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, przl!ilst."il\ ,," i~cz· СЬОI'ОЬОШ ерidешiсzоут nуш. I " oplacie rat, " Ci4g1l p6lrocsa 747 
пе 1'010 до 8zerzel1i.. si~ гоzшаitусh ~bo.' Nie przeoczaJ1\Y tll truduo~ci " urzeczy. IIlaj'ltk6. zieD.skicb, а (о " t.rmtnie pier. 

-<00- r6b z"lus7.cza ,,'r6d <lzieci, gdyt 81аЬе ich wistoieoiu projekta, оа trocbv jedoak do- I "SZ1Ю 724 i " termioie drugim 2З d6br. 
ologaoizmy z I1l1tory neczy "1tr..-,,(; w brej wo1i i ~rodk6 .. ро .. iооуЪу 8iO zdoby~ 8przedano жа§ • terminie pier. 8Z1'" 19, 

СЬо':Ьу "olania оазже byl1 glosem 11'0'1 ci~ikicb takicb .. aruokacb bez sZlVaoku zашо!пе sfery naszego bogatego miaata. " termiuie drоgiш 42, 0%1li Гalеш 61 ша· 
l.j,celIo па роцсжу, oie рпеstаоiету do· oie шоg/}. 1 TI'zcua uy "tedy przez"yciviy6 i pn:eszko· j,tk6" zi~шзkiсЬ. To".rz,lt.o .. i.lo о· 
",aga6 .iV r610,oh oiez~doych d1aoaszego Jeieli jai ротос di/\ zd.ro .. ycb, а nara.1dy ionej 06tHry, а miano"icie dоЬгеш g61em оп ra. 119,718916 .ieГZ1teloMei. 
шiа.tа iOltytucyj, ,,'r6d I<t6r10b па pier". "ооусЬ па ci~ikie "aruoki bytu, je~t • sze· Ш'Z'ldzеоiнOI zakladu i sumieoooAoi'l l<ie. 1 kюге zl\bypoteko"ane Ь111 па 8,408 do· 

tropl)ne urxtdzcUla. п1а kazdego жоn)". l1Iа, to рГZУПОJШПlе) "-е шаsу nO)ObOz8zych IDStytUCYI wAr6d cieonoych 1 przes'ld01Cb ое) po%]czkl "yo05.la rs. 226,1:>0; '111.6. 
~go 1.6dt da .. no j uz ltalo li~ to pewoi. chorycu dzieoi ШГllС1СЬ od СZЗ8U do czn· tluш6w, kl.6re do szpitali ",og61e O%oj'l :t&sta,,01ch nie_,Jo80.anych, poza.t,lo n. 
kiцm, i1 j.kko1.iek .-nia,to (о geogranczllie lau jak шuс1.у, а sta1e zoaczoie powieksza· шпiеj \Vi~coj nicuspra"iedli"iooe uprze· lот\\ {а. 109,98fo1.0З8, do omorzenil\ w i 
oa18iy niby do ocy .. ilizo"aof'j Europy j"cycll proceut og6111Y ~lIIiert.1ao§ci, )10' dze"ie. \V tutejszym оg610уш szpitalu "ycofania prz1padlo rl. 8611,171 kop. 70. 
oiezmiernie шu duio brakoje Ьу je oll' lwiooyby "zbudzi6 w оаз uczucie ' lutlzko· gw. Aleksaodrl1 1eczylo '8iO w roku же· Rat pot,czko"1Ch od dluinlk6. oaletalo 
.... 6 europejskioou. Najwjocej ,,·joy pod ~ci i pohudzi(: do czyou. Z"aimy, ое ро· szlym 1)'11;0 14--ro dzieci. SlIdzimy "szak· 6iO towarzy.t"u оg6tеш оа п. 4,1153,150, 
tlm "zl!l~dem lety n~ oby"atelnch oasze· шос jaka§ .. ty01 kieruuko z~illz80~ jest "е, "о dobrze OГZlldzooy tnoi, а d1a z czego wpl1ne1o rzeczy_i'cie п. 3,«З,ВОjj 
go grodo, obojvto~cu па potrzeby '~c6100' i z ioteres~ n. zdrowi" p.oblic.znego. Toi о/\juЬоZзz)'сЬ. bezplatoy 8~pita1 d~eciony kop. 41, zaleglo п§ ra. ] ,БО!l~348 k~p. 40 • 
• peleczoe. StrolUle6 dobroczy»oO§Cl sllczy szerz"ce 810 сЬогоЬу eJJ1deol1czne wAr6il zdobylby ЗОUlе wkr6tcc POZllda0'l о'" ро. Kar od rat za1egl,ch naJeza10 .10 n. 
ai~ о оа. 1eni,,0, " '''еооыы korycie, ta·

I
, d.ieci oajuboz"ycQ lJaraiajll IЩ lJiebezpie' l pularoo§~ i zwycieiyl przeslldy. Ut .. ier· 179,451 kop. 7 i рбt, z czego "plyn~? r.l. 

1II0 .. аП1 011' kablzym kroku г61оетl wzg1e' czeiistwo oasze "Iазп" dziecr, dzicci klns · dza пав \. tсш pr,ekooaoio glоз jedne. 90,435 kep. 54. Pozostalo do tci4gDlecla 
dашi "yznaoio .. ej i innoj natury. Naleiy zaIl101niejszycl., а zapobieieuie ерidешЦ I go z 1eknrzy lutejszycb, znaj:.cego miej. rs. 89,015 "ор. 5'- Za li.t1 u.ta.ne .1' 
(о prz,znnc, it 1udoo!6 iydo 8 ,ка O8jwiO' 1 tak straszuj'cb w skutkncll cbor6b t!zieoin. sCOWII 1udnoA(; obog'l i _ zy .. ych bar. IОВО"80е, o.leialo tiiO do zaplaeeoia п. 
eej па telll ро10 okazoje !oio)·aty .. ,. i do . • nyсЬ, staje si~ оiешо:iеЬоеш wоЬсс "асап· wllСЬ opisojl}oogo паш oedz<; lU"terya11l4 4,б5~34 kop. 90 i р6'; zaplacooo z ttgo 
"od.i c1.yoelll 6"ej p1e01icnnej 80lidaroo§ci k6w, % jnkiешi "a1czJ~ trzeba Jlпу rato· i fi%yczo" calej rzeszy chorycb dzieci, za· rs. 3,740,203 "ор. 21 i iЮl, po%o.talo ж_А 
i шilо§Сi bli~niego, 'ес? prawie "yl'lcznie ' "aoio dzieci klаз ubog;cb. Taki to Z(\\VBZ~ , bljnllycb cz~.to jedynie "skutek braku do znp1atl ". 815,331 kop. 69. UJgi .. 
" ."е; tici'le "yzol\oiowej sferze. Szla. : zachodzi Acis/y zwiчzеk lIIi~dzy оЬjа\vnщi I ulllicj~toe; рошосу, ~гoиK6" шаtогуаlоусЬ oplatnch p6lroczoycb upzie10ne zo~t'l/1: z 
chetoa idea ogoloo.ludzkiej, nie pytaj"cej .роlесzосшi, .ос k1~ski dotykajlLoo jedne ' lub ciemooty otocze1tin па looie wlasoycb powodu gradobicia 20 ·tu "Iakicieloio, z 
liO о pochudteoie potrzebuj .. cyc11 рошосу 1, "'8r.t"y ludno§ci mszcz" si~ па oboj~tnycb ' \'odzin. i'0 .. odu oieurodzaju 34, z ро"odо potara 
IIlantropii, prawie ze nie z~pu'cila .. mio~ l1a dol~ рiеГ"ЗZJсll iOllJcb \vnl·stwacb. 1 Dla dzieci tyc11, przysz!j'ch сzlооkб" 19, z powodu ротоси in.ent.rza 1, z ро· 
'cie nа.хеш 8_УСЬ 1<01'zeOl, " tnk 10d .. o 'Vio10krotuie odpowiedoie l\ygieuiczlle '"' ' sроlосzебst"а, о rntuoek и1п oich i przyj . .. odu Ьпrц 2, z ро.одо .,le1l'u .. 6<1 5, 
dOltrzegalnyob "узttjрujе па "idok pu· rcho"anie зi~, umiej~tna opieka ' i P011l0c l ,cie z ulg" ich rodzinoUl, пiергzеstапiешу "og6le 81 .. 18'oiciolom па IOO'~ n. 
bIiczn,. objtl\.ach. Tymczase01 "Iudoem 11ekarska uratowa6 sl\ IV stanie оа §щiегсi WOI8~ о I'ОШОС. 99,768 "ор. 43. Og61 dochod6_ etato.1eh 
bardzo f,uryczneJU loie§cle ub6st_o, n~· oawet to sla"e orgaoizlIIY dzieci. Dzieci К. l. "УОО511 " ciuu p6lrocza п. 118,961 kop. 
dza .Or6~ klas pracujqcycb "iecej piz ' to "Hzak to ргzузzli ouywate1e kraju, # 94. со z гешаоеоtеm .tano"ilo п. З6З,18!! 
gd~eko1.lek ud.rz.6 тоз; knidego i и0" az1i praco"oicy, strata. ich jest wio;c кор. 28, а ie "ydatki - 1008il, rs. 200,195 
рошina6 .iO о z"r6ceoie o .. agi па в.е log610q, nioLy1ko d1a icb rodzic6w. РГZ~ШУi!t, Uащfеl i КОШUllikuсуе. kop. 61, przet-o poz8Stnj8 jako nad.,ika 
zlo"rogie obja"1' .Je1eli jednak je.t оЬо. CZ)'z potrzebujelllY nootywowa6 da1ej ро, ~ п. 162,986 "ор. 67 i р61. St.an ku to
_illzkiem apoleczny'" kla. ш010усh dobro· trzebo ratlll.ku, рощосу dla oicb 1иЬ Z38t,,· stowarzyszenia. \У poniedzialek odbylo "a",.t .. a " dnio %amkoi\\cia rachdDk6 .. 

. cZ1nnoA6 .. zgl~de~11 dorosl,ch ~rзсоwоikбw, 0~wia6 .• io; oad ci~ikieon роlоiеni~ш, nad-tez· siIJ w \Vзгвz""tв оgбlпе %Bb~aoiB czlo»· ,,>:009il r9. 43,164,?43 "ор. ~ i р61, ~ k t6-
popadl,cb .kоtklеш prze"roto" loso"ych 81100~cI'l, z .. lазzсzа " chorobie, (усЬ рга\\'· "6 .. d)'rekcyi gl6 .. n"j, oraz komiteto wla· reJ to зumу " k&8le g16woeJ dyrekc'l 
lub cbor6b " o\}d z\!, о i\e': wi~cej bodzi~ ' dziwych ofiar ~ycio-..ych warook6\\'. 8 '1' ~cicieli list6w zазtawпусЬ to_arzystwa "се. "08j, znajdoje .io r8. 31,669,311 .. 
"iODY _sp61czucio bezsi\oe i8toty. oa"et <lzi1ОУ, ii P()wyzsze uwagi w zU/lelno~ci dytow.go ziemskiego pod рrzе"оdоiсt"еш ;vydzio1& spra"dzania ra. 7,288,468 
wo1czyc ,kutec%oie nie h~dqce .. stanie Dapra .. iedliwiaj(} z'Idaoie dla oich рошос:f br. Ostrowskiego. Z odczytaoego .pra"o. " dyrekc18ch vzczeg610,."cb r •. 
przeci"ko .иГО"1т 1I'aruoko1O bytu. 00 [i dla POOiZ8%ego projektu ' zY8ka6 . po .. inoy zdaoia rocz08go ~Kuryer codziennJ~ poda. "ор. 31 i " "arI .... wskim kan~n. Ь 
)'О" " pe~01cb z."la9zcll1 pe~yoдacb czasu szczero . "sp6tczooie ,,:szyst!ricl\ розiзdаj'l' jo nastoPu;lloe szczeg6ly: W ci'l~ оКсе. pan8t"a rB. ].265,914 kop. 19 1 р61. 
prtypatruJelllY 610 bezczYnDle zaloboe01u сусЬ §wlndomoU: оЬоWIIIZkЬw obywntelskicb 8и sprawozdnwczego, шаjlltеk tO"8rzy.t"" - Og6108 zebraule cl.look6_ ta.ВП1· 
pocbodo.i calych Izereg6" шаlусh (си' i kawalek зегса w piЬt'Зi'асh. Машу lи оа zwi~katyl si~ о гв. 162,986 "ор. 67, tak, 8t"a "z"jcmoego krcdrto odbtdtie ai<: ." 
mienek, ra-.. iегаj'lС1Сh droboe z .. loki praw· DJу~li zaloieoie " I:.odzi instytucyi, kt6rll 'о fundo8z b~dllCY og61Dl~ "lasooAoi, to . dоiп 20 шагса, gdlby ш па zebrani1l 111 • 
dzi"ICh ' шыусЬ m~czeuoik6". · Dzieci to posia<laj" ... szystkie wi~ksze ogoiska 1yci .. IVarzyst .. a, l~C?;oie z fuodoszeu, roz.r_o. Ina1azla si<; polo",a og6108j 1iab, ~loD' 
prz._a1~ie t6g0 kil~Udzie8i~ciotysioc~oe~0 . zagraoiC/l, а шiпооwiсiе szрitзlа dla dzieci. wуш doszodl suшу гз. 7,962,888 kop. 20 K6~, odb~~.ie. siO po"t6roe жеЬ~о.е -
tlomd CI\}:!ko ргаСОЗ4сеgо па utrzymaD10 WJl'"aoe z fataloycb dla zdrowia waruo· i рБI. 'V 8unoie tej шiе§оi siO {поdUI' dDl1l 11 k .. letD1L 
,.0J' i rodzioy, а bezbroonego pra"ie "6" w~r6d _Iasoycb ciemoycb i ubogicb rezerwowy гз. 7,140,109 "ор. 38, .lasnoA6 Handel. \У haodlu lDieds,narodo.ylВ 
"оЬес O8glych k1~k i cbo~6b. Сiошооtа. rodzin, slnue to istoty zyskalyby t8m ошiе· w пiеГUСЬОD10§сiьсh па роmiеszсzепiе се01 соио Iрад j Ь rdaiej, 

.I,bn'lr 'rodk6 .. do zacbownnll1 n.j]lrostszycb opiekO а njejed,ookrotoie i utracooe "I.dz towarzyst .. a rs. 735,151 55 i Ig61niej 
Ьrяk \v dus.. 1udno§~ жn§ шiаsl.a w i w rocholOo'ciach ( •. 87 26 taH. " 
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l'rzekl.d Wiktoryi ROsickiej. 

lDalпy r.ifl - patrz Нг.42). 

- Kepita10e to imi~ КОIlСОСУОВЖ - d1a 
oiego wszlltlto .i~ robi. А10 па honor! 
nie 84d.~, аЬ1 tegoC&f4ni сЫ6с%усу wierzy' 
Ii ...... jatte 8i~ oa.ywa ioh b6g? 

- л,.·Тum·Fоо - odparl Соп"а" 
- Wla§oie, oi8>oЦdze, аЬу _iегчli je8z, 

ц. w ."eg() Топ. СооУа. А1е spojrzyj со 
za orr~ioa1oy _idok! 

IILotni. oieka"y obraz przedlta"il siO 
OCZOlC podr6!oych. Na .. тут 8zczyoie 
g6r1 zoajdo"ala 8i~ g"i,t,oia, do kt6rej 
z r6ioych Itroo prowadzily symetryC?;uie 
pozakre61oDe dr6iki, ро kl.6rych roil1 liO 
obecoie r6ioobar_ne tlошу. 

- Dla caegotbyAw1 oie OIiali ./o:ly(; па· 
Izego u.zaoo.anio. Ay.tum.fuo10"i? - жа· 
prooo .. a.I Peooicoick. 

- 1 o .. sz.m; l\Iog0 po_iedzie6, :!еЬ,. 
РосЬо" zatrzymal I6dk~, 

- Dobrze, а jeieli chcesz go uj'l6, ро· 
"iedz, Z8 жашуА1810У przejf6 ua ich reH 
,io. - dodal Peooicuick. 

Na _ez_,oie соп_о,'а "арНао FII·cho" 
... ltnt! рпes firanlto ... е plukie, nie"in 
aie 'po,,,daj,c. оЫiси - Di. bylo jut па 

wyrazu, "', 
СОО .. 8У dostrzegl przed godzioll' i fraocuzi, - kobiety tez 

- Joss СЫо·сЫо topside ga10" - prze· - ОЬсе iш 84 " takiш tJUie 
m6wi! don Соо .. ау. Fu·chow 6pojrzaJ oi" oczuc. КоЪiеtа ca1uj,ca oiena .. istn, 

I przeoikliwie па i>enoicoickn. 80ЫО rywn1kv - а t8k bywa :t&z"ycuj
- Оп tak ... obodoie z szуdегstwеш шU· to szczyt cywilizacyi . Ale ot6i i сЬор

"i о "szystk iem, - odpowiedzi .. l lашаU/i сЬор. 
lIogie1szczyzO'l. - Nie, (о cbo"-сЬо,,, - гоzеgшial li~ 

- Со (ео plaskooo.y idyota шб .. i? - Соо"а)" - таз. ryby, dr6b, prosie i r1t. 
za .. olal Peooicuick, zil·yLo .. a01 parodyo"a. Ciel~cioy i skopo"ego mi~sa oie znaj, t1l' 
OiC01 angieJskiej 010"У PI'Zez chi6czyka. ~aj . 

- Fo·cbo" oba .. ia 6iV wpo§ci~ па8 do - А с6! teo drab та to do roboty? -
'wi"tyoi dlatego, 2е wyrnias~ 8i\\ жа"szе goiewnie za .. olal P enoicoick, patrz"c 011 
1ekko i Ьеж szacuoku о kwestyncb po"ai. rnrocz,cego со§ do СОО""1'а Fochow·s. 
оусЬ. Ма zupelo'l slus~ooU:. - M6 ... i, ze zaoadto jезte§ ziГJto.au1, 

- P owiodz шо, ie szaoojv Tom.foola, а oie wyg1"dasz па poboioego, boi 6iO рие· 
przynajmniej шаn, t8ki zamiar i nie b~d\\ (о wpo§ci6 ci\\ do 'wi'ltyoi, аЬу' poplocho 
szydzil. А gdy 10" uspokoia~ (е religijoe w tlomie oie sprawil. 
skropuly, рош6." о §niadaoiu. - Gdybym tJ1ko жпа! ich iargoo, mieli· 

- Daj оаш trocb\\ сьо".сьо", сЬор' Ьу si\\ z руажna! 
сЬор - z .. r6ci1 si\\ Ооо"ау do Fucho,,'a, - Zacbowaj 1epiej Ily сЬошос do '1&П 
kL6ry sklоniwзzу glowlI, оddаШ si\\ зжуЫ:о. gbai, а 1epiej jезzczе do Ang1ii Ьо tnLaj 

- Niech оаш wpierw poda skopo"io\\ - (о niеwрiешпiе иСЖ10А6. 
ode~wal si~ Peooicuick - а te cbow.chow, - Nie гоzumiеш ciebie Ооп"а}о!- 1t • 
ktбге jak domy§lnrn si\l, znacz'l ryby, шоzе :iesz 1Оi z kaidym , tych lotr6. ba.i6 - о 
p6tnicj przyuie§6. \у jakitt grleaoo'ci,-btd~ po~po" .. 1 j k 

- . Cbow·cbow· to oie ryby, - же §mis· шi ~iO pot!oba. 

-
ste§ przeciei misyouaпem, аЬ, irJ" 
to.a6 шiаlо, te lam kt06 kl ша I Ь [". 
nешо klaoia .iO во lIj а со do Pa-с:Ьо., 
ie ciebie oszukoJe, .ult zrajooj 1I.i 
ае:! daj\c шо troc mnl~ Lab р;е· 
Di~.)·, 

Pennicuick ni. odput &11; &10.'; РО8У' 
1.1, же 1 t"o 10 саш i pi о. Z· 

mi, boj,c liO _.zold arui rz ja а, 
umilczal. PeDuicaiclt "1П са' " lelkle .. • 
1]11 dla r 
_i~c:}.jak tn ьа ы1 • P.laie 
оЫ! gro.u Wdy, рп'; А 
kl.6re, jalr "iedzi.l, .. ~t иlilо 
а11 Ооо •• ,а. Nieoaniej 
.t .. a rui1 Ctю.аra 
"atoи obej6cia Р niс 
в,l to czlo"iek oboj~ 
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'ZPI1.'AL DLA DZIECI. 
' 1 1'nncy~ - u nas . za 

, przl!il8tawin w" i~cz· chorobom epidemicznym nym. I w opIacie rat, w ciull p6lrocsa 747 
ne I'ole do szerzenia si~ rozmaitych cbo.' Nie przeoczamy tu trudności w urzeczy' IlIaj'ltków zieDlskich, a to w lermŁnie pier. 

-U1O- rób zwlaszcza wśród dzieci, gdyż słabe ich wistnieniu projektu, na trocbv jednak dO- I w8zym 724 i w terminie drugim liS dóbr. 
organizmy z \Jatnry rzeczy wytn,"ć w brej woli i środków powinnyby siO zdobyć Sprzedano zaś w terminie pierwszy'" 19, 

Choćby .ołania nasze były glosem 11'0'1 ciężkich takich waruokacb bez szwauku zamożne sfery naszego bogatego missta. w terminie drugim 42, cz,li ralem 61 ma· 
l.jllcelIo na puuczy, nie pnestaniemy do· nie mogl). I Trzcuauy wtedy przezwyci~iy6 i pn:eszko· jlltków zi~mskich. TowarzYlt.o .. ia/o o· 
IlIagać oi~ różoych niezbędoych dIn naszego Jeżeli już pomoc din zdrowych, a oara. 1 dy innej natury, a minnowicie dobrem gółem nn rB. 119,718916 wiecz,telnołci. 
miaota inłtytucyj, w'ród kt6rycb oa pierw. żonych na ci~ikie warunki bytu, je~t .. sze· u"z'ldzeniHOI zakładu i sumiennośoi'l kie. ' które zllhypotekowane byl1 na 8,408 do· 

troplJne ur"dzcma. Dla kazdego zonJ'" llIa, to przynoJmOleJ te mnsy nnJnbozszych IDstytUCyl wśród ciemnych I przes'ldnycu oeJ pozyczkl wyooslla. n. 226,1:>0; hitów 
cego l.ódt dawno już ltalo li~ to pewni. chorycu dzieoi mrących od czasu do czn· tiumów, które do szpitali ",og6le czujll !Ulatawolch niew,lo80wan,ch, poz~ta/o na 
kil\Dl, iż jakkolwiek .-.iiasto to geograficzllie lau jak muchy, a stale znacznie powieksza· mniej wi~coj nieusprawiedliwione uprze· lum~ rs. 109,98l1.038, do umonenia. zaj i 
naleiy niby do ncywilizowaof'j Europy j"cych procent ogólny śmierteluości, po· dzenie. W tutejszym ogólnym szpitalu wycofania przypadlo TI. 8611,171 kop. 70. 
niezmiernie mu duło brakuje by je na' lwinoyby wzbudzić w nns uczucie ' ludzko· św. Aleksanora leczy/o 'sill w roku ze· Rat potyczkowych od dłUŻników naleWo 
nać europejskiem. Naj.locej ,dny pod ści i pobudzić do czynu. Zważmy, że po· sz/ym tyll;o 14--ro dzieci. Sądzimy wszak· 6iO towarzyl~wu ogólem na n. 4,1153,150, 
tym '''I!I~dem leży n:l oby.atelach nasze· moc jakaś w tym kierunku z~illz8ną jest że, żo dobrze uTZllozony tnni, a dIn z czego wpłynelo rzeczy"ilcie n. 3,44S,BOll 
go grodo, oboi~tn~cu na potrzeby ' ~1l6Ino. i z interes~no zdrowi" public.znego. Toi najuboższ)'cb. bezpłatny 8~pilal d~ecinny kop. 41, zaleg/o zaś n. 1,ÓO!l~348 k~p. 40 • 
• poleczne. StrulOle6 dobroc.y nnoścI sIlczy szerz"ce 8'e choroby epidemIczne wśróil zdouylby sou.e wkrótce pozlldnnll ow .. po' Kar nd rat zaległych nalezalo .10 rB. 

aię u naa leni.o, w zweżonem korycie, ta· I' dxieci naj uboższych uaraiajll na niebezpie'l pularność i zwycieiyl przeslldy. Utwier· 179,451 kop. 7 i pór, z czego WpIYD~,? r.l. 
lIIowany nil' każdzym kroku różneml "zgl~. czeństwo nasze wlasne dziecr, dzieci klns ' dzn uas wtem pr,ekonaniu głos jedne. 90,435 kep. 54. Pozostalo do łciUDlecla 
daOli "yznaniowej i innej natury. Najeży zam01niejszych, a zapobieżeuie epidemii I go z leknrzy tutejszych, znaj:lcego miej. rs. 89,015 kop. 54. Za li.ty u.ta.oe w1' 
to przyznnć, it ludnoś6 żydo 8,ka onjwie' l tak strasznych w skutkach chorób dziecin. sCOWII Indność nbogll i w żywych bar. losowane, n_leża/o liiO do zaplaceDia n. 
łl4Ij na tem polu okaznje Inicyatywy i do . • nych, staje si~ nieUlożebnelll wobec warun· wach opisującogo nam nedze lUateryalOJl 4,55~34 kop. 90 i p61j zapłacono z ttgo 
wodzi czyoem swej plemiennej solidnrności k6w, z jakiem i walczJ6 trzeba przy rato· i fizyczolI całej rzeszy chorycb dzieci, za· rs. 3,740,203 kop. 21 i pól, pozostalo za' 
i lUi/ości b\i~niego, Jecz prawie wyłllcznie ' waniu dzieci klns ubogich. Taki to Z(\WBZ~ , ~ijullycb cz~.to jedynie wskutek brnkll do z.płaty n. 815,331 kop. 69. Ulgi w 
w IW ej ściśle wyzMniowej sferze. Sz1n. : zachodzi ścisły związek między objawnmi! ullliej~tnej pomocy, środk6w materyalnych opiatach p6lrocznycb upzielooe zo~t"lly: z 
chetDa idea ogóluo.ludzkiej, nie pytaj"cej .połecznemi, że kl~ski dotykajlLoo jedne ' Iub ciemnoty otoczellia na lonie wlasnlch powodu gradobicia 20 ·tu włatcicie/oia, z 
.iO o pochodzenie potrzebuj .. cych pomocy ', ... ar, t"y ludności mszczlI si~ na oboj~toych' rodzin. powodu nieurodzaju 34, z powodu potaru 
filantropii, prawie że nie z~puści1a w mie~ na dol~ pier"szych ionych wnrstwacb.' Dla dzieci tych, przyszłych członków 19, z powodu pomoru iowentarza 1, z po· 
łeie naazem a.,ch konenl, w tnk ledwo Wielokrotnie odpowiednie hygieuiczne za·' spolaczeń.twu, o rntunek ola nich i przyj. wodu burzy 2, z powodu wylewu ,.ód 5, 
cloatnegaloych wysUjpuje Da widok pu·fcbowanie si~, umiejętna opieka ' i pomoc i ście z ulgą ich rod,inoUJ, nie przestaniemy w og61e 81 właścicielom na IUUl~ TI. 

bliczny objawach. Tymczasem "ludnem I lekarska urnto"a6 Sl\ \V sIanie od śmierci wolać o pomoc. 99,768 kop. 43. Ogól dochodów etatowych 
bardzo faurycznelD mieście ubóstwo, n~· nawet te słabe organizmy dzieci. Dzieci K. l. wJoosił w ciuu półrocza n. 118,961 kop. 
dza .4r6~ klas pracujqcych wiecej (liż Ite wsznk to przyszli ouywatele kraju, # 94. co z remaneutem atanowiło n. S63,18lł 
gd~ekol'l'lek uderzać musi kIlidego i uo. 1 szli prncownicy, strata. icb jest wio;c kop. 28, a że wydatki wynolil, rs. 200,195 
pomin .. ć siO o zwr6cenie uwagi ua swe logólu,!, nieLylko dla ich rodziców. Przęmyi!t, UalllTel i Komunikacye. kop. 61, przet-o pO%8staje jako nad.,ika 
zło.rogie objawy. .Jeieli jednak jeat oba. Czyż potrzebujemy OIotywowa6 dalej po· -ł-- n. 162,986 kop. 67 i pól. StaD ku to
.. ill,kiem społecznym klas możnycb dobro· trzeb~ ratunku, pomocy dla nicb lub zasta· stowarzyszenia. W poniedziałek odbyło warzyatwa w dniu "amkni~cia rachanków 

. czyonoA6 względe~1I dorosłych ~racowników, n~wiać .• io; nad cillżkiem polożeni~m, nad-tez· sil} w Warszawte ogólne zeb~aniB czlon· ,,>:oosił TS. 43,164,?43 kop. ~ i p61, ~ któ
popadłych skutkiem przewrotow losowych IlInośc'II, zwłaszcza w chorobie, tych praw. ków dyrekcyi główn ej , oraz komitetu ,.la· rej to sumy w kas.e gló"neJ dyrekcl1 
lub chorób w nęd.~, o ileż wi~cej budzić ' d"iwych ofiar ~ycio-wych warunk611'. S'I' ścicieli list6w zastawnycb towarzystwa kre. wnej, znajduje aill rl. 31,669,.Hl .. 
• iony wsp6łczucia bezsilne istoty. nawet dzimy, iż pll"yższe uwagi w zupełności dytowfgo ziemskiego pod przewodnictwem ;vydzial& sprawdzaoia ra. 7,288.468 
wolczyć skutecznie nie h~dlłce w stanie usprawiedliwiajll ż/jdanie dla nich pomoc:f br. Ostrowskiego. Z odczytanego sprawo. w dyrekcyach vzczególo""cb rI. 

przeciwko luro.,m wnrunkom bytu. 00 li dla poniź8zego projektu ' zy8kać . powinny zdania rocznego .Kuryer codzienny" poda. kol'. 31 i w wara ... "akim kan~n. b 
I'ok w pe~roycb z.właSZCla pe~yodacb czasu szczero. współczucie ,,:szyst!dch posiadajll' je nast~pujllce szczególy: W cill~ okre. państwa rs. 1.265,914 kop. 19 I pÓł. 
pnypatruJe.uy SIO bezczynDle żałobnemu cych ŚWiadomość obowlllzkll" obywatelskich su sprawozdnwczpgo, majlltek towarzystw" - Ogólne zebra ule cdonków tawlny' 
poehodowi calych Izeregów małych tru· i kawalek serca w pibt'lli'ach. hlamy lu OB zwi~kazył się o rs. 162,986 kop. 67, tak, stwa wzajemnego krcdrtu odbtdtie lit: .w 
mionek, ra-wierajqcych drobne zwloki praw· myśli zalożenie .. Łodzi instytucyi, którll że fundasz b~dllcy ogólnIl własności.. to. dniu 20 marca, gdlby zaś na zebraniu nI • 
dziwych ' małych m~czenników. · Dzieci to posiadajll wszystkie wi~ksze ogniska życi .. \Varzystwa, łllC1ónie z funduszem rezerwo. znalazła si~ polow. ogólnej liab, ~łon. 
prze".ŻI~ie tego kil~udzie.i~ciotysi~cwe~o . zagraniCll, a minnowicie szpitala dla dzieci. wym doszedł sumy TS. 7,962,888 kop. 20 k6~, odbę~zie. sie po.tóroe ub"nle w 
tluma c.ężko pracuJ .. cego na utrzymaDle Wyrwane z fatalnych dla zdrowia warun· i pól. W sumie tej Ulieści si~ fondusz dnIU 11 kWlelDlL 
.WOJ8 i rodzioy, n bezbronnego prawie k6w wśród wlasnych ciemnycb i ubogicb rezerwowy rs. 7,140,109 kop. 38, własność Handel. W haodlu lDieds,narodowYIll 
wobec nagłych kl~k i cbo~ób. Ciewoota. rodzin, s/nue to istoly zyskałyby tam umie· w nierucboOlościbch na pomieszczenie ceo, cukro spad j b rdliej, 

·t ,bn.lr 'rodkó,. do zachownnla n'iprosŁszych opieko a oiejed,Dokrotnie i utracooe władz towarzystw. n. 735,151 55 i Ig610iej 
brak w dusz. ludność znś miasta w i w rochomo'ciach fi. 87 26 taH. w 

W ZASTEPSTWIE, 
• 

Ul 

POWIEŚĆ. 
l'rzekład Wiktoryi ROsiekiej. 

lDalny tifl - patrz Nr. 42). 

- Kepitalne to imiO Konfucyusz - dla 
oiego wazyltko .iO robi. Ale na honor! 
oie .,dIO, aby tegoczdoi cbiClczycy wierzy' 
li ..... jatże 8iO nazywa ich bóg? 

- Ay·Tum·Foo - odparł Con.al. 
- Włdnie, ni"' .... dze, aby wieuyli jesz· 

cz. w •• ego Toni foofa. Ale spojrzyj co 
za or1,ina1oy widok! 

lItotni. ciekawy obraz przedltawil aie 
Oczom podrótoych. Na .. mym szczycie 
gÓrl zoajdo.ala 8ię g.i"t,nia, do kt6rej 
z rÓżnych stron prowadzily .ymetrYC1óuie 
pozakrełlone dr6iki, po których roiły siO 
obecnie rÓioobar.oe tłumy. 

- Dla caegotbyśwy nie miali 1I0żl(; na· 
lZego uazanowanio. Ay.tum.fuolowi? - za· 
pronowa.! Penoicuick. 

- I owszaWj IIIogO powiedzieć, żeby 
Puchow zatrzymał lódk~, 

- Dobrze, a jeżeli cbcesz go uj/jć, po· 
.iedz, ze zamyAI8Ioy przejfć ua ich reli 
lio. - dodal Pennicuick. 

Na .ez.anie Conwoy'. kapitan FII·cho. 
wlltot! pnes firanko .we plukie, niewin 
aie lpoliłdaj,c. obliCH - ui. było juto. 

wyrazu, w, 
Con .. ay dostrzegł przed godzinIl' i francuzi, - kobiety teź 

- Joss Ohin·chin topside galo w - prze· - Obce im 811 w takim tJUie 
mówił doń Couway. Fu·chow spojrzał ni" uczue. Kobieta caluj,ca nienawisto, 

l przenikliwie na Pennicnicka. sobio rywnlkv - a tak bywa !Ulzwycuj
- 00 tak awobodnie z szyderstwem m';. to szczyt cywilizacyi . Ale otóż i chop

wi o w.zystkiem, - odpowiedzilłł lamaną chop. 
Ilngielszczyzn/j. - Nie, to chow-chuW, - roześmiał li~ 

- Co ten płaskonoay idyota mówi? - Conway, - masz ryhy, dr6b, prosie i ryt. 
zawołał Pennicuick, zirylowany parodyowa. Oiel~ciny i skopowego mi~sa nie znaj, tu· 
niem angielskiej mowy przez chiClczyka. ~aj. 

- FIl·cbow obawia siV wpuścić na8 do - A cót ten drab m. tu do roboty? -
świ"tyni dlatego, że wyraiau sili zawsze golewoie zawolal Peooicuick, pattzllC 011 

lekko i bez szacunku o kwestyach powai. ruroczllcego coś do Coowlly'. Fucho,,·s. 
nycb. Ma zupeln'l słusznoŚĆ. - Mówi, że zaoadto jesteś zirytowauy, 

- Powiedz mu, ie smnujll Tom.foola, a nie wygl,dasz Da. pobożnego, boi siO pru· 
przynajmniej mam taki zamiar i nie b~d~ to wpuścić cill do ś"i'ltyoi, abyś popłochu 
szydził. A gdy jnż uspokoiaz te religijne w Uomie nie sprawił. 
skrupuly, pomów O śniadnniu. - Gdybym tylko znal ich iargon, mieli· 

- Daj osm trocb~ chow.chow, chop· by sili z pyszna! 
cbop - zwróci! si~ Conway do Fuchow'a, - Zacbowaj lepiej dy chumor do 'un 
klóry skłoniwszy glowlI, oddaIil siO szybKO. gbai, a lepiej jeszcze do Anglii bo tulllj 

- Niech nam wpierw poda skopowin~ - to oiewpieC%oie UCZyUAĆ. 
odezwał si~ Peunicuick - Il te chow.chow, - Nie rozumiem ciebie Coowa}u!- k • 
które jak domyślam si~, ZoBCZ/j ryby, może żesz mi z każdym z tych lolrów bawić -O 
pótniej przyuieś6. \Y jakieś gneano'ci,-btd~ postępow .. ł j k 

- .Obow·cbow· to nie ryby, - ze śmis· mi ~iO podoba. 

-
sW przecież misyouanem, ab, irr 
to.a6 miało, te tam ktoł kt lila I b i,,· 
nemu klania aio Bo Oj • co do Pu-c:bow, 
ie ciebie oszukUJe, .lUt ~rujnuj 11 li 
ciei daj"c mu troc mn.i~ lab pi •. 
ni~zy, 

Pennicuick nie odparł ui alo .... j po-y. 
11ł, ie ł two to cu.che i pi Dl z· 

mi, boj,c .iO WI.ald arui ta ja .. 
umilcul. Penoicuiclt wyn cał wlelkle .. • 

Dl' dla r 
wi~c:}.jak tn ba bl • P.laie 
obli grosa Wdy, praYi u 
które, jalc .ied&ill, .. ~t lGdllilo 
&1y CoDwa,a. Niemniej 
at ... ruU Con'l'aya 
watoU obej6cia P nie 
Był to człowiek oboj~ 
pi nia niluych il t I 
ktoś cz Ć ID ł i j. 
110 nle .. oi bIlo, 
ło .. anie .. &Decui 
al czyoil to d 
oiaJ P 
o maj kl6n &&r:1&a ąlo 

a od kl ~ 
e cbem zawolal Conway, - a tylko .poiy. - Niekonieczni • 

wieniej" a "cbop.chop· znnczy .pr~dko.· - lJlaczpgo? DIPod 
My tymczasem moiemy dojechać do ś.i,.1 - 130 sal\> czujen, że pop lIil.U lu I 

• 
l&II.tatal 

tyni i wyllLdown6. stwo. S"i Łowiec jak ty, i by Die U_lal 
- Spojrzyj jak komicznie witaj" 8i~ d tolerować śmienn . drogichl .Ie b,Iby_ 

ludzie! - zawolal Pennicuick, wsknzujllc r,0jecb ł z tob, gdybym wi&dIial, że U 
kilku m~żczyzn stojllcycb na brzegu. N a _d lupstwo r zpoc&yuać a. • 
zoak powitanin, ściskali wlasne Iwe dlooie, tur~. 
kladli p'aloo jednej r~ki na. pieści drugiej! - Nie chciałem ci robić pnyu 
podnollli je razem do piersi I W5tl'Ulsah - Tak, .. la ich ue pi J~, UI.I:'& 
kilkakroLoie. n na .. ieHna Diepn,.~mD w drocl 

- Dla nas to imieuoie wygl,d - od. - Bo lIieoawicho Id,Dtynau cb 
parł Conway - ale to lepsze doprawdy od ItÓW. 

I ~J 



• 

• • 

DZIINl'ПК WDZКl, "- -- _ .. 

llatYltyczne nie nsprawied1iwiaj, tej zniiki. potrzeb wy"ozowc6w i otwioraj" tQ liniQ 
• d,t 2,II~'1 q &I1acl0i. шпiеjszо nii przod dla .yzY8ki.aoi jej przoz сudzоziошсОw. 
to.rem. Nacfsk па сепу wl.ieraj'l gl6woie JedaoczeAoio z Ho~ dobrowola, ,,),rusz,. 
.18I"ie Iptzeda:!e znitko.c6", .0Ьес 8ро' оа wlcb6d .tatki koponbaaki., ha_bur.kie 
d.ia •• a .. o po.i~",z8lli. upra.y Ьогзk6 .. ornz ionc "gr.niczoo i "ре"ооАт. .сже. 
" k.mpaoii przYlzlej. §oiej (.m ".ia,. i sLam~d po"r6cl}, oii 

- DI. ulаtwiепiа kookureoqi .~I!1o,,; paro"C8 dobro.oloej 80ty.' 

lа! 10. 'V ogrodach tycb zamy§lej,. ooi 
rozrocz,c bodowle jed.abnik6". R6.00· 
czWiie &awerzaj" oni u10iyc tз .. ki llra 
fabryk tkanin jed"aboJCh. 

-
LРН!IОZlШШ Т1880'&, 

dопiесl<iешu z zagraoiczoym па ryoku 010- - Rщd pruaki przedsta.iI sejmowi pro-
8kiе •• kiIП, miоi8tегуuш sknrba zawilpalo' ,10 ustaw)" о re~ulacyi \Visly i Noga- G.1da р., ....... ъ,. Spr."",td""i. t,co<!_io". 
kOnl8poodsocYt z mioi,terYUlD kошuоik.· Do regulncyi teJ Zllшiеrzа rZ'ld pruski (do doi. 18 I,IЧ.). К'Т'У robI. i p.pi_r6 .. то· 

2,8<.0 belJ przewatEl}e ehznielu Щ&9"'КО i wir • 
tembenkiqo " eeDt. з6 - 4 '". Cf~ilEie g.tlln. 
ki Р1еrWlzоrчdО8 ОМ majt wc-Ie &ЮРltо. Tarr 
.'РОЮЫОUI jt'., 8'.00, podа, .t.aje ait c:oraL l.Jar· 
dZlej naar'Q • с:еО1 .padaj, powou. 

Кronjka L6dzka. 
cyl, сс> do pod"y:lszeoia oplnty 10 przew6z przY8111pic 80"rgiczoie i nie szczedzic .cale aki.b "' 1I1.ld.i. berlii>aki_j "I.gly .ilD_j .oit .... 
wQg1a zagruoiczoego kolejl! ",jkol.je •• q. uakJadu. Р1ап rC!j!nlllcyi Zllkге'Ш rZl\d оа \Jgodoio .~i •• IJm .0'- ...... b •• ki .... y p.t.... (-) Sprawy Ipadkaw.. l.6dzki wydzia1 

D d · h d1 Ь . 1 bura., .. ,trчm,118рr .. dai tr.t .. graol.soycb, О· by.potec,o,!. poda.J·o do .iadomo'ci, "о па 
- о", .ре JСУJПО - ао owo· z ozo"y ",ie "" 8ka1e, gdyz, jnk okazuje 8ie "С bawi'j,o ,i, d8ltzei .oiiki. Ni."Jooy obec,i. d 6 О 

ot .. iera w Ostro"cu, gob. гаdОПl8ki еj, Chwa- Wlроmоiзпеj:0 p"ojektu до usta.y, rz"d "1,,6. ,,; • ...оа' роЮl .. у",,,; kor ...... Ioly. klOTJ zle 2 SIОГРПlа r. Ь .• )'IDaozooo tегшill 
Jislaw Корее. Dош teo znjшоwn(; si~ Ье- znшiегz.: 1) ргиЫ6 oowe koryto d1a Wi. cb .. ial aio i apodal pod wply._", oajliej ... go оа · preklozyjoy d1a uregolo.aoia spra" врад. 
dzie lrupllel1l zboill, роАгеdоiсtwеш (> rz1 1 . d . '.' l ' .. Р' 1 "е! •• po! ... bowani.. Zoitk, рrч.рi .... 1 ро"";! kowych: s у prze;: ,оn .. у g nll.~le па 1011 ID аие do Rot-; ,,,а .... ; е" ве; pap •• r6w T •• ki.b арт .. · 1 Р А ,-' н k i 
"о nl'e l' sprzedoz'1 elkl'c) CI kt6 d В 1t k' t d '. Ь) • t ' " . о п...,ОIl1I ао е, ZUlar"/II w р wsz 1 1'го u w оп u у ,ет, " . zlez ро о < owa~ w 0111 d ... ,oycb р .... kapitaliat6w ni.mieokich .. Но- 1884 k l . J 

roloycl" UasiOIl, onrz~dzi i maszyo гоШi· lUi.jscu L3Ш1 i groble portow. (diguвз), а) Boi.eb wi,kllycb oi;; by ... lo do tej роту. D.i6 . ro u .. n§clcielo oi.rucbolUoAci p011 
ezycll, oraz sp.dycy~ towar6w оа ko10i. poll}cZJc to 110 •• koryto z gduosi<iem Г8 ' оаЬу,.апо ".k,l. loody.,ki. оа dOlta .. o ро 119. N. 630 w ~odzi . 

_. Z powodu znsp Aoieinyc1, w polu- шi.пiет \Visly, 3) (>ob udown6 tашу przl Сеnа p6limp.ry.l"w nowJcb dosi,gla oi_byw.l'i 2. Ро ~ordku Fe1don, zmartym" г. 
д · . R' 1 k 'k' . "1'ОЬ""О; О Т. &8 kop .• i ро I8j ceni. "'0;;08 Ьр 1819 w Zglerzu ".polwlakicie1u oioruchu. DloweJ 08У' roc, отОDl aCYJoy POCI,,· gda6skiem гашiеоiu \V i81y i cofoqc tomy 10 n,Ьу"а. tylko "a.I."y".J n.aI. HoAei; .. Ео. 
g6w to .. arowych оа kol_j"cb, n lI1ianowi. оа 1_ ... "ybrzei .. \Visly n:! do bodki 8tгnZпi репу .. 100 pl~oono 181'/,. N, targu Fapi_r ... ро- motci pod N. 106 w Z:gierzu ргч оliсу 
ci. оа liniacli aonieckloj, elrateriuienskiej, CZ6j w Gвшlitz. 4) Spro"ndzi6 e1bI'lski6 b.h"'nf~h ol,.,tyly .. , '.0>0%0" kuray ". :,,""yat. Zielooej i Ogrodo_ej. 
lrurs/<0-chnrl<oakwo-nzo"8kiej. cbarko.,sko- rn ni~ \Visl z 10 1 • i do 00 '6 О prze k,eb d ... loeh 8pek.locYJnycb ао o"g' p •• r .. aq 3. Ро \Vilhеlшiо \Veodo, zшагlу", w 
." ,. L'" f ". . . d ' 1 у.' Р y,:, •• ~, . ".g . - pobudko d.ly re, li18010 oi.ure~oLa"oorob Р"У r, 1874 r .• 0 .8i Rokicie, wl.'-I·ol·olu pll1' 01 0Ia)8.e.leJ 1 astows ,е), zawleszooy ша kopu ро рГll"е) stГОПlе 1 tlo w,olkl cb Zlla" likwidac)"i .tr .. "io ... j .. bo .. i~a. .m.rl_i" ь,.. "" 

29 grudola 8t. sl., oie jest dottld рм:уwг6- lIla1borskirh, 5) zbudowac DtI gОГПУIll No. kiera p."'rsborakiogo. Papiery .""kulaoIJ.8 .11 ео ро(1 N. 320 ". рп1 оНсу Konatantl
едО)". I!еzро§геiJоiеш d1n паз nnst~pstwem ~ncio \vie1kll grobI~ dltl ochrony ос! 10dow. maj, ~ra. ":" .. 18 popyta. W p .... ko .•• niu, t. no .... kiej w l.odzi. 
tego jest bralr dowozu 8011 dooieekiej, w Р 1 l' (6 t' l ' 't k.", ,." ., J ... e .. _tooupko"o "1"0k •• , Ь,от,о Na dzio6 22 sierpnia '. Ь •• Y7.oaczooJ 

6 > • К о о"а ~~SZ. " -) r_g.u аср "Y1I051 ша rowoi.t '" u"ag, .toau.n~i па gieldacb .alтani. zostal tеrшill prek1u%JJ'DY dl. uregulo-.. -"! г" g.6wП1С znopntruje si~ r61estwo Ро)· до 10 mlllOouw шагеk I tQ polow9 pokry6 .. пусЬ. _pek.lacya oi. mJili о оре .. еуа." ... ,t. " 
k• ," \V' 1" 6 f d 6 ' h D k CI d . Di. spra" 8padkowych: 8 le. .у nr;;zn"le zаразу 80 1 в" )esz- тn ра st"o z оо оз. " , •• "snyc. ru· ?WJ'1 Io!" Ь ... i.j, . •• оа. popa,..i •. kap.t,I .. !o .. 

czo .prawd7.e до§С ЖП8с%ое, 1ес: па рго· g:} I'olo,,\} ГZIl,1 zaoniorz .. pokryc же skladek "'. то"" I!c.yi:. Рар._ту p.,,,!t~w.!' bypo~ .. n. J •. Ро RozJoio Beile~,. z_rloj " r.1851 
wincyi ., oiekl6rvch mieJ'lCOwo§cinch brn1c k l' . Ь ." .. l' l ' J' l' .. _ tr.ymaJ~ "О тоспо, ,,,,,.egolD18J и. od ktOrусь "ZglerzO, wap61.taklcle1ce lIierocllOl\lO· 

о( о о I~ZO)C. \1'ja.:)CICI~ 1 ro J. .eze I zwazy l)rOCenty plat06" w t.locie. Kor., б'Jо pot"CI8k. § ' d NN 3 . а 
jej dajo sie obecnio tnk да1есе odczuwa6, "')" 'о \V151a pr".lo corocznle wyrzqdzn kon.olidow""1ob podniooly _i, 1'/, _ t'/'. koray СI ро • 5 1 6. Zgie",u. . 
i1. l.r6cooo siO о kupno до "nr6za.skic11 oi. krociowe а1в шiliоооwо straty, l1ie 010- r.ut .Iotyeb о '/, - '/,а/ .. ЕО!,} 4'1,' i 6'/а Hat.," 2) J6,.fi~ ~Ш, . z.щагlуПl ". ~odzl W r. 
ПlаgаZJоОw.01пусh. \V tych dnincb wyslnno "о.. w'ltpi6, ii ro1ni cy, znшiеszkРН oad u.tawoycb t." ... y.l"a w"J"muego krodytu .... п.· 1886. "la'clclelu DlerucbolUoj~1 pod NN. 
о. are 1Jagon6" <10 СhеlПlа i iопусЬ 81n· \Visln z ochotn. pooiosft in.dnn" од uicb 'О'8110 " 1'/,'/,. а .po ... lal_ .pap,.rr .teco d, .. la •• 8176 с. d. г.; 817 Ь. х., 81·7 1; 817 ". 1 

'е,. '! ....... wYJ,tk1em .',. pozJCZ't1, kшrа .traCll. I{,O/f' byly w lJodzi ' 
cyj оа НоН "о1е; оndwШа6skiеj. 06aг~. SUIQ~, JnkB b~dzle оа teo cel рО· nabywan_ ob,tui. ро kure .. h PT .... otygodoi.· 1 3 Р· J 1" М" 11 . . 

Kredyt. Przedstawiciele nkcyjnych Ьnп. trzeb0'l, rozloiy rZl\tl 1111 wszystkicll oko- "lcb. I'ai)" .•• ki premi?we •. p" Iiс.пусЬ wab.. . о u 1.'. u er, z'."arl~J • ~odz~ 
k6" ziemskic1, czynil} staraniB о dozwo1e· Jiczoycb шiе5zknпс6w kt6,·1.Y сж~§С 118 oioh п,ооЬ ••• ~one.)"lr tyd .. en '''J.k, 1 т.; plaeooo и w 1882 WI8§c\cle1ce CZO!CI ОlеruсllOщовСI 
oie b"nkoDl udziel.nlo poiyczek па до"о1· . d . Ь d ' S'I l' l' <r. ·.ko ОЩI8JQ р._" ..... 26i'/,. а .а droB' 247'/.. род N 951 А. " f.odzi. przyp .• nJ'Ic'l. ~ '1 то е 1 "о e.~ J" Gi<td4 londy'u!ta. ~prawo.dan •• trgod .. io .. o (ао Z' t . 1 
11. tefminy, z nПlог~уzасу'l udpowiadllj'lcq dodatok до podnLku. <1oia 18 lukgo. Na giold.i. сi,цl_ j ........ i. roо- . аlO. ere80wau~ ". (ус 1 spra".c~ оЬО· 
daOOlliU terminowi, z tem jedYllie ograoi- Tramwaje. .Knryer warsznw.ki" dowin- ~ ... "?,,.Z16. ol'j ... 6" ,,:i~k8 .. j d.ialal~o4.i; . w WIII"801 8/1 zgl081C ~'~ "do.odaml pгa~ 
сzеоiеш, аЬу • ustawach baok6w byly dllje 8iQ :ie townrzystwo be)gijskic zrzek10 tуgodщ " о Ь .еg~,ПI praw •• W:" :,,""J.tk,eb d.,.· 8padko"ycll, • "Iж~) ожоасжооусЬ terml
orzcczooo terminy шiuilllа1пеi i шnksу- SiA pneprown<lzeoia Hnii tramwaJ'6w do l.ch. p •• ow.ala ClSU. gl~bo.a 01< k •• drkoLw,.~. а.· ПRсЬ, w Ьщгzо .ydzlalu bypoteczllego " 

J " • J,Un1l8 '1", ze w taklch warookaoh kursl О1С oka· l.odzi 
tna)nej. . сшопtаrzа brudnowsklego, wobec czego та· Eywal)' staoowcr.:f>j ,kloDDO§ci w z&duym kieronku. • 

- DвРllгtaшеnt g6rniczy otrzymal ki1- gi~Jtrllt h~dzie 1116g1 роwiеl'1.уб budowe Н· Sp,k.l,cya •• c~ow~jo _i; ci9gI. b:oruio. ~ kapilal (-) Teryll. Z д. 13·ут Ь. 01. 03 prze-
ka podan, t.c<lIcJcb si~ urzlldzeoia przy oii przeds:obiercy l>rywatoemu. wkladn .. y ?dd'J.", b,rd".J . рr ... dз.~I>lоra.twоп, ,,6. w8ze1kich to.aro. z "оl . 1 ". h 

J 1 k .. .1' nowJm, k'orycb ~tlZln Job w1lceJ poJI.Wla '1' "В " 81 ро еа ~C . 
uickt6rycb "opn1oiach "еи а kn8 poiycz о · Wy~awy. W .obot~ ou.bylo 51\} р.ос! pг~e. kaidym tygodnio, oi. i.to.ej,eym j.i popierom p~zez r~e.Ac do stacYJ kolel tere8polsKleJ, 
"'-СЬ dla robotnik6w оа wypadek icb е1to· .,оdПlсtwеш Т. Kow:l1Skl"go drugle poSle- .pok.laoyj"ym i ionym. podL"g'j,oym ....... ui •. wlede6skleJ, bydgoskloj fabrYClnO _ 16dt. 
robJ. dzenie w sprawie projektowallej wystawy _p"d.ieW80ym ... b~oiom . . Ko._ol. b~ly .. ~i.d.b •. kiej, ОГll1. • kierunku odwrotuym о,tзпо , 

_ ,KraJ·· dooosi, _е "е wzg1~du оа iоwепtaгzа • 'Varsza"ie. l'ostnnowiooo о. • powoda •• m"noo.J koowarsJ!; kap.laUi .... iooe zostaty tnryfy Ьежро§гед . d-.. ) . I c>ddtL\yall plsrwlzen,two tak аато pewoym а _у- f _ . 018 ро па 
C208te opory z po"odu ozonczaoi" ГОZШ8i. оЬщz!6 .op.at~ "'. ро.,,~опkUГ80WУШ d"a е i.j pr",,_otuj,c)m iodyj.~im potyo.kom .t_rlio. '''!' . tзгу kOllluOlkacYI polesko - war,zn,,
(усЬ сео 08 roino p8piery pa{,stwo"e, шnсhlD 1 пагzеd1.l rolDlczych do 15 "ор. go .. ym, kt6rycb kur_y podoio.lr _i~ .kulkio", t'go 8k"J. Taryfy Па przo.oz dr"ewa budul. 
znajduj,ce siO • posiadaniu kaotor6. Ьап. od wystnwc6. znшзwiаjqсусh wi~cej пi:! о '/, ;- 10/ • • 'V~moooi~)" .i~ t.ki~ "от_у papi.ro-" cowego, p"Ko1 i "ооор; poz08tnty b.z 
kier8kich. mini8teryum fiouos6w 011\ pl,zed- 300 lokc.i шiеjsсn i do 20 kop. ос! zаша- koloolOloJeb. ~.graDl •• o, pap •• rJ pan_t .. o .. o zminn1. 

. d . d . dk' 1 . . . . k :d trzyma1r 11' wogole hаrdю тОСDО, pod wpl)'wem 
lIiO"·%II\C о pO.le Dle §го 1 w се u U8ta· ".'n~lIcycb .1I01eJ"1.,. przestrze6, _а n. у 10· pogodoi'j .. ,oh widok6 .. politJCSOYcb. (-) Z przemyslu. Petor.bur8ki kor08. 
Do"ieoia oorma10cgo porz'ldku i usuoitcia к,ес kwadl·ato"y. Od okazo,y sprzedaoycb Weloю. L о. d r п, 17 I."'go. Obroty wolo, pondoot 810.а' oma.ia· с е' 'в" l 
praktykuj"cycll 8ie teraz oadui)'c. 'V НСЖ· оа "',-8ta.io ucbwa1000 рсЫегас 3% Па 8ngiel_k, .malalJ· ni~co, ,dajo _i, bowi_m, t. "а· .в i akc~zo"e, 'pi8Ze J':ni d~ fnпоСт~: 
Ые tycb Arodkow ша Ьус lIIi~dzy iooel1li rzeez wystaw,! O.lnteczny tегшiп д" oad- bywcy .. о -, w .tao'_ aplae.6 соо t,daoJob. • р. . k" . ~ .Q .у . 

. '. .. wlascioiele prowioc1ooallli trZIП18jfj .iO ba.rdw " rOJe "!~ano '!'resz,cte Zlll8SleOJe C"l&80we 
okre§leoie w)'80ko§ci optat I'rzy asekuracyi sylao~n d~k1~racYJ, klore od pooledz,nl.ku то~по. е.оу ,yoluy •• _kбr oi. ok •• oj, .odo.j 1оЬ ZIUOleJs~eDle с1а wchodo.ego od pf"lO. 
рrешiоwеk ос! "y1080"aoi8. 8/} JUz PIZYJ",OW80e, oznaczooo оа d ... ft .т,.оу. • . d"y b""otDlaoej, eprowadzanej 1 zagraoi. 

- .No"oje wreOlia· dooosi, !z oJ>raco· 15 тnгса г. Ь'.. . l' mь·dlшs. ,P_"tt. 18• 10togo'l " o.,gokl"d~· су, д1а ргzесi,.,dziаtапiа podoiosioniu · сеn 
.&о'! 

" 
depllr 'amencl'e baod1u 1 prze",y - Konsu1at h,szpaiiskl w \Varszawle щс о. o.,ero .. u •• "ру "-·1 .е - а 010 d ". . k k . • . . .... byly oie.n.czoo. Spra.d •• o okol. SOO noetr. ctr. ргж~ 'у raJo.eJ "8 ote podw,z.zooe~o 

elu projek~ nowej ustawy о .orraotaeh i otrzy.ml\l .urz~dowe za",Jadomleol~, "е .. Jl\k. а miaoow.oio p.rty~ eieoki"j i kПоа porl1j .re. cla од bawetoy suro.ej. Pr,eci.ko tошu 
sk!ad.ach, b~dzie оiеЬаwеш czytnoy w га· kollVlek ~a tegor?czo~J pl~rw~zel II1I~dzy- d".io:ciooki_j W?lnr ao~i~noic.ej. o .. tt~nl" tk •. protestowali gor"co fabrykaoci I Moskw 
dZle paft8t.a. nвrodowcJ w16tawl9 hl8Z(J80sk,eJ w Ва"се- ck,oJ. dwu.t"yz.'J, l.tol'J • gorbarskl.J ро с.· i ~odzi wskotek ezego а' h . у, 

Drogi wodne. Na zJ'efdzie nacze1nik61' 10llio гжод J'uski Die Uierze oficya10ego оасЬ dotrcboza.owyeb. ue·,y., .. "J'sokll dla kt ". 1<' z olec аnа pruJe· 
• .~. ~ nRbywc6w. Koot.raktow8.D18 \veloy CteBaol[o"ej i u, ZDleSl0nO .omI8Y~, kt6ra rozpatrlwa-

lroDluoikacyj wodoych, kt6ry rezpoczl}l ро · udzlalo, Jedoakz~ o~ skutek staran "е 5tro- tkaoki.j j.st zup"loi. ..oiedba.e n.tomi .. t ... 1а о"" spra"Q 1 pozo,ta.ioDo clo 'od rz . 
• ied,enia swoje • Potersburgu, przed kil· пу г.щdu h'szp~usklego gеоег,~lпу koosul konlr.k,-?w,~o. kilka partyj ".~Ioy ci.ukiej i .. у. d1.Y w dotycbcznso".j .ysok06ci.".}' DFB 
Iru dпiашi byt oclczytany wazoy e)eborat ruskl w Вuгсеlоше оtгzушnl rozporzqdze- aoko - meok'.J, ро ce~.cb П""усЬ od .. ,.Ioro- skierowania traosport6" ba".ln до War. 
iniyoiera Wil800a. Je8t to proJ'ekt regu· oie rozcingaoia opieki nnd окаznшi "У8У- unyeb о k.lka guldeDow. PokoJo". Iv.dok. pol,- .... d . Od r . .. . • '. t)"e .... "ywieraj. ko"r.tuy wplpv о. ОЬТО'у ,..1· 8zawy 1 ",О 21 pr:ea е.о, gdz,", jak wia. 
1acyi Wi81y i u8pla"oienia kilkn rzek lапеllll z Ces8~stwa. 1 Krol.s~wa ."а ~yst~- o,ci_ok" j>odc .... ~U! ,.p: •• d •• wolny czes.uko- do'."o, clo о 15 "ор. JOet. je.t ш6пе aoi. 
" Kr61est"ie Pol8kiem. "~, .oraz ud"le1l\UlI\ odpowledo!ch lofol- 'veJ • tk~ok'.J Je.,t o~,mo.I.,!" ~ .powodo wy.oko· ie11 przoz granic~ I,.dow" wioi.ter uщ 

- ,Na d"lekiw wschodzie oBazym' - шаСУJ. ~o. сеl1 z,danycb. u,eodpovr,od"leJ slo.aokom . ... skarbu zoioslo роЫе 'L У 1 
. N' . , . н d Н d 1 . d Ь 'k' К k· R bondlo welo~ ro.por.,d._lot. '. гаое оа "Omorle се-

pleze" owoJe wгеОllа - .1101 оtз о· о ow 11: J~ wa "1 ,,-W . па аи aZ.le:. .е: OJ...ш. N о r m ь. r а, .9 lutego. Z.knpy oe~ !" Odeвle .y&okie optatJ artelo.e, 
Ьго"о1оа, aoi to".rzyst.o zeg1ugi i haodln prezootao~1 fiгш Jyonsk,ch wydzlel.zu"'lll cbmi.lu оа "miarkowaoo, ,. ty. dZlekl czemu f .. brykaot р. Р. z ~od.i аа. 
nie wlasoemi $гоdkаlПi ,Io§c оа Kaukazle оа mowa\ okolo .art umO"Q z kolej, poloocoo • "вchodoi,. 

о d05tawo 2 щiliоооw pod6" b •• el0l 
то. I шу§10S. Lecz sp6jrz 01\ tego I РГЕе! Od88f. 

Ау-tuш.fоо przyczepio~a do Bierz <е Dlnie przyklad - m6wil jego .yroczoia jest 1ep,zll: w pUllym Ьаш-I (- ) Wiadomo'ci OIObiI18. Leknrz fabrJ' 
naj e"czyto 8knly, па drodzo "О Pennicnick, ju:! 6жуНоиа гоzdаlсш шi~dzу busie lIIа wi'lzk~ dre"oiaoycll pret6w, ов czoy рnу zal<ladacb to.arzY8t.a akcyjoo-
oiej eiO trzcioowy domek, przed tycb kilkndziesi~ciu lоtгбw. kt6rycb "ypisaoe в,. r6ioe Шегу: za10ioie, 1 go К. Scbeiblera, Ква"еГ1 Jali6ski и. 
ktоryш 8iedzia1. "оЫеtз " drzewn, ladoie - .ТеstеlП (оЬ" zacbwycony - cdpnrt kt6ry z tycb pr~t6" wypadoie pier .. szy, l t,,·ierdzool z08ta1 " przy.il.jllCh &loiby 
umalowaoa i 0%loco08, przed oi,. stala Соnуау - tylko wytr"aj до "о6са, pr~epowiedoia Ьу"а рошу§lоа 1оЬ odwro. 1 rz,do".j_ r 
"i~lk8 kadzieloica, do kt6rej knidy рпе- Po§rodku §wil!tJoi 8ta1 рооогу knplan, tOle. . . .. By1y sekretarz magiatratu 1J Praeoya"u, 
cbodzie6 wrzucal kawalki trzcinJ. Kobieta z wie1k'l орз100" ly&io'l - 010а k'l .У50· - То l~t .. o doro~?mle(; в,\} 1 OblICZYC, Еdшuоd Ryko"."ii, miaoowanJ zostat "в. 
ta 08.у.ао" byl. Mi-1eb ·fo (8tr6t), Peooi· Iriej godno~ci - i Ьndуj8kiш, Ьуб шоiе, kt6ч. p~~clk wyrzucIC oaleiy - zuu.aiyl kге~l·zеП1. wydzlalu k.,ateruoko.ego przy 
cuick przez"al j, MilleHenrs, "8kutek roi- alo • kа:idуш razie oie сЬrzе!сin68kiш PeoDlcDlck. magl8traclo .. Zgierzu. 
IЮrodоо'сi dJШU kadzidel, jaki j'l owie"al ,,"гоkiеш spog1"da1 оа 8"УСЬ towarzyszy, . -: Nie tak ~nrdzo,. ~Ibo"iem kaplani ~a Prez~ ~ja~dQ l4;dzi6" polroju 1 okr~u 
cillК1e. z ktol'ycb jedoi zaj~ci ЬуН §piewaoiem, cloble .. уиоса)" prQclk" а przyteDl Пl8J" guborU\ p,otrko"skiej podaje do .. iаdощо-

Chl6czycy, 0\6.i 8iO, oie "oaj" litoAci, drodzy tг,Ыеоiеш, bobnieoiem, а iooi tajemoi~z, ksi~g~, .' kt6rej prze~owiedo~e ~ci,.:10 kошi.llГZ 8l1do.y przy tlmie zje
w8p6lczucll i (ут podoboycb uczuf; bogo- jeszczo zЫеГllоiеш ofiar, ~ znшinо ,а kt6· odc~ytuJ" Ву .. а Dleraz, ie 1ud~lska Ol~ zd"le, Wladyela. Kuperkiewicz uwo10io
.ie IсЬ jedo8k, mieetkaocy bodyjskiego re dnwnH przekazy па p,eklo, platoe оа dO"lerznJ" duchowoym в"ут ор,еkuоощ, 01 zostat od obowi,.l<o. 8Iuzbo"ych. 
оliшра poei.dnjll to 18Iel)', а па ожоасоо· imi~ oabywcy, "е si~ tuk. wyra~~, А1Ьо· zapytu~1I zoajomych, czy ksilldz omy1ki oie (_) zmiana. Р "'1" d· Ь od '1:< 
nie takowych prlyczepione mnj" serca 1аЬ wieDl .yzol!.wcy I!uddy "lerZIl, .'i. w "о- popeloNI~. • k' • na"iedzil овв D1r6~ ~ doch~d~' .0 w~L~~ 
iune czt'cl ciata bogato wysndznoe kаlПiе· dr,j.kach sw~ich. ргже.д przYJ§~leDl na -. 16 8.y~ZO. W8Zyst lego со m6WI"Z, -: rek wiесzоrеш do li to . W . 
oiam1. §wiBt zmus1.eol byll zaclqgac dlugl, ktore .trqclI Peoolc.Ulck ~ te dzwony, tr,by 1 doia .czorajsze о Ь 1 ; sщ· 10 cl"g~ 

Na81 przyjJaCie1e z lat.o§ci, przed08tali splacac wypudloby .. przyszJe,? zyciu, b~boy ogtu8zaJ'I n\Dle. g у о о еtорщ 
li, до "ejkla 8trz8zooego рпе: drew~iao" dzie~i je<!osk дoc~o!"oyт роАгеdПlkоm 1110· - Dzwony о wie1e sq lopsze oii • Ао- шгоzu. 
kobietO. TluDl pobotoych Ci801lCY 810 do zoa Je па tуш '"Ie.cle ur8gul?wac: вlii - odparl Соnуау. (-) W sklrllonkach. to.arzy.t". dobro-
'.iljtlai оа tak wielk,. aroczy.to§6 - Ьуl - D1aczego koble~y wy~ple"uJ" g8m~ - Bardzo Ьус Пlоiе, nle wo1albYIII je czyooo§ci, unlieSlczooycb .. IV cyrllu1t 
to dZle6 urod.ia Вuddy - oie uwaial па muzyc1ol\, Do. ге, 1111, {n? - .zap~ta1 Рео. slys.ec w Aoglii, gdzio z odleglo§ci IIIniej шinвtа, zoal~:iono oaetQpoj,ce k .. otJ: u рр: 
д.6сЬ codloliemc6", I<t6rzy • iooej ро. oicuick - .yslucba"szy obJQ§o,en СОО· Ьу razity mojo О81У. Stra8znie tu g .. ar К. W. Gehllga 2б 1'1. 20 "ор .• А. Hitrtilla 
rle ItaJib1 .ig przedmioteOl ciek •• o!ci; та'уо. . .. 00 i duszoo! 20 re. М Irop., FerdJnaoda Ende'lfo 9 ге. 
z.roka droga 1 w,.kie drotlri "ap~b8ne - Alei, опе 016.1" tylko . • Na П11 о 1111 ~ То dуш kndzidel oddecb ci w.trzy- u paai Serioi 8 rз., а рр. HeiDz81'a i Ko~ 
,,~ .. pielgnYDI.mij t.id. kobieta niosla ( .. Ь {оЬ', а "угожу te "ypl8aoe 8" .Ia· ШUJе - tlomaczyl Convay - а oio lepiej, oitzera 7 П. 60 "ор., L. Geyer.6 п. 150 Ir. 
: " ~ 6wi_m1, kadzidltm, а w r~ku 'oi. оа owycb pr,ek.azach sprzeda"aoych со prawdn, d2iej& si~ u оаз ... kato11ckich 1. Joboa 4 rs. 211 kop., А. Rlohter. i п. 

_" "1I".n:.i.tdl' dl. lakapi8ni. modliLwy p~e .. ksi~iy i sluzl} 1Ш оа _оак porozu- ko§ciotacb. ба "ор., Rottermlol 1 .rs. 90 Irop., 1. -tp.. DUeDla. - Pra"dopodoboie, 1ес. "Aoglii nig- Galnpe'go 1 re. 55 "ор., F. Braone 1 re. 
&А •••. :. 1..' ' .. Qu.ay bojoie rozrzuc.1i - А оа с6! mej" to wide1ce, przecie:! dy tnm oio ebodzQ. Alo оа booor - oie 29. kop., Е. Вendorfa 1 п. 18 kop., К. 

.. " .. "" U (о prrez "zjll"a oie jed.'i tutaj rytui' zly ротув!! Kiioiga 1 ra. а kop., N. Mlche1a 1 r8 . 
• ~'"' " w Ьоwiеш oie da.al - То oie widelce; ,ао.а", ii z jedoej - СО! ci "оо .. п przJ8z10 do glo.y? Rузz. 8chmidta 11 Kop.,-ralem 91 п. 
..... .1Ju.j"c tych ЬеIОО' 8trool Ц plui<i8, I drugieJ okr,gle. ~toi .-. Мого. ,nраliб cygaro! ten c210.iek _ 30 "ор. 

" .. • • jedo I Нс.- w cznsie I~odlil.y rzueaJ' te oarzod%la w .. !dZI8~, .• zlq~ Awiec~ z oltarza dJa :8р.1е . (-) "8Z1'tkicb 10 •• r6. ро 
I!!~ . • a.t •• du Ьо,,1е6· g6r~, jefeli арадо, оа pla.k, strooe, zna· ola f8Jft,. Nle wiedzinlelU dotycbcZ&1 па сеОI\СЬ ko.ztu ОдЬу"а';о ohecoi8 w 

• .О8 je.t b,rdzo ау, ,е modlll •• icb lostat" .,.tuchao" со tyle A"icc " k06cielc. .kladlie to.ar6" galaataryj01ch J. 1.,.,1 • 
• 'се ОIПусЬ o.taraloie jeda.k "idelec 6. pada па "у- (о. С. 11.) 10Ьпа i 8 "; рпу пНеу Pio'rlro,,8ki8j • 

:;:::!!~~ 

• 

• 

• 

• • 

DZIINl'UK WDZKl. "- -- _ .. 

• latyatyczne nie usprawiedliwiaj, tej zniłki. potrzeb wywozowc6w i otwieraj" tQ liniQ 
,d,t 2,II~'1 lIł &naclDie mniejsze nii przed dla wyzyskiwaoi jej przez cudzoziemców. 
łoUem. Nacisk na ceny wywierah głównie Jedaocześaio z fio~ dobrowolo, wyrusz" 
wielkie .przedaie zniłkowc6w, wobec spo· Da wschód Itatki kopenbaski., ha .. bur.kie 
d.ia ...... o powi~klz8IIia uprawy buraków oraz ione zagraniczoe i apewuośm. .cze. 
w kampaDii przyułej. śDiej tam zawiDłl i slamllld powrócI}, nii 

- Dla ułatwienia konkurenqi węglowi parowco dobrowoloej Hoty.' 

lat 10. W ogrodach tycb zamyślej" oni 
rozf.0CZ'ć bodowl~ jedwabnikó... Równo· 
cześnie zawierzaj, oni ułożyć te .. ki lka 
fabryk tkanin jedwabnych. 

-
LPH!IOlllAIII! TARBOWE. 

donieckiemu I zagranicznym na ryoku mo- - &z,.d pruaki przedstawił sejmowi pro-
Ikiewakim, mioisteryum skarba zawilpało' ,lo ustewy o re~ulacyi Wisły i Noga- Góolda p" ....... ho. Spra....,tdllłlie trcod.io". 
leo_poDdaDey. z minilteryurD komunika· Do regulucJi tej za ... ierza rZ'ld pruski (do dDia 18 lataco). Kany robla i papier6. rD' 

2,8<.0 bel, przewatEl}e ehmielu W&9"'1O i wir. 
tembenkiqo " eeDt. 96 - 4 m. Cf~łlEie gatun. 
ki plerwlZor~D8 nie b\&jt wc-Ie POPIŁo. Tare 
.lposobioUI jt'l' ałabo, pod., ltaje ut coraz Lu· 
dZiej naał,q • ceDI Ipadaj, powoli. 

Kronika Łódzka. 
cyl, Cli do pod"yższenia opłaty zn przewóz przYIlI)pić 90"rgicznie i nie szczedzić wcale .kicb n. lIlełd.ie berli"kiej ulegly .ilDej .oit .... 
wQgla ugranicznego kolejl! mikołajew.k,.. ualeJadu. Plan rC!j!olacyi zakrdlił rz,\d na tygodni •• ~io.IJm "0'- ."1" b •• ki .... y p.t... (-) Sprawy Ipadkow.. Ł6dzki wydział 

D d · h dl b . l buncy .,trzl m,I'"prtedai , ... t .. grao'csoycb, o· by.poteczn!. poda.J·e do wiadomo'ei, że na - om 'pe ycy!no - an owo· z ozo"y \Vie kil skalę, gdyż, juk okazuje si~ ze bawiaj,o ai, dal.zei .oitki. Ni.czJooy obec,ie d li O 
otwiera w Ostrowcu, gub. radomski ej, Chwa- wlpomnianello projektu do ustawy, rz"d WI"Ó' ,,:. mógł pordlraJmoó IeDra ..... Ioly. klOrJ zle 2 sIerpDla r. b. wyzolezooo termiII 
lisław Kopeć. Dom ten zajmowBc się be- zamierza: l ) przebi6 oowe koryto dla Wio cbwiał .iQ i apodal pod wplJ"e", najluj ... go Da· preklozyjuy dla uregulowania spraw spad. 
dzie kupIlem zboill, pośrednictwem (>rzy I . d • ,.. r .. p. l wel .. potrz.bowani.. Zniżk, przy.pi .... 1 po..,,;t kawych: 

s Y prze;: zuawy g all.~le na Inl1 ID age do RoI-i ,,, ... 00; .. -śei popl.rów ru.kicb opr .. · l p A ,_. H k i 
ku ol'e I' Bprzednz'y elkl'cl d któ d B It k ' t ci '. b I ć t ' " . o uwolm ao e. zUlar"/II w P wsz I 1'ro u VI nn a y leru, u · zlez po u< OWĄ w em d,wanycb pru, kopitaliatbw niemieokich .. ilo- 1884 k ł . J 

roloycb, nasiolI, narzędzi i maszyn rolui· miejscu lamy i gro~le portowe (digues), a) śoi.eh wi,kaaycb Dii by ... ło do tej pory. D.i' . ro u w aśclcielu nierucbomości poił 
cZJch, oraz 8pedycy~ towar6w ua koloi. połl}czyć to nowe koryto z gdańskiem m . nabyw.no ".ksl. loodyóskie na dootawo po 119. N. 630 w Łodzi. 

_. Z powodu zus p śoieżnych w polu- mieniem Wisly, 3) (>obudować tamy przy Cena p6łimperyalów nowJch dosi,gł. niebywalei 2. Po ~ordku Feldon, zmarłym w r. 
d · . R' l k 'k' . wyoobOlioi fi r. &8 kop .• i po lej ceni. ",otua by- 1879 w Zgierzu w.półwlaścicielu oieruchu. mowej 08yl ruc, omum aCYJoy pOCI,,· gdallskiem ramieniu W isly i cofoqć taroy lo nobywaó tylko uad'.YCEaJ male ilości; .. ku. 
gów towarowych na kolejRcb, a ",ianowi. na le "e wybrzeż" Wisły ai do bodki straż ni pcny .. Ice pl~oono 181'1,. N. targu Fapierów po_ mołei pod N. 106 w l!:gierzu przy ulicy 
ci. Da Jiniacli l1ooiecklej, ekateriuienskiej, czej w Gemlitz. 4) Sprowadzić elbl'lskie b.h .. nf~h obn,tyly .. , E.O'CZOI' koray w. :w"y.t. Zielouej i Ogrodowej. 
kurs!co-charkoakwo-azowskiej. cbarkowsko- rn ni~ Wisł z lo ł . i do DO '0 o prze kich d.,.łaeh IpekolacyJnycb do cug' pler..... 3. Po Wilhelmio WeDda, zmarłyOl w 
'k ,. L'" f k' . . d ' I Y r P y,:, •• ~, . ".g . - pobudkI d.ły reoli"oJo nieure~ula"auyob pur r. 1874 r. we wsi Rokicie, wla'-I·ol·.lu pl ... m ola)ewI.lej I astows lej, zawieszony Dla kopu po prRweJ strOOle I tło wlelklCb zuaw likwidacyi otyCEoio ... j ",bo .. i~aó .m.rle", baD. !Mi 

29 grudnia st. st., nie jest dottld pn:ywró- 1Il11lborskirh, 5) zbudować nt\ górnym No. kiera p<tersbu ... kiogo. Papiery a""kula.JJn. DII CU poci N. 320 w. PrzT ulicy Konstant1-
cdn)". Bezpo!rećlnieru dla nas nast~pstwem gacie wielkI} grobl~ dltl ochrony od lodów. maj, ~r .. ":"oole popytno W p .... to.o.nio, t. no .... kiej w Łodzi. 
tego jest brak dowozu soli donieckiej, w p ł I' tó t' I ' 't kurol ,eu "' J"'C" .""upko"o "1"Okl., b,or,o Na dzioll 22 sierpnia r. h. wyznaczooy 

6 
> • K o owa ~~sz. IV ej reg.u acYl wyUOSI ma rówoi.t no uwag, .toou.n~i ua gieldacb ",raui. z08tal termin prekluzYJ'DY dla uregulo-.. -

kt rll g.ówOle znopatruje si~ r61estwo Pol· do 10 milion uw l1,nrek I tQ połow9 pokryć conycb •• pekolacya ni. mJali O operacyacu ... ,t. " 
k• \" w· l" fi f d 6 ł h D k ci d . Dia spraw Bpadkowych: 8 le. .y arszawle zapasy so I S" Jesz- mn pa stwo z un US7 " IV asnyc. ru· ?wJ ',"'!" bar ,i.j, .•• Da. popa,..i •. kapItolIolo,. 

cze wprawd7.e doAt znsczne, lecz na pro· g:} polowll fZlld zamierza pokryć ze składek D.e mo"" hClyĆo Papl.ry p.a"!t~w. !I hypo~c,ne 1.. Po Rozynie Seile~,. zru.arłej W r.1851 
wincyi W nieklórvch ruieJ'lCOwościach brnk '. I' . b ł "" l' l ' J' l' I _ troymaJ~ "O mocno, " ""egolmej te. od którJch w ZgIerzu, ... półwłaklolelce nieruchoma· 

o( 0,,0 I~ZO)C. U' a.:)CICI~ 1 ro J. .eze I zwazy l)rOCenty płatoe " w docie. KoraJ "'10 potJclek. § ' d NN 3 . 8 
jej daje sie obecnie tak dalece odczuwać, "'y, ze 'Vlsb prtlwle coroczOle wyrz~dza knn.olidow."ycb podniOlly ai, 1'/. _ t 'I'. kOliJ CI po • 5 I 6 w Zgierr,u. . 
i1. zwrócono siO o kupno do warszawskich nie krociowe ale milionowo straty, nie 010- reut d otyeb o 'I, - '1,'1 .. kO!,I 4'1,' i 6'10 Ii.lów 2) J6zefi~ ~ill, . z.marłyUl w. ŁodZI w r. 
Ulagazynów 10lDych. W tych dniacb wysluoo żo.. w'ltpić, ii rolni cy, zn/llieszkpli oad u.tawnych to"a"y.twa w"J"moego kredy lu ....... 1886. włałclclelu UlerucbolUoś~1 pod NN. 
D. Ore wagoDów do Chełma i innycb stn· Wisln z ochotn. poniosn żn.dnn" od nicb , k18110 " 1'1,'1 •• a .po, .. talo .p.pI.ry .teco dE .. ln •• 8176 c. d. a.; 817 b. x., 81·7 I; 817 k. I 

'eJ '! .. . '... wrJłtk1em .',. pozJcz1n, która straCIł. I{,o/., były W Łodzi ' 
cyj na liuii kolei nndwiśla6skiej. 06ar~. SUlQę, Jaka b~dzle na ten cel po· n.bywan. ob,tuie po kureach p ..... olygodDio·1 3 p. J l" M" ll . . 

Kredyt. Przedstawiciele akcyjnych bon. trzebo/Io rozłoiy rZ!ld nil wszystkich oko- "leb. I'o%y ... ki premi?we •. po licoDych waha. . O U I.'. U er, z ..... arł~J w Łodz~ 
ków ziemskich c.ynil} starauia o dozwole· Iicznycb mieszkańców kt6rzy cz~ść nn nich nlaob ••• ~ooczylr tyd .. en '''y,k, l r.; placono .. W 1882 właŚCICIelce CZOŚCI nleruchomoQCI 
nie bRnkom udzielania poiyczek na dowol· . d . b d ' S'I l ' I' ŚĆ ' oko emllJQ pler\ ..... 26ł'I,. a Ea droB' 247'1,· pod N 951 A. w Łodzi. przyp .• 0J'Ic'l. ę '1 mu e I wn e l" Gi<td4 londy'uka. ~prawu,danl. t.godniowo (do Z· t . I 
n. tefminy, z amortyzacyl} odpowiadllj'lcl} dodatek do podalku. c1nia 18 lukgo. Na giełd.ie eił~le je .. e,. nio roD- • alD. eresowau~ ". tye I sprawac~ obo· 
danelliU terminowi, z tern jedynie ograoi- Tramwaje. .Kuryer warszaw.ki" dowia- ~na U?, .. żyć. obj ... ó" ,,:i~ko .. j dzial.l~ości; . w wIIIEaUl 81j zgloslć ~'~ E dowodamI pra~ 
czeniem, aby w ustawach bank6w byly dllje siQ że towarzystwo belgijskie zrzekło Iygodnl" nb leg~ym pra",. W:" :WIZJtlkleb d ... · spadkowych, w wyz~J oznaczooycb term I
orzeczone terminy miuimalneJ' i maksy- siA przeprowadzeoia linii tramwaj'ów do lacb ponow.ala e ...... gleb .. a n,. kledykolw,o~. a .· IIRcb, w biurze wydZiału bypotecznego w 

" . sunna lilii, ze w t • .1uch warunkaoh kurs} Ole oka· Łodzi 
maJnej. . cmentarza brudnowsklego, wobec czego ma· r.:ywały staoowclu'j ,kłoDoości w b.duym kierunku. • 

- Departament g6rniczy otrzymał kil- gi~Jtrllt h~dzie mógł powierzyć budow~ li· Spekolaeya .. c~ow~je l i; ci9gl. bieruie. ~ kapilal (-) Taryla. Z d. l3·ym b. Ol. na prze-
ka podań, tyc<llcych si9 urzlldzenia przy nii przeds:obiercy l,rywatoemu. wkladn"y ?<id'J.", bard .. eJ . pnedsl~hlera.two", wóz w8zelkich towarów z kol . l k' h 

I k .. .1' nowym, k"orycb ~tUlO lob wllceJ POJawia 'IV "B " el po ea ~c . 
uiekt6rycb kopalniach w~g a kas poiycz o · Wy~awy. W .obot~ ou.było SIIl p.od pr~e. każdym Iygodnio, Di. i.tolej,cym jot papierom p~zez r~e.flć do stacYJ kolei tere8polskleJ, 
wycb dla robotnik6w na wypadek icb cho· wodOlctwem T. Kowalskiego drugie posle- .pekulaoyjnym i ionym. podlog.j,oym .a"'Ee uie. wledellskleJ, bydgoskiej fabryclno _ ł6dt. 
raby. dzenie w sprawie projektowauej wystawy 'p"d.iew8u,m ... b~uiom . . Ko •• ole b~ły .. ~iedb •. kiej, oraz w kierunku odwrotnyru usteno, 

_ ,KraJ'· donosi, że ze "zgl~du na inwentarza w Warszawie. Postauowiono ne z powodo umoenoDeJ konwaroJ'; kapitaliŚCI wione zosteły taryfy bezpośred . d-
.. ł . I c>ddtL\Y&h plsrwusn,two tak samo pewnym a WY- f _ . 018 pO na 

czoste spory z powodu oznaczaui" rozmai. obOlz!ć .op at~ "'. po.a~oukursowym dlla e żoj pr""eotojłc)m iodyj.kim potyo.kom .terlin. zw!' . tery kOllluOlkacyl polesko - warszaw
tych cen nR różna papiery pa{,stwowe, machlD I llarzed1.l rolDlczych do 15 kop. go"ym, ktbrych kuray podoi. aly li~ .kulkiem tego 8k"J. Taryfy na przewóz drzewa budul. 
znajduj'lce siO w posiadaniu kantorów ban. od wystawc6w zamawiajqcych wi~cej niż o 'I. ;- 1°/ •. W~mooDi~y ai~ t.ki~ koray popieró .. cowego, p .. kuł i kouopi pozostały bez 
kierskich. ruinisteryum finansów /lin przed- 300 łokc.i miejscu i do 20 kop. od zama- koloOlalDyeb. ~agraolc.oe papiery pan.l",o"e zruiany. 

. d . d . dk' I . . . . k Id trzymały liV wogole llard&o mocoo, pod wpływem 
lIiOIl·Z\lIĆ O powie Ole śro I w ce n nste· w.'ałllcycb mOleJ"z" przestrzeń, zn oz y lo· pogudoiej.zyoh widoków politYOtoyeb. (-) Z przemysłu. Petenburski koros. 
nowienia normalnego porz'ldku i usunitcin kIec kwadratowy. Od okazó,y sprzedanycb Welo!a. L o. d y n, 17 lulego. Obroly welo, pondeot Słowa' omawia' c a' raw ł 
praktykuj"cych si~ teraz nadużyć. 'V licz· na \VJstawie ncbwalono pobierać 3% ua, angielsk, .malaly ni~co, sd_je .it bowiem, te na· we i akc~zowe, 'pisze J':ńi d~ fnnocm~: 
bie tych środków ma być między innemi rz"cz wystawy Ostnteczoy terruin d" Dad- bywcy UlO 'ł W IlaOle aplaeló COD .,d'Dyoh. a p. . k" . ~ .Q .J . 

. '. .. właścioiele prowinCJonalni trzymaj, lia bardw " rOJe "!~ano '!'resz,cte ZIl18S1eOJe C"l&80we 
okrdlenie wysokości opłat przy asekuracyi sylao~n d~kl~racYJ, które od pODJedzlał.ku mo~no. C.oy weluy ze Ikór nie okaooj, żadoej lub ZmOlejS~enle cła wchodowego od pl"lO. 
premiówek od wylosowania. Sił JUz PIZYJmow8ne, oznaczono na d ... ń Emloof· , . dzy bawełDlanej, aprowadzanej z zagrani. 

- .Nowoje wremia· donosi, !ż oJlraco· 15 marca r. b... . I' mh"dlM. ,Pe"tt. tIk Jutego'
l 

" ClłBokl"d~' cy, dla przeciwdziałania podniesieniu · cen 
wauy W depllr 'amencl'e bandlu I przemy - Konsulat hIszpańskI w Warszawie Dle Dl ot,ern .. Q .a upy we "Y ze s a 010 d k' . kk' • . . .... byly nie.naczne. Sprs.d •• o około SOO molt. clr. przę zy faJ oweJ ws ute podWYZUOD"gO 
Ilu projekt nowej ustawy ° warrantach i otrzy.mal .urz~dowe za",ladomlenl~, ze .. jak. a .. ianOWloio p.rty~ eieoki"j i kilka porl,i lire· cła od bawetny surowej. Przeciwko temu 
sk!ad.ach, b~dzie niebawem czytany w ra· kollVlek ~3 tegor?CZo~l pl~rw~zel ml~dzy- dn.io:cionkiej W?lnr ou~i~nDiczej. n .. lt~nl" Ika. protestowali gorl}co fabrykauci I Moskw 
due państwa. OBrodoweJ wystawl9 hlszpRnsklej w Barce- ekleJ. dwu.t"yzoeJ, l.toleJ I garbarsklej po c.· i Łodzi wskutek czego a' h . Y. 

DrogI wodne. Na zj'efdzie naczelnik6w lonie rz-d ruski nie ~ierze oficyalnego nach datycbeza.owycb. ue·'y., ta w)'sokll dla kt ". k' Z nlec ano proje· 
• .~. ~ nabywców. Koot.raktowtlDl8 wełny cteBanlcowej i U, ZDleSlono .omI8y~, kt6ra rozpatrlwa-

komunikacyj wodoych, który rezpoczął po , udzlaln, jedoakz~ n~ skulek starau ze stro- tkaokiej jest zupolni. .aDiedbane natomiast II' la ow" spraw Q I pOlostawioDo cło 'od rz • 
• iedzenia swoje w Petersburgu, przed kil· ny r.zlldu hlszpausklego geoer.~lny konsul kanlr.kl?wo~o. kilka partyj w.~łoy cienkiej i wy· dzy W dotycbczasow.j wysok06ci.".}' DFa 
ku dniami był odczytany ważny eleborat ruski w Bareelome otrzywał rozporzqdze- .oko - CIookl.J, po ce~ach nlu'yeb od .... łoro- skierowania transportów baweln do War. 
inżyniera Wilsona. Jest to proJ'ekt regu· nie rozcingauia opieki nad okaznmi wysy- unyeh o kilka guldeoow. PokoJowo 'rldokl poll- .... d . Od r 

. .. . • '. tyczue wywieraj. korzroluy wplpv n. obroty wel. sza wy I "'o ZI przez esO, gdZIIl, jak wia. 
lacyi Wisly i uspławnienia kilku rzek łanem I z Cesa~stwa. I Kroles~wa .na ~yst~- 0łcieok" jXldc'8I. ~uy o.po,.d.ż welny czes.uko- do ..... o, cło o 15 kop. met. jeat tańsze ani. 
w Kr6168twie Polskiem. wę, .oraz udzlell\Dla odpowledO!ch lofol- WOJ I tk~okloJ Je.,t D~emo,h,!" ~ .pOWOdD wy"oko· żeh przez grauicę l"dowI} winieter Um 

- ,Na dalekim wschodzie uaszym' - macYj. ŚOI celi .,danycb. Ulendpo .. ,odn,oJ sIolDokom. w skarbu zniosło pobie 'L Y I 
. N' . , . fi d H d I . d b 'kó Kk· R bondlu weło~ roopo"łd .. loł. '. rane na .. omOrle ce-

pISZO" owoje wreulla - .am ote o· o ow l': J~ wa ni _w . na au aZ.le:. .e: OJwoJd. N o r m b er a, ,9 lutego. Z.kopy ne~ !" Odosle wysokie opłatyartelowe, 
browoloa, ani towarzystwo żeglugi i haodlu prezentau~1 firm !yonsklcb wydzlel.za\Vlh cbmi.lu oa umiarkowaoe. \. ty. dZI~kl czemu f .. brykant p. P. z Łodai za. 
nie własnemi środkami Ilość nn KaukaZIe na mowol.koło wart umO"Q z kolej, półoocno • w&chodoi" 

o dostawo 2 milionów pod61f bawelny 
mu. I myśloa. Lecz spójrz nl\ tego I przez Odę 

AJ-tum.foo przyczepiona do Bierz ze muie przykład - m6wił jego wyroczoia jest lepszlI: w pustym bam- : (- ) Wiadomo'ci olobilłe. Leknrz fabry. 
naj szczytu skały, na drodze ku P"nnicuick, jui szylinga rozdałem mi~dzy busie ma wi'łzk~ drewniauycb pret6w, na czny przy zakładach towanyetwa akcyjne-
niej siO trzcinowy domek, przed tycb kilkudziesi~ciu łotrów. których wypisane SI} różne litery: zależnie, I go K. Scbeiblera, Ksawery Jali6ski za. 
którym aiedziała kobiete z drzew", ładnie - .Testem tob'l zacbwycony - odpnrł kt6ry z tycb pr~t6w wypadnie pierwszy, lh'ierdzool zOIteł w przJwiltjllCh &łoibT 
umałowana i odocona, przed ni" stala Convay - tylko wytrwaj do k06ca. pr~epowiednia bywa pomyślna lub odwro. 1 rz,dowej_ r 
"i~lb kadzieloica, do kt6rej każdy prze- Pośrodku hilltyni steł ponury kapłan, tnIe. . . .. Były sekretarz magistratu w Praen,.Eu, 
cbodliefi wrzucal kawalki trzciny. Kobieta z wielk'l opalon" lysiu'ł - Olna kil wyso· - To ł~two doro~?mlec Slll I obhczyć, Edruund Ryko".ald, mianowany został ae. 
te nazywan" była Mi-Ieh ·fu (strót), Penni· kiej godności - i budyjskim, być lIloie, kt6ry. p~ęclk wyrzucI<J należy - zauważył kre~rzeOl. wydZIału kwateruukowego przy 
cuick przezwał j, Millefieurs, wskotek róż- ale w każdym razie nie cbrześcio6skim PenDlcUlck. maglslracle w Zgierzu. 
DOrodDości dymu kadzideł, jaki j'ł owiewał wzrokiem spogl"dał na swycb towarzyszy, . -: Nie tak ~ardzo,. ~lbowieru kaplani ~a Prez~ ~judQ u;dziów pokoju I okr~u 
cI"Kle. z którycb jedni zajęci byli !piawaniem, Ciebie wyrzucal" prQclkl, n przytem DlBJ" guberUl pIOtrkowskiej podaje do wiadomo-

ChIńczycy, ru6.i li~, nie znaill lito!ci, drudzy trl}bieniem, bobnieniem, a inni tajemni~z, księgę, .z kt6rej prze~owiedn~e ~ci,. ŻO komiSArz B"dowy przy tymże zje
wsp6łczucla i tym podobnych uczuć; bogo- jeszcze zbieraniem ofiar, ~ znmian za któ· odc~ytuj,. Bywa nieraz, ie lud~lska nl~ zdzle, Władyslaw Kuperkiewicz nwoloio
wie Ich jednak, mienkańcy bndyjskiogo re dawali przekazy na piekło, płatne Da dOWierzaJ" duchownym swym opIekunom I ny został od obowi,.Uw ałużbowych. 
olimpu poaiadojlł te zalety, o na oznacze· imię nabywcy, że si~ tuk. wyra~ę. Albo· zapytu~lI znajomych, czy ksi,dz omyłki nie (_) Zmiana. P k'lk d· b od 'lż 
nie takowTch przyczepioue majl} serca lub wiem wyzollwcy Buddy wlerZlł, .Iż . w wo- popełuNI~. ł k' • nawiedził OBS mr6~ ~ doch~d~l we w~l~~ 
inne C%tlicl ciała bogato wysadznue kamie· dr.lwknch sw~ich. prze.d przyjŚ~leDl na -. le s y~zll. wszys! lego co m6wlSz, -: rek wieczorem do li to . W . 
Diaml. świat zmuszeOl byh zaciągać długi, które wtrqclł Pennlc.Ulck ~ te dzwony, tr'łby I dnia wczorajsze o b ł ; SOI. 10 CIU~ 

Nosi przyjmeiele I latwościl} przed08tali spłacać wypadloby w przyszłe,? życiu, b~bny ogłuszal'ł mOle. g yo o stOpOI 
ai, do wejścia Itrz,tonego przez drew~ian, dzie~i jedoak duc~o!"uym pośredDlkom UlO· - Dzwony o wiele Sił lopsze Diż w An- mrozu. 
kobiet~. Tlum pobo!uych cisn'lcy SIO do żna Je na tym §Wle.Cle uregul?wać: gili - odparl Convay. (-) W skarbonkach. lowarzyltwa dobro-
"illtlai Dl tak wie1k" uroczyltość - był - Dlaczego koble~y wy!plewuJ" gamę - Bardzo hyć może, ale wolałbYIII je C%ynności, unlieSlczonych w IV cyrkule 
to dZieli urad.ia Buddy - nie uwaiał na ruuzycznll, Do. re, 1111, fu? - .zap~tał Pen. słyszeć w Anglii, gdzie z odległości mniej miasta, znal~ziono nastQpuj,ce kwoty: u pp: 
dwóch cndloliemców, kt6rzy w innej po. oicuick - wysłucbawszy objośnleń Con· by mziły majo uszy. Strasznie tu gwar K. W. Gehhga 25 1'1. 20 kop .• A. Hitrtiga 
ne .taliby liV przedmiotem cielcawości; u·yo. . .. no i duszno! 20 fi. lU kop., Ferdynaoda Ende'lfo 9 fi. 
zeroka droga I w,.kie drótki zap~bane - Ależ, one mówI" tylko . • Na mI ° IUI ~ To dym kadzideł oddech ci watny- u paai Serini 8 rs., u pp. Heioz,l'. i Ku: 
,,~ .. pielgrzymamij bida kobieta aiosła t .. h fub', a wyrllzy te wypisane S" wla· mUJe - tłomaczył Convay - a nie lepiej, nibera 7 re. 60 kop., L. Geyera 6 n. 50 k. 
: " ~ 6wiecaml, kadzidlem, a w r~lcu 'nie na owycb przek.azach sprzedawanych co prawda, dziej& si~ u nns ... katolickich L. Jobna 4 tS. 211 kop., A. Rlohtera li re. 

_II "1I".n:.i.td1Y dla .. kupilnia modlitwy p~e .. ksi~ży i ałuil} Im na znak porozu- kościołacb. 58 kop., Rottermana l . fS. 90 kop., I. 
-IP" DlleDla. - Prawdopodobnie, lecz w Anglii nig- Gampe'go 1 fi. 55 kop., F. Braune l rl. 
lA -'ł.:' 1..' ' .. QDway hojuie rOIl"1ucali - A Da c6ł majl} te widelce, przecież dy tam nie cbodzQ. Ale na booor - nie 29. kop., E. BeDdorfa l n. 18 kop., K. 

.. " lO"" U to prr el wZlIll}a oie jedz, tutaj rytui' zly pomysł! Kiiniga l rs. 2 kop., N. Młchala l fi. 
_~'L " W bowiew uie dawał - To nie widelce; zauważ, iż z jednej - Cót ci zno .. u przyszło do glowy? Ry,.. Schmidta II kop.,-ralem 91 re. 
..... ,wuaj,c tych heloo, atrony Ił płukie, I drugieJ okrułe. ~tóż .-. MogO. zapalić cygaro! ten człowiek _ 30 kop. 

ro .. • • jedn I licz- w czasie I~odlitwy rzucaJ' te narz~dlla w W!dZIS~, .WZIIl~ świecę z ołtarza dla zapale . (-) wszntkicb towarów po 
I!!~ . • attw. da howleń· g6r~, jateli upadoI} ua płalk, stron~, zua· ola fajkI. Nie wiedziałem dotycbczas na cenach kontu odbywa siO obecni. " , .D' je.t bardzo czy, ze modlitwa ich została wytłuchan" co tyle "'iec w kołciele. okładzie towarów galanteryjnych J. Izraeł. 

WIce oanych oataralnie jedaak widełec ów pada na wy- (D. c. II.) aobna i 8 ki przy ulicy Pio'rkowaki'j • 

:;:::!!~~ 

• 

• 
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. ___ ~~N~'r~.;.~З~==============================~U~Z~·~)Е~N~N~LК~~~~~O~~~Z~~~.~. ======== __ ~==============~================~S~==~ WiadomoA6 ta zainteresuje niezawodnie!"ych zagranicznych 'rudnil1cych Bie Ьаn· "1т, rezer_o_YDl, rucbomym i g6rskim ple6 nie_ie6ci". dlеш. kt6rzy nie оtrzушаli nадal pra_a ро 183 granat1, 16. ,arap1Мii i 10 (-) poakd&y _JlОЬDikieш Die- pro .. ad,eDia inLeres6w. czy па "aid4 baLerH, а n. m.oe.ry • .iadornego 082_is'aa jego %on/l, .82CZt1a - Poddani zagraniczni. Dzieuni"i pelers· li~ .. е _torek ро poludniu па ulioy Piotr. bur8"ie podajll nut~puj"ce .iadom~'ei о celach _ojennycl. opr6cz tчо lБ grana· ko_akiej. 'У trakcie lej b6jki ш,,: .ranil poddanych z"gr8niczuyeb • p8Dstwie (о- 16_, 30 azr.pneli па kaid" pieazq i ро 7 ion~ noi.m; od"ielio"o j/l do domn, 8 a,jski.w, po_oluj"c .iO Оа дапе minister- granat6". 10 апарпеli оа kaid" baleryo bunyc:iela lpokoj pllblicznego oddano •• t_a .рn_ zagraniczoyeb. Corocznie przy· piesz'i. гр .~aдay. Ьу". do ра681"а fOIyjs"iego okolo 800,000 Р I bv 1 t (А ). Wedl (_) ICraUiIlie. Wyroste~ jaki6 tkradl Poddan1ch zagraniczoych, wyjeidzn zзА е era rg. 21 а ego. g. р. ug 

181. " ..... r. Ip. 117. 2тLo 108 - 11 • L . k • . 
Jl9'I, .... со. I 121 ' •. 
! 10 181111 Cakler J ... М pr 16.'" 

oanw.,onko.., н· I ',0'.'" 
20 '181, •• . tftJnw08d .... 11 •••• Ht .. IJt 

па mr. 
о. maJ еа. 

• 08 . 18r. ""1. 

• t-co •• _рецl I .,wb" 1"t1OO 
JI!ddIia, • .....,k.... •• 1011 "'1... 

о. rar. 11: • • 6"la, .. k • • -j.6'f _ ... 'р. '" •. _1,.. . 6.· .. 
р. 

Ка .. cood ••• пр а 
п .... j 7LOO. о.а 116r. '1060, .& kobiecie pr,echodzllcej porLmonetk~ "е 750,000. Naj"i~cej przybylo icb do ра6.. poglosek, opraco_any 208t81 projekt па wlorek _ieczorem па nlicy Piotrkow.kiej. 8t"8 roa1jakiego " czasie od 1872 do 1881 шису kt6rego lekarze cudzoziemВC1, pra· Рr.уtиуш.по go._ СЬ"iJj kr.dzi.zy, • r6_- roko. gdyz 9.458.132 озоЬу; " tушte cza- gO/loy uZY8ka6 pra.o pr.~tyko.ania w аоni. okradziooa,jak i gromadka ludzi, k16rzy юе _yjecbalo 8.025,]98. \У ci'lgu siоdшiо· a).i. winoi b~dll nietylko 8klada6 ell"amio 

.1 На., .. 21 
а. It 18.00, 
(т. 6ЦО. 
.. Yo,lI, 20 ...... O •• e'r .. , 1("/lIt • N. 'ч 

1 ... ,. 9'1,. ж... (i'air Ri > 16, dlD Rio Nr. 7 Ь. Of'rlio8r.,. а. ".,. 12:77 ••• ,..; 1181. 
oloczJ"1i go пntусhшillаt, 'ЫН ИО uiешilо- lecia 1875-1881"'oku przyjecbalo do рап. TELEGIIAJlY GIE lierDie. Dalszym еksооlOШ pototyl tamo stwa r08yj'kiego n~ d!uiazy роЬу! 2,209.675 z przedmiot6_ specyalnycb, leez nadto .tra>!nik policyjny, kt6ry uieletniego rzezi· poddnnych ,agranicznycb, wyjecha!o zaA egzamin dojrzalo§ci z przeo1miol6_ kursu Gielda WI1'IZIW"L 

ZJ.i. i\ Z da 2! mie8ua odpto_adlil оа policy~. 0&61> 1,866,218, ktбrе шiеszkаlу - pa6.stwie gimnazyalnego. ~d.no.ltozi ..... ,i.ld,. We w!orek, okolo dОШD 8tarka przy u· najmlliej ро 5 lat. W rzесzопуш okresie Peler.burg, 21 lutego. (Ag. р.). .No.. za ••• 10 l iCY
I 

Widze.8kiej о godzinie 8 wiесzоrеш przybylo do pa6.8t_a rosyjskiego 4,871,571 \frешiаn donosi, ii opracowany przez do- n Вerlio и 100 mr • •••• 15· etni сЫора;' . a"rad! z wozu wlо§сiаб· poddanych niemieckich. 1,305133 podda· " Loodro" 1 z.. . . . skiego koaz," 11 _iktaalami. Pa8zczono nycb austryncko.w~gierskicb, 255,207 per. раrtашеut haodlu i r~kodzie! projekt nor- n I"rr" "100 { .. 

(А.67'1. 
11 81 
07 •• 8i, :za оiш • роио6, koszy" odebrano, а 8kich, 122,751 fraMuzkicb, 70,385 tureckiclt, пшll1еj uзtа"1 иklаd6w waranto_,ch Ь,· u \V •• deoi .. 100 4. . • • .0 zlodzieja oildano 11' reee poHcyi. \41,878 rumu6.s"ich, bulgarskich i aerbskich. dzie wkr6tce l·ozpatry .. any • radzie раб· za ,.,1.., ,u.t ..... (-) Sfui,ca,zfodziejk., l,t6ra niedawno 20,691 angiel8kich, 17,359 ,,'08kich 14,885 st",a. Lioty ,ik.bl. Кr. 1'01. dщ .. k dl В 1· С' l ' . d . dd h 11 .. ". poi ..... hoJDi. Ш·.", 

11' 
'171> 
812. 

100.211 

• (а а рр. . przy u .су egle n.aneJ za- greckich, tu ziez ] 20.638 ]>0 аоус in. W'ed ~ 21 I t (А ) Р I со • _ 4"' ......... n .. --. с т. 1811 mi_lra1ycb. _tal. ICb.ytao". TotejezaJ nycb pa6.at_. 'У liczbie wyjeidzajllcych . 1 '''' U еио. g. р.. • о . rr. Li .. t,'':;i. ci.m. .... Se~i 1. wladza policyjDa оtrzушаlа zawiadoD1ienie, oaj"i~k8Z" c%1}16 stano"ill poddl1oi nie. d(HIOsi lIа pndata"ie wiadomo&ci z Londу. .. .. .. v i.8 zlodziejka Р"zуtrz),шаnll zозtalа па gra· mieccy (3.465,390 оsБЬ), nast~pnie аuзtгуас. по i Rzymu, _е oczeki_ane 81} propozycye L ' 1 - .n .• 1 .... М. 1 . nicy. Podobno znnleziono jeszcze prz1 oiej су (1049.574) i francuBcy (102,703). Z ов· Rosyi со do zbiorowego oA"ia.dezenia P or. Li'lj' ... L' ш. i.od.i g.r11 ~ • 

" t!J -
8160 
'НО ,,-
9!~to 

cz~M skradzionych papier6w warto§cio"ych. tatnich lat dziesi~ciu wida6, te niemcy cie. ii pobyt ksi~cia "oburakiego • 8о5} .." ,. .. " (-) RUlki ch6r pod d,rekcYI1 р. SI._ia6. oaiadajll przewatnie w kraju z8chodnim, jest nieprawny. ~rodk6_ przemocy Ro- " " " s ekiego рорi.уwаб ai\\ bedzie jelZcze d_a w иоЬ. nadbaltyckicl.,w Petersburgu i Мо· .. Gietda razy " мli kODcerto1l'~ V-ogla, miaoo .. icie ,k .. ie, tudziei 10 wielkich lIlia8tach nod зуа ule рГОрОППJе. J!.aultaotj' .... Ijo1ri. ...... . • w pi"te" 1,. oied,iel~. Bilety knpione па 'Volgll; froncuzi osiadajll " \Varszawie. Bukareazt. 21 lutego. (Аи. р.). Geoer_! " ~ о. dOlL kODcert, kl6ry Ьу' zapo_iedziany П8 dzie6. Petersburgu, Moskwie, Кijowie i Odesi8; i pulko_ni" Majkano_ie areszto"ani ja"o \ye~1' о. ~~~.:b:!,~: : 16 Ь. т., waine " оа kопсыt pi"t~owy. ausl,·yac'y. 11' Kam~~iicll роdоls~iш,.w gub. ,oskarzooi о nadutycia przy dosta_acb. ве·.. ~ М.. 

• 11\.
. 1110.76 
• 11056 
• 18911 
• 11i8.16 
• JOА 

:---

1 

1776 
'Н 
112110 
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(-) Towllzylt.,o kar~6~ rozpoczn.e • w~lyflsk.eJ. 10 К,зо'.'.е •. Kr6.e8tW!e pol- . nero! Aogelesco podal 8 iO до dушi.уi. .. Lo.dra kr • 10bot'J axer .. Pl"ledstaw~en 11' Leatrze ТЬа· з".еRl ; grecy, turcy • wlos. w 001e818 о'·а. I . ... n dt.. На. Karl6_ J'est dzieaipcioro, 5 wptczyzu i " Krymie i kr3J'u Zakauka8kim',' angli cy ВеrlIП, .21. lutego.. (Ag. р.). \V.ad.omo~ .. WiedeIi kr. 
· ~.'l9.,. 
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18')10 • 110 10 V V k t t '" d t Drlkonto pr1watn8 
Б kobiel; n_jw1tszy karze/ek liczy 43 cale па pobr.ezocl. Rlorzn' IIl1lerykanie 10 Ре. о zош Ы~СIU U eJszeco 8 а u рам_о- I 1'1. 1" "Y80koAci, najoiiszy 34. Wraz z kоrlашi tersburgu i Odesie. ' ,,~cb stadnin oie sprawdza si~. POP~8a~. siO !O_arzY8t,,0 ak.tor~w i Apie. - P.eters~~rg. Mi.oisteryum finans6w ро, Pary!. 21 lutego. (Ag. р.) . Oczei:i"a-w8k6" zagraDlctoycb, а raczeJ IDH,dzynaro· 8tanowllo ostat~czDle d%ty6 wszelklch ne jest prze8i1enie Dlioisteryalne. М1пistе . do_ycb. а caly ten personel, bordzo rОZ' !stаrаб, аЬу p"zJJM w рошое producentom . . ... шаity со do "zr08tU, wioku i oarodo_o§ci . sрiгуlпsu 10 zawillzaniu stosuuk6_ bandlo- rуuш nle z.cad.2a з.~ "~ :mщеJаzеще 8U~Y Hczy ои61.еm 40 086Ь. . I w)'cb bezpo~rednio z Hiыzpaniq,. . ~a wydatk • . taJ n~, . СЬОСlаа tego dо.швgа 8'0 (-) Dz!' w teatrze Thalla оа bene~a рап. (У radzie l}a~!st1J)a _kr6tce ~a przYJ§6 Izba. Je!ell Ш'nlStеrуum uczYnl z tego оу ~ergbl, pryma~onoy opery nазzеJ, даn,! I p~d obrady proJe~t pe~nycb ZШ.8n w p~ze. ""esty~ zaufunio, mоШ_еlll jest bardzo. ze ~d~.e .Zyd6_"a .5-~kto_~. ~pera H~. PIS8Cb, со до pob.eran.1l . о.а rzecz DlIвst pozostaDie w mniejszo§ci. Rozpra.y ZB. levyego: Przedsta_lenle dZ'8.eJsze b~dZle . oplnt od prywatnych kon •• powoz6_. We· . , zаrаzеш poiegnalnem, jl1tro Ьоwiеш towa. , dlug Ьrzшiеniа projel<tu 10 przyszloAci р"О' powlod:.anв па cz"arLek. . rzy.t"o wo"alne р. Теыа opuszc.a f,6dz ' АЬу zarzl1d6_ шiеj8kiсh о пstапоwiепiе Paryz, 21 lutego. (Аи. р.). Pry_atne .18' i udaje 8iO do Piotrko_a па kilka tygo. ор/а! od "ooi i powoz6w па rzecz fundu· domo§ci z 8an·Remo nie czynill iadnej па-dDi. , lez6_ miejskicb, majll Ьус decydo .. ane "О dziei wyzdro"iellia nas~pcy tronn. 

к RONIК.A 
KRAJOWA I ZAGRAN]CZNA. 

роrоzпmiе.пi.еш miоiзtrа apr.a_ _ewn~trz· Вerlin, 21 lutego. (Аи. р.). .Nord. Al1g. nych Z ffi.o.strem skarbu • to pod tym Zt "d .. kl d . bnl wаruпkiеш, аЬу шахimuПl uplaty od ko. .u~ onoel: ".е u 11 У • 8p~a_.e . ~ar. nia nie I'r20008ilo п. ] 11 а од po .. ozu ak.eJ rzeczyw.§c.e z08taly zaW'''Ziooe. Jeat ra. lБ. nadzieja pomy~lnego ich rezulLatu. 

Gielda LoadyA'ka. W.o1. n. Pete"borg . 
D)",kooLo 2'/,", I ' 

OZIUlNA SТАПSf'(КА lUОЮ"С:. 
Mattaistwa "w.rte w doia. 21 I.tpc« 

W ,,, .. ,1 k .. t,"ck1" -
_ .",.11 ... • .. Ucklo; -
Sf"' .......... ycb -
l8ar1l w . oi.. 21 1.1.0,.. 
11&/.01/.,., doi .... do W 16·L. u.arlo ' . . и] 

t;czbie сЫорОО" !. da.iewu, t 1i Jd.. '." \8) liczble JdtiC&]" - . k&bi.et 1,. -.i _iei-.: 
1'.о.у. 0"0$11<. 101 '11. 
E ..... IIII.,., d .. "", do 1 .. 1 16-t ...... uto 1, • (.] 

li..,bie ehlоpaOw 1. dQeweqt- : dorool1Q -. w t.ej 
licsЬie mtzcxJCO - , kol:tiet- , .. . ' i':8 -

~taroza' ••• I. t1.ieqi ао 1"'41 _ •• f 
Ii",b,t сЫоpoiJw-. d ..... "". - ;_,_- , ... t., 
llиЫ. ~п - , koЫM - . . .. : ~ . -

- W.nzawa. Zapi8 Jaltoba Nulallsonu. _ Szosy i mOlly. Nазt~рujllсе repa"acye ша PRZYJEZO"'(CH Komitet kuy iшiеоiа dra Miano1l'skiego azos i most6" Z8rzl1dzone z081 .. ly w gu. 
. ogluza regulamin pr.yzoawania nagr6d bernii kieleckiej: 1) drogi t. z ... "gubor. USTATНI& IYIAD01l0SCI BANDLO'C. • Go!d~~ ;'::::1. p.~-; z zapisu Jak6ba NatansoD4, przyczem "а· oialne" wraz z РОРШWII ffi08t6 ... "О ... у . Kaмxoik. • \Уо" .. ",. wiadamia, te prace, ogloszone drukiem ро шаиаё bedzie (В. 11.106 kop. 79'/,; 2) dy. 8erlin, 21 lutego. Na gie!dzie раnо· п.tеl Vlet .... I ... ){ou\о •• "· ........ 1' d. 14 _rzeAnia ]884 r., "t6rych autorowie steosu 1.ио azosy zarecko.sta.zo"skiej i wn1а dzi§ pra wie zupвlna ciszn. Gdy па· Friede с \У&rIu"!. К . ..... о" arua"l' odpo"iadaj'i wаrппkОDl, _ушagаПУID w § поwоrао1ОШ8kо . ораtowskiеj ГВ. 4162 kop. st~pnic nadeszly gorsze depene z gield кando • ка . 10 regulamiou (poddani rU8cy i шiеszkаб· 26'/.; 3) 2.go dystansu 6Z0S)' iarecko.sla. zagrnnicznych, zoiikowcy .ys14pili I _iel. . ' • су Kr6lett_a Pol8kiego • Kr6lest .. ie uro· k' . 6484 k 81'/ d "icDli sprzedatami, ktбrе "y,,0Ia1y .ilny • . d .) kl d Ь d 8Z0"S .е} п. ор..; BZOSY о G d П .... J 10 Wan.," 

, zeOI, в а аое y~ mо81' о осепу па Г~· Zawierc1a до Dziatoszyc i od \Yolbromi8 spadek pra .. ie wazyst"ich papier6_ apekn. r1U1 е . ar: ........ • ")' L 'd I L6 " ., t d I . Ь 0 , 0 Ь' 61 . . . ". итШ.!!" Wr'OI\la ....... Ниоdl. W ...... WJ. (l )<1-

се .аz еgo z ez 00. - Оп11 •• о, zort" жа · do graoiey (В. 7748 kop. 89; 4) od 810- аСУJПУС. ..а 1 .8Zсжеg oleJ РОХ1а , "i .... " ....... ,. 2 ... ko.,1ri. . в... • j"cego k08fl ротосу. шоik6 .. до Proszowic i Zawiercia do Dzia. rпskiе sprzedawane C'l1gle "пе. spв"ulan. \" SaoDO"ic, Вo,...to!o "Т"'" ... Оdпо§оу punkl Lestameotu, - kt6rym lo~zyc w pow. шiесЬо_skiш ГЗ. 6692 kop. t6" i kapitali8t6_ pry"atnych. Spadek 8i~ mieAci zapis. brzmi jak oast~puje: 38; 5) od Piotrkowa do Korczyoa _ pow. papier6w ru' kicb z"i~"szyl og6ln& рп1- 1 .RobIi tnydzi"ci tYli~c1 komileto_i ka· 8topDickim n. 6192 "-ор. 30; 6) trzeciego go~bienie. Na gieldzie zboio_ej (осЬ bYl, ~~~~~~~~~~~~~~~ .у ротосу d1& ~raCDj"cych па polu oauko- dY8tan8u 8Z0SY tarecko _ ataszowakieJ rs. uurdzo ша/у; przy kобсn noto_ano PSZ&' .ет imieoia dra Mianowskiego. па nlUl~ 9026 kop. 96; а 7) wrcszci. . '08 w ро". nic~ о ' / . ш. а zylo о 1 ш. nifej nii. pujl1cy сеl uiyteczllosci PI1!)ljCZIl'j . Со lat pinczowakim (з. 4325 kop. 46'/.. Opr6cz wczoraJ. . RO Z Kt.A О JA Z О у , О С I ~ (i 6 w cztery majll Ьуб udzielane z Jlro"cnt6w od tego od Miecbo"a do stocyi kolejo .. ej te. Berlin, 22 lut~go. Рпу zamkni~u giel· powlzsUj sumy dwie nagroJly &а u."je naj. ио! naz"iska zbudo"ao" zost:lnie szoaa d1 o.oto,"ano ruble nl\ d08ta,,~ ро З 67.25. 00 do.i& 1 (13) liatoped. f. Ь. wi"k8~.j warto6ci ртс. n8ukowe .cillgu dlugo§ci 4 _iQnty 468 .q,ini, kt6rej koszt _1040. 1~ 101lgo. ",о. baok~ p.ri,l_ • 1 ------;--===~~===-08ta:Dich lat ezt"erecb. przez miеаzkабс6" budowy wynieaie "raz z czterema шurоwа. daia 16 1.ик. ( ... \Jli,cacb рЫ.06,,). Notl " '.~~" Kr61estwa Polskiego, • Kr61estwie urodzo. аЫер 358,400 (.bJlo ',1(0); &араа me!aJiC!SDl. - .... h d 
" 

" k I L' d оешi wозtаmi (а . 37488 kop. 95. пеЬr.. 146,600 (bes .mi.01), ... xJ""i4 62,700 --пус. о опаце 1 "З~У u ро а •• т ru- (ОЬ11• 1 •4ОО); ... &1 .. 1. plaШо vr xJocie 16,500 (рпуЬ. ~r"1claod.<, kiеш ogloszo08. J edna z tych nagr6d 1,8(0); portf.1 121,000 ( .. byl. 4,81)0); lcт,Ъani, 110 Ко ... - • przeznaczon" Ьу6 та жа паjlерsж~ prac~ R О ZM А 1 Т О S с 1. 2~,100 (abJI.200); poilcdri &ahJPOlUo ..... o9a.!00 • • 
• 

w za"reaie oauk 8poleczo1cb, 510zoficznycb, (projb. 100); М1 _..... • оЫер 92,900 • ( ь 500). • Aleba.t.rv • pra_oycb, bi8torycznycb lub tym poo1o· Х Karnawal paryski. Iшропujl1се zaiate P~,IO;'b ... g,!!I) Iut.,.. Web~ о. IЛ1ldУ8 118.60 • с: . . boych.· ц cyfry atatyslyczne, dotyczl1ce ilo§ci ja. 11 poi,c:ak. wtebod.ia 97'1, . Ш poiJuk. о... P,oiJ'lt... . Ро ut_ierdzeniu zapi8u przez .. ladz~, dla. i napoj6" skonaumowaoych па drugin. da,. 97'/,. С'!. roota d . ta 1Зi, " 1.'1. 1iotr... • c.~ . • d. j _erpDia r. 1886 "1kooa_cy tеsШ· balu, urz'ldzonym nieda_no 11' ratuszo tawoo 1tred11. .ienu1ri. 166. a.ltcre ь 1<. <.. .O.-icr . . mentu zlotyli до dY8pol 1cyi komiteln nie. pr&ez radp muuicypalnn. Paryia. &ada ,kiej;o dl. h ... dl .... gro.llicwooco 276'/ .. роtлr.Ь .... 1 . V .. ,"ieKO booko dro!tooLo. 104., baal<. aic- .... tylko lUто _ api,i •• ymienion'l, lecz a.arta z dwoma сukiего.ikашi kontrakt, d 'rDarodo""GO 47000, wanиW1kirco lJa .. k .. dl' i procenty od doia tшierci zapi80da .. cy, 11& шоеу kt6rego zobo"il1zali siO dostar· ,kouLow,CO -. uшоiliwiаj"с tym 8роsoЬеш _cze§niej8.e с&{с za 15,000 fr., со паst~рпjе: 6,300 8.,., ••. ~1 loltto. Ui,,.. .....It. ..,k k . ' 1' t t.a . ., '._ k '6 blOO Ь 3 200 171,()U; ,..}. 11. t, a.ut •• ne Ъ2.60, ~". 1 •• 1 1 ....... · • -1 оыые 18'0 1 •• 88 ~enC1e w1razoneJ. п . !аnе. оаро] w с .'I1СУС, , • po~· о j,,~ 47 00. 6". ~oirW." ш. JI.~ 1.'.;', Z. 8Оl8О рО_УIП" kom.tet kasy w Dly§1 СУ] 1006_, 4.000 porcYJ kawy шго,ооеJ, 1f1 ehIi"i 00.90 4'!. ро1, ...... 1 r.71.JO O8ta_, (§') zakopil Б·/. 1i8ty zasta_ne 1.»50 sorbe16_, 6,300 porcyj ponczu, 1,900 11011 ,uta ..... • <1Ulr .. 87.110, k8"""''''''' towarz18t_a .redytowego ziemskiego i przl' filiianek czekolad). 14,000 przek"sek, 6,000 6'1! ~T""~' 0"".'0_. 1 , 'O\D 1r..ю, ,.k ... stepDJ'e obeenie do _pro •• daeoia • iyCl8 hlek z rnszteLeIU z g"'ieJ' w.tr6bki 2060 I!W~ <. 1ЫОО. 'kq8 1, .... k. Ь"",,"' -.- . d! 
. ...... .. , ь' IlConto.., ко - .- , dr. !еl. we.ru. "'. • JIl ~10 , •. zaPI8U. (вв16_ robnycb c.asLeczek, 45 Ьа ро 10J. kr •• lr~,- .. ,. .... i ......... ... Kradziei. .810wo· don08i, йе poeiu to· tr&y fuoty • .о plack6_ ро trty funty, !,IЮО <o.o~ !!tlS1) r . <ев" pot,. .. w&rl)_, Itol.i petersburskiej pnycbodцcy cia81ek, ',.00 5liiane" bulionu, 32 kosze Ita '",". 4':' ""' •• Iraa. 4s S '. do Warua.y о ,od&inie 5 raDO, zOltal • шаоdarJDek, 500 butele" .ina Вorde8ux prl~.~';,: 1;1 'i.I... ".. ,... 1n1 d~iII 011.gdaj8lym. podclas Anie~nej ,ад1!!!- i .2,600 bulele.k s~ampatiakiego: Przedsi~ 01'1 ... к:..:..и. o ..... 111tie '; , ". f. k. okrad&ioay fD,~z1 nасуаш. 'Vo!OOll - b.ercy %obo".,zal. Sl~ • raZ'8 роtn'Ь1 "arst •• a. 11 181 •••. '1&1"1 ... ;;:; .!!"! оеы i Рrч". ZIOOzieje ot.orZ1li kilka zaopatrzyc bufety nanowo. W pokoju ,kll r:-. 1·_ui ...... , ~ -- .... • "8И006_ i & jednego I nicb _,rzucili оа przeznaczonym do palenia _ypilo okolo - ~o .~ ша -876- ';:!. . сь: _ :Jk E1aDt kilka pak z kогlашi i to.arami иа· 40 hekLo!itr6_ piwa. :1 --:'190'" \1'" ch ~ рм.ау ас aDIe17jaemi. Speloienin krad,ieiy 8przyja. • -'JIО.ст;t. --- ._ .. ny. УIа}'Со 'а ta Ok\l!icZll~, ii poci't8 DlU8ial .la'nie --о no.,u ~ . - аа_о а01-Z~OIDia bi8I!U .8tutek udym"L Okr8dle· т Е l Е G R А М У _ r;;:; ;';;';;-- PO~O}.y, nl. Ip08trzetOI. doplero. w.naa-ie, al. о; 100 • t ш.. utrda • y~ra_iono оаlу~шiаlt parow61 iDIpe- »1 lutego. (Аи. р.). Do 011. • .. ша рта kCYJDy 1 родоЬао Jut оа Аlад zloczy6c6_ . . I k. g. -1 I trafiOQo. bJ_aola 6_lсzеб prakt1cZn)ch • I ela·, ~. о ''o,."._,.~ Шl. W .. i.fci. rolpoeztto Diu pOltuo.iono _уда"а6 • roku I~S-lI7i..' . ОЬ-i, fOrl4OW8nl. Illt iar.ell1611' podda- Wllуdkiш bater}om ._ardyj8killl, polo- ...... t1 з8С\ I JI' 
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. ___ ~~N~·r~.;.~3~==============================~V~Z~·~lE~N~N~LK~~~~~O~~~Z~~~.~. ======== __ ~==============~================~S~==~ WiadomoAć ta zaiDteresuje niezawodDie !nych zagraDiczDych lndnillcych Bie han· wym, rezerwowym, rucbomym i górskim płeć Diewieści". dlem. którzy nie otrzymali nadal prawa po 183 graDaty, 16. laraplMłi i 10 (-) pomł4ld&y wJlobDikiem nie- pro .. adzeDia in~res6w. czy na kaid4 ba~rn, a na manewry w .iadomego nazwrsha jego ionll, WSZCZtła - Poddani zagraniczni. Dzienniki pelera· li~ we wtorek po połudDiu na ulicy piotr. burskie podajll Dulępnj"ce wiadomo'ci o celach wojeDnych oprócz tego 15 grana· kowakiej. W trakcie tej bójki m,ż zranił poddanych z"graDicznycb w państwie ro- lów, 30 szrapDeli na kaid, pieszq i po 7 ioo~ nożem; odwielio"o jll do domu, a sljskiew, powoluj,c siO na dane miDister- graoatów. 10 szrapDeli Da kaid, bateryo burzyciela _pokoj publicznego oddano w stwa .pnw zagraniczDycb. Ooroanie przy· piesz'l. rp w~adIY. bywa do państwa fOIyjskiego około 800,000 P t bu l t (A ). Wedł (_) KlIUlIIie. Wyroste~ jakii akradl poddanych zagranicznych, wyjeidzn zaś e era '8. 21 a ego. g. p. ug 

161. " ..... r. lp. 117. 2rLa 106 - 11 • La k • . 119'/, • ... co. I 121 ' •. 
t 10 .... II Cukier J ... III pr 16.'" 

oan .. hanko.., tł ••• po'.'" 
20 '111, •• . """'w ....... II •••• u ... ",., 
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• t-co •• tpeul I _,Wb" 1.,tlOO 
lI!dd1ia, • .....,b-b •• 101, "'I... 

0& rar. kw. 6"la, .. kw. -j.6'f 
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n .... j 71JX). D.& br. '1060, .a kobiecie przechodzącej portmoDetk~ we 750,000. Najwi~cej przybyło icb do pań. pogłosek, opracowaDy został projekt Da wtorek wieczorem na Dlicy Piotrkow.kiej. etwa rosyjskiego. czasie od 1872 do 1881 mocy którego lekarze cudzoziemacy, pra· PttylUJlllaDO go. w chwili badzieży, a rów- rokn. gdyż 9.458.132 osoby; w tymże cza- gOlloy uzyskać prawo pra~tykowania wa. nic okradziona,jak i gromadka ludzi, którzy sie wyjechało 8.025,198. W cillgu siedmio· syi. wioni będll nietylko składa6 egumin 

.1 N .. ,.. 21 
a. It 18.00, 
er. 61.tO. 
.. York, 20 ...... n •• eh .. , 1(.1'11,. • N. 'łt 

l ... ,. 9'1,. "... (i'air ni > 16. dlD Rio Nr. 7 b. Of'rlioer.,. o. k., Im. Da ,.uj li 81. 
otoczyli go DntychmillSt, zbili go lIiemiło- lecia 1875-1881 ' roku przyjecbało do pań. TELEGIIAJlY GIE liaraie. Dalazym e1r8oelOw połołyl tamo stwa ro.yjskiego na dłuższy pobyt 2,209.675 z przedmiotów specyalnycb, lecz Dadto Itral!nik policyjDY, który lIieletniego rzezi· poddanych ,agranicznycb, wyjechało zaś egzamio dojn:ałości z przedmiotów kursu Giełda WI1'IZIWlltL 

Zd.iai\ Z da 2! mie.ika odprowadlił na policn. 0&61> 1,866,218, które mieszkały w państwie gimDazyaloego. ~d.noaltoń ..... ,ield,. We wtorek, okolo domo Starka przy u· najmlliej po 5 lat. W rzeczoDym okresie Peter.burg, 21 lutego. (Ag. p.). .Now. Za .ek.1e liCY
I 

Widzewokiej o godzinie 8 wieczorem przybyło do państwa rosyjskiego 4,871,571 "remia" donosi, ii opracowany przez de- n Berlin .. tOO mr ..... 

:---

l 15· etoi ch/opaie . skradł z wozu wlościań· poddanych niemieckich. 1,305133 podda· " Londyn" 1 Ł. • . . skiego koez,k II wiktaalami. Puuczono nycb austryacko.w~gierskicb, 255,207 per. parta melit handlu i r~kodzieł projekt nor- n I"ry" "tOO f .. li, :za oim w pogoli, koszyk odebrano, askieh, 122,751 franouzkicb, 70,385 tureckich, maluej ustawy Rkladów warantowych b,· u W,edeń .. 100 4. . • • 

rA.67'1. 
I I 8ł 
0746 

~o zlod,ieja oćldano w reee policyi. \41,878 rumuńskich, bułgarskich i serbskich. dzie wkrótce l'ozpatrywany w radzie pań· Za ,.,Iery ,UIt ..... (-) Służłca·złodziejka, Uóra niedawno 20,691 angielskich, 17,359 włoskich 14,885 stwa. Lioty lik.id. Kr. 1'01. d,.ą •. k dł B I· C' I' . d . dd h lI .. ka poi ..... hoJni. lU·.", 
ł/l 

'176 
.12. 

100.211 

• ra a pp. . przy u ICy egle DlaneJ za- greckich, tu ziez 120.638 ]lo aoyc in. W'ed ~ 21 I t (A ) P I Co • _ ,o. .......... n .. _ ••• T. 1811 mi_lra1ycb. _tała ICbwytanll. TotejazaJ nycb pańdw. W liczbie wyjeżdzajllcych . I '", U ego. g. p.. • o. rr. Li..t,'':;i. .i.m. .... Se~i I. władza policyjna otrzywała zawiadomienie, oajwiększ ll częlć staoowill poddani Die. dónosi na podstawie wiadomOŚci z Londy. .. .. .. V i.e złodziejka pnytrzymanll zostala na gra· mieccy (3.465,390 osób), Dast~pnie austryac. DU i Rzymu, że oczekiwaDe BIł propozycye L' ,out .n. " .... M. I • nicy. Podobno znalezione jeszcze przy niej cy (1049.574) i francuBcy (102,703). Z os· Rosyi co do zbiorowego oświadczenia Por. Li,lj' ... L' m. iod.i g.r11 ~ • 
" t!I -
1160 
'HO ,,-
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CZ~ŚĆ skradzionych papierów wartościo .. ych. tatnich lat dziesięciu widać, te niemcy cie. ii pobyt księcia koburskiego w Sofii .." ,. .. " (-) RUlki ch6r pod dyrekcYIl p. Sł.wialI. osiadajll prwwatnie w kraju zacHodoim, jest Dieprawny. Środków przemocy Ro- " " " s akiego popi.ywać sili bedzie jeucze dwa w gnb. nadbaltyckich, w Petersburgu i Mo· .. Giełda razy w uli koncertoll'~ Vogla, miano .. ieie skwie, tudzież w wielkich miastach nad sya lIle propODUJe. Baultaotj' .... Ijolri. ...... . . w pi,tek I,. oiedliel~. Bilety kDpione na Wołgą; francuzi osiadaj I} " Warszawie. Bukareszt. 21 lutego. (Ag. p.). Geoerał " ~ o. dOlL koncert, który był zapowiedziany Da dzień Petersburgu, Moskwie, Kijowie i Odesie; i pulkownik Majkanowie aresztowani jako We~l. o. ~~~r:b:!,~: : 16 b. m., ważne 'Ił oa kone&rt pi,t~owy. austryac'y. w Kam~~ńcll podoI8~iDl,.w gub. ,oskarzeoi o nad utycia przy dostawacb. Ge·,. ~ dl.. (-) Towllzylł.,o kar~6~ rozpoczDle w w~łyńskleJ. w KIJo'.'le I .Kró.estw!e pol- . nerał Aogelesco podał siO do dymi.yi. .. Lo.dra kr • 10bOŁ\) axer .. przedstaw~en w ~atrze Tha· sklem; grecy, turcy I włOSI wOdesIe ora" . ... n dt.. Iia. Karłów J'est d,ieaipcioro, 5 wptczyzn i w Krymie i kraJ'u Zakaukaskim',' anglicy Berlin, .21. lutego.. (Ag. p.). W,ad.omo~ .. Wiedeń kro y y k t t kł d t Dyl konto prl·alo• 
5 kobiet; najwytszy karzełek liczy 43 cale na pobrzeżach morza' amerykanie w Pe. o zam nl~elU u eJszego s a u paus wo-"yaokoAci, najoiżny 34. Wraz z karłami ter.burgu i Od esie. ' w~cb stadnin nie sprawdza si~. POl>~'D~. sig !owauystwo ak.tor~w i śpie. - P.eter8~~rg. Mi.nisteryum finansów po. Paryż. 21 lutego. (Ag. p.). Oczekiwa-wak6w zagraDlczDycb, B raczej IDlfJdzynaro· stanowllo ostat~czDle d%tyć wszelkIch ne jest przesilenie minis~ryalne. Mluiste. dowycb. a cały ten personel, bardzo roz·lstara6, aby przYJŚĆ w pomoc producentom . . ... 

Giełda LoadyAska. 
Webl. na Pelerab.rg . 
Df,kooLa 2'1J'/, 

• 111.-
. 1110.16 
• 11056 
· 1.981 
• 11;8.16 
• JOA 
· ~.'l9'/. 
• 110 10 I 1'1. 

I I 

1776 
tU 
IIUO 
~ 

I.U" 
2086 
~.2j 

t I') 10 
t" 

mail] co do wzrostu, wioku i narodowo§ci . spirytusu w zawiązBniu stosunków bandlo- ryUlo Dle zgad.za Sl~ n~ :mnleJszeole 8U~y liczy ogól.em 40 osób. . I wych bezpo~rednio z Hi.zpanią. . ~a wydatki .taJn~, . chocl" tego do.maga alO OZIUlNA STATYSTYKA lUD7-Il:;C:. (-) OZ!' w teatrze Thalla na bene~s pan. IV radzie l}a~!st1J)a wkrótce ~a przYJść Izba. Jeżeh mlDlsteryum uczynI z tego oy ~ergbl, pryma~onoy opery naszej, daną I p~d obrady proJe~t pe~oych zmIan w p~ze. kwesty~ zaufania, momwem jełt bardzo. że ~d~le .Żydówka .5-~ktow~. ~pera H~. plucb, co do poblersDlll . n.a rzecz nllast pozostanie w mniejszości. Rozprawy za. levyego: Przed.tawleDle dZISIeJsze będZIe ,oplat od prywatnych kODl I powozów. We· . . zarazem pożognalnem, jatro bowiem towa. , dlug brzmienia projektu w przyszłości pro. powlod:lane Da czwar~k . . ny.two wokalDe p. Texla opuszcza Łódź ' śby zarzlldów miejskich o nstanowieDie Paryz, 21 lutego. (Ag. p.). Prywatne WI&' i udaje siO do Piotrkowa na kilka tygo. op/at od koni i powoz6w Da rzecz fundu· domości z San·Remo nie czynill żadnej Da-doi. , Iazów miejskich, majll być decydowane za dziei wyzdrowiellia nastopcy tronu. 

KRONIKA 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

poroznmie.ni.em ministra spr.aw wewn~trz· Berlin, 21 lutego. (Ag. p.). .Nord. A.llg. nych z mlolStrem skarbu I to pod tym Zt "d .. kł d . bol warunkiem, aby maximuOl opIaty od ko. .u~ onoel: z.e u a y w sp~awle . ~ar. nia nie lInenosilo n. 111 a od powozu sklej rzeczywIścIe zostały zawl'Zione I Jest rs. 15. nadzieja pomyślnego ich rezultatu. 

Mattaistwa "warte w doia. 21 I.he« 
W ,,, .. '1 katolicki., -
• •• ,.11 ...... Ucklej -
Sfar .......... ycb -
z.ufl w . ni.. 21 l .... "" 
Woli.,., <lei .... do lat 16·~ .... arlo t. . ...j 

t;czbie chłopcó" !. cla.iewu, t li Jd.. l," .. ) liczbie mtiC&]SJl-. kabi.et 1,. aU wiei..: 
LU.J. OracsJk. lal 11. 
E ..... loIl.,. : d .. "", do 1 .. 1 t6-t ...... uto l , • l.j li",bie eh/opa,;. t . dQeweqt- : dorool1e1o -. w !.oj 

licsLie mtżcxJcą - , kohiet-, .. . " i':e -
łitaroza •••• I. tl.ieqi do I"'" _ •• f 

Ii .. bll chlopoó.- . d ..... cą. - ;-,-- , .. to, hubie ~u - , kobiM - .... : ~ . -
- W.nzawa. Zapi8 Jakóba Nalalisond. _ Szosy i mOlty. Nast~pujl}ce reparacye USTA PRZYJElOIn'CH Komitet kuy imieoia dra Mianowekiego 8Z0S i mostów zarzlldzone zost .. /y w gu. 

. ogłuza regulamin pnyznawaoia Dagród bernii kieleckiej: l) drogi t. z ... "gub er· USTATNIE IYIAD01l0SCI BANDWIe, • Gold~~ W.!::!,. h!ji-; z zapisu Jakóba Natansona, przyczem za· nialne" wraz z poprnwll mostó ... eo wy · KaMKoik. • WO"U"1' wiadamia, te prace, ogłoszone drukiem po maga!: bedzie rs. 11.106 kop. 791/.; 2) dy. Berlin, 21 lutego. Na giełdzie pano· U.tel 'i'let .... l ... )louko •• w' ........ }, d. 14 września 1884 r., których autorowie etan su 1.go ezosy żarecko . sta.zowskiej i wała dziś prawie zupełnB cisza. Gdy na· Friede z W ...... "Y. K",JisIti. anuWJ. odpowiadaj'ł warunkom, wymaganym w § noworadomsko .opatowskiej rs. 4162 kop. st~pnie nadeszły gorsze depesze z giełd Kandl • Ba • 10 regulamiou (poddaDi ruscy i mieszkań· 261/.; 3) 2.go dystansu szosy iarecko.sla. zagranicznych, zniżkowcy wys14pili z wiei. . . • cy Kr6łettwa Polskiego w Królestwie uro· k' . 6484 k 811/ d kicmi sprzedatami, które .. y.ołaly .i1ny • . d ·) ki d b d szows le} n. op. ,; szosy o G d U" .. J lo W"",ta 
, zenl, B a aoe yć m081' o oceny na r~· Zawiercla do Dzillłoszyc i od Wolbromia spadek prawie wszystkich papierów spekn. lMlJl e . ar:"" . ,ec • w,. L 'd I LÓ k ., t d I . h O' t bł ól . . . k' Lilmber,!!. Wrollla ...... BIndo. W ...... WJ. (l l"-

ee _ar ego zez OD. w oOlhe o, zarz, za· do granicy rs. 7748 kop. 89; 4) od Slo- aCyJnyc. • a y .szczeg nIeJ pozfcz I "iu z w ....... ,. 2 .. koWllri. . u... • jlłcego kasll pomocy. mników do Proszowic i Zawiercia do Dzia. ruskie sprzedawane clllgle przez spekulan.
j
• SalDO"ie, a. ... toło • TOIł\ ... Odnośny punkt ~stamentu, w którym łoszy c w ]low. miecbowskim rB. 6692 kop. tów i kapitalistów pry\9atuych. Spadek ai~ mieści zapis. brzmi jak nast~puje: 38; 5) od Piotrkowa do Korczyna w pow. papierów ru' kich z .. i~kszył ogólne przy- I .Robli trzydairici tyli~c1 komitetowi ka· atopnickim n. 6192 kop. 30; 6) trzeciego gn~bienie. Na giełdzie zbożowej rucb był I ~~~~~~~~~~~~~~~ ,y pomocy da ~raC1lj,cych n8 polu nlluko- dystansu szosy źarecko _ stas,owskieJ rs. uurdzo ma/y; przy końcn notowano pue· wem imienia dra Miaoowskiego. na DIUI~ 9026 kop. 96; a 7) wreszcie .'08 w pow. nicę o 1/. m. a żyto o l m. niżej Diż. pujllcy cel użyteczności pufllicZllPj . 00 lat pinczowskim rs. 4325 kop. 46

'
/.. Oprócz wczoraj. . RO Z KŁA D JA Z D Y P O C I ~ (i 6 W cztery majl} być udzielaoe z I'rol"entów od tego od Miecbowa do stacyi kolejowej te. Berlin, 22 lut~go. przy zamkni~u gieł· powlźsUj sumy dwie nagroJly KIL liwje Daj. goż nazwiska zbndowan" zost:\Die szoae dy notow8no ruble nl\ d08taw~ po J 67.25. od dnia. l (13) liltoped a r. b. willks~.j warłości prac. naukowe wcillgu długości 4 wiQnty 468 <ąini, której koszt Wlo4o. IH lullgo. W1ku baolto p.ri'l_ • I ------;--===~~===-osta:Dich lat ezt"erecb. przez mieszkańców budowy wyniesie wraz z czterema murowa. dai. t6 lougo (w IJli,cacb guldeoów). Not, w •• ~~ .. Królestwa Polskiego, w Królestwie urodzo. obiegu 358,400 (obylo ',1(0); oapu me!aliC!SD' • - .... h d k .. kiL' d nem i wostami fi. 37488 kO]l. 95. srebr.. 146.600 (bes .mi.oy), .. Il00M 62,100 --nyc. o OUl\e I w J~y u po 1.lm n- (ob}ło 1.400); we1-ole plaUJo vr olocie 16,500 (pnJb. ~ .... }elaod.<, kiem ogloszone. J edDa z tych nagród 1,8(0); portfel 121 ,000 ( .. było 4,81)0); lombańiJ do Ko ... ek • przeznaczon" być ma za najlepR'ł prac~ R O Z M A I T O Ś C I. 2~,100 (obyło 2(0); poilcdri aahrpoleko ..... o9a.!00 • • 

• 

w zakreaie nauk społeczoych, filozoficzoych, (pnjb. 100); litt, _.... • obiep 92,900 • ( b 500). • Aleba.lN • prawn)'ch, bistorycznycb lub tym podo· X Karnawał paryski. Impooujllce zaiste p~,IO;.b ... g,!lI) lul.,.. Weble n. IAl1df. 118.60 • C: . . bnych.· BIł cyfry statystyczne, dotyczllce ilości ja. 11 poł1c:zk. wteboduia 91'1, . lU poiruk. o... P,lliz'lto,.. . Po utwierdzeniu zapisu przez .. ładzę, dla. i Dapojów skonsumowanych na drugin. da,. 91'/,. G't. reota olota 19i, " },'/. tiot}... • c.~ . w ci. j lierpnia r. 1886 wykonawcy testa· balu, urz'ldzonym DiedawDo w ratuszn tawoo kredy\. .iemtlrie 166. a.ltcye II h n· .O.-icr . . manto złotyli do. dyspozycyi komitetu Die· przez radp mnnicypalnn. Paryża. Rada ok. dl. haodl .. ugro.lIiCWleco 276'/ .. P" ...... b .... 1 . y .. ,kieiO booku dro!tonLa. 10.4., buka,.je- .... tylko IUmO w zapilie wymieoion'ł, lecz zawarła z dwoma cukiernikami kontrakt, d lfDarodo""Go ł7ll00, w""'" .. ki .... b .... ku dl' i procenty od doia łwierci zapisodawcy, 11& wocy którego zobowillzali siO doslar· ,kooLa".", -. umołliwiajllc tym sposobem wcześniejsze C&{Ć za 15,000 fr., co Dastępuje: 6,300 8.,.,1 •• 21 hlltte· Uh... .....b .a,k k . Al' t t.a . ., t._ k ·ó błod b 3 200 171.00 ; "-J. Ił L, aul •• ne 62.60, ~". h. 1 h ...... · • wy onanie myo 1 • W Ba ~encle wyrazonej. u . usne. napoJ w c .zIlCfC, , . po~· o j,,~ 47 00. 6·J. ~oirwa.. wa /I.~ 1.1.;'. Za sum~ pOWyllll, komitet kasy w myśl eyJ lodów, 4.000 porcYJ kawy mro, oneJ, 1fl obli"i 00.90 "t. pol, ...... I r.7i.JO uatawy (§') zaknpił 5'/0 listy zastawne l.lI50 sorbetów, 6,300 porcyj ponczu, 1,900 li.l, lUla ... ,,' nul". 87.110, ka"" ... """ towar&y8twa .redyłowego ziemskiego i pn:r filiżanek czekolad). 14,000 pn:ek,sek, 6,000 6'/! ~r""h 0""'.'0_' I , ,ob 1r..6Il, 'ak .. l stePDJ'e obecnie do wprowadzenia w tyCIe b1Iłek z rnszte~ru z g""ieJ' w.tróbki 2060 l!ltiti r. t ~tOO. ,kqo ).1UIkaLa»dk> -.- . dl . ...... .. , b' IIConto.., 10 - .- , dr. leI. we.ru. "'. • nl~10 , •. &apISU. fDntów robnycb CIasteczek, 45 ba po loro Irr.dr~'- • ,. ... ,i ......... ... Kradzież. .SłDWO· dODOli, ie poeiu to· trzy fUDty. ~ placków po trzy funty, I,U!){) ru.o~ !!Il!!1) 6" . reat. palT" war"w, tolei petersburskiej przychodqcy ciastek, ',.00 filiżanek bulionu, 32 kosze .... rOlka 4':' ""'.D Irm. 4S S • ł do Warazawy O ,0dziDie 5 raDO, rOIta! w maodarynek, 500 butelek wioa Bordeaux prl~o~I;,: t;1 'i.I... I'" ,._. In! d~ill ooegdajllyw. podclas śnie~nej zadYII!- i .2,500 butele.k s~ampańskiego: Przedsi~ 01'/ ... s.:..:..w •• _I,Itie) , II' c. kI okrad&ioDy ml~zy atacyaml Wołonll- blercy zobowllłzah S1~ w razlo potrzeby ..... ta.a. II .... ,I. hr, ... ;;:j '!!"! nem i PRfI'" Złodzieje otworzyli kilka zaopatrzyć bufety nanDWO. W pokoju ,kil r:-. l'_ui ...... 1 """ -- .... w WIgODÓW i & jedDego I nicb wyrzucili na przezDaczonym do palenia wypito około - ~ó .~ tal. -176- ';:!. . ch: _ :Jk Elant kilka pak z kortami i towarami ga· 40 hektolilrów piwa. :1 --:'190'" \1',. ch ~ pMWDy " aDleryjDemi. SpeloieniD kradzieży aprzyja. ł -'J10.CT,'ka --- .... ny. )'Iefeo ła ta ok\llicZllDŚt. ił poci", nlllBiał włdnie - -o ne.,u ~ . - .. wo Dny-z~oloić bi8I!U wetu tek zadymki. Ok radle· T E l E G R A M Y _ r;;:; 1';;';;-- po~O}.y, DlO Ip08trzeton dopiero w Wanaawie, al. D; 100 • Ć 011. otrda wy~rawiono naty~mialt parowóz ioapc- III lutego. ( Ag. p.). Do od. .wllla pn. kCJJDy I podobDo Jut na łlad z/oay6ców . . I k. g. -1 I trafiono. bywaOla ĆWiczeń praktyczn)ch w. ela·, ~. o l'o,."._,.~ 1U1. W miefcie rolpoeztto niu pOltaoowioDO wydawać w roku l~s-lI7i..' . o"-i. forl4owanl. Iilt iara.litów podda- w"ydkiw bateryom .wardyjMim, polo- ...... t1 JAO I Jl' 
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То •• art. 
pod .IJr ••• " 

JОZlrл "ЕПА, 

NA BENEFIS 
OJ,GI DЕИGИI. 

W. e~wartek ... 23 /utego 1888 

Opera ~У~tn~~~е~ 
Scribo. t/6maczeoie Jnn& 

8kiego, muzyka Halevy. 

т eatr Variete 
Род dyr.kcI" 

LIINII SУLVЛNОI!R 
CODZIENNIE 

• • 

1JZlE~~lK l.U[)ZКJ. Nr.4З 
i 

о O~;::: .. 
Teatr ТЬаliа w l.odzi. 

• sobot~ dni. 25 lutego 1888 
Grelllin/ny wy.t~p go§. ioIlY 

LILJPVTOm 
Ро roz pier"szy 

Mafa 8aronowa 
MAt.A \VA 

byla w Вerlinie i ДnшЬоrgu 

oko1o 500 razy 
po!:azyw_n,. 

OekoraHe, kostJoDlY .• еЫе 
rek\l'lzrly zupelвle n owe 1 11' 

klei sa.e. jak pOdezas pierw· 
sleso w Berlllle. 

wуЗI~р 

l- .. 1 i Р •• t о w 

AlJMIN 

Каlепdаrzа 
I;:~~:':~~:j;r: podас do .iadom~!ci 11 l'obliezoo§ci, IItfa8ta 1:'.0 

"е до c%~§cj iofc,rma· 
. kt6ra" tym 

b~dzie, 
-!llfоrDlnс,.jоn z !U!'1stl 

(h.ork/)"a 
Тоm:\зzо"а. Og/o· 

рrzуjшujl) si~ ",.I,!cznie 
"уд""с,., /оЬ przez &:\. 

"yдa .. c~ Natno& Zy/ber 
, ~дy" до zbierania IIglo 

oikogo oie upo"a%oitem i 
• 

JV!/dau:clJ A'alendarza L-O/ :frie, 
Natan 

KOUSI:I ,tyno"s'ka <le,m 

Obwle_eale. 
Drog& t.l&zn. N,dwlSl&oIsta .oyrkul~rzem I 
dlli" 2. grudol" г. жо. жа N. 10408 ро 

1 powodu z .. ini~ia interesu naszego ' "lprzedajelllY 
"8Z1~tkio towary JDaDu:takturne I lfalaD

teryjne jnkie &il,l Lylko zn\ljduj, па ,kl,dжi •• 

Li Ро cenach niiej kosztu q 

U Jak6ba Israelsohn i S~ 
мса Piotrkowska Nr. 2М . 

Tamze i urz~dzепiе do sprzedania. 
209- 3-3 

pr' yjmo".6 до p.,. "otu Zrrubl'OILO 

1 опс'сг 11'"a(: IJ~d 1. ie nieod .. ola /nie 
i r,.,ary w opakow"ni o. 1 .J;d·~~;"':·~ '-' 
lо •• г 0<1 " .. kod,." i., l' z magiatrlltu щiаstа ,[,с>-! "удвп!) о:\ imi, Franoilzki Fr311. 

• rogot, i pl6tu., оа iOli~ J"aok/a Zilberberg. 29~-1 __ ty lko 4 dni. ро(} iakowem aDsjc10wac siO ~ 
I;~~:~:~d'o~. wi,o F.ЬГlс.по ·Lбd,k. pгzyj __________ :.23:.2:.......:1 _______________ _ i przed.t"wiellie. 

О:ВIADУ i KOLACYE 
ро ee~aeh. o18i/U"kowaolch. za do· 
br •• Ioa 1 

garderoby dаш kiej 
Ao(lrlej~ N,·. 761.Р, 

78-24-9 

щ' Jlrz~d8In"ipnie , 
I.II.IP1JTO,\V 

S~ 110 oab)"cia w .kladziil ра.. 

pieru р. J. Petersllge, 
238- 3-1 

1" b,(Ir.iu mauof.ktl1f08 towarr tyl-
w o..,,,ko\vanio w"tГSJmоj,сещ р"е· 

.Ов, lub ta uргuнfпi,щ Ilouoient 

оа 

•• • 
mOI.ce & оiеuоаkШlое:о ора.-

io"liro" . 22-1-1 - - -----
ОБЪЯВЛЕШЕ. 

jednej z fabryk роtl'zеЬпу , что 4 
je8t wykwalifiko\vany съ 1 час. .J;пи по . t по,ц'Ь N. 137. бу дет-ь 

gazmaJ s ег. 1~~~~~:~~~~~~~~д:Вп::atиllое 111Iущество. 
Ог. 1. 8irencweig Вlizзzа windolJloS6 u \V~ G-in.ber Iп Лнтм8.ВУ 

229-3-2 состовщее ИЭ'Ь 

Ь. ..,..toot oddz. cbor. wener. и серебра, оцilвепное ,ц..1И 

'FISCH ER i ,811., L6dz. 

• 

czyli kompozycya do 'prania ,bieli~ny 
allii1 dzisiejszego spl'zedllje si~ \У 

skladach: 

• 

• 

Ik6rnycll • 8zpi!.alu ';(~p:,~;~:;~1 O.tr~ezeJlie. В'Ъ 263 руб. 
• 'Var8Z&wie, ро ycjiuu Ninipjszem zзwiвdnшiаПl, ii . дО,ll;аь, ~евраJlВ 8 .lUIЯ 1888 г. 
оусЬ .tudy6" " ~:~~~:'I :ub, loJU k"it "'удав,. шпiе dni. И.,II;. Су.в;. Ilрист. Я:ку60вскiIi. ~ 
'2kal • Lodzi przy ul. :o lutego za Nr. 155, "rzez drog~ 237-1-1 :6. ftшtо,че ро :6.8 kop, • 
• kiej N. 267 (gdzie cukiernia FabrycZllo f,6dzlщ па to· ОБЪя:.БJIEШЕ. 
j ern, i ртzуjШIIJе wуf4tпlе z ",'/IIОУ ":.I zаliсzсоiеш rs. 138 что 4 2 " "32,, 
11 •• 1 weleryule.1 1 skorae.1 85. года С1; 12 чае. дви по П()ку'" 

• • 

doko01". b.d.8 plIYoelay Оа "е t.kowy УJluцil ПОД'Ь N 448, · .J;е'~"Ь1 Z & 
oiki grutlicze w вод.. од 11·1 aze,i wartolici nie ши. ,ll;ВIIЖ81о<ое 'BI~;I----~-----~'~'----"-----'-'-~~~~::.I..-г.оа i од 3·7 1'0 poludoiu.3()·20.] zoa/azcv uprasznm о zwr6ceoie. Абраму ~' 231-10-1 

Icze Wald. , состоящее ИЗ'Ь LEON PESZES, 228-2 ЯОПРОВ'Ь и др. пре.в;., 
Wochodoi. N. 489, dOr1\ Idorgen,teru.. Z;-р-о-,,-о-d·u--;Ь~г-~Тk-tl-! • ...,.i,-оJ-:-· s-cn"';"''-SI}'''; до ное ,ll;JlИ торгов'Ъ ВТ; 205 
.аjшuJ,с ait le«aloi8 i ot.rarci~1 &pr1.etlania ullrd.o tnllio • JIОДЗL, Феврали 8 ,"ни 

prlez /at ]8 atl"okaturl} 4 'атру gazowe _ и. ,11;. СУ,ll;. Прист. -1 
.pr".,. суwПое i I 

PREМIOWANY -
I 

.IIYltkich io"taoc,.t\ch, j'ak Z 
шоiеj broni w.toiejfze ladoego wутоЬо, z kt6rych 2 113. U gubiono 
kr,minalue • S"daoh pi~l: р/ошiеоi i 2 01> 3 rlошiепiе, ,PASZPORT, wydl\oy przez w6jta 
i ioh tУD1сжаsо"усh u ,,'a§ciciela Hotelu Hambursl<ipgo. gшiоу Dl}browu, па imi~ Frаuсiьz· 

"Н. Meyer" Christiania", 
. jak. rбwоiеi 
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ostatniego czerpania 
oadeszly do 

,apteki М. SPOKORN У 
W LODZI. 

1691--11 

MIE МА BQLU ZE;B0W 
КТО UZYWA 

Ellksiru \Vielebnycla 00: Benedyktyaiw I ~ 
Opact ... a w ~olll"c (GiroDde) J 

"jnа1еl.iОЧ1 1373 1;Jrul: przeora 
w roku Pl0tra Bou. ra •• d 

nЦ1'ОnОlУ ztote.i .e'.I •• 1 w ВrUselU ~880 r. 1 w LOI'yale t88t 

Codzienn8 uzycie kПku пор1, 
aba.iennego elikaira aapobiega 
nieniu, z~/Ю". ktбryаа. Dadaje .1& 
stro", bial046, wsmaCDia dli.-J ... i 
'wieia .ybornie n.t& •• Jeet to 
lekarat.o, kt6ro .1<.tecZllie 1-, 
цЬ6,.. 
Оddаj4шу pra"w .. aatu", 

czyte10ikolU, a.racaj,o ieh u"g~ v 
teo at&roiytny I ut~t'9zo" prepar. 
.~1e,sz1 z Jstlitf",ell •• 0'" leeul· 
eZJcII, "szelkl. merpl~ 
110. 

elikairu, W)'ra.bian,. je,t jeS1' 
ае prZ8Z 00 . .Бепеdjk.,.по. pn:,aze 
i paat& до C%1'lClenia l~b6", 
r6wnie:i uabywa6 J тощ _, •• 

sz!'ch perfumer,uch, aptekaeh i skl"dach Dlateryal6w ,tei:'a:rcb! 
Aseot gl6wny 8e .. uloJ Bordeanx 106 & 108 Oroix Begucl' 

НО &о-о 

Ot"arty !ostA/ w dniu 19 lutogo r. Ь., 'N"oWI' ZaUad 

S- ARTYSTYCZNO FOTOGRAFICZNY 
в. W 

w .tUZI, vllla "ТR[lNO~" Pasai W·,. leyera, 
Urz,dzon1 elegancko i podlug najno"azych wytnagati latoki 
1iJ:10.8j. Zdjl,lcia "уКоп,."а nо"ут lроюЬеm Ino_otaloYII. 
czeole art,.t)'ulIe. Portret,. r6io. до aaturaln'j ,,1.llI"ci 

olejoo. с.о,. umiarko.aoe i d08ttpne dl •• 11,..tki:ш. 
I08-9-а 

• 

i 

Tow. art. 
pod cl,ro"." 

JÓZIU UlU. 

NA BENEFIS 
OJ.CU BEHGHI. 

We e~wartek jj. 23 lutego 1888 

Opem ~r~tn~~~e~ 
Scribo, tlómacz80ie Jana 

skiego, muzyka Halevy. 

Teatr Variete 
Pod dyr.kcI" 

LIINIE 8YLVANOIIR 
CODZIENNIE 

• • 

1JZlE~~lK l.U[)ZKJ. Nr. ł3 
i 

o o G 
;::: .. 

Teatr Thalia w Łodzi. 
• sobot~ dnia 25 lutego ] 888 

Gremialny .... y.tęp gog.inny 

LILJPVTÓm 
Po raz pierwszy 

Mała Baronowa 
MAŁA WA 

byla w Berlinie i H,nmbnrgu 

około 500 razy 
pokazywl\nil. 

DekoraHe, kostiumy. meble 
rekwlzrty zupel8ie n owe I la

klei sa.e, jak pOdczas pierw· 
szeso w Berl11le. 

wyst~p 

l.liputów 

AlJMIN 

Kalendarza 
I;:~~:':~~:j;r: podać do wiadoru~!ci 11 Pnbliczności, IItrasta Ło 

że do C%~ścj infc,rma
. kt6ra w tym 

b~dzie, 
-informacyjna z !U!,utl 

<norkowa 
Tom:\szowa. Oglo· 

przyjmuj" się wyłącznie 
wyda"cy, lub przez 5:\' 

"ydawc~ Natana Zylbez 
, ~dyi do zbiemnia ugło 

nikogo nie upowuniłem i 
• 

JV!/dou:clJ Kalendarza L.O/ zfrie, 
Natan 

KOUSIU ,tynows'k/UIC,IU 

ObwlellSCSeale. 
Droga t.lu.1 Nadwiślański .oyrk.l~rzem I 
dui,. 2. grudołA r. z. za N. 10408 po 

z po .... odu z",ini~ia inleresu naszego ' w1Prz.dajemy 
w8Zydkio towary maDu:łakturne I lfalaD

teryjne jnkie siV t.ylko zn\ljduj, na Ikładzie. 

Li Po cenach niżej kosztu q 

U Jakóba Israelsohn i S~ 
uliea Piotrkówska Nr. 2M . 

Tamże i urządzenie do sprzedania. 
209- 3-3 

prtyjmo".ó do pr.. "o.. ZrrUbl'OIlO 

I onc'er t .. wać b~d 1, ie nieod",ołalnie 
tv.,ary w opakow.nia. I .l;d·~~;'''.··~ ...., 
low.r od " .. kod,."i., I' z ruagiatratu miasta LeI-! wldno l) Oli iwi, Fraooiazki Fru-

• rogoty i płótna, na iOli~ -lanida Zilberberg. 29~-1 __ tylko 4 dni. pod i.kowem anajclować sio ., 
I;~~:~:~d,o~. wito F_brycEno·Lód,k. przyj __________ :.23:.2:.......:1 _______________ _ i przed.'"wiellie. 

OlUADY i KOLACYE 
po ee~aeh. nraiarkowanych. Za do· 
br. w\Da I 

garderoby dam kiej 
Andf1ej~ NI'. 761-F, 

78-24-9 

nn Jlrz~d8tawipnie 
• I.II.IPtJTO'V 

s~ 110 nabycia w akład,iil pa
pieru p. J. Petersllge. 

238- 3-1 

In b,dr.iu mauaf.kŁllf08 towary tyl-
w o'""kO\UDia "l'łrsymoj,cem pru

WÓl, lub lA uprw(łniłłn douniem 

Da 
•• I 

mOI.ee & oiauoakteeloe:o opa.-
iowlłró". 22"-1 

- - -----OB'bHB.JIEHrE. 
jednej z fabryk potrzebny , 'ITO 4 
jest wykwalifikowany CD l qac, ,J;IIR no . t nO)l.1I N. 137, 6Y.l\eTL 

gazmaj S er. 1~~~~~:~~~~~~~~.I\:BII::lI(Hlloe 1I11y1l{eCTBO, Dr. I. Birencweig Bliższa windoUlość u W~ G1o.ber In JIHTIIIBny 
229-3-2 COCTOB1l{ee H311 

b_ &ly.tent oddz. cbor. weDef. II ccpe6pu, o~tnenHoe )I...1R 

'FISCH ER i 18 111
\ ŁÓdź. 

• 

czyli kompozycya do 'prania .bieli~ny 
ania dzisiejszego sprzedaje się w 

składach: 

• 

• 

sk6rnych w szpi!.alu żt~P:,~;~:;~1 O.tr~eżeJłie. Bo 263 pyG. 
w Warszawie, po ycjiuu Ninipjszem zawindnmiaOl, iż . JIo)\sL, 4>eBpaJIS 8 JUlII 1888 f. 

Dych stud,6w w ~:~~~:'I :ub, lom kwit wyda8y mnie dnia 11.)\. 0YA. IlpUCT. HKy60BCKili. ~ 
ukał w Łodzi Przl ul. :o lutego za Nr. 155, przez drog~ 237-1-1 :6. flmtowe pO :6.6 kop, • 
skiej N. 267 (gdzie cukiernia Fabrlczno Łódzka na to· OB'MIBJIEHIE. 
j eru, i przljmuJe wyfąezale z wy.IIlOy Zll zaliczeniem rs. 138 liTO 4 2 " "32,, 
lII.1 weleryun.1 I skóroe.1 85. ro)\a Cl; 12 '1ac. ASR no n()lfY·;r. 

• , 

dokonywa .lda8 phyoelay na ze t.kowy yJlu~t nO.l\1I N 448, ' ,J;e'~'"L1 Z & 
niki grutlicze w godz. od 11-1 azej .... artoilci nie fliS. )\BlllEB"'Oe 'BI~;I----~-----~'~'----"-----'-'-~~~~::.I..-rana I od 3-7 po południu.30·20-] znBlazcv uprasznm o zwrócenie. A6pallly ~l 231-10-1 

Icze Wald. , COCTORII\ee H911 LEON PESZES, 228-2 ROnpOB1I H .l\p. upeA., 
Wochodoi. N. 489, do", Idorgeolteru.. Z;-p-o-,,-o-d·u--;b~r-~Tk-u-! • ...,.i,...oJ-:-· s-cn"';"':"s!}"'; do HOC )\lIII ToproBo Bli 205 

.ajmuJ'c ai, le«alnie i ot.rarciel sprzednnia bardzo tanio • JIo.l\9L, <))eBpa311 8 "nR 

przez lat 18 adwokatur!} 4 lampy gazowe _ H. )\. Oy)\. ITpHCT. -1 
Iprawy clwilne i I 

PREMIOWANY -
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Wlllltkich instancynch, j'ak Z 
mniej broni .... atniejrze ladnego wyrobu, z których 2 n3. ma gubiono 
kr,minalue w S"daoh pi~ć plo mieni i 2 nil 3 plomienie, ;PASZPORT, wydl\ny przez wójta 
i iob tyMcusowych u właściciela Hotelu Harubursldego. gminy D!}browu, na imi~ Francibz-

"H. Meyer,. Christiania", 
. jak. równiei 

206-5-' 234- ł ~ki Paruch. !I!!!!!I 235-1 . . . "." .. . 
----..........-_----~-- - - ----

Gl.w-.ł",U ,\ '''JJ.1ł8ZA ,,'~ii{ Jll d. tlllute .. o. . 

W ei'llP' giełdy 
Dop łoione l t.ra.%06k~1e W.lfaJe. 

J cli.i .... o,t ••. i:,da.no 
llerlia ., . (- -I', dl. t.Ir. i d ibo no.r. I - _ ._ 

.. .., (1&3'1, ) kr o \er. :a d 100 I.r. S f S 67'1, 
Ia ... ___ la I>-n". 'w_ J <1. 180 "Ir. S 
r !! " " u krl._ Lcr. "d. JOil .. r. S 
.-<IJ11 • • • • _. ł \OC. 8 m. I L. ~ 'l, _._ 

n • - • • •• Itr. ter. 8 m. I l.. 2'/, 11 88 
P.'I. • • •••. dl. kro 10 d. 100 ~·r. 2'1. _ .-

• • _ •• Itr. ior 10 d. 1;)$ . 'r. ~'I, ł746 
W~de6 • •• . . dl. \et. S d. 100 Uor. I', ' _._ 

" ••• ~ U7':, j kro br. I d. ' 1a6 (ł" r. .' li,. 9.& '0 
~hn"ul'l . • • .. dl te;-. I d. 100 h. i 'I,! _._ 

- . -
- .-

I - 68 60 
~ - '68 27 '1, ao 40 66 67'/, 

-
---

-
--

11 86'1. .-
47 16 20 26 SO , 
9( 10 
I 

-
-

• 

• 

• 

• 

'l Do·~'niu.. • ";a·m .";<Idy ~ .' ł .~ r ...... rl' pa".'. ł""' -~- a" • ł ~ y Uope nit)· w <!l9KIf:;eld! 
( 1(0) ' ;i tra= ł CI. I •• - '" ,,).,,- o i! n. I<o"c. · - - -n n. . '" • _ e. pl. ( ... 100 n.) w "- ł.~.J.nu lohe.pl. 

LI..,.L1~.lLr. l'oh. dał 4 - .- - 00.60 ' -.~ A.'I.D.t. Wor.-W. 101J r. 
• .. ... .. _ .&le • - - 'O 4,li . - " t1 W.-lJlu.iOOr. 

.... Pol. W .. l _ .100' -.- 9160 98 - "" ,, 1"0 r. 

, 
• 
4 
6 

., " ,.. II.. lOOr 6 -.- - - I -.- " TUl!.,.. l OOr. 
• ,.. lt 11ł. lOOr. • 97 00 91.76 --- • II li J..'a bro·l..ólb:;"iej 6 

..... 1'oł. n . • r . II •• 1.... 6 -.- - .- -- " ,. N.d"i~l.ó.k. 6 
.. ''-'' n 1.06U.... 6 -.- --.-- -.- fi Hanku llallulowege ) 

1I1 .. ,.' ...... 1'a4.1Seo. 10... II -.- - '.- - .- W lVanu."i.2Wr. 
,ł .. " ,,11 n J -.- - .- - .- " War. Ban DJI.. :łSOr. 
• " " "ID .. I -.- -.- -.- ,.JJan..JLwlAd&i200". 
.. ,. •• l' IV" l ' -.- -.- -- " \Vu.l'ow.UlJ o o:ło;:nil1 

... '" .... 1 ••• ~ • . . » - .- -.- - .- • Vlp/. '·C. ,l:!-i ió.)r. 
4'41'01. "" •.• r.I8111 4 82.10/ U .la -.- .. 1V ..... To".~'Cu1<ru600 
Ipeł,=· •• ~ .... &-Jłit.AB r. ".tO iOO. 10020 - - łJ Cakr.DoLrz.I. 5OOr. 

,. .. " l! 't a&l c. -.- - .- -.- n " J 6aefów 26,')r. ri 
" • • !!eT.lllitA -.- I -.- -.- " "'b .. ,,k 2Wr. I 

~ 

" 

-.-
- .-- .-
-.--.--.-
-.-
-.-
- .-
.,-.-
-.-
- .-
- .--.-
- .-
-.-
-.-

-.- - . -
- .- - .--- ---- --- - -.--.- --
- -- -.-
- .- - .-
- .- - .-
- .- -. -
- .- - .-- - -.-- .- - .--.- -.--.- -. --.- _ .-
-.-- - .-; .. " ł5w. iu lit. " -.- -.- -: -I n ., Leouó. :iw r: : .. a. ~ ~'-. r . ·_ 

,.. .. Ił " ,. lu -'-"ł1 - . -.» ,) '\,o.U' !:Il"JU-.Jt..'ł 1'". 9: -- . ~-_ -.--
to" .,!! tl -"CV.wI·~"! -.- I -,-- - ,- p t1 -r.,,\vK~t&S D, a 6~lQ l:ił '---.":' -,- -.-

.~ .. L, ł"- 1.... ~ -.- ' -,- -.- J, ;". •• . .:a:. lOOOr. li _ _ _ _ 
dw6(h CndIOIJelOl~". -'-1 -.- -- lO Tow. Li,p~p. a.. i -.- . 
ue .Ialiby iW przeoniloteOl- ~ - , - . - - -.- ~WC:D.I.io l'lOOr." -.- _.- - ._ 
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L ł . I . L'd L b' t . I l b f h" U .. tk. w \tan lOOOr. U 
." y. pl gnymaml; ~a~ a .. o le a 11108 a !l. u, 'l'uw. Z.ltl.(1ilr.ioZJ"" .. 
" .. :lo 'wl_ml, kadzidłem, a w rc;ko ADle na owych '-ooho ... t.ldchlOOr. .. 

" ..J' .iedlY dla lanpitnia modliL .... y przez ksiC;ży i Ilu • ~'. Fab..l"'''''. 
.. ,,- mienia.' 0dJ. lOOr: 
" .. .:. li' 1, .... 00W.1 bojnie roznucali - A na c6i maj, te ~'fll' 

" ". II U to pnez wZIlI"d nie jedz" lutaj ryio? ~: J -.- - .- - -
" ". Ul bowiem nie dawal - To nie widelce; zaowoź, • - .- _ ._ __ 

I .. .. 'wu.j,c t,ch beano· strony s, plaskie, I drugiej okr, -.- - .- -.-
• .." • z jedn, I licz· w czasie lIlodlitwy rzucaj, te n: -. - - .- _ . -

• u.tw dochowleń· gór~, jeżeli upadn, na płalk" atr. • =:=: .:.:.=-: = = 
• lna jeet b rdzo ar, że modlitwa ich została wy _"';-:".--_~":""-~c....-

, Wf- nanycb nataralnie J' ednak widelec ów pada' Li l blt.ld. lU, ( 
.- ..... P'- l ..... 60 I " "U.... 2U6 

-.- - .- -.-
- - - .- --• 
- ,'- - .- -.-
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·.n'lIl 

t 

([ • 

ostatniego czerpania 
nadeszły do 

,apteki M. SPOKORN y 
w LODZI. 

1691--)\ 

NIE MA BOLU ZĘB0W 
KTO UZYWA 

Eliksiru Wielebnycll 00: Benedyktyaiw I ~ 
Opactwa .... ~onl"c (Gironde) J 

"jnaleaiolJ1 1373 l;Jrul: przeora 
w roku Plotra BOu. raald 

nl81'OHoly złote.i .e.ala.t w BrUselU ~880 r, I W LOI'yale t88' 
Codzienne użycie kilku kropl, 

abawiennego elikairu aapobiega 
nieniu. z~/lów. który ... Gadaje ala 
strow, bial046, wsmllenia dli.-l .. i 
Awiela wybofnie nata •• Jeet to 
lekarstwo, które .htecZl\ie 1_, 
ZVbó,r • 

Oddaj4my pra"chi .. ualu", 
czytelnikom, awtacaj"o leli unn v 
ten ataroiytny I ut~t.,zny preparl 
.~jlepsz1 Z .łslJltf .. ,ell ••• U" lecul· 
ezycłl, "szelki. merpl~ 
110. 

elikairu, wyrabiany jełt jeSt· 
Cle przez 00 . .Benedyktynów pn:'lze 
i paata do C%1.lClenia l~b6", 
również nabywać , motna _I .•• 

sZl'ch perfumeryach, aptekach i skłAdach IDateryałów ,tei:'a:rcbi 
Aient gl6wny Se .. uln, Bordeaux 106 '" UlS Oroix Beguą. 

110 60-6 

Otwarty tOstAl w dniu 19 lutego r. b., 'sOWI' ZaUad 

lir ARTYSTYCZNO FOTOGRAFICZNY 
B. W 

W .tUZł, vllla "TRIlNO~" pasaż W·rO .eJer., 
Un,dlOny elegancko i podlug najno"szych wylDagali IItaki 
blllD,ej. Zdjvcia wykonywa Dowym lpotObem 1D0_ntalnYII. 
czeole art"tyulI8. Portrety r61nl do .. turaln'j "I.lil"ci 

olej 00. Ceny umiarkowane i dOlttpDe dl. w"Yltki::a 
108-9-i 
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