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maryna"", " 
ró" • ., littrn,r IIu6lHJ/ł·1I UJujdz;t lU /JJtorek. nów obywatoli i obywatelek podpadaj, pod tym wzgJ~dzic przepisy. Dyrekcya ta ata- całego jak i produkcJI prl! J' ------------------- dzialanie nowego praw", któro wszakże nie ' no wić lila .uf!qd publiczoy,· prz," olej b~· sław ej odbić liII mQJi nkodli"ie, tu o Lat· rozci"ga si~ oa urtOduików Pa1istwowyCh.! dzie lonkc1000wał komilet, skłftdajllCY .. iO ni w taUe puokt, "y,t."ioa, tak ~ Ubezpioozanie obowiązkowe. Ubezpieczony otrzymuje 120 marek roo1Oio w rówo~j liczbie z pracodawców i roboto i- jako ugume t prACi"ko iOle. ocyi pa6-penayl, poC2ynajllo od 70 roku życi., lub ' k6w (po jedoym na lOO,OOO llIieozka6c6w otwa w ,(ero Itol1lnkó. pr&OOwDi 6w do -<.<n- tei wynagrodzenie roczne w wysokości 250 I danego ok rogu). Ci pracodawcy i robotoicy pracodawcó., nie ..,.tn,moje k,.,.tyki. m rek Da wypadek niezdolności do pracy wybierani ~~Iq przez członków syndykatów, temi wszaltZe i iDDemi r6wnie! .ad .. i l Nielbyt dawno przytaczaliśmy w .Dzien. wskuttik oieszcz~śliwego wypadku (ktMego korporacyj, kas pomocy .zajemnej i przez brakami nowej inltytucyj obezpieezeu~ow.J nikun~ główne zasady rt"dowego projektu ata! si~ ofiar" po za obrobem warszlAtu w .. yalkie ione stowarzyszenia podobnej na· w Niemcz~h nie ~ZleJlly aJ, Lui.J u, niemieckiego obezpieczenia robotników na lub miejsca "racy), "skutek choroby lub tury. Wybierani b~d" ws:&aUe w częAci at 11 wiali bliżej, nowe bowiem .,padek ItaroŚQi i niezdoloości do pracy. z ionych powo,lów. robotoicy, or8z pracodawcy nie naleŻ\cy do , menty potneboJ" cuan do .Jllaullia Po wielu d,skusyach publiczn,ch i pole. Dla korzystania z prllwa do peosyi oa takich stowarzfazeń. I' pruty08 i,ciowej, o ile na miłe' w praaie, parlamencie i wśród iole. slaro~ć, ubezpieczony musi wnosi6 skladki Po za· obr~be", tego komitetu mote po- i udoskonalenia mog" rachować na reaowallych w tej kwestyi, po zebraDiu ró· w ci"go lat trtydzie.tu, prllwo zaś do "y- wstać rada nŚdzorcz8, akladaj"ca ai~ równiei złość i osprawiedliwić •• oj. r 11 yla. tobrodnych o nim opinij, projekt poddAny nagrodzenia na wypadek niezdoloości do w połowie z pracodu'có., 11 "drugiej Zadaniem zał nuzem b,lo t,IlIo jined. zDatal roztn"śni~io w radzie zwi'lzko..aj, pracy uabywa jut po opływie lat pi~ciu od z robotników. Radzie nadano prawo ż"da· ata .. ić obecny atan apra .. y, t11e po za p. złofollej,' jak wiadomo, z przedsta .. icieli ró· cbwili przystqpienia do kasy asekuracyjnej. oia, aby komi'-et .i~ zebrał. Atryboc,e ko. niCI} Niemiec budz"eej Zlunlereeowaoia. foych pauat" niemieckicb, a ś"ieto .Reicbs. Warunki to lagodzIł różne ulgi, jak np. miteln stano"i,,: rewizya racbonków, mody· anz.ig~r· dzieDnil< Ul'2lldo"" opubliko"ał d01ć oplaL'ać ek/adki przez 47 tygodoi, aby fikacye slAtuta kasy, .ybór arbilró", re· ostateczuy" projekt doodoośDego prawa, któ · czas teo zaliczony został za rok cały, do· dllkoya regulalOinów, orzcc.zeoia co do rea· Przemy I, Uanuel i Komunika l'e. r, obejmuje-l44 artykuły. zwolonem jest t"kte dopelnić owe 47 tygo· s.koracyi i t. p. Crłuko"ie komitetu i ra. Gló.n1\11 puoktem wyjścia we .spomnia. doi, w razie pnerwy wSlutek cboroby dy odpowiaaajq CJwilnie za slraty wyoikłe Handel. n,,,1 proJekci., jak rÓcwnież, jak i w innych i t. p. powaioycb przyczyD, przez pófniejo wskutek ich niedbalstwa albo WiDy. Rz"dy - Z w Niiszylll No iataiejllOych jut • Nie01cs~h rodnjach u· sze wpłaty składek zaleglycb. Skladk~ I1se minDujl} przy kaidym komitecie i radzie dooosi północna.· Skór .. nn ... · bftpieeze60 robotniczych, jest oIJowiqz/co/JJOŚó. kuracyjnIl wnoszq w równycb częścincu: komisarza, jako prze(!.tawicida inleresów wDych IlIniej oii .. roh a-Inne lUlIady lIOwll8ó rodzllju ube:tpieczauill I ubezpieC2ony, pracodawca jego i pa(lstwo. dobra ogóloego. szłym. Zakład, wiawa rseda •• /, ul~IJ·/y p.wn'"1 modyfikacyom, opartym Da Wplaty !rno"" sili tygodniowo. Komitety będ, mialy tskio prawo staso· ry końskie w1prawDe po 16 - 18 r. u wallazalwlrjcb praktyki, jllkich dost&r.:zyły ' Najwiękm, trudoość przedstawia zmiana wania środków ochron01ch i zapobiegaw. pnd. Sk6rki eJ oce .pnedawaoe. po. jut fdDkOyonuj~ce ""dowe kaly obeżpie' l przez ubezp'ieczonp.go miej.oa pracy,nzw/asz- cZfab, OlRj"Cych 01\ c~lu zdrowotooAćwśr6d , cZłtku jarmarko po 19'/. r, k &luj ru oze6 l1Il wl'padk6\IF, orllz Da wlaŚQiwo~jach eza przeniesienie sili do okr~gu inuej kasy robotników. Komitety mOgił nakładać za 2l r. Pól k6.rki wagi 17 - 18 P d6. • bytu" przyułych Ilc~eetoików kaa asekuracyj. I asekuracyjnej. RozstrLygoi~to to w ten przekroczenia przeciwko odnośnym prupi. tyli,ett .. tnk OIi.gaj" 22 - 26 r. • lI,ch. Modyfikacye te jed.ak oie zacbod", . sposób, że każdy okr~g bOdzie posiadaJ aom s30itarnym, kary pieni~n6 na praco. Za obu,aki czerw IM pl ... 6 - 1, zbyt za daleko. Naj .. ażniej .. , jest przyjota ,' spceyaIOe marki. Pracodawcy !J~d" .i~ mo- d ..... oó at do 300 .""rek marimo,., a D 1& skó,.,. jucMo.e l po4eaz.iaalu rwo tS -• nowym projekcie do pr.wa zaaada tary ta· gli poaIugi.a6 t,lko markallli swego okrQ' robotników od 6-ciu marek. Przepia, ta 17. Sk6r, loro kua kie 11 ki .... rr.loo .... t. j., le administracya nowycb u. , Su, a tygodoiowe wpłaty odbywać 8i~ ma· jodnak ... iooy być zatwierdzooe prz~ wla· pn:edaoa, sieJO" po rwo 18. Towar Ol • bezpieC2efl nie b~dzie sili znajdować w r~ku j" przez sprzedaż marek, które dołliczane dze. banki i gorionki j.zezo nie .",:ed.of. kOQlOraayj i itowU'lljl .. ń pro{MyonalDYch, będ, do ksi"feczki robalnika na rachunek Pomijamy IlIOÓ.tWO ionych ponktów re· Kazallskio .kóry koński.. ro... 'waJ' ałuiłe:roh do asekurowaoia robotników od ' każdego pracodawcy osoboo. OperaoY\l tak gulaminu i ar\ykulów pm • ., 8zczogólowo ra. 4.80 ZA gatnnki średoie i r. Ii u nieHCztili.,ch wypadków\ lecz I;Il)dzie terg- Iskomplikowao, b~d" wykonywali specyaloi okreAlaj,cycli jego działaoie. lonki wyi ze za u uk~ uńt b' • torga/nll, inaczej, oie b~dtie specyalnych ł nrz~dnicy państwowi. Ksi"teczki te b~d, Na czele kas asekuracyjnych teryto,.,.al. dobrym g lunku kontuje • aura 6.50, kall uekoracJjnyeh dla krawców, mularz" I slutyły za dowód, stwierd.ajllcy prawa u· nycb stanie centralny cesareki urZ4d obez· CZ/U"D D, cz rwo n 4.50. tkacz, i t. p •• lecz katde państ.o, prowin. ; bezpieczonego do pensyi, lub wynagrodze. pieczeń, jako instytocya kontrolnjp, roz· - D.lpa. meal "lO.., f'Z1 cla, o~ i t. p., posiadać bl)dzie własn, nia, oraz bOd, ułatwiały obliczeoie czasu, strzygaj~ca oablec.nie wyo ikle k.J!St,e i IteryuIB karb w,dat • tych d.,.dI po-kaall ILftlęaricyjn4, obejmoj,CIł wazelki" nBj. , lIadaj"cego to prawo. podtrzymuj,ca zasadmcą jedność ob %.lir ej lecen~, dotfCL\~ &1, fa -rozmailne ga/~ie przem,ał. ~i rękodziel. Rzqdy pa6stw niemieckich tworz, okr~gi I a Itnioistracyi kas obezpieneó. wiado oici o prod kcyi oidwa bes odrótniania proCesyj wiocej od asekuracyjne, państwa wi~k8Ze będ'l icb Jednym z najwi~kaaej ulegaj,. SO r,ukaeh i p"eda .iam te l ~::~ malej niebeapieczD'ch. i Izkodliw,ch I miały po kilka, mniejsze pol"cz" siO dla c1cb lIrytyce zbyt niw norma pensyj dwa raz, • ciW- 1\l1 '" 0.,. zdro.llILpracnwnik6w, utworzenia jednego okr~gu. Każdy okr~g I i nie pozwalaj za pokoić zajł4' maj W1Z1K1 rototoiey (obojga pici) wszel· posiada s od dzieło, IuIs~, b~d,CIl iosty. , w mierze pntrzeh, chotby naj. Odpo .. iedzi kich kategoryj, .rów.iei i ofic1aliści, korni. tucy'l maj'łClł cbarakter osoby zabezpiccxony"h. Drugim .inn, być agl!Dci i to których Na kasy stać bodzie ; słabym 'lgrom ko Łó., j . c:e: kto ujmoje . z s1efa, radoów i kie nt.ontłDl ku 

Z TYGODNIA. 
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I 
gOle. s. me· b~d, m w yrazem go Clola, - sili w m_ilej go .. kon .. ulsyacbl W obwili gdy lo p~ aoyi, bo pomil)dzy lIonieczao6ci" nIliec:ha.1 8ZIl, Ameryka rozmawia z Europ, fODogra· Dia natchnwoJch wymyłlań, a .brakiem oa· fem Edisona... Ale Ameryka ałynie od. tcbniAlOift do dytyrambów p walo,ciI. 00 dawna wynala1.kami, - jeleli zaś modliłem W .robić? z kimie ja pneczać 8i~ 8i~ o natchoienie oa pocz'ltko dzisiejszej Co rok o tym cz 'e na ~czała kroniki mojej, to w celu oddania holdo oknyjka do malu iej poliUlIki I.b słowla 6azczytoie... w tyą gUŚQie, a teru nic i uieJ Oto Muzo, zdr jcz1nil wróć ch06 na dlwil~ PronO ta sobie zanotować, ie w dzie· cie p 6stwo skuL!.: i mokrej po,.,. rolut,-i daj mi !l&~ieDi(!, abym godoie wyśpi .. .Izioie grubych .. ynalazkó. słowia6 zczyzoa wodll zalata w-zelkie u.newi,,1 Dopra y. wa6 D\Ółł hlllłDliw paro na cze6ć obieg. biena na klell Najprzód tedy niejaki Li· gotówbYIlJ pr .. ypaaać akay4Ja pana LllcJ6. I,ch d,aj.,; Do kOI~ z politJ~1 do koua woczko, prosty sobie chlopek ze rogrtld. skiego i umkn,ć n jak, gwiudo. gdyby z lJieM,,1 gór" olbnJmie przedsi.;bient.a ka w clerniuowskiej guberni w10alazł - jaka dobra duua raa,t. mi tonnyazy6 i zdul1.i.wlli"QIl. .yDaJuki! IIedmnaści8 milionÓ. gotówk, i par~ kwart w tej podróty~. Ner.y 1lllIja cierpi la U~e to .ilłocaoie . moloch tan ItraazJiw, urylantów w ziemi; wynallUek teu, btl4c llJ~ki głodow., nie IlII\jIl en zJćI • o ni,woZ90yC1 puaclae.b--pr •• europej.ka: odrazu środkiem i celem ostateozn11O, mn I a dobitkO - niepowodz oie, o które. l. i polit,k~ uprawia ~ sposób bumor,atyczny. 1 przn t08&mo pawn, wyz810ŚĆ nad innemi. zaraz opo .. ielll. .6j Mowll (rank!vcq. podj~la niby kwi.tek Dalej, pan Gamaleja wYDalazł Ińetad~ Było to 'pued kilka dniami. W .. oon, i wIotyla do bukieŁo piOkDych fra· 1 szczepienia chole,.,., najzaci~tszego wrog rozdrażnieoia, w j kim I jllował,_ ZOłÓ", • aby.sy drwinami .tneliste ar.kły I ludzkoici, - ale w zy tko to niczem je t powodów w,uj wyłuuClłoDreb, .wan.lIltVcsEogO "eoecal ..... yci\lBCy do "'f' w porównamu, zaslun pana Locy6 ki~g , olicy, zd"ŹIlj ceg na ,wk., borców traach ~artam8D~w, b •• i 810

1 
który wyulllazł nowy przyrzlld do lalAnia j cieJa. Da rozOlaw, oie c jeueae poł.~ .. e 1110potami jednego ze pu pcwietrzu... biooym, utylem ~&loDlatJCZn go .,bM ,- '1 "lpa.ymiecloOnl0h. środko.o· elllop6jlkicla" '1'0 nan w,raluekl I Uliałalno ater i poęieun, .. arurulll pan. Figaro·Cn.pi... S1y8zO o projekcie przeprowadzeni no· śpi .. dod.ć, że • .. w r Bawi .i~. bo c6ł M.J>az&gO ma dp cz,nie- wego kanalu, kl'ry m w kozi róg zape- kuc traw lem D gor lach nia? Bilmark 18y611 duto, ale milcz" - dalć w"y lkio dotychczASo.e w tej mi "a: nych w oknio I'a, pol 'S(,A, ... choda"et.,., n. firlll.mollcio dyploma - roboty i projekty, - o z miar1.0 bu wy wy» . 8m n uiaJy, caf t,C&,110' polił,ca.y. now. piazdy.j dno· oowego lIIoatu, który m" dopełnić tu.ina nedł jol obi.. eo 'ort.eI, dD.iówki, lIie. o8.·, .• i, wAłtka . europe~. cudów. t~go 4wi ta.:. Lecz ni te. d ... • G.lkie'lI praktyko ., .. L Ikl8l0 od ognl&, aOI lei wod, Dlltomu lIle przed IlIbleratwo, Bnl nowe komuolk cye mOle t1 U uł_ Umtet. Dato rpcho • taj grze o h.zar· wodoe, t.1 Ine i eleklrJClno!, .oi w,t d o lIRoich lm 16w d ID l do III' Ul pokroju, du.io pokuszeń i ."drd· • xico tor" I "gud.roDitem·, nie w t . 1 lIoi. ( 'pi nm d nidi, .1, ~so oo&, IDW ochoto knyltDll6 nie zachwycić onnle do teg lapo', co \ ch"llt "va.banquel" jako' nie .. id.ć... tan nowy, c.yato swoj ki .yna I II pn,· Za to wemll pn.". typlłni., aby I fa. fZ4du do bnJama w obłokachL l, numowin ptlit,rJIoJlcla oie 'limaczy pokój,.. jakim obra i, D. brze, j.kieguj po.Jełu <hi.nne spraw" .kolne, .tahlt, · oo.ego ~\ejQoilł .... karbca P"Y· tra.".jo.e, kan Imcyjno i L d., rod, nie .,darto~. Jot b,l we mme i'ldzo .) ID! laoi d bln l o~ talelooYb 

nIetada IIcl8)lienil\ .liciBk. d.ialaaom l(1óloc:zn1\11· ByleIII I -1I1n1, "lt81O Or arowien, - 1 par) ki ko· zadowolon,l TJmCl m, l' talOl ly. te 
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wy.olo.ych, do jakich miast lub portów duje • niem jakll' wade, proponuje .iOC I ten fakt, ii za po§redoichrem jedn.go ze "1m rloko weUl.w}", ponowalo d-u a'pooobie
sboże jen .y.ylane, Z jakich komunikacyj ceno n&lnaczon, prze~ 8.ego mocoda .. co. snajomycb nam kupcó .. przybylo .. ciqgu oi.b.rd .. moeno, tnl, Ioadra.kie oIarouao wW· 
k ta h dl b '" . t " Ob I' d" . I. k k 000 N f b ki_i parly.mi po 1'.0, BOW.t po lI9.90. 1_ pój. orzy' i ~Iy .. an u zozowym IS nIeJ" y .. ate Ole 1-ga za 810 oa OJIl - kupioc ro.u orone za 150, fi. o .. a ry· oi.j . id, P"I'''II,I, 'it berlio,ki. kan, rabia, 
~zpoirednle stosunki S zagranic'li jak za odjetdta. Po kilka dniach zglaStĄ sie dru· ka wyrabiać bedzie koronki .. ..ytnych wnnógl oiO popyt o. wobl ...... oi...,.. k"", o • 
• Ier.ne ., traozakcye, szczególy o dosta· gi agent i lnów ja.ko kopiec ogl,da 7 boże, galllok ch. m.d,o pOOoió.1 oio ,lo 100.2& (o.b,wo,), o. Po· 
~a~h nat!c~miaato .. ych i termino"ych i .. I znaj,lnje " niem teżsame .. ady co poprze- I _ W cz .. artek odbJlo .iO poi.i~ceoie ryi d.o 59.60 . a n. Uerlio do (9 !lO. ł'óI , mperraIJ 
Jaklcb. mlDII.cach zwykle owe terminy przy. dni i ofiaruJ'e cenR uiis'~, aniieli d" .. al dysLylnrni zakupioneJ' przed kilka Uliesi •. na~ywan. po 8.01, o .. lopni. po H.II7, • ta kapouy 

.. 'II.... I .. celDe D_by .... no pon,ttowo po 160'1, -'lu q,Ja.oo 
I'»dSJ'i "yd ... anio zalicLek na ,boże, kto Ilierwny kupiee. Tranzakcya ,n6 .. uie przy· I caQli i urz,dzooej oa 00"0 przez .. nrsznw· '" kODcn 161'/.-'1. Slooo", ... , oloboon ~~o a.po. 
Je udziela, na jakic'" .. arunkachi 9pożycie cbodzi do .kutku. Zja .. ia siO trzeci, czwar· skie towanyst .. o oczy9Zculli i .sprzedały oollioui ••• Iorga ""pierów w .. ~cioW'y SkQ~ 
.boża na miejacu, gdzie naby .. a kupo .. ane, ty kUI,iec; ceny ofiaruj" coraz lIiższe. Wy. spirytusu. F .. Lrykacya, pod '/liaoem .Re. ki.m poduo .. eoia pioaivd,y dr.oto:ooj6 '.Jtkow. 
doatawy dla intendentury, kto siR tem zaJ·' .. iera to pe .. ne .. rażeoi . na nieuc,Aśli .. eJ· ktyfikllcya warsz:\wskaft , run być puszczonA CÓW .. otar. oapeloio. klpilolijci mOJIi a.k.t.e.oi,ć y .. ~. rea:izaoJe lJlko po kenacb . 'l aOSUlO oiill.1Cb od 
IUuje. na jakich "a runkach, termioy doatawi 06erze nikczemoego "y'Y9ku, termin 1'tJ .. ruc'" przy k06cu tygodoia puyu/ego i w_roi .. ych. Wiola papieró", •• -..Ilajej ak. 
kierunek tronlport6. .bożo .. yc.... koszty siO zbliża, a oby .. atel traci glo .. ~. Na pa· .. yrnLiać bodzie pocz"tko .. o okolo 100,000 oJi b.ukO .. oi.m.kich i Iowu'I.IW' obe.pi..,..iJ. 
traniportów, wyliczenie głó .. niejszJch ryn- re doi przed terUlinem p"yjeżdta już sam .. iader oko .. ily rocznie. OczyuczMuio spi. Ikalkiem braku oobywców. 0:. b,lo woale ,.ubie· 
kó k ] . ch h . d h I d k' db ' d . b gu. AkCJe baokow •• ly.kuDŁo.. Kasd, do et", "prty o eJa ,przy uosac I rogac speku .. ot, ajo o pare opieJek oa padzie rytusu o 1wa6 1/0 L~ zle trzema sposo a· n.icd'T"orodo",. do (50. prl .. lo. du 516, wul.ku. 
wodnyc"'; ceny zbot" kupo .. anego u produ ... iocej, .. niżeli jego ageoci i tranzakcya ku mi. a ruiano .. icie: sposobem dystylacyi zi- k .... "ki. ohr. do 690. uow. 00 ... 670; oloo.oko. 
centa. ceny u kupcó .. !Jorto"ych, detalicz- zobopóloemu zadowoleoiu dochodzi do skuŁ· IIInej przez w~giel brzozowy, który dotlld .. o mocoo In1u •• t, lio ra.ki. po, .. ~iW"D. po 2łS. 
nych, .. arunki dostawy zboża prze. produ. ku. Przeci .. ko tak uorgaoizowanemo "Y' . spro .. adzany jest z Oesarst .. s. poni~'f8ż u Akey. ko .ju .. o O"TOJóoki. o.b, wono po<",lkowu 
ceotó",' ceny zboŻA u .. ł6ścian, gdzie ci IJskowi .. nlcz)·ć trudno, wobec braku la. ' nos nio umieJ' .. J'estcze przygotowywKć go do I ~'/" pó4,i.j pr .. wolali opr .. 'lowey po 169'/. .. -II •• rlbibskie odaN.aoo po 81'/.. 'q ... ko-kijow-
prto .. nżnie Iprzedaj" i komu, "yliczenie t .. ego i taniego kredytu, który dalby" na· odpo .. iednio; przez kolumnQ Savallui przez oki. 00 .blT p""",tkowo do 333. I... Prsl kODCIl 
r) nkó.; jako. je.t sk/c,nność cen, zniikowa glych .. ypadkach rolniko .. i moiność zaspo. ' oowo.yn.letiooy ftepurnlorft .ystelUu .Bor. brl, po",okiw.u. po 5~O '! •• poI.doiuwo .. cia ... 
czy ."yżko .. aj w jukim czalie ceoy., naj. kojeoia oieodzo.nych potrze'" i wyczekania I Ulan,,· i zwadego, którzy ró .. nież dost.r dui ..... 1, d. :67

1
/" pr., brok. a.brwraw. 1'". 

<- k' d ..• ó' . . . k' \. ' b Ik' h . h ó N łyczek pr.mio ..... ych o.b,.aoo b.rdso rndo, kartr "y .. IP. le y oaJlII~ .. e, r l,OJce ceo pornio- ceny odpo .. iad .. jllceJ "arto§cl produ tu l , czy I la ryce "aze IC \Doyc opalat w. Ol ohouJI, .io od .. _no; o 'I. r .• ndaao .. iole do 
dly targami lUiejskiemi a "iej.kiewii wy- cenom placooyOl oa euro~j kich ryukach nezogóln, u .. agę zaoługuj, urz"d,enia re· 268'" .. e"'''JO piorw.", i ~48'/. ta dran. 1'0-
Iiczeoie gló .. oieJszycb spoty .. có. zbob. zbożo .. yeb. zerwoaró .. do gatuJ/ko .. ani.. spirytusu i pyl n. p.piery wltl.dow. bJI Iolt'. d.io!.j lui ..... 
j»k, ilość t.kow~go przerabiaj, .. danym Pieniłdze. malemntyczny Ulitroik .Bloom'.. umożliwia· 0<07; kuny kre.J)Io",ych uhoi1,1, .if .. ow. o'lo'/.; 

k k h . . d .. kI d . met .. IiO~łle oftuo"".no POClł~kowo po karlich ob-
O reaiei" tórycb .Lrooac kraju naj wiO- - Z rocho pieoiQŻnego donoli ftKurjer IJllcy pompowaOle ostawlooeJ za »0.1 nitoufcb. lec. po ol"Jmaoi. ,.r"reb dop .... 
kaza prodokcya zboża i jakie środki komu· warszawski.": tirery finansowe Iprze .. idujllc oko .. ity "prosi z beczek do rezer .. oaru i Borlioa, wyrówu_II oio .. pelo!. Mui.. w pora. 
nikacyjne posiada okolicei czy dostateczne mom .. ość podrolonia gotó .. ki, POC~YJliłY I' zapewninj"cy pnytem kisi" kontrole prze· .. n'oia • 0010 ... I,mi .. c .. nj .. omi . 
• , upasy zboia na miejsco .. e potrzeby do pewne kroki celem zażeioauia przosilenia, pompo .. anej ilości. W_o B r a d r o r~, 81 oiorpoi.. W.lo. .po · 
bi k l 9 d · 'd " d l N ' d d r b k f' l[Ojoie •• ł_hiej. przodca "ywosowa .pokojał., tk.· 

Z oró .. ro u 88; g zle znaj uJ" 810 ma- którego obawiano sie opiero .. przyaz ym - leczyuul1 o a .. na.a ry n aJaosu "i., maj' popyt dUOl6 du' rl. 
gazyny. kto je zaopatruje i na jakich wa· mio.i"cu. Tymczasem nagle zapotrzebowa· .. Nowym Dworze ma być na J/OWO pusz· B.V>IlM. L i T • r p o I, 80 oierpa;'. Nolow •. 
runkach. \\ .'Yltlrie po .. yhze daoe, ulożo- nie gotó .. ki "ysl'll'ilo zoaczoie .. cześoiej, czon .. w ruch. Wydzierża"iI j" oa lat .. i.orąjd ..... Uplood coodordiBOrI5'/,,, Uplaod 
ne oast~pnie 8yltematycznie drukownoe ~. bo juź w biei,cym tygodniu. Przyczynilo dwaDuście byly .. spól .. łAścieiel tukiejże fa- lo ... middling 6'/ •• Upland midd1io, 6' /1" Orf .. oo 
d \V"k fi k ft b kk ' ) k'" b k' \"1 I k good onUnuy 6 1 ,., ()rlealll ,ow midtlm: 6''', , w" lestOl U nan ... , ra OWlem siV do tego: l fe ryn I pleOJo:loe ce.ar· ry I we .. oc a .. u. Orl •• ol middliog 6"/u, Orl ••• o .. iddliuI raił' 
pe .. oych Ilc.ególó .. o prodokcyi i handlu stwa nie mogly zllllilić oaszych finansislów, - Nurzekaj"c oa tr .. aj~cy dotyc"' czas 61/" Ceara r ... 6'/., eeara ,000 r.ir 6"/", l'ero.,. 
zbołem, odd.ialy .. a dotychczas niekorzyst. gdyż same .najduj" .iO w klopotac"'i 2) te .. calej .ile oapły.. kapitaló.. zugr .. nic%- r.lt ~"/'.". Porn ... go.>d r.ir 6'/J" &hia roir ~'Iu' 
oie na roloict .. o. nasze oajpo .. atniejsze firmy bankowe w o· nych do Rosyi, ftRu.kij kurjer ft pine: Wy. M,ceru ~lt ~"/u, ~.ra?bo", ralt ;,:,:16'/. ~lvll'o 

P k . . . /d L'b' . b d' h . b / d . . k k' k' " dk brown faIr 6 1ł/ .. , ~Pt1.11 brown falr 6fl - rzy oOlItecle gle o"ym.. I a"le statolc olac zaolec a y .. y a .. ama za· JIl"szy O rllg mo. lew6 I I .ro owy pas EilpU.U browu ~ 6"1 Egypti.,. .ha.. fal~ 
ot •• rte bodzie z d. lS ""Mnia kolejo .. e liczeń na pal.iary - i 3) że 10bo .. i,lanio. Rosyi ... szystkie zre.zt" lepsze przedsiebler-I ,"/ .. , &ryelio" while goo!1' falt 6'/, E(rptian 
bioro informaoyjne, IRajllce olatwiać kupie- Daatego kupiect .. " dostarczcnia rubli .. .L .... znajdujlł siO w rękach cudz01oiemcó.. ",bite «<>Od 6'/,. M. G. Broach ,00<1 "~'/" M. G. 
ct .. u sto.unki z kolejami i dostarczać io- Berlioie oa koniec tego lUiOlli,ca ." nader i .. ybko rosn". W ostatoic'" cza.ach, po ~':"'~~ HnD.b~'{" DhoHor~b C.lt 3'1" OboHer.h 1000 
r . Ik' b k h . k . I ... . t .. b d . kl' k t . 6 k ' . ,atr. ' II o lorab goou 4'/, Dliollerab Soe il'l <ormac1l wsze IC, ta pra .. nyc Ja I zoaozne, CO" aścl .. le ~ost oaJpowa OleJ' wy "owanl~ o. el o a orynIe s .leJ, po· (lomrawallee r.ir B"/ •• , ()orn~.wolle. ,00<1 rair 4":: 
haodlo .. ych. .zym po"odem tego ch"llowego braku ru· .. s'aly .. bliskOŚCI. Ekaterynos/a"la uUa· good Oomrowute. 40. '''I ,I!oiad_ 

W tYioduiu uhieglym .. ysIano z War- cbomego kapitalu u oas. Wskazane trzy dy ielazne Kokenl·Ruu, pod firm" • To .. a· · roir s'/o, !!eug.1 ~ S"/ ... 
na .. y .. kiorunku Udesy 1,600 ... gonó .. przyczyny zloiyly .iO oa silne podrożeoie nyal .. a .. arsza .. skiego,ft z Warszaw Ił je- gooift.1ł' '''/ ... Wett" ..... 
.... gl. i 200 "agooó .. ruialu; znaczny ten stopy procento .. ej .. oaszych stOluokac'" doakie ruaj~ ooe tylo .. spóloego, ie pan '7'1/0' pP.ru roolb~~ 

• . . I . d . d' R ' k \V . k •• ero roa,.. .~ przewóz Jeat oastepat,!em ... strzymama ro- band oWJ:cb. O Ile oŚ":Ja . czeole oczy, au mleu a ." .. r~za"le. ~ cyona~yu.sze 1'ero omoolb 6"', l'.r •• lIIOOth cood rair 
bót .. kop.loiacb dOOJecklcb. .tan takI na.zego rynku pleUJęinego tr .. oć ZIŚ a, CUdzozlomcaml. RuskI pr.ed8\~bler. P,:"u mOll.r. roagh rair 6'1 ... Pera mód.f 

_ Z .Berdycse.a pisz" do ~o .. a· o uie o~dzie dlużej, gdyż spodzie .. aj, ai~ już ca WOlodzio, spróbowal szcz~ścia, t .. orzlłc o.!.,o.:: 6r
p'/u, Pern mod.r. goo<l GUl... . 

.." k b I . . bfil N 'k I' - kI d b d t tkó' ~. o t o r. b o r g, 28 ... rp.'" W tl' naatopuj,cych ukoliso .. ycb manipulaeyach .. pocz,t ac przy8~ ego IUIMu,ca o. aze·.. I o aJe"le za .. . ~ o .. y S a .. I god.ia abieglrm r .ek cakrowl bJI opokojoy .... 
.. baudlo zbotowylU. Pomiodzy iooemi baD. ga oaply .. n golÓ .. kl, co .. obec prze"ldy ... a. otrzymal oawet zallló~I~OIe od rz~du na uy .luym.l)' lio oi.bo' ;lł ... k, kfJOIoIi.o., aie 
dlo .. eUli biurami w .Berdyczewie i.toiej, oycb .. y pIat na cele przemyało .. o·roIOJcze budo"O paro .. cai aliŚCI JUŻ oglasza p. W. rublono w.gk .. ~ch obrotów. Drob e part). tow.· 
tak I .. aoe kaotory których zadaniem jest· jest Lardzo pożlldaoeOl. .. gazetach, że cbce sprzedać BW" f.Lryko- r. rU'po~d.a oego 'pf"8<I.",.no po ~.!IO. z. lo: 
,. oczy .. iście oie o to aby .pocz-ć na lau r10 v nnoJ.co"ł pI.nouo 6.2.1. Mło•k, • Prsl·deJ 

zbierać .. i.domości o staoie okoliczoego Przemysł. ~. . .. . • k.mp.ali ui. n.b,w •• O Ra80ad, obrsoonu wił' 
p ... myalo rolnic.ego. Kaide takie biuro _ O pow.taj"coj .. Waroza .. ie .. labry. rRab, lecz by nIe zruJo~"ać .I~ ostateczme. cej po cen.eb nio,mi.oiQoleh. 

Kronika Łódzka. 
ma po kilko 11gontów, kt.6rzy z chwil" roz. ce koroook dooosi ftKurjer .. arsz .... ski; Dr~glm faktem ao.aloglczoym Jest .sprzedał 
poczOCi .. zbioró .. rozjeżdżaj, si~ po okolicz. Za parę miesiocy b~zie PUSZCZODĄ .. roch p~zez ~ula~zk07sklego Rots.yldo"l faLry. 
nycb powlat..cb i dowiaduj" siV w każdym nowa f"bryka koronek, POi\stajllca nie,ale· ki nafCIanej .. BatulII: ~pneda~ byla spo· 
m.j,tku: j,ki nrodzaj, wiele zebrano .boża. żnie od iotniej"cej już fabryki fraocu.kiej. wodo.,Mna dr~żyz.nlł pleOl~dzy, D1ezb~doyc~ 
c.y ,bote nie ma jakic'" wad, czy oLywatel No .. a fabryka wieścić siO bQdzio przy ulicy do .prow .. dzenla Jllteresu. .Rot~zyld atoli, (-) Poiwitcenie kaplicy. W doiu .cao
nie potrzebuje pieniodzy, czy oie ma dlugu Dzielnej i zatrudniać robotoikó .. krajowcó .. , "!aJ~c .. Insull .got6 .. k~, oOI,,!!nlo z przed· rajszym odbylo siO oa cmłotarao e.~0tre
w banku ziemski ol i kiedy przypada ter· któ .. y w pierwszyc'" trzecb latach zostawać slebl.erst .. a d.uze dochody: Nledawoo .118ze. lickim po8 .. i<;cooie kaplicy rodzioy Schei
lilio · r.ty. Wiadowości te zbieraj'ł .iQ .. e. maj, (lod kierunkiem specyalistów fraocu ty Cle.zyly SIE.: z przybyCIa do JapoOJI pa· bleró ... 
dlog ustaoo .. iooego .zewatu i odsylajll be.· .kich z O.lais. Zaklad otrzyma trzy .. ar· ro~~a ftMonarc"" z ładuokiem nafty ru- W kapliey, opród rodziny pp. Scbeillle • 
.. Ioozoie do biura. Kupiec zboio .. y, posia· szlaty. ró"nieź • O.lais spro .. allzone, któ· S~I.J. N.ft .. z Batumu. byl .. ~i~za~rzecze. \'ów i Lliźszych znajomycb. obecoycb było 
daj,c takie daoe, JOoże już działu~ oapo- ryc'" kOBzt przenosi 40,000 rs. Kapitał, n~e rU8kll, alo Ro.sya ~IO na olej III.e zaro- k!lksset .osób z mi.Mh. OereU\ooii poi.iOCO' 
.. noi nie potnebuje jeździć po okolioJ i oloko .. aoy w tym ioteresie, docbodzi obe· bl, transport bOWIem Jest wl~.uoścllł Rot· nla kaplicy dokooał ks. pa8tor Aogenteio . 
.. łóClyć liO od .. si do wsi, lecz siedz,e 'W coie do 60,000 rs., .. potrzebie jedoak 8Zyl~a.. ~ tOlUsamem prn"I.8 poloieolu (-) Glosy z mi.~.. Praed paru dnj.mi 
Bardycze .. ie .ybiera lobie kilka ofiar i .. łaścioiele dokopi, jeszcze trzy .. arsztaty, znajdUje 8JfJ t? .. arzyst .. o braCI Nobel, Zll' pomiędzy god.ill4 7 a 8 .. iec,orew prze. 
pr&ygoto"uje plao operacyi. Najczościej gdyż., zdecydo .. ani uwiedcić w przedsio' lożone za kapItały zagraDlczne. chodz'ic ulic", Staromiej.k" zda lek. ujrza. 
przedmiotem jego .. yzyako staje si~ oby., •• bierst .. ie okolo 150,000 re. Fabryko za· lem oa prze.trzeni pOOliodzy Starym RyD' 
tel, który .. krótce ma płacić rate banko .. q. kladaj" krajo .. cy, których .Uonilo do tego kPR! JOZDAMI! TARGO' B. kiem, a oo .. obodujłCym liO kolciołem, • tu-
Na mieliłc przed terminem po.yla opeku ... pro .. ad.ono .. ostatoich czasach clo ochron. OlatJ kurzu lięgajłCy drugiego pittra; tak 
Jaot do obywatela który • ne okolo 100% kosztu. Ile kraj iJletdo. P. te 11 ~ o 28 oi.rpni.. te spr .... iał ciemność zupało, (lrzy 

ch.r.kterze lecz koronek do .. odzi~~~ 1~~~~j'~"~~~~~~ "oroku. O ladlie 
n .• 6j prayj.ciel zaraz Si 
tel co to je.t Ipryt oLaer .. acyjoy! uroy, o ile wogłem z ksztd~tó .. za- i rzezi. . . ~otychczas~ .. ego artyzm~ .lUatorów 

- Ty drwi .. , .. idze, - zapytał, - ale wasko .. aoych ser .. el'l. .Ba! to nIe tarty., Dopr~".8dzl"~zy kroDlk~ ~o trzec'" g,,'az lódzklc.... DrugIe przedsta .. ieDle na ceł do· 
zaraz przett.oieaz... Patruj tarul Komitet pieciu porzucił gr~... Obhczano dek, ,!,yzeJ połozonych, zw~nlllem golowy broczyuoy szykuj, amalorowie 10rg.niEo-

Pn:ysnajg, ze jeucze !aden Jon tek pro- kartki .. obo kapeloszaoh_. Skorzystałem rgkoplsm .. raz zootatka 1111 do dalszego /.801 .. Ino .. /odzu. Bo trzeba wam .ie • 
.. iocyonalny oie "y'pie"aI tych d .. óch .. y. z chwili, aby oiezoacznie zblityć sie ci"u ~ ~oszelllem d? teatru DU "Po~polit~ dzieć, ozytaloicy, le łodzianki b ... i,ce .. 
razó .. tak dramatycInie, jak je "yszep""ł do inkrymioo .. anego stolu .. _ Przyjaciel rus.eole. ~oOle~az r~lonlk z papIeramI Iuo,!,lodzu dokazoj" malych cudów o. m •• 
mój pnyjacit!. Wzroki Oloje pobieglJ" podszed1 do moie i szepn'ił lOi do uc .... : za .. adzał mI ." kloszeol p .. ltotą. polożyldnt lutkloJ aceaie, zaimpro.izowaoej • altanie 
daoJw kleruoku i zobaczyłem .. drugim - G/o .. g w uata. daje, że stół JOa .. ydr,to. ,!O przy sobie Da krzeselku: Otóż .. rbwi· ogrodo .. ej. oad Pili~. .Bylo tam jot kilka 
kłcie pokoju piOCio m~ClyZn, ba .. illcycb ne nogi,-aq tam staloty i skarbiec bjoego It, gd~ z ~ale.m . wopÓlczuclem przygl,da' prze~sta".le6, przeplatuyeh sl.emi obrll' 
liII trft • koki. sto .. arzyszenia. lem 81ę clerploOlom p8U~. Jarsz~ ... klego, UlIII, a Jakże! Popily ... ły lit Dajprz6J 

- Oói Iy o tem Illdziu? zapytal pr.y· Ol to gratka ... UcznlelO przY'pienone b.i. zakochanego .. pauu KISleln(ckllu, ktoś pauny DŚmio - d.iewiocio i daieaiociolelaie 
jacie!. cie pulau... Komitet skoóczyl obliczaUJe cieka .. y zeskamotowal mój rulouik. Oóż oastopoie siedulD~to - oł'Dn •• toletaie i 

- 8"',\!, Se .cale dobrze aię ba .. iq, karlek... Katdy z eslODkó.. zaplacil tyle robić! po .. ioieoem Lyl .. iedEleć, to uu pro· tllkie, którycb .ieku, ebeto być dyokro-
prlynajmoiej oie hał.loj,. dziesi,tek, ile kartek .. rzucił do czarnego .. iocyi felietooista lIIusi być nu . w .. y.t~o 'IIyl~, bliżej określ .. ć oie.olno... Z pue~. 

- Nalor.lniel ni. hałuuj, ... To mi od· albo bialego kapelusz"... Si .. obrody (zda.. przYl1o.to .. ~uy... Z pocz,tku ludzI 10m ~Ię .~a,"e6 t,ch do.talo aiO, mitdzy iooewl, 
po .. iedźl Na taki •• poslrzeietJie zdobylo · je mi siO, te i siwogło .. y, IIle na pe .. ne oadtleJ". ze JOoże który z prtyJllclól mOlcb kllk"ua§Cle rubli doktoro.i Eritichemu, 
by .i, bd. dziecko. Ależ cz/o.iekul uie .. iem) prezes zdj,t .. tej ch .. ili aer· zab.ral owe materyaly, aby muio wyroczyć przyjacielo .. i bi.dtJ.ycb dzieci . 
• a taoó .. liO uaprtód, ie to sami oiemey .•.• ete Z uroy, potem zdj,,/ pokrJ.e... N .. • ~ oapisan.iu kroniki, gdy jo~o .. kże uadzie- I Oprócz przed.tawie6 aUlAtorokicb, Łob •• 
I patu.j, jeden • uic'" bloodyo, drugi atllpil wybuch... .Byla to para, a gdy Ja tli za~lodla ~ wypada 1111 c"'yL~ tylko ?zyray lJIobawem Iyngalczykó., • lOoie i 
bruult, trisci i.y i duły, czwarty oizki, sig olotoUa, zobaGzyliśruy w uroie pi~. ol· przepro.slć czyt71~lków za przo:,!sn!o opo· Jap06czykó .. , pra.dzi .. ycb japo6czykó., bo 
tłu ty i doIĆ żY"Y, pi,ty chmurny, hrzymich, - ś.ieźo ugotowaoyc'" koedll ze ~lad"D1a i" OlleJseu najbardzIej Interesu· .... y.tko to .. ,bi .... lig do Łodlj dla aroz-
t.u oto, co .. rauc. co, do bill/ego kapeluna •• Iooin~... Jllcem.:. . . . ... waioenia MZOOU .babiego bt..· Ali lIorj)-
TJ olc na to? Tableaul P~cleszcle SIO Je~o!lkte, cz~te.loloy IOlh. II~ rozry~.k bVd, .,łcigi cykli.tó.. D&-

_ A nlo.. Mój przyjaciel miał .. tej ch.ili ming Koolec ae~oou letUJe.go przJ~le'le ,!a~ tyl~ 8%ycb... Zadoa "rwi. nie .. yko.ała lit 
_ Maro t.oj dold, lIieboie ... I oie tak oie.fruo" że oie mialew jut serca roz~I~ltośOl, ŻO oudzlć SIO lIIe b~zlecle aOI jeszcze tak roz'Ważaie do rolpr ... y lale-

przyszło ci D Y I, kłd liv razellI .. ziOlo przypominać ruu jego włunej reprymaody oh"lh... przyjacieleUJ. jak tow.nyst.o cykliltó. Da· 
tJcb plociD, tu róioJoh uspo80bieniallli i o rutyoicloem " .. trzeoiu na rzeczy. Najprzód tedy, we .. torok pokaż, .. am azych do ... Iki z .ar8z .... ki.i D. )liuz. 
caro teUlI ... co Ich łllesy pny tej grze, 010· - 1lJ ... j .dró .. mój kocbaoy, -rzekłeUl ftMikadaft .. teatrze lotnim, .. ysta .. ionego cZJ8tych polacb &linó.ki • dniu 16 wrze-
.IUO'j z pozoru? do uieg", - a oie mó .. nikomu o tej "J' z calym przepyc"'em jap06skiego gu.to. śni..... Z pn:eci.oego obozu dych.ć teł O 

_ Zape.oe pl"O. pra .. ie, bo naroiłbyś na. obu 11a ślDie- Kaidy z poddanych Mikada .. dzieje 'u, sie- duiycb przygoto.aoiacb, tam bo.iem po-
_ ld »1 ni .iem j.ka •• 1. te tajemui. uoo ć, • to nie uchodzi bezkaroie, oa .. et bi~ przynajmoiej ról tuzioll .. zorzystycu stuOO .. iODO i zaprzJsi.,iono lemlte 1& pue-

t'I i ... boi boI Ja _OIUl Da tow. Ol dru· Boul.ogoroml ) szlafroków. Wac ... lttne do sztuki al>ra .. io· gl'an, o. Mokoto ... ltiem polu. Btd.ie .loe 
,i 'W1' .. cil c' do C'zarnt$o kapelOlza... ne, uiJŁo bOd, do pokrycia olbrzymiego ry .... Ika aaciota - i totalizator, a leo, przy 
lI.d n, bi I) II. luu - I curoy k.po. • • d~ao~, ua klÓr,U1 tO"lIrzyst .. o palla .Gra. lzanuch trudoyc'" a góry c4I oceoienia. o-
hlu". Ho! ho! to Ol u.odui. j.ki. ko· • bl6sklego OpOŚCI ł'.JÓdź Zl\ par., tygodnI, 8y. biecuje uiem.lo emocyi • 
• 'II.t tajny. I p trzaj, 'n kelner, . ..... ., te sla,!,y .i wal~,o_D)I... ., . Wśród tych i tyw podoboyoh rozrywek, 
IIlóry CI I "Jol'" talt oboj~toyUl, nie le Nlechi. Ut 'J •• I j.kl ducb poczcl.y I ~V J8kl tydmn po ,,·ystaW'leolu. ftMlk •. lekko wiDie trzydzlełci doi .ne6oio.,ch, 

l 101. • kry t tr0 ... Ni. wy· d~powoie. 011 wybrnłć z klo~tu .. POlb . d. ' . to~anyst.o amatUlów wy.t'łpl • przed •• potem-j.koł to btdzi .... 
to urna! I y... ..IODO wale lIIołuokl ,"oti~enl. fel!eto08: .. Ita"l.eolem .na ~el 1l0LI·OCZYUIIY. Według Sar_lk4l'. 

pot .11 o Za Wem okr.lluoo,! pomImo, li cI-e lit ad Ill& .. I&JemnJCloo)'cb w Ipr& .. ~. prled· 

• • 



N '. )~_================~==~~==~=,~~~D~Z~lE~,N~N~IK~~~O~D;Z~K~·.~============================================~.~~. 
po.racajqcy od zajęć <lziennych, snuli Ii~ sohie .ydawać opioi~ arcy niepnylwoite o "/,'I..SloouD.k ,ar_ do .ioJ ... I 1-101 
bez przer.y ulic., a każdy po dojściu do K.H.ONIKA I 06c' h' d' h d ' )&.1... iaolro '---, ,ł-
owego miejsca, ch~c jak najkrócej oddy. KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. I UyDO la~ I rozpoulj leDlIC n, D I ° - . SaJ.ki lA wi.aro bp. 864'---......... , 
cbab .100l.,c101 li, pylem, c.ałem pfle. .y! .. ych IOtytucyach paóstwowych, ueu,c 278-- top. C. d os Wf ... • 
bie.ał ulic", tornJ·.c sobie łokcilmi drogA - Warszawa. Farmaceuci. Wedlug ' w teo sposób brak wzgloAem nich ulZaoo. ..IIto. SI II."... Ii 

D >.. v "".' ! • ~~ 188, "" liK. ,raJ. 1.'/, trio 
po .. i~dzy ałabiZyroi. Slo.em, popłoch i za "'k" IlauoOl. kardmac.. z poc~ljtkiew roku ' w3nia. ..... pat. 161 '/ .. DA li.t. ,r. 166 
mi,"IDie, obelgi DderzoDych lub przewró. sz O oego an ydacl nlł stoplefl pomocnika Bar!' 31 . . W . odb ł t. •• ,., 80 • ..".Ia. 0.1< .... I ••• 80,.. 1I'j, 
coDycb, przekJe6 twa inoych, .prawiały ba- aptekarskiego opłacać będlj za egzamiu i . t 1ft, bA ·go slełrp.n~a, d czoraJ

l 
Yt .pokoJaie •• ::, .... har.kow, l" ! ... po la. 

, .. ). akby podczas pożarn. Zmuszony iść prawo ujmowania 8i~ w laboratoryum po .. ~ u wy vr uzupe O1aJljcy o par amen u U • ." •• ), DU .I .... ł.. pr ... <>Sd .... I .... · .... " "" 
5 d 10 Z k

· . . k' 'ed k b I ' ~ kO II,OUU beJ, . te~ UIL ,pelt laaf..o I -, ... ,000 ..... 
III UlU' drogą, przebiegiem, lecz uata mo rs'. o '. pOCZljt. lem roku szkolnego niemiec lego z J nego ° rega er luS lego, lllooao. ~lIddli., • Ot}' .ka... sierp. ''', 
je i UOI napełnione byJy kurzem. tak, te wplsu~e w u~l1 .. ersyteCle dla farmaceutów WybranI został socyaliata Liebknecht. .p ......... y. o •• ier. wn. 6"1 .. • pr ..... ""1. .,,, 
z trudno'ci" pótniej mogłem odetchllllt; wynosIć będZie r s. 50 półrocznie. l ' ń 31' . n.by •• y, D •• ra. 6"/ ... pneii& •• {: DO wn. ..... 
całe ubranie pokTyte miałem gl'Ub" war. Z 1Jra8t/. Wedlug <loniesienia .Graida- Wlede. sle~pnla . (Ag. p.). K or8lpon. 6"t.. a.bJ~:!., •• 1:t. 1101., 6' .. 1: .pra

h 
.... ' • 

• t • • ku-u, lecz przy teJ' spoaobno'-I' po . nina" sekretarz kolegialny K Korwiu.Piotro' l dent wat,vka6skl do .Correpondance de l,!a~ aL 6 "t .pne ·CJ, 61. 11& J""1, Dl 
.. •• "" ki t I . ' I'E • d . R C·· ł • 6 ... pneaa •• y, 6'/. aaby""1, oa IIU'. ", 

znalew przyczyne ~Iego. Oto kilku stró!y ws , o rzy.ma. pozwolellle na wydawanie .t onosl z zlmu: nspl upraaza.p aw.y, 6"1 .. oaby .... " aa .... _k ... . '" 1pI' 
I .,.iednicb kamienic umiatało ulicO. ale w \~ar8ZIl~le pisma codziennego politycz, hr. Solwsa i ks. Bismarka, aby Niemcy dawCJ. 6'/ .. D.by • .,.. 
tak pot~inemi zamacbami mioteł, jakby no~te~aek:;:l?' r.od nazw •• Ziarno." I skloniły arcyksioci a Ru<lolfa do towarzy- na ~::: ~J.~::'~ ..!";;~ I~' 18.10. d&.~ 
szli w ..... wody, który z oich ailnlejszy tu- drodze ri~Zyt.lZcy'l ZsapkrOzPeadnaez.go·z kDokonanll w

d
· uenia casarzowi W ilbelmowi w podróiy do , __ ..... ;'!"., •• u~~· ::-•• II '/ .. , .. N flt

mao kurzu .zniecić potrafi. S.dz~, te po· a opanego S'l R . . . w.ol' ~ ,. ~ •• (F.ir ) Iti.." law 
doboe .ybryki ni. powiolly być cierpiane apelacyjny w Krakowie stanowczo unie 'yma. Z amIarem cmplego b"~o otoczy6 odin." . ........ 1I8i • • s lioI. 

Zdoi.'1 Z da , I 

O tej porze dnia, kiedy ulice przepełoioM wsinił. DecyzJO w sprawie tej wyduł 8'1d ' odpowiedni,. powaglj 8tatu8 quo we Wło· 
" przecbodniami. WSX8k w innych mia- apelacyjny dnia 7.go lierpni~, zaś Slld szech. Ks, BisOIark odm6wił pogrednictwa 
IlIch stróte obowiqzaoi SIł skrapiać wodlj obw~dow>: w N?wym . SIlCZU pI801COl.Z d. W tdj mierze. Tekże i zmianom w progra· 
ulice i zamiatać nie p6śuiej jak o 5.ej ra- 18 sIerpOla zawiadomIł o tem drouy Inte· · · d' .. 
00. U nal umiatajlj ulice wczesoym wie. resowane. Sprawa przez to l>fzewlecze si~ ~,e p~ ~ózy ces."skle), kt6ryc~. dOOlJlgał 
czorem, lub zraoa o godzinie 8 ej, przyczem o tyle, !6 projektowane sp6łki do zakupnIl Sl~ crlłpl, odmówlOuo. W ChWIli, gdy ce 
wymiatajli z ryo91toków na bruk, cDchnljce Zakopaoego b~d" mogly si~ ukoostytuo. Ban wst"pi oa dawne terytoryum papie
błoto, które wsporuje na sloócu i uraia wać. i ~o ~rugiej li~y~cyi stan~ć, ~atu. skiH, uwiadomi Pupieu o zamiarze odwie-

Giełda Wll'Ilawska. 
~,danoalr.ońoo", cieldr. 

Za wablo kl'l"'t.. I •••• 

I '--

p~l.lrzt'. Zapobie!enie tym nierorz"dkom rainIe, Jeieh Sljd naJwyzszy w \VledOlu, o dzeuia go. ces ... z uda siO do Watykanu 
Ol' . ponl'osłob, za sob. z-adnych k 8 t6w który prawdopodobnie sprawa J'eszcze aiA I .... . 

u .. o z 'oprze przych II' s' A d t . k v z pose stwa niemieckiego I w karetach nIe-
trzebaby tylko przypomnieć, komu nalety, ' y Iv O zapa 'Ywanla ra· . . .. . 
O prlepisach W ty.n .zgledzie istniejljcych. kowHkiego Slldu apelacyjnego. mlecklcb. Wszystkie przepisy etykIety wa· 

Dzi.fl lnów onegdajszy naltrfJczył mi - Tajemnicza Iprawa. Do wiadomości, . tyka6skiej bedlj owzgl~dnione. Zdaoiem 
,polObność do zauważenia inoego niepo- j~kie zamieSciIiśmy wczoraj, w spr~wi.e u- I Kuryi rzymskiej, podrói criapiego do Nie
r1ljdku. Na tejże ulicy Nowomiejskiej sIlowImego morderstwa k~. 'lcb?rzn!cklego, . miec zupelnie chybia celu. Crispi nie zdo-
przed wieczorem, dwóch chlopców ci"gn~ło dodać nam wypada rÓiOlIlCIj Sl~ Dleco r~. ' , ł kł 'ć k B' l. b 
próiny wózek po trotuarze, a te wózeczek lacyę, jakli PrzlDOsz'ł dzisiejsze pisllla: • Ku. i a. Da . 001 a. ~smar a, a y .poparł IB· 
był obazerny, zabierał cały chodnik tak, kizów jest to miasteczko OIi~dzy Kuliko' j wlary Jego, wynuerzone przecIW Waty. 
ŻO przechodz,cy Imuszeoi byli zst~pować wem a Jaryczowem, naleźlice do s~du po I kanowi. 
na ulicę, PomitdlY inoymi, Anna Mali. powiatowego w Kulikowie. Dł~gi~ lata Pary t, 31 sierpnia. (Ag. p6!.). Kon~ul 
nowaka,' ua~l'ujljc przed .6zkiem, poślizgn~. był tem p.r0boszczem. ks. TchórzOlckl, któ- francuski w Musawie 1I1ercinier został 
ła lie i upadła w rynsztok. A przecie! ry uchodzI I za człOWieka bardzo bogatego _.' , 
• ÓZkiem jechać mozna po ulicy, a nieko . i dlatego kilkakrotnie byl napastowany przez rzljd S"O) odwołl\ny. 
niecznie wybijać doły na asfaltowych cbo. przez I udzi zlej woli w swem mieszkaoiu Konstantynopol, 3l .go sierpni.. Arnaaci 
dnikach. Zwracam .i~ i na to uwagę, na probostwie. Gdy .i~ż wys~uilł. sw~je i ~ okr~gu aslonickiego zrabo.ali cal" wieli 
czyj, na lei", bo nadnżycie to trafia siO z.byt lat., chcljc być peWOleJAzym zycl" I mle· I spalili 30 domów. 
czO.to i nielylko n. olicy Nowomiejskiej. ko!a

h
, PkUYljljt' ~gościn~. u paóst".ał Strzelec: I Pirot, 31 sierpnia, (Ag, p6łn.). W So-

Nosz'Die wielkicb pakuoków i jazda wózka- IC. o a orvw swojego kośClo a. Tota) fi' . 
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mi po trotuarach praktykuje sifJ i na umieszczono go w oficynie o 10 krok6w . I ~resztowano 50 os.6b,. skazanycb o sprzy
Piotrk.?w.kiej ulicy, prawie bez żaduej ce. odległej od dworu i z.. miernlj ceu\: da. Ja Ole opryszkom. UWiezionych badano I mo· 
remODII. wano mu cale utrzymanie. Od 4 lat było czono w sposób snrowl· DZlfftHA STATYSTYKA LUDHDSCl. 

PuekoD&oy jeltem, że głoa m6j nie bt- probost'!o obsadzone i~nym ks!~~zem, ks. Gmunden, 31 sierpnia, (Ag. p6łn .). Wezo- IlałWtI .. a .. wuła. d.i SI • ..".,ia: 
dlie gło •• m wołaj,cego na puuczy, pr~szo T.chór~Dlcki zaś żył sobl~ ~pokoJ~le w: Ku- raj Jej Cesarska Mość Cesarzo.a racz la w .anll katollckl./ -
.ioe o zamieszczenie tych kilku słów w sza- klzowle. Tymczasem Dl\JwldoctnleJ Dle za· b ć b .. . . . . y w parafii ",u"'lIc1<'el -
no. nem •• em p"mie. gin\:ła lama o pieniljdzach skoro z 29 na I y o ecolj wraz z lOoeml DaJdoatoJoleJsze- "ar.u .... J..-

L Ż 30 lipca w nocy wykonano' napad na nie. mi osobami na przedstawieoiu komed,i ~ I··U'U • I~' 'dol .\MpW: • • . . . . _,-o CJ: (&JU"', u 16t.--t. cm..vfe ~ • 
c'1

ni
lje zadoić prośbie szanowBego ko. go: Znalezlonu go srogo pokaleczonego w • Porwanie sablnek.' Przed gmachem lea· ~b~o chlopoO. ~, d.zi. __ \ 2, 0<0Il,. I. w ... , 

re.poDdenta, ogłaszamy duszne jego uwagi, łózku. Otrzymał on ze zbrodniczej r~ki tru w oczekiwaniu Da przybycie Jej Ceur. 1 1F~bQt::'~ ... .I. kabiol-. s ...J vwi ... · 
z życIeniew, aby odniosły skDtek poqda. dwa ci~ia, prawdop?dobnie t~pem nieco skiej Mości i kaio%nej Walii zebrał siA "'.'do~ .... lat 7ł 

narzfildzlcm w praWił I lew" skroli oast~p- . . y v . Ew.ugllilCJ· . d ...... ~o 1,,1 164 ..... rf... t • '-J 
oy .. , Piaaliśmy o tem wszyatkiem, aż do oie dość ciAikie uderzenia w ciem'i.. I rócz l loczne Unmy publiczności. W foyer bor· Jil.orbib.• chlopaow I , doe!'eąI l. dooaaJ, . -, • "J 
znudzenia czytelnikó., ale sło •• nasze by· . ~ . . .... l . t . d Lto . J' N 'd ..... m~f"'-, kol.teI-, • "" -ł tego na plersl8ch we środku WIdOleje ślad mis rz I yre" r teatru pOWita I aj o· SIar.za~._L ,I. , ... j d. I", 16-" .. unorlo' • • 
y . grochem rzucanym oa ścian~. ci~tkiego uderzenia i kilka żeber jest na- stojoiejszych gości , Sztuka odegrana była I~e.l". cWopoOw 2. d~a.eąl l ; dor 1 - :. ~J 

lkdakc!la. ruszonych. Pierwszego śledztwa skntkiem bardzo starannie. b".L,8 mo;t ... y •• -, .... 1>$ - • • - -

(-) Targi zIIoiow. z dnia 31 aierpnia. było, ~e uwi\:ziono .słuŻIlCe!!O, k!6rr przez Tyfli., 31 sierpnia. (Ag. p6ln,). Z T.be. 
N" Itacyi towarowej nie było ładnych do. dluhzy etaa obsługiwał kSI~dza I kIlku ze d ź ~ ... LISTA PRlYIEZDNYCłł 
wo~ów, Na Nowym Rynku do.ozy byly slużby dworskiej. PrzesIuchania tych lu. rann o?osz'l, e 8m OIyDI1} WielkIe prz~. Uotel Pol ..... Sauto .. · • JOy 
bardzo małe, _ poP1t bardzo dobry. Sprze- dzi jednak oje doprowadziły do skutku. gotowama do podr6żl Szacha do ROlyl . • Piotrku ... W,lklK . Krato_. Wi • k '. Sta-
daDo puenicy (nowej) BO koroy pu 6.35 do .Po tygodnin wyslaoo ze Lwowa p. Span- I Szach przyb~dzie we wrześoill do Raku, iyC~::::~~~~"l. • u-:=::: 
6.50 n.; źyta no.ego 250 korcy po 3.90 do II", rewizora policy i na miejsce. poczql \ przywoŻ'le z sob" mnóstwo koutoWDych BJI • Knao";· Rtuk. Ka.iuo 0Iaa i 
4.07 1/. rI.; żyta starego 50 korcy po 3.85 rB.; on badać rzecz ~zczególo .. o I ~ezwał 1'0- podarunków, n w ich liczbie i 16 koni czy- I.p' ry. Bi • 
ow .. nowego 35 korcy po 2.20 do 2,40 r8. mocy prokuratolyl pa6stwa, Mieszkał on . t . bu' . a.te.dl"el. K ki • ~. 
i 50 korcy jfJCzmienia (starego i no.ego) dziwnym zbiegiem okoliczności w tych sa. I a ej rasy ara . leJ. . ." uot!:.7;... D ~"ln • . 
po 3 do 3.15 TS. korzec. Wszyatkiego mych oficynach, co kH. Tabórznieki, tylko I Londyn, 31 8lerpOl&. "DaJ!y News dono- OliW .... . W ...... J. Maj.,o ~ 
z~ aprzedllno około óOO korcy, w pokojach. o IIc!lln\: odgran.iczonych od Isi, ii dyplomacya niemiecka i hiupań.ka • a.e ait&. 

( AresztowIlIO l7.letniego Władysława tamtych. KIedy zJecbala konusya slldowa, atara siO usiloie • Stambale przeprowa-
N który aapadł Da kobieh,l pani Strzelecka oś.iadczyla, te ma w prze· I dzić n d . d P f •• W ł b . 
na ulicy W l odebrał jej bluun. chowaniu 80 ty8i~y złr. wartujące papiery I . go \I IIl1e 'y or ... I oc 8ml • 
ko II kilkoma garncami mleka. - Otadzo· k •. Tchórznickiego, które 00 jej dal do sprawie Massa.y. 

ROZKŁAD JAZDY' POCI~GOW. 
od dnia l (l3) .. ja r. b. 

no tymcza.o.o w .i~zieoiu, za kradzie!: przechowania. Miedzy papierami ks. Tch. -----
Jakóba Moclal.kiego, Antooin~ Brock" znaleziono prócz tego około 60 tys. w go. OSTATHIE WIAOOIOSCI RUOLO F. 
Sujt Szyi wacha, Enocha Kempiliskiego, t6wce i wartościowych papierach, Różno 
Micbala Koreckiego i Fajgo Szyłwach. poszlaki dożyły ai\: na. to, ie zeszlego ~y_ Berlin, 31 sierpnia. Giełda o<uuczała 

(_) Przejechani.. Wo 'rode po połu- godnia w piątek przyaresztowl\ła proknra- si\: dziś znown nsposobleniem bardzo moe· 
dniu, furmaD kapca Gehliga przejeoliał ja. torya syna pani Strzeleckiej, Aleksandra nem, chociaż obroty oie we w .. ,slkicb 
kiegał przechodDi., podeazłeflo w latach, Strzeleckiego, pomimo, iż me mieszkał w działach byly ożywione. Z papierów p ó· 
na ulicy Piotrkowsldej, Pokaleczonego prze- samym Kukizowie, lecz w B ouszowie fol. stwowych ugrAnicznych ź .. awo obr c o 
chodni. od"iózł atrAŹoik policljoy do do- warku o ćwierć mili odległym od mie;r.kn.- rnskiemi, kt6re o illgnęły oowe a.yiki. Na 
mn; furman b~lie do odpo. ui .. kai~za, P. Spang pozostał w miejscu giełd ue zboiowej naw.ania pszenicy i t"t 

jazd~. i czyoi dalsze poszukiwania. ISleddwo .". pOdD~,~dy .i~ JMl'?Z'tkowo o l '/. lo., 1110& 
C,-) Da" w o· dowo, bardzo Ikn~tnie prowadzonlł przez p6to.leJ ° labły Dlaco pod naciskiem reali-

gródku Laoge'go poPlsy.ać lifJ b~1ł bra- pp; Kowuackiego i Sumpera, wyś"ieci re. zacll. 
cia J[na., aODO' i bycykl" p8ly.kiego utO szczegółów. DoŚĆ lIa 18m, że wczoraj Pel""",." sa l i...,oIL ,,~nl. DO LoodJ. IO!I..OO, 
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h,podromu, b,li członkowie warazawskieio Iresztowano matlc~ poszlakowanego pana II polycsk. _ ... clao 'DH 97 111 .....,.,.... o-
to.ałZYstw. cykli.t6w. Bracia Krens po- 1:itrzeleckiego, wożczyznl niespelna 30 lat I d::." 911i:; • .t:,tr .. k~ I r. -, .'1, liatr 'a· L"I; 
p!ly.ali li, • Wiedoiu, ~bec~ie .ybierajli s~rszll jnt wieki~D' . ko.bie~. Towarzyszyły :ki "ue d ~&D::" ~~... b r.- ".~ c:IIottrł. 
110 do Moskwy; • r;rzeJeidzle odwiedzili Jej do bram wI~zlema łledczego blizkie .lńeco bollh drl a~ 526. bora~:r' l O<I~ 
Łódi. Czytaliśmy nied •• oo w jednem 1 pism jej krew De. Najważniejszy 'wiadek tej ca- d;r .. aroa .... ,. JOO, ~ruo . bora" d, •• II:~=~~ .. 
• arua.skicb, że producJe braci Kreua łej sprawy, ka. Tchóunicki, przycbodzi do • OD. lo, ·I~a-I· I /I ~ •• . . . h' to _<_o • d '-, • ...,. .. ',.... •• ,. 
nie popllOlD zagr&nlclnyc WI· przy !DD ..... I I. a zapew~e stanowcze ~ 10, t ' l, ,ta" .. l... GO i6 " , I ',~ . 
ItrzÓW w tej 'prawI O wskazówki. K to wie Cli" ół.1~ 6· ', , ..... w, . J .... 11 - łl..Jll, 

wanz&Wlka pod dyrekcYIj nawet, clY jego zeznania nie spowodowaly l "'''ri 100. t',. I J o •• , r. 10.10, . .,. 
p, otnywala, jak donosi .Ku- stanowczego zwrotu w dochodzeniach SIj- utr PO "U" reu, •• , 1iJ, .... : • 
. • . d d h" 6'1. p'JiJoa\: ..... mJ,O .. .& I l • 

rJer .aru, zaprolZonle na peryo yczne oWle . 1868 r.166.10. ak.,. I ...... d 17.łO, dl' L 

.J'.y • Łodli. Kapela w CI4gU lUOoU .90. dr. I .ara. - I. 171 ).... • 
lim •• ego ud. wać ,iO btdlle do naszego T E l E G R A MY. 01

0 
.. ITJ. ,. 1 00 .. " 

miute co kilka tygodni, a && katdyw przy· ~~ •• Ita ..... ::' ~l ł h I 
jazde ... yalllpi trzykrotnie. 8J' pr, •• , l' ", ." 

C-) Dził wIłIII. taatrze Sellioa . przed- I ... 'go slerpoiL (Ag. póln.) l_y., SI II"lo. J , ' , I 
.ta.iou, faA~yHDl obru Nostro· Dals.eJ zy oumer .Zbioru u.law p,fl twa" KO' uli...,..· " 

1 \dOI p. L "Trój"a bal · pablikoJ'e NaJ'wyioi ut.ierdzono. ataw" •• n .... II .. IL r r.. · \ 
• '.I '" "II' cu- II ioa ........ I ---- ł-"''' 

to.arzYlt.a kredyto.ego lie1lllkiego w - QII. wal, - -. . ., •• 
. .to .... dlrłkc"a teatru prlJgOtOWD' Królest.ie Pol61liew. .,bOIo 
Ja operetkt "MIkado." •• --- , 

P.tmbarg, 31 sierpoia . (Ag. p6ł ... ) •• Grat. Jb ----o 
d ." tł' t ł I - .1 tpt:o.kr.p' - ----t ani n o rzymn plerwue Ol na en e I po- OJ r. ----o . ____ .. 
• odu, ił plly IImiarkowane,. . ogól. po- I . . t, 
aobi.nlu .. oJ·om, dzioonlk Joduk pOI. ala· -. -.....,. •• l .1.i,I' .. 

--_.-
-

.. 
• 
• 

• • • , 
• 

· - -• • · . , 

Dr. J. Biren 
i 

Ił ., 
141 4.. .-• 
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TItÓJKA HULTAJSKA 

ze 
, lr018 , 

4 • lO 

bvwa 

l>Z'ENNIK WDZKI , 

OidoaZ 

ezko 
POWIA.1'OWY 

d... Udziel .. be:r;platn.~, porad, 
łIII t k r.ki.j ' młeilzlezy 

zoś ucz· 6 do ., .. i cz.oreDl, 12Q5·0 I 

moje:' przy t O O 
dom Greulichll. • Utrz.ymuj"cy Szkol~ LEKARZ i AKUSZER 

Stanisław GoldŚobel. .. ~zy sie z Piot!ko,,~ do 
. ' ,zanuM.kał przy uhoy Protr· 

był)" nauniyclel szkół rzlłdo .. yeu kowskiej ., domn p. Salamonow,. 
i prywatnycb. Nr. 255, .. prost hotelu Hali,. 

-'-__ -r.;,_,-._ .1216-7-2- burskiego (domu Bla .. ala): 

O FRAlCUZl od .8-1 0 ranol ;2~~t-6 

Dr~ M, Lik.iernik~ 
lekan ,rutyezllY I okuli ta 

ilii, poszukuje si 
dorKu chrzdcia6s 

' po niemiec'lm, Obwieszczerlie ~ ~In nn czas od 'i.. z zagranicy. 
, 

" zranR i od '2 '/._5 
DyrekcJa TOłanystwa Krciylo'Wet:8 I$le ist,.o. ,al[\OIllOśĆ ~~~sze ripsz~ka w domu W 

lJ8, "oda., W Redakcyi pod lit. I.Y. Nr. Heim~~_ I 

• Nr, 198 

N I 
, 

'v Niedzlelę;.a .. rześ'lia 1888 roku 

W ogrodzie ttNGEGO 
o godzinie 7'/. wieczorem 

w y S 'I Ę P 
• 

raCI ens 
• 

Paryzkiego bypodroDlu W ''przejeidzie z Wiednia do 
MO$lnvy. { 

.... Ze współudziałem orkiestry o,. 
• Wejście 3'0 kop., dzieci 10 kop. 12911-1 

• 

W .,ulowwaaiu sill tlo § 1207-3-1 D LOtt r 
Ustaw1, podajo do PÓT ' r. l aue . I zaraz 
domoGci, iż .&:Iądan" zO'Itl\ła ZEBNE 84 po o~f>ycin spel:yalo)'cl.t sl~dł'ów nauczy·cI' elka 
łyozka na nieruchollloAć pod p ...4. N JW T" gralllC'l pOl'roc,ł do Łodz! I ll\-f, rJ 
266, Jl)";y ulicy Piotrko ... kiej luz([ol" iOD'e do 8zJci~ .taników i muje z' tłerplellialll skóry I orga· A'U CZ Yer.l!flJ MUZY K do d.,Óch pocz,,!kIJJący~h cbłopcl1w 
foo", wlasu" Majera Ke~~en spodoic lIoezop~elol~yell, oraz zaj m udziela lekcye gry na {ortepiąo!e: I Wjadoihość w Redakcyi -Dzienn!. 
dodatko-w. w ilośri rs 112,000. lIassażell. P'btrkowskR N. Wl łla.Ja także zasRdy muzykt I kl\. 117t·3: ł' 

W.zelkie zarzuly przeciwko ndzie · p 01 sa:i M Kestenberga (obok Adres: Ulica PIoIrkilIv. , , 
IdDiu .uł."danej potyczki, Stowarzy· .F. lera). ~d 8-10 rano i od Nr. 28. 1187-6-2 Do OdStąPl6lllłl. 
.leni zecuC'l przodstawić dyrekc1' 2220-1 po połudnIU , 827-0-19 TT, RO··WA - w kaidYIll czasie, 
w Przeci'l81l dni 14 od dalIa dr· .... ___ -..,. _____ -=~_ ~ 

k~:a:!::::i~~l°to~b.t K=i:~t Pier~Y za le)(cya miiJszk8~:6":. z~~~:t: z;.:~~~Pi jałówlCa ze szcz~g61llemi R'ESTAUłłACYA 
D,rektor Biura: A. l\oslel:l. gimnastyki ił w W Vogla, blqk la siV· do domu 

1220-1 r. 1378 familijnego. Właści· przy uHay Kon'taDtyoowskiej. W •• 
--.--------=-==.-::... chłopców i panienek, od na Ił 'odeb ać u sh·óźa Fran· ,runki dogodne. O{epty przyjmnje 

O{l':óf(BJIEHlE. u woie w pODiedzialek I i wy1'lczn'ł sprzed.t "Dziennik Łódzki" JWld lit. M. Z. 
CYAe6BYIł lIpBoTaB'Io . r. b .. o ~odz. 5. (lo. po k h o o o 12o.~4 l 

M X'Io Cywell l·ro lIeTpoKon Zapisy prz~JJUuJe. oodZl~nOle awy yglenłCZneJ 
lIpoBY "U . C .\t do 4 po połudoIU Dz,ka ul 

OBaro OlCpyra, .lłrBaTllł ymnHcK' , vis-a vis patucu raDa Frenkla. LudwIO k ń1

0·dw' 'an' ski·, 
._Te;n,C1··YJOU\ł B'Io Ad f L' ., ·k' .n.foN 
B" AOK~ N: 1437, o IplllS l. , Ó 
::~A;~i:~'Ioee::/=9~0~~ 1222,-1 AlARZ POKOJOWYj ~NAK W 
911"0.11111 illTapKa UOA'Io N. P O' KÓJ 
~YAeT'lo upOAaBaTbOH 
IIIlly~eCTBo UpB8a)( .. e •• ~ee iIlll' 
UlIIU) POBaqy, aaK.lJO'IIIJO~eeclI a"l~ I .. pojedyńczej oso u)' do ""OR 
xyw:.eBOll.. n.u.TIo~, każdym cz'asle ' z tne 
up •• ~ II. UUT'U" 11 Inb be. lakÓWydl, ulica 
]Ja py~. - lIOU., Ha YAOB.leTBOpe Nr. 7~5 u )ici'eI81 
uie up8TeBai/ł Hu" lIpamKepa. arnockiego. 1 21O-3-J 

OuHCIo 11 OI~1rRRy u~~~~~~;::~~~1 
upe~iTOB'Io KoaRO p 
y CYAe(illaro lIpHcTaBa H B10 ... eBh 
UpoAII.1I HII IlflCT1I OHoIi. 

ABryCTa 16 AU 1888 ro ... a. 
())'.J;e~HYIi ITpHC'raB1o Cym_DoKi I. 

J22:1-1 

POKóJ 
pojedyóclej QSoby do .. ,naj!j:iil 

ulica Średnia dOIll Nr. 416 
pietro, po stroniię 

_. --.--------_._-------_ ..... _-----

ZKOrA TAŃCOW I GIMNASTYKI 

Adolfa Lipińskiego 
.I; 5 

Dzikiej n.~;:::; 1,,18cu 
pułer 
12 do 4 

wS'zolkie rol1oty w zakre~ malarstwa wchodz'łce. 
,k'Dny'wam ró ,uie'i starannie: "'tapetowaoie pokoi, malowanie 

olejem i ....:. lal<ierowanie. Ceay pr-zyst~pae. 
róg I Wschodniej, N. 13\14, doru {a. 

brykaotiv w Łodzi. 1214-0-1 

W kantorze drukarni 

Dziennika ŁÓdzktegd· 
S'ł do nabycia 

• 

, 
• 

, 

Q 

,. < 
"UEŁD~ ,\' ił:"I!ł~~ '''~K .~ ' ~l sierpnia. .. ' 

• • I Dy.. W oigg'- gieldl I I 
W e II • J .. < ZA konlo . Oopolóion. transakcJo 

, ~~O , ~O~_O~r· _ _ 
... li. .... !- ... -; ~ dl. lał. j "' d' 100 rur. S 

" • • •• ll~'''' Iu'. \er. ł d 100 Dtr. • A9.1~ 
i liDa ..... _l .. t. ""Il. dl \er. j d. 100 mr. S - .-

49 ~8 9j 90 85 80 77'/, ł 4HO 

" " ... 4' kro tef· j d. 100 mr. S -.-"""tI,.. . .. .. dl, tor. B la. 1 L . li: _ -
.. •••••• kr!er. 8... 1 lo. a 10. -

; -
-

-
-
•• 

I 
ł9 94- 9 9~ 

1 Par" •.•.. . dl. \er. 10 d. 100 Yr. 2". - .-
l' • • •• kr. !er lO d. 100 Y.. 2'/. 89.10 _. Sl 67'/. 

-- -- -
--

"'IBMi • • • • .. dl. tar. 8 d. 100 aor. ",. -.- . _ I 
.. • •• ( 1$6'/u) kro \er. 11)0 doro I "1,/ 8166 _ 

!",nb_lJ • • • •. dl ter. , d. 100 rio f ..6 'I, -.- ._ 
I " ł oJ I Oopellli0118 IW.itgR~dl j ,. ~" · I Do-... nió.j wOI~Jlg'.ldl ".pler, ......... I:: In .. " '~"'11~. O 1"'" -

(M lou n .). oa .. ..ltd.. I ~.:_ ( .. 1(10 .... ) ~:;. Be lr.ns. *,.lalic>lobo.p/:. 
LIooIJwkw Kr t·", ~ d .... ł -- 88- --I Ako,.D.Z.lVar .• W. l 00 r. 4 -.- _._1 -.-

,. -

aO..N. WI'.' I .... ;;t' : _:1 ~ ~ :::: : :: W.::1'1.~~:: ::: ' -,: ._ : = 
.. .. p Ił N UIOr. • -·-1 11860 - -,.. T.ręl" lO!l'. , 
" ~. 11 HI.. @O r. • - - - - - - " "Jo·abr.·l':.ótbltięj 6 a ... !!. ..... r . I r. 16~. le.. .. - - --.- -.- " .• N&d..-III.ó.!L 6 

.J/ • • " " ,,18łlł U... , - - I - - - .- "aonk .. U .... dlo .. ego l 
IIUeIJ&a. łIailHol. ł .... " -- .',- - .- w ~arlt.& ..... i8 260r. 

'1 ,. ft "U. ' - - -.- -.- " War. Ban Dra. l60r. 
• • .. II ID .. • -.- -.- - .- I3an.D. "l.;odsi 260 r". 
... -,~- • "IV,. .. - - -.- - .- • Wu.Tow.Ub.o.lotU'a 

IIHk IIoIolfo.a , . . I - - -. - - .- .... pl. N. Ul ~iI'J r. t 
"41 ............ r. 11III"7 4 --~ 82~3 -.- "War.To ....... ,Cl1kru600 

.. " ii " .. al. 6 ::-7 G'o' -.- - - "OttItr.Dobr.aL 6(1) r. 
"'"" _'- Jea; '!.I 1 I • 91.9J -.- " .. J6,e(6. :I6:J r. 

• " .łf .. aaal., , - - - "" - ' - I ,. łf Cscnk 2Wr. 
• " " ::MIr. U litA.. • -.- -, - - - Herma.a6wi60r. 
• .... .. UlB. ... -.- -.-: : ". -I : : ŁYlSkowia.260r. • ,. fu·..q, ", _. I - .- " n Leona...- ~60 r. 

.. .. p !lor. liL A' 9G1i660 0080 - .- 1 n " c..]Otooioe 260r. 
" .. ,. łt • dL B • - .- -'-1 -. '- ",. KonataDoya 6U() 
.. '" 'I aałlt. • • - - 'J -·-1 -.- .. f, W. lo. Siali l000r. 
.. .. .. !lor. V IlU. • -.::- -.- -.- .. To •• Li/pop, B .. i 
.. ... " lit. Ił. • - - -. - t-...... l8iu 1000.. .. 

• -·-1 -.- - - ~ T~ •. Zakl Melał. B. ' ! 
• - .- -- -- ~tte"W"".l000r. ~ 
• - '-, - - - .. To ... ZUl,Górui""Jcb .. 
I - "', - - -. 8t&rochow1okiob 1(10 r. 
• -- I ColI -- "T .... War.Fab.lb.h. 
• -- 11816 -.- Nan.Bol iO~lilo r. 

i -- 118- _.- • w .... T.Kopo •• I.i 
- . t6 DO _. - Zak/ Jll1bU.,.,.M~. 
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w ruskim, polslfiin i niemieCKim 
języku . 

Kantorze drukarni "DZIennika Łódzkiego" są 
do naby-cia 

a czne· 
do zapisyw'ani~ m'ali>letnlch i Iksi,żki do zapjsywaDI& dowo. 

dów legifymacyjnycn robotnikó..r. 

NalUadem 'redakcyi "Dziennika Ł6dzkiego" opJllkiło 
praSę i jest do nabycia ,-..; kantorze d(nlcli.rni Dz. Łódz· 
kiego i we wszystkioh księgarniach dzieło pod tytw m: 

z dnia 3 (115) czerwca 1886 roku 
je~CI znaczenie, zasady, tr* I 

wyłoiył i uzupełltłł przykładami i 'IIzotami, 
8tet'aD J{088ntJ, 

• 

drrektor {owanIit" ... kładów żrrard9wokich llialle&o i Dlt\rlcha. 

• • • • 

-.- -, - -' - " Tow. ~.ltl. Prs. Baw. 
- - .- -.- n. .. Z..ie>'Ol.iOOr. - - .- .- ".- Y8TYCZ;" fłT8GIlUICIN 
-.- - - - - "Tow r;.. ir.ła lOOr. _ ._ _ ._ _._ 

• 

• • ł 

• 

- - - . . _ .- "tj&.-b. lem*l&........ -. - _ . _ -.- E\V8KlEGO 
- - - - , - - P..,. SM ,.Ita 600 - .- -.- - - _,,'o TBl·"TO~ D , ~ ~ 

_ . ' __ .-''ft'j,ObLdroFlabr.l6dlk~ : _.-: . _._ __ ~ j , ~.' . .. GIG, ><"90 .'!I"'.' 
- _. ~ancko i podlag lIajno .... r~ wymogan .. h· 

--=/ --Won. II hpClll.' ~. ,.,. Li l likwld. 93 9 ~~~~:~~~~ nowym '':::'~i:::'jm~~i~~~i.J'~~lo~~,f; -,- -.- I,i", _ ... ..,..... ~ 7 P ..... ' I ..... 6ł Ol ,6ine u. ". 
- . - • lO .. W ...... / lU 16.6 1 ... U.... li2Il.8 
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