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r:I!. fi fll.':y 25'1., za 6 U"J i wi'ilcej 
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Nekrologi: za k&gdy wiersz 10 kop. 
Reklltmy: Z& Icaf:dy .... ierlz I Ił kop. 
Słał. 3 wiefBzo'll"e ogtoBzenill. a<lrego. 

we po ro. 2 miegi~o"nie. 
Od nllleźnośc) prllewyżslI!l.jljcych 10 r •• 

uatllpatwo dodatkowe ogólne 50/ .. 
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Dlugośc dma godl\.B mlU. 7 Przybyło dnia. gudzin () niinut 27. 
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OgL.08zenia przyjmowane aq,: Vf A<lminiskacyi "Hr;ieiJ:nika" 
oraf: VI' BIurach OglosEeń Rajohmaua i Frendlera ,rv WarsEilwie 
i w Lodzi. 

. Adres telegratiezuy: 
E:UŁ.e...X::OvvSE:J:~ ŁÓDŹ. 

... A4 *Re 
Rękupisy ull.deslane bez z!l.Str.:etenia. nie bIJdJ} zwracane, 

pośredIiictw7:
s

aś dotyclcz:~mych agentów papi:~m międzynarodowym. W operac)'i tej wi_Mwe potrzeby. P8ze=;;:;;wa. podrożała ~ 
Łódź, W styczniu'," .. b. cel.nych ma być zupełnie usunięte. Mo- dzi giefda najlepszy dowód, że potrzeba pomiesz~ kop., inne g.\tuuk; byly zaniedbane. Ceny żyta nie 

J §l • -,.. t k I skIewscy fabrvkanci wn.ieśli wskutek tego czenia kapitałów jest teraz nadzwyczaj wielkiJI, bo ulegŁy żadnej zmi'luie. PlaBOno za: pszenice wy-
.. e l Y',. zeszfJ1U' .ar y li e naszym nazwa- t d J • • k b pot\lżna grupa finansowa,' która podjęła ,sie prze- borOWI! 5.85-6.3Cl, bialI! ó.4.0-5.85, pstrli i do· 

hsmy .h$Jtopad .1laJgQrszym miesiącem dla pe y?ye o pp. ml111strów s -ar u i ko- prowadzenia _t.akowej, nie uczynitaby tego kroku, br:j) 5-ć.25, ordynaryjnI! 4.50:-4.80; żyto wybo-
n~6zych przemysłówców, . to. jako drugiego lIiumkacyj, prosząc o niedopuszczenie bez zupeInej pewności powodzenia. Rówuocześnie rowe 3.75-4.15, średnie 3.50-3.75; jęczmi3ń wy-

d b t k '· zmonopoli.zowania ze s. trat" dla kraJ·owego obiegają, pogŁoski o zamierzonych konwersyach iu· borowy 4.20-435, średni 3;50-3.75, ordynaryjny 
nle.g? ne~o,. ra a ws. azac mUSImy gru- . .." h . k 't h S 'l . . l' 3 3 O . 
d 

' kt- ó1 .handlu i prZ61ilysłu operacyi oclania a nrc pozyCZ'l pans wowyc. zczego llleJ apor zle- -.3; OWIes 2.f>O-3.15; grykil 3.60.-4; groch 
zlen, _ 'OlY. szcze.g mew,rokuu .. płynjonym . wa się giełda konwersyi rosyjskich pożyczek funto· palny 6--7, 'joukrowy 7.50 -9, fasol\} 9-10, kaSZl! 

odznaczał RJ~ wlelką ospałośClą, .. Swięta przeCIwnie o dozwolenie pod tym względem wych, ~d.y.ż !;l.om. ~~o różnic P?litycznych i finaus?·ljaglaną, 1-1.40; olej rzepakowy do 4,50, lniany do 
katolickie, ·jakQteżblizkość świąt 'według, w~ll:'ej. konkurencyi, jak dotychczas miało wy ch, Jakle Istlllec mogą, pOml\}·ązy obydwoma pan.· 5, koniczyn .. czer\vonlb 25-35, biat~ 35-45.-
8tar~gO kalendarza paraliżowały rurh handlo- mIeJsce.' st,!ami, .wydaje s.i\} nie~aturalnem,~e Rosya opla- O ~ (} ~ i t a. Z powodu szczuplych dowozó\V, wzmo-

t b t .. , Prośba ta poparta J. est słusznemi dowo. cll;c musl.o~l B'lV01ch po"-yczek, 5% w?:,:czas'n gdy o cmly. slll ceny; płacono 2G9 za garniec, c~yli 827 1 

wy l nawepo 'Y .. ;W mIeŚCIe naszem kup- d . WIele mmeJBza Szwecya moze przeJSll do ;)'/2 Ofo. za WIadro. 'W Hamburga cenyapa.dły o l m.·
CÓ1l' .21; OharkQwa:llle zdołał zetrzeć z fi- am1 i argumentacyą i żałujemy niezmier:- :r~kże konwersya renty włoskiej, o której mówiono C n k i e r. W Gdańsku ceny mlic~ki: krystalicznej 
zyQnoniii. Łodzi. pewnej ospałości. Wiele nie, że bl;ak miejsca nie pozwala nam JUZ .w, rokuprzeszlrm , zdaje si\') hyó blizką, wyko- nie przewyższają, 16m. 251fen. a w dniach osta
do tego przycżyniała si~i niestała, słotna' jej na. tern miejscu powtórzyć choć w stre- nama; .projekt odnośny opracował i przedstawil tnich nie nadsyłano nawet ża<lnych ialfdań, nie u-

. k'·. d k szczemu. rzą,dow~ wloskiemu z~owu p. SOUbeYI·a~~ Wlaści- Bkutec~niano wigc wigkszJ'ch ~ranzakć.yj M w.YW?z. 
ZIma, t<!ra JUŻ o ilku lat nie może jakoś N. f..b k .. ... l' d . we papI~ry s"[!ekulac)"Jne IV tygodnm ubIBgtym by- Zlecellla z Ceiarstwa takze me były zbyt Wielkie. 
zdobJ;ćSI~ .na obdarowanie uas stałym mro-. "aSI a ry anCI, ocel~IllJ ąc cr: ~ on~o-. ly w ,01;lO.lnośCl za~iedbane a kurs:, ich. nie nległy Tutaj ceny mą,czki trzymały sil: na wysokości 15 5/ 6 

zem 1 UCZCIWą sann~, wskutek czego mało słosc faktu tego, podalI' do wyzeJ wymIe- znac.zlll!lJSZYlll zIT\lanom. Akcye :kredytowe zyska- -16 zł. Podwyzk~ cen rafinady o 2'j'J.kop., 
pr~yjetdź~ drobnych kupców. z prowincyi, nionych panów ministrów petycye, w ktÓ.! ly mesP,~!na4 Di., .u(_fziały d)"skontów?-komandyto. wzmiall~~wan~ w sl?rawozdall.lll.poprzedniem; .. prze
ktorych lIczba okazała nadaJe miastu ,w1·el- rych nie motywując prośby przyłączają we za~onczj"ly tydzlen. kurs.eD;!.. prawIe tak,lm. sa· prowad:lły wszystkIe f~brykIl domykomIS0\Ye; 

. d' d· 1- Ó ' k' k' h mym Jak przed ośmm dmaml. WyszczegolnlOne aprzedaz Jednak była meznaczną,.Plaaono za mar-
ki pozór ruchliwości. Slę o z amaprzemysf.owc w mos lews lC . na wstępie czynniki wywolaly jednak energiczn~ ki polskie, jak Hermanów i Oryszew, . po .. 2.85, za, 

Nie należy zapominać,' że z dniem 1 zwyżklj na targu rent. Szczególniej pożyczki rosyj- inne 2.7"71
/2-2.82'/2; za marki ruskie czyli grubo-

B~ie .były prz.edmioten: nad::wycżaj \yieikich obro- krystaliczne, Jak loyszkowice,po 2.87'{2,·za • inne 
stycznia cięstokr~ć, zmieniają si~ceny na SPRAWOZDANIA TARGOWE. t~w 1 kursy I.ch podmosły SIl) znaCZllle. Takze pa- 2.80; za kostkI 2.8U; za mlbCzk\} faryn\') 2.37'12-'-' 
towary"":-wskutek czego· kupcy trzymają się plerów włoskICh n~e nabywano juź dawno z tak 2.40. Za krysztal na wywó" 'nie można osią,O"ną,ć 
na stariowisku ·wyczekującem :i .znaczniej- wielkie m .ożyw.ieniem; zyskały one 1/2 Ofo· Kurs wi\!cej nad 2.40 z"- kamień.; 24ro-funtowy. -:-B y-
szych.zapasów· przed Nowym rokie·nl nI·e .Giełda ·berlińska. Sprllwozdanie t:godniowe (do renty zlotej węgierskiej podniósł.się 0'/,0[.. '. dla stepowego opasowego, wra: z'poleszukami;' 

<lma 16 stycznia). Rynek pieniężny, który w la- ł'Vefua K.r ó'l e ~j.8 c,J2. s~y.czńia Na targ dost~wiono w ci:j)gu dwó(Jh ubiegłych tygodni na 
robią; nie chcllcryiykowac na wypadek ob· tach ostatnich tak stanowpzy wpl:yw wywierał na tuteJszy' dowozą, w mewIelkIeJ 110SCl wetoll brudną" tal"gl czwartkowe na Pradze ogółem 3,600 Bztuk. 
niźki cen. ,w· 'ubiegłym grudniu .wyczeki- gie~?ę, jest i tera~, podstaWI! ożywionego ruchn. nabywaną, po cenach niezmienionyćh4G-45-50- W tygodmu pierwszym doatawa była mniej licznl,i 
wanie : •• to: było. niezupelnie . uzasadnione, Zmzkowa sklonnosc stopy procentówej, trwajq,ca 54 m. za .106 (t. wagi cb\'I'ej., . a popyt <losyć znaczny; ceny podniosły Sli) nieco; . 

gd,Yź f'abrykiwyrobów ba· "'e"'nl·any·ch· ut,I'ZY- od hIat kilku, wyst\lpuje coraz silniej. Nawot w la· ,!,arga warsz.awslcie; Spraviozdanie tygodniowe (do placono 90-112 ruhli za sztukę· W tygodniu drn
"ł.r tac najwi(;kszej. obfitości pieni\}dzy nie wystiJIpita dUla 9 styczma). W e In a. W t.ygodniu nbiegłym gim płaeono tylko 86-112 rubli. - S k ó r y, . Za 

mały. ceny grudniowe, wyroby wełniane jeszcze nigdypo<laż tak nadzwyczajna, jak w cza- sprzedano na tal'gn tutejszym zaledwie kilkanaście skóry surowe płacono w tygodnia ubieglynil4.i p~l 
także ,żmian_ienie podległy; nastąpiła tyl- sach ostatnich. Wiadomo, że nawet podczas ragu· c~nt?~rów w.elny.grubej do Ozorkowa, po cenie ~0!8 rub:i, w tygodniu ostatnim tylko 14 ao l~ 
ko obniżka ni któr ch t y' 'y lacyi grudniowej, kudno było umieścić pienil}dze mZklej, pomewaz wełna była. źle przyrzą,dzon:j). l pol za sztuk'ij; ponie\vaż popytzmalal troch\} l 

e y ma erya1.ow pOi.· z korzyści§, chociaż zwykle w tyniczasierynek Wełna rosyjska, szczególniej mojka, w którą, fabry- skóry były 'mniejsze i lżejsze. Skór ciel\')cych pro-
węłnianych.,·.,· . . pieni\}żnybywa najbardziej ścieśniony. Wcześniej kan ci zaopatruj18 sil) przeważnie,spadła bal'dzo w wincyonalnych. niema na targu; za warszawskie nie-

- Pomimo jeilnak. słabego~zbjtu, fabryki niż w innych latach, bo już w <lstatnich dniach cenie: za gatunek najlepszy pla.cą, obecnie rs. 28 za którzy garbarze ofiarują zapar\} rs. 3.30, rzeźnicy 
l ·1' . t·' . t grudnia; rożpocz~ly się na targu rent O!ITomne pud, czyli 6"':"8 rs. mniej niz w roku przesz.tym. zaś żą,dają, rs. 4.50. Ruch wogóle maIl'. Kupców' 

nasze.pracowa. y pl Ule, przygo OWllJąC o- wkłady kapitałów, które trw'aj,~ bez przerwy dotej Wobec tego welna polska.jest w zaniedbaniu a za- z Hosyi niema, co przypisują, po cZ~Rci złemu sta
wary na cuę.śl-chodzącyse:zon letni. ' pory. Nic dziwnego, że w warunkach .. takich WZrB- pasy jej powiększaj18 si .. wszl)dzie. W tygodnia u- nowi dróg w Cesarstwie .. Koniec roku nie bardzo 
',"Vypląty:\sz1:y dobrze i oznacznif'jszych ata ochota do konwersyj. Do nieda.wna Jeszcze po- bieglym jeden z posiadaczy w)'słal: z Warszawy do był pomyślnym dla przemysłu garbarskiego . .....:. 

upadlościa. ch z Oesirstwaslychać' nie było, przesta\vauo,na 4°1o •. zdaj~ się jednak,. że' i taka TO;Jlaszqwa J~O p .. wełny. polskiej grl1:bej na spree- Łój. Geny trzymaj~ si\} mocno, żlł'laj18 4.óO. 
wysokpśó stopy procentowej nie wytrzyma ,dlużej daz..W m16SIą,cu od dnIa 13 grn<lnIa 1885 do 13 

W Wai'szawie . tylko zawhisiłó wypłaty kilka ćillżaru spadają,cej coraz bardziej wa.rtości. pienię· stvcziiia1886 na targuwarszawskhn przybyto 1,443 
firm, co· i w początku bie?i}cego. miesiąca dzy. PożyczKa 31/, o/u .pruska osiq,gn\lla już prawie p.34 J., nbjlo 1,467 p. 14 f;, pozostało przy końcu 
nie ustało.' '.. ,' .. :,'. .• kurs pari, obecnie zaś Szwecya. zamierza· podobno ~2,084 p; 25 f., czyli .\"ięce} ·niż przed rokiem o· 

'. przejść do typu 31/2 Ofo pożyc7,ck., Na tydzień bie- 5,458 p; 33 f. Kilkaset centnarów sprzedanej wel-
wr.J:'oma~zpwiezbyt. 'na towary s1ikieu~ żę;cy przypadli. właśnie przeprowadzenie 31/ 2 °/0 po- ny polskiej zRStąpity świeże do.wozy z prowincyi, 

nicze'byldobl~y 'j podobno dotj'chczas.·· su- życzki szwedzkiej, przeznaczouej wzIiacznej części tak, że zapas nie zmniejszył sil) wcale. Trudne 
kiennicy Jl!.ają, .. dosyć opstalunkÓw.' '. ' doskońwertowania pożyczki <lawniejszej 4'/2 pro- warunki, w jakich znajdują, Bi\} ziemianie na pro-
. Sii' .... . . . . centowej.' Szwedzki kredyt państwowy, jakwiado· wincyi, wstrzyntnj18 spekulantów od zawierania 
- ery, nasz:e.' przemysłowe . były, wosta- mo, jest dosktUlały,.finanse kraju są, w dobrym sta- kontraktów, gdyż pomimo rzetelności wielu zie

tnich czasach :L~ jeszcze. zaniepokojone nie" zarziJId cieszy si~ jaknajlepszą, opinią,. W ko- mian, cż\}ściej ni" zwykle wydarzyć się teraz może, 
mocnonowemkprzepisami celnemi, według lach finansowych powstało jeduak pewne zdzi~i.e-. że towar zadat.k0'Yany nie dojdzie do riJIk speku
których;, prawo. ocleuiatowarów importo- nie, g<ly dowiedziano się, że Szwecya sillga już po lanća,.ponieważ sprzedano go jeszcze przed strzyżą, 

pożyczkld 31/2 procentow~l" gdyż !pożyczki państwo- świgtojańską" na pokrycie dŁugów skarbowych lub 
wJinych. Z ,zagranicy ma służyć. wyłq,cznie we szwedzkie, chociażpublicznośó pienillzna naby. prywatnych. - Zb o ż a dowieziono bardzomala, 
tylko drogom żelaznym lub ich agentom, wa je zawsze z .upodobaniem, nie są, dotychczas z powodu zlych dróg. Pol;:rywano tJ'lko miejsco. , 

GO
' l\. TT A nie inny, . wówczas zyezę wam przez cały stwie PoIskiem za eudzozielIicó~ poczytane 

Z TY . D.l..~..Lti. rok - takiego zbytu towarów, o jakim być nie niogą" skoro projektuje ulgi dla 
-u:r.- wspominacie w ostatniej waszej korespon-' ustalenia ich byt,ua projektuje takowe na 

C.:ytelnićtwo w'Tvmaszowie; kilka uwag i kilkadencyi, wdos!"ownem brzmieniu do dwóch podstawie praw przyrodzonych, to bardzo 
zapytań:-Prowadzenie księ,g handlowych.-Co mó- dzienni.k~w wysłanej, Dla większego je- jest ,natilralnem, że dobry R08yanin, wobec 
wi 'RoayaniDj'eo: mó\viplln Szaparow, jakie l'itlbd dna, k upewnienia," prosz~ ,was, chciejcie ducha tychże samych praw, p~pelnilby 
różnice i ,wniQskl.-'-Prasa· warszawska wobec nowe- d· . k d· , . lk·· . II' " d b h· ~ go roku.,NowJrok wobee. prasy lódzkiej.~Pole. mi' omeść, Ja urzq, zoną Jest u was straz WIe ą meSpraWIe( lWOSC, g y Y c Cla1. roz-
mika w kwestyi~ydowskiej. 7" Uwagi, których nie ogniowa? w jakim . języku prowadzicie wój dobrobytu . mieszkańców Królestwa, 
narzucamnikomu.-O teatrach.--Coś· bez sensu.- książki handlowe? jakie macie szyldy i czy stanowiącY9h haró~ w państwie, tamować, 
Towarzystwo opieki nad zwierz!)fami-Konocrt.- kwitnl!l u was ,,"ogóle rozmaite inne grze- co nastąpi6by muslało, gdyby w prowadze· 

Inauguracya. karnawału. chy,zaktóre, słusznie po części, gromi w niu ksiąg, korespondencyj i t. p. nie chciał 
Wielkiem' jest zadowolenie moje zkie- I,Dniewniku Warszawskim" fabrykantów uwzględnić wolnościwyborll języka pol

rńnku,w jakim' rozwija się czytelnictwo łódzkich Rosyanin? skiego. Owszem, mnie się widzi,że dobry 
W Tómaszowie. ' Pomimo przeważnej liczby 00 do ksiąg handlowych, zaprowadzono l'OS!fi:tnill., kuchając swój język, . pojmuje tę 
mieszkańców 'pochodzenia niemieckiego, To- u nas takowe w niektórych doma(!h po pol- miłość u polaka, . szanuje ją, ~ że starać 
maszów imiknąlwidoczuie usiłowań - krze- sku 1 są,dzim, że R08yani!l przeciwko zmia- się i wpływać powiuien w miarę możności 
wicieli germanizmu; daje się to najlepiej nie 'tej nie zechce protestować. Słu8znem swej, aby językowi polskiemu zachowane 
zauważyć ze stosunku, w jakIm rozwija się jest jego oburzenie przeciwko urządzaniu były przynależne mu pra'Ya. \Vszak to 
tam czytelnictwo pism polskich a niemiec- sili} na sposób cudzoziemski, alez przecie jest pierwszym warunkiem . polityki' poje. 
kich: na 296 -egzemplarzy rozmaitych cza- język polski jako cudzoziemski uważanym dnawczej. 
Bopism, czytaj/jj tam niemieckich 88a pol- być nie Dloze. Pan . Szarapow, który na Słusznie sądzi R08!fdnin; że niepodobna 
skich 2081 '. ,'.. . ". wiele rzeczy zapatruje się bardzo prakty- chyba postanowić, aby dla członków władz 

Fakt ten zasługuje na coś· ··więcej, niż cznie, wyraża się w następUJących, sł()wach obowiązkową; była znajomość języka nie
na krótkI! wzmiankę dziennikarską, . zdaje w projekcie swoim '"Przeciwko napływowi mieckiego. I ja jestem tego samego zda
si~ bowiem wskazywa:ć, że' tamtejsza inte- obcego llrzemysłu," mówiąc o ulgach dla nia, zdaje się nawet, ze i IILodzer Zei· 
]igencyanaplywowa, ośiadłszy raź w kraju, polaków, poddanych państw ościennych: tung" jest tego ,żdauia, gdy w Nr. 5 z 1'. 

stara sięzzyĆ' z nim duchowo, ~ że na "Wyjątek ten jest nieodzownym ze wzglę- b. zwraca uwagę przemysłowców na po
obó),liązki obywatelskie nie zapatruje się du, że mnóstwo dóbr ziemskich należy do trzeb§ Upoó~;l!dkowaniaz nowym rokiem 
jedynie zestroIłY utylitarnej,.~· źe .nie starych !od?w szlache?ki~h, które ,po~iada: ksiąghaIldlowycb, na wypf\.dek wydarzyć 
chce pozostać obcą potrzebom robyczaJom ły Le Zl?m~e w GalIcYl, P?znaUskIem.l się mogącej konieczności przedstawienia ich 
krajówym, dla poznania których nieodzo- KrólestWIe Jeszcze przed. rozbIOrem Polsk.l. w slfldzie. Jesteśmy tu w Łodzi wszyscy 
wnew: jest przyswojenie sobie krajowego Rodziny oSladł~ na posladnychprzez me jednego zdania i spodziewamy się, że Ro
j,ę~ka. Fakt pow'yższydowodzi następnie, !liem.ia~h, przYJęły. następnie P?d~ańs~w? s!fr!llin będzie po naszej stl"onie. 
zebga pl'zestrzegaczy eines stl'cng deulschen rOSYJskie, austryackIe lub pruskIe l w SC1- Z nowym rokiem zmieniło sili) wiele !'ze
chai'akters, która pozwala sobie. niekiedy slel:1 sło~a znacze.niu za cudzoziemc?w .w czy. Prasa nasza zamknęła bila:ns zeszło
wyhrykówprzekracżaji!cych gramce' zdro- Krolestw16 PolskIem: poczytane' hyc me roczny' bardzo poważnie. Były biadania, 
wego rozs~dku... Iiczyw Tomasz?wie mogtj,." .• .. . . słuszne zrtsztą, lecz obok nich rachunek 
niewielu przedstawicieli. Poczciwe miasto! Słowa powyzsze powIllmby najprzód pll- prowadzony trzeźwo, spokojnie. Ze swej 
Nieraz już miałem sposobność wyrazić się nie rozwaźać inicyatorowie rugowania po- strony; prasa dafa uinóstwo obiecanek pre
o niempl'zychylnie,cieszę się też, - że do- la~ów, pod.danych . rosyjskich, z Poznań· numeratorom a pierwsze numery tegorocz
starczyło mi nowego argUIpentu na uspra- sk;ego. WIelka z~Jste .przepaść leży po- ne wielu wydawnictw odznaczają: się godną; 
wied1iwieniemoich sympatyj. . mIędzy zapatry~all1em. ~lę p • .szarapowa a uznania starannościl1. . 

Tomaszowianie! jeż-eli nieblądzę w spo- praktykIli pruskIch męzow stanu. Skoro zaś Prasa łódzka policzyłaswych aboneritów. 
sobie komentowania czytelnictwa u was, - pa?; Szara~m~ przyznaj:, .ź~ rodziny J?ol- Z obliczenia tego dowiedzia.lem się: co do 
jeżeli rz-eczywiście taki jest stan rzeczy a akla z GalICyl l Poznausklego! w Krole- "Tageblattu", - że liczba abonentów jego 

PRZEMY-SIr I HANDEL.--~. 

Loterya. Ministerynm skarbu .zeżw6liIo 
na dalsze istnienie loteryiklasycznejw 
Królestwie, jak podająd.zienniki· rosyjskie • 

Wynalazki. ._ Departamerit handlu i ręko
dzie~ ogłasza, iż otrzyma! prośby o. udzie.; 
lenie przywil~jów ua. następne wynalazki; 
l) usunięcie nieprzyjemnego zapachu i sma
ku z cukru buraczanego; 2) udoskonalenia 
w aparatach do obróbki przędzy. z tkanin 

urośła znacznie w czasach ostatnich' i ro
śnie z dniem każdym; co do "Lodzer Zei~ 
tung" ,-ze interesy jej, psuła mala garstka 
abonentów starozakonnych, lecz pocofnię
ciu się znacznego procentu z tej garstki, 
prenumera.ta ożywi si~ znacznie; co do 
"Dziennika Łódzkiego" ,-:- żekrelowisko ja
kieś zbiera podpisy przeCiwko n,iemu . i ze·. 
brało ich już 25. Dwadzieścia 'pięć to do-: 
bra cyfra,gladko się wymawia •. Ohmura 
nadcią,gn~la, ale nie z tej strony, z której 
miała nadejść. Jednego dnia straciliśmy 
trzech a.bonentów i tego samego dnia, w 
moich oczach, przybylo.czterech na ich 
miejsce. Jak tainzresztlb idzie prenume
rata, nie wiem, bo to sekret- adniinistra-
cyjny. . ' 

_Po za obliczeniem ~bOlientÓw,nowością 
w prasie łódzkiej była kwestya żydowska, 
która wywolała 'polemik~ W obu ' dzieuui~ 
kach niemieckich.· 

Najprzód "Lodzer Ztg," wystllpiła (Nr. 4) 
z ostrtj, wymówk~ na. niewdzięczność żydów, 
że za tolerancy~ i delikatność w oma
wianiu wszelkich kwestyj żydowskich, od
płacili zawie:;:zeniem abonamentu •. Artykuł 
ten zaczyna si~ od słów, że wobec panujlb
eych w Łodzi szczególnych stosunków, róż· 
nic języka, obyczajów, właściWości charak
terów, które powodujl:!s rozgałęzienia wielo
rakie, kwestya zajęcia stanowiska pewnego 
ze strony redakcyi pisma, j~st bardzo deli
katną; i trudną. Po tym wstępie, gazeta 
przyznaje, że wbrew życzeniom wjEilkszoś~i 
swych czytelników, wbrew. wIasnemu inte
resowi, ze szczególne m uwzglę;driieniem, nie 
~sprawiedliwior:em nadto nic nie zna(Jząc~ 
lIczb!!s abonentow starozakonnychj zachowy
\va:ła się ,:obec drażliwości żydów, ile i'azy 
okazała SIę potrzeba wytknięcia u nich 
rzeczy niezgodnej z postępem. . Mimo to 
znaczna część abonentów starozakonnych 
odpadl~~ Gaz.et~ .upatruje. w fakcie tym 
dZIal~me. koalIcyl l zaręcza, źe l)resya ta· 
koweJ Ule wzruszy niezawisłości gazety, 



DZIENNIK ŁÓDZKI. 
Nr. 13 

'Kronl-ka' . 'Ło' dzka. Porannym" sensacyjną wiadomośco wieI-wS2;elkieg(} 'f.Qdzajuj, 3) niepalne di:zewQj 4) posyłają sil;} do Kielc, . gdyż w Radomiu kiej defraudacyi na 70,000 marek, pop~l-
prasę do wyrobu cegły i torfu; 5) maszynę nikt się tem nie zajmuje. . • . nionej jakoby przez jednego z fabr~k!1ntow 
do prasowania i maglowania; 6) udo skona- Wywóz okowity w I~. z. za pośrednictwem. (-) . Od p. prezydenta'~" Łoj~ł. ·;St?sowm.e tutejszych, dodawszy jedna~ z sWOJeJ ątro
lenie w ~!systfrmaeie' aparatów autoIilatycz- i domów komisowych i kupców warszawskich do § ,102 ustawy o pOWlnnOSCl wOJskow% n iż władze miejscowe me o podobny.m 
nych tele{?ra~cznych; 7)~doskonalony kranl dosięgnął. cyfry przeszło .milionawiader.:, z: początkiem k.aZdego roku przygotowUJIłs fikcienie wiedzą. Dziś I~lOżemy z,apewmc, 
do WOdOCIągow; 8) nowej formy podkowy;·· Stosunki 1. Francyą, .. KlIka nowych linn SIę specyalne. hsty poborowe na .. podsta· zasiągmywszy wiadomośCi ze źrodła au-
9}elastyczne przykrywki dla zapobieżenia francuzkiCh probuje zawiązae $toaunki Zwie k~iąg ludności .. w:, tym cel, u wzywa tentycznego, iż jest to po prostu kaczka 
wybuchom kotłów, parowych;, 10) ruchome naszymikupcamij. przemysłowcami. . pan Rrezydent wszystkIch w?gole mlo: dżiennikarska. 
podstawki dla lamp elektrycznych. Cukrow\1i~ :iYfiliszew, o spaleniu siEi) której dych}l1d:i,' zapisanJ:ch do kSIąg ludIlOŚCI . Niema wprawdzie dymu bez og~ia,. ale 

Drobne przesyłki w komunikacyi miejsco. dQnosiliśmy niedawno, nie będzie odbudQ~ at,ałeJ mIasta Ło?-zl,a ur.odzonyc~. w: ro· rzecz drobnlJl w samej istocie, podmesrono 
wej na kolei· terespolskiejodtąd będl:b prze~waną·. . ," ,... , .. ' ku ~865, !1zeby: ~l1ezwłoczme. stawlh Sl.ę w: do takich rozmiarów, że straoiła. ~:ma na
syłane ,·w. poćiągachpasażerskich za oplatą . Przystanki kó/ejowe.Pomlędzy Lublmem llJagls~raCle tuteJs~ym dia. sprawdz eUlIl; : wet cechę prawdopodobieństwa. Nledope~
taką jak dla bagaży od całej wagi prze- a Kowlem, na kolei nadwiślallskiej ma być podallla przysluguJąc.rch lm praw .Ulgl ~ nie nie jakiejś drobnej fo~malno~c~, celnej, 
sylki. pobudowanyc4 5 Jlowyc:h przystarików, nie- :uo~y §§ 45, 52,: 1231124, ustawy oraz zło za którą nie można przemei www sero· 

licyta:cyena dzierżawę trzechletnią pra- kt.órezaś ~tacye pomi(i)dzy Warszaw.lIi, aL~u- zenIt!; .odnośnych do~umento~.. . ny interesowanej, lecz tylko ekspedytora. 
~::t. propjJla.!1Y~ p.o, w_s,iaąh. mają, się ,odbye blinem m~J~ _.b.ycrozs.zbl:~one, a.br mo zna ,.' Kazdy :(:e zgł~szaJll,cy?hslę d? maglstr~- lub urzędnika celnego, stało si~ powodem, 
W . miesilhcu .. bieżącym •. Do terminu tych było połozye WIększą, .110se wekslI:. . tu mlodyg~ lud~l .Obowlązat;y Jest. wyległ- że towar w kilkunastu ; pakach. idą;cy z. 
licytaąy~ przy pra~ie. ćtZ~e+Żawy m()gą, po- Kwesty!! uregulowanta norm taryfowych tymowae Sl~ kSlązeczką legItymaCyjną (ta- Al k d ' .. l'" l ń zwrócono 

d ·· d t h . ~ t żaJ·ln.uJ·e si", obecóie kontrola państwa. No- k' 'o'w", ·'.w"·I·n···n·'a 111"ler. 'każda osoba, która skoń- eSs~n ~OW~ 1 dn~ Alezyckle oc d o Y,.. ast"'· zostac zIerzawcy o yc czaSOWI za op:la ą .. ." . 'd b d t ., 'tI, • v .'.' .ze kIernleWIC o' e san rowa l n .,,-
obliczoną; w stosunku'ao wnoszonej poprze- kwe}l?IzePkls:r ?aJPkr~o. ę ą zas

k 
oSowta":l~h na czyla, la~:)4): 1 przedstawIĆ kartę z, podp~., pnie powtórnie do Łodzi wyekspedjowano~ 

<lnic. . . o. e~ :nI.?~aJews I~J,.war"zaws ?-pe ~r~. ur- sem właścIcIela. d~mu lub rZl1dcy, .~a dO- Nieb to 'ednak żadne· detraudac iatem 
" 'S§dpOKÓiil .. prezeą .• zja:(:·du ,śędziów po- Sklej l lllzegorodzkleJ . a następme. na mflych ~ód, ze rze~zY~VIśCIe w ty~ do~u ml~szka'samer! Jonliskat to;aru. Wsz~stkie te 
kUJ·u.m. iasta Warsz.a.wy postanowiłprz.ezna- drogac~, gwar!1nt,owanych p~zez IZll!d. .' l według ksIęgI gruntowej' :z;ahcza SIę do 'ł '.' t ł Y ' d"' f: t z i re. 

Wynagrodzenta za wykryCIe kontrabandy" d' ś" 't l . .. szczegoiy pows a y ,Je yme w. an a y . 
czyćjednegoz sędziów pokóju specyalnie . '.... '. '.' " lU no CI sa eJ. . , .. ." t K· .p" kt're 'Jako bl~dn:a 
do. '. roztrzn:sa .. n, ja; spraw·.rz, e. m ... i.eślnic.zych .. ·. Oc1- w'yp~acane będ:Jt ~atychmla~t,me.~aś do· Ludzie 'rotodzLtejże kt1:tegoryi, Pl;zynala- .pgr. era ". ur.. bor.,. k o., . t 'ć' , 

.." plero· po sprz'edazy, towarow skonfiskowR· . . d ,. '. h' . . 'tk"" b' . h' czuJemy. SllJ w o. OWIIłZ . li. ąpros owa,' diiał war~zawski"towax:'żystwa . popierania .... . ,.. '. . zą,cy o. muyc -q,cz:Jts GW po orowyc a", '. t 
prżemy.słu:t:h.andlu2śtaralsi~o. tojui dośó nych, .lak to pllal~ lnleJsce dotych.czas ...... pr:iel:iY'3'aj~cy::w Ł?dzi'z_a pa~zportallli, mo- ,(--:) Ruchchory~hw szpItal. u to~aWasr:f: 
dawno;.' . Poczta. : Ęosyłkl pocztowe, ,mlan()wlclegą, zapls3:e Slę (to tuteJszeg() ucząst~u p07·akcy~negozakładowbawełnlanyc .•.. : 

.. "'. , .. ," .... . koresp.ondencya:rekomendowana,. ekspedyo- bOl"Owego jeżeli sobie tegożyczlJi i jeżeli 8chelblera za rok 1885 był nast~puJąey-
. Ba;nkhlpo.tepzIJY·.· ProJ.ekt bankuhlpotecz- ~an~ na stacyachgłównych ko~ei. żela~ny~h, ma·lJlclotego pl~aw.o"'weCiług·§ 119. ustawy; .z r~ .1884, ~oz{}stało chorych 13:męż
neg~~ ~,'(W.aa:sz;tW~e1 opr:a~owanyprze~ spe~ p~zYJmowan:e~ęd4 .prżed odeJś~leihpo'C1ą- o Jowiriilości wojskówej; jediuikie nie pó- c~yzn 10, kobIet ,B. Przybyló~kwartale 
cyalistp:~ " ~~ro~~e ,ma ?yc przedstawlO~Y.~ gow.tł'l~o do pIerwszego flzwonk~. . .źnfe· "ak, do dnia 1,5 stycznia r. b.;stó~o- pIer:wsz~m roku 1885 chorych .4:7• m.ę~czyz?
władz\!" do zatwIerdzema. WecUug ploJe l, Drozdze prasowane moze wkrotce· bpd" .~ Jd· , '§ 120 '" t L ...... 1 • . .' W . 24 kobIet 23 w kwartale:druglm 54.· męz-

. . J, ' . .'" '. "1'; b" d .,' .'. , k' d" , .. • '" '8 wme o us awy pOm1'6IponeJ' 'resz~" , .' ....... . 
~:ubą.nk.;p.~Zl~ a~ ~ ~Ie pozyc.~e n,a ru- Ob!óżoM podat~ie~,'~. '. .' . . Cie .. ' rez' dent rzy bmj~a, ieludzie mło~ czyzu, 27, .kobiet 25:i ~woJ6'.~~neClj:~ kwar: 
:,l numęrhIpotekl metuchomo§cl, zaraz po Komora w KIJOWIe "zos'tała 'Juz zatwler- d . Pktl? Y. Pł·· P . ci h . 1:;· . . tale trzemm 58: męzczyzn .28,' kobIet· 30, , .. , tWi· kr'ed to e " " .... '. ; .. ,' 1 .... Zl, OlH, me ag OSZąSl~ .. 0 rOWQUlli),,1 z l' ' . 37 '.... '18 k 
tO:V3;r~y;s l ;~..." y . W .. ID. .. . , dzo~ą. .ąud owa pO ~I~szczema, 'd a nleJ w lasnej' winy dó lis f po boro\vycIi za.pisani w;' kw'arta e.c~wa.rty'm;. mę~czyzn., : ,1., 0-, 

Wystawa: .na~JOn,;.Jaką. •. pro~ekto~~o ~ r, I wkrotce. SIę l'QZPOCZ1l19.. •. ·nie.będą, ,narażają się naodpowieq,;zialnQśe blet f4".dzIeclpIęclOl'O;'razem W~Ią.g~ :0. 
L, .O~b~~Zle:.slę w WarszaWleWJeSlem 1'0- ~kowlta.. Dom ~hand!owy·.w Kijo~ie, -redhig. S§ .158 i 213ustawjo' p'ówiilIlości kUl?rzybylo oS0b· 216; W~bylo w'lr.warta: 
ku bIe~ .. __ " .. .... .. •.. . ktory wywlózł,tran~por.t :Ok,?WI~y .}.o Bar- wQjskowej.,.' : " • ,.: , .. ,le pIerwszym 47: .męzcz!zn ?9, kabl~t 18~ 

;Hodowlę pso~ r.aso;wy?b. 1Ią., spl'zed::-z z~- celony, otrzym~ł.~ladom~sc,ze~. p;!.erwsze • (~) p~s.iedzenie .. sekcyi : :przernysłowo~r?l- w; kwar.tale rlruglUl 45',~~zczy.zn 2;, ~o : 
mter-za urządzICu;:slebIe zarz!!ldzWlerzyr.- 600 be?zek. na~z~J. OkOWIty spowodowało neJo(ldz~ału łódzkIego., towa~·zy'stwa. pople~, bIet23,. w kwuytale .trzecl~ _ 64. męzć2<yzn 
ca,'YarSZl3}wskiego;'. . taką z?lżkę c~nt ,'łz .. za .he~tohtrpłacono rania' priemyshi i handItiodoylo się w so- 30, kobIet 32 l d,:,oJe dZleCI; 'w: ~wartal~ 

Wni(l~kC,-;Ć)ćl.azialowL".warflż~wsk~enili ,to- z~l~dw16 'Po 30;fr. tJ-. 1 r pol ~op. za sto· bot§ . w kancelaiyi 'oddzhi.lu w: obecności c~~a~tym 36: męzczyz~ 21, k;~blet 1.1 l 
Wa.l'żyst'w&,po:pierańia; przemyslu' i handlu plen. . ',' ; . . . . . . . ," delegowanegd"zarżl1d~l, :'Obszetni~jez~ wia- d;>;~e~:ll CzwoFo;ra~'Zem WIęC· opuśClloflzpltal 
zlożoho dwa"wniosk1.' Jedeli'z·nich·o.ollia- •. Cukier. WB1ałeJCerkwl kup!3Y kl:ole~ .domoś6 podamy w numerze następnym. ~ ·CllJ,gO ,roklI osob 198.;,Zpozo~tały~h:.o.,
gf.s~§~ titijphenla:z)ó'na; to'\Varż.y~tw.a ~stą;~ w!e'ccyot,,!,oriy;~i ag,el1turę J. pr;zyjmy.jq.c.~-' . , (-J W urz~d4iepoQz!owyfl1. łódzkim:, wy- sob l8 u~arlo ~>;,męzczyzn:2, ;koble~ 6;. 
legokom}tetuIW,!-Qwych.; lllstytUCYJ :k;redy- ~tęS dll1 dQstawy ~za ~ran,lClil. CukIer ~en d.awane., są; w:,celu. umkmęC1a' przeszkod w' poz~)Stałf!" w l~czemu_ na::ok 1886· z' d~llem 
to'wychi'dtugi·,z~ś a;żeby, .towarzys~wo, ,wy~ IClzI~·.d? L.ondyulI,: ~D1ek~?rzy . CUkrowDl~y odbiorze korenspondenc;ri, bil~~y i:OC~iie za ~ .. stJGzma, l!?sob:.10: ~IJzc!.lyzn.~4> koblet~ 
.ię'ąilft~o:t?~s~~rztill1e",<d~I~,~alno~cl. b~nku samI P!oblllą,"posyłacsw,oJ~ ?uk~er.do Kro~. op:f!1tI1POr 1: rh't):,:zY,zwykł~cll .z!!-~wlad<}ze- 1 Jedn(}~zlęGko:. ,.Z osob:wy~y:tychz~ szp~~. 
vt~oącIańśklego."Ji::t.,Królest~9 PolskIe.. leWCal'!r~YI;Uc~luzwromlr,.slęd~ zal".z~- nta,cp. tozsamo,ąC1 os.oh o~b,leraJl1cy.ch .. Dla. tala,w .CIągu }o-ku,!,yz~.h:~wJa~? .1O~',mlJz 

':Spółk.t zaopati·ywa.Uia·W a~sż~yVy . W. drze~ d:u .. kołet p9.~ti~ńi6!"ó-.za~hod?ichz prQśblb o ?dbierają,cych ,korenwondency.ę' osobiście, cz;yzn56! . }{,oblet 46: ,l ~zle~lszes~lOro •. ,Op~:·~ 
wG'; budowlane i 'fabryczne zawi~załoprzed zmzell1~. taryfy .. V;Ul ·Krolewtec. Z~rząd~: za~rowadzono skrzyn~l Jak w latac~ po~rz~: śCltoszpltal w; staUl~:pole~BzeJlJa ,6lł: tnęz. 
trzema 'laty: .. ki.1kiiKl1gitalistów .wa~&ZaW- zll.al, 1z".wtedy.,t;r~ko .moż{\. zad~ś~u:czyn~e dmch, za.kor,z,ystallle z ~,tóry~l:I ptac~ SIEJ czy~p. 41,kol}1et. 28, bezpolepsze~ra 13. 
skich.~::·Z~kiip~li:oni.olbrzymie lasy\vJ;liń- tel.)?roślhę,'gdv.-lk~leJewschodm,:-'Prus~~ 1'S. 5 roczme., . .: .' . , ,... mę7.czyz.n 6, kobIet 7.. . . . 
szczyznie;, Ponieważ3ednak ~ laliy te rosły z~l:Z;!!Itaryfę.oa .Prost~en :do., Ęro~ewc'a 1 . (-) Przypomm~my wy~y;łaJący~ towary, ź.e (-: .. ) Zmarło w ŁodZI w ~ygodnlU' ~bleg~y~' 
na 'trzęsawiskach,'nie można więc 'było na- Pllaw,Y.N;t przesz~odz~etemu sta:nl1ł rzą~w.edł~g .. ogttJsz~ma drogl.zelazneJ fab~jczn9- oel dnIa Udo .. ~7}tyczma:,.wł1llczn~e,~dzIeCl 
wet wczasfę' wi~.ks.zych:"lnrozów ani,ciąc pr~sk!,kt?rY?llawla SIę, abye.ukler!Os~J-łodzkleJ, }.\Vrtlcana .i?ę.dzle uwa~a llJet~lko ~lo !at1p: katohkow 21, ewangehkow:~:1, 
ani ich wywozi6 •.. ,Za.proszono, więc do apął- skr me ;kqnlqlf~)~ał w, L9n~yU1e z, .memIe~ na, calośc;.pnak.owa,ma leez~alr~ę" czy ma~ zydow 2, !a,~e~ll 31;~or,:slych:, katollko,w 
ki pewnego .banki~ra·1;.:ijowskiego,. którycklm .... ' ',' " ... " . ',.,.. . ...... :. 'lterYaluz.yt~.,na opak0Vo'ame Jes~. d?bry 18';,e)V~nglehk:ow" 3,~d.<!~ 3-:-:-raze~:,1,4. 
zobowiązał· SIę 8wąrD1 .kosztem 'wybudować Nowymoiot, :prz;~znaczony. d~a. p~tl'zep d?~.tatecziHe·"to,,:,ar . 0(1 ·us~k~d~enla zahez:- ~~ołem zmad<?,:v ty~()ą!ll~ .. ubległy~,j' 51 
od nowej kolei dwadzieścia kilka wiorst przemysłu Q:robneg?,~ynalazt. meJaki)?~l'- 'P!e~za; wpr~;Clwny~ ,ra~~e scul!g~,na b~Aą, osob;;~ 11~IlI~H;.aUl~ąl! .. W·,~ t~g.qą~:gu "P?
drogi żela@l~j, :która: u~eb~j .tlkSPloata·1 na;9. ... MotW:, ten ,opa,Ia I]-y, Jest,; be?~n~~od mhere,santqv(. .deklat:l;t~~e· na .Uled.osta~e- prze~nlm. ,~~leFtelnośc ,z';llnleJszy!a s~~r 
cYę las6w. ., .. .. *aJmuJe bardz~ ·.:mato mIeJsca, 1. daJę: SlfJ c~ne. ora~owa:l1e',;a wra~le 'od,?-owy zł?ze- p~mIędzy c1z1ec:m. o 9, pO[~I.1~dzy "do~osły~, 
. ~ak.ła.d .tuczenia,.;drobiu. po:w:ątaje w kąl?_nn łatwoprzenóslc., ':w, edługpro?'dpkon~~ ,ma de~ar:=tcYl,; t,o,~ar .. me ?l2dz1e' przyjęty mI, 0.2 w~paJi~l 7}yl~. ;~UlęJ~~~,.od łlcz~y 

WiElsla;Wów .,.p6c1,~ w:~.~sźaw~"',.za~Ożlmele"fnYCh ,do. por~s~aUla. ~aszy?:y d? ,.s~ycIa'ldo. wysłama. ,.... . pr!l:eC1ęt~e~,)d~ra ,wŁQdzl wy:n,~ttYg-OdlllO
kVóry,~hjes\.,10" złqfy:hp,? B.8pO ~'::>:; <. .;przez 12:god,zm, "zuZY'IYa wspommany mo·,. (--:-) :Sprostowa~le. " W . N~ .. ll~f;l,szego ~o 60 wy~~.dkQ::V;... ,' .. ' ...:. _ .... 
·l(aJ.lerus2~'~.dą. Q4prasowan~~·' z;.Itado.~nla tor benzyny.za .. 10, kop. .• .• . . DZIeumka.powtorz.yllsmy za"Kur.yer~m (~) Rzemt~ślnJcy .łodzl}Y::.Jaką~lJ;l.ter~~mJą 
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8tata:11~ie> dQ.~d! S~J;Zeź.oX:Bj ;:'i "kończy,' .żei ~eżsta~~e .. si.ę przy:s~vo~e . s?bie :.mięj.sc~wy.\~,a, wjaki~j : głowie .. mak~Yma:~ni8zozenialNie..:cłtCi.a~a'.Pi".ZYjeChae~patti ~~ Watsza\vy, 
fakt P()wyższy {Z3.'tVleszeme ~bopamentń}u- łę~J~:'l.n;le~scówe. oby~zaJe. (~'orzeJ: J~~t Je~negv pzstna .za .p~miJafJ;:dJ·ug~egrrl'dowd,: pr~~JedzIe za. t?te;atr f~an:cuz~l,. :~sposob: 
latwia, jej'~zadanie: ',nazywallla odt!!ld' .rzeczy Jesz.cz~, .Je~ęl1.ze w~glęęo~powyzszych~'Y~~ .dzlłaby co naJ wyz eJ. n~Llw:nośc~ ducha ~e n.oscdo .plaoe~1l1 yo. 25· r:~:,:z3;lQze' ~~alezc 
pO' imienii.l., : b~z o h,,:,ijania:w ,~b.a welnęi a stya ·;Z;~JlilCla ~tanoWls1ca: ze .' stron;f ,~Lodz., strpny:, autora .lub; ;naJ wn~śCI ze .Ętronyl'e~ SIę "mus!; ·~apltahśc.l i belgiJ~Cr;bud?~~:na.w:. 
tOl1:ietyl~o·:WlDteres.le'~las.n:rtn,.le~ ta.,1r: Ztg!' Jest t~dn!!l. Mme SIę zdaJ~,'~~ s~a-da~to .. row, gd'ybY~SI(i) pO~lo.dla.,~eredakcYI .. tyalUwaj~,l ~akladaJą f.a;~l'ykl kottąw.:~p,ą;rQ~ 
że·ytjnYśl,:zipz~~·w.r~~ązOśCl.:!rwych. czy tel- nO}",ls~oto J.~~t 1?~r~zo prostem: ?r,.g::t.n m~- "Ta{\'eWat~'u":przypa"ła mewdzl~czn,aro~a wy ch;. wleden~cy. będlJ,.!1am fah;yko.wa;~ za .. 
n"ików; ,'; .' ':', . '. . '. lllr,eckl pOWInIen hyc tłulllaczem,pośredm~ druko,wama częstokrotQ.ego art:ykuł'o~_. na- bawkl dla'dzleCIjperlinscy zableraJ!!,Slę do 
-:)V Ódp:owi~j1zr 1).a artyki:tl'"Lodż"~tg." ki?tn.p()lll.i~dz:t)udnośóią,tu~ienicz:Jt, a ni~ •. ~~~biriych, to~ina {)~olipZhospi" ,którę si .. ~oczyszcze~ia :studzie~.na~z~ćha znaczne 

wyQ,ru1t:.o-yff!,t·· ,;,~ag,,1?l,at~" 'JI,ade~(a1ze. p~na mlepk!!.:~ o 11~ ~,~?,k długo. ta.; ostatlllll. .. t~~: J~.z tak skłll:daJ~.. Wle.n~ .. y,ze J>1fIll~ t.o ży- ob~~ll;r.r .zlemI ul?r.a~laJ!ł JU~ ,oddaw~a ro~~ 
B. R w ·kt:ói:em. 'autoi' ltl'ytykuJe dwuhco- macza po~rzebQwać bfJdz~e. Przekonama WI dla nas JaknaJbardzIeJkQlezens~~e; sym~ malclprzędstavłlCIela kultury: z~ad,Sprę., 
"ioś6~9'li~y,lFi"LbJfż; 'Zt~'l~ńżn~je pagan,ę ;,~ódz: Z~g;j1'ili'e:pó,winnJ' byC.zag~dką, pa~ye,.;:które~u"LQ~z. Ztg." ,}'t.koX~: pun.aju f fa~rykujlllpolskie. Z~9Żę.: :J'ewny 
spJ,'a '?:i~dh'f~h):rą~. zac?-od~l P?trze~~ ,tako- aze;8Y;. p'otr~e.bo.~ą'ła .. k~goś, wtaJeu;ntcza6 dac~ce, nlUSZą, ~llJ chyqa potęgowac~ d ~.Ot J~ste?l,', ze .~leba wem . PJzybędz~~ spotka Ira
wej,--.-zaJ;fllca:J~dJ.iak:ga~ecI~ m,e!1awlsc te.n-, dopIero,a.Jez~~~.~a:,mn~ .cel~, ,~P~ocz za-o n~~ob ... , JesteslllY;, zat~1U w zgodz~ę, WIęC. ,p:~ahstowl fabrykowac z~czme 'nasz'p.ol: 
d~ncyjną;.,w're~~~rQ. ]?l.'zyznaJe'. z~. za'powJe~k~ęślony'ch. powy~eJ, c

w.taklll1 r~zIe zle. spe~- coz naJI.l kto z:robw> m'!.~e\, ;.' ", .. ..s~~rQz.UlI;l,WJgodqr . dla oDey~hJ.,l1żeby~ tra~ 
dzi4-.:beż",:,zgka~.oS.Cl' w,obec zy'dow, .gaz?ta mas,woJ.a zadame,;-me oqppwlada potrg;e; Wyez,er~~I(Jn;t o Ile Ip.o~nośc~ sprawy!"bę~ . dycY~:.HI~O .J\le.zagtuęła; .cech.nego:'llprg;e-. 
maże ~ powlękąz~c h~z~ę s:WJ~h .c~y~~lUlk.o:.y, bom. .' ".:';.. ;.' .: .. d~ce. ~hecn1e I~.~. porzlJl.dk1,1. :dzIel).ny~: N: a d~ellla, mezgoda, zaro'!:umla~ośc, Krzykactwo 
są.dz.i JęJd'n~k; , zę; .OŚTIlad?z:eme pod9bne me . S~nslllora.l~~.<~,yv:o~ow '!fodz.·, Ętg.". wle~e.lnr)Jc):t ml~Jsea.: mema1·~ost~wl~Ill Je ~lepotrzeb,ne, rC?zrzutl,lo~c. L,pll-ńskie:fu,JI.ly, 
je'st~la. )ychż,e bynaJmmeJpochleblł.etn. ," Jest rze(!zyw~sCle" .. :V1e19~ rozno!wlo~o~y. przeto. do pog;adankl nast~pne~~ ' ..•..• ' , .. " ·na.w~t przy sprzeda\Vąl11u pIe'p~~u ,za .k~n., 

·W 'obs~erf1!m . art)'k~lą dowodzI zuaw, G::\~ęt:: Wl'ai}a US~:::wlczn~e do kwestr\pIe- Z.aql~. ~?w~em wllm."d~ wIdr;eUl~l~, cży- ~ork!em sld,~~oWY~ ~'a .c~c~y.Je.zaczyna: 
redakcya LoP.z~ :Z;tg,'I. VfNr .. 7,źe p,an,Ę. Dlęz~eJ' Doprze Jest,. ze z·~a/r.Cf: J}.ze(J.wlo~ te,lmcy.m(ll, zap:y:tam Je,szcze, czyącIe za- J~· •. SJę . powol~. z.aGler~ć.; .. .;re~ehtak . .dalej 

R: ,roz~1~Vtie ::przekl"§ci}: m:>;śl ;artY~~lłu; W;~'o81).ią phro,!i 8W~~n'zeZ'f.WZ·8~Ó~6, ale .dla cz'e-, ,uwaźyh,. żę . 'fO,!jClt~'enc!Ja {l.ziwnego>'ll/~boże~.· pójdz~€,go.to~iśniy,. si~ : :Wyn;1):o'dQwić.:·.A.. 
skOiożarznca redakcyI polItykę rozno- .goz dopiero wpbec. 2:~Wle~z~p:la pre~umera- stw,a .dz~wllle~lewpłyn~ła .na losy pbute- szc:t;ęść~że. pame Bo~el 
1i?owl!j zą.pytpje!: ~z,Y: pan :Ę: Ę.zna w~gó: ty. ze strolly~yd6\V, ~r:OZI ~~l: q~zwzględno- atr9w? P.oIskl uciekł a w niemieckin;iI!u- . 9t i wlLr~z~wsk~e to ",.a.rz.Y,st?(o opieki nad 
l~ ,jej~;z~kon3:~la,., ~, z~rzut': tendencYJIleJ SCI~? "pla~zeg?,; kładz~e , naCisk!. ze po~~b?-a stkl,. ~e. arz .... smutno·tt.Lo.dz.~tg." 1;>0ze-. zWlerz,ętaml J,lo!l,~ądmnas~u .latacłl prz,Y.szło 
mena'\V1sc1 nazyw:a ?s~()ze~s~welD1'-::- pśwIa~: zmIan.",. frontu :wp~yme ~Oda.tp:lO na. ~~J lll- gnała .p, rexln. wspommemem; ze on to był do przekonan,ul.", ze .dotych(!z:l.Sowa. dZlał!ll
cza; .ze· ,:,ie ~okladnle; ':Ile dla·me.l. -vrartlli; terą~y ;1 .0~P?w~e ~łczeIllOm :VI~ksz~ś(a c.zy- wlaśme~ k~óry w roku ~882 .zl:'l'mał układ, u086 jego na,. ń~c" sief nieprzydala: .• Dobry 
j~st zy{lz~nvośc:ab?n.ento~ star~zakol~~y~ch ttąlmkq\V~'~,i/l t?sl.owa n~ewlaśClw~,J8;k,,:edług. kt0.rego. teatr V~ctorl?- n~ tr~y ~i~-zna,k; Oiekawym .kiedy łódzkie 'przyjdzie 
1 ~e .takowa; wyraz,oIla w m~)llecl:e brz~czlJ.. ,n~ ?rgan plezawlsł"y l wyz~~rn otw~rcle, ze SUtce wY,naJmow;any był trupIe .1l1emlęclueJ. QO tego .przekj)nan~a? . 
cei, piżedstawi~ ~umę :;;c1il.mIewaJą.c0 maIlb. o~wlad?z~npo~obnych' n~e .s~od~leW~łeD;l. co ~po~od.owa.ło wy~u~~Wańi~ osobnego te- We: Śl"?gę)~~m.cer~ują, p.am;ty ;Blltew~lde . 
?:~zeta: wspo.mllla wre~zCle. o wla~om:r:h SIę .. po .,kle:<.>.w~lkach ,~rg~~u lllemlMkle~ol atru llle~le;ckl~gO:.· . . . .,..., .... '. w)ea.~l~ze. ;VlCtona.· B~~.ed tr"z.ęma.laty od
Jej T!l'11lowan~ac~ podKopalll~. "DzIenmka;. ktary ~.stn;eJe. w Ł?dz~. ~';'f ~2 lata, J;IlIa!. . Czy. ~eatr. llleillleckI Jest "w ŁodzI .. me-,. wledziły"one, W.alisz~wę ,dó.. której. tęsknjły 
~ódzk~ego";,pp<l~fJt:rc~w ty~ze8an}ymo .. b?- 'zatem (J.ó.śc. eza~ll; . usta1Ic kIexune~, s'Y.6~. OdZQ~llle potrzebnym? , P?7iw;;tla tll· sob~~t~a > óbczy~~nie·i~.~ii~l~ily'1i ,swoich Pt:zy ... 
ZIe,~o n~desła~I1~JeJnl!-D?:eIQw ,,~~geblat u . .o ~y).eJ azeby. llle.po~rzehowa~ nadqllemae WlJ,tPl? o tern,. 11 na popą.r,Cle meg9,. zdama. JIi:Cle ba,rdżochlodnfló.,pzią. d nZI!an.g. 
z, podkr~ślOne~I .. us~ęl?a,!~ll,do . :~uzytkow~. dZISIaJ .odeh~3,tnoścl 8tan~wls~a .~wegQ.,. pOS~uzl1 .puStklw ,ty~l te~trze, pomImo, .' że.\ niepospollti t<;ł.liu;!t :roóaczel~.'; '~a~i ch we 
m~w .. ~elaeli l!0lenllkll,~ochod~I,:\Y~'es~c~e O mnr~w~mach ~odkopama pl~.m~nasze~! ~mJą, tam ?o.~dI'Ugl d~~eń, ~Q,?,ą" ~ztukę. w~zj8tkich,s~olicach,euro~·skich '~Yrź\Vit8. 
do . 'Yl1losku, . z~. "!: c~teJ, ępra,'i~?e ,wJ~illełe go,. o cze~n .wspom~na gazeta, wI,emy od-. S~dzę . .raCZ~JI ze. !>prowadzallle ~eatru !lie~fje niez<1wodnie:szczersz ,glrIask.: "p~zeh.9.cz: 
plan za~to,sow~ma mf1,~sy~y .znz?;z;czenzale- da~nai uSllowa"I?-9Je podkop:ywll:c. ~ roz-.; m;eckIego.J?st dZIełem osobi.stości pószczeJcie,.i;lro.szę: słowa. u'dćz 'liwe -'-:'z~' om .. 
dnego za Jl?ll~OC'f! dr!l{pego! . ... . '. m.atty~h st~on .. ~ O.st~tmo, w. WIadomej spl:a- golnych, dającY"9h na. t.o kapItał, ja~;t9 by-! nialem ~że" istn,ie'e'roźull! -'o d . iVar~ 

. Ę polemIkI P?,!yz~J ~treszc~oneJ,czytel- WIe z~lera~lla. po~~~sow przec!wko. nam, clzIa" ł~ .~ roku zeszłrm l Jak . si~ to. stalo W! sza ~ą; {~z·· rżed.Jkilku jit~ilEJ di[sie· ~z ~. 
nł9y;zechclJ,.,sOb,fe sfo::m,ułmvaG ~łasn,? zda- lały mne 9Zy~lUl.kI. był to osta~n~ a~~ "zem~ bl .. e,zą,cym.. Pr~p.ag~?-d~, zl'?~lła-swojll,.lecz! stenlpeLia~rimicżn . nie .. est' "u:~aziśJni!~ 
me osluaZ~?acl . .obo:ow.:.: "..' sty .nad. B.askl1. l. nad Bar~łomleJe~,. 9d- og.o~ p~bhcznoSCl UJęIUle.cklęj. zacho:wuje :slIJ łodzown ·m wariinkl:3iU •• oJ .l,:...,~ 

Co :do IIJ,lue, U:wazanlza właśCIwę pmv.1e- P?wledzleh~my Jak. nalez~ł9" II.Ie groząc oboJętme wobec teatru wla'snego zwłaszćza 'j" Cóż ~i~cej'.i Z·· .. ··l··w;oq~en(lt)· .. · t'" ' ...... ' 
dzi~ć.,.<?on~stęp~~~..,.. . . ,"., •. , . ..; mk9m~, a.n: teź pr~eC1wstawlaJl1:cmeza~0:vó.,źe nieszczę~liwe okolicznaścini~ )o~w:olił1'odb la:" sI' i~st' e W.,n~u .. ' '. S yc~ma 

.Zle Jest .' jeżeli Jest prawdtJ;, Jak, utrzy- lema Jednej pal tyl, zadowolemu drugIeJ. '. panu Auerbachowi' dawae. óper~tek .. j~ ! bimk :' ,ę t' .' . alacy~ .ło,d,zk1ego ,.oddzuilu 
. ~u~e ,,:yoaz: ;Ztg,'~,ż~ l;~żnice Języka, oby- : ~ie pl:ZS.CZę, zą istniej.ą !.ndywid.ua, k~órye}l przec~uw.a:łem te. okolicznóśei, . lecz . pa~l' Xe.lwieci! ~Ea~~:~~ !ż!:m zapeYf:ne .'::,szy~e: 
czaJ ów. ' ~ .t. 1?;., po.\vpiluJ~. J~r~obJ rozgałęzl~- ,lllt,efe~y ·ll~e . znasz~ opIna Pllbl~czn~J,kto-xęl me n!l~~, tak dobrego przec:iuola i udek!..! row.ał ~ /et '6 mil"vg · :ego dma.~all~~ugu , 
nia. ,wlelo,rakl.e. ,RozgaŁęz~en za;dl,lych .. byc re. m~1'zą, o :~łoglCh czasa:ch, ~l~dy :w: Ło:T.em lepIeJ dla pana A.uerbacha żwlaszcza ITern'\v i- fZ~o/Y . ~rnawa{ w;lelkp,;u.,?a.; 
niepowintió,takj)W,e bOWle~n~e ~laJIJ,. ra- "Z.l'Illogł. ro.b~c.c~ k~o chmal l Jak c1ci~łże .pod wzgl~ae~ nnarisowym.:.::.:wsz stk;IWi d k& ;de .. l~orla,.o tem~own~ez 
cyi,bytu,:;-:kto;' przybył' do ikraJu.:l zn~~~zl .bez ~ara~e:l1ą.,sl~ na k,rytyk~\ A.le te cz~. w porządku.' . y. . .' a omo az emu. atem . ..,...... do WldzeD:tal 
VI nimnrac~l, elUęp'':,ZPllO,de!n,})OWlUl~n sy .. JUz ,m~n!ilb a .gdyby .Sl~ I urodzl- Zpo za g'ranic' liodzi nO"'l'U' nl'e"w'l'ale' .0 • 

. J: -' .. '". ., , ",. . ,. ~armatzC1k8. 
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. DZIENNIK ŁÓDZKI. 

się "Gazetl1 Rzemieślniczą," o czem_wnosi- j KRONIKA nionych posł6w tej treści: "Parlament 173/" w Filadelfii 71/" Surowy olej skalny 6 i/g. Cert y-
my z tego, iż gazeta wspomniana często K R ĄJ O W A J Z A G R A N i C Z NA. qchwala k 'ż d ł fikaty pipe line 833/

8 
c. Mą.ka 11 d. 40 o, Czer-

pomieszcza rózne prace nadsyłane przez prze onanIe, . e rozporzfB zone wona pszenica ozima w miejscu 90 C., na st. 
nich. bwieżQ właśnie w numerze ostatnim C· . k . . -. przez królewsko-pruski rZfBd wydalania pod- nomin" na lt. 89'/2 ~" na, mr. 9~~/8 c. Kukury-

k ... -'-I~gnieme lasy pIerWSZej loteryl kla- dan 'h' . . . -k·' , dza (nowa.) 50. CllkIer (faIr refinmg Muscovad3s) 
spoty amyaię Z odpowiedzifB pióra p. L. 8ycznej ~dbę?zie się d. ,5. i 6 !Ute~o. Ko- ,ye, rosYJsklCh, l ,a~strya? l.ch, me wy- ~,B5,. Kaw: (fai~ Rio) &,~, Łój (Wilcox) 6,7ó. 
Godlewskiego, czeladnika- stolarskiego w lektorowle me otrzymah Jeszcze bIletów. IdaJfB Sllil usprawledhwloneml l:me godZił l)lomna 51s' FIaoh~ ~bozowy. 23/, .. _ .• 
Łodzi, na pytanie:··w jakispos6b można Zd ' k W I D' ... t .. , ." Z· .. Bawełny przyynezlOną w tygodnlunblegtym 
świeże dnewo . w kr6tkim czasie i liajtań- ' - uns a o~., ma 10 b. m. odbyło SH;! z In eresamlrzeszy. e stronyrzą,du do wszystkich portó·w llwią.kowych 106,000 bel, wy-
szy' m kosztem zupełnie wysuszyć? Fakt ta- Się t~ przedsta-.yleme tMtralneamatorski~, riikt podczas rozpraw;nie. był obecnym. Wieziono do W. Brytanii· 50,DQObet do lfjdu sta-

Z ktorego dochod przeznaczono na wykon- Belgrad 17 t . R- d t t ' tego 47,000 bet Zapas 1,107,000 be!., kiego zainteresowania się dobrze świadczy ,. b d ' , k . ł D syczma. Z/B u eJszy pro-
czeme . u uJącego SH;: OŚCI o a. ane by- 'b' Jd d k;'· B ł 

z jednej stl'ony o piśmie, z drugiej zaś o ły dwie komedye: "Damy i huzary" Fredry, p()uuJe, a y u a y o ?O OJ ~. u garYI1, 
samych·rzemkślnikach. Oieszy nas to wieI- odegra,ne przez amatorów i Sieradza i pl:owadzone były w BukareszCIe, Turnse
ce i winszujen''1Y tego jednej i drugiej stro- "Qui pro quo>! Korzeniowskiego, odegrane werynie lub Kalafacie. 

ni('_lNa stacyi telegraficznej w Warszawie przez amatorów miejscowych. Dochodu by- Wiedeń, 17 :stycznia.Wedlug czeskiej 
znajdiIją.:się telegramy niedoręczone nade- 1:0 przeszło 600 rs. , . . ;,Politik" ponowny wybÓr Smolki na pl'e-
dane z Łodzi· ·d: ·14 b. m·. dla NI'koll'cza· --: Kasa przezorn,osCl dl~ sług ,moze ~ow- zydenta rady państwa a Olama i Ohlu-

stame w WarszaWIe, gdyz odnosny proJekt. , ",' ., 
i dla Oelińskiej; d. 15 b. m.dlaFranasz- przedstawiono towarzy.ątwu dobroczynności. met~ky ego na ~ICe.prezydentow, uwaźać 
ka, i dla S.Ka,ftala,· ... '.' . - Oelem kasy ma być zabezpieczenie losu I nalezy za .zapewmony. 

(-) Fabryka wędlin koszernych powstała sług na starość, oraz rozdawanie nagród I Aleksandrya! 17 stycznia .. Połoźenie od
wnaszem mieście. Jest to pierwszy zakład sługom rqzostającym dluższy czas· na je- j działów angielskich~~IV~ Sudanie, jest bar-
tego rodzaju w Łodzi, gdyż istniejące do- dnem mIeJSCU. . . d k' ., , d' '_ 
tychczas· skIady w<>dlin koszernych, sprow.a- . Ob ,. k t . d . l ' zo rytyczne, pomllllO me awno w pIerw .., rOllcy pro ura ory', ZIa aJący na pro- . . ' , , . 
dzaly wszy~tkiewyroby z Wal'szawy. wincyi, będą odt!JId odpowiadać za wszyst- szeJPoty.cz.ce odDles~onego ZWYOlęzt~a. , 

(.:....) Prżedsiawienie amatorskie pierwsze kie astra t y i koszty, .. jakiebysp!yuEJły-na Ateny,. 17 styczma. Rząd zaWIadomIł 
z_6.~~i!l z.apowiEldz!a~ych na cel urządzenia skarb., z powodu przepuszczenia· -terniiuu posłów mocarstw zagranicznych,'· że· zwoła-
przytułku dla biednych, danem bAdzie w . '1 b' h· . db·' 'k' h ' • J 

'Ii spra;w u .. mnyc ~allle an, Ja. IC OlZ. 0- na . ostatecznie rezerwa, natychmiast do do-
teatrze. Talia w poniedziałek dnia 25 sty- broncy dO'pu~zczą S1(2· .. . . illów"'rozpusźCzOUfl. zostanie. . 
cznia, w języku niemieckim. Odegrane bę- .ZamlenlOn~ na cerkiew prawosławną lJ. . "jj_ ... ..' , 

di'b trzyjednoaktówki:,;Zapach" H. Miille- ma byc w, tych dniach kaplica pomisyonar~ Odesa, l~ styczma. : Przybyli ~u z Wal~ 
ra,' "Ojczulekpózwolił"'Mosera i L' Anon- ska w Łowiczu, w której w ostatnich cza- ny. stud&nOl:bulgarscy, uczęszczaJthcy nit u~ 
ge~a i liPodlug rozkazu"; J.SchrOdel'a. sachodhywaly się nabozeństwadla uczni6w. niwersytety rosyjskie, kt6rzy -Wyjeżdżali ja-

'j'ELEUJ.U,M. X UJ.E:LDO u r E •• ; 

Giełda Warszawska •. 
Ż'!dano z końcem giełdy, 

ZI!.. weksle krótkolerminowe 
Da Berlin za 100 mr, 
" Londyn" 1 _ Z. .: . . 
" Paryż ,,100 fr, , . . 
Ił Wiedeń" lOn· fi. • ;.; 

Za paplerypaiistwowe: 
l.isty LikwiiL Kr; Pol.male , 
ROB. Poż. Wschodnia . , .. 
Listy Zaś, Zier", z 69;' Ser l. 

." "-,, Ser, II .do IY' 
Listy Za.st. M. Warsz. Ser r 

n łJ " 11 lt ": 
."" li "Ul 
"" JJ .. "IV (,iBt,y Zast M, .f.,o<.hiSer, . 1 
"Ił n " li 
"" " "lU 

Giełda Berlińska. 
Banknoty _ rosyjskie zaraz. . , 

" ,,- nil. d08t,-, 
Weksle na Wai'8zaw~ ki'. 

Z tlma,16 Zdi:ii& TS 

I 
49.95 1 49,95 

.. 10,nl 10.11 
405Q ., 40.bO 

-80.55 I 80 óó 

89-60' 189,60 
98 85 i 98.8f, 
.98135 98,4,0 
9840.. ~8 40 

-;95,25 95,25 
94!5 .94,25. 
93.75 93.46 
93,40 .. 1· 93.40 
90."';'" 90.-
8925 ... 89,25 
8a,50·; .88,50 

200.-75 I 20a,65 
200.75 I 200.75 
200;40 [206,40; 

Loże na to przedstawienie 'są do nabycia -:- lekarze lubelscy ,postanowi,li zebrać ko ochotnicy ha wojnę. 
1.4 prezesa: towarzy:stwadobroczynności p. J. pewIen fundusz na, kapItał, z1l;toregopo- . Merw 17 śtcznia~ Podpisa.-ny· zostal pro- :: Londyn 

" ; Petersburg kr.' 

Heinzel'a, miejseanumerowe .u pp. Adolfa krywanoby wydatkI na wysyłame do Pary- _'_.. y : : ... '. . . ... " " 
Otto, Rudolfa Zieglera, A. Gattermana i za., do Pasta!lra,os6b pokąsanyc]l przez tokoł o Kierunku hun granIcznej od Ohouz '1 Wiedep. 

df. 
kr. 
dl. . 
kr, 

199:90 120Cl05 
• 198.60 1.198,.70 20.4.0· . 20.40 

. . 20,30 20.30 
160,85 '161.-

w.kc.sięgarni .p .. L .. Fischera.:_ . wściekłe zwierzęta. Jeśli uela się rzeczy- Chan dol\feruczaku. '. Oyekonto-prywatne. 
Dowiadujemysilih że pierwszeprzedsta- wiście zebrać odpowiedni fundu'sz, tó hie- 'Berlin; 16 stycznia: Deficyt cw budżeCie 

wiellie amatorskie w języku polskim na jednego nieszczęśliwego można b~dzieoca- pl'jlskini obliczony został n.a 14,154;000 ma-

2 :ił 

ten sam cel, odbędzie się' w pierwszych lić od śmierci.. . .. _ . rek. 
dniach Jutego. . Z k' t I' Uk l ' h .' .. . 

f_) Teatr niemiecki. W sobotę i niedzie- - 'egar. I s a owe. . aza Y SIę w an- Paryż· 16 stycznia. Odczytana dziś w 
l' dluzegark~ wkopedach stalowych. Po za!'- , " ... k 

11,1 grano nową farsę (Jl088e) Maustadta i dzewieniu,mechanizm zegarka przenosi się l~~ach d~klalacya nowego . ~abllletu, ~y a-
Wellera~z :muzykąBteffensa p.t.: ;,Pięknado innej 'koperty. . . . .... ~llle- kOUleczność uproszcze~lla, admllllstra
węgierJr,a" :(ScbOne Ungarin) z nowo zaan- _ Zniżenie dzierżawy. Znowu przycho. cyi, zaprowadzenia r6wnowagi finansowej w 
gażowaną panną Metą DaUgo w roli tytu- dz~ n.am z.anotować fak~, z,niżenia ~płaty budżecie, zaniechania dalekich -wyprawi 0-
lowej. "Piękna węgierka" jestto sobie weso- dZlerzawne,J przez włascICJela, maJ"tku.. , . mI'~dzy republI'ka-
ł . d ' d . f . t •. ,_ 'Z si".gUlAcia. I)orozun').~e. n. l.a a 1 osye _owClpnaarsa, WZlę az zyCIa Oto hr .. Pol.e tytlo w .. LubelsKlem,uwzg.1A - "I' .. ..." . , 

mie-szc~ańSkiegoBetlina,co§ w rodzaju n,a- dniajthc trudne położenie swych .dzi61:ża;- nami wszelkichodhieni. 

Giełda londyńska., 
Weksle. na Petersburg.. .. 
Dyskonto 4,. 

,. 23~/1i; 

TARGI ŁÓD~ Z, K J . E~ 
Poniedziałek, dnia 18 8tyczl'tza · 1886 1'. 

. Na stacyi towarowej .. 
S pl' Z e d a n!): 

.D o ~ oz-y m a l;e;' 
Pszenicy' 100 KO-l". po6.'--rs; 

o"~ .100 _ " "..5,77 11:,-,. 
" I?O" . " 5,621

/,;, szef;,Podrozypo Warszawie." Najważniej- c6w, obniżył im opłatę opolowę. 
szib zaletą tej sztuki jest lekka IDllzyka. _ Prowiant dla wojska kosztował w roku':oOETATNlEWIADOMOSCiRANDWWKDZIENNA ST-ATYSTYKALOllNOSCI.. 
Wykonanie było dobrej wystawa 'staranna. 1884, 1'8. 23,034,324, w roku zaś 1885,rs. . .. Małźeńslwa '1lawarle w dniu 16 i 17stycżnia 
Panna DaHgo, .;gra.J·ą,ca. r.olę. pi~knej Ireny ··2.0,859,352 ~zyll' mniei o· .2,.075,97"_,' Utr .. ?:v_ ... .. . - . '" kl' L··c ' d· '3.:1/ W parafii kalo!' 25,8. mianoWioie: HipQlitAm: 

. - J Al -J Petersburg, 15 sfyczuia, \,e s e na on yu 2 ·82 brozy Andrze~e''I'ski z· MQnik~ GórnickąhAntom 
Bereuczy, pOsiada.niewiEilki,·,ałemUy gIo-manie koni i furaż w r. 1884 kosztował na Hafuburg20F/s,na Amsterdam,1I91/s, na. Pa- ~picki z Antoniną P()rt~s,. Franciszę~Prozek !!i 

sik i Bympatycz:O.lł:'. powierzchowność; zape-16,186,428 rB., w roku zaś zeszłym, ryz 249;. 1/2 imperyałyB.33,. rOSYJska. premIOWa. Katarzyną. Czekalską, Matims~ Florczak 'r.Maryan
wIie brak kostyuIrlU krępowa!cokolwiek jej 1~.,326,155 rs. czyli O 139,727 rs. więcej, co pożyczka l-ej emisyi 235'/" take.żH em, 2173

/4,1'<;1- nI} Maciejewską, Józef Woźiucki z ]\"anciazq·BII!-. 
h W'1 c· ł k b' . d '. ł Byjska poż. z r.1873 152, II pozyczka wschodma licką, AIltoni Kubiak z M, atgorzatą St~waB; Jan Ma. 

ruc y. . ogo e g osy o 1eC8 _OIDlllo:va y się objaśnia zwiększeniem liczby koni w 983/41 ,Ill poz.· wschod~ia 98~/s; .. 6% renta zł,ota kowski l'i. Władysławą. Sroczynskf!, Jozef . Marek Ił 
k,o~zystme, ale . ~ .. całympersOI~e~u . Ulema wojsku_ Uszczuplenie wydatk6w na utrzy- 17&'1., 5% listy zast, ~lemsk. 102.', akc~e, rosYJ~k. Katarzyną Smoczyńakl), Wincenty Pawllik z Anto
alll Jednego znosnegogłos~ IIl!iJzklego.Pa·,manie armii tłomaczy się upadkiem cen na wieI. D. Z, 2463.", koleI kurBko-kl.lO~skIeJ 341 h ninlłl Wasiak, -Jgiiacy Dudziński z Ąntoniną, Gorze-
nowie Koch i Róchów . starali się śpiewać, zboże.. petersburski bank dyskontowy, €l2a, warszawskI lak, Frs.nciszek Berdel.zEmmi!Cylke,. TO'ljlasz 

'" r -·t· - k l" , bank dyskontowy 315, 'rosyjski bankdlahandlu·XlimczakzAntoninąGÓra,-Ludwilf·Krzedkiz_.Te~ 
no, l spIewa l zi'esz_ą.,'-:" Ja : mog 1. ,., • -:- Mi~~o" koszerne. Grono żydów postę- zagr. 317, 'dyskonto prywatne_óD/o, .. resą, Cymer, Konstant1 Zak?riJ.ski -~ z Em-ilifł. Bor-
-(-) ,Opera ,Wł·o,ska. Na pl"zedstawIenm powych w Petersburgu oświadczyło si~: za, ., Be.rlin)·l~ st}'cznia. Bilety banku , roqYJBki~go kowską, ·Walenty ;Frankowslu: z:;Jnhauną,BoI'?D,3k'ł;, 

"Oyruh!,l'I. s~wIlsklego", w-.sohotę:. sala ~e_. zarzueeniem spożywania. mięsa koszernego 200.75; ~o/~ hsty z.astawne 6,L80, 4~/o_hsty hkwIda- Tomasz Kmin_z Katarzyn'ł K;otlicką" Wilhelm: 
a .. t tU., VIC. _t.on._a .. ~y, ł.a._ ,W._ {l_ ale -_d?b, :."ze .. za.p.ełmo.~ .i. za s.llo. żywaniem. ta_ kiego pOkllol"mu .. J'.ą.~ cyjn.e ~5,~0;.5~1) poźycz~a wBch?dma II em; 61.~O, Wanga z AlWinfłFrohMI,. Jan Kriynowek z~ofii! 

W ~ - . h" t h III etmśyl 61;60, 4,0{0 ~ozyczh. a.lS80 r. 8304,0, 5Dfo Osiń"ką; Ignacy Kucharski·z Maryanm~ 'Jelensk'ł nll!.~ ,'. -~?1?erz~c~eJ .~lle,m3:,c Ol ow pO ęznyc .!Wszyscy •.. , ..' . listy żastlLw,ne .rosYJ,skIe94,90,kupony (lel.!l~. 322 .. ~0'PiotrRóz.ycki z Franciszką Flantowicz,-Ądolf Wolt 
p~eto pe:-s?neI p. Croth ego wys~arcz2:ł tu - . Dozór akcyzowy w powiecie Jidzkim bOJo pozycY-ka prennowa z 1864 roku 141.90, takaz ~ z Franciszką Kallz, .Stanis!aw R "życki z Marya~1fI 
n::J~up~ł~~~J~:.~,~~~y:.te~~r J)·,Adzarelh Ju~ oŁtdwó.ch lat zacz'blsilniej.śled,zić za tajne:ni, 1866 r.-13G,OOj J1.kcye.banku handlowego 83.00,. dy- Jaworską,Sta.p.illaw:Knohl z KatarzJ.Il,ąc Alger~. 
stI,m, który. po raz pIerwszy wys~ąp. jJ: ~ par- szynkami, skutkiem czego Ilość IJatentów, aKoritovierró'7Ś 00, tir.· zet-wa.r.z, wie-d, 229,00;- . irk- , dolf Schinidt z Matyldą Zemek, Tomasz -Gawron
t Al k ł l ś cye kretlytowA~uątrya1}!n~ -::-'-::-c' najIiow9~a pozyczka skf-z Katarzyną T"rfeaką,. . , ' , .li ... ~a~n:vy, .. FY aza ~ o,s włezy l przy- wykupywanych na prawo sprzedaży trunków, rosyjska 98.GO, 6°10 rent.a rOSYJska 1l0,90, dyskonto -W paraliiewang, 4, a mianowICle: Karol Klsa4.. 
Je~ny,: -Jak,k~hnęk<!skahlllezbyt rozleglej. wzrosła do 400, podczas . gdy poprzednio ,j.'/o,prjwatne 2 "lo·.·, z Krystyną, Oinenechter,Adolf Dremal z Ludwi~lł 
SpIew~k. pO~la~a tez bardzo, wI~le zapału nie przewyższała 60.' . londyn, 16styczma w poludme, Konsole 1003!ts, ::leemann, Józef Ostrocbowski z Emilią; Hiller, W11-
w, grze_.l, śple. WIe a p,rezentuJe SIę, korzyst- _ Wagony klasy czwartej, J'akie maią być prllskie 4% kouaole. 103. -t,urec, konw, 1313

/16 : rogyj- helm Jaster. z Karoliną Egner. . 
k Ć d t t .. ska poż.-a 1S7S·. r._96.1/s; 4°10 renta . dOLa we/!· Starozakonnych. _ . n~e; uITne tez zręczme P? ryw:a Ule QS a_: wprowadzone na niektó~y~h kolejach" we- 80'/s, .. egipska· 64 1/2 , banka ottom8.nB~lego 93/S, Zm-arli wdnm .16 i 17 stycznia. 

kI głosu~ ,,-!=,aIlna.Sor,udza Ozeleste (Ro~y- dług r.Qzpol'ządzenia. _D':lHnsteryu?I powmny 10mtJardyll, akCYil kana1usuezklego 87, Kalolicv: dzieci do lat 15-tIi żńui.rlo 7, w tej 
n~) była· ;""l~o~~me .med,}'sp?uowan" s~ut- być pokryte dachePl.1 zabezpIeczone od spokojnie. ." liczbie chlopcąw 2, dżiewc;zlht 5; dorosłych 3. w toJ 
klem czegu·,urilkała_. -staI.'anme, nut WySOkl~h, W .. p· ływu p. owietrza. . - . _ , Petersburg, 15 styczma. ZOJ w m. 47.00.· Pszemca w lic~hie m~żczyzn 1, kóbiet!ł, a miauowide: Teresa 

k d 1 l ł h . m. 11.75 .. .LJyto w m., '1.~5. O.wiea"N m. 45,00. Draże, lat 65, Maryanria ·Wojtanka, lat 29, Józef pO, z~ }e~ Jedna, za.Q,wo. ma s ,uca?zow .. ~ ·Lekarsfwa zagraniczne. W tych :dmach Konopie w nC44.50. SIemIe lmane'w m, 17,50; Bialecki, latM. 
naJzupeln;leJ. li'renę,ty?zne oklll;skl zbIerał oglo~zono, nowe przepisy o przywozie do mróz. Ewangelicy: !,!zillci ąolat.15-t'l zmal'lo 4, wMj 
p. ąr?ttt (Bazyli)., ;FIgara . Śl>lewal przy- państwa rosyjskiego ~ekarstw za:granicznych. Berlin, 16 stycznia. Targ zbozowy, Paze- ltozbieohłopców3, dzie_vczą.t 1; dorosłych 1, w tej 
ZWOICl.~._ ·I,p. WaleAtlllI_ .. Loren,zo, eW. p,.rawd.z16 W_·.edług tych pr,zepIs6w wolno sprowadzać niCh. lepiej, w miejscu 143-163, na st. -, liczbie m\jzozyzn 1, kobiet -,a mianowtoie: , 

l P d II k d na kw. mj: '152, namj. cz. 1541
/2, na·cz, lp. 157, na Karol M"jerhold, 61 lat. . :' ... , . trochę-·Clęźko, no, fi. e . al I!Dle -az Y lekarstwa, jeźeli nie zawierają: w sobie czę~ lp. sier, 15811" nawrz. paź. 162'/2. Zyto ":'Vyżej, w m, starozakonni: .dzleoi. do lat_15-tu zmarlo l, iv te}' 

być może, Wog61e' calośćwYP3:dladobrze. ści szkód1i}Vych;. jeżeli do ich przyrządzania 125-134 na st, --, nast.lt. --, na.lt, mr,-, liczbie chłopców 1,dziewlJzą.t-'-; doroslVcli-;,vr tej 
R3:dzi.my.s.hacać_ Ó ile moż~o~Cl .. ant,rakty, potrzeb.n.B są, aparat'y drog,ie i trudne .dO- na mr"k~.-, na kw; ruj, 132 1

/4 , na.,~j: cz. 133,na iiczbie m!jzczyzu l, kobie.t-, a, mianowjCle:.~ 
kt· b t b ł t l dł 'l kt· cz. lp, 134, na wrz, paź, 137, ,1~lJZmlen W m,115-175. 

orEf W ~oo 1,1 y y s ras~ lWIe, u~e .... urządzania lub szczego na JVprawa, . orą Owies ospale, wm.-125-162, ~a st. -, uas~, USTA PRZYJEZDNYCH., 
.( -). W. cyrku w sobotę l w me·d. z:elę .. p .. u- nabyVi, 'a., s,i\:lprz_ęz . dlug.oletnie d?śwja~.cz~- lt.-- na lt mr, _-'-, na. kw. rnJ,' 130, na. ml· . . . 'k 

bl Ś b ~ P ldoVilSk l l k t d d cz,13'111'-,n~ cz,lp, 1'33, nalp,sier. _, .Groch wa. Hoiel. Hamburski. Zalc"an li Warszawy,JEansu.,. Icznó.el y,to sporo., rogra~w· .• "uie; Jeze l e ars wo !f, 1'0 ze me zmlema. ~ ~ Ol ' l ' '/, Wilkowi,zek,-Diner z Drysenek, l,is'der z Biate-
bywa od .kilku tygodm urozmaIcony l aose swego skladu wewnętrznego. Oenę lekarstw rzeI.150-200, pastewny 131-:--140; el. Ul~ny w m. gostoku, Bmn z Wilna, Wysok z Wal'ozl1

w
y, Wack 

zajmujący~ Trzymającym. obręcze; ·pr.z~~ .zagranicznych ustanawi&. rada lek.arska. -, rzepakowy w m. b. hecz, 4a, Okowlta w m' z Vvarszawy, Kor<lon z Warszawy, Bliemel z Lu-
k k lt • ·k'· l' l b 1 lC k d 1 k t t lk bez becz. e8,3. bll·na, ·Pl''''tek z Berdvczowa.· _. . tóre. ·s. aczą wo yzer l, na eza o y z. a ec Sk>ad clleml'czny az ego· . _e ars Wit y o-S ~ -. 16 słycznl'a Ps"anll1a ospale wrn .. ~ 

- - ~ zczecln. . ~ , , _' . Hotel Manteulfel. A: Miskalak z Remy .. A . Cohn więksifB ostrożnośc,·bowiem na dwu przed- 'prl',ez rok może stanowić tajemnicę, po u- 138-153, na kw. mj, 153,50, na rnJ. cz. 15a.50. Żyto • 
h d lt . k dla ł ' , b 'k os""o!e,mmieJ'scu U!H2 .. 5,_na·kw. mJ','129.00,·na mJ',cz, z Lipska, Kos/.uski z W·llrszawy, .P. Pick z BeI'lina, stawian.iac z rz._ .. p 

.... u. .,w._.o yzer :,a. spa ... _~ .' p'ywI'e za'" tego og a·sza SIP o OWI"·Z OWO, ,.~ " 'lIT' k B'-'eg toku S '~rl·ed.~u"ohn z· Białe 
'Ii ~ D 'Ii o.z: 13000. Olej rzepakowy bez ruchu, nn. st,43.50, 'YleCZOl"e z· 1""- os , .1> v,.·._ -zaczepiając nogfB o o?rę,cz.· ., .. . czego dopełni rada ,lekarska, której , skład n,. kw, ruj, 44.,50. Spirytus UBp. dobre; w m. il6:70, gostoku, Decker z Crefetd, K~gan z )?odolska., S. 

(-}Na. gor~cymucz~l1ku . pOJmano no~y musi byćprzedstawlOuy dla uzyskama po- na kw, mj. 3850, na cz, lp. 40.00, .na lp, BIel'. Schneider z Berlina. . 
wczorajszej _Tzezimieszka;'kt6ryzakradl SIę zwolenia na sprzedaż lekarstwa z zagrani- 4.0_70, Olej skalny oclony w m. 1200. . Nr. 1071 "Kłosów" wyszedł 7z druku i 
już po p6łnocy do .sklepu w domu R.ose~~ CJ. Reklam dla lekarstw z~grani('.znych Londyn 15 stycznia. UukIer Hawana N,12 nomI- zawiera: Mll'tala. Powieść Eliży Oezeszko
, l· . - 'l·' darb ać ~troz . . 1 - ·d k ' l ś l nalnie 16; cukier bIlrakowy 143/ł , ospale, Centry- we;. Artur Barteis, przez M. G. ·Obława l P?CzfB. w haJ epsze gospo W. f..: , ,me wo no . ru owac, og oSZen,l& za o e- fugalny Cuba 16'/2' .. _ J d N ", k 
są;sle?mego .domu, s .... ~ysząe:P. rzez zamk~.I~te I.karstwachdozw .. 01. onych pośwIadcza. rada .. Londyn,· )5 stycznia, Targ zbożowy. Pszenica na niedżwie zia. asi ZI~'ClOWle, ome~ 
drzwl od ulICY podeJI;zanyszelest, powlad~. lekarska.· : spokojnie, nO,min,alnie, słabiej, . prz.y~y!e Jadunki dya w pi~ciu aktach Kazimierza Zale'wskie-
mil-o tem właśCiwego stróża i rzeczywI- - Wydalenie ućzniów. Ze !>zkoły. rolni- spokojnie, OWles l knkurydza sPokllJllleJ, . Jllflzmlen go. Skala Tryberyusza na Oaprei. War-
Ś ' d l' d kl'· . l d iJ' 'uderke l . li " d 1 7 ' , słabiej, najlepszy jllozmień sl.odo~y mocno, ,~ą;ka szawa przed stu laty. Głosy czasopiŚniien-Cle, g Y wesz I o -s . epu;'z o z e . . - czeJ w umamu' wy a ono .. UCZUlOW za cieżko. Od ostatnie"o pOnIedZIałku dOWIeZIOnO 
niem w piersi jednego z przybylY{lh :,uto:'o~., jakieś nieporządki uliczne, gdy zaś pÓ7.niej obcego zboża: pszeni;y 10,770 jllc~mienia 570" ?W- nictwa polskiego, przez W. Przeglą;d· poli
wał sobie drogę do odwrotu,na uliCy: Je: 'IKijewlallin" pomieścił fał,szywy opi~ ja- sa 37,420 kwr. Na wybrzeżu oflarowano dZIS l tyczny. - Master Thaddeus. Korespoden~ 
dnakzos-tal ujęty i o.ddany. w ręce poh~yl. kiejś bójki . l1czniówz -mIeszczanamI, l}a- lae,lnnek pszenicy; powiatne zmienne.: cya cZ::l.sopisma "Kłosy." Rzym. Przegląd 

( ) P· . t··· . k ce tu pamen '} d t k· , Glazgów, 15 stycznia. ;'UrO\'i'Iec. Mlxed numlJere Muzyczny,~ E. Kania.· Pokłosie, przez Ka-~ .. rogram JU rzeJszego . ,on r. .. ., znaczono s e z wo ~rzyeze~n ~rzę o?a~o S.lę, warrant"_ 39 sz, 10'/2 p, _ A B l P l ' 
Jadwigi i Wandy -BulewskJCh-sklada . s~ iż wszyscy wydalem UCZDlOWle byh meWlll- LiverpDol 15 stycznia, SPl'J<wozl1anie począ,tltQwe rola. Ryciny: rtur arte s. o owame. nl1. 
wyłlJlcznie z utworównajsłynniejszych _nu- ni, skutkiem czego przyjęto ich powtórnie. Przypuszczalny obrót 10,000 bel; stale. Dzienny niediwiedzia, rysunek Józefa;· Ohelmoń-. 
strz6wj widnieją tam nazwiska: Beet40ven, Dlaczego ich jednak wydalono? tlowiJz 15,000 bel. ·skiego. Z albumu piękności. Studyum A. 
Bach-Gonnod, Ohopi.u. ,. _ Beriot, V. i_eu_xt, emps, LiverpOOj, 15 stycznia. Sprawozdanie ll:O~CO''I'!'. Ohrót Gierymskiego. Skała Tyberynsza na Ca-· 

lO,OO(l bel, z tego na spekulacyę l wywoz ~,O(J~ bel. b H k S' '·d k' W' 
Wie:tliawski. Koncert zapowiada . SIę do- T E l E li R A M Y Amerykańska mocno. Suraty stale. Mlddhng a- prei, o· raz enry a I@mlra z lego. . al"-
brze,j pod względem kasowym; loż,~ .. ~ . wy- . .. • merykańska na st, lt 51/6" na mj. cz. 5~/64' na szawa przed stu laty i dzisiaj, rysu-
jątkiern dwóch czy trzech, zostalYJuz roz~ ___ o lp. sie1',_ 515/64, na sieI', wrz, 59/31 p. nek I. Konopackiego .• Nowy Rok, ry-
kupI·one. 'T"ortepI'an konceI'towy .. p' ochodz. J I' 17 t . P d d' h Manchester 15 stycznia. Water 12 Taylor 63

/4, sunek E. Perła. . Nuty: Pieśń Arab elli, z 
.c Ber m, . syczUla...o wu mowyc Wat.er 30 Taylor 8'/s, Water 20. Leigh 7'/s, Water , :r k k'· W ' 

ze sHadupp.·Hennana,-j Gl;ossmana, W .rozprawach nad interpelacyą posb Jaż._ 30 Clayton 8, ]I,'l.ock 32 Brooke 8, Mule 40 Ma. operetkI. Z. Nos ows lego " arszaWIacy 
Warszawie, z fl1bryki,'Bechsteina. ·k . lo voll 81/(, Medio 40WHkinson 9'/" Warpcops 32 za gramcą." W dodatkach arkusz 1-szy 

dżewskiego, rada zwi1hz owa przyjęiaz> 4 Lees'1.3/". Warpcopa Si) Rowland 8'/8' Double 40 powieści p. t .. Olairefontaine, przez Grevil
w kwestyi wydalań postawionych wniosków: Weston 8~/" Donble 6~ zwykły g, 113/8, .32" 116. le'a przekład Maryi Kostrowickief o-raź 

k ' L' bk ht A . l'ld yds' 16X16 greytkamny z 32/4.6 170, zwyzkowo. k-' .. d d k d ,..... .-. _ 
ks. dr. J ażdżews lego, Ie nec a, uSie a New:York, 15· stycznia, Bawełna 95/16 •. w N, Dr- a~ us.z l-szy· O 3:t u na zwycz~J nago, po 
i Windthorsta1 wniosek ostatniego z wymie- leamti jJI'it., Olej skalnyratiri,owany 70°f Q Abel Tes! WIeśClM. BałuckIego,. p; t •. Sabma.. 



.DZIENNIK ŁODZKI . Nr. 13 . . . 
o G Ł o s z E N I A. 

t: . 

. ,~'. :lIC ~2; .... Z';"~ Ż ~ $'rZł:s:2:~3:~., TŁOlfIACZENIAI' : Droga' żelaz~a 
Z~dUszę~.~PkiJózef~Gl·~tr-'M . '. "Ot;i-;L;08ZENIE" " '.'." ~ do weksli ·IFABRYCZNO-LODZKA. 

, _ ~ L 1 

:~1!r,~;~e ~:or:::~;!ł;d~f~: '·.N.in~ejS~m;ę.m b.o~~r, z~wiadom~ó Sl!Im~v.:n9 l':bli~\I,ność miallta~ ... ~ , s~w d~a~:;iz~a :podaje do' wiadon~oŚci osó,b intere-

Slf-.go. ~'. m ....•. 0. ,go. ~ .. Z.l.ll1e;, l().eJ, ... ranol l H .IJOdZl 1. okolICY, ze .. ot .. WOr!:J.lem ~. 'IJO.dZl pr. r:.
y 

ulIcy PlotrkO. WIlI.kl. ej, ." .. ~ drukarni 1,Dzien- ','sow:anych, że . celem, możliwego ogra-w. ktlhu~leN aJśwl~tszeJ' Panny·Ma-' wdomuF. Fis~e.ra N. tsOl.,.·' '. . '., . . . ["llicz,enia, strat. na J' akie sili n.araźane 
. h=' t . ł h I nika.Łóclzkiego". .' d 

~~r~~~he~;WOp:Zjj~c~Zr ~a'z~!~~~i H .' ~FIL~':MEGo. . ~. , ~ '"' lit , ~~:~z~e:~l:~~~t~~~~~n~~:~:::!f~ 
ID!Q.n. _ , . 1361-~-1, .~~Skł, ad u wAdlin . koszernych. .~ ·/towarów, zwracaUl~będ1,;leuwaga 

. łł· '"' . j "Ogłoszenie ·,w myśl § 63, 64 i 65 ogólnej usta-

T
· HATD V:ICT~DIA.' . ~ -~;~ł;::y~~O~~ziee,~':oa.;:.~kt~;t!~O:~'i!::~. s: g:;~. c: ilk°c!I:c;:; . . .', .• . wy dr .. żeL rosyj*ich nie tylko na . .' .., . ". . H. powlęnylem panu'.' '. Ił całość opakowania, lecz takie,. czy' 

.. ': . .' . '11L~' Bosenkwłat. . W.RESTAU'RACYI . Jmateryal :użyty na :;Lmba1aijestdQ-
. .,~.., . . . bry idost~tecznie to-rar' oduaz'lto" ... " ...... ". ,: . ..: 'B 'N' h'··" h Z uszauWowaniem' .' ·M 'G. 'Kokoczyńskiego dzeń zabezpiecza, w, przeciwnym ra'"' 

We,~;rod~ d~8(20)styc7:pia. :iŚ86 'r .. ' ' .. : .. . . ....• ,.atanso Jl.W.. arSZaWlei ~}VŁOdZI przy ul. Piotrkowskiej zie b~d1ls ścit}ga~eod:jntereM.ntęw .. .. . '. '. : ,M, .... PQWiltujlłC ei? na. pow:yź8!;~ogło9r;enie, zawiada,miam SZIIjIlownl,l. Pu~ ~M '. _, .' " , _, ' ..' deklaracye na llledost,atec~ne opa-

[ '·'0 N··e E 'R' . ·T··· '. bliczno. ~6, 'ze' staraniehi m .. ojeńdJędiie'i;auosyóum:ynic -wymaganiom Sza- dZlSi COdZlennłe'I~Qw:a.Diea wr~zie. pqm<,lwy, ~ wysyla-
, ',. .. '. i ',,",', • ~~ Ilo"{nych Gości; aby .zasłużyó Bobie na ,ich wZ~~pd~ważnniem' . . 'H' '.W, . ·I' .. EL'.K,rn·., .... J~cegol ~łQżeDla. '.' dekla:acY~1 tran-

. o.,·.. . 46-6-:-3 .. ' . . ., .... '<M. BOs'enk:wiat.· .' ... .' li ..11 .. '. .. ' ...... ..' ..... , '''' : .. " '.', II ~'.'j!BP ... or.~ .. nIe bp dZ16 .. przY·JPt.y d, o,wy-. 

W' ' d· · J'd .. ' ~-=~:Z:Z:Z:~,«!E:Z==:IIt~!E:Z:b . D' rzor1 Q ta' W·· I· Dn' I· O· dama. ,51-:'-3~! .. :Liw~c~gI ~. ~I . • lIliJ).1J Ul Oyrekcya TOYfa"yslwa .Kredytowego· 
. 602 ł W d li bl "ul' J"D '. l' 'artystów zagran'lcznych ". : miasta Łod~l. ' '., '. ':.} - -=', ". P~l!- ~ ra era~ przy . lCy' rog zle JleJ .... ' '.. .. ipodaJedo.powszechneJ wIadomośct, 

ey.·, R. ·.K, 'f" .. Srihmidla~. I,DZl~~.eJ .. Jest dO .. WyIDI.JęC.la, .. ' ,zar,az'. : ........ ' ':Jls~~ę~r~rc~e~~~si~~few~!:88n?!'i~e g:d~~ii~ii (:l:~:;c~'~~:n~~fa~' . .... ...... 1 l';' .. 1.. ·t· ... ' ".. ,: ', .. nl1eclnch. . , • Iryi ŁódzkiegoWydzialu Rypote-

n"""owy:c~';a'rOtyas;CtlólwNN.dz~eCnyWrkiYuSTRĘe.·n'Pc'a':~j' .. ;:," o .. l\a.·,; ' .. p·.·.ar,.,·.·,··. :,ero. W.' ... ,y: , . '~y.stęp ~~~r~~~~!i.' 8zaDso-IG;!~~;1:~i~o~aJ~';d~r:~~I~~;~:: 
11 ... " o' .> . . .' . . Wyst~p znanegOl'osyjsko-francuzko-;d:::z . merucho~oŚCI. tut~JszeJ przy 

trnpyNicol,Hamelton,.FilipuziJdwócn· sklada19.cy, SIA Z 3 du.zychp'ok.OI J lduZego niemieckiego c komika, . ]luplecisty,iulIcy Now{)proJek~owa?eJ p~d ~r; 
doskonałych WoHyzerek ln.ls~;Karo~.' • iJ't .• '-(, . kl' d" L' k "1' 't ". d . deklamatora imimikaulubiellCa,150L R. 'c.poło.zane.j, ObC11lsżOD~J 
liny . Furo i mis Józefiny i zaprezen- pomIeszczerna' na s a·;·· . o aen na aj e publikiWarszaw~kiej;' 'IPOŻYCZ~lb To'Varzystwa Kredytoweg? . 
towan,l,·e DOl/ych na :wo.lności traso- SI' A bardzo na kantor. Obe!lrzec'· !l'O mo)".na Sa' rgl'us" z' a de ·C· '1' w sumIe rB. 4000 .. ' . '.' . h k '-(, J '-' 'lJ ..... . ... .. O O, . Licytacya rozpocznie si~ od sumy; 

.... ' .. \Vy~.t',~,a.,cr,.ł_,~~go,,~.:i~.on~lti., .. · , 'V każdym cża, sie. " ~," ' '5lł~6-2' ~ W ••. fJ:'o· '30' k ~ lrso 800. ,.' ' 
COdZ16n-!ll~.' p~~e~sb1Wleme o ·godz. ~~~ ~~~~ P:;::tek :JgS~,~zrni;81/',G ;:~cz-;:tIJ~ wi:::~r:~~r~lyc' dvoaatl·aukmo~~tl·loobśoC.l~· , .. S-eJ '\yleczorem .. ··· .' ~~"'~~-,;...:;r-.;;..:;r ... . ~. . ... 'fi .~ 
W niedziela iś:wJ~ta dwa'p;rzedsta- ; ", ". \ 55-1-1 rs. 800. 26":::"3~2 . 
wienia, l-sza o godz. 3 po pol.rtdniu, . ; . ' " 

~~~st;;g~~i:Z::~c~:Ze;;~lno Łódzkie to~arzY$;two, dob.rąc.zynną~ci.. . ~w!C':rZ=%:'Z::3C~Z"Z,..zW'~ .... ~r~~· . 
&JIlerykł.ns.łdego:.JVil'!UOZ& na ~krzyp. '.:' W celu pozysk~ma iuudl;lsZOW ~a _Bprawleme ntensyhow potrze-~~ - -- - ~, ' ~ 
uch ~ C1ytrze"~zecinle (cal~ie~ no-, bItych dla 'urządzanej }Jch~onkl,dla b16anych, ~~., . 7ar • . , :ii! .: 
we) speoyalisty palla Roberta. Westa.. p- ,odbędzie sł,ę,"W' TEA.TBZE.'THALIA..,.. M . J..owe p"p~ero6y" . ~ 

'. .,', .,:. ,\v poniedziaIek dnia 25 stycznia. 1886 r" . ~ . ' 
~WA1lFlKOW.llL\.. ,pia".,,,e ."odstawienie ·AMATORSKIE z· n!,,!\jpuj,'ym ·programem: Ił· , , Ił , . 

. wkoropkar~twle, '.' , .' .' " Z,tfopaclt (Duft) , . ' , 
1W:4~~9~~.uli:;'~~lo~~1;~:, ~Cg4tdekm-::~;:tuH(,UpgOanpaaMh:~I~s' "erlaubt) •.. ~H~ '. . . ~ ~ 
265~a"plerwsz.e :P1IiltIO. :. 38-3-;-::--3., ... ...,. •.. , ...... '.; .. ..." .' c,',:'; •. ·.· .. '.., '. , ( ,l!.., .' . . II.; . Ił 

,',~,./'.~ .. ~' ;i:': ,;,:-L::'~Jdjf;;;~~~~k~~;;'(ZlfB;f~hrR~ri:~i:~tnaIli)N ,.,;. '. J. . .. : ..li: Ęm.ft.W9hllopg,< . ' ... , .: ;I"r."ka w J nk<>\e, Jplin«z. SchrOd,,", . .. .••• .~, .,' .. BRACI PQLAKIEWTCZ bestehend·aus:·2:'Zimmern,Kiiche:(Jenyteatra:lnę. . .," .. PoezlltekogodzinieS .. : Mi: c:. .. ..-:, .', ':.'. ,'.".,. :.', • .' 

und ~ZubeMr,. *ird,p'alo1~ '.'Apri,lt," ,)'Jóże h,abyW'a6 'niożn~<ą epN~;zesa.toWll:rtJ'Stw~ ·dj).broczynnóścijradcy:'~ .' ~oo szt~k :60, ,k9P!~tO szt.6'kop.~5 sztuk. ,3i kop., 
zu }lliethen ge~uCht :OIIerten unt8r.h'andloWegQ .. ~;, JuIlusza, Ileinzcl'3,j. miejsca. nu~er~W:in4 n ',anów:-- Adolth ~-w . _ .' __ , .. ~ '. ',., o7~6~1.' '. . 
CbltIre Z~:1.81n der,Exped. d.BI. OttlJ,;.RlldoUa.Zieglerl\; ,A.G,attermanaLw kSięgarnI p •. L. Fischera. . ~:II: :lIC Z':IIC ~S_S_Z .... Z~:IIt __ _ 
~be.~~m~,; "',,~, .: 58-34 . I,' , " '58-1-2:·: -" '.. ,',,' '.' ','i" .• ". . .,.", 

.H d 
l· ." 

it>f;Ia'm "'~. ;_ .. " .. ZA ' 

B.rlin • • . (l67!/,) . 
! '_:;" . (1.66'/,) 

Inn6. niem; ~i~ .. bank ... 
,,~. ,j"; ~:.:,; ",-,' . 

Londyn: ., ., '.,' '. 

" Parl" ~ •.• : 

W'{~deli' .': • ": . 
,. ~., .'. (1 U 1/8) 

l'ełAll1lbur; .'. ",' . • ..: 

ąl.ter, . ,!Id . '100 :nit. 
,kro ter . ~,d: :100, mr. 

. dl. ter :~d.iOO liu'. 

kr, ter. '}:;(~~Lr .. 
'f~~t: S'jn; 'rIJ:" 
dl. ter, lO' "d. . 100 Fr. 
kI' ter.JO,n.·, roo:Fr. 
'dr ter. "8d~ 100 n,or. 
kr ter. ;. S d. 100 ~or: 
dl ter. 1J' <f. tOOri. 

Dya- Z końllemgiełdy ., :,.' ' 
konto ~:--::----:--:-_-.,..,,...I Dopehiione., tranzakcjG 

żlłllano i choi&llgpt":d. 
.' 60.1/\ • . 50 5. 

, 
4,9.96 4.9 821/, 81UlO 

-.-
.~.-

10.1.1 
-.-

·4.0.,"10 
-,-
80.5/1 
"-~~-

I -

. I· 
~ 

. , 

; 

4.9- 75. 

10 9 

.. ~€H3-G~ "~~ 

~oNMWY~ ZATW.~Z~~.T.O!ARZY.,D. ". STW.A~GY. M. Gogo, 
L' . W, 1. RAGOZIN I S- W Moskwie", ". " 

, '." ...... ,. .. 
. ma zaszczyt polecić' produkowaną ~ięd7,i.·innem!.,w zakładach", 
' .. " . ' .... ..: ~owar:t;ystwa '.' .' .' : '.' '", 

·p.o"'~ Dopeinlonr Zkońc. giGłdy . ,... '. ~ -:.. -, . ..• . . • ~g .,. Dopelnio.'l:l kÓóo •. gietd{ , 
p~ple"r pa:~~l!t",~ l:: ·tr!lcD,t;. . . Al.llAc.re. . .s... tra.m,. . -' 

.... {lIaleO ra:).·" ;1.j-A. :%'łd, Iche.pl; (~a; 100 rl);' 'rop.~e .. . zJLdll.no Io;.ho.p;! 

Obli,iltkar"Jir. p()ii:ditz~·T' -,-I -.-'-A.k,9yeD.Ż. War."W~ lOOr::4. .. ' -.-\ ' ~:-,r-:-o.,-

t:. j:' w!~~i5:;a~!I~tlnę;~e:Xs:o.o,~45;O 
zapalający Sl~aOple~o przy 70%,0. bez zapaąhu, pali si~ do- .. 
,sk.onala w z~y~ych n~ftowy<\h; la~pach z okrlbglemi i płaskie-

Liatj'Likw-::Kr.PQls.duill.( ...... ;.;,..;. 90·-1 -.- ,~ '.11 W;-BJd;500~: :,4, . .-.-
".", ,i' ,;. " m ... " .• " .. '."-.- 896°

1

-:-.-, II'"'' ".lOOr. ,6 -.-: -'-.-
1l11l.Poi.Wi.l'em;'lOOOr, '" ". __ •• ,~_:~" .• 98Ui -'-, Ił " Teres.l000'r.'!i.. -.-

.. " ;, "'i, ;'1001'. tJ,·. . 98.86· -.- U" "IOOr. 5" - _. - . ....,. 
li "." " Wrr. 6', ,-.- 98.86( -.-." n Fabr.-Ló,(hkiej .-.-' ':-. ..-
" ',;., "- lJ n, lOOOOr.,fj -'o .. ' 9885 -.- ""N1l.d'il'Wańak •. , -0-' -.-
.J ;,~, . j;.' IOOr: . 1)' ,-.~ 9885 -.- JI BaukD:':Hil.n~Jlowe*ó • .<; : l' . 
,,',; " ·,,',111 i" lOOOr .. li' - • ....:..98 85 ~.- w.\Var~zavfle:loOr: :-:-';~I ~,.:c. 

J' ,,',,' ~i' 100r 5 -._.9886' ...... _.'. "War.Ba~~.D.yB: 2001\.' . -,-.--
.ł{OI.Poi Fr.lIl".186.J.lem. § ,...:.;~."....~, ._.i- "BII.IJ,.,H.wIJodr:lllOOr. -.-
" '. ;; '. "1I:,,)s66Hem, 5' .; ',_j_ -'-.:-. " Wti.r.Tow.Ub:ód.~gnis,·' 

.Bilety H&D.I'~idto~.Iem. 5... ,_;_ -:- -.:-, z wpl. r.;Ul5250r. ,'-.::- -.- -, 
JJ. " Jt ł1 U,,6':'· .-.:-, -.-' -.~''-:,,:W1U":rQw.F.C{lktu50(} -.-:- ,-'-.- --
" » n . Hi fi '5 -.- - ,. -_....:.. "'" tJakt~DohrzeJ'600r: iii . '7:-;-
" ." tf ,Ii ;V' u .6.,-,-,~- . .,-.- " " Józolów 250r. 'li!' -.- -.- '-',-

Lilt} Zaata:wne (:fi" lOo.r.) r; - - -.-;-" II 'Czerek 2fiO l". "!fi' -.-' -.-
tJ "l\r:186.IłS.llit.A. 'ij ...,-.~{ • 98.66 1I"Ha:l'nl!~~.,.)",.2i)O.r·l' 1: ,. -,- '-.- -,.:-1 
l' ""',, ,; li~;B .' 5 ' '....:..- 98.601" "Lys::k:owic.21i0r. e - - - - ł 
;, '" Ot"~,' Y.i ~Ble 1), -.- , 98651 "" L6ou6w,' 2Wr. ~,.,'. . 

". ,i':'~Cll". hi.A.·o. -'''-f 98.40 "" CŻ<:Rtq,iice2Z0r., $ .:=:=11 =:::::. 
" ., '" ,:" lit.E.;; -.- 98.40 -.- ;, T: W. Il. St"IiHiOOr. .!t:. ' ':'-'_1 -.-
,,' ,;!?' ' malr li . 98'40 "'"-.- ,,'1'ow.LilP.op, gIlU i .... 

• ,;; .ser.~lll1~t:A. li'~-·-:-:19'8',,1.,() -.-. ' Loewenattllll lli'JOr. N 

;: " 'i, ;1 ht;lł. fi. , =:= '98:4.0 -'-.- ,,'l'ow. Zl1.kt. MIOtal. fi; .12· .. '. -.-

:: ::·'&r~'lVlit.·:t;··,~ .'~:: .~~:!g . =:= . n M:!~~~kł~Ó~~t2~ch l,·· 
", . fi,. », i.' lit.E. ó . -;....:.. "98.40 ,-;- ' .. .8t&.I'QohówiokichlOO'r. 
n ",,' " mati; li' - . .-:.~. 9840 '-~- fi ·l~ow. Wru:.~'",b. Mach. 
n' ;, ',i Serya: V''. D . "94, 65'15 ·95.__ Na.H.Rol.10.I1. IOOr: 

Litirp.if..m. WaulLBer.l '1\,.,.-._ 96.25 '-,- "WlI.1;s. T.Kop: w\jgla: i 
nU ' 'w:' " . II l) . 94,,25 -.- ZaktHutniollych250r. 
,n'," - .-, n ,,-ID li '., 9S 2650 93.76. -:......;.. ,,'row. Zakt Pr~. Ba.w. J 
'\" -» .,:.' lV li' sa 93 Hi 20 93.-4.0 -,- Tk.wZawijlrciu?l50l'. ' _._ 

6'/, ( bligi m. 'Y!'a~z&Wy ··Ii" '-.-'- 89.75 ,. "To,v, IJaZ'. iIJ",źni lOOr. . . _ . .,-. 
Liiit,1zaat. m.l.oil!&l" ,'I . '6, . / -.';-- .90.-:- -.-:-' .. '. ~emler i g.i:wedel -.-1'-...... 1 

tł' ~J II ,,: II ,,!);, -.- l:!9.óO :-.- .. F.C,KoIlBtancya6OÓj,, 1 -.-1 '--f -.-. 
n'. n,' ·11 "In o' '-.-" ,8S~ -- w .... " li: 1;'-... • f, lJ zallt.lt"l';,W:dłr.Z:l)·· " __ .~ _._~.~'. ·&.,01l0· UPO~Q Z: po r. óO/.l·.L~t. libid, .. ",8.4 . 

ic 60'Qwneilli~~i~f~!: ,:'.,' .~.~ " -""'j,:~1 ~t. z:·:W~ ś.iui l:~:~' ,Po:,p:e:'Ile:-22U , . 
,. 'o, • '-.~ '.-:'-::- • . u 'n m.:r.od~. ' .. ,!ł9.6. . '.' . .'. ~ 

-.--
- .. -" 

:_,' 

CI 
mI br.eneramIi nIe .• d. aJe p!Om1en.la żóJtego, i kopcllcego, jak· 
zwyklanafta Bakrnska. .'. . .. . .... 
'. . Przy tej sposCibności'komunlkujemy,' iźu'o. wystawie: w' Ant~ei.pii· 

CI 
Jedyme tylko wyroby uaezego towarzystwQ odznaczone :t:ostaly nagrodlł 
na.j~yżs,.1} t. j. dyplomem honoro.wym. ,'. 

. W.8zelkie zlecenia przyjmuje jak dotychczas tak i nadal MSZ lepre-

O 
zent.aut Jeneralny . " 

, ,,' ',- pan HEBJY.l1l.N HEYEB 

~~00002 
. PROSZEK; PIłZ ECZYSZCZAJ ĄCV ROGE l 
. UZ~ANY PRZEZ, AKADEMIĄ, MEDYCZNA I> ARYZIL\. 

. POUI;lRE' DE ROGE •. 
, . -?admproszJk P1"zeczyizcżajit.cy 1it'e:nta przyjemniejszego smak~ {nie 

I duali! z taką pevinośet"ą jak ten. Ltczne doswzadcutl1,a w szpitala&k Pa
ryzktćk dO'llJodzą; Ze sku,tk/}ego sąniez.mienne. . . ;A'_' ~~ .... 
.Ma.JącPROSZEKijOGE,każdysammożeso- . 

bte Pt'zygotował napój przeczyszczający:" uź
raze,,!,: orzeźWt·a}qcy, konserwuję st,on dlu-' 
go t tl'ansportu.J~ si~ łatwo. . . . . 

.E:'ra'Jildz~wy PROSZEK ROGEspru:da.J4 St~, 
;n.flako:nach, oowi,/anycf.'!fJ pa:pter ot'ąnżowy 
z podpt~e1'f:wynalazcJ!. t znak~em ~ 
przy,mme.;szem zamzfJs%czonym. ~ 

6' Hlłllaps: 1886 r-•. . .. V!.' diukarni ,~Dzjennika .ł.ód~klego. ,-


