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. .
jenneg., przeznaczonego do obrony kraju, teu za t.
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h (l. S • H. R osen th 8,
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atn)'Ol"ł" tajemniey ".głł em ~.ń.'"a zagf'nltmego, ten ska.onym zIL tA zomje:
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eztereeh
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Art. 266'. I(t., bez poowolenia rz~du, bod,zi- ja_
kim~ąd:i .p..obem zdejmowal plan lub robił ry81l.
lek ,lbQ.1'io. tw~~d.zy r••yjskiej, I~b <ei . mi~Owo!ci. otaCZ"J'I""J n· alb» portu wo~ennego, o wa·
row&nego obozy. statkn wojouo&go, przeznacz~nego
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k~J..
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e
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lA to ulega k&l'&e:
.,
.. mkq!~ia .. , więzieniu Da .cz..
~miu
mi...~ y d. roko i .....rech miAIoi~cl, a bo od
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bislych lob naleiącyob d••taDU pra... il,UY'
;i!,ej!ib: nt~t~~~iend:~~~:~!~zf.n:~:h
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' SKA.
DZIEWICA ATEN
Przekład

z angielskiego W. R.

(Dalszy ciąg -

patrz Nt'. 112).

- '.Mój drogi, stal:y przyjacielu, z jak'l
rad?"cią cię witam - były pierwsze słowa
~~U1 . Rosail'e - uie w'ątpiłam, że powró·
CISZ. Jeszcze do lias i gdy powiedziano mi,
ze ,Jesteś w drodze, uie dzłwiłam się WCIl'
le I czekałam,' kiedy lias odwie~zisz.
- Powiedziano pani, że jestem w dl'o,
d~e? Kto taki? - zapytałem mocuo zdzi·
Wlony i niemile dotkni~ty, gdyż pragnąłem
społ.kać pauią Rosail'e lli~'zygowlllallą na
mOJą wizytę; mimowoli posądzałem zawsze
tę kobietę, iż od~rywlL przybl'&n'ł rolę.
:- O, wiedzialyśmy' o twoim' przyjeździe
-~ywo podjęl'l pani Rosaire.- Telegrafo·
wał nam z Kortu Konstauty, znasz go?
- Ęonstanty Margarites?
- Donosił o czem illitem, wspomniał l
Q tem.
' .. Ciy pailDa Rosaire wie także?
- Pauna Rosail'e! N azywaleś, ją zwykl e .Ati .•
ó- Niegdyś... tak; ale (lzi§ chyba uie
m głby.m jej Ilazwać .Ati".
PO~lęszanie moje uie uszło uwagi pani
RoSaJl'e.
. -: ~apewne, lepiej Zrobisz nie nazywaJąc ,Jej .• AU· - odparla z lekkim westcbDleDlem .!.. ale dla ciebie mogłaby być
Aten!}.
- Nie ośmieliłbym Się ...
d-O, mój drogi Kelviniel wspomulj na
Iwuą zażylo§ć ze mną i z Ateną.
- Lecz Ateua się zmieuiła - odparlem
ebmuruie.

c i w k o ' 0 f i c-y a I i 8 t o m- d-róg P l' Z effiy-sło wych, chociażby oni byli urzędnikami państwowymi, tudzież przeciwko
urzędnikom dróg żelaznych skarbolvych,
uiekorzystającym z praw s1użby p'ań8twowei, winny być wvłaczane w ogólnym "oJ
Jt'
..
I'ządu procedury karnej, na wypadek wykonauia ich przeciw obowiązkom slu,żby
kotejowej.
X Ogłoszono ustawę piel' wszego towa·
I'zystwa akcyjnego d I' Ó g d o j a z d o w Yc h
W państwie ruskiem i moskiewskiego towa'rzystwa budowy i eksploatacyi dróg
żelaznych dojazdowych w Rosyi.
X Do ministel'Yllm skarbu wniesiono podanie gÓI'oików z porodniowej Rosyi , domagai'cych się ustanowienia s p e c y a I.
n y c 'h' I t a r y f dla wszelkich gatnnków żeIau I. 80"ł'
.. I do wszyst k'le h rlls k'IC h pOl' t6 W
.~uje:
wypłaty.
i w takich wymiaracb, aby południowo~ędnik, k~ry poz~.1ił, w.ku~ niedba1atwa
X Ogólną sumę podatku od przed· TU kia~żełazo bylo w stanI\) wypl'zećz nich
lubm_"ykonarua.przepls6"u~a~.wl.Dyeb,n&.kra. sitbiel'stlV• halllllow"ch
i pr •zemy·
tełllzo z&granicznego pocbodzenia i aby w
d ••me, Eni.zcsorue lnb zgubleme planu, rysunku, I
•
J
•
albo d.kumento, które poWinny, z wiedzą 'Win.waj. ~ S ł W ~ C h g J I d YJ n ~ c b IV. gubel'ol plOtr- tej walce z zagrani cznem żelazem, o"'I'ęg
ey, w ..lach bezpieczeństwa Eewn~trzoego Ro.yi, t kOlVsk1eJ l ua rok bieżący IzlM skarbowa południowy odgrywał tak4 rolę, Jak 1 in·
by ć trz.ymane w ł.i·
· kowsk a oznaczy ł a ua rs. 128
" i gl'nicze.
ó
...... em~cy wz~ lę dem moe.",. t W
.lI rrpiotr
' . 000 ,z ne o"l'ęg
zagr&nl?""ego,. a t.. kże l ur",<dnik, kt<lry WYJaWił czego pl'zypada: na powiat łódzki z Łodzią
X Skutkiem stuań ostatniego zjazdu
f:-::-=~tro.nogć ~ taJemDlc~ po.flstwową, z•• ta· , i Zgierzem rs. 68,000, na powiat będzió- naezelników rnchu na kolejach ruskich, za.... l&Dlkuif'ie w twierdzy .. a cz •• od lat I ski Z Będzinem 1'8. 32,000, czę tocbows'ki rząd lasów dozwolił leśnictwom prowiu·
łIl"~h i m,esivcy. oś!"i~ do lat cztereeb, lub Z CZAstochową I·S. 10,600., łaski Z Laskiem eyonalnym dokonywać badań, o ile drzeod Jednego roku 1 mle81~y czterech do d~h I
'
. . ,mle5u;ey}
. . -z .
. . ' f . 0' i ,Pabianicami
rs. 6500 brzeziilski z Brze- wa, posadzone wzdłaż plantów kolejowych,
• rych,
lat l ośmiu
poz-ba.Wlemem ID
.. T o~aszowem
"k
6 000 ,zdoI ne są zapo b'legać z a s p o m ś /II. e i11& mocy. art. 50 ~o kodekau, sze.e. zlDllml I
l'aw8'i. m I's.,
g61nych pra" , przawilej,~....
noworadomski Z Noworadomskiem rs. 2,550, n y ol.
'
U l " "l d datku I
0)
t
•
k ows k'I Z P'10tl' kowem 1'8.,
2 000 ,raw.. Ie przemy s ł Ił' Daftowego
. _t. ~ ~.
• a~t. l ( ""&gO"
us.·
\llOtl'
X P rzedstaWICie
wy o Upn~1I1 I tamowaDlo.pnestępst.w. wyd. I ski Z R~wą 1'8. 350.
w Baku, wobec- pl'zesileuia, jakie ten pl'ze1800 r. uII·rebtu!' 11..... n"~PtIJ·cy prtepl!!
I
I
eb
..
mi . te
MbUstro"l .,r&1Viedllił""eł i vr ioró ...mieoIu s IIlt.
. . . . Drogi wodne.
.
' mya prz y"a, stal'łLJ'ł SU) u
UIB I'yum
ni.tr8l\l w'llny, albo z .arządz.J4"YJD.miuisteryom
X Podczas nadchodzl}cego lata mają być skavbu ~ ob nrżenie taryfy kólejo- '
m. arln.rk.i,odd
sto••wnie do pouz •.by, n"donem ••• ta- . IH'Owadzoll,e roboty wielkich wymiarów na w eJ' d l, a n afty.
6 d d
b
d
~~~~:. o::'~.~~ :~rz:'~P:~a~·~;k::::i ~ Nie.mnie, Dź'villie. ~achodlliej, D~i~strze,
)( W r.elu zapobieżenia .rozpowszecbuiaon. 265, 256' i 266' kodeksu karneg..
I DOIeprze, Bugu I mnych znacznleJs~ycb nin chorób zal'ażl~w~ch, departam~nt
Jeg. Ce.arska Mogć wyl.ione powyżej orzeeze- i d I' Og a (} h w o d II Yc h. Bug postanowiono dróg zelaznyob zWI'óclł SIę do z&I'Zl)dzaJą
nie. Rad~ paD.twa w . dHi~ 2.0 kwietnia 1892 rokn uczynić spławnym na caleJ długo§ci at do cycll kolejami z propozycyą ustanowienia
Najwyżej uC%ył za&wlerdzić , rozwol ~ykQu.~ó. 1powiatu winnickiego, gub. podolskiej.
przepi.u obowiązkowego, aby każdy wa(,PISw,t. "lestoik l.
X Na Wirue knrsnją od uiedawlla po· 1gOli, w kt6rym zuajdowali się pasażeroI między Warszawą i Płockiem d IV a n o we wie chorzy na zaraźliwe choroby, podd DZIAŁ PRZEMYSŁOWY:
statki: "Sokół" i "Gwiazda."
wany l1ył ścisłej dezinfekcyi, pod uadzo~,
Droll zelazne.
rem 'ekuzy kolejowych i uastępnie był
".
X .Gl"I1żUaniu" donosi, że senat rZ4- przewietrzauy.
.~odz. ama 21/ V 1892 t·.
, dzący, ua wsvólnem zebraniu depal·tamenX 1tlinisteryum komunikacyi rqzpatrzyX Fabrykanci tutejsi otrzymali prywat- tów finausowego i kasacyjnych, wydał po- ło już projekt budowy drogi żelazuej, przez
ue zawiadomienie, iż "; tym jeszcze mie- stanowienie, ~ e s V I' a w y k a I' n e p r z e- główne pasmo gÓl' kaukaskich od s tac y i

l

I

, -:::::=BeZWątPieOia -1lI0rdrogi zmieniła Się., podwójuą mispI'I\wiifyprzykro§ć,
Gdyś odjeżdżąl była

dzieckiem wiekiem i
ucznciem, a teraz jest kobie'ą z rozumem
i stanowczością jak rzadko. Chciałabym
mieĆ jej rozum, euergią i ambicYę, często
powiadam, że ona powinna być moją ma·
tką a ja jej cQl'ką dodała spoglądając
w zwierciadlo.
- Atena stała si~ ambitną?
- Dziwi cif} to? My wszystkie stajemy
się ambitne, kobiety, niemamy iunego ŚI'Odka. Nauka, ztuka nie zajmą nas tak
c&łkowicie jak was. Na krótki przeeiąg
c~su, ~od wpływem iunycb, z~pewne mil~emy Sl~ czem podobuem. p.rzeJąć, ale to
Ole płyUle z. serca, Kełvlnle. My dbamy
tylk~ o stroJe, po~hlebstwa lub bywa~y
ambltll~. At!\n'y am~lCya, to <?recya, chcl.a:
łab)' mleć majątek I znaczeOle, aby w Jej
!osac.h mó~~ pewną J'olę odegrać. ' O sobie,
Jeżeli m>:sh, to tylko' dlatego aby módz
?; dumą I ll'yumfem ~tauąć. w. mm'ach ~l>n~un na przekór meprzYJaclolom swojego
ojca. l
• .
•
.
. - t:la przekór rueprzYJaclOlolD swojego
ojca?
•
..
.
. :-. '.!:'y'!l kt(1I q go .zabl~l. Tak, 001 ~abili Jej oJcal CzySądZlSZ, ześmy zapo mDlaIy? Nigdy, zarówno Atena jak ja, nie powrócimy do Londynu, jeżeli nie będziemy
dogI! potężne i silne, aby upokorzyć naszych wrogów. Rozumiesz muie, bo jesteś
naszym przyjacielem.
_ Nie, nie rozumiem pani dokladnie.
_ Lecz musisz ulUie zrozumieć, cbcę
iebyli ty wIdnie nas zrozumiał. Wytłó.
maczy ci to wiele, całą zmiau~ jaką znajdziesz 11' Atenie.
O ile zrozumieć moglem, cbodziło tu o
~ogate zam,żpójście Ateny. po części dla
sprawy Grecyi, a po części dla npokorzenia uieprzyjaciół jej ojca, kt6rymi moglaby pogardzać jako bogata i uiezale:l;na ko·
bieta. lowa takle w listach paul RosaiJ'e

IIlemile'j wytlómaczeuie. Odpowlllllzi uie otrzymabylbym dOLknięty, gdyby na.wet Atenll ża· łem.
dllej z niemi lączności nie miała. O iłe mi
- Pisałeś do mnie , Kełviuie, doprawlly?
wiadomo pau Rosail'e nie mial nigdy nie- to dziwneł Musiałam Ii~tów nie odebrat,
przyjaciół w Loudynie dawno tam za- w przeciwnym razie bylabym ei odpisała;
pomniano o nim . A gdyby nawet tywio- bezwątpienia byłabym odpisała, tembat'no nienawiść ku uiemn, czytby bogate za- dziej, że żal mi cię byto.
mążpójście córki mogło ich nkarać i upo.Być mo<e, że pani Rosall'e nie odebtała
korzyć? 'Prndno odgadnąć jakie romau· tych listów ... uajwiększy Wielbiciel Grecyi
tyame absurdy powstać mogą w glo\vach nie pochwali jej zarządu pocztowega, ka·
kobiet, ale żeby Atena miałlL być takli! żdy ateńczyk, wysyłaj liC list, uważa to za
Postanowiłem, na chłodno (lnyjrz6Ć się jej, pewne rY'llyko.
Dziwna rzecz jednlLk, że
nie dać się złapall.ua słowa matki.
listy moje do Ateny dochodziły, ł\ do jej
_ Ale dlaczego _ zapytała nagle pau i n~aLki zginęł~ w drodze.. Jakież męczar'
Rosaire _ dlaczego nie dawałe§ tale dlu. Ole prz.echodzlłem, cze~IIJIIC. Da slvwko wygo zlIać o sobie, mój drogi chlopcze? By- JILŚUlelllal Po bezgra~cz~eJ ro~paezy doleg podobno żołnierzem, siuty leś w mal'y- ~zedlem UO .pl·zekonarua, ze ~ffilana .IV 1110narc~ .. a teraz pisujesz książki, nigdy je~ J8m poto~eUln wy\~ołala tę ow;bło§ć I zam- •
dnal{ uie pomy~lałe§ o skl'e§leniu słów pa. kuąlem SIQ w sobie zbolały / Ale czy Atel'U do swoicb (Iawnych przyjaciółek, do na mogła pl'Zypu§cić, ż~ bez wszelkich p~przyjaciółek, kt6re cię kochaly.
tań. zgodziłem sl~ obOJQture na zerWl\OIe
'l'ego było już zawielel
z Olą? , .
. '
_ Ależ droga pilni, pisywałom pl'zecieź;
~ WIęC A~".a u iel'zy~a, ze ebęt?,e
Ilie zapomniaJaś chyba, że przez dlugi czas z IIlą zrywam I Ole chcę uttzymać dal zJelt
utrzymywaliŚmy korespondencyą, lecz na- stosunkó,!?
.
.' '
raz panie zamilkłyście, pisałem je zcze kil."" U~lel'zyła, Kelvlme, dlaczeg6żby ole
ka'lu'otnie zawsze bez odpowiedzi.
mIała wierzyć?
.
'
' .'
..
"
- Dlaczego? bo li} kochałem, a ona
- Acb tak, mÓJ <lJ.O~~ KelVinie, plsy~a- wiedziała o tern, nie mogla powątpleW&Ć1
leś do ..Aten!.. Mus~ę CI wyznać, ~"za- Ol mój drogi, nie mów mi lego pO
ł~m, IZ lepiej bę~zle dla was 0h?Jga - ra;: drngi; byłeś prawie dzleckiem.
lIIe tyl~o ,córkę miałam ua względlle-gdy
- Dzieckieml miałem lat dwadzi 'cia
pl'zel'wlec.'e korespo~denc!ę·. To. ws~ystko trzy!
byto. d.oblZę! dOi)~kl. byh.ścle dzl&ml, ale
- Czyż to oie wiek dzieciuny, w 'prap~zUle~ ~aml mQgliś~le spost~zed.z omyłkę· wach sercowycb przynajmniej? - ze sloN.'e mieJ ~alu d? mUle ... pOIV~edzlałam Ate- dklm uśmiecbem pyt la paul Rosaire Dle aby nie odpISywała na listy:
byle dzieckiem, nie rozumlej,oYIll tann
- Ale pani moglas napisać, J~no. rzecz własnego umy łu, młodzieniaszkiem, nie
przedstawi4, ~o ~yłoby. (lO .p~zYJaClelBkll. z<lec:ydowaoym jencze, czem b~zie. Clr"
G~y Atena Ule Ulla~a pl ać, Jej matka po- "ł~~ mogłam po ~&IIĆ elę o t~w~ pa:
wlOna była to zrobić.
tl'leBle na racay, o których ~ dOJI'f:&I1
- Mój drogi, nie wiedziałyśmy co się mękzyzni j ....go pog!~~. DM maJł?
z tobą dzieje, gdzie jesteś.
I A Atena bIla takiem d2:IKlUem, czyi 1110IB- 'rl'zy listy wysiałem proiZ4C panił o glam jej ~e D~ rysyko wya~wlat1
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Na Irońsko·marsylskiej ko-

ŁODZlD.

3

czerpuj4c e alp, kopalnie węgla. Będzie to
nowym do\,odem , że nowożyto~ po~tęp, ~
wąż stuQżytnej na.uki, co zWllląwszy Się
'eń' donosi, że w Petersbur gu ma być terom b,dt podczas doia. ~d:l
w
oocY.
powrót
w
kolo, kilU sw6j ogon!
Wiadolllo
każdemu,. ja~ cię~ką pJagę sŁa
(1)
o
róco lle g e D e r a l-g u b e r n a t o r- do .. ugoou. z którego
oa .t• .,!. 1I0ll'i brak wotly. Wielkie m~&sta, lub boprJY: przyczem urząd na.czelulka miasta Katdemu wladoOlo, Jak wycbodzili
niewielk, pomoc, ~y- gate osa.dy fa.b~·ycz~e, gdy znajdą ~Ię w
~em
\~y 'sk&8o wan y, a. ustanowio uy bylby n- .. ah w tym razie oumera,
wypisaoe uaa drzwl.- poloieniu , pOBladaJ~c odpowled ule .kapltabf d oberpillicmajstra.
mi .... Soou. S'y.tem Cross. jeat prosty, ja.k Ily, mogą zaradziĆ
zle~u przekopaDleD.l ~a.
J14}fniB teryum aprawledllwości podobno o- jajko Kolumba. Poleg
Petersbur g, 19 ma.ja. (Ag. pln.) ..Wczo.
OD na pomieszczelliu nalu, lub sprowadz eniem wod~ z najbliź·
I 'Iie ukoilczyło projekt do I,rawa o oad drz ..iami kiMewo
oddziałn wagonu białej szPj rzeki przy po.mocy wodocl,g ów. Na taj, w dniu Urodzin Jego CesarskIe j Wy·
Jta~C\, a z e Di u kary za o b r a z ę m o· metalowej płytki, na której
Cesarzew icza Następcy Tronu, po
wyrzeźbiolly jest potrzeby malego . mlastecz~a m?ze wySW: sokośei
s" ę o ~ c i p u b I i c z n e j.
litnrgii w cerkwi I,alacn w Gatczynie , odjakiś wyraźny, prosty i ł.two wyrMoiaj,cy .i~ czyć woda studZienn a.
POJedyncze. f~brykl bylo sili ~Jlia.danie na 200 osób. Skladały
r a R:.skaja ży:tó" dowiaduj e się, iż do· przedmiot. W dzień
jest 00 eZMnym, w oocy buduj~ nad r.zeką, sta.wem lub Jezlor.em.
zyc~enia deputacy e od wojsk kozackich , 0"bezalOwe przepisy o bezpra.w ne !" oświetlany by .. a z wewn,trz.
Na
drodze
.Iyo.l\.
Najcięższ
em
J~d.nak,
w.
tym wypa~ku, Jest liet>Towie pulku atamańskipgo i byli nautyc ze n i u i motnogci zajmowan ia ~Ię aldoj prlygnLowaoo
6,000 akicb przedmiotów, zadanie wlaśc~C1el~ WSI Inb fol~val
ku.
~elec
czyciele Jego OesarRkiej Wysokości Ces.nienaJei:ą
cych do stanu lekarskie- zapotyczouych z państwo
osó b' leczeniem rozmaityc h chorób I przy ślilloego albo wyobraiaj zwierzęcego, lub ro- dynym ratnnklem Jest w.ykoyaUle oApowle· rZ6wicza NastęjJcy Tronn.
,cycb meble, broń, itp. dniej i10tici studzien. Nie Jest to I'zeczą
go, c wynalezio uych przez aiebie ModPetersbu rg, 111 ma.ja. (Ag. pIJl,) Ddaiaj
... Kanarki gadające. Ornitolog, dr. Ka· tl'udną, ani zbyt
kosztown~, ,zwlaszcz a, w obecności Najwyższej w llpwej admh'~'
~0I0 tędą poddane rewizyi I ocenie przez rot R......, opowillda w poświQcon
ym
przedmio
·
gdy'
woda
znajduje
się
"!eglęboko, ale z~- Ucyi spuszczon o na. wod.p, now't}ó~ź kano-~'Iegowan'ł w tym celu komlsyę rZI}' towi temu artykule, o łatwości,
z jak~ lIiektó· stanówllly się nad
Ile czasu !DarnuJe uierską mQrską .Gremlas1.CzYJ
/
I o~b~ło
~o kan.rki I,owt.rzaj" dźwi~ki ludzl<irj mowy. służba folw~I'czua tern,
ua.
~om~owaUle wody się zalożenie eskadl'ow ych pancerruk ow
do
dopelnieniu pl'zeph. ów, uotycr.ących W r. 1883 wid.ial on
u 1.ony r.dcy tajnego Z tych studZien? POI~IPUJą, .Jak zał?ga
o- .Slsoj wielki" i "Poltawa ''.. zaś na
w.i a d e c t W z a ~ t a ~ n y c h, rad~ pań- GrAber w n . rlioie, kaoarku,
,Pie
który oaślado,". 1 k~'ętu, któ~emu grozI za~oplenle, mlm~ to
g
Galel"Dej odbyło oię założeule pancel'nlk ów
ostl\uowil a, IŻ ŚWiadectwa takle mo- natycbmia.t w..ystko, <:0
(1os1y.lO/, z wldk~ Ulezawsze Ilość wydobY!:Bj wody wyst&! cza
SiW: skladane do 2;llr1.ąllóW' sklirbo'Wych dokłulIności". Pt ••
eskadl'ow
ych
"Sewasto
pol"
i ,.Petropa.)\"zek
odznoczoł aio t.o.ln" \la potrzeby gosllodal'skle. Moźnll~y, wpra- lowsk". W
~ą. ;ytUCyj kl'edytow ych, jako u~ezpiecze- cecb~ zewn~trzn" au nio
warsztata ch zakladu baltyckle .
iunych tego gatullku. wdzie, użyć do por~szania. 'pomp maszyny
'1IDSom'W odroczeni a terminus plat, otwie- W r 1885 h4d~"
go
spuszczon
o
1Ia.
wodę
morską
lódź kaliO',
s~dzi~ na mi~dzyoarodowoj pa.rowej lub gazowej, lecz I tell sposób ma.
ne
u,
'
nierskll Odwatny" .
, ...
ranego
kredytu, pożyczek i t. p., lec~ t~ I. wJOtawio
. dogo d ś' P '
pul,ów
w Kopenbad,". ten1e uczony swe Dle
k ~ szty
..
"
no
CI.
.
~~uąwsr:
Y.
,
ko " ciągu roku od daty Ich "!YBtawlellla. .ly".1 kanarka gadającego
Petersbur g, 19 maja. (Ag. 'p~u.) .[Nowo. W roku n.st~pnym ~r7.eba~y LWOI'~YĆ wlej~kicb. mas~YUl8
Nowe przevisy wchodzą w NCle. z d. 13 podziwial t ki s. m
okaz w ,,:uakp, po,1 ~e. I IV dOlla.tku ~VCląŹ llba.WI." j Się .eksplozY ~W Illti' słyszaly, że opraC?wy wlI Się uOI'malna
I.. . ustawa. o pisarzaclI gmmnych (~olostnych),
li ea 1'. b. i z ~ą dat'ł ZIIWleSZIl SIł wyda- ty.g~, u tondarma w
GToo~u I ~ GOr.h u Ul?,
Czemu~ WięC do. p~, usza.lIL& POUlp Ule welllug której p~sady
iauie kOI,ij śltJądect'Y zastal;"ny eh na do- jakiego Scbullero.
te. mają być ob:f&'
Kanork, tak ,e llleCb~t?,e uty'."amy ma.lego wlatla.k.a? ..
d tkowy zastaw majątku, w dowolnyc h !)rodu~.jll si~ wobeu
_ dzane przez ludZI, .znpełme pOj! wzg!ęd~m
osób ob"yeh; mowa Ich
~Ie mamy tu. na mysll ogromnyc h dlu moralnym zaslugują
r!zmiarach jPgo ocel~y. Świadectwa zasta· je.t "rzecięgla, podobna
cych
na z .fame I z
<1o śpiewu i: u. turol· &"o~kr~ydtyc.h wu\traków ,. które .ta.k przy• ne i kopie tych gWlsdectw . wyda.ne prze.1 nio, repertur .IÓw
pewnym 8topnie~ w.yk8ztał~nia., Jedn'!.
hRrl!zo szczuply, Jol, u go- s~l'aJs~ą pejzaże., .. le- wiatraczk i
.fln
~~ cz~nie opracowuJą Się Jl:zeplsy o .Sądzl~
J3 lipca 1892 r., Juogą być skladane w daj~cych papug.
,
sledu , '.Dale, kl~pe, c~le z !Deta!.u,. ZWla gmmuym (wołostuy
arz~dach skarbowy ch i in$tytucy ach ~re m), mające 7.&JląplĆ CZa.·
.'. Zręczne ~IIZU8t",O
Idytowych nie późnIej jak do 12-go lipca Meklemburga, m~zczY~n&dł2S . ~,Ihe,,!, RaUlo.tf z caJą~e Się W BtI~Ol\ę ~llItru . I zWIJa~ąee.ża- sowe przepisy z d. 12·go lipca 1889 r.
-letd~~'.. otdeIDldnw'~Yf·'~·z gl~, jak to czyml} In:\jtkowle, gdy cyklon
,
Petersbnr
peWD.
a
.....
g
ykanką,
19
maja.
om
(Ag. pól u.) . • Gnll&
1893 roku.
o u ej enUle I b b"
. .
ich masztom
." Seattle. Wkrótce po ślubi. nbezpietzył
'I .
.i~ .oa u, ulza 7..s. gl'l\ża
.
' k
.
Za pozwoleniem NaJwyzs~em ..wysła.no tyeie Da smn~
.
.
ida.nin" slysza,
ze .ut~orzoną ~s t &Je
55,000 uolarOw. Agentów ub.z~te.0'
ryBlące
.taklch
al'RI a.l6w funkcyoll.DJe W misya do roztt:ZąŚnJenla k westyl
rezydującego IV radzie górDlczeJ I w gÓI'-1 eoeDiow~ch uderzyła
ułatwlewy.ok~ crt:ra ....kuracyJna.
t.&na~b
ZJednocz.o
nych,
....
~r.aktycM
I Ilme: oia warunków kredytn na sola-weks le.
~ez m komitecie naukowym w Petersbur .. ~o!f~ lItrsym~włł, lZ.po:'·
~.f:~~i~t rykallle pl'zevad8 )' za llIem!. Na . ro.zl~g~e~
Petersbur g, 19 maja. (Ag. póln.) . • Pegu, kUlibina, du Prus, ~ak~on~, AU8~ryi I
~ cNFe~~z~~·
~o\Vy.~ze argumenty, plas~e7.yźl~e, pOI~I'ldz~ ~oh~ą .Mlssls~IPI
Węgier, Francyi, BeJęll I Sz.w.eeYI !la jak i Dęące zyski>żo;,~~w?:
I terb. wiedomos ti" dowiadnj~ się,. że
z tak wy"!'kiej sumy ,...kura· 8kahstem l gó.-am.', kWItUle
tolu~ctlVo I bo· pań twa. zatwierdziła niektóre projek yrada
trzy miesiące, dla. zebrania ua mieJ cu Wla· .yjllej •. prnk""rJ.y d
tło
.
"",.. tIg""t6w, którzy dowla byilla, a. ~ed!l!\k na callm
tym obmości dot.yeza.~ycb 9~ u ż b Y I n d p o- wuelkich ślf>;dztw zaru""h~ll
do
.. !>ost.&w...! polif·" aurze woda znajdUj e się na 30 do 50 me- praw, dotyczących rozma.ityc h 8tron k\fe·
,
.
"
RadloJf pu. a! r.rm~ na tml~ zony poc.em
styi
iydowski
ei
a
Opl"l\cowa
wiedzia.lności u zę d Ul. k ó w gornl.ue
plozez
przykod'
b' .. ziemi D o b y w a n i e "
t~ił do
on..uia obmyślao~o pl~nn, .. e.wa... • .t r.ó
IV ~ l'owle~~c Ul,..
,
'.
ezy.c h.
• k
miSJę, pod \łrezydencn towarzysz a. 1.U.·
ozy do pomocy pra,,~ie~. ni'J&k.'eg~ Ko.trauchA JeJ. Ilo~lel'ZIIno
Wiatrakom , kture Dle ~z- Blra Hpraw wewnętrznych, :Pleweg'l.
z Auatrli. Obaj ~".Y.Iacl~. U~I III} w ~oey ~ ' tują Ule,. próć~
mal~go
wydatku
na.
I~b
Pe.terabur g, 19 maja. (Ag. póło.). We=.8tarz w pob~ .P"'~dło'c, .R,:~~~. I, ~dkedae. zbudowau li. Wiatraki
mlóclł zboże, CiyU' dlug gazety
pa."..y grob wydobyli .en zwłoki zwanego 1U Peterb. wiedomos ti" zamie.
•
miel~ J' e i t (l
Mnieisze miawno mieszkal,ea poblizkiej
~.ady, ~ewina. Sprowa- czą zl~rn~,
"
' d A
.
...
,
:
.
,
rzon~ jest znie~i~~ie ~~e d
dziwazy
J.
do
domn.
. I • omulV
ułoży"
nalOzk~.Ra
dloJf
.. , Da· sta WI~tl
-0ZąOpl\tl Uj, . w wodę, a. na modlitwy w dZISlelSZej Icb er6w
pełnili dom wiórami, poWi olejem I przy pomocy wszystkic hakluowHzycl1
forml8 I zastą
hnlach dróg żela- ienie ich szkolami rządowemi gdzie
• Kongre. volapilkis tów. PorlC"1. ... przy· dw6ch 'wiec zap ..lili, nie zapomniaw.zy o pozoot~
za..
znrch takież wiatraki (Iostarcza.ją wody ~ady religii żydows1de
"I:j '''1atowy pow ••echnej w Chicago, ~dbę' wieniu przy zwłokach to~ra dl .. upozorowaru.. I ko otywom
j język' hebrajski i
obrodni.
Paczem
RadlolfWYJc
cliał
do
SaD-Franci
'ki
d
sko, O m .
.dzJe ai~ kongres międzYllILrodowy vol .. ptlkl.tó~, wyaław ••y uprzedni?
.
.
.
święte będą wy a ane n Ie J1rze~
~~~ do rodz~ców,.Kostr~ueh
Cze~uz. Ule nllHllIIluJemy amelykall ów? pismo
na którylU rozpatrzone b~d, ....zech.trooOlo $&.I uda! .i~ do pobhzkieJ
mełamedów i belferów, lecz przez ludZI
oBody, High·h'gh, ."
więcej rozwiniętych pod shlą kontrolą
prace cz/onkó" monachiJsk i.go kongrD'u w ro- Ioba.. wowama wypadkOwzblizka. Dom .plo~tł celu OdpOWiedź latwa.
do1c'osiadamy już dwa,
trzy wzorowe s ee alne' inspekcyi '
k. 1887 okoro udo~kona lenia vol.ptll(u.
f.ze~,tDi~! w t':!,~.ir~'t~:M~i.d r..:t:m~~ z~:: modele ma.lycb,. nieskompczy
likowaoyc h .i nie· p S!rlin J17 maja. ·(Ag. pól II.). Na od~y
* Zjazd oryenłaliatów . Nicz.. go o· .~~:ba, fu1ego areutowan
o,
zar'~IC&j'l'\
lIlu,zbr<\~os~townych . wlatrak~w, . aJe z&rZuc&J,ą im, tej dziś 'I ewizyi garnizonu
\..:rt; bodzie X·ty lDi~dzynarofto"1 ~J"'" O- doli i podpaleDle domu dl ••atarcla
g~aó kiego ceśladów . tako, ze Jako zalezne
1,~n\a\\,\Ó" w Lizbonie.
.~j. ~ypu...z... o, li K~.tr.u*, za:notd0Jltał e<łl,'ie u'zy lub od wIatlu. tV tygodmu za- \ sarz oświadczyl że dziadek Jego pewnego
I
czt.ery dui mogą być czyn· razu powiedzia l: że dość tylko spojrzeć
**, Liczba : kobiet w Siemcz,,'h, wed1ug ~n,,!:e1!ie~{ J:~ą'ćl~~;n,$;'zn
na
...~~:'~; wi;~ ne. ,Cze?óż więcej ~otrzeb~? ~aw~~. w. tyc~ muzykant
,IiIJ.lyki ur7.ędoweJ, l)n8wytaza ' Ii~.bo mę'!C1:yzn Jw
ów, abr wyrobić ~o~i~ opinię .0
•••~ II1\BłY.....turacyJn.), j~ko llagrod~, za wal unk~clt
wody
me
~a.~1
~k,nJ~,
jezeh!
o-milion.
ro
wyuyeie .brodruaraa. l~uo..
towauy,two 'Zumle Się, woda ta. zbiel a ć Się b~dzle w pul ku. Zdarzylo Się tos~mo~lsJaJ. W 6d~j1. \ Praktyczn!lŚĆ anglel8ka . Przed kilku ubeEpiecleu upoważniJ o J~dell z
banków new'Yi r- rezerwoal'&ch zapasowy ch, które dostal'czą kn przedstawiło mu ~Ię wOJ~o. ta' dZiel·
tYRodui,",i, .ngiel.ki ste.mer "Loudooderry" .ki." do wypłaceni wd~wle 55,(jOO dolarów·
e Ż~ lep zego nie y.oidził\1
S o· J'e w dni bezczynności wiatraka z pl'Zy' ne i wyrobiou
.".zyotko .Mo J.k z płatka t cel oazustw.
wpl, •• 1 dą portu Mn'ru lednoczośnie ł portu· wem
.
'
'
. . na w~~ IV B er I'"
byłby osi.~~ty gdyby Kostranch, n&e~i9ty przez czyny cIszy
IUle.
..
lub
zbyt gwaltuwn ego WIMI u
g.lskim okrętem kupieckim .. Alicya". U wej· pollcn,
Wiedeń , 16 majlL K.olo pol klil 1.jl.JOlowa'
111. hy! zeSD~ wuyotkiego l Ul" odkryj wyu!kl~J.
...
!cia d. b•• eun VadUan, paro ..ce tak z1i~łlł1 całego pIaD"- .. ~t1!ra\Die
.
lo
się
dzisiaj
mtlryLory
czoie
sjll'aw4
Ilregll~.ł.CJ:ol1ł wdo,,~ Dr...
Nie na tem kończy BUl Uloyteczuosć Wla· lowania waluI,y.
'it do .iebie, t. nn.t,pilo .iloe oderzellie, u~wap':;I
Przemawi ali: PIJ. Eugell.
~~z ~.J !~:;.fk~li=aśla~~owała ~I:aka. .iezadlugo będZie on ~omagal
.kutkiem którego .te.mer aogiel kI; z p~kni~do AbrahalD owicz i Kraiilski przeciw walucie
w"&.-I'ra nelt • czuą m.ob, Dr:r:.b?,,!,j,"y.e~ oswleLleull1i elekt~~czn
eg.o. ~. ~I usck, slyn· złotej, za ~imetałizmem, I'P. SzczeJ1l1n.ll~v:
1t uuw •• zawn~ł. Zalogo uralOwano, ale Lo· tam-cliHlez
yk6 ... któnY . Dale~11 do ~!ne! .suJkl ny elektro·Lec~lIlk
amelykan skl\ zbu~o\~a.ł ski i Dunajews ki za zlo~ą, " ... Iutą.
liry posdy na dno ze statkoem. Wskutek le- morderców. Gł6lf11e~
DZISiaJ
.",edIlski~ ozaJki "lDan bJ:ć w posesyi swej, Clevelaud , olbrzymi
Wla.iD, pomlod~y właścirieJami okrotów !,yoikll,ł Obi.y. Od p_~tlru bl"~c"o m ... t,"a c,łdttkowle
dalsze obrady n <1 tym samym
trak któl'ego kolo ma. 17 metrów średni · wieez,rem
,.1' t
proees, aoglicy bowiem "in~ w tej katastrofie ,,=iaokowanej b&ndy ~okona" w samem San·Yran,
.'
.
t
14'
lu
I
I
k
'
d pl zeumlo em .
ci.ko Ut qorderst...
"
I
cy I pokryt~ Je
,klad.li ua portugalczyków. 1 Stattk portugalski
. " 8 ~y( e aml, prze·
W iedeń, 16 maja..
sta.wlająceml powl~'·ZC.hOlę 16! met,rów Kallay, w póluopa~t Krą'ty \log O. ka, 'Że
utrzymano w lIawrze al. do ukończeula Bpra·
·ow~
miuiiter
\~. :
kwad.'·ato wych. Wlatlak ~n! zbudo~any bu i kierownik
.." )Vldcieiolo"i anglel.kiego steam.ra lVda·
PIŚłlIENNICTWO .
kraJÓW Z&jętych (Bosnu I
na. wleź.y 18 metrów. wysokiej, slnzY.J ako Hercegow iny),
h .i~ .byt powoln~ procedura (ranensko, a pbma zo tać węgier~kim mi: W uajuowsz ym num erze nPra.wdy · motor do 90starcZ&
U1a elektrycznoścI 360 nlstreUl handln w miej ce zmarlilgo
.i.wal do ... iedzial 8ię, 18 "Alicya" mol popły spotykam
Baro y IV odcinku nowelę niez.tłanego l~mlloUl pa11l.cu i za~ladów
fabryczny
"ć do Liverpoolu, zrzekl się jąkoby preten·
ch,
o
SZ",
miejsce
K!
lIay&
zaś ma zająć Dun
u nas pisaru węgier kiego K o J o m a n a Sile od ~O do. 5~
śWiec s.tearyno~ych.
I)i i dozwolił jej "1pl,~6 na mor.... Zale- M
jewski.
.
.
i k s z a t h a. AutOl' ten, urodzony w r.
Do dzi§ .dlll~ J~st to SIla. kaplyśua.,. za.·
lwi. statek teo .arzucił kotwico w porcio Li· 1849.tym
Wiinburg , 16 \)Jaja. Deputacy l miast
ma oależeć do najwybitn iejszych letua o.d slly. I kIerunku ~Iatl-u!
'''po.la, wl.d,e .ugiel,~i. mareazW ""r go I nmy~łów'
iecz I ~a Niż$zej FI'ankoni i ośwlauczył ~ini t~r ~u
wśród
.młodych Węgiel". Od to znaJd~ Się. sposoby. rec~llI~y amely'
"I,d,/y z1oteoin odpOWiedniej kaucyi, • pro- roku
dwig w imienin rządu b war kIego, IŻ Jest
187Q·go pnl1lowa.1 jako d.z ienuikarz w kańscy Ilratl~Ją n!id
~ynaJezlelll.em. reze~· nadzieja., że się uda ntworzyć wielką
", ci ,gnie się dalrj przed s,dem aJlgieł kim. Bndapesz
<1rocie i Seegedyn ie, 1\ obecnie reda- wnarów, czyli.• zblo!·nlkó
w elektlycznyc~ , g'l wodną mię< lzy Moguucn , PIl 's awą.i
W lakcie tym niema wpr.wdzie rycerskości, a· guje
cZlLsojJismo beletl-ysty czne o;\lmanae h' . do których WIatraki,
przy pOlDyśluym wie· Wiedniem . Jeżeli Prusy i Hesy
le praktJczno'ć aarua bije w oc.ył
skau&h·
Zamieszc zoua wszakitl w ustatnlm numerze trze" mogly~y do~tarczy
ó zap&8n ele~tr~~z: znją rzekę Mell at pad mia. to H n Ił
Pojedynek . W tych dniach odbył si~ PI'awdy'
,
nowela Miksza.tba 11. t. "Wdo- noile~ nil dm UCI zne,. W .
pod Puyt.m pojedynek Da szpady l'0IOIQdzy
~t6r8
wIatlaki
WÓWCZ&8
Bawlll'ya
poprowad
zi
daJ.~~~
kA·
~ieli~two Mal·ty 'l'imar", nie uspl'a.wiedli· są Uleczynne. Gd~ z~lOrnlkl
doktorem de Bourgado ta Dardye i p. Gri.on,
te będą mlo- nalizllcyę do AlIchaJf.lIlbarg , a. dalej w gO
wia nadaJlego mu tytuln .znakomitości!~ skoualoue , przYJl\.1~e
·
CZI\l!, \V
redaktorem ..Figar~". P. Griso" rDony lekko gotowi
więc .jesteśmy pr1>ypuszcza.ć, IZ gany będą upragUlon e, a po którym hu~a- rę rzeki zaprowad zi holowanie Iluicnebo ·
w pr..... ramię. Powód do pojedynku d.la
"a.żdy.m z Olch we. Jeduość wspólnyc h cel6w powinua gó·
wśród pra.c w~gierskiego autol'a zrobiouo inżyniel'owie pTzy8~lośc
i będą ~a.clerać rę' I'ować uad intereaam i lokaluemi . Utrzyma·
dziennikarBka polemika.
tymra.zem nieszczeg óluy wybór .
c.e. z ra~oś~l, wołaJI}c: .nareszcl e do~zeka.. uie pokoju zalety
o'. Wieloryb na półlIlisku . Jeden z )la·
od trosklilVo~ci o silną
Wyszedł z druku ma.jowy zeszyt hsmy Się ~Ięknego cyklonu,
'1!kich właścicieli restauracyj nabyl wieloryba,
wszystkie n~· al'mię, ktora ka.tdemu odbiera ocliot.) ,IQ
A te ne II m", zawierający , uastępne arty· łze fabrykI zaopatl'zo
ne IV elektryczuo~ć uczepian ia. ·emiec.
• n. <Irugi dzień jadłospis jego .awieru ł dwio
kuly: "Kilka slów o naszej krytyce", "rzez 11a lat klikal "
~tt1\wy Wi~C8J, które IIIlZ"auo: .,polOdwiulL
Pent, 17 1!lllja. RE~d węgier ld ztl.bro·
Józefata owiilskieg o; "Promete usz", fi' agJakże wielką byłaby oszczęduość drze- nil konsulom swoim
łlelorybi." i "potrawka z wieloryba a la V.. •
kłt\ 'ć wizę 11& pas~
luis·'. Nowalie te Jedllak lIie miały I)Owodz.- men t dramatyc zny J . W. Giithego, Pf7.e/:O- Wił I węgla, Ittórego, niestety, coraz mniej portach żydów, wydalony
ch z Ro yi.
Di. i zd.Je się, te IIi ••ast~pi, loao.ia, .k.r- żyt Ludwik Jenike; "Francya w Afryce posia.da.my, guybyśmy powrócili do u:tytko.
Loudyn, 19 ma.ja (Ag. pIu.). W mo ~i~,
pi., pI...c•• , ulli tuńczyka. Mięso wieloryba pólnocllo-~chodlliejU, ' piozez d·ra Antonie· wania sily wiatl'u, jl\k to czyoi maryulf.r· wyglo zOllllj wczoraj w liastiog.i
e, o~wiaj·
•m.kuje jak wołowilla, ugotowaoa w "od.ie, go WinuickJe go; "Rozdźwięk", obnlZill<, ka, 8zybko pownlcająca do okrętów źa· czyi lord Salisbllry , że w
\łOliŁycij ~ewllętrz •
• której (loprzednlo u.. onono ryby. J edyn, przez Gryffa; "H8rm~u , udermanu", t:arys glowych, za.rzucollych zwlaszcz a od czasu lIej p nuje trwaly Sl)okój. Przecho,l
z c do
literacki, przez Ignacego Suessera; "Muni- przekopa nia kauału
!&Iet, tego lIlięaU jest to,
Snezkiego . • B~dż zdrów stosunku p między II: pitaJ.łelll I pra.
ui. czuć go tr ....
móDem, .,ogo IllotO. by lo •• obuwiać, ale to cypaluość Loudynn. ",. przez d rll M. F? taglul"-w olaJi .. żalem starty maj Ikowie, ca wyraził nadzieję,
te
spory,
wynikaj e
l'"'''' zuleta zOlll ał., aby moglo kiedyś ooa· 'l'rel'kę; ,Z teoryl I ..faktów przyrodu~ . a. dziś zuowu witają go z radością.
pomiędzy
niemi,
r
rzygan6
bę
prMl:
Je.u .mlltorów i figurować w "menu" smako· czych", pl"J:ez ~(\ksymlhallll. Flauma; "FI' \ Okrę~y :i:agl!l\ve przybraly zoaczDie wlę· sądy rozjemcze
. Wobdc <Id r uiCLeni ~"
l?log polski Wieku XV~', pr7.~~ d-r~ Fe· bze w'mial'Y.
litego obi.d •.
frzod laty dwu,lzla tU do
od
rynku
h
ndto\~
I
a<ilowa6
"I·
~ .. ClaS, to pieniądzl czego nowy dowód hkst\ Kuueczne g?; ..J>_ołmowa~le prz)r?(~~ chodziły zaledWie do 1,000 beczek (tou), nych pau LW, t\l.flby
zgnb:ć hĄnde~ t.8glhl·
d'l~ • Timea", maj"cy .amiar d,ultow&ó I>iemo ze stIlnowisk a hlstory~ I .teoryl pOZn~DlI\! dziś dochotlzą i przechodzą nieraz 2,1~O. ski, .1 nie widzę-n
e} I rd ::l~1I
ry'łoJe jednotzośmie w j,ondjuie i Pary tu. Tym przez \V.~." Ko~łowsK~ego. "RozblO.ry I Z jedenastu milionów beczek, przed lIIWla·
powodu, dll\CZt!go AllglI, b ... ~~, 111' . "
'po.obtm wydallie l/orY81io rOle,lano będ.ie Bprawozdallltl; .. ~OWOŚ~I . lIaukowe I 1i'l jąeYCh dawniejsZł :żeglugę tagło'll'ą, zrobi · awoicll, za
pomo~Il WOjny cel:l ~ n .,a·
po świeci. o 12 godzili .. "".'olej, to jesl o ter~ckie"; "KroIlIka ml~slęC'tna"; " ekN' la ~ię przeszło podwójn:\ cJfra, wyuosz,c a I by UlIUO,Ć
:r. ryukó". n 4Y~~. "c~ u ro·
"", kl6ry dot"d potnobnym jest egzem!)I· logis" .
124 miliony beczek.
.
. .
dOw, które ~Y:-'~L J AuglJl ~I\'I loml
~m "Times'b" lIa l10stauie sit; do Ilałego
Za plozykładem maryDl\rkJ zwró~1 lę I IZkod~ I olllo,y".
wiele. towaróW, p~zywo.
~'.
przemysi do siły wialru, oazczp'dzając wy· touych .. zagt·
UICy, w~ okiem ciein.
r"
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lei !elaznej
ny został, obmyśloo1
Petersb ur,c, pnez intynicrawprowadzo
Crossa .ystem, ulatwiaj cy paRa·
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-----------------------------L•• dy. 18-go maja. Cuki.r Jawa loko !5'/. apo- I
KUNETY i BANKNOTY

Rzym, 16 meJIL W .kl&daie gILbiueŁn lAw ostatniej chwili zmi&DY. GiolitU
obejmie, prócz prezydyllm i spraw wewnętrznych, tymCZ&80WO kauciel'8two skarbu, Ellena finanse, Pe)]ou wojnę i SanBon marynarkę·

dola lOł.50, ł',,ol, lin' ....... " •• krodyt.•10,•• kiO\
146.75, akc,o buku roallio"" ,lIa bau,U. '&granie.· kojnie. Cukier burako"y 12'/. spokojuie.
••go 258M, ,.loIlr.~ant.iego ~aaku d,okouto".go
L1nr, •• I, 18-g0 maja. Ba".lua. Spra"oadani.
ł9&.oo, bantn m'ods,u.rouo".i!0
10k0600" •. Obr6. 12,000 bel, • t.1tO n Ip.kllloeH i
..,,,ó~ 1000 HI. S kojni Iliddliug &I •• r,k..tI"'~
Ikl.go baliku d,.koll'~"'.~o - .-.
aern., Ig..go m.IJ. _ Ha.nknotJ rlł!Jkie 'II\T ...t.: DA maj czerwiec afiJ apn.ed&wcy, ua cserWl8C liZa.80, D& uot"'''O 21<>.25 "ek.lo ua W.... " .. , pi •• 4 '/.. aprzeds... c;' no lipiec aierpieA 4' II .prs.·
215.00, n ł'er.erabnrg kro ~5.10, ua P ...",b"r« daw., ua sierpień 'w,," ai •• " / aprzedawcy na
dl. ll4.30, Da Lon.IYII krM.. 20.40, .~ [,on,ly" ,It. wrs..le6 patdzlernit 4'1 " aprzed::'cy na poś.bier.
wiadomości
20.36, .a Wied.ń 17045. kllpo"y ,,")u •. J24.60, nik listopad ł".. II&bjwey, ua lilt1mad grudzie.
5'1. h.,y &&o",woe 61.50, 4"1, n••y hkw"l.o",.. 4'/.. nabywcy, u, grudzie. styczeó -~fin uabywcy.
Waraza.a, 19.9o maja. Wek.le lITOt. ~rw. na: 66.10, po',elka r.ska ł'/•• IJjRJI r. 95.110, ~"".
.~
.
'N
~fI::.Y~rk, 1"'~6u IIlAJa łł.WH'''''' 7/" w ow Ul·
Berlin (~d.l 46.4;" ... 55, 57'/1' 60, 6'l'/. kup.; Lo,dl. J887 r . - ' -J 6'1. rellu. złot.H, lOł 50, 5"/. r . "t. 15 18;,\
(3 m.) - - kup.; 1'ar,. (10 11.) - - - - kup.; r. 103 50, poiy. zka """bodnia II
68 60. ru .,ui leau, 7/"
Włed.6 (8 d.) - . - kup.; 4'1, Ii.tl Iik"i· 171 70.00, 5',. U.t, ... IA"u. r."ki. 103.50, 5"1,
Ne,,· Yo~., 18-go . m.ja K.". !Ii. X. 7 1.3 'I••
dacyjD' Krót..twa Pollki.go dnie 98.36 ś,d. *,C1"& premio". s 186'- roku 160.00 ta"al z 18 ki K IL"", }ł I lnw ,t·h IIUI UiIl clerw 1'!.01. na 8lerp .
--.- kup.; t&kiei: małe 98.36 ttd., -.- kQP~ f. 1ł7 .50, ueJe drogi iel. wału .. ,nko-wiĄlI~ liHl(.h,j H 97.
5'l ro&k& połyę.tt. wwodni& n-e~ emi.ayi 102.70 224.00, ak.,1 krodlto". . . . "y&.ki. 170.60 . • key. - - - -.................- - - - - - - - kup.
lII·.j emilYł 1Oł.25 i,d., W'u.&aw.klego baRn baUtUo"ego _._ , tlydkolltvTELEGRAMY GIEŁDOW E.
- . - kup.; ~e/. obligi bantu ..lacheckiego - . - w810 - . - , d,lkonto uieIDie\~kiel(fI I,,,,ukn pa6.:luh
*td., 195.50 kup.; 5'1. roBka poiyw.. premiowa 3'1. prl""Dll'/.'!,.
• IBM rotu l-.J emilyi - . - kup; akU • 1866 r.
, Z doi. 191Z dDia 20
l •• dY'll9-go 1IIl\jr.. PDłye>k. r".ka < 1!IlI9 r.
Giełda Waruawlka.
ll-e,i lIIliayj -~ kup~ 5'/, (>Oł,9Ita w.waOtr&n& ...
ryj 1-ej - . - ąd., -.- kup~ takoś seryj ~-ej .9~ fi eoaisli 96.25, 2'J. Kouaole augiel.. kie 97.62.
Zapłaoono
*td.t -~ kup.; 5'1. listy, ...tawae lIe!".łtill-eJ Wlnta.l, 19-9o 1DJija 'rar~ 11& 1111.CU \Vi~. Z• •Ikal, krótkot ....I•••,
&ery1 dnie - . - itd., 102;00 ku~.; ~el małe Jkiego. Pisani .... HUl. I~ rd. - , IIlftr. i .ł b ł.r" 46.41
- . - itd., - .- kup., talrid ll-eJ aeryt - , - ~, - , birJa 810-8t6 "yboro". lSł~- - , .yto Da B.rlin .a 100 rur. . . .
~:~
Da Londyu z.. 1 Ł . . . . .
m~ seryi małe 101.70 ~. 101.50, 55 kup., V'-.u w,boro"e 64.5-655, średnie - - - , "lł.llliW" 37'82'/
lIeryi - . - itd., -.- Irof'; 5". Iiaty .aotawa. -- -,j,ezmie6 ~ i "-'ł n~ll. - - -, ł1wiea 285- ... Paryi za 100 (r. . . . .
.
•
na
Wied.6
za
100
8.
miaota WarIla,,! l-ej ••ryj 02.00 iljd., - . - Irnp., 360, gl1ka 500 · 550, rS6l,ik letui - , "iluow'
n-ej oeryj 102.00 i,.d., - . - kup., lll-ej ..ryj 102.~ - , rsepak: ra,uI ~iUl , - - - Ilrol!h 11.11 I1Y 700Ż,daDo z kour.em Ki.ldy
ąd.; lV..j seryl 101.25 ił"
-.- kup.; V-el 850,ellkrowl 900-1100,'''"014 900-1100 ••••""",
Za papiery padllwow.
98.60
l8rJi 101.26 it<\, - .- kop~ Vr-ej oerli 101.20 II..... jagl.u& - - - ul.,i r~P,v"III'W'f -- - '. , Listy tikwid""yjne Kr. Pol. drob.
ącL, 100.86 kup.; 6'/, obligi milo8t& Warua w1 lniany - - Ji& PIlII, kartana - - - za. ku· Ruska potyc.ka ...ebodoia . . 98.35
102.25
dnie - . - itd .. - .- kup.; takiet małe -.-; r ....
,',. poż. wewa.
~5.50
ąd., -.- kup.; 5'1. listy ,ao"'wa. mlaata ~dll
Ootrie5iolłn p8seul ~y 500, syr.", 50
j~IU,"'''tUI''
Li.ty Zd.lłt. zjem. Ser,i J A B . 102.20
I seryj - . - łłd., n-ej leryi - .- itd., li"J l. 50, O"K &l. 'trudll1 IJolu8:.{tJ - klJrą·
l:rt·~
101.70
"
"
"
ULA
B.
ryj - . - *td., -.- kup., JV-ej seryi - .- kd.,
Waron"a, 19-90 maja Okowi",. 8nrt. •• 1",1 .
- .kup.; 6"(. listy ...."'wae mi&9t& R... l ..... i.dro 100': 11.37 brutto z potr,c. 2"/.. 11.16 Li:4ty zut.. lU. \Varsa. Ser. I. . 102- 102.10120
lis... - .- itd., talrie. miaat.. LDblina - . - itd·, n.tto bez potrą ..; <I' 18': 8.86' brutto z 1'<'u. 2'/.. Liilty suto
"
101 50
m."wltEi §eryi JVI
talrid miuta Płocka - .- itd.; 6'(. \ioty ....tawa. 8 &9' D_tto be. polTtc. S.yolli za "i adro IW': 1I.5~
H
wileflstJe Gwgie - . - ąd.; 5", taldet tr6tk1. brotto z potr\e. 2'/.. 11.30 n.tto bez pot"l".,
Ul
- - it«L U,akODtO: lS~ru. 31., JJOlld1U 2"J.t 18': 8.98' brntto • potrąe. 2"1.. 8.81 ~ Detto b.z potr.
PuyA 3',., Wiedeń 4' /., I'o ..robllr!{ 5'1."1.. War·
Giełda Berlińska.
8erll., 19-9o moJa P••• n,o. 18ł - 216 ,.. maj
to.6 kuponn r. potr,ceniem 5·1.. )1111.1 . s ..,t.aw~e
si_Iki. 193.9 . .. _nz. 1 i li 63.3. Ło,I .. 23.7. h- 18ł.oo, •• lip.•ierp. 183.50. Ż" .• IBL - 198, b. Banknoty rlUkie zaru "
21ł8O
214.lIy rn..,ida"1j •• 171.3. potyes.a pre .. io". l 166.3. maj 195.50, ba Upiec li.rpieó 17ł.00.
215.- 2Ił."
"na c\nsh'''-f
HIV,., 19-10 maj ..~ Kawa 2'00" aver&,t(8 S"uMI Dyeironto prywatn. . . . •
11 87.1.
1"
:/.
1'/:/,
P,torlb.... l9-ge maj ... W.UI. D' Lolld,. 9~80, Da lIIl\j 93.25. na ....... 80.95, na grads. 7S.25.
li poAlosko._w~IłOd.ia 103.00, InjOi1•• ka .... Ił:.=.. Stal • .

ały

Ostatnie
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r,t.llkl
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NoL urąd.
lin

Kapou, .elu
łlarki ni ..niecki.
łUltr,aekio bankDoty

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI
Z.arU w dalu 19 maja:

.

Katolicy: D.ieci do lat 15·1:" u'arło 12

l

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hlhl Vlotorla. A. Szneider z Warszawy ., Ti
\0".' Koskwy, J. Kaaeoko.....ki. Kali.z., J.·G~
z Llba.., .
Hot.1 Polakl. Ci~el.1li z Warszawy,
ł.oclyey; Uotsebalk z' R~bies.ewa.

eue....

I

ż

E

Zawiadomienie,

S·un n . Stec k.

l

~~~ebicha, oo~~- Lecznica

dla zwierząt

_r---

. HELENOW..

kartf pobytu,

M'o tl

Y

.koncert poranny. '
Poezątek

o godzinie 6 ranO.
polluil od godziny 3-ej

KONCERT

L~~zni ~a!~ll~! tC~I~I~

nl".1 I WlohOdllej.
eboryeJa codziennie we
wszelkich specyalnościach, po 30
kop. za poradę.
Szezepleale ospy (od 5 - 6 popołud .)
krowianką przez lekarzy. po 50 kop.
Plombowanie zębów, po 1 1'8.
Zęby sztnezDe, po 1 rs. 30 kop.
Utka stale z znpełnem utrzymanIem.
784-8

przyJllowlnle

wi~ks.ej

ilolci można bardso tanio \II'
dotirym .tanie nabyt ms.8Zyny do ~.y- .
cia, pofI.I ... nie.. do ds.iurkowani& l do
prsygotowywwa OSDO.., (KeUel.,.ałMlhlaeD) z fabryki

W

Hirszberga &Wi1czIńskicgo
1 Lipca r. b.

SKLEP Z POKOJEM ,

WiadomQ§6: ulica Dzielna, NI'.
w pralni, u W. Piokosa.

265

974-3-]

Większa

partya

KARTOFLI
lICI

"'a 1Ig"'a

.O
,· · .AI!t!!!.!ietr~!~;!!hr
~ . •

Pl1l11G.ł.TEtJll EI!iP<l

NA CZÓW

an

i

nzywane plan mo lub

w

99

• • • Otwarcie pięknego i cienistego ogrodu,
Wyborowe potrawy

i

napoje,

pl'zytem dobra

nsługa.

999- 2

Rozkład

PHZBPI8l OPRACY IAtOLBTNICH HOBOTNI!ÓW

Ksi~zki
do r.apisywania

małoletnich

robotllików l oraz

KSIĄŻKI . .
do

złłplsywAllla

dowodów legltyntacyJI!ycl/ robo·
Inlków.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz

jazdy

pociągów.
ODCHUD Z

ŁÓDŹ

4

fabryczne

wsz~lkie

druki

fI".f

jest tulo do odstąpienilL na placn,
gdzie mieści się sklU 'newa J, l.
PauUkIest, nUca Ogrodowa przed
cmentanami.
980-6
Wyda"eIL Stl'" I(".,,~

A.

. Restauracya Belle- Vue!!

Oferty pod lit. N.
.w tutejszym ma 1stra0 Ie6-' cyi Dzieunika . ....

Promuada Nr. 771.
________________~~~~3-1
JeSt do wynajęcia od

I

c~lowi k
.
e,

paszport,

z~alazca ra~zy
ta~owy
g

I00'

pod dyrelr:ey~
kape1mlltr:ia Dietricha.
W~fei6 kop. 16. Dzieci kop. 6.
PIERWSZY RAZ prwo
tak .wue .. JIO(lK.BIEB"
kufel kopi~.k 6W kośd, Niedsiel§ i Świ~to Koucem
poranne.
998-

p-

"
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Zaginął

orkle.try wO,8k'o ve,

,

~:-KU:

D sprze dania

NI ed z I eI a, dnia 22 Maja r. b.

$2!!\

DUSZNOść, KASZLE. KATARY, NEWlULGIE
W Pn"żu: spued&ż burto"a J. Elplc. ul. St.-laure 20;
Łodzi : w aptece Ja •• Spokor.y.
Wymag~ podpisu jak obok ua kaid.j ruree. Medal złoty .. IYJstawi. 1S&\
,.
! na Wllt&wie .l'ow.z~e) 1889 r. Najwyższe nagrody jakie "trzymaty specIIli
767-30
tNIA AnlleJ8ka Przyjmuj. na eta- lekarskie prze.. w AstmIe (KI ... 45).
Droga elazna Fabryczno· łe I....ni. ko,ie i psy i udziel. porad,
.Łódzka
w każdym ez..ie. Prawidłowe i tr"ał.
kucie koal, ul. Mila.a Jł 821·e.
Apteka poel.
ZlKJ/lD LECZNICZY 6 godo. bd Warszawy. 1 gOOz. ol
Warlko1f I Kw.hl_wlkl.
Z pow~du oświadez .. ia wy.y~·jłeeg.o 2'012-150
ta, lei.gra!,
Lubli~~ 4 wiorsty od stoe k~.
N. MOJo. l, o .agubleulu duplikatu li· _____-'' _ _--::----:_ __
sklepy, dwie
ŁĘ
Nad-,,:iłl&fi.• ki~ Nal~cz~ .... io....
fnohtow.go Ł6dt wiasto Or•• a za Jł
restauracye.
zy l OmntbU8 ~~e~OClągl poe'.Z dnia 26
r. b , Droga hlnO
Fa'bryczno-ł06w,ka pod<IJe do wiado·
Środki Il!»znicze: 1) ID.I71ul wodoleczniczy (bydro~atyezny), ~ zaslowaniem
po';nienionl duplikat iii tu traeh. • • •
~ortepl·
.laktryelDoAci, m.ssażu, ....ód miner&IDyeh i knraeyj dyj.tetycznel, cały rok Go
ulnOJe za Dle".iny.
1000-3
1. '
Iw"rl7. pod ki.runkiem D-ra (Jhmlelew."ieIlO i Bemblellń8klep
za rs. 30. Ulica Dzika NI'. 13. 2) Ł".'en'" do kąpieli ielazistyeh i borowiuowyeb N&!~czow.ki.b, ig,liwiowItI
ZGUBIONO
lViadomo§ć u stróża.
978-1 i ....elkieb uluesnych, IIIDloalll,"a lecznicza, kumy., k .. nr i t. d. w ...
zonie letnim od 16 M'lja do 15 Pośdzieroika. C,łodoienn. utrzym/mie z ku .....
od li rubli, w sezom. zimow,,,, ceuy ,niioue. BIit,"yeh objdDieó ud,iel. Ii:
miuiatraeya zakładu; \II' Waruawie Dr. LalIorki, placAI.ksandra li 10. 9.
ydaną z magistratu miasta Lo966-2-l
dzi na imi'" Michała Sczęsnego.
iOn&~y, • po .. ?ł,~a 4Iusa", mey
chonu,zny, pool.daJ."y j~.yk polŁaskawy zn~lazea. raczy. ziożyć
.ki i maili, po.z~uje poaady iDtakową w magIstracie tnteJszym.
.
kaseDta, magazytllera, kontrol~
995- ,t. p.• kauen li. 500. Oferty wadmi_______
uItotracyj Dziennika pod oig. " K. K. 500".
881-2
POSZUKUJE .
ulica PiotrkoV8ka Nr 601 (88), w Ilomu HersciJko. ;
wydany z Liura powiatu Łódzkie- .
••
Się
wicza, dawniej HilJemana.
,
na imię Jakółla Konopackiego.
melo~yton,
'" sobotę, dnia 21 maja t892 roku
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łiódzka
Niuiejslem mamy bonor donid6, że p.
e do wiadomoAci, że w doiu 11 (231 Jllcbał Jlakarczyk Id. 1 maja r.b.
b. o god •. 10 raDO na. 10waroweJ prulIal. DU pełll16 obow/plt wojder•.
.przeo\anym ~ ... pnez pu·
.......port w~~1i kami.b~
O l
l.
610. prsyby9' ze stacyt
96ł(29) kwi~tD" b. r. ~d .---:--::-----:_~--..:..:~- w

ALEKSANDRY

potrzebne Sił zaraz zdolne
8T~lWl () Z4.R"
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Dro~a Żelazna Fabryczno-

Do pracowni sukien damskich

sar-

Ł

G
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x
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.

tri';
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Iiczbio ebłopOO" 5, d,i.wezłt ,8, doro.treb
" tej Iiezbie m~".yzn l kobiet l, Ą 1Ili...
ADtoni Wołkowski, lat 66, Jad.. iga Ltbich lat I
EwugllUoy: D,ieei do lat U·W Im_rło
liczbie chłopców 1 , d'i.w ....t l
doroałl.h
w ~ liwie m~esym l kobiet 1 .. 1Ili&D0WiQ
Ludwik 1aokowski, lat 23, Marya z iinot,,'
Sebwalbe, lat 29
'
8larozakl.al. D.i..i do lat 11).tn ~lD&rlo ł .. ~
liezbie chłopców " dsiewoqt doru.I'1k _

-----=------------ ._-------------

Xolunki
Skierniewice

12.00 7.08 8.38 3.42 7.54
8.18 232 1.17 11.12
10.58
7.25 1.20
U8 8.42 4.21
WarR&w, •
9.30
5.40 11.00
6.50 io. 30 6.00
Aleksandrów
3.20
8.60
I.l!l
Piotrków
6.45
2.17 6.42
9.30 3.(;!
12.40
Granica
10.50
852 1.50
2.15 9.15
4.39
So8DOwice
10.20
8.05. 1.05
3.00 9.45
4.50
Tom ..zOw
5.23
6.03
10.38
I.~
5,50
B.in •
12.43
3.32
2.25
4.10
5.57
1(}.21
Iwangr6tl l Iwan.
11.53
Dąbro"a ( D4 b•
2.42
8.58
1.16
9.05
Peleraburg .
8.23
65.23
11.0311.03 8.3S
Mosk".
3.33 3.33
12.23
Ul
Wiode6
12.25
10.25 7.50
7.05
1.)0
Kroków
6.33
7.05 9.50
710
10.01
Wroelaw
4.31
9,19
7.01
I
6.25
Berlin .
9.24
/2.07
9.24 6.26
6,50

9.10

1

UWAGA. Cyfry oznaczone grubszym drukiem wyrażają CZIlS
_
od godziny G·ej wieczoreDl do godziny 6-ej rano.

' YlM'D 7 Mu 18\12 r.

W drukarnI .. DtliRlIlka Udlkl.!~

