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Władze zobowiązały pi ś miennie wszyatf$brykalltów tutejszych do IIleprlYj.
na przyszlo ść pracowników f/l,bryC%oych administracyjnych i terhnicznych,
mającyc h I'ozostaw~ć w b.ez.pogrednlch stoluokacb z robotmkaml, Jezel1 pracownicy
ci oie wykażą d ok ł a d n.j z II aj o m o li c i
k a I' u s k i e g o lub Il o I s k i e g o.
zajmojęce obecnie tak ie stanowiska,
władaj ą biegle językiem ruskim
im, maj ą być do Nowego Rokn
przez inne, czyniące zadość tewarunkowi.
X p I' Z e m y s ł t n t ej 8Z y zn.jIluja się
IV chwili przejściowej. Wobec tewobec wieści o nieurodzajach, uadcho·
do Łodzi z mniej lub więcej odmiejscowogci Cesarstwa, pOHtarao informacye o obecnym stanie
od kompetentuych jegn przedi oto, czego~my .ię dowiedzieli:
do świetuych nie należy, FIL'
prawda, 8ą W rnchu I wyrabia·
ilość towaru, ale o widokach
dotąd nie wiele da się powleDotychczasowe obstalnno&<lesllano, nie dają bynajmniej
Iż będą odebJ'ane, zwłaszcza,
uwagę na to, że zarówno
i f~bl'ykant zależny jest od pozbiorów. Niepelvna Rytuaeya
się, naturalnie, najsiłulej na
fabl'ykantach tutejszych,
by!! niezaqł,!go zmnslenl 40
11I1:ro'I'l"atlzeriill ' Pllwnycb ogl'&qlczef! w pl'Oeię komisyonerów i
o któl'ym to obja-

je~t

lOko,

Sł.'. 3 wierno". olł'ło".l!IuJĄ Alit.,
law. po II. 2 mf6lłitosnh .
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~ytw~rców łódzkich

ku możliwym ograDlczenlom. W przemyśle wełnianym gon:ej jest aniżeli w bawelnianym, chociaż
napoz6r wydaje się {lrzseiwnie. Wpraw .
dzie tut~jsze przędzalnie wełny w pełuym
84 rocbu; niestety wszakże, już od pewnego czasu tkalnie wy rablaj~ towary weł
nlalle prawie wyłącznie Da skład, nie
chcąc, wobec zachwianych obecnie interesów niektórych odbiorców, da waĆ im żą.
d~uego przez nich zbyt długi ego kredytu.
NIe można, naturalnie, z obecnego nieja ·
snego ~ tll nu prze m ys łu naszeg o pesym istyczne wyciąg4 ć horos kopy na przyszło!! ć
uważaliśmy tylko za pożyteczne poinfor~
mować o niezbyt pogodnej sytuacyi dtl8i~j sz~j, któl'a się wszak te mote jeszcze
wyjdn i ć pl'zy SI'I'zyj aj ącYGlt war unkach.
X Z Sieradza dochodzi uas wiadomość,
ii wkrótce ma stanąć tam pierwsza w
miegcie tem ra:bl' yka tkacka. Zaklada
tę fab rykę p. KIL wecki i zamyśla jt 1'1'0wadzi ć na szers z ą skal ę. Warto nadmie.
nić, iż Sieradz po siada dotąd tylko jellną
fabrykę maszyn i nuzędzi rolniczych. WI) ·
bec tego, p, K. będzie w Siel'adzu pionie·
rem nowego IJ rzemysłu, który 1: czasem
może tam si ę rozwinąć.
)( Fabrykę to war ó w IV e I n i a ny c h
w Zgierzu, n 3 1 e żącą do p. Ber ty Remus
wydzi~rlawil 1'. OUon Kleindiust, I'rzemy~
alowiec z Ozorkowa.
X IV Stl'ykowie, w powiecie bl'zezińskim, powstało kilka d r o b n y c h z a kła·
d ó w, które zaczęły wyrabia~ nil warsztatach ręcznych głównie towary wełniaue.
Właściciele tych zakładów otrzymują ob·
stalunki od pl·1.emysłowc6w łódzkich i prącujl} lla takich s~my()h wal'llnkach jak
~kacJe z l\on8t&ntyllo wa • .Aleks&udl'~w &. j
innych Ilobliskich millsteczek Łodzi,
X P,'zedslębierca tutejszy, p. H. , zamie!'Za załotyć we wsi Skotniki pod Zgierzem fIL b ryk ę B er Ó w. W tym celu
z
osad wlo-

iiliwego narodu;
wspomulj cZRlami
szem połoteniu .
Wylzedłem , nie rzekłszy już ani słowa,
w przedpokoj u spo tkałem panią Rosaire.
Prsekład z angielski.go W. R.
- Zwycięztwo, czy przegraua? - zapytala.
- Przegraua dla mnie na całej linii.
(Dalszy ciqg - pat,.,e Nr, 130),
Blysk tryumfu przebiegI po jej twarzy,
- Ateno, w twych słowach tkwi cod, potem nagle zmieniła się i zwróciła ku
Dlaczego kllŻesz mnie spojr zenie pelue wsp6łczucla, wraz
przez wzghl4 Da ze słowami pociechy.

DZIEWICA ATEŃSKA.

ROZDZIAŁ xrn,
- Przez wzgllld Da ciebie i na mnie
"\te. Ol proszę, nie chciej ile mych sl6w
Wybiegiem szybko, czując potrzebę rn·
Wysyłam cię wcale uie z obami sił zabl'akło, gdy ty tu zosta- chnj nie zwataj llc na deszcz, chodziłe m
długo, wreszcie zualazłem ~ię u st6p W zgóNie przypuszczałem tel: nigdy, aily rza bluz; usiadlem, z zamiarem powzięcia
obecność mogla twojej sprAwie szko- Htanowczej decyzyi co do mojej PI'zy'
odparł~m gniewnie. - Ale powieąz, 8zloścl.
~ Ateną, u ",dałem, ź\l wszystko skoń
Jakie motll mi grozill niellezpiektóreby Margarites'owi nie gro- czone IlIlIrazie bylem z tego zadowolony,
W stanie rozdrażnienia I gniew u nie dozupelnie co innegol Margarites strzegalem na wet, że czyniona przez nią
szczytem
więc tyłko obowi,zek, ofiara z własnych uczuć była
ojczyźnie. Przypuśćmy, szlachetności; siebie nie winiłem wcale, iż
to i c61? Czyż mOŻUA umiast od samego llorzątku iść drogą
IItleżl! piękniejszą śmierć dla obywateiII !,rostl}, dałem sil) u~idlić pani Rosaire;
Ileeklego? Gdyby lIIargarites był moim prseciwnie, czułem tYlko hł do Ateny, że
bralem, a nawet narzeczonym, uie waha- zmiellila się, że ambicyą stawia ponad misię kazać IDą poświęcić tycie dla łość, że p o święciła życia jakiejś mrzouce.
ojozyzny, Przecież tycie nie trwa Czyż wobec tego moglem liczyć na pozyskanie jej serctl, . nawet gdybyOl był od poKelvinie.
'fosamo chciałem powiedzieć, ja uie czątku postępował jawnie?
Jedna myśl owladn ę la mną tel'az: mutyć wieczniel
-: 1'ak, ale ty nie jesteś grekiem, maiz lą z ni. razelD, dla jej sprawy walczyćl
Ctułem u wielbienie dla niej, gniew na oią,
1l0J' ojczyznę, sw6j dom rodzinny.
litość nau nią, oua I oua zawsze i wszę '
- Mój doml gdzie on7
.- Nie masz go dziś, lecz będziesz wial dzie zajmowała kaidą Dlyśl moją; nie I'rajuż tycia, ale cbciałem umrzeĆ dla
gOlIlem
II~ri. Nie zaprzeczaj ... Powr6cisz do Au~I, otepisz się i będziesz błogoslawił tę niej, ia olą, aby ona mogla powiedzieć,
!lIę, w klól'ej nnikn,łeś poglubienia że umarłem dla szlachetnej sprawy, ZaIhlewicy Ateńskiej z jej jedynem marze- miar mój był lIieod wolalny: zostanI) gl'e!lezęściem Grecyi. Nie jesteś prze- !:kim żołnierzem, wmieszam się do spiskunaraiać swe tycie dla Grecyi, jllcych.
Wtedy to przyazedł mi na myśl Margapowinnam zezwolić ci na coli poMasz wlun!} ojcZYlllę, wolną i rites, on m6rł mi teraz być baruzo Ilomocny,
a te chętnie prr.yjmle mnie do grona
powracaj do ulej l cieli elt;,

gciańsklch, w której wyhuduje przede.
X W sferach kolejowych krąź. poglowszystklem hol endernię, mającą dost/l,rczać ski o z Ol i a II a c h o S D b i s t Y c II w n e l'epotrzebuy materyal do wyrobu lIera.
gach prawie wszystkich naczelnik6w wyX Jeden z włdc icieli ziemskich, posla' działów kolei dąbrowskiej I nad wiślańskiej,
daJąc w majątk u 8woim pod Lntomier - a także zastępcó w naczelnikó w wydziało
sklem znllOllle p o kła d y t o I' f u, zamierza wycb,
rozpocząć Icb eksploat.acyę 1111. większą
X Korespondent bel'Iili 3ki
Gazety lo.
skalę· \~ ty!? celu mil sprowa~zić jesz- sowań" pl ze, iż tamtejsi ak~yonaryusze
cze \! roku bleżący~ maszyny I urząd" kolei teres polskiej utworzyli k o m I t e t
pra Wi d łową torfiarni ę .
.
X Urodz8 j traw IV okoli
Ł d' ~eprezentacYJ oy, celem ob.rony swo.
"
cy o ZI l ICh praw na wypadek przeWidywanego
~awló.d~ "oezekll!llIlIa . Don os~ą nam z .kil . SpOl'U sądowego, jak i okate się k oniecznym
ku mleJ>co ~?gcl, t~ .sprzęt slaua będZi e o przy zmianie wł4Sności t ej d rogi,
P? łow ę mUleJszy, UIZ w latach IJOprzedOlch. Z tego powodu wl&ściciole ziem scy
X Wiadomo, że lIa b u ~I o w ę n o w ew okolicy nie zaIVler~j ą żadnych umów g o ~ w o I' c a .n a s t a c y I W a ,r s z. a w ~
z łódzkimi dosta wcaml siaua, którzy skuto drogi żelaznej warsza w~ ko - wle~enskleJ ,
kiem tego wysy laj ą swych agentó w do akc~o.naryusze przeznaczyli rs . . ł ,aOO,OOO!
ualszych okolic, a miauowicie pod Łęczy- z ~I !lJ ek~owan.eJ w ~ym celu emlsyl . now~J
cę , Kutno I Włocławek.
~ e lyl ob"~acYJ· Mlnlsteryum komnOlkacYJ,
X Na tutej s zy ch tal'gach zbo. Jak donOSI . Ga.!,eta warsza wska", nznalo.
ż o w Y ch utl'zymuje się wogóle do bry że na koszty tej bndowy wys tarc~y 634,000
popyt. 0 ,1 piątku sprzedano na stacyi to. rs. z funduszu zapasowego drugI.
warowej : pszeuicy 200 korcy po I·S. 8.50,
X MI.nisteryum komunikacyj , według inżyta 100 korcy po 1'8. 7, owsa 2000 kor- formaCYJ .Gazety warszaws kiej ", zakazało
cy po rs. 3.20 - 3.40 i gl'ochu 100 korcy stanowczo drodze żel aznej warszawskopo rs, 8.50. r<a Stal'ym Ryuku sprzedano wiedeńskiej wszelkich n I g t a ryfo IV ych
wczoraj pszenicy 400 korcy po rs. Ś.30 _ dla instytucyj dobroczyunych.
X ~a kelej!-ch ż~laznych, 1111. których
8 .70. Sia no spl'zedano 110 kOll. 100 -110,
s lomę )10 kop. 75 - 80, koni c zynę po kop, mało Jest przeJeidiaJlłcych P a s &i e r 6 w
120-140.
ki a s y I·ej, mają być zuiesione zupelnie
. X Od kilku Ilnl, liczni agenci s k n (l n. wagony .tej że ~łt1s~ .
.•
.
J ą dr. 6 b we ~siach okoliczllych I wię,
X .BlrtewYJa wle~omostl don?s.zlł, ze do
kszeml partyaml wysyłają przez Kaliu 71& departame?tu. koleJ?wego
nlllll~teryum
gl'anicę, Naj~v~ę~szym PQVytem cieszą si~ ~ka.rbu wniesiono proJekt . t a! y f. p a s aID10d~ kliczkI I mdyki,
z e I' s k I c h d I a c a ł eJ. s I e c I d I' Ó g
U"oJ;1 ielallno.
II I a z n y c h w . R o s Y I, oprAcowlluy
X Na miejsce dotychczasowego naczel. przez znauego kolejowca, L . I. Pesla.
nika rachuby kolei tel'espolslr.lej, p.
Plollllldae I kre4,s&.
&tei.umana., -Z3JDiJillOWaDO jut .p. T.'ubec..
')( _Nowole w,'o"'; .. '" pl.~._-" ....a -Au.
kiego, a na pomocnika tegoż p. Winakow- zelger flit· Comptoir" I\'iado.mo~ć, że zagraskiego. W ~zyscy inni naczelnicy w cZE)' lIiClł krątą f a ł s z Y web a n k n o t y r uśc i już ulegają zmianie, jeden tylkQ na· s k I e stul'ublo
jakoby z r . 1884 go,
czelnik ruchu,
G lel'szofi pełni obowiljllki zaorat rzolle . ·
17 -ym, ora z pięci orue w
blo.we z l&
z r.
Stl\-

I
I

*

spiskowców postal'a eiE) u szczędzić mO./Si ę dotychczas lekceważyć roszczeniJl g r ejego życia, o tem uawet wątpiĆ nie cbcia- ckich patryotów,
łem.
- Nie można ludzi sądzić z pozor6w, i
Bez zwloki czasu udalem się do miesz- pana moiuaby posądzać o lekceważenie
kaoia Margarites'a i odrazu p rzyst4piłem wielu rzeczy,
do neczy.
_
- Słuszna, bardzo słuszna u waga! Wi ęc
- Przyszedlem w interesie, czy mogę 1111 sllryo cQcesz połączyć się z nami? Dootwarcie z panem pomówić? - zapytałem , prawdy, nwlerzyć trudool Pomyśl, czy nilt
- Jestem caly na twoje uslugi, rozka- lepiej zl'obiaz, z9staj4c teru czem jesteś;
zuj tylkol - odpal'l Margarites w podsko- walczyłeś dotychczas piórem, a chcesz rozkach, ugrzeczniony, jak zawsze.
począć walkę orężem .
- Wiem, że gotuje się IV Greoyl jaka!!
:- Nie z.a pomlnaj , że slużyłem poprzewypraw," ua turków - zacząłem.
dOlO w WOJsku., •.
. .
•
.
:- ~I~ oyuścl1 8ll Je, z~plsuJ ęe. SIę .do 10- Wiesz o tem, czy być może?
- Wiem, że chcecie tą drogą zmusit ~eJ B:rmll, I dobl'ze Zl'oblłeś. . ?i!18 wiem w
I'Zlłd do przestąlliellia gl'anlcy tUI'ec kiej,
J~kleJ to, sztuce, byłem?a n ~eJ w . L?l!dy_ • Wy cbcecie"1 zechciej mi powiedzi eć, UJe, )lowlad8o ~utor, że pióro Je~t sllnleJ s ~ 1)
kogo masz na mydli pod tllm ok reśl eniem bronIą od mlecza, zgadzam su~ zupelme
. k I1Jąc
. e, I Ub naW'd
t o,
tvy, czy wszys 'k'
. le oso by 81'IS
. ,. d'
' d 'd
hl' _
też mnie tylko?
. I ząc, ze ':'ł togą .018 oJ ę z alga
. .
,
rltes'em do k onca, ośwIadc zylem mu sta- WIelII, ż.e I. p.an do. Slll~k~ nalety.
nowczo, że nie przyszedlem doń po radę,
~ Ol byn&JmlueJ z tego. taJe!Dnlcy ule ale z powzlętem już postanowieniem, ud
robIę; zl'eszt~, to ~zecz. llIemotltwa IV ~- którego nic odwieźć mnie nie zdola i że
tenach, tu me w tajemnicy utrzymać ule- jeżeli on mi odm6wi ro.mocy, znajdę ją
podobna,.
.
gdzieiudziej,
Margarites przyjął moje slo.wa z wybu. - A Ja lIIe ma~ wcal~ zaml,,'n do,
meść o tem rządOWI tu~'ecklemu:
chem uwielbienia dla stanowczości angli- . ~yśl ta. w gło\~le ~I Ole post~ła, ków, poczem rzucił mi się w ramiona, nacl~oe!az. au!thc~ wyda~'ł Się być. takimi zywajllc swoim prawdziwym br atem.
plzYJaclółml tlllków! ze spyze~ahby ",ła_ Powiedz mi tylko jedu& -- dudlił uasnego brata, aby . II le słra ~lć }clI wzgl ę- gle-czy ktokoiwiei. wie o twojem postad6w, Przy~nal~ Się naw.et, ze ~Ie rozumiem nowieniu?
rządu angielskiego, ch.clalem su~ nawet za·
_ Nłkt nie wie,
IlytaĆ .. ,
_ Więc do _ie najpierw przycho- Pomówimy o tem Innym ra~em, & dzisz? - uwolal z widoczne m uradowadziś zajmijmy się pańskę sprAwą - prze- uiem.
rwałem, chcąc zmusić go do zaniechania
_ Do. ciebie pierwszego i ostat oiero.
wybieg6w i żartó w.
_ Czuję się tak dumny z mojego. re- Odpowiedz mi na jedno: czy zechcesz krutal z tryumfem przed s tawię cię moim
mnie przyjąĆ do gl'ooa walczących za spra- Ilrzyj aciołom, kt6 rzy wierzyć temu nie bę
"'ę Grecyi?
d. chcieli, A teraz, jeszcze jedno. C~y OM
Margarites przez chwilę nie mógł wyjść dała 8we zezwolenie?
z podziwu,
- 0I11l1
- Czy mówisz na sel'Yo? pan chcen
- Tak, ona, bo k80 dziewica ateńska,
walczyć za sprawę Grecyl? - zawolał w czy udzieliła swego zezwo.lenia?
końcn.
- l\ie pytałem jej wcale, ona nie wie
- Tak jest, pragnę tego :II calego ser- o D.lczem; m6wlę ci przeciei , że do c~bie
ca-odpowiedalalem II powagą.
pierwIlego przycbo.dzę.
- Ale dlaelego? akljd? jak? zda wale'
(D. c. n.).
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Brazylii. Tak np" w dnin 12 b, m.,
arsza;;:
• Warszawskij dniewnik" dowladaje i
praskim pocillgiem pasażerskim, Ilrzycho·
dzącym do Mławy o II wiec~ór, przyje- z pewnego źródla, że na miejsce geuerał~~
pełniącym
obowiaz1:i
chało z Brazylii 37 osób; są to po wię· majora Palicyna,
kszej części wIłowcy Illb wdowy z dziećmi p r e z e s a war ~ 7. a w s k i c h t e a Lr'ó •
maloletniemi. Więkslo~Ć wychodtców po· r z II d o w Yc h b~cl 1.i e nominowany urzę.
chodzi z gnbel'ni płockiej, lecz 81} także dnik do szczególnycb poleceri przy Ge~e.
trzy rodziuy z guberni kaliskiej i jedna ral·Gnbernatorze warszawskim, Ilnlkoll'uik
z wolyuskiej. Sporo takie emigralltów A. ;Kuandiejew, kt.ól·y tV tych dnil\ch o'
bejrnie nowy urząd .
powróciło do hllju przez Granicę.
.Gazeta sądowa" w ostatnim numerze
'" .Prllwit. wiestnik" donosi, że wkrótce
poddaue będą rewi.yi pl'zepuy o o d P o· podaje wiązankę cyfr statystycznych, rio.
lViedzialności budown ic zych za tyczących a d w o k 1\ t u l' Y war s ZA 11'.
S k i ej, z którycb wysuuwa wniosek o prze.
w y II a d k I o i e s z c z 'l ś li IV e.
.. "PrawiL. ",iestnlk" zamiulcz" tekst pełnieniu w tym zakresie pracy. IV IV r .
rozpol'z~!lzellia o zmianie nOl'my w y (la- sZl\wie jest obecnie 2-U adwokatów przy.
t k ó w na I' o Ź Y IV i e n i e i I) l' Z e w Ó z sięgłych, kiedy w rok n zaprowadzenia I'e.
II r e s z t a n t 6 IV, p,'zesylanych po za linię furmy sądowej, t. j. w 1876, było ich !09
etapów w gnbel'lliach Królestwa Pohkie· a w następloym 130, W r. 1876 przecię:
go. W rozpurządzen iu tHm, pomi~"zy iu· tua wartość spraw cywilnych, przypad&jł'
lIemi, oznaczoną jest norm .. opIaty za pod· cych w sąllzie okręgowym warszawskim
wody dla chorych aresztant/,w, kalek, ko- na katdego z członków miejscowej adwo,
biet i małoletnich, pTl.e~ylanych 110 za li· katury, wynosiła okolo 15,000 I'S. IV roku
nią etallólV w Króle~twle Polskiem, amia· 1879 podniosła sl~ (lo 19,000 rs" Il IV r,
nQwicie: od 13 · go październikll do '13 - go 1885, \V ktÓl'ym liczba \!rocesów wzrosl4
kwietuia z :\ podwodq jedllllkooll'ł l'" 3 kOll. lło lIIaxillluRI, dosięgła lIl\lVst 36,000 I'S,
i za pal'okonną po 5 ko\!. orl wiol'sty w Olltąrl jednak przeci~tnll ta cyfl'lI. maleje
jedną stl'onę; od 13·gl} kwietni'\ do ł3 ·go i IV 1', 1890 WYlIosi jut tylko 17,000 rs,
października za jedookollllą 110d wodę po 6 Obok
iJo§ciowego zruui ~J. zenia Ilraktyki
kop" a za parokoUll'ł po 8 kOl" od wior· obrol1czej, zmniejszyla się także stopa icb
lVynugrodzellia.
sty w jedną stl'on~
"Akademia lIIedyczna w Petersburgu
W oloiegłl} nied~ielę oduyły się przedo.
postanowiła , żejl)kający się kandy- statnie IV tym sezonie IV yścig i konne
d a c i n~ studentów przyjmowani na kar- na pola mokvtll wskiem , W rlierws7.ym biega o n Igrodp' Bea.ten handicap rs. 300 i
sy nie bęcl ą.
'" Sekcya medyczna komite ta wszechrl1- 340 od zwycięzców pierw8zy stanął o me.
skiej wystawy pożarowej w Petersunrgu ty .Auiltl·allan" og. kaszt. Dobrogosta;
opracolVIlra \!rojekt obo Iviązkowej or· ,y dl'ogim biegu z dy~tanselll 1 wiorsta
gauizacyi wydziału leki\l'sko-sa· 300 sążni o nagl'od~ "Foscari" n. 300
uiLlll'nego przy str/\iaell olfn io- zwyciężylii kI. kaszt. "Braganca"; \f trzeIV yc h w p a 11 s t IV I e.
Zgodnie z proje. cim z dystaD'!8ftl I'I. wiol'sty nagl'odę
ktem, do składu str"Żt' ugniowyclt będzie • 'l'otalizatora" I'S. 400 wzi .. la .Knudry·
należał felezel' z lIptek,! IIrzeno śn4, zaop'"
ki, gn. J. Reszkego; nagrodę "Poci~szenia"
trzoną we wszystkie potrzebne ~I'odki le· w biegu c7.wartym z dystansem dwi. wiol':
cznicze, oraz w lektykę, Niezależn:e od sty zdobyła .Katarzyna" kI. c, 1(lIszt, My·
tego straiacy nauczeni będą umiejętnego syrowicza; a IV biegu p iątym, ostatnim
obchodzelli~' si1 z chorymi wobec tego, te z dystansem 3 Wiol'SLy i Ił - m.\ przeszko'
zd&l'Zi\ się im uiel'az wynosić z palących darni, o uagrodę HOl'olłna (Steeple - chue
handicap) rs. 400 I,ierwszy dobiegł do me.
się doui6w Inlłzi chorych i okaleczdych.
* Dzienlliki I'nskie donoszą, że wkrótce ty og, gn, • Le Sal'azin II" bal'. Wrangla.
atwol'zon/\ będzie komisya specyala&, dlll
Bndom,
Ol'l'l\cowani:\ k o n wen c y i k o II S li I a r·
Osad.ę Odrzywó(', w powiecie opoczYli·
n ej.
skim, ull\\"iedził pożal', Kilk:ldziesi,t bu·
" Losowanie b i I e t ó w d I' li g i e j I o· ~ynków spłoaęlo, wiele rodzin utraciło CH·
t e r y i (lob I' o C Z Y11 n ej ma być odłoźo· le mienie.
ne, lecz w każdym razie nie na Ilóźniej,
l . . ubUn.
jak 00 l3 'go sierpn];\.
W majątko Ostrowi~, w powiecie ja.
" Minister dóbr "Rń~twa wysl~1 ua połu. nowskim, s 11 a I i ł y s i ~ IV tych dniach
dnie Ro~yi ekspedycyę, pod przewolllli- stodoły, ObOI)', owczarnie i z iywego iu ·
ctwem prof. DokuczajewR, w celn u p o· weutarza 300 sztuk owiec.
l'ządkowallia
wód stepowych
I,,'zez I'egulacy~ rzeczek i sadzenie lasów.
* Ruskie towarzystwo sadowników za-0mIerza, na przyszł,. wystawę slldownicLwa
* Prawi o niema daia, pisze .. Warizaw- w Petel'sbUl'gu, 11I'1.ygotować 1\1 a p ę I' oz·
-0skij dniewnik," ~eby do pograuicznych woj u s a d o w n i c t IV a w Rosyi.
*"'* Poz n ań. W powiecie ·'llliol.kim hra·
pn~któw Królestwa Polsk iego lIie przybilli. S.kolnlcka .pr•• dał. · komisy i kol.ni·
byli wyohodźcy powracający z
, .. eyjnel m.j~t.k L .. kowo. L~n,lr.t pu .. , br.·

rublowe Asygnaty są odbite blado na li· przedstawienia pójść :lo tealru, aby tylko
chym papierze.
przywieźć do Ł odzi przyjemne wspomnie·
'R'yll ... tal cellle przemy.lo1fe.
i nia, Kupili więc sobie bileLy i punkt
X Rada zarządzająca i n s t y t n t u g 0- o 8·ej znaleźli się w lali te tralnej, Nie·
s p o d a r s t w a w i ej s k i e g o i I e s n i- stety wszakże, przesielhiell ua uiezbyt
c t w a W 1'0wPj Aleksandryi zawiadamia, wygodnych krzesłach całe... póltorej go·
iż na pl'zyszły I'ok Izkolny, ua Ilierwszy dzluy, a kurtyna nie Iloduioslll się an i r"·
kOl'S, przyjętych będzie tylko 50·ciu stu- zu! Radzi więc nie radzi, powsta li z zaj ·
dentów. Do instytutu mogą się zapisywać mo\Vanych krze el o godzinie wpół do
nczniowie, I'osiadający świadectwa dojrza- dziesląt~j i, do~iadł~zy swoich stalowych
łości z gimnazyów, Ol'az ci, kt61'zy Ukoll' rumaków, ruszyli z powl'otem do Łodti,
czyli kurs gimnazy6w realnych z kl asą u· wywotąc slnszny tal do amatorów sie·
zupełniającą.
Prośby o Ilrzyjęcie skladać l'adzklch, że ich zmusili powl' acać pÓŹllą
możua do d. l 'go września. Opiaty za le- noc ą. i uie II(\zwolili podziwiać swoich
kcye wynoszą 50 rs, rocznie. InstyLut \V zdolnogci aktorskich. Podobni) pr7.yczyną
uadchorlzącym roku szkolnym nie bp,dzie lak niez\\'yklego opóźuienia się, uiedzielnerozjlorząl1znl <adneml sLypeudyami,
aui go Leatru amatOl'skiego w SI~raclzn bylo
wsparciami. Do podail należy dolączać po jakid... nieporozumienie zakulisowe, któ re
wywołala jedna z pali, grających w "Patrzy egzemplal'ze flllogra6j ,
nu DKlDazym" rolę al'cy wydatną,
Z sądu, U jednego z litogl'llfów tutejszych, (I, X " przemysl owiec zgierski, ob·
-ostalował zaflroszellil\ Uli wesele sylla, We·
Z . Lulni". Do Lfj pory za],iSILlo się na dług rIlchullku za roboty powy~sze n:\le·
czlonków tutejszego tow8l"zystwa śpiewa· talo się rs. 38, któl'ych II, X, nie zaplacił,
ckiego .Lotui,," 94 kamlydatólv. Celem a w klika clni 110 odebraniu rachunku zban·
przyjęcia ich do towarzystwa, -~arząd wy- krutował i uciekł niewiadomo dokiid, I ...i·
znaczył nil dzieal " lipca ogllloe zebl'aniH, tograf przeto zwróci! si~ z 1ll'etellgy~ d,)
na którem odbęclzie się balotowanie.
syll~; gdy tfllże jednak dobrow olllie zapla·
Niedzielną 8zkołę handlową przy tutej- cić naleilloś"i nie cbcial, litogl'af wyto·
szej wyższej szkl/III rzemiel\luiczej UkOll' CZ) l IDU sll"l\wę cywilną, W sqd.ie pozwaczyli w tym roku nast~pnjący uczniowie: lIy tłómac~ył się, że Z8ll1'osze(1 nie zama·
Herman Bunu, Romau Hiller, Juliusz Hd- wiał I z tego powodu uie ~ 7.uje się ubo·
drit-h, Albert He!!elen, Hel'maD DCl'geld, wiązanym Ił llcić za uie. S~dzia Ilokoju
Ferdynalld Drascbe, Borys Zyskowicz, 5·go rewii'" m. Lodzi nie podzieli! jednak
Fryderyk lJatz, I ,uclwik Mei.ser, Otton tego poglądu i skazał pozwanego n:\ za·
Patz. Adolf Rehbem, Dawid Feinholz, J ó- placenie IiLografowi calkowi tej uależno~cl
zef jt'olwarski, Zygfryd Chaill<ion i Karol w!'az z kO.· ztami.
Porażenie .łoneczne. We wsi BI'US, pod
Welnitz.
Urlop, Pomocnik lódzkiego naczelnika Łodzią, ulegly Ilorażenin słonecz nemu dwie
powiatu, I'. Boleslaw Marcinkowski, otrzy· dziewczyny Ilocłczas pielenia kartofli.
Wypadki. Wczoraj, z pierwszego pi~tl'a
mllł u1'1 ol 11 na miesi~ c; zllStępować go bę·
dzitl w cZYDflogciach II, ~'a(leusz Paszko w- domu p, Joskowicza lIa PI'ad7.e, wYlIaulo
ski, refel'ent wydziału ubezllieczeó tutej· kiłkoleLniH dzie':ko i pOlłuk~o się tak sil·
nie, że zagrata mu utrata życia.
szego biura powiatowego,
We wsi Stanisławów-Stary, w Ilobliiu
Telefony. Pl'zemyslowcy m, ZgierZR, 1'1',:
.1. AUI'b"ch, E. Erllst, Otton Klajndi~Jlst i Łlldzi, wpadla do studni 4·letola Jnlia
Karol Hofman, wllieilli podania do władz Schreibel', córka kolonisty miejscowego,
wbściwych o wydanie im pozwołenil\ 01\ Wydobyto ją niebawem, ale już bez ży
polączenie Ich fabryk z lódzką siecią tHle· cia,
foniczną.
Kradzieże. Onegdaj wieczorem. z mieszNumizmat. Wlościanln we wsi pobllz· kania Jana Pytl/\ IU< Balutach, skradziono
kiej, orząc rolęl znalazl zlotą monetę, po· gardel'obę wartogci 1'8, 15,
chodzącą z rok n ł 650. Pjeniądz ten znll'
Wczoraj, na Nowym·Rynku, z woza wlolazca zloty I w miejscowym urzędzie gmin· śclllnina Chojnackiego, skl'&llziono dwie de·
ry i koszyk z maslem,
nym.
Tegoż dnia, 11/\ ulicy Piotrkowskiej, lIie·
Po amalor.ku! .Teden z naszych znaj o·
mych, 1'. F" wybruł sil) w ubieglą uiedzie· letlli rzezimieszek wyciągnął z kieszeni
lę z lowarzyszem do Sieradza. Po.!lrót przechodzącej damie portmonelkę z pieodbyto na bicyklach, a kiedy strudzeni lIiędzllli i ncieki.
Jlodl'óżni stanęli lIa llIiejscu i do syta upo ·
iIi się w8zeJkieml przyjemJlo§ciami sieradz·
klemi, ujrzeli zawiarlomlellia o maj'lcem się
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niu amatorskiem. Afisz zapowiadał .. Pana
Dama ze go", a nadto początek widowiska
lIa godzinę 8·mą wieczorem. l'asl cykli,
gci postanowili choć na pierwszą cU;~ć

KRONIKA POWSZECHNA.

Z CAŁEGO ŚWIATA.

:,fwa spłoszone p~ki nocIle z silnym szelaCo paui tutaJ Tobl?
z81lytanrótko zjawił się, atebJlilolllielllem slawy aśpia:
stem lll'zeleciały w pobliżu ,
ostro.
ną naturę rozbudzić i stl'aszlll} skargą nią
W dali rozbl'zmiewala harmonijna \lie~I'1
Nie,
wstrząsnąć.
drzemiących fal morza, a wonne ' kwiaty
- Mil pani czas nil to?
- O, ty lIie wiesz, milordzie, co si., ze
roztaczały swój zapach odul'zający ,
- O, wiele więcej jeszcze.
mUł dzieje! Prawda, życie mnie biczowaAla wszystko to nie przyuioslo ulgi aui
- Jak pani mogla zapomnieć o mnie? lo bk dłago , at zła.malo i siły i wolę,
z w!olkiejro.
spokoju j.j zbolałej duszy, Beznadziejny
- J& o panu nie zapomniałam.
ala pami~ć mi jesl,cze została, Pami~ta m
wzrok utkwiony gd1:ieś w dal ciemną, II
Tern gorzej, nie dba więc paul o jak konającego trzymalam cię w swych
(Dalszy ciąg - pat)'z Nr 134).
mygli jej krążyly kolo jednej osoby-lorda mnie już zupelnie i ja La aż wdrapywać ramionach, uderzeni/\ pulsu liczyłam, zapo.
Cicho wysunęła się z chaty,
Manchester.
się IIInsz~, ażeby cię odszukać.
.
mniawszy o całym świecie. Jak Stwól'caI;oord Manchester patrz.. ł za nią, a czo- Czego pau jeszcze chce odemnie?
kiedy natchnął czlowieka życiem - driał
JednI} noc tylko, jeden dzień jeszcie w
ło Jego poki'yło się chmurą .
w tyciu spędzi blisko niego, poczem fale i
- Nie wie paui, że ja jutro odjeżdżam? o pierwszą daszę łudzką - tak ja drta.
Czyż to wci~ż melancholia i smotek, wi ch ry pOllio ą go IV objęcia nAI'zeczonej!
- O, wiem!
lam o ciebie, gdy śmiel'ć cię ]lorwać cheia.
czy też obojętność względem mnie i całe ,
erce jej ~ci8kało sil) kurcz~wo IIIl tę
- A więc myślałem, że powinniśmy się ła, Obawa o twe życie kazała mi o mę'
go świata? - szepuął pól bole~nie, pól gnie. myśl , oddech Jll'a wie zamieral IV piel'siach, pożeguać.
kach wlasnych zapomnieć. Mam pr&wo
wnie.
Jeżeli 011 odjedzie, zabierze i jej życie ze
- Po co? samo rozstanie jest jni poie- teraz do ciebie i (\0 twego życia; ouo nie
Od dnia, w którym lord lIanchestel' po sobą!
'
guaniem.
tylko jaż twoją i lady Clarabeile jest wła·
raz pierwszy łóżko opuścil, widywał już
Los dal mu ją za towal'1.yszkę ~mierci,
- Wszak byli~my dobrymi przyjaciólmi, snością, ale i moją także, Ale pan - mo·
rzadziej daleko sw., towarzyszkę i uieln". ręka IV rękę stali już liR lll'ogll uicości. podajmy sobie więc raz jeszcze ręce i tycz· si odejśćl Szczę~cie pana czeka; jedź więc,
czej, jak w towal'zystwie innych chorycb, Swojem wlllSlleln życiem okupiła jego ży· my sz~zęścia nl\wz.jem.
milordzie, zapomnij o strasznych dniach w
których pielęguowala z rówllą cierpliwo. ci e, dlatego też dusza jej przykutą jest do
- Zyczę panu szczęścia...
Clisamiccioli, lIiechaj ci miłość wynagro.
ścią I staraniem.
:- Ja 1'1Iui także. Ale chcialbym wie- dzi wszystkie bóle i clel'pienia, któreś tu
jego duszy, a ona sama skazana na to, a·
- Czy już zupelnie wykreślony jestem by kochać go wiee.znie, Kochl\ć tkliwie - dZleć jeszeze, co IlIIni tn pocznie bezemnie? znieść masiał. Jeduo tylku jeazQ;le pOII'iem
z listy ciel'lliących? - zapytał raz, gdy po jak matka chore dziecko, wieruie - jak . :- Po pallskilD wyjeździe uia zostanę tu ci ua pożegnanie: - lady Ulat'abelle tlzie·
d l u~iem szukaniu znalazł ją wreszcie sie· najlepszego przyjaciela, namiętnie - j,\l< JUZ dlugo.
llić będzie z tobą szczę~de i pOIUy:Hnośćdzącą lll'zy starcu jakim§, któremu dwie kobieta mężczyznę, który kOllając, w jpj
- Dukądże uda się pani?
ciel'pienia ja tylko dzielić mogę ' ile razy
głębokie rauy opll~'ywarll. ...
'
piersiach wlasue życie odnajduje,
- - Do ~n~jej ojc~yzuy,
,
przykrości i I'ozczarowania w' żyoin cię
- Ten potl'zebuJe wnie jeszcze(..Jltltl zaś
Ale on odchodzi, a jej nie pozostaje nic
- Palll.'ue 1I1l\ oJc~yz~yl,
spotkają, tyle razy duch twój będzie biegt
już nie - odpada, n~ 'Podnosząc oczu,
więcej, jak śmierć! Dopiero teraz odczuwa
- Al.e Jest taka Ziemia s,Pok!>Ju, która I ku mnie. '1'0 jest moje J1oż~gnallie, lordzie
- Jftm jeszcze nie wyleczony I - rzekł calą jej grof,ę, Wszystk'l, czego w ciemnej wszystkle,h w ~we,lono. przYJ~uJe,
Manchestel', rozumiesz już, że jest ono po'
krótko i oddalil się,
jAmie doświadczala, bylo tylko SIleIII go·
- Z!laJe mi Się, Z~ palii zmęczona. 1eguaniem 111\ Wieki?
Księżyc w calym ulas~u Świecił jut nll\l r~czkOIl')'I1l. O, gdyby byla w grobie tym Chodźmy st.ąd, Sen pl'zyniesle paui poią- Nie, tego nie I'ozumierul _ odparl
górami, a cisza wleczoma __t.aczala ze- ostatuie s\Vllje tchuiellie z jego tcllnieniem dally spok?J ., .
.
głęhokim glosem, _ Pilni dusza bnja te '
wsząd spustoszone mIejsca, kle,\!, 'fouia u· połączyl.1 Bylaby lIa zawsze jego towa·
,Jak 0," JeJ n,le r~znnllel lituje się uad raz w olllokach, tak mgli~tych i oiewy'
kazala się nn drodze, która zed kilko rzyszką zostala i nie llotrzebowalaby te· mą, I'aolą.c .bezlitośllle.
raźnych dla mnie, Ż~ jej zl' ,J7.lImieć, p~zllaó
dniami jeszcze zwyklą jej rannI} p zecbad1.- raz rozpaczaćl
- OdeJrlz ,pan! -'-. zaw~ll\la.
oie mugę. Cbodź p~lIi do mnie i pod~j mi
kę stanowila. Szła prędkO, nie olądając
"Lady Clftl·abellp., blędny los rzucił mnie
- Bez ,po~egnallla?: ... OleI
, swą rękę.
się po za siebie, aż do \IIiejsca, IV ŁÓI'em w przepaś.!, atebyś ty nieba jego miłości
- Ja, Się zeg~lać n!e mog~!
- Nie, uie _ zawolała glvaltownie, Ą
po uz pierwszy ujrzala lorda AJ IIncl stel'. dOZllala i szczę~lilVa być mogła,
- WięC chodz IJ801 ze IIIlIą.
cała jej postać zgięła się jakby pJd naci·
'faru oło~jl'Z/\la się, jakgdyby czego~ zu.Lady Clal'ab~lIe, tak bezgl'snicznie, jak
. Hal... Czy lady CIarabeIle potrzeboą skiem strasznego ciężĄrtl.
bjlłc i usiadła \\J'e~zcle ni!. pamiętnem 'ej ja teraz ciel'Jlię - ty kochać go musisz, i· będZie ,:owa."zyszka?,.
-, Powtar7.am: c.hQdź "ani! Chcę 1);llIią
miejscu, gdzie wtedy siedziala.
naczej życie strasznie pom§ci mllie IlII to·
- NIe wiem. Ale Jil pMI potrzebować raz Jeszcze czuć bhzko siebie, choćby Się
Dokola otaczały ją eienie nocne, a ła· bie. Lady Clal'l1belle, jabym cllętnie pełną będę,.
nawet pani tomu sJlrzeciwiać chciał .. Cll1dź
godny Llask lcsiężyca, p,'zedzierając się czurę cierpień lI'yc~ylila, żebym jedoę kro- Tylko l1Ie mnie lordzie ],[ancileslel', wi~c, ja czekami
'
przez nie, igral swym dl'Ż~cym promieniem Illę twego szczęścia skosztować mogłal
nie mniel
Wolno, jak pod wpływe,n snu II1lgll d '
JIO jej czole I twany,
.Lady CIarabeIle...
- Wła~uie, że pan II
tycznego, zbliża się 110 niegJ. C.1łll 11I\IUlęĆ
Lekki wietl'zyk owionął delikatnie jej
- '1'onial -- woła ją ktoś po imieniu i
Cat'ł je; miłość rozbudzily te slowa, "n.,dzneul tyciu i jeg~ cierrt iaeh zuik\ i
odkryt, głowę i z tajemuiczym szeptem z gąszczu występuje lord Manchester.
Pospitlszyła naprzód, z ręką ku niemu wy . czuje tylko jedno nad SOUl: jell"') w.llę ,
IglIbil się w przestworzach.
On pJzlvala jej sif) zbliżyć zlipełuia I do'
Dawno jut przebrzmiało ecilo kl'ótkiego ciąguiętą, z twarzą IV gwietle księżyca
Ciekawy aletoperz uniósl się nad ni" I .łowa, ale ona slyszy je jeszcze ciągl e,
skąpao", podobna uczej do docha, który piero wyciua r~kę.
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Pod gruzami Ca.sa.miccioli.
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--:;:;;-- (" Prusach zachodnich)

4~'Iot1' "I.wcielom demskim po ...oleui

odm6wil w medycyuie, jako zbawcy od strasznego cierDl upieuia. które, • katdym dniem Ii.:miejsze za-

3

wa wloscy. Witali leh na dworcu cesarz
P.ltr.~ ... , 2J} cler"e&. IV.k.le na I"D~yn 96.70,
Wilhelm cesarzowa. i książęta królewskie- II r.ntye.h ...eboduia Ht!.87, fIl po.,o." .....,ho-

~U d ·eni. " r. h. robotnikó .. z Krolest". Pol- bieraj,c 06ary, daje si~ dziś wc znaki niemal go domu'pruskiego. CSiRrz Wilhelm kilka-

d.

&

105.25

4'1,'1. list, S&lItawue

lueflyŁ. sienlscie

1"'9.50, ake;e bWI1 rn.kiego ,u. bandlu u.tCr.uir.~
Rekurs do regeneyi w K"idzynio uie katuej rodzioio, je1e1i nie toś,"" ia1oby, to krotnie gciskal l całowal króla Humberta, D .~O 251.00, petanblr"'ie~o ~aDk. ,lyokouto"""o
udnego akutku. - Istniehee" Pozn.- bezsennemi nOCllmi ojców i mntek. dr!,,- zaś królOll'ę Małgorzatę pocalował w poli. ł72.00, !tlUlkn .i"d .JIlarodo"e~ ł31.~. w.n"&.. "~. tou",'51"0 pomocy linkowej dl. u.i ...- cych o :lycie w,Ue!;o i hnl'lcegą "zied....
czek: król Rumbert zlotył pocalunek lIa .kiego bauu d,lkoaLowelCo -.-,
'Irll., 2O-go ezenrC&. R&uknoŁ1 TRMkie K&tU:
~··t lia)' 934 ,,>louków, • których n.jwi~ceJ,
...... Nowy dokumanl W ,trCbi"om akode- policzkRch cesarzow~j. Powitol nie było UI'O210.20, Da dosta", 209.76 . ..,elr.le DA \V.u....... ,
'" 141 dosUrcu. o~m PozDań. Pomoo w roka mii u.uk w ~Iadrycir, odkryło l'rLspadkiem czyste. Ce~al'stwo niemieccy I hólewska 209.90,
lu. ~..65. 11& PeterwbnriI
~. I,~ ol ...rmy"do 6-1 "aoienka. Dochodu dokumlut, który ol"i ..,Io. , te Kr'I'07.tof Ko· para wlosk,\ ocljechali do 1I0wego llalacu. dl. - .-Da, Petera'"r,
Da [.,oDd,ll krM.. 20.37,
Ul. l,oof\,11 ·If.
• ":I;dek i ~roceuló" otrzym.uo 13,907 m., lumh urodzil oiO "Snou., mieści. n,dmor:
Mo nza, 20 czel·wCI\. (A.g. póln.). Dziś :W.32, Da Wiede" t7055 kupollY .. I.e a'.!.\.70;
Ii.ll Iik ... ijl"'~IJu8
" ~d.\k6" bylo 6,979 m. N.j"i~cej, bo 3.166 skiem w pótnncnycb Wloszęch. Dokument ten królewska j.ara wIoska wyJechl\Ia do Pocz· 5'1. Hltf &uta"UłI 6~.OO,
M.70, p",yeska rlLfka ł'l, s IR'!>I r. 95.łO, 4'/, s
• .,dano Da pomoc dla kp<talc,cych aie nau- b~d.io fotografowany.
damno
7 r. - .- ,6-'. re ntA dotA. lOl.2J, 5'/.. r. :d. s lłibł
• . i;lek aaltj na kutaJ",.e sie krawcowe
.* * Nowo ofek ly sconictno. W tych dniacb Borlin, 20 czerwca. (Ag. półu.). Wszyst- r.188'103
łO, poiye. " "."boduia II .tA. 67.20 . lU .'"' ,
~~;
oa panienki kS7.ta 1cqce sie "hon- oa 8ceuie 0l.ery "nry.kiej prÓbo".uo no <vego ki e dzienoiki wieczol'lle witlljll przyjazd Iyi 69.10, 5'/, listy .uta"ue r••ki. 10340. "1. p....
i both,lteryi 798 m., na uczennice" szko· wyn,lazku pana Jalel U ,vd, elektroteebuika, króla Humberta i królowej MałgorzRty w ł, cska prelAiow. s 186\ roka. - .- ta.ktU :& 1'1 Y.i
I ·f.oMow.kiej 483 m.
klóry pr. y pomocy tyle cudów doko,ujqccj wyrazach lIIulel' serdecznych i wyrażaj,. r. - . -, &.keJe drogi leI. "ara.&lLwlJk.,.,.,i",ltti.ikiaj
21&.50, ak.y. kredYLO"e .... try""ki. 170.37. akey.
• • Berlin. n..d b.llcllski ~'ySyIA do W. dzi4 silI', pozwatał "idzolD zenlem zładzeuiem przekolIanie, że wizy tli ta jest lak dowo- w.... sl"',.kiego bauku lt łUldJo w ego - .--, ,tllJkolllo~",nD1\s~irgo i Prn. Zlll'ho"nhb komisy~, luchwycać .i~ witłoki e m I<Schodz~cego i zacho- tłem i wZlIlocnienlem przymiel'z/\ niemie- "'Ko - . - . dy.kouto a i ellli.{~k.l4h"o " .. ukll. pa(IJtt'#lfJi,
prywatne 1 1/ . ")••
p,..ekonnuia si~ u .to l ie g081'0darsLl... dz~crgo sia ńco. M.lo I,LO z mie"kou<ów Po- eko-wloskiego, jak i wiem alić Wioch dl ..
l •• IIY.,20·go czer"CA Pui.luk" ru.1c .. 'A 1"ł\ł!ł r.
~. w,iarh, .,kupiou!·ch l:rz.. ~OI~.isy~ koloui- ryta .. i.bi.!, 7. poz. "y"okicb murÓw slol;,.y, trójprzymierza.
"<ljoą. 8pra wo7.1I01l10 tej komISY' lna p081u- pierws!.e lub drugie, chrbn b~dĄc ua letuiellt
Derłin , 17 Il.zer ·,vca.
W dziennikach tu- fi emiSJi 97:ló. 'j.e,. Ko .."ule aU!liellt kie !)GUlI"
WlrIZI.I. 20~ uerwcL. Tui(' Ul. plaeu Witko ." .
t t" wsknzówlr~ dl. lydl h.,I ,- ń,:zyków, któ- mieszkaoiu, zach .. yt wiQc hył Wlprawiedliwio . t'ejszycb kl'ążą pogloski o blizkiem jakoby
Pa"uie. IW. orU. - , IHlLr& i .10\"" - r,bY ,e"beieli osiedlić aiV We wsiadl owycb. nym; druga C7.~ŚĆ jednak próbn.go prze"sta- polel)Szeuiu się stosunków ekonomicznych Iki8JCo.
- , bi .. ła - - - "yborowa 86 )- 870 .!LO
~ ,kI,d komisyi webodzq: rudca min'stery.luy "ienia mniej był. obe~ p.rytooom. W r. 1871 pomiędzy Niemcami a Rosy!} i projektowa- "lboro"" - -650, jretluie - - - , W'łt.\lIi",,,, .- - .j,eJ.wle6 2 i ","u U~tt. - - - , n"ie. 23i llach.nbtrgtr, slu rszy rodca regeucyjny Lytl- I'ru,".y ob.uajmili i.h dobrze z p~""jqcemi uym traktacie handlowym .
ro posel do sejmu Fmnck z Dock.ubergu i bomb.mi, 1'. Jule! Uav.t przypotDuiał im te
Astrachań , 20 czerwca. (Ag. póln .). Dzi~ 34.5, grlk. - - - , uellik l~Lui - . 1 siluo""
- , rup ... rap" s iul. - - - , acr<k'h pl)luy ·~,~.ktor ~oopodnn',y Jun~bnnus z A.piodlbof. slra lne "hwil(', nU,,".j,. śmi.rtelno te poci,ki na baz,u'ze k a łmuckim, wobecIlości guller- - , eftUOwl - - - . (&.\lula - - - s. kurlltfc,
I • Wystawa wi edeńska. KomiteL wyko- n. sceoę, Prób .. udol~ ai~ wybornie.
natom i gló\Vuego opiekuna uarodu kal· k~ .. ja.gl.. a& - - - , ol,j r",epĄk".", - - - •
..::' wlltawy tIIuzyczno-tcatral •• j postallo*** Przeciw czadom i guom zabójczym. muckiego, ogłoszono Naj wyż9zy I'OZ<8Z o I01&U1 - - -.a plld., ka.rtotld -'" - - SIIo ko ...
• il oel.teeznie urz,d7.ić w teatn. wysl!lwowym W Lyollie oubyto Ol ty t h ""iach próby. 110- nwolnieuiu ludu kałO\ucki~go Z (Iod ZOile- rzeo •
pllulli~1 300, '1 Ue. - . j,~su,i8Iłi&
"Iery .idowiska operowo l.ol.kic w czasie od "O wyuII •• ionym ftporatetn, ,\o1.walu)\eym dłu l.- żnóści 001 kalmuckiej klJ\sy wloiiddeli i o - Do"iexioun
• ow ... 100, "rochR Ih1lu"łClJ - kurel.
d.ia j-go do dui" 6-go w..dnil. p" ukotlczo- .zy czns bl' •• kudy III" .,Iro~· ill p"obywać 1'/ nad ... niu ludowi kalmn~kiemu (ll'aw wolW.razlwl, 20-g0 e&erwc& Oko..nlA.. IIłlrt. ilkł~l •
•i, I,..eds~wieó opery od~l, si~ w tymte miejscowości polllej "ymu lub .. bójc.ego glt.U. nych obywateli wiejskich,
..... iadro 100': I L2t bratto. pot ...... 2'/.. 11.00
lettne koncerly, UA klórych wykoDane bed~ Ap.r.t st... nowi Steście."o metalo... pn,lelko
Wiedeń, 20 czerwca. (Ali;. póln). Ks. netto bel. potrą c.; li" lłłu ; ~.7a brQtt\) I. poeto tO/Ot
.l.ory kompozytoró .. polskieh.
(bok dlugości 50 ccnlimelróll'), nOlleh.ione I'. Bismark& powitały w Wiedtliu burzliwIe M>8 uelto b•• potrł4. S.yoki .a ",,,,lro I W'~ 11 J (
braLto • potr..,. 2"1.. 11.1 ~ uetto be. potrąc., ••
• Wystawa księgarska. W sierpniu r. wllemi dwnia nemi (lreparut..mi. Wy".lotcu, tysiące niemców, którzy następnie, Ś"iewl" 78*: 8.87 br..to. pot.J'łC. 2'/.. g.6)' uetL', b•• potr_
b.~~d,ie oh.art~ " Am.~eCllamio "y.tAW. utwierdziw.,)' a"8rat t. n ua glowie, I,nzosta- jąc "Die Wacht am Hbeiu", nlszyli do Ilalerll., 2J-gll czer"ca. 1' ....oi .. h~.. l1j -!')8, ' llI,. cz.ar.
dlitl s,lul,i druker.ki'-j. Termin nad.ylania o- w.ł l.ól godziny" pokoju ""peluionym "YOlem, ł"Cll Pal6cb, golzie dl~ k sięcia. I,rzygolo- lipiec 176 1/. -177'/" UĄ lipiec sierpień - .-. Z'l"
bzó> oznac.ono
<I. 15-ty lipcu. Wy.taw. • dzie.it6 minlIt w pukoju, w klórym p.luno wano "omieszkanie. Straż bez(lieczelistwa. HU 191, U& C&~r:W'. lipiec 1~ - 188 11/ . , li" lipiec
•",i .rz~,lo .. ~ n.zw~: "Expósilion interualioa.- .iarkQ.
pr~gullc zKpollie({z Ilemonstra.cyi, uczęla sierpień - .- •
~go Cl:erwcl\.. K.łl'lf'A ~olhl &ł' ''U.~Il:ol nLo'.
I. du livre 11 Amsler<lam".
**. Kat f rancuski nie próżnuje. W d~- tlum r07.pędza·~ szabItuni, przyczem raulo- nI.Havrl,
czerw. 81.I)4J, UI\ WUM. 79~, fl'" graJ.,. 71.0 l.
: . Szczepienie suchot. Stros,"a t~ I'ln~a, 11" moja "y.l,i.l krym;,.lny izby k"'cYincj w no kilku studentów i !IolicyantólV.
Malcb8lter,17-go ezerwca.. Water 12 Taylor 5 1/ . ,
tral,i,... la".koić, a dutnhcza. pmnllnp l,o- Pary tu oJrlu~ ił c.wrr 'p. Ilcye sk.!.anfch u&
Pary ż , 17 cz~rwca. W
allaudyi, na za- Water 30 Ta,lor 7'1" Water !lO Lei~h 0'/., \V.,bó., Bro ... S,quard'ów i calego ... tę"u Ole- ~mier~ y,a kr.,lziet. i mor,lc"lwo. Dwie .. d. lecenie ministra Ereycinet.a, m ają być po- ter 30 ClayLOu 7'/.. nock 3t Hr.ok. ti'/., 401
IVMpOOPt 3l
dr kÓ ", Lezkornie .. bicraj,cA codzienoo 0611ry, 5·ym, j..,lnv IV d. 9 ·ym i jcdn~ w d. 21-ym budowane nowe koleje żelllzne dla celów I{t.yolł 7, n.dio W Will<i ..ou S,
Le.. 6'/.. Warpo.p.3O !I.o ...I&u1 7'1" Oonble W lVe.
dotlelala się, być mate, ."yeb pogromt'ów. mnja. Miesi,c leu .. tAJm, poruimo wł.Ściwej stl·ategiczuych.
ltoD 8'/.. Double 00 ...ykły gat. 1,)'/.. :tł" 110
Kilku z.,komityrh lekarzy przypuszCU11u, te IDU l,oelyi i rOltkliwiaj'lccgo ŚI,icwl1 słowik!"
Drezno, 18 czerwca. Solskie strounictwo dys.
16X IG gr.y Lkauiay • ~'!rW r_ 14\. U >cao.
kre. I'sa, jaku lIio podlegohce~o 8u"holom, ni. ro ... rulił sen: sędr.lq .. skieb, a d03Z. CltO' zachowawcze I,ostallow lło objllć w swoim
lIverp'lt, 18'10 eurW'c&- łł ., .... elll..... MPh,,"uCid"-l1le
Il!tnlklli~l. "od skórV lubrrkol;"zny,·h, mate rtch .bruwliarzy sLanęly I,ne,l s~dem nojwyl.- programie walkę przeciwko nadmiernemu koócuwa. . Obr6, 5,000 bei. &
u ... "'lhUtnl".sI~ i
WI"'6. 500 bel łlidtlliułC & lue r1kl\ń lk-.: ua czerwrogo oddzi, l.ć na b~rylo suehotuiC7.e. Do- szym, aby "Y8Iuch_ć tolO .. yroku ua c. l~ uapl ywow l żydów.
wiee
('I.,
sprzed&wcy,
na
cl.erwi&e
lipiec
4. s,/" 9pueIwiadc,e"i. nie proyoio.ly rezultatów .adaw .. - wionznośćl
Drezno, 20 czerwca. {Ag. (lółn.). Pod,
U.IL Ijplec lie.rpieó ~1/" .pued4"ey, 11 •• ierIlj,ey ..k Ohrei. fra"l'ugcy n"dycy: ł'. Chorl e.
• •• OIl'!lera. Z Kou,.tanlynopola douoszą, że cza. wczorajszych owacyj ks. Bismark po- dawcy,
pień wUt:8ieu 4'112 spusdawc1, ll& "ue.deń paR' h t prof.sor 6tyologii w f.kultecie pnry- w łl.~ ..ed7.1e zmarl~ od dUla li do. 11 b. m. ~a ebo- wiedzial o sobie, że .ie~t on przedstawicie- tdzlernik 4'/.. Ip ..eda""I.
I~ e, I .
• •~
lerę 00:' oJ6b, etyh około 90 tlzleUDJe. Epuleml&
sk.m I p. lIór,,:ourt, próbo,,"h OteleplC psom ... rty si~ kn .acbodowi. lUasta Niszapnr i S_bse. lem llez(lowrotnle IlIinionpj I)I'Zeszlości i niHiw-York, l7-go e.&srW'cs. K"'''4ł ... 1 ,jO . ., ~O\,.
',ulkic bacyle lubcrkuli .. zue, (locrem llaj~ilnieJ'I"'v"" odl.gle o 210 kilometró~. 11& połn~n~owy gdy już nie b ędlle zajlllował publicznego Odeaui. 7.37.
ue , nicb l.. <laly "fior'l auchot. Natonll's~ u- ".chód od brzegów morza KaspIJsk,ego, .• ą Jnz za· stanowiska.
Hlw·Yerk. 17-go U8rwc.\. (" ... ", Iti II ~ 7 l'1J/ ••
dało im .iQ odk ryć tuberkuliczne bacyie u I'la- raioue. .W Harrarze (północuo.ws~bodUla Afryk.)
Madryt, 17 czerwca. PowstalIle wzmaga Kl.w. ". 7 tuw o"li J&r, o.. lip ie~ U.GI. Ul\, Vf'n.łU .
.
"
.
. . cll'illsr JOZ wygasŁa trwA. ~:\Ś Jeszcze \Y Zelh ~
1172.
~ó'" które, n"mo pOllobl.ńst"., rM1I1~c.go Sl~ W p.... liku bagdadzkim ..,.za gaśuie.
Ślę w Marokku. Oczekoj'l bitwy (Iomiędzy
jedynie wydluteniem formy, odzn.czah .i~ nicPorad .. lekllrskll. - Pauie doktorze, woj~kielll suItalIa a I'OwstaiIC'\IIli. RZ'ld hi·
TELECRAMY GIEŁDOWE.
lircIotnie wrogiem u'1losobieniem dla baeylów Mk~d włd_iwie mam nll.ć się z córkami tego· sZ!)lIliski wysIał freglltę "Victoria" IV celu
.
,wierzl~ SS~Cfch. Duświadezenin, odbyto przez la~ RadzIlbym pani po.ostać w ,Iomu i spróbować 'obr ony nelltl'alności Centy.
Z dDia20 ZdDia21
Giełda War.zaw.ka.
l
wspomo.anych uczonych na ~rtydzl.atu psoch, relilamy w guet"eh.
Rzym , 18 czerwca. Na posiedzeniu izby
pnypra"ionych
suohoty (lrzez .~.=el'ienie
••• Przy okule. - To ... zególn., mój mężu, deputow&llych, na któl'em onli\wiany byl
Z ..płaeouo
im LicyI6tV Indzkich, okazały si~ cudownemi. .. zilll)e. IV wiol~iem mie§cie widać ua nlicy .. i?eoj projekt podróży kró lewsk I.] (lary (lO I"OL.t:a wep,. ......id:.łer.' ••
1
KlD wie zatem, czy niezAdługo pp . Uiehet i ludz"T' ,żdi ~ecle. . d k
'e latrzyaz prze. (lamu, poseł Imllriani wys!ąplł gwaltownie al. BerHu sa. 100 tar.
.. /4_7.5_7 " 476;;
9.69'/.
Da
Lond'u sa l Ł. •
Herieoarl nie ~d, świ~eić nowegą tryumfu ' w pod"ój~e oku~o, mOJa us. o,, ,
przeciw 11I·ojektowi. O~willdczyl on, iż wiParyż %Il10 Joo fr . •
- .- -....,.,...,,.....,...,,"""'.....""'-.,,,,,,...__...,,.-.--~
,,.......,..
.••• Stude.nt I krll~iee_ - Aby. pan", Z1lpeł· zyta kl'ólewskiej pary będzie u ważana za da
n.. Wiedeń .. 100 8.
-.Mechanicznie· podaje mu swoją·
b~~u,.. dowoln,ć, gO~6,. Jestem op~śc,ć 10/, ra - akt nl'!,kol'zellia Wloc.h. N:, uIVagę ~"ezy~dA110 • końcem giełdy
- Czy pani z wlllsuej woli 010 mnie
_ Czy- nie mógłbym rabatu tego oln.J'l11ać z...,z denta Izby, . aby lYyra~a~ s~ę oględnie),. ~t1Z. pIplory pahl......
przyszla? - zapytal.
gotowi.u~?
rzekI: "ZaSIadam w tej IzbIe zupo wazllle- Li.Ly likwi<laeyjue Kr. Pol. drub _
99.!l9.- Nie, to byla wola pań~ka_
o•• ~le8ze~ęiolł .. y ożenek. - Czy wiosz, nia IlIdu, Z ktl\rego pauujące klasy zdzie- Ruska poi1cJ,k.. WlchOtluia. • .
103.25 103.25
- A więc jest ona silniejsząl
że bogall> leśe!o". !ksa je"c,." żł·je? .
raj.. skórę- Polityk/\ trójprzymierza, do
ł.'/. poi. weW-11.
95.50
9M5
- Nie wiem, żegnam pana, bądi szczę- A
~opl.ro w ....·ęśhw •• Sl~ o.eoił.
k Ó •
• t
Wlocl y I i-t IUJ' was Lilty .... t. ,iel11_ Seryi I A. II. 1112.85
102.85
~.
• •• lI'ymowu... l'ewua dam., uiel,ierw~.~j . t rej w prz~gulę o
. I, . ) y I. .e
102.3,
10235
"
,t
"
lUA
B
.
IWy...
!I1łodo'ci, che. miet audyencyt n baroua, 10k"J 1~ Jako zbrodUlarzy. Pal ze krolewsklej, k.lÓ- Li.ty .ut. Ul . WL.... :l.r. 1. . Ill'Lł5 10235
- Nie będę od ciellie szczę~liwszy, '1'0- wstr.ymuje:
.
.
.
..
ra podróż/} swą ,lo Potst18mu chce hallbę
1lI175 1U175
" t. m." Łodsi ":leryi V
Din. Gdzie pani to. swoje szczę§cie znaj- P.an baron. nte mo.z . przynt paUl, gdy. lekarz tę IlI'zypiec.7.ętować, życzę, aby w drodze LilLy ....
dziel
.abronił IUU dn.o mówić.
I
I
... Na te slo \I'" cała izb& ze
_ \" S-,pdzl' e, gdz'le J'est 81)okó)·.
- Tó oi.8 ma nic do rzeay . .Mówit jo będ~ .
pO ama '\ nogI.
.
.
'. 'd
I" :
:
::
Ul
rwała SIę z mieJSC Jak Je en cz oWlek .
" ",
- A ja swego gdzie szukać powinieI gdy lrubriaui rzucał się dalej i trz4'lł
GIełda Berlińska.
Dem?
TEATR i MUZYKA _
nad głową ręk~lDi, Biaucbieri !Iono~nym
Bankuotl r uskie Karu • •
210.20 209ł5
- W objęciach lady CIarabeIle.
: Dziś w teatrze letnim p. Seilina dl'u- "'łobem za wolal: uJ ako tłómacz uczu~ W8ZY"
., na d08Ła.-.,
210.25 210.50
- Ale je tylko w twoich zuajdęl - 7,a- gi wieczór hnmllrystyczno.muzykalny p. ;tkidl deputowanych, składam kl'ólewskiej Dyskouto Pfy" .. tlle
.,1'/,·'. 1',,'/,
~ołalt obejm ując ją ramieuiem i silnie do Władyslawa Barączl\.
parze gorąre życzenia szczęśliwej podróży
persi przyciskając -Moje jeduo ramię jest
Nadto odegmne b~dą jeduoaktowe ko· do Potsdamul" Imbriani zostal przez swych
dość siluellI, aby ciebie na zawsze przy- medye: . R eprezentaut domu Miiller i 8(161 - przyjaciół wyprowaolzony z illby.
':I~mać.. Czy odwaźysz się jeszcze sprze- kaw i .Pomylka". W lej ostatniej komeDZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
~WIĆ meJ woli?
dyjce wystlll.i [l. C, Jauowski, dyrektor
. , .
Z.arll " duio 20 cler"..,
- Odważę się, mnszę się odważyć!-za- teatru .
Ost.aLllIo wIadomośCI handlowe.
(.&OgI8110y: O.ieci
I&~ 16-\0 uwło 2,,, ~j
Ucsbie cbłopcó... l d,iewałt l dorodyeh
l
10lala, wyrywając się Z jego obję6.- Kto
: 'fru pa dramatyczua i operetk.olV.a p.
Want.wa. 20-jCo cl enrca. \Vehl e króL. terad. n,,: w tej Hubie męzezy.n 1 kobiet _ a miuowicie:
paDU dal prawo tak okrntni~, bezlito~nie Sarnows~iego rozpoczęla przedstaWienIa IV
O.rlin (2 ol.) 47.8', 75, 7n, 6.'\, 60, 67 1/, kop.; Karol Aog1ll~ Milrb ..cb, I.t 2'2.
mOJe męczyć?
od§wieżonym i powiększouym leatrze w l.omlYII (3 m.) - - - kOP.i l'ar,' (10 d.) - st.r.za...... 1. Dzieci dolat 15-ta Gl... lo - " tej
ak szalon/\ zbi egla z gÓI·Y.
Ciechocinku .
knp.; IVle.le" (R d.) .- - - - kup.; 4'/, Ii.L, li- Uabie chłopcó" _
oui ....... t _ dorosłych l
- 'fouiul 'foniul-slyszała za sobą dluk"idacyjo8 Królestw" I'ul"kiego dnie 99.00 złd, w tej liclbie m~ic'lyzn 1 kobiet a wiuowicie:
--.- kUP.i taki .. IOał. gS.n i.'I., 98.60,5, klip,; DawId Her .. Ro<eofeld , łat 95.
go, aż glos tell zama rł w ciszy nocnej.
5'/
rusko
poly.zkĄ .. ,cbodnia II-ej emilyi 103.t5
Slońce podnios lo się już wysoko, jach t,
koP:, . lII-ej emi.yi 11).~.35 i~d.,
LISTA PRZYJEZDNYCH_
116ry lorda Mancbester miał z",vieźć do
_ ..
,
- .- k'lp.; 5'/. obhgl bauku .zla.hecklego -.Grand Holeł. Łuba, Szaulor I Telcbfeld z \\arIje~yzDY , stal w porcie ze Sl'u~zczon/} koPetersburg , 20 czerw~a. (Ag. (ló.ln .) Kró · iąd., -.- kup.; fI"I, ""ka pożyezka pretDio"a
z
1864
rokn
I-.j
emi'YI
_._
kup
i
takai
•
lH66
r.
na"y,.~.
ADd.u
•
~eksaudro!"a,
11.
R
..
e~blum
lWicą. Miasteczko cale llylo w rucbu. Nie- lowa grecka z króleWIczem Chnstoforem,
lI-oj emisyi _._ kup.; 5 11 /" Ilo;',e.~ka wew"~luD" le · ~ 1Io:tkWJ 1 K. Pecl.ke . s Rygi, ~. WagDlol1 s
!uzęśliwi rekonwalescenci opuszczali swe oraz Jego Cesarska Wysoko~ć Następca ryi 'I-ej _ ._ iąd., _._ knp., taka ••• ryi liI-ej 95.&5 C.~.tochowy, E. Pelx,r , I Becker .z l.ter,borg ..:
d!ewniane zauudowauhl ażeby nacieszyć '1'I'onn, \Vczor"j lIa krzyżo wr.u "Admlral il}d., _ ._ kup.; 5°/0 tility zastawue s i,nnek.ie I.ej
Hltel Vloh,rla. S. G.ad~tern ~. L. Uoldsztalu z
I!ę ilolIcem i gwi~żem I.owietrzem. Loriii Knrniluw· przybyli do I<rou.sztaolu, .ską!1 ••ryj dtl1. 102.85 ł~.I., _._ kttp.; takiei m&ł. \yar.~awy, Er~e z So.~o",c, E. li.t.cbe • Opat.ó,,_
._
i-ł}oIL,
_._
knp.,
takiet
ll-ej
seryl
1u,
kS1ą"e h"t!Jew E ~loLrk.owa .
Manchesler chodzil zauiepokojony pomię- królowa vrz~z 1?etershllrg udala SIę ~o
U l-ej Beryi md6 llTl.3S .~.I.,
knp., V-OJ
Hotel Połlkl. Sz!,:e'g:u. LoAl1l1ena, Barlke z
dzy barakami, przypatrywał się wszyst- Pawlowska, a Jego c..sllrskl\ Wy.okost! 8eryi _,_ il}ll., - .- kup; fł"l. Iiltl &utllwne Tom .. ~zowa, U&dOmlUS~a z \Varau.wy.
klm cl~orym, zaglądał do każdej chatki o- do Pel,:rhofu.
miasta \\l'M81........ 1 l-ej seryi 102.45 t""ł.. - .- kup"
!E2E
ŁwarŁej, ale uie znlllazł tego czego szukał.
Paryz, 20 czenvca. (Ag. pól II.). W C?un- II-ej seryi 102 35 i~d .• - . . kup., IU-ej s.ryi 10'H5
Rozkład jazdy pociągów.
Toni lIie było n igdzie. A' więc zapewne trexeville urZ!}IIZOIIO w 1'l\rkn .. wspalllllly iąd., -_- kup; IV-ej .er,1 101.8, ą I.; V-ei
!pała jeszcze.
festyn nu. cześć Jego Ceslll'skleJ W ysoko- .eryi 101.75 'ą,l, - .- knp., VI-ej .eryi 1·)1.75
I'RZYCąODZ_~
"\d., - . - kup.; 5'1, obhgi mi.sta War... ",
Czekal jednak z godziny na. godzinę, !lei Wielki.ego Księcia _Kon~LA lItego .K.0.n: dni. -.- .",1.. - .- kup i t.kiei małe -.Ł ÓD Ż
GIdlII' I .łllly
Wypyta I już wszystkicb chOl'ych i zdro · stantynOW!ClOl_ Na czesć Jego Cesal.~!eJ i,d, - , - kup.; 5'1. liny sutawDe ruiastA Łodzi
ł[OIl-SIf2f 9,ł21 41461 Il MIlOlU
~ych, ale nikt mu otłllOwiedzieć nie umial, WysokOŚC I urządzono owacy~ prz~d klo- l seryi _.- Żljd., lI-ej ,er,i - . - ,,'1., m-ej teolg~zie ś ladu nie bylo.
skiem, gdzie mnzyk;l zagra"" ruski la}'!I1n ryi -.- ią.t, -.- kup, IV-ej luyi - .- l,d.,
- . - kup.; GW/, list.y u8Ła"ue miasta 1\1.'
OIJG}tODZ~
Nadeszlo poludnie; ni epokój jego wzra- n~rod?\~y. Jeg? Ce arska \Vy"ok~ść \Vlel- li.... - .- iąd., takiei mi ..,ta Lubliua
_- i,d.,
I al.l ll, I .1 •• 1,
Ł Ó D Ż
ILtI? każdą chwilą. Cale miasteczko ob- kI KSląze podzll}koWI\1 7.1\ okazywaue. syl~ taki .. mia.ta Plocka - .- i'i't; 6°/, liaty .... ta .. n.
1 ~ ...5\ 7,151 11201 61051 ' 150
!luka! już po raz drugi, wszystko nal)l'ó- patye. J ego Ccsl\~'sk a Wysoko:!ć \\:YJedz.'e wileńskie -. - sąd.; 5'/. takiei -. l i\d.
Uy.,kUDIO: HerBu a 'I •• JAmtya 2 \ , P.. ry. 'l. ls"i••
11101
rano z Conlrexevll1e.
Wie,lrli 4, ftl", Peterll bn rg łl/,·I.. \VarŁoU kupłJ"u 11:
Poczdam, 20 czerwca. (Ag. póło .). O go- Ilotr,c&lłiem 6· '.. : liBt, 'L1t."'''W'Oe aiem"łci. 2319 I
UWAGA. Cyfry oen.tlone ~buJlll drukiem
ol7.iuie 6 ej minut 2 wieczorem, nl\ stacyę ....... ) i II 1 0~ \I Le,bi 6'-7, n.l, lik wi4aa,I.. "'pahjt uu od ..,.mD1 6--.j wi _ _ do a:o(Do/wńczenie 'Ulsiąpi).
tl%iDy G ej rfUlO.
kol~jow'ł Wildl'ark pnybyli król i królo- 21',1, pol,fua pr ... io"a I 207,1, l ' 1282
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DZ IENNIK ŁÓDZKI.

4

o
Teatr

Łódzki.

\V ogrodzie SelUua.
We środę, d. 22 czerwca r. b.

2 wiCC!or hnmorystyczno-muzYkalny
Władysia wa BA RACZA.
~
Reprezeu t au dOIllU

MI'ller

l'

t
Spo'lka.

Komedya w 1 akcie ol'ygioaJnie

G

o s z

Ł

Ł.

1228-3

Oddział detaliczny firmy

na WSI.

.

uUca Plolrko\fska Nr. 777
dom Rosenblatta
poleca w WI ELIUlI WYBORZB
najmodnlpj ze kt-~jowe I
zagrauiczne

Omyłka

I t I b · k'
aerya ynanafi rama m~z lC
ze

,,**

~arz ycld

J(
'
ulica Sl'8Cel·owa Nr. 769-b.
1233-4
•

Miody c='olVlek
z

glmnl\zy alnem wykształceniem,

względu

skończony już

sezon burtowy, po
eeoaeb znlezule zniżonych
Zlir" lecz s tn:rych ~
P

" 12 (24)
319ł6
" 16 (28)
31632
" 15 (27)
632d marca 26 (kwietuia 7)
136!8
k"ietnia 4 (16)
10
9 I · 11 (23)
'
~
...rca 28 (l<WiOIDi, 9)
8073
kwietnia 1 (13)
6200
,. 18 (30)
11'1~ m.rca 27 Ikwietnia 8)
w
kwietnIa 9 (21)

~

~ 1~ ~~~l

od _ r
l go ' p"

Załuska

Cz~.to.ho...

Petere4nrg
Coyie"
Tokom
Moskwa
Ekateryno.la"
Boke_hof

Kaługa

fV~;~i~~~:

O••• er
Kuryko"
Lobel..yk
PeruteiD
Modeluk
Ros.

fz~WF':fiI':..~:

Hoł'"agel

Zi1berborg
okuleiel

I

1
1
l

1
1

telefOllY
wino

ksip!d
galaDteryjny
meble

l

nasiona

l

mydło 'j.achnłc.

ł

7
26

2
3
l

31
3

18

6

bl,nkiety

ł

1 kalafonIa
1 .kliry wyprawne
l nasiona
1 p,.~d.. wełniana
2 uprzl}&
1l sukno
.pn~ ty domowe
7 umywalnia
galanteryjny
l
l] łokciowy
rogota nowa
lokcio"y
ł wino

11

5
3
4
3

10
20
5
20

1

19
8

H
H

l

15

35

25

35

2
3

4
l

2
2
2

15

30

1218-3

Droga

Fabryezno"o·dzka.

Żelazun

B US K O.

.iIR.Z Pfenuig,
powodu o'"i.dczenia
o z.gubieniu duplikato

;

M.

Kioo..

-IJ

odbierającego,

me du y Poko"J

Zdroje siarczano-słone,
jod,d. brom, sól
gorzką zawierajijce.
rozpoczylla
waj .. trwB do

SeZOD
alę
8 (20)
I
d_ 8 (20)
wrześula. Dojazd do Kielc korej,. telunł, e Kielc do B".ka kurlUj ą doroiii
kieleckie i bu.kie.
.
Zdroje bUlkie ..lec.ne '.~: w .kr~M~ch: reumatysmie, ar~retl'~e, cierpiew red_keyi D.ienuU.a pod 1i~2::.e1
Zagi lląl
n"ch błon 6luzowych; " cbrowcZDych cle'1',emach ,kóry, w cIerpIeDlach koki i
Od 8 lipcu r. b.
lIa 8amę rs. 500, wystawiony przez okostuej, w pehoarwiatołci brzusznej, hem.orojdacb, Vf nerwob6laeh i
.II..
S. Weilsoda lIa zlecenie S. Rot- po rażenjach 1f przymiocie Clypbili3). zatrucie merkurynnem i ołowiem.
~rodki pomocnicze leezmcz8. \Vody mineralne naturalue zagranicznych zdroj6w.
KuJ __
mauna, płatuy 1 lipca r. b. Ostrze- Ma,aż
. Gimnutyka. ElektrlczDGŚt, jako _0".,6 kłpiele elektryczne.
do odnajęcia na I-em piętrze, wej:!- ga się, że weksel teu jest niewl\żny
Czytelnia, I{.~ety, orki .. tra W-go Namydow.kiego, teatr, wieczory tań ,n
cie z korytal·za. Ulica WIdzewska i stosowue zaslrzeżenie zrobiono. j,.e cs"artki i Jlle~.i.l .. poczta, telegraf" o•• a,ie.
tauranya zakł,do". " gmacho kłpielowym, I kawi.rni,.. Obiady Tabl.
vis A-vis źefl . glmnazyum. WiadoS. Rotmann. d'bote Rpo..GO
kop.• trzech dań, odddelne po 35 kop.
mu:!!! ul. pacerowa Nr. 769 ·b II
1234-3
()euy: wpi. dla doroalycb 6 rI. 60 kop.• dla d,ioei od I"t 4 do lO-ciu 3 rnble.
W. Zarzyckiego
1232-3
Oooby
nie
leczące .j~. korzystaj, s u.. ,dzeń układowych, opłacaj ,. .. c.ly
ZGUBiONO
6 fi, za p6ł .e.onu 3 rs. Kąp,el. wody miner.lnej óó kop, dl& dzieci a5 kop.,
mulo ... od l re. do l n. 80 kop~ elektryczne l re., ...ody zwyczajnej 50 kop.
ZGOBlONO
parowa GO kop., natrysk 20 kop.
916-1.

we]{sel

PO

,uo.

Ksi:lieoZKII lenitvmacvJ'n:l

Łaski

książeczkę legitymacyjną,

wydaną z

m. Kalisza na imię Hersza Nusena Kapla, 'oruz bilet
u ' ojsko",wy niebieski na
imię tegot.
Łaskawy zualazca raczy zloży!!
takowe w magistracie tutejszym.
l237-

choroby dzieci (szczep. ospy)' ]l
Przyjmuj e codziennie od 8 - 11 i
O~3HHCKOe OT,II;'E.JIeHie
or! a-6 po p ułudniu. riolVy-Rynek
1\"r. 3, dom Szmulewicza.

Braull
RoiDberg
,.

lI,tu
rra.btowego W.......a-Łódt za )i 42864
•
Z·
z dnia 26 I . .ja r. b I Droga. tel&zna. F~
brye.,"~dzka ~od&Je .do wladomolcl, ze
p.omleulolly . dupl!kat listu frachto,!ego
umeblowouy, s polcielt i ualun. Orerty uznaj. za wewazuy.
1225-3
otrzebny

który ukończył' 2 kUl'8a tecbuiczne'l
II ~ J
J 'l'
go zakładu za grauicq , szu ka od- wydaną z powiatu konińskiego,
powiedujego;-~Iljęcj". Oferty uprasza guuerni kaliskiej, lla imię KOllstansię składać wadministracyl "Dzien- Lego Lisiaka.
nikli" dla p.P 100.
1221-3
Łaskawy znalazca raczy tIlko w~
zlożŚe w tutejszym magistracie.
1235-

Dr.

....

marca1~ (31)
Warsza"a ID. Le .. andow.ki
Lewieki
marca 26 (kwietnia 7)
Halbornadt
Gelbfiu
kwietnia l (13)
•
Kallnberg
oka,iciel
, , 7 . (19)
"Portn.r
marca 20 (kwietnia 1) War..... a po'p K Blauko".ki
'li (6)
Warszawa kro . K: Jaracbo" •• i
25 (6)
"
Ka.przykiewics Feinm;~.er
k":ietni;6 ł ~~)
"
w.:~. Laborat. :.g=i~t

24 1
________il"i"ii".-.
·.-1Ii
M9

i

fll

1_..:!o=-1!-______
/:
-l,--____.l -____-l-____+_t-______t---.:ty;....._

30916

HUHW ITZ l' SYN WŁodZI·

';
"Mandolinata" . Palladilego, "ykoDa p.
Barą•••

W

wiadomości, że niżej

,1--

pod lit. J.

1) •. Dram.tyco"e .tudy.....
2) Hillzpań.ki roman. ,.Juaooa d'Altali

Były uczeń

żelaznej Fabryczno-Łódzkiej

"""="""''''''''''''',........,.,,'''''''''''''''''':'"'''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''''''=....

"

'!.I

tudz. Wyż. Rzell. Szkoły, obecnie
nauczyciel, przygotowuje do e~z amillów kandyd~tólV do wszystkich
klas tejże szkoły.

A.

I

drogi
podaje do
wymienione, a przez intera.
santów do dnia l (13) czerwca 1892 roku nIewykupione towary, w razie niezgl08zenla się właścicieli
01, st6ł i kr,uła do stoło"ego pokoju, przed termiuem, wskazanym w § 90 N aj wyiej zatwlerdzouej Ustawy ogóluej dróg żelaznych ro yj.t61 .pory s ,"uftad.ml, sutka uacl1&, skich, sprzedane bl}dą lIrzez publiczną IIcytacyę na st. Łow. Łódź, po uplywle 3-ch miesięcy od dUJ
kuniry, oru Inne 'pr%~Ly, do 1lrZ4doenia
niniejszego ogloszenla.
mieszkaoi. pot.raebn.. Meble majl! by611..
;'''''''''''''''''''''''''''''''~ '\S!!''''''....'''''''''''''''''''''''''''l''''''''....'''''
orucbo
.. e .tanie.
lub Da orzeeh,
lecz!· ,,~
---WAGa
-=
dobrym
Kwby uzywaDe
życzyl ""bie
.p",eda6 takowe po przy.t~pnej cenie ra· ~ ~
Data przybycia
Stacya
Nazwisko
Nazwisko
.lO
Rodzaj towaru
.om..lub
•• zo,
,ecbce nad"Łódzkiego"
..1s6 ..,6j :II!":
.
.
bl'"
pudJ l. '1lIlt.._
&dr
do pojod,
redakcyi
"DziemUka
)1111 rok,"
Dll68ląC l. dz'len•
wysy łaJljca
wysy I aJllcego
oderającego
~

mieszkania

__=-_-=-_ _ '-'-'-'-''---:;-,-_

136.

OgI06=enłe•

... MEBLE, Zarząd
:om,::=~~i~~°rt':i::'k:!~a d:.eb1~:

do

Rzecz dzipje s~ę w .Paryża.
Na zakouczen\e:
l) A,ch dn lieber Augn.tin" U rOżne
.po.oby. '
2) Tercet z włookiej opery, p. B.rą....

E ~N

POTRZEBNE ZARAZ

napisana przez W. hr. Koziebrodz· Różne
kiego.
1926
Staniała.. Szalawa- p. Trap"'o
wynaJ·ęCl·a
2108
Kry.tynA, jego .ona p-ni Rói.ń,ka
,
2320
Eugenia, ich córka - p-ua Bellina
ulica Piotrkowska Nr. 758, w do- 2413
6890
Ter..... krew. 8zala.., p-ua Wyr ..icz
Emanuol - p. S.. no ....ki
mu Nat&ua Kopel, wprost palacu 26900
Uaciej, .I~ą~,
- p. S'ymboraki
p. Juljusza HeiozeL
1219-3 27383
Rzecz dZieJe się w . domu Szaławy\!-_ _ _ _ISI_ _ _ _ _ _ _
m.~

Komedya W l akcie z francuskiego.
Rolę: Chantourllee przedstawi
p. J!.\O\\'SKI.
Leon Ch,nt<>urn~e
• • •
Pani ChateDay
- p. Bitsen-Jano ...ka
R6b, .ubrotka
- p·na Bellina

Nr.

1124·10

A§THI i RA'.I.'.If B I
le.zą

Rurek i pro••ku tak Jwanych

Łodo,:

CTBeHHaro baBKa

DENTYSTA--

użycie

W raryiu: op,.od.~ hurto..a J. E.pio, ul. Sł.-Lua" 20;
.. aptece J••• Spękorny.
Wymaga6 podpiao jak obok ua kaź dej rąrce. Uedal 'Ioty na lVy.tawie 1888
i ua Wya",,,i. l'ow.zechnej 1889 r. N.jwy .... nagrody jakie o,uymnly .pecJUi
767-30
lekar.kie pruci .. Aatmie (KIn.,. i5).
..

rocy,n;ap..

siV przez

P()AG~TEl1R E~PI(J
DUSZNOŚĆ, KASZLI.:, KATARY, NEWRALGIE

Tabela wygr,,,,ycA

J. HABEHFELD

%

C'llIT8er·I. AOJlf03ró )\OBeCTlf )\0 cot~f1nill BJ(3)\t.ilbl.\eB"L 6
3a- w doiu 4 cillgnieula 6 klasy 158 loteryi klasycznej. Dnia 20 czerw·
ca 1892 roku.
td. Piotrkowska li 59, dom :>-rO .. Mi..e. 1l4U,~IIb1X'b ilIICT08b SeMe4b1llJX"L liaIl1l00·L, BblllIej(llIlIX"L 81. ycnberg obok W·go Loren... Pfombo .....,•. .!1CIl/lLlII TllpalK·b l( nO"4elliaU'nX ·h, 1i01lllepcill na 5°/ .lIl1CTbI rtx~
~~~~7~.yę.n~~. ~oo8n~"'~ ~lm4~i17!t 1~~ ~8t2;r.83p~:~.12': :: ~
Sztucone ."vby. Operacye bez bIJ)u
"
, '
•
D
Erey pomocy tlenko azotu (gaz roz\Vege· mc GaIlIlOB'~, IIJ1U HI.Ii;Y"Y 113 lHl41f1I11IJI/ I\euórll n o lI CTe'Iel/ill CpO- 23398 21823 16169 15933 14480 10058 8UIO 7063 6554. Po re. 100 na }fi ,. 22991
&]łCY).
.32-16 h(l EOll8epCilfr 'ITO npei\t.~ón@!! CpOlib )\411 SallBJleuili yUOllUUyTLllb 22344 22168 21996 20259 18113 16893 16312 15905 16"1 H ..,62 13403 12436 11m
10301 10097 9ł85 8627 8"7 8129 3498 2417 2404.
J .. zoro. 6
JJnCT08b lib oli!ffiuy 113 5 % -ULl6 lICTeSaen 15 cero Irouu.
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"Dziennika Łódzkiego"
w ŁODZI,
Pasaż

~ODJo a~~ G~aJ K~szl~
.0 DNI JESZCZE
e powodo jut krótkiego ..asu
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pozo. ta łych to .. arów: naczyń h"llchen·
uycb, noty i widel",j .., ż.lastwa, ja~
również lodowni pokojowycb.

F. BugajskJ.
Piotrkow.ka
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Mcyera Nr. 61".

przyjmuj e wszelkie roboty drukarskie, a mianowicie:
lislilżkowe i tabelaryczoe, oraz blaoklety, cyrk,Jarze,
racbunkI, Illelloruda, zaprosznla, adresy, bilety wizytowe, allsze i t. p ., które wykonywa starannie, na czas
oznaczony i po możliwie umiarkowanej cenie.
Pogi.ada na składzie: przepisy o praC(y małoJeWcb,
IislllZkl fabryczne (zatwierdzone przez Insp. Fabryczną): do zapisywania dorostyeh I maloletnlch robotnlk6w
I do ZlpIS)'Ivaula kar, szematy do zapisywaola wypadków IV fabryce, wszelkie druki, slużące dla Sildów
pokoJI I glllllDycb, U6maczeala do weksli i t. p.
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