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81.elO
a od. tylkll na
gry.rajlłcego w tym razio t~SBIO" roł~, co tydzieti na
oitk" .. poprzedoicb-hobeokaca utU\lZoy.ch . 100T CZB8, w kt6rym
.
. '
Najproatszy i oajtańsz.y b~benek 8ztuczoy lIezkaroie pezo&ta~ oo:le w
o~8Zyoh zabl~gó". lełarakl~h, . zślep" o!eraz
10 .. ,.... rzuCa)lł. 110 .. obJ..,ola ~olmaltych
Jlrz:;n"dzic Oloiemy .. n88~puj,cy apotlÓb: po .. ioien .. ynosic .. i~ej oad 8 ze ściaoki rurki gutaperkow;ej wycioamy godzIo na dob~. Wogóle 'Chorzy do pomo.l,.arlataoó .., Dle UCZodllł C ostatolego k",.a.
kawałeczek, posiadRjąy -1/. C<!ntłlOetra dlu. cy ut. bobenkó .. ooiekl\c siO po .. iuoi tylko .. o zapracollao!lgo grosza. Dl. tych ble·
II.
gości. do któreg<> (lrzymocowujemy zwyczaj· .. ó"ozas, gdy zmuszeni aiO czuj, ohco ..a6 l dakó'! 8Zoz!lgóły, po .. yŻ8,%~_ przytoczone,chyu1 precik druciaoy i ~benek gotów. Co z towarzystwem. Pned odaoiem 8i~ na ba ole ok~ilł 810 ZUJl81010 zbytecz~ellll, co
ai, Iyczy VJjbom sztuc., b~beoka. to teo spoczynek, h~benek oaleły osoo'ć z uCha' j zaś do mOle,. ~,'" 810 czuł zo~elDle ~yna •
.. lupelności zale"y od każdego oddzieluego o!!Zy~ić go, wy8U8zyC i za8~pić lIowym, 00 gr.od~ooym, Jezalt w.kazó .. ~aml meOll od."
w postacI
wypadku.
..obeb zoaoej taoiości przyrzlłdu bardzo ła- !'II alo . ~h~ Irl!chO wpłyn,c oa z . .lczeDl~
lub wiOkazych przedziutawiefl, d .. kf6.
.BI;benki skladaj,ce aio z t .. ardych pły. two uskuteDzoi6 8i~ daje. Nareazoie. gdy ll zachwlaole WI 1" cudot.. órcze własnOŚCI
mó 8toBowania najfo"maitszych tek, cz~sto fIodCZIIS jedzenill lub rOZ\lIOW1, chory pG kt\toom wpro .. adzeniu 81tucznego l h~ben~ó .. "tuczoych, a ~emaameru. zabez .
• r.lCol~2..nów ·wlaści ..ych, poprawy sIorb u osi,. ,!ywoluj" szumy trzeszcz"lC8 w uszach, w tYf h b~henka doznaje silnycb 2:awrotó" głowy, I pl8Czy6 do ~ .. ne(lG Atopn!a lat"o~lernych
w ijlanie. Przrz 1.1\sl090 .. a. ! razaclI 8tosowulej zlUlllłpić je ZW1k1" kule luu gdy pozostaj"cy w ochu ~beoak pod· ~ p!"!ed wyayskl~JII. ) -czułem I zalotami zagrll.
l)fjbenka przywracalJly iAl oiej czk" waei n", kt6r, zwilżywazy- ~Ilrydflio trzymoje i swi~lrtł%a ropieoie .. achu
Dlcznycb przYJaciół.
b~benkowej jej uotlOlIt'n/l wi.I • . w 'flUleliuie lub clicerynie os~roiioie .pro· stosowaniil 8ltuczny:ch b~beokó.. st"nOlDCzo
Dr; LudfDik Prutlborłki.
do drgaoia a oaciskiem na
adl8.DlY do ucha. Jeżeli jedoocześnie ist · naleły zaniechać.
____ ,
Wptow:"dz!,my te. oBtat~ie niej~ jeelclo ~y(llyw r~poy .. uch~, kuleozk~
Kreśl~c te sło~a. oiejed~okrotDie Z!'da .. a. !
połoiema I ulat .. ,8IUy!m .. ae18011 nalez, oa~yclć I!ły',lll lU I zd.o~oeml lem .~b~e Jlyta?18, ~zy ,Dle ~ystawla~ .o.a
Pr1.emy' sI lIan/lt\! i I\omunillllc v l'.
rm'RlIl".,niA Cal sluchowyeb z średole.' do pewnego stopnia ropieOle ZmOlell\ZYc, zbyt cl~zkll probo clerphwoŚl!1 czytelnlkó .."
J
we .. nętrznego ucha, Myśl zaBtOSO' ! JVIJrOlo"dzenie sztuczneRQ bobe/lkn najlepiej racllle icb tak b~j nie .. i"domościami o
w oieklóuch asaeh szłtą!lPgo bil pozostawić samemu choremo, lekarz bo· d(lwie. fizyologicznych fankcyach·· i cb.oroDrogi wJMIu..
.. .
dla uzyskaoia popra ..y slucbu, jak 1 wiem nigdJ oi& j . ~.. 81- ie .ndGQkać Od" bli ..ych zboczeniach oarslłdu slocbu, czy I -:- W ml~!sterya~ komuDlkllcYJ. J~k .do.
wyoalazkó,!, zawdzi\ICzall,lY nie : powiedniego 8topoill nacl8ku, jakl,S-ttuczoy .U l8tl\ prawo w ł.am~cb (lisma cQdai.ennego aos! .NowoJB '!Premia," .opraoo .. a~y. Jest
uzdolDlouym Iect-z 11tlyn bllbeoek na bloo~ b~~nkowll "ywlerali po· poro zać tllk za wIł, ~ na pozór pu~hesD?'ó . proJekt . u!ep~Dla źegl~1 po D~wmle za·
IŚlllielrtellbil<o"". któryc/J 'proety przyplldek .. ioien, SIopimi popraw!I slochu po .. pro. tak Olało obchodzl\Clł kwesty.." Jak, Je8~ cł.lOdllleJ I J8I,łqrze IJm~ole.
z t~go nie'Wir,0ego przy. ' wadzeniu sztocznego bllbeoka w zupełuości kwestya sztuczoych bllbenkó .. przy cierpie·
Fiaa_.
,
Jot odda'Wna bardz c lOrzy, cier· zależy od cierpień, jakie przebył cbory. oiacb uszu i azczene .. yzoaiioJDo"o, żeoli- Dochody pa6 twa w porówoaDlllz bod.
oh 'ilługotrlillłe ropieoia t ehn, uczy- OZllato siła słuchu oa ~yle sili popra\Via, po .. ied~ wYlladla t .. ierd."CD. Wszakże my- żelem r. 1888·go \fadlug depeszy .Ag.
i pouczaj4'ee 8posi1'ze~aoie, ie że chorty, z którymi porozumiewac siO 100. lilalem 80bie, .ieżeli czyteloicy nie oblInaj" półn. " pr~dsttł .. ia.i." 810 .. sposób n.st~.
czopeczka z I\aty lub gli. śmy \ylko w bezpośredniej bliskości, sly. sill oa tycb, którzy aieru ( .. popularneOl ! puj,oy: DochOlly ,. ..yczajne .. r. 1889'ylll
USlfO"ć n8l\roroadzon" sz" wyr~~oie glos 011 prze8trzeoi 6 - 8 piśmie 81:eroko roz .. odą sili 9 rplmaitych obliCCllOO oa .au~o wi~k8Z1ł o 9,362,9110 ra.;
zetkoi~a si, czo· metró .. , .. widu jednakie ra:7,ach I!0 .. pro. ' odlCryólaeb lub wyoalazkach B dziedzioy I nad"Ji.ka ąPJldzlewan.ł je8t: z podatków
reałthm1 błony - bil' wadzeni o do ucba sduczoego b~beoka siła t przemysłu lub mechaoiki, lub jeżeli oieru gruntGweg(ł i leś~ego 137,136 re., hnodlo.
.
zftil.zi .. i ali\cej po ' sloohu bardzo mało s~O pOfJ:(lwi
bo z,le. z poblnżliwościlł . i re"ygoacJlł pochłaoiaćt ..ego 1,988,000 rs., 2 opłut od kapitałów
My§f ta niebitwem spRżytko. ł d .. ie na V. - II. metra. Cllorzg uCleka- : 1U0SZ,. szczegółowe opi.sy udo!kooalQllych t i12,000 fi., II opłat od trll,llkó.. 4,790,800
przez lekarzy, którzy" cefu' jllcy aio do pRl/łOCY sztacznych bllbeok,ów maszyn lob nader złożooych przyboró.. ta- I rs., z opłat od Dafty i jej produktów '
oin stałego oaci ku 00. kosteezki powiJ/ui zawsz.. p8.mivtać o tem, że lIopra. t obniozoych, to cbyb81 i mnie rozgrzeeq za 3,0114,000 n., z_uplat od opalek i,029.000,
a v,ftrazem wywołaoia poprawY slli... a 0.8i'tKniota przy pomocy sztuczoego I to, zem odwatylsiv oieco dlotej zatr,ymllĆ1 S opła.t notaryaloYJili__ "dowych i t. (l.
zacz,!/! z pocz'ltllu 'wpro .. adzać do I b~benkl\ r,aelko bywa tr.atll. Sztuczny · ich uwsgO 111 tak r,ajmujlJC81!1 a Z:llI:8zem jł6,OOO r. .• z paszportó .. 205,000 1'8., od
ko1tC'złti 'z ..aty, nastllpllio za§ .. ła J h~beo6k podobnie jal<i
ata nowi zwy. ,tl'k OlałO zDaoym ' orgaoiel' jakim jest 'u· ubezpieeuti 170,000 rB., z opłat 8templo.
btboolri sztoczoe. Stt.uczoe bvbeoki kle ~rodek, czasowo tylko
~hwi- eho . uasze. Be~ tej kr6ciutkiej wJcie.czki , .. ych różoych i(ódeł 463,061 rs., "poćzty
.
bywa)" z najrozmait· l" usuni~ia
w dziedzioo anatomii l fizyologii ucha oa. 2,1l16,~ rs, z telelJrafll 366.000 fi" z od.
najrozmaitsżicb po. ~ pra"a słuchu jak z
silił uprzyst~pnić C1-.lM}JI' j dZie1 QYCb czyn8zó" ó~,231 r8:, z la8ów
pr!,.!<I'yc:!Olrch celó.. zuP!'!oie I row ualopuje poprawlI .. zroku.
i poźy.teL sztocznycn Qloo 767,6U ra., z zakladó.. górniczych n.
Ita!lt~t,bj~rel!"
foliuy ~ - I) 'it2tu-" mi jeszcze oadn,ien;6 slów kilka.
dl .. \tcha, z tej prqs~ej pn.y- 1{)7,2.0I>, z kolei a,7óO~9l1' tę" ze Iprzeda.
si~ ze zbitltj kuleczlH <Zaclww!llIIania pe .. nych oslr~
uozumie6 dzWllnie ~ ty "IrQbó" prodllkc' okfadó.. ~karbomowej \lł,teC21ci majlłcej. \r prze. : dłotuem ,toeowanin sztuczn196
, oie pozoa"uT popraadpfo wycll 192,036 r~ .• z kapitjllp.. skarbowych
nie
budowy. Być mo· I i 0rteriU"yj haoku 1,486,4~9 rB., ze zwrotu
7 wflim. i zaopatrzondj w śro· Sztuczny bobeok jak i kaidv inoe
zapodlocll .któt'ej kol.czkę ' Id, powoduje .. ucbu -.le
8i~ o Mto80 ..aoiu, poźycząi( 929,799 ' ra., z zaailkó .. skałbu
a zarszem ko ..e wi~ 8topniowo
wskazaoiacb i przeci ....ska· z k!ll miejskicb 366,2.M re. NadtO' prze·
sztuczni do stykauia siO z
sztuczoycb bObe1rlr6, 1widzianO' .i~ doełIedy: a akoyzy od cu·
z.. r6cić
że
-kru
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nikogo.
Gdy przecież miano przejść do jadaloi,
uu .. ażył z radości,. te Ida ·
eki~b. na "Ercełllouoa i p.odał. mil r..,ke,
Z!lCho"J1je ~ie wzgl~dem 'Vana mniej
Erceldouoe poprowadził j" z dum'l i
unlraaiim;.... ~łt .. zglodem iooych s .. yco
kosz".
.
on jednak lIoatępo .. aniem s .. ojem
Idali" zauwnzyła to i westchooł".
do myślenia, "e lila .. tym domu Byj 00 młody. piOkoy i dzielny; litowała
pr(l ..aI 00 to był" za pra ..,?.. Jasi~ O{lod. oiml
.
z goap))dyuilł domu I,czyły .~zly? ..
Zgrolll~_i . przeszli <lo olhuymiej ekle ·
to jej da .. ny kochaD8k~...
pion6j sali o ściaoilcll iz białello marmuru.
mI" kra .. za .. rzala w żyłacb- Er·

Szkoda, że tego nie zrobiłeś! 'l'rodoo
l wobec bandytó .. zachowywnć ' i@ po ryce'r.
skul Dziwna to historya, 6 .. oapfd WCK:af.
OUIDA.
patach. Przypuszczam, że głó .. n4 roł~ olU·
Ut
sialy tu gra O wzglody politYC2l1e?
- Prn .. dopodoboie! Polityll:a b.y .. a czesto płaszczykiem dla ' lotr6w bez- 'czci i
wiary.
V80e zaśmiał siO głośno.
- To prawda - pot .. ierdził: - Ja sam
lubifeDI Sill oilł kiedJII' zajmo .. ać, ale ZD"j.
dowalem sie zwykle .. tak okr{>pDem to(Dal8z!l ciqg - pqJrz II'r. 11).
warzystwie, te . porzuciłem partyt ' i dałem
Tak, nie clla niego był to niebezpiocl1Dy aa .. ygrao~. Ale... 8pO trzegam ..łaaoie
otoc&ooy wieczoie tajemoiC'l. in , dwóch moich najlep8zych pr:r-yj,aci6ł j po.
POdejnaoe.
zwól pao, że ci ich przedstg,!ie.,. Hrabia
V aoe zachowy .. ał si~ tu zepełuie Laraxa, hsroo Falkenstero, Sir Folke Er.
wlasóym domu .. Opar~y omarmo· celdoulle.

dOOlste U11.rYJIJOd.t ..:,n:!J'!Illy
Wyclaylił duszkiem kielich wioa; miotał
perye; pC!
~iła
girla1lda
\liro goiew i zazdroŚĆ.
.tego WJnogr411a I - P,aq~ycll l
I4alia była uAmieęhaillta i we80ła, to
W odotry8kl' Ir~ał olaczaJP go .
~nó", t:Oztug~iooa i lUUltna. Cb.ilami mó-.(]q ~ za~Jed .. ~ ~ 8py\ji1 Lu!,%,
.. iła z oży .. ienieID, olśniewaj"c .. ylllo ..ą
ch1laJ"0 Si., dO' ucha Valla .....w.pa\lla'a
l lw, Ercaldoun8; to znó .. popadała .. gIt.
eta.. al Czr to 00 .. 0.. zdobycz. I . '
l bil'" zadUIIJ~. Wtedy ogaruiała .. ejrzeoiem
- Gdzleżtaml Biedaczysko Jakleśl ku· otaczaj,cych j, m_zyzn.

no ..
'ak gdyby b-t 8 ot podal'Ze
niklIweol weJrzeruem.
J
~
1łL
B r t
. , <- I 1. ·· ·
.
y I. o ..~tel' I . ..,sa onczy., . l1le 1'(y"
Hrabloa uprzedzila mnie. ta za8z~y' gllldall na aw"nturnlkó~ w rodz.Ju W!k:
dzi~ a..oj" obe~o,*ilł""'" po. tora V .. ~; bylr to WIdoczUle prawdZIWI
J?stto dla . mOle pra .. dzi .. a arys&ok~aCl. ' . .
ole zapomniałem bo.i~m do- Niema Jeszcze IdaJlI- spytaj Laraxa
patia w laodĄcb szkockicb go. Aog!ikll. . "
_
- WyJdue za ohwll.., - odparl Vane.
;{;(Ilaw'a{(IOV 8ill. że za gościnno. ść ~ choo
Eree~douoe . z. t~udności" powatrs111lal
tli, w tym domu.
rucb zmecler;lh .. leDls.
- odparł Fulke - masz pao
.}a~i.ż .. re8BÓie staoo"isko zajU\Owal
do"r, pami~ć.
~łoWl8k ten w domu, którego honory rGo
H,.allioa mówił" mi .. łamie że spo- bil?..
pao &u jeda8So ze swytb' mOlder.
A.lb~ftcz1k otwtnył .. tej . chwili po·
ci'łgo'łł dalej Vaoe, .daj'lc, że oie dWOJe I ukazala siV.'" nich I~Rli~.
_D(18trz ••'A, thłodu IO/.od&«oł Z~I - oidJy
P«;tdeszla k~ goścK.'!ł ~ wdllvJUetb j , .pd.
Ole było d2lwnego. Na wschodzie nowI" ,!18ŚcI"" kobI OC I~, przywykłe] do
brak ro?b6jnikó... l ulllku,,1 pROU? .. o(\blerHIII:L holtló". Powitala icb w8zyst-

P: m.t,.
Wszyscy
oa oi" jak ..
8 o 'ła b- eg~
j\U
u.
ce, wszyscy Jł kocba_, ..,ayscy byli ry ....
r",.
la i
_ Co?... 00 tut.aj, .. tym domo?..
' Dl.
.
_ Oóż chc.e.sz, nowy kaprys Idaliil
ł . Patrzrta oa ulch. z "yrazem pogardy;
_ Ala:łgdyby 'J.Ihaulcou.?,:.
Ilekroć Jedn~k ~~róclł8 OC.zT n~ ErCt!ldou_ Thaulcou jeet .. Atenaębl
na, .. eJrzel!le Jej łagodolało I oablerało
Psth .•, I
słodszego odblasku.
Stót był O.krlłllł.r, ... panlale zastawiouy
Młody ~.kot zu,pelnie ~ie był podobnym
,i obełuioay pUli lurkc)w; oegró.. i al- do otacl8JIłCIch J' ludII. I gdyby n ...et
baticzykó...
,
nie .. zh~dził \r niej oOlocia! s kt6rem ...1.
Wszystko w tym domu zdradzało ni.. cz.yla, JUź sam" odr~bnołcllł typU, sl&no.
lWykłe bogaot..o.
"llby dla niej pollldan, rozrywk!!,
- Stół m6j jest pktqły, jak atół króla
Był. to k"Ilieta ..spaoiale piVkaa bajt.
Artura - zawołał. ,Idali., ze imiechem IlznJe bogata', jakiż tedy robak to;zy! jej
I'Il1caj,c siO w fotel. - Niema przy nim aerce? ..
pierw~z!lg~ miejsca. .
. ,
T. ,1u~loW& pi,kności. i ~bytko miała
- .Gdzle Jes~ brabloa Wa~h, Jelt za ..- dW&dZl.eF!a ':I~
,dzieścla 8iedm I.t
sza pierwsze mieJsce. - .. trlłclł Vaoa.
zaled"le, a Jedllak zd ...ala liV jn! Je
- Któl'8o, jej rozporzlłdza6 wolao, - z trudno6cilł dłwip6 je na , ..ych rlmio.
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DZIENNIK
8,982 fi., le sprzeJaly k rbowy ch m~
j4 1 ów ni
hllmych 38.066 n., z w,kupu
od WIOŚCHIO dawniejozycb dóbr p ..l ' .
.7,07 J n., z 0(11 t od prywatoych w ho
wa6.ów sk,rbo.yct. % kladów D nkuw,)'th
27.610 r " z · r M,2łi6 1'8. ZlIlniej'lUnie
docbo~ów ,. poró~n niu l r•. 1888 puewi .
dUje 61~: w akcyz 10 od tytoolu 42:1,00 rl,
w dochodach ceinIch 3.510,1)00 n., w II:)

d&Lk~ g6rnic,yr~ .193)200 r'!ł.,

%

.,kopu nd

Objaw to wi~lce po~daDy. Wobec nowej
moinoło.· i uoliuowania nlszych w.. lorów
Si d Iłl 7 g nictnfm i niepewo ki co .l~
l,rz1 "ydl ur ZllJÓW, rlllt' rubl .. w zlOCIe
ubhnoulJ Ilv~dnie n:I I n. 70 kop. W koń.
c', r~JlOrlu ,nl"j ter 4 7naC"la, i. Ihala mo·
io 1011"00 C ok
zU(lt'ln]łU
Je,Q o pnynl i'.
Pr
}tł.
ł ,

l

_

GS7. ly car •• kJe dOfJ08Zl), ie war·
ka f ..L L marbln roJn; zJeb i odl .

Nr. 18.
Do

Lt

I,.!:~·t!':.1~.~

~ k'

.• j'.kO....
ta war·

;I~!' I~rt u;'~ł!,,'~ f,").Ąaf.~

łoSclalt dRWDl~J'1,ch d/ibr pr,wa',uycb nil
671,!l6t r,., z obowl41kowJch opIat
I to, ;., w, naJ .' c IIi gdJ' <lo O r ... kiego,
trany.lw k~lejCł"ych 5.
.426 ra, w do., za!llkll~la ubiegi, rok o{lpracyjny zyakiem
r.bodarh r'lnych trMpl l,. 5,484 r. WY', ,.rre ,le w "6jna<<lb pWllfył.51 j'lc,m ...
•Iatk, ltWyC1~jPO n r. ISSl! ty, " por' WOll· roL.k w k3,nl ,ni. popr7 mai.
IJoti
niu z hudietem r. 1883, potlwYź8zone l'. ,, ' n/\ rok III } ry ill 1,8f1lro pou'li1ue; rahry.
ra. 5,8 ,888. Wu wUJ.:klch mini L/l., k zal h,ie potlol f:. mołe naply"aj,,"ym
rylIch, toeowni • do uo 1r~ potrzeb I'.'" ze " ~eclltrOllzamÓwienioUl.
. ' r. Ul.
,t"II, uadz"yCinjllO wJda~kl przeznaclono: : - l'rzQllzalola ha" lny Bor'80 ·sklego.
na budowV kolei a:ullarsko·ulim.k.ej, ufo· w Pi rajes! wiu Z.leskim (gub. Iadzlnli~r·!
•
ciemnego {lokoJu. (H, zacLllI
slo~ousto~ ~ieJ, ~kow,ko ry~jeJt riews~o· l .kioj) przechodz •. w ,{lo ia~Jlnie towarzystwa
lezące.
I .iebi.e ~.embni~ ubrMoie,
U"I~A'" u·
,,1 ziem kIP) I kolrl obwodo,!oj IUlIIO kle); akcljorllo. Z,1lozyCl8lanu tow.rzystwlI 'l/
.__
tf2aIDl~le drZWI • zgrzyt kluczów zalUku .
( •
.
T
PruatraHoDy p. D., z~palit zI\palk i IIj,
nn powi~k'7.PUl" t bilrll oddz,.ia kulu 701\" d<ltlly ha .Ilow: hL. KROp". "Wog~o ot
y
k&"l'ijskirj 0\1 Ur.un·Ada .lo rzeki .AlllU' CoRlfl.~ • • 4 . i G. honn Ch/odowa 1100' u -/
Cle Ił. I t\sn 7. preu
uał aie " pu·ty", !,uk'ljo, z gole .... elle·
lri
DRryi' na studya oowych linij koł ~owycłij 'if," aKurot Slukoo", "Ceoker lt OoIUP'''' .°1. ' k rt;lgo,l/e~lon I' /) r o,,~ p~o.p. M
rZ 8' rema Icianami. Nie wle..J14C, co uyoić p.
1 201 a m a 0 ... 0! rzec&ywlloJOl r d
•
t
I ,. I .
k I
I k .. Gik'
k
• K-<
.
mCa,
D • UCZ4 I ar~1CZ.""
ł.
_L • It ł t ć d
IIA ",IIUp pry"'1 RyC I "0 el ~a r·~f. 8 nr .A 8 ,eJ . a, 1'1 .u et or 4 .
woDICOW
ab nll.
.1
o.
o d r7.w:.. """.a
( ) W;adomołc' lOb' I
W! '
alarm ton zbiegli al~ ludZie, którzl zdz"
hu i no hudow~ porLów. \\ naJlloddan ~ et O""'p . I. lamenc et Oomp.",oru .Au
ni~j~7. ym raporcie miois r s ar
r.i 16: 1.lrze) Kolii i PI Qtr Leonow. Kapitał 7a·
. , b I I
. II ~.
, OlU wfzo, wieni i zaclekawieoi kto w próżne". do·
HJ, . oglQ8tOnl ,ostał bUllict na rok I "'a,lo"y 1,60},OOO robli (lod.ielollo na raJsiJllI Prz'k y a (~O ~'ldzll fla~na J <,~~.', Iychc 81 mieszk niu przebywa, w!sadZlh
1888.MI, InnieUl no, ii 01'8rty on
hol / 1,50
ak~li 1000 rublowych,
l~lbib z:\· go\
asoO~8e a'b!,r IY' • {raIDI 1czola, l o· drzwi i po wytłómaCZ80iu ait p. D. wypn·
. Wl'l ,. I rz". In w ..
k .
ra w 68Z00l
U leg yUI bry "a a " ~a eze § r
k
t Okaza ło 't,
· d o ,od , II"
zl\saclac h ,z~ucznvc"I te
4UO~ "l .
k'
P
ZI
k
d~' I 11 0 z wrze omego aresl u.
"' w zalllierzonlj w"okOści, a wyd tkl j _ \V utJo' ~erJ Pl IpM\W "cwo~trz"ycb, P?IOft I' bl"'l'
,00
un,0w. I z pow~ Z~: te p. Dz. padl ofiar, z/ośliwej mistyfik".
(luewyiu'l zakres budlel.,wy. 'l'ukle (ll'lP. jak .,i,,"omo, (lo.zi~lo zami I uloienia olełl~' I~ owa li ~a
w.. r.taw.k~J I c,i jOllnago Z8 znajOlllych swojego U" ..
Wld.,,"llnin lIólollo1.yly si lonj.k4d teD', fe//JO t/JUllaeJ u,t "y k~
kt dowo-:a\i~zko· ~zt:. t ar .z~ L wy~ tkęoWi.t ,.0 04/ rla zllo gra, który istotnie polecił owemu jogo ... ~.
J
, • .1' t
1888
b .
•. ~I
L
t 'kó
li .. oneer o"eJ JBKO ue ... lOb ur.. "
te e <o A"
I ć tel
d D /
.
bezd~fic,t1"y ~'.uze
r.
. ·go nSi po. wyc . I I'rzIl10ru~" : 1 "a ro .. o nI w I O • lirocz,"~e. Próbowala le;! sił Iwokb n,. .IOWI 'fy' a
eKrBto o." eCL ~.o ~".
wal bezpo'r~,lm o.po lJu<1ie~l. r. 1&11go, cyoh tów WSZyB I,.ob. rab;)''" ~raz 7. kl.d . 'I{ oiwio' beletr Ityki drokoJ'lc to i owdzio ~Iadamla),cy go o 11Ie~ezplecze(J!twle zs'
w którl/n ~le.dotJol· !uo,1ł 8 ,U09,O?O 1'I,1pnettlyslowyc. POOItI,,!Il~ lalu Imsy w wie· odatne no.!lki. 'B lob lIardz9
.oil\ola. t i l k I ! ale laprauaJ~cy nil Ojca c!.rze.
F,lkty I./)iolejilo wyk~u.ły J daalt. 7.8 prze. lu labrs 'arb ,\ wnli'J JDA zoslaly urlUldzooe,
b d
k
Ite
ł'd ' I .
I.taego dZIecka. które nSłłe zas/ablo I zu,
wid,wanill buM tu r. 1888 go opierol,.i "ruto inspekCje fabryczoe u.aj si~ zaj'lć ~e~Q, II ,Y yre ~ya a rUt ~k' lego ~,I~D'I8Zla po~rzeba ,cbrzczenia It0 natlcb iasL
a
I 1\ Lekkomy'lo8go tuiatyfik .Ior.. Poci1lęnip,to
nil (luI\nej Z,,'II" ie. U. 'esy"iAte w(llywy' zJbr"uieOl o~t.w pomleniooych kil! orat gaZ?:r. a Iy';!a YCto" ar yi 9 lHl
przychodów w 1'. 18SS·ym w ogv'e i w ta· I ich II,r"wo.dufl, lIa pud awi8 któryoh ulo· I WY'... JW b~o Inu~
I d' b
. k I I do o"powieolzialno~ei BIldo"ej
104ei uietylko, ie dcl I\gl, l,rz ewidywafl bud· I too/ł b~zie lista" nornlalo:l. Zakładanie
(- u
':"
y~~ ~Iac. '~tl 2t" II (-) Przejedlanie. Na ulICY li:gi.r.ki.j
letowycu leoz w rzeczywiatoki przowyż.zy , k~. przeloruo'ci ma być w pewoy'" okt.·· ': .oa~lzYUl60 .~I& ICltO . m.a bl?l" OWII 1ł.II~Yk.' ey doroikllrz jad'łc ~./opelll naJocbał Oll l~·
..
•
00 I 1 b cli t 1889
6 "
te"
b .
.
U .WIOCI.
c.o e ni JU I ean Ola .e"" legtł letnin d .
. r S·
k k"
Iy 10 uawpt.
Ck10' 1 ~ , e.
_. r. ~ h ..ony'" rWlnble o . oWdl,:uJ,ce. '.rra~a ~ ,poiycła Na urocz18tość ~ zje.hali ait: ĄY. 'I k I "d ~1~wk~zYluO ł Jtl~ "le."1I N" w roJ
woi.' obhc&ono ta o lrolme, h wl"y IC ta purnClon
Odz 8
"1konanla rvwme"
.'.
k
Ił
I b'
6
01\
oroo I z .lma y o 110 nOgi,
lil'r1y.
oczy'tYWRĆ m01nl1 za ~ader w... rogodol iU.p8kc)orll fabrycznym.
n~b"le JI b~ID~ o~ ..~ PP"
. w lez.e d Q l ,rzym any ,Iorofkarz u',lkoal .
• I . d
d tkó
' t
'l ' .
.1 b
•
. k d
....
U I 1101 clesz4 SlQ wy bornem l ro·
'
Przechodz..1C ~a PJ ~ ~
a ., n)lB)!j er . - ~ 'lU -ter um ub r pa.u twa, Ja
OD~' j wielD i ochOl'to podejfllowali tebrBo" ro
---skarbu w.p~,,"n o ticlśle dokladuc~ wlko: 81 ~ Inllla," roze alo medawno okólulk dzin .
•
naniu " cl"gll roku 1888';:0
JWYz ZI!) I do komitet.6w ocbrooy la.ów. w którym
(~) I
tor Ile 'eC2t6st",a F ~ k I
woh, lliudopll"zr7.a~ia. roz bodów
źródel wyj tni/o, to Wte .tkie kontlakty, d ~lcz . .
Poznaułkie o u;tZP~owila u ~Iebi~' ry ..~ I
w budt~le Dlepr16.• ld~lallycb, ~łk~tek s~ze. ~e ~y~bu lalU t bez wzgh.l"u ~a to,. gdZIe ~Ó in.pektora 8bezpieeze6st"a kt6rego ':bcr I
P I,m b rg.
rze pokOjowej polityki, u u'!"J ej W".I' kl~.l Iliady b~', \l. W rte, zacbowuN 8W~" 81łO wiqzl"elll jest lIadzór ORd ~zpieczeustli'eOl ' Prnlrll/'otor cbllrkow iej i.b, s dowej,
,e!,u 100cant'! Uli. o ty/e.
Ile nIe " w prl cZD04cI .~ 00' I robotników w fabryce. Pod okiellI ina e, p. Zakr.Gwskij, Ił desłal do "Ru8 • "ied."
powody do shr(,. z
Budżet oa,bwyC1.fijny m'Olstłr u.pr~"le(j"·1 wem (,rAWem J II z powodu ograDlcze6, I<Łol',. odb,wajlł siO "szdkie oapra,,)' '~B. I naetępuJ'cy teł~graOl: "Dla unikni9Qia prz".
wi/\ IlIzowodniomi celami: orow d~IDI" ea r' l wproW.t1~oo1cb przez 00 we , ,,rllwo, w1 01 ' , 8ZJO W In l le funkcJouownnla
&arazem druków. o~oaJJDi m, że wiadomość umie...
gic~ni" bud~wy. ~07.l'octOlyd. '01. I. ulell.ze· k~,. ponll~dzy kontrahenb.1lI o.>we dto~lIn, u nim s(loctywa obowi'lzek ~ t:wiania In. CZOOll "JQ~.olm k.rajo" o I'oci"g~i~l!rb
nia kol.el I tDI~Jl\f!,d. I oupo lednleg~ u· ,k i (Jc wne, lo. spor, at d p,Dw8tnlo "lOlIy . dli Ilray maszynacb " teb sposób. itby ro. do odpowledzlnl~o§CI w ~pr""I~ loz blcla 81fJ
• t4<!z001L. por{(i" .",w~zowye!J, I. Oleje yć ro .trzygDl~te P?lllho"OIo I b D!, dr~ • • botoikom oie groziło ładno oiebezpi cz~6. {lOCl~gu ~sarskls80 - J~at Oledokładna I
wprawdzie przekonoRl!', . I> tli ryobleJ ~e~o dzo "doweJ' l~neml alowy o,rlwlczeollll stwo • Po d t ob' ł illi nief . Ku. IIl'zed"~le ";....
.
osillgniQcill te~o c In Ile n Iel.y "o~dzI6 d'll}cz'l wuy tklch; pueluy lowlec, kt6rl rabski
O l;
J
Y
P
i Z dzlenniltOlD l~ieuburGltitll dOlłlll<lUjPżadnycb 'rodkÓw i 'miału ciuuc Ilo~ICl" ukupil lal oa .YFQb w ciqgu /.t 3 - li,
(_). T. zboiow
W dniu wc~ora 'sz !li m, ait: o zamierzoooj reorganizacyi rUl<łów
ki, lticl. I>ożycz"i dot!.tillie ol:. i,bjll skarb I b~dLI~ łUus!al r,bIĆ go prz.e:; .cz • dl II, tny, I na tutelu~ch rynk:~h prsy al bym ,Jp,~ie ~uberoialoyc~ w ~róle .twie Polskil'lll. Z",.
i mieszkaticó,,! pu ństwa, dlatego td al ly ,a Jełh klIpil Clll'c la u, ktoro) w ,lłng {Ira· Ipuedat ub opiołl.le, 11 obroty były dale, p~C"I~owoDlem tOJ :Ullan, m;,- ~Yć.
lIal'
uniksu zobo 1.'1ZIIIJ kredytow cb,
wJdat- f
wy"" .ac nie "ol~o, UlI'low. lr CI moc, "o hlulejue uit w tY8 0dDlu ubleglylU. N bhiucj pr.yszło~cl zupe/oo ZUlllJJleOltl osoh.
lu nadzwyczDJne o~ralllcz.6 wfp.da t,lko Iobowl'lr~J4c",a co al' 11t?y strat lub !ua· 18tacyi towarowej eprze,lano 400 korCI 1'8 e. oych. wydzlaló" Pl'awoych w "'ldacb Il~'
wprhst do 8um, Jllkl~ s~ę ';I'ol .do rozporz,,· ,eonych korz~"" lo .pory at ~ powsbł~ 1&- nicy, .uianowicie: 100 korcy po 6.07'/. kop .. berOlaloycb. (Wy"t1lły te, w lUyśl NHJ'
dz.eniJl. lto •• aI.3J:~c. Ch.fI"llle.'I~ ~ur u, ~"'. tw.1) POlUll;d.y snb, wld'łcl~1Ia8u I kU'\100 korcy po 6.10 kop., 100 korey Jl06.16 wli8,e~0 ~bzu z t1n l~ li6 '1I1'C 1869 ....
nislel' zniżk~ l,aouJqc.~ " I'I&lwS1y~b OlIC:, pieC) bll,li Jobrowolllll', b"dź Oll drodze kOlI. i 100 Lorcy po 618 kOI,.j tyta 'prze .•kłada.ll\ ato: l! ~:tdcl I kl.ocelIstów. próc,
si"cacb r. z. ObJI~I'"
"ły"o, ~rog!~J doweJ
dauo 300 korcy: 2ilO po 3. 5 kop. I 100 po "t?rycb II! r~4dZla lruberulKlny'u w.... zaw,
pr ..,y zagranicznej, twJa, szr~a DlelOle klej
Teł ,r ty.
.
.
'
, 4 fi. ObroLy tna Starym Rynku był, na. Skllll znajdUje 81\2 ulldto połllOCOlk rel~l'elł·
I 9z810nll 6pekulaeyq,
,<;1\ z l'IIl, $I~łd. r. •
taC)1 pocdo~o:teleGratictn.J li' \81~PUj'lce; pazeoicy 300 koroy po cooi. od ta}.
'
"
Oz~~ sprzedau1
w NIeme c~b. papl8ró,!" Z/otopolu (lob. kljOwskl8J) ot .... ~to ~k8pe, rI. 6 do 616 kop., tytli liOO kor~1 (lO IS. ' - KouQres oryent I.. lów. DOIł ~ wrześJl~a
ruskiclI przeszla do. Holandyl l ra."cyl, dyc, tel. gram6w ol'elpolldeocyl lQl~d,y·
90 k. do 3.97'/. kop., OW~I\ I" korcy flo , 1889 r. Ola być _ olwarty. w Sztokholmu,
gdzie lepiej zrozumlaoO atau eklinoml~y olrodowoJ.
. 2 ••0 kop. do 2.70 kop., jeczmienio 800 kor· I koogre, or,eota.hs~ów, kt •• ry n.st~~oo swo
RosYI. Lec. 21\ to wi~koZ, częM spro eduy
lcy po 3.30 kop. do 3,45 kop. za kort~c,
rozprawy przeDleSIe do CbrYAty~I~Il . N
dokonano do Rosyi, co poculooC;ło zn.a~o,
---(_) Jeszcze jeden talent odkryło na hru kougr~le, ty'" P!ezydowIĆ bOJdzle król
sumo nnszrcll we"o~tnuych zoLowl,ran.
ku łódzkim paru tutejsz}cu ~o&wc6w me" ,wecy~ I N,ltWei ll • .
..
ł
ł'
I '
KO/llltet organlzacYJuy kOD8 re ąu ze IYzgl~ .
nacb podoboycb i'cie do r miOD grecki go A byłby to ni •• zrzegÓlny odpoczynek, gdy. lomanó" ! '~Ierow. pO u~ w ,a~C1 'I ' h Je· .10 n.. znaczenie Cbi"y i Bucb,ry dla
,
b mi la uc? 8 oic1.yć .. talio rodzaju ~ b!\. go rozwoJ" 10,,~.
r.el nie awnJUl I·Za. lit :ltUff' t k
. Ito b
'b d
pos gu.
L
b
lem par9 tych osób z!lopieka .. alo io: mlo• 1 S7. U P
Y
WI' o U, u·
OparL. w fo elu, POil1\iOlla " t~.Dej wac .
. .
d Ol ch/o cew roku: c n oiumale w t m prnsza glównie Łyoh, którzy specy. ale od·
uduruio
Il.arhiouloie prawie ro,kauła
l zoów odpow.adal za 0I1l
k~
k P d ! . . JIł ",
ł 1 !dawali sit; tu,lyom nad polnt1l1 ieltl tycb
pl. 7J'nif~ nargiJ~.
GOII,odyoi doolll poW8 alaj WA4 eny po· k ler~o 11 kOlt ile).. I ~i!Ję ~ go ~ dnyu. , krajó". GIÓWllylO sekretarzem kOlllitetn i
_ .J kto, rzyt wolIlo nam palić w ob&- IIi za j' J puykl dem. Obiad był sk06· t 08;6 e!'l , BZ BRCIC. k L 'dlanllllN l Ul
kongresu jest hrabia C Landbern (8ttutt
~n06d twej, paDl?... - apytał Erceldooue. CZUD •
I y• ... Je p. &:;n9' b ł ao jU. . allcL~~~' "ut, Goeteatra a
: 9) do" którego
·
pOb'czala na DiegO le źdii"ieoiolU.
- Sir FulkeI czy lubisz pan gr~?-.py- embJogo k"tó
z. J' 1 p. ~r~Dtll~U
le' o,ob, interesowaoo zgłllllZaĆ 8iQ :Jowiony
•
'ś
d
I
Id li
&eu erg,
CI gOt ' wie I unueJt nltl prl\Cu.
Pr
k k'
ki (d I
.'
•
ozywl cle - o p~ I ..
.
•
lMa
a a. ,
. .
. c nad nim zdołol
o do te 1 810 nia
oc
U łZOWI
"łZy CIU, podług
Od godzioy zda"ało elę, za wymówlenlo &ldzlI, te 016 ma ... ~wle~le .moiczJfI11! J~.z s 080blĆ ie
~ 10.'nl g n . LP na Kuryera Warunwskiego)' Akt olkal'imilJ.
ka~dego slowa .iele j, ko ztł,lJe.
Irtól1by uczene mógl powledzle6, ~e Jej P :y' P ''k
p. t'
.
p 1IO,!.
Wo 00 Iyc!! fAkt~" naue"'"y do'.i 4.1
_ Snr6bujcle panowie logo tytooiol - nie lubi - olIparł Erceldouoe. Namiotnoł6 W'diUk1. .. urak OOBefl'w. oryu"ll' war.zawl.lago 02. oiell', kc,l siO ks 'fch6uoicki ile 1U0Ż
"
N
"
•
d
...
_r.
,
I
\V
Amer
ce
olud
po
leruue
pro
dsom
M.
era.
,
,.
"
'
po"ledzlała. le 1U0Lnu go JUI'. o~....: g~y Je,a. powazec 108.
.
y . P
.
. . . . UO_CI z llllIi"tklem
sw,m
rucbomym IU·l.o,1.
w handlacb Konslantyoopola. POłels wo "IOwej iłY8'7.ałem p.rz:ya/o\Vle, la InJeazkaftoy
(-) Zenm~ ..\V pnnled~llIlek o godmllo okiem osób obcych i alniby, prtechowY"'11
francuskIe ulwpilo cały zapas przed t1&o, BUfo08,Ayr ~taWlllJ'l Da k"r~ .łoftce, za· pół do ll-eJ wieczorem 11/\ o~lko".. , etró obI'gacyo i 9fekty, juk i gotów"l) pod Idu
d .
om 006 ejdut.
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dll~Y'Nie 8(10tkaSt mnie pan "radnej
rzutów .uu.ienia L .
..
.•
po~m~dzy 1000ml rauQ. w głow~, .. !Zytom atarego cł'lindm.
bas:ldzie- (.drzekła..
AlbaflCl'cy porozetawlah 8~hkl do gr,. UC1~to m,u pa/eo u rto l" .
.
. Nlgd! J&doll~ ja,lr to tłlOO"~O t ienlzi,
oowem
Pochyl,ooa oad .kar~II11, robiła wraiaule
(-) Lł~ZlIe pol~m~Vlo. Paó.two K. Cle· 010 nosI I o-talDl~ml oZ;&S,an.i efektów, .ni '
W lej chwili url\bi~ zupelllle
§ '~tle "uedstawilll 'I~ netom ErceIdouDo. greczynkI, slucbaJlłC'IJ ze 8wego balko.1II &:Il Ele OIuwykle hezoem potom ~ .. en.. I baokool6" w wlOk zeJ IlOŚCI przy 801m
o lach jej ...jdoiał. wlraz tryoio$lej śpie,!u s/owika, I b nlltllic, nych zwierlOti tak li' ,prze ',gu 30 letniego . poŻY~~~, obd~: op. Da piel'sia~, 1\01 nie zlłSzy,,:ał w 8ukni.o'.
dum
coi jakhy "yZYWllJIlc& pog. rd" WY·lkocban~" ..
•
r.z,l~ Icb opa~rz.Doś6 26 ,. OI~łhtnl • w tej
Na kllk~ dOI przad lI9.ym lIpCII (il mota
klO~' Wtedy to f'O raz pierw sy przyazł()
M~kl, głObokl głos Erceldiluoa dual hczulo 9 ~rek I 16 51UÓ.. Z1JI~Cf~h ~Z]d. bezpołreduLo pn:ed 22-11ł1 hpna) l)u6(1adl
mu u~ OI}'śl, ie w politlce !'fote dalob.1li~ jej w onaeh: . Ni. oz.ula siO zdo/n, otrz'ł s , ci ~oatat 81Q cały lI\ontlel t. J. 10 '~Iorll. bez 4lar!u w sposób !6toluie I&S"""ow, ~nal~śc rOlwi 1.aule tajemnic, ot.uaJ:&crJ III1Ć 7, o~arnIlIJ'Yego JI! orok".
NaJst.ardly 'y" liczy. teru 2~ lat. Wlekli, żółty pl6a legaWI, ktory bledlo (lr&Iwl"u·
.
bogioif
oleniooy przed neśctu lity, Jeat oJeem 5 · l1y do GlOby lu, Teb., zazwyczlIl OlU lo"",
Brabi~a JII' l.je< b.l" lu dlll odpOfzyn .
(D. r. u.).
ciorp ..Jtieci. . N~Jmtod ~a u, tlirh Pl" f&:f!Zył,. a czs. mi 8pał l~i Ilod d"wi,uni
Ien.-wIlIJ"11 .loclklID
głn ihi~m '·nn~.
K. hllzy 11 mle81~y ł}<ClII.
jegi) mi_kan.&; byt to piel cauJn'~"Jy ,,·1
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WDZłO.
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"r

dtaJ - k . 'fch6uOICkl d~, 1& ny krwi
.·ty i li ty brygad iLrzeleckicb Iftaj~ być
i 1'" lał li jł rne< W lad si W"
icballe- prz (onnowaoe Da olwub tliODOW.
lki
Id.gl n·, &llszó.. ' .• I'" ćZ 'lĄ",Z} .\rt- strzele,)w, l pozoatawieoiem ich W .trładzie
kę, I'0 ... i:ll .. : .,C06 tam Ino i lII(:, ubiern li eiu br,gud atrxelcó • BataliODY k drow
,i~ (n .. nogach wJ90kie hotl ' cha law mi) rez rw we [liechoty Sl7.my, 40 ty i 6 ty
I j d"o taraobuem .10 Kukltowo. Tu c_' pn formować Da dWl1bataliooow. [lnllri
Zdoi.U l ~Q,,16
kal" 00 uitgo Maryo • trz~lecka. Alek ·lz lIad niem naBwy: rezorwowy(;b, kodro",ch
l' od_r Str1.1ecki ( jak ,eznAle \\ ładysłB19 pułk6w piechoty 17 go, ~'go i 4.6'80'
llichnlicki) ,.roznoawia dłub"y UM 1:
8erlln, l ' stycznia. (Ag. p.). Mowa tro·
~ ma ' .. i loAno i "O fI' ncus.: u, na9~p 'l no a podnoli przYJ'UDS stosunki
.
bp Ptwa
Berlif, ... 100 rnr.. .
oie ~hJii eil: prud mi ,1<llOie b. TeMu· do "sz,atJdeh pali tw zagr.mozI11c,
la, ot. Lo".I!".. I f,. • .
n
r. 1881i go "
nicki go •• taje n" pl0j!U drzwi, prowad~,· spo,oboo6ci odwiediin u zap 1Jatoionych
1'ar,' • 100 t. .
~H.2'f,
'i ~Il
i.ku pode~.ł go (obecnie l&t 85), po- 0.011 Z podw6ru do ~Ieoi i mówi do mat.· 1U0narrhów przekonał sl~ ceorz, le "olno ••·W... lau .. 1011 8 • •
jełlZC%O lIIelpoiyte s:ły U1unłl,
: ,.J sao. nie pójdQ t,łko l,oj,.ilQ pll Kali· mu 0(1tl. wać siQ n dziei utrzymania pokn.
Za ,.,l.y ,,,.1 ... ,,.
8HO
ks. Tell. dobraul zdrOWI Dl, 8tO' €IW i ~'.' Iy k91,dz na Innie nlO 1t16.nl".jll i na ~rz1szlo~. Blogosławio6stwa Po.! l,i,L, lilr. .. id. K•. I·v!..
• IIj.!Il
98.rrze(I.~'~W Al ol",~z c~ ntw~go starca, Ca/, o"i.. Q i po oc .. pierw zej chWIli kojn ujawniuj" się w pOlUlślnym fakcie l\U't; ~ .. tcho.~...
•
9~112.l\f;
p~OIi~ć nie zawod.il . Sam ograOlC% la .rya 8t.rnleckll na tew. i. podoo enilL dobrobytu war t.. I dn06ci, W,L,
;~:9 Ś=:;,"
I
I 04 •• ,
awoilD maj,.tkiem ruchomJIlI, ~lłIyla OC'ty ks. Tchónni~i:iemu ze krwi pl'IIcnj cych w przeluy61e. dtan fin&1180wy
R
• • •
~
V'
9U'
~6 .mieni I, gotó k~ we Lwowie loko- i to trllro o... , & na lo"v dala 010 o· jest korzystny. MO"IL lapo iada w It. Aen " .....",,'.. , • •• 1
~l'~
oblicuj.!c sw6j o'8j,lek JCElzcze przed ·ład, nalouńast atoli pol cil .. ur", " 1'0" przeksztnIcenie podatku docbodowego, dzie·
-..
., l'
.. V
9.
h,t" uolic,ył siV powainej sumy uiedzlalek rooo W,UlyL pod/ogg w .,pi.uoi Illcego 8i~ obecnie nn klasy, lIa podate' [,i.t, •• L. m. ~~b, ryt ~
9360
2l10,OOO tlI'.
• ks. Tcb. I krwi i wym.ocin, natychmiast jedoolity.
,.
8
Ui ks. 'l'ch. nllRł przegl,d d okłsdoy swe· karał n!llUoczyć koltolO, .djęt,. z k.i~ta
Pary t, l. stycznio. (Ag. p.).
Gielda Berliń.ka.
do odom i to, tli wedle poda· T ch6n nickiego, s nDłtl,lpDie. równieł. w po nil po In paryskiego skrlljnycb stronllict. O.nknol, ''''lj.ki. urA'. . . »1 6:'u .2J64:1
popartego przypu 1et; nialni i twier. · uied.ial~k, .yprać tl: k08Zul~, nad w kazala rt'l'ub!lkaflekicb, Jacque8, ogł Bsa odezw
~
"
u, ,1'111 • 216;" ''lIS2'1,-'· I 'J.1l.e,.
Stnł'leck.eJ, klórn " r. 1B86·ym IRosi6 Ir we lIod oknem 8ypialnl TcMu· pn:eciwko Boulaoiorowi, do.odzllC niebez· Ilr'k"nto rrI""O"
spis oblillac!j 53ma sporZlldzi/a, oickiego. AlekSłlDdtr Strzelecki zaś ogra· pieczeństwa j~go wyboru.
6 61'i5ÓW oblogacyj i efektów po. hiuył aiv na tem, iż po tanowił zn"ezwa6 Lw6w. a atycznia. DJiś o godzinie 9"1
atoli przy ObecO,ID, o tatoiru lekan lH Lwow., Jakkolwiek ks. Tcbórz· " rana r01poCZJłl 6i~ ' tntaj przed 'Il,jem
prupadly. IViedzi ł on. iż po oicki dom
ł .i~ cbirurp Rap9ll, z J~rI' rUJsiVglycb głośny proC6&, zwany .Koki. :pe!r.l~ ,:-::m!~JO~OL. lItZ. ,ot. 'Iieun.
skrypt dłużoy Slrzeleckiej na 2,UOO clowa, o pól U1ili t)lko oddaloDeRO, który zo .. ~kim." Jak wiad<llDo. Ma..,a
mele ~~~m: 17 ,,"u.t. 11185 r.;
pl. 7.4 ,81 ;'7.G
ten teraz odnaleziono; wied$i&\, te przecie! mógł natychmiast przybJ6 i botlaJ cka I 'JO jej Aleksander wtdciciel dóbr rOI Im p fl. I, .tar~
kwitek trtelecki~go na lod'. do oa raziu opalnywu)' rony, :tapobiedz dal. Kuki,6. oskarłoni SIł o zamach na tycie Matki Diemi,.~io
obecnie, ~i'8htI, nieodst bo. zeUlu up/YWOWI krwi.
b Tcb6rznickiego ." celu grabieły, Zo ~::~vr"ki. Ioonka"'y
wfeslcie, gdtie co przecbo ,w.l,
(Ook. lIailq"i).
w,gledu nn wysokie stanowi8ko towanyBkie Warl... 6 rubl. kr•. d ....1"" .• :.
rod.t .W to~u
,,"::twa
_ M'SYł luterlka. . Ryaki wiestnik" pi ~t~zeleckicb pfO~C9 budLi Da~zwJcz jne %8- , X.p m l <e/M
--nę z wynIkami IIle~lt.. ItiZ •• ~e w Lip kil ielnieje misya 11IteMlka. J~e. Prze"odmczy ~dowl radca "do I !':::~~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~
d..
liczył. ks. T~bórzDlck.'. na maJIlCl\ 08 e~lu nawracaoie pogan na lute. ktaJ0.'"ego p, SUllOUOW.lct. T!ybnnał ."d~ .
OZllHNA SrA TYSTYKA LUDNI Ś .1.
ztJrOWIP, ukOluJe o.koll(:aność ... 1'0' rauizm, Na ogólo~lIl zebraniu owej wioJi rrz1ill~!!łycb skł~d9~ 81\1 h<;dzle . z pp. SI. '
.u.r." •• za ario .. dnIu I ., a•• ,.
tĄ" lO,",.O~ ""IJII~ek. al~ rozpo
T. 1884 był obecnym delegat li Fiolao. m01l0WIC'l9, .n~Ole':'l~a, Bogdamego, oru I
W .araijl .... tello lo' !I\ "f\ w)'raJ~k II.UllerCI. 'J!) pewM, d}i, uperinteud.ut generalny Szenermatlr dr. S.lebolsklcgo, Jako za!tvpcy. Sekreta·
w p.r.m ...."••Utkj.j "O z Ull61" n plSllnl" całego 1mll' Blaokenbnrg J'akkolll'iek J'6St rzecz a nie do rZBml są IIp,: Lewando"skl, który Z urz~. 1 'tOl...k,-yrl...· ~
e
D1
n'
d
krewo'ch
0. ' 1
'
i l '
..
d
t-'
d
'A
~.
" "
III. 14 .l,c<u,.
III ar W I. ,o
n
J
u.
poj~ i jaki il\tere
lIlaj q poddaoi ruscy U "yzn~cz( ny zos.. O a... no~ra'ow~n~a I
••III
I.llcy· d'''''i lo laL a h ' .....N 1. .. ,.j
krn"nym zo.ta"I~.
,
w tej Brr "ip? Z .yk~ZD za rok lB87 rozpraw I p. ;B0reacb. ~kerienIO) . ,:,0I811e I!.,b!o dll~l'cO" 2, laie,!.", G; ,1"",,1101 l, " ~ l
lB88 r., puJ D1t!ubGCoo ~ Ma· w i dA~, źe pastorowI
n Iboltycoy dl'syć p~okurator ~lrtle!. ~~nl Str el~kleJ bm. Io ••b, no~""r~ l, koLltL - •• , i. "'w, ...
A'l<"n,"g"8
tu leckl h, z lllem6gł oner IC~D16 IIzitlla
n.. rzecz owi tuzenia 11114 adwok&Cl ROl'6uI I GóreckI; AlekBloo- G_" lIy.".rd, laL 11.
ks. Tcb6rznicki, poczerwieniał nagle,
g
. J,.
p V
dra Strzeleckiego - adwoiaci Duloba i D4' ł . Ew~gl.lIcy .<1"""1 '!. 1.1 IIH"
bJ
• b d .
' . ł \Vt d
'1'. 'rodków OWIJ mlsJ', :;acbPJIlC do tego pa· II
k'
Qhd'6
. t h
. d , I~ .. ble oblop'",,,-. '1.1.".%" - .•1", I}oh l.
,.,
~e ~ Zle umlel8 .
: y
c IW' r 'e Illiaj enwe s kt6rycb wydzieraj, ple. ~O,,& I.
U'\l II W puysl" fe
. 1& . I !,. m .., . . - kol ..e' I, • ,ni."" ,,,n,,:
ledyspozycJa s~ybko wlnł~'" 8lntb. ni ze w celu ~ b,tM o podUlesienia idoi flletoastu . .Z powod~ atc:-upł06 'I
tl,' E""U...~ ••",to .!!c;balts, I.L a' .
.zlIŚ wezwa!a k..
n~oDl~go ~ru. luterako-oielUloct!.ej. ~Ió"n,m działaczem przeznaczonej dis fluhllczoO§CI, ",st~p do· II "~rololoMl. .1 ....... do lat II'o-,u "",.rlo ,,, "J
I wobec mego wyraZIł ~I~ .kslqd., tej misyi w gobsmii kurlandzkiej je8t pa. zwolonI tylko %& btletami.
' t;'~i: ~~~::an~', 1~:::rt:';· .~::no~f': :' " t,·)
l 'ellOrZnlCI<I
n K w!p~tlek ~ml~l~~ ZftI!I. ator &der Goldiogt!n, który ,..,brał i ode
Bajl Zew. Bolir. l.t t9.
iZ~1Il1erz~w.I ue ilrz:rc sIał w tym celu" !'Oku zeszłym do Nie·
OS'fA'f K1f: 'IADOMO~CI BANDLOIE.
USTA PR2YlfZONY
na ~Il~ 8~~ .Jem t ~ . . a· mleo ~,400 rB. Sl.IlIIa to nie m ta, ie61i
__
'
CH
"60 fi
zap18uJ.e ej Oda AU ~',~J. a .ie "dmie pod uwago zupeln, jej bezoelo·
Serii 14 stycznia. Na giełdllcb ugra· I . UOUlI . ł'lc;t.. rla. t~in. I w•••wY. Mlu·
u .,
.J~ mn o
e... on- oG€: dl
ir k l d k' b li
h
l'
.
,
,k, 1 Wlln ... Zlp. lo... •
Ko . 'k
Strzelvckiego, ZapiłUje na koAci61 Ił w
.a. para J u~ an t IC. ,g" ~m nlcznyc utrzyma o 81~ bea zmiany uobre R4>0ta .... J.k." • nadomi.
'
m",,, - •
~o.ie. O papierach, efektach i t. r. esw6skleJ zobrRno. I . • ysl n? . sa gfaolc~ · u~po80hienie, ku~.y oSlllgDVIY, d&18ze zwy!·' Gra.... Holel. SLl1.Ok " • Noworl.. n. Nonie nlo w'polUu'ul m6wil t-Iko' 2.13/ 1'8., z guberO! 10ft
lueJ do 5,000 kl . Giełda tu teJszll była dZIś opaoowanll ,,&Cki. Piotrkowa Alende!.on z l'jUan HankWt'
"
J ' rubli
.. wra 7eOlem,
'
. L.! wywal I II.
I \Y.n.." " W'
e nie umierom, pOJad~
do Lwo"a,
'.".
ca Ik o ICle
Ja",e
yaoes!n. Ch .rko.... 111'. 0<11 < Ver·•
notu'u z formuloy zrobi\: teeta.
"Wlot powtarza~"c t~n ra~t. cha! ktery. wa tronowa wygtolzona przy otwarci o Bej· y,Ort.
O tel~', by k.. Tchónnlcki zamie. st~cZO.I .Z& "Rybkun WI~&tol~lem, zapy' m~, ~uuaczajqca. pr~yjacielski8 . stos~Dki ~~~~!!!!!~~!!!!!~~~~~;;;;;;;~~
n\'yi lub Aleksandrowi Stl'leleckim tOJe, Juklc~ to pogan z~mlertaJIl o~.Wl'lłca~ ~Ienlloc z "ł~y~tkleml pań8t,!aml S'Isled. .
WYKAZ DEPESZ
,wóJ rucbomy zapisać u& wypadek na IULe~aDlzOł pn tarowJe z guberUlJ na~ nl~ml, I pew~laJllca o !l0dDlesleOlu .ko~o. nudor{czonyel. T,rul; tuJ~il:r1 .tllUgr lei,.
lub d rować III życia, an ° mowy I baltyc~l~b? ~byb. pOd "yr ~zem pog.DI~ Ołlcznem kraJU, wykazu.Ill ca potrzeb uzy· gra/inną z po/l)~ nudolr'adn!lr~ atlrt"Jln
rozumleJIl 001 tych, którzI D1e ~ lutramI. CI. lI~dzwyczlljnycb środków na rouzene·
.
; innur4 pn//c'!! j
fU nt Vrnw6dca ;lDt~ijelUltó ... (ran· "le si-ci kolejo ej i zapowi&dajllca woie- Elle! D' O· ... b.·.p Z·.II··' .
ZI
Altalny dzit/i 29 lipen. 888 r. cuskich o '"iadczyl, ze glo owa6 hQdzie za sienie odpOWIedniego projektu. DotycZll' "'Qli _ Zięl"~ H.j~QIt HoI.Qano~::"bi~,Iri.· ,k'~J
tej podejmowal Aleksaoder Strze· Beu~lIngere'.", ~llItego, ie bm gdzie . prawa ey U3t~p mowy tronowej
8wz~l!ólni~j
'z.allil~ki~j-\Yol~
:-lWIliu.o... lti • lisi ... - ~.;,:
6"ycb g~Aci Oli folwarku w BOIzlo~ z lemcllml SIV rozgryw., wszyscy francuzi do tego stopnia podniecił spekulacyę
II 'l~ow,kl~rsr I.brr.... SUoJblora - 00
Po odje~dzie gości jakaś kobieta, sL,o"ć powinni )lod jednym sztandarem.
te. obroty doaivgły. bllroZ1> wielkich .~! Den ~~t;':l)OJ 26:~ai.j ii:~1!t~~. PlOt, ....
kartofle skarbowe pod folwarkiem
ml&rÓW, a kursy oSllłKo~ły znaczne z"yżkl.
miał/L WIdzieć Aleksandra
Z papierów IJaństwowych najkorzystniej
ROZMAITOSCl.
z d .. rn na
wyr6żniały sill pożyczki ruskie, szczególniej
ROZKŁAD aZDY POCI~G()W.
z d. 29 na
K ku
Senat Stanów Z.1edooczo .. w8chodnie był)' btlrdto po zokiwane. Kurs - - - (d_ 30 lipca n)'cb wI znac r.ył 100,000 'Iiolarów nagrody rubli podniósł si~ do 211i.96.
1~117.y god7.. 7-8 rano zjawia aj~ mularz, !llOnkureowej lO wyoalezieoip środka, kt6ry.
, •• Ua. 14 .lyClnI.. U."knotJ , • • k.. _araz
w('1 l::larasymowicz. w .ynialo'm
pokoJ·u I by ocalil IlrzynRJ· mniej 2al..• chorych no J216.4",
I6.96. o.
o. PotarobQrll
do tawg 216.26,
..eble na
ma Pelenb
W.rt_O
,.
J
kr. 2H.60,
'Strzel i. I zastaje j, spokojall. żólt, f.bre.
dł. !lł.ro, n'.I",n,I,n kro -_, u Lood," dl.
Ski nle ... ic •
ż. katU, dla ks. Tcb6nnickie o I'
_____
-.-, n. W ieJ.ń 16860, kupo,> .,.:" . 324.SiI'
Ił \fan,,,,,y
I'rze2.n~C'~'U$, •.jes1.cze.
t'l.
Iti J ...d&.'.8 62 iK) . ".,. n.ł., li~.h1a3YJn.
,. Alekua.drowa
T b stoi. k".& kuchni,
d . n~e
b
Ga 10. l' ".,07,1,. flUk .. '-4 .. ,"lWI r. &770,
t
KS.
C orzO IC lego o 8:e le
•
1 8I!ł r. 101.76, "I... :8ó7 r. ~lłO. ft'l. ",,,,, slo a
tt J'iotfJlow,.
I
ie, choć zwykle @llIlI do niej
lISOO. roho.k. ,,,<Io,,·Io,i. U .... 66,00. 111 "..u.
~ 2
GranioJ
IllrZY':IIO,lIll', lecz polecił.. Władys/awowi
Pet
1'9. 14 slyc~DI.. N& odbyŁem .J' 8470. 6'.1, li,L, ......m..."ki" 98~. 6°/. p •• ,.,8oeQo~o
2 {6
cblopcu kredens. o~emc, hy w dniu .d.zlsiOJ·SZJOl }o$owlloiu nożyczki pre .. lyoxkR'••• nuo ..... IUGI roku ci'll.ieuie ...lo.... 188
.611. 1 k T hó
TOmASlOWł
II
p
rr. lCS60, akCIe dr. iol ......... Ir..,. · i "wkioj
l~ 16
"\01
uO l .
O rwlC lego_
O iowej I ej emisyi s r, JB64-go główne .. y. 19~.OO .~01. krOIlII" •••q,t'r" ~I.
.kc!"
2, Ol
\'raea ~n, z. przest~acbem :Ionosz,.e, graoe padly, oa nMtępujqcc numery: Re ...Iornawalr.iogo I •• "k. hk,.. Ho.e.o _._. d, •• o". ,. Blino . .
II
drZ"1 nlleszkllDI& ks. 'Irb6rzOlc· IS/OO,BOO s.ry. 1 ,119 Dr. 1 ; rs. 75,000 se. "'w.,., - -. rl ••k<lll'" uiotniook ego banku p.ń "l ...oogor_l' .....
81~..
lO J
() ",mego, kr lą zbro'j ry 10499 Dr. 7' re. 40 000 serya 16397 .,... 4'1,·'" pr""t ••
u U,.>ra"'I''''',
leiAcego Da lóiku.
nr. 7', 'rs. n6,ooo' "r.10', "7 nr. Iii. '
styC1ftl..
I'",v""k'
J ,..,
100londyn,_16
/.. Koa.ol.
aog!'lokie
99"/..r."u I 7~ roka ~ Pe"ralou.: • .
'
~ wili pOŚlIj ~yla tam Maryli Po n. 10,000: ierya 04,1911 nr. 33, 8erya ............ l4.lyCZllIa. 'litr".. 1'1 .... Wilk.". "MoskS •
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