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Z ustawy 
TOWARZYSTW KREDYTOWYCH 

--

z Z swego pr~ez ustl\wy, mi utyku calej ustawy, mie- wybudowaniu IIII\WIU' mowali i tak j'l stosowali. Lecz "'" liby wtedy za sob'l niezaprzeezon'l alusz· ły elol11 kredytu. Dobrodziejstwo przec:onll jest rzecz!}, ża i praktyka, choć-noM, gdyby doch6d, wynajdywany na ZII·I Awiadczoue w !.akim ra~ie przez te illSty. by najd/uższa, moio uledz zmiauie, jażeli sadach cytowanego artykułu u.a1.anym był tucye byłoby tylko pośreduikiem. si~ szkotlliwll okaże,-że WIMIlO swoje zdaprzez pruto za bezwzględnie prawdziwy i W końcu (>o1.".ll\m tu sobio przytoczyć nie mOillll zmienić, jeieli siO okale bl~. dokłudny i gdyby bez tego sposobn z nie· w tym przedmiocie glos mecenasa p. An. dnem; rozputrzmy więc rzecz i z tej strony. 
(DO/tollc:eni6-palrI. Nr. 110). h ,-' b I I . d . S l d . I' • ,. 

roc omo",,1 nowopo Ul owauyc l oznaczeme I TZeJIl Brzezińskiego członka komitotu ~kod iwość u ZIC nnla. po.ycze .. na no-Dla ułatwieni!> dyrekcyi zadania wyna· docbodu dokladoeg~ było wrQcz niopodo. , nadzorczego Lownrzyst"a kredytowego mia- we domy ma na tern polegać, że ułatwia. lezienia jaknajdoklndniejszego dochodu, u bnem. Na sZCZeŚCle, ustAwa mówi o cy- .ta Warszawy, wypowiedziany na. zebraniu spekulacyo budowania złych I nietrwa/ych stawa wkłada obowi'lzek nil prz)'stępujll' fracb "o ile moina najtlokładniejszych." ogólnem w r. 1883. dom6w i puszcunia ich z zyskiem w ręce cycb do towarzyatwa, dostarczenia. wykazu rozwillzujo wioc ręce komisyonl t spraWd7.A' .. p'·uwo o towurzystwie kredytowo m, s, łatwowiernych nabywców. Na tu odpowia· dochodów z .t~zech lat. ~yi taki ~y~az, I ~'1~yOl sta.n nieruchon!ości. i tlo podpis6w jego slowa, wskazuje jasno, wyraźnie i st&- damy, że najro1.umniejsze prawa nie pomo· kt6ry włuA~I~lel sta~a .su" sporz'ldzlć Jak' IJe) przydaJ.e IIIOC. ~bowIIIZUJIICII. .. IIIOWCZO w rozdziale II § 8, na jakie nieru· gil tym, którzy si~ w życiu praktyczneru najkorzystmeJ din SIebIe,. może służyć za , Lecz najbardziej z IllotY'.6w przeCIwIli· cholllości pożyczka może być udzielonI}, rozumem nic rZlldzll. Kto majlltok SIVÓj, aankcy~ dla dyrekcyi? Nie, słuiy tylko za ' k6w zasady, przyjętej IV towarzystwach I Jllillnowicie zaś: dozwal .. pożyczki udzielać całość lub cz~ć prAcy calego życia, ma bardz<t uiedokładnll poustaw~ do sprawdze· 1 kredytowych miej~kioh, pnekonać się mo- ' "" nieruchomości, uregulowano w hypotece wyło!yć na kupno domu, a uie przekona lIia i nie zd8rz~ 6i~ tet nigdy prawie, 8ź~' 1 iDU o wartości bronionej przez nicb tezy. II w Warszawie. przynosll}co sLaly (loch6a. 8 się, czy dom jest trlVale i dobrze postawio· by wykazy takle nie podlegały redukcYI, Z motywów tych wyprowadzić si~ da tAn nadto w pierwszych cZlIsllch tylko zą zabez· ny, c~y lIIoże liczyć na tal<l dochód, jaki odpowiednio do warunków miejscowycb, o· ' znsadniczy zarzut, że przez interpretacYQ' pieczeniem na budynkach murowanych. jest wykazywany i lekkomyślnie rzecz tak hecnych i przyszłych, o ile takowe przewi art. 107 ustawy w wi~cej humt\uitarnym ' Gdyby wol!} prawodawcy było, aby na no· WaŹII!}, jak kupno (lomu przedsiębierze, tedrieć moi na. duchu, gl'ozić może miastom nudprodukcya l wowzniesiono domy, znraz po ich zupelne... mu żadue prawa ani hden spos6b ich wy· Zresztll, gdyby nawet artykuł 107 usta· dom6w i eo iJl8o-zniżka wartości tychże i wykońozeniu i zamieszkaniu przez lokato· Itonania nie pomoż. i uie ocali go od strawy brać" literalnem jego brzmieniu, bez ' tanioAć lokali. Nie trzeba powi~kszajllcych rów, potyczka nie mogla być udzielon!), ni ty, na któr'ł si~ przez SW" lekkomyAlność zwi,zkn z innemi przepi.sarui, pytanie, jak ' szkieł, ażeby w zarzucio tym dopatl'Zyć iiI' po upływio pewnej liczby lat, bylby wypo· naraża. zaatosować zllsado przecu;tnego docht·du z; stynktów bardzo prywatnej natury. Z. "iedział to również wyraźnie, jak to uozy· Zbytecznego ruchu budowlanego w War· trzech lut w wypadkach: l) jeżeli właAci. przez towarzystwa kredytowe rozwijaj" si~lnił, co do innych warunk6w. Przepis § 107 szawio niema, niezaprzeozonll jest rzeczll. cIp118m dla swego nźytku zajmowal dom' miasta pod względem budowlanym, to fa ki, na kt61'Y powołuj" si~ wnioskodawcy za· że wielka Iiczbl\ dom6w w1.ni08/a s~ od więcej nit od lat trzecb, 1\ zatem nie jest dl .. kt6rego instytucye te powoływano Sili warty jost nie w rozdzialo o udzielaniu po- roku 1870, ale nie była. to fałszywa spew możności wykazów dochodowych poprzeć do życia. Rozw6j miast tkwił w załofoniu ! życzek, alo w rozdzinlo VU o oszacowoniu kulacya, na łatwowiemych nabywców Ikie· jakiemikolwiek dowodallti; 2) jeżeli dom' tych instytucyj; lecz ocl rozwoju do nad.jlliel·uchomo§ci pod bozpieczeństwo podda- rowana, tylko zadosyćuczynienie potrzebom nabyty został na publicznej licytacyi, wl produkcyi dom6w krok jeszcze daleki. Tllm, wanl'ch. Tum prawo, polotywszy w § 104 wzrostu ludnoAci, gdy od tego samego ro· drodze przynlUsowego wyw/aszczenla, a dla I gdzie istotnie ma miejsce nadprodukcya ogóln!} zasad~, że naleiy dochodzić, ile 1110- ku 1870 liczba. mieszkańców blisko sj~ po· nowonabywcy obce Sil dane dochodowe, do.: dom6w, Lam bezw'ltpienil\ zawiS/fi ona nie żua najdokladniej, stałej wartości nierucho. dwoila i dlatego Leż nie widzimy ani do· tyc%lłce przenl?ści i 3) jeżeli dOili zgo~ał I od towarzystw kr~tłytowy.ch, alo od c~łego mości, myśl t~ bl!żej rozwija w nB8t~pnych mów ~puatoszn!ycb, a~i zbyt .taoich lokali. i ~ J!!I.l0neh odbudowany został • Wie· ueregu przyczyn ekonollllozoycb, a w pierw! paragrafach, a ml~dzy tomi w § 107 naku· '1.· .. I<lemll skltJl'OWanlU kapItałów, kt6ra kszyID nBkładem, z większemi ulepszenia. kl.em miejscu od oierównomiernego usto.: zuje nie gruntować się na dochod.ie z o· odpowiada żywotnej potrzebie pomieszczemi, albo odwrotnie. Oczywista rzecz, że sunkowanillo podąży do zaofiarowania loknli. i statniego roku, ale brać dochód najniiszy nia ludności, nie należy k.laść Lamy, ale podług zasady przeciwników pruktyki utar. '1.·owar"ystwa kredytowe same przez si~ z trzecb lnt ostatnich-zawsze przecież ro owszonl Z pomoc" przychodZIĆ. Obawa spa· tej wypadałoby: w pier,,~zym wypadku po· wywolać nadprodukcyi domów nie mogll, I zumieć nulełl zgodnie z natur!} rzeozy i z' dlli~cia ceny lokali jost urojon I a rz~zllcy si~ ł.yczek wCllle nie udziela6 a w drugim i Ikoro bezpieczeństwo swoje oparły na sta· osnow!} § 104 "o i1a moźn •. " tll obaw!}, zadaleko, po nad iuteres ogólny, trzecim - zawieszać do upływu lut trzech. Iym, pewnym dochodzie. Dop6ki dom nie Przypuśćmy przecież, żo literolne·\lrzmie· posuwajll swojo OSO~lst~ widoki. . Coby si~ wtedy stl\ło z przepisem. żo wla· jest zamieszkany i nie przedstawia gwa· nie pnepisów, jak tli si~ zawsze niemal w Nie moina rz~dzlć ~I~ ~as.ad" te kledr dze towarzystwa sumo winny znaleźć u ile rancyi trwałości osiąganego z uiego docho·1 najlepszych naj troskliwiej stanowillcych pm· I III Y już mamy domy I wZl~hAllly potyozkl, \II~żna najdokładniejBZ" wartość materyal· du, d?t.!}d n!e moie być lilowy o Ullzielaniu I wach zdarza, nnstr~cza pewn~ w~tplilYOŚć, to. myAlmy tylko o tem,. ~by moźna co roll: n" nieruchomoAci, na to prawdopodobnie i wła~clclelowl kredytu. Na samych nadpro., to znowu takll w!}tpliwość rozstrzyga pra- Większe komorno z mnIejszego lokalu po· aami opozycyjni wnioskodawcy odpowie· dukcyj'nych murach, towarzystwa nio ubez · ktyką, jllko nauka, na zdobytem doświad· zyskać i staTajmy siQ ianym po t~wienie ~zie~by nie byli watanie. pieczaj!} swoicb listów zastawnych - musz/} czeniu oparta. Trzynaście lat istnieje to· domów i uayska.nie pożyczki utrodOlć. Nieliczni przeciwnicy pTllktyki towarzystw mieć pewność dochodu, II te0l8111\1em pe.' warzystwQ - trzyuaście lut wszyscy naszym W naszym kraju iona zawsze była tra-kredytowych, takie sakra· wnoAć la. swoim zohowillza·lwyborem do stosowania powołani inne d,żenia. Nie myślano o tem, mentalne nrt. 107, niom. Z nie a w ich wielu z do za· wznos~enia do-
21) hultajem, czyta b'era pusel, skłonny jest noWI\ którll zbudowałem. ty tu, -i t. d. Czego zatem można si~ spodziewać od cbcO już piwa... A jak siO miewa twoja źona? Nie da. mlodzieńca, gdy zaczyna zbaczać z drogi prawej? jej piwa I Nie pij, Ma/ko, na Boga l nie pijl Tak eill on potem do szkół cbrześcinóskicb, zOItanie I Cbcę, aby A żyla." Pójdź do mnie I 

.JANKIEL I'ILUT. 
Opowiadanie żydowskiego żaka (b U41be ra). 

Icz:rki.om i w końcu ochrzci sili! PytalII sili WlIS, czy I mówi,c to, wycillgn!}l ramiona. dla wszystkich, a nawet dla niego samego, aby u Malka z głołoym płaczem przyskoczyła do lóżka zanim dojdzie do takiego poniienia? .. co? rJucita &111 Da piersi cborego. Jankiel przez chwil~ trzy. będ'łc przyjaoiolem Jankla, zauważył już oddawna, mili jll w objęciach. ten na zł,. \I'st\łpił drogę, a cbcllc duszV j~go - Czego tak na mnie patrz)',z, Chaimie? - mówił 

N .. pisa.ł 

B. SZWAJCFfR.. 
Ul lod zatracenia ~ otruł go; gdyby nie był jego . w gorllczce, poczem rt;ce mo 0lllldły na posIanie i po' pewności, tegoby nie uczynił. Przekonacie się, że ł lIieruchomy, jak przedtem. filuLa - jeżeliby zOktuł przy życiu - smutny kouiec Malka wC",ż jeszcze glow~ miala oparu. ua jego 

(Dat8zv . r;'/g - Ilutl'Z NI'. 109). 

Okropne z-.;śeie I Jankiem I.tało si~ przedmiotem rOl~.IY:a... On źle skończy I ja wam to powiadam, a gdy si~ Natan i Glowaczelnki tak byli zmieszani, te nie mowy w całem mia.tetzku. Wazedzie, w bet.bamidrasz moje a/owa, powieoie, te Eloakim to przepowiedział. co pocZll6; jedaak Natao pierwll%y oprzytomnial, w mykwie, w sZYDkach, w kramikacb, nawet straganiarki na - Jakże to byc moź~ _ odrzekł Cbaim rzezak _ podniósł Małkę i za wola I : rYllku, o teru tylko pomiędzy sob, rozmawiały. Zasta teu filut był rozpustnikiem, skoro zawsze tak . - .Na. ~ogal co c~yni8Z? ~któr zabroni I .rnszać wiały si~ nad tem, czy Jankiel żyć będzie, czy nie, - czy przyjmowany przez rabi Godelal 1 najWIększy ~alecll spokÓj - wszak on nieprzy' Chaim pójdzie na Sybir - i czy na całe życie, czy - To mi pytanie _ oruknllł go Elnakiru _ bo ~ on tylko ~aJac~y w go",czce... . na pewien eZM, a najwięcej łumano Bobie głowy nad go tym sposobem sprowadzić na drogę cnoty. Malka wstała I poWIOdła wkoło oczyma, Jak &dyby cz)'nll zbrodni: co wla~ciwie spowodowało Cbllima do Jakoś nie bardzo ufano slowom Eloakiloa a miłego Bnu zbudzona. W sercn jej Dajsmutniejaze i naj. cia JankI», kt6ry byŁ przeci~ż spokojnym oie, dinczego Chaim otruł Jankla - pozolteło bez odpo . zlewały siO uczucia. WlZak ukocbany jej i nikomu w drogc nie wchodził; zrcaztll Cbaim zwał iedzi. wJciqgnllł do niej ramion i wytnll, że jll kocha ... putcie! przyjacielem Jankla _ mówiono _ sklldżeby od mówił i czynił to bezwiednie, - mówil to, być możo zu miał go otrnć? 
a godzin~ przed Amiercill· Na ~ lII)śl &erce jej si." 'ci· Zadecydowano, że Chailll musiał chyba %War10w8ć. XVII. i BtrulI\i~ń łez poplYII,,1 z oczu biednej dziewcayoy. _ Lecz to nie może być powodem _ mówił 

Obory zasn,1 gl~boko - i reazta nocy zbiegła .po-zor.- Waryat gotów jest, Daprzyklad, porwa6 leillCY Czwartego daia po wypadku Jankiel dostał str'Baz'Dej l nie. niDI lIół i uderzyć kogoś - lecz pójś6 na trzy dni Doktór oświadczył, żo to przesilenie cboroby - I Nazajutrz nowa rozeszła siO wieść po miuteczka. tem do apteki, kupić trueiznę, potem namówić n jeżeli dzień przejdzie bez katastrofy, to chory ranem zo"le.iono stróia wi~lieon!'go pijan go .. ryn· ofinrll na przechadzkę, a tam zamar,ić jll dlll odw życiu. Zalecił starannIl piel~l3'nacyQ, nieustanne Oki żelazn", krato u okna wyłaman -. Chaima nie uwugi i wlypać trucizn~ w piwo - ni o, tego waryat głowy lodem i t. p. środki. poLrai, I takim rozmysłem ~arlat nie działa. Kulawy Natan i Glowaczewski nie odsł~powali od Burmistrz rozesłał konn, l'OIoń oa wUl'tlrie troDy; Prawdziwego powodn nikt .i~ nie domyślii; Z"", a Malka aiedziała w tym samym )\okoju, zdala, lie-Iazukano waz~lie, .1, zbieg. nio zoa!Mioao. Cbum prz • o nim tylko jeden Eloakim, lecz gdy go pytano o to, .o-Ia oka z chorego. be& wielci. wlMUł półgłosem: - Czego odemnie chcecie? - majaCzył Jankiel -_ Rzecz to bardzo prosta, chociaż smutna. być zegarmiatrzem; budowoiczym jeatem, dopiero dowiedziałem 8ill napewne, że ten Jankiel, ten ? Widzicie, Eloakimio, jestem" Paryżu; (/Ju/':V ri" IłIl'lfPI). 
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mów, ale o ile moźnoki uowobuduj,eym 
lit uł t i nia CZ111i6. Obok uw Ini nia no
wych domów na lat kilka od wszysLkich 
podatków, iaLnial zawsze fundu!z przezua • 
czony ~Iu. nowobudujllcyclt się, lin pożycz· 
ki, wypłacnne Im nawet nie po wybudowa • 
niu, ole w trakcio buClowy dOUlU. Gdy 
okoliczności zrz .. dzily, że wkr6tce przed 
I'okiem 1870 fundusz ten pl'zestal istnieć, 
za inicyatyw.. os6b potrzeby mia ta najle. 
piej odczuwających, powstało towurzjatwo 
krc>dyLowe miejSkie 1\ jednym z gl6wnych 
jego cel6w lIyło dopomożenie do rOI oju 
i wzniesienia sill miasu.. Wladze t~w· 
rzysLwa muiemajll, że tek pojmujl}c i wy· 
konywaj'lc ustawe, poszły za j.j myślI} i 
duchem dobrze zrozulnianylll." 

Oto jak przcdslawill li~, po bliższem po· 
zoaniu, kwe.stya udzielania pożyczek na 
domy nOWOWZlloszone. Jeżeli podjOliA",y jl} 
w prl1sio i starali sig objaśnić j" 1.0 stro· 
ny prawnej, ekonomicznej i spoleczllej, to 
nie dlatego, żeby rzecz La wyda wala UIl'" 
8i~ tak spornll, juk to chc" utrty,"ywać 
nieliczni jej przeciwnicy, lecz że, lI/ld1:co
b'ldź, dotyka ona rzeczy Z:t8l\dnlczycu, nie 
pozbawionych pewnego Intere~u i dIn sLo · 
80nk6w lIliejsCO\ł1Ch, a gló"nie dla zwró· 
cenia na ni" uwagi llowopowstajllcych in. 
stytucyj kredytowych miejskich. 

l.tOll Gaje/cicz. 

SPRA WOZD!NU TARGOWE. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 111 

loju! •• l,er.lIlIi.u!. :w~lu. k"Jlo,,"ol .rlbiaj. pU'I.,dan"Ch, dotycz'łcych statystyki powiatn. !1,725Ioterańskiej 22.678,łydowskiej 14,534; 
d ... lkan.~ 'JlO~oJo,,, . Niebawem, nie tety, pn:ekonałem slO, te razem D9,1I1. Z .. Ś ludność niesla'" miasta 

Pn!'i"" , łkanmy ba .. <ln .. ".. M a D ob •• 1 er. . l' ~źle SA poinforlOowani O Itanowi,,: prawOII W i 1I40. k oIicy 30.64ó, 
12 m.ja. Na tarł}Q b)ło h.,dw lpoJcojnie, w pierw. j mem.c.>:, 'tł'~ e Ol ". .. • ż d ·13500 R 58710 
"lch d"iach .1.60iclel prorJ .. ,ow.1i u prl~d'g n:l. I ze lIIe lIe< s~U8Zno'cl uważa;" JUz ca· luLeranie 14,324. y ZI , . &zem , . 
.. ~,lo muiej o ./ p. pót .. iej "znoocuilo ';0 u.po· 11y po i t za. podblLy. . . Z ludności niestslej 09ób 7.000 p rzlpadJJ. 
.01..... lrod "'r"'''' .t.p .. ych .pr_w:o.dań • LI· ZI ni I'rzytoczO c1fry, UlII ZQ wYJ me, n zagranicznIch poddanych. 
• e!p'!"I., ,lirol, .nll pnJ~r.r1 ... ,~u,ch Wy· I 18 od al elO niemiec pOJ·u.uJ· A ni tylko Ogólua ludnośĆ w powiecie podlag w,,-
mi_TOw. T,mc"latt'm ledna" & u knt.Jó-.Ir &a.' r· • P w • y l d . ł h 105 
.kich ".d l •• • pr.... daniI I. rUzO poml'l. i I ruelnców poddanych zal!tamcJnych, a e ~ ZDan rozpa l\ .I~: na prawos awnyc , 
wob60 t..go wkr co' I .pod&! •• ue olJwi.oio i. · 1 i tych. choć pl'7.yj I pod nst o tulejo katolików 65.193. luteranów i reformo"a· 
ter.łÓw: . . . . . 8%e. nie yrzekli lil,l jodD k ego j~zyka nych 35,768, inuych wyznań chrześciańskicb 

er. K. J Ó "'. ił .... J. .. \V lIgOOD'. u~ •• · t k cu zar6wno rodzinny ch ,. ak i 455, żydów 13,070; razellI 114,591. Z tego 
glym 'p" 1 00 m",·k. "eJ 10,000 I'odów po " S OlUU.. . 1. dd h 
~ • od law. D tacr' dróg połoduio ... • Az dot4d. ~róż laDo W st . przypada na zagranmcznyeu po ullyc 
dnicb w m' •• c.ch Idola" •• 'prsrul J k.,"~.. pooldanych lIIe le' Ich lub wo 1,868. Ogólna zlltem ladność w powiecie 
oil llO,noo pad ~ po 4-'. 1~ u •• • .. cy .• ,IIW P:'" ., zagr Die.nych ud podolan~h tutejuych wrtz Z Łodzi" wynoli 232,412, a w tej 
d, 10wl)ol~cb"du.ch w. m1" ... c.cb ICl\e,,,,).~ • '·1 II d enia niemieckiego pierwszych uwa · cyfrze niemcó" (przypuszculnie) lUnmy: 
lUowycb I 100,000 pudów do O lu., w mhł u,cach poe o z. " k • I o/ 
.i.,ow)',b u pn.r6bktj. N. "ywó •• p .... ,lano żllno za Olelllc6w, drulJlch "a pola ów, 141.000 czy i 60 o· 
2ł,ooo pld6 .... ~.u., .a. ,y" dr6 Pol. ,ln.... ymezaaell' w ... mej Łodli jetlt sporo pola. Dla dopelnienia powyhzych wiadomości, 
.... ,.chudnieh po 2 n . !11"/, .. ~op. i 10,000 pu· ków autommentu zakordonowego' trzebar. przytoczO joszcze nieco liczb ze szkolnictwa. 
d6" • d .. la .. , do O~ •• )' po a 06.. .. t r z dowodzić że nielkońdeuie licz \V roku ubieglYIll szkól ""'""Iltkuj'lcych a..kit,.. V.~.r.LJQ.r«. IG "'.J •. Skutkltn\ •. , ... c e.u . t ,. ' ,...---
.o ... nej podoiy ua larKu IoI.jnJm, '."y jenco. nieJ Zl' Jelt klasa melUców uIII.eJscowlonych bylo w po·"ipcie wraz z Łodzi'ł 65. "lIi 
bar,lti.j oal.blf i uie doko! .. no .la~",eb uhrol". po iadoj".ych. indygeoat kraJo,:,y. NR na.d· tycu Izkół ewange\. 46. dzieci zaś ucz~lZc.aj .. • 
1>I4C.k~ kr)'.bhclu, w ~"ol.en • Ul do.taw9 ul!'. mil .. obcej tej u lias ludnOŚCI wskazali o cyeb do szkólek ewangelicko wyzDania razeon 
row."o po (W-f.M. 010 0".10 ooh,,,_. Fa· . le ierw' J' sami publicyści niemieccy chlopców i dziewczllŁ 2,810. Oprócz po· 
rIno oO...,o •• no o.proillo po 4.GfJ. RaDuatła Alt.· W.I~. p. I ' l ch· 
I. o~bl I Irodu1' Koeuig p' .... b"il •• 01 I .. , mzh głośna kO'nlsya fl1byczna! któr" w~. wyższych 65 szkółek e ementarnł • znaj· 
zmiany. ścicieli fabryk polaków prawie wcale ule duj'ł siO jeszcze w Łodzi 3 .. ko y fabryez. 

84wdt",. II. y r l, 16 m~J~. ~pl'Ied.uo znalazla. Co do żr6deł miejscowych, po· De, II w nich uczy s;O d.ieci okolo 700. 
6(72 Lei. Darol,? ordynorlin, Lou!"auo 'l!'.60.lor. n'e aż nie iotnieJ'e żadna gotowa atatysty. Kończ"c, ni~ mog<i po",io"ć tego t .. kte 
lU tl6.0a, Oeor81a llohr. f)rllyn1u'JJua gu.oo, or!ly. I W "I. • ••• L. I k' . 
• Ar1i'" 18.00. .., m.j 6G.7~, ... c .. ·lp.·".r. ka, tycz 'Ica SIli podzlalu ŁodZI I pOWI"'U lj1\10 r.ska, te pierwiaste.. 1>0' I W ... meJ 
8726. n. " .... ·I .. t.·li.t. 67,Or1.... gr. GB.SO. 0. •• ". lódzkiego pod wzgllldelll etnografiozno-na· Łodzi, choć bardzo niezuaczni., wzrut& 
doora OI'dt.ar1j., ero.OO. IIro.ob dohr. ord) •• · rodowośeiowym wypadlo wiQe uciec siO w przeciei od l~t kilku. na dow6d czego ma· 
ryj ... MI.OO. rachunku do s~osob6w pośrednich. Jakoż, my ten fukL. że gdy w roku 1884 liczba 

Przcmysti llamiel i Komuuikacyo. 
rzućmy najpierw okie... nn parv ogólnych urodzonych dzieci w tutejszych parufiach 
rysów stt1tystyki Ilaroolowościowej. katolickich .. ,nosi'a 2,7l/2, to jut w roku 
Ludność wyznunil1 eW:1ngellcko·augsbur· ubieglym 1886 podniosła siO ODa. do 3,851, 

Petersburg. KOIl/JJe/lrya hamilolco. Ze skiego (Iutqrauskiego) przed.Lawia najczyst. wtedy gdy w parafiach ewungelickich w r. 
wzglOdu. iż w r. h. oplywa. termin wielu SZlI nIlleciałość, która. dziOki ustrojowi Sil' 1884 urodziło sili dzieci 2,133, zaś w T. 

Gie/do. W. r ... w •• J8 n,.j.. l'"mimo wyi· k'lnweocyJ' handlowych z iunemi mocar· mego kościoła, nie przyswoila sobie wcsle 1886 Lylko 2,214. Nie trzeba jedoak od-
IIych Dotowań i tAk"CfJ rulJlowy\:b, w,.",o~nil)· liV ł d d 
kuroI w.lut .. hClch nA torgu lul,jl&ym. W.k.lo atwami. ministeryulIt Bkal'bu zaj\llo sie re· jozykl\ krnjolV~go; w całym powiecie Ilnbo· d",."ć siO Z II zeniu. Powó tego w~rostu 
uo U.rlin 00.' .... 00 ..... u po 6190. na.lQpnle pl •. wizy" tych konwencyj. celem wypracow,utill żeń,two odbywa siO wyl"e"lIe w jezyku zupelnie przygodny: zapoLrzebowanie robo· 
CODO .. Dl" 64 ~5, 66. 1ib.'r6, 07'/_, • !, llIlu 6~. 16; nowych warunk6w. kt6re wl'lczILne do lita· niemieckim (lO parllfii św. Jana w Łodzi Lników w latsch świetnycb dla przemyslow. 
Ul Lood , n pl.cooo 11.12'/" J('/ .. Iti'/" *,d'DU J"'crch .ip zawrzeć nowych układó .. , zaJle· od roku w ślYip~" kalotirkie odbyw3J·" siA ców łódzkich i podniesienie zarazem płac 
U.l8j Zk rar)! i,daDo .4.00j 1-8 Więueil płacono - 'W "", w l 
88.25, i4,lauo b8.BO. T, rg papleró ... J>ubhc.uJoh wllilyby rosyjskiemu przemysIowi i handlo· kazania w jozyku polskim, lecz tylko w co· rollotniczycb, czem zachocona udnośl: wiej· 
brl .I.ba ",pOlobionr. 1,,,11 Iikwid,o~ine .Oaro· wi większe nii dotlId korzyści. lucu misyjnych); z calej przeto ludności aka z guberni piotrkow.kiej i kaliskiej cho
wono po 9UO .. dol. i po ~S.7& E' male .. luki. Warszawa. No/ca (abl'vktJ. Za rogatk" wyznunia lutera6skiego odtr"cić można co Luie garnęb siO do fabryk. Kiedy zd na· 
Li.ty ... to .. ue .iOIlł.ki6 pi"ej .erli .pn.d,oo po J' ezorolimlk", Da terytoryum zamieiskie"" n UJ' ,,),żeJ' osób tysinc, kt6rycb J· •• ykiem du · BUlpiło pr~esi\euie fl1uryczne (1884) snowo. 
100.96, 6(). Z. no-, "1. putyc1k; płAcono clił;' 0' " ',.. ~-
lnie po S~-86.IO. Z. akcl' h."dlow. ptlcoDO towfirzyStwO kapitalist6w fruocuskicb wzno· mowym jest polski. Z wyznnwców religii dow .. lo ono zmuiejszenie ludno~ci niemal 
SS8 ••• dl.~ont>". 2,9. fti wielk" f_bryko przetwor6w cbemicznych. rzymsko.katolickieJ przynajmniej 10 proc. wylllczuie niemieckiej, gdy t w tymże czasie 

Git/d... 1'. Ie fi b u r ". 11 m.j.. U.poto Nowa fabryka punczoDa nUl być w ruch nałeży zuliczyć do n"rodowości niemieckiej, znacznie siO poprawlly ioteresl fallryczn. 
oiuuio ,ieldy hylo d.ió cb"'.Jo. i p ..... atoi. all· J'eszcze w r. II. Zatrudniać ona lIędzie gdy'ż oprócz wielu Diemców.kaLdlików w sa· w Niemczechi llrzez co rollotuicy zagranicz. 
Lo, leclt I ipier) rOlyjłk.io oll,goOI,. nowe ZWItki. \. 
Wobec 1<.0 Ul lote;uym torgu w.k.lowr'" p'uo· przesz lo 200 rolloLnik6w I robotnic, pod mej Łodzi, istniej" w powiecie cale wsie oi nie widzie i dla sieuie korzyści pozosta
wolo UEił "pOlohieoi. ".rlilO moooo; okolkiem kierunkiem majstrów specyaliltów, sprowa· katolickie, I!0d względem lIarodowoś"iowYlll wania w kraju naszym, w6wczas gdy robo· 
dol~Ii ... go brakQ nabrwców. korar podnio.IJ .iO dzonl'ch z zagrunicy. Wytw6rczość fabry. czysto uiell .. eckie. Co do ludności żydow. tnik polski chociaż pl'zy zmniejszonym za· 
weoznit : 21 1/, na Londyn, ]kSI/.-'/. na BerIiII, k' . bl' . t ż . k" ~ • I,· h 2000 ki . bk .. t d rh . 226'/. na Parli I Wij'l, na A .... teru.... Niewi.1 I tej o Iczona Jes llrzewa Ule U" rln I skiej, oprócz 1I107.e Ja~.c , z I1sy ID· ro u, raz wClllgnlO y o pracl la ryczneJ, 
k. porll0 "ekoli londyn.kich .pn.d'no n.wel po rosyjskie. toligeuLnej, używuj"cej w stosunkach domo· pozostat lIa miejscu. 
21 "/ .... ". tlOlb .. O ou<1I".no j. po 21",-21' ". Upad/ość. WarszawHki sl\d handlowy o· wy ch j~zyka rosyjskiego lub polskiego, resz· (-) Targi zbożowe. Na ltacyi towaro· 
Za dolo .,<1&00 V n . 26 kop. 11 prcy konca 9 ra. g'osił upadłość kupclI tutej. Jul. Wilczy6. tu porozumiew" siO między SObl' żargonem WOJ sprzedano wczoraj: p.zenicy 105 korcy 
23 kop .... p6li mporyal. N. brgv p.pierów pu· •.. I •. . I k t ,. I k' l •. ,. ,. •. . . 775 Ź t 210 k '90 oliu .. yel. ""'lik. rOEwij.l •• ig d.l_j; koocow. kur. "lOgo, W ".CICle n an oru "eaS ara lego. uli teź w .Losun~uc .. z c .. rze.Clanan ... JfJzy. po . rs.; y" orcy po~. rs. 
.y ui. "yly jednĄk noJwyl ..... i Pui)c.ki "'tlali· Taryfy celne. Dooosz" z Peł.ef'llburga, :le kielll niemieckim. korzec. Innych dowozó .. oie bylo. 
CZDO odd.wano bnillj, .kotki .... pod"lb .. ni. ~or. prllce podj~te okolo rewizyi tRryf celnych, Z punktu p09iadło~ci ziemskiej zaznacz· Nil Nowym Rynku sprzedano: pszenicy 
'0 rubli kr.d)/owyob. R011tg d, tt bcio·prooool·' zbliżajll sil,l kil koClco"i. \V pocz"Lkacu lIIy, ŻO og61ny obszar powiatu wraz z mia· 150 korcy 110 7.70 do 7.801'8.; żyta 100 
Wił u.bpvano po WSł/a- 'I" tcedcio-prooentowl) po b I k . kl' . l k 4 QO d 49 k 1l16'/ .. polrc.k. kou.ollduw." •• '/, 'I ... ii.j nit czorwca 1'. • cz on oWle 0111 Syl, pracuJ 'ł. stem Łodzi I wynosi 82,576 morgów po· orey po." O. O rs.; owsa 70 orcy 
WQ'OTAj. Do~ry pOPl1 miol;, polrur~1 w.cbo<lui. cy nad pojedy6ezellli dzialami taryfy, wiu· "kich, z których 60.743 morgów znajduje »0 2.60 do 2.80 n.; joczmienia 50 karc" 
po 100'/ •• a I .. ""i, I po 99 /. - I!JI1 ... dr .... .,i· ni już przedsLawić swe opinie co do Lych siO w po.i"oIaniu wlasności wi~kszej, 93,498 po 3.45 do 3.50 fS. korzec. \V ogólo Iprze· 
.Je; z. ,"ulO kolejo"" placono U9'/ .. 1i.IT .... t."o. glił~zi przemysłu kraJ·owego. które szcze· w posiadllniu wl"'cicieli drobnych, zaś dano 685 korcy zboiu; dowozy byly mało 
towauy.twa wzajemu."u heuytu z.iem.ku'go od d... I b k . 
w.no w koilco po 95';,; karly poly .. e~ premi .,. g6 niej potrze uj'ł opieki ceł pro te cYJ· 16,355 UlOI'gów należy do uliust, miasteczek popyt slaby. Sptledano także II> korcy 
.. yoh w.h.ly .io pom,vd,y 286". 2116 i 2."/.- uycb. i l'Z'Idu. grochu Victoria po 7.20 rs. korzeo. 
2U la odpo"j,·du.e .",i'J •. Now, ('/., l"'llOlk. Nowe atacye. DI'oga :lelazna nadwlślań-I Poszczególnie z posiadłości wiokszej Da· , (-) Siedlilko I,dow •• Niektórzy miesz· 
'" kODl"'uO b.rd,o ".elki. obrolr po 8(.'1, ur .. aka wbbec znacznego nagromadzania aię I leży: do wlaścicieli rosyjskiefo pochodzenia kańoy Zgierzu. starali siQ o nrzenie.ienie 
i poZti;:~d!l8~~~~,iJ~~:.,~0I~.iV,juie,,, 18 m.ja. transport6w na jej stacyach, z .. r6ciła lil,l, (prILwie wyl'lcznie donaCJe) 1,158 merg6w; siedzihy sQdziego pokoju IÓdzkiego (na po· 
Nad~hodE, ••• l'.r)i& .. i.domołoi .0 J'r~c.i~.oia JILk. donosz'ł ".Nowosti" do wladzy włrl.ś~i. do wlaścicieli ~iemieckiogo pochodzenilL wi~t lódzki i lIl!asto . Zgieu) z Łodzi do 
mlD~~ler)'.lo.m. u.po.·,b.ly ""tr .. m.,i".,.e ,.uldO weJ, z podlll1lom o p01.wolome urz"d~enla Jlodd"nych pruskich 4,665 mOI'gów; do wili· Zgierzu.. GOtOWI hyll w tym celu ofiaro· 
b.rl!~.k.. R.~ob by' d .. óOluad'''I .• 'ró"J w.ll·, ~'k~cha. siedmiu nowI ch stllCyj. Ministeryum dr6g ścicieli ni~Ulieckiego pochodzenia uollyw". I wuć lokal a ewelltualnie, gdyby przeniesie. 
D.a .,,·.ó.. DlUO.CZO.. A P'p" W TOIJJI' . k 'k' d I I i I t I' h 5 d I'" l' h d I · . b I żl' . d d . UJpooooieuie oal.blo nieco ,uri oaiUniO'" ."ylki II omum aCyJ ~ O swe zezwo en e s a· te nionyc 12, 20; o w a.clcle I 110C o ze· . OIij Ole y o 100 Iwe, za przYJaz y ao zle· 
d~lf po. ód do re.lizaQyj. ' R,o." pi.ui~'oy od doi cye zOItan" .. rz .. dzone w ci"gu roltu bie· ni" polskiego 25,098; do poddanych nie· ;go oplllcać 800 rs. roczllie tyLulem zwrotu 
k. l ko . ok,"~j •• klo!,~o~ć,w~tko .. , .• kalk.~m '! ...... t,cego. mieckich pochol.1zenia polskiego 900; do 1<0lzt611' podróży. Zapytane o dec1zn w 
m'c~hwoolc.' wlaśc,cl~h. klOny .pod~"~~J. "I. h Próba mostu. Nowo zbudowany most lIa wła4clcieli iyd6w 7312. Baze ... j k wytej I tej lIliene D.iuwteryum 'p i1riedliwołci 
,.krole8 ~,,- 811U l' w)'t_... IIn"'JI' ... .,... B d M I'·' . dd b l d '. d . ' . I d i 1'1 d . d' d . S ' t ... bawaDie. ogu po a ~IDlIł, po awany y prze 60.743. A zatem w pesla I1nlU memcÓw u z e I o o powie ZI o mownej. prawy 

Giełda /orKly,r,ka. SprlwoEd.Di. tygouoiowe(do kilkoma dniami specyaloej próbie, doko· 28.40 proc.; ,. posiudlloiu polaków 41,6,' zgieI'8kie wi~c jak dawniej lak i nadal 84· 
doi. I'. m.j.): W ł1godDio u~lo.gl,m ~i!M. br· nywanej _przez wydelrgo .. an, do tego ko· proc. Ostatni jednak z tych stosnuków o dzona b~d .. w Łodzi. T. kilka sł6w wy
l'ddOlY01 OiyWIOD" .ltur~y. "h ",o.lde ,~IOII!JI "9 miAn. Na nUMcie ulitll"lono na cał4 do. witle liQ pogorny, jdli pod uwa" we· wołaly zapytauia. zwracane Diera~ do na· 
po wp~rwem prEIJa nU~Jnyc ... J O.OW' p.o l yC7.~ b h d6 ób . l' :l Ik . ki . d k . d . . I. • Dlch. N. poclljlku Ilgodola regul"r' pólmieai,. O 12paroc.o w, przyczem pr a wypa· ŹJllIemy to Ok.olcznolć, . o Ly 0. 1u8J'It szeJ re a Cyl,. ~zy.pra~ Zl:"" Jes •. wllldo-
cEDa ujmo wola u .. aSC ,ie/d)'; ul<ouolOuo Jt po· dla pomyAlme. położone d~leJ od f,o,bl pozo.LaJ4 w po· mość O przeOlesIemu sledzlbl slldzlego do 
myliloie. Ni.k. cen. l.ieui~dEy ... bud~il. dobry ~ siadaniu polaków, polożone zali Miłej WltU' Zgiert.a. 
pop)1 D' kOOlOI., kt~rych karay p~dn.ooIy olg o tek \:arcelRcyi naletA do kolonistów nie. (_) Gimnaltwka umwsłowa Jak wielkie 
'J.-'/" 'I.· w.1.y.tkll p.iH&ry 1Ił1~dllUarociowe Krom·ka Łód?.:ka .. t '. ••• . I l • . 
b)I, przedm.otem 'w.wycb obrotó ... i OIi"aoIJ. PHec Ich. albo tet l" w pOSiadanIU wlęk· maJ'l na pensyach prywatnycb żeńskICh wy. 
'Wll.~i. Pier!' ... mi.j'co ujmowaly p.api~!y r~ 8Z"O~ wlnłcicieli uiell.'có~; 1J0"t6re 811 uza· o~ra~eni. o .geniu zach przrszłości w kla· 
on.· kl., pt ... u.gle w.goro o l-I 'I •• /. I b'"p"n. (-) We łrodt jllko w rocmioo urodzi o sadOlone obawy, że I .... Iele z pozostalych Slo plOrwszoJ, za dowód mo.e pasł utyć na-
Ik •• nolowan. w. kouou w)'żoJ o 1'/ .. p. . J. C. W. W. K. N :Lstopqy l'con u, odbyłl maj'ltk6w r.zejdzie niezadługo w rQce nie· stopuj .. ce zadanie arytmetyczne dane do 

B" .. <lrta. L 1Y er p o .1, 13 m'j" SpokoJoe. I b •• t • . t' . k' L' k b' k" .. I' k d'" . lec. budEO mocn ;' • w duilch (,lalaicb n.,..1 SIO 60 eune na o.ens .. a w oWI" ymac nllee le, g y~ niema 1'0 u, a y JIl I IUIIJ'ł· rozwl .. zaOla ,zlew,lZyn Olll zlewll,lclo· 1 
otao?"c .. rwrtko:::'e u.~obi.oi .. ok"Jw.~ brg łódzkic·l. Miasto przy.trojone b,lo cha· tek nie byŁ nabyty przo~. niolUca.,. wtedy dziesiocioletnim. KupiC? nabył 346 arny· 
luleJ'~J' " lygvdD'o ub •• glym .. PlHn!mO .".I~,cb r,gwia'oi; wieczorem iIIuminowano gmach" gd, odwrotnycb trauzakcYJ wcale ole spo· nów sukna czerwolIego I czarn_go :za 139i 
"P"O", pod.t. baweto, Imerlk.DI~ltJ b11• uaa· lu.dow. i wiele pryw.łnyca. tyL_ my ,rubid O:zerwone II' '-ono ruu po n 5 za ',Wlouj ogranic.on, i jut 00 kilku dui Ol. moiol "". . .. . ~ - . : 
0110 dosiać .... rykańtikiej mid,Ui", UO good mid· (-) Co plUł o Łodzi. W N. 18 tKra. O własno'cl 1Il00eJIZeJ bez przesady rzec ar~zyn. czarne IlO rs. 3. PJtanle:!Ie było 
Illh.g po ~eu.ch .p.'~ •• d.g~ p.i.lku, obociAŻ. u"o~ ... ju" pod Lytułem: .Stosunki 1ItJI'OIlo/cosl"ioree motna, te przynajmniej 600;. ZIlujduje siO I1r8zynów po n. 5 a ile po n. 3? Wio.
wme dop •• ro d ..... ł, iX?dU1."uno .oto.w.~ .. o /" po/ciatu łódzkitgo i mialla" zDajdujemy w rokach niemc6w' przypuszczać to trzebn domo że zad"nie Lo łatwo do rozwi,unia 
p. n.wolu)' brotyliJlkleJ .p ... d.oo DI .... ele, l.c, t' t L ł t . d' Ż' h . ż l d •• .. ' ó ń I b I h OODr okol)'".ly wielk, .laIOŚó. Bawelo. egip.ka nas 'JpUJIlCT ar y .. u : nIl ej Z.88". Zl~, e c 0?'8 u . n.o ... n~ellue· z~POI~OClł r w.na n go ra czn>:c, wymaga 
olIaro ..... po eeuach OJtatui.. oOIo,,"oJch ni. Uli "W" antypolskie w Prusach perbudziły cka znaJdUje 911,1 na WSI w IlIllleJszoścl, lecz wItlluego wyllłku rozumowallla przy roz· 
w.bud"l. wi~kltego pop , ta. ~alomi .. ł por';,,;'" społeczeństwo u8lr.e do lZukania w cyfrACh za to kolonista niemiecki nabywszy gl'unt willzywaniu go przy ponlocy czterech dzia
.k. w,kooy"uo .uowu ro.acEOl.j .... obroty ~a po· rozstrzygni~cil\ kwest,i co do stopnia spo· z parcelILcyi, posinda zwykle 2 lub 3 razy la6 arytmeLycznych. $1ldzimy też, że po. 
trlOb, kraJowo, • ~ol~w'D1' .... ptklc.h pr_",. g,. tpgowaDiu Ilostol'u germanizacyi na ~tlcho. tyle ile wynosi scuedu włościanina I)olskie- dobne łamigłówki S" zgubne dla mlodocia. 
\ua.kow .urowych I poburowych mallaoo porlwJt~ \I '.. • " • • 
"yć o '/.. B.".I.ł ".chodaio.indrj.~, ob ....... oo duich kresach t.owiańsklob, DziOki 8aUle· go. Co do właśCiCieli gruntów mieJskICh, nych umyslów dZlewczęcycb. 
umiarkow,.ie • .1_ .,i.lkie ilo4ol P.r/j pr&,~i •. II'U twórcl .. etaw kolooluc"joleb, wiemy ci S" prawie wyl/lcznie niemcy, gd,t oprócz (-) POllllar w BalutaoII. WydzIerżawio. 
oiooJch od.II!".ooo wp.ro,1 prrtdulolkom n.i~c .. juli obecDle o Itosunku narodowościowym dawnego miasteczku 'fuszyna, iUDe miasle.Jz, lIa niedawno przez i7.bf) pk.rbow .. propina. 
wym; " .. y.lk.ch otopOl. Dholl.r.b. Oo .. ra, K .n· lu~no.ci nmieszl<uJ'flcei PozDKńijkie. Prusy ka (lub miasta l'ak Zgiel'Z) SA zamieszknle eya w B.lutllch dał .. powM właściele10m 
tl.,i.b 1 COmptal.J, tudzJet fine Broach motn" da. .. Ol " J ".,.. t. 
~6 I.oiej o '/ .. p. Aoi 'p"~ojoi.j •••• pr."o.d.· zachodnie i Szl"skj powstaly mI\IlY, przed- p.ra~lo wylllcz.Dl.e. przez Lk~c:zy \Ilel.uco\~! tej ~s~dy d~ ,!szczQCla. sporu na d~odz.o 
ma r M.uch.llero. 'Di ~rak t",.w .. ego poPllo ,. stuwiaj,ce obrazowo stosunek żywiołu nie· CI. Jako zalOozllIcJSI, Sil poslad"c7.allll roh II admlDlsLrucyJlleJ. Obodzl o t ·" cZI wlaścl· 
tlrony pngu,ol.ilów angiel.kich i kontrueD~I. mieckiego do ionych narodowości nietylKo dom6w; ten rodzaj gruntów w 700;. naleźy ciele Balut, którzy na swoich gruntach 
.ych, . aUI leż .toaallk.o"o pumy'Ju •• ~raw""d.o,a w obrpbie pań ,lwa niemieckiego, ale na. do posiadaczy nien.iockich Imn)'" otwarte azynki nosunAII takowe o o ataOlB Dllod)'ch rośhn w .AmerJce. nIe wywołały ... . . • ". ... , f .~ 
bdrlego wplywa DO Ii"rpool.~i hrg lermino"J; wet nl\ calej przestrzeni środkowej Europy. PrzedstaWIWszy własność zlemlk.. W po , 100 s .. 1nl od oSl1d włOŚCiańskich, w kt6rych 
wprawdli. "olow.ml ob •• llly .iO poc .. tkowo o Okazuje siQ z tych map, że cala zachodnit1 wiecie ł6dzkim, d04ać uależy, że i pobili. dziedawa propinacyi ma prawo nYllkować. 
kil~a Pu.októw. leQr ju~ .. o.ora~ po .... to".I, le~ strona Kr6le~twa Polskiego g~8tO jest na. sze powiaLy. jako to: łaski, łęczycki i brze· ' Celem dokonl1nia pomial'u, rz"d gubernial· 
.pad.k ' . .. ko. ClllJ d"ł Iyd .. eu o.wel m.len~. słąn, kropkami lub k61kami czerwonego ziński Sil t"kio pod silnym Wlllvwom germ .... ' ny piotrkowski delegował J'oometrA rz-do-
'''lik.ml. Z.,lko"cJ t"or" .do. p.rlyg oro .. . i '. . . któ ..' :. 
woo " Li •• rpoula jak I w Am.ry"" I do uch"i •. kolorn, maj"cemi ozuaezać miejscowo§ci, nlZftCyl, a to dZIOkl s .. s edzlwu nic sameJ Wtgo, ry w asysLencJI nrz .. dmka Izby. 
oi. ich po.)eyj pot .... baby ci"l. oa'p.IJch 'I'r."o- W których żywioł niemiecki już wzi4ł g6ro tylko Łodzi, lecz także miustom niemiec., dokonaJ pomiaru w ubiegi" "oboto. 
Idlń • M.nch •• t.r~ i "yj,l~owo DiepOm~łluJcb nad inue,ni plemionallli . Na mapie wyda· kilO, jak: P"lIianice, Ozork6w, Tomuszów. (-) W.ru.wlkl firma "Norblin i B.1ca i 
~ .. doo.ooI~l. o .laUI~ p~Dta.OJJ bawe/or· , p..... neJ' ,. Berlinie, cllly powiat lódzki obJ' Aty Zapiszmy jeszcze l.e italiJ lut!ność lilia. IIrllcia Burh" wykonala dla tuteino ..... ko. 
rlI"') Ol r"le .pod ... w.. .., ulelI dalueJ IWy!- ł • ... d . .1' . •.• I . . ' .,-
ki C.II. jUż zosta tak, czerwonll obwódk, i to mi s~ .... 0 Zl sk/j\u~ SIO z wyzuawcow:. I'~h: IIiClo a. . ewango~lcklello ~w. Jana tuy parl 

lI".ht.. B fa dCo r d, 16 majL Weloa 1»0- wl.łnie podąlo wyśl skrzomego zbierauia gu prawost""neJ 174, rzymsko kalohckleJ wspama/,ch hchLarzy I krzyż, w etylu go· 
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tycko·romańskim, w Oioiu ztocon6. Jia cen~ dwicy, zakropiona kifkolD& kuflami piwn. ski, autor Awieao wydanego dzieła !rJeliora· 
2.300 ts. Smutno to (nie dla piwuwarów!), a jedoak r!le rolne, prngnllC, aby były ipopularyzo· 

(-) K .. ac1a wyroku. e WIU"8zawskiJ Dnie· prawdziwe. wane zalecane "rzez niogo lDetody gospo-
wnik dowillduje si~, ił piotrkowskI zjazd Na środ\} alino zal)owied~iały "wielki dar.,twa. powzi'lł projekt zaproszenia do 

daiów pokoju, r.,~tra~n"wlZy skarg~ ka· konc rt" orklerstry OIL rżni\}to dętyoh in- .... ego maj'ltkn Budnik (pod Rokicinami) 
8l1cyjU/} iospekc~ i {~bryczllej okręgu labry· strumentach w ogrodzie p. Sellion. Koo· kilkuoastu ziemian z rÓ:!lIych okolio kraju 
e1nego ",arszawskiego, oa wyrok Ifdziego cert rzeezywiście był. wielkI.· oa wielko~ć i w tylll celu odniósł sill do prezesów d~ie· 
pokoju powiatn brzezirlskiego pana v. Et· jego składały si~ utwory tcielkirh kom po· si\}ciu dyrekcyj szczególollych towauy.twa 
tingera. w sprawie p. KnoUe. .oskarżooe· Z)'~eró .. : Lochman, Lewandowski, Suppe. kredytowego ziemakiego. a nadto do preze· 
go o wo/njllce D poln8t'O do nieba przekro. Offenbach i Soonenfeld: Dalej wielkie pusto sów towarzystw rolniczych w Kijowie. 
cleoia prawa o robotoikach ma· ki w ojtrodzie. - wielkie. lecI zawiedzione Mińskn, Witebsku, Lwowie, Krakowie i 

Tok ten akasowal (p. Ettin· dzieje adwini traeyi ogrodu, oraz uieza· Poznnniu 1. PI·ośb'ł. aby wskazali mo oby. 
gor r~ o paon. K. w kwocie n. prace.enie wielki talent pierwszego skuyl" watali. którzy zgodziliby siO w roli delega· 
15) i sprawll do powtórnego roztrz'ł' kat który bylby dobrym artystl}. gdyby tów przybyć do jego majlłtku w pier"lEych 
śni~cia innelllu s~dzielDu. a mianowicie w popracował z dziesi~ć lat pod kierunkiem dniach czerwca r. b.. dla zwiodzenia tako· 
mieście R&1Iie gub. piotrkowskiej. dobrego profesora. W rozultacie. niolJczoie wego. 

(-) SprawI o ukrywanie złodzlejL Przy zgrllllladzooa publiczność. rozgrzana pod - Krak6w. ZUJtoki Z!lblikUloirza złoio· 
lllicj Nowomiej6kiej pod Nr. 21·a. IV skle· koniec dziarskiemi mazurami i kieliszkamj ne zostały tymczasowo w kościele pijarskim. 
pie korzenoym A. Kqchańskiego schwytano aromatycznoj 6au·de.vie. nalewanej {mncus· poczelll prze"iezione b~d'ł 00 emental'z 
zlod.ieja z workiem kawy; schwytany ze· kiemi rllczkal\li. świeżo z zagranicy importo. ,niejscowy. Komitet pogrzebowy przyzwie 
Inal. ił townr wydal UlU subjekt sklepo· wanemi. opuściła ogród ~ gl\}bokiem prze- do pomocy cz/ooków komitetu zajmuj"cego 
wy, niejaki M. B. 8kradzion'ł kaw\} oda- biadczeoiem. ze mnzyka jcst necz'ł bar· si~ pogrzebem Kra&Ztlwskiego. 
braDo. nadto tona właściciela sklepu za· dzo dobrlł. ale koniecznie potrzebuje ••• piwa. - Przepowiednia. Astronom Wigen8 prze· 
brała subJektowi zegarek i 13 rubli gotów. .Tes(eJll moralni o przekonany, że gdyby powiada DA dzieu 19 września r. b, tak 
ki. wreszcie pouala aw, sioatro do lioatry w aali koncertow~j Vogla lIstawiollo po· atraulIlł burzO. jakiej jeszcze nigdy nie by. 
subjekta z ż,u8nielll 30 rubli i groźbq. że miOdzy krzeslami stoliki. n wy{raozeni keI· I lo VI 19 ... ieku. Naj ... i~k6zll silO burZa o
w razie niezBl'lacenia tej kwoty. brat od· nerzy roznosili .kullllbachara." - kaidy si,gnie doia 20 wrzehia w południe. Te.· 
dany z09tanie pod slld. Siostra subjekta koncert powiódlby siO wl§mienicie i nikt wanynyć jej bt;d, trzf,jsieoill ziemi. które 
upłaciła t"dane 30 rubli. M. .B. miał z przcjeidtnjllcycb artystów nie śmialby trwać b~'l do połowy październiku. Pro
wiec ulJikn'l6 ks'y. za zegarek i 43 ruble powiedzieć. że Łód1 jest lIIiostem nnwskróś fesor Wigens przepowiedział burze z 1883 
gotówkIl zapłacone. O spra .. ie t~j dowie- proraiezoem, zmateryalizowanem. którego i 1884 r. 
d~iała lIif,j policya; wytoczono 'Iedzh'o. przy- mieszkaflcy nie zdolni są odczuć nic wznio· 
czeOJ wlaściciel sklepu zeznał, że nie po· alego: 
pełniono u niego żadnej kradzieży. Sprawa I We czwartek inoa znów orkipstro. pod 
z,,~eoD, zOIWa na drogO 64dowl). dyrekcYI) p. Diettricha. ro'poczoła seryo 

: (-) Na szuie pomi~dzy Łas!&iom II Zduń· "koncertów· w ogrodzie p. Klukowa. Czy 
lir" Wol'ł padł kou. podobuo we wtorek - takie koncert ten był "wielkim· - nie 
i leźał tam jeszcze we czwartek. .Było z wiem, gdy! afisze. drukownne w jednym 
tego powodu kilka wypadków na a~oaze. tylko niemieckim j~zyku. jasno dowodziły. 

(_) Nowa sztuczlca. We środ\} po po. że pr~ybytek ~e~ .przez~aczany.m jost wy· 
ludniu trzech nieznanych uH)iozyzn z"pro· /~cznle dla 1!,~eJ publl~znośOl. skr?JlIoy 
ponowdo niejakiemu W. TopolskieOlu. czy- WI.~C prz~ustawlclel r6~nleż skr?lDneJ pu· 
by nie przyj,1 miejsca str6ża w fabryce bhcznoścl wolal tom lIle wchodzIĆ. !I. 
Icheiblerowskiej. Topolski cbętnie aif,j zgo - (-) Z teatru. Przeróżne qui 111'0 quo. 
dził, poczew owi trzej ichmościowie popro· komiczno sytuacy • nadzwyczaj lekkio dya. 
wadzili go przez lasek, gdzie zalądali od logo 'lianie, e{.ktowno zakończenia akt6w i 

'biego pieni~dzy, groi..,: Ilożami. Topolski spora doza humoru - wszystko to złożylo 
oddal cnł/} lWI. gotówk~. akładai'łcl\ sil) z ai\} na powodzęnie .,Pol·wania aabinek.· 
10 groazy; rzezimieszkowi e pobili go ost.!· wybornej farsy brnci Schonthnn6w. Treść 
taeznie i %abrah IIIU w dodatku paszport. szlukl zoonlł jest publiczności. - zaznacza· 
Jolden z rzezimieszk6w był ślepy na jedoo my tylko. żo sztuka przedstawion'ł była 
oko. bardzo dobrze. Z artystek, na wyr6ioje. 

(_) ZalTłd gminy starozakonnych m. Łodzi oio zaaługuje pani Grabiflskn, której gra 
po<laje naat<;pujllce sprawozdania z obrotu pełna wer"y i bomoru pobudzała publicz · 
funduszu zebranego z ofiar dobrowolnych DOŚĆ niejednokrotnie do śmiechu. Z al·ty. 
na wsparcie biedoych żydów w m . .łJodzi .• tów prym trzymał p. Idziakowski, jako 

Dochodu było: SomfronlUsz Hipa; p. Swaryczowski był 
1) Z ofiar dobrowolnych: .. ) gotowizn" wybornym m~ż8Ji'·pantofłem. a p. Zarzycki 

(pod/na Ibty) rlI. 4,135 45 kop., b) w nn· swobodnie przedstawił sympotyc,n'ł postać 
turze od p. Kropiwnickiego 60 pudów mlł' Emila. Do zgodnej oałoścl dopomagali 
ki za po'rednictweDI rabioa 7 pudów mIlki. wreszcie pp. Jarszewaki. jako doktór SO' 

2) dobrowoloe dopłaty przy kupnie mlł' czek i p. Maryan w roli starego Izlagonn. 
ki 'wi"tecznej wsk/adach m"ki p. Kro pi· We czwartek wobec licznie zgromadzo. 
woickiego 3.456, S.Oberbauma 339, ogółem nej publiczności odśpiewano zoanl} opel'etk~ 
8.794. razem rs. 7.929 kop. 45. E. Audran'a • Wesele Oliwety· 'z udziałem 

ROlcllód: pani Idzinkowskiej w tytułowej roli i pani 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 18 maja. (Ag. p.). (Komuoi. 

kat urzędowy). Wczoraj do Nowoczerkaska 
przybyli Ich C08arskie Wysokości Nllst~p . 

ca tronu i W. K ilłŻO Jerzy Aleksandro· 
wicz. N ... spotkanie Nlljdostojuiejszych po
dr6żnych na dworcu drogi żelaznej oczeki· 
wala warta honorowa z woj.k miejsoowych. 
a powitali Ich zW. Ksi~ciem Mikołajem 
Mikolajewiezem starszym na czele wszyscy 
wojskowi i przedshwiciele wszystkich władz. 
W soborze spotkał Ich Cosarskiu Wysoko· 
ści metropolita kijowski Platon i dJece. 
z1aloy archijerej. otoczeni dJlchowie6ltwem. 

Petersburg, 18 llIaja. (Ag. półn.). .No. 
woje wremia· dowiaduje siO. te rada pafl. 
stwa oułoży/a do jesieni rozprawy nad pro· 
jektem ustawy o naczelnikIIch ziemskich. 

Paryż. 18 maja. (Ag. póło.). Izba po
sł6w odrzuci/a 275 gloumi przeciw 257 
zaaprobowany przez rZ'ld wniosek Delafor. 
ge'o. dotycz'lcy przejścia do porz'ldku 
dzienoego i wyrataj'lcy zou{anie do patryo. 
tyzmu "'ldn. a komisyi zalecai'lcy oszczo· 
dnogci, oraz równowall~ w budżecie. Po 
tam głosowaniu ministrowie opuścili izbO. 
a wkrótce potem Goblet wr~czył Grevy'emu 
prośbIl o <1ymi8yV gabinetu. 

3 _ .. 

ro.yj.k .. 9860 6". r(Jut .. ru.)' j.\c ... 100.70, 'h,.koRb 
6 '/ •. prrwatllo 2'1. 'I •. 

Londyn, 11 maja. P.)J.)'c.&!.ca I'UlliJ!t1ł lo U1J 
r. U711.. Kon.ole ""!tiebkie IOlJ/u-

W.rnlw. Iti WlaJa 'l'~rlł"" ł'lllfł'" Wltk"""4'<1n--
10. t'u,"i~ If". i 1'11"1. ---, JHL,..., i 4 •• IIr --
_, hl"ł. ---, _"II. jl""otIl 170 -7!t6. t yt.J 
wlborowe bO '--, ire.lnitt - -476, WAlili · 
we ---j jCJO.ftli~ó 2 i .-ort:1J 1. 401.1--, owi", 260 
-380, .eryka --- -, rt.6pik Iłłtui --I r.iAlllwr -
-. rxepak rap' d,rt. ---, ,ruoh polny ---, 
emu. --I ' •• nl. -- --, zllImni.lei -
-- .& kOrl6e; k&su j""I.u" - -- -. jl)u~
,niann. -----. H:'luU-1I &Tlili" -----. 
- - - 21& pud. [h)'Nl0ainu f ' Jl"'"niU1 800, t," 
600, JtJ0cmiłwia 60, ONJa 160, "roollll pOlnego 
- korcI. 

Wartz'w., 17 maja. Okl)wita 7S',. z akclz11 po 
... 90lf.~IoIUuuk gorno& ,IQ wi.,f .. HXI-&Q7" •. Ił.r~ 
,Id., . za wiadro kop. 80:>1 __ , CI. garo. 2fil
-. ijlyuki za wiadro kop. 81'i' - -, z, . l:~:"lli j)o 
kopiejuk 2Ii8 -- C, d",l. II .. y .. ,hu. 2'1.J. 

P.I .... ~.,., 17 111Ja. UJ w ,.iej.cu Ut.o.1, 
u •• ier .• S.oo. P ... o, ... ni. 13.76. ~Jto .. m.7.6/). 
Owiea vr rn '.00. Konopie VI Ul. '6.00. Siemiu luiaM 
w M . 14.00, powi.troe pogodae. 

Id', 18 .. aja. ł'uelljo~ t68 -J8j, na 
",.j 184, n. wrz paf. IG9"1' Żyto 1~3 -127. no 
maj 1~6I,., n. wrz. p_t. ISO : •• 

Llad,.,17 .. aja. Cuk,er J ... ~') proc. IS'/ .. 
• pokojni" UlIki., b 'ł.rako"'1 J~, mQlCQG. , 

Liwerpool J7 "fa. :ivr.:"fn-lł"lIl~ JlDUr.'łU'/łWf1. 
Prs) pU"lĆC:u.lu J ohró& 7,01J0 huJ; m 'Jell'). mieDDy 
d·)wó. 6,000 Ilel. 

Ll •• " •• , 11 maja. ~pr.wuxtl.nie Itoiuww •• Ohró~ 
IO,OUO hel. I texu ua .pokuJ.r.I' I wJWÓ'I. ',()()() hel 
MoclJG. lCtddhag Imel"JkaÓlkl nI. maj 6"/,,, na 
maj CL 6"'''t Ul Ip. .ier. 64'1." u& .le.l. ",n. 
On/Uf aa wrz. 6"lu. lJa wn.. pat. 6s/. , Ul. p_t. 
li.~ 6"' .. , n. li.t. gr. 6'/ .. , D' gr •• t 6'/ .. p. 

... cłJt.I .... 17 .aja. W.ter 12 T.rlor 6" .. 
Waler SO Ta110r 81", IV.ter 20 LIli«b 7"., W.ter 
SO CI.yton 8'11J Moiili 92 Drooke S'I" A1ul • .I() M.· 
yoll 8'/ .. MedIO 40 lVilkiulOn 9'/,. Warpcop. sa 
[Al .. 8',., W.rpoop, Sd nowl.nd 8

'
/" Oonbl. 40 

W .. ton o, OouIJI. 60 ... yk/y ,. I~'", 82" 116 
yd. IGXHt c'.r tkauin, • 3#łG 173, moouo' 

N ... ·Y .. k. 17 l1li11. U ..... ln. 10'/., "N. Or· 
l.anto 19'1, 

·1'J.:L~(,IUA .ll y (,IIEr.J)(Hł'I~. 

Giełda Wauzaw.ka. 
7.,<1.uo. koit .. m ,ield1. 

Zl w"". ""hl ... ", ••• 
u. JJerlin sa. 100 lUr. • • • 

11 LGDd'lU u l l.. . . . . 
.. P.rI Ił 100 fr. . . . . 
" WitHl.,ó Ił 100 '0 . . . . 

l>6 17'(, 
I t 19 
.(.66 
es 40 

Za ,.,1." 'lA ...... : 
Li,ll J,ilc"i.l. Ur. 1'01.. • . . 
Roi. Pul. \Vlluhó lłnill • • • 

~ISI 
100.2:, 

I ... i.t, Z .... Zi., ,,,,. z 611 r. Ser ł. 

. , " łł ~t.Udo'V e..,t, Z ... t 1.:. W ........ !ier l 
",. ., ,. II 
",. ;. :. 111 
n fi 11 ,. IV 

l.ilt, Z •. II. r.o lld !ier. J 
II" tł łI II 
"" Ił ., lU 

· 1"1.70 
• II)I 70 
· 100 10 

99.76 
UH5 
:I~ 76 
95i5 
Dł-
9416 

• 

• 

• 
Gielda BerIlA.ka. ;r, o1ui.18 

łł.ukuutJ rOIłJI.kitt Utu. • . 181.10 
" n na dOlt. o 182.60 

W"h16 n. Wa.nuwe II:t. , • )8).~ 
,. ł'etenhu.rc kr. • . 18140 

" 
" 

" Wied6ó 

dl. • . llIO.łO 
kro • • 20 86 
dl. . . 2O.S1 
lu. . . . lS'l.łó 

5495 
11.14 
łU5 
87.96 

A~ bO 
100.25 
101.46 
101.46 
100.-
99.50 
98.iO 
!leW 
~576 
9;'-
9416 

18376 
IBS 76 
I~Sł~ 
183.10 
IS230 
:;O.lIG 
20.91 

160_30 

1) Woparcie starozakonnych sluź/łcych Jarszewskiej w roli hrabiny de Roussillon. 
w wojsku: 27 żołnierzom (bez opłnt, zu Operetką szła gładko. ch6ry trzymały się 
przesyłki poczt,) po fi. 3 - B1; 47 "olnia- doblU, a lIawet nagrodzone zostaly hu· 
rtom (przeslaoe poczt,) po rtI. 3 - 14J cznemi oklaskIlwi za finał pier II tu. 
porto 7; ogółem 229 's. Panie Jarszew.ka i Idziakowska, oraz pa 

Sruksella, 18 mnja. (Ag. ipółn.). N a 
t trze bezroboci spokojni tylllo w La- o, lo II!J ~I" ~III 

2) Urz,dzono bezpłntną, kuchni~ w kt6. oowie Idzinkowski i Btruczyński przyjmo 
rej przez call przeci4i świllt. wlZYlC1l(1ła· wuni byli ci/}glemi okJaakami. 
sZlljljcy si~ bIednI jak i aresztanci sturo· Urz'ldzenie ogrodu. jak to zauwaźyliśmy 
zakouni otrzymywali obiady i kolacye w o. już po pierwszem przedstuwicniu. jest dość 
g61e (lO 152 osoby. Na ten cel w,datko- gustownem, lecz niestety, jak zawsze. zna
wano: a) 61 pudów lIIIlii; b) gotówką: leŹĆ się musiało jakieś ale. W danym ra
za wlpi.cze~ie mac z 61 p. OJ/}ki 96 ts.: zie to ale .taDowi niezrepel"owany dach nad 
za 900 {unt6w mi~sa (po 16 kop.) 135 rs.; krzesłami. "skulek ozegu niekt6rzy z wi. 
za 50 {unt6w tłuszczu (po 30 kop.) 15 ra.; dzów w czasie wtprkowego przedstawienia 
za 420 pudów kllrtofli 90 I·S.; za 30 pudów użyli nudprogmmowego prY8znicn. Ze wzgl\}. 
buraków na barszcz re. 7 k. 20 kop.; Zft 150 dUJ ił podobne prysznice oc!lładzaJq, nad. 
(unt6w aoli 3 rs.; Za cebul~ i pietrnszk~ 3 zwyczaj publicsnoś6. radzimy dyrekcyi zwró· 
rs. U kop.. z~ 25 I!urncy wino ,30 rs.; za cit si~ dq wł&ściciela- z żljdaniem w]repe. 
720 sztuk jaj 18 rł.; 1.1\ naczyoi.. lO ts.; rO"illuia dachu. 

croyore nast,pllo St8 cie z tandarmą.rui, 

skutkiem czego wyniKłn tI/IIierć dwóch ro· 
botników. 

Paryż. 19 maja. Grevy konferował do· 
tl}d , IJeroycr'em, Floqnot'em, Brisson'em, 
Raynnl'eUl. Rouvier'olR i Ribot'em. Dzi' 
prezydeot Dla kooferowuć z Freydnet'em 
w kwesty i utworzenia gabinetn. 

SerIi!!, 19 lR~ja. W Straakrgu uwi~io
no dwóch alzackich urzodoiju"-,. podejrza· 
nych ° zdratl~ stanu. 

Berli •• 19 maj... Dom baukiers~i Robert 
Warschu,r i sp. wyp<lucl!I tu w przysz· 
łym t'lOullill PO!1cskO 

kolei, w ",soko-

za nafto i 'wiece 1 ra.; Zll arzewo i ,,~gle (-") Koncert pani Pi~flkowskiej. I8pO' 
12 rB.; za naprawy w lokalu 6 rI •• ,łuźbie wiedziany n~ tlrod\} ubi~głlł. z powodu ~-
20 re. - , 446 rs. 34 1I0p. . no naglej ,'eUYSPOZyCYI koncertantki -

3) Czasowy szpit .. 1 IWoulrouyoh. Y. przyszed/ do ~kutku. Z~l1Źona nadt? Ula· 6ci 1łł36,OOO n. 
Łodzi otrzy. ł 1,000 mao. lia OD .~tko- Iluni 8Z!'u.aDlI pow;odleul" p. p'. Z"I.8C~ 
"ano 6 pud6w mIlki a za wypieczenie mac ła !8lnlarU wIstlIpIenIn w ŁodZI. Plem,. 
zaplacono 13 fi. ' dze .S'ł do odebr~nia w miejacach. gdzie OSTAnIE 'UDOJOWI BAHDLOU 

4) W.par6 dano: jednej rodzinie 75 rB.; kup.'ooe zost~/y bIlety; 1.8 nabyte zatl pf%~: 
'J ,47l1 biedne rodziny otrzymały wsparcio k I~ ~ dZIeń kon~~rtu - w redakcyl 
(w WY80ko§Ci odl do ~5 rs.) razem 7,081 n .•• DZlonlllk~ lódzklego. 

Peter...... 17 -J.. Wyba blUlk .. p",.t .... d. 
16 m.j.. titan """y 121,942,891 (ubyłu 4ł9'900), 
weksle <dy,kooto .... al .800,.66 (prarb.171, 766) .... 
liclki n. p.pi • ..., publie.ne 2,380,lI4S (proyb. 69,0461, 
.. liclki n. akoye i oblig. 1l,255,'l1S Cpu,b. 4,S42 ', r.· 
chnnek bieqc1 mlDilter1"m ftnans6.. 66,576,208 
(preyb. 10,913,776), inne rachnnki bi ..... &,2S',~~1 
(przyb. S,859.986); &&Stawy oprocentow.ne 2&,85S,S~& 
(pr&rb. 13,616). 

ogółem 7.156 rs. StOSOW0I8 do prośby p. -!3~y~nera. wspó.ł-
5) Wydatki Z/\ bl .. nkiet, i opraw\} hill. koncertanta. prostujemy ntOJeJszem mylole 

że~ 24 rs.; ogó/olII wydatkowano 7,868 rs. na afiszach podan. wladomoś.ć. jakoby p. 
34 kop. . B. był profesorem warszawskIego kouser-

Bi/anl! watorytlOl mutycznego. gdvi piastnje on 
Docl&ód ucz111ił n. 7,9:19 kop. 45. te~1 ~rz/}d w warazawakim • instytucie mo· 
Rozchód n. 7,868 kop. 34. - Zostało nil rIJsklw. 

'.1" ........ , 17 •• 11. W.kol. Da Londyn ~II/., 

rok ~rzyszly fi. 61 kop. n. (-) ~~ł w teatrze letnim Selllna .Bar?o 
Członkowie dozoru bożoiczego cygafIskI. operetka w 3 aktach Stl"llUSS a. 

n. Derhu ISS"" nĄ Am.l.trdam 108'/"n. P."t 
2~6'/ .. 'I, ilOparyal1 9.23, r",yj. pr.m,o". poir .... 
l-cj • .,iop 21\6, tak .. 11 .... g". TO&,jak. pa
trOlka • roku ISi3 lGa',., II potyo.k. w.chOODi. 
99'/" lU pot. WlehO<lni. Jej; 6'1. renta słota 
1\17, 6·/0 li.ty .ul. II.",.k. 168'1 ... keJe r"fja"'. 
wieI. D.~. 276. kol.i kuraKo·kiio .... ki.j S78, 
pelenburoki banr. dr.koutow1 760, war ..... łu 

l. K. POL/la/Iski. 
l. Dobranieki. 

• S. R08eJ1blatt. 
(-) Z muzyki. OgrolUne afisze porozle. 

piane na rogach ulic zapowiadaly 110 środe 
1 czwartek bardzo dużo muzykalnych przy. 
jemności. Gdyby kto jednak chcid z licz· 
by i rozOIiarów tych doni8siefl 8IIdzić o za· 
mi/owaniu łodzian do muzyki. to niech 
zajrzy wprzód do t{ch przybytków OIUZ. 
a przekona,.si\}. iż by w bł~zio i że jedna 
jedyoa tylko sztDka cieszy sif,j w Łodzi po
wodzenienl, a ni, jeat-dobra sztun pol~· 

• 
• 

KRO~IK.A 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

. b.nk dyakontowy -, roaxjoki bank dla b_.dla 
- Warszawa. G/lila !lIoilelalorsk'l. Je· ugr. 829, pel.nburski b.uk mivd'yn"OOow, 5211, 

den z rzeźbinrzy tutejszych zujmuje siO o· DO". 40
/. potycska 8ł'I •• dr,konto prywatne "/.'10. 

becoie próbami Dad produkeY'1 gliny Illode· , .. Ul, I~ .'Je. Bilet, t...ka . ."..jokl"t!0 
latorskiej takiej jako dotychczas s')fowa- 18?10; f'/, h.I, ... ta .. u. n.w, ł·,. hsl, lilr.ld. 
d b ł' d' B I .. I °ll'· 62.76, 6", opoiJ"1ca .... IoO<1nla II e'" 66.16, 

zana y a o n~s z e gu. .. J!l .mi.,i 6/.20, "J. poal.'~. I 18811 r. 83.10. 6, 
Szko/a Jll!llo~lI/a. Przybyło z. GollcYI do lilty _J.awue r"'1~ie lino, l<.pea,.,..I .~ 8~210, 

Warszawy panI Kurowslm, znlllleloza otwo· 5". pot,c.k.p •• h,,01lla.l&lil roll .. H9.IO, tak •• a 
rzy6 lutaj szkołe pływania dla kobiet. 1866 r. 131.60; "nr. b.aka h.ndl ..... o 7UO, dr 

. poDlo ... "" 64 90, dr. uL ...... • d. 278.90,. -
- BadanI' goapodlratwa. P. Wł Korzyb· 01' ...... yto ...... try. h. 4Uoo, _t. kolejo ... 

Gielde LentłyĄlkI. 
Wttultt DIl Poter.llur,. . 
O,.ko"lo 2'/. 

DZ/ElNA STATYSTYKA 

• 

1I,It.ń"n n_rio 00 uoia 17 do Ig maj.: 
W pordl kalellckleJ l, • mi.uowicie: A .. 1oai 

.HlJ'ki6wic~ , L,goWJk. 
W ,arafiI l. a milLDowicie: Aaplł. 

W.ik.rt • 
iłar!lZ&k ... ycłJ -
boarll 00 d.i. 17 do U , .. ja: 
Kalolicy, d.ioci do lot 15·tu .marło 16, .. IoJ 

Hubie chłopców 1, dzi8weqt a; cJorosłrch 6, w ~j 
Hubie moicalm ~, kobiet S, a nu&.Oowicie: 
Antoni Waj. lat 65, ADdrzej O.jd.ińoki, l.t 6~, 
ADtonina Kwi.tkowtka, l.t 29, M.gdal.n. Krejbieh, 
lat '9, M.ry. Hutteng.r. l.t 40. 

E .. &IJtltIlcy: d.iecl do l_t 16-10 lmarlo O, ... IoJ 
lie.bie obIopllÓw S, d.iowcqt 5; ,loroJlyeh t. w Ioj 

caW. ""-1&0 -. k:Qoie~ 2,. mia1łoW'icie: 
Dno no'ID_ J.cbm_no, l.t 19, K.rolina GiDttr, 

lat 4S. 
SIa" .. u •• I: .l.i""i do lu 16-la ... arło-, w ttj 

lie.tie chłopców -. d.i~wo .. t-; dorotJlych S. w tej 
liOr.t..l0 nt~ias1&n 2, k4lJie~ l,. mianowic.ie: 
Mi",n Mortk. DroD, l.t 48, Sur. Dad_rÓlka, 
l.t 74, na.id lua.lowicz, lat H. 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel HambnrslU. Cuhn • Luhli ... Pr1· 

win. D-t" rd)ea:ow .. hiltteru. Chmielnik., łf. Pil· 
lorma. z K.mieJica.l'udobki", .. , L. t!'W,enohD & 

Srua'Ólka, 'Vi.eolahl & Kaftlteńca· Potlobki ł L. 
K'II"_ik • &rdro",w., K. Au • /CntD .. Kao l 
• Blat gillto\c:u. llioho I & kta, n...r.c & ... ~ 0-
wogrodu, luaelallbar z Ser.k,Q, Cna.ck. I Bet
d)cwwa. 

Hotel Victoria. a UlIron". & P.rył&, R. 
Altm_no z MOIkw1, IL JnDer • l~o Klhna 
• Bial,. J. Spealó a AlAcyi, & W ..... • 
Wf, L. ~ił!radski • KalLi&&. 
• 'Varnaw)'. 

Holel Jlaulearel. J. U niUl I T raaia 
Sch .. u • SOIno .. ie, 1'. nou • PU)U, •. I\oak 
boiuik • O l .. , 

~~ 

Dr. Maj 
dawDiej od 19 waja, W lulLL 
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OGŁOSZENIA. 
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LECZNICA PRYWATNA 
p .. ,jmaj. w r.e.nl •• choroba",; k .. bleł, •• 1'411".0_11 weDeI'7IlZDe .. l. Golz;·1 Pr&IJo·ia : .. eh"I'''' 
..... 1 koblece .. 1 ",I 1- I' ... ".; li cbol'ob •• 1 .,"'dlauO_1, WełłOI'7C!Z'U!ml , .. oO"opICI ... 
wellll od 1- 6 po ""ladnia. 8TAt.E t.ÓZKA. 

"1Jllca PIOTRKOW8".~ dom Bozeoa. a piętro. ..r Dr. M.18IE'VICZ. ------------------
OB1>IIBJlEHIE. 

CYAe60llA llpHCTaBl> C'LtaAa Mil' Poszukuję 
pOUIU'L Cy,ll,elt l·ro ll8TpoKOSCKaro UCZNIA 

.. OKpyra HI'BOTiK CyWIIHCKiA .H· 
Droga żelazna W letnim teatrze 8ellina. 

10 ... ,.,.two artyt!6w wokalno· dum,t. . . 
poci dyr.kcn TClILCTOyllll\lA Ul. r. JIOAGIf U'L "'0- do mego kautoru 110 czynnoścI blu·\ 
" 10111 N. 1427, 06'LIIII.lU8n 'łTO II row ch 

WARSZAWSKO-TERESPOLSKA 
JULI,\N,\ GR,'BINSKIEGO. Maił cero ]887 rO,ll.a e .. 10 'laCOB" r· j . 

}'Tpa B'I> rep. J[OABH, 1110 ",Ollt Ho. I N.tan Zylberszta o. 
W aohot~, dnia III maja ]887 r. KO.llaa illTapKa 00,11," N. 1437 6y. KonstantynowakIl dom Der)'ngo. 

aron 
• Aen upoAaBaThclI ABHlKBKoe Hlly- 63/:- -l 

lI\eCT80 npH08A.I8.a1l1OO Keasepho 
MSXa.lOBUqy S8K,IIIOqalOII\ceCII B1> 

1I0pOBal1>, 1I06WHqll B B0311 H o~1I· 

Operetka w 3 nktacb, podług po- o~ouoe 106.py6 .. Bil Y.l.OB.1IeTBHpe· , 
wieści M. Joksya. M,,,,,ka J. HLO opeTeoslH BaAL6HOI>I CnOTO· O 

Wielki wybór 
• 

Strouna. e.l8BeKoH. 
OUBOh H OqtBKY 1Ip6,11.aBaellllX'I> . lk Upe.l.KeTOB'J. KO:llUO paell8TpHII8TL a uczycIe a y CY;J.oÓRaro npBCTaBa B B'I> )l;ellh naj.modniejszych deseni, po 

posiadaj'lco j~zyki l muzlk~, UpO.l.aZH BR KlIOT'II ouol. nllclt przystępnych. 
prftgllie sie urnidcić tu w Aupt~1l 30 ,lI;K" 1887 r.. od 15 kop. za rolkę 
mieście lub na wsi. CY.le6olol11 llpBC'1'88'f" CyruHBCIIlA. poleca 

Oferty składać w redakcyi Dzien· 999-1- 1 Skład główny papieru 
niks pod lit. Z, 640-3·1 OB'hHBJIEHIE. ... -ehla §aCM'a ev ... e6HbllI llpllCT3B'I> C'IollsA3 .&JV 

że z duiem 1 (13) maja r. b. wprowadzoną zo
w wy nanie nowa taryfa. specyalna na przewóz wyro
rękodzielnjczych i tkackich ze stacyj dróg Warazaw

do stacyj drogi żelaznej Charkowsko - Mikołajew
, oraz iż jednocześnie traci moc obowiązującą taryfa na 

tych samych towarów i w tej samej komunikacyi, 
istniała od dnia 15 (27) lutego 1887 roku • 

966-1-1 

Bpe~flRIILlK KO~lTen. 06 weeTB' 
BaaHllUarO BeDollolłieolll DpHl\aWIROB'J. r. JIo:\al 

ullfleT'L AooeCTH 1.0 cu1l,ll.floiJl, '1'1'0 rotllOAB, JJOAuKClLBwie 
B Boyellllowio "'0 CHXo lIOpl. yuUTOTL e1.OOOOp8MeOll&rO 

Koryn oOIolA ynuTIlTh ceroAoll, 810 Cy660ry lIu , (2t) aUft 
on. 1-:1 'I&eOB'lt lO 001PJ11 B10 KOll\eprSO.ll1o ~.lI1l r. tereJ", 3;l oo.ly· 

BXOAnHro 611l1eTa na ollllllll\ee OOrO)(Hlf COCl'OlłTbeJl nep80e 
06Iqee Co6paoie ueooB'L 06I1\OOT8I. 

B f k 
MUpOul>ln Cp,eA ]·ro lleTp6I1OO' w ŁODZI. ona rancus a curo O"pyra. O. A B11.10ycoB'h, m-6 I IIrovlsoriselle Comlte des GegeasflLtlgflB IJDtflfSUUzlln~· 

, lIu'e.u.cTuylOlI\llI B1> r. JIoA8H, uo Verfllns der Oanłlels·Cemmls der StUl LHz 
świcio przybyła z Paryb, umiej,. y.luqll Kuenool\ N. 1427 Ba OCBO· WIELKI biermit offontlicb b.kanot, dali diejenigen Rerren decluirten 
co szyć i praktyczna, jest zaru do saUlU 1080 CT. YeT. rpa ZA. Cp:onp, , die \JI. jetzt die von ibnea treffende Einacureibesebilbr 
uo.,ie~z~z~nia. W~adoOlo'ć w !edak. 06uuueTo 'ITO 11 Mu oero 1887 wybór kapel nieut entrichtet uaban, dles keate Soaubead 41ea 9 (21) X.I fOl 
ClI mmeJszego pIsma. I'o ... a 8'1> 10 QaCOB1> y1'pR, no AOK~ Ukr uek.Utas la CODeertsule des lIerra VeStI, gegen Empfang 

6(1g-1-1 nOA'L N. 272 00 yJlUI\t l{creuua· w " .. j6wi.,bzycu faMonach, '!JezUglichen Eiutrittsbrten ~ur beutigen Geoeralv8namHllung 
Roll 6Yl\eT1> IlpoH3ueAeO:l oy(\.1Hq. o.tatnlej Illody przybrallych j ]lo na· ,bun konIlen. 9lil:-1 

Ktoby znał osoby g/ucbe, cierpi"c8 liBII UpOA81E1I AUH.Bllaro 811Y1I\0· der przystepnycb cenJ\cb. 
nil u~zy, i sł .. bo 811 .. "ce, lub po, cTua, UpltJl3,l1;.lC1II8lqaro Mopunr }lIgazy II .ód 
siadał adresy tycbte, raczy nadsełać Mepqy, COCTOlIlI\lLrO M3'L ~RCTpy- B. Jłiider JJTod.l,'. 1-6'''owa --ary-le-II 

takowe do KeOTOn'L ,lI;Jlą upBrO'r<>BJleUIII UO)l' . ' ... C;v ~, --

!' t J KRAJEWS"'IBGO TlIlKCK'L oq'hnellHaro )lU TOprOB'I> uhclI. Zlelolla Nr. pracy zdołano ~preperować. Niemylna ta woda, któ· Jen a erze90 A B1> 105 py6. 40 KOli. ____________ wywiera prawdziwie zadziwiajllce .kutki, przoduje od wszelkich do-
W .)Jodzl ODOCh O~t.Blly B ClKoe 1lp6)!a' Ity,~bC:zaa 'rodków upiekazaj"cycu twarzl i r"kj czyni .k6rO delikatn, 

za co otrzyma stosowne wlnsgro · BI8Koe KKYlI\eOTDo 1010.00 pacKo· ~ Zag'lnął N 179 elast1czo" przymioty, które stanowi, pierw.ze warunki pi,knej płci, 
(\Zenie 198-1-1 'r~Tb B1> ... eBb upo ..... If. .,... , • nadaj" naturain, barw~, czerstw, i Iwieź, cero, n.koniec broni 

r. JIo ... ar., MllII li "'01 1887 r. od dorożki, wczesDych ZDlIlr&zczków. - Wygladza. wszelkie zmaruczki na twa-

Ó 
CYAe6uIoIIl llpIfCTaU'L, BlI.loyeoll'L. • I Inaki po ospie, cZlni twarz o wiele młodu" gubi lupelllie pia-Poszukuje AGENT W 696-1-1 Znalazca ~dda~ go zechce w hl plamki i znamiona, od nilj znikBj, krosteczki i czerwony kolor 

na Ł6dt i okolice OB'1ITaJIE HiE. ne p. policmaJstra. 647 -l usuwa td inne cuoroby 8kóry. Przy ci4glelll utyciu cera na 
Jeny KII!JEWSKI, Łódź. CYAe(\ol>lll llpUCT:tB'L lleTp6KOB- pozostaje pi~kn, i czentwlI, nawet do p6tnej ltarości.-Cella 

676-1-1 CKRro OKpy.oaro eYAa PH'lapA'L Z b' t rs. l kop. 36. Motna dostać tylko w .ptlcyalnej Perfumeryi 
---------___ By,ll;lIeooq'L, na ocnoo8nio 1030 OT. gu lono oaszpor \V. Knłakow8klelfo. Nowy.Rynek nr 3, w Łodzi. 
ZAKł,AD FOTOGRAFICZNY YOT. rpHlI. CY,ll.. olhuB.lIlen, qTO wydauy & IIlllinl 13lluice na i 466-]-6 

E. Stumana 
116 Man 1887 rO)l,R, O'L 10 'iaCOB'I> Łucyi Cechowicz, Zllulazca zecuco ' 
y'rpa 6y,ll.eT'L Upo,ll.RB:11'LCU )\80110' go złotyć w IllRgi~traciG /ó,bkilll. 
10100 BIlYlI\eCTBO IlpHIIS,II.Jle.amce 587 -1-1 

przlloleslony zostajfl Z dniem 
lipca r. b .. 

cl>po ... puxy Bn1'Kaoy O'L ooc. ROBe ------------
f BaLyTIl, eOCT0811\ee DS" Ke60.llo 

BOJOB'L, KOpOBY o .tomaAH oqflueo: Zgubiono paszport 
H~e ~.111l TOprOBTt B'L 124 py(\. 60 II. wydany przez wójta gllliny 

do domu W -go Jeziorakiego 
vis· ,), via domu Błnwcta. 

432-ao-7 

10p. JloA8L, 6 Uu 1887 r. rady na iOliV 'Walentego 
Cp;e6owll llpocTaB'J., BYAkeBHu' ,go 118{;-1 

643-1-1 
-_._- •• - -- . -- - _ .• - - - -.- -. - . - _. . - _ •. -'-1:- _. -," -. -' _. 

, . 

"'e".I .. 

Be"1iA •• (- -) 
" "... (J8SIl/,,> 

lODa nien •• miasta bank. 

dł. Ic. 
kr, ter 
dl t..r 
kro "r 
dł. ur, k,. ter. 
dl Ic 
kr ter 
dl t.r 
kr \er 
dl ter. 

I d 
2 ci , 
~ d, 
8 m. , .. , 

10 d. 
10 d, 
I d 
I d, 
Sd. 

nor, 
mr, 

100 h.r. 
100 mr. 

• 4 
16,17'1 • - 16 ' l~l/, 10 6 64 90 87'/, 

t1" tf 7t 
Londyn • • • • • • 

" " • • • • • • 
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Tytonie Erzerum mocne i 'rednie od rs. 1 do U rI. 
za fuut, poleca 

FABRYKA TABAOZNA 
W. G. P ATKANOW A 

w St. Peter8borl(lI. 486-6-1 

Tabela wygranych : 
w pierwlzym dniu ciągnienia tv kluy 148 loteryi kluyolDej 

Doi. U maja 1887 roku. 
Nr. wygr. rI. 1\r. w)'8r. n. Nr, wlgr. n. 
«711 300 8680 300 \6089 t,OOO 
6430 30f 106711 1,000 161173 300 
81116 390 14596 tO,OOO 161139 300 

Po n. 90 wYlrrały IW ,N. 

Nr. wygr. n. 
17395 300 
IlLMO 300 
lI3338 300 

lIł211!19T 16U4 110844/ 11100 1 19121 1146 '7118614/191491 wn~ 19.,7 6010 VS6~ !0438 1110 au, 11560 18164 19~U :1'1"3 
1133 6463 9862 llUlI ISO~ USIV llI:l27 18a09 :10989 

'1~89i lllIJ?1 Po r., '6 N.N. 
'I 1168,1 lei 
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