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cbaj, przeebodnió .... , cboC:by tym przecbo. pot~l!uje si~ znowu,
nie s, to jut wszelako nowienia. odpowiedzialności urz~uików naddniem była filigranowa postaC: kobieca, co spacerowicze, ale wra.aj,cy
z fabryk robo· zoru technicznego i administracyjnego za
cbwila uwijaj" RifJ osobistości O fizyonomii toicy.
stao nyo i toru kolejowego. Dotycbczas
tak podejrzanej, że, zaprawdfJ, panie decy.
Jednocześnie zapełniailł sifJ gośćmi spra· stopień tei odpowiedz
ialności nie był nale·
duillce sifJ oa t~ .promena dfJ,· dRjll dow6d guionymi .wody życia"
i piwa, restauracy e, życie okreAloDY·
rzadkiej odw_gi.
kt6rycb, szczególniej Da ulicy Piotrkowski~j,
Spacery - reatauracye.
Finan".
W Diedziel~, lub przy jakiemko lwiekb,dt ' ilość jest dośC: znaczoa,
ale rzadko która
- ~Nowoje wremi,,· donoSI, ze w spu·
innem świ~io (w ratie pogody), " godzi. wyr6tui .. sifJ t~ elegancy"
czystołcilł i sma· wie wielkiej kODwersyi 6% pożyczki z r.
V.
Dach popołndniowycb, Dajlepiej i naj wygo· , klem, które cecbuj,
nawet drugorz~doe 1877 za pośredoictwem pierwszorzlldnych
Jednym z wielu brak6w, do kt6rycb dniej jest siedzieć w
domu, lub uiywać : takie zukłady w Warszawie.
wzdycba cbyba kaid Y przeciotny obywatel przecbadzki, nie firm baDkierskicb, oraz w sprawie ostate·
wo "łasnlm powozie. I Pomijaj,c restauracye, mie~zcz,ce
si<; cznego obrachunku skarbu z bankiem pali.
miasta Łodzi, jest brak miejsca, przema·
Tycb ostetoicb w Łndzi jest iloAC: sporn, w gruBchaqb botelowyo
b, ktOre stanowi, (nb. 6lwa, z tytnłu czasowo wypuszczonycb bi
czonógo dla spaceru.
nie ....łaściciele icb, widocznie
Istoiejll .... prawdzie ulica Promenadowa, Dej i bezpożytecznej rzelzy, , dla tak ular· ' nie wll1.ystkie) pod tym względem wyj"tek, letów kredytowycb, zapadla decyzya ostAtc.
jAk,
jest
spa.
;
na
wyr6żnien
ie
zaslugnje
restAuracya JaDi. czna. W tycb dniach maj, ukazać sig sto·
ale ta, oprócz Ilazwy, Die posiada nic, coby cer, koni me marnui'ł;
odpowiadało wymaganym od takiej miej. wało choćby oajmniejs to też nic coby da· szewskiego i niedawno otwarta- Zieciakie · sowne rozporz,d zeoia Drz~o.e.
ze
pojęcie
o warsza· ' wicza.
Icowości .... arunkom.
Handel.
.....kiem, tak uroctem i pełnem
Ogródek, tak zwany kolejowy, położony "dzień pogodny i świ,teczny życia corso : W restauracyacb tycb, szozeg61niej przy
- W ostatnicb czasacb, jak donosi .Ru.
, tulaj nie świ~ie, oprócz publiki mfJy:iej, dość silnie
jest .... stolUnko .... o oddalonym od centrum istnieje.
skoje clielo" , ożywiły aill nieco interesy
'
I bywa reprezentowanll płeć pi~kna.
punkcie Ulia~ta, a przyt~m .zyskał sobie re·
w Moskwie. Szczeg61niej prz~d zy baweł·
A szkoda, bo ~lica. Piotrkow ska, poczy
W
er~1!anckie
j
halli
p.
~i~ci~kie
wicza po oianej sprzedajll dużo; ceoy wzmocnily aill
putacyg okolicy, obfituJ,ceJ .... amatoró .... ' oajllc od teatru Victoria,
Jest
bardzoładn" skońcZ801U koncertu w sah Vogla byw"
ta.
cudzej wł~soości.
skutkiem wzrastaj'łcego popytu ze strony
..
, azerok, i. czysUl. i ~o s~aceru takie1!0 nada. , ki . n~tłok ~oborowe
go to .... arzy.twa płci o. tkaczów,
PozoataJe zutem. ulioa Plotr~owsk~, ~ , wałaby slll il?~aJ ,!leceJ
od w,z.kleJ w sto. , b9JoJ, źe wldok~ takiego oa~róioobyś s~u. cznyob. zarówuo mecbanicznycb, Jak i r~.
sł6wnR arterya miasta, w ktOrej skupiło SlfJ Bun ku do Olej
Sprzedawszy swe to ....ary korzy.
ulicy Nowy·/3wl.at w War. kał w Wnrszawle, gdzie
wszystko.
~ sEawi8. Panłe spacerujll pn wlllkszej czO· i sill wstydem falszywym paOle, powoduJIlc atoie na jarmarku nihzonowogrodzkim, fa.
, cbroni, sifJ dyskre. brykanoi tkuuin bawelniauycb wyrabiaj"
Kto willC pragoie s .... obodnie przyjrzeć ści seme, bez asystencyi
lig spacerowiczoUl, niecbaj mit;dzy trzeci" Ipraca widocznie przykuwa pan6w, ktOrycb tnie i to bardzo rzadko, do .cabinets par. znacznie wiIJcej niż w roku zeszlym. Obro·
a ~i,t" godzio, po poludniu przejdzie si<; .j'łtek pod tym wtgllldem do biurka. Wy. ' ticuliers....
t6w rąltk 8ml ie ma pr wie żadnycb.
stanowi, panie
Jakkolwie k m1t zyki fortepianowej w ja. Kupo
kilkakrotn ie po tej ulicy, na przestrzeni ' na~t,ce do tutejszego
towarzystwa un\l' drodajnia cb ł6dzkich niema, co stanowi wabali....ać na dostawll oikt nie chce, wobec
mi~dzy nowym domem Scbeiblera, 8 te· ldniczego.
kursu rublowego. Go~owego towaru
taklł cbarakter ystyczn,
atrem Victoria.
.
Din dziatwy przeznaczone Sił do spaceru zakład6w w Warszawi cecbg podobnycb sprzodaje sill .nadzwyczaj. Ol.ato [lO B'/.-9V.
e, mimo to jest kop. na terUlID 8ześcI01Ulesl~zn~ za towar
ModuYIn i uprzywilejowanym jest tylko · godzioy południowe; to
też o tej porze sno· w nich bardzo głośno i wesoło;
trunek dwupudowy. Bawełny azyatyckleJ kupowa·
chodnik znajduj,c y siO po prawej rllce - IJ' sig bOlly róinej narodowoś
ci (usjcześciej gambrynusowy, pocbłaniany obficie (o Ole
m
dlacze!!o? .wie o tem. !lajlepiej . ka~ryśna , dwie lub trzy razem)
otoczone drobiazgiem, znowu nie maj, poj~cia. w Wanzawi e), ma no bardzo moło,'po 7.50-8 r. za pud ba·
moda I n8Jzapale6sze Jej zwoleunI Qzkl-ka· , notebene, bardzo ładnym
wełny b~~barskleJ. Guto,,:eJ bilweł~y ame·
i .. trojnym. Bony to do siebie że bardzo prlldko rozwillzuje rykań.kle
pryś~e pani~...
J 'fi MoskWie mema na sprze..
. ~ekrotoj'ł si~ przeważnie p04r~d niemek. j~zfki, i ży";sz, wyw~ł~je
gestykulacy~.
MlI~o to I Oa tej uhcy liczba spacerowI· ;Jakkolwiek Jest dość znaczna
daż; op6fnienie o. cał! miuillC wysyłk.i ba·
liC2b
a
8Z""J
S"
16I%OZO
iadłodaJnle gorszego gatunku,l welny z Ameryki zWI~kS%ylo .popyt l
c:l6w Jeat b~rdzo n~ewlelk,c cod.iennie lpot· C8re~ I 1raoeu.~".
wy·
..
'
' gd.i I publika'
gdzie i pij" in8cz~j. .,ołalo ,wy~kO cen.
kać motoa Jedoe I tes.a me twarEe, ale
. •
FlOałem przech8d~kl ~est bardzo r~ad~o' tam to włdnie 'fi a,rozdrdnio
nycb .Ikoboto dojC: cZIl,to - odmienne toalety.
- ~rzeplsy dotyczlłce wyro?u I apne·
odpoczynek w cukierOl, co przecIwDle, lem m'6zgach wyJęgaj'l
aie plany do boba. daty Olektórych tytoul6w kraJowycb pod
Od czasu do . CZBSU przeleci tyl~o" Di?y w ~arsza~ie stanowi
meteor, lek~a I .zgrabna postać me~lełcla, ,' kOŚCI takiego spaceru.główny punkt cioż . !.terskict, krwawJch ~ocuycb wypra .... , ale na ~68Z1ł ban~erol'l, obowillzywać bed, nadal,
Po
d~ulrrotn
em
t~
pon'ur, wielkomlejsk/ł epopeg spuśćmy do czasu D1eokreślonego.
aby za cbwilO zglD,,6 .... uarym tłumie bru· albo trzykrotnem przedefilo
. .
wamu po ChO" dyskretuie tasłQn~ .. ,
dnycb handJarzf i szerokoustDycb przeku. duiku asfaltowym (ub.
- W Hamburg u zawles!la wypłaty fir·
przed
małemi
dom.
J.
Bojanow8
ki,
pek.
ma agenturowa Rugo Krocbersberg; pasy'
karni przeryw8nym zwyczajnym podkłndem
wa oceniajll na 30iJ,OOO IIlarek.
Co do mnie, nie dziwig sig bynajmniej, że kamiennym) panie wracajlł
do domo, zata'l )
.•
panip IOdd:ie, powabem .t~r4tyC!!ek swokb t .... iwszy jednocześ
Pieni,lIze.
nie jakiś bagatelny spra- lrzemysl, Uaudel l KOIUIIOlkacye.
i lOalet, tak sk"lpo i rs,.dko urozmaicajll wunek (Weyranc h,
- .Ecooom i.t" mniemB, źe oie można
Krykus, apteka etc.) i
4zare Uo nliey Piotrko ....akiej: taki tu ścisk ociekaj, przed zmierzcbe
myśleć bez obawy o przyszłości rynku pie.
Drogi telazne.
,
i 8war, iście Jarmarczn y, Judzie spi8łZl}cy kryjllcym tyle niebezpie m, w łODle swojem
, oi~anego. "\V przeszły poniedziałek, gdy
czeństw.
- .Petersb. wiedomosti· dOD08z" to I układano wykaz tygodniow
za swemi interesami, tak san8 głne popy·
y, piaze
O godzinie ósmej wiecz6r rnch uJiczo w sferacb r
w.rcb pod iesioo.o myśl usta- fachowy, zapas mataliczny b nku dziennik
Anglii
----nie doijkSJIlcej wiildZi>sJcliICiDYCh-;tlatYch'r- Zapoiiiiilerue
tO-jelliińknlooyłozupełne,-Z - tycb powodów, ;,pirTtyzw
GlbIer'a-s ln.
miast ~rz~z kojarzeQi.e wyobr,dni, ~atwe do pod popi~łe~ tliły zawsze
iskry. W r6żnycb no~i ciekawy ob~aw P!Ild6w ~bwili, zaału •
...... J
zrozumienia, wyslfJpu)ll na wldownlfJ duchy centrach IstOlały od
tego czasu towarzystwa gUJ'oy na zaznaczeme tern wlł~ceJ,
-§IŻ
i t. p. nadprzyrodzooo zjawiska.
spirytystyczne, wychodziły czasopisma oddane
,
.
. .
Obecnie
teo jest bard w wyraźny, sprawom ducb6w, icb olanifestacyi i obco· przed dżiesi"tkiem lat w,danio podobnej
• alor11e Ib.eD" Wol,l,ernor., Jego Ir~gl •• n.'~ 1 Jego a spirytyzm zwrot
kB"żki
ośmieszyl
oby
autora,
wydawc<;
pod różnemi posteciami od,y' wani .. z żyj,celOi, gdy dziś odkrycie
I
olJk ... - "spu-,t,.m dr. G,bl<r, tłom.ueDle
feno· t.ł6macza.
"id.. Jego U1a ....i •. _ Doó"iadc.. ni. o.< 1 . w.a SlfJ coraz. I • ..
Z · .
..
6
t' odd
.. d d
II O.OI~J.
.
D iś'
BJm.uJe Sl~
•
Dlm men . w sugges yl, p
•
. awaOla
I o ga y.... a~la
"ZJ.ie l .drowio ..Io",ok." A, lkhroWI.OD 0b Oletylko ga .... ladź,
.
z
.
Jest..AlY
stokroC:
:8cyonaln
ieisi.
metylko Ciemny plebs, myśli, nadało nowy Impuls tym nzyatklm
DZledzlOa cudów rozszerza Sl~ przed na.
nietyiko oawe~ lu~zie pseudo.wyksztalteni, praktykom i zwr~ciło
na nie uwag~ i wy.,ste~i oczyma tak ui~zmieroie, li nie śmio.
(Dokończenie - patrz NT'. 281).
ale ~donko~le cl8ł uczoDycb. Dowo~em suo~ło na .wld~wm~..
.
.
my Jut żadnemu z OI cb z8jlrzeczać i po.
tego Jest- śWleto wydane
Kaida z nowycb sztok Ibsena porusza tlómaczenie keillżki d·ra przez paprockie gol Dr. Glbler, Jak I memleckl uczony Zoell· wracamy do @bakespel\rowskiego słowa, iż
Pawła Gibier, a f ner, jest Wyzn8w~ spirytyzmo
i opisuje wiele jeBt rzeczy na niebie i ziemi, o ktO.
jakieś watoe zagadnienie, a kaida porusza syetenta
przy Muzeum historyi naturalne j seanse z medyami. W jego
ouecno'ci duo rycb sifJ nie śniło naszym filozofom.
je z innej strony; autor sam aobie nie t .. o•• Spirytyzm ,· którego
to tłómaczenia doko· cby oietylko dawały znaki swej obecno!ci
rzy szablonn; b~da, ~ocieka, zagłobia siV nał J. \ył: Dawid:
Tylko kiedy dawniej schylano w pokorze
.
p~zez pbkanie, ale grały
.... duszll lu4zk, I z uaJprostazych motywów,
Dr. Glbler USlłnJe stan,6 na stanOWISku ' nIedotykanych r~k, Judzklł, na ~nstrumentacb ~łowt; prze.d niezT'ozumialem, ~ziś przy<lfJpu •
zapisywały SLczel Jemy do DIego badawczo , robimy
wydobywa zdumiewa jlce efekty. ~u8ZDie ebjektywnem, opisuj/lc
dosu:iad.
cudowne wydarzenia, lnie opiec~towane tabliczki, a na.... et ukazy.
też pisze p•. Woll.eroer, iż. lbsen stara siO o kt6rych. wspominl\
jll podróżni~y,. o:a. te, 1fały sill widocznie pod postaci, biało olIzia. cunia, jak 8i~ wyraia Gibior, nawe~ wów.
zawsze by6 JaknaJnaturalOlejszym, a dodaj. które opisy waty przed
c%~s, gdy wierzymy, ii cbodzi o duchy, pro.
kllkodzlesl\lClu laty Ilycb osób, ktOl'ych podoblzng moina było
bnJemy co mog'l, a co przechodzi icb si lymy najbar4ziej ludzkim, bez żadnego wzglO <dz!enniki amer.yka~s
du Oa 'konwencyonalo, etykę, której okazu. skle, francuskie I ki.e, ~ oa. niemi ansiel. fotograficzniu po~h.wyci~.
słowem .przebija si~ tu nieua yC003, )lOZ1~
niemieckie, gdy ducb,.
Czy
doktór
61bler
Ole
padł
ofiar,.
apry·
je najwyższ, pogardo.
tywna Ciekawość ntLsżeml! wiekowi w/aści .
pukaj,ce i epideruia stolikowa Dawiedził y , toie urz'łdzonej sztuczki?
pytanie to naSIIwa wa, ciekawość nie cofujllCa sifJ pr1.od ni.
Dziś za~zuCllj!l wiel~ j~o sztukom brak świat.caly. .
.
.
sifJ ko~ieczDie, cZ.ytlljlłc sprawozdanie z w~a. czam.
tak zwanej scenicznośCi; oburzyłyby bo oue
. .
ObJektywlzm Jednak Jest w tycb rzeczacb snycb Jego dobladcteń.
Było przy Olch
Na ukntaJtowaOlo sig winnen Gibier'a
zapewne ~utynistów, przyw~kłycb, by sytua· ni~możebn ~; ju.t samo
cye stewlane . były .... P?wlen z g?ry okre· mi ~akta";1l, .ś"la~czy, zaj~~ie sill. cud?wo. 1konieczno. przygaszanie świa.tla, lu? oawet najwi~cej w.ply~,ł UCZO?y Rugie! ki Crookes.
ie Sl~ .w ~Ie ~Ierzy, ~upelna ~Iemnoś~ k.l6ra nadzwycz.aJ spny·
Alony sposób I wedłng llIego !'ozwl'lzywane, bo lOacmJ Ole zajOlowan
ktOr~ od~aje SlfJ .badaOlolll spirytysty c'nym
oby sig OleOII. Ma· Ja wszelkim POdbJśclom. W prawdZie on 88m, ze
ale za to odpowiad aj, poż,daniom tyob, co my tu .... i~c opi~ roz~aityc
śclsło§CIIł ceebuj~c" prtyrodnl ków i takJ:lk
b. cudów gdzia- mówi,c O podst~pach pseudo. spirytystó
gl~b.iej ~atrt, Da rzeczy . i ~tan?wjlł w,bo:o. lanycb p~zez.
fakirów lO.d:t:Jslucb, o kt6rycb przytacza ~Iośne oszystwo braci Davenpo~w, wynalad mnóstwo dawnielszycb przyrzl\dów
~ do mierz.enia świaUa, glosu, r~1 I,owie .
• Ił I~tellgency~. Dla tej IOteligenCyl mil, lY,lo~rot~le ~Isah
. po.drózD1cy;. endy. rz~czy- z~emaskow~ne
.... Paryżu, Da dowód, IZ trznycb I t. p., wynala.zł także przyrz,dy
b~d%le praca p. WolIernera, bo cbociaż wy· WIście mepoJote,
Jeśli podr6żOlCY byli Dletyl. Ule ł.tll'o Jest udawać sprawy
ducb6w. do kontrolowania merlyów.
czerpuj,clł oie jest, przyczyni sifJ niezawo· ko ~iarogodn
i, al~ os~roini, nienfoi i uluiali Przykład ten jednak
świadczy tylko, iż
dni. do rozpowszechnienia wiadomości o je. rozClll&n~C: odpowledO
.Spirytys te, pisze Crookeł, utrzyruuje iż
! oadz6r nad cudo· braci~ Davenpo rt byli niezrecznymi kugla·
dnym z najwillkazych wsp6łczesnycb talen- tw6rcaml.
ciała wllillca 60 i 100 fun~ó .. padnieM 'si<;
.
rzaml,8
wcale
tego
nie
przeslłdza
. czy inoi OlOgll bez przyłożenia jakiejkolwiek ze zna.
tów, w którym z całlł sił, pulsujlł dzisiej.
Potem a~tor przecbodzl do pier ....szego .. ~zoiej nie brali sifJ
do rzeczy.
nych aił. Ala chemik przywykł używać
sze totua.
. .. zaczll!ku SpIrytyzmu .... Amoryce, . do domo
Kied, idzie o tja~isku le~o rodzaj n, wa~"k t.:tulyc~ cboćby
W tym pozytywnym, naukowym dZlSleJ' Foksow, w .któr!m .napr~6d
na '/,_ gr. SIupukaJlłce ducby które burt/ł wszystkie nasze dotychcza
s atnle WI~ zazlldać 100te, ażeby siła t
I~ym świecie, . spotykajll si~ jednok .dziwne obraly sobie 81edhsko
I stl&d rozeszły sifJ usrun~owano .poJfJcia, trud~o l'op~zestawa.ć
'Jawi.ka, a Jednem z takich Jest mezawo- w r6żne strony.
kierowaua jakoby pew.n~~ rozum em, a pod.
..
na ŚWiadectWIe nawet ludZI zIr.Il<!m,d naJ' no8Z11C& do pułapu
dnie powrót do wierzeń .... ducby, widzia.
cl~zkle lIrzedmioty. po
Y'ł.~wczas. to wyrol'ł ąlg rodzaj nowej wiarogodniejszycb,
któny mogli lIyć w błlld
dła i t. p. spirytystyczne objawy, które .... y. religII - 8plryty.zm
- aa ... kapłani jego wprowaLzeni, lub wprost poddani sug' roszyła takie czułlł jego w!likę, .. Warun.
Imiewać powinien trze~wy racyonalizm, a z AUan Kardec'le
kacb dokładnie określonych."
m .na czele, "ydali mu6- gestyi, a zatem widzieć i .ałyszeĆ to, co
im
jedoak ile razy wiedza czyni jakie Dowe stwo dogmatycznycb
W lakiem aceptyclnom usp030bieuin pny.
I praktyczny<b lrsi"liek, kaz.o!>, tern bardziej, te praktyki ze sto·
stfJpował uczony aagi.1 ki do s .... oich b dau
odkrycie w dzied~inie m~goety~mn, b!pno.- które zrazu roz~bwyty
w8ne przez !!c.~yob lli~ami i t. p. wprawiC: łatwo mogll w stan
fIzmu, poddawaOla myśli, czylJ .... dZiadZI. adeptó .... , powoli zapadły
i
t~stał
zupelOle przekonony. Nie pueoll'
w zapomDleme.
blpnozy.
dzaJ"Ic ostatecznie fakt6w, przyzn ć nuleźy,
ł_'
b
~ ~,"
SposulIeim.ta ,rzy ysza O łiOll1ll.

i

I

I

I

&aj

I

I

I

Z literatll1":U' i sztuk i.

D··I·

I

Nr. lI6l1

VZJENNIK WDZ.K.1.

obejmował tylko 19,666,000 Ł. a od ow.- 1znaczone wyłej braki i zbawiaj, teo u· r?b,ić zarzutu, skoro taka postać najwidocz' l ale późni?j ~§!,iQdczyła" że trucizuo do kago czasu ubyło dal8zych 687,000 Ł., z tych t.ór, osnuty 0& tle, tyle robi'lcej w 08t&t, Ulej była w ioteocyi autoró.. farsy. Ta- , pusty moza Jej wlał DZlub,a, a ooa wl.,l ..
637,000 Ł. do Ameryki południowej a nich czasacb we Francyi balasu, sprawy lentu, panny Wyrwicz6 .. ny żałujemy dla t~lko ~ar~ kr~p.!,-.t'yle, Ile ptak WdZIO'
50,000 Ł. do przyl'ldka Cap. Zapas alota rozwodów i starego jak śwint antagonizmu bladej roli Dyan oYi odegrała j'l bez zarzu- , ble unl~ŚĆ moze. Dl.I~ba, przyte,m o§wlad,
w banku wynosi mniej niż 19,000,000 Ł, I '.iekr i zioci6w. Trzeba przyznać że go. tu, wyzyskuj'lc co si~ w oiej wyzyskać da, I czył, że fla ..k~ po truCiźnie rzucił do dolu
a t~k ma,łego zapasu, o tej ,porze, ba~k nie- I r'lCB kwestya rozwod6w wyzyokan" 'została ło. P. Majdrowiczowa umiała wlać w dY' 1na podw6nu N a~rotów. ,Po ocz~ ..czen,1U
pOSiadał JUŻ od lat dwudZiestu. NIetylko przez autor6w farsy dowcipnie i ulDiej~tuie, alogi z możem włałciwe lobie ciepło i uczu- , d?łu, rzeczywiście na dnie znale,zlono OIefenomenalnie małym je8t teraz zapa8, lucz I bez popeluienia wielu grzechów przeciwko cie, tworz"c w swej epizodycznej r61ce sym- . wlelk" pnst" flaszko, ,któr" DZiuba przy,
nadto narażony w Da wioksze nit zwykle tycioweOlu prawdopodobieństwu sytuacyi. P!'tycznl, postać mlodej ruo~ateczki. ,Wre... z~ał, za ~~, w któr~J o~rzymał. od <?
niebezpieczeństwo
wyczerpania.
Oprócz
Heoryk Duval (p. Kopczewski), mnzyk cle panna PicborówDa mÓWiła, co IDlala do plIkI trucizno. ZrobIona w mieszkaniu
chwilowego odpływu zlota do bank6w 8zko- pełen wiary w swój kompozytorski talent powiedzenia, poruszała siO w roli Wiktoryi Opiłki rewizya wykr.!'la r6żne ,truJ"c~ zloł~,
ckich, "ysl.llpi" również zapotrzebowania posiada mił" żonko Dyanno (panDa Wyrwi, pokojowej z wdzi~kiem i swobod", Cało§Ć, kilka butelek z mlne!aIDe~1 truCIznam':
dla Arueryki południowejj liczne nowe ope- czówna) i okropn" Awiakro, dawnI} baletni, jak na pierwsze przedstawienie, poszła skła- Opilka z pocz"tku zapierał ,"O znaJomoścI
rRcye finansowe zagraniczne wytworz" tak, cO, zatruwaj"c, jego szczęście domowe. dnie i gładko.
,
H.
i z ~ziub", ~I~ w ko~cu OŚWiadczył, te zna
że z~potrz~bowani~ złota a cena, tar,~owa Przyprowadzony do ostate~znośc!, prog~i~
(_) Sprawy I,dowe. Smurć naturalna, go I że DZIUb~ p.r0sll go o trUCIZnę" ale
pleOlOdzy Jest tutaj tak znaczme 0IZ1Z'ł, l on przez rozwód pozbyć SIO tilJ o.tatnleJ czy OII'UCU. Nad kwestyll powyiszlI deba- on mu takowej Ole dał. Tymczasem Opiłka
nil. n~ I,,~zie stałym, że złoto zaczyna w~- ; z domo. Niestety śr~dek ten go zawodzi, to wał a"d okr~gowy piotrkowski 16 i 17 ~bwalił si~, przed jednym z włościlIn, że .,a
dO,czOle, ~I~iyć w ~mte 8trony I rz~czywI- 1 ojciec , bowiem , dr~glej żony Bourgan,euf li stopada. W dniu 9 c~erwca ,r. z_ w noc~ Jednll go~zln~ rozmowr z , ~ZI,U~" zaroulł
liCie dZISiaJ (w p,l"t~k) zabrano z banku (p, WlOkler), zbiegiem szczególnych okol1cz- umarł nagle 60,cio letOl włośclanlO 2e WSI WięceJ, niŻ Zll cały dZień clozkleJ pracy,
mai" sumll do NleulIec. Dotycbczas bank ' nolici, żeui siO •. pierwsz" żonll swego Zag6rna, gm, G órna, powiatu będzińskiego, I Na zasadzie powyższych danycb poci,,Ąnglii zachowuje aill, wycukuj,co. , Zdaj~ ziecia i sprowadza , wraz z ni" n,a ka,rk Maciej Nawrot. Poprzedniego dnia Nawrot gnioci zostali do odpowiedzialności ~"dowej:
SIO J~d na~, że ,nareSZCie uzna konlec~oośc "zczośliwemu w ~ruglem małżeń8twle Zl~- był zdrowym i, pra~ował nawet przy mura· Katarzyna Nawrotowa, Jan Dziuba i Jan
przeCiwdZiałania I że przez sprzedaż ~ za- j cio"i, dawo" 'wlekrę, heroda babę, pani 'l rza~h, dtwigsJ'lc cI~iary. Okohczność La Opith Wszyscy oskarżeni do wioy siO
ata:w koo8016w ,starać li~ bod zi! ogran~czJ6 Bonivard (p. Grabiflsk~). - Prz>:gnębiony przema:wiała za ~ienatoralo'l ,śmierci" i po· Die pr;yznali. Nawrotowa utrzym ywała, że
obfito'ć gotówki na rynku pubhcznym I tar- tym obrotem rzeczy ZięĆ powzl,,1 myśl deJrzeole o .pełOleOle zbrodni padło na żo· m"ż jej umarł w nocy' o śmierci jego do.
1I0w" atopl) procentow" zbliżyć do swojej. l szczęAliw.. rozwiedzenia swego te6cia ze n~ zmarłego, czterdziestoletni" Katarzyno wiedziala .i~ dopiero ;ano gdy chciała UlU
Nie bodzi~ to, udaniem łatwem, gdyż do 'l świe~o z8ślubion, przezeń ż?nl}, któr" u- Na,wrot i 2~,ch letniego jej kochauka Ja~a dać śniadaoie. Dzinba ti6maczyl si~, te
wozy S" Wielkie, a po~żne dO?lY finanso~e myśhł wyd!ć , po raz trzeCi za m"i ,za DZlub~, maJ"cego przezwuk,o Czech., DZIU- przyznsl siO przed strażnikami dlatego je,
z~lOtereaowa~e ,S" w ~trz~OIaolU ceoy 1I1e- s!,ego ,przYJaCiela Cbampeaux. ,- Wybieg ba mieszkał U Na"rot6w I był w Jawuych dynie, źe go niemiłosiernie bili i katowali,
~Iędzy na niskim pOZiomie. f'ew~em, J.ea~ I .lo udaje p~zy, pODlOCy p,rawdzlweg? su;a- mllosnyc~ stosunka~h z ,Nawrotow", kt6re okuli go w kajdany i w areszcie przykuli
Jeduak, , że, bank spe/OI ,to zadaOle" Jezeh szrdła na ~IOCIÓW, p• .BoUlvard, 1?00lllg Ol ll' zreszł'ł Ule byly taJemDlc" dla , zOIarIego. ' go na długim żelazny Dl łańcucbu do piOl!oliwlocl SIO mu powa201e, pewno m Jest r6- tej do udZiału w IDtrydze przeCiwko 00· Nawrot, będ'lc cbarakteru spokOJnego, zo , ciopudowego cioiaru Strażnicy i pisarz
,wuid, że bank nie mOże dopuścić UIZCZU- wemu Iw,mu ziOciowi korzyściami mate- It .. ł zupelnie zawojowaoym przez żont gminny oświadczyli' źe Dziuby nie bili i
plenia awego zapaau złota, już i tak nad rraluemi trzeciego zam"żp6jścia córki. i patrzał przez p~lce na st08nnek j~j tylko dobrze zwi,,~ali go .znurami· okuli
Cbampeau:x, kocbaillcy się 8tale we wazy.t· z D zi ub,. Łagodno§Ć zlDarłego była tak zaś go w dyby· i przykuli na ł;flcuch u
miarll osłabionego.·
~ Wedlu~ pogło~ek, kr",ż"cycb na gieł- kich kocba~kacb i ~on a~b p~zyjaciela, wra- wi~lką, że wszystkie zarobione pieni"dze od- ' dopiero po· przyznalliu .i~ do winy. Opiłka
due ber,hliskleJ, z nleml~cklego banku pali- ca, do aweJ ~a,!ne~ .uułoścl, do Dy~nny, 1dawał żonie , Nłwrotow~ z mll żeru tle Się ntrzymywał, że żadnej trucizny Dzinbie nio
stwa ""Oto znowo 6,!,ul. marek zlota na mimo r~d."ceJ 8,1': Ju.: w Dlm n~w~J do obchodZiła, dawala mu Je§Ć kl~s~l, kapo- sprzedawał. 14 świadk6w poświadczyło opiGab~e!1 (p. MaJdrowlczow~), drugiej żony stę, wtedy gdl: sama z dZleĆ,D1I I kocbau- sune wyżej okolicZDoAcij między nimi 7,mio
w)'sylkO do ArgeDtynll.
prZYJaCiela. Po wywołanej uDlyślOle, ab>: klem Ja~ła ~lęSO. Przed DZlub~ , Na!,ro- letnia c6rka Nawrotów zuznała, że w nooy
~PRA łOZDAMIA TARGOł&.
zysk~ć punk~ do rozwodu, gwałtownej towa mIal .. IOnogo, ko~ba~ka, ,n!eJaklego ojciec jej "rzeszc",ł, rzucał siO na łóiku,
8~enle p. ~on.lvard z .Bourgan~uf'em, o~tat- Zycba, .który! gdy SIW 'ozenlł z J!J ,s~o~tr", a w końcu opadł na zieDlię, ruuo zaś nieO.b>tDit4. W. r •••
20 li.łop.d.. Rek. Dl decydUje Sl~ na , rozwód z zon&, poczem na Jej z" dallle, .zarekome!ldowal , Jej Jako 1.ywy leżał na 16tku. W nocy matka jej
ftkaol. w.m.... k. (pIa.i w t1KodDio biełtc,,,, Cbampeaux ma Wyjechać ze swI} m .. łżollk~, następco ,23 ~b letUlego DZI~bO. ~o cndzo· wstala z lóika, lecz co robi la, nie wie .
•• "i.dro l "n' oko .. ity •• ke, .. 10 n, 8~ kop,
UWOŻ'lC okropn'l ŚWiekro ai do... Brazyhl: łóstwo WiOCej oburzało SIlsIadów Nawrota, \V wili" śmierci Nawrota kapusty ani ua
, <N• • O d •• a, 1,6 listop.d •• Ra1lnad~ . Brodo- T" drog", w'ród mn6stwa komicznych qUI niż jego 8alllego. S".iedzi ci, ujmuj"c siO obiad ani na kolaCJA zupełnie nie było
ki.go n. 6 ,\() GDI ...D fi ~ 16 CoerDOrDID,k n
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6.~6. M.. zk.' ookro". ~ od,t:.w. "Od•• i~ n. pro quo I , pow I a" zrozpaczonf
,uva za onor awro a, zanOSI 1, 8 ar,gl o w l,. Trzech ek8pert6w prawie jednozgodnie o426.
pozbywa, SIO. wreBZCle prześladoJ"ceJ go gm. G6~na Da Na\\rotow" I D~lUbt_ WÓJ., śv,iad~zyło, że właściwej przyczyny śmierci
w postacI ŚWiekry zmory,
W~8tOpUJ"c w cbarakterze str6za u,orRlno· wskazać nie mog'l i że jednakowe 8zan8e
ż
P. Kopczew8ki o~egrał g!ów,n~ w szt~ce ŚCl, d~~ ~azy posadzll ~o ~reijztu Nawro· Sil .a otruciem, jak i śmierci" naturaln,,_
ące.
rolę z poprawnoścI", do JakieJ, nas JUż tow'l I Je) kochanka DZlUb~, , le~z te przy: Ze środk6w truj"cycb, jakie zostały znale.'
, przyzwycz~il. W ,Bcenal'h ze ŚWiekr" b~ł mu~owe rekolekcye, nie zmleully (l08tacl l zione w mieszkaniu Opiłki, żaden nie m6gł
,
(_) Z teatru. "NiespodZianki rozwodo- dostateczOle komicznym, bez popadOlOCla rzeczy. Stosunek llIlłosny, uW,ał w dalsz)'ln , apowodować śmierci Nawrota. Prokurator
we- (Les surpri8e8 du divorce), przez I w przesado i zbytn& trywialno~, momenty C!"gu, Dokonana na trzecI ,dZl,eli po ~mler- I ż"dał ukarania wszystkicb pods"dnycll, zgoA. Bisson'a i A. Mars'a. Wtorkowa pr8m- 1przejścia od przygnIlbienia, wobec pr,ześl~- CI Nawrota sekcya , n~ trupie jego, nie wy· I dnie z aktem o.karżeniaj trzej zaś obrolijera Dalezy do fars o grubym rylunku dowań 'wiekry, do radości z pozbyCia 81ę ka~llła w org~OIz!llle zadnycb zmian pato- cy oskarżonycb zbijali poszczególowo za.
głównych działaj"cych 08ób, wcale nie wy_ . jej uwydatnil z prawd" i humorem. Bourga- 10glCznycb, IIUl te,z znak6w gwaltu, wskutek : rzuty oskarżeni.. i dowodZIli niebytu otrokwintuych i p08politych , efektach scenic"1 neuf'e~u z.. bawny~n, pragn'lcym z~tytkować cz~go ~notrz~oścl zosta!y posłane do c~e- I cia: Prokurator i wszyscy obrolicy zabienych, okraszonycb dOWCipem dość ruba8z, resztkI krewkolicI, 8ZC18rze kOlnlcznym w mlczneJ anahiy do PIOtrkowa. Anahza I rĄh głos po dwa razy. S"d po&ta"ił 11 py_
Dym i pełny~ ~l~sty~b dw~zu8cznik6w. przejściach zo. ś"iekr", brł p. Winkler. cb~mlczna, do~onana przez Baoaora farma- , t~ń i po d.wuio~.iD,nej, bli,ko naradzie "y_
Wyrób to naJ~wlez~zeJ epoki zepłuteg,? p, Kuapczyńskl byl I.kkl~, ,.wobodnym cyl Gampf".' DJ~ .. ykrył~ we ~ę~rzno~clao~ m6s1 wyroI< ,unlewlnOlaJ"cy Nawrotow" i
smaku w lekkie' literaturze wsp6łczesneJ I Cbampeaux, czułym na WdZI~kl żon przy- truClz~y an,l ml,neralneJ, aD! tez rośhnneJ, I OplI kil, a DZlUb~ przyznał jedynie winnym
francuskiej. Sztuki takie potrzebuj" dwu Ijaciela, P. Obmielitiski (Corbulon) ode' l znaleZIODo J~dyOle ślady obecno~1 .. I,kalol- ' przygotowywania oioszkodliwych łrodk6w
warunków do swego powodzenia: odpowie , grał rolo drogiego przyjaciela nieszczośli- dów., Wyd<1al med~czu~ przy rz"dzle gU- 1które w jego Iliniemaniu były trucizn"
dniej wielkomiejskiej pU8tej pnbliczności wego zioeia ze w8trzemillżliwym humorem be!D!alnym dał OpIOl~, ze znaleZIOne alk~, skazał Da 1 rok i 4 miesiocy willzionia.
i w wykonaniu werwy i gor"czko .. ego teru- i wytrawności,.
101dy, dla których zreszt" medycyna n!e Wszyscy oskarźenI odpowiadali z wi~zienia,
pa, nie dajllcych aio opamilltać widzoOI .... 1 Wyborn" zmor'l, du.z'lc" ziOCiów, znało- zoa f? fin u,l Itałych,
p~awdoPod.obDle Słyszeliśmy, te prokurator z•.ldada prote8t
Z drugiej strony, żywość akcyi, poczynaj"c gami dawnej bllletniey, byla p. Grabińska_ pt,o malnaml, bardzo do al~alold6w. podobne- od tego "yroku,
od aktu 2, i mnóstwo komicznycb powikłań Z trywialności tej czosto niesmacznej kary- n~1 - a ~tóre znajdul" Sl~ w kazdym , tru"
,
(-:-) Drugi wydział karny. W8kute~ '''Ięk•
i sytnacyj okupuj" w znacznej mierze n- ' katury osławionych świekr nie moiemy jej Ple, gdy z ~ wynikiem rozkradu clala.
.~~~~~~~~=~~~~~~~~~Ę'~Ę~~~~~C~'~T~~~"2 Wniosek ten wydział medyczny motywowal szenla etatu 8"du okręgowego plotrko .. _
iz przedstawiaj" ai,ę one , o wi,ele ~w!,iDiej zrobiła bardzo wielej dowiedzieliśmy sill, ja- tem, że życiowe i stanowe warunki zmarłe- !kiego o Jednego Wic,8p~ele88, 2 sędzi~w,
pod r~klł przyrodOlk6.. I że Jeżeh mial tu kich pokarm6w i w jakiej ilości potrzeba, go jak również jego otoczenia, a przytem Jednego sekretarza I Jednego pOlOocOlka
miejsce PodstllP, to musiał być wykonany ażeby właściwe proce8y życiowe odbywały nadzwyczajna truduość otrzymaoia alkaloi- @ekretarza, w czerwcu r. z. został otworzoz oiepospolitem mistrzoatwem. Ksi"żka d,,- się prawidłowoj wiemy ile pluca zuży"aj~ d6w, wykluczaj" prawdopodobi eństwo otruci" na drugi wydział cywilny. Wohec tego
je ryciny używanych przez luczonego przy- powietrza, ile organizm potrzebuje snu, ru- alkaloidami. - Ciało Nawrota przy 8ekcyi znaczna czość zaległycb sJlraw cywilnych
u"d6w, oraz fotografie ducba zwanego Ka· cbu, odpoczynku, jak" ilo§ć pracy wykonać rozkładało aill już prawie zupelnie, było zostllla OSlldzOD".
Lecz Jednocześnie le
tie Kin,!, w róźnIch cbwilach zdejmo!,ane. może bez nadwerożenia swych sił, ale spuchnięte i pokryte mn6stwem plalD. Wsku- zwiększeniem si~ ilości 8praw cywilnych
Obe~Ole teDze Crooke8, ze współ~dzlałem wszy~tko, to P?zostaje w dziedzinie wiado· tek tego wnlltrzności Nawrob z08tały po ,· ~?da też WCI"Ż Ilość spra!, karnych, ta~,
dwu lDn>:ch uczon,Ycb, ,!yd!lł ~zl~ło zło- mOŚCI, Ole ~aJ"cych z pr8k~yk" nic, wsp61- słan'e do departamentu medycznego przy IIZ Jeden wydzla,ł karny nie byl w staOle
żone z OpiSU rozmaitych WIZYJ, Jakle puy' nego. W Wielu razacb, koniecznoścI bytu ministeryum spraw wewnętrznych,
który os"dzlć wszystkich spraw, Jakle w8tOpowały
trafiły sill ludziom trzdwym, zdrowym, wia- i zarobku, nie dozwalaj" trzymać Bi~ pra· orzekł, że ~naliza wydziału medycznego do s"du, pomimo, że odbywał posiedzenia
a nawet 4 razy tygodniowo. Ilo~ć 8praw
rogodnym, zwłaszcza gdy te wizye przypa- wideł hygieny, w wielu innych jednak, dzia- w Piotrkowie zrobiona dourzej departameut
dły w chwili śmierci osób, w ten sposeb la nasza własna lekkomyślność, rutyna, illdał jedynie jeduoc~eśnie przysłania akt6w nleo''ldzonyc~ , dosi~gła
poważnej cyfry
widzianych. Wszystkie opatrzone s" pod, przyzwyczajenia powziote przez przeszłe po - samej sprawl po przejrzeniu którycb, za- 1,000 spraw I 1,Iośc ta, p,zy .więkuonej
pi8ami , i pos!adaj" cecb~ au~ent~czDości, kol~nia, kt6re ,jeszcze tak dobrze praw fizy?- źl1dal przya ~nia poz08tały~h wn~rzności nIlwet ~zynu?ścI wyd~ialu , karnego, rokroktóra, Jak tWierdz" autorzy kltl"źl", star- logicznych Dle znały, a kt6re stały SIO Nawrota. Poniewaź była Zima I cmentarz cz ole 81~ zWIększala I powinna była w przygl~boko był zasypany śniegiem, do spełDle- sdości SIO powiększać o 300- 400 8praw
czylaby do przyj~ci& icb jako dokumentó .. dla nas drug" natur".
Kaida np., choć, trocho wyk8ztałcona ko~ nia Ż'ldania departamentu przysŁlłpionu do- rocznie. Wobec tego wiceprezes wydziału
s"dowych. Nie wiem, czy o nas znajdzie
siO tłómacz i nakładca podobnego dziełaj bieta, musi być przekonanI} o szkodliWOŚCI piero na wiosnll, ale napr6żoo rozkopauo karnego p. Luce wystąpił z projektem po,
to pewna, że zajoly siO Diem w pr~sie za- !f~raet6w, i ~b~as6w, ale nie .Ilrz.es~~adz" to kilka grobów: ciała Nawrota nic zllale- , wi~kszeni~ wydziału karneg? o l-go człon
granicznej bardzo poważne czaaoplsma, a Jej bY,na.lmn!eJ krllpować ,naJwaznleJ8ze or· ziono. Wobec tego departament medyczny, ka s'ldu I Jednego, POllloc,OIka sekretarza.
ze og61 lubi cudowność, zapewne zDalazlo- l gany I wadhwe~ położeDlem s~opy koszła- opierając sw6j wniosek, na danycb śledztwa Lecz og61ne zeb~aDłe wydzlalów s!łdu, przywi~ ich położeOle. W8zyS~y Wiedz,,! że pa- pierwiastkowego i analizie, dokon,auej po' 7.OllJ'lC w zasadZie sln8~ność , proJekto!'1 p.
by ono licznych czytelników.
Od cudowno~i jedDak krok tylko do ba- leDl~ wprow~dza d<,> orgaDlzmu t!IICIZU~\ że cz,tkowo, orzekl" Że przyczlnr śml~rci Na. L~cego, z,adecydow,a lo lOaczeJ. ,Drugi wy'ni, zabobon6w i t. p., dlatego ksi"żki tego trUCizno zawiera Wiele sub~tancyl , ~odzl~n- wrota wskazać Dle może, śnllerć Jednakie dZiał CYWilny, z d~le!" 13 styczDla !. p~zy
rodzaju niebezpieczne SIł dla umysl6w ala- Die spoży~anyc~, ale to ~"I ?,mDleJsza Ich była, prawdopodobnie, aktem gwaltu . Pro, szle!!o zostanie zDle~lOny, !l natowlast IZob ch i ludzi DiewyksztalcoDycb kt6rzy bez- konsumcyl. Wiemy takze, li D1ezdrowo wadzone tymczasowe &Iedztwo .. ykrylo co staDle otwarty drugi wydZiał karny. Do
k:ytycznie pnyj"ć gotowi jako cudowne, jest, także czuwać ,p6źnoj każdy prawie Da n,astępuje: Na cz~ery tygodnie przed śmier- drugiego "yd~ialu karD ego ogólne zebranie
wiele rzeczy, niemaj"cfCh w gruncie nic 80bl! samem dOŚWiadczyć t~go może, ale Clił Nawrota, DZIuba ot~zymawszy o~ Na- j delegowało wiceprezesa p. .Bus.~~o, czlouka
óudowności" wspólnego' dlatego tez za- pomimo to zgrowadzamy Slll zwykle o go- .. rotowej 3 rs. DI\ truClzn~, udal Sl~ do s,du ,p, Budnlewa, sekretarz .. I Jednego po:i rozpowszecbni 8i~ dpirItyzm· byłoby dzioie, 'l której naleiałoby udać Sl~ ua spo· Ogrodzieńca, powiatu olkuskiego, kieleckiej I mocnlka sekretarza. Pozostali czlonkowle
fa:tem poż"danym, lIŹ~by rązpow;",ecbniło c~ynek. A zre~zt~, któżby zhczył ,t e wszy"t- guberni, , do dyUl i~yonowaDcgo zolnierza I Slldu ,n go cywilnego ,wydzialu i ~ed,en , posię inne wydawnictwo, jak np. .Zdrowie i k!e bł~dy hygleOlc~n,e, P!lwszechDle popeł- Jana Opiłki.
<?Pllka spr.zedal DZIUbie mocnik sekretarza maJII być przeOl~sleUl do
Ż cie człowieka~ A, Schrott'a, prZetł6ma- / nlane, które sprawl,aJ"! IZ ~amy tyle przed- za dwa ruble Jakiegoś Cle~oego plynu I 'E!0 cywllneg~ wydzla,łu. TRk WI~~ wyy
przez dr A. Fabiana dla ułatwienia wczesnych starc6w I Oledołll zn ych przez.całe w małej flaszce, juko trucIZnę.
Płyn dZiał 6w cY"llny z dOlem 13 styczOla ro:o:ecia wyda":ane poszytaU:i przez firm? życie , robotni~6w.
, t e n I1ziuua pokazyw~1 kilko ludziom, ku przysz~ego pod prezyde~cY'ł wi~eprezesa
p ~ockiego którego ukazał sill właśnie
Witamy WięC 8zczerze popularn'l kSI"ik~, m6willC, te t'J jest trnClZDa na Zycha, kL6· p. SrzedOlcklego składać SIIl b~dzle z 4 ch
ap t ier;8zy
maj"",, za cel praktyczne przypomnieDle ry wci"ź deuuncyuje o stosunku jAgO z Na- członk6w B'ldu pp. Rennenkalllpf., WorouPONrest~y war~nki zdrowotności BIł tak znanych zasad, oraz daj"c" informacye o wrotow'l (przed w6jtem). D zi ub .. , zatrzy' jewa, Holewickiego i Ragozinu, sekretarta
I kc ato;e że cboćbyśmy nawet znali je działaoiu rOJ,maitych przedmiot6w spozy- many w kilka dni po śmierci Nawrota, p. Cleszkowskiego i 4 pomocuików sekree tee~yi I n~letf przypominać je codziennie wczycb, ich fałszowaniu i apoBobie rozpo- przyzuał się przeli straźnikami i pisarzem tal za. 2 , wydzialy karne bed" pod prezy~ Ot r~ć ażeby choć w c10ś ci przyzwy. ZDawania tych fałszerstw, bo gdyby zwr6- gminnym do kupnl\ u Opilki trucizny i ~enc1'ł wlceprezes6w pp. Lucego i .Bussego
I P?~ aai d'o szanowania tego największe- ciła uwsgO, choćby szczupłej 8tosunkow? wlania troch~ takowej r.o kapu s\'Y, jak" na I skł~dać SIO będ" z 5 czło~ków s"du pp,
czaJak a rb~ cdowieka _ zdrowia bez kt6re- liczby czytelników na te oiestosowno~11 obiad ajadł Nawrot i Jodał, że wiocej od 2;yżlUeWskl?go, Kałszanowsklego, Krugem,
g~ :ic przed.ięwzi,,~, ani d~konać nie życia, których unikn"ć moż~my z łatwo~I", Diego wlała trur"':j do kapusty m~ża Na· RudOle~a I Sze8takowa, 2, sekrebrzy , pp.
g Ż
juiby wywarłl!. wpływ zbaWienny.
wrotowa. N IWrotoITa, będ"c wskutek tego Znatowlcza I Bogduszowa I 4 pomocników
mf~d' wzglod em utrzymania go, nauka
Walerga AJiJl'reni.
z8are8ztowal1~, z pocz"tku ZApierała sill, 8ekretarzy. Se~ye wydział6w karnych b~-
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po 2 sława·Onufrego Ozajkowskich, aby stawili card'a,
właściciela • Parii· i bankiera Gam· liuhio tn~7..,t:.na l. k ohiet - , Q. mi of)wici·:
sill w tym slldzie w ciilgu Rześciu lIIiesi~cy. betty, w którem
Piccard pnyraeka »0,000 Abram Galb... 1.1 26
Dowiaduj e. jeżeli mieszkaj" • En ropie, a ... ciuu
my
towarzyst wa ko, jeżeli w innych częściach , .. iataj w!prze. fr. temu, kto w oznaczonym terminie zdoła
TELEUB.ł.JIlY GIltł..D01ł'E.
mu
wyjednać nominacy~ na kawalera legii.
akcyjoego , pod firmlł "K. Austadt sukceso · ciwnym rozie będą
skazani na wieczne wy. Laurent, naczelny redaktor .Pańl,ft
rowie·, w duiu 23 patdziero ika r. b. Naj. guanie z
udał
ZdDia20 Z doi.21
kraju.
sill do Amboise dla zaatakow
wyżej zatwierdz om, ~ostala.
Giełda WarlZawska.
- Włciekły kot. "Kuryer poranny" do· na sgrom.dz eniu wyhorczem ania WilSOD&
. W,nikł ogro·
(-) Wypadek. Przejeżdżajllcy uli~ Dlu · nosi, że dnia
Ż,d.nozkoócem giełdy.
16 h. m. we Iwsi Szczekark o· lUny skandsi; obllj przeciwnicy
wymy'lali
glł p. Leooard Żak, pomocnik rejeota, ruie nad Wieprzem
Za .oitlJ. kr6łl1olorOlI.Dwe
, wściekły kot rzucił si~ sobie od kłamc6w i złodziei. WilBOn
.kutkiem nieoetrożności woźnicy wypadł na tłum
przy· na Berlin •• 100 rM.. •
48.15
47.85
włoś eian i "nim zdołano 110 la · rzeka w dalszym cią8u
objaśoienia o banku na LondYD Ir l 14. • •
z dorożki i poniósł dotkliwe obrażenia na bić, pokaleczy
.1 969
9.63
ł siedm os6b, kt6rych odesla · toneta6sk im, o trllktatach
na Paryż u 100 f. •
88 76
ad~u
kolejo.yc
h
i
ciele.
pa·
no na kOl'acyo do zakładu d.ra Bujwida ryskich urzlldzeniach
nt. WJeden ,,100 O. . •
HO
(O
60telefon
owych.
(-) Przejechanie. We wtorek, Aman. w Warszawi e.
Zł ,.,Ior, p'~llwow.
Londyn, lOlistopa da. Wiadomości z Zan·
dyn Dawka. pędzlłC galopem uli~ Kamien·
zibaru coraz gorsze .•Times· donosi, iż suł· Liii, lit .. id. Kr. 1'01. . . . 8616
8~.ao
nlł, najechał na Maryannl l Pytlewską, kt6.
Ruou.
w.ohoduia
.
9897 tan śmi ertelnie chory nie wydał jeszcze roz· .. 4'/. poi.
ROZM AITO SCI.
rll konie zranily w kilku miej.cach w glo.
poi .... "uotrzn •• r. 1887 I BUO
&226
kazu
co do blokady. Ruch anti·oiem iecki Liny ...1. ziem. Seryi
Wll. Dawkego pociągnięto do odpowiedzial.
I . I 96.96coraz bardziej aiO rozszerza i j,trzy. Na
ności slldowej.
26.fló.X sport pillknoici. Laury. jakie zbiera
f fil . •
całem wybrzeżn panuj" niszczllCe febry, Liat,"sut. M. ~ ~""r; :z:,.
97.(_) Kradzieże. We wtor@k na targu za w Berlini. uWIeńczon
I> pillkuo§6 na konkur. dziesilltku
1>
II
V
92.I 92.2~
jllc zalogi. W Bagamoy o w.. y· Li'~I• Ult... m. LOdr.i
kościołem św. Krzyża, koloniście ze wsi ~ie w Spa, pani
:serIi 1
Betty Stuckart, nie pozwa· scy mieszka6c
y uciekli przed chorob, cbro·
Biała, w powiecie brzezińskim, wskutek nie. lajll spać spokojnie
~
nadsprejs kim dziewicom. nillC siO do misyj
8
francuskic h, kt6re co·
dozoru skradzion o w6z zaprzllion y w parę Dyrektor teatru,
"
n
"
w kt6rym produkowała dziennie żywi'ł
1,000 os6b.
koni, oa kt6rym znajdowa lo sill 10 korcy swoje wdzillki pani
Giełda Berlillaa
Stuckart, otrzymał ode·
Banknot, rOlJjlkie sara. . •
ows..
20926
zWIl od grona dam herli6skic b, w której
łt
" u a dOli". • , 209.i6
Tegoż dnia znali a złodziejka, Józefa Ba. ot.iadcza jll, że dopuścii
Dyskooto pr1'I'.ln.
OStA'j'NIf. WIADOMOSCI BANDLnIE.
dylak .kra~ła kramarzo wi targowem n kil. tryotyczn ego, .prowadz si~ czyou niepa.
~ ',
aj,c obce pillkności,
ka .:tuk touru lokciowego. ~jljto j, gdy sill ~a. ty~e
s~oic~ po~ rljkll. .B?r·1 Berlin, ~o listopada. Dobr~ nsposobie
w ch.ili gdy u6ilowala uciec ze zdobyczll. seo·Coun er pisze,
nie,
ze Ole mIJa Jeden dZIeń I kt6re zapanowało tu wCloraJ po u"Qdo.
(_) Dzii w teatrze Victoria daoll b~dzie żehy d,Yrektor rzeczooeg
o teatru oie otrzy· ~em zanrkniecin giełdy, przeniosło . si~ ta~. Monety I banknoty N oL. nrz. Not. nienrz.
r
dm ' k
d
3 h
lmporsały i pÓ/imPO'1ały
ktach 1081 klika ofert od reflektant ek, pragnllcyoh ze na giełdy
zagraOlczne, znaJduJllce .I~ (!!:m. 17 grud..
po t a
1886 r.)
780
Nies f'a ~fer!:,,~o ,~ (Le su •• przekonać świat", że i Berlin
Pół imperyaly .ta ...
P~i;e~' du Si~O~~e) rzez pp~~l. Bis:on'a De kobi.ty. ~ Berlioie mytl~ posiada piO' nadto pod korzystne m wrażeniem ostatnich Marki
niemieckie
ted?
n~
s~.
dooies!e6 o p.oźyc~ce. rusk!ej. .Według tych
p A. t M '
48'1.
,p
ryo o kookursle . Od próżnoścI kobIecej nIe dOOle.le6
zaclllgOlllcle pozyczkl, na warun· ~:~~;"Okio baokDol,
80' /.
I D.
ara a.
." wolne nawet wymarzoDe "d_utsche Haus. kach korzystny ch
89
dla interesant ów niemie· War(1)j6 r.bl. kred. w
010010 frauen.·
64'
zkich, Jest faktem dokonany m, subskrybc ya KupouI ce ł ne
----ma hyć wkrótce ogłoszonll. Pod wplywem
pomyślnych donieaie6
zagranicz nycznych - Zarz"d towarzyst wa osad rolnyoh krzllta
Warszawa.
spek ulacya tutejsza rozpooz~ła dziś cZJn· sill gorliwie około
urządzenia jak z.ykle
Ze .rzpitala pra6kiego. Ranni robotnicy ,
r
etersburg, 20 listopada, .Grażdin" i no~.i z ;iO~szll. niż
w~niacb ?oprzedo~ch. w poście r. p. seryi prelekcyi publiczny
którzy ulegli smutnemu wypadko .i podczas .Nowoje wremia.
ch.
dowiadujll 8ill, że mini. oc ollł o mter.s6,. .
o zwill szenia o ro· Według Z8sillgniljtych wiadomości serya ta
pamittnej katastrofy w fabryce" wnlkan,. jstrem komunika cyi
na miejsce Possieta zoo tów w niekt6ryc h działach puyczyni a/a
aill zapowiad a sill bardzo świetnie jak to wno·
i pozostają w szpitolu praskim na kura. stanie jenerał.porucznik
Herman Paucker, silna potrzeb~ pokryć. o Austrya~kie a~cl"
eyi, majll siC lepiej. Robotniko wi Malino- Ijego zaś pomocnik
sić możoa z ponHszej listy prelegentów.
iem profesor instytutu kredytowe oSlllgo~ły l lo z~yźkl, u~zla
wskiemu w soboto dokooano operacyi w gar. politechoicznego
y Dollld zepewnili sw6j udział w wyk ladach:
jenerał.
major PEtrow. dy.kontow?k~D1antytowe
N8J.I~k. prof. dr, A Białecki, R . R. Steon, Jan
dle. M. uskarźał siO na okroJlny b6l w ka•• GraŻdanin ft dodaje,
że pi er waz, czynnoli. szem o:lY~rJemeUl. od~nacz~ł .slll targ paple· Bloch,
nale przełykowym. Przy operllcyi wyj~to cill nowego ministrd
prof. Fr. Bylicki z Krakowa , li·
z gardIII kawdek drzewa długości kilkoca. wszystkich kolei rewizyi, b~dzie poddanie r6w ruskich, gdZie pokryCIa 1 zak.up)' z.yi. terat Dooimirs ki, adwokat przyijięgły A. Ja·
pod
wzgl~dem
ich
ko!,c6w
d?slęgly
ogro~nlch wymlar6!,j po· wornicki z Kalisza, prof. dr. baron Le.aer
lo.ej. Jakim sposobem dostał sill ten ka. nrządzeń slużhy ruchu.
dOlosly . SIl: azczególnleJ kursy pO~lczek Z Lipska, dr. J.
wałek drze.a do przełyku, M. nie 100że Berlin, 20 listopada. Jeneral
Ochorowi cz z Paryża,
Hahnke
w8cho.d
mcb.
Ruble
.,akały od wczoraj 4 m. literlIt WI. Oleodzki (Jacek Soplica),
ohjdoić. Jaroszews ki i Krejtzma n również ma zostać mioiBtrem wojny
ad ...
na miejsce Na giełdZie zbożowej, po~ wp.ły.em slab- prz.
maj" siU dobrze i pomału schodzi im opu. Bronsarta .
Ed.
literat H. Sienkiewicz,
8ZyC~ notowll6 ne ...!orsklcb 1 . lagodn~go prof. dr. Plebiński,
cblizna od poparze6. O ile siO zdaje, wszy'
M.
Stralzews
ki z K rakowB, adw.
Paryi, 20 listopada. Numie Gilly lud. powietrza. obniŻY/Y
Bill notowama ~z~Ol~)' przys. ad. Suligowski, prof. dr. Szajnoch
atkie ofiary katastrofy żyć hędll.
a
ność tutejsza przygotowuje wielkie owacye. o 2-1. m., żyto Dotowano
także OlzeJ UlŻ z Krakowa. Przedmio ty wykład6. bardzo
Okradzenie Lombardu. Dnia 11 b. m. Przehieg i wynik procesu
jego blldzie RczoraJ.
w nocy skradzion o z lombardu przy nlicy przedmiot em obszernyc
interesujll
ce,
a
niekt6re
w
najwJiazy
m sto·
h rozpraw w Izbie
Petonburg, 19 Ibt.p.d.L Wokal. n. Londyo 98.~b, pnIU na czasie. Mniewać
· k"
ó'
.
. t
należy, że oświe.
N 11 lej 1 .ne zastaWIOne przed mlo
potJc"k. w.cho~D1' 97'1.. III potyczka w,cho- eona publiczn "
y, war· Zachodzi ob awa, że przyjdzie do niehywa'. l /l
t k h t .
dnia 97'/., poty
•• ka o 188ł r. U9, "/,'1, liIIy'.• '
tołci przeszło 1000 rubli. Złodzieje do.tali łego jeszcze
.
o""
nasza,
a
c
~
ole
growa:
w dziejach parlamen taryzm n .t~"D. kr.d,1. .iem,ki. -:-. ' ••kcy.
li, do lomhardu przez sufit z poddasza, skandalu Nllma
rll'l ~zllca .SIO na odcz)'ta~h ". Il!'h ratuszowe j
Gilly oskarżył członk6w .klego dl. handlu "gran.om.go ~18'1"bonku
petorbur. l .. t'J 6er)'1 prelekcyl zoaJdŹle pożyteczny
w kt6rem wywiercili 10 dziur, a nast~pnie komisyi •bndleto.e
j
o
przekupst
wo
Do.
: aki"ll0 QIlbt.oku ~l2tonto ..ego
bbok~ ":ii~'1 i przyjemoy posiłek olUyslowy, a jedno.
wyłamali ot.6r.
.ody postanowił złożyć tylko przed ·slldem'. I .k~:::"o:~
, ... ro ..... I.go
.n u y. czełnie dostarczy towarzyst wu osad roloych
Konkurs. Dni .. l stycznia 1889 roku Oskarżono go tedy o oszczerstw
o,
lecz
gdy
8
..
11
••
~I
·Ustopad..
B.,,'noty •••kl. . .r ..
upływa termin konkursn ogłoszonego przez przyszlo do rozprawy
slld w Nimes na , 209.26, n. dOII.wO 2D9.60, w.kol. o. W.r... w; ś~odk6.1r do utr~ywania. zakładu studzienie c·
, kIego l załoźeDla zamlerzoo ego przytułku
redakcYIl "Głosn· na powiastkll 11ll!0wll, mocy kr~czk~ pra,!,nego
,
która może być ludowIł, lub obyczaJow"'1 przesłochlwama śWladkó. ~yk~~ci.ł ~iÓ od l ~:&':;' ~:ta~~d;~ ~;. ~~S5ł. ~~ l::::;:OJF. I,poprawc zego dla dziewczIlt.
I
uOlewlnnl
ł
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lIa
Wi.deń
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kupo"Y0.1,," 822.'0
Objoto§ć llIa wynosić 3 do 4 arkuszy druku razem Gilly'ego, twierdzIlc
, te oskarżenia t'/.
sa' ta ... ,," 60.20. ~·I. hot, Iik.id"Jj,,~
W uesnastce . Nagroda 100 ruhli dla dwn jego
W Y J{ 4. Z
spoczywa j, na chorobliwe m rozdrat. , 6::O' PO"9;";"' ruok. "/••
1'<80
r. II6.60. b'l, • ti8lów niewg8lanych z Łodzi przez pocztD
D~jlepszych prac. . RlJkopisy. nadayłane być nieDiu .. Niesłychane. to nadużycie .z
e str? :u'o~; """~C~'kr/~:Oł:'~~~i:·li6s.:~~. 6~!:;,0":~1 ~:::t
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z poUXHJu. różnych Pl?,gczgn.
lny sędzl6w francuskIch, kt6rzy wIdoczule 'J' sa.oo, 6'/, hely ...
.
Ławn. •• k.A 97.10 6'/ p" Ko .. nl.ld w Pabtalllcach. Ch.
. Wydalanie ~ydów. Wielu żyd6w .zas.ra. coraz to wipj
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Małeckiego,

po cenach fabryczn.ych, p1'Z)ljmuje do zamiany fortepiAn}'
uŻylf8ne, oraz do reparacyi i korekty, nie mniej zamóm6'
nia na. strojenie '1'e~tep;la:nów.
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