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CENA O GŁOSZE~. 

Za Jede. wle .. z PltIIl. lub li Je •• 
.leJloe 6 kop.. • natępst".m "razio 
.. ę~ioj pO"t&r .. j~1ch Bi, albo wię· 
kszyob OgłOB'O' odpo"iedni.~o r,batll, 

Nek"I •• I: la lJaidy "ier •• 1j1 kop, 

Rlkla.y: la kaid, "iersz 12 kop, 

Słał. 3 wierszowe ogłoufmi", It,llre-
"0"8 po la. 2 miesięcznie. 

PISMO PRZEMYSŁOWE, HAND~OWE I LITERACKIE. Od .alot.dol przewyt,z'heyoh 10 
robli •• t,pstwo d .. latll.we oglll .. o 5 
proe. 

BIURO nEDAKOYI i AD!lUNlSl'ltACYI 
l ' I,I(')i\. J>i\.liii\Ż · MEl'EllA Nr. 51". 

Ogłoszenia przyjmowADe 8'ł: '" Adw1ni.straeyi "Dsiennika." 
or&1. ' w binrae.h oglo~leU Rajehman& i Frendłera " Warszawie 
i w ł.o<l%i. Jutro: Ponkraeego 'Hte'z'ennih. 

W .. ~O,I iłouea o ·god •. ł m, 16. Z,ehM o gll,ll . 7. nł. ,88 
Dłog"4 d.iagodL., 15 m., .~ .erzrbyło ani. go,lo. 7 m, •. 41 

Allres teleglR.ti~zlly: 

.. DZ:rEN:N"IX." ~qDŹ. nękol.i.y n.d~s l.lIe be .... trzeteuia - nie b,d\ ... raeaue. 
) ł 

IWIera prOjekt do prawa, który nT6ztv!OCZ-\ napełnia mnie szczegóJnem zaiIoWii!eruem, u wąwozów" ago naja," " orowa,tkj\" i 
nie będzi6 wam przedstawiony, ' Jej postanowienia są wyl'azem ' wspólnych l doliny rzeki KarpówIti, dopłY!il'ł łj>onll. 

,: _____ ....,._-,..-",.....~-_r..,'J~.fc_..,_~ "Następny pl'ojekt ma na, celu lepsze u- ,zapatrywail na najważuiejszy zakres pracy Najważniejszym wal'Unkiem pomylilnym rze· 

P'JłZEG" A D EKONb~ndZNY' ł reguIhwanie fabrycznych sądów l'ozjem- cywilizacyjnej naszych czasów. Zawarte czonego kiel'unku jest możność dosta~\lCz, 
, ,.,.!,Jl! ~ li ,,' . ' " czych,. a: ' ZArazem taką .icb organizacyę, w nich zasady, nie wątpię o tem. będą od· nego zasilania kanału wodą zuajdującycll 

• ~ -- ,D >, która nmożliwiłaby odwoływanie się do działy wały nadal jako zasiew, który wzej- się tam licznych zbiomików )Vodoych . 
. W nbiegły wwrek : pai'lament uIemleckl tych ądów, jako dó Ulozędów godzących, dzie przy ' pomocy Boskiej dla dobra 1'0- Koszt przekopania kanału obliczono .. na 
wszedł 'W l1hivy'Jlk es lJtawodawezy, w kt4- w sporach pomiędzy; pl'acodawcmni i robo- botnikliw wszystkich kl'ajów i-ta.kte w sto· 42.000,000 rubli, TowarzYlltwo ~ra się 
rym' mają I bycll! dokliliane 'ważne reformy tnikami o warunki przeillu1eoil\, Inb wzno- sonkach narodów pomiędzy soblł wyda o· o rządu o prawo eksploatacyi kanału na. 
ekonb!Diezńe , W mowie t'Vonowej odczy- , wieitia stosnnk;u pmcy, , .. ! woc jedno.czący." " ., 99 lat i obowilłzuje się dokonać pl'zekopa:-
tanej pr~eZ' !' CeSllrżil. l-przy btwarciu parla· "Ufam. że chętńie współdziall,ć , b~dzie: C~ytanie przez cesarza ll!0Wy tronowej nia IV ciągu lat 7·miu. Za plozechodzenie 
ment u pihw8'Ze mi'ejś\le 'z6Jm~e kwestya cie, ażeby osiągnąć POI'ozumienie ciał pl'a- było kilkakrotnie przerywane oklaskami, statków Pll kanale, towru;zYstwo będzie 
robotnicza, Jej pośw:ięcił Ć6sarz najwięcąj wodawczych co do projekterwanej wam re- gorąco Hzdzególniej pl'zyjęto pOlllliesionyrn pobierało po 3 kop, od puda tqwaru, a po 
uwagi i na , nią połOiył" naj większy. naciśk, formy, a tern samel!l znaczny postęp w 1,0' glosem ódczyt.'\ne słowa. w których cesarz kopiejce -od próżnych statków. " 
Odnośny ust p mowy t rolIOwej brzmi oojak kojowym rozwoju naszych stosunków ro- zapawiedzial, że z nieugiętą stanowczością Drogi żelazne. 
nostępuje: " "\ , , ~)ł botniczych, Im bardziej Indność robocza wystąpi przeciwko każdej pr6bie gwałtow - Z dniem 13 b, m, wprowadzony bę-

"Spooziewam się, ze watne' kwestye pra- przeświade7.oną będzie o sumiwtllo§ci i po- nego nll.l' n~7.ellia porządkn pl·t\wnego, dzie pociąg spacel'owy na oddziale kolei 
wollawcze, które będ'ł wam przedstawione, wadze, z jaką pailstwo stara się dopro- ' terespolskiej od ,Pragi do Łukowa, P.o~iąg 
powiellżll! kię w/uff doprowadzić do pomyślne- wadzić jej polożenie do zadawalniającego ' 'wyprawiany z Pragi codzienuie rano. po· 
go 'rozwiązania. OZ~ŚĆ tych kwestyj, jesttak stanu, tem lepiej zrozumi niebezpieczeń- PrzemysI. han.del i komunikacye. racaó będzie tegoż dnia, wieczOI'em, 
naglącej natury', że okazalo ' się' niemożli- stwa\ na jakie musi ją nar~ić występo- . ~ Starszy inspektor kolei, iożyniel' Apa· 
-wem odwlekaĆ' dłutej zwołania parlamentu, wanie z niellmisrkowanemi I niewykonaI- -~, kulow, ma przybyć do Warszawy na rewi-
Do takich zaIlczam ' przedewszyśtkiem dal- nemi źądaniami. W eprawiedliwej opiece Dróg i wodne, zyę dróg: nadwiślańskiej, dąbrowskiej .. te-
~ze ł'ozwinlęcie pra'ivodawstwa ~ zabe'ipie- nad ' robotBikami ,spoczywa najskuteczniej- - Na I'ocznem posiedzeniu towarzystwa respolskiej i wiedeńskiej. . 
Meniu robotnJkóWi WlO oiągu' roku ze złego sze wzmocnienie . sił, które . jak ja i wielcy popierania ruskiej żeglugi handlowej, od- - Kasa. główna kolejowa w Ęydgoszczy 
-w'· ,'ozll1aitych .ezęściach 'kl'Bjn wynikłe za- moi związkowi powolsne sI! i cllcą z oieu- czytano refel'at p, 'Maksymowa, pod tytułem nie plozyjmuje pllpi~'6w wartościowy,ch ban
burzenia skłonił}" mnie do poddania< rozwa- giętą stanowczoilcią ' przeeiwdziĄI.ać wszel- .Nowy projekt ' kanaln l lomię!lzy Wołgą a k ów niemieckich prywatnych,jlobiel'l\nycb 
llze kwestyi, "czy prawodawstwo nasze I w kim., usiłowaniom gwałtowuego ' zachwiania DOnem," Referent wyłożył w cbronolo- dotychczas przez pograniczne st.acye kolei 
dostatecznej".mierze u:względnia/ ' życzenia pon:ądku prawa" , , " gicznym porządku. jakie tl'lldności pod warszawsko-wiedeński~ i wa~:szawsko-byd
ludności roboczej. w grautcal:h porZfłd- tt Vv każdym razie_ w .l'eformie tej clloJ względem technicznym i finansowym napo- goskiej za przewóz tOwarów i zboża. ,skut
ku pailstwow8go upr:iWitloUl~ i wykonal· dzić l~e :" tylko o talde ąrodki. I\tórych tyliało pI'zekopanie klluału I nWltępnie kiem tego zarźlłd r~eczollych kolei wydał 
lIel Ollodzifo,, ' pl'zytem W" pierwSzym rzę- zas~sowanie je.st możliwe , bez sz,"ody dla przyszedł ido tego momentu, ' kiedy iDŻynier rozporządzenie, aby kasy p~zyjmowały tyl
Ilzie -o zapewnienie l'óbotnikom wypoczyn· działalności pl:Z6myslowej kl'aju, .. a zatem Leon Druc przedstawił nowy projekt ka- ko banknoty państwowe, 
1m /niedzielnego. tudzilli o ogranicze'!ńe pra- il'!\,Ia n/lojważnięjszych interesów życiowych na:łu, łączącego Wołgę z Donem, RostOw· - W tych dniach nastąpiła. ugoda po· 
cy kobtet"t dzieer, jakiego~, się lamycb. robotników, Przemy&!' nasz ~jVo- iiki "komite.t handlu i prumY8łu; któremu mrędzy miniBteryum skarllu a gł&wlIJm1 

,Względy '~udzk.lo~i i prawa' l'ozwllj .. natu·. rz,f tylko,: ogn,iwo w pracy ekonomicznej oddany by~ do oceny refel'at in~yniel'a akcyonaryuszami towarzystwa donieckiej 
ralneił6, Rządy. , zWlłzkow& pl'zekonałr!8i,. tych narodów, któl-ę biorą u.dzi~ł we w dniu 19 lutego 188f)1I rUlru postanowił dl'ogi co do wykupu drogi Romienionej n:l. 
ie l~dtt. Iprojekty pal'lamen~1l 08~tDie· wąpółzawodnictwie na ,! l'Y:llku wszech:lwia.- tal'ać się ' o wydanie koncesyi na budowę rzecz skarbu, Akcyonaryusze otrzymają 
go, w głównej swej ,trełci 1IIOft, 1.ł(y1\ .llpl'a-, ~Wym, Plozez wzgl!j.d tlą. tp, doloŻ.)'lem buałn rzeczonegb. a prezesowi komitetu, wzamian każdej pięeioPI'J>c8\1tpwl\i{ kcyi 
wQmQCljiane, l\ez,. szkody flJa. innyc.h intel'e· star&ń, &żllby poll\iędzy PIllIstwami Euro- panu Maksymowowi, polecono· wejść w u- jednę piocioproceotową ' obligl,\cyę o tejże 
/lÓW ", W 2lwiąZkil fJ tem jet!Ąak oI!:~ Ilię py, , znajqujl}Cemi , się w jednakowych k.łady z Leonem DI'uc. Rezultatem tych nominalnej cenie, pokrycie zaś defic9tu 
potl'ze)mYID L wykJlaalnym , szerąg daIl!Xych warunkach ekonomicznych. wy\Vołą6:l'wy- układów było nLwol'zenie się towarzystwa pJ'Zy eksploatacyi za lata poprzednie k,L~a 
postano,wiei/, :jako llleP8&ellie, •• , '1\1 .• nal6Żlłl,llianę zapatrywą.ń nll\ i ~, do jakiegIT dla' eksploatacyi prz)'szłego· jtanału, w skład bierze na siebie i prócz , tego wydaje to
szczególniej Jprzepi~YlrtPrawoda.wcZe o za- ~topni& da ilię , tlstanllwit'. i przeproW1/-- Itt6rego weszli tak Pl'zedstawiciełe rostow- warzyst-wu 140,000 rubli gotówką I~a umo· 
bazpieaeUlu l:obotnik6w odcniebezpiell:z~l\stw 4zl11 ws,pólne UZD.IIUie za!}ań JlI'awodaw· skicli !firm handlowych."jakoteż niektórzy rzenie długów. 
dla życia, ł zd.rowia j"oby~ajnogci" ,~udaiet Clzy.ch; IWtycz~yc)lj , zabęzplecz~J1ia robptni- kapitaliśc i fl'l\ncuscy, JednllCześllie. w dniu - ,,'rhe gl'aphic" dOlIQ i, że istąieje ZI\

o 'Wyda1lllaniu regulamijlów pracy, j ~akże ków, Cznję się obowiązanym dp wdzięcz- 26 lipca 1885 roku wydane było pozwole· miar zbudowania elektrycznej .drogi żellloz
przepisy Il bilłżeczkaJ)l, robotniczych , w y- nego uznania. że pobud1ca ta znalazła 110- ~re Najwższe pp. Mak8ymowówi i Druc nej z PetersbUrga do Archangl~lska, Dlu· 
Jnagają. llZupęlDięnia iW ~;ym ~n .ażeby bre pv~ęcie n wytkich państw iutel'e" J1~ llokonanie badali inżynierskich w. miej- gość linii projektowanej wyuosl około 500 
wzmocnić powagę rodzlcielską, ·wobec wzra· sO:Wllllych, II szczególniej tam, ,gdzie »Iygl sco'!Qściach pOUliędzy' Wołgą a. Donem, mil angielskich, 
stającej 1J)t1tl~9Śei robotników »lałole takasama ,byla. już poroszoną. i bliską Badao,ja te lYykazaIY,.-że kanał powinien Hande , --
tnieb, ~,Rot!1Zebll8. do Wgll pl'~kiatalcenle urzeczywistnienia, Plozeitieg kOl\fel'~nf.yi \)yć przeprowadzouy do Wólgi pouiżej Ca- :.- I.Jlirżewyja wiedomosti" donoszą . że 
i dalsze. rovw1D.i,ęcj.ę usta)\1y ~liIbt'Ycznej, za· mi zynarodow.ej, ktÓra odbyła tutaj, rycyua i powyżej Sarcpty i iść Vf kierun- bawełnę perską, za.ku loną pl'le;ll tow. akc, 

I Ztó I s ę ono w sezOOle sałaty, rzo kie- e1f yt"11vfeże, kożuszkie'm, imitnj~ym z powodu uczlj8zClla.nia do miejscowości 
wek, mleka majowego i wycieczek "na ;lInietanę w najlepszym gatunku, miejsco- spacerowej o zbyt demokratycznym eha
trawkę" świeżą za miasto-jest więc obja- wej fabrykacyi. Najniesluszniej obnrzyli się' rakterze, c~oć najpięk.niejszej, bez zapl'ze-

(.t-o~ , ,I wem wielce.nl\ł.U\'It,/aYJII, na to m!>i znajomi i pbgardzili OWynl wiej-- czenia, w Łodzi, ł • 
'lIIoj i r'ó ' .;,,' yo.~<M:-Łoozt- zibiu/.<1! oInej" nta· _ Ponieważ mol i~om' bią J'ównież bar- sklm od r 'własnych krów produktem, Nie Gdybym miał tymczasem. jak "sprf}ży
r1 n. ·łono kt<)po'w"'ej 1i~toą.- .medal'· ' pn:,- dzo natnrę, 7.1\pr"męli więc skosztować jej wszyscy przecież wyznają zasadę , fe wszy- iiei", stalowego rnmaka, nie Q.opominalbym 
jenmoM i westćlilli_ pod odnOŚDyin ailreeem, _.... . I . d 'łb 'u k' 
.Teszo •• tematy maiow",~ Q~ygjJl~ kQaClIr~ _ roskoszy w małej zamiejs~~ yoieczce. st.kó co nllturalne, to dobre i fadne, a tru· się o omnibus. a e Jeż 1.1 yrn. na Mlij IV'I 
D!aczego frauouz me prz;mUby w wrn udziółu. - Była ~o pra",dziwa illylla. Sosny gwarzyły dno dla !Izi\vaków robić ' wyjątki, ' za miasto, jak to właśnie maj~ zrobić nasi 
N, •• łodkie ."ycięstwo.-O.eółJJ:d%ająee eeny i pocie· cicho, szemrałl czarne wo~y miejski go Nas,f"Ćiwszy s ię natur~ dowoli, moi zna- cykliJlci, któl'ZS się pierwsi . po zimie zer-

,e!l'- '!I&' ''?''1,edel~0''1~' StykSu, niknącego w głębhkll leśnycb. ale Jomi . zapl'agnęli wtetly powrócić na łono wali do lotu. Prócz cl.klistów i nbjelcei 
Co rok. mniej więcej o tej porze, bzy kwi- nie 'pozwalającego ~apominać o sobIe miłą ucywilizowanego życia,' które naturę zastę- . nt'Z~dzają złliorową majówkę. - hallllpł bo

t~ą, dziury 'f, 1,V!JQdp,ilf,a,cll ~jl ~ rozto- wonią z odda1L Pod drzewami, 11&. polKU' IIpje sztuką; wstąpili więc do Helenowa, wiem także się odznac:18 ruehliwoticią, 
JIIonym lI$IaItem. ~ p ltfiwuij, ni& ~a- kacb, majówlowlczów Jr,ona ciesz$'ty· aIę gdiie wszystko tak w więzy uj ęte. jak nie- .Dobry zwyczaj wyci~k , zamiejskich 
7:Wy , liaćbnie, · ~to~ Iłp,lew.,i'ł w _o- §wleżlł trawq. a Iilmaaty ulotne prezen- tjźwiedzie i daniel w swych klatkach, TOlu zbiorowych rozpowszechnili się jednak nie 
llcznyc ~ 1Il!1a~h, . ~ynkł .k9nc\II;taJli{ pO. towal'y pl:zee1jodniomp06ezoizki .. , biełu~kie loiJdz ' byla " taln zebrana, a przyjemną za- może, 'IV tym stopnin co zagranicą w k&ż
cZYIIl!ją. nic~mo/4ow,..ue lI0l1ulal:,YzO ;;,ć , u. ' (dZiej'! , \i~ł świąteczny). albowiem wszyktko blwkę psuło przypomnfe'iJie, że do miejsco- dem wielkiem mieście, Łódź bowiem. np. 
t,,:?ry .,I'~żnycli mt~trzów: ton~~, powrac'ają cb natUralne, jest ł&dne, • a więc i' bawel- wości w ' ~ak już wielkomiejskim urządzonej pozbawIoną jest łatwej i taniej klllnllDika: 
maJówKOWJCZe 'ł Wycit;cz9k, Ji1'o~elli obficie .nlane poticzoc~y, Zlludowaili temL wl- stylu, zdałoby się chyba urządzić jaklł ta- cyi z okolicami podmiej ki6llll, a z j edynej 
<168/1czem wiosfl~nyni~ i , !\p'~e sIę wiele 'ł~' aoczkaroi nasi "Wielbiciele na.tury zapragnęli nią, a Ilogodną lokomocyę. dorożki bowiem docbodzl)C6j linii kolejowej pl'Zedsiębier-

. }Iy~li tz~łf~l' o. Jctó~tli 111.11 wptą~ zamu.c~e(r po ' wiruszeulI\, ~o8ilić ,się z~iad!em infeki'em ~ypadają za drogo dla przeciętnego lodzia- czo' Ć miejs(low~ aili zamiejscowa skorzy
felte~ul~cle, pIS~U poraz p\1lrwszy w wiejskieOl, Ale droga do roskoszy pfze- mn!!, a w~drówka przez calą .dłngość Śre- stać doł4d nie umiała, choć Andrzej6w i 
mle~ląl\\I, IIIl1j\ł, . łlnąl} ,Wię.c I ja od tej, u- c.hQ~zi cZęsto pr~ez biodna do Jl~ozekroąe- diliej. "śrellnią" przedstawia, rzeczywiście, Kolnszki wszystkie prawie posiadajl! wa· 

.. rzę p'w~J wzmląnki ),'ozpol?Ząć 1!0WI'Ót mój nia' furtld: Jadłodajny zaklll;d; d(J ' któI;ego , wi~c ni~yożąd~ą. przyjemność, Ośmielam runki, niezbędne do. wyt~orzenia ię. w 
, Da c11:WJl"W\!.,opuszczone st~ąowlsko w tak. dą.ty/i ~byt dbały o wazelilistl'onne zado- się tutaj zwrócIć uWl\łl'ę panów Anst(\dtów, tych punktach kolonij ietOlch dla łodzIan. 
poe~yc~I~em liiieście ja.k lIas~ Łód~ kUrej wolenie /fo~cr,' pieszczłc podniebienie, po- że zaprowadzenie np, wygodnych omnibu- ' Byłyby to i dla majówek i wycieczek naj-
~a!"o.J~z 'l~zwi!\\tp., odnolfnie dp"JDi~J800WO' myglał i ' o uszach, Więc B,źwięki orkiestry sów', kursujących choćby tylko w niedziele odpo\\iedniejsze miejscowoicl, gdyby po· 
,BeJ, yr~~WI"'+.wia 7icelltia 'jioetjca, czyli .pty- napełniałl. ogrodzońe ;lllejsce, gdzie dostać i ~ivięta ze Ih'odka mili. ta do Helenowa, siadll.ły udogodnienia, bez których rosko
t"me 110 piaskn", O wielkiem z~miłowallin m9żua bYło mle~a, Moi znajomi wcale nie ~tzy liosłoby im, jako przedsiębiorcom, jeśli szowa.nie się świeżem powietrzem ikon. 

. o p.?ezyi i r0l"l\n~yzm'l w ~Ł~i, ~wiadczy pragnęli w te) chwlli mnzyki, leO(! ' mleka, nie bezpośrednio, to pośrednio - przez templacya przyrody nie smakuje, jak orle
dl\aleJ ~nótwo: IOll1ph nl!oĄwislj: . oiajskIcli li Jlrzyr,oru'uieli sobie jednak o ,Henr cz,,"u, co zwiększenie się ilości ' ncz~szczającyllh do ko, podane z owym jadłodajnym zakładzie, 
p~ mleJ~~i . II mi~j~~.owolfc~' co ZAttaje klam, to mu mama obiecała ciasteczko, jeśli nie ogl'ólln- plozyzlVoite zyski. Średniej, Ś'-/l- o którym wspomniałem, Mam tu na my§li 
jlle po~a1 zresztą plehvszy, głoszhnym ',po- będzie grymasił i zje wprzódy ~lIIłę, 'Pogo- dtllip irod"lI, b8,tpoŚł'/rdllw. lJośredrno - nie przedewszystkiem klasę red nią, przykutą 
gląd~m. !Il~o~ są.siedZt'l'O hal&ŚUwych ma- dzUr się wJęc ' i orklestl'1} i t }'ezy,guacyą dziWcIe się~ że styl mój tak na "ŚI'eduiej" do bruku zajęciami i mogllcą z~edwie 
szy~. Sluszyło poetów I sJowM, .Wald- z&[llacili po 15' k9P," za wejście, Za 'to mle· utyka. daly mi się we znaki w I'owroeie zl'Zlldka opuszczać miasto, lnb d ~8idtać 
sęl?889hen~, .l'JleleneoJ,of", .QueUe", willa Czko ' cJostal\ą ' wyborll~ l ~nie ,- my§leli. z Helenowa jej o 're kamieuie, góry i do- do swych rodzili. wy łanych po zapMY 
", n,knoll",. "~ignon", posiadłolil! . • Mania" .takoi mleko było !,anie. bo po 15 kop, liny, gdym Ilie dost.ał dorożki, będąc do· zdrowia, które przYllałoby i~ i pracuj 
~g~~leżby ąJę bezjakiej "~Di" obesJłQl.To~- porc1a, co wraz z biletem wejścia stanowi Dłero kall!ly!latem do posiadauia karety i eym w mieście ich głowom. &.'Z śli 
lusttrwe". .Pi~~sc~mahsi'rasseu~ "SZWłll' 30 kOJ! . od oloby, a o zbytniem uwielble- toni włllSoych (jak każdy }lta'Wy lodzia- co choo. 8Wynl l'odzinom dostarczy!! 

eI.s r88se" ... :i:e JUż VOluluę. mnóstwo lIt niU dłl\ natui'y liiektórycb go~ei, trudno niD). Dlatego teź nie zajrzę do Rweli , hoł- tIIk.iego odpoczynkU I MarZl'nie to 
nrll~ , l'ó~l!le I romant~c~uycb nazw\t!k - wfed7.l~ć gospodarzQ'/1.1 'zakładu I nie łatwo dując pl'zy~złym arystokratycznym przy- ścigle dla tlzleci nI', klas naj ooo18sNcb 
s w ~rllzaJIł trafność mego spostrzeżenIa, się do 'go' st.Osowaó: Pokryto teł mleko, zwyczl\ieuiom i nie cbcąc sobie p uć opinU j)l'&tuj'łcycb. WarsuWft jednak i R.dom 
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już "Wlwle~iono do Rosyi. Oprócz firmy partament rolnictwa i pI'zemysłu wiejskie- wit w naszem mieście onegdaj wyjechał do - .Świet" pr~Y#~~mOlIą bHzkl~ 
Izr. K. Poznańskiego w Łodzi, w calości l -Z rozkazu ministra dóbr państwa de- (-) OddzIał sądu oll:ręgoweg, 6rrba:- Prt«rlłlarg. 

wymienionej zaknpy bawełuy w Persyi po- go zwróci! sill. IV tyeli tlniach do towa- Piotrkowa.' jakoby reorganizacYl niektórych lnstytueYj 
robił jeszcze Korzinkin, lecz w nie\\'ie~kie' rzystw rolniczych i ogroduiczych z propo- (-) 11i118iiii • iJlJin , isteryum marynarkl' lIaJą być znie8io. 
ilo§ci. O ile się zdaje, niema żadnego wy- zycyą, aby towarzystwa te zechciały IV koocertOI'lK ~e orkiestra ~oj ko Ile komitety tego ministeryulJl ':" UCZony 
rachowania nabywać ~awełnę w fersyi, mIarę możności 7.&ją się podtrzymywaniem batalionIl atrzełcó, z GoBtyn a, po i IlOdowniczy . • 
gdyż kupcy tamtejsi ciągle podbijają w gó- i zakladauiem ogl'orIów owocowych i wa- rekcYą kapelmi.lltrał D.lICho, iego. - Departamet medyczny zajmuje się 
rę ceny i dają towar bardzo podejnallego rzywllych i 8Zk~łek (lrzy ~7.kołach Ind(/- (-) .. Juliaao e jest już n ... nkOlICZe- estyą zaprowadzenia obowi4zImwej na. 
gatunku, a nadto obraehunki ze sprzedają- wych celem 1\8rzeui,\ w~ród ludu wiado- niu wSJ1&nialy pałac: lelnl p. Heinzla. Pa.- i przedmiotów farmaceutycznych w Sa. 
cymi są bardzo utrurl,nione, z powodu ko- mośc i ogrodniczych. łac otacza ogr6d duży, plilkny i ąta nnie ch aptekach pod kierowuictivem j od . 

. niecznośc i wożenia z sobą wielkich sum Wy tawy. uthyma.,y po zo y obecule . e wiedzialnościg. z8.I·ządzających a'ptek&nll. 
gotówki w monecie brzęćzącej . Bawełna Hlltnburjtu oL"'al' bfldzie wkrók 8 m rg6w. zy rocZnychI rewizyach, na wzór łiie. 
nahyta przez p. Poznallskiego Kosztowala w ce wystawa towarów wywozowych. Na (-) Wiosna tp.goroczna zadziwia nas mlec, odbywaly,by , się odpówie4uie eg%&. 
Persyi w Meszedesserze do 5 rs. 40 kop., tę wystawę wl'prawiono towary ruskie, ciąglemi niespodziankami. W }!i,!łtek mh- miny. ",1 ,,', 
a w Astrachauiu. licząc tylk,o przewóz - wy'll'oŻ9U& z fórlów IUÓ)'Z Ba~yaKiego, liśmy'r~l1$oljno ć v vitlzled" lJ3~bgo ~zu - POW8tał projekt zorgauizowania li' ro. 
do 6 rubli 10 kop, Towar ten je.qt ni- Czarnego, Kaspijskiego i Azowsk iego. zupe/me wyldo z njl jęc~d:ti li . ku przyszłym akademlckbn badań kl·aoio. 
skiego gatunku, mięszany. - Zarzątl staduiny janowskiej oglasza, (-) Raki . Wczoraj kilku włościan z pod logicznych i antropologicznych Itad wyehl). 

Kredyt. ' iż w dniu 27 sierpoi ... roku bieżącego w 0- Warty dostlll'ezyło obfitą i10śtl raków, kt.ó-- wl\ileami -f;zkół petersbul'skich. 
- Deplltacyl\ mieszkailCów miasta J'iotr- sl\dzi~ Plawnie odbędzie się wysta;wa źI'e- rlll ,znalązły chę'nych nabywców wpośród - .Bi.t:żewyja 'wiedomosti" donoszą, 1e 

kowa, starająca się o Ill'zywrócel)ie lilii biąt, urodzonych w I'oku zeszlym, ualeŻJ! ~os l!O!lyti ~tqj~ I pewna grupa osób w l'etersbw'gu, projek. 
banku w tern miegcie, stara się także, na cycb do włościan, kolonistów, mieszczan, (-) Roblnsonlaifa. wu chlopców: 10-le- tnje otwOt'zeuia s.tałe/{o biura dla spraw 
wypadek niemożności przywl";cenia filii zajmujących się uprawą roli, oraz ducho- tni Oleś .J. i H-Ietui Adaś C" Ilostanowilo dotyczących udziału Rosyi IV 
pomienionej, o poruczenie kasie gubemiał- wieństwa wiejskiego. Pochodzenie źrebią!ł- ?wieilzi6 .01lce" kraje. \V tym ' celu zaopa- zagranicznycb międzynarodowycIt. 
nej dokonywania wraz :r. ionemi operacy~ i do kogo ODe należą, powinue uy~ za.!wiot.d- loI::r.yWJ;llj: pw.~ :l!!I.~ . -_ r," ." o '. lA: • Il mle. 
mi 'również dyskontowania weksli. czone przez urzędy gminne. Źrebięta na- , kawałków chleba, masJo L trzy funty kieł- siąca maja maj" być zatwierdzone nOWI 

PrzemYił. • leży dostawić w przeddzieli wylltawy. bllsy, wyrtlllr.)'1i pr:tell trzem", dniami w.po- przepisy co do przyjmolvagia studentów do 
- 'Spółka pl-lemysłowc6w berli(lskif,b za- - We czwal'tek zamknięto ostattl znie tlróż. ~1\1i Robinsonowi", ~J\Szedłszy ~o wsi instytutu komunikacyj. PodIug- nowYeb 

mier7.t!. założyć w Wal'szawie fabl'ykę za- wystawę rzemieślniczą w WUl'szawie. I ,Chojny, a wIdząc., ~e IIOC zachodzi, !1Iatrzy- przepili6,w JIIal -ji~y kurs, będą przyj IIlO W&ni 
, ba)Vek dziecinnycb. Fabryka, po otl'zyma- lllali ~ię u jednego z wŁościan. Ten dowie- młodz! Ihdżle, którty otrzymali wyksztal. 

niu koncesyi, funkeyonowl<ć ma w jednym , dziawszy się o lich zamiarze, po przenoco- cenie w średnich zakładacb naukowych 
z większych dombw pnly nlicy Hożej. , '" MIASTA i OKOLICY. ' w ... ni", odwiózł ich żmartwionym rodzicom, le~z nie da.IVWęj, jl\lC. pr~ed, ~okiem. N; 

- Doroczne nar;Hly członków oddziału ~ , któIlZy napróż,lO szukali lJo l1)ieśoie roman, klll'lI m ,jli I> , przYJIJl0lI'ape "osoby, 
cuhowniczego w oddziale wal'szawskim '. tyoznydlt syuit(m' . 1'1 które ulr,OJ\eiliyły , e;a.l~p)YitYI uniwersytecki 
toworzystwa przemysłu j handlu odb\tlą (-) Hojna ofiara. Z(18zczytnie zuana (-) OszU8twO. Przekupnie, sprzedaj,!cy kurs nauk matematycznego wydzla.łp. 
się w dniach 20 i III b. m. z czynów obywatelskicb rodzina SQheible- nil targach SZpa.l'agi, dop.llS7,czają się oszu- - "Pętersb. wjedoJllosti" donoą~ą, it ,za. 

- 'W donieckiem zaglębiu, w pobliżu rów p./iarowaŁa onegdaj rs. ,5,000 na wy- st\\'& IV ten sposób, że IV pęczkach z IIkre- rządy dr/)g żelaznycb" dochQdzącycb do 
sta.eyi KOństantyn6wki, drogoi żelaznej kończenie budo\vy j.:uścioła 1)Q{1 wp,zwaniem llloną Ilośoią szpariJ,gów (kopa lub pół kopy), granicy, zamierzają utworzyć lIa stacYJlch 
azowskiej, będą urządzone hnty żelazue. Wniebowzięcia N. M. P'lnny w lII~zem mie- -brakuje po kilka, a Jla.wet po kilkandcie pogranicz/lych posady dla specyałnych le· 
Na czele przedsiębierstwa stoją: belgijski licie. D,p' teu zasluguje JIW llznallie tem sztuk. 'Ponieważ szpal'agt kosztujl! obec- karzy kolejowych. 
inżynier, Pasto!' i Verdier. większe, że juź plozoo ten • . ~llc.nll otiat'łl~alV- nie po 60 ~ 75 kop. ZA kopę, jest· to !\o§ć Kalisz. Zeszłej niedzieli odbyło się pi~I'w. 
, - Z. Astrachania piszą do "Mo. kowskielt cy zasilali obficie fu ml usz , \,)lIdowy, któl'Y duie oszustwo. ZWl'aclllny więe. , uwagę go- sze PI'zedstawieoie tl'uPY Il\ałoruskiej. 
wiedomosti," że upra:wa winuic w gubel'lli obecnie zawdzi~c~a im JUŻ 20,ono I:ubli. spodYII, ażeby przy zakupie szparagów, Wilno. We wsi Zablocie, w powiec~e wi, 
astraelJailskiej zuajduj& się obecnie w stn- . (-) .Bazar g~lazdko'."'y. Wczorajsze po, spI'aw!lzały ściśle iloŚĆ takowyoh w powią- )eilskim, jak donosi .Knryer warszawski,' 
nie upl\dku. 'l'era'~ tam nie pamiętają sledzeme (lam~klch kq,"\ let~ l' tOwllrzystwa zanych pękach. . był jaki~ chory umYBłowo, cł)łopak, imie. 
nawet tych wysokich gatonków, które dobrdczynnoścl odbyte IV Grand - Hotelu,. (-) Wypadek. ·, W piątek o godzinie wpół niem Aleksy. Rodzeństwo it rOllzice i ob, 
Ill'zed 100 lat bylf poszukiwane IV płej ouznaczało się wielkiem ożywieniem. '1're- do dziewiątej rano na stacyi Koluszki, po- C! opc;ążali go robotą nad sIly, ZDęeaj/lC 
Rosyi i któremi słynęła gubernia astra- ści!} obrad był glównie bą.z~I'. któ.ry ma ciąg idący " od, strony g'i:anicy na tltodze. ię plozytem. ~Il , pewnego, znowu obity 
chańska. Lepsze gatunki tnrnecZliych krze- być Ul'ządzony nn gwiazdkę.. Q ile slysze- żelazn!\i warszaw.sko·,wiedeli klejl najechał niesłusznie melancholik, wziąwszy za rękę 
wów WInnych albo znikły, ił: powodu braku Ii śmy, damy !lasze gOI'ąco wzięły do serca na pólto,raroczne dzieoko J'obotuika kol ejo- malutką zteroletnią siostrzyczkę , i ił:IIWo. 
'Uprawy, ' Iilbo f.e'l 7,rlzie1!lły i znmieuily się sprawę bazaru i rozpoczęly już uawet prze- wego, k.tóre ponioslo iimierć na miejscu. ławszY , llsa, z&JIlknął się w jakimś hlldyn. 
n!l' gatun~ ~Ol·sze. Upa~ek ~pral\'y win· różu e piękne robótki, z których szeroko (_) Wypadkt. Wczoraj dzieckó h&wi'lce- ku, p~dpalajlł? go . • Ząden ratunek nie po. 
nte przyplsuJIł tu brakOWI kapltalów, słyną lodz.ianki. S~ . juli. na Wi\rszta~ się na ulicy W ólczańskiej . wJladło ~, 11'.111- mógł I zual6'Mono tyjko '\I'króoo6 zwęglune 

- ,W "Zbiorze praw/i ogłoszono ustawę bach .w~pantale 1iral~kl I Mtory st~'OJ Il:E\ far- sztok napełniony odpływ~mi fabrycznemi trllPY nlę(lZczę.iliwego, -i Ilwojga jędynych 
nowego towalozystwa akcyjnego, pot!. na- ~u zki l mnóstwo ~Ięknych, l\ 1I0~'zebltycll IJI'zyczem złamało sobie rekę. . 'jego p~jaciół. 
zwą "Towarzystwo akcyjne minusińsklch rzecz s, które o~doblą g!óv.:ny Ijallllot towa- Drwal Jakób '1:\. rąbiąc pó I!ijanemu mrze_o Od8l&."\VI Od.eJ3ie na IimaDie ~upalni· 
kopBlń złota". TOWR,l~ystWi> to obejmuje rzy.stwa łl,obroczyu.nQgąl I .t\VYTZYĆ b,ęl1ą , 'wo prze~iał i sobi(/ ston u lewej nogi. Ra- ckim ątanie uiebalv,em tzaklad błotno-!eoz· 
należące do jego założycieli: J. Gusiewa L D1eJa.k~ " wy,s.tawę Irobót kobIecych. 'Prz'y: ua 'kalec't\l:em nie zagraża. I • nicz.}' na 84 wanny i urządzone będą nowe 

, ~. peuir?,!&, 52 ~opalni9 złota IV glluerni kł.ask~Jemy z, ser~ za?ne~uu .JI 0.mysłolV~ I Furman niewiadomego nazwlśkll; przejet- łazienki na otwa.rtym Ibnauie, CQ wszystko 
, JeD1~eJ8kie~. ' Kapitał zakładowy. \,000,000 ~1~6l!!ła\llY .s~ą~ęsć BIIZ~I , (l1łJ.knym . (lIs-, dżając nlic'ł"Lutllmieraką, najechał da izra- ma koeztować p .. ~szIQ 37<1,000 l'II. 

rublt podzlelbno na 1,000 akCYJ I ,OOO-I'U- cOlVnlczko~ll. . ' elitkę Pessę KaliSką która biegnące pl'ęd- Jałta. II W okohcach Jatty, I W 01""'''(,10''_ 
blowych. Siedlisko zarządu f towarzystwa ,,( - ) . Zmiany w urzędach . W. tU,te)szym ko konie pl'zewr6ciłY.· I,. spalił $Ię sławny ' s,zklany pałac Maleewa. 
znajduje się- w Moskwie. ul'~ędzle akc~zowym zas~ły zmiany nas.tę- , W piątek nat.lilicy Piotrkowsklej,' podczas .KIlka osób znAlazło śmlel-c 'IV płomieniach, 
Wykształcenie .przemysło,we. . rOJlłc~ na ml:Jsc~ uwolDlo~egQ .na )Vla"n.e zl.zucania paczek f.ó!V~I'1I z,wozu 110 I!klepu,- Z IIteratul'y i Iztukl • 

. ~ W tych dDla~h ~v Grodnte O~IVBrtO ząd~UI~ kont~.o]ela: p, GlzegOlza ,/?~.WI- jedna p'!\czltia t lUł~rzyła 'l W głowę przecho- -!.. ,W .salonle' paryskim wystawiono 
nt~s14 szko.łę ·'lozeml~lnl~zą. ..: dOlIskiego., 1lIlanOllJl.tIO p. Jakóba ll.l'jo- dzącego" po trotuai'zę p. X. i żu.lszezyła' IllU ~race ,następiljących artystów po.lakich: Ja . 

. -: l?epartament ~ olmctwa I jllzemysłu nowa. . .. . . cyllndel·'. ' ' lmsza Kossaka. _ óbraz bataliJny, ' które. 
wI?JskIego, w o~ól~l~u wydanym : w .tych (-:-) Egza~tny, W glll~n,lzyulll. w PIOtl. W czw:u·tek pies należący uo- (I. M. po- mu plozyznaj, / wielkie zalety; J pan'j Biliu. 
dUlach, wzywa IS':ńIeJąC6 w. ~OSyl . liczne kowle eg~a~llIy z,a.czn~ SIę IV dnm 4 ~7.el: kąsał Winceutego K., który wszedł do mie- skiej _ pOl-tret " młodego arty8ty amery. 
towarzystwa ro.lmcze .do . poplerll:ula. lla- WCiL, "od~:lta przYJmo\'iap.e bętlą ~d dlllil- .13 szkMlb~ M. 280 intevesem. WIlIAcicleI psa kaóskiego; LeOpold" " F'r, Kowalskiego _ 
u~z~nl~ ogrodUlctwa I al'zywlllc~wa w b. m: do " czerw;Cl\. W.\kansów Jest kilka- wypłacił pbszkod()o~alJemlł 10 'rubli h vJ'na- p'ortret i studyum; Krzesza _ portt-et 
~leJsklch. szkółkaCH ełementarnycb, Jakotez Ilaścle. .. gl'odzenia. '" II ",., . i /obra:r.rodzajowy; Mfeczyslawa Reyznera
zakładama prz~ tych szkółkach. ogrodów .(:-) .. Na .ochronk\l ka.toltck~, z~ozył wad- I N,a siosie ' do Zgierza przewrócił się-wóz l'0rtret wł&8uy; Lucy~na Przepiórskiego
owoców l warzywnych, oraz, szkołek woze- mllltstla.~YI ~I\ą~e~o pisma I •. i) p. Jó:r.ef z towal'llmi, które 'spadając z góry, przy- portret I dziecka ; \Vł:' Ciesielllkiego', ,,,,, por. 
wnycli. Ru~belg,Jnb~_. ______ ~ ___ '" g'lIiot/y' II0wozącego I JÓzefa-Jańczakil. Przy tret męrezyzny; Emilii Duks?yńskiej -
dla wielu zro~i y ti)dostępnem, Uj'ządżaj ąc I Wpróst po gr,ubiańsku, zamias't r.nkierków pomocy obeyeb os6b wydostawszy się · z IlOli portret dziewczynki ; St. Rejchanw - dWI 
~olonie letnie dla ubogich ~zieci. Łódź dla dam vł, okup}e za wziętych do nie l~ol! góry towarU: J~. uło~ył takowy napowrót l'!slInki; Marclnkowskiego -: rzetba: '~Chło· 
Jll.k dotąd pozostaje gtuc na na.wolywa- rodaków posyłając na brzeg dahoml\lŚkł do woza, lecz" Jak ~Ię okazało:.\!<l ' sJ.l.raw~ lec' 1. k~Qte/n" I medahonowl portret 
nia do pójścia za tym dobrym pJ,zy.J<ladem, grad kul arm.atn(Ch i granatów. Piękne dzeniu IV 'fabryce, l1słuźn zabr.a~ ka: a- a1ferewskteg, Alldrloltl1wej - ilwa brno 
wspomniałem. też o tem tutaj jeszczA raz, ząbki amazoltek gotowe się na tych spe· czek materYilłu. . I sty; WisłockieJ bi to,wy pOi·tret damy; 
jedynie dla tego, lby wyczerpać. wszystkie cyałach polamać. ,"". " . '. Feliksa' JiSi~ńslCtego dwill akwaforty. 
nastręczające się pod pióro, majojVe" ,te- Mity. JJożel dokądże to j a zl\jephałem?- - W przyszłym tygodniu w salonie 
maty. ' t / otl cichej mogiły słylmego arty~ty aż do" .. . , s;l:tuk pięknych w Warszawie, będzie otwal" 

Oddawszy .zatem Majowi co jest majo- Dahomejul Wpływ to nasze) epoki róż- ' ta· wystawa obraz~w Józefa. 'Chelmońskie-
wego mogę z ćzystem sumieniem i lllill'asZ- lIych antagonizm(lw plemiennych, rasowych, ,,,, go. Płócien tego utalentowanego malam 
czeniem odpowiedniem w7.iąć się!jo spo, a mimowolue zestawienie4ldritlge'a z Daho- Warszawa': Ił zbierze się około 40. 
tycia. sałaty artystyćzu~i. pl·zygotow/j.uej mejem pr~ypomina r~lVnie głęb9kie nauko- , - Na posiedzenIu zal'z~iIu l rally ócl- ' -~--"-
na dzisiaj w teatrze 'l'alia. MówJ,ąc .. ~a- we wywody, poplerlljące owe antagonizmy. dzialll warSzawskiego towarzystwa' prze-
łaty", nie myatę, bl'oń mnie Boże, żlIrtQwać 'rem też wznio§lejsze \vywiel'a wr~żenie m)fs łu i handln posta)lowiono: I) aby 'skląd- R O Z M A I T O S O r. 
z naigodnieiszego uznania przeeJ. i ę\YzięcJa, ÓW 110lf\ międz. ynarodowr dla artysty ~ plu· ki.' OlI członkó,w. i . .nkasowan. e były. WIj ciąg.u 'ł l )1 

, u I I I t· k « '" Ple'"w,.~./baLtereolog był to' , po'·/ug wyrażalILsię tylko IV języku, sezotlo,vym", rzyna, natc Illlony owym sz ac le llle o~,mo- plerWS7.ego IJjles,ląca rozpoczynaJące~o . Slft A • ~1 .. u 

a zresztą sałatę, dobl'lle ploz'Yl'zadzoną.., n· polityczuem uwielbieniem dla sztuki, która rokUj 2) ąuy '!<ażdy ~ czloukól)' to'warzy- ogólnego" mniemania, ' Linoeusz, lecz ostatnie 
waż& wielu smakoszów Zł/. pr,zysmak. Frau-. uie znl,]. stref geograficznycn i odległo.ci, stWII zaopatrzony '11 IV ·t;let wejl\ciowy, studia ueihuych dowiodły, te mj~1 o' Wnie· 
cuzi wtem ceJują, cllpć tylko f\'l~ncuzów le??; zewsząd czerpie dla. 8iebi~ J!latery:u ~ ,wr~s1.c,ie 3) aby goscie jlr~e7 c1;łonk6w. n~ nin niew1dż\aJnyeh dla 'olt:a tywycb IWganizm6. 
brakuje w ,dzisiejszynl międzynarodowym mlstl:Zó~. Nal1er zro~n,mljloły I~t.el:es , J~kl P9s.ledr.ema iVpr0,wI\(!:r.amj Pl'zęu.stlLwlam jako ~rzyby'i)y 6boriill' ludzkich, wypowiedzi,1 
koncercie na nel:& pomni"a. dla slyn/lego budZI Illetylko w lodzlanacb dZI~~eJszy cle- byh przewo!lnlc~cyUl. W os~tutcll cza- jut Jeden ~ wspcSlczesoyc1\ CiceronfL, zmarł! 
artysty Ira Aldl'idge, pocbodz~o z o·, ,kawy i oryginalny popis, ochladza 'nieco ~acll z~i~alo ~ię;n~ ~łollf.ó'r , ~o,,!!~rwsb\'a w r: 74 przed N. Ch. pisarz rzymski Tere,,' 
becnej kolonii fran~8kiej IV Afry!;/!. nad zbyt wysoka cena bll~tów lIa koncert, ł\l',D,UO ~llfu~,esl CI.~ ~leliila'1. G,lól4ny, ko-. ~illSz Warro, który n'lIplSal w dziele p. t .,Rerum 
Senegalem. • czem grzeszyły również I koncerty owego mitet towarzyątwa. IV Petersllnr~u r nade- ru.tlcarum" o miejscOwóściach przydatnych ni 
Był on zatem negrem, cllOtlby więc za-, olbrzym~ .rąbilWtlgo olbrzymó.w:', w!!dle słał w~lI'~zawski\l\n!l qddziihowi' awuąziesty ntieszl1ania: ,,~a1ety pami~ta.ć, te na. bł~tach 

I)]'oszono teraz ,do gron:\ koncerUl.ntów wyrażellla krytyka wal'szalV~klego , kM· I tom / , \P.I·a~ towan.ptwa' za rok 1~0." przy wysychamu, rodZIl ~Io: drobne n/ewidzlolne 
wszelakiej ,narodowoś~L i frilu".uww od- remu jakko,lwiek nieołbrzy/llil,wi', :ij.eiselj- Dzieło to jtaw,ierllJące ~ięle C?llnyć~ 'mpho- 'dla oka zwierz11tka które dosta.j'łC 8i~ ?o ciata 
mówili by .pewuo. zadą~ani l\3 , bowie~ na :luel: 'g~o~~ "roztrzaskał na poły" l "roz· ~ra~J ' ze wszystkich d;ziaI6v.: I'l'z,eniyslu j' ,1~d~ie,0 Iprzb'z.u8ta' i nos ll s!aj, 8i~ przycz1n~ 
lDurzynów z powodu $wie:i;ych zWj'cięstw strOIŁ ~tlZI\łę (gwałtul). Jak. wówcz~~, pe- ,rohllctwlI-, ~aJlcelf\rya , oddzlafu Ivkl~~t;ce . cl~~k1C~ c~oró~ .. " , . 
dalIOmejall nad wnukami woj,lk'-,w l\ itpO- łen mll!l0 to odwagi, z .zalem llleJeden rozeszle swoJlll . ~z!b~k.om. , . . , I," . ' X twow; 'WIosna ~~oroczna wywarła. ra
leolJa wielkiego. '.l'ak to czll8y ~io; znti,,- zl'zeki Się roskoszy uslyszellla "olbrz,)'ma", t - Projekt spóikl tekli '~kl eJ zał telpa talnr wp, Iyw OB ~tao z&Slewów w: Gallcyl. Naj· 
nia.ją.., sic tmnsit glmia' mltlldt ~ znaczy tak i dziś również lJie kaida kies7.efl 1'0- Plecznicy dla'" chOrób kobiecych. niE!' l:~rj- starsi 'ilie I z:łp~mi~ulj'ł tak złych widoków 
że kobiety prowadzą do zgub~. l!'mllcuzi zwoli swemu posiadaczowi nasycić cieka- I tlzie tlo skutku ż wit/y bl'aku moż\no~!ji wy- urodzaju/iOzimlny' psuj,'sie, 'tra.1> nin "pÓra!!ta, 
zanadto lubią, jak wiaAlomo, kobietki i wość ch.waleb~l/~. Jak się IOllogmf I:OZPO" ~z~kania odpowiedniego Jokalt~ ' do 'w~1 a- X. Z'~,lnłl\C Welnzle~ Vi' d?lnej ~\utrYi: , p. 
zniewit~ciałycJI pobiły amazonki Il/lhomej· w8zecnDl, stameją koncerty, choćby Sl~ Ita- jęCll\. I '. mlómonr, nil. za.kład dZIeci opuszczónych ml~!t$ 
kie. Czy tlo pogrom~Yli wojsk l'Zec1.y- wet artyści postarali o wydanie Il.rt\w o· , . ~ul1owę ll\qstU drewltianego na. ła~ze Wieddl. ;miszczońy' jest przezpdtat, w ' kWry~ 

pospolitej należała ąoana łod~ianolll ~ ze· cbraniaj,cyc~. Wł.as,DOŚć dźwięków I .tonó~v I ,,:iśh,nej w WarszaWie , od ~, iejsca ~,.?t~e~_ śmierć z lI1azlo:, ja.k śłr.cbać, kilkanucloro dziect· 
~złoroCllllyoh występów w Paradyzie pysz · przed złodZiejskIm aparatem. POCljlszcle 1l1W koszal: stt-aży ogniowej pl'kku\j. JUZ :x " pl,kło. Jakif szaleniec dOmu obt;· 
ule ~obil)ca szablą. .księżniczka Kikeriki się więc stt:ap~eni, jeśli Aie wy, to ~hoć r?zpoczęto: 1l0eszkal\cy Saskl(ji 'Kępy ~ F,:a- kan~ch w '.4Ingu!!-I'Oint vi Quebecu, pOd~alił 

też jakoś inaczej), milczlI o t,eu) biu· dzi eci wasze we będą z!Duszplle lV'yrzekać j%\ ~wracąJą sIę do g~ó",:npgo , lIIź~n!era s~e I?~ko , 1 sł4d wy~ly pot~, Szerl'łC. Sl~ I 

wojen ue, które przytelV zapomnialy się jrosko~zy avt~s.t~czueJ w r odzajU Pl'2Y-

1 
nua.sf:ąl .~by most pOIl\le.nton", wzn'ieslOno Dleśly~llan" szy~kości4 wpród ~ ... I,ce.l ,!u~csas 

WI'OdIWUei francuzom galanteryi i zW.Y- goto\\'aneJ na dzl~laJ. wrzeJ ljlZ na. eze~ć sf-<\p, jak to byl~ 'W z~- burzy, wkrótce ~r gma~ obJ,ł .plomle.niaDll. 
wcale uie nazywaJą. slodl,iem. , HOI/IOnOvII8. II1lal7;e, gc1~z l)aJmmeJsz:" p.o\v6d7., pędzla Strat J,l0'.arna usI/owal .. k,lkakrotme weJść d. 

za;; francuscy postępują nawet go zalewaiII )rzrcina~'łc kOlUunikaćy~. wn~.tr2a , . 'ale' "Ściekli z prze~a1enia l"Rryael t 
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I 

Za.kła.d Wód MiDbra.lnych sztuc~ych 
.. I (I' I 

przy' aptece" F. MULLER w Lodzi ~ 
Ul. Piou'kowska ~ 262 naprzeci cnkierni WIi te beg9 

ma bonor 1)&!a~ do wiadomofiei WW. PP."Lek~i~y i Szahow'nej PIlbli~! ~ci 
it na. SezOIl kuracyjny, pr:.lygotdwan~ lw~elkie , I 

, Wody minerl,lIIłe , .S7JtUCS7Jlle 
podług najlepszyeh anallil i takowe po1ec& pu eenaeh uuuarkowNl.Yfb stU,eb .. 

Jako nowo~ toajd'lie .i~ Da składzie: 

Woda Gieshiibler sztuczna " I 

bÓDZKl: 

Diej.zegol0·~aldll. W Wi.'dtnie 
i_III!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~I!II .. 868-~~~ __ "1 . I .H .u położone o 'j, V(~or~t od Łodzi, w 

3 

1 11/ . 

. ," KROWIANKE PŁ 
I . 

1/1 Pf..,rgotow.ne podług nsJno:"",~Cb metod; 
NY : Rurka kroWlanki . • . 

II lo. " BafIka Detrytu 11& '10 •• czepiefl .1 
" n , 20 ,, ' 

'ei. 

'LETNIE llKiTESZKANIA mW'owanym domu w cienistym par-
. .. .1.u.~' . 'I ku i w okolicy lesistej sI} do Wyna.-'".:"~·~==~~~~~.:=~~::=~~~,~~z~nzy~ ... " I N a Jf;,', :Ł (I B /Z" nad rzek. Pilic.. jęcia trzy mieszkania po il ł pokoje II 

o~egł. O\POłf4rej !fO'!un • Od :r~maalqwa Rawsk.'ego w lasaeh lubochehklc_ kuchnia, piwnica, werendy i lodo
b18ko S.pa y •. Polozerue g;o,,:yste, otoelone l •• &ml iglastemi. llieszkani .. o 2, 3 wnia ogólna,·' na żądanie mogą być 
i WIęcej JlokoJaeb z kue~ą I werend~, umeb.lowalle. Na miejseu: lekarz, .. ptek&, ltmieszkania zlączone. Nabiał, wa-I~~~~::~iii~~~~~. 
sklep spoZYW""1, lodowrn,,! ogl;od)l oW!"'PW' 1 warzywue. dowóz wszelkich artyku- rznve., owocó~i drObiu dostać mo· .=_=:..r.=::AII-==--==-__ =--_ 
lów żywnoki ~ poezta( g~. yka, Jgielnia, fortepian, kąpiel w Pilioy. Komu- z'na na. ·eiscn. ltnmuw·!racy. Z 
nikaeya Uła.tWJOD&. a '?''-'; A,-7 ~ 

Cena mies~a(. i i adyinłów ;;IWD §ci umia~kowana. mIastem OdZI't dwa razy zlelUlie. 
. Bliższy~h obj~ll;ieli ndzillli wł&$liciel w Łodzi zamieszkały przy ulicy Zielo- WiadomOl!t na miejscn! 865-4·1 

neJ ~ ~5-A, ~ widokI Jetnieh/ Illięs.~ ~ do obej ... nia tami:. jako też'" olrn.ie ' , , 
wya wowem pan ~. 'Limier ..... domu, owo Ake. Karolt.jlchajblera. aqp-s,r2 '. ,\. Y f e 'p R ił ;ł"<lC 

'Nlniejszem mam zaszczyt oznajmić, iż za8!,~lIlWQ 
I skład mojej fabryki 8zczotek 1. pęd Al 
mlasta. Łqdzi 1 okolicy. powierzyłem panom' 

OSA1ST & Cli W Łodzi 
Aleksander Feist w Warszawie. 

Odnośnie' do p wyuzego Q1:najmienją., 1!Iamy zasz 
C:ły polE\Ci~ się p~mowa.niem zam<lwie' raz 
donieść, iż w dom patia CI.. J. W'uilickiego, 'przy nJ. 
Piotrkowlkiej Nr. 83 nowy, otworzyliśmy 

Q kompletnie zaas towany :Skłid 
:: uznanej (lobl'oci · \ryrobaw ' po.wyższej fabryki, na nil'
Q ~ek fabryc.-.;~y,. gospod 'ski i domowy, tlljc hurtowo 
~ Jak I detahc~uj po eeJaeh r!lłrfe7.Bye~ , • 

~apewhIaJąc staraJlną, i akuratną uslugę, poleca- ' 
~ my Się łaskawym względom 
I . I z U5.za.no'lfll.niem 

' no*JI~Hn:1J I<BnTaBn;ilt JI'O.l\ URCKOll: 
KOR~'Oplł Poooificna o 06m,eO'rBII 
TpIlBcn0l" 08'1>, BHJl:RRR Ił 13 Map
Ta c. fot.a bwN. a,4;/9,746 HII upn· 
BlITNfi R'b llTUpaBR'h II"h Xa)JhKOB'J. 
TOBllp'J. lIa Billi n'p~Ą'bllBil1'elr~, 1l. 

nOToJ.ly uporny CqnTa'rh aTy KBIj-
'I'aH~ilO Be.l\flilcTBH~'ejl/,Boil B' .l\JlR 
yuoMlIBjTBro 06I1~ecTBn 'He06l111R' 
TeJlLHoll . 

~ 

OG'JoIl1lJl1l1lT8H/ ' QTO 4 Mu 1BOO 
r . C'b 1~ "I~C. )\11" li" p . .[0,11;811 uo 
COJILBolI YłKI\1! nOA'" N . .33B, Gl" 
·';6T'b Dpo~aBa1'l>(ljf J1.BlIlG~Oe lllolY' 
lI\eCTBO, OPIlB8)\!ClI<8U\ee MeH~eJlIO 
T0Ir1., COOTOrtm;l!e us'/. 1160eJln, o~fI· 
seuob '.I\U TóproB'L B'b lOO )li6. 
_ ,f Bon. ' l, 

rop . .[Ó.I\9", 26 Al1pflJlH 1890 r. 

CYA. IIpBcT. OcTJMlRCKili. 
866-1 

l' 



DZIENNIK LODZKI. 

GŁOWNY SKŁAD 
.( 

• N 

.WYROBOW 

ZAKŁADÓW ŻYRARDOWS·KICH 
w LODZI, ulica Piotrkowska Nr. 249 (nowy 6), dOJU wlasny. 

I ' ' poleca: 

:luEna ,/bielone, Kreas~, Rewańtuchy, Dr~lichY', Wor~i, O~ony, ~ęczni~i, ~,cierki, 
Ch stkI do nosa: płócIenne, batystowe, Jedwabne, bIałe l kolorowe: ' Płotna na 
pr eścieradła w jednej s24erokości, ' orar. Prześcieradła odpasowane. Przybory d o 

, ką ie1i: Płaszcze, Prześcieradła, Ręczniki, Mydlniki. Kapy na łó*ta. Stoło"Tłt 
bieliznę. Obrusy, Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, 12, 18 i 2 'i1: osób. Serwet~~, 
do kawU herbaty, białe, białe ze szlak-ami, kolorowe ze szlakiem i frędzlą, kan- ol 

- - - w owe i waflowe z odpowiedniemi serwetkami 'deserowemi. 
Tkanin, kanwową, Madapolam, Tyrolskie płótno, Kreasy bawełniane, Piki, Satynki, Brilantyny, Dymki, 
Victoria Lavn. Gotową bieliznę damską i męzką. Pończochy, Skarpetki, kamizelki do polowania, spódni

włóczl(owe koszule, kaftaniki. Spodnie bawełniane,. ' wełniane i jedwabne. ,Chustki na szyję jadw~
-"""'It-......... bne ...... ~ Krawaty, ,kapy- pikowe, gipiurowe, gobelino~e, rypsowe, pluszowe i łtdamaszkowe. Kołdry watowe:",. 

attaS()y{e jedwabne, atłasowe wełniane, kaszmirowe i tY1:lykowe, kołdry flanelowe i pluszowe, Dery do 
pollroży. Tl<rininy na obicia mebli, Portyery, Serwety, Chodniki, Firanki dopasowane i na łokcie, Story" . 

.' białe , creme i kolorowe w wielkim .: wyborze: . p ,J ,,\ 

ó ~teryały -na -męzkie i dziecinne' ubrania. · 

m«a~·: r.t 
.1 C 

W !lSt\w;iel ę, dola 11 maja' ) 890 1'. 

·"Korreer . 
wykon .. 

łódzka orkiestra amatorska. 

w N1EbżiEL'Ę', .~uia 11 maja , 

~ ,~nfctn .. oj' 

wHeleD~wie 

Ceny nadzwyczaj nizkie, lecz śoiśle stałe 1I- . Ol 

56-12-1 

• SYROP CHRZANOWY Z JODEM • 
: • • '..1 I ~ 

PP.. QRIMAVLT l Ko, APTE~y )Y. p.l,RYiu. l ' 

Od lat .. ~.rt.. lekar.tttJO to IIIYtlowało %4IOIU najpomll11narftu 
\ łhtkt .. Mir_h "i.ci, z.trp..jqc /rp " wqlroąll nlokfina i ! .. 1#-

pelf ."ty./torjj..t,CUłY. , 'v , 
Jeat lekarstwem w Dabrzmiałośeillch gardła i ~p~Dio 

gruezołów BZyi, na głowie u dzieci i w8~e!Jdm wyno-
tolł-P' głowie i tkankom, zmienia 
bladOeć e8II na i. powraca dzieciom 
napu-a!ą &lł9 i wesołość. lelearski,przeciw WJl'S0-
łoili i dcieci przy równie!, wyborny środek kreW' 

"'{el!:~:!t kltlremu ponOSODO ... .lA .prawoldaDl~ cli • 
..Alcacllemll1 B!I Pary.u, • IeD IpOIÓb ..... I.rdz. wl .. ę.· 

prsrJlDowa6 mon, Ile ął<!1 ,i~.k dooko· 
I l .... , .... Ił I bla4 ••• kV I t. co j .. t ce"h~ 

ułwards8Dł& I o.lIem ulUwa takowe, 
otn,..1\l. lit ...,a ... " oIInty otol ••. " 

."';lh-:.'i~;d:::;~t"':;j;zm,aClnJa .."Ue orgaolzm1j·leeZ]' 
",] krwi, Cllll)'lll prawldłouml i f 6-
m1e,się«:zne l usuwaezesto prZ]'czfll1 nlep)odnoŚCI . 

lIkIad " PUJi .. dom O,im .. 1t I Comp., 8 a11 • • VI.I .... , Jak ro ... lei 
" IIló,",ycb aptetach. • . 

){Oiao.lesO ~esBypoll 27 AUp1l1l8 J 890 r , W drukarni "D~I.nnlk. t.ódlkl.U~" . -
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