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wspólczesnemi,dal.u modele roblit,}i-·l pudOi\')' -\VSyberyJskmlOOdiiale znajdllJilt.efltwestYI:-ll
~ ai~ SPM " ' ,
kiemi trudnią się aresztanci celkowi. dr~ .Ię takie cieka"" model wnętrza CI8Iliei .. IPI'wa. wkr6tce jul do
do końca.
karnia. rządowa. aresztancka, wYł'oby dzleci, .kopahii nel'clIlyllskich naturalnej 'wielkości, . - We wtorek odbyły Rlę 1,osled,.e1l1a
!( GRES 'IWIĘZIENN'Y. umieszc.wuych w pa.t.ronatach i t. Il., wreRZ- z galeryaml pudziemneml, g(bie ust&wiollO rad zanądzaJ~yeb tow&rzyst.....& drOCI ie·
cie mnóstwo stereoskopów, pl:7.edstawiają- mlUleldny sluaaańeów pl"%y wykonywanil:t łunej warszawsko-byagókki"ej I waruawcye4 wjlwnętrzoy byt i sceny z żyeill. wię- robót. Budzi Gn wielkIe zainteresowanie. sko·wledeńAklej, na którycb przyjęto re2l1iów. ,Japonia wystawiła dywany, mate- .Oddział sachalhiskl obejmuje oIrazy dora Jlllkcyę wniosków, z jakiem[ radli. wyaf.4pi
1.
rye jedwabne i meble wYI'obu w[ęzien-< Sallrupenko, przedsta.wia~ faun~, 1I0r i do akcjonarJ'USllów na zgr01lladztluiach
,
etnografię wyspy, oraz .yroby al"8llZtao- or'loYflb, III&jęeych się odbyt! dnia 21, t. j.
Zanim , poezniemy zdawa!! sprawę z prac oe1\'0'
obradującego Iw' stolicy państwa kongtesu, 1 Oddział ruski zajmuje około połowy. ca· !.Ów, meble, narzędzia rolnicze i statki do- w sobotę i 23 b. m" t. j. "!" poniedz.lałek.
zlI.'Itanowimy się pokrótce nad ul'ządzoną lego manetu. W Rosyi rohoty więzienne mowe.
'
W obradach rady wars1&w....... ledeńsklej
przy nim wyst&wą przedmiotów, związa- zaprowadzono dopiero w rokll 1886, .choPo lewej stronie od wejścia umiMzczono bral[ !ldzial jej czlo.kowie ugranlcznl,
nych z wlę;lien[oznaw twem, . Mieści się ona ciaż ju,ż i przedtem, np. w Kcólestwie Pol- wyroby uesztantów przy systerale odoso- miMowieJe pp.: Serband Lyl81l i Gttillot.
w t. zw. Michajłowskim maneżu i nosi na- skiem, roboty te tam, gIlzie można bylo bnienia, to jest celkowym, oraz moilele< ce· Na tem posiedzeniu na wullj,ce prZez
zwę .międzynarodowej wystawy wię)!ien- U1.oz'łdzić warsztaty, zostały zorganizowane. lek więzienaych.
śmierć g. p. RnpnlewakieKo mMilce naczelnej ". Wszystkich numerów o!lejmnje wywSPQlIIllianym roku prawo uakazało je
W , oddziale zakładów popra ·zych dla .Biła oddziału 5-go (t. j. od Łowicza do
sta.wa przes;z)o 10,000, ale przedmiotów oliowiązkowo. , Oddział ruski (\zieli się· na nieletnich przestępców lJauuje wielJca roz· Alebandrow&) mianowaDo pom~lIlka nabez poró'Yllania więcej, pod- jednym oo;\Yiem kilka grup, glówuie między uiemi są nastę- maitość wyrobów. Są to przedmioty dQJllO- uzelnlka oddzi&łu l.go, inżyniera Ren[sza.
numerem mieści się ich często bal'dzo wie· p1\iące: 1) pl7.ędza.l.uiczo-tkacka, 2 ~ [JOwro· wego i szkolnego użytku, a także wszelka Rllda pOItanowiła żlikupić za. 811mę około
lp.. Oddzialy: niemiecki, austrY!1cki, węgier- źn.icza, 3) wYł,latanie ze slomy i trawy, ga[ant'erya i pl'Zoomioty zbytku. N&j~leka.w- 67,000 rubli haulDlce automatyczne do
Rki i (\ngielski (Angli:L nie bierze ur~ędo· 4) wyroby stolar~kle i bedoar~kie, 5) wy. .ze okazy wystawily WIochy, Bilłgia i wSzystkich wagonów w poc~1I biega,wego udzialu, -- okazy nadesIał. prywatny roby ślusarsko-mechaniczne. 6.) introligator"J Węgry. Rosya wy.tawila wyroby kolonij -eyell z 8zybk.ilł 55 wiorst Da godzlnę.
ZlIkład poprawczo-karny Cornvall .lIa dzle- skie (w ~rupie tej ZWI'&ca uwagę fahryka- rolniczych i ochronek. Studaieulecta kolo- Wczorajsze posiedzenie rady.-arządz&j'lcej
ci), obejmują r wyroby rzemie.'Unio~e wię- cya. pudelek ~Io papieroSów" prowadzonĄ oia wystawila., ekwiplIŻe i obawie.
tolValozyatwa. th'og[ żelaznej wartlzawsko:lniów. WYJ:oby niemieckie mają cechę I,r&- p,'zez więźniów t. zw. zamku litewski~.gobydgoskiej było już ostatnie.. , gdyż, jak
kLyCZllęgo kierupko, aostryackie i. węgier- wyrabiają oni oW ciągu doby 40,OOO ' IJUde.
·,
jut donosiliśmy, rząd zatwierdził nchwalę
skie należą (In dziep.zillY zbytku (b&f~y, dy- lek), 7) wyroby. kobiece. Óslilą gropę 8taakcyoBaryuszów z dnia ił t.letnia l'. b.,
Wllny i t , p.), angielskie--,pierwsz.u PQtrze.- nowi jlział wię,zienuo-budowlapy, przedsta.
'
, ".
wobec której ttlwalozyshvo drogi żelaznej
by (biejiz",\,. ga.rdel·oha), Nader bogaty a- wiający Vi modelach różne systemy więzien
"
wl\t8Zaw8ko-bydgosklej przeataje Isł.llie4!, a
ęOl·tyment 'lIyroM", więźnió.w nadesiała ne, między któremi ZWI'ac& uwagę mouel
Cła.
wszelkie jego aktywa l pasywa przejmnje
Belgia, gdzie prawie niema więzieli ogól- Więzienia pływl\Jącego" projek.towanego
- M:tjstrowie szewccy miasta Wa1'Sza- na !/łebie towllrzy~'wo drogi żelaznej warnych. Pr(lcz wyrobów, Belgia. ll11desłala przez zarząd morski IV Sewa.o,topolu. Gru- wy wnieśli podanie do władz odoośnyeh o szaW1lko·wiedeńsklej ,' która za akcye drogi
artykuły żywpo!lci, służące na p,o karm ar e- pę dziewiątą stanowi dzi. ał finhmdzki, bal'- podw.yźszeni6 cia od obu w!" zagranicznego. lel . .ej bydgoskiej wypuści swoje obligaDrogi ielune.
cye. (.Gueta. warsz. 0)
Rztautom. mianQlVicie chleb, ser, maslo, sło- dzo zasohny w okazy; godne są w nim uninę j t. p. Wyroby więźniów belgiJskich Wilgi . manekiu,.)' aresztant.ńw i lIiJ1;ibi w~ ~ ..... ~raidaaia.'I.,.p1aza:. jak..wilidomo, ale-}la. droooJ~ ......,..lej 0m8.l~ charaktęr " rz\lDlieS[niczy.
precy ... zienl)ej, Ub!"tłlle w odpowIednie kos(yumy, (I;\wno )J08t&nowipno zehfl\ć komi!yę mię' tWi\rto oowy plozyńllnek, Bliiyu.
wystawiła model celi wie zienia odosohnio- WI·ęszcie. dziesitj-tą grupę - oddzialu ruskie- dzynaroilową II·uliko·a.ustryacką), ce.lem oHandel.
nego, t. 7.W. systemu ce1kowego. W wio go stanow ią Sj'berya i Sachalin; budzL ,onll kreślenia waru!lków. Jla jakicb nastąpić
- Do koóca tueciego dnia jarmarka,
ulyoie duilskijlj widllimy przedmioty pierw: nader żywy iotel'~,~. Ss.berylI. wystawiła ma połączenie no\Vosieli~kjch ga[ęzi dróg t. j. 17 Ib. m., przeważono DA pluu jarszej potrzeby (bieliznę, p,lótna, przyrządy modele pal'owca przewotllcego Wołg" .ar8-' źehlznych poluiluiowo-zachodnil:h z· au- Dlarcznym w W&l'B7.3wie ogółem 63,895 p.
rybackie). , Qdznaczają »ię olle trwaiością i sztautów, baraków dla m'esztallt6w, mly- stryacką koleją lwowsko-czel'uiowicką w 2ł f. weloy, w porównania z rokiem ze..
t.i1l1io§cią. W oddzia./e włoskim wystawio- nów do mieleni" zboża, pocusza.nych silą . mieście NOlVosielicy, oraz I)elem 7.1IW&rcia. szłym więCej o [,98l p. 33 f. Poniew&ż
no wyroby ~'z!lmie§lnicze, wina Jabr.l'kowa- rąk więźni illv; l>lozyrządów 00 plozeuIY,IVa.nill w tym , prZp.doliocie konwencyi. W skład jednak remanent vt roku bieżącym wynosił
ne przez osiedleóców kol.oQji poprawcaej piasku ?:ło~go i ~I"ebl"llego, . lnstl'umentólv komisyi wchodzą.. p,·zell.tawiciele 6zterech 6,86.3 pm16w 1 f., II IV roku zeszłym ty[rolllEU. ob ~l)Il!iąeęj WIDlIięę, 9~M o rpboty i statków domowyclt, wyrablanrch przez ministet\y61V i towarzystwa dróg poludni!). ko 3,000 p., przeto dowóz tegoroezny do·
(Irukllr$kie, ,wykonane w dl'ukjltni obslugi- Ilresztant(,w, Zwrllcl\i, U~!lgęl dwie pka' wo"zacllOd.llich. W tych duiach mlniste- tycbezas mniejszym jest od zeszłorocznego
wan~j Pl-t,ez. więźniów. W oddziale fJ;aucu- midy. jedna pomalowaua na złoty, d.ruga' ryUln komnnikacyj wy,~tąpilo 1) propozycyą o 1,881 p.8 f. Sprzedano w trJ:(!c1m dnIu
skim zwr&C/\ uwagę kolekcya Qbl:azów, na srehrny kolOI'; przedstawiają one poglą- wyznaczenia prezesa tej komisyi, kt6ryby 5..1000 p., a od pocz'łtku jllrmarku 7,500 p.
pfozedstawiających zarJlr łli toryi:instytneyj
ow~ i1o~ć ztota, -dobytego w ~opl\lnlach mfał glo~ dorndczy oraz mógł wTazie po- Płacono za -wysokocienką I 122 -127, II
kal·no·poprawćzych we wszystkich pali-lnerCZYilSkich od 1843 do 1889 rok (940 trzeliy nqzielać komisyl informacyj tbch· 92-102, śrelluio.cieoką I 78-85, II 67stwlICh, poczynając 011 lltarożytnych a kuil- pudów} i sl'ebl'a, od 1703 do 1889'r. (~1.428 nicznych. ni-ezbędnych przY' tl'aktowaniu 75, ordynaryj~- 60 W. 7." ceotnar. \V po-
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Nalionięc 40ezeka my SlęBWO}j,fkOlelll~Y.m, ')ecz z ekk-d. irolllc~lIym, że nie bi;dzre--Maurycy zbyt wiele mia rozumuł ie"6y
'żelaznej I
.
.'
mogla przyją.tl pana de FOlIde plozed polu· gra.ć da[(jj kOllellyę.

I.
ri
"
,Adolf Delpit.

'1

I

- patrz Nr. 134).

- , P(zedew8zystkiem tlozeba panu wie·
dzieć, że , ~Il dwa miesiące w, ~kt-ęgu odbę·
~ą się ,,(,y bory do izby. Czy pan zapisany
tło liczby wyborców Arnny·le-Qomte7
- ,Ja? Ależ nigdy, jeszcze, od kiedy 1yję. nie głosowalem., I I ..
,
.,
- W takim razie pan mnie nie zrozumie, nie jest./lg pan na w"yąokoścll Przed
ośmiu laty, rząd, ·prB.glląc,!, BObię zaskarbić
życzllwo~!! mleszkaitców Arull.y -le -. Comte,
s~blebiajtlA ich najdrożązym marzeniom, oblecal plozeprowadze/lill drogi żęlaznej, któ·
ra )Iolączyłaby się z l/nią lugduitską w
Beaune. Ale bUl'gnndczycy są ,nieufni; przywykli do tęgo, że .p rzed wyj)jJramL zawsze
się obiecuje zlote gÓI'y, ,·z któl'ych po wyborach niem;l nij:, . , Otóż podprefel!:t ówc~~ny. Ila «lwa tygodnie przed wyborami,
zazątłat pl"Zyąlania kilkn inżynie1,"ów, któ·
rzy r.aczęli. l'obić ·po.miary, badać grunt...
Pa~l"~no na to jak na cud i powtarzano
sobie w calej okolicy:
ł;akoniec doczekamy się swojej kolei
żelaznej I '
.. .
Ja.k raz, będziecie j'ł widzieli! Po o.koń
~zelllu gloso wilii inżynierowre ulot.nili się
Jak kamfora. Ujrzano ich znowu po cztereclt lalach przed następnem glosowaniem;
~ylko, że tym ra?:ęm przebiegli urząq;r;1Ii się
J6Bzcz~ ąprytn.iej; ponąta)Viali słupy wzrllui
przyszłej linii. UfllOś!! wróciła do serc wraz
z odwagą. Najbarllziej oawet nitiwiel"Ui 110wtana1i:
.

A[e Pll w..)'b9rach tażsama histoJ"ya.: Blu·
py tylko pozostały i na tem ,vs7-:ystko się
skoóczyło, Tymczasem tlozeba było coś wymyś[e!! dla następnyc)l wyborów; jak- tu
wypro:wądzić 1'{ .I\01e poczciwych Ilhywat.eli?
Otó~ podprefekt, nie mając. \>ieniędzy na
rozpoc1.ęcie robót, pow.j:iął myśl wspanialą.
P.rzywolał mnie i rzeki:
,,:1
- Pomaluj tA sluPf na zielono!
Wszyscy się ,imleli; i Maul'Ycy, i chlopak, i s~jlłcy Pl'Zez S7.acunek. z tyłn lokaj.
'fylko podoficer zachowywał powagę, stawiąc sobie w głębi ducba z nielJokojem I'Yta.nie, ~y ta. wesolość I ogólna nie jest
czasem obrazą dla wladz wyżs1;ych?
-- Otóż przychodzę pr.osić ;'paM .o pozwolenle wymalowaulat jeg9 slupów lIa zielono. Ła.dny to kolor, zie[onyl Wca.le niezły będą one mialy wygl"d w kra.jobtazie.
- A jeśli odmówię?
:
- Cóż rpbić? ilędę musi ..l i§~ PI.,ecz. Sąsiadka pa.óska, pani Andr8zy/ zalllacila mi
za ~ieó r!lPoty ,j kazała: się wynosić..
, - Uczyn.ię tożsamo ! Mll8z tu. dwadzlegcla fl"auków , i wynoś się. Ogród 'm{,j oto·
czony jest murem;. nie \Ułj.Dl zaUllaru Wpll'
szczać doiI nikogo.
.
Podczalj gdy eskol"towaoy plozez żanda.rma rohotnik odchodził, Maw'Ycy rozmyślał,
j&k'ł kol"Zyś~ można byłoby wyci"gnąć z tej
przygody. Czy nie mogłllby ona po~łiJ~yć
za pretekst do stawienia się u sąsiadki?
Czyż nie należało mu porolumied się z nią
co do obrony wspólnych pr!ł.W Ich, jako

Idniem.
'
- St.anowczo, wcale nieglupia kobletal-:myślal llalll'Ycy, odczytując bilecik.Z tych kilku Wierszy jasno widać, że nie
zwiiJdł jej bynajmniej mój manewr. l\ie od·
mawia mi jednakże I Jeśli grafologia. nie
)damie, mUBi oto być kobieta. nadzwyczaj
~miala i 'stalIOWCZa. Już tet chyba o nie..
Ilinialość po.sądzić jej nie można I
Po śniadaniu, zrobiwszy niewie[kj.sp&cer,
Maurycy stawll się w Audliettes. Serce
Pilp ,JOu trochę szybciej, lecz przez niepojętą grę uczuć myślał nie o Hubercie, . tyto
ko o Katllrzynie. Czuł, że są iadka mniej
(o jnteresuje sama przez się, nii z ,powodn
lVejl"O podobieństwa..do ntaultejl'o.
i:'ama dyskrecya, w osobie panny ' słoi/}~ej, w[u'owadziła Maurycego do .dużego, zalanego promienilLllli- słoneczoemi buduaru,
j(tórego ókna. wychodziły na Srebrzystą.
- Pani zaraz wyjdzie- rzekla, wycofu. ąc się pokojowa ~i prosi, ażeby pan hył
askaw chwilkę til J1& nią zaczeka!!.
Mieszkalicy Aruay·[e-Comte uiedarmo zazdrościli pani . Andrezy tej pięknej willi.
Maurycy ujrzal się nagie wśród wytwornie
umeblowanego apartamentu wykwiol.oej paryżanki. ;;tał wla$ie w zachwycie plozed
[lIozdliczliem p[ótllem Hennera, gdy nk8Z.a ła się. Huber~a.
I
, .,,- Serdecznie ' dziękuję pani za to, iem
zost&ł p~zez nią III'Zyjęty i podziwiillll
IV tym względzie dobro!! jęj - odezwal się
pau de Fuude, witając wcbodząct uklowłaścicieli?
nem. - Liczyłem, że będę miRł bonor złoW pół god:tiuy potem elegllJlcki kamel'- żyć \l&ui wizytę IV tych dniach, a[e zaszla
dyner wyruszył 110 Audliettes z barozQ oko[jczno~!!...
zręcznie Ilapisanym listem, IV którYm pan
Mloda kobieta jll'zel'wała ~zczerym śmie·
de Fonde upraszał IJanl~ Andrezy o wy- ch~m .
znaczeuie mu )·endez-vons. Hnberta /ldJlo- Okollcznoś.! .... niezmiernie watna i'ł1il·
wiedziala n[ezwłoc1.0i~ bU~, ·iki.~nl j!'rzecz- na; r.zy~ , Uie Lak? - odpowiedlliala.

- Wldzę,:t mnie pan
e.lknęła. odparl wesolo. - . ie myli się pani: gdym
wczoraj, wpadłem w zachwyt,
jaki zawsze wzbudtlć tnusi piękna, rozum·
na i dowcipna. kobiet.&.
Huberta ani drgnęł& wobec tego, zbyt
już chyba otwartego, kOPlpliJllentu; chyba
tylko czarne jej oczy zaplonęly na. cbwilę
trochę gorętszym blaskiem. Odezll'&la się
tym (Iźwięczuym głosem, który taki urok
wywiera.l na. Maul'ycego:
- Jesteś pan bardzo łaskaw dl& IDU [e;
może byłoby in&czej, gdybyś słyszal, co tli
o mnie mówią.
- Słyszalem.
,J
- A, nie stracono więc czasn!
- Czy zdziwi topaoię, jŃli wyznam,
że sklonny jestem do wybaczeal& [11 te&,01
Czyi mogło być inaczej? Przecież przy
zjawieniu si~ pani w zyst.ki& kobiety tutejsze musiały umierać 2: zazdl'ofci. Trud00 posiada!! bezkal1lie pięknolić l grlcyę.
Prócz tego, ]lani jest pa.ryiaoką,-pllry:l.lUlkIł, proszę tylko JllUlliętać o teml W ja·
kiż sposób parafianki mogły prlebaCJliy!!
wszystkie te zbrodnie?
Huberta nśmiech&l& się, U8zc.zęmwion&
komplimentami młodego czlowieks.
- Gotow&m się zalotyć w ta.klm razie,
ie. ),8.0U dlatego właśnie przy.ul& chęci poznauia tej biednej •.ż'łdzy- Względów," te
tak jui na nU. śwld caly napada?
- Wy:m&ję, że tak.
- Otóż, mój plUlie ą.<;iedzie, ~9 ulemnł~j oł.wartil od pana: jestem zaeiaw1eGna,:te się mu podobałam, bo palt portoba
mi się !.akie.
ją spotkał

(D. r, 'l.).
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~erni&lnyCb: 'KAliszu, Ł"omty I Lu- na którym wyrznięto uaprs! " 'aszemu maj- pu, w którym sprzedawaue będą wy'i;:

blinie szkoły techniczne niższe, z jednym strowi."
nie z Turcyi sprowadzalle wyr<lAY galan.
oddziałem mechaniczuym, a w Częstocho(-) Zjazd sędz low pokoju. W dniu l terline, ozdobne i dywany . ureckie Od
wi. z it oma: mechanicznym i chemicz- lipca 1'. b. zjazd rozp:lt1'Z)' sześć skarg in· najl'lrzeduiejszego do naj lichszego gatunku
nym,
Łowiczu l Nowej-Aleksandryi cydentalnych: 1) Zelmaua Gntzmaua ua Sklep podobno otwarty będzie 0(1 l paź:
szkoły rQlhicZ6 średniII, w innych zaś mia- rez~lucy~ s~ziego pokojn V rewiru miasta dziernika przy ulicy Piotrkowskiej.
tach, jak Pabia:nice,
kołó)\', GarWOliDJŁOdzi, 2) Roberta Schwarzsehnltza na rezo·
(-) Zbieracz starożytności. Zamieszku.
Zdoń s~a-Woła, llarlampol, Cmielów, Iłża, lucyę tegoż sędziego, 3) Szai Wiślicki~go jący. w nasz~lII mJe.gcie 1>.
za.pa!on,Y Illi,
Z.olen, Augllstow l t. d., w których I'OZ- na rezolucyę s~ziego pokoju li reWII'U, łośruk starozytnoscl, od kIlkudzIesIęCIQ lat
winię
Bił specyalne gałęzie przemyRla, 4) Idalego Sudiana na rezolucn tegoż sę- zbiera kolekcyę różnorodnych monet. Oba.
s":oly ·specyalne, pr7,,)' pasapjajlłce do pra- dziego, 5) Szai Wiślickiego na rezolucy~ cnie posiada 34 okazy, z których najstar.
C§ W ch Prumys~. ;Refetat tl/wa- ~ędziego peJ!:2ju IV rewil'U m. Łodzi i 6) ~ liczy 251 lat. Jest to moneta austrya.
rzystwa przesłany ył włallciwej władzy.
FI'Ylleryka Lange na rezolucYę sądu gmin- cka, o ile można wnosić z zatartych zna.
- Zarząd osad rolnych i przytułków nego 3 okręgu powiatu łódzkiego. Nadto ków, wybita w rokn · 1639.
l'ZIlIJl}eślniGZych i p acbwał ustawę szkoły{ zjazd .osądzi ~ spra", k"rnych, 1\ miano·
(-) Oftara napadu nocnego przy ulicy
w Sóbieszyrlie ~ usta\vę tę przesłano już wIcie: l) przeci wko Szmulowi Litman, Południowej, buchalter p. Salamouowicza
do zatwierdzenia ministeryalnego. Nowy oskarżonemn o wykroczenie przeciwko któremu zadano nożem l'anę W lewy bok'
P r zemysł.
zakład będzie szkolą /lraktyczną, w której ustawie budowlanej, 2) Marcelemn Dobro- zmarł we wtorek, pomimo najenel'giczuiej:
- Na zebrauiu wtorkowem sekcyi rze- młodzież, chcąca poświęcić sil) agroJlomii, wolskiemn, o pobicie Tomasza Gorowskie- szej pomocy lekal·skiej. Jest to już kle.
mie.lniczęl ' oddziału
arsz\\:jf.'sklego towa- zS- opłat/}, kształcić 8i~ / bęqzie na postępo- ,go. 3)
olfo' Michał wiczowi, o udział cia ofiata w bieżlłcym miesiącu niecnego
rZYSbWL ' popierania przemysłu i handlu, wych rządców, hodowc6iv IDwentarza, ad- w oszustwie, 4) Józefowi i Janowi Grab- sportu nożowniczego.
prezydyum sekcyi wystą1>Uo z wnioskiem miuistratorów i t. p. Zakład ma być 0- ski m; o wykroczenie przeciwko ustllwie
(- ) Murarze, któ'rzj' niedaw'Ilo spadli
założenia '11' WRI'szawie'mnzeum rzemieś1ni- tWllrty zaraz 110 zatwiel'dzeniu -ustawy. . . akcyzo wej, 5) Ludwikowi Frenkel, o tósa- z rusztowania plozy óficydie p. Selliua,
~e&g. ~~dąniem lli'łob
przy
.. 1
... dO.l!,I,!i~.Je ~tJWl. k.wlI.isJ'Bo
o, 6).Maryannle ~ o kradziei, opuścili .
8Z' I i o własnej 8ile
nill\1 się , do /lO iesie)Jią przemysłu .1'111 0- do spraw \yyJrształcellia technicznego przy 7) Cudekowi 8teimann, o niewykonanie chodZił od dni kilku. Żaden z nich, we
g9,le ~i •.rzęl\l~t vi s~z.ególn~ci. Do wsh- (:8SorsJc.iem m akiem towarzystwie teclmi'" poleceń komisarza sądowego, 8) Herszowi dług opinii lekal'skiej, nie poniósł kalectwa
Z&\l!lgP celu ~lIżyt m" .muzeum drogą zbia- ,c.znęm, na zasadzie raportów czlonków- i Henochowi Baumgllr.tom, .II nabycie rza- ' moglłT. prz8,\lz~ądząć ' pracy ... /
rani..- i v~powania. ulepszonych maszyn i piel'wszego zjazdu l'uskich pracowników na czy kradzionycb, 9) Salomonowi Berowi
(.::.!). Mlstyllkacta. Do (l. ' N. ' żb iżył się
narzędzi rflemleślniczycb, mot~r6w.. dla. rze- 1I0lu \IIykształcenia technicznego i zawodo- Regeusberg,. o przywłaS"6czenie, 10) Anto- wieczorem na ulicy Piotrkowskiej jakiś
Il!ieśiuikó
.i przemysłowców Ilrpbnych, wego: zWJ'ócila się z · proś.bą do minist&- niem n Kroll, ~ utrzymywanie, tajnego przy- służący, który go pl'osił o natychmiastowe
~.YJ.'\Ibówf odznaczających się doskonałością ryum oświaty o wpl'o lvadzenie do szkół tulku dllll: kobiet złego pl'o wa~zeuia, 11) pośpieszenie do domn wraz z lekarzem,
l , wy"koilczl\lliem" )Nre!\Ztlle wzorów, rysun- . ś l·ednich wykład,u sztuk graficżnych dla Aronowi Herszbaum, ~ udział ' lW kradzie· gdyż żona popadła VI ciężkie omdlenie.
kqw, modełj, pqdrę(\l:ników i czasopism. dalszego zaś opracowania sztnk graficznych ży , 12) Bimie Praport, o wykroczenie prze- Przerażony p. N. wstąpił do .znajomego le·
Mqp~llm ' ma CIągle śledzić postępy rze- .utW/lI·zyła dwie komisye sp.e cyalne do wy- ~iwko ustawie akcYLowej, 13) HaskIowi karzi!. i ra7.em' r; nim pojechał do mieszka·
, miMł za , granią i. jąkuaj~lIieszuilli d,ostar- pracowania normalnych programów rysun- i .Bimie Pl'aport, otosamo, 14) Hilowi nia.
Wszedłszy jednak do domu, zastal
cz8Al.u l·pł/<ltnikolD. krajowym wjado\DQŚci II J.:ów artystycznych i technicznych\, I>rze· Szwajcerowi, o oiewykonanie rozporządz eli żonę i wszystkich w jaknajlepszem zdrowiu.
Q4!!~Qna\eniap/l 'fi r~emiosłal'h . Myśl wo· ważnie w gl'anicach km'su elementarnego. -pollcyi, Hi) Dawidowi Offenbachowi, o to(-) Do czasu dzban wodę nosi. W je.
żenia lI,mu.ull! rolniczegQ , hyła Nż dawniej
·,Wystawy.
'II
1
J,
I
,; I
samo, 16) Abl'lll\lowi Glewickiemul o t088.- dnej z fabryk tutejszych pracował od kilpodnoszo,pą" ł ob~ je!lllak" zjawia się w
-- W dniu 15 czerwca otwarto , IV MOl mo, 17) Janowi Relł, o kl'adzież, 18) Ber- ku lat niejaki P., UCh odzący za pierwsze, zmieni9uęl iłI!IJ pos~ci. IniqyatQI;zy .c\;ll)1I skwie wlst;iwę pszc:t.elllictwh. ' w pasiece kowi Neuhaus i J akóbowi Kerg.er, o nie- go fawoltyta fabrykanta. Siedzi t 011 każde .
• opr~ 'l in8ty uC3.ę nl' ofillrn",ś,ci publi~zn,ej wzorowej nklimatyz&Jlyi w . zwierzyńcu 12- wykonanie rozporządzeli policyi, · 19) ..Jo- go kiloku kolegów i zauważywszy jakie·
. z. jędn~ , stropy, a nBi rOJ!lunnem ndziale I~łow~kim
łlkowi Talerman, otosamo, 20) Majorówi kol wiek zboczenie ~ drogi obo,wiąr.ków, do·
uęmie$Jników ' z , d\·Agiej. Dość licznie ze·
/..,
."
Zajnwelruvi IJichtensteln, o tosar.no, 21) Mo- nosił o tl!m pryncypalowi. Właściciel fa·
•
8zkowi .Berowi Kroskopf, o tosamo, ~2) bryki lnbit plotki i każdą" wieść pf·zyjmo·
.lu·aui ' 111,\ I PQ~j@~zeqiu pJ'lIedstawiciele ~óżn,y.cllf I'Zę)ll~9S1 przyjęli prwekt bardzo
(I.
'
Szai Ciesielskiemu, otosamo, 23) Jilnaso- wal z zadowoleniem, a następnie idąc za
ź)lM,iwie ~, za. pl~ykładeDl P. D. Roąen.blu- )
". -..
• wi Warszawskiemu, otosarno, 24) Ludwi- rad, faworyta, karał winowajcę pieniężnie
111l1"I.kJóry zadę~acował 300 1'8., 1ll'ząd7..iIi
Pożegnanie. Czytamy ,w .Tygodnlu" kowi Frenkelowi, o wykl'oczenie plozeciw- lub też wydalał z zakładu. Nic dziwnego,
ząI'~j ~kładkę, J,;:tóra dała ogJiłem 6110 ,1'8. piotrkow.slrill\:: • Urzędnic)' . tutejszej stacyi ko ustawie akcyzowej, 25) Jakóbowl Klu- że w fabryce wszyscy byli oblllozeni na tą, - War8zawsJ<ill , towarzystwo kopalń pocztowo-telegraficznej żegnali bardzo ser- cha, o kra:dzież, 26) Izraelowi Stl'ykow- kiego kołeżkę i wreszcie postallówili od.w~gla i prz~J8ł!! gQl'lliczego, osięgnęło IW decznie w ubiegllł ąobotę zwierzchnika swe- , skiemu. Jakóbowl i lekowi Lewkowiczom, płacić się mu równą .monetą) Śledzono go
rAIku. zel!Z~J1jl .l czys~o zysku ,.1.4;4,372 XJI. go naczelnik\ll stacyi, r<l-dc~ sta~u Gliilskie- Gedalowi Dukatowi · i Joskowi Herszowl i pilnowano, tak długo; ·. dop6ki nie zebra·
39 kop" po pQtrąceniu z dochodów 161,827 ' go, ' który mianowany zostal naczelnikiem Salamończykowi ł o kradzież, 27) Antonia- no dowodów kilkunastu j"'go pr7.6winieó
1:S. ~ kop. na amol'ty~cyę' l ~ tegll ,14,317 stacyi pocztowej w Łodzi. Pan Gliński był- mu Neugebauerowi, o .taj ne utl'Zymywanie względem fabrykanta. Fabrykant po zba·
~'s: ,~ \~?p> odpisano do , kapita,lu ~.a:sob\l- dla podwładnycb sobie urzędników l sŁar- plozytulku dla Kobiet złego prowadzenia.
d&niu dowodów oburzył' się bardzo "na P.
V(j\gll, }.,Q5!l. 1'8,60 k,op, p\'zenie8~(Jno jla s.zym kolegą l· opiekunem więcej, niż wład(-) Suszarnia owoców. Pan. 'r.,ogl·od- i tego samego jeszcze dnia dał mu poznać,
rok nastęllllY, l~Il;OOO , ,yd,zielouo na. dy- cą ich życia i :illIierci, jak to uajCl'.ęściej nik, skończywszy pra.ktykę za granicą i ze .łaska pańska na pstrym koniu jeżdzi."
Vlidendl}t w stosunku 21//,.,1 rs. 1I~ , ł\kQyę b.l'wa~ nic też dziwnego, że zyskał -ich sza- zwiedziwszy tam specyalne suszarnie. owo(,-) Od papier osa . .onegdaj wieczól' p.
250-rublową, czyli w stosunku B,6 ql •.
cunek i miłość."
..
p'
ców,'ma założyć w jesieni roku bie~ącego X . p~łożywszy się do łóżka z. ' papierosem
., W yk,z\a/cąnie Jl.{umya/o'4'e_
I
• ( - ) Wdzi ę czni robot ni cy.
W. jednej, z wielk'ł slszal'nię owoców w lliieście naszem. w ustacb, ' zasuął. twardo. l'apieros uieza·
- Na wto(kowem zebraniu sekcyi rze- fabl'yk tntejszych majster, niejaki H. W; Dotychczas nie było w Lodzl podobn~j . SU~ gaszony spa-ał- na podusźkl) ' i w kilk&
mieślniczej oddzialu wSI'szawskiego tllwa- pracnje od dat kilkunastu i otacza wielką szami na więksZIł skałę Ul"zlłdzonej, a chwil ztltliło się pierze. Swąd jeduak nie
I'zntwa p9pierania przemys~u i handlu, op~eką znajdujących się pod jego zarządem owoce suszone ' sprowadzano z Warszawy. przebudził p. X., . który dopiero wtedy ze·
obl',Ildowapo llad sprawą: jltwlerania I s~kQł robotników. Wszyscy te'tI w tej fabryce Pan ,T. zawarł już z kilkoma. właściciela- rwar się z ł6żka, gdy uczuł silny ból twa·
pl'zemy$.lo\fo- I:zemieś\uiczyc h " SpecY/l,lnl\de- odznaczaj. się po.stę(lowaniem starannem i. mi \viększych sklepów kolonialnych, umowę l,zy i główy. Zobaczywszy zal'ząclł się
legaC.Yą ppw.o!~na. do opracowauia opiuii od dłuższego ozaSlL nie było .tam żadnych na dostawę owoców suszonych. Owoce do podllszkę, ~t1nmił ogieli natytlhmiast i pd.
l'; . ~ I sp~a~ie, UZĄ&ła za pożąllaue,. załote- Ijiepor,ozumień. Pl'Zed kilku dniami wy pa- suszami< p. ',c. d.ostarezan8 bę.dlj, przez bieg! do lekarza. Miałl!paloną część wło
lIle ·\ft WI'I'~Za\l'~e BzkołYl tecb.ni<;.znęj , ~red- dły imieniny majsb-a; robotnicy ppcznwa- ogrodnik6w ... ' okolic pobliskich, w l ezęśei sów ' na' głowie i silnie poparzoną' 8zczękę
niej i l n,it.ęzej L~ pdjj.ziolami:l o)lemioznym, jąc się ,tło ,vdzięczności, złożyl.i I się i. kupili zali majlł byt sprowadzane z !ubemij po· z prawej strony.
mellhallicznym i vudowlanyrn, or!lz szkoły mu ,na. pamiątkę .· zegarek złoty. . Jest to łudniowych Cesarstwa.
.
(-) Cwiczenia straży ogniow8'j 'Ocbotni~'zeUlięą~llicz6) przy k~ól:ej"olw.iek .z iętuie- już druga na.gl·oda, jaką 'ów majster do,
(-,) Skłep wschodnI. Kilku ormIan. przy· czej 3-go oddziału odbędą si!)". w poniedziaJącll!lh Jnż, ~/lk,ół IJliłjJskiqh . UsieJ. uważa stał od robotników. I W roku zeszłym 1'0-, byłych do .Łodzi zawilłzało spółkę, celem łe'k duia 23 b. m. o godzinie 6'/. wieczór
d IlIgacya , J.;ą IlQ~ teczue zalpży ć Y( mia- botnicy 'obdarzyłi.lgo Isrebl'DYDl półmiskiem; założenia w . mieś'cie nasl/em wielkiegó"skle- ' przy domu rekwizytowym oddziału 2 -go.
uosi fi gatunkach; ,n\l,orowych I do 20,
li 10
HI, - ŚI'E!ilnł\:H 110-13, li 6-10,
ordynaryjuych J -- 8 talarów i odp
d
' 'PIlawie dokładnte 't6~nicy kul' u rubla,
ł'Fczuis ze zniżką een ' na jal'markach zl~.
skich i pruskich.r
. - !l' ~ewast:opoła douo,s~ , : ż~ na o tato
mem p081edzenlU I'ady ~eJ~kieJ preZ)'llent
miasta postawił wniosek stal'ań o dozwolenie 'na nfząilzenie porUt' handlow~o \~
zatQI<\1 Sh'zeleckiej kosztem miasta.
- 'l'eraz dop~e1'o, ,w dniu 16 czerwca,
Slłd handlowy w Moskwie Qglosił upadlość
znanej dys'tyla!-hi Ko!;zele '3. Wiadomości
pOIlIozednIe były przeilwcze 'de i następnie
zaprzecz/lne.
'

p.,
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6~ ,'~;

.. ~ glę I szem'a , Wlłż i ątrumyk, wy aJ Ił'
cy się isrebrni1h pi'zy blasku księżyca.
I I
ad p~ clekawje...w nllł zagl~jąc,
'< b~l
0 "1.11','
Q' .X
I
rósł krzak dzikiej , róży, cały obsypany .bia"
łemi ,kwiatami.
Wązka . kładka, chwiejąca
się i śliska, prowadziła na drugą skonę.
1,,'9 .11'
'Tló1Da.ollyla. L. H.
- I"
I' Felik prędko · przeszedŁ i obejl'zał się na
11'1..10,
>l,
·1'; l
Lindę. , J nż była na środku kładki, Ikiedy
Illb .• ,
I
I - .-. , ,'
stanęła drżąca, usta zagryzła j, iść.'dalej
(Dalszy ciąg-ptrh'z Nj·.134).
llie mogła.
" .
Ił.
J,..,. j ' II l
•
\V głowie mi .się kręci - szepńęla.
Ppdszedł l :llllprz6d,.A olicbylając troJi~iwie
Niema lIa świecie nic piękuiejszego jak.
p!'ze.d. nią gałęzie. PowietrZ!l stawało się kobieta, która się boi. Feliks : pobiegł docor3z , elę.tsze,It z ,wili§otnejr.ziemi wydoby- uiej, wzilłł za ręce i przeuiósł ją, \V' tej
wałYt. silj Jodurzajłc6, ICwyzlswy, ' w:gałęziacb cbwili lZapbmniał o wszystkiemjl przyciskał
drzew szumiały dzilfue meLod3e. ,Ta.jemni.- ją do .piersi; usta· jego przylgnęły do I!jej
cz.y"d,reszez wstrzlłsaŁ nim na myśl, :1fe jest rozpuszczonych włosó\v, 1 do l'ozpalonego
sam z ni ... w dużym, cichym lesie. Nia czoła, szukały jej ust .- uagle .zatrzYl'Qał,
oglądając się p~za'siebie, PI'zyśpiesllał kuokn, si~. I Cała p.otworność jego czynu przyszła.
jakby cbciał uciec od swoich " myśli i dro- mn na myśL . . ., "
'j
"1
',
gę skrócić_
"
t,
I I
- Na Boga:1 - niech pani wybaczyl...
, U.sŁyazał za ,soblł 1\Y811oły głos.
zawołał.
- .JaJe pan biegnie- - proszę się ze , Na co ona z naiwnym nŚlI)iechem J czumnie ,nie. JlmiaC, ale nie mogę iść tak pręd- łem spojl'Zeniem odpowiedział1l: "
kot' -.jestem zmęllzoną - cbwilkę proszę
- Przebaczyć? wiem przecież! że mnie
poczekać, tylko jedllę chwilkę I
' pan kocha_
Lillda stauą ład bllF tchu, ..zmęczona, oczy
- To ślepy mógłby zobaczyć ~ odparł
IlI'Zymkoęła, ,u&ta na wpół otlUl'ła; włosy z goryczą.~Ale c~y mogłaby pani zdecyjej rozpięły .się j spłynęły lila ramiona. do.wI\Ć. się zostać moją żlInlł?
"I
Byla prześlicznI!. Moteby jejA podailo rękę,.
- .. Czy mogŁabym zdecydować się? ~
pomyślał Feliks. Ale ni~ I nIe I ' ależał, oll powtórzyła figłarniejego pytanie. Dłuczel..
do.llud~ z 'USposobieniem gorlfcem i /Uie góżby nie?
I· !I
stałem, ll. .kt4rycll w jlldn~ chwili namięt- Pomimo mej przeszlo~i?
.1 1,1 •. 1
ność wseyślko zagJuszy, przytłumi, znisz·
Przesztość I wyraz ten posiadaŁ zawsze
czy- wJlzY8tlro-i ( pamięć i honm' i o owi/).- dla niej dziwny urok, llUdzi! w niej myśli
zek. Miał s)JweOle . lecz nie td rozsądne, o bakaracie, mIlbilu, majątku sh'wonionym,
ostrzegające przed,<olJl.fm.,.nczyukiemS ale to p baletnicl\cb i pojedynkach. Podłog ni'ej
nie~pokojne , które po . dokonanym złym taką .JlI'Zeszłogć" powinien hył JlQsiadać
~lli&.~arż& Pł'8.WCęł Jllkby palcem wy- każdy prawdziwy szłachcic.
tyiQl, i .elę.7.kie obelgi w jego twarz, mioła. ,
- Jeżeli mnIe ' pan dziś kocba calem
-'-> flźeli jlani chce oszczędzili niepokojn sercem, to cóż ma mnie przeszłość obeho '
"A,
matce, to Ulusimy śpieszyć....., powiedział dzić - powiedziala cicho.
do niej - zebl'awszy I'e~ztę zdrowego rozPocałował ją w rękę.
,.
sądku. ją "i. IllU jeszcze został.
Lindo I jesteś ani"łem I - szepnął .....t
Poszli dalPj; drogę ich przecięła prze- i ązczęśłiwi, "IV ml1Cllenin po8ll1l dalej.
pa:l!!, zaledwie dziesięć stóp szeroka, 'W dziesięć mibut, jeszcze przed Rl\i munl-

l I"

I

.), 0.l'Slp. Sch,u'bln

H". N '"

~ I

H".'

I-

em,d,qsta:Ia się o domu"
'1
:f;o~eIU z g, ,ową ,"7· t y o l'7-uconą, zapyta a.:
. Stała już na balkonie, I pomięd,zy . nawpól . - Oq bU'on LanclJel'g dobrą j~s.t pl\r·
WlCbnlętemi oleandl'ami, kied Rajmand po- . yę?
kazał się na ulicy Z \ 'czapką " nabakier,
- Bardzo dobrze stoi w intel'esacb;
z osłupiałym wzrokiem skierowanym w gó przeglądałem . książki hypoteczńe i przeko.I'ę, z miną przygnębioną siedzia~ na ogle. nałem się, że prawie wcale długów nie
Usłyszał śmiech wesoły. .
I'
ma- dpowiedział Harftnk. _.
• - Ltndo" gdzie\jesteś?-zawołał.
poghodzi: z o reJ tarej szlachty,
- }Tu na' balkonie. .,
'
niepi-awda? '- 'fapyta a znów I;in a. - Czy
Na. balkonie? Od godziny' cię szukam~ przypadkiem ojciec jego nie dostał na;>iwmówil, nie · wierząc. 'Własnym ollzom.' .
ku w kształcie żelaznej kOI'ony, od jakiego
. - Gdzie? •. I ehyba w obłokach... tam chwiejnego , ministe\,yum.
~nie jeszcze niema J wcale nie mam oc'bo- Rodzina Lancbergów pochodzi z ,lwu·
ty dostać się tam prę4ko ... Nieipatllz się na nastego wieku -"= zacytował& mama Hsr}linie j ~k nal straćha. Chodź na górę; po. fink - jest to młodsz.a linia tyclI Lancber- !'
~viem hi.. coś wAsekl·ecie • •Zniknęła z. ba.lk-o- gów, ' którzy d:zig są zńani pod nazWiskiem
nu, seki'etem jednakże pomimo obietnIcy nie hrabiów Dey.' · ,
.
"
p~dzieliła się z' bratem.
. L.. Taki a:jak się nazywała z domu jego
W pokoju 'rzuciło. się w fotel l uderza- matka-egzaminowała Linda dalsj.
jąc w dłonie) wołała:
,'1
, - · Hrabłnll' l Bohl.
'·1 'I.'
- 'Jutto, ·juko.
UX'
-'- Dlaczego ·tak mało 1>yW& w Mwiecie
Rajmund ani słówka 'li' IHej t wy"ciąg\Jąć' i dłaczego- takt'smutny? Czy 7. powodń swej
nie ~nóg/.o
).
prześzłości?
.. ,
,I
- Kto cię odprowadzm.-l. 'zapytał na.·
Oczy lJiody sypały iskry, a. małe figlareszcie.
1 I 'I
t
l'ne' , dołki wystąpiły koło' ust.
- Achl to w~aśole, czego nie chcę po· v _ Co wil!iiz (lo jego przeszłości?-pl'Zeiviedzieól ·Zgadń1 . "II . '
.;r
rwała oslil'o matka.
..
.1
- Lindo, spotkałMo Łaneberga, oświad- '
- O, nie, chciałam się czeg(j dowiedzieć;
czył- ci się ...... zawołał Rajmund wzblll·zony.
e ' może to nie. wypada? .
II
. Wtem wetszlI rodzice, którzy wiecwr'
~ Swojego eZ&!fU ' kochał ' się bardzo,
spędzili ·w eatl'z81 gdzii!' pijUziwiali 'wil!- 'ZdradZono go -:-jąka:lafsię p ui Hartlnk.-Od
jdeńską aktorkę.
. . . . , . . tego czasu ' nie moie ' przyj~ć do siebie,
Cicho b~dź-'-zawotała Liuda na bra- Tak?'· a jednakże ... bo .. , Lon ... słowelD,
ta rozkazującym głosem.
jeśli Się nie mylę, to prll.l'jdzie jutro prosić
- Dobry wieczór ojcu, dobry' wiecz6r o moją rękę. .
.
mamle - witała, ich nie wstając z f(}te!tlNie opnszcza.j'ąc fotelu, zaczęla maleml
szalellie ~ was dziś koollam-bo dziś po .raz nóżkami wybijap na podłodze takt wesO'pierwszY'cieszęfl lli9, że :byję.
"
'
łej połki. f
'
,I
Papa Hal'fink uśmiech)Jął się : do niej 'eZllCzy go kochasz?
.1
le; mama zapytała ciekawie:
- Ja? L Linda zrobiła wielkie oozy~ Cóż takiego się stało?-i ze wzrllsze- alez naturalniel Jest to pierwszy człowie~ z
n ia . ą;aczęla brzęczeć kameami i brauso- pi~knym profilem i dobremi manierami, Jaletami.
'..'
kleg'l ' spotkałam od ozasu wyjścia z k1aszOua.... -zacząl Rajmund.'1
toru.
. ..... Cicho h,dż, powiad'am cH - zawołała
Lmda, potem opierając ręce na poręczach
(D . c. tł:),

DZIENNIK Ł6DZKI,

fUl'm;;;-:-:=:-;.=t-=::;:kła-;-;d:-t:-:h:---~-==="':=------------------3
rzony Jes. wy
rc I'zemiosł, jako pra- spalono tam w eiłgtl plerwslych
czterech mie- ...... M: Waru&w, 198.7. 'ł>1.. l[ 97.00 itd., nr
cy r~czneJ, .w śi'~dmch zakładach nauko- si~cy r. z. przeszło 100 trapów.
91.50 <\,1., rv 9l.30 'łli., 9ł, 9ł.OO, 93.75 kup., V

. --(
___l

Wypadek. N.·a ulicy Nawrot
. d
azwlsk tak
4.łlr . h ł
niewla omego n
a,
pr......o Jec a,
te przecho~ąca . poprzek' .nltcy. Antonina
Umińska me zdązyla przebledz I przewr6'ona przez konia, upadła na ziemię. Fur"nan skręcił nagle i szc~4'liwie omin"l koł kłtt ...,.,
'1
I
bielę, któl'l\ pot u T się tylko siluie.

K RONI K A,

wycb zarzą(ln wOJeunego.
X Cesarzowa japońska gościła niedt.wno 94.00. 'łd.; 5"1. obligi m. War.." .., dl 9'J.75 1\4-;
- Jeszcze w roku zeszłym pornszona w mieście Osaka. Wydano wtedy IlA8lępaj,ce S'I. hIL, ... tawo. ID. Ło1&i .... I 96.00 ltd·, II

była kwestya ziazdn ruskich plantatol'Ó\V

..
Ob
~
WIDOIC.
ee0l2, jak donoszą, "Ńowosti,"
przybyć ma. do Petersbw'ga deputacya połuduiowo·ruskich plantatorów winnic ee.
lem przedstawienia ministrowi skarb~ memor~ałn O konieczności zwołania zjazdu
pOI~lleD!onego dla. rozpatrzenia kwestyj
wazllych dla rozwoJu npl'awy In-zewn winne.~ w Ro.syi! w liczbie któl'ych pl'el'wsz
miejsce zajmuje kwestya orgai'tizacyi kred,ytu dla ruskich plantatprów ·winnic.
-. "Ruskija wiedom.o tiU donoszą, że paryskie
międzynarodowe
ochrod . towarzystwo
I
tuk"
ik6
ny Złe sz
l I pomn
w zwróciło się
do rz~du ~uskie~o z propozycyą, aby tell
ostami wZiął udzlal w organizacyi i zalożeoin
takiego towarzystwa ochrony pomnikó h' t
h d ł
w JS orycznyc i zie sztuki które na
wzur towarzystwa .Kl·zyża cz~rwonego"
byłoby bznane przez wszystkie paIlstwa.
Głównem zadaniem takiego towarzystwa
międzynarodowego J' est zachowalJI'e pomn'lków i dzieł sztuki w Czasie wojny. Prócz
t~go towarzystwo projektuje urządzanie
zJazdQw międzynarodowych w sprawie 0Ii
'kó
c rony pomD! w, przyczem w takich zjazdach braliby udział archeologowie, budowniczowie, artyści i amatorzy staroży.

dz
rozporz, eoie dla naroda: "Nie wolao n.. jt.zdO cesarzowej patrzeć z przeplerzeó, urz4dzonych na domach dla suszenia bielizny, ani
przez drzwi... Kto chce widzieć cesarzow~,
musi us~ć na ulicy. Kapelasz, turban lub
inne okrycie głowy zdj,ć nalety. Nie wolno
palić i nie wolno mieć przy sobie laski. Jeteli deszcz upadnie, tadnej osobie nie jest dozwo Ionem utycie parasola. Nikt ni. ~mie glosu wydać z siebie, a nie 'Wolno talde tłumowi
post~pować za powozem cesarzowej, aby nie
było hnlasu. ' Gdy cesarzowa dojedzie do atacyl. Umeda, .spaIonych zostanie pioćd.iesi~t f....
jerwerków."
____

•
Warszawa.
i ociemnia_ Instytut głuchoniemych
,
łycb ~ Warszawie liczył w roku zeszlym
szkolnym 91 uc~uiów i 1,1 uczenni.c głuchoniemych" «)raa 2il uczniów i 10 nczennic
~iemnialych.
~
. . Zakład
I b i ukończyło
b' d w rokn
bieżą.ej1lD pięCIU g nc 9n Q!IIjC ,Je en ociemJlialy i dwie uczennice ociemniale . • W oddzialach dla przychodnich głuchoniemych
rzy ulicy Piwnej kształciło się 24 chlo .
P
eów i 16 d Zlewczyn.
_
rz! ązpilAln wolskim w ,')Vars.zawie,
otwarto b,e zplatne atpbulatorYDlD, w któPete r.8burg, 18 czel'lvca. (Ag. p.). .Grarym przycliod~ący chOJ'zy otrzymują bezżdanin" donosi, że 71 Damaszku podąża do
we porady lekarskie codziennie (z wypetel~'Sb,Urga deputacya arabów z księciem
pla
Szejc . Nasrem na czełe, Deputacya wiezie
jątkiem niedziel r świąt) od godziny 10 do
12 przed poludniem.
z sóbą pewną liczbę 3rogocennych koni na
_ "K~rye'l l:codzi6)lny" , donosi, że If' tallodarunki.
·
bl'
.
P et ers buro, 18 czerwca. ( A
) D odzie dObI'oczynno CI pu Icznej miasta Warg . p..
szawy toczą się obecnie obrady nad kwezwol?ne zostało urządzanie corocznego jM'stYl! unormowania opIaty za leczenie w za!Darlfiu w Aschabadzie na miesiąc przed
kladzie dla obłąkanych w Tworkach. Opła- tności .
rozpoczynaniem się jarmarku bakińskiego.
. k
d
TT • • " d
. d .
Berlin 18
(A)
R' I
ta ma bYĆ CO'O
o~la nJ~ się, że wedłng pro,czerwca.
g. p.. " elsc ISk Iwie wyższą o pobieranej . - "A-I'aJ
obecnie. Niezależnie od pokojów ogólnych jektu spe.cyalneJ komlsyi, wydelegowanej auzeig~r" donosi, że pomiędzy Niemcami a
dla pensyonarzy i pólpensyonarzy, woządzone p\zez mInIStra skarbu do zbadania petycyi Anglią zawarty został traktat, na mocy
bAd ą miejsca bezplatne dla chorych, kwa- miasta PiotI-kowa w )Jrzedmiocie utrzyma- k,tó rego Anglia mieć b~dzie protektorat
· 'cych S'IA" z I Ó'znych 1NzgIę d"yW dnia
fil"ll bank
. t wa, wsze..Je
I'" ope~acye'
lIad kraiem Witu i krajem
som'all'sów, ol'az
o
, upalIs
"
li kUjIłC)
ulg podobnyc)) .. R~wnież ~ o.d~ziale nieu~ da~~ej . filii mają . ~yć prz~kazane miejsco- sułtaĄ3tem zanzibarskim, z wyjątkiem nadleezalnych będZie kilka łózek bezp1atnych. weJ Izbie skarboweJ, z wyjątkiem wszakże brzeżnych plozestrzeni zadzierżawIonych
_ "Kuryer codzienny" .łonosi że w spra.- uw.óch najważniejszych: eperacyi dyskonto- przez niemieckie towarzystwo )Yschodnio~
,.,
. )'k 'd
f k . k'
Z
t · kł d A 11
wie U1'egu Iowan i a targów mięję,ki.~h i pry- W~j l I WI acyjnej, o utrzymanie której a ry ans le.
mocy egoz u a u, ng a
watnych w Warszawie poduiesiono obecnie najwięcej chodziło. Obecnie Pl'ojekt przed- odstępuje Niemcom w Europie wyspę Helnader ważpy projekt, li- mianowicie grnD.- stawiony, jest ministrowi skarblL
goland, je§li parlament angielski na. to się
t~wnej przeróbki posesyi przy ulićy Nowy- Pośród członl<ów towarzystwa home- zgodzi. Co do wprowadzenia ua, wyspie tej
Świat, zwanej "Ordyna~kie," P/?uieważ uli- opatów w Petersburgu, powstał zamiar 0- niemieckiej służby wojskowej i niemieckleeR Tamka z główną częścią miasta, nie twarcia IV jesieni ogólnie dostępnych kur- go cłowego prawodawstwa, ustanowiony będzie w takim razie termin, ao którego
posiada do!!;odflej, komup.ikacyi, od ulicy sów homeopatycznych.
Ordynackiej bowiem prowadzi zbyt rapto- "Nowosti" ilonoszą, że z przyszłą je. mieszkańcy wyspy mieĆ będą prawo wywoy skręt i spadek, z drugiej z3.!j strony sienią w wielu fabrykacb i zakładach prze- brać sobie poddaństwo angielskie lub oieod ulicy Aleksandryi równie! spadek jest mysłowych Petel'8bUl'ga o§wietleoie gazowe mieckie.
dość znaczny, pl~eto zamierzonI> przez wy.- będzie zastąpione elektrycznem.
Petershurg, 18 czerwca. (Ag. p.). .Pe·
Do glównego zarządu stadnin rządo- tel'b, wied." d onoszą, iż zapadło postanoiej wspomnianą posesyę plozeciąć nową uliie
cę od Nowego Swiatu. Halle targowe prze- wych wniesiono prośby ziemstw guberulj w l1ie l aby cudzoziemcy, przebywający
niesionoby wtedy na I'lIsiedlli Sewe'r~Qw. Pdlddniowych o urządzenie stacyj rozplo . w Królestwie Polskiem za krótkoterminoWniosek llOWYższy zależny jest od dojścia dowych.
•
wemi świadectwami, po ekspiracyi tel'minu
do skutku obulwarowania wybrzeża.
I
Z Włocławka donoszą do "Kuryera war- owych świadectw, opuszczali granice Króle_ Doeentem instytutu we rynaryjnego szawskiego," że dwaj uczniowie 3-ej klasy stwa Polskiego w ciągu 36 godzin.
~arszawskiego mianowano p.,Ignacego Ga- tamecznej szkoly I'ealnej, jeżdżąc łódką po
Petersburg, 18 czel·wcn.. (Ag. p.). Warjewsklego, dotychczasowego prosektora te- sta."iie prz~ Kapitałce, przewrócili Ió.dkę sza1l'ski kantor bank n państwa został
goż instytutu.
skutkiem nieum\ejętnego wiosłowania ' i upoważniony do nrządzenia w r. 1890· go
- Przed kilku ,dniami okradziono )lo! no- wpadli do wody. \Jeden z nich, MIchał P ., dwóeh lotel'yj klasycznych na somę rB.
~y p.ociąg .towaro~y kolei terespolskiej, o zdołał si9 wyra~wać, drugi zaś, G., utonął. 2,526;000.
Ile Się zdaje, IV biegu, pomiędzy Warszawą G. był Jedynakiem swych rodziców za~
Wiedeń, 18 czerwca. (Ag. p.). .Fremi ~mbertow~m.. Zlocz/,ńcy skradli kasę mieszkałycb IV Lublinie.
denblatt" o§wiadcza, że podwytszenie stoogmotrwałą I kIlkauaśCIe różnych skrzyń
py pokojowej armii jest nieodbicie potrzez towarami.
bnem. Małoduszne krępowanie rozwoju
_ W piątym dniu ciągnienill 6 klasy
R O Z ~J A [ T O S C [.
siły zbrnjnej mouarchii, równałoby się ab154 loteryi klasyczn~j . znaczniejsze wygradykacyi Austro - Węgier z mocarstwowego
ne padly na następujące numery: ](a 331 rB.
X Żelazowski w Pradze. z Pragi piszą stauowiska.
15,000 u ~ol. Malinol'{skiej w Warszawie, do rK~ryera warszawskiego": .Nie pierwszy
Taszkient, 18 czerwca. (Ag. p.). Wia]U 9284 rs. :l,000 u kcl. GarliiIskiej w Ra- rt.z oiworzyly siO w tych dniach podwojg .Di- dom ość, podana w dzienniku "Okraina,"
domiu, ~ ' 21409 J·S. 2,000 u kol. Neuwalda vndla" w tPradze przedstawicielowi sztuki po: o pojawieuiu się choleryny w 'l'aszkiencie,
w Warszawie, 11'116480 1'8. 1,000 n kol. Krasu- bratymczej. Sztnkn dramatyczna zawsze miała jest nieprawdziwa. Wypadków zachoroskiej w ' WarSZAwie, ](a 7962 rs. l OUO w Czejlhach powodzenie. POcz'ltek dała De, wań wcale nie było; 1,800 rs. na śl'odki
u kol. frzy'b~!skiego , w Wal:sza~ie,' XII ryn~anka z Warsza~, po niej przyszła pani zwalczenia epidemii nie asygnowano.
1~:l45, rs. 1,000 u kol. Karjera w Wal'sza- RlUlczka z Zagrzebia i obecnie na scenie tea.
Madryt, 18 czet·wcB.. (Ag. p.). W WaWie, 1& 14344 rs. 1,000 u kol. Wierzbienta tru' wyś~uje p. noman Ż~It.zowski. Pozyskal lencyi szerzy się choroba epidemiczna, jak
w Warszawie, ](a 15848 rs. 1,000 u kol. on odrt.zu koropletn~ sympatn krytyki i pu- twierdZił, cholera, lecz urzędownle charakOchrymowicza w Warszawie, XII 20777 rs. bli.cznośei, która na jego występy, mimo 180 ter jej jeszcze nie sprawdzony. Epidemia
1!000 u kol. Chutanlckiej :IV Warszawie, lntego sezonu, licznie si~ zbiera, d='lc go ta jednakże przybiera bardzo gl'ożne wyN 22886 rs. 1,000 n kol. Skoczyńskiej hncznemi oklaskruni i szczerem uznaniem. Obaj miary. W okolicach miasta dotknęła jat
w Warszawie. Po rub. 400 XlI1I'i · . 66 pierwssorzodni referenci pism czeskich, poeta 30 miejscowo§ci. W miastach, a szczegól·
3471, 4104, 5061, 12:l82j 13764, 151192: Vrchlicki i Kuffner, oddaj 'l rou pochwaly, po- niej na wybl'zeżach morza ŚI'ódziemnego,
15475, 18023 i 30485.
dno ..,c realistyczne pojecie ról i szlachetne zal'ządzouo rozległe środki ostrożności.
Petersburg.
ich "ykonanie. Nie brak nataralnie ani 0Paryż, 18 czerwca. (Ag. p.J. Rząd po;
.-: Dzienniki p.etersbUl·skie donoszą, że klasków, ani wieóców na kaMero przedstawie- lecił wprowadzić na gl'anicy hiszpańskiej
~nl8teryum oświaty zamierza ustanowić niDo Gral artysta dotljd w trzech rplach: ścisły nadzór sanitarny.
lUspektorów gimnastyki, któlozy czuwaliby • Właścicielu kuinie", . Lndwilru XI" i .Olellu".
Belgrad, 17 czerwca (Ag. p.). Skonsta·
n~d syste!Datyćzno§cią wykładn tego przed- Naj wytej 8!.hwia arty~ krytyka w "Ludwiku towano, że zwrócone plozez władze węgier
mIOtu w szkolach.
.
XI-ym". W tym ty~odnia wystljpi jeszcze w skie' z drogi §w inie, były zupełnie zdrowe
-:- Ogłoszono urzędownie następujące czwartej sztnee, mianowicie w .Fedorze~, o ~ są , wy~~n!e serbskiego pochodzenia.
zmiany w służbie rządowej: członkiem są- co był proszony przez dyrekcye. • S... etozor", ,Rząd j lrystosował notę do Anstro-Węgiel',
~n oIn-ęgj)wego piotrkowskiego mianowany czeski tygodnik ilustrowauy, zamieś dl portret dowo!lzącą, iż zakaz dowozu narusza. oboJest p. Herszelman, członek sądu okręgo- artysty wraz • sympatycznym..~yciorysem. To- wi~zujący traktat handlowy. W Salonikach
wego . grodzieliskiego. Wice _ gubernator samo uczyniI "Zlata Praha" . Członkowie koła ot"",rtą będzie agencya lIandlowa dla połomzy.ns~i, ra?ca kolegialny; Bogdanowicz, w Pradze, pragn'lc nczcić tryumfuj,cego na Śfednlczenia w dowozili towarów zagraniprzeweslOny Jest na takież stanowisko do scenie pierws~ej artystycznej iostytucyi czeskiej, czuych do Serbii cli'agł morskł· PislIla
guberni inflanCkiej. Dyrel>torem gimnazyum urz~d.ili d. 7 czerwc.. na jego cześć wieczorek. wszystKich odcieni domagają się żywo emęzkiego w Siedlcach mlaliowano r. st. Dyrektor teatru, Schabert, zamierza w nied.... nel'gięznej obrony interesów ekonomi~znycb
A.bramowicza., . dotychczas p. o. inspektora lekiej przyszlości 'Odwiedzić Jliektóre teatry Se)'bii.
'
Sofia, 17 czerwca (Ag. p.). Oprócz Mirglmnazyum płockiego. Naczelnikiem kanto- słowiańskie, celem zawi~zania trwalszych mi~kowa; naczelnego lekarza ' rmii, przenieru pocztowo _ telegraficznego w Żnkowie d.y scenami awsnnkó... Edw. JeUnek."
Duanowano, p. Jakowlewa, nrzędnika kanX Ceny obrazów. Obraz Meissonier'a siouo do rezerwy za stosuukl z Panic/ł
toru pocztowo~~elegraficznego łomżyńskiego. p. t. "Rok 18li" nabył dyrektor wielkiego dwóch majorów, trzech kapitanów I siedmiu
-. "Odesskij listok" , donosi Iże miuiste- magazynu Louvra Chancharde, za olbrzymi~ lI- podporuczników czynnej armii.
bYU~ spraw wewnętrznych wysialo do gu- mo 850,000 fr. od poprzedniego wlaściciela
er~l c~el'8ońskiej p. Czarnszina, dla zba- Bac'a. Z lego powodu dzienniki Obliczaj" te
Ostatnio wiadomości h,1lo\lIowe.
~a~l!l ~tanu ziemskiej własności cudzoziem- z pomiOdzy n"jdrotszych obrazów w galeryi na·
klej I Osób pochodzeqia cudzoziemskiego rodowej 10ndYliskiej, Rafael kosztował 350 fr.
WarnaWa. l~ J>. _rwc~. W ęk.l. krót. Lorm. n.:
Da poludniu Rosyi.
za cal kwadratowy, Teoiers 600 fr. , Correggio
Berlin (~ d. ~3.e5 i4'1. 42!J1'/, ła, 43.00, 07'1.
- W uzupełnleniil podanej wiadomości 825 ,fr., zaś obraz Meis,~nier'a, majllcy 30 klip,; Londyn 3 1tI.1 8.72 4d.,8.6lł'(Jf 69, 611~/J kur.;
o nowych kw'Sach gImnastyki przy glów- 40 cali, zaplacouo po 1,450 fr. za cal kwa- Pory. (10 d.) 11485 l.-I.; W,eiI_ń (~. a.) 75.00 itu.;
nym zarządzie wojennym w Petersbw'gu drawwy.
4'1, IisL; lik .... Kr~l. Pol.k. ,I. 9\1.60 łtd.; Ulał. 89.60
• No.wosU" donoszą, że na kursach będą
X Kremacya. Ze wszystkich krajów earo- i;~d.; 5'/. pożyezka w••bodu;a II .mi.yi 100.25 *tli.;
takze wykładane rzemiosła: tokarHtwo pejskich, myśl palenia tropów po śmierci zna- tak'" II _m. 100.50 itd.; ł '/, Voży ••ka ..... "u~t.n11& I j!j87 roku 7.00 ii.,d.; 6'1. Jin1 &UlA"lle &Jem·
8tol~rstwo, ślusantwo i introligatorstwo' 1&71a najczostsze zastosowanie w Szwecyi. We- .kl.
I •• r. 95.65 i4'I 95.20, 36 kup., lU ..,i __
ponieWaż w uajblitszl'j przyszłości zamie: dłng ogłoszonego sprąwozdania za rok 1889, I_ 94.85 i;td-, 93,9Ó, ll1, 94.Oó kup.; 6'/, Iilt1 ... ta·

Ś

T E L E G R A M y,

I

ił,L, HI 93.00 s,.I., IV 92.&.l s,.I. D,_ooto:
Berltn ł'l" Load,. 3'1.. 1'..." 3'1.. Wlod.6 ł'I"
1'et.r.b.rg. 6'1.. . W ... loU kupo ••• potr. 5'1.,: Iilt,
''''''''wn6 ".IIlII... 232.2. ""'". I i 11101.6 to.:.i
~'l2s~~~t, Iiktrid. 17.9, poiyc.ka prłlnlo.a i 2Ol.5.
P.t.rob..., 18 czerwca.
u Lou4.y. 87.00.
U .poiy.,ka "scbodui. 100'1., Ul po'yuka w.eb",
dUI& 100'/.. t'T,",
u.ty .... 'a ...". kredyt. .i.lUki.
1381/.,~W banku mikie". dl. haudlu .a""....ie..0,,0
.
,
p.teroburokl.go
dy.ko.to
•• go
616.00, bank. mi9d.,nr.r0tl0...bauku
go ł76.0),
""'na".
skie!!,o banku d,.kontó,,"Ir0 - . - ,
'
BI.II., 18·go ..erwe&. Rsnluloty r•• kl. &lLrU
232.90, .... dOI"'·ł 233.25 ••bl. na War....'
23"2.75,
n" D&
P.terflłl~
kr.' 231.50. 11& P,ter.bu,
dl. 229.60,
~ndy" 1tr6t. llO.3"J, ha Load,a 41.
2ft. 19'/" lIa Wled.• 1I 173.50, kapony .01•• au.co,
51. I.. " ... t.wae 67.&J, łOI, lillty lik.idacyja.
Sl.90, poiye~a r.lka łOI, • 1811') r. 96.50, ł"I,_ ~
1887 r. -.-, 0'1, r.. ~ 1/0'" 108.60, 5'1, r. IŁ. I 111M
r. 106.20, poi,c."" w••boduia II .ta. 71.00 CI[ oai·
.,i 72.50, 5', 1i.'1 .... ~" •• r .. ki. - .':, 5'1, (H1,y••ka pr.mi..... Ill6l roku 173.00, tallU • 1866
r. - .- , akcy. drogi .. I. " ....awlko-tri ..letbki.j
217.80, ak?1· kr.dyw"••u.try&ekl. 16UO. I.ko"
walB
b&llkn DiluUe.3kieKO
.....d1ow.go - hauk....
,-, dy.koh
....
wego•• ,nki.go
dyfł1lOu1.o
pwtw&
4,'1 pryw.tu.3'''',\.
"
tlldya, 18 uer..e&. Po'yezka ru.kl. I l88.q r.~Il
n .1l1. 98.00, ~'I,.j, KOOlOI. aogi.l.ki. 97'/...
~arllaw., ~8 ""OlWca. Targ <la pllWU Wltkow·
,kl'''o. P..... ea ..... ord. -, »013" i d.br~ _ _
695. biala 6"22'/.-630, ..yboro.a 6a5~, '1to
... yborowo - -jiOO. ..odoi.. - - "...ui .....
-,j~c.mi.1i ~ i ł-o nttL - - -, o:'i.. 34111MO, gr,ka - - .- , !'Sepik 1tłtlł i -, ~iłQOW'1 -, ... pak :ap' '''". - - - , trocb 1,01", - ,cu!;ro., - - - , (&101.. - - - sa kora..
k~.. jagi...... - - - , ol.j ....pak ....' - - -;
lalauy - - - sa pud.
~..·"i<:1 700, " ... 100, j,....i.oi.
-,Dp"i.,io.o
0"00. 200, «roebll poln.go - korcy.
W.raz.w., 18 c._rwc&. Okowita 78'/ s I.k~"ł
k. 9.'/,'1.· S,o.uuftk garnea d. wi&dra !00-Jd7'/j.
Ilr~ .~&d. ~& "ia: lro kop. ~.a·-S"l6·,'1. ~&r •• 1ill$
-269. ~s1n1u 1& WIadro kop. 835'-i38', ... "arukc
272-:.!T;i kop. (. ,Iod. Ul. wy •• bu.2'/, ).
BorII.,18 coer ....... P...uie.. 191-~ u.. «""w.
2Ol.00. Ul. WU.I. pudz. 179.25. 1:'&1' 15\1 - 162,
•• ue"... 153.7:;. aa ....... pud•• lU.50.
93.5C!

W."I.

-

· -1

fi'

lIaH!::~.I~I~':,"':: ~d:'~:2.~, :·:~:":·i:;~

r. 100.00. Spokojni.
.
.
N~w.Y.rk, 17 czor ..u. 8 ......1... 12'/... ... ~. Or·
1.... 0 U'I,·
K~;:·::~~*i::..el_r~:·e!r;::,<~:irupIfi~) ~:::g:
• .. Otorp. 16.,7.

TELEGRlIY ·GIEtDOWE.
Glelda Waruawlka ..

z ,llialSIZ dala 19

:Ztd&BO :. koł.... ,i.ld,

Z. wekale kritk.ltr .. I•• wl
na \JerU. za 100 mr.
.a Loudy. ,... I Ł..
11& Porył za 100 fr.
u Wi.de6 za 100 li.
Za ,.,lorl ,.h'w.w ••
LU'y lik",idscyju_ Kr. Pol. .
RUlk"\

poilczk.a

t,

TJILy .",L. 111..
n"

,.

"

V .

ij7.Stl
95.65
9335

,."

V.

9ł.-

Li.t, .... l. 111. ł.od 1i S8fli I .
tt

U.

.. lU.

~ł.85

n.9.

75.-

90.60
11JO.25

War... Ser. I .

8:72'

8.72

.

w~ebodlli&

.. '/, poi. w....... r. 18~7 .
TJ.Ly .... t. lIi.m. Seryi [ .

ł3.20

ł3.2~

31.85

9O.W

100.50
87.95.&5
93.J5

98.75

!J8.75

!IUO
96.-

96.93.50

93.25

93.-

9'.176

Giełda

BerllbkL
aa.ultnoty r1lllkie saraa . . .
"
.. n& dOjlla".
D,IkGn lo pry"alno . . . •

2a3.80

2:1'l.95

232.61)

3'1,'1,

233.76

I 3'1," .

I

.... Iy I bllklOlJ': N.l. .fI,~
N'ut. ulel u.
lmper1al, i pÓli.. p.rlal, I
Sl.
'.
Emio)'I 17 grudoia 1885 roku)
PGliruper,l.l, .tar&
Funty .terliu. .,., b.uku.tacb
Harki uiemieeki. . . •
A1l5tr, ..ki. baukuoty. .
Fr&Ilki . . . . . . .
WartoU rubl.kretl. VI .loei.
Kupouy .elno. • . • . .
1~

DZIENNA STATYST~KA LUDNOŚCI.
lIali.tw. sa..arte

VI duin 18 CH"''':
W parali kahllck .... II Iga&ey Woj.... a 1(&.
Bobum...lca.
Starau.ko"Jc~ 3: łhu.h... Luda•• Ha.. "-.J.
n Dylion, Ieek Maj.r Curuol.....lti & Cerk~ Alt.Slnl.r, Ieok Kos..," Płat I Ryfltt Gai.... kt.
Zaatłl ... ,lUlU 18 ........ , :
Katell.y: dzi.ci 4. la\ 15'<11 .uto 8,. ~j
lie.bi. eIołopeó... 4., .ai .... ~t 4., dorud,ch 2
w tej lJa,bie ru,&r..&,-.n 1, ko.t." t, .... iu .. _ icie: ,
Lud.ik Kowaliki, at 54), Karta PU.y, lat 2li.
Ew.... n.y: tUi ...1 40 lat IS-to .llILrło 6, " taj
lica:bie cblopców 2, dzl . .....' 4, d.roslyelo 2,
w '~Hrabi. I.~i.es,... 2, Ico\t.\ - 'I iii
' .... ieie:
Samu.1 August, lat 70, Adolf Peter, I&t 18.
Si.ruak ••• ,: dsioci Jo Ju lo.tu ......rłtł 5,
w t~ Jjabie <1tI.pcó .... a, dzie• .,..t 2, dor••I,cll ł,
w t",j licshia lII~tC&11U 3, kobiet 1, .a .iaao.wieill!:
Porla łAJ. s Dymutó... Nitka. I.~ 7a, H.ru Lo,jll
:Zyt.nield, lat 1~. lcek Lajb BoruaieiD, lat 2', źa..
.buj .... Waj .. at 40.

ryaDD~

LiSTA PRZYJEZDNYCH.

Hlt.l p.lakl. GaI ......ki I ~_, Wale ..oki •
Piotrkowa, Brodecki.. .eniewie, CiWIokI •
WaHAwy.
H.IeI. C. Beck • Ryp, J~. . a ....

8r."

k.y, J. 8t1fel ....... OdOl1,
W-wy.

H.hl .......... Gli60ki •

)I. W~

Pioat._

I ..... a

4

DZIENNIK

G,-

135

Ł

CUKIERNIA

J.

PI'zel)ieltlliellr~~~':Ł~~~'C:) ~i:!~f!;.:~$~ I~n
~

n

ZGUBIONO

kartp.
'Ie'
Z

•• obył,.,

II.'

..

''łróbel.

Łaskawy

g mi ny Radogoszcz,

"
'Poleca.:
Cukierki deserowe w wiolkim wyborze oollziennie swi;;e funt kop
Karmelki nadzi.w.... w kilknnft.8tu gatunkach po 45 kop. funt. Ciastka
drobne r•• lew. Petite. fonr) kOI', MI, 50 i 60. Torciki DelIele... od %
kop., które •• Iee&j~ .ię kilk.omie ięcznł trwałp~ci~ !li~ tracąc ,., do~ro~i.
Cieszace Bię ug6lnem u,nan,eu, TORTY .. Stef~nla " od ts. l , "'szel,k,e
iune Torty wykony ...... i~ w ;...jnowszy 'spo,Ó~, jak r61V1liet p'lramldy,
BauDlkuchuy, Lody, erelly, Galarety I Bla....!e.

60' 1

~nn~~I~.~I~~li~~~;~;~~~~=~~. r~~w.zelkle

lIDlówleDla

urocza miWSC~~~~cli~imalYCma '
wodoleczulczy
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~~16I{raf, aptek" \v miejscu. W Zakładzie hy,d,fV'patya, ką.piel e borowinowe, mlę~ i cni e, olektryzlł.cYR . Poko-

-"Y'HII,."" . i:P:~~O;:)~'t.:.ie~" uB~l:;tn:i~:t;~
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kol. w Chab6wce.
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721-3-[
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potpieslIie I z cal, u,ora,:•••,c, ..
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kieleckiej
IIltopnlc""un.
ze znanych,po,,,iecie
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illo!ue, JoJ i Urn

mułowe, m I!LNS!lŻ i elektroterapia. 'Lekarz ztl rojo"
DauieWski,lasysteut szpitala D- k. Jezus w WaruAwi~. I
renniony, czytelnia, fortepian, muzyka w 2-im sezo nie. H.ięsr.kauia \V:ygjHtl~
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Sezon ohdotel'2 roegtanmraeayaJ.'a PG deeonaehI5nizlUw'ebr
'
n,·a ' I '
"
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Droga do Kielo koleioi, .kad mil 8 knetkl} póetlową lu6' 'do~ożką
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'
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W
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I
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I

,

do. ZH )lisy wHuin mlil'o)etnicb
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,
l !

KSI.Ą~Kl

I'
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\ I ~
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lipc& r. b. roz,pocznie " Tygodn ik" dr uk
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powieki

Orzeszkąwej p. t. ,~JĘDZA".

st·~:~;i~~g~Odj~k~i~ni~,DOGActNĘD'
ZARZ~,~~\~ie'r
i
N.J~b8Z.rnlellla
.,Ty~o,lnjk"
objęto~ci
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wy.ho.lzi w
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t
a i
OO , .rebułJY,
arku8za.logogryfy,
tlod:s.t,kn powieś'omWQgo,
orllz okładki,
'-; ••• ; ...,;tekstu z Ull t:&C1
sZł\C;hy,
g rnfol ogy'ł, bib10grafią
, oraz Zfl'
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Nr: l. w bi&ł~j bibułce w ceni~ 100 :>:t,uk
,Nr. a. w żoł~ b)lJu\cf/, ~
Nr. iO. w bi ałej bJbulce,

w ceoie. -n.J kOIJ.

n . I.

I

OO, z/& 1,OP s:itlJk,

opakpwanie)lo 5, l O,
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s,zt uk

Fabryki Taba'c znej

';: J.<' L~ SZERESZEWSKIECU
w ' CROONIE.
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EG~Y8T1JJ4()EJ

od 1"0' rolm.
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Płacheoltiego.

WydawCA St.fu Ka ••utb. -

,
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oraz wszelkie·druki i siąiki

ula ~ąuó\V D~kol'ni [min,nych.
ll~~II~~~~~~~B~

"Tygodnika Ilustrowanego"

Z 11)IZESYbK .~ I'OCZTOW~ :
K wartalniel .
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Nłroeonie .
l' 6
~~~~~uie:
~
R"""ni.e... .
rs, 12
. , - Wyd:>",e" Kłosów z kolie.m· b. m. zowiesza to pismo, któte zlewa się
n&9zą zgodą, z TygodnIkiem lIultrowany... PreuillMratorowie I.~zeto Kłosów,
z'-wie"a;oJua
pisma ~'ędą mogli nn. ż~dRrii e odbierał! wZl\lnirm
p rł;łl,umeratoro \Vi e z
ą
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llieSit,jnie .
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