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OD PREZYDENTA lIASU ŁODZI 
Zawilldomienie. 

GlIJboko wierzllC ie Bóg \Vszechmogllcy InajrUCuliwSzej ulicy miasta, niby widm~ i pukać z cierpliw~ści" do ich serc litości-

I i '~a przY81.łoAIi ZlI~howa swojego POMA' • ta :utego świata, niespodzianie B\anie Cl i, wych, " 
" Ń " wpól drogi? Pośród żebrzllcych s .. tu I kaleki, kt6rych 

I "ZA CA od wBzelklch Dle.zcz~ść, serca I J -<l' t ' 'I' ż I widok nawet mniej lIerwowe panie zmusza do , 'k' h I łXł l pOWB 8J6m, przeCIW u lczD6mu e... .. 
, "nas.~ łąCZll SIV z seream,l ,wBzySt 'c bractwu, to nie znaozy jeszcze wcale, aby. bezwleduego od"róceDla głowY:-1 trudno, z,,:' 

"wiernych pnddanycb w modlitWie do Bo· śmy powodowani złem sercem, chcieli praw.! pr,a,d~, rozstrzygnljć, czy litość, czy tez 
.ga, n usta powtarzajll jedyny i wspólny dziwycb i istotnyoh n~Jzarzy pozbawić ich mlmo~oln>: W,str~t o~ruc~u teg~ byl I'~z~· 
dla całej' Rosyi okrzyk: niecb żyje dE, groszowfgo zarobku, - ale ozynimy to raz czyn"" aOdl bPlerwszej aDl drugiemu dZIWIĆ 

HAJJAŚNJEJSZY PAN na najpoddanniojszym • SARZ RUSKI i cl'la NAJDOSTOJ. dla tego, że pomi~dzy nimi jest wielu bez· SIIJROIepO o oa, ż t ' k t b 
raporcie pana Ministra Spraw Wewn~trz, " " B czalnych złodziei czycbaj"cycu tylko nn o. zecz prosta, e a cle awa wys awn c o· 
nych o wyrażeplu przez mieszkańców filia, .NIEJSZA JEGO. RODZ~NA I,OIecb .óg twonenie pOl'tln~netki, aby, wyrwawszy jll d'"C'ych oka~ó •• patol~gicznych, rozloko'!a. 
sta f,odzi wiernopoddańczych uczuć, z po , "ICH zacbowa na mnogie I d/ligie lata , z rllk ździwionego dobroczyńcy, z łupem I ła, SI\} na t?J , Jedynej I wypieszczonej ulICy 

Ł d ' tym uciec bezkarnie, - dalej oszustó .. , sy.1 PIOtrkowskieJ" , , 
wodu cudownego ocalenia ICH CESAR· Pre.ydent miasta o ZI mnluj'lnych kalectwo w celni wy.ylikiwanh, Pr~ykry to zaiste, Widok spotykać dZień 
SKICH MOŚCI i ICH AJDOS'l'OJ· (podpisano) PielikoUJ8ki. dobl'oczyDllOśei publicznej, którycb siloe bar. ~. dZień te wyn~dzOlale twarze, bezmyślne, 
NIEJSZYCH DZIECI od niebezpieczeń . ki i nogi niej8dnej ci~źkiej moglyby podo. Idyotjczn? oczy! pola~ane I,ub powykr~ca , 
stwa p04c~as. rozbicia siO eociągu Cesar, lać pracy, - dalej, że we w8zystkicb wi\}o ne r~~ ~ nogi... czyzby nie brło dosy.ć 

kszycb ",iastach (co ma miejsce i w War. scbroDleDla dla tycb paryasów spoleczen· 
skiego • N a j m i I O li c i W i ej wlasuo· DWIE PLAGI. szawie) żebranina uliczoa j~st 8urowo przez stwa?" , 
r~czni~ napisać raczyl: orgaoy policyjne wzbronionll, wreszcie, że ,Jest Jeszcze Jedna kat.go~ya ,zebraków 
"Serdeeznle dziękujemy wszystkim." -W>- niektóre kalectwa, kwolifikuj .. ce siV raczej OJe budzllC& w nas wstrętu Widokiem kale· 

, , . ' do klinik szpitalnycb, albo przytułków, Sil otwa lub cn,chnll.ycb la?hmanów, katego~ya 
O ta,kowej ~ a,J w Y z s ~ e J ł~"ce, ~a. II. dla oka więcej niż przykre i że istnieje nlldz~r.zy, .D1e, zat~zymul,\cych nas o~ ~hcy, 

komuulkowanej 011 w odeZWie Jaśele WieI. . bardzo wiele środków, D1ogólcy.ol1 ohoii w cz~. ale CICho l DleśJDln,lo, OJeJDal wstydliWie do 
możnego Pnn~ Gubernatora Piotrkowskiego (Zebraciwo), Iści nouzy ulicznej zapobiedz. wrót naszych pukaJIl~ych -: ta W szeregac,h 

: , ' ", swych hczy przewatule kobiety; te ostatOJe 
z dnlll 19 hstopada r, b, za N. 14,690, ! Nie ma cbyb l prawdziwszego przysłowia, W ŁodZi, naturalnw! mSJ .. cej ,slusz,ne i cztsto nie pro .... o pieni~źoy zasiłek, ale 
mam zaszczyt podać do wiadomości mieoz' ljak: .Ies extremes 8e toucbeot,· Nigdzie ret.~sye, do fi~urow~D1~ bW rzlldzle. ":11' 1 błagaj'l o liehll l'hoćby leżllcll bez użycia 
kallców miastR Łodzi. I może maksynla ta nie znajduje tak oczy· "re'ł 'D1ast w ur~ple, z~tr~ctwo rozwl~b odzieź, któraby zitbn .. cą dziatwll jako tako 

Adres Z wyrażeniem wiernopoddańczycb wistello zastosowaoia, j~k w wielkich ~o~o. 100;DI o, Sl~, d czasie os nim w spos przykr,Yć mogla. , 
Ć ' k fi 6 't Łod i rzcdsta. ł pejsklcb mlastacb, gdZie tuż obok nal'''~ ' na e: nlepo~1l ao!" W Jednym domu gdZieśmy wypadkowo 

u~zu mlesz a ~ w ,011 as a z, ~ , kszycb krezusó .. uwija sill nędznrz, nie UlO' NIe mÓWimy JU~ O ,teJ fal~ndze, kt~ra bawili, naliczyliśmy jednego dnia cztery 
wlOlly 29 paźdzlerDlka r. b. ~alin,le WI~I" gqcy zgłoduiałej swej dziatwy kawałkiem w plątk,.', D1edzl~le I ŚWięta, śCIą.ga ~o mla· takie kobiety, z których u każdej dloń wy. 
możnemu Głównemu NaczelnikOWI KrajU zaspokoić chlebal sta z ~hzszycb l da!szych Jego okoho, aby, ci'l8ni\}ta drzała nerwowo, a w oczacb 

. z pr06bll O dożenie go u s't6p ICH CE. ! Ale prawda ta wymyka si~ z przed oczu wylud"wszy o?r~ydhwelO ,swem natr~ctwem i na twarzy malowała siQ ta cicba, blagal. 
SARSKlOH MOŚOI brzmi jak nastIJpuje: naszycb, gdy zwiedzamy willksze miasta co ~I~ da, wr<!clĆ d~ swej chudob!; po za Oa prośbo, której ch} bo kamionne moźe siO . l Europy: po ulicach ~ojll si~· tłumy stroj· tenll zaBtIJ(,aml Jest Jeszcze, spora Ilość .sta· oprzeć serce,M 

"WASZA CESARSKA MOSt! nycb pań i panów, przyezem o ciężkIl atla· ły~h·, łódzkich , ze~raków, Ja~kolwlek, nad. Zauwaiyli~my niektóre w jedwabuem, 
M 'd b ,,' O, t " d 80Wll sukoi~ ociera siV skromnintka wełnia· mieniĆ tutaj winniśmy, że Wielu z Dlcb do wyszarzanem okryciu świadczllcem o cza· 

, " oJ o, /'ocZ!/nmcJ8zcJ pa rznosn ;"0 ~. , na sukieoka pracownicy igły a obok wy tej .zaszczytnej· nazwy prawa nie ma; tycb sacb lepszych kto w:e jak dawno minio. 
nba ło s,~ zachować drogocenne zyCIe slrojonfgo a qua tre epingl~s mlodzieńca przedewszystkiem, jako kontynge~s obcy, nycb .. , ' ' _ 
n W ASZEJ CESARSK~J MOŚCI, NAJ· przechodzi zwyczajna bluza robotoika, Ta. przybyly tu ,tylko w celach żebraninY, ,na. Do natr~tnego żebractwo oie wabamy siIJ 
nJAŚNIEJSZEJ MAŁZONKI WASZEJ , kie obrazy, urozmaicając tlo, które bez leżałoby z nllasta usun'lĆ, -:- trudno bowl~~ zaliczyć orkierstr podwórzowych, imperty • 
• i calej CESARSKIEJ RODZINY i tych zmian kalejdoskopowych byloby, zbyt I wymag,nć, nby Łódź maJllca dość, swoJeJ nencko wygry,!ajllc)'ch pod naszemi .~rzwia. 
ocalić Rosyę od niedajllcego siIJ wyrazić jednostajnem, podoos'll tylko mrok wlelk~ ... losneJ nvdzy, dawała ut~zyma,Dle tym mi (dlaczego me na podwórzu?) SWOj bala. 

" , '" 'c , Imiejskiego życia. InDa rzecz, gdy otne SIV Jeszcze, o którychb>: mogła I powlOna my· śliwy okl .. pany repertuar, Kto pragoie ZI1. 
"DI?szcz~,Ac,la I klosk~. PrzerałeDl okr..9?no: o ciebie żebrak, odziany w lachmany, -lltó'l śleć własna ICh gmlDa, chować b~benki swoje dla Barcewicza albo 
"śe l ~ m,wlO,nego OleRZc~~ścla,. my, Wierni , re zo silniejs~ym wi,atru pod,muchem, odkry. ,Żebrncy, nie, konteotujllc siO żebranin'l l Mierzwińskieg~, temu szczerze radzimy rzu , 
"poddaDl mieszkańcy mlOsta ŁodZI, zano'

l 
wajll nagle C1a~o ~ledak9; ~nna rzecz, gdy I UhC~OIl' w,stępuJą. do ~omów I1rywatnych, conym azóstaklem ,albl> ,dZIOSllltk'l (stOBO: 

sZIlC naszą, dziękczynne modły do Najwyź· żebrak zasl.llpl CI drog~ I glosem ocbry. gdZie od Jednych drZWI wyparCI, wchodzll wnle do zamożno'CI) umitygować zapal tej 
"szego śpieszymy złożyć u stóp WASZEJ płym albo pijanym zapiszczy ci Dad u· do mieszkania, drugiemi, aby, popros\u, k ... pseudo·apollinowej dziatwy, inaczej po ode· 
"CESARSKIEJ MOŚCI nasze o ubost. · chem, że przez dzień caly w ustach nic nie , ty wy patrzeć, Cuki~rnie tutejsze również groniu pol~k, mazurów i wal~ów, gr~zi mu 
.. , ' , g , I minI.., I dość często przez nich napastowane bywa· straszna migrena ze .. szystkleml Jej dole· 
"wlanego MONARCHY, uczucia bezgraDI, i A co powiedzieć dopiero o tym przykrym jll, a gdy właściciel odmówi im wsparcia, gliwoAciami. 
"cznej miłości i nnjs,czerszego wiel'Dopod. widoku, kiedy kaleka, na kalectwo któr go l wskazujqc d1'og~ do kochni, uwaiajll oni Jest to wi~c pod przyzwo;tll przykrywkIl, 
"dańczego poświ\}cenia. ledwie lekarz oboj\}tnie patrzeć może, na za stoso:we po k~lri zwracać si~ do gośoi ale zawsze tasama żebranina, tem gorsza 

, = nie sk/ad.j'ł si~ z biegiem cz •• u C01' •• ]j.!pp. Wi~kle.a i Feldmana. Trzeci ak tl wieoiem hrabiego był p. Wiuklor w roli 
czniejsze wyilltki? Bohater sztuki grze8zy,. zwłaszczr, najlopszy w sztuce, zjednej sLro· Doboszowicza, Naiwna ciemnota, pełna 
prawda, zbytni" frazeologi" każe oum wie· uy poruszĄ 110 glebi lIll gicznościll ,syLuacri, stanowych prze&lldów niezaradoość, bez· 
rzyć Di1 slowo, że jest działaczem spolecz· z drugiej porywa komicznylU ef.ktem prze władne spuszczauie 6i~ na wol~ okolicz· 
nym, cboć na sceoie nie widzimy go przy pyszą ej, świetnie pocbwycont-j z życia po· Ilości, próżui cze krótkowidztwo zaakccu· 

z TEaTRU. 
dziu/aniu, (za co poczytnć nie możemy dość staci licbwiarza Silberbusza. Teujedenjuż towal on trafnie muó3twem prawdziwych 

"D.,,,.k," kome!l,. 'lO 6-.iu aktaah pn •• Al, Mań· naweL nuillcycb uwag~ widzów scen zarzll' akt wyroknje o niepoślednim talencie au. a kQmiczoych ry ów, w ruchacu, iutouacyi 
kow.kiego, du maJ!łtkiem z gabinetu), ale wyborne pod tora. głosu, grze twarzy; z trudoości zal! stopnio. 

(Doko7Iczenie). wzgl~dem psycbologiczuem prz~prowadzenie Tytulowll rol~ odtworzył p. Chmieliński wego przetwarzania siEJ pod wplywem hra· 
od pocz .. tku do końco cbarakteru tej po· Z prawdll, zrozumieniem, peltl;em ścisłej biego wybrnlll nader szcz,:śliwle, Dle t'aźqe 

Jeszcze jedoo wypada nam zaznaczyć, staci, każe nam mimowoli wierLJ6 w jel Iwnsekwencyi od pocz .. Lku do końca prze· gwaltowudei,. przejść w usposobienin, ani 
jedull oryginaln~ cech~ tego utworu. Od \-rawdIJ i możliwość istnienia, tem wiIJceJ prowadzeniem cbal'akteru przedstawionej grzeszllc przeciwko jednolitości przedsta. 
tytnłu .acz .... azy, w którym autor na· skoro w pewnej ruierze życie realne pQdob. postaci, W cal ej grze jego, w dykcyi nie wionej postaci. P. Feldmaoo w roli ·i1ber. 
:twal ~rzetwego człowieka czynu "dziwR' ne przykłady przedstawia. Każąca nieco zauważyli.§my jednej fałszywej nuty. A by. busza byl pnepysznym. Aby mieć poje' 
kiem,a niezrozumianym pnez krótkowidzII' karykatur.loemi trocbv rysowi postać Do- ło to przecież zadanie uie lada wybro .. ć cie o tej uie,rówuauej postaci, jak" Ulm 

ce, zwyrod o iałe otoczeoie, aż do wspomuia' boszowicza łatwiej o wiele, niestety, zmusza z trodności jakie przedstawia podobna 1'0- przedstawił, trzeba, salUemu j" zobaczyć 
nego zakończeuia wieje w tej sztuce duch nas wierzyć w sw, real n .. prawd~. Można· 1:1, gdzie wśród powodzi deklamacyi i su· w życiu, a potem w odtworzeniu p, Feld. 
społecznego pesymizmu, który niestety, opa· by w odmalowaniu tej postaci zrobić auto, rowyąb apostrof moralizator.kicb, trzeba mauna, Trzeba. znać to cbRrakterystyczoe 

" nowywać zaczyua coraz szersze kola. Ale J'o",i zarzut przesady, gdybyśmy mogli nie byfo kazać uwierzyć w zdoloość do ooynu skrzywienie ust, te" uśmiech, te ruehy i to 
jednocześnie przebija si~ w tym utworze uznać za nim prawa do zebrania w ca· i energi~ boba tera sztuki; być stanowczym, wzi~cie si.., spekulanta u maj'ltki obywa. 
pe/os otucby nadzieja oa odrodzenie na.et lość rozrzuconycb w rozmaitej w każdej pozornte chloiluy,il, nieubłaganie logicznym, talskie lichwi .. rza, te wl śClwości wymowy, 
tycb żywiolów , które sdawaloby siIJ plZe· z jednostek mierze Gech cbarakteryslycz. a umieć pokazać przecież gor~co bij,,<:e te wszystkie droboe tRk sumiennie, drobiU, 
zoaczone "Il na zagład~, by uowym, zdrowo nyob danej klasy ludzi dla przedst/iwieola pod tli powlok.. serce i w momentach ta· go .. o pochwycone z życia i wy tudyo.aue 
szym usl.llpić swego miejsca. Maluj'lc sto· jednego zbiorowego typu. Typ to, niestety kich nie wypaść z roli, nie stać si\} senty rysy i cecby tej poshci, aby ocamć callł 
sunki brabiego z ludem, antor wskaznje ',I\oadto prawdziwy. \ llIentalnym, Zdrowy, trzeźwy pessymizm, pr"wd~, całe mistrzowstwo w grze pan 
strooo, sklld 'witu nowego pOI'z .. dku rzeczy Reasumuj .. c nasze wraienia musimy przy· jMno, bez zludzeń patrzący na rzeczy, nie Feldmaooa, Byl to nieo 1,aeo""oy SIluer. 
oczekiwać nalei), ale jednoczeAnie w samej zuać, źe sztuka "zczere budzi zainteresowa· rozpnczajllcy jednak, bo w pracy rożumnej busz zrozpaczony po zlaJlIlOlu si~ w wl ... 
postaci, boba tera sztuki, '! odrodzenin D~. nie a doskonał~ gr~ ar~ystów w głównycb t Widz .. cy zbawienie, '! odt~orzonej przez sue sieci, SII~rbu z do końe pILznokci, 
boszowlcza, , k aże nalll Dle ~8poml,n.6, z,e ~olach przyczynia s.'O ,Wielce ,do ~odDlosleg.l p. ,Cb!", postaCI lIlIOIowoli pocl'lgal k~ Sl,lberbusz wCle~ooy w p. Feldm~nua, u!lj. 
tllko to umierać he,p,ow~otllle IMSI, co s.'· IdodatDIego wrazeDla. Nlezl1l1erna st~'1 S<!b16 l z~lewalał, nawet ~k~ent, gorzkiej wierniejsza ,kOPlll, o jakIej JUożoa uma. 
ły do sw~go odrodzellla JUż utraCiło! co Sl,~ ranooŚĆ , nawet w d~oboostkach w wystawie , meraz 1I'0lll', W słowach, odcleu lej w grze nyć. 'fej Jednej tak ndtworzooej po luci 
zdobyć nl,e potrafi na s8D1okr~ykę I !ozeJ' z~eluguJe n,l\ uznaDle, ,kl~re, wogóle należy ł twarzy, uśouecb,u, tchn~ c~ellłś sym!"'tycl: do~ dla m torn teatru, nie mówIlic już 
neme oUJektywue w pO!OŻ~olU, Jakle wy· SIO dyrekcYI ~a zfLZoaiomlenle n~s, z tym I "en~, bo, pod UlIl ~znlo 81~ ~ero~, lOaczeJ o lOnych , .~Ietacb sZL!lki, aby WYJŚĆ z 
twonyły now,o w~run kl zyclOwe. bądźc~bqdź D1epośledDleJ wartoścI I .... ader ~,oze ,n.'ż ot,oczenle, ale w~eceJ, BzerzeJ przedstaWienia z ~czucielll, iż si.., Ole do. 

'l'a dodatOla Idea prześwieca w c~lej z8JmUj .. cym otworem, Kto zatvskOlI za I głebleJ czuJIlce. Role "DZiwaka· owa znalo zawodu. Nie znajdujelUy po za teIn 
sztnce. PostQpowy, euergiezny, światły sztukll o poważniejs.ym społecznym zakro-I żamy za jcdoll z najlepszyob kreacyi pau a w utuce ani jednej roh, któraby wybltoie 
prz,emyslowiec.magoat, postać to pr ... w~a ju, nie pożałuje , kilkugod,in, sp~dz~nych 'I oum,! cuoć tr~dnieJs~'ł d,o ,ocenienia ~I" wy uwala, sili ua plan I"erw, zl, .I kkolwlek 
wYJ'Itkowa u nas, ale zarzutu "autOroWI, ze Da przedstawleDlu "DZiwaka," kto woh sce, przeciętnej pubhcznośCl, 1Iić. IOne, Złozył \ ykonaUle prawie WbIj t Ich byl bez za. 
czerpał ~ wyobrdui, ju~ postawić nie moź· ny , pc,ło~ cl.Jar~kterystycznugo komizmu n~m w niej artysta śWlad~ct .. o aweg? wy ' ~zutu, a niektórych WlllCoJ Oli ~ .1 .. loi • 
na, Czyż na "y tworzenie spolecwego typu zuaJdzle Icb takze dosyć w sztuce w rolacb bitnego tolentu. Wyuornem przeClltsta· JIlce. P. Kopczew ki w roli Roman, byt 
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od jawnej, że nie prosi, ale literalnie z po- w banku pa6stwa, w banko mi~dzyDarodo. 'I głos pan radca przemyałowy ~uliosz Hein- zmoiejsza się· Na N~wym ~1nk~ . s.p~OO 
wodów wyżej wzmiankowanych sięga do na- wym i dyskontowo - pożyczkowym, oraz zel, aby wypić za zdrowie )nbllata, ~o któ· ' dano 600 korcy pszeDlcy, mlanowlc~~. k 
szej kieszeni... I w kantorach banku pa6stwa w Moskwie, rego to głosu przył,czyl SIQ pan PI,tkow. korcy po 6.00, 100 kor. po ~,Ol}, lor. 

A ile jest n~uzy ukrytej? ilu jest jeszcze Warszuie, Kijowie, Cbarkowie, Rydze i ski, który toastował Da czeŚĆ Jubilata i dal· po 6.20, 200 kor. J>O 6.łOj zyt~ sp~z;:ano 
wstyu zllcych si~ żebrać? Wobec zbliiaj,cej Odesie po kursie 86.46% za gotó"k~ wpl .. · szego rozwoju "Lodzer Zeltung'. Na · 200 korcy po 4.20 I 100 korcy po . , a 
siQ zimy tak strasznej dla tycb, co to do. can" ratami, oraz po 85.8 za obligacye 5o;. l st~pnie szedł szereg toastów na cZość roz· owsa 176 korcy po 2,60 kop. ze. kor.'~c. 
chu i pi~ca własnego nie majII, . na!eżaloby I pożyczki .. roku 1887·go przedstawione do I ~aiLych wybit~ych .. lJIieAcie osobistości . Na Starym ~y.oku o~roty ~rzed8t:"I:Ó~ 
może pomyśleć o tycb prawdziwie Inedoycb, I koowerSYl, za gotówk~ wpłacanIl odrazu. I wspólpracownlków gazety. ., Sl~ Jak nastopuJo. p.zemcy 8plze~8u Ż _ 
którym raj obiecany .. przyszlości, obecnie I Przy tern wartość kupoou nie będzie potr'l- I Na telegramy wysiane do Jaśma 'Yle): korcy po ceme 6.00 do 6.30 za "orz~c, 360 
cbleba nie za$.tfł~i. . can". Przy wplacie ratowej. procont ... yn~- możoego Glówueg~ Naczel~lka KrajU I ta 400 korcy po 4.20 do 4.3~, .o"soo kor-

Pierwsze śUlegl, "Itane z przestrach~m ulicy l rs. 25 kop • .,. złoCl.e bodzie obli: JW. ~ube!natora plOtrko,!sklego . nad~szly korcy po 2.30 do 2.60, J~tmlanla 4 
przez tycb, dla których opał jest nieroz"'I,, · czony na poczet r a ty t .... eclej wymagalnej 10dPoWledzl z po~zl~kowalllel~. LIsty I te· cy po 3.45 do 3.60 za korzec. . . 
zaDem dotychcza8 zadaniem k .. adratury ko · 6 marca r. p. Przy całkowitej zd upla· legramy z pO"IIi.szo,!aOlaml nadeszły od (-) Z teatru. Jutro wznowIon" .b~tlzlo 
ła, _ dla bogatych ~ zapo .. ie~zil} .karna. cie jednora~owej jlosiadarz .obligacyj ko· na~t~Jlujllc,cb . dZlenn.lków:, ,Petersburger świetna .k~medy8 'y. S~rdou : • Na.sl naj. 
wdlowych zubaw i przyjemnoścI. M6J Boźel rzystać b~'le z procOlItów bleź.cych od 1 11 Zeltung( .DUoa Zelt.ung, ".Petersburg~r serdeczDleJsl." W Jednej .. gl6wn}ch ról, 
jakie to milo pol,CZ1Ć fli~koo z pożyte- grudOla. Herold, "Rlgdsche·Z eltung, · .~Zeltung fur doktora Tholosaoll, .wystąpl dyrektor tea-
cznem, czyli jak storożytoi mawiali rz,- Przem)'ł. . . . Sta,H uac! Land" (Ryga), .Dorllts~he Z e I- tru p. Łuc.!an KoścIelecki, po paru lat!lch 
minnie: utite cum uulei! .- Nn sobotole~ zebr8~1? cb'"lIków. na· I tUlIg,; ,Mosk~uer neutecbeZeltuog, ,Odes- urlopu scenwznego. . 

Wszak tyle jost na to sposobów, .. War· leż,cycb do sekc)'1 trzecl~J warwzawsklego saer :6eltung. . . c-) Zamordowany w sobotO robotn,k prze~ 
szawa, tok blisko leż"ca, daje oam piokny ?ddzla/u towarzy.st .. a popieraniu przemyalu I Sz~zeg6ły obcbodu po.wtarzamy oczywlścl.e Ad~lf .. Cze~n, nazywał si~ ~ntoniJanczyk, 
i !(odn)' nsśludowaOla przykłu~. I b~ndlu od •. t,plooo od porzlldk.u uZlenoe' l pOdłu,g reIacYl wczorajszej , IJodzer Z el- a D1e J6!wlak, Jak to mylOle podaliśmy. 

D.iwna rzecz, dJ~cze!!o tuteJsz~ to.warzy- go I zaJ~to . Sl~ nowym wyDal~zklem, który tong.. , (_) Kradzieże. \V poniedziałek policya 
stwo dobroczyonoścl nie urz"dzlło Jeszc.e zyskał sobie zupelne uznanie zebraoych· 1 (-) WiadomoścI olllblste. Re a t?r oa· przyaresztował" znaoego pusera Piotra Pło
dot"d coś ua podobieństwo OW1~b .kierma- ~atali Osnchowski, . dzieooikar~ z~jmuj,cJ , szego pisma,. p . Antoni C~om~tow •. kl, któ~y ciooika, o którego znalazła' rzerzy skra. 
szów, cieszllcych siO sta!e. tak ,.Ielklem po. SIO w . .. oloych chwlh"'h badaUlami cheml w sob~t~ WYjechał z ŁodZI, powr9clł ,. dniU dzion e, Tomaszowi Pryc we wsi Hokicie 
wodzeniem .. 'yar~zawle? S~la koocer~o: , czoe~lII, wyoa}azł doskon~ly spos6b ccz.\'sz I wczorajszym. powiato /6dzkiego. 
Wll Vogla DadaJ? SIl: wyborme .do takl~J ICZBOIa oafty I w"yrób 8WÓJ D.szwaoy . • splr~- I (_) Polemika. Korespondent oasz z Piotr- W sobot~ na Starem Mieście policya o· 
zobuwy, która, Jako nowo.fć, nlezawodllle lusem Daftowy~1 przedstawił sehYI. SPI' ko .. a oadealał nam następuj'iC, odpowiedź debrała złodziejom paro koni, skradzionych 
przypadłaby do gustu łodZIanom: Ą f~n . rytus naftowy ~eet płynem znpelnl~ bezba~- I ,Tygouniowi": Znaj!}c redaktora ,,'fygo- Pawłowi Poraz wo .. si Retkioie po .. iatu 
dusz stlld powstaly (po p.o~r"cenlu OlewIeI· woym, . czystoścI wody dystyl?",al!eJ, prawie dnia" i szanuj,c jego osobl:, zostalem nis- łódzkiego. Zlodzieje ucieldi. 
kicb koszt6w) Dlógł~~ nleJedeo pusty oa· zupalDle odtlu~zc~onylD! posl.adaJ'.cy~ bar- ' przyjemnie zdziwioDy gwsłLowoem wyst'l- U jednego z mieszka6ców aomu Muta
karUlić żO/fłdek, oleJednł trosk~ sp~dzlć dl.o ~lIalo :"001 D1e.przYJe~neJj p .. I.1 SIO pł~. pieniem jego przeciwko wiadomości o za· bowera na Pradze, policya znalazła c.,ść 
z czoła, niejedoo I.z~. gorzkll otrze~ . .. . I mleDlem slloym, ~Ia~ym, Jedllo8~aJnym, Ole 1I02eoiu nowego pisma w Piotrko .. ie i insy- towarów pochodz,cycb z kradzieży spełnio· 

Potrzeba tylko IOlcyatywy IndZI. dobreJ , w!tw~rzaJ'łc kopcIU I .czadu, bUl t~ż gor'lca , nuycyjnyUl sposobem traktowaoia przez nej w sklepie p. Dobrzyńskiego_ 
woli, a tycb, nie w,tpimy, w ŁodZI cbYba l Wlelklogo, przytem D1e. Jest lktwleJ :ap".l. : niello tego projekto. ___ _ 
niobrak. oy.m od oafty. Wszystkle.te zalet.\' stawIajII I Redaktor "Tygodnia' wiadomość o no-

J. K. spirytus nR.ftowy ZD8CZDle wy.ieJ od o~f~y ! welD piśmie przyj,ł za oso bis II} obraz~ iKR O N I K A. 

l'rzemysl, lIandeI i KOllluuikucye_ l

oczyszczooeJ. w z .. ykły . sposób I zapewniajII ' wycbodzllc z tego punktu widzeoia, nadal 
wyoalalkowl pow.odzeDle, .zw!asz~za, ie ko- jej cbarakter osobistej polemiki. 

l
uty wyrobu m"J'l być mewleIkle. Wyna- I Redaktor 'l'ygodnia" po o"jdokładniej- - Warszawa. Stacye ratunkoUJe. Z ini. 
lazca ma z,,:miar starać siO O pateot •. Sekcya szem sprawd~eDlu (Pl) sta::owczo (?I) zaprze . cy~tywy p. o. oberpolicmajstra, fligiel . 

Drogi wodne: . obrała. komlsy~ .dla dokoOllnla dośwladcze6 cza" istoieoiu prOjektu założenia oowego adJutaot~, pu/kowOlka KleJgelsa, na U1~cy 
.Nowostl· donoszlI, io w spra":le nad ozytecznoścl, wyoalazku. ! pisma i insynnacyjnie utrzymuje, że projekt zezwoleOla J. W. Głównego oaczelnlka 

przyszloroczn>:ch robót nsd regu!ac" DOle· 1 -:- Z Tal~keotu donosz~ ,A~eocyi pó/oo- ów zrodzi I siO jedynie ," glowie korespon. ' kraju, zostały puy kancelaryach cyrkuło. 
pru i \\~ołgl otworzon,. b~dzle wkrótce I cneJ,' .źe ~n1eg przeszkodZił zblor~m bawel· d.nta." I W'YC~ ot .. o~zone ~tacye ratunkowe, celem 
przy milllsteryu.Ol kOI.uuolkacYJ . osobna. k?- , nyj daje ~IO uczuwać brak robotlllków. I Otóż wbrew "stanowczemu (I) zaprzecze- D1e.sleola pierWszej pomocy osobolll, dot. 
mlsya, w które~ ud~lftł wetmle OSobiŚCie II Telegrafy.. .. nin" Tygodoia, utrz,muj~, ie projekt zalo- kDl~tym nagI, cbo~ob'l lub kalectwem. 
~inister komumkacYJ: Sprawa urogolowa- - W mla.t~cz.ko. MałodeczDle (gub. WI· żenia nowego pisma istnieje i jest oawetloa W specyalnych poko!ac~, oa ten cel prze· 
lila Donu na długOŚCI od Jelca at do mo· le6ska, pow, wlleJskl) otwarto ekspedycyQ dobrej drodze i te bynajmoiej uie jest wy- zoaczonycb, przy kazdeJ kaocelarYI cyrku· 
rza Azo,,:ski ego r~z~trz!gni~t'l b~dzie olta- ' telegramów korespondencyi wewn~trznej, I myałem głowy korespoodentaj "najdOkład- : łowej bodzie ur~lIdzon4 apteczka,. a pomo-
teczme nie wcześmeJ, OIŹ na pocz'ltku roku l oiojsze" wioc sprawdzenie" w danym wY- ' cy nagłych udZielać b~d, młodSI dozorry 
przyszl.e~o. ~PRA10ZDAKIA TARGOWE padku było ni~dokladoe... I poli~y~ni, obzoajmieoi . z czyono~ciaUli fal-

Drogi zelaz.ne:. . __ . ' I Ja pisałew, że projekt założenia nowego czerskl~m. Dozorcy CI ~trzymaJ' z urzQdu 
- DZleonlkl petersborskle dODOSZ" ~e 9/oido "",rno ... "". Sprawozd,oie tygodolow, (do pisma powstał "w gronie ludzi posiadajll. l lek .. rsklego specyalnll l.o.tru.kcyO. Nadto 

przy Illlnlsteryom. skarbu utworzooy bodzie , doi, l grodoia). W obieg1,m t,godoiu ruble Da cych odpowiedoie kwalifikacye i doslatecz. przy k~żdym cyrkule waJIIr Sl~ znajdować 
departament koleJOWy. P .otycbczasowy o~- g;e1dzie. berlińokiej oi. d .. ,)ly o ;.~ .. c .. ~óluem. po- ny kapital,"-redaktor zaś Tygodnia, d.iQ.\ lektykl. 
dział t .. ryfowy prz, mlolsteryuUl kOUlnDl- ~od"'D .. m. N. poc'łtku tfgod~I~ obu",I!. 110. ° ki traktowania lej kwestyi jako osobistei &mo!JójatUJo. Tddeusz Cbromeoki sin. 
k . b d . ini .. ty· cZ"ŚĆ urz~doików Jedoł marko, o .. l~pol Z'S dllto WlkuDJO 101 .. .• k ' " " \ d III k kl" acy~ . ę ~Ie ~w ..,. • . ' .oitk~ 2'1. marki. IV 'rodo naolłpila pewna po, przypisuJe 101 Słowa, t6rego D1e uzyłem. ~nt ursu sz. o y wet.ryoarYJneJ, za· 
1)I'zeJdzle do nowego . departamentu kolejo" pr .... i mimo oiekor'l.tuej tendencJi ., obrotacb Poniewd majomi "intellgeoci" reda kto. mieszkały przy uhcy Wilczej pod N. \15, 
,,:ego, n reszta spadm~ z etetu . . W zakr~· l mi.l. mt-jo.co d.I ... '''ltka (~07.?/j), .Ie w.piłteklra: Jan, Paweł i Pafaucy nie zakładajll pozbawił siO żyoia. Przyczyna salllobój
sle departamentu kolejowego znaJdo~ać ~I~ . rDb l~ nt"clly znowu calo 2 markI (206.76) I W tym pisma, a wit;c wed/u g jego logiki eo ;<>ao stwa niewiadoma. 
m"J'" oprócz spraw taryfowyrh takze nle- l ku ... le .boć prsy leplzem DlpolobleolD olrzym,ly d k ł .. .. ' . r ., S " !coó' P I . W l .. , . .. ' . liO do końca t)godui.. Na gield,le "aro&a .. okiej ,w ża oem z Ó miejscowej IOtellgeocyl par.. wrcy. o zmar rm we WSI 1 -

kt6re 1000 z dZledz~oy gospodarczej na kO" , wobeo kooieczo~j p~~r~ebr ~oto",izny . oO.rowa .. : U1yśl ta oie powstała." Wierz~,:le logika I kołaz guberoi lubel~kiej. Bazylim Konstan. 
leJ8"h skarbowycb I . P!ywalov.ch. . I .aty n. "grao,c; DlZeJ ro,,~, berh08kleJ, a go,.el ta jesL dogodolI, szkoda tylko, że mocno tym Straszy, poszuklwaOl S4 spadkobiercy. 

- ,Nowo.le wremla donOSI, i~ kom .. tet I Dl. • W,101, poado z ~.S'erarnl proceo.Łoweml , szwankuje... I Spuścizna po którll zBloBić siQ należy w ci,,-
miuistrów lila rozpatrzyć obecnie pr.oJekt I ~~i:di,.r;:=~eł'::' di~J!~~b~;'ch° pa~~j ;~~'::' z~~ Nie zd .. je Uli si~, aieby inicYdtorzy obo. I gu sześcin miesi"cy, .. y nosi 3,512 rubli 
br. Mon~ene, który prosI o pon-ol~me na i WnYCh ~iemokicb 6 o.rri .. ie ~ń.ido"auo wcal. willZlloi byli spowiadać si~ te swych za- I 95 kop. 
budowę 1 ekspJoatacy~ drogi żelaznej z Pe· n,b!woo~. Kopowaoo tylko .mlll ••••• partye .Je.. miarów pl,zed redaktorem "Tygodoi ... 'I Wa1'aztatu tkackie. Przy istniej"r.ej szkół. 
trowska do Władykaokazu. PrOjektodawca o~ mDleJoul.poPyt byl n. luty. z~ol'~ I.e mleJ,kie, Zrestt" tyle si~ rzeczy i spraw dzieJ'e . d ki'" I" SI" k" urzAdzone 

ierza w tym celu utworzyć to.arzy8two II któreml prawIe puea ody tydJ:len 018 obracano. b b' . . k" . ce zy ows OJ Da u ley 18 lej, .. 
zam. .. I' IV oltaloicb dopiero doi.ch PJtaoo .iO o fi •• rr~, .. O rę le plOtrkows lej guberni, o których ' bOd, woroztat, tkackie. Budynek przezoa
uk.cyJoe. z wypuszczeniem a~c~ na /. I o· kwra tei ntegla jeduopro""Dto~ej ZWItce pociU" szaoowny redaktor .Tygodnia· dowiaduje I czooy nn pomieszczenie projektowaoej tkal. 
bllgacYJ na '/. kapltałn zak 8 owego, .g"oa. Jł. sa .ob, lODU •• ry8. N. pokrl o" kDpo .... Do sili dopiero z pislll warszawskich, tyle wia. 1 ni, już gotów, a obecnie p. Leweostam dy. 
raoLo .. anego przez rzlld .. wysokOŚCI 3 l. 4.(. poi~ozk~ ... 10001 .... , któ~eJ koro byl ookol!,l~k domości po dlugieJ' tułaczce po lamacb . kt tk I ' ~ . . k ' . ta ' 
d h d . O 480/ na o or enie w ciągu lat OI .. OY DU w PetenborgD . LlOLy ... la"l e .. lIeo· . ' . ... , I re or a Ol w aWlerCIU leruJe us wie· 

6
gc dr u ~ : . ~Ol d h ci 066°1 .kie 6'1. poja"ily oi~ w "i~ko'1ob P.rll.ch, • że 100yc.h pl~m, dostaje SIQ dopiero do ,rY.

j 
niem warsztatów, którycb b~dzi. na pocz,,

a a cYJ. I /O ?C o o a .' 10 na .pekolooy .... ro ..... ka ~~.Ia OI~ od oich tuym., godnia,' Jako 1I111koqce ecbo.,. tek 7 t. j.: 4 lDecbaniczne i 3 r~zne. 
Da UJn.orzen .. e w takllnże przeciągu czasu ohroty byly be. ZOI.UOla. U ważajllc s iebie za .j,dro inteligencyi,' W lUiar~ potrzeby liczba warszlat6w zosta. 
dla . o~lIgacYJ· koło którego "wszystkie sfery miejscowej ' nie powi~kszon". 

Plem,dze. W' d '" b" inteligeocyi· .i~ zgrupowaly dl.. kaidej' I .. , . 
Wedlug prospektu ogłoszonego przez la omoscl lez"ące. L t .. d b . . • d ' t . I - Petersburg. ,NowoJe wremJa dowlll· -. poq eczueJ I w o rej .. lorze po JO ej pr... d ' '. . t k 'k' . 

bank państwa przyjmowanie podpiSÓW na ' • d kt T d " dl Iż ' r uje SIO, ze mIDIS eryum omuOl aCyJ zaJ' 
now4 401 pożyczk~ zlOIl} rozpoczoie 8i~ cy, re a. or ,{go OIa

d 
. o zalo 1C\" ! l1uuje .i~ obecoie przy .. róceoiem na wszys!· 

w ponied:iDłek d. 10 b. m. w Petersburgu: (-) ŚnilIdanie jubileuszowe "Lodzer Zei. ~lOwegO pl~m~ć~os .a".I"t.Je y~le.:. k' II w.o ~ kicb kolejacb wagonów 4·ej klasy w pocili-
tung". \V niedziel~ ubiegł, o godzinie 11 I .D1e~Czcl.WO I ła o cz Owle , maJ~cy gacb pasażerskich. 'l'aryfa za jazd\} tlł kla-

iimiarkowanie ale szczerze i prawd1.iwie rano zgromadzili si~ współpracownicy re . odpo,!ledUl~ stosUOki, gotów Jest wyrobiĆ ~ uoormo .. an, zostaoie w stosu oku "/ k. 
uczucio .. ym, jak pnystalo na syna bra. dakcyi, drukarni i litografii pana Petorsil . dla D1cb miejSCe w ,szpIlalu .. aryatów •.• • z~ .. iorstll • 
blego; peln, ufności w serce ojcowskie 0 '1 gego w lokalu ;redakoYJoym dla złożeoia Trzeba być .ś~ep'ym, aź~by .nie do)rzeć, ,P!ter.ó~rakija wieuomoaU" dooosz" w for. 
ległość umiał ullkcentować wyratoie, a powioszowa/i swojemu pracodawcy. O go- źe .,~aprzeczeDle I ostatOl felieton "rygo· mie pogloski, że utworzonll została specyal
sympatycznie. Pp. J"rsze .. ski i Knap., dzini. l po połudoiu zebra/o si~ w Grand' dOla sfastrygowa~e zostaly grubym szpa. na komisya, której zadaoiem b~dzie sporz,' 
07.yńs~i (ksi,źe Z~no~ i Jerzy) naślado .. ali Ho~el~ ao osób,. 'Pomi~dzy którymi znajdo- gaten.'. konk~reo.cYJnym I że Da tlo Ich ".y. dzenie szczególowych przepisów, dotyczlI
udatme, . W.str2.eml\lźilwe a połne dobrego w!lil Sl~: naczelDlk .kancelarYI rz,~u. guber- ~~ZI~"H r~ lY~UJ. sy .. etka Kdlcbasa z .PI\}- cych ujeduostajoienia rachuokowości oa 
tonu wZI~cle 81~ potomków arystokratycz- maInego, naczelOlcy władz mleJscowycb ~ e ~ !... '" drogach żelaznych w cn/em państwie. 
nego rodu i w ogóle nie razili niczem. monicy~.loej! wojskowej i sz.koloej. Pod· T a ~a .0:czeOle J.est'cze Jt~oo: fi Re~akt~r ReUJizyu atututu "auU patiatUJa, przedsiQ-
P. Grabl6ski oddal epizodyezn, ró!kll czas śOladan~a p. prezy~enL mla,ta odczytał • ygo .00a w~PhOli omyś ole O al uje pl .. zi~ta w drodze kodyfikacyjnej, została 
baokiera bardzo poprawnie. o~ezwo Ja~OIe WleImozn~g.o Gub~ruatora smom lOoym .Ie w /lsne koresp~odeocye ... ukończonfl i wejdzie do ,Swodu Z.kooów' 

Pani Majdrowiczowa (Marynia) była pIOtrkowskiego, zawIadamialIlCIł mieszkań· z . "dobrl~zleJ~t .. ekm IOwe:tarza - zapo· w oowej redakcyi. Rewizya ta okazała siO 
wdzi<;czoem, połoem prostoty i ciepła dziew- ców naszego miasta o N aj w y ź s z e m 11010~ ty o, ze oresp.o~ encye te przez niezb~dnll ze wzgl~du na zUliany, jakicb od 
cz<;eiem. P·oa ~yrwiczó,!na. (Helenka) podzi~kowaniu za ~dres Łodzi, z powodu dł~gl, c~as były dobrodzleJatUJem dla., TUgo czasu oslaLniego wydania "Swodu' zaszły 
ujmowała szczerośol, uczuCIa 1 właśclwem cudowoego ocaleDla NAJJASNIEJSZE· dnllJ, Jak o tem śWladczlI przcdlokl ... w organizacyi tej najwyższej iostytucyi pra. 
sobie miłem wz.~iem, w scenie jednak GO PANA i całej NAJDOS1.'OJNIEJ- . . M. P. ..odawczej. Tak np, zmieniooy ~ostal de· 
k06cowej, w chwili wyzoania Jerzego, jak- SZEJ RODZIt;Y CESARSKIEJ. Ode- Wobec stanowczego t .. lerdzeOla naszego partemeut wojskowy, zastllpiouy przez 0.0-
kol wiek na drugim ~dflC planie, powiona .wo t~, zakomuoikowao, redakcyi naszej : k.ores~ond~o.ta, że Istniej!} w. Piotrkowie bnll rado wojskow,. Dalej dol'lczony zo° 
bylll lepiej Eaakcentować nie~" gr, w~a. przez paoa prezyde~ta, . , zoajd! czyteloicy slly I ,kallItal dla nowego pisma, wobec stał widział kodyfikacyjoy i specyalna ko. 
żenie bolesnego dla Beleoki od.krycla. l oa czeJe nUmeru dZISieJszego. Po przeCzy' lekcewazllcego dalej . tOIlU dla korespouden. misya do roztrz4saoia skarg, pouawaoycb 
Dziewczf!ce aerca uie łatwo znosz, podoboe taniu powyższego dokulOenLo, p. prezydent tów.wogóle - mUSieliśmy dać IIIleJsce ?d- oa ImiO Nujj8Śniejszego Pana, w odwoła· 
ciosy. W s/owach zwróconych oa81~pnie I mia"ta wzniósł toast za pomyśloość NAJ- pow.ledzl oowego otałego wspó/prac.ownlka oiu sill do decyzyi niektórych d epartanleu· 
do Jerzego wiooo było drgać wi~cej obra- I JAŚNIEJSZEGO PANA ALEKSAN- ~ ~lOtrkowa. ~ecz w ~ameJ kwesty I zalo- tów rZfldz"cego senatu. Jedoocześnie przej· 
ionej milości własnej, bólu zranionego U- !DRA III, JEGO NAJDOS'rOJNIEJ· zeDla oowego pism", Dle podZielamy zupa- rzan, tal<że zostala ustawa kancelaryi 
,'zucia, co siQ jeszcze z bol8sn, rzec~ywi. SZEJ MAŁŻONKI i calej RODZINY trywa6 nas~egu kor.sp~n~enla. I my ~na- pa/istw ... 
stośei" oswoić oie miało czaau. Panie CESARSKIEJ. Orkiestra odegrała hymn my stosuoki pIOtrkowskie I. dlatego radzlm~ - Ucieczka. ,Gazeta kielecka" donosi, 
Korwinowu (Zofia, żona hrabiego) i R6- oarodowy, podezas którego nczestnicy po- rw"cy?, Sl~ do pracy IudzIO~II, aby wsparh że komornik przy zjeździe s~dzi6w pokoju 
iu6ska (Olga żona ksi~ia) W,wi'lzywaly wstali i śpiewem towarzyszyli orkiestrze. .Tydzleń· a ?aweL zalUlenlll. go na. pl~mo w Kielcach pan P .... cki uciekl z Kiele. Po
si~ z zadań całkiem przyzwoicie. CałoŚĆ Pao pułkownik Boltio pil za zdrowie wychodz'lce a razy tygo~nlowo. Dopiero zostawił 00 list uo prezesa zjazdu, .. kW· 
ssla gladko i wykazywala starann, l'rac~ Jalinie Wielmożoego Główoego Naczeloika gdyby redakcya "T!Jg~d1tła· okazała. SIO rylll o'wiadcza, że zamierza odebrać sobie 
reżyseryi. Kraju generał-adjutanta Hurko, a p. Ludwik n~ech~tn4 nOwemu wspołpracowlllctwu I ko- iycie, ponieważ niema moźności spłacenia 

Przy toj okazyi zazoaczyć tu musimy Meyer wzniM toast na cześć J. w. gu. n~eczDyOl r~formom, . spró.bowaćby należa~o swoich długów. Przyozynl} ruiny pana p . 
godn'i IIznaDia energi~ i staranoość dyrek bernatora piotrkowskiego, generał.majora Sił własnycb w o~dzlellleJ dro~ze. (Przypi' było podobno życie nad sta~. 
cyi bezustaonie premierami i &ztukami KOUlarowa. sek redokcYI ,Dzlenluka łódzkiego'). - Kongres. Z Paryża doooszll, że ua 
wo~óle niepośledniej wartości przyciąga- "Potem-w4 słowa "Lodzer :6eitung" (-) Targ zbożowy. ObroLy na wczoraJ- wniosek doktora Julinna Ocboro •• icza,talll-
jfjcej do Watru pubIJczno66. H. z dnia 4 grudoia 1888 N. 377 - zabrał Bzych targaoh byly bardzo słabej popyt tejne towarzystwo psycbologów postano' 



# 
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wilo zwołać mif,jdzonarodowy kongres 
chologii doświadczalnej. Wyznaczono 
komisylJ dla przeprowadzenia tpgo 
jekto. 

P"". rzy&tniej .yr6tni&no spekulacVJ'ne akcye D! gr. 102.50, D& mar. 11)./,.000D& maj 108.50. CeDy 
~J. b k kl' h d ' DIOstalO. 
JU' , a~ o.e, s.~reg O eJowyc a ~rze ew~zy· ! 1It • . York. 80 Ilłl.,.d& 11'''01". 9"., .. N. Or. 
prO ' IS(kle~ górDlcze. Jeszcz~ w Cllł.gu pler. I .. "" ~ '/... K&w, (Fair Rio) 18"., Wo Nr 7 b" 

wszeJ polowy czynnoścI wystąpiło oSła' \ -liOer, Da .ty ••. 1562, o. mar. 16.72 
bienie gMwDle pod wpływem pogłosek . 
o - rozrochach w Serbii •. Oźywiony. po, ODPOWIEDZI OD REDAKCYI. TELEGRAMY. I cZlłtkowo popyt nstal prawie zupelDle, a 

--- kontrmina usiłowala wywrzeć jeszcze sil. ' - p,." •• ~ Z Iiat6w !>,>&imi.DDycb r.dak· 
B I· 3 d ' W I' N ue nieJszy nacisk na kursy przez sprze ' oy& kony.taó oi. moi • . N.awlIko pod'Jteego Wla· 

er In, gru Dla. po emlce z. e I d W d .. . b' ' domoltó pot ... bo ... jeat kooi .. anie chodałby dla 
fr. Presse' oświadcza .National Ztg.," że ' ~że: rU~leJ połOWIe ze rRDla uspos~- oceoy wiarygodnośoi od.r ... oi.. . 
zadaniem potrójnego przymierza jest odwle · ble,:ue wz.mOCDlło Sl~ .• nowu,lec~ obroty ~Ie I _ P .... u. X. X. Ni.gn.coo •• o,l •• i.oi. ~IO chlo
czenie wybuchu nid dajlłcych sie aoi uprzlł' dO.I~gły JUż zn8czDleJszyoh .. ymlarów •. GI?ł. P".VI COkl.~OI Vi .amym oeotn. ole, Plotrk 'w· 
• ć' t ł d'ć . d d da ,boźowa usposobionlł była słabo I Dle· akl.J 018 moze być pr .. dmlotem pobltozu.! dr·k". 
.. oa 8m ~a:we u ago Zl •. n~lł~ zJ:0aro 0- . . ., l . ' .. • ti. Wy.bresy I Irga do włdclciela coklerDl. 
.ycb przeCIwieństw, na mozhwle naJdluhzy cbetDle, ~otowaDla Dle u egły znaczmej , _ P""u B. K .... tc. k,pi.li był. jllŻ-i to bar· 
przeciąg czasu. Kto od potrójnego przy· uym zmIanom. • dzo c.~,to _ trakto!".n~. w "O~iennik.:" ~edy~:.,: 
mierza wymaga wif,jcej, ten nie jest jego SerUn, 9 gr.d.,a. Wy t .. banko p,ńatw. o d.sa lek~"t ... m. Da. slo "tOI.J..,e, t .. 1 .. loz~Dle h p k 
przyjacielem. "Kolo. Ztg." w polemice li,topad. (w ty.i..,..,., marek). Stn coyooJ' upa J~krgo kapltalt.~, porqdoyc .0ropeJlkio .. 

P t LI d" ś . d ż tr metalielOy 866,162 (pnJb. 9,844); aapas b,l.tówP ~~.e~,~.~~~~~~~~~~~~~~~= z. u e~ e.r O.,. O WJa cza, e aus o .. w~- kaEJ p.ńlt.a 19,686 (obyło 140); noty innych :: 
gIerskI IIber~hzm wygospodarował zupelDle batików 10,289 (puJb. 1,271);"ebl. 448,969 (puyb. 1 
i Dlezdolny Jest do rZlłdów, kończlłc zaś ar· 12,293), t,daDla lombard 5!,906 (pnyb. 3,965 1 
tykuł wpada na ,Kreuzzeituog" za nibta- efekty 7,271, (prtyb .. 6U ;; lUn. aktywa ~7,ł66 1 
kto •.. . b ' L (pnyb. ł ,OO!ł). Btan blernJ' kaplt.al .. kłodowy, 

. wne wys.ąp,eDle przecIw oso le a~s ry~.c· J20,000 (be. amian,); """rwa 23,89' (h •• omiany), I 
kIego nastf,jpcy tronu. "V08S. Ztg. zbIja I noty w obiego 971,789 (pnyb. 29,27S),linne oobo' l twierdzenia wiedeńskiej prasy, jakoby W Ber· wi,zaui. SIS,199 lobylo 9,146), inno, paaywa 422

1 linie uważano AustrYIJ za podrzl:dnego człoo- ubylo 72). , 
o ka trójprzymierza. 8 .. ,... M g"'dnl.. lI .. kDOty rlUk.e .ara. 

. ~ 3 d' U d \\ . 206.00, •• d..ta .. v 206.~0, .. eble Da W .... a .. o 
WIecie .. , . gru DlA: rz~ owa " ,.ener 206.25, u. P.tenborg kr. 201.75, n. P.tor.bllrg 

Ztg." ogłOSIła z8twlerdzeOle fundacYl br. dł. 202.76, o. Loudyn kro 20.88'1., na LoDdyo dl. 
Hirscha udzielajllcej 12 miliooów franków ~0.S8, •• Wied.ń 16725, k.po "I "".'" . 823.60. 
na zakładanie dla żydów w Galicyi szkół f'/ .... ty ... t ... ". 60 60. ('" ... 1 Y h"".daoYJ'" 
h dl h • ł I' I' h .000 poi,,,,,k. ro.ka 4'/, .. l_HO r. 86.80, 6", • 

an ~wyc, przemys owyc. I. r? Ulczyc • 18IU r. 99:75, ('/, • !887 r. 99.90, 6'/. r."t. dola 
JlJzyklem wykładowym w GalIcyl ma być I1S.80, oul ••••• w.chnUui.1I . ". 61.30, Ul en ... 
polski, na Bukowinie .aś niemiecki. Iyi 61.60, 5'!, lilty ... !awo. r •• ki. 97.60. 6'1. po-

Lwów 3 grudnia. RozpoczlJcie procesu iy .. k. O'.mlOwa. 186ł roko 176.90, "~~", 0. 18.68 
' . k k' k ' . - r.lM80 .kcre dr. leJ. w.n,-aWlko.~l ·( eD.lk.leJ 

W .sprawJe . U lzowe leJ, Daznaczone plerwo. ISO.H\.I cye kretly:'ow" .u8trrackl8 _._, akcre 
tDl~ na dZIeń lI.ty b. m., odloione zostało .ar ... ,..kiego "auku J .. udlo .... ~o -._, dy,ko". 
na poczlltek stycznia. Rozprawom przewo- low.,o - -, ,l •• kool<> niomieok.ego haDku pań. 
dniczyć b~dzie radca Paweł SimonowicE, .t"a 4'/ .. prlwoln. 2J/.'I, 

TELEGRAMY GIEr.OOWE. 

Giełda WarlZawlka. 
Ż,clM,noz koócern giełdy. 

z. wekslo kr6Ikot" .. lnowe 

:Zdni. S l Z duia ł 

1 

na Berlin iii 100 mr.. • 
aa Londyn" l li. . . 
na Paryż ,,100 f. . 
na W18deó" 100 fi. • • 

Z. papl", pa6l1.o.1 
Liaty likwid. Kr. 1'o!. • I 
K".ka poz. "BohodUJ" . I 
" 4°/1 pot ''Węwnotrzna s r . 1881 l 

Liaty .... 1. ziem. Seryi I . . 

" II "V I Listy zut. m. WOH!S. ::De. I 

" " II n V LilJty suto M. Lotlzi :serJi 1 

48.30 
9.77 

S9-
8110 

i 
4&.80 

9."S 
8985 
81.40 

86 8~ , 86.25 
9160 9750 
81.76 ' bl.76 
9UU 9650 
a5.40 !'~50 
97. - U7.-
911.76 9S.-
94. 94 · 

" " " " Giełda Berlińlka. 

II 
S 

Banknoty rOlyjak.ie Hras. . 

I ~~.~ I ~~60 
. 206.- 204.90 specyolnie do tej rozprawy delegowany przez lond,n, l grudal., ~o!y •• k. r .. k. , 13n rokll 

d '1 R • d . k'lk 98'/,. Kouaole a0Jr-lak.e 107. D k' to h t 
8/ł .cywl ny. oz~rawa po~rwa Ol I .a· Warsuwa, S trud "la. Targ n. plo,.' Witko,,- y. 00 prywa ne 

• 205.- 204.60 I 8'1"1 2',.% 
n& doeł. 

naśCIe. Oskarżente przecIw StrzeleckIm Ik lf go. Puenioa Im. ł" (1---, filirll i (lol).a 670 

bóJ·nicze. Obecnie zajlJci Sił odczytywaniem .. yboro ... e. 400:-41(1, średn.e -"--, .wadli. ~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
obwinia ich o usiłowane morderstwo roz'\-600' biała 690--. ..yboro"a 645- - ;I*yto 

d · k d k " Dlb .. e --;loczm .. ' 2Ił-o"od.---. oWl .. 216 M t ib k t N' Not.nieurz. aktów w ~ą zle a~n,m ~ w~ aOl. u IJ a, __ , grykR ____ , rzopi~ letni-- , .imow, _ one y an no y o •. urz. 
D"browskl, Goreckl I ROIńskl. Akt oskar- _ ... epok ropa zim. ___ , grooh poloy ____ , Imperyaly i J4imperyaly 

żenia olbrzymi. O.karźenie wDosić blJdzie .okr, . ----, . fuola ----- sa ko",!". ~~m.m!~.~j ::! r.) 
sam prokurato~ naczelny, Girtler. 'Vyl.o- ~.u~~J~~: .. 'roO,D;;:;'Qh~ '°Pol!!:~ l~kor~;~znJle. Marki niemieokie 

BOwanll zostaDle specyalna ława przysl~- Wlr,u •• , S grtldnl.. Okowita 78'" •• kcJ&~ po ~~:~k'tCkie haDkooty 
Slych.. k. S'/. '/o,StOl>unek g"r"oa f1owi.draI00-807 ,! •. IInrL Warlość robla kred. w dOCI. _ 

48 ,'{, 
811

1' 39/. 
64' Poznali, 3 grudma. Do jednego z pism sklad .... wiadro kop. 800'-824, sa garo.167 - Kopooy celne 

totejszych doooszą z wnekomo poważnego 288. S.yoki .... i.dro kop. 88S'-8S6', lO garn ec. ;;:;;~~~~~~~~~~~~~~~= 
źr6dła te • J'edoym z nowopowstałych po. 271-271 kop. (a dod. na ~Ylobnr 2°/.l 

" 1 '1 bb Strlln. S gr.dalł. P .... OlUA 172 -198 Ol grlld. 
w:lat6~, pewIen ?byw~te ~UPI na su aś· 1'15, n. kw. maj 20. II. Z. n 148-15i. La grlld. 
cle niedawno WIeś, Jedynie w tym celu, 150'/" o. kw. mj. 164'/,-16"1,. 

LISTA PRZYJEZDNYCH 

8 

port s KiuJoiowa-Aoloni polgrabiak Cegielnia. 
na Jł Ją"6 se Z'duńfJkiej.woli - BeDooh FereDhaoh 
• L.bli.. Hot.l M.nteol.l GI.n.~. BerUDa -
DrezDer CegieluiaDA. " 212. Now?radomska-:Fan .. 
tllM dla Beroateioa AlebandryJ.ka. T,fliall-

Wilhelm Neuleld • WU'lzawy. 

'VYłi&Z 
listów niewy81anyoh Z Łodzi przez poozt~ 

z powodu różnyoh przyozyn. 
LIsi, zwyczaJna: 

Kratanoki JaDfIZyki, Ludwik Arodt Ozórków, \Va
liluwska Dobre, Michalaka 'V.nu,,&, Fryderyk: 
Kota Tarek, Józef Najgebauer Bełchatów, Wojciech 

:,zer Garbatka 
Lls'y otwarte: 

Cbaja Brener Ciec.hano"iec, Kolmann &ozenbd.uru 
K.tno, look Rr bak Miedz,,,e .. 

LI,tr p" d opuk" 
S .. piro, GoIM.rb, Halpert Vi Miod.yr .... u. 

ROZKŁAD JAZDY POCI.~GOW. 
od dnia. l (18) maja r. b. 

do [.odsl 
prl,chodzł' 

odchoch., 
n Kolanek. •. 
u =5kiot"oiewio • 
0' ,;(U'ł'Zli.w.1 • 
: , AI~Ioł.D:a.roW& 
, CiechOCIuka . 
n Piotrkowa 
, (J~ltochow.1 

Ił Grauicy. • 
,. Sosnowca . 
" Tomaszowa r, B~ina .. 
" ltadonli. 
r, Kielo . 

GOOZL.'fY i M.I II UT Y 

101&8 I 8 ,501 41 s51101 IIjl 8140 

9 ao 7 50 si 36 u! 16 7 40 
7 41 1 Ol 7 4S 
520 104560U 
II 40 tl ()() 
150 806 

6 II 2 Ol 
"H 1I28 
120850 

12 5U 7 55 
12 37 
M 18 8 16 
1 SI 

1234 

620 
1250 
10 45 
10 25 
603 

2 43 
433 

UW AGA. Cy!rl o.oaO&ODe gr.baoym drukiem 
wyrażaj. Oz .. od godsiny 4J..ej wieczorem do godzi. 
oJ 6-ej rano. 

aby ją nast~pnie wraz z swojll dotycbcza L.n~,~.1 gr.dnl.. {Juk •• r J .. a 96 proc. 16'/" 
sowlł Illajotnościll sprzedać komisyi koloni · 'pok?JOI., mocoo, cuk •• r burakowy 14 mocno, .po. 
ucyjnej. Komisarz kolooizacyjoy mial mu kOJole. . . 
. bb b' • k ' LłłlrpałJ, 1 grudnia. SprawoxlJaDl8 k ' Hlf\O"-6. 
Jut po~czas .BU l.'sty O lecać, ~e omlsle. 7,OC'l(I hel, z lego Ufł spekulaoJO ł wr"ó~ bOO I eL 

Hotel VIctoria. ~'ri.dl.nder. Bial"",ato· 
ku, Sohlil'e z Berlina, Molilow ~ Tymlu, Sinioy 1& 

'Varuawy. I 
Hotel Mautonffel. Gielbl.m, Saalo" • 

Walllawy, Rapaport z W;edn1A" Pla!lc~ ~ Be~IiDar 
Tykooillski z GrodDa. Kuske ze Zdunlkl9J·woh. I 

Grand Botel.. Maroinkowlki ~ LabUDa. nabf,jdzle oble wSIe. Slabo. M.iddlioe am.rykańtka Da grod. _._ .p .... d .. 
WC!, na wł. grRd.-.-apnedawoy, - - nabywoy, 
n& grud. at. 611/12 eprr.ed., -.- nabywoy, 0& aL. 
It. 6 U /., apu&dawoy, -.- Dabywcy, Da U. mr. 
bU/M .przed., na mar. kw. -.- nabywcy, 61/. IPrz. 
na kw. maj 6 21"4 nabywaJ . na maj eter. 6"1 .. ce· 
na, oa eter. lp. bU / .. nabyway _ Iprzed.woy, 
na lp. ~ iHr. 6u/" nabywcJi na lierp. wrz. 61'111 

OS'fA'fNlf. WJADOMOSCJ HANDLOWE. 

Berlin, 3 grudnia. Nowy tydzie6 rozpo
cz~l" giełda w usposobieniu mocnem, zwyż
ką prawic we wszystkich działach. Najko-

IprzedawoJ. 
N.."., l grudnia. Kaw. g:ood u'erallB rjflflf(,1 

----------

Peltzer, Bouget z VerTiers, Goldlł.eiD. z CsOltocho· 
~eo!ltern z War,,,,wf, Mollwo z Petenborga 

WYKAZ DEPESZ I 
niedol',czongch przez, tutei8zq 8lacy~ te~e. 
gra/wzn'l z powodu niedokładnych adre,olJ) 1 

i innych przyczyn. 
D. lJ. Fischer u J. Weilanda • WaruAwy - ltapa .. 

Dora Kempińska 
banej J6zef Gw/lila g 

t.ar~eDi. 

LHlź. Wartuwa. 

t..IEŁDA. ,'" AlłI!fZJl. '" !łI~A d. 3 ,,-0001;:- Od 1.go Ityc •• i. :889 roku "ychod.ić bod.i. oajtań ... ~d.ie.oe. jlis mo. l o:.ki 
------------"'""-------,--....,..--.----___ ..,... __________ ~- potiWiecOD8 ap ' awom IpoleczDJm, pohtytn.nym, ekonomlczDyrn 1 literaclnm 

I
I ZA kOo~~:. 1 IV ci,gu giełdy I "" Dop nion& i ra.nca k('"y' 

_ ~~~o -,-cbci.noplo .. __________ _ 
Berlin . •. !- -; dl. tó:r. 2 a 100 mr. ,-' _ 

" • .. _ (161-) kl. tor. li d 100 ,nr. 4 48.80 ! 48 S6 sa 25 20 171/, 
iua niem. mlut. bank. <1l ter. 9 d. 100 mr. , 

" u kro ter. 'd. too mr 4. u::dyO 
. ~:::: ::: ~ ~: ~ I 

Parył dl. ter. 10 d. 100 ł'r. 41',' 
kro ter 10 d. 100 ~'r. 4 1/. 39. _ 

Wiedeń dl. tor. 8 d. 100 dor, ; 'I,' 
,. . (136'/,) kro tor. 8 d. 100 Dor. 'V'I 81.10 

P.tonbllr~ dl. ter. 8 d. 100 rB. b" , 

977 

Papier,. paó.t._ łt Do=~ne (W'Gi'ii"gWldY / ,Ulcye. 
( .. 100 no.). '" ...!!,d. Icho. pl. ( •• 100 l'lI.) 

L1atyl.1l<w. Kr.1'ot.. d , - -'0, 86H6 --I Akoy.O.Z..War .. W. lOOr. 
.. IJ Ił J) aale , 8565 8676 .-.-' \V ... Bytl.600r. 

a.,.. Poi. w •. I em. lOO 6 .. - \ .0 - ' -.-. " lOOr. 
.. JI ... 11" 100 r. 6 -. - ~ 9160 - - Teroli" tOOr. 
~ .1' "Ul " 100 r. 6 - - - -I -- !<·.br .• Udskiej 

Bo •• t'ol.,rr.sr.lH6!l 10M. o - - , -.... - -'-1 " Na ! .v Jlańsk. 
'I. " " " l dOOU..... o - - - .- -.- BaUko. lhndlo .... go 
BuołJ Ban. Pań. Itoa. lo.... 6 - - ' - .- .. ,v ........ i.2'Or. 

'ł n ll" , - '- 11 -.- n War. U.u Dy8. 260r. " J. III n 6 - .- - .- ~an. H. W t.odd 2óO!.". 
IV 6 .- - - .- \. w ... :row.Ub.odognlol 

" u tt " " l !\oot. kol.jo... • .. 6 - .- • wpl . .... 12ł 2óOr. 
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__ o • -= _-- I I Niniejszem mam bonor z'lwiadomi6 Szanownlł Publiczność ~r"~ 

- miasta Łodzi, że z dniem dzisiejszym otwieram " mi.ście Ło· 
-.- I &ol dzi przy ulicy Dzlldd Nr. 523·a w posesyi W .ej Rermann obok &ol 

I 
-" kościoła katolickiego S go Krzyża " 

-:-- . -.- - - M Z A K L A D M 
.. - ~~~I M l:iI mUłU lARET, POWOZÓW i IINTeH BIWIPAŻI. 

Polecajlłc to przedsilJbieratwo moje la.kawym wzgl~dom Su· 
nownej Publiczności, nadmieniam, że zakład posiad" dostateczn" 
iloŚĆ pojazdów najno.szego fasonu, z komfortem i elegaocYIł 
zbudowanycb, przytem konie doborowe, uprzot najświeiszą i 
zdolnych furmanów. 

W zakładzie moim .ynajmujlł lilJ wszelkie pojAzdy .raz M, z zaprzegiem na użytek tak w mieście jak i w okoliclJ, stoso
wuie do umowy na czas dłuiszy lnb krót zy zawaze przy po· 

M spieszniej usłndze i cenach oajpnystlJpDlejszl cb . rM 
N a uroczystośoi ślobne, bale, wieczorki i koncerty posia· ~ 

dam wygodne karety 2 i • osobowe. ~H 

&ol uy i tygodniowy. H 
" Z gł~hokim 8zncunkiem 

M Wielmoioym panom lekarzom abonameot roczny, miesiecz, ~ 

~ 
Stanisław Ja.nkiewicz. 

Hj 171ii-3-llH 
~::z:z~z::z::z:z::'+~-- ;:fi. 
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'Z ' KbADO'W-" ŻVR1&ItO,WS,HICH 
w nowo powiększonym lokalu 

w ~ODZI, 
ulica Piotrkowska Nr. 249 ,(nGwy 6), dom własny. 

N~, 272 

ł' 
...J 

POLE{)A: I~ 

Płótna bielone, Kreasyi Rewańtuch, Drelichy, ' Worki, Opony'i( tRęczniki" ocścierkl;t 
Chustki do nosa: płócienne, batystowe, jedwabne, białe " 'kolorowe~ ". BłótDĄ n:a~ 

-prześcieradła w jednej szerokości, oraz Prześcieradła pasowane. ,,'u!łtI:zyDoriVi' ero' 
kąpieli: Płaszcze, Prześcieradła,' Ręczniki, Mydlniki Stołową , b.ieliznęl. Obrus~, 
Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, 12, 18 i 24 osótl. Serwętlf do lta wy . ~ he (-' 
baty białe, białe ze szlakami, kolorowe \ ze szlakiem i frędzlą." k~nwowe i wa~. 

flowe z octpowiedniemi s,erwetkami deserowemi. 
Tkaninę kanwową, Madapolam, Tyrolskie'l~płótnu,' reasy bawełniane, Piki, Satynl<i, ,arilantyny ... Dymki," 
Victoria Lavn. Gotową bieliznę damską j ' hlęsk~ ,·Pończochy, Skarpetki, Kamizelkit 410 polAł,wanhi, Spódrii
ce włóczkowe, koszule, kaftaniki i spodnie ' bawełniane, wełniane i ' iedwabne~ Chustki na szyje jedwa'
bne, Krawaty, Kapy pikowe, gipiurowe, gobelinowe, rypsowe, :,tWszowe i adamaszkowe. /I Kołdry~ato u ,," 

a.tłasowe jedwabne, atłasowe wełniane, kaszmirowę " i ty.ftykowe, Flanelki ktolorowe ~rajowe ~ . zagr~\ 
mczne, ttołdry iJanelowe i pluszowe, ,Dery do podróży. TkaniBY ' na obi ia mebli; Portiery, Serwety, Cho-

dniki, >firanki opasowane I i ł1a łokcie, Story białe, '·creme i kolorowe ' wielkim I wyborze. 

Ceny ; nadzwyczai nizkiB ~ l~cz',·~ci~lBł~ stał~ II 1692,12·2 

(Nos iotlmes). 
Komedya w 4 aktacb. 
S ardou. tł6maczenie M. Ubrl,snn' •• 1 

skiego. 

~ .~ 
"" eS: ,~ c:c,g 

::J<t> 
---.,--------"-I/ł'" .... ~. 

DOŚWIADCZONY ::.=: ~ . 

buchalter i korespondent ~ ~ 
włnuajqey biegle j~z,kIomj! ; ~ 
uleruiecklO1 J francuskim i C ~ 
który przez długie lata zajm _ ~ 
,,,,I W) bitoo ~tanowi.ko w ... ~ 
rzędnJch instytucyacb 
poszukuje odpowiedniego < . 
Oferty pod lit erami X. Y. lJ ::.=: 
ulinistr.ey i niniej~zego pi en 
---~~'-----~~~~I ~ 

ulica Zawadzka dom Scbeiblera 
nadszedł świeży trausport 

lAWIOBU astrachańskiego, 

JAZD K~ ! Magaz~D ~R~ arszawie 

SKA MANUFAKTURA" 
Hrakowsk.ie-Przedmiescie Nr. ,. 

poleca: 

. Plusze jed~bne na okrycia od rs. 3.80 do rs. 12 za arszyn. 
"Plusze do zybrania sukień. 
Jedwabne i ełniane materyały do pokrycia futer. 
Wyroby w&łniane na suknie. 
Wielki wy r płócien i bielizny stołowej pierwszorzędnych fabryk Jaro

~ slawskich i Kostromskich. 
Wszelltie yroby bawełniane biale i kolorowe z fabryld Bogorodzko

luchowskiej Manufaktury, Zach. Sawo Morozowa. 
1629-6-n 
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