~

Dnia 26 maja (7 czerwca). 1891 r. Rok VIII,

NIEDZIELA.

123. Dnia 7

CENA OGŁOSZE ••

P8EHUM~RATA.
R."""i~

n' r ...... I '

Za JM •••'.,.ar ,.111.. ,•• II J.,'
."JIO' 6 110,., •••lfp.t..... ",ui.

, .. &.
.., ••
. . • .. I l. 60.
)Ij,.i~rul.
.,
-.. 511.
WKROlESTWIE I CE AnSIWIE ,
Rocmie. . . .
'!I.
P61rocs,uie

1\ ..... IAI.i.

PółrocInie

K... rlAlui.

II

..

N.kr.,.,,:

4

.. 2

prenJm.rattllua ' "D.ieuol~ 16,ftkl'
w W.ru.wle j'r.yjluje .kla~ Ił ..., .
ka BJnoIll~ p ... ,~. Ji, ..... lecki.j,
N• .1(;, "pr(JOt \p"aU1fI.... kred,to.
wego ai .....k1ego. 'r.... łe . . b, ... ~
moiJll pojed,ueze »UlU'.., Vol.".ib.
~D.

oąfti.j P."~fC,.. fi, albo .. ił
Us,e. orłon'" odpowiedlli.., ro.bata.

PISMO

PRZEMYSŁOWE,

,

zatrzyma~ sIę

OD AD!'IDI8T.B.&VD.
Szanownych pl'enUlDerator6w ~zyeh
upraszamy o wczesne nadsyłanie przedw- celn uniknięcia przerw w wysył
ce ,;Dziennika..•

pra'".

Władywostok, 4 czerwca. (Ag. 'póło.).
Wysokość C/I8arzewicz Naobjeżdżał wczoraj okręty,
ażeby pożegnał się z załogą eskadry i

Jego Cesarska
tępca Tronu

śnia<ł&l WI.fregac.ie oWłodlliroięrz Monomach." O godz. 4-ej, na fregacie .Pamiat'
Azowa, " Jlodc:ta8 przejazdu Ct>.sarzewicZ&
Następcy Tronu ku brzegowi, spnszczono
jego .fi&gę; sał.a wszystkich statkó w i 0kuyki: obural" wysłanej na. reje załogi
towa.rzyszyły Jego Cesarskiej Wysokości
do plozystani. O godzinie 7 -ej Jego Cesarska Wysokość raczył przyjllć obiad od oficel'ów fregaty .Pamiat Azowa." Przenocowa.wszy w domu gubernatora. wojennego,
Cesarzewicz Następca Tronu dziś o godz.
9-eJ opllkil Władyw()stok, ażeby przejechać Syberyę. Na długo przed odjazdem
Cesarzewicza N.astępcy Tronu, pl'Zed domem gubernatora. zgl'omadziłi się wyżsi
urzędnicy wydziałów i zarządów wojskowych i cywilnych; stał też tłum luau; wojsko ustawiono szpalel'ami wzdłuż ulicy
Swietła6skiE\j; mnóstwo obywa~li W powozach i konuo zgromadziło się, by llrl1l8prOWAdzić Cesarskiego Gościa. Kiedy na
progu domu pokazał się Cesarzewicz N&stępca Tronu, rozległy się okrzyki radości. Wychowanice .szkół i damy usypały
kwiatami drogę Cesarzewicza. Nl\8tę.pcy
'rronu do kolaski; kolaska byla ozdobio·
na konwllliami. W miarę posuwania, się
powozów Cesarzewicza Następcy '1'1'011 U
i Jego orszakn, tłumy ludu wzrastały i w
ten sposób pochód pl'zeciągnął się poza
miasto. Na. 7·ej wiorście powitali Jego Cesarską Wy~okość Cesarzewicza Następcę
Tronu oficerowie fregaty .Pamiat' Azowa·
z kapelą. Jego Cesarska Wysokość raczył
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Hen.r"k Grevllle.

PIEŚŃ POŚLUBNA.
Tł6maol1ł..

M. Ł.

(D4l.1zy ciąg - patrz Nr 122).
M.ówiła tak cicbo, że gdyby nie znal jej
głosa, byłby nh! usłyszał. Nagle dziecko,
które wydawało się już ~plonem, pornszy~o słę i Bpojr2;ało na Desroches'a. Musiało go poznać, bo o§miechnęło się I zuów
zamkl1ęło oczęta.
Desroches do~wał dzlwn~o wrażenia;
w gardle go coś gcisnęło, jak gdyby gwał

tem p0l"strzymy\\'ane Ikanie.
Cisza panowal:p. w salonie zUpełna, przerywana tylkó od czasu do czasu szelestem
811lrni Albiny.
Nakoniec z nadzwyczajną ostrożnością
usia.ilł.a na krześle naprzeciw niego ,
- Przecież gp pani uie będzie tak całą
noc trzyma.ła?-"żapytał Desroches, żal·tem
pokrywa.jąc wzruszenie dziwn~, jakie go
zwolna ogarniało.
- Nie, za c(lwilę go zaniosę.
- Nie zaniesie go pani sama. .Test za
cięiski.

Sama zaniosę. Gdy niańka go bierze,
wiem j'ak to robi, ale go zawsze 0bud.zi.
J &Dek poruszył się. Albltia ukołysala go
na. kolanach. Opada główkę jego o pl'awe ramię; lewe ZWisło niewypowiedzianie
znużone. Po chwili znów zaczęła:
- Chciał pan pomówiĆ z Feliksem?
Desroches zagryzl wąsy I milczał przez
-

n~e

chwilę·

Nie- rzekł w koilCU- Z panią chcia•
Albina spojl'zala naft ze zdumłenlem ł

-

łem mówić.

Ad,e. t.eJegroGe,,,y:

..D==;N.J:x:."

I serdecznie żegnał się z lIIa- '
rynaNJami. Książe Jerzy grecki, przeprowadzi wszy Cesarzewicza Następcę '1'ronn
do tego punktu, pozegnał się również z Jego Cesarską Wysoko§cią . Na pierwszej
stacyl. poza miastem, zebrali się oficerowie
marynarki I armii, oraz przedstawiciele
miasta. ażeby przeprowad7jć Jego Cesarską W"ysokoŚć. Jak na pierwszej stacyi,
taksamo i tutaj zgromadzona póbliczlJośi\
żegnała Najdostojniejszego Potlróźnika serdecznemi życzeniami szczę~liwej dl·ogi. Cesarzewiczowi Następcy '1'ronu towarzyszą.
genel'ał-gubernator baron Korf i gubel'Dator wojeuny, major Unterberger; w Ol' zakn znajdojlf się kontr-atlmh'ał Bassrgiu.
Dili, o godzinie 6·ej wieczorem, Cesarzewicz Następca Trolla pomy§luie przybył
do Nikolskoje, przejech!t.wszy 100 wiorst
w ciągu 9 godzin. O godzinie 6·ej wieczorem książe grecki, Jerzy, na łodzi nKorej·
czyk" odpłynąl do Jokohamy, a. stamtąd
przez Amerykę powróci do ojczyzny.

Zwystawy śro~kowo -azyatyckiej
w ltIoskw)e.
Gazety petersburskie i moskiewskie pomieszcz&Ją wciąż obszerne sprawozdania
z wystawy środkowo-a.zyatycklej w lIIoskwie i ze szczególnem zadowoleniem i nadziejami na przyszlość rozpisują się o bo·
gactwach 'pl'zYI'od,f turkjestańskiej i os tępach cywilizacYl w po~iadlościach azyatyckich Rosyl. Oto co piszą na ten temat
oNowosti" z powodu wystawy, wró:i:ąc bawełnie środkowo - azyatyckiej zwycięztwo
nad amerykańską:
• Wielkie wspaniałe witryny zajęto wyrobami z bawelny Hrodkowo - azyatyckiej,
J)rzel'obionej w fabrykach ruskich. Dla.
niespecyalistów wyliczanie tkanin mało
przedstawia inte~esu, mimo to budzi ciekawość ich wielka ró:i:norodność; znajdują się
tutaj dziesiątki całe różnorodnych wzorów.
Landkort, płótno tyrolskie, żaglowe, atłas,
krep~ tricot, plótno bolgarskie, brylantyna, pika, adamaszek, perkal i t. p. wszystko to wyrabiają olbrzymie filbJ'yki
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obejl'zeć motna na wystawie W rysuąkach, lub 1l0wzIąć o nich wyobrażenie
z opisów. Są to olbrzvmy, jak i wypada
być nimi, siedzibom ducha przemysłowego
XIX wieku; każda taka fabryka zatl'Ddnia
tysiące robotników. Jedna fabl'yka baweł
ni&Da Scheiblerów w ŁodzI co mInuta Wy-

ciąga nitkę, maj'lcą 1,000 wiorst dlugości;
dl ugość
tkauin, wyrabianych w niej
przez jeden dzień wynosi 110 wiorst;
wyrobienie pasa perkalu zwykłej szerokości, kt6rym możnaby objąć wzdłuż równika całą kul ę ziem kil, wymaga. tylko roku
cusu.
;l'rudno pab'zeć, trudno pomyśleć o tych
fabrykach i zakładach be~ pewnej grozy i
podziwu. Są to cale miasta z wlasnemi
tOi'lImi kolejowemi, drutami telegraflcznemi
i telefonicznemi i całkiem odl'ębnem ży
ciem. Człowiek i praca jego chowają się
za. temi długiemi wałami st&lowemi, ol brzymiemi koła'nli I innemi przyrządami.
ie
slycbać jego głosu i samego jego prawie
dojrzeć nie można w~r6d tych machin, kół
zębatych, pas6w i W81' ztatów: Jakby jaki
dodatek do maszyny przytulił się w kątku
jakim, a wszystkie jego ruchy nabyły tl\i
prawidlowości, stalości i mateRIatycznej
śclsło~ci, jak ruchy jakiego zębu u kola.
Praca. jeg·o, to cząsteczka niewielka ogóllIsj roboty, dokonywającej się jakoby samej bez czyjejkolwiek pomocy. Jest ou jak
głuchy lub ślepy i ma myśleć tylko o tem,
aby Jego ręce co jakąś ter()yę lub sekun·
dę wykonały ruch pewien. Gdy Rię zrobi
takich rucbów mniej więcej 40,000 Ilziennie, jak tu nawet od inteligentniejszego
człowieka wymagllć wtedy odpowiedzi ua
pytanie, co to jest 1111. piękno, humanitarność, sztuka? A jeżeli nie dzień jeden,
lecz życie całe przechodzi w tYCII poruszenil\chL "
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pIanie, kOl'espoooenfgazety .Nowostl·-koń
czy jak następuje:
.PolOimo jeduak owego pierwotnego,
eksperymentaluego' charakteru przemysłu
grodkowo·azyatycklego, 'są tam już i wspa.niale nrządzenia i jeszcze wspanialsze pl'Ojekty. Na pierwszym plauie stoi dl'oga że
lazna llakaspijs/l:a, modeł której wystawio·
no w oddziale etnogralicznym. Jest to cały pociąg z kilku wagonami towaroweml.
Ponad nim, na ścianie, obraz, przedstawiający robotę żołnierzy przy budowie drogi.
Widać stąd, że trzeba było pracować po
nszy w piasku i dokollywać niemniej bohaterskich wysiłków, jak przy szturmie
Izmaiłu lub oblężeniu Płewny. Ozterdziestostopniowe upaly, nigdzie ani krzaczka.
zieloności; piasek I piasek, żółty, szary,
bory; cała armia unoszonych z wiatrem
pagórków piaskowych, obłoki 'pyłu, nadającego znojnemu nlebu południa mętuy jaki~ odcień - oto cały obraz.
.Cały pokój zawałono pianami i rysunkami. Jest to rezultat robót dla zbadania
,tarego koryta. Amu - Daryi. Zamiel'zono
nowe, jeszcze wspanialsze przedllębier
stwo-nawodnienia tych stepów. W tych
miejscowościach woda. i życie to synonimy. Im wj~cej wody, tem więcej życia;
gdzie niema wody, lam krółestwo śmier
ci, piasków lotnych, unoszącego się w powietl'ZU pyłu. W tych rysunkach i płanach
kryje się być może nowa Azya :irodkowa.,
pokryta sadami i planta.cyami, z mllioua.ml
ludno€cl... ~Iowlek powraca. na. miejsce
swej praojczyzny, którą porzucił przed lat
ty8ił}cami, za.ledwie posiadając 300 - 400
słów w zapasie do wyrażenia swych myśli,
ale powraca siłny i rozumny, przygotowany nietylko do walki, ale do zwycięztwa.
nad przyrodą·.
"
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w Azyi środkowej nosi dopiero cechy rozpoczyn~jącego się dość eDROGI BITE.
nergicznie ruchn, obejmującego coraz szerX Drngi pierścień dróg szosowyeli,
sze dziedziny pracy ludzkiej, iż kultura opasują cych Wa.rszawę w Pl'omieniu
bawełny amerykańskiej i jedwabiu włoskie- od 3-ch do S-ciu wiorst 'od granic miasta,
go w dzIałalności tej stoi na piel'wszym rozpoczyna się na dl'odze czerniakowsko-

przestrachem jednocześnie.
,PolUbił, bylaby dlail doskonałą towarzysz-, wy'§clu. Jiiti·o przyprowaazę pani mojego
- Mam panią prosić o pewną przyslll- ką; a wreszcje, potrwa to jałde~ d wa lub małego dziknsa.
.
gę-rzekł szybko, chcąc ją uspokoić, dzi- trzy tygodnie. Dla. mnie byłoby to przy- Kiedy tylko pan zechcesz. Nie zowna rzecz mnie spotkała.
slugą, bo istotnie nie wiedzialbym, co z tym stajesz?
Janek wydał przez sen lekIii okrzyk...
fantem robić.
Patrzał na nią przez chwilę, potem na- Mów pan, będę śpiewała, to nie usly- Przyprowadź mi ją pan-odparła Al- gle odparł:
szy pańskiego głosn.
bina. z n§miechem.
ie, Idź pani spać... potrzeba ci tego
W pokoju było już prawie ciemno, ale bardzo ... Dobranoc, m.oja mila. ąaiadkol
I zaczęła kołysankę monotonną tak cicho, że tylko dziecko, w jej objęciach cho- Desroches odgadl ten uśmiech.
Slyszała jnt kroki Jego w ogrodzie.
wane, moglo ją przez .sen. usłyszeć. Dąs - No, teraz go zauios~-rzekla Albina,
- Boże I jakaż ja tanżona , Ilmiel·telnle
roches zaczął mówić:
zbiera.jąc wszystkie siły, ażeby się pod- znnłonal
- Dziwna l'Zecz i śmieszna. Mam - na nieść ze swoim ciężarem. Była tak znużoSpojrzała dokola, szukaJąc przedmiotu,
który mógłby ją zajllł. Lecz nie z~alazła
prowlucyi siostrę, starszą odemnie. Za- ną, :i:e trzykrotnie wstać próbowała.
chciało się jej w trzydziestym dziewiątym
- Pozwól mi pani zanie§ć go, sił ci ju:i: takiego. WÓwczas Jlowoli, co chWila ~a
roku tycia wyjść powtórnie za mąż. Na- braknie - prosił Desroches.
trzymując się, weszła do swego pokOJU,
tnralnie miała dziecko. I oto ter.az została
Wziął dziecko tak zl'ęcznie, że nie prze. k.a~al,a się pokojówce rozebrać i zasnęła
wdoW4; kochała swego męża; ~ZJw.u~ to,. a budziło się i zani6sł na górę do pokoju, clęzklm kallllennym snem.
jednak .tak było; ~októr przepISał Jej. ZtDJ~~ gdzie niańka czekala na nich z lampą.
n~ pOWIetrza; napl~ała o tern do mDle;. c~z Desroches położył Ilziecko na. lóżeczku.
xm.
mlałe~ robI~? O~plsałem, aby ,tu przYJez_ Ja.ki on śliczny I _ zawołała Albina
Magdalena Fr~my patl'zała na Alltinę,
dtała I przYJedzl~ ~ c6rk~, ~tora ma w.a- z zachwytem, wpatrująo się w dziecko.
kacye ~eraz, cM. Ja z D1etD~ b~dę robił?
_ Prześliczny _ powtórzył za nią Des- a Albiua na dziecko. Wszy8tko troje sie·
One mOle zanudzą· OstateczDle mema wy- roclles, prostując się. - Nie rOlUllIiem tyl- dzieli na dużym dywanie przed szaletem,
born.
.
.
ko, jak pani może nosić go tak całemi go- pod cieniem lipy i wydawali się zupełnie
.- .Dohry pan Jest-r~ekła A.lbma, prze; dzinami. PrzYIIIosłem go tylko z dołu na szczęśliwymi,ja.kkolwiek katde w odmienny
sposób.
rJw8~ąc plosen~ę, któllj. mUSiała w tej g6rę, l\ już mnie wszystkie kości bolI}.
lIIagdalena. była. szczuplą dziewczynkIl,
chwili nanowo.lozpocząć..
.
_ Bo pan nie jesteś jego matką - odDesl'ocltes ciągoął daleJ'. Słuch.aDle. w~a- parła z pełnym dumy uśmiechem młoda o bardzo śniadej cerze, czarnych .vłosach,
nieposłusznie leżących naprzekór wszyst.snego głosu pl'Zy akompaDlamenCle tej me- kobieta
kim staraniom, o wielkich ciemnych oczach,
.'
'.
.
uchwytuej, cichej melodyi, mialo dla Iliego
niewYllowiedziany urok.
pesloches sP.oJrzał d?kola ~a. Cichy po- dużym uosie i szerokicb nstach. Drobna.,
roc zwolna zapadała..
kÓJ, w którym Jeszcz~ OIgdy Dle był. ~rzez nieSmiahL, dziwnie niepozorny mia.ła wy_ Matka nie jest żenująca, słaba, IV ża. wpół otwart~ o.kno IVlda~ było morze I sl~ głąd. Czarna sukienka nadawała jej podołobie, zawsze w swoim pokoju zamkuięta ... by odhlas~ ~wJateł. mlełsklcb. Wew~ątlz lelistwo do czegog, co dziecko określiło
mała ma łat czterna.licie ... pomyślałem will"- pa~olVała Jakaś won, dZiwnie słodka I n'e- d pierwszej chwili.
cza8, że mote jej pani pozwoli odwiedzać oki eślona..
.
Przllglądał ksiąieczkę I kolol'owaoeml
się często ... Nie wychodzi pani wcale tego . -: Do hcha~ - pomJll!ał Desrocbes - t~ obrazkami ptaków; nagłe w.kazał paluzrokul zaledwie dwa razy widziałem panil! nie ł~' ałe Ojciec powmielI tu być w te.t kiem na jednego i utkwił w:uok w Magdana promenadzie.
chWIli.
lenie.
Spiesznie zbiegł ze schodów, jak przy·
- Gor~! - zawołał.
- Nie mogę - odparła z prostotą Albina.
padkiem zabłąkany intruz.
- To kruk, moje dziecię - rzekła AlbiAlbina poszla. za lIim, a. glly weszli 110 na, Apoglll!lając
obrazek.
- Tak, wiem o tem; ale- skoro pani nle
wychodzi, mała mogłaby tu przychodzić. lJ8101l1l, lampy byjy pozapalane.
- Zatem rzecz ułożona - rzekł przy
Mila jest i kocha dzieci; gdyby ją Janek
(D. c. n.).
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a kienje się przez Służew szyn do szycia. Założyciele
towarzystwa frontowe, gdy spłoszył iclI przebudzony HDlIA; c:) We WłO&l8llh ikasow&n.e b~dą
Koście~y dIS SZ9Sy m.kotowskiej. W dal- starają się
uzyskanie w Niemczech, we szoiekaniem pSÓIV włllŚciciel zakładu.
dwa konsulaty, których terytorya będą
szym ciągu szosa ta przejdzie plozez wi . FI'&nc i, Anglii i Ameryce pl'swa wlasnoPokąsanie. Wczoraj rano, pies p. D. rzu- przyłączone do okręfu Niny, dl IstB.iejący
Zbnrz (INlIliędzy S7.llą jero~limsklł i m gei wynalazku nowej kou trukcyi maszyn cli ię na niej kiego Geł
,przeeb l - w Hiszpanii konsulat generalny przeniesiokotowską) , trakt krakowski. Ok~cie (po- do szycia, których 36,000 sztuk rocznie cego nlic'ł 'w. Anny i potargał na nim n- n1 będzie do Barcelony i e) w Szwecyi
między szosą jerozoIimeką i IJJantem kolei ma wymblat uowo )lowstajęca fabryka.
IJI·auie. Właściciel p a załagodził vreteu Yll załotone będą dwa nowe wic:e-konsul&ty.
wiedeńskiej), plant kolei wiedeńskiej, wieś
X Z Brukseli dooosz~, Iż kapitaliści bel- poszkodowanego, 7.Alllaclwszy mu rs. 5.
• Nowoje wremi&" Ilonosi, iż projektoKradzież. Onegdaj, na Górnym: Rynku,
01 w r. b. oglllny spis ludności w Rozamoty (pomiędzy plaptell\ kolei wiede6- gljscy 1.amierzają utworzył syndykat w ceskiej i szosą wolSKą), trakt bloński, wl ś lu p r z e c i w d z I a lan i a t r ej kuj ą c y m ~kradziono wlo~cianinowi Łempickiema z yi odłożono na CZ&8 nleograr11rzony.
Rogoźna ko ~yk z różu
i artykuła . na
Maciel'zyn, Babice, Wawn,5'Zew i dobie- ro b o t n i kom.
Warszawa.
WYKSZTAŁCĘ JE PRZEMY t;
E.
1'8_ 8.
goie h'akto za)troczymsltiego IIleOllod&1
Kolonie letnie dla słabowitYllb dzieci lIieMłocin. Z \Irugiej strony Wisł)' od Pra~i
X W tych dniach wydano pozwolenie
*
,Nowosti"
dono~z'ł,
te
mini
teryum
zamożnych
rodzicIIw w roku bieiącyol uszosa rozpocznie się od traktn kowień kie- oa otwarcie w Petersburgu k n l' s II w
go na Pelcowl~lIie i przebiegnie Brudno, halullowyclr dla kobiet. Założyciel sprawiedliwo 'ci wnio.lo !lo rady l,ailstwa rządzone b~dą w dziewięciu mitJscowoZacisze, trakt fadzymli18ki, plant kolei pe- ką ich Je p. P. O. Iwanił%Czewa. 1'rele- ~rojekt przepisów o II %11 n n J u z a o ie, · ściacb: Łączna , wle§ (w pow. warsZ&wtersborsklej, KawenczYII, plant kolei tere- kcye będą wygłaszane i wiecr.ommi, w ce- wazn"e zaguhionych obligów i we· skim), Leszno (w blońskilll),.Kozlów (w puł
spolskiej.,-- Grochów, wielki ll'akt lubelski iti dauia możności kobietom zajmującym k si i. tosownie do tego projektu, wszyst- tuskim), Żyrardllw (w'błoiI8kim), Szadkodo wsi Goclawskiej Kęl'Y nad Wislą· 'ie- już [stanowi ka Rlnżbowe (w zarządacll kie spmwy tego rodz.aju będą rozJ'atrywa- wice (w sieradzkim), Barfniki (tv skierniektóre O!lllziltły tych dróg są już zbudo- drllg ielllZnych, kantorach i t. !l.), dopel- ne przez sądy pokoju lub og61ne, zależuia wickim), jaru.w (w uowamiń"Sl.im), Celeod ~ul1ly zagubiooego dokumentu. Wlaści stynllw (w garwolińskim) I Żyżyn (w nowane.
DROGI 2ELAZNE.
olenia niezbędnych tlla nicb wladomo:lci
specyalnych. 'Iuchaczkami bęllą mogły być wość tegIJ lub illoago sądu okręgowego, woaleksllndrowskim). W koloniach tych
X WarszlLwJjki dworzec drogi że laz- kobiety, które okoilczyly kurs nauk w lub -'Illu Jlokoju, będzie zależną od Il\lló- IV ciągu lata bawić będzie ogółem 530
nej warszawsko-w iedeusklej ma gimnazyach żeilsklch lnu innych prywat- wiooego miejsca I'latno~ci: gdy miejsca dzieci, t,.. j. ~6 .d'liewcząt i 194 chłopców.
oypb 7.akładach nnukowycb z odpow1etl- płatności nie oznaczono, to decydować bę Dziś wyjedZie z Wllrszawy do Leszna lIa
. być oświetfony efektryczu clą·
X "Peterb. wieilomosU" donoszą, 2e uim gimnnzya!uemu programem. Kurs bę dzie mi~jsce zamieszkania ll/u2uika; j61eli sze§t tygodni I,ie sza P rtya 50 z1ewIstuieje proj~kt założenia. cenlralnej kasy llzill dwuletni. Przetlmioty wykładu ~'l zaś to ostatnie jest uiewiq.tlome, to IńfeJsce ezynek.
prawy wynill ltjące z
W czwartek Odbyly się IV Warszawie
p om o ey dla ołicyalistll v kolejowycli.
następujące: h""llIowe i iiJ\ansowe rachllu- sporządzenia aktu.
X Depart"ment taryfowy pl'zy mini Le- ki, buclJaltel'ya, korespondencYl1 h&nrllowa, I\któw, I,tóre IIstsllawi",ją prawo zastawo drugie 7. rzędu w y 110 i g i IV 8e7.00ie bieżą
I'y um SKarbu VOlecił wsr.ystkim dro$'pnt nauka prawa, prawo haodlowe, przemyslo- na nierllchomość, IV każdym razie bęlłą cym. IV Ilierwszym biegą, o nagl'Odę .imleielaZllym, ' ażeby opłata ta przewóz I e I wekslowe, lowarozlHlwstlVo, geogm' rozpatrywane lll"zez ten s~ll okr~gowy, IV nia hr. Zamoyskitgb", '800 mbli, plafmzy
nl\$ion le~nycb pociągami pośpiesznenIi fia halldlowa, ~konomia polityczna; języki: obrębie któregl) zUl/ojllllje się nieruchomo>lć. ItAnął U 'mety .Gaston-Phoebll$', pglel' p.
pobiel"ll1lą byla pd (lOda I wiorsty po 'I.. francuski, niemiecki i angielski i kaligra- Rozpoczęcie sprawy ~1I'Zys\llguje lI'Ienycie- GF bow8kiego_ Nagrodę ,Koncepta" (7.akop. bez ulllic;zallia. podatku skarbowego. fia. Kw'sy majl} być otwarte we IVI"ze- lowi lub I'rawnelOlI lIabywcy jego pl'aw, citęty), 500 rubli, zdobył& "Reille-M"rgot" f
'J'3I'y/;\ ,liII. przewozu tycllte nasion Innem; xniu. Je,lnocześnle z otwarciem powstajl}- kt61'zy do prośby o uznauiu zllgnbioneg/J klacz J _ U. Niemcew1cza, W trzecilll biepot;iągami, or3Z na kolejacb tela1.!'ych, cJ'ch kUl'Sów ~ęllzie zamknięty hnndlowy dokumentu z/\ niewnzny olmwłąztlui są do- gu o lIagrodę lazienkowską, 300 rubli,
gdzie j t niźązą, od nowóuśtanowloneJ, 1'0- lI'ydzial szkoly zawodowpJ lila kobiet von- lączyć kopię tegoż, lub (wdać jego tregć y.wniężył wałach ,Le Herou", jeżdżouy
z QzoaCZ'ln iem wszystkich istotnych jego "rzez br. Rzewuskiego. W czwartym biezostaje uiewllep.iou,a.
Denviz'a.
cech. ąd, otl'zymawszy IJro:fuę, wzywa za gu nagro!l!} sllrzedatn~, 400 rubli, ,,~ęla
X· .N"oIVoje w~emialr donotl, że w tycll
WYSl'AWY .
dniach lIkończono śtodya 11I'zygotow&wcze
X 0(1 wtorku lU\sażerowi,~ nil aj ąc y pOIllOCą ogłoszeli niewiadomego posiadacza klacz • Olialiska • hr. RZ6wuskiego_ W ostalIad przedluż~ien1- ~u(lowy k61ei ufań- się na WystllW'I 110 MosKJwy, korzy- zagubionego dokumentu, żeby IJrzedstawiI tninl. biegu o nagt'odę dodatkową. towarzys k o-z lo L o o S tQ W 8 k i ej oll Czelaby do stać mogą ze specYlllnle w tym celu ustli- tell dokumelIt d9 sądu IV ciągu jednego stwa, 250 rubli, dla gentelmenów, piel'wTom ka. Linia ta ma się p01ączyć z ko- nowiouych biletów, po cenie zuiżolltj o I·ok u. 'l'ermiu liczy $Ię od dniu ogłoszeń. sz" stanęła o mety klacz .Jo" (I. St. WoJeżeli te ostatilie 1-0 \1} się przed upływem towskiego. D7.111 oubędą się trzecie wylejlł usw'yj~'ł- Dla studyOw ostateczn)'tll 2-01
termiuo platllo§ci Mgnbionego dokumentu, ścigi.
zakreillono termin dwuletni.
tJ /. '
to termiu roczny liczy si~: dla weksli wyW lloill dzisiejszym"bez waględu oa P9X Niejaki Tęouor Polowcew lączoie z
stawiODycli ua okaziciela, o!l dnia, który godę, odbędzie sil} (loroczna w y ci e cZ'k a
kilku obywalelami ziemskimi staraj!) sl~
Wiadomości
ma być terminem platnoś ci gdyby wek el c y kli 8 t ó w wal' zawskich do Jabłonuy.
u władzy o koncesyę 111\ ' budowę drogi
żelaznej w4zkQtorowej peozeóllko~harkolV
Ciekawy zakład stanął pomiędzy dwoma wcal.e nie był przellstawillnJ' ,liII. óznllcze- Udział w wycieczce weimie około 80 cysko-Iozowskiej, i zamierzają w tym celu tutejszymi cyklistami nmatorllmi Pll. Ry- lIill lIa nim !lnia okllzanil\; wogó1e zaś klistów na rower&ch I okol o 200 osób
otworzyć tQwm'zy two z kapitałem 20 mi- 91.lIrdem chlmmel a Gustawem Hillel". ZR- od liniII nast.ąpienia terlllinu I.Jatuuści. Jc- w bl'ekach i IlowozaelJr.
We wsi Pnste(nlk, odległej o 10 wiorst
1i0DÓW rubli; ziemstwo kujal1skie zamierza łotyli się oni o to, kto z nich prędzej 110- żeli w ciągu roku oglo lOOy dokumeut oie
poprzeć st.arania Polowcewl!.. Pierwotny jedzie Da ro\\'er~e do Wal'H zawy. Wyje- będzie przedstawiony, to sąd, oa skutek od WarszlIwy, na. gl'uotac11, należących do
projekt kolei szerokotorowej na tejsamej ehali oni z Łodzi wczol'l\j o godzinie 2'/. pl'ośby zainteresowanego wierzyciela, wy- Łapy, wykryto źródła siarczane. Rozlinii nie miał widoków rychlego urzeczy- po Iloludnla SZOSI} Da Zgierz i Łowic7. I daje postanowienie II \lznanio doknmentu billI' wyka~l\ł, iż w 100 litrach woda zamieli staol}ć w Warszawie najpóźniej na za niewnżny, IJrzyczem, jeżeli akt byl spo- wiera: siaroz/lou wapna 62,260 gramIIw,
wistnienia_
l/ANDEL.
godzinę 8 wieczoJ"ell\ tegc.samego !lnin. rządzony rejentalnie, to wydaje się mu I siarczaou magnezyi 29,970 gr" sial'czaml
X Ios)l e kto r zy z b o i o IV i i ich 1'0- O rezultacie Ilowyts1,ego z&kładu tutejsze kopię tego aktu, który w takim rllzie za- sodn 26,600 gr" chloru sodu 9,360 gl·., Il
dalej nieco telaza i krzemionki.
mocoicy, Ilaznaczani będł z pO/lllędzy, o IIb towarzystll'o cykllst{)w zawillllomione bę stąpi zagubiony dokument.
* .Ryż~k. wiestn.· pisze: .Dowiaduj emy się, Petersburg.
ktllre IV )waktyce o1)ezul\JIJ. się z gatllOko- dzle telegraficznie. Pp. S. i H. tlzig będą
'l'owarzystwo chit'urgiozne IV li'etersbul'walliem, analiz!) i oczyszczaniem zbota, nu. majówce urządzanej pl'zez warszawskie że w objaśn ieniach, llrzylączonych tlo n ohi sto ryi gil zwróciło się do wszystkich towarzystw
tudzież rozpoznawaniem uomleszek I SprllW- towarzystwo cyklistów, a jnll'o tąSlllllą wego Illanu wykladllw
w
gimlll\r.yach,
przesianych
~lYreżo
kolekarskich
z propbzycyą, aby sllecyalo6 01'U7.&nia nAtnry i dptiroci gatunkn ziarna. dl'ogą Uli rower/Ich POW/'UCI} tlo Łodzi.
'rakie Ill'aktyczne obęzoanie si ę z przedNasze dorożki , oprócz tego, że są obli ar- mtorom okręgów ollukowych, szcz~gó loy gany towarzystw złączyli w jeduo pimiotami pl'zyszłej swej dzialalno~ei osoby te, ciasne i Die.wygodne, nal"/\ źnją jeszcze nacisk polożouo na kOl1ieczno~ć szerszego smo oaukowo-Iekal'skia, ktllre zaJ'leczone będą mogły nabyć w komitacie jeżdżących uiemi na zlliszczenle obrania. niż dotąd uwzgl ędnlauia historyi słowian i mieszczałoby wS"JlItkle raporty, 81lrawodo Iladzoru nad gatunkowaniem zbóż w IV tych dniach p. N. z żoną wysialllszy z ieh stosnnMw do cesal'stwa. niemieck iego , zdania, prolokóły i postanowiania tych nauP6t~ burgu.
dorożki, której numel'u nie zapamiętał, spo- ze stl:ony którego .doznawali ucl~ku od kow}'c11 instytooyj.
POCZTY' l TELEUBAPY.
strzegł po pewn ~ chwili, że suknia jego piel'wszych chwil byttl historycznego." 00
Jeden z elektrotechnikIIw petersbUl'sklcb
X Stacya pocztowa w osadzie Gł ó w- żony j~st cala poplamiona jaką§ tlustą far- do Czech, IIIlni ~teryu m oświaLy zaleca ZWl'ó' p. P. Kozłowski wynalazł p o d w o d n ą
II o, p'ow.iato brzjlzińskiego, ma być wkrut- bą, ktllrej dorożkarz użył widocznia do od- cić uwagę .zarówuo na germanizacyę tego łÓllkę nowej konsll'ukcyi, omożliwlającą
ęe zIHesloua. .
świeżenia swego wehikołu, lecz nie uwa- kraju, jako też i na tę okoliczność, że Ilro wadzellle roblIt podwodnych. Łódka jest
PJENIĄDZE l J{!tEOYT.
żał za stosowne poczekać, aż obeschnie. w wiekach XIV j XV Czechy byly je- 'v prowadzana w roch za pomocą elektryczX Oil,eski baok bllndlowo-przemysłolry I Taksamo oczywiście bylo (loplamiolle jasne llnym z najwyżej po!! względem OŚI'łillty noścL Wynalftzca zami~rza \!rósić t'uskie
_ _ _'.,. u aą.Qu o wydanie p02l.wołenla lYalto p, N. Wypadki podobue ztl;u'zają się posuniętych krajów IV Europie.· z: kolei towftrzystwo techniczne o llokonanie prób
na Mwa~cie oddzialów w Mik.olajewsku i w ostatnich czaSIIch uosyć często.
w lVykłalhie histol'yi ' iemiec Ilólec'l się w lecie r. b.
Elizawetgradzie.
Na Ba/ułach z nastaniem cielI la, powie- zwracać uwagę ucznlllw , na. udział RoX 13 a n k k t o I i c k i zalożonp w Pa- trze w niektllrych pose~yach stalu się lIie- syi IV sprawie wzmocnienia się Prus."
TEATR I MUZYKA.
ryżu. Pomiędzy zalożycielami znajdują się motJiwem. O zaprowadzeniu porządku wla- Pny wykładzl~ rozwoju ltiswl'ycznego I,la: W, J\rz'8zły ozwllrte IV li koncel'najwyblt;lIiejSi. kapi~ji ąc i fl'aucuscy i wlo- ściciele domów ani marzą, a komi~ya Ra- I'odu ru~kiego naliczyciel wiui,en. illznac.zyć towllj wystąpi z koncertem paona Wanda
scy. Akcye nie będą wypuszczaue ną. giel- nitarna lIajlUniejszaj uwagi na to nie zwm- ten 8zezegól, że ROi!ya .lwowadZlłc usta- Podgórska, utaląnt.ol'{ana wlolonis~ka, laudę, zuajdują się bowiem wyłącznie IV rękach cn. Pr&wdziwa rozpacz ogarnia tych, któ- wiczną. walkę ż koczowniczelIIi ludami rcatka konserwatoryum lwowskiego, ze
założyciel.. Jeduym z glllwlI.Ycll akl;yona- rzy są zmuszeni, pl'zemieszkiwłlć lIII po wyż Azyi, była IJI"zedmurzem Europy pl'leciwko wspó łudzia1em ~wyeh Siostl', p. Cecylii,
r~' nszóll' ma byt wioski przedsiębierca ko- szelll przedmieściu, w sąsiedztwie cuchną barbal'zyilcom,· te wojny Rosyi z 'fu"cyą śpiewaczki i (I. Ludmiły, forte"ianistki,
lejowy Medici, ktQry 1'0 iada 25 mil. Iran- cych dziedzińców.
i Polskq. nbyly siJe/nieniem wiekowej misyi oraz śpiewaczki pani d'Orio. Paona Waukllw w 5% obligacyach kolejowych włoEnergiczny Bartek. Ollegdaj, wlo:fciauin hi~torycznej," że prąd Rosy i ku wschodo- aa Podgllrska z slolłtr&mi zamierzala dl\!',
, sltitli.
z okolicy Jechał do Łodzi na tllrg z rllż- wi .był wynikiem koniacznogci i nie mial koncert w Łodzi już przed d worna miesią
I
'X IV Paryżu zawiązllno w i. e I k I b a n k uemi produktami. Gdy wjechal w olicę charaktel:lI podboju, Jecz ochrony i t. d.' cami. Pojawiły się nawet ogloszeni&; 'Z.ym ( . d z Y u a r o .u o w Y .Gl-edit" Z kapita- Konstantynowską, wllz jego otoczył legion
" Zaprzeczenie gazety .N\lwoje wremilI. ", czllwi jednRl( osrrze~ młodziutk~ artystkę,
łelll prawie 200,000,000 fr., którego połowę przekupek, ale wlościanin nie chciał sprze- wzmlankowaoe IV depeszy ,Agencyi p6Ł że Łódź pralttyczu& nie zapala się do t&." gotowiźoie i pierwszorzędnycb waloraeh dawać na ulicy, a nie mogąc uwolnić się oocnej," IV dosłownym przekładzie brzmi lentlIII', cltoćby najgenialniejszych, dopóki
złożooo w bauku n I»;oduwym. Prezesem od przekupek, zacząl je smagać biczem. jak nastęlJUje: • W nr. 5454 naszego IIIsOla nie zdobędą gdzieindziej rozgiosu, Chłodne
jest ks. Borghese. .CrMit" ma operowali 'l'o I'oskutkowalo, gdyż przekupki rozbie- Jlodaliśmy za gazelą .Moskowskija wiedo- przyjęcie zawsze bolesoem jast dla: //ottypożyczkami palis~~owemi.
gly się natychmiast, energiczniejsze wpraw- IIIosIi ," że instytucyom &dl1linistracyj)lym i sty, a ~b6jc~~m może być w początkach,
X Wedlog doniesieu z New-Yorku, ~ od- dzie zacz~ły rzucać kamieniami, lecz kmio- Innym zalecono okóluiklem dokowć dokła kiedy praglllel\ie nzuanla I sławy jest Jebyly sil) tam . w tych dniach konferencye tek zaciął konie i uniknął ciosn,
dnego s p I s n ż y d ó IV, pl'zemieszk1ljących dynym bodźcem (lo pracy, a umysł mło
IIcznyc/1 kapitalistów I bankierów w kweWleile konstantynowskim, kllknnasto- we wszystk.ich miastach i Illiejscowo'ciach, dzieńczy niema jeszcze duślYl/U!czeoia, postyi ntwon:enia s y o d y k a t li b 1\ II ki e- letni chłopak, wybierając gniazdo ptasie, ZArówuo majl}cych, jak ulegosiada;ących zwalającego spokojuia p'ltl'ze6 u/\ kaprysy
I'ó w lIew-yorskich, mlljącego oa celu spadł z dlozewa, a zawadziw~zy o s~ k, zel'- pl'awa oa 'laly pobyt IV dlluem miejscu, i słuchaczó\V. Artystk\ usłuchaly rady i opuutl'ztmanie stalej stallY dyskontowej dla wał polowę 1I0sa i silnie sit) I1otlókl. NaWIJllł tych ostatnicb natychmiallt osadzać w miej- ściwszy szybko niewdzięczoe WiJg61e dla
większych pożyczek,
oraz wstt'zymanie żywego przyoiesiouo do domu.
scu stalego zamieszkania. IV nr. 54r{O, by- III'tystllw miasto nasze, ud/lly się 110 Warszaniebezpiec:zne/ro odpływu kapitailIw ameĆwiczenia straży ogniowej ochotniczej ło pOWiedziano, że ,wysiedlauie żydllw ru- wy, gdzie "I'zyjęto je bardzo sal'decznie i clio,rykRilskicll do Europy. IV skład syudy- tntejszej, oddziału lI-go, przy wlasnym skich trwa li poprzednią. euergią, ogamill- pło .. O w:ystęple icb .nII więlkim wieCZOl-1.8
katn rna wejli!!. okolo lI) główniejszycb firm domu rekwizytowym odbędą si~ IV ponie- jljc obszal' corat to większy."- • Według towarzystwa muzycz ego pisza jeden z Uólj1Ja1lxierllkich i ueSd wielkich towarzystw działek, dnia 8-go b. m. o goqzinie 7-ej zebl'anyoh pl'le7. lias llokladuych iuforma- wstrzemięźliwszych krytyków waI'szawskich:
trustowych.
wieczór.
cyj, obie te wjadomot1ci, :.:arllwllo o spisie • Wieczllr ten liył rllwoie~ ~olem popisu dla
l'azEMYSf;.
Mały pożar. Onegdaj o godzinie 7'/. żydów i t. d., jak o ich wysiedh\nin, .ogar- mlodej, wielce utalentowanej laol'eatki konX W .MaTkach pod Wa.I·SzaWą kilkoset wieczorem w jedoem z mieszkajl IV ubOln niaj ącp.m jakoby coraz lI'i~ksz) obszal·,· są serwllltoryum lwowskiego skrzypicielki, p.
robotników pracuje II a d .P o IV i ę je s z e - pana ~reisnel'a przy ulicy Wi!lzewsklej, w pozbawione wszelkiej Ilodstawy. "
Waudy Podgórskiej, uczeunicy' p. Wolf~
o i e m p l' Z ę d za I n i 1'1'. BI'iggsa i P 1- poblitu fabl'ykl firmy ;Schwllrz, BirnblUllll
" .Dieil" donosi, że n\lttistel'yum spraw thala. Młoda wirtuozka l\o~h\d!l. ton sil18. Z w.zuiesieniem lIowego Qutlynku przy- i Liiw· wybuchł ogień, który wkt-ótce zagrani.cznyoh przyjęlo następujące zmiauy ny, ,~ele zl\pjllu i śmialości, oraz nijlmllłą
będzie draga. połowa labryki, IV k~rej stłuUlili lo"atorzy z tegosamego domn. Na w nstawie kOIlSulal'llaj, nie czekając już tecflUikę. czego dała dow6ll, porywając
lInajdzle .zaj ęei& 2,000 nowycł, robotników. miejsce wypadku przyuył 3 oddział straży lIa ogólną jej rewiz)''}: a) we Francyi z l!ię na dzieło tak 87.alenie trudne, jak fanRoboty mają być ukończo ue jeszcze w 1'0- ogniowej, lecz zastawszy ogidl stłumiouy, trzech konsulatów geueralnych jeden bę tazya Etnsta z ,Otella", \Vogóle 11I'zydzie skasowany (w Borlleanx), pomiędzy zna~1) Rrtystce taIelIt hie,\Josl'olity/ "Zoajlluku bieżącym.
powl'ócił do domu rekwizytow~go.
X W, BirmiogbrulliEl ma być utworzone
Sp/o8zeni. W nocy 7. czwartku 111\ pią- dwa pozostale w Paryżu i ~LII'sylii 1'0- jl)cy się ju~, mimo mlo!lziutkiego wieku,
wkrótce tow&rzystwo .. kcyju6 z kapil.;llem tek do restaUI'acji p. Knutseha U~ I'ogu dziel oua będzie Francya n;\ rówue dwie nl\ wysokim stopniu technicznego roz woju.
zakładowym 200,000 fuulów stedingów, ulicy ('eglelllhlllej I \Vidze1v8klej dobijali części; II) w Wielkiej Bryl.<llIii po zostau'ł
&stępuie al·tystki daly si~ pozllać IV
zarnier~l\j/łC8 założyć wielk, f&brykę lila- &ię złodr.ieje. Już zdolali Ollemknąć lll-zwi LI'zy k!ll\Jlulaty: IV L.oudYI\ia, Liverpoolu i PiOLl·kowle, Plocku, Włoclawk;1I I wszęllzle
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

I.

3

o y.yw ~k z proś~ o WZDlianke ./ stawy. Znlienie ceł do polowy nie było·
LIIdYl. 6 ezer"ea. P••,.,k.. ruk. z 18'!~ r.. ku
powtarzania koneertów. Na podoboI pomysl wp~dl mioisler skarba by wcale
bezskuteczllem, J Ir , mniema li ..;.yi 98 '1,. jll, "JtjouoI. &Ilf(i..toki. 9a'I.·
agaęł&
sze6 ar-,wQlienkilp, dr.
eckerle. pod kI rego
d- r%l}d; oczek i wa.ue ode wI'ażeuilS ua ogólną
.Irll •• 5 eser"..., P..alli.a 218 -2l~ n. cur~.
tystkęy ~az. jeszcz~ I za.prosiJa ją lna kOll- zorem 00 taj, fabryki rzIldo"e oygor i Iylolliu. Nytllaeyę handlowo #llOlltyozną niema r6- na cw':-2 = ' ~~~~d •.Zr=.~1 - ~12.
cert .... &nl·. w k t.órym ~czestolczy a z nie- Fabrykiow. temi dniami p uściły w obieg jn- wuież !,odstawy. Ol'gall socylllno - demoWanzlwa. 5 eser ..C&. 'fug ua I,lao" IVi .....maiejszem·
poprzedoio powodzeniem. kiś nowy rodzaj cygar; mini ter t.ooy, ch.,. kratyczlJy • VOl'wal'ts" wzywa do urządza- Ikiego. Pn •• i... Sili. ord. - , pNtra i 4"'r. - Sympaty:czllOl r ~enzye
arszaw8ki d Iy m nadać ni CO rozsloell, wysIal tło kablej ula mltiu!rów. pl·otestuj~ych lV.calem PlIii' - . hiw 780-&0, ",boro ... - - - . ł
doi
jot pllbl..
I
ej millr~ do
nlenia. red kCli wUlerskie} sctkg nowych cygar, jako 8twi~, aby oSlViecul
d o Istotnej nędzy, :?~:j"0 .;",-~
•
0':i!~;5=
rzeczywIste~o • taleut~ artyśtkl,. pomimo egzetn~l n ~ceD.01Jn!. z proś~ o .zrul~nlt~: PRIIIIJ e~J IV sf.,., clI l"· •
:pl. J;ka - - - , r":4ik 1.lIIi - : ,i.ow, więc znanej OZiębłOŚCI naszego miasta, mo- latotole wzmtankl SIQ ukazały t to wzmIankI
Paryz. 4 czerwca.
.-\g. I'ól.). W spra- - ...epalr ,ap' li... - - - , srr...a pel"" - ze 8P.od~~wa.ć się.p~wodzenia, na jakie 11 - bardao pocWebne, z ł.ł ~toli prośb4, aby I'. wie melinitowej aresztoW/lIIO jeszcze j e ne-/ - ·. e~kro",, - - - , luol.a - - - .. ko ....,
slllguJe I Ja.kiego Jej szczerze życzymy.
miolst,.. skarba. w r ·c wypuszcza"ia no, uh gu llóI:łowielCa, kUlI'y pracował w war,zQl.- .kI"!"'"' J~laua - - -d' olej r..pako"y - - -,
•
' by IIas.ow
,.
·
II.
lU •• , - sa p• .
llalll• II~ ' O"110 (mezzo-sopran ) bDO ku otów, r ó
Wolet
I'rzysIao• ,.eg-lem- tac h wOJennyc
Dowiesio"o
pII.ui.
, 100
20
igez",iouia
Pi ę k oy Ś plew
Peterąburg, fi czerwca. (Ag. póL). Po- - . o".a 200, vocbu pol':_g. - kor~l.
SIlany jest publiczności uaszej z koncertu larz recenzyiny".
we wrzegnlu r. z.
..*.. " Nau ka sztuki żebrania w sześciu mocnik naczelnika glównego 7./l17.ądu InźeWI!UaWI, 5-80 eserwca. OkowitA. Hurt.•ktad.
lekcyach" • ĄIi... .Pod "o'~Y/D tytule,n uie"yi geilerllt Kp, lilslli zlI,(jq.on, jest do ... lI'.~dro 1~ 1l.01l-U.0"2; za 78': 8.58 - 8.59'.
_ ___
l(
rozlepionQ w tych dninw w dzielnicy Loo- liczby' tt-zech ~ neralów.' wy~nllczonych we- ~ho~1 za. wIadro 1000: 11.15- 11.17; za 78°: 8.69'i1yó\I}
ń zkałej prze ..~ni"
n:ez 2ehr... dług etątu 410 tlssllozy~i tego 1ArZ'ldu;
lo.IdYI. ł czerwca. Caki~r .Jawa 15, Spokojnie.
libawa, 5 czerwca. ' (Ag. IJÓł.). "Lięjl- 0IIld batalrO" 13'/, opokoJDJe.
.
Prof\'"D{ L:lznrlls Rodney rokl/mendujo
• '** Konkursy naukowe. AkRdeml~ umie- ków.
wszy.tkiM ~otnym wyklady praktycz'lfJ i teo- w;;lm Gazet ••" tlollosi, że tameczuy kousullverp." L 4-gp cz_rWCL Hawelu ... Sprawozd,,"1
jotaości w Krakowie ogla....a konkur func\aeyi
L
. l k' t b .
K
d
Al,
l t
. I k· 't
I
I
·
d
koń.o"e. ulu'6" 8.000 bel. • tego ua IV_kul""y_ I
a? '
os",,,. pl"1.e- Il Rllgle s ·, Ó l·zJma Ol swojego "ZI) 11 "y "Ot 5OÓ- b_l. Amerykrulllka o 'I droższa SI\imienia dora Józtfa ]\[ajera n", t riaL .Flora re y.. noJ SZ u, e ra ma.
kopalna". NNjljoda 1.OpO lr. Tormia nadsy- ..ednzy kors złotony ....eś.,;u z ledwie lekoyj, zalecenie prze trzeg~II.i. lillie żydów I'rt. d raty S.JlOl:.joillj Wddling &IIIeryk.u.k~ ua .ze~"i ..
lanln prac do d. 31 grudnia r. 1892. KOlu- MOtl> 8pokojnio i 002 troski tyć na koszt n~- ItrzesiedlaQielll się, (lo ,\nglli, a to 7. IIOWQ- lipiec 4" /.. "':"y",:.~. lIa !ipiec .i_rpieu 4"{" na·
kara drugi funda cyi ś. p. Krasińskiego. Na- bliczny. Warunki stawi nn. płZez profesor. s~ tiu przepe luien in rynków robotnikami I bl'a- bYIre.Y:, . Il& ."~p,~U ~leii 4"1. . . .byw.~. '!
skrowlull OI>lul" kn zarobków.
rrt,~:' ..!.~~fDI~ ~..J"n:a~!~~{d ::..~ar:':r.tlr:
grod~ 1.200 zlr.
Do. kOIlI,ur8u dOlluszczoue bard,'" "rolllne;--równ~.
Wiedeń, 5 czerwclI. (Ag. p.), Dzienniki .'!byw.y, D& grnd...ty~z. 4"{" Dnby,yey, na. .t;!
bo44 wszelkie p~ce naukowe, tak drukowane. przyJliloJe on 'do uauki dzied ńe elnie. PierwIS,
•
J'J7.edmjotem
"yklndu
mnjll
by4
,~"
by
oglosil
tekst
projektu
nowego
pl"awa
o
.zeń Inty 4"{.! nabyw.y.
jak w manuskryptach. przyslanycb ? tym ceN~w-Y,. rk, ~ cI.rwC&. Raw.lo. 8'{•. '" N. <0,lu do akademii po d. a1 grudnia r. 1892-go. pozornego korykatnrowalliu kszlallów. l'f.8t~P- l!Ocyalis ł.ch. którego 7.lożenie "adzie InuioplnL4 .I~gd. o~~"wa,,~ :10 stwa I'Zątl już zapowiedział. PI'ojekt jest 1.~U~~_~!~·k. 4 czerwea. \(Ąn (~'..ir·Riol 20.00.
Pomi~dzy pracami równej wartości pierwszeń nie .,a niez~l\czn~
stWQ uli ć bę<l,. w myśl woli faudatora. pism .. rozporzlldtenla ~e altnm IIDJ,ntraŁnteJ9Ze m'"Js- uO\o tywowally tem. ze prawo teraz obo· I(awa Fair-Rio lit 7 Inw of/li~lr, D& maj 1687
•
trdol1"eligijno-moraln.j. Konkurs trwci fuu· .. nm ulico.~h. Profesor Rodne)" jak ,tosi wiązujące nie j~"t Iloij!.;lteczne ,lo ogl'ani- DA lipiec 15.72.
- - •
dacyi ś. p. Adam~ Jakubowskiego. Temat: afisz, posinlI:. liL7.dtf i lrielcC rekome",llIj~eo czenia socyalistów. 4!ążących ku obaleniu
go
wi
eelwu.
Pr,;cz
teg
..
prcpllfujc
on
muy
porząllk
ll
l'nlistwowego
i
s
l'uleczn
ego.
Pro
TELEGRAMY
GIEŁDOWE,
. Histo..,. kokloł po"nerlmfJO w tlcioryn DralA)".h. jeltjes.t :tblit llY t10 I'rawl\ o ~.. ,!yaristllch.
sach·. Nagroda 1.650 zlr. mol. być ro,dzie- ,tuczue. ludz'1CO podob"" d
G iełda Warszaweka.
lona oa dwie po .100 i 550 dr. Termin d. Kobiety za drobn~ oP'"'4 ALOg~ wY'pot)'Cl.llĆ zlożonego III· zez rzą,1 rallzie pa/\stwa IV r.
Za.placOllo
31 grudnia r. 1892. Praca k okarso" wlana dzieci codzienJlie. przyC7.em gwaraulaje .iQ 1886; obostl'Z& 011 wymJ rzone przeciw d'ł
Za wekale krotkoterllll •• w.
mleć charakter Dat\łlO\ • t.
ma być put zuPQłne podobieństwo ,Ilu w"budz~uia lYi~ksl.ej źelliom lLlltu'chic:tllym jll":lajlisy ogran1czają
p6\j:zu.i .. wśród publiczności. D,,- ce, kt4re obowiązllj'ł leraz W Wie.lniu, a ~iu za 100 mr. • . .
na samodzie/oem, !!'rolltowoem zu2ytlrowatńn umOści< i
dl z, l Ł. . _ . .
okręgacb
lilbrycznyclr Czech I
Dank lIego mfler lu," nadto lJ01rinn
bye lej. szao."nl profesor wyna.imaje psy tr•• o- oraz
Pa.'", sa l!lO Ir. . . . .
wane
tIl
śleJllch,
aprzedaje Imle, I'rZellaski, StyrXi.
33.65
napisaJIa do pili.. W" ten 8ilPoób~ teby nie7t. \.en dyn, 5 czerwCA
Ag. p.). , ' a 7,al'Y- U& Włe4eti . . 100 l. . • .
tyl1ro przez oime i śfI!dnię 1!arsLwy mieszcza6- slowem wszystko. co bywa ut.ywane przy ?e~ądano • ko6cem giełdy
tanie izby o trllkt,lt IlI"zymierz" z Wloch/L.tw~. ale takie przeJ ladnuśU molej rozwlnie- braninlq IlUbli".,nej.
Za peplery pailtwowe
Bobaterski chłopczyna. Dwoolstoletni 1Ili. pod ekretl\r'4 Rtalln do spr/Lw z&gr-auicz14. s konyś.i, csytana być mog/D.. Objlltość
s~Dek ljston\>sza wiejskiogo. imieniem Franci- nych oŚlViadczyl, że Allglia lIie zaciągała Lbly liklfjdtle,j08 Kr. Pol. .
9/.9775
pracy ma wyoosić okolo 30 arkuszy druku.
Rusu
poiyezk wilchodni~ .
100.75 10075
.** Tomasz SałYlnl, gl\lŚDl t.r~gik wIoski szek Wlo .. ~r, 1. osady Leine pod LlIbheur. wy- 'l,aduych zoiJowił)zl\fl co ,lo ponlocy swojej
ł% poi. we"oz. r. 1887
98.1U
I
9l!.aabrał głos w sprawIe oleroz8Lrzygni ~tej dóL4d. plyn,1 " tych dniach lódk" z czteremn rq. " .. mil i llIuyn/Ll'ki lecz. t.aksalllo, j/Lk Wlo- J..Iisty ust. ziem. Seryi
r.
10070 10070
.. ponQwoie przez pisma amerykański. i an- wieśnikami o jezioro Leioerski•. Nagle lód"a city. pl1lgnie ut.·zymalli:L Istniejącego stanu
lQO:!li lOO.ł
: ·t
"
t
t
V
r~eczy na IIlOrzU Ś ródzięmllem i 1II01'zach LIJt, ..st. m. Warsz. Ser. I.
101.- 101.gielskie lI.mietnie rozpatrywanej. Spr.... do- wylttócil" si i pieciu chlopc6 ' wl'adlo
100.36
003S
"
II
-.
r.
V.
wody. Bohaterski Franciszek 'Vinzer life stracII .sąsiednich.
tyciy sztuki aktorskiej i ",wiera 1~ie w
,,1sty zasł.
m. "· ~dzi
:!eryl
I
olu: azali aktor winien na ceni przejmować jednak przytomności; omiał 011 trochę pływać.
"
,"
"
"
II
ego z chlol'1l/
sle ro~ tak, itby prlecbodzil rzeczy"j§ete przez chwycil wiec n~jpierw oajlOl
wiadomości
uczucia. które oddawać mu z roli wypad~. czy Ców i wyniósł nil bh.eg. I!OCZC/ll powrócil po
Wlru.wa, 5-go ezerWQ
W.k.,.,,, kr6L Lenn •• :
Giełda BerUóska.
teł ollra, uczuć .tych wytwarzać ••tuk,.
Py- drugiego. którego r,; wniet UlI"lo mu si~ ocolić. Ilerlin (~ d. l 41.67'", 62'1,. M. 47'{, 45 klip.; r..":MO.GO 201 05
taniem tern aaj~i sit wldoie :11100 Irving i Rataj4!: trzeciego z kolei przy pomocy kogo ś Ilyll (:1 m.) 8.43 knp.; "",yl (lU d.) 3J.55 kDP,; lV,e- BaokDoty ru. kie zaraz .
.1_6 (8 d.) 7t.OO kup.t 4'1. li.t' lik "idacyj •• KrOI.
"
"Da flosta" . -,
2\1.75 2 ł1 7..
Coquelin. Pierlf.zy jest wysDaw", teoryi rzL~ ze starSzych osób. oslabl n.. jeoiorze i o mai.. Polikiego llilio 97.60 *~d.; IAkiei 1••le 97.0\1 t,tl; D"kolto
pry"atn_ . • .
'/.'/,',. 'l.~/f· •
czywistego uc:tucio. na acenie, lIrugi, przeciwnie s~m nie utonqł. Dwaj pozost.a:1i chłop.)' uto- 5°{, rosła poty.sb ,.... OIIhia rr..,j emI.yi .l()().J~
*ąa .• III·ej emi'yi 11,1.00 *'!'l.; 5',. I"" yezka w.·
sal_ .ktorom gcbow 6 " IUpełoo'ci Bimo, neli.
wnętrzuA ~ J8ij7 roku !łSlO IUłd.; 5"1" Ihn.1 Z&!łtAw
krew i paoowanie uad 80b,. Tomasz Saloini
oe . IĄ••ki. I·ej .. er,.i 100:70 "d" lU ej seryj lit..B
DZIENNĄ STATYSTYKA LUDMOŚtl.
w ogłoszonym przez siebie artykule Btan,t (10'
lOO.S. ż~d. , 100.10. 20 kup ; ,,-I, fi ty ..... IA ..... m.
Mal hlh lwl zawArte '" ,\oiu 5 czerwea:
stronie I"iug.. I ,Iomoga sie, abl aktor ...
W........ , r·ej .eryj 101.\IU z~tł., II"'j .eryi lOO.71i
W.paraftl katolickIeJ. 1: Jan Lipiński s Leokady.
kudem przedstawieniem uanej sztuk! ~rz.jrńo
Wiedeń , 3 czerwca. R apol'ty kou~ularlle l.ąd.. III·ej .eryi 100 51) ią,L. 1V-eJ •• ryi 100.35
.
wał sie do glebi roI,. a uClucla a~je mfar- donoszą: Banda 300 amautów n:Ll'ac\ l[\. n ~ tąd .• 100.15, 25 kUl), ",skulItu: łłerllu 4"1" Lo, ... Kr6hkowską·
dyu iI"Ihl l'IU)'i. W'j. \VitHlell 4'lu ł'eŁtu'Kbu.rK 5"/•.
W parani ewanglllckleJ. 1: FTlloci...k lIil ..,rek
ko~ t71110 i O tyle trzymaI na "odzy, liby serbskie wsie Radeh, Plinika i t!onku la& Wt\rtojć kU !MtDłł ~ lTorrąeenielU 5"/,,: lilltl s lawue
z llaryą Piel.
unieBiony zap"lem, ll~e prz.krouyl graniu, w.y- Po krótkim oporze mieszkailcy uciekli, wsie lielUlłkie 215.1, Wtl.U". ł i U ał..4, łlO.!J;i .fł 9 Ił ·
Z.arli " doln 5 i 6 curwca:
mogami estetyki zakrd lony'cb. Coquelin·,. przy- spalono, bydlo uprowadzono. l una banda .Ly IIk"i,loey jllo 4 2. oozy"".. pr .... otu I i"Ś7.ł,
~
· KI.lollcy Q.ielli do laL 1&lu .....arl. 26 w ~
rownywa Slllviui do mechallIlmu, który automn- zlupiła wieś Jast.-zębowacz kolo Wl"allii. II 10&3.
Pllt,raburu, 5 czerWCA. \Vek:de 11/\ (,ol!jlyu St L5, U.. b~. sJ'lope6\V II . d_ie!Ycząt a. dorosl,cb l ,
towi daje pozory llcia.
Czeladź bogacza ZwetkowiczasŁawila zbroj - II l'0życ,ka .... II"1lni. 100'/•• II! l'ol.y ..1o. " .. ho- " t ej h łbie m~ł;elyzn kobiet l) amianowiele :
. :.. Influenza. OaIDoek parlamentu angiel- ny o\'ór I Qdpędzila aruantów. Wielu zabi- lluil\. 101'/" i l/, .'. lisL! ~hl.łL\YU" kredyt. r.ielll"kie Kataray. BalUD",!r~ lat 30.
Ew:
•••
-lIcy:
D
..
ec.
,lo
lat
15·tq zm>rlo 9. w tej
·
133.75,
1\kct&
IUUllm
rUltkieJ.:o
,II"
l:",,,,III\
.....
"u.uiet.
.kiego, p. Leag, poseł z Dundee. on z•.brawu tych i ranDych. Inna banda ubiegala miechtopcOw . 3. dziewesl~ O. doro.lyoh l ,
publicznem w nastepuj,.ych alo ... uh odmalo- szkańc6w 'Wsi Siriuica, zebrauych IV ko- nel(o 271.00, p eLerlłh nr~kie~o bK.llkn ll, .. k'oulO\fe.{O liczb".
682.00. banku I.Uięllsyll"ro. hl\" 6~t) ł.8t. OO, 'frAnu.w- w tej ~""bl. m~.esy.n l . ko ,et - .. _iModei.:
w.ł s"oim wyborcom ~ nieznoAn, dolegliwość. ściele. Proboszcz objął dowództwo. uapast- ikiego btLuku dy"kouLOt't'e~o -.-.
Bogumił Tbiem, lat 56.
która p~ez cza~ pewien przykuwala go do ników odparto. Porywanie b'ydla i dziewSlrlh., 5-go czerwclL Banknot.y rIIl'Ikie :<I\ral.: · S~rozako •• I: Dzieci d_l ..t l:;.tn zm rio 3 w t.j
3.
ł6tka: "Nagłe dostajesz kataru. gor,ezki. zdaje cząt odbywa ~ię cod:tienuie na coraz wię 24060, u,," dU lł lM'~ '2 41 ~a. wek~le tlĄ W..rnll.\,~ liC&J>~e . chf?!""lw l. dZiewrz,t 2. dor. ,Iyeh
UlI. Pdwraburlf w tej h.~ble .,.CZY~D 1, kobult 2, a mianowicie:
~>i sie, · te mzpalo!u, do bialości obteu; telllzon kszą sJcalę.
Rząd serbski zażądał od W. 240.25 , UM. Pdleu1mr&; kro :'!ł: ! UO.
Sura llaJI~ z Bi'Dew&jgOw Freokel, lat 21., Hajm,.
d Ł. 23950, na IJollllyu krM. 2U.4ł. I /I , 111\ l,o.o,lYI\ lU,
kiska
w blodracb, 2e ktoś wierci ot"ór Porty: wYllagl·odzenia i ukarania amantów. 2u..29 1/ ,. Uli. Wjed~il 17355 . kupou! "t.1lue 3;?:4,.6t)j Sadollierskt. lat 74, Ryfka Glauc. I.~ '7.
pomledzy twemi lopatkaml; zdaje ci si~. te orllz rozesłał okóluik do mocarstw, zwra.T
H."1 ~t\.I$l&Wlh~ 74.90, '''~ li Iy lik..witl.eyjue
%
jaleś Dl, I
i
., ale •
1; leCI c • ey uwagę. na okoliczność. iż T urcya 72.90, pótl~"k& fIł!lk .. ł. -I. z I)płAJ r. . .80,
LISTA PRZYJEZDNYC)ł .
ból pzyczny jest nicoem w porownaniu z mo- ufe Ji!st zdoluą otrzymać Ilorządku W Sta- 18K7 r. - , -, ti"/" rt!utł!. .1ulK IOG.3u, 5"'.. r. ,r. z 18b\
r.10930, I.olyczk" 1V •• bollul. II .'u. 7530. 111 .III~ . GrlAd "ot_I. 1... Ihsfela z Wa.riZ.WY, S. B.cbru.
ralnym. DoinaJesz takiego Dam.la. jak gdy- rej Serbii i że moclLI'stwa IV obronle clu'ze- Iyi 7ó.60, 5°,(. Hilt.y X:&NIJUł'ue rul4ki" 109.50, :''1. pt!- S'D • Moaky. J F.ocher s IVaschiugtoDu ,q,ueyer i
byś zostal skazany in przesluchania, za wszysŁ Ści3Jl wyst'lpić pl/winuy.
' ły .. k~ preulio .. ~ • 1ll6l {oln 183 .5ę , t.ku • IIidO K. Miscber z HeilJ>rooDu, H. Glll.~ s J'oroaia.
. Holel .Vi ctorla Ska~ń8ki, HanbGld, Fajau. Pokil·, sJwodpie. sa"....t. w, 'i!"wslki.~ kodekBerlin, "czerwea. .N[\.tionaJ Zeltullg" r. 167.75, akeJ8 łłrogi it31. w",r.. :c""~ko-"je, hui,,kiej
,
sach kDrnych obu półk uli. "
potępia BW'OWO ' oświadczel)ie sil} rządu 249.25, alrCJdl kr.,ly"'" •••""'...·ki. IG3.łO . akc,. DJkow.ki I pałko LIpski. Warnaw)' Jasoufurki z
\fIudzlL\TlSki eg , l.łLllku h~'fd) WJ~'ł - . t d,,,kout.o- -('/rOlI .... lIrodQw~i z Krtb
ota.
•
...... Ep.llIIPlar.u receózyjn.. Jak wiado- I,rzeciw zlIiżenill cet zbożowycu. A ni je · wego - .-, Ily ' kuutu uieluieek HU(u h..llku p.u .L\'ł'M
Ho.ol P.I.~ I. J W""uer i L. HirsehBob.
r.
mo . Dokladcy rozsyłaj, dziennikom egzemplaru den argum It rządu uie mIL uależytl\i po,l- 4"'.. "rY.ft.LIIP ~s lef...
su.w" Iktw&b~k(. ~bi... ie., 1:!
ór~ka z Lwowa
zmuszali '8
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-
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~1>€l"€• .f::ło-E~~sE··:lz~eg_0c9
Niniej~m zawia.ll~IR się

Z. Pu-

blicZ/loŚ(\ iż w prr.ejeździe przezŁ~dż

zatlZyń1:111 się'

kwla

.

w flotelU

Pollklm

Prucnnia SlJdClB i .. kryć
cia. klc:b,
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Przera~kiej

kti zWllrszawy
przy nI. Polnd"iow.j N. G dom
•
•
Pru .y";skil'i' dDieu, J Up", .'
&

Zamów)e1Ua 1 otow. kWllLty 1"'Ze· .10'" ... '.ore n. nlie~
_wad ~1Iie "niedzlelt d. 7 b.
. .12 dom .W.go dr. LikiernikR.
lU. od godz :1-8 wieczór a w dnie P~'YJmuJ~ S1~ ubotelUDki n. WYJ
n88tępn6
9..-12 ~'anll od 2 - 8 k~re ~a i:łda~ie wrk~iw" sit w
wieczór.
1109- ",go -~ gOlIzJO. t:Ii:N NIZ~~_ł_
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godz. 6 i 1'0 polIIlIIlin
godz. 4.
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n \V ej J 6zefy "ilez.ehoU~.·
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l, dom W-ej Gl'Nlich.
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Cecylii i Ludmiły Podgórskich
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PO'LtłlIXJCU

, Wilkoszcwski et J,

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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Żyr~~dowskie czarne wyroby pończosznicze I,
-

GWARANTUJĄC TRWAŁOSC

BARWY.l d

mamy zaszczyt polecie! Szanownej Publiczności

NOWO DYAMENTOWO- CZARNE
Pończochy damskie po cenie od rs. 5.00 do rs. 11.50 za tuzin
Skarpetki
" " " " 4.- " " 7.75" "
Pończoszki dziecinne"
" " " 4.25 " " 6.-" "

PIERWSZA już próba przekona kaźdego kupującego o praktyozności pomienionyoh towarów wyrobionych pr.zy
całkiem nowego 8j>OBobu farbowania.
'

SKLAD WYROBÓW

ZAKŁADÓW ŹYRARDOWSKIQH
W

Hiellego i Dittricha
LODZI, ul. Piotrkowska Jf! 6 nowy.
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~J
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a
IBJ Vl Ł odZI.
Koncert w którym
W. Biellzowl.ka (fortepian),
przyjmą udział

p. Babińska Art. Opery Wal'Szawskiej, p. Aloiz Profesol'. WarBZawskiego Konserw. (violonczela), oraz chór m,xki amatorski.

CENY lU8JSC: Loża na 8 ow' .a. 12.-Loia 'alko.owa na 8 osób
ra. 8,-100 l piętra na 6 o.Ob ... 6, 10Za parterowa na t oaOb .rs. 6, 10Sa

...

skicb stanowiącą,
15,000;
1:~~;;:r:l ~~~~tr'::~~ t.'5~·;;:d.to~ ~;d~" ł iS'51:~htę:~
2) pod Na 38, przy ulicy Zacbors. 1.50, w 6, 7. 8, 91. 10 n:~a.eh po n. 1.25-" 11, 12.13 i H Po n. 1.dniej pDłożoną, własną MareyKneslo n. plrtene rąd kop. 75 na.~pn. po kop. 60, amfitealr k. 50.
anny Greullch, pożyczka odnoPartor kop. '0, uczniowie n. parter kop. 20, galery. kop. ~.
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kOllzewakle&o. Pa.li MayenLS,cI oty w progr.....eh.1105-0-1
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czarną bajchową po rs. 1 k. 60, fS. 1 k . 48 i fS . l k. 20
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uv.
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w sah posledzell .IoA...cJ[oll ••Gp....1 lK........ .u;opor.
Sądu Okręgowego w Piob'kowie c...... 0Ó'I0.......... uo Jllo"lIJ'l'att~·
ei
ziemi
odbędzie się sprzedaż niel'ucbomo~- ...... BU'AABOI •• u.on. .eAUoy6:4,_-.
.
:1
•
ci, należljocej niegdyś do Arona ."'......
l
.~ bl~zko. ŁodZI (IV okręgu co n .,yprzy ulicy Zielonej
Kobna, obecnie do Efl'oima Dębió .•10;r3IHCK81l łla6,nHall lI\elIta- żeJ m.ll owym) chcę zaraz. nao!ć }ub
skiego, położonej w mieście Łodzi,
Hall '{opera
wydZlerżawl.ę na długl ..plz
g
naprzeciwko ~Ia.u, gdsie
mie§eił si~ cyrl<, wlstawi
przy ulicy Piotrkowskiej IlOd XI251. Bę.t1l)\CTBie .... ue"i. YOA.poaOIY.._ I czasu. OCel ty . proszę stdada u
no n1e,wlkł~
Licytacya rozpocznie się <Id 8U- r. ropn.., oh JTepll AJÓ....d . BUU- W-go KamDekiego Nowy R k.
my 1'8 40 000
ABOII B.pm"".·Jlo:'.... lł 81898> ..... 7
lOBj)- '1
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•
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.
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Aup1ł.l.a T. r ., Y.aJll.Neale ~oAU"8e.o.I~~~~~~~~~~~~
kt6rej tutaj jeszcze Iligdy
Bliższych szczegółów udZieli Ko- ••GpI'IBolI ....... 01 .... por........ Wre·I.
Ilie pokazywauo:
misal'Z Sądowy Ząbczyński w Piob'- IU.on., ..o Jp....ynrl ĄJÓu,,1'lo ..kowie albo sprzedaż popierający UAABOI c.u._ aoAUeuan.u1lLUl1o &łJjKlł~~QłltłI~~~VNS
Adwokat Przysięgly Henryk Elzen1101-8
~
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. · h .
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ulica Dzika NI'. 28. .~~~IlMH~~!MA"
~,
Zielona 11\ 265·A.
• 948-12
\100-3
.......w blell•• lukl
,11;01.0...80 ~8BaYJlOIO 26 Mu 18tH 1'.
W drakat'll.l ,,011•••111. t....IIII .... ••
ydawca t,'al KOI'

D
. rua

0Ó'I0

1)

BOZW!

5 RS. nagrody

OBICIA PAPIEROWE

k

Letn 'le MI'esz'kanl'a

pozasta,ab

.....

I .. .

I

