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czooa u loarca r. czer,,-

DOK U М U}N'I'Y . а!>згзtl до spl'nwdzania sLopnia czysto~ci, drzew i ogrod6,v. Przeprowadzenio rur w са г. Ь. Nr. 850 udziolooych i tu prod~. 
~ LJ_ dobrocl oral oconicuia gazn \v kаid)'ПI • оliсасЬ i pJacacll IНlst~po\\'n6 winno za ро- kowllnycb. Ро zupeloem "I~c uko6czeDlD 

tycz~ce siQ stosunku magistratu m. I:.odzi gazornetr6" i lakowlcll dostnrcza6 п" "е· ГО7.uшiепiощ sil,j z wladzl1 шi6jRk~, kt6rn rob6t, ргzеdшiоtоm prz~dsil,jbierstwa bfJ~~
zwnnio wllldzy, dla zrobieuin рс6Ь ро ZII bfJdzie minta па u,vadze Ьеzрiесzобstwо CYCll i spisaniu па dow6d protokulu, о JII-

• towarsYlltwom gazowom. obrQbem zakladu. pubIiczno i wzgl"d п" illoe zllklndy i ko. kim wzшiапkпjо § 1, kaucya rzeczona b~ • 
-<О>- § 19. GаZОПlinгу до kont~'oli ilо§с; ga· rnullikacye podliellloe. dzio przedsi~bierco01 powr6coo~; do czaBa 

zu, z1Jtywanego w dошасh prywntnych i ~ 21. Przez caly 01.8В tr,vania nioieJ'~1.eJ' zn' pozOstllw!\ni!\ oooj w depozycie kasl 
(Do!toncrmie-polrz Nr, 71). ~ k d ' Ь' t l' gпэасЬасЬ puDliozoych, wjrщу Ьу6 u t(1,.i:\- umowy, przedsi~biercy oswobodzeni b~a" шiеjв iej, prze BI~ lorcy ртосеп па ez"oy 

§ 16. Joteliby przed8i~biercl, otrzy. по па оiегuсhошеj podstawie, doklndnie од J)olloszenia kwnterunku ,. ,щtuгzо i о- роЫегnе b~dll, to jost proceot cztery од ata. 
maW6ZY ra.,iadomieoie о alatJwaniu gnzu ,роziошоwаnеj i Ьу6 do niej st 10 рпу- "Iaty tnk od aantego procodel'u, jnkotei i ~ 24. Gdyby w ciqgu roku, ~d .datl 
рпе! ot .. ory, oie przedsio"zieli оаtуоhшi .. st twierdzoue, za§ poll\czellia z niomi rur, od l.auudowtlii, zlIkllld ga.owy st&uowil1' poapis"nia tego kootraktu, przedal~blercy 
roboty kooieczne dJa napra"y u8zkodzofl, 61uzqcJch do prl)'plywu i odchodu gnzu, С1СЬ, от&% од wsze1kicJ1 op/&t, podatk6w i пiо przyatllpili d~ rozpo~z~cia rob6t lub 
albo j~liby oie w)'kooali tnkowycl. z п&1е· opatrzooe Ьу6 Wlnpy рiесzесi&шi przedsi~. cioinr6w rniejskich, о ilo [е ci~zary lоЬ ро· tez rozpoczllwszy JG, p6i~loJ dalazego. рс?
iytym poApieche1l1, w takim razie rozcill- b,erc6w, kt6rycll konsumentoOl wzЬлшiв si~ d~tki 110 procederu а/1>о zabu.dowafi, znklnd wadzenia оnусЬ zlIoiechal l, lоЬ wreSZCIO ще 
gni~Ln %0814nie оа nich kara pieni~ioll до sarnowoloi~ nnruszne. \ViDOY оnе 1>у6 ро- ga7.o,vy stnnowi"cych, 8toso\\'a6 si~ 100S/I, wyk06czyli ,v~zystkio11 ргzеdшiоtеlll ото"у 
wуsоkойсi 8UШУ rub. areb. dwadzieAcill llIieszczooe 1" шiвjвоu . а Gdyby przeciet. nn zn1>udo1"ania do znkJa. bOdl\cych ro!,6t, па CZI1S § 8 oznaczony,-
pi~(:, Nnprnwy takowe wlаsuуш kовztеш nigdy tаш, gdzie ludzie IIIl1jl1 <111 gnzo,vego n&loillCO, OI'>\Z grunt 11(\ kt6· w takilll rozie koncesy., опут nadana, о· 
uвkuteсzоiаб а" obowil1zani. zашkпi~te w skrzynknch гуш tnkowo stll,viac b~dzio w cil~gu przcd- pada, kontrakt niniejszy u10gnie rozwi l1za-

§ 17. Gdyl',. z jakiegokolwiek pOl"odo, dozwnllljllcych 0l>ejl'ze6 11' sitbiorst1"& aktom ty'" zokre§/onego, rZlld nill, knucya zaA, przez przedBiobIert6w zlo-
j&k oaprzyklad z wypadk6w pr.yrodzonycb, sknzowoiki, bQ1>coek wушin [Jodntok sknrbowy 0810t,6 zашiегzуl, wsp61. :1;01111, рпеjl1ziе па wla,00~6 miasta. GdybJ 
albo tei 2 гоzшуй10еgо lub цiогоzm,.Аlnеgо cieczy w nich zawortej. ' sta\Vnjl1cy czlo!lkowie rndy шiеjвkiоj, о о- za§, ро urzl1dzeniu zakladu i przyrzl\d6w 
uszkodzeoia ргжех 080bfJ trzecil1,o§wietlooio 81uiy prawo "оЬее urz!,jdnika wo11lienio kasy шiаstа l'.odzi, oraz lIIie- do oA"iet/allia gazo1"ego slui:~cych, przed-
gazowe w zupelno§ci /ub 1" cz~§ci przerwa· sprawdza6 gazorniary i1ekol\vick II' szknilc6w poje!lyficzyell, od ponoszeoil\ па· sifJbiercy bl\dt produkcli gaza zaniechali, 
nе zostalo, w takim razie przedsil)biercy go potrzeh~; jeieli znajdl\ jllkie naru!zeoic, loiJ'(; ail) IIIogl1cych podlltk61", w wla§ci· blldi tei wyd.liwszy ai~ z minata, па 8WO' 
obowil1zani а" lo:ly6 оа koszty i przedsi~. przekona6 siQ о tеш winni dо&wilнlоzепiеш "УIП cZRsio до ,vladz wy:!szych stoao,vllo jo шiвjасе l1io zostnwili znst~pcJ, w61"czaa 
wzil\6 Arodki do паtуchшiаstоwеgо usuoi~. о' ilo'ci gazu zu:!ytego gаzоrпiагещ nnжnа- pl'zedstnwionie uCZYlli6 bQdl1 11I000i i (о ао. wladzy шiоjskiеj 81uiy6 bodzie pra'l'O ро
cia przeazk6d} а zo 81сопу wladz;r okazllll~ czonym, а noat~poie powt6rz)'6 to:! SIlШО Ыо obecnio zl\strr.ognj~, а w zn!Jоуш wy- 11'0106 tecl1Di~a, do wyrabiania i dostarcz&' 
b~dzie 19 takich ~kоНсzооАоiасh waze1ka do~willdczenio g&zошiагеш па IlOwowYI'e~u pndku uslanolVic siO 11I0gllCY podntok przed· nia gazu па ryzyko i k08zt przed8i~bier
pornoQ. Zanim za' to 06wietl6nio gazowe lownny~}, d/a przokonanin si~ z r6iolcy ' siCbiorc6w o'wietlauia gnzo\\'ego, ci'1:iy6 nie обw. l'ak znprowadzona admioistr&cya, 
przywr6conorn zostanie, przedsi~bierry win· wypodk6w, о wie1ko§ci nadu:!yci.. Кn:!ду b~dzie ш6gl. trwn6 b~dzio (10 CZ8SU objfJcia kier~o~u 
ni па ezas przer .. y UГZlld7.iб, bez ооjшпiоj- gаzощiаг до uiytku ргжу kontroli ilo§ci J § 22, Ро uplywio !ierminu CZIlSU obecnie przez przedsi~bierc6w, 1ub toi ustnno1".eDla 
8zej zw1oki, oA"ietleoie olejne, przez uiy- apotrzebownnego gazu, winie,u Ьус aprn' , 11I~6wionego о przcdsil,jbierstwo o'wietlonia od .aiebio za8tfJPj)y i wynagro,d~enia 1" tnkim 
cle 1If miejaoe 1atarn gazowJcb, takiejie wdzooy _prz6d prxez rZl\d 1 oceclro\Vllny mшstа gnzещ, w parngrsno рiегwаz)'ш о. ,rll1.\e koszt4w pc~e! kщ J.OleJ"':/I, Z I?o'!o, 
liс:Ьу latar6 olojllycb 1оЬ naftowych, а to § 20. Rury komuoikncyjno gl6wllo i ich kre§looego, caly zaHud кажо'уу, z wsz~l- до zsprowadzenin пdшiпistгасуi рООlе810-
род гуgогеш kary /10 kop. 30 dzienoie _а odnogi mlljll Ьу6 oie iooe, jak ielazl1G la. : kiemi до o§wietlenia slu:!ljuemi przyrzllda. пусЬ. Nadto, poniewa:! г~kоjщiа 011 ре· 
kaidIj, oioo'wietlool1 latarni~. Na teo przy· 116, Щlllе "n' rur,ki przy /n,tarniach, prowa' , шi, j~ko (о: rury, szty~e, Il\tornie, slupy ~ПО~6 dotrzymania pr~yjfJt~ch prz,oz przed
padek przodsi~bifrcl powioni p08iado6 od- dz~ce gaz do §wratla, POll'IDOY Ьу6 z zoln· lotorolO,ve, kande1abry 1 t. р" wedle in. Sl\lb1erc6w zo1>owll1za6 oplera6 Sll: та па 
powiedni" \iczb\l 1atar6 до 0'wiet1eoia olej· ,а kutego, wszystkie zllA, pod wzg)l,jdcln I,ventnrza przez "llIdz~ шiеjвсоw~ врогZl\' wl\rto'ci urzl1dzonego zakladu, ~rz~t? d/a 
nego 1оЬ D8ftnwego, tak, оЬу uez najmoiej- trwlilo§ci i bezpieczeriatwo, winny Ьуе do· 1 dzi6 siIJ щаjllсеgо, wraz z gгuпtеш pod za. rozei/lgania хе strony w~adz~ шiеJ,klвJ nad 
8zej atr"ty czasu, 11' chwili potrzeby byly atatecznie wypr6bo\Vllne. Nn dow6d czego i I,lnd gazowy ргzеdsifJЫегсоПl падаоу i w tl1:! wlasno'ci" odpow.edOlego nl1dzoru, 
goto1"o i uZlte Ьу6 mogly. Oplata zn to pr~edsil:biercy ,obowi.llznni ~", P?siada6 pnragrafie dгugiщ tego kontraktu Opi8~' 8~orzl\dzony bVdz!o, ро zupe1nem w~kooa
oA"ietlenie, w podobo)'ch nadzwyozajnych ~wlndoctwlI 1egltymncYJne z UlleJSc lclL ро. ! пут, przechodzl1 па "tasoo~6 /,о.ву miOJ' 010 rob6t powyi:oJ wZl1llo.oko1"anycb, IOweo· 
oko1iczno'ciacb, pozostaje takat ватtl, jo.k chodzeoia i oknz)'wa6 takowe па Zl1do.oio ' skiej, Ье? zndnego za to przedai~bierc6w tnrz wszeJkich do zakladu na1ei"cloh bu· 
za 0'wiot1eoie gazowe. delegowaoych. ze strooy rZl\du do odbycia wyoagrod?~nill. dowli, шnвzуп, przyrzljd6w i t. ,р., kt6ry~h 

§ 18. \Vladzo. miej8ka rnа prawo prze- icД ,:owizyi i bIiiszego 8prawdzenia. Rury § 23. Nn pewoo'6 !lotrz1monia ;оЬо. Рr1.еdвi~ЫогсоПl, bez wiedzy 1 zez .. olenl/\ 
konywa6 siQ 1" ka:!dym czoaie о atanie za· роwiппу Ьу6 ukladaoo w ziешi t.k gl~bo- wi~znпin wt!\'~denl zaprowadzenia w 01.па. wlndzy miejskiej, aoi ' z шiеjscа wyprowa
kladu gazowego i о 6rodkach o'wietlallia ko, jllk togo юiеjsсоwоМ: wушаgас b~dzie czony'1II termldie cznsu o~wietlellia gnzo .... e. dzn6, aoi spneda1"al: nie b~dzie w(\I,oo, pod 
шil\stа, ze swej strony przedsi~bieroy оЬо· i techoik znkladu gazowego роtгzоЬnуш go, ptzedsil,jbiercy zloiyli w kasie шiоstа niewazno'cifl, U0101",. о sprzedaz jaklogokol-

nie 8ze§cin st6 od а \v од- а to stownie do kwit6w о 

~u przyatl1- - 10110, о О J1U"~, аОI о a~' 
pi6 - nn IIС" Bi~ gгош&- ' glоsош "zawolnla Norn - ale6 dzi6w, oni о nikogo. СЬСI) wymordowa6 
d~ - kto odwaiy si~ do tej 1аду prawd~, pi~knie powiedziale61 Jezoli сЬс" bl:llyr,h па cnlej wyspie, а B6g т; ро-

34) 

па шiеjвсп zabity zusta f niech przychodzl1 с; пikоzешпiоу, niecb rnoiel 
Powies6 G.н..ANT _ ALLENA De/dogo dotychczlIs ata1 dzi1"nie niezde. 1oa! zabijl1, ту sil) ich oie ul~kniemyl Edward szybko zeskoczyl z kooia i 

cydo"any, oio chcinl zobija6 mulala, lecz - Panno Noro, оа irnie 80gn, oddal wszedl po§r6d rozstopuj~cych siO przed nim 

'С wszystkich oucicniach. 

Prr.kr.d 

WJKTORYI ROSICKIEJ. 

(DаlЩj ciqg -!Joll'z Nr. 71). ' 

Pourtnleв p08kuozyl naprz6d, zmierzajl1c siO at4d - powntnie zawolal Reoryk - nej!r6w. 
па Noela, zanim jednak zdolal podnied6 uciekaj prze~ ogr6d - zdlliysz jeazcze - IщifJ nieznnoej, tnjешпiсzеj, mieszkaj,,· 
r&mi~, раМ ugodzooy no:iem Hellryka. pr1.edostnniesz siD do Hllwtboro6w zonirn cej daleko ро za осевоет kr610wej Wikto • 

..... Masz nikczemny шuгzупiе! - krzy· tu хе ШПI} skonczll. ryi, dziwoe wraieoio wywierlllo lIа to cie· 
kO'l1 - а Но 8il) о'щiе1i pI'zybIiiy6, tego Na (е alowa 1Je1dago zerwnlsi~ i uderze- то" tluszcz~. Zmiesz.ani azeptnli щiеdz,. 
joszczo lepiej potraktuj~. ' oiem noia ро1"&Ш Noola. sobl1, gotowi bl\lgac о przebaczellio, nie 

Pogardli1"Y (оп Noelo podnlor.il goiew NOl'a z okrzykiom padln tez zemdlona wiedzl10 со majl1 тоЫ6. 
- No, teraz trzeba nаш tych lotr6w rnllrzy06w. ОП ziещil,j. Hawthorn tуmсzаsещ przyst~pil do Dol· 

rozp~dzi6 - przern6wil - jeteli ich nie - KoS6Z (о oazy1"ssz оеgгещ? - I<rzy· - Jeazcze nio znbityl posiekn6 go па dnga i kllldl1c щu rok~ па ramieniu, oie-
rozpr08zymy goto"i ,-аЫ6 раnоо Ncr~, рап· ko~1i, rzucJljl1c siO па niego - <аЫ6 go ko\volki - wolal tera. Deldago ~ а ро- zosl1ym dla оЬеспусЬ przemawial j~zy
",I) Noro mog!} zabi6, czy 81JszJcio przyja. zabi6, oiegodzieo 2у6 па §wiecie, zabie tеш zabijolНY pann~, wszyatkich ро "О· kiеш. Tlun. ze zdощiепiет slnchal, шпiе
С181е, а nll wllazem 8nmieniu z~ei"iy wina, gol loi, роmОl'dujещу i враliту W8ZY8tkicb IlInjl1c, ze reprezootant kr610wej Wikto· 
Jeteli pozwo1icie 1" waszlch oczach zabi6 Lecz Deldago POWOdO"DOY dziwоеш "ерЫ- гаzещl ryi гшса czary, ujal'zDIiaj"ce nn"et poto-
c6rke umarlego awego рапа. czuciem d/a odro§li swej rablY, powst.'zyrnal zoego De1dago. 

W tej сЬwШ ujn:al stojl\Cl1 przy 80Ые kilku 'mialk6w. ROZDZIAI:. XXXIX. , Stnry mprzyo jedynie z calego zgro· 
Nor~ bIadl1 i dril1c~, alo z okrzJkiem оа _ Nie, niel шоi uracia - zawolal шаdzеоiа zl'ozumilll s10wII 8l,jdziogo, gdJ 
uBtncb, powtarzajllo" jego 810 .. a: goiewnie - nie zabijajcio go. Xygrys nie Zanim rozsza1ala tluszcza 7.uolnla rzuci6 ujшujllС go za Гl\шil,j m6 ... il ро arabsku. 

- Tcb6rze, пikсzешпi tcb6rzel jo m,ifJsa lygrysa, оп tak:ie jest uegrem, si~ па lei:'1cych Неш'уkа i Nor~, silny ten· - 'V imi~ АllnЬа, АlInЬа nlljrn~drazo-
Widok oienawi8toej twarzy DopnJ'6w Przecioi to kuzyu 1?ourtal6sn, jego matka (еп! kooi rozlegl siC w pob1iiu, а ,пnnу go, oajpot~iniejszegol 

podburzyl negr6w. byla brunatnl1 dziеwсzуш~ tak jak i wlLsze glos zngгzщiа1 w powietrzu: Dz,vl~k tego zakl~cia ubezwladail ra· 
- Zabi6 ill, zabi6, z&mordowa6! - krzy- Mlltki. ' - W iшi~ kr610wej \vslrzymajcio sifJ, щiо duшпеgо oap61 schrystyaoizowanego 

kne1i jedooglo~oie. Murzypi l1iedo1Vier2aj~~0 8p9jrzeli nn >v imi~ kr610>voj rozejd~c\o si~! щаhоmеtапiоа, cofolll 8il) шiоdzу brnci i 
- Dajcie 111\ pi8tolet, n6t, jakllkolwiok rnlodego anglika, а ро chl'{ili z \vlaAciwq, SlowlL (в IIlIl~icznie podzialllly 011 przy- stnl (ат oporty, niemy, jakby skaOlie-

bTO~ -za~olal Noe1 zwracajllc ait ао aLo- ich naturze ZШIСDоо~сil1 zacz~li szczeg61. wyk!1} do sluiulstwa Ulав~. Iostynktowoie oillly. 
JllceJ 111 щm gromadki sluillcych, nie kobiety, plakn6 i krzycze(:. ' ори§сЩ ooie, szepcz'lc pokornie: Hawthoro рохпаl w toj chwi1i, :ie z"y· 

- Njc nie шаО1У - odparl Zekiel - Nie zabijlljcio go, (о OI1SZ brllt, а- - Рап Hawthoto, рап Hnwthornl przy. ci~i:y; zlIcbowanie si~ Deldnga ооiо'шiвlilо 
uezprzytowoy prawie ро §mierci 8wego rujcie mu zycie. cbodzi w imieniu pani kr610wej uroni6 wszystkicb. Tlum negr6w niez"yk10 jeat 
рапа. J Henryk dumoio ~pogl'ldal па (е dziwno nll~1 оп пащ spra,viedli"0§6 wymie~zy. 1"railiwy, unosi siO i powrllCВ do r6woo-

Noel 8zJbko p09koczy! do j1idnego z lstOty. I Lecz podczas gdy zrodzeni па lVyspio wagi szybciej jeszcze oii шоtlосЬ europoj-
buotowoik6" i wyrwnl ша Diespodziewl1' :- Wy cZllrni nicJ1ooic! - zawolnl, 1" rnlirzyoi kOl'oie schylnli czola przed I'epre- Rki, 
nie n6i zI~ki, РОСlеш cofOlll siO i zо.ш1 twarz ,iш cisknjqc obe/g~ - nie cbc~ tycia ~епtnl1tещ wladzy kr610,vej, Ludwik Del. - Podoio§cie Dlr Noe1a i n.i9s N'or\j
оЬсоопе miejsce _о fгащudzе drz1"i "cb~- zawdzl~czn6 t.ak obraiajllcym rnnie рооо- dago z twarzlt rozpaczliwie wykrzywionl\, wyda! slui:bie rozkaz - рап Noe1 zyje 
dow)'cb, roт. Бус oloio, iZ kilkl1 kropel waazej wybucbnl11 goiewern; dzika, аfгуkабskl1 оа- jeszcze, widz\j ie oddycba, wozcie ich i 

. - ~aor:o No~o n~uii si~ ЗЦд, Ыаgащ ~rwi plyn!e w moich i)'lach, lecz czy tIIk turll obudziln si~ \' оiщ z coll1 si!ll; jl\k z16icie па 16ikacb, zaoim ja гоzш6wit ait,l 
Cl~ nCle,kaJ, Ьо CI~ zашогdUJI4. Jest 1ub ОI0, na1"et %n cen~ zycill nie cbc~ tygrya rnz ktwi znkosztowawszy oio Uloio z telD гоzglliеwапеш posp61stwem. 

, -;-, Nle wyjd\j stq,d - 8niowoio 'cillgajllc przyzollwa6 si\) do pokrowie6stw& z Ьапд,. si~ od nioj oder,vae, tak Do/dago, pudno. Poczem zwr6cil 8iO do ЩПДlп6" i 8ta
brwl zawolala Nora - .dop6ki сЬс.6 jede.o takich nikclemnych lotr6w, kt61'zy o~01ie· SZl1c n6i, же wzgnrdll patrzl1c пn towarzyszy шtwszу па krze'le, zaczl1l ргzеша .. iа6 do 
z tlcl. IO,tr6w st06 b~dzle оа progu dошu liIi sJ~ brutaloJe жаЫе stal'ca w oczllch je./ krz,kol11 dziko. nich 8i1nym вроkоjоуш glo,e01, jllk gdlhr 
JIIoJ ~go oJca. go c6rki, w wlaanem ich шiевzkапiu. I Pani kl'6/owal Ьа, Ьа!' об! mnie опа па zwyklym meet1ngu. 
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czooa U IQarca r. czerw-

DOK U M IJ}N'I'Y . aparatl do spmwdzania slopnia czystości, drzew i ogrodÓlv. Przeprowadzenie rur w ca r. b. Nr. 850 udzielooych i tu prod~. 
~ LL dobrocI oral ocenieuia gazo IV kaidy", x ulicRch i placach nnst~pować winno za po- kowanycb. Po zupełnem więc ukończeDlD 

tycz~ce się stosunku magistratu m. Łodzi gazometr6w i takowych dostllrczać na we· rozulllieniom sil,j z władzll miejską, któm rob6t, przedmiotem prz~dsil,jbierstwa bfJ~ą
zwnnie władzy, dla zrobieuia pr6b po za bfJdzie minła na uwadze bezpieczeństwo cych i spisaniu na dow6d protokułu, o Ja-

z towarsYlltwom gazowom. obrQbem zakłndu. publiczne i wzgllłd na inne zaklndy i ko. kim wzmianknje § l, kaucya rzeczona b~ • 
-<O>- § 19. Galominry do konh'oli ilości gil' munikacye podliemne. dzie przedsiębiercom powróconą; do czasn 

EU, zlltywanego w domach prywatnych i ~ 21. Przez cały OZ8S trwania DioieJ'~zeJ' zaś pozostawaDia onoj w depozycie kasy 
(Doltońcunie-patrz Nr, 71). ~ k d ' b' t I' gmacbach puillioznyc!J, winn,)' u,)'ć u ((ll.in- umowy, przedsi~biercy oswobodzeni bl,ldll miejs iej, prze Się lorc,)' procen na eZlłoy 

§ 16. Jeżeliby przed8i~biorcy, otrz,)'. ne Da oieruchomoj podslawie, dokłndDie od pOlloszenin kwaterunku w nnturzo i o- pobierać będą, to jest procent cztery od sta. 
mawszy rawiadomienie o ałatywaniu gazu spoziomowauej i być do niej sl le Jlrzy- "łaty tak od samego procodel'u, jakotei i ~ 24. Gdyby w ciqgu roku, ~d .daty 
pnez otwory, nie przedsiowlieli natyohrni .. st twierdzone, zaś poł"czenia z niemi rur, od zabudowań, zlIkllld gazowy stano will' poapisltnia tego kontraktu, przedsiębIorcy 
roboty konieczne dla Daprawy n81kodzeń, służqcyc!J do przyplywu i odchodu gnzu, cych, oraz od wszelkich op/nt, podatk6w i nie przystlIpili d~ rozpo~z~cia rob6t lub 
albo jęśliby nie wykonali takowych z nale· opatrzone być wlnpy pieczeciami przedsi~. ciożar6w miejskich, o ilo te ciężary lub po· też rozpocz'lwszy Je, p6ż~leJ dalszego. pr?
żytym poApiechem, w takim rallie rozcill- blerc6w, których konsumentom wzbmniB si~ d~tki tlo procederu albo zabu.dowań, zakłnd wadzenia onych zlIniechah, lub wreszcIe Dle 
gni~la zostanie DII Dich kara pieni~inll do samowolnie Daruszać. Winny one 1>yć po- gazowy stanowilIcycu, stosować si~ lOOS'l, wyk06czyli IV~zystkioh przedmiotem umowy 
wysokości Bumy rub. sreb. dwadzidcia mieszczone w miejsou . n Gdyby przecie? nil zauudowania do zakla. bOd,\cycb rob6t, na czas § 8 oznaczony,-
pi~ć, Nnprnwy takowe własnym kosztem nigdy tam, gdzie ludzie majll <1u gnzowego należlIce, 0l'>\Z grunt lHI któ· w takim razie koncesy., onym nadana, u· 
usJcuteczniaó Sil obowilltani. zamkni~to w skrzynkach rym takowo stlIwiać będzio w cil~gu przed- pada, kontrakt niniejszy ulegnie rozwillza-

§ 17. Gdyhy z jakiegokolwiek pOl"odn, dozwnllljllcych ol>ejl'zeć w sitbierstwa aktem tym zakreślonego, rZlld niu. kaucya zaś, przez przedsioblerc6w zło-
jak naprzyklad z wypadków proyrodzonycb, skazowniki, bobenek wymia podntok sknrbowy nolotyć zamierzył, wspól. żotla, pnejllzie oa wla,ność miasta. Gdyby 
albo tei z rozDlyślnego lub l\ierozmyślDego cieczy w Dich zawartej. ' stawnjllcy członkowie rady miejskiej, o u- zaś, po urzlldzeniu zllkładu i przyrzl\d6w 
uszkodzenia przex 080bfJ trzecill,o/iwietleDie aluiy prawo wobec urz!,jdnika wolnienie kasy miasta Łodzi, oraz mie- do oświetlnnia gazowego elużących, przed-
gazowe w zopelno/ici lub w części przerwa· sprawdzać gazomiary ilekolwiek uz szkailc6w pojedyńczycb, od ponoszenil\ na· sifJbiercy blld! produkcyi gazu zaniechali, 
De zostało, w takim razie przedsil)biercy go potrzeb~; jeżeli znajd" jllkie naruszenie, loży\; sil) 1lI0gllcych podatk6w, w właści· b'ldź też wyd.liwszy się z miasta, na swo· 
obowillzani Sil łożyć Da koszty i przedsię· przekonnć siO o tem winni do&wiaclozenieru wym cZRsie do władz wyższych stosowne je miejsce nie zostllwili zastępcy, w6wczlls 
wzi"ć środki do natychmiastowego usnni~. o' ilości gazu "u ty tego gazorniarem nnzna- przedstawienie uczynić bQdll mooni i to so. władzy miejskiej służyć bodzie prawo po
cia przeszkód} a ze etrony władzy okazalllł czonym, a nast~pnie powt6rzyć toż sarno bio obecnie znstrr.egajlł, a w żadnym wy- wołać techni~a, do wyrabiaaia i dostarcza· 
b~dzie w takich -okolicznośoiach wszelka doświndczeDie gazomiarem na l1owowYl'e~u pad ku ustanowić siO mogący podatek Jlrzed· nia gazu na ryzyko i koszt przed8i~bier
pomoo. Zanim zd to 06wietl6Die gazowe lowanyąl, dla przekonania si~ z r6żnlcy ' siebierców oświetlania gazowego, ci'lzyć nie ców. l'ak zlIprowadzona admiDistracya, 
przywróconem zostanie, przedsi~bierry wiD' wypadków, o wielkości nadużyci.. Ka:!dy b~dzie m6gł. trwać bedzie do czasu objfJcia kier~o~u 
ni na czas przerwy urzqd7.W, bez Dojmniej- gazolUiar do użytku przy kontroli ilości l § 22, Po uplywie terminu czasu obecnie przez przedsi~bierc6w, lub tei ustanowlema 
szej zwłoki, oświetlenie olejne, przez ui)'- spotrzebownnego gazu. winie,n być sprn' I l!I~6wionego o przcdsil,jbierstwo oświetlenia od .siebie zaslfJPPY i wynagro,d~enia w takim 
cle 1If miejsce latarń gazowycb, takiejże wdzony wprz6d prxez rZlld l ocecLowany JlllAsta gazem, w paragrafie pierwszYIll o. ,rnz\e kont4w (Juez kasę J.OleJIII:". z I?o'!o, 
lic:by łalar6 olejnych lub naftowych, a to § 20. Rury komunikacyjne główne i ich kreślonego, cały zaktud gnzowy, z wszęl- dl! zaprowndzenin administracyi pODleslo
pod rygorem kary IlO kop. 30 dzieooie za odnogi mnją być nie ione, jak żelazne la. : kiemi do oświetlenia slużljuemi przyrzllda. nycb. Nadto, ponieważ rękojmia na pe· 
każd .. nieoświetlonll latarnie. Na ten przy· n6, małe zaś rur,ki przy la,tarniach, prowa' l mi, j~ko to: rury, szty~e, Illtarnie, słupy ~no~ć dotrzylllanill pr~yjfJt~cb prz,ez przed
padek przedsiebifrcy powiani posiadoć od- dzące gaz do ŚWiatła, p01\'lnny być z żola· lotormowe, kaDdelabry l t. p" wedle in- sltjblerc6w zobowlllzań opIerać SI\: ma na 
powiedDilł Iiczbtj latar6 do oświetlenia olej· za kutego, wszystkie zaś, pod wzgll,jdolU I wentarza przez władzę miejsoow~ sporzll' wartości urzl1dzonego zakładu, ~rz~t? dla 
nego lub Daftowego, tak, aby uez najmniej- trwałości i bezpieczeństwo, winny być do· I dzió sill majllcego, wraz z gruntem pod za. rozci/lgania ze strony w~adz~ mieJ$kleJ nad 
szej strllty czasu, w cbwili potrzeby były statecznie wypróbowane. Na dow6d czego i I,lad gazowy przedsifJbiercom nadauy i w tllź własnościlł odpowledmego nlldzoru, 
gotowe i uŻlte być mogly. Opłata za to pr~edsiebiercJ ,obowi.llzani ~", P?sindać paragrafie drugim tego kontraktu opil~' 8~orzl\dzony bvdz!e, po znpełaem w~kona
oświetlenie, w podobnych nadzwycujnych ~wlndectwa legitymacyjne z UlleJsc IclL po· I nym, przechodzll na wtasno~(; IUlsy lIlieJ' nlu rob6t powyżej wzmlankowanycb, Jnwen· 
okolicznościach, pozostaje takat saUlII, jak chodzeDia i okazywać takowe na źlldnnie ' skiej, bez żadnego za to przedsiębierc6w tarz wszelkich do zakładu naleźllcyoh bu· 
za oświetlenie gazowe. delegowanych. ze strouy rZlldu do odbycia wynagrodz~nia. dowli, maszyD, llrzyrzljdów i t. ,p., kt6ry~b. 

§ 18. Władza miejska ma prawo prze- kb ,:ewizyi i bliższego sprawdzenia. Rury § 23. Na pewoość dotrzymania ;obo. pr1.edsi~biercom, bez wiedzy I zezwolenlII 
kooywać się w każdym czasie o stanie za· powinny być układane w ziemi tak gl~bo- wi~zania wt!\l~dem zaprowadzenitl w O1.na. władzy miejskiej, ani ' z miejsca wyprawa
kładu gazowego i o /irodkach oświetlallia ko, jak tego tniejscowo~ć wymagać będzie czony'm termlrlie czasn oświetleuia gnzowe. dzać, ani sprzedawal: nie będzie wol,no, pod 
millsta, ze swej strony przedsiębieroy obo· i technik zakładu gazowego potrzebnym go, ptzedsięhiercy złożyli w kasie miasta nieważnościllo umowy o sprzedaż jaklugokol-

nie sześcin stó od a w od- a to stownie do kwitów e 

~u przystll- - loym, o o J1U"~, anI o s~· 
pić - na 'lCIl sie groma- ' glosem "zawołnła Nora - oleś dzi6w, ani o nikogo. Cbcl) wymordować 
d~ - kto odważy si~ do tej lady prawdę, pięknie powiedziałeśl Jeżeli chCIl blałynh na całej wyspie, a Bóg mi po-

34) 

no miejscn zabity zusta f Diech przychodzll ci nikczemnicy, niecb możel 
Powieść G.H..ANT _ ALLENA Deldago dotychczns stal dziwnie niezde. 1 Das zabijll, my sil) ich Die ul~kniemyl Edward szybko zeskoczył z kODia i 

cydowany, nie cbciał zabijać mulata, lecz - Panno Noro, na imie Bogn, oddal wszedł pośr6d rozstopujących siO przed nim 

Wc wszystkiCh o Gcieniach. 

P"okr.d 

WIKTORYl ROSłCKIEJ. 

(DaI8z!I ciqg -!Jotrz Nr. 71). ' 

Pourtalea poskuozył naprz6d, zmierzajllc siO stąd - pown1nie zawołał Reoryk - negr6w. 
na Noela, zanim jednak zdołał podniedć uciekaj prze~ ogród - zdllŻYsZ jeszcze - ImifJ nieznanej, tajemniczej, mieszkajllo' 
ramię, padł ugodzony nożem Henryka. pr1.edostaniesz siO do Hnwthorn6w znnim cej daleko po za oceanem królowej Wikto • 

.... Masz nikczemny murzyniel - krzy· tu ze mn/} skończą. ryi, dziwne wrażeDie wywiernło na to cie· 
knlll - a kto sil) ośmieli pl'zybliżyć, tego Nil te słowa Deldago zerwał sie i uderze- mnlł tłuszczę. Zmiesz.ani szeptali miedzy 
jeszcze lepiej potraktuję. ' niem Doża powalił Noela. sobll, gotowi bł\lgaó o przebaczenie, nie 

Pogardliwy ton Noela podnIecił gniew Nom z okrzykiem padła tei zemdlona wiedzllc co majll robić. 
- No, teraz trzeba Dam tych łotrów murzyn6w. na zielllil,j. Hawthorn tymczasem przystąpił do DeI· 

rozp~dzić - przemówił - jeteli ich nie - Kosóż to nazywasz negrenl? - krzy· - Jeszcze nio zabityl posiekać go na daga i kladllC olU rOke na ramieniu, Die-
rozproszymy goto"i ,-abić paDno Ńorę, pan· koeli, rznclljllc siO na niego - zabić go knwalki - 11'0101 teraz Deldago ~ a po- znanym dla obecnych przemawiał języ
nI) Noro mogą zabić, czy słyszycie przyja. zabić, niegodzien żyć na świecie, zabić tem zabijemy pannę, wszystkich po ko· kiem. Tłum ze zdlunieniem słuchał, mnie
Olele, a na wlIszem snmieniu z~eiąży wina, gol lei, pomol'dujemy i spalimy wszystkich mnjllc, ze reprezeDtant kr610wej Wikto· 
Jeteli pozwolicie w waszycb oczach zabić Lecz Deldago powodowany dziwnem wspój- razeml ryi rzuca czary, ujaul\liajllce nawet poto-
c6rke umarłego swego pana. czuciem dla odrośli swej ra~y, powstrzymał żnego Deldago. 

W tej cbwili ujn:ał stojl\ĆIl przy sobie kilku śmiałków. ROZDZIAŁ XXXIX. , Stary mprzyn jedynie z całego zgro· 
Nore bladll i drżllc~, ale z okrzykiem na - Nie, niel moi bracia - zawołał madzenia zl'oznminł słowa sl,jdziego, gdy 
ustach, powtarzajllolł jego słowa: gaiewnie - nie zabijajcie go. Tygrys nie Zanim rozszalała tłuszcza 7.uolnla rzucić ujmuj'lc go za rllmil,j mówił po arabsku. 

- Tcbórze, nikczemni tcb6rzel je m,ifJ8a tygrysa, on także jest negrem, się na leżących Henryka i Norę, silny ten· - W imi~ Alłaba, Allaha najmodrsze-
Widok Dieoawistnej twarzy Depoy'6w Przecież to kuzyn 1?ourtal6sa, jego matka tent koni rozległ siC w pobliżu, a znany go, najpotężniejszegol 

podburzył Degr6w. była brunatnIl dziewczyull tak jak i wllsze głos zagrzmiał w powietrzu: DŹIVlęk tego zaklęcia ubezwładnił ra· 
- Zabić ią, zabić, zamordować! - krzy- mntki. ' - W illli~ królowej wstrzymajcie sifJ, mie dumnego nap6ł schrystyanizowanego 

kDeli jednogło~nie. Murzyni nied01'lier2aj~ąo sp9jrzeli na IV imię królowej rozejd~c\e się! mahometanina, cornl\ł sil) miedzy braci i 
- Dajcie IllI pistolet, n6t, jakllkolwiok młodego anglika, a po chwili z właściwq, SłowlI te Uln~icznie podziałały na przy- stał tam opnrty, niemy, jakby skamie-

bro~ -za~cłał Noel zwracajllc sit do slo- ich naturze zmlennościll zaczęli szczeg61. wykłlł do służalstwa masę. Instynktownie Dialy. 
JąceJ za mm gromadki slużllcycb, nie kobiety, płakać i krzyczeć. ' opuścili noże, szepcząc pokornie: Hawthorn poznał w tej chwili, że zwy' 

- Nic nie mamy - odparł Zekiel - Nie zabijajcie go, to Dasz brat, a- - PaD Hawthotn, pan Hawtborol przy. cięży; zacbowanie sie Deldaga onieśmieliło 
uezprzytomny prawie po śmierci swego rujcie mu życie. cbodzi w imieDiu pani królowej uronić wszystkicb. Tłum negrów niezwykle jest 
pana. J Henryk dumDie ~pogl'ldał na te dziwno nlląl on nam sprawiedliwość wymie~zy. wrażliwy, unosi siO i powraca do r6wno-

Noel szybko poskoczył do jednego z Istoty. I Lecz podczns gdy zrodzeni na wyspio wagi szybciej jeszcze niż motłocb. europej-
buntowoików i wyrwał mn Diespodziewa. :- Wy czarni nicponie! - zawolnl, w mUrzyni kornie schylnli czoła przed l'epre- Rki, 
nie nóż z'reki, pOClem cofnllł się i zn.lJł twarz ,im ciskajlIc obelg~ - nie cbc~ życia ~entantem władzy kr6lowej, Ludwik DeI- - PodDieście mr Noela i miss N'orl,l
obronne miejsce we fraIl/udzo drzwi wchll- zawdzl~cza6 lak obrażaj'lcym mnie pozo- dago z twarzll rozpaczliwie wykrzywionll, wydał służbie rozkaz - pan Noel żyje 
dowycb, rom. Być może, iż kilka kropel waszej wybuchnllł gniewem; dzika, afrykańska 011- jeszcze, widz\) że oddycba, weźcie ich i 

. - ~an~o No~o u~uó się stąd, błagam ~rwi plyn!e w moich żyłacb, lecz czy tak tura obudziła się IV nim z całll silił; jak złóżcie na l6żkacb, zanim ja rozm6wil,l aill 
CI~ nCle,kaJ, bo Cl~ ulllorduJą. Jest lub nIe, nawet za cenę życia nie chce tygrys raz krwi zakosztowawszy nie może z tem rozgniewane m posp6lstwem. 

, -:-' Nie wyjdl,l st~d - gDiewnie ścillgajl\c przyznawać sill do pokrewieństwa z band/} si~ od nioj oderlvać, tak Deldago, pudDo. Poczem zwr6cił siO do mOJ'Zln6w i sŁa
brWI zawołała Nora - .dop6ki cbeoć jed •. n takich nikclemnych łotrów, kt6rzy ośmie· sZIlC nóż, ze wzgard'l patrzllc na towarzyszy nąwszy na krześle, zacz'1l przewawia6 do 
z tlch IO,tr6w stać będZie Da progu domu lili sIę brutalnie zabić starca w oczach je./ krz,knllł dziko. Dich silnym spokojnym głoęeUl, jak gd,br 
JUoJ ~go ojca. go c6rki, w wlasnem ich lUieszkaniu. I Pani królowal ha, hal' cóż mnie ona Da zwykłym meet1ngu. 

l 



• 
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2 DZIENNIК l.6DZKL Nr. !J:;-, 

§ 25. Pl,zcdsiobiel'cy przyjmujq оа 8WO' rubIi 3,000, do przedвioЪiel'8t .. a tego zlo· тtJo. U •. k~j.t .• ;, "" t<UdD7 .bt!. m,ki. N. 60iu)1 prezlII komitetu n dzorczego р. К. 
jo ryzyko WЗ7.е1kiе sku.tki, z przedaiebier· zonej .. k"ocie r,. 1 kop. 50 ~yli I~oie tarraeIo .. o?"m",ck!.~ Ь710 oo~ ... ·ро OJ'18 """Ьо. Placbecki il nn.oiedzeni. о godzioie 
• 'k . k" Ь ' bl' Ь d .' \V Вeru ... pO.lol 1000 aIoр.,о.о 0010"'010 РО" r-s.Wi< "У ПI 0Jqlie, ота2 zrze IIИ SIIJ АХ"II' сепу rn 1 trzf ро r~oo-z. 1181аоу, od~'1.Y· а;С7 о 4.-2'/. м, 1ft о 1'/.-1 т~ о 01- _рбt do 4, tej i upropooo .. al оЬесоуш "1' 

runkowo roszczeoia do ka 1 т! jskiej i rZJt- оу, zrozumlany I рпУ1 ty. ta .. aJqcy 5'/.... T.rg; fOIlj.ki. t.k '_0.0 и.т, jej Ь6! р. L. Grobm па оа prezeaa og610ego 
dll pretetlsyi bl\dz о ",уще wynagrodz6nie wraz же '.iоi!kашi: Wiпсепtуш Веаnа- jol< i ttd.·. о!. ... i ... ll1О "Ьuo о •• и .' Ьоо zebrania, kt6ry to .уЬ6т zеЬraпiо jednG
nad um6wione tym kontraktem. IH~d~ о rzewskiln i Lud.ikiem G6 kim _ f,odzi k:I~. partlJ d' •• "J ,pne~.o!cb.. 11. p61ao- gl040ie pucz аklamnсуд Pr .. zes 
• t 1 Ь . k k' d . Ь' . k' . Ь l' '. .""J, gd,1 -,.""",,., ""1 ""J' dla о,сЬ k.,. " в,та у U "I~ SZC \Ja .а у рт! z Sl~ 10 ро- za~lesz а.утl о y .. a~e 1111,. tn~2lei mnq, n,I't., jt .. ро Ieo .... o;.. zebTania upro '1 рр .. Т k6bll 

niesione, wyjl}W8ZY wyp:\dko, gd)'by znklad i 1'6J пt61l1, wlазооrОСZll,е podplBall. с..1i<r Р. t н. Ь • r" 2 та, Dobranickiego i Ed .. &rda Modrow, 8 па 
nalez,.ce до niego przyrzqdy, jak to opie"a ki ..... ,-koлееi ~ta., •• рnю".о.. lekretarz р. Вeroard Birenc .. eiga. 
§ 4, wskutek dziolaii wojeno)'ch b)'ty zko· 8PRAWnZD' 1I1A TAR"OUlE. jao ; •• ь, .. с6., . 0" "110 _;ckuy_1I obro "n' Ро prz:rjeciu рпе! zebraoie porz~dku 
d 1 Ь . иМ u " 101"j'&1'" tar." ""'О"1т "1,,0<1.; ab'-Irm.~_ zone u ZQlszczone. Z 1 -. uzieooego i nMepl' '.. pre· ....... е k'J'" i • ".,'... i, .... tko •• j ... - u 

§ 26. \Yazelkio w cillgn pl·zed. iШl" Р .1 ... Ь u , С, mtr .. , Р",I ".,11' pJaeooo 96; 4, I Za" р , ••• do I og6108g0 zebr nia 
аi~Ъiеrstwа wyoiknlic mОlисе spory, со до .. 8Пl d",6 pom).lo1.h d.p •••• gi.l<1y ""rli.uki'I, Io.~ w k .. i.loi. itd.no '06, • 08 m, .. i, .. 1 ... Bprawotdaoie dyrekcyi "а rolr. 8рга· 
wZSjemrCh praw i zobowiqzat\, ro,slrzy' ..... cl, podDot;6 .'0 kD"'1 п. t"l<'jt'lm ta'tO ... - (oiв ~. 10. 1 ...... ь, 00 ... oi. b,lo. F.r,o~ "~7' wozdanie przy)'Ato оо! i pokwito-

Ь k · Ь . L 1 Р' _1 С_I Ь~· · "'0'" 1.".0 ро H)6-~.10. 8... m·.I. 0<1. ~ g80C q па шосу рга", w r3jU о 0"1/1' • oW1m. ""., o,..~... .. 6 ••• "" ,. н· ..... _._& Iko .... _. _апо dугеkсуд z r chuo WafпiеJ'зzе 
. d d ' . t . \V 1 r ом ро 21 J1 n Londyo, ро IIYI'I. о. Ат · "1· ...... 7' '1 о... "-....... kooi«,olcb ро- f " 

ZUjltcyc , przez 84 у а mlnlS ·racYjne. ra· ., .. d.m ро 180'/, n. Вtrl;n i ре 2-14'/. •• У._ tr Ь. су 'у "е spra .. ozd.Ania dyrekcyi zoajdq czy· 
zie niepoprzestania па decyzyach wlarJ1. ad- ryt. \V.k.l •• dro,u.j 'o~i i tr.t, _,,,о,,",,.... teJoicy " N. 116 "Dzleooika 16dzkiego." 
mioiatracyjoycb, ро wyslucllaniu zdania ро 21"'.,. о. Loод,о. ро 101'/ • •• Лm.l.rd.m, Projekt do etatu па rok 1886/7, Z8-
dw6cb biegtych, kt6rycb k8Zde. ze ,tron ро 1 1 "" Berl,o i ро 22Ь". ". P'I'Ji, t10tu Przemy t, Папd 1 i Komunikacye. braoie zat'nerdzilo рп&2 8klamacy~, z nlO-

., Ь' Ь' . d J ро r._ 27 kop. .. pO/imp .. y 1- ~a lar,o р. • • umaWla)qCYC sle wy lerze ро Je пут. о· pie.ri.w poblicl.y.h obro 7.., • ..JlIel, ,iV d .. , Oi .... - <00§с'4 przenoszeoia .уdаtkЭw z jedooj ро-
zeli jedna ,е 8troo. па uczyoione wo"w8f1ic .0, pr., . и.роооЫео;. chw .. jn.m. Uil6tr ь nko- Warи.awa. NOLDU za/r/ad. W doill 27 zycyi 08 oje przekraczajllc jOOMkzo 
w ci"go dni 14 ро otrzYlnnnio wez .. ani .. _о от; ••• ,,,,оо • t.r.d_""", ро 9S'/. i 1Ifj".. Ро· z. т. gruno tecllnik6" i przedsta .. icieli .пту etatem ustaoowiooej. Zatwierdzooy 
Ъiogtego nie wybrala, lоЬ tez kt6ry z Ые- iJetk> _Khod"",. 1""'0. ti k.,.o.h ,,-,.) pra 1 zwiedzito 810dowoi~ .. zоiезiООI\ оа projekt etato ooojmuje 38,772 n. 50 kop. 
glych w cil\oU dni 14 oio przedatl\"it 8WO· •• ,сЬ a~"o j 99.'/ •. za ро.," i.pl.co.1O 2~б':. ; t ..... "Glink8ch" z~ rogatk .... 0Ja"", prze' docbodo, 34,950 n. 26 kop. rozcboilu, oraz . . '" "k' . d 240 п, о. ,,,,.019 р.еr.,ч, & _З~ i 2Ы n... ~ .. .. а., • 
зе) 0plnll, w t8 1т rnzlO 81\ pow1iszy оа.- drog~. BArdlO ", ... М 1,.,,,,&17 .10 potlc.1ri та· р. MacbIejda, wla6cicie!a bro .. arn w \Yar. 3.822 rв. :н kop. роzoзtatоtci przenie§6 8iIJ 
znaczy па jego miejsce inocgo, wedlug wla· Lol,uz •• i .М, ,.lILo .ОЬ1""ОО ро 102', I lW'/ •• sza"ie. No .. y zaklad zЬudО"RПУ wedlug rnajqcej оа k_pltal z8Sobowy. 
snego uznalllo. pot)· .. k, k?".ol;ao~a".e ро Ib6'/, -la6'/..... Ко,· nn,ilepszego i nainOW8tego 'y8teznu, sluiy6 Ро talat'fieoiu .pra .. y et.atn przystqpio-

§ 27 Przed81·.bl·or~m ··o~y рга .. о nr.YJ·-'о, ".'J.I~,.~ q'PIfm>W ~1JЮt",,",еh ~\r·I",·I, f d Ь 6 d kt t d : ,,~~ о, . ,. . ,,~и. ,,,,,,,от,о ..... "1 •• 1"'. DOO16 t"."o о. b~dzio do prodol(cyi alodu па sprzedai dla по О.У or.. yre or8, %08 ~pcy усе-
mOW8D1a "вр6luczезtПlk6w dla :l'w,~k8zenJl\ 1>' •• '.0 .kOJ.m; u.ok6w. N.I"w.oo pr, ... tu. loo)'ch bro .. nr6w i па "'у .. 6% %8 graoi~ Носа i trzecb czlonk6w kOlnitetu uadzor· 
8woicb kapital6w, ci jeдnak w.p6Iuczeslni. 1'."010"8 ~ 8J6 ", ml~dz1n_rodo_ ро 41J.1 "~ Dwocou:e /JJino w1robu krajo .. ego, оЦжа. czego, nв mioj8ce wycbodz"cycb рр. Ed-
су b~d" owatnui wtglQ<'lel\\ "quu <а olol,y ТOI)Jtlki. r 1. h_Ddl. 'ogr .. i ... oк" ро 8О9-ЭI! 10 ,iA .. h ndlu. warda Herbata, 8tanislawa Plicbty, Ale. 

1 · ьс kt6 . d to k6 r.~ .kc,. b.ok .... "ШID.g' ро C~ ". Z .Ос,) " k d 8k d'б k' J' В . zope щс о .0,. [е 110\ .08 ио .. r~q. t.'''.r<11Iw .ъ.. pi.., .. " od осп; •• mi ...... oo ok- Wyw6z zboia rOl)'jlkiego jest teraz bllr. 8ао ra ru ZI а lego, 6zela eyera 1 
du z pr1:ed81~blercam!. аОI do 8por6 .. 11111;' Luw"..,I't .. o dTogieg" ро 281 ". ,,Snlan .. "dr.· доо ot1l\'iony. 0 (1 6 до 13 шаrса wy.io. Zygmunta Jaroci6skiego. Wybory odbyl)' 
джу Ollnl, all1 wreszcle до pnbor6 .. wyna 6 -696 "2. p<!t.o .... lJ.nk 8'0 ро .1.-420 ..... _аопо рпе! OdeJO 209,100 czet •. (wobeo aiIJ prze! ak!amacyo; .. ycbodzl\oych: dvre
grodzo(l Wpl,\vв6 nie mogl}. 8t08unki icb ,,1\007·" ро :на ."" .~ •kG16 \о ..... !U.k.~, М '; 133,100 czctw. w od~o .. iedoim czaaie roku ktoro, zaatopce dyrektora i trzecb czloo-
Z pr-сd81'ды�еrс-ml',' b"dn ро -а obr"beol k·'I pl.eono 6211-6SЗ , •. Akcy.".. kol.Jo •• m, t) k'" k '! t d Ь ' д • " " ~ .. •• 1 przblz е"о, przez та)-ewo "",360 czet... ,у- 0101 е Q оа zorczego wy саоо Je 00' · .. . l' . Ь ~ . "са. п,. " ., .... по. ,,~V I i 
nlllleJ8zeJ u,uow1, 01\( 10 za. 010 е"" 001 Ta')!I.W- ·p'8.0.d.ol. t,iOd.iowo (t/o (wobec 5.371! czetw.), przoz Mla"k~ 17,005 g о§о е оа oastopoo trzechlecie. Ро wy
товli аrезztоwвl: przypadnjl\cycll przedsiQ.i "п;. ,О тах •• ). 51<0 ..... 11 .. 110 ... ,~. Do gl6w"ycb czet... czerpaniu w ten .ро.6Ь porzqdkll dziennego 
biercom wYllagrodze(, z "а k mlej klej, jll- I ry"k6 .. aboto.,rh P'lIIIocllo·.uropeJ.k,.h w,t'jo Oziellocioprocenlowy podalek od kupo06w og61oego zebrani8, zamkoioto posiedzenie 
k f а · ". , . ' (I oowo." kL6t. mr6 .... L,.,m I n.. ,..lrt.cb .. j.- • k 1 d . . . ? o~ uszu a.u<,,~ego оп .08.1.'1 o.wle О · , .i.n;. ·r.kl. " ... уЬ,..ЬоЬ n;.",I •• kicb "'Р'" obIigncyj дс. 1el. lozo .. sko-sеwвstоро18kiеj о о о во ОlOу plqteJ. 
nl& mlMto. Gdyby przed81ebiercy na!>yto •• 0/- .io t.gloK" 1 ... "'1-61 "'. ro ... ;o,1 IIOjo- narobl_azy ogromnego balasu ха graoic'l (-) Komunlkacye. SkutkJem otwarcll1 ie· 
I'rzoz umow~ niniejs21l prawa ewe do pl'Z d- с •• , b"k r6 ... i.i .Io .. '.ow n,orokiob • Roty! ""'1, i za08trzy wBzl ailnie epndek ktlr86w ро"у' glugi до port6 .. а. о w s k i С Ь, Maryalll-
8i~bierst .. a o'"ieilaoia gazem miastn l.o. ! II""noj. ,у .,ooko •• j ~~ •• p,e .".010 р ..... а,.. czek r08YJ' skiclt i rubli оа gleldzie berlin- ро!а, Berdia6aka, Tagnorogu, Rostowa, jak 
d · k . d t '1' t It p .. ew.inio Ь rd.o logod.c, op~,I, .1.'OIlory«". 6 . t d СЬ . N'k 1 . k 
~I onlu ,ппето О s 1\fI' 1, II1ПО"8 а.о '10111.)1, ,1.,18 6c •• I. ';".;0 ; Dt)wilJ .. 6._10010 akiej, zoiknllt Rzybko z widnokregu dzi~ki r WDle о eraoou 1 1 О aJ.e~a. е .spe-

wlnua иус .,tadz,' dltt zRflkcepto1VILnlll ' 1'"",1 •• biorJ nie ,.,~orl"J ,1oI1chc ••• tadn.j coergiczoej interweocyi р. miniatra fioan. ~ycya dr. %el. fabryozoo·16dzkleJ prz~JlI!u
przedatn .. ioo'l i t8kowa (Ioplero od cllwili i ob,w1, • Я;81 , .. j~L ;""."',' .p,.w~mi, .. 1. р"у' 86 .. Wi,zniegradzkiego. Zarzl}d drogi 10 ' зе towar, do rzec~on1cb port6w w zWllj,zku 
zBtwierdz~nill bedzie \IIi818 woboo WlаdЧ ! ,,1,.,. 1, .,,10 . • '010 •• ae~n,. do .~ .... ,,0Ird.ш о zоwskо.sе"азtороlskiе i oglaaza w pi9mach zAUlor,klln, od dOla J Ь. ,n. . 

ЬО · . ,t'Jlle r. 18wOw. W mlQflz1oarodowJ"" b'nd1a 'J I D • 1 • ,. k 
тое о WI4ZUjqCI\. •.. , .Iю'с"у,," l1;с .io Di. <m; •• ;lo. аароооЫ.о,с bylo пiешiесkiсh, to przy "1placie kupon6w od ro.ga <е ажо& о r. o.w. ~ o·g r 1 а 8 В, 
е 28. Kontrakt nlOlej8z)' obowlqzy .. a6 w 0801. "'С.II , 1 ...... , nio _k",w"7 " "оnс. obIig .. cyj w dniu 1 kwietniu potrlics6 ~ od dn'la 30 DlarclI, prZYj,nuJe zno"u od~o

b~azie przed8iObierC6" od chwili zowllrcia : ,n",".iе)sчеh ,blDlo 'V лmorуuo m<ЮПО ".р ..... dzie. jak Ilawniej tylko 5% podatku. Nie.j ~lе~Zlаl.ооМ:. жа dOBt~_~ ter~lIn~wl\, ро dZle· 
i jodgisania onegoz жа' wladzo miejak~ bl,.ie wJ.t,pl/? ",ro~.iej pr<y "о .... 1)8t>d,~,·, wiadolDo tylko, czy ciAtar owych drugicb 8IOClodDlo .. e.~ przerwle \VYl1lkle) u rzyczy. 

'1' t' а' ,,' t k j "ek~n ..... "t.I.", ···poml'luych .prow •• dOIl. ~ Ь 
о с ",I I жа .. Ier о:оша а о"оно przez '1011;6 р;.1 lon,t.j .. ).h. Ub)t.1c j."oycb •• р •• 6" 6% podntku од akcyj pi~rwotl1ycb .Ioto. оу 'ВВр §~H!gO"YC . . 
komis1~ . r.z~dow" sprnw wewn~lrznyob: : I>yl m.,.juy nit ". 11&o<llli. pup,..dnln." рrч· 01cll w ~:tIIku pa6atwa, jako ubezpieczenie (-) P~o)ekt wydawnlctwa. ," Kuryerowl ро· 
Ko~zt1 DlDleJ8zego kuntraktu, juk r6wlllez с&,о, b.~д,o og,.n.'c<ouogo "1"'010, kth'r ..... t .. ouligacyj wypuszczonycll przez towarZfstwo, rnnoem.u . duoo,~q pod ilolelll 28·т .Ь. т . 
• )'cl/1g6", gl6woych, ora7, еtещрlа BZlleun·I ",щ6g1 "О w ц", •• ~ OItat.,.h. Zm.lo r jo" •• kt6ry chciano ,ерсЬпn6 па wla§cicieli ObIi. \Z l.odzl, .It podJ~to tU,шуАI "ydanll~ ka· 
k .. 1_' Ь' '6' .. 1'. • 70 v .... ll (. 65,118,426 n& 62,~12,OOO ., 1 д I t 1 t k 
О'Уево, ponos~1i рrzешlt; ~ тсу, 1 ",nlС. I \'/ 01101tJI, .;g С."7 рШl1l0У оЬ. gacyj, pon08i6 b~dzie "prz1azlo§ci {о"а. еn ar.n 1 О8 ,о .. апево 1 erao o-satyryczne-

kWldac,o, kWlty j podaolll (10 wlM1z па .... J, , .. "cj ;nd,j.kloj. Do.... .'.J rZ18two, czy tez skarb, u"z~lt;doiaj"c wy. go р. t .• Jutrze.nka!". z kt6rego czysly do-
papierze atelТljl]owYlo oeny wlllAJ!iweJ pi,a. V .... nlcy .j ... 8й.1> ."о!nо '0 .~oи 00.0. О.' jl\otkowe okolic%l\otci zr.ekD\e 8ао docbodu c~6~ przezna.cZRJ~ IOlcyatoro .. le п' WZOI6-
110 Ьу6 'ViDlIY. Nadto przellsi~iJieToy оЬо- t<!,.i .. t .. kr~\.co w1ok ... (lo~.~J z depOllowanych akcy;, kt6re tre8zt." oio Slеще роmПlkа d. р. J6zefo .. i Ignacemu 

. . Ь d 6 '. k t l' I Л.. N'.lIo а& D·РО,ОЬШIl8 ,.. к k u 
W:1qzащ V.q powr C~~ 082 r 011 og 081.0- l.argbw . r.l. .. ••• &O\oi.J w;olk. Шllj~ zodnego znaczenia obiegowego czy rasze"s iem . 
nla przez plsma publlczue, w celu "у"о1а. pod.t · ОЬ08;. .рщ,I.6, wl.~c;oi.lo wroszc!e tоwяrzуаt"о apr6boju w1c~fa6 " (-) Lomba~d. Podo~nQ jedeo ~ !'lie8z, 
ola konkurencyi, przez wladto шiеj8kj\ wy. "'. ;.11. 010 .а oUDUk~ 080 • • Wc obiegu peryorj.tcLy, WУРП8zоznjl\С natomiast1 ka6c6w f,O~ZI ~a Zamlar "Y8tqp,eDlII ~o 
lotone.-Akt ton, до kt6~ego st6U1pol SZO' Fro"o1' 0607 J ... O. .10 Ь •• "."0'1 gwarantowane nkcyo pier .. otoe. Dorn Ьао • . • llIdz), .YZSzeJ о pozwolenie utworzenla 
Q~okowy od prze~si,:?iet8L1I'8, jako na pie. I.c,. To.l. b,~li.~rd.O ~1.b1 . oo~~~~de~k~.~ kowy S. BleicbrMer, zwr6cil s.iO до р. mj. !orubard~ prywatneg~, па ,,!z6r родоЬnусЬ 
ulljdZ6 оЬ! 'HJ юе COIIY то· poml,no 0~rot6 ... сес)' ok.'7"0· oiatl'a finaos6w % przedstawieniem со do 1D8tytuCYJ _arszawaklcb. Nl8ka stopa pro· 
Ъеl 60 ornz " s\l ",io <10 .. i •• ;0"0 l>a,d.o podatku od kupon6w dr6g tell1zoycb ko. cellto~a (ioicy~t?r proponuje 6"/0,. с? sta; 

со \\'аlO е ~o rya zlowsko-woronetskiej i orto"sko·grio.Bkiej, ПО"1 /. koplej.kl o~ rubIa па rnl~SIl\c) 1 

_ ро nci Bi9 czodciowom zrobi "8В. b~dzir.cie dlloloj Рll' па akntek ozego takie zarzl\ody (усЬ dr6g ~raw~e .zabezple~zeole zазt.aw6w, zJednaly. 
ш6",Н Ha"t.horo _ przychodz~, аЬу _ащ li6 i bu.ntQwa6 Bi~, сху wiecie со wa. spot. :!elaZD.ych П8dе81аlу depeazo, zo przy "у' У tej .lnltytooYI odr~z~ znaczny zaAt~~ 
cied6 pOlТlOC. Jestom iu dzi8iaj jako przed. ka? Шо guoornator nadejdzie z wоj8klеш: placie kupon6w w doiu 1 kwietnla potr". uczesto~k6., 8ж~ев61~1е] w'r6d nbof~zeJ 
зtn'l'/iоlеl i wys!aoieo kr610wej \Viktoryi. nlljpierw, (а" jak jll, w imiO kr610wej ka. са6 bt;dli tylko 5% podatku, jak bylo до· lu.<l006c1, wyzYBkl"anoJ dotqd przed IICll' 
Kr610 .. ej па .ercu luiy w~zo dobro, "у' 20 Bi0 wаш rozejA6, а jeieli nie ·posluoba· t)'ChCZI\8: . . wlarzy. k 
Slll18 шniе па (о wузр~, аЬУЙI 8prnwiedli. cio go io1oierze dadzl\ ogoi~ i zшuаZIi ",а9 РоdwуzпеПl8 akcyzy. Wedlug dooleale· ~-) Se су._ рrzеmуstоwо·rоlпа pr~y o~. 
"о§6 wYJ.1tiorzlll bialym i ozarnym ludziolU, до Iloi'eozki. Nie 08zukujcie 8i~ 8ашi. ОЬо. nia "OdesIt. wieat.", akcyzlI од tytouiu i d;lзlе tut!)8zym tow8rilatwa Р~РlеrаП1а 
11: nie dopu!zczal nadtliy6 i krzy"d wzaje. eiRz joste'cie liczniej8i od bialych, latwo cla od wyrob6w zagranicznych, шаjl\ Ьус prze.myatll ~ baodlu pra." opodobnl~ wkr6t. 
\ппуоь. Jllk wieoie, z kolol'u 8k6ry па1еzд grzez nieh pokonBDi Ьдdziесiе ooi Шnj' " podoiesione w polowie Ь. '. св 81'J r07.wl~ie, в:dу:! jui {етаж !1lekt6rzy 

• ... у .' • k' N' 6 Bank'l wl'ede'sk'lu w roku 1886 Bil"oa8 z czlonk6" zrateol beZ8kutecznO§Cl n W8ZY-do waszeJ (аву wldzHl1e z tego te kr6!0· rofl lopszA 1 wprnw'J WIQ 8%1}. 18 m • 11 • ~ k' '~ .• . . ". 
. .' , . ." 1 Ь 'Го bllok6w wl'eden's"I-оh za rok 1886 pr·ed-ta· st lСП narad 'Ok6YI wykre~bll siд z IIC2by ~a ше chclala szczeg61nych przY"llej6\v u· I'II'J togo, вЬу WtlS przestr8sza6 u grozl~, . . . а . ." .. , v 

dzielac jednej tylko k!asie. wldzlcie, ze wаз odr.ywam 8iO tylko. uie сЬс"с, nЬу wаз wy. WlaJI\ SIO ,!ов61е bardzo korzystll\e •. W.tуш JOJ oz10nk6 ... 
nie cbcial~ upokarza6. Lecz W8aze post,.. r:!nif,jto. roku uЬоgщ . pod W'I!I~d~lI1. r?zwoj~ \Ote· (-~ Glosy z miasla. Panie. redak~orz.el 
pienie dziaiejszej nооу, palooio dOlD6w, Lekki sznoer [о:lевl sie w Uumie, а res6w, I?rzy Dlesly?hnDle olsklej ~toPI~ p~o· Opl.~Jesz n.:lШ W 8"УПI "D"enolku, ".О 
olordowaoie ЬеЕЬСОООУСЬ i kobiet, jest rze. w6zy8C)' pytajqce spojrzenie ~wr6cili па D?l- centoweJ trzynMCle bank6w wled~~8kICh kom!tet allo!tarny znprowadzono w f,O~ZI, 
czq ohydnq, tnoi bracin. Nie tl\ drog" о- dags, !ecz Bt.ary afrykanin lт} wciq:! ще- oSlqgn~lo . zY8ku СZУ,зtеgо ! 9"1.' .~,.tllon6w ale )11 ,!"tP1'J, ozy to prowda, а. wqtpl'J Z 
trzушасiе to, ozeg;> pot~zebujeoio od kr610' IDУ, nieruchomy. f1or., OZ111 о 5" 06 1011. Н. wl~ceJ n~! " ro· nl\st~puJ,.cego powodu.. \Vczoraj .wleczo· 
",ej Wiktoryi. Czego od uiej potrzebuje. _ Slucbajcie teraz _ zawotal Edward, ku J~85. Z cal~lI.0 (ево zY8k~ czyatego relD okolo godzluy 9'6J, рrzе?Ь.О~Zllеш о· 

. cie? to rzecz najwa:!niejsza, powiedzcie cllcl\c zniewoli6 mur~yo6" _ ohc'J walu ш6· rozdZlelono Н. IшllOn6w 11, clyll 85 proc. bo~ .dpmu пг 333 (r6g SrednleJ 1 WзсЬо-
przeto? joieli .zl\dacie ~zeczy moi1iwyc?, \У! ~ r~eczacb ,т~оп.о wаз оЬс~оdщсусh. "оЬес 11,1 0111. w roku prz6azlYI\I. dnle~), .wtem wypuazczono ? do rуозztоkа z 
kr6lowa "пт nle оdш6WI. <Леg6z сЬсеС18 Jeie!1 810 rOZejdZleClo zMaz, ще l\Iy§ll~c pOmleD\O~ogo d?"щ пт 33·, tnаао. wody ~!I~ 
od kr61owoj Wiktoryi? wi'Jcoj о buntach, podejm'J Bi'J jecbac do кr .k '1:.6d cochnqcej, ~e al~ zаk~зzlаlеrn 8tlR8zll,!le 1 

Оаlа gronrada zawolala jеdпуш glоsош: Aoglii i ol'owiedziet\ kr610wej Wiktoryi о от a:LI zka. por'(I~ly II!Dle щ~IО~СI, z n.a8topstwa.1I1l la· 
_ 8prawiedliwotoi1 8prawiodllwotci! "a8zycll troakach. Powiel1l jej, ze nie "'у' twe~11 ао od~adnH;Ola. U.clekaDl cz~mpr~. 
Edward milczal przez chwi1'J'. mierzano "IlШ dotycbczna sprawiedli"o'ci (_) Z .ko'cio'a. ~V dlJi\1 jutrz.ejazyrn ko§oi61 dzeJ l1r,zez QI1C~ ~ 8с40dщ'l, а!е. uщес ш~ 

S '001' '6 . -' ь i IJostaram si\} о !epsze prawa kt6re wl~ klltollCkl оLoсЬодЕI pontyfikalnie llroczysto'6 mog~, 00 rУ08ztоklJ!Щ woda bl0ZY pFQdzej - praWI lWO. wYnl1erzo,,~ "8l1l ~., d .. 1 l' l' t z 
d . _ k' k ~ _ Nl' '1"'" kszn. зрrаwiеdli"о§с zapewniu6 wall1 bOd~, K/JJietflie; ozyli PolmotDe; niedzieli, па ра- о еПlще 1 С!'" U I.C~ паре !1lа s еаа lIY!'l 

Zle rze. w Oucu. е mle 1.918 JOJ . '0 ..;,.., odorem . \У dOlDu О"УПl IIl1eBzka r;:еtщk 
dotycbczas przyznaJ'" z zolem !ес! udzie· Jak dotYCllcZ8Bowe nrz"dzen18. Czy mше l\Iil\tk~ .. jazdu ObryatuBII Рапа 110 Jerozo· kt6 .' k . d 'la6 l' Ь" d ' , у, . .? Id" d d 6 . , l' Z Ь ry за 81<; ошу. па е.у lje W о· 1&0" "nт b~dzie w przyaz!o'ci. Pos!ucbaj· rozurnleCle .Cle о 001 "', а J~ p~. 111IY· tego powodu w obu tutejszyc Ь dl 1 k' t §' h 
I 't I.k W· .. . Р' . J'ndt; w _а8жут iuteresie до kr610wej ,\Vl' ~wil\otyoiach odbYWAC 81А Ьдд. 801еоП6 па- mu у ~ш, а ж. р u аЩII ",п~ rzoo СI {ус 

с е mnle у . о. lещ, _8 clerp16 I.Cle CZ'J' . Ь" ... bydJ"t pocbodzlla owa сuсЬчса woda. 
8tO ще8IUSZПlе; .pra\Va wa.sze hl~ byly. a~a. ktorYI. . ?ze6stwat w czasie kt6rych. ро odprawie- U1ice Srednia i Wachodnia lezI\ w §rodku 
nowtl'le! а uczucla .w8a~e D1e~Odnle drazDI.o, 'Vyr~z.ony w 8tow8C~ Htlwtborn~ poglqd nlu stosflwnych ceremooij, одЬу"а6 8i" ЬО· lDiasta, _ ot6i: вдуЬу byt kошitet salli. 
по. Nlkt nademD1e D1e OZU)e dJa "аз "l~- пn IStOI~j"CO w pa6stwle bl'Ytaliskiem 8tO· dzie 6"i~cenie рв!zn. t.a ro1 to pr~ecjez niepozwolillJy rzezoiko
cej sушраtуi, lecz dll}tego wta~nie cZ!lj~ ai\} suoki r6inif si~ cokolwiek од prawdy, lecz (--) Ogolne zebranie czfonkow towarzy· wi z.'klada6 bydtob6jni w§r6d najludniej
w оЬоwщ:ku рrzезtrzеdz. wаз. a~~§ci~ па· n~ negr!,-ch .111810 wra~eni? wywar!ob.y ро· '!\Уа kredytowego m: tod~i odbylo si~ "~ azoj dzielnicy miaBta. NiероzwоШЬу (аНе 
dal tak nle postt;powaJI Jak . dzislPJs~eJ .110' Wl~dzеПlе,. 17; 'przedlozy ICll poloz801e ra· ciwartek ро J!oludn,~ dnll~ 81 rnarca '!' Skl~ wy"ozonycb z lIIia8ta lIieczyato§ci skladac па 
су. Jestem wаszуш przYJaclel~m, WleCle О dZle kоlоша10еJ, podczua gdy ту§1 о ро· \owarzY8t\V8. Na РОЗlеdzеОIО оЬеСО11111 bjll ulicy jtjk to та miejace па ulicy P6Ioocnej 
tem, odemnie ~aden z "ав uie dozDnl siadaoiu. wlаз?еgо delega.ta d.o kr?low~j i, ,е strooy komitetu ~a~zorc~el!o рр.: ртежеа obok' mозtu przy fabryco Pajkertowej. Radz 
krzywd('. . t~ czlowlekll. Icb rазу, pocW~blala tIIеZШlег Konst~nt~ Plncheckl I czlonk.owl~ 1. Н;. wi~c, panie redaktor.e, аЬу BiO njeporz~dki 

-. То prawda, to prnwda. .- 8zeptall шu· ще рrозtасzу~ ~шzупо~ 1 to wpry~~~ РоzпаDЗ~I, A!eksnn,der SkrU~%It\skl, StaQl· takie w oaszem 111ie§cie niopowtarzaty, Ьо 
rzytll. .'.. . . па ul!,-gоd.zеD1е, IсЬ. ?tllew.u: Ja.k dZleQl. зlаw ~el~Jann, Julluaz. Kun!t~er, ZyglUunt z WiOBO/) 8tracb паш przed cboler,.. 

- ~ldz1C1e W1tc - przekonyw~J~oyro ,to· zaczOl1 \~ JedneJ ChWIII. §~lеJ.>ЪС а'9' pokt\- Jагосш~kl, Беrпвrd Blfencwo!gj ze atrooy р. t 
пеш cll\Bn~1 Edward _ <е IUUSlCle mOICll zуwз6 blale ztby, zapOII'1DQJI}C, It pr~ed dyrekcYI. рр.: prezes Ludwlk GгоhшаllП, , rCIlU1?,cra or. 
rad Blucbac, jeteli cbcecie do.stac to, czego kwadranseD1 ohcieli zamordowtlc i w - ka-, dyreklorowie: Неrш!J.n Копзtаdt i Reinhol (.-:) Targi 16dzkie. Na etacyi towarowej 
tqdacie od kr610"lej. Rozejd2:cie si'J dzi· walki posieka6 cialo Noela. I Fiпзtеr, zBat~pcy dyrektor6w: Guataw Ре- sprzedano wczoraj p8zenicy 105 korcy ро 
8iaj epokojnie do dОlDбw, nie zbierajcie 8iO - Hurra рап Hawtborn - odzywl1ly eilJ ter, 8tапiзlаw Plichta, 8Z8j ... RosenbIatt. 7.90 rз., iyta (ж Ro~yi) 420 korcy ро 5,20 
w grorna(ly, rozmawiajqc о doznaoycll pojed)'ncze glosy - to przyjaciel czi!.r- Gdy podlu~ listy оЬеспусЬ Prz1bylb па rs., grocbu 10(/ korcy ро 5.85 ra., owaa 175 
krzywdacb; nie p!\leie fabryk, nie' napadaj./ пусЬ, рбjdziо w8t.awic si~ Zl\ "аз до kr610- zebranie 30 cztonk6"', majl\cych prawo do ро 2.80 (в. korzec. 
cie bezbroooych 1D\:tczyzn i oiewiooe ko· wej 'Viktor,i. (d. с. ' .). 32 glos6w (" ci~gu роsiеdzепiа liczba Na Rynku Nowym dowoz6w nie bylo :11 
biet)', aIe id~cie w8z1scy ао swoich dom6w czlonk6w оЬесnусЬ powi~kszyla siO о 8Ее· powodo zlej dro gi. 

, 

• 

-

2 DZIENNIK ŁÓDZKL Nr. lJ:;-, 

§ 25. Przcdsiębiercy przyjmujq na 8WO' rubli 3,000, do przedsiębierst .. a tego zło· mtJo. Ut.k~il. ti, na tTudny .btl. m,U. N. 'ci u), prezn komitetu n dzorczego p. K. 
jo ryzyko wszelkie skutki, z przedaiebier· żonej .. k"ocie n. l kop. 50 ~yli I~nie tarraeb .• ?"m",cI.!e~ bylo b&r~ ... tpo OJ'" l",ehO. Placbeelti ił """'iedzenie o godzinie 
• 'k . k" b ' bl' b d .' IV Beru ... pO.lOl 1000 alop"O.O DOto" •• 1O poll&- r-s.Wi< "JOl DJqtie, oraz 2fze ajll SIIl Az"a· ceny m I trzf po r~no-z. zlalaoy, od~'1.y' aiey o 4.-2'/. m, hl O 1'/.-1 m~ o O 1- wpół do 4, tej i zapropono .. al obecnym "y' 

runkowo roszczenia do ka 1 mi jskiej i rur ny, zrozumIany I PrzYl ty, ta .. aJIlCJ S',. ta. T.rgi fOIyj.ki. tak umo ta.T' jej b6r p. L. Grohm Da na prezeaa ogólnego 
du pretensyi bl\dź O wyme wynagrodzenie wraz te świailkami: Wincentym Bedna- j,1i i ttd.·. oie 'Blieniln "bUD D •• et .J laoo zebrania, który to wybór zebranin jedno
nad um6wione tym kontraktem, IJlld~ o rzowskim i Lud ... ilriem Gć kim w Łodzi k:I~. partYj a ••• "J .pne~oo!eb.. I'. póI.o- glośoie pl'%tl1: aklamncYA Pr .. zes 
• t I b . k kI d . b' . k ł . b I' '. .""J, gd,l wy."",,w.y rotl .. .aJ, dla oleb kc>- " s.ra y u "Ię sze na a y prz z Sl~ 10 po- za~lIIesz a yml o y .. a~e '111,. tn~zlei mnll, nlatn• jot .. po Ieo .... oi.. zebrania upro '1 pp .. T kóbll 

niesione, wyjl}wazy wypndko, gd)'by zllklad l t'ej nte'lI, włll!noręculle podplBl.li. c..li<r p.tert bor" 2 mar Dobranickiego i Ed .. arda Modrow, a na 
należące do niego przyrzqdy, jak to opie"a ki ..... ,cuku.iłCei ~ta., ,tpntda .. eó.. lekTetarz p. Beroard Birenc .. eiga. 
§ 4, wskutek dziołaii wojennych były zko· 8PRAW nZDl lllA TAR"OUlE. jak i aaby .. có., .0 .. L,10 wickuy_łI obro "n. Po przyjęciu przez zebranie porz~dku 
d l b . U lll1 U " 10leju l'" tar," cult,o"ym "ty.od.i ob'-Iym.~_ zona u ZDlszczone. Z I -. uzienoego i n"epl' Ó.. pre· ...... kC ItrJ'" i • w t,r... ź, .... tko •• j ... -

§ 26. Wazelkie w ciągu przed. ieldG p tle .. b u r C, mu .. , P",I wpl,. plaeODO 96 i 4, I Za" p , ••• do l og61nego zebr nia 
ai~bierstwa wyniknąć mog'lee spory, co do 101 .. d",6 pom)'loleh d.p ... _ gi.ltly Ltrlioioki'I, to.~ w h.i.tni. itd.n. '06, • 00 m, .. i, .. I ... sprawozdaoie dyrekcyi za rok. Spra· 
wzajemrCh praw i zobowiqzań, rozstrzy. "cIcI, podoOłi6 tlC kO"'1 n. tulo'juym ta'tO w.- tDU. ~. IO, I ...... by 00 ... oi. b,lo. F.ryo~ .. ~y. wozdanie przYJ'Ato bez i pokwito-

b k · b . L I P' _1 L.I b~" waoo,,, tk".o po 4Jl6-ł.IO. 8... m·.I. od· ~ gunc ą na mocy praw w raju o 0"111' • owym. ""., o".~'" .. 6 ••• Ion ,. na· ..... _._& Iko .... _1 wano dyrekCJA z r chuo WainieJ'sze 
. d d ' . t . \V 1 r Ino po 21 J1 n Londy., po JCY/'I. o. Am ' "l" ...... y, 'I o UlI k_....... kooi«lalcb po- f " 

ZUjllcyc , przez S4 ya mlnlS ·racYJne. ra· t,nd.m po 180", •• Utrli. i po 2-14'1. •• P._ Ir b. Cy ry ze spra .. ozdAnia dyrekcyi zoajdą czy' 
zie niepoprzestania na decyzyach włarl? ad- rył. IVehle • dru,il>j ro~i i trat, _,_o<o.eó.. telnicy W N. 116 "Dziennika łódzkiego.· 
milliatracyjnycb, po wysłuchaniu zdnnia po 21"/.,. D. Lo.u,., po 101'1 • •• Amt1erd.m, Projekt do etatu na rok 1886/ 7, Z8-
dwóch biegłych, których każda ze atron po I I ua BOTh. i po 22b'J. n. Porył, tloło Przemy t, IIand l i Komunikacye. braoie zRhrierdzilo pl'%&2 8klamRcy~, z mo-

., h' b' . d J po n_ 27 kop. .. pó/imp .. y I. łła lar,. p. ź . umawla]qcyc Sle wy lerze po Je nym. o· pierów pololiclnych ohm, ""..iuel, tiU d .. , Ói .... - noścl4 przenoszenia wydatk~w z jednoj po-
żeli jedna ze stron, na uczyoione wo"wanie .0, pn, .utpDIobienio cbw .. jn,m. Bilelr b nko- Waru.awa. NOLDU zair/ad. W doili 27 zycyi na nie przekraczaj liC jedOAkże 
w cillgn dni 14 po otrzymoniu wez .. ania we omi.'.'Ano • t.rod_o6eJ, po IIS'I. i lIIJ1J.. Po· z. m. grono technikó" i przedsta .. icieli .umy etatem ustanowionej. Zatwierdzony 
biegłego nie wybrala, lub też kt6ry z bie- łJuk> ... bod":'. h,,,oo. ti hrt,ch ._raJ pra y zwiedziło Ilodownię .. zoie3ionll na projekt etatn obejmuje 38,172 n. 50 kop. 
głych w ci"gu dni 14 nic przedatll"ił 8WO· "Jeh a~··. i 99.'1 •. Za po_yet i.pl.eollo 2~G':. ; t ..... "Glinkach" zft rogatk ... woJa"", prze' docbodu, 34,950 n. 26 kop. rozcboilu, oraz . . '" k' . d 240 n, " ,m"19 p'er., .. , • _a~ i 26l n." ~ ,. .. a' l • 

Jej OpinII, w ta Im rllZIO Sil powyźszy na.- drag~. Bard.., ",O<'M 1",,,,a1, 010 pot"c.1ri ma· p. Macblejda, włdciciela bro .. am W War. 3,822 re. :H kop. pozostatotci przenieść aill 
znaczy na jego miejsce innego, "edlug wla· błouzo.i doił ronlg oabr"' •• po 102' , I IC.JI, .. sza"ie. No .. y zakład zbudo .. aoy według maj'looj na Upital zasobowy. 
snego uznanio. poły .. l" k?".oliao~a".e po 1b6 '/. -la6'/..... Ku,· nn.i1epszego i nainowstego ayatemu, slużyć Po tałat'fieDiu .pra .. y et.atn przyst'lpio-

§ 27 Przed81·.bl·or~m ·tu~y prn .. o nr·yJ·-, 'T ""J.I~lc~ q'PlI,",w ~1PCl.."u,eh ~\r·lmał, f d b ó d kt t d 
: ,,~~ o • r. . II~". 1'"",om'6 .. ...,ral •• y",. DOS16 t ...... o o. b~dzie do produKcyi słodu na sprzedaż dla no o wy or.. yre ora, zas ~pcy yre-

mowanla .. sp6luczestmków dla 1'WI~k8Zenll\ hrt •• no .kOJ.mi u.uków. N.h,w.oo prlw.tu. Innych browarów i na wy .. 6z %8 granicę. klara i trzech cdonk6w komitetu uadzor· 
awoicb kapitałów, ci jednak w Ip6 luczestni. h.uolo •• ~ 8J6 ra, mi~dz1narodo_ po 41J.l ro~ O/CocoU:c UJino wyrobu krajo .. ego, ukaza. czego, na miejsce wychodzllcych pp. Ed-
oy będll uwat8ui wtgłędelll rzfłtIu za oaoloy roa)J.ki. rI. h.odl. Iocr UiCU1łK" po 809-31! ło aiA .. h ndlu. warda Herbata, Stanislawa Plichty, Ale. 

I · be kt6 . d to kć n~ .kc,. b •• ko ... ntralug' po C~ li. Z .ktu " k d Sk d'6 k' J' B . ZDpe OIC o .0,. re 1\01 .0 8 un w r~ą· t.l"."lllw uh<! pi.., .. ń od ogni •• mi ...... uo .k- Wyw6z zboźa rOl)'jlkiego jest teraz bar. aan ra ru Zl a lego, ózela eyera I 
du z prr;edBlęb.ercam!, ani do apor6w III u;· tow.uJat .. , dTogieg" po 281 ", ,.&lanoondro· dzo oŻ!l\'iony. Od 6 do 13 marca wywie. Zygmunta Jaroci6skiego. Wybory odbyły 
dzy 01101, alll wreszcIe do poborÓ .. wyna 6 -696 n 2 . p<!t.erlb.nk .'0 po .1.-420 n., ziono przez OdeJO 209,700 czetw. (wobec 8ill prze! aklamaCJe; .. yehodzl\cych: dVre
grodzof, Wp1Y\V86 nie mogl}. St08unki icb ,,1\00'0" po lHa ."., •• akeJ6 tow ... !Uaka~, hl ': 133,100 czetw. w od~o .. iednim czaaie roku ktoro, oaatopce dyrektora i trzech cz/on-
Z pr-Cdal'''bl'erc-ml', bAd- po -a obr"benl karl pl.eono 6211-6SS r •. Akcy."u koloJo •• m, ł) k'l. k 't t d b ' d • " " ~ .. •• I przesz eao, prxez raJ-ewo "",360 czet... ,yW Olnl e u na zorczego wy rano Je 00' · .. . I' . b ~ . wDa. nI. " .,ocano. ,,~v I i 
nllllejszeJ umowy. nM to za. Ole ~"Il 001 Taryl.W- ·pra .. o.dł.le 'ygod.iowe (tło (wobec 5,370 czetw.), przoz Mła"k~ 17,005 g ośn e na nast~pne trzechlecie. Po wy
mogli aresztować przypadnjl\cych przedsie,l dni. 30 marc.). Skońetll .. riO ... ,~. Da gl6wnycb czet... czerpaniu w ten sposób porzqdkn dziennego 
biercom wynagrodzefl z ka k miej klej, ja- \ ryuków aboto."h p61"",,"o·.uropeJ.koch uI,taj, Dzielloeioproeenlowy podalek od kuponów og61nego zebrania, zamknieto posiedzenie 
k f d · ł" • . ' LI Uowo." Uór. mrÓz w.1urm I na .. okach .. jo- • k I d . . . ? n~ uszu S u'll~ego nil. .08."Y o.wle Q. , tioni. ·r.kl. IIa wyb,..taoh niemleckioh "'po- obligacyj dr. leI. łozo .. sko-aewastopo18kiej o o o go zlDy PlfłteJ. 
0lP. miMto. Gdyby przed81ebiercy nab,to •• 0/- .io hgloKA, I ... wy_6r. n,. ro.wiu,1 110 je- narobiwazy ogromnego balasu za granicll (-) Komunlkacye. SkutkJem otwarcia że· 
l'rzoz umowo niniejszą prawa ewe do pl'Z d- elU, ~,.k ró .. ui" do .. '&Ów morokiob • Roty! pól, i zaostrzywBZy ailDie spadek kursów poży. glugi do portó .. a z o w s k i c b, Maryalll-
8i~bierst .. a o'"ietlania gazem miastll Ło. ! """DOj. IV .,DUko •• j B~,opl. n"lolo p.w,el". czek rosYJ' skiclt i rubli na giełdzie berliń- pola, Berdia6aka, Taganrogu, Rostowa, jak 
d · k . d t '1' t II pnlwdnio ~ rd.o I_gadac, ap~d, .I",os/ory«". Ó • t d Ch . N'k I . k 
~I omu Innemu o s liP' l, IImo"u a.a .10111.)1, d. , la c ••• i. ziemio i Dt)wilJ 106'010.10 skiej, zniknął Rzybko z "idnokregu dzi~ki r wOle o eraonu I I o aJ.e~a, e .spe-

wInna być władz" dhl zRf\kceptolVlIOIII ' I'",.d. tbi.rJ nie ",Lod"J <lolyche ... ładnoj energicznej interwencyi p. miniatra finan. ~ycya dr. żel. fabryozoo·łódzkleJ prz~Jmu
przedst.a .. ioOIl i lukowa dopiero od chwili i obOWI, a giol , .. j~t inne"'.' .praw~mi, ni. pn,· sów Winniegradzkiego. Zarzll<i drogi lo. Je towar! do rzec~onych portów w ZWiązku 
zaŁwierdzęnia bedzie lilia la wobcc Wlad~Y! "I,<,w Iy .,,10 . .. ego .... ~Ul. do .~ .... "ood.u. o zow8ko.se"ll!topolakiei oglasza w pi9mach uUlorskun, od dnia l b. m. . 

bo · . elaule rll 1fS\1ł'OW. W mu~d',D.rodow"f'ł b,od1a 'oJ I D • Ił" k 
moc o W14zuJfłCI\. •.. , lbo'owy", nic tlO ui. unionilo, u8posabi.o,c bylo niemieckich, ŻO przy "ypIacie kuponów od ro.ga Le azna o r o.w s ~ O'g r l a s a, e 28. Kontrakt nluleJazy obowlfłzy .. ać .. ogól. me." , I ... eon, nie ok .. yw.'y " kancu obligacyj w dniu l kwietniu potrąca6 ~ od d".la 30 marClI, przyjmuje zno"u od~o" 
b~azie przedsiebiercó" od chwili zaw"rcia l ,na.'Ouiojsl,eh (<>łDI. W Amor, .. mocno •• po .... dzie, jak dawniej tylko 5% podatku. Nie.] ~Ie~zlal.ność. za dost~w~ ter~lIn~wą, po dZle· 
i jodgisanil\ onegoź zaś władzo miejak" hit.ie w,.t,pll? ",ro~niej p"y ko .... I)SOO'!lĄ, wiadomo tytko, czy oiAłar owych drugich sIQClOdnrowe.~ przerwie wylllkłeJ u rzyczy. 

'1' t' d' ni t k , ,,ekonI" tkulkl.'" ·,.poml'I.,ch .prawo.d,,, o ~ b o C WI I za .. Ier zo a a owego przez .t,"io pól Iomtpl •• )ch. Ub)I.1e j.woych <op •• ów 6% podatku oil akcyj fli~rwotnych złożo. oy zasp ś~lego .. yc . . 
komisy~ . r.z~dowll sprnw wewn~tr1.nyob: : bIl MUlejuy uit ". trgodII iu pup,.odnlm,. pray' Dych w Ilanku państwB, jako ubezpieczenie (-) P~o)ekt wydawnIctwa. ," Kuryerowl po· 
Ko~zt1 nInIejazego kontraktu, juk równlez .'lOY b.~dIQ og,. •. , .. ouogo '"rWOIO, którr " ... l,. ouligacyj wypuszczonych przez towarzystwo, rannem.u . donol~q pod ilUlem 28·m .b. m. 
wycllłg6w gł6wnych, oraz stempla BZllcun. / w,,,,bgl "9 VI dUI'c~ ",tat'lUh. Zm.l. y jO" •• który chciano zepcbnnć na wlaścicieli Obli. \Z ŁodZI, .Ił podJ~to tU,myśl "ydaOlIl ka· 
k .. 1.' b' '6' .. I'. o 70 Lun.b (z 68,118,426 •• 62,~12,OOO .• I d I t I t k 0'Yego, ponoe~ą przeUllI~ ~ rcy, I WPICZ I W ohulłJly .ig ce,., pWllIoy ub. gacyj, PODOBić b~dzie "przyazłości towa. en Ilrza I U8 .o .. anego I erao o-satyryczne-
kWldac,o, kWIty l podanlll do włtttb na .... J, IIo ... j iodlj.khoj. Dowol mroJ rzySŁwo, czy toz skarb, u"z~l~doiajllc wy. go p. t .• Jutrze.nka!". z którego czysty do-
papierze stemplowy.n ceny wbAliiweJ !li,n. v,..,nlc, -j .lOatai> muino lO .~ou ,""O, o.' jl\,tkowe okolic%1\otci zrzekOle eiO dochodu c~6~ prsezna.czRJ'ł IDlcyatoro .. le nil. wZOle-
110 być winllY. Nadto przedsi~iJieroy oba· tomi .. , .. kr~t.co wl~k ... dO~.~J z deponowanych akcYI', które Heszt.0 nio sleme pommka t p. J6zefo .. i Ignacemu 

. . b d ó 'ć k t I' I An NO.lIk a. u.po •• bl6l". .. K k U 
W;'fłZtłOl V.ą powr c~ OS2 r na og oszo- l.arg6w . raI. "CI'RoloieJ wiolk. mllj" żadoego znaczenia obiegowego czy ra8ze"s łem . 
nla przez pIsma publiczne, w celu wY\foła. podot · oboej. .pned.ć, wIdeici.lo wroszole towarzyst"o apr6buju wycÓfać z , (-) Lomba~d. Podo~nQ jeden ~ !'liesz. 
nla konkurencyi, przez wll!.dtO miejskł\ wy. nI. ioll. .10 na ounUku cen . . Wc obiegu peryorl'tety, wypuszcznj'lo natomiastl ka6c6w Ło~zl !"a zamIar wysLfłpleDla ~o 
łożene.-Akt ten, do kt6~ego 8teUlpel szo· Fra"o!, 060y J.wo. .10 u., .. no.n'l gwarantowane akcye pier .. otne. Dom ban • . władz)' wyzszeJ o pozwolenie utworzeOla 
Q~okowy od prze~si,:?ietsI1l'8, jako na pia. le ••. roch b,~li.~rd.O ~lcbl . os~~~~de~k~o~ kowy S. Bleicbr<lder, zwrócił ai~ do p. mł. !olUbard~ prywatneg~, na ,,!zór podobnych 
nt'ldZ6 obI SIO nIe COli Y ru· poml,"o 0~roI6 .. , cloy .ko.' ... · niat!'a finans6w % przedstawieniem co do IDstytucyj warszawakIch. NI8ka stopa pro· 
bel 60 orllz w slll"ie ,lowi •• iono l>a,d.o podatku od kupon6w dr6g telaznych ko. cellto~a (inicy~t?r proponuje 6%,. C? sta; 

co wall) e co rya złowsko-woronehkiej i orło"sko·gril!.skiaj, nowI l. kopleJ.kl o~ rubla na ml~alllc) 1 

_ po uei si9 cześciowem zrobi waa. b~dzir.cie dllolej pa. na akntek ozego także zarzl\,dy tych dróg ~raw~e .zabezple~zeDle zast.aw6w, zJednaly. 
m6wił HawthoTn _ przyohodz~, aby "aOl Hć i buntować 8i~, czy wiecie co was spot. łelazDJ'cb nadealaly d&peaz~, ŹO przy wy· y tej .1Datytuoyl odr~z~ zoaczny zaAtę~ 
cieść pomoo. Jestem tu dzieiaj jako prżed. ku? Oto gubernator nadejdzie z wojskiem: pIacie kupon6w w dniu l kwietnia POtrll' uczeatn~kÓ., 8z~egól~leJ wśród nboź~zeJ 
stawi oleI I wys1aoięe królowęj Wiktoryi. najpierw, lak jak ja, w imię kr610wej kn. cać b~dą tylko 5% podatku, jak by lo do· lu.dooŚOI, wyzyskl"anoj dOLfłd przed lich· 
Królo .. ej na .ercu luży w~ze dobro, wy· źe si0 wam rozejść, a jeżeli nie · posłuoha· tychoza8: . . wlarzy. k 
słala mnie na l~ wysp~, abym sprnwiedli. cio go żołnierze dadz" ogoi~ i zmuazą was Podwyzneme akcyzy. Według donieale· ~-) Se cy._ przemysłowo· rolna pr~y o~. 
woać wymierzał białym i ozarnym ludziom, do lIoi'eozki. Nie oszukujcie 8iO 8ami. Obo. nia "Odesko wieat. ", akcyza od tytoniu i dzIale tut!Jszym towarilalwa p~plernnu~ 
II: nie dopu!zczal nlldlliy6 i krzy"d wzaje. ciaż jesteAcie liczniejai od białych, łatwo cł~ od wyrobów zagranicznych, maj" być prze.myslu ~ baodlu pra.w opodobnl~ wkr6t. 
Innyoh. JQk wieoie, z koloru skóry należ A grzez nich pokonaoi bAdziecie oni mnJ' ą podniesione w połowie b. r. ce 8lfJ r07.W'llże, s:dyż JUŻ teraz !llekt6rzy 

• ... y .' • k' N' 6 Bank'l wl'edeńsk'lu w roku 1886 Bil"na" z cz}onkó" zrażeni bezskutecznOŚCI" wszy-do waszej rasy wldzJ()le z tego te królo· rofl lopuA I wprJ\w~ WIQ SZl}. 19 m • . ~. k' r .• . . .•. 
. .' , . ." I b . r. banków wl'eden' s"I-oh za rok 1886 pr·ed-ta. st Icn narad lekoyl wykre~1i11 alA z liczby ~a Ole ch cIa la szczeg61nycb przywilejów u· 1'I1~ tego, aby wus przeBtr8sza6 u grozl~, . . . a . ." .. , v 

dzielać jednej tylko klasie, WIdZicie, źe was odr.ywam sie tylko, uie chCIlC, aby was wy· WlaJ" Sle ,!ogóle bardzo korzystllle •. W.tym Jej członkÓ ... 
nie chciah upokarzać. Lecz WBaze postą. rtnilltO. rokll ubogIm. pod w'1l1~d~lIl. r?zwoJ~ Inte· (-~ Głosy Z miasla. Panie. redak~orz.el 
pieoie dziaiejszej nooy, palenie domów, Lekki umer ro:legl 8i~ w tłumie, a resów, I?rzy medy?hame mskleJ ~topl~ p~o· Opls~Je8Z n.lun W s"ym .D"eunlku, z.o 
Olordownnie bezbronnych i kobiet, jest ne. wszyscy pyŁajfłce spojrzenie ~wr6oi1i Da D?I. centowej trzynaśCie bank6w wled~~akICh kom!tet aan!tarny zlIprowadzono w ŁO~ZI, 
eZfł ohydnq, moi bracia. Nie t'l drogll o- daga, lecz at.ary afrykaniD star wcifł:! me- oSlfłgD~ło . zysku cZY,stego ! 9", .• '~I.lhon6w ale JI1 '!lltPlę, ozy to prawda, a. wqtplę z 
trzymacie to, czeg;> pot~zebujeoie od królo. my, nieruchomy. flor., czyli O 5" 06 mil. fi. wl~ceJ n~z " ro· nast~puJącego powodu.. Wczoraj .wleczo· 
wej Wiktoryi. Czego od uiej potrzebuje. _ Sluchajcie teraz _ zawołal Edward, ku lą85. Z cal~lI.0 tego zY8k~ czyatego rero około godzluy 9.eJ, prze?h.o~zllelU o· 

. cie? to rzecz najwałniejsza, powiedzcie chCIlC zoiewoli6 mur~yoó" _ ohc~ wam wó. rozdZIelono J7. IUlllon6" fi, czyli 85 proc. bo~ .dpmu nr 333 (r6g Średniej l Wacbo-
przeto? jeżeli .żl\dacie ~zeczy możliwye?, wi ~ r~eczach ,m~on.o was obc~odZlloych. wobec 11,1 UlIl. w roku przeaz/Ylll. dnIel), .wtem wypuazczono ? do rynsztoka z 
królowa "nm Ole odm6wl. Czegóż chceCIe Jeżeli Sl~ rozejdZieCIe zaraz, Dle Ulyśl'lc pOmleD\O~ego d?1l1U nr 33·, ma8~. wody ~,,~ 
od królowej Wiktoryi? wif,jcej o buntach, podejmf,j się jechać do Kr "k Łód cuchnqceJ, ~e al~ zak~szlalem at'RBZh,!le I 

Oala gromada zawoła/a jeduym glosom: Anglii i opowiedzieć królowej Wiktoryi o om a zka. porV(~ly mOle m~lo~cl, z n.astopstwalll\ la· 
_ Sprawiedliwośoi! sprawiedllwośoi! waszyoh troakach. Powiem jej, że nie wy. twe~u do od~adnu;oI8. U.clekam cz~mpr~. 
Edward milczał przez chwil't. mierzano wam dotycbczaa sprawiedliwości (_) Z .kościoła. ~V dlliu jnŁrz.ejazyru kościół dzeJ llr,zez uhc~ ": 8c4odolll, a!e. uc\ec m~ 

S 'edl' 'ć . -' b i IJostaflun si\) o lepsze prawa kt6re wl~ katolicki obchodZI pontyfikalnie uroczystość mogę, 00 ryn8ztoklJllu woda biOZy pF~dzeJ - praWI IWO. wynl1erzou~ W81ll ~., d .. I l' ł' t z 
d . _ kI k ń _ NI' 'l't'" kazll. sprawiedliwość zapewniu6 wam bOdą, KUJielflie; ozyli Palmowe; niedzieli, na pa- o emDle I CI' Ił u I.C~ nape !lla s raa ny!'l Zle rze w o cu. e mle t.9le jOJ . '1 ..;,.., odorem . \V domu o"ym I1I1e8zka r;:etDlk 
dotychczas przyznaJ',. z żalem lecz udzie· Jak dotychczasowe nrzlldzeDl8. Czy mUlo mil\tk~ "'jazdu Chryatuaa Pana do Jerozo· któ .' k . d ślać I ż b" d ' , v, . .? Id" d d ó . , I' Z h ry Ja SI>; orny Da e y Ije W o· laDą WIIIlI b~dzie w przyazłości. Poałuchaj· rozumieCIe ~Cle o om w, a J~ p~. Imy. tego powodu w obu tutejszyć b dl ł k' t li' h 
I 't I.k W· .. . rś' . J'Bd~ w waazym interesie do kr610weJ WI' świl\,tyniach odbywać 81A bAd. solenne na- mu y ~ta, a z. p u aDla wnę uno CI tyc c e mOle y . o. lem, ze clerple I cle cz~· . b" ... bydJ'łt pochodZiła owa cuchu'łca woda. 

atc. Dlesłusznle; .prawa wa.sze hl~ byly. a~a. ktoryl. . ?ze6stwa) w czasie których. po otlprawie. Ulice Średnia iWachodnia leż II w środku 
nowąlle! a uczucIa .waa~e D1e~odD1e drazD\.o, Wyr~z.ony w ałowac~ Hllwthorn~ poglqd OlU atosflwnych ceremonij, odbynć si" bO- miasta, _ otó;; gdyby był komitet sani. 
UO. NIkt DademD1e Dle ozule dla -was WI~- 011 IstDl~Jllce w państWIe brytańskiem ato· dzie Ś"i~ceoie palm. t.aroy to pr~ecieź niepozwoliłlly rzeźniko
cej sympatyi, lecz d1ątego wtaśnie czuj~ ai\} sunki r6żnił si~ cokolwiek od prawdy, lecz (--) Ogólne zebranie członków towarzy· wi z.'kladać bydłob6jni wśród najludniej
vi obowilł:ku przestrzedz. was. a~~ści~ na· n~ negr!,-ch .mnłe wra~eni? wywar!ob.y po· steNa kredytowego m: Łod~i odbylo .i~ "~ azej dzielnicy miasta. Niepozwolilby także 
dal tak Dle post~powah Jak . dzislPJs~eJ .no· wl~dzeOle,. 17; 'przedlozy Ich połoz8P1e ra· ciwartek po JlołudDl~ dnll~ 81 marca '!' s .. l~ wy"ożonych z miaBta nieczyatości składać na 
cy. Jestem waszym przYJaclel~m, WieCIe odzIe kolomaInej, podczua gdy myśl O po, \owarzysŁwa. Na posledzeOlu obecD1"11 byli ulicy jl\k to lila miejace oa ulicy Północnej 
t~m, odemnie ~aden z was uie doznlll siadaniu. włas?ego delegata d.o kr?low~j i, ze strony komitetu ~a~zorc~el!o pp.: prezea obok' mostu przy fabryco Pajkertowej. Radź 
krzywdr . t~ człOWIeku. Ich rasy, pocW~blala mezmler Konst~nty Płachecki I czlonk.owl~ l. g;. wi~c, panie redaktorze, oby aill nieporz"dki 

-. To prawda, to prawda .- szeptali mu· Ule prostaczy~ ~mzyno~ I to wpły~~~ Poznans~l, AJeksll".der Skru~zlńskl, Sbnl' takie w naszem llIieście niepowtaualy, bo 
rZyD1. .'.. . . na uł!,-god.zeD1e, Ich. 1l00ew.u: Ja.k dZleQl, sław ~el~lano, Juliuaz. Kumt~el', Zygmunt z wiosnl) atrach nam przed cbolerą, 

- ~Idzlcle WięC - przekonyw~J~oyro ,to· zaczęli \~ Jednej ChWili, ś~leJ'lc al9' poka- JarOClD~kl, Bernard Blrencwe.lgj ze atrony p. t 
nem CIągnął Edward - że musIcie mOich zywać białe zęby, zapolll108JI}C, It pr~ed dyrekcYl, pp.: prezes LudWik Grohmalln, , rcllu,?,cra or. 
rad słuchać, jeteli chcecie do.stać to, czego kwadransem chcieli zamordować i w - ka-, dyrektorowie: Herlllan Koostadt i Reinhol (.-:) Targi ł6dzkie. Na atacyi towarowej 
tądacie od kr610"lej. Rozejd2:cie si~ dzi· walki posiekać ciało Noela. I FinsŁer, z8atępcy dyrektorów: Guataw Pe- 8przedano wczoraj pazenicy 105 korcy po 
siaj spokojnie do domów, nie zbierajcie aiO - Hurra pan Hnwtborn - odzywl1ły się ter, Stanisław Plicht.a, Szsj ... Rosenblatt. 7.90 rs., żyta (z ROijyi) 420 korcy po 5,20 
w gromady, rozmawiajl}c o doznanych pojed,ńcze glosy - to przyjaciel czi!.r- Gdy podlu~ listy obecnych przybyló na rs., grocbu 100 korcy po 5.85 ra., owaa 175 
krzywdacb; nie pilIcie fabryk, nie' oRPadaj./ Dych, pójdzio wst.awić si~ Zll \las do kr6lo- zebranie 30 członk6w, maj'lcych prawo do po 2.80 rs. korzeo. 
cie bezbronnych lDlltczyzn i niewiDne ko· wej Wiktoryi. (d. c. ' .). 32 głosów (w ci~gu posiedzenia liczba Na Rynku Nowym dowoz6w nie bylo :1\ 
blety, ale id~cie wszyscy do swoich dom6w członków obecnycu powi~k8zyłll sir; o aze· powodu złej dra gi. 

, 
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(-) Howy Z8Qat ratuszowy. W omin \i· 
'Ul1 W wOlm tta!le, йе dla magistra п (п
t jszego uw6"iony %0 t 1 00W)' segnr. !)о. 
wiаdОJешу 8i\:, йе zPg r teo ... ci,go !.а 
ust .. iOD1 ~%ie n -..iei" r tuuo..-ejj w teo 
'ра 6Ь osooi~ zostaoi nie .. ygod, ро1е. 
Jtaj/i па oieD1ot!iwo§ i dokJ dnego ОГ10П, 
to.aai ai~ со do tta а. 

porze, 8k..-itо .. J\I z одЬi.orп parasol&, pгz)'" - Konsulowie rosyjscy. "Nowoje wremin" 
rzekajqc оЫе odtl\d Ь16 ostroiniej ZJlll Ilonosi, ii postnnolyiollo zast'lpi(; "ОП9аI6 .. 
Pf'lY podawauiu ogl\i пn uHey. roayjskich w I)ortncb zаgгапiCJпусh РГЕв? 

dymisyooowanych 06cor6w шзгупагki, г6-

.к н.ОNпt: А 

KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

(-) Samobojstwo. Wo 'rodo .. itCIoreD1 _ Warlz8wa. l'rrzr. towarzy twa о Ад 
po",i it oi ~ -i Lobr, Lkacs, alowi k rolo)'ch, р. К. Machczyn ki, u uwn siO од о. 
Jui • 1. ch. Р ",одет nlob6j- bO"'I,zk6w dl braku zdro"il\. 
st.. Lobr mi 1& Ьу6 r zр&сж ро псiвcsсе 
jego iOhJ. Wi dOD1o 6 to podaje "Taga- - Konkurs. lulnia W8raz " ko. zapra z 
bIatt" 16dzki, z nastcpuj,cemi Izczеg6lашi. Iliпiвjszеш шuzуk6 .. krajovclr do oupisa
Lohr zaszedl .. в ~rodQ ро poludniu do nia. Ьа I Пll cl16r ,чzki trOl ll\,;oll1pauia
П1пku Н usera ргч ulicy D/ogiej, uзiвd/ mentu, dl\j,c do \I'yboru czterowiersz Mi-

D1 '" k'lcie, .. роооге", zаПlу§lепiu i .. у_ ckiewicza: 
ch"liI kilk& kieli zk6. 6dki, z& kt6re za- • pi !oi gПliппа! (у IlIko przYUliarza 
placi/. О zmroko "удаlil si\) z 8z)'okow- Мiо:дч dаwпеПli i IU/od zenli Inty. 
ni. Gdy (ево тево duia i п& drugi dziefl 'V 'оЫе 'од 8kl da игоб 8wego r)'cerza, 
гапо oie woina b.lo ot .. orz.6 drzwi od Swyth Uly61i prJ~dz~, i s"ycll uOZl\e 

J '. lk\vi6t).!" miejsca n tQpowego, .. ,1атапо takowe 1 
zoaJeziono L. powie Еопер;о lIа drzwiach. (wyd nio Gru zeckiago - 'V rзУ.nw ,] , 

( ) F Ь k tki . Iki Р d k'lk (от II 8и. J93) аlио KochRnowski~go: 
- а ry ап anlo w. пе 1 u Lutni& w6dz (а6с6 .. i pie§ui uczonycb, 

18ty .. War zal\'ia wytoC2ono d"OOl С.У 
trzelQ aku8zerkuJU ргось у О powoloe uf111ier- Lutnia ocbladza ple§ni utгарiопусu, 
canio dzieci, odd8waoJcb i111 по. W)'CIIOWI1- Та вегса шi~k~zу 8WY111 glose", pl'Z)'-

IVniez i posad1 ckretarzy koosul6w оЬаiI' 
(!иапв b~a" prz82 1l1nrynaгzy. 

- Reforma s~dowa w паdЬаltусkiпt kraju. 
Do.wne feodnlno "dy oiell!icckia 'tI' kro.ju 
оаdunltуеkjщ zostnn" Ivkr6tca jak donosi 
" owoje Ivrowj&n zniasione i wzашiао п
tworzone щtlу okrQgowe w Rewlu, Mitalvie 
i Libawie. 

- Didбt Bossin. Rocznik znanego slowlli
ka handlo\V~go бгт co./ego §wiata, l>od ро
wyiBZ)' lIl t1tll/ell1 w)'cllo(lzi}cej(o ... Р ryfu, 
ukay.ol si' jui u оав па pu/kuch ksi\lgar. 
skich. Rocznik aktada si~ z dw6cll olbrzy
llIich (Оll!6," z 1<t6гусЬ jedal1 po§wi\lcol\Y 
j t "J//iozuio opi o\\'i Paryza. Dzill l Кг6-
lestwa 1:' Iskiej(o starannio o~rnoowltoy, а
w1.gll)dl\ia d,щс stl\ty tyczno 1 zllwiora wia· 
10 fiгш lI1iejscowyeb. 

- Nokrologia. S р. .J/ir/tal ZQ/oallzki, 
ZОIШУ jli811i ta i kошроzуtог, Жll11lг l w dniu 
22 Ь. 111. 'УО Ivsi Zalliftcl\cb, gub. podolskiej. 

ROZMAITOSCI. 
nie. Podobne rzeczy dziejfl 8i~ i W l.odzi. (jolllnYI1l 

• J'edoeJ' z boczoycb ull'c 11]l' eszk.. Bku- Воgош роdziОШПУIl1. -" т . D t 1 
Q " 'r' d /. • t k Х ГUСlzпа Па myszy. ' о ugo оwапус 1, 

szerka, kt6rll роdеjшпjе si\) wусhоwuпiа еГllllJ1 o~tdat~czn" оа '1 IlШО рог"У UTe: jeszczo gor/}cycll kartofli natkll(: louk61v od 
dZl'~I' oddaoych J'eJ' - opiakn • Ot6t dzieci wгаЕ z pOJe. УПСЕО ro.zplSOOOllll g о 0111.1, / k . 1 f ' 1 • 

~~ п. n) d \5 1 Ut 6 zаl)В с - ZW)'СZII\пуе 1, os,orowyc J, nla 
te в,. odt""inne pra.wie :la prsypadkowo. UI"1.\V~ z lIIe/.n .llIaJ8 г. ,.. 11' r nlo ЕаА szwodzkitll, g/IJhoko Пl\ '1. calll паЗ-
Pani OWI\ zаjшujе sifJ 8tr~czeniem U1alUek, pow101cn rozmlorU'll\ ~rzenosl.~ 2.4-сЬ tak- w)'iejj пn kni(ly ka,·tofcl Пlоiпа wzii}(; 20 
ot6i mamkl1 pozba"iona z j!)cia, а znl\jdu. 'tOIV. agr~dfJ st.nIlOW~(; b~dzlB PI~(: <1ukn <10 30 zapn/ck. ау JUZ knrtoflo zupe/nie 
j,ca siO tl niej przez jnkie kilka doi, kar- (6," ." zlocle. ~~kopIS1 zgodol~ 7.е ZIVY' ostygnlj, роwуjшо,,'u(: znpn/ki, karo~o оЬ. 
JIIi biedue nio .. inifltka z lnski i w tcn 8рО' k~еПlL ... runlrallll kook~lrsu, ~I\(\sy/nnc Ьу6 зурnс 1I1/lk~ рощi~ ZRlli} 1. сtl kгеш i poroz. 
а6Ь со kilka doi nleDlowl~t(\ zl1lieniaj~ WIO:1Y род adreselll: kSl~garnl& рр. G-ebe- 1/ d (: bl·1. 6 t k . d k 
klHmicielkA со nie ,по! pozoata6 ие& (ыlгаa 1 Wollr1i, \Varszaw/\ (11Ia .I,пtпi"). '1(1 °d 6'b~' ро. Ik'~ nkl· . mysz\Y'b :11 t Jed па , 

"'.. Р Ь К k' р .. ' t . а /1 r I ples 1 ро oJowc U <u у 0/110' 
wply .. u па Icll zdrowle, а pгz)'tom S'l one - ogrz8 raszews leg~. re~) ц~п 111100· "е, do teJ tl'ucizuy siQ Ilie dobl·nly. 
пар6/ glodne zwykla. ukazuje siO, ii i " а!.а Krakowa otIе.Ьг 1 zаWlоdОШlеnlО, ie ~г - (Kuryer rollliczy). 
l.odzi UloglibyAmy lIlie6 шаtoгуа/ do рго- sznk ,е zwlokanll §. р. J. 1. KraszeW8klc, Х р t 1 ,. \V Р z t 
се,6," w"taczanych СаЬг) kantkoDl nniol- go wyrllsz)'1 z Gooewy. Pogrzeu pr1iwdo·. dSY przy е . е 01 111е . tnl')b' kU Ptl'ZIY,o-
k6 ' odouuio odupdzie SIA 18 Ь. 01. Z?110 О ac~a JN IlС/IIlI рвн. r1l е С e~o -
"'. р.. У.. .. • nlCzrli}, (Irog/cgo 1.1I§ P08tl\IVI0110 przy 111-
(-) Wyz~lk. U Jedn.cl{o ~ 10~at~r6~ д?- - Z II~eratury .. 'V fеllеtоше "KIJo.\Vskle. , О)'1II opol'acio tolefollicznYnl j pouudzono во 

п1О P~z1 ull~y .Zасhо.dше~ z)a1011 81Е) Jokl§ go slo~ pOnllCsz~ony . z~stal przeklad I do szczckalliJl. Pics l1Iaji}cy tri}bk() przy 
czlowlQ.k, 1Il1enlflcy 810 ~y6 ~ateoslem аа- nowelkl ~,'usa .NOWl ludzlQ. а w .Ruskl!ll uсlш, z wielkictn zduшiвlliеm, а nadCl' ko. 
"го6 k\ln, z .1Ist" do zb.l0r~nl[\ 8k~adek па Kuryer;ze .NI\' ak~C1ach.. . I JI1iozn" ,"in~ rozgllldal si\j ро pokoju, nie
budow'J. kO§CI~/B w КаI18.klеIП .. Llst~ .ора. - P!erwsza rОСZПlса §/1110ГC~ Bol'd!\n." JI1ogi}C poj/1C, skl}d pocllOdzi lJrzyjacielskio 
tr~ooa Jest. DlQ,,:yra~neJl1I роdрlsаШI 1 .ро· Zalesklego p.rz)'padala 'У dll!u ooegd~IJ- wczwanie. \V . Nowym-Yorku, zrobiono ро. 
deJrzan, рlеCZfJшq. Ostrzega.nlY latw.owle~. вz"ш. ~0101l11\ J~olska ,. ?aryzu UI/I}.llzl/a 1I0bny оksреГУПlепt z рвеш, kt6ry, uslyszaw. 
оусЬ ргже~ teU\ szаl?lвг~twеш\ dodsJ"e, I.i " ko§clele de I 8Somptl0n nabozellstwo szy \)J'zez telefoll woluoie swogo рапа, жа-
P?doune Ilsty w raZle . Ich ~larogodno§cl, ialobn~. . . . stczekol l'lldo§nio i zaczq/ 1i7.8С I\pnl'at. 
П1ППУ Ьу(; opatrzone PIOCZ~I" urzfJdowq. - Plotrk6w. Przet1staWtell/8 allll1lorslrte 

TElEGRAMY. 
(-) Zwratamy ezyj" nalezy uwnglj па odbylo si~ to " 80boto, d. 26 Ь. nI. Gra· 

шо,tеk zoajdujflcy 8iO па ulicy Zachodniej, по kOloedyjki: .Przez zazdro§(:,· .Рошу/kа 
przed dOD1em BalaD1onowicza. Mostek (еп рапа Lambineta" oraz komedyo·opcr~ "Fol
Jest zupel~ie popsuty i ~ystaje "180ko ро wark Primerose." Doob6d przezllnczouo па Par~z, 3L шаГОIl. (Ав. р610.). Przy оЬ 
"ад сhоdшk, со byto J.u~ po",odem ,,~в- doch6d .miejscolvego tOlvarzystll'a dobro- ro.dllcll Ilatl do(lntkowe1l1i pozycyarni bud. 
lu upadk6w, 8zczeg6101eJ w porze ",10- czynlloAe1. . . . 
czornej. _ Z LubIina, W doiu 18 lIInгca w "у' iat?, ШlD18tагуu/П . postawllo klv&StY!J Жl\а-

(-) W.pania/, p.г~ pijak6w, mljicz)'zn~ rhiale cywilnYI1l tutejszego "du okr~go .. e· Саl118, wotywuJi}C И (вт, ze skOl'o t11ko 
i kobiet~, odwiez1i polic!anci onegdaj do go rozpatrywao" Ьу/о. sprawa z pow6dztwB will!!/o uicbezl'iaezeflstwo о .. zewo"trz, па
wiozienio.. Oboje, oiemal za nadzy w ро- prokuratoryi pl'Zeciwko Тошаs~оwi hr. or- рn§е! па gabioM 8i~ ponawiajll Рошiшо 
lowie, tarzali ~io. " l'yosztoku па аН"у dyntowi Zашоjskiешu о zwrot ~o. rzecz 0pozyc i Clemenceau izbo. wi-ks'zo§cin 290 
Kooblt.nntyno .. skle). skarbu legatu ofiВl"owllnego parafil Mokl'lJ- у . ' . • ., 

(_) НiеоstгоZпоt6. Wla§eiciel domu przy lipie, Bpraw& ta, powiuda .Gazetl\ lubol- в/ов6lУ przoolw 220 uch,vabla !qdl\ПО kre
ulicy W6lczafl8kiej, рап В., p%~yl sie w ska,· zasluguje Пl\ wzmiaokfJ z (ево powo- dyty, (1 tе111sаше/П wyrozila gabinetowi УО' 
pollldoie па Mtku z рnрiеrозеm w ostach du, it opiera si!! па dokumentach z ХУН tUIll zaufaoia. 
i za80~: Od. papierosa zatli./a sifJ podusz- wieku, kt6rc zain~eresownc JIlog" badac.za Lопdуп, 31 JIlarca. (Ав. р610.), PI'zej~to 
ko. Wldocznle lеп рап mUSJal Ьус bardzo wewn~trzoego :lycla IНlszego nal·odu. MI~' . .. . 
zouzor.ym, .koro zdololo. ai~ врога сzой6 dzy iunami spotykalllY (а tеаtllшепt Hiero. paklety. аdгеЗО.Wllпв do. nJlDlstr6lv. spralV 
poduazki 8раIiб, zanirn , i\j 'pi'lC1 obudzil. tli",a Zaboklickiego, cbor'liego bracla\vskie- zng/'ашсzоусl! 1 Irlal1dYI, '" kt6rycll znale-

(-) Sterty kamieni, loi~ce od dluZszego ВО z J676 r., rzпса.ji}Сj' pewne 'wiatlo 1111. ziono JIlale naczynia 8zklane z pl,l1em i 
CZ88U па niekt6rych ulicacb в" \,оwоdеш 6wczesny stosunCK рап6," do s/uiby, tak , miedziallym drute1ll. Plyn poddaoo аоа
cz~stych wypadk6w, tembardziej, 1Z doroi. г6:1оу niastety 0<1 dzisiej8zego. TestatOL',' lizic. 
karze nie poczuwaj, 8i~ do obowi"zka рап znaczoych wlo§ci w pobIiiu Zamo§cia, 
ostroinej jazdy. Pani Z. kupil& па Zielo- czyniflc 8padkobierC'l ayoowca awcgo iшсi Bukareszt, 31 ШnГСIl. (AS: РЫ0.) .. УУ I.ощ· 
пут Ryoku kot"sko, wsiadla do dorotlCi рапп Nikodema Zaboklickiego, 80lelloia 'а- pallloce wybuchto роwstашо przcclw геввс· 
N. 136 i kazllla sifJ wieU: па Cegieloian, lвoa шu kaidago ,е sluzuy i ezelnd1.i, nale· cyi. W 'Viddynie objalvy mocoego wzbu
o)jc~. Przed ватут juz pra_ie domem, :!ycie wedla zas/ug "ukolltentolva6.· Рого- rzen ia UD1ys/6w COI'OZ widoezoiejsza dotqd 
doro~kaгz ?ajeCI!a108zy па. kашiепiе, "'у- biwszy znaczoe zapisy z .dwor8.kiaj szkatu- je(loak 8pok6j nie znkl6cooy. ' 
wr6cl1 sw6J wehlkul. Раlll Z. JDB 1I10СПО 11· obdarz& kaidego z oficynllst61v azczo· . 
sUuczoo,! оов" а opr6cz (ссо poniosla je- dromi uрошiоkашi, pilzqc Пli~dzу inneoni : Bom~aJ , 3L .шаГ08. (Ав· ".). .Ава?суо. 
8ZCZC i (~ strat~, ie kolysko. polarnala si~ W%wiczowi Zll zl\slugi przeznaczalll .Ьо. Reuter n" z OnleJscowycb z/'6del donosl, ie 
w droboe kawalki. W dodatku dorozkarz ie to wszystko, kt6re do Gdauska ша i§(; plemiona Kolliataou i Сhо<10шапu '" odpo. 
otrz.1n18~Szy dwadzi.eAcia kopiejek, wyrazil па torazoiajs.z,! Wi.OS Il~, tешuz i. frakt од ,yie(lzi па ostatni 0l<61r1ik еп ira Afgani8ta. 
swoJe шеzаdоwоlеще z ша1еgо wynagro- cudzego zboza dllJ~ statk6w dwoJc, SZkllt~, по wzywajl) во до wojny §wietej przyrze-
dzenia za tak du:!y kurs. dubas i szpicWerz w Kl'Zeszowia zostnjqcy. ~ ' . • , 

(_) На пои. Noie do tego 8t.opnia Temui 'Volo",iczowi darujlj kooia ka8ztn- k~JI}c ше§6 та wзzвlk~ ро.ПlОС. I~ne .ple
rоzwiеlшоzni/у 8i~ w l.odzi, ie bOlwarun· no .. &tego, w6z 8kal'uny z kОllшi lll)'szatemi mlOПI\ dot'ld 111\ оk61шk ше odpowledzlaly. 
ko .. o kazdy врМ, wyniko.j'lcy pOD1i~dzy ro- :lrebca goia:1ego, kulbak bawtowan)'ch dwie; Bukareszt, 31 шагсn. (Ав. р.). "Авепеуа 
hotni.kawi, czy (о stAгаZJшi, czy to:! ml?ll- rщd%ik zlocisty z turkublall1i, 8ahaj~a", Науnз· dOllosi z Ka1iflltu, io zesz1p.j оосу 
8zYnll, za10sze ro~s[rzygany bywa prz1 Ich цаЫо w вгвЬго 0PI'!1wn ll! zuрао:оl<SnШltпу przeplywnl sta~k bulgaraki z kompanii} 
РОIDОСУ. WczoraJ naprzyklad, па Wu1· karmazynowy z guzlkaJlII z/oteml, kontU8Z. ' .. . 
cza6skiej аНс! ро godziuie 10-toj wieclo- czarny pupkowy, раз ,е вгеЬгет perski, zol~lelzy, przezoaczon~ до I.ompalllokl, 

dacll zo.granicznych IikwjdaCYI\ ' otlblJdzie 
sifJ <Iopiel'o w PI·1.ysztycll dniacll i niewia· 
dошо jeszuze, jl1k si~ powiedzie. N 1\ kur. 
ЗУ jJ!\I)ier6w rosyjskich oddzio.tata nieko· 
rzyatnia dS[1eszll "Biura Rautara" 1. Ре
tcrsburga. Zniik!\ papicr61v rosyjskich "у
warJa wptyw ujешпу па kursy wszystkicll 
innycll ptlpier6w spekulacyjnych, 8zczeg61. 
niej па o.kcye bl\ok6w, posiado.jflcych 'па· 
ozniejsze zapasy poiyczek l·os1jskich. Pod 
kOfliec gialdy Iyzll1ocnil0 si\} usp090bicnia. 
:Nn gieldzie zboiowej оо/аЫо oiaco U9PO-
80bioniej iyto l1utowaoo w koi\cu Ilizej о '1. 
111., pazeniclj uoz zmiany. 

P.t.rsburg, 30 ma'ca' \V.k.le п. (.опllуо ~I'/ .. 
11 oot. w.ch. ЗЗ'/" IJ/ pot. w.ch. 9&'/.,6'10 reol •• 10\& 
191, 6% liвtl I .. I&IYU. и.д .• lв_(,. 169'/., .k
ore lншku f06'fJolueJ,!o dla handltL zчr&Diоаuе~" 
310, banku cJyskcntowego реterlJlщr.kiеj:tо 746) 
роlеrsЬопkiOjlO b.oko m;gdIIoarodo ... go 463. 

S.rlln, 91 n1Irc.. JjIJ8~' balak. r04'J.klej(o 
179.~0 ; t", Ii.ly ... 1 ...... 66.10, 40f, J!otl likw;,l ... 
0ljtt8 62.80, ь·,) ~!10r.k .. WlоtlЩ!DI& Jl 8", б6.ЗО, 
([[ ещi,!i 64.ОО, "(. potlOJtIr .. s 1880 r. 8fJ.OO, 6'/. 
li.tJ п,Lаwпе rosJJlkio 88.70, kupoftI11A1'1" 820.Эf), 
б'/о por.ro.lt .. p,.eIlHOW" r. НIO ... roka 196.61', t"ka. _ 
1866 '. 1~9.00; .kcf. J,aoku h.o,!lolYOgo -.-, tly
.ko"towego 68.40, dr. tol. '.ВТ.!'. . wiщl. З78.60, ak .. 
018 k1'&tlуШw" 'UIILrJ.okI8 460.00, nf\jllow~c" potlor.k: .. 
ro',J.ka 93.90 6", renl. ru.y).k. 107.10, o1Y"ontu 
6 '1 •. PJ"Jwatr,e 23" '1 •. 

LOndyn, 81 marca. 1'0t)'OEka 
-. U8'/,. Koo.olo 101"/". 

rooIj.kA • 1818 

Warsz8w., Sl m.rCI. { 'атк ,.& plfl,CIII Witkow.kl~ 
go. ~J'l(.()11iOA 111'. i I"Ir ll. ---, p.t.ra i rln)lr" Iа--
-, ы .. ,. ---t WIlюrоw& 7d75-810j t1t.o 
wyuorowe 486 -4\)6, areuuie --'-, wadli .. 
we ---j leaClni"n ~ l4-orzv(I • .t()()-4~, owi61 261i 
- 286, grylca.400-4S6, rzepik leLoi --, r:iЩОWl -
-, rzepak rap. sаП1. ---, ((1'оои I?О!ОУ '63-600, 
aakr. 800-900, r",ola.900-100Q, Iнопшiаki -
-- ,& korze(\; k ... .r.R. j.glan. 00-116, jOU!" 
n,iellJJa --о Rr)'оr.IШ& (rlllJa --; nН~О parow. 

r r.eool:1 .,. --226, '/0 --220, '/0 --2:0, 
--190, и --166, l1l --1~, zlto;_ ~1' 

tlo .. noA Nr 1; 2-g; 120- /60; olej ... р. --600, 10'.-
01 -6ЬО 11. PI1U. UUWI6.ion'. p.~eoiuy 200, 1ft. 
160, Jе('ащiе.ai" -, о" •• SOt), grocl,a. РОln"1( ' . 
280 koroJ' 

Wlr.zawl, 81 marca. ()kowit.78'1." akoyzlt ро 
k.3%. 'toal1Uek I(l\rllO& IJn wi.,lr. 100-8071/2' (Iurt.. 
.kl.·I. , ... ",i.,lru kop. 802'-80~', .а "'0. 261-
261'. :;.rnki &1\ .,'a,Lro kop. 814'-8141, "" garni60 
kop;oJ"k 266-2661 (1 tlod. "' wI.oh". ~'/,). 

8erlln, 81 marca. PO'lIIiol\ 163-17З, оа 
nlarZ6U - , па \vrlt PB~, 16<11/,. trto 119 - 12', 
па nlarteo -1 '1& wrz. pat. J 26 1/ •• 

Londrn,80 marCI. Ouklor J"y 9G proe. 191/2' 
,L,le, olJkier 11urakowl' 11, apokojoie. 

Liverpool во marcl. ~рrаWU&фL'li8 poos,tkuwr. 
l'rzlpo'~(j'ltRI IIY OltrOLt t2,()()(} l>el; moono. Dziennr 
dow6. 12,000 001. 

Llv.r,ool З() marca. ~prnwoТo(Janio &ofloowe.OI,rM 
lб,~. 11611 С tщ(f'I 111\ IpektJl"oyO I ",w6zJ4,()()I') I,ltt. 
Ыооnо. АПlо.уkn,i.1t. i Oomr. wyi.j о '/.. р. 
Dhollcr.h C.ir 8"/,,, goo,1 i." .'/ .. g,ood 4",,, ~ ... 
u р. Micl<1ling an,erykantk" па mr. kw. б"'з!. па 
kw. maj 6"/11, "" n1Rj CZ. 6·'/.,. 01\ 01. Ip. 6.'/,., 
n" Ip. .ier. 64J/ •• , па .ier. wrr.. 6"1.11 rJ& 
Ivrl. p.f. 6"1 .. р. 
• Naw-York.1 ВО mltCI. D~"elna 1~7J1" w У. ()r. 
I •• ш. 10'/ .. 

Glelda Warlz8wlkl. 
Z"lanoz kooicвm g;eldI. 

Za .tk,J. kr61koltrmlno., 
С •• Berlill za 1fЮ щr. . . . . 
1, LOUU'lII" . 1 lJ. • • • 
"Par, н 100 rr. . . . . 
" W ittdeo. 11 100 О. . . . . 

• 
Za ,apl", pa~.t." .... o: 

bl.ll J,ik .. i<I. 1(r. 1.... . 
lto •. Pot. W,ohol],aia . . . 
Lil:lt1 z .... Zielrt. 1: 69 r. 8е, 1. . 

" .. l' ~r.U.dpIV . 
Liot, Z .. I. 111. Wu ••. ~er , I • 
",. 11 ,,11 • 

"н ,. :. JlI 

"" JJ 11 " uiltr Z .. I. Ы. Lotl,,1 Hor. t • 
11" » Jt 11 • 

"" 11 ,. 1I1 
Gi81da 8erll~lkl. 

BankDQL, rORll.kie a .. r.~. . 
tt Н"" do.t. 

Wek.le па Wl.r8Тoawo Ir.t. . . 
tI i"ter.}lI.tr" Itr. • . 
" /' dl.. 
.. J.tOodID kr. . 
,. '1 
" \Vied.b 

0Jokol1to prJwatne 

dl. . 
П. . 

Gie/da Londy~.k •. 
Wek.lo OR l'ol.вr.lJ11ra:. • 
DI,ko"to 8% 

ьг..16 
11 ЗG 
4~.15 
~9.60 

9О5 
100.
((Н.55 
101.66 
90.16 
0~.2$ 
99.-
08.90 
115.25 
942б 
O~.25 

17920 
J7~ ~5 
J 79.10 
11d.80 
H80~ 
2O.S~ 
20.26 

169 во 
3". 

6G 10 
11 .~9 
4.Ь.35 
8q bU 

9L~6 
100.16 
101.40 
101.40 
99.15 
99.~6 
91/.10 
Э9.IО 
95.25 
9Н5 
91. 2) 

180.-
1~(J. -
11, .. 6 
11МО 
l1К.60 
20 84 
20.25 
]69.4~ 

2'/, 

rem, w роыi:!u dOlDu BtelUelta, pokJ6cito czapko czerwoo" sobolow". Bzypi69kiemu gdzle w1buehlo powstanle. 
sll} pomicdzy вob~ dw6eh ki1kunastoletnich w nagrodQ zазlug: 010. zuiywac folwarku Wieden, 31 шагса. Kr61estlYo ГПIDППзсу DZIENNA STATYSfYKA LUDN()SCJ, 
cbIopJlk6w о znalazion,! jedooczeAnie па l'~cberz nazwanego, j;rzy tom daj\j IlIU: dzi§ przed роlu<1оiеш wyjechali z powro. . 
ulicv w""le 00 А. ' ев с в czapkA Од kl6t. • Ь '1 t . k6 Ь dl Mali.liltw. ",,0,1. w дОlа 81 marca: 

• # - "' .. J .. z '. . .". . ~гe са "'1 cza ego, ро .зеz w paг~, у а (во, до Bul(lII·esztu. w par.fil katoJlokiel _ 
Пl przJsz/o до blJatykl 1 Jeden z nlCu, rogatego 8ztok 20, OW1ec 50, fel'esYJkc czer- W· d' 31 (А) Н I w р."fil ewangloJlckl.j -
wlodszy, poranil nо:!вш 8wego przeciwnika. "о&,. Mtodazemu Bzypiurskielllu ,о. zn- . Ie ен, IDIII·CO. в· р . .' . ):tno~c tu Starozakonnych 2, о П1iО"ОI<;С;.' Simch. Jud. 
niejakiego J6zefa Michlera. Poraniooy од- slugi zrebca dereszowatego, rZlldzik ztоtеш Btolj~~'a та оа celu obzoaJmlen,a 81\1 z \Vierzbic~ ; . Gitl, Lilmщ В oj.,nio Коп, аосы, 
ni6sl ai pi~6 гап i wsz~tklo w noв~; по. azyt1, kontun czarny fut/'еш podbity, cza- роg)lIdашi mOCllrstw 00. озtо.tпiе r1izy kwe· AJ·z·,,··mJI'dt·

d
· 31 

o~·· .. k . 1 Ь 1 . та, w ОН1 marca: 
8ZCZ""CI8 01е 811 опе .те. zplaczn.e. . р fJ Zle оп" 80 О oWII, pl8to!ety koloe, koo- styi bo/gllrskiej. Twiordz,! ,а zr6del do· . K~loJicy, ~.;.oi do.'al 15·lu .m .. lo 6, vf toj 

(-) На Sp8C8r~WOj ul!cy." dOlu onegdo.J- tnsz ubtoczysty, krzyzakaml pod9zyty. . brze poinforlllowauycll ie апi do ks. Bl1t- l!c,I>,. cUl?PCOIV 2, tl .. ~wcqt ~; ,1?r1)1tJ'c~ ~,,, toj 
8zym okolo gOdZ'DY 9·eJ wleozorelU, до ра· - ОIII'ОО atkolny w Kole. Obywatela mш- . . . ' . . 1'0.1>,. '''ozc'1'0-, '01>'.1 ~"O т""О";Сl., . 
па В., id"cego pod rljkQ z jedn, ,е swoich sta Kola postauowili wybuduwa(; illa. 8zko. tenbclg: аn1 па 1D0О (Iwory SIO ше пМ. Hooor.t •• H.chalew.k,ch 8.1'0, I_t 69, Jol'8uo, 
zпаjош"сЬ, podelzto dw~ch шlоdусЬ 1udzi, 11 elementnroej dwuklasowej, istoiojqcej w OSTA'I'Nl W['OOM SC I'ОЕ1Пlап ,. II~ t З\ . 1 tl 1 t l ' . 
z kt6r h . д '1 В о ео- t . • . h odd . I К' Ь Е а О 1 HANOLOWE ~'ng" СУ"&1О0 о а i'>-to ''''0,10 9, .. 101 . 'С Je .еп po~гoal pnn& • о. ~ '. ет пне.фв gmac zle пу. . osz. u· . liс.ы. сЫор"о" 2, ,I,;e",c.~t 1; do,oslyoh _, ." tej 
lешв 2apalenla papleros8 .. W C~W!II, I!d~ dowy we.dlug k?sztorlSu wYnOSI(;. ша 7!ООО Jj""bi. т~'o'Y'O -, kol,;.t _, • ",;""ow;., _ 
tenie przy.taD~, рода)че ogl~n, drugl гоЬ. Mlasto ша pO~IRda о~еСlllе taklego Berlin, 31 Inагса. Usposobianic gieldy . SI~roz.konnl., ,1,;ос;' до I.t Il>-l. ,т_,I. 2, vf toj 
~ (у?Ь рап6," wyrwal шо ~ r~kl рагавоl fundus~uj. postaoowlOno W10C wyszuk.,(; b)'lo dzi§ lIiezdecydowaDa, obroty zall1yka. I,c,b,e сы?рсо ... 2, dZl'IV.с.~t-; ,lоr~.J f .h:-! ... toj 
1 uClekl w strono bankuj teJ1 ,аА, kt6ry Zl\· przedSI\jblercQ, kt6ryby "еМив sporz"dzo- ly si~ w granicach ciasnych, tak sо.шо, jзk I,o,b,e Щ~7.С'У'U -, kul>,et -, • '~'_"o,,,.,., -
palal papiarosa, po§pieszyl w przeciw\l' пусЬ w tуш celu pil106w wyuudo",al вllll\СЬ wczoL·aj. Regulacya k06coD1iesi~czno. skoli· 
stron\l. Przy~pieszyw8ZY nieco kroku, byl- szko10y, а nalezno§(: оаЫего.l w ratacll ро czy/o. siQ pomy§loie i jest nadzieja, ze ju-
Ьу рао S. latwo dop~dzil jednego z rzezi· 1,000 )'ubli rocznie, kt6ra to аптll §ciqgll' tl'zejszn wyplata r6inic p6jdzie tak:ia gtad. 
mieszk6w, ЬоЗ,е sifJ jвdnak pozoвtawi6 to- па btdzie od mie8zka6e6w т. Ко/а, 'll ро- ko. Мiщо (о 8pekul1icya zachowata si~ 
waГZ18zkfJ аат, na lllioy, о дo~~ p6tnej тое, odpowiednicgo па nich rozkl .. du. wyczekuj:}co, pocz~'ci dlatego, "а па' gi!>l-

I 

3 Nr. 7!ł 07.rENNIK ŁODZKJ. 
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(-) Nowy zegar ratuszowy. W omin li· 
'UlI w wQlm rusie, te dla magistra u lu· 
t jszego uwó .. iony zo t I noW)' zegar. Do
wiaduJelUY ,iII, te zPg r teo ... ci,gu la 
ust "iODI ~zie n wieiy r tuuowej; w teD 
• po ób usuoi~ zostani niewygod, pole. 
'tajll na niemotliwo§ i dokJ dnego orlon· 
towni ai~ co do C18 U. 

porze, sk",itowl\ł z odbioru parasola, przy-' - Konsulowie rosyjscy. "No\Voje wremia" 
rzekajqe obie odt/ld być ostrożniej ZY"' donosi, iż postnnowiollO zastllpić konsulów 
prly podawaniu ogni nn ulicy. rosyjskich w Ilortnch zagraniCJnych przez 

dymisyooowanych oficorów marynarki, ró· 

.KH.ONrIt:A 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

(-) Samobójstwo. Wo 'rodo witCIorem _ Warszawa. Prru, towarzy twa o Ad 
powi ił oi ~ .j Lobr, Lkacs, alowi k rolo)'ch, p. K. Machclyń ki, u uwa ,ie od o. 
Jui .. I. ch. P wodem mob6j. bOWIIlzk6w dl braku zdrowia. 
st.. Lobr mi la by6 r zpaC% po ucieczce 
jego ŻOhy. W i domo Ć to podaje "Tage. - Konkurs. lutnia waraz w ka 18pra z 
blatt. lódzki, I oastcpuj,cemi nczegółami. uioiejszem muzyków krajovch do aupisa. 
Lohr zaszedł we ilrode po południu do nia. ha I nil chór Illfzki trel a\,;ompania· 
&lIlnku H usera przy ulicy D/ugiej, uaiad/ men tu, daj,c do wyboru czterowiersz AIi· 

m '" k'lcie, w pouure.u zamyśleniu i wy. ckiewicza: 
chylił kilka kieli zków 6dld, z& które za. • pi śni gminna! ty luko przymierza 
placi/. O zmroku wydalil si\) z uyokow. Mio:dzy dawnemi i IU/OU zemi laty. 
ni. Gdy tego mego duia i na drugi dziel, W 'obie Ind skł da brou swego r)'cerza, 
rano nie woina było otworz-6 drzwi od Swych my61i pfJ~dzę, i sIVych uozue 

'. lkwint)·!" miejsca n tepowego, wylamano takowe I 
zoaleziono L. powie zonego lIa drzwiach. (wyd nie Gru zeckiego - W rsy.nw ,J , 

( ) F b k tkl . łki P d k'lk tom II str. J93) albo KoehRnowski~go: 
- a ry In anlo w. rze I u Lutnia w6dz la6ców i pieśui uczonych, 

laty w War lall'ie wytoczono dwom ely 
trzem akuszerkum procb yo powolne uśmier. Lutnia ochładza pleśni utrapionycu, 
cBnio dzieci, oddawanych im na wychowll' Ta serca mi~hzy swym głosellI Pl'Z)" 

wnież i posady ekreterzy konsulów ObSII' 
lIzane będ'ł prz82 mllrynarzy . 

- Reforma s~dowa w nadbaltyckim kraju. 
Dawne feodalne 'łdy niemieokie 'łI' kraju 
oadbałtycldm zostnnl} wkrótce jak donosi 
" owojo IVrowja" zniesione i wzamian n· 
tworzone s'ldy okręgowe wRewlu, AIitawie 
i Libawie. 

- Didclt Bossin. Rocznik zDllnego słowlli· 
ka hand)o\.~go firm całego świata, IlOd Jlo, 
wyższym tytn/em wycboLlz'łcego VI' P ryżu, 
ukay.l11 si, jut u nas nil pu/kuch ksi\lgar. 
skicb. Rocznik sklada si~ z dwóch olbrzy. 
mich tom6w z I<tórycb jeden poświ\lcony 
j t "Jłlloznio opi owi Paryb. Dział Kró
lestwa I:' Iskiego starannio o~raoowl\oy, u· 
w1.glQdllia dnne staty tyczno I zllwiom wie· 
lo firm miejscowycb. 

- Nekrologia. S p. "lir/tal Za/Dadzlli, 
zOlmy piani ta i kompozytor, zmllrł w dniu 
22 b. 111. wo wsi Zahiflcacb, gub. podolskiej. 

ROZMAITOSOI. 
oie. Podobne rzeczy dziej'l 8i~ i w Łodzi. (jelllOym 

• J'edoeJ' z bocznych ull'c 111 I' eszk.. oku· Bogolll podziomnym. -" T . D l I 
Q P 'r' d /. • t k X ruclzna na myszy. ' o ugo oWllllyc I, 

azerka, która podejmuje sili wychowunia erlllln o~tdat~czny na sl aUlO par'tY ure: jeszczo gorl}cych kartofli natkau lebków od 
dZI'~I' oddanych J'eJ' - opiekn • Otót dzieci wraz z pOJe. yuczo ro.zplsanelOl g o am." I k . I f ' I . 

~~ ". pl d \5 I Ut 6 zalla e - zwyc1.lI\nyc l, os.orowyc J, nIe 
te Sil odtywiane pra.wie że prsypadkowo. u 1."r- z lIIel.o .maJIl r .. J. II' r 010 zali szwodzkich, g/\)boko 111\ 'I. calll naj. 
Paoi owa zajmuje siEJ 8tr~czeniem UlalUek, powlDlen ro,mlarallll ~rzenosl.~ 2.4·ch tak· wyżej; nil knidy kal·tofel można wzi!}ć 20 
otóż mamka pozbawiona z jł)cia, II znajdu- • tÓw. agr~dEJ Stallow~Ć b~dzle pl~Ć dukn do 30 zapa/ek. ciy JUż knrtofle zupełnie 
j,ca ai~ tl niej przez jakie kilka dni, kar· tów .w zlOCIe. ~~kopISI zgodol~ ze zwy· ostygnIj, powyjmo1l'uc zapałki, karoęo ob. 
mi biedne nio .. ini'ltka z łaski i w tco 8pO' k~eml "'Hunlrnull kook~lrsu, ~adsylano być sypać 1I"lkll Jlomi~ ZRII~ 1. cukrem i poroz. 
sób co kil kil dni olemowl~ta zmieniają WID:'y pod adresem: kSI~garnl& pp. Gebe· l/d Ć bl"ł. 6 t k . d k 
karmicielkA co nie moi pozoata6 bu tbnera I Wolff", \VnrszuwlI (dla .I,utni"). 'I (I Od 6'b~' po. 'k'~ nk,· · myszl

y". :1' t Jed nn , 
"'.. P b K k' p .. l t . alI r I pies I po oJowe uu <u y 01U0' 

wply .. u na Ich zdrOWIe, a przy tom Sil one - ogrze raszews leg~. re~) u~o lilia· wc, do tej trucizny sil) nie dobrały. 
napó/ glodne zwykle. ukazuje si~, iż i " Sla Krakowa ode.br 1 zawludoll"enle, ie ~r . (Kuryer rolniczy). 
Łodzi Uloglibyśmy mieć matarya/ do pro· sznk ze zwłokan" ś. p. J. I. Kraszewskic, X p t I f' IV P ż ł 
cesów wytaczanych fabr) knntkom nnio'· go wyrusz)'ł z Gonewy. Pogrzeb prawdo·. dSY przy e.e o,llIe. tal')b' kU Pt,·zIY'o. 
k6 ' odobuie odbpdzie slA 18 b. m. Z?"0 O uc~a Jec nełOlll psu. 1'11 e c e~o . 
w,. p.' y.. .. • OICZ"'ł, drugIego 1.IIŚ postawiono przy III· 
(-) Wyz~sk. U Jedn.cl{o ~ lo~at~ró~ d? - Z h~eratury .. W felletome "KIJo.\Vskle. , nylU apal'acio telefonicznym j pobudzono go 

mu P~zl ull~y .Zacho.dOle~ zJawl1 IlEJ jak,ś go sło~ ponlleS&~ooy . z~stał przekład I do szczekanin. Pies maj!}cy trl}bko przy 
ozlowle.k, mleOI'lcy 810 ~yć ~ateuslem Ga· nowelki ~l'usa .Nowl ludZie. a w .Rusklm uchu, z wielkiem zdumieniem, u nadN' ko. 
wr06 klin, z .list" do zb.lOr~nl[\ ak~adek na Kuryer;ze .Na' ak~clach.. . ImiOzn'ł lIIin~ rozgllldał sili po pokoju, nie. 
budowI). kośCl~/a w Kalla.klem .. Llst~ .opa. - P .. erwsza rocznica śllllerc~ Bohdan." mog!}c poj1lć, sk!}d pochodzi IJrzyjacielskie 
tr~ona Jest. Ole,,:yrdneml pOdplSBOU I .po· Zaleskiego p.rzypada.la w dll!u onegd~'J- wezwanie. W. Nowym.Yorku, zrobiono po. 
deJrzan, pleczEJmq. Ostrzega.my latw.owle~. szym. ~olollll\ J~o1skll IV ?aryzu ul/'ł.lI zl /a 110bnyeksperyment z psom, który, usłyuaw. 
Dych prze~ tem 8zal?,er~twelll\ dodsJqc, I.Ż w kOŚCiele de l homptlon naboZollstwo szy przez telefon wołanie swogo [laDa, za. 
P?dobne hsty w raZIe . Ich ~l'larogodooścl, żałobn~. . . . stczeknł radośnio i zacz!}/ li1.nć aparat. 
WIDOy być opatrzone plecz~l, urzfJdowl}. - Pletrków. Przet1staWtell/8 all/lllors/rte 

TELEGRAMY. 
(-) Zwracamy czyj,. oależy uwoge na odbyło si~ tu W sobote, d. 26 b. m. Gra· 

mostek znajduj'lcy si~ Da ulicy Zachodniej, no komedyjki: .Przez zazdrość,· .Pomy/ka 
przed domem Salamonowicza. Mostek ten pana LambiDeta" oraz komedyo·opcr~ "Fol. 
Jest zupel~i6 popsuty i :wystaje wyaoko po wark Primerose." Doohód przeznaczono na Par~ż, 3l marOII. (Ag. p610.). Przy ob 
lIad chodmk, co byłO J.u~ powodem w~e- dochód .miejscowego towarzystwa dobro· radach nad dodntlcowcmi pozyoyami bud. 
lu upadków, 8zczególnleJ w porze WIO· czynnośol. . . . 
czornej. _ Z Lublina, W doiu 18 mnrclI w wy. żet?, mlnlsteryulll . postaWIło kwesty~ ZI\U' 

(-) Wtpanlal, p.r~ pijaków, meżczyzn~ dziale cywilnym tutejszego "du okręgowe· falll8, wotywuJllc J'ł tem, że skol'o tllko 
i kobietę, odwieźli polic!anci oDegdaj do go rozpatrywan, by/a sprawa z powództwa mi nil/o uicbezpieczeflstwo ou zewn'łtrz, na· 
wiezienia. Oboje, niemal że nadzy w po· prokuratoryi pneciwko Tomas~owi hr. or· paści na gabioM si~ ponawiajl. Pomimo 
lowie, tarzali ~io. w ryosztoku na uli"y dyntowi Zamojskiemu o zwrot ~a rzecz opozyc I ClelOenceau izba wioks'zościn 290 
Kon~tantyoowsklel. skarbu legatu ofiarowanego parafii Mokl-u- y . ' . • ., 

(_) Nieostrożność. Właśoiciel domu przy lipie, Sprawa ta, powiuda .Gazeta lubel. g/osów przecIw 220 uchwaliła !Ildane kre· 
ulicy Wólczaflskiej, pan S., p%źył sie w ska,· zasługuje nn wzmiankEJ z tego powo· dyty, CI temsamem wyraziła gabinetowi vo· 
południe 011 łótku z papierosem w u8tach du, iż opierll sill oa dokumentach z XVII tum zaufania. 
i zasn~: Od. papierosa zatli./II siEJ podusz. wieku, które zain~eresownć mogIł badnc.za Londyn, 31 marca. (Ag, p610.), PI'zejęto 
ka. WldoczDle teo pan mUSiał być bardzo wewnętrznego życIa naszego narodu. MI~- . .. . 
znużonym, skoro zdolała się spora cześć dzy innemi spotykamy tu testllment Hiero. pakiety. adreso.wllne do. nIlDlstrÓ\V. spraw 
poduszki spalić, za.nim Bill ilpi'lCl obudził. ni",a Żaboklickiego, cbor'lżego braclawskie· zagramczoych I IrlandYI, IV których znnle· 

(-) Sterty kamieni, leźllce od dluższego go z J676 r., rzQca.j!}cj' pewne światło 111\ ziano małe naczynia szklane z płynem i 
czasu na niektórych ulicach SI} \lowodem ówczesny stosuneK panów do s/uiby, tak . miedzianym drutem. Plyn poddaoo ana. 
cz~stych wypadków, tembardziej, IŻ doroż. różoy niestety od dzisiejszego. TestatOl', Ilizie. 
karze oie poczuwaj, 8i~ do obowi'łzkn pan zoaczoych włośc i w pobliżu Zamościa, 
ostrożnej jazdy. Pani Z. kupiła. oa Zielo· czyni'lc spadkobierCJł synowclI swcgo imci Bukareszt, 31 marClI. (Ag: póło.) .. W ŁOln· 
oym Rynkn kotyske, wsiadła do dorołlCi pana Nikodema Żaboklicki ego, solennie za. palunce wybuchto powstamo przecIw rege!!· 
N. 136 i kazała siEJ wieś(: na Cegielniaoll leca mu każdego ze slużby i czelad1.i, nale· cyi. W Widdynie objawy mocnego wzbu. 
ulicę. Przed samym już prawie domem, życie wedle zaslug "ukontentować." Poro· rzenia umys/ów cornz widoczniejsze dotqd 
doro~karz ?ajecl!awszy nil. kamienie, wy· biwszy znaczne zapisy z "dwors.kiej szkatu· jednak spokój nie zakłócony. ' 
wrócIl swóJ wehIkuł. Palli Z. lUa mocoo Iy· obdarza każdego z oficyallstów szcze· . 
atłuczonl! nog" II oprócz tego poniosła je. dremi upominkami, pi,zllC mil:dzy innemi : Bom~aJ, 31 .mnron. (Ag. (l.). "Age?cYII 
szcze i t~ strat~, że kołyska połamała się W%wiczowi Zll zasługi przeznaclBlII zbo. Reuter a" z 'nleJscowych źródel donOSI, że 
w drobne kawałki. W dodatku dorożkarz że to wszystko, kt6re do Gdańskll ma i ść plemiona Kolliatanu i Chodomanu IV odpo. 
otrz.lnla~szy dwadzi.eścia kopiejek, wyraził na teraźniejs.z'ł wi.osn~, temuż i. frakt od wiedzi Uli ostatni okólnik en ira Afgnnista. 
swoJe mezadowoleme z malego wynagro· cudzego zboza daJ~ statków dWOJe, szkut~, nu wzywaj:) go do wojny świetej przyrze. 
dzenia. za tak dnży kurs. dubas i szpicWerz w Krzeszowie zostaj!}cy. ~ ' . ' , 

(_) Na noże. Noże do tego ,t.opnia Temuż Wołowiczowi daruje konia ka8ztn. k~JI}c OIeść mu wszelk~ po.moc. I~oe .ple. 
rozwielmożni/y 8i~ w Łodzi, że belwaruo· nowa tego, wóz akarbny z końmi lllyszatemi n1l0011 dotlld nil okólmk Ole odpowledzlaly. 
kowo kaidy spór, wynikaj!}cy pomi~dzy ro· żrebca goia:1ego, kulbak hawtowllnych dwie; Bukareszt, 31 marcn. (Ag. p.). "Agencya 
hotoi.kawi, czy to 8tArazymi, czy toż ml?<l- rZfld%ik złocisty z turkusami, 8ahaj~ak, Havas" donosi I Kalifatu, że zeszlej nocy 
szyou, zawsze ro~s[rzygaoy bywa przy Ich 82;abl~ w srebro Opr!lwolI! żupau:llksnmltny przepływnł sta~k bułgarski z kompani'ł 
polOOCy. Wczoraj naprzykład, na Wul· karmazynowy z gUZikamI z/oteml, kontusz. ' .. . 
cza6skiej ulicy po godzinie lO.taj wieclo, czarny pupkowy, pas ze srebrem perski, zol~lelZy, przeznaczon~ do ŁompalIInki, 

dach zagranicznych likwjdacya ' odbłJdzie 
siEJ dopiel'O w p'·1.yszłych dninch i niewia· 
domo jeszcze, jak się powiedzie. N a kur
sy JlRI)ierów rosyjskich oddziałała nieko· 
rzystnie depesza "Biura. Reutera" 1. Pe
tersburga. ZniżkR papierów rosyjskich wy
wada wpływ ujemny na kursy wszystkich 
innych papierów spekulacyjnych, szczegól. 
niej na akcye baoków, posiado.j'lcych zna· 
ozniejsze zapasy pożyczek I'osyjskich. Pod 
koniec giełdy wZloocniło sili usposobienie. 
Na giełdzie zbożowej os/ablo oieco uspo· 
sobienie; żyto notowano w końcu uiżej o 'I. 
m., pszenice boz zmiany. 

Petersburg, 30 marca' W.k.l. n_ (.ondr' ~I'/ .. 
II not. w.eh. ~9'1" ll/ pot. wsch. 9&'/.,6'10 reDl. Elota 
191, 6% listy '''\&''U8 kr.d .• 1.nuk. 169'/.,lk. 
ore b"oku r06'fJolueJ!o dla hand1" z&gr&Dioaue~" 
SIO, banku uyskcotowego pet8rlJhQr.kiego 746) 
polersbonkiOjlO b.oko mivdIIo.rodo".go 463. 

S.rlln, 91 marca. .łhI8~' bank. r04'J.klesco 
179.~0 ; t'l, fi.ty 'lIta""o 66.10, 40[, Uoly lik"i,l ... 
0ljuo 62.80, 6-/, l>Oł.I0r-k .. Wloho(!DI& Jl 8", Go.SO, 
Ul emilIi 64.90, "I, potlOJtIr .. s 1880 r. 80.00, 6ł,. 
H.t! ZłlILawne ros!Jlkio 88.70, kuponI1lA1'1" 820.af), 
r,ł/o poł.yOJr:h. p,.ellłlOW" r. JtiO-t roka 196.61', t"k •• _ 
186U r. 1~9.oo; .koJ. h.oku hao,lIo\YOgo -.-, dT' 
.koutowego 68.40, dr. tol. WBrn. wiod. ~78.60, .k .. 
0Je kl'elłyt.own 'ulILrJaokl8 469.00, nf\jnowua potlolk:. 
ro',J.ka 93.90 G'I, renta rO'rllka 107.10, aJ.kontu 
6 0' •• pTJwalrte 23

" 'Ił' 
L.ndyn, 81 marca. Potyo,ka 

'. U8'1.. Koo.olo 101 Ul". 
rooIj.l<A z 1818 

Waru. w., Sl m.rCI. rarg r •• plflctll Wilkowlkl~ 
go. l'11l.OUloa Im. i I"Ir ll. ---, Pll,., i rlohra li-
-, bia'. ---t wyborowa 7tł7 5 -810j tIto 
wyoorowe 486 -406, araunie --'-, wad Ii .. 
we ---j leacmi"n ~'''-orzVt1 • .l()()-4~, owi61 26(, 
- 286, grylca,400-4S6, rzepik leLui --,I.imo., -
-. nepak rap. sim. ---, ((1'oou 1,)0loJ 463-600, 
aakr. 800-900, r",ola.900-100Q, luonlni.lci -
-- l. korze,,; k .... r." jaglana 90-116, jgU!" 
mionn. --o Rr)'or.IUI& (TłllJa --j m,ka parowa 

rr.eOD(l . ,. --226, 1/0 --220, '10 --2:0, 
--190, U --166, III --I~, żytoia ~y. 

tlo .. noA Nr I i 2.gi 1~0- 160; olej ... p. --600, lu,.· 
ny -660 11. puu. Dowle.ion'. pueoiuy 200, tyta 
160, Je(lamiel,i" -, o" ... S()ł), gronlul potn,Jl(" 
280 koror. 

Warszaw., Sl marca. Okowa.7Sł'." akoyzlł po 
k.3%. 'tOIlluek It:"r"o& IJO wiallr. HXl-807 1/,. (Jurt.. 
skl.,I. 'A .. i.,lru kop. 802'-80t', .... ro. 261-
261'. !l.fnki SĄ w,a,lro kop. 814.'-814.', "" garni60 
kopioJok 266-2661 (. dod. na wlooh". ~'/o)' 

Berlin, Sl marca. PUflniol\ 163-17J, ua 
maneu - , na wrlt pd, 16"1/,. tyto 119 - U" 
nil mflnco -, na wrz. pat. 126 II •• 

londyni 80 marca. Cukier J"y 9G proe. tS II" 
alflle, ol,vier burakowIł I l, spokojoie. 

Liverpool BO marcI. ~pr.wo&jIJLlli8 poosłrŁkowr. 
ł'rzlpo'~fl'ltRl ny ohrótt ł2,OOO lJęI; moono. Dzienny 
dowóz 12,000 Uel. 

llv.r,ool gO marca. !iprnwor.t1anio &oóoowe.Ohrót 
16,VOU h61, r. tUl(f'I 111\ IpekullloyO 1"1-6&1",001') hltt. 
~!oono. Amorykn,i.lta i Oomra wyhj o 'I" p. 
Dholleroh r.ir 8"/,,, gooll ta" .'/ .. ,,,od 4'/,,, ft ... 
ó p. Micldłing a",erykańłkll. Da. mr. kw. (j,t,u. na 
kw. maj 6"/Jh nil. mRj Cz. bUl ... UR CI. lp. 6"/,., 
n" lp. .ier. 6U/ •• , na aier. wrl. 6 11/ .. , ua 
IVr.. pał. 6"/ .. p. 
• Naw-York,1 80 matel. D~"elna 1~7/ł1, w Y. Or. 
I •• u,o 10'/" 

'.r EL EU1U .. 'U' U ( E r. Ił CHn·]. 

Giełda Warszawski. 
Z,tlono, końcem g;eldI. 

z .... ,hl, kr6Ik.lermlno"'ł 
ua Berlin za 11)0 mr. . . . . 
l, Louu,!lI" . 1 lJ. • • • 
"Par! H 100 rr. . . . . 
" W ittueń II 100 O. . . . . 

• 
Z. ,.plar, p.bl." .... " 

I.ioty J,ik .. i,1. Kr. 1.... . 
ltOI. Pot. W,ohoduia . . . 
Lil:lt1 z .... Ziem. I: 69 r. Ser I. . 

" u " ~r.U.dpIV . 
WotI Z .. t. III. Wu ••. ~er , l • 

"łl" "U • 

"H Ił :. III 
JI" JJ "IV 

ulltr Z .. t. M. Lodd Hor. I • 
n u » n U • 

'1" " n lU 
Gielda Berliński. 

BanknoLy rORll,kie aaru. . 
Jt H"" do.t. 

Wek.le n. Wa.rnawQ lu. . . 
II ibtar.hl.lrg Itr. • . 
" "dl.. 
n J.tOodIn kro • 
ł1 11 dl. . 
" Wied.ń kro • 

DJskollto prJwalna 

Gie/da Londyń.kl, 
Web lo DĄ l'oŁenlJllra:. • 
oIokonto 8% 

br.. U 
lISG 
(b.U 
ij9.60 

906 
100.-
101.65 
101.66 
90.16 
0~.2$ 
99.-
08.90 
116.26 
94 2~ 
Oł.25 

17920 
17~ ~6 
179.10 
11d.80 
H80~ 
2O.S~ 
20.26 

16950 
3'1. 

óG 10 
II.a9 
4b.35 
8q 60 

9U6 
100.15 
101.40 
101.40 
99.16 
99.~6 
111/. 10 
~9.1O 
95.25 
9U5 
9'25 

180.
I~O. -
11, .. 6 
I1MO 
17K.60 
20 84 
20.25 

169.40 
2'/, 

rem, w pobliżu domu Stekielta, pokłóciło ezapk~ czerwon, sobolo W". Szypińskiemu gdZIe wlbuchlo pOlVstanle. 
sili pomicdzy sobl! dwóch kilkunastoletnich w oagrodo zaslug: Ola zażywać folwarku Wiedeń, 31 marca. Królestwo rumuńscy DZIENNA STATYSTYKA LUDN()ŚCI, 
chłopaków o znalezionll jedoocześnie oa l'~cberz nazwanego, j;rzy tam daję 11IU: dziś przed połudoiem wyjechali z powro. . 
ulicy w""le no A. 'es c 8 cZ'pkA Od klót. • b '1 t . kó b dl Małi_ńlłw ••• ,.art. w dOlu 81 m.rca: . - w .. J .. z z. . ~ . ... . ~re co WI cza ego, po .Jez w par~, y II teOl do BU\(al'esztu. w par.fil katolloki'l _ 
Dl przyszło do bIjatyki I Jeden z Olch, rogatego sztuk 20, oWiec 50, fel'esYJkC czer· w· d fi 31 (A) H I W pst.fil ew.nglolleklej -
młodszy, poranił oożem swego przeciwnika. WO&,. Młodszemu Szypiurskiemu za za. . ,e e , marco. g. p . .' . ):tao~ć tu Starozakonnych 2, ' mi,"o"icio, Simoh. Juda 
niejakiego Józefa Michlera. Poraniony od· slugi źrebca dereszowatego, rządzik dotem Stollo~'a ma na celu obzollJmlenle Sle z Wi.rzuic~i. Gitl, Litm.n, B ojoonio Kon, Roch I, 
niósl aż pieć ra.o i wsz~tk)8 w oog~j na szyty, kontun czarny futrem podbity, cza· poglądami mocarstw na ostatnie r"zy kwe· AJ'z·,,·zmll,dt·d · "I 

o~·· .. k . I b I . mar w OHl OJ marca: 
8ZCZ""CI8 nie 811 oDe .me. zpleczo.e. . p e zle OD'ł 80 o ow'l, plsto!ety kolne, kon· styi bu/gllrskiej. Twiordzl} ze źródeł do· . Kd.licy, ~.i.oi do. lat 16·tu .m&rlo 6,,, lej 

(-) Na Spacer~wej ul!cy.w doIU onegdaJ' tnsz obloozysty, krzyżakamI podszyty. . brze poinformowanych że ani do ks. Bat. he.I". chl?peow 2, d .. ~weqt ~j d?rOlI)'o~ ~,,, toj 
szym okolo godzlOy 9·eJ Wieczorem, do pa· - GIII.OO lżkolny w Kole. Obywatele mla. . . . ' .. ho,hl. "'O,czy'O-, koh'8t J,., m"llo .. iCl., . 
na S., id'lcego pod rekI) z jedo, ze swoich Sla Koła postanowili wybudować iłla, szko. tenbelg: am na luno dwory sle llIe uda. Hooorat. z H.chalew,k,oh S.llO, lat 69, Joh,uoa 
znajomycb, podeazło dw~ch młodych ludzi, 11 elementaraej dwukłasowej, istoioj!}cej w OSTA'I'Nl irlDOM SC POEIman,. II~t 3\ . I d I t I ' . 
z któr h . d ·t S o eo- t . • . h odd . I K' b E fi O l HANDLOWE ft.ngl. ey"ZI.o o a i'>-to .,,,,rlo 9, " tol . JC Je .eo po~rosl pana • o. ~ z. em nne.Ole gmac zle ny. . osz. u· . liczbie chłopców 2, d,ie",cz~t l; dor",lyoh _, ." lej 
leOle zapalema papierosa .. W c~w!II, gd~ do wy we.dług k?sztorTsu wynOSIĆ. 0111 7!OOO litl:<bi. m~,o,y,o -, kohi.t _, • mi""owio, _ 
tenże przy.tao~, podając ogl~n, drugi rub. Miasto Ole )lo~IRda o~ecllle takIego Berlin, 31 marca. Usposobienie giełdy . St~roZlk.nnl., d,ieei d. lat Ii>- lu ,marlo 2, '" lej 
~ ty?h paoów wyrwal OlU ~ rllkl parasol fUDdus~u;. postaoowlono WIt:C wyszukuć było dziś Iliezdecldowaoe, obroty zamyka. he,b,. cul?pcow 2, d .. ew.ez/lt-; dor~.IJou:-! '" lej 
l UCIekł w strono banku; tell zaB, który zn· przedslllblercę, któryby według sporz'łdzo. ły się w granicach ciasnych, tLlk samo, jak ho,b,e ",~7.Czy.u -, kublet -, • ,~,ano",o,o, -
palał papierosa, pośpieszył w przeciWił' Dych w tym celu planów wybudował gmach wczoraj. Regulacya końcomiesięcznll skOli· 
stroo\l. Przy~pieszywszy nieco kroku, był· szkolny, a należność odbierał w ratach po czy/a się pomyślnie i jest nadzieja, że ju. 
by pan S. łatwo dop~dził jednego z rzezi· 1,000 rubli rocznie, która to suma ściąga· tl'zejsza wypłata różnic pójdzie także głud. 
mieszków, boj,e siEJ jedoak pozostawić to- Da btdzie od mieaakailców m. Kola, Zll po, ko. Mimo to spekulacYII zachowałll si~ 
lfsrzyszkEJ samll na ulicy, o dość pótnej moc, odpowiedoiego na oich rozkladu. wyczekuj:}co, poczęści dlatego, że nil' gi!>ł. 

I 
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LECZNICA PRYWATNA p,.,jmaj •• ,I, ... i •• ehorobo.mi kobI .. gardlaneml t 1fenerycznemL Gaдsiny 
Ьаш. kobtee.eInI ад 9 - 11 ..... ; " c)lorobamt gardlanemt, .. enerre;&oeml 
_еш. ад S-6 ро pol.dni •. Iiтлr.Е r.6zкл. 

: " ('boro· 
mocz.plcto-

"lJlica РIОТRКО'VSI'л. dom Bozena, 2 pl~tro. Dr. _18IEWIVZ. 

Teatr V.А.RIШrE. kwit ~:~~Iigzenie DOKT6a МEDYCYNY W dniu 25 marca (6 kwietnia) r. Ь. od~zie sj~ w ваН to-
Codziennie KONCERT wydallY dnia 28 lutego А. Elzen berg, kredytowego Lodzi о godzinie 7 t wieczorem 

.. ,,! Meder przez drog~ ielazn, JP~;a~~' II~~~!~~~~:; oddzialu dJa сЬorrсЬ ,и' og6lne zgromadzenie 
. о godzle 8 Wleczorem. bryczno.f.6dzIr4, па wyatnno )' i ,lttirnUrh "' . P~~~~I k'" •. ] 1_' Odd w p11ltek 1 kwietnia, w soboto 2 tegof pod adresem В. ЭсЬоо '" W .. raZAwlc, "' ~zlto uW "-'11< z .. lego zialn Towarzystwa popierania Ь.ап-

i niedzielo 3 т. Ь. Co~ tochowie butelki. moje .. П11е zkanio .wojem· рп1 i рrzеmуaJ:п W p&listwie ro уjsk:iеш, па kt6re ргеzуdупm 

d t .. ik znalazc~ uprQJZB oic arazntkowakiej Нт. 13.2, od , 1 oddzialo 8zanownych Czlonk6w zзрraзи. {:{:{:-l prze 8 аWlеше mag а powyiazego kwitu do poludnio. 283-0-1 

HERMAN А. M_ed_era_. _ . ___ _ 

'w nied~ielC 3 kwietnia Mieszkanie mkowe KAPELUSZ 
WIELКlE PRZEDSTAWIENIE Ikladajllce liC 4- pokoi, kucbni, 'р! ,i., do pra.nJa I 

шаgШа Неrша n zar.ni 'piwnic1 do wynajecia od ) podlug na)'",ieiazycb ("50 
« ll", kWletnla. z w,kобсzеDlе?, jak 

te.k nazwane famiJijne о godzinie 3 Ulica Zawadzk .. dom Т. &bmidtlt~rc~::;o w рnе/щgu 
РО p%dniu. Нт. 48д. 332-3-8 praaz& 8;0 SzaDown/t 

о wcza8ne oddawanie ta· 836-3-2 kowych. 
Об'Ъя:влепlе. Mlody czlowick p08zukuje В. ВOdet-

СТ,-o/I"'. ПР.М ..... С"iзА. М.ро...... umebIowanego pokoju, olic .. Zle)ona Nr. ~O:S, 
СТАО. I·ro Пмрохо"".ro Оару •• Иr:Jf.· przy {аmili; wrax z uslogll Ofert] В3&-8-1 
.11 СТIIЛI"."I.I ... ты\мот .. щll ." тар. ,./ d .' . . 
,(ОА ..... Aod J6 14З7 OII'JonA."'''''O РТОIЖ" 8а а a~ w redakc,1 DZlcnnl- ------------
! Anvult CtrO 1881 "оАа .,,10 .ас. утро ku 1.6dzkitgo род lit. 8. В. al • 
... IdO'rL .paв •• I ..... Аер. Ро ... ц.·поае п. 840 -1-1 
... рuаItRО)П. 8811O",t, d1Ae1"1o ПРО,А8ПТJ.C8 ____________ _ 
» .... )(00 •• ущectr8О. пр • .ац,J.е.~ее 
РТАО".' КР&1118, 18U .. 'UJЩеес. п 
.eB80W' • ве808.0.' __ rpП8"1" разных" 
"ye"IX~ .. оеоаъ, а n. е I(.~ МТ1 .... 
yo.a.bl}('1o .eoы'ь .Iри •• "" rnМреБJ.· 
... .0 Аи и •••• ' • оц1l...... 2~2 руб. 

Ро zukuje si~ 

3 РОКОI kaszlqcych 1 
60 ..... , •• 1AO"'.T.OP."i. прето .. ". раа· t przedpokojelll I kaehnlfl, па pa.rte· 
·"'O:'::?·OO1l •• , про .... ао .... х,. иpe~. rze lub pierw.z~m piotr1.0 w 'rodku 
.. ,то"" "0""0 рае".тр.е,т. 1 С1Аебп.· olla.to. 
.0 Пр,.та" .... 1.... upo;r,a". .а POTRZEBNY 
.:teтt 61108. W ' 

Иаpr. 111 А •• 1881 'ОА.. ozny kantorow~ 

EKBTB~KT i I к.шМЕLКI 
11000 - ZIOtOWO - StOOOWE 

FABRYKI 
С Ao(I .... 1 Праотu .. QутIШСКIЙ, • 
т SЗ8-I-1 Zglo,i~ .iO do hotelu Polskielfo . " 887-8-1 

" в" do aprzedania ОбъаВilепlе. w 01. Zgoda Nl. 6, 
OfAo/IlI.bll пр.ота." Ot.11aAa ,..ро .... х,. 

СУА.I 1 П&rро,.о .... ro O.pyr. Игл."I. 
С1Ш •• СIlн •• те.а\ОТВ)'IOщil "rop. Но· 

uzywane MEBLE analizowaoe i оznаое przez ra· 
dO lekarak". Вртжеш! w apte
karb i .kladncb IIptecznycb w 
,V IIrazawic, Kr61estwie i Ceвar· 
atwio о 110"10 ta6aze od nic
щiесkiсЬ. \'" l.odzl w IIptece 
W·go МШlвг!l dawniej ОоеЫn • 
Flaszkn ekatraktu kop.7:1, pacz-

..... 80 AO"~ J6 1~7, OII'JoaUo.""" 'IY 81 jako to: kilka garnitur6w 
X.pr ••• .0 3881 .од с .. 10 •••. ТТР. It" Ik .' t 1 .~a: ,-
.... ор НОА •• , .......... '1> и.,.о.а. Штар.а, rоzша . eJ. wle O~CI а о у, •• , .. о 
110"''' 11 14~7, бц.,..,. ороде.то •• о ••• · mody Jesl0nowe 1 16ik •. UlIca 
..... тщест,о пр.nц.е ..... ес ВА"У.· cllodula Nr. о \vdO\vy ОтеОllсЬ. 
АУ Фогe.tlO. n ......... щ ... а .... "у •• аО>l1о 321-6-1 
... Irl.", DJ..a'l"aaX"

J 
DOCLJI_ ."С&Ц'Ь TPJl.~ ____________ _ 

.а :. U!lta •• I.1., • oa:)HOIН10e 27. J1fб., 
•• Ti\08.eт.oponle Ilpeтo.Di. прlобр"та· 
1'0.1. ира8", Гореооа Ma..tJopc, ЯкоJ't. 

ka kаrшеlk6w kop. 1:1 • 
2ьв-I0-7 

J.8"'. 

-Оп.сь " oц1lвay ороА •••• lIыхъ Пре.&· 
от." .. .. 0 •• 0 pa"""aTplUia.. 1 С, ... o/I· 
.aro Пр.о •• ". ......... __ про ..... на W Zakladzle kllJplelowym w :1.2 jalo6lZe'k 
• k.'I> ОПОlи.р~ ...... 1887 'ОАа. MllejeleObn~d. ~llI~~, dOzWYdZider.tllwie·\:1;~::~der8kiOb w trzecim roku 

сlАo/I ..... Првот8JI1o оуmиnсюЙ. о 11. ~a.D1enla,. IIr%" "10. w dobrllcb 
349-1-1 274-4-2 przez Szadek. 341-5-1 . ' ---~- ---- _._ -- .. _._-

GIЕt:.DЛ ,\' Л ,,~ZЛ ,\' .... ~ J\. d. 31 шаrса. 

W.1I:8.8. 

Вerиe •• (-.-) cll . t.Ir. 
" ". ., (1&7'/.) kт . I.or . 

I.n. 01 .... ",1 .. 1& bank. · 1<>, 
tt JJ " )1 \;1', ;er. 

Lood,.. • . • • • • I ..J~· er. 
". " • • • • • I kr ter. 

Par11" • • • . ., dt.. Ш. 
. '.' а •. t.r 

1I'f.d.Z . . . . " dl. 1« 
" • • • (1"".) k,. l<Ir. 

~~~ • • • •. cll ter. 

• 

s 
а 
11 д . 
8 т. 
8 ... 

10 д . 
10 д. 
8 д. 
8 д. 

8 d. 

ZA 

It1(', 

)00 J'f\r. 

100 mr. 
100 mt. 

1 L. 
1 L. 

100 l'r. 
IOt Fr. 
100 nor. 
100 dur. 
100 ... 

"apl.r~ pa"8.1f. I.! Do~~D. 
( ... 10U "')' I C~::"-+ ____ +":: 

6 
6 

., • l' " 

Iloo Pot. Wo 1 .",. 100 • 
"""" ъо& t, " .. 11 tt 100 6 
h ., n 111,. 100 r 6 

11 .... Го' l'r .... 1~64 6 
~! " " 11 186611 . I 

811.ty 11.0. Р.О" &1. lет 6 
• rt .. "П" о, 
., м ,., " 111., 6 
11 ,1 .. " JV" 6 

Reul& kol<>j0w. . .' 6 
Ыо\, ••• \. Ziem. 8. llil 6 

J. .. • "." Iit.B 6 
6 

: : : gor~LI r. 
6 
6 
6 
6 
б 

" " " ")I о· " 
" 

n ,\ ~r. Ш lit. А 

" " " " 
.,," 11 

Н .. tt 8er.JV 
" ,,, " lit. 
., "" " m.le 
• ",,&r)'aVAB. 
• "" •• t' male LilI,_I. 'D Wan •. 80 •• 1 

" " " "п 11 
" " ".. tI Ul 
" l' "д 11 1У 

6". ОЬ ill .... "ono"1' 
tI l' "р... m&lft 

LiltJ ...t. m. L.od.i" 1 

" .. """П Ш " " " Ыny _t. ш. 

" " LiI. ..0 •. R. 
• 6'/. WiI.п.kiе dl. 

• ".. n kr6tk 

• 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
О 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

_ . 
• 

-.-1 
-·-1 

-

-.-
-.-
-.--.--.- -.--.--.- -.--.--.--.- -.-

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

10000 
-.-1 

-.-1 

---
-.-

-.-
-.-
- -.--.- -.-

, 
• , 
8 
а 
8 
8 
4 
4 
6 

- .--.-
-.-

- . -.-- .-

-.-
-.-

-.- -
~6 16 66.--.- --.- --.- -
1I . 8б -- .- -
4б.1 6 --.- -
89.6(1 --.- -

( •• 100 го.) 
Ak01.D.t. 'Var.·W. l00r. 

11 " W. -81d. 000 •• ., " " lUO r. 

" Tor •• p. 100 r. 
11 ~ F.br.·Ud.kiej 
" .. N.d"i8l .. 6,k. 
" lI.nkn П.пdlо".go 

'" Warlr.awie ~БО r. 
» W.r. В •• Dyo. :11\0 r. 
11 Пап. Н. "l..od.1 260-. 
" War.Tow.UIo.odopi. 

• wpl. ". 1:U 21\Or. 
f1 wt.l'.'ro".);' Caltru 600 
•• Cukr.Dobr .. L 6OOr. 
" , J6.ef6. 21\0 <. 
" '. Gsenk 260 У. 
JJ " 1:1ermanow:l60 r. 
~, 1J lJJ.&kowio.360r. 
tI н Leon6w ~60 r. 
" ''wCtt~Looioe 260r. 
,Т. • F'. S!ali 10 Or. 
н Tow. LilpdPt R&a. i 

!j06wenetein l000т. 
~ То". Z.kl. Met.l . В. 
Па.tkо","" ... l000r. 

» Tow. z.kl.Gбr.iо.усh 
Starocho" iokiohlOO <. 

11 Tow. War. Fah . .1!aoh~ 
N .... RoI iOdl. 100 •. 

" \V ..... Т. Кор. wVg1a i 
Z.kl.1I u toio<Icb26O" 

" Tow. Z8.Ir.J. l'rl. Ва ..... , 
тк. w Zawio· ola 26,.')r. 
1~~~1:; ... il..ta · 100 ". 
~:~ 1етlет i 8awode 

О. Kon.taao,. ~OO 
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• 1V Kantorze drukarni ,Dziennika L6dzkiego а • 
до nabycia 

а r czne 
do zapi.,waoia maloletoich i kai"tki do zapis,wania dowo

d6w legitymacyjoycb robotoik6w v oraz 

ksi~zeczki dla zolnierzy 
"ЗАПИСНАЯ КНИЖКА" • 

W kantorze drukarni 

Dziennika L6dzkiego 
... do nabycia 

n 
w rosyjskim, polskim i niemieckim 

j~zyku. 

• 

ИУD~О GLIVERYNO'VE 8ztuka kop. 15, 
• _Y •• I:.O T,4.TBZ;\.N8КIE 8ztuka kop. 26, 

1IIYB~O Р AN ЛRл. 8ztoka kop. 110, 
orllZ PERF"lJRY 1 'VOD~ KOL~N8KJ\. 

W'JrabiII5 

WARSZAWSIIВ LАВОRАТОRУПl GHВlIGZNB . 
DoStB6 moina w lJodzi : u Friede, F1iderbaum, Grigo, 
JaniQki, Kutakowaki, Lipi6.ki, Liaieckjl-, Madler, А. 
Rozental, М. RozentaJ, ВilЬетЬаоm, Stow. Spoiyw . 
Urz~do. w Z,odzi, А. Sznajder. ~06-8-Э 

-

Nioiej8zem шаm Ьопо. zawiadomit Szanowo~ PubJicznoM, ie 
до skladu mево nadszedl 

WIBLНJ WrBOB 

WYROBOW PLATEROWANYCH 
jako (е! i 8rebrnych 84 рт6Ьу najnow8zycb [а80п6" 

plerwszorz~dnycll f'abryk. warszawskicla. Н6-
тв jak dotycbcz&8, tak i nada! sprzedajo ро ССПIlСЬ fabryczoych· 
НапdIUJ"ОУП1 u8t~puje ai\) Bto8owny rabat. 

Z oBzanowaniem 

319-10-2 LUDWIK HENIG 

Moskiewski Magazyn 
l'io"7 Bpek l'Ilr. 8, d.m B.jb •••. 

Sklad ploelen Jaroslawskleb, kolder pikowycb, bielizny mczkiej, 
dаЩ8kiеj i stoJowej, oraz 011 ройсiеl, cbo8tek до ПО811 pl6cieo. 
oych i jed",abnycb, робсzооЬ i 8ksrpetek duiycb i dzieeinnych 
i t. р. towar6w. Sprzedai аskпtеежпlа 81~ ро ееваеll faЬrусzпусЬ. 
238-10-8 Rosklewskl 

SKtAD TOW AR6w TABACZNYCH 
pod firm, 

Kalinowski i Przepi6rkowski 
w War8zl\wle. (1lotel Boropejskl) ~ 

Posiada па skladzie wiclki wyb6r wrrob6w wBzyatkich твпо· 
mo\Vanycb fabryk, kt6re Szaoownej Publiczoo'ci poleca. 

Dla р.р. ЬапdlпjltСУСЬ сепу podlug 8zczeg6lowycb ЬШ'
towycb ceooik6w, .kt6re па z,.daoie wyselaj!) siC' 311-6-1 

1887 ". 

• 

DZIENNIK WDZKJ. Nr. 12 

~"""""""'~, ~"",...;;;O~,."",..;;G Ł o s z N A. 
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LECZNICA PRYWATNA pUllmajo .,I, .. aio • cliorobo.mi kobl .. I(ardlaneml I "enerycznemL Godsiny 
baml koblee.end od 9 - II • raa.; Ol cJtorobaml gardlanemi, .. enerre;&oeml 
.eml od S-6 po pola dnia. STAŁE ŁÓZKA. 

: Ol ('boro· 
mocz.płelo-

"lJlica PIOTRKO'V8U~ dom Bozena, 2 piętro. Dr. 19I.lSIEWIVZ. 

Teatr V.A.RIE'rE. kwit ~:~~Iigzenie DOKTÓR MEDYCYNY W dniu 25 marca (6 kwietnia) r. b. odbęd.zie się w sali to-
Codziennie KONCERT wydany dnia 28 lutego A. Elzen berg, kredytowego Łodzi o godzinie 7 t wieczorem 

.. .. i Medar przez drog~ żelazn, JP~;a~~' II~~~!~~~~:; oddziaJu dla chorrch lU' ogólne zgromadzenie 
. o godzle 8 Wieczorem. bryczno·Łódzlr4, DA. wyatano ,r i dtirnyrh w . P~~~~I kó Łó<1 g' Odd 

W piątek l kwietnia, w sobote 2 tegof pod adresem S. Scbon w W .. rIZAwIC, ni ~zlto W Z lego ziałn Towarzystwa popierania han-
i niedziele 3 r. b. Cze tochowie butelki. moje .. mle zkaniu .wojem· przy i przemysłu w patistwie ro yjskiem, na które prezydyum 

d t .. ik znalazce upraUB .ię arudkowskisj Nr. 13.2, od ol 1 oddziału Szanownych Członków zaprasza. {l{l{l-1 prze 8 aWleme mag a powyhzego kwitu do poludnia. 283-0-1 

HERMANA. M_ed_era_. _ . ___ _ 

'W nied~iele 3 kwietnia Mieszkanie mkowe KAPELUSZ 
WIELKIE PRZEDSTAWIENIE składające sie 4- pokoi, kuchni, 'pi sie do prula I 

magika Herma n żar.ni .piwnicy do wynajecia od l podług na)'wiehzycb faso 
( Ilu> kWietnia. z w,k06czeDle?, jak 

te.k nazwane familijne o godzinie 3 Ulica Zawadzh dom T. &hmidtll~rC~::;O w pnecIl\gu 
PO po/adniu. Nr. 48d. 832-3-8 prasZB siO Szanown'ł 

() wczesne oddawanie ta· 836-3-2 kowych. 
06'bIlB1I8nle. Młody człowiek poszukuje B. BOdet-

OrAMI .... IIp .. -r ...... O"iaAI Ahpo .. u... umeblowanego pokoju, ulic .. Zielona Nr. ~OlS, 
OrAO. I·ro UMpoXOacUro O.pyra 1Il'lf.· przy familii wru z usJogą Ofert] 636-8-1 
.11 Crilf .. OItI.l .UU ..... Y .. 1l(11 ." rop. './ d .' . . 
~OA ...... Aod Jł 1437 OIh. .. u ...... no prosze Sa a ać w redake,1 DZienni' -------------
! AnVU. eoro 1881 rOAa e"IO .ae. yrpa ku Łódzkitgo pod lit. 8. B. al. 
aa IdO'rL .pas •• I ..... Aep. POUllo·UOle BW 840 -1-1 
rapa.IIRO'" 8180.lt, d1Ae1"1o npO,AaUTJ.Ca ____________ _ 
» .... )(00 •• ym.ectr.o. np • .awear.m.ee 
PrAO".Y Rpayae, aau ... Ullll,eec. n 
_eRgo .. , .. Beaos.o., __ rpn.," p8aUWs.1. 
"Je".I~ .-oeo."", a n. e i(.~ mTy .... 
yo.aJll('1o ae1lJfKM'b .tPUI."" rnO'l'pef5JI.o 
... ro AU u •••• , " 01\11...... 202 P1G. 

Po zukuje si~ 

3 POKOI kaszlący oh l 
60 loa., .. ,.AoU.TloPolfie IlpeT,""1 paa· t przedpokojem I kuchni, nI!. parle· 
·"'O:'::?·OIl1l •• ,. UPO",'''''''U1O upe~. ne lub pierwaz~m pietr1.0 w 'rodku 
"'TO"'" .... dO pac .. ltp ••• T. y CrAeGn.· O1laato. 
.0 Up .... u .... ;r.o.. upo;r,a.. .a POTRZEBNY 
.:ten 61101. W ' 

Hapora 18 AU 1881 rOAl. ozny kantorow~ 

EKSTR~KT i I KARMELKI 
MIODO - ZłOtOWO - StODOWE 

FABRYKI 
C AMI .... I UpaOT"" OYIDBHCKUt • 

r 838-1-1 Zgłosić eio do hotelu Polakiego . " 887-8-1 

" S" do sprzedania 061>8Bilenle. w ol. Zgoda Nr. 6, 
(JyAMlIl". UP'OTU" Ot.1IaAa ' .. po .... n 

elA.1 I ITMpoIlO .... ro O.pyra Hrnulł 
Cyw •• elln .UCUMBJ'IOIl(LA "rop. Jlo· używane MEBLE analizowane i uznane przez ra· 

dO lekarek". Sprzedaż w apte
karh i ekladach aptecznych Vi 

Warlzawie, Królestwie i Cesar· 
stwio o 110"10 ta6sze od nie
mieckicb. \'II Łodzi w aptece 
W·go MlUlerll dawniej Goebln • 
Flaszko. ekstraktu kop. 7:1, pacz· 

..... ao AO"~ Jł 1~7, OIh.au. ....... "y 8l jako to: kilka garniturów 
K.pu eoro J887 ro"a e .. lO •••. rT))' It" Ik .' t I .~a: ,. 
n rop JloA •• , ....... 0 .. '" UlIlo ... lUTap", rozma . ej. wie O~CI s o y, •• , .. o 
110 ...... II 14~7, 6YAen UpoAl.BaT ••• O ••• • mody JeSlooowe I lóik •. Ulica 
..... y mocno npu&,l.e ...... ec 9A .. ya· cllodula Nr. u IVdOIVY łlreOllcb. 
AY <I>ore.tlO, 9& ........ m .......... l ••• 0 .. 1> 321-6-1 
... &rJ.", DJ..I'l"aaX"

J 
:noc",,_ .,O&U'b TpJl~ ____________ _ 

.a :. Ul Ka •• u .. , • oa:,mmnoe 27. »1<:'., 
•• Yi\oa.eTBoponle IlpeT".oi. nplo<lp1lTl' 
I'ua: upaB', ropeooa Xa..tJOpc, nKOJ't. 

ka karmelk6w kop. 1:1 • 
2b6-10-7 

JObn. 

-OnoO. " OIlU.Y upo"lIac'Il>'u. npe.l· 
OTon .. 0 •• 0 paO<1I1lTplUian y erAMI· 
.. ro Up •• ra ........ "ou npo ..... Ha IV Zakladzle kllJplelolVym W 12 jalo61Zek 
• kr'" onolillPU AU 1887 'OAa. MlldcleObn~d. ~IIl~lh dOZWYdZider.tawie·\:1;!::~derakioh w trzecim roku 

CrAMI ..... Up.or ..... OYIDIIllCJUll:. n II. ~a.D1enla w arz'ł zle. w dobrllch 
349-1-1 274-4-2 przez Szadek. 341-5-1 . ' ---~- ---- _._--.. _*--

GIEŁDA. \"AIl~ZA ,,,litUJ\' d. 31 marca. 

Well: •• e. 

Berlie •• (-.-) clI. t.n-. 
" ... ., (1&7'/.) kTo Lor . 

lan. Dl .... ",1001& bank. ' I<>r 
tł" " )1 \;1't ;er. 

Lood,.. • . • • • • I..J~· er. 
". " • • • • • I kr ter. 

Parył" • • • • ., dl.. ter. 
• .., kro ter 

lI'fedoZ • . . . " dl. I&r 
., • • • (I " ',.l kr. l<lr. 

~~~ • . • •. dl ter. 

• 

s 
a 
II d. 
8 m. 
8 ... 

10 d. 
lO d. 
8 d. 
8 d. 
8 d. 

ZA 

UU', 

100 lfU. 

IW ",r. 
100 ",r. 

I Ł. 
I L. 

100 l'r. 
lOt Fr. 
100 nor. 
100 dur. 
100 rw. 

"aplerr pa" •• ", I.! Do~~o. 
(u 100 fi.) . I C~::"-+ ____ -I-":: 

LIliI Ll .... . Kr. Pch. 6 
6 ot • I' ł ' 

Iloo Pol. W. I em. IOO • 
""n" 60& t, " .. II,. 100 6 
h ., n lit,. lOOr 6 

II .... rot Pr. I r . I~64 6 
~! " n 11 UłG611 . I 

BII.ty 1Iao. Pań" RoI. lem 6 

• rł .. "D" '" 
., M ,., f, III., 6 
11 '1 'Ił łf IV" 6 

IteDI& koloj0wa . .' 6 
LiI\r ""\. Ziem. 8. ltil 6 

J. .. • "." IilB 6 
6 

: : : ger~LI r. 
6 
6 
6 
6 
& 

" .. " iti U o· " 
" 

n f\ ~r.ollI lił . Ił. 

" " " " 
.,," II 

H ,. tt Ser.JV 
" ,,, " lit. 
., "" ,. m.te 
• ",,&r)'aVAB. 
• "" •• t' male Lillr _ł. JD W ani. Ser.1 

" " " "l't 11 
" " "U II Ul 
" \' ".u. II IV 6". Ob i,l",. "onsawy. 
" " "p... mała 

LiltJ suto m. L.od.i" I 
"łt "II,.D 
" " " Lirly _t. m. 

" " Lii .... 1. R. 

Il1 

• SOI. Wilemkie dl. 
• ",. n krótk 

• 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
S 
S 
6 
6 
6 
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-.- -.-
-.-
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-.-1 
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01" W oi"u Bi.ldI Dop«lIioo. Itu_kł l. 
k.OLot~~~~~§~~II_~:::::"::= __ 
, , , 
8 
a 
8 
8 
4 
4 
~ 

- .--.-
-.-

- . -.-- .-

-.-
-.-

-.- -
~6 16 06.--.- --.- --.- -
11.8G -- .- ---.- -
89.60 --.- -

(n 100 .... ) 
Akol.0.t. War.·W. 100r. 

" lO W. ·Bld. IIOO •• ., " " 100 r. 

.. T.r.lp, 100 r. 
" ~ Fab •. ·Ud.kioj 
" .. N.d"i8hIl1,k. 
" Ilanku n.odlowego 

'" Wartu wie ~OO r. 
II W.r. Baa Dy •. :1110 r. 
" nan. H. "l..od.l 2110'. 
" Wor.Tow.UI;.ouo(Dil 

I "pl. fi. I!U 211Or. 
n wt.l'.'roW'.J;' Cukru 600 
., Cukr.OQbr .. L 6OOr. 
" , JÓlef6. 21\0 r. 
" Ił Cienie 260 r. 
łJ " 1:1ermanó"lI60 r. 
~, 1J ŁJ.&kowio.360r. 
n H Leonów ~60 r. 
.. ''wCtt~Looioe 260r. 
,T. • F'. Stali 10 Or. 
H Tow. LilpdPł Ran i 

!j06wenatein l000r. 
~ To". Z.kl. Mel.1. B. 

n.alko vr War. 1000r. 
» Tow. Z.kl.GÓraicaych 

Staro<:ho" iokiohlOO r. 
11 Tow. War. Fah . .lłaoh~ 

Na ... Roł iOdl. l00r. 
.. W ..... T. Kop. wVgla i 

Z.kt.1I u loiclycb2l1Or. 
" Tow. Z8.lr.i. lIn. Ba",. 

Tk. w Zawio· ola 26,.')r. 
1~~~Ł ... iŁ.to · IOOr. 
~:~ lemIer i S.woda 

O. Kon.t&ooT' 000 
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• W Kantorze drukarni ,Dziennika Łódzkiego II • 

do nabycia 

a r czne 
do zapi.,wania maloletnich i kei,,!ki do zapisywania dowo

dów legitymacyjnych robotników 
V oru 

książeczki dla żołnierzy 
,,3AnMCHAA KHM>KKA". 

W kantorze drukarni 

Dziennika Łódzkiego 
lit do nabycia 

n 
w rosyjskim, polskim i niemieckim 

j~zyku. 

o 

BYDŁO GLIVERYNO'VE utukR kop. 15, 
• 19I.Ynl:.O T.4.TBZA.N8KIE sztuka kop. 26, 

lIIYDŁO PAN ARA. sztuka kop. /lO. 
oruZ PERF"lJRY i 'VODĘ KOL~lŃ8KJ\. 

W'l rabill5 

WARSZA WSIIB LABORATORYUI GHBlIGZNB . 
Dostać można w Łodzi: u Friede, F1iderbaum, Grigo, 
Janicki, Kulakowski, Lipiń.ki, Lisieckjl, Madler, A. 
Rozental. M. RozentaJ, Silberhaum, Stow. Spoiyw . 
Urzedn. w Łodzi, A. Sznajder. i06-8-3 

• 

Niniejazem mam honor zawiadomić Szanowoll Publiczuość, że 
do składu mego nadszedł 

W~BLH.I WTBÓB 

WYROBÓW PLATEROWANYCH 
jako tei i srebrnych 84 próby najnowszych fasonów 

plerw8zorzędnycll f'abryk. war8zawskicll, któ
re jak dotychczas, tak i nadal sprzedaje po cenach fabrycznych· 
HandluJ"oym u8t~puje sill stosowny rabat. 

Z uszanowaniem 

319-10-2 LUDWIK HENIG 

M.oskiewski Magazyn 
l'iO"7 Bpek l'ir. a, d.m B.jb .... 

Skład płóden Jaroslawskleb, kołder pikowych, bielizny męzkiej, 
damskiej i stolowej, oraz Da poaciel, chustek do Dosa płócien. 
nych i jedwabnych, pończooh i skarpetek dużycb i dziecinnych 
i t. p. towarów. Sprzedał askntu!nla 81~ po eeaaell fabrycznych. 
238-10-8 Rosldew8k1 

SKŁAD TOWARÓW TABACZNYCH 
pod firm, 

Kalinowski i Przepiórkowski 
'W War8zI\wie, (lIotel Europejski) ~ 

Posiada na składzie wielki wybór wyrobów wszystkich reno· 
mowanych fabryk, które Szanownej Publiczności poleca. 

Dla p.p. bandloj'lcycb ceny podlug szczególowycb hul'-
towycb cenników, które na ż'ldanie wysełaj'ł się. 311-6-1 

1887 r. 
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