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oznezał dOcliód brutto W sumie 1f,!>OOJlOllI na czfóiikÓw ra~y, którym ' konczyła się""fa'Ińlej orgalll:w:yi; teraz droga żel. w
. afSZ.- rubli, wydatki ua eksploatacyę 5,442,529 de'lcya, oraz na członków komisyi rewizyj
' wiedeńska 'przez przył4\)zenJl\ drogi żel. rubli 60 kOIl., pl·zewyżka dochodu nad wY-luej . Przed składaniem kartek wyborczych,
"
, --..L
J.
warsz.-bydgoskiej, wchodzi w uowe sta- d&tkami uczyniłaby 3,057,470 rub. 50 kop. przewodnicz'lcy oświadczył, iż k,. Stefau
Drogi tellzne.
dyum dzia.lalności. Tet·az potrzeba. zdwojo- P. K088uth wynia życzenie, ażeby zmnlej-, Lubomir'ski nadal maudatu nil członka 1'8._ .W jIOnJedziałek odbył się w sali re- nej eOlirgll, potrzeba ulapl\Ze1l w wewnętrz- szyc! zbyt wielką. centl'alizacyę zarz,!du in- dy nie przyjmie. Większości,! głos6w wy. SllI'~y obY"atelskiej IW Wars7.&'I'I'ie· dorooz- nej administracyi, o której, jak wiadomo, teresami kolei w radzie z81·ządzającej idy- br.ani zostali do rady pp.: Konstanty Górne \Vame zgromadzenie akcYonaryus7.Ów nJepodobna było myśleć- od lat t\'!lech ra- rekcyi\ ' ażeby wydziały upoważńione były ski (głosów 349), Leou Krysiński (gł. 332)
lIto.,.i źela.znej warszawsko - wledeilskiej, odzie zł\rz,!dzaj,!cej, zajętej, ZUł\uą walką w do załat.wiania interesów bezpośrednio, aże- i generał Pa.Iicyn (gl. 327). Do komisyi rekt~em 'jJzyumy' w ~Gazecie wa1"tll!awskiej": obronie .. intel'esów krajowycb. Dwojakie by dyrekcya weszła. w bliższy stosunek z wizyjnej p. Karol Deike (gl. 354) w miejNIL zebl'anie, zwołane w powtól1lym tel'lW- względy winien mieć tel·a.z na. uwadze za- przemysłem krajowym, wreszcie, ażeby u- S1:8 p. Szepczyńskiego, ora.z ponownie pp.
nie ua dzień wczorajszy, prz.ybyło do Te- 17.ąd drogi 'Żel. warHz.-wiedeilskiej: finanso- stanowić t.tozeciego dyrektora, który bylby GoldsU1cker (głoSÓW 354), van YperseJe
surSy kupiookiej 48' lIkcyonllrynszów, repre- wy interes akcyonaryuszów i zadowolenJe łącznJkiem między publiczno~ci,! i radą. za- (głosów 323), de Magnitot (głosów 3oa).
zentujących · kapitał ' 1,515,000 rubli, z pra- rzeczywistych liOtrzeb,lkraju, ,Droga żela- rzą.dz&jącą. Akcyoual·yllsz, p. Margulies, W kwestyi tytułu!Io udziału w zgl"Omllwem Ho '376 ..głosówi wlęll:szość zatem "I. zna· winua daWllć i dochód i pra.wdziwy domagał się, ażeby ' biuro reklamacyj roz- dzeniach ogólnycb, postanowiono na wnioglosów, wymaganalI dIa prawomocno;jci u~ pożytek. P. Kossnth zastrzega. sobie. gło~ patl·ywało ściśll\j pretensye illteresau~w i sek p. Józefowicza przyjmować tylko akcye
chwal, wynosiła 282 glosy, absolutua zaś jeszcze przy rozprawach nad etatem, tym- uie dawało okazyi do tak częstych proce- lab świadectwa złożonycil akcyj w denpwiększo~ć .• ł89 głosów. " FOsiedzenie o go- czasem zaś w imieniu akcyonaryuszów kra- Só\V\ dla prówadzeuia których przeciw dro- zycie; akcye zaś złożone ua ka.ucye lub
dzinie 12-ej / w polndnie .z&gaił prezes ra.lły jowych wyraża. podziękowanie tY.\l1lCzłou- dze ' żelaznej wytworzyli się nawet specyal- zastawione nie dają akcyonaryuszom prazamjd1.ającej ~ generał I 'P alicyn. Nil prze- kom' rady zarządzającej, któl·zy w wiado- ni spekllll\llci. Dyrektor Su·asburger odpo- 11'1\ głosu. Fuudusz na najem loka.lów dlll
wodlliczacego obradom powołano ' generała mej walce brouili interes6w krajowych i na wiada. obu akcyona.rynszom, uwydatniajlłc podoficerów żalldarmskich, postanowiono
I'alicyntJ, który ze swej strony 'zaprosił uą których ramieniu spoczywał: caly ciężar tej warunki, nada.j'lce dl'odze żel&2nej WRJ:8Z.- powiększyć o 608 rubli rocznie. Na uu'zya.!esorów pp: Edwal.da· Łea i GUstawa Rein- 4valki, a przedewszystkiem dziękuje pp.: wiedeńskiej wyjątkowy chal·aktllr OI·gani- manie szkoly elementaruej we wsi MijasIeina, na sekretarza ' zaś 'p. Michała Józe- Leopoldowi Kronenbergowł ··d dyrektorowi Zacyi,i co zaś do . biura reklamacyjnego, czew wyznaczpno wsparcie stałe w wyso, rowicza. "!Sekretarz głównJ" rad zarząilza.- finaus6w,' Karolowi Stl·asbOl,gerowl. P. Ruo- objaśnia, iż wobec zniesienia. refakcyj i wo- kości 158 rubli rocznie. Byłym pracownijacyr.h,1p: Julian Adolf · Święcic'ki, odczytał denberg d~ękuje za to uznanie, ale zape- bec opowiązujących przepisów taryfowych, kom dr. żel. w liczbie dziesięcin, którzy
raport o- wynikich ućhwaly nadzwyezajne- wnia~ te 'na.\e2.Y.' się ono zarówno wsz.yst- droga żel. warsz.-wiedeńska jest sk\:ępowa- pobierali dotąd zasiłki roczne, nada.no pengo zgromadzenia ogólnegp akcyoąaryuszów kim członkom l'Ildy zarządzającej, ' kt.órzy na i nie posiada tej swobody co drogi za- sye dożywotnie w ogólnej sumie 1,361 rob.
drogi ielaznej wllrszawsko-wiedeńskiej, od- działali wrruczonej sprawie z calem ser- graniczue. Przewodniczący, generał Pali- rocznie. W kOlku przedstawione zostały
by tego ,w dniu 3 kwietni& ,1890 r. Uchwa- cem, Zł temżeoamem -zamiłowaniem a w je- cyn, oświadcza, iż wniosek p. K08Sutlll!. w dwa wnioski, podpisane przez pięciu akcyo1&, któl'a zapadła! na tem posiedzenin lw dnakowym .celn. Ogólue zebrl\nię zatwier- przedmiocie ustanowienia trzeciego dyrek· uaryuszów, a obchodzące szerszy ~gół,
py~mlbQie przyłączenia dl"ogi żel. w&l'sZ.- dza jednomyślnie sprawozdanJe rachunkowe tora, uie może być roztrząsally przez ogól- mianuwicie przeznaczenie óOO,OOO rubh na
bydgoskiej do dragi żel. wa.l·sz.-wiedeiJskiej za l'Ok ubiegły, zgodnie z wnioskiem 'komi- n& zebranie, gdyż nie podauy był w odpo- budowę uowego dworca. osobowego w Warna podstawie układll z· rządem, przyjęta ~yi · rewizyjnej.-Sekrewz główny, p. J. A. wiednim terminie i właściwej formie przed szawie i wY"naczeuie sumy ~O,OOO rnb. ~a
jut .zostalt przez ogólne 1Igt'omadzenie -ak- 'Swięeteti, odczytał dalej pl'Ojektowllny po- og~lnem zebraniem, k",·estyę więc tę n~l}'" budowę po uad torem koleJOWym przeJacJonatyuszów , drogi lżel. wal'8z.-bydgoskiej dział zysków> drogi zela.znej za rok. zeszły. ży pozosta.wić raili e zarządzającej. P. Kos- zdu wzdłuż ulicy Żelaznej . Dworz~c o:
dnia 21 czerwca., układ' zaś · powytszy 'dl", Czysty dochód w roku zeszłym '~vyllosil sutl~ , Bądzi, że zbyt to ważna sprawa, aże- becny w W8.1·szawie za ciasny już Jest l
żelaznej wlll'sz.-wiedeńskiej z rządem, został 2,306,56hrubli 42 kop., po potrąceniu za~ by ją załatwiać w sposób tylko formalny, w ogóle uie odpowiada wygodom pnbliczNajwyżej zatwieHlzony w dnin 19 czerwca 9 I11bli ni. akcYę tytułem dywideudy, pozo- pozostawienie zaś jej radzie zarządzają.cej ności, a :uawet na stacyaeh drugorzędnycb
T: b, Sprawozda'nJe 'racllunkowe rady za- staje 1,181,561 rs. 42 kop. Po dodauiu do tej uie uważa za dostateczne, zwlaszcza, że są dworce okazalsze i dogodniejsze, .dlal'Ządzaj~cej . za rok ubiegły., rozdaue było kwoty .. reszty czystego dochodu z 1888 r. utworzeniero.becnego składu rady zarządza- J tego wnioskodawcy proponują wznJesleule
akcyonaryuszom przybyłym na posiedzenie 510,129 rubli 51'/. kop., 'jest do MOZpOI·~- jącej ;było , tylko przypadkowym wynikjem nowego dworca. i zaczerpuięcie na teu cel
i .ogólhe ' zebranie' UZOlI'łO za 'Zbyteczne, aby Ilunia suma ll,691,690 rs. 9SJ/~ killl. Z su- toczącej się od lat dwóch waikL Przewo- funduszu 550,000 rubli z rezel'wy uadz,~y
sprawozdanie odćzytan& było publicznie. mY' tej rada zlll·ządzająca. proponuje na.stę- dlliczlłCY otwiera dyskusyę nad wnioskiem cza.juej. P. MargllIies, akcyona~yusz meSprawozdanie Iklimisyjl. rewizyjnej o bilan· Jlujące potrącenJa:. na gratyfikacye ..dla u- powstalym z inicyatywy ministeryalnej. a- miecki, powia.da, że nie wie, o Ile dr. zel.
sie 18891l:oku ' odczytah:złonek l komisyi re- ulozędhlków i ofic:yalistów -125,000 rubli , na żeby na przyszłoiić, jako wynagl·odzeuie jest pod tym względem bogata, ale, gdy~y
, wi~rjnej" lp : Szepczyilski. I Wp:lywy logólne :fundusz :renowacy;jny,,21j.% z dochodu: br,ut- quspektora dpóg żelazn)'ch za udział \V pO'- można, radby wyznaczyć na ~u cel dr~gle
,drogi żel., za rok 1889 <wynusiły 9,393,363 to 234,833 ruble; na różne I'obo.ty 149,663 siedzeniach ·rady, oraz pomocnik6w inspek- tyle: Akeyouaryusz francuski de Magmtot
rs. 58 kopi, wydatki l2ag ogólne uczyuiły I1lbli, doda.tkowO' na fundlisz venowaeyjRy toca za ,uczestniczenie w komisyach rew i- proponnje, ażeby nowy dWQr:z;ec mOi!la by4,838,188 ~s. J8ł/~ kop., pl7,e~o ' czyst;y zy.sk 91 rubli 93 /. kop., razem 509,590 rubli zyjuycb, wnosić do skarbu sumę, równą ło \lCzynić centralnym przy pomoc~ IDn):ch
'
dosięgnął 2;332,663 Irs. 60 kop. , BiJans. ogól- 93'/ •. lcO'p., pozostaje
zatem ua.. wzmocnle- I wysoko.ści wynagrodzenia pobiera.uego przez dróg żelaznych, ale potrzebny. ua. Jego bu' ny za rok 1889 wyk&zu ł\ wliIJil.ywach i nie umorzenia -akcyj 11,182,100 ,rubli. Po- członków rady z,u·iflłdzajlłcej komisyi 11ewi- dowę wydatek chce pokryć Ule z rezerwy
pasywach ł'ówne'" sum;)' 4 957,596 rubli. dział ten, zysków ogólue zebranie zatwier- zyjuej. Podczas przerwy w toku narad nadzwyczajuej, lecz z funduszów eksplo.arblerę; g Si . , ::PSS)lt~. jJ:!prawozdanie za dzllu .tednomyśłnie. Projekt etatu na 189!) obliczono rezultat głosowan i a. wybOl"Czego tacyjnych i w 0r,le wnosi, ateby Z3.ł&tw~-_
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łego mego żynia. wiadomo eCtyIlUi;-Ie'Clęezasz ..• dłacżegóż więc IiIiljesteś znowu
- Żądasz mojej spowiedzi? - odrzekłIkocham i żem ci ,tego dowiodla, i właśnie sobą? ~.
dobrze więc; nie skryję ci nic.
'zaledwie wyrwawszy się z mego , uścisku,
~ Bo uie mogę.
I wyznał wszystko. Powiedzia.ł, jak ude.~,. ~
!',.
dajesz posłucn 'głupim gawędom I l'odejrzy~ Huberto I
,
I"zyła go i oczarowała odrazu przy piel·wwasz mnie? O co? Czyżbyś mi miał za zle,
Patrzała lIa niego dlugi.em spojczeuiem szem spotka.niu jej piękność, jak następnie
tem ci się zbp 'prędko oddala? " Gdybym i. nagle, z raptownym ruchem, jak gdyby zaczę ły się rodzić w jego sercu bezmy§lue
. ,Ttóm.ezyi:1'_ N_
była ' falszyw,ą, łub kokietką. pewno nie po- gwalt sobie zadając:
podejrzenia, tembardziej głupie, że uie dO'
'I, • ' - ' •
, stąpHabym tak, jak postąpHa.m.·
_ Pośluchaj-rzekła- wiele ma.m złych wytlómaczenJa. Wreszcie wszystkie plotki
" J (Da/gzy ' ran ~ .~ .z jj" , 'ji9)
~Vyrazy. te tchnęly szczerością· Powolny , 'stron IV ćhal·aktet'że nigdy 'jednak w ich małomiasteczkowe dolewały jadu do wła.\7
11'
, "r 1 1. . .
i pełen plłZygnębienia głos Huberty, zdra- liczbie nie znajdował się fa.lsz. Kłamstwo suych ·jego rozmyślali. Nie śmiał tylko wy-- Co 't\l:/:>Jze I1nnie::za. głupiecl-ml"Uknąl dzał wie~ki ~ól serca. W .dn:'zy M~uryce- jest m1 'wskiłtne . Była chwila w mojem ży- znać jeduego: że źródłem tej nijlwiary było
MallryCYI ' WchodzlłC> db sielile-i po co WY' go zr~d~ 81ę wyrz!lt sumlerua. USiadŁ o- ci u, w którE\j, gdybym była skłamała, cale spotkauie z Katarzyną, to wieczne pytanie:
tWl\r~ać soble te wszystkie' Strach)' i .1lie-' bok n~eJ I. przemówił czule: .
listnienie moje ?:mieuiloby się zllpełnie, lecz dlaczego jedna z sióstr w blasku życia paP~~OjEj~ . POsiadam cudżą 'kochauk.ę, ·ble~2}o
- ZawlnJłemj szaloue myśh zaczęły drę- nie chciałam tego uczynić! Jestem ;z byt ryskiego, a druga w mroku wegetacyi ua
nly więc ' ją tak~,' 'jaką jelit, · b'ez, dociekab ' czyć mój mózg ..• przębacz mi I ,;
szczera otóż wymagam teaoż i od ciebie. prowiucyL?
,I' '.
- Przebac~ć? .. Już trzeba pnebaczać! I cóż, ;nilczysz?..
o
.Jeśli się nie mylę - odparła - jesteś
przyczyny przyczyn. "
, Łatwo':lest to '1IIiWiedzie6, ale 'znaczui~
Zwróciła rozmowę na. inny przedmiot.
_ Widzisz nie r~zllmiem dobrze o co przekonany, te mam jakąś tajemuicę_ Wejest tmdnJej .uspokoić'podobny biepokój-du- Germain. dał z~a.ć! że .obiad podany ' K?- ci chodzi? ...
'dłng twoich pnypnszczeń, nie własna 11'0• skzy . Ch<:ąc ~Ie ~h~ąc, Mautyci,t czuł, że Olę- chaJikolVle za.sredh , ?boJe (~O st?lu, ale ~le
_ Rozu~iesz doskollale I
la., lecz gwałtowna. konieczno~ nakazaly
a pOdejlOZ61\! w nurt wzrasta. Zaledwo noc JW tymsamym co drua popIZedniego UastlO- LI]: gorycz" najwyższa wyrwa.ła z jej piersi mi schronić się tutaj. Poprzednie moje tlózapadł';;' .posz~dl z gorączkowym po~pi~- ju duch~. Pani Andrezy, dwadzie§cia czte- okl-zyk gwałtowny:
maczenia nie trafiły ei do przekonania.
cheml · ~o Audhetttls.
..( .
.
I. ry ~odzlll'y prze~tel!l tak?> wesoła, taka ,o_ 0, m żcz żnll ... zdrajc często. .. fał- Masz mnie za bogatJł, wolną i nie mieiici
Pan~ And~·ezy oczeki,wa.ła gO"W tejsamej , żywIOna, tęraz wyg1ą~ała Illlo przyguęblO- szywi zawizel.~
ci się w glowie, ażebym mogła. sa.ms. siebie
t!lUleCle co I w plozeddzień. W chwili, gdy ną, r~zc~rowallą. •On zaś zUQW, poczuwa- o
. • . .
.
. . zmuszać do istnieniII, do którego wcale nie
~IQ czułe' naellylala ku niemu, 'Maurycy po- ląc SIę do winy, 'odda,,;ał sobie w, ~ębi _ Wsta~a, 1 skl~x\z?,!a",szy. lęC~ na. Pl~l - jestem stworzona. Czy tak?
.r~rał obie ręr,e 'Swej kocbllnkl i patrzlfc jej ducha sprawiedliwoŚć, Jak przypuszczał, SI ach, C\~gJięła da ęJ IIlIP.onuJ~co , I z sll~.
- ',rak.
Wpr08t .w oczy, zapytał!
,
m6wiąc, że jest największym ńa. świecie
- P ·zed dwof!1a. gO.dZI~":1U1 pr~yb~ltl3 t~
- I ua tern się opierając, zbierasz
. -' Nie pojellhałaś dziś do ' pani Contu- osłem. CQ za głupota, kłócić -się z taką. cu- z .s~ręem peł!lel1;l nleWl~l"y I 1l0deJr~en. M~J wszystkie plotki i wymysły i ja staję się .
l'Ier? , ! • • 'I
.., , '
duą kobietą i to bez 'żadnych widocznych ~ozel P. cÓz. jlle byl8ll got~w .mnt~ obwl-, w twych oczacl! zdolną. do wszy tkiego I
2bladla i cofnęła się w tył.
' powodów, z racyi próstego, na 'Żadnycb do-' nlć?l A. pt:zeclez wzgl~de'lJ cl~ble rue m~m Jestem występna., bo mieszkam w Arn y. ~ \V. łlca.m od 'panl Poppletou; to uchy-- wodach· nieojll\rtego, podejtzenla t "
sO~le 1~IC ~o zarzuceUla. .Che,ałab~m WIe- Ie-CQmte; jestem występna, bom otoczona
ble~le I'l'~yjętemu zwyczajowi bar/lzo tam
WysilIIł się na zaball'ienJe jej, rozerwa- ~1I111;ćl .Jak \ Ilroces odbył Slę w tWOim móz- zazdrością i nienawitlcią; jestem występna.,
"'zac~~ka"Ho wszystkich.
. . uie, wyrwanie z ,melaucholii, ale nadarem- , gu, Jaką dl·oglj. , tak szybko doszedłeś d~ bom ci się oddałal
. ·Nle d"k(lIiczył. Głęboki, niel\(lany smutek nie; , uśmiechała się z przymusemr zuJedwo pogardr ,dla klł.bl,ety, któl'a tak sz~ze~ze I
- Huberto!...
powlók,ł 'Warz młodej kobiety. OpuHcila się zdobywa:jąc się .na · odpowiedź.. WI·eszcie całkowJcle zawlel·zyła twemu UCZUCIU I bO-l
- Ale uie, uie, to jest nielDotliwe, żeby~
POWOIO,lO, mUcząc/ na krzesło,' błęduy' wzrok obiad się skońs:zył. Znaleźli się sa.m1 w tym-; nurowl1
,
wszystko mi wypowiedzia.łl ?lIasz tyle przezdr,\dzal 'ak gdyby ' bolesn~ skupienie we- że co w przeddzień salonie. ,Maurycy Idułkl ,,'1'e słowa. do głębi wstrząsnęły Maury-. nikllwości i rozumu, masz I!el"cel Otót pownętl·zne. , .'1
przed młodą kobietą i całując jej ręce i eyml tyle W. nich bylo Pl·awdy. Nie, Hu- dejlozellia twoje byłyby Idyotyczue, g.dyby
- Nie odpowia.dasz?- zawolllt Maurycy. przymilając się, -zaczął :
berlll,nIe kłllma.ła, uiemoiłiwł było rzeczą !lie U IJ ierały się ua jakiej. okoliczuoŚCI, zu- , PówiedziahlA przeCież, ~e mi pl'zebl\" nie uznaJ! jej ,brutalnej nięlDpJ szczerości.
,pelnie IDI niezollllej.
(D. c. tł.).
- Cóż cbcesz, abym ci pwiedziała? Z ca-
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nie tej sprawy pozostawi6 radzie zarzą' darstw; platformy towarowe przepelnione
słowach oskarżyciela, jako OSObisto~
dzającej. P. Lysen projektuje dla zebrania są wańtucbami, llapakowauemlweluą przy·
i
der llizkiej próby moralnej. Badanie świad
funduszu na bndowę nowego dworca wy- slanemi tutaj z dalszych miejscdwości.
ków, powołanycb przez os~a!,życlela, wy:
puścić nową emisyę obligacyj kolejowych. Zresztą mniejsza ezęgć wełny dowożoną
kazało , że adwoka~ przysięgły, p. K., IV in.
P. Margulies rądzi użyć na ten cel rezer- jest na jarmRl'k troicki drogą żelazuą zaś
(-) Poaledzenienadzwyczajne tutejszych teresie swego klienta, poszkodowalltgO
wy nadzwyczajnej, gdyż tym sposobem pro- większa część ' na wozach, zaprzężo~ych lekarzy, zaproszonych przez 1'_ prezydenta, przez kradzież, nprzedził urzędnika, proWa
jekt prędzej będzie wykonany. Na wniosek końmi lub wołami. Obywatele ziemscy odbyło się we wtorek 29 b. m. w sali to- dzącego śledztwo sądowe, że Topol niejeat
p. de Maguitot, ogólne zebranie uchwaliło najmnją zwykle po kilkaset wozów wło- warzystwa kredytowego. Przedmiotem ob- odpowiedui na tł6macza zeznań oskarżonej
pozostawić załatwienie tej sprawy radzie §cialis)dcb, ładują je wełną i wysyłają do rad było obmyślenie nadzwyczajnych środo i świadków, jako osobistość karana krymi.
zarządzającej, jak również obmyślenie źró- Charkowa. Dotychczas na jarmark troieki 'ków, celem opanowania tyfusu wysypkowe- nalnie, na dowód czego adwokat przysię.
dła pokrycia tego wydatkn. Co do bnlio- dostarczono pI'leszlo 83 tys. pudów bru\l- go, który jakob,y zaczął się pojawiać w dziel- gły, p. K., powoływał się na listy Osób
wy przeja~du w poprzek toru kolej~wego nej i mytej wełny; są.d~c jednak z tego ~ nicy Starego Mia,sta. Na posiedzenin tem skazanych przez sądy (sprawki o sudhr.!).
na ulicy Zelaznej, wnioskodawcy zauwa- że niema jeszcze wełny z większycb ma- jeszcze uie zdecydowano ostatecznych środ- sti), co wszakże nie było uwzględnion em
żyli, że z powodu manewrowania pociągów ją.tkóW ziemskich gubemi jekaterynosław- ków zal·adczych. Tu wypada nadmienić, Uwagi te p. K. wypowiadał prywatnie' e;
na linii, pojazdy i wozy muszą niel'&z dłu- skiej i charkowskiej, należy przypuścić, że iż większość lekał<lY choroby tej nie spo- wywołało ostre przemówienie się mię d1Y
go wyczekiwać na otwarcie przejazdu. Nie- przywieziono uie więcej, jak trzecią część tykała,
nim a obecnym przy tem pisarzn kancela.
dogodności tej, coraz dotkliwszej przy tej ilości, która będzie dostarczona w cza(-) Przemysł powiątu łódzkiego. Staty- ryj nym, który się ujął za charakteryzowa_
zwiększającym się ruchn w tym pnnkcie sie nawiększego ożywienia jRl'marku, około styka urzędowa wykazuje, że w roku 1889 nym w niekorzystny sposób oskarżycielem.
miasta, mogłaby zapobiedz budowa rzeczo- 26 Inb 28 czerwca. W tym' roku strzyż w powiecie łódzkim, łącznie z m. Zgierzem, Powołany przez ostatniego na świadka
nego przejazdu po nad linią kolejową owiec była późna, dlatego i dowóz wełny było czynnych 89 fabryk parowych i 4,336 kancelista, p. Z., zeznał między innemi ie
wzdłuż ulicy Żelaznej. Koszt bndowy, obli- nie był tak jeduoczesny, jak bywał w la- mniejszych zakładów I:ęcznych, razem za- prócz powyższych zarzutów, p. K. s~ha.
czają wnioskodawcy na 50,000 rub. Dyr/!- tach poprzednich. Na pomyślny rezultat wierających w sobie 5,981 warsztatów. rakteryzował Topoła obelżywemi słowy
ktor Snlikowski zwrócił uwagę, że budo- jarmarku trnduo liczyć z następujących · We wszystkich powyższych zakładach prze- Zaprzeczył temll wszakże kategorYczni;
wa zapewne będzie kosztowała więcej. W powodów. W ostatnich czasach skotkiem mysłowych pracowało 10,132 robotników, drugi świadek, kand. do pos. sąd. p. F
rozprawach, jakie się wywiązały nad tym polepszenia się kursu pieniędzy. l'uskich, w tej liczbie 234 poddanych zagranicznych. do którego właśnie adw. pl'ZyS., p. K., zwra~
przedmiotem, pp. Magnitot i Lysen byli dla cudzoziem~ów, nabywanie wełuy rnskiej Sumę zarobków, wypłaconych w r. 1889 cal wyłącznie swe sło~a. Oskarżony pow!).
zdania, że skoro tu chodzi głównie (). wy- nie jest ,tak kOJ'zystnem, jak przedtem; to wszystkim robotnikom, obliczoJlO na. mbli łał się przedewszystkiem na wspomniane
godę mieszkańców Warszawy, powinnoby zmnsza ich do szukania innych rynków. 1,353,953. Zaklady te przerobiły iDaterya- listy osób skazanych sądownie, z któI'yeh
samo miasto przylożyć się do wykonania Co się za~ tyczy fabrykantów ]'uskicb, to ~u surowego, nabytego za granicą, za rubli się okazuje, że oskarżyciel dwukrotnie był
projektn, a przynajmniej w znacznej części oni w ostatnich czasa.ch również niechęt- 2,114,660 i n ~bytego w kraju, za 1,679,883 karany sądownie: za kradzież pl'ostą. i kra.
ponieść ciężar kosztu. PI'lewodniczący 0- nie kupują welnę południowo-ruską i 11'0- ruble, a caly icb wytwór pł'ledstawial war- dzież z włamaniem (art. 169 ust. dła sąd.
świadczył, że o ile mu wiadomo, fundusze lą wyrabiać swe towary z odpadków weł- tośl! 9,601,212 rubli. Sprzedano w ciągu p. i art. 1647 k. k.), skazany będi!c na 45
miejskie tak są potrzebne teraz na kan~ nianych fabryk zagranicznych, jakie w wiel- roku 1889 towarów wyrobiouych w fabry- -dni aresztu i następuie 1 rok i 3 miesiące
Iizacyę i wodociągi , że bardzo mało mo- kiej ilości przywożone są do Rosyi i idą kach powiatni w Zgierzu ogółem za rubli domu roboczego w okręgu . sądowym lubel.
głoby miasto na budowę przejazdu prze- na wyrób rozmaitych tkanin wełnianych. 4,447,905. Wartość posesyj fabrycznych, skiIII. Na zapytauie sędziego, czy owe in.
znaczyć. Pp. Maguitot i Lysen odpowie- Z początku odpadków takich zaczęto uży- budynków' i przyl'Ządó w obliczono n:l. rs. formacye stosują się do uiego, oskal'Życiel
dzieli, że w każdym razie należałoby wy- wać IV łódzkim okręgu fabrycznym; w 0- 5,780,996.
zaprzeczył gołosłownie, dodając, że choćby
datek ze strony kolei ograniczyć do 50,000 statnich za.4 czasach odpadki te znalazły
(-) Stan zasiewów w powiecie. łódzkim. się stosowały, oskarżony nie mial praWI
rubli. Ogólne zebranie postanowiło na bu- zastosowanie na wielklji skalę w guberniach Wedlug }vykazów urzędu powiatowego, za- npł'ledzać o tem prowadzącego śledztwo
dowę przejazdn wyzuaczyć 50,000 rubli, moskiewskiej i wlodzimierskiej. Tkaniny, siano w rok,u bieżącym w powiecie ł6dzkun urzędnika. Po wj'słuchaniu wniosków oskar.
uznanin zaś rady pozostawić w razie Pl)- przygotowywane z takich ,odpadków, są na obszarze f, 64,104 dziesięcin: pszenicy żenia i pbrony, adw. przy:s., p. K., w cha.
trzeby odpowiednie powiększenie tego wy- nader nietrwałe. Zwiększenie się p.opytu 2,288, żyta 23,173, owsa 17,267, jęczmieuia rakterze oskarżonego, sędzia wydal wyrok
datku. Porządek dzienny był już wyczer- na odpadki welniane odrazu zmniejszyło 3,571" gryki 1,008, prosa 210, grochu 1,156 IIniewinniający ostatniego. Wyrok pl'zYk
pany; pł'ly zamknięciu posiedzenia, pan popyt na wełnę ruskI} wobec tego, że dla czetw. i zasadzono kartofli 55,48Q czetw. ty był przez I~c~nie, zgromadzoną publicz.
Kossuth wniósł, ażeby generałowi Palicy- fabrykantów jest daleko korzystniej wyra- W l'Oku zaś .1889 ns ·obszarze 67,604 dzie- ność z gorącem uznauiem.
nowi podziękować za przewodniczenie ob- biać tkauiny z odpadków, niż z wełny. Dla sięcin zasiallo: psze.nicy 2,265, żyta 23,1151, , W tych dni!\ch sęllzia pokoju l-go rewio
radom, co też ogólne zebranie nczyniło.
tego to z każdym rokiem upadają jarmal'- owsa 18,41l, jęczmienia 3,531, gryki 932, ru miasta Łodzi s,ądził sprawę z powódz.
- Ministeryum komunikacyj wykryło, ki na wełnę w Rosyi, a jednocześnIe upa- prosa 123, grochu 1,109 czetw. i zasadzo- twa Jnlianny Borowskiej Pl,zeciwko spad·
jak 'donosi "Nowoje wremia" , że ekspe· da hodowla owiec w Rosyi południowej." no kartofli 31,396 czetwierti. Ogólny ' ob- kobiercom zmarłego fabrykanta Abrama
dyujący towary za pośrad.lictwem agen- . Wiek" donosi, że urodzaj owoców szal' gruntn nprawionego w powiecie łódz- Moszka Pi·usaka ·o ·300 rs. W skardze Bo.
tów kolejowych wykazują mniejszą ilość . w guberni podolskiej zapowiada się nie- kim, w porównaniu z rokiem zesz. zmniej- rowska wyjaśnillI, że jeszcze przeil ·śmier
towarów ze szkodą dla skarbn.
zmiernie obiecująco, nadewszystko zaś wi- szył 'się więc o 3,440 dzie&. Dość zasJane- cią fabrykanta poui<lsła w jego zakładzie
- .Kraj" dowiaduje się, że dotychczaso- sieu, śliwek i jabłek. Gruszki przepadną, go ziarna nie uległa znaczniejszej -zmianie; kalectwo . lewej ręki podczas czyszczenia
wy system kontroli państwowej nil. kole- pomimo bardzo obfitego kwitnięcia, a to kartofli zasadzoM więcej o 24,094 czetw. w,.biegu maszyny, zwanej .w.i,lkiem". Pojach ma być zmieniony. Posady głównych z powodu ml'ozów, które zuiszczyły kwiat Łąk i pastwisk w powie,cie łódzkim w r. nieważ majster i fabrykant nie pozwaJ&li
kontrolerów na liniach kolejowych będą i zawiązki owoców.
'
1889 znajdowało się 6,952 dziesięciny, w wtedy zatrzymywać maszYliy przy oczysz·
zniesione, a kontrola będzie powierzona
- Z guberni podolskiej piszą. do .Gaze- roku zaś. bieżącym 6,196, czyli .7ó6 dziesię- czaniu; uważa powódka, że kalectwo poizbom obrachunkowym, których organami ty rolniczej", że w niektórych miejscach cm mniej. Ostatni raport nrzędu powiaŁo- niosła z winy fabrykanta. Znajdując się 0'1
na linii będą kontrolerzy sekcyjni. Przede- {.a pszenicy ukazała się niszcząca zboże wego o stanie zasIewów w powieeie łódz. becnie wraz z rodziną bez utrzymania, p,rowszystkiem nowa organizacya będzie za- mucha heska, która pojawia się najczęściej kim głosi: .Dzięki · ciepłej pogodzie, trwa- siła sędziego o zą.sądteuie jej wyuagl·odze.
stosowana na drodze moskiewsko-brzeskiej, na pszenicy, a niekiedy i IV jęczmieniu.
jącej przez miesil)c maj i często padającym nia. Dołączone do sprawy świadectwo lepl'zechodzącej pod kontrolę izby obraehun- . Przemysł. '
deszczom, zboża ozime i jare, oraz trawy karskie poświadczlIi , że kalectwo ręki
kowej w Moskwie.
- W kantorze banku państwa w War- na łąkach, rozwijają się pomyślnie, prze- przeszkadza w pracy Borowskiej. Z poHandel.
sza wie odbędzie się w dniu 18 wr7.eśnia widywane więc są w'odzaje obfite. Szko- zwanych do sądu stanął tylko p. Samuel
- ChRl'kowskl korespondent .Ruskich rokn bieżącego powtórna licytacya ' osady dliwych dla roślinności owadów nigdzie IV Prusak, ,który wyjaśnił, że kalectwo Bowiedomosti" pisze: "Urzędowe otwarcie Zakrzówek fabl;yczny z cukrownią, od sn- 'powtecie nie zauważono."
~
.rowska poniosła jeszcze przed 18-tu laty
jarmarku troickiego nastąpiło w dniu 13 my rs. 120,746. Przystępujący do . licyta(-) Z sądu . Cieka\vą , sprawę - rozaŁr-zy- i była za , nie stosowuie wynagrodzoną, a
czerwca, lecz faktycznie jarmark nie za- cyi winni złożyć wadyum w ilości 12,075 gał IV, tych dniach sędzia pokoju I wydzia- nadto, że powódz~wo wytoczone jest tylko
czął się jeszcze. Dotychczas czynione sI} rnbli.
/,
łu m. Łodzi. Niejaki Topol, trudniący się przeciwko niektórym spadkobiercom; tym·
tylko przygotowania, dowożą wełnę, sorUbezpieczenia.
pokątną praktyką sądową, oskarżył o pp- . czasem spadek po b. p. Prnsaku dziedzi·
tnją il} i składają do dnżych magazynów,
- Dzienniki petersburskie douoszą, że twarz tutejszego adwokata przysięgłego, p. czą i niezaskarżoue osoby. Sędzia pokoju
położonych na placn Konnym. Wobec zbli- ministeryom skarbu postanowiło ograniczyć K, Oskarżenie opiewało, że p. K., przed u- zważywszy, że skargę o wynagrodzenie
żania się milionowego jarmarku wełniane-Ireasekuracyę towarzystw ubezpieczeń za rzędnikiem sądowym i w obecllości jeszcze Borowska winna wnieś6 przeciwko wszyst·
go, w mieście powstał ruch niezwykły, zje-/ granicą w ten sposób, aby system rease- jednej osoby rzncił na 'l'opola .potw.arz, ja- . kim spadkobiercom Abrama Moszka Prn·
cbało się mnóstwo przemysłowców wełnia- kuracyi zagranicznej mógł być z czasem koby tenże. był kal'any kryminalnie, powró- saka, wydał wYI'ok . oddalający powództwo,
(-) 1"ajne przytułkI. Pięć spraw wytonych i obywateli ziemskich, którzy dostar- zniesiony.
.
ci! po odcierpieuiu kary z Syberyi i że
czyli tJ-ansportów wełny ze swoich gospo'
wogóle p. K. scharakteryzował w swych czyla jednego dnia policya tutejsza pru-
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- Dzisiejszy dzień jest dla mnie wielce
uroczysty, ale zarazem bolesnyl Nie, nie,
nie tak! Spodziewam się, że mój szwagier,
nie, że mój zięć ... Zuzanllol-zawołal, rzucając rozpaczliwe spojrzenie w stronę żony.
Stał czerwony, zmięszany, kieliszek odstawi!, wziął serwetę w rękę i zaczął ją kl'ę
cić jak najsnmienniejsza praczka.
Pani Harfink nie straciła przytomności.
- Ponieważ mąż mój ze wzruszenia
mówić uie może, więc ja gO' wyręczę-i po
krótkim namyśle mówi!a dalej: - Jestto
dzień dla nas pełen smutku, ale zarazem i
radoiici, bo tracąc córkę, zyskujemy syna.
Niech dzieci nasze będą zawsze szczęśliwe
i nie zapomną nigdy o rodzicielskim domu.
- A to dostanie teiiciowę! biedny Lancberg - szepnął Genio ROden do ucha swej
sąsiadki.-Coś poiiredniego pomiędzy matroną rzymską. a gospodynią kawalerskich
mieszkań.

Rajmund wygłosił toast na połączenie
szlacbty z mieszczailstwem. Starszy ROden
dał do zrozumienia, że jego piękna kuzynka doda nowego nroku staremu llazwiskn
LancbeJ'gów. Wszyscy pI'zesadzali się w
kompliment.aciJ. Eugeniusz, któI'ego nudził
Len buki~cik toastów pllrweniuszowskich,
powiedział poclchu:
- Czy dingo jeszcze każą nam dzięko-

za zaszC1.yt, że baron :Liilcberg ra-I dzenia .boba" nie mogła odzyskać dawnych co, przy wielldej wyobraźni, można było
w naszą l'odzinę?
sił, a nawet nie, miała czasu pomyśle~ o so- wziąć za "tata."
ta uwaga przeznaczoną była bie, . gdyż .bobo' było wątłem dzieckiem
.- Czy słyszałaś, że ojciec idzie?tylko dla jego sąsiadki, nie uszła jednakże i trzeba było nie7.miernej troskli wości, aby szepnęła Eliza, podczas kiedy Garciu
ucha Feliksa. Blady, z palającemi oczami, duszyczkę jego, mającą wielką chęć ulecieć wszedł i nsiadł obok kołyski. Dziecko lepodniósł się z krzesła i spojl'zal na młode do nieba, zatrzymać na ziemi. Dniem i no- żalo spokojnie, rączki podłożyło pod głó
go człowieka; ten jednakże zawołał dobl'o- CI}, pomimo .delikatnego zdrowia, Ełiza czu- wkę, spnszczone rzęsy rzncały cień n&
dusznie:
wała nad dzilickiem, , chroniąc je starannie białą twarzyczkę, a różowe usteczka, D&
- Tak, baronie, mogę . przecież . sam z przed najmniejszym powiewem wiatru. wpół otwarte uśmiechały się przez sen.
- Prawda, jaka ładna? - zapytala
siebie żartować. Słowo daję, powinienem Wielki wpływ' EJ'wina na żonę, w tym rasię wstydzić, że wejście przyzwoitego czło zie był zupełnie bezsilnym, gdyż nie mógł Eliza męża. - Doktór mówi! dziś, że nie
wieka w •naszą. rO,dzinę tak bardzo mnie na niej wymódz, aby oszczędzała swych nad- potrzebnję się więcej '0 'nią oba,wiać.
cieszy.
wątlouych. 'sił. Teraz właśnie dziewczynka
- Tak, zdrowa i. ładua - odrzekł Er·
Baron Lancberg spuścił oczy "~ uic nie kończyła pierwszy rok życia, ~ ' doktór, kn wiu z wjlstchnieniem, wychodząc razem
odpowied1.iał.
wielkiej radości Elizy, powiedział: - .Po- z Elizą , z pokojn dziecinnego; chciałbym
winna pani być du.mną ze swojej małej I ,tpsamo powiedzieć o matce. Biedna Ellzo,
. J!
Bóg, tyll>o wie, jak ją pani przy życiu jak znowu zeszczuplałaś I
'"
,
ntrzymała. My, doktorzy, moglibyśmy du, - Czy ci się tak mniej podobam? - za'
Część druga.
żo nauczyć się od matek.
Ale teraz Łl'ze- pytąła z n~miec.he!D.
, 1
ROZDZIAŁ l.
ba, żeby pani , pomyślała...o s.obie" i pl'ly
- Go znowu I
I ..
- Na seryo się pytam I Zresztą u takle·
Trzy lata npłynęły od czasu, kieąy Lin- tych słowach spojrzał się z niepokojem
da wyszła za mąż i pozbyła się swojego na' nią·
go starego małżeństwa jak my, nie m~e
nienawistnego, panieńą~iego ,nazwiska- , Wykąpała już " ~ziecko, własnoręcznie już być mowy o podobanin - odpOWIe·
tl'ly lata i siedm miesięcy.
,
nbrąhi" a teraz usiadła, aby wypocząć. działa poważnie.
Drzewa tylko co okwitły, łąki i pola Felcia stanęla obok niej i pozwoliła sio-; Tak sadzisz? ,
pokryły się świeżą zielolJościlj-, cała ziemia strzyczce targać swe wł'qsy.
- A gdyby mnie OSplIi ~eszpeciła, po'
~
I
• . wiedz, nie zrl;lbiłoby ci to różnicy? - Py'
była jakby opromieniona nową ' nadzieją.
,,- 'l)y brzydka, p,l'zecież 'ją to boli,:... tata, patrząc mn w oczy.
Najazlachet·
Wszędzie pełno było śp iewu ptaków, zapachu kwiatów i blaskn słonecznego: Kwia- zawołała Eliza, , kiedy maleństwo coraz niej sza kobieta pragnie być choć trochę
ty i blask słońca napełniały pOk{jj, 'w któ- silniej szarpało i z trndem wydobyła jego kochaną także dla swej piękności.
- Nie - odparł -, kochałbym cię , jsk
rym siedziała Eliza, trzymając najm'lodsze małe ,piąstki z włosów Felci. .Bobo" !Id·
rzuciło główk.ę, pokazałQ cztery ząbk,i, !la- zawsze, ale źalby mi byto bardzo twej ła·
dziecko na kolanach.
dnej twarzyczki.
".
.
Eliza nje zmieniła się wcale; . wyglą:dała reszcie senne, ,oparło się o ramię matkI.
'- Zejdź na dół, Felcill, do panny Sydney,
za wsze młodo i uroczo, tak' prawie jak
Zeszli do ogrodu" gdzie kwitły bzy i biSprzed trzema laty. 'l'es'ame bujne, 'złotawe mała chce spać - powie.dZiała Eliza poci- le, pachnące ,kasztany . .. Ptaki śpiewałY,
włosy otaczały jej skronie, w oczac'h ~will chili ,do swej dużej córki, a ta na palcach owady brzęczały; zdawało się, te kazde
ci! da wuy, rl)zmarzony wyraz szczęści~;' wyszła z pokoju. Nucąc piosenkę, Eliza źdźbło trawy nucl l, bymn vochwalny na
tylko twarz jej zmalała, cała postać , była uśpiła dziecko na rękach, potem je poło- cze~ć przyrody. Garcin popl'owadzi! to~ę
więcej jeszcze wysmukłą: ,I Życie tej ill dl'O-i żyla ostrożnie w !kołyskę. Nim zasnęło- na do ławki pod kwitnącym bzem. Eliza usl&"
bnej istotki, spoczywającej w jej objęciach, dobl'e, otworzyło jeszcze raz niebieskie dła i szepnęła:
I
(D. C. n.).
kosztowało matkę dużo zdrowia; od Iro· oczęta, wyciągnęło rączki i powiedziało co§,
czył wejść
Złośliwa

.~. 140.

"Z'S'

DZIEl\ '

i{.

-

ŁÓDZKI.

.;;ko utrzymujący.:n tajne przytnłld dla
kobiet złego prowadzenia_ Kilkadziesiąt już
'/I ciągu roku bi~o ~Ilo'
. vajcÓW poddano surowej karze. Nic to jedoal( ie pomagA; pl~ytułki. { we istnie~
gdyż w mfejsce zamkniętych. powstają nowe z zad:zhTja~ą~ Wbkości,. ~Jlto. l'laściciele , domów, Jak zazn,,~IUmy Juf: w
roku z~:Bllłyln, m~gą f~p~b!lld,z tJlmu szarzenła SIę demoralIzacYI,. Je~ell;'wyrzek!śzy
sie większych zysk6w, Jakle pI'Zy'nosi im.
wynajmo"anie mieszkań pod~jrz&n,1n indy..

3

. - ,,':1~~ta ąd0.W'a" don~si, że wszyst- St&I~gO felczlll'&, Szczepiol!ą będzie JhuMadry~ 24 czerwca. (Ag. p.). Istnienie
kie WaZDlejsze P.l'oJekty, wniesione do :rady fa I!,w'eża z instytntu d·ra Stępniewskiego cholery w prowincyi Walencyi UZllane UI·zę·
downie.
l!'
a 11!
•
XUDl ~rawiedliw~' W Warszawie.
ści, pozostały nierozpatrzoue I bęaą rozW"no. .
;Jitrly'(~e d~ro !ł ,jesieni. Kilka waż- " Wile~j mestnik" pisze: Skutkiem
I
'nJcl\"pbstautlwiefl llrawodawczyeh które nisk' ego stanu wody w Dnieprze I jego
() latuie wiad, moęjli Iląlllllowe.
zallaąry~, ra'dzle p.a~wa, nie byiy dotąd d~pływach, ~ucp osobowy r,i handlowy doo
Ol)u?l1kowane 'W zblor~e !lstaw i rozporzą- znaje wielkich przeszkó'd. Pochodzi to Z/IWaruaw •• 2~ e%erWeL W.kal. tr6t. ter",. na:
d~en \'3ą<W:wYcb, gd~ Dl otrz:Jlllaly jesZ;r pe'ł\nę z wielld.ego "fyni~zcze$ 1&8Ów" ~- ~.rlh, CI d.) ta.lO
ł'l..97'/" 95/ ~L!5 ~.:
cze JIlInkcyJ . ~ takich, m'ędzy innemi, mecznych i tanowi jeden powód więcej {;oudyn (3 III. 8.70~; P:l'" (LO ol.) -rl. ~
ij&le~ą; ,pro~t zmi31l.,W. procedurze cywil- jaknajB1ybszago "łprowadzenia i ścisłego r'98.~ ~;,t,) m~~ ~ J;a.~~~r. ~~;je~'::'"
nej i' prawo o poszukhunlu na podstawie przestrzegania surowych ustaw leśnych.
oluia II .misyi 100.50 f~.; 4', poile.k. ".1fII,,"'
widuortl~ o4inówią przytUłku nierządowi. doknment6w bezspornye1i.
Kowno.
' .F
n. z 1887 lOku 86.90 ąd.; 5" , lutl sutawa.......
Obecnie · pociągnięto do oapo~iedzialńości:
...:.. ,:KuryY ćoUzrenny" donosi, że ~ p'P-.
,- ~,~owiel)ąk,ija \\,u1>, >Qedomost~" ~V- Bkie I · BOl. l!ó.5O ą.t. 95.~ kup., ID IOtli . e
'. C., zamieszkałego w domu S'zmidke- wodu nieuijtannie zwiększaiącei się '\lezby
zą z Jeden z ez!onków ł.&IBeczneg
• 9UO ifd., 9ł.10. 11> ,f11p.; 5", li.t,. KOlall'lle llliaat&
l
•
,
W......"'y r 98.75 i~.• II 96.50 *~ .. II19ł.liO t~
1) ,"'
go pod J.'i 54t, 2) Ar. R ., '! dómlj ~ 55; 3' thbiych ~mysłowo, .brak miejsca w oddzia- soneln nauczyoielskiego wypracowAł grnn· IV 94.20 i ..... V 9(.20 iłd.; 6'1. W.tT KOt. miaot&
M. K, w domu 8&chsa ~ 320; 4) r~ S" lr 'tlIJl' ~ kategoryl chorób w szpitalu sta- towną i zasadniczę reformę szkół ludo· KaJi.za 10L30 plac. D'.1r.onto: Berlin 4'I,J!>JU!~n
IV domu Selina • ;l20 i 5} A.,K, w do· r9z~IŁ<i ny,ch, , w,)'szawie tak dotkliwie wych dla krajn pólnocno-zachodniego.
a.,., Pary" ał/o. Wioa.u4".
Peterl1>v,gIJO!.; w&rłI>A6
Th>balskiei, 1'v
nrod.Nt 320.
.
uczuć. się dale,
że ozwolon.o . tymczasowo li.t61·zy proiekt
czytali,'
'zuaidnią
go podob- kupollu
~ patr..,. 5'1,: M t l uslall'lle ,iamui. 2.6.
UlU ~y
,
J
"V
" ..rl%. I i II 109.5. ŁodSi 69.9. liIel lilrwid. 24.3,
(_) Nowy ,poaob. MętczyzU8o' w 811e przyjmować obłąkanych spoKojnych do do· IW, Qryginalnym 1 świetnym.
{>oioyo,ka plemi<>wa 1212.4. II l.33.3.
wieku, pr1yz\\,oitej powierzchowno§ci, 'ob· mA ' ~cliro 'enia starców i sIerot, mieązcząp.łln"r,. 2\ ..erwca. Woksl..... Louyn 86.55.
cbodzi ,mie.'lZlt1llii" .i z ;:acyi",że dziecko Je- cego się za rogatką WoJską·
n OZ 1111' I
C
II po;J~zka waehodui,. ~OO'/o m po~,skr. ",ooh...
o cierpi na. konwlllay&, prosi Q waparcie
- , Główny zalvląjl ptasy zatwierdzi! p.
u . 1\1 ,.A ,T O S
dnia 100'4. 4'/;% lUty żuta""" 'ilodyt. slomlki.
go-, J'ntencyA Przemienienia Pańskiego. 'I:"" Wład"ilława Wiarogórskiego J' ako reda138.00. a1icye \i.uu ruki.go dl,. bandin ugr';nil!&..
y
Ó
3"
•
.-.--.
•
Deli'O 200.00, p.tI!rlbnrslti.,o brun dllkoDlOwego
Proszący upewnia, że datek a ten ce1 ofia- ktora "WiadomoJlci 'farmaceutycznycb." . .. "X ~Ie~zny pokoJ. Idea ,wleczuego pokOJU , 616.00. blLllkll mi~dzJll&loOO".go ł7ą.oo, "aluaw,
I'owany przyczynfflę niąz odnie do~ · .' = ..KlIQ'.ęf· iWarszawski" douosi, że pro- znaJdUje Ciągle nowy<;h obrońców, Na jednem .kiego banku dy~lionto .. eg~ - .-.
wO jek itb-cze'n'ia' Warszawy kordonem stl·&ży ,~ .QlIl.!tQi,<;b I P9,~<I1:,ęń izby włoskiej deputowa·
B•• U., 'ą'I-go cze~wO&. Banknotl rJlllkie .......
wienia choregd'- dzieeka. · ~t···'
Jeden z kup~w, eh~r pogt4niAllnęj" cele1)l. , nl\tanowienia d,'zoru ny Bongbi wyętłp~ z wnioskiem auby 1'Złd 233.75. ~. dOllawę 233.75. welule 1lI. Waru....
( _) Złapał siV.
h.... \ I . A
' h dł
d
ó
h
·ł
ł
Id 'ć
d •
łat "
233.60, n& Peteroburg kto ~32.75, lI1t P.tellburg
h n IeIu 'T'I'CY' p am", WOJc
u- n
przywozem , towar w przemycanyc lISI owa s 001 . mocarstwa
o za WlaOla dł. 231.00. D& Londp kr6t. 20.:33'1.. u Londln dl.
kowsklcutl
gów • pomimo,
ma ' !8.wsŹ6 'gOt6w~, pr z)l " lIOią. kolow~ ni uzyskał aprobaty, władz wszelkicb sporów międzynarodOl"Ycb na drodze 20.19'1,. D& Wiedeń 173.90 kupoUl eern. ltU.70.
jech~ł, W· t.ych doiach do Łodzi. W JBi,eście dllcydującyCh, które orzekły, iż ustallowie- s,du polubownego i ateby do wi,~,eych pań· 5'1. li",y Dilan. 67.80. : -"'I. 11"1 lik.. itlaeyjn.
n8Szem ~ ma on wieJe weksli do p1acenia. nie wart Pl·zy l'ogatkjlch i dozoru ua oko · .twa traktatów doł~czone było stosowne za. 640.90, poiyelk,. rlllb 4'/, , J88fJ 1': 96:70. \'/, z
k
· tylk o pIlCll me.
' przymos
. łoby naJmmeJsze2'o
. . .
•
trz.·
.•.
kr w..we :ttIpasy. l ecz l1881
r. łS2.5O, 6'/, renta ~łolal09.00, f>'" r. ~.• laM
. du a k
JlOŻY", s e.e · e, l. Ole przez
. 106.00. potye.zl<& ..lIIlhodnis H .m. 72.4<>. Uf e/Dl'
wierzycie l om Je
swym
po aznJe
grubO wypchany pugilares. Onegdaj uła.· kn wobec tego, iż poza o%9pami i rogat- przez polubowne pbroznmienie, sprzymierzeni .yi 73.10, 50!, liBty ....i.&wn. r •• kie 108.00. 501. 'po·
twiwszy się ' z interesamłll na mieście, Wl'i)- kami znajdują 'się dzielnice miasta, liczące rozstrnygać ~ą wszelkie' zatargi. 21l'1ania "yezka ,"'/UlOwa I 1l!6ł rob. 172.00, It.k&i s lS6/!
ci! z miną zadowoloną 'do hotelu, nie zam- og.6łem kilkadziesiąt tysięcy Inilności. Prę· swoje' uznsadnial Bongbi konieczności" zmniej- l. 157.51), akeye drogI ł.ol . . ...&rlI......k.....".<I.6tłI:i<\l
d'
b
W·
.]
• d '
b' ł bł' .
. k ztó • . k
h
. .....
• 223.75. akeyl' kredyto",e allltryaekie 1640.90, akel·
knawszy rZWl za so ą'
lel'Zycle e Ule zeJ zapo leg o y z emu US 1I0W1en\4) If/'O- SlleOl"~ . os , w wOJs owye • ruinnJ."cr..., 'Y"11s... lIr&u"'l'"kiego bankn· ltoedle ..ego--,- dyRoalO'
mogli, mu nic .zrobić, gdyi, załatwił się z" gatek celllycb" lia szosach, , wiodąóyeli Itlo 1Ile. krnJe fi!arlsowo l. ~fronomlcuue. W odpo- .. ego 83.80. dyakonto Di~_ectłero hotu pWtwa
nimi w' zwykły sposób, a. nawet aresztu na, miasta i utrżymywanie pat lów w kilku' . w ie<l~i Q$wjadqJYł Crispi; te,'IY, zasadzie , nie ma ł". pry ..atne3'/.'I•. ·
"
L'Ddya. ~ ..elWC•. POiydtio"łu'lta'z f1I89 'loku
zakupione w Łodzi towary nie mogli l1ało- .w.ior,stowym pasie naokoło iasta. lecz do uic I'l'zeWwko wnioskowi Jlongbiego że rad
,
b
'
b
.
•
h
~'A
"ol li' d
.
'
b
'oi'
•
H '.
'
.
li em. 118.00. 2'1,'(. Konsole angl.laIti. 96"1.· .
żyć. takowe by.y OWJem na o ce ~lNJ- tego , ~ '~e"a prze prO\Val'~I " . sCI ~)ł Ulę .e,;, D1\)"et ./~rZ}e,.~.eż?T Jf!.>a
echce. wyczerpuJ",,:"
W.r..awa. U ezerw"". Targ ni. pl..,u ~Vltkow.
sko nabywane. Jeden' tylko, śledząc dłu- mark&cyjll~ pomiędzy miaśtęm', ' a OKolicą., rozw.żye ten wOlosek, lecz prosI. &~eby naJ- .kieg. P.~eDie. l;n. ord. - J.>tr& i dobn. - żnika przez .~~ień cały, ~o~aczył,,' jl"k ~-, co)eszcze .llle 't!'.k~'ploęllko n~stąpi. li .
"
pierw załatwiane były kwestye niecierpi'lCe 630. loiua - , - - . "ybofo a - - -. ~,te
, ~ , ~zuftaditll od stolika pugl- u p rZiłdZerue nowego Jejlnod1l1oweJ"0 ,...,ło·!ri i l>rawa ""zekni\Oe s""'kcyi parlamentu. wybo~.. e :-. -480. Radni. - - - . . ... llIhw.
Piec położył
. . zną. ...'",at ycnmlas
ł . t 8prow.
~ a.d·l
' IIł.du OśCI. W. Wa1'8ZaWle
. dOII:O ane.. "ma
p
D~ WI e.lcz
'I' ki . ",8ł ,:,0
. a 11 oWI~du)e
. . , 8I~.
. 3"25,
'7' -.JteZlD1e D 2 , H ..§tl. - .. ,••..285'lal'es z plemą
Zl .UpISU
gryka _ _ _ , rsepik.I.1.ni - . osimo
ykomornika i zanim knpiec, wypoczywaj~y być w rokn przyszły~ , po p~zyłą~niu że w dOlu l lipca wyprawIOny b~dzie z Kra- - . lzepak t 'PI .im. '7' - - . g,..~ p~y...,. na łóżku, zdał sobie sprawę,' aresztowano SZiilttlowizny ~ Nowej ł'ragi. ~odłng obI - kowa tlo ' Wieliczki (lś01my pocl!lg % podróż- - , e~e'" - - ' - , f...ola - - - .. 1<0.....
pieniądze. \V" s~ufladzie. Jak się okaz.ało,!" c~efl., I!r~y~~ zenie to. pow BZy ~~?no.ść n,mi. pragn~Jmi zwiedllić kopalnie ~ w k~ JagIaDa. - - -. olej ..ep&k'"tf - - ., '
pugilare~le. było. 8,O~0 rs. asygnata~~. W!- Warszawy o 32,000 glów. w ~rzyblizelllU. l Wię 'czce, kMre w dniu rzeczonym ~~ wSP'" ln~;.;~;,;o -pr.erS~~ I!OO tyłA '25 Jte-nai• nia
dząc, że mema mneJ rady, a obawlfl:ląc SIę.
- Doroczna w'oczyst08Ć. WIanków: bd mile ołwietlon
Bllety,PO 2.50 zł. reńskicb. -. 0.... &160. groeltn . pol,,~o - 1<0<01.
'
Waruawa, ~ czelWO&. pl[O ..i~ 78',. sakey..
aby reszta wier~cieli lIie dowiedziała się o lat' kilku nrządzana wspaniale przez war od osob! nalety zamawiać wczCŚ'l1It' p eni~areszcie t.xln pIenIędzy, knpiec chaTkowsld SZlLw
warzystwo ·wioślarskie, pomimo dze wysyłać do księgarni Gebethnem i s. ki w !ł;..k. 9~1:!3' Sto.unnk garuca do w,adra 100-3en'/,.
wszedł W układy źe sprytn~m wierzycie- smutnego wspomn'enia niedawne1 kat&stro- Krakowie ' Czysty; dochód przeznaczony M cel _~.·:.yill~a",:~ol~p~~~~,a.r::;~
lem i wypłacił mu dług z JtCUIZW iPl'0-_ fy nł :WlśIl\, tćtl'ire )u'ępowało . s,,"obodę t.o· dobroczynll1.
,_
272-27S !mI'. ( o ded. DO "l'IChn.2"oJ.
sząc, aby o tem nikom~ nie pow.tal'Z~ł.
warzystwa, przeds~ 'ł~ się i w tym , ro~!l
X S~ra8zne katastrofy. W Montreal, w
Llve", ••I . 23 ozerwe&. Bawełna. Spn... oad&lli~
(-1 Szybkobieg. DZIś W HelenowIe p~o·" ba'lil~ij ok'il.Zale. O ZB\lel~cbn prz~d: mil· Ameryce, wybuchł poźar w olbrzymiej fabryce końeow •. Obrót 6.000 · b.l •• tego n .p.kula.e~\
dukuje, ,się '~lryny szybkobjeg, p. G: KIUl- miuo1Van~ przystani'ł zaczęly ul&zyw&Ć się 'papieru, w. czasie gdy fabryka cala była w Hi;~~m!':;ka~·.t~n.A;:~:,60ll;r~'~, .. na:
żew, nazwany pl'Zez ··amlitol·ów ' tego sporo -łodzi 'Ubrane latal'kami różnoko]orówemi. ruchu. Ogień ogarnlił szybko gmach ctJy. bywcy, n lipi.. lierpiei.S>l'.. ;Il&bYWC1, "" ti....
tu ,lokomotywą". gdyż J;doła on wyprze!- WkJ'ó,tCe liczba " ich l d~8zt~~d Q.. Jdlkudziesię· Schody. wsz~dzie drewniane sll!'liły się zaraz pieli - r - - -, ą .i.rpleń wrseaień 6"1..
dzić jeźdźca.. na koniu' welocypedzie.
ciu. Uwagę zwracala na siebie szczegól- na pocottlrn. RoboilOOy nie mieli kiórtdY II- Iprced.aw!,y, "'!- wneBi.,fi, patdz. 6"1.. "I!r~we,.
. . łÓd'z "L U t Dl." .I łód
kU S tó w,"d a Iej' Cle
. ka ć l. mu~"'el'I. wy.ko'"
.,
a J ' na pUdslem. liBtopad 5 I.. oprsodawcy, n !lito, e IV t orek pow t6 rzo- mej
"cy·
""..WlM> p..ez V Ilce SIę PI'<l grudzień 5"1.. Bprced.wey, na gruds .•",esri
(-:-) T eat r e n i. W
DO W a 'ze letnim .P&D& Zo1zikiewicza". łódż dl:nkarzy z machlną dru A' k~, tran- okna. Około lO() osób znalazło ~mjerć w plo- "6" /.. IplzedawCl.
,
Z powodu rzęsistego Ueszćzu, który spadł sparent' 1Jożka Merknrego i kilka) łotlzl ·ce· mieniach.-Z New-Yorku douoszIł. te kolo ata- ' N.w.York. 23 czer ..... .B.... laa 12'/ ... w N. {)r.
O godzinie ,..ej, pubUC1:nollci zeDrało ,~ię bal:.. cbowyclt_ Z IU'ążącycb po wodzie łódek, cyj Claremont. niedaleko Toronta, runł! z mo- lewe 11",.
.
dzo mało . Dziś wystawioną będzie operetka puszczano mnóstwo rakiet, szmermli ptc., sto -pocilł8 kory.er.. k j,. przepełniony pasaurami.
New.Y.!k,.23 eselwcL , ~.... (Fair· Rio) 20.00.
K. Lecoqa .Dzień I noc~ . o .\f.'
ba awach piaszczystych gorzały li~nie Sześ w~onów rozbiło się w drzazgi. MDÓstWO !:;':':w~,i" li 7 lo" ordlBar! II" ~pi.. 16.87.
rozstawione beczki smolne. Wspaniaremu
ób p niosło ,śmierć rema fest pokaleczon~. ........,;...,....
. .... ...""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
. widokowi prZypatrywało ' się kilkanaście
---TELEGR1KY GlEIiDOWlS. f
tysięcy osób zebranych na brzegu ~ Wisły,
~.
głównIe w stronie prźysta:n1, znajdującej
a,się obemlie wprost nlicy Oboźnej.
,"
,
.
Giełda Warezawlka.
(Ag. p.). Naj- Wenecya oświetloua będzie ele tq - 1ł8t8r..burg, -2~I'W
1;łdano " k06eem giełdy ,
Warszawa.
I
C7inością. Dą. nrządzenia światła elektl'Ycz- wyżej rozklIzano; ażeby bilety pierwsze) i
- W poniedziałek W biuL'~e, . ża\'Ządu nego municy~alno~ ~tej za zaWljzwata drugiej, pięcl91lL'Ocentowej pożyczki wewnę- Za weksle krilktler.la.w. ,
kllna~z,acyi w, Warszawie ,od,byłó 'Ś!ę p\~ed,. warsz&wi,a!lioa, iut; Bol6iJłą. a Dunina~ t& td\iej "):lremIOwej llyIy "przyjmow ne na . na Berlin za 100 IBl• • • •
wstępne p\ls/ed.Zenie .•. komJsyl ,. ,;ę)V izyJneJ rego 'Projekt ' zys ał znpeł e uznanie re- kancye przy dostalwach ]lo cenie/ lasowali n. Lolldyn sa 1 Ł. l . . .
z ministeryum spraw wewnętl'zliycli~ Rewl· prezentacyi ' Iniasta i rządu. , 'j " . .
amOl'tyzacyjnych, a listy premiowe , banku Da Puyi: za 100 fr. . • •
zya . robót kapą1izaćfjb)'ch i wodoCłągo\Vycll "<- W nocy z piątku n
oQj}t~, ua sz'(l- zlacbeckiego państwowego ziemskiego nil. n. Wiedeń sa . 6. .
ma być rozłożoną, na . liwa lub trzy tygo- stej wiorście obwodowej lolei InMwlślań- ' tychśamycu. zasadach, jak były przyjmoZa papl.ry p...1.......
90.50
dnie. Wohec mającego wk~tce nastąpić śkiej, n~ewyk1'yci zb!·od~i.&rZe n,s:JŁodzili na wal)e. bile..t1, drugiej . wew~ętl'Znej pożyczki Lis~1 Iik\Yid&eyju. Kr. Pol..
90.40
100.50 lOO.W
llualL, I,aiye.k.... ehOJllli!' .
przyłączenia (lo miasta okolicznych. Oliej- znacznej przestrzem hUlę, wy'Jąwszy . 12 JlreqtiQweJ '".!,
86.90
81." "l, poi:. W.wIIz.l.'l8B? ,
scówo§ci Pragi" jak Brndno, Szmulowizua podk\&d6w z pod rels6w, Nadjeidżający poPetersbung, 24 c.zerwca. (Ag. p.),' Ogło95.50
1\0.60
ł~~J zalt. .iem, Serli , .
i Kamionek, inżynier wodociągów par'Jskich ciąg to-warowy zatrzymał dróżuik.
.
szone zostały następujące rozporządze'ni&~
93.26
93.30
n
t:....
Jł
V .
p. Mal'Zeński zaprpjektował l\OZszęrzflnie
,Petersburll,: ., .'
,I. ,1.li.A
o zmianie nlekt6l'y~h artyknłów nst&wy o List1 Jut. Jn.. war.&.. Ser. I •
98.15
9870
94-.9UO
- .Jou~u&ł' de St. Petel'sbour~" donosi, slużbie frontowej brzegowej fioty; o bezsieci rur wodociągowych na.- Pradze według
"
"
.... t'
,.
V .
starego systemq i ' użycie w· tym wIu rnr że przepisy konwencyi, zawarte) · w roku płatnycli . czytęln~ch ,.Iudpwycb i sJlDl}Obie f4ltl I,a.st. Ol. ~Ml1 i Seryi 1 .
t1
II .
i kl'anów starych, wyJętycb. w Warszawię 1884, I'ożci~nięte są do instytucyj , sąąo- .nadzoru nad niemy, póslit\.nowlenle rady', wo" lU.
i przeznaczonych- ' na spi'zed&ż, - Projekt wych 'wileńskiej i grodzieńskiej gnberni! jeunej o zniesienin artykuł6w zbioru poGiełda Berlillaka.
pI'zesłano inż. "Lindley'owi do poczynienia. Konwencya 'l'zeil,zona dotyczy stosunków , ątallowień wojennych, co do wstępowania
nad nim uwag.
'
....
'
bezpośrednich . instytucyj sądowych pafistw do"śtu~by ruskiej cudzoziemskich ollcer6w; lIaubo~,. .... kie .aru . .
m7~ 233.55
233.76 233.76
- Projekt . o!Julwal:p\łanj~ Jbrzeg6w W,i- sąsiaddj!}~ych. M1eszkańoy pograąic;za. za- jlpi~ia rady państwa, wedlug brzmienia
~
..
na do.tL" .
Dynoato
prywatn.
.
.
.
.
3'/.".
3""1.
sly, oprócz pana Devarsa, 0P\·ll.co.wal p. chódn,lc)go ruskiego z jednej strouy ,
ł 'ej W (!; wodach, poświadczających pl'ZyCwikiel 'i złożył na posIedzeniu podkomisyi wschodniego niemieckiego z drugiej czę· JęcIe 'papier w wartościowych na zabezple.
technicznej, w kt"6rem wzi~1i udział oprócz stokroć miewali .w7;ajemn6 stO$nnki róbo- ilzeuie ' kredyt6w na pecyaJny rathnnek
niego pp,: MajelYski,' KWI~ciński, Kucha- ro\1ne, z którJch następnie .wynikały pro- bieżl}cy, szczegółowa specyfikacya przyję
rzewski i Grotowski, pod , I!rz~\vodnictwell\ cesy. 'procesy ta:kie z poddanymi zagra tya papierów JU&o.by6 robioną na piśmi_
DZIENNA STATYSTY,I(~ LUDNOŚCI.
inżyniera miast&' p. Mościckiego. Pomija; nicznymi POZI\ obl'ębem krajn zamieszka- ne żądanie ze strony wnoszącego papiery.
z.arll ~ dUll 25 _ _aa: .
i.ąc różnice ; 't cbniczne, za~nacźymy tylko. IYBli, nader były . utrndnionea
'1\'ad",
czar.C&..
Ag. p.). P_l
lat.lloy: .aieei II<> Jt.t. , 16, Q ,marlo 6 • • tej
ze według planów i kos~tQrysów szc;zegó· mi dyplomatyoznemi i Ci'łgllęly się cz~salni młodoczeski Vaszaty _wygłesił na zgroma ehłope6 w 3. dal."'estt 3, dOlO łyeh łowych p. Cwikla, koszt wzniesienia sij.żn!a bardzo dlugo. " Obecnie tr~~ności te " zni- dz~nih wyborczem w ' Strakonicach mowę, liczbie
.. t~ Ijcsbi. mtiCSJSD - kobiet . - a lIliuo .. iei«bieżącego' wynosić ma rs. 1,570; a .według kn!}ć powinn y całkowicie; pi'oteąu
Iio· w Uór " w nader energicznyclr wyrazach
E.... 8.II.y: ds; ...i d. lat l~.
tej
p. Devarsa rs.1,630. Pr6cz 'tego. II Cwi- wiem ' zupełnie , będzie uproszczona.. skoro krytykoW'li:f ' polItykę lu-:'Kaluoky'ego wo· liabie ehlopców ·- tlai.westt dorodrela kiel projektuj·e ; &żllby I1rZed8lębi~rstwo wzi ~. sądy państw obydwu mon wp1ósf 'l:e so- Mc Sel'bii . i I wśród, gorących oklasków .. tej li<sbt. m~esy"" - Irnbiet - a lIliuowioietItar.nIt.... : oIsieoi 4~ I~ 1
_ło a.
ło nIL siebie samo mia.8tQ, gdyż' tym spaso- bą korespondować; nie potrzebując uciekać zgromadzenia zalecał sojnsz pomiędzy , Au.. tej liesbie ehłopców l, łbi ... cs.' 2,
rosl,e1a~em dałoby się Z/loszczędzić blWco Pół mi; się' do pośredn~ctwa ambasad kousnlatów, stry.4 i Rosyą. Gdy zaczął rozbierać nie- .. t!\i lić.b;" IIltiesJJID - IIobi•• - • • iaDo1l'leio:ho na rubli. Lecz 'wł&ilnie ten mjtatni pnllkt ministeryum spraw zagrAuicznych i t. p. I przychylnię m wę czesko· niemiecką, ko·
projektu utJ;udniJl jego wykonauie, gdyż
Radom. Od siel·pnia. I'. z. w g ;rut l'
rząd fYj coz\\,iązał<'Lg'rqmadzenie' j
LIST A PRZYJEZDIIYCH.
miasto nie ma odpo~iednicb fnnduszów: domsklej ,,'gl' asnje 'ospa, któ I'llrzybr&ła
Pet, '8bur ~ tz6L'W.D8. (Ag. p,). Dli'
ol P.llkl. ange. HlIhlotein, Elian~ LiJt'
Projekt i koszt.orysy p. Cwikla prezyflen~ obecnie cbarał!;ter epidemiczny i zwiększ:y-. odbyłó, się posiedZenie IV międzyuaroąo· ski, Kqpelriwl i Roth • W......."", A. t.k a Wil·
m, Warszawy zakomiiniko'wał ' p. Ilevar.- ·ła znacznie cyfrę ! ~Dliertelności. SIrotkiebl wego kongresu w spi'awle więzień. Prze· na, Thi.m s Tom ......"'" WidaWllri a Bneaki, Wio
sowi.
"' ~'"!'
''
tego, gnbernator radomski wydał ·?ZpoRą·
odniczyl prezes houor0"ty, książę Ale- eblftiaki z Pruoinowl~.
lIra.d '"lei GeL Ilicl>ejow s Piotrk••a, J. li&- Przepisy budo,wl~nb maj4' uled1: nie- dzenie, ażeby w CaŁej guberni ~ zeito'io
d!\l' Plotro i!)z Ofdenbilrskl. PI! pIU'
gało.. • Kosk"" 1. !terier" s KiJo,ra, S. Deraktól'ym zmianomi nadto ogl'llnimionll będZie nQ ospę. d.zieciom Ol'az o bo~ starszym , mowacn n&cze Ika gł6wnego zarządn wię .......
l!.'lisawetindu, B\nellwe)d, J. i L. Mel'" •
,,":ydawanie i>ozwoleń ~na wZIlOS~enie w gra· które " dotycllcz&S nie lnia.ły szczepionej l~e(l Galkioo- Wrll8Skiego j delegatów Her- Wuu.w,.
nIcach miaSta: bndyn\fów ' drewnianych. 'Dla ospy,dąb chcą powtórzyć lIIcze'pienie. Mia· b.dtte·a · ~ ., Guile&Ume'a, ogłoszono ostatnie
lłeteI Y1ałerla. Wllóesbl a C\wkowa, ~. Ba&lI okolic podmiejskich, należących do cyrku- sto Radom bf;dZie podzielenę na 10 rewio postanowienie ,kODgl'E'su: że następny mię Berlina:
....... .......... W. IIeIonel • Ootel
ł
łów, opracowana będZie nowa instrukcya, rów, z kt6rych każdy odd
~e·
w;'
I
w lIjlI'łowie witałeM
dotycząca glównię ~budo,,1l.ń z drzewa..
dnem u lekarzowi wl1!ają~emn do pomoc~ •. ~~ yć się DlII w 895 l'olt~ w Paryżu,
'
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1.~~~~~~~f;;.l-Q, ~~~~'U'ajblar~~~i ~lo~PP'Wrsz,eA~niomfilu~~racya poiska

En".~,"ya~~EZ~~o'io'~!~W ~~mat:",
tS

.ek od 1

W Wl
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4, -

t'
"
'
mll7
yczne, ' e~traJne I ar:-tystyczne,
'Mf'"
.':':.:.t~I..~._ _ _ _ _ _2.!~!=~:;IT tygodnik
rllleraekIILUS!ROWANV, pcświęeony literaturze pięlrnej i sztu.e
~dnyeh rodzleów, ,

~1 plBa~ PP jlOlsku iJuEuelJlliee'lru'UI"I

S8lIlle8"~.:

W DZIALE TEKSTOWVI : powieści, uowelle, opcwiadenia, PC"Y', dramat..,

put~C"""I"" kom.dII1, ~onoll'll'i. lo~~io,ry ~.k, sztuk ""eniemych, obrazów, utworól'

muzycznych, .yhOT)'8f I sylwetki spóteze8Dyeh działaczy na polu Iiteratd-

''1 i sztuki; wizerunki sCell, )itnBehów, obrazów, ,trtrety i t. p.

W DZIALE NUTOWV.: litwory kompo.,-torów polSkich i zagraoicsnyeb
~a fort~~ian, .krzy~.wi91.nc.el~ i t. p. ~az d.o dpi.wn w łat~ejszym

trudniejszym ukladżle; Ilo.cerUw . wonow. I tanocme. NaJ'wleżoz8
pieśni włoskie i CranellSkie, [fwe s nowych oper, kuplety.
ret _ sl?",om powtarza w8zel1tie nowo . eal~lto świata t /lów.
t· • W redakeyi działu,"t.list weg fi u~' rl)'jmują udział najw".
bitniej8t!l '~i1y pijarski. ! koml"'.~r.k1..
.' ,ł
'
C&1&\'o~Eni abonenci 1itrsynhlji ' BEZPLATNIE iło wyboruj
Eaeyklop.'d n ko.plet.. pow ••011., 'S. Órg'elbrand.. w '13
(z dopłatą 7~ kop. sa .wolll&llrow.ani.).
,
Cztery
oper ' (HugongCi; non Juan, Napój miloon"
!lewiLoki).
,I
NlitY według któregokolwiek katalogu, la cenę r8. 3.
J

oite

I

~_rtytury

Alb•• nl\inow8ZYch t&ńMw sloion. pr<ez L. Lew&ndowski&go. ,
" CeIoa pr.ft.lII~raly :
w WarlE.wie roezuie n. S,rkwarta1nie lO , 2.
n~ prowineyi, C.sarltwie i za gr&oiC'ł1 rociEnia ,JI.IO, kwartAlnie rs. 2 k : .~:

PRIlSl'Hlt i ID lOUZOwtna zadanie. bezpląfOie,

P611D",inalm ~ oAbonen'ei' kwartalni'

doplacajl}ey za rok caly, otrzymujl} prawo do premj6w bezplatnych.
Adres Be_akefl': warsZawa, Selllórska Nr, 26.
",
,.,
l07t-O~l

JJ!~d~!~:!!~~~~t"'~.-ek-ieh-r"ozp"o'

••-"'-OIUI-tk..
""synA ozereg nc>wyea

.

prae najcelniej..,ch autorów w \im ~~sób, te pięrno ta·
dayeb d_luyeh cl"ólI\ z pop",edniego kwfLńalu s~wiera( nie będzie. ,~1Ył;o.
dnik IIn.&ro,. ...y" samieszc"" poezye powieścI. nowel., .fudy~ 1iter~i:i •
artystyczne, szkice ~tnografiezue, »isWryez.~; "uyrodnlcz'e, pr<.gl~dy spolecne'
pilłmiennicz& i nauko-..,e.
~.\
~
, Nadto rubryki TYGODNIKA sa,pełnjać 1Ięd'l: WI. 80ou~awlkl ('prs.
wo.zd&Dia mnsyezne), l. S_w_lewicz, (kroniki, t1gocbiiow&), 'Cz. laa~owlkl, (prze.
glądy artystyc.z_e), W. Kor.tybkl, (krOIL potit;), Ed. Lubo.atJ, (przeglądy teat...l·
ue). .Jedyna' n '11'" Ifn8trae;ra eh,.~II. bl~i"efl.ł ~~ k:1erDDkiem T.
CzapellkJego. Korespcnd.ncje.e stolic europeJskicb. :Portrety I .y..ory.y. Krooika wiadomotei bieiących, miej lIlOWYch, pro)!'in.cyun)llnyehA zagranicznych. Naj"
~r'".'''C&ftf. zasilany pnęz w"r~tkieh artyst6w polskich
pod kierunkiem .'loul Kot_r"" iego,
wsji6ł1ldzia em J. Gebelhnera. W jt.
dynej u na.. nit. wielklf skalę urz~dzon~ drzeworytni "T.,.IIoiln'lla" p....
ellia pierWozorzędne liły w t~ !ti~kn, jak: 8~raz.ow&kI,,, Hilewillsk~ klelo.
,tolJ.oozybkl, lilez, Z_Jk~kl I mUl.
I
Z poaątkiem Upe& ~. ą.....pcezńie ,,!l'1godnj!I-" ,,!Irnk. najo,o'09zej powieści
J"
~iTi\ ~A",.
fi

,

boe.-". da".

.e

1:IlizY.
'. o.,..,.t\I:!.,.1ro..J.e
· p. t.'U,',"U
ot:!
.''''~r W

,

~;U~

W sl_ly. ~ez,,_tJoy.' 'odatllu ttgodallwy. rozpccznie się dręk ol\j>tnł.j powieki

lla.ur'll'ceg
· O Joka.ia.
"BOG~CI ,~nPZWE .
I"
.
• .

1 ) .

.' u

"

NIJibłZera1ejaza

•

"

l1 .. tr_cy_ POlIki "TYll:odnilt" {,ycliodi:i w

objętolci' dwich

ark.łZY tekstu • i ntr.eyalni, _rtllza 'di>datku ' powieaciowogo, <>ra~ .• klą~kl. ...
wieraj~ej og~o8Zenia, s.....1, rebusy, logogrYfy, grafologYł. "biljlog,raą oraz "
pewnych odatępaeh czaSU 'l'9'ly.
,
.

Cena pre!!,umeraty
... WABSZAWIE:

,.

~1r~n1.::: ' :~

r

I

"T):IIodnikąJ, lIuętro.,vanell~"
,. .
Z IPRZE!!VŁl4,.~OCZTqIV4 :

il
', .

"

~:łr~~e

,:\. _,I.,,:

~:: ~

Rocsnl~.
.
rB. B' "
noeznie • .
li. 12
__ WydalIc.. Klolów ' . kohcem b. m. zawieo... to pismo, które zlewa' .ię
za naszą Igod'l, z 1'Ylodalklelll U... trowaft;lII. Prenumeratorowi. przeto .. Kl.IOW,
• eh.,il~ zawiessOllia tsgo piama będ'ł mogli n~ ~Il.ni .. 'OdWerąó "z~mil\'1 Tygo.·
,d~I~ , l1u.tr,wIIPY a uadto , prennDJpr&,~rowiF z .l'1-.0wmeyi D!aj'łj, pr~1fo ' nabywać
pIerw••• · półro..e TY,Iodnlka .... ,c"!'ę r~1 .1i .a,!,I"'~ 6 , wraz z pr~esyłka pocztO\r~·
Prospekty, numery okuoW. 1 wykazy dZl~1 ~nac:tnle znltonych ala planT/'
muratórów TYlodfllla lIQti'tw_ft8l0 wysylaJą il~ na ż4danie be.płatlii~ .
."
Adres/ dla liRów i ,prl"1y1:ek pi.węiliyqh:
'
TVSO\lN'k lLUSTR0\VtNV (.,,: ł'.uęgarui Gebeflu)ęI'l'Il j Wolir'!, KIakowok.le - Prz~d·
mIeście li 56) w 'V-ar Ę\Wle.
Redaktor Dr. Józ.r WalII'.
'
Wyd"wC]>: iI.be1hfter' IWoi".
\
4
I
I
11. 11.
1089-1
J .

Pracow~I~: g'~~'seiów

,Anny'

iafeF~kiCj; 1

, ~
, 'ti ŁodzI, ul. Śre~nla Nr, 2~~
w.-ym Paniom podajedlI ",iadomQści, , ~e ~1w,,:aJ apat"
pod powyższym adresem funkcyonowal'. p!łi!zle, Qtl·~ aw~~y '
świeże Ca8o,-y l tow~n" ,staraniem , ~jem bę~ie W-ne
Z , uszalloVfauiem
I
. P,anią jak, dotl}d, nadal ,zap.~wł\lnia.ć.
,

nDoAI~Ił'lP~,eea:!BY ~~e ,:. .w1Tr 'bec~\{p~e I~ '~le_d'~hl :,

tunkaeh - ody butelkowe w tllzech, "at~kach
jednakiej dobroci lecz r6żuej siły.' , r

,

~

"

W Z&J....n w slfJJidaeh: Ż_j,Otk,w,klelo, A.
!I. Brad~I •• o. . ,
.
,

K.dl.w~kftgo I

wY1:abiane I czy~tego ziarna
'zbozowego, są naJdzrowszym,
najtańs;ym iJpl'awdziwie bygienicznym prodnk4lem Il!potywczym.
I Obt8alllDkl przyjmuje i •wykonywa , sżyliko '~iiiitbr nasz
I1il<eJs'~II. w Łod~ ,8: , ~!\ . 'fabrYKa", Warszawie," PI'zedokopowa ' Xi S6.
S~ 14'"
I
I v ulaN
v. ,o' 'i '1,"'11 ot:)~lf .,'
ulica PJ~'rkop.,.ka.. jlQm W-go S: oBell.~l~,t~.

OCty

zbożo_ }'!fi"

Tn'e

Sta: irowsBi i
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