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'\,IADOMOSCI URZ~DOWE. 
-

% 
,Od.8'·8kio",i dl" le§niczego Ili86 w 

8kic '" rз. 6,576 kop. 34; t.) w Oz~
ato,cb,awlie IzlacMuz lI\ uro .. "oy %n ". 12,02 1 
kop. 62j о) w Zgierzu 2 budynki Па skl,,· 
dy wojakowe жа Г8. 581 kop. 32. 

Miasl8 I(nberoi piotrkow8kiej zabudowy
wuj" 8;О p,nwio "'y1Ilcznie lIJu,owanellli do
О1аш; i Ьudупkашi. \'v roku 1886. wed le 
zat"' ierdzonych przez rZl\d guberlli.lny pl .... 
n6", pozwoJono па ".niosie ui& w gubofl'i 
202 r610ego r odzaju prywatnych l,"dyo. 
k6w O1urowanycb i jeden do , .. drewniallY, 
" ш;nпо"iсiе: 11) W miastach: dOlli6w lIIiesz
kaloych frouto"yob, purterowycb, 2 i 3 
piotro"yeh 59, обсуп lUie"klllnycb 27, жв· 
budownu g08podar8kich 32 i zILbudowa6 
fabryczoyo.h 54; Ь) zn grnnicallli miast, 
"е "иiасЬ, zl!lLjil uj"cych 8i~ w powiecie 
16dzkim, cz~stocbo,,~killl i ЬQdzi6s kiш, оа-

_ Poo.j~ do ",i.donlO •• i рр r.bryk.ntOw i <n . budo~a~ f"bryozoych jlostawi.on? 30. l,otnik6. ·, i\ prtyjonow.6 \>td, ... т. l'м!11 0100' NaJwl~k,zy procent z wуШlеПlооусh "уiuler •• owon. w n •• topnj, ",cb аn;.оь i «Od,i- 1Zej budowJi przypatla DR шiа,tа 1.6dt i о •• Ь : . . .. I OZ~8tochow~ z kt6rych w рiегwszеш р,.у-1) w ,?1юI, 00 7,oJ d. 9-еJ JlОО'ШJ ,' .... , . bylo 71 bndyok6w (dol116w miesz kalny"l, 2) w DI.d .... I. 0.1 120J god"n1 ",оо с1. 2'8J . fi 37 i Ь d ~, Ь Ь 34) р<> poludniu. l ' о ОУ11 <а u owau ,/\ rycznyc , со 8iO .. 6 IJcZJ r.br)k8nl.Ow i rо1юlоi~6w, 11;. ~ а w dгugiеш 41 bndynk6" (dош6w l1Iie8Zmi ... k~j .. ,cb .. '": ~I;, pro~~ о ., ... ~8C •. ui •• io kaloych ЭО, zllbudow (, fabrycznych ]]. <10 mn,~ "'pytan,am, '. '."j.dOm'8111" tl\ poa- ! ,у por6wnaniu z rokie ... 1886 pobudowa. t ' r, ... Еw,еdПОI& prl81f'mlH8 flibrJk. Jub о zglalr.a. . . • J "1' 8iO do ,noi. do ,nl ... k."i. od 7·.j do g.ej go- 00 w1tceJ w gnberol о 48 budy"k6w. Ur.iDJ wj.o"uren1 j 
AdreB m oj : n1 , Udt, olio& Piotrkowlka, dum 

Meyer6, Nr. МЮ. Ь) Stall тOI·alno;ri. 

przoz рг&ешое 4,497. prz& kowski znajdowalo si~: ,е OI~1- stop,tw w prz7w/a8&eZeoiu i uazkodz&niu 1а8О ezyzo 6, kobiet 1, оЬу"аооН i kupe6w 3, 4,4711, kradzlety i 08zuka6,tw 808, prze· z шiе8zсzао lI\~tezyzo 394, kobiet 64, z 8tQpat" о obrazO 8traty poliuyjnej i 06еуа\\ 10§ei"n DlOCzyzn 487, kobiet 103, woj8ko li8t6" inatytueyj rz~o"yeh 68, о .przekro"'усЬ 1 8, z innveh 8tan6w _ m~tczyzn 6~, czenia przepia6" bndowlaoych 38 1 uatawy kObiAt 16. Wedlog "ieku prze8tQpoy dziel, probierczej 3. 8iQ jnk nsatQpoje: maj"ey mniej ni1 lat 17 W Iiezbiu 311,103 ,kazanych przez a~ lI\~czyzo 24, kobiet 3, 17-20 ш~сzуzu 111, dzi6w pokoju i 'Odzi6", znajdow to ai,:: kobi et 16, 21 - зо 0I01соу.о 385, kobiet ,"18chty 1П~1еzуzо 187, kol,i~t 6, o~YlVa teli 170, 31-40 II1ОСОУОП 194, kobiet 49, 41- i kupc6" - m01cz}zo 11,481, k~blet 308. 50 ш~f.r.zуzп, 131 koЪiet 30, 61-60 Ш~~- OIieSlCZ8n - w~iC'YZD 11,373, koblet ~,347, e"yzn 69, kobiet 10, ffillj"cyob wiocej ni1 wlo'oi8n - O1oicoylo 16,770, kt. biet 11,832, I.t 60 bylo mQ~czyzn 10, kobiet 6. woj,kowych 427, iопусh ,tan6" - 0101-Nier6wni e zn"czniej powlokszyla 8i~ w CZYZD 959, kobiet 137. Podlug wzroatn roku 1886 ilo§6 'рга. 08"dzooycb przez sk'azani dziel" .iO jak na,~puje oiiej lat 8~dzi6w pokoju i ,~dzi6w gшiпоусЬ. Ze 17 - m~iczyzD 347, kobiet 43. od lat 17 .рrаwоzdаб dostarczonycb ргое! ргеже86" do 21 O1oiczyzo 2,1136 kobiet 367, од 111-zja.tl6w 80dzi6w pokoj6w 1 i II okrOgu 30 ffiOiczyzo 11,171, koЪiet 1,896, od 31-guberni piotrkow,kiej, widzimy, ie w roku 40 mQ1czyzo 1(),046, kobiet 1,926, od 41-'ргаwоzdаwсzуш w оЬо okrogach os,dz()o? 60 m01czyzo 6,4611, kobiet 1,179, od 61-60 og61el1l 86,063 8pr .. " karoycb, to jest wiO' m~iczyzn 1,600, kobiet 196; wy1ej 08d 18t cej nii w roku poprzedoil1l о 11,037, pr2Y' 60 b,lo moiczyzo 336, kobiet 2 •. czem skaz800 razem ов6Ь nbojej plci 3~,103, \У ei"gu roku роНсуа uj~la, opr6cz kontra"i~cej oii w roku puprzedoim о 8,026 baodzi8t6w, 3,836 оа6Ь r6toego 1'0dzaju, 0110' оы6Ь. P{)wi~kszenie зi~ "8жаНе i1o'ci 08'" dzy kt6remi dezerter6w bylo 11, zЪi~g6w dzooych .praw "ie dowodzi z"iоkзzеоiа aiQ i ukry"aj"cych 8iO 103, o8kariouych о liczby prze8tQP,tw, speloionyrh w г. 1886, ,pe/oieoie prze8t~p.tw »,633, wMczog6. i lucz ,vyoiklo w8kntek eoergiczniej8zego Ье. legity01acyi 1,083. Kar жа oaruazeoie dzialaola 8O'1zi6", z powodu 8podziewanej przepi86w pa,zporto"ycb oalotono wog61e i dokooaoej w с. 1886 rewizyi РГЕе. zагщ' przez urz~dy po"iato"e r8. 9,114 kop. 89, dzaj"cego mioi8tel'yum apra"iedli"o§ci. • kt6rych Aci,gnioto n. 3,680 kop. 4 za

• 
P01nocoik il\lpelrtor. fftbrJC&Dego, 

Rykowlkl. 
Przestop,t" podlegaj"cych kошрtеtеооуi mieniooo оа areszt ra. 186 kop. 115, umo: Wedle wiаdошо§оi d08tarezouycb przez aodzi6w pokoju i 8tdzi6" gminnyob, 8pel. rzooo ra. 11 i pozoatalo w zaleglo6c1 prokurutora "I1ди okr~gowego piotrkow- oiooo: przeciw "ierze i oehrani"j,cym j, ra. 6,1146 kop. 60 . akiego, w roku 1886 oS/idzollo 955 .рга17 рrzерi80Лl 2, przeciw porz,dko"i admiDi· W roku 1886 "ylrryto 116 •• tuk Cal.z~· о t"k,i ilo~6 speloiolJych prze,t~p8tw z 8tracyi krajn 2,754, prze'mw obowl,zkom "усЬ bankoot6" (61.tuk ро 116 Сl., 10 П. 1104 oskariooycb; w tej liczbie m~iczyzo 8/utby pao8twowej i publlcznej 9, przeciw jedeo, 5 aztuk ро 5 rl., 10 Iztuk ро 3 г~, 920 i kobiet 184, wi~cej oi' w roku ро· przepi~om о 8peloiaoiu POwioDo§ei wojsko. 16 8ztuk ро r8. 1) i tr.y t.alary prUlkle 

GUBERNIA PIOTRKO WSKA 

przednim о 355 оз6Ь. wej 581, przeciw lUaj,tko"i i doehodom metaliozoe. Dzielily ,i~ опе п .. na'tQpnj"ce katego- 8karbu 438, przeeiw przepi80Dl ustawy I 
w 1886 roku. 

1 

VI. Porz,dek pubIiczny i II.n mor.lnoicl. гуе: '" prze8t~p8t,v" przeciwko wierze i urzQd6w akarbo.wy.ch 4,1166, przeciwk? do: ~PR! 10ZD!1П! Т!наОIЕ. осhrаоiаj"суш j" рrzерisош 2, pг~ee; w рО· Ьги, porz"dko"l 1 IpokoJno'ci pub!lezDeJ -
а)' Budowk rzqdowe i prywalne. rZ'ldkowi adlllini8tracyi kr .. ju 243, przeciwko 2,768, рrzбсiw tyeiu, zdro"ill i с%е; 'оа6Ь obo"iljzkom .tn1Ьу pa6stwowej i publicz- P"y"utoych 8,5117, przeci" porz"dkowl, ,у roku 1886 "& "szyatkicb 11 mia- nej 55, przeciwko przepi80Dl о po"inno§ci zdrowin pobliczoemu i be%pieczeo,twu 588, 8tl\!\~J g~berui piotrlrow,kiej wydano. kaa woj8kowej 3, przeciw щаj,tkоm i досЬо· przeciwko prawom rodzinoym 61, przeci" шrеJ8kiсЬ па repar&cye i pobudo ... nie 00· dom skarbu 15~, przeciw porz"dko.wi pu· wla8no'ci ов6Ь prywatoych 4,466, pr&eciw "усЬ budow1i ,"iejskicb oraz оа upi~k8ze- bliczoemu 92, prz.eiw 'yciu, zjcowiu i , ,aroowoJoe01u korzystaoiu z clldzego mie· пiе mia8t ". kop. 53. сжсi 086Ь j>ry"atnyob 68, przuci" prIlWO"' : oia 1, przeciw prawom 79, w r. 1886 ro(lzi,l'oy 1 wla800'ci · ciw о 

~ l.rlН'.... ыpn ..... ni. tJ100ai0'll'8 (Н dni. 8 p.td,iernik.). T,d.ioia .Ы., byl po_y6l-
"/'Ш dl. ,,-/01. W,чd,i. ol,sloi6 pie· u Cd&,. t dobre _iadom06ai I •• pa.iC&ayo1i, а 
przвdew'&r,'lr.i8"' Iit ом .. b.rddeJ przokooao,e, йе polWj joo~ 110_;"'1, 
w'I,.tkie tв olJDoiki oddtiala6 koraJaia18 
па roswoj iot.erce6.. 1":' .... toe ze.do 1.00"0. па .ielkic.b 

w W. BEBANТ. te b8rdzo ~ temu zdradza6 li~ "оЬес ci.m •. 
1080. Na8tata ch"ila milcz8aia.. , ROZDZIAl:. ХХII. . Mi1dred ucalowala raz jeszcze dZleweztta. 

z nim w tej k •• tyi. J"t 
to bard.o 1,lachetoy i rozomDr сылiес.. 
~dzi6eie 18 ре"о& dalej praco.ali ra&eal, 
Ьо "azak zoatawia IDII twoj, pnyjat6, 
рот; "'"О, t& je8t 8111еш galernika. 

Nazajotrz о ;!odzioie jedeoaatej rnllo I - Кlaudyu8zU- odezwala 8iQ Wiolett8, r,tawil BiQ w mieszkanio рао; Mildred jej dощd opiekowale' siO Waleotyo" teraz оа Р, О IV 1 Е ~ 6 W D W 6 с н т Q и А.. С н. I ad"okat wraz I depedeoteol, kt6ry oi68l moie kolej, о mnie mU8i," рошу61е6; ale врог", "урсЬап" papierami tekQ. ja jеstеш samolubD/i, "iem о tem; prz~em 

DZЖSСI ОХ1. 

- ОсЫ сМ to ZDaezy dl& lllni.. Ni8 
ша w tem jego .ioy. 

"raeklait • a.slel8klego ' Ро p61godzinoej naradzie z adwo1ratem, oie potrafilabym "у#.у6 w dzielnicy Нох-А. Morikowaklej. lady Mi1dred weazla do 8alooiku, w kt6ry01 too, w'r6d tych brudoych ludzi, w tycb - А jedoak 6"iat ша iolle pod t101 
"'glodem zdaoie. Ojciec zlodziej aDlkDie 
mu w,top do antoy public:zue,o tyCiL Ту 
"М, jako bogata c6rka lir Lancelot& шо-

" 8iedzialy W"leotyna i Wioletta; przy oich brzydkioh domach. Тегаа Кlaudyulzu b~ 10' 8tal Klaodyu,z. dzi~шу jedoak mU8ieli mie8zka6 саоет; ja tDokoticzeni, ~ patrz Nr. 223). Lad)' }4i1dred. u§c~8k~la ?bydwi~ c6rki. znajdo 80~ie zaj~e.ie, bQd~ ry,owala, ~al.o. - MOJe droglA dZlecl, ole s"dzltam - wala, 1I10ze potrafi~ ааргасо"а6 оа 81eble. - Pytale' mi 8iQ />racie- rzekl i1n8arz n:ekla, Ьу tak ciOiko przyazld Ш; W1j"W16 1 - Drogie dziecko,-przer"ala lad1 ':Иi1-
1о,. wej'6 w oajarYltouat1uoiej ... rИxi-
ау Aog1ii. Кlaodyul' boclzie za .... tw • dlaczego tak 8iQ z(Jzi"ilem, gdym zоЬаожуl i "аш , prawa~. Beatrice b~dzie moj, c6r.k" dred; lUаш nadziej~, te poz08taoiesz pгzy tego oiezo&nego topielca. 010 dщ tego, 1& i Ьоа&и. dziedziczk", РоНу za~ moj, с6с- moie. W Izak zaW8ze jeste' D1oj, c6rk" ja go zoat~m. k" i sio8tr" Klaudyoaza. moj" Wiolett". 

illl wiero.m вloг' i pn,jaci.l'lII - pne8 
mit066 дСа ШеЫе. 

- Matkol wJlZ8pta1a Waleotyu. - .;. 
т6. tak. 1 d.ie dute 111 J,blyaly ., jej 
ocuch. 

- Znale§ go? - Beatrice od8~pi РоНу polowQ maj"t. - \Vidzi8Z 088. ojoiec mial Ьг&и, bli· ku-пwolаlа Walentyoa. • tniaka, kt6ry Ьуl do ojca родоЬоу jak I - РоНу oic oie przyjmie, - zaprzeezyta dwie krople wol1y, nle, о Не оа,. ojeiee 1у"0 Wioletta. 
Ьуl uczei"ym, r~ete)Dym о tyle tamteo, - Obiedwie jesteAcie jedoak dobru, mioasz 8tryj byl wierutnym lotrem. Kradl, le, wykaztateooe, kto nio жоа .аиzеgо ро. rozbijal, tuk ze ojciee "угжекl go 8ifJ, dom chodzeoia, ten nie dоmу'ШЬу ,iQ nigdy, ie przed nim zamknal ai wre8zeie 8tryja • jedoa z _П8 oie jeat moj" c6rk,. А je"181аоо па galery. Ot6i tym oiezoanym doak teraz kolo Beatrice uwija6 8i~ bO'1, topielcem byl wlaAnie 6.," ~tryj. Ale .ро roje mlodziezy, .,доусЬ jej maj,tku i па· сЫ ja mi .. leDl pгzyzDawa6 8iO du takiej zw~ Вeatriee pi~kniej8z", szlachetni~j9Z'l i znaJomo§ci? rozumaiej8zlj оа РоНу. J а jedoak cbQtnie - Naturalnie- odparl Klaudyusz. podziel~ шiоdzу "ашi ",aj,tek шоjеj сбгki. W tej сЬ"Ш 8i1ni6j pokocb&l J6zefa za РоНу ргzуteш mie6 bfJdzie ;'ywy akarb ,а. jego 8zfaehetne klаШ8twо, "а to zaeiQte ra· cnego. roz'III)Oe«o brata. Klandyuszu oto towanie 'bouoru ojca w ос,асЬ dzieci. t"oja siostra, - dokooczyla podaj,e та - Nie wapomioalem oigdy о tym 8try· r~k~ Wioletty. WaJentyoo, ty je8ta§ Inoj, ju, - cl~goljl d81ej J6zef, Ьоб ро со? c6rk", ty jeateA Вe .. trice Eldridge. - Miale' slU8Z00~ J6zefie i zdaje mi - Иаtkо wol..: poz08ta6 uadal Waleo-sifJ, 1е oie Dlаmу powodu wtajemoioza6 w tyo". 

te I'odzione sprawy Meleodo i Вата. - Кlaodyu,zu,-Iawolala Wioletta, "i&. J 6zeC lI",i801\1 r~ko brata: dzialam . 1е to ja jeate~ ~oHy, pГZypomi-- Zgoda еЫорсае, b~dzle to oll8lla tyl- оаш .ohle do.koRale blel1z00 rozwieazoo, ko tajemoica. w ogr6dku. Ту wolalby6 ааре"ое аЬу Roze,zli 8iO. Wa1eotyna byla twoj" ,ioatr", ооа j8lt . Tak wi~c, nikt, pr6.Jz Кlaudyu8Z& i Wa· 8tokro6 wiocej wагщ odemDie. 

* * 
- Dlac:zego moje d~.cko? - Ipytll& 

lady Mildred i DilOUe6loo1 uшiech prz.t. - Matko- zaczOl& Wa1eotyoa w kilka wio,l ,i~ ро jej t"any. godzin р6йоiеj, mU8Z~ ei СО, "у%0&6. - во jащ jL~ kocballl KIa dyCR&, -

, 

* 

- со tai<iego? "y8zoptala, zakry"aj~ twan rokaaai. - Ja odkrylam twoj, tajelDoic~ od da. - Ту, c6rk •• ir LaoceJot'a E1drid,,, ро-_па. Pomogla Ш; w tem matka .Юаudуu. Izlab1' п KlaudyU8Z& MoolI_oL? 8za. - КосЬат go. 
- Przeeiei ооа je8t oiewidom". - Moje drogi. dziecko, tu Iad1 - Tl\k, lecz opowiedzial8 mi, ie РоНу ucalo"ala o(jrk~ - ja а;' 1I ., O1iala krocone wlозу i zoamio оа le"em czoo6ci & twoJ' .o~ lcU 1.& Кlаи, гашiеоiп - tak jak WioJetta. Lecz Klau- ~ o,Lrl<,gaw cit, te bOCJ • -tl8i, dYU8Z oie domy'lal si~ oiczego. walcay6 z .ielJц рп k • - Niestety Waleotyno, Klaudyulz od- - Z czem t~? 

kryl r6wniei tRjemoi~ рпу роmОС1 J6- - Z _o~ Юllld10". о-"еСа. 01у с; .i~ DJ,<ly, _ I СЬ, , - Ozyi to Ь16 moie? А jednak Ьуl je Ыюое dziet:ko, •• 
pomimo to uajlep "уш dla mnie bratem. 

- Oszuki".liAcie 8i~ wzajemoie со ро
kr&yto"aI8 moj& zamjuy, ьо K laudyu.z
moje dziecka - шосЫ .iO " toЫе. 

ROZDZIA.l. 

Waleotyua zarumien.ila .iO i nic niе od. 
po"iedziala . 

- Jedou ZD&jtc r6tnioo 

-
f 

• 

• 
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DZIŚ WYDAWANE BĘDZIE 

WDZIWE IORACBlJSIIB 
PSCHORRA. 
Piotr 8chwarz. 

11I66- 3-3 

• • 

WIADOMOŚCI URZ~DOWE, 
-

z 
,0d.sl'lkiemi dla leśniczego 1",6w 

akic za rs. 6,576 kop. 34; h) w Oz~
ato,cb,owlie azlachtuz murowany za rB. 12,021 
kop. 6l/i o) w Zgierzu li budynki n .. skł,,· 
dy wojSkowe za rB. 581 kop. 32. 

Miasta !luberni piotrkowskiej zabudowy
wuj'l siO prawie wylllcznie murowanemi do
mami i budynkami. \'V roku 1886. wedle 
zatwierdzonych przez rząd gubernialny pla. 
nów, pozwolono na w.ni osienie w guberl'i 
202 rótnego rodzaju prywatnych l\lldyu. 
ków murow,anych i jeden do ,,, drewniany, 
.. minnowicie: li) w miastach: dOilI ów miesz
kalnych frontowyoh, parterowych, 2 i a 
piętrowych 59, oficyn mieszkulnych 27, za· 
budowań gospodarskich 32 i ."budoW86 
fabrycznyc.h 54; h) zu granicami miast, 
we wYiacb. zlll1jiluj'lcych si~ w powiecie 
ł6dzkim, częstochowskim i bOdzi6skim, za-

_ Padoję do ",iodontO'.i pp fabrykantów i rn . budo~a~ fabryoznycb postawi.ou? 30. hotoikó. ·, i\ pnyjmowaó btdt ... m. l'Ml11 Dloby NaJwlQkszy procent z wynlleUlonych wyinler .. owao. w n • • topojło,eb unia oh i «od,i-
I 
żej bndowli przypada na miasta Łódt i u •• b: . . .. I Oz~stochow~ z których w pierwsze m pny-I) w ,?Itotl ad 7 ' 0) d. 9-oJ Jlad,W] 'r .... , . było 71 budynk6w (domów mieszkalnych 2) w modZl"I. 0.1 12 oJ godZIny raoo d. 2.8J • fi 37 i b d ~, b h 34) po poludoiu. II O oyn za u owau ", rycznyc , Co oio ,.6 I)e" ra.rlkanww i roltoloi~bw, "i. ~ 1\ w drugiem 41 budynków (domów mieszmi ... k~j .. ,eb .. m: ~Ii, pro~~ o ..... ~.e •. uio .io kalnych 30, z"budow (. fabrycznych II. <10 mDl~ '''pytan,am, ' .• a"ladom'8111",\\ pOd- I W porównaniu z rokiem 1886 pobudowa. ł' UI Ew,eduOIA pnelf'mnl8 flłhrJk. lub o zglaUll.' . . • J ni. aiO do ,noi. do ,nl.ukani. od 7·.j do g.ej go- no wltceJ w guberDl o 48 budynk6w. Ur.iDI willozuremj 

AdreB mój: m. Udt, aliaa Piotrkowlka, dum 
Mayer6, Nr. 6~. b) Stall mOI·atno;ri. 

prz.z przemoc 4,497. prze kowski znajdowało si~: ze m~t- stopstw w prz7wla8zczeoiu i uazkodzeniu lalU czy tO 6, kobiet I, obywateli i kupców 3, 4,472, kradzlety i oazuka6stw 808, prze· z lIlieszczao lI\~tczyzo 394, kobiet 64, z stopstw o obrazvatraty polioyjnej i 06cJa\./ości .. n Ol~zyzn 487, kobiet 103, wojako !latów instytucyj nll<lowych 68, o .przekro... yoh 18, z innych atan6w _ m~tczyzu 6~, czenia przepis6w budowlaoych 38 I uatawy kobiAt 16. Wedłog wieku przestopoy dziel, probierczej 3. siO jak naatopnje: maj'lcy mniej nit lat 17 W Iiczbiu 3lł,103 skazanych przez a~ lI\~czyzn 24, kobiet 3, 17-20 mQczyzu 111, dzi6w pokoju i 10dziów, znajdow ło liQ: kobiet 16, 21 - 30 motczy.n 385, kobiet szlachty metczyzn 187, kohiĄt 6, o~ylVateli 170, 31-40 lUoczyzn 194, kobiet 49, 41- i kupców - motcz}zn 11,481, k~blet 308, 60 1Il~f.r.zyzn, 131 kobiet 30, 61-60 mQt- mieszczan - weżczyzn 11,373, kobiet ~,347, czyzn 69, kobiet lO, maj'lcyob więcej nit włościan - możc.yzn 16,710, kl.biet 11,832, l_t 60 było m~iczyzn lO, kobiet 6. wojskowych 421, iDnych Itanów - m~tNier6wnie znaczniej powl~kszyła si~ w cZyZD 959, kobiet 137. Podług wzroatu roku 1886 ilość spraw oS'ldzonycb przez Ikazani dziel" li~ jak następuje Diżej lat s~dziów pokoju i sedziów gwinnych. Ze 17 - mezczyZD 347, kobiet 43. od lat 17 sprawozdań dostarczonych przez prezesów do 21 m~iczyzn 2,1136 kobiet 367, od 111-zjaztlów aodziów pokojów I i II okr~gu 30 m~iczyzn 11,171, kobiet 1,896, od 31-guberni piotrkowskiej, widzimy, że w roku 40 motczyzn 10,046, kobiet 1,926, od 41-sprawozdawczym w obu okregach os,dzon? 60 motczyzn 6,4611, kobiet 1,179, od 61-60 og6łel1l 86,063 spraw karnycb, to jest wi~. m~iczyzn 1,500, kobiet 196; wytej nad lat cej niż w roku poprzednim o 11,037, pny· 60 h,ło m~żczyzn 336, kobiet 2 •. czem skazano razem osób obojej płci 3!!,103, W ci"gu roku policya uje/., oprócz kontrawiQcej nii w roku poprzednim o 8,026 bandzist6w, 3,836 oa6b r6żnego rodzaju, mlo' owób. Powi~k8zenie si~ wszakie ilości OS'l- dzy któremi dezerterów było 11, zbi~gów dzonych spr .. w nie dowodzi zwiokszeoia siO i ukrywaj'lcych .i~ 103, olkadonych o liczby przest~pstw, spełoionych w r. 1886, Ipe/nieoie przestQpatw lI,633, włÓCZKÓW i lucz wynikło wakutek energiczniejszego bez legitymacyi 1,083. Kar za DaruszeDie działania aQdziów, z powodu spodziewanej przepi86w paszportowych Dałotono wog61e i dokonanej w r. 1886 rewizyi przez zarUl' przez urzQdy powiatowe 1'8. 9,114 kop. 89, dzaj'lcego mioistel'yum 8prawiedliwości. z których leiuni~to n. 3,680 kop. 4 za

• 
Pomocoik inlpelrtor. fftbr)'C&Dego, 

Ryk ... III. 
Przest~pstw podlegaj"cych kompteteooyi mieniono na areszt n. 186 kop. 115, umo: Wedle wiadomośoi dostarczouych przez l~dzi6w pokoju i stdziów gminnyob. speł. rzono rs. II i pozoatalo w zaleglolel prokuratora s,du okręgowego piotrkow- Iliono: przeciw wierze i ocbraniaj'łcym j, re. 6,lł46 kop. 60 . skiego, w roku 1886 OS'łdzOIlO 965 spral? przepisom 2, przeciw porz,dkowi admini· W roku 1886 wykryto 116 .. tuk Całn~· o t .. kąi ilo~ć spełnionych przestępstw z stracyi kraju 2,764, prze'mw obowl,zkom wych banknot6w (5l1tuk po 116 rI.! 10 n. 1104 oskarżonycb; w tej liczbie rn~iczyzn służby pańatwowej i publicznej 9, przeciw jeden, 5 sztnk po 5 rI., 10 sztuk po 3 r~, 920 i kobiet 184, wi~cej niż w roku po· przepi~orn o spełnianiu powinności wojsko. 15 aztuk po rs. l) i tny talary prUlkl8 

GUBERNIA PIOTRKO WSK A 
przednim o 355 osób. wej 681, przeciw maj,tkowi i dochodom metaliozne. Dzieliły się one n .. następuj'lce katego- skarbu 438, przeciw przepiaom ustawy I 

w 1886 roku. 
1 

VI. Porz,dek publiczny i slan moralnoie!. rye: za przestępstwa przeciwko wierze i urzOdów akarbo.wy.ch 4,256, przeciwk? do: ~PR! 1UZDAlII! TARGOJE. ochraniaj'ld"ym j'l przepisom 2, pr~eci w po· bru, porz'ldkowl I IpokoJności publicznej 
• 

a)' Budowk rzqdowe i prywatne. rządkowi adllliniatracyi krbju 243, przeciwko 2.768, pr'dciw życiu, zdrowiu i czci 'osób obowiązkom dutby pa6stwowej i publicz- PI'ywutnych 8,527, przeciw porz'ldkowl, W roku 1886 we wszystkich 11 mia- nej 55, przeciwko przepisom o powinności zdrowiu pnblicznemu i bezpieczeństwu 688, stl\!\~J g~berui piotrkowakiej wydano z kas wojskowej 3, przeciw lI\aj,tkom i docho· przeciwko prawom rodzinnym 61, przeciw mreJakicb na reparacye i pobudo"'nie no· dom skarbu 16~, przeciw porz'ldko,wi pu· własności os6b prywatnych 4,466, przeciw wyeb budOwli wiejskich oraz oa upiększe- blicznemu 92, prz.ciw życiu, zftcowiu i , sarnowolnemu korzystaniu z cudzego mie· nie miast n. kop. 63. czci os6b prywatnyoh 68, przuciw pmwoon : nia l, przeciw prawom 79, w r. 1886 rorlziIl'oy 1 własno'ci · ciw o 

~ hrlH'.... ijpn ..... ni. traflClDiO'll'. (de doia 8 p&td,ieroika). Trd.ioia obi., byl po_y6l-ul'm dl. "elol' W",d.ie ohGIoić pie· n Cdu, dobre wiadom06ai I •• If'&DLC&ayołi, a 
przedewur,'kie", lit oor .. b.rcldeJ prz.ko.an,e, to pokój joo~ lIo_ioe1, 
wlI"tkie te OIJDDiki oddńala6 koraJatale 
Da roswój inł.er0e6. 1":, .... toe aulo loDOWa. na .i.UdcA 

w W. BEBANT. te bardzo ~ temu zdradza6 li~ wobec ciebie. 
loso. Naatała chwila milczeaia. I ROZDZIAŁ XXII. . Mildred ucałowała raz jeszcze dZlewcztta. 

z nim w tej kw.tyi. Jeet 
to bardlo .złachatoy i rrnomny cbłApiec. 
BQdziecie za pewne dalej pracowali ruem, 
bo wszak zoatawia mil twoj, pnyj&tJ6, 
pomi "to, te jaat a1 nem galernika. 

Nazajotrz o ;!odzioie jedenastej rnno I - Klaudyuszu- odezwała siO Wioletta, r stawił aiO w mieszkaniu paoi Mildred jej dotl}d opiekowałd si~ Walentyn" teraz na p. O IV l E ~ Ć W D W 6 C li T () M A.. C H. I adwokat wraz I depedenteol, który ni6sł mnie kolej, o mnie musisz pomyśleć; ale aporII, wypchan" papierami teko. ja jestem samolubnIl, wiem o tem; prz~em 

DZIECI OKI. 
- Och! cóż to znaczy dla mni.. N_ 

ma w tem jego winy. 
Praekłail s a.slel.klego 'Po p6łgodzinnej naradzie z adWOKatem, nie potrafiłabym wytyć w dzielnicy Hox-A. Morżkowaklej. lady Mildred weazła rio saloniku, w którym tOD, w'r6d tych brudnych Indzi, w tych - A jednak świat ma IoDe pod t101 

wzglQdeOl Idanie. Ojciec złodziej aDlkDie 
mn ws~p do antDy publiczue,o tyciL Ty 
zd, jako bogata córka .ir Lancelota 010-
tesz wejść w oajary.tokratyuniej ... reUi
ny Anglii. KlaodyulZ bodzie zaw_ tw • 
im wiern.m ałun i pn,jaci.lelD - pneI 
miło6ć dCa ciebie. 

'I liedziały Wklentyua i Wioletta; przy oich brzydkioh domach. Teraz KlaudyulZu bO-101 atał Klaodyuaz. dziijwy jednak musieli mieszkać razem; ja {Dokończeni, ~ patrz Nr. 223). Lad)' },{i1dred. uśc~sk~ła ?bydwi~ c6rki. znaid~ so~ie zaj~e.ie, bOd~ rysowała, ~al.o. - MOJe droglA dZIeCI, Ole s'Idzlłam - wała, moze potrafio zapracować na aleble. - Pytał.' mi siO }Jracie- rzekł Uusarz nakła, by tak ciOłko przyszło mi wyjawić I - Drogie dziecko,-przerwała lad1 'Mil-dlaczego tak siO zdziwiłem, gdym zobaozył i wam , prawa~. Beatrice będzie moj, c6r.k'l dred; Illam nadziej~, te pozostaniesz przy tego nieznanego topielca. Oto dlll tego, te i bOJlatą dziedziclk", Polly za~ moj, c6r- mnie. Watak zawsze jesteś moj, c6rk" ja go znalijOl. kIl i liostr'l Klaudyuaza. moj" WiolettII. - Matko! wyaeptała WaleDty ... - .ie 
mów tak. I dwie dute h1 uW""y w jej 
ocuch. 

- Znaleś go? - Beatrice odstąpi Polly połowO maj"t-- Widzisz oasz ojoiec mial brata, bli- ku-uwalała Walentyna. • łniaka, który był do ojca podobny jak I - Polly oic nie przyjmie, - laprzeczyła dwie krople wody, nIe, o ile naaz ojciec tywo Wioletta. 
był uczciwym, r~ete)nym o tyle tamten, - Obiedwie jesteście jednak dobr., minasz stryj był wierutnym łotrem. Kradl, le, wykształcooe, kto ni. zna waYzego po. rozbijał, tak że ojciec wyrzekł go się, dom chodzenia, teu nie domy'liłby siO nigdy, ie przed nim zarnknał aż wreszcie atryja , jedoa z wns nie jest moj" c6rk,. A jewysiano na galery. Ot6i tym niezoanym dnak teJ'az koło Beatrice uwijać li~ bQd, topielcem był włdnie ó.,w ~tryj. Ale ,po roje młodzieży, ż,dnych jej maj,tku i na· cót ja mialem przyznawać si~ do takiej zw~ Beatrice piokniejsz'l, szlachetoi~jszll i znaJomości? rozumniejszą od Polly. Ja jednak chotnie - Naturalnie- odparł Klaudyusz. podzielo mi~dzy wami n.aj,tek mojej c6rki. W tej chwili silniaj pokochał J6zefa za Polly przytem mieć bfJdzie żywy akarb za. jego szlachetne kłamstwo, za to zaciote ra· cnego. rozumne«o brata. KlaudYll8zu oto towanie 'houoru ojca w oczach dzieci. twoja siostra, - dokończyła podaj,c mu - Nie wspomiaałem nigdy o tym atry· ręko Wioletty. Walentyno, ty jestd moj, ju, - c1~gn!lł dalej J6zef, boć po co? córk'l, ty jeateś Belltrice Eldridge. - Miałeś ałuszoo~ J6zefie i zdaje mi - Matko wolę pozostać nadal Walan-się, te nie mamy powodu wtajemniczać w tynll. 

te l"odzinńe sprawy Melendo i Sama. - Klandynszu,-18walała Wioletta, wie. Józef nleisn,,1 rok~ brata: działam. te to ja jeate~ ~olly, przypomi-- Zgoda chlopcze, b~dzle to nasza tyl- nam .ohle do.koRale bielizno rozwiealon, ko tajemnica. w ogródku. Ty wolalby' sapewne aby Rozeszli siO. Wa1sntyna była twoj" siostr'l, ooa jOlt . Tak wiQc, nikt, pró.lz KIaudyuaza i Wa· stokroć wiocej wartII odemnie. 

* * 
- Dlaczego moje d~.cko? - .pytlła 

łady Mildred i nilOkre61oDY umiech przt. - Matko- zacz~ła Wa1eotyna w kilka wio,ł li~ po jej twany. godzin p6śoiej, musz~ ci coś wyznać. - Bo ja.~ jL~ kocham KIa dytlR&, -

, 

* 

- Co taKiego? wyazeptała, zauywajtc twan rvkami. - Ja odkryłam twoj, tajelDnic~ od da. - Ty, córka lir LalIcelot'. Eldńd,1, po-wna. Pomogła mi w tem matka Klaudyu. Izłaby' u Klaudyuaza Mo nil IDeaŁ? aza. - Kocham go. 
- Przecież ona jest nie widom". - Moje drogi • .wacko, tu lady - Tl\k, lecz opowiedziała mi, te PoUy ucałowala oórk~ - ja III. .t w miała krQCOne włosy i zoamio n. lewem czoo6ci z twoJ' .o~ lcU 1.& K laad, ramienin - tak jak Wioletta. Lecs Klau- ~ 08Lrl .. gaw cit, te bod . - -.iI dyuaz nie domyślał si~ oiczego. walayć I wielq prs k , - Nieetety Waleotyno, KlaudyulZ od- - Z czem t~? 

kryl również tajemni~ przy pomocy Jó- - Z wolł Klaudyo". O-zefa. czy ci .i~ OI,<l y, WI Ch, , - Ozy i to być moie? A jednak byl ja biedoe .wetko, .w pomimo to uajlep zym dla mnie bratem. 
- Oszukiwaliście siO wzajemnie co po

krzyżował e moje zamiary, bo KlaudyDU
moje dziecka - zakochał .iO w tobie. 

ROZDZIAŁ 

Walentyua urnmienił •• iO i nic nie od
powiedliała . 

- Jedaak laa~ r6tnioo 
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%biegl,cb lug, С%1 tei о Jец pr ... koo.oi. gi.ldy, ' •• pod.io~ '0. uL ... oio 10- k· h l Ь k . Ь ,а. r z ego 

... r.,.I". до .рr..ю.!.у w~gl. k.n.i.oo .... , odd&i.... z " . IC ry IIIIc1nlc za 1 rz.. . , kie d Ь о cla 
1 •• ь ... i,шоi. 11' 10 p1ct p ..... my.I.. Z.y*k. 1'" о! orZJ6 O<Idll 1 .yrobu 1 pr.t о 1· ~I .. alt.ch d . i 
pier'; .. pr .. myolow)cb "y".rl рот,' .pI,. Mate,),,,lent rlo fabryk"c11 ni Ь d.it je- OJ Ь ь' r . 1:1 

do i001Ch os6b. pra"dzi to oiezawodnie 
po1iC1jo, u Irl6rej inter o"aoi 

сЫеbodа_су 8zukaj роOlос)' przeci"ko п. cal. gi.1dt, • ' .... d .... ,llki.m о. UlpooobI •. do k '1 kucb пп l ' . ~ .r at1 ka, ... an •• J, przy.oionOJ gra· 
oi. dl. p.pieri>w b.nkowr.h. ка,* ,016r81Y ыо .. 1) е ", 11 е Ilarczao ""у, СХ1' oic 1" о , st А 1. 
.,6 ... i.lkich .. 60i 10 ... " ...... po.od .. "i.m 11 161 1;1 obвnk, bCd proJuk Пl иЬо· ron1 %)' W clek N Г О 
pr.emy.lu. АаФУ80ki •• kcye ~re,I,Io". OI'.gnt- czoym pr%J !.bryk су! а •• ,о 10100go. 11 t YJII . о ICY grodo •• j, " 
1,8'/, т .• w)iki. Ко ... u,]';.16. d).k ои .... kо- 1 ье k " (Ь k . d Т I кr '1- 't:.6d k ир d/a pnd kooi. kobieta, оiщса 
m •• dylow,cb pOIlnl" 1 liC о S рroc. . Ьoro g 110 r 1 J r)' а poala 8 ра'е 1111 10' OD1Ka:I..J z а. lIа roku; koblet& odoio 'а u zko. 
lidlklego tow.,.y.t ... 1 ..... 110""'0 .,.k.11 06 •• Jlud6 • ., tap. i~, kt6,e., teo 1'0 I dzen ia оа t"arz1 i ~kach, d,iecko "1 .10 
Kai.J lоЬ wioeej .... "6 'Wlitn юЬ ZO.I"OI\ zuiytko.ao • dk Ь k 
altoye booko ... , .'ЬУ_II8 .. gutl>"'kt *w... Oy")llrni.. . Kur. " 'lIn'.- dnno'n, ii -) Szk~. n""''''altz. w todzi. W naj· z "ура u ez ,od)'. 
__ • _1>rol, "'ykouy"'no .no,... "' urgu 'овпв ho'eodersk fabr,ka Hkier6. \Vy. . . , .. poreie ор· mioi tra ot.ieee. (-) 01. nilzlmoznych uczai6w, <10 и'оа· 
kol.jow)ch, ktOr,ch ku!., ol'slr .iluJn' oama Fockio/!" ШJjl1 ,.Io!).(: W ()koli'",ch 111"." mnle , klad6 • . n!,ulto.,ch • 01 .. redakcyi, "Р/10 10 " ci"gu ubieg/ego 
i u)tIJ • 1<06 ... potio ... 1*", oii p"ed MM, ... i •• 

1 
\Vnn,a., fill~ .,o,i.J· 111 (у! rOI·. D .. ,,·, t"l .• ,. 1884 о7. оа,dUJ'Ш)' tygodni : od о UQYci К. 60 kopiejek, 

,Iоiаnи. Re,.tj l'lt)~ w ' 10 z uicdb пе., м ~ "V DA (~ t L 1 d М S 25 L d S '1' 1'~ 2 
1<oOco.~ [сЬ kUП1 bylJ Jul pr ..... tlll. ,,, ..... t1m celu w kraju ugrot "'polI'nlooPj I ""~Iao·v о toteJ Z8J 8Z.0 е о.. .ор., о . . ,~чсу 8 
"Ji.... fi Р' k 1 1 L' c.eJ ор., od W. J. К. 40 kop., - га •• щ 1 п. r,ny. rOJe t tell "'''О у "110.18 jui , М' · t "'д" .. t ta 43 k l ' L • 00 . 

T .. rgl ""'r ....... ~ ~rt .. o.u.oi. tlKodnio •• u шаj4се b,~ je'l%czo podw1 i ,опе el .. ad " . 1" О .... v ~ - рl зе. р. 111101 r_· ор.; ,c,n.,~ % "У_lIиовЩI рорп 01(,: 
(do doi. 11 p.td.iornlk.y. \У . I о •. Оо .. о.у •. "io ~"J(гаПlС21!)сh i liki r(J,... 1110.1 b~rdzo "ахое ogo .. I<o przem~ '.о.е 12 n. 7~ koploJ k. 
naly pr."ie .opoluit, n. targu 1>r,. ot,,,leni. Ор/а!у tarylowe. Dono ШjDll .. woiln О х,сЬ kr8116. ,ac~lOdnlcb: wlas~ 1 )cgo (-;-> PI.WIZY 6n1eg. Wczoraj okolo рО· 
Т}1оо do '1'оп ......... р",еа .. "о troob, .. е1.у I.r· ежа ,е о .ш"iеrluпусll • dzi A cl.illie '''Г f okollc~ " przel>eIDIO~~ 'aklad IUI !аЬ,у. ludПI!" р!юа/1 .rlU z deIZCZ&ID. doAl: dui& 
ь rlkiej piOku.j ро ro. 6.76 .0 bmi.a. ее"у •• 1· • '" 1 I ktб h / ,- I I t pl~tkl 6 le t _. to t Саl оу domi.iol •• } 1 r.,ki.i lIieunionion.. Z 1, _ t. kolejowycb refurmacb obeclJi pi та ru схоеrnl, ryc" 8",,1018 е n е" prz."a· dz о gu; r .... o parO 10000U . У 
do"otouo dos). да!.о • uoi.rh ро ... : ... IOlOmi '1' 8kie dOlJo х", ii .. ,ж ;а гаС'11 kolejowlL w tnle do oa~odowo'ci oioOliec~ej .. Urz!idzo. zie6 ~yl didЖ18tу; atmos!era 01iQ.bila siV 
do".kwmi. Pr .. r .. w 00.0_1, i .. r.cho tar- k"c (у! tttrlfowej orz&kl , же oplaty о" pu. па ~ш "1~xa 8zkolo rz~Пllе'ln!CZII .• kla· са 1:1:01&. . . 
&о"ут • рrЧ.')ОI· i.i t tydo"lkiQ , otr.11y сЬс6 д" 1 .. ior ty WIIIIlY Ьу(: z to.o. 0& do da 81~ , 6 CIU kla. z dПIСЗУ.ОЬ 1 czterech (-) Dzi6 w t.eatra V.lot.Orfa, ро ,.a~ pter-
"арпа 1 chl;k.i.t 0\8 podOi08t,. "О сео}, to jeduak .. 41 6 I t Ь D k t t 1 t,Dn" "z tci I k ed 4 ol"oty ",. ij,ly .io lolwo. Pokr,,..oo 111•u mi.j odleglojci przewo~u 1 • l1Ii ro "i~k zej r .00 eg ус . о, .0 1 eJ oc.x~~cи.o ,,: pn 1J&OIOO, . от у& " 
.со ... pot",.~y. О k о., t.. Ro .. poe.ou k.n,p •. odlegloki .ilIOY ie 'UIniej жа6 род waron. ' w r. ]884. - 325 UСZПlб". !' teJ Ilczble H"c~. G . . Mozer&, zlokaJlzowaoa p~xec 
010 "" ... i oc .. kiw.o ... krЫ •• d "о., ni. ,1""0- klelll . 8znkie аЬ о 1 ta r,e"010 а 1168 kаtоllkб", 109 e .. ",ogellk6w, 19 pra· L: ;:,11.16,klego dfa teatr6w warBzltwsklCb, 
liIу п ••• ytk, '''0, kli>t. jedo.k trar.,.I, .io mo- o(lIegloAl: ",ni~j ,zIjY oiiprz _Ру! zul. oWpl ~. , w08ta,,0lcb i Э9 iy(16" .. Podlu~ 8шо6" Pi~rw х, r •• zaprezeotuj~ 9i~ .izi§ urtJ4Ci 
(}:-а {!;~ooU.~b~.!I~~B~~'~~:r~;.~:i~bl~ ха odlcgloAl: wj~k,z". Reforllla (8 щ~ , Ьу:'о ] 09 8,06" Iz!acbty. 1 urzedDlk~w, 187 lrol1!OOy,. Z art18tek! WldZIШУ. ua afiszu 
nieoo " Iygudn;u abioslrm, .ka1ki .... pow1ok, •• W&jAl: nieblt .. e'l w i 'CI' 1 Dlle 'Схltп, 7 .. loAclao 1 22 сudZО'lеПlООw. panlе: Сzуilю. Ж" 1'lchorow, 1 Wyrwlcz; 
ui. dowo.ow "'q",kl "ukro ... j • oo ... J k.mponii, Elewl tor. iakllld~' l~ria6 kie w .Jelcu ~trzYlllllni. 8zkol, k08ttuje .33,000 rubli. Z 8,tY8t6 .. ,. рр. Dlu.8kicgo, G.or.ko_skiego, 
~~r.:ij .... l~~~':.i~~ ~.~~~;~:o d~~iюr.~ ;. С:; budujl\ pierw 'у " ао у! elcw tor, щ,у l Zaopat~zona "': d?Bt~tec'nl\ i10Al: §rodk6 .• Kopcz.e"lklog~, Mlc~a~owsklego, No"a· 
.k.mpnoii b'.'4coj "i. po1r..,ba oha~i.6 1;0 под. 111" Ьу6 w,ko~czony i oddaoy do u1.,tku ро,?осщсz,сll 1 blbIloteko, ,zkola ta . o~e kowsklego. 'Vloklera 1 /D07I:II. 
produkc,i, 10 jeun.k k.por f .p.kul.nci w.t",,· pobIiczn go jlli w (>olowie (чо IlIie8lqca . . p081ada .'I"ПУ.СЬ wurazt~t6w: ZaJ~la 
тo~ .iO од _iO",,)·.I, .. kapOw, pra)pu ••••• j.', Elcwator len 01 .. lIIie6ci6 400,000 Iludow ?r~ktyczoe uеZПl6" odbywaJ' 81~ prze"a· КНОNIКл 
ie prletlleoie pleoie1ae 1 oapl,w towaru wkr6toe zOlo vf 1aboratorrum сЬеlU IСZU8 Ш urz". 
odd ... 1~6 mu .. , ujemoi. о • •• 01.ukra. To ... r zЬоЖа. SUI1l~ potrzebul\ lIа pobudow,"ie а' k N dto . '. d' KHAJOWA , ZAGRAN'CZNA. 
do.I •• ow, j011 pot.aki .. ,uy ... ro .. oo о. r1nku tego elc.ator8 • iloici 67,000 r8. _уа8У' ~оп~lU. pr1Y 8Z О е. а . UCZO!OWle,. Р? 
"' ........ kim, j.k • Р Ieп1>аrg", Moaltwi. I Ii'jo. goowltlo zielllstwo Joleckie, а kolej riaiako. kloruo klel1~ pro!esor6w, z-:lеdzuJ" ~aJb~lZ ' .---
_i .. pio .. \О"и по ml .. I... 1.1' i. 06.roj, о wiazi ent~ka budu ' с .. Iазп k08zt81O boc:llli . BZe fltbr,kl. l'1'Ц 8zkOI& IBtOlej& 0100 ... 1. I - t J6zef K~lZnIC.. .. 
80-411 .np. drot.l nit •• Ю ... r • odl>ior •• , оа· c~ do elewatora, J8tO ' се : О:> )1"clI 00,1 I)U klao ... ry~uo~o." .. , bвzplatoa, ut.rzушуо . Dnl~ 7·go ble:!'lcego 0I1~81чса zmart "& 
~~~\~r~"{riyg~~i.:" Ub~~;I;m w. ';;,*:t.i. .::~~ d~y 8tncyall1i kolciJ"ar'ow8ko~griat8~iej ~ _~П.n z nlewlolklo) SUПlу, ofia,o"aoeJ przez 1 Lwowle ". р. J6z~f ~a9Zolca pr~!eBor pra· 
iyd ••• k,ch о.Ь,,,.оо Ъ.rdao ",.10 .0 tar •• war. riai8ko wlоziешаkiоj. "~I~JlCowycb rab'yk"ol6w; ucz08z~zul~ до . !"а k~u?nlc,n~o 1 d~lekaa w~dzlalu prawa 
... .,.юm i pl ... 80 ... Нетт •• ';. 8,1)0 Ury..... Transporty okowity w s laoo za r""ic , ПlвJ 78 ,:,CZ~16,!,. D~ 8zko.ly ше(IZlеluо. 1 ItdllllUlstrac11 Оа ulllwerBytecle tаl~,tеj8ZYШ. 
~.97'!t. CIIerokJ Micb.I';", Leo.6w, Jo..r6,., Коп- przez to .. ar2 8t .. O осх ИZ~Z~lIiа i 8 ~e(llIi О 1 Ь .. пд!о"е~, l ~ tDlOJ'lce.J r6wDlei prz, . zkole , t!ro~zon~ w roku 1834 . w DYOOWI&. W Gao 
k~~~~b~)~il\',rlto:'~i~' B\~~Y" .:~;::.J:k;:. okowity, ubc;pieczu ?owarZYBt"o ~'Bekur:' rzеШlе6l01сzеJ, ebodzllo 65 uczul6", а .ko. , IIC~I, w.yzsze o.auKI p~bleral оа uOlwe,BYo 
1.90, kOllki IЮ 2.87 '/,. Z. m,c.ko placooo 2.67'/, o1jno "Ноsуа" од w8zelkicb slral <! Rd. ~zta (860 ra.) ~okrytc zоsШlу. w CZ~§CI z tecle wle~e6akllu, gdzle " roku 18~O uzy
-2.60 .. k'Пlie& 2& (ООIo.у. В У d 1. Il6j1Owesu kowycll. N"d",ieoi6 (а w ' рада i~ ,.Y~lic. opla t od ucz~16", w cz~6el x~§ przez , skal Btople6 doktora, • roku 1862. ро"о· 
"'" • wl'I •• komi d .. t.awiooo ". laтgi c.wartko- oiooe towarzy~two asckul'~oYJ' ue' przYJ'OI uJ'e czlonk6w kOlUltetu gO.B~arezego. .. , Iany "~Зtаl оа katedro. eoc)'k10pedYI.prawa 
•• w ciwu dw6ah Iygodoi ubi.~lycb, og6l.m S,!I68 ( ) Z teat Т едв! w Ь 1 k 1 16 W •• 1 •• , •• )· Н о 40 .. luK ";осе) о,! w р"рrаеduiПl tukie ubezpieczeoia .yl'lczoie Iylko од to. - ." ru. . rzecle рп ".wleo!o у е) BZ О ~ g wneJ " . arszawlo, "у' 
ok ... i. d,.ullgоdоiОW)lП. 1'I800no •• Iygodoiu warzy,twn oCZYBzczltoia i 8 rzedni okowit .• l:.uOYI. sp.row!,dz1Io. do ~Olitru .. V:lсtогш , kladal .tu tal<ze pra"o k.o§cleloe .. i %aju.>O' I 
рi.r ... уПl 86 -117, ... dro.i,,, 6~- 92 rubIl •••• 1.0 Prz8w6z IpirytUIU i okt"it .! obrQb;e з~аС7.Dlе wl~eJ PU~IICZOO§CI, ~lIIzell д"а I "а! rбzпв UOI,,&rByteckle admIOlstr""1Joe 
kC· ы.,; r у ouru ... OIi.,..11 w tygodniu р; r,,' d ziulBJOO~c i straiy kаrС1.0Пlne~ па rani. plerwszel \\1 ~zYBtkle krzesla 1 10te ~ar~e' l, U~ZfJ~y, Od roku 1876 ро profe80rzo Dut· 
~im P~;;;'~."".;6~' ~;ug~';.'I.~2;;,~I~:bli!p~d:·t:~ ежо, doz\volooy zo.tal _ 'ak ~oooBrgWie. ~ow& ~y/, ~uJote. \V"rto te:! u. dmle~1I6, I kIQ"ICZU zostal "ybran, dziеkаовш wydzia. 
(UDt ооо, .. ",оав; 1&'/,- 17 kop. Ро •• obroЬoon .tni k finanB6_" по тое J дес i де" t ze Wldzaеll§щу w teatl'ze bardzo wlule lu prawnego. W roku Ыеж'lСУЩ ро 21)·cill 
IOrgu, • po.odu ... i,1 i)'do ... kich, oio 1>110 *.,1".,. шепtu docbod6w oie9ta/;ch ...!io9iad~::0~ ОВ6Ь,. kt6re !)rzYBzly n~ "?,оеуо" p~ rltz latacb 8luжЬу, p,zeb~J?to_any, opu§cil uni
r.~u:~~Ob~~;·~:~~ ~:6. ":~.I;'y:hlo.4ur~~~~~ ;~: gorzeloi i dystylaroi .., beczkl1cb icl"zuycb t~zecl z rz~du. I?ltozej, coprliwda, 18tl1le· .. ersytet wurszаwзkl I.powo/any zo.tal п. 
&OItal. ni •• mieoion". 1'0р)1 Ьо .k';ry wyprawno, objeto'ei паjщniеj 30 wiader. nle zorg~OI"ow~oeJ przez р. TexJa . opery katedro p~a"a ~"ПООlсzоеgо .do L:"owa. 
..... g6l0iej "о prowiocJO ' до ее.апl"а, .moi.j. Nowa uI18wa wek"owa znieBie juk дОIlО' byloby lIIelUozllwelll, - op~ra to . 010 r .. r· Ро . powrocle 1е zJB.zdu &kоооmlltб" 1 prao 
.. ,1 .ic trocЪv. 1ylko i>od ... "i.o.k du!o .kup.j. 8; .Swiet' t. zw. dni ulgowe I)~ tеrшiпiо 8а, аЬу lI>~zoa bylo со tydzle6. 6.I~t" "у' wOlk6w " Krakowle wp~dl ~ ci~ik" cilO' 
b •• dl,r ... mi.j.60"i. ()db)1. .k6r koli.kioh '"ур". apl .. ty wokslu. 'V tek§cio wеkвlбw ~a rO' 1 tr~"Bn,,6 .nlby z roka"a. То JUЖ ще сЬо· robe, kt6ra ,ak060zy/a "о §mlercl". 

J:::~~~o:, ~:~I:kil:.i~~~::I~~0't.;::j wаdzооч bodzie zmiзпа zBm iaBt BI6w р wi. dZI о baJko, .Iecz о B~OB~boo§6 до ".У81о. . Z,oar.'y oi~ pozolta"il tadoego dziela 
о Iwр. "' рano. Dobrr odbyt m.j, boki oieo zaplaci6 w ci"gu 'takiego а taki~go I cbaoia dobreJ Uluzykl. \ dob.rego 6plewu. "1~k8zeJ dool08106ci o&uko"ej, ~glo,il je
, пr~i ........ laJej wyrobi.lI. о. о{Ю'оЬ •• 1<0". czaBu", trzebB b~dzie odL4d pi8ac _ioieu Род ty~ wzglo<Juщ 811у wok~loe to.wlirzy' douk 1II065t.O artykul6w pUbIICY8~Y~000 

. М.! Ь о u у о" 6 p.id.,ornik •. Qt ... r· ,aplaci(: "wtedy." • 8~W" р. re~lo Bpr08taly ,!,d~щu oaJ~up~l. oauko"yoh. w r6to)'ch CZlisoplBmaob 1 kl1ka • . ,. 
сО •• 
ohodailo 
JNl&eae 
suliltC " 

odbylo 010 " оЬесо"'; IIс.оусЬ o.b, w, \V d ta d . h k Ь I k • •• pr..a.. i10'6 ui ... iolk,; Orobay kredyt оа zast"w warrant6w IliI щеJ. с~чgu prze в Wlеща, ~ 016 ZIC:- prac pomOleJSZJc . Ilau о .. уо ,w'r6< 16· 
а pi.r.,. .. prohc с.п ni. то!.а weg1e, "уа llioe оа даl z rz"trz&6 i па 10, okl~,klwau? ,ог"со w,zy,t!'lcb 801!. rych. ,,)'r6iDlata 810 Tozprawa pod tytulem 

fcitle; ok ••• j, 00' Jedoak .".с.о. za8taw ntаУЫ k 1 i ,. С · вtб", ntlnUowlcle _а§ рр • .8el·ghl, Оzвrщ·"О l$tocle prawa." Wyzoaj,.c _aB~дy kleo 
... uami pooz4'.'owemi ••. dle sl6w с "о t op~ о ьпу\ . zbllUlle;xa "~ ckiego i Grodeckiego, Apiewlij'1cycb gl6"ue ,ykal"o. kooBur"lJywoe, t.oadto wBzakze 

NОЮW8DО: "elo. топоо 6r.· ~,a fi p~ ers urs IС , о "опу pu,tye. Ро ввkзtвсiе o<lzywaly si~ g/озу 6 .. iatly, Ьу 8i~ p08uwa6 do kra6cowo'ei, 
== "'_';~::;~7~~п~апа ". .Ыв", _ rzecz uaturalou, :!n gtoliow tyob sta/ па stallowisku uщiаrkо_uпiа i Bzacuo. 

w ~=;:;'; ~ • Ii jakie шу, a(era ЮУZ8zа роз~~. oiepodoboa bylo uwzg1~doi6, gdyz щusiа· ku dla cun)'CD UIПi./ odda6 
juz pot61klo Шоiе. Gdy oaBtaly сЫоду, рujеШI? ооЬу caly akt ро.tбrzу6. Всеоо ohI,.ka. sJ.lrawiedliwoAl: од •• oich nO\oko-
samkoi~to j, "еi~рlуш, jasolm ~okoju. I - Jевtе§щу cbrzeseilloami, uie pojlllujl\C цiа §piewala р . .8ergbi tY\11 razew jut а wуш pogl,dolll i czeAl: dla przOOBtllwicieli 
А! nadвzedl aZlefi, ostatol dZlefi roku oawet olijbllrdziej zasadlliczych idei cbrze. tоwnr%узzвоiеan ftelu i "ysklilli frenet1czoe oauki przeciwnego obozu. Peleo erudycyi 

" kt6rym Lotty uc"ula Bil,! gorzej. Liza ! 'оiапizщu, - rzekl Klaudyusa. okJaski. сеппусЬ " в.усЬ wyklada.ah dostarczal 
plak&la " k'lcie, lagodaa Meleoda z 8oCh~' I' W ,кwаdrапв p6~niej przeszli do ollrodu. (-) 011 Kwiatkowlkich. Pod Iущ tytu. Blucbaczolo "skaz6wek. Og61oie ceoiouy 
Оl; осzaщi ~ slodkim u§~iechent. trzymala - . K~.~dYU8ZU _ sz6\>0011i WaleJ)ty"a, lещ czyta~uy w jеdоущ ." оsшtоlсЬ ООDlе· za ~wбj рга"у cih_,аkш, gotowoA(: do nkao 
" оЬо dlot1lach dl06 umleraJ"ceJ. . - WldZlеЫшу IIJlijestat 8шiегсi. Doln (ео r6w "KurJera wагвzаwзklвgu" obszoroy lit zaola kаЖd.щu wOOle lIIoioo§ci РОIIIОСУ, 

ОЬота dostala lekkiej gor"czki; zdawato 1 jest dla щuiе '1' tej cbwili §"iчtуоi'l' а jlt rykul, z kt6rego Ilоwiаdujвшу sio, ZQ "pt'a' 8/uже"ili rad'l, ci6szyl siO zasluion" \y~гM 
BiO jej, :1& jeszcle zajmoje 810 Bzyciem. Ра jak • §wi/ltyni ebc~ ooreszcie przoll'16wi6' "~ oj{roD1uego spadko ро zшаtlуш " .81· ... swych uсzоiб. BYlupa~ ... wlaa~cza • pier. 
DIi06 ciotki~11 доl "r6cilll. "yja"i(: prawd~. ' ' оуlii Kwiatkow8kill1, poruBZOo/l Рl'аеа р. "Bzej вросе Bwej dzialaloo§ci vt WarBza"ie 
~ 01 Meleodo! ()' :taw8ze па moie pra· _ Мбw \Valeutyoo. Gascooi'ego z Frauoxi, nalez1 u"aia6 ,а jako pro{esor 8.koty gI6"nej. 'W§r6d roz· 

cujeez. Jak "1zdl'o"iejlj (iеЬуП1 tylko ,:,у' _ Matka w'pominala lI1i,:lo ty шбwiо prost1 W10118/, kt6ry mial p081u:ly6 do посооусЬ ро §wiecie dawnych jego uсzпiбw 
zdro"iala)! 1I1?:!.е .potra~1I p~acowa? ~ak Jak Ile' jej. о I~nie - i о przepaseiucll jaki. ,!yzysku lat~owieroyob. Red~kcYII .н;u[. wie~ ? glllierci . ,asluiooego pro{OBora i 
(,. OddaJ dZIBlaj !"oJ ?bll\~ Llzle, o~u i оnв dZ1elll 1 ie dlutego ukryj~8~ n~ аа"52е Jora", podeJrzywaJ'le GaBcool ego о Oleu·' p~zYJaelela щlоdZlеiу boleBnelD bez",,,tpieo 
zaWIIZe glodna. Nle gOlewaJ al~ оа 01/1 przedelllol\ ... ргzеdе OlПЧ ... twoJ" 1П110§ё. czciwe zamiary, ulO,610ie uie ogl08ila adr&· oia odez"ie siO есЬвщ. \Vartoby, ',у ioi. 
MeJeodo. А gdyb)' TllIy powl'6cila, Ме· _ WaleotYllol ао. tego r.ada, natomia8~ 8tara/~ si~ .p~_o. cyat'!nlY oieda"no podj~tego projektu utwo· 
leodo, ty przYJllliOBZ j/l ZOOWU, oieprawdai? _ А jedoak ty jeste~ l\Iоiш ukochaoYlII1 dZI(: rzecz cal/i, lecz р. GaacoOl иа 118ty rzeOla . 8typeodyum iщiс\оiа pl·. Kaszoicy 
Talrie jeete§m, Ыедое, а опа uie ulUiala Z tob/l, przy tobie pragolj pracowac cale redakcyi uie odpowiedzial. Nie пlо tuD.18korzystaJi '1. сЬ.iIi obecoej i zajeJi si~ 
zoie66 Q~dZ1." iycie. КlaudyuBzul widoczoie о !isty redakcyi, lecz о liBty energiczaie urzвсzу"istlli~оiещ s"ej lIIу§li. 
Przymko~ln oczy - i oieot"orzyl& icb _ Mlody czlowiek stal cbwil\l щilсz'lСУ' оа6Ь prywatoych Ii rltozej О czterorublo.e .8ylby &0 Jep8z)' вроsБЬ uczczenia za81ug 

jo:l Digd)'. MeJeoda wtedy dopiel'o "уЬо. Роtеш wyci'lgo,,/ ku oiej оЫв dlooie, II rzy. booQrarya za dustarczauie 8zczeg6l6w. zmarlego, oiz projbktowane przez j~doo 
cbo~lll g"altо_пущ placzem. 1 ci"gn,,1 je do sobie i u .. jej uвшсh W1ei• Wyja§oienie powy:llla<1 роdаjвщу dla "io· z pislD war,za"9kicb wzоiвзiепiе IIIО 8klad· 

80,,1 dlugi pocalunek. · dщоо§сi rozmaityuil 056Ь z l:.odzi i okoli· kowego pomnika. 
_ PUHi шоjа! - 8zepul\/. Kr6Jo,,0, ko· е1, kt6re zgla8zaly 8i~ до redakcyi oOlz.,j - Wlrizawe. 8p6/ka obrotleza. .Kur· 

chanko! (>0 bIii8ze вzt'zeg6ly о sJ.ladku ро Kwili" Warвz.· donOti, ii trzech adwokat6" war.· • • • 
Gd)' К!аод1Оn рlцЬ)'1 doia tego odwie· 

11116 W.1enl,n" t. zlIpro"adzila go до рОо 
koju w lrt:6ry OJ le:!alo ullllirle dziewcze. 

_ Sp6jrz Klliud)'llszo, Оа jej wychudl/l 
p08ta61 Patr~/lc II~ oi/l, рг~уроmiоаjЧс в?· 
Ые ut~c •• it.kle ~)'Cle tej dZlewczyoy, zdsJe 
lul si I *. widllj vflarV IIJ&зzвj lipatyi, оа· 
"ej oos""luoki. Dzi."letoa§Cie wiek6w 
ор' "а od си8О pr1.yj~ia chrzeiicia6Btwa, 
dsi."ieto.'cie .i.1I6. tewu .,g1081000 za· 
_о: . J{ocbaj blitoi.,go I"ego jak siebie 

W~leotyna utkwi/a w jego oClJIch wzrok kоwskilП. аZ8wзkiсh, pOBiada,i"cych wzi~to§~, ut_oo 
prollllelloy, . (-) In.pek~Y8 flbrусzпа. .Dooosz, паш, yzylo rodzaj врбlki i otwiera w tych doiach 

_ R~ka w r~k~ KlaudyuBzU - do k06. 1% 23 wrze'nla (5 раidZlвгщkll) r. Ь. 8pl' "вр61п'l kanoeJarl0, сеlещ zapro"adzeoia 
са zycil\. ~aoy zозtlil protok6k przoz р. РОlПоспikli podzialo pracy i olatwieoia kооsulШсуi. 

\V ostatnill1 duiu roku zabIyso'll w icb IПвроktоrа fabryczoego okl'~u "аГS7-аw· s"dziщу, if. zamiar ton Ilie oowy, zrезzt" 
аеl'саеЬ РI'о шiеn lIowego B1.cz~cia. Ву! Bkjego w hucie Bzklallej J6zefa Szrejbвra, О оа8, сЬоо w iycie oie Ьуl "prowadzoo 
tc. pierw8zy (lziennow~j ery dla o'Jdza,zy род WBi'l Z"hkowice, w pow. bedzi6,kinl. оуlU dOllld, poany'loe "1да reznlt2tty. 
LondYllu. 1'.rotok61 а08шl spis!,uy z powo~u u:ly.ao W Anglii r.ecz t .. praktykuje Bi\l og610ie, 

KONIEC 
ola d.o pracy przy pl6cach hutolczych ro· alu u оа. adwokatura " оdrобоусЬ dziala 
botolkow ntalo.letoicb. w wieku od .12-13 I waru.o~ch i inicyatorz)' §сi"gоч zapowoe 
1A!, со !,zbroOlo~eDl J6St bezwzgl~dlll& pг~& I n~ 8lebl~ zarzut Btanz1ch koleg6w i praw
prawo, Jak гБWUlе:! z powodu oberC&aOla' olk6*, 1% kaoceJar1'J advtokack/l traktuj~ 

• DZIENNIK WDZKI. Nr. m - , 

ale J*ł'~,~~!a .to'l D.iol.l.0ł6 u"''',"i I Ol. ł'/, f.; or4",.'1i'" l •• dll •• I tS.. ełL Kraj" IM aiejllje -it 
~ ... Obngae'JJ!j. !:~It~~: .. t? S' , P. --Jolk. .. -'nT OJ'w ''''' J. ii od zapowiedzianej rewizIi 

• kich i :r powiodl •• ie całk~"llej tarIly celoeJ oaleiy " kr6tkim 
eiej. """Ii ... 1Ii.~ .gitaeyi pn •• iwko tym P'P'" PrZ('II)', 1 llantft'l i 1 owunik C Je • b . 
romo U.agg lpekolac,i ujmuj, t.u pnad. ' I 

iełt pr. :,. w dU1I II goddo dlfenoie, cze· 
go takie od D p 'sy w.bnsniaj .. 

(-) KWllly. llog zao tn . O u na co· 
wiFj. PrawIe co drugi dzieli otrz1' 

Dl . em1 ~ lenie od kl6regM 1 mienkaii. _."ltl.'" r..pi." prl.m,.lo_, którrck ku", O- l1\' 01 ro"ej % 
"wacI,.. oi.ch o tatuich au can .... ,tki. Zolo. W I D o ole do ...... 
!er"",,,aoi. dl. tych .,.piar';,. pod"i. popra.. al'1Za... prUIII!I. otlc I ni i pnea 
widoc ... w wiela gal~iaeh p ..... ml. lo, • ~..,. w ~rólt .t"i c 1\ "I~k .11 I k I~ ."oIJuk.o.·I' · eo % d,. d rel6" aun 

... • có" tutejszych, te łuiąca lego, po killtu 
Je tto do' ch pobytu n no. ID miej cu, od d. 

nutop.I ... m kooweooyj i 'rodykatów o .pr .. ,Ia. no Jed,lIl. ~ kry tohuo . przer~bl JłC ~,i OIWOIJ o wogrod' z i · • o 
*y. ZWJI~. korlÓw akcyj W" • .".I.. .lni .t· l" Z lOdy kJlleyDowao J. O 18" kuŁe ob l':! . L k J, ~ 
gil. kamleno_o. w dDi.ch oa,a.··"'ul:·h była ",r ••• m .1 • d i ' I od J Y Iza . OD are eJJ -. _. • ll>Ouzle .. n go ,,0 Ol eOla e a, J' n. % I. Król p t 

pety. ze słuib1. pozo ta ... iaj,c puzport lub kil' 
dek t kC legit1nt eyjllll u chlebodawców. Ni&

wIadomo j %ez., czy dokumeot1 te 
%bieglrcb lug, C7.y też o lei4 prł6koo.oi. ,i.ldy, t •• pod';.~ on. ul ... ni. to- k· h l b k . h I a. r Z ego 

w.uy.tw. do .przedRł., w~gl. hmi.no .... , odd&l.... z w. IC ry IIIlcznIc za I rt.. . , Ide d b o cia 
I. ob ... ielloi. "' lO płCt pnemytlo. Z_yik. I'" ot orzIć oJdll I wIrobu 1 prał o 1· ~I .. all.ch d . i 
pi.rów praemrolo,,)cb wy .. arl pom,' .pI,. MaterYll lem rio fabryk&cI1 ni b d.it je- oJ b b' r . 1:1 

do inoych osób. prawdzi to oiezawodnie 
polic1jo, u kl6rej inter owani 

chlebodawc1 szukaj pomocy przeciwko n. col. gieldt, • , .... d.w .. '.lki.m 00 ulpooobl •. do k '1 kucb nn I ' . ~ er aty k.ra.an "eJ, pnI"oionoJ gra· 
oi. dl. p.pierów blnkowrch. gd)i lDur .. y Lao Ił " e "," e Ilarczao vuI, cz1' nic I, o • si A I. 
.,6 ... ielkich .. łoi l, .w"..... c po.od .. "i.m II 161 Si obenk, bCd proJuk na ubo· ron1 Iy W ciek N r O 
pr.emrllu. AurLryaoki •• kcye Lre<łylo ... oo'.gnt- ezoym prly l.bryk eIi kW.lo 10100go. la ł YJIł . U ICy grodo.ej, w 
1, S'I, m •• wliki. Kuro udsi.16. dl.k nlo .... ko- I be k" (b k . d T I Kr ''L. Łód k up d/a pod konie kobieta, oioąca 
m.adylowJcb potlolU I .iC o S proc. . L6r. g ilU r I J ry a poola 8 pare 1111 10' ODlxa Z a. lIa reku; kobieta odnio la u zko. 
lid.klego tow."y.tw. h.u,IIo,,,,,,o 'r.hlr oów. /ludów ., upa i~, które VI ten I'O l dzen ia oa twarz1 i rękach, dziecko wy do 
Moi.J lub wiocej .... U6 C"lic IÓb '0'1"01\ zuiytkowan • dk b k 
aItoy. blOkowe, •• br_lIe .. gotówkt iw... Oylt)llrni.. . Kur. w'lIn •. - dono'li, iż -) Szbł. rz""'ełhltz. W Łodzi. W naj· z wIpa u oz z ody. w. ubroly wykouyw.no <no,..a n. urga zonnn holeodersk fabr1ka likierów Wy. . . raporcie .p. mioi tra oć"ieee. (-) Ol. nilllmożnyclt uczni6w, do uzDa· 
kol.jowloh, któr,ch ku!., oleglJ.iluJm oama Focki0l!" m}j" zaloilĆ w okoli'",ch lila." mnIe z kładów. n!'ultow1ch. ni .. redakcIi, wpłyo ło w ciUlI ubieg/ego 
i sa)tly w 1<06 ... potio .. wył", oii prred "'m, ... io,1 Wnn,a.y fill~ wo,i.)· Ily Ł,I rnl·. o .. W·1 ŁWI. w r. 1884 .7.na,duJemy tygodni: od o uayei K. 60 kopiejek, 
doiann. Re/.t] hyły w ' lo z uicdb De., Mi ~ -.Iv DA t~ t L l d M S 25 L d S 'l' 1'~ li 
1coóco.ę rcb kunr byly Jul pruw.ł"l. 'liC" w t1m celu w kraju ugrot wapoll,nlonpj I W'~lao_v o tuteJ %8J .hO e o.. _op., o . . Z ~%ycy 8 
"Jź.... fi P' k I I L' c.eJ op., od W. J. K. 40 kop., - r&Z"1l 1 n. flnI· rOJe t ten wywo y wyao_le jut , M'· t "'d" .. t ta 43 kl ' L • ed . 

TClrgl ""'r ....... ~ ~rt .. o.u.oi. tuodnio •• u majĄce b,~ je'llclo podwyi zone tI .. od • . ,as o .... v ~ - pl ze. p. UlIOI r.....· op.; łezn.l~ % wy.llzaneml poprz Oltl: 
(do d .. i. \I p.id,iornl""1. W . I .... 00.00" G, W in ~"J(ranlczll)ch i liki rów. lilOWI bardzo wdne ogolal<o przem~ ł.o.e 12 nt. 7~ kOPlej k. 
alaly prawie aopoluie, Dl wgu brak oty"I •• ;. OpIaty tarylowe. Dono iJijwy w woilo o z,ch kr8lló. ,ac~lodnlcb: wlas~ I lcao (-;-) PI_WIZY "'leg. Wczoraj okolo po· 
T}lko do '1'0 .. .0." ••• p .... a .. "o troob, welay lar· cza le o .,.",ierlonycb W dziAdziuie "'r f okollc~ , przel>eIDlo~~ 'akład mI labry. ludol!" P!Wa/1 "rlU z delzez8lD. do~ dui8 
b rokitj piOku.j po ra. 6.76 CI hmi.a. c."y •• 1· • on y I któ h I ,- l I t pł~tkl ś 18 t _. to t Cał oJ domini.l.e} 1 ru,ki.i lIieuni •• io... Z b u t. kolejowych reformach obecni pi ma ru Clneml, rlc .. a""IOlo e n e Ił pnewa· d, n gUi r ..... o paro [OlIIU . y 
dowołouo dos)ó duto. uoi.rh po .. :' .. IOlOmi Ir' .kie dano Z", iż wyż ;. radn kolejowlL w tnie do oa~odowo'ci niomiec~ej .. UrzJłllzo. zie6 ~ył didży8ty; atmoslera oziQ,bila sie 
dow.kwmi. Pru .... dowo_h i .. rocho tar- kwc tyi ttlryfowej orzekI, że opiaty o,. pu. na ~Ol wy~za ukoło rz~nl1e'ln!CZII .• kla· lO cznl8. . . 
,owym & pn.y.C)o)' i.i t iydow.kiu , <lir. lly chc6 d" I wior ty WIlIIII b,Ć Z to'o" ne do da 81~ z 6 elu klas z dnlczy.ob I czterech (-) Ozi6 w t.eatrze V.lot.Oria, po ,.a~ ptel'
kupoa 1 chodat Ole podoioeły "t ceDr, to jeduak .. "6 I ł b D k ł t ł t,Dn" "z łci I k ed 4 "Ilroty ros ij.ly .io I.two. Pokr,w.oo trlko mi.j odległołci przewo~u i • mi ro wi~k uj r woo eg yc . o z .o 1 ej uc.z~~cza.o ,,: pn 1J8mno" . om ya w 
.cow. potrS8~r. Oko. l t.. Ro .. poe.ota kamp • . odległości .inny ie ,mniej zać pod waron. , w r. 1884. - 325 UCZIlIÓW, !' tej lIczbIe ktaŚc~. G . . Moze.a, zlokahzowaoa p~zez 
ola bO'" i ocukiw ... wkról •• d .o<y nie d .... o- kie ... waznkte ab O l ta r,ewozo a 1168 katolików, 109 eW/lngeltków, 19 pr.· L: ".16.klego dla teatrów wUSUWSkICb, 
Wf DO '.ltk, '''0, klót. jedo.k tray ... " lio mo- odległo~ ",ni~j .Z// niiprz wP Y t zula oWpł ~a , wosławoycb i 99 tyelów .. Podłu~ ltanów Pi~rw z, Ul zaprezeotuj~ si~ .Iziś urtJ4Ci 
(':-k t!;~OoUI~b~.!t~~B~I1'~~:r~;.::':i~w~ zu odlcgło~ wj~k"Ą. Reforllla ta m! ' by:ło 109 synów n!acbty. I urzedDtk~w, 187 IrOI1!edyl. Z art1stek! WIdZImy. ua afiszu 
oi_ w Iygodniu ubieglym, .koLki.m powlok, •• wej~ niohllwe', w i 'Cle , Dlle lczlln, 7 włośclao I 22 cudZOZIemców. panIe: Czyiko" kĄ, 1'lchorow/ł I Wyrwlcz; 
Di. dowow .. n>qU&kl oukrow.j , oow.J k.mp.nii, ElewI tor. iakllld~' l~ria6 kie w .Jelcu ~trzylllllnie .zkoł1 kolttuje .33,000 rubli. z artYltów,. pp. Dłu.akiego, G.orskowskiego, 
~!r.:ij •. w l~~~':.i~~ ~.~~~;~:D d~"!il...r.~ ;. c:; budujl\ pierw zy w Ro yi elew tor, który I Zaopat~zona "': d?st~tecznĄ ilo~ Iirodkó." Kopcz.ew.klOg~, Mlc~a~owsklego, Nowa· 
.k.mpaoii b'.'4coj IIi. potr..,b. obo~i.6 110 n.d. liliI. być wykończony i oddaoI do ut,tku po,?ocnlczych I blbhoteko, szkoła ta . n~e kowsklego. WIokiera l l on1cb. 
produkc,i, to jeun.k kopoT I .p.kol.nci w,t",· pobliczn go jui w (lałowie tego lIIiellqca . . p081ada wll<lny.ch wurazt~tów: ZaJ~la 
mu~ .iv od wiO"'o)· .. h .. kopów, pUlpU ..... j.-, Elewator len 1l1I' lIIiościć 400,000 Iludów ?r~ktyczne UCZDlÓ" od bywaj' 81~ prze"a· KUONI.K.A 
ie prletlleoie pleołelae 1 oapl,w towaru wluóŁoe zOlo Vf 1aborator{um CbelU1CZUe m urz". 
odd ... 1~6 mu .. , Djemoie na c.ol cukro. Towar zboża. SUIU~ potrzebu,\ Ila pobudowallie d' k N dto . '. d' KUJOWA I ZAGRANICZNA. 
dOlla.ow, je,l pouokiwauy ... rb .. oo D' rrnku tego ele"aLora w ilołci 67,000 n. "'yasy. ~on~lU. przy sz o e. a . uczn"o"le,. P? 
... " ..... kim, j.k w P tenbDrgl1, MOIIt"i. I Ii'jo. goowllło ziemstwo Jeleckie, a kol~j riatako. klorun klen~ prolesorów, z-:ledzaJ" ~aJb~lz . .---
wie, pi, co to"u na ml .. I... leL, ie oOoroj, ° wiaziem~ka Ludu ' O własn kosztem boclIlli . sze fllbrykt. l'1"Zy szkole IStoleje Dled ... I. I - t Józef K~lZnlc.. .. 
80-4(1 bp. drot.l nit .a w ... r & odhior ... 00· c~ do elewatora, Jato ' ce : na linon ooli na klas ... ry~uo~o." .. , bezpłatoa, ut.rzymy. . Dnl~ 7·go bleż'lcego ml~'I'lca zmart W8 
~~~\~'r~W{riyg~!i!" Db~~;I;m Wc ';;.*:t.i. .::!~ d~y ItncY"lIli kolciJ'ar'ow,ko~grillhtiej ~ w~n.B z nIeWIelkIe) sumy, ofiarowanej przez I LWOWIe t. p. J6~~f ~a9Znlca pr~lesor pra· 
itd ••• klch o.b' .... oo b.rdao m.lo Da tar,. war. riażsko winziemskioj. 1I~I~JlCowycb ~abrykllnl6w; uczosz~zal~ dO , !fa k~u?nlc.n~o I d~lekaQ w~dzlału prawa 
... "'kim i pl ... "o .. Hormanó. S.IIO O'J"." Transporły okowily w s lane za ranic , nieJ 78 ':ICZ~IÓ,! . . D~ 8zko.ly medzle'uo. I IIdnllulstrac11 011 ull1worsyteole tal~ltej8Zym. 
~.97'!t. Co."k) Michałó", Leo.ów, Jóurów, Kon- przez towarz stwo ocz tiZ~z~lIia i s ~edłIŻ O, band!owe~, l ~ toleJIlce.J rówUleź przy ukole , l!ro~zoo~ w roku 1834 . w DYUOWI8. w Ga· 
k~~~~b~)~il\'.rlto!·~i~' g\~~y" .:~;:!aJ:k;:, okowity, ubc;pieczu ?o"arzystwo ~18ekur:' rzemle6l0lczeJ, cbodzllo 66 ucznIÓW, a .ko" IIC~I, wluze o.auKI p~hleral oa uOlwersy' 
1.90, kootki lJO 2.87 '/,. Z. młocko placooo 2.67 'I, o1jno "Hosyu. od wszelkicb slrat rz ad. ~zta (860 rs.) ~okryte zostaly. w cz~licl z tecle wle~e6skIlU, gdZIe w roku 18~O uzy· 
-!l.60 co k.mie& 2' fuolo.y. B y d I a IUj1Owego kawych. N"d",ienić tu W 'puda i~ ,.Y~,ic. opła t od UCZ~IÓW, w CZ~ŚCI z~1i przez , skal stopIeń doktora, • roku 1862. powo· 
...... wl .... k•mi dOlta .. iooo u. largi o.wartko- oione towarzy~two asckul'~oYJ' ue' przYJ'OI uJ'e członków kOlUltetu go.s~arczego. .. I lany z~Stał oa katedro. encyklopedYI.prawa 
•• w .iwu dwóch Iygodoi ubi.~lyob, ogół.m S,!l6S ( ) Z leal T edst w b I k l łó W uLak, czyli o 40 .. lUK wiocej o,t w popr""duim takie ubezpieczeoia wylllczuie Lylko od to. - ." ru. . necIe prz ".wleu!o y ej SZ O ~ g wnoJ w . arszawlO, wy· 
ok ... i. d,.utygodniow)ln. 1'1."ono ,. Iygodoiu warzyatwn oczyszcz"nia i s rzedni okowit .• Łuoyl. sp.row!,dzlło. do ~eatru .. V:lctorIR , kladał .tu takze prawo k.oścleloe .. i %aju,lO' I 
pier ... ym 86 -117, ... dra ,i", 6~- 92 rubli l. ItlU' Przewóz Ipirytusu i oktwit .! obrQble Z~uc7.ole wl~eJ pu~lIczoolicl, ~lIIzeh d"a I wał rózne uOIwersyteckle IIdmlDlstrnr.YJoe 
kC· ~ k ó r y .uru ... ooi",,11 w tygodniu pi rIO- d ziułaloośc i straży karc1.oOln/ na rani. plerwszel \\I ~zystkle krzesła I lot e ~ar~e' l, u~zIJ~Y. Od roku 1876 po profelorze Out· 
ti,m P~;;;'!:."".;6~' ~;ug~';.'I.~2;;.~t~:blirp~d:"t:~ czo, dozwolooy zo.tał _ 'ak ~ooosigWie. ~owe ~y/, ~uJote . Wurto też u. dmle~lIć, I klewlczu zastal wybrany dziekaoem wydzia. 
fDDl 00&,""'00'; 1&'/,- 17 kop. Po co obroL6m .tni k finansów" no moc J dec i de" t ze wldZlollśmy w teatrze bardzo wlule łu prawnego. W roku bieżIlcym po 26·cill 
lOrga, c po.odu 'wi,1 lydo •• kich, oia bylo hll"e- mentu dochodów niestałJch ...!io9iad~::0~ osób,. które !lrzysdy n~ "ŁucyO" p~ rllz latach alużby, przeb~l?towany, opulicił unio 
r.~u:~~Ob~~;·~:~! ~:Ór ":~.I;'y:hloI4ur~~~~~ ;~: gorzeloi i dystylaroi w beczklicb iclllzuycb t~zecl z rz~IJu. I?lIozeJ, coprawda, I8tllle· .. ersytet warszawskI I.powo/any zootal na 
lOIul. oi •• mieoiOD". Pop)1 ba Ikóry wJpr.wno, objetości najmniej 30 wiader. Ole zorg~OIzow~neJ przez p. T exla . opery katedr, p~awa ~"noolczoego .do L:"owa. 
..... góloiej 110 prowiooyt I do Cetanlwa, .moiej. Nowa ullawa wekslowa zniesie juk dOllo, by loby lIIelUoźll wem, - op~ra to . 010 flOr· Po . powrocIe ze zJa.zdu ekooomlstów I pra· 
u,l lic trocbv. Lylko ioode .. wi.o.k duio .kupoj. Ii .S wiet' t. zw. dni ulgowe l)~ terwinie aa, aby llI~źna bylo co tydzle6. Ś",~t" wy· wOlkó" w KrakOWIe wp~dł ~ ci~żk~ cho· 
b.odl ..... mi.j.60wi. Odbyt Ikór koli.kioh wYP'" apl .. ty wekalu. W teklicie wekslów ~a rO' 1 tr~"sn"ć .Dlby z rokawa. Tu JUŻ Dle cho· robo, która zak060zy/a alO Iimlercl". 

J:,':~~~':' ~:~t::kil:.i~~~::t~!h°'t.;::i wadzoo'l bodzie zmiana za", iast slów p wi. dZI o bajko, .'ecz o s~os~boolić do w.Y8łu. . ZlDar.'y oi~ pozoltawił żadnego dziełe 
o !wp. D' paru. Dobry odbyt m'j, boki nien zapłacić w ci"gu 'takiego a taki~go I cb"uia dobrej muzykt. \ dob.rego ŚpIOWU. wl~k8ZeJ doolosło'ci oaukowej, ~gloaił je
I "r~i .lClU't(Ólolej wyrobi.". o. '{JO'6b .. ków. czasu", trzeba b~dzie odŁ4d pisac wioien Pod ty~ wzglodum .,Iy wok~lne to.warzy. duuk mnóstwo artykułów pubhcys~y~oo. 

. !J{.l b o u y o e, 6 poid .. ernik • . Ot ... r· zaplacić "wtedy." "I~W" p. re~Jo sprostały z!ld~nlU oaJ~up~l. naukowyoh. w rótoych czllsoplsmaob I kIlka • c,. 
có •• 
obodoilo 
JlIliieae 
'Dill<C " 

odbyło 110 w oboco"'i IIczuych oabyw. W d ta d . h k b I k 
u •• ""e'loź 110.6 ui ... lelk,; Orobay kredyt oa zast"w w"rrantów Ilil ulej. c~'lgu prze s wIeDla, ~ nIe Zl,:, prac pommeJszyc . Ilau o"yo ,wAr6< tO· 

o pier_ .. próhc Con ni. motoa wogle, wy. llLoe na dal z rzeetrz&6 i na lO, okl~ekIWaU? gor,co wezYlt!'lcb ,ol!. ,ych. wyróiolsła 110 Tozpr"w" pod tytułem 
'cifle; oknuj, ooe Jedo-k Z"OCEO, zastaw mn Yhi k I I "C· stów, mIanOWICIe zaś pp. .Bel·ghl, Ozerm·"O IstOCIe prawa." Wyzoaj/łc zas~dy kle· 

• OIuami pootI4'.kowemi '0' dle słów c ZO t op~ u bny\ . zhanue;xa w~ ckiego i Grodeckiego, śpiewai'lcycb główue rykalno. konsurwłJywn8, Zaoadto wszakźe 
Now ..... o: welo. meńoo łre· ~Ia fi p~ ers ura IC , o worzy partye. Po sekstecie odzywaly si~ glosy światły, by .i~ pOluwać do kralLcowości, 

== "'_oi~::;~7~~n~an, w. .bis", _ rzecz naturalou, io g/ollów ty "b st../ na Itanowisku umiarkowunia i szacun. 
w ~=;:;'; ~ • Il j"kże lUy, afera wyższa posl~. oiepodoboa było uwzgl~doić, gdyż musia- ku dla cu:l&ycla Ulói./ oddać 
już pot61kle lilicie. Gdy oastały chłody, pujeDlI? Doby cały akt powtórzyć. Sceno obł"ka. aprawiedliwo~ od ."oich nOlDko-
sańlkni~to j/ł w ei~plym, jasolm ~okoju. I - Jesteś IDy cbrzolicilln"mi, uie pojlllujl\C lIia lipiewala p . .Berghi ty,u razem jut I wym pogl,doUl i cze~ dla przedstawicieli 

At oadezedł aZleii, ostatOl dZIeń roku oawet oajbllrdziej z"sadniczych idei chrze. townrzyszeoiem fielu i zyskllłll frenetyczne uauki przeciwnego obozu. Pełen erudycyi 
w którym Lotty uczuła si\! gorzej. Liza ! śoianizmu, - rzeki Klaudyusz. oklaski. cennych w swycb wykłada.ah dostarczał 
płak&ła w kilcie, łagodoa Meleoda z such~' 11 W ,Kwadrans pó~niej przeszli do ogrodu. (-) Ola Kwiatkowskich. Pod tym tytu. słucbaczom wskazówek. Ogóloie ceoiouy 
lui oczami ~ słodkim uli~iechean. trzymala - . K~.~dyulzu _ sze\loola Walentyna, lelU czyta~uy w jednym .z ostatnich ouwe· za ~wój prawy rih.rakw, gotowo4ć do oka· 
w obu dłomach dł06 nmleraJ~ceJ. . - wldzleh śmy IIllljestat śmiercI. D OJn teo rów "KurJera warszaw,klego" obszerny Ilt 1&00a każdemu wedle możoości pomocy, 

Obora dostala lekkiej gor/łczki; zdaw"to I jost dla muie 'I' tej chwili świ'ltyni'l' a j .. rykul, z którego dowiadujemy sio. źę .pm· slużenilL rad'l, cieszył siO usłużon" wśród 
siO jej, 4& jeszcle zajmuje siO szyciem. Pa jak " świlltyni cbc~ noreszcie przoll',ówić' w~ ogromnego spadko po zm"tłyIU w .B ..... swych uczoió" Sylupll~", .wlaucza " pier. 
D1iOĆ ciOUich dol wróciłII. "yjawić prawd~. ' ' zylii Kwiatkowskilll, poruszonIl przez p. wszej epoce swej działalności w W"rszawie 
~ Ol Melendol ty tawaze na mnie pra· _ Mów Waleutyno. Gasconi'ego z Frauo)(i, oależ1 uważać za jako prolesór 8zkoły głównej. 'Wśród roz· 

cujeez. Jak w1zdl'owiejlj (iebym tylko ,:,y' _ Matka wspolllinała mi, żo ty mówi· prost1 .YOlls/, który mial poalu:lyć do nucoolch po Iiwiecie dawnych jego uczniów 
zdrowiala)! 1II?:!.e .potr&~1I p~acowa? ~ak Jak , leś jej. o I~nie - i o przepaściuclI jaki, ,!yzyaku łat~o.ieroyob. Red~kcYII .H;U[. wie~ ? limierci . zaaloiooego prolesora i 
ty. Oddaj dZISIaj !"óJ ?b'l\~ Llzle, o~u i nns dZIelił I że dlutego ukryj~s~ n~ zawsze Jera", podeJrzywRJ'lC GascoOl ego o oleu·' p~zYJaClela młodZIeży bolesnelD bez\V"tpie • 
.. WlZe glodna. NIe gnIewaj Sl~ ua DlII przedelllol\ ... przedemn'l ... twoJ~ IOlłoŚć. czci we zamiary, ulOyśloie uie oglolila adro· oia odezwie siO ecbem. Wartoby, "y ioi. 
Meleodo. A gdyby Tliły powróciła, Me· _ WalentYllol su. tego pada, natomial~ stalll/~ si~ .Pl'!"w.· cyat?nly niedawno podjIJtego projektu utwo· 
leo do, ty przYJlniesz jll zoowu, nieprawdaż? _ A jedoak ty jesteś 1II0ilO nkochanyml dZlć rzecz cal", lecz p. GaacoDl ua 11lty rzeOla . stypeodyum imieoia pl'. Kaszuicy 
Talrie jeeteśmy biedne, a ona nie umiala Z tabll, przl tobie pragnij pracować całe redakcyi nie odpowiedzial. Nie szlo mo.lskorzystali 1; ch.ili obecnej i zsjeli si~ 
zoie6ć Q~dZ1... życie. Klaudyuszul widoczuie o listy redakcyi, lecz o listy energicznie urzeczywistni~nielO .wej myśli. 
Przymko~ła oczy - i uieotworzyła icb _ Młody człowiek stal cbwil\! milcz'lcy, osób prywatoych IL rllozej o czterorublo"e .B,łby to lepszy sposób uczczenia zasług 

już nigdy. Meleoda wtedy dopiero wybu. Potem wyci'lgo/łł ku niej obie dlonie, przy. honorarya za dostarczauie uczegółów. zmarłego, niż projbktowane pr1.ez j~dno 
cho~ł" gwałtownym płaczem . I ci"go~ł je do sobie i u .. jej ustach wyci. Wyjaśnienie powyżlIall podajemy dla win· z pislD warszawskich wzoiesienie mu skład· 

ao"ł długi pocalunek. · d\' lOości rozmaityu" os6b z Łodzi i okoli· kowego pomnika. 
_ Paui moja! - szepul\/. Królowo, ko· c1, które zglaszały ai~ do redakcli oaszej - Warizaw.. Spółka obrotleza. .Kur· 

chankol (lo bliźsze ezl'zególy o spadku po Kwill" Warsz.· donOłi, iż trzech adwokatów war.· • • • 
Gdy Klaudyun Prz,był doia tego odwie· 

dsić W.lenlynę, t. zaprowadziła go do po· 
koju w który ru letało umllrłe dziewcze. 

_ Spójrz KllLudyuszo, oa jej wychudłll 
postać I Patr~lIc I'~ uill, pr~ypomioaj'lc S?' 
bie lIł~c.eit.l[le ~ycle tej dZlewczyoy, zdaje 
lui si I ie wid,V vflarV lIJuzej ILpatyi, oa· 
.. ej bes""luoki. Dziewietoaście wieków 
upł "a od CUIU pr1.yj~ia chrzeiicia6stwa, 
dsie"ietodcie wieków temu .ygłoRtooo za· 
.adt: .I{ocbaj blitoiego Iwego jak siebie 

W~lentyna utkwila w jego octach wzrok kowskim. 8Zawskicb, posiada.i/łcych wzi~toś~, utwo· 
prollllenoy. . (-) In.pek~ya fabryczna. Donosz'ł oam, Tlyło rodzaj spółki i otwiera w tych dniach 

_ R\!ka w r~k~ Klaudyuszu - do kolL. IŻ 23 wrzelima (5 paidzlerulkll) r. b. SPI' wspóln'l kanoelaryo, celem ŻIIprowad1.enia 
ca życil\. ~auy zostlLł protokół przoz p. pomocnika podziału pracy i ułatwionia konsultacyi. 

W ostatnim duiu roku zablysol\ł w icb IOspokto r a fabrycznego okr~u wa.szaw· S"dzimy, ił. zamiar ten nie oowy, Zr8llztlł 
sercacb promień nowego s1.cz~cia. .Był skjego w hucie szklanej J6zefa Szrejbera, o oas, cboć w życie nie był wprowadza. 
t\. pierwszy d.ieńnow~j ery dla 0'Jdzarzy pod wsill Z"hkowice, w pow. bed~i6IkiDl. uylU dOllld, pomy'loe W1da rezoltlity. 
Londynu. P.rotokół lostał spis!,"y z powo~u uży"a. W Anglii rzecz ta praktykuje sili ogóloie, 

KONIEC 
Ola d.o pracy przy plecacb hutnICzych ro· alu u naa adwokatura w odrOlloycb d1iala 
botOlków mało.letoicb w wieku od .111-13 I waru.o~ch i inicyatorzy ścilłSDIł zapewne 
lat, co !,zbroUlo~eDl Jest bezwzgl~dlll8 pr~& I n~ 8lebl~ zarzut stanzych kolegów i praw
prawo, Jak również z powodu obercuDla' olkó., IŻ kaocelarn adwokackll traktuj~ 



-

• 
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• -'>-" 1 Ь k ( ' IL d tak .. ., tk" ...... 821 pel.nb.nki Ь ...... iodo,ы.rodow, 61D,/L. 8t.Щ.r о /[ruoeotowa, J. вw .. iроlП о IНIO )'all:o roduJ prz ..... loblerstwa 11 ао oru. It080_an. t1 ~o о Olewlooego .... y 11 ••• • .,: • L 88 d L._ ._. Ь" " mi.rs. Gr.r.t..io I W.n .... '. 

<>L ' k ' • bli R uI ' , "О ... • "ро.,.... , , •• o.~ pr, .. a~ , ,.., 1 R. V ~ оiеш оаnеш. ! Р<Н&\ . t. le 0~8 11 - OICZ aJ,ce I 8"11_,8 p.fQJo,II.L 11iI.,., Ьа." " ... ,) .... К. . Gra." 11.иl~ Е. мен., • !I",Iu, .. 
!аз, cb.ralt:tero_llib8ralo.J profe'YI, opra· Х Anegdolka hygleniczna. O.tery »Il1cby 1 IIЮ.86; './, 1'''1 u",w", ~OO. ('/, "", l,k .. ,.I. 11.&' B,0I81. L. ам,., • \V,ooIa.,a. J . Wol1bar, 
wi.nej рпеl icb ОСI!! ik6w i pny оЬес· poaa"i_aly 'oj.daoia. J,dnej z oich ро. O{j", ~0.76 . ~'/ , oot, ........ bo.ln'. 11 .~ ы,~, • П.mЬ.rgа. !!. 8lrant. I W,nu.J. 

-,j)" 'АI d' .. 1 Ьу ОЬ l' . 1 d ' k fi 11 1 от"у' 64.70.4'/, pot,o." , IHHn •. 1Ю.~6, . ', оеш I?rz", ~П'I1 ...., 11. zlole ~, d а 1 110 '~IJOIOI~ wyg, aJ"ce 00 tnry. i 1I.ly ... 1'''''0 , ••• i. 9'А.7О. k.pun, ,~ , ,,. 8~1 .00. 
przyole6t WI 8 praktyaao8;t k~n~. Skoszto"8/a 1 zlDRrla w ,trSЗ10УСЬ bol.· 6'/ po.yn.k. " ..... ;0 ••• 'Н61 _о". 11Ю.76, ,.k ... , DLA GLUCHYCН. 

lknanit. Towany.t",o "yklg6_ "оапусЬ 6ciach pooie_ai konfitu'1 Ьу/)' zafalllo- I ,*A6 '. 140.80: ,koy. I •• uk. 1'.l1dlo .... 1176 90 ~T' Nioholвona pateoto"aoe, I.tuczoe Ь.,-
w MOI!""ie prse.,.lo jak doooU "Kur. _.пе 'miedzi,. Druga nаосжопа 8шut- · ,1<оn(о",ко .(.60. dr. 1.1 •• nо .. ,.·,1 ~.90, .k- benkl do о •• n. Jedyne ре"о., _,. 
W • h L К "6 k' d 6d I 1<1 d 'k' '1 I.Y. ,,",д,~.~" •• ,I.ryaok,. -.-. "01. kol.)n.... . . . .. .. • ~. r. . r&sl. ,ешо w . о- . оу'" рпу а ~'" to"a~1~. 1, 'post800"I.a .... yJ.k. 9"80 в',. ,."t. '''',i.k• 108.10, poiy." . godne 1 olewldoczoe przyr .... y. p,.ywraca-
UloaOla u рпц оа bodowll ~001 ! uoika~ "8zelklCh l.koCl 1 podJadla ,oble "а rOlYjo •• 4'1. ... "ottnoa _._, ,ly,loonl.. 8 ',. I j,ce .Iuch, zalecaoe prlez uczooych А-ш. 
dwa tеюоу: )td о по_, К. парlS~Ш loa 'niadanie cblebem. Теп jеdП&;ktе . oka. pr,w.'". ~ ' . ryki i Europy. Оto со m6_i о nich jedell 
"dla hodQ"cy о " kraJ~ КОDl", lа/ .iO 18{al'zo_an'D1 а/ооеоо 1 Ь,еdпll. '~~idY": I'ot{o;~i rOl,J.ka I 181~ z oalzych pacyeotQ., kt6rego 06rka ь,.а 
drogi .• Ioty .~,dl naJlepu1cb шосЬа .e •• la .• tego ,,,i8te w kOllwul· r j..,.:i~"I,n;;~;dZlaralk.. Uj ~·ml.jloO 60.00 gluch, w I?rzeoi,~u 16 ~at. 
- ""ЗО kool . " 8уасЬ. ТтzеClа, сьШiС' z_рошпlе~ о ,wo· о • . "'" 46.- . 1""0'" '!' , •• 11.76. ~11? ". т. ~.60. ,,~beokl dobТle podZI8'a.'y оа alucb ~_ 

- Szkofa Iztygar6W. "Kur. '" a.rtz. do· jеш 8DJntku ро l",arJ1~h to".rzY8zkach, о., .. '" n' ~.26. Кouор>о • 1IL i6.oo. в18М'8 'о,аа. jej c6rki. Ро piociot1godnlo-el8 008zeDUI 
wiaduje i~, it " .. eat' 8 zaloienla "kOlY IO&Pi/a ,i~ piwa s kufelka. Pi"o jeduak "т. 1~.76. :u~. р . 1(6 166 aL icb lIy •• y ооа pr.ne Ье! natoienia niet,l. 
8ztygar6w, jak r6!,oiei, gdzle ta 8zIl0.'a bylo z wrnnim okielll i biedaczka ?pu~ila liI~"I;~~r, "а .:.'~~ :;;;:J:~' ~,~ loiJ~6~.' ko' glos 1D6wi~ego, ale i mow~ jego: 
ша PO·8~6, - Klelc~ch оху w D~br?wle, teo ra(lol placzu. Patn,o па takl 0181Z' pai. н.1. I~~l .. ,... 01. 118. Z. Helperu, Zaul. 8zpita1oy, Wllno. 
roz,tпygol~t,. zOItaole pod~a. pn 1Jazdu cz~§)j.., 101 ш~Ь to .. arzY'lek, c."a~ta L •• ,y., .7 Ьм;;..... O~.'O' J& •• 96 proo. 1" Br .. zur, z opi18m ~bellk6w 11t;uc!sU1C\ 
dyrektora dераruшеоtп 86.010ZegO, р. Ku· шосЬа z rozpaa'J przy 110 до pr.ekonaol8, .tal., .u"1·7' "~"I·"":.' I~ 1 .. mool·o. . Ik _У81'

• bez-1atnie ua t .. dauie dr. Nleltolsol 
' Ь ' К 1 Р К I'b· . . .. Liwlr,.. ,7&'1 .• ,. •• IiVr"WU7.f • ..,118 рооц OWI. уа '.. 3 11 Ina do r68 t"a. . u 1 !D ?,а рnу- ie nie warto d/oieJ iy6 ~a '_leCle ~ оа· ~"J~u" ... I .. , 01,,01, I~.(\IIII , •• 1; тоооо. D&ionuJ 4 rue Drouot. P8..,.i. lt6~-3--
b,~ w pocцtkach pпy.~eco .mlllll"~, се· typhmia8t uaiadl. па раРl6пе z оаРl8еш: д'':'ы� а,ООО bel. 1,>_1 ... doai .. leule:iВa"elaa о •. 
lem ,,"echatroonego obeJneola tOt8J811cb 8l11ier~ mucbom'" cbCliO n~dzoe 8"0 zycie 1 .... 0 '/ .. р "J.oJ. . ' 
kopalA i zak/ad6_ g6roiczycb, tak rz"do. :ak06cly6 sal1,ob6J' t"em przez lаiлсiе 8ре. '1 .. " .. , 7 "'01 •• "' •. :!p .... old .•• и~o .... ()'".I 

Ь . k . t h . . о ... k 12.tMКlI'ol. о "~11 ". ,,,,,k.I •• y~ , w,,,o,1 600 1,.1. "ус за 1 рту_а DУС • • • cyaloeJ tr~Clzny' 18ш "1~?eJ lе па ~a· МООDО. Middl,., am.r,m.". а. рЦ. 6\j , аа 
- . PotY~lCZna k!'ntrola. Мllшterуош k? шоЬ6jсzуПl kosz!owala tr~OIzny, te~ ."t? p.t. Ii.t. 6'1 ... оа 11.1. ... 6'/'11 па ,.. .• 1. 6r, .... а 

UШПlkаСУJ zwr6cllo о_аll~ па utrzушаыв cej podobala QiO jej опа 1 tem lepl~J 'I~ .1. 11. 6'/... оа 11. mr. 6'/... .а mr. ~ •. 6' ... , 
porztdkn '" bnfet.ach 8taOyj kol8jowycb. czula: truoizna оа ... осЬу, РodоЬоо jak i ". ..... m.j 6'10., .а maj ... 6"1... naI." 'Р' I 
Oeooi~i po'raw щa,i' Ьу6 zal!,i.erdzan. w8zy,tkie ione wyroby lodz1<ie, byla pod- 6'~':a:~I'or, 7 ,lIblzl.,.lk.. Wal.r 1~ TaJlor 6. 
przel. I1l8pekc1~ koleJo." za~~kl 1. potra· robion,. Wa\er 50 Taylor 8'/ •• Wa\er 20 LeiJh 7'/" Wa\er 
_у "100у Ьу6 w dO"tatecZMj IJO'CI, pro· 60 OI&JIo. 81/(. МООК за Broo". 8 '/о, Mal8 40 М ... 

таое "czy.toAcl Вezpo'redoi oadz6r пад !.е •• . / •• Warpoop. Зi & ... Iand 8, DollbI. 
dl1kty 'wiete, а naczyoia ".zelkie utrsy· т Е l Е G R А М У. 1°11 "у., M'dio 40 Wll .. !o ..... "/.. Warpoop.: 

. ' . . \V .. loo 9. DollbI. 60 ,,,IId, С. 1\'/" 82" 1\6 tеш olJlezy do zawlado_~1 8tac11,. а po.'re. - , yd. 16Xl6 , .... , Ika.i., I 5~/(6 117. тооао. I 
dnio cZl1wa6 oad роrz"dklеш ОЬО_I,zащ 8Ii Paryi, 8.go paidziernika (Agen. р61п.) """ "',1 ,.нzlo,.1Ita. 1) ••• lu. "// .... N. fI~. 
,1l1iba lekarska i policyjoo.:landarmska. Jeneral Oaffarel, d1шi'уоnоwаоу 'wieio 1 ... ,. 8"/... К •• а (Fair Blo) 18, .. dlo 1\'0 

- Kontro/a Mini,ter~ulU 8pr_w wewn~tn· Nr. '7' 1,,, ordi."y па .".L 17.86 •• а .,.. 17.~0'1 
. . . . рошосuik вхеСа 8ztabl1 jeneraloego, zostal Па w.1 n J pr"WIH'OOO" tJlod.," .Ь'8' ут пусь wyda!o :ozporz" . еще, wzmасщаJ,се d .... ,.tkloh port6w '''!9.''owJ.1i 261.000 001. "1' 

nadz6r nad dZlal"loo'cl, lekarzy woloo·pra. are8ztowllnY· Ма оп by~ po,tawiooy przed "i.,looo ао W. Brltanil &7,000 bel., 801,d •• Ia
ktykuj,cych, weterynarzy, dentY8t6w, akl1' ,,,dem род zarzntem, ii frушаrсzуl ordo· /080 H,OOU Ь&l .. Zop .. 419,000 b.l. 
8zerek i felczer6w rеш legii hooorowe; i zdradzil plao шоЫ. На"". 8 pllbll1ornl... 1[."а good •• "Ч' daolol 

st I I k 'h .. М' . te ' •• pai 'С6.60, оа 01. 107.00, n. 11. 107.00 ..... 
- 8 у. У а YIlt8nICZn.. 1018 ryulR lizacyi. J ako wsp61winoych wYnJieoiajll mr. 107.00. •• k.. 107.00,.а ... ) 107.00. 

8praw wewo~trznych porn8zylo па nowo -== 
r.

rojekt оЬо"'щzkо_еgо pro"adwoia przez goo. Aodleal1 i jedoego Neoatora. ~ 
ekarz)' k8i~iek do zapisywaoia wiаdотойсi РеtшЬurg, 9 paidziernika (Ag. р610.) 

8zczeg61o_,ch о оЖd1Ш pacye~oie. Da~e W all:ademii 8ztuk pl~knych obchodzooo 
te шаj" 81uiy6 departamento.1 lekartkle· dzi' бо.lеtоi jnbileu,z arty'!y malarza Aj. 
mu аа lDat.aryal do ukladaoia~ ,tatystyki _azow8kiego. Ро zagajeDil1 zebraoia J. 
hygjeoiczoej. . 

1118/11. Wlrll.w.k •. 
Z,d",ao 1Ii kU;lcem cie"') . 

z. _811. k"tk.~.,,,,I ... w. _ Minitteryum o6wiec8nla wydelegowalo С. 'У. 'Vielki K,i,i~ Wlodlimlerz wr~. 
~ 1 d Ь d . < W' д' О& .и.rlil.l. z" 100 II1t. • • do Niemiec 10·ciu шlоdусh w1сЬо,,а6с6. czyl J'obi atowi о. о у о. eru .w. .0 11' Lo • 

d .. Dl,J111 11 1 f... . . . uni.enytet6w dla ,tudy6w nBd pra_em Ulierza II klasYi росает 6ekretar~ ra у .. ParJi .. 10(} rr. . , . 
rzушskiеm, kt6re _0018 no"ej u.tawy ппi- Iaieje" odczytal adre, akademi., kt6ra ju- • WI.d8 ... 100 d. . . . . 
... ~nytec:kiej ша 8tanowi~ z .. aduicJY przed- ЫI t Ii а w poczet hooorowych ._усЬ Za '0,1", '.h.I ..... " 
DJlOt wyklad6w па wydzlalacb jJrawoycb. а а <а сж Ы.!у J.ikwlOl. I(r. 1'.1.. . . 

- Szkofv. Wedlug donie.ienia dzieooi· czlook6w i ofinruje 1011 ID8dal zloty. Roo. 1'01. \';'01,.,1",. . . . 
I "d' 'k (А р61) LilLJ Zu. Zi~".. ~ Ull ' . k6_ rU88kicb, pod roz.trz,,'niocie ,enatu Pet8rtburg, 9 pa~ Zlernl а g. .• \.uII, Zul. М. W ...... 1I<t, 1 

, rzed,ta_iony та Ьу6 projekt nsu_y oor· Nowa u,tawa i08tytutU intynier6w kOlllu, "" .. .. t1 

aloej dla oihzych 8zk61 roloicz1Cb wi8j. ol'kacyi, maJ·.ca Ьу6 "pro_adzooa w "'у' .... .. ., 1: 
. Ь .. '.- d6b" I.I.IJ Zul. М. r.ud.1 Мв, , 

.--

--
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66.47'/. 66.6~ 
II .~ I 11:16 
Н 110 44.60 
00.40 1 90 110 

9~.-
99-

1110 60 
9980 
99 26 
9в.~6 
U660 

• • , 

(10 , ~1pracowaneJ w ШIDls .. rуuш r kooaoie w r. 1888, jak kr,zy pogl08k., " 
!аПаtwоwусh. 1. l' ., .. 111 

. - Кapi\afy 1818zn8. Bardzo waZo& k_e· oznacza оа 300 komplet student6w Z opla- .... .. .. 

!I~ . 4 

100 6() 
99.86 
99.20 
~8.86 
96 liII 
95-
9460 

95 . 
9L60 ' 

stya poruszoolj zostala _е _'a6ci"ych 8fe· t/i ро 100 r8. rocznie. Wolni slncbacze 
racb, а miaoowicie: w jakich p8pierach nie b~д, dopuszczani. 
nalety lokowa~ kapit81y :lelazoe, kt6rych Paryz, 9 pazdzieroika (Ag. рЫ0.) Wia. 
proC8ota przвznaczooe 8Ii оа 8type!ldya, dоmой6 о rozkazie odplyniQCia do Marok. 
zasilki dla instytl1cyi dobroczYDoych 1 t. р. 
W bardzo wieJo wypadkacb lI:apitaly te ko d..,6ch 8tatk6w wojenoych 8twierdza 
lokowane by"aj" w Ii,tach likwidlOCyjnycb, 11'. 
akcyacb r6zoycb bank6_ prywatn1ch, рО· Р81п, 91paidli.roik •• (Ageo. p61n.).!Po
iyczkacb .uejwcb i t. р. Z t!!go powodn 8iedzeoie щdu okr~gowego wojennego w 
wyrodzila ,i~ kwestya, czy podobna loka· 8 . 
суа przedstawia d08tateczoe za1!ezpieczeo.ie. sprawie zab6j,twa przez wlo'ciau taDl-
'V 'prawie tej powstala opO~YC1a, i,daJ,' вlaw8kiego, zarz,.dzaj,cego dobrami р. Тос.· 
са loko"'llnia tycb fl1ndo,z6w W1'~czole kowej, dzi~ ,iV zak060zylo. - Z 30 oskar. 
w listac/I zn,tawnych towarzy8t11'3 kredyto. iooycb 14 UZn8nO wiooymi rОZШ1'lпеgо \ 
wego ziemskiego, jako oajpe"oiej,zych zab6jatwa i 8ka08no ро pozha"ienil1 ",zel. 
• ruie пn.е! jakichkol"iek zawikla6 рО· kich praw па karo ~mierci przez powie,ze. 
lityczoych. Тео gl6wnie "zgl,d, jak I1trz1' 
muj, oiekt6rzy, powioieo 8kloni~ i08tytn- nie.-W6jt gmioy i 80ltY8 uzuani za wiu· 
суе do wycot..oia kapite16w ze wszelkich п)'сЬ opie8zalo6ci "ladzy, .kazaoi ро ро
papier6w pr,_atnych i08tytUCyj, opartycb zbawieniu _8.y.tkicb praw szczeg61nych i 
gl6wnie па interesach, а nie па wlВSo?, oabytych оа ze,'anie do poprawczych rot 
§ciach ziemskich, kt6re zaW8ze .i w,z~dzle are,ztaockicb, pierw8zy па 3'/ .. druii оа 
przed8tawiaj, zupelo, g"airaocy\!. . " 3 lata. 

- Dom wychowawczy. "Now. Wre~la. 
dowiaduje 8it;, :!е pier"azy оа prowlDcy' Paryl, 9 pafdzlernika. (Agen. рбlп.). Z ро. 
dom wychowa_czy та hy~ ufz,dzooy w wodn przewidy",aoej bIiski.j 'l1Iierci 8ulta
guberoi jJiotrkowskiej, _е wsi W.ielka Wo· оа Marokkl1 nja.niaj, 8i~ _sp6lubieg8nia 
la w bl1dyn"acb bylego klа,zюru berna· wply"6,, Fraocyi, Hi,zpanii i Wloch. 
dy6skiego. . . . Ь 

_ K08zta utrzymanla ,trazy celoeJ 1 gra· Spodziewaj, 'I~ ukazaoia e8kadr trzec 
nicznej wzro.ly, .edle вl6. 8&2et ru&- t10h paAst_ оа wodach maroka6,kicb. 
,kich, do 3'/. mil. rl1bIi. 

ROZMAiTOSCI. 
ОS'Ш'NI& 'ШDомоsсr ВАНDI.О' Е. 

.0 •• ,.,8 ,.f.zltrnlkL WJk .. ban". ptftltwa ( .. tJ' 
.i,cach fuutOw ,af.erling6w). Calkowita reur",. 
11.178 (ub,/o701); noty .. оЫча 26,"~ (р .. уЬ. 
884); "Р'" wgoti>woo .20.I:Ю (.b)·lo (67); porttel 
21,'4U (р .. уЬ.647); .. Ido prywato. 22,046 (pn:,b. (1),. ..Ido pail.two .... 8 7~' (рnуь. 1,766); re •• r .. 
n019.910 (ub,/o 7(2); uъ.;.рi ...... 1U8 r .. dО .... IЗ.911 
(р"уЬ. 1,(68). 

ParJ! •• patdziornlkL \VJo. Ьаn"а paiLItw. ( .. t,
.i,o.cbf .. nkOw). Got6,., ...... /ос!. ',17~.600 (аЬу/о 
7.100),,, .т.Ь ... 1.1 (ub,/o I.()(r(): por,t.1 
к/."'ооко balOkll ; 81ij (ub,lo 40.900); oot, 
w оЫек. 2,6З~.зоо : 20,100); prJwa'.y таоь. 
по. biettoy 827,зоо 41.11(0); .. Ido ра;"\,., •. 
". 266.ЕО/) I.Ь)/О .. 1; ..... 270,зпо 
(рпуЬ. t,9(0)i ""Iiclki 6.688 (pr.,b. ~9a). 

GI.'d. a.,/I~.k •. 
lIaukuoLJ ro.,I.lti8 slLra" о , 

11 If о. dnaL. 
Wek.t_ .... W.r.r. .. "o kr. о .. "~tel".l.gr, КТ. 

\
• dl. 

J.otH 10 "То 
.. 
" " .. d/. 
ot Wiedtto •• OJ.kouto prl', .. LI18 

Gi,lda Londy~.k • . 
Wek.J~ "" I'(,,,,,r.l lll r,,, 
D,.kol,LIJ "" 

ЛО.S6 160.80 
180. - I 180. -
1110.'· 1160.-
1 7~ 30 119.26 
178 - 17710 
2О .• З'/. 20" 
~.~"/. 20 .• "/, . 

162.66 Ib'2.80 
2 ~'/. 
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ROZKtAD JAZDY POCI~GOW 
od doia 1 (13) maja r. Ь. 

IJr'.Jcbo<lr., 
110 Kolulzttko • 

JI Skierll1ewio 
1I \VlLrlzМowJ о 
Alek'klJ l lrl~wk 

" . k н CioohoclU .. о 
" Pi'JLrkt, ... " 
,1 O'illt.oohowr о 
"Grauiuy о 

$01110""0& о ., 
tI 'foomasr.owa • 
'1 п~1D : о • 

l~dUIIШ'. • .. . 1 •• Kle о • о • 

GODZINY i MLNUTY 
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61 
58 
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u,lcl,ot1:r., 
s K (.18'~81r. • . 
"Ski61·nitlwio о 
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)1 Cieehoci"ka о 
" ~iotrkQw. 
., Uzv,toohowl о 
)1 Ur.uiCJ. • • 
If 8080QWC_ о • 

" 'l'on\II.'r.o w. . 
" Br.io • 

It R.dощ i" . . 
tJ Kit;lc. • • • 
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001 
10 

'8 41 
ZI 
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х sto.owny podarek. W dzie6 8wego 
dwudziestopi~cioletniego jubileu~z~, jak д.о
n08ili'm, niedawno оtrzушаl k8111t~ BII· 
mark jeden ,zczeg6lniej 8t080WOY podaru
oek. Mianowicie pod adrel8m, .ielazoego 
k8i~cia· nade,zla w doiu 26·уш ". ш: ~o 
Friedrich8rucbe olbrzymilJ paka, kt6reJ CI~ 
tarowi przy przewoteoil1 z oiworca kolejo
wego zaled_ie cltery ~gie kooie z~ollJ~y 
poradzi6. Ро jej otwarcio okazalo ~t~, .11 
zoajduje ,i!) we"o,trz biurko до pl88ola, 
zbudowaue jedoak oie z drze_a, ale ... z kul 
armatoich, оаjrОlшаitazеj wielk06ci, odpo· 
.iednio olJrabianycb i dorabiaoych. Ро
darunek teo пад8аоо' z Loodynu od zago
rZ8lego wielbiciela kanclorza oiemieckiego, 
10rdIJ Raoelagha, а k,i,ie Bi8mark, 10Ьа 
CZYW8ZY to 8zczeg610iej8ze biurko, mial 8i~ 
odezwa~: "ОЬу niebi08a pozwolily, iiby 
w przY8ztoki kule аrшаtniе шо.', by~ 

Po1enllwl,7 IV.UI. па 1",.",. 21"/ ... 
08 ВетНn ПА Arolterdaro 101''', ц. P.I у1 
2~7, 'lJ 4 inlperyaly -, rlltk. рТеtnl0 .... potyczk 
I..,j .т"11 271'/" lak.t 11 .т. 2(9'/.. ' ••• а Р'" .'0'10.. • ro". 187З 166'/ .. 11 pot,o"a ".chodllio 
98'/.. Ш рм. ..chodoia !!В'/,; 6'10 re.l. &lot. 
J98, 4'/I-J. li8tJ r. .. t.. &jemlk. 16814,1 &k.018 falk1ego 

UIVAGA. Oytr, ............ ,..abnJM draki ... 
",ruaJ, о ... od god&iuy ""; .. i ......... m до god&i
а, 6-ej ' .. о. 

,,1.1. D. Z. 988. kol81 lr.un" .... ijo .... ki.J З'iI, 
pe\enbankl bank dJ.kooto.y 777, ........ " •• , 
ban" dJ.lronlowJ -, ruki bank dla h •• dl. 

LISTA PRZYJEZDNYCН 
в.и.1 

Р. • 
"у, W. Кш • 

1'. a.r .... jj, • PI ....... 
It. Кilt •••••• Waro 

, 1·04 ..... I OdIQ, 
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' I. It6 ~==~~==~~~=====J~)~Z~J~~'~N~N~J~.I'~· ;łg.O~' );7.~K~- I:. __ ~~========~==~=====================.~~~ ~~======-=..:.::....;-'=- - . - . .-._- -
• ..lI." I b k t ' IL d tak . . ., tk" . ..... 121 pelenbanki b •• k ... Iodl,u.rodow, 619,/L. St.tU.r I Kruoeotowa, J. aw .. ipolri I lHIo J'ako roduJ prz ..... IVblerstwa u ao OMl. Itolowan. ty ~o oDlewlOoego .... y u... . .,: • L 88 d L.. '-e <II" mi ..... Gr.r.t."iD o W.n .... '. 

<łL ' k ' . bU Rui ' , "ó" •• "po., .... , , .. o.~ pr, .. a~ u. /t., l R. V ~ niem oanem. ! p<H&\ . ta le n~. u - OICZ aJ, ce I S •• II_, 8 p>fUJl'''.'' 11 11.,., ba'" re' .. ,) .... Ko . Gra." 1I.lel~ E. Miller. !ł"' iu, .. 
taj' charalt:terowlli beram.J profe' YI, opra· X Anegdotka hygleniczna. Odery n,ucby I 1110.86; f' /, II,,} u,'.w". ~()(l. ('/, "tL, II k .. ,.I. 110&' BII,'ol . L. GM,., • Wroola.la. J . Wollbar, 
wianej pnel icb uCle ików i pny obec· poaakiwały śojadaoia . Jednej z oich po .• (j"e ~0.76 . fi " , ool, . ....... bo.I ... " .~ &4 .~, o H.mbarga. li. SLrant. o W.nu.J . 

-,j)" tAI d' .. ł by ob ł ' . I d ' k fi II I om,.y' 64.70. "~I, pol , o." , IHHO •. 1IO.~6 , . ', nem I?rz", ~nlll "'II II. zlnle ~ y d a y 'I~ '~IIOInl~ wyg, aJ"ce 00 tnry. i li.ly ... 1 .. ",. r.,ki. 9'A.70. kapun, ,~ , ... a~I .00. 
przynieść "" • praktyaan8;t k~n~. Skosztowala I zmarla w st rasznycb bole. 6'/ poiJo ... n .... ,io •• • IH61 roku 160.76, t ..... , DLA GŁUCHYCH. 

lknanjt. Towany.two wyklgów koanych k iach poniewai konfitury byly zafa łllo. ! l aAti r. 140.80: .koy. hauka ".ndlo ... . n 76 90 ~ f ' Niohol80na pateotowane, utuczne b.,
w MOI!kwie prua/alo jak donoU "Kur. wane 'miedzi, . Druga nauczona smuL- · ,1<on(o".go " .60. dr. i .1 •• n . .. ,.·,1 ~.90, . 10. beokl do 0 •• 0. Jedyne pewne, wy. 
W • h L K "6 k' d ód I k/ d ' k ' ' ł I.J. ,,",d,~.~" •• ' !.rJaok,. -'-. ...t. kol.)n.... . . . .. .. a~. r. . rasl. lemu w . ow . nym pny a ~m towa~y~1 I, 'postanowl .a roaJJok. 9"80 S". ro" l . ,o',i. k• 101.10, połyoo . . godne I nlewldoczoe przyr .... y. puywraca-
UloaOla u praCV na bodowh ~001 ! uo ikać wszelkich łakoCi I podjadła lobie ko rOl,joka 4'1. •• "Dflnna _ ._, ,ly,konl.o S . ,. I j,ce ałuch, zalecane prlez uozooych Am. 
dwa telooy: )łd n uowy l. naplS~m l na 'niadanie chlebem. Teo jedD&;ki e . oka. pr'w .. ... ~ ' . ryki i Europy. Oto co mówi o nich jeden 
"dla bodQwcy n w kraJ~ kODl", lal .i ~ zaCałazowanym alunem I biedno. ,~~i.'"' : I'ot{o;~i rOl,l· ka o Isn z naszych pacyeotQw, którego GÓrka była 
drogi. doty .~,dl naJlepuych mucha le .. ła .• tego świata w konwul· r j.'I.:i~I,.,ni';~;dZlaralkl. Uj !:·mi.jooa 60.00 głnch, w !lrzeQi,~u 16 ~at. 
w kraJo kool . " eyach. TrzeCia, chCllC' zapomnieć o swo· •• . "'" 46.- . 1', .. nlOl '!' ,ft. 11.76. ~11? ". m. ~.60. ,,~benkl dobTle podzlała.ły na ałllch ~_ 

- Szkoła IZtygarów. "Kur. '" a."z. do· jem I mutku po I lIIarJy~h towarzYlzkach, 0 .1 .. '" m ~.26. Kouopll • DL i6.oo. SUlml8 IDlan. jej c6rki. Po piOCiotygodnlowelll noneoUl 
wiaduje i~, ił " .. eatya ułoiema .. kołY l naPila 8i~ piwa s kufelka. Piwo jeduak wm. U.76. :u~. p . 1ł6 166 aL ich lły"Y ona prawie bez natvżenia nietyl. 
utygarów, jak r6!,oież, gdzie ta ullo.ła było z wronim okiem i biedaczka ?pu~iła li.~"I;~~r, na .:."!;,~ :;;;:J:~' ~,~ loiJ~6~.' ko' głos mówillCego, ale i mow~ jego: 
lila po.8~Ć, w Klelc~ch czy w D!lbr?wle, te n radoł płaczu. Patu,o na taki m.lz, pd. li.t. 1~~1 •• er. IL. 118. Z. Helpero, Zauł. Szpitaloy, Wilno. 
rOS8tnygol~t/ł zostaDle pod~a. pn yJudu cz~śli wy 101 trz~h to .. an ynek, czwa~ta Lo.,y •• . 7 ~..... C~k,.r Sa •• 96 proc. I" BrełZury Z opili m ~beDk6w ,lł;uOsoyc\ 
dyrektora departameotu górOlczego, p. Kil' mucha z rozpaczy przy zło do przekonania, ,kl., OUk'I' 7' h~"I·"":.' liii .. lDOCI·o. . 'k wy8ył. bezpłatnie na ż .. danie dr. Nleltolsol 
' b' K I P K I'b· . . . . liwI',.. ,h'I .• ra •• rłVnW07.f • ..,118 poo~" OW I . f.. 3 II loa do r6 e twa. . II I ! D ?,a pny- t e nie warto dlużeJ żyć ~a ŚWIeCie ~ na· P"J~u" . .. I .. , 01 .. 0\ ' l~ill lO 10.1; mOODO. DlionuJ 4 rue Drouot. Paryż. lt6~-3--
być w pocątkach przyn~ego .mlllll ,,~, ce· typhmialt uaiadła na papl6ne z napl8em: d, ,:,óo a.ooo bel. 1.>_1' .. dODieoieule:iBawelna or. 
lem .... echatronnego obeJnenla tntaJ8Sych Smierć mucbom'" chCllO n~dzoe IWO tycie I ... ,ka '/" P wJi8J. . ' 
kopalA i zakładów g6rniczycb, tak r z"do. : ak06cly6 samoh6J' twem przez .atJcie 8pe· Llv",tt, 7 ,utUl.lllal. Sp .... old .•• u~o .... (J1 .. o\ 

b . k . t h . . O ... k liI.IMMlIo.I.. .. ~n u. ,,,,,kul'. n ' w,,,o,1 600 10.1. wyc Ja I prywa DyC . . . cyalneJ tr~cl zny ' zem wI~?eJ le na ~a· Mocoo. Middh., amer,m,k. Dl paL 6\j , na 
- . PotY~lCZna k!,ntrola. MlIllsterynm k? wobójczynl k08ztowała tr~olzny, te~ .WI?' pat. Ii,t. &'/", na Ii,t. er. 6'/." ua er.'t. 6r, ... na 

ullTn lkacYJ zwr60lło uwan Da utrzywame cej podobała QiQ jej ooa I telll lepl~J Sl~ . t.. IL. 6'/... Da It. mr. 6'/... .a mr. ~ •. 6' .... 
porZ/łd ku w bufeŁach staoyj kolejowycb. cz uła: trucizna oa II' ucby, podobno jak i "' kw. maj 6'/0., na m.j .... 6"/... naloo. lp. I 
Oenoi~i po'raw ma,i ' być zal!,i.erdzan. wazy8tkie inne wyroby ludzkie, była pod. 6'~':.:~II", 7 ,llUzI.'llkI. Walor I~ TaJlor 6. 
przel. 1 1I8pekc1~ koleJow" za~~kl I . potra· robion,. Wa\er 50 Taylor 8'/ •• Water 20 LeIJh 7t/" Water 
wy ,nony być w dootatecznej IloŚCi, pro· 60 CloJIo. 81/ •• MOCE 8i1 Brook. s '/o, Malo 60 M .. 

mane w czystośc i Bezpośredn i nadzór nad Le •• . I,. Warpoop. sa Bowland 8, Dol1bl. 
dukty ' wieie, a naczyoia wuelkie utlly· T E l E G R A M Y. 1°11 ry., Medio 60 WU"iDłOD "/, . Warpoop, : 

. • . . W .. Io. 9. DOl1bl. 60 '''1k11 C. 11'/ .. 82" 116 te m nlllozy do zawladow~y Itaoyl,. a po.śre. - , ,d. 16Xl6 , .... , tka.I., o 5~/(6 1ł7. mOODO. I 
dnio czuwaĆ oad porz"dklem obowl,um SIł Paryż, S.go pddziernika (Agen. półn.) 1I .. ·Y"k, 7 paHzlorlllta. lJ.wolu. "b"" N. f1~. 
slui ba lekarska i poli cyjno.:landarmlka. Jen erał Oaffarel, dymisyonowany świeto lea.,o 8"/... Kaw. (Fair Bio) 18, .. dlo R,o 

- Kontrola Mini8ter~u1U spraw wewn~tn· Nr. '7' I, ,, ord! .. r, na .... t. 17.86 •• a .,.. 17.~0'1 
. . . . pomocnik szefa 8ztabu jeneraloego, został n o w el n J pr.,WIHlono .. t"od.'11 .ble, Jm Dych wydało : ozporz". enle, wzmacmaJ,ce d .... ,.lkiol1 portów o"!9okowJoli 261.000 boi. wl. 

uadzór nad dZla/llloo'cl, lekany woloo·pra. areeztowlloy. Ma on być postawiony przed wi .. iono do W. BrlkDi> &7,000 bel., oIoltda .ta. 
ktykuj, cych, weterynarzy, dentyltów, aku· s"dem pod zarzutem, iż frymarc zył ordo· logo H ,OOCJ bM .. Zlp" 419,000 b.l. 
szerek i felczerów rem legii honorowe i i zdradził plan mobi. Ha.,o. 8 ,1lU ..... I... K."a good OTor.,. da.1oI 

st t t k 'h .. M ' . te ' .1 pał 1C6.60, Da ,t. 107.00, no It. 107.00 ..... 
- a y. y a Ylllenlczna. 10le ryurn lizacyi. Jako współwiooych wymieniaj, mr. 107.00. •• k.. 107.00,.a ... J 107.00. 

spraw wewn~trznych poru8zyło na nowo -== 
r.

rojekt obowi4zkowego prowadzenia przez gen. Aodleau i jednego Nenatora. ~ 
ekarz)' ksi!lżek do zapisywania wiadomoki Pet .... burg, 9 paidziernika (Ag. półn.) 
uczegółowlch o każdym pacye~oie. Da~e W akademii utuk pl~koych obchodzono 
te maj" służyć departamentowI lekarskie· dziś 6o.Ietni jubileusz artysty malarza Aj. 
mu za maŁaryał do Dkładania~ łtatystyki wazowa kiego. Po zagajeniu zebrania J. 
hygieniczoej. . 

111.111. WlrlZawlka. 
Z,dllno 1Ii kU;lcem Cie"I) . 

Za wńll. kr6tkll.,,,,h •• w. _ Minitteryum o'wiec.nla wydelegowało C. W. Wielki K8i,ż~ Włodzimierz wr~. 
~ l d b d . < Wł d · D& H.rlin ZIIl 100 "lr. • • do Niemiec IO·ciu młodych wychowa6ców czył J'obi atowi oz o y or eru .w. o Zl' Lo ł: 

d u odr ll II 1 J. • • • uniwersytetów dla studyów nad prawem Ulierza II klasy; poczem Bekretar~ ra y Ol ParJt .. 100 rr. . , . 
rzymskiem, które wedle nowej ultawy oni· Iaiejew odczytał adre8 akademi., która ju- • WI.doó Ol 100 d. . . . . 
w~rsyteokiej ma atanowi~ z&ładnicJY przed· bil t li a w poczet honorowych .wych Za ,Ipl .. , '.hAl ..... " 
UlIOt wykładów na wydzlałacb prawnycb. a a za cz LI,tl 1.lkwHI. Ur. 1'01.. . . 

- Szkołv. Według donie8ienia dzienni· człooków i ofiaruje 10U medal zloty. Rot. 1'01. \';.ohodll\' • . . 
I "d' 'k (A p6ł) LilLJ Zu. Zi~łIl . z till r . ków rU88kicb, pod rOZltrz"śnivcie seDaŁu Petersburg, 9 pb Zlernl a g. .• l.U1L, Z .. I. M. w.,. ... 1łIo. I 

, rzed8tawiooy ma być projekt uatawy Dor· Nowa ustawa instytutu inłynierów kOll1u, n.. .. .. II 

alnej dla niższych Izk6ł roloiczycb wiej. nl'kacyi, maJ·.ca by6 wprowadzona w wy. ..Ol .. ' 0 I : 
. b .. '.- dób" I.I,\} Z .. I . M. '.ud.1 M. r , 

.--

--
I 

66.47'/, 66.6~ 
II.~ I 11:16 
H 110 H.60 
UIUO I 90 !lO 

9~.-

99-
li tO 60 
99Só 
9926 
9/l.~6 
Y660 

• • , 

t10 , ~ypracowaneJ w mlolswryum r kooanie w r. 1888, jak kr,ży pogł08ka, l' 
!ańatwowych. 1ł 'ł U fi 111 

. - Kapitały ielazn8. Bardzo ważoa kwe· oznacza oa 300 komplet studentów :& opła- ..Ol .. .. 

!ł~ . 4 

100 6() 
99.86 
99.20 
~8.86 
961iO 
95-
9460 

95 • 
9ł.60 ' 

stya poru8Zonlł zoetala we wła6ciwych 8fe· lIł po 100 rs. rocznie. Wolni słucbacze 
racb, a mianowicie: w jakich papierach nie b~d, dopuszczani. 
nalaty lokować kapitały ielazne, których Paryz, 9 października (Ag. póło.) Wia. 
procenta przeznaczooe SIł na Itype!ldya, domoś6 o rozkazie odpłynillCia do Marok. 
zasilki dla instytucyi dobroczynoych I t. p. 
W bardzo wielu wypadkacb bpiteły te ko dwóch statków wojennych atwierdza 
lokowane bywaj" w listach IikwidlOOyjnycb, 'I~. 
akcyach róźnycb banków prywatnych, po· "'za, 9 1pddlieruika. (Agen. półn.).IPo
życzkach .uejwcb i to p. Z tego powodn liedzeoie 8/łdu okr~gowego wojennego w 
wyrodzila si~ kwestya, czy podobna loka· S . 
cya przedstawia dostateczoe zal!ezpieczeo.ie. sprawie zabójstwa przez włościan tam-
W sprawie tej powstała opo~ycya, ż,daJ,' sławskiego, zarztdzaj,oego dobrami p. Tucz· 
ca loko.llnia tycb funduszów wył!lczole kowej, dziś 8i~ zak060lyło. - Z 30 oskar. 
w listach zU8tawnych towarzystwa kredy to· żooych 14 uznano winnymi rozmyślnego \ 
wego ~iemekiego, jako najpewoiej8zych zabój8twa i aka_ano po pozbawielliu wlzel. 
w rasie nuwet jakichkolwiek zawikłatl po· kich praw na karv śmierci przez powie8ze. 
litycznych. Teo głównie "zgl,d, jak utrzy' 
mnj, niektórzy, powinieo skłooić inltytu. nie.-Wójt gminy i 80łtyS UZDani za win· 
cye do wycot..nia kapitałów ze wszelkich nlch opieuałoki władzy, ,kazani po po. 
papierów prywatnych inetytucyj, opartycb zbawieniu wlSyltkicb praw szczególnych i 
głównie na interesach, a nie na wlasn? nabytych na zeelauie do poprawczych rot 
'ciach ziemskich, które zawsze .i wsz~dzle aresztanckich, pierwszy na 3'1 .. druii oa 
przed8tawiaj, zupeło, gwairancY\l. . " 3 lata. 

- Dom wychowawczy. "Now. Wre~la. 
dowiaduje si<;, :le pierwezy oa prowlDcyl Paryi, 9 pafdzlernika. (Agen. półn.). Z po. 
dom wychowawczy ma być ufz,dzooy w wodu przewidywanej bliskiej śmierci eułta
guberni piotrkowskiej, we w8i W.ielka Wo· na Marokku ujawniaj, si~ współubiegania 
la w budyn"ach byłego klauloru berna· wpływów Francyi, Hiszpanii i Włoch. 
dy6skiego. . . . b 

_ Kouta utrzymania atraży celnej I gra· Spodziewaj, Sl~ ukazania eekadr trzec 
oiczDej wzrody, wedle słów gazet ruli- tyoh paAstw na wodach marokatl8kich. 
skich, do 3'/. mil. rubli. 

ROZMAiTOŚCI. OS'rA'I'NI& W l A OOMOScr RUDl.OW E. 
.0.'", e ,ai.zltrnlkL Wyk .. ban,," ptńllwa ( w tJ' 

.i,cach funtów lIł.erlingów). Całkowita reurwa 
11.178 (ub,lo 701), noty .. obi.,. 26,)(~ (puyb. 
6S4); •• p .. y w gotów"" .20.I:M) (.bylo (67); portfel 
21,UO (puyb.647); .. Ido prywatD. 22.046 (pn:yb. (1),. ,.Ido pail.two .... 8 n, (prs,b. 1,766); re.or .. 
oot 9.910 (ubylo 7(2); u\;.;.pi ...... 1UO r .. do .... IS.911 
(prEyb. 1,(68). 

Par,t •• pafdzltrnlk .. WJka. baoku poóatw. (w ty
.i,oacb fraoków). Gotów •• wzlooie 1,17~.600 (abylo 
7.100),,, areb ... 1.1 (ubylo 1.0hO): portr.1 
g/ówoego banku i ftli j (ub,lo 40.900); not, 
w obieg. 2,6S~.soo : 20,700); prJwat.y r&Ob. 
De. bid.." 827,300 41.lIOO); saldo pa!l.\w •. 
we 266.EOIl l.b)lo .. li ..... 270,soo 
(prsJb. t ,900); nlicoki ~.688 (pr&,b. ~92). 

GI,łd. Blrllbka. 
lł.ukno L, ro., I_ltie nr." . , 

n Ił O. 1100L. 

Welule n .. W.Uu.wC kro . .. "~tel".hgrl kr. 

l
. dl. 

J.oO( 1U Itr. 
Ol 

" " .. dl. 
ot Wiedtło 'r 

0J.konto prl',aŁu8 

Gi,lda londyńlka . 
Wek.J~ U" !'" lItr. llll r", 
D,.kouLu "~I, 

lSD.S6 160.80 
180. - 1180. -
1110.'· 1160.-
17~ 30 119.26 
178 - 17770 

2O .• S'/. 20" 
~.~"/. 20 .• "/, . 

162.66 Jb'2.lO 
2 ~'/, 

21 
1 I 

ROZKŁAD JAZDY POCł~GÓW 
od dnia l (13) maja r. b. 

IJr'.Jcbo<lz, 
410 Kolul?tłk. • 
li Skiern lewio 
I' WlI.rullwJ . 

AleklklJ llrl'w M. 
" . k 11 Cioohocm .. . 
" Pi'JLrkuw" 
. 1 O'illt.oohowy . 
"Gra.n iuy . 

$olnowo& • ., 
n 'fo.masr.owa • 
"D~lD : . • 
l~dOIł\1a. • .. . I 

" l Kle o • . . 

GODZINY i MIN UTY 
7 S, I 

51 
5. 

451 

---M--l-~--ri--~~~G~O~U~Z~I.~S~Y~!-~~IN~U~T~Y~-- ' 
,rz,ch" .. · :11 I 

udchotl:r., 
& K (,hł'~81r. • . 
II Skitwnitlw io . 
fi Wllrll l'l"wy • 
" AI.,k •• udruw .. 
"Cieehociuka . 
,. Piotrkowa 
" Uzvatooho wl . 
" UnuicJ. • • 
u Sosnowca . . 
" TOnt".zo w.. . 
" Bzio • 

Ił Radom i" . . 
u Kitilc. • • • 

• 

00
1 

10 
I •• 1 

ZI 
41 . 
10 
41 
II 

X sto.owny podarek. W dzie6 swego 
dwudziestopi~cioletniego jubiłeu~z~, jak d.o
nosiliśmy niedawno otrzymał kSI,t~ Bil· 
Jnark jeden szozególniej stosowoy podaru. 
nek. Mianowicie pod adrel8m, .telaznego 
kli~cia· nadenła w dniu 26·ym z. m: ~o 
Friedriohnuche olbrzymiII paka, której CI~ 
tarowi przy przewoteniu z liworca kolejo
wego zaledwie cztery tęgie konie z~ołll~y 
poradzić. Po jej otwaroiu okazało ~I~, .IŻ 
znajduje IiI) we"n,trz biurko do pl8801a, 
zbudowaue jednak nie z drzewa, ale ... z kul 
armatoich, najrosmaituej wielko6ei, odpo· 
wiednio obrabianych i dorabianych. Po
darunek ten nadszedł z Londynu od zago
rzałego wielbiciela kanclorza oiemieckiego, 
loro II RaDelagha, a ksi,ie Bi8mark, zoba 
CZyw8Zy to ezczególniejlZe biurko, miał ei~ 
odezwać: "Oby niebi08a pozwoliły, iżby 
w przY8złoki kule armatnie 1D0,ł, być 

Po1anllłlrl.7 Wonio .. I ... .. J. 21"/ ... 
011 Berlin DA Arolterdarn 101'J., ua Pal J i 
2~7, 'lJ-imperJały -, rGtk. pT8tnl0"" pot yczk 
l-ej emilIi 271'/" lakd lJ om. 2(9'/.. r.,ka po
łyook. • rok. 187S 166'/ .. II pot,.o'a w.chodui. 
98' /.. lU poło .. chod.ia !IB '/,; 6'10 re.t. &lot. 
J98, 4'/I-J. lidJ "ut.. &iem.k. 168 1 41 .k018 łQl luego 

UWAGA. Cyfr, ............ erabnJlD drakie .. 
.. , rd aJt o . .. od godn u, kj .. i ......... m do godli. D' &-ej 'IDO. 

"i.l. D. Z. 268. koloi kunko-kljo ... ,kieJ SliI, 
pel8rtbunki buk d,okonLo., 777, ........ w' k' 
ban" dl,lrODlowl -, raKi baDk dla h •• dl . 

LISTA PRZYJEZONYCH 
U.HlI 

F. o 
wy, W. Kila I 

P. a.r .... jj, • PI ....... 
}t. Kilt""'.'" • W . ,. 

, I·DeS . . ... I OdIQ, 

9 .-
~ 

Q;) ·s 
Q;) 

3 i '*S 
C? ... 

'-<> 
~-+-~ 

nA 
o ... 
~ 

I 

.-
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NAJLEPSZA МЕТООА I 

11. la.ezella J~z1ka 
р w 3 lIIesl~at. Ье! 
pn:еж 1'It. Оеоа 

G 
PodziQkowanie. 

\Vayst.kim kt6rzJ oddali 
РО81оге А. 11. 

DZIE~NIК l.ODZКl. 

о Е 
Dr. Juliusz Wieliezko 
ЫЖАRZ POWIAТOWY 

'Iudziel" bezpr"t •• 'e poradJ 18·1 
ars"iej mlol1zi6ZY 

do 7 . iеczоПlШ. 111 

Nr. 226 

N 1 А. 

Droga ielazna 
FABRYClNO-tОDZКА nit.zego kop. 60 (pocz~ .kop. 

knnu Wyt8z6g0 Тв, 2 (pP!1zt, rз. 
kop. 20). Nab,."cy olirdw6cb 11Г·' 
,6w .. же. ыог, korzy,ta6 z 
IIzlulIl, gdyt w nieltt6ryocb 

Ed\vardowi Rаш 
\Vieleb, . к.. 

,u",ero .. ; Жl1 .znio,le Dr. HASFELD 
LEКARZ i АК ZER 

ap:rz1olicy Za.adzkieJ • 110·1 
тI ''''1'1, раl со 

ie od dnia 1 (13) paidziernik т. Ь. wЩсr.niе, 
i magazyny towarowe otw&rte ~ dla od· 

jak r6."I.:I; аl1l~."1 
Fraeokl6. жа lczeTe 

klada •• erdeczo8 

towarow od godziny ·ej do 12-ej i od l-ej do 5-ej ро 
Przyjmowani za.8 ID" rOw до WYlllani odbywa6 

bljdzie od -ej rano до 31/, Ье! przuwy. W niedziel~ i 
pJanaoh ~.ajdoj.t8iO k 
prawo до .Uzymaoia • 

сеаоусЬ, jako podarlli 
.. tolk~lIa 

'е 
pozostala rodzina . 

]276-1-1 

• cborobawi ,ПО 
IBCE1I1 1 DZlfCl~· wyd пю IDwar6w tr"a6 bljdzie od -ej тanо до 2-ej 

poI.ndni , przyjmo",anie do "'У lania od .ej (10 ll-ej przed 
tuje kop. 15 (рес&ц kop. 

Sklad gJ6wny .. k,logarni 
tkaera I WoIla w Warnawito. 

127~ -1 

1272-3-1 
_ _ о ;-1IГ4::;itk;;i~е;:I;;":;n~ifk 11-11 ро polodoio. 

_.- o.z 10000i О'. 

TEATR VICTORIA. 
Tow. art. 

JЮiI ~y"ke,. 

ТЕ LЛ. 

We Wtorek dnia 10 
Pierw8z1 Ta~ 

Z przyjemnosci«t 
Ко 
8er., 

уа • 4 аНасЬ, Gu ta .. a Мо· 
d.ika 

• • z zagгашсу. 

с'l10tУСЬ od 4 до 
. 1234 

DX..A 

mieпka obt nl6 • dощu 
НеiШ&II&, оНи ОБЪЯ:ВЛЕВ1Е. Pooie.d w OIt t ich с .. • .. сЬ Damooiylo iO .iele 

:ieloi810a n&przeci"lto &0"· ' U / 6r8Iю;."1J!;е6in,ВVI Пркeтan pok,t"Jch faЬ'1k , а mi~z1 inoemi oiejlika& Cabr,k& 
о Су .. е l-ro' Р"l ulicy Marnalko. klej, kl6ra korz,staj,c z ро· 

IIpyra . А. do"oego oaz.iaka а j reoomo.&oej firm1, iшitujе 
ите.l~ст.)'W)щi ." rop. ЧТОЬ1 па,ж d Cabr1ki, ai,waj,c до .,robu gilz jak 

y.l. ПетроаОllCllоl Н. 731, oajlicbJz, bibulkO, • uadlo род %1.& iO pod оа8С, 
: роl L ki, Crl k 1030 СТ. Уст. l'ра8" , бfl}'~' P08uw"jl\C tak d.aleko 8.oje tucb .. alst.o, wpro· 
ро znauje (. су 06.S8JIиеn., что 6 ОК, .. bIl\d РР. kOn8uroent6. i • ten przed-

.iatlo l1loA~ .. гщl kcyi. ro .. a и. 10 ~JlCOB'Ь yrpa. . 10 j&ko 10" 'iliо паз!,,; сzujеШ1 8iO 
' Juflwl по". Н. 1437 ПD J.lИ~ • оЬо Z. "еехом r .. bryczka z uJ. 

Н е n I ~ l' n !t ,zetl l 810 1'. Ло",н бy.r,е-м. oic • • p610ego ni6 та z nuzl\ labryk, gitz pod firm, 
Ы .. J.iIJ8'IEO, .. 'll· lIу6.1 .... nа. 'Jpo.ll.a.8a od 1878 roku przy Mlicy Chmleln,j, wprost 8811е-Уие , 
z '8'О, r6l nych ",elk 1 и .. ущества, IIрИИ )1;.18 ' nусЬ fili j po!illdalllY, a.i tei tad"ycb agent6. do przyjmo .. a· 

bJаtl\тi.~8·З I~~,::~f. ГеИРll:lУ TypoecKOIfY, со· 01'8Ialuok61O dla ом oie uро.а:iоШjm" IOlII\CZ&jI\U pier .. szorzodne 

ОУ WYBORNE 
ро 30 kop. 

Wyd je codz;eo'l ie од go!!ziny 
tl. do • ро p()lu(lnlu геsLtщr.· 
CJa 61' О''1 ,, \\'IIЬсl .. ", "rzy 
u1icy ieln j ( Коl ~o ... j ) dru· 
«!. do .. од .k 'еро Orlo ••. 

1114- 26 

10 HiIU paaun го РОАа .. ебе · .уrоlЮ. tabaczoycb. \Vypada пвт oadmienl~, fe tlo ... yro· 
в 'JOOYAbl, оц1mенваго Ааа тор· «ilж DI.szej fabryki uirwaRJY jed1n' рпеж оаз .pro.adzanl\ Ы· 

810 2~1 руб. 90 кои. bulkv z pierwszorz~doych fabr1k Craocuzkicb, -1: 00 jt!i niejednokro-
IIНЬ, oц~.y 8 са"06 ОРОАа· tnie uZJskali6my uznani6 ; пада! atarnniem Пl\szещ bQtl1:ie pOZ18ka6 

вае ... И"УЩСОТIIО "ОllИО Sz. PublicznoAci .... гасат1 (аНе OW8g0 оа mal'ko ~ bryczull' 
8'Ь .. ellb IlpoAa.". Dераrtашепt haotllu i рг.е •. ZIl Nr. 6497. Wsze!· 

1'. ЛОА3Ь, СеПТllБРII 2~ 1881 • kraju, CeBar t .. a, zagraoity, nltlet)· nadsyla6 bezpo. 
СУ.J.ебвvli Пр.отаВ'Ь redoio pod adre еш Fabryki giJz pod firm" " Otar6w" Chmielna, Нг, 

_r-....,,.....=;;;-:==;п;~1~2~~:::~ .. pr08t Веllе-Vuej dla т;еjзсоwусh dystrybutor6w obst811111ki ni6 
I ' ОБъf!1ШЕНIЕ. mni8j jak 10,000 od8yl8nOY pod .8К8%30у", пат adreseUi. 

УАебrнd Простав'Ь Z powtltaniem 
Су .. IL , . ГО 1201-4 3 Firma ,.Ozar6w" T81eloh 199. 

iОШППСН 
СУАеб81~1t ПР'I 'тзв'Io ОКРУ"а е. А. 

Мировьu. CYAeil 1-ro 11 Ii 8'Ь rop. 

'rt.l Ii В1. го р. iu 1 ЗQ СТ. Уот. Гра.д. 
'Y.I. N. 737, оБы�llJlяет'ь,' что ~ ()к 

NАGRОnZЩIЕ 

•• ~:'ZlWlkl., w"'.wl. h,gltnlc'.'J 
.0.111 апс a&llloe;" kOllCOl1000WID8 

р .... R.~~ .Lek ... k, 

Е i Karmelki 
)'АВМК! 

ст. Уст. Д811 1887 ГО)l;" II'Ь 1 О 
"1'0 I ~ В'Ь )1,0 .. 11 ио .. 'Ь N. 640/бб, 

ода в1о 10 часо"" ВУЛЬЧКl'скоl . 8" rop. Ло· 
ДЪ N. 1376 110 будет:ь НРОИ8ввАе81t uу6.11ИЧ' 

ВО гор. J10АВИ, JIРОJ\ажа )l;8КЖ ИIlЭГО "куще· 
"убnИ'шаll UРО)l;зжа , ПРИ8аАJеIКащаl'0 ФИрlol1l "Ку· 

"LELIWA" 
ip'" • .,to"'.h i Irla~ •• b pu. ••• 

Drcb w 'V"rlll"ie. Kr61.f.~wi8 i ее.. 

1t .. уществя, рецвегь 11 ШloIидт"," 
Захарi., Шульцу, ваъ пары .tОШtlАеJl и АВУХ'Ь ВО· 

И8'Ь nр"'''и и IInаТКОllо, ВО80, оц1lnсннаго )(Jl8 ТОрГ08'Ь ВО 
• ar.twio 6'Jf/o t.ri.lt, i pow"itoj'&8 од 

... gгаniсr.П1СЬ . 
W l.oiJ.i glo." •• p ... ,I.i .. .АрШ. 

,у .... 011 ... (~.wоЩ ОооЬ ) 
FI...... ek.tr.kto kop. 76, p.c.k. 

lIеRИro )( .. 8 торr08Ъ НО 114 руб. 131 руб . 
Опиоь, оц1lIlКУ U саМ06 11 рода- Опись, оцЬоку 11 l\alfoe иро)(а· 

I:~.~~~~ имущество 1oI08ПО рsэс .. о· 8ае)(06 lI"ущес~'ВО .. 0800 раас .. о· 
810 Аень ПРО)(8ЖИ. 810 день ОРОАааll. 
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fILIA WАRЩWSШI PAROWfJJfMRYII 
::: ь. Mokiei ewski ; 
~ ~ -
'QI elJ":r.hoJ~ca od .... 1830. ":; 
~ FiIi. tutej8za otwl1rta • 1882 r., ша z88ZCZyt po]eci6 i = Szaoo .. nej P"bliczoo§ci шiеjSСО'll'еj i zamiejscowej truo· 
~ ki, а Пlill"Qwiсi~: Ile.bIkl, еТО40Вое очищенное ВIНО, .. 
.. arakl, w6ikl slollkle, IIklery, eoSnakl zwyczlI joe i oryg;- ~ 

naJny (kuracyjIJ1), krople iorrtdkowe, III'0ple iyell, kro· .. 
: ple war zaw8kJe, 11I1811R ygskl1 najlepsze CrellY w ozdo· Q, 
.. 1>ПIСЬ fiakooach, w dobroc; nie ustopujll wyrobom <а· ~ 
111 graoicznym, j8k r6wniez okowft~ тосо,. i ,ша Itn~,~orlt.z .... 
~ splrytos wlna" do pale." I do polltary 'еа sros .t еа .. 

detall, ро ееаас. • 

Ulica Piotrkowska Nr 765, 
dom р. Karola Klo ••. 

Tabela wygranych 
pierwszym dniu ci/ignieniu I/I-ej kluy 149-е; Loteryl 

klasycznej. 
Doa 6 p8zdziernika 1887 'го roku. 

oumera "1grl1t,: ро r8. 2!000 N. 6398 - ро Г8. 1,000 
- ро ТЗ. ~OO N. 10791 - ро ". 200 N. 3777 8341 8348 

15071 15145 15316 15388 15478 17892 188б7 19950 ЯО468 
- ро r8. 80 Н. 1559 3604 4665 4110 5015 5416 6245 6ббб 
7839 10198 11447 13482 141111 14387 14692 14925 15972 

16413 16«1 18899 18606 18885 19254 193831 19788 20060 20207 
21178 22150 

Ро rs. 60 .ygral, NN·ra: 

<. 

7 
62 
61 
&8 
80 
96 

, 

• 

" 

o 
NAJLEPSZA METODA I 

II ... lun la J~I1ka 
p W 3 lIIesl~lt. bez 
przez Pll. Ceoa 

G Ł 
Podziękowanie. 

WaystJcim którzy oddali 
poslugC Ś. 11. 

DZIE~NIK U>DZKl. 

o E 
Dr. Juliusz Wieliczko 

LEKARZ POWIATOWY 
'ludziel" bezpr"h.'e porady le·1 

arSlCiej mlol1zi6ZY 
do 7 wieczonIm. 111 

Nr. 226 

N I A. 
Droga żelazna 

FABRYCZNO-ŁÓDZKA nitnego kop. 60 (pocz~ kop. 
knnu wytszego n, 2 (PPRzt'ł rs. 
kop. 20). Nab,."cy oli,..tw6cb lIr·, 

IÓW IILzeJD mon konyetać z 

Edwardowi Ram 
Wielebl . lU. 

,ua,orowi ZIl wzniolle Dr. HASFELD 
LEKARZ i AK ZER 

ap:rzyolicy Zawadzkiej w 110·) 

TI • .. "ts pał cu 

że od dnia l (13) październik r. b. wlącr.nie, 
i magazyny towarowe otwarte ~ dla od· 

IIlIulll. gdy t w oielttóryocb jak również anl~W"1 
FrUllklów za lCEeTe 

kłada .serdeczoe 

towarow od godziny ·ej do 12-ej i od l-ej do 5-ej po 
Przyjmowani zaś ID" !'Ów do WYlIlani odbywae 

będzie od -ej rano do 3 II, bez przerwy. W niedzielę i 
wyd nie IDwarów tr"ae będzie od -ej rano do 2-ej 

południ, przyjmowanie do wy lania od .ej (lo ll-ej przed 

planach najdoj.taio k 
prawo do etnylllaoia 
ceDDych, jako podarli i 
.. tolk~ka 

• le 
pozostała rodzina . 

1276-1-1 

• eborobarui WE· 
I I!CElI I I DZIł~C1~· 

tuje kop. 76 (pec&~ kop. 
Wad główny w blogarni 

Ulle,. I WoI'a w Warszawie. 
127~ -1 

1272-3-1 
_ _ o ;-1Ir4::;itk;;i~e;:I;;":;n~jfk II-II po połudoiu. 

_.- owz lodoi Dl. 

TEATR VICTORIA. 
Tow. ul 

poił ~Ylłke,. 

fE LA. 
We Wtorek dnia 10 

Pierwszy TU 

Z przyjemnością 
Ko 
sera, 

ya w 4 aktacb, Go tawa Mo· 
dwika 

• • z zagramcy. 
c'botycb od 4 do 

. 1234 

DJ:..A 

mienka oht nie w donlu 
Heimalla, ullu OB'.L!IB1IEBlE. Pooiewd w OIt l ich c ..... ch Damooiy/o it wiele 

:ieloi8loa oaprzeciwko &0"· ' u/
6r

•
I
,o;.1J.i;flÓ

i
n,BVI llpaeTU'lo pok,tnych fabryk, a mi~z1 inuemi oiejllkat fabryka 

O CrAe loro' przy ulicy Marna/kaw klej, która korzystaj,e z po· 
IIpyra . A. doboego on.leka fi j renomowaoej firmy, imituje 

oTeueTaymll\i ." rop. wyToby Mil dCabryki, dywaj,e do wyrobu gilz jak 
yll. lleTpoaollCllol N. 731, oajlicbJz, bibu/kf, a uadto pod lywa iO pod D8SZ, 

: pol L ki, rr
l 

k 1030 CT. YeT. l'pa-A. firn,~, posuwajł\e tak d.aleko swoje tucbwalstwo, wpro· 
po znauje (. cy 06.s8Jlllen., .. TO 6 OK' w błł\d PP. konaument6w i w ten przed-

wiado l1loś~ w ret! kcyi. rOAa u. 10 UCOB1o yrpa. ai~ j&ko lub filiO naStIl; czujemy siO 
' Judwl DO". N. 1437 DO JIIH~ w oho z. rzeCZOM { .. bryczka z uJ. 

H e n I ~ Ił II (bzedl 810 1'. JlOUII (ly.r,e'l"1o oic wspólnego nie ma z n&nł\ fabryk, gitz pod firm. 
b6r J.ilJ8'IEO, w rll· ny6nornll upo.ll.u:a od 1878 roku przy Mlicy Chmielnej, wprosi 8elle-Yue, 
z ralO, różnych ",elk I łUIYll\eeTea, UpKU )lU' nycb filij porilldallly, ni też żatlnycb agentów do przyjmowa· 

blatl\mi.~8·3 I~~~~f. reHpllxy TypoecKOICY, co· ohstalunków dla ons ni e upowa:inilijmy, wyIIlCZ&jł\U pierwazorzodnc 

DY WYBORNE 
po 30 kop. 

Wyd je codziennie ot! go!lziny 
tl. do • po południu restaura· 
CJa fi"UlIl .. WU.el .... , przy 
ulicy ielo j ( Kol ~ow j ) dru· 
gi. dom od Ik lepu Orlow • . 

1114- 26 

lo III1U pUU8 ro P01.a lIeIIe· wyrobów tabacznycb. Wypada nam nadmienić, fe do wyro· 
K Il00Y1.I>I, of\1meHoaro AU TOp· gilz oluzej fabryki użrwaruy jedyo, przez Das Iprowadzanll bi· 

8. 2~7 pylS. 90 KOU. bulkV z pierwszorz~dnych fabryk francuzkich, -1! 00 jui niejednokro-
1IJ1l1>, Oq~.y • C81106 opo1.a· tnie uzyskali'my uznani6 i nadal ltaraniem nanem bQdzie pozyskać 

Baelll • IIIIIY[{\COTIIO IIIOllHO Sz. Publiczności. zwracamy także nwago Da marko ~ bryćzull' 
.II'" Aellb "poAU'''. Departament handlu i pr.e •. za Nr. 6497. Wszej· 

1'. JlO1.aJ., CeuTII6pll 2~ 1887 • Icraju, Celor twa, zagraniey, n"lety nadsyłać bez po. 
CY.J.e6ovli IlpaOTaB" redoio pod adre eOl Fabryki gilz pod firm" "O!ar6w" Chmielna, Nr, 

_r-....,,.....=;;;-:==;n;~1~2~~:::~ wprost Belle-Vuej dla miejscowycb dystrybutorów obstalunki nie 
I ' OB'bflBJIEHIE. moiej jak 10,000 odsylamy pod wsku3nym nam adreseUi. 

Y1.e6uwll npOCT30'L Z powataniem 
OYA ił 1.1'0 1207-4 3 Firma "Ożar6w" Telefon 199. 

i OSllHIOnCH 
CY1.eCS.ld llplJ 'TaB'Io OKpyra e. A. 

MllpOBblI. CYAeil I-ro 11 li O'L rop. 

're.. Ii 81. rop. iu I BQ CT. YOT. ]'palliA. 
'Y'" N. 737, 06'LIIIIJIROT'L, '1TO ~ OK 

NAGROnzOllE 
la -::'ZlWlkIO' w"'.wlo hnltnlc .. oJ 
analli aDO OZ"'Oe;" konc_yonowlDe 

p .... R.~~ Lekarek, 

E i Karmełki 
)'ABUKJ 

OT. YCT. AUli J 887 rO)la II'L 10 
'1" 0 J ~ n'L )1.01111 UOA. N. 640/66, 

OAR B'1o l O 'IaCOłl'b BY~bql\"OKOI , B'b rop. JIo· 
A'L N. 1876 110 6YACTl> upOll80e1.eUIl uy6.11u'I' o. rop. J101.911, npoAallUl )lBIIJKKllarO 1<)IYI1(O' 

"y6nH'lUall UpO)l3lKa , OpIlUlt1.JelI(QIuaI'O "HPllll "Ky· 

"LELIWA" 
ip'" .ptoheh i Irlo~ •• h pUle •• 

nych w 'V.ruI"ie, Król.ł.~wi8 i ee.. 
IArttwia 6'Jł/o t,ńu, i pewnit'jue od 

mlylqeCTSn, peUBen. II lliIlHĄT.," 
8u:apilO lIlyllLUY, Ba'L nap'" .tOWĄAeJl H 1.By1. BO· 

HS. UP"'''H H lInaTKOJl'b, 000", ol\lInCRHRro Alta Topros. B. 
"eRaro )l.U TOprOB'L u. 114 pyG. 131 py6. 

OUBOL, Oqlluxy u call06 upo,u- OnBoL, OUbOKY II calloe upoAa· 
I!~.~~~~ IIl1yU\ecTBO IIO_UO paacllo, Baell06 IIl1yU\ec~'Bo 110.00 paSClIO' 

ugranier.n1cb. 
W l.oiJ.i glów" •• pu.,lai w .Apt.eeo 

W .... une .. (~.woi.j Gooh ) 
FI...... .btr.kto kop. 76, paCEk a 

karmelków 16 

D. 1.eHb Hpo,ll,8lKB. B. AeHb upo1.aall. 
JlQ)l.3L'..ICtlllTU6pn 26 )1.08 1887 JIOAąb, COOT86pll 2' AUli 1887 r. 
Awnblll I1pHcTnn. BlIJJoycoll'ó. CYAe(!ubllI llplfCTIIJI'I> BlInoycou •. . (0,-( 
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fILIA WARSZAWsmJ PAROWfJJJMRYII 
::l Ł. Mokiei ewski ; 
~ ~ -
'QI elJll:r.noJ"_ od .... 1830. ':; 
~ Fili. tutejsza otwarta w 1882 r., Dla zaszczyt polecić i = Szaoownej Publiczności miejscowej i zamiejscowej truo· 
~ ki, D ",ill"Qwici~: ale.blkl, tr040Bot OUllleUBOe BIUO, filo 
.. araki, w6ikl slo11kle, likiery, eosuakl z.yczlI jne i orygi- ~ 

nalny (kuracyj "y), krople torlłdkowe, krople tyela, kro· ol 

: ple war zawskle, halsalA ysskt 1 najlepsze Gremy w ozdo· Q, 
'" bnycb flakonach, vi dobroci nie ustopuj" wyrobom za· ~ 
III granicznym, jak równieź okowft~ moco,. i sma 1tn4.~orlt.z .... 
~ spirytus winDY, do pale." I do pollt.ry 'eD sro! Ił eD .. 

detali, po eeaae. • 

Ulica Piotrkowska Nr 765, 
dom p. Karola Klo ••. 

Tabela wygranych 
pierwszym dniu ciągnieniu III-ej kluy 149-eJ Loteryj 

klasycznej. 
Doa 6 października 1887 'go roku. 

numera "ygrały: po rs. 2!000 N. 6398 - po rB. 1,000 
- po TS. no N. 10791 - po li. 200 N. 3777 8341 8348 

16077 16145 16316 15388 15478 17892 18857 19950 1I0468 
- po n. 80 N. 1569 3604 4666 4770 6011; 6~76 6245 6556 
7839 10198 11447 13482 141111 14387 14692 14926 15972 

16413 16«1 18899 18606 18885 19264 193831 19788 20060 20207 
21178 22160 

Po ra. 60 wygraly NN·ra: 

r. 

7 
62 
61 
&8 
80 
96 

, 

• 

" 
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