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,że atweJsze za-I żopego za grawG~ spity osu wRzelltiej mo-

'Obmyślaną; kierujcie ni'ł tak w wieku nie· wsze pOlll'zedzają tJrudniejsze, znaue-nie- cy, oczyszczonego i nieoczyszczonego, od

I'HOW"ARWIU PR'bJl
11IDQ9J1I1li1lU'
llbłUlIn
'

łnowfęcpn, j~k' i w 'starszym , ażeby'<1ucho· zfił\n~, ~ak, że sity dziecka nie moglj. być I dnia 1 (1~) lipca 1890 I'?ku dokonywać w
''we życIe dZiecka waszego ot.rzymało' zu- przeClązone.
wysokoścI 4'/.% za SpIrytuS po wskaz&pełny, staJe rozwijający się iiiwiadomy
Lec,r dając szereg zaj~ć i gier, Froebel nrm terminie wyprodukowany; od spirytu-'~ ,
,
kierunek,"
nie t)Yferdz\, ) by nie było' innych zabawek su ?taś, przed 1 (13) lipca r. b. wyproduII.
,Ma się rożllDlie~, ż~ g:a i zabawa, o kt6- dobrych i po~ytecznl'cl!"
,
kOWlWego-chociażb! byłwy~otony za gl'a'l'eJ Froebel mÓWI, me Jest,. wcale 'tem. co
Oto co w Jednem mieJscu powulda:
UlCę , po tym ' terminie, odllez&Ć po 5'/0'
I Wskazując w og61nrch zarysach rozwój
my powszechnie zabIlIwIj. nazywamy, Ooś
"Oprócz .tych tabawek, dawajcie dziecku NajjllŚniejszy Pan niniejsz,. uchwałę rady
i popędy' dżleci w WIeku prz~dsz~olny~, tak nieokre8loneg:o, naśladowczego, a czę- ' was~emu wsz'Jstko, co znajdziecie potytęcz- państwa zatwierdzić raczył i wykonać pochcemy w paru słowach streścIć, Jak SIę sto bezseusownego, co niańki wllrowad&a- nego, a przyjemnegp dla dziecka, Przeko· lecił dnia 29 maja (10 czel'wca) 1890 1',
na to zapatrywał znany pedagog, Froebel. ją do zabaw dzieciunych , nie może natn- I18cie 'się bardzo pl'ędko, co mu jest przy, Cła,
Froebel, jaJto ''psycholog dusiy 'dziecięcej, raInie przyczyniać s~ do rozwojn, dziecka, jemne, a co go nudzić będzie,·
- Departament dochod6w celnych, ok6łwlmagdt przedewszystkiem, ażeby wycho·
Olęsto dzieci proszą starszych o dauie
]!'l'oebel żąda Il!:lwnej ,systematyczności nikiem z dnia 18 maja r. b, za numerem
wanie dziecka, lilętylko , nie ' sprzeciwiało im czegoś do zabawy, Ale, ci nie rozumie- dlatego, ażeby dziecko podpadając pod 9436, wyjaSnia, iż 1) blacha cynkowa w
sie rozlYo]bivl jego naturalnem\l, ale prze· J'ł wl'magail dziecI: dają im przedmioty i ~byt r6żnorodue wpływy, otrzyml!jąc nad- arkuszach, pokryta niklem i sz!lfowana,
ci~nie dopomagało w zadowoleniu wszyst- materyaly niepodatne dQ za.bawy, n zatem miem'ł I'ozmaito!lć wrażeli i obrazó\\" nie 'podpada pod punkt 2 poz, 102 taryfy celkich w~eJ" 'pm'?uYfu ~opęd6,! dziecię- niemogące ich zadowolić; lu!} też obdarr.a.- pomię8zato jednego z drugiem, nill przenu· nej; 2) deski jodłowe heblowane, grubości
cycb ,
'
.
ją zabawkami gotowemi; gdy tymczll8em cało się z jednego, l miejącl!o na, drugie, a nie większej nad '/. werszka - p, 2 poz,
ZabIlwY, dołnagają się iego ńierozwlDięte dziecku' idzie, o to, żeby mogło kamo' coś zmęczone tą' rozmaitością, nie wpadło w 83, jako forniry; 3:.J pył drzewny i makujeszcze części ciała, dom8.ga si~ z dn!em 'stworzyć. Nic więc nie pozolItaje, ja k zła· bezczynność, li u,udę, jal!: 'równiei: nie )llilY- latw'& - punkt 2 lit, a ., poz, 25, nar6wkażdym i'otwljający się zasób energi~ i 8i- mM zabawkę, 'W nadzieli' że C~Ś się znaj· zwyczaito się plltrzeć ns" wszystko bez u- ni z masą papierowIj. nieobrobionlj. chemiIy domagają się, wszystkie jego bud7.1łce dzie w IlI'odku, , albo też, że , z kawałków wagi i ciekawości, Wypracował on JDetodę cznie; 4) mleko pozbawione tłus7.czu
się w)adze umysłowe. ZabawaA,nareszcie można bł;dzie co lZrobić. Oto pnyC'qna, dla gier d SZC7.egótowo, a J asuo wskaz8t zastoso- poz, 6; 5) nici z bawełny i jedwabiu daje dzieeku wielkie Zl!.dowd\enie moraln'e, której często dziecko lepiej 7.a.bawi się wanie " ich w wychowaniu dziecka do lat poz, 213; 6) zwierciadła i szkła zwierciajest jego życiem, całem jestestwem, D1ate- skorupkami, niż lalką porcelanow'ł,
siedmiu ' w twjeku przed8zkoluYI~1.
dlane, cbociażby wykrojone w pewne faso·
, go teł Froebel uważa ją, 'za główny śroZ tego widzimy, że za~awki nASze, II. z
1!)ziśLDletoda jllgo zaszczepiła się prawie ny, okolone rantami, przyozdobione ry8uudek )V wychowaniu dzieci, wielkie w niej niemi i gry powinny uledz emianie,
IV całej ; Europie i Vi kraju naszym od lat kami wytra.wionemi i malowanemi, lub w
pokłada nadZIeje i ' bardzo ' dodatnich SJ'O'Piel'lv8"qm ' włlrunkiem ka~dej zabawki kilku ,zastosowuje się w t, zw. szkółkach inne ozdoby - poz. 157.
dziei"a się' z 'niej wyników. '
jest dostarczenie dziecku pl'ZyjemuoAci. Froeblowskich i w .zakłada.,ch gier i zabaw
Drogi bite.
"Z!lbawa .m6WI on, jest zwierclltdłem du- Dziecko- pOwinno lubić ",ublP,wkę. Tylko, pężyt611zriycb," Zakiady takie istnieją już
- Istnieje projekt bodowy nowej linii
szy dziecięc~j; wielkie ma znaczenie dla wtedy gr/\ może wywrzeó dobry skotek' na lIietylko w Wal'szawie. ' als i w niektó- szosowej od Zytomierza prz~z Korostyn6w,
dziecka, ponieważ przy jej pomocy poznaje ' 'dzieoko, kiedy ono jej aię odda.j~ II" caŁości, rJcb miastaeh prowiucys>nallll'ch. Lódź, po- Cbodorków, Pop~elicę do Skwl~1 w guberono ' samo siebie, swoje sity, zdolności, po- jak w przyszłości cale odda się pracy, 'lllimo stukilkudziesięelll , tysięcy miesz- ni kijowskiej. SZOBa ta będzie mi&1& bardy,-~ltęlll' za ;rej po'rednletwem rmtnret '*br: "ł Jl/ej -mleć rezultaty ~bawi_~ ~whj68Z111141 lIit , U ~ , ukólkę We dso waiDe- ZII'lCMWe..dl&. gaberDi kije.zbliża się '
świata zewnętr:mego . i zapo- 'Również' 'Uznaczyćmusimy, że dziecko zdobyła_ Od'f parD.,już lat wprawdzie obie- sklej.
..
ZDaje 'z plm, wyn~jdóre środki ' 'z~litenia pl'zejmoje;, się ząbawą Ityll«J " wtedy, kiedy gają pogloski, że zaktad podoqny ~a i n
Drogi wodne,
l
ft wlll~ ' we,wnętrzne~ó z zewn~trznym , " tern ona nie pl'Zećhodzi sit jegJI'I nie .wpada w nas ppwstać, . lecz, dotąd poglos,lri te .oię
- Ujście Willi do Ni8WIa pod Kow86lll
slllIlem toi'wlJa siły swoje'1 zdolhoścl', Z dru- mechanizm ' l daje: ma niejako dotykalne re·· ziścil)'l.się. ' Piszemy więcJ ,t en artykuł, ażę- będzie uregulowane kosztem rs, 8,11.2.
glej zn&wu \ltróny' 'w czasie' 'zab~y' dziec'-' zliltaty, I; ,
,,
',n;
,I'
u, ,by pl"/)ypomnie.ć myśl pożyteczną. i zaehę- ~ łlil'żewyja wiedomostl" doo08Z1ł, źe
ko zapozuaje.lsi~ z z;ciem , bawiących ' si~
W 'coUbawie powinny mu przychodził:! z" cić do jej ul'zeczywilltJJienia, Sądzi,my ąo- minist.eryum komunikacyj wysłało nad IJon
, z' niem ,inhrc,h .' a~ie~l, , p.rzrw~lI.zfiJ~ się d~ pomocą osoby starsze, do.bierać g!'y stoso- wi m" ~ IY~ mie~oie., naszem mog,loby z ,.po- ' iniyni~r~w dla dO,konan~ , l'ob6t, około renich, żyj ll ldh 'zyelem, dzieli z mell4 rado§Cl wne dO"wleku, usystema.tyzo.w at Je, zwra- wodzeDlem 'l l pozytkiem funcyonować kllj(a. ,gnlacYI kury ta I nsuwęcla progów kaI nieszczę cia, Zabawy dziecięce ,potrzebn~ cać nWAą'ę I dziecka. n81 ksztatt, wielkoś4, nawet 8zk6łekdrQ~błoW8kich; , .
, miennycb, prz~k&dzającyclr żegllldze. Na.
są i dla was, rodzice, poniel'{aż ~d8łaulają liczbą; bi1rw~ przedmiotbw. , dopomagać 'mu
A, '
I
,
roboty w ciągulata bieżącego wymaezono
wam całij 'dnszę' dziecka faszego; ' po"dczaS przy tworzeuiu się pojęć. I;
I.
, , , f)rz 'elllVsł
kO mt\nł'ko(1Ve
200,000 rub.
zaba.wy spbstr~edz możecie, co się ' naJwięr , Mając na względzie. IWszystko ,wyżej wy- , -ł
J,
~~ ,
,"IUJl YJ. <
Drogi żelazne.
cej dziecku waszemu podotia, dlaczegd mia,- mienione i przypominając , sobie dzieciństwo
II' J
~"
, -~..~
I
fll.,
~ dniem dzis' ejszym wprowadza się
nowicie, w 'jakiej formie to mu się podołlli, własne, Froebel wziął się, do pl'%6ksz€lIłce· ... ,Akcyza.
•
~
,I
I l 'I/' :"
• zmiąpa. rpzkł,ado j,.zdy 1180 drodze warszawjakim sposobem przyswaja sobie wiele IOZa,. nil\. <wszystkibh zabawe"' .. liziecinnych, jak I - '.!, ~wlliosek; miuistra. fik~rpu,,· rafla. ł\\\9-peąll'sbursk:iej. W miejsce poeiągupasa·
czy i co ~iel'a" na nie 'wpływ najwię,. r6wnleż robótek i zaję6\ , Ułożył cary ISZa- państw,a wydala Ilastępującą IIChw.ałę: Usta- żersko - fow.8.I'oWego, odchodzącago z Warkhi. Przedewszystklem zaą zaliawa' wasza rek gier 'I zajęć, które w znpełn'ości odpd. uO\fione lpl'7.e1l Najwyżej dnia llQ Illa,ia. (11 s,z awy d,? Biał!lgosto~u o godzinie 5 m, 15
z dziećiIl~ zblliil. waS do nic'h 'bard~ll. Pla-' 'wiadają wymaganiom .dziecięcym;, same"za~ czer\Vll&);';l889rQku 'zatWierdzoną ucl'ljvalę p~ południu, ,Qdchopzić lledai& 1IOcl" do
tego też blech iatJl..wa nie 'b dzie ' rzecz ·, w >'!obie tworzlj. pewnlj. caŁość, I Wszystkie rady , pa,ństwjlj ' otł:ącanie a"Gyzy ,pd w 0- KO:Wlla i Petersbur a o godz, 6 minut 25
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ulil lD'1lj" ocli
~, tą oc anką' "Dlg Y tąż
sam!}", ~~Ol','ł B'a lzac nazwał .kobietą-haremem" ' M'auryc,Y 'oddawał się npoJellin ber
nieufnoś"r. Pow'oli opowiedziała mu wszystI
ko, ' co \'6ogła 'op'o,lvledzieć ze swojej przeK ~rzynlll ... Pll&Sz K~:liyn~?
' szlo~ei~
I nie dając Mań}YGemu cli,ivill do n.amy-.
Dwie siostry blitniaczki, Huberta i 'Ras~ ,p,orwata go w objęci,)!. ,gwałtownie, na- tal'ZY~fo Desl:ozię,I'S', ,został~
piętni1Shjm
mlętDle. ,
I
'
"
I'o],;u' zfr,la. Slero'tapll' pez ojca I matltt. Za
B,ędziesz tel'\IZ o~vi[l~ył; ,~~ cię , ko- cal&AbO~!lc.tw~ Vosla.~!,-jąc piękność, wysr,ły~
cham~Z&woła~a, ;;; eraz; !\llldJ!m CI wyznała Zll. łI\~Ż w JJaDym dmń, ' JetlI!& dostala za
8.w6j błąą?.. .",
męża. bankiera z ~ol'deklU, pana 'Gariln}
,l Człowjek w,'ękś2;egQ pa.jlowltffi!1 'nad sQblj. 'Rueit, a druga cctWt,Ia~'!t paryskiego, pana.
byłby zbity z tropu l'&ptownoHcją' zmian de{l.re~ę, I k~6ry 'fzpnr,ll;i~ nie ,}ajmowa.ł;
tegq ,chatakte o kll,biecę.&.o, a 'c .. dOlliel'o- !lPli!'cz, wy\l\ ' aula ha wesołe' żjllie dóchotak,a nańnętna ' istqta;' jak ~ĄU\'.vąy, k1-'" 'dólV ~ielkieJ for~uny. Ojciec i dziad paua
nll),iejąc aualizow~~ uczp,cj\L" nig:ą~, p.le ył M, Vred~ ,~I~czali ' ~ię do na)bogatszych
zdolny oprzeć SIę zrpntom. Z,rps~tą, &-. obywł\,~e)\ 'lY CJliUente,
'I'
G~agóżby rpial jeszcZe nie dowierzać )tuber- " Pan Gal'Hu-Rueil:'n.ależlil' do )edlęj z tych
cie? ,Q'!-yż nie, powied7ja'la mu wszystkiego, 1" dziu katQjickl«l1I, l~l'e 'z 'pokolenia na
tak brutalnie jąsno?
' I'
pokolenie Pl'zekaznj~ sobie, jako cenny spaTymczasem w uniesilInio u,awet, .~ -6Czu ąllk~ klieD~lę l'ojałistyt:zuą, wierną zaró\vtej kobiety lVyzie~ala. jakąś myśl , mroczua, liP s~ym Ilrzxz"iyczajenlom, jak i p17.eroktórej J Maw'ycy nie m6głby ani lldga4\ląć, naniom. Spl'ieuł6wierz'enie ' się jednej z
ani zrozumleć, W ćhwili uajwiększego, zda. , lll'Zyjacf6lek żouy 'odkl-jło mu; z6 byt lIa·
wato się, zapomnienia ~~~ my§lara niebuie zdradzany, Iruberta, chcąc uprze·
glpśno: '
"
,:;., j
Aztl! 110je'dYUElk, wyzn ała swój błąd, B,rla
'"T Znol'{u Katarzyna .. , Na każdym ,kI'O' chwila że młody ,ćzłowiek- oficer kawa,eku Katarzyna!... Czyż 'wiecznie bęllę ni usi~· 'rz sta. """:- dla tt6rego wszystko poświęcjła,
la spotykać ją , n ~ swqjęj dl'Mftll,
pręllz~ ' sam wbiłby sobi~ sz piidę plozeelw·
'I
,)
I'
\,
'II •
nt~a Vi 'piel'si, niżby się miar brouić. BanXl, I, '.
kier nie wahał się pomiędzy wst:yilem pu'",
I
"
,I
bli~nylD ~ b,ańb'ł n kry tą - i zatądał w
W citglj ,dwócb tyg,!dni, Które n~tąpi- dł-odZE\ prawnej separacyi, ktćl~ tem laIy .po, tej llziwąej s'i8nie, Huberta l.\V~la twiej bylo miqltnkać, że llani Garllnostatecznie swego kocllapka. miłością ł szczę- Rll.eil nltl ' zapleraltt się wcale, przeciwnie,
§ciep1J '1',a. czaro,Q.ziejka poątanowila sobie Pos~po1Va.ła tak;' jak gdyby nie chciała się
Z&IIIlt/lić w trwalQ milo~ć zrodzony w nim )lawet bronić,
naglA jtaprys. Zywa, I I!~zymnaj'łca się, 11&,NaturalnIe. Huberta spowIadala się tak
miętua, wyda wata się przy każdem spotka- pomaleuku w pmkonanlu, że pan de Fonde
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IMltow'ycl' zawahał się na chwilę, jedua
jasność i stanowczość panL Andrezy budzi-,
Iy ,w nim jakieś póazanowanie i uległość,
, '- Tak jest - wymąwil.
"
'- A Więc, J otwal'tość za otwartogó..Olł-

kryję fWszystkó , nieznańe cLw, mojem, życiu,

, ty zaś wyznasz, co cię I ~kłonilo .do myśle0111. o mnie źle .. '
n,.
.....
, '- Dobl'ze, na honor!...
'"
Nastala chwila milozenia, Huberta stanętlt; Plt.tl'ZIIC mu ' oko w oko i lIZucha ten
I frazes:
,
I
"
""
,.... Nie jestem wdową,
Zrobił ruch gwaltowny,
_
- Mąż , m6j istnieje. Zyjelll;Y w sep&l'acrl. Separacya była zll.wyrokowana pl'zeCIW mnie. Po co bym, ci miała opowiadać
ten dramat,? Nietylko .nie chciałam klamać
Przed 1TIężem, lecz 8&ma )Vzi~łam na siebie
całą winę, aby w'atować życie swemu kochankowi. ".
',.
I,
t
ł_
Podo~aa, gdy pan ,Fonde staLoąlołoJlliony tą nie8łJ!cbaule śmiałą 8zczerościQ, do
rzuciła!
• I'"
- Byłam zresztą Lza to pl'ze.zeń dobrze
,,:ynagrodzoual.., Ale, twoja kolejl Wszyscy
, CI mówili, że prowadzenie , się moje jeat bez
' !arZlltu: dlaczegoś nie ' da.! temu wiar:rl.
Dlaezero powaiQleś prJlekonania, :ie 1II0Ja
pr~eszłość?...

-

'" ,

w:

cb'odzi} się pez pewnych
da kobieta oddawała przedewszystkiem
wielkie pochwały ~OSt'rz8 swej, Katarzynie, kt6ra zdołała źmiękczJĆ 'akoli troebę
żal pana Gar1ln-Rueil. Wytnaczył on niewiernej, po p~wnym, czasie, cb,oclat nie bez
trndn, wysoki apanat, pod Jednym tylko
warunkiem: winna .b:yła Z&ml68Z~ w n·
kryciu w małem !Dlast~czku, prowlQoyonal·
hem, nie posługtlJłj.C' SIę lIIgdy imieniem
'męża, Taka była przyezyna, dla której Hoberta mieszka.ła w Arnay-łe-Comte l ."ał&silf 'pantł Aadrezy. Puu de Fonde
przyszła do głowy kwesty a, dlllCl8(o na
~,mianowicie miasteezk~ OOt~ d'Or padł
Jej wybór, ale pani Garlln-Ruell uprzedziła
zbJ~ oczekiwaue pytanie, Biskup z EvrelU,
kuzyn bakier//. k&tolickiago, byt pl'1:yjacieJem biędZ& Mlogral'a, Reltomendaoya biskupia miata wygn&llce zapewnłć .yazłi,",Ośt dziekana, a dzięki jej, Hoberta mo·
gta wej~ć do wszystkich domów.
,Dowiedziawszy się wszystkich 8zczeg6IItw tej historyi, MaDl'yey z najwięuZ4 80rowościIJ potępiał swoje własne poatępo
wanie; jak można byto podejrzy wać taką
prawą istotęl Teraz dopiero roajuniło mn
się prsed oczyma wszystko do~d niezrozumiale.
Kobiety nie wiedzlh że na otwartoki
najwięcej zawsze mogłyby WygrM, gdył
-PrzJSll&.iIłC się do błędów uanych, mogłyby zatrić JlOIlejrzenia eo do nleznauy. mkomIl.

(D. c. fi.).

DZIENNIK ŁÓDZKI.
wieczorem, a w miejsce pociągu przybywa.
jącego z Białegostoku 1) godz. 9·ej rano,
przychodzić będzie o gó z. 10 min 35 pociąg , z Petę,r~bnrga i Kowna..
. - Wkr6t~e na stacyi Soąnowice kolei
dąbrowskiej, rozpoczną się roboty, w celn
rozszerzenia stacyi pod względem prsewozowym, oraz powiększenia zdolno§ci ładnnkowej.
- Główne towarzystwo ruskich Ilróg
żelazuych postanowiło, ażeby we W"ystkich wagonach pILSażel"Skich tych dróg
znajdowały srę skrzynki z lekarstwami
i bandażami.
- Z Berliua do.no&zlł. że , rząd niemiecki
pozwolił na snbskrypcyę gotówkową nowych 4% obligacyj kolei wal'szawsko-wledeilskiej. KI1I-S;- nstanowiony J)rzez ministeryum w Petersburgu, wyno i 95'/.; kurs,
po którym wyknpywać się mają stare 5%
obligacye, wynosi 101,75.
HAndel.
_,;
- Z Uzun-Ada donoszą, że w przy$tanJaph tamecznego ~n ~aJduje sIę
wi~cej niż 250,000 pudów bawełny. Dro, 'gil. ~elaz!la, dowozi codziennie po '20,000
, pud~w.
. .,
.
l
t, ...., \Iv Charkowie wema jest nabywaną
1'0 ~ellach dawJlyr.h . Niektóre partye sprzetlano po ' 8 rubli. Za średnią cenę można
11waźać 71's. 25 kop. za pud. Brudnej
wełuy sprzed'apo przeszło 100,000 pudów.
_ Ż :I'y:ftisu donoszą, że jal'mark na
welnę idzie dosyć słabo. Cena wełny hlszpl\liskiej wynosi od 6 do 7 rubli za ., pud,
weJna rus~a I~ 3 1/. rubla do 4 nlbU.

waniu na sól kamIenną w głębokogcl 500 nał, przechodzący pod parkanem na dzle·
meków.
dziui.ec fabryczny. OsklU'Żouy, 27 -letni 1'0Wykształcenie przemysłowe.
botru~, przedstawił sprawę w sposób ua- MJniJteryum dóbr palistw& Upowailll- IItępU)ący: W chwili, gdy spoc1.ywal na
lo zielWltwo czernihowskie do założenia w mnrawie około swego mieszkania, w pobIipow. so§nickim szkoły rolniczej, z nada- żu fabryki p. P., przyszło do niego trzech
niem jej do użytkowania 500 dziesięcin str~y fabrycznych; zapytawszy go o naWarszawa.
ziemi skal·bowej. Kun nank ma być 5-1e- zWlsko, stróże przeprowadzili przez kauał
- .Kuryer codzienny" donosi, że do
tni; liczba uczniów określonI' na 150-200; na dziedziniec, gdzIe go silnie pobito. We- Warszawy nadesłano już marki poc~towyeh
uczniowie mają. mieszkać i pl'acować w zwany do sprawy tej ś wiadek: strażnik kas oszczędności, których w Warszawie
szkole przez cały rok. Przy szkole urzą- Kolibaba. zeznał, że zawiadomiony przez będzie dwie: jedna przy poczcie głÓwnej
dzone ~dł warsz~ty: stolarski, tokarski stró~~ .fabrycznego Miłukina o schwytaniu druga w urzędzie telegraficznym. Marki ~
i śl usarski z Knźnią.
złodZIeja w fabryce, zarządził śledztwo, po są 1wlol'U czel"'lvonego, niebieskiego i ziel3Wystawy.
które m jednak uwolnił Klnszczyńskiego. nego w cenie po kop. 25, 50, rs. 1, 2 i 5
1_ Dla uczczenia 25-lecia istnienia to- Oskarżony mówił do świadk3 że stróż Zebraue każdego duia oszczędności maj4
warzystwa technicznego w Petersburgu ina Milukin strzelał kilka razy do kanału, cze- być odsyłane do banku państwa. Ouezę.
być tam urządzoną. wystawa najnow8zych mu M. zaprzeezył, twierdząc, że do niego dności markami będą przyjmojVane do 1'8
machin i mechanizm6w.
strzelali towarzysze Kluszczyńskiego. Pomi- 10-cin. z aś wyższe kwoty tylko gotówką'
- Przyjmowanie okazów na piel' wszą mo rewizyi dokonanej w mieszkaniu K. _ Urzędn icy do obsługi kILS już są mianowa:
wszechruską wystawę sadownictwa i wa- mówił dalej świadek - nic tam nie znale- ni. Otwarcie nastąpi niebawem.
- "Kuryel' warszaw,gki" donosi, że iurzywnictwa w Petersburgu, rozpocznie się ziono podejrzanego. Oskarżony nie miał
na dwa tygodnie przed otwarciem wysta- przy sobie, ani w mieszkaniu rewolweru, spekcye więzienne 'gubel"Dialne, zaprowa_
wy, t. j. od 22 września r. b.
ani patronów. - Stróż fabryczny wyjaśnił, dzone dotyr.hczas w guberniach: wileńskiej
- Dzienuikl peteraburskie donoszą, iż że w fabryce p. P. jacyś złodzięj bardzo kijowskiej, permskiej, saratowskiej i chlr:
pomiędzy 27 b. m. a 27 lipca oobędą się często popelniali kradzieże, dostając ,się do kowsKleJ, będą czynne w Królestwie Polwystawy koni w guberni kowieliskiej i wnętrza pl'zez kanał. W celu zapobje-le- skiem już w rq~u przyszłym. Dotychcz38
podolskiej.
nla temu, zat'z3d fabryczny polecił jemu zal'ząd więzienny w KI'ólestwie Polskiem
- - '-i dwu jego kolegom pilnować powyższego podlega~ , 1l8.Cze1n1ko~; wydział~ policyj_
Gtworu. Przez trzy dni nikogo zakrada- nego rZ4dów gńbernia1nych, na przyszłość
jącegosię do fabryki nie spotkano; dopiero zaś zarząd zwierzchni składać będą: inspe.
trzeciego dnia wieczorem ujlozaoo kręcą- ktor z płacą rs. 2,500 rocznre, jego po·
cych się około parkanu tl'zęch ludzi, z któ· mocnik rs. 1,800 i sekretarz rs. 900. Oho(-) Akt uroczysty. WczOl'aj w wyższej rych jeden wszedł do kanału. Natychmiast IY,i,ą.zkiem i~spektor,a więzieunego będzie
szkole rzemieślniczej łódzkiej odbył się go pochwycono i jak się okazało, był to wykonywarue wyroków sądowych na aresZo
uroczysty akt zamknięcia roku szkolnego. K1uszczyński, którego jeduak nie bito. - tantach, prze~yłka. wię:iniów i administraBliższe szczegóły podamy w numeloze na- , Świadek, p. Stefan g:aroński zeznał, że cya wszelkich zńajdujących się w guberni
stępnym.
, stróże go zawiadomili o pojmaniu KInsz· w,ięzień cYwilnych, d,omów 'a'resttu/ kOlonij
h ' ~ .Petel·b. wiedomosti" donosząk że za (_) Akt zamknięcia roku szkolnego w czyiIskiego, o czem policya .sporządziwszy poprawćzych i [t. p. zakł;łdów. Inspektor
wią.zuje się towarzystwo finlandz ie dla pI'ywatnej czteroklasowej szkole realnej JJ. pl'otokół, uwolniła go od aresztu. Ponie- Jest zarazem dyrektorem komitetu lVięzien
handlu wytworami Finlandyi na rynkach l\lejera odbył się w ubiegły wtorek, a w waż świadkowie opowiadali, że pod<:;!as nego i człQnkiem rady gnbernialnej; bierze
ruskich i wywozu icb za granicę· Kapitał takiejże szkole J. Graczyka w dniu wczo- zatrzymania Kłuszczyóskiego strzelano dl! wszakże w czynnościach jej udział tylko
to}Varzystw\L wynosi a,OOO,Ooo m., podzie- rajszym.
stróży z zewnątrz fabryki, uznał za stoso- w SPrawach dotyczącyc4 więziBli.
lonych na udziały po 800 maręk. Towa- . ~) Ze Zgierza donosi nasz korespon- wue zawiadomić o tem zajściu p. poHcmaj- .Kul·yer codzienny" 'donosi, że z po.
l"Zystwo otwierać' będzie . składy w głów. dent }lod duiem 24 b. m.: Plozyszło w tych stra, który wysłucbawszy jego opowiada- wpdu częstego przepełuiania szpitala ~w.
niej szych miILStach Rosyi, .. a za granicą dniach do zarządu uaszego miasta ZalJyta- nia, poleci! aresztować K1uszczyńskiego po J,ana Bożego w , Warszawie p,rzestępcami
ageutQry.
,
nie odnośnycb władz, czy założenie IV Zgie- raz wtóry. - ŚwIadkowie, Jan Kry8iliski przysyłanymi do oględzin lekarskich, z po:
- Sąd handlowy IVl\rsi!aw~ki ogłosil rzu niższej szkoły rzemieśluiczej, odpowia- i August Montag, zeznali, że powróciwszy wodu czego cierpią rzeczywiści chody, je.
ullad.lość kupca Joęka Chairua Szul wasa.
dałoby miejscowym potrzebom i czy miasto z K1uszczyńskim do domu od roboty, wy- ,~eu z lekar~'y PIlychiatrów p'pracował proPoczty. l . "
mogłoby dostal'czyć funduszów na utrzy-' szli .przed kolacyą z mieszkania i pokładli ,Jęt~ o.~warcla specy~l\\~go domu ~~s~rw&- W .Prawit.' wiflS!.nlku" ogłoszouo manie takiej szkoły. W celn, naradzenia się na murawie. Po niejakim czasie udali cYJnego 'fi WarszawIe.
,
.•
Najwyżej zatwierdzoną w dniu U (26) się uad tą spraw, zebrali się w dniu wczo- się 1. powrotem do mieszkania., pozona,wia- " :- M!Disteryum SPI'aw wewnętrznycli zaniaja I'. b. ucłl.wałę rady ,państwa, ktpra rajszym w magistracie radęy miejscy i zna- jąc KI1lBzczyńskiego na murawie, g!lyż t~lerdzlło l\l~arza ~v~ęzięlln ~o, d-ta med.
znosi pobierany , na IUCZ skarbu podatek czniejsi obywatele i rozpatrzy,wszy 'kiwe. skarżył się oń na ból głowyr L chciał być .Mlchała \VasIlewa, Jakp starszego \ekarz&
od każdego dawanego w drogę konia pocz· styę, orzekli co następuje: nZałożenie szko- ?łużej I ua świeżem powietrzu. Wkrótce szpitala św. ~o.c~l!:; lJ Warszaw;ie. _ •
Ćó'lego na stacyi pocztowej; osobom pry- ły rzemieślniczej w Zgierzu byłoby bardzo Jednak poslyszano głośny kJ:zyk K1usz~zyń!
Warszl\wskle towarzystwo lekarskIe
watnym zabrania przewozić koilmi wynaj- pożądanem ze względu na oczywiste ko- skiego; świadkowie wybiegli przed dpm ogłasza . następujące tematy do uagród konlBowallellli pedrMnycb. j, powozów wsp61- rzyśd,' jakie mogłab:y plozynieść taka szko- i ,ujrzeli trzech ludzi ( gwałtem ciągnących kU}'sowych z fuuduszu dora \V. {{oczorow.yeb (dylitausów, omoibWlÓW i t. p.); wresz- ła; ale, zwa.tywszy. że utl·7.ymauie roczne. go za sobą. do kanału. Zaciekawieni, po- sklego. 1. Nowe tematy: 1) Zbadać anato.
elli al·t. 99 o kaucb w.vmierzauycb plozez takie.i"szkoły oznaczoile jest na sumę Ił ,960, bIegli zapytać się o pl'zyczynę tego plIl"_ }Ilo-pato)o~!cJnie i ~linicznie tak. zwane ij~.
sądziliw pokoju, wyd. 1885 r., zmienia IV rubli;' nJe licząc wydatków na budowę do- wania, . Iecz posłyszawszy strzały ,w ' ich ., ro~e o~einoldalne }V jamie noso-gardzielotym ~clllsje, że wi. zabroDloDe~ prż'ewq- mu dla 'Szkoty, k€6re. ewentualnie wyniosą 'kiel'uuku, zatl~ymali się przy kanale. Sę- \ge). 2) Zbaaać . ~posoby mnożenia się kozu po w'aktach pocztowyCh podróżnych l do 110,000 rubli; żważywszy następnie, że dzla pokoju, wysłucbawszy jeszcze zeznania .m6r.e k w uowotw<trac,h patologicznych. 3)
powozów wspólnych (dyl.ów, omnillu- obywatele 'nie rozporządzają. takiemi ~od- reszty świadków, wydal wyrok, którym Określlć na . zapaazie własAY,-\h ~adań syJl6w ~ tl y.) końmi wynajmowanlllni, podle- kami, uważa się. za. niemożebne. założeni,e uniewinuił Wincentego Kluszczyńskiego i-je. s~~!JIa~y~~JlYF11 rozpoznaw~nie odruchów
, , gają karze pieniężnej IW stosunku pojedyń- szkoły lozemie§]niczej w ·Zgi.erzu z fund u- duocześnie Ilwolnił , go z ,pod !tymczasowego śClęgmstych w ch050bach )!kładu nerwowe'czej 'do potl'óJnaj opłaty I od każdego konia szów prywatnych."-Z,mchu towa1"Zyskiego aresztu: '."
go. 4) Sprllw~zić na podstawh własnych
:ia pr7,ejll~d caŁej ' długości przebyt.ej , na nie n1amy nill od da.wuego czasu do zauo(-) Na jarmarku łowi~kim ruch w tym badań no~sze pogll!dy na etyologię zimnitrakllieJlpoczbowym ściągnięllJ z winnych towania. Majówki cyklistów, naznaczone roku był bardzl) ożywiony. Wielu przemy- cy ... II., '1'6maty już poprzedńio ogłoszdne:
, pienią'llzw o1!l'acane będą na korzyść po- już kilka razy, nie przychodzą jakoś do słowców ~ łódzkich pospieszyło do Łowicz," 5) Z\J~'dać .chemic~nie liro dukty ,trujące
krzywdzonych poczthalterów.
skutkJl, !Zabawa ' ap,eczna towarzystwa w celu zaknpu koni, którycb znaczną ilość ,(plamalnY) Jedlle~o li grzyb.k;ów chorobo. Prf,emyał.
- 'n
, (j
sU'aili ogniowej ochdilllczej)6 hiebardzo się ze staien rasowych do~tawiono na jarmark. . ,twórczyc)l. , 6) Zbadać· liliżej inuany .~nato" .!.<! IRewizya fabryk wód mineraluych w udała z powodu niepogody. Mieliśmy za- ' Kilkadziesiąt pięknych koni rasowy'lll ,na- miczne IV ściaha~h dt'óg oddechowycJl przy
Warszawle( odbyta pi'Zez tpspektol'& urzę- miar przedlItawić wam sprawozdaąie z czy-' byli przemysłowcy ha.si; prócz tego spro- ch~onicznym nieżycie. 7) ZbadB.~ napowo
_. du t e
a. .
. ~q, dora Troickiego, wyka.zała',w telnictwa tntejszego, t. j. wyszczególnić, ja- wadzouo do Łodzi sporą ilość koni wlo- ze st;\uowish fizyąlogiczneg6: czy iStnieje
',/'10
fabryki obrócone zllajdnją się lie I w jakiej lIości pisma . p'eryodyczue ściailsklch. Jeszcze w ~tatnim dniu jar- prima intenłio 'przy ~agajaniu prz.eclętego
, 'IV fil gorszych' warunkach sanitarnychj 'bez przychodzą do Zgierza. Poniewali pisma marku, to jest wczoraj~ popy~ na konie był nerwu. 8) JWykazanie na ~asadzle własuych
I~ciek()\l'ł w PQUliżd ustępów, stajni; oliór otrzymuj~my u!ety~ko prZez4JOcztę, ' a~e zDac~lIy. - Na tYp!że jał'~arku nabyto do ~I\dań .p~cho~~nia. m~rfologic~uyc;lt :różnic
t I ~ ; 2) jakJ>' mateQ'al do wytwarzania przez kslęgarDlę I kolporteryę, obecme ŁodZI 180 s7.tuk ruerogaclZny, którą wczo- L fiz.yOIOglCZIlEU roli blałycb Ciałek (IeukoII· wasll
j ' węglowego
żywaną jesl kreaa i WIęC, póki jes~cze odno§ny materyał nię raj plozypędzono rzeźnik(JID tutejszy .
cy~w)_
erllli.n. sJiladania J'o:ąlraw upływa
nieoczY$~C~oŃ kwas ' si~czal\Y; 3) w wielu jest w zupełno~ci zebrauy, pOdajemy ·tu" (-) ' Nową piekarni\! parową "otwiera w z dniem 31 marca 1891 roku. Za IIracę
f",~)J"ykach balony, miedziane: aparl\ty, qraz tylko spis gazet codziennych walśzawskicb, lIas'zem mieście przy nlicy Konstantynow· napisaną nl\ kt4.l"ykolwiek z powyższych 8
krll'.l1y, okazaly sI~ ~ś!lmiałe, fi- w wielu ,kt,ól'e Wszystkie prawie tlochódz~ nas dro- skiej; p. A. WiJCtorski z Warszawy. Nowa tematów, wyznaczoua została nagroda rs.
- J:urkayl1 cyuo.wycl1 zllalezlOno ołów; 4) roz- gą pocztową. Pierwsze miejsce có do' ilości piekarnia wypiekaĆ" będzie wyłączuie ehleb 300. Rozpraw..y nagrodzone, wydrukowane
będą nakładem 'towafZJst\1a lekarskiego
biory chemiw<ne wód z rzeczonych fabryk egzemp1arzy zajmuje .Kuryer warszawski~, pytlowy i razowy.
stwierdziły ich gatunek. Woda miauowIcie_ ep. 23, następuie . • Gazeta świąteczlia"
(-) Ćwiczenia straży ogniowej ochotni- warszawskiego na.tmurej w 300 egtempla·
jęst mętlllł, lIiepr~jemnego smalcu, niekle- (na wsie okoliązne) 19; • Wal'szawskij dnie- czej oddziała' l-go odbędą się w pouiedzia- rzar.h, które stan-owi<! będą. własność autoIły Złl$ z&\yiera częllc~ metaliczne. Z,I!\vagi wnik" (dla nrzędów gminnych) 16; "Ku- łek, 30 b. m., o godzinie 6'/. wieczorem ra. Wszystkie prace nadesłane być maj4
ł Da Pl"7,y;tocZ}lue wyżęj 0.1holiczl\ości, zarząd ryer codzienny" . 10' .Dziennik dla wszyst- przy domu rekwizytowym tegoż oddźiału.
IV rękopisach
pod adresem n~kretllrZ&
!ek&'sk\ post%,nowjl. 1) opracować specyal· kich" ,8; .Gazeta :warszal}'ska" . 6; .KurYer . (-) podejrzanych ' o zadanie śmiertelul\i stałego tow,rzystwa lekarskiego w War, ne przepisy fJ u17.ądzeniu i u~rzymY"faniu por\Lnny" .2; "Gazeta polska" 3; "Gaz~ta rany buchalterowi p. Salamouowicza,' zmar.. sza.wie. (ulic'a. Niecłlła-:Ni 7); z z.ach,owalliem
fabryk .lIapojó)", g&1,Qwycb. , aby je dopro- handlowa." 2; • WiElko 4; .Słowo~ l; .~a· łemu p. Bernsteinowi, kilkanaście osób 'Zwykłych form konkursowych.
Wlldzić ~\ należ'y~gó .\lpi'Zl}dt(;u pod 'W;1:g\ę- z~ta.. !osówa.ń" 5.
.,
8.
• aresztowaho. Śledztwo sądowe prowadzo- - Gł6wny naczelnik kra.ju. wydal p. Ma·
de~ s:witaI"Jlym;- 2) l?ł'jlBpisy te, po z.atw}erl- . ,(""") Nil iolonie ' letnie. Ott'zymaliśd!,r list ne jest energicznie.
".
tyldzie Zawrockiej po~ol~nil\' na ótwarcie
~u lIij~ez.oberpolicmaJ8trazalecić wl!zy~t- Ijastępujący: .A rtykuł wst~pnl' w ' Xi ·137 , (-) 1Jsiłowanfe samobójstwa. 'Onegdaj na Pradze zakła.du zabaw i zajęć pożytecz
kim utrzymującym fabryki wód gazowych;. ,.bzieunika", projektUjący urządzenie ' kolo- ]0 południu 'zatfważono 'wieszającego się nych dla dzieci od lat 4-cłt do 7-miu. P,to·
3) nie doz,wo)jć używania do fabryka,ęyi uij letnich dla dzieci łódzkich, ~aintel'ęso- na sznnrze, przymocowanym do belki w'ko· gram zaję6 ' obejmuje: wyszywanie, wyplana?ojó~ gę.z0'eych ,!~dł'.studziennej,. uzua-, wał w1jie; ~w~lfl.~uiaJąc też \vażnoftć sp'r a- lI\órce, niejakiego H., ci.erpjącego od dłu;;- tanie, rysunki,' modelowanie z gliuy, al1ldne; 2ja luezdroW!ł. d9 plcm. l 4) wzmocrućllad- wy, skwaplll'(le cZyDlę pocz~tek, rrzezna · 8zego czasu " na ,PQmlęszanie zmysłów. to różne za~_y i gl'y dziecięce\ połączoDe
~ór nad fe.bryumi ~ód · gązowY<lIi, prz~ ,,lle: czając n", teu cel ' 1'8.' ioo, które ką.tdej W chwili, gdy ' zawisł w powietrzn, prze- ze śpiewein chóralnym.
,I·
I
l:.yqdyc~ne rewizye i badał/ia chemiczne. ~o- chwili, przez osobę upoważnioDą" podnIe- .cięto szuur i H. spadł bez pl·zytómllollcl.
- Zbór ewangielicko • augsburski WWarbl'Oęi i gatu~u wód ol'az n~pojów~~,ł«r sione być mogą. S'łdzilb~m, że jll:kna~. Otrzeźwl~ny p;zez zawołaue$"o natychmiBl!t szawie miał w roku zeszłym docbodu 87,93~
dzących.
,
częstsze zachęcanie czytelników .DzleDUl- f~lczera l zapytany o pówód samobóJ- rs" a wydatków .. 45,000. NieruchomOŚCI
- .1Iirżewj)'ja wiedomosti" donos2ilJ, że. kaWdo ofiarności na ten cel, odnieść po- stwa, H. odpowiedział, że . chei:lł ' się tl'ochę zbol'o oszacowane ,są·na 1,246,930, og61~y
do zll:twillrd~nia lIJiniJ!teryum skąrbu pr~ed- winno pO'tądany skuteK; co. się , tą~ ,~yczy poho~tać.
" ' . ':
.
\
I stan majątku Da 1,433,623 rs. Na posiedzenIU
.stawlOno prpJekt. ustawy ... towarznJ;wa fa- nkoustytuowania odpowleqnlego kO:D1tetu,
(-) Parkany. Od kIlku dD! powzuoszoąo w tych dniach fJdbytem wybrano- komill~ę
brykacyi ~wiec ua(towyclI w Baku." f'a to zdaje się, że byłoby najwł8.Ściwiej, gay- parkauy około placów pustych plozy ulicy oszczędnościową, ponieważ
rOlma['
czele pl"<ledsiębierstwa, ~toi spółka Jlrzemy- by takowy z łona łódzkłego towarzystwa Przejazd, pomiędzy ulicami Dziką. i Tar- tych instytucyj D&leżącycJ1
słQjvCÓW n.ftlJwych w Baku i inżynier te- dobroczynności : w por~zulDieuiu z łódzkiem gową.
ły, 8zpitale,przytnlki
chnolog A. Sielicki. TowarzY$two zamie- towarzystwem lekarskiem, do życia powo_(-l Chodnik około domu Sztark'a na rJ- ciągle.
'(.
•
rza wyrabia~ świece z . odpadków nafto· lany został. Proszę przyjąć wyrazy usza- gil ulicy Widzewskiej i Cegielnianej wy·
- Do szkólki fabrycznej:załdżonei prze~
wych.
tło'wania - W. Wi,bek."
·
maga natycbmiastowej naprawy, naraża. cztel'ema laty. przez wla§cicieli plozędzałnl
- .Bidewyja wiedomosti" douoSZlh że
(-) Z sądu. Przed kilku dniami sędzia bowiem przechodniów na niebezpieczeństwo pp. Briggs i Poselt w Markacb, nczęs~Z&w ;Petęrsbul;gu powstaje wielk!l udziałowa pokoju 3 rewlru miast!l ŁpUzi rozpatrywał zła.mania nogi, zwłaszcza wieczorem. Re- lo w roku zeszłym 56 chlopc6w i 38 dzIeWfabryka dla przygotowywania Sl"o~obem sprawę karuą przeciivkq WIllcentemu KI~z- p .tacya chodnika pależy do obowiązków eząt. ' Szkoła ma. dwa oddziały jednokl~
galwanoplastycznym sprzętów domowych, czyńskiemu o usiłQwąn[J kradzie~y, Wedle właściciela domu.'
80we: dla· cbłopców , ! dziewcząt. WWCIjakoteż ozdób posrebrullych i pozłacanych. bl'zmienia protokółów policyi, KI~śzczy6(-) Wypadek. Wczoraj pauna X., pl'ze· ciele zalUielozają jeszcze w roka biei,oy01
- Na fr uucie woszczyr.kim pod Gliwl- skiego scbwytano p~zy dostawaniu się do chodząc około rusztowania przy nowob!l- rozSzerzyć salę i ogród przed szkółką I zacami na zll~ku natraflollo przy świdro- ,abryJd p. lz. K. Poznańskiego I IJrZeZ Ic&- dującytn' się domu ua ulicy Zielo~ej, zt.-' Pt'owadzić VI 8zkólce :anac:ane nlepłlzsoir.
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-::--Warszawskie towarzystwo dobroczyn-I - Podłng informacyj dzienników peter- wzbija si~ w powietrze bez pomocy balonn na I "yelko. ....bodnia II emisyi 100.50 , iąd.j ł'/, poiycz.
ka "."u§~na .z 1887 fO~~ 87.00 i~d.; 5'/. li"y
uości nabyło pod Markami domek letoi dla sburskich, obr~ńcom pry~at?ym ma być skrzydłach jedwabnych własnego pomysłu.
Filippo Arriao bankier z Fer- .... ~":D. II.m,I". f •• r. 9';50. iąd, lU seryi małe
iero t z. o«;lir~o~. .
...
.
surowo ~zbroruone noszerue Jakichkolwiek . X. Bandyci.
li"
.., ,
9l.25 ztd., M.IO, 94. kup.; 5 1, li", u.t&wn. IlIiMa.
__ Kil~d~le slęclU właścICIeli dorozek w rozetek. I znaczk~w na ~aPie fmków przy rrum w Sycy" pOjmany przez bandytów, po War...."y r 98.7ó ild., U 96.50 "td .• lU 94.50 i~d.
Warszawie, Jak donosi .Kuryer warszllw- -Btawamu vr sądzie pOl e waż znaczki te dWDdoiestodniowem wj~zleniu odzyskał wolno§ć I V 94..20 •.,J., 93.90 Imp , V 9UO it'. Dyakollto;
olbrzymiego wykupu. Rozbójnicy B.rU. ł"l" Loullyu 3'/,. !;'aryi 3'/•. W,.deli 4" •• Pe·
s'ki," wniosło Roa~nie do p. o. oberpolic- mogą wprow8.dzać' w bl d mniej oświeco za złOlleniem
b'
k b"
ó
dzil'
tersbarg 6'/.. Warto§4 ~np"uu z pouąc. ;',. li. tY
majstra o obolzeme ta~8r. dorożek paro- nych klientów, mogących uważać je za prze rpm za ara l?ler w, upro,wa l go w u.staWlle r.ieuułde 3.9, W&1'8Z. l i [( llO.8 ŁoI!zi
samotną pns~ okolic~ w poblitu g6ry San 71.3, Uaty likwid. 25.3, poioy•• b promiowa [t13.7
konnych do 20 kop., a JeilnoKonoych do t5 oznaki adwokatów przysięgłych .
'
koP. za kurs.
.
""
.-- .Nowoj? wremia' donosi, że na kur- Golegero, gdzie po uc~liwy'm marszu, z ""w~- U 13i.0.
_ W wal'szawsklm kantor1;e banku sy, które dma 27 czerwca otwiera w Pe- "ai'emi Qczyma, umieścili go l )\' ciemnej wilgo- PIII.. b"l. 210 ••rwca. W.ksl. nA [",u.lyu 86.55.
ka
w,choduia 100'/" Uf PO&YI'zka ... <ehopaństwa od~ędzie s ię IW dniu dzisiejszym tersbm'gll ministeryum o~ty, celem przy- tdej i w'lzkiej jaskini, strzetonej przez trze<:b l[ .po*t••
lW/" 4 1/.'1, Ii.ty .astawu. kredyt. , i.ntski.
spalenie papierów procentowych KI:ólestwa, g.otowania nauczycieli gilnil'MtYki, zgłosiła drabó.... Milioner mnsiał spać tam na owczeJ' dwa
J38.00, defe Dwu rllBkiego dla. haUtlln zl\.gra.uicz.
~raz kuponów wycofanY.!lb z obiegu, 011 Się ta~ znaczna ilość kandydatów, że w skórze i wi'fce siana, a ~Yl\'ić si~ czarnym eble- n.go 256.00, peteriba"ki!'8"o babko d-y.koulA,.,.ogo
~ólUIł s~nlę ą...;l,5611,420 k~p. 24.
tych dUla~h zal1rzestano przyjmować prośby. bem, serem i ...inem Marsel.. Po złotenin 616.00, banku mi§d,yuarodowogo ł76.oo, " .....~w.
__ KOlespo ldent' • Wieku p!sze, te d~
- . 1 owo telegraf" 7..amieścił artykuł olmpu II. miliona lirów przez rodzino, Arrigo .kiego baliku Ily,kolltOWegO - .-.
w podartych butach i zDiszBerU., 25-go
BalIknoty rnBkie ZAraz
roku .18~-go grnntów d~ors~ch nabyh bardzo stanowczy przeciwko niemcom ko- powracał do domu
l,d tak
I
233..55, U& d08t;.a.W~ 233.50, \"f'ekHLe 11& \V&l lłZ&WI)
•
• ł
"dzicza y 233.20, .' Peteroburg kro 233.00. 11& petet8burf.
"łośClalll e w pow . .łęczycklm bhsko 10,000 !ojlistom w )losyi, w którJlIl wykazaną jest czonem ubramn, a rrua wyg....
morgów no,,:o~olskicb. za s~roę dochodz.ąc.ą Ich w8~echstronna szkodjiwość i podniesio- :le dwaj karabinierzy, spotkawszy go, aresrló- dł. 231.4{), na Loudyn krót, 20.33'1•• .. a I","Jyn II .
do 600,000 IS., po(10bne . tlanzakcye pl~.l'- ną kOUl6Czność wykupienia od nich ziemi. wali jako rozbójnik"l podczas gdy OD dl'tał ze 20.19.'/. , ua Wi..leń 173.90, knpoDy eelue a·~~.IiO,
s~dz~<;. te znown pOchWycili go ban- 5'/, lI..y ł Z&lta".o 67.W, %'1, listy likwi,laeyj ••
blerają teraz szersze ~J!llI~ry za poii!'edOlc- • 'owoje wremia" zaś domaga się prawo- strachu
.
b
64.90, potye,k& .....11:& 4'1, • ISJIlI r. 96.8\), 4"1 •
1887 r. 62 60,6'/. r.ut. zloIA 109.00, 5'/. r. zt. z liłs\
Lwem bankll wlośClllnsklego.
WladO~O dawstwa, k'tóreby zmusiło tych kolonistów dyel, prze raDi za karabinierów.
X Qd iskry z lokomotywy przejeMmjqcego r. 106.10, poiyczka "Bebodnia [[ elu. 72.4\J, J[I eruiJi1Ż o rozpoczętych pertraktacyach w kll- stać się l"uskimi
poei~gu spa1lle. si~ cala wieś Felsii-Misley Da Byi 73.10, 5'/, Ii,ty ... ta"n. ruski. 108.00, 5,/. poku majątkach, chociaż bez pośrednictwa
..
.
•.
b~nku praktyknją się parcelacye gruntów
:- Do zatwlerd~eOla ~1lI111steryum dó?t; Wtgrzech, Z dwu,stu domó... ocalało tylko 'yezkA premio"a z 188ł roku 172.40, waż z 186';
r. 157M, akeye drogi iel. war..a..sko·wi•.luilski.j
dworskich . I tak częsć folwarku Rogoszyn, ~alls~wa pl:zedstaw~o.no, Ja~ donoszą ~B1f' siedm.- Stwihdzono śmierl J'edneJ' osoby,' J'e- 227.00,
&key. Jer.dyww. Austry.. kie 165.00. ak.y.
położonego IV gminie Balków,.wynosząca zew~ja. wledomostl,
proJek~ , zalozema densście osób odniosło ci~tkie uszkodzenia, "aI8O&".ki ~go banku handlplY.go -.- ,IJ,koulO'
pr8wie włók 7 w samych gruntach . ornych, ': okohc~h, Odesy s~acYI tololczno · mete~ kilku zaś nie zdołano dotychczas odsznkać. "ego 83.60, dy.kouto ui.mieokiego ".ub. p_f.. t .. a
sprzedaną była w drodze dobrowolnej U-I ~~loglczneJ, n~ WZÓI o~serwa.toryn".l rolm . Kościół zgorzał do szoz~tu; dzwony stopiły si~ 4,", pry .... w.3'/.'/,.
•
LI.dy., 2li ezerWM. Pol.y•• ka fUBk& z 1889 roku
lilOwy włościanom okolicznym. Wlościanie czego, znaldnJącllgo Się pod Paryzem.
zupeI D1e; wi~ksza częśĆ bydła wygin~ła. Prze- II ..... 96'1" 2'/,'[. Keu.ole "Ugielski. 98.
I8raz przy umowie złożyli rs. 10,456,
- Główne . towarzys~wo .ruskich dróg szło tysi~c ludzi pozostało bez dachu i mieuia.
War..awa, '25 ...rWM. 'farg ua "I •• n Witko,,_
___
lkiego. PU6uic.A 8M. ord . -, p tu: i dohn. - resztę mają uiścić w dwóch ratach w tym żelaznych otwiera w SlerplllU r. b. około
t
biała &25- - , wybqrow& - -650,
żyto
jeszcze i w przy~~lym roko. "Na sprzed.a. 10 szkół elemen~rnych w glówniejsz!"c.l~
wyborowe - -400, srednie - - -, wadJh1'o
nych gruntach Ole było żadnych bodowh i punktll:ch. wszys~lCh czt,r~ch swych luuj
- ,j~tlZDlień 2 j ~ rzl)cL - - -,owie:; 285 r
zasiewów, ale sprzedający wła~ciciel , wziął dla dZieCI oficyahstóIV kQleJowych.
325, $flta - - -, t&epik let.ni ....... , :r..ill.l.owy - , rzepu :aps zim. - - -, groeb polny - J8 siebie wszelkie koszty sprzedaty i tru- Ministeryum dóbr państwa zamiel za,
lipości hypoteczne. • . '
jak donoszą "Rnsklja wiedomosti," zbadać
Petersbllrg, 25 czerwca. (Ag. p.). Ober- - , enkro1fY - - - , f&sola - ,.- - ZŁ\. .ktrzee
k . . . jagl&U& - - - , olej rzepakowy - - - :
_ Zbj9~\l~e, podanie w'~ędoik~ ~ol~i wlirótce stan gQ odurstwa leśnego w gu- prokurator departamentn pomiarów senatu, !ni,..,y - - - za pud.
warszaw8k'd~wiedeńsklej; o wyznaczenie st&:- berni orłowskiej.
Płatonow, mianowany dyrektorem II-go d&Do"ie~iol\ n p8~enio'y 500, v-ytn. 21, jc;eZimieuia
ł~go fllndu~zu na opłatę mieszkllll, złożoll.o I' _ Niektóre izby ska,rbowe podniosły partamentu ministel)'um sprawiedłiwóści, - , OW8& 50, ",roch u poLuągo - ..kOtc.y.
25 czerwca. OkowitA· 78"Jjj z &keyE~
W:. t!ch dOlach. n~ 1:ęce .dyrektora ~o ~pl-' kw~styę, czy mogą urzędnicy, wysyłani w a najęgO" miejsce członek rady przy temże poWaru.wl,
k. 91I '/.. Sto'lIU~k · gn",.& do .. i",lr. IW-,I07'1,.
IUI I p~z~ds~wlema radpe zarządj'laJąceJ. '. spraw lich służbowych, o\rżymywać fundo- ministeryum, HłIo88man; oberprokurator IV-go Hurt. ak taJ.. za ,via.}rQ kop. 8~3'--8'u)' ZtL gU'u. 2U:i
_ Wyda~e za. rok zes~ly ~praw~zdaUle sze skarbowe na przejazd odległości po- departlimentu, GI-eszyszczew, ozłonkiem kry- -269. ,:n:ynki lo& "in.dro kop. 835 r-838 7, r;11 ~&ruiec
kasy zabezple~zeDla. rzemleślUlków I robo: między stacyami dróg żelaznych 1 miasta- minalnego kasacyjnego departamentu sena- 272-2% kop. I. dod. na wyoebn. t'/ t.
8erUI, U czerwC}&/ Pszenic.a. 1 9~-21J6 ua. Cloe rw.
UI,lkÓW vrac\l~y~ ~ . wlirsztat8,~ :olel mi lub wsiami. noszą<;emi tę samą nazwę tu, a na jego miejsce wicedyrektor depar- 205.W,
na wrZ ••• pa'idz. 181.00. Żyto '153 - 16\,
warszawsko - wIedensklej, wykaZUje, ze w co stacya. .NolVosti" donoszą, że kwe- tamentu mlnisteryum sprawiedliwości, Ko- ua ezerw. 15&.00. ua wrz ••_ paidz. 148.75.
Haytl, Zł czerwe&. Kawa. good n,Tera.ge Ss.utlli
cIągu ·o~u sprawozdawczego dochouy. ka- styę tę rozstl'zygnięto przez radę kontroli byliJlski.
sy wynOSiły rs. 49,nę kop. 86'1. wyda~ państwowej, \10 POI'ozumieniu się z główPeterlburg, 25 czerwca. (Ag. p.) .• GraŻ 11& wra ... HI'7.75, ua grud. 99.25, M marz.. 1891
96.7ó. Stale
•
!
kowano zaś rs. ~0,403. kop. 38. ,
, rokn 'IIym zarządem poczt i 't~Jegrafów, w tym d~nin" .donosi, że proj ekt .reformy wykł~ r. LlverpOOl
~ .c.erwpa. Baw.lua. SUf.wozdani.
1889 .kasa zabezElwzeUla Ilczyh\.1,029 u- jjens~ą, że l ) przy ohliaząuiu fuoduszów na dow . lpmn!,zyałnych zatwlal'dzony będz!e końco"e. 6hrót 5,000 be', z__teg~ ua 'Peku~.!.tai
1czestmków,. a z konce~ r,?~u maJ!łtek b- przejazd, przy wysyłaniu urzędników w O~P?wledmo .do poglądów przedstawlema "1"ó. 500 b.l. Spokojni.. IDddIiDg &ID.ryk . . .
sy V! JłaP16l:ach pub!!pznych Pó~y,czkach spt.awach .służby, należy brać na uwagę ffilmstra oświaty;"
. . Da c.'1srwiee lipiec - - - - - , na lipiec sier·
6"1.. Mby ...y u& .ierpi.ń ~ - - - -, na
uczes ~lk6w L w gotóWC! w aSie głów e Od(egł~i pomiędzy dłol'cami dróg żelazPeter~burg, ~a czerwca. (Ag. p.). MiUl- pień
sie!1łień wrzeaień 6" 1,. sprzedawey, 1 1UI. wrzesień
wyooslt ogółem 1'8. 40~tf62 oP. ~~.
nye a .ftiami ub'1l1i88t~mi tejże nazwy, s~· WOjny wYjechał na kuracYę za gra- p~ 5"/.. "puedawey, na p&Żdz. Ii.2topad 5"/..
:- Sta~~styl!.~ ~zk.Qlna . w~azuJe, że w oznaczon.e . w tekście m8J1.zrut, lob też IV nICę·
. ....bywey, na Ii.topad grudzień 5"1•• nlIbywcy, na
Iablegl)lm r kn szkołliym znaJdowąło się' w ilWagach pod marszrutami w tych wypad- Petersburg, 25 czerwca. (Ag. p.). W ffiI- gruds. .tyez.ń 6'1• •pued......y.
He,,-Vork, 2ł _rwca. ,Bawelua 12'/.. , w)l. Or·
Wal'szawie 501 zaklJl!lów naukowych,
kacb kiedy ysyłani Iw spra\yach słU\by nisteJ:ynm komunikacyj zatwierdzono ot 011'1•.
zostają~ych pod kietUnkiem\' lUinfstery:um orz~dnicy zmuszeni są zajeżdżać do I.fch rzenie nowego wydziału kontroli nad ru- I.ani.
New-Vork, 2ł e<erwea. K...... (Fair - Rio) 2\).00.
oświa.tY, li otlanowiote: 3 'Wyższe 'zakłady. miast . lnb wiose'k . albo też wyjeżdżać chomym taborem wszystkich kolei żela Kawa FAir·Bio ... 7 low ordinary ua lipiee 16.77.
l ua~k0'Y~ (uniwersyte~, !ostytut we~ryn&- stamtąd w dalszą 'dr.Ofłę kolejami żelazne- zn!ch. P~rt. 'Y0jenuy p.ostan?wiono orzą nA liII\>. 16.27.
r~Jny I nst!tut marYj ski , wyc~o . ,ruj\"p~- mi; jeżę\j ZaB wysy!p.ne iosoby będą prze- dZlć w LlbawleL IV WindawIe ZaB hanI Dle~); 11 gm1llazyów (7 męzklc~ ! 4 żen- jeżdżały il'l-ogami żelaznęml, pomijając te dlowy. .
•
ńS~le), 3 pr~glmnazya (2 m~zkle. I J. żeń- miasta i wsie, to oznaczone odległości nie . Moskwtr, 25 C?'E7·~ca. (Ag: p.). ' Trze':l
skle), l 86ffi1wYllm ll~ucz!"clelBkl~, msty- powinljy być. brane n81 uwagę przY obli- Zjazd przeds~wlcleh rU8ki~h za~adów po' ....
•
Z dnia 251Z <lni. 26,
tut gluchonlemych oCIemmałych I 8zkol.r: czaniu kosztów przej azd" i 2) że wymi"ary prawczych, otwarty I<C!stame dnia 15 (~7)
__
,
Gl e a..JH"zawaka.
re~ll1a, handlowa, rysunkowa, dwie mieJ- funduszów na prz'ejazd ' ppwinoy być okre- czer.w~a.w muzeum historyc~em .. UdZiał
~ł'ir.no z k~ńcem gieldy
,
! s~le, . 38 począ~kowych, 1 cerkiewna".29 ~lone. albo stosownie do taksy, oZ11Aczą.pej w zJezdzle wezmą profesorOWIe I:óznych uDledZlel~o - rzemleślnic~ych>- 96 pl'y:w:at?yc\~ w przewodniku pocztowy}n, albo też sto: niwer~yte~6w, .deleg~tem zaś mlDi~te~1I!
Za :!!lkale krqtkoler.l.owe
(włączme z. ochl:onaml), . 10 żyd?wskich I sowanie do płacy, ustanowionej dla gnber- ~prawledhw~ścl będZie 'prezes mosklewsk.leJ na Betlin I'-.J..OO mr. . . :
43.00
ł2.95
, 8,69
861
303 wyznamo-wo-z1ilpWiki~h. CZfl~ .chede. ni . eillli takowa nie jbst oznaczona w Izby sądowej, Zawadzki. Do programu zJa- DA Loudlll :iW!. Ł. . , . .
34.75
na
Pary.
za.
100
,fr.
.
.
.
34.7Ó
rów". Do wszystki~b tych z kl&dow nau- pl:zewodniku. Powyższe objaśnienie rlldy zdu należy wybór komisyi . do oceny dzi~ł
7fi.90
74..70
kowych, w tymte roko, uczękczałd 31,501. kontroli państwowej dep8J·tamellt skarbu konkursu z powodu 25-1ecla rnkawczym- na Wied.ń za 100 R. • • .
młodzieży, (23,1!>3. stnd!mt~w i 11!!znib'w i państwa zakomunikował w tych dniacn ko~skiegó pr~yt~łku; ro~ważany będzie
Za paplIry "h~ . ,
' 8,348 wychow&D1c , J Ilczenmc). Na. ' ntrzy- izbOm skarbowym , L zarządom okręgowym . prOjekt ogólnej IUstrukcyl dla zakładów Li.ty lik'2:idaeyjU& Kr. Pol.. . 90.50
manie 'szkół, rZądowych wydatkowauo: z
W' Pułtusku policya przed kilku dniami poprawczych i kwestya kary cielesnej, sto- B\lIh ""'..J'c.~.cboduia . .
•. 4'1. po~ ..".m. r. 18~7 . ... ~~
dOpłaty ' skarbowej I r8. 680,4~1, kop. 18; z .zat'rzymała wóz, na którYDl wieziono skl"ZY- sJ~e ;, cza~u ppez!laczooego na na~ę i zajJeryi l .
funduszóW specYMI~ych, czyli o~łat szlrol- nię znacznych wymiarów. Ozternastoletni Jęcia wa.rS'"aatowe; kW!lstya egzammu wstę Lioty ust: ziem.
n , ..l: V.
n~eh (~·s: 3~5,715 kop! 58; z' .-dOpł80ty kasy woźnica, Abram Melcarz, nie mógł obja- pnego oddawan.ych ,do zakładów popraw- Ustyza.st. m.,c,.~~a(jt:
. Ser. I .
mleJskl~J ·rs. 97,l1il ~?p. 74 I .Ż proćentów śnić, co paka zawiera,.- policya więc ją o CZ!<l11 i t. p. Zjazd potjrwa do 21 ~zerwca
"
"
_ 1.:
u
V.
Listy
zut.
to
.
UJ(l'Ji
Seryi
l
od kapl~ałów .ednkĄcyJnych t'SI 19,284 kop. tworzyła. Wewnątrz był trnp niemłodego (6 lipc~) r. b.
.
" .. U'.
56, czyli .ogółem w roku 8zkoln1111t 1!J88/89 mężczyzny. Ekspedynjących skrzynię, Da-, Berl\o, 25 cze~wca. (~g. p'):. S~Jm przy·
"
n[
.
utrzymaOle I"zeczonych szkół wynosJlo rs. Wlda Bibersztajoa i Meo,df80 Mącarza, oraz 'Stąp\t do dru~lego ~czytama. prbJe~tn
,
.A
'J
1,132,515 ·kop. 6. .
womicę, aresztowano. ZatrzYll'ani objaśnili, pr~\va o składZie al:mu ~a sto~le pokoJoGiełda Berl1hklt
Peterabu.rą.
.
\.
iż wiozą zwłoki Szlamy Rzepki, n&- weł'- K~ncl~rz ~romł pr~J~tu.1 zwalczał Bannoty #Ulk••
~DlStel:yU~ spraw w~wllętl'znych gole ;zmarlego w łaźni IV Warszawie nil Ry- mmema~lIe, z~ m?mcy\ dZięki ~oJu~zom, ~o
~,
n
b"l- ,toat.&W'.
I sprl1:'w:ę~liwoścl, łak zapewma wNowoje bakach. Rzepka, będąc we wspomnianej s~teczne mają sdy ń&. odps!'cl6' ruerl'zYjll- Dy ~outo pry"..t~ .
wremla , Jest obecUle.opl:!1C0wywlłlll} szcze- łaźni, dostał at~ku apoplbktycznego.i n,agle cl?ł, przyczem> ·d0w.0dzlł kon.lecz~oścl pl'zygólowo , kw~~~ya sClśleJ.szego stosowan(~ s~ol\a:l; Blb~rsz1:ajn i Mąparz ubrali trnlla, !Dlerza z Włocha".ll, powołnj.ą~ Się na WQ~
p!·a.wa zl'dUla. 3 (15) .mrua .1882 ,r" zabl'a- sprowa,dzill dorożkę i objaśniwszyr słnż ę Jennr afcfryzm, ze w chwili : ~~no\YczeJ
D18j,cego żyd~m na~y~ać »iel;lUlbomości, miejscową, iż .chorego" :zabierają ao szpi- ~OWI. n~ si~ roz~órządzać mozh~le !l<!tęI
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
z~wlerąć um.o~y dzlerzawne i zarządzać tala, odwieźli go na szoąę. gdzie oczekiwał zneml Siłami. SVJu~z z Wło~halOl, zdamem
lIaltebtwa ""'KIe VI .fnin 26 ezer ..."":
D1~ruchOmośclami p,oZIl obręb,em l!lilllit . i joż" naJęty Abram Melcarz. W jakim &eln kanclerza, V?z~staUle IV swe mocr~1I wy·
W
paralII ew .... llck~ J: Emil Mllller z Balbl~la~tecz6k. Opróez '-wyśw~etJenia , kweStyi B. i M: ~brl\li zwłoki, współwyzdawcy i plld~k. ustąplema ~rlspr~go:
kont o ?Ziólkowak'ł.
mepuawnego zawładnięc!a. przez zamiesz- wywieiIi je dQ Pułtnska, jliewiadomo. Śledz- ~naJmlł kanclerz, ze na Jes!elll urlopowa~le n~ Z.arll
" dwa \l6 .'erwca:
kałych ua wsi żydów ' calemi dźlBłkami two w. tej ' sptawie prówadzi się energk z'1ffiłerzy zastosowane Oędzl w sreroklch
1&1111cy; d.ie"i do lat 15-tu ... ulo 6, Vf ttj
gruntó.w włpśeiańs.kl~h, , s~cz~6jniej nada- czl\le. .
.
roz~iarach i vyniósł, ~by sejm zatwierdził lie.bie ahlopeów 2, daiewczą. 3, doro.!y.h ,, -"Ii Ii.. bi. mt!esriil - kobi ••. - A mial... i ie:Dych. uozstrzygmęcla ~eJ !,westyl drogll. Z Kazimierza piszą do .. Gazety lubel- projelf~ bez zffilany.
Ew •• ge1luy: Ikit,. i d. lat l5-tn ,.IArlo 8 .. tej
przepls"n~ przez. p'rawo, umJ'ł być; ~ydane skiej:" .łlękając się o .owoce, katd,Y 'go- ,Berhn, ~5 czerwca. (Ag. p.). . :Ministrem; lie,bie chb>peó" 3, tUi........ Ó, dor.. łych 
specyalne przepIS.)' karn'e... dl~eślaJące na spodarz opatrżony butelką .nafty o at ~ał- s..allbu mlaooy.'II1JY ~stał ,,~aburmistrz Vf ~ Uesbie m~i.e:r.1&U - kobiet - 'IUia.Dowicie:Slarozak... I; dzi ••i ,lo lat 13·tu ,"'.... to 3.
przygzł~ść odp,9wifidzial~ość żydÓw f a prze- ,gankiecl, wchodził po drabipce na rzawo, ~rankfortn, .Mlqueł. Cesarz. lIbelIn wyLej Uezbie chłopcó w l. dsi~wcz;' 2, doro.lyth I,
kroczelIJe r:.:~czo~ego pr&~a..
·
pocierajl}c galęzie - i postępował, jak się Jecha~ do Kieln, sk~~ uda Się do Kopen- "w tej
lieshie w~i.csy&U tl, kobiet. - a. loianowicie:
.- ,,~nskIJa wledomostl" pISZą, że wie- okazało bardzo trafnie, bo gdy koło oas hagi I do O~rystyaDll.
.
&lama KsJiński, lat 28.
ŚC! ~rązące ~ zamlerzonem jakoby ustano- w Zastawie, Wojszynie i t. d. drzewa go- . Madryt, 20 czerwca. (Ag. p.). W dZI~n
wlemn w.ydzlałów !.gronomlcznych w uni- łemi świeciły kouarami, jakby wśród zimy, mkn urzędo~ym ogłoszono l'~zkaz uzuałą
LISTA PRZYJEZDNYCH.
wersytetach, .8.' bjlzzasadne . •1 Wyższe za- my nie tylko, uratowaliśmy owoce, ale i ligcie cy za otkl\lęte z.arazą staŁ.kl przybywllj/}PolskI. J. Sta..yń.ki, K. Grei••, Ł, :liile*~a~y agrol1omlczn~ będą utrzymane, cho- mamy zdrowe,' gdy" robactwo nie mogąc ce z portu Gan.dYI, za podeJrz,~n~ 'ZlIŚ () z~: Bki,Holel
H. Dyb: s W&tIZA"1, S. Lipk• ...w .. D~k o 
cl lulegll
I . !·efQl·mle..
znosić mocnego zapachu nafty, 0lladło ra~ę pr~ylJy~aJl!.ce z Walencyl I z Depll "ie, A. Modlińaki • Goidziko.,.., Zakrs.wIIki. Do.~
Ulki. p~tersbllrskle donoszą o z drze~ jakby piorunem rażone."
w ,prowlllcyl Ahcante. O nowy~h wypad- bruni&, W. WichlińJki z Pro.ino"io, Mieleni." ka
PlO
tworzenI'" specyalnej komisyi,
~ac~ cholery donoszą z GaudYI, Ln\lente • Kieehowa, J . Bueeh..... Wyrębia.
Grud HIt.'. W. Tam&wi.t.z • M.." ...y, L. Le·
kt
Ilu- .łająć> kwestYą włościan bezlVIIlanova.
.'
wio • Wiednia, G. Buxbauru & Bamberga, G. Wer·
rolnych. •
.'
R O Z M A l 'l , O S C
ner & Tom....o...., J. Brygg., R. Knn.mt.ll i W.ItI·
kOlnKi z W"'>&"1.
- "Rllskija wiedollloHti" piszą, że miniOstatnie wiadolllości handlowe.
Hltel Iluteatrel. M. Joe1Bo1m • ł!OIk"y, Galew·
X Akadelllia rolnicza w Leoben obchodzić
8~ryum oświaty przystąpiło do wydania
oki z Kutna.
ZbIOru swych postanowień i rozporządzeli b~dzie w październiku r. b, jubileusz 50 letnio&Z
Londyn,
26
czerwca.
Bauk
Anglii
podWYdanych w ciągu, obecnego ·panowania. ' go latnięnia. Komitet uroczystości wzywa wszyst-:- "Nowoje wremia" donosi, że do I'ady kich b. słnchaczów ..kadomi! o nadeslanie do- niósł dziś dyskonto do 40;..
WaruawI, 25 czerWca. \Veb16 król. term. Ita:
' B.rli.
panstwa wniesiollo projekt ' p. ministra kladnycl, swych adJl6SÓw.
(2 d.l 12.95 ił'l., ł2 .80, 75, 70 kap.: Londyu
spraw wewoętl'znycll o jednoczesnem llrzyjX Na skrzydłach . Amerykanin, TomASZ (S lU.) 8.67 1/. "\,1., 8.64, 63'/. Imp.; Pary' (lO d.)
lekArz zdrojowy.
~owaniu do poddaństwa rn.kiego dzieci Tennls, produkować .i~ ma wkrótce w Peters- 3UO ..d.; Wiedeń (8. d.) 7UO qd.; ł'l. INI)' lik".
1077- 15-8
Dlepełnoletuich wraz z ich rodzicami.
burga, ze 8wemi ....s1otami ikarowemi" . 'l'enni. Król. Polok. d. 90.50 ąd.j male 89.óo .td.; 5'" po·
J
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.'ody ~~Iowfek
z wykształceniem gimnazYlllnelll
czy soljie zająć miejsce
t ora podczas wakacyj na
w Łodzj.
Ofel'ty pod lit. M. C.
administracya .,1.I;"'~lW"'"

Nioiejszem Zl\willdamiam Szanowną Pnbliczno§(! miasta Łodzi
i okoHey, że w niedzielę, dnia 29 b. m. otwieram

~ . Łodzi

przYJ ulicy Konstant J.v.nowskl·,eJi. Nr.

BEZPJ1ATNIB .

Eucyklopedya p~wszecbua S. OrgelbraudlL W 13 tOlllach.

32,~
. hh

. EOHO

1' ' 'IUCWI.p:iekarnię parow

muzyczne. teatral".e i artystyczne,

W 4- klusowej
.~ko"e mę~ldej,
róg nlioy Wschodniej i Dzielnej
:Ni 80.
Lekcye wakac~jne rozpoczną
dnia 3 lipca r. b.
Przelożony

Przez obwieszczenie z d.
' listopada (3 g rudnia) 1884
"k
ogłoszone w " DZlenllJ u 1' . h.rl~_" ' ''''
kim" ~ 273 i 275 w "
v.
•
Łódzkiej" .1\9 283 i 286 ]
zecie Tageblatt" ]I! 282
Z r. 1884, podanem zostało
powszechMj
: że
życz ki Towarzystwa
wego tutejszego,
dzielać się będą, gdy
murowane w jednym rókn
poczęte i przed zimą pod
doprówadzone, w następnym
ku w zupełności
otylikowane zost~lIą, orąz
przed domem od u licy
a w podwórzu bruk unląU ZU I I)'
i studnia z pompą w
llObudowa ną zosb.nie,
tak z frontu j ak i z tyłll
pełuie wykOlIczone będą, j ed
słowem, gdy budowle mu'rowa·
Ile we wszystkichszczeg6łach
wykOl',czolle zostaną .
Gdy dostrzegać się daj e,
pomimo to, zgłaszają!,\y jJię

i trudniejszym

pożyczek

udzielanie

do

J. SZMAGIERA
r::

ponownie

I

uprąsza.

o za.mówienia.

pelne

lin

ładunki

na

ręce

'pana

Leon~ ~ernstem,a W Łodzi"

ulica Prome nadowa, dom Prlncą,
I;
kt.ól'ego ' na żądanie są do okazania kopie ' świadectw
,..,
p i erivsźych władz inżynierękicb .'
1129 -

,

sta n owiel~~e podać do DO 'W8:~eCin-ll~iOOj
nej wiado mości.
Łódż, d. 12 ,(24) czerwca 1890.
prezes; E. Herbat.
Dyrektor Biura: A. Rosicki.
.J

W administrAcyi "Dzienni kit
:" nabyci!\.
J

'tt !

,

'1'"

.,

,

PRZEPISY OPRAGY IAtOLBTNIGH "ROBOTNIKOW

,. ""'~KSl~żki fabr~ćzne ..

d\l':.r.apisywiln1i\ idaTólet.ulch r ' Ii lIikpw;
i('IC'1"j
I KSIĄ! Ż ,.K'I , 01
Jkle- Ia<;~

1,

~

do zapisY lI'auia
i.' .•

'\

. • 'l'

do w.o~tiw l egltpuącyJu )'clt
"
tuikóWJ< x', , . , '

••

Szematy 'dQ jzapiś.yw4nl~
,.i··,'wy'pa,dkó\i w : fłtbty~e,
,i

Kantor stręczeń i informacyJ
przy nlioy Konat.,ty.owskloJ Nr. 228
Aby nieuarażać Szanownych Klientów
na zawód i stratr na~nprz~mi.J urrM%a
J. IV. W. Pan6w i Pań aby nwalnl~jąe .Iuiacych od obowiązk6w, byli łaskawi udziel
słnZby

i czu przebycia tako 1154-3-1

Pokój .....

dla kobiety jest zaraz

110

od-

stąpienia u Bukowieck~ie:ej~, D~e~'~.:I~~~':':!~!:
I(onstantynowsl-a, dom Jl.
J -SZI)

piętro .

11

I

.,

:\

.,

lula ~ąuńw D~kij.iur

la6 świadectwa ich prowadzenia.- się, notu-

jac rodzaj
,vej.

ł

:. f

'lI:')1

O\'j~Z wszelki~, dru~.!. ; 's~~~k ·,

,~',

.. ,',.

clI.

pra,,{o do pl'emjów bezplatnych:
'·Ures Redakeyl: w&rszawa, SenIorska Nr. 26.
1,,,
..
1075--O~ 1
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KATARY, ZAlKANIE KANAŁÓW ODDECIiOWYCH,
.!'.,
l
SUCHOTY, ASTMA
.
lec z 'ą

si~

zażywaj l\o
'

KAPSUŁKI GUYQTA

t\"

CAPSVLES'_ GUY:OT

I

Ka~tł4i ~ i.wniej oY,ly,(!Ziłf'1!6 i ' niepr~ne . Ił? pqlyka,.ia,
ooecme Iq/ lI/1lłe p9dolme dO ~ków,
.
l{a każdej T(apsu1ce \~!ty '~ń- IJ!Hlpi,$ BuJął.
NajdelikatflU!js.:y. · ;OłqGeS moli ~. w ,._IIłWlł SUJot. ea-

I

wartą·
'1

Uwala6 .a1ell\lii podPI~!rz""""".1.
ZNAJDUJ4

sIĘ

we wszystkich ap kach.
I

.l)j

II

...

I

Fabry'ka l 8 p ~At1a' hurtowa

19.

po wyższe

n. 2 k.' 50.

PROSPEKT i NUIE~ UKAZOWI na żądanie., bęzpła~ie,

.,

nagrodzona dwukrotnie Herbem Par\stwa . · wieloma medd;..mi
I n& l:óżnych wystawacu europejsklcb\ po.l eca swój

POW~~~!~III~~łł

.,pu••••, ..,,,

t

.

bryka PORTLAND-CEMENTU "GRODZIEC"

pOrtlau u- C.~ Dl ~ nt·."G ro dz i'~'c'~

Nl\iśwleŻllze

~ Abonellci kwarłialni dopłacają.cy zą. rok cały, otrzymu-

Założona w roku 1857 pierwsza w kraju i Cęsarstw~e

wyrażonych wskazań, ści ś le
stosują się, przeto Dyrekcya
stanowiła

..

koncertowe, salonowe i t&neczne.

w Warszawie roezrue n . 8, kwartalnie rs 21
na. I!rowincy~ Ce8~stwie i za g ranic,! rocżnie rs. 10, kwartaJnie

.

.

układzie:

piem włQtltie i franclI8k1e, arye I nowych oper, kuplety I operet - alo.. em powtarza w..elkl. nowoW całego ś ..iata ton6w;
W redakcyi dzialn tekslowego I nutowego przyjmuj~ udzi.r naj wy.
bitniej~ze siły pisarsltie i kIlmpo_ytonkie.
Całoroczni abonenci otrzymuJ ~ BEZPlATNIE do wyboru; .,
t. E.• oyklo p.dYł komplet. , powozooh•• S. O.ge1broud.. ,,.. 13 tomach
(z dopłat~ 75 kop. ZA broszurowanie).
"
Cztery partytury oper (Hugonoci, Don Juan, Nap6j milosny, Cyrulik
Sewilski).
,
Nwty według kt6regokolwiek k&talogn, za cenę rs. 3. "
Albo. ".jnows.ych tańców ułożone prze. L. Lewaudowskiego.
Cen pr . ... . raty : ..

CUKIERNIA
, p ,C l .. ł':: .
Cukiertl d••nowe .., .. ielkłm wyborz. '.oodziennie świeże fuut kop 60.
Kar ... lkl . adzlewan. w)Wkullastn g.lupkach po 4~ kop. funt. CIastka
drobne fu ntowe (Petit.. four) kOll. iO, 50 i 60. Torciki Oellcleus. od 75
kop .• które zalecają się kilkomiesięczną trwaloaci~ nie tracąc na do~roci.
Cie811}Ce się ogOloem uznaniem '.rORTY " Stefanla" od n . 1 i wszelkie
inne Torty wykonywa ąię w ujnowsly spOs6b, jak również Piramidy,
Baumkucheny, Lody. CrelllY, Galarety I Bla• • nie.
Wazolklo zamówi. ni a wykotywaJą. alę pojplen .i. I z palę aku ~a~!,-ołcITę

literaturze pięlm~ i "tuce

umzycznycb, ŻyCiOrysy i .ylwetkl spółcze8DYch działaezy na polu literatn_
ry i ""tuki; wizerunki scen, gmachów, obru;ów, portrety j t . p.
W DZIALE NUTOWYM : mwory kompozytor6w polskich i Zl\grllJlicluych
na fortepian, skrzypce. wiolonczelę i $. p. or... do śpiewu w łatw;iejllZym

ł·.
118&-3-1 ..

OlJwieS7JCzenie.

noweJle, opo....iadania. po""ye. dram_ta

powieści,

komed,e, mOllolOJi, rozbiory ksiażek, utuk scenicznych, obraz6w, ntwor6~

111. ej e

I)yrekc)·a. Towarzystwa. Krlitlrl:owelto' I'lr
miasta ŁodzI.

poświęcony

W DZIALE TEKSTOWYM:

z&.mieszcza :

w której wypiekać będę wyłącznie w doskonałym gatnnku,
smaczny cltlebfpytlowy i razowy .. zawsze jednako~
wej dobroci. Polecając moje przedsiębierstwo łaskawym
względom Szanownej Publiczności, pozostaję
z sz ' uukiem

ro

tygodnik literacki ILUSTRO WANY.

ruo lacob w· Pa ryll.

,.

' .

