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DZlBNN1K WDZK.l.

w PIIVIb!,rgu. PaD Bogucki uleca sa., (-) Sprzedaż loda. W obecnej pone upa· I
pro!,adzeOle .~peclalnego nlid&?ru uł'io ... e· łów 16d &Oajduje ... mie6cje ousem &byt
go l kon~roll nad bodo ...l, Jed~abDikó ... znaclDy. DOlta ... OJ miejeco ... i ni. 81ł • mo·
zalrł~danle plantacyj .karbo.ych, I.b atacyj toa6ci zad08yt uczynić potrzebie. Wielu
bec naoki",
do'wladcl81nych upra ... y drz_ mor... owycb, przecbi~bierc6w przy8ył. lód ze Zgieraa
- WI/'IZaWl.
ceoie Koci", p. Grzymałll. k~re. aaopa.tr~.,alyby IodooM ~iejs~ bu~. i Pabianic. Ceoa lodu wynosi łO - 60 . ZrącuJjne ; nadzwrezajrfe ot6108 sehra. śmi8nnict.a Iuajowego i
p~atnle w !I'cle m~rw.y, ... r~CI': zblera~le kop. la centnar.
10le allcyooar,-nów kolei !elaloej .,araR' "Prace filologiozDe", ... yd. p. I.
wladomoŚOI o stallle I roz"OJO Jed ... abOlc,
(-) Brak.brIj wody daje sh~ uozuwać .ako •.,iede6Ikiej Dl kt6rem za4ecyclow_ d~ Courteoay I Karłowicza A
twa • kraj~. MiOdzy ino~lIIj p. Bogucki .ciP. w mie6cie oaaem. Komisya uoitar· btd4 ostatecSlli~ kwesty. dywide!ldeody go i L. Mali~o~.kiego. T.
zaleca obowl,zkowe s~dzeOl' draew mor· na "'looaby z.rócić o.,agll Da .todnie oraz koowenyi obligacyj &ejże kol.i odbt. ko ... oś6 roloicza, ułotona na pod
.owych puy szosach.l dr0!I-Cb ielauycb. w niekt6rycb dziedzińcach. Do wieI. etu· ,lIle
w dni. 16 OI8'W. r. b. ' . eali chalteryi podwójoej". opaco.ał
WreszCl8 p. Bog~cll1 proJek~oje obo."i, •. dzien przeciekaj, uieczysto'ci ze śmietni· resursy kupieckiej o godzinie 11 rauo.
aki puy .... pólud~iale aił
ko.. .prow~dzeole. haukI Jedwa~n.lc~wa kÓw.
11l8JMkcga fabryczna okrllgu .arua.... ka i bodowcy". - "Kroui .... mlesioczo&'
~o azk6ł 101Dlczyc~ l do szkółek wleJaklcb.
(.-) W "ieniu odclaj4eyeh oatatDi, uał.·
.pro.adziła ktrtki eta&ystyozne do "Wiadomości bibliograficzoe".l zaleca .wydawa~lJe nagr6d za .zoro .., gil umarłym, zao08iwy prośbo do włdci. noto.ania nieazcZ\)6li.ycb .y dkó .... fa. gia".
hodo... IO Jed.abn.lkó..
.,
cieli posiadłości przy ulicy Cmeotarnej OIbrykacb. Kartki składaj, 8iO z kweatyo ·
- Z Krakowa. To.arzY8two
- W d. 15 lipca odb~dzl~ SIO ... e Wło· polewanie ulicy tej wod". Kurz obecnie nllr1u ..8. kt6rego jedua połowa wypełoia pełoe otuchy i radości, iż
clawk~ IIcytacya ~ystawI~neJ n.a sprzedaż tam panujflQy usypnje otzy odprow~dza. liC I podpisuje przez zarz,dzaj,cego od. skało w hr. Zam\,yskim .ł&ŚCicie
fab.ykl por~elany l. naczyo kao~lennycb.
p ,cym koudokty pogrzebowe.
działem fabryki i przez delego ... anego człon. zadaniom to ... arzyatwa niezAwodoie
(-) Z Bałut. Właścicieli domów na &,. ki< zarz,du. Połowa ta .kłada siO z io. maga~ zechce, po.tanowiło w r. b.
• - . InźyOler g6rOlc"y, p. ~taOJslaw Kont.
kleWlCZ z~mleszkaly. we WSI Gołon6g, pow. ! utacb żadoa siła niudolo, jeat zmnsi~ formacyj o stani.. oy.ilnym i rodzinnym n\Ć pożyczkO • kwocie
beodzifu"lm wy.~p~ł • charakterze ~. do utrzymy"aoia ... czysto'ci swycb posesyj. robotnika, o macbinie, kt6ra Ipo ... odo.ała a funduszu tego uiyje oa
moculka p' . Pawła Wasala r z z~mlareUl Nieporqdek ... dziedzi6cacb, w korytarzach wypadek i o ile zabezpieczenie na przy.z· domu g06ciooego przy Morelriem
eksplo~to"aOla pokładu wllgIa kamiennego, i na scbodaoh .iega szczytu niechluj. łoś6 jest momwe. Druga poło...., podpia,. budowll dobroj drogi do tego cudnego
"'80& przez lekarza f .. bryczoego, dotycz, '. ilka tatrzaAskjej przyrody, oraz n.
znaleZIOnego • lasaob r.,dowycb okrllgu atwa.
olk.nskle~o .. Po.kład gruby n.a 2 stopy 6 . (- ) Kilku m!odzie6có .. wczoraj na cmen. głównie przebiegu ohoroby I poz~stalych kupienie położonej tam hali. W
cah, .~aJduJe alll ... g~llbokości 13'/. etopy ' tarzu katolickim zry ... ało z grob6w kwiaty. jej A1.dów, oraz zmniejszenia zdolności do warzy~t"a pOllaoowił złożyć hr•
.. mleJsc~ .. o~ci z~~neJ Porllbka .• ,-mioie Przypominamy, że czyo taki jest profana. zarobko ...oia.
. ."O"r YAmDylkiem1l w,raz, pu·"irlszCH'aDil
olkusko.~le.ler&kleJ. po.... beu~z!6sklm! .~ ' cYIł grobów.
- Petersburg. Miniater spra ....... wootrz. I .dzioezoości za nabycie
szac~ta.l~st odlegl, o 85 "!ł~DI ~d hOI!
Kradzieże. Z mieozkania Augulta oych rozesłał, jak dooosi "NolI'. wremia," ISkiCb, które niezawodoie, jak
kolei Iwa~grodzko. dlłbro ... ~kleJ, wlod,ceJ ' Felko • domu pod N. 64 \I niejaki Micbał do gllburnatorów cyrkolarz, w kt6rym za· do ... qdy, prz&j'~by wogły ...
ze Strze~l88zyc do Graolcy: unędo"e / Willckowaki, oiejeduokrotoie s,dzony za leca przed.il,lwzi\Ć odpowiednie środki po- Ide. przy Monkiem Oku IDUQ')Wc.na
sprawdzenie 1?0~ład6.. nast\pl ... dOlu lI6 kradzide, ostatnio znajdoj\Cy lill pod dO.!IiC1jOe celem usuni~cia barbarzytJakieio 'Itanie kaplica, Da kt6r, zbierane
przyszłego mleBllłC8..
.
zorem policyi , skradł zegarek złoty i tak,ż z ... yczaju, praktykowanego • • ielu miej- zezwoleuia ..łidz składki. t"o,ul.nc'''i'lD' '
--: Jedna z angielskICh fabryk żelua . dewizko. Uciekaj,cego złodzieja policya scowościach. Zdana sill bo"iem cz~to, Że tet zbudować drogl,l ala jazdy do
z!!,mlerza. n~0~y6 tak,ż fabryki; w gUber' l achwytala na ulie.y Piotrko.skiej, przyczem w niek~rycb wsiacb kobiety ... iej.~i8 przyj . ró.ki p.... ez Waklmundzk, na
Ol . .010nl~ckleJ. i • tyDl. celu ... ydała ua odebrała mu zegarek. Dewizki jut nie muj, na siebie za oplaŁ4 obo"ira.ek ao· Robotami temi kiero.ać bodzie
8taro~ania oiemowllłt do domu podrzutków, Eliasz, Jak pra.dziwlł jeat
mleJlce 10ŻyDlera g6.nlc.'",go, p. Hork'a, było,
dla szozegółowego zbadaUla pokładów rudy
Ze składu tytonio Koberta Finera nie. przyczem obchodzł sili z powierzlJoemi ao ....odu, · rzec mozo&, ooalenla
żelaznoJ.
.
.
jaka E. R. skrudla 20 fo.nt6w tytoniu .ar· bie dziećmi .. sposób barbarzy6ski. Prze· od inwazyi prqskieJ, dowodzi
,ciw ~ym poś~ed\,iczko~ ,i !b~ procederowi ii od ~Ji,i1i ub,cla dÓbr przez hr.
- Specy~loy komitet OIeustaj'łcy dla tości ~•• 24. Zlodz.ie)kll policya z~reaz~.
spra.. .. cbml~l.. rstwa ma ~yć ut .. orzouy ... oła ; odebrawszy lej tyto6, zwróclla tako. ymlerZOOy Jest okólluk IUlnlsteryMloy.
moyslnego do towarzystwa )lrzys~pilo
przy klJowsklem to"arzystwle rolniczem.
w, właścicilllowi.
- Z bul!iogrlfii. "~un goapodarat~.". czlonków.
.
(-) Z. Zgierzl.
Oziminy w oko icy W tyo~ dOla~h opałclł prasIl •.druglem, • - ".~.I. Pod dUlem lIO b: m.
ące.
Zgierza nieszczególne. Pótoo poaiaoe zbo· popra.,.lonem l p~~oo~one~ .y~.nl? Knrs" WreUlła otrz!~.~o ou~p~ł'cy
ż.. jare, dotlld jeszcze nie .schod",. Kar. gOli>0daratwa wiejskiego l wleJ81he,o dla z Homl.: "OSISl!!,J przy"lezlOoo
-toflom potaeba deuczu.
kobIet", skreślooo{ przez autorko "366 o· I.angrodu zwłoki f8ldmanzalk"
(- Przyjazd do Łodzi J. E. biSkupa.su. ! (_) Z LułomierakL Przed aru tygodoia. bi"dów." (Warsza ... a, 1889). P. Lucyoa kie.icza Eryw&fJskiego, k~re I()(JCz,r ••
P
fragana arcbidyecezyi 8polbiewanyID. jest mi ...ykopano tu na drodze wiodlłcej do Cwierczakiewiczowa zebrałM w te~ "si,~ce czaso ... o • cerk.i dgblińakiej, dla
na J?adc.h odz,ce '~iota .. Je~o. Ekscelencya Bachcic, garnczek, jak sili zdawalo ponoki . azereg ... ykładów s ... oicli w pier~8zO~I~d. nego złote~,ia ifh w Romlu. Na
odWiedZI ró~nief;. I Ł~glewOlk~.
.
I waczom, z pieoilldzmi. W ollj ... illknej ta. oych. zakładach naukowy~h ź.e6sklcb I do z... łok pUYJechał s Petersburga
(-) P. ,",-,lem111t'!' ~. ŁedZ! ' .... rócl ..szy jemnicy unieaiooo ów garnczek do do OlU pełnila ~eoret,czne u1!agl .Ielom~ ~r8k . mare.ał~,. łowcz.y Bałas.. w, Iyn
uwagll na medopełolanle • ouu6Ole OIuleof jednego zeszcze§li ...yclt pOliadaczy .karbu tycZn"ml "'skaz6... kaml. W czetcl PIerw. lego klll)Ola spotkał • Homlu
fo~~alności meldon.ko.wych poleca .pp ... ła· r Garnczek ókazaŁ aill napełnionyU! drobne: s~ej, trakt~j\Cej o gos!!Ddant ... ie miejs , ... eg~ rod~ic,. Hooory .ojako.e
'ClDlelom dom?w pll Ole stoaować 110 do ~d. mi ko,ćmi. Zach~dzi pytanie, czy Da miej. klem, po .og6lnym .. stllP e . ~ nauce ~~8po- załoga ~.ler~zy . pod dowód.t.~m
no~nych przepIsów: pod rygorem odpOWie- BeU gdzie dobyto móiemany akarb, nie znaj. dars~wa l płyo,cych z. :OI'J ~orzył\llach! <fan ta geo. Komarowa, ~wl dZiał z
dZlalno'Cl ..dowej. .
.
..
duje sill jakie stare cmentarzysko. Zoale. ~ÓWl autork~ obszern!eJ o I pokar~ach I tow,arzyszy~)' P9choilow.. •
.
(-) Zmarł .. ŁodZI . Lud"ik. RemhelOler, zione naczyoie ma formIl orny. Jak opo' Ich poż.1 wnll'Cl, o tr~clz!la~li w zyclu
j \ Irokl. Oł~o.~~ r!)dZln
fabrykant. Z~Brły ~Ieszył Slll sym)latn wiadajlł tamtejsi mieazka6cy" oaczyoia takie wazednle~, któr1c~ \IulkDl~nle leży w ątocy SklCb z gwtn,r 01llaenlkl w
pc.dwładoycb ~ robotolk?".
.. niejedookrotoie wykopywaoo • tej miej ; ~dsp'odyOl, wreszoje podaje O1oóStWO ob. kupUJe przy pomoc)'
.
.
(-) Do Tylhau. Na Jarmark .. If ytlille scowollci
Jdoleń co do zarz,du domem. CzOś6 druga dobra Jaszo.azcZyzDIl • pow. bdzklm,
jeden z tutpjazych skladów szewckiob wy·
B
po'wi\jCona z~stała gospodarstwu wiejskie. teżlłce do p. Aleksaodrowicza. Maj,tek
syła znaczn, partYIl obuwia, a jeden z tu·
.
' . mu. Wykłada tu autorka kolejuo:
jak donosi ;;Wilenski} ... ieatąik", ma
tejszycb mieszkft1lc6 ... wyjeżdŻA tamże z prób·
Te~tr ł6cJzki •. DlI' ... teatr~e letOlm dantwo nabiało"e, dalej mówi o
dzieeillcin bs~.. ru. cena sprzedatoa
kami .yrob6w łódzkicb.
przedsta.,~olł b~dzle komedya • 3 aktech drobiu ~ jego tuczeniu, o trzodzie chlew· Ilł,6OQ I. Włości .. nie płaQ\ ze
(_) W Helenowie w każdym czasie dosiać M. BałuckIego p. t. "G.rub~ ryby~.
oej, o apiŻArni i docbodach, jakie można cZQdoołci 3,311O rB., reszty zd, e.yli
mot na obecnie ś"ieżego mleka słodkiego,
.\V ant~aklacb p. LelcbOltz śPle ... ać ~ mieć z do~o.ego gospodantwa post\)powe. rs., poźr.cza bani włościa6ski.
kwdoego i śmietany. Jest to nie mai, dla dZle ulubione arIe z ope.r.
go. Ksi"źka k06czy a'i'J dokładny 10 re·
T Z Batka pi." do "Tygodnia":
apaceruj,cycb wygod,..
gaatrem, ołatwiajlłcym .ynalezienie odpo. lłO m~jll o go!lzinie 11 zraoa
(_) Dzi. niekt6rzy fabrykanci nalzego
.iednich przedmiot6w.
"arcie zakładu
' miasta urządzaj, dla robotników swoicb
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C
zasuwa wystawa dZ18. SItnki.' ,

zaba.y • lesie.
jak tó pi~(ńie, że • tym kościele uiejede,n
jd'yk Inajdzie prawo obywatelstwa, które
ł
nadaJe mu w.pólne wyznaoie.Ajednak dziwu" I
rzecz ~ nie mogłem ju~ w ko'ciele zna1dć
t"llO, ezego szukałem. Zly na siebie i wzbu. 1
-0rzony, skierowałem liII ko .yjściu. Usłysza.
W cbodaimy do sali. Pier.sz, rzecz"
lem za aob, głos OItry, zabraniajflcy. Co to I kt6ra wpada oam • oczy. jeet na.pro.t
znaczy, pomyślałem. To sługa kościelny drzwi wcbodo.ych &a ... ielzony obraz Gerbardzo staoowczo mnie i inoym wskazywał sona Wojciecha, zatytułowan)': "Królo.,.a
przeciwne wyjście, mówi,c, iż oieporzl}' I Jad ... iga i DymiŁr z Goraja". WlZystkim,
dek robi siQ • ko'ciele przez .chodzenie i majllCJm jakie takie choćby .yobrAŻenie o
wycbodzeoie kilkoma naraz ... ejściami. przy. hiatoryi, znaoe s, amutne dzieje serca córy
punczam, że rozkaz jaki .ykony.ał, musiał i IW"ierskiego Lud.ika, .. na obrazie uch ... y. kiej kobiety • szarym jesieooym kostyumie,
musi być słuszuy\ pilnowanie pOfZ'łdku jest I cooy momeot, gdy podrażoiooa i at\)sknio. z ogromn, plastyk, i wypukłości, rysuje choć obra&ki niepozb.wioue
rzeczlł godolł pOCllwały i każdy do6 stoso· na królow .. , pragn,a sie .ydostać z , .. mku .il,l Da tle ~esienoego n\8ba, - twarz peł~a ko.skiego .Taucerka· zapowiada prJtyszlolł
wa~ siO powinieo-a jedoak too tego cdo. ] króle"'lkiego 'i poł4czyć s ukochanym Wił· tycia i wyrazu - par..solkll i suknie ohcla· młodego art,sty, któremIl życ,.ymy .
Wieka podzialał na moie w spoa6b bardzeo l helmem, zostaje powstr.fman, przez Dy· łoby t-il,l .1'i,~ • rllke.
lepezego rozwoju Diezll.prseczodeGo
P·.ie Brocbocki i Bu zowski dlljlł nam Mireeki oadeslał tilka okuliw, z
smutny. Ucznłem sill oblanym stl'Omieniem witra, którego ełowa trafiajlł do rozumu i
zlmoej wody, .Ile c~łód, który mnie pru· serca maj,cej wkró.tce p~wi\lCi6 .uya.tko ~rajobrazy. ~rz~~o"sk~, j,ak ... szędz.ie, t~k najlepnym ·elt ~LirDili:· tr!!,kt"wan~ z
Dłkn,l, nie mial nic ... pÓlnego z oobłod" dla obcego dot\d . Je! krajU. Gerson J,,~t l .tu ~ystll.'puJ~ z W!IIŚ?lwym sobl~ ,!dzll,l' hzmer,:,: "Nlep~I8BZOna" robi wra~eole
jakiej pot,dałem. Wyszedłem bardzo 8mu. j malanem akademiokim; Jego ryaunkowl, klem l grlł 'wlatlocleola. Jego hstkl ru- zowaneJ w S.OI!D smutk , a raczej
tny, bardzo przgnllbiony i pytalem w duezy: koloryto ... i - _ogóle prawdzie plaatycznej i azaj, sie, żyj, - po Jego głllbiach ldoycb bo twarz f~ .illcej au~o",.., ni!
Czyż I do Ciebie, Paui.e,. nie.s~ys~kie .drzwi hilt~rycznej trndno coś zar~ucić. Ugrupo pragnie aill przecha.dzać. ~fekty umie. on Zreszt" . ...uh mówi, patrZiłc oa ni,:
stoj, ot ... orem - czyz l do Ciebie Dle od. waDle oa6t. do.konałe, akcesorya r6wDleź • •ydoby.ać dosyć yztoczole, ale robi to ciuszy IIO! ROkII, fZn08na na .ukOlIl,
ruu trafić możua...
Widzimy przed sa b, malarza lumieonego, • spoa6b lud&/łCo udaj'łcy natllrll. Bro· Izty .. oość i kólqr gipsu zalbl'llldzonElgo.
Medytowałemdługooadpytaniem, dlaczego ale obra&y jego nie porywaj, widza. Wy. chockiego cerkiewka oa Rusi ma wiele III' 8zy6sk!ego "MelistofeI8l" i
• mie'cie tak bogatem, gdzie tylu mieszkań. raz twarzy królowej Jad"igi uch.ycony lat. Powietrza dużo, koloryt bard 10 łago. znaC%a~, ilO IJiletalRi tellO
có. bruki BIł tak niewygodne, a cbodniki dobrze, jednakie, zdaoiem Daszęm, zamało doy - cerkie.. ka rysnje siO z wdzillkiem peudzle. Maleazewski Tytua
asfalto.e co kilka kroków puerywane b
w oim ... alki uozucia z obo ... i,akiemj mo- i pogodfl. - Zwra\l&j"c sie do peodzla ~o. "Twoj, obro~.", starego
mieoiami. Idzielz po gładkim asf.lcie i roz· men t tragiczny, jaki ta !lalka ... y.ołoje, bi_go, spotyka~y "Włoltk~" M. Bardzklej Ife Jirze~ obr~m lIatki
wa.iasz z towarzys"cemi ci osobami, Baru Die d08y~ uplastycloioDY. Co do drugiego s&aroko l. en.erglczoie rzueon, Da . płót~o, sta.r ca 'hezna - swytu .7razie
potyhaz eill n gruot twardy, pnepadz~s~y- hi1ltor'y~nego ~br~zu ~o sa~ego pendzI~: z uletaml gor,crgo talentu; . o.a~er . wd~11l: "'laUo, kt6re n:uca lam~ka,
i tak ciflile. Przechadzka zrywa nogi' po "KaZImierz .. tejki, Od.led&llJ\cy • cza&l. Cln, peaąyonark~ Dukazy6skleJ l teł saille],' pn:eCl obrazew, lIchwyco e loako
ktIku latach czyni cill kalek,. O, biedny głodu ,ubogie chaty ... ie'niaków", dałob,y aiO a~ty8tki .K.umoazki", kt6re s~ Ikb6czeoie' do iDDy.cb: jego ,lIr~~6w, 'to ' pOliad~j'ł
mieszkaAcze Łodzi!
zanUCIć parv usterek • rysuoku-op. rllka pltkoe~ dZlełeUl. J aICa tu mlOkkodlt pen· 'Wł'yet,lrle zalety I "lI,dy Male8lewsklego
Tuatr łódzki zaiDstalował sill jnż na piękne cbłopoa umieraj'łcego z gLodu, jeet stanow· dzls, Jaka karnBcya t"arzl pod Ikórł "" ' \iorcelanll1fe i mllo ... aoe.
" letoięj awej medzibie. Pogoda praw!e, 010 sa~usk.ołarll4 - r.obi ~raźeoi8 c;odzej, widzimy, sduiV, kre .. pnlsuJ,c",jakia 1f~. ' ~urzyU~wskieg? "Typ. '",dh,".,i ..,zov,'I
• bez wyjlltkn .przyja attystom, a po.odzenle przyklejonej do ~uł~W1U a Jak. u. ofiary gło. ~06ozenle akcesoryów, o.aJlePleJ J!r~ekona, oł.le'lon1 , podwóJn8m 'w.atłem
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