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Składy .towarowe. wo wnieść UO właściwej instytucyi (uwago. 1 daiy moie naat"pić jedynie %0. zgod" oloby dłagu ,. PO!1cz1d) atofOlI11ie do prupisów 
do § 29) cal" 8UlnV długu ze świadectwa I f"dajlOcej sprzeda:!y towo.ru. Sprzedaż przez uatallowionych co do tego dla wek li (Ib. 

-<0>- zastawniczego. ' publiczn" Iicytacyv powinaa być poprzedzo, t. XI CI. II alt. wak L) z warUDIri m 
SumV tQ ... ydaje si~ posiadaczowi świa' l nil przynajmniej na tydzieli oaprzód przez lUe, ił pomadacz .wiadect.a 

(Dokończenie - patrz Nr. 115). dectwa zastawIliczego nie inaczej. jak", za· ł trzykrotne o niej ogłoszenie, wzgledole do c:zego, który oie !A4dll .pr~edAt1 towbra 
117. Posiadacz świadectwa składo.ego mian za takowe świadectwo, zaopatrzone w l' miejsca znajdowaoia sie skladn - w gaze· w ciuu trzydziesto dni od wmioa I.rotn 

i zastawniczego, pragnący rozdzielić towar pokwitowanie z odbioru zapła~y. tach (wiedomostiach) stol'ec"nych, gnbernia!· potyczki, traci pra.o regr8IIU i te ter in 
na kilka partyj, ma prawo ż"dać, ażeby" 33. Pezy odbiorze całkOWItego z.rotn nych lub miejsco ... ych, ze ścislem oznacze- t"daoia .zapIaty z ragrem liczy 't od d la 
skI ad towaro.y yyd&ł mn wzamian pier- I'otycz.ki, posiadacz świadectwa zastawnicze- niem czasu i miejsca sprzedaźy, wysokOŚCI nkoliclenia sprzedaiy to.aru. 
wotnych świadectw, nowe świadectwa na go powinien zwr6.Cić świadectw~ zasta.wni: zad~tku wymaganego od kupuj"cego, jako· 40. Po~dacz 'wiad~t.a a ladowego 
każdą oddzieln,. partYll towarn. eze, po z!l0patrzeOl~ go. w POI[Wltowan,~, a też I czasu zapłaty resztuj"cej za sprzeda- Illb zaata ... wczego ma ~.Iri. lame prawa co 

28. Skład towarowy obowi'lzany jest przy odbIOrze cz~śclOweJ zapłaty, pokwlto. ny towar sumy. Sprzedaż publiczoa odby. do silmy wynagrodl8D1a, n tnego za u· 
dopnszczać posiadacza świadectwa skla· wać z odbioru tej cZ1lści na świadectwie wa siV w z/lrz'ldzie sk/adn, za pośrednie- ukodzenia lob .Lra~ towam, j k j d -
dowego lub zakłado.ego do obejrzenia to · zastawn.iczem i pr6cz tego wydać na Il:ż u- twe m meklera giełdowego lub licytatora, mego towaru. 
waru. p1at'J kwit oddzielny. a w miejscowościach gdzie os6b tekich nie- 41 . Osoba, która ntraciła '.iadec:t.o 

29. Skład towaro.y wydaje townr po- 34. JeżeH posiadacz świadectwa usta· I ma - za poliredaict"em kominrza qdo- składo.e lab %Uta.nicza, ma pr wo ... ia-
• siadaczowi świadectwa składo.wego i "asta. woiczeg\l w . termi.nie ~wrotu po.ży.czlri nie wego lub nrz~dnika policyjnego, delego.a. domić o tem UfS\d. akłada towar01!ego, 

wniczego nie inaczej, jak w zamian za je. otrzyma całej nalezllośCI, to powinIen udo- nego na prośb'J akładu przez miejscow" który przez ogł zeDle na kom bWlada

dno i drugie świadectwo, a r.0siadaczowi wodoić uskn.tec.nion" w swo!m cZllSi~ pre· zwierzchność s"dow" lub policyj n,.. ~iaj'lcego, w g~etacD atołeczoycb, guber. 
świadectwa składowego, oddzie nie od liwia· zentacYII ŚWIadectwa zastawOlczeg.o tej oso· U wa g B. I:Izczeg6łowe przepisy O przy· OIalnych lub mleJsco.yca, apnedu., Ż. po 
dectwa zBlltawoiczego, nie inacz.ej, jak w za· bie, która otrzymała POiYClkll (pl~rwszemu musow ej sprzedaży przyjlltych przez skład mieeip od ogl_aia, .~mian 
mian za świadectwo s1l:tadowe ' j- wykupione żyrantowi) i nie otrzymanie od Olej zapła- do przechowania to.ar6w - zatwierdza mi- ntracone'wiadectwo, ~zie ... y e no· 
świadectwo zastawnicze, a w w,rpadku wska- ty, a to drog" protestu, pod zagrożeniem Dister skarbu_ we, a popnednie zostanie u.oill ... -.tniolle. 
zanym w § 22, nie inaczej, Jak po przed- utraty prawa regresu do nllS~pnych in do· 3'1. Boma otrzymana ze (.przedaiy to-/Jefeli o włunnś6 ntracon~o ś.iadeetwa 
.tawieniu razem ze ~wi8dectwem składo· I santow świadectwa zastawniczego. waru, po potflłcenin kOlzt6. sprzedaty i za· wynilrilie sp6r, to tako.y podlegA rout~-
wym, kwitu w~aściwej insty,tucy~ na zapia. Co do terminu i spo80bll prez~ntacyi płaty przynależnej ,kładowi za przecho.a. gnieciu na drodze ~.ej. 
CODIł sum\) długu ze €wiaaectwa z~stA,!!ni. świadectwa zastawniczego do zapłaty I osku. ! nie i lone operacye I§ 18) idzie no. ZASpO' 
czego. teczn\enia protestu - stosnj" siQ odpowie. kojenie posiadacza ś.iadectwa %8stawnicze- .8_ O swyczajnych '.iadeet .... h ak/a· 

U wag a. Instytucye do których należy , dnie przX']!sy ustanowione dla weksli .(zb .• go, w wymiarze nie zwr6cooej pożyczlri z dO.Jcb • 
• nosić pieni"dze na świadectwa zastawni· I pra .. t, cz. 3 ust. weksI.) z warunkIem, pierwszelistwem przed ionemi dłngami wła-
eze - wyznacza minister finans6w. ie ' dla zapłaty ze świadectw zastawniczych ściciela towaru, choćby temu ostatniemn 42. Zwyerl jue Ś.iadect.D .kłAdowe 

30. 'V ysyłka ze składu towaru na zlece· dni ulgowych niem~ wcale. zostala ogłoszona upadłość. Pozostała wol •• inno zawierać • 8Obi. Wfali,.,. 
nie właściciela towaru, drogami żelaznemi 3ó. Po nply.ie ośmiu dni od terminu nl\ reszta idzie na kor.y6ć posiadacza ,.,ia· nione w § 113 dla lwiadeetwa 
albo przy pOI;llocy in~ych puedsi~biersh. zwrotu poiyc:zki, niezaspokojony posiadacz dectwa okłado.ego. Zwyczajne 'wiad a e 
prze.ozowych, może mieć miejsce li tylko świadectwa zastawniczego ma prawO" pned. 38. t:!umy naleźne posiadaczowi ś.iadec· wyda.aoe pne% aldad, .... : 
za zgod" posiadacza ś.iadeclwa zastawni, stawić świadectwo zastawnicze zarządowi twa z,a.stawniczego lub składowego (§ 37) cyaJm, porwo\enie mim.teryum 
czego i z obci"źeniem towara zaliczeniem j składu, ·z tt}daniem sprzedaży to.aru na wydawane S" przez skład nie inaczej, jak tylło imienne lecz i na o ic' . 
na sUOlll należn" tak telllu ostatniemu, jak zaspokojenie dłngu z pożyczki. w zamian za samo świadectwo, zaopatrzone świadeet..o .ydane jm na oh ricie/a, to 
i samemu składowi na podstawie § 18. Nie· Takież prawo ma każdy indosant świa· w pokwitowanie. ma to być wymienione w 
t1opełnie\lie tych ... ar~nkÓw .kłada.na skład dectwa zaatawniczego, przez kt6rego dług Jeźeli sama, ... ydawana posiadaczowi '.ia· 43. ZMtawienie świadeetwa ki do.ego 
odpowie'dzialność co do zapłaty posiada. z poiy.czki został zapłacony. . dectwa zasta.niczego nie pokry.a calego nskutecznia trill ZA pomoq odd.nia 1Id'le-
czowi j całej należnej mu ze świadectwa 36. Sprzedaż towaru uskutecznia SIt; przez długu z pożyczki, to ś.iadect.o zastawai· lajllcema połye%kO tegoż ."iad w., ~ aa· 
sumy. ' . zarzl!d składu, za .pośrednictwem meklera cze zwraca si~ mu, z zaznaczeniem wyd&Dej pisany'" D& uiem iodosem, w którym tan· 

31. Posiadacz ś.iadectwa składo.ego giełdowego, na giełdzie lub przez publiczn'l mu sumy. woie do 2li .Jmienia 'ę: l) 
ma pra.o i przed terminem zwróci~ po· Iicytacyę. 39. J eieli ze sprzedaiy to.aru nie hl:- imie i D&".iako lub fu_, i mi'eJ*:e 
życzk~, wydaną na świadectwo zastawnicze. W yb6r jednego z tych sposobów sprze· dzie pozyskaua cała suma długu z pożycz· mieszkania daj~go poiyu.k i 

32. Jefeli posiadacz Iwiadactwa zuta· daży i wyznaczenie jej terminu, nie dłuż· ki, to posiadacz ś"iadectwa tutawniczego nil um~ i tennin ~wro I*tycni. 
wniczego jest nieobecny, jnh jeżeli nie jest szego nad sześciotygodniowy - należy do ma prawo ~ać od osoby, która otrzymata Indos ten powinien być w 
wiadomy albo jefeli strony nie mog" osoby, na żądanie towar si sprze· pożyczkIl (od pier.szego żyranIa) a z pra. , pof%lldku lab upinoy do ra-
zumieć o .aruoki z • .rotn 17- wa i od indosantów o te 

I ~ w dę ' po 
PA W El. -HEU8Y. Virm~nt wydala ro.zkaz, . na · jak chciwie ch.ytałyone smutna i &DI)kana naraioq J-

tychtnlast part; k<!DI do powoza I aby przy. które on im z calej &iły ramion kie &lIIi&lly a 1110_, 
prowadzono malotkiego syoa jej, pieciole. swych do wody rzncał. Wreucie !Awołal: .ać w wYllodny .. , ci plf • 

. SIARA - Mamo, dajmi part; groszy. n atarui i, tak .ielb~d 

ISIII na przeJazdfk~. - Parli gr09%y, - za.ołala, - a toż kn? Co j, ilo do P 
• W zwykłym usposobieni n b~d"c, w porze na co? drutów w bra .. ie .. 

• 
.. I .. 

-
• 

NOWELLA. 

l' ra el o II J I a a !r a n c u Ik i e g o 

Marya Siłl1lllZko. 

-<O>-

tej dnia jeździła sama jedolL na spacer, - Kupi~ sobie andrutów u pani Bame lIliałd 011& iayeb 
zostawiając dziecko pod opiek" bony. on; Herminia UWSZII mi je daje, gdy przy' ni. posildala Da łwieeie 

Gaston r dd"cy " radości, wpadł do po. chodzimy tubj. ani IIJu, ani o6r' . 
koju, a w par~ minut p6źniej, po"óz uao· - Mal/Z przecie w domn tyle cukierków ~ band , którym 
sil matkIl i dziecko w kierunku parku i ta ile sam zechcesz i o . iele lepuych od tych jej mÓllł:t od.i. 
aill zatrzymllł. andrut6w. loae całko.ity 

P':Z~azłej ~oc~ marzło troch~, to leż - O. ja .... 0111 an~tyl ch~i, ~mo, II' ce podo nych 
w mleJ3cach 111eOlstych, u st6p dnew szron prowadt~ cllI, tam Jest prześlicztl1el Trzę. l głO ~ . da .v ... 
połyski.ał; powietrze ~yło o.stre, lecz su- ba tylko poruszyć igiełkv i bumer .ypAda, Podobnie ' k 

W jeaieni park ?donceu przedsta.ill aio che i przyjemne. PanI de Vlrmont, otulo· w jaki numer, tyle andrutów; jeQi tneci- Cle jl Q i 
nader eleganclto, wykwintnie i w dobrym n.a ciepłem, bogatem fat~e.lIl, przechadz~ło. ~y, najwftszl dW&Dooe; nigdy CO nie' by p _ty. 
tonie. Nie posiada on o.ej cechy bratal. Sl~ z rozk08z". pezy nIeJ Gaston, niby mIałem. CbodJ mamo, chodł! cz;e o alila at 
nej nagoścI, jak" sill odznaczaj,. ma/e ogro· młody jelonek wyskakiwał, wyprzedzał jlł - Dobrze, - odparla p ni de VirłllOOt, 
ay i laski, od raua do nocy obnaione. i znowu wracal. Od czasu do czasu z czu· idtmy do pani SameoD. 
Wi~kszo§ć dnew tu rosn"cych okryŁa jesz. łościll sPogllldała na niego. .80 tei dzie. Gutoa, kJassClZ\c .esoło w obie dIonie 
oze jest liśćmi. Te zaś, które nieubtagana cial<, maj"oy na sobie cieple fawko, po· pobiegł n przód. W bramie .io j s parku 
natura Z!Duaza do zrzacenia zieloDej szaty, .Ieczone czarnfm. aksamitem, 0k.nlgl~ C~A' na bulwar swauy Coun:elles, - uwołał 
zachowuj" 8i~ z wielkI! przyzwoitości". Ka· pec.k~ na glowle I hatysto.y, śD1eineJ bla· wesolo: tataj, tutaj! i ulrud t ~ 
żdy najmaiejszy listek opad/y, bywa na- lości kolnienyk, okalający nicze~ nie przy. siedZfłC4 na oiskim tolec:zb przed lIu, 
tycbmiast podejmowany_ Nie widać tu oa· kryŁ" szyjk~, "ygl"dal IIlch"ycaJ"co. Przy. bluzan". Pani ds Virmollt 
gromadzonych kul' liści, za naj mniejszym patry wała mu 8i~ z dnm", poró.ny.ała go kraka, poda" c d~i~ko qdany 
powie.em ... iatru szelo8Zcz"cych i skacz,,· z !nDe~li dziećmi,! parku. b~llce!l';i; isto · Podcul gdy Ges D 

cych aieprzystojnie, na wzór. tancerek z Ma· tDle, nI!! ~ylo pomlQdz.y n~eoll anI Jeduego, ze skupion" n.&gl I nle 
billu.. Kaidego poran~u slJe parku tego podo~D1e Jak on wykwlOtDle ubr!laego! Na. rac h .irowy, paD! d. U'1IIOn' 
bywaj' gracowane, ł"kl 8trzyione, blaszczo- st~pnle "aezeła rozmyślać o sobIe, o puy' zu6cil. glo", w oc 
.e kobierce atarannie ogładzane, a brzegi jemno§ci jakiej doś.iadczała, przechadza- trugl. t .. n "ydJatOD 
klomb6w fryzowane. Letnie tylko kwinty j"c sili po alejach wysypanych ci811killl lwi· d , i61to ·zielon • o 6n niby 
utraciły jut jasoe bar.y s.oje, ciemny- re lU , pośr6d roślin I drsew tych, tak b r· zllli~~j. w r6torch kim:llklaCh • 
kolor zielony przewata teru, przeci~ty ta dlO piękności" SW" podobnych do jej ,.dziV· rui popn UfO ej, p i 
i owdzi? ciemnemi poiallli drze... lub pod. kó'!. l'warz jej, kŁ6r" bez o~awJ n.aj'.l1niej. blukislll W18Cllo d.oj. 
Ita.aml kolullln z szarego marmuru. ueJ naratała na hlade promienIe J enne· rs niu zda ''1: 

Ciemno 'Iielony kolor .ybornie har· go ałolica, jaśoiała zado.olnieaiem i UClt- Ln ta t te 
monituje z hal'." hydry, m6"iltl pe.nego ścielII - pod nie.idziala" prawie wa t., ty dn:zJ od ł 
popoładnia, ostatoioh dni Iiatopada, .pog~. pndru, kt6ra j,. okry.als: O, 00 sa e- kryl4 .. i 
dSJ'c na ogon Jedwabnej lukni 8wojej, pa· 'liczne by.aj, doie. I Jakie ro:konoern '1iaoo 
ni de Virmoot, iooa po.nechoie Inaoe~o być moie to tycie! I&lli~;u:rlD 
bankiera, a tkoioŁa uagle czu/ołci, maCIe· Nakoni~ Ga too poci4gn,,1 ~alkc • ro. ~ .. 
nyńsk" zadlwoniła na Iluiłe\. no malutkiej .. dzawlli, gdzIe lIt r.naJdow • 
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, "'" 
jłCego Ikładem na samem świadectwie, 

przyetem dłufoikowi, na jego ż4danie, mo· 

że być wydana kopi .. biadect ... s taklIt 

ku, w razie atraty lub uazkodzenia z jakich· 

b"dż przyczyn, przyj~tego do przechowania 
towaru. 

Obecnie wolno wpro ... adzać tnodQ cble ... n" rycb fabryk""b iok .. Dob",,~lli., C<volocioooh, 

pnez grani'A prusk" do kilku tylko miel'. Ory ........ Łoboio jOlt jot ",.10 cukra do .p .... 
-y .. duł&, prus co ,,"ód sn.oenie l1'łi~j cow1 zhyt. 

BCOwości fabrycznycb, jllk: Betu6, Glejo ... i. u. rl0ka •• ra ..... ki"'. C.kier grabokry.tali ... , 

ce, KatOWIce, Mysłowice i Zabrze. Co ty· pU .. O •• ..,01 do R"'li moioj ,o'iduje u.by"ców. 

dzień tet kupcy tutejsi wyalłajll tam około u larni .. t dułu oabyw.oo raOo.dy po .. kioj i pI~, adootac14' 
44. Zaltawione świadeotwo składo ... e 

może być ultępowane przez iodosy, z za· 
obow ... niem przepisó... ustanowionych w § 

53. Komulo ... ane t .... ary mon być ogl4' 

dane tylko w posiadanych przez skład prób. 
kach. 

54. W wypadkacb wymienionych w § 17 
i 96 na sprzedd mote być wystawiony nie 

ten 8am towar, jaki był pnyj~ty przez skład 

do przecho ... ania, lecz towar tegot samego 

gatnnku. 

100 'k ' ó OODO cb~tnif'l " dO lacb ostatnich za: Leouow OJ-

aha wIeprz w. br,eliu. C ..... k, Mi.halów. Konłl&nCn. Łobao 

- Aby ochronić bandei berbal4 w Tor· 2.97'1., Za kooiti • r.bryk C ..... k. [ Mioh./owa 

keatanie od konkurencyi, jak donosi "Ageu. OIi"aiOlo 2 &i'I., Fabrlk.~Koo.laooya ui. ohe. 

cya p6łnocnll" z Taszkentu, pOItanowIono odn.w.ó ow,ch koalek oitoj , r ... k.mioli; s "'0-
stemplo ... ać na komoracb turkenstańskich lej ilości pow talych "p.sów Ip .. ed.uo 10 beolok 24·ym. 

Przemysł, Uandel i Komullikacye. 

lodoaanci jednakie nie podlegajll usta· 

no ... ionej § 39 odpowiedzialności z pra ... a 

ragre u 45. Do zwyczajnego awiadectwa 

skladowego stosuj/} się wszystkie odpowie. 

duie przepisy zawarte w § 26-33 i 35-41, 
przyczem IW) ctajne świadectwo składowe 

za.t~puje świadectwo składowe nieodł/}· 

czooo od zaltawniczegoj kopia zwyczej. Drogi wodne •• Kuryer warszawski" dowia. 

nego świl\dectwa składowego (§ 43) .- za· duje Sl~, że w zarz4dzie warszawskiego od· 

stepuje świadectwo składowe odł'łczone od działo okr~gu komuoikacyi, wypraco"nje 

zastawoiczego, a zastawione ś ... iadectwo siO projekt budowy portu oa Wiśle pod 

składowe - ustopuje świadectwo zasta· WarszawII, przy brzegach prllskich. Plaoy 

wnicze. maj'ł być przed4tawione minister,um ko· 

po ~91I/J' lnue marki p.ko .... n8 'fi( ruuych be. 

berbat., augielsko-indyjsk", puewożon" przez .. ulkach 2 95 •• w .krOJui.ch j.k :l:ltyo, MirCIe. 

granic~ rusko ' afgańsk'ł, oraz herbale, znaj. Poto .. ,o, 2,96. MłC&ka cieoko Itry.talic.ua brl. 

duj'lc" li., jui w miejski ch składach ku. rówoiei po"uki ... o, u polrsebO mi_j ... ",; I I.· 

P
iockicb. 0000 U marki pierwlI.oracd"e 2.7:J IJI lA kandeu 

~4 f. O l ej l'1epakoWl ci"le iw."o pOllokiwa

- Kilku przemysłowc6w warszawskich OJ. \nym. liv mocoo pny cenach "J.okich, W 

a miaoowicie fabrykantów papiern i !.larba· ...... b OIlaloieh oir"il .iV lakte poPI1 u. oloj 

n"~ jak donosz'ł pisma miejscowe, wysiało loiaoy; doa,6 sn ... u. p.rtyo o.bfWlltlu Po ~ ,IO -

próby swycu towarów do rzeczypospolitei 4.16 u pud, M. k u o h Y "" hVtuie uab,w,ue 
"J na "',,,os za graoleo po 00 kop. - l rI. za pod. 

argentyńskiej. Pośrednictwo w sprawie tej S k ó r y, Cen •• kór ... roi_aycb "t"lmaje .i~ 

przyj"ł na siebie nowo otwarty w Warsza· prawio be, .miAuJ' pl ... oa •• tuki Po 9 - 18 1'" 

46, Olobo, kt6r.. utracił.. zwyczajne munikacyi w przJszłym miesilIcu. 

hriadectwo Ikładowe na okaziciela, ma pra. Drogi żelazne, "Kuryerowi warszawskie· 

wo albo prosić o sprzedaż towaru w termi· mu" donoszI) z Petorsburga, ie ruch na 

Mch wskazanych w § 17 i otrzymać po· drodze żelaznej, ł'łczl}cej linio dl}browskl) 

zyskane ze sprzedaży pienil}dze po upływie z Grauic'ł rozpocznie si., z dniem l czerwca, 

ueściu miesiocy od .przedaży to ... aru lub - .Petersb. wiedomosti" podaj" bliższe 

też zapłaciwuy po porozumieniu li., ze szczegóły o projekcie ministra skarbu, ty· 

skł~dem, 1& pnechowanie towaru, odebrać cZlicym JiO prawidłowego wydawania zali· 

sam towar po sześciu miesi'łC8cb od upływu czek na zboże na wszystkicb stacyacb dr6g 

wymienionych terminów. W obudwóch ra· żelaznych. Projekt składa si., z uost.,puj". 

zacb skład, który wydał świadectwo, o«ła. cych gł6wnych punktó,,: l) pożyczki na za, 

ua trzykrotnie, co dwa miesi4ce, o utracie staw towarów zbożowycb, wydawaue z fun. 

ś"iadectwa, w porz"dku wlkazanym w § 41, duszów kolejo ... ycb, zwracane b~dl) przez 

na rachunek osoby zawiadamiaj'łcej o .tra· bauk państwa po przedstawieniu przez zn· 

cie. J eźeli o wlasno'ć utraconego 'wiadec· rllld drogi kopij zobowil)za6j li) pożyczki 

twa wyniknie' sp6r, to podlega on rozstrzy. wydawane b~d/} do wysokości 6% wartości 

gniOCiu na drodze 8lldowej. towaru. w porównaniu z cenami najbliższe. 

go rynkuj 3) drogI żelazne naznaczajl} dla 

każdej stacyi i każdego rodzaju towaru naj. 

wyż .. " wy~okość zaliczki w grlluicach 60"/. 
miejscowej ceny, przyczem przyznana cena 

"ie konsulat argenty6ski. n. "'gO 11 'I. - 16'/. za root .kór, oieco.y"clonej 

P ,' G t k' I k" . j drołej o 1 kop. na laaoie za .kór! OCIJuclone. 

rzemy.,. " aze a le ec a zapewDln, Skórki oi.IUce w"n •• ,ki. osiU.j. be ..... i.uy 

że p~~ruyd wapienoy w okolicach Kielc 2,26 _ S,tiO l. ,.rv, prowiuoyou.lo. lO _ \S'50 

ro,wlJI\ siO bardzo pomyślnie od CZllau.a d.iOli9Ć IIluk a oa "'go p .. y ci"ly .. pokupie 

ot"arcia drogi żelazneJ, SIł piece, którycb do Niem~o Id - 20 r", pod. ~kóry koiu~i. 

całoroczn'ł prodnk~yA z góry zapłllcono' 8,76 - 6 •• 0 •• Idu!'O·. N'a,rI., 1''''1 obftlych 
• .. . t I upa.aob utpolobl8Dle JeJL olłg1o .l.be. Sprr;edaJ'ł 

tow~r oJ~bodzl do ŁodZI, Wa~szawy, No- Po 1.28 •• pod. bee.k, i akcys, ua 1'elcowi.oie. 

wogLeorglewska a nawet BrzeŚCIa. Wełno. Br. d f ord. 2' ",.j., W.lu. "'0' 
- Cel rozwini.,cia w Rosyi produkcyi I coo, ."elu. Iloltur sw~i~owo. ,ruohli,,:ie, przerl ... 

oleJ' ku różanego za kt6ry oorocznie wycbo. 18p1OJ, Ueoapp .. mo •• "e), Ik.OIOY n"J' popyt do· 
, , , .yó dobry, 

dZ16 zna~zne sumy zagra,nlc." z wl.Og~'ł. b, r. . W.I»4, B e r I i o, 25 .,_j.. W tygodoiu Q. 

przy~l'łplono do zalozenla wkutajsklej gu· b!egl,m "Jkonlw.no o. targu lulejllyro oie .. i.l. 

berD! obszernycb plantacyj rót. Stosowne ltie obroty wolu, brodo, ,ceo~ob doly.h .... o· 

próby poczyniono J'Uż w r. z. w gnberni w~ch 66 - 60 m,; uab}" .. m, byh f.brrk.ool Ol.: 
. ' " młacey. Proc! tag/) .prudano wolu} cl8BaukOW8J 

bnklńskle} ,I otrzyDlauo wyborne rezultaty, okolo 1,1:10 etr, weloy mrtej prz.d .trzyż, pr ... 

przeto nIlDlsteryum dóbr państwa, które ... toi. pomorakiej Po 40 kilk. tal_ró,. i " eloy • 

przystopuje do zało'onia rzeczonych plan. Jedooj o"ouroi po ceoie. okolo '5 tal. O "k? 

tacyj, IRa nadziejo, że ... guberni kutaiskiej pach welnr s tegoroosueJ .Inyly dolycbo... Ul. 

b'6 6ż b d' 6' bfi n.a dych.u. 
Z I r r gZIe r wOleż O ty. Wełno, S t o o b I e w 26 m.j.. 1'raywi .. iono 

ROZDZIAŁ II. 

o składach do przechowania towarów 
podlegajqc!lch komulacyi. 

~PR! łOZOANIA TARGOWE. , 

Da jarmark welniauy okolo 260 ctr. wełuy. CSU! 

prr;enłoroccn8. 'Vuy.tkn .pTledano. 

musi być zatwierdzonl) przez bank paf1stwaj ~ 

4 D k' dó t h ozo 4) , kl ' . kt6 d ' r k' Targi IDGrnGtDł.tM. Sprawold_nlG tygodniowe 

7, O s.a w owarowyc przs2na • agencI o eJOwl, rzy wy aJ'ł za ICZ I, (do dui. 26m.j.), W el u., W Iygoduio obie. 
Kronika Łódzka. 

nyeb do przecbowywania towarów podlega. mogIł obniżać norm~ w każdym poszczegól. ,Ipn .pnedauo Da ryuku "Ar ... ".kim welof (-) Superintendent zborów ewangelicko· 

j"cych komulacyi, ItOlUj" si., postanowie- nym wypadku, a nawet odmawiać zaliczki, oi.okiej do Bi· lego.toku okolo 60 ctr, i do Tom.· re(ormowanycb w d,ecez,i warszawskiej 

nia zawarte w rozdziale l·ym niniejszego jeżeli uznaj'l, że przedstawiony na zastaw 1&0". okol o 40 otr, po cen.ch dobrych, Z.kou· pa.tor~Diehl we czwartek o godzinie 10 

f,
rzepilu z zacbowaniem przytem zasad wy· towar nie zapewnia bezpieczeństwa zwrotu trakto, .. uo '" doi •• h .. tatoich <Iwie .. iVko •• p.r· rllno ódprawi nabożeństwo w ko§ciele 'w. 

, 
tJe: jeden z najlDlcsoiejtuch f.brJkantów toma tł 

ożonych w naat.,puj"cycb paragrafacb. pożyczki wraz z procentami. OS/Jbo, któr'ł " .... kioh n.byl w Pilicy, • drugiej rgki, przenlo Trójcy w j.,zyku polskim i niemieckim, 

Uwaga. Wymienionym w tym paragrafie dotyczy decyzya agent6w, może ż'łdać, aby 400 ctr. "eloy lop ... j średoiej s różoych dorni· (-) Z teatru. Na ostatniem przedsta. 

skłlldom nie zabrania 8iO przyjmować to· oddział bauku sprawdził gatunek towaruj uió" po 06uie ukolo 84 hl. za ceotnar • jedeo .0 wieniu towarzystwa dramatycznego pod dy. 

warów i do oddzielnego przecbowania (p. 2 6) zaliczki wydawane SI} w cillgu trzech .pekulauw .. lód,kich o.byl okolo 460 etr, u kup. rekcy" J. Texla, w teatrze letnim zebrało 
oa w Plooklł ni""iadomo po jakiej oeDie. 'Vkró~oe .. 

§ a) oa podstawie, p,oatanowień za.""rtycb dni &Ibo wysyłaj'łcemu, albo odbieraj'lcemu pokate si,. c.y '''ytka 000 "1',oIa.& po .. ,tko"o si~ sporo publicznoaci. pomimo dokuczliwe. 

w rozdziale l·ym D1D1eJ81ego przepISu. towarj 6) zastawiony towar służy jako za· prz .. kupców bialOltookich bvd.ie Ir"al., Kopoy go zimuo. Przyjmowano artyst6w bardzo 

48. Komulao}a towar6w ~ozwal~ li., nie bezpieczenie dla drogi żelazu~j zwrotu 1'0· niemieocy "slrym_j, .ig od kontr.klo"ani. ..ró· życzliwie, nagradzano icb gr~ serdecznemi 

iuaczeJ', J'ak po przygotowaOlu konlecznyoh życzki i procent6wj 7) zaliczki .. ydawane w".olou'uy .'.bio. j.k i u au n' POd mI !"" nitl· .. kgro kurs? oklaskami. Komedya "Grube ryby· ode. 

6
'· t' ... Konopie. ane"ymarrlleDlJeh • 

do tego specyalnych uU'ldze6. SI} na mlesl~cy na procent, us auo"lOny ".upelo]'lD ustoju, Z Rygi dou .... o dosyó ,o"j gran'ł została gładko I żywo, z godn'ł po. 

49. KomoJow&ne towary mllj" być obo· prlez hank pa6stl.a. ,o.nyoh •• p ... ch;. t,d'j, tam za berkuwieo ~S-46 chwały. starlln~oaciljj zwłaszoza ze strony 

wi'lzko ... o ubezpieczone w to ... arzyatwach n· Handel., .!Gaza~a polska" donOSI, że o~ r" lec, pOPJtu Ol' '!la. W Peleraburg. ooto)~ br.· pp. WlOkle!a I N?wakowskiago oraz pa. 

bezpieczeń na imie składu. dw6cb mle811~cy nIe uadszedł ,z RumunII ~r~~!~':' Z ~~~ol~· d~!i;:i~:O ~ .. :2 d .. ~I~, s; nien Wyrwlcz i Plchoró"nej widoczne były 

50. Świadectwo, oprócz wymienionyoh w i,:de~ transport trzody ~blewneJ, z powodu I kaźdym razie wiocej oi. wlmag.ly potrzeby miej, starania, aby jaknajlepiej zapisać si~ w pa· 

§ lI8.ym szczeg6łów, powiuno zawierać w 80- WielkIch zakupów, cZyOlonych tam przez ... ".. przy kolioo tyrad u •• ceoy oda' Iy; "cu· mi~ci łodzian. Zakończono przed.tawienie 

bie oznaczeuie gatunku towaru. handlarzy włoskicb. Kilkunastu haudlarzy gólniei. p .. ouica .laoia • ~ 2~ k?p, ua korcu, O· wodwilem "Folwark Primerose" w którym 

61. Na podstawie świadectw na towar warszawskich kilkakrotnie J·eździlo za kup. ~ o W l t a., Ceoy t"ym"), ·'0 clUI., "yloko; pla. prym trzymali pp. Zapolska i St. Trapszo 
Oc,uo oh,tm8 81S2 r.a. wladro. C D .. l e r. Narru, 

komulowany, składy obowi'łzane S'ł wyda. nem w tam~e stro~y, lecz za każdym ra: ku cokrowym popyl ożywil .iV "tygodoiu (Jerzy i Marya), a mieli dzielnych partoe. 

wać nie ten sam to ... ar, jaki był przyj.,ty zem powrÓCIło z nlczem. Z przyczyny tej obieglJm, Pow .. ecboem •• s.· r6w w pp. Nowakowskim i Tomaszewiczu 

przez nie do pueobo ... ania, lecz towar te· cena wieprz6w na targu warszawskim zna· p •• ~ . ",c.ególuiej . 'e (Diems i Robert). Po skończeniu każdej 

got samego "atunku. cznie poszła w a zapewne bardziej ook,er ".razow.k. sztuki odzy"ały si., rz~.iste oklaskij panna 

52. Składy nie l'ł zwolnione od wzmian· jeszcze podniesie jeżeli nast,.pi calego i panna Pichor otrzymały ładne 

• • 

II. 

Dwa czy trzy razy w ci,gu dnia ~go, 

obraz starej przeknpki, ° t ... arzy żółtej i 

cbudej, ze wzrokiem przygalłym a marz,,· 

cym, przesu ... ał liO przed oc .. ~i ~n~ do 

Virmont i każdym razem sprawIał Jej lek· 

kIł przykrość. To tot wieczorem, w salo· 

uie s ... ym, wli,w"y l1a .trono pana Boy" 

Taau, rozpowiadała mu o &ej kobiecie, pro. 

sz4c zarazem, aby j" odszukał i ... j&k. 
b'łdi apolÓb .tarał ai., jej dopom6dz. Pan 

BoyTeau, pochwali wazy dobroć jej lerca w 

słowach nader wyk ... intnycb i otrzymawszy 

w odpo ... iedli wdzięczny u'miecb, pnyrzekł 

wykonać '.dano ponuki,!ania. Wielka p,a. 

ni w IpolÓb ten USpOkOIWlly s ... !' luml~' 

nie, rOIpoczęła I dwoma gojćml IwymI, 

dOgODale wlkwiotnemi młodzieńcami, oty· 

wioo" gaw.,dko o pUll1łym b&Iu u posła 
auatr1ackiego. 

Pan B0l'eau miał okolo lat 81eśćdzie, 

MOCiu. BIałe włOly jego, białe faworyty' 

broda starannie wygoioDa, ... yt ... orDY ubi6r· 

cienka bieliua pi er' jego okrywajl)ca, ro· 

biły Inowu wr&tenio dobrego i pi.,kuego 

Il re. Dopiero p6łniej, uśmiech eWwny, 

przy kt6rym warga górolI opadala nieco 

ua doln., mru,auie m&Iutkich oczu jego 

,,,aJ'1 duto do lDy61enia. Boce mial bi· 

kupie i bi łe i pulcbne, uklad niezr6wna· 
j moki i us1IliDołci. Głol jego po· 

czuły, mi~kki, piencz"oy 

ucho .łUChacl, igdy .i., Die podllOaił, 

0 .... "111, ... miaro mówienia niial .iO co· 

ru b fllaiej, at przechodzil ... azept ci ch,. 

P n B. lubił rozprawi ć o mor&IooAcij wy· 

cI,w&I ł cnoty 81Ó1tr .tllło ~:i;t.' a m6-
WI c i &lkonai rOlmai· 

t wpadał ... elutazO i ... IDOlił 
Utrzymy-', t. uioozy' 

, a pomimo to 
a .... o ochmi· 

(OIpodU' 

paDA BoyA&II. 
BoI Ił J'" caloam... kilku 

i .~,. dobro-

wane otwarcie do Prus dla • 1~~~0~d~~~~~~ 
czynnego z Ii.tego ' mont... fi pro 

, H!inoryu~za, ~ cz!nnościach BWyC~ od· 1 - Kt6ż to jest pani de Virmont? sta. , . , 

znacza BIIJ gorhwoścllI, zapalem, bezmtere. , - Jest to osoba bardzo bogata, która - Rehgla, prosz~ panI przemówił wre. 

IOwności" ogół zacbwycaj'łcemi. Obiega I widziała pani'ł w parku Monceau i prze· szcie, pociesza.... ' 

nbogie dZ,ielnic!, ,?iasta, zwied~a !l0dd~. ięła . si'J dla niej najżyczliwszemi uczu. 1 - Religia! zawołała biedna staruszka, 

su, ze ścI810śc~'ł .. OIezwykłll do,!ra~uJe Sl~ , CIami. . '. , I podooszljc glDwO, zwieslOn'ł nad ogniskiem 

zazazem, o rehglJnych usp,osoblenlach n~· - Mało Jest, ludZI ź>:czhwyc h dl~ mDle, II ,patrzl)~ wprost w oczy mówillcego, reli. 

durzy, )ałmu~ny potrzebuJ'ł~ych. J,a~mu. ,!yr~ekłll po "oh stara, Jakby m6wlljc do gla! NIe cbc~ ja znać tej waszej religii. 

żnr: tli, z r'łk Jego zawsze naJ,:kuratmeJ d? SiebIe. . ,. . I KSIl}dz to ~laśnie wydał mego synal 

staje SI., tym tylko, kt6rzy Sl~ odznac.zaJ'ł - PaOl de Vlrmont,-C1'lgnllł dalej mlO· - SpełDlI upeWD8 Iwój obowi,zek na. 

głObok'ł pobożuości'ł, a towarzyszy jej Jesz' dowym głosem swim pan B., nie zwaiajllc I bożnie odparł pan B, ' 

cle rozczulajlIce napomnienie. na wyrzeczone przez ni'ł s/owa,-pragn~łaby - Alboż obowi'łzek polega na tem aby 

, Do takiego to pa?a ~e Boyv~au ud~j'ł pani być nźyteczulj .. , slłdZi ona, te pani je.
j
' odbierać dziecko Blatce? ' 

Sl~ damy, ~ p!zedmre'cLa fioau~rs~w, II~. steś nbog'l... . , :- Ależ syn palli był zbrodniarzdm, po. 

kroć przJdzle Im do głowy baWIĆ SIIJ w mI' - Tak, paDle, Jestem bardzo ubogll' I dD!6sł on br06 przeciwko zgromadzeniu 

losierdzie. - Ona wi~ chciałaby pani dopom6dz... wersalskiemn ... 

Nazajutrz po rozmowie z paui'ł de Vir· - Nie pros • ., o wsparcie. W przygasłych trenicach przekupki za. 

mon~, pan ,B. ~ozp~cz"ł kam pani., i wkr~t. P~n d~ Boyveau. umilkł na. chwilę. świeciły h,łyskawice gniewu. 

co 810 dowle~zlał, I~ stara przek~pka ~Ie· NIe mla~e,m, zamlarn ~brazl~ panUj, o~. - PaDle .. rzeiła z tak'ł energi", jakiej 

sua przy ubcy Asnl~re. Udał. SIO wedlug pad bardZIej Jesz!lze zD1l~kczaJllc gł,os sw6J, w wyn.,dz,D1ałom i wyniszczonem ciele tem 

wskaulDęgo a,dresll, ~m odtwlerna usły· lecz moiebyś panI zec~cl~ła ~rzJJI}ć tro· trud,no , s~., było domyślić, a chrapliwy 

8zawszy nazWISk? pani Sams?", zawolała: c~'J drzewa na opał. .. Jaklea CIepłe libra· dtwI~k JeJ głosu nadawał słowom dziwn'l 

.Na en:6stem pl.,trze, drZWI na prawol D1e... powan. Panie, nie wiem, ani kim jesteś 

Pan de BOY,veau przr:z~yczajonY,był do po· - M6j syn nie ma aui drzewa na opał, a~i co aobie !llyśliszj ja, prost/} jestem ( 

dobnych wUlebowstlłplenj powoh przeszedł ani ubrania ciepłego, OIeuczon'ł koblet'ł, OOrk'ł 1 ton'ł rzemieślni. 

ciemne i brudno. miejscami pop~ute ~scho. - Wi~o pani ma syna? ków, lecz w tyciu swojem dużo mylilałam, 

dy, od czasu do czasu zlltrzyml1J'łc SIę dla - Miałam niegdyś przy sobie syoa i od cza~u wygnania syna, ci'łgle jut tylko 

uczerpni.,cia powietua, wnuka. Wuuk mój, ten anioł mulutki rozmyślam. Niewiele mi czam pozostaje 

Pokoik zaj,mo ... any przez star~ przekup. zmarł w czasie obl~ieuia Paryża, majl)c lat do życiaj posłuchajcie, moźe ludZie wasze. 

~~, słabo ośwIecony. by~ przez, okienko, ma· cztery. Chory był. Lekar~ kazał mU da· I g? stanu mog.", nauczyć si., czegoś od naa 

J4ce kształt tabakierki. UmIeszczone Da wać mleko, lecz dla uas biedaków mleka bledak6w. OJCIec mój brat udział w wieI. 

dachu poduoaiło si., ono, i spadało za po· nie było. , kiej rewolucyi i w pami~ci jego poz09talo 

moc'ł sIJba tego, przytWIerdzonego do mu· - A syn pa Ol? ua zawse pal'łce po niej wspolllnieoie. Gdy 

ru 1elazca. Na śc~anacb, .spływaj'łce od - Syn m6j jest daleko, bard Z? d~le~o, m6"ił o ni?j, t"arz mu pałała, a oozy 

okua aż ,do ,podłog~, dlugle, pasy barwy za morzem. Jest on w tr:m krajU pIekIel. błyszczały Jak dwa rozpalone w.,glej nie 

brunatnej, ... i1gotne Jeazce, śWIadczyły odo· n,m. kt6ry Nowl}·KaledoDl'ł nazywoJII. potrafio powtórzyć panu, co on mówił, lecz 

cbodzllcym tu deszczu. Dwa dute, ze slo· Gdy wyma"iała wyrozl te, stłumiony słowa jego gł.,boko mnie wzruiZały i czu. 

my wlplec.ioue krzasłll i ł6i~0 ubogie, przy· głos jej uacechowany by gl~bok" gory· łam i rOIumiałaIn, te w czasacb owych 

kryte .... zk. kołdr", ataDo"'lly całe . ume- cz,,: dużo dobrego dla bieduych uczyniouo: nie 

blow.oie nedzDego mieszkania. PO"'letrze - Od dawna? blli jut oni tak pogardzani jak uprzednio. 

tu było lodowate i duzne. Pau B., wcbo· - Weraalczyey pochwycili go a.ciego Ojciec mój był uczciwym czlowiekiem. pra. 

dqc,ltarannie &lpi'łł swój snr~ut.. , czerwca 1871 r. Widziałam go raz jesz. co"ał cioiko, do uynków nie ucz~szczał, a 

- Paoi SarnIO n? zapytał zbliiaJllc sIg. cze ... "ie:tieniu a potem jui nigdy... ni. a co po"iadał, prawd'ł było, bo on nie 

_ Ja ni. jestem. odrzekła .tara, pod. gdy .•• ne4ć i p6ł latl kłalllał nigdy. 

o c lig 118 ... pół z krzesła, omielZczo, Zaledwie było moiua dosłyszeć te 110' Pan de BOJnao cbciał przerwać mówiI), 

De,O oapneci ... o,uilka z trzecb czy czle· ... a, tak je tłumily bolesDe łkani. cej, lecz ltaru.szka pory ... czym glo.em go 

rech polan rOI nieconego. ,Pa~ B. nie .iedział aam, coby DlU po· po"atrzymała, 

- PRldul tu j_&em od pani de Vir. 1IledZl8Ć wypadało. Zmielzała 'o ta bo· (Dok01lcl~ni, 1lallqpl), 
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D~i' południowym poeillgiem odje:!dża ci & członków rodziny. kWrzy już w,azli 
towarzyatwo dram tyczne do Warauwy, z wiAku szkolnego. Zniesiono r6wni.ż obo
gdzie jut we. czwa.'t.k rllz~ocznie sezon willzkowe zalięganie wiadomości: ao jakie· 
I.tni ~KrewDlakaml" BałuckIego. go z"j~cia .po obi aie przedstawiony do n· 

(_) Rozszerzenie fabryki. FirUla Leon- pi au kandydatj w jaki Ipoaób i pod czyim 
hard, WOlcker i Giirbardt w celu rozsze- bezpośrednim kierunkiem prowadzone było 
rzenia awej fabryki porozumiewaj" sie z jego dotychczasowe wychowanie i pod czyim 
właścicielami przyleglych grunWw. o naby- nadzorem i odpowiedzialności" prowadzone 
cie takowych. Ze wzgledu jednak na ukaz b~dzie nadalj czy ucze6 mote otrzymać 
marcowy firUla zamierza n być grunty le- wazyatko, co potrzebuem mu bedzie do 
ż"ce w grauicach miasta, nie zaś w gmi- oailł8niecia korzyści z nauk ukolnych. 
D1e. Wszrstkie to warunki zostały zniesione, 

(-) RegulacyL .TageblaU· dowiaduje Datomiast utrzymauo w swej aile przepisy, 
aie z wiarogodnego tródla, że dzitki ener- zobowi"zujllce kierowników średnich zakla
giczDym krokom tutejszych wierzycieli ure- d6w naukowych do zapoznania sie ze stn
gulowauo już żqdania Ich do firmy H. HUf- nem materyaluyln rodzic6w ucznia, atopniem 
fera. Male naleźności bod" całkowicie wy- ich wykształcenia, t. j. Z8sivgnivcia wiado· 
płacone. wi~ksi zaś wierzyciele krajow- mości o rodzaju ich zajecia, o WIeku, o ilo· 
IJtrzymajq 50% awych należności. Fabryka śei pobieranej pensy i i maj"tkowem cenzus, 
w D"browie przeszła w rece p. W. Stola· oraz czy wnolz"cy podanie o puyjecie u· 
rowa t Moskwy. Icznia jest w stanie opłacać wpisy, oraz do-

(-) Po bawełn,. Towarzystwo akcyjoe starczyć uczniowi odpowiednicb podrpni. 
gayerowskie wysłało swego agenta w celu k6w, utensyli6w i umundurowaoia. 
poczynienia zakupów w Bucharze. - Petersburg. Min~teryum oświecenia po-

(-) Nowa era. Nareszcie doczekaliśmy leci!o po uk06czeniu eg.amin6 .... , przcdsie· 
sie tego blogiego duia, że tablice znapi. wli,ć odpowiednie środki w celu r6wnego 
.ami ulic b~" poprzybijane na rogach. rozdziału uczniów na klasy z tem zastrze
Wczoraj oznaczouo już wYlokość, na kt6rej teniem, aby liczba Ich w każdej klasie nie 
tablice b~dq umieszczone, dziś zaś uaslqpi przenosiła 40·tu. W razie napływu wi~
przybijanie takowych. Tablice bed" roz- Kszej liczby nad te normę, dyrektorowi gi
siane poaobno bardzo gvsto, to znaczy, że muazyum słuiy prawo przenoszenia uczni6w 
prawie kaidy róg b~dzie w takowe zaopa- do progimnazyum, gdzie nie jest moźność 
trzonyj na Piotrkowsbiej np. ma być umi6- otwierania klas r6wnoległych. 
IZczonych 26 tablic. Bedziemy wiec wkr6t· - Środki och rODne. "J'etersburakija Wie
ce mogli liczyć ClIIS od cbwili tak wa:!nej dom osi· piszlI, iź ze wzglVdu Da nadzwy
w dziejach Daszego miasta i m6wić: w ro- czaj czvete obciqianie roli pożyczkami od 
ku pierwszym od przybicia tablic, w rokn kapitalisWw niemieckich w guberniach płoc
drugim i t. d. Napisy Da tablicach bodlł kiej i piotrkowskiej. jeucze w marcu r. b. 
w ivzykn ruskim i polskim. przed8if;wziete zostaly środki. majqce zapo-

(-) Ciekawy rachunek. Jak wiadomo, biega e przechodzeniu ziem polskich w rece 
pp. Fiscber i Sp. pulcili w świat DOW" kom- niemieckie. a notaryuszom zalecono jak naj
pozyc", do prania, pod nazw" .Iavagioa.· wiekszlł oglvdność przy sporzqdzaniu tego 
Kompozyoya ta, prócz wielu innych zalet rodzaju akt6w. Obecnie zupełnie zabronio
miała od~nacZ8ć aie taniością, a mianowi- no notaryalnego zawierania tego rodzaju 
cie jeden jej fuut. kosztuj"c 18 kop., miał um6w. 
zastepować przy praniu li funty mydła i - Trz~ienie ziemI. W dniu 110 b. m. 
'/. funta sody, kt6re kosztuj" 26 kop. w Bośnii i Kroacii zauważono trz~sienie 
08zcz~dność wi~c byłaby widocznIl. Obe· ziemi. W Pakrac (Kroscya) objawiło sifJ 
cnie jednak .Kuryer warszawaki" okazał ono o godziuie 11 minut 80 zrana i trwa
Dam te uszczedno'ć w troeh~ innym !wie- lo 3 4 leknnd, w kierunku z zachodu na 
tle. Według rozbioru. dokonanego przez wschód. Doznano dwóch falistych, doŚĆ 
dr. Weinberga z Warszawy, w 100 funtach siJnych wstrz,anle6. W kościele. pełnym 
Jauginy znajduje aie w okr"głych cyfrach: podówczas nabożnJch, powstata panika, 
lI6 f. zwykłego mydła tłu8Zczowo-żywiczne. kW rej ofiar" padło kilku poranionych lu 
go. 60 f. w~glanu lody, 7 f. ""ody, 6 f. 801i dzi. Trze&ienie ziemi w budowlacb żad. 
kuchenoej i gJauberskiej, l t. pisaku, wa· nych szk6d nie uczyniło. 
pna i t. p. A zatem lavagin8 jut zwy
kł\l mieszanin'ł mydła i IIOli kalcynowanej, 
zawieraj'łc" w jednym fanoie około 'I. t. 
mydla i 'I. f. sody kalcynowanej, co ,. ta· 
den sposób nie mote zaatllpić 2 f. mydla. 
Racbuoek koszWw przedstawia sie teraz 
je spos6b nastllpujllcy: '/1 f. mydła kosztu
w 4 kop., '/1 f. sody kalcynowanej 3. ko., 
czyli, że w każdym aklepiku moznr. za 7 
kop. knpić to, co pod nazw" lavaginy ko· 
aztuje aż 18 kop. 

(-) N. rapiry. Członkowie atowarzy-
Slenia cy klist6w postanowili uczyć siO fech
tunku Da rapiry i florety. 

(-) Pożar w Zgierzu. Wczoraj po po
łudniu zgorzała prawie douczetnie prze
dzaluia bawełoy Wilhelma Zacherta w Zgie
nu. 

(-) Uj~ie prz8lltpcy. W nocy z pi'łtku 
na soboto. patrol nocny uj"ł pounkiwanego 
od Jat kilku przeatepc~. niejakiego Woj
ciecha RoseIskiego. 

(-) Wypadek. W aoboto rano pewien 
furman w bliskości dworca kolejowego po· 
zostawil konia na chwile bez dozoru. K06, 
przestraszywszy sie awistu lokomotywy, po
biegI szalonym pedem naprz6d, pogrucho. 
tał w6z i złamał sobie nogo, uderzywszy 
sil) o słup telegraficzuy. 

(-) Nie udało .It. W nocy z 80boty na 
niedziele okola godziny 3 złodzieje pr6bowali 
dohrać aie do szynku w domu pod N.1349 
przy ulicy Dzikiej, otworzyli jn:! nawet 
okna, jednakie mieszkańcy domu, zbudzeni 
halasem, spłoszyli amator6w taniej wódki. 

___ o 

ROZMAITOSCL 

X Wielkie oszustwo odkryte zostalo w u· 
rzedzie lombardowym w Livorno. Olbrzy
mia partya korali w workach, na kt6r" po
życzono 1l00,OOO lirów. uznana została pod
czas rewizyi za materyl\ł bez żadnej war· 
tości prawie. Partya ta zastawiona b,ła 
od r. 1881 i płacono procenty z wielk" 
punktualności", co p61 roku. Odkrycie na· 
atqpilo wskutek listu bezimienuego i trzech 
ur"ednik6w lombardu zostało zaares"towa· 
nymi. jako pos"dzeni o sp6lnictwo w oszu
stwie. Jeden z nich, który oświadczył w 
r_ 1881. iż korale S" warte 350,000 Iir6w. 
przyznał sie jut do winy. Zaaresztowany 
zostal takie kupiec Asquino, kt6ry utrzy
mUJ'e, że korale były prawdziwe i że mu
aia y zostać zamienione w lombardzie. 
Przypuszczaj" og6lnie. iż z powodu tego 
~szustwa lombard bedzie zmuszony ogłosić 
upadłość. -. • 

T E l E G R A MY. • 

Ty1IlI, 26 maja. (Ag. p.). Po dłngich 
ulewnych deszczach w pobliżu kantoru skła· 
du gł6wnego kolei zakaukaskiej zapadla si~ 
ziemia I odsłonil si~ otw6r podziemnej ga
leryi. Robotnicy, którzy spuścili sie do ga· 
leryi. prze zedlszy dluźs"" przestrze6.. na· 
potkali coa w rodzaju jeziora. W ścianach 
galeryi znajduj" s1Q wglebienia na podo
bie6.two celek. Wejścia do podziemia 
strzeże policya. 

B81Hn, 26 maja. Buletyny o zdrowin ce- .. tej 11 .. io 'lobllYU - . D ba oh 

b d 1taruaUMy~ lhieei t ~, ' III 
&arIa ~"wydawane odt"d t11ko raz Dl óhIoJIeO .. 'i, . • a ~ . 
tydzie6. J eźeli polepszenie obecoe hodzie niur.bnyu-. !'Iid,wo IoOny 

bis tlnbnyu - oi"l.bnJclI -
trWRĆ dlużej. cesarz w pierwnych doiach 

Małi.MI ...... m dn- .. I 7 m' l'" 
czerwca zamieszka pałac Friedrichskrone w ,aroII .. '.IIc . ) la, il ~ .. n, .... uy 
w Poczdamie. Robi .... IMał"" .. . B \\n"",1 m",,1 _ 

1lI1"".'" GolI>&, Adom Pad ra _ Br,an;'· II , 
Peszł, 27 maja. (Ag. pól n.). TilZa oznaj- Bombek, Aleba.der K... • • 

Dlił w seimie że .... d wAgierski nie wlbra- ira • • i .... Fil' ' 1 •• 1ózeft 
· ',....... . Truba _ )UTraną W.la,1m Iq, 

Dla osobom prywatnym przYJ"ć udZIału w u~ll' _ AlarJuoł Oojd ~ . J óul • 
w"stawie paryskieJ' lecz sodzi fe pos'"pi. j&ou, Nad"" A.dnoj \Villlllln • Au,'uy 

, . ' .... .... nlak. Stao,ot ... CboJd ••• ltlorr&Dą l'1etru 
łyby one rozs'ldnle, wstrzymuJ'o Ile od te- w •• ,dl ..... gt.1lc11101 S. I • DO .. i.,. JiJwf 

. ź k t k' F Piotn. • H.l. Klalt, Ją.> iom • go, pODlewa ws u e panuJ"cego we ran- za .. ",,' Foterlalb J 6",( K601 a PI o 
cyi nastroju usposobieoia umysł6w, wynikn"ć a J •• kó.... • , 

'J.' br .. 

•• • A.· t b IIar.zakon.,cłl S, a Drian""i. Ehi .. Be. "'la 
mog., D1?przYJemne zaJ""la, a nawe o raza J.noWlki z Oy .... 1l1i .. Koo. AIITa", &r • 
wtglersklego sztandaru. aoch.lt . o~}itaq. Ieełt: BU"ft!eld • J 

Bruksella, 27 maja. (Ag. p6łn.). Dziennik xamzl n,,,,, d',_ . . 
N d" . d' . k d .ar Ow 2ł I ł7 ma I: 

• or tWler ZI, fe otwarcIe samar an z- blolłcy' cisi..,; do lu 15·L. __ rlo 18, '" Ioj 
kiej drogi żelaznej ulrwali atano..,18ko Ro- ~b!e ulopeó .. II, cisie . .. L 7; IJ 4 , .. I.oJ 

• ••• LiodJie motesJSlI 1, keblet S • "" .u".łci 
ayl na wschodZIe. Anglia powIOna zrozu. Fmll:uuk ąlbJcer. ~.L n . Z.unnA IOllwpt, 
mieć teraz jaklu~dznemi byly jej u.ilowa- laL 66. Antollln. Mechlw • • ka, I., ~3. Joh ... 

• b . N.oo ...... lat 81. 
Dla, ~ y sle temu sprzeciwić i być mote e.. ... lalICf' clsl4Cll do t 16-t. _orl.. I, .. -J 
poczule w szczerej zgodzie " Ro y" nakać I!",b!o ahlop"óo>6, do . - .• I.".~yc . I , .... J 
rpkoJ' mi bezpiecse6atwa dla awych indyJ' _ Ucab18 metezrm l . kol".t - • • In n "" 
• Karol LaWlO. Lat 62. 

dkich posiadło'ci, temblrdziej, te Rosn . ltar.zaII.uI , d-leei do li t I6-Lo . mul I. '" \#j 
ożywiaj" wył,cznie 1.11<0 pokojowe u- ~b~. cblopeó .. 1. d... . t - ; d1woo/Je -,"" J 

. • hosin. mcltrqLD -. kobwl-, & .. j •• 1Wj _ 
czucIa. 

OSTATNIE 'I!DOIl08CI HUDLUIE. 

Pary t, J( mllL WrUI blnku p.ńst ... l" t,
.ifłC&Oh franków). Gotówka,., tloete 1.136,966 l puJb. 
&.910). ,. lrebrze 1,210,163 (Prz1P. 6.046; portfel 
glóWllego baoku i 81;; 671 ,218 , obJlo 49.' 03); notJ 
w obiegu 2,617.476 (ob,lo '9.016; prr .. atoJ rochn
Dek bidłOY 9&4.797 (nbyło '2,7111); laldo p&ń .. ~wo
". 2'~,II;O (p .. ,b. 9,lOR); ogól •• li.Mk 2~,649, 
(uby/o 1.661). odsetki i d,I'OOIo 9.0" (puJb. SlK). 

Londrn.24 BlaJL W,u, bID'. pmt,.a ( w " . 
ci,cacu fantów azterliagów). Całko .... ita T8cer"a 
11,190 (przyb. (31). noty ,. obi" u 2',226 (ob"o 
28S) ; IOpuy,. gotó ..... 19,816 (p .. ,b. l4ij); portfel 
19.267 (prsyb. 9&1; saldo »tJ'w,_ ~.807 (pu,b. 
94/, laldo pwtwo ... 6.(31 (puyb. 60~ ); re_ •• 
noL lO,365(pn:,b.ł29); ube'pioor.eaI8 r .. do .... 17,066 
(be. zminn,). 

•• ,U_, 26 ruJa.; Bilftt, bIlot.. r ... 1mao 
170.40; t.·I .. li.t, &&eta.ne 61.80, "I. lad:r lik.Ht. 
oyjne 46 !«l. 6·', ooźJcsk. w.chodul. fi fi,.. 61.00, 
111 emi"i 62.00, 4'1. Jloho.lr .. & 1880 r. 78.00. ~'l" 
li,l! u.tL.a.wne ralkl8 S'I.2G, .-ponr "., ,, .. 312 !U, "I, polrod r • prMmio ... a I:. 186. rokm 141.30. taJr.~ & 

ItIOO •• 128.60: 0'.'0 booJr. h..,d 0_ n.tO d,· 
altootowe,o -.-, dr. leI. .aras wu,d. 1U.00, .k
°18 kra.l,to."II aaltrJ&olne lłO..60, raut,Ą kotejowa 
rUlka 9:1.60. 6'}. ronLo a/o\a 106.90, potJ
k" rOlka 4'1. weW'n~tn.zu. 4.S.~, dJ'k.~ 8'1. 
Plfwdn. 1'1.'1 •. 

Londyn, :t6 : uJa. 1'o110&U r.' " s 1875 l. 
96'/, . KOlllOla ongielskio QS'},o' 

P., ..... ". 22 •• JL r.6j • ..ue;- 67.00. 
P""DHl& "mo 12~. ~rto ni OL Ip 6M). O .. i .. . 
w m. ~OO. KOQopie w ftL 4.6.00. Siemie l.i&08 ,.. 1ft 

a.oo. po"iotrulPrz,m. 
BItUn, 26 • .,L tlIu"ioa 111 - ISlO, Da es. lp. 

176. na Wf&. pd. 178'/ •. Z,to 121-1I1, o. " . lip 
152. Ol "n. pat. U1·/, . 

Lon',n, f.~ •• J. . C.lner Jo.. lIG proe. U'1a 
.pokOjDie, oukier barako"J 1S'1., t'pOkojl1ie. 

LI.,." ... , 26 -..Ja. :Spra'łfO&d&nie lu oau .... Obtót 
8,000 łMl, s leto Da .pen .'0 ł _, ' .. • 
Stale. MiddliD' &tIlęr1k,Ó.ka na ftl&j 6'1.. n, 
maj es.. bJ..1J U. ca. Ip. 61' •• D.& lp. ner. 6l'/w na 
. ier. wn. 6'/1, Da wrE.. pat. 6' 1t ua paL lut.. 
b·t." Ol li,t. gr. 6'J.., Ol gr. It. 6 l .. . 

Hur., 26 uJa J!.. ;ood 1 .... ra'!8 dantoe 
Da maj 81.60. na WTL 76.26, D& rr- 71..60. 

N,w·rorll, 26 -II. JJ •• eh. , lO, • ..., . Uf · 
,saDle 9'/.. Ka .. 1 (Fair Rio) 16 1/ .. Rio Nr 7 l>. 
1.x1inIrJ 4& u er. 13.77 D. , ier. 1~4j_ 

l>." el o y pny"i .. iooo " tJllod .. io .. biec'y. 
do .. uJIŁlrich portów _wit,ko.yoh ~'.OOO be1, wy
"ieziono do W. Brytanii 54.000 beL, i o Itdn at. 
lego 21.001> bel Z.pll (()!I,om bel 

'rELEGR,uIY GU~ŁDOWE_ 

Giełda WarnawlkL 
~,daooako';ce .. ,iold, . 

z •• M.1o krótko! ....... 
Ol &..l in ... 100 mr.. . . • 
ni Lood!D .. 1 l.. • . . 
na Por, " • 100 f.. •. 
oa Wledeu. " 100 I . . • • 

Za ,.,Iltr ,aństtr. I 
Li.tJ li ... id.. Kr. 1'01. d.... . 
Umlu pot.. wachoc1uia U· •• 

H , I. pot ...... Inoat.. r. 1 
LUt, ... t. &ie... Seryi I 

• " .. V 
Lu t)' aut. m. h a ~ L M. 1 

,t ,.. ~ V 
Lil tJ ,,"l ... l.odci Ji 1 

• 

7 
• 
• 

• 

ZdAIa 

I~ 
15.-
47.76 
56 

90.16 .-
II 

1<0 76 
10 
-

- .-

• 

69.00 
1l.96 
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USTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel Pol"'l. XNltor • Wanawy, Go-

Uitalri • X.U.... lf_jmu. Kali_ . Po ' Ira • 
WiCkomino, Go.majlow .. Ka D . 

Holel VIctori •• Ga,.. ...r.. W . ...... y. 
.K.rocre.":i s Waru.a."I. lI'ab Jmir WI" S Wat'. 
IUWJ, Sokonki I SaeDOWCL 

U ote! _ •• le "el. Tediach • Si . 
• &rlioa, Diu"rd z No ... go>-~ Leiu • .1110. 
.ka, Paa D' WII"J&AWI. 

ar.ad Bow!. ł'ia T c Praci. D,...... .. 
z MOIt.J. Ba.ł.anoe",. z lIoelt_l. M .. łoW' & o
Ik" , . JeUa. k. Wiodnl-, Bocllbott& a Wunawr. 
Zaebort c Biallatoh 

RDZKUD JAZDY POCI4GOW 
od dni& l (13) li.topada r. b. 
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(-) Bójka. W niedziele około godzioy 
3 po połudoiu na ulicy Widzew.kiej w bli
skości domu p. Langnera wszezllla si~ za
iarta bójka, w kt6rej przyjmowały udział 
trzy indywidua mesl<ie i jedno ie6skiej je
dnego z bij"clch aie poraniono aż do krwi 
i dopiero strażnik połotyl koniec calej 
aferze, sabieraj,c wszy"kich do kozy. 

Pary t, 26 maja. (Ag. p.). Senat uchwa- : • r • I 
S 

-.-- .-

11716 .. -
60 

Iił na posiedzeniu wazorajszem artykuł 40 Giełda 

KRONIKA 
ustawy wojskowej, kt6ry oznacza cz s ału. Banknoty .... ,jam &&lU. • • 

l .. Ol .,. .1100\. • 
iby warmii narodowej na at 25. Cia. \.v~k:il. Ba \ ....... 0 kro . . 

KRAJOWA I ZAGRANICZNA. ten dzieli sie na oastepnj"ce okresy: 3 lat ., Petera ..... : . 
warmii czy onej, 6'/ . w rezerwie armii czyn- : lAIIlfD u 

. - .M/nlttery ... o'wialy poatanowilo zmie. nej, 61d warmii ttlytaryalnej, a 9'/ . w re... dl 
11IĆ maco zar~dzone. zeszłor~znemi okóloi- zerwie tej oatatniej. Dl l\'Ó' nlo U. 
kanu. warunkI pozYJIDowanlA uczni6w do loDClya ~7 maja. .&zł(! tukJ' u odm6-
Śred?lch zakladów naukowych. Ostatni o- " ' . • • • y .. 
kólnlk kuratora odeskiego okresu nauko. WIł ostatecznIe ~rzYJCC1a .adz18łu A bglil 
wego zaleca dyrektorom giwnuy6w aby w przyszłorocznej wy wIe pow .. echoej 
przy przyjmowaniu uczni6w nie i\dali ani w p ryt u. 
od r~zi~6w, ani od wychowa6c6w wiado· Slralllluri lI6 maj ... (Ag półn W W 
mOŚCI O Ich mieszkaniu. o ilości %ajlDowa.~ ' _ . • g. 
nych I!0koj~w, iJ06ci alug, o liczbie &amie. tek ro.por~dzeDl ~o do panport6w, wi lu 
n~8IeJ. s nImi rodliny, l wymienieniem icb francu~w prz~bywaJ'.cych w Alneyi i Lo · .. 
Im~. I ~znac_l.m wieku, rodzaja &ateo- taryagll ~II ma".ło opu&cić rro. 
dnIenIa I 'rodkOw, jakiemi rOlporqdJ&j, wlocye. 

• • - . 
• • 
• • 

• 

• 
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DzrENNIK WDZKl Nr. 117 

o Ł o s -z E N I A. 
W jednej zwi~kazych 
IIICh mon loalet6 

---------
OB'I>lIBJrEHIE 

k k o CYAeGBLlIl lIpKCTaBlo 

pra ty ancl leuro Ollpyc::.~r~;;i: 
w wieku wyżej lat 15·tu, H6 B'Io r op. .ITO){8H 
mo" aill nauczyć korzyatne,o )l.old!. 1437, o6-J.IlBJlBen., 
cbu. Wiadomość w redakcyl. IJoHB cero 1888 rQAa OTo XI 12387 uw . .. ... 

_--:::-__ ~-:-~_684=:..-...:.3--=1I=--lqaC. ppa BTo r op . .ITO){SK BTo AOld 

D Llokloernlok Buoua Ill'l-apBa n OATo N. ]437 r npo){aBaT.CB 
• npBBa)l~eaalI\e6 

WYJ' echal za granicę PBeneD;EOlIY, 
• ~OmlAH, lIOpoB~, TeJleRrl 

6811-11-11 nm. --,II. ł'n, H oqila6HBoe 120 "' 

Dr. na Łapin ppeTeBllił 

apecyalisłlcB w chorobach 
i akuneryi. Piotrkowska Nr. 
dom Tenenbauma. 

ODKO. K oq1IBxy n~~~~~~~:~;~l l 
KOBaO pl 

-'Iv ){eGaaro llpHeTaaa H BTo 

Stosowane przezemnie od 
nastu lat 8nosob,. 
mle8zkań I 

Ha Jd.crlI oRolł. 
• 

Maa 11 AlU! 1888 r. 
Cy){e6aLlIl llpHCTaBTo, Cym:aia 

.. rzyba drzewnego. 
ły tyle uznania, że zmuszonl 
łelU działAlność swoj, .szerzyćl 

__ NOWA WODA' 
dr. chemii Baudl,. w Par, iu. 

"'D preparat •• tnym1lje "rpa
·ooó, .. , pob.d .. por .. , i 

przez prz,branie odpowiednich 
.echnicznych, które odŁlłd saczyna-

j, funkcyonować pod firm,: 

n ron 
. " 

" Bodownlczy ł. Ciszewski A: Ca 

po pOi maro.auiu. 
.... kop. 50 • \' ..... JI1<4 50 
Skład gł6w., i jedJDJ w 

• KUŁAKOWSKUWO 
Iwr· .. :J,",1< Nr. s. 

Droga Żel. 
oświadczenia 
o .. ",hle.ill dop 

sa XI 6169 
8 maj. r . b. t.o"ar & 

l.odt.i - Z .... d drogi 
>rJ ,,,no Łód,ki.j papaje do 

parn ioDioDJ d.plika' )fi 

b.rwe, i 
od wO .... Jch 

wn.elld o Imanlccki na 
po OIpie, aZJoi twars o 

tupelnio piąi, plamki i 
. 'DikaJ, kroo teczki i 

OOla j ulawa tei: i U Da 

PUT ci,głem ułlc:ia cera D..' 
po_taje f iOko, i cse rltwłt naweł 

oót.. .tar~,. CeD' a.kOllll n. I 

d .. taó tylko w "1r~~~~~ W. Kul.kowaklego, . 
S " l.odzi. b-.U 

w Warszawie Hotel Aapelskl. 
Br08znra ,,0 wilgoci I ~rZ'fble 
wlya" oa i,danie wysyla .i~ 

płatni!, i fraoco. 

Paryska Wystawa Powszechna 
!lir A!;BlUOW 11& Ceu.ratwo 

Królestwo poszukuje li~. Z zezwolenia r"du i na zasadzie zatwierdzenia przez 
-------------Istrac wlstawy w Paryżu, załoźone zostało biuro, maj,ce na celu 

1§§9 ro'ku. 

Zawiadomienie! 
Doszło do mej wiadomości, że niektóre, nielic.ae wprawd zie 

dystryba"Cye tabaczn8 w Łodzi , W widokach osob18-
tych. ni~otnie sprzeda i lł lub staraj Ił si~ ,as~pi~ P?drzędne
rui wyrobamI nowo wypU8zCzOJle a licznie lUŻ "da-

• ne papierosI 

NAJ~KBZEJ FABRYKI TABACZNEJ 

• 

" 

T owarzystwa Akcyjnego 

• 
• 

o anOWł -
w PETEHSB1JBG1J. 

pod nazwIł: 

• 
Właz ecz a" 

-

w cenie: 10 sztuk 6 kopiejek, :) sztuk 3 kopiejki. 

Również ma to miejsce z papierosami 

ka 

T owarzy~twa "LAFERME" , 
W wgilzach nieklejonych, 

wypu8zczonemi na ceDl: kop. 60. kop. 70. rs. l i rs. 1.20 
za 100 sztuk. 

Mam honor przeto zawiadomić, ~a papierosy powyższe Sił 
do nabycia w moim SKŁ~DZ.lE 'W ŁO~ZI. 
(Nowy Rynell. ,Nr. 6), a takie w bardzo wielu dystrybucyac", za
opatruj,cych sig u mnie 

J. BO/jENBLV11I, 
w Warszaw,le l Łodzi. 

670-6-3 Zaginll.llaszport oddziału raskiego wystawy powszechnej w Paryżu, odbyć 
'f w 1889 roku; rozpocz,wszy w dnia 5 (17) kwietnia SWI' I 

wydaoy s gminy rudzew, 10ŚĆ, biuro ma honor zaprosić wlZystkich przemysłowców kra. 
Kolskieso, na jwiO Józefa życz~cycb .sobie brać ndział s~ojemi wytworami n~ tejże wy-
akieio. ZnalazCA raczy zaWIadomić o tern rzeczone biuro, przy oznaczenIu rodzają a ura De pan port do magl.tratu. wIstawowych i przestrzeni w metrach kwadratowycb,I--__ 

Z . ąl t w pomieszczeniach wystawy zaj,ć pragn" poczem, biuro zalw'l( agIU paszpor ż,daj,cym objdnienia, ukazania i .. arunki. 
• ,dany z gllllnl Mikołajew a z&.8Mzle art. 12 przepisów paryskiej wy-
wiatu brzezifl.akiego, oa imi~ luga- stawy. biuro jest jedy:oYID przedstawicielem sek-

czerpania nadeszły do głównego składu . wód 
przy aptece • 

M. SPOKORNY. sta Gajewskiego. ZnalazCA raczy rD8k1ej. bez pośrednictwa którego 
iO dożlć w magistracie łódzkim na wystawie dopOllzClzane oie będ •. 
__________ 68...:.c9~-_1_ Biuro mieści siO w Petersburga, na Bolszoj Koaiusaeonoj ulicy 

676-0-4 

NAJWYŻEJ ZATWIERDZONE 
Z b

· t 1- Nr. 6 (Fi6skiej Cerkwi). 
gu lony zos a~ O śc' b' db .. d' . d d . , I ).01 • _I. I. It zlnno I lura o ywallł Sl~ co Zlennle o go z. 12-e l w po-paszJlor ~Jązec~a .Leg y. do 4,.ej po poładniu. 

ToWa.r;Y$two Wzajemnego Ubezpieczenia na Życie 
W-YORK" macyJoa, Radca TajnI E. A.ndreew 

Da imi~ Julii Hinzel z Sieradza. St.-Petersburski l·ej gildyi kupiec. 
Łaskawy znalazca raczy oddać ta- K. "WarIrDoln • 
kawe do Redakcli Dziennika Radca Handlowy J. Poznański. 

690-1-1 • ~10-

GIEŁDA. ,,, NRJjŻ1ł.. \v1!U{!ł.. d. a6 
• 

Well.l .. 
ZA DJI- W CiUR giełcIr 

I~ -;--=0=:-- kollto I=~~=l~~!f!~ 
Dopełuiona ..... 1l_kaJo 

bftrlin •.. (- - ) cli. 10<. Dlr. - - -- ---- _. 
kro \er. j cI . "". 
GL \er. »d. 100 ...... 

n • • •• \!!!I/I; 
ien. liteM. _luta k. 

a 
I 
S 
S 
S 

69.11> - 68. ł'l'/. 96 69 69 02'1, 

" " .. ,. t.ondJ1l • • • • • • 
• • • • • • .. rary' ....• . 

wl~d.ń : : . : : . 
. . . ('18'1,) 

• • • • • 

kro \er. ł d. 100 ""'. 
dl. \er. 8... I L. 
kro \er. 8 Dl , I L. 
dl. ter. 10 d. 100 )·r. 
kro \er 10 d. 100 Fr. 
dl ter. 8 a. 100 ftor. 
kro \er. 8 d. 100 a r. 
lU. \er. • a. fIlO ro. 

rapier,. ........ 't Do=ne 

LIoIJ Lik .. Kr. !'ol.. - .• - 16 

-. - --.- --.- -
I~.- --.-
47.76 --.- • 

96.20 -.-
"k<,,.,,. 

rla 100 n .) 

Ak.JoD.~. War.·IV.IOOr. 

liS 76 

47 110 .6 

91 .6 lO 

(sa 100 n.). !!z':rł;-l---:::lf, 
1 -- 76 .. 'o ,. ,I 

l\oa Poł. W •• l ' • . 100 6 99 76' 
- .-'-1 " " W.·S,cl .. 600r. , 

6 
.. lO ~ II.. 100 6 9860 9'9-' 
.. t' l!UI 6 K... n.s'. . • 

ł 

li "-"" 8 ",111 ... PaD. 6 
" .. ł\ .U.,: 
~ • Ił 'J! 
"" ' .. "IV.. • 

ReR" kolejowa • I 
" 4 l'oi. ,...... • t 

• " J._ " LlnJ _'- L.101IO, II. 6 

: :: «. •. '. : .. .." .. .. 
" 
lO 

• 
" 

,.. ., ,. 
" .. 1Iar. W łI&. 
" • tt " " ,. łt'" 
to .. 800<. IV 

" , .. '" 
• .... ,. ... at. 
, " .. 1iorJ1I V Ali. 

• . " -l' ...t. V l:s ISe&, • " ..... . :.J 
• • • ... II 

,. .» 11 Ul 
,. •• tt ty • .. 

lO " V 

• /Ił ~" 

- .-

-.-

-.-1 

-.-- • 
- .-1 

- .-
- ·-1 

- ,- -. -.-- .-
.. ' ,-
-.-

8SJl6 

-'-1 -'. -
100 76 -,- - .-
-,- - .-- .-- .- - .-
911.70 - . -.--.----.-
8910 - . -

uKi·j --_.- 1 
11876 ' -. 
118 - .1 87. 6/ -. 
91 f6 - .• _! 
-. - j -.--.-- ,- -. -.--. --.- - .- 1'--

".. ., lOOr. 
u Tereap. 100 r. 
" tt F'abr •• l.ódlkiej 6 
.. " Nadwulańtk. 6 
,ł ' Haukm Ua!ldlo"ego ) 

w Wans~"ria2l5Or. 
" War. Ban. Dr'. 1150 r. 

J1an. H ... l.otbi 260 r. 
• Wu.l'o ... Ub.OUOJlDi. 

• "'pl. n. 12' 260r. 
Jf War:.ro.,.F.Gukru 600 
.. O.kr. Dobr-.I. 600 r. 
" tr Józ.etó., ~53 r. 
• "C.eHE ~60r. 
" " Berrn.D~wl50 r. 
'III " LIukowio.26() r. 
" u Leo.a" 260 r J 

.. tł Cs.Jłłooioe ~ t. 
" " KOD.ltaoora ~JO 
li 1'. W. 1'. Slall looo r. 
" Tow. LhpoP, &a i 

Loe ... not<lill 1000 r. 
_ T ..... Z.I<l. M8lal. B. 

U .. tk . .. War.looo r. 
• Tow. Zald.GórniOlloh 

BWoaho .. iokiohlOOr. 
" Tow. War. Fab. .lboh. 

Nars. Bal iOd!. ICIOr. 
.. W . .... T. Kop. wOgIJJ i I 
Z.kf.UQtzIi..,.oh~. 

.. Tow. tak' Pra. Ba... J 
1'k. W Z ... lo"". 260 •• 

'IJ.. To. r.. i z,..:f.n I 100 r. 
"~b. , Ilewud. 

Pat 600 
o L !ócI.". 

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

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

-'·-1 -.--.- -.-
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- .-

-·-1 -.-
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W~ bpan • palr. 1"10 , Li<L lawia. 
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- .- -.--ł ...... W ..... J i IJ 7~ . ' •• 11 .... 

=~~-:::: ~~~~3~-~.-~; ~~-~_. sao 

18'-1 
176.6 
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Z~':'O ONE w 1883 roku. 
Warunki ubezpieczenia i kontroli zostały zatwierdzone przez 

Ministra Spraw Wewn~trznych 21 pddziernikB 1887 raku. 
Kapitał gwarancyjny, najzupelniej zrealiToowB,ny, "ynosił , w dniu 

stycznia 1887 r. 161,1f10,22ł robII. Towarzystwo dożyło do Banku 
:SOO,OOO rubli tytułenl kaucyi, (w .list&ch pożyczki w8wu~trz

nej z roku 1837 wartości uominalaej GOO,ODł> rabIi). 
O<obny prawem przepisauy fundusz rezerwowy składa sie do Baa

IILU Państwa, jako glfaraucya Ubezpieczeil w Cesarstwie i Królestwie 

towarzystwa i uuormowanie fund\l~zU j'6zerwowego 
kontroli &lłdu Rosyjskiego. 

objaśnień udziela Biuro Towa.rzystwa w Warszawie, Plae 
Nr. :S. 

oa Rossyę Polod. i Zachod., oraz na llrólwwe Polskie 
Lo We,..,.er. 

na Królestwo Pols kie 

Badldewk~. 

11IAGAZI'"lW .OB 
Marceli KuIakowskiej 

100-0-10 

w dniu 8 kwietnia r. b. zosta1 otwarty przy ulicy Konstaatlnowskiej 
w domu Kamiftskiego Nr. 325, I pi~tro • 

Poleca Szanownym Damom jako specyalność: 

kapelusze i negliże damskie. 
kilka lat, jako pierwsza modystka., maguynie W-ej !fatalii 

:ajzDer ., Warszawie, 8 słynnego z glIstu i elegancyi, co niejednej z 
am tutejszych dobrze wiadomem jest, wi~c tuszę sobie, że bOd~ w 

możności najwybredJliejsze gUita zadowolnić. 
.... Na sezon letDI przygotowafaa wielki wJbór 

wyell, rJżowyełl jak I koroukowyc" w 

WIELKI 

: Sfoako· 
(asonae". 

najwspanialszych TRU METALOWYCH, 
d~bowych i w o~óle drewnianych, od najwykwjntniejszych aż do 
najskroIDniejszycb. oraz wspaniały karawan. kataCalk 
i wszelkie akcesorya pogrzebowe, po cenach nader umiarkowa-

nIch w skIadlie mebli 

111. W,,f "LICli -'-EJ 
ulica Dzika 

!lir Tuże 

mi~d21 pasatem Mejera i NOWlm Kościołem, 
dom p. Dobrzyńskiego. 

111\1, zaaówlenla- aa vqnule e.alko,,1tytk 
1399-0-38 

18 .ł. r. 

1-
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