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mob. pojedlD'" Dumery "Inieonlk .. " 

• pismo przemysłowe, handlowe I 
IOw8 po n. t: mi8liOclnie. 

Od .. lola.lcI P ......... 7u .. J •• f.h 10 .... 
DotOplŁ .. o dodaŁko". OIÓID. 6'/,. 

literackie. Cena poj6<!ynDl8lO num.ru 6 kop. 

Biu.ro Ue<ln)ccy i i A<ll1lilli!"trn y i OglOllunia prr;llrno"fttlO Ira: w Ad",iniltr&oJi "l)lienoik.,:" lOrIII" lliuraalt ()głc)lxsń lla.jolullalla i ~~reutller. w Wars&ft"'us 
w l...odr.i. 

.. Ih'. l'lolrku"akn, but I JlIlUlbur1l1l1 Nr. 271J. 
Atlret tel granol ur : 

lltkopił, oauealaue be. luLrleł8oia-Die LII;\1, ~wrt.caDe • 
.,:02;) E.N"NX:e::." ŁÓ:oŻ. 

L 
Prace ",.nuw kiego tow.rc1st.a popiuaoia han
dla. i prumlllu: odpowiedzi.lDoM rt.ltr.rkalllów t.a wypadki k.łeot ... lob gmierai robotnikaw; handel 
fe W.c.hodem; cb)lljelantwo; handel m,Ii:.~ do od 
worków na zbote.-Nowa .ekcy •• - l'rujekt nowej 

a t •• y handlowej -AkcJla i nowe ct •. 

I::lprawozdanio z narad, jakie siO odbyły 
w sprawie ustawy cochowej n8 waloych 7.e· 
braniacb warszawskiego towarzystwa popie
rania hl\ndlu i pnemysłu, podaliśmy w Nr. 
61 "Dziennika." Obecnie wracamy siO jesz· 
cze do rzeczonych zebrań, aby streścić nie· 
które referaty, opracowane w poszczegól. 
nych 80koyach towarzystwa. 

Sekcya trzeoia przedłożyła referat w kwe· 
atyi odJlowied.ialTlo8ci fabr!lkontów za wy· 
padki kalectwa i śmierci robotników. 
W konkluzyi tego referatu sekcya stawia 
wniosek, iż należy odnieść siO do komitetu 
towarzystwa w Petersburgu z przedstl\wie· 
niem, ażeby przy rozpatrywaniu danej kwe· 
styi, zadecydowano takow" w myśl praw 
wydanych w Niemczech w 1683 i 1884 r. 
Referat dokładnie wymotywowany dowodzi, 
że dopełnieuie obowillzujl}Cego u nas obe· 
cnie odnośnego prawa, na wzór prawl\ nie· 
mieckiego z 1871 r., nietylIco poź'ldanych rezultatów nie d., lo.... 1110,," nMłet 1Ij ... 
mnie oddziałać na warstwy robotnioze. 
W razie niemożliwości zadecydo.ania ta· 
kich postanowień, jak niemieckie "Kran· 
ken·Ge8eb" lub "UnfallTersicberunga.Ge· 
setz," sekcya uważa za nnjodpowiedniejsze, 
pozostawić obowi"zujllce obecnie prawa w 
swej mocYI bez żadnej zmiany. 

Referat delegllcyi zajlllujllooj siO sprawll 
l/ul/dlu ze !Yullodem, wskazuje przede· 
wszystkiem nB rynki południowo.wscbodnie, 
jl\ko najważniejsze dla. zbytu towarów pol. 
skich. Dla rozwiDi~ill bandlu ze W scbo· 
dem, d.legacya proponuje: ) utworzenie 
w Warszawie biura wywiadowczego, które· 
by producentom dostarczało potrzebnych 
danych i biura statystycznego, któreby te 
dane zbierało, za pomoc'l dobrze prowa· 
dzouej statystyki handlowej; 2) organizacye 
agentur na. kolejach i w gM· 

h 

S6) 
drzewem, Marya w 10 We wszystkiCh o~oieniach. wybuchła gwałtowuym płaczem. 

- Ozemu wyszlam - mówill\ - Edwar· Powieść G .H,ANT - ALLENA d~ z pewności" zabili, powinnam być przy 
Prt.ld.d 

WIKTORYl ROSlCKIEJ. , 

(DolszU ci'lg -!Jotrz Nr. 75). 

nim. 
- Gdyby tu o mnie chodziło - dumnie 

odparła Norn - nie byłabym ci~ wy· 
prowadzała, ale tu chodzi o żyrie paul\ 
Noelal 

Marya u3pokoiła . 8i~ wkt-ótce, słyszllc 
głosy błogosll\wil}ce jej meża. - Jak to wioc obawiacie siO swoich - Niech Bóg ma w opiece pana Haw· braci? - z pogard" zawołałA N or& - jB, thornal - wołano - on jest naszym przy· bil\ł" kobieta nio bojo siIJ ich! nie bojo się jacielelD, nigdy Jlam żadnej krzywdy nie ich choć wiem, że cbcl} mnie zamordować zrobił. 

i na kawałki posiekać! Maryoiu, ty je· Teraz rozległ silJ inny glos. ste~ bial,. kobiet", nie obawiasz sifJ p6jść - Delda\!o umarli pan Rawthorn, co ze mnl}. to za człOWIek! któźby przypuszczał. Mnrya zawahała siO. - To jest Marcin - głośno prawie za· W czasie tycb scen strasznyoh energia woła Nora - poznałam go po głosie, on j.j nie była podtrzrmywanll tIl dziedzicznI} mi nic nie zrobi. Marcinie, Marcinie! co dum" rasy wyższej, któr, po pr1.odkach ty mówisz? pan Hawthorn zabił DeI· swoich, posiadaCZlIch niewolników, w spad· dnga? ku otrzymala Nora. Mówil}c to wyszła dumnie z za drzown. - Jeżeli życzysz sobie, p6jdIJ z tobl} - . Marcin rozkrzyżował roce z przeraże. odrzekła po chwili Marya. Dla. 
J est co~ w tej waloe rASowej, co pod bu- - Panienka, panienka! - zawołał-dza kbbiety wyż.zej TRSY, do wznoszenia zabiliśmy j'l, a dUQh jej ścigl~ nns! si~ po nad zwykły poziom, do przyjmowa. W tl\k strnsznej chwili nawet Nora BZY' nia roli bohaterek... del·czo rozśmiała silJ z przes,.dnej trwogi W Anglii Marya nie odważyłaby si~ negrów. 

wyjść na ulicO, w czasie tumultu białego - Marcinie! - zawołala - nie jestem pospólstwa, tu jednak znalazła odwagO wy· ducbem, zbliż eiO do mnie! czyż mnie nie slllpieDia śmiało wobec gro.go jej nie- poznajesz? Nie zabiliście mnie jak wasze· bezpieczeństwa. go pana. Powiedz co~ mówił o zabiciu Wśród ciemności zupełnej, obie kobiety Deldaga przez pana Hawthoroa? biegły bocznI} drog~, slyszllc naokół stil· Marcin drżlIC na calem ciele zbliżył siO pania uciekaj"cycb i wystraszone ich roz· do Nory. mowy. - Niech siO panienka nie boi - mówil 

Jllwr.n - my zro i my 
ce,& e to nie pan Hawtborn 
ga;B6g go ukaral. 

- .Jakto! umarł nagle? widocznio apo. 
plosya, a stary łotr zasluży! nn to! lecz 
palHawtborn czy go zabili, zranili? 

- Pan Hawthol"n jest IV domu panien. 
ki" murzyni modlił sifJ, ahy zawsze mi~dzy Din pozostał. 

• Gdzież wy teraz idziecie? 
I - Pan Hawthorn kazuł nam iść do do. 
m6 rozchodzimy sie wiec, aby nas Bóg 
niekamł jak Deldagal 

• w 
dniem lipca r. 

zozegóły sprawy monopolu tytouiowego, 
którego proj.kt silnie zaniepokoił produ. 
centów i handlarzy, znsno S4 czytelnikom, 
Projekt został cofniety, tymczasowo na dWI\ 
I~ta· mówiIł, że woale uie przyjdzie do 
skutku. Natomiust podwyższonl} b~dzie ak· 
cyza i cło od wyrobów zagranicznyc~i ma 
to nl\stl}pić już w polowie r. b. NIe po· 
trzeba dodawać, że podniesienie akoyzy od· 
bije siO wyłl}cznie na spo!ywcach, tak pod 
wzglodem ceny jak I gl\tunku towaru. Osta· 
tnio w sferach rEl}dowych poruszono też 
kwestro obłożenia kosmetyków i mydeł po· 
datkiem w formie banderoli. 

Odnośnie do spraw cłowych, notujemy, 
że wod!e wiadomości .Kraju," wkrótce ma. 
nl\stllpić zwyżka cła od Burowca, a. miano
wicie z 18 kop. na 25 kop. od puda przy 
sprowadzania drog" morskIl. a na 30 kop. 
przy sprowBdzaniu drog" l,doWIl; 'I'( Kró' 
lestwie b~dzie zatem surowiec opłacał 30 
kop. "Petersb. wiodomosti" dowiaduj,. siIJ, 
że ministeryum skarbu uwzgl~dniło prośbo, 
dotyczlICIł oclenia uici zagranicznych na 
szpu!kl\cll, do wysokości 9 rB. w zlocie od 
pudl\ i zagranicznych szpulek papierowych 
do nawijania przOdzy, do lV180kości 2 rB. 
40 kop. w zlocie od puda. Komisya rewi
dujlłca taryfo c.ln", oświadczyła siO za pod. 
niesieuiem cła od przOdzy bawełniauej, nici 
i kroohmalu. Wreszcie właściciele warzel· 
ni soli w Rosyi, starajl} siIJ o podwyższenie 
cła od loli, przywożonej przez granico za.· 
obodnilł i porty Baltyku. 

SPRAWOZDANIA TARGOn 

ra -
pnYI ŚpieulłC4 po pana. 

- Panno Depoyl - ze zdumieniem za. 
wołał doktór - wilJc pani, nie zabitol 
Alo co na Bogal robisz tutaj aama wśrói 
1I0cy? czyś musiała uoiekać przed tymi 10tramiP 

- Uciekać przed nimi? Ol nie dokto
rze tego żaden Depny nie zrobi. Mog" 
mnie zabić, ale oie ulOknO siIJ ich. Bie. 
głam po ciebie doktorze, bo rur N oel leży 
niebezpieczuie ranny. 

- Biedz samej wśród takiego !&lIIiIJ
szania, aby sprowadzić doktora dla mlo· 
dego człowiekal - półgłosem mówił dr Macferlane. 

- Maryniul - stanowczo zawołała te. 
razl"or~ - wr6~ do .do!"II, powinnaś być 
~rzmezu, MarclD pÓJdZie ze mnlł. Zabi. 
lIśc pana Noela, jak i mojego ojca, pan 
N owmiern, LiegofJ po doktora a ty chodź Poczem zeskoczył z konia. ze Iq. '- Usilłdź pani na mojem miejscu, ja -Ja p6jde z tobll, nie obawiam sie poprowadzo konia; za dziesieć minnt bO' nic~o - nerwowo odrzekla Marya. I d~ieml w domu. Schylam czoło przed pa· -f?:r6b, jak ci mówiłam, powinnaś być ni odwagI}. 
prz,'ężu. ~hrci.nie ch?d~ ze mnq! - Oni .zabili mego ojca - po ohwili o. -K1~dy S!O bOJę pamenko. dezwala Sl~ Nora, wybucbaj"c gwałtownym . ~OISZ Się? tchórzem jesteś! Czy ja płaczem. 
SIO le, cboć jestem kobiellł? chodź za Wypadkami podniecana energia i sta. mną nowczość zaczeły jl} opuszczać. Pirażony murzyn bezwiednie szedł ZI\ .- Ojciec I~ży w ~wałki pokraje.ny te. Nor I::lzy~ko posuwali siO drożynI}, Nora mi s~raszn~nll nożamI, a psn Noel także nnpd śmll\to przesuwała siO koło gro· pmWI& zabIty, może umfle doktorze, zanim madu~zynów; wpół drogi usłyszała ten. dojedziemy. 
t~nb~l, a bły~k rewolweru ostrzegł j,. o 
OIeboleczeństwle. 

ROZDZIAŁ XI,I. -Ho idzie? - IWlgrzmiał nad ni,. o. 
stryos. z. m~cno s~kockIn~ akcentem - Nora z doktorem przyjechawuy do (). zatNnaJcle sle .w tej chWIli, bo strzele. range Grove aaataJi Edwarda oczekujlloogo z r~doścll} pozna/a głoś d·ra Mac· na nich w progu i gromadko plantatorow fe~18 śpleSzl}cego z oddalonej swej sie· przybyłych na pomoc. ' dZlb-ll pomoc ~epnym. - Czy żyje? - zaPJtała Nora, weho----le strzelaj pan - zawołała No· dz'lC do pokoju Henryka. 

, 

• 
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DZlE1\'NIK ŁÓDZKI. 

Z 9iddll btrlioloki9 dOl1o", pud dai 6 kwie· r~e. li) <nnaczenle do jakie) za. czek pań t"o .. ych, lecz n .. et poł,czeDie 
loi •. I'oc.,lko .. o l,.rd.o mocne n.posobienie g;el· rZĄd ma b,!ć UI)OważniOD'm ...... ta .. laoio oaJ'wi~uzych kapltaló .. nie potrafiło nigdy 
dr dzi.iejllej, oałalllo puy końcu to.unie, pod ... J J .. 

wll,,,em ",n'rob ku"'" parylkitb, I ... glównio weksli i innycb ŁeroniDo"'Jch zobo .. i,u6, dopolU6dz ntucznio cierpi,cej .. alocie j . 
dl,tego, te II.n .dro i. cellrza Wilhelma .bu· wre zcie 4) Decyzye nad wnioakami, c do ki o olwi k kr ju. 7... nie ki moie 
dail Ob."f· dalszego prow dzeni iDtue 6w lowarzy· pelnić tylko rZĄd, jllk te o dowiodły dzie-

Wolno. P. II t. 2 kwi tDi. IV t"odoin Q. t . I t I k" B u 
biegll m .pT1.edlno okolo 50 m. elr. w In, wy.oko- S .. a. Je wa u y w I 1· Y w 0..-
cienkioj po 160 6 i p.nyo okol025O", etr. pierw. O walucie ruyj.kiej .. ymża ie wojej" loty, HOlya tylko 1'0' 
.. ou~dnej , .rny domini,l.ej, która lolał. n. pro· .Boer8en Courier" w n t~puj'ley .po ób: wsŁrzym ć trocb~ pr.,~ do drukow nia 
wino)i n' Ikladu., po 1~-I80 d. .Organy .taroroayj kie i paD l wi tycz De \J nknoló .. , z ,,,aui~ Oli' Ć ,i~ ybitnie 

Wełna. L o n d l n, 4 kwietni •. Aokc, •. U.po- lak dlugo i I I klin Daci kiem poil'I rz 11, pokoiowo i - z_ rwać z a te em lcial go 
łobiooie mocne, ceDy uiezmieoiooe. \ J 

Wel"". Br. d fo r d, • kiotoi.. Wel ... po_ że .p dek waluty dziełem ull1ykania .... j granicy I pr ey z gra· 

Nr. 77 , 
przew6z pa.der6 .. i to .. arÓw n. 162,6~1 
kop. 46, t. j. wiocej w yrai 16-
,illCO r. z. o n. 24,961 kop. 25. 

K.leJe połudnlowl·zachodnie w r. z. o i". 
gD~/y ogółem dochodu z przewl5z p fe · 
rÓ" i lowar6.. n. 21 kop. 49. 

por6 .. naniu z docho Ul roko 
o li. 6,!> ,724 kop. 8/. 

• • runiej 

Kronika Łódzka_ 
kojnie, bo. ,mi.ny. n.pooouiDoie d.w&O. p~d gield Diemieckicb, bcrh6 klej, oicznc].. O t tui I'un t j t o i .. ymowui J' 
i tkan,ny be •• mi oy. nutę~t ... em Di prz'JJaznych Rooyi u i· ly. Ze amn gi.ld berli6 k nie ma in. Z kościoła. Wczoraj, podcz .. D' 

Bat<tlnG. L i y o r p o o l, 1 kwiotnJa. Ożywi.. lowań spekulacYI berlió.kiei, aż uwierzono teresu w obniinniu wartości w loty ro yj. .. obu kokiołacb ktolickich I: 
nie l lt.we targu pl"leniOlło II, z tygodnia pop ue· J 
tlaie,o O. ob •• gly i &nOWO .,koo, •• oo &l1 ... no temu n rencie, oczy .. iście Die w kolacb .kiej, na to zgodzić aie mOlna, cbo 'iaiby ru olatui odez .. ly siQ dz .. ouy Da "G o· 
ukopy po cen'cb poc!oOlqcycb "0 • dnie,n k .. haodlOlyycb. lczególniej w ROIyi urz~o- dlatego, ~e Da Itieldzie z k u uw zawsze ria" I od d zamilkly-aż do u boże6 t .. 
żdym. ",.,y.lkl. ,Itonki Law lny amoryklitokltj wej ucbodzi za pe"Dik niezhity twi~rdz .Die n bok w zy Ikle iune .. zgledy. Lt3CZ .. la rsurekcyjnegD. Dziś okolo po/udoia rOlo 

podroż.l! o '/" p., b .... Io. uru,;;j.k. b)1 sno· że spekul c'Ja berliilJk lil a inlere w ob· 'oie rdzeil wlwodów org nu giełdy be.di6- pocznIe 8iO obch6d grobÓw Zba .. iciela. W 
wu puedmiotcrn bardt.o wielkicb ukaDÓw na wy- R 
wóz i poattpil. w lórO O " p Esi",'. mial. po- niieniu wartości walu~y ro")'j kiej. zecz Iki j, mimoc odem w!mione życzenie I· kościele Woiobowziecia •• M. P., o go· 
"fI omiarko ... o, po cenach ni .mi.nioo,ch •• ma .i~ wrecz przeci .. oi~. Nigdy Ole b,ło twego prz), pll wyrobów Diem 'eel:icb do dziaie 3 po po/udDlu, towarzyst .. o śpie .. u 
bruD.tuI, a wyi"rcb o '/" p. u bi.I,. POPJt w Berlinio znaczniej zej kontrminy przeci ... a., yi, do .. odzi że przekoD Die o wielki kOŚCI Inego, z wsp610dzia/em p. Leicboi· 
UB bu.IDo p.r ... i.ito .. Ul. ulloły .. iony, J.c. ko papierom ro yjlki'" a co 14) tyt"l1 w • ud.iale giełdy berI Iii ki j w obnileniu war· cównej, .. ykonaj, pienia religijne. 
włdciciele uebo".h poeta., ll.,d,o moco" tra,. l I l ol h 
",.j~o lorowI i .arow ,,)i ~ o 'I,. p" m! k. ut,. rOSIJ. kifj, to rzecz wiAdollla, żo w • to4ci wa ut Y ro yj kiej oi j .. t W ko i e ewangelickicb odprawiono 
kt wyt.j o 'I. p. B.rdro wielk,. Obrot, wykonf' tnie giehla ~erli('lka ponio. 1 .. ielkie Itra· dnem, te bezprzykladoy J j .pradek pozo- dziś b~, D boieńshra uroczysto Da pn· 
waoo •• owo b.wel". wacbodDio·iDdrJ.k. wur.l. ty na ... ych pozycyach zwyżko .. ych z Di j .t) w zbyt ści Iym Z .. I zko z pohtyk, milltkQ Wieczeny Pań.kiej. 
kich gataoków: HIDgbDo,bat, Vor ... I, Compbb, utworzonych. Zaprzeczyć nie może m,., że k'l~cia kanclerza. (-) ObowllłZkl kw es la rek, na rucz budo. 
Tinn"ełlr, Weobrtt, wIOki" .. 6ó SoIDd I Ileo· 
gal, t.ol~,eł niiue atop' ,. Oboll.r.h i Oom" po. pod wpływom oieprzyj znych lollonk6 .. po- ZamIasi monopolu tabacznego którego za· wy I!04ciola, w Wie.ki piątek i , iolk" 
óroialv o 'I. p. a 4no Oomr. i Obollt-rab o •• ot O litycznycb i Diewlaścl"'ych 'rodkó.. finan.' pro"adzenle okazalo .iO z wielu wzgl~Ów So~ote, w kościele Wniebowzieci N. M. P., 
'I .. p.; gatuDki "ftno' •• te"s ,","ATpino 1Ia ar· .owyc· i ekonomicznych w pa6st .. io ro fj· Diemożliwem, komi ya toworzyst"a popie- przyjęły nastopujllce paDie: 
go, tak .amo nr~b i Oh.,w.r. Umloj ... oblo- .kiem ~ekulacya zn ogaiowo/ .iO ch .. i/o· r l1ia przemysłu i b odlu z jel siO u/ że· II' Wielki Pj'lltk: od godziny ll-ei do 
eseni. aapuÓ'o' howeln, wachodnio indyjllr.ioj wy· . h . k' b l . f d k I d B G J kuało 42,GGO 1161, .. tern o 8,680 bel nI ... J "il o- .. o zlIii owo w paplerac ro YJ IC, ocz nlCrtl tary y po at owej, ktOr by po .. iekszy· l.ej w po u nie pp. oro .. ska i ruS%clyń-
ceoi.no. W An,.".o .. 'I.Łki. d""lIwy & pll"t •. te zohowiqzania znlikow wynagradza z gó· I zoncznie docbody karbu u .. zgledniajqc ska; od godz. l-ej do a.oj po południu pp. 
oyj w 'Ylodniu do dula 26 m.rOl pr:,nlOlI, l,lko r, upodobanie w umie zczaniu kapit 16w zar zelO życzenia planllorów, f Lr,kaotów J. Łub .. i St cblo .. k ; od 3 d 5 pp. 
)~,OOO bej, • "P'"' W portach i w.".,t" kro). W papiernch rOlyjlkic)1 okazY"l\ne zawsze i kupcó .. tytoniu, przy utrzylllania obowi. Lobrer i Wnuko ... kR; od 5 do 7 wieczo. 
obejmnj, dEi' okol~ 10n,OOO bel. pr.. to nIlki. oee· l' .. I . b ' ,t T . PI d ny •• iorów ti,llOO,OI'O- 5,400,::00 bel .).ku) n. ZO strony pry .. atn j pub IcznO~1 OIem ec· zUJIlcego o eCDle y tOlllU akcyzy ban',ero relll pp. . fognu~ka I Icbta; o 7.ej 
prawdopodoUleń.t.i.. Fakt, te upowałol.), do kiej, upodobanio, któremu przypił&ć n le· (owej i pod tku pntentowego od wyrobÓ .. do 8-ej wieczorem pp. W. Dr"lJ'ka i Kil· 
wniOlko, to .pokula.l. o('"lm •• 'yOD pop reio :ly, że tak .. ielkio somy tych papier6w 'l I tabncznych. Podnie ionie op/dy :ta tytooiu lOi6 ka . 
... • lroDy rJllkó.. .ntlrJkoitekleh pode,.. r ... I, .. ieOlczcch. Nawot .. cza· gatunek l·szy z 60 Da 90, za li'lIi :r. 36 ua IV Wie/kiJ Sobol,: od godziDY 9 ei do 
18WOU, a pouiawlł n •• lt pn"tuloic, t.oleJli tO I k' d I kI ' III ' 2 li l k od I I . ' Iti, ci,~l. WIelki ... kup, romi,"o podw!h""n,cb ne l, IC y wm~ iwua SpO u a~ya sprzed . 60, za 'CI z 1 n 4, z Dl e lor O z Il·~j prz po Ul niem pp. Ahus I A. ,Li. 
ceu, tlaJto 1'01 .po.olt.,,, wlr s kor&y.tnlm mn.· wala papi~ry ro yjskio pod działanieIII 4·cb na 14, za tabRkf) z 36 na 60, ZI\ pa. piO ka; od 11 do 1 w południe pp. Bart· 
m.niom awoim o arl1kol-, v""to ros 1O,lliO bitr· w pomniaDych powytej stOlunków, pubJicz. pieroliÓw gatunek l· zy :t 150 II 180, ZII kie .. icz i A. 'eymaD; od l do 3 po po
,bo iw.wy rn.b to ... ru .10111"0""11" n. t.rgu lo· DO'Ć prywatna pozollala ilU wiero l i nie II·gi z 75 n 1:10 kop. od Iuola, za cygar łudniu pp. J. obole .. ska i A. Sudra; od 
toi 'lm, o Dotowan,. J rminow. pOdoiOlI, aiO po okazywlIl- !adnoj ochoty do poparcia znit. g tunek I·ny :r. .... 8 lIa re. lO, [ lI·gi 3 <lo 5 pp. Daoicle .. iC'll i Ros/eka', od 5 
\VI ku.ej CI 601 o 16 punktów. PUllitlwai. wn Ul; 

pu,wo.u & Amer!ki rrawio I •• iQ koń .. y, PrI.to kowców, przez pozbywllDie 8i~ zlIBCzni j. rB. S na .... 4, i podwojenie ceny patenlów do 7 pp. A. GajowieI i Olszewska; od 7-ej 
pode ... o.lt~puycl, 6 G mi !O"'"'1I Iinrpool.k! zych iloki posiadaDych papier6w ro yj. i opiat podatkowycb (ogółellI 3,967,000 n.) do g·ej wieczorem pp. A. MlIcbnlska i P/ll' 
U<ohow.6 10.11 wl,k .. e SD.c ... l tli. w,WOlU, skicb. To :r.jawi ko moina bylo zauważyć po .. i~kszq. dochody skarpu z 250 fabryk cbccka . 
• wlu.e.a, to pr .. datawi.6 l>td,i. wl\tt.r .nakomi· podczlu , wlkla(, europej' kich i niedawno tytonio istllieJ' lłcycb w pal;,twie calem z (_) Olwarcie kasy olzczpdnołcl przy łódz. tl· Nin ohtJd&io "O •• pow.. u.. cbwll .. OII,a!. I • 
g" n .. troJu l snilki, lecz w ulo6oi • d,. jeszcze, gdy głobokie przygn~bienio wyni. dotychczasowych 19 - 20 milioo6w DI\ kim oddziale baoko państwa Da$tqpi sta· 
;00066 000 pozOlta .. O prawdrpodobnie "'i~~~';~~o-. 1<1 z przyczyu politycznych obniżylo ailnie 39,091,800 rubli czyli o 1000;.. Takio po· nowczo z końcem kwietDia r. b. Wiado-

o .... ,.,., II & Y r e, 4 kw' tni.. ko"" Z{'UdCh papierÓw, także ro yjskich. wickuenio dochodów z tytoaiu wydalo sie mość ta będzie zape .. ne nader p,0żlldan ll 1611 bel. Bard.o .r<lrnar,Jo& Lo,li.i.ua Ó d ż' I k" b t I I I 
... 60.00, (J rlla dobro OTelyn.r)J. awet p urz~ owe ostno eOlA prze! po· OllJISyl Z y gwa townelll, oc lwa 0110 wiec dla niezauooinych sfer ~racajllcyc I. K4s~ 
lIoryjn. G1.c.o, 11& k... C6.1~, u.. siadllniem Pllplerów rosyj kich, roi zdolllly I zalccić stopniowo powi~kszallio podatku, aż otwart'l bedzie codzieDnie, w godzinAcb biu-
66 lO, u. lior.·wrr..·pat. G1J.IlO, n. li t. 60.50. wywrzeć uj mnego wpł,wU nn to upodoba. I do IIlllkshllUIII obj~tego powyżSZ'l IBryfll. rowycb oddzinłu bllOkowcg". 
dollr. ordyoeryju. 65.00, UNo.b dobra nie kapitalist6w nieulleckicb". l'owyiszo l Konwencya cukrowników dojdzie prawdo- (-) Og61ne zebranIe. W snli to warzy' 
rJj~~,~'i th",iny ,"""./" .. " •. ManehOItor, oś .. iadcz~nitL wielkiej życzliwości ni>lni c· podobnie do skutku, gdyż wieczorem 31 stwa kredytowego m. Łod.i odbyło siO we 
81 more.. IV tnodml1 oui'gl1''' podlliOlly liO'" klej dl" papierów ro yjskich w bcrli6,killl ' marca podpisy dosi~gły jUl cyfry 16,508,000 środo o godz. 7 i pól wieczorem XVI og61ue 
ny .. r6wno ~rzed., Jak i lkanin. 1'''0,1 •• podro. kuryarze gi~ldowylll wywołal tel gralII z I pudów fll'o<lukcyi co z 276,000 pud6w pro· zebmnie czlollkó.. ł6dzkiego towarzystwa 
bl. pro"oiccl wO eO"JmDiej o 'I. p., .. n,okLóro Petersburga nR t puj,\c j tre~ci: .0 10111 1

1 
dukeyi fabryk Kooniga cZyIIi 16,784,000 popierania band lu i przenlyslu w paf1stwio 

s&taold ()fi"n,~t.o ,.,,,et t . • 11· I~e j, pOdCł"I_~1 b' • I' ' "6 I • I 17 °l' 0.Jl; 'D I l k thalUy' noto .... e obeotll. o l'lt V. wy'eJ. N. zapo lO,ellla aamowo I w operowoolU na RUu w a~tern 'C 7-"' .I'·7.67nIl9"' IDIIO· rn·YJ . 101U. ~rzyby. 022 CZ OD 6w, a przo· 
potr .. bt kr'iow. Wlk .... )'w.oo dOClG lwaw. o~ro· pieralIII .rOSYJIKIOlIll ~a grlUlIC'l - wea ug ow pu w .hru uJ.o )uż ty!ko 21~,OOO. Pod WO~llIctwo O~)J'l/ wlce'prezes oddziału Jlnn 
ly I ... s (hiuo .. i iut, ... , ., old •• youj olro- Nowosll" - poruszono w kohlch fioanlo, : wp/yweru tej lIadzlol podnlosly 810 znacznie Juhusz KUOllzer w zastepstwie nieob8<'ne. 
d~lOn., .kntki .... a.luego .. a ••• ego kurao Irobr. ;ych ro yj kich myśl założenia lilii rOSYj' , ceny cukru w doiacb ostatnicb. go ~rez08a i wez .. ał.8ekretarza p. Broniko. 
n. 44'/" p ... uacI0· skiego banku państwa w Berlinie, gdyby Nowe bocznice. W tycb dniach rozpocz~- wsklOgo do odczytaOln sprawozdania z czyo. 

na to zgodził si~ rzqd niemi cki. W prze: I to zostały w dnlszym cllłgu roboty ok% ności kancelaryjnych zn czas od ostatniego 
ciwoym razie .nłożooo~y. fili~ 'ił pos~71 1 buclowy dwóch b~zoycb linij kolei iwaD' zg~omad~enia. Wśr?d licznej koresponden. 
prywatnego banku rosyj klogo, cnłkowlclQ I grodzko·d'lbrowsklej, lllc~Olcych to i odno· cyl oddzla/u z kOUlltetem towarzystwa 'ił 
od baDku państwa z~letnego ~ tworz.llcc,g,o g~ z koleja~1i austr~nck'l i jlruskll. Petersburgu, zwróciły naSZli u .. ago dwa 

Przemy t, llandel i Komunikllcye. 

W .... zawa. Z towarzllstwa gOl'ze/J,icugo. jego a~ellturo zupe~llle odpo~lednJl\. T.nl W \ Krzemieńcu .00e~l\wno .zol'glluizowano oficyalno. pod •. i~kownuia p,rzys1ńno lódzkie. 
Og61ne nadzwyczajno zebrtloie członkÓw to· myśl otO podohałn SIO ZUI!c/n!e ~ur!erowl' l towllrzys~wo belglJsklo zl~llIlerza wkrótce mu oddzlalowl przez komitet za ulotenie 
warzystwn oczy8Zczania I 8przedaiy spirytu. Zreszt'l nio. wierzy on w JOJ I st~le D1 0 t~· p~zyst'lPIĆ do eksjll~atac,1 n.n -,vydzieda. sprAwozdania roez:lego z dzialalDości w r. 
su odbędzie si~ w d. 20 kwietnia. Przed· ki bank "lOterwe~cYJn)''' wydllJe mo 81~ wlonyc~ gruntach 1I~loJsklCh I1g~ltu, telaza, 1885 i za wypracowanie referatu o stosun. 
luiotom obrad b~1l na topujllce kwestyo: instytucy" zup łme OIenznlad~loll(~, a wapoa I. wegla kall~lennego: Towt,'lozystwo kach bandlowycb Rosyi z pólwyspem bn/. 
l) Zatwierdzenie ins~rukcyi ?Ia zar~lldu to· wet uiorooiliwlł w rzeczywIstoścI . wsp,omDlllno. z~bowlll~u!o 81Q !ÓWUle2 'pol,. ka(!skilO i .Rumunill. Jako reprezentanta. 
warzystwa, jak rówOloi ~atwlerdzo~le czasu P?(1tr~ymanlll w~lut1 pOlncbl\by. czyć Kr.zellllemec z hllllł kolei poludmo .. o. maJIł~cgo pIlnowat biegu wszelkich spra .. 
tr .. aoia umowy zawartej poprzedOlo z ob • Ol. Wielkich knpltoł6w. Udawalo SIQ zachod.D1cb. I łÓdzklogo oddziału townrzyst"a przy ko. 
coym dyr~ktor~m baodlo .. ym. Przed· wdzie czasom sfer? m Kolej wmiesillcu mitecie, obrano pana Władyslawa LipiiI' 
stawieDie ktu budtetu na bIć os cna r. b. doohodu za - liczne ru. 

pa;!a Marya. Da lewem ramieDiu. sobOl. tch6nem Die by/ taden Depny. 
Dr MllcforlaDe szybko wzi"ł .i~ do Dpa· - lstotnio rana bardzo gł~boka i M6wille to poda/ im szklallk~ whiaky z był~y snm z 8e~klł. przeciwnik6w walczyć w 

trzenia raD. olało okropnie posiokaDo - rzekł po kropIli ulorliny. ra~lo potrzeby I Ole cofulllby aiO z peWDO' 
_ Chory mocno jest osłabiony -. rzekł li do Edwarda - ale nio można . - Uspokojq swo norw,! i 8pać bedlł do jCllł, al? tym raze.uI powodujllc siO prak. 

do Maryi - niezmiernie dużo krWI stm· dzieć czy umad. . .. Jutra - rzekł doktór po odejliciu kubiet tycznelll~ wz~l~d.aml, gdy .spostrzegł lun9 i 
cił ale Dia ma siQ czego obawiać, siluy z Poczom przyloiył uche> do pierSI I do Edwarda. d.owlc<ll!ał SIQ, z~ IIIb~zy01 powstali, wZlllł 
Di~go m~żczyzna wyzdrowieje, a zn .. dzi~. plantatora. Negrz)' tymcznscm przez ca/II noc mo- Sl~ z wIeIkIl gorhn'oliCIIl do zatarasowania. 
czać bodzie temu baodażowi. ~tórr połoi)'. - Ależ on tyje, oddycha jes7.cze! dliłi 8i~ glośao w swyrb chatacb podczas i obwarowywania { .. bryk i zabudowail 
!iście mo na reku, czy to paDI dZle/o miS' - Oddycbal wi9C uie umrze! - z rad g~y biali, uzbrojeni, klo'lc cbod~i1i i 8trEe~ dworskicb. 
ais Ha"thoro, czy też paDlly Nory? - ści'l lI.wołała Nora. gil domostwa w Oraoge Grovo. ealll tloc. sp~dzil na. żmudnej pracy, 
dodal zwracaj'le siO do zarumieDioDego . - 'rego p~wicdzieć nio. DlOg~, o?dycb RQZDZAŁ XIrIL wruz zo 8WOJ'l slużbq. S1y8%"c obecDie wy. 
dziewczecia• Joszcze, cbocl~ż bardzo Jest oslablooy rzut z ost ku~ynki, zagryzł wargi i odparł 

_ To ja zrobiłam - odparła Nora. przyczy~y. JaWI upływu. . Nast~pne~o doin Tomasz, Depny Esq'l z gl~bokiem przeświadczeoiem o swoich za. 
_ Dzielna z paui nie .. iast .. - zawolal NadZieja obudz~na slol"nml doklo~ sos~adacz PIIlleDto Vaney n.a Trynidadzie, slugaoh. 

doktór. Uderzenio było bardzo siloe, ar· powszecbDIl wzbudzlln ra~ość ... Nora. USI oSla~ł slID?ego swego konoa Sambo Gal, - Niezaałaiony, ale szcze§liwy odbieta 
terya zostałlł przeciota, stqd ~agły uplyw dla n.a fotelu, placzllc I śmlOJllc 81~ 8pUŚClł z aucu~ha psa czyst~j kr~i z. wy· zwyklo podzi~kowanie na tym świecie. 
krwi na 8Zcz~ścio dość wczeliUle wstrzyma· przemlao. spy Koba, ulubIODego Slola I pUŚCił SIO w - Nie rozumiem słó .. twoicb. 
D • 'Ale nie obawiaj siO pani o mr N~e. - Niech 8ię pao! spnć poloży - z ~ dr.og\) do Or~nge Grove, aby z .troskliw?, - Wi~c posłochaj. Cal, noc spedzi/em 
II, wyleczymy go, w)'leczymy z pew~ośClIł, co wsk/} troskJlw.oŚCllł rze~ł do.kt6r - J śCIIl k'.lzyna I. nnr~eczouego d~wI~dzl.eć SIO w PimeDto Valley, bo widzqc łUD~ nad 
a gdy wyzdrowieje, dowie ~iO, że .tycle swe my. t~ damy sobie rad~, a t l~aDl 7.meczoD ~ staDle b~zplec~ellstwa ~ory I Jej oJ Cli. OraDge Grove, domyśliłem sj~ powstania 
zawdziecza pewnej młodej damie, kt6ra p081D1IlCZODIl, trzeba zobyś SIO do ł6źka p Nora w)~odzlła właśOlO z domu, blada murzyDÓW, a chc'lC, aby ojciec twÓj tracllc 
dość wcześnio obaDdatowala mu rano. loży/a. zo zmeczeUla,. z .okropoym bólem giD wy, jedun majlltek nio tóslał żebrakiem wzil!. 

Noel tyn\czasem oddycbał rÓwniej i pod· - Nie p6jd~ ' 8pać - stanowczo odrz zatrzymała Sl~ Jedonk, aby powitać ku· ' lem sili do oblVarowania Pimento Valley-
ni6s1 nawet powieki; Nora teraz dopie.r0 ~ło. . ł:T0ra - d~pÓki si~ nie pr~ekooa zyna.. r i nie latwoby im przyszło :r.dobyć je tera~ 
poddaj'lca sie uczuc~u, wybie.gla do 81\Sle· ze oJciec powr6cl.ł do przytomnoścI. - A! ~zl.e6 dobry, . TomaszuI :- rzek.ła ; al~ p~ncow~lem no? cał'l jak prost'! robo. 
dDiego pokoju, gdZie nad lezllcym trupom - Długo musla/.abyli na. to . czekać.p ch~odn~ ,przycl~odzlsz nareszcie dOWI~- , t~lk. I takle podzl~kowanie odbieram od 
starego plaDtatora kobiety wywodZiły la· DO ~oro, ~rze~ kilka dnI Ole b~dzlel dZleć .sle co pora~lal~y? to .bn:dzo. ladll1e , cloble, panno Noro, za obrono majlltku 
menty i śpiewały hymoy. . . . m~gll pOWIedZieć. Idź. do łóźka, m z twej s~r?ny. 1II6wI~00 1111, ze D~e ~ył!1i twego ojca. . 

_ Ojcze, mÓj ojczel 001 cle zabIli! - dz!ecko, paD. Hawtboro ~ ~a, czuwać tu ~cz?laj, gdl z. konca wyspy zbiegli SII~, Nora rozśmlala si~ szozorze, serdecznie, 
z łoś01m płac~em, .c~lu}llo ust!A zma.rle!!o I dZlemr nad oJcem, s~okoJDle spać może znaJomI, uzbroJem,. aby n~s ratow~ć, 001 to b,lo ~k ko~iczoe! W cbwili, gdy illl 
wo'a1a Nora - zabili Clę, m6J drogi, J8" bunt JUż uśmierzony, Idź spać. ~Ie to bllld.z? .ładnle z.twej ~trony, zepr~y: grOZiło .nlobezpleoze/iytwo utraty życia, gdy 
dyny! ~arY!1 namówiła w koncu Noro do Je~haleli dZISiaJ, gdy niebezpieczeństwo JUZ oto.czelll zostali grolOad'l pijapycb bunto-

_ Zabili go, zabili - krzyczał, mu· daDla Sl~ Da spo.czynek. JUIn~ło?.. wOlków, gdy ojciec poraniooy lebl na 
r:r.ynki _ alo B6g Daglq śmierci Ił skarał - ~e zostaniesz ze mDli? - zapyŁ T?m~sz,. JakkolWiek g/upIec i ~bur, za· ziem~,. rur Noel takżo prawie bez życia, a 
za to Deldaga. ostatOla. rOlUleml SIQ n~ocno, slysz'lc taklO szyder. po 018) deptali murzyD\ - Tomasz w tej 

_ ROZ8tqpcie sill - silnym głosem za· - Jak długo tJ:lko zechceB~.. . 8twO; ust kob!ety... chwili obwarowy"ał swe fabrykil Nie! to 
wołał dr M&cCorlane - mÓwicie, że pao - Jeazcze chwilI) pocze~aJclo paDl~ - Teraz, kiedy D1ebeZpleczemtwo mi· by/o zbyt śmieszne. ZapomiDaj'lc o cbo-
umarł po,wÓlcie mi 20baczyć lO jaki epo· zawolał doktór - po lakich wraźeDI n~lo!... rym ojcu i o calem zaj6ciD Nora śmial~ 
.6b z~bili go, najlepiej napić sie szklaneczk\) whisky Nie! pomimo Jlrz~r6żoycb wad, tcb6rzo- sill jak dziecko. ' (D. c. n.). 
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UrtJ dowodZ/l- lClene pl'2yjęte oho i'łz, "~', pr8l\'dopodobnio za kilka mie i~y - Ciekawe zajście. Pomocnik iuspektora zalio,kin.akcyaiQblig.ll,203,:u6(prcyb. R,OJ() , r" 
. . Do al . b' b . . t k I Ob' d k ~ b kk" k' . d . ohonak hiat~oy mlUisloryum 6~anJlńw 7:1;0' 9,785 wJ Ol. % Menla Iu.r& etatratY· ZJO JU u ouclon". ecOlo o ooywa· Ul rycznego o r~gu 'IJ OWS leio w Je nOJ li (o.było r.,602,290), in no r""h .. nld b\.r.~oa 7-I,l26,33O 
cza~ spodzie w ill prezydyum pl'2ystll' ill wcwn tn roboty U1al r kie, IV p6ł. fabryk Eli18w tgradzio (gub. óhers06· (prryb. 2,c.~8,H2'J; _Ławy oproOOl\ł.o\Rll8 t6,916,I!I~ 
pl6 Jefte2: w roku biei'leym. cześnie oa , . oach i 11 suficie. Ol rz w ska) spisał protokól o naruszeniu prawa o (puyu. $O.8{5': 

Będllcll na drugim uumerze pol'2'łdku już wykończono, ambony pracy tlltlloletuieh, udal sili do 6 kwl.lnia. Wekale na Londyn :11'/ .. 
dziennego reorg nizacye lebrań oraz u~ oiem, okll koloro e jut powot - u lu t 'I" n. mmm.m 107, ... P,r,* 
_lie ni • dowano w ten sposób, WiBIIO, na. miejscu zuajduje .iO naw~t dzin odrzekł, iisprnwy n 224, 'I. imperralr 9.27, ro'yj. prenllowa pożyoza 

że od dOI wczoraJ' szego z iul.,te zost-ały cz .. sć ławek. Mote wice ua pocz tko lipca oie ZDa o~obiścle pomocni Po. I"'j,,!"'is,i 246, lak., 11 e",. 230'1 .. roaYI"kĄ p .... 
" • *10.. a. ,,., II II"t,oaa ""lhotlnia 

szelkio miejscowe, a m j ce siO O ł.'lpi o, r ie i. nie dowodu wydaoego mini terynm 99'[" J[( pot. U9'/.; 6°1. reuta dot. 
nasu a ma'lI iO Pl'2Y ",miunie (-) Kuchnia lania dla robotnik6w b d,ie nic nio i s~dzia ż"doł 40niecznie 19~16'/. listy " .. t. ,iomlk. 161'/.. ak.yo ro.yj.k. 
zdań prJw !nyeh zebraniach w tycb dni b ot nr przeł ko it t z.j. do pr w dzenia wie. 1). 1;. 28n'lj; koloi kurako.k'iow.klej S68, 
cz)·te i lora \ nadziei, że takio ~o. mOJ'Acy siA ud wauieDl pom y robot ' kolll ~\wy. ' sAdzi a poLeroburaki b... <ly.k.nlowy HI!" ,""".awsk, .. • • b.nk dy.kouł.owy -, r .. yjski b"k uli hu_alt, 
g ~I\uki, przy cs)' lIiu pi m treści fl\e O- pozba iOlym pr cr. o taw~ lluy s woje 11\, jego .agr.SU, pol.r.bunoki bank miVd,YQorodo r 476, 
wCl,J. do miejscowego wytwórstwa zaato o· (-) Kupiec pewien z Ce ar twa nabył w b 'ły nioJlrawno; pomocuik inspektora do ely,koolo prlwat .. 4'/. 'lo. 
waooj obfity materyal do różoyoh trcn doi ch od niósł o lem zajściu }6wMIJIU in pllkto· 6 kw'etnla. UiI.~T bank. ro"Jaklego 
wnio "6w

J 
w 10Die prezydyum b dl\ r6inych ŁOII'8r6w Z rs., J.lr7yczelll 1'0 i w Petorsburgu. z,,'awI1O 67.00, 4'/. li,t, /ikO{l ,I • . 

t . ki d t t 1 '1 t6 k t bl I d Z I k' J po7.10zka wlIohot lllll\ fi etrt 65.40, opracow no - pos anowlOuo s ~o p nCI go w q. ego o eg nr - S u um o I ews Im. 110 z czo~o· . oni'I' 4'/. p.ir"'~' • ISIIO r.8O.OO, fi'/. 
pow~k Iyć O pieciu czlonk6w stauowillcych był pr~el h diany, kl6rly dosl. nie bi - pisJJl rn YJ ki h, a minno\ icio • owremien· ' .. low"e ro.y!,kio 89.76, knpon, MI". 820.60, 
komite p mocniczy. Do tego komitetu gali za oim bez pnerwy, 00 też był lo lIyil\ IZlViestin,· 1I0UI~ cilo sywpnty~oe stu· 5% poiyo.k • • 'e""owo. IMti t roku lils,Oi!. IAkĄt, 
I \.ali brani pp, Eroe t Leonbard, M. bialy kruk na dli iejBlo ~za . dyum Boh aoie Zalew kim, oparte na pm· 18GU r. 129.00; .kore honku hou\l10'l"g071.60. tir' 

lbe eiJJ, M. Tauber, Ludwik Kindler i (-) Z '\Idu. WczoraJ' rozpatryw nn by- cnch iIIielow ieg", Duohiń iei i t. p. .konto.,ogo 6S 40, dr. to I. w'r ... wi.t!., :t78.7~, ak· 
" 'ł' OJ oyelcre()rlu." &a.t.rllLoIc18 «9.60J na.jno."q pcń,."kit. 

, lady taw W izbek. la "sqdEi pokoju III re iru spra 1\ o- - Pan AJdukiewicl, p04 I~ 'Ilcy"! ,ł6· '''''fj,kĄ 9'.60. 6'/. renlo ru., j_ •• 107.&0, .l,"kouto 
T przez p. Rogoj kiego broszur\) miedzy H. FricdHiuderem, wlaścicielelll woie odtwarzsniu JlIBuewr6w wojskowtch, 6 °l •. prrw,'''' 2 '/ • . 

I) • uwe żródl .. dochod6w rollli. składu gorselów (firm" la l'ari i oue) a je· obęju\~je ob ia wiel~ pt cowni~ poz08~a. LOjId,n G twlllola. 1'0tl'Q.lka ro ,ioka a 187& 
n ... em~ lo .. ' i liaodjq y b go panD, sklepOWI) J. MorajOOjo nlele- I .. "" Mnkarcle, n b-d""" wlasoościlJo dwo. I. '»3'1., I!.onoole 10111/,. ,..-,'1 " ,- • 'O-, W ..... aw., G kll,.tnla, l'arg n,q,j.~. \'I'1lk, okln-

,ecy' OWI\ n d~ć pod Sila pMÓW: dr zatrzym/luio penSJi 20 rd. onleł.llcoj I'U nil trYllckicgo. ~. I ~r.i ,o,lord. >-_-, p.u-.. i d()l ... a __ 
. Za 10wjc211 i dr '1' d,u 11.1 Ko- sklepowej. J. M. a obowi:lzki - Stalyslyka ludności Niemięc. Podczns -, ".. ---o ",horowa • --SPYl 7.1~1 
Irl6ny o laskawe przyjecie na w~j u b'riedliiudera przez cltery latu, spisu lud ności IV dniu l grlldoi~ ".,l.oro\'le 86-( li. *ollni. ~--'t .. adli • 

. hlo bo"ll1lku, lUaJ', b,ć pae% lU lo po ~ rs. nliesi~ozn ie. 1'0' liczono w Niemczech 2~ 933,664 wb _ .l.! _; i""",l •• ·l I ~ .. rr.~~ .400 -4~O. owi •• 270 
-~".łk~-r.- -f rlt8.pill leUu ---,~inHJW,~-

pr~zydlnllt uproszeni. wierzano jej Dl\wet klucr.e 0\1 kladu l co 23,92~,04Q "(lble tu Ul 46,85li, - \ '"*'li.11 róT>"',m. ---o gro.h potny ___ _ 
prz łany przez komitot towar~y&tlła NI· nOJleps-zym jest dowodeml że byla r~elcloll. \V roku 1880 bylo IV Nicmczoch Jł2,185,43~ onkr. ---~. Iluola ----, ~,e 'Piaki _.-: 

ferat p. J~7Rfa Poznońskiego, o slosunkach Doia l marca f. b. ]'rledliiltlle r ()d brnt IU~Cl.T7.n, 23,048,628 kob., ntEem 45,234,061 - .- sa ttorzeo; ' ł .... jogl.na -~-, JQ." 
h IIdlo .. ych Ro.yi z RumUlIlII. zCostał on· kluczo, przYJ'III innll pauo~, n posl\dzaJ'flc oqób. Z lCIII wciR u 1 t pi ci u, od pi u m'OUo, -----. ~ryo,.na 1""" -----

.. - - - P u....,..ł""" .łoy I tl~" 
yl ny i odd oy do i opinii J. . o kradzi i, zatrzyoo ł naletnl\ j j w rokll l lutlll o~ć iQlll icc powiększy ta 1,100. l_U.pi. 18, pw.a l60, grochu Wlne~" 

prezy um. Pan zwraca. uwagQ poo)'~ mi esieczu/\ i ubranie skJe)lDwc. siO o 74 ,231 mtżczyz..n i 73,412. kJI.biet, - korOI 
wy olou" z ró!nyeh przyczylI nad pro· Sprawtl rozpntrywan byla IV drugim tel'· raz m o 1,6 I, :I os6b li ludJIo6ć JaO' Oko .. ; .. koy"~pO 

dułleyo. t6ra loiew la..do nukani umioj· minie. Fńedl"ndcr sknzauy 7.oslnl na za aka o ~59" 0' żeń~ka o 3.'&70;. Ił. og6ł lu. ~lQlluńl tło ";a.~ .... 10jI-1I07'J •. Hurt. 
Beo .. yeh rynków zbytu. Jednym zaś Z, oflj. placenie należnych ;J. M. 20 rs. i na z I'ot dno~ei o 3.19°' •. Jest lo przyuyLck zoacaniQ 862'-80", .a •• rn. 261-
ktrzysttJiej"ych u tlŻa relercn Rum-Qni~, ko ztów &fIdowy h w kwocio 15 rs. mniejBty 11i~ \V poprzednim )Ii~cioleciu od 1I:1~;~~~~'!i'i:)\'&<"'''' 
z ICt6f/l dotycbczasowe stosunki handlowe (-) Smolnemu wypadkowi ulegla wo wto· roku 1871J - do IS80, kiedy lurlność ie- .Łój .." mlajlM um. 
państwa rosyjskie,!o dawały bardzo uieko· r k jedna s robolcic w fal/ryce A. Debra· ... ieo powigknyłn si~ o 6.87°'.. RóżuicQ .'" m. 1Ś.~6. 1;y,-? "'. tIl. ?10. 
rzystoy bilaus haudlowy. Pomimo ""iedz. IIIekiego. KrzlJotnla sig (jna lIi eosLl'Oioie IpolVodowalo liczno wycllOd zotwo które : '" • . Q. Konop,e ".'.46.00. 8,em,. lu,an. 

. t' bl't h t I . ,. k' . . I l ' wm. 1".76, doSlc .. twa, a temSllnlem luozno CI I szyc o· pny . grell~p. owe" s"at lelll c"\<'81> ~czeg61l\loJ. w auo I 1.881 (O 188{ pl'ZY- .erUn, i kwlolhla. P ... nioa 166-173, "' 
lunk6w przywóz naszych wyrobów do Ru· prnsa zmlatd~ylll JCJ r~ko. Przywolany raI· brnlp' 'ił Nlomczech lIIobywalo dotyohcz~1 .101\'1. m'li 1G71~ ". wrt pat.16S. :!;vlo 118-123 
munH wy/ osi zoledwie 3% - gdy tym· cler lI"zielil niealoześ!iwcj pierwszej ponlo- "y,oinr!. na ~i". moj 21/ •• na wrs. pd. 12G'/.. ' 
czasem austryackich towar6w przychodzi cy poczcm oddauo h tło szpitalu' grozi lO~dln, 6 Iqo~nla. Cllkl~r JaTa ~. proc. IS'/.I 
ta 45 ,/ . I k' b 190'" I'e . .' t t kO 1 I mOcDo, ookt,r hnrakowyll'J" IpokoJn11ł-

m / 0' angle s IC - o IDIom • JeJ u ra a rg I. . . R O Z M A I T O S C I liverpoof 6 ul.tnla. ~pr,w",d."f" poc.,tko .... 
ckich - 17%. R6wniet i wywóz rumuiJ· {-l Kontrola nad dorozkarzaml. W ~ych • I1Ul'S'.'" <qlo, ohrol 8,000 hel; .tale. Olieno1 
skich produkt6w do Rosyi wyoosi 6% - dOlach przy ulicy Konstantyuowskiej, przy· dowq, .U,;>OO h_I. . 
(t. j. wiecej o 2% jak przyw6z t~1O dot~d !/orenta,al .. polioya kilku dOl'ożkru:'4,)' I>t6. X Trz@sie~i~ ziemi. Zgodnie ~ przopo· d>iorpool6 kwl.I~Ja: lI~r'wo", o,e 1W(i.e> • OlteM 

. k' f L) d A t . aś 11/ . d . Ii h'k I h ""I.' b wieclnirulli Falba, w dniu 22·"iol marClI o a.ou() Iobl, > "'~" 110 .~kQI..,yO , wr"'ó, 1 OO<II,.t rosYJ IC.. - o liS ryl -!: o, - ny sle zle lIa wy I U ac . s~]"U... ru· "Moooo MiQclli.g a"'.rJkoil~ka n. kw. ~'l., "~ 
do Anglii 3~,1t·,o, - do 1ficwicc 8,70/ •. dDOII\ lub (lOszo~pnneU\ odZIeOlu. Od l go godzinie S·ej mno dnlo si~ uczuć w TrnłV' lr.1". maj 6'/., II. maj ot. 6"1 ... na o>. lp. 6"~ 
PrzedruioleIn wywozu rosyjskiego do Ru· kwi~tuia obowll}zujll I)OWO przepisy, 'o/ydal\e niku \V Bośnii 811\1)6, 5 sekuna trw8j~ce, o n'l II" .i.r. 6"/." na.J.ier. wra. 6'/ .. ua w,!:: 
lOunii Sil przeważnie plody rolnicze, a nn· fZlitl guuernialny dla doroil1nrzy w 3·ej minut 2·ie lrwajqee 8 ftckQnd, a o a·ej ftRł. ~"IW na \'Ir.. 6,., lIa pat. Ii,t. 6"/ .. , no 
sza tkanioy, cukier, wyroby gumowe i t. p., i CZ~ijtochowie . minu t 10 trwajllee (; sekund trzQsienie zio· I8t. g" 6 / .. p. 
które śmiało 100~'' wRp6łzawodniczyć oa (_~ Dwóch rzezimieszków zakradło sip mi. Gluchy, oiezbyt aill,ly łoskot ~odziem. .anch.~t." 6 kwl_łnla. Wator .12 Taylor 6'1" 

., I. ' < ! to I • Ik tr ...... · • t.ś' Walęr lIP 1'&ylor 8'/., Wator 20 Lo,gh 7'", Water owym rynku z po obnemi w,rouami z in· oncg oJ w noćy przez okuo do kan cclaryl nr Wf\rzyszy "y o ~""I . III U w I'. 0.0· ilo Cl.ylon 9'/
1 

Moo/< 32 Brooko 8'1., Mut. 40 Ma. 
IIrcb Itron, wcalo nio Sił wywożone. Zwa. przytułku dla starc5w i kalek. WyłanIali nlU; ws'n'lŚDlcn~1\ szły w. ~lCrut\ku od. p6ł. r~. 81/., M.a,040 Wilkinson g'/ •• Warpoops 32 
zywszy i~c, ~e wl'tw6rczOt\ć Rumunii jest oki oonic~ i wyj~li k.iJkl\ S&yu. Inspektor nocy. na po!udole" Tego" Rall,ego .tłOl~ o W;; 8, ,W.rpoo~. ~~ ROl'iMa 8'1" ?"uot~ 40 
bardzo lI,ala, oraz _ ie wobec bardzo ochronki przebudzony halasem sploszył rze. gO<lzlolo V. 10 wloczorem w St· Vel' IOlf~ło \ .. t.ou 9/.! Doub. 6() "wykły g. f2 I .. ~2' 116 
ni8kiego kursu lIaszej wa1uty, 100i;liwość ziwi06Zków. ' lI1i ~jsca f!:wllltowne tl'Z~ienJe \V [Iołllczelliu y~ I~X~U 6r·~t~&n,n1B· 8t/~8172, moono. 
otrzymywanl'a zapla'y w zlocl'o byłaby na. () One d j' k l d In 7. 61l1jlJo uetabncy'l S~)'by Itab,ztczały lu- t I'''' or, W n.. a .... fn. ICJ'I .. " ~. Or. • ., -, g a wle:zorem D o o go z y i . I kl ' 'b' I' l' ' ""~tO IOll~· 
del' POŹlldilull, - wzywa p. Poznański do 10.ej, pan Lipke, zamieazkaly przy ulicy ( ~Ie \V~ ~ I powy ,ega I OĄ ~ Itą, a wszyat· ~====~ 
zwrócenia si~ tOwarzystwa do r~"du o Alek8androw&kiej, w dOli/U Rychtem, po. I,~e zlVl ~rz~ta dOInowo objaWIały szczególuy '.l'.I!lLtlf,UCl..". 
wieksze '; faktyczlliejs?e popieranie wywozu wraenł do mieszkania z dn7Ab paczkIl srra. 1II0PO~Ól. 1'0~Zfltko,!0 przypusz~no, .że 
naszycb towar6w, ,Ua któl'ych - jeśli' bez. wuok6w. Prawie przed sal1\ym domem nn. wyleCiała, w llIewieJklom odddl~ntu pOlozą· 
pośredt\io za g oicę b~dfł transportowane - pllO L. trzech łobuzów,' ~ których nll. fobryłlfl J>r.ocłl~. W Badollle I?od Wre 
taryf, rwaowe powinny być znacznie wyrwał -rou t~ paczkę, u dwaj jnoi dllle~l r6wn~x ~leCZorell1 dało Sl~ uczu,ć 

Z cloua 
Gle/da Warazlwlka. 

:1."1 .... 0. kol .... on gi.łdy. 
obniżone. chcieli go przytrzymać, nby dać czas swo. trzeslu~le zlorni; zadrgaty okna r drZWI, 

Przedstawiono obBteroe .prawozdanio I wlpóloikowi bezkarnie ujll6 7. lupem. szk6d zlldnych wez'dlnkó ulól/ylo. 
z ...... ,. 1or'lkol"OIlno •• 

• oa .lł6rhll n, 100 uar. . . • . 

oddzialu w roku ł886·m po· Z. obralliał się laskq, lIapastnicy je· -
stal\Jlwionlj, wydt:ukować w jQzyku polskimI doak dopiero \Iltedy u8tllplli, gdy oa po· T E l E G R A M Y 

fi n Lorlc1,n.. l L, . . . 
U V.ryL " JłH) rr. . . . .. 

. n WituJsó u 100 d . • • . 

~.-
11.36 
.ó.1O 
8180 

~d.IO 
II S6 
1..1.20 
~9.6i} 

rOlriJlkim I niedliealtim. Gdy więll to na· moc panu L. oadbi$gli IUni przechodnie. -
stąpi - pom~wip!Y o jegO treśc~. W paczce znajdowalo si~ 30 pudełek pa· 

Za ,.,1", p.tI.hci .... ., 
Li,ly J.lk .. ,,!. I(r. 1'01.. . . 

Na nliejs.ce u ~ujll~go wjcepreze1a p. pierosów i pi~ć funtÓw tytoniu. 
Kosautba - obrano p. Gostawa Geyern, 
a się cz/oukljw pp. Hem,a· 
na cha Kreussler, Gustawa Jo· 
ba, ~ipi6skiego i Gustawo. 
Lore ca ".- PN'yjoto 
jako człooków Qwarzystwa. 

(-) Rada 1l1l'!CldarczlI lowarzy.s(wa dobl'O' 
czynMści podaje do wiadomości obywateli 
nastQplljqcy wykaz WSp&ł'l:, \l,daie~a yob 
dnyDl i w,kaz ruchu 1'ensyonarz,.. 
tu/ku dla starc6w i kolek: 

Iu~.oNrK 

KRA J O W A I Z A G R A N • C Z N A. 

...,. l-egal. Zmllrły przed nie· 
da,!nym omeryt Paweł Kużawski, 
zaplsal rs. jako fuodusz wieczysty 
dla iostytutu gluchonium)'ch 

• 

i ociemlllałycb. Kwota ppwyźszll złożollq 
została w depozycie bnnku pa(lstwo. 

Obecuie pobiera ogółem 349 osób ty· 
g.od.uowe wsparcia pienivżnef a miaoowi-

- Departament celny, ja~ donosi" Warsz. 
,iew.· zajllluJe si~ obecnie kwestyl} przy· 

wrócenia dawhlej obowiqzujl}cego przepisu, 
katoli~6" lewaogeliMII' razelO na fOOC)! kt6ręgo w8zystkie sprawy dotycllJo' 

cle' , 
ca kontrabaody, a oie przewyższajqco 300 

w oyrknle ); ~O , ~J. r ia~ r;', był, decydowane przez miejscowe ko· 
w U)'rko e II 64 llll 02 mory cel ue. 
w cpkule m 46 43 89 - Na czasie. .Korespondeot Płocki" 
w IV i.l> 32 71 dooosi II Jll1giol1loom zdarzęniu: Pewieo 

Ogólem 3~9 wlaściciel folwarku, położonego \V guberni 
• • płock.!!(j, uie m6gł uiścić raty pożyczki to· 

W IIdzblb tej znajduje s g tlo b 6b nie· warzystwa kredytowego ziemBki~go, "sku. 
lutejszyQ)l; Sil boi tutaj znmie:nkali prze· tek czego towarzystwo wystawiło wzmiau
waźnie od lat 30 ao 50 i tutaj pracowali. kowany lUaj'ltek na sprzedaż . Dzi woy zbieg 
Biedni, którzy . . od lat 10 okoliczności za[.obiegł zlemu. W łllściciel, 
SIJo zamieszkali w nie otrzymuj" przy rozbi6rce starej altany, ,znnlazł sporll 
wsparcia, pr6cz tego wsparcia udzielajll si~ I ci~ikfł Bkrzynk~. W pudlo spoczywaly 
tylko po dokladnem sprawdzeniu. Nieza· worki, napełnione srebrne mi pięciozJot6w
leżl1ie od wsparć tygodoiowych, dl\wane by· kami z roku 1837, w ilości 1,200 sztuk. 
waj, cz~sto wsparcia jadooralOwe. Pieoifldze takio 81} dziś wielkI} rzadkościl}, 

'vV przlLulku dlo. starc6w i kalek znaj· numizmatycznI} prawie, Amatorowie placlł 
duje ~i, ~b<ICiiie 37 osób, o. mIanowicie: la nie po rublu - do rB. l kop. 16. Ów 
tute~"zycb' 17 (1 katolik6w. i 10. ewangeli. skarb )est. słusznI) wllls.D?ści'ł znalazcy, ja· 
k6w obcych 20 (16 katolili.6\11 l 4 ewaD-- ko dzIedZIcznego właŚCICIela gruntów i bu· 
geli 6w) • . WIZJSCY p,6Dąyonarze 8'ł miesz. 4\lwli. 
ka6tl11mi Łodzi prze~zlo od p6ł wioku l tu- - Przyśpieszenie pogrzebów. N a skutek 
taj stale pracowali. przedstawienia władz lekarskich, rada pań. 

(-) Gmina atar.ozakonnych,. zWl'.czflje,;" do· s~wa 'poz~oliła przyśpieszać pogrzeby w czn· 
rocznym, wyplaClła z okazYI ~Wll\t WIelka· 810 wlClklcb upal6w I odb}wać je po upły. 
nocnych, po tr~ >tub e bżd6łQu . z WIIp61- wie jednej dOlly od chwili Igonu. W ka· 
wyznawców -'ulącycb w wojsku, idy", l'IIzie pozwoleoie milsi być uzyskiwn-

(-) Nowa ~1. 04 łekaru, 

.'"o;-·'lJ Al ... , 1.,(1 • 

Petersburg, 6 k"ietnia. (Ag. p.). Gaza. II ... Pol. W.phodni. . . . 
ty poilnjlJo jeszcze niektóre szczeg6ły o opla. I.i.ty Zu. Zidrn .• 6!) r. Ser I. . 

. , 11 11 tler. U tlo (V . 

91.60 
1M. w 
I01.9~ 
101.40 
100.-
99.16 
99.26 
~~.26 
9~. 60 
0'-60 
9HO 

cie od pa~port6w zagraniczoycb. ~a piorw. U,11 z .. t. M. War.s.Her I 
sze trzy miesi'lce Pll by tu zagranicll pobia- n" , ~ II 

n u " ':'1 lU 
reć sig b~dzie 10, za drugie trzy po 15, Zll "" " 1/ IV 
trzecie po 20, za pozostałe po 25, a za LulJ Z .. t, M. ""d.1 !lOr. uj 

Ił li ,. ,. 

uastępne pO 30 rs. "złocie; W teu spos6b "" " "III 
w ciągu roku pierwszego płacić b~dzie tne· Gleld. Berllń.ka. 
b;\ 210, a za drugi i nast~PQe po 960 rs. B.uboIY 'ro'rl,kie .. ,as. . 

~ V n"It. d()łl~ 
"zlocie. PI'6cz tęgo na kol'Zyść kapItolu WoIe,lo.o Waruawe kro • 
iowalid6w pobierać si~ h~dzie od I,azda; " ieteno.r, krl 

• " • I

" 

dł.. 
4iorl}cej pasport osoby, pQ. 4 rs. 50 kOt>. " l.ondyD kro . 
kredytowych przy terminio do 6·u miOligcy , " Wi~eil~ . • : 
i po 10 rubli pl'Zy terminie do jedoego rO'l D,. ... ODlO p"rw.tn8 
Ilu. Wreszcie za. kaidy pasport placić się . . 
b~dzię po 3 ruble za blankiet Za przetrzy. G"ld. Londyń.k •• 

• Wabltt o. Po~nhur,. . 
mnnie pasportu kara wynosić b~dzio 25% DYlkonto 8'10 
~ walucie metalicznej. 

• 

• 

• 

• 
, 

· 179.26 
• 179.:\0 
, 17UQ 
, 17~·76 
, 11\1.05 
· 20 S8 
· 2Q.29 'I, 
· 169.60 

2'/. 
, 

2IJ"/,. 

!l460 
100.-
101.60 
101.60 
100.-
99.75 
9'J.25 
99.25 
11616 
96,16 
90~ 

17876 
17876 
178 ~6 
178.25 
177.90 
20.S7'f: 
20.50,,' 

16070 ' 
ZOl, 

Petersburg, 6 kwietnia (Ag. p.). Gazety 
dowiadujlJo si~, że komitet wioistl'6w uchwa· 
Iił projekt zakaulraskiego oaftoci'lgu zna· 
cznl} większościlJo; tylko 4 glosy były Pl'ze· 
ciw projektowi. .Now. Wr." przeczy wia
doooości o otwarciu 'VI tym- {oku uniwersy. 
tetu tomskiego. Wydział lekarski otwarty 
zostanie na pewuo z pocll}tkiew 1888/9. 

STATYSTYKA LUDNOŚCI. 

• 

OS'l'ATNIE Y/IAD O.MOSGI HANDLOWE. , 
BerJin, 6 kwietnia. Na giełdZiG' panowa· 

la dziś zupełna cisza, wahapla kurs6w' _by· 
ły wog61e bardzo niezn:J,c~lle. Potyczki IO.

syjskie trzymaly Bill d08yć mOCUIl, ruble 
spadly nieco. eiełda zboiowa wlĄ,ła prze· 
bieg sJlokojoh notowania obnIżooo o 11. dl. 

1_ .lI&łiaAtlWl .owarto \ d.io a kwie~ui", 
W par'l!I katOlickiej 
W P"I~ .wanalollckloi -
Starou!.on.ych 4, a miano"fioie: Lip. Kaftat z 

&oLer, Bo/j\lł l.'ioCEewsk" Abram le.k Morgen"l.ern 
r. M-aik, G~Idk..raDe, JaDU Prina .. Lib, ~r.la.dkow· 
ak~, lIor.lik Woodel " Lib, Uy'WIt, Dl_.t. 

ZOla,1I \'I d.niu 6 kwielnia, 
KatulIcy. dzieoi do lal 16·t .. e'A.rlo 6, w lej 

licJbie chlopCÓłV 5, dr.ieW'ezQt I; dcxolłyob ~J w .~Jj 
liczbie metc.r.ym 1, kobiet I, a _iaoowio.ie: 
~""onoi .. k~ JauDik, lal 66, I!.aról I'antke, lat 1lO. 

€ .... gi.llcy, d.iect elo t.1 16-iu em .. lo I, w lej 
t!ozme ohlppców -, d,i.w.oąl I; dbr~.11Cb. S, VI lej 
h~I.H8 metcErlłl S, kOu1et -, ." nuanOWJO: 
Etu,l W,lhe!m Lange, I.t 49, J uliu .. 'rotman, l.t 
2J , Reinbolld Dem., lat S~. 

Sbraz"'lnn(, d,ieoi elo I.~ l6-tn omarlo-, .., lej 
Iii:tbi'o Cbtrpc6" -. elziew.ąt -; clolOllych -, w toj 
lie1bia DlC czyr.u -, kouitlt _, • mjaoo."ioio: -

powlburg li kwi.tal.. Wyl<u \>"'ko p'6.1", •• d 
6kwi~loi •. Ston.kaoo~ ISIl,828,11I8 (o.1>ylo 1,i1O,266) LISTA PRZYJEZDNYCłł 
wek,le r.dJakonł.owaua 21 .llól(79(1 (przyl1. 109,729)..... Uetel PoI.k.I. J>&iJto ... ki • C.~atouho .. " 
Iictki na papi.ry puWic.no 2,2lf8,8611 (ubylo II ,~26), Jloro .. ki • Piotrkowa. Rójow.k\ • w.r_",. 

- • • 

• 



------------------------------------------------------------------~Q-' 

~ 
~ 
UJ 

DZlENNIK r.OIlZKI. 

Włez. ~ 

• 
GŁÓWNY SKŁAD HERB A TY 

__ tUJ ;ŁÓDŹ i okoliclJ firmy: __ 

" 

Nr. 76 

~ " 
~ Pol es na nadchodzą . \Vi ta: wina odstałe: węgierskie, francuskie, reńskie, hiszpańskie, szampań-
~ skie, rumy, koniaki, araki, likiery krajow i zagruniczn , oraz towary kolonialne: rodzynki sułtańskie, 
~ eleme, migdały, cykatę, wanilię, oliwę pra, dziwą ie j ką, musztardy francu ki i ]{rajow I octy 
'3 francu kie, czekoladę, mączkę cukrową zwaną puder z cukru ory z w kiego rzniętego na ma zy-

nie tu na miej cu, oraz W zelkie inue to, ary w zal{l' kolonialny i d likat ów wchodzące. 312-6-5 

• 

+ OSOBA gruntownie posla
eynpyrallh Oe811y \I MapiH ZA..LVZTE 

()blBWUII'b na,.;1I.u14811l> 
illa,uoBcuro N, 11" DURoKypeu· zwijane z blachy stalowej ABRYKA ŻALUZYJ 

dajllca muzykQ. 
,10świadczona nt.uc~Jcielka 
udziela lekcYb na fortepinnie 
dzieciom i doroalJIll. B1ił.sza 
wiadomość pod lit. • X. " 
ksi~garni p. Szatke, ulica 
Piotrkow.ka. 367-4-1 

Baro 81lBO)tll. IIftlOAlll4arOCII B'b 011· poleca po umiarkowanych ceoach 
PRA8CIOII,. Y'bA", l{llllllwelfoll fy. L b ka 
GepoiR, 0/\ 1I0UO.llłeRie ORI4UBIIOA • · orb

y
•
W 

śl ki h 
IB!:~~~~~~ II COMy aaDOAY o,. maszyn I wyr o usa"s c 
1ft 780 pyG.]8 Kon., "IIOTOlly Harola Z 'blke 

ROlly suo1l0TRO o Ip811Clłill tóU, PrzejllZd 1839, t6dź. 
HIIDrO HltyrneCTB8 Uli HnlOlK" 362-8-1 

IABuill DOADUlKuuaro HlIYIf\COTł, - . 
_______ ------ "pBltRAJlelllaTl4arO .lOJl:tlIłHK811l> Kas· Do prz danm 

• 
le er 'a • 

ulica Dzielna (Kolejowa) Xl 1371 dom Busse'go 
poleca sie uo wykoDywanja ulubionych żaluzyj drewnianych (sdabko· 

na wewnlltrz i zewnlltn okien, do okrllgłyeh i os~roklltoycb 
ble z pi9knemi lambrokinami z blaohy cynkowej. 

Ceny jaknajtańsze ; Jednoroczna gwarancya. B olka H Bnllcaul> npocSTl> yOllAOIIIJTL d b St łk ' ona p pylllnoo AIOtH31l0B Yupaomio, O ra rza ow 
mloda, znllj~ca taktej~z,k Diem llI.qeOCU 111> rop. C1IpaA81l. Wszelki, reparAcye Dalot4ce do tego fllchu wykonywaj" slO jaknajlIku. 
Id, zaopatrr.ona w cblubn. ' wia OKpylKBHII na,ll,SupaTBU ~elłeIlK I •• w guberni Kaliskiej, powiecie tu· i najlaoiej. 361-6-1 
uectwo z lZeśeiole~niego pobJlU .n;lI.10rrpoIlBOO.ll.X'tOJlL n. OJbruonuJU. reckiru położone, rozleglo~tl lVłók 
zacnej rodziny pOll%ukllje miojsca 345-1-1 ~O, IV tell tO włók łąk, .. których 
Łaakawe oferty proszo zlotJć " znajuuj" siO podklady torru. Budyn. Droga ~el(J~łła tegoż pi8ma pod lit, Z. z. mkowe KAPELUSZE ki w dobrYIII stllDie, dom mi~lZkal. 
______ -::=-34_9_-_3_-...:.1_ ai do prania I prze oy obucroy, s ,kompletnylU lowen· FABRYCZNO ŁÓDZKA 

dfu nll'wiehzycb fa80 tanem ŻyWyUl I martwym. Gorzel· -
06'bIlBlJCaJc. z :;k06~enIJeDl jak o lila. par:".3

1 
kOIl~~~t~e .r~ą~ooa, zawiadlllllia, że pocz"wszy c.d dnia 1 (13) kwietnia r. b. wfllczoie go-

OnpyatUlrIIł HaAsBpaTe.u 30a ej8Eym w pneci"gu d e •• e. (lDY d t orru~Y' CO omo· dziny znj~cia '!O ckspedycyi towarowoj trwać b~dll od godzioy 8 rano 
ta KaJIBUlCRO - neTpoKoBCsarO Uprana .iO Slanownll n"" pras 1 o or,' eoa u do 6 po poludniu, z przerw" dwugodzino" od 12 do II. Wydawlloio 
I\H8Haro Yllpau~e"llI, lIa lezność o wcze, lIe oddawBulo ta 2,500 rsi, gOtówtlć pot:zeba towar6w z 0lagazyn6w i placów, również ~ylL:o w tych godzinach bO' 
13 B 114 er. C •. au. 1876 kowycb. rB,. ren a po~os a ~o e ~a dzie miało miejsce. Przyjmowanie towarII... wy.ylaoych za frachtem 
TOlI. X 'laoTlo II SlIk. rpa&. ~ B~":.d e, Da proc~nt I cza8 &.080wnlO zwycznjnym pozostn'je bez zmianJ' 360-3-2 
H S89 OT. OGnisTo YOTlBĄ .-JJ. v er umowy. Bhtno szczeąó ły na 
ra p03HCJ(HDaOTD AOHlJIlIMOe K ulica Zielona Nr. ~O~ł etacya pocztowa Ceków. 
ADlI.8110B 353-8-1 360-3-1 
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FABRYKA 

POŁĄCZONYCH PIRM • 

• • 

W WARSZAWIE . 

ła honor donieść, że otworzyła w LODZI IlfZy 
ulicy PIOTRKOWSKIEJ w domu W-go Scheiblera 
sUad wyrobów s"oicb, bogato zaopatrzony w naj

(asony i poleca się Szanownej Publiczności. 
177-10- 8 

.kladu ,Lud!"lka Hcolla Dad· ZgubI'OnO nachlmrtA 
I':~. "Ielk. "Ibór LV8'l'ER, " TO , " lo I bu ram, rólDych "iolk06oi. orot wydanll I magistratu lódzklego na 

m_rmurOwem, blatami. 822-0-' imie Paulin y Gul8kiej. 355-1 

Niniejszelll mam honor zawiadomit Sunowoll Publiczność, te 
tło skladu mego naduedł 

JJTJELKJ WI'BÓB 

WYROBÓW PLATEROWANYCH 
jako też i srebrnych 8i próby naj nowszych fasonów 

plenvszorzędnych :f'abryk warszawskich, kt6-
re jak dotycbczR8, tak i nl\dal sprzedajo po cenach fabrycznych. 
HandluJllcym ustopuje 8iO stosowny rabat. 

. Z uszaoowaoiem 

31 9-10-2 LUDWIK HENIG 

r. 
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