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która
.. a istoiei'lce to, czcgoby
z niektól'ych izb cyCr za ostatnIe I g08podautwa narodo ego
j g wy t órcbciała, nio zali to, co jest w samej rze·
roku 1887,
podsta"ione w oglo- czości . Tylko Ipl ty w,kopo e b,łyclr
czy. Lecz te opisy polożenia finansowego szooiu UłinistuyulO
cyfr, z ro wlościao szlacheckiell daJy wpływ PlOI'Jn,
kraju IlBSzego, oiestety, wply"ajll O(J. kurs ku 1886, co, bez w,tpieniu,
o 4 ruilinny rubli, nie E prqetyo noao·
Zaznac?~i'm.t w swoiru c1.asio, że w u- naszej waluty, który spada ciągle pod oa· ruoZe tylko bard1.o nieznaczne
"micznych bynajRJni.j, lec.
otkie pow~~.
l)loaollieniu uielh/:Ów dla Rosyi uszła zna- eiskiem niepl'8wdy i oozczerstwa. 'ro po·
ft'Vci4gu 12 miesi~cy 1887 roku docbo- togo dawoiej jelZC%8 'rodka
"puytoC%one powyżsj cyCry 'wiadc1 wyCJna .. millna, której pocz'ltelt łllezy si~ z budziło nasze mioiswryum skarb u do s.yu- dy państwowe zwyczlljne i z"rotne, na rachwil, w"ląpieoia 011 trou cesarza Fryde. kiego, o p6ł roku w cześn i ejszego ni ż zwy- ebUDek uudl!eŁu za rok 1887 dały
mowDie o polepszeniu Ii~ to uoków ko·
ryka. Mimo to, od czaau do ClUU, odzy- kle, zalllkoi~cia rachunków.a rok 1887. milionów ruhli, willcej niż w 1886 roku nomiezoych Ro yi od roku 1886,
naewa .i~ !luDliona przez nowe prl\dy dawna Ogloszooy w. Wie_toiku finansów" (Nr o 73.7 mil. rubli, czyli o 10"10 . Ł,cznie gólniej uwydatniła Bit; ta poprawa _ 1'0 n
nuta wrog8, ",niej lub wit:eej glośno, ze 12), tymczasowy bilans zw,czajnycb docho- z docuodaoni za rok 1886, które "plyo~ly ubiegłym i biei,c1m, jak okuuje liII W
8Zpal~ uleglej kanclerzowi prasy uiemie- dów i rozohodów za rok ubiegły ui~ lOoże w roku 1887, tudzież z doehodami zebra· z ogJoszonych niedAwno w organach rqdo·
ckiej. P~odqje zawsze • Kolnisebe Ze i- by6 uważaoy za bez .. arunkowo dokładny, nemi" roku 1887 na rachonek budłetó .. wych wiadomości O środkach rozporz d .. l·
tung.·
Taka sprzeczność nie powinna wobec wgo, źe wiadomośc i " Wiestnika fi· przyszłych, ogóloa sUlOa docbodó" zwyczaj· Dych IkarbIl p ń twa."
dziwić nikogo; bylo dość czasu przekouać nRnsó,,· za grudzień opierajll si~ lIa krótkich Dycb i zwrotnych tLI 12 miesięcy roku 1887
"Oto bezpośredni _nioaek z
sit; o tern, ~& odDolIDa CZt;ŚĆ pra~y .niemie- doniesieniacb izb skarbowych, nie spr .. w- dosięgłn 830.9, a odpowiednia suma .a 12 II jeżo bilanlJtl państwowego za. rnk
,
ckiej, ulfata logik~ za prz8s,d lIrzestarza. dzonych przez re"izy~. Zawsze j~dn&k spra. miesit;cy roku 1886 wynosil(J. tylko 154.4 II zarazem jalna i przekonywaj ca odpo.
ły.
W zupełuie bł~dne przypuszczenia wozdanie Rlinisteryuru skarbu wogóle uie milionów rubli. Takim .posobem ogólny .iedt znaC%nej cz~i pruy UlgraniC% .j,
wdałby si~ ten lip., kto chciałby wniosko- różni biQ zna~z lli e w tym wypadku od spra- wplyw wszystkich docbodów zW1czajnych która rozpoczęla kampaui~ przecIwko fioaD'
wać o ~.cho"alliu si~ jej w najbliższej wozdania kontroli państwowej , którego cy. i zwrotoych w ci'lgu r oku 1887,
BOm nanym. Okanje .ill ze .prnwozda6
przyszlości, z oświadCz~ń czulycb 8kiel'0 , fry przedstawiajll j uż rezultat sprawdzenia szył odpowiedni wp/y" zenloroczny o
.5 urzedolO)'ch o położeniu linao owem i e!r.o.
wanych do ROByi przez pisUła pólurz~dowe rewizyjnego. Poró"nanie cyfry docllodów mil., czyli o 10.1'/,.·
noruicznem kraju, że KOSJi me
aoi
ft
niemieckie, z ftKillnische Zeitung Da ",zele, i rozchodów za rok 1886 wedlug krótkich,
• W cil\gu roku 1987 wydatkowano
dzie i4ta cz~ł6 tych o
j kie
z okazy i praellilenia kanclerskiego w Nielu- uie sprawdzonych przez rewizy~ wiadomości kitgo 832,225,000. rubli; w tej sumie
wOUlwia w ni, "Kiilniacha
U
-czech. Obociażhy. Kolniscbe Zeitnng" za- ministe rynm skarbu, ze sprawozdaDiem datki zwyczajne, pokryw3ne ze
ni., inne gazety niemieckie. Rosya przebychwyeala li., na"et ltanem finansów rus- kontroli paiistwowej,
ykazuje tylko male budżetowycu IJl87 roku, t .. or%yI1 765.3 ruiJ. la już ci~lde przesileoie, wynikł. po u!r.o6·
kicb dziliaj, jak to czyllily niedawno ,,01. r6żniee: według 8pr"wo~dan i~ kOlJtroli pań· ru bli, wydatków zwyczajnych pokrywanych czeniu wojoy tureckiej I obecnie rozwija
0001Jllln8- p.ił01a niemieckie, nie byłoby sh"oweJ wplywy zwyczajne I z"rotoe za z po.ost. ly ~h do rozporz.,dzenia oddziel . nowe fin.noow. i ekonomiczne liI,.jeszcze nic dziwnego, gdyby nllzajutrz zaa· 12 miesięcy I'oku 1886 były willkyze nil! nycu zarz'ld6w środków budżetowych 1886
larmowala 'wiat widmem bsokruetwa fi- wedlug krótkicb wiadomości ministeryum roku było 25.8 mil. rubli, rozchodów na
nan~owe.go ROlyi, W?b~ tego niu m oż.n II skarbu o 13 m~lion~w (767.4 milionów 1.a- ', rncbunek budżetów ubiegłych, popr~edzaj ..- Prz emys ł, Handel i Komunikacp:.
powltdzle(:, by wystąpleD\e • WarszawskIe· mIast 154.4 mlllonow) co tworzy około cych rok 1886, było 3l.9 mil. rubli, wre·
go ddlewnilu." z obroll" finansów Rosyi . H "!. Bumy docbodów. Wydatki ?aś z~ . szcie zaliczeil na racbunek hudżetu 1888
Cia. "Graidaain" dOlIosi, te tło od o przeciwko pi8mom nien,ieckim bylo nie- ! czajne za toż same 12 miesięcy wecl/ug
9.2 mil. rubli. Ponieważ jednak .. r . •ioo buracuoych będzie pohi raD. w wywCl8llne, Z"IIl.....I, te opiera li~ ono ua sprawozdaoia kontrolera
pafistwa byly ' 1887 oadzwyczajne wydatki D rachllnek 10kości 2 rubli w zlocie.
najś.ieiszycb danycb urzedowych.
willksze, Diż wedlu,! krótkicb wi adomości budieL6w poprzednicb uczyoily 6,890 tJ'sit;Drogi żelazne .
- W dniu 17 b. m. ollr rto tym(:za;1O• Od pewnego czasu - pisze .Dniewnik miuisterJulO skaruu o 0,94 miliona, co ', cy rubli pr1.eto pozostaje n .. rozcbod1 zwy.
waruawaki" w 'Ilumerze pooiedzialkow11R - t"orzy 0.1"/0 całej sumy rozchodów. Tak czajne 825,330,000 rubli."
wy ruch na
muundzkim oJdzi te drogi
prasa niemiecka zajmuje sill ze 81.czegól- 1więo róź nica w I'ozcuodncu bylI' b rdzo I "W przewidywaniach bodżewwyc!J docuo· ielunej %ak pij kiej do
cJi ZgaJedy.,
uiejsz, tl'O.kliwo§Ci~ i zapalem, ocenll eko' l uiezoaczlIIl; co siE; tyG'y docbodów, to ró- I <1y za r ok 1887 . były obliczone na 796.4 krańcowego pllolttll dIan to b chanki go.
nomicEnego i finalIsowego położenia Ro- żoiC8 13 milionów pocuodzil .. stl\d, że w mil . rubli l' wydatki na 832.9 mil. rubli; Obcbodzono tIloczyście ukończenie tJli
Byi. Niedawno jeszcze, zettawiaj'lc osta- / sprawozdaniu koutroli pnńatwowej byly , porównanie tyrb cyfr z wykonBniem bud- wiorst drogi.
tnie sprawozdanie kontroli paiistwowej z wykazane wplyw1 budżetowe u bankierów Iżetu za rot 1887 pokazuje, że rzeczywiste
- \ t1cb doiach altończooo wIZy
ogloazeuiami ministeryulIL .karbu, .Ko/ni. zagraoicznycu (ogółem do 1l.7 miliona) rezu!tnty finansow .. tego rolra były znacznio roboty okolo poł,czeoia dróg ielaz J
ache Zeituog~ starala sill dowieść za po- l których nie wykl\zaoo w krótkicb .. iado' j pomyślniejsze od przewidy"ań budżewwycb. uralsko-górniczeJ i eltater1nbul'iko tiume6100"
ukry"aoia i przebiegłycb .yja. mościncu ministeryum skaruu za rok Z amia t niedoboru w budżecie zwyczajnym skiej. Droga nuywać liC b~dzie pu .k o
'oień, że fioan"" Rosyi znajdujll si~ w 1 1886."
przewidywanego na 36.5 mil. rubli, poz I tiurueńsk, i pozos w (: ~e pod - pa
.tanie rOlpaczUwym, ponieważ skarb jest
"Wobec takich rezultatów zestawienia, stala .. r ezultacie przewyika dochod6w ogólnym zart dem.
wyczerpany, oplacaj,cy podatki zuboteni loi"isteryum skarbu uznało za moiebne, o 5.6 mil. rubli, gdyż rzetzywisw docbody
- Zat'Z4dy Jeolei wiedeÓJkiej i tv
upadaj, po9 brzemieniem ciężarów i sim- zal,dać od izb skarbowych pewn_go po. ' przewyższyly sum~ przewidy ..aną o 3t.5 kiej uPlieruj, otworzyć .. Kijowie
tldem , tego kllniQOIuylB jest Diedobór w śpiecbu w dostawieniu krótkicb wiadomo. , miJ. rubli a wydatki zwyczajne były wniej. agentur~ któr ulatwiać będ1ie
Ul
pUYidości. Bezzasaduość tych "111118łó.w, ści o "pływa cb i rozcbodach za caly rok Isze nii przewidziano o 7.6 mil. rubli.lorwalo ci, odno ....ce
do le nIk e11
1
ror, lu:zanych prz.ez pruł) ntemieck, o Ro- 1887 celem ,rycblejszego opublikowania, I "Wp/ywy w roku 1881 JlOwięk Iyly aię towarowej poruiedzy
dŃg
lad 10,
II wIZy tleie
te w.ywody, 1tycb
Wiadomośoj
prawie znaczDie w porównaniu z rokiem 1886
wo-uchodoi a lr.oIejaaU wywieoioll8
u8uiloości '
' wie .. e
Hlllldel. Na
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lJ'olaI

I

lirdle".
pan przyjść do nas, aby ci
Ipodzi~k o wal; za ocalenie OIojego życia, które oni ceui, nad istotol\ wartośĆ.
- Sił wi~ bardzo dobrymi przyjaciolmi
'.1'
alLl pau i?
- Nio mozna znaleś6 lepszych .
I~ •
- I bogaci?
POWIEŚĆ.
- Bardzo zamożni.
- Zumożni, dobr:y przyjaciele, II jednak
Przekład Wiktoryl ROłickiej.
pani je teś biedn, - Die r«n:Uloiem tllkiej
przyjaf.ni.
- Nie ich wtem wioa; mogłftbym cale
życie przebywać % nimi, alo wolO być nie·
(Dalsz!! ciqg - pat/'z Nr. 87).
. zaletn,.
- Dlaczego?
- Posiadasz pani talent 60 malu twa?
- Gdfi dla pana spełoienie dobr~go
- Zdaje mi si~, że tak - moie to
IIczynku Jest jlli nagrod,,- biodoego ryba- odziedziczooa zdoln ość, gdyż i mój ojciec
ka oie miałabym czeńl ,wyna grodziĆ.
miał talent.
- Jestet wit;c biedUll?- gwałtownie za·
- Byl artysbl?
pytał oieznajomy.
1 io, io/uienem.
- Zupelnie biedn,. JesWm a r aczej
tlIrzec opuścił głow~, jakb, nlocno znu zIIDl1Ślalll IIOsWĆ z czasem artystk, i w t en żouy.
sposób zat'llbiaĆ Da cbleb.
1 - Mie tka ~ p ni w botelu? - zapylaj
- Abl - pnybieraj'ic dziwny wyraz po chwili.
twarzy - zawołal lltar:ec i zamilkt l:oowu. 1 - Tak jest i podziewam 6i." te oawie- Cb~łabym wied zieć kOlDu zawd7.ifJ· dziu pau nlls wkrótce.
C%n<Q 'OcnIenie życia? - zopytała po chwili ' - Bezwl\tpienia.
Nella.
ella wyciągll~a rckE; na poie~oani,
- Nuy_m si~ PaulOn. Ale pronfJ ni Inajoruy pocbwyci ł j, ~wahowni i prl.
nie rób , pan- '-k wielkiej rseczy z całego ' cisn'il szybko do Ult. W tra on
m
zajłci.. Uałyual.. twój knyk i po§pie. niu"ykł 10 .acbow oiom
IV jak i nien •
Blyleo. z. pomoą, która bylabr wczdniej torału)'1II ogni lU w
ch .,bko oddaliła
przybyła, Wby ale ruo~ niedllł~atwo.
io- do domu.
- Choronld palt nied WDO?
Pilni Wardlew 11 pokoić IV ni mogla
- Ta jee~ pedr6iuM ale zmi 6my Iy z a cal (\1 ujściu.
tePlat Oft>1)_y~ dt.lał poclera~lle zacl!mll'
- Gd,b, ci iO cośkolw! k pnytra610
nooe czo ł~1Il1 o,.oi kllR j"teł?
milll bym 'eulli wyn t1 U"I~I- Nuywam liV H al na o..nw"y, jestem wiła do elli - i
tylko, i. t
,lierot, a prs.bywam tu ch"ilowo z bu· bierald .iO do
racow.6 Da
41
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Wardlew,
z chwili dla okazauia
podobnego zamiaru.
- Wybierałam si., i wybior~ - odparła
Nella - mu ze tylko poczeka6 d"p6ki mieszl"łOie bedlie woloe.
Temat ten wywolywal Ul"sze oieporozumienie RJi~dz1 obietua kobielami, zamilkly
tei nie chOllc do takowego doprowadzić.
Następne o dni pan Peu50n sj wił ię,
w rannych godzinach; pani Wardlew po'
witalI' SO oad serdecznie..
pod&i k. oie paie mam 16w
drosiego d&ienu u uratow"nie tyci.
eka-mówiła poczciw kobieta.
- " ie dziwiO
te paoi tak bardaO
kochau to mlode
- odparł
1były - cbociai jak
ole j e& jej
krewn".
- J t to moja pr ybrana c6rka-& doID& odparla panI Wardł w.
- Pani Wardlew j
tak
rll dl
mnie jak najlep
m.tka- wolała~!
niemnIej
Ze oie
lę lOlita,
pU1bran j_j
rk.
- D1acz ol to?- '
wi
e...;on.
am dl nieJ milClić e6r I. ale •
chcO pełni ć rzy I ' ,yc.b
Daiwole odparła .' Uajej pi czoty, le b •
podl
ij
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I

roko 1888, wedtug wiadomości nrzędowych, I bi.ni~ b.rd,o mocne, l.ez ....eiuu •• brania UW"
wystawiaoo
na
spriedaż
rozmaitych docI"lo . "0 lDaczoe o.!able"e, g(~yt .pekul'CI'
P~'l",ptl. do r •• hu·YJ • nlby"cow powatnyoh
bl I' m.
Ó
ól eOl
873 .990
towllr.,
og
za
rn
bJlo WYJ·,ł.k ~"o ...yly d .,.·ś IOO .. U plpler]
.
..
.
•
k
l
226675
mnieJ mz w ro u przeSZłym o
,
wkłallowe lZoseg6loiej mctaliczue iw .... o pouaklt
rubili spr2eduno za 261.577 rubli, runiej ... ne, " oóe•• padko, ' Ilr~O .,. .Io(y; 6'/, renlł zlo
niż w roku przeszłym o 41.265 rubli. .. D~by ... no po !99 /.. p,~eto proceutową po 169'/.
.
k' t
lIiO. • " /, '/, Lllty ... tawno po 161' prueioe io ·
Ob roty h, an dl owe na J9rUlar
u . egor?cz· "O Ituu)' metalików polloiOl/Y liV d '/, - '/,'t.;
nym obhczono na 4.091.056 rubli; na Jar· papiery kr.djto .... uu-IJm,IJ ,iO IlUy ku .....h po

inaczej rozwozić po mieście, jnk w wozach ty~ dos~ć ~oź.na róinego ro~zaju wio,
nakrytych, prtytem spód wozu ma być ISPlrytuahów I IDnycb przedmIotów, nie
wyłożony rogot mi lub workami, dla upo· wchodz':jcych w zakres artykułów spoży ...
bieżenia powstawaniu kurzn na ulicy., Fur- czycb, w ścisłe01 słów tych znaczeniu.·
manolll oie stosujllcym sill do tych przepi. 1 NastllPoie, schodzllc z puoktu .wiocej
sów, wjazd do miasto. Ola być w.bro· zdrowego pogll\du oa handel," p. Niesto.
niony.
warzys.ony wyraia obawO o wstrzemitili.
. Za. to r ozporzqdzeoie oaJ~ży 8iO p. po· w<!ść sto~arzyszoo!c.h .w używaoiu ró~nych
marku zeszJoro czDyJll ogólna SOtut\. obro- przednio notowaoJch i byty pU8Yraioie pollukij l"clD~Js~rowi podzi~ka, gdy~ pyt :- rozwo- I SPI!ytu~how, bo oJe~eh stowarzysze.ol. ku.
tów byln wieksZIł O 433.196 rubi.
AkCJO h.oko .. e "l~.ko . kamlki. n.by ....· zoneJ cegły i wapoa, zaleg8J'lcy oltce pnez pUJIł Wloa, zachvceOl kredytem, do JakIego
. k" t l
f"
oe rano po 166, n' gleld .. e moglJ ..,.Iełć po'
N
. - " ~wOrO~YJ8 I]
t egra
mieasete-nie t.ylko po 145 - 749, elrtkontowe te- cułe pó ł roku w porze IObót bodowlaoych, maj" prawo w zakresie swych wkładów SIę, 2e WIelka tłość cukru przytlaoego
ody •• 22 D& 111, lu,kie . 219'., oa ~27 roi;d-y. je8t i tnl\ plagll dla mieszka6c6w, - cbo· csyoU} to nieraz. oad moionść,· a stlld
Od esy na wywóz za grauic~, skutkiem na.rodowe i ~rlwatD~ oO'rowane po k~r;'ch ''fezo- dzi tylko o to, aby rozpor'lldzenie było urós ł i moral dla zarzlldu, że .do takiej
spadku cen w Anglii pozosta/a w Odesie i ral"Jcb 479 1. 8!i6 !". ,.al.dy 08bJ"""W.. Akoya· ściśle wykonane. Przy sposobności, prosi. gospodarki sklep spożywczy oit' powioico
.
h k' I ' . b
mI banków tltlm'~.lcb obrac 110 nl.dnrJcuJ ]'Q ło,
Iczy
my tei O wydanie polecenia służbiu poli. r~ki przykłstl!lć.·
w m8g~zyoa.c
O. eJo"yc . .
PO?yt m"ly ~j'lko ,.I.k:. (812) i .. ,l.itaki. (693
- W tyCfl dOlach, Jak donOSI "Noworo· dywideody tO r.) pl kor.. eh nie.." wyz.,}cll . Ku •• cyjnej, aby wzbrouila strótoOl domów za·
Pomijam iosynuacYIl p. Niestowarzyuo.
syjskij telegraf" wyprawiono z Besarabii ak~yj to~'TlJotwa obe'~lec<eń ,,Rooya" ulegl dal· lIIintania chodoików i nlic IV ni ewłaAciwych ocgo, skierowaolł do ogólu całego slowa·
do Francyi wi~kszq. partIę (350 beczek stu· ' '''J obul~ep; o<lda .. uu Je pl' ~a2. Akoy. ~O.".TZI· godzioach . Onegdaj op. kilku stróż6w za· rzy ..eni8, o zakupie (czytaj: picia) nier"z
.
.. .
N d r
.t"a ~tSa .• m"Ddr.łI nabywcao8 po 676, akCIe IDo ych
wlad.rowycb) Winu mieJscowego. a ~o ran· towarz}atw ubupiec'leó znajdowaty si§ hlko VI UO. miatalo uli~ Piotrkowskq okolo godziny · nad mobość przez stow .. rzyszonych róźcuskl dom haodlowy Bruner zamÓWIł 8000 norowaoiu, Po lto"lch poprz.tloio notow.oy.b. 7 wieczorew, podczas największego ruchu nych spirytualiów i wio, gdyż insInuacn
beczck 11 dom hnudlowy 'V eksler 14000 Ak';Y' kolejowe. ooryormki. u.bJwan. ,raoo .~ oa uli cy. Turonoy kurzu dławiły publi. tę sam obala stanowcze lo twierdzouiom na
heczek. Zl\mówiooe partye ruajll być wkr6t. 16./ /.. na g,~ld ...
hyly odd',!.aDe ~ 160 /.. ryl.m. czoość.
wstępie swojego artykułu, że .z poza gro·
I
,klD po 91 l fłO ", kanko · klJowl\ue po :tll . mo(- ) Łódzki komitet townrzystwa Czerwo. o.a stowar.yszooych nic oie prz-edostaje
ce wyałane.
."
.
.kie,.,.ko • ńa&-ń,kio zenty na 4Sł, .kero główne.
- Na KlIukazle, Jak dOlloszq puma. go> to"'''J'!.'''' na 272; mOCoo tnp".I] .iV 1)))0 oego Krzyż a podaje do wiadomości, :ie w ISIIl na zowolltrz.· - Sklldżo wi~ p. Nie·
miejscowe, dnje si~ obecnie spostrzegać ~mbow.~o - kot.łow~kie, naby ..~,!. 1'0 90'1. - 91. pooietltialek duia 80 kwietnia r. b. o go- stowarzyszony woie wiedzieu o teru, czy
wielki napływ towarów z Persyi.
KUrl putye ••k premtM,y~b ~bU\ZT/. .. g o 26 kop.; dzinie 6 wieczorem odb'Jdzie siO ogólne ze· stowarzyazeM kupuj't nie/faz wino nad mo.
n
•
l I " ,n.e I*WDDO bolety eml!1)'1 plerW'&OJ po 269'1. a
. I.
branie czł ookó w komitetu, w lokalu towa. 1żność, lab oie?
N
-:" owoJe ouozrJe0l8 . wyraza U JO C, dro~i.j Po 24~'/ -24 b.
waole Z powodu ogalacama Kuukazu z
()uk;er.
J{ Ij ó w, 16 kwietoi.. IV Iygodnin rzystwa k~edJtowego . m.
~odzi. Na ~o. . Z a zn.aczają~ teo objaw j .. kiejś osohistej
drze .. orzechowycb. OjlirOUlOe ilości tycb . t,ioglrru ' I'r , .,l. ~? n.a .to~j. ~y m rJnkn. e.ltrow~m rządkn dZlenoym posledze01a: przedstawle. mechęcl p. Nlestowarzylzonego do catego
drzew napływaJ' 'l zo wszystkicb stacyj za.
kl ' hmplloll 1bt.ząceJ 60,200 podo,! n. ml6- nie sprawozdania za rok ubiegły, wybory ' spożywczego stowar'YlZenia urztdoików
r;
•
,uace letnie po 4..41 / , - " 60 I na wJwos n gl"a~
w Łodzi, objaw, uie mający nic wapóloego
cbodmebo. Zaka~kazo do POtl I .Btlt~UlU. ni.g 26.0110 podów po S 46 - 8.60 r .bli la pud. do komisyi rewiz}juej i do przojrzenia
cholllości lazaretu.
z .wi~cej zdrowym pogllłdem oa handel,·
Skupują, Je komlsyouerzy
z8grLLDI.cz~1'pO Ceoy rafto.dl DR kwiecień nier.!"ie!,-iou8
eałym kraju po cenach oadzwyczaJ olskIch
We/no. Bradford, 17 k""~IH'. Weloa et.l.,
(-) W uzupełnieniu podanej w ooegdaj. przechodzo do iooych zar.utÓw.
60-150 rulJh za drzewo.
pncdz~ lepirj, tkanilJ)" nabywane umiarko 'lo aoie, szym oumerze wzmianki o patentach, wio·
Że koniecznll jest możliwie uajlepsza do.
"
.
. d
t'·
. ,-·t cen, OIt....
~ • B Jrzew'yJa
wIe OOlOS t. zanue.cl y
'w_o Loodyn, 16 kwietuil. Ankcya. Wel. niśmy zaznaczyć, że oprócz 10% dopłaty broó sprzedawanych w sklepie spotywczym
do świado o tw gildyjnych za rok ubiegły (na wszystkich bez w1j"tku lIrtykułów - o to
prOjekt przepISÓW, 1ycZllcych slll .baoderol? na mecoo, r,.. Imi.oy.
..
.
waoia berbaty. Baoderolowaule ma Sl~
I~_.. P e o I t, f6 k.. ,et, lO. W. Ctągo. ty· podatek drogowy) kasa powiatowa lódzka ~poru być uie mote, wymaga bowiem tego,
ot.lb wać J"ak wiadomo na komot'ach w godnu' ubiegłego r.akOplOUO dla oclostR ~C?Ow ogot~u.' pobiem obecnie na utrzymanie s'lduw gmin. Jak zdrowy pogllld na handel,· tak i intey . ' "
b '
okolo 200 lU" alT. w ełny, a mtanOWICie średoltłl
odpOWIednIO urzlldzonych I.kladac
pod be. wad po 71-72 fi, pie.w..or~dn.J domiuial· oych od świadectw gildyjnych i patentów ~es samych st~warzyszooych. O wlł'pliwej
oadzorem specyalnych urzędników. Baode· nei Jlł'.atei1.ki.j Po 61-62 i wadli,...j , Bao.ki po na prawo sprzedaży i wyrobu trunków w Jakoby dobroCI tyc" artyknłów daj" siQ
role sprzedawnne b~dl} za cen~ kosztu 68 - 64 O. l'I.dto ...,.. luia .. kopił. okolo 200 10. Łodzi oraz w miastach w powieciA lódz- niekiody słyszeć ~u i owdzio głosy róźoych
sprzndzeoia t. J'. po 2 kop. za arkusz. c~. go....j i lep ...j ".Iny po ~ - 6t fi., wr~l1.: kim po J50;., od ionych zaś dowodów na o.ób.. które jednak, jak dotqd, oie mogły
.. . '
I
. CIB IIprtedaoo mJLł, pa.ll 0 lepueJ wetny Lkack!eJ
CzuwaOle oad tam, aby w hond ~ nie po 54 _ 86 n. S",dniocle ul,~ i ci.nk. weba my· prawo handlu i przemysiu, po wsiach po· wskazać, jaki mianowicie artykuł spo:!yw.
zosjdowl1ła sill herbata bez banderoli, po· ta epo,obem t.brre.oy'" miala poprt twa ....y; wiatu lódzkiego po 100;.. Świadectwa gil. czy, z!l sklepu stowarzyszonych sprzedany,
ruczonem b~<Izie władzom akcyzowym i op .... d.oo kilka partyj po IS. - 18ó li.
dyjne i pateoty, wykupione na rok bież'lcy był oledobrym i gdzie .iO lepszy w Ł~dzi
straży pogranicznej.
Osoby, u któryrb
pr1ed 30 lutym, w którym to cznsie za· o~b:VlVa. W!doczoa, ~e S" to głosy osób,
twierdzony zostat podato~ dodatkowy ló% I ?lechQtoych 1O.Stytucyl pow.rższej, wypływa.
znllleziona zostanie berbata uzywaolL (t.
Łódzka.
na utrzymaOle Slldów gmlonoych, podlega . •J lice z rozmaltycb pobudek, albowiem dozw. w}moc.ki), poci'lgoięte zostanAł do ~d.
j" również temu podatkowi, który b~dzie , broć artykulów spożywozycb, które ze skle.
powiedzialnośc i, a prócz tego b~dfl O1USII\·
Iy zapłacić pewnll snU\~. Skoofiskowaoa
(_) Sprawa przytułku dla obł~kanych w ~ciągnięty z posiadaczy dokumentów han- i pu stowarzyszenia Sil sprzedawaue, wtedy
herbata przechodzi na własność wykrywa· Łodzi po.un~la si'J nuprz6d o tyle, źe wta- dlowycb i przemysłowych. Podatek teo w I tyl~o może by6 kwestyonowanll, kiedy
jllcego po pot.r/lCeoiu kosztów skarbowych. dza gubernialna zatwierdziła komitet skra. powiecie lódzkim wyniesie przeszło 8,000" Innycb sklepacb dobroć tllchże ~amych
Przemysł. .Nowosti· donoszll, że w tycb dajllcy się z trzech obywateli tutejszycb, rubli w roku bieżllcym.
pro.duktów, przez 'porówuaoie, okAŻe si~
doiach będzie otwnrtll w okolicach Peters· mianowicie pp. l. K. Poznańskiego, ]!'.
(-) Prywatny nauczyciel, nazwiijkiem Cu· wyzsZIł· :-. Pan Nle~towarzyszony, kladlłC
bnrga nowa rubryka zatożooa przet wieI· Abela i H. Gebliga, który to komitet zaj- oy, człek uczciwy i pracowity, popadl w szcze.gólOlełszy prZyCIsk oa to .że byloby
kil fir!l1ll z8(!raoicznl\. Fabryka będzie wy· lilie si~ zbiemlliem skladek do wysokości ~';elkq. biedę z powodu uporczywej choroby . . tliJ. zyczema, aby zarz~d sklepu zwrócił
rabiać wojłok rośliony.
7,000 rs. nn budow~ odpowiedniego pawi. Zona jego zarabia szyciem bielizny jak .J~lalaluość swoJIl glówDle Ofi. zaoplł1irywa.
loou, w któt'ym pomieszczeDi będą nńlysło. moie, ele zarobek ten aoi 'v cZ'Jści nie wy· Ole .sklepu. w .dobre arty~uty spożywcze,·
wo cborzy.
starCZ!l Da ntrzymaoie chorego męża i takze, zdaje SIO, do .wlł.tpl.crch oAleiy na
~PRAWOZDANIA TARGOWE.
trojga dzieci. Przed paru tygodniami gro· zasadacb prostego wIdzImIsIQ, bo żadnych
(-) PodaŁek szkolny. Mugistrat tód.ki 00 mHosiernych osób przyszło z lUałq, po. pozyt>:woycu dany?b, co do swego twierd,etej,~~;rg~ ...~t;I:.!'r':'.' ~~n~~a~Wid~j~a;I.f:.,· t~: wzywa właścicieli Ilomów, aby niezwłocz. lUOCq. pieni~iull tej biednej rodzinie, ale po. Ola Ole. przedstllwla.. Dopókiłd zaś da~ych
,d.wbienio, laofia'ow.nie trat ."gr.nielnych ~•. nie zapłacili przypadILjllcy na nich podatek tl'zeba tam jeszcze zasiłku ua czas krótki. tych D1e ~rzed.stawl, g~os Jego wqtplllcy
ta/o I.polnie, ..eze~IUI.j pur Itolie. .ebrani •• szkolny, na utrzymanie łódzkich szkól ele· Prosimy życzliwych czytelników oaszycb u t~ze?a uwaz .. Jako JOaJlicJ: na celu osIa.
po otrzymaoio tOlżkowJch dep ... berlióskicb, meotarnych .. 1888 r. Przeciwko nieaku· skromoe ofiary dla teJ' o\ldzy WYJ·ntkoweJ·. b.leDle zaufanIa u. nabyw&Jqcych artykuły
liie dok onano tei prawie ładnego u,kopo weluli, rlltnylll p/atnl'kom Z"stoso=ane bpdl} ol'e
..
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ki
Kradzl·ez·e.
We
wtorek
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sepIe
stowarzyazonlcb urZA.
których kurt podniósl siO nom inalnie do ]21 na
ł
. Ś dk"
k
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•
Londy .. , 47.[0 ... Paryż i 69.26 - 30 n. Berlin. zw OCZDle ro I se 'wes mCYJne.
p. r~., W jego lIIieszkaniu, w domu pod N. dDlków.
,nalo brlo n. ryoku a
(-) Policmajster miast~ Łodzi. p. pod pół· ~54 przy ulicy Piotrkowskiej. Kradzież
Sklep spożywczy, jak wiadomo, sprzedaje
Zlota w
P,~~:~Tir~'rpo:;p
półimpery.ly,
kowolk
Mak.llnów
7 a 8 godzinn.. . s. wOJe tow.ary .oietylko stowarzyszooym, ale
prleto oeD)'
lio~~yt•;.o;o.
9 T. 64
kop. do
k t
d polecl~
ć
Ik<!ml8arzom
kI d cyr· s~eloion"
.. została pomipdzy
v
•. 60 kop. i ,
podoi60l.iV kurs u o~ym za.w~a .oml cegl." ~Ie, s a ~ wa· WIeczorem, w czasie, gdy p. L. wyszedł z .1 ws~yst~lm looym osobom, do .towarzy.
kuponów .~l\'~!~~cb
Na targa pa· pna! wlaśclClelt wO!,ów. cl~zarowycb! ze ce. , mieszkania do kantoru, gd.ie bawił zale- sze~la me oalożlłcym. Zdaje siO, że to 'oie
,b
I
we dme I w
olewolno !.wie pól godziny. Za powrotem zastał moze być przeciwne jego ioteresom i że to
z 0110
wo?
_ Dla
pokoje zamkni~te, taksRmo kombd\) i szaf\), zgadza si\) bodaj i ze .zdrowym pogllldem
~ I ja tak sqdz'Jj m~ż mój ofiarował Pearson.
słowem wszystko zdawało się być w po· n8. handel.· A. że ci nie~towarz!l8U1li wł ••
jej bardzo zoaczo" snDlę, ale nie chciała
_ Nella przedewszystkiem ceni nieza. , rz'luku. . Po . bliższem je.una~ z~adaniu ~OIe 1·~bi'1. 10 sklepie zakupó/D r?cznie na
go sprzedać. Nie lubi nawet pokazywać leżoość, a przytem ofiara zrobion'l była okazaIo SI\), ze w komodZIe I szafie. by.ły
ogolneJ 8umy, 8~lep ~n mual owzglfJ;'
Gdybym np powiedziała pnstkl; zabraoo wszystką garderobę I ble· Olać !ch potrzehy I posla1lM oa sprzedaz
nikomu, raz tylko zrobi/a wyjl}tek dla paoa niewlaściwie
Milburna.
Nelli _ ma~z tyle a tyle fo'olów, ale pa. lizn\) i pa~iery w.artoś.ciowe na SU.O,lQ kil· rOZ~ll1te. kolo~ialne. to~ary, które razeLl
mi~taj między uami wszystko skończone _ kuset rublJ. Pohcya jest oa tropIe zło· z WlOaml I spIrytualIamI oawet, wogóle do
_ Milburn?- cóż to za jedeo.
_
Młody dżentelmao, przebywaj"cy postąpienie takie byłoby bardzo brutalne. dzieja:
.
, art!kulów Sp?żywczyrh - a o.ie innych _ Ale s.czere.
.Pohcya aresztowała MarCl~a. Kowc.yn. zah?zyć nalezy. ZaopatrywaOle zaś sklepu
cbwilowo w Seardabeacb. Herbert Mil·
burn-czy to paoa zoajomy?
_ Być JOoże, wolałabym wsza He oie sklego! ztapanego przy kl'adzlezy węgla w spozywczego, .wywołan~ przez popyt, w. co_ Nie Hl}dzilbym, że to bedzie przyjaciel mówić Rzczerzo aniźeli podobnie postąpić składZIe Grasa , :- Areaztowano}eż sluźlłcQ raz obfits.& I ~ozmaltsze towary, mallłce
którego zostawiłem w lodyacb. Czy Nel.
_ Mllż panl być musi dzielnym cz/o. Gel~baoer, podejrzaną o kradZIeż srebra u o?b.ft, szk<!dy Inter~olJl .towar~ylZooych
la symp .. tyzuje z oim?
wiekiem _ odezwał si\) po chwili milcze. SWOIch chlebodawców w domu N. 250 przy Ole .przynOSI, .tem 1I'1~eJ. fe pomImo dba_ Jaktol czy Nella sympatyzuje z pa. oi .. Pea~soo.
ulicy Piotrkowskiej.
10ścI zarzlldu o. naby~ani.e tliJbrych towanem Milburnem? ależ tego sie oie mówi.
- Bezwlltpieoia' aJe cóź paoa sklania
(-) W odpowiedzi na .Nadesłane", po. rów, zarzlld, o Ile un WIadomo, reguluje
_ Niezoajomym- dokończyl Pearson- do mówienia mi t~go?
mies.czooe w N. !n .Dziennika łódzkiego· ce~y w ten sposob! ażeby dobro~ t~warów,
tak, bczwątpicoiaj postawi/eOl oiedyskretne
_ Gd.tż posiada szlacbetnll kobietę za pod rnbrykll .Krooika łódzka· - a pod. o .Ie to Jest ruozehne, z taOl?ŚClą atla
pytenie, ale ta mloda osob .. oiezwykle bu· żonę, - brzmiata oryginaloa odpowied~.
pisane literq. L, sktada sill oastopujlłce wy. w parze. Platego ceny ~ altlePle ..spożyw
dzi wo mnio zajocie.
Psoi Wardll!w z radościlł spojrzała oa, jaśoienie. Panoie Emilii R. nie oależy siO czym n~ n~ektór.e przedmIoty S" OIzsze oa_ Powiem wi~ pkOU, że spodziewam wchodzllclł w tej chwili NeUę, dozoała oic, Q to z przyczyoy, io z jej strony nie wet, amżell w In!,~ch podobnych prywat8i~ it Milburn zyska jej serce, chociaż ' ona w cillgu rozmowy z gościem wrażeoia dopełnione zostały zobowiązania, jakie na oyc.h s~lepac? mIeJscowych, a w zadoym
z dziewczotami to tak trudoa sprawa, ni- jak gdyby brakowało IUU czegoś w głowie, siebie P!zyj~ła. Dalej, 1118j~C sobie prze- raZIe Ole wy: ..e.
.
gdy na pewne. wiedzieć nie lUo~~a ko~o a p..·,yoajmoiej jak gdyby był wielkim siane ple~ilł.dze, panulI Emilia. R. takowe
Sklep spozywc,y D1e~yl~o obecnie, ~łI od
lubi" a kogo D1O. Teraz od chwlh wYJa- oryglOałem.
odesIała I hstowOle z.rzekl.a Sl~ bonora- samego poczlltku zatozoOla BWegO, n/e bOzdu Milburne, Nella oawet nie wspomina
- Przejrzałem paoi prace, - zwrócit r)'nm,. a nadto obrzuclł.a !nterpelowtluyeh dllC wytwórcq. sp~zedaw~nyc~ p.rz"z niego
o niw.
si~ Penrsoo do wchodzqcej - potrzeba !tstaun, które oa wła~clwe) drodze bęr11l produktów, II1USI Je kODleczOle, Jak .klltdy
_ Wi~ nie ma go obecuie tutaj?
tylko dobrego kierunku, a lUozesz zostaG przedst.awio~e. Dla zakouczeuia zuś tej I ~noy prosty handel·. kupować i, jak "k~żdy
_ Jutro powraca, b~dzie z go pan mógt . artystkq.
kwes.tyl, paostwo P. skladaJq. rs. 3 u/\ po· lony pro~ty han.del, sprzed!lwa6 z ~ysklem.
pozoa6 osobiście.
Pooieważ pan tu zostajesz, moie ze· wstallicy.•Dom .przytutkn dla obl"kanych· WIdoczOle to nIe podoba SI? p. Nlestowa·
_ 'J'ak ladna panna musiała mieó wiO- chciałbyś udzielać jej lekcyj? - wtrq.cila w ruleścle ŁodZI.
P.
~zyszoneD1u, który .8klepowl spotywczemn
cej staraj'lcych - ciekawie pyta ł znów Pe· paoi Wardlew lud~qc si~ nadziejlł za trzy'
(-) Nadesłane. Z powodu .killtu sló/D I 7. tego oawet czyn! zarzut. - C6Ż ~obić?
arsoD.
mania tym sposobem Nelli przy sobie.
o s/tkpie 8fJoiYIOCZ!J7n." .J eden z niesŁowa. zarzlid sto.war~ys.zeDla 'przyszedł .pew.Dle ~o
_ Mówi C mi~zy nami miała tylko je·
- Nie jestem paoem swego czasu- od· rzyszooych sklepu spożywczego urz'Jdników przekonaola, ze lOaczeJby .klep uttlleć nIe
dOłgo, al. ojcieo stanIIł pomi~dzy młody- parł Pearsoo - w tej chwili niwet muszll w Łodzi, dbajqcy o więuj zdrow!J fJog/qtJ mógł. .
wi. Mote i siu zol,
ella je t zupelnie ai~ oddalić.
stou:arzy8zonydl na /tandet, w Nr. 83
E. R.
bi du,
!Ulody cdowie.k odziedziczy po
- Jeżeli chodzi o warunki-wtrlłciła je . • Dziennika lódzkiego· wyraia życzenie
(-) Teatr amatorski. Wszystkie loie i
oJcu olb!'ywi, [orlup\). Jego nszwi ko szcze paoi Wardlew.
.a~y .ar~lld stow~rzyszenia zwrócił ~zialal. krze~la .pierwatorzQdne oa jutrzejsze przed.
lU 8m Je t p nu lapewne: mr. RaII Pen·
Pesr 00 wstnlł o"ł głowli.
.
ność 8woJIł glówole na zaopatrywaole skle- , Btawlonle amatorskie .., teatru Tictoria
nlcuick deputow8ny ze lowcowb, był wieI·
- A wite może udzielisz pan Nellt ?d p~ w dobre, o ile /Jyć woż~, t(lIlie masto, wczoraj już były
Reuta bile:
kUli pnyj_clelem oj
elli.
cznsu do czasU dobrej rady, ospiszesz kIl· pIeczywo, oabiał, kas.e, mqki i t. p. arty. tów jest jeszcle do nabycia u pp. Spokor.
nie j. t J o córki P!lljacielem? ka słó~ do niej. .
.
kuł~ pierwszych potl·7.e~ , ~ albo~ielll eklep nego, M. Lichtenfelda i Heuig., zaa juko od
_ Ol fa go przyDlIJwoleJ ole Duywam
Tle 010 V plUĆ-- półgłosem Jakby do ~pozywczy .coraz bardZIej trllcl cel s",o· poludola prly k ... ie teatru.
l'''y;8018 '1"; oll.ro wał jej wprawdzie pe· .iebie I.~pnllł Pearson.
lego ZAłożenia i staje si~ prostylII haodlem,
C.~ści" koncerto., dyrygowd będzie
wn
UUlO I
'mI rei matki, ale jej nie
Obie kobiety spojrzały po sobie.
J.~ każ~y in~y.· Dowo~.ić tetro waj~, IcapelOlistrz .p. Otton Herer, który przyj,ł
pr.. ,
(D. c. n.)
ml~dzy IOnelul, .0głoszeOla, że w .kleple nadto obowlli"k akompallia&ora.
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Nr. 88

SbroukoMI .•h -Ieci do t. I .I)..Ła ama.rło Ił w
(_) W leatrze Victoria! w niedziel\l. na linie spisano uC2.niów według wyznania i j~. geblatt," kreślfłcf program przywrócenia
'. ehlope6w I . a.....
I;
,eh l , w
pifłtfl z kolei przedstawienie abonameoto· ~ .yka, jakiem mówifł w kol. rod%.ionem. 8pil przyjdni rD"ako-niemieckiaj i ugruntowania I
Jic&hia meWysn - . kobi t. t •• m ·
, I
we dau" b~d:tie .. wodzieielka," komedya ' ten wykazał, te w 2,678 klasach 11)9 szkół zupeł8ej zgody pOUli~zy ioteresami eko '
N.ch. M.aJ •• r. I.t 6~.
T.' Barriere'a.
! mi ejskich było ua 149,100 dzi eci tylko 8.114 Ilomiczo omi oraz zaprowadzenia nowego
W przYs:Uym tJllodoiu powtórzony bO' : wyzll80ia katolickiego, zuś w 633 p"ywa stosunku pOOli ~dzy Aus'ry" i Rosn·
dzi", "Nowy dzienoik" Bil uckiego, na ifł' tnych zakłudach nu 19,697 dzieci 1,067
Adryanopoi, 18 kwietoia. (Ag. p.). Kr.TELEGRAKY Gm
danie wielu osób, które oie mogły być na I kalolików. \V szkoh ch miejskich oaliczo- źfł pogłoski o projcktowaoem wtargoi~io
pierwszem przedstawionin tej komedyi.
no zaledwie 91 dzi.ci, poslugującyc h siIJ I do Bulgaryi emigraotów bułgarskich,
Zd.t. 1 Z d .. 19
w oomu wy1llczuie j ęzyki e m pol. kim,,, 412
Berlin, J8 kwietnia. (Ag. p.). Według
Giełda WarszawskL
rozIIJawilłjqcych według okoliczności, po wiadom ości z wiarogodnego źródła, w cięż
~.don • • ko,i ...n ,iald,.
K.ll.ONfKA
polsku i po niemiecku. IV szkolach pry- kiej cborobie cesarza Fryoeryka naatllpil
Za webl. kr'",ol.,,.).. wa
KRAJOWA l ZAGRANICZNA
.
walnych zaś 13 dZ Ieci, rozmawiaj/IC] cb zwrot stanowczy ku lepazemu. Bezpośred na Derlio 1& ] 00 mr.. • • • 69k1'!. IOSO
•
Jl I~
1'-'011
w domu wylllcznie po polsku i tyleż uzy lIie niebezpieozeństwo zoat lo U8uni~te, a o. Lo.d, . h I :t. . . .
•
n. Por, i n 100 f . .
. • 48-i0
u80
- Zmarli. S. p. Jall If!aluki, b. wojsko· wajllcyc" języka polskiego i niemieckiego. cbociaż ogólny stan zdrowia, jak i po- ••
WIedeń .. 100 II. • • •
" 10
"16
wy, zmarł .. tych doiach w Aix de Pro- Ze wzgl§du oa to, iż w Berlinie przobywa przeduio, ..ywołuj e obawy, jednakowoż
paplIt}' 'wit"....
veoce, w południowej Francyi. Mieszkał stale przeszło 30,000 polaków, musi zasta" istniej e przekonanie, iż przesilenie obecne Li.t, Za
lik.id. Kr. 1'01. d .ło _ • ~IO
on w Alx od r. 1838, peloitlc obowi'lzki oawiać etczupła liczb" dzieci szkolnych, przejdzie ~zczeAliwie. Oesarz, jak zwykle, Ho.ka poi. waehod.l. U·. ..
~ 60
odbierał dziś raporly, pracowal przy biur- tt 4'/, pot: _,,,notulI. & r
pierwszego skrzypka .. ruipjscowej orkie· władających językiem rodzińnyru.
26
Ut!, ...1. mm. Se" i
I • 10 1.I
ku i kilkakrotoie ukazywał aię w oknie.
strze telłtralnej. Z jego inicyatywy zawi,,V
HIO.100."
..
n
Berlin.
18
kwietnia.
(Ag.
p.).
.Reicbsza no w tem mieście kODserwatoryum muROZMAITOŚCI.
LiitJ Alt. m. ,,'.r.c. be . 1 • J()Il. 100.anzeiger" donosi: cesarz spIJdzil noc spozyczne.
-Jl 6
98"
"
.11 .. , "
V
kojnie, gorfłczka jeszcze trwa.
AlItoni Steclcer, mIody a ... sławiony już
Liot, sut. m. c.oasi Ser,i I
DU O
O cesarzu Fryderyku, goy był jeszcze
~
Paryż, 18 kwietnia. (Ag. p.). Boulanger
&I
podr6żnik afrykański, zmarł poo Pragą
oastęp~ tronu opowiada .Ramb. Oorr.·
"
a
76
n
Jt
czeskI} w O. 15 b. m. Od roku 1878 do oastępnjllcfł anegootę: W lecie roku 1870 zamierza udać się do departamentu du
Giełda BerliMb,
1883 przebywajllc w Afryce, zwiedził pra- w Oharlotteobof pod Potsdomem piękniej N ord w tym celu. aby jego tryumfalny
""" pki. ....... . • 1111.15 l ec ta
wie cołl} Abisyni~, czyuil}c wiele zdj~ć kar· nit kiedykolwiek i obficiej zakwitly róże, objazd przypadł j ednocześnie z podróż" Ba.k.oty
tł
lIa dOli. - 18726
1M.to
prezydenta Oarnot'a do Bordeaux.
togr8fic~nych z uieznanych do~d okolic.
Weu le •• War... . o lu. • • 167 - I IM.OO
których strzegł zawsze przeo publiczności"
Przebywał też przez pewien czas w oiewoli
"
Peterabarg kro • • lec
IU.2!i
sprawujll"y strat żołDierz. Pewnego dnio
dl. • •
166. 10
u króla Szoa, Menelika. Zmarł w 34 ro- straż owa powierzona została pozoańczy
OST
A
T
NIE
ilAOOmO
B
C
I
BANOWIE.
"
kr • •
LoodJD
>036'1
ko .tycia.
dl.
_ •
kowi, bardzo slabo władahcemu językiem
l()
'
"
S. IJ. Ja'i Joze{ Ba1'Qn01lJ8ki, oŚlndziesi~ niemieckim. Syn Marsa baczuib przestrze·
kro
n
Wied A
1«1_16
l eCJ2Q
Berlin, 18 kwietoia. Giełda była dz.i'
cioletn i etarzec. zOlarł w tych dniach gał, aby nikt z przechooniów nie zbliżał uspolobion" znacznie lepiej oii w dniach DJokonw prr __ lII.
l".
I'
w Peckham pod Londynem, znany z wielu się oawet 00 kwiecistych krzaków, gdy ostłltnich. Boletyn o zdrowiu cesarza oglo·
Giełda Londyńska.
wynalazków (automatyczne sygo&1y, przy- nagle dostrzegł dwie młode panienki, biel &Zooy wczoraj wieczór w hGO~CO urz~do .
,
w.ule
1lIo
Petero
b.rg
•
ralld do kootrolowania biletów kolejowych gnllco po trawoiku. Niezwłocznie dał im wym" wywołał poprawll na gle1dacb u·
19'/ ..
21/,'10
DytkO.W
i t. p.), oraz jako autor alowDika i podr~ zoak, że lo wzbronione, ale one z ośmie I graoicznychj ruch oiywil 8ię wsz~zie, kuri
czDików angielsko-pol~kicb.
ehem hiegły dalej i oaraz jedna z oich sy przybrały kierunek zwyżkowy. Z Wi~
- Petersburg. Umowy o sprzedaż żyoom urwala dwje róże, dla siebie i dla towa· dnia Frankfurtu i Loodynu nade zły dziś
I.sów. • WarszawIkij dniewnik.·
Pisz" rzyszki. Na teo widok, pozna6czyk zbli- oepesze o mocnem u8pospbieniu. Na gie1z Petersburga co u§s~lluje: .Jak wiado- żył si~ z surow=ł mi D!} do panienek i ia- dzie tutejszej kr"żyły pomy.loe wiadomo·
LISTA PRZYJEZDNYCH
mo, prawo z d. 3·go maja 1882 r. zabra- Dlan!} niemczyzn" zaczqł: "Altine D'Jmen ści z Cbarlotteoburga. Skutkiem pokr,ć
Hotel Pol.ld. Ko. uui • W..... wI. Z..
nia, między inoerui, poświadczania umów nieht du/1m &,sen abbl'erhen. lek arre... " n na s tępnie i zakupów zwyżkowych roz- wadzki o Waro ..
F,jOuWjD • WOT'''"" T.dzierżawnycb, zawieraDych przez żydów na (Moje paoie, niewoloo róż zrywać. Aresz ...) winili siO we wszystkich działach ruch miranow s Kana. Wo ki • KocU.. a, Ab"...,...
ruajlltki zewD'ltrz miast i miasteczek, oraz .Jesteśmy córkumi nast~pcy tmnu", - ożywiony, korsy podoiosły siIJ dosyć znacz- wicz & Grodna. Dro,te s Warna.J.
Hotel Victoria. Labo...1ri • BW. . .",n,
plenipotencyj Da z8l'l.d.z anie i admiuistra- brzmiała odpowiedź i obie ksiIJzniczki wy- oie. Przy koócu zebrania giełda hyła
He.rtea x .. Wartu_!
, JUi i .. W a WJ.
cy~ temii maj"tkami. Tymczasem jeden buchnęly głośnym
śmiechem.
"Tochtel' spokojniejszq, tu i owdzie uwidoczoiło się Miiller • Tom ...."... Z,!lbiiuki • B-t.. V I.
z gubernatorów zawiadomił ministeryum Kronprillz lacllt nirhl aUH Pl'eu88isch Sol· osłabienie. Końcowe notowania pożyciek W. r".w r. Fre.okel ... Zfieru, Bil • P'tuobouga..
sprawiedłlwości, że miejscowi
notaryusze dat. Sie 8ind mein Arrest{/t, bitte zur Wa- ruskich i rubli były nieco niższe Dit wczoGrand H tel. lIeiomer s
. OD rr.
przyjmuj!} do legalizaeyi umowy sprzedaży che" (06rki następcy troou nie wyśmie. raj. NlL giełdzie zbożowej oslablo uaposa- Rea eakampf .. Wanu'WJ, Boro WIki .. Wanl awl,
.Igebtrim I: WauaW')', .!la·moa..
Reiotle
żydom lasów na wyr~b, z prawem wyrębu
wajll się z pruskiego żolnierza, panie Sll bienie.
• Peteubnrp, Von,,,, . Ak...ug...m. ,
w przecilłgu wielu lat, op. 1l0·tu, a nawet
Wlod06 la.leI.il. Wyku banku pańal.. • I: Be.rJinL
mojemi aresztantkami. prosz\) oa odwacb).
i dlużej, przyczem dopuszczają, aby w kou· Nie pomogły zapewnienia i (Jerawazye, żol· dnia Ib kwi, t .i. ( I< t)'li,ooch guldenów). Noty w
traktach znajdowały sifJ warunki, według nierz uwzil}ł się, i księżniczki mosiały po. obi<!gu 361.1on (puJb. 1,700); "pAl metaJian, w
których kupcy-żydzi w czasie umówionego ~1
Ć
d
h
T
I t
b' 8<ebr... 1ł1,600 (prc]b. 200), .. <I"';" 61,600
w
....
rowa
oa
O
wac.
u,
a
wo
so
le (obylo 600); ....1:. le pIa1n. wdocia 17.t OO (prc, b.
terminu mo!!!} pędzić smołę, wypalać wę·
wyobr"zić przerażenie dyżurnego poruczni. 600); por\fel 132,000 (przyb. 4,900); lombard,
giel, kosić trawę, stawiać rozmaite budyo- ka,
który nie mógl znale*ć dosyć sł6w na 23,7~'O (obJlo 200); p<>ŻJeUi wypoŁeko ...ne 99,600
ki, kopać doły i t. p. Według informacyj, przeproszeoie oostojnych aresztantek. Żoł- (beo . mi" J); lUty tUta ....... obiegu 91.,200
zasiuniętych przez ministeryum. okazało
b. 20I)
.
t rzyma I De t ura lfile
' Burowlł npgłln~ ( PrEJ
ROZKllD JAZDY POCI~GOW
Olerz
o
8."U
h,
18
kwietnia.
IJilpf'f'
ba
o_.
ru
k
"
go
się. iż w praktyce ."dów okręgowych kraju
od dDia l (13) li topada r. b,
i
przestano
odpowiedni
raport
do
komeo167 SÓ: " 1_ li l tJ " U A WOf) 61.70, . " , h.tr i~w"l ..
polodoiowo.zacbodoiego, przy decydowaniu dantury w Potsdamie, wskutku czego 1'0- orlo,. 46 60 bO"~ oot,,,,,k " , chod ... li . - 6G~,
w Ipraw~ch Ipornych pow,ższego rodzaju <oańczJk został zawezwany naslępoego dnia Ul ".,ja!, 60.20, 4'J. IJO!.,·n. ' . & I HU r . 77.&1, "10. 1
nie ma jedDakowego poglądu na to, czy rzed poładniem do nas~pcy tronu, a gdy
ta .. u. n .lti. 86,80, kupo•• _ ... - 320 4'J.
6
bel,
pulle,.1.-.
l),-Qrniow.
z
J
G'
roku
138.00,
I.k
...
l
hk- legalizacya Dmó-w atauowi wykroczenie &
sil}ię Fryderyk- Wilhelm zapytał go co lij60 r. 126.00 , .kCl" :ll,,,u •• I••udl••ego - ._ . dr·
~raJchod ..
przeciw prawu z dnia 3 maja 1882 roku. właściwie
dnia wczorajszego zrobił, odparł: .ko"Io..., . -.-. d,. t.l. ...n ..... iod. 1 3)~, ••• ~o Kolone k . . 7
Wskutek tego senst rZ'l,hllCf m" obecnie ,,/(ólligliclte HokeU, PrincelN CktJTlotte ar· cJe kr~łhLt...... .llHł.rrac:C16 -.-, raDłA 1",)Je·o'llf.
,. Skier-uiewic .
rozatrzygnllć kwesty\! ogól O", czy Dotaryu' I'eliJ'l, 1teit R08tn abgebrocllclI wul Preus- rookA 9\.~O 8'/, r "nlo ci.
LL3
.,.. esn
ue, z uwagi na wspomniane pr"wo, mag" siack Soldat aU8gelacllt" (Wasza królew- ~;, ::'n~ I~';~, ,··"'o Ino. 4S.2r., d
8'
:
'
1
:~.!b:ci"::kaw~
prawnie przyjlOować i zatwierdzać umowę ska wysokości, zaaresztowalem ksi~żniczk~ I ..ood,., hl k.ieto.iL .Poi,... o .... Ico& • lł17S r" "Plotrko... .
1242
o wyręh lasu przez żydqw na długotrw"le Karolinę bo zrywała róże i wyśmiała żoł· ' t'2",. Ko..ol. ' .«,.Iok'. 9';J ' ~...
l U
n Or:otoeJ.oWJ ·
4 9
termiuy, z włl}czeniem do kontraktów pra , uierza p;'uskiego). W &zyscy obecni skiero.
,
I& kwiet.la. T .... na pl"':2 Wilkow- " O.....i.
. .
,
, •
. klł'go. Vu emCl. ,m. I n rtł - , p.ctf"ł l d n hl . n Snln!)
•
4
wa u:tytkowania z gruntów I~śnych. oraz
wah wzrok na kSI~la, który rzekł: "No _ _ biAl. _ _ _
... Jho"' .... 615-ro!l; t,w • Toro lO• • •
korzystania z iunych dogodności w osadach mój przyjacielu. nikt nie ma prawa sprze· wrl"':Ow. 376
" redni. - - -860, ud Ii- "J.loio. . . .
Idnych."
ciwiać si~ iostrukcyi, a n"wet gdybym to w.- - - ; II:..... i~u ~ ł-oru;d. --: - , ~ ... i 210 ,,~ . •
Przepity o poddańslwie ruskiem. W uzu· był J'a alho naa'opczyui tronu nie mogli- -265, gr)'" - - - .- . nepll, 18.,1I-- , " ....
"Ii";o . . .
.
."'li
. ,
_ _
rr.ep&kr"~ l.lnl. -- . groch poluJ 4.6O -5ł'C1, _______,___--;:-'-*:;:*:::*-~_:_::~-:::=...:.._
peLnienin podanej w depeszach wiadomości byścm t poStllplĆ
lOaczeJ. Róź Dlewolno blru oolu. ____
r..ol_ ____
.. kOn«;
o utracie poddaństwa ruskiego, dodajlł .Pe- zrywać, a Ido 8i~ temu sprzeciwia musi Dow ies ion"
~.eniarI 600, lJt..nr~800,
u lAlJ
•
00
"
_
, ,,yeJ; 'q'
tenbllrakija wi om08ti" n atllpujllce jesz- pouosić skutki. Zachowajcie jedoak sta- Ul' - . . ... . .
q . ... , . pow' > """ ~ ,.
___
cze szczegóły. Poddaństwo ruskie utracI} uowczość której· daliście wczoraJ' dowody
WI"~'.'. 18 kwit!tol•. Ok"~ll. 71>'/, •• ker 1'0 k..
.dcl.
.
,
3 . " ... tosuutik trlU'UCA 11 0 wl .. ,I.... lUO- 307 ", . II.
K J
tedy osoby, które: l) przJjęły poddaństwo I" wówczas, gdyby W8S 0Jczyzlla
kiedy po· ••"/••1. ZA wi uro kOp. 17'-82ł , SI
26S _ s ....
.,
obce, nIe uzyskawszy Da to zezwolenia rz,,· wolala w poważniejszej sprawie lub do - ; 68. 'sTuki ..... iAdro ko~ . 901 - 836', '" prui
"
lO
e .
dUj 2) weszły do służby cudzoziemskiej swojej obrony. Na pami"tkIJ mojll iwa· 210 - 212 kop. (s ~od'. Il& w~oob •. ~t_!
.00 -, ~'t" wy
•
wojskowej lob cywilDejj 3) nie powróciły do szego czynu przyjmijcie teo podaruDek z
Pole"bl,•• 11 kwl,ta,a. U J • uuel' ,,66.
: C·eoJ.ociU. ~
.
.
k'"
I
d
b
tl
'
P
..
.,wca
w
m.
12.~
5
.
.
~rto
D'
co.
6.26.
0....
P' ku
Rosyi na wezwanie rZlldu w oznaczonym
mOJeJ r~ I.
następca tronn z
o ro 1- w .... S.80. KOIlOp' w .... 66.00.
loiae. w m. •
.
terminie: 4) oskarżone zostały za puestOp· WIIO uśmiechem wr~czl1 iołnierzowi 20 g. lł,on, oimoo.
"eJ
/e
,.
atwa krymiDalDe i nie staD~ly przed Sil- marek które Pozna6czyk zachowuje j ako.
BOI U•• I kwlelllia. P,.....i 165 -I
n . kw...j . ' "
roD I· . .
dem ua termin wyznaczoDy. 00 si~ tyczy by po' dziś dzień, jako drogll parni" lkę.
lil ',.:
wrs. pat 116 I t r'" 112 - 121.
k.. : T"",.s... ~ :
mJ.
HO,
o.
wn.
pat.
12!J
~..
B '
•
_
utraty )lodda6stwa przel kobiety i ozieci,
L• • • ,., 17 kwio!tola t.:u.kler J.. go; proe. 16~, "
.
to komisya zwróciła uwagę na to, że w
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prawodawstwach r.agranicznych uwolnienie
m~ia i ojca z poddafistwa uwalnia jedno.
C2eśoie ŻODIJ i dzieci. lecz uie UZDałO za
słuszne stosować tego w Rosyi dlatego, że:
l) przepi.y te ograoiczaj!} pooieklld prawa
kobiet, i 2) że prawa ruaj"tkowe kobiet w
Rosyi nie SIł tak ograuiczone, ponieważ kobiety mag" rozp0l'Z\dzaf własnym maj,tkiem. Z tego powodu komisya postanowiła cO nastęjluje; a) kobiety, ....ychod ...<:e
za mili za cudz.o~emca, trac" poddalistwo
ruskiej b) o uwolóienie z poddaństwa mogił
proeić wdowy, mlwódki, oraz panDy peł·
Doletuiej c) tODa zmieoiaj"cego poddafi.two może być uwoloioD& tylko sa Jej Igo.
qi d) żouy, wył,czoo. I poddaostw. ru·
akiego z powodu
za mqż, po Amier.
ci w~ża mog, być zn6w przy.i~te do pod.
daństwa, w racie wyraienia z ich strony
~i ku temu.
ROZlzerzenie wilziell, Dzienniki pe·
tersburskie piSZlł, że
po utwierdzeniu projektu znie ieoia depnrtacyi na 81b~q rozszcraone wi~ieuja w Pet
Pskowie, Smoleńliko, Obarkowi e
l
Kijowie,
8ymbh'llku,
ara towie I
Twerze.
- . . . . ,...... . . . . . . . . Z poI_ia
mioistra wyz od I oświeceoia, we w"y tlIieJI ukołach miejatleb i ludowych w Ber-

TELEGRA MY.

Petersburg, 18 kwietnia. (Ag. p.)••Jurnal de St. 1'etersbourg" zaprzecza kategoryczoie wiadomości podanej przez jedoo
z pism belgijskich, jakoby mioister finansów ułotył projekt, .... edle którego towarzytwa belimieDoe mogli otrzyOlywać nad I
kooceaye w Rosyi pod warunkiem, by
akcye pozo stawały własności" ruskich pod .
danycli. W81yslkie towarzystwa zagraniczoe, zatwierd.one Da drodze włAŚci w ej ,
konystajll w ROlyi le wnyslkicb pra w,
bes wzgl~du Da narodowość akcyoDa ry un6w.
Petenhurg, 18 kwietnia. (Ag. p.). .Gra·
idanio" tIullosl, i ż cło od zagranicznego
nasienia. buraounego poetanowIono ozoaczyć oa 2 rs. w %locie
puda .
Petersburg, 18 kwietni. (Ag. l .). W Olioisleryum d6br pB61t wa su jd oje siO ohe·
ceie w clytaoiu projakt urz cb oi "D.browle g6rniczej szkoły u'ygarow.
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Teałr Victoria.

Towarzystwo artystów dramatycznych.
pod kieruuklem uty.')""U!",
IIIrol&

E

•

Rodzicom Izraelitom pra~nlłcym Przy/a z W!\rBZRwy nauczyciel ka
umieścić c61'k i swoje na pensyi"
r
•
Warszawie, poloCl\ sit; ~lkrad nanko·
S
1
IVf 6-elokla.~owy 'lemki
\\"znnli~n z udzielauie k"iIl~k:~u,::z~ie~1
Fryderyki z Liebrccbtów tygodntowo, ch~e.;a~leść P(
Ole prz)' fali/lIII . Adr~s:
a gruD.
Dzielna (Kolojowa) Nr. 1369,
szkania Nr. 1.
447-3-2
Przy ulic,' Dziki ej r. 1,

p

N

A.
Na korzyść biednych choryc,h.
I

-----~

e w

rreatr VI 1'0 RIA.

rI h l "

ABONAMENT 'r. 5.

Nr. 88

•

W sobo~ dnia 21 kwietnia 1888 roku danem bedzi e

Przedstawienie
Amatorskie
w polliczeniu z
K oncert em A mat orsk·lm.

J

niedzi el~

<l. 22 Kwi et nia l 88 r. gdzie zapewnia illl siQ troskliw4
opiekę, wygodoa pomieazc7.enie i On nOIllIl\iihlen ;rep ropo~a
Pie1"'wsszy raz
gdzie kształcić ~io: b~d.1ł w ".• ukncb,
JO;\30.
POlosta/e bil.Ly Sił do nabycia .. aptece p. M. S!,okcNlego, p.
w muzyce pod kierunkiem plerwszo. IIopyąeoo KROIO rr.
M. Licl\teDfelda i w składzie galanteryi Lndwika Heniga, a
rz~nJch proftllo1'6.... K.onwersacyo OCi'LRBIITb coAeplKaTellHlI"
IV dzleil
III. przy kasie teatralnej otL godziny i2·ej
w Językach CudzozJemskJch prowa. ro lł5Boa3 BJIa,ł,1lllb&HM"
IV Ilolu
Poczl1tck o godzinie 8 wieczorem.
dZI} specy~lilt~i cu~ zoziemki: stul~ BHX10 S.'~,lI;OBD II Hll1lIOII\H)(1o cRlIa- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _~i!I.~6~8!::-~4=S:'.__ _:_
(La
w zakładZie ulleszkIl:Jl1co •. . \V n~unlll lUI C"L ~3neOTilO, ąTQ paaBoaKa
Komed a w 3 aktach, z fran_Przyst~pnc. Wszelkie bh~lzę IOfor'rOpOA)'BIlPIlRqaIlU3BeC1'H )(0:
Y.
.
macye OIqgil lIyć udZIelane ua IlblTb ,ilOnYlI\eBa BO ur.nKIlC
,ellll
Lube'ak. o 4
Apt .ka, łalegraf
cnzklego Okt. Femlleta.
lIIiojscu lub przez koroS/londeDcyę· ARU H~Oqll no ~e Hlła'l~, RaK~ npul~.~r~1 ...lit.. yikoĘCZ
i p<>est. n. miej
_ _._____ _ 486-12-1 YCJloBiax" 'TlI\aTe~bHoli 1l0RpblTEII lei
"iśl.ń,ki.j

W

Femme an coenr de marbre)

ZAKLAD WODOLECZNICZY

ÓW

NAt

Teatr

Variełe

uapYCIfHUlilllł

':~lI8ażu.

upoqHl,u,m
(JpeaeoTa·
dom zdrowia dlll. cborych obron. z aastos: eleHr.,
"ód
. '
• WII C" Bepxy u nO~08<CHRliWII O"L ioeralnycb, kumysu, mleka i t. d. pod kierown. Dr. Konrada Chmie.
Towarzystl'l'a DrogI Zelaznc) nuay - oa XflO B03a poroam HJlH
caty rok otwarty. IIl1isZftb
udziela nA miejscu
Y111~lRa, ąT06b1 UP" nepeB03K1l lIa·
Zakladu.
4.1 0-3-2 I
(
J"
. ' Teplallbl 3TU Ile loIor.llll
Ni!lif:jsUtU ,Icxl_je ,lo ,wis,ąumoiiei 1 iż ~ en no Aopor'ls.

Pod dyrc kcy~
LEeNIE SYLWINDlEn
CODZIENNIE

Fabl'l"czno -Lódzkie,'

•

•

Zarządzająca

Rada

tlUlem 20 marta ( I kWletnla)
dd w w)"kooĄoie nowQ. tarI'.

n

"

"

b. weher
komuuiOOTaSJUlfI Ou'!. aTOK'L B
kacyi War... "ko· C.rJcp,.kiej i War. BoeTlo, npe~npelKA:nI, 'ITO
uaw.ko·\Vulilk.o.l\"'pii. kiej .i& n"..ć, uarnyzeoolole 113BeCTilO J( KUp
molelisk Za pne'.'óz uar" w oJlte.r- Qell'L Be DORphl'!'ł..te
ąa.c b ek,pEldlowaoeJ & War8l&\Y] )Vle'
"

WI~ l onc~r
•
i prze.I 8 t aUlenIe.

T.

w

HOr.DEL KRAKOWSKI

nowo wyrestllurownDy, poleca si.., wzgl~dom J.W. i W-ch PaDÓW, z elegaD cko UzrlldzQnemi lokalami od '5 kop.. Z

deń'kiej, CaryoJl,a, Pragi Na,lwWa.ukiej cnOCOOOlol", ue .,y,ł,yT'b o
loh iuu)'ch me} i. oraz 18 III ł.do Braol D'b rOpOA'L.

•

OBIAD Y. l kKOLAh CYE
Z d

'vA.BSZA'VIE.

u

.I

pościel. \Pll\ dobę.

.\.000....

do 5 rs.

Nobel i .To"ar~l·""a N_tto ...go
nOllu~iliłlełlCTCp1o
Hotel posiada
ni ~Z10 do K"l....k tar)f 'peCJol"a 2
47t-l ~1
[lO cenuc Il umiar owanye. a o· i fa pr.... lr...i Drog; r.ól1.kiej dl. To~a- _________ -''-_ __
pierwszorzędną. restauracyę
bre winn i szylIkI} uslogf; llorecznm. fI)"wa Naftowego za utycie cY't.eroy-po
409-2-1 207 kop. a """," • .i wiorotr. Za pr",,·
OB'LIIBJIEHrE.
Ildzie si~ wydoj!} obady i ił. la carte.
- - -- -- - ---.:.:;:...:- - - - atr.oń w drOBi Udaklej pobiera·ł hlId.ie OÓLnBJlIICTC& '1TO 3 MalI
Telefon i najelri karet Da miejscu.
oplata pracwozowa po 1.44 kor- z podlił, .
1
'
110110-1
clxli I wa~on" cyaterny o .ir. no'nej GIO rOAa C" 11 l. ąac• .lR1J DO
__ Thlmże SI} zaraz do "' ynajęda SK ....E .... Y,
pud. po n. 8 kop. 78, uadto .. rOli bo· MeilcKoli yJIII~lI no)!." N. 21,
na 21\danie mogił być Z
uy ,!acyjue po n- I kop. 2"1 i la wanl. ,IleTL npo,ll;HBlI'rLCII AOIllERMOe
po kop. 80 Z \\'a.goou; pr.y lłrzewo~le
.
"lIRy 1
nof 1 '" be.lkaeb lak w pojedyu",pn ja. U\eCTDO, Upllna)l.JlClK3l1\ee
v,
kolei p"lol"' ladu"ku ,,,,,owau, bo,:.hic TeldlleJILfo",y, COCTOBlI\ec 0 3" xpa·
• ...
laryf. miej'''''''' •• dodaniem właśeiwycb rO&1I01I0CTeil H UOCy,ł,bl,
M A G A Z :J! N 111: O ..,
0I'M doclalkowyeb .
466 a ~ ooe ,ilU ToproB1o O" 100 pyCi.
l
POTRZEBNĄ, JEST
r. JIO)l.Slo, Anplllll1 /) XliII 1888 r.
lua
H. )l.. eYA. lIpllCT. HICy60BCRiif.
dniu 8 kwietnia r. b. został otwarty_przy ulicy Kon~Lnutyno wskie
483-1-1
w domu K amińskiego Nr:- 325, I piętro.
W pi'ltki i Wtorki
z dobremi św iad ectwami do roczne.
Poleca Szanownym Damon) ja ko specy,alność:
·
go dziecka. Bliższa wiadomość w
OTJ(UeTCH B'b Hfiel\1'b
k~pelusze
negliże
redakcy i Dzienuika Ł6dzkiello.
BO BcnKoe Bpellll JlJIH lEe C"
Prncuj'lc kitka Int,'j ako piorwsza modyst~3. IV magazynie W·ej Natalii
Towarzystwo t1idzklch Cykllstów.
480-3-2 IIOIIR (l IlOlIH) cero ro)!.a
;l'U-1
IV Warsznwie, n s łynnego z gustu i elegancyi, 00 ł1ijljednej v.
485-1-1
pa uo SaxoAueii y.o1H~1l nO,1"
tutejszych dobrze wi adomem jest, wil)c tU~1) sobie, że b.,d.., w
....
---j,-E-K-ł-R-Z--',..,.VE=-=T:::E:.:R:'::Y=N=-,l-=R-=Y=-I
Sprzedaż!!!
786c, ~CTOlllI\aH liS" 8
..
mo?ności uajIVybredniejsze guda zaąowolniĆo
•
•
uepeAHeli II KyXRB, UpIJ 1I~~1
~ Na sezon letul Ilrz)'gotolValaJa wielki wybór kapelllSZY: Slo.lIoliandeI kolonialny \V do. pall ,ł,lIR YUI!' u . RaueHnblll
wyeb, ryżowych jak I komukowyeh Ił' n!ijlllł •• lejSlYe.li tasollcll.
zn /oży ł ambulatoryum leczDicze, brym punkcie miasta od lat 8 egzy. rpe(i1., sa 550 pyCi. D" rOA'L· no
441~~6-4
przy Nowym.Rynku Nr. 3, drugi stuj:}cy z dobrl} klientel'l jest zlUaz ,ł,p06UO~H UOlKlIO yaoaTL B" u .
dom od ratusza i przyjmuje chore albo od l lipca do sprzedania.
\CYTCTBIII JIOĄBHHCRIlrO
ft4.G.4.ZYN
zwierzeta domowe codzienoie od 8
Wiadolllość w redakcyi niniej- r ocy)l.apCTBenuaro Bau.Ka.
475·31
a.
451 - 3-3
473-3-2
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Oprócz
Zjedno..
CZODyCh. Ślu.arzy, posiada na składzie wiełki wybór olilei ll'uelkiego rodzaju, zatrzasków do dnwl z\fyczajnycp i cuhalto.ych,
kló41ek I' óźnej kODstruk,cyi, wtntylatorów, spręi.}1I do zamykania
dC1Wi, oraz wiele t. p. wyrobów w zakres ślasarstwawcllo.u," \
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Polecn~c 8i~ \VzgI~dom Szanownych Pa6,

zawiadamia, i<\ przyj muje
w.szelkle olldllluuki ",,,,,ukres koofekcyi dalmkiej wcllodz,co; .ykODYtakowe- z calI} akuratności'ł i eleg/lncYł, "ed/ui uajś.iuilZych
żurnali paryskicJI.
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Wf.ROBÓW MAJSTRÓW
,

WIELKI

naj wspanialszych TRUMIEN METALOWYCH,
dt;bowych i w ogóle drewninnych, od naj wykwintniejszych at do
najskromniejnyell, oraz wspaniały karawan, katat'alk
i wszelkie akcesor,a pogrzebowe, po cenach nader ummkow.nych w skladzie mebli

H.

" "C.ICNJBJ

ulica Dzika mit;dzy pasdem Mejera i Nowym Ko5cio/em,
dom p. Dobąlńakiego.
_ _ Tallte
mujlł
zlJIlówleala ua Url,4UDI~
1399-0-27
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