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X "'Moskowskija wiedom09ti" dooosz.f, że

d:f6nkbwie' i'a."y plllishm vi dniu 16 czerWCA podpl~ali nzll1ucyę o przyjęciu nówej
rosklej taryfy celnej.
K
d '
" d
I ż 'st'
X " UI\yer co zKmny ODO , e I l)lCr
je 'Pi'ojek'tf" konoeilhowanl& pogl:&nic1.nJ''Ch kom61' celnyoh 1: Sosnowca
Grl\lliOy I Hel'Mw w Częstoello.wje W' ten
sńósób, iż lewizys, słlftowanie ii elenie to,.
waró" 'l!agranlclnyeb byłyby.dokonywane
w Częstochowie, komory za : Bosoowicka i
grsnicka, jako drugorzędne, czyli I. zw.
~przykom6rkł~. zaJmil' aly:: si koulrolą je, . b
. '"
' k ' I 00 d k
(yllle agazuw Ilas.azen 'le l.
o 0móry lIerby, lo ta pr"y Rmierzollem przeprowadzeniu nowej odnogi kolejowej 'Od
" ek 'H
~tacy I C7.ęstoe bowa. przez KłOLm
L
el'lIR
by O gra:nlcy l'I'llskl'e,;" pozostawałoby
w
n
tyćhsamyclr warunkacb co sosn\}wJcka i
gl'Rnlaka.
nROGI WODNE!

1

X .Sl)'iet" dOlTo$i, ~e ministeryum kODlu 11 -'
kacyj PI'~M8t;t.wJtd I'adzle ill111stwa. konleczl1o~~jl\ko,a.ifoZYbsłeg'o zotgan1zo\vllft!a arfe I i
t'1I1 ch na glówni~Jszycll ' natural" n Jc h <1ro a 8ch odnycli, w"ceIU 'óbu)-:,
, tertla' kosiUw rob6~ regulacyjnycH przez
z~rlllbieg~llle po<ltJJyw81ilU brzegóW" i ulD;0emen li: plaśków napl:ywbwych ~1Il1zenre/lł
'Wi~rzb 11 ' brzegach i mleHtnach; arl~le te.
mNIł ta. s~rt~yd ,do IITatwlenia żeglugi
przez ud~lel.an(e swe) pomocy przy wyładowY\l"anlu towar6w, tudzież ao IItwOt'Ze .
Mit' kontyngensu dó'§Wjadczonyćh robo1:ni}?W, I
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'Pt~eb~ , było 'otrz.tma~ wycbolM!,le DIIo:w e , '1'nzeP'1d1!1d mlód~gt IV zdrowej ~o~fe\'1.e gór, ":gróa'l~odzI1lY, w ~tÓJ'~kaV
rr~YlYyll~1 I'ift8\vać \IM swe nil' ))~. !lW l
~'!lys!aml, abyl pdtellI', będąe lM<1
ez (J .
WJek !em ~ jak Wawl'zyniec Pontet, ""gród
pAryskiego fyćia, zacho\vyl\'1\6 MetLlnittę
" \rćzocill, pódobrte dlj' jeg'tY, bl~y i. ab'o~cl
1n\iyeb II/e 'Porywa!y gO' w sivym b,YstrlfJIl
potokul' '!tlli okrl)Żały ,l'IItokotb, jllk 8thi\\Ie'ń' III w'źńJszo/llj. '}Jo9I'odku smgo kop ts
skall;.
j·
"Spostt'zeg'l,s IUłiyeJlmiils r-łdtiKiię
śCiu 7J 111m Albiu)1~ "clJócili2 pOlornIe Ib la
'biką, jak dawnIej, gło jej, sposób m6 e1)i'a: oz' 111m, śwladć1.ylY' II większej el'de~i.
11Ol!~i.' Był Il tego domny; czując, że Za·
sluż'yl ' lusznie lIa to pl'zez swe odilallie
bez gra'nic, Ródźaj 111t!znelw, jlkieg'() 0świa?,czal w@ęUeYn IlU. nre-lIllletał do
tyeli 'I!tł' mi-!lilał$" ~I.,ąjll
Rę, bd
wS1.ej cli fili' ód'dk jej lńlZystko, CD ial
najle~'śY.ego IV sobI6 i ooezUw'M ja llŚ
Wilzlęcznoścl -ma niej za to, t' fliZ ao ltr.acunku, 'urltkl ' ćzul1
zajer'nhie 110 sieLie,
Pl,:\y!~t!:1'f~ ~rę olWlgtt-olmie wlęk8Ź~ jd,on.:,
~e 1l1uo~~'r s111\piltra I to 11?1!Ot~,iil dlauo'(vn~ podAlawę icJI ~tosllnl,U
lVal~y.
"

"i

I

Itęk l'płitl łlllłlf~" ł"u" &ex. .~.. I~ei8nT& - .. ie h!tl, '''l&U&lle.

ŁODŹ.

na.- dl'z~wo ruskie 7.a

I',a'

X W P Jęl'sburgCt ~a\fi .!i e .;dę
óIka
c h e ID i k 6 w która otworzy IV, tern mieścle wielkie rabQratoryum. dla pl'zygol~wy
w~oia wj'!ąezuJe tych przetwot6w c~~l\Ii
cznych, które obecnie spto'Waa 8:08 są z
:r;agl'atticy,
podziew'ają si'l.' że Ilr1<et"ory
te, będą mogły być spl'zeda1Vane trzr I'azy ~aniej od zagrah!cznJ1:h, ,l
I
ROLNiCTWO [ PRZE:\ll' t RÓWY,
&
p~'t
'e
t 'k~
ł
..
~
A" ... WI, ~ s III
o.,. a.z:\,.e wewiadom CI zakomo Ilkaw:ln Cif \la

, 'ęc ńle zml~i1o SIę naze:- szc.zel'ze, 'z w~asueJ wolT, rrlle I)od wJ,ly" ..
wem chwll0l"ego wŹl'uszenla. bęll'łeegli
Od tej cbwili palJi A~'1t\ol' uczoła wię- prawie za)Vsze skUtkiem Opo!zezeuia gO' i
ks~ liii, ~\ę<lykollVi~k 'ł J.l?Łhe!>ę IUY7.yjliżitf, zdl·~tłzt;UJłi: ' II\'zez juhą' kobiat~,
gilyz 7.UII! Ć' ~'k\'Mfe ' n~lala.,.e~Z'c~e Jedl~~
AlIiiWl. tvypijala do tlna ten kijllic)t gopI'6~ę, 1~lęee.r" npok,al'ZaJą~'l I ~1'?,~sz4 I)I~ 1''yc~y,(lSąd~ąc, Ź&jej sU~'OWOŚ~ wywol~l\by
\l~pl Z~d~I~, NI~któl ~ mJllJ, r.l~t?1 e odpo, 'tylko w lDę~u wzbm'zeu,e gWIł/to ne I meIVI!ldzl )eJ \lokoJówkl, la l\l
l{,lIZ~altl!ę~, bezl.ieczoe, ale, g'dy się to chlgnęlo ~ęz
dZleW~7..tllj'" II od I\~dd:,-w"a b~d'ICeJ, ~-l1IeJ kolica, poc1.ęla buntować się IV niej l'ej
IV' lazbl/!, ił~ jllJ n~ do. DI1ś1ema! do- godność osobista; l'lI'esZtą A rtu 0\' nie s ns~l'zegl~ ,!" dZI&WczyI\l,e pe~le~ ~'D(~laJ (I1'y- lVal się au; le)n~jlll\ ani gOl'nym; nieś willgl\fl1lue~ v~/tel'tynebcJ/J, ?b ,akle) f1J~e pl'~'y- dom)! swego Is~a~11 IIIIH'alnego, J't~ rÓl\'plei
t.\VyczRlła Ją j~JlC~8 8r~1.ba dotf}d )~.kb !)~. :jwego '/izycZJlego UPlIdkll, I'qgrążat się con!ą dolrlb. ?iwlóCila WI~ w tl~ kl':"UIl~~ 1'1\1. r;lębitU w o"gIlO, II którego wyciął{l\ąć
1Il1!~0 '!l1l~leJszlJ lIwAgę j, podlUl~el~~ ' Ję.J go nie czula już sil!, Skoro cL cia! tego,
znm!en\lj 'SI~ w~rótce.. \v ,pe~nQśtlt Ni,e mę- olech w niem' fiuiel Ona s~l'zegla siv, jut
ŻOWI 111&, iublVI~C, , 0dpl,a,!i'lI;l. l)okoJ(l",,~ę tylko aby ją Ul blQt.o uie obl'Yi'galo,
.be'z z ~łókl; bum!)r Jiodraznibnegp Uoga, Jap' l"
. ' oŚ b tk'
.
d
ki po eni zał!w8~y!a II męża., ' przek~),.1 i'l ' o O( 1,ralVlentO u re I, w nlellOl!zą nem
d!taWeznie, ze zaclRitłzila potrzebartakie~q, ~y,!Jhl ~rIl101'a była p\'Z8~lVa chw,\lo 1 ~,C:&~
'óStąplenllt, ",
poHI IlIS~og~ slVe,g{j vost~powanJ8. ,czy' tel
Albina nie zl'Obll:( mu najwniejszego by! to ~~Iko klLplyS c,bwllowy U&~UI! Jego,
wyrzutu, nl!.-we aluzyi najbardziej otlaalo- d,o '~, mImo W8Zl~ko, Je zc%t\ZdroweJ, WZiął
\I~ o,llJośllie do ONej dziewczyny, kt6rą. SIę J ednak ~o pl ilC!,
"
natyphll!ia 6 z&stąpiljl. inną·
I ':' os't1\,tllil!j chYVI!1 Sllostrzezo~o" że h1'6 \'\I189nle najwięcejdl.'aillilo ArIO 'a; I ~t Jego, gotqwy JIIZ do ,wystl\~leUla, mu·
,,"olałby już gwaltowJle kł6tllje, Iloprzeclza- SI, 1IlE!() wa,tllym Skl'óc8111om, ~mra t po·
~Ile' wzajemne pOl'ozumienia, IIle jego ŻO, wlI}zać llopros~u ze sobą kawałkI, powslana nianawidziltw wła/iuie nkjwięeej owe hl po wyrzuceniu rliektórych ust~rów, pl'Z6porozumienia,
robll on pl'lI wie calklem i l'rzepisat na. 110Jej, }loczllęifjgClłneśoi esełli~ej jej wstyd wo daly akt drogi, w ciągu ~1l1 o§miu, z
kobiel:'y ciel'~iały b ze, gd.y, widziala wer~vą gMną dm plel'w lI0J ,ego mloprzelotną czulośó lllfi:ia,
t;ł<;ającą od doś!:!.
wplywem ch.~ili pl'zębaezenia I wzr~~enia,
Ucie*sla. 6i~ teru bardzo jego too~,"W
gotowa. bylaby przebaczyć wszystko aby nlldlle~, że to chwila od(lOwI9dnia. I1G nraA.yUt llnilUląć oweg.o łlocall\u1l:1 PI'zYJRclel- towRoia go jeszcze, Nie dla miłości chciasldego, kwl'y 11OZ\VI\Ie.I;L 11111 Składać 'I !,I. tegR ~9konać; jej miłośtt owlen\ już 118w)'~h, Iloliczkarh 1111, znak ,lIie(lI'?,ell:lWftIO 11l\~1'l1l t zllStąpila j'l go.rąea i gl~b?ka II'11y~h Je8ZUe praw'Jlęzowsku:h, Je,1t 1,ł.11 t sil; afe um/ować chclala geulu. z Jego,.
do niej w~6cić, 1.0 pl'agn~ll\, ally tu
I,il wiedziała (lolu'ze, 2e tylko 1,I'llca, uwleń,

1:1.00 powodzeniem -zwalczy t jest zdarna
'<Ile instyokty Al'lIlora,
Balet był w.}'stawjooy i clloc.iai zawierai ~al'dZCl pl~kne m~ . cal UlwU l'.ujUłLuie,
OpinIa Il,nbltezn.n, ktÓI', \\'ny:j~o Ily,.eba.
cz~ta ~IIIOroWl, I W;'lt j~ t!n,~two, I'~~:
dZllt. SIę tym rl11.?lu ~edJl~1ll ~ tj ~h ~'-PI l,
s6w" k!-óre lVyuaN s~ę l.nlesl'ra~Vled,h!"e"~I,
m~leJ mż są rze~Y\~llScla.. ,lldyby, Jel ,~al
dzlelo wyborne, wylll a b~ go, pllll mebIosy, mlbo W~1~k() ,.... b-).d moze ~ P?wodu tego .wszystlrl?goL D~elo, było t..fl~o
(loay6 uobJ~ l,btraktQwauo &' JU! B.I,l&1:,auClI, odp~aC3.1ąc. w teH ,sposób alltl'ro1H, którY,zawlódł tyle. Uad1:ISI, ~ kOI~ystal;L la·
ldeJ w~ględno~, ze gra~~y,ł~ ~ pawllą
siaboścI, do ntwgo jego WIelbiCIel!,
.
Ale CIOS byt dla. kompozytora ZA kiloy,
Ohoclai nadel' rzadko możemy wytW\ s&d
trafllY o $obie samym, At'mor jednak wIo.
żył IV teń utwo\' wszys kle 811'8 :ambicye;
nie owual lię li zdolnełio dO' 7.I'oblenia
czego lep lego; nie:>pl'a"iedliwo'ł prasważnej czę~ei polJlicznoś~i I pras.}l zadala mu
clężk4 ran~, kt.6t'a 11ozbawłla.. go tło 1'11 zly
odwl\gi,
- Kiedy takt-wołał, dobrzp. nie uworzę jot nic więcej I Będę się bawi! tylkol
I dotrzymał slow"
Albin., zniocbęwll11 i o Imotoj8l1a., po.
rzuciłaby go wt.edy, gdyby ilJlltplkt kO'blecy uie podsonął juj wyśli. "e . lljlJ'ZUcać gil
w chwili niellowodlellia byłoby pOlUościll
przyoajmolej z I'0ZOl'1L
Czek.la więc,.. Ozego?... niewiell1iala
8alll&. Tego, Ul\ eo. oc:& kuj'l "'U\', cy
nłelllclęśliwi; jakiegoś I \vYI'8.dlilł) I'a~oki
Inb" ki, która ftliala r.miftni~ kolej zyeia.
na gor le lobIe'! Pk, I\' as
j ..lni~,hby tylko mieuili\.
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Grabl\Jlowa ~O pnd., K.1Iml".. Nndzlll • 'z Xahl1o,
pOlWlilaw' y POfI kontrolą tządową· \ sl(I\- "1 25 ud: !III runt. Pultei.kek Zielo.leltlllń . 1)0.
lek tpgO IJlcb,lIl1ki Ja CZI/.8 ubiegły, jak r~- )ballie 3 plld, 2\ IIlbl, Balbiua BDrD.t~~D • Woli
wlliet I'ozcwdy bie~06, mnj~ być przed- O~.jakl.j 25 plld, "łIlU~" Władysław .\'\o~odwor.
$'3:\Violt kOlni yi 'IV skł/td którei pod skI • .R.okjtllA ~l pnd.,'. 1\1:, Plator z Hrubieszowa
t
,
• I
'
,
,1
t!4 pud, :j~ flln!;, Mikltlllj~1 , SAr)lak 61 pud 5 r,.
IIrzewd,I~lcL'I\'ę ol Z3.!'ząl!zaJącego ~Mzlalem Wlo.ze.ewskl z Rudpa .8 pud, :I'l rllltt.
kolejQw)'D1 konlroli palistwa \Ylljdą ~zlqnO 'I ft d
't
" ' k 67534
kdwie tpjże -kontroli ora~ ministevjl'll\
\gU e fIu' o~tawtO I~ó n~ J,alll1>\l k"
.
"
.'
.' pUl. 14 lit" w pOI wn,\Iltll z ro lem zeskarbu, l komUńlk:WYJ, w.l,oll'7.ebnyćh la- szlYIl1 mniej u 2,603 l!U\1. 5 funt" a I)I'ZY
,zD:c;lt, zas dl) tej, t cZl'II,nMCl ~ędl} \y7.~'~llne uwzglęihllenil1 I'etn~nelltów, m!'iej o 3,588
J /llUO :esl!by. ,Na 1I,tl~IIU\llle kom~syl IZąd »Hl. 37 funt. MyCIe weh\y Je t po W'~ęRsyg:nJfje w ~14gu cztel'eeh lat, .l!czllc od lłszl\i części zadJ\waldia.J,!ce, SOl'towanle i
tyc:znla, r. ~': po 86:0001'8, .)'Oculle,
opakowanie dobre, wyda.Jność mniej za
X Dz!ennild peta) burs~ donosz", · że niż IV roku ześzlym przecIęciowo Ó 50;.,
rad. p~stwa I?tzY1ęla \YJlIosek ? pr?-yłl}~ Przeli jarm:\I'kiel11 kllotrnktowano mało,
czelllu Się RoSY1 :id!l lImo,wy z llIeklOl'ą l11 j SI'A'~edaż w czwarlek szla iwawiej, ceny
pa.Óstł<'sml zagI'allleznenu w pNedmtoclp trzymaJy Si trlo~uo, nabywcy łatwiej plaml4}.a zYJię.r~d ~ wego przewoz II to· cili ceQ.Y z <111111 Iloprzedl1lego, a n wet
waJ~w kolllJallll.
sklaljjall' sip <lo ustAlI tw.
X' f i Ż2 iii"
.'
t
. y
,Y
•• ~'T'11 ullll , za~,,:n,a, ze pos !\JlqX lV Cłwartek odbylo się w Wal'szawl~p1e pec'ya.lrtej koml yl tO do bulłowy wie zebl'llllie deJegacyljartllarczoej IV sprakolej piqtr\lwskjęj (lrzez tOWIII'1.ystwo·
, kt
' b'
li'
J.."IJlei IYlad,kaukaskieh-przyj~ł kOmitet mi- wie 11l'~J~ ~wanYCk z mI a n
~ I' g ~~nistiÓiv j~D""lo'nie.
. ' Z~C;y, I.J ,al D1ar u.nll ~v"e l! y, &"01 oJ W
.•h"'dtllacb tło ogólnp; .ieci polu- nOW,le!!!, ~) . ur~'łllzaDla. P,I z .~ .Ia.r\Oa.' kle,m
dn:"
I d"
'Jaz'
l
zeblau wstę(llljch (Vorbi)Jse), 2) skroceDla
lowo-zac I lIIel lOg ze uyc w ączo- j8l'OIarlut z czterech dni do dwn' 3) wyno niedawllo wybudowaną li n i ę I u ck ą·
zuuc:r.euia na jarlIlark dni 16 i 17 'czerwca
'X Za.rzAd dr6g żelaznychd poludo;owo-'
"
' b ~ I
.
•
JA lod ' I ' ' ' '
'A
'_1.
Z 7.astrzezE\lllem, "~y u~ egacya )armar."C' nIC I zsmlel'Za 'WJlrewa Zł" specy... ezna rozpoczynala cz>,onoscl w dnIU Ill- m
ne w~g~ny do przewozu bydla ty- ' czerwca' 4) u sunięcia z I'lr clt jal'marczu6wegó I bitego, bln'ócz t~go,' I w celu ~a" , ,'. .I porno t6w, poolewu
"
~ I I
, g o Wl/g ImleJ$klCh
~w en a. wywozo, na s aeyaa I pograUlcz, 't,' ' h, 'I..
.ł
'd '
nych ni;". byd urządzons bydłob";nie i b,l), l~agl~ I~. !,I,e l\r.ezlllcCZ(\ Ile ny, n!e a).e
M"'\ k'j . d ' ti"'" t1
!II\ IUI} zaIJc~ek.' nie odpowIada. za ca.lu~~
'6 X "k o ow 1& Wkl\OIllOS
,?n1sz ą , l wagI) pl'zYlę\eJ welu.)'; 5) zamianowaula
z ~y I~P n~k'ZeCl s, ar kU' ,r,o~~ ~e ~z- maklerów lIl'Zysięglycb do welpy i 6) IYllro~ eJ i~ ()'Xil . g 1'1 as 'I ej Jes Jnl. os a- 'l'jlilzen~ RIIl'zedaży 11<1 [ludy I rąbie,
ecZIl
ta cy 01\ any.
"I",
\V,zy;~tkie. _te k\~elltye I'az jeszcze optalViarrA~DEI"
no na pO~ledzelllu cz,,:al'tkpwem, lecz do
X ,Jal'. mark war zawsl,r IV czwaj'- ost.atecznych post,anowleń ,nle.l't'zys'zIQ. Detek był w dalszym ciągu bardzo ożY\*iony. legacya 1.1)\el'1.e SIę specyalnte IV tym celu
Sprzedano f5,OqO pudów, tyle co w 'ókn I'U Jepczl\, \I' dniu 21 lipca r. b,
Z6S1:łym. Od początku jarmal'ku spl'zeda.X Z ~oalow8 donosu}, że IV ~ych dniach
])p wieI' 30 100 l?ud6w, pociczas gdy IV 1'0- otwarto ta1ll jar ~Ia I' k, na k~ól'Y Ilostakil. ~zlY/l1' tJl,ko ''2~,pqp pn~6w, Wa~1 by- wjPllo wi~ej niż 4,000 sztuK. koni i tiy~la
ły jeszcz~ ,czyuń~ Ill'~ez 't~)y dzieli, are do' I'oga\ego różnych ra8, mnóstwo wytworÓw
w(.z zmDleJ~zyl Sl~ znl\czme. OI)I'(lcz 1131'- roln)czych i Wel,uy, Konie 1'0boc7.e skupytyj lVyllli~lon.Jch w pOJlfzedoich sprawo- Wilii żyd~i do Zytopliel'za, kouie zd fllzdaniacb, dowJ źli ' ~zcze:
,
bI'Yl\zoe, ruscy haodl.u'zę ,li> Moskwy i PelI~I'p,.etdsi"Aki. y.lep.t; 1i1lmd, 22 funt" WIo- tel'sbul'ga, Oeuy bydła są wy okie, CIIDY
dslllJ!-eJ'z J(obyli'ń.kl ,Ltk'''\il<,-1&! pud,. rO;ef G&, iuunb artykulów jeszcze nieobe~19J1e,
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4-19" 18, ~,OOQ o kolelitola Lebedj~. v.~ IV
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'POCZTY 1 TEL tlRA'FY
•
E:,',
X W ustawie pocztowej )!lk ~onosi .Russkaja żyźń," zajdą lIastępttiące waż·
nlejsze zmi,&\IY; pl'z~,ł')ka piel1lędzy w go.
t6wce zanueuiou,'ł ~ędzie 11/\ wypł/\W I'l'ze.
k~ów na Iloc'z'łtek do wysokości rs r 000
I ' • od
b .1 '
,
• "
"
op ata ~
gazet ęf>zle ZII~CZO!1I zlllllleJszoną I oznaczoną według wagi (Ia/lego
wvdawoictwa co t~jl/lz'ym dziennikom nla"
d;w'
tWI bar
eg'zysten~cyę,
.
, IVI'enua"
PO UlU,.
,
X ł'\oWoje
donoSI że zaDllel'ZO
.,.
"
ną jest I'8dykalta. reforma syśt~1U1l
lloda.tk6w pa.llstwowych w Króle.
stw ie Polskiem w twm celu ustanowiollo przy za.rzldzi~ wal"zawskie!!'q gcne.
ral.gulJąl'uatofa. .sp~cyalu't ~olllii'y~f! Jt!(tuocześnie z tem uleglIł tewizyi i ~YIl)CZiUlOwe pI'zepisy z I'oku 1868. u~~'c"l),ce miej8COWegO ollollatkowauiJJ. we ' wsiac4 f Illiastach

'PRZEMYSI::,

DZIENNIK ŁÓOZKJ.

Ń.13&
----------------------------------

począt.lru

czet·wca, • b o ż a i t r a w y dzię
ki ustalonej pogodzie rosną zadawalnlają
co, pszenica poprawiła się, jedynie \Jlko
zbiór żyta Die zapowiada się pomy lnie.
W goberDi piotrkowskiej pogod& w dragiej połowie maja aprzyj&!a zejgeiu i
wZI·astaniu zasiew6w jarych, niema jednak
nadziei dobrego zblorn żyta ozimego. \V
gnberlli łomżyńlkiej zasiewy zbót j yeb

Szczury. W DOCy z czwartku na pill- ClIlem przyjęcia emigrautów, powracajlłCych bilet wiJytowy, liczyli my tak barJw na ciotek na Balatach w ebórce Michasiaka, z Bn.zylii i ulatwieoia im przejazdu do bie, a ty oie przybyw&J&".-L~to apojualo
"nen1·J zagryzły kllkwJawwe eiilę.
kraju. Wedlug otnl,ymuej z BreIDY will.- ... moie nieco .mi~aoe j odrzeldo:- .. Pr6l11.~
lonl. rozbili"'. Wczoraj rano konie, domo ci telerraficzuej, przybycie do portu mi to wyb~yć! wzgl~dy rO<binne jeclJl.k ... •·
.alet4ce do młJnarza B. z ok6licy, pooio- okrf}tu .KilIn" oczekiwaull jest w dniu 23 -"T~ nie jest byn"lmoiej dobra wlmówk.!"11 u:& 1Iliey Długiej I biegn c co sil w b. m. Część emirrautów skleroll'anlł będzie "W takim razie przypIIść p.n, li nie pnybykleraukn szpitala, urwały sil} od bryczki, ua. 1Ilawę, czę!lć zaś Da Aleksandrów.
wam tak IIII'go ze wtgl~ów politycznycb!·' ...
zławawSl przytem dy zel. Zaledwie I.od
Na wuloMek iD paktorlI. azpital6w "ar- "A u.,?·' zapytalem.-"Gulewam si~ ci~gl.
lasem 1111. szosie Mil cha, zdołauo je po- sza wsk ich rada m.iej k dobroczynności na rep.bllk~_.. P.n ro.omies., il jeśli kŁ"
pl·zedstawiaj'ł się zadawalniająco.
ehwyclc\. Jeden m Biloie p okałeczone publicznej wyat!łpiła do ministeryum spra" 'wiecil za tylo moo.rch6w....-,,żartnjeaz, koX W powiecie oszmialiBklm powstK ma (logi.
wewRętl7:nyeh o zatwierdzenie
p i ę c i uchAIle I.Ło! Termie]". repoblika przybn.la
w tym raka kilka nowych gorzelń roluiWypadki. Wczorllj lIa ulicy Długiej, pies n o IV y c h P o s a d Ie kar z y o rd y n a t o- formy bardzo przyjemne_ Pao 0&1"1101 -łe'Ł
czycb.
ogar skoczył na 16-letniego wyrostka, ł" Ó w przy warszawskich szpitalach.
człowiekiem zacbwycaj,cyml ZOil 00 się n.•
którego Ilrzewr6cił i trzyma! pod sob4 doN...ltpDj~J rtIld,oci ...yclzialn lekarlkiego .. i- grzecznoki i przyjmie cie bIlrdzo serdcC%f1le'·.
TRAMWAJE.
X Podniesiony dawniej projfxt urz,dze- ląd, póki nie nadszedl jego wla§ciciel. werayteto "ar ... ".kl' go uk06esllikur; -"Pomimo to jedn.k" ... -"Wi~c mu.i" micć
lowA o PI'·
Alek_d,r
Abrai&uow,
lIakaJIII Alltooo", Fru- coś jenuze n& nr"u?·'-••BYllajmnleJ·! C:i~ Inonia linii tramwajowej wzdlut ca- Chłopak lila z.. anioD~., do~ć siluie ...,,~
.... ek
B,lIow, Ell
.... BII1DlOlltal.
Prau.luek Bl06łego Powiśla w Warszawie nie zoalazl kamienie, n(\ które upadł.
-ki, Lu.dwik Bo.di, JaD IIr&l1lk. Ja. Bonucho,,"lti. globym mieć na sercll?·'-"Tcgo lIie wielII iOneJdaj ua polu pod la~elll kon tau~y- Baayli Ilrzuińlki, J6",( Bnui6akl. Ignacy Broili.. ltotniel" - • Być mo~, te obmo. .. ił nI" kto
oogi poparcia kapitalistów; towarzystwo
belgijskie zrzekło sil) tej; przywilej n , na- Iłowsklm spadł z konia p. R. I tak silnie ck~ Tr.deuaz Bi......... ki, Gabryel Wawelberlr, Ce- przed tob,?" .. Obmówił? Na tAkie rl.oozy ni.
•• tyn ZygmllD'
W.. Ukowllki.
A.dneJWilhelm
Wuilie ...
J6leflVeiJl. "I
d
, ·111 lilii .••
,lającego mu pierwszeóstwo budowy. Obe- się rozbl·ł, z·e pl·zynl·esl·ollo go onidIalego do Itraub,
Wlaloeki.
Wiehert,
Yyg_ zwracam UWagi.
,,~~wno
odW'..
Ou7.!
cnie, jak dooosi "Koryel" codzienny," pro- domu.
mon' W.uki, WładyIlaw Wrzdoioww, Abrah
wiosna I zaeu;ła opowia,lać mi o waq wi.l.
Kradzieże. Do mieszkaula I·olrotulka N., Haltrakt, }(orlek Go1tb.k. J6zef Oolbaum, Dawll złyab. nawet potworllycb r.~.,.y-n\6 ni~ ~hcia
Jektodawca, inzynier F., zdełał za.iDteresować do tej sprawy kapitalistów niemiec- zami zka.lego przy ulicy K'łtnej, pl"zy~zedl Golberg. Abr_ Groolik. 8t&lliaław GUtelltag, 10m s1llcbać"·- ..Tak. to piekui., ale mimu tu
· k· !ldslała" Dobrowołłlk.i, A.tool DaW.wIu, 8t8faa
kich, któl·ym przestdł już szczeg610we Illa- wieczol·em j ak iś ub ogo ub I"Ilny cz IoWle
I Zakrz.wski, Jan Zal~ki., Karol ZaJ.. łri, Teodor opukll&! n.. w cbwill wielce donlOl!lejl'!.-.
ny i kosztorysy. Zarzlłd miejski prayehyl- JlokazujijĆ na migi, że jest nielllową, pro- Jord,., ClIachl Koban. Ad .... K.. ińa'ti, Heoryk .D.cie lobie rado i bczemnle!"-"Ol I.rz"jlra.
nie Ilrzyjąt ten projekt i wrazie z~lalezie 8\1, aby go przeuocowano. CzYniąc zado~ć Ktpi....ki, Le)zor Ko ..t ... Fraucinek Ko ...aiIti, Lu- _zam bardzo-nie tAk to latwol Koehru" laŁo,
Kozieki, J&II Kozło ...w, Juuarynu Kone .., brak ciebie ba..lw wielu ludziom OO.,.owa,\
nla fundusz6w, przeszkód do wydalIla. kon- niemej prośbie, znajdująca się w lDieszka- cyan dn
lnu w kOln'l·ce
obok Bła"
Boru ŁugowaJri,
' Kraclkiewic•• Aotoul Kuezyilaki, ~t&IlI.• .• CI ,co "'y bl er-J'
· s,~
· na I
·
·
cesyi nie będzie~ Do przyszlej spółki DI!.- III· U kobieta poolalll.
o
U
Bd...,d ŁuwowBki, Julin.. KaJe- sI~ U'Je.
eŁnle 1I11Ule:i:eć mają fabryka\lcl szyn i wagon6w mieszkania. Nazajatl·z ubogi wyszedl z cihki, Lucyan Ma6koweki, Leou AlerteuJ, Dawid szkaula. s, w prawdzl.fym klo
ie. Zakocbani
mieszkauill, gdy nikogo IV dumu nie uyło Ni3a..ohu )(jtrolan O.trOmieeki, Aleband.r Pt.- obwiniaj, I!~. 11 ni~ f(m' ..I.... im grucbać II.
tramwajowyth.
i zabrał ze sobą zegarek srebrny, jedyny wio ..... ,;nadyol,w PaJmirlki, talll.la" Pankow- wieaem powietr.u. Poeci ~, .. o~\aŁnim stoWYKSZTAl;CBN"IE PRZEMYStQWE.
Izaak
Perl la. JA.
Piemyko,,"k!,
IUlim P..b- pniu roa""cz~,
t... oje Ilpótnienie bowjem
nie
X Nil. mócy świe:i:ego l·ozporządzenia Przedmiot wl",ksze;• wartości. J.akl mieli N_ .ki,
I,,·&oe,
St&IlIalaw
Podg6rlkl,
AndrIej Pogor••llki.,
Y- ,
.,
mini. tra komunikacyj IV planie Daak szkół Podobuo rzekomy ubogi nie j60t nawet Boleoław Pnyłuokl, Rolll&ll Raei&sewlk~ Tr.d..... pozwah d1wlcezeć jedudJ z czterech ' strun ich
techDicznych kolejowych zaszły na- niemow!ł, II. zwykłym lozezimieszklem. który Ber. hrael R~łtlllUt.in, Caesł." Sadko"ski. Kui- liry. A barometry? spojrz tylkol ..... - .. C62 ja
mierz Ska"r6Ki. Rolll&ll Sko1fl1lUoIti, Zdziała" S.- mogv poradzić 11& t01"-.. 0 l,rzeprllllzlUnl Ty
IItępnjące l.miauy: 1) ferye letnie trwać ud!!Je kalectw',.
k I D·
.
I 'Al lwiAski, Juliaa Stejabauz, KO.ltan'J' StrOh..ak~
b~dą od 27 czerwca do 13 sierpula; 2)
Oneg daj· Wlecz()rem
z WOZlL IV o"" an - F.likl Silweltro ... ic., Karot TOkarlki, Kazimiera mote" ws.yst o
aj .i~ ublagać i o.lwietli
okres czasu 110między 13 a 27 czerwca i na 7: pod ~adku, na ulicy KonMtlllltynow- Falld...i... Izldor Pejerlltein. Leoo Fejnltein, n.... nares:ceiel Zapewnialu ei~, ,;4 l1ol1tl6 8i~
pomiędzy 13 sierpnia a l września przekiej, jllCyś złodzieje ukradli worek Żytil, 1I&rkua Finltielkr&lIt, Henryk Fiialkoww, Jankiel lIie b~du~... Włzystko otyje l' 'ty 'tobie. Pa.c",berg, Llldwik C..lkowllti i J&I1 Cuplicki. Pi~_ nowie wyjd, oa spacer' w nowych obranl.ch
znaczóno nil. zajęcia praktyczne dla ucz- wal·toki rs. 7.
CIU BtAd •• lów IroIlU V-go 111. złożylo .g.amiall I
niów przechodzących z klasy li do m,
a 12-m wcale doi ..i. Prs11~PO...ało.
etni~ a domy w jaJoyoh .i pnejrzystych mabądźto I.rzy pomiarach geometrycznych,
.. Z mierzony przez władze rządowe
Egc&Dli • .". pro"il .. 6 ... farmacyl "unI- te..,-.cb ..... -"P.aÓ'lki. opol'iadonie jest bardzo
b,dźto przy konserwacyi bodowy wierzcb- skup miut i miasteczek, bedących ......Je.eie .....:u"WIll dotyll pp.: Herml.n Arbej- malowlllcze. jednok ja ~'fbyć nill moq,!"niej; 3) okres czasu pomiędzy i3 sierpnia wła.ęnośclą prywatną w krllju polu(lniowo- ter. Karol Skoryn.., Antoni On."ieekl, Bolesła" "Jardin de Pari9" ~kni za tob~!"-"Xie mo...utyr. Ludwik Goi&zdo"akl, Abr'lIl Turltu, Wł....
W
i l września przeznaCZODO nil zaj'lcla zachodnim, mil być prleprowł\dzonym nil S
dysła" SkanI61ki, Augll!L D.. o......"'''. J&I1 Z... g,I"-.. ięu nie nie moto ei<j, RTl'oblagać?
pnygotowawcze w warsztalIIch wskazll- zasadacb IIIlS~ęplljllcych: I) Suma indomui- "adski, Ja. Kapp, Ludomir ZilJlliJI'k~ Kazimierz "Ni."-"DJ."".go jlld....k?I'.,-..Obeesz pan to
nycb dła uczDi6w, przechodz'lcycll z klasy ncyjua mil slę równać dziesięć rilzy wzię NiemYlki, Wiktor N.rl.wlki, Eli... ltlaodalton, wiedzh:6?"-"Rozumio iO?'·-"A. · nie ogłosilz
T do II I 4) eza na zajęcia Ilraktyczlle tomu docbodowi obecnemu. 2) Podstawą Alek_allder R.l<o"lII<i. H"''''-'' Hllbon, Leapuld Fir· tego w i ...t:.ch?"-.. Za kogOi lJIoie m....1.. Ikuber, Jan Godlewoki, CUIlaw Str..leeki, Wa·
w warsztatach mecbaulcznych w ciągu ąkupu uędą dochody wldcicieltl: czynsze, cł.w
Ginzo .. sk!. ~·.liko K.ci6aki. Walery... Bo- " t ... w'6IIs, Ił nie pNycbodU dl& \ego, bp_ .• "
miesięcy letnich, oznac1.ony będzie w pl·zy- prawa propinl\cyjnłl, dzlerż:lwy miejdc tar- walaki. Wiktor Groukoweki, Karol CądzyAJki, .Bo? .• • Lsto na.hy1ilo 8i~ ku mnie i 8wpnę
szłośei. Nowy porządek rzeczy obowięzy- (owych, przepraw na rzekach i prawII GIlIIŁa" RODqr I Teodor Pletro". D&iewł~oill oata- lo mi do IICbo. ta)om"I."%O: ,,80 mi je!t-z..
wać bę(lzie już w obecnym roku 8zkol- wlaściciela do wód przepływających prlOZ \nich aloiylo .",. mio z od.aa... l\iem ( . - . - zimno!" ...
nym.
miasto. 3) Skopu <lokona nie skal·b, lecz z..":'~ul.yel· WIlI'iZllWski" douosi, że LltnieIlIbllellll amerykański. ~terechsetJl~
WYSTAWY.
miasto. którego włl\sn04clą stanie alę ClIłe jące w Królestwie niemieckie .Ge s a n g_ roc1oiee odkrycia AmerIki przez Kolllmb~ zaX Dzienniki O(leskie dODosz" te mlni- terytoryum miejskie z docbodauU, jakle verei ny· dają sobie rentlez-wuez w Pro- mienaj, obchodzió nie tylko Stany Z)ednocao9teryulll ska run 110piera usilnie spl·awę u- pl·zYDosl. 4) Po dokonaniu obrachunku pie- menadzie za rogatką belwederską VI( duiu ne .,Itaw, miQdzyoorodow, w Chicago, ale
rządzeuia IV y s t a w y w s Z e c h-r u 8 klej nllldze mają być niezwłocznie wypłacone 114 b. m. W ~e~dzie, któl·ego celem bę- I repubLiki środkowo i południowo·.merykań
w O d e s i e. Na. ten cel I kasy pa(ltltw& wlllllcicielom ~ do<latklem 'I. czę~el wyna- dzie popll śpiewacki, wezm, udzialvelVJin!J ski •. Ta osta(nia zumierza wystawienie pomnima. by~ wya.sygnowlllIl!. ~Ullla 00"0,000, z grodzenia ~e vkarb/l, 6) rodków do roz- z ho(lzi , Kalisza i Zg-i81.za.
ka Kolombowi "a skale granitowej w pobli1u
wal·uDkiem, oby miasto dolotyiII 1.6ł 1111110- rachowania Mię · Z włallcicielem dostarllaa
Olechoolnek. Projekt urządzeula w Cle- Rio de Janeiro, no .,cej oazwo "Głowy cukru".
Pa. robII. Wystawa m& być ul·ządzona. IV mia.stom skaru na 5°/. i z amortyza.cJą od chocinku pellsyonatu lec~Dlczego, Pewieo grond blnpański, k8i,to V.ragua, pol·oku 1894 - ym, 11011 nazwą XVI wystawy 37 do 49 lat. 6) Dochody właściuleli, pl·ze- W któl·ym za IIlewlelką opłat» tak osoby tomek Kolumba w ~rosŁei li"ii, wfznaczyl nllw8zeclll·uskiej. Kwest,va ta rozpatrywana chodzące na rzecz m(llst, stanOwić winny pojed,yneze, jak i rodzluy, uę(l'ł otl.zymy- grod~ 30,000 fr, za napisanie oajle~szoj bioJest obećnie przez ministeryum spraw we- źródlo, z którego pożyczka skarbowa. bę- waly mieszkanie, całodzieune utl·zymanie, gralii .wello znakomitego przodka. Mniemanie,
wn~tJ-znyc!J.
dzie alllol·tyzowaną.
poradę lekarską, kąpiele i t. p., ju:i: IV ro- li Kolomb był genue6czykiem, obalił nled ..wno
* Nową u8taw~ o polow niu wnle- ku Ilie:i;ąeym wchodzi IV wykOUlIule. Peu- plpjaki Abbtl PereLti: n& Rlocy liczn,qh dokusioDO do rady paustwa do zatwierdzenia.
syouat
ma być wzniesiony z funduszów, mentą)f z akt urzOdo!lycb. dowiódł Oli, it ~o
Wiadomości
• "Dleń'· donosi , Żłl uowy karabin, prze~ radę gnbernlalu,!- ua ten cel pl7:ezna- luwb njtuJ światło dzienne w mia9tecz!cu CalZamknl~cle roku szkoluego w wyższej który ulezadlugo wprowadzony będzie IV czonycll, 11& placu 'T pobliżu parku, "skla- vi na .,spie ,Korsyce. Pooiewat Kora,ka ~ ..armii l·uskl~j, jest magazynowy. Paczka. dall się mil z piętrowego ~rodkowego pa- Idata wów~ . , do Genui, przeto dalszą, k'onszkole r~elUl",~hliczej odłożono do jutra.
Aeronauta (l. J ózeC Dzikowaki powtómie magazynowa skłllda się z 5-ciu nabojów WilOIlU, oraz dwóch bocznych parterowycb. lekwencyc bi8tor;rczne powsŁaj, be. ~miany.
,
b d··ad
Zauwuono przyulO, it d.ta pierwszego odWZDiesie się balonem Z6 spadochronem trzyliniowego kalibl·u, w oprawie stalowej. \y k b
ro u ieżącym wz ul eslOny ę zle J eu krycia bn:ecó;' ameryudskicb jest o wiele
w dnia dzisiejszY/lI w elipówce, pod ła lleqhani:t:w zamkowy jest bardzo prosty i pawilon
boczny,
a
w
lataoh
nast3pnych
J
sklada się z części do~ć znacznej wielko- d
sem konstautynowskim.
·1 ol O'
.
d .• wcz~~nie ,q, IlU prllypuszcz.ano i ,000/e pierw·
.warcle o ~Ia,u &Ze wyJll"'wy w celu odk..,-cia uo";'bg~ ~ .. iata
Teatr letni I'. Szymbonkiego wystawia. tlei, pł·zyczem posiada. jed1łę tylko !\u~,! wa IIl1le pawlonJ.
D8stlłpi " roku przyszlym.
pnypisywa6 nale~y nie BOnnaudom ale irlanddzii obraz mieszczallsko-Iudowy ze Splewa- snnbę. Prosty wystn:al, przy którYm nie pierwszego
Lublin. Pod ml&8tell\ KrasnoBtawem IV
mi i talkami p. n.• Mieszczanie i kmiotki.· Ilotrzeba używać w!Jera, wyrzuca kalę na guberui lubels!(1ej, ma bl'ć w;l\iesiouy w Clykom, którzy t.1. pierwsi dotArli do brzeg6w
W~e.i.. OŁnylll&liŚmy lilIt. DaStę11U odleiło~ć 700 kroków. Kula, zawarta w o- lecie I·. b. nowy IQOBt drewuiauy 1\1\ fila- ame..,-kar\5kicb. S-ty 13rendau, billkap Clon!el·Iak! .yrllUlł .. podrót morzem na zacMd ojący: .Szallowny panie redaktorzel W dniu prawce niklowej, pl·zebija nl\ odległo§cl
Hl b. III., powróciwszy do do IDU z mias~, 400 kroków deski 27 -calowe, nie tra.uąc racl( kl\llliennyob. ltOll~t robót, wraz z ma- kolo 500 roku naszej ery, ,lIa opowiadania
obliczono na 33,200 rubli.
ewangelii i na"racania na wiurO cbneŚt:iaósk,
nie zastałem maszyny do szycia; slużąca formy. Nowa kula z łatwości,!- przebija tery&lem,
Łomża. W p.oey, z (Inia 13 na 14 b. m.,
zaś objaSniła mnie, te zlI,brali j, jacyś grube ściany drewniane. Rany, zrządzone zgorzała 08adl\ Wyszków. SploDęło 28 (lo- ludów uqllego świaŁa, kŁóre ~podzie .. 1łI li~
dwaj jegomoście. Sądząc, te to sztuozka illozez Ilowy karabin, leczą się latwo. No- m.lw w~az z zabudowaniami g08podar~7ie- odkryó po drodz . Po kilImnastoletniej podr6złodziei, dOKiosIem policy i o z.lllknięcia ma- wy roski karabin waży o 2 faoLy mniej mi, a z górą 80 rodziD pozostalo llez da- ty morzelU wyl,dowal .. a brzegu nieznanym i
zyny, jeduoczeSnie, aby inul mieszka.ńcy od teraźniejszej berdanki, t. j. 10 funtów. chu i chleba.
mieazkatloom i.b opowiadal e"aogoli, przez
lat siedm, poczem przybyl do Europy I "amia.» W roku pl·zyszlym ma być zwotutejsi Die stali się ofiarą podobnie zap,teraburD_
Hm jednak rycblego powrotu do lIowego "winchwałej kra(lzieży, prosiłem o ogłoszenie lany w s z e c b r u s k i zj a z d wet e r yI D S t Y t u t m e d y c y n y d o ~ w i a d- ta. Zamiar te.. ..ie doszedł do skutku. po_
po"ytazego wypadku IV pismach mlejaco- n arz y.
.. . Peterb. wledolDosti" donoszą, te mi- c Z a I De j w Petersburgu którego UBta wę wodu śmierci S-go Brendana, który umarł w
wyeh. Ze śledztwa przeprowadzonego puez
komisar7.& 2-go lewił·o miasta Ł04zi kapl- nlstel·yom apl'aw wewnętrznych zajętlo jest ogłoszono świeżo w .Zbiorze lwaw," 01(\ 90 rokn tycia. Faktem jest niezaprzeczonym.
t.an& ZUodelUskiego, (który gorliwie ;ająl opracowaniem obszeruego materyaln leura- na celu wszechstronne ltbadaule przyczyn It FordynaQlI Korto•• l.r7.ybywszy do Meltsyku
Ilę tą 8]II·awą.), okazalo się, że WasZyDę za- nego z dostal·clonych, na żądanie mlnlste- ohorób, szczeg61niej zaraźliwych, ouz I.rak- UJlWU1'. iĄ IIlieszkaUllOm oie obIJą s, wcale
brał jeden z tutejszyclI kom.isarzy .,do- ryDlU. wladolUoJlel statystycznych o ZDlill- tyczne stosowanie środków walki z cl\orcr tlówniej ... n,aC\y chryBtyanl~mu, "s:Wlepioll"
wych na .kutek żądania wiel·zyciela mo- nach, ulzlych w lIkładzie nadanych ziem bami i ich nl\.lltl)pstwami. Ustawa .dozwo, w nich, jak emi JwierJl~li, pn,.,a pel'nego
jego, krawca p. Bątkiewieza, któl·emll wl- wlośellulsklch, tudzież o ziemiach nabytych lila otwierać oddziały InstyLDtu, prócz P6- przyby~..., kŁór, prze.1 kil~~qel ~ty, . ~Qrany
Dlen bylem I·S. 5. Za. t#l to rs. 6, areszto- pl·zez gromady w/oklal\8kle. WIadomodcl ter~burga, takte I w inuych mllljscowo- w d,lug, 9za~ kapl~k, p.."ybyl ze .. ~!lt~Ł".i
W&IIO liIi ml\8z.l'nę lVal·tości r8. 751 i\lDlej- te maj. posłatyć dla wyja.śnienill kwe- lici ach państ"a. W skład instytutu wcho- wy.py" do nlcb na okr-ooie ze skrzydłami i
sza byłoby oto, gdyby arentowano ma.slyoę styi II I e n a r o s z a In o ~ c i ~Ii e ID )V I v- d~ członkowie l·z6CZJwiAcl i hODorDwi, odjetd1~j,c pr1yobleclll powróciĆ ,;Ue.aIUugo_
za.wlat\omiwszy mnie o ·,tem, ale w ten spo- g c I a liII k I II b, ol·az kwestyi pl·awności odzuaezający sit) dzial"lności, w ukresie PrzybyCIe Kort..,. bylo uwatauę pocz,tjCowo
sób dopeilllona. egzekncya naraziła BlDie trauzakcyi, dokoDanych Pl·zy przechodzeDiu celów ustawą wskazanych, ol·az c~louko- przez mieszkańców jako 81,eluienle slV pli'~po
niepotrzebnie lIa wydatki, które poniolłem majątków włościańskich z jednych rąk w wie WSl161pracowDicy, z1I8i1ający illstytat wiedni o powrocie "świQulIO przybysza" p'.'._
pracą Daukową, Ilieniędzmi Inb w inuy kazywanej w lecendauh l pokolcni.. na poknponukując muiemanych złoczyilcÓlV. Upra- drugie.
.
lenie.
.» Ministel·yam wojny wyjwlniło, że Pl·zy spos6b.
Ilum szanownego pana redaktora o poSlIraI.nnołĆ 1I0nlrlIL "Filaro" paW Petersburgu powstaje . nowe k 6 I k o
'mieszczenie powyższego wyjaśnienia I pozo- IV s t ą Iii en i u d o woj li k a jedneio
brata Ił( zastl)pstwie drugiego, plerwazy z a I' t Ys t Y ClU o - a r c h e o I u g i c z n e, ryskie opowiada, it ... tycb ,Inlacll jeden z ,,stllję z poważaniem.
którego
zadaulem
będzie
wyszukiwanie
rzQdników
ŁotaJiUltora wyplacil po wykigaeb
oich korzysta z tych ulg, jakie mu nadaje
DąłmnuiJ.-i. "
Pogoda. Po dlugim okl'8!!ie yjmna i desz- wlasny stopiell jego wykształcenia, Dia zali przedmiotów sztuki w wielkich majątkach, pewnemu llI.znajomemu aa,ooo iraoków :IaDllleiących do potomków starych rodOwo
miast 3)1,000. Doia WlStwnegQ iedn .. k ów
czów, powietloze wypogod~i1o się \yczoraj, stopień wyk8ztałceDia jego bl·ata.
Dlez~ajomy zglosil '10 aam do nieco · i zwrócił
termometl· o godzinie 9 rauo wskazywal
.. Dzienuiki petersburskie donoszą, iż IV
m.. o.-.dpłacone ł.OOO IIranków. NieznajomyUl
12 stopni ciepła, a w.poluduie już przeszlo sferach rządowych zwr6c9uo uwagę na
Łym był-król Milan lerbeki,
20. Wiatl· jeduak był silny i nie obeszlo uadmierne tępieuia ptactwa
'fi'O.. Lwów.
Rektorem politechniki Iwowsię jeszcze ooZ deszczu. Flllb plozepowia- d J i k i e g o_ Przeciw temu tęllieniu mają
'O"lo Trz,l,ienl. zl ...i.
skutkach tr"llsie&klej lIa rok 1891/2 obranYIII jest proCesor nie ziellli w górnych Wlonach coraz DOWę Ilo,lda, te po 21 b. lU. ust.ii aię pogoda i Da- być pl·zedsięwz1ęte grodki ocbrouue.
SkibiJlski.
'
chodq
.wa8lÓły_
W
Weronie
wszystkie ni estallle skwarne lato. Oby się spra.wdziJa
-»•• O lecie tegoroczuom R. ToclI6 pili.. maI &wa1ił1 8i~ % domó., komioy. lU "'lal\ su·
ta puepowiedDia, gdyż zimua i deazczó-.
Waruaw&,
wieliśmy jDi clIyba Ił' tym rokll do zbytku.
W tych duiach, jak douoslil dzienniki " E.bo paryskiem co naattpoje: "W Łyell OŁów opadał tYllk, mury po..,-~w .. oe. W ku·
Mikołaja apłldła a wielkiego ułtarz~
Dl.. luwlall. W jedoym z $!łdów tII- warszawskie. wyjechał do Bremy sekre- dniacb interwiewowalem kapryAoe lato teco- _ciele
I.ejBzlc~ pl·()cesuj!ł się•. _ ll&tellaz POkOl' lłY j tarz oddzlalu warszaIV9kitlgo ł.owarzy8& •• roc.oe, kŁóre!O posttł.o"aul. IłwaWIJ za wiei- olbrqlllia .talu aQioIa z t~,bt i rozbll •• i~
IIO\l;el·.nill przemysiu i haudlu, p. Le.kl, te olewlakiwe. "Prlys"'l.ś .... m..-neklem swój w kawałIą. !{ajwit"- szkody ,.."dwa ŁnęAudrzej Łagodny.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

111 135
lleaIe
..,... arGJlIIIb
• W wielkiej eaJi
Brulueni'ego z H·tn slojllCYch lu wleJlcicb
srebrnych kaDde1abrow ,waliło liO 13. Wspa.
niałe

freski

uległy

zn.rmemu nnkod.. niu.

Głó

T E L E G R A MY.
Paryż,

18 czerwca. Ra4a ministeryalo&

wne wejście do p.l&eu zasypane .ostało calko- uchwalila projekt nstawy robotuiczej. Prowicie gruzem. Arcybiskup 1ełał wIdnie ci~tk, jekt orzeka, że zarobel"L musi być couajniemoc, tloton,. i uiepodobp było go • pala. mui\i dwa razy w mlesi,!cu wyplr.canyOl ;
c li wynieść.

W"broniono wstOpu do biblioteki
miejskiej, prsyl;rkaj,cej do kośoioła św. Seba·
Ityana, z wletyoy bowiem lego kościoła epadJa
kopula na dach bibUoleki i wybiła w aim
slczerllt, na metr głoboą, skutkiem czego 1\&r....one zostalo sklepienie clytelni. WletyC&
kościoła św. Bebulya... greni "WAl.niem si~
W CZl18io trz~sieni.. siemi wszlstkie dzwonki
.taj~"ych Ul' stacyach tramwojó odzy •• Jy I~.
Jut nil kilka godzin prz.d katastror. p y, ku·
TY, . ....ególniej golobie Da Pi&ua dei Bignori wyrdno ohzywały oznaki niepokojn. Nię
pokój ~n ujawniał slo i po przejścia zjawiska.
W Leguano, zanim mieuk.ńcy ,d,trll schronit siO na ulic~, jut ..w.1il0 liO kilka domów.
Rannych dobylO • pod gruzów 17, d"oje Iodzi
straciło tycie. Ze 8tojllL"ycb hudowli ",. takim
ulegly nazkodzeniom, i1 mieszkać w nich dalej
.iepodoLu. Kromka Werony zapisała jut
niejedno opłakane w skulkach tnlll'enie ziemi.
Pier.... .amz z nicb przod "iekami .w.liło
zewn~tnn .. cz~ć słynnej areny. W biet\cem
sllllecill zd.rzyly liO tu trzłSleuia siemi w la·
tach 1869, 1871, 1873 I 1885.
....* Antwerpia. W tych dniach apło",1
do....Ctni. gm.ch urzCdll celnego w Antwerpii; ofiar, płomieni padły wszyslkie to".ry
.artośc i .. ieln milionów Borenó • .

ściągllne

na splatę pollrauych zllli·
czel!;, nil! mon przenosi!! "',. zarobionej
u1ll1·
Blrlin, 18 czerwca. Tak a od telegra·
mów do .Rosyi i Królestwll Polskiego oli
doia l·go lipca będzi e zniżo ną do 20 Cenigliw od wyrazu.
Wiedeń, 18 czerwca. (Ag. p.). 'rlltej81y "Tageblatt" donosi, że kolo polskie w
radzie paustwa na 11wóch o t&tnich pasie·
dzeniach swoich rozbierało kwestyę, czy
nie należałoby mu zbliży ć się do lewicy
nieloleckiej . Uchwała zapadla wszakże w
duchu przeciwnym.
Petl",burg, 19 czerwclI. (Ag. płn .).
Naczememu pl'okuratorowi krymiualnego
'n_,en t U k asacYJllego,
.
K'
k
deplll" ......
0111, I'OZ ·aza·
no zasiadać w tymźe departllmencie; r ów·
nocześoie p. Koui oll'zymał rangę l'>lIlcy
tajnego.
Wiedeń, 19 czel·wca. (Ag. pln.). Pra·
.ska "Politik" nazywa mowę hr. 1'aaffego
uroczystern stwierdzeniem skoiarzenia
siAy
,
lewicy niemiecko-liberalnej z rządem i
znajduje, że powodem do tego ZWI'otU były nierozważne kroki stronnictwa młodo·
k'e
G t
. I k' .
I k'
CZe~ I go:
aze y !"ngte s, le I W. OS le
dO/łlosłY,Jakoby pomlp'dzy 'lryestem I We·
necyą odbyt! się miał wielki przegląd Ilot
trzech sprzymierzonych mocarstw, tudzież
angielskiej w obliczu cesarzów Austryi i
Jan ~__ '
_ k _
;
raty,

Ł

G

ielniec, króla Humberta, jakoteż auslryackich i niemieekJcll kHilli'lt.
Paryż, 19 czerwca. Izba deputowanjlCh
uchwaliła na posiedzeniu wczoraj zem kre·
dyt 1'/. miliona (I". na wygubienie szaraii'
czy algierskiej.
Sztokholm, 19 czerwca. Obraduj ~cy tu·
taj mlędzyll~rodo",y kongr88 kolejowy u·
chwalił zOI'gauizowauie I.oliple zuej komu·
nikacyl kolejowej w ciągu zimy pomlęllzy
Londynem, Berlinem i Wiedniem.
Budapeszt, 19 czerwca. Wczoraj w roz'
lIIaitych okolicach Węgier spadły niegi.
W innych stronach grady poczyniły dotkli·
we s pusto~zenia w zasiewach.
Berll, (w , zw jC81'yl) 19 czel·wca. We·
dlug ostatnich obliczeń w ka.tastrofie ko·
lejo w~j Jlod Bazyleą zginęło 300 lullzi.
New - York, 19 czerwca. Trąba wodua
za~opila kopał nie poll Saiut Louia wraz z
Ill'acującymi W nich robotnikami.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
Zaarll w dniu 19 .zerwca:
Katolicy Dzieoi do I.t 15-tu , m.rJo II, w tej
liczbie cWopeów 4, dziew ..~t 7. doroa/yeb ;
w tej licobie m~co,..n l, kobiet - a wiauowicie;
Jó,ef Kamler, l.t 1,4.
Ewangelloy: D.ieci do I.t l5-tu llurJo l w tej
liczbi.e
~Iopców l, d.ie"c,~~ - doro~łleb 3,
w tej hub.e m,tczy ... 3. kob.. t - • nuanowici",
Karol lVelcher, lat 50 Hate••• H t mann, I.t 46,
GUBtow Ulwenhup.t, I. t M. •
. Sl~rozakonnl: D~.... d. lat 10-tn I m rio g, w t·j
hczb.e oblopeO w 2, dzlew'-ąt 1, doro.lych I
w tej liczbi. m~iczylll I, kobiet - a miMo..icie;
AbralO KałlOa Sea,lerol\'irz, lat 33.
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TELEGRAMY
Giełda

GIEŁDOWE.

Warszawska.

Zapłacono

Z. wekale kritl<oteral •• we
11& Berlin l& 100 lOr.
. . .
llA Loodyn aa 1 Ł. . . • .
na Par,.. z.. 100 fr. . . . .
n

Wiedeń

aa 100

42 m'I. 41 9'~'/ł
8.51'/. 8.47'/.
3 82'/.

3t 92'/.

a. . . .

• ko6cem giełdy
Za ,apiłr)' paHIw.we
Listy likwidacyjne Kr. Pol. .
Rwa połyczka w""bo"nia .
4'/. poi. wewDZ. r. 1887
J,lsty zast. ziem. Seryi
r.
llity"

ZaJ

91.511

101.75

I

9;.60

10250
91.85
101- JlII.100 6', 1100,60

98-.

7ł"
t. m.
Wara. Ser. Vl .

100. "

100.-

238.40
238.50

2387/i
23 7,ó

100.50 11060
99,50
99.50
9950 j - -

"

,I
"
V.
Li ty <U.S '. ID. Łod.i . ryi I
H
III

I

7285

1

~d&llo

Giełda Berlińska.

BankIloty ru' kie...... . .
»
"na dostaw.
Ib"akonto pr'fW tne . . . .

3

5

/.°/.

3'/,' ,

1
1II •• ety I bllk •• ty:
Harki ui.,niockie . .

A.lliu,aekie banknoty .
Franki • . . . . .
Knpo.y cel".

Kot .

nrz~11

N'ot. nienrz •

41'/.

73

:Ił

136'/.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
U.lol P.lokl. Antoni Stobińlllri , Jakubowk.
z Pabiani. W~iyk • Bełdo wa S. B•.--h
• 8i łego.tokn. '
,
H~tel Victoria. SkibiÓ8ki ,e S..,utkow&, ReiD..t.,~ • W.....awy, To~ ,Ode..,., Sehlaeht• •
Porl\ju. Ranrt I Chemmtz.
ScIoUęr

I

N
Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na zastaw ruchomości.

Zawhłdamia, że na zasa.dzie postanowieuia P. Ministra finansów z dnia 28 grudnia 1890 r . w miesiącu sierpniu 1891 r.
otwartą zostanie Pili" Ul' m. Łodzi w domu Nr. 66.
pl:Z!, uj. ZaChOdnie' ich·.ugi dom od Konstantynowsklej).
Filia łódzka wydawać będZIe pożyczki na zastaw glównie
kosztowności, złota, srebra, dl'ogich kamieni, wyr Mw platerow~nych , bronzowych, a pomocniczo przyjmowacl będzie at8anut, je(lwab, pl6tno, garderobę niezniszczoną. Przyjmowanie kortów, bawełny, przędzy wstrzymane na teraz aż do
llaJszej decyzyi Zal'z!łdu.
8U;-5-1

W Nh~DZIEL~ d. 21 c.erwca 1800 r.
Płerwszy raz w toui!
Ru.o i po pohldnle

KONCERT
IIIOŁlJBWSIIEJ OCHROIII

:E

ORKIESTRY

składającej się

z 36

chłop~zyków

od 8 do 12 łat
dyrekcyą. .kapelmiBLru
p. Tylieklego.
n. koncert
y kop. 10 i
kop.

POI

W

poln

p.,....

a~ieci.

l,onledziałek

j_eie kop.

20

i 10.

1218-

Parowa Fabryka

i Olejów
letnie Mieszkania Smarów
W Grodzisku.
948-1

Gospod,y ni

nlzldel·

-- - - - - - - - - -

tutejszym magistracie.
1219-

1220-2-1

TY.MÓ~

so::-

maaY ' llpadłoś&i

Magazyn Obuwia

pf>!!
ft"!'ą Grand
iatniej~y,
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2123'1. Po rs. 1.000 na Nr. 'r. 237 2718 10365 21751. Po rs.
NI'. r. 799 3276 5926 7222 9178 9609 10616 16558 21908.
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W' Rudzie Pabianickiej )lod .JIodzią

IMOłtODZ Ud MCtą
8t dl'. żel. Warsz. Wiedeńskiej . • 'U1VnJ.nA. Z tntejszego
do wynajęcia letnie mi'l!8zl~anlia. 1I Poleca pp. handlującym na IWOPaulillY Praia.
Ceny umiarko.wane. BUt9za
. .
wlncy"
znalazca raczy
domość &, wła!lci lela w Łodzi,
b
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Zlelolla Nt 265.A.
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Mieszkanie te znajdnj .. się w śt'odku kiJkunastnwłókowego
sosnowego lasu. Budynki mUI·owane. Każde mieszkanie składa
się z 2 dużych wIdnych pokojów, kucbni, werendy i piwuicy.
Połączenie telefoniczne z Łodzią i Pabianicami. Za sezon
letni rs. 150.
Nabiał, warzywa. g.ieże pieczywo; ryby k&Żdego czasu,
jlo umi~rkowanej ceoie. Kąpiele zimue w specyalnie urządza1182'anl'..... ie[nj\l., nych łazienkach. Wiadomo~t! l\a lniejecu w kantorze cukrowni.
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Materyijedwabnycb l fularów, welo gladldch i fantazyjllych, mOllsellinedelaiu, fityn, zefirów, baty wwHreton6w

Herzenberg & Rappep.ort.

mamy ZII8zczyt

polecić

Szanownej
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NOWO DYA'MENTOWO-CZABNE
o ceme od r . 5.00 tlo r . 11.50 za tuzin
Pończochy dams kie
Skarpetki
~ł 4J~ " " 7.75 " "
Pończoszki dziecinne"
" " " 4.20 " " 6.--"' , " wieI
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PIERW ZA jot próba przek
poiIohu farbowania.
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Nab wszy od paDa, B. BRED GllNEIDRA
w tnieśćie Zgi6rzu
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HANDEL WIN,
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Hiellego i Dittricha
ŁODZI, ut Piotł1ro Im • 6 .nowy.
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wym wzglęuom SZIIJlownej Publicz/Jości miast./l Zgierza t okj)licy.,
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B. Za)rrzewski.
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RITTER

1}"'l\gn. Od najpierw zych powag .w kra.ju, lIa.dcblldzą
codziennie llwl!luectwa llR8tęP1Vące tre8e!: " iywamy od oku
1885 Exsiccator" z takim rezul
ii nożeruy gfl każde ,
jako zbawienny środek poleci~, 08 rzegając przyt6m. iż w. -

ki ~III :lI'odki j 'Q szkodliwe oudawlI
IOZ,Z lias odrzucone
zo ll.
Akc91ne 'l'·twa Mbsklew ie, Zindel, Mus io, Żyro, BUbner
et C·o. i'torozolv, DanilówSka i Pr&eborow$ka Manu(akttwy i
wiele iunyol' Akcyjllyeu firm w Petersburga jak up: Koenig
Cukrownia( Koenig 1'kaetlVo, '1'IIII)'n
' ew Im i &!li OIlOWska Manufaktury ' Ruskie 'l'-t o lILl\I\~ury, K~lel' et C-o.
Strit!Ąt" ,łlr, Zącllert, L. Geye, cheibler Kall'oo, Meister Pisch
i etkl inuych.
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