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STOW ARZYSZENill 

ć,zy tlpół'ka kupiecka ł 
-00>-

ma naz ... a stowarzyszenia potwicrdza wy- przyj"'ę, że kaidy z członków sto warzy· f CZnle; w1.!sza .g tunkl t1tool~W ol'I J 
rażooy "rzezemnio pogl4d: stowarz1szenie Bzenia mn przeci~tnie 700 rB. docbodu ~o-I' " ogólnej s~mle a.kc1z~ równaJIłCll I bil· 
lila osób pozostajqcycb w służbie pa6stwo· cznego, który wydoje calkowicie. pOnle. sko c~ .. arteJ CZ~ŚCI .przedat~eJ ceny tych 
wej i publicznej. wał. w sklepie stowarzyszeoia, oraz w skle· ty~.oló,! •. przy wprowadzłntn ay~temu r~· 

Bardzo wiele stowarzyszeń spożywczycb I pach, udzielaj4cych sto .. arzyszeniu rabat~, gahJ, ~1~1I8terJum .karbu 'podZlew 10 
kieruje si~ zasadami wskazanemi w § 1 można dostać prawie wszystkiego, co ~IO podwyzkl dochodu z lego tr6dła o 70'/. · 

Trzeba pl"'lyznać, że stowarzyszenie spo· ~ta.wy Mszego ,sto.wa~zyszenia, poprzesta0'J i odn?si do żywn?ści, ?dziety,. opala i oś .. le- Cła. N", ministerIa 
iywczo 11m wielkie szcz~ście. Gdy tylko Jedn~k I~" ~ymleOleDlu glośuego stowarzy' ! U.e Ol a , oraz WIele Jeszcze IOnyc~ rzeczy, skarbu, zat .. ierdzone r.rzez komitet IIliai
odezwie si~ jaki gło.s w sprawie towa~zy. szen.la plODIPró,w rochdnlsklcb, które wpra· ule. wchodz~cych . do t~J kategorYI, przeto strów, najw1iej zez .. o ono: przyjmowa6 &aY
stwa w łamach .Dzlennika,· natychmIast' wdZl& sprze~aJe "'. swych sklepach towary mozna P~YJllć, ze. kazdy ze sto~ar~yszo- gnacye urz"dów górniczych na mOQ8t~ 
jak • roga obfitości sypi4 si~ comz nowe I oso b?", D1enalez~cym. do 8kla~~ stow~. nycb moze w sklepIe stownrzyszeOla I 8~le. dot'l, jak ró .. nież na ut bki dota, sa
gtosy tak członków, jak i nieczlonków. rzyszeOla, lec,: udZIela Im rówmez dywl' pacb ~abatowych, gdyby tylko ze~hclal, patrzone tak w iodos in blanco, j k i W 

Nie mnrn wcale zamiaru streszczać tu dendy 5tosowo~e do sumy zakuvu, cboć co· zostawIĆ 800;. swych d?chodóW czylt ~~~ wypełniony, na %&pla~ ~ł przed np/ywem 
wszystkich opinij, wyrażonych w. tej sprn· kol wie!, niiszeJ, Oli. członkom. . 560 rs. rocznie, ~ostawla Zllś r~e~zJwlścle 6-cio i 5oOio miesiocznego termina, n któ
wie i dla tego poprzestano jedYOle ua za- Zobaczmy teraz, Jak postopuJe nasze sto· I tylko 260 rs. t. J. o 300 tli. mDleJ. Za te ry .Iygnacye te q wyda .. ane, w c:alkowi
zoaczeniu, że wiele glos6w, pochodz4cych warzyszenic spożywcze_ Oto założylo ono 1 3~0 rs. k~~uje ~~ine potrzebne mu przed· tej Dominalnej wartości tych asygnacyj, po 
od !!towarzyszouycb, t~tni falszyw4 nutlł sklep, w .którym mogt} n~byw~ć to,,:ury tak , !U1?ty gdzl~lodzl eJ, traCllc. w8ze!kt} korzyść, potr"ceniu li tylko od atygnacyj na zteb
niech~ci do prasy za wgllldanie w sprawY l c~lonkowle stowarzyszema .Jak \ osoby I Jalillby .0sl~gnIII, gdyby maczeJ p.ost~pował. ki, wedle r chanku nstanowionej, przez 
8towarzy8ienia. Zresztlł to S81110 niejedno· OIenałe~lIce do składu. teg?z; . te osta~D1e I Jakaz WIęC Jest .prz)'czy?a ta~lego stanu najwyżej zatwierdznna 17 grndni. 1885 ro. 
krotnie zdarzyło mi si~ słyszeć w rOzmo- zakupuJą nawet znaczDle. wIęceJ. W 1885/ 6 rz.ecz~? Na py~D1e to n.le umleDl odpo· ku przepisy, opłaty po 136 robli w docie • 
wach z członkami 8townrzyszenia. Redak- I roku sklep s~owarzy8zeOla sprzedal tow",. / wledzle~ aądz~ }ednak, IŻ zarzlld stowa· od poda czy.t.ego dota za przerobienio 
cva jni 8i~ rozprawiła z tym Pogl4dem, I r6w za 55,577 rs. 35 kop., z czego na I rzyszema powinIen dobrze pomyśleć nad 8ztabek on monet~. 
spraw~ wi~c możoa uważać prawie za za· ! członków przypada 23,"J 8 rs. 29 kop., n~ ; przytoctonemi .cyframi. Ze oie '}l~si .być _ Z powoda odaływania przep' u do-
181wion'lI. !tfówiO prawie, ponieważ 8to,,&. : ~soby zaś postronne 30,959 rs.6 kop. czyli, I d.obr~e, dowodZI ~ego sa~lego zmDleJs~JIł.ea zwalajlIcego poddaoym rn.kim pn:~ozi6 
rzyszeni P!aw~opod.ob~i.e w znactnej je,!.- , zo SUI!UL zakup~ przez stowal'zyszonyc~ , SI.'J liczba cdouk?w. Pierwszy. rok IstOle· z powrotem towafy krajowe be. c/a pn:ez 
CZ? cz~gcl nl~ zml~OIl1 swych pogłqd6w. I st~oow, tyl~o 43 / 0, prze~ obcych zaś at Dla stowarzysze?la zak06c~yl SIO cy!rlł 157 grani~, ,kntkiem czego puewotono IIi ru 
NIe zraża mnIe .to Jednakd ecz ow.lliem za- , ?7/0 ogólnej s~my os,~gOl~leJ ze sprzed? ' cz/onk&w! drog.1 138, trzeet 126, a Jak4 eY' 1 to .. ary zagraoiczne, opatrzono fikcyjnemi 
ch~C& do zabraOla glosu IV sprawie stowa· , z,! t~war6w. Z po~yzszych c!fr OkllZUJe l fr4 zakonczy Sl~ ez"!,,rty? stemplami iabryczaemi, mini8ter1am fiun
rzyszeni~1 tembardzlej, że w toczqcej si~ SIę, ze. stowarzyszeOl w sklepIe własnym . NIech członkOWIe I zarz4d. ŚCIśle zb~da. sów poleciło, sb, wrazia prze"ożenia to .... 
od niejakiego czasu polemice poruszono 00' zakupUją bardzo mało, potrzeby zaś swe Ją calI) sprawe, po zbada OlU zu OIech rów krajowJch % powrotem przez graDieo 
"~'. a wielce .wsio" stron~ kwestyi, miano· zaspoklljajq .w inn~ch sklepa~h,; sklep zaś za'prowadz~ potrz~bne z~ia.ny, a z .pe .. no- wlaściciele legitymowali sit; z ich pochod4e. 
WICie póstawlono zarzut, że sklep stowa- lstowarzyszeOln s/uzy przewazDle dl,!, osób Ś~11ł stowa~yszeOl~ zak,"~OIe: Jeśh zaś to oia i przed.tawitJi świ dec:tw& komory. kt.6. 
rzyszenia coraz bardtiej zam~enia si~. na p.ostroonych. Z nast'Jpnego roku Ole po- Ole n",t'llll, w takim razl~ !Iczba czlonkó:w ra towary te ekspedyowała u. gr Diet;. 
pr08ty handel, że coraz bardZIej tracI <.el SIadam wcale odnośnych danych, sprawo· stale będzie ulegać redukcyl I.towarzyszenle D • 'elan K k' d 
swoJ'ego zalożenia. Pomówmy o tej spra· zdania zaś slowarzyszenia nie zawieraj'l umiel. sili po prostu na spółkO kopieck'ł, !09ż

l ~ h e. ~ 6urY8tor warnaw. I . 
• d . . k -".. . A. k d' 1.4 k -'I ta ta . n011 o mc pOCI", w warowJ" poml~ ' wie trocht; obszerniej. tego ro zaJu cle awy"" 1D.0rlllacYJ· s. o a., ce..,. 7. r"" ony llS "Ił pOZOS D1e na I d ' 'V . Mła ł 

Wedłag § 1 ustawy stownrzyszenia .ce· Sp6I~a spoż,!wcza .Oszcz~dność· :w Ży. u~oczu. ~becnie wi~ przed .tow~ysze- w~~n: waa':"" I w, z~wu %0 

lem jest dostarczanie swym członkom nie· rardowle w pIerwszym roku swego IStOle· OIem stOI dyleromat: stowarzyszenie, czy "d y, l na 
zbednych artyknlów spożycia, w dobrym nia przedstawiała. podobny ~tan rzeczr, spółka kupiecka? l). przec o %Ił przez m _ 
gatunku, po możliwie tanich cenacb i da- gdyż stowarzyszeDl Dle nabyh w sklepIe B. ·Liwiiulri. P~Clly. G!óway ul'Z/łd ~:7 owy "roje' 
nie im środków robieoia oszcz~dności z .y- nawet poJowy spl'zedanych towar6w, ale za ktoJe ot .. arcle :we . .... yelklch odd%l&lacb 
sków stowarzyszenia." Cel wi~c jasno o- to już. w dru~i m lOku Stll~ znaeznl~ SIli poczto.wJch, znaJdaJIł:>,ch 51~ pnI elach 
kreślony i nie może być wcale inaczej 116· zWIeOlI, gdy z na uczestOlkow przypadalo Przeml's l, Hanuel i Komunikac1'6_ dróg u:'.~ny~b, przYJmo."aol po flek dla 
maczunylO, jak tylko, że stowarzyszenie 59,1% ogółu ~przedaźy. Nasze .stowllrzy. d0sts: .. leolA Ich ... grau_~ pai wa, . b 
wiooo sw110 czlonkom dostarczać artyku. szeroie w druglUl roku przedstaWiało doŚĆ . . .. do D1ektórych kraJ~w, n.leqeych do • 
łów spożycia w dobrym gatunku, po ce- smutny jeszcze .pod tym w.zg~ędeOl obraz. Akcyza •. Mtnlsteryu.m skarbn Z1IJ~te Jest dsyn.arodow!go z~l"ua pocrto~ego. Dl 
D8ch prnktyko,.,nnych w handlach zwy- J 'eszcze gorzeJ przedstaWI Sl~ rzecz cala, op!acow~~lem kw~stl l wprowad2~lIIa w Ro· przYJmo .. ~Ia tak.lch posJI!k lU}" ~J~ a!o: 
klych, osillgni~ty zaś tI} drogI) czysty zysk jeśli zwrócimy uwago na snmo zakopu syl regallJ tytoUlowyc~. ~bl!cnlo. dochód %On8.przepllY takie. me, Jakle ~llll. Ił lU 
zwracać członkom w "formie dywidendy każdego pojedynczego czlonka. Otóż w skłe- dk~rbu z ak~y~y ty tomoweJ wynost .. śre- w OI"których krajach Z&CbodQI~ top"J
i t. p. W żadnym razie pod wyrażeniem pie stowa~ys~enia każdy z członk6w nu· nIem przecll:Clu okolo 11,890,000 re. ro· .kieh. 
robienie o8zczedflosri nie można rozumieć był przeClotOle za 171 rs., w sklepnch zaś, Prz JSł. 
osiqgbuia zysków z obrot6w handlowych pozostaj'lcych ze stowarzyszeoiem. w sto- Ponie,,1i kw .. TP, doty ....... oto .. ..-.y ... n;a - GOLfdaoin don i ił nie w 
t. j. ze apr2ed ty towarow ooobom, nie na· sunku rabatowym, za 83 rs., czyh razem iuteres tnłClOej ~.by "",te1ai- !.oajd: zuto.ow.nie nowe 'pnepuy obuJ":' 
I Ż d T k ., 2'9 I ' . 260 . UJIl ' __ "'y " Ito arl]1co1 P'I' L . _I. • I a e 'lerm o a a lD.er- :> rs., Iczmy wreszcIe rs. ..choWlljeml miojlce d1a~ Tjat.id wanln ! bry .. w w1&łta"" %. WIC _ 

'yl"by dość dziwnIl. Sa- że . . Jak te ' 

.J1UIE8 PllI'N_ 

W ZASTĘPSTWIE. 

POWIE§Ó. 

Przeklad Wiktoryi Rosickiej. 

tDal$zy ciqg - patrz Nr. 91). 
Dotychczas torysowskie gazety ani przez 

jeden dzieil nie zostnwialy PeDnicuicka w 
spokoju, ta wtmi a wnalde onaoczDym 
ho iadku gorsz" była niż wszystkie dotych
czasowe napaści. Rajmund nawet twier· 
dzil, że t ·) sobisty oieprsyjaciol musiał j" 
podać. Pennicuicka irytownlo zajocie, z 
jakiem Rajmund śledzi I za cułem przebie
gieJO sprawy, odzielał OlU rad i wskazó· 
wek; czaI, te traci z rllk .. ład ze; ojcow kl\. 
Rajmuod maj"c znajolOości w prasie po· 
biegł dowiodzie6 siO kto podawal artykuł. 

- Nie omyliłem 8iO ojoze- odezwał si~ 
wr6ciwszy - watyltkie te napaści prze yłlil 
osobisty t .. ój nieprzyjaciel. 

- KtcU niw jesl? 
- Tego do .. iedzieć sIO nie mogłem. ale 

co oajdziwoiejsza, że za poslańca dnżył 
chiilozyk. 

- Fu-chow! - gwaltownie zawołał Pen
nitDick. 

- Któ:t to jest ten Fu·cho .. ? 
- Nikczomny lotr, który odkrył ~ni· 

kni~cie h y.le'a - tej relikwii. On n 
zgubił glównie, byl pr~1C11yolł ClI / go ni .. 
Aczęści ... 

- Przeltrzeiooy jeat jut uzbrojony -

I 0& l:t4re 
wspomnisz w zabarykadowany. a przeratenis i 
przem6wieuiu. W tpj chwili siloy podmuch wi tru hu· tur. 'ak Il'obił i~ 

Nad tlł wInśnie wiadomością gł~boko za· czllcego n dworze pnyniósl do jego aarn l zn&Dego c:zlonka pulU_ta 
dumal sił) Peunicuick. Za paro godzin wy- . odgłos .. e tminst.erskiego dt .. ona; be%%wlo. n o odniesio o do do 
powigdzieć miał mowfJ - uie obawiał si~, ctuie trzeba siO bylo lUlaĆ do p dameDto. ktorsy 
aby mu zbraklo słów, przeciwnie znmierzal Penoicuick ud.wooil D łU'lCeg, W ry rUoDy apopl 
obrazowo przedstawić cale zajście tak jak zjawił sie po cbwili, niQS.\c planQ i wiel- dx.iaach odzy 
odbylo sit; istotnie, CODW.ayu tylko w miej. ki maDU krypt '" roku. slosem pne chril: 
8ce siebie przedstawiaj"c. A.le ostatecznie - KamDo mi to odd ć P nn beuwlo- - "'ego oju:&l~I....," 
powie klamstwo od POC"l4tku do końca, a czuie-mó",il H aIton. Rajmuad. 
jutro wSzystkie gazety prześcigać siO b~d", - Dobrze, oddal prze- - Art.n 
aby mU dowieść falszu i kJamstwa. To j~ty - sawol l PelOtU 
go straunie nużylo. Co do Fu·cbu" .. nie Po odejścia daqeego lU 

mógł w żaden sposób uwierzyć, aby on patrzy1 i wla 1m oczom wierzyć nioclacial. 
przyjechał umyślnie z Chin w celn zamsz- Obru puemtawial obu ro. po w po. 
czenia si~ nad nim. Być może. ii jaki ao- łrodku którego 1 czlowi k prsyw· l&Oy 
glik przywi6zł go z 80b" przypadkowo, a do slup&, oprawcy odkOL .. ałi m. po b. 
OD porobiwszy znajomości w prcui .. korzy. walku cial.. Twan ofiary bylA .k dwie 

ROZDZIAŁ 

sta ze p080bności lopoiCL ie; o d Dian . kroplo wody podobna do Z pnu caJ, ooc; 
wistnym lIlU "ournym dyabłem." Cbocini boku WIP' no d te 14ierei. 0011 Ja w . o· 
to przypu zczenia wygl4dało tak niepraw. Dbalang. 
dopo<lobni.!- jakie lnów wytlomacly6 ",ia· Pnez cbwil kilka 
domoŚ(: pnynie ion, prze. Raj o nieaiek nie przeoi '0 t o 
tym poslańcu chińczyku. W każdym ta· s iO na n ch i kał w r 
zia o słebło n 68mylll p~U<u przOłOÓ. ruloo wD<hllc po 
wienia ZabeZ (lieczyć siO przeciwko lemu ki m w ko 
kapitanowi Fu.chow, mn/ujlłc go IV jako J' w uei! do 
cz rniej zych b rwach. Z drugi:i zn6w 
strony Ponoicuick cln l iO tak wen rwo- ycla 
wauy, iź Ule dowiertał .1 nym argumen. 
tOIO ob wial iO cly ~lie mó I wv ,o-le 
wiedzie6 to co l mi r l, hWI) loi od<:bo, 
dlił prawie od prz1tomoo~ci. dzi 0111l 
istotnie atnoia umy8łu zoajdował J t o 
wi czoru , Digdy m~l OSpl wieDi tr o co 
zrobił Die byla IIIU .1 c~j o a f';d,b. 
nnw t 08kariyl łebie, w ty c1, .. 1 oy ). 
oawet OkUYCl hby g lony ID, ui. UWI 

Tlyliby J go lowom. \ JdRwaJo IDII i 
ii jakoby sabl\chi l w ci mnylu I II i 18 
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2 lJZIENNIK WUZKJ. Nr. 92 

na wZDoszenie fabryk jedynie zewnątrz li· I Adel.id~ 
nii miej.kiej. T.oman!" 

T I d· al Swao R,.er 

32,000" 10,979" 916 " 
' ,500 II 901" 28 " 
'J1' 00" 5,024" 1& łł 

zu. Na tym placu zbudował Kurowski dre· w czasie niedozwolonym. 14) Ludwikowi 
woiany dom mie.~~al,,-y i budynki gospo, Hiffer o wykroczenie przeciwko ulta"ie 
darskie, a w ". J P ~d calll t~ nieruchomość budowlanej. 15) Mikołajowi Berger o 
(wraz z swojeulI prawami do posiadania obelgi czznne. 16) Ludwikowi Wazd~rz. 
placu " formie dzierżawy wloozyslo czyo- kiewi.c~owi o używa.nie fuls.zywyc~ wag. 17) 
szowej)' sp1'2edał organizujlIcemu siO "ÓW- P"uhOle Hof",an I FraoClszkowl Kamiń. 
czas dozorowi szpitalnomu w okręgowem skiemu o potwarz. 18) Dawidowi Blacho. 
mieście Zgierzu. Odnośny akt kupuIL·sprze· wi o wykroczeoie przeciwko ustawie o trun. 
dnży za· .. arly zostal dnia 10 września 1849 kach. 19) Franciszkowi Renczelowi o Q. 

roku pl1ed rej eotem Homaoem JU'ońskim. twarcie zakładu truokowego. 20) Teofilo. 
Jako członkowie .dozoru szpitala· (n ra- wi Mrozowi o kradzież. 21) Janowi Bin. 
czej komiteto, który mial zaillć siO nnll- kowskiemu otosalDO. 22) Józefowi "Vo. 
dz"niem szpitala w nabytej nieruchomości) dziiiskiemu otosamo. 

- owarzystwo zak a ow przomy 0'1 N. Z"laody. 
wych bria6skich, ' firmy Malcewo, ogłosiło Cip 
sWIj upadloAć. 

6 i.6()\) II 19,061 n <ł67 ,. 
SG 000 ł, 9,684, 800 n 

Ubezpieczenia. .GraŹdanin" donosi, że 
rada pa6stWll zajmie si~ wkrótce kwestN 
utworzenia TZlldowycb kas ubezpieczenia 
robotnikówj obowillzek uczestnictwa .. ku
sacb ma być włoiony także na towarzy
stwa dróg żelaznycb. wzgl~dem służby 
ruchu. 

~PRAWOZDANIA URGOWE. 
GłddG 1OGTn'G1DłNa. Sprawozdaoie tygodniowe (do 

doi. 2S kwietnia). Wobeo niepom,śloycb depllłZ 
& BeriinG, na waralaw.kim targu wek.lowrm pa· 
nowal w tIgoduiu u biegłym u stój; wahant" ko r
tóW były nleEoacl.oe, lecz: niepe .... ność ogóluego po
łoienia paralitowała wu"lk, ch~ do intere.ów. 
Z'potnebo".nia miejlcowe •• n;ewiolk:o Ił. iegln
KI) dopiero rozpoez~t8, nie doltarcs& jeszet.e papiA. 
ru wywozowego, ktory mógłby ot!"ió rJDek gieł. 
dowy. WpłJw otwarcia łeglogi daje , ig jednak 
lpoatuegaó ó tylo, że kora robli nI dostawg pod. 
nOli lig w porównania lo koreem za gotów\to Da 
giełdzie berUó"kiej. N ~ wa.nlllwAkim targo wek· 
.Iow. m, kt6ry trz , mał li~ .taJe wJtej równi ber· 
1 ńlkiej, wykoDywano CZClto SDaCzne aprudlt.e króf... 
asJeh j dłuillJch dOsta w nI rAo!lo ltek zagrani
OUlJ. Ż,dania za marki podDiOl ły aig z 69.65 '" 
poniedzi.lek da GO.8O we wtorek, a ,euedhzr do 
6~ G7'1, ., środe, powróciłJ do 6030 " • • wartek i 
pOlWlt.&ły ua tJm pozloml8 do aoboty. .MRlo zapo. 
trr.ebowaoe kopouy ctloe oddawano po 7 i 7 1/2'1, 
a.mna. Goruj jeucu działo .iO w tygodniu ubie· 
gl,,,. na targu papierów pabliclorob. Ni""beó do 
k.upoa ",.rattała & kaidym doiem a n_jwi~oej u· 
oierpia.ły vapiery ",ipj,oowo. Ciągle zlofiarowane 
lilty ziemskIe .tsrJi pUłtej atr"ciły około '/1".' li· 
• t! ,.l.Itawne Jn. Warluw,. około 1/,'1,. L ut.y li· 
kwid.cyjo8 uabywluo dOly6 chotnie leos ty!ko po 
konie nielmieniouym. O:.łabł .. rÓNnie" połyclka 
"'J. 'W niewielkich nahywana Illmaeb. Budw po· 
nakiwana były natomiaat 6'/6 listy ztu~W'De pro
wiool0ualtl6 •• kotkiem br · ko. matery. lu ; prauuno 
&I nie obotnie drożej o cały procent. CSOlto tlo· 
pytJwano siO hkte u b", Htty UJtawn8 .iemakie 
wileńskie, kt.órych kora ł odllióe ł aig o 1/.'/ . InDe· 
mi papierami ujmowano .h~ uarcho mało. Akc)"e 
., oi"lo w r.npp- ł oym zastoju. 

GMlda peleJ·.m;r.ka. Spra.wozllaoie tvgodnio'A"e 
(do doi. ~I kwietuia). IV tygoduiu ubieglym tu· 
tejst.y targ . okalow)" ua pOlohiouy był .łalw Przy. 
wozowOJ znowu przl.ł.tj ?iłi do pokrywania swych 
tobowituau, Jkors weluL)' obniłJł lig, odpowiednio 
.. nitce berlinskiej. POP) t ua traty zagrauiczno po. 
wigkllJl siO takle dlalego, że spekulanci zmienia . 
J,o dotrcbczaaoW'y luefunek, rozpocJ:oli operaCJe li. ł.Diłk~. ł'odat w6k..s1i z.grauIOIU) ob le drl1ny 
wyWQf:{)WCÓW :lm.l.ła zoacznie. Tratr lond)'uskitl 
i franki oddawane Da poól,tku tygodnia po 120.26 
i po '7.80. przJ koń.o m ogly b)ć a.bywaue tylko 
po l:U i po 4S.10, .. COna d ota podniosła. siO E !) 
r. 6& kop. UO 9 r. 72 kop. Niemniej dabe uapo· 
,obilsoie okaul tArg papieTÓw publicz.nych, pn.y 
obrotach nadzwyczaj ogranlcwnJch. NaHywcó" 

r:wunrch kra~ - zupełnit", apokulantom truduo by· 
o podtrzymać grO na %'''1żll:\:, zwłauoz& wobec 
JliepomJśloych uOlliesień s za, ranicr. SpekalaDt:i 
atarali prz. to ograuiczJó do mInimum twoje 1.0' 
bowi1jJ:aDia "wIżkowe, a wiekuość przenIa nawet 
'Ua Itrou§ ł.nitkowców. Pomimo poprawy przy 
końoo tygodnia, pOliom kurtów obniżył liV olta· 
teozuie uOlyć !.o8cznie. 

We/na. L. o d y o 17 kwie toi.. Na biez,. 
oej aukCJi wttłu~ koloni.łuPj do unia wczorajazego 
włracznie wyltaWJOOO na sprzedaż i wycofano na· 
"tvp.j, •• i1"ci: 

razem S10,OOtl bel l ł.,?!.':; bel 8,11;16 bel 

Auk"ya je.t od jednoł lIc&nie i rozwija siO 
aule na poc:qt.kowrm poziomie ceD, ktitre odpo
wiarlaj, po wl9ur.Sj clejci cenom koucow}fu po. 
przed olej .er}l aukcrj. Ololtliws&Jch IllSzególów 
a,ok C1& bipźłUIl niewi~le d'1Ita-C&1Ć more. Mucoł 
po1tawł odloaczaj,!: lie lepll..8 :g&tuoki wdOJ ID ' 
.trald:iej. Dobra WdUA zapocona w CeGle :)1/,_ 
10 p. i wyżej jCit bord~ pOstDki~ au:) pa cenaeh 
I kłaDlajłOYch lie na korlośó sprzedawców, podczas 
gdy gatunki nitlse 'fil cenie 6 - 9 p. putWstajll na 
pe'TU}m podomje. Z welu1 lCoDred równie! do
bre gatGol i maj, poWOdzGnle. Naj lepne, w cenie 
1 lit. 7 p. do l u. Ił p. 'ł r nczcj uroiue, dobl8 
średnie w ceoie I n .. S I', do l n. 6 p. oU&l'muj'ł 
siO ua poziomie kooCQf'fl'1n z iakgo i "rito euu) 
gorszych i wadliwych partyj Ildauiaj'ł aiO ka zoi l · 
ee, pUf ,bycio uierogohlrnytn.. Ceur g.tu nków 
kr'ył.owauJ'ch •• prawIe tlli. iu nme, Jak prsl 
końca luł.t:g, ~ Wll'łtkiem oajgrabs&)ch, którH 
podczas aer) i poprz.edui t>j tryły drogi~ , powoda 
swej I'zadkoŚcl, II. obocllid mog, hy6 z konsśoią 
nabrwane. Ceor weluJ prz) htdkowej nie zmienU)' 
.iC od poet.l)t.ka aa ko}i. !lao"" wbIte i looured 
otU!JJlllj, al§ pr~J cenach zapełn ie ta.kicn .amych 
jak w lut.ym, "łka wełna ł-apoe.Jua jelt ract.ej 
druŹl''l-

Bawlna. 11 a v r e. 21 kwietuia. New OrIeanI 
rot.porzl}(h.alna GI.tł7, na k,.ieClieli 61 i7, ua maj 
62.57, n& .ier. 61. 12, na list. SUW. 

Kronika Łódzka. 

figurują w kootrakcie: Michal Blumeofeld, Na" temie posiedzeniu rozpatrywaoe b~ 
ówczesoy prezydent m_ Zgierza, - Karol dlł trzy kasacye cywilne: Michala Przy. 
Tuszyński doktór medycyny, - ksilldz H en· jemskiego przeciwko Karolowi Slraus o rs. 
ryk Bande. pastor pa rafiI ewaogelickiej 17. 2) Karola Kowarszn p.ko Aleksao. 
i Jan B iskupski, pl'zetOŻoHy instytlitu wyż. drowi Barcińskiemu o rs. 17 k. 50. 3) 
szego lIauko0\8go w m. Zgierzu. Kapitał Antoniny Kodzierskiej p.ko firmie: .Hei. 
na kupuo rzeczonej nieruchomości, zebra- ruao i Kon· o rs. 10. 
nym zo tał przez wymiellanych członków (-) Z s,dów. Julro w czwartak zjazd 
.dozorn· zo składek dobrowolnych; szpital sodziów pokoju rozpatrywać b~dzie wy 1/1' 
miał być urz'idzony dla chorycb wyznania cznie sprawy cywiloe. Z dwudziestu ob. 
katohckiego i ewangelickiego. Niewiado wieszczonycll wokand/l dwie tylko Sil ka· 
mo nam dokładoie, jakie nast~pnie koleje sacyjue: Ignacego Krupi6skiej;0 p.ko Ign",. 
przecoodził projekt urz'idzenia szpitala c&mu Nowakowskieruu o rs. 8 kop. 50 i 
w Zgier.u, - dość, że do dziś dnia nie Piotra Obojnaokiego p·ko Emanuelowi 
przyszedł do skutku. Nierucbomość na RansUlan II TS. 7. 
ten cel przeznaczona, zostawała do r. 1871 Na piqtkowem zaś posiedzeniu zjazdu 
pod zON:/ldem miejscowego, katolickiego rozpatrywane b~dll sprawy cywilne i kar. 
dozoru kościelnego. Funduszu na repera· ne, skargi i podania incydentalne, oraz 
cYIl budynków nie było żadnego. W roku kasacye. Wokand~ pod~my W N·rze ju. 
1871 ówczesny prezydent m. Zgierza, Sty. trzejszym. 

) Z d czenko, oddal oalll nieruchomość wadmi. (-) Ruch chorych w szpitalu towal'zystwa 
(- Anlyk. lożono w re akcyi naszej nistracY\l prywatn/l zarzlldzaJ' ncego gmina. akcyjnego zakładów bawelnianych K~rola 

ksillŻkll oprawną w pergamin, wydan/l ., .. S h '11 I 
\V Z . D k ewangehckl} pastora Bursche, pod którego c el' era w kwartale 1888 r. przedstn. " nmośclU, w ru arni Akademickiey, . . . k 

Hoku PS{lskitgo, 1663.. 1'ytu ł brzmi do. znrz,!dem budynki ongi na szpital przezna· wla SIę, Ja nast~puje: Z roku 1887 pozo • 
czone znajdowaly sili do końca 1887 roku. ! stało w szpitalu 15 osób (7 możczyzu, 8 

slownie: "Droga do Niebu, którll Jaśnie d I k b') I k 
Wielmożny Jego Mość P. Stanisław na W je nej izbie mieści sili kilku starców I o let; w wartale 1888 r. przybylo 45 
Sarbiewie Sarbiewski, Woiewoda Mazowie. obojga pici, utrzylOywanych przez gmillf,l osób (m\lżczyzn 29, kobiet 16); razem w 
cki, Grabowiecki etc. etc. Starosta _ c6rce ewaogelicką, a resztll nieruchomości wypu- kwartale I znajdowało siO chorych 60 
swojej Jej Mości Pannie Katarzynie '1'ere. ścił paslor Bursche w dzierżaw~ osobom (m~i. 36 kob. 24). Wybyło w tymie !'za· 
sie z tegosz Sarbiewa Sarbiewskiej, Woie. prywatnym. sie, osób 35 (mllż . 28, kob. i2); z tych wy· 
wodznnce Mazowieckiey, Starościance Gra. Obecnie, poniewai pastor Bursche zrzekł zdrowiało osób 23 (mili. 14 kob. 9), wyby
bowieckioj w Za kon ie Brygidy świ<;tej pod sili dalszej administracyi, poruszOllą została ło z polepszeniem 8 (męż. 5 kob. 3), bez 
Regulll Salvatora takowey drogi szukaj'ł' kwestya oddaniu, w mowie będllcej uieru · polepszenia 4·ch UI<;:iczy:n. Zmarło w cią
cey pokazał.. chomości, pod z"rzlld lódzkiej rady pawi .. · gu tegoż czasu 8 osób (mlliczyzn 5, kob. 

towej dobroczynności publicznej, ul bo sp.- 3). Na drugi kwartał pozostało wlecze· 
Antyk teo jest do sprzedania. cyalnego komitetu, majlIcego si~ utworzyć nin 17 osób: 8 mężczyzn i 9 kobiet. 
(-) Na rzecz budowy nowego kościoła na w tym celu, o co z podaniem do władzy (-) Budowa szosy. Na trakcie lódzko-

Starem m.ieście, ofial'owal p. L .. K~ller wyższej wystllpil prezydent m. Zgierza. rawskim, pomiędzy Łodzil} a Brzezinami, 
10,000 c?gleł, z którycb p~ł.o .. a zWlezlonll Nadmionić jeszcze wypada, że w ciągu swej I zbudowanl} będzie w r. b. szosa na prze. 
będZIe Dlozwloczme u~ mIejSCe b~dowy, a I administracyi nioruchomościll, zwaoą "Przy- strzeni dwu wiorst, mianowicie od punktu 
~rug~ połowa, gdy JUZ mury kOŚCIoła zbh· tulkiem· a także .Szpitalem," pastor Bur. gdzie sie kończy pobudowany przez mie. 
zać Sl~ będll pod dach. . . . sche zebrał tak z ofiar nn reperacyę ./Ju. szkaiic6w gminy Radogoszcz trakt bity, 

(-) W. kOŚCIele ewangelickIm św. TrÓJCy dynków jakoteż z dzierżawy tukowych, su. na ulicy Staro·Br.ezińskiej. Na pobudo
od?yła 61~ wcz?raJ konfirmacya 26 dZieCI, wę 1,487 rs. 49 kop., wydatki w tymżo wanie rzeczonej szosy, od Łodzi prze~ Si. 
w Języku polSklW, dokonaoa przez p/lStora czasie uczynily 729 rs. 88 kop., n pozosta'l kawę, mieszkańcy gminy Radogoszcz za. 
Rondtbal~ra. Nuuk~ prz!ggtowa~cz'a ~d- łość 757 Tli. 88 kop., znajduje się u pastora. ofiarowali blisko 4.000 rs. 
bywala Sl~ z dZIećmI teml tygodDlowo dwa Nadto, dozór kościelny katolicki (poprze. Byłogy bardzo poż/ldanem, aby magis
razy, POCZII,wBzy od Nowego Roku. dni administrator) wniósł na rzecz .domu trat m. Łodzi zabrukował Ci~śĆ ulicy 

.(--) D~lwna nowość.. Na straga?ach przytnłku w Zgierzu· w 1858 r. do kasy Staro·Brzezińskiej na terytoryum miasta, 
P?J~wlła SI.\I .nowość. cnklermcz~, a lll!aoo· oszczlldoości przy magistracie w Łllczycy, poczynajlIC od ko~cioła na Marem Mieście, 
wlc:e pos/lzkl małej WIelkOŚCI MatkI Bo· kwot~ 45 rs., która urosia w ciągu nast~. do punktu, edzie zaczyna si.; wzmianko-
sklej z. cukru kolor?we~o, wewn~t~z puste. pnych 24 lat do sumy 114 rs. 89'1. kop. wany wyżej trakt bity. 
FIgurkI te sprzednJII S1~ po kopIeJce. Prawdopodobnie dom przytułku przejdzie (-) Fabryk krawatów lOamy dotycbczas 

(-) Dom przylułku w Zgierzu. W roku ternz pod zarzlld tutejszej rady powiato- tylko dwie i to bardzo małe, zatrudniające 
1843 pomi~dzy obywatelem zgierskim, Wa- wej dobroczynności publicznej, która oadal po kilka robotnic. Podobno w Loclzi tru • 

•• ~~.ro. wycofano: lentem Kurowskim a ówczesnym prezyden. stanowić będzie o jego przeznuczenin. Bu. dno bardzo o robotnice, nawet uczenoic 
SJdneJ 'Ił "bel 2618 bell tem m. Zgierza I:lkalskilll zawarty dynki ubezpieczone sl} na sumo 1,000 rs. uio moźna dostać. Jeden z fahrykant{)1V 
Q .... n.l.nd " '116" został knntrakt w instytucyi wzojemnych ubezpieczeń gu· sprowadził rob~tnicll aż. z Warszawy, lecz 
l'ort l', berOlalnych. ta po 3 tygodD1ach wYJechala, nie mogile 

_ Ol (-) Zbyteczne wymaganie. Jak wiadomo przywyk~ąe do Lodzi,. choć ~arabiała tu 
_ A wicc powiem panu, że ojciec uiy. go ze strony każdemu, IV razie zgubienia lub zatracenia wIęcej OlŹ w WarszaWIe, bo az 6 r8. tygo· 

wał nader silnych spirytual.ów. nieprzyj jakiegokolwiek dowodu legitymacyjnego, dla dD1owo. 
_ Nie mogo temu Uwierzyć. - To wszystko mniej mnie ocbodzi, _ uzyskania nowego dowodu oależy oglosić (-) Most, klórego niema. Na ulicy 
_ A jednak tak jeat; znalazlem w jego przerwał czytanie Pennicuick _ chciałbym w piślOie miejscowem o zgubie i gazetII ' Ws?uodnleJ po za Vrnkarskl} na. Łódce 

pokoju puste butelki a sŁowa Haitona wiedzieć co mówil} przeciwnicy. O! prosz~ z ogłoszeniem przedstawić wluściwej wła' l ~n~JduJe SIO. most, po którym przeJeżdżać 
atwierdzily moje przypuszenia. nie opieraj się Hajmundzie. dzy. Ta~ie ogłoszenie służy za podstaw~ I Jn~ wcale. Dle mo~na,. wkr.ótce zaś I przej-

_ W takim razie wszystko jest wyUó· _ Zesz/ego wieczoru, _ czyta! Raj- do wydania odpowiedniego dowodu legi ty- śCle po nllll bIJd~le Dlem~zhwe. Polecamy 
maczone, - z bolełcill przemówi! Rajmund. mnnd _ mieliśmy posłyszeć z ust 8Z8no. macyjnego. 'l.'ymczasem innego widocznie go uwadze wlaśC1wych opIekunów. 

- Nie wszystko, ale pewne objawy przy- wnego deputowanego ze Slowcomb 8zcze· zdania jest wójt groiny Racica, w powiecie (-) Na nowej gospodzie. Przed ty"od. 
najmniej. Pan Pennicuiok miał idell fin, góły dotyczlIce sprawy w Dhulang. Wy- stopnickim, guberni kieleckiej, który maj'lc nielll gospoda rzeźoicka przeniesiolllło zo-
która zawładn~la nim całkOWIcie. tłomaczenie to miało być udzielone w celu sobie przedstawiony numer gazety, w któ· stała z ulicy Dzielnej na WidzewskJł do 

_ Mówisz pau o zaj~ciu w Dhulang. pozyskania stalej pensyi dla pozostałej cór. rej bylo wydrukowU'lo ogłoszenie o zgubio. domu p. N. i w krótkim zaraz czasie da· 
- Tak jest. Trzeba usuwać teraz wszel. ki zabitego kapitana Oonway'a. Z niecier. Dym paszporcie niejakiego Lejby Lewiua la znać o sobie okolicznym llliesżkańcom. 

kio wspomnienia, mające łllczno~ć z tli spra. pli\l'ościll wyczekiwała publiczność tego z Wllgrowa, zaŹlldal jeszczo oprócz tego W poniedziałek wieczorem wsll}pilo do 
w,; przynajmniej z dziesi~ć dni nie powi- przemówienia a zostula uie~tety zawiedzio· pok'Yitowania z redakcyi gazety, i.e og!o. za.kładu, zaopatrzonego w świeże 8.pi;ytu
niell czytywać gazet. nJł. Pan Pennicuick zasłabł nagle przy szeOl.6 za~łacona zostal~. RozumIe Sl<;, aha, d~6cb. mularzy, .a było tam JUZ po· 

_ Nie .'idz~ aby był w stanie czytać wejściu do parlamentu - wypadek teo dla1 Le_wI!1 takIego dow( lu Dle ll'Óg! p .. zeds~a . p~ze~Olo kIlku rzeźnIków. Po chwili, z 
takowe. niego w każdym r3zie nllZwać można bar· WIC,! dla d?starczo?la go '!ÓJtOIVI musI.al ?Iewlado~ych nan~ powodów, wsz.czoła siO 

_ Nsjpierw o nie zapyta, - odparł do- dzo niepomyślnym. Gdyż jeżeli szanownylodbyc podróz ~wudzlestoośrulolUllo,,!lI(w Je' z~awa. bOjka po.ml~~zy .mularzaml a rze~· 
kt6r. depntowany jest czysty na sumieniu stracil dną ~tronll .l~ I w drul1Q 14 llll!) pl~SZO do OlkamI, z której pIerWSI, hOdllc. w mniej-

I w samej rzeczy Peonicnick obudziwszy tym sposobem możność dowiedzenia publi · ŁodzI, . gdyz Jest. tak bIednym, ze lila m6g1 SZOŚCl, wyszh srod~e poturbowanI. 
8i~ nalt~pnego dnia dopiero przed wieczo· cznie 8wej niewinności, w przeciwnym razie zapłaCIĆ za koleJ.. . (-) Rozbiegane kODie. W niedzielo 
rem najpierw zapytał o gazety • .::spostrzegł- przypuszczać można iż dzialał tu... Fakt ten chyba nIe potrzebUje komeo- Pl,zed południem rozbiegaly siIJ kal'e ko-
ny liedZllcego pny sobie Rajmunda, prze- ~ qzytajie dalej, ~ko.ńcz już raz - tarzy.. . _ . . nie, zaprzf,lżone do bry~zk~, wY8!anej po 
mówił łagodniejszym glosem: gOlewrue zawoła! PeoDlcUlck. (-) Zlazd s~dzlow pokOJU. DZIś w środe kogoś na dworzec koleI zela,neJ. Konie 

- Dobrym jesteś syuem mój cbłopcze - - Przypuszazoc moina iż dzialał tu ~a. dnia 15 kwietnia zjazd rozstl'zygać b~dzie I puściły si~ PIldeUl strzaly prawie od 8ame· 
i wyciUDłł doli rok~. ulicy palec opatrzności, który uderzył WID- nast~pujące sprawy karne: l) Przeciwko go dworca, woźuica wypuścił lejce z rllk i 

- Ozuj8llz siO lepiej - m6j ojcze? - nego - z wabaoiem kończyl Rajmund, ManeJowi Brzuskiemu, oskarionemu o usi· spad I z kozła, przyczem potłukl siO mOono 
wzruszony niezwyklym obejściem zapytał obawiajlIc siO wybuchu sarkazmu ze strony lowaoie kradzieży. 2) Zelmanowi Jakubo- Konie Skrllciły na ulicO Widzewskll. Przed 
Rajmuool. ojca. Lecz tym razem Pennicuick milczał, wic,owi o prowadzenie zakazanego proce· domem Eugla sta! wielki wóz frachtowy' 

- Obcia/byś wi<;o abym nie umarl? zamknl}ł oczy i leial nieruchomo. de~u. 3) Karolinie t:lawińskiej o kradzież. konie skr~cily w bok, bryczka zBw8dzila ~ 
- Jalt pytać mniesz? niczego wi~cej nie - Nie powinieneś ojcze brać tak do 4) Szmulowi Lomanic o niewykoD/lnie Źli' slup telefonowy i rozsypałl1 siO na czeAci. 

pragnęl serca tych niedorzecznych d&klamacYJ, dail policyi. 6) Grzegorzowi Hefller i Sta- Dzięki tej okoliczności, nikt z przechod-
- To Ihiwoel - uepolll chory - i jaklz obaw, przemówił Rajmund - takie slo: Dlslawowi 'Nylada o obelgi czynne. 6) Raje. niów nie nległ wypadkowi. Wo~nlcll od-

nieroz"doe, - dodał po chwili. wa zawsze bolil choć je wypowiada taki hol?owi Liwert o gwałt. 7) Ryfce Szmu· prowadzono do luzurelu wojskowegoj konie 
_ Podaj mi gazety, - przerwal zn6w 6znbrawiec. lewlcz o używanie fałszywycb miar i wag. zostały schwytane przez kilku odważniej-

ailcz Jli • - Spuść rolety, hiallo mnie razi, ~ 8} Józefowi Szczepaniakowi o obelgi czyn- szych. 
_ Lepiej byłoby ojcze abyś nie ezytal przerwa! chory. Nastała cbwila milcz~D1I1. ne . 9) Edwardowi Ludwigowi o wykro- (-) Drugi koncert symfoniczny pod dJf8-

- Paleo opatrznośc i - uderzyl WInne- c~eD1e przeciwko bezpieczeństwu osobiste- kCYII kapelmistrza p. Heyer'a, zapowiedzia. 
Wledli~, co napisali o wczoraj. go, - ledwie doołyszanym glolem szepta! mil. 10) Chaskelowi Lipskiemu oniewy. ny na dzisiaj w sali koncertowej Vogla, 

uyOJ rlll. chory. konanie żllda6 policyi. 11) Jakubowi Far· odroczony został do środy w przyszłym ty-
D 1_ okualy ai~ bezsku- Rajmund z podziwem słucbał tych sŁów, berowi. o kr~dzież . J 2) Zelmanowi .::sala· godniu. Zwłoka nastllpila z przyczyny 

pn1ui l wkrótce !lithl wymawianych przez ojca. m~no'l1czowi o niewykonsnie źlldall polio kilku muzyków warszawskich, którzy niQ 
i,l I O obozu, kt6re t/6- (O) c. n.). eyl. 13) Mirli BruDowskiej o bundlowanie mogli przybyć na dzień oznaczony. 
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r-r==;,~~r.;9~2~================================~D~Z~IE~N~N~·;LK~~Ł~O~D~Z~K1~========~~==============~======~I============;3~== 
(_) W sali Vogla popi.ywać siO b4;dzie 

w aobo~ i w niedzielo orkiestr.. damska 
pod dyrekcyą H. !t0ttera, s~łatlaj'lCll sie 
z 20 dam i 12 JUę"czyzn. Orkiestra ta po· 
dqż& do Rosyi; dotychczas koncertowała. w 
ogrodzie zimowym Central·hotelu w Wie· 
dniu. 

Bassi miewała odczyty o matematyce i 20 b. m., przez iz~ I"dow" wile(uk", wy· Do .. i.,i o IM •• nic, 6010, t,u. 
historyi naturalnej, a w nowszych czasach rai i, slab" nadzieje, iż zatwierdzenie to ni. - .0 .... 1000. oroob. 

~, l ... 

- ,--- - - -
KRONIl~ 

KRAJ O W A I Z A G R A N I C Z NA. 

KlotyId" 'fumbroni z_jmowala kalcdrc nie pozostauie takiem do ostatecznej in
literatury greckiej. Wieki największej ciem· stancyi. 
tloty i harbanyństwa, wszechnica bolońska Petersburg, 23 kwietnia (Ag. p.). W kwa
rozjnśniala pocbodni!1 ohinty fi szczeg61. styl naturalizacyi i utraty poddaństwa ru· 
niejszll sławę zdobył sobie jej fakultet skiego, komisya przyi~ła projekt waruaw· 
prawnJ) który iło uczni s"oich zaliczał sklego generał·gubernatora tycZllcYli~ Ul ta· 
Gratian'u, Mezl\Of,nti'ego, Cassinl'ego i in· nowieniu. 10,Ietniego terminu, po którym 
nycb. SlyoneOli jak sędziwy uniwersytet, dopi.ro osoby, [.otostajqce za granic'ł, traS" jego iostytuty, jak np. .Instituto delłe C4 poddauslwo ruskie. 
science", obejmujący obserwatoryum IIstro- Petersburg, 23 kwietuia (Ag. p6In.). ~ (lo 

_ Petersburg. Reforma szkól realnllch. nOllliczne, teatr anatolDiczuy z bardzo pi~k. woje wremia· dOMSi, it k.illi~ Łobanow
Jak wiadomo, istnieje projekt zreformo· nemi preparatami woskowe mi, gabinet Ro.towskij powraca w tych dniach do 
waoił' terafniejszych ukóJ realnych DtL przyrodul~'Zy, historycznie zajmujllcy gabi. Wiednia. 
szkol, techniczne, które nadawalyby koli. net fhyczny, teatr cbemiczno-farmaceuty· Wiedeń, 23 kwietnia. Wczoraj przedsta· 
czącym w nich całkowity kura nau~ tytuł czny i zhiór antyków. Biblioteka uniwersy. wiciele prasy krajowej i zagraOlcznej zwie· 
uczonych majstrów." .Sl. pet. wl edomo· tecka zawiern 200,000 tnm6w przeszło i dznli gremialnie roboty około wystawy ju. 

;ti· dnnosz'l, że projekt ów rozpatrywan~ l lOOo rokopisów o dewiza I<szecbnicy: .Bo· blleuszowej w rotundzie pratero.ej. Roz
bedzie ;dopiero w przyszlym roku" gd~z nonia docet· wyryta została no monetach kład bardzo jasny i urozmaicon]. Zebra. 
uprzednio oddany zostanie dtt p~zeJrzema l miasta, którego jest dumą i cbwałli. nrm slużył za tJómacza prezydoJący, b. mi· 
Zjazdowi, który rozpatrywać b~dzae wogóle . Olster Banbans. Podczas wydauego na cześć 
sp~swę tecbnicznego wykształceo ia w Ro· R O ZMA I T OS C I. prasy 6nindania przemawiali: Banbans, 
syl. Winternitz i Szczepallski. 

Ubezpieczenia. Rada państwn, jak dono· X Otwarcie pólnocnej wyslawy przemy- Insbruk, 23 kwietnia. Cesarz Franciszek· 
ai Graidanin·, wkrótce rozpatrywać b~- słu, rolnictwa i sztuki w Kopenhadze od- Józe! prz!był ,t? dzi.illj. ~a spotkanie k~6. 
dzi: spruwO utworzenia państwowyth kas będzie siO 18 maja. Wprost głównego l?weJ, angielskIej o godz\Ole .. pół do dzle· 
ubezpieoze(1 na życie dla robotni~6w. We· gmacbu wystawowego wwiesiony został SI'lt~J. .. 
dług projektu, do, kas tyc~ u~lezeł!by obo· budynek specyalny dla sztu ki francuskiej. Wlede~ , 23 kWletOla. (Ag. p.). "Fre~
wiązko1'o robotOlcy koleJOWI, pracuJ'lcJ Wyroby angielskiej i nieuJieckiej sztuk L denblRt we wst~pnym .. rtykule ~owod%J, 
przy rucbu pociągów. t' d I 'd . że podr6ż cesarza do Insbrocku Jest po· 

Millisterllum skaJ'bu w porozumieniu z zas os~waneJ /Z przem~s ~ z~,aJ ~ p;m~e. twierdzeniem tradycyjnej życzliwości dwo
ministeryuD> sprawiedliwości, nie zaprowa· uczeOle w g wny~ lU yn u, ,a ry a r6w i przyjatni mi~dzy Austry, i An~lill. 
d

· b' k da at I'a t zw , porcelany w Senes 1 słynna tkalml!. gobe-zaJ'lc o OWIIIZ owego wy w I • • l' 6 d <l 6 '. . b Wiedeń, 23 kwietnia. (Ag. p.). Ode r • 
główoycb wypisów z ksi'lg notaryalnycb, ID w n~ e. e r wUlez swoJe wyro y. no tu wiadomość o pokazaniu siO znacz. 
ostanowiło opłatę, którll osoby prywatne 0 Talne fundusze p . . Boulanger.. Pod po. nych oddziałów bułgarskich .. Kiustendti. 
uiszczać ~dll przy zawieraniu aktów, no, wl:zszylJ~ ty~ułem zamieszcza pISmo p~ry. lu, un Wlnsskiej r6wninie i 'fi kosyjackim 
taryaluycb i, jak w Królestwie polsklem, skle .SI,ecl~ . artykuł, w którym wY~Jcza wllwozie. 
bypotecznycb, a miano"Ricie: osoby. takle kO,szt , Jakl~, Jenerał BoulalJ~er ponosI .n~ Sofia, ~3 k .. ietnia. (Ag. p.). Ksi,źO 
maj., bez wzglOdo na to, ,czy wypIS g,łó. agltac~~, ,UJ "Ildz,onll na swoJ" korzyść J Koburski ze Stambulowem i Nacewiczem 
wuy będzie w!dany, czy Ule! przedstaWiać zapytuJe, zkqd Jenerał ~a ~e fun~osze~ wyjeżdża na święta Wielkiej Nocy do 
albo stosowueJ wartOŚCI papier stcmplowy, .PrzYJ~clel~ p. Bou}~nger, -pISZO .Sleclo, Tirnowy. 
albo marki , "opOWIadał! nam, IZ. zor.gamzowany prz~z Paryż, 23 kwietnia. (Ag. p.). Około t y-

• 
iY.-J.. .btoIODOk I(lU'aca dn 
.lcla.ff. u wri ro kop. 
-~68. S-&ynki u i 10 
270 - m Ira •• CI l 11. w,. u ~.!:, 

.... i •• 25 k ... tolA. P ••• ". IM-lTli 
179",. na w... pat 17SY. 2 110 .:.. I • 
mJ. 119'1., aa .. no pd. I ~'/ •• 

Lo.d, •• 21 kwlohlla c.. r J.,.. JN' li'/, 
.pokojai~ enlrie,. har.lm., HP/ ... ,r,bo. 

tJ""oll,21 ".I,blJa. ~pr&.OJt(la ł d.1 ot 
8.8tMl tu·t II Ltt1(1 ł ua 'p&kuh'.,e I ł ... . 

lIOctDo. Alhldliol anterlutilka.. . '"'u, 
n& kw. mj. 6"/.h n. maj ca. b'I.,. D CI. lp. 6"~ D 
lpo .ier. 611/"t oa .ier. wrx. 6" , .a wn.. pat 
6Ulu, 11& pd. li .... 6'/. \lA IiIL "'. 6' , 
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HaYr., 2S kwieto... Ka •• .in:;' 
Da m.j 6ll.26, D ...... 1ł.7" •• "'. lk.U. 

Ilew·York. 21 kwiet.lL Ił.""" •• 9' l' - ", ' .. 
ea .... 9'/.. Ka ... (F... Rio) I~'/.. u _ r l h. 
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Prawitelstwennyj wiestnik" (N 75) z p. Tblćbaud na dZlen 26·ty lutego )llebls- Billca stodentów urżlldziło wpilItek wieczo
dnia 6.go (lB·go) b. m. donosi, że konIm., cy~ koszto~$ł 45,000 fr .. Z tego s~mego rem manifeatacy~ przeciw BooJanger'owi, 
kty, co do mieszkań, wolno pisać na stoso· ~rodła publacz.ność dOWIedZIaŁa SIę, IŻ w~· napotkali wszelako na liczniejne tłumy, 
wnym blaukiecie, lecz do niego należy do· pr!lwa bulanzerowska w, d.e~artamenCle które demonstrowały na czeJ(: jen~rała. 
dać arkusz papieru stemplowego oraz na AIsne kosztowała. co nRJmDleJ 50,OO~ fr. Przyszło do walki, w której dwudziestu 
papierze tym polotyć nadpis, świadczący, P. Rochefor~ oŚ.wlsdczy! w ~ycb, dUla~b studentów poniosło rauy, niektórzy ci~2kie. 
do jakiego kontraktn arkusz jest dodany, a pewne~u <1zlenUlkarzowl anglelskl,emu, IŻ Z tego powodu wczoraj w obo izbacb 
podpisy osób, kontrakt zawierających, na ,.y~atkl na wybory w departamencIe Nor~ czyniono zarzuty policyi i rz'łdowi. Ohwi. 
blankiecie zaczote, kończyć się winny ea doslęgnIl 100,000 fr., ,co rsze~, uczynI niano mianowicie ajentów policyjnych, któ. 
papierze stemplowym. Ten,że "'~iestnik~ 195,000 fr. Ale na tem Jeszcze, D1e komee. rzy znięwaźają i prześladoj, wyl4cznie OllEN A STATYSrYKA 
dOli osi jeszcze, te pozostawIono mlDlstrowl PJsma d?paltam~n~ów Ande I Dordog~e mnnifestujllcych z Boolaogerem, podczas IlAIUii.twa .. wvte ... d.i. 2J k.ielooi.a: 
skarbu prawo rozciągni~cia porz'łdku opIat d~nos2'ł. It kar~kl I cyrkularze z nazwls, gdy przeciwnik6w jego pozo tawiaj, w spo. w ,ualll kalo '1-
stemplowych mal'kami _ na przewóz wód· klem Bo~langer a. przysyłane ta~~e byw~. kojo. Prefukt policy i zaprzecul przy ta· w .. raBi ...... 1011 ... 101 l, • 
ki, tytoniu i cukru tudzież na inne doku- J'ł, całem~ stosamI. Przypuśćmy, lZ kartkI, czanym faktom i zapewnil, że instrokcye, l'~':oza" ... y:' Zi~ 
men ta, od grzbietk6w ksiąg blankietowycb wIzerunkI, broszury, śpiewki 1 t. p. ko~zt? dane organom policyjuym, nie brzmi,.. z ..,u .. dn.iu 23 kw' D'· 
odcinaue. )11 tylko 25,000 fr., ogólna suma W~D1eSle duchu jednoslrounym. W senacie Floqoet hl.~I.' chibc-i do t IrKo ,··rlo 6.. J 

A'amda lekarska przy minister,um spl'aw te~y 2,20,000 .fr. ,Ale w:szak bulauzero~- oświadczyŁ, że po'4pia wszystkie te delIJon. (;cJbie opo6 .. 2 • .we. 5; ,ela 2, r l'J k . I ł l ŚĆ ""'j licsbie m~ -, k • ~, .. aj • ., • ...c 
wewnfJtrznych opracowała już projekt usta· s le plSUI" n ez Iczon'ł I o .razy OpOWI~' stracye, bez wzgl~du na to, czy wołaj, na Tekla .!I' ~. o.-'~~;f 
wy aptecznej. Do otrzymania stopnia Dla· ~ały str?skanY,m t~nem Behz~ryusza, It nlicach: .Niech żyje Boulangerl" czy t~ż ' I.t 8 •. 
gistm farmacyi kwalifikowae si~ b~dl} ci, Je~eral Ole. pOSIada zadneg~, maJ"tku, ~tóż "iecb żyje Rzeczpospolital· Prowad" l . h~.iolicr '. chi«I ~ \ 1_. :::~i,~ 
kt6ny chlubnie ukoócz'ł określone eztero· WI~C ponos'. koszty k~mpaOll, n~ rzecz Jego one prędzej czy pófniej do krwawych slare u.,.li!" chI~. \.:I.aie . • lo , 
letnie kursy .. uniwersytecie. Pr~ywiieje prowadzonej? Kto pozycza ,pleolodzy, zbu~. i dl .. tego należy im kres położyć. I liQ&~ 'if!:'Sci. \~I,'1at li6" Jon Ed' ....... · ··'" 1Jd. 
Inagistra farmacy i zr6wnane b~dll z przy: tn:wauem,u prz~cllv rZ'ldowl Rzeczypos'poh. Rzym, 23 kwietnia. (Ag. p.) Król szwedz· drieh, lot 67. • , 
.ilejami doktora medyczny, Osoby płCI ~.eJ, ż,olnlerzowl? ~acyż mogll być O~' ta· ki złożył wczoraj Papieżowi wiZJ~ i za. : 4tarozab , ''''; do ,-, \ , 
żeńskiej ze stopniami farmaceutycznemi )emOlczy ,spekulanCI, którzy, ~14 .gwlazdll" bawił u niego przez trzy kwadranse. Se· l!c<t>;e lopaó. l . d . ' - ; dGtuoIJu. -, w l 
korzystać majll z przywilejów narówni z cezara ple~arczy~a, wystawla~". ,!eksel ~a lueŁarz stanu, kardynał RampolIa, złoiy IicdJ ~ .. -, ,_, • w 
m~źczyznami. Prawo otwierania i prowa· 220,000 fr.? Czyz. Jest chocmz Je~en Je. kr610wi rewizyt~ w imieniu Papieia. 

LISTA dzenia aptek należeć ma tylko do os6b z dyny wlbor~a, .. kloryb! był ta~ u8Iwny~, 
warstwy farmaceotyczej. Nie może farma. aby uWI~rzyc, IZ macblna p~eblsc>:tu. koml: 
cent .. ani sprzedać ani oddać w zastaw tetu Tblebaud smarowana Jest pleOlędznu OSTATlllE llADOI OSCI BANOLOI&. • 8!:~ po .. ~GoIi:.~ · lU 
aui wydzierżawić' apteki niefarmaceucie; re~ublikańskiemi. .. • • W yborcy p6Inocy~" : • WiłD" W • :Ile. II 
moie, jedynie przbkazać ją spadkobiercom, ko~czy .. rtykul.-.P. Boulaoger ~acbowule Berlin, 23 kwietnia. Gielda rozpoc:z~ła , Botel netoria. Bw ... a : 0 
którzy, jeżeli nie naleź!} do klasy farmac.· uaJgł~bsze mllc,eOle co do swojego pro· nowy t.ydzień w uBP?sobieni~ bardzo moc. ' .~ ~ngel • ~ Ira in&, Gr 

-

ulów, powfnni 'fi ciągu roku sprzedać apte- gramo. -:- ,ma na t~ s~u9Zne powody, Z a- new; Interesy rozwlneły Sl~ tak żwawo, l w .. agarten • Kal; a, ~'- , K , 
k~ osobie prawomocnej, Utrzymujący apte- pytaJc~ez Jego komiWOJażerów, sklld płyn" jak w żadnym z popl"%ednick ośmiu dni. ' Graud Holeł. , l'" I Dn ot:.. · 
ki nie opJacaj, kwaterunku aLi powinności mu tajne fun~usze. Laguerre, kto dostar. Od soboty nie wydarzyło lIiO jednak nic Bel~ •• u, Hel •• • FraaItfariIJ. • u-
innycb państwowych, O liczbie aptek, CZ& nerwu WOJDY?" takiego, co mngłoby bezpośrednio wywołać l ,""",!. 

otwieranych w danej miejscowości, decydu- X Słynna konnojezdka ~yrkn Renza, pan. z~yżk~, któr, ~ależy uwaiać przedewIZyst· ROZKŁAD JAZDT POCI~GO 
j, miejskie i siemslde iostytucye zgóry na EhzJ\, która przod kJlku laty usuD~la kiem Jako wymk we .. n~trznych sto uukó. . 
na lat dziesi~ć, a decyzye te wnoszonemi siO z areny, zamierza obecnie założyć .. giełdowych. Pod wpŁywem ohaw • cu.- od dUla l (13) 
być mają przez guberoialne instytocye leo Londynie ze swoich oszczędności stajni~ uch o tatnich wykonywaoo wielkie 'pa'" 
karskie do ministeryum spraw wewoętrz. wyścigowll. Kounojezdka z.mierta star3ć daie blankowe i obecnie iatlliej" asane 
nycb dla zatwierdzeuia. Cenniki lekarstw si~, aby jej pozwolono dosiadać wlasnycb zobowi"zani .. otwarta. Przekonanie, ie po. 
ustanawia corocznio rada lekarska. Pro' koni Da wyścigacb. Starania te wszakże kój b~dzie w \rudym rasie utrzy ... ny, <!o; 
jekt rzeczony wkrótce rozesłanym będzie prawdopodobnie oie odnioSll s\rutku, gdyż p<>budu znitkowców do pokryć; Dol to . wie' 
do wszystkicb naukowych in,stytucyj lekar. jest rzeczq postanowioną, że w Anglii ko· głównie przyC%}'lIiły ai~ do wzmocniellia ił · ' ...... , : 
skich i farmaceutycznycb oraz do stowarzy. bieta choćby była, tak jak p nna Eliza ożywieui .. giełdy w dniu dri.iejuylll. _ 
steń lekarzy w państwie, &teby rozważyły najsławniejszą alDtlzOnkll na świeoie, do Tnltie ssllupy pelloJ cyjDe Ip.nyj Iy ~ . ka . 
now, ustawo i poczJ!niły właściwe uwagi. wy6cig6w pod żadoym pozorem dopuBlC%o, zwytce. Najtw ... iej obracano altcJami " . • • 

A}ini8tergu1ll spl'ulDiedtilDosci, jak zawla- nI} być nie mo.ie. kolejowemi, zng1'&lliC%newi paprer.mi paó.- : ~- OJ ": : 
damia ~Graidanin·, zabrało si~ do przej. X Pakunki podróżna królowej Wiktoryi. s1.owelOi i papier mi g6ruicz wi. Popra. ~::=. 
rzeniR wszy tkich przepisów mierniczych, Monarcbini anlllii, podr6ioj'lca obecnie, wiły siO znacuie kliny pot)'C& ni. i, 1 ..... 

• 

poczem będzie ułożnna nowa ostawa miel'- jak wiadomo po kontynencie, wozi ze sobll, skntkiem uprzfJ01enia ,.iadomołci oglouo· 
nicza. wedlug .Figara", miedzy inuemi co na· nej przes "Kolnische Ze.ituag.- Na glel. • 

_ lapis. Nini4/erllum OBUliałll z zastrze· st~puje: łóżko, wanno kllpielow'ł, krze ło dzie zboiowej przew • ło ospo bienie &ta. 
ienieOl praw o b trzecich ut ierdziło bujaj,ce, dwa fotele, kanap~, biurko, dwa no .. ·czo wocne, Doto.ania p1% nicy podola
zapis Ignacego Jarochowskiego w sumie portrety zmarłego mllża i skrzynill z foto· 61y sit o l Ol. 
n. 3,000. Procent od sumy powyższej grafiami. .Nadto... malego o la, w jakim 
przeznaczony jest na stypendyum dla ucznia celu wszakże, 1ego uie zdolal reporter boi· 
Jednego z gimnazyów w Kr6lestwie Pol. warowego pisma siO dowiedzieć. 
.kiem. Pierwszeństwo w otrzymaniu sty· X Sypialnia cesarza FJ1deryka je t ni ... 
p8ndynm maj, kandydaci z rodziny J ro· zbyt WIelka, go townie b rdzo or1/idzona 
chowskicb herbu Gnymał . i przybrana. Meble SIl z białego drzew , 

- Oliemseln, rocznicę istnienia 8wego firanki r6 .. niei białe i & bardzo ~ tej 
obcb9dzić bfJdzie 12 czerwca r. b. uniwar. 1kani01, tak aby nie pnepuszculy innego .... :la 
sytet boloń ki. '6Zecbnica to naj8taraza powietrza. Nadto caly pokój przep lnion,. uk 

jakoby oa kuli ziewskiej; powstala ona ze Jest kwiatami, miedzy II tórem i prze.alaj 
ukoły prawniczej ceSArza Teodozyu8la II, oJubiooe prze. cesal"Z& fiolki. 

TElEGRA y- - --. 
r. 425 po Chr. i liczyła ez~to do 10,000 
atudentów wszystkich n&rodowości ouropej· 
akich. Właściwości" uniwersytet!! boloń· 
akiego było to, że posiadal liano student· 
ki oraz prof8l0rki, które cz~to zy kiwaly 
• y&oki. '~fi:e uaukowe. J euc:e aa po
CUltku wieku .dotter8lsa· Laura 

Petersburg, 23 k"' le!ull. (A. 1.). • - - - d, 1.'0 ...... »1 
. " ot i t • WI . m, I t a n. 

kt. Witt n jn zostaJ L.i rdzODy dDi --• 

- - , 

----, 
,11-0 

- -

• • • 
• • 

• • • 

• • 



DZIENNIK LUDZKI Nr. 92 

N A. 
T t Vo t o Młoda osoba OB'.bIIB.JIEHIE. ' . I . . ea r IC orla. " . " Cy,AeliulolU llpuC'ru'b lleTpoGOBCKa- RodzIcom m pragll'łcym PrzYJechawszy na ba!dzo krótki 

. uJ~ rleJsca kluyerkl ~ Je- ro. ORpyllluaro CYJI;a, .<1>. O. Polia.oB- umieścić córki swoje na pensyi 'III CZIlS sprzednJQ: 
'OJanJltWo artJltbJ . ej z .I~ s_zych firm. Na z"da. caili, 1IIIlTeJl:LCTBylOll\llf BT. rop. JIo· Warszawie, poleca siQ zakład BólUKO' koronki ruskie 

pod kierankiem .rtya'IuollD le por~czeDle lub kaucya: Orer~y ,l;3U, Uli. oCROianiu 1030 c-r. Yc-r. wy G.t1oklasoIVY żeński ' 
,1 G a./adnć • redakCJI pod ht. rp. Op;. o(i'l>IIBJlaen, qTO 20 Aopt. Fr"derykl z Llebreelltów ręcz~ej r~b~ty •. Koron~i, 
/" 509-2-1 lin 1888 I'. B'b 10 qaCOB'l> yTpa l I M w zywkl szerokIe I .'Izkle do ble-

lBON!DNT Nr. 6. ------------- 6Ylle'1". npoll~De)l;eRa oy6u'lIlaR Thalgrun Iizny z najlepszych nitek. jedwabne 
W. czwartek d. 26 Kwietnia 1888 r. Młoda oso ba opO)l;alEa ,ABR.UMaro KUYIlleCTBa puy ulicy DzikIej Nr. I, koronki Czarne i. kremowe, .karczki 

• • 

a 
Komedya IV 3 aktach, z 
cUBkiego, przez Wiktoryna 

dou. 

Teatr Variełe 

d b d I ktllm . . . npuns,I;"Jleatall\sro AorycTy SaBR- gdzie zapewnia im siQ troakliwlj do koszul damsklcb, cbustkl koron-
o rym ya e OlewIeckIm! wf! qapl/OKy, Da p;OBJIeTBOperue opiek~ .ygodne pomieszc7.enie i kowe do no n, kolorowe korodki do 

10De z . ~omowen!,l robotamI npeTeRsil! llrDaTill IJ;ioulKKoBcKaro.'gdzie kształcić siA I ....... w naukach chustek, bezrQkawkl damskie jedwn. 
lIueJsca O,erty .. re- . M v ~.. , b li tk' r tk' . f d . V B nDXO)l;811\arOCII B'l> uKf!mu aPLl'lw muzyce pod kierunkiem pierwszo- ne, zu -I, szar y, zarzu l l an· 

po aygnu.\)' iil~~i':"'l ClfH'b, JIO,A3HBcK~ro yf!3;ta IIeTjlO- rzt;doych profesoró~. K!l0wersacn szoniki. 
m-,-:-::-----~.-- - JlOBCROH: ryliepulK, cOC'rQllu\8 ro IIS'l> w J~zyk ch eudzozlemsklcll prowa. Ulica ZleloD)' RYlek dom Wilhelma 

Nauczycielka muzyki Ke6eu, ,AoKawueli yTlIlIpu, uspa· dU} specy~list~ cu~zoziemkL stal~ Maca Nr. 786. 
• .t AU"'X'l> Jloroalleli, I(OllIlC)(8, KOpoB'I>, w zakładzIe mIeszkaJące. WarunkI 

. . n!,uk~. w ruskim •. polskI Ul cBuuell, l(apTO~eU, OBca u ;r;O!ol8IU- przyat~pne. Wszelkie bliższe inCor- Llebaszeratow.'ł 
Olemleck!w ~~zy~n. WIBd.omość BeU nTullhI, o~tueRoaro J(.IJ1 TOp' O\<lcye mogq być udzielane ua Marya DmltroWDa. 
redakcyl DZlclIDlka ŁódzkIego. fOB'l> 2,611 py6. - miejscu lub przez korespondeooy~. 500-3-2 

1 _________ 4_7_6---!~_-_3_ IIpoJ(alBa 6Y.l\eT'L UpoU3BO.I\UTCII 486-12-3 
Pod dyrekc.1'ł M!Gl1YN Ba KtOTt xpaRenia B'l> RKtnill Ma· _______________________ _ 

L II N II 8 YL VA N D I ER • k ' d ki h pLlr.B1~.I\SL, 8 Aopflu 1888 f. We czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 4 po południu w lokalI! z~ro· 
10 ryc ams c OY.ll.e6ololIl IIpBcTau'l> 1'0(ialloDCKill. ludzenla przy ulley Plolrkowsklej Nr. 5ł9, odbQdzio si9 

WYlt~~~!n:::::'a1l1cb "I!';;~:iYł~a" . .. Zgu;:;~ sesya zgromadzenia felczerów 
Braci MAR'fINI ,rzeniellioIly !os.ta/ na lIo"'Y-Rynek nllst~puj"cycb 25 kwitów tutejszej miasta ... ODZI, 

->~.Dych klo ' 06 . . Nr. 3. oenrony dIn dziewcznt .yznania k - . ł kó k' ] .. w W I gl ~ Tftrufe potrzebne pannv pod" N 132" • nn wr" starszy zgromudzema zaprasza pp. cz on w o pun .ua ne 
V,attp 6-letniego I - mOJ.eazowego, r. z m ••• ycz· prz b ci 516-1-1 Emila Martw' . ręeue I do Daukl. 511·3·1 ia, Nr. Nr. 185, 187, 339 z m. y y e. -W--O-j-K luteeo,oraz Nr. 377, 384, 401, 407, --------------------------

CZ lJO WIEK A W Ę Ż A, Da i onccrtowci Vo~ja 409, 418, 420, m, 452, 464, 483, Paryska Wystawa Powszechna 
oral wystOp ~ 466, 469. 473, 488, 495, 510, S13, 

pani Leonie Sylvllndler, panny W soboto dnia 28 i w niedzielo 516, 525 i 530 z m. marca r. b. ~~ __ _ 
'I~I Orłowskiej, Teresy Schmidt, dnia 29 kwietnia Łaskawego znalaze~ prosimy o 1CY<39 "oOn:oo 
I \I S b'l IX t Gl oddanie kwitów do kantoru W.go Z zezwolenia rU}du i na zllsailzie zatwierdzenia przez adminl! 

aro nf c • na arzyny anz, 2 wielkie instrulllentalne Moryen Fraenkln w miejscu, przy stracyv wyatawy w Paryżu, za/oźone zostało biuro, maj'lce nl\ celu orf 
I:l\zy Birscltel, faony l Bory Prled czem nadolienialUY, teśmy powy-isze ganizacyv oddziału ruskiego wystawy powszeohnej w Paryźu, odbyć ' 
p. Alek. Piliczewskiego. kwity lIuiewHnih, "y.tawiwszy duo siQ maj'lcej w 1889 roku; rozpocz'lwszy w dniu 5 (17) kwietnia aw'" 

Na Ilkoftczenie plikaty takowych. działalnośt, biuro ma honor zaprosić wszystkich przemystowcÓw krn· 
Łódź, 11 (23) kwietnia 1888 ". jowych, życz'lcycb sobie brać udział swojemi wytworami na tafłe w " 

Jarmark w PaCanOWi"'I"ykonane boda przez 32 osoby (20 ZARZĄD stawie, zawiadomić o tem rzeczone biuro, przy oznaczeniu rodzaju 
W tym numerze przedJltawienie dum i 19 moiczyn, s/awnej Ochrony dla dziewcząt WJZO 1~1. przedmiotów . wysta~o ... ych· i prz.~t.rzeni w metrach kwa~rntow'yćh'J 

Miss Mal'I'lIa damsklei orkiestry 507 l l któr!} w poml88zcz.m8cb wystalOy z8JIlĆ prngn'l, poczem, bIuro znko-
~ ----'"'iTI'<rn'\..,'i'\.----- munikuje źqdajqcym objaśnieniu, ukazania i warunki. r 

krel.weJ ll8at. najsilniejszej pod dyrekcyq kapelmistrza .• ZGUllIqNO. N a zas".d~ie art. 1~ przepisów paryskie, wy:': 
t1 na świecie, clIowIeka w~ta, Dana Roka. kSlązeczkę legItymacYJną stawy, biuro Jestjedy'nylU przed8tawiclelen.a sek 

III e')' olbn) .. a i t. p. Bliższe łZczegóły w afiszach wydanq p~ez. wójtn g!"iny Rado· cyl ruskiej, bez pośrednictwA którego zadne 

OBIADY 1
· KOLACYE Bilety do oabycia w sklepie goazcz, na IUlIO Karoltny Nakser. exponaty .na . ~ystawle dOPU8Z(~Za~e nl.e będ~. . 

p. J. Petersilgego, przy ulicy 505-1 BIUro ml~ścl.8Ię w ~etersburgu, na HolszoJ KODluszennoJ uhcy 
h . k ch Z Piotrkowskie; 51° 3·1 Z b' t dom Nr. 6 (FI~8kleJ CerkWI). r, cenac uml"r owany ,a ______ ...:.':.... ___ "__ gu łOnO paszpor , Czynności biura odbywaj!} si~ codziennie 011 godz. 12.ej w po 

r. wina i szybk" aml·1 domu Nr. 1104 ulica Widzew- wydany przez naczelnika powiatu łudnie do 4 ej po południu. 

Do 
mało ut,waua, dwuosobowa, 
.. aneka kareta. W 
... konarach 37 

"e"e ... 
· . . (--\ 

• ••• 
I .... i_ .... ta !>uL • ., .... » L .... Y' . • • . , • 

• • 'w,1 .... • • • • • 
• • 

"f.de' : : . : : . 
• • • (180'/0> 

~ . . . ... . 

51 

dl. W. 
kr ter. 
dl. ter. 
kro \er. 

dl. ""'. kr.W. 
dl. ter, 
kro ter 
dl. ""'. kro ter. 
dl. ter. 

S d 
S d. 
~ d. 
B m. 
i ..... 

10 d. 
10 d. 
8 d. 
8 d. 
B d. 

ska znajduje .ie zabl"kany Rad.ymińskiego ~6 listopada 1887 Radca Tajoy E. ll .ndreew 
• kk' r., na ilni~ Eustachego J8nu8zkie- St.-Petersburski l.ej gildyi kupiec. 

plese pO OJowy wieZD. ó06-1 .K. 'Var .. nnln. 
gatunku mopsów. WłaśCiciel za -- ,. b. . Radca Handlowy J. Poznański. 

em nnleżności za utrzyma. I-Jgu 10'lłO 514-10-1 
i o~/oszonie, mote odebrac tako· ~artę p.obytu, ~ydal~lł.z ma· 

• każdym czusie. 496·2·2 glstratu nllnata f.odzl, na ImlV An· 
oy f.ukasiewię.z 508-1 

• . --------_._-
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HOTEL KRAKOWSKI 
w 'VABSiA. WIE. 

nowo wyrestaurowany, poleca si~ wzgl~dom J.W. i W·cb Pll' 
nów, z elegancko uZfljdzonemi lokalami od 75 kop., Z 

• 
poscle1/ł za dobę" do 5 rs. 

Hotel posiada 

pierWszorzędną restauracyę 
gdzie si~ wyd8j~ obady l ja. la carte. 

Telef'oB i najem karet na miejsou. 
Tamie Sil zaraz do wynajęClla SKLEPY, 
na Ź!ldałlie mogił być z mieszkaniem. 450·3.3 
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Marceli Kulakowskiej 
dniu 8 kwietnia r. b. zos1ał otwllrty przy ulicy Kon~tentyno".kiej 

w domu Kamiftskiego Nr. 325, I pi~tro. 
Poleca Szanownym Damom jako specyalność: 

kapelusze i neglize damskie. 
kilka lut, jako pierwsza modystka w magazynie W-ej N'atalii 

Majzner w Warszawie, a słynnego z gustu i el~gancyi, co uiejednej z 
tutejszych dobrze wiadomem jest, wioc tuszQ sobiol że bVdQ w 

możności naj wybredniejsze gusta zadowolnić. 
Na sezon letul przysotowara. wielk.I wyb6r IlapelBszy: Slo.k.o. 
wyell, ryżowyelt l&k l koronkowycb w naj.Odulejszyell fasoDacIt. 

441-16-6 

parterowy, widny, składający aię z pokojów, 
lnb z sali dużej i 6 pokojów, przy uli~y Piotr
kowskiej, potrzebny od 1 lipca r. b. Wiado-

mość w redak yi ,,Dziennika Łódzkiego". 
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