·'f

WTOREK.

130. Dnia 14 czerwca.

Dnia

2 (14) czerwca 1892 r. Rok II.

.. ........

CENA OnOSZ E II.

pllENIJ MERA T A.

la J"' ••'tru "lit,.. I.~ II JI"
.I'J'" 6 kop., . . . t~p,t ..e... ..,~.i.

rt. 6.
1I:ł·
,."I"lil • . . .. I k. 60.
- .. 50.
Ili..i~e . . .
tlRGLESIWIE I CESAIIS1 .IE .

.....1.

IIłJTt!Wł

.

•

"i,·

e,~"llj po ..t&r.~tOl0~ li~ .11'0
1u'loll O" ...., odpo"ied.iogo rah~t~
Nlkr,'.,,: .1 bUJ .. le... lOb,

ra. 8
.. ł
.. 2

S"";e. . • . .
p6/rocule . • .
KnrtalAie • . .

PrtlUłuatł BI "DaitDuik

Rokl ••y:

eo".

WatUawl. ,r.,j'••j. billlO olrlOlIM
lebiod. i Frendlera, Prl, nIl.y Bef.,ratitj Nr. 18. 'ramie nlbp"

'0 ....er. i

kop.

DIuno REOAKOY/ I ADMiNJSTRAOYJ:

KAI,ENHA RZVIt .

III,IV ,\. '" ,\.8 ,\.1; MEJ'I~Il~ Nr. lU ...

I'.il, Buyl"!!"o B. W.

JOLlO' Wita 1 Modest.. 1111.
Widtót! .ło.6~. o gud • . 3 tu.
Dl..... ' dail ,od., 16 U" 2'2

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
t'.

X Hurto.wuiey tutejMi pozostaw ili ua ty·
!lzieó bież4cy niezmienione c e n y ok 01'1' I t y:
~a wiadro 78% w sprzedaty burtowej rs.
9,05, IV sprzedaży detaliczne j r8. 9.15

_9,20.
DroKI ••• oe.
X 1'owarzys twa żeglugi parowej na
Wiśle: M. Fajausa, Stenislaw a Górnickie ·
go, oraz wloclaws kie ukladajll się w spra·
wiezawa rcia konweu oyi, mĄjącej ua
celu podwyższeuie taksy obniionej sknt·
kiem konk urencyi kilkuletni ej. Majll być
podwyższone zarówuo opIaty za przelv6z,
jak i taryfa paaaiersk a, ta ostatnia mi aUD wicie w tym stosnuku, te np. pl'zrjazd
z WarFzawy do Placka kosztować będzie:
pierwszą klasą rs. 1 kop. 25, drUgi! zd
iOII. 60 , Stanowcz a decyzya zapaduie za
dni klika, Jellnocześnie z podpisaniem
umowy, rozklad ruchu parowców ulrguie
gruntownej zmianie.
Broll i .. lazne.
A W ooDOt.; uoo or!hylo sie \IV Warszawie zebranie ogólne akcyou8l'yuBzóW
drogi źela~nej IVRrsza wsko·w ie·
deilskiej pud przewodn ictwem prezesa
rady, gene1'8la PalicJ na, z ndzialem 40
akcyouaryuszów, llosiad"jących prawo (lo
231 glosów. Zebranie zatwierdz ilo: 8)
8prawozdanie za l'. 1891; b) podzial czy·
stych zysków, ustanawiający dywidendę
n& 10 1'9,40 kol'. od akcyj i na 7 fS. od
akc)j pożytkowych; c} raport w sprawie
projektu kasy emerytalu ej; d) wyznaczo no
pensye dotywotn lr: Bochyftsklemll w 8U'
mie 300 I'S. rocznie, wdowie po dróżniku
Buchalskim w sumie 72 r8. i Zielonce z
Dąbrowy 60 I'S. roczuie. Wybory dały
rezułtat następujący: Do 1'lIdy zarądza.
jącej wybrani: pp. F~lIks br, Czarki 212
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glosami, Guillot 2.26 gł., obaj ponownie
zaś w miejsce p. Swięcickiego, p. Stefa~
Kossuth 226 gl.; do komisyi rewizyjne j
powolani Pl',: Oeike 203 gl., Goldstiic ker
227 gl., de MagnJto 219 1;1. i von Yperselle 201 gl.
X Z rozporządzenia ministerYllm komu·
nikacyj, jak donosi "Kuryer codzieuo y'
p~rsonel s.lużby drogow ej na tu~
teJ szych kolejach ma być powiększony.
Obecnie liczba tej slużby nie odpowiad a
potrzebie. Oznaczon e zostanie minilllwn
przy
slnżby na każdą wiorstę, a. nadto
katdym moście większym, ma byJ stale
dwóch sU'óży, dyżurującycb kolejno. Raz·
porządzenie w t~j k westyi w~jdzie w wy·
konanie jeszcze w r, b.
)( Tymczaso wy zarzlld skarbowy ch dróg
polecil zarządom kolejowym
źelunycb
z m n i e j s z y Ć w y d a w a n i e b i l e t ów
b e z p I a t n y c h, przyczem postanow iono,
że za temi biletami mają jeździć tylko
oflcyaliści kolejowi i ich nAjblitsi krewni.
X Dokonyw aue są obecnie, jak donoszą
"Peterb. wiellomos ti", badania wstępne
uad budową d r o g i i e I a z n ej do Ery·
W a n i a.
X Z Wieduia donoszą, te ministery om
handlu poleciło namiestui ctwu gAlicyj~kie
mu pt'zeprowadzenie I'ewizyi trasy proje.
ktu kolei \\'~7.koton,,;;;j "-6 stacyi Prz yb ó w k 1\ k o I e i J &8 ł o-Rz e s z li... { .. ez
Krosno 110 Dukli. Projekt przedsta.wił poseł 110 r"dy państwa, d-r' Lewakow ski; kolej ma mieć dlugolTci 39 kilometró w
i będzie wykonau , bez su~sydyów pali·
stwowych ko~ztem półtol'a miliona złr.

mi, u których mają znaczuy kredyt do·
chodzl.1CY obecnie (lo 9 milionów rubli'. Po.
zwolenie dane jest tymczaso wo na tl'zy
lata.
X Na jar m ark w N i ż s z y m - N o·
w o g r o d z i e wysłauo z Tnrkiesta nu i
kraju ZaJcaspijskiego znaczne "p"rtye ba·
wełny,
X Wedlug ostatniclJ wiadomości, zapasy zboża. w calem Jlllństwie
llró~z zakupionych przez ziemstwa , wyoo~
szą okol o 85,000,000 pudów. Z tej ilości
na pólnocnym Kaukazie 7.IIajduje się 20
mlliooów pudów wszelakie go zbożn. Z KilU'
kazu usta ł już wywóz zboh do guberuij
\\'e~\'nę~r7.))ych, W Odesie i Besarabii , wiliczając I kukurydzę, zapasów jest również
około 20 milionów podów. Ostntoieml czasy, z powollu znacznego spadku ceo, wyII óz. ~okt1l'y dzy za granicę ogromuie się
zlllUlelszył. W miastach nadwolżańskicb
zapasy doclJodzą 11 milionów pudólV, przyczem W samym Saratowi e znajdnje się
około 2 milion6w pudów rozmlliteg o zboża.
IV portach morza Azowskie go I Czarnego
zgro'llatlzono około 6 millonólV pudów.
Z~ oi:a to leży bez odbytn, w oczekiwa niu
nall ,,"c,;. 7,npotl'ub ow&0la ze strony
,
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.. k b d
cznych iuow
u owy I urzą zen a
acyl. Ja
dwóch wielkich kotłów do gotowaui a solankl~ sprowa.dz a?ej pl'zez tężnie, oraz
nOIV!!J SUSZal'UI I IDnych ulepszeń, obecn ie
IV ~llIgu o§miomleslęczllej kampanii wyl'a.
bla)4 do 260,000 pudów soli, która za po.
średnictweOl głównych magazynó w w Dobiozyulu (nall Wisłą), w Włocławku i Kutuie, r~7.cl)odzi .się. prawie wylącznie ua.
gubernię płocką I warszawską {oprócz
Warszawy }. Wllrzelni e soli ciechocińsltiej
pozostające pod umiej ętnem kierownic twem'
inżyniera Jurgielew icza, obecnie ul'ządzone
tak, t~ przy uruchomI eniu trzeciej tęt
Dl , dziś Dleczyune), 1-nacznie więcej mo.
głyby prodnkol\'''ć soli, jednakte zaklad
wobec. o,&'raniczouych warunków dost:1wy
so.la~kl I przy bezczynno§ci przez cJtel'y
mIesiące tymczltSeOl więcej wyrllbiać nie

s,

może.

Hololeh .o I przemy.ł rOlny.
. X W gubel'n i be8arab~kiej spodziew any
Jest w !'oku b l etącym z u p e In y n i e u.
rodzaj .
X. W Niższym - Nowogrod zie wyualezio .
no IlI ada wuo. m y d los p e e y a I o e d I a
roś I ~ n, mszczące owady i robacz"i,
"zkodllwe dla rośliu, bez u~zkodzell ia tJ'cll
pod wpływem ostatnfcb.
' r' 7 111 .łu h.
i.wów.
\I dt' nie
T .. let'ouy.
X Dyrekcya I'OC~. "'orowa.d za IV Kr D o,I>fI~....t.t!i'rJ~t"'!lj%~r Dl
owie sieć Le~8fouican'l Stacya cen.
glównym bn.
h· -I .. "m'~3ZCZ008
., II
..'

" .

Ilodobnv lł r
pruski zniesie n Ie
m o ~ c i z b aż', pl'zywo .. ? e,
lIand .. l.
domagają Sl~
X "WIlI'szawskij IIniewnik" dowiaduj e cy. Zoi88ienia tego
w8chOllule prowincy e moDt!.rchli, w cu'
się z ł'eLel'sborga, że ż y d o m bll c h ar· nłe
go handln zbołem.
miejscowe
8 ki m pozwolono znown zajmować się han· lu ożywienia
Prse.y.ł.
dlem w kraju tUI'kiestańskim, z tego wzglęX Wypuszc~one w długoletnią dzlerżadu, że 8ą oni znacznymi odbiorcami towa·
war z e I u i e s o I i uabożeństwo" języku polskim
r6w ruskich. Szczególniej ruzwiuięLe s, wę ~eoerllłowl Glince
wprowadz eni u zn,,- gelików reformowJlnych.
po
n
k
n
i
c
o
h
c
e
i
C
w
ki·
moskiews
ami
hurtownik
Ich stosuukl z
- - kro riii bal'diO, afBiioWlnulUD a..ó ci- 'AI<11
--- z Ilokofu.
-az-cjągającsię za czemś,-::- prawdopodoboiii-;-- wyszliśmy
bardzo pragnęłam z to- I'Ildę.
tak
Kelvinie,
lordowi
ć
powiedzie
słówko
jeszcze
chciala
- Masz słuszność, Ateno, lepiej raz
20)
dlugiej chwili milczenia
Ives, a. może tylko Steuiowi? Zbliży la się bą pomówić - po
,JoetJ'u Me. (JarU_J'.
m koniec polotyć. Ale nie mówi·
cierpienio
ty
Więc
Atena.
pierwszl\
się
odezwała.
wreszcie i szepnęła mi sz.Ybko:
dlaczego cbcesz, abym te·
jeazcze,
mi
Id
mówiem;
Ol
Grecyl?
dla
życio
narażald
- Przyj liż na górę, Kelvinie, cbc~ roz·
ru konieczni e opnścil Ateny?
Vlachosl
mi
wil
mówić się z tobą.
- Myślę o tern nieustann ie od chwili
_ Chciałbym, żeby dla Grecyi, a.le nie
ki~y
Obrażono atarego VI&· twojej choroby, a dziś więcej ni~
oi88tetyl
tak,
było
P,..klad z augielokiego W. R.
XI.
ROZDZIAŁ
z wy..-azem bólu! pomlę
chora, więc njąlem się za nim, to i wsz'yst- kol wiek-odparła
- WIdzisz przeCież, muko. Biedny Pollen tak żalował potem swe· szanla. na tWllrzy.
(Da18zy ciąg - patrz Nr. 129).
Cały holel był oddauy do rozporządze
tak slsz chyba dostrzega.ć, że w Grecyi rozpo·
on
jest
nie
ie
ostateczn
postępku,
go
dniu uroczysty m. Go·
czynają ' się j&kieś zamieszk i, które wzra- Zajmnję pana? - spytala oagle, ob· oia ulIBzego w lym
'
zly,..
a ty motesz
ście rozprouy li się też wkrótce, tworząc
f'2Ucając muie gorącem spojl'Zeolem.
całą bistoryę... w' każdym ra- stać będll z dniem każdym,
Zuam
male, dobrane kólka.
- BardEo.
dlatego. że Gre- być wystawio uy na uiebezpiMzeństwo, zuGl'ecyę
za
się
bileś
zie
ujrza·
zanim
Przebiegi em klika salouów,
- Cieszę się z tpgo, bo jesteś pan dla
a przez ulą Vlacb08. pelnie bez racyonaln ej przyczyn y •. Grecya
zamyśloua, mając po cya była obrażoDą,
nic cię nio obchodzą, Jak sam
mnie najwięcej interesnjl lcym z Judzi cale· łem Atenę. Siedzi ala
Postąpileś jednak trochę za glValtown ie i i jej sprawa
Pawła
a
chad'a,
Mac·Mur
stronie
mówisz... cbociat niegdyś czuleś iuaczej ..•
go świata, Ol nie rumień się p&n, proszę, jednej
nlerozlVażnie.
klęczała
jej
nóg
u
drugi~j;
po
way
Hatha
ale będąc tak bardzo wrażliwy, łatwo dasz
czy chcesz wie!\zieć, dlaczego buil'zisz we
_ Potępialaś ruuie za to, Ateuo?
te
Nela. HaLhawa y mówił z lirzejęciem, użyuważ a m poje· się pociągną4l, nie zastanawiając się,
k
mnie takie. zajęcie?
jailkolwie
bo
uie,
Ol
ci
wając calej elokwenc yi, wpatl'zon y w Atewą, lecz nie n a ra.żasz życie dla. r.zeczy nDojętnycb
- Proszę, jestem bardzo cieka wy.
niewlaści
i
złą
rzecz
za
dynek
Nela
zadumaoy ,
- Dlatego - odparła z naj.wobo dnlei· nę; Mac,Murc had slel17.ial slówko Hatha· potępiam cię za to, bo i ja ua twojem zupełnie. Ateny są miejscem pobytu do·
każde
ląurm uśmiechenl - bo mogłeś mi wrócić cbciwie chwyta.la
taksaruo. Ale teraz brym dla tych cudzoziemców, których
zdawala się być myśl/ł miejscu postąpiłabym
czy nić jaka z GrecH, ~Ie ty, co .cię tu
1!OIDOg~, a nie zrobiłeś tego. Clyi zapo· way'a, a Atena
mi, kiedy wracasz do Anglii?
powiedz
myśle~L
mogl"
kim
o
...
ludź·
dnleko
tynll
z
gdzieś
trzymać może? Co eię wiąże
mina aię o takich rzeczach?
- Czy to miałaś mi do powiedze nia?
Spostrzegłszy mnie, llowstała szybko i
cię, wyjedź z Menl
- Ol chciałd pilni zażartować sobie
- 'I'ak, Kełviuie. Chciałabym wiedzieć, mi? Kelviltie, blagam
siebie.
do
&
przywołal
od·
Sama my>ll, że mógłbyś spaść do poziomu
tra·
(11aczego
ze mnie, ale nie udało ci się wca.le
Anglii?
uo
z
wyjeżdżas
kiedy
że nie:kaza ld
wlększo§ci pl'zebywających tu cudzoziem ·
parłem, sam nie wierząc wlasnym slowom'l - Dziękuję ci, Kelvinie,
a serdeczu ie- cisz tu czas napróżn01
Nienawidzę wielu
Nastala chwilowa pauza w naszej ro~· mi długo czekać-przemówił Panowie wy·
widz~, tę tracę czas tylko ców, jest mi wsLrętną·
Istotnie,
ia.
tyć
mowie; pani Pollen odplll'la slów kilka na IlOam z lob I} do pomówleu się do swycb i to w n!\jnędzniej~zy sposób-odparłem IZ z tych mężczyzn i kobiet, z któl'ymi icb
zwracając
IDUSZę, i dziwię 81~ mamie, że ~uosi
zapytanie swego sąsi"da z drugiej urony, bacą - dodala,
goryczą.
.
uśmiechem
mugrzecznym
jest,
z
i
już
tak
Poczem zwróciła się do mnie i zwyklym , wielbiciel
- Nie nędznie, ale IV katdym razie lm· obecuość. Ale pouleważ ścl; ty jednak,
Wyszliśmy z salono.
kouleczno
pewnym siebie gloaem rzucila pytanie:
cisz czas, Kelviuie. Posiadasz zdolności, szę podda.wać się
y
poszukajm
gorąco,
azalellie
tu
Tak
wolny.
d'Orme?
ale nie tu, w Kelvinie, jesLeg
- Czy ZUdSZ Jlan księtuiczkę
- odezwała się A· masz pl'zyszlość pl'zed sobą,
- Czy mówisz o gl'ekach? - zapytalem
,Ulotnie, była zmienioDą nie do pozua- chlodniejs zego miejsca.
Grecyi, gilzie nic zrobić i niczem być nie
tena.
Polllauił
dawną
80bą
opowiada no Ironicznie , mając na myśli Margarit es'a.
Dlij miałrm Jll'Zed
pierwszy
I'az
po
Gdy
możesz.
- Wyjdźmy na balkon.
Atena zrozumla la mnie, lecz odparła uajlen pl'zy labIe d'hOte.
o twoim pojeuyuk u, a mówiono, te je- Bardzo ch~tnle, teu zgiełk I światło mi
~wiecie:
- Nie znasz jej pan? Ab, jaka szkodal
śmierteluie I'anay, wtedy uczułam ja- spokojoie j w
std
- ł\ie, Kelviuie, greków 8uouję i ko·
Co, to za. mila osóbka, ta kochana JeDol, tak nużąl
kiś tal do salDej siebie, wyrzut sumienia,
uj.
salonów,
z
jeden
przez
llC
Przechodz
do twojej cham, są oui n siebie, ua swojej ziemi.
a Jej ~iostra., markiza de Loralne, powiaw ma.łem gronie że ja przyczyniłam się lakże
dam pauu, urocze stworzenI el Ale mojem rzellśmy pauill Rosalre
wszy się, że wra· Ale wstręt we mnie budzi ta czereda an·
dowiedzia
Potem,
śmierci,
ców, ta gromazdaniem, Zuzia, mówię o markizie, nie Iwych wielbicieli.
zdrowia, postaoow llam sobie skło- glików i innycb cudzoziem
- Gdzie idziesz, Ateno? - zapytała uie· casz do
z Aten. da przeróżnych aw&uturu ik6w i próżuia
Jest tak sympatyczną, jllk Jenni.
wyjazdu
ędszego
jaknajpl'
do
clę
nić
lszy nu.
8wemi wizytami .
Sluchając trj pl\stej paplaniny , pa- cbętnle, spostrzeg
z mej rady I wyjedzies z nie- ków, zaszczyC&jllc& U"
- Idę na balkon ochłodzić się-brzmia- Czy posłuchas
- 'f&kJcb naprzykl ad Jak M&e - MIlI'l!'lałem ua rozwesrloną pani4 Pollen, wyje~te§my ci 8Zczel'Ze
Wszyscy
?
zwloeznłe
_
konYlVujlJcll po mistrzow sku 8Wll rolę i la odpowiedź.
przykro UIUD patrzeć, jak mar- cbad?
- Zaziębiaz się, moja droga-p rotesto- życzliwi i
- Wiesz ltobl'lle, o jakicb lud2:iacb mó·
mocno ucieszoną z mojego zdumienia .
nujesz tycie bez celn.
Rosaire.
pani
wala
cb&d jest dienle1m a·
- No, a teraz wracam pann wolnośćMi/culem nparcie, oz alem tal do ulej- wlę. Master łl.ae-Mur
- Wiesz, mamo, te nie zaziębiam się
I nlacheln ym,
dOdała, powstając.
latwo opns~czać drogą sereo nem, człowiekiem rozulllllym
tak
czyi
bn,bllcym w kaidy. Qwlelbl8llle lUDaale .
Otworzy lem drzwi latan'llem przy nich, nigd1.
mi&lal
nie
serca
chyba
Ona
lstot'l?
przynajm lliej.
Wet
(D. C. 7ł.).
gdy panie przechodziły do sllslednlego 1&- Gniewasz się na mnie, Kelviole; przy·
Atena, poałunna, owluęła alę szalem I
JODU. Atena zblItał& .Ię powoli, Jakby o·

DZIEWICA ATEŃSKA,

.w

się

2
jącn talU na plzecho~an!II, Pożar IV niklld~ C ar kI} r. !O
l,rawdOl'odobnip 1. nieo trożuego ob~b)dze· w:or,~y!. rp}',." d.zl!,
uL, się 7. ogniem.
I Z"'YCI~) ~ ,.Gel ~Ia"r. ...
Wypadek. Wez~raj.~gotllillid lll/,prze~ go. ~v ble~n Pląly:n. o .,'.~"n, GrabI
glo~ ni
polu.luid", zal' iii, .", l' I,,;,. w k,l .. hnt 7.:') r· ... 00 1., dy. t
przy jed lem z le li.. ń w II <nn l' ku· -I,OIS .I.!olam •• l"tlr.'~Ll\n ~ l.Ą".,h n
biercó' }'ry:lryd l\ a ro~u Ilky %~chQ- .. OJ,.!llka" kI. bszt.
dniej i KouslAnt)'nol<, klej. :a miejsce latlHlII ZlJ, o ,nag\'odę J .. H &. ,
,1V11,u.IO.I
~
wypadku I'IZ) b;e",l.l kil 11 czlonków I·go (Ile ch e) rs. "CO 7. Ul
llllhem ł
,,:Idzillu str~ży .:"oiowej ochot'licz~J. po- i 18·:u !,rzeszk.018ml-~'I'u
ru
II"
IV\' caj.jcvch od I Ożal u z ulicy ~ Ic\zew- l. MntOWICZI\.
.
skiej i ~ - ień uga, ilu.
L uL n i 1\ 'ar~za :, a h~1.yl ..
Ooroi
ze w nocy. DOlO ',\fze lódLCY, g.lym roku p~awozd~wczy!n" kOIl:t
1
wyjeż'liajl!c 1I!1. uoc, częs J barolz~ lekce- Slo} z (Iolem ~I
mnJ, !3ti t !lo
\rllią .wój uniform i przybierł\l~ Sl~ w ko- czyuoych. W CU}gu
rnkll
hC'I.~1
~lyumy, kt"rezb~,lzić mOIf~ (10 Ya7.ll~ czynnych I,owl'lksz
yla sit) o ~,),
nieufuo~ć w pA.ażełAch. Zdarza 8i~ IlIlwe' oych o 8,
,towlln}'
uiekieoly, it lIa ulicach Ło,hl ·,j;\wl(\j~ ~i~ r8. 3,107, l\ \ l.(,LtkólO7.' n'" ,1111RIO
rs .•1,193;
IV no cy dorotkI \'7.", ni~zat)l'1\t rldlli IV nl\·
ku po,iada prze zło 6,000 rs.
mer '. Moi~ to I,oci~gll,'\ ta :ob~ nieraz
1\1\ Miel\ !) IlrOC1\ r. b, z~l'o,
bar,l7.0 \"·7.Jkre M tę(lstwa .
'lj II Z ol k o I e ż e i~ s k I o~ób, które 11
Nleslczęśliwy, ru ulicach Lodzi NI pe- 18G8 i 1869
ukoucl.yll
wnego cr..uu chodzi >'l\motllie niewidomy :iy, Kol.dzy spotkaJą. glmuozyulII w
81~, w "'.
zyu, który 1'81\ nej drogi sr.uka jedYllie III'z)' I"'zy wodotr,Viku w og:'odzle
~,kltl
I,omocy kija. "ies czę 'li wy robi 1I"'!zwy~V ~ter II k II C h n,llIc b
al' i b
cza' pnykrtl wrażellie nil IJI'll~chodlliacb . nl"J'lcycb Ol War~z;\w~
- \~)da.lw \'
Czyżby silj uie nalehlo nim ztl.npleko·w 6 ze;złYIII
ll3~j 3! pOl'cYJ
i nie Illl~1.CZać samego lIa ruchliwe ulice dawllllo I,rzec ie,dowo. ,1~lenll lll I,e
2,228 J,u'e} ,
naszego miasta?
z kup RI,tykntó'y Sl'O~ywcz
Odra. I\'e wHi WidLe , po.1 Lor\zl,!. ZA- cie w zyslki ,h kO~ltóW ych I :\
chol'owlllo na olll'ę kilkoro dZIeci, 1. któ- 5t,375 k p, 7(;, Ilobmllo IVyd.tkotVaJ~
za.. ol hol) I.
rych ,Iwoje umarlo, Colem zapobi~.ielli 50,819 kop. 91, bylo
zulem uieol?bvra,
8~el zeuiu sip, choroby, ladze Ilrzedslę ..'zię- 555 .k?I'. 115,
'"
Iy ~rodl" 1.Iuadcz..
Alll1l8t~ryum kOUlunlkacYJ pole l},
Napad. ~a pnechotlz cego drog'ł w Ju· kOlicz,l'Ć w 1II0żliwio króLkim
czas,ę
lianowie mieszk'\11 a tanlfejszego, Wojcie- stkie I,hoy i \10 ztory..
tlzeci~g" lU lit
cha POl'lllwskiego, napa,lii tnej wlo'cill- na \\ i~l\\ 1'0,1 \\' iLrS7.a.
,., "uJ ]loinie z le,iie w.i, wyskoczywsz}' z żyla, W czas je~ieni clll-l spraw.ę
możu;, b~lo II.
UGrem byli ukryci. powalili go nl\ 7.lemi'l tyć .10 duyzyl I',\dy
l,austwiI.
,Jueh lit
i pobili. Przyczyną lego nal,adu bsła 10' len ulIy,k/\ '/lDkcyę, rob
ty zaczlI~ \i~
dubli" zeru8 ,
pocz~tkieru I'oku pl'zyszlfJo.
Martwe zwłoki Przed kilku dniami n&
terytlJrynm \v~i Dobra za Zttier7.em l.ual.·
W t)'ch _~ni ...b. u"'pil .ię ." U ..8 W"," '4".
ziollo ~wloki Jana No wi ń.'lkiego z Ło.I .. I, 'Pk\;.
. K"bnek",o, I rą.l.aj,eego d.b,lIIU .1,·
IUI'CI,
' CeI e"!
1.6 Ill,adsoll, gwa ł tolVueJ'gUl
wy· I rod ••
Jialin.
kryCl.a z,brodlll, rozpoczęto d~~llOdzellle .
Orkiestrę slra.żuck~
K~a~zleze . Z {"bryk.' I'· .lead,ola ~- \V TUI'ku, \ guberui kJJi'k'ej, ul'orlono
z poez 41.
c~}'n.lu~go w W!dzewle, skradZIono r~z- kO\\;lniil d.I\\ Potl"
uacz lolk~ t,mle'Hej
lIych .1'as6. v I'zelDlenl~y:h n~ 'utn't r,: 420 , straży oglliolVPj ochotnlc.l
Pj.
Inltl'umenl
1'0(18J~Pllle o ~l'adZIU padln lIa J,hcb I~ dla niej zakupiouo "je iaui z
>kl~1"t
W" ktul'p};,.) te~ ue zt.OII·,1II0. ,
,
Orkia tr.... k!atlająell ~,f) ~ k,lk,IU l.
Do SYlll~11I1 8.6,tr milo !p.tdZl I,n atol- ezloukf,w d~ł",
illl kOMO' t .v n! roJ'
balll.torynm Czerwonego Knybl, w cz ar· mPI<kiro '; I'r~YJ"ta
był I bardzo i 'ćl i~lu
tek, o g uzinie 7 j rauo, z kr... ,1I sl~ 1'7. •
I-UbU '
zimi~>z~·. Owi\! siostlY 8\1aly .~ 1,,'L", tn •
.
'
_
,
s
n,
"11\ j~dllak JUL si., vl:.lIuz,l.. I ujl'~" ~z
W. nQc.! z. <lilia "·I!'0 u.. 6-ty, !" m.
rz •• iwi...... '" krzyku ta przerat l1a. Zlo- J!:~ Ol D Y I' o ~a.'· II wlelhlł
o~au~
lS81.' ,
dziej upo. ci! I,ortmonetkę. tl'zymRnł ju'. w lVlec ~ po ~I~CI~ Loma.
zOlVaklm! ~ub"'ln
reku i l'orwillV.7.y zu stola porlmonetkp. label kI J. W. CI,}ll'lI
kll~n
~n,ll"l
",Io~ę·
zj'ot~"': umknij!.
' ły G3 Ilomy, ml~~zk!lue I wlel.e b~lIlfuk.,~\
____ _
gospodarsklCu. Sto czLerc\l.leŚCI rod"n
pozogtalo bet dachu. Slmty b:k~.ją IV
I'uchollośdl\c!t ubez(lieczollyeh 11:\ 41.fiuII
Łodzi.
rs.
i \Y 1I1eabezlliecz<lIIych Ul\ 1'•• 1~.645
-0U r Ilrsz" ",n.
Peterllb ur«,
Piąte 7. rzędo IV y § c i g I n
polu mtl·
.Prawit wipstllik" zalnle:l~ił artykuł 'l,
koto\Ysklem odbyly fi1 w obotrj przy UII:- l.: "Ży,lowskie ~towal'Zys
zenie kOionizar.v,·
l'iQk lliejsz~j pogotlrie, IV pierw8Lym bidgu n6 IV
R"Ayl", w któl'ym Jlodajtl SL Z"ltj'f
o nagrodę "l'lnwiellslią" r •. :lOO z uystansposobach ula wienia ~ydom wy,·lI. "
8em 2 wiorsty, pip.rwsu stanę la "B,ljka" stwa. W ko.\eu l\l'tyknl
lI,tdmienia, t~ .1.
kI. karn A. ks. Lubeckiego, \V btclpl dru- 20-g'l maJĄ Zl\llildlll.
zalwierlzl'
gim o Handicał' wiosen u)' rB. 50u z (Iy- na ucbwnla komi'etu Najwyżej
miniRtrów
,tallsem 2 wiol' ty zW)'cięży! ,,' Jligelllerg", uiająca lon,lytiskie towarzyst , 0low4\'
wo
koloIliZl'
og. kasz, KOI·3aka. Kagrodę imieuia "bra- r.yi żyuow:lklej 7. kapital~m
M,II '0,0 O
biów Polocklch" r•. 1,000 w biegu trze- fl'Knk6w .10 rozwinięc
ia d1.ialalno,oi ~1VO
cim z dy.t .nsem 2 wiorsty 133 sążnie jej w ROByl, W Pet8r."bur
gu będzie ul o·
wzięll\ .,GaIJltea" kI. gn. A. b.'. Puto::kie· I'zonl
ceutraln)' komiltlt emigracyjny, w
go_ l '.jw~żll iej81..v bieg c7.\Yllrty o nagro- innych miastach komitety
miejscowe,
8)
ł
- Jakto, ~ ,\;i~c)ll\ li pragnęłd.! ulIlI'zeć? ko cnm zllp\'acowllla uarczylo zalecIwie
lIil świRt\ calego,
j~ Ił d r C Ił.
'ie
zuajtlQlva
lam innego
'rak j_k wlę7.itil I'rftgnąć Inoie swo· utn.l'llIaule, W uaszym
kraju rrllca ko- punktn wyj.lch z t~g" POlOtll1lill, nad ;a·
loo.ly.
biet jest blll'dzo !DelIo cenion:} I IIIU nie moMj two. W glębi
je:lnlt.~ du.zy bnuln·
- A jeunak jesleś [lani jes r7.EI tak zadl\je sobie uawet
lrn,lu, t.by j'ł wypru· walam Ni" l'r1.eciw tak mar BII\'I I'rledę
mlod~!
bowal!... Kocbałam
malowałam, ciu życia, Jakiekolw iek Lowiem
n&7wy
Z ... Io.kiego.
- Mloll~1 'rl'l.yd7.ieści lat moioh, tl'Z)' grałam na fortepianie,ztoki,
r Zy \Izięte. nie moglyhy mnie życiem bar· wkrótce je~uuk mIlsinic. pisalam wler ze; na~<I\V lam czynowi lemu: os\v(Obo,lzeUi~,
mi
to)
slniy~ jako ratulIku, u I\'olllienil\ - pojęcie 7.o.Lawftlo
dzit;j zm~czJ Ć.
(D:118;Y ri'l!J - pl/tr./; NI' 12[1,
Środek 7.urobkowauia
- O, w takim I'l\zie mu.hł~~ \laul lluio wrócił)' się ode mnie,i muz)' OhraŻljll8 od· nieLmienione, J.lujC)cie, Jloulżaj~ce IzbdZ'
Roił.' j kI Rt. auny $eo! Ohudźcie
Powoli traciłam cze~T.CZ j'}cc czlowieka. Vllllcgo tei ci~g
smutnego jn~ l>I'zeir'!.
wszys~ko, co życ iu nroka dod&je, [lrzy 1I~ldru
1!\'li~, oun,liclel Zdaje mi 'j~, że j~stelll
J.lej marne i. tuienie, 118 drod/e,
- O, nie. 1'0 jest jtuyriy pl'7.Yl'adek IV w8zystkiem, co tylko rozpocząć
millhm. r\)- któl'a Illl sit) puypadkowu odk.ryh. Z~:
1.)'wcl'm JlogtZPuan,~.
mojew żrciu, Ale tdk wcześuid z08talam dzitn si'} we Uluie
my'!, że c.1ła moja i'ra- stalal'l rowarzy~zk'ł i dozorczynią
- BiedUIl u1-iecię - 1'7ekl lilulichlie - S8ru:!. nil .l~iecle, :La zAuim
~larlJ
"I,i) I,.nl oIKlej. Przeblllllen:e gOl'Blem lam wl:. ue tycie, lUn, ial~1II pojąć zdol,l- c. i klopoty jedynie marne wegetol1'liDle tlamy i IlO rlT. Jlierw~zy w życiu dOlllal..m
jni !lrl\cowa~ Jlotlll'zymać m ją, podczas gdy inne, niż ze
jent 1~>zCZ , llolieJl StU.
zadowolen
i",
wtlwn?ll'
Lue~o w'kute
na jego ulrzyrutlllie, Może
pll'
- _ ch, l'l'1.},I'OmmĄIII sobie - nekła zuianawi,lzilllll je llowuli, z legI) powodu otl~mnip. bloty, IlltwipJ zdubywl\ly Jobie wno§ci, że 1ycie moje <lIĄ kogoś 1,0żl'lt·
\Vyllll\rz)!.lm byt, '1'0 mi zatruwalo humol', molj duch c~uelU
jlrzytomniej - C7}' je~te~ I,gn ci~gle /.e snuie zJ cie lnk ri~ku()
byle.
Miałam
duto
h~l'dzo
poprzei wzniosie, " IUU- stracił uawlI'I SPl'ęt}'stQśol i
kOli cu wy- «luiczek, ;\ żadna z niult IIle
Iolllą, hl tll!C ~I allchebttr?
.iollltn, Hi~ nmkllllć IV cia~uych grlluicacb UR wala.m
~
sobie jak posty automat, po· dłużej na,1 kilka tygodni; 1\ Ja\Vytl'lylDal
- Z IInl \\ it;k~z~ I ewu('~d1.
zarobko\\ llni~, a ci,ż może być gor~zell1 rasznjący się
IU'A 'UlUsię mechanicznie IV różne strony, ll\m, 10\ ci~iej mi
- 1 lI:e IIDIl'ze.z pau I'rzedelUn~?
było, tem z wi~kgz'l otlI czlO\1 iek" IOJśll}c ~go jak medlal!iczna Igm'zkl} cudzej
woli będ'lcy, l'olrzella
- n iiI! to o,lenll,j- zllleż('~ h~dzi6,
j~ll:Io tajll
pl'ACI\ lit.
a t!1liebl? zaspokojenia glodu i oclll'onienia si~ od chotą i tlosięgla:n tego, te mnie pulllbio·
Czy z,IĄje .obi" 1'3ni dokl:ului. Spl'l'wę I'osta wii.lm ,obie wysokiekRwal
ł 110... Ale, j.k rAn wid'i, 103 znowu p~'
cele IV życiu, zimna byla tą nieznall'ł sil,!. której ju
7. h'go, \I' j,lki ~V"~,)~ tlo~tnloi >J~
gle- kl'z,I'żOLl at mi «l!-og'!l 'ie lUogłalo IlItl~·
tut. j~ Io.le jut ?; polowy drogi
X 1I11)'';hlll $ię Irodu} I po chwili od· cl~, I cllw ycić piHws7-} lIIusilIlam zl\\Vró- po sluchać mUSIałam.
gllolVa~ (O Illol:erci biednej
OI'U~7.czoctJ
lel's1!}
rubotę, bo
Może
jednak
nie
ulegalaby
m
zU\lelule, ale kobiety... Nawet zalety IDole u.\ nie ię
pada:
gIli'! mni~ ZIl1 ns7.ll I do tego, Tyle zlolycb ciężka choroba
powatilil
lDoie
D\
lot
e
110'
- Sfl.\m z mia~lo, Barouol\'tl "o.lala SII';W no.iI.1II w souie;
nie I'rz,Vul\ly, tak jak l ja Bama .. , Uch,
o Ideal· leści Kiedy ZdŚ wy~t1l'olVialam, dawne łatwiej
mnie uo al,lehi. \\'iP~zĆI' bJ I ci~mny i lIej 8"obod~ie hl,l7.kości, lIIarzylam
Oli .umrztć "'illtie, jeżeli raz JIIŻ
o po\V~tl\lIin mo- ponul'e witlmo I'l'aoy i z&I'obkow"nil\
lI1.iln1i~ Ja.ko':; lIieplzYJtDlUY, O., uszu IUO- jej oJczyzlI),
atĄ
nareszcie
c:.ly ci~ŻIlI' nicości znnehi b;d~
ukoch !lej.
ich d ~ch( uzllr diwi~ki mar,za źalobllego. g,lzie mnie j"3 1'I.ucil, Ale IIi! obczyiuie, nęlo pl'~~d menll oc~ywa. Zadlutylam mogla!
nie
zlla'<lzl;llI
I
wY~Ię
bal'dzo
u kobieLy, n której
• 1;1t! I'fJl'wllla. llIui Uli 7., i sIr dl~ru lIIal'zonej lu,l7.ko~cl, I Ilowslala
le- Uml'z~ć! - zaw~Ił\1 we lo I dod,l:
m na 7./1 \V. tkalanI, i 'lIlIsialam • ,llII'! )ll'l\~owa < 1'0~mJ, IJ,
- O, toby hylo okrutnlel Nie, nie, ..
ZJ;łjt! mi si~ jtduak. że .Iom. ,ze samolu .. Moj!l.
biedna ojC1,yzlI:\ ui .. d"'(,jnie, ażeby uiśdć się jej 7. 1111Igów.
k·,lo ktul ego ll'ZedlOdzi/nm, znl'a,\I ~i~ i I'ow t !Ii~ jll~ nigdy, 1\ ja,
cierpienie jest IIKjlepszym
je,llI z najWsr.ystkie, tak zwane, talenty woje 7.11- dziei, a wszak. my jestt'ze "'l'Ulltem dla Dan y let":lII] pod j~gQ grllzami.
"żyJemy ...
lIie.zczędliwSl) ch JHj CÓI'"k, Ilustl\l~1lI się żyłam
na
rzemi~ślDi
czej
pl'
cy
l1a
c~IHIt
i
- Ja. l"~' rj~ nl~, .•l~~, że D.~ innego do tPj .7.3Uj .fery ~ycill,
Zatl'1.yol41 si" 1I.lgle.
tylko 111.p',;irnie 7iemi 1I~~ tl\ 1I1em sl,ro- ~olo J,,«llIeg') punktll, okol"którll klęci ai~ dnwill~m lekcye muzyki, rysol\"~łllm dla
Czyź bytno ~ ich IV L,rm g' oble Dl gła
zarobku. jak ZIll'O.lló.v, z'lCzęlaDl
\\,.d~ io.
tiemia kolu o. i, lIIEchaniczuie, m181'0wo, w~zJ'stko uapr611to. lIawet lIómac~yć - uyt! n&lWanl\ i ciem?
IJIOlyk zllzil,ienia wII IV I Blp, z jej bezu tannie n l,tl6ll, nalll'Ló,I,
ZapolDoial o tern zupe! ie podczas Jej
uaprzód,
'lłnli l'I'Ze87.ło lat kilka;
Je' l,
bez celu I wylchuillUill, .. .Prllcownłam nie- jednego zaNcia za drogium.ch"ytala nt aię opowiadania.
stosownie do
I>jĄ 7. g~j; moie ui3 z YI'&I ourazu, zIDlIrJow8ule, my~l.c,
ie ;II wielu m~JJch tego, co mi przypadek poda
w lej po.
t~ . ll\ot~ ~ml II! m ~i ~i': Da mnie za to.
o. \\ielkie!:,o ijt.worzyć b~d~ ru.gl ; ale goni za prllc/) opu{ciły mniewal;
wszystkid
slIlel j Im,)' '''IY\I'ala(
jedno. lIal\zipj& upadała z drun: ,,~r.J'8t- Iy i ogarulJł głęboki w8tręL do
(D,c, 11.1•
siebIe l do ł
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rządzą.cy. wyjdnil. iż wedłng ~o wd6" i &ierot po oiMzczęfliW'yeh g6rnikach. ,Pniłt!., - .Imp.; 5'1, tiJty sut..... aielu.ki. [-ej
.er'; dllie 10';t60 .411., - .- klip.; taki.. mai.
downego b!'zmlenla .art. 49 ust.. o P o W I n- gerabendbłatt" Da aolentyeznej pod!hwie o§ .. iadeu, ie wiadomo!~ podana Iluez .Polidk" jakoby
- .- itd.. - .- klip., takiei U-ej seryi - .- q<!.,
• ości wOJskoweJ. o oby nledostatecz- po!a.r
.,., szybie 1IMaryi- ,... Przybnl1nio Powstat
rrr..j .er'; małe 10'2.10 ••11., -.- !mp., V-.J
!ie rozwiniętp. lub osłabione po pl'zebytych wskutek p~kDięei:l "kł. od lampy, c.y ,.slmt.ek
Peter sburg, 12 czerwca. (Ag. pólu.). "Rn- le!)i -. - il}d., - . - kup; 5';'. listy lutawDe
b~rob~~h. mogą otr1.ymać dwukrotną zwło lIieoiJl.roin~ci, je..t • grUJlta fałs.yw't. U""do .. e skij Inwalid" oznajmia. że za uaj wybitniej- mluta W_rau"y I-ej IIlryi 102.25 iłd., - .- knp ••
jeuue aieukouezone. Podobnio niepraw.
b'
'I
.'
I't
n-ej .er'; 102.25 ił!, - . _. klip .• III-ej ••ryl 102.15
~ę w odbywaniu powinności wojskowtj. łledztW'o
,biw. jest doniesienie ilzienuik6w, jakoby dozorcy szy O ja IV w~po czesnego zycla po I yczneilóre lO zwłoki razem nie mogą trwać dłn mieli przeszk.d.aó robotnikom IT wydobywanin się go, winien być nznany zjazd Jego Ce8ar- .4tL, - . - klip.; n-ej .eryi '01.50 *.·t.; V-ei
101.00 i.4d. 101.30 !tup.. vr-ej seryi 101.60
.~. uit dwa lata. 1'ym sposobem. kto się u. 1r6r~.
sklej Mogci Najjaśniejszego Pana z cesa- *4 • 10UI0 !mp.; 5'1. o~ligi miasta \Var......y
l ~ini do sopel'ewizyi we wla§'ciwym tel'.... Pow6di w .ł.11Mtryl. Sl,ulkiem wezbra· !'Zem niem ieckim, który się odbył w po- doi. - .- i>!d., - .- kop; taki.t mate - .nia Ulloaju. le .. y brzeg naprzeciw Wiednia zalauy. cZAtku uuieglego tygo<Inia. Gazeta dodaie, itd. - . - kop~ 5'1 Iilty a.. ta... e miasta Łodoi
~iuie, lDo.że kOI:zystać tylko 7~ z.wl.oki II~ M'rendeu8u,
gdzie siO odbywają wygeigi, je,t zagro-:
;J
Dljblil zeJ terntllloweJ supcrowlzyl. waczeJ ione wylewem. Z rOinycb strou Niższej·Austryi ua. że w ed ług doniesieli telegraficznych, rze- l seryi - .- i~d.. h..j seryi - .- itd., l U-ej ...
ryi -.- i,d., - .- !tup.. IV..j .er'; -.- i>!d-,
zaŚ zyskalby zuyt wiele Uli. czasie l czas ... dy wiodomoaci o przybieranin wody w Dnnajn czony zjazd odznaczył się wielką serdecz- - .Imp.; &'1, llaty ... tawn. miasta Iia·
,wl oki przeciągnąłby się dłużej nad dwa i iWJIcb rubeb większych i mniejszycb. W Sanet· Ilością i w'szędzie wywolał głosy uznania, li .." - .- ś,d., tJ.k.I.i miMta Lublin.. -.- iąd.,
Poelt.on
D'SYP
kolejowy
u
..
kodzouy.
ruch
u&
linii
jako
nowa.
gwarancya
trwalo§ci
pOkOi
U
E
twoi
miasta
Płocka - .- itd.; 6'1, liaty .... tawue
Isll. Z tego powodu. jeżeli ;lopisowy, opómi~d.y S.nc~ Poelten a Tulo prscrwany. W AU8J
"i1e68ki. - . iąd.; 5'/,
tAkież -. - iąd.
iDi~szy się, przybył I~O superewizyi po tryl Wyź.....j. 8%""eg610i•• okręgo d6br kameul- \tropy.
J)y.kOULO: HuHa 3..,., f,oudYD 2'1., Pa.ryi 2 1/t"'.,
,płr wie choćby 11 mieSięcy od daly wla- nych z rsch lu, • Omoodon o_achod....,e "iadomośc i
Petersbu r g. 12 czel·wea. (Ag. póło.). Ka- IVled.6 ł'l., ret.o .. bllrg i'/. 'I.. Wartoś6 kuponll •
ściwej dlll jego wieku superl\wir.yi, otrzy- mówią
op.,tauio wody.
.
pita.n pieJ'wszej klasy Dubasow. mianowl\- potrłeeniem 5" .. : U,t., z.a4Ł1.wuB sieJuskie !l2'l.O,
..... ł',!",nr ',op"lu l. Z Brnkseli donoszą, że lIy lI"o-e utem mOI'skim W Niemczech.
..ara •. I i U 9l.ł, Łodzi 62.8, Ii.,y łik"i~acyjue
11& tylko zwlokQ do pierwszych następnych
w KOllolm węgla Agrapp .. wybucbł pożar.
10.6 pOiI...a premi."" I 195.3. 11 116.1.
••• Borzo. \I' ealoj Dienlsl His"<I1Jii ..alaU
Petersburg, 12 czerwca. (Ag. póln.). 0oględzin.
Loodyl, 11.go czerwca. Pol,c.ka rnok" • 1889 r.
lVIadze przygotownj, obecnie nowe IV piąlek straszliwe buru. W Andalu.yi wicher I'zeczenle komisyi Abazy, co do wywozn
U .wil,i 96.87, 2'/, Kou.ol. angielskie 96"1".
przepisy .0 notaryusza c h, które to .ni szczył winDlee. Strsty olbrzymie. Zgiuęło wjeJe zboża, b~dzie zachowane IV 'tajemlllcy aż
B lł r ll., 10-go ezer"clL
Rallł.llot1 nl.kle _aru:
do czasu właś~i wPgo zatwierdzenia .
prZe~isy mają. być wprowadzone w clIlej lud,i.
213.60. n" dOlta"~ 2l'.00, .. ek,l • • a War.." .. ,
Powieszony
rqkę· W jatkach pab
ryskIch .d&1"I:yl się w tyćh duiach oryginalny wyP et ers urg, J 2 czerwca. (Ag. pólo.). 0,1 213.36. Da Pet.orshnrte kr. ~13 . 10. ua l'.terob.rg
Ros}'l.
,Nowosti" donoszą, że powstał projekt padek. Ue.eti u_lul.'I, cb<ą. wykrajać tłoszcz 23·go do 29 go maja (od 4-go do 10·go b. dt. j12.6Q, ua LoudIU k rĄ'- 20.38. u~ C.ou,lyn M.
z~łoteuia calpgo szeregu 8 tacyj me- z z~,..ieszonego no telaonJ'lll baku wołu, stanął na Dl .) do komitetu specyalnego wpłyn~ło 20.33, Da Wi.d.ń 170.65, kIIpo.y celu. a·n.70;
6',. listy zall~"ue 67 GO. ł"/Q Ii,to, IikwidĄ"YJua
teol'ologicznych przy średnich i niż taborecie. W c.""ie oper.eyi taboret przewr6cił 24,199 ,·s., IV tej liczbie 4.000 1'8. od eka- 6.';.60, posyc.ka r.ska ł'l, • ISR'I r. 9j.4?, 4'1,_z
a.i~, 1\ chłopiec, chc,o utrzymać r6wnowagę, gwnłd
,zych zakladach nalll(owych w Rosyi.
townym ruchem rękI wbił \V nią hak ;,eluoy i za- lel'yno lIrskiego stowarzyszenia knpiec- 1887 r. - . - , o" nuttL dotA 104 60, 5'/Q r. d. s łłłS\
r.104.00, POil~Z~ " .chodni ... nem. - .- . fU ełoi·
. \\'Iadze wojellne podniosly projekt za- wiał w ),owiet.rzt1. Na. k"yki Ilieszcz~śliwego) po ki ego'.
P etersbur g, 11 czerwca. (Ag. p6In.) . Wo- .yi 70.30, 5,/, li.,y ... ta"a. r".ki. 103.75, 5"1, po·
stąpienia m~e~ziany~b 11 fi C Z Y li ż o lu i e 1'- kilku mmutach dopiero nadbiegli toW.urllle i u,.
iy
••k" pr.mlo"a • 18tH roku 160 O~ . taku • IIld6
woloili go z bolesnej Jlie'Woli.
b
k
I
I
I I
P
i
. I
s k I c h aIUmlUlO\Hml.
• •• '''rnżenla J{"wo r uJiezyk n . Pewien
ec u 'azan 1\ S ę C 10 el'y W er8y. mlll- r. lł8 00, &keJe drogi iel. waJ'.~a.W'.ko."i.,.te,iJkiej
Dzienniki ruskie donosiły ni edawno, że mig ..kaniee Kamernno, kUlry ni.d~wuo przybyl do stel' ~praw wewn~tl·zll.llch zatwierdził prze· 217.00, ak.,. kre.,to". a".tr,Mki. 171 62. ak.y.
do n\Orza Kaspijskiego wpadl aereolft o- !\iemiec. zapytany o wr&ieui_, jakie na Dim robi pisy. maj~ce OChrOllić patistIVo od zawle- w&lllu."'łkiego buku ba,utllowel;o - .- , dy:tkout.ogromnych wym iar6w. Obecnie gazets "Ka- ta. gwiat n,o%nany, odparl: • WUJstko pracuje w czenia chole,'y z wybrzeży perskich morza "ego - .- . d'Mkouto llietnietiuego u.. ukn ptuiltt" ..
SIf/U prl"Atue 11/.-:._
tym kraju. Męiczyr.uf\ pracuje, kobieta pracl1je., 1:1'
,. k'
'11Ij" zapewni", '.te jest to nie aerolit. lecz dziecko
pracuj., koli pracoje. \V61 i osioł I,raeuje, L.aąpIJS lego.
. BerIII , l O-go czanrea Pu,ml1!1.18 )-'21'1 ua. czer.
;1011'8 w Ys P 8, utworzona dzialaniem .ił pa.. pr~~.ie, woda pmeoje. Tylko ś"inia. nio pra.
Berli n, 9 czerwca. Mimo stanowczych 18~'1.-1S7·1.. ua lipiec .ierpień 185 - 185'1. 7.,~o
coj •. ŚWInia to jedlny .. ielki pan \V ·raju."
zaprzeczeiI, nie mogą przycichnąć pogloski 186 -196, na e.er .... 196'f.-197, ua lipiec sierpie6
lI'nlk&»icznych.
.... o morderczej g o spodnrce lam o Ilojednanin cesat'za z ks. B ism8l'kiem. 178'/.- 119'1•.
purtn ,,, ne.n~aln dou.osj pismo .Cilleuttt\ Ea- J ł . d .
. .
Llver p ••• , 9-go ezerwca Da.wełDIL Spra"ozda.uie
glishmau": Drapi eżne z ...io"9 pozb.wiło ży.ia 13ł
e' III Ilrzepowla aH, że zostanie prezesem
kolco"e. ObrOL 5,000 bel, z tego tla. spek"lae,~ i
03oby, lanim .dolauo je zgładzić- W,ludniło oun bardzo rzadko zwoływanej "rady stann", "1"6.
500 b.L .Homo. Wddli»g alDerykańlka:
cn!e wsie, gdy. często w8zy'CI mi .. zkaJicy ucie- Inui robią go prezesem komisylobrony na cz:erwiee lipiec - - - -, ne. lipiec sierpie6
-0kali z trwogi: gdJ: .wybrał sobie z yomjęd"y: nic.!l krajow ej . który to U1'ząd do śmierci pia- 4. 1/u nabywcy, na aierpie6. 1ft:lt8ieó ,*11/" naby".
Kraków. W r.dzio miejskiej zal,.ul. ofulr~: Do~kl kr~' lozerczy: lamp.. t ,ył, l"dzle we stował bl' Moltke
na "ru.sieu pa'idsiernik - - - - t Da. paźdz-iet
.
•.
•
UCL''':ł3, slu uowi,CB, że nOfty te!l.tr ma być oflwazah Się }lO z,aradD1l}tJu nocy '''yrnszać z dolistopad ł ntn nabywey. na Iiltopad gru<ki.ó
m6w, ole on rzncn się "' swojo ofiary nawet, gdy
KleI, 12 czerwca. (Ag. p6In.). "KIele,' nik
- - - - , Da. grud:d.eó. styczeń ł'1/" IIprzedawcl,
oddany " pry ... ln~ entrerryzg.
sied:r.ioJy na werendzie, częstj> też w padnł do do· Ze ituug" donosi, że powstal Pl'ojekt usta.- na .tye... 6 luty . - - - .
Cudzoziemcy w e Francyi. Pismó ,No- m6w i zob,ier.ał dzieci. Z"wycz.j. zab'jał przy ~ nowienia ,,!,ortofl'!\uco" w Kiell,
SzczecIMa.,., 11·10 czerwca. Kl."" gOilI) "f8r~e &t.utos
t. 'łD~,lomntiq uo" podola statyslyl'Q cudwuem- sposobno'" Jed .. cgo tylko ~zl~wJek ... bYly&ło Je- nie i Gdail~ku
'
n. cz.rw. 111.60. na wro". 80.5<1, na gro<k. 78.25.
.
,
.
ców we Froncyi. Wszystk ich obto~rojoWl'~" dnak. te p.tlolo trupem dWOJe I troje ludzL Uln·
Spokojnie.
Wle den. 11 czel'lvca. (Ag. p6Iu.). Jego
jC!t obccuie l,OOG,679, w ltj liczbie podda- bioną potrawą I.mporta były d:r.ieci i atare kobie·
lo.dYI. 10-go nerwO&. 96'1. cakier Ja"a I cJ ! f ~:;
ty, n~tomia.t mężczyzn p~ż.rl tylk~ ,,!lA,io. Dy- C~sal's~a ~Vysokość Wielki Ksi~tę Piotr
nych ru,kil-h 12,074.
dl& Dle tykał woale..K"'J~wey nw"ah go zy. zł t- ~hkol"Jewlcz przybył tu dzisiaj rano z Ki- spokojni •. CnIder burako"y 13.2:> .pokojnie.
"" Do bieguna północ n ego . Śmiały i u- go uucha., któremu nIkt 1118 poradzi. W koucu n- jO\}'3
New-Yo r k, lO-go eurW'c& Ha"e.łu. 1'1.1 1Y Now.
:.
..o*ny badacz krajów podbiegunowycb, C. F. n\Ałzono Dl\ niego obław!} I. :lO słoniami w okręgu
O, leanie 7 1/,.
Wlede n, I I czerwca. (Ag. p6łn.). 'iV koHolf, zamier.. wyruszyć z New·Yorku ku pół. Raju.di. Tc wYIJędzi1y go • Jegewiska i grad knl
Nlw·Vlrk.
lO-go e••
K.". Itio .'i 7 13.
pol ożyl go unreszcie trnpem.
mlsyi, wysadzonej do regulacyi waluty,
nocnemu Liegunowi. Nu. ocean Lodowaty mB
••• , ,, o~rodzl~ zoologle:naym. - Tato, ~aprojektowano
aby (lrzystą.pić Pl,zede ft;2~ }ł 7 lo" ot tU.fUl ua lipiec J~ 97, DA wrze.! .
",miar "I,lrnąć tlrze7. cie~uine Derynga. I{ilkn dinczego .lqn m. lokI dllJ:Y nos?
. , tk'
dó '
.
d '
_ Iło będąc malym robił tak jok ty, dlub"ł w ~vszJS lem . rozplaw na 11II\wem 01'0bogalycb Amerykanów )louosi koszta tej wrPrani .. pal.ami.
zyczce IV r.lpcle. 1>f1otloczesl I kOllsel'lvaty"y i dostn rcZlL śmiałemu podrótniko"j zasoTELEGRAMY GIEŁ DOW E.
ści WY8t~piti Z opozycJą przeciw temu prObów n. odpowieunie wycln.ipownnic statkn. P.
jektowi. lecz skol'o uiemcy I polacy mimo
Hof! oblic.a, te pourót potrwa najmniej tr7.y
TEATR i MUZYK A.
to postanowiti rozpocząć obrady. jedenastu
Gieł d a Wa rszaw ska.
I,ta; po drou.o m. zabrać nn ""6j statck w
~ Dobl'~ my ś l powzit,h dyrek~y!l teatru, czechów i konserwatystów wystl}piło ze
Zapłacono
cbarnU.1'1-. J>T1.ewodnikólv IIilku eskimosów
wznawiaj ąc w sobott) ubiegl.ą .Zyda" Lu- sldadn kom isyi.
.
Za w.kil. królkot.r .. I.....
z odkrytej pn.z niego przed ",c~ciQ Inty wid·
bowskiego, znanego jU7. 011 Ilość dawna w
Wiedeń, 11 czerwca. (Ag. póln.). Cesal'z Da - BerJiu sa JOO mr. . . .
W 07 '/, 4782'/
k i~j wyspy, nnzwnncj "RlIjem Frobischer'n- , JloŁodzi. Okazuje się. że sztuki z repertuaru dziś ra uo powrócił z Pesztu i reskryptem ... !AndJu za l Ł. . . • •
śród których s)ledzil zimo i nauczyl sie ich jopoważni ejsze go, a także melodramaty, Ii- rozkazał out~d mianować Peszt rezyden- da Pory t z& 100 li'.. • . _
'yk.. Podlug za)lcwnieli tych eskimosów, o ,..,ył; mn~,*, n~ llcnvIH1.7pni~ tUI "I'ot 111 go .,. n~ ""P'ł
ua Wiedeń sa 100 l. & .._ _.,,...tery stopnic na I,ólnoe od noJbardZIeJ wy,u· nie letuim w soboty, niedziele i święta,
Wi e deń, 11 czel'Wca. (ag. pOllł.). lUlnl•
7 •. • ~.rv ł.ahlw ow.
ni~teRo cyplu H.ju Frobischer'., mn siO zo.j· bo .Żyd' zgromadzi! tym.r~zem liczny Z\l- stl'owie i ayplou,,,u' woao'''J \V1t,".v.o~ 1' LI.ty hkwI .e,J • "', . • -." -_ .. 10';'60"
103.76
d.wać obsz.rne, zop.lnie wolne od lodów mo- stęp widzów. GłÓwl.le mIeJsce. w~r6d wy- wrócili z Pesztu.
BuskA potyczka. W'lchollU1& . ,
oh
95.65
~'I. pot. "6""
..
9a.75
rze. T, witc drog~ Holi zamyśla dotrzeć do konuwców należy SIl) bezw~t:nellla p. B.Paryż. 10 czerwca. Z Librevillu otrzy102.60
Li.ty
...
st..
slem.
Ser,;
I
A
Ił . 10'2.60
bieguna pólnocDrga, Wypr .... " to, przedsiobrn- Janowskiej . kt6ra dobrze pojęla charakter IIl11UO wiadolDogć, że naczelnik wyprawy
102.10
"
..
..
III A B. 10210
na przy nojbardziej s)lrzyjaj,cych warunl<8ch, Elki i grala szczerze i z uczllciem . Rów- francuskiej do Ubaugi, 'Dyuowski, z na- LI.tr sut.. m. War... S.r. L . 102.25 1022,
10160
"I'o .. ioda .. o1.ne dl. n~oki rozultoty. J e8t ooa lIież bardzo dobrym Feinerem byl II. TI'a- staniem okresu des~czów opuszcza ~frykl)
"
"
. "
. V
101 bO
<zwar t, z szrregu, jakio IV tym roko 1. rói- pszo a sympatycznI} Heleuą paona Wyr- i wraca do Francyl na parowcn "VIIle de Lialy ust. m. ł.o<kl lIery'
.yrb punl,tów wyrus.aił w te strefy, d,t,c wicz'. Co do r~szty. każdemu mamy coś Cear3."
ilI
Hamb ur g,. 11 cz~rwcll. (Ag. p6~n:> • . Odw"y.lkic rozm.ilemi drog.mi UO j edoego celu, do zarzucenia: p. Staszkowski n ie nadaje
G i ełda Berli ńsk L
jnkim jest ")'flOlezienie bi .~ un. pól nocnego.
sie ,lo ról podobnycb. Jego Goldstein ma- bywający, SIę tu.zJ,az~ przedstawl~leh st?** Now a oznaka g odności . Królo~ie m~ ło' II rzypomiual rzeczywistpść i by.ł dość warzy"zeu rzemle~lu~czrch z~konczyl SIl) BanknotJ r!llki. . .ras . . 213.60 'lIS 'l5
2l3.oo
'llto.j, korono iberIo, szl,t'lltn - berby, JeuyUl. niewyraźuą ko~mppoJjtyczuą postaCIą, po- bal1kl~tem, na. któlym sekl etarz ~~anu
"
t1
nI. dostawo
1'1,°/.
prezyueot rzeczypospolitej franroski rj oie mial 7.bawlolll} prawie calkiem cecb cbarakte- Boettlcher wzn~ósl okl'zyk;. . nHoc~1 .na. DyskoDto pry" atae . . .
rystycznych.
Pani
Różańska
(brabina)
bycze~ć
cesarz.a
Wilhelma,
tudzle~
powledZl~1
dollld b llnej ozoaki, odrótni.j~c.j go od "wyrzajoych śmiertelników. Myślaoo o nicj jeszczu la chwilami za patetyczną.. Wreszcie p. Ja- że pod błogim wplrwem pokoJn. zabezple·
tn prezydentury Gr< vy'.go.
dziś "szok że do- kubowski jako brabia. Adam. nie przedsta.\ czonego d!a lIarodow • . prawodawstwo soDZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
piero l'roj.kI ten przyszedl do .kotku. Prozy- wil ię n~m cl.lyb.a w roli. odp.olviedniej do cyalno.. ' )lohtycZlle w NlelDczech wyda owo_
M.U.6II. a ..warta" dlliu 12 czen~C&!
dPnt Carnot .. t",ieruzil t~ oznnkę, według pro- swego lIzdolllleDla. Odkla<Iając do dal- ce poządaue.
.
Londy n 11 czerwca (Ag póln) Ks
W paralII e. ... I.Uokl'.J. ~ Jalio~, Arnold s
j,ktn nrtysty Józef. Blanr. Bed,ie to dy",an ~zycb wy tępÓIV artys t y Sf ~rm ulowalIle
O
•
. • . . :,
. Emili~ Porit •• J.n KamIńskI E Karolin,. Bo.podarll.
go~elinowy, na którym, w c.. sie pl'1.yj~Ć o rz~ nim zdania zaznaczamy tymczasem, te p. Ferdyualltl kO~III'skl uyl. przez kI Ó,Qwę
Z.ar tt" tlnin I~ cz.r"c&:
_.
~owrcb, sieuzieć bedzie prezydent r.e.czyP?SPO- Jakubowski posiadać się zdaje spory zasób Wiktoryę pl'zYJlUowany, Jako KI·eWU!. ":
Ewaagl.ttcy: D.i ..i do lat l5-to Glarło la, Wtej
lit.j. Dy",an leo, opró. z szl.ko, bOdZlc nual 4, rutyny i tecllDikę <łość wyl'obiouą, Jlrzy zamk~ Balmora.l, . poc~elU. ~yl zapr.oszon.) lie.bi. chlopców 6 d.;.wcz~t 9 d.ro~lyeh .. 3
na obIad do kSięCI a "lIlu I na gllladaole ." tej liC7:bie mężczy.o 1 kobie,2 .. mlanOW<Cle:
metry długości, n dwa szerokości. No środku znośo "ch \Uaruukach zewnptrznych.
J"
,
I d
I
L d
Marya Nicht, lat 29, Reiabold BlIhmer, lat 27,
umi ESZcio n, bedzie wsteg. legii bonorowej, na
Sztuka zresztą. poszla względuie bardzo u Ol' a ma ora on yuu.
&rta Jonet, lai 31.
.
hokacb zaś alegoryczne post.cie Pra .. dy I gładko
dowodz~c widoczlIPj ~taranno~ci
Lond yn , 11 czer~vca. (A~. p6In.). Z ~elteSIarozako lIJ. Dzieci do lat15-tn <Ulatlo 6 w tej
ranu lIad~s7.11I wlad0I1.l0~ć. te cholela.w liczbie ehlopcbw ~ d_i.w"łt 2 doro;.lych .. :I
Sprawiedliwości. Nad tem wsr.ystkicm rozpo- reżysel:y i i pracy sumieUllej artystów.
'ledzielA przedstawienie składaue nll- MeszchedZle wzmaga S ię· W środę zmallo VI tej Iiczbi. męże_yzn l kobi.et 2 a lIl!&I1oW'lele:
ścierać b~dzie swe skrzydł. "Kogut Galii", a
\V U
y
250
ób
Bajl& BerkolO.". lat 96. DaWId Gold ••taJn. lat 71.
pod "st~g~ pur" .ako<,banycb na łańcuchu r. peluilo r6wuież ogródek. Dano JlO raz dnl- tam
os .
.
Ryfka Łokieó, I,t 70.
Rz~m , 10 ~zel'lv ca. Na rozlegle, zywe _ __ __ - ---- ---k.. i.tów lrzymoć be,lzie Iw/\ - symbol wlodzy gi Panią kapitauową" i zawsze chętnie
nnrodo,·.j. Rog i dywnnu przybrano b~d~ go- wilziauą. Piosllkę wujaszka." FI·edl·Y. któ- ]'ÓW I\l uy IIOmlę,lzy ~el'farq, Rawenulł a
LISTA PRZYJEZDNYCH.
dl.mi sztuk I,ieknych, handlu I rolnictw.. Dy- 1'1} udatni; odegrali pp. Trapszo. Staszko w- morzem spad l stl'8szhwy grad , kt~r~ całGrand ot. l. J . Zilberg i IV. Yarjew.ki E Warra .. b~dzie gotowym dopiero z•. Itlt cztery, u: ski Sosnowski, Glogel' i inni, oraz pAui kowicie spustoszył łauy l nu, k o.n?pl I ~bo- s ...wy Berlinerblau. Somowie, Ch. ScMnbam •
'l'l'~PSZO
i
panna
Bellina.
H
.
ża.
Sam
tylko
senator
.
Pasehlll
pOUlósł
O~es)':
q. }ley~r . Rewia, KaCtalowazl'eteroburga,
tkanie go bowiem przedstawi. WIcie t~'Udll"ŚCI:
/ . Fotogra fia ko lo r ~wa . D,~oJ. uczenI
; Dziś w te~trze letnim ouegmuą bę- strat na sumę 3.00,000 Itrów.
.
BI~':.'I·:lel:Ic:'i~i~LIWrzo.ok z Zalló!"'a. C. SeMn. francuscy, p. Jeny Fuurmer, "bcnlll<. I p. E· dzie 110 raz pIerwszy sztuka p. Popław Rzym , 12 czel WCR. (!>~. póło.). W:ulOs.ek beck. Derliua, S."arzmann, i KL'Jer E W:ua.askiego p t
AW8ntul'llica"
Rzecz ta Giolitti'elto, kt6rego IDlDlsteryllln zagraza- wy r Uęb..l!ki z Częstochowy.
mil GuiUon in'ynier wynoldli odd."nu.
Hoi.t Pohkl. Konarski z W.. ~szc.ewi",Silberholu
prólno szukany spoS6b fotog"f"woni .. kolorów. grana byia 'kill~a razy z rzędu w War- lo przesilenie, co do tymczasowego budżeObraz ol.jny, nkwarda, pastel wrcbou,.i • icb szawie i podobała się publiczności. Glówne tu na przeciąg P?I roku •. ~rzyjęto z okla- z .Waru...." He. . . J&Slrz~bl'. S.we'ger. Lei·
'porolu nittylko z zochow.niem kolorów, ol. role na scenie letniej odegl·a.ią: pani B.- skami znaczną wlękSZOŚCl1ł Izby.
m~ler;;,l;.;""",,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,.......
calej g.my cieniów i od.ieniów. n~ jakie ,Jo- J allowska , pp. Dobrzatiski i Tl'apszo.
..
Rozkład jazdy pociągów.
b)1 sie p~dzel artysty. No Odb)ty~b pró~.ncb,
Obecnie oduywają się pl'óbX z ostatllleJ
Oslatnie wiadomości handlowe.
malarze nie byli w st. nie rozr62D1ć kopII od kOllle dyi Edwarda Lnbowskiego p. t. "BaWar u.wa, 11~o cu.rwc& \Vek .. le króL term. na:
'"reb orygi noló" .
widelko".
ŁÓDŹ
.\ Ostntnie wlndomo".ei z ł' r zJb!,~·
Borlin (~ d.l 41.07'1" 05, 47.00. W.91'/. kop.; l..onlłlu w coraz okropDieju~em ŚWI~t!6 przedst&wII\J"
dyll (3 m.) - - - kup.; 1'.. <lO d.) - -. - -:k""trofę. Utrzymnjq, że w cbwIlI IV) bncbu poż~.
P.IŚ M I EH fłiCT W O .
kup.' WI ••lt!Ó (8 d.) - - - - kup.; 4"1. hot, hI. 900 robotnik6w bylo "truduiouych w kopalnI.
ÓDCHOD6~
*,. . ' KUI"'
el' warszawski" ukollczył dl'llk kwidneyjne Kr61~twa Polikiego dnie 98.70 ł~d:
Do dnia wczorajszego wydobyto 3U1 lrup~w ..tycb,
, • J
K
.
t t --.- kop.; tok,e' male 9lI-50 ił d .• - . - kop.;
8 odzloy I .ła.ty
Ł Ó D Ź
Opr6cz mnogich poszarpanych strzl}p6w clat Zresz· pOwle8cI J. I.
rl\szewsklego p . . y. 50' ruska pożye.ka wschodnia Il-ej .mi.yi 103.60
:l1~1 71511 '201 &0:11 9i:lO
14 nie dostAUO się jUZC1.8 do 8a~ego dnll, 8~,bl1 .Przyblęda". J~t to już ostatui~ .\~i~ksza. ląd, _ - - kop .•. Hl·ej .milyi 10~.60 iłd.•
•Marya. więo też. i trupów, zalegających naJwzsz,8 pl'acII jakli Się została w spusclzme po
kup.; 6". obUgl ban!m ..I..h.ekl.go :-.'jego kondygnarye, nie ''fy4~b) ~o. .uD z~bnd~l\'an, zuako'mit\' m pi anu.
.ąd~~. - . - Imp.; .ó"/! r Ulka pOi,c'ka. prem\o.,"
UWAGA.. C.try 0 . . . . . . .6 grnb"JDI druki ...
WIDoaZącycb 8ię nad 8zyłwll1, Ule JlU8Z~ZaJą Ulk~go,
J
a IIIt>l ro!m l-ej .ml.YI - .- kup; tak.. a 1111", r.
""'paczoD. bowiem wdowy po g6rnlkach eh 101)'
lI--ej emisyi -,- kap.; 6 1 1. poiycz.ka w.",n~lnD" IB' wyraiaj'ł CUI od godoiD' G·~ wiecsor... dQ 10wskakiwać do ••yb6w Cesarz ~'rantJszek·JÓlef wy·
eWay
G·.j rallo.
ryi1..j - .- i4~ - .- kop .• t&kał eeryiID-ej 95.76
lIJ""zyl • wla.nej ..katDly 10,000 gnłden6w dla

-;;L

T E L E G R A M y,

"'lI

°

.·t

Z"
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DZlENNIK

6

o
•

Teatr

- - - - - - ---

w mielCIe BnuiDach, ulica Kolusuow.ka
..-2i- -I"oIWlł,"cs::ek o
~
J'
..
•
d~m. murowany. o 6 pokoJ.ch 1 zabn~ow ...
We wtorek, dnia 14 czerwca r. b. ~~,:;.en~u::~ ~~m:;rna°"1 ..~ei'::~
o
np. Kornaekiege.
• 1086-3

W ogrodzie SelUna,

Awantnrnlca

s z

o

Ł

--

ni

W katd1"! ClASi. jeat do •• b)'cla

"

ŁodzkI

G

-

"

w

ŁÓDZKl

dObr~mkl!~.i~~~~I~I~ut~ oi~

E

.
e6S::
,
składające się z trzech pokol, oraz
kuchni, na tl'zeciem viętl'ze ": ollcyuie, jeaL do wynl,j~da ot! l hpca za
r~. 200. L. LlekteDreld, ul. Zachodnia

1144-3

~~.--..JOIOIOłOC::>OOO~
~

l"

r~~~ii~
~;~~~rty

OW
i

GŁADKIE i
,;.

~

b"

•

na

uranIa

dziecinne

~

DESENIOWE.

O

poleca

Skła:d L.tyrar~owski

.
otwarte są od rana do wio. %oro. Dla dam i)'maeaek, • powodn zamknięcia
W .łJodzl, uhea Piotrkowska ~r. 2..9 (6 nowy), '"
p. Soanowak1
od godz. 3 do 6 po południo.
fiUi w Łodzi, olica l\'owomleJaka ~
936-0 ~'"
p. Gloger
•
Nr. 9, dom R_ymonna.
~~-IOIOl--O~
p-ni
S.y~boflka
~~
~
~
p-lla B e l h n .
I
,
p. Szymborski
bot el Eoropej8ki I;'~~_~~
~~~~~"I ,
p. BLaukow.kl
1087-6'
\\'0'
Ifo

.B Pruszynowskl

t~~~:a
~: i:::k::~k;

Do

I

p. Węgrzy~

nad rzekf:1, Pilicą.
k'lk I t ' h
~;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-;;;;;;;~IJ ~ t Jesz~z e I a e. ni ~
.... STUDBNT Uniwersytetu mleszkan do wynaJęCIu.
.

-łoświadezony ~oJ'epeLytor

g-

Od połowy czerwca r. b.
komunikacya między stacYą To·
masz6w a lnowlodzem własnym
I pe- statkiem arow ' m .
1135-8

WarszawskIego' .

Jo'zef rreszner.
__
_________________________
d za J\! 8054

nrl 'lU
Wlnnwl
U UUb

p-na Poraj
Gogcle. ob oj ej. pki. R~ec~ dzieje
sUl w wlelklem midcle.
••

-

k

męzkie

S K L E pa ; .

~2;~, adW~k~t . t!~i~:w.ka KłPIBLB PRYSZNICOWB __ !~!~n~u~!;~~~E~!~

Służąca

,

Wielki wybor

D r y ISZ

Sztuka w 5 aktach, oryginalnie na· ::;:~'~cicj:' z~:,:~OlI:o ':W~i~~~ do sprzedania od 1 lipca. P.h8ffenpisana przez Józefa N. Popław-lob od 1·~0 lipc~ r. b. KapittJ potn:.bny dorf, dom p. Pctascha !Ii 966-e.
skiego
dla knpoJl}Ce&,o . kolo 1,000 ra, Reftek~n"1"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l1iii'l!T_-ii5'11
.
ci racz! .kła~ać awoje adr_ pod a1g':'1
O B O B Y:
"Sklep" w redakcyl ninioja.ewo pllllna.
Po ._n.eh niżej kontu
Jan Stras,.w.ki
p, DobnaJI.ki
llM-!l-l
•

Alfred KarD1ckJ, bto ·
rat
Pogromoki
Pani
Lunia,Ma~gneritLa
jej c6rka
lIuio, ich knzyn
Hrabia Enl.biua.
Eustachy

A.

I

~

kanie

X.268·B.

N

N 130
-~

ZAKlJAOY

KĄPIELOWE

Cj(ii: i';

DRU1tlRXIA
"Dziennika Łódzkiego"
W

PORA K~PIELOWA
od 16 maj. do 30

wrześuiL

"Iłpiele, Tn8ze. Uasyno,

ŁODZI,

Pnsaź J1eyerlł

Nr. 5 .....

przyjmuje wszelkie roboty dl'nkaraki~. a mianowicie:
książkowe i tabelaryczne, oraz blankiety, eyrknlarze,
racbDkJ, UlemorudlI, zaproszn!., adresy, bilety wizylo·
we, IIIsze i t. p., które wykonywa staranni!), na czas
oznaczony i po możliwie umiarkowanej cenie.
Posiada na składzie: przepi§y o pracy ma1oletnleb,
k. lil:żkl r.bryeZle (zatwierdzone przez Insp. Fabrycz"4): do uplsywlJlla dorosryelt I małoletnie" robo lulków
! do zapls1lflDla kar, szematy do zapisy"'aoia wypad·
Uw w rabryee, wszelkie draki, ~łużące ella. sąd61f
pokojll I gIlIlUDych, U601Rezenla do weksli i t. p.

dagog, p 0811ukuJe kondycyl
P)
'I.'eatr,
766-18
w mieście lub na wyjazd, ~ylkO .
OB1..!IBJlEHIE.
••
na lato, albo ~ż . nil cza~ dłaz~zy.
Op,eOuyl! llpuCTan 01l:llS,ltR Mu ~Ia ZWICrząt Iw:"~~:
Oferty IV admllllstJ'acyl "Ozlen- pOBJUlI Cp,ell S·ro lleTpoKoBoKRro ŻNIA. .l"KlcJaka Pr.~mtll. na Ot,,aika" pod lit. A. A.
1165-3 OKpyra BruaTill 3enouoBll Cymull' ł, l, c.z.nio koni.• i ~sy i. Ul zief~ porad,
~~~~~~~~~~~~~~Icmiii, lKKTeJll>cTBylOlJlill B'L rop . .110' w ~.. dy~ e...,o, r.... "lło ... 1 trwał.
,ltSU D'L AOll:ll X. 1437, 06'LBBUeT'J., kncl. kon1, nI. Milu. )fi 821 ....
Doświadczony
'1'1'03 llOou cern 1892 r. C'L 10 qao. 2'l2· 160
Warlkoll' I Kwahl.w.kl.
.oiadaj e d 10m i 'wiadeet ..o gimna· yTpa U'L rop. _1I0A3~ uep80naqanole M'eszkan,oa
~y.lno :ri,.;:_abia do J{imuuy6w: !"ę'; HO 110 ncxo"nell } .lRI(1I 8'L "OK'I;
e n
I
kiego l ••ńskiego, do s.kół : rzenlldlUlCteJ n;ynpa, S8T:IIW'L 110 lleTpoKoBcKoli 8~ do wynajęcia IV clominiam Wio
i aloko""dryjllkiej, .ndziela~. korope- Y.1Hl\fI n .J:. )l;ell6uHcKnro ]f! 251 ski/llo pod Łodzią. Wiadomość lIa
tyeyj uc.,niom tUdmit~lZego glm:.'a.~umlm7.e U URKooel\'L 110 lloAplKe'luoli y~IIl\" mieiscu u wla§ciciela p LudlVika
r·
v 24
'II.
r
"
'
, . 1155.3
w8zy.tkl.h prze oŁów w ..
8U gimnazyalnego. Oferty l'ro_.~ .l<1a- OOAlI "I
DlI 110'1 lI\eOl II 11, ep' Fraenkla.
da~ w adm. Dziennika" pod lit. '1.'. A. ma Bp.eallncKHro, GYA81'1. np0,i\alub os.biście"", mieozk~ni~: Z.~h.odnia 97 8aTLOH )l.fllllllHlIOe BlIyll\eOBO UPH- ----O-S-'b-g-n-JlE-'-H-I-E-.--11& porterze} ~a. pensy1 zcU.IU%.J;~DnY Rn,,1I8lBalJlt.e TOlly lEe repmy .splteEng. Jaoznn_k,eJ od 3-6 po po1172-6 3IJUCBO.. Y 38Kl11OQalOIJleCCR 1111 lIe- 0YAel!IJLllt JIpHCTUB'L C'h1la"a MB
6en 60QJ[8X1, H DHllOl'pa.xOOHlI poOLl1'L Cy"elł III·ro JIeTpoKoBCRa·
owarzystwo Cyklistów Łódzkich.
Blln:ll' II Ol\lIoeOROe na 181 p. 601<.1111 ro OK,?ym HrnaTiU 3eR~~0B'L OY·
S ta n c y a
y"oo.leTDopeoio IIpeTeoaill MomKH mUBcKlIi, ZHTellllClTOyJOlJll1i Oli rop.
W niedzielę, dnia 19 b. m. oclbędzie się
dla np.ZI~1 Jl!'va,n , mniźe~7.nwru!'O <r",.so.~,~ .. ~~ .... _- --~ - .
",_"on o"6""u NI> " " Jt"T, vOono"u·
4
w y c I ' e c z k a d l a'
•
11000 cero 1892 ro"a
o~ lIallczyCle.8 t Z yplomem,. Tlv'
OOItCL R Ol\:IIoKV IIpO)(8Bae. eTlI, QTO
panow
skJiwa opieka, pomoc w naukach.....
-ł'v... ".TODlI MOMOO pUDclla. 011 JU qao. yTpa D'L rop. .110)1.30 DO
p6fi;J[Jiit niemiecki~' 'j"f~~n~~;k;:;:: TpBD3TL y OYAeGuuro I1pucT3ulI II Jło"seooKoil yJJ81111 D'L )(O~:II illT8p- do la8U w Skotal.kllch, 1111. k~órą niniejszem uprzejmie zapl'aszamy.
Ł.skaw'e oferty przyjmuje Admi . 8'L AeHL UPO"RlIIK oa IItcTil olloii. Ka nO"lI 1I'lI 1437 (HOBUR .lit 36) . Wspólny wpazd o 4'0dzmle 10 rano z placo, po!ożouPgo przed
nihirac a D 'en ' k"
d rt
){aa 21 ". 1892 r.
6y"eT'L npo"aBnTLca "nlł:KBlIOe kSI czmą naprzeCiwko Juhsuowa.
A W Y " Zł Dl 1\ llOl17~':- Cy)\e6syn JIpIlCTaB'L CymwRr.Kin. HllylI(eoTBO, JJpUHaAJJelKaU~ee IDeSllecyalne zaproszenja. nie będą rozsyłane.
.
.
1176-1 Ba11' <lJa/ln6epry SaKJlIO'I8IDmeeC8 1179-3
Znrząd.
----==:-::--.::----,- - - - B'L lIe6eAw II ol\:IIueonoe 181 pyr;. _ - - - - - - - - - - -_ _
OB'bgSJIEHIE.
KOli. sa y"OBuTBopeoie npeTeH3ill
0Y.lleGuYlł ITpUCTlIB'L ITeTpoBOD- pa3DLlX'L "peAuTopoB'L
-..
mogą .nalaU r.owieuczenia i dob~ą opi•. CKaro OKpyzollro Cy"a PB'lapAlI O
.
Z WINOGRON KRYMSKICH
kr· Ofert, pro.., al<1adać w .!dmlniltra- By .
'n
U80l> o Ol\:IIoKy npOA8BaellLlX'"
.
cyi "Dziennika" pod m. E. Tamż. do
"SeDII9'L lIloTenCTny lO lI\1 D.. 1'. npe,l\HeTOa'L IIOZOO pU3CIl3TpUB3TI>
Cabrylu
wynAjęcia od 1 lipca r. b.
.1Io"9H 110 !l0OOllY PUOKy .B'L "0- Y CYAe60sro llpBCT30a o u. )\eOL IMPERIAL W Warszawo,e
kÓ'
'111 110"11 1Ii lO oa OCROBKRIH 1030 Opo)\BEIJ oa XflOT:II oool!
pO~ U
CT. YCT. rp. CY'" 0611S1UBeT'L uo
M
20
1892'
,
3 IJJsa 1892 rO,l;a D'L 10 'JB'
aa
)(08
r.
z nsługą dla pr.yz"oitej 080bY'IH8-3 OOD'L yTpa !Sy"eTlo UpOH3Se)(eua CY.l\e68YII llpOCTan'L CymoooKiłl.
oy'bnqRaa npoAaa:a "oulUlIaro o .
1178
Do p"aoo'l\'1li sukien daUlsklcb lIYlI\eC'l'Ba Upll03)(lIelKlllJlaro OCli euy ,J(aBeJleBOKolly, COCTOR~aro 11311
06'LnB~eHle.
"Aleksandry"
e.ieKTpU'IeCKOii lIamBDY u Cy"u!SuYIi llpUCTaB1. 0'lot3Aa Mu.
POTRZEBNE -ą ZARAZ zdolne
o~Beooaro
TOprOo'L a'L 400 poBLlXL CYAeJl 31'0 neTpOKoBoKaro
~
~
py6. - KOU.
O.pyra HrsaTill 3ellolloBlI CyWHO
~
llpOAlIlBa l!y);e1'lo n.pOo3nO,l;IITLOR CHili, lKJJTe.lLC1·BYlOu\ln 07. rop • .110oraz uc .. ennlce Ulica Piot;kowska D7. rop, JIO"3U, Ba HOBO»'L PURB:II "SB U'L ;\0»11 ]f! 1437, Or;7.8B.!He1·:io,
!6 131 nowy, dom
llinora.
Jl28-3 B1I "oxfl !Ii 10.
QTO 6 llOuo cero 1892 rO)l;a C'L 10
NOUVEA UTEs
rop . .110"81> 27 Mu J892 1'.
qso. yTpa B1I rop . .1IoA3D uo DRAeoe
ł t
łk
D E N T Y S T A'" Cy"e6uYlł llpoo'raB1l BY,I\KeURU. Cl/oll yll. B'L ,I;.IDTapKa OOA'L X21437
.
zp a na wysy
174 (H. 36) 6YAeu upOAaUSTLCIJ "B. II»YIII.ustl:owanego 0l!'ółllego albumu, za·
lJleCTBo, opUOa,i\nelKalI\ee IOCB'lI KpowlerRJąceg'l rycmy wszelkich DO'
uJ. PlotrkoWlka 1ł 59, dom ~-r6w Miue·
06'LSBJl6uic.
uCHGepry' SRltJlIOQalOJI\eeclJ n:io lIe6ewycI! . ubiorów nil porę letnią na
berg obok W·go Lorenu. Plombowanie. CYJ;e6oWl llpHCTaBlI C:io:lls,la Mo· J1U II ol\:IIseosoe 110 py6., lin y)\Ot~dallle zafrankowane i zaadl'eso.
Sztuczne .~by. Operac;ye be.. bdla pODYl:'L Cy)(ell lI:ro lleTpoHoncKa- ue'rBopeRie opc'rellain
l(RUII,l\a poleca oi~ konnc.erom Jako do,
walle do
f~·y pomocy t1enkn uotn (gaz ro." ...· 1'0 Oxpyra BruaTIi! 3eHOOOB'lo Cy- Mopl'euUJTepoR.
.koual)' l ..drow)' napllJ.
Ci.
h
. d'
432-75 maucHii, IIHTe.lLCTBylOlI\ili DlI rop, OUBCI> o O~tBKy OpO)(1Is.1ellLl17. A.naUzr WW. Prof. .Milicera, Dr. N.ne°
am onor za",. om.6 S,anowRR Pn· JIo"su B.. AO)('I; 1Ij 1437
~
k1ego I Dr. Z.wadzklego oraekają iż ko
pA.n~ŻV
blicznoś6, to m o j e '
, Ov'L80JJH' OpOAlIe'l'OD7. HOlKSO pa3cM8TpuBaTL niak Imperial" nie r6żui oię od dobrych Równie;;
ł"
w
.
hl:'
, ._ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~leT'J., qTO 5 llOOfl cero 1892 r. c'.. y CYAe60aro IlpBcTIIBa B B'L )l;eUb wyrobOw prodnkow.nyeh we Francyi l, że r6żnych
"Jo\ł~Sajb:~:!htD~:I~:I':
10
Ury"IIJAlna Amerykańska Po.1
qllO. yT~a B'L ropo,l\lI .110"30 110 Ilpo,l\81!B Da IItCT:II OBoii.
cena Btos!,nkowo do. Bwej dob~o"!, ,iest zapaly ~Bg..yu6w PR.NTEMP~.
"
lleTpOKOBcl<oA Y1BI\:II B7. )(OK:II Bllp'
Mu 29 )\KR 1892 r
bardzo nUlką· K0!llak ,,[mpe"!.I· Jako (Dol<1adme oznac.,6 w lig"ia gatunck i
spieszna
maDosaro UO)\lo Xi 116 (!y"en. opoII
'.
..~aty wytwór. WIna, zaleca OJV chorym cenę).
Aa03Tl>CO ABuaU!1l0e IUIYlI\CC1'BO,
YA. pHOTaO'L CymoJJ~J(u1.
re onwalaa~.ntom..
Wy.y/h do .wllya,tkl~h kraJ6w na 'WI80I&
IIpIlBS".IIellmlI\ee Rep08p"y Aose.lllO
1177
klodbywha .iO Kr"e. W a'kbnmle
.i, warnnki, doly'
c W1~"'IJ. • epac w
6· e'ące o.. tow przesyłki i ocleni. jak
pi.ząca "8.yatkiemi j,zykami. W ci~· 3aJrU:J'lalOlI\eeoa B7. »e6c.lJH " 01\:11- . . . .
I.otwie, " W ŁOd&i u pan6w:
r6wnież dOkładnego wykonania zamÓ~I,6.
ga killrn minnt lDoina .ię .auczy4 do· oeoBoe 430 py6.-KOU" ua y"ollJlc11 li
Sprl,Ollto ... kl, UliCA Piotrkowaka.
T/ólllaCl' do wazydkl h J kó
brze pi •• 6. Najłatwiej .... W użycia, Toopeuie npeTeosili )l;RBH)(a Mop..
J. B. WętYkf Now~ Rynek.
{62 ę~y Ow.
nukcyonnje W tutejBIJeh plerwuo- reOIDTepUa
Roder
II. lUlklow.Cl. ~hCĄ Cegielniana
.. ,.,d.yob dllllloh budlowych.
O
.
Hart..., nlica. PJOtrkow~a.
Po ceMch n.jniż ••ych • dosLaw" na miej.
J. ,I I. ""na o
ZDI'
z
'
O
"a,
,I ,ił.
OBCI> B 01\1l0Jty opo"aBaellLl111
w hdz! ulica Zielona li 265
S. Zarllokl, uhc~ Połudruow. li 11.
. , e aprzedaj,:
•
\tIj
V.1>
11
upeAKcrOnlo MOZOO paSClol&'rpo03TL
I
. '
•
SIII.lke, ulica P10trkow.b.
I
lVył... na aprzedai w War... wi.:
y Oy"eGoaro llpoOTaaa II B'L "eol> po e~a Się. wzg!ędom Szanownej KarwOWlkl,. ulica. KoneLantynowskL
, yny ze azne
E. D. Slan4e. uli... S.I.I li 14. Opo)(alllu Uli 1ł1uyrfI ouoA
PUblicznOŚCI, pOllleważ I Jladal A. HGlk, OIIca P10trkowokL
do bu~lowh ., rozmaitych dłngo§ei.cb. j•.
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