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W8(JbodBło~I(Ja:O godz, .j, min. '2 .. Zachóa o goll?:, 7 min. óO 
Jutro:. Joa:n~y Wdowy, . I .. licu. Piotl"kowska. hotel:Un,lnbnrsJ[ł 'Nr. 27:J. 

Dłllgoś6 ·dnm godz, 15 łOm. 4S. Przy.h"lo ania <Todzin S -'II'TIIIt 'S. Adrlls telegraficznI: J b' :E::'O'L.A..:E::O"'VVSE::C: ŁÓDŹ_ 
~ • . . .' " ". _, -: _ .. _ _, _.0'-:, _. _.,' . _._ ~ .. 2 ,H, _ __,.. _ U',lkopiay natleslll.ull he" za~tn;(,zf'uia. ni~ h~tl;! IIwraeaUIl. 

AumCl 1l"J$t~JmllWllidztC wc wtorek. p~}vntebT!:.pzarapow~wl SIlJ me podoba, alej do zbytu takowych złotych czasów jakie datki pozost ł' Z t k -, .. 1 ' . ---- 'l S 
eol. 1'0 !C. Fakt Jest faktem z którym iitnid d k 1870 ' , it J. e:1' SHJ {zIeJe. naj ep-

W obronie przcmyshI IróIBstwa. 
radzi nie radzi, zgodzić się mu~imy , .. ierws~e' o dO, u, 'l ~ nawet do polo w}' szym na to dowodem, że ci f:tbrykanei \'1 

k Nad.,wyw?dami ,p. Szarapowa co' do "e~ którychf:tbry~I:~~1c:.t:~;!d~ lo~~~~ zrr~~z~~ w,ew~ę:rzny~h guberniach~ którzy ra?yo!UlI
,ono~ll pol~tyczne.l pailshva." zastanawiać do 100 procent6w na swoich w~'rob ~l ~le I,n .eres~ ł swe prowad,zą, prospcruJ:b l 0-

.Napisał SIę me będZIemy dla tej prostej rz cz n Dla dowi d ' ,J • ac,' cente w C,t em znaczelllU tego stowa. 
ił Ę',8 T Z. *) że autor nie podaje nic realnego p z Yek~n~~ myślimy l~ci~kn;~ siait:

go 
fi tWlerdzen.la, me b). Nieproporcyonu.lne zyski wywołały 

J. mią., związek mającego; przytocz~ne frazesy llików lecz podamy ~akt ~o ~~natów l. ogól, nadmierny wzrost za~ładów fabrycznych. w 
. Sil lIrycznym wylewem wzburzon ch uczuć rzez ~as okre ie " ze~. wspommonym w,ewn~.trznych gub;rnlach bez uwzględme-

(Dalszy cl'lg-patrz NI'. 113). kazaniem wygloszonem do cierplIwych stu; gP o materyałuS s'urpomlmo, t
ze .eentabgł6~ne- bm~, cz~ tak ZWIększona produkcya może 

Dl ' , l ' ., . ,owego, o Jes awe~ny, ye spozytkowana 
śr a d-bgodzemaJednak p. Bzarapowowi, je- ~ lack?l~' z~~sztfb z~rezerwuJemy sobIe .lesz· była conajmniej nie wyższa 0(1 obecnie pra- c) Na kresach ~lbrz" , t 

,:p~w"u!t~:o &hel~k,:!l:'~o::::;~ y m~ e::' ni~i.j"eg: .",.~yk~I~~go ponktu, nu koń· ~)~~~~Oj ,,~,~ ~~h.d~::m ni~ ~:t~~~!:~ :w:: ~~ ogoi,k~ p"o~~~I~o'~,~J.:ki:;;:~:i: 
J~tkI ZiemskIe, w których istniejll: gorzel- .Łaskawy czyt~llllk, zapewne już zrozu- tem od puda, fabrykanci kl!zali Bobi~ lła- Aust! t l ,sąslad:Ją~yc~ z Nlemca.ml 1 ~lle, opłacają wi~c i akcyz§ dość znaczn nneć raczył powod, nIochęci p. Szarapowa eiu od 13 do 14 ko ie'ek za arsz n I _ , Y.I'!I'. o Jest:- raJanll, w.l~t6rych I!r~e-
1 podatek ziemski. Wydatki zaś na utrzy~ I?O cY11', tabel porownawczych i wogóle do ru, który ouecnie slrz~d.tjlli po ce~ie t~;a7 ~;I~łz!k~lYCZllY Jr~t ~nalwnbCle roz":lIllfJ
manie szkól, szpitali i t. p. nie obci źa Jasnyc l. dowodów, mimo ch~ci jednak na- do 9 kopiejek a każd' znawca towar c l: pywano g owme wyro y zagramczne ill'bryki »wydatki nn opla'~ pod"k~»J~ I ;'~":' "e. kaM,mu pytanio, co cbciał w l... przyzn., 'o ob,!,.;n d",'~ ... ,.no tow",! ~ t:e J~~ :P:t6:~~~nn~. drog~ 10F~~ dZ o~l~' 
~tego widocznie p. Szarapow o wysoko-I ~Iwle ?SI~gnl!ć P" S;zar8:pow przez.swój od- gatunku wcale nie stoją, niżej od gatunku 1'8. jak wiadomo ~o:! hOll 

ra a~l y, t?-~Cl teg,o wydatku nię poinformował si. I cz~t, JakI 'Yłaśclwle Jest cel ~e.l poezyi, towarów poprzednio wyrabianych, P. Sza- 113' sze k~itła i yc czasac l \V n~J-
J eśh zaś potrlbcimy Z podanego J)rz~z p ,f~IeW% ZłOŚCI, ,tego llagromadzema sofizma· l rapow ubolewa, że ten zloty wiek millltł nich wyrob' ~ N enrmaln; ceny W?W~ętIZ-

S~ki1.0wa ~ykazu podatków przez fabrykę l' ch:~z:l O~ófIerwszy rzut tokad olśnić słu-I dla j,eg? protego,wanych fabrykantów i przez rów zagrnn~cznj~h e!o~: la?~irk~~ ~ew~ 
Dl o s ą, op:l.acanycb: .' p. zarapow en encye swo- USUll1~Cle naszej konkurencyi pragnie g j ow ch h . t . ł N' , , 

t~ :~~&i·~~!';'ki. "'25 m ~~i:Yr.::~~:~.ci~ ;.'~~~:n~;;'~ :;z~%~;~~~ I ;:::!:;~~:'. ~t,,:~:~m 1 ,:i~ z ,~,.:,;r.l: r ~",;i:~b~~ao m~~.:l!~,lu;';w;cl:~e~~~l;~b;r 
c) świadectwa gild. subj. :: 1;360 dl~ uSPka~iedliwienia ~ej najmnie~ spodziewa- i uboga klasa może naby~alt~niej, a r:iberUlan~aDt:;~erk fa~rYl~l 'per}~~hkt\V 

to przy pomocy wcale nieskom lik owa.- neJ w .o.ncu XIX WIeku teoryI w nstach Zresztlj" według nas i obecne olożenie łóŁna Antonie GIga v: er lnte, a ~ry a. 
nyth działań arytmetycznych wypaanie że ekOn?illlst{, p. Szarapow tłumaczy się twier- fabrykantów w wewn~tl'znych geberniach p Jeżeli ) S g,o aseIa w qzecha,ch l t. p. 
fallryka nikolska opłaGila w roku 1884 o dzemem, ze nasza konkurencya w przemy-I nie jest wcale tak godne litości jeżeli wi zbad'wie l· ł z,arll:pow postaWIŁ sobIe za c?l 
datk6w ,stosunkowo do swej produk~yi iiI: Pl'Z~!C~lJl:::;~ o -u!~ele gral!ice n~l'llIablej z'l ~sze fabryki z milionowemi kap'itałami d!: powi~ien 1b lzellla .l!-:l!,zer.} p~ze~~sh~, ~~ 
pfZ9Z p. Szarapowa na 8,524,000 podanej U_dr.(Jww~qkeJ walk!. Ozy zyczema autora J~ 6 do 8% zysku. Nie są, to wpra wdzie wzgl\')dów I wt:~~i:e {~; r y na n~c b~r~z~ skromną, cyfr~ rs. 3,294; dobrze )0: poml1no a szumme ~ygła~zanych, uc~uć' te świetne czasy, kiedy fabryka krenholm- nałb si' że rat z ,t, WO CIfb prze owIedZ!a~ p. Szli.rapow, że jedna z podan;ch p:!t~rCznYd\ zga~z~fb SH;) z pozJtkIer:lls~a ~awała 68D

/ 0 dywidendy, nie liczą,c kil.- nych
Y za1~iy nieo~~et~n~l~l:~~ ~[:t,~gK~~: 

prz~t mego fab:yk~ I~laci cztery razy tyle ~astana;i la, ~nldc'y t aj ,p, Sz~rapo~ n~e Pdltakt,ow ~ezerwo~y~hj, w zamia~ tego je- lestwie, ale od unormowalliast~sunków fa
co. ruga, ?myhl 81~ Jednak co do porzlJld. ' , a SIę, g yz a ne zas ;tllowlen~e . na narod rOSYJskI me opłaca JUż grube- brycznych z\Vł3.szcza od wz l dem oszc d-
ku ~n?żmk6w, bo. ni~ Ilikols~a ftibrJka; i~:er~:s~ ~f~~ ~~ ~:.r:po~~ł, ~t~:e~~ nple ,go ~ara..?z,: z~ __ naJniezb~d~~jsze ~rt;rku!y. ności w fabrykach !ewn~tr~~ych . gube~~r 
pbl.(lJ l'!ZtoX'~ .. ".T 'W'~<>"J l"",.:l .. ł,1.~-7 ~.-_.t.~1_ lJLJ.b."'~">?, •• '';;I'ln§trznych guberUlJ 1ezy na ll!:dane przez p. Szarapowa i)gra.moa",,,,l~~·i:L !i\;Ol'T··c'iI)''''P-x-..... -'!r •• :s . ,""'"~..aj1~tn'l:rJ.fK,ł· 
fabryka Sche~blera, lecz wprost przecIw~I~, sercu. P. Szarapow wyst\:puje jako rzecz- nawet zduszenie działalności fabryk w przekonać zdoła. Perkale drukowane "cyc," 
fabryka Schelblera bez. wzg!ęd~ na mUleJ'. nik powołanych fabrykantów i na pochwa- Królestwie Polskiem, prz.yczyni si~ do u- wyrabiane SlB wyllBcznie w fabrykach gu-
8Zą, produkcyę, znaCzme WIęcej opłaca po- lę jego powiemy, że się z tern nawet nie rzeczywistnienia marzeń autora, pozwalamy b,ernij wewn~trznychi w Królestwie zgoła 
datków. . ,. tai. Że p. Szarapowowi uie idzie o pro- sobie przedstawić i druglJl stronę medalu się nie produkują a właśnie te wyroby 

Ta .i:mlana. roI Co do opłaty podatków, I dukcYiJ ,węgla,.,. żelaza, i wogó!? surowych anorn~alnego, polożenia, wytworzonego przez spadły w cenie z 13 'do 14. kop., na: 7 do 
"') :J kk l 'k d k D" , ' produktow w KrólestWIe PolskIem, zbyte~ tak1l1epraWldłowy zarobek fabrykantów., 9 kop. za· arszyn, przynaJUlmeJ w!~C na. 

11 ° WIe re a cya " !:lenmka IJodzkle- d d" A t ' 'h N' . l k" ł . k dl' 60°1 go" wyraziła j\1~ w obszernym llrlykule poglądy czna OWU Zl~. . U Ol' wspomlUa ° mc r 18nOrJIUt ne zys I U:la 
y l ~z o ~",:e na- O' 

swoje na broszur!! panaSzarapowa, _ niuiejszl! je- "ell pass~nt,': ldz~e mu o gotowe wyroby w stępstwa dla fa~rykantow .a l:lllal!0wICle: 
~nak ,prac~, nadesłaul! nam, prz~z prl\6d~tawiciela Kr?lestwle poIskIem produkowane, a ~łó- aJ, Fnbr):kancI .oszołamlem mez,!ykłym 
Jednej z WI!!kszych f~bryk tod~klCh, pomIeszczamy wD1e O towary bawełniane, p61bawclnmne zyskIem, me dbah o oszczędność am wad· 
.plle. Bz.gl~d~nnneUgotot'ak;ee odpokwt ladll; lona, na :~rzuty i wełniane, u nas wyrabiane, życzy on so- ministracyjnym ani w technicznym kierun-

, z pun u Wl( zema, IllZ nasz b' " 'k ' ' kk' t k· l' ść 1:" b ' wlasny, "hóciaz z pracą, tę, redakcya Slt} nie Boli. Ie USlllllE;jcla naSZej kon urency! W tej gn- u, tora o o 'o Iczno . 1ll::lC1 SH~ o ecme; 

(Dokończenie nastąpi). 

,uaryzuje. . (Przyp, red,) łęzi przemysłu i pragnie przywrócenia co nienormalny zysk ustał a nienormal'ne wy-

l * Wracając do kroniki ze świata za ubiegłe twoja ochotnicza. ma nawet przewagę nad je mu jeszcze bardzo wiele,.. NIewTńdomó 
kilka tygodni, zazuaczam jedynie, że w cie. warszawski!, bo posiada drabiny skŁadane zaiste, czy smucić się razem ze starym oj
kawych żyjemy czasach. GorsZIJ,ce rozdwoje- najnowszej konstl'ukcyi, a że tam oddzialo- cem, czy śmiać się raczej wypada z tych 

-<Cn- nia w rodzinach s~ na porzlłldkn dzien- wy raz na iks lat spłodzi maIl! niestoso- scen, łakomstwem rnbla cuchnących! 
Na starli nuij. _ Z kroniki najświeższych wypad- nym, _ coraz C~E;jściej czyta się w dzienni· wność wobec straiaka, to zarz'lld wnet spra.- Krótszy proces zrobili czterej synaczko
ków. -.proroctwoze Str~kown,. _ Śmierć p09tOl?!-1 kach.ó morderstwach i salllob~jBtwach, kt~'1 wę tU8zuj~" daje ~awet 20 kopiejek na ~o- wie na, yv 6lco. Pospr~ecz~wszr się z ojcem, 
ECb

h
8. k1s.tastrofy l;lrzy uh1c

t
y l<r~to. ,'.v1'kV:,:szawSlk'\ z rym towarzyszlJlszczególy naJwyrafillowan- broczynnolw ... to Jest, przepraszam! stl'azak nrzl!dZlh go tak lad me, ze biedny starowi-

poe wa uym naW1IIsem ( !1 Rtrazy 10l 7. lOJ. - .a· lk' kk' '1' d l' d l ' 1\1:" t 'k l 'lk b' d l ' " dy nafty. _ Swir;:ta zgodo. rodzinna! _ NieTnowlę~n sze, - wll; l oa ur~ncYJne 1 p e~l1enne ~-I' ( Uje a zarzą p _~CI. : nteJsz~ zres~ !l, Ja na tl -a ~ę ow postra a l przemosl no-
wpzucaue na ulicę. po śmierci, _ Fakcik do et y- i prowadzają, do naduzyć podkopuJllIcych 1'0- to bm było; ktozby spIeral SlE~ o takle ba- cleg pocI golem Ulebem, nad przytulek pod 
k1_le~ar8kiej: _ W~dró~ki, _ Kol?nizacye, _ .W~- !wnowagfil społecznlL' całych prowincyj, od gatele, Straż łódzka niech żyje! odkltd bo- dachom ro(lzinnym. Fakt powyższy tem 
drowk! za mJe8Z~amaml. -:- Ro~mal~e, rzecz, lute-I kilku lat wreszcie: Europa dl"2y pod groźht1 wiem dzia.ła nikt jeszcze żywcem si\') nie smutniejsze rzuca światło. ile ze wydarzył 

rSiiUJljjce. na ktoryeh wyllczeme mleJsca mema. t' ; . < • Ił' ,. , kI ' , f l d . , ,. . . I WOjny ul1lwersalneJ - :t e ba, ŚWiat C3.1y upIe .... SlfJ w s erze 11 ZI mmeJ ośwIeconych, do 
Niezaprzeczam, iż żyjemy w czasach cie- stoi ,na wulkanie,. nie mówilLc już o świe· Pożar na. Fretówce ma jeszcze tę ważnili której pogarda dla czwartego przykazania. 

Icawych, ale że brzydkich zarazem i to bar· I żym wybuchu Etny i szel'z~cej si~ cholerze, I doniosłość, iż spowodował rewizyę składów uie wdarła si~ jeszcze pełnym strumieniem. 
dz~. brzydkich, na ~o chyba kaźd.} si~ zgo-\ Tu pożary niszcz!!i, miasta., tam, ZU?IV trl1by l nafty i innych m~te1'ytl~Ów lat'Y0 zapal.nych, Z d~ugiej strony, nie ,bra~Ilie toż faktów 
dZl •. Tryumf nauk! nad przepowledllllj: No-. powietrzne, OwdZIe domy zmkaJ'~ z po- celem sprawdr.emlt, o Ile ponlleszczeme ta- oburzaJ!J,cego ohchodzoma Sl~ rodziców z 
stradalnusa jest .. w gruncie rzeczy mizerny, II wierzchni ziemi, gdzieindziej (jeszcze ginie kowych w miejscowościach ciasnych, tłu- dziećmi, a nie mówię tu juz o wychowaniu 
gdy. <si~ zważy obniżaj/lcy. s,i~ coraz b~r~ziej I kilkad~ie~ilBt osób v: nu!ta?h rzeki, b,o mnie :zam~eszkałych, odpowiada ~ezpiaczefl' bl~dlle~, sku~ki którego daj!! ~ilJ później 
pOzlO~ mor8:1~yludzkośCl 1 upa~ek Jej C?- i prz~dslęblerca komulllkacyl ll1mlpro!l1, spro· stwu publicznemu. Tu. na~uwa SI\') p~~a:lIe, llczuwac rodZlcom., Coraz cz~śclej słyszy
raz wldo~zmeJs~y. Myśl czh~w~ekała!U1e I chm~ły! S~m.e ł,~dne l'zeczy_ NaJ~lęzszlL czy me b~loby odpow\edD1e~l zwrocl~ 1 w my O zwłokach memowl t1 t, znajdywa.nych 
zapory wI.edzy, Jedn~ po dr?gIeJ,wydzlera.1 b~dzle . w teJ btanll kI§ska Czech, gdZIe g~a·, naSZ81il ml0śme u:wag§ na, mepol,zlJsdkl pod b~dż w lasku, na cmentat·zu, blJld~ pocl pierw
~atu~ze memalz. d.ll1.~m, kazdy~ nową, ta., d~ zUlszczyly podobno 70 procent zasIe-\ ty~ wzg~'ildem, me c~ekaJfłc s,mutnych do- sZyIl~ lepsz,ym parkanem, OdnośnIe do dwóch 
JemUlc~, skraca .czas l przestrzeme, znosz!Jsc (wow.. śWIadczen. Wszak Wiadomo, ze na Starem f!\ktow DltJśwleiszych, śledztwo wykryło, iż 
g.ór

y 
.. i .. łą,cz.ą.c morza gwoli.· dobrobytu i Kaznodzieja ze Stl'.ykowa może .ma slu-lM.ieŚCie, . wśród ulic ciasnych" ~trzymywane niemowlęta zmarl'y śmiercilk naturaln:L, a po

szcz@ścia. Jl1dzkości, _ tymczasem ona cier- szność, gdy prawi, iż kto przetrzyma rok są po domach i sklepach mmeJsze lub wię- tem ... wyrzucono je na śmiecie. Oiała by
pii 8er~e jej toczl robactwo. ,... ,.1886 w zdrO\~iu i całości, to z pewnosci/1 ksze. akła.dy nafty,. a że p,ocl wzg~ędem ,0- ~ypokaleczoH~ - b;ć moźe" i~ n~dgrydy 

A .mechie mUle .Bóg brom, abym mIali lepszych czasow doczelca. Ma słuszność, za-! stroznośCl pozostaje tam WIole do zyezenIa, Je psy, wałęs!LJlJlce SIę bezpozyWlema. Bt1dź 
zamiar 'ubiegać się o apostolstwo weltszmer-llecaj!}c posty ścisłe; nam, łodzianom chyba o tem chyba. ani wą;tpić nie możmt, co bQsdź, doznaje się uczucia zgrozy wobec 
cu. Przeciwnie, uznaję, że dżiejl} si~ do- \ suszyć wypadnie, gdyż illasto w tych dniach O~. utrnpień zamiejscowych, przejr1Zmy na wydarzeń podobnych, Oóż to za nędzarze, któ
bre ~zeczy, _ nierzadko zdar;za s~~ słyszeć i umarło, więc o postach nie może być mo· chWI!ę do, ł~dzk,ich. , ' rzy dla oszcz~ą~elliakilku rubli, wol'1 płód 
o pIęknych rysach ,cl;tarakteru Jednostek,l wy. . NIei·ar. lUZ l\lll1.lem sposobnośc wytknfbc własny wyrZUCIe na. stmwę psom zglodnia-
korporacyj, ba!. nawet plemion całych; tru- \ W cale poczesne miejsce naleiy się w sze· arcy~przyk. ładne stosunki pomiędzy rodzica- lym, zamiast złoźyć go w ziemi clIlenta.r
dno też nie dostrzedz mnoźenia się insty- regu utrapień rozmaitych o.~tl1tniej katastro- mi i dziećmi w koła.ch handlowo-przemy- nej! 
tucyj, zmierzajl!cyc~ k~ uśmierzeniu nędz fi~ poźarowej przy ulicy ~reta w Wa!-·sza. slowyc~. Kronice tej przyby~ ś'Yieży fakcik, Wszak istn,iejlJl, i,le !ili wiadomo, przy ce
zywotn. Ale _ o 11e plerwsze bardzo czę-I WIe. Zgorzał tylko elom Jeden" a pomosły polegaJ1Ley !la konkureD~yl Ojca z sy~em: chach. rozmaltych.pklOś kasy, cIające za
sto ma.jlli swe źr6dło w modnych porywach' śmierć cztery osoby, . uie licząc skaleczeń! Utrzy~ywah przez dług1 cz~s w śWl~teJ pOOlOgl na koszty pogrzebu, - tak zwane 
i ro.zwieV!ajlj, si~ przedwcześni~. Ilkutk~~n;t ni~-I To ~osyćJ ja~ na ,miasto, posiadające zna- Z~OdZlC fa.brykę rz~czy słodklCl!, ku zobo- k~sy pogrzebo,we? ~eieli zaś ludzie, o ja
wytrwanut o tyle znów drugie rOZWIJaJą SIę \kOlllltą, straz ogmowlll. Ale str/ł.źy nie u·' polnemu zadowolenIU, Ter~z Jednak ~yll kICh mowa, me nalezlB do zgrumadzeil ce
powolnie, jednostronnie, bez planu i o. wiele I wiadomiono w porę, _ nikomu nie przyszła składa. wizyty .odbiorcom l, żlJsd~ .od mch ch.owych, to ;r ~az~ch nędzJ wyjątkowej na
jeszcze nie odpow~adajl# potrze~0!ll najskro~ na myśl rzecz ta~. prosta. , A~o! mówiłem wpr?st" ~by z Illm t!l~o za~Ie~ah, mteresy, lezaloby ,zwroC1u SIę do towarzystwa. dobro
mniejszym. UwagI te szczeg61n1eJ stosowae zeszłym razem,. IZ zwyczajem Jest naszym, gdyz OJCIec zebmt JUZ dośc pleU1~dzy, za- czynnoścl. Tak czy owak, wypad In podo
mozna do naszeg~ spoleczeńst:vn., ::lie p~ze- gapić si~ na nies~cz~ści.e, zamiast szukać nad~o naw~t" jak ~a po~rze?y ,stary~h la~ bile ró~naj~ sira zbrodn~, .J ~żeli bowiem 
s~dzajl1o naturaiOle, co w tej mle~':::e Jes~ ra~unku, ale s!bdzlrem, ze to tylko w Ło' swolch.OJc!ec ~now prz6Clwme, .~wle7dzl matka Jest tyle ~~d~Ulll, ze dZl~cko wŁasne 
win~ jego wlasDl) El. co winą, okolIcznośCI dZI. Pr~ep~aszalll ci~ za to, ~iasteczko ko; z płaczem, ~e nlegodz~w~ syn ID9a ~1~ z wyrzu~a P? Ś~nlerCl na śl~ietnl~, to rzecz 
od niego niezaleinych. chane! me Jesteś .gorszem od Innych. Straz prawdll,gdyll do spokOjnej starośct braku- oczywIsta, ze nIe zawaha 81\1 zabIĆ go, tak-

Z TYGODNIA. 
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ROZPORZĄDZENI! RZĄDOWE. 
o liezeniu lat 1vzJjwanego. do POb01'U, lub b~dqceflo '11.a 
słmlbie w ~voJ8ku, ze w'Z.tJlędt~· na. ulgi z powod.fJW fa-

. miliJnyclt. " 
Wedlu@; zdania rady pań~t,~a z dnia 27 stycz-

nia 1886 r. naleiy postanowlC:. '. "l'l'ZV oznaczeniu ulg z powodow ,fam~h~nyc~, na zasadzie art, 45- 51 usta,wy o powmnoscl wOJ
Akowej, lata członków rQ?z~uy w:zwan~ch, do .. pohoru, lnb hędących w stuzble wo~skoweJ, hcz~c od ania 1 styczma tego-.l'oku, w ktorym La ulga zo
•. taje prz.l·zna~iJJ·" 
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camy na to uwagę piekarzy J:ó~zkich, gdy t t ki Za. średniocienką; wełnę sukienDickz~ i pracowane r;rzez komitety ~ie1dowe war- pieczywo p. Kropiwnickiego 1 Sp. znane g~ u~ . lac~no okolo 105 lli. za centnar. W 'on- szawski i kijowski, a natomIast po~tano .. 'est w Warszawie jako wyborowe. t aJct ą. hP panuJ'e J'eszGze zupełna CIsza, co, do:vo- wu zwróci6 się do wlad7.y z podamem O J (_) Term',n na odlegtość. We czwłt.r.tek tra{ ac . b d . 1 r" . S10 Jar-. d h gresy dzi jak !lHllo zaufama u zą z l lzaHcc.. rozłożenie a.kcyzy na po stawac pro - izba slłdowa roztrzyga!a. sprawę, maJ,!cą marTk~. t- a B r a d f o r d, 20 maja, .. Wełoa uabr- wno-proporcyonalnych. . ł wielkie znaczenie dla s":Iata. handlowego. e 'l1 • '1 . lnc"- lente' pl",,,dza w Departament ekonomiczny zaproJektowa KupI'ec ze ZgI'erza H. CI!l.gn"'-ł: weksel. na 
wana w więks'i.ej l osc~. p .. :" "lIt '"k"o;vch ua- f f t ~ oz więks,zym ruchu, tkamny maJą."J ° raj J nałożenie wysokiego da na super os a y, kupca z Kijowa. M. W~ksel wystaw~ony bywco w• . ero o l. 20 maja. Noto\va- wywożone za gran}c§. był d. 27 styczma ląS4 t., płatny zas za . Bo;~ełna:~ L l ~lld Pood oi'dinary 411h6. Upland 4 miesi~ce. NastępnIe zaś sce~owano go fIa nr~j~~i~~' 3fs~ Upfł\.nd middllng- ?1/t6! OI'1~:n3 Kronl-k· ·a' Łor. dzka. na rzecz K. Ponieważ długu ~me pokryto "owd m ordin~l'Y 43", Orleans low ml~db.~g 4 f~t?' d 27 maia wipc K. d. 30 czerwca t. r. ",00 • ddr • 1[ Orleans mllldhuO' alr . ~'''' d d krAgowy Orleans nu l~g.l{ O C~ara O'oorl'fair 53{s, P~rnam ---. l ~b pozwał kupca H. prze s~ o ';i, .w ~:ł~' 55 Ceal:e~~)l~~ ~~0d fair "'59!t6~ Bahia fair 5.~8' (-) Z magistratu. Ponieważ WI? e oso , Piotrko\vie. Kupiec. H .. tł?~aczył .SIę, ze ]\{l }6fair 5 1/ Marauham fall' 55/16, E~yptIl~ln udając sic na przechadzkę do lasow ~oko- z powodu upływu WIęcej mz 15 dm, z do-l)l:~~ fail' 51/8~' Egyptian brow~. go od {Il:~l~ ~ail: la miasta" polOżonYdch~ tw;ykrla~za. przepc~:e~~ licieniem czasu na odległoś6, od daty pro. Egyptian br?wn gOho~ 65/s1 d ~gyp }:lSU, w ~(f\'ptiaD przepisom o gospo ar!) wle . esn~m, testu powodow.i nie. s.' tuźy prawo regresu. 

, ' , -..T t t' 5 11{ Egvp11il.ll WIte goo rall' o tlll "'. G ci t . t opieraJ!l·c Się na osno-, ··d . l'" t ch pogl!.ldów 
iliełda.' P e t e r s b 11 l' g, 1:1 maja. 1.,a ,~8:1- i ~M rood Sit, 1'1. G. Broach good 4518' ilI. . p. prezy en mIas a, ~ CI; . Sąd okręgowy llle po zle.l1 y '(;, 

szvm to.rgl.i'wekslowym utrzyml'lJe'SJI) u9posoblvD1e I wBhlteh
g , 4-ę, Dhollerah fair 3rlz, Dhollerah wie rozporz~dzeń odnośnych, ogła~za co na- . 8kaza~ li na zaplaceme sumy poszukt-

J 13 k' 11 l' dewI'zy po 2321/ na roaa fina 8, 51 h 11 ' 1.. fine b' . d" WIerzchem l i. . y d . b d 
mocne. JJIlt! Jerzy Ol (aW~d . Jt2.. d fair 31{ Dhollerah good 4 16' O, ~l au stępuje: Oso y przeJ~z zaJ~c~ '. . '. . Sk zauy zaapelowai o IZ Y są, o-
Londyn po 201'/4 na BedlU l po 248 1

/ 2 ua arjz, g~~ O 8' flir 31/ Domr;; "oad fal!' ~31'116I d' l b raz uzywaJ~ce prze wane} a. • d . . . dnosi si 
Weksle'londyńskIe na dostawg nrtbywano po 2~131" 4 /t6'.. or:t:s > Ooml'~ fine 411ft:' Scinde gOllll pojaz aml n wozamI O, . dl wej, twierdząc ze omego nIe o. ~ JIa lipiec ao września i po 23 13"'6 na grudt1a~n, ~~m~~, gooBe ~f'O'ood fair 31/2, Ben gal good 3314, chadzki pieszej po okohca.ch las~ a. pu- § i 66 kodeksu handlowego, regulUJ ący sto-Złoto notowano przy J.l:Olic~ ~o 8 rSbl~l k. ha tOr; i:~O'a12fińe 4~~R Tmnevelly good fair 4 Y/II:, Westrn bUczności zamkniętych, podlegaJ~ karze sunek pomiędzy dwoma państwarill, lecz § imperyal., N~ t!lrgu papl~ro:v BU H:zBnI~t" ~~_ good"fail' 37/S ' "hstern good 43!t6' Peru r~u~h lUal' pieniAznej, a mianowi<:ie:. jadlłcy wIe.rzchem 1·65 ponieważ KiJ' ów i Zgierz leż~ w je-
ta1de uSposobIeme mocne l ozywlOne. J, ł !road fair 5 13/ Peru ronga goa ~ . d lub wozamI po 1 ' , d . 
k~vie nabywano po 101%. 'Za:- poźyczki wschodm~ 59{t6' ~el'u l'''~tl f~ir 51! Pe~~ smooth goocl faiL' po 75 kop., pOJaz anll T C ~ k . dnem państwie, a zatem p~wo OWI. przy: pierwszy-::h dwóch :emi.syj p~a<:ono .1003

/h za ~~~= g![ Pep~r!l~~del', l'oughU fair 55/16, Peru m~dal' rs. 50 kop. bez względu na. l oś OnI, slu Iwal termin pi~tnas~odmowy, m,~ zas 8~''il trzeCllb l OlI/ł' PoZyC~kl p-r,!>tn:HHve ~yly P2;Slj !t~h good fair 59{ Perll model'. rough goad wreszcie przechodzący. pieszo po.30 kop. d g miesięczny czas zas na odległosc sto-
kiwane pO: 245 1'1:) •• za ,emlSYp. plflr-!.vszl)J ~ P,o . 2 rou 167 :' Dozorcy leśni otrz17;mah JednoczeŚnIe nakaz WU. 'O· ... t' t cyw liczy SiA po 

. TS' za aru .' Najniólilliejszem . )l8posoblemem Cle- 5:~/H·. . z l z k ó r n y, 20 ma- J. sowme do § 30 us. po~:. "li 
szyły SIę '~:zY~~Ie metiLhcżn~1 p~piery' ~aństwow3e. . Wę~!e!a:a:t~nn1~ l~mie~nego gzmni?js~a. się' cią- postęnowania Z calą surowośCIą. p!'awa wo- drógach żeli:tzh!Cn 30?WlOrS~ n!1 dobę, w Nahywano SzesclOprocentowe renty' zlotE. po yH li J&i ~P t n~ w~:rel pl:omienny, szczegolmeJ na ga, bec osób nieszanujlllcych przeplsow O go- obec tego powod, ktory wysIląpil po upIy-185,.pi~cioproce?t?-we. p~ 15~~J2-15{j3tł) PO~Y~~!)l fu~l lr~bsze. Sk,utkiem ogr~Diczenia ,w'yzJ:~ku, spodarstwie leśnem. wie miesilłca i dni czterech od daty prote-kOl!BO~ldi1Qwa!1~ emt lSP. ~Ie~wszl'o~Jdm(elJ,870(187'1 P 1872 i I zapasy przy kopalmach WZrll.Bt~tn powolmeJ

t n~z wa (_) Pan prezydent m. Łodzi z~wiadamia, stu straci! prawo regresu. Izba llllldowa 
emIsyl rugIej, rzeme1 l s ) I h ł h l n omimo ten"~} ceny rzym - .' , k" l' JUż został , l 
1878 r.) po 156 I j,-156'1/2,. emisyi CZ\V31'tej (l_8~S r.) l ~ata~ ~:~t:, Y~iż' w et~EdniaC\h poprzednich, kied~' że w kaSIe mleJS leJ, z. ozo~y. datku po' rozważeniu sprawy utrzyma a w mocy po 157 1/,. Wszystkie papiery hypote?zno mla.y 0: ,~ s~~ só~ oddziaływal wzmacnj.JjlllCo na USP))· kwitaryusz, celem sCIągmęC1l1. p~ . w rok sądu okręgowego. żywiony popyt ,po c~na()h poprz~dndlh'iie Z ~k~[~! s~bie:tt' Takie z~potrzebo~aui~ _w~gli tlt;~tych szkolnego za r: 1886: ,~podatkow3:m wIlld y(_) Ze stacyi telefonów. Od ?statniego bankd°'-'.'kycht~ab:yw~n~7łiy~~;t~~ -!ipd~;na1odowe zmalało. lecz ceny ICh okaZUJ!! .wl'ilkNSZIb tstal:os~. Lej' ni bezzwloczme wmesc pt'zy~adaJące ~ zawia.domienia o n. owych poll!czemach przy-
rs, JS on owe p . "", Ok'(!fI' Moskwa 17 maja. a argu u"· . h l' t" dyi w I)rZeClwnym raZIe b i I) J 
po 502 i 498 rB., rosyjskie dla handlu ~agramc;.ne: ~~ l " ~ • si us' oBobieuie mocue, w tVgo- me na ezy osm, g .,' b li obecnie następuj~cy a onenu: a,-go po 327, 330 i B~9 r.s., w~tZkQ.k3.~lS?~ po 5i't~ ~Z;;;: :~~!~t~:;e ce~y Pułożyły sitJ pomyŚlni~j. dla zastosowane będ~ do mch srodkI przymu- k~b Hirszberg et WHczyński (skład wyro-
527 1'8" charkowskI6 nemskIe po ~96 l~" tu s J, . d' <> Yh Za IllllJczk\) cukrową w mleJ~cu sowe.· . ., " h' trykotaży' 2) Winkler ~~~m~~~ ~or~~js~~~gOb~~::~:~~;:u7e~~~~i 1°h~~~ i ~~~~n~J~~C~~czątku tygoctnlR o~~ 4,:~,ó.:~ ~~::: (-) Dziś o g?d~. 111

/ 2 :a~o odbę:zle SH~ l~rG~~~!:?J(labry~a ręka,,:i~zek)j3) Fi-dlu nabJwan/po 785-790 rs" akcye to\Var?;fst~va I ~t 4.S5tl'ZS:::~d~~; t~:a~ocen~' ri!. 4~O. Na. dos~a· uroczyste po!ozeme kam.le~Ia dręo~elne~~ scher et Stiildt (wykończalma)j4) '\V. Vor-"Ka~kaz i Merkury'.' po 4!ł3-:-5?O ~sł ~k~~El~~~; I w~wr;; mie~ifbo71~h' letnich nic nie kupiono". nato- pod budowę nowego ~zplta a a S aroz werk (farbiarnia); 5) Markus Elefand (fa-
kolejowych przedmIOtem obĘotow y y . J • ' t kontraktowano z przyszłej kampanIl 50,000 konnych. ł d l k) ~~~;/i~~~~~j r~o r~kc~~s~2ol::dni~~J:l~h~dni~h 1 ~~~~wz~a wr~esień-luty pOl ~:h 4.5~rt zac~asta~:{a:o~ (-=) Obrót roczny t~warzystwa hK. S~heiblera.1 br~ka) P;a ~t~cyi telegraficznej w Warszawie dróa 4zelazny~h po lIi)t/2"i 113 ts. ! i\i?~KWY. Rafinad~ ,w ma!- tki~m I, i vl. Hener Ponieważ w ostatmch czasac ~lsma. ~o- 'd 'c ,:j telegram niedoręczonYI na-Z giełdy'zbrnowej ó67'U,ńs7d}ej douoszłb pod. dniem i wIle rafi~~~ri l:~~i~~ćz ni~~r rs. 5.15. W. Henel' syjskie, a za niemi i warszaws.kle, meJe- dnal uJ • łodzi d. 20 b. m. dla Kwiat-20 ~ja. ,Pod wpływem nlż~zych no~owau new~ 'I et Ć~:' ż da' p ;8, 5,10, odstępujlb po 1'8: Ó, Cha- dnokrotnie wspominały o ~bro?Je rocznym es an! z ~~~';:l~~i:ń PJ~i~:jsi;g~d~sp~~~t1:ni~b~~~:~\:C~~P~- ~~t~lIie;ko ~[Charhower podwyższyli swoJe ceuy do zakr~c1ów towarzystwa K. i:'jctel~I:IaD~:~: ko(s~le/~ik piechoty, konsystujący .w n~-spałem. "\'1óf dalszym cią.gu w.zmaimiajlllco oadzi'!:ła- rs. o. _______ pełmamy przeto podane.w '. szem mieście przeniesiono na letme leze ły prywatne depesze Z targo;v aust~yacko-w~gl~r- PRF7EvyS:v I HANDEL. nika cyfry ze ~prawoz~ankla te,geozwtyOkWaazraZnYy- na dwa rniesil'lce do wsi slłsiednich .. W ~o-
skich, że p~nu.lllJce l1paly wJeleszkod W.yrZądZlly u 111 i.J stwa z r. lS80 WZlnIan~, z . ł ~ d' t b ułku 1 OrkIe-
zasiewom p9~enicy' na W~gl'ze~h, że w. WIelu ~k?- --- ..,'. 13462759 kop dZI pozosta Je yllle az a p licach pojaWI!a SI\) rdza zbozowa,. Rowlioczesme Akcye kolei dabrowskiej. "Birżewyja WIe- tamz? dochod w sumIe ir~kow' m ' nie zaŚ stra. . . doniesiono o podwyi;ce ceu o lO-:-!5 kl'. Bapto- domosti" dono~zą że przyjazd do Peter s 49, Jest dochodem ks Ił , Y b' 't ( ) Ćwiczenia ogólne straży ochotmczeJ 
wna poprawa ceń zboża w AustrYl, l W~grze~h ~o- '.. t obrotem Ażeby otrzymac o 1'0 rze- - l d e 
f.ostaje także w zwi'bzku z.ze.rwalllemr.~mun~kl~" burga Rausemanna ZWIązany Jes ze sprze- " d" l' od powyższej odbęd~ się jutro na p acu przy omu r • go trakt.atuhandloweg?" ,MaJ!Jlce D!~S~!JlPlC o,dc,l~Cle daŹt1 akcyj kolei d~bro\Vskiej. Wypusz~ze. CZyWISty, ~ }:c n~ ezy ł snego wyr~. kwizytowym oddziału drugiego. Wszyscy dowozów: zboza rumunskIeg9. tUdZUl? ZanlleIZOne nie tych akcyj, jak mó\yi~ "Bil·r .. 'y~ed. sumy. war o~e' p:~ęwz~óbWtkaniu t'. su-Iczłonkowie winni się stawi~ w ffiun~u~aoh podwyższenie cel zbożowy~h, bylytJY wywarty wI!ływ nie przedstawia tru.dnoś.cl. Oena ~kclJ Jest bu z:lzY4tk502wOa32SJ ko . Y44 J'ak ró~nie~ kil- ze wszystkiemi przyrzlłdamI o godzl,me 6 o wiele wi~kszy,gdyhrllle.to1 ze.w młynach lP;0- J'uz' "'l' ado m.i!. na glełdz18 p03znkuJą lCh po mę IS. ' .. ' h p.' l do'w an--II' po'" wł'eczorem DfZY domach rekwlzytO.-
rzelnl' Q. ·(',h wpgierskich. o!!1·aniczon. o .. wytwarzal,ne. " LIII l J ,oJ., h c n""vCv" ze ",zrr e OL: Ił.· 1-' k d 
Zaró;~opsz~uicajak i zyto, odz:yskaly w !toncu . yQfurorerefi ..... 1po{, 1~& fs--:h"~vy1a-tllloilOjiN,n3~j -ćna1t({l'YJiiybitvpotl~ojnie~-tJ' p'o""st~'ome o~ w'ycli w aścfwyc~ oddzIa1ow, s Ił~ .0 go Zl~ - wobe(lcen~t~tejllZJCt'i?~~gól~~~z:iii{~cJp~':.iają alwye ~olejowe' podlegajlll podatkowi od ku- chodów i po strome wydatków polIczonych. me. 7 cz.łonk?wIe wyrnsz% na m~eJsce CW!-si\) ~~, targu.' .. ' . ..". ,. ~ . ponów, gdy wi~cpołożeniEgield poprawi Skąd otrzymam.y,że obrót ro~zn:y. przez c~en, ~tor: Sl~ zaczntJi punktualnIe Ogodzl-.. ,Wełna~:Ęl er l ip~)O .. Ulllja. Targ. zpajduje . si~ można będzie akcye te puścić w obrót towarzystwo wytworzony, wynOSI mespełna me 7 l P?ł. . ~ .. .. si~ ciągle po'd , naciskiel1); .. ' Sprzedano tylko male pry' watny. Przy czynności powyższeJ' repre- 9 mil. rubli, która to cyfra powtarza sili: (-) Poz. ar. W pląte~ okoł.o godZIny. ~ 

. partjjld welny 'ro!;maitęgó 'gatunku, któ;'e nabywali kIł d l staJlll 
fabrykanci krajo\vinapokrycie najniezbędniejs?ych zentować' będlł, syndykat w· Petersburg~ już od il~u at.. . .. I po po.u n!u wszczą. Sl~ pozar Vf. • po.trzęb.Jedynie zakupy:- welny. ,brudnej dosj~gly dwa ba.nki; mIędzynarodowy handlowy l (-) Krajowa firma i:::itamslawa Kl'OPIW-1 drew.ll1aueJ, w. obrCJbl.e n~eruchomo,so.l 'po~o zuacznych wymiar6w, lecz pfacone za nie ceny do- rosyjski dla handlu zagranicznego. .. nickit;go i Sp. z Warszawy,otworzy?a tV l zoneJ przy zbI,egu UlIC PlOtrkows~leJ 1:Z.1e-wodZIll najlepiej, jalc niepomyślnem jest polożenie ZJ' a.zd cukrownlków\v Oharkow. ie odrzucIl ŁodZi przy N owym Rynku skład filIalny 10.neJ. Do pO,zaru. wy. ruszy!. drugI oddział: 
al'ty·knlu, 'ga.yż za· dobr!!:, drugą welnę osilhgano za-

h b ł d k 
ledwie 40 m. a najwyżej 45 m. i to Zft uajlepsze pl'ojekty .rozło7.euia dodatkowej akcyzy, wy- mą,ki ze swoich młynów parowych.Zwra- straży oc otnlf',ze.], me y]e na czynnym, źe przez oszczędność!... Sądzę, ii obowi~z- realne. Jeden. z izraelitów warszawskich czkipodobne, im częstsze i z pe.wnym·ce- Z tych samych .powo~ów,dl.!!;· których kiem jest komitetów damskich, istniejących ofiarował podohno2~,OOO rs. !la cel~~olo-~em naukowym poł'ą?zone! tem :\'lęks~y po~ podskoczyły c?~ymleszk.an~ weszh~rnJ w se~ przy towarzystwie dobroczynności, starać się nizacyjne w Palestyll1e, a dwaj powazuI ra· zytek przymos~ ZWIedzającym l odWIedza- zon uroczystosCI ,roz~alt:ych. Mlehś~y uodkryć praw.dziwęźródło tego rodzajuzbo- bini ·prowjncyonalni, wyjeżdżają naprzód w nym - na korzyść kraju.· roczystoś(~ pośwH~cellla Jednego szpItala, czeń wszetecznych i przeciwdziałać wedle'mo" owe strony dla zbadania stosunków miej- Nie zazdroszczę jednak w§dl'ówek, poszu- dziś mamy drugą, również szpitaln~, nast~-żności, • czy to ,przezulatwienie pomocy le- scowych. kującym mieszkań w Łodzi. 00 się tu po- pnie· przyjdlł gimnazya i t, d., i t. d .. Po~ karskiej w razie. chorobYr czy przez nie- Innego rodzaju kolonizacy.ę, a wielce po- robilo! Dotychczas wiedzieliśmy, że za pokój trzebie szkól stanię siłJ zadoś6 CZęSClOW? wielkfb pomoc pienięin~, na: kosżtypogrze- źyteczDą;, przedsiębierze Atianee iS?"aetite płaci się przeciętnie sto rubli rocznie, ale przynajmniej, ale co do szpitali, brakowac bu, w razie śmiercL- natul'alnej., w'kiel'miku żachęcenia ploretaryatu żydow- w· centrum miasta. Na przyszłość ma być będzie jeszcze bardzo wiele. . . A pl'opospomoay lekarskiej! Oto wyda- ski ego w Galicyi do ~ospodarki roln~j. To-I inac~ej; za mieszkanie" w: polu," płaci? się ~ A~e! o najwa.żniejszej uroczystoścI o~a} rzyłsię, jak niesie. fama wielogębna.,znów warzystw'o przystępuJe do zakładama kolo- będZIe tę samlł cenę, co 1 przy UlICY PlOtr~ źe me zapommałem. Wszak lada. dZlen wypade~, :kwalifikuj~cy się do .. ; etyki .. ,Le- nij rolniczych żydowskich w Galicyi, 'przy kowskiej. Powodów do tego mamy mnóstwo. obchodzić będziemy powrót panowa.ma kr~. czoną była kobieta na 'jakieś: wrzody we~ pomocy ogromnego funduszu2,OOO;OOO gul- W jednej części miasta wpływają na pod- nolin, otwart"O już bowiem skład tych n,aJ: wnętrzne; a po niejakim cżasie "przyszłó na denów, złożonego przez barona Rh'sza i kil· wyźszeniewen7 gimnazya, spodziewane od modniejszych rekwizytów toalety damskIeJ. świat dziecię nit . poły ·spalone . medykanien;.; ku bankierów paryzkic~ i wiedeń8.k iCh: Ko .. mi-I SierP. ni!1 ..!.:.. w drugiej, przen. iesienie pocz~. y, Trzeba. będzie. w:ys;ą,Pi.C .z. p, ro.1e.k.teru o roztami. Wypadekpodobuy miar juŻ' miejsce tet specyalny, urzęduJ~cy we LWOWIe, wer- tu prOjektowany bruk asfaltowy, ta.m znow szerzeOle chodmkow, gdyz me ~ystarczą" przed kilku miesi~cami, .tym razem towa- buje do tych kolonij młodzież· żydowsklł z projektowane wybrukowanie ulicy, przewi. zwłaszcza w uprzywilejowane dnie space-rzyszyła mu scena budujq.ca: całego kraju i wysyła ją następnie, partya~. dywany kierunek przyszłych tramwajów, rowe:.... . '. .. - Panie. konsyliarzu,. żona moja 'poroni~ .mi, do właścioielidóbr napraktyk\}trzy-jwyreperowalla studnia, budują;ca się fabry- Moda jest jednakże konsekwentną,. W mIa-ła - skarżył . si fil lliążstrapiony. let,nią: J ezeli. po uk?Ączeniu pr~ktyki mło~; ka - nawet w dorn::ch częściej nawiedza- n~ r?zszer~an~:t s~ę ineksprymablów, zwęża-- Tak? No,. no! A 'cóż... 'to dobl·ze. clZlemec okazechęc I zdolnośc do pro- ! nych przez katarymarzy, podskoczyły ce- ty SIę spodmczkI- przepraszam! sukIen-- Ależ :dziecko . czarne!· .. :. . '. wadz.enia gospoąa1'stwa samoistnogo,w ta-, ny mieszkań, ze względu na muzykę bez- ki; teraz nast~puje stosunek odwrotIiy.~Uź. - Ozarne? Ha:!trudno.:.: '\Vidzisz·pan,-~im razie dostaJe od towarzystwa 2 morgi I płatną! cić pośród krzewów liściastych, 'tyczkl le-w czarnem .ciele,czarna dusza... . ...... , .. gruntu, chałupę, inwentarz potrzebny i 200 Mniejsza o to, że brudno, niechlujnie, piej prezentować c:i8 będlł.'·.· .. To ,chyba,trochę7.a wiele! Jakże si\} tu guldenów gotówką ·mi zasiew. ~ W tetlspo- niema zlewu, niema stróża: To uic nie Ze moda lubi płitac figle, to rzecz wia-'d.zi. wić,.. że ?e~~ysta. 'zamierza,Jil;c;f. plll'Jesie~lić só~, os~c1zo~y na roli, .. 1ll.a. ?bowią~ek ... spla-, z~ac~y.. Z 'powo~u ~twa.1'cja gimnazyów. 0- doma "-- że figle Óddzia.ł!'Yaj~ w pe;lllej mieSIę .doŁodzl"ŻJednegQw pommeJszych mIaet cac zamąglll§ty dług,w mIarę oSIąganych I sledh Sl§ w ŁodZI najmnIej sto rodzin ŚWle- rzena moralny ustroJ społeczenstwa, to p~OWin?YOn~nYCh,..,Ch.~P~· .. Się. przed. ewszys~- zaro~k. ów, ,v.aż~ym jest: szcz .. ~g6. ł, że nie-Iżyc~, a z po:vodu nieda.lekiej b~dowy .tram- ta~ze nie no~iua, . ~Ie, żeby, ,o~ół .wS.t.ttPiÓ ~l?m ~l.ł~,Jako naJwazmeJsz~ zaletą, pomł- t.ylko.cała malllpu!acya komItetu odby~a waJow drugle sto - 1 wyDaJm~ wszyst- mIal w vowa~ny zWllłzek m~lzeT.skI, o tern JaJ~c lllne .wal.mnkl·~kunsztu· zębołomnego. Slę w Języku polskim, ale . Btowarzyszeme I ko L.. . cbyba mkt me słyszał, a Jedną.k zdarzyTen je:st przJ:najmniej:w 8wojem prawie, stawia swym. protegowanym za; najpierwszy Tak mniej więcej rozumują. gospodarze. lo się to w'naszem miasteczku. Jest wi§o ale lekarrz znaJd:uJ~cy cza.'rną;duBZłJ! zamiast \Varune~: .sohd~rr~e dzialaniez narodo~ościfłl Po św: Janie zazwyczaj spuszczaj~' nosy nadzieja, że tradycya figielków nie 7lyga-wrzod~?~.. Nm~, to ;!zanadto1. komICzne, to polsk~l Ja~naJwl~k~zą. ,zgod~ z.P?lsklm lu- na. kWllltę, 'ale tymczas.owo trzymaj% wy~ śnie. . ,stras~h;WI~.k~~lCżnef:.. ' .. ' .. ' ,.'d~m. WOlJec z.am,mrow, ,zd,zaJących tą soko: . " W. ruchu ludn~ści na~zej sp~·awd~onoJ~s~. UmekaJII1Yz ,. od t~J smutnej komIkI na dIOg~ do wyplemema pasozytow, będących - Pame gospodarzu. tu CIemno Jak w cze Jeden fakt memaleJ waglmlanowlC16 szerszą>widownię·,;".:,:: .':','.' .. cięża!e~ i plagą ~raJ~, . z przyje~n?śc~~ I piwnjcy.. . . .. , ~wiązek małże#ński Lecha z :ąat~ .. A nie~h-~altJ.czko, D: doczekamy w~wędrowek .roz- godz~ s~ę ~anotowac, :z zgłOSIło SI«; lUZ kll~ l -:- Ale gdzwtam! Pochmurny dZIen ~ ze was Pan Bog błogosławi! ZYJcle po wle~ maltych. ; NaJpr,z?d, trwa w?-~lszy'm. Cl~gU ~n~zlesHEcm. o~yw~teh, gotowy~h ~oprzy- ale. :liechno pau zobaczy, kiedy słońce ki wieków '! mi~ości i zgodzie i nie'ch ża~ przymu. sOwa .W§dro.w. ka.Wyg.nanco\~. PtUS~lCh;. J~Cla kolon. lStoW ~utrzymywama lch p.r2;ez I śwIeCI.... . den komormk me zakłóca spokoju ~aszego do~osz~ nam -oto' ;.ze Lwo\ya,. ze w c~Ił~~ cały cza~ pI:ak~yk1. '.. . :- 9;;u6 coś.... jakiś odór, to pewno z pożycia domowego .... k~l,etn.la przybyło ... ' ~o, c:fahCYI., tr.zydzIesC! , ·W ędro. Wkl mezbyt. dalekie, lecz w?a,le. pO-.1 dZledzmca? ,. . To~arzy. stW? .dram~tycz.ne prezesa. Smop~§c I:?dZlU wygnanych.- da~sz~ wysyłkI ~yteczne, urząd.za tez ~asza młodzlez:kra- - Co pan mOWI? Gdzie tu co czuć? to tryckIego opusClło mIa;sto. nasze, me bez nl~ kazą zap?wne c.zeka:.~ 'n~ ~ sIeb~e. ~ast~- Jo.wa, wro~m'a~te ?koltce., I t~k,warsz~-! tak pachnie.... pewnych przeszkód wprawdzie, ale stosun-·p~le w ':ęflrowce ,memco:W'.:uJawma SIę pe; w1aCr wyble~aH~l~ w K~eleckte dla obeJ~1 - Studni niema na dziedzińcu...... . kowo dość spokojnie" Prezes wola! z fel'''' wl.en zW:1?t, blle' t~~ko .wytrwat:,'! . ~ł:rcha~ rzema osobln,:ośCl tamtejszych; łodzi~nle - Jest .zaraz w trzeciem podwórzu, tam worem godnym lepszej sprawy: po ra~ nl1anO~lC1e, ze emlgruJ~ ca~~ml' rodz~namll podobn? .doOJcowa :-- a gro.~o nliodŻleźy pau za~łaCl stróżowi tylko po gi'oszu od pierwszy; po raz drugi, po raztl'zeci- ba! z Oes~~stwa ·:-doA~e~yjn.W.res~cl~ .~o-ll~belSkIeJ, .poprzest~Je n~bhzszem pozna- konewkI.... .... ~ i po raz czwarty "Oddajoie mi żon~"! Pu .. g~oskl~,~ kursuJące.d3w,:m~J ~'eJ~llgl:acyl zy- nI?- 'Y~~sn~J gnb~rIll. ~le potl'ieba·ufl:~· ,ęlow~m, na ka~dy zarzu~ jest 9.d~owiedź ~licznoś6 razw~az odpowiadała "daj pokót dow do PJl;lestynr~·· plzybH3raJ~ kształty ffiIemac, ze zamIary to chwalebne; wyCIe-klotka 1 zadawalmaJtłica naJzupełmeJ. l do teatru me przyszla.A ostrzegałe1U7 ze 
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gdyż pożar ugasili tymczasem domownicy. 
. (-)lwłokiniemowl~cia nowonarodzonego 

oW1rii~te w szmaty, znaleziono we czwartek 
na śmietniku w domu N. 138 przy Starym 
Rynku, O wypadku tym zawiadomiono 
policYEil, która rozpoczEilla natychmiast po
szukiwania za matką dziBcka. 

TELEGRAMY. ibozowej przeważylo mQcne usposobienie, 
llpto,!ania. pszenicy i zyta podniesiono 0'1,/. 
markI. 

Liverpool, 20 maja. Sprawuzdauie K<)iHlOW". (1lorót 
12,000 hel, 2\ tego 011. spekulacy~ l WVWfJZ. 1,0011 uill . 
Sta.le. .Middling amerykańs1cana dostaw~ mocno. 

(-) Dobre pomysły. Właściciel pewnego 
domu przechodniego przy nlicy Piotrkow
skiej, w celu załatania dziury w mostku 
na podwórzu, położyl na niej cale wr'ota 
od jakiejś sieni. Już teraz z pewnością 
nikt sobie nogi w tem miejscu nie damie, 
co najwyźej moźe się przewrócić, przecho· 
dz'bc w 110cy przez podwórze. Inny znowu 
własciciel dOlllu przy tejte ulicy wszystkie 
wi~ksze dziury w podłodze w bramie kaźe 
łatać kamieniami, w ten więc sposób za 
kilka lat kamień wyprze zup el nie drzewo. 

Petersbury,21 maja. "NOwoje Wremia" londyn,20 maja. Wyltazhankll państwa. (w 
dowiaduje się, że minister spraw wewll~trz.tY8ią.~ach funtów sz+.erliIlgf"v) .. Całkowita rezerwa 

h L. f. .1. d . l . 1l,06<s (przyb. MS); noty w olHegu 24,&76 (uhylo 
nyc pl·Z6vywa .. lJę ZJe na ur ople w SWO-12M); zapasy w gowwcę HI,893 (przyh. 94); portfel 
im majl}tku do jesieni. Przez czas nieo- 21,423 (przyh. 44ó); aall1,) prywatne 22,138 (ubyto 
b . b· ,. k' t '/< ", b' 54/i); saldo państwowe 7,278 (przyh. 1,298); rezerwa 
ecnośctO O\\l'LZ l e pel nIe ędzle towa- not 9,7M(prz\'b. 427); ubezpieLlzeme rZlłdowe 14.il'l3 

rzysz ministra, Plewe. (be:: ::miany).-

At 21 . U d . l . PeterSburg, 20 maja. Weksle na l,ondyn 231>/ •. 

New-York, 20 maja. .Bawe~lH~ ll~/lfi' w N. Hr
leanlCl i13/1i' Olej skaluy rafinowany 70% Ahel Test 
7'/s, w j,'i1a,{elfli 7'IR' Surowy ol"j Hlcaluy 61/S' GHrty
Ilka.ty pipe lino 673/S c. ~llłk,. S tł. 25 c. Czer
woua p"7.lmi'la ozima w rniej~cll 88 n., na mj. no
miu1l1uie Da CI!:. 87'/s C., na lp. 813'/2 C. l{ ułmry
dM (nowa) 48t/,. lCukier (fair rofilling Muscovatl3R) 
4,13/16, [{awa (fair Rio) 91/l • Łój (Wilcox) 0.45. 
dlomua 5' /B• Fracht zbożowy 4. 

enYi maja, rzę owme (OIlOSZlł O na Hamburg 201, na Amsterdam llSlJ, lIa Paryz 
powtarza.jllcych si~ napadach 'turkównn. 1481/2 , lMlllperyaly 8.31, rosyjska premio~B. pozyczk& 

. k k" . l-ej emisyi 246, takaż; II em. 227, rosyjska po-
'J.'J!lLEGU.ł.lIY GIE.f,DOlVE. 

(-) Wypadek. Onegdaj kolo . Earadyzu 
spadła pod koła pojazdu czteroletnia córe· 
czka p. prezydenta miasta. Na szczę§cie 
furman powstrzymaJ konie, jednakże dziec
'ko odniosło bolesne skaleczenia na twarzy. 

KRONIKA 
KRAJOWA l ZAGRANICZNA. 

wOJS a grec le, 9toJące na pogrUlllCtll. Tur- życzka z roku 1873 1571/., U poz7czka wschodnia 
cy zabrali kilku. placówllk il'recki'Jh za. co 101, LU poz. wschodnia 101; GOJo ronta zlota 

'·d . '1' . . o. l' - k 1861
/ .. 5% listy :t.B.9t. ziemsko 1631/ .. akcye rosyjek. 

greoy O wzaJemUl l Sllj uJ~clem pacowe wiel. D • .ż. 21)1) 1/" kolei kureko-kiiowskiej 376, 

Giełda Warszawska. 
Ż,dano::końceln giełdy. 

Za weksle krótkoterminowe tureckich. Turcy zabierajQs sie do wtar- petersburski bank dyskontowy 770, warszawski 
. . d T l" . ~ . bank dyskontowy lBO, rosyjski bank dla haIdlu Oli. llerliu za. 100 mr. . . 

gmęCla o esa n. zagr. 329, dyskonto prywatne 41/t %. " IJondyn" 1 Ii. • • . 
Ateny, 20 maja. Z Latyay odebrano za.- Berlin, 21. maja. .BiJe~y ban:u. r08,:j8k~ego "{;~Yi ,,100 fr. . . . 

- d .... . k t k' 'k 200.06; EOJ. lIsty I'!lI.Stawne 62.60, 4.10 lIsty hkwJda- 11 Itl{ eń ,,100 II. . • -
Wla omlem8, ze wOJs a urec 1e zaa~a 0- cyjne ó6.90, ó'l) pozyczka wschodnia 11 8m. 62.20, Za papiery paiislwowe: 
waly przodowe greckie po~terunki. Powsta- 1lI emisyi 68.20, 40f0 pozyozltą. z 1880 r. 88.00, 5% Li.t,y Likwi,L Kl'. Pol. duź'} . 
ł·· t d b •. śr d b .. listy zastawne rpsyjskie 101.50, kupony rl .. lfIIł 822.10. Ros. Poz. WBcltodnia . . _ 

a. z ą, O awal ze, Je l po o ne meporo- óOfo pozyc"kn 'premiowa z 186,l. roku 152.50, tRkai: ~ Ust Y Zaa. Ziem. li Hl! r. Ser. I. 
zumienia. powtarzaćby si~ miały, starcie 1866 r. 14.1.50; akcye l,.anku handJ~wego, 84..0Cl, dy- ., " " Ser. II do IV 
t . . . 'k' akontowego 76.75, dr. zel. war.?. Wletl. 2ó2.00; a.k- Uaty Z8."t. M. WarRz. H.lr I 

S ante Sliij meum monem. ""ekredytowIł allstrY8.0k1e4ó8.óO,uajuoWtlu aozyozkll l' 
.... .1 k n n tł n 1 

Ateny. 21 maja. Ministeryum Vavisa po- ro'Yjsku.100.10, 6°/~ renta rOByj; li. 114.60, yskonto "" .. .. 1lI 

d ł . d d . . T'k' t ł 8°J~. prywatnA 13/ł lo· "" " "IV 
a o Sl~ o ymlsyl, rt UpUI u worzy Warszawa, 21 maJa.· Ta.rg na pIallu Witkowskie- I,iaty Za.st, M_ rJod .. i S!lr. J 

Bibligrafia. "E.ncvklopedyitechnicznei " nowy gabinet w którym zatrzymał chwilo- go.Pszenioasm,.il)rd •. ---:-, pstrll. idolJra -- n" " " II 
J J. .' • •• 615, białll. 635-665, wyborowa ----; żyto Ilł 

opracowanej przez dora A.Weinberga, wy- wo dla SIebIe tekę Ullnlstra wOJuy. Propo- wyborowe 450 __ ,~ średnia 420-485, wltdli." "" 
dawanej nakładem ,.Przegl~du Tygodnio- nUJ'e on aby wojska zatrzymaJy swojt! po- we --~; j~y.mień 2i4.orz~d. 375.-480, ()\l'i~ ~OO Gielda Berlińska. 
wego" wyszedł z druku zeszyt drngi. O I. ;. . -860, gryka __ -_, rzepIk letm---, zImowy Banicnoty rORyjskie zaraz. '.' 
wyd~wnictwie tem pomówimy wkrótce ob- zycyę obronn~ 1 wraZle napadu odparły SI- __ o, rzepakraps zim. __ , groch poluy ___ -;-, " "na doa~. • 

.. Zb'. d" , - E :lt> siln, cukr.-----, fasola. ---- :r.akorzec: kll.SzaJa- WIl(tt!1l lIa WarRlIH.w'J kro 
szermel· " . I~orowego wy allla pow~esc~ • 'oS 'li'. glana -=-, jIJózmie.nnll. __ , grycI:. gruba ~ ~ pud; .. Pewrsburg kl'. 
Orzeszkowej, wyszedł tom 28, za wleruJący Katama. # Wybuch Etny przy· DowieZIOno pszeIllcy 100, zyta :!OO, JllczmIellla _," n dl. 
począ;tek "Meira Ezofowicz~.1! biera kolosalne rozmiary. Wykryto jede- owsa 250, grOCllll pOlnego - .korcy. .. LondYIl:r 

- Konkurs. Redakcya II Switu, " ogłasza 11al:cI'e kraterów a z tych trzy bardzo wieI- no'!'arsSztawa, 2k1 m~Ja. dOkoy!lt
d
8. 78

1
o
()(/o) li &Sk07cT/ZlJ PlO ktO " Wi~deń k~ t kk-' t' h" I Ol to- ,OBune garnca o Wla ra - ,. Hnr ... . 

cz ery, on. ursy ~a IlapIsaDle ~as~J:uJllicyc Ide La.wa spływa potokiem silJgajq,cyro skład f.8. wiadro kop. 8026--, za ga.rn. 261-, Dyskonto prywatno 
utworow lIterackich: l) pomeścI Jednoto-', .'. _, QSzynki za wiadro kop. 8148-- m: garnicc 
mowej; 2) noweli, która obejmować winna 200 metrow szerokOŚCI, ~ol~ ~kol~czne kopiejok 265-- (z ~od. na wyachn. ~·/o,. , Giełda Londyńska. 
do 1;000 wierszy druku; 3) felietonu czy- wszystkie zniszczone. TrzęSlellle ZIemI po- Petersburg,20 maJa.,' Łój w m. 4,2 •. 50. n8.81?r. 43.00. Weksle nil. Po!.eraburg. • 

Z <111111 21 Z dnia 22 
._. __ .•• __ 1 

50.05 W.IlI 
10 H 1/2 10.16 
4050 40.00 
80.05 SU.7!> 

92.50 9:HiG 
101.- loo.7b 
10(/,75 !OO.75 
lOO:m 100.75 
98.26 98.50 
97.25 97.50 
96.6/1 96.70 
9{j.4[, OO.óf, 
ge.25 !15.25 
94.- 94-
93.20 !J320 

!lOO 05 200.05 
200.35 2{)().-

199.80 199.$0 
19!1.6(} 199.40 
199- 19>180 
20.41 20,41 t/, 
20.S:a 20.33'1: 

10091) 160.70 
PIł PI, 

235/16 235
/as l · k 'k" f kt' b" h d t .. l PBwmca w m. 11.76. Zyto w m. 1.30. OWIes w m. Dyskonto S 

l :om l a o,:, .Ie~llcyc z anego Y,- wt,U'za SIl;} CIąg e. ó.25. Konopie w m.4A.f>0 Siemic lniane w Ul. 16.50; I 
godma do lillbrykl ŚWItu p. t.: RachunkI, londyn 21 maja W i:iIbie gmin toczyły cieplo. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mającej zawierać do 250 wierszy druku; 0-. ' . •.•. Berlin, 21 .maja. Targ r;~otowy. . PgzeniclL ;:;; 
raz: . 4) rozprawy do Biblioteki Świtu pod SIę wczoraJ. bardzo OZYWl?ne. rozpraw~ z m?cno, w mIejscu 148 -; 1611, na m~. -, Ina 
tvtulem: Jak nailepiei spożytkować prze- powodu ·wmosku O przedtuzeme upływają· ruJ. ~z. --, na. cz. lp. 152/4, 6,,~al lp. ",81

t
er. 164. /4' 

J _.. ~ 'J. ••• _ b na Sler. wrz. -, na wr::. paź. 1 D ł' L.y o mocno, 
mysl WIejSkI kobIecy? obJEJtośCl pl~ClU al'- cego z dmem 3-m czerwca prawa, za ra- wm.129.138,Do.mj.1571/t,namj.cz.1311/t,na.cl!:.lp. 
kuszy druku. Termin ostateczny nadsyła- niaj!!cego mieszkańcom Irlandyi noszenia. 1B7'/r, nalp, si?r. l373/ t ! na sier.wrz.-, ua wrz. p.~ź; 
nia prac konkursowych naznaCZ(lno: l) dla . p li ś· d 1- '. • b d' lB81/2,nap~ź.hst.-.,na1l8t.gr.-,nagr.st.-.,/lle"ruleu 
'" l' t d . '28 . b 2) brom. ar. ne o Wla czy~, lZ me Ij zle w m 115-180. OWies nBp. dobre, w m. 126-162, nn 

d.lel 1e onu 1:- na zdle~, 1 maJaśl'·· ., b sprzeciwiać się temu wnioskowi, jeżeli pra- mj, :....., na mj. cz. 1271/2, na cz. lp. 128, na lp. 
a nowe l - na ZleD wrze ma r. .j . ,. Bier.128'/" na sier. wrz.-,ua wrz. paź. 1283/4, na paź. 

3) dla powieści i rozprawy do "Biblioteki wo to będZIe stosowane m zarowno w całej list. _. Groch warzel.I65-2oo, pastewny 130-14.2, 
Switu" - na dzień l października r. b. Irlandyi J'ak i w hrabstwie Ulster. Olej lniany w m.-, rzepn.kowy w m. h. becz. 42.5. 

, . d k Ś·' Okowita w m. be~ hec::. S7. 
Autor pra:cy uznau8J przez re a eyę " WI- Szczecin, 21 maja. P8ZBIlica ospale, w m. 
tu" za najlepszą otrzyma Ilagl'od~: za po- OSTATNIE WlADOM08CI HANDLOWE. 146-11i6 na mj. cz. 158.00, na. Wl':o:. paź. 161.00. Żyto 
wieść jednotomowlJI rubli 150, za rozprawę mocuo, ; m. ;27-131, na mj, cz.132.5~, na wra. 
do Biblioteki Switu" rubli 60, za uowelEil Berlin, 21 ma.ia. Na giełdach zagrani- paź. -.-. 0101 rzepak~wy ospale! ~amJ. cz.~3.20, 

b·i'! J! l' d . 11' 2~ ~ rUI wrll. paź. 44.00. SpIrytus wyzeJ, w m. 37.00, 
l'U l 50,· za J.e Ieton tygo pIOWy: rUJ I o. cznych zwyżka ustała, wszędzie jednak nn mj. cz. 87.00, na lp. sier. 88.00, na sier. wrz. 
Prace autorów1}agl'odzonych maJą, być po· trwa usposobienie mocne. Tutaj poczlltko- 3f1,00. Olei akll.lny oclony w m. 11.20. 
mieszczone w Swicie" za oddzielnem nad· we kursy papierów spekulacyjnych były po Lonllyn,;20 maja. Cukier Havana Nr. !2 nomi
to wynagrodze~em według normy przez wit>kszcJ' cz"'§ci wyższe od wCltorajszych koń- unluie 14. cukier burakowy 12t

/s; ospale. ~Centry-
d· k .. " K'd k" .. " " l N fugalny Cube. 14t/~· re, a cYę przYJfiltej. az Y ~'ę OpIS ;vm~e~ cowych, lecz ruch zma al znacznie. ' aj· Londyn, 20 maja.. ~a wybrze~u ofiarowano dziś 

byc opatrzony godlem, wypISl1nem rowm8Z więcej zajmowano się akcyami dróg żela- 2 ładunki pszenicYi Ciepło. 
na zapieczętowanej kopercie, w której znaj. znych, szczególniej austryackich. Papiery Glazgów, 21 maja. !::>urowlec. Mixed nuruborp 
d~wać się ma, imię,na.zwisko. i miejsce za; rosyjskie trzymały si~ poczllitkowo mocno, w~fv:~::or8 2~' m~l p. !iprnwozcla.nie POor.lltkowe. 
mIeszkama autora lub autorkI. Adresowac nóźniej słabiej, a wogóle nie byty przed- l'rzypu81<:czaluyohrót 12000 bel; 8tale, D::ienny 
należy do redakcyi "Świtu," w Warszawie, miotem większych obrotów. Na giełdzie owóz 4,000 hill. • 
ulica Nowy-Świat Nr 41. , 

DZIENNA STATYSTYKA LUIlNOSCI. 
Mdźelisłwa zawarte w dniu 21 maja: 
W param kalol. -
W paralII ,wang. 2, a mianowicie: Fryderyk Wil. 

helm Reimann z Angustynl} EmiliI} rrelach, l{onrad 
Zeller z MarJl} Neumann. 

Starozonnych. 2, a mia.nowicie: Milewski Chi! z 
Herszowicz Taublb Rg,czka. Josek Izrael z Rzeczko
wskl) BlilIllł 

Zmarli w dniu 21 maja: 
Katolicy: dzieci do lat 15-tu ::mado -, w te~ 

liczbie chlopców·_, dziewCy.llt -i dorosłych 2, w tej 
liczbie mllżczym l, kobiet 1, a mianowicie: 
Feliks Morawski, lat 22, 'Valentyna Jeżewicz, lat 66. 

Ewangelicy: d"'"ci do Ia.~ 11}-tl1 zmarlo. -, w tej 
liczbie chlopców-, dziewcz'it-; doroslych-, VI tej 
licllbie m~żczylln-, kobiet -, 1\ mi .... unwioie:-

starozakonni: dzieci do lat 15-tu zm .... rlo 2, 0/ tej 
liczbie chłopców 2, dziewoz'it-; doroslvch l, w tej 
liczbie 1Illlzczyzn-ł kobiet l, a mianowicie: 
SendowBka Basza, at 63. 

za- Do numeru dzisiejszego 

dodatek "DWie maski" Pawła 
arkusz dwudziesty. 

doł~cza si~ 
Saint-Victor, 

niebezpiecznie wybierać się do ;}Jodzi z nie-
dobitkami. Dwóch aktorów i półtorej aktor. . 
ki, . to na Łódź trochfil zamało. Zresztą DJJl- W ci/łgu giełdy . I_ tworzące dom oddzielny z 5-eiu 

GIEŁDA \VARMZA '"~1{1'- d. ~l maja. Letnie mieszka.nie 
d . I '" (11.1; II! , e. Z.i konto --:--:-----:--::----1 Dopellllone trant:a"'oy' k·' . k h' . . ziś i po małych miastach prowmcyona - z~dano i chcianoptao. =--:--~,.--_ po oJaml, ue mą, plWlllCą, 0-
nych publiczność zaczyna wymagać pracy i BerlIn • (167 1/6) dt ter. 2 d 100 lUr. -3- -w.l& I 1>0 10 71f2 ~-- grodem z kwiatami, ogrodem 
zdolności od aktorów a jest w swoimpl'a· . , • (166b

/,) kro ter. ~ d. 100 mI'. S &0.05 4.9 95 97'/, warzywnym, fontanna., kąpie-
wie, bOlłaci przyzwoite ceny. Inne niem. miasta bank. dt. ter. :a !l. 100 mr. S _ _ _ 
Wśró ·rozmaitych sztukmistrz~w, bawią· ., ,," kl'. ter. 2 d. 100 mI'. .~ -:- 1 \ lami prysznicowemi etc. etc. jest 

. 'k Londyn dŁ. ter, S lit. l li. " - - . d il'cia cych ostatnio w Łodzi, wyt6żnil się magl , " kro ter. 11 '(n. l L. S 10'141/ 10 13'1 zaraz o wynaJ'O: . 
który przed trzema laty nazywał siEil Hen- Ps~yż. dl. ter. 10 d. 100 }<·r. 11 _:_ 2 2 Bliższa wiadomość w Admi-
rykiem Maleckim i drukował afisze po pol- kro ter, 10 d. 100 Fr. ! 40,50 I 40 4.5 4'1 1/1 nistracyi "Dzien. Łódzkiego". 
sku. Zrobiłwó\\'~z8$interes nieszczególny; W;'edeń (IM.fu) ~~. ::~: : t ~gg ~~~: ! 80.05 804-6 50 576-3-1 
Chcljc zapewne powetować stratlj, nazwa:\. P;ierslJUl'g. dl ter. 8 d. IOO 1's. I) OG,ŁO· SZENIE. 
~Eil~mrnnro~~~~i~~~wał. ===~~-.~~~I-~~~-oo~.r\D-O-p~.-I~-l·-OI-).~-·--'-l]~j~~-~--~---~f~--~I~----
:fisze.po niemiecku. Zmiana..wcale rapto- ł~avler.1 pan .... ,... 3''''1 tr'"a;R .• ~~ltgU~~! .łkeye. ~~ ~~)1~~.~~~ .. wCi'igugieł_d_y \V piątek t. j. dnia 21 b. m. 
wna, tl.1e od czegoż magik. 1,,, kasie były (za 100 r~.). ~Q ?, _____ Zlłd·1 chc;pl·1 (%Ił. lOll )'s.). i'i;i p, żl}dn.no,lcho.pl zO"ubiono Notes i Paszport, wy. 
pustki, sztuczka się zatem nie udała, a no· I -- ._~._-_.- .jl AkaYAD.Ż. Wllr.-W.I00r. ~ -_'.-_1 -_.'-_1 -_'.-_ dbany przez w6ita bO"miny Brus 
tuję j~ dla tego, aby wiedziano o niej tam, i.int}Likw.Kr.PoIK. dllze "'ó' -.- 9260i &a.- " " W.-llyd.1iOOr. .. I Ol 

d . ;u l t l' t mate 92.-, 91.60 " "lOOr.]) -.- -.- -.- na iml'e Romana Eszkow • .. g zl~.pa? JUaó·cZicz nMzn~ zkll:,sosowne prze- R;;.l'oi.'W=~fle;;'. 6 -.- -.- -··...,1 11 ;: 'l'er6Y.l000r. Ii -- -,- Ł k· l h d 
niiemć Sl~ zn w na .. a1ec 'lego. b 1(){).76 }OO.:.!6.' II" ,,100r. Ó _ _ as awy zn.a azca zec ce o -

Po dwumiesięcznej bohaterskiej walce Z " fi 99 - 9850 Faur r,ó l kiej /) 'I' , ot ul' ce Konstantynow 
k - . h lo 6 100.66 100:86, 100.&0' ',', N d·-· ,.: k -. - -.- luesu na l. -pustkami w. aSIe, wyjec al. . znany nam J> I "a wullańg. \ -'.-- -'-1 -.-- k N 318 573 1 1 

cyrk pani Schm.iql z Kłllig~a do Płocka. " g -,- 101:=' 100:;; n Bauku lIan~lowego i są. r.. - -
Siedmnastoletnia Zailetka, po. benefisie swo· " ~ ,w W\!'rBy.II.wle<!fIOr. -.-\ . -.- , I .. 

d d " .. "" v -.- -,-1 Il \Var. Ban. Dys. 2Wr. -.-, • 
im Z okazyi rocznicy uro zin, o egranym w [{o •. !'oZ.Pr.n.lI1M lem. /; 11 liau.II. wL'jilzi 21101'. _'_1' _,_: 
Łodzi w marcu, obchodziła tę samą roczni- " .. " .. 18łi6Uom.!) -.- -.~ " War.'Iow_tJh.odognill \ GaZ!! J'lldwabna ·n!! pvtIIl 
Cfil w Kaliszu 17 maja, także benefisem. ne Bilet y Ban Pań.Ros. lem.: -.- -.- -.- z wpL rll. 126 lI50r. -.- _ .. -\ U li U J li 
razy .. do roku obchodzn .. r.ozmaite Żanetki " ,. " "1~ n [, -,- " War.Tow.F.Cukru600 -.-. -.-

'1! n " " .". . II -,- Ił Unkr.Dobrzel i'J{lOr. Ii -.-
urodziny, imieniny i t. d., o to mniejsza; .. .. n "IV" 6 --'-1" " Jr/'t.8lów 260r.. _._ _._, _._ 
sztuczka służy gwoli dania sposobności go- Listy l,a;!.n.wne(zalOOr.) 6 -.-, -.- " n ClIero}; 2501'. !. _._\ _._ 
łowąsym i podłysiałym adoratorom składa· " "z.r.18fl9:1.11it.A. fi -.-J t -.- -.- " >i Hermanó\\"250r. f: - -, -.-

. t" d"'" 11·" » "lih.B. I) -.-, (100.75 100.80 .t.yazkowill.2IiOr. _:_\ u 
nla pl'eZen ow 1 z tego pawo u zaSługUje na l' "" .,., małe fi -.- '-'-'1 -.- :: :: I,()(JllÓW 2IH)r. ~ -.- -. - Rembierz & Jankowski, Warszawa 
wzmiankę, w inter~sie obskubywanych. I'" " Ser. tI lit. A, f> --'.--1 ~-.. '._-\ =_ .. '.-"'_. " " CJI!:8tocicEJ 260r. !:I. -.- 111 

W k · ł t d' . b l l't B " '" v I' .fl- 111, Marszałkowska . romce zesz·o ygo DlOW8J J1a mowa " "" "I.." " 1'_ W. J.!. Sta Il000r. l -.- -.,-; 370-9-3 
o galanteryi zarz/bdów zdrojowisk pruskich, " ,," ." ~al!)!) --.- -.- '-" Tow. Lilpop, Hau i ............... .. 

. l k k """ ~er.llI ht.A. fi - -{ 1-'- -.- Locwl'Jnatein lOOOr. N I Z jakli! zapraszaJlI! Pdo a ów na sezonyą- " "" I' lit.E. ó -.- 100.76, l~.~ " Tow. Zakl. M,-al. B. 'S 
pielowe, ręcząc urzlJ oWIli e za uprzejmość " ".. "mate I) -'-l -.-. Hnnt,kewWar.lOOOr. S ,. ---.---- -,----- -ił' 
władz. Pyszną, jIlustracy~ do tych ,~':ape- ;, "" !3er.lVlit.A.6 -.- -.- -- ,,'rQw.Z~kt.GÓrniczyQh :: • b I~ 
wnień podaje "Kuryer \VarGzawski"w Nr. " "" "lit.R 6 -.- - - - - BtarachowiokiohHlOr. - .. -) ~ Lakiery i far ye 

• 'lo L. d"""" Dlllle 5 -.- -.- -.- .. Tow. War.l<'::tb.Mach. i.. .. 
136 a, OJliSllJ1!C szczego1owo rUlJa~znll:.0. - " "" Sery a VA B. ó 9S 85 90 99.- 9B.70 ' Narz.Uol.iO!1I. 100\'. -"'-I,.Q ~ 
prawę, jaka spotkała obywatela wlelullskle· ""." małe l) 99-'1 95.70 Wara T Kop wilg1/\ i • \ \ f - ... 
g. O p. Woźniako,,:,skiego we. \Vrocław~u, Li~tyza8t.m Wal'sz.Ser.I o 98,26 H7.60 "Ze.kl.Hutnioz~ch::!i.iO~ .. I -'-1 -,.- -,- 1.111 polecuj!J: 

d t ~ dl n fi 97.25j !Jli.óo ,,'row. z. ał.'. 'prz. "GW. } _ g zie za rzyma:L Sl"'wraz z zon", a· zaslfb- "", "" I ~~~ - .L>~ lrl d ł h lll1' '1110 d 1 k'" k" Z '1! " n "" lU li 96 36 . 9660 r \I{j.~5 'Ik. w i'Jawicrohdl>O r. -.-/ ~ zalla J Dfzemys OWO- C fi CJ.llU gnj~cia ·IJora y e ars lej. wraca.my na "'\ "." IV Ó 9615252(1 91:)4jjl 9ti- '1' ." ·lJallu·100r·1 -'-1' '= 
t~J1 artykulik uwagą łodzian, wybierających 4,'f, Obllgi m. War~zb.WY l) 9a 85 94~4 94:7ó i 98.75 "ow'~:~ler i JXW<ld~' -'-1 -.-~ -.- S'----~--...;.....-----ł 
8'" do,knpiel. .Tużcić bUl'gerówłódzkich ni.e Li,ty 'Il1!9t. m. lI0dzl" nI li ~5 50)-.- 9P.2Ó1

1 
94.60 F Ć Konatanoya óOO i -'~I -'j W,,~Karpl'nr SkI' & W. Lllpport ':= w '10 ~ :-._ 94.- !J3.W " • . -:- - - .v~,·':· ... IJ li ~: 

'Spotka n~c podobnego, ale o/Juwatelom Dle "" » j) 1lI 6 929093 93 9320i 1I2.60 Wartość kupollu II potl'-ó'/o , L~t. hkwid.. 180.6 ~ 
radzi sip. doświadczać. Ll·.t"y· ~.a.'~t. R T:\v ~.Kr.Z. () "} _:-ł

1
-.- List. z;~. nOWjoh .' 197.5 ł 1'oz. preJO" l <:m. 164 O Q • El ki I 37 : 

l' • "D .., _,_ ,. I,·m. Waroz .1 i II 66.8! .. "lIem., 891 .,..... W Wars:l.aWle l e ora na ' 1Jl. Sa.l'maticu8, ., r. GOle Wileńskie aU. li -.-' .l'J d . 27 S I .. 346--24-4 
',. "lI;rótkot. li _._ _.- -.- " >J m. o ZI. . . 

szwajcarska wyborowa 
,,,ajla,,,iej 
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o G Ł o s z E N I A. 
I, , I ", , 

łll 'varszawa, Wystawa R91niczo .. Przemysłowa 18S5'1.". pierwsza nagroda 
." MEDAL ZŁOTY i MEDAL SREBRNY. 
, I .......... ~ .......................... r 

··ADMINISTltACYA ZAKŁADOW PRZEMYSŁOWO-ZBOŻOWYCH 

Stanisława Kropiwnickiego i S~ W Warsza wie 
Zawiadamianiniejszemąwych Klientó,v, że. czyniąc zadosyć ich licznym ządaniom, otworzony został 

UT'BIEŚCIE TUTEJ8ZRlrI 

I,'~ "~, 
III SKŁAD MAKI 

z młynów parowych 
-----

"SŁO'DOWIEC I ZEGRZYNEK" 
.. 'P'ł.~y NourrIrE,:'BYN:HV Nł~. 's!, w ,dom'u, UT-go. Łuby. ,,_ 

Sklad. nas~ najllprzejmieJ :polecainy wzglętlo:m p.p.Handlujących, ,oraz p.p. 'Piekarzy 
Publiczności.' ,'" '" "" 

i Szanownej 
575-1 

."';i~;::;' :;:~,;;:~~ o'!;i:~ Dyrekcya tow~r~ystw~,kr~.dytowe~o. m. ~odzi NnllTn ntmOf70DJ S1rła~ 
~o,,;';;,~:,~~,:;;; .. ~~c~~~:'.~ ~oo~le wdom:oi~~~~h;głor~~!,O~'O:~~;Od~ n~~z:::::~f:l~~~;e l~:~;j~: .' .. . U " U U" ~.. . A U,.. . 
ot51>lI:BJUH)1!T:., Q1!O 30 IIoHlI lS8?o 1'. C1> 10 weJ 1885 r. wystawione zóstały na sprzedaz orzez publiczne licytacye NmIeJszem mam honor zawmdomlC Szanowną pubhcznosć 
~IaCOB'D yTpa .B'b saJIt sact.n;UHBI C'bt3.u;a db " .,. . , d ," ' ,.. '. ' Ł d .. k l" . .,. t t ' l' p' 't k 
MliIpOB:bIX'f> CY,ll;eii: 1-1'0 IICTPOKOBCKa1'O o y~ac SIę maJ tlce ? go, ZJ111e 11-eJ ,z rana, vv kancelal'yl wydzlału O Zł l o. f) JC, ze w mleJSCle u eJszem przy u lCy 10 r OW-
OKpy1'a B'D 1'; IIeTpoRoB'll Ha Mapi:rrHCRoił hypoteczne~o przy ullCy .Sredni,ej po~ .N1'.427 w m. Łodzi, przed wy- ski ej pod 'Nr. 275, w domu W-go Btawata otworzyłem 
llJroID;I.I..n;;a B'b ';n;OM'B rOpOlllt'la <)y.n;eT'U:IIpO~znaczonyml llotaryuszaml, a mlanOWlCIe: , , ' , -" ' 't, " • 

.n;anaTbCJI He~nn.ilm:1JIOn1iMYm.eCTBO,IlpHHa- ,), d N 158' ' l' B ., k' . 'b" " ' Sk' },~-d p' R'Sm.antery.J· -.r.liTstą~ek ,;rJ;.lteJlia:rn.ee 9.n;yamy BorYMIIJIO:iry ',n;aMIlIó, ,a, po . r. pr~y u ley . rzezlI~s leJl ~ cJ!,!:zona ~ozyczk(jJ to: ' , ,lllf"... ' ' ' , WY;G 
P~CIlO.lt01KeHHOe ~1> IIeTpoxOBGR0i! ,ryuep~ warzystwa. ~,s,3,OOO j v3:dlU.m~(J lIcytacYI złozyc SIę maJąc~ wynOSI' ,', ;i~ " ' • .' '" , 
lIlliI E1> rop. J[o.n;sn,, no, JInnOB,OH 'Y;JIl'.Q:{,1>, rs., 6QO; hcyt~cYa rozpocznle SIę od sumy, rs. ,4,500; termm sprze- ' ... ~~oronek l BIelizn" y 
no.n;'D N. 817~d lr CQCTOJIm.ee C01'JIaCHO o:g:;u:- {lazy wyznaczono nadzieu 21 lipca (2 sierpnia) 1886 r. I)l'zed nota-o ' ':!: . 
CliI Cy.n;e6Haro IIpHcTaBaJIeBaHcj{a1'o ,OT'D, 'R D " l .' ,I ...... '. ;., pod firmą 
15 (21) MapTa 1886 r., 1131> KaMeHHarOllap~ ry~szem., omanem' aUle eWlczem. , " ~' '5 " ' 
TepOBaro ;r,POB;TOD, a, 1'0, AO}, [2' ,R,p,LlT,a1',O ,TO~, ,', ',b) POd,' Nr. 4,74 P, r.zy ulicy Wschodniej, ObCiążona, pożyczką, to- I -, YDOR' LITTAUER J:e~{'D, JftCTHll:ąóI Be.n;ym,Cll ,Ha 'lepAaR'b~ wal'zystwa 1'8.5,000 j vadlUm do licytacyi doży e się majiJIce wynosi ,.' \ 
nupTepOBuro BO )\BOP'll .n;'O:M:U RpLlTaro 1'OH- 1's l 000' li, t 'J'" •• d .,' '. ....'" 
TOM'b 111l ROTOpOM1> nOMiiru;aIOTcH .n;Bt:KO- ',' , cy ac)<\ lOZp'O~ZtHe- ~lę o su~ny ~·s. 7,500; termIn sprze- ~ '. 
:i\IOpXll II KOJIoAu;a. He.n;Bll1KliIMOCT:E. .3Ta dazy wyznaczo?y na dZlen 23 hpca (4 SIerpnIa) 1886 roku przed no- '.". • ' , . 
Sa:KJII01łaeTCJr D'b CJIt,llyIOm,liIX'D 1'panllIĘaxi: tar:yuszem JulIUszem Gruszczyńskim.' Dług'Jetme doswmdczeme, dostateczna znaJomosć fachu, Jak 
:~lf~!!~a,Be.n;BliI1KNH:108cT:r, N. 816, ,C1>J[,101'a , c) pod Nr.1108-E prq ulicy Widzewskie,~' obcitllżona pożycz- nie mniej i odpowiednie :finansowe środki dają mi moźność 

.... ~ ... HMOCTb. , C'D BOCTORa. Hno- kil, towarz stwa' 1 ~ 200 l" d l' t '. v Ź ć' . d 'ć •. • b d . . . :BaJr' yJIlm;a llC'L, sarra.n;a· HOBonpoCRTHpO,. "e " y. rs .. , O, ;, vac lUm. 0. ICy aCyl, ZiO y SIę mające za os uczymema nUJwy re meJszym wymagamom. 
BaHHaR BiOH~O:BaJI yJIHu,a. , ' , " WY,nosl ~s. 3,040; hcytacya r?Zpoczlll.eS1 lJ od .sum;: fS. 22,800; termin Upraszając wiec Szanowna Publikę o zaszczycenie .mnie 

HMyrn;CC1!BO DTO liIe HaxO,ll;llTClI B'bBaCTR- sprzedazy wyznaczono na dZlen 24 lIpca (5, SIel'pllla) 1886 roku przed ,. .. • • '. '. 
J3HOM'b Ma,ll;tHilf, liIM'lleT'L YCTP?CHll:Yro nutaryuszem Janem KaD1ockim. ' ' swoJeml zapotrzebowall1am~, zapewnIam przyuIDmrkowanych 
lfnoTcRy, nnOTeqHaJl rumraxpaHliITCH B'b " " . ' . ' , . . . • ' ' lecz stałych, ch n leży te u ługe 
JIO.n;SHHCROiII'D ItInoTe1JROM'D, OT.n;'BJI6IDll H ,.,'~) pod, Nr, 1,419 przy ulwy, WschodmeJ l KamIenneJ, obCIążo- cena a ,S ,,' • 
lmOT~qHhIe .n;oJI1'lI npo,cuparoTcH B1t,lllCTt na 'pozyczką t?warzystwa rs. 26,000;, yadium do' licy.tacyi złoźyć sił;i , " Z uszanowamem 
C',E, OXpamITelIl>HErMliI CTaTf,IDIliI )1;0 CyMMhl maJące ,wynOSI rs. 5,200 j licytacY,a rozpocznie się od sumy rs,' 39000·572 - 2~2 .... "ydor -.-"tttJfljllelA'e 
3,650,py6., lIa.SHU'leHOB1> npo.n;am.y.Haml- ter 'i d • , l" '.. l' '.. . ' , , ~w, ~fII &CI •• 
llO.J:H6Hie BBErCRam ~'b9.n;yap.n;a BOr!lIJI~ I~ n sprze azy, wyznaczo.no nac Zł,eu ~8 Ipca (9 sle1'pma) 1886 rO-IBiiiiiiiiiiiiiiiO---------------=-----------,-
JIOna,n;aMIllll B'b D:OJII.sy <PPH;lI;cpiIxa<,ItI6nI'D ku przed notaryuszom J ulmszeIIl Gruszczyńskim. ' 

, no 110C.1!~;g:HuTaJf~CHJ?IMyJIliIC:ry oIIe~p~It9BCR8R: J). pod Nr. 338-B przy ulicv Zalcmana,· o,bcirbżona pożyczką to-
ro Rpy1KnaI'O y.n;a OT1> iJ l , RTHvpU 18 5 warzystwa 1's 14 000 d'" l' ~l' t . v·' ~' .. ,. . 
r., aa N. 1891 II ou,'BHeHoB'b~'1,OOOIlY~t '~ " .' " ; ya lUl~ (? ' lCy aCylziOZyC SIę lIlaJtllc~ wynOSI 

, C'b RaROĘojt'C'YMM:bL:naTIHeTCH'.rop~"".::" .18:. 2,8?0 ? llcY,~acya rozpo,czme ~l(~ odsu~y 1'8'.21,000; termIn sprze-
Bc'll 6yMal'H K .n;oRyMe~TLl, OTHOC.\fITl,1CClI dazy wyzuaczono na dZlen 29 lIpca (10 slerpllla) 1886 roku przed no. 

.ąo npo.n;anue1mro U:t:ąlJI ,QTRphIThl .n;JI.lI taryuszem Janem ;;E:ainockim . ' 
:try~JI11Rrr ~B1i'.I(aB;n;e~HIłLIt: ,q'D'lla.n;a ;lIHpo- . ",' " • . '. .. . 
BLlXl:> Cy.n;eii: I-ro IICTpoKoBcRaro ORpyra. ,., g). pod Nr. 234 przy ~lICy No,~omIeJskreJ, obcu~żona pożyczką 

r. :.n:o,ll;1lr;.A~piłJIJI22 ,lI;H~ '188~~." ,t?~arzystwa.x~. 22,700 jvadmm do lIcytacyi złożyć się mające wyno-
Cy)1;et5J;1~pn[ IIPHCTaB'b HB.n;eOCRlliI. SI rs. 4 540'· lICytacya rozIJocznie sip. od' sum rs 34050' t . 562 . l i 1 'd J 1 , ' .' l:i y." ermln 

'~ , - oc- sprze aży wyznaczono na dzień· 30 lipcaCH sierpnia) 1886 roku przed 
......... ~..;.:;....'----.....:_-=--------,--. notaryuBzem, Romanem Danielewiczem, 

: ,OÓ1>llHJUmie. . 
Cy.n;e6Hl:.rii: IIpJlGTaB'b' OT:.<Ba.n;a Mll- h~ pod Nr. 271 pl'Zy. ulicyP~otrków."!kiejr ,obciąiona pożyczką 

pOBLlX1> CYAeii: 1cro IIeTPPKoBc'iarp OKPY- towarzy~tw~ rB. 8,500 i vadlu~ ~o liCytacYI złoźyć się maj~ce. iwynosi 
raGTe<t>aHl:> ItI3,n;irJ<uHii:, lRliI1!elI:&ĆTByrorn;iit 1'8. ,1,700; lIcytacya rozpo,czme~lę od sumy 1'8 •. 12,7.50; termin" sprze-
1l'D r. JIO.n;BJl B'D.,lI;OM'll nO,ll;-'DN. 1109-.ę." OIl1>- dazy wyznaczono na dZIen 31 lIpca (12 8Ierpma) 1886 roku przed' 
?!UJIeTl:>, 't'fO;, :3,0 IIflHlI, , ,18epl 1'oAa notal'y.uszein'.Ju1iuszem Gruszczyńskim 
B'b 10 1łac. yTpa'13'b'saJI:BSac'll;n;alllit C'D'BS- . ' 
;u:al\fnppBhlX'b CYAeit 1-1'0 IIeTpOK~:BCKarO 1) pod ,Nr. 320t przy ulicy Konstantynowskiej, obci~żona poiy-
ORpy1'a 131> 1'. JJeTPOK~B'B Ha lIaplliIHcRO'fi czk~ ~owarzystwa. :s~ 10,800;yadium do licytacyi złożyć się mające 
n.:Iom.a.n;liI, El:> .n;OM'S,rOpOBlI'la 6y;n.eT'b, rrpo- WJ;Q,OSl rs. 2,160; lIcytacya rozpocznie się od sumy rs 16200' termin 
~:~~~~c~~~~Il~i:'f,H:~t;~BOBlI~~:~ sp.tze(1a~y wyznaczono na: dzień l (13) sierpuia1886 r.' pr;ed nota. 
:a:b,l ,Jiltitaep'y ,I1Anlt,I(y' PQ3€llj.'l)a~ li .BQCO- ,ryl~s_zem Janem Ka.II1ockIm. ' " . 
llep,merrBOJf'llTHlUł'b MUK<)y"IJ;en;liIJriulIEJIe- 'k) l)od Nr. 49 . l' Al k" d' k" b" • 
n1J PoaeHTaJIl>, pacnOJIom.eHHoe' B'b lleTpo- . przy ~ ley e, san r~Js leJ, o cl1};zona pozyczką 
ltOIfCKofifyocp,ailiI ll'D TOp. ;J[Ó.n;311 no lle- towarzystw~ 1'8. 9,50j, vadlUm do llCytacYlzloiyć się mające wynosi 
TPf:>R,OBCMit YJIlIp.;B llO~1> :!Ń. 75+ H C.OCTOK- 1'8. ,-1, 900;lIcytacya rozI!0cznie się od sumy rs~, 14:250), termin sprze-

s. En detail. 
WSZELKIE GATUNKI' 

Wód mineralnych naturalnych 
naj świeższego czerpania ' 

nadeszły do głównego składu przy aptece 

. 551-1-3 M. Spokorny. 
Engl'os. En detail. 

, NAJLEPSZY 

~agł·"'łłiczny G IP~ 6zt'Ukaterylny, 
CEMENT PORTLANDZKI, 

angielskie kamienie szamotowe "RA.MSAY" 
m;ee C01'JIam!,o OIUICliI Uy,n;e-6HaI'O IIpncTa- dazy wyznaczono na dZIeń. 4 (16) 8ierpnl'a 1886' r r d t. 
'Ba JIenaHcKaro 'OT1> '19, AIIptlIlI" 1885 r R ' D' l '. " . • p ze no, aryuszem , ,'.. .' , . omanem ame eWlczem 520 3 o " 

;:~o~~ll~~~~!a;~;:I:~eio:ir:a:;;~aio~~' '. " , - -A Hugo Mannaberg 
poleca po cenach umiarkowanych 

;u;cpeBlIHHaro iIi.tnreJIa RpI:J.TarO nanom,. , 

~~~~ ~~i~~~~~:~O~~::B:t:::;~!~o;:: S ,ł P bl- T • 555-1-1 1355 Kolejna ulica 1355. 
JiIMym;eeTllo,9TO He Haxo.n;lITCH Bl:> aa- zanowneJ U ICZnOSCI -----. ,-- -o '-b • i' 

CTaBHOMT:.. BJIa.n;tnilI, HO lI.MteT1> OrpUHlIQe-. Ł d" • " • , Al · H t h I wleszczen e 
Hill, yKaSaHlIl>IH B'D nnOT61JlIO.!t KHliI1''ll, mIasta o Zł l okolic podaję mmeJszem do wiadomości, że win en sc e Dvr0lrcva towarzvstwa 1r d t8 

XpaHHIII;eiiclI B.'D JIO.n;3}IllCROM'D' ItInoTCq- H t l W k·" J \lA. J J lro y OW8[0 
HOlIl:> OT.n;'llJICHlll H IDIOTeqHI.te ,ll;OJI1'lI "O e arsza ws l wykwalifikowany majster mura.rski mia~ta ~odzł. 
rrpOCTHpaHll'CJIBMtCTtC'b oxpaHliITeJIf,HbIMliI . i i I k' , . k . W zastosowamu SIE3 do § 22 usta-
CTaT:bUMliI)1;O C:yllI1r):Ll 29,ó50pyll. -.R., Ha- '.' W CIECHOCINKU. l .C cS,e.s I wy~on~wa Ja na.Jsu- wy, podaje do powszechne' wiado-
aHaq~HO D'b npo.n;a1Ky Ha 1I0nOJIlIem6 113Ll- W roku b16zacym w zupełności odrestauro iVanym t ł P ~lllemneJ wszelkIe lOboty !" zakres mości iż zaządane t l: J , 
CRaHllI C'b nLlmęROlIMeHOEa;HI\'hlXl:>"BJIa,ll;'llJIl>- . 1 60 ~ li zos a • 0- Jego fachu wcbodz!lice tudZIeż przy- k' '. zos a y pozycz~ 
n;eB'h HC.n;Bl'I~liIMOCT'll Bi ~o.JiljBy '~eOlIOJIó- SIaC U z przepychem urządzonych numerów. Wyborna gotowywuje -'ysnnki i ko"ziorysy l l. na mer.u0ho~oŚĆ w mieście Ło-
~a. II BlIIllJIlliI CyrrpyrOB1> reHTIDeJI:b no kuchnia i cukiernia. Prędka usługa Do stacyi kol • ~ lłł kl. A. l d' 'I i' ldzl przy ulIcy PIOtrkowskiej, pod N. 
HCnOJIHlITe;:u,HOMY JIHCTy IICTPOKOBCKaro ł :] . ' e1 wy-".......,. l esz a VIS, -v s ogro Ił .lf e "1259-d położoną przez M S L' 
Oxpy.lRHarO Cy.n;a. OT1> S (20) HOHclPJI 1884 sy unym bęCLZle powóz hotelowy, który zarazem służyć może sterJtaus Nr. 525-3., W domu W -go .J. ca a, miano i~i' ). d' lt'SZy~ 
1'O.JJ;a Ba N. 2911 l!: ou,tBeHo B:r, 8,OOQ py6., dla gości do przejażdżki spacerowei _ Hotel powyz'szy Schafel'a. . 5-3 Irs' 20000 z wkone. a <? ndo:lOkneJ no B'b :BErAY TOro, 'lTO nrulHa'leHHhle Ha nep- . k ,J' , ' • • " wersyą l o"at o. 
BLlii CpOR1> T~PI'H npH3HaHEr, <l.bIJIJiI Heco- Ja ~ mo,gący z~c1ość ,uczymć wszelkim wymag'aniom gości Ogłoszenie we,l rs. ~0,900. \ 
~OlIB:liIMC.a, 1'0 Ha. OCHOBaHllf 1182 eT. odWledzaJacych Clechocmek, polecam względom Szanowne]' Pu- I • '':szeilue zarzuty przeciwko I~Zię-

OT. UnEP.A.1!Ol'.A. ..tl.;[EIHl.A.HAP.A. II MOjReT7> bl' Ś • (, , • r, • 'vV 18 b ID przybłąkał slAlemuzaż'ld h . k 
(I.LITf, npO,il.aHO II H1'I1KO OU,'llBRlI. lCzno CI. - W CzeSnIeJsze zumowienia na mieszlmnia 'przyj- ''Wyżeł ' . l . l d 1 i . rb' 'Jj l. ''1 anye pozyeze., stow rzy-

Bct 6yMa1'lI 11 .n;oItylIeHTLl, OTHOC.fI~iec.fI muje. ~ . , . '~la~y wr an. z,t ej z 1~- szem ze~ CQJ pl~zedstawlĆ dyre cyi 
;0;0 npO,!l;aBae1tla1'O liIM'llHi.lf OTRpErTLl ,lI;JJ:.a ' , ' łą ~<ttą na łbIe. Wł'ąśC1c!el po zwro- w przeCIągu dm 14 od dat w ~. u-
ny,(i;rlIRlI B'b RaHJ;J;eJ!:HpiH jh1iB,lI;a MliIPO- B. P""U6~'1il'lłOW6hi cemu kosztów utrzymama może go kowania niniejszego obwie? y\~ 
:l.I]',lx'bCy~eit 1-1'0 IIeTp~~(J:Bcltaro ORpY1'a. 5 . ' ' ,. • ' :I'.. . !ł odebrać od woźnego Oddziału Ban- Z,, 'd kt. zczeI1\a • 

. . Cy,n;!3CiHLIit IIpllCTaB'D Ha.u;eCiclti:l1. 39-5- 2 własClClel Hotelu' Hamburskiego" k P' t V' d W b ' a prezesa yre. or. H. Konstadt. 
" . 565-1";"'1 J, .,' .', • u ans wa \V dJO Zł e er a. . Dyrektor bIUra: A. Rosicki. \ 

. .\'vyd.IWica Stefan .Kossutll -Redaktor· Zdzll!!ław lbiłakow8ki. 560-3-3 574-1-1 \ 
,l(OBlł()J[t}H'J IJ;euBypom. BapmaBa, 10 MalI 1886 r, W drukarni "Dziennika ŁÓdZkiego,.' ' 


