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CElA 'OGloszd. 

z. Jed'. .ltrtz "tltęa I.~ z. J ... 
eit'jaoe 6 kop., • Ultww.em 'Ifl"Uie 
ezękiej powtarzaj'l"yeh .i9 albo wi~
ku,.eh ogłoszett odpowiedniego rab&ta. 

i ....... I: 1& kaid,. wienl 10 kop. 

Rekl .. y: za l<a.idy wielU 12 kop. 
Stal. 3 w;e~uo"., oglouema adre-

80we po n. 2 miellięClnie. 

Od .. "tlołOI p ... ewytuaj'l"ych 10 
\-ubU nsttpstwo dódatkowe ogólne 5 
proc. 

Oglouenia przyjmowane fi\! w Adminiltraeyl "Dzi8DDik~· , j)r .. lI' ,lriurael> Ogł_'" Bajehmaill. I Frendl.", w W ..... IIl.",e i ,. Łod&i. 

I Wy:ższym t.llt em, napISaną przez p. me. eJ I ą Z a y we e sumy 111' WUD.~S(l .DWOłl8ilłl QhOl'PSZ~w8~egO, .ze sprawozdan1.a któr~o cyi w naStę'pującym porz4dlru. 
- P\1 surowcu, w czem 6 pu o ew w, 

pracowało 524 ludzi we wszystkich zakła
dach i kopalniach). I 

D ' j ' o wydaJno~clullQpalń węgla kaWlenm'gp w BliLcńolDnfa pod Ozęstochow'l-, lir. /{enkla /I -o~ I, Królestwią skorzyata!Wny, świeżo. fJdn ·DIJff1łer8marka (1 wielki piec, przew; - W ubiegły czwartek, o godz!nl~ Il anp. GłóWJliej~e z zawa.rtych w prac.y wspo- piońo 200,000 pudów rud żelaznych i ~ui1l, J. O. W. Następca ' 'f.:]nu "n L 'dele lejb- mnianej dany<:.h pltzyt&czamy poniżej. otrzymano 80,000 pud. surowcu, w czem gwardyi huzal'Skiego, J'e~ó Cesarskiej Mości ł P~/ldukcya rudy że1azBej w Królestwie 77,183 prz~ada na Odlewy - 50 majstrów puł1m wyruszył, z mlasta ' CesarsJ?e~o Sio- ,J:awiera , llię "w granicach 4-ch tylkó gubeli- i '10 pamoCilikówJ; Kuznica Stara p. '!1rnar · la do obo1!u, ł'ozłotonego j)Oza miastem. ni: piotrkowskiej, kaliskiej, radomskiej ,1 da Pór" tpru, dzierża"\yiona prLez p. \vilhel-....... K.lrasyersld}Tego CesarsI!.i~ Mo cipqłk jtiejęckiej. ma Landau (spotrzebowała 250,601 pudów obchodził swoje pułkowe święto w ~iegł'l- W gj1bernł Tlip.trkolD~kiei, .glówllte 2I!.ś w rud na 66;{)00 prul. sntowcu w lIostaąi odóWę w Ctl!l&rskiem' .iol~. O g dziitle 11 pow. bendzińskim i po części w pow. czę- lewów-zatrudniała. 130 ludzi-jeden wiek rlno I cały ' pułk I w alOW:1clr Diuniiqrach stochowskim, były czynne w l) 1887 - 22 ki piec); Przydajti T)· E. Kur(anda, (jeden st&n14ł n8l' placu (prz~ ~ie1kim pałacem. koplloluie, w ,k,tórych, pracowało 359 górni- piec, z 82,800 'llud. przetoplo\lycll ~ua j żuJej Ceilarska Wysoltość,\ W,. ·Ka.' ,Maryli. ltów i 96 pomocników. Kopalni& te wyda- źli IItrzymauo 33,OW pud. surowcu w po-Fawł6wua w towti.rzystwle dam. puł~oJVYch ły rudy, ~elQZl!t\J ·a,372,6'115 pudów. sMoi odlewów-pracowało 48 ludzi). I bIilkonu I, l!i-ętr~ prtyp~trtwata się w'o-, W guberni. .utMriej, w .pow. wieluńsk.im\ Ogółem w gj1b. piotrkowllkiej przetopio-ezystoklolll Odprawiono mOd, ~ '~ed po- pyły czypn~ 03 kopalnie; zawudniały one nó' w 'r. 1887 łńld i żuzli 5,167,7:64 pud. i lowym ołtarzykiem; nallzi!liIic x}Vbjskowi ' ~61 gpl"Uij!.ÓW. i 451pomocnik6w i wydały otrzymano 1,704,170 pud. ·surowcu. W teJ powiia1i 8wlętuj'l-et~h! W. .po . dnie ~ej ;W,, ~9k,u HP.tB:wozdawczym .696,520 pJldów ilo§ci sw'owcu mieści się 170,183 pud. od-l. 82la' depe8~Ś' z piiidróWlemaDll Qjl "ajjll,- rudy ~~6J, PI")l!~J;CZllneJ na wywóz za lewów. eśniejszeg~ Pa.ila,' kWrąl' odczm.t ,o o.dz~ jr~<?& lll~ komprę celną w Praszce. W gvberllI kl;~cliej funł.eyonowały: ~: t tY' pQłkiem.;1 Adyutant !"cf:}<T. I "f... Ką· 1 X'ł g\lą,ęrni rutJą",~iV byłoJ'w r. 1887 iów, zakład rządo.wy (przetopiono 303,31~ Koń1t&nte~r Mi.kbllijewicźa rzVliióĘt P!l- ~y~ ljI liopzWI, <gł6wniejsze w '}lOwia- !lud. r. żel., otrzymano ~~~5~2 pud. surow"2drowienie dla ptfłkutt O Jeg'oll'Óesar!!kie~ ~~ i~e.ciiw i . .!łQJ1\lekim Kopafuie te za- tul w tem 44,ł33 lfUd .. owewilf, pr~waWY80kości\ugdyt.,':Wi~ .• Kaią~e ~ :pow.odu ~u4Pwy l.U& ~41;ąikó)\l iJ3Il) pomocników lo O "ludzi); &ćułno p. Blument\lS.l.': (p;rzezłego ta.nti'l!fb~ta me'm~gt jj Ć obecnym I wydałY. I rudy 1'elazneJ t 6,535,822 pudów. topiono (10,496 pud'l ótrzYI!l&lto 12,7~3 pnd. na. Ilroczystd~ci. O gOdżin! ' n.~.w;,.z;ybY , ~gJ1bellni ki#letkiq były czynne 2 ko- suroweu, ptacow&lo &4 ludzi). ' _ mi pJae. ol! 'cestttska W~so ~~~ IW' KS. paWe; ~trIldniały one A30 górników i 64 Ógółem w gliberru kielel;kiąj Iłrzeto).1iono WłodziDli rź MekbiUltOwiCZ .i 'Prr:! <l#JVię-, p ,ll!0~nik9w ; i wydały w roku SprMvozdaw- 363,872 pudy ńld i otrzymano 11~295 pud. beh /1 orkiestry !Iprzeszelll p~ed' ~fto:n~e~. ~, '477 ,~7 i pu,dów l:ud! żt!laznycb. f surowcu; Z tej ostatnie~ ilości pi'zypada Dalej 'odbyło' się"habół:I!MJŁwo, p~Itt,opienie ~,Jlt~eto w 1881 r. były w Król&' 4±,133 pudy nit odleWJ;,~ I' ".,..od~ święcenIł sztandaru: i wliJSka; lIu1k ',ą~ wie..pol/lki.em czyJjJ1&I43 kOllalnie. rudl że- W guberni I/ri!tom81ti'j cyonowały pm!1iI!dł l!&rokrotnie '1itarszem r. ceremonia.l- ra~lI'ch Zat\,utWały one 2\265 górników za.kłady: . 'A' , nym przed pltłaeem j powrócił' dQ I" ~\lszar:; '. ~. 7 'pomocników ,j w.ydaly .B,782,492 'Pu- , B,in rządowy (przetOpiono 346,080 pud. O ' godz. wpół do ' drugibj' w ' łlile~r kil!\ ~ w l'ud ~w.znY,fJI, . II ,I rud, ot):zymana 115,753 pud. ~urowcu, p;raklwbi6 dane łl\lłb ~ad\i.ii1e:'które %' zciłCi~l' r,ydul!'cya I ąllrOW!lU t qbtjmuje gubernie: 'cow&łó '75' ltIdZlJ StrI'rdcllOlDit e, nl!ol~ą,ce do tl i obecu<*lllłlT J .• o. W, "N~ca THlUl\, lki,'tf~kbwską" kłelec~ą li . cadoIiiską. .. ' IOIe. 8tohlchliwir'J~ o (ilrzetopl'ono' '(;a31,69~ olU ,WW. fi: Wlodiithl~:ł!Xjękś'anaro-, Hle )V .gjl1>,eI1li, II I)jq(,kąIP8Irj~j funkeyonowaly }lud. ttid i żuzłu, 9tJ:~an'o 386,(65 p)ld. lWioz i l Mi-kolajuMłkb\a.je lez ' bd'8zY. 'I \jId~', 1~\ nąst,ępujące zal$dy: sW'owcn, w. tem .8 722 p. o\llewów, praeo-, ~~. ,II 1.. 'I Pr . ,Wiest. t ,!/.utqjJallk,OlDa w. Dąbrowie, ' zakład . na- wsło 540 ludzi ;te wszy kich zakładach , . ' YFY oq/;l"zą!I,u przez PP.J .Plemianni)roWa i i kdpalniacH. , , ' 6ytł rud '.zol8'~nyclł\·' sltl'owcu, "'rue e~atnpfa, opecnie dZierżawiouy przez ' Ktimlłil?ciczólD - towarzygtwa z:uJaiów '1 J tela i ł ~a1~ ~ 'l~t (ran j1~kłe to:.v.alZY$t1\lO akcYjne; 'posiada 2 ostrowieckich (przetopiono 1,3;J3,125 pud.. 'Ul' " . . ' " cZYl)Jlll 'IWielki,e pi8!lIl, 2 1IUISZyIly" parowe rud i \luz1i, otrzymano 4&5,663 pudy suro-W . KrólestWl8 Po18kiemt 
., Vji~t\'Qwe ~ 9 !IIi~ąd2;eJj. (apacat6\\!}do grlle- 'WcU, 'Pracowało IW zakłMach i kopalnią.ch ''', W011':1'-$8''7.,' w . 1l0wietrza .. ,Przeto.piolio tu. r,1887 405 ludzi); PI"lJl"U&w, (J w p. 0.- " , H" """"-u J " .r '" T~, 8t",lJ6 p!fd6 któ- .vk;'jitJ !rzetoPio.no 697,1>00 pud. ru otrzy-, I" " ł.' '1 rych IOtrzyn111no 1,6"25',1'l~ p~d6'r 'surO:f.cu.. ~l!Jló I 1l0,160 llullów surowcu, . pracowało I W "Pr2eg'l-dzie ~AU~ w 'zeszycie W zakl'adach ' W ti Bunkmor] praco",ąlb w 1SIUIi. ," I / . 'za .ml~czerw~c, 'Y~r~a , ~leJAl jnteresujł1 . l'Qku: lIptfaWl M'wczym 21i9 ' lilajstrów l 500 lJoJzefMI,Q, \>~acil F<otlrp~lrit>B (przetupio-.. c e a):t li" f sa /Il rac " od 110- olWOeników>. II!! li. no p64080 . ru , otrz)Ilanp 146,555 

lJ.(I.IDfl-ozyn - towarzy8twa zakładów Ru
dy MaJ./lnieckiej {pl-aetopiono 295,187 pud. 
rudy, otrzymano 60,402 pud. sw'owcu, pra
cowało 218 ludzi); Blii/ln Óar. Kr/JllZego, 
dzierŻll,wiony przez p. Witu"ckiego, (prze
topiopiono 480,162 pud. rud, otltzymano 
115 pud. 8urowcu, w czem 68,542 odlewów, 
pracowało 305 ludzi); Nia/tólll p. ZnamierolD' 
akit./ł.o, (przet. 115,866 pud. rud, otrzym. 
23,850 pud. surowcu, pracowało 95 ludzi); 
AL~kaardrów i Natb,f,pu, francuskiego tow. 
zakładów c41ewiBkich (przetopiono 764,409 
llud, I'nd, otJizymanp 187,934 pud. sw'owcu, 
w czem 8,370 pud. odlewów, prac. około 
500 ludzi); Bodrowi"e (Kuźnica), ks. Cze· 
twertyń{/liegp, (przetop. 284,848 pud. rud, 
OltrZym. 66,~0.oI l1ud. surOw,cu, pracowało 
249 ludzi); Kl»llikie (Stompprków) hr. Tar
nowllk,eKP (przetopiQno 575,433 pud. rud i 
otrzyptano 11>2,126 pud. surowcu, wozem 
11';685 pud. odlewów, pracow 515 ludzi); 
~fe!r.lań (l''urm&nów), br. Platera, (przetop. 
816,127, puiL' rud ł otrzym. 215,795 pud. 
suroWcu. 

Ogółem w guberni radomlikiej przetop. 
7,70~,312 pqdóW rud i żuzli i otrzymano 
2,116,340 puMw surowcu; w tej o8tatniej 
ilości mieści się 227,775 pudów odlewów. 

W całem przeto Królestwie Polskiem 
1l1retopiono w cjągq. r. 1887 rud żelaznych 
pudów 13,236,948" z których otrzymano 
3,9.32t805 pudów surowcu; w tej 08tatniej 
llośc,i mieści się 448,091 pudów odlewów, 
\ltrzyma/IYc/l ~Qśrednio z wielkich pie<;,ów. 

Przcmys~, hannel i komunikacye. 

le ę ąc os teczme . \\lO onym zma- ostal'czaJąc Uplę -ezen do o na ow y 1)l'zeJet ża • ws oczy W1ęC W wą obcesowo [lJlit~8tac:ri l 8'yoich 'przekoiUUi moDa.rclllcz- w.iernyćh). Obok niego, w niebiesJpm ka- - Sto su na piwo, je§li dogonisz tę ka-____ .i.., ..... ...l' __ --'---',i10'-· - w"'---:,--r nYAA !j~a !p0roDO/} krawatu! w formie lilii, peltwb zciemnO"ż6łtem piórem, gt'ożącem retę. j ,i I t' /I·.GJ; 'V" .. t 1 e -.I:' Ul i po~w.\erdzal· ")VYtrwal.e we wszystkich re- sufitowi, wnieścila się pani Bęrnieut, dale- - Kumer 999? Dogonimy obywatelu. ł ,,'n L- ' . 1 IJt • Wi'l\Cyace 'I:rm'~Y"; zagranicy '.A\'Ilie był k81 krewnaJAdryan.a, zkstępu]4ca mu w tej Dzięki silnym razom bata, wożnica zdołał ......,..rJ I ' .. ~~, ~ ~.J1 , on rojalist'l- umiarkowauymj zde,cyd~wanyrn okoliczności matkę, zmarłą oddlt.wua. Około przybliżyć się do swego kolegi o trzech ".DBLB .a.I"V~,la.g !lf< ~t&PI!fWIL ~ l utJ.·aię honoru, . z najgor- j!!4eu!llltej gQdziny orszak ślubny zebrał się' dziewiątkach, pomirl1o iż był właścicielem '. t , -<0>- ,~' .1i.",:sz~in~~ gol·li~'y;ph. r9jalist~w. -ry '~II ~- w, komp.lęcie i powiózł paIlnę młodą ku gorszych koni, lecz przybywszy do mi~-Tł6 ł~' J 'S R10hte ~\I • .JglSr roku ni wahał SIę,' obJaWlć, ze mru:08twu.. ;Kiedy! kareta ~ala już stan'l-ć sea, gdzie ulica Richelieu łącZY1!ię z Quatre-"1'"'"1, "Itr", &JIl. • r. , fakt 'fl:ancusIPej l'ewolueyi r możebnie unie- ' u celu, zltstała raptowrue wsu·zymafl'l-. Sep.tęmbl"ll, został li\atrzymany przez omni-" J -.-II~-, ,ł', lfażntJ: artpc.ul trak,t,tu utreehtskiegp, skat- Adryan zniecierpliwiony, gdyż, jak wam bus de Passy, u którego jeden z koni padł. Jeżeli In&gł llklli kied I powiediJ ~ t obie, ~,j którego 1l'i!ip V zmuszonym ' był do móW!ę.m. ,Ąatw;& nill obd&rzyła gil unotą Komuni.k&eya została nagle przerwana; gdy te w itym J'Okii ee' um~e lr.8: aTęrellh illto .~·7,ęf.lZen,ia ~ę k;oron'y; I frAnculikiej. Il'akie uWl:U"k:9wl/Pla, odsunął zasłonę dla przeko- zaś j~ przywrócono, było już za późno. ~ pew'nMcll} Na eonL"'Adrf! fi Q"mllar1liJ zaćhowywanie się p. Cambardi czyniło go p.awa8ję, q> by,lo tegn ppwodem. Wychy- Woźmca napróźuo do ostatka przyśpieszał popra.'WiIi.J'łcy w ' war~ "i/t' grUdhl3 ~g8ij wy~'tjlY1A ł Q~~naczało pewu .. . ,oryginalno- Uw 7.y się spostrzegł jakiegoś jegomościa. o bieg swych koni; powozu, który ścigał, nie 1"OkU, węrel n'ego' blltle~~ kl-awa,tą. T6f!"O śCit .. Komi8~n~, ~9lllwlll i legitymista. (1'0 dystyngowanej p~wierzchowności, otulpuego było widać. Zły i zawstydzony, wyznał tę bowiem "dńia u§luolilrt ~nnę .Ei";#.tynę rzadkojl'll . ,fi 1,.1 I",,f' . • ! l źubrżem futrem I z ,bogatem pokl"ICiIlm, któ ,smutną prawdę Adryanowi. Ten miał ochoGandrlnco\u'lił J~1!yn1l' c6rt/J r)'Q~ttego 'kup'- Śpojrza,\f8ZiV Pll raz ostatni W· lustro ' i \~ $'tojąc ' l>I~ ilrzwicz~ach ~are\:y pan- tę zdusić woźnicę, bo pierwszy popęd zwv, ca, h ńdluj4tego·' . .haftów~'h ~ ' oro ' ~. 9ta;zymaw.s.zy Oli tego:!; w odpowiedz~ uśmiech nr młodej, zdejll.Jj)'Vał wPlśn1,e k8.{)elusz, a kłe prowadził go do ostat~uości. ozę Boha.ter ' tej po'wl~stki, prawie. z\łpe\Ilje rzF.- zadowolenia, młody człowiek zamknął drzwi twaft którego .f1"~ała we. w~8tkidl . - Kie gniewaj l'się, obywatelll.i.ar~· doezywiśty, nalet&ł d kasty Yudzl upr~lwl- s ~~ ~·qwrol!~ony.ch twspomnień,rokaW.aler- rl'S'ach, w oczach, W ustac~ l ljozdl'za.cb Clę ua plac teatru, a panówiJ,,(" numeru lejowanych, nam w~pólczesnycJh ZŃIiu1J'l-c ' ~cq 1, Ildał się;j\;łISQ\\\ , w drogę ku krainie jaknltjw sze z!\zif.ienie. 'I;eg()' już byto za- starczą ci sposobu odnal6!(jambQl'di był 'się h1.ndlem, ~ źltrządzl\Jącylri 't'ł6{lllYJP. !lkliS'laplli· , ~odzi.lle, (krewni i Hwjadll.(~wie Wł'ełe ala. nasze!t0 ,lIQpatera.;-krew napły- który nam się wymk!łfiu d wehodzil ze znaczniejszych składów ma; ' rv. w Pa- ' ~YIUy,i 'zęprani uW obSZerBp1 salonie je- nęła mu do twarzy, wydał Pkrzy,k;1 wścle- w morderczem uspo~ pocle~.i'ż miał do tl-,żn, słUtltfem czegdJ.' lInanso 15 ~tęrl1llY ~n~go z"ty.ch s~'ych .dw.n6w, które zbu- k10ści i.porwał ~l(, . ch<:ą;C P0!1~'Y)lc!d za do b!w~ tryb~i';m tempru'alnentu limJego IitalI awletllie. CO 'iliś do p/)Wi rZll1l9W'~ nowa no obok wieży MW. Snipicyusza. gar~. mez~aJonf~~. ŚWladk~wle, me 1'0- czyruema z ~wili dowiedział się, że ponotkl, l" pył 'blondynem ' b' rysach regwff- Ern8l\tYDih w pe~ pjękJlOŚct, ni~ernie ~umleJąc tej nap8!\c.l, schwytali I\'Q aa r~ce fa.tyc.znegSniuer n leżał do stacyi dorożek nych, doorze zbudow,.ny:,-poa .\v~ględ 'm żyw~' 8 obo.dna, Ja,k g~b'y dzied ~n ,me I .przemouą trzJ?DlLli ~a law.eczce" ku .wI~I- ml~er Chaufournier1!, za wzgórzem ChanmoTalnym-ldobry" chłopiec; ,br~ćżk:ó'wo, ' zx- I;~~J ,s1.ę,"\V ,,ni~ od innych miIlionyeh, kiemu. zgorszemu pa.m Berm~ut1 której PIÓ-
1 

na t'" Kazał ię tam zawieźć. wy i niezdolny zatrzymaĆ ' I~ 'w. ~ łQ~ie zac,l19wywala pąd panieńskim woalel\} sw.. 1'0 drzaló ?~ przesb'ichu, J~ego doUllL- ,.u_. Te wyroki wyiazej administracyi zaill"Ógi, f gdy sobie cel jaklS ' ~t'kn'łł. ' Y.:~8r zwinno§ć i peWllO~6 /."uęhów. 'Pani Gan- w"!tla właśCICielka. Wtem uadJechal~ M~~ :wsze jednakowe- odpowiedział mu nacze!dzidi&-si~r e~lnieYl te 'na'tura bie 01l68Z1& d!;iI!c01!ł·t z twarzą ,\ rozllgniOI14- i mdłemi $./11 kareta i sta)1ęła prZ'ed schódlUll.l. . nik ta L- 'umer 999 nie nałozy' do me-się z ńIm po maeószemn;"k Jedn8:k~ cie- !lczj')Wi.,:, .\\apr,9tno, I\tm:a\& się zapanowat l·óStwa. Adryan Uwolniony, wvml-'.... Się s ~y Olll jeci ~>nw~' ·t · \)łę/hff ;ego zcz". nad. WZl:UsZAn,= .i-"':e zdradzał) dźw' k bocznemi drzwra~; "'oł . " d'/' ';Jntell1.ljl.łych go odd.Ki&I~ ,lecz do ulicy de egur. . 
., en }'UllAU I. ··IJ , ;,.,; 11'.. j~"w·' Yf""',..-" I.-.... 141 s'wl ....... ów '~i . ";'~ny:' "- e.Jpll~~rA"ęl" W czte- -- aprlStll-zawołał Adrya.ll, czy om się 

gel&. Złym był', tli' hsif td mo !nil ~q JAJ . !>łF'"liWllgo ,głosu.. .xl\) malżo_ '1I1ajeL MlA. '-<OJ ~ - ." "" i lIałOtycieł Ićór'lykańskiej "itj:ba:styl.J.l." ze)iY statycZni~ ilpokojny Qpi~ ornatów, la'Ól~ rech .l lisach byT ;, ~Mlfu płacu~. Jil- spI~ysięgli odsylaq mnie na cztery końce lep\ej oponbwa6 jlrzeciwko lIiefÓi"t;llIlp~mu wp! na ~l\I"okil\J ~n/llpie, połyllkuj,c krzy< picynsza ijednym nutem o~a obejrzał go śWiata! ,wybol'Owi liwego chrzatnegll ' ojca1 Pt:Zejl4ł tell\ '{, ~lW ~.!ra w pę~licy surdni&(& na we wszystldclI kierUnkacH. Spostrzegł czło- (D. c. II.). się ideami wprost przeciWtfetlti idepm na- gOf8\6,..'\.I\ii\Zlł#. m;łoipllYJll >81'4lbrem. portrew wieka I w futrze, siajlaj'lcego' do kQl'ety połeodskłm. 1 . "" l • tem N. ~;I ~(.Qr~ zilobył zapeW!le, lIIik&jącE/lO 11" kiernnku sekwany. Dorotka 
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wiśł!l!ń~k.iej) i Gn$liski~go @y,re1ctora kolei roekaz, łby pod wyżIIzył miejscową. taryfę od (- lIa kościół. Znany z niem 
terespolskiej i nadwiślaiiski . Z - w~~yeiI _yłtattw' lft"I1 " mi ,iJlatycz eJszycn a ry- roli zaslużyła na uznanie. R. 

_·-nvt!!l"trzecl'l rac żadnej nie przyJę ,gdyż wozu, a następnie na podstawie nowej ta- kantów lódzkich, p. Juliusz Kunicer, 06a- (-) Na ykhlł ilJ J.ar~ . rzed kilku-
nie odp ~dajł ~~lUlkom konkursu; czwar- l-yfy przeprowadsil zmianę taryf w bezpo- rował na budowę wznoszonego obecnie ko- nllStn dniami wynaIJIył n' telaznym rnma
ta: ZI\'§, "bza konkursem, uznana ~ na,jlep- średnim z ugranieauemi gami IwitKU. ~i tolie~o 1l, . Im na wystawę paryzk/ł lIlieszkaniec na-
szą/ zgstala p~yiętą, ,Autorem je) je 1'. Wzndanktwana IłOwa taryfa krajowa wiu- (-) Ofian. Od Po alal'a, pat&or& szego milI8 p, D. 
W6jllo', inż1iiier ~Iutby jlarowozowej ko~ na bfć przellstawiOD& do rozpatrzeUla mi- parafii 'w. TróJcy, etriym śmy nastęJlllj.. (_) Karawana dahomejezyl:ów przyjeź-
wledeńs1de~ i byd~oskiej. nisłeryum do dnia l3-go sierpnia, a tnie- ce pismo: dża do ~ "IV 1U~ wietMłem. Od so-

Handel. ją.ce taryfy bezpośrednie staną się prze- Celem uc.ca,.ua ~ęci aiebosa:zki.w boty więc ranar można ich ogf4llać w o-
- MinistMyu'm dóbr 1>aństwowych otwo- wałaie -od dnia 13 go wrze nla pozbawio- . swej, ś. p. Ernest,,,!! ?Jeli. rodzi grodzie Paradyzu, gdzie Jilldą si popisy-

rz.yło, jak. pisze .ŚWietll, na stacyi Griazl, n8lll1 mocy obow~ącej. Poniewai wy- po niej pozOlt&ła, .iłołyła ~e ręąJ I r . . ś . . od 
kplei orłowsko-gl'i~j rzeźnię trsody claIe- solto~ beapośredalch tary winna byt! ola·e- 400, pr.azn~ąc 1 • 10 }la l' wa I tańC3jlll I plew&DlJ nar owey", 
wllej, z przeznaczeniem mięsa na wywÓl& za ś1l1ną. na podstawie nowej ta 'yfy ~o",ej, eWlIDgielicklcb,l'S, 200 iii c (-5 -KOIIclrt DzLi Wł'\lIP~' JiI Ben-
granicę. Kiernnek tżefui powi\IIIDIIJ.JIO- to, rzecz naturalna-, układy drogami z&- ściau i rs, roo na. biednych mojżeszowego dorfa ):onC&t. OlPestr,y p. Ktąsztol'l's1tiego, 
stał specyali~e, Jakubowi Cook, poddane- granicznemi rozpoczną. się dopiero po z&- wyznania. ~v m śl ~o. prz~)IIrs, 200 (-) 'Teatr ł6'dtti. 'W pZwat'lek)V tea
mu angielskiemu, z warnnkiem, że wyw4a ,wie,dzelli~ tp:yfy kr&jQ'lf8) , I j. jIO 13-go kas ';t. .ł \o:w . f ~~ności, trze letrum w ogr~e . &; danym hę
.mięsa roczny wynosić będzie co uajJDĄItj sierpnia, 1Iełpolirednie!zM taryfy j " zadnym r. lotf~·ęczy em p, rabinowI Mayzlowi, dzie "Starl Piechnr I ~ jeg,o Huzar". 
z 20,000 sztok trzody, nabywanej w cenie razie nie mogą. być opracowane do li. l3-go resztę zaś zatrzymałem w kllSie sierot. Węgiers'ka! opf!l'eta w 4-elt' aktach ze śpie-
po I's. 3 za pud mięsa żywego. września. N&8~ wem tego będzie, u-po ~IH" tak bojny-l!Zllnownej i'Odzlllie - ~DlJ, napJllana przez Józefa 

- Agent -pewnej ilrmyiontlyn'§kiej, pan oznaczonym wyżej tenninie ruch tp,warowy .Leinv~~:PJlbliczne w imieniu obdarzonych zlgeti, muzyk Ignacego Bognara . 
.Helleą, j~ donosi "Gazeta lubeiska", bawi między Niemcami i ;\ustryą z' jean~ s.tl'O- niniejszem s 11m dzięki. (-) ldemaako_a ~:~.: "Kw'yel' 
oPecnie Wi Qkolicach Ka.zimlerza. ud Wisłą., ny a meyami· di-, tel. warszawek "iVie- X, Pal6tor ROlldtlla(er". ~ranny,~, on08i ~ za wauiu we 
gdzie ma zakontraktować znaczntejsze par- deńsklej z drugiej - odbywać się bę.dzie (-) Zarząd ochrony dla dziew~ 'IU- .wł0c4,1f~lL wędrujęeycb pó krajll Dl\8Zym 
tye śliwekrwę~ierek, gruszek I j!tbłek. 9,1'1'0- tymczasowo bez taryfy ~śOtdniej. 110- znani;;' mojżeszowego w Łodzi Podaje do chińczyków, kto wie c . t ych, 
ce ' te wysiane zostaną do Londynu, tern na podstawie taryf silnie Rodwyiszo- wia.do~ ·. PwlIIł, n ey a o w .1 l\8Co . 

.Pr ... yeł~ DYCh. Wywrze to naturalnie wplyVtl ogrQm. bzyi 8wegoJślubu, olia; o'Wkł 11ft." rzIlcz 0- Oto, co nine Kw: r."' "Van-Jo-'fo 
- Tował'zystwo akcl?ne franeus'kie, poa ny i w wielu razach W}')Vola. 2i!lpęłny prze- c)u-ony rs. 5;' za którą' to llofiarjf',lzkl'Ząd i syn ' (ltIim ,.\!'MI agicy, w ze-

6.l'mą. "Soclet6 anonyme des , f!lature8 Ile wrót w Istnl~ąCYl!h obeenie 8~unkach. QC/Jrony uprzejmie dziękuje, 'l " szły czwartek popisywali się wobec natlo
Schappe", ou·zymalO' pozwólenie n& funk- D~ść Pl'zytocz>:ć jeden tylko pI'Zyk!ad, ~b! (-) T~gi zbożowe. Wcz~raj ua 8tacri, Cfoneg!l..,, ~tl'u,l ~.e~,~tqlo~lll;L V1a&:icznemi 
cyonowanie w granicach państw& ruskiego. 1>oJ!}Ć całl) donIOsiość rozP<\lozą.dzenJll. DlJDJ- ,towal·oWł\J Il]lI'zeda.no '1>8Zewey 200 kore,y, i .s~eDlJ I,bI87lllAAiwaml, nabl\l.I sobIel, suto 
Tbw&rzystwo to ujmowa.c! się będzie prZe- steryalnego. Z nowych rozwrzą.dzllń odno- Ilo rs, 6 kop. 30, 100 k<>l'Ily ,ł~0 " l's-" 6 ' k. 40; kab'~ę .(~ 90ćltód ~cli. pt'Z6wytsze.ł jlOO rs.), 
róbką.odpadków kokonóW'i wyczeszków je- si ' korzyść ~rzemysl żelazny wewll4tr; Ro-, żyta 106 korcy 1>0 ~8. 4 kop:' Im I owsa k\ł °wśtyd61fi Ilf-!wnycb, rilP się _. ,.y.rziąć 
dwabnych. - syj, a także źelazo westfalskie i angielskie. POO kOITcj! po 1'S. j. kop, 50 M ' rll, '3 k. -60 na, cb,ińskie wlLl'iI~l i ka11lJemntl , tr&kto-

- .St.-Peterab, wiedomosti" potwierdza- dla którego otwarta Pędzie swobo\lna dro- p. koaec,. ,t,. 'wa'W! PH~no~J, q:!:ego sobi~wzwalal p. 
ją »ogłoskę o ·ozciągnięcin nat1zoru inspelc- p. wbdna przez Gdańsk i ,Wi8lę, chqcia.ż, ~a Starym Rynku sprzedano pszeluby 200' " an.-Jo-ri - J~o.]o;lt WP. Woz1, z sob~ 
torów fabrycznych n&d warsztatami rze- prawd&, w wymiarach ogwniczonyoh, wte- k;OI'CY POd'8".p k 30 110 r8. 6 k, 40, ży: ~~ę, IV~1\ra za)Jn~:ę iP~ża biletów, 
mieśłniczemi i zastoMowaniu do tych ostat- dy, gdy rielazo ze Szlą.ska ,Gól'Dego i \lkrę- 300 korcy PIhTS, 4 kllp. 50 dl! FS: 4 k. I> ł~J,~M $&li~8IIl p'r?l~lo~ g\ll:/łCycb ułViel

.nieb pl'Zepi ów o posyłaniu małoletnich ucz- gu wietkawickiego nie będzie mogło vry- za 1oU'?l6c. łO t· I'" ,- ~(J, " , ~fe papr ' m~lka. ptóilPWJliędzy ią_ czu
niów do szkół rzenlleg\nicżycb'. ' trzymać IconklU'l\ncyi. S)rutk,iem tego o,k:rą.g SłlUna, siano i koni.ezy«a w ee'!łliCb ' la ~.- 1a: lIMą Zł zły jllkilli.-~ep9\'1)Zu,mienia, 1 więc 

- W roku 1887 rabinJ, przy współudzia- olmówiefd. poniesie bai-dzo znaczue szkody. niejllZycb, J . < , )til>,{ by!& lłie~( dl'a Wego,naga", li! na-
le' członkliw ginin izraelskieh, zebrali elane Podobne 1'(}zpol'Ządzenla co do J'efqrIDY. ta- Popyt lIa zboże bardzl> 'ddbr .llI!:, I .1, wet llji~ ~rłfL.!M~za,j"",JI'I(Ć bQwiązll,jącą 
o liczbie rzemieślników ataroza\onnybh w ryf bezPoArednich z ,' iemcami i Ausb'yą (,.....) Z !ł~tr.. W wysti&wHlnym w, sd- ~' sp!'Z~ i t? 1 lepp~'OznmieDle to 

Ul gub. ko\vieńskił\l, z , wyjątlcieńl )nIlISteczek: ótl'Zymały i P9zostałe llilie kolejow W.KI>9-r botę j : .niedzielęl1 ńll sOOnie ~at:t'lt 'i tljielt8 ·dó'ć~ęoiP~· ł ą ,o \1ihl Val!-iJp-To, h!I już 
Niewyrlan i Koltynian; w pow. 'rosieńskim. le~tw'i~ Pol~ki~m. · ( QQrazie" ludowym II p. t. l ,,\iJkraiilc "\ OO~U-l a })l'ZeM,!.awieDlu był .PIHlqb)Diełj)~ Po-
Podług tej staty tyki, 0p,-łoszonej w miesię- J tym na. temata.cłl- z życia ludu I!ltr~ń'skie~ w~:ieDle 'W9W.!}m.'Zy zl\wQd,1\C11. J!6reflwych 
czniku "Woschod", gub, kówillóska li~zyła u go pl-Zez lp, łmcyana K~ścieleci:leg6, ·z n!U:~ 'ta~, ns~só1!ił! c~.fków,.'te 9JJ)iec j. syn, 
w 1887 roku 36,977' l'Zemieg]Wków'taro- Wiadomości bieiące ~yką.ll Stefana Kl'Z)'szJroW8kleg\l," :tn&lezli- p sk:'lncząnew p~wlelliu ~7Ji do 
zakonnycli Płc'i obojej, w których llczbie I ~ . śmy kilka typowych IlostaCi 'ŹJlp awd~ na- bp~YJuzo"'/IlCkieg~ .Igdzie lIlieU swoje 
było fij970 krawców, 4,~71}~zeweÓw. ~,7!1 -- r kreślonych . lW4ete seell ' epitbdbw!f'ż' żY-1 nUe~~aru'e, zu~łnf mijani" TłWl: ·VJin-Jo-
cieśli, 1,021 -ztukatói-ów, malarzy pokoJo- J (-'~ Okqlńlk . 'C7.Ytam)' w .Petrllkow- cia ludu. 'OkraszaAsztnię. W.dzi~Jl!l; mUzyl Tu' l Czam~ Z&,Lęth.fWój I" o~ój, ,j divl~ za.~ 

.• wyeb, tapicerów i szkIarzy,l,I14 paździerz· skich gubeMtskich wledomosJ;iach" okłilnik, ka, osnuta: ula'melooyaeb uJb.alńsld 1ł:1Z' I>a~~ Mdzr lnYi 1I!!~\'".irWąli!\d nqtJlI gdy, WlIZ.Yst
ników , i sortowuików lnu, 2.,203 <J'Yb&ków, wydan'j" !H'Zez <*ówne~q ~aczelnika 1'I'ąju, dzO' efektownemi !apiewaiJII, J 'nille ' pl' wla KO J~ ~YłP. ~one, ) Van-J/I--To chciał] się 
rzeźników i wędliniarzy, 2,344 . Piekarzy, o 1dórym 'Vspominaliśmy już ogól,nie na in- n& luehaezllo(lh wraźeni/l. Ch~rY, . choć w-' 1ł'lJ'\,ieą4~ ', fłI1 , s":J:li WyYl.rzyszlq IQ powo
cukierników i kucllkl'z(jw, l,57t ogrodni- nem miejscu, PowtaI;Z&wy go ~taj tlIa wia- bardzJl małym komplecie,' wy f~,Y'Wa1 się dac\~adą.sąnia, z,&cąL wJę 'lio~jl(1I się do 
k6w 2 234 ' woźn'ic6w i pl'zewoźuik6'w, ' 2:716 domości og6lnej. Polec9:D0 w nim pp. gn- z zadania możliwiel l SoHśti:-' <e9" mó~lf,' to 'j~f.,J1o~~ju owr~, ~ .~ą.J!nell\ , <& ~ gdy ZOJItali 
kOllli.niiu-zy, nw'ków, drwalów, brukal'zy. bernatdl'om'; 8.»y za, poąredWctwem orga- robili., .Dzięki iakJże. gtz al'thtów , l~tea I '!tvllnc~e~, r. I~i I ~lę"J na ni~ I, .i I&częła 

, praczek wyl'Obllików i t. d. I 'nów policyjnych i administrl,jlyjuych )'OZ- niejeden, wy.ni68ł!\ldobre ~~le. Rofę, ślę 'il6J~~, '~3f~Y ~ takie W)~~i. żtI.goście 
'Faryły;~ ,., ,·1, II' p'owszechn.iali wśród ludno~ wiado,mośćl o, wójta p, tasz1Wwski ,'Il'dt,W'Ol~ł ze ~t'ozu'l' .zajW.\li!}Yy, są.,s)ll!We.. i\l,ljplęV)' F~ą.dalli.'Mlda-
~ DYl1ekcya kolei wiedeilski~j l i bydgo- isthienin warszawskiej stacyl baktel'yo..l(}gi:. JlueniełD\ mm 'ta w "ukl-aideach' 'je \ ~~·&-I'iIia\Si~ pollCxi -:;~lięst:9!·I).t\ihin~cy (zostali 

Sklej ogla.ś~ że wslltttku zą ~nia departa- cznej i .kliniki dora Bujwią~, która, wkrót- wje ze najgłównIejszą, ,l'dlioćlu'dIa \ nystł; pcI.SZ~D1, a 'spr"'if;&' icbi ,o ~~óceóiil' spoko
mentu spraw' kolejolvy'ch z dni '~czerw- ce będZIe przeniesion'ł na ;;Ue!;: Bednarską dość niewdzięczną. Jako' Rl!dy, Jp. ~diia! lJ!ÓUbli~~gó ~ił~ są.d30/lł pltzez ~j8Co
ct' ł Z dniem' 13 Wr. śrtia 1'. b. zostanąznie- pod nr, 24. \V razie ,wyp~ku, rolizinapo- kowski byl typowym wiejsKirtl I, p'e' e~a:1 We~o ęd,ZUl~o 90kojU . .l W411ni ~Wa.ntU1·y 
~i~ne taryfy ' związków niemi~eko-po'lsklego k~sanych prz~ zwi~'Zęta, dotkni~te wście- rzem. :2., Różański w rotJ li~ikitf, , , Mnie' J ' ~ miej~~u p\łbliczp,mVan,....:{o-:D9 dost.al , się 
i szląsko-polskiego, zaś z dniem 13 stycz- kliZną, l)Jb 'też gtIl\I\a ma oqo"flą.zel<; wy~ z iWójteIill kiedy mn wyl'Zutill. 'śzall>ierstwa,l li: 5 , 
cznia 1'. 1890 zasady frachtowe związku śy'ł8.nia chorych do W81Wawy n!, lI;uracyę. był śilachetnym x i li Pi"awdą baakl 'eh ilę 
austryacko-wwiersko-ruskiego, ustanowione Koszty' Illczenię., '!f kIirlicq , nle~pr~nosz~ żalu niellawiści ,110 podłeg\)"'kr whi~ 
,]11\ k,omlmikl\<}yi z ~moyaIDj olei 'y(iedeńl rs, 15. Dla r uniknięcia zaś ,uepl/t~lIl\ł}nyeh który a nrzęllu ~}Veg lćorzystaJ~c I wpr
sk<iej, bydglosl{iej i 16iftkiej. ' ,'lYydatków, pl'Ze~ wys.laniem, cbpręgq, ~a ... skiwaL gromadę, Ofuplego'Stefanl p, 'Glo-

_ W sprawie zmiany taryfy D!\ drodze, rządZone być m8,ją., o .i-\e mozna, Qględzm,t g1er' grat .z hnmorem, I Dwie ' ofi&l'Y wójta: 
warszawsko-wiedeńskiej we .FranJćłurter lekar)iko - w,eterynarYJne, ce1em 111'Ze,k.O!IS- Hanka, i \Y&8yl, znaleźli w pani Sols~~ i 
Zeitnng" czyta1ny' cd nllStępuje: .Zarząd hia się. czy dane zwi rzę było yr istocie p. Mielnickhnrwykon& ców, nie pozostaWI&
lir i otlzymal od ministel'yum finansów wgelekłe. ją.cych. nic ,do _Ii czenla.,Jlpa'ni S ~ 'I w'ała 

~awlil, z la y 
,I,' i.r. 

~enr~,k GrevP.le_ ilnitt ?-
_, " oor- lę _ DRTTG' A. '1lK J\. 'mTT, zy palmętasz, com ci mó-

Q A .u.J;~ rn: jąc, tWaI'Z s,,"PJą f W mac,ierzyńskich :rękallh , był no? okl;opn~" -. ' ,J N wi.łi\ J.t "XC I; "01.-; XI! ił~iI' 'uU 
l' _, kt4i:6 mu !,I(;łn·onienie dawały. - Potrzebuję liOtylia cheiał& PÓJŚĆ do ńiego źe s~owem Sldonil, głowę I wyszedł, DlJlczą.c. 

l, -;r9!T- ' by~ koch,,"YID a tn mnie nie dośll{ ko- pociechy, i zachęty, ' &Ie RySźatd (z'atfZV\nał Gdy sL~ 4l'Z ·i za W~.ęły, rodzice 
Tłómaczelli. z francu.kiego, J~ chają' ,_ ją rozmową, a l poteiu sądPlal, ze"ich"syn milczeli j€szcze czas jakiŚ; pani Brice pla-

I -<0>-1: 1 _ }łiewdz~ZRiku! ' _ łagodniJl Ddezwala' IZ&8nął jus' i obawiała. ię iillhdzić'go!'je1:eIi kala, Ryszard ~nur ciwollJ s,i, o-
(ffl/{sZIJ l'ifl!l n patrz ';\'r. 1M). slę jlruga. m"tJta:. ' ~p.i spdkojnie i głęboko. -" l' II, r1j;, . &~ i· O na 

~ , _ '1;ak o tobie nie, mÓwię I Ale Inni I Tak przygotowaoy' i naponlinan 'Ed- {(Migi , ońcu ezwa a się łagodnym 
~ Bę\łzieijz przyjęty, jeżeli zechcesz - pzy wiesz, kochana. moja, mli.tJ/o OtyUo, mlUld poszedł na egzaótiill' piŚlllienli.r, Za- glosem: 

, odpo'lY,iedua\ ml~ teDŻe;-trzeba ty.lko chcieć 1Ai&je mi się, .e ciebie kbeh&jąc.,' tracę 'Po- daJIie, które rmi ł r(}zwląza~. "'\Jop'!~ł "mu - Byli§eie bardzo fI1fi'ó\vi, 'otritthi! 
i lDa\ll nadzieję , ŻIl nie zmartwisz mnie l że t!'OIi2' przywi4Zanie do ion eh... się z zadaniem, . k.W!'!! · \v" Il.ÓmitHS~Ir.l dra- Oboje zadl'Żeli; Ryszard miał coś od-
przyjętym będziesz! Uprzedza.m cię przyte1il, _ Jednostronuym J·~teli _ mówita.'dal.ei \U&I; p,omieszabje ~ba l~en\, SPQśtl' eĘ'ł Ilję R wiedziru: ale i O~yJia.. gQ 'II~~lziła.;. . 
:te nie uwj,el'zę :IV '1lrzypac1kowe niepowo- '6li" • zapóźno do'l"6SZty striicił główę.l hie zdał. ' '!... , 01# o ,me ~ '. ' Iblłł~ ~Pl)3wAll-
(1~lue; I>ardz.o się ob&'wiam, mó~ 8ynu, te ~ •• ~~zaI~:~UJZ,!~~!~~~~( l',·~:'-- Qtylia ińiespokojngl' w ' zeldwał/iJ byn-b; , dli'lf---'ujótMą. ,d ej - 191e fIIn MI ta~, 
. ~e karyjll'a wojskowa .nitlo podoba.,. , ...,. -.., tu jego. ij '/I" ) I ,j. łllI.,I//} ul, ~ " ,;tm ń\o~e ' • lJ!!ł; ' ~ie 
_~ A«hl mój oJcze! 'czyj; mQtesz. to 1>!'IY- /li~ Być moie.,.'1 ale jeżeli IńepowodZenie 'Po wyra&i& t:wallzy \Jn~l!zaj'il'i /lółdznata zr~ĆIl ~iJ'" ' . ~nYI\j, zt,Y)ll ... 

p'uścićl -c zaw~al Edmund, rumi'eni/łe się z mnie 8POtlta, 'przekonasz się, że nikt mnie praw.dę l i . zapYtan(e> z&n\a.fIO')'ejll Wil,:&t'dle:}>1 119dzi61e IlIC!! I Jl~~~ JlIIIZYę1i".""url 
u'PQ'korzenia '/1 wę, pożałuj~ prócz ' citibfe! II y. I :- Odpadli - powiedzi.ał ~yszlh-d' o J'3. eo '1 I rr~ spqfloJn ,!lll ' ~~t ~PJW!" , lie 'tPQllli-

- '1'0 nie dlat.ega" ażebyIń wątpił o Itwo- JW mIarę, jak egzal'niny': się przypliża,!Y, n8,jgoJ.'$ze, to,' że urnyślme tózrdtim'~I'" oJe~ słóW,,},VJ:<9'}V,a.1~y~~l~ zll.a-
jej odwadze - odparl Brice.- ale W'ę.tpię o ~und cznł w;zrll8t&j~ , oba.\f~ :r,y~~a , - ()jcilel~ odezwał , ię lEdnlun ..l p'Z - ifałli' sili !Jleml/żli,wą., .~~~ lJ13Ż "pqjl/Z6łi 
twojej Ihitości dQ pracy i R8.\l101lci! Jego nadzwyczajna' bun~j\o~nosIł". p~'Z~IW- ięgam ci.: , 'li /lor· ) / l -. ,{'''' "', , na 1łla ~~ierwS[A~ zdtyn\ollĄj drągi " oW-
bó"1!nund zraniony, zapanowaŁ nad sobą, ko. konil!Czńoścl egzammu; brł Jednym li Ryszi.rw skinieniem nakazał mu iniltz trie, rzó~1. ,l, ,I " : ", 1/1" "~I .. 
t '?lać' "v( z natu!'y, Die. lubił się wywnę- tych,l którzy, Z&pytaru, ·tr{Wą przyt<jmnqść, ,r-1 fuóbiłeś w' umyślIile - p'ow~fzyl ' §u- ))' ..:~ ''i' 9t·o 4; tl\k m ~2"":~t'lZwał 
Jt~va{'tYl\l-:-'~delll Ot Y Iii tylko był uwsze choci~żby' ,byli najlep,iej pri.rgof:!>wl\m. 'Ópa-l·OWQ)..,Nie jest *0 ifla 'DuHe niesPoazik)lą, 1 ~~~1 Y~~I<i.: ,.· ' 't "." ;~ 

_ V kó' , • ":11<, ze D1e potrafi ' odpóW1eaZ1~ I\a py~a- ppn!.ewaź powiedziałeś mi ó tem 'naprllód! .. ~lił;&khió~ l\Wż1f., Ja k; lIlÓ ię. Jakp 
dz- I i1>9 , ~ ~.~, '!!eje dzieeko - powie- me, odJuu przytomność- mu odb erała. - d~ Ja1 ~ zapytał blednać nieszcz~8liw gl6'fa \'O~lDY !plI8~ ) PI'ą.,WIl i j>bo)\'i~ 
_la tJ,0 llll~o/l~e ,~ czllłośgią ~ oj- . W. wigilię dnia fatafnego pani ol,3l'ic, 1'0- chłopiec. "i'I' ,ii. I "it ' .. 'ł! h{jahill. .. ~fJl.a; ~~k9 ojci~Ii~~~ JlOwiJljeneii był 
~:~~ ci ~o 1~1l ~El i ~I I;t&!,;tia. ~eby utIwty- bila mu uwagi .. , '_ • 11/ , .T'I\ '1'y I ,Wtedy kielli e! groziłem k,arllO- -m!! , tlo.Wi~Jęr, ~)!) p!llie ~ ~ał... ~-

_ T~ tel ~O:nie sm ._~e... - Main hadzleJę,,że \JędUeąz pl'mę$y- ,śei/ł"w Samt-Cyl'. ' MY'slę, ż'e'Ś fi ,tern / dle 'Wet lm}:! W pl·;!. ~Jlljył,ol l3:emł/&~4ZleJ, 
cWelu ' • k z' UCI , • '~ał mlo- mówiła <\0 lIlego - ale jil:teli odjladnie$z, zaponmi&ł? Jęst to o gódne 'uwh\ńcżen1e złe'- żB tó 1lI~ ra:~ l , ,). , JI l 
dz· k~ze 'l gOly~Zą - trak~!ą' lb.,~wiak sprawisz tein mni!! osohiśllie wircej zmar- JP -wychowani&l •. Jeżeli ~dzle$i"l ńie!li'€Zft'- 41·P'anf' I'll'~ ~luciiab..iWgo.co mówilOty, 
.I~~ o, C lcą ~Ie. lIastnlszyc .. , .Czy -;'1 twienia ' anłteli kOjuukojwiek z twoi.Qh. Po- Illiwym, sobie lto, przypiszesz II l ~'-'II Wl/ 11,1\1. f. ~\l;llęgO r~j!ł go ·zkil~ ' ~&lęBh 

lepIej I>ylo»y m~l~ a&~hęcao'., pOCle8~ać l.,. :'I!.ję ~raz dopiero, że , POlfzątkow1\ twoje Rod Ednntndem-' nogi h zadrżałY!. ' C . L \V:'Pie\-.w~~ 'qhwili chliWilr JiOPl'it~ ęYDł-.. 
~~~Lym~~ov ?ęi:' Cjb/'ol dzo yotrzebuJę. po- ~~anie nie mialo aOQrego kiel'ijpku i glÓżby o,ll ;niel'Powjedźiał," 'żeli~ 1 mÓIl: l,Xra:t a1~' sIę ,lo o~1ła, ~ uznała; . e SyDqw pu, 

}, , lO . h ' , ~e J - voniekąd odJlOy.'iedziaJną za. twe &id to\ co. ezall ~e' obok.1o tegb, z·· iłw!&e 81iWii9,s. " ~und, mi'al ' chal:&kt.er Up8J!ty, 
6 z~ mla w OCZ8G , ale usiłował po~strzy- ~ch.YbJenIa .. błędy. Ale,'jll,Ż dotli) l1&)\'no był trudnYIll 'W wywnętI-z8iti1l ~Ię! lWYilEuty' ~Odej\-iliw~, tJ;lIdnYl,1a!,e !l}gtly nie. /lył fął 

1111\ Jf, J;l1'Z6Z dllll)f;. " . Jesteś Jl?d kiel,"1}tie,m osó~ doświadcaeń- IUllIIplawledliwe dlUlłie jllgo ulłłcze baJta- ggyWym, &IIi' też ;wp'8.chąwanym; tA). te/i w., 
Otl' laq, ze . mnł k azJ!Dl - pO'WledzfalA st)'ch, miałeM 'tYlęc tu,s i sposo~no~ Zl!lie- Z)'w&ły. Cierpiała.. jegcJl'dobr& !ifl'ona· czul ~tfni& ' lałowala. ier~ Fe lIylą. tak: llMro'Wł 

y I~ . wycI~gaJ~c . rę ·ę I (lo chłopca. -: Nie ~ n.,vosoti.ieme .i w ł\&1!kaCh po tęp !AC~y~ te każde- AłmVI) ol w" tej lli'ółiczł(ośJ prze~ ~lęąelj1 ~ l l 

Za~3l\il~ ~ob,le ~1~)I~lIISI,l. POI'?lUĆ ma.~kę 0- n1~, .0. baWl&m }!Ię J:ZY Jest t~ i t8.i!lto.:PA<! uieg(l lVYpo".rl#llziane,- pąc1yl.uj~::)nu' i8. zUi '- Pójdę, zajrzę do niego-'Jl.OwiMlli&t&. 
bOJęlnoscI, któla 7.\\odzl nawl't kochaJącycb mIętaj. że jeżeli nie ~-I . na. łIIIIie 1f!l~ ZWl'.ooił si~ kd dnwlom! pomMWanY', Z/ZA- wstając, 

, 
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podrzędnego cyrku) m&gicy 
I'roszem. 

I I 

DZIENN1X L6D~. 3 
Ostatnich lmmer6w p~, it w zamka Neu
sCliWaMtein, któreg udo.,.a przerwana został .. ze 
śmjero. Ludwika If-go, od r. 1887 roboty 
prowadzone SIł nieataDnj!l. VI' 1JD.erbof no
wy po1rój sypialny; który w r. 11186 był zale
dwie Z&CZ\lty. jest jn! dziś na nkończeniu, a 
tak w zamka, jak i na tarasaclJ corocznie do
kony,J..ne Sł' nader ' kosztowne rcpameye, W' 
Hen'enclrlemsee w c~ dwóch lat ostatnich 
załotono buerue ogrody. Zoiesiono jedynie 
wodotryski, ' które p~wizoryC4nic tylko u.rz~ 
n zosta'!)' vi r, 188a i ' O ląórycl, IIUblic,,00ś6 
wJt bila sobje przesadne pojęcie. 

m.93.25 iId.. IV 93.00 "QO~JiołT _>ne m. 
XalisR 1()[2!; ż'!'lj takiet m. Lubliu 101 i~ ta· 
kież w. płocka 100:00 iąd . Dyakoow; B.rlw' 3'1 .. 
Londyn 2'12'1., Pary! [Jłf" Wie481i ~.,., Petersburg 
5Y,·/.· Wa~ kupoon • potrtc. ó·,.; lioty oast. 
uemskie 21.1, "aro •. I i If l~l.Łodzi 88.~, listy 
likWid. 3~,t, poi. pr.~o,,& 1. ~,8, II 151.7. 
Peł~, 8-go lipdL Weble u Loudyn 98.20, 

n poŻY.zka ,,9cllodnia 9811., III połyczka .. ..,ho
dnia 98'/" poły •• ka • 1884 r. 149'1.. 4'1,·1. U.ty 
'&ltawu. kredyt. ziemski. 149'/" &kęye b.nku ru
.k)ego dla iI&odIu sagraoiCza8g0 2ł1 .... , peterobor
ltieiiO banka lyskoutoweg4 670, bauku mi~y
naró<!o .. ego 530, .. UlI. wotlego ~łal dyskonto-

W"Cr;';, 8-gQ lipca. , llaukooty ~uski. &&raz 
207,50, oa ost&wę 206.50, ".klle na Warszawę 
207.20, na Peterslmrg kro 206,70, na P.tersbug 
dl. 2QP.op, o. LondJ'1l kro 20.45, Da Lolldyn dl. 
2O·tI '/" u. Wiedeil l71:OO, kupooy . ~oe ~~.70, 
51. li'8ty ••• tawoe 63.00, 4"1, liit, likwidacyjoe 
57.00, poiyoska nsk .. "'1 •• 1880 t. 89.70, 5°1. z 
1884 r. Hl'l.OO, 4'1 •• 1887 r. 5%.30, 6"1. renta dota 
112.00, poiyczka w..aodni.. rr em. M.W li omi
syi 63.60, 5~1o listy zast&" ... ruskie lo:Uo, 5"1. po
.y •• ka pl'JlDW)wl' • 18Gl ,okl! 1'17.75, talIaż z 1866 
r. 168.00, at.y. <hO,1 hl. w_.*at ...... iede/iski.j 
206.00, .f.ye kredy tow. aU8tryaeJó. 162.10, .keye 
warsza!"kiego banku ...... 'U~w~ -.-, ,trakouto
wego 70.00, dyskonto 1ll.lDleeli,ego bank .. p.ństwa 
3'Ip prywatoe 1'1 "lo. 

'II \ 

T E l! E G R A M Y. 

Petersburg, 8 iJlC&. (Ag. p6l0.). Ogło-
8Z~ny został okólnik ministra oświaty do 
kurątol'ó w przedmiocfe nauki gimn&.~ty
ki wojl\,kowej. Nowy progrllJl1 nauki gi
mnastyki ma być zapr.ow$jII(y od począ
tku roku szłollleKo l~W90 we wszystkich 
~ald'!iach n/l.ukow.ych, gdzie gimnastyka 
IW lIlę"W}'Jd&da, ~ rówłlUl~ i w miarę mo
źności w ludowych szkołach element&rnych. 

Nauka giIilnastyki w seminaryach nau
czyOieJsłich i w illstytll\a<lh będzie PQwle
rzona osobom, któl'&..l}yl'y na prowlzorycz

ch kursach ghnuastyki w Petersburgu, 
W' razie brakil takich osó.b- wojskowym. 

, n~~ ;ych zkołach elementarnych mogą 
wlklalla6 giJana.s PI!/IOwi wojskoWI 
,*szyc LlttoP. semlnaryów nauczy-
cle~'kich I instytutów 'nie powinni być 
przyjmowani ucznj ie 'Z Womnośeiami il. 
zyeznemi, poniewj\Ż ]loządanem jest, aby 
s,D1i uauczyciele tych szkól mogli uczyć 
gImnastyki. 

Soft!" 6 !ipca. (~g. ]l.). Rząd bulgru:ski 
za posred"D1ctwem gl'U)ly finansistów ame
ry ań kich zaei~lłt pot cdtę W umie 25 
mn nów' fi nków. 

Paryż, - JiIlc4. (Ag. ID.). Izba de-
pu~wanych ~llw&lila lIa posilldaeniu wczo
raJ ~ę'll) !l.ały l!udżet przychl\ćl6w. Daillie
res Imierliem praWICy oswiadcza że on i 
~ego ' l!rzY.iaciele głosować ~Aą prz~ciw bud
zeto ~.l, tó~ n:re zwia t Je nl reform, 
~ ! ',>Sz. ęcbwśei; 04!Zekują -oni 1! ufnością 
uo~.e). Izby. Rou'O l' stwierdza, iż 1'Zą4 
dZiSieJSZY powstrz a wzrQst w datków i 
pt:zygotował ró oy;~ budże u Kl'Aj po
tr~fi I r?zróżni~ pomiędzy tymi, których na
ml~tnoąCl WII(fZąsają nim, tymi, 'kfórzy 
sluzą mu ze ctCią i poświęc lriem. Cały bu
~efl przfłIJty I'jostaL 319-clll, g~osami prze
J 91. 'PrzesIano go niezwłoczuie śena

t0r.::i, celebl ' llStawoilawczego tl·\lktowania. 
P,aryz, !i-go 'lip a. (Ag. póln.. Deputo

~lIlly Lan n "Vl'S QW pismo cło mi
Illslira marynal!Jti~ admirała Krantza w 
ktjll"flAl IIIlwiadcza, że w poniedziałek ' bę
dzie interpelował go, jakil!' ~odkl zamierza 
proponow!'4 , celem 'łap ieże_a rakom 
floty ancuskte, Ujawnionym podczas os
atole manewr '. 
Be~n \11' ~wl\icaI:'i) 6-!l lipca. (Ą . 

P~!n.). Po et ni~miec Blilo v doręczy) \'a

dzu\ zwlązke'W~ kopię depe z'y ks. Bismar
k~, ~dno~zącej się do zatarg u szwajcarsko-

~).e!t9, '),:t:ym tJdo tę~-
i dt wymówienia tra ' tu o oSJeOTanfu 

się.z r. L8 6-go. l4cla. zwiazkowa j1ie ZĄj_ 
wal<t ~ 40tą! I. ~ oną IIOtą, 'no~ząą

(latę 26-go czeJ'Wca 1'. b., 

U . 'JI, JiJ.i. lIoiycat. rl!$iCa o _. oku If 
8m. ~'l .. 'Ż'/o ItI_I. ugieWtie 89I\1l! 

• ... ł •••• !1n> li..... Tilit a& ptaC. Witkow
skiego, Płzen1ca 8m. ord. - -, potra i dobra _ 
- -, biała - -600, wJ'boro .... 61~O, ;'yto 
wybor~w. ~-~, sredoie - - -, "adliwe 
-.-, Jęezmleu 2 l 4-0 r7.~d. - - -, owies 300-
330J gryka - - -, rzepik letni -, ~imo"y -

• rzepak rapo ziln. ~ - , groch poloy __ 
-, cukrowy - - -, fasola - - - za kpr,,", 
kust jaglaoa - - -, olej rzepakowy ___ ; 
'-lany - - - za pad. 

DQWieziono pszenicy 600, tyta 500, jęczmienia 
- , owsa 100, lITOChu polnego - korcy. 

W.ru.wa, 1S-go lipca. Ceny 11& oko"i~ nienre. 
gulowaoe. 

8 0.r lll,8 lip.... ~.zeoioa ł78-192 IIa lip. 185.75, 
o .. ~t. ~d. 185,7.. ayl.o 142-161, '''' til\- _ ._ , 
na Iop. Sler. 149.00, aa )lot, er. 153.76. 

H&Yre, s.go Iq,e... K ... WIoi Jl'OO)d •• er"g>! San",s 
na Ii~ .. 80.25, na "l?. 81.50, na g;t'Jld. 82.50 
pękoJrua. , ~ t . 

New-Vork, 6-go lipca. Bawelna liII .. w N. Or
lenie 10"1" . 

"w-V.,kt- Al lipca. ]Ca".,. (Fair·Rlo) 16, Rio 
~.72.l lo oł1Iinary na sierpieil 13.47, Il& pał.llz. 

TELEGR11Y GlU nOWE. 

Giełda Warszawska. 
~daoo z kolicem giełdy 

ł Zdlł~a 8 f Z dnia 9 

Z. wek". krółllel ... in.OW8 
Da Berlin za 100 ml. . . . 
ua Londyn ... l Ł,. , . . 
o .. Pary. u. '100 1r. • • 

I 1 

na Wiedeń za 100 ft . • • 

Z. papiery p.liłtwowe. 

Lioly . likwidacyj'le Kr. Pol. 
Rn.~ pożyczka .. ,cbodnia . 

'" 4Cł/O .J.10Ż . weWDZ. r. 1887 • 
Uoty zalit. liem. Seryi J . 

'1 • ~ V. 
Li ty ust. m. "ar.z. Ser. f . 

~ n -.!. " ., V . 
List,; zas' . . ~liłzl , .ryi l . 

. II. 
., Jł[. 

Giełlla Berlińska. 

48.45 
aJl1 

8!1,40 
83,10 

88.30 
99.40 
!!4..-
98,;l() 
97.1~ 
98.70 
9i'U5 
!l5.!jÓ 
93.75 
9:~ .2.~ 

207,50 
207.-

PI,,·'. 

48.50 
9.88 

3.9.40 
83.45 

88.30 
99.40 

ł.30 
97:20 
9715 
~.2.~ 
G;,50 
93.71; 
9!1,2.~ 

207.25 
207.-
1'/.'1. 

cIIone~ i _~.k .. ły : Not. nr'ed. ~p~. niellr •. 
Imp"",,ały 1 póhmpery.ły ż~d.· 1'1. 
(K .... li 17 grudnia 188ii roku) 
Pół!-perl~Y .tu. 
Mar'!.i aiemieckie . . . • 
Aust.ryackie bankooty. . . 83 'I. 
Frallki . . . . . . . . 39'1, 
WarWć robi a kred. w zlocie 64' 
Kopo"y celo.. . . . . ~ 157'1. 

2!!S ~- .. 2 ł l _ 

DZIENNA STATYSTYKA lU,,1I0iCI. 
. -.u.otwa uwa te w d';u 8 lil_' 

W P,.,-.lIi katolickiej _ 
W parall i ew .. ~iellc 'ej' _ 
SIa ... zal<o •• yCb _ 
Z • • r li ... iłaiu ~ tip81; _ 

, K~t.liey : d.jęci do lal la-La nlulo • ... tej 
Ii •• bl~ thtQ~c(j . 2, dzie,,~ąt ,2. flą,<>."lyęb, 2, 
w. ~ lictble w~zc.yzn I. kO~let I .. ""iuo-
WleJe: I . 

Ir i ,awarii. umo ~ aoWp,!j,~ej treści; Wladysl& .. 
Klobukow~kl, . ;wl&§e'.lelew f.bryki przetwo
rów chewlczoye pod finoł ,.Fabryka .hewicZDa 
doktora Wladylli&.wa. P. KlbbnkeWllkiego ... moja!.' 
kit R~inl, ezęioi m Tęl (J.link .... zaiń .. , z AI6-
Ilsandrem E1all.~ i~w ~".zk. "pólą. K .. pitał za, 
łI~liido"'t w'todAl ~umę n . 21 ,000, .~nowiąc~ wla

Walenty Kura",.. I"" 47. ~al'.TlUlna • Holtka 
I ... 48. ł _ . , 

, E~ .. elicy ; !I~eci do Jat I!)·tu a_lo 3, w tej 
hcfble ehloRców l. d~ie" •• ~~ 1. doro~łvó1l a 
lO . ~ej Il<:sble inęii.'l"'1I I. kobiet :!. Ii mian<>: 

!t ,p6lniłó. Ol ,,?~y.h • cttfciach, to jest po ra. 
l :I:ermm _OlA p"lki olu • ..,0Y zootat oa ta\ s.eśt, U •• '!"oo doia 1 lutego 1888 r. po dzień 
l utego 189~ r.. Zarząd fAbryk~ nalet.,.; ~ie 
d~ oby~wu 8PÓ.lników ~~m. Wehle i ioae ..,bo-
~ ip6Iaicy .. . oIt1'f 
I Ide tyllro pólt& powiada. .zelkie kore-
sponden.ye, !a?hl~nki i poklvitol"aoir.,ażdy spólnik 
.Ql& (,!'Jw .lmleJl.!61U ~ vo<Iłisaf. Za osołtisŁe 
~ngl: j~lków fi"!",, n~e odpoWIada a wi ..... 1.iele 
Ipólki m ą pr "llej pierw zeliatw 

O~~tlli~ wiadolll ~ i band OW8. 

WICIe: 

"Bogumił Hepner. lat 63, AngoBtll Zobet lAt 41 
Emilia Ranche.,> I.t f>ł. " 

S!~Dza~e .. iJ d.Ii • do la't • lo 3. 
w ~ h""~l~ 4!r>p()(\~ ~ d 'e"eJ4~ I; ""'olyth 
~,~ .. teJ hczble m~uyzn - kobiet - . & wiauo. 
~Cłe: 

...J A 
IJljlia 

,. 16!. 

.' 

3 

,,' 

H. li • .,...... ;!i'!eb, ., , 

_ . 
• 
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o G Ł o s I I A . . 
T eatr Łódzki. 

I P~oIPenada, róg 'U1Jóy Zielonej . 

• lrlada;,rll/.'.0p'Ir!,oC!nYDl1 potostaje w l1lie~cię! Ło~zi' 1Jlko je.$zcze do 
(1ledńęJi, lAnia, 2 . (I,) ~'pca, nieądwolałnie, 

W muz~um poka~uj~ się cul! optyczny 
jeszcźe me:"wiAzia.zi,y, ·1 w miiście ŁodIi. __ 

Węgierska operetta w 4 
ze gpiewl/omi i tań!:ami n;;i;~~I --=--~--,,-:~~~~ 
przez J 6zefa 

. Ogród Paradyz 
We czwartek, dnia 11 lipca 1889 

za~awa OZiflCillnal~~~I~~m~edaI.T.=-bVl1 ~'/" ,I 
podczas której grać będzie D F ARBY 
atra 37 pulku piechoty pod LAKI~"Dy 

eyą kapelmajstra p.L~J J 

Dietrich". 
Początek o godzinie 4 po 1'::;~.~luIS.4!:W~jO~~W81' POKQSTY 

Wejście 25 kop. Dzieci płacą polecają lakł. przemysł. chem!cz. 
kop. 15. i . KARPrilSKI ,& i . LBrftaf J 

O[róli BellUOrfa. 

orkiestry od dyrekcyą. KiiiieImaj
stl'a 

S. KRZYSZKOWSKIEGO. 
Początek o godz. 8 Wieczorem. 

Wejście 20 kop. Dzieci 
łQwę· 

.• , VI WABllZ~WIE. 

PILlA. W Łodzi 
ul. PromIlo ska " 88, Mm 

Aw.g'e'.kie " ·· ... 'Il .. r.,p 

!l) y W A N Y l'Q*nej wielkości 
(wspaniałe dąsenie). 

C H O D NI KI ' W więlkim wy,botzę 
angielskie i 1'11 km 

FIRANKI kremowe i białe. 
· PAłlADYZ. SZTORY i ZASŁONY (Vitrage). 

Poczyuając od soboty, dnia 13 JUTA na mcbl~ i portyery pasowane.. fr~ncnskie l rnslric. 
1889 r. lodbywać si~ będą y ę. 

CODZIENNIE l KRETONY i KREPA na meble. ' 
PRZEDST~IENIA KARAWANY 1 ~~.~-'loWETY i KOŁDRY pluszowe,jutowe i Ml'n!!!,r\.mll"D,1 
rlaho O]' c'Iylro' w. KOŁDRY kaszmirowe i atłasowe nadJwyczaj , plegancki~. 
U II O L A BBEL.lCH na rolety i materace. 

Angielski i ruski JNLET na wsypy. 
Każdego dni' będzie PI,t:Ć p , ... 
STAWIEŃ : o godz. 2, 4, 6, 8 i PŁOTlWO i motergoty B~AI:/~ 

wil/.czorem. Zj najbal'dzipJ l'en?~o.wanych f&bl'yk. , 
Wejście na pierwsze trzy Również , 
wienia kOI" 30 na PŁÓTNO W RESZTKAOllI 
podczas któryeh grać będzie , n, l, 

stra 37 Pc~~\i~~!~&~d J. · Ceny nizkie lecz stałe . ' S 
DIETRICHA,,~,~:~,. ":::'.__ HERZENBHRG & IZRAHLsON ' 

od d OlnI! ._m"",."" 
Scheibler& 
ł:1ł, pacz " a. 
raCzy odnieść na 
599/244 za powyższą 

PRACOWNIA 

UBIORÓW DAMSKICk, 
)1. Lulwm kiej . 

przyjmnje wszelkie obstalunki i 
kończa takowe podłJJS wsze!kiclhl 

wymagali. 
Ulica WiIlaew ka Nt 14. 

1069-3-1 

23 Piotrkowska 23. 

plaster wyniszczający OOCISK1j 
,ń ..JJ.. .• 

mego wyrobu, znajduje się na sld.dzie w Al'~·E!>.lli 

A. STOPCZYKA W ·Łodzi~ 
W. BOII.OłJT8KI, 

Wł:a8elelel apłeld w ~~. aroll wje. 
1103-12-1.d 

• ,,' J ł l • I 1111- 5-1 

Vi' a miUistracyi I ,Dziennik~ Ł~kf go" J ~ ~ó ,. 

I nab cia j tI L {. I' 

P,rp. o ra.br1cz~ z IVą . .(lS).'cz"c&u1BSa ~ 
wylożon ~ uzupjłłnlone ~tzy.kładaml i wzoraD\ł iprzeż 

, ~t~F.aDa 1it8SUtJ(~1. I ·4 

Dyrektora ukł&d6'w .yi.fii\.,w.Jdch~ei i O~b .. ; . 

~[PHZEPISY ~·o phu 'IllOLETftIClIII ROBOTIIIÓWI 

"I' Ką~~~li f~brY.Q~ne ' 
Aq J.fapisy\ .~nia ,,~lIł,ołęl'iyp9,' J,'ollOJoiMw, 

All" K 1181 ,4 ,tV' I I , 
J t II .~ł • .".." . 

de z~lIłs~llja ! -Owod9w . <1e'~Itr.bla(lr.lDtell . ~,b • 
.\ 11.1., • ,Ił" tllłków. ' l· . • 

Jo II Oj'lIt. j I 1,1 

Szep1~ty <;ło, za'pi~Y:;Wł\ni~u 
'Yy'p'~dków Wsfab \"y~, 

,ora~ ws?:elkie' drulii i, ~siążkh, . 1'.,. 

IDf~ą~ó.w;, '. 'i 'n~nf.~n", 

OZIDlIolK LÓDZKI. I MlD 

o Ł o S ' Z .E I :A. 

,,-.. , "~;':. ~:~, ';1t:':" I' W~lcle :2 

I' IL\Cu \VXL\ 

UBIORÓW OAMSKIC~ 
lI. IAlkolllśki,~ 

pn.rJ1II1I,ie W$l':e\\;,fe 9bstAlac,.:u"' '''~ 1 
"oliw lakllwe 1.001118' .;. 

~,,~. 
UIK. WIJMIl'< 

AHgfell"'f! j .-. i.kie 

D y W A N Y r~żnej wielko"ci 
(wflpanaie d-.ue). 

CHODNIKI wwitlkimn,borz, 
nngielskie j ruskie 

FIRANKI kremowe i białe, 
S lT O RY i Z A S tO N Y (Vitrago). 

JOT! na meble I parljery pasmae, .francuskie' I rnslie. 

Promenada, róg WÓY' Zielonej . 
• wu ..... 

MUZEUM BOZWA 
pozostaje w mi9ście Łodzi tylko jUZCZ8 do 

wodzieli. ~ftia 2 <I~ lipc;l, nleqdwolalnle, 
IV lUUZe""I- pokatuJe się cad opłyczny 

i- "' ,,, mioicio , ŁodIi. ,.. 
I • 

,~~~ .. 
IUlb1 d1t. 'rJ. ' 

Pl' o F,bryClll8 . '~'3 (l5)t.erwca,,18SG, I. 
WllołOll6 I' UIlIptln/tJue prsyllładaal 11VJOruH 'IftH 

" Sterali inntlla, " .. 
Drnk""" aUł...,. 1~1kWt ~ I ~: 

PI\ZEPI8T "u PRACY ~LEtJICB ROBCTJlIn ' 
Ksiątki fabryc~e 

il'o zapisywania małoleln~eh, rob(doikóW, oral 

, K'>SIĄŻK, I 
II ",b)'yt .. la HWHtW It«Ity.ae)'j.)'t~ 

, " ~ IbiU",. 

Szeplaty 10, za,pisY,Wania ' 
WYPltdkow W fablly.ce,· 

wS7.elki~ drUki i, ~aiąiki"" 

"~lłWK~' ,II'1Hr;:TONY 'i K,HEP,\. u~ ",eblą ,~~~ę~~~~~;~~~1 " KOŁDRY pluszowe,jutowe i ryp"owe'! 
IOŁDRY laSlmilO,e i at~sm Dadlw,lC18j 81/.lan~iie, 
II HELICH na rolety i materace, 

h !lt lskl I rukl JNl.ET .. Iny,y. 
P:"Ó'I'II'O i ..,.aleryaly IIIAŁI<; 'A, Peza;chowicza/ " 

,,~bard1I~ reu_1I;M,rdł r.yk. o.bem~ sn~ I ~6bIero. 
!u.Wllirlt ,'- n ..... lluł\llv_._. . • 1 • . 

PŁÓTNO W RESZTKACH. 

:.,... Ceny nizkie lecz stałe 

HERZENBERG & IZRAELSON 
23 Piotrkowska 23, 

OB'1>SIBJlEHIE. 

SALVArrOR 
plaster wyniszczający ODCISKI, 

-." 'tI'yrobl!, zu.jdąje się .. d::łłl4la.- w A1;'TEdE 
A. STOPCZYKA w Łodzi 

w, BonOWIlIK., 
"".klcJel ."tlkI '" "ar_"wle. 

110a-J2- 1 
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