku w południowych DZIENNA STATYSfYKA LUDNOŚCi. 
wszelklo; 4i~II.'ykl bocn.e, prtQU;ka~~Jące CJyDl beC[IO 8~railla o wznOWleDle kon · . d' h 'M,Iie6ł1w. Zllw&rle" uuiu lO In j 
S(Itlć Sllsia.dom, nalety UWll~d jak 2łUó. "-en~yi e al szerszych niż dotychczas lub zachodDlcb . epal tamentnc ',. . W parafiI katollckleJ l, a wDOwio.e: Ludwik 
cenie s)lokoju publicznegó i s~ra :ców tli' pod, II . Londyn, 10 maja. (Ag. p.). W IzbIe goun M.rtyuk-a.- Em ... , Roprecbl. 
kowego. naHlty . 1ll1d~wRĆ ~o. wia:domo§ci . ofi~rom z_abroniono oświadczono, źe oOlir afgafiski wl,l,Do~i.ł ~:=!nnOy:.gl~ICkloj-
narÓWDl z nRzwIskaull rzezlmleazków, no· używać 111,aszanego ubraDla, t. J. na poly niedawno fortyfikacye Heratu - a rewDlez, ZmarlI" daiu 10 majo: 
źowników i inuych podejrzanych osobisto- cywilnego) n/\ poły wojskowego. . e rZl}d nie "owzi .. 1 jeszcze iadnej decyzyi . Katolicy, ~icci do. lat 16~u •• ,ut -," j 
Ac!. Łudz/}c sill nadziej110 iż środek ten, _ Lwow. Walny zjazd galicyjskiego lo· z r... .... . ' h .. b~. cbl?pCC>w-, u"._""III4-; ~o,..,.lyo. ~, vr !.oJ 
J'e:eli UiD zmnimszy do pe.wnego stopnia lIlo1'z!JdIDa peda""'giC&llegn odb .. dzie siA w co do dalsz'J budowy dlogl zelo.zneJ z lilab'. mooooyzD-, kob,et .4,. !",auo*lc, , . 

z ~ -J , .,- _ ':' ~ .Y K' tt d K d h BertA J)obowska, laL 20, ~ ra cuda Irlljaw.ak, tat 
nocnych IIwantur w cl?m.a~h prywatnyc~. t,r'" roku \\' Stanisławowie, dma ]8 I 19 WIC Y o ao a aro. 12, ltI.fl·oan& Vog.l, lat 79, Lad .. ika :II ....... ka 
to może chociaż przyOlesIe skromny zau· hpca. lat 71. 
lek niezamożnym nd~ptolll nauki, pozostaj~ - Ep~ries, miasto na Węgrzech, uległo OS'fATIJIE IIlIAnOMO~C[ HI UDLOI:1~, bu,lallcy: d.iecl do lal I&-tu cm rIo 4, w k'j 
Z Ilacunkiem. Z. W dbin 6 maja strasznemu pożarowi. Z wi~. II 11 IJ P n,lI 1111 l!ctbio ohJ?P,-6" l, d.io,,!,,~1 S; d~r ... 11"":-, w Iorj 

( ) Morderstwo I samob6jstwo W one· kszycb gmticbów spłonęlf: ratusz, kościół, Ihb,. m~'Otr'Dd.s-:-' .k~b.~1 ~--;'6-~ N U D 7' . -
ga$zym N .rze "Dziennika" był~ wzmian- hotel?, glllac.hy rz!ldo~e.1 koroit.atowe, po- Berlinl 10 maja. Mocn.) usposobienie któ- lic~~~~o~:~';!;'w_:"3!i.;I~t_; . k.~n;-r ~:::; , 
ka o wypadku zbrodniczym, jnki sil) zda- c:da I tz d~ ,y płomieniach zglO~ło moó· re znamionowalo giełdO lfczoraj Pl'zed za~· li .. IIID ",~żccI.a -. Iwbie\ -, a mlauawic,.. -
rzyl we wei Ciożków (gmina &ld6w) po_ stwo dZIeci. kni~ciem przeniosło 8iO takie na dziefi dZI' 
wi"tu lóilzkiego, "domu ml)tżonków Sa· - Sły~ny uniwersytet bono~ski, w którł'm siejszy. Akoye kredy~owe i akCIe nus~rya
llluoJa i Krystyny Neu'."nn. Otói dowia· s~czel!61DleJ w xy I XVI Wieku .kaztałclł.o cko.w~gierskiej kolei patiatwowcJ podll1osly 
dujemy się z wiarogodnego trOdłs, ie w Sl~ wleJ~ HDako.~ltych pol~kó:-v, obchodZił si~ pod wpływen. wyiszycb '"Dotowali wie· 
wypadku tym Die dzia~al~ obon f~ka, lecz urQ~yśol8 w ~nlll. 1, Q. m. Jublleu,", OOO·le deńskich. Zajmowano si~ naiwiecej akcya· 
811m Neuman, zamordowawszy ŻODt; poder- tnlego swcio Istnl80la. mi dróg żelazoych. O!ywieOlelll odlnaczał 
żllll~ sobie garjilo ~ w kilka godzin potem się także targ papierów rosXjsklcb, któr.e 
życie znkoflo~1). Błedztwo, które siO obe· ROZMAITOŚCI. osi'lgnęły mniej lub wit;cej znnczne zwyikl. 
cnie prowadzi, wyjaśni .apewne powody tej Kors rubli wzni6s1 siV ponad 119. Giełda 
podwójnej ~brodni_ X Wlosy i łłby nasze w przylZłołci. Stan zbożowa byla dziś u1l(l080wooll bartho ała· 

• 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Uotel Victoria. L. ,a Wf .-

wia, N. Uoaberg a Lublina, 4 I')...,,"'a I \\ at· 
..... r, E. .Krall I W.ocla .. , .. J. " 
W., .. a .. y, F. B.drau I Fru arla. 
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LECZNICA PRYWATNA pn,jmoje .. )I'OIoio. ohorob.mi kobiet. cardJa.e ... ll wellerycslloml. God ... y proyi,oia, .. ehoro· 
bAD,1 koblccewl od O - II • ran.; Z chorobami ,,,rdla.ew, wellerycslteml l moczoplclo 
weml od 3 - G ro poladnia. jjTAŁE ŁóZKA. 

_---------~lłClA PIOTRKOWSK ..... dom Rozenll, • piętro. Dr. lft.I81EWICZ. 

WYłZe~ł z dr~ku .Majowy zeszyt dziejowe. Pollka pod wzgl~dem plldlljllce od Dioh wpisowe., ilości Dr A K usche WIEI KI 
"Ateneum, z~"leraJ.'cy nas~pne geograflczno.staty.t,eznym, opilana rI. I) na ręce inkasenta łaskawie •• r· 
artykuły: "KIerunkI nasaych cza· przez Adolfa Pawlńlkiego. Mało· wvpł8ci~. .. wybór kapeluszy 
sów", przez J6zefl\ Jeziorańskiego. olska to ID i IV" Ku J 5i21 1 K It t l mIeszka obecllle w domu Ebhnrda, 
"Faust", tragedya Goethe'go, prze. ~ocho~Bki;1 o. S61 ait P~ka, prz:~ .. 011 e ylllczasowy. o~k apteki W -go . Borej~zy,. ulica w nllj'w.i~fs.ych fasonach, podług 
kład. Lu~wika Jenike'go .• Kar .. l \Vł. Stebel~kiego. Kro!ika nauko. 06bRBneHle. PlOtrko.wska 727 I przYJmuJe od oltatoleJ mody przybranych; po na· 
Fourter I Furyoryzm", przez B. L. wa literacka i artyltyczua Nowe CyAtlÓHJd opaeun u.u .... IIKpo ... n 9-10 I 2 4 w chorobach Clhl- der przyltępnych cenach . 
• U Taboryt6w", obraz biltllryczn,., kai~tki otrzymane w redakcyi "Kra. Cy~el l ~..,.poa ..... ro Oapyra I1rHiTII rt~ra-i~nycl~ ~ 8kórl~ych, łla~11 m6d 
przez J6zefa Rogosza. Anna II' " T 'ć' B'bl' fi Cym .... '1 .aTe.u&TII')'JO~1I ... r.p . .10- zajmUje 810 równlez ma "zem. .." -.,;:,d 
K' I, h N l. k"" JU. re. plSIII. I Jogra Ja. ............. d li 1~37, q&,.1DLIII'Mo H. II 377 16 13 ~. "UllUter, 

rajewa . IC ~ was a ,puezAda: Odcinek: "Narobiło biedy ... ~ Szkic Mu cero :8~7 ro.... .... 10 .~ •. yTpI - - ulięM Zielona Nr 265-b 
ma Dełclkowsklego. "Ze SłowacYI z powiśla warszawskiego p Juljaoa .... rop • o~ .. ....... oń !Tu .... mupu, OJ,' W' ,. k .. n", przez J aua Grzegorzewekiego. Łetowakiego ' . n ...... » 1(37, ~YAen Upo .... 8aTLC. ........ r, U IUSZ 18 ICZ O 

Kantak Kazimierz" przed dr. WI ::.!I_- . • lloe Url1\&eTBO npu ...... ""'.ll\ee <!>eJI.I.II· LEKARZ POWIATOWY 
t b· ... L · U h '.. I' BPEMEHHHH KOMHTET'L Ba .... ." Keullry, ... ....,qatOUJ, ....... I<OPO- d I I b .. ł W'ady.'aw JJem, 

KRA WIEO MĘZKI 
~e lu .... lego: " C. Wruy wa o.go au: .. a ROTU" .... Jl .1\1Iu.ou •• 190 pyO~ U Z e!,. ezp~atn. e porady. le· 
Zjazdu w Plotrkowleft

, z 1444 ro- 06meCTBa Daalllln3rO BCDO)IOlłie. Ba ."AoucnopeRI. npeTea.ia OToDa •• karskieJ mł'odzłezy szkolnej od 
ku, pl'2ez Antoniego Prllcbaskc. l D" ~ lin ...... l.\lIre.t"" ... ro. l) do • po poło Ulica DzielDl1 
"Rozbiory, Sprawozdania i Wrata- n /I pBI\3mRKOB'b rOJlo~a • O~311. Oo.co •• ulla • ." .po~U"lf ...... npe ... · (Kolejowa) Nr 1376. 55-30-15 z Sieradza, 
nia literackie" l Białoruski rAko CchllJlIBCb na 06'LRB.lIeoie cooe IICT··n" 11 ... 110 p_1U..paaau 1 C1",06- . otworzył pracownio W todzl przy 

• • .' 17 .." (1 li) Karo paenN B.... ~eB> opo .... BI • • l' P l d I ej d P pil z XVI wieku w bibliotece Ra. OT'L ..,eBpan aPT8 c. r., doń owol. ~ D u I.ey O a D 01\' ,w omu ruszyń-
czyńskich w Poznaniu. Ocenił Br. 1I0WlI1l,\~:IUoe B'L N 47 ,,:IT0,l,3BRCJloll An""'. n ... u 1887 '.~.. __ O wynajęcia sklego, Nr. 44.8. 450-8-1 
Cbleb. 2. O hudowie z"rotek w r1l3e'rH II na ooooBalllo §~ 1, -46 Cy ... oOH,,1 np.en .... CY111I1IICKIA. . 
poezyi polskiej J. Kochauowlkie o. 47 Bbleo'l&Uw~ yTllep.,I,eooaro 609-1-1 od l lipca r. b. li po~oll ku:" Mł k ' k' 
napisał W. A. Brucbnalski. K~- yCTaBII 06tąeo1'llJl, IIXMT'L 'Jecrl> Od 1 lipca r. b. J' est , Chlll~ ze wazeliu81T11 wygodami, yn amery ans I 
k6w. 1886. Ocenił Br. Chleb. Wra. O~'L9DRTIo, 'ITO u~paoe 061I\~ co6pa. przy uhcy Ce!lel~laDej w dont~ K~· . ' 
żeni a literackie. "Kronika mie. \lIC, Xliii OTKphl1'lH AtlIOTDliI 06tąe- Irola.. Kipra, tam~e do wynfiOCla o. trzech zlożeD1a~h, nl\ rzece W ~:' 
8i~zna", p. Ludwika Straszewieza. Mua. n ,l,U BW~p:l neoon n~. e Ido .. " wniCla, mog"ca s utyć Cl8 połotony, - łes~ do ~przeda01a 
Ogło.szenie. Nekrologia. BJJeillll n PeBu8LOoooi KOllWIICIH, lIa . to~ar6\v.. wraz z gruotanll I zasl!\\'em za 
.-":-----=~.....:....:.:::.~"...:...--- IłWłleT'L COC'1'OILTClII 9 (III ) Mau o r. I Bhżazll wl!ldomo§ć 7.I\BIOgo,\ć 010- rs. 1)!000. . . 
Treść Nr. 16 "KraJU. "Artykuł B'L 8 'lIlcoa ... Be'lepll a ... KouuepTlłoJi do wynnjęcia u Żno. w kantorze Bra.eł Klpriw, przy BMlza WiRdoOlOŚć u właśCIcIela 

wstepny": Reforma zluzII<lów lokal· 8alt cl>oreu. BI'" "l' B'(lrUch. ' Piotrkowskiej" domu Kon. W. Larłebersa. w Krzepley pod Cz~. 
ny~b.i zlanie władzy ado,ioisua· BXO,l,Uhle 6neTl>I na 06tąee CO. (W 494-4-1 stochow". 495-3-1 
cYJueJ z SlldoWIł na tle rdorm 6paoie KaK'L pURO II 3K8el1l1Jlllpbl 613-3-1 
siódmego dziesi~~olecia. ,,~ore. y CT8B~ 06tąeOTBa, BKUTil C'To cm .... 
• pondene)'e . KrajU ; z ~ragl, p. pa!ł()hluJOToR rr. 'lIenaW'L, 1101'0· 'ZAK,tAD FOTOGRAFICZNY 
Brat~; z \~tłua, p. St. Wił. "Spra. pble 6uroBOIIITL "PK 1I0.ly'leoiB 
wy bleżqce : Ecba z pogrzebu Kra· onY"'" Bpy'lUTr. pa3chlJlRowy 1191'1> E St 
lZew8ki~go •. ~wjzya . ustaw .majo· py6nCII O,ll.111100pelCeOlllro BSDOOl\. • U mana 
"ycb w seJDIIO pruskIm .• Dzlał po· BpenHHblU liOIllTen. 
lityczoy·. Z politycznego 'wala. Ty· 
dzień polityczny. Oltatnie telegra. 
my. "Z Tygodnia". SIowo wa~p3e. KOMI'fET TYMCZASOWY 
Ziemie i kolonje,.łowiańl.kie •. ~rze- stowarzyszenia wzajemnej pe
gllld . prasy. WIadomOŚCI bI8Z'lce. mocy subjekfów handlowych 
Krontka petersburska, z Warszawy. • 

przeniesiony zostaje z dniem t 
lipca r. b .. 

do domu W'go Jeziorskiego 
vi.·'·yi. domu BIaweta. 

4.32-30-1 
-Z prowincyi. Kronika powszechna. mIasta Łodzi. 

Doniesienia •• Dzial ekonomicany": W powoi aniu sill na ogłoszenie z W S r I Gó b od 
Stosunki bandlowe zaebodI1iej Euro. dnia l marca r. b. zamieszczono w 1110 ICSC. I t drnyo ' Pd . 
po z Ilułgarn i RUlOolj" wacho. N. 47 "Dzieonika Ł6dzkiego" i sto. wem Jes o sprze s~la 
dniIł. Sprawozdania giełalowe i rynki sowo.ie do ~ 1, 46 i 47 NtJwytej wyborowa trzcma 
towarowe. Tydzień ekonomic7.oy z~twle!d.z~DeJ ustawy Stowarzysze. • 
(rolnictwo; cukrownictwo, gorzel- 018, DIOIeJU8m InB zaszczyt podać do iloAtow, oraz 
Dictwo i piwowaratwo; pnean1s1 i do wladolOoki, ł.e pierwlze og6lne młyn wodny 
bandelj komunikacyej floansowość). zebrante celem ukonstytuowaoiaSto· . ' 
"Og/oszenia". warzynenia, oraz obioru czlonk6w z dWIelIla włókami gruntu, kt~orvl 

Trtió Przegtąd" titerar/ciego. !arZlldu i komisyi rewizyjnej, odb~. mo!nll nabyć na .. bardzo 

Zawiadamia Snnown/l Publiczność, 
w celu spopularyzowania swycb Daturalnych 

WIN 
Krymskich Kaukazkich, 

un,a.il tutaj w aklopie 

Stowarzyszenia Spożywczego 
prEY ulicy l'.lodniowej w domu lV.go Abl., 

główną sprzedaż 
l.'!".ktJ[kuj~eej .prced.,.ao8 

lub tei czer· 
or ••• a .. td lo· 

Jerzy Brande. w Petersburgu, przez dzie li~ w dniu 9 (91) maja. r. b. w~r~nkacb. BI.llSze warunki D 
Z. Adam Bełcikowski jako krytyk w lali koncertowej p. Vogla. nueJscu w młyOlo. 612- 3-1 Li est Da~d08konalszym §rodkiem upi~kszenia tworzy; "ywiera skutki 
literatury, przez Antonte$o Gusta· Bilety wej'cia na ogólne zebranie. prawdzl~ie zadziwiajll~e; myje si~ twarz lub inne miejsca sk6ry, na· 
wa Bem.a (d. c,),. W6dz (fragn,eot) jako też ustawa Stowarzyszenia je· ZgubIOno paszport JUŻ . nask6rek 810 wygładza, przez co płeć slaje si, nadzwyczaj 
SłaWOlUIra SteckIego. Bu.lbaryn o dnocześnie ~oall\n'ł rozesł'~De, a ,1\' wydany przez w6jta gmioy Ił ~ ~ehklltn". Mydło to wyr6wnywa zmarszczki na twarzy, na· 

lakacb, p. Lektora. Feljeton ga· deklal'owanl pp. członkOWIe 6'1 pro· na. imiO Izrael Bułka ornz kai". Jej kolor młodości, sk6rze nadaje blałofć,delikatność i świdQść, 
JaDa Źr6dł" szeni, przy odbiorze takowych, przy. teczko iolnierek". ' 514-1-1 .. a ~. kr6tkim czasie piegi i plamy wlltrollianc, czer':foność nosII, 

Weka ... 

Be,.Ua •• (118'1,) 
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" " U" n IV 
" .... ,."V ''I. Obli,i ... W'" .. wy. 
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Liliy lUt. m. l.od.i., J 
"., n .. ., 11 
.. "" .... ~.ru Lilty _'- m. Aetiu&. 

" ~ 'l.. M. 
u.. ,"t. R. T . W .• Kr. Z 
u.tJ e",. WiI.it.ok.ie dl. 

" • " " kr6tk 
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dl. tar. 
kr "'t!o ter 
kr ;.er 
dl. I<r. .r. ter. 
il tor 
kr ler 
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kr ter 
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i In. 
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10 d. 
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trOI 
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tuo,1 Ak.J.D.~. War.·W l00r. 
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- .. -' " "W. ·llyd.600 r. 
9410 ~- 100-
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lUO.IO _.-
UIO.IO~ -.-" Tere.p. 100 r. 
leo,IO ".. Fabr .• Ud.ki.J 
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100•70 --
100.20 
100 -
99.80 
DUU _.-
-.--.-
0676 

-. . 
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- -• 

96- -.-

.. .. lhd.iJI.it.ok. 
I' Banko nandloweco 

w W.ruawie 2M) r. 
.. 'V,r. BaD Dy •• 260 r. 
" B.a. B ... Lod.i 260 
" War.Tow.Ub.odopia 

• W'pl, n. IlU 260r. 
" War:r ••• F Oukru 600 
" Cukr.Du .... L 6OOr. 
" " JÓlłfów 2OOr. 
.. łt Cterak 260r. 
" łt Uerru.nó...,260 r. 
tt IJ l,y"kowic.260 r. 
" " Leouów 260 r. 
JI JJ C~atocioe 260r. 
, T. W. ~' . Stali 10 Or. 
" T .... Lilpop, Ra. I 

l.o" .. eDataiD 1000 r. 
~ To ... Z.kl. Metal. B. 

H •• tke w W.r. 1000 r. 
" Tow. Zakl.GÓnio.yoh 

8taroohowiokiohl00 r. 
" T.w. War. Fal-.Maoh. 

li .r .. Roi i Odl. 100 r. 
" W ..... ·r. Kop. wula I 

Z.k1.llutniolytU6Or. 
Zalt .. 1'1'&. B ••• 

w Z.wie OJ. 260 r. 
lAc.iWa l00r. 

lotb 10mler i liswed. 
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l! -# 
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-.- -,- -.-
-.- - ." - .-- - -.-

- -.-
-.-1 - - .-

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

-.- -.- -.-
-.- -.- --
- .- -.- -.-
- .- -.- -.-
-.- - .- --
- -.-
-.- -.- - .-
-.- -.- _ .-
-.- - .- - .-

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

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

- .-
-.- -.-

-.-
a. 1(00''''0'''. 600 -. -. - -.--.- -.-r- =..:.;....:..'--'--=:...:..:.:...!....._..!..-~-!-..:..-!.--

9(f6 

-.--.--.-
Wartoł. kvpoDIl' polr. 6'/. 

Liii. .... no .. ych • 182 I 
-.--1" n III,W ...... I III 616 

,," Ja. Lodsi • III 

--
-.- -.-

Lial.. lik .. id.. 167.8 
Poi. rrem. 71.,n. 154.' 

fi "ll tm:I 16,:ł 

Bapmaaa. 

I IOne nieczystości skóry. Cena za 3 ka.lValkl 90 kop. Gl6IVDy 
sUatł w eeotralod per''lnueryl 'V, Hul'akowsklego, 

owy-Rynek NI'. II w Łodzi. 451-6-2 

~."4:A 

Fabryka 
KOTLÓW 

ODLEW/ÓW 

, 

E· 

Maszyn, 
PAROWYCH 

I 

ZELAZNYCH 

W Waozawle. 

Wykonywa: 
maszyoy parowe, szybrowe ł weRtylowe llajnowBzycb 

system6w o sile 4 do 1000 koni, 
lokomobile o sile 6 do 20 koni, 
powpy parowe l centryrugalne, 
prasy lUtrowe. 
kotły parowe naj nowszych konstrukcyj, 
armatury do kotłówl 
rury żelazne murowe stojące, lali e do wody I ~azu 

od 38 do 900 mi .. średnicy i t.p. 
Podejmuje się całkowite~o urzll:dzenia Cakryk cnkru, 

browarów, gorzelni, tartakow ete., za kosztorysy i ry
sunki, wrazie zamówienia, osobno nie likwiduje. 
__ Blitazych wiadomości udziela T. VORWERK, 

69-65-12 Dzika Nr. 1089. 

.@ilie - --- -- -
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