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ązkoły dla ~aj~tró~. 
, ar,tm ~~~~I~~~~~:~~:m~a~~~~~~~ na zawiera, wawym programie kur- ni'. . ' utrz, po 16 rubli 

sy opisowego przyrodoznawst.a i fizyki, lU jest IV og61nych zarysach pro. z każdej "ior.ty. 
-000 ob.?erny kurs rysunków i rękodzielnictwa. grl\!lI szkół dla msjstrów wedlo projektu - Kolej siedle4. dki6ska ma byt 

Liczba godzin zajęcia, pr6cz giwnastyki i "ogólnego normaluego p1a.nu wykutalcenia przedłużon" przez Łondt do Goo14dza a 
fi,"*my ju! lJiejedookr()tn~e o spodzie· śpjewu, wynosi w każdej klosie 32. Wy. przenly!lolVego dla ltoayi". brzesko chelmska pnaz Hr. bieu6w do 

waoych reCohi.ach 1ł dzied~inie niższego klady b~d" tu miuly za cel pedagogiczny, Sz~rokie zastosowanie projeHu i rozw6~ Toma,zowa Inbel.kiego. Nie wieMao jed. 
nkolnictwa " W kiernnku specyalnie tech· rozwioąć '!. uczoi.cb umi~j~tność. 6kladani~ szk61 dla lI~jstró .. , nieobliczooe może wy. nak czy budo". tych linij rOlG poczDia j alt 
l\iCiny,l,. I w og61e' , naszym I w prasie rJ!· w ha .. no~ljnlł c~lość pOjedylIczych CZęŚCI, "olać skutki w Iferze ekonomicznego bytu w roku bież4Cym. 
formy te obudzilr .. ielo ioteresn' oczeki; Wl'~SZ~~Clć oko wiar, zr~cznoAa .pr:y pracy j ';lanego kraju i do gruotu zmienić obecny Handel. Agent lpółki IniOlD.j donon z 
waue .. z npragoreoiem. Rzecz to baJ, r~zneJ l smak a~t>.sty~lly. Zajęcia praclł i uk~ad atosunk6" przemysłowycb. Ponie- Pftryża, te WOdlin! przy.yłan. tara & Kr6. 
dEO' naturalna wobec koniepoości skiero· r~cz0'ł p.n~dsta":laJIł .nIemało w praktyce , w~z koszly utrzymaoia szkół takich na· leltwa zYlkuj, coraz liczniejuych l)4bior. 
w!,.~i~ rp! dzieży' ku p.~1'ktJcznjejszym ! pe,,: trqdnoścl . • 1 JlOCllJgn'ł za .o~~ k.osztowne l der względnie niewielkie wyn.oszł oyfry, ców i wkr6tce opanuj, targi oi.tyłko w 
h1eJ łll't''iabexpleczuJ'lqm facbom z jedol\l ur:~'ldzeol~ w~r8ZtatÓl\' .. lJcZ!1I0Wle ~us~ll ! przedst:."i .. ai~ "i90 "y borna sposobność Paryżu ale i w calej Prancyl, zuiłaAej 
Itrqny, a poiytliu tll:i kraju, plyn,cego z być po<lzlelelll wedle w!eku. I uzdolnIenia dl .. bogatych przemysłowców i Cabr,kan. przeważnie "yrobami masarskiemi z A.1l. 
z,t,;lIIpienia obcych lił prtez ,wojskie kra· na osobn,e ~rupYj .pooIIlgQle , to z.a lob'l [ó. do zaznaczenia aW.Jch obywatelskich glii i Ameryki. 
jowe ' w l1~e.hlAle - z dru,giej. Projekt zn?" kp~zty na oaJelll oJpowl~dn~ch po' I uczuć przez przyjfcie z materyalo,. polOO· - Wywóz owite do Anltrli jest wzbro. 
;og6lnego planu wykszf.ałc'lio ia przemyslo. mleszc~eu .. Wobec ty~h tr~doośCl OIC dZlw· l lll~1l rz'ldo.i w przeprow.duoiu poŻłd • • oiooy. 
w~go w' R08yiB na POWthze"' cele glówny nego, ze liczba godZIn zaJeć pra"'ł ~cZIlIl i n"J reformy. - Wedlag telegramu Aaenc.Ji p6l00-
zdaje li~ właśoie ~1JI'ć nIlcisII. Widzimy 0llrllpic.oną" zoslała do 40ch tygodniowo , cnej jar:a.rk odbywajllcy .i., obecaIe w Ir. 
~o t śtworzonym prze .. eń ty~e nibiych dla kaadej 1. dwu grup projektowanych. bicie, odzaacza liO niepa .. i~tDem od lat 
I,kór . fach~wych. Szk~t~. te ~~'l . mial.:!, Typ szkól wy'szych dla majetró, ~awie- Przemy~t, llanuel i KOllluuikaovli. d.ie8i~cill oi,wieniem. Prawie wuy10Uie 
na wldo'kll przylposoblenle SWOJSkIch s!l ra trzy kntegoryo .specy,aloycb 1Iz1t61 tech. J towary .przedawane I' po cenach wy_ 
rob~.ycb i dla przemyał0.r pnysposobleD1.e niczoych, a (min'nowieie szkoły dla maj. '" kicb. Jarmark rozpoe1:"ł .1, w pocąt.-
ealogo zas~pn wykwalifikowanycli maJ' , strów-mechanik6w, _ majs,trów.chemikó'lV i Akcyza. !:Specyalna komlsya pny mInI· kacb lutego. Z powoda ~oac.nego popyta 

• Itrów. ,,' " majstrów budowlaoych. Dwie kategorye .teryum 5kubn zaprojektowala uwolnienie na lowary rUlkie do Cbia, Azyi 'rodkn-
Gd1.by projekt pUJ.ud! do .akutku ·w pietws.e b<;dlł właśnie dosf.arcza6 mnjstrów fuzla ,od l1kcyzy. wej i Bybar";, w,roby przeml lowe r.aajdo-

całej. rozciJgloAcj, "jakiej %06ltl po,wzię· dla 'ąbryk i zakładów przemysłowycb. I Drogi żelazne. • Pra.itielctwieonyj wie. waly liczoych oabywców. Szczególniejn. 
-tym, .nale.aląby oCfekiwa~ z cusem zupeł. Ogóloych przedmiotów wykladu w tych stoik- zamieszcu. Najwyżej zatwierdzooe powodzenie miały towary .z",tyckie i chiA· 
Ilego ,rykIuczeni • napływo"ycb oboych ty. 1 szkolacb, mojllcycb kurs dwuletni, ni l!\ wiole: posteoowieoie ministra komnDikaeyj. oa Ikie. Ceny wyrobllw r,kodzieloie%J,ch by • 
.... ioMw z' dźiechiny ,PrzemJsłu z pożytkiem ' religia-kurs dwuletoi i arytmetyka z geo rnocy którego .. Ikładzie rady zarqduj,. ly wyiue o 20'/. od z~nlOro<:1II1 Han. 
dl" krajn i paDstw.. projekt stawia bo· l metry'ł opisow!ł ' i wykreśln" w ,pjerw"ym cej kolei nadwiśJwkiej, oprócz dyrektora deI towarami galanteryjuemi, 1t0rullo,mi i 
"ielD .pra.w<; fash0wego ,:,ykaztalcenia ~a J roku .. ~a przedmioty. te p".eznnczono z z. romien.ia mioi.terym finansów, z~.jdo':'l~ a.klaoemi idZie dobne; eeny powyłl&lch 

. nader racyoDalneJ podstaWIe - poł"c?cDI& ogólnej hczby « godZin oa plewszylD kur. SIO rówlllet Dlll dyrektor z ramienia wrDl· towarów... o 10'/. wyżce cd zeułoro
w nauce n~olnej. og~lni~h . fach~wych wi.' Jaie tylko 6 goHzin; a na dr1!gim tylko j.e. sterlu~ ,komun.iooyj, k~6rego obowi"z~i, C;ZD~Ch. allllielobuwiem j.OIt ~6WDI~ o· 
cIomości ~ &Zerwem zastos9waOlem tychże dnę; pozoBtałyćh 88 tygodmowych godzlO .. ru •• Jego nleobecnołcl maj' byt poWle· ZI"IOO[, przycum ceny daj nIeco w,t. 
w praktyce pru. wpro1fadzenie nauki r~ w 8%kole mechanicznej na pie~"szym kur. rzone innej, również przez ministeryam ue, ni w roka "WYD'. • a ul.... po-

· kocbie.! • w ~&lJ!ta,tach 'ukqlnlCll. K we. l aie i 4.3 godziny, na drugim przeznaczono "ybranej osobie. Posiedzenia rady u-rz,dza- pyt jut daż1; ceny zeszłoroane. Towary 
stn lluYlotowaDla sil roboczycb dla prze. l lla teoretyczne i praktyczoe ZBjtcia epa' j,cej wtedy tylko ~Il uwUaoe za legal. iyberyj.U. Ul&jdllj, liaDych kopc4w, 
mydli ro.ł~y&~ już zagranica na ko- I cyalne. Na te ostatnie, nu pirr.szym kur. nie odbyte, jeleli nil nicll obecnym b~e u!:Z.góllliej aprtedaj" ,..iele (Q~r, wlOlia i 
1zy66 takiCJl "łtBzf.atóir, nie moie wi~c . sie przypada 24 godziny, la na dru~im 30, cboć jeden z d,rektoriw nIldo"ych, albo 8ZCZeMDy. Popielie przrwie%ioDo pUII%ło 
jat być w"tpliwoAd 'co do trarnoAd drogi, gdzie ,zajęcia w umycI! wars&tatach zabio. ich zastępców. Jedooeu'me zadecydowaoo, 3 milioDT sk6r, ciemoych popielic o poro. 

l -j~q w.tbEali ~edakt2ro.i!, ~!.ole!< u ~rapom· rą, 20 ~odzio tygodniow.o. ~Vykł~d teore· że ",~żelki8. z:1tllda~ia 8nm przynaleiU1.chj w.~ .1D1l!ej, nit w 'On. %eazt1'" l:IIr.6tj po. 
OIonycli reformj przypatrzmy SI., WI~O tyl. tyczoy w szkole mechaolczneJ obejmie 1Ue- kolei od Instytucyj kredytowycb, lub Ul' jll.lic .przedano prawIe w lystld.. cJI_ 
ko bliżej, _ jaki .p08l5b słuszny. ten s"ój cb,oikę, tjlchoo ogi~ mechaniczn" i bndo- olcb wladz i olÓb, mUl" by~ poświadCZDD8 gatanki lio 37 kop., jaśmejaze od 17 - U 
pog 'ld z~mien1li wErow.d~·ć " iycie~ ~ę maszyn. W szkole chemiczllej .na za· podpisami trzech dyrektorów, a pomi~zy kop. %a utnkę. CeD, wylOkie dawaDo u 
Odp9w:iedź ~" to ilaje" naID program 'nalik J~c'a praktyozne ;. ' laboratoryUM puezna· nimi jedo~go dyrektor4 rztdowego, lob akóry: niediwiecbie od 3/i - 50 re., r ', 
i u.jcć ' [11 projeillOwaoyCh ukól8ch ! dla czooo 12 godzin I oa pier"szym korsle, a jego i wilcu po 7 n. ZA aztulu,:, koty '1bwyj· 

• .l,Dajlt.r~". 20 na dr~~im. TeoretYPzD8 wykłady ob&j- ~ o.lntoi~ rozporqdzeń o,ło· .kie 4'i kop. S1l:6ry j łowi~e ruda .. • 
~zkoły, pelu przygoto~anie Ol': chenl1~, pudo"ę maszyn; tccbnblogio Slonych .. wlOltnikn" unl\d ko· DO do re. ó kop. 60, k04.lnl pny na· 

majat.r6!', j b~dą, klMe ' z IneshaoiczO:lr chcmi~ tecbniczn'l i mioera· lei ma wna8i~ corocznie " C&oyra pOPIcie do 3 re. łO kop., owca 
lOb" polWone Pier"sza nko· Idgl~! doin 13 lipca: l 8um., na fDlkie 88 kop., wyprawiane kif"iAie 10 
la, 1 pod IlIUwll "yżuej 9trzymaoie szkoły niuzej ogólnej obli· utł'zym"nie s !top., !trowie maalo 8 no p .... dJ & aa· 
ukoly miejskiej," lozte· czon na 7 do 8,000 rubli rocznie, linko· ramrenia skarba i popytem do 21 n., aioc 5 rs. pad. 
lich . klas i ły takiej w iu • z "'yis" , specyal. kOlllun prz-e.tnaozoll4 na &wiuiono do 5l,000 ... 

• - na NaturlII 

ma 
. , I oiem przykrych w.pomniell aie 

r- Mój pan.. waha si e, cay mB was przy- Coowa1 s kolei zopytał. 
trudz'l<l przez to ~dstorne w&ne stopy. - Czcigodna waHonlta pań," ::łe? 

- Dyabli lIadali! -, mrllkn'll P$nicoick. - Osoba ta w dalszych pokoj uue- I 
gdy OlU prtatl6loaozono słowa m;joistTa - swj4C&, tyje dotychczas, - brsmia1a 
nie chco Oam dać hiadania. poehleboa, len uozera odpowiedł . 

- Cicho, m6J drogi, <to t,lko tua fot· - .Ilu godnych potomków dOll:Ze-Weś l 
111& zaprosin. -IIiO ekscelentyo? 

Zwracają,r aię do przyb,lego dodał: - Los mnie obdauJł tylko jednym. 
.powiedz wielklemu ~w.g-hi, kl.6rego sla· - Bnw,tpienia nuczy t paDli payn_ 

wa doszła łl81 za monatlll, ił ' b/apmy poftępami \f nauco. 

POWIEŚÓ. 

W ZASl'~P-STWIE. 
• l' 

r 

lO ił • Ul 

Pneklaą Wlktoryi Ho.leki.j. 

o pozwolenie ujrzenia je'gO' oblicza. u - Zdaje .i~, że teo mały ptół.iak uwil 
\Dul8Z!I fi", - patrz Nr. 4,5). Miatrz ceremooii ocuJriwal .idocznie jnż w kilku j~lylrach pisać . 

• \ j • słów tycb, gdy t "iednej cbwili z ... 6cił .i~ ROIDlowa tr.ala pnez kilka mlut. ji-lplCh,w: 
- Por6wuywa~ cbi6cz7k6w do dzieci, to l@ Mlllowi. wahzaj,c drbg, lnskll. deo wTebwala' dl agiel" wla a, OK 

jeizcl' .byt' wielki ko plemen~, - Z8uwa· Na werudzle domu .!sialo o.o6ttwo l. · oso~. W tym czasie weszlo lad.i, 
~" IPeDDiCDick - czyi właściciel tego, wca· tarui, a Oli kaidej z oich .ypilUile bylo a k tdy witał m ndaryna in aej; w . 
JI lIi~OIOwllego dlań, 'pałacu, nOsi na na&,.i.\[o "la.ściclela. oach jut OSIO stopni poklonów, .a"1" 
głowi. pióra pawie? W traecim pokoju w IoIIIi pnyjoć aiedział si\) o4-swlkłeco klwoiłCi -,lo"" a Irałaj 

- Nie, to t,lko "yżsi dostojoioy mo" III&ntl~ryn. B1ł to człowiek " średnim oa chiewi.,cioralO.ylll wierna.!. trlo ... 
jl nOlić, on iaa tylko czerwooe guziki. wi,kll z wyrazom pO"!tagi na twar~y. nbr,,· o pr6g. lUt wielkiej pociesz_ 

- A wi.e jemu nle.olno połknllĆ alo· nl w IlIknl\) illlow" % wróbioocllli oa pier toWlI'W11& j ao ula ClDilł li,: • tej 
tych Iiłcl, gdT tasan udzieli IDU laKawie ulICb aeotOllclll .. i praw 16inlC!b, 11& uyi miOT. • w,.rnem pow gi na twanl 
pOI"olenia na bIł.llranle aobie tlcia? .Iał 'dca ali z olbrzywidl paciorków a na słu""waJ 'IC dollltujlloylll I lMnNII ai 

- NI, wilm z pewDołci", ale zdaje Dli słowie kapelIlA I czerwon.ylll guziki ••• Za • ,e.D""~i nich i jllltle :ramieaani po- - To 
.1" te jemu wolno .111 tylio UdDllć jedlO'" .bliteoiem aiv ,ołci po .. t.al z siedzenia wl~lraaaJo' .IC • kdol chwi", kUb t o.it 11iic,,,or 
briYID '.nllr'ID, - pował ni a odparł Cow.y ... 6w14c: .t~q-teiDg," to Dllczy .. ,..dra. ny I policJanló" w Ido do .. .'1. - :Hi, 
Ałe o jedno alt prosz~ n.ój Penoy, nie wialll w s." N .. tępnie swrłaił li, do ColI· Mallcłar)oi chl6sCy oie aak 
'wieJ ,iO w Obdoki ruaodarynn - lbllia "al'a, jakuy odgaduj,c, ... Bi .. jelłylue 0ICh ,~In poałuch ni., 
ai, .''''01. jeco mi.tu ceremonii. Bloilla btdzie .te poro%lI .. iee. uj, .i<; o hielej pors d~ia 

Ze Ikbod6w willi, acbodził w tej chwili - I1et. czeilodoJ'ch lat paD 10· raił'" WiJOCZDl, • jak" ala 
jak aklqr at. _ul. I mfniatl\.rowego pala· bie? praJCbodil1 policyado IW la 
en, powUnT at!Cl:llda I I"oclk" w je. - NiegodD. liczlIII ",nGai Cou,..,. prlJuiJC1Ul 0111 .. 
iDe I. olbnyml, lrar'tt w druriej rcee. Ki płeć. rsJl~:Lł 

w I&erokleh laldal:b, tworz'l" jakb, krylIO. - Zdaje mi liC. eR SlezCł!ltrr. ~d,c I kraulem 
IID,; 1Ia ,łowI. miar czapko w rodllj. "y. jut na ta",tyDl §wlee •• 
wr6collłj .laki -.:bwlej,cej 1\0 ta kaidem TW"MI melHlaryDa tdl'lld&ila płnl 1&' 
pońlnenl.... ZbliAywlIT aiO do lodli łoi· klopotani., I wfuo .,daJ. t, 

-
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k.lI j/)() H.rbata w tafelkach sić materyały do wyjaśnienia przesilenia sławiły się Dam nienalurlllnie. AkcYIl prze- i l) Od p. M. SilbertteiDa, s okazyi za-
.p6!ni'a liC. CeDy o 10 n. wyi". DA PIl- W cukrowDictwie. DiOsł p. Sliwiński do m łego miasteczka w ślnbin jego córki 100 .... 
delko, nił w rokD zelzlym. Popyt na cu· - Szereg ogOlnych z.brai akcyonaryu- Galicyi, gdzie właśnie odbywajll się wybo- li) Od p. Augusta Teschycba 100 korcy 
kler alaby. OenA 6 .... 30 kop. za pud. sz6w fabryk cnkru, ktMo maj" odb) c się FI do sejmu. Typ takiego Krrykaczka (p. w~la. 
Dokol,ano &nICUlych 'prz,daty pszenic, podczas konuaktów kijowskich, rozpoczęli Godkowsld), s&rozumiałego glupca, jest Za ofiary powyższe składam n1acbetoym 
Iyberyjskiej do młyoów okolo '/.'/ llIiJiO' akcJonaryusze okrowni atrogonowskiej. tu na miejscu niemoiej wiernym by6 moie 06arodll.wcom, w imieniu to,.auystwa, ser· 
na pudów, w cenie od 80 do 90 kop. za Za rok &eszły wy&n3CSenO 100;. dywitlendYj cbarakter ka~dydata Prawdzickiep (p. decIn. podziekowanie. 
pud. przed laty fabr,ka ta dawała 30-35'10 Dłuski) , człowieka zapatruj'lcego ai\} ua J. Heblu/. 

Kredyt. .Nowoje wremia· donNi, że na dywidendy. rzeczy Idrowo i uczci.do. Ale taki o. p. (_) Zmarło w Łodzi w tygodniu ubie-
mocy zamierzonych przepisów o banku - Kijowska rafinerya cukru wyptaca Frazesik (p. Nowakowski), który roprezeD' głym od dnia 20 do włllczDie 26 lutego 
wło6cia6lkim w Królestwie, poiycaki nie dywidendo w wysokości 171/.'/. tuje właśnie ów "meteor" w pOltaci kandy. dzieci do lat 15: katolików 8l/, ewan-
b~dll udzielaue podług oszacowau normal· data ua posła, spadajllcego znieoacka do gelików 26, żydOw 7, _ razem G.'ij do. 
n,ch. Takich ogóloTch oszacowań normal· !PD łiOZD ł 'N tł 1111 DGOIE. obCICU domów, jest dla nns figur" niezro· rosłycb: katolików 7, ewangelikOw 5, ty. 
nJcb wcalo nie b~dzlej wobec różnorodoo· ~ !Ul III Ul ULU zumiał,. Głupców i blagier6w jest wSZIl ' dów 3, _ razem 15. 
ści gruntów i waru oków gospodarki, w I,n· dzie podostatkiem, nie brakoie icb wioc i Ogółem zmarło w tygodniu ubieałym .• • d lo d k G;.&/a wlitld:4. ~pra"oodoni. tygodni .... (do G I" I . 'd' I" • . d 
:.uylD O dzi. ym wypadku ma być o o· dnia 26 lologo). Barckioj nii WĆI.lki. in no w.gIO'" • 10yl, a e Ole wdl zle .I.my ,am °blg y oimdziuiqt osób, tyleż co i w poprze nim 
nyw.oe oszacowanie specyaloe. Z tego po· dy ujmowaly owon gieldy w tygodoia ahieglym kaodyrlała na posla o seJOIu, kt6ry y w tYl:odniuj śmiertelność zwi~kszyła ai\} po. 
wodo ak lad oddzialów baDko włościańekiego, poru .. ooia Da targu papierów ro.kicb. Wlaś.,. w mowach swoich programowych mieszał mi~dzy dzieĆmi o 2 wypadki, o tyleż 
którycb pięć otworzyć zamierzono w KrO· cbwili, guy ltoa.Dki 1'0litTcon. ..~Iy Wlb.<l .. ó Rzym i Spartę cb06by 2 Mosciskami, daj- zmoieiszyla siA pomi\}dzy dorotlymi. 
I . b d .. "ivkne. zautanie publics.o ość pi8Di~iu •. berlic,k.. t KI atrA l' HelenA z SarA OJ y 81twle, .. zle wzmocOlony nowym urz .. • I I ed my Da o, rop v v .. {_l W bl'urze wydzl'ału hypoteczneno - "'0' y lIf i prowlDorona na \YfsŁłp •• s ogtOmueml 'pll .- B d . Z I k I ktO b b • ..-u 
dem członka taksatora. \V obecoie istuie- ialOi p.pierów rOlk'cb. którycb korly Ipadly %no- ernnr I apo s ~,s owem, ry y wy or· dzi, we środ~ d. 29 b. m. odbQdzie siO li. 
j~ych , oddziałach oiema urzOdów podo. wu lord .. lilnie. Z ni:Jciego poliomu dotycbcu· c6w swoich karmił bredoiami, dajllcemi kwa· cytacyn na sprzedaż nierucbomości przy 
bnycb. lowogo pot,ooki w""bodnie .., .. Iy o 1

1
/. , poiJo>ki lifikacyo' na kandydata do domu. waryatów. ulicy ś .... Karol .. pod Nr. 844 kt6-

. olorlingo". o I/I'J.. Rubl. Ipnedawao' w oobolt B d t fi b u Koo p. r., w 
- Ten 88m dziennik dowiaduje Się, że po 161'/ •• Nelloko Ipnedaj',reb ni. ulprO\.iedli. ar .zo II}'mpn Y.O'loa g~ra urm.'s ~a • I'ej mieści Bill zakł.d fabryczny farbierski. 

w OIioielerym skarbo Ola by6 otwarttl DO- wio ład nu wJpodek no"y. N ........ n'o". JlOI!lo. tr~wlcza (p. '."mkler) .Jest takle n!epra~. (_) Wypadek. Na szosie z Łodzi do 
wa poseda towarzysza zarzlldzajllcego Iki u baokructw.cb w Koayi i o umior.cb .. ,du dz~wll. Bur~lstr.ze lublll owa~y.e,. ole nCI!!' Zgierza, poczynaj,c od Balut, uformowała 
bankami wł08clnńskim 1 8Złlwueokim". rOlki.go .. graiai,oycb jakoby ... i.rlyei.l~m ~ogra. k.aJIl p:ZO~ niemi z OIlas~,-Jezełl zdarzaJ.'l si~ grobla ze śniegu. Formani urobili pa. 

Cb k k k· d ' uict.lIl'm l' rRolej upo,u~O"'.U.81f\ p~Ul"l giełd..... tk t peWnOŚC1A. bardzo rzadkIe v 
- arkow, i hao ziems I wy aJe z/\ .. oj, która . ",ote. lro,~", .. la tJlko 10~.0 r.,ul~t ~I~ .wYJ" I, o z ." rów w tej grobli, Izeroki oa dwa łnkcie, 

rok ubie$ły dywidend, 14'/. czyli po 28 dlogich ollluwou, maJłcyeb n. celu .po,lkop'~l. I Dle . ". _m~lycb mlastecz~aob. W prz~rób~o I tak, że zaledwie jeden wó. pneje. 
rubli od akcyi 200 rublowej. Czysty zysk krodytn ROlp. Zniik. pap,erów ro.klcb odd ... a· p. SlIwlDsklego .Meteor przed.tawla Sl~ chać moźe. Gdy więc Dad~ad" dwa "ozy 
baoku "" 'oosi 900,000 rubli. lo Pr&I,09hioj,co na "11, gi.ldg, która ok.,tk'em Jako wcale zabaw~a .farsa, pełoa ~umorr' l z przeciwuych otroo, J'eden wusi wJ'eidiać 

' h ' teltn ule mo~t. '*JI)"." .. 6 odpowiedoi<? Jepu)'uh , b t Widz SI" ł Plłnitdze. Wobec f .. \azy"yc JOterpe· widoków polityelOJcb. W kaidym ra .. o pflU"O- s,y.c~nyc sy .uacy~ I w~zawl· v na !lrolil~, a słlłd zdarzajll si~ cZ\lSte wy. 
!acyj i alarmó'l", wywolanych projektem .. lo w iuoych d.iałlcb o.p03obienia mocno. śmieJe, . bo śmlac Sl.~ ~usl.'-pod tyUl wzgl~. ; pad ki wywracania si~ wozów i saoek. Wła. 
puywr6cenia obiegu mooety metalicznej, Ucb".I, dYlkoolo"o· komaodllowe •• koDcoyll dem oSI"gnl}ł p. ShWIOSkl ~ukoe. z?P!lłny. · śnie w ubiegły pilltek podobny wYl)ltdek 

"
Jourual de St •• Peteraboorg" stwierdza, że tydlień .wyikł I proc. Z papierów pań,twowy. Ak~ra ."ybo,,:za odbywa S.I\} wła80lwle .z~ zdarzył si" pani Fr'.iokel ze Zgierza. Sau-

• umoaniccDJch mOCD8m D..posobiellie.'!l odr;D.CI.~łJ k I D b bl r.c ' nieJ v oie btło nigdy 1110wy o upowstnieOlu skar· e' . b u l.sanll. wl.e oso y, o."?w ki wywróciły siA z grobli tak nieszcz\lśli . • iO WłOlklf', na Jwane CI.II~ "! f:&IQII D f:& .pozy. d ł d d t 6 P d k ł d y 
bu lo towarzyatw kolejowych do spłacania .Iki ru.k.. Regol •• ya koocom'OI'gc... ldl" ~o. U zla o .a Ol, w raw ZIO I I m ? a , wie, że p. F. ulegla zła Olaniu nogi i pozo. 
w rublach kredytowycb, chociażby nawet m1ó~nio "śród.oad.wlcuj apnrj.j,cyc.h ~aroDkow wdow!, AOle11l Trocka. (p~nna Wyrwlcz) staje na kuracyi u krewnych w Łodzi. 
po kuraie dziennym zobolliftuti z .. cill"oi~. ple~l,toICb .. Stopa procentuwy lA pteol.,d.. na oaszkl.cowane S" zaledWie kl.lkoma b!adelDl [ (_) Kradzieże. " zeszłym tygodoiu 
t h k b I 'b t .. t' ł"o I' kOD 'o. mlęa"CI ." .. Ia do baJecsn.go p""omu 1'/, Głó tł k d ta lA sce yc przez I ar u owan:ys wa w z c 8. procent. ryaaml.. woe o. orne yl s uow. " . w domu Manrbajma przy olicy 'Vidzew-
"Journal de St.-Petersbourg" dodaje nadto: ł T0>;9i .... r ....... ki<. Sp"wo"I'DI, tygodoiow. ny pomltdzy. Ozers~lm w~tem laz~r09nym , skiej pod Nr. 1,079 złodzieje ooco,. por,. 
gdy w lipcu r. z. zaczeła si~ kampania , (do dnia 2~ lulogo). Z b o t.. Z I";'wo"o. srego (p. Zapałowlcz) a J~go żon, (pam. Z~pol: I wyłamali bramę od dziedzińca, oderwali 
Prasy zasraniczne/' przeciwko papierow ru· . ltano dróg do . o,y .bob w tygodn,o. o ~logl~", ska), wesołll a UCZCIWI}. kobletk'l, Jakleml dwie kłOdki od staJ'pi i upro.osdzili kooia 

I . I d .. ! bItv I!IIclupłf', lecz ceDr poz 'Ilatr pra.Wle Dl8lmle· kle by-aj" małżonki młode w k9111e , 
skim, . wy u9Z~zy 14IUy pog l} y ml!llstra , nlo~., ,drA lpożywuy w.IrI!my,!~I~ "V od kupna zwy w.. . .. . naleź"cego do p. Leona Baranowskiego, 
WyszOIegradzklego, oparte Ull drobmzgo- I w tpr"wldywauiu <lol .. ej ,.nu~,. O k o W l t a d~ach Moz.era I oalw~e dZle"cz~t~, w gu. ,1 wartośoi rs. 150, 
.ych stadyach naszych zobowillzań "zgl~- oaiU.la ~aki. cony .IIaie .. C u k l.e r. Zwyżkowa śCle Broj\~1 {paolla. Plc.hor),-dILloJ p~zy!!O- W pare doi pófniej prawdopodobnie cii 
dem bezpośrednich wierzycieli lub niewła. ' aklonno6ó ecu I~.bw,ala,,~ w .dOlacb oatat~leb, tly bu~ml8trza uCIekajlIcego przed Jnblle' jsami z/odzieje rówoież w nocl wyłamali . 
ściwych a pośrednich posiadaczy rent lub : ~,,:~!:.omF:~!~":::ci o~~ta:klt:!i!.ia~Drd~lc~~ uszem I. przygody d"ojg~ kochauk~w: Bro(l' j okno od kuchoi, weszli do mielzk"nia t., 
obligacyj kolejowycb ruskicb. O~ tego I wierauil wiVkllych I ran .. kcri , cboci~żbr ko .. t~~ CI! córki pailst ... a b~rmlstrz6w I Rumblo. ( goż Baranowskiego, otworzyli pokój wytry
C28SU nietylko nic nio było w stame osła- . małycb u.t;p.tw dla nlbywcow. Oproc. dawol.J' "Icza (p. K~pczews~I), pOSlldzauego O afe' l chew, nast~pnie szaf\} i skradli palto zimo. 
bić tego ,poIobu zapatrywania si~ na sto· I uyeb 1000 be"",k. apn:od,no Inowu 8~ beczek kty dl~ paol Czers~leJ. . . I we, futro, 4 pary garniturów m"zkicb, pal-

o • • W.1t"D\)'00". 1 Ottrowa po n. 3 na. t1 łuzuy ter- p bl .. I ole gro nadzona baWI la ... 
lunkl z8rzlldu skarbu pa6stwa z "lerzycl~. , mi. dostawy. ~pra.d.no ró".ież wigk.'4 p.rtyo . U IC~I1~"". Icz

b 
d z d' b b te"' 1 to zimowe -damskie, dolmao, ~ukni~ jed .. a. 

Jami, który upoważnieni jesteśmy przepl' ; Loonowa po 2.95, okolo 500 be .. ek Kooń.ocyi po SIIl na taj dUSle. ar zO. o :ze, ? Z I . bOIl, dwie wełniane, ubrani .. dziecinoe i t . 
Iywać pano OIioietJ"Owi, lecz mamy pełne I ~:96 .. Z po.ostallch. marek ~ol.kieb ~~b~ .. ~j. 8rtysto~ przyzoać. nalezy, ze graJ! JlI Z! p. rzoczy, oraz ' gotOwk, 49 rs., a nadto bil' 
Prawo utrzymywać że ai- nic nie zmieniło ?bOhlO na potrz.bo m"J'co.'~ Slnn,kl, Jo.lzb,eto.. w.erwll l humorom! przywo.lywano Ich po d.cemo n" stancyi u p. Baranowskiego 
• • '. li • 1 iJuuno po 2.96. Za radD .. d, lo fabryk Douł"'Jeh. k Ik k d k e 8 tuka. mo I .. 
l te skutkIen. tego IOterpelacye prasy, OIa- ' DIOry ...... C ..... k. Michało",a, Jó,cCu"" :l,d.. I a razy po az ym a ~I. z . . .: bucualterowi p. Lipmanowi akradli sega-
jllce lreld" za 1ródlo informacye,. zarów~o ł no' 2.97'/,. I";. odbior~ów po ~j cenie ni. brlu. ~e być p~wtórzonlł. R~dzJllbyŚOlY. sKrócie ! rek zloty i cześć garderoby. 
niedokładne, jak i nie wystarczaJllce, Ole Kootk : po~urzyń.ki~ 2.97 '/" Mir". 288'1 .. J lofo.", Jeszll.ze .mlł;d~yakty,.o Ile moiu.ośCl. Przed. I W ubiegly pilltek, do dolUu familijnego 
maJ' .. ładneJ' podstawy. ' Ko.ata.ouya ~.90. Z. "', .. kg I fabryk MI~d&l" stawleme skooczyło Sl~ wprawdZie doM wcze· przy fabryce Heiozo!'" wtargo-li złodzieie 

.. . d J I d lalfo. l Kr."nca piacoDo Da poex,tku tygodola po ś 'e bo O ól do 11·teJ· ale moglo było . .... .V • 
- Sprawozdawc!, gllll owy '! .ouroa 0 . 2.86. Z. kilkiności. WAgonów Modelu o.';łgoi,to 01, . wp .. .' l skradIJ DleJaklemu AdolfOWI Hagner ro-

St.·Petersbourg" pisze: W BerhOle oczeku- po 2.66'/ .. lO poj.dyńc .. worki placono 2.67'/. ~, skoilczyć Sl~ O dZloslllteJ. zmaitych przedmiotów wartościowycu ua 
jll wysokiej interwenoyi z Peter, burga, k.,mień 2ł f. O I • i O. Bardlo. m~uo t~lym·n (_) Tabelka zamiany kursów. Wobec ł sum\} przeszło 200 rubli. Złodzieje dosta. 
interw8Dcyi, która zdajo si~ zupełnie nie ' "k'.o e~o! °llelo r~okte°w~go'lacok~y ~l~~IY ~990w,~~ gwałtowneJ' zniiki kursu w Berlinie, istoie. Ii silJ do mieszkaoia Hagoera przy pomocy 
. b dl h' 6 I lm l .10 .. ym y-PY m, p .~ - . .. k bl' ·b' JII~t p'luze nil a . naszyc papier . w pU' : pud. Kilka .. ogo .. ow opr .. uano na warunkaeb. do, jllce tabelki zamiany UI·SÓW. ru ,I, "yra,'j wytryc 8. •• . . 
bbCl~y~h, l.ocz b~dzle prawdop?dobOle ne· god.orch d1u ap~.edawc6~ po 4.70 ": m,oJ'cu. żooycb w markacb oa Odpo"l.edDle kursy (-:-) Fesly.n ł,~Wla,.kl ~.a r.zocz łódzkiej 
CZ"'I"18 ul,odzownll dla robll. Sytuacya Olej 101&ny notołł. po 4.10 ~ 4.20, pr,wl~ h. o· marek wyrażooe w rublach 016 Sil "ystar. strazy ognlowsJ OCbO'0ICZ8J urZlłdzony 
politJczDa '1~ltała o tyle w ty.ch dniacb . ~.:i:~w~ I 0::61: :~n~:d~(ile~l~~j,:~Q l:ac~~~c~w7.':; czajllc~. ~ tego powodo p~dlljemy tu ta· w niedzielo, na .etawie za brQw:u.em Anstad. 
WY'WI8tlo0!llt wy&tarcz~ okaza!lle pewnego I na rynku, uterlburakim, gd.i" pl,c, do 6 r~. la belko zalOlany od ~70 m. wstecz do.15~ m. ~w, od~ł au;) bardzo dobrz!! •. Pogoda .pny
oP0.r1l chwJlo,!emo :&Ilofiftro~~OIn, aby za 0- pu I. .S k br y .orow. uabywano D',o.tUkl po za 100 rs., w całkOWitych, połów kacu I ĆWIRrt · Jała, śh~gaw.kll )lrzl'spn~oblono nalot~C1e, 
l .. ole powr6clło, tern bardzieJ, ie wywoz l9 -16.robh; IIa ".~g placoao.11 - Ił /. kop. la kach. cdonkowle straży czhw.h nad pOfZllklem, 
niezadługo rozpoO%nie si~, przez co aill fontc n!OOCI'''.",lOnY

cubb ·srkoollro.ml· lCl·lel~eI2w,ra!:w~~~ marek. robli marek _ rubli a muzyka i r\iźuobarwne oświetlenIe uro. 
ł . b' . t A • 'źk k bl za un,oc'J"c ul· • .- - _ . I' ł b· N l' b li k'l u atwI leg lU eresu" I ZDl a uno ru & nobywano po 2.60 _ S.W la pod, pro,, 'ncyoolln. za 100 rs - za 100 m. za 100 rs. za 100 IJI. zmalca y za aw\}. a li Izgawce 1 o I-

w'trzlmanll zostanie. Zainteresow.au~ stro· po. 10.60 .- ~S.!jó la partIe I dli •• iocio snuk. Z.~ 160.- 66.67'/. 160.- 6~.50 kaset osób, Il źe i zylk z piwa odetlIpiła 
8y wcbłonoły duzo mattlryalu, znaJduJllcego .kory kon.kl! pl.cono po • - 6.60 sa .. tnkg. ~J 160 2- 66 55 16025 62 40 firma Anstadtów lIa rzecz straży zatem 
li~ na targu, lec~ ~iła ich nie w~star~za, ;:::b~86na ... ~:~ceb~~~:;~: :'c:!~~ .. t~gO~.'::; ]50:5~ 66:46 160'.50 .62:30 kaoa. straźacka mogła 08illgn"ć około 200 
pot!le.bA dla dOpl~l~ celu znaozOlo wl~'k· t!·.ymaj, lig bard.lO. mocno. N aft.. Ob8'.o~Ć 160.76 66.35 160.75 62.20 rubIJ z fest!on. .. . . . 
uCJ Ilły ab80rbc1J~eJ. . "P"'Ó" w. C~ycJn,e 1 ."nOCln8 dowolY utrzymnJł 151.- 66.~2'/. 161.- 62.10 (-~ DOWiadujemy '11, ~e '!' PIOtrkOWie, 

- Na. mocy N&JwJiszego rozporz,.dzeola ceny na n,"k,m pollomle. PI •. Q~" pud wra." 16105 6610'/ 16LD6 60 _ na plerW!Zem " rzedatawleOlu Łucyl z 
. . . d il t ~k. I odblO".m n. P.ICO .... Ol. l ~u· w tej co· .• • • • • ".1' • 

poe!&DOWIO~~ WOletlooy do ra y pa s ~a nie j.at ja. u ... ~gl~dnion, .koy". ·N.na omory. 151.50 66.- ]61.50 61.92'/. LammerlOooru,· przez towarzy~two woka~. 
prDJeU mlluetra skarbu o pnywr~DI.u kau.ka k.ntoje II kop. la funL 162.75 65.90 161.75 61.82'/. oe P Tula, teatr byl przepełDlony, poml' 
obiegu _?Oetl brzlJCZIłCej poddać pod Oplnl\} wt!-. Brad~ord!. 23 lougo. Weloa p~dI152._ 65.80 162.- 61.72'/. DlO, .że ceny miejsc zoacznio POdWyUIOOO. 
lpeclalDeJ radl pod prezydoncy. towarzy· n_ellklem, .pr .. du ,~o.h.,a tylk.o po ""nacb nlZ· 15225 66 67'/: 16~ 25 61621/ {-l DZIś w teatrze Victoria przedsta-
na minłatra .karb~, Ikładaj.llcej .i~ z re· "Y:d!~~d;.'/~:nl~~ ~~~~l\Veloa na IU\1 1&2:50 66:671/: 162:60 61'.65' wjenia u'e bfJd~e. Odbywaj/ł. liII prOby z 
pHlentaot6w komitetów gIełdowyob, a Hl.60 Da mir..,. 141.&0 na kw. HS.OO n& "taj 16276 65 '7'/ 16~.76 61.46 .Damy trefloWeJ' K. Zalewaldtgo aa ~war. 
lIIi.auowioie: dwócb ~ kOll~itat~ pe~rabur- .143.60: na et.r 144.00, 'na lp. HUO,' na .i.r. 153:- 65:85' 163.- 61.35 tek, ~a benefis pnnoy F. Pichor - i.' ko. 
Iluego, dwóch l moskiewskiego l po Jedoym U6.00, nI "n. l4MO. I • N O I 16325 65 ~5 16326 6125 medYI .Najnowszy.kaodal,· grywanej obe· 
I ko ... itetów: kijow8k~ego o~eskie~o, war- rot~~::ioaJJ6~~{";.0~...::goa6.6O:w na r ::::. 153:50 65:15 . )6'3:60 61:171/. cnie w Warszawie. 
_.sklego, cbarkowakl&go I ryskiego. ze 66.:17, na wrs. &a.87, na liJt. 65.12. 163.75 65.05 163.76 61.071/. -----
...,6łudzwew &arz.d&aj'lCł'g~ banhelI! Włłna. Lo n d y nt 24 lutego. AukcJO .. m· 154.- 64.92'1, 164.- 60.97'/. KUONIKA 
pa6.'.a i. dJrektor. lpecyalneJ kancel.rYI k,iwto prly ulpottobienio aW.m. 154..25 64.821/. 164.25 60.87'/. KRA J O W A I Z A G R A N I C Z" A. 
kndytO.fJ. W~",: L D D d 1 n, ~ lutego. Auke1L U· 154.60 6472'/. 164.60 60.80 

- ,,Jollraal~. St;.Pe(e:~bou~g", ~ po .• poaoblon,o ltalO. 164.75 64.621/. 164.75 60.70 
wocl~ por_o ... ~ przu ."BlrzewIJa .Ied~- • 155.- 64.50 165.- 60.60 - Warszawa. Kataatrofa ID 8!1/lagDdze. 
m~h", posloekl o za.wlar~e pr~ywróceD~a Kronika Łódzka. 155.:15 64.40 165.25 60.62"'1. W sobot\} około godzioy 6 wiecsorem wy. 
obi.8u Ułoae'y .wetallczDeJ o'wla~cza! I.Ź 155.50 64.30 165.50 60.421/. bucbo"ł poplocb w synagodze ua Tłoma. 
wial1o .. o46 ta !Ile m~ teg~ znaczeD.ItI, Jakle . . 165.76 64.20 165.75 60.3i'/. ckiem, który ' stał eill przyczynił Imutoej 
mu nadały, BlriewYJa wledow08łf"! kt6re . (-) Z teatru. ;.v .nledzlelę p~zedsta. 166.- 64.10 166.- 60.25 katastrofy. Przyczynił popłochu miało bIĆ, 
ale maj, ta~oyob ltołunków z m~olsterymlwloDo w teatrze VictorIa po r:z ple~wuy 156.25 64.- 166.~5 60.15 źo kantor miejscowy Wajs prz1.goieciony 
Ikarbu i pocnrplltły powytazll wlldom~ć komedy~ G. Mozera .Mete.or. P~D1ewai 156.50 63.90 166.50 60.05 11 w tłoku u wejścia, zawol,ł .góiolll" czy 
u łr6dla, nie za lugojJtCtgn na e~eg61ne komedy .. tA łostała przero~I~~" ~ nie prz~· 156.75 63.80 166.75 59.2711. też .wody,· czujllc si\} bliski ID semdleuia, 
&ałI ,I.. Obociatby jut I fakto, li pro: tłól!,acz.o~" przez .p. L. SlIwll1sklego,- Dle J67.- 63.70 167.- 69.871/. przytelu ktoś zagasił palarki 8&%owe na 
J'U poddany btdlie pod naradl apecyalD~J z~aJllc Jej ~ ~rlglOale, - trudoo nam C)C8. 167.25 63.60 167.25 59.80 galeryi, czy tez te zgasły wstu~ek Zl\01ar· 
lIoml!i II udsialem repr'leotautów koml- D1Ć, co w nieJ /loctytać na racbuoe~ auto· 15750 6S 50 16750 5970 zoięcia wody w gazometrze. Jednocześnie 

liełdowycb i t. lIomisya ~ &biorz~ fa, .a co nil rachunek. tlóOlacz.a. ~zrh prze- 167:76 63:40 167:75 59:60 zrobiło 8i~ zamieszauio u "ej ściB, rozległy 
li, w d. 1I9yw marca, wida6, li ~h~zl rablacz~ .. \V zaeadZle przecIwni Jesteś,"y 158.- 63.30 168.- 59.521/ Isi\} krzyki, co wywolato panik~ oa dole 
to uie o Iprawo po'p'ieuD, i i. uda IIIl nie' przerabl~n~u s~tuk .cudzycb, rllZ dla te!!?, 16łl.~5 63.20 168.115 59.451/. wśród m~iczlzo, którzy poczeli si~ cllUIlĆ 
w,tpljwi. P080dzI wSlletkie sllioterelO' te wldclwle nikt Dle ma .prawa. dowolwe 158.50 63.10 168.50 59851/: ku wszelki Ol możliwym wyJścioOl. Vidzllc 
W.H aUoę. . postopować z utwore~ IJteracklOJ a~tora, 168.7ó 63.- 168.75 59::15 1/. zamieszauie ua dole, kobieLy na galeryi, 

....... ..,. ,Gaaeła w.rllaw ka" dO.ladu· którego firlDa dobr~e Jest zoanIl w htera· 169.- 69.90 169.- 69.17'1. przestraszooe, pocz~ly rOwnieź rzucać si\} ku 
j. lie, le trorz.laicy powiato wilajskiego tarze ~ram.atlcz~eJ, - pow.tóre, w .. tuce 169.25 62.80 169.26 69 07 l/: wej&ci?m, tra~ujlłc przytclII i duSZllc aill 
poaWoww aawi, .. Ć tOWaHll'.O dla po- prze~o.bloneJ traflłOy W!UCIWY pogllld na 159.50 1)2.70 169.50 59:-' \la."~aJellJ. Nie pOlllog.ly prz~lDowy ~azuo. 
ileilaleaia upedej~o 80rulnictw •• W po. lodzl I .rzeczl przedstawl~ne p!zez autot:a 159.75 62.60 16976 058 92'/ ~zlel dra Cylkowa, .aUl brzmienia ~I~usta. 
Wleci. h,taieJ' »:i lorIlInie Wltwanaj,ce w oryglOale, a po trzeCie, nie W8l>:1"'le 160 _ 6260 170' óS'8<)1/ Jllcego grać orgaou I glosr rozllldoleJulcu 
otól ... !li 000 000 ltopol Iplrytlllu. No.o 11tuacy8 i oie w"Jacy lodzie dlłdz, .. t los . . .-.. moiczyz", którzy natycbmlas1 pobiegli do 

• "'~any.t.1I d,ialK btd&.ie II' kali&o.ać. W .Meteorze" uapuykład, (-) P~zllkowanle. Niżej podpilaoy pre- kobiet na galern. Dopiero gdy zoaczna 
i.1I tej poł,ny al, • tow - pr&er6bka powiodła 110 p. SliwiilalrielBu zew łódzkiego tow.rzyatwa dobl'oczynoo'ci cześć, gwałtelD toruj,o lobie drog~, wybie • ........ ..-i.m wcal. ,Iadko co do 11tuacyj i fi,ur dru· otrsy~ał na rzecz tego! towarzystwa Oli., gla na zewolltrz, reada uie widZlłO Pfzl' 

Ikubu I .. ieru o,ło· gol'ltdoycb, oatomwt d,.ie "ówo. prud· l~puJłoa ofiary: czyn popł!lchu, pod wpłl".m alolÓw r01 •• • -



.~N~r~.~.~7============================~~=· ~· D~Z~1~E~N~N~1~K~l~,O~D~Z~K~I'~======~ __ ~============~================~'=====r = ..:. , 
żoiejuych przyszło po,"-oli do siebie. DO'I' Dlorzeni ~ gn~liieoi jeste~my. Zach~dzi tyl· i cza się utrzymać porz"dek i Ipokój w prlY' t; 
t"d trudoo ozo_uy6 fCltle. cyfr\} ofiar. ,Po- k~ pytsDle, ~zy wróg ol.e przypo§ci . szlojci. 
doboo zaduszono oa śOHerc 4. kobiety, Cle ,Ilturmu I .czy lIIy nie _echceu,y rn.czeJ Berli.., 26 lutego. (Ag. p.). Układy liliI" 
z których trzy: Tauun GutszteJo, ChaJa .prohowu~ wycieczek, Dle z.ś nadal Cicho .. . _.hhl •• . , ..... ...... 

-
-Libeoabaum i p. KrakolOska zostały ro~· 8ied_ie~? EkoooDliści {rancuscy twierdz" d_y Dlocar8tw.aml p~zybleraJ" ~rot bard~ 

p&zoaoe. Pogoieciooych ogółem jest kolo że Rosya wrazi e zachowania pokoju zdoł" pODly'loy. Niemcy I Auatrya Jedaomy6lule 
16 kobiet. Ci~żltlo obrdenia poniosło 5: wyjść cnlo z ekonolfiiczuego przesileuia. ' popieraj" kroki skierowaue ku pl"%ywr6ce
Cecylia Kirszeoc .. ejgo .. o, Fajga Glok, Tau- Ale szanowni ekonomiści francuscy nio II niu w Bułgaryi legalnego porzl}dkn. 

• mi'DOW ole: Oai .. O. jlar • 
Ar<~ Sil ..... I alwk, aochl, 

Szep. • Bora. 
ba EugelsEero, Soria ~umau i je8~cze je. zw!~iłi na to uwagi, że na giełdzi~ berłiń· Lwów 26 lutego, P~awie nB "szyatkicb 
dna ni.108na, wszystkie młode dZlewczfJta sklej kura nasz do tego posuwa Sl~ kresu, . . . 
lub kobiety. Jest nadzieja utrzymallia ich po la którym rozpoczyna si~, już nie mo, \ hOlach ruch koleJOWy waluymany. 
puy 'ycio. Pomoc na miejscu ni eśli do" nenie głodem i nie wypierania przygn~bie· 

z-.,,, w dnia. 21 i ił 
lalallcy, tlaiHi 

!Al'" oblópoO" 2. 
Ilooble m"O&yso -. bblet 

Jad.i", Dtbhuka. lat il. 

......., ... '-J 
doroolyeb I •• '-J 

• JQlaD"wl.ieJ 

ktouy Rozencwajg, Majeraon i Guranow- niem moralnoDl, lecz nast\}powanie po pro- S~D OKRĘGOWY PIOTRKOWSKI. 
aki. OgóteDl znajdowało 8i~ w sya&8odz~ It~ D.a I!ard~o .. Ostfttnie te~egramy be~liń, IV!lciqgi z ak/ólo 1.O//l.Oieazonvc/. 10 ,ali pocz,. 
o~o 3,300 osóh. Z_alarmowana. straz ~kle IWledeuskle uporozywle zape~mall}, /uJ/llcj aqdu oltregowcgo. 

E......,I.y ; obi'" 'Ił lal 16-t. I "" t , ... "'l 
IIl1rbi. oblopub" 6. dn.""",, l; doratl,oh S, w toj 
ttczhie I'80icxll.D -. kohiat 'ł & mi.rtowi.i .. 

M.rr. Elabiot. "rlpr, Ia~ eJ, U .... " _ .... , 
lat 9 ' , Al10M l'taifar. lat U. og.n~ow .... r6cou, zoatała .z drogi. N~ z~ br. Szu\\ałow przywIózł do Be~llDa Ja· N .. ltpoj,ce .... ., u •• rli Da •• nll'. 

DlleJsce wypadku natychmIast przybyli kleś stanowcze propo~rcye, słuzl}cO za koch wyl,,,,,oości co m_j,",o posi.d,o.SO obe-
przed.tawiciele policyi i władz a"dowych. punkt wyjścia dla wznowienia układów w coi. j.ko tei m~n~ pr.ypd4 ... _J!&dko, w d&-

.łarorak ..... . łsliori lat 1,"1~ --'o I • lej 
licsb~. cjJlogOOw I. .... . -; ,1_, •• : • I"J 
hnlua mettn.ysra 1, koble, l , . mi.noW'l.ei • • Sled.two ro.winieto energiczne. Isprawie bulgarskieJ·. Nie wiemy jakieby n. 101> wlpadklo .. loao~y .. , •• 'polootol co do 

. . . . d ' ł ' d m'l,tko u .. ,k.ó '" m." ... go ... p610' ?r ... ",.1, 
. J!Jm,!u,.,wn ośwlaly zat~ler Zl ? z ogr~- propozycre ~lOgln sfol"l!lulować ~osya, g y iooków pod .... poiy.i. malłeiJoki.,." HU \f.jdeob",., lat dl, Liba M!1I1et 

I,t 62. ' nIlnemem praw osób trzecich zapis SŁam. Jej pogll}dy I wymagama były rueJedookro, 89. Prud rfjentem WI.dJlI .... m Nowe, • 
dawa Olszaóskieso, .porz"dzooy w Parył.u 1 tnie oznajmiane _ i jaka islnieje podsta· Wlo<:l.wk~, dpi. 18 (33) ,ierpoia 1881 r. u ~ . 
• roku 1884.y01 na rzecz niezamożnych wa do układó", kiedy NieDlcy podlug 1033: kopIec ~.ka ' vel UHor 'YI1 M.j.... ~I' 'r.EL"EGBAJlY 

'ó . 6" d" . ś . d ń . h k " B' chm.u.e Zi'or.. l pelaoletnla Teoftl., corka 
uczni " . glmnaz~ w I s.u ea",w unJwersy' o wla cze ,uczyolOo~c p!zez sl~cla IS' Abr .... , Dancygi.r • Wloe1 ... h. TeolIl. Da •• y' 
tetu w Warszawie. marko, gotowe Sił )edyme poprzeć dyplo· gier pooi.da obecoie 6,000 n ... gotowitoi. f 1,000 Giełd. Warszaw .... Zd,i. 25 Z duia21 

- Piotrk6w. Zmiany. Koreapondent "Kur. roatyczoio w Konstantynopolu wymagaoia ~ w g.rd_rol>ie .' meblach. !>laj,t.k te? ube>t· ~tlano.koti .. m ,iołcl,. 
waraz." Z Piotrkow, pisze pod dat!} 19 lu, Rosyi, aieby zgodnie z traktatem berliń. !"ec .. O.kar Relcbmau 01\ .. IJm I .. Olm .. 0.-

l. k' 'd d k D J,lko. Za wołul. k .. łlIltaralllat 
tego r. u... ... . S IIIl przywrocooo ~wny porz" e.. .Y' .o. Pnod rojeotem Jalio ... ro G\"OU.,sy •• !tim.. "Berlio .. 100 mr. • • • . 

"Na dZlen dZISieJszy, na godzlD~ 5·t" plomatycznego poparcia ze strony NleDllec Lodsi doi. 2 (Ił) liatopad. 18S1 r. .. N. Só6'l: .. ,LoDd,." 1Ł.,.. 
po południu, zwołano hyło nadzwyczajne doznawaliśmy oieraz za czasów jeszcze tr6j· peloolelnia A?,olio córka ~utooi.go S.umpi.ch i "PUli • 100 f.. " 
ogólne- zllromadzepie człooków kasy po, przymierza. Berlin oczywiście byłby zado. ólo .. ~z Fr~ooll~k 'fO J.oha... Fncb" ?hoJe w "Wlod •• " 100 .. . . • 

.10 
III' .... 

. k ki d ., t ... t t . I d b . dł' ć d &d" "mlo .. bh. Aro,b. SZIlmp,cb po.II.a.. olle- Za 1 I I 
N" 

zycz owo·~ a owej, IS meJIlceJ. przy. u eJ' wo ony, g y y DlU SlfJ u a o wCI,ga" 1- cui. 290 n. VI loto"iż.i. i '10 n ... m.blaob I Litt 'k~' łI1 ,- ••• :: 
8Zy01 ... dzle okręgowyDl. Posledzeme Ole · plomacy~ nuszt} do nowych rokowa6: 1U11- 6preVtaclt domowycb. Fraoeit .. ~ Facho posiadA I IW' h':;'cJ. ~""'i diJ ' • 
doszło do skutku Z powodu oiezehrania cZllca Rosya bardziej go straszy. Zdaniem puco ... nig śl ••• ~,k. ". óci SOO rubli. " 'I "~Ił poi :.· .. 0 ... ".:... ~~~1Ił7 
liO dostateczooj liczby członków. \ lias_eOl, obecnie najpożyteczniejaza byłaby 41.. Pr~cI. reJeotem Joboaum Gr ... csYIISki,"'.. LUty UlI. ziem. 80rfi 1 

10.
rn'li 1"-100_ 

P d . te d' ł b L A dl R . 'ś 'śl ' . ' 1. • • Lod_t, dOli :I ( u .. redu'A) 11181 r. .. M. :1901: V • ue ml.o m. Gara .mla o yOj ~naczn... Ił. o~yl naj CI eJsza 1 oaJuaczmeJszlł po, ~akIJmili.o Rodolf ,yn a.dolf. Kober ... pie"'" Lit " " .. . 
rouZ8uęoU. dalałalnoścl kasy, a DllanOWI- wŚclllgll.O~." I OIepolnoletoi. Aro,h. Trol.j .. . d.ial.j..,. ••. tl_ m. "' .. bo. l • 

.116 
7. 

V7d cie dopąucaeaie do uClęstnictwa w oiej Mini8tcr dgrba radca tajny Wysznie, ,y~ocJi. ojca .~.go J .... Trol.j., ..... 1"" D' Li,t; a,l' m Wsi iIorp ~ 
w .. ystkich url~dników I'ldowych, adwoka> gradzkij- jak 1I0wiaduje si~ "Nowoje .re. ~H ... k&li w Lodu, .. Am.h. Trolaj poolld •. obec~,e.. . I • - .-

b 
~ ó t h t . d .. d ·t d ' ń . d a,o o n. w goto",zOIe. P.".I Kober.e ole po .. a- .. r.. - .-

tów, O rouc ~ prywa nyc . , a oaw~ I. e- mll,-prz~ .ta.... ra _,P. pa stwa. Ole awoo da oboCllio iadoego m.nlka• • .. .. .. • _,_ 
pend.otów rejentów z całej guberm pl.otr • .temu prOjekt Dlektórych uznpelUleń w prze· 42. l'ned rejeotem Jolio ... m Gnl"c'rW~im .. BerlI6Ika. 
kowlkiej. pisach, dotycz'lcyeh opłaty za ubezpieczeoie ~d.i, do\& 11 (29) "rzdoio,188'1 r ... N. ~61: BaDkaot, roolj.kie ........ 

Dotychczas człookami 1II0gły by6 tylko m8J'ntk6w od pożar6w 'Eft .. ,"I Joref CIlllm Iy~ J •• oba Polak, pro."I..,r ,. .. 11& doń. 
.. • farmacft z M1ó!ka, obecDle CI&IOWO VI Ład!.l 0.. 'Veble D& W.rau_o kro • 

osoby, nalet"ce do składu s"du okr~owe- ----- N mielEkoI, i pelooletu;' A.u ... cór .. lu.k. Hen: , Pot_buq kro 
go i instytucyj pokojo,!ych m. Piotrk.owa. 11" E l E G R II M Y. . •• mi.,.kala w l.vd.i. Aon. Her. pon.d. obe~.. ~ dl: 

Oprócz tego istniał zbmiar dopuszczenia ., ił cnie ~,OOO n. w g~"ito.i. i .. S,ocą rl. g~ckroby, " Londyn h • 
do glosollaoia przez plenipotency~, oraz •. mebh.1 koutowO.vŚCL Um Polak Dl. poslld.ob&-.. .. dl.. 
udzielania pofyezek- oa dłuższy. czas Iii" P~ter.burg, 25 lut. (Ag. Półn.) Z N.j. cOle "dnego m&J,lko. DJlk~nto pr~':!::! kro 
dotychczas, a to w ten aposób, ze po ter, 'wyŹ8zego rozkazu zau,dzono przedwstęp-
Dlinie pólrocznym pożyczb OIoże hyć prze· ! ... . 
dłużonll i na oast~poe półrocze, czego nie I ne roztrzt}śUlfJCI.e. wOleslOnego do r~dy pań. 
dORoszezała dotycbeza80wa usta"a kasy, Istwa przez uunlstra skarbu prOjektu o LOad",. ~ laW" W,k .. b.nko poiJatw. (w ~" 

Do prawomocności zebrania potrzeba, . dozwoleniu zawierania umów na walu~ si,c.cb ,uulów "terliogó,,). Całko"ita ....... rw. 
ł k l 16,~9~ (puyb, "14), 11011" obiep 

aby aifJ zebrało d~ie trlecie et 00 6w.. lOetalieznll. Czynuości tej dopełnić ma IE5}; "'palI w I/OtÓwco 22,371 (pnlb. 
Następne zehr~D1e, .bez w~glfJdu.na Ilość ' rada pod przewodnictwem towarzysza mi. 19,ł60 (pr&Jb.'7ł); .aJdo prywato. 

zebranych będZie Sl~ Dlogło odbyć le'l . . .. . 989): Ialdo p .. ia~WOVl. 10,MG (pnyb. ~~leJ 
galoie. ' . olstra skarbu, złozona z przedstawlcleh uot1ł,fl90 (prsyb. ł02); obeą>iec ... 1lUI 16,241 1 CS}DłIri • , 

OB'fATRIE WlAOOIOSCI BANOLOiE. 

• 181.85 '1 leJ." • II1U 
· l .. J 

'1111
6.10 • :łOA 
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dzo poqdanem ~Ia .licz~ej rzeszy nrz~dn.i. tetów petersburskiego i moskiewskiego i li,cach fr&1lków). Gotówka ... .: .... .io 1,1l7,BOO (pnyb. I noleJ Woll •• h • T_' 
k6. w s"d6w pokOJU I g~lDnych", szczeg6101e 1 po J'eduemu z kODlitetów: kiJ' owskiego, char. 6,0(0), w srebrze 1,19-',900 (prsyb. 5,6(0); portfel · Ko,k .... Zdoukiej-W.u, 1)alatlis s • 

d h h glóWIlego b.nko i aHj 678,1>00 (obylo 2,8(0); !lOty I 
plsarzp

y tPUYb SIL aC
St 
gml~oYb . ki' . do ko."skiego, odeskiego, warszawskiego i ry. w obiegn2,7ł2.IOO (ubJlo 16,1(0); I""y .. atny racbll' 

- "rs urg. " • pe ers ura Ja wie . , k' d . I d' oek Li",,,-y 886,600 (prIJb. 17,(00); ,~do p..,;.\.... . R O Z K l A D JA Z O Y P O C JA G Ó W 
mosti," w naatfJpuj"cy 8~osób zastau~w!aj'ł , a leg~, - oraz z u !Ia em zarzIl zaJlłceg~ we 1(9,2;10 !pnJb. 6(0); ogól zaIi...,k 262.soo oa 
.i~ nad obecnem spadamem waluty I Jego 'bankieDl pa6st.a I dyrektora przyboczne] (ub lo 5,BOO),od..,tki i dYlkoota .,103 (pnJb. 266).1, od dnia l (J3) listopada r. b. 
k tk . k . . dl R' kl' d k d t b '.1 ......... , 2ł 11ł".. Weko!. na IAndfD l:neo, =:::-__ 

S U aml.e OO?mICZneDlI a osy .. :. ance aryl . ospraf 're y owyc • na Berlio óg.ł6, OĄ Am.terdam W.80, n. Parrż GODZiNY i 
,\Zgodnle żyjemy le ,!,szyatkieml I w~y: Petersburg, 26 lutego. (Ag. p.). • owoje" 76, 'h·imperyaly 9.61, ruka 1""_' • polJ' ha .. er;:::: 

at~le mocautwa .. zgodUle żYJ" z oaDl! I wreDlia" donosi że kwestya urzRdzeoia I..,j .miaJi 263, takAi II em. 2ł6'/-" rlU" po- __ 
wl\}dzr Bob". Mlllony bagnetów, caly kWiat .. ' . , .. !Joska • 'roko 187S 187'[" II poi,cw wachocł.i.a prsych 
ladności Europy środkowej, brzęcz,ce Dli, w Llbawle portu wOJenuego z~stała osta· 97'1.. III poi. Wlcb.oClDia 97'/. ; 6'4 "!Dta słoi. o Kolo".k. . 7 

JI'ardy marek i złotych reń.kich, na"roma. tecznie rozltrzygoiot.. Z chWil, otworze- 196'1., ł'ft'l. litty .... t. si ..... k. 1611, .kcJ. ","kich "Skivaiewio. K 
"I .. .. "iol. D. z. 26ł'l .. kolei kanko - kijo .. kiej SISI .. W ....... ", • 11 

d,onych preCo\ i wielIz" narodów, wszyatko nia żeglugi wiosennej rozpocz'lć si~ Dlaj, betenb.nki bani dpkonlowy ,wan ..... ' Ale ..... ,lro_ l 
to słnlyć wrnno spral<ie pokoju. Rosya I roboty bank dy.koDtowy -, ""ki b.nk dla hu.d10 : C;.-hociob . 
pokoJ'na J'est, dzi"nie spokoJ'na Kilka lat I . ugr.260, petenbnnki bank mipyouodow,~, .. Piotrkowa . 

s . . ' . Petersburg 26 lutego. (Al{. p.). Jour- 110". "I. poiycsk. 81'/., dyskonto prywatno 6'1."1.- lO c.~.toch. owy. 
temu, gdy były zaJścia nad graOlClł Jga. , .• s ... U., 25 lulege. Jw .... , b...... n".'~gu O 
nistailskt}, nieDlai wszystkim oam się zda- , nal de St. Potersbourg" cZyOl uwag~: - 1616b; t'/. li.ll ".law.e 60.16. ł'" IJat! ik . "IL " .... :.;:;,.,.: 
wało, te wojna szybko się zbliża. Do ' że wprawdzie, przy ż"daoiu zastosowania Oli". 46.60, 11-', ~otJoz.k ..... cbocł ... II.. (0.26, : To, .... " ... 
Stre.lny, .Peterh?fu i <?r.adnienhau.mu hi~tł 011 1 traktatu, niekoniecznlł jest zgoda. wszyat- ~t;nl!.:!~.~~lo0, rł:!~r.oi~~':;;, k'o= ':::I:;~I~ "Ilrin.a ••. 
lebtUl~ m~estzk8me. l"k~e~ ta

D
6 'śOle Cd cia wd , kicb mocarstw, które go podpisały i obejść 6·/łpo!lc,loa.r.m~0".'11 Ut :ob 158.10, 1.&0... ; lr-d~ : : 

6 

Q 
• 

o aWle aOLy angle s lej. Zl, g y aa I · b . . i I . t ' IS66 r. 18026: a.o;. ,&Olka haud .woxo -.- . d,· 
granic,. nil_zlł stoj, korplloy nieUliecltie i 1819 ez nieJ mo' oa, - ecz pomlDlo .0 Je· .konto .. "," _ ._, dr. te!. waraL . ie<!. ISO.łO, .k· 
auslryaclcie,' ady nasze miasteczka oadgra. dnoDlyśloość państw traktato"ych poz,da. OJ. lc:oU....... ..,I'pw". -.-, -" kolejowa 

" d I' ~ fi I . . r.,ka 83.W. 6'1. 'en l. dota lOi.4.0, polJ'" 
niezue znajdn';' sill po slrza alUl lorty ' I n, eifJ ataje z tego wzg ~du, z. przecIwne Ita rlllka .'t. "ewD~trma 41.10, dJ.k ...... 'I 
kac:yj pruakicbj gdy oasza urzędowa gaze.ta ich zachowBnie si~ oznaczałoby pragnienie prs wOlo.' 1'/, '/ •. 

"" L 'd I GODZINY i ru, $ h.· .1 ie • 
:':""::;::+",-.,.= 

w~Jskowa ;~ kompetantDy ~~b wyś.l~ utrwalić w Bułgaryi anarchiA na wieki. Lo"", 26 lat... Pol,.·.." s 1115 r. • . : 
thła, te Niemcy odaawnlł ułllm. pracuJ" • 91 . Ko_1 angiellkie lWI,. · .. . 
nad przygotowaniem 8i~ do starcia z Ro. ~,tersburg, ~6 Iuteg~, (Ag. p.) .. W tych P .. :;:: ",'1:..:' IS%~·.1;;:; ... "a.'i;ii""IO.~: : ;ar . 
sYII,- nikt prawie .,śród oa8 nie m6wi na dniach spodZiewany Jest tu przyjazd ko- ,. m MO. K01lOpM ...... 46.00. Siuai. \a.w W __ "Ci,,· . 
leryo O wojaie i nigdzie trwożoeso nie ma rejakiego poselstwa. ,. IS,6/), snrÓL ~ ...... I • •• • 
ocz. eki.lIIIi.. Z-wilko to oie o. owe. WieI· Konałam-at""l, 26 lutego. (Ag. p.). P S .. III. ja lalal' P,Mai 1"-1;6, ... kw. aj .• Ca"" Is.wy • 

... I ,... o· 161'/., o. CWlr. Ip. leG z,yto lOb - II, LI k.. • u.--cr. . . 
lila burze polityczne zwykle clua poprze· seł Nelidow wreczył dzii Porcie note, zwra, IIS'/ .. n. co. Ip. IJl'I.. " .. 
dza, oawet pew1I& lełtkpml61ooŚĆo Przed . .. . ta' k 'o, 24 la ..... Unio. .Ja .. iG ptoe. 16" . • To.. ..... 
pier ... " rewoluc", !raDcusk" życie 6wcze' ~aJ~c" Je~ u~agfJ oa mepr~wne. s. nOWl8 o, coki6/" hOTuo.y Wis, rial.. .. ~ - • 
In""o społeczeustwa wersalslri~o do taflca Jakle ZAJmUJe w Bułgar)'1 kSI"zfJ Ferdy, 2ł Iałap. lSproo .. ' -. IJI_Ól "" .... 

..., L "'O ł" k" ........ na .".nIM, , "'1 ' 1 noo.. ", 
na walbaaah ro.u lo •• naDd. Hr. Mou~bełlo pose lrancua I I M1ddlia, ._J" •• ka •• lot, łl'.., 
pO~ilDO okllania ei~. . mimo -po- generał Radowitz poseł niemiecki, OBobi. "" ... IIU". kw. '''-', •• k .... oaj. 6"f ... 
kahptycsoych prz~pOWled~l, a.ę;teczn04ó Acie w tejło sprliwie zlQiyłi Porc:ie swe - CI. Ip. ........ lp. .... 6 
Dasza bI'. zupe/Dle ilpokoJna. oatat- d t . . n ... ~~;;;-, ,~. w .... 12 
nich mi_,cach przed woj n" krymak, og61 prze • aWleOla. w.ter 80 T'rlor 9'1 .. W.ter to Laip 
.tołec~oy i pro.incyonalny oader wesoło 26 lutego. (Ag. p.). "Fremden, !lO CI.rtool/u lIoe1r 'I .. !hJe 
byl Giy.iGv, IliPt tak. łwietorch, ja.k blaU" dowodai, t. oikt nie przeczy nie· roll 9' , liNIO 

Ó t l. ł ló h I L D IŚ l.ftI 9'/ .. WarpupI li W. wczał, ole uy ~ • W I • U ~ne .. : ~ prawnoAei pano .. ania hitcia koburakiogo, , .. tou :.. Ooabl. 60 

Dle. huJamy, ~o nie nlamy pleolętlzl'. kors jak ró.nież żo w zyscy .,. pnekon_nia, iż JW 16)(16 rr-1 \uniD, • 
Ilol O. 17i l któł arpy, że 1& Ul ~r, tko ao' 1'0 w te,j .praw·le n"leiy 81' ~ "lO hrk. 2ł Iw"u. 

ten ,i. Qbnił1 siO. jeucn ~rcl .... j~ p~ ~. • . ~ ." . ~.... 5'. . K .... (Fair 
Jest te jedno z dobrodaltljs&. pokOJU. Ta lułtanowlj Jeduakie niektóre gabIRety 101- Nr. 7 I,w onlillOry .. kw. 

Dloie w eZ\}ki t~wi puyayoa zlodowacia· docznie obawisj" lifJ jeszcze nasl~p.tw U8U' d~ ~.:~tl.b l-i~~1~~~~ 
le8_. .~kojtllla 08611l .".ro, Moż. oiteia iatDie';'celO de hclo w Sofii I"S\du, .... siooo do ~; 
p!"zBJmuJI .1I1:SZ" spolec:.no~ .DlY!, że wróg klóry chociaż nie na legalnych opiera .i~ I _b,()()(, Ioel 
ole od dZIA Jui z oaml wOJuJe, a my od, . ,. 

IJ AGA: Cyfry 
:~M.ocł 

- - - - -- -

LE pieramy tem nieprzyjaciela, że c:i~ho sie' podstawacb, zapatruJ"c 'I~ na Dle • punktu DlJENr.A STATYSTYXA LUD, aS 
dziOlY, bo nic wlpj nie m_my do OJyoie· lDied_ynarodowego prawa, bfłd2 eo b dl Uf"r. 0<1 d... do 
nia. WSlak ... ",alM taktyłta wojcnllłl atllli do.iódł, że zdoloy jest utLlymać 110 ' • ,a .. 11 bIlli. ,,Jlin ih U Ihe f 

róin. ,polOhy prowadzeoia walki. rqdek " kraju, cło opoO" ~ dai 
liIi!IZa'''łl b~e~ niał., 1"1111& el~ p~eh~ To tł6ruaay dlaaeKo gabin ty prud u~~~ .. Dlo6la 

leci Juda. W ... 1r. zdarzaj" Się .. . ' . , "'. si., ie obłegany jest mo· ucaynleulem pler"nego kroku ku ohaJe.olu clił w "l I'I!'UU-
j zdana le, li iest do oie-- tqo ntdu , . p~go~łyby . p~edewuy tkl~1Ił 1 Jdt 

moralaie loCbioDy. ?dy r6wniei otrzyDlać wYJunIeola, w Jakl posób uml . 1 .. t.o 

114' 
U, ... ... 

1a 
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T eatr Victoria. 
Tow. ul 

,od ", .. ker, 
J6nu U liLA. 

W. c!slf~rtek •. l marca 1888 r. 
NA BENEFIS 

FEUCYI PICHOR 
Pierwul ra: 

• 4 aktach, pnea 
~al._.. autora 

! Calori 

l.t i,toi.j,ea firm. W. 
• \Y uu •• ie. w 

iwi"t N. i~, 
otwOrlJó 

wyrobów 

• • 
'~lt dl. 
weJŚć", t 

flrru.. HtswerenJye. ,dyb, 
u K.o. 1'''4.lor. D~ Hootol.r. 

98-0 

lJZIENNlK LUDZłU. 

o · z E 
i _._-

PESZES, 
W.lC.bqdQi. li. C89, tłom Mor,eDltern •• 

Z"j'!'Juj"c 8i~ lell"lnie I o:'::;;~ 
lat 18 adwokaturl} >r 

cywilne i 
instancyacb, jak n 

broou walniejsze 
Imioal,.e w S'ldacb 

tym~.asowych idzilal.,cb. 

or10· 
r. b .• 

.~r. dod.tok 
kornQoikac}i 
Od ... ,. 

ł •• 
w 

POSZUKUJĘ 

wspólnika 
~łożenl3 f!URYIlI 

z kavitałem p'otrzebnym 
maozyny i kompletne urt: IdzltJlie 

budowle murowane .. naj·1 
stanic, znajdują 8i~ 
Dominialna ,j' , ~ntac)'a 

surowego Z/stIl! 
tOw, Poloźeuie fabryki wy· 

Kors taó~ó. w pol"czeniu z gl.. dogodn~, toż .pod miastem 
saJODO\I'4 rozpoczynam ,,~bandlo.em w bllZkoścl dwóch sta· 

dnia l marca r. b. kolui żelazDych z komuoik Ilcy~ 
MIeIJI 1I111uf1la. J)alaze szosie. Bliźs:a w~omość 

od 7 prz1jmuj~ w botelu Ogtosze6 rp. cllll&D& 
lri. od godlin)", l.ej do 6 ej po po- SenIorska 26 lub • 

u włftliciclela majątku. 
~56-3-1 

."croum 

' KONOERT 

. 

N I A. 

Zupełna wyprzedaż 

l 

.... Wyprzedaż, 
taniej jak w~'le.zle pgta~za.ilł. 

ZPOWodD zmiany lhkala ócl I lil'CI. 
18l1S roko do d.m. W.go P. tr. obok 

magilsrDu l} owośei W·80 Henig". 
Ur"y.am oałkovriti, wy prr.ecld to,: 

warow lokclowych, modnYCh I 'wie· 
tych 1)0 oeo'.Cll nie.tlchlabie 

) 

TłtiJlae~elła 4, weksli 
l'l do nabycia fi kantj>rxe 

drukarni »Daieanika 
~zkiago". 

• 

... l poda~ do wiadomości 
PublieZllo§ci, miasta Ło· 

że dÓ OJtki infórma· 
która w roku 

przy· 
J miast 
Zdań· 
Oglo. 

przyjmuj, li, wył"cuie w 
wyda,,_cy, lub nu la· 

wydawct I~latanall Zylber. 
"., ~dyi dol zbierania ",lo · 

: .. ,,{) nikogo nie upowsiniłem i nie 
upowatuianl. 

IV, daltUJa. Kale"darza Łódzkiego 
• Nalan I 

nJoh. 1'amłe joat do 
ok&o wyatawowe. ur"'l' Pla wygody 

I podaje .i~ do wla cbaoiem. 
2~5 8 Z n ... ll1.waniom 

na !l!!xpwe. pny olwleU,nia 
.l,kuyclnom. 

Adolf Lipiński, 
Ilelmi. ",ydalony ~ Pozoania 

2t>2-3-1 

Jqliusz tJay,sler 
Do jednegO~z~:::i tu{ejazych miesz'a pur ulicy I'I!lArkowsklej 

interesów jest w dou. Itad ~r flit" fmnutwo cylJiJtłJ łRUllII, 241-8-3 . 251--0 chnl'a prywatna' «iV' r. 8-10 pokojów 
,1'Zllrn:,':b, widuycb, przy ulicy ok·li 

ulicy Dzielne;J Nr. 111 : od N owego Rynku 
Marya. Einhorn Teatr Variete • Raymonda. Lokal DO'"i·1 

1~'~:,~{a:A~lelr.s&ndryjsk.iej w być paJ"łerowy. w 
" 35, " ~dzill jd jednak razie kilka 

. pF~oownia garderoby dlllI!skiej 
w wieku 15-17 lal. W13dom9śc, uhca rś·go Andraeja 'Hr. 'Tst.p, Pod dJrekcl' 

I UU.I SYLVANDIII 
CODZIENNIE 

pocztowi, artyści bJ~ na 

towarzyslwa tranaporto. ~~;iS~i~U~W~ 
"ydawane SI} obia'I~~~ enoika 

w redakCJi Dziennika. 243-3-3 dOli! Scbilling&. 78-24-9 
.v~I _______ ~' __ ~_ ---~-
~e. I I 

NUWYŻEJ ZUWIElWleQ • • 
arakie, zdrowe i taoie'li .::.,.:-

f.woitao. ~"'OSPREP!ROW!NI 
242-3-2 , pra wdzi wy 

" Ol>'I>HRlIEHIE. U D E R L I L I O W Y 
OBIADY i KOLA,cY:E qTQ 11 żadnych domieszek 8zko, Iiwyc:b,1 

Towarzystwo WzajęmJ;lsgo tnJezpi~8!li,a ~ Życie 
"NĘ.W-VO~K4~ 

Z1l. ..... ,..ŻON'E w 1886 roku. 

ile lOnter 
1 

i>e ClDUb \lJIIjarkoW&D1c:b. 2ł& do.lro'Aa OT> }'jl/. qac. ABlLnn ie si~ loajduj, w inuych 
br. wlDa I uJbq tlal,," y.rB~1I DO)\" N 271 , Pl'llystaje do twarzy tuk,l! 

AUHlKII,lioe najbystrzejszy wzrok go nie 

Warunki ubezpieczenia i kontroli 'zostały zatwierdzona przez 
Mioistt'a Sprn w We':fn,trzoycb 21 paździerpika 1887 roku. 

Kapituł gwarancYJny, nnjzupellliej zreaJlr.owauy, "'yDosił w dni n 
stycznia 1887 r. 161,100,22ł rllbll. To .. arzyst .... o do!ylo do Banku 

500,000 rubli tytule", kaucyi, Cw liSLĄc\' poż1czkl w.wo~trz· 
z roku 1837 wartości nominaluej 600,000 ruhli). 

I'epllaBy i jedno upudrowanie 
COCTOH~ee R3t. wystarcza na cał, dzień. 

1I0pceTOB1>, OI\'tueBHoe AU na pudelka 30 kop. 
,;lr~)BTo STo 225 py6. główuy i jedy.DY w 

~nl'·ll. JIoASI., <I>eBpau 13 Perfumeryi \f. 
rua H . ..J\. Op;. lIplleT. Nowy Rynek Nr. 3 w 

--------
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O.obny prawem przepllany f~udu'SJ rezerwowy składa .i~ do 13an. 
'państwą, jako gwar!,ncya Ubezpie zeń w Cesarsi,,'e i Króle lwie 

• 

towal)zystwa i unorlllowaoie fu duszu 
lioDtrol~ 'Rz1łQU Rosyjskiego. u 

. objaśnień uaziel a BI,ro Tow&nJsl a w '.farbUl'le llae 
Nr. 5. 

, ua RossY,I}.P91ud, i Zl(:hM., oraz 1.lrilej4,..I, rol~ld8 
L'J ;W; 

na Królestwo Polskie '. 
Badkiewłc=. 100-0-5 . " 
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PREMIOWANy 

" 
I 

• • 

"H. Meyer, Christiania", 
, jak 

• 

" 
I 

" r 

ostatnie~o czerp~ąi& , 
JlIld~8Zły do 

apte~i M, SJ,tOKO~ y 
W LODZI. 

• 1U1 ]2 
• • 
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