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wydecbu .ydziela liV on z płnc naszych mać alv niektórych wlkazówe~, które tntaj 8i~aj"c bardzo wyaoko: zdarza siO wi~o
niekiedy, it z dwu osób np., śpilłcych "je·
w lto.uukowo znacznej iloki.
w kr6tkOści poilamy:
Obc"c lfolulDie6 dzia/aoie tlenku węgla,
l) w piecach kąfło"yeh nie nalety ZI\SU ' dnym i tymsIlmym pokojn. jedn" pod wpły'
___
r.. pect. cudul trJeba pam.iota6, Da czem wać blachy 'pr~zej, p6ki oie zoiknie oie. wem czadu zagorzała, podczas gdy draga,
..
. .
polega peoell oddycbSllia' 6ł6łl ,wciW ' bieska"y płomyk na doguajllcycb "Oglach Api"ca wyżej, (co aiO zdarza u bledakó",
W dnu 1ll b. Ul. NaJJdnleJsl Pdstwo my w płuca po"ietrze, Z&wierajfłC8 prze- (oatrożno6ć ta ltaje si\j zbyteczo, tam, mieazkaj"cych nieraz po kilka rodzin " je·
zwiedzili ukoIł) zakooą Aw . . Kata.nyoy. "atnie dwa guy: tlen I 1lZ0t (teo ostatoi gdzie mamy w piecach drz"iczki bermety' dnej izdebce; śpilł niektórzy z nich na de·
N'a~j'a'Diej.i Pa6ah!o w óto~eDlu ,wlenc~. j'" dla ou obojOtoYJ. Tleo dostaje siV do czoe);
.kach wbitych "kiano. atanowi"cych ro·
2) nie używać do paleoia w pieou wilgo dzaj półek gro~cego nlebezpi eczeflat"a)
nilu'!" 8zkoły wenh d~ I.~J klu)', gdZIe krwi, w której łtezy siV .. ciałkami krwi,
powitaly nb 'w}'cbowjlolce IDltytutn, a Da· a , te I'OJnOllS\ CO po ca/elU ciele; tlenek w~ tnego. drzewa i
"Ju/a bez Iz"ankn.
W · Łodzi podobne "ypadlri s,. dosyć
s~p,oi~ u~ali 110".d~ lazaret~, "którr~ gJa; ma . ~ to< do liebi!" iż d!"tawszr .i~ I 8){'uoi.li~d,e (I Ile moioa, piecyk6w telez.
rdcz1h . naJ,!,no§\:f"leJ rozmawiać z c~reml do krWiobiegu. łllCEy 110 ró"nleż jl cla/kli. ~yt.h (p'rie. ~ny ich bowiem hU w~. rzadkie.
uczeo.oJcaml'. Z Il las~~tu l~h ~.ankle' Oli kr"i, MyDi"c je jut oiezdolnemi do po. ,laDy i tlenek 1łvgla prz8,IOłtaj" siO z.,ła.
iJl'. Jakó/J /{o/m.
Mo§C~ plie.lzlI do aah akto"eł! g~zle z@iro- chlaai.oia tlenu. Jednem slo"em 8p1"O"a. 'wokllłi pr 6C& tego- 'rOzpalooe do, czerwooo.
ni , ItiIły • II.ł~lZy~.tlr"ie. .DCzeno,JOO InltibJtu. da. runIta taki, jaki nastopuj' 'po zam· 4c! piecyki takie spalai" osiadaj"ce lIa iell
Pńy weJAcIU 'N.lJahleJftych PaAs~a u· kpitoiu dr6g oddecbowych dla dlletVpu po. 4C1aokaeh cz, tki organiczue co .amo przez Prv.emyst, Uandel i r\olOunikaey e.
cienoice wylronliły na . d',,6ćh forblpl H ach wietru.
•
io ' llrzyczynil\ sioH9acf wytw~~zenilł czkdu).
'''lobera: "WI~m1 011;'1d~arzul" ' Naa~,p:
iljeoek wOlla oie l na wszyukiJ:h O działa
Jetllli zd nie możemy mieukaola ńasz&Drolllelaznł.
nie trzy ~czennJce., fy~lw~eddaJy ~ezye jedD.kowo prvdko: jedul ulegaj" wpły"dwi go ogfzewać iąaczeJ ' ja~ tylko z& pomoc"
- "Gazeta radohJska- zape"uia, że !l(l"
pO' rUlku I po 'Ira c~sltiJ,t 100e '\aA tlple'Wa.' jego ,",~ze ' , drudzy półoiej, co zoajdDje "iecó" żelazuych, uciec si\j winDiAmy do ua. ni8lieuia dzieooik6w "arszawskich o kon·
ky pieśoi cMreI?e .. . .W1~.ooywarj u.t~r, li. w bezpo6rednim zwił.ku ze ltopniein ~topujllcego prlMltego sposobu, odgrywaj~C80 Cllyi Da budow~ kolei z Warszawy do Ba·
mnzyc.z~l!. ~aJJM,!lel'\ ra6ńlro - n~lml~o . odi,wiaaia/ .rgałl6w krwiono'ny~h danego go" danym wypadku rolV ' klapy bezpi90 domia ., przellwcz8loe.
śclwieJ raczyl~ .rozma1!la~ a uczet}nlC!łml l ina}'Wl"lluum~ 1rf'lerwazemi objawami, "'Y. cze6stw.: stawiamy pod pieceln płaald" Of"
I'ietIltdze.
pl~Aclć drobOJeJsze .dzlecl. S~araztl " !jc~o, ItwDjflOemi prsy otruciu tlenkieJll wVgla, czyoie z "od" która, a~", ~~ia goi
- O papieraoh rurkiob pisze berlióski
" oiĆe ... pyły Jej O. MokI brał nbiór oz,U pny ••go .... Diu '" ból i zawr6t gto- oienalety r6wlllet, podąa~ ' gdy" precu ai~ "Roeraen Courier": Dla roz"oj n ioterelÓ"
b8~"StO~y w/ałne~1 r(h~,o'ty dra
~'L~ ' W. WY. ' szum w uszacb, uudności, w Dl ot)', pali, drzwiczell zamyka6; aby nie dopU§Cill ua uaszej giełdzie wabaoia nlltowan rus.
~li.' Olgi' Aleh.uar6~y, N.aJJa'DII!JlI~ !'a6. moco ·bicie "rca wrelzci8'~ Obi· do zbyt Iilneg : ścian jego rPrgrzaąi • Naj. kicb papitir6w i waluty od pe"oego już
st'tfo potegoll1rezy . SIO . u8Jnllło6rllwl&J z,ę ry pilj ..oje ~eał" d~oiosł0ś6 groillcego mu lepiej zll~ jest, jel!li moiUli, "yj'ć zupałuie, czuu S" faktell\ pier"lzolZvdoego znacze.
wiJz1.,tll lemi, l~uAeill Izk~ wArM entJi'. niebeąliecze6stwB. sry". ~ z /ótka (jeśli z pokoju, alllo raczej ' z mieszkania i
Dla. Zapewue je>f,cze nigdJ ,,)cieczki
zyaffyczhycb oJ(f.Zyk6... W'yc~0!ame..
wypadek ma miej.ne w oocy, co sio zdarra clć "tedy 'doplero, gdy 'inik ie 'zupeł. d'ien llikarskie, b"dż duszne b"dł nlesłu.
(.,PhI It. "lett."). oaj"'iej), billtloie do drzwi, ale bardzo nie' 6w hiepr~jemoy zap ch w po,,1 trzu, azue, pro"adzone jakoby ua arzodowym
rzadko udaje mu aiV uciec z dusz ~ej gO' kt(\ri ozuaczim,. mia'de~
"ruocie, nie zak06czyły siV tak ban iebnie
atltloefeJ') ,. j pad,. uiillJł&f*o\llul q przełl
pro.te. jak te, które w ostatnicb czasach skiero·
l Zligotzeole Uleza"sze J~t zle/em
Z DZiEDZIN;Y HIGJiNY.
!lrzwjami, pOla .it6remi. czeka go zbawili go wypadku; bardzo cz~tó~
oM)cT, ucia· "aoe były rrzeciwko papierom ruakim .
nie....
, II
,'1
.
<I .
. Lkajlł siO fdo te~f) t;<>dząiu_. ·'ercl. "któ~1 .w8Z~Itkie t~ ,!yoieczki, o tylą gorliwie. o
'ł _ Z '!i~ 'D.
!J.1ymeuuln ~d ~ła daJAi: osltlJpuJe · lItotnla <'ee& tteJAym /id IIIOyO '. ~~I . tle nl\lZrpole pro"adzone, wy"ołały wprost
Imaczne aniec_uleoie .k6ry, które zaczYDa· l'Oiej jeś~ on "" modzie,, Pal')'tu, ta'k 1~~ pneciwne od zamierzonych rezultaty, Po.
-§-j/łll liV Da ko6csyucb dołoych, potuwa liv u uas, w War8zawie, o,d doić ~wn" przy- mieoione papiery zyskały bardzo po"a~ne
..Nie tr&e~a bl& wcale "ic,Jkim sJ?Ołtue. ,topuiowo dilej ~ obejmuje w_cie cli/e wil~jowanym' pnez dJ. p eriłt6. ' fjta lit ro· podwyłki koreo we, a zaufanie do finansó"
g~zeru, a~1., zau.,lfaźY~' . it paw.,!e , ~pa~k! cialo. OzoIto. ~dso out,puje l'Wa"ieoie \.tza:! 'mierci prze~ otracie ~łfo~em.
ros kich ~n:ro~ro ". takim atopniu, " jakim
m:lJłciej J' powtazaj" tlO w JejlneJ, nJf1i z Mia, UAU I Il\IIyeb narqdów, serce ude·
~"ykle samoMJcy odurzaj' alV przedtem lhiennlkl chCIały Je zdyskredyto"ać' Bat:.·
w drugiej porze r!lku. .,
' rza powoli i oie~ularoie, ciałem "ltfS/ł. jakimś ";Ikokiem albo narkotykiem, kła· lie dzieDoikarakie oie były jednakte bez
;rak, np. o ile ~.\8I1\i. " w w~el~ic.b mia· saj, chgawki •.Priąto~o~ ,liika albo na; d!, si~ do ł6t~a I 'P1~ czek ,~Ił n~ d.iała· "pływu, lecz niestety wpły" ten mial ~ ie.
stacb potary' w lecIe/l o- tyle w Zlmlp' polllld !fle, albo tat DleZnaCZnle, wrav.' g wzrastal OJe wydoby"aJ"cego SIV tymczaeem czadu. mDy c~.~kter . .zoacz . c~ r luk JCh
ws~y.tkjell'l cinoemi g6ruj, wypędk': zaw:a. JM leDoości" kWra bardzo czvsto prze- • Niejedoo~rotoie do takięj n.Aloierci ucie· wartoiei przesz a z rlłk Dlemieclach do 2a.
chOdzi w Bell wieczoy.
ltał,.'lII'IJ' M1 koetl.uk6w: ll8.łclb tIl
mau· graniczDych kapitalistó", a "skutek t ego
dzeuia.
O tych ostatnich pragoiemy pomówi6
7~ru iiI! w..elak.> nieraz, ii udaje siO tyczoy epilog mil nietylko mi,jsce w leoąa· oi osta~ui przl poprawieniu siO ' pó ło i enia,
" nioiejłlej pol8llaooe, " !Czyni., li> tem dr.ipi lZybkiej pomo.:ylekarekiaj, ufatowat cyjnyeh powieściach, al oieśtety i w życiu .C iUD' zyski, któreby pierwszym przypadł,
c~tniej ił jakkolwJ8k wyru tan j_ Da takich oiełlÓłI9ł1iwycb. Ale i w6,,0188 jetz- zAoz1"'iltem.
"
udziale, J e&zcze ;, czasie ostatniej kon.
ustaoh ~lIZy.tkieb, nie w"),SOf jadaak. j" Cle oi~b8lpillcl.6!',,0 nie.z~tał(l ~uoiOte
~pom'nam, 89bip te.m niefdyA ClIJ
~r...\'i"ruski~h (loźJ!-,zek gazety .oiemieckie,
sO'O p~zedstawi.jlł sobie te co ou w,rata. zupełDle: ua'~puJ'OOI p6łuleJ kompllkacye, wrazenla z stat9,1,ęIl ' ~h"lł Żl:!/łt a~reślon. iJ.lire postaWIł! 80'6le 1a za~aDJe napadać
'Cói to i-t, przedewIJ1.~ki.m ozac)?:I.J..t!U P• ci~kie odlftiyoy, zll'lil~ia płuc itd, rOli" Itlm~bóJ
~[~nanse ruskie, a włdoiwle kt6r1lU z~.
t .q8~'~lltzif\iąnko.
to loialo galowe oiejednohta, lec. sawlera· CZV8tO plOwadz" do nlleroJ. Oud, c9'li wall tyCle sobla odetirłJ.
D~eDUlcs~ ó. d&nie to JlIUZIlCOUO. spo"odowały, te kapl'
j,ne w lobie p~e"ażole a"alllłzy: tłanei lleaek wCgla, tworzy liV przy uiedoBtatacs· za.l~ !iertzy kilqd~i8lli,ti .1'0 wzmiau· taliAci niemieccy we wspomoianej koower.
"1lI!1ł\ (CO) i kw",s .. 8.18oy (co;.}.'''
nem 'palaniu aiV uty"~\lKO przez nas pa. ce o atraszoym, g!li!ltl}cym DOlu gtowy i Iyi pnyjvli bard~o oiez nacz oy ( p dział, co '
rridr.szy z nich jeat dla nas !lezwarUD' litra, co naatopuje w brakU potrzeboej ku dzi"nym ogaroiaj~ym go .tracha, 0~I!!ł- faiIle swoje kapitały
tyo1 spb8obeu. poz.
kowo ZJlMjczym, drugi r6.,niii ~ie jelt 4J!1 temu iloAci tleuu.
przeci~IIYUJ razie ~alY ,wyr.a~y, niaczyte1llłl" ~i4oczDie ~ ~a,!i1i si.O d~bro"olnie pokazoy~h . z,8kó ~,
tJa zego 6rganizmu ObOjct~y, Jakkol!i'Ilk palny materyał spala SIO zupPlOI8! ,~or~.c, a JU u~~UQy~omllolsi 8 .
jakle OłI!lgDJC;~ wtku~ek podDJ~sleDJa II.e
ec!em olelo OItateczoy proc~su lego produk~Ja Im Jest1
admlepl6, ,'!pląlZe muuo, li g.z ten ooto_6 110. C3teroprocentow:eJ pożyczkI.
orllanizm zaobOwuje ai~
dąS! o!lporoie. ~was w~llałbaoym jedt kwas woglallY.
.
I1Ichzfm jllt ąd poftietaa. a Zl\~.m oeia· Wed
O&DeJlIJ'C
dooi ' li
al.u
kU< enlu, h by' dlate o, ~e fZ1 kitd m
Ohc"o ooikollll z orzania, należy trz· da w
o'u " wantwa
n.wz ch. oiekoo"el'l a po yczet.: roskicb nte awem ro~·
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ODCIL'iJ!lK DZlEN!IIlKA WD,..~It'. Wiedsę, pl,o~ z ust jejl pote
. nQtów,
StaroAć jej nczokiem, d08tatki,m otoCZY
fi ' J
I na pollcalrach dOltawał _k;arlatów 11 na ' lprzybło'ci niepewnej \ pf.feiroqsy
I
A gdy liO I ła"ki podoOlił .dre"oiane1
O wtp6IDejlfolli1jasoe plaDf ~li,
Czy J'ed~Jr tylko?
Od oatożeoia aiv lłaoiał,
A ten/z, ' teraz - ' oltatoi &r,~ilr: 'w~o.i
~
, . • • ••
A rento godlio, co z dnia pOłoltały,
I Wydrzeć mu prz jdzie' ' z lrj r\!fl zmars •
Na lekcyach trawił, bieg.jllC po mi.ie,
I
I
clO~ej,
Aby zarobić DA c4Jeb i dach "'''lOle Tak
to mi,oll6, trud jej uagródzilDy,
A na cbleb oie w,.tarosa/y.. '
tEe l'pl'acd ddlła synQWI?t...'
I
W obliczu, wiedz, .tao~ za~umaoJ,
SWagnioD ' ko olej ")'~lłPlłc dłou~e;
I tak d"a lata przeazły, jako mara
·Wrencie po cJłughą, ó, dłq~im namyśle
Oq czul ciemooU, prltl~ilt i raDy
O dwóch obliczach: jedDO całe &łote
gtałlr .. i~I ... Lilt mu łzyaWa, Iiat dlugi ~
I oozy wznosil ero hiaĘia, co płoDie
l od oadziei ułmillCbów ro0we
U'oilków, pi~t i łez- o~d zułuf'
Na l\iedOltllpnych dla n~zy .yiyo,cb;
l w ucsytnych mane6 ubAloe pi_oto
W liAcle pi~ l'ubli - tak mało! ,
Prago"ł, by jeg.o pozoal. Pll C&yD~cb I
I od A"iatłc*i wiedly brylaotow, Ale ua przyszły willi'łc dwa znólf pnyAle,
Ta ludzko6ć tak ukocbana.
Drugie poaopoe, jak olcba ofiara
Na ..IOCej"j1Ii j" uie stało.
N~ ~.,kach ,ulmia wiliała ~ru!1a,
I g/tdem pnymiel1lii,ce...
Kiedy ~m.l'li, a mlłli oierzadko,
W r~~u .w!efł, IfOiucl;\oy i mIły Ale te lata. acb, to jeszcze słońce
Że molij gł6cP tam CIerpi, oz tr"ogi kopa:
W Iljm kilka ,ło~lcb, ~tórłj , ~G8tały
W.M j,,«o tyci. oiauttaooej ... Iki Syoku ty pewoie coł kl')'jelZ pri'ed ulatk'ł?
Od ojcow.kielQ pogacbD,
Nvdu I praca, to Ił dwie rywalkJ,
"Niechaj clO .wiOci aoiołowie etnen
W domu została ma lIa Jllgo wdow.,
Co liV wsajemnie kl6c" po uad dusz"
~I ' ~uI Cbrjńlłll, 'wio.le imlO Je!!,
Igl, oa d~18ze urabiajłO i~cie I wujem ci.lo wyeJaieraj, sobie .1 ta NajAwic;tlza ~uieuh Niebleeka
Gd)' .110 tegopta, IInyi Ifpblła, wycie
Póki jedlIego i drugiej uie skruu"
~KajeJa 'łcb za ci~ blaga moj'& łaska
V\r IIItc/lnieuie , śl"q. ~a,ń ku oiebu.
W oiała i duszy chorobie.
wPo" lItokr06 ~iebie przyjmujo " ramłona,
WWlId 1& nim bie", błotosławie6lt" alo... - Rok przyłZedł ci~iki, i lekoyi oiewiele, "O ty, m6j al/arbie jedyny ... •
I WJlZyetkie JDyśU ~e I taJoaoe,
A prac)' ,"pj lIa dudeookiej ławie:
- I p .....sta\ lima i mróz .el'ał liny;
W8&Jttkił\ m&raeDla 4ł!!i!1R8 i r&dOlue,
Wiatr w ilbie gwizdał, jak w pust)'m ko- Wi_ 'n wtcbodu płynóła 1ItOcSa
Któremi matki pi,ri s,,)'~1e OIIdychł;
6ctille,
I niot" ciepło I i 'wi~ ' i wooie
Z j,lo iatoieuiem jej dola liV cicha
NIII lpot6b 1816186
cieplei"ej Itra.ie;
W "ie6cacłt tWojego _koca&,
Tak
liII -i4te, ' " I oim Jcijle 'yJe, Co robie - DłUlO po ~ clodUł '
WIOIll6 - epa.m, cl1l,eil1 wyabrcq,
Że a jeło IIfcelll i jej ..r08 bij'.
Wzdłuż i wSlerz ml.rqo ISJbkiemr kraJ Btal'llDe waAk" ~lttwa.,.,. a dłDA!
I jednem oddyoha ' tcboleoiem.
kami,
Osy du..a harda Jbrie jat być tarCZł
- W mur.ch ltolloy, przykuty kamieniem Z wll'q myAl, klócił .iO i goduł
Dla oida, co liO beaiłoie ugina
Nad ksiIłi.k .. IJIOdaał wi_ry i noce,
I włOl, bue.ył j ' ąraał I1ka.l:
W ohorobie, która do renty je obłooie _
Pny blaaem 'wietle, co led"ie migoce,
.\>0 ma&ki pisa~?... 00 tak n ..to myśli, ·1 pod oi~iarem cierpieli sapomiua,
ziVbły, • izdebce prawie oieoln&oej,
Ż. w/a,o" prac, olłodzi jej ch_ile
I Że wytr"all jego zulu",
,

I

'"OC

Nie, etó roo wiocej - przymus i koniecz.
,
_
no6ć,
Co Da mieaitce długie, jako wiecsuoAć
Siły mu dłldać powiona ...
Wytrwall-o, ch~ to śmieszna i dzieciolla,
przecl~ oiemoe~ cóż, oDa pomoże; CÓŻ zdziała, kiedy gorlłczka głodowa
Z mÓHlu bezładne myśli i szalooe
A. z nit wyry"a niepl'lytomne stil""
I rzuca ciało cborob" trawione
Na upitaloe łoże? ...
W ' szp1teru 'wi~le' p;z81~~ł ,~ie~i~f,'
I m6głbr j&sJcze pozostać tam wiocej,
Lecz, że już cbodził oparty na I~sce.
A drugim miejace zabierał potrzebne,
WiOC go cl8J11pr~zej atamŁ!łc1 .ypisano,
l z06" Ujrzało go jesieoDe ra oo,
rrawie w łachmaoy od~iaoego qrzeboe
t tysillCem lmarezczek OB obUcza lOasc:e
Bez środków i 6ez apo.obu!
I dziś nie "oła jut wiedzy, lecz pracy
Ohoćby kamieoie rozbij .ć na uo .e, '
Bo widzi grotb\j atraszllł w bliakiPllotio_
lV idzi ,łodo"ej ~miel'\li bl.d, maro
ł matki bolełć i jej koAci etare
~ prochu l e . oad limq 1Il0gił, _
Wio<: gdy pn:echodnre mijaj, go jaoy
Syoi, w88eli, otuleui " futro _
'
Wyąiwa. I1k~ s. jc~iem ,., ałabylll SIOlio,
Z ocitatol" w plerslaoh woła do Dicb ai/Ił!
"Prac)', ocb, praoy! by oie umne6 jutro!-

1

Aci".
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JtMJuiga Z/JWłQ/LId,.,

DZIENNIK ŁOnzKI

.l.4i

!IOCIt*'

~ie. KOtJWerI1S ta wedhlg
(-) RewIzya patent6w. Od 13 b. m. poprzedzajllcym §wiadczy. te zboia ozime· dnej rany 'mieralnej okualy aill jeucze
wezeUdego prawdopodobiebstwa bodzie mia· z rozporzlldzenia pre~a piotrkowskiej izby go zebrano wilJCej o 28 tys. ów. rus .. jarego 3 Inoe Uejsze; Tymbowakremu zali zadano
ła powodzenie, codziennie bowieDł na gieł. skarbowej. na calem tery to ry IllU guberoi mniej o 11 iJ'" aielWliak6w o 81 ~ ot
.y Iiejaze. Na zasadzie p~wyisz,ych da:
d~ tutejsz" z zagraoicy. mianowicie zał I piolrkoweklej nnpoozot" została t. z. geM. Pszenica ~ał. D riaf'll, żyto łjlei, j arka 5. nJch 1I6·cio letni Bajersltorf I 26.elo l~tnl
Fraocyi. nadchodził znacz~e zlecenia kup· r,,41a rewiz!l/J palmlWJ na prawo prowlidze· jlJCzlDieb
gryka
pro 6 .• cr~ 4. .. Griniog zostali poci"goilJCi do odpowiedzIal.
n~ papierów rusk~cb •. kt?re powoduj" ~sta'l nia -:-elkiela pnecU,iobiel1ltw przemysło. owi... 6.., _oialli.
W. pllrÓWDaDiu Doki &'ldo~ej: S".d każdego z oie.h 8kaza"
wlczae podooszeDle 810 Ich knrso . . ~Iad?- IfJch I baodlowycb.
z rO~le01. poprzedaaJ,cy.m. lIIpiej nieco ~b. . ~bawle018 ~lektGrych praw I p~zyWI.
mo§(} nsde8laoa z. Parrta o maJllcPJ RIO
(-) Dwór WI ~ł.owiGach. znaoll ~ome. !'Ildzily: 'yło, psz8aiea Jara, gryka i 0_. leJÓW l na oddaole do rot areutaoclucb Da
dokoD!1Ć koowersYI. po~yczek z. roku 18n 1dlll Z . Przybylskiego•. grao" dW!lkrotOle na 101.. e I!atonkl oko/~ 130 ty •• 6w. filii. ~i 3 lata.
1872 I 1873 wydaje SIO IIJlltphwll.
d8lkach teatru łódzkiego, k.nplł na wła· uJmnJIl w gubernI 10,~ morgo nlB. (dzie.
";'rć pod razami Doia 8 go września
Podatki.
ISOo§ć (oa ~zoo letoi IIJ 'V.razawie), dyr8' .i~cio.)j wiecej od roh I!,eprzedsa;.cego r
• Łodzi .troi domu or 67 110. ulicy
:- "Pe~ersb~r.sLdja wiedomosti" dowia· Idor teatru p. Łucyan Ko~ielecki.
3.982 m. r. J.doalrie. Iri na ~ebrano Frsncluka6lkie' Sta~is/aw Kowalski, wr .
,1uJ~ alę, ze mlDIsLeryuDI skarbu zgroma·
(-) Sklep .towarzy,zema .pożywczego, o 496,214 pudów rus. lU nieJ: r. 1887 p. C • C 11 óll101' do domo ustaIlOrola
dziło. opinie. ~dd~ieIDycb skła~oik6~ i go· jak widać z oglo.~eft. z~iiyl ~nQ uiekt6· 6,260,387, roko 1888 p. ~,664,~~1I. Pomi· l.:{!koi~t/ poci'l/ wi~c 8t~kać do drzwi
rzelOlków WIejskich w kW88lyl proJektowa. Jrych towarów a IIl1l1'iZy loneml ceno hero mo to, prawozd wca mOlema, ~e p.o.y na , zoa 'du' ; O si w t m domu skle u Mo.
nego opodatkowaoia dodatkowego ~kładów i b.aty ~ó~nycb fir~ o 6"!., zadawaloiajllc potrzeby miejscowe wysarez!.
l uk! j~0:icl8~ NaJe drzwi siO o~worzy.
hurtowycb okOWity. OlIromIla wIOkazo§(} SIO mOleJs.ym zyskiem. Jest to rzecz na·
(-) Bal koltyumowy. Łódzka rada po. " i na olic w dło ue§ciu żyilów ktO.
składników ~ypowledziała 8i~ .za dOd':tkU- ~ der pożlldaoa, ~p/yo~e ~owiem powiuoa wiatowa dobroczyoności publiczoej, za przy. j r~y bezlito§:ie ~~z~li okładać Kl w~lskie.
wym podatkiem. który ograOlczyłby KOO· oa ostoBookowaOle cen w IOnych sklepach. kładem lat dawoych orz'ldza "e cz"artek, I o krami i ka"'lIlk' mi żelaza Powracllj\ł'
~ureocyo. jn"ll robill składy burtowe de ta· ~am siV !,ydai~, że Dajgłówniejszem właS ostatoieg~ tygodoia bieillcego karna.wał::, t. I' ~y z k .owallkim do a domu atolarzKopczy6.
licznym.
' nl8 ~8d8D1em .l<lep~ spożywczego l~st czu: J•. w .duIU 28 lo~go r. b. w aa.h tea~u ski chciał go ratować, al, gdy si~ ua Diego
P/'l8III).ł. . . .
.
'
wame o~d cen~ml .artykułów pierwszej Victoria bal k~8tlumowy, '! ~za81e ktGre· rzuciło dwOcb ż Ydów, ocz ł ucieksć. Mie.
- W KhOlklewlczowle pod Oa\rowcem , potneby I zapobiegaole przez to pod WyŻ' go dane ID bodZI8 pnediLal8łl18 teIlttalOe'l8Zka ~ e w tym dom~ lo:atorzy Widzieli
rozpocznie s~~ budowa pieca By.stemu Sie. l .zaoi~ icb ceu w. inoych sklepa;h konku. BI.iisze szczegóły ogł.OIZIl afisze. Bilety) ~o że
:klepo z kijami w r~kach w~biegli;
Illeos~ MartIDa .do wyr?bu atah, .oraz bo· I renoyJoycb. PaUlom na~zyr.n Wiadomo za· lóz po rs. 10 :amaW!8~e być mOgli W bJu, Moszek JlllIOwic:s, Lejaor G,lio~, Lejzor
dynkow na pomieszczeDle waleowm dla wy· pewne, że od czasu Istnienia stowllrzysze· rze rady powiatoweJ I tQ.m tylko bOdll Jaoowicz ObaiOl Ozapliński i Majer Lew.
robu ?si i banda,ży. Nowe fabryki, jak /' oi.a S!,oźlw~zego. ~o~o!wiekby .i~ dało p~. sprzedaw!1n~. BiI~tJ wej'cia po r•. I Ir. 60' 1kowicz i' okładali kogoś kijami. , ... krótce
dooosl "Glzeta ~18~ecka". wlllczooe b~dll wledzl.eć ? Jego DI8kleJ W ty!1I roku. dywl(-) 1II1....c lliodewy: W 2ell1ym '\ygo"C,zaplióalji i Monek Janowicz udali 8i~ do
do grupy przed8Jęblerstw towarzystwa o· dendzle. zaden sklep koloOlaloy Ole pod. dnIU p. M. poprowadl1t do oltarza oarze'\ 8trażoika Łotarewa. kt6remu otwiadc~yli
"trowieckich zakładuw górniczych .
w.rż~zał ceo p~z~d §wiotao!i. ia~ ~o m.iało czon~ s~ojll paooO J . p~ ś~obie nowoieńcy że na sklep napadło kilku ,bójów, którzy
Wystawy.
I llIleJsce tbwn.leJ. O~ecDle WidZimy, że udah .I~ "ra~ z orawIem w88?lnym do wyłama"sz,y drzwi. zaraz uciekli. na placu
_ C.Jooe~ warBz~,!8kiego komitetu wy •• k~ep . uczyli Ił Jeszcze Jeden krok naprzód, domu, lecz ~ dr~ze rulod!" małzooka za." jednak Il olostał jeden z opryszkó,. S\ra.
stawy paryskiej WOJCiech Poletylło delegu- zmiaJllc ceny towaró~.
. .
czoła usurzać ".IV oa SIlny ból gło"y. ł żoik. przybywszy do aklepu Jaoowlcza, spo.
(-) R~ z~rz,dz~Jica ł~'J strdy o· Gdy po pr~ybycl~ ~o domu zawezwa~0 1 8tI'Z8gł, ~e choci..;; " dnwiach jedeo bak
waoy do zbierania kolekcyi weloy ugloaj)
w ~ismach w~rszaw8kich list do. hodowców chotnlczeJ, zaWiadamia •. ~e d,OIa ~O lutego lekllrza, okazało 81 0 ze ~hora dosteła 811: był ~gilltI. a dfUgi wyrwany, na zewnotrz.
OW18C. wzywalllcy Ich do nadsyłania ok.azów. lutego r. b. o godzI Ole 1 l.. wlec.z0re,~,. oego tyfusu. W.rpadek Jes~ groźn" .gd~z nej jedoakie stronie drzwi żadoych śladóll'
W liAcfe tyw zaznacza autor. że kruJ oasz w dom O RottDlaQ~a odb~d~ Sl~ ćWlczeo~a, n,'/oda mv~at~a JUŻ od sześcIu dOI zD&JduJe gwałtn nie było. O pioć kroków od drzwi
jest dzisiaj może jedyoym. który dostarcza sygoało.we 4 oddZiału. strazy: Ozłonkowle Sl~ w stanie OIeprzyt~moy.m.Rozpa,":, o.owO· l leiał okr:wawiooy Kowalski, nie mógł juź
weln. k~ó~kio~, wfloko 8~la~betuych, rze · proszeni
o p~ybycle. w uOlfor~ .. ch..
ż~ńcn; ktGr~ na chWIlO ole odstopUJe zony. nic mówić, aoi ai~ też ruszaĆ i w krótkim
czywl§~le suklennlczy~b. JakIch ~r"le .... . (-) WiadomOŚCI osobllt~. ~o"laduJe~y OIema gran.'c.
.
czusie umarł SKutkiem zoaczoego uplywll
morskie dostarczyć ole mogll. Mlwo Ito 00' SIO.z "Kur~era warszaw8klul!0.' :le b. ~o. . (-) Oryginalne maUeństwo . W ubJegłlł kr"ij przy Ko. alskim nie bylo żadnpgo
ny wyborowej weloy oaszej s~ u n~. niż· tyOler dr?gl . fabrycz~o.ł6dzkleJ, pan KaJe'j o~edzleJo na śluboym k?blerJlo s~nn~ła o~y· oarzodzia. Żydzi, jak tylko przyBze~ł atra.
sze niż za graoiClł. cbociaż tam do oboiże· ~an ~o~clek.l. ma obJllĆ posad~ nacz"lnel!0 gl.oaloa lIa~a .. Nowoieney. liczyli po 60 lat toik. poczIlligo prl/sić. feby ares.towal u.
nia cen przyczynia. li~ wielce . w.8p6~zawqd. 10tyOlera .mllls. Warszawy, ~o p. AJfons!e Wieko! oboJe.Juź .poprzea.OIo. awa razy .....to- mieraj~cego Kowal8kiego, jako roząójoika.
nictwo weln koloOlaJoycb. DZieJe ."0 ta~ GrotowaklOl/ k~óry ?trzymał ~noe staoowl· powali w zW~llz~1 lbaJtenslne• . 0~juble0l8o a ich zostawił . " spokojo; )lrzyte,m Czap)il"
jedyoie dlatego, że wełoy oasze ole Z08) ' sli:o przy kR.Oahz!1 cyl m. Warsza~y.
poc.bow.al dWie z~oY. a oblnbleOlC8 dw6cb .ki chciał WSUll/łĆ " r~kll strażuiltowi óO
dujl. odpowiednich odbiorców "fa bry kan· . (-) Targi zbozow~. Na. wozoraJszycb ryu. m~zów. Na ślubie obecn" hył~ tylko To-, kop. Łotar6w prsy pomocy przybyłycb
tacb fraocuskich, ,"ngielskich. belgijs~icb i ucb,. przy slabem zlldaOlo •. sprzedaoo. on· dzlna oowożeńcl1w, która atanowlla pokatny wkrotce slrażnikó" i stróia oocnego, are.
holeodersklch. Wystawa parys.k a daje do· B~puJlłce p~rtye. ~a st~cfl. towarowej 760 or8Za~.
.
.
,ztował Janowiczów, Lewkowicza, G~.iora,
skonałlł sposobnoś(l do pokuanl~ fabrykao. korcy pszeOlcy a mlan~wlcle. 100 korcy po
(-:-J. PocIrZI/CelUI. W o.b.ległł soboto O i Czaplińsl:i~go. a zr.pbiwaty w mieszkaoiu
tom zagr!10icznym, ź~ w kra~u, na8zym 6 rs. 30 kliP·. 100 korcy po 6 rs. 16 kop,. godzlDle 6. rano .w Q.a~ple. .w domu ~or. ich rewizy~ zoalazt miedzy ioneOli fZ8\lZa.
przeważole bodow,a!,1l J~st O~ecOIO talc dr~. 100 korcy po 6 rs., 100 korcy po 6 rs. 8~ oera przy uh?y Plotr~owskleJ, . zoalezu~o~ j Oli okrwawion top,orzysko. Na ~~ęle. ~o:
g0C8ooa wełoa .UKlenOlcza I do zach~c~ola kop .• óO korcy po 5 rs. 60 kop.. 300 kor podrzucone zy~ ~zlec.ko płCI m~kleJ. wnlskiego okazały 8i~ 4. gł~bokl8 raoy I
ich do zakupywaoia tejże wetoy . wprost .od oy p~ 6 r •. 60 k?p .•. 300 korcy po 5 fi. 60 W celu wykryCia winnej sarZfldzQoo liledz· kilka sińców. Kowalski, według zeznania
.
. świadków miał być człowiekiem cichym i
bodowców. Rodowcy chcłCy wz"ć udZIał kop .• 400 korcy zyta. 100 korcy po 3.90, two.
w wystawie proszeni~" o lIaaesł~nie . pod 100 kor. po 3.85. 100 kor. po 3.80j 350
(-) Spra~y .... w•• Rycerze 1~za. D~a spokojoy,:,. Oskarżeoi do wioyaiO oie przy .
IIdre"ew warszaw.kiego ko~itetu ,.y~ta.y korcy n,wsa po i.85.
22 go pa,źd"erOlka !. z.... Ł~dl1 robotnlc.y znali. utO:llD.Ujqcj te ,Iloi .-(kogo nie bili i
pllryskiej:. czte~ech .run (zdJ~ty~h W UI~łU:r'
Na. /Starym Rynku sprzedaoo . 20~ !rorey f~bryczDl K~rol Ba~ersztorf I Samuel .Grl' te przeciwnie rozl\6joicy, IV·O d .y ~tGrymi
tym staole oWloo),;ak oaJbardzleJ do Siebie pszenicy po 685 - 6J 6! 300 .k ~Icy zyta po OIUS• •~ra~8J!lc. P~zolł o~c" z .hulank.l d? byl i Kowalaki. napadli oa .klep lwyla.
podoboych i charakter wełl\y w owc~aro! 380 - 380. 200 kor~y JOczoueola po 330- br~e pIJani, ~YJOh noi~ I o'wuldczyll, ~e Olali drzwi i ich samyCh pobili. Sprawll po.
dokładnie przldątawiaj'łcychj oo~.tek II ilośc~ 360.
.
..,
ka~del!0' kto lm zaat'lpl drogo• .poczoat~J" wyhzll slld okr~gowy 8fldzil 13·go lutego i
owiec hodowaoych w owczarni I o r.oczneJ
(-) Za • kutrsanu. Dowl!-doJemy Sl~ że oozam.l. Jak~ź wk.r6tce apotkah na ubcy uznawszy. :le wina została dowiedzian'ł je.
pr9dukcyi wełoy w ,fontacb. wrellZOlO rs. W kobcu bleillcego tygodnl.a prz.rb~dzle ~o Fraoclszka AJler~ •. wracaJ'lC~g',l ~o domu dynie tylko JaoowiczolU i G'lajorowi, ska.
46 oa koszty-najpóiolej do dnia 16 mar· ŁodZI panua Ao~a Bocsk~J,. woglerka •. prl · ~raz z T.y wb?,!aklwl, ~rk". I zlOClem. Ba· zal za odział w śmierteloej b6jce Moszka
ca r. b.
madoooa oper.t~1 lwowskieJ, !la llośclone Jersz.t',lrf I Gnomg z ~o.zaml • r~k!"c8 za· Jaoowi9Za. 48 lat, oa zamkoiecie w" wiO'
wyst~p>: na 8C~nle teatru łódzkiego. Paooa stlł~ll~ drog~ A)lertowl I ~llPbo~sklln; po· zieoiu przez trzy mieaillce. a oieletnich
Boc~kaJ obecole ~ystopuJe "teatrze "&1a. czOh ilU wymyślać, ,,:eSZClę pU§c!b w ruch Lejzora Janowicza i Lejzora Glłsior. na
Wiadomości bieżące.
ływ w 'yarszawle.
. .
. ' noie: TY?,bowskll. otr~ymaw"~~ Jedoo ode· dwumiesilJCzoy areszt, pozostałych zag o.
(-) Zblor.y 1888 r. w gub.rm ~lolrkow,kleJ. rzeme DOZeW. okl'wa"'lo~a po~legla IZUka~ skarżooych uniewinoił.
(-) Gołcie. Na jutrzejszy wyst~p pana Spra'llozdaD1e urzQdowe o zbIOrach roku pomocy. TYIJlt;zasem AJlen I '1lYUlbol'skl,
l
(-) Z aury. Od d"u doi zapanowala
Żelazowskiego przy bodzie do Łodzi kilka· zen/ego w guberoi piotrkowskiej zawiera brooillo 6ill od napastoików, z08tuli uiewi·
oaście osób z Warszawy, a mi~dzy niemi nastopujllce cyfry: Zaaiew zboża ozimego łOsiernie pora!lieoi. Wfł8łcie Ajhlrt. olrzy' nad ,oiastem naszem. mgła, po ktGrej lIa·
kilko przedstawicieli prasy - i paoi Locy. 276.000 ćwierci rus. (czetwert), jarego ma"szy glello"'" raoo w p.aiJ rVko. w tok· stllpila , .. pełna od wili utrudoiaj/łCa komu·
ua Cwierciakiewiczowa. Bilety dla go§ci 271,000, ziemoiaków 699,000. Zbiór ozi ciowem zgi~ciil. upalJl na zielDj~ i w kilka. ulkacYll kołow". Dowóz produktGw spo~w.
warszawskich zamówione zostały drogIl te· me~o 1,211.000. jarego 1j2l16.000, ziemnia· minut potem umarł w skutku zUIIClZ,oegD< czycl\.~ · okolic miaata był akutkiem tego
Porówoaniu z rokiem upływu krwi Na ciele Ajlel·ta oprócz je- hardzo. mały. SkorEy.t.ali z tego przekup
ków 3.166,000.
legraficzo,.

6..,.

s...

I

l:

I

I

S"

I

,

tYle. co życie IIIJpa. lob wilka ••, Tbaulcoo \
J cbowoa miała j~ slłdeić.
nie był przecież zdrajcll!...
'
.xX.
Przodem p08topował mnicb z za paloM
. A 00, 00. gentlemao, wytrawoy polityk
I
)a~.R'l. ktGrej §wiatło rozjaśoiło celV'
i dypliliData. 00. który o uajświetniejszej
W zapadłym kilcie świata wzoosi si~
M,o~signore Giulio był wy,kwintllYIll dwomarzyl karyerz" okrył aie hańbIl i zdradzili obroony zame~zek cieszllcl' siO zaslużoo, rakiem. sklooił ai~ przed uwiVzionlł.
Calll sromot~ ...ego wya~pku 't eraz do- sławIl. Pokłon kościelnej wlo§Ci! WIł_kie
Hrabioa Idalia pocbwycona oa balu, za·
piero oceoił. Pogarda ludzi uczciwycb oie zakratowane okienka przebite w grubym cho'foła oclpowiedoi strój. Ukazała siO też
dotko~taby go tyle. ile ta chwil. nlache· murze w pogodoe tylko mieailłCe w~u8ZC&a· oczom llrałata. ., faj samej balowej aukW,
tnego buotu zatwllrdziałego zbrodniarza na jll do wn~trza eel słoneczne. J1.~omienie. Je. którll miała o w ' śoiowem domin m:'l' Pll'
Prsekł. . E. Deb......lI:leJ.
myśl o zdradzie.
sienilł panuje tu mrok wiekuj,ty. EOOUl:4 łacu ~ tma.
.,
f
l
"
Nie potrzebowałsi~ karać, oie; Thaulcou bagnistq okoli~ urozmaicajll tylko TOZrsO·
GIn1io ViUaflor oie widział iej nigdy.
wspomioał o nkrytyeb. zadajllcych z niena· cone tu i o..,dzia gaje oliwDe'. pottójJlY rzĄd mówiooo rau jednak, że oajbezpieczniej jest
(Dauz!I ciqg - palrz Nr. 41).
cka ci08y sztyletach - a 00. cboć toM· cypryaów otacza j'ł w k!lło. MotoQ wody pozbyć siO jej, Wili .,i~c oig4Jn Monsi·
- A teraz zrób mi jedoll jeszcze przy· fzem oie był. zadrzał.
jeziora obmyw..j~ podoÓż.. skały RI\ wjerz· goore przyliyl ' dla przeprow~dteola śledz·
jemno86-dodał po. cbwili !"ilczeo~a •. Prz~.
Tak, niecb wykryjll si~ usługi ktGre od cbołku ktGrej wZDoai siO zamek.
,
twa j tym razem jedoak oskarżona pierwsza
W podwónu qwilajll si~ moiate ba.bitYj glos zabrała.
branie. ktGre zdaniem twoJem zmienia CI\l dał prałatowi, a podoio.. sil ua niego
nie do pozoaoia, według moie nie ochroni JUŚCiwe dlooie i pomszcZfl zabitycb i uwie' b/ogoslawiooy teo zak,tek nalety, do ZBleO·
- A wilJC to psn istotnie dowodziłe§
ci~ przed sspiegami. Otót bodll ci wdziO' si onych, co nie ujrz4 juź 'wiaUa dziennego. nu cystersów. Ił
I
napadem na pafae- Ao\illa - zawołala. Nadszedł wieĆ2óc, s/oll<:e krw8.lIIo zacho- O. zoam ci~, monsignore•• ch06 ty pl' wdo· 1
czoy. je§Ji ze.chcesz siO ja.k najd~ej trzym.ać A wyrok b~zie sprawiedliwy, kara zaslu·
odemoie. Nie życz~ aoble, by CIQ w O1Olm żooal A wioe tak!... Niech przyjd~ mor· dzi za chmury. bul'Z,8 lIadc:illg •
podoboie O1oie uie znasz.
domu złapano. Radziłbym ci nawet cuDaj. dercyl Niecb go zabij Ił. Smierć - to ' UwiQziooa w imieniu ko~ieloej i kt:ólew.
Dźwi~.ny, barmonijny. Pełeo pogardy
rycblej opn6cie Neapol.
wyzwoleoiel
skiej władzy brabloa Idalh. Wa8sali go,,· głos Idalii w podziw i zacbwyt wpraWił
- Wyjechać Itlłd?,- zawołał Thaoleon.
Rozmowa z grekiem oietylko ~omQ jago czkowo wzdłui i wazelZ przebieg POOllcIł prałata.
Ależ Id_lia?...
upokorzyła. Obawy "yraione przez niego cel~1 jak lwica pragn'lca porwać kcOpojłCe I - Córkó moja rzekł dlogotrwały
- Hrabina ldalia jest w r\lkacb kościo· co dQ niebezpieczeńatw groż'lCyob Idalii ze j~ wi<;zy.
bout twój "'lgl~dem 1I0mazabca Bolego za·
ła. a ten ole wypuszcza 8lfJcb ofiar. Czy .trony VllIaflora, szarpały UlU ~reej choiał
A wi\1c nadeszłą straSloa obwila. Los. BIDuca nlil głOboko. l'ragn~iby§my oa pra·
oie .iedziałe§ o tem dot'ld?
KO podrażnić, strasZflc wpływem urody którego od tak dawoa oozekil'ała, spP.łoil Wił drogo sprowadzić ciO lagodno§Ci~, oie
'
- Nie odjld\l! - rzekł staoowczo grek. ldalii a wpadł 18m w zastawione sieci. Za· si<;. Czy leka aio? - Nie. Boleje tplro siłIł.
oad własn~ oiemocll, nad tem. te nie.oloo ł - Odrzućmy pronO te retoryczne ozdo- A je:leli ja ci rozkaźę?~ W azak je- Idro§Ć drlJCZyła go wściekle.
stem twoim zwierzchoikiem.
- Post'lpUem jaJe szaleniec! - zawołal- jej działać. nar8Źaó siO ua oiebezpieczeń'. I\y .- zawołała Idalia, w.t:rosulłC ramiona.
- Tu. ale nademn~, zarówoo jak i oad zapomniałem. źe uosi 0011 ze BOb, okup etwa, wal ozyć i z"yci~ta61
rui. - Jestem twoim wi~~dlem. to fakt.
wbił je8t ktot trzeci - kto', I:ogo czci cenniejszy nii złoto. że pi\lkoo~6 jej to po...
Trwoży sit, ale ule o siabiel Myśli oi88tety. PO'staoowiłe§ ! BObie zil jak'łb"di
uwielbia ld8lia, kło8, kto jł Ina i oie toga. .Ah! pieknie siO popisałe§ Wiktone o tym, który dziś jeet prawdopodobnie we eeoo rooie uj'ł6 - ci~o~1I dalej - nie
sniesie by'my j, opościli. Zwr~ aiO do I Vaoe, wyd.de6 j" azkocklemu awanturni· Francyi. 11 tyln ailoym, niellBtrasZDoym. ndawało ci liO to długo i dzi6 dopiero dopilł/eŚ celu. Nil! ullrywaj pan. prosz~.' 1'0..
Mazzioiego, a tyD1czasem wbrew twoim kowi. by j" rzucić na pa.twO Gildio Villa· a słab,y", w obec niej. jak dziecko.
rozkazom poEostano tutaj.
lflor! Teraz śmierć lIlko uwolni6 mnie moie
My" jej jeat z tymi. która, polegli ~ jaj dości. J 88& 011. całkiem naturalo,: PUY'
W yazedł z willi.
od Idalil. Tak muai ooa omrzeć, ale wprzód imieol~, z tym. ktGry myśl, li niej Iyje.
wylcłam ' lOówi6 8zczerze, bierz ze moie
Vane puścił wodze miotajlłcym nim UCiU' gdyb,. mi j, przyszło 'Wyrw~ z ,rob~, ulta
Otworzouo dr.wi celi.
l
przykład. ekscelencyo. II pol'ozomielDY aiv
ciom. J. II to?...
TbaalcoD, ten podry moje choĆ' r81. Da jej uatach ~POCZ1l..
I - A, przysyłaj" Oli nakoniec s~dzi6wl- łatwiej .
..wuturoik, tan dziki morderca. ten ban·
ezepnvła.
dyta, dla którego tycie cslowieka warte
Na koAcielpeul ,rltor1ulo "ładu du(D. c. 11.).
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nie i podnieśli do znacznej wYloko§Ci ceny beczkacb 96 i pUoajlłCYch POr&4dkn i 011-1 POlId, 18 luteso. Prokurator lIrzY!ił' .iMlwbnyoh_. ~:r:b~.Yoh -. w tej lic<Ulasl., kartofli itp. artykuł6w.
aluli prly wozie rekwizyto"lII 19. Pod1q daie .truli6U:im .kasal pepocIana, Jalr6- Irie
:w~te w dnia-U 10101:0:
zajljĆ bJło W atraży 173 rzemie§Jolk6w, ba Sztubo, na 150 marek kary, za to, że
kallIIciIW I. a rei&no,..u,ie: .uto.i
51i ontdDik6.., 13 właścicieli domów,
podpisał siO Sztuba, a nie Satuba, tak, jak KlooOWlki I Amalit PioMl.
oficyali.W .., 10 ..yrobnikó .., 4 adwokatów, go podpiaauo prac niedopw811lie w pa.......1 .......11ckItI 4 doktoró... 3 wmacentó .., l! felczer6 .. ; wnym kontrakoie kupna. Satan odJli6lł
..,.......,..._ Warszaw..
l! m1lSJkantó., l kupiec i l przemyd... aiO do inltaacyi "dowej, gdył oddawDl
z-t w dni~ 18 l.!.....
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Nowa (abryka. Dwaj arty§Ci ) rze~biarze "1_. o WI . lj"em wy SI... cema. • wyz- OUWloaO Jego ...... w I p~.'" W, ~I" IiClbio ohlpp06 .. 8••hi.".s,t l; doroalyoh I. w Ł6j
Pruszyńlki i Woydyga otwieraj, w !Ie~ l!9, .~dJlIem 74, elementarnem 141i ło lawsze ~ztaba, a brama I Juew~ Jego li.. bi. moiOl]~ l. kobiet-, & mianQwioie'
~~rBzłłwie fabryko sztakateryj, ozd6b ar. I we. ~mleJ~JCh esytA6 31. C~ do wy- lIł Sztubami.
Roch l(&tDllak~ la' 78.
b'tektoniczn ch oru przed iotów sztuki ananla. prawOlławaych 6, katollk6w 246,
Budapeszt, 18 lutego. (Ag. półn.). Zor· E..........,: dsillOl ,lo lal lfi.ta
lu a... laj
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S t k ewangelików 3, ,tarolakonnych 24. Wresz. gani&owany pra. opolycyO pochód wozo· liclbi. ohlopllll. 1. d.ia_tI l. dor..l]oL-, w I#j
stosowanej z mar~uru
gram l u.
I u a : cie :iooatJch 10l! i bazł. 6DD 1 ch 177. W
rajllZJ odbył IiO I ad ziałem wielkiej masy Ucobie metOl]"'~. ~o"iot-, • ouauo .. i.i..
t.erye będ, wyrabIane z masy łak z.. aneJ
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Słarlz.u.l: ,1· ..,el ao l.t 16-' . ..... r/o 3 ... lej
b I .. kie ' któr
braku materyału na gu ro U at."" 0l!nlowa o y a 8 pr6b o· luda we wzorowym pora'l ku. W poc odlle lio<ol& chłopców l. ri.i."o..1 Si u.r ... lł'.- w tej
~!~u ~~ic ato~
sl!rowadza6 z za. g610ych. 36 oddzlałowycb, 6 razy była po. aczestni.czyło ok~o ?O,OOO o~'. Pn~ lica!>io PloWJIW-. kohiet- •• miaoowio,e: '
Dla~ic: N: ~1ek do wyrobu niektó- woływana do poiarów, a oprócz telt 0 od- kla~am.1 "opozyoJl umiarkowaneJ" ~ .Olegr b a~ ~ów zost
~ rowadzeui ma'. bywata detory podcus prsedatawlell .. zawlsł8J" wygłoszono mowy, wymierzoDe
TELEQR~I QLEr.OOn'E.
~l:owie Pary ta I d~ier~ po aaoczeni~ te!'trze lab ionych miej~ch '8b~w p~. przeciw n,dowi. Na czele ~e~odu oitl!io.
Zdui I ~ ~ui.19
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raco.nik6w miejscowych odjad, do siebie. bliclnych. Do poiarów Dle sławtło
0 no eztanda~y, na których wIdmały naplly:
Giełda WarlZ.wllca.
p _ NawrGcen' W zeaJym mieaiflCa je- 300/ 0 straiakó .., do ogólnych prób 2Iio/ •• Precz z Tl8ql Prec2: Z artykułem 21i·yml
~
d na córka ge~~rała angielskiego Satachwel- i do prób oddziałowJch 3&"/0. Ozłonków Niech żyje. mowa w~ierskal· D.okoła latan.
&Doskońoo", cield!.
l! przeszla 11& łooo ' ko§Cioła katolickiego. honoro ..ycb . przy kollou 1887 roku było d~ró~ uh postowle. UClestOlcy JlO.Cbodu
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kO! kruc fiks i udzielił J'e; 'blogosławie6. J~ldu, 2 ~ powod.a . 'auercl. I 4 z po.wodu przer~y gromkie okr.zykl. na czeŚĆ króla, a na 1'..yż ,, 100 f. .
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na b.rzeg D uoaJu.
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,Wł.... I.
'eekie' .. Rz mie w .. olały dwa inne 18/i. - ló CzlODków honQrowycli zalega w umklem kr6lewsklm, tIum zabrzmIał fra· LiltJ Iik"id. Kr. PoL
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0;v' Wu~::wie o przyj" w tych ::i'ach 123, prawoslawoych 9, ew.angelików 9. i Po ek06o~eniu ~aoifeslaoyi, która tnra~a Listy nat. m . W. r .. M. I
94 90
93.chrzest ś.,i..,ty ",yzoawca islama niejaki żydów 4.4. ~nweutarz ,trazy składał SIl przez dWIe god~lny, tłum rozesz~ł ."0
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.. F.oo. Me.. v
9'-60
Jó ei Wartacha'
Neofita POł\cz l
iO I 3 szop, 6 SIkawek, 16 beczek, 6 amoków, w porqdku. Pollcya zachowy ..ała alO bler· LiltJ Ult. m.
i
yi I
92.60
oa:tvpni& dozgo~nYI\I w..,słem Z ypan~, 37 wiader blą~anych, ~ drabio z ha~ami, nie • . Porz,dek utrzymały depntacye i etn ·
"
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:
9'2Jadwig, Doli6sk" c6rk.. ofioyalisty pry- 6 bosakó ..! glwoastyk., WOI. rek llytu- deool.
Giełda SerliA,kL
Butlm"'J rOIJjlkle _ . .
watnego. Nowożellcy po ślubie wyjecbali wego, rekwllyt6w ~eatrall\Ych ~ t. d. Przy·
217.26 ~IG.76
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tal
byt
chód w roku ubiegłym wynIósł 2993 rs.
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o. dOlt
217.- 21&.26
R1ło,,:J~~a mleJ8Ca s ego po n paua a~ k •• w tej samie miOdłY innemi pozyoyaOSTATN1F. WIADOIOSGI HANDLU'&.
DJlkoolo pryw.l.ue
.
1'/.'10 1'1,'10
_ ~iczeni. iyd6w. Kore'pondeot -z mI było: 1060 1'8. 4ó kop. r~man.entu z 1887
--Petersburga do Wa1'8z. Dniewoika" pisze roku, 443 rs. se składek I WpISÓW czlona.tin, 18 lutego. Wobec słabszych de·
C~ U:lstl,jpuje: IIR~,dz,()y senat wydal nie. ków hODorow70~ 980 n. 21 kop. z od czy' peez zagraniczoych giełda tatejsza przy-'
.
.
dawno opioiO w nader ważoej kweatyi: tó_. kon~ert6w I przedstawl~ ~atraln~cb. brała d~lś przy otwarciu zebrania. poetawo ~~~aI~ ~n~!ty r !fot. urr.. ł.
meurz.
zawarty w dragil\l paokcie Najwyżej' Rozchód w tym~myUl czasIe wy.m6ał . wycze~al'łC4, kursy .głó,!nych pap!el'6w spe- {J;;n~
pl..:.. ·t '748
-.
.
zatwierdzonego z daia 3 maja 188l! ' roku 1?66 .rs. 43 kop., wydatkowano m)tdzy kulacYJoych pochyliły 810 ku zOlźce. Pó- 1'61 ImperlalJ ltoYe
postanowieoia • komitetu miJlietró" zakaz OlnemL na kupno smoków 88 rs. 14 kop •• tniej we wlIZyslkich dsialach rozpoc8\jto MUD Die!"iecki.
46'1.
spon"dzaoia aklów kopna i sp'raeda~y mond~ró .. 147 n .. ~2 ~.. na r~peracl0 realizacye, która wywady dalazy n"ciak na tU:::~tck .......okooty
78,
przez żydów, r080i'llla siO tylko do tycb, rozmaItych n.arz\jdzl .1 ualf?rmów .~.nQ rB. kursy. P~ygnobieoie ~sP':'llwi.edliwi~no prze: W.rt~ rabi. ""'d. "olocne =~(I
którzy .. daoej miejscowÓ§Ci osiedlili siO 47 k., Da nalem konI do alkawek ~ beczek dewszyatkiem don.lesleDlsml p?htycznentJ Kapooy C1lloo
_
l(j()l"
po wydanin zakazu t:?y tet do wszystkicb 1~2 rs. Iii kop .• na kOllty "ur~cyl całon· z Pa ryta, nasttpDle pogloskaml o pueaa.
żydó .. nie "Jł'08.j,C i kupców l gildyi. ~ow 8» re. 14 k., na. zapomogI. n~g~y wauiu wojak rnskich, właśoh"jed08k przy·
Senat' postaoown wyjaśoić że powyższe I zw~ot kouWW za 8nl88Czon,e obu~na I. u· czyo, jest bliskość likwidaCJi k06 omleaiO'
LISTA PRZYJEZDNYCH
prawo słołuje siO o wazysikich żydów ., bra~IR 67 rs., na peasyo kancelisty I.l! omej. Pomimo obfito§Ci pieniodzy jest oUo~..1 lIalabll':ak.l_ Jd. & Kaw... llik
wiejflOOw"kiach ltaleKo Icli zamieszkania" atrhzy 168 n. 60 k., na wybory stra~ackle ba. .. a że prolongacya napotkać może tra. I Cl8r,"~o"" &eptowlcki s !'r.ylaok.. ".Plroo,
_ Pet......"
• 168 rs. 69 kop., Da kupno utensyliów do dnoś~i wobec widocznego nadmiara zobo. WUOI. Gołobowa s IIrylowa.
Sprulb!/ o UlgkrOCU1lia pa8lorów lutertl1l' przedstawieó . teatralnych 2~9 rl. 66 ~op. willzaó s~ekalacyjoych. Pożyozki r~8kie ?- w&~~~! w":~:~~:'e.!kio P:'::k~' ~~~:~
aleiek. "Evangel. Sonlltag8bJ.~ donosi ' 0 ' Remanent "IQ<: w roku ubl głym ~Y!llósl słabły dZiś DlecO, kurs rubla obnlżyl SIO lki s L~blin•• Kllosylioki 18 Zgier../·8rAaob s
liczoyoh akazaoiach w prowincyach uadbal. sumo H2~ re•. 98 kop. C.,y maJ~tek O 2~7.
WrocIa"l&.
tyckieh Z powodu stosunków wyznaniowych. straży oceolon)' Jeat n~ 16,322 rs. ~ . op. Peteraburg. 18101ogo. W.kJole o. Loud,tt 98.60.
Gr.... Hotel_ Redlicb. llergaon OraolO"
Dwaj pastorzy, którzy w r. 1888 yID lika- . - Ofiar. ~. HlrteII.. .Od lOIe~~a 11 poi,.. k. ""ohO/lnil 99'ft.m potyczka ...cbo· • .1'I'.....wy. lVaruawlki, Filarin. Od':'r. Karp <
zani byli na dwuletnie zeslanie ldo Smoleń. JUź prz88z)P--plaze korestlndeut ~raelitl- nia 98'1•• połyosk~ ...su r. a9Iwłl/.'~Ully u' Mtto"y. Pier.. & Wlocla"kL
8ka. zostali ostateczoie pozbawieni swych ba."I, w Pe~ęrs~urg~ elegowanl barooa ~::~ dl~r"t~~dl,,!o":~~i~~:g.,· 2~~~/.. :~rb:::
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urz\jdóir. Jeden ł pastorów został w tych Hlr~a !'p. ~ AbJac I Lehman, w celu po- .kiego baalta dYlko.lowego 637. baak" mitdniach suuny pnez Keoat na cztery mie- rozumieOla . ~IO z wysok, władz, CJ do a.y ••rodowego 48., waru.",lriogo bank. dy· niedor,czon!lch przez lutejnlj Rt(J~!I' leksines zawieazenia w urzAdzie. Niebawem ąru. 60 milionów fr., p~ze~naczonego przez Ikonlo"ego-.
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