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IT "bryk' cz~.toc owskicb - k.e8tya Ilned·
stawialabJ:" 81~ ioaczej, ohować przecież
Ina lo t,ód'no, gdyź prusacy. rzecz prostlt.

Oaloeaeoia prs1Jmqwane It: "A.dminittraoJi "D.ieDDik~u
oras w'"biu raoh 08łOluń Rajuhmana i Ireodlera w Wans.wlO
i w lAKlci.

~kOl!iaJ D~ ..lanoi be. _1 ....ł.Dia- nie ~d•• wra......

ności. llośli .y.ożooego łoju wOltaInich
latach .ogóle wslrullEieOl ,wielkiego pomo·
AlJłIIWJ
ru na bydło, zoacznie sill zmoiejulła i cło
~=-- l
,
zrobi" co 8ill tYlko da 2f.obić, aby oa8ze
Cła.
tylko mMe Tj, podnidć. ObecnIe -.hodowla
(J
par6sta\ki oie mogly korikurowa~ z pru·
- Na środo.em zebranio sekcyi roldej id"eolarza W I Rcisyi roz.ija Hill pomyślnie,
Niezbr' ,ea.oG. • ()!;aaiq ~lłłkjej-4 .,raj..'\' I,ldmi"" {~an, icach Prus. Dla naszych za· oddziału wanza ..skiego to ..arzyst .... popie "jjjesienie ola byłoby pocialti,l", Ittóryby
,,6j ude~baOf na alarm s po .. odu ' &alllle. \ęm p roslat~ów zostao" tyl~o to.ary raoia pnemyału i handlu podolesiono myśl .. bił nie ..,tpliwie gał~1 pRemysł!l roloe·
r~oJl'IJ0 ,\11koby pr,ez, ~eJioQ .J<\itolrann~w p;" kG~nikacyi wewr\lltrznej i nasz .ywóz, statania sill o pod.yższeoie cIa od 'wełoy go., której jak oaj .. i~kszy rGzrb,t j",t poOlelllle~ za.ładnioci... .ugłUlA :Ba l Wiśle. l ~fGwary zB,Ś przywozowe do miejsca przela· zagraoicznej, coraz Q:'ficiej Diiply.aJlłC8j do żlłdaoy .. Cesarst.ie. Prezy!l.yulJ\ poro·
Alarmo."t) ~,!!q <iru4.0~ .-~, \ było" dti:"ie WG' de!pn.i~ 'jca .do wag?o,6w wa~Bza,:"sko . by .. k~aju. Przeciwko tamu -:nioako... i przema. csylo p. Rocho .. i <opracowanie s~zegóło.
( b?C ,~z"94c g~ó ..,p@M~oiłoej allteCyt lkbmul'!1 dgosk\e.lj,il'rogl żelazoeJ pr,~~wozlć BI~ bed" "'lal p. Tadeusz Ko .. alskl, utl"llmujllC. 'te ..ych odpowiedzi 11,a 'przedslawieoie san,,·
nlkacYJneJ. 'Jalt"aJuądst~a i', tz~ka <Wi~łl!' na sta,tll:ach Plu~klc~: ~Ie nale~y teg'O ,.. elo& R~stra1ska, s~rowadzoo>il do kraju du centralnego i wywoty .. owa.oie .0iOBku
P?d wZl!lodcem ekl\!l,olalllapym l u atrate&\. I spuezc ać ~_uwagl • przy rodrzlglljoln kwe· oaszegd, Jest ..yłllczole czenoko"ll i s pro.· poprzeilwo przez niego przedalaWio,llego.
czoym.. ObJtl<o!e do .. iJl<l1l.i'l.my ._ill 71 ' !I.Wat: sty! co · do miejsca poł"c.zeoia kolejo,,~go duktam owczarń oaszych die wspó/za"GdIH. Dwa iuoe przedlta~eDla. za.rtĄdu central·
sza,aklego d!ll~ .. mka/,. , :ter, 014lRlZl!loozę~ W~ały z drog,. byds.9I'kll l ~o tem bardZiej. CIf, i~ pod.yuzeoie da od weloy mogłoby nego, "" ,~ednfioCIIl O~OIŻ8Dla cła od ba·
two " ,ła D1llcla . głó.o,. rsak" .., ikraJJl .,te Jest to dro~a gwaraoto!!,Ilo& przez'Pa6st .. o. dać Nlemco,n pobudkt; do represalió .. C l...aloy da.!l5 kop. zalDlaat l rs. od .prowa·
' prze lice ży .. ioły, już zostalo ,.atfoi~te. ' Istąiej" d ... ,projekty co do przepro.adzeoia 'Dych, ie już oa..et podooszooo Ooylil podo- d .... oej <kDg, JDor.kll i l .rs. lli -kop. od
Przytaczamy: pooiiej jnp:N
~i \ IIł"tykolik ~p<?,mDlooeJ bRq~icy: pie.!' •• zy przedsta- b~" ". sferacl~ .."do.ych pruskich. leIliej sP.[oo:radza~ej ~ro~ ltdow" or~ ". przed.
"~larsza.8klego dOle .. Olka" ~ , tym przęa- wlooy.przez lD!yOleró ... rz"dowycb. owaza WI~C Ole bud~lć licba. kiedy śpi. Zebraoie miDCle obołłanla cI.." od 'Jed;"ablu 1.'JRyro.
, ~iocie. jak~Jł.awi~aj"QY . .. ieLt iqtereauj,. zarlD~e40, iejęze pO~'\fzeoie \Vi8ły '~ dron uzoało alusloo'ć tego zapat~y';8nia.
.
bó~ jed"a~oych, czegQ< / dol!lagllot .111: od.
- Na środoweDl zebraolu sekcyi hao. dZlal łódzki to .. arzyst ..a pOIIJer1łOla .prze·
cyeh szczeg9101l:, ~ co 40 rur~dzerlla'Dpro'll' by41!0s~,,<:pod m, Nleszawl} ~\l14 "lorat Dd
clO~j komupikaCY! Ill'ill!lzYl iął, i prbwIP_ , gr oicy}, N-ugi proje~t, opr"'llp.any IIrzu dlowej oddziało warazaw.kiego to .. arzystwa myału i handlu. obszeroie roz9iDEłPtJI!t'ln!e by·
cyami, WJ- le1!ym jej bnł!łn !łłŹ,eeibi:
,. ~iirz"if drDgi) .. arsza .. sko·wiede6skiej l byd. popierauia przemIału i haodlu, ze 'Strony ly na po iedzenilll MOlk'ewaki .oddziałl tym
,,}V numet~, 2/i13 "WlIł\rlz'.,slriego d04. gp!ł.iej; u.~z& ' za do~odoiejiz, lioill,l"CZ" fabrf)<aotó .., budnjllcych statki lub ich razem prz~t&,!,ił 1I1CIie~PUj'llIł ,a .. rocz
wnIka," z dOla HI gru90ia r • ., p~mieB;Zozo' I'c'l d •.(e artl(fle k~munikacyt P?d m.
czetlci ~rsamawia.n~ za zoiesieoiem rozpd- przeci!D4 ż,danoom ł~.klch lll fabrykantó ..
O" . bfła potl\tDV $,;ył~z, statre",ej na c awklli'll,,{o 10 "Ior~t ąd gr~!!lc,). ~o~ec r~lldzeoła, ' zwalnl&jllcego od cła mlluyoy odpo.led~, która ~U_I być uczeg41D"o
"'Iśle: P,rzy~pzeDo .. [~lllJt wy~~ po" JeiDt , ~e hV.~d H' ~u\8Za." ąógod~~Jest i 'knUy. statkó .. parowych reparo ..anych pr~estudyowa?'I, zaol~ coś "ty wzglO'
'I zw~,aJ!\P\l I(j>r1Jl!pu8f~za:f; ~ ~I!Adjcte,,:prte. p,,'\'ft.c~yĆ WisJo po~ względem te,cbmc:nym za graOlC". P zeci.ko ,projllkto.i wystlr lisie P?_~aoo"lć ~Zlll m.6toa. 0/ •
(to .. a,rzYBkw q , zjlBl\lł!l 1~./I'~le lt'El-arder e~ I celnym, 0810źy , sIIl o~.ladczyć za pler,w"llllł li Ro~enblum " uwagi, że cł , ..8\rzy .
Drógl 'lle/azJle.
Comp'." ~taranl/1, maj'l!J8 JUI celu l uzya~aD'e
pr~je,tellJ' Czel!l wóty.uje bo.ielJl ,nałyby roz .. ój oaszej flotyJj rl:ectoej, ZWio.k.! - "Slo"o~ podaja kilka przykładó~ oiepozfpleDl~., pa FO dz,!oię ojMll'8.CJi WIR' • ~ar ~ drog~ zel. bydg8sI<'iej wi~kBZ, doga- s%8j"e przeszkody, z jakiemi firalcnyć musi prawidło ..* i brJfo ..ych. które ołl.uOJł za·
syi, nie zostan" u .. zgf~doione. Na'ZS''Przf dooś~ Jl:OI"ćzenia Wisły I\oa Włocla"kiem? .. y.óz .n.Stego .bożu. Byłoby po:l'ldatlem, pewoe ścisła kootrola rqdQ"" gdy,- k.ieru.
p~8Zczeoie spra.dziło ai~. Ale dotlid DII' l'JlZe .. l!fl)'ie, jalf-. 'ibcbać, iem, że eod ty I ;teby .na.e~ całe ,tatki mogly przechodlić nek taryf kolejowycb, jak "'i.adómo, obj~ło
Wiadomo, Oll cze si, sko~czy projekt je. ~t,wkie!lH' ~leż'ałobl zbudo.łaĆ liole. majfł· 'do oa8 bez -ela z zagraoicy, lecz .. obec p-a. "mioiataryum akubu. Taryf. opIat .. kodo~go z
..
IIIIIUłJi paro.ijj r~~
wjOi8t'~ ,a~goŚci. tymc,zaseOl, I'od Nie- ooj"oogo obecnie "ystemo ce protekcyj. lI.uoikacyi D1ieJacowej lolei mQlkle,.akosklcb. kt.6r~ zamierzyło urz"dzić pra .. idfą: 1 z!lwlł odnogt ' OIusi , P1ięr;1 wiQ~st ,alu~, nych, t ~r'ze.b~ popraestać oa tem. , ·teby brz8tlkiej tak q.z~aczaU! je.at ..tżaz" ,od .tary.
W" komuDlkaCYIl towar 0Jll:'t!Wer.s.k" na ~(lI. Ale pdo0l!a pod W IGcła.klelU; oaJ' przyoajmolej drob08 reparacyo by:łr u. fy , betpojredbleJ II kOJD uIIlkac:ył n z .kDle,. teC~ł8j prZ88$eOi :Wi~y.\?"
~a~u %1 . prz~jl,; cqF zp,1e P'l?C,8S ..ylel!ó~ Wisły "0101008 ' od cła zupełoie. W . ty~ ducha respolak., że tr.a.por~y .tow~ró ....y.yla.
Dle nal~
~ ,'2!up~oe~o ,polJ~dz .1\11 ł~e- byłabY: ~(ę.:a,o" prze! wod.~, a .zatem ul.. ma być zredago .. aoe przed.sta'wleole zan". nyah z, Mos .... y. I bliakicb, Jej poo.któw
ma prGJetto ,na OSIIł~,olvcle ,':lęll'lCh Je· gaia"by CI"b'01 ul!Zkqdzemom I pottzebo du towarzyst.a. Nastf,lpole przY""piooo .. atroot Brześcl&, elupedy.o..aoe _ b1.!f aJ'
d~ak , 1I0rzy~i ' iolc~atorzJ tego , przedai~. wala j 'l'al?'"!l1; snaBbllW~ ~r~~łado.y~aoie do obrad nad przedstawieoiem centralo ego ib'ajpr~ .do którejk.ol ..iek _tacyi kolei . t~
~Ia ' ch,ba Dle mon ,acboJfać'l',dlate!lIl,1 te fo .. aró • • e -W:~oclIP'KO a Ole w NI!'SzB' zarqdu to"8l'Zyat.a • przedmiocie cła od ' reapolskleJ. IIk,d. dopiero ODfaQ!)
do miel'
Jali:' łychać, k .. eśtyl' pol"czeol& Wisly ~a wie, byloby /liedog\ldo~m
od względem łoju. P. Rocb domagał si~ zniesieoiil cia 6ca przezoaczeoia. Przy maoipulaoyi lakiej,
' pomGCll odnor 11l0)e{~w, ej " d~on., żel"z.o" celnlw,...r~8Z'lie , p!i zbud,o~aoi\l boczniQy od loju przychod."c~gD z zagraoicy," jaleo 'P?,oiplo ~rte ..~ezieoi~ ich. nie!d~y.. o sto
warsZ~~kD.ą:;d~.os~" Jw, po~hżu n. łr",OI~y .0 4', Nles!a." docli? od pr,~ewozu to ..a· zbyteeznegd w p.rmstwle prDdukaj,,?em łój kllkadzleslfłł. WIO~t W,lIl~eJ ht\Ol1~eb~, k?
i>1'D8k~eJz~std(~Jdi w. zaaad~e\~oz~rzygolll' r~w wzrósl~y zolIozoIe ... ~~8ZySt~O , t~ ra ", na .. y .. ó~. , W.nlosek teo ' przedstawlony zoo "tó. dwu~rotoej. eksp."d!cYI. z,JIł;ąJ41 IIIl
'tIł ti.her8qOOll 1obecl\ne płlodzl, tylkq ' "yl ~m ąk'iaol,\ Dal do o wladaiemall~zaatalkomlteto .. l C8n~raloemu. który ze a..ej oBzcz~doolicl po kllkadzlesl"t Pj!IJ\lI kat·
ClłZulra.nie najodppwioouie,J8zegD do jej, b,lld!l' lIDii' dłużs." zamiast krótaze). n
stl'O.y przedsta.. ił go Oddliało.i moekie ... dym "agooill, Nadto QPIaa,a Ja prze..óz Ł0wy kle~nku.. Gdlbrunll, rlWh,p.,:o. .tkoIh
I.
• skiemo.; teo zaś 'aiJoie przeci*ko łemu za ...arow W JU1ychl, part,ach, i>biicSllI\!!o od
udało Slf.l .wz!~d w,j ..e r~e·b·.ndel przY.Oj
----oponował. dowodqe, le ,cooy ' łoju odi>ijaj, puda, jest bliskD 'O 6IY'1.l .. yhq ~ opłaty
zo"1, 'a l ~rzed'eW8Z'yltkiem . dDs~w" to .. a.
aiQl " l .. ielk" ezołoliei" oa ~rI&Ub "; o..lńIta. za pne.óz .. patnym ładllóko, ,_ OS§I!l , ko·
~ów: ' .. ys1 an ch . z
4 6~ka , o 1:!odzi
.. .na. o. ceoa:ch baran6wl!irgialricb ... SEll" ól. rayata' elUpe4yeJlcl , U,:.IlaotoCy,.).Uosporto
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DZIĘNNlK 'ŁÓDZKIEGOĄ ź~bo na "sł inle.u "IdaliCJ '" pó8łl'diono oltolo 'l ' Tu~ ~bo.k wozo, oz,." ~la .&iO pio-sęoka ou· po.tarłllła wc!"ż os atoie
Ercel:
I
nlegG. '
u
cooa przez mlodego Wlelirllaka" dZ"DO ko· 1I00,0a:
, I
. , .. - , ( ' o ' J'_ 'Bo!e! jak ty cierpisz okrufłfle- ' szep. fcietny " .. zY .. ał naboz'oycb ~ Anioł Pali~
- Nie cialo mojeO cierpi .. tej
wili

' l:
, ski. PrzejetcIżaoo .. idoci oie przez wieŚ.
naj.iecej.
•
,
- 'Zo taw
nie" Ip tojó" - odnek!.
Po gWziole jeszcze jazd'y, .. Óz lill za·
Noc oadenła, a m10da kob et\, droczo,
Nie Ciało moje (w/ ·tej chwili ' óiili'pi~ lIa:j .. ie' frzymat: _ Sio~stkie jakioś roce pom gly oa bozmieroym bólem, pytała alll, Jak moie
(
w f
cej.!:.. odri:IlI/ł. ' t
J
ldalif zeJAć z 'wozo.
,
i.yć .dot'ld? Otaczajlłca jll woń cyprysn,
,
• - Gdzie mllle pro.. adzicie? - spytała. wych gałłzek, kło/.JPli POłYPpill trumoy.
XXXII.
Chc~ być, tam: g,zie i 00,
DiebohilzjJi:ó .. , drUh/ta J/i.
- Ob! b"cl~ spÓkoja" illu,(riuillla- po·
Ciszll ~ouil,\'ł'ł . . . i~lieoiu ldalii prze.
ErceIddoo~ był oioprzytblhny, ale 'hrabi. ~iedział kalabryjczyli:;- oie rozl,czymy clll ru,aly tyIko "lul<l~1
Itraly.
U
Prsekład,E. ~ramiaJdeJ.
na ~PKła1 .. iazieć, grt..ie ich wi,oq. ' Za· z ·i.p,iol piOkoyw kochaokiem, choe co 'Ud kilkut\-ll8tu doi była ooa ~ak "gro.....,.<Dł..i,l!ti'ilo jc!j"i9ż ·oeiy.
PIa'!tla ńie . kardzO'. z~j'!. u sill ,!ln d~ać 'D Hle zamkoi~tal odc1~ta od § .. iata 'łyj,'c~ch.
(Da18zy r.in.g ..... "a.'r:z.\,N;.~1 8A).,\
Nie '"idzictła przynajmniej wyraz . bier- Clellle. A przed cli.. llll goló1ł J byl zoieś~ Owej pamietoej dDt;I w .. illi " Aotina, " sły·
.
-:~ :'r,
. , 1'1
(lienia, .ha,ul"cego··'ii~ ' na twarzy ut cha- z~ ciebie chlostf,lL. Ra! mllictyzoi 'U1iesz~ szala wprawdzie; że ' .. azoe Zd.r'zeÓla ajlć
Idah" pochylił.. 8Jo) nad 'kochaoyJb.
nego. '
Ol l"!...
mia y naJ po'la~n\u; nie wi'8d)da'1a jedlIat,
-- ~yJel ł.yjel-lił.. ilłlLła.
, I
Wóz od IDd" u do CZ8S0" 'pod8Trakiwld' oa ' ldalia lło8hała ... milczeoili' tych dr .. io czy "s~zie' udaro al, ',rz,i1ó .. \ r6w'lIie ' ła·
W taj chwili ' Erceldouoe l ot.. orz1~ oczy k...;lIieolstej' droclze, a' z ult EI'CeldólI'ua" \ry. bezeielnycb. " Była
że oios,," z_ ni" t .. o stłumić -lbucli jak ".. palaca biedoe·
go Viaoa. czy tet .istocie sodzioa "yzwoi spotkał apojrzeole ' Idalil pełde ·takiega dtierał ' si? :j~k lI~leści'!' Wtedy' to · z pod 'E~celdoona.
bezdenoeg.o , .mutko, że zadH8ł.
. J
·prze~ati.lń, 'polir'yw~1I}cej :o~iy IdaTii: : apada. . .f'r.ze8zli sklep!o'liy , kOrytarz, który wycli. I oia o.d~sda.
Była .. 10114 'lukadi'ltci P 'el. ~18 >go ko- ły łit l to'czyły ŚIIl po' Jej t,*a",.
' Jej Bill tak długIOl ' Jak ko/ytarze ... Tanr·
Woloość- i a.. oboda o obi'~ nie miała
chała.
Nie wiedziała, _ gdzie ich ;'i(J~." a o' o· ua, OtWDrzOOO przed ni" drz.i i popcbolll' dziA dla ' niej urolcu. ..obec nleoa .. i·
Tak, kochat.! go, bo oC,.,ź 'In8eta; b).t~by· he doia' włlio~l~ S;~cIl~&ili' 4!jsza. tó j, do 'wolltrza. Skb'to zdjllto jej z oczu lei i pogardy Erceldouoa. ~yby na.et
to .. tej ch .. i1i? ~.yt pótw.ioclta'ł!y 8~ ' 'dh, lj"c~go sil) opałII. I Slrr.zyp ,;ozu i ""bki IlriElpask~ obe)h:ała aill wokoło..
i jego ocalili pat,(I?~1, ,d -lycie, ba~ .. la·
nieso, nie k4H:Baj,c?
\, "I , •
otab~aj"cych" ioh żołnierzy. "'byłY" to jedyoe Byla sama! zupelnie sama.
ry i ufnolici:- ~d!!hi '!nu ,Be! (że mfłe ...
- Przez litot!ć,-nle pałri"tIIl!' oa łnoie-iodslós.t, doclrodzlłce do -jpJ' OBZO .',
K8llita,\ o.zukajJ~, oiegodoie.
Nagl$ zer.ala siO i po .. z1Ilr. ailoe po.
, I&8pnfłl.
II
Pllrll raz,..'ia~ńymY"ado' .. ÓZ i zmieoia·
~oloier'f!e ellaaliłi '8i~.
stano .. leore.
. CZ88i mijał, 8 kapitill poełał po iófor· aD .. id\lczoie ii'erntfśk drogi. KRpitt/n upa· / Wiezieoie, do klórego wtrllcono idali~, ' - Boże mój.~ ~wcł.ła - poz.. ól
m~c1~, bo ni~ 'wied~ało'kdz1e z~prowad~ić .. riilU si~,' czy broft n.ab!to.. Oddiil\l 'p\l8~. "y~ •.to 'jej: sill, poprostli pustym. ap.cb'rzeDl. Ioi go ~a 36<\0' lobaczy~ .ch .. illl, a po .. ie.m
WlttniÓ". Nte ohClał przeprowadZać' 1ch I,lował ollprz6d' ostttIŹDle, Jak ga,by mu WłPIVła al~ Da palc·acb. by "yjrzeć przez wu ..szystko. Cllcll I pO .. lDo.m to uczlnlć!
przes Neapol. IJndno66 tam była ' siloie grąz'tlo Diebezpiee:zcffist.. O': "~ Ja~~
w!lskie zatratoiIVclOe okieoko. Oczom jej Nie zaradzi au oawet na tortlIrach, a Ira.
wlburzoMI llIówiooo ogól~ie ~ I!o~atallill, , ~dalii .przfs.z'ło o~ my~I" Że . m?że l. Berto' ukazał siQ zn~ny lej kr~jobraz, 01i.iecooy,1 8"t,... ~te !,ł1~11l swojej p.rzysi"i... zdrad"
k~ też mogło. lad chlla~ ",błtdtn,ć na iI"laddmll Jej j!t',%YJabiól
lI'iebe'zPlClCze6',' ła'gbd//lm liwIatłem. kSIVt1C8. By ta za m, ItYlkO CIebie, łf maiko 'MoJa!J" Ale ty mi
widok wielbiooej b:labiny Vallaati.
'I, ilwie ' i ~e' może sprobuj" j,.. Galić:
toi~ta tui \lod' NeapoleDl.
wybaczyft, bo .. hhi ... te zby~ ci~ko cler.
Utrzymy .. anD nawet, że Gn,aepa GMiJ
JOki Erceldollna, sia.. ały t siV -coraz'lłó'
Nie było 10 istotoie wiviieoie, ale .. prost pi dziecko t ..oJe.
haldi , był" -BIDylii • rycerSkim oddZi"" ID, I:z~ze i l bol"ai~8&e.
fol .. ark, wliród Gbszeroej oli"nej plaotacyi, ! Zda .. ałD .I~I te Bóg ..ysłuchał tej go"y~8IIym ll ...bdlnajdUelniejIZ1ch wojowol.
Wóz si~ zatrzymał,
nale~cej do korooy.
I r,cej moc!lit"1, bo. .. tej cb .. ili drz .. i lit
kó .. rozmaitycb iiarodo"ości.
Id,lia' pDol'iNtłto .. ałko żel~iI\ł'WtJwe ) ra!l. " Prlij_iezioDo to 'tti\:loió .. dlatego, h l otwou,ły I atan,1 .. uich kalabryjcayk
Kalabryjczyk" l"ołałby ich dpi-o"ailzić' Dego ii~dldndajlJ' ~.iely~" litci. ŻółDie~ze 8chrollioo!e to było adA bezpieczoielaie Dd ! I lal1lPIl .. r~"u.,
do Ta. .r ••• ,
Iito .. ali aill oad ' nilll, 1ri6wl~cl.!e "ćier'pl oie· wt~zillti. Wsnkie Garlbaidt był .. Sycylii, 1 - l cllt iIlultnaaima?_-uP.T'!ł dnri,SkOl'O ' iołIiiefZ powr6ciW8~; zdał nrort, wfnniBy bo 'wlcloczifie 'tk gO" ,';,yanOliałb,' "
a "ekoro wyl,,'doje. opr6łoi przed6wssystlrleiu co, - mdll.olon' jeaW 118 IDOle?
poełaaotJ ..qchlD~ trzeóh l.dzi iWb
oDm-. byłti ffcłalia:' Z uat nant' ~1~h . ~ieola ' '1 klalittory.
Ouubleł mnie pali' ni8lodnl8 _ sa_
Wlidlil~ 'IlÓi!<wJ!ptlrv woIó'; /zapr'Svfon1.
prostekó .. musiała słyszeć wyrok pIItopteIdIill'a' n:aeil' slO o. łoie usłalle 11 ga.) wołała .
... Nieprzytomnego 1Ir&wie Erceldouoa poło· ni .. na siebie.
łVIli cypryau i ukry".y twara w dłoniach,
(D. e• ••).
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W len 1pOI6b, iż I8br._~ odpowiedlaił ny 8&. kolega w1-paj~ dal jd w ..ej aaprawiedliwi6 mon wlellfillj teełlft
8trllłllilr ayłllrBy Da-llłiCT Nowomiejskiej
na cały wagon iloSó mniejlzych przeay/ek, .Dzieooiku· sprawozdaoie, byl tylko "apo· potrzebuj,ce oktawy.
zatrzymał wcsoraj pnechod"cego tamtQdy
eboaidby lI&_et do r6tnych miejscowości, wiedzi, tryumfów, jakie czekaly MIerzwiń·
W kaźdym razie p. L. posiada tak wie- człowieka, oios,cego. buode, podejrzywajlIC
wy.ylaj, je w pelnym wagollie do atacyi, .kiego oa drugim i ostatoim jec' koncer. le zalet dobr,ego fort.epianistr, .. kooo.,., fe ~ylll ona s.kradzlooll. D.omYił "traźoi·
jaka im W itaoym razie okaie triQ najdogo. cio, który odbył sie w cz rtole w tejn 88' tujtc nawei II Mierzwl6skiIłD pot~lił je. ka byl pr .. wdz".ym, gd,i SIQ okazalo, że
dniejs." st,d zaś rouyhj" już kaid" I'l"Ie mej ... 1i LeJuru .Tbalia". PubliczaoSó oa· doym z najni.wdzioczniejszycb iDSt.riIlDen·1 by/a o.oa Iw/.SOOŚCI" mles.ka6ca m. Tur~~
ay/kll OIObDO do miejaca przeznaczeoia, ze su. zapeloiaj"c po_16rui. wielk" ~ salQ. tów szczerze zaj,,1l słacbacz6w. kt6rzy też ~utO.Olego Wolfa. z woza kl6rego ztodZleJ
znacznym dla siebie zyskiem. Trac, na dala dowód. że ulDie oceDić prawdziwy ta · nie szczt!lzili mu zalłDionyeh oklask6~ a l' Iicl!}gn,I...
.
tem .. prawdzie oilbiorcy, otrzymuj!}c to ....,. leo&, cboćby to nawet mialo sprowadzi.6 nawe' zuiewolili do wzbjlgaatnia koucertu
Dwu tutejszych mIeszkańców S. I B. po
oieco później. ale tel ekspedyenta, zysk je- chl8arkv goiowu oa poważoe czuło .Lo. oieobiecaoemi w programie atworami.
Izukuac zagioionycb kaczek weszli do
go, osiuoi~ty. Podobnych oi.właliciwoMi dzerki~.
S. Krz!lftIunD8łi.
Dlieszkania Edwarda E.. w którym to
przytoczyć możnaby wiQcej, dość jednak
A czy .. oalnzl siO cboć jeden niezaclo1lo,
( _ ) . członka 1coIaiay\ u.krJJC)jtlej na mie~z~aoio. za~.ftźyli zabit, krow~. ~c sk6·
w.pomniet, to tak wYlokoś6 opłat, jak ró :ly? Śmiemy wlltpić. Kaidy uumer, ba. tOD Łód.1i i powiat lódzh w miejsce ust~puj,,- rl :lUZ. ohC14golQtll. O. powyzszelU duh znać
wuiei i uuudni8nia lita wiane w dopełnianiu każdy nieocenionego i nie.trudzonego śpie. cego p. Ludwika Meyera. zaproszonylll zo0 pohcYI, ~óra wy'lodllla. że . krow~ E . rlł
różnycb. niekoniecznie potrzebnycb tormal. j waka. porywał słuchaczów i zmuszał osjo- .IHI p. Maurycy Sptl'łczko~lk~
ze~1 Z WIlhelmem. P. ".".radh okolo zydo.w:
no'ei i nieostroźoe obchodzenie si~ służby I bojotuiejozyoh oa d~wiuki tonów do serde· (_) Wiadomoici olObi.te. Peloi!}cy oho. sklego c!"entarza I zabIli. a skórll z olej
.
.
trausportowej oa kolejacb z powierzonami l cznych, szczerych oklasków. Niestrudzonym willZki komisarza sqdowego przy piotrkow. sprz.dal"
do przewozu to .. arami, powodujll to. że np. 1też istotoie był Mierzwiński l Skromny. jak skim sqdzie okr~gowym. p. Francis.zek· Ro .
(-;-) Targ w:~raJ.sz nJ!l!~"ycZOj był. ~.
tran.porty porcelany z fabryki Cmielow. zwykle. program jego koncertu u.powiedział bakowIki. został z.. twierdzony na tej posa. ŻyWIOny. Na}.łrI~J p~.zuklw~"e by/y Jaj'
skiej, nie korsystaj~c z komuoikacyl kole· 1nam tylko cztery ouulery: Romans z "Hu. dzi..
ka I mas/o. Ceny . ullule podOlos/y. Sprzejowej. dostawiane bywaj!} do Warszawy gonotÓ .. ". arYli z "Wilhelma rella·. "rye
(_) Z wrażeń koncertowych. Huragan dawano k .. art~ masł',, ~ ~o I'S. 1 kop. 20końmi. a furUlsni lUi~dzyrzcccy również , z .Łucyi· i cudnie pioknll .. "'ykonaniu oklH8ków. wrza .. a, pe/"" uwiel~ieni3. olerzy- rs. l kop: 35 a lUendel jąJek po kop. 30-35.
dość 8zcz~śliwie konkulnj!} z kolejll teres. ! Mi . rzwińskiego Sycyliankll z . R oberta dyl'. ki: "do 'widzenial wracsj do na.t. powie. . (-) . Llcylac.ye. To.warzystlYO kredyt?we
polek", pruwo. JUeustanllie dość znaclDe ' bła". Po każdym z tych numerów, grzmot wanie Iupaluazami. cbustkami, mimowolne a.lemakle .. PIOt~I(OWIe ogtasz8 na8t~pnJllce
partye towarów, CZJ to do Warszawy, czy ' oklasków zmuszał niezrównanego mistrza gesty poźegnalne w strono estrady, bez Itcytacye maj,tków ziemskich: W powiecie
teł do innych miejscowośCi pur tejŁa kolei ' do .ywdziQCzania liO za szczere i sluszoe zd ..... nia 80bie sprawy z tego co sill czyni laskim: w dqiu iłlim"ja qk,' b, folwarków
poloionJcb.
.
.
I uznani.e, nucd też hojuie prswdziwemi klej. czuje, _ .. szystko to razem .rÓżylo siO n~ DJbyl Jsn6w j .rnnó!e81e' z' ~Iegłościa.
- Droga ż olezua oadwililań8u mIsIa ! notatOl z lIIewyc~erpanego skarb<l;A swego czwartkowym koncercie na jakllś dziwnie !"I.-od tS. 18~708 iop. 47; w dOlu 4 ~a'
w ro~1I ~~'1m dochodu O«ÓI~DI 4,640,174 repertuaru. I w rnleJ8C~ czterech obl6canycb oryginalu". pory wajqcll nawet najchłodnie~ - Ja. r. b. dóbr DobrucMw ćIP~yległo'cla.
n. ,!IVCeJ, D11: w roltu. poprzednlll~ o 628,.920 i oumer6,!. rzoclł narn. Jak na . król.. przy· 8zycb, scęnO po od śpie waoill' przez Mierz- ml-;-od- to. 18.136 kop. lltl I.;. w dnIU 11
rubh. Docb6d pnewyt8zyl przeWIdywanIa o ata/o. sledt-mn&Śclo naJcodnleJs;ych perel. witiskie~o ostatniego programowego nume,' (8)a r. b. dóbr Podole ~olne I gó~ne-od
853.57~ ruble.
A. Wlec u ~ł~szeltśmf: .S~renadQ Moszkow . ru. NIgdy jeszcze nłe zdarzJło nam siQ rI. 16,554 kop.~; .. dOlu 14 maja r. h:
Handel.
.
.
skleg.l, .Ś~lew :Qglerakl '" romaus fr!,n~o- widzieć podobnie rozgrzanej. r01.eutuzya- fbI warku Sato:"8j óW z pr-Lylegl.-~d robh
-. W 'rodo . ~bylo Sl~. w. Wauzawle ze- IskI . • L e 8818 tl1 • "D~mk~ ~rabera. I wle- , zmowanej publiczoości 'w ŁodZI. Huragan a.543 kop. 7~ /.; ..,u aqlu 16 ma]!l. . b .•
br.aDle .aloł1~iejl przedl1~blerstwa wywozu le .lnn1c~ PIQknycb plosoek I roma~a6w _ l oklasków milkOio, przebijaill .i~ p+zez "rza. folwarka, Wlocenl6w z przylegtoścl aml:
DI\~Sa za gra~lcę. Spólka firmo,,:o • ko",~n. a J.ak '~"w"nJc~ II... Po powt6~.entu ,,8y- wę pojedyncze dhi~ki fortepianu, to pan 00. ra., 15.~8- kop. _8
~ pow. przez Iti·
dytowa z kapltalem 75.~0 robll w ndZla'lcYhankl ,ostatolego numeru .0bJQteg~ 'pro· Liebling zasiadł na nowo.-ci sza pelna na ••~Iem, w dOlu 6 mB!& : b. .folwar/to JIl'
lae~ 200 r.1Jblo~ych. zawl!}z~na. na lat 10, gramem. bohater nasz zastuzyl, .,'>Zlmy, boźel'lstwa ..• i znów czist~, I!rzep~slo. tody 81onk8 z przyJe"łoAclOlIIl . -. od rB. UI,883
OOSIĆ b~dZ1e mIano: .Przedal~bleratwo war, na tyle .. zgl~du zebrauych słocbaczó .... IIby fenomenalnego glosu 'rozbijajll stropy te- k.op. 77. SprzeCidy dopelm 6 b~d" regen..a:,aki8 w,woln Uli~sa. G ..Plewako i sp61. dzi~kl ~j,c. mu serdeczn~m oklaakiem, zado- atralnej soli _ zonwu bnragan okla~ków, CI. przy ,p!otrkowsldlu Ia"dzie' okr,~gow~m ..
k~. Dotychczas .zapl~no. ł1~ na 19.8~ m· wol~lh O"il .~Jr. wspaniaL!} uczt, artystycz· .. rzswa, entuzyazm, i ta~ kilkanalicie at ra.~ Plotrkow"..
.
bit. Do komlayl. rewlaYJn~J wybraot pp.: n" I 'poz~oItIi mu SpoczlIĆ n~ laurach. tak zy niezmordowaoy mist't'z bez ' śladów znu.
(-) SprIlłO.WlRlI . We wczor8)'szym 00:
TadeD8z KowalskI, hr. WlOceuty Walew· sprawledltwle przez cały wlooz6r zblera- żeoia iadawillnial niesyte porywajlłcycb ~e~ze .Dzleool... • w rubrycó wladomo'cl
ski, Andrzej Wolf, a oa za"~pców pp.: Bta- nych. A le zapał octarowej publiczoo'ci wraż~6 oozarowane audytoryu ~ 1V'"f1Si.! ble"oych! '!' kronlozce "Mazyka kościelna"
nietaw Zawadzki i Wasile.aki.
mógł ~yró... nać tylko !,iczem uiewyczerp!, ko ma 'jedoak swój koniec. Sała da wpól .w kndta Sl~ .omyl kil '.ko~eJi:toreka, zamiast
nrJ allo .1 wytr ..ałoścl "króla tenor6 ... już wypróżnioolr. prawie wszystki~ pogano. ał6';.: .. Ioffauonllt Lux WIOOO ~yć I'lof!.ama- . Me~nlc~ petera~ur~ka, wedlu~ Ulfor· Grzmot WIQC ?k.laskó~ przywo/al go zn ,)wl~ f no h'int/a. garstka z"pam,igtBlycb. ostolo . tal, ." artykole zaś . ~tllPoy.m w W"rszu
mac~J dZleDOIków tamteJ8Sych. pOSiada .0' na Icene. a ~"Ioze kWlatyt.ocone drobneml mionych wielbicieli jeszcze nie chce u8t\pić: tr7iOOlm od k~ńea. za~~ast .. wlerpym" nale.
becOle 180 pud6w, do ta, I k16rego zamle· r!}czkaml Plllknycb łodzlauek, dodały IIIU Pucbn'!} jej re ce od oklasków cb~ypn,\ gar. ży czytjl6 ., wlen,cylO .
na wybić monety.
sil n? .. ych. i ś"ieży z~p.1 wlaly w j~go .~r- dla od okrzyków, ~oka~a1i j~dńak swojego.
(-:-) Ozi' W t.trz,e Victoria przedsta .. !oUII
Pn"'!ytł.
C8. NIC d.zlwnegol:_. 'lo też ua/yueltśmy J~- Zawsze uprzejlDY tl/iatr-L w,PólZo'lrok)1 U)(8. bQ!lZle , k0,\D811ya w a.ech akta~h .~Jclec
- ~owa fabr~ka wycob~,! trykotowy.ch dn.q z u~JforoowDleJszych ~11\ tanorów. ary~, Izoje sili po raz ostatni oa 8canie. Ostatni Kon8tanty L. HaleTY, H. Cre'."160x. I De.
powataJe przy .uhcy SzerokieJ na Pradze: dZlelo nt.od~~łowauego m.lstrza MOOluszkl, grzmot okla8ków, burza . pożegnalnych o. coarcela. przeilaau Z . ą~r oe.ckiego 1 2) o- W oddZIelny'." budynku przy uhcy Brn' ~ "Halki" BZOWI" !odły ••a c~y byla krzykó"... W gronie blitszych 'znl!jomyc'b. ~raz dra'."atycln1 lo 1-y-m 'iI.kcI.e ;~' śple,ami
Le8Z~0 w ~arlZawle D\8 byli tałoion" su- w al\h "HalIDa. z które! wIny ' .'plew ten u kolegi szkolnego p. J., na "e8Ółejp:ogti. I tntl~aml, p.4. ,Łob,01floOle,
~I. An.
azarma chml.e~u.
' .
tak był uro~zy'.", tak ml8trzowsk.łlD, '."óg~- wodce spOdził nasz gość r88z~e wiec~ora, <lZyCł\. . "
• !
. - 'Ylaliclclala browa;ów warazaw~klch by nas. O~Ja601Ć 88m tylko . Mle~zwlńskl. rzacił im jeszcze hoj?ie pieśti jedD~ na l·
-'---,li
I prowlo?yonalnycb maJ". ze~rać SIli w W pOD1edzlalkowyll~ koncerCle śplewal ~ pożegnaoie 1. •• wczoraj w 'pdludnie opuścil
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j,ce~o mODaChijakiemu. Fomłmo ~owlem ledo.ak , mU811D1! ze ,bezpor6wODota 81lm8Jsze zostało wep,omnienie jut tylko CJoznanych
-:: Warszawa.
J
Ut
rótmcy knrau, k08I16w .transportu I wy90 ' ..a.zeOle. sprawIloI". w czwartek. Zastan.8< rzadkicb artyatyczoych wrdeń, choć zdaje
~ rozkazif dz;emipm 'p. obe,policlIlłjatra
kiego cła .poiy~18 . pura zagrsnlcznego, WI8J"C '.Ill z~ 8ta.nowlsk .. krytyka ~ad ~ple. si~, że dziwoe dźwiQki jego śpiewJ jesz. po.mlesi czoub: 1>~ltJ'b oltr'ill!0wy warszaw.
zwla~zc .. m.onac~IJskl8go w~osło w War.. wem Mlerzwlń.klego. zdaje .n~m alll Ulepu- cze drgaj" w powietrzu lodik iem...
~klego () r~go wOjennego , za)'iaąoruił lOnie,
szawIe do D1ebywalych wymiarów; na War- dobnelD. aby ,.teoor bobaterskl", obdarzooy
(-) Zawiadomienie. ~ Pap (1.' Wilkeos za· It stoJ86w~le ,do pofece9i8 1" wloistra woj.
azawII i Łódź liczll przecillciowo jed.eo wa- t~k uiedycban" sil,. peł~ośoi, i metale'.", dał wiadami .. nus listem prfwatny'l'. że au(o. "Y', przy .. tezloo~ z Krl\kow~ do War..zawy,
goo d_iennie.
SIli z tak, łatwcłol" nagInać db {.ybu I oaJ' rem artykolu o koncercie Mieblwi tfskie(!o celem pacbowobla ua prawosławnym c'!I eo - Warazawaki Illd . haodlowy .oglolił ~'I kun,ztown!ejsze! koloratury. OgM .ten~ró. je.t nie ~n ,' Jecz P" M.x ~arriJ{o ";. /ldyf fa,:zo :wolskim. zwł?ki pu~kownika alutby
p~dłołć fabrykal!.ta plwa An'onlego Boe- bobaLer6~ ~D1k~ e~trady' kooc~rto.weJ. o· zrzeka SIQ z.. ykle plsywabl8 recenzyj w rU,skleJ. Ś, p. SerglusZlł Panina. u~itego
nqchL
graOlczaJllo 81 0 po wl~leszeJ czQŚm nleb~ga. tych wszystkicb wy,Padktlcb. w ~t6ryeh .y. Jw ' t. 1768 ym przy oblQieniu Krak\lwa.
Telegrafy.
tyGl repertuarem dra~atycznych partYj o· stopuje jako procederzyśta koncertQwy. LfOZ Zwrbki wyoiesioo'e bQd, z dworca kolei
- Na uaad.ie konwencyi .zawartej po . perowych. Efekty sceOlczne, kOlt!um, ak- jedno z dWOJga. ' Albo p. Wilken ch'ee być warszawsko· wiedeńskiej.';,
•
mitdly kolejami wiede6aq. I d,browsk", cya. ~ramatyczn8, porywaj, ogół Oleraz przy przedsi~bierclI albo redaktorrm. Trzeba ."y_ ,- Nowe karabin!l. Wyoalazca no .. ego syste.
o'warto bezp~rednill ' kODlunlkacy~ tele~ra . mnteJ ~og~tycb za80ba~ wokalnycb. Dla bierać. Gdyby zajmo .. a ł siO "y/qeznie mu karabinów p. Floryan Grubińalli po
licm, dll~ depell . wyl,oz01e pesaieraklcb, MI~rzwlusklego d?datkl te a,. zhyteczne, przedsiQbierstwami koncertowetoi, nie IDO · powrocie z Peters~urga 'Pracuje nad ~:"to.
na ..żystkidh stacyach oba dróg żtlaznycb. u,?1e on zacbwyclć .z kon~rto,!,e) estrady, gliby'my oczywiście polemizować z nim ja ·' so'wanlem s!WjŚgó (lomyała do broni moiejWyiłAwy. . .
. •
. Nleil~ść na ~em! śpIewa pleAnl I romanso ko recen~eotelD. . ~łr,or~ jedn~k jest, n~czel . szego kalibru. używanej przez saperów oraz
- Dzlenotkl petersburskIe donosz" ze z tuklm wdzl.~ k!em. prec!zy!}, deklamacy~, nym redaktorem pIsma. muSI odpowladaćl kaw"ler,l). ' Po wyk06czeniu kilku egz~ m8/ówne towarzystwo dróg ielaznycb ruskich z . takle~ pOJęcIem myśh kODlpozytorlL, ze za dobór w.półpracowników i lf' ć artyku pluzy k ..rabinÓw, p. G. w polowie maja
aura liO o zaprowadzenie biletów p.o.. rot- IIle umtemy ~aw~roko:ać, czy ,,~ob~ter: lów. Ciekawa rzecz. czyby przea pie wszym ud .. si~ ponownie do Petorsburga w nadziei
nych z Peter!burga przez Warszaw~ ł VII.I~' p~zewyż8La ,. pleśnl~rza ~ CZ! .,pl.eśolar.z ko~certem Mie.rzwióskięgo, re~aktor l p. o.tateczueg,o. u "itcl eoia pertraktacyi z .. ladeli do Pary,"a. na czas wystawy paryskIoJ. (hed~ra~eDger) .. bo.bate~a ! NIeCĄ W!IIC gOle: Wllken8 pozwohl w "Loa, r ~eltl1ng· wy. dz, wO)lkow!} co ~o wpro,,:adzenia rzeczo.
wa .slll "Lodzorka , Dlec~ prorokUJe. bhskll drukować szereg artykułów, -mog'łcycu WPIy- neg!, systemu broDII .... armII ruskiej.
kOOlec talentu nBszego śpte .. a~a, ~uy Je~nak nllć na niepowodzenie koncert,l, ul·zqdzaoe.
S. [J. Marga Julfa Zatulta kierowniczka
z ogóle m, z .Eur~p" cał!}, ś~lal~ st~~laoly go przez p. Wilkenu, przedsi~bierc~? W"t. re
~yi ~ \Vi~ZOfóW ąodzl~ ycb,· współ
Wiadomości bieżące.
go. w rzQdzle Ole tylko nalśwletOleJszyc~ pimy. Skoro ..l~c p. Wilkens ma tak de pt!!llJl Illczki .Kroniki ROd.-łIloej,· Klo.
(-:) W.ia&omoł~i k~elllł. Jntro przyp~. g"la.zd lDu.zyc~nych, ~Ie pOdZI":I~Ć go mUSI· HutDe. sumieoie k 1tyczne, . f'tdzi'1l1 ruu s~w,. autorka wielu dziet, których ·zBdada oledzlela kWI f.n\a 1ub palmowa (Do~l\' my Jako %)awlslw w Is.tacle WYJlltkowe, któ- zrzec SIli !'ł~ uazaw~ze prZO~'I~b~e,stl' ban Olem. by/o ksd&lc ć umyel i serce młodzie
nica palmarum), tak nazwana od POŚWI~' re o~ zło'6 ,!uodzerc~ !} na alawII oa~zll. dlowycb I być tylko redaktore I, -o /ówcza., ży, zlIIarla "e §rodę.
ceoia palm lub innych, ial"zek, które w dt~g\. CZas .Jeszcze 'nlekłamaollll blaskIem ale tylko wó,cz"s uwierzymy, ~e wloksza
- Peterlburg.
le ..
. . . lub .p'niejs.z~ 8uro".oś6 .' jeJlo I·ld?w .ie.t ja. I RlJakie IOlOarzy81/M. geograficzne zamieć
tym dnia na procesyi nioBII wierni i da. ŚWIeCIĆ
chowie6s~1\"0, na pami"tkll. tryumfalnego
W8półdzl~laJ.~ey w koncer.cle MIerzwIń· dyDle wyOlklem mlloś~1 pra.wdy I n.le o~ar: rzyło, Jak. douosz!} ~lSow08ti,~ przyaŁl}pi.
wjazdu Chryatusa ;do {~ro.zoll?,y_ N~zywaISkle.go p. Lte.blto g, godny 'plewaka. ak.o!". czymy !lo zBrzutel\l! ze .mlOdzy w\ł!ruallu l do. zbaduma e~ncrgraticzułlgo gubunij litewsiO ona. ta~te .Paach4 k.wlet~I,,~ pont~"a~ pamat?r, zaaluguje n~ szczere uznanie I Ja- recenzy~ pr~eglll,da IOtores b •.n~!9wy. Z. tych _kICh la pośredo!~hl9m: inat,tucyj paustwoW tli oiedzlelll zaczylla SIO WIelkI ,tydZIeń I ko Bollsta. Wykooanle marsza z "Taon· wszystkIch wzglQdów od opInII na.zeJ pd· wych. OpracoWIIUlem materyału wa si~ Za'
czas przepiSIlny do epowiodzi i komuuii hausera· w ukladzie Liszta. oraz "Rondo st"pić nie możemy. Znan, ,bowiem Jest ( jllć p. W!,lter.
wielkan~cnej. Uroczystość t~. w kolici~le c~pricio~o· M~odeI8sohna, nie . I>0zostawito k?niecz~ll zal.eżuość w8półllracow "ików od
Miniltervu1n ! dób! ' pa,ia1fOiJ opraoowalo
wachodotm była obcbodzonll JUz w IV wle- Ol~ do zy.cz."OIa. Obok .znako'."lcle. wyrpblo- kierowOlka pls~a.
,_
plao robót osuszaOla bl"t w ci,gu . .debo .
(-) Extra-poOłłg z Rlłkł· Jadan ze skla.· jdz,sego latę. Koszta Z8wierzooycll robót
ku; na zachodZIe zaprowadzonll została do· neJ tecbOlkl. p. L. poalada Blł~ mepospoh·
pirro W VllI wieku.
. tIj, i zacbwY.C8i.llce piano, fr.az.o~anie bez za: dnikó .. wll.ki w UBszem .mieśc!!) , Zl?uszony obHczoo.o na. 30ll~500 n •. .
(-) Z. 'wlata łollÓ.w. .Na lirm~me~cle rzutu. pasaze I gamy' Z~dzlwlaJ!}Co równe I był skutkIem. nadspodzIewaUle wlelkieg~ . Praw,t. w,eat".,,, zątaldcił . uzupełnienia
muzycznym oanego mIasta. od pooledzll\l. perelkowate. Na pOJQCle Szopeoa a zwła. popytu na 6WÓl towu przed osdcbodz!lgeml OIe~t6rych O'~ŚCI ogloszo!j..j w r. Z. ustawy
ku liwiecl g.iazda -'ko~eta,. że oie P?w!e. szcza. walca (cis moll) nie zgadzamy .~II z p. świotami '. izraelskiemi aprow dzi.ć , "'czoraj o oenronio lasó~. Moc obowil\zujł!'& uata.
my sI06ce•.• tak tam Wiele I blasku I cle· ~. Cll}gla zmlaoa tempa nHwet w Jednych ekstra· po~I'ł~lem .z Warszaw , P"~~ ",a.s0; ,!y, z wyl'ł~ole,m , p~Bepis6., dDtyczllcych
vlal A wsz~ alko to 'ftik prawdZiwe, ~k I tychs.amycb ~kresach muzycznych, ar!!e. nó"!, milkI, Jak Wiadomo. utywao"J podczas l"só1t 9broDnych • • 1:&8.IOWO nie Dla rozcillII" SIli Da IaSI, z<1StAJ"ce w .za"iady:Waniu
szczere, tak nBsze, bez Źldoeio pO~OWalJla, tyowaDle dwuśplewułwalc ów rozpoczynaJ'" śWlllt przez starozakonnych f.. a mace.
bez nczypty szarłat I~izmu, .ze n~e dziwi!} cego, niek ..rzystnie ,!plyn~lo Da wykonanie
(-:-) Wypadk6w "! gulJerOl piotrkowskiej ~~ ~r b,~r oru ;'8rz"d!l dó~r koronnycb. pon.. nawet zatrote Jadem l. MICI,. strzały tego . muzyczoego k1eJo.oclku. Pao L. przed· .. pler~szoJ poloWI e ~Iarca ,r. b. byto 4. ło~one w okol!cacb. wywlenioąycb '" pllO.
Ipraw"jI'dawcy ~Lodaer ZeltuDg". k16r~, staWIł nam 81~ rówDleź Jako kompozytor, t. J. pozarów ~. od nleostr('znego o cho: ~Cte /J (3) dflalu II·go r~eczooej uatawy.
ch06by jedytlie dla wyżej wspomnianycH wykonywujllCY właslly utwór" Walca kon. dzenia si~ z ogniem 1, od oie"iadomej D .. lej w gubarpiach. gdzie ustawy Jlłdowe
przyczyn, ii gwiaid&ie tej cbce widzieć tyl. certowego·. Musimy jednak przyznać. te przrczyny 1• . (strat przez to ponie.ionQ na Ce.srza Aleksaudra II·go oil BIj "prowa.
ko ~a ch~.il~ zabłJaly ~ete?r, chyt.o i na nazwa tej kompozycyi jelt zauadto pretao •• UlD~ rs. 2500). nallłej lilllierci l i zual,~o. r,dZOO& w Clilości, ,~miast. prezeea Inb,czlouwielu spadaJ4CJ w otchlanle CIemnOści. Y.by. syooaloll' Walc koncertowy, oprócz tru no CIał martwycb l.
\ a I,du okr~gowegc1 zaala~ ma W komi.
(-d. K~iaż.. .Nie .. ! ~omi złod~ieie (j. ecie ~cbrooy I.aaów pr~ea .miejsco ..ej int8canlm l.apil1wać imiQ ~ego nadzw.yczaj- doolci techniczny~b. ~t~r~ tytul ~e~o Dkon11810 :lj.wlda, kddy bow'em czytelnIk Jut cettowy" uspra.nedIJwlaJ/ł, powlnleo być negdą[ otwoqywszy d.zwl .~ytrycbew do stytuCyl , .,.doweJ «ubernlalnej lob jeden
.iO domyśla, te cbcemy mówić oWIady. calo'ci, sym(ouicIDll. skoóczon. i pOliada- mieszliania adwokata p z'ts. p. M. sk aąJi z jej c~lonków. WiceguberDa~or ma prawo
Iławie Jlienwi6akim. Pierwszy koncert te· j"c" wlaliciwll forme muzyczn,. W kompo. bielizne wartości r8. 160. ,QeIetU wykryCia uc~~at iClenia • posiedzeoiu komitetu i pod_
8 0 kl61a IpiewaUw, jakiAI ureczył uu w zycyi p. L. widzimy udatn, bluetke, z do6ć rzezimieszk6w policya zan,.daila 1'1aliciwe pIsY"IIDia jego protokótó.... Nadln ,rtyk
JDiDiolly ponjedli.lelr, a c kt6rym uaDOW- świet,. lIlelody.. ale n.zw~ 8Z.tuki koncertu- kroki.
a9-ty ualawy ołnywa O&lŁ9Piaj~, reda
I

bvd:

DZIENNIK WDZKl.

Nt. 85

e1O: ,Jeżeli u.~oie lapu za ocIuoooy s~' 1 Kał""a. 11 kwietnia. (Ag. pół.). Lody Da
padnie oata~ol8 • poc:qLka roka lWI Oce ~ ~łJ..
.
późoiej jak dnia l·go m&rIlA, wheaa plan 1 CuNiIIi. 11 k.letala. (Ag. półn.). Z Al·
gOSpod~rczy dla tego lun wioien być za· . gaoistaou donoaz'ł, ze Abdurracbuaan po,
twierdzooy przez komltet ochronBY • c~. I zwplil mieukt.6com afgatiskiego '!!orkieeta·
gu te&o _m..o rolUi.'
•• i OIarwiJajeta pny"r60i6 lłoInllki ban·
Oltól,.iJ ministra 'praw f/JelMletrz"!lch dlowe z Bacharll.
obwie8zcza. iż żydzi nie powinni być do ·
----puacwani do zal'Z.\dzania okr~gami .ojako.

OSTATNlf. lIAOOIO&CI BANDLnl&.

wo·koooęmi .

11'-

176 kop. (. docJ. n• •,tohn. 2'1.)·
LWy"""""':
....... 11 .......... Pws. ni ... 171-191. na kw. IDJ.
Er__,,,'. i;ihio. a QańJłlla4la ~li~
J8U6, D' ...... l!IlL 11&.00. :111*' lłO-IID. u:n.. Argontyńlko), Ilikoloj.wi Ol.......i.... o 1'1000 l
maj 145.110. a ...... poj. 14976.
Anto_a Larnbre hto.. i .Od..y.
Lo.".. 11 1nrłIIIIIa . O.k'Ar Juo 96 proe. 19'/.
LIdy ..
.pokojnie, colc:iar horakowI!8, lpokojwe.
L. . . . . . . 10 ......... BtontrUAdaaie k9uOOwe:QbrM
Jad';. Bmnri Kaltlsitowiaa • W....... y.

-.ue:

16,000 he j.

&

tero oa . peku.laoy§ l w,_ÓZ

~.OOO

beL.

WYK.&Z
110000. Brazylij.'" '/It:. Tinne •• Uy
'/. ....yt.j.
Eoryptian bl'O_a good air 7'/". browo ~ 7'/,. li,tólD i pOlykk nielDy«ta#YM pruz pocz·
~ddUOJ am8I'Juńlka
na
ma)

Da

~ in

k"ieoieó

bU'.',
..1<_;"0.
6''1..
oserwieo oU/ apnedawoJ,

Da. I~

n.b,w.y•. na maj

n& czerw. bp. 6"/.
n
nabywaJ, Da lipieG .ierp. 6Jl/n DauywoJ, na .arp.
.rL ( 11)... IprceUwoy. D.a. na wr,d. patdz, 5 U,u
.prz.d....f. n. pdd. li.I. 6'/.. oon.. na lial. grlla •.
6JJ}u ceua.
11 kwl.ull. K...... go.xJ averat e S.atoe
na maj 103.00, n_ WrE. 105.25, na gl'a.d. 106 Otl, mocno.

- Piotrków.
Berlin, 11 kllietoi.. Giełda była dzi§
{Jfknaezenie. Ioapektor podatkowI czv. uapo8obioD, bardlO oiecb~tniA i a~bo. Stoatocbowako·b zińskielo okr... sekr. gub. lunko ..o 1Iajbardziej ucierpiały papiery rn.
ksi\Że Golicyn' mianowaol został seKreta·
I
ł k' d k 6 .
Hiw.,
akie pod wp ywem . pog Da 11
o t rej po·
n em kolegialnym.
.6d dała depeaza oz Bnkaresztu.
.
Zmian" w urzcdach. Rawaki powIatowy
"J f P
d' k'
..
BorIln. 9 kwl.bJla. Wyw banko pom". o d.
N.w·Yoń, lO nlobIJa. 11 .....1". 10'/.. w N. Orwetery1l8t'z óze
rzet Zleo I przeOloslooy 6 k.. o\nio (" lyoi....b .........k). SiaD ClJaay, o'p.'
leon,. lu,!,. K.... Cł;.air Rio) 18'/,; Ri. Nr. 7. 1010
zoałał ną posad V piotrkowakiego guberoial. m.lalicZllf 9U.OU (ubylo 1I.t75); sapu biletó" ordioary
n. maj 10.ti~, Ol lp. 16.82.
DetJO weterynarza. Wo~opraktykuj'łcy .e· k"J. pao.I... 19.1Z! (prsyb. 62'); ooty inarch
telJllafl Czeelaw Wolakl-oa poaad~ rawo banko .. 9.250 ~pnyb. 1.1119); .... kol. 472,~ (aby lo
·
. t
tervoRrza
8,_~68),
ił d • nla lombard 61,717
(abrlo S,S64j
·rELEGI&&JlY. ~lEr.DO\t'E.
Sk18g0 pawia owego ,!e - • ., . •
erektr 8,874, (prsyb. 96a ~ inni! akty.... 1I1l,gęl
B. referent rypl6akleg9. po~.Jat01!~O ~a' (0'11,10 S69). !!tao bi~rnl' opital ".. klad."y.
ntdu J 6zef Nad~atowakl zalIczony. został J20.000 ("!'o omiaav); r • ..,rwa 24.435 (I",! omlany),
61tłda Warszaw.kB.
do piotrkowakjego rqdu gubliunalnego. D~y .... obl8t!U l . 0~.9790tnb,10 U .. 6M), lnn. wb~.
~.d.DoskoóceUl eieldy.
izby .karb weJ' ",,0'U10 869,067 , proyb. 4.728). IDno pały'" 78~
Pomocnl'k refe r eota . te-Jże"
z...kilo "'fłkal"",I ••••
'
,
(prsyb. &9/. •
•
rz •• Lud. uniwersytetu klJowBklego> . lUB yo
Wled... G kwlllnla. Wyru bonka p.~.tw. n. łku:lin sa 100 mT... •
46.11;
(0.<lI6
Dybowaki mianowany na POp\ooolka bu· • ~ni. 1 kwi.~Dia (w ty.~ g.rd••ó!') ..l(oty ... D' Lo"ay".. l 1:.. • .
988
9H~
chaltera tejł. iab.J.
OblOgo 886.694 (prorb. 7.(19); "P"' metah,,!oy ,. na 1'8r,ż ,,100 f. .
S780
.
IV k u
. t ko
.reb... 1~6,279 (pr~,b. bS9), w zI."I~ 04\481 0& Wle6eu" 100 d. . •
~!I:::
1ud
d
Są g"''''''V
o rvg
pow. plO r w: (pnyb. ,~). ",.""1. platn.... rloci'e il,nO (pnyb
Z. papl .. y pali.l.o ••
Ikiego llrzeui6al kancelary~ sw, ze W'I\IO); porlf.I'137.G89 (puJb. 8:M)i lombardy 23,1.72
liii_id. Kr. 1'01.
86.76
8870
Słupi do wai Kle.w:aów (ta.ue .tac a (prorb, l,ou); ....yom .ypoteko"..a 108,89, Liot.,
UOlka poż. Wlobollui1
100- 100.86
pooztowa).
(pnjb. 680); li.Iy ...ta .. o. VI obi.ga 10'.976, " 4ft. pot ·~ewuetr,, ·
' 0 1881 84.~0
84.71>
lluJolnion!l ustal od obowi"sków słu!by (puyb. 1.~09 ).
w.ty ULlt z ie lł\. ~.
l
91n9676
9676
"
n
n
V
na .l88Dł prC?'~ b.- prU1~t m. Pi~tr. 11 ~~:- '!!;~:l~~fa, 1~:'4jl ";.~':~"
Listy sut. No " .. ' '1: & ,;ę .. I
kowa, PQZ08 'J/ł!l.J przy l'Z.\if:ue gubernIaI· daio 00'/., poileak. • 1884 r. I~'/., ,'/•.,. lialy
94.94.10
,,_
l!
V
ny.lJ radCa dworu .Buyli Kerciilli.
,ula.... kred,t. .iem.ki. lU, okoy8 banka r.· Li!!t.r" qat... m. Lodzi
$arJi l
1JD obrońcó/D pryflKl
. t"!lch pray ki!'l" dla handla _granic..ego 2'6, peterob~r.
2
8
sjeździe. sc<bi6~ ~ju" ~ovkowi~ O- =rocJ~!':!: ~r;~n!'!;!a:... ~;' b.~~" d~: I
Giełda BerIiA.ka.
Usymah:
nil}' ~"?I?'al~kl, Eugenl sz .konto...go-.
Bln
knoty
ra.yjlkie
"ras.
.
Borowski. Józef DSlerz.blokl, Jó,ef Droz.
1Irn. II kwl.la h,n noŁr. n,kle .ara.
217.10 211.10
na doet.
217...
h
217.60
dowaki Feliks Wołińlki Wiktor Kp!lło'!. 117.10•• a di>ola ..~ 211.00, ".ko 8 •• War..... o
D,.konto
pry.alne
.
'
.
l
k " li
L
BI' b
210.60, na reter.bllrg kro 216.60, na P.Łerobarg
Ił/.·),
1'/.%
skI. Antom O ea~s I.
enry..
IC er, dl. 11..&6, n. Loodyn kro 20.46. . n. Loodfn dl.
Maurycy Abramow~cz, Abrabam , Was~r. ~.88'J.. na Wi.da6 169.80, kapq "J ,,,;,, ... 82UO.
cwajg Izaak Lewlt, Salomou KlaeZklD, ~'I. 10"1 ooH ... ". '04.70;
''''r l,kwido"Ju.
Maurycy Lewkowic • • i JuliuBz KonoJlaoki. 68 26. poĄ,u,k. ~... k. "~I•• J""" r. 9826. b'l, •
NoL. urz. Not. pieurz.
·
' L'
d
k·
.d
"
'ż I.~ r. 102.90, , I• • !81i7 r. 67.60, S-J. rttllt. zlo~ Monety i banknoJy
- Od.... D zleuol~1 o ea la on9F'ł •. 1 l" 60. ""i' ''''Il. ".oh .. dui. II O M 67.~~. III .'",_ ImperIały i pólimperyaly pt.
746
tamtejszy ur"d powleto".y otrz.rmu)e ~Ie- " i 67.». 6·!. lisly o•• r.awn. nIki" 10ll.26, 6'/. P?, ~~m. 17 grnd. 1886 r.J
nstaunie pr06by od 'kolOniStów nle<mlecklch łlCSk •• """u'u ,,1~Gł roka 18S.~0, .~ .. 011l?1 r91 imperIaly .toro
o uwolnienie lio: od poddaństwa ruskiego r. - - : ok.,. dr. h L " ........ ko - ."a.óskle) Marki uiemieme
.
. d A
'-1"
Ru 1~I.łO akoJa kred,t.o ....... alr'1.all:l ę -.-, • kol 8 Ao'Lry.ckie bankooly
Z pOWOdU emlgllleyl
O wery.. I
• w.......w.lri"'" b&'olta ha"d lo,,'.~o 8~.76. dyl1<o". Franki
munii. •
\Owego 78 10, '1, .knl'ltn niemieckiego bank. p&Ó'" Warlo66 rnbla krod. w .Ioole K"pouy celne
.t"wa S'I., pr tw~l lJ" L'/,".
~

lódzk'l

Z

pOlDodu nieodlłlJlcienia tJdre·
.atólD.-

'Llsly ZlrJCJaJM:
Daoielo"; Ter.Lonkowi w DOf9jlObałłl, l.ko ..i Tamiaoko w CarroJniltt, Rajgedowi Lt.nkimowi W'
Odellie, GOJItllwowi Gance w Soenl)w-u.oh. A.. Kap.·
to.ielowi w Kowaiq , AntoniemIl Zagórowielo .. i
w Petenba.rgu, Józefowi Sal. kiemu ., "eoclenie)
Henrykowi KnochoW' w Łoc~,cJ, J. Wtaheimowi
w Piotrko ... ie i Raukipowi w Bltlr...tokll.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
llaHe6slwa ".awarte w duiu 11 ""tDi&:
W paralll Wollckltl W
u ••U.....I _
SlarozakO••ych 18Mł w f.tDill 11 kwietnia·
KattUcr. dziełl; _lo laL . . t" ~JIłU'lo 8. ... t, j
ilCC.OUl chło pców ', ilr.iewo.:,t 2, UIWOIIłIOh-, w Ibj
1i': Ehi~ meiOSlt.n - , kobiet _, a miałlow ioit J
E.......Ie': dK;'łn l UO l' t 16·ta. Zlrlt.rłO li. .. lbj
Herbie uhłovcó'tt-. d.iowoz,t S, Clorotłloh -,ł" It j
licąnn 'flVŹccyao-, k()hit}~ -, • mi.no .. ieif!!
st.,.zak... I: tl . iĄoi du lat 15--·.11 zmarlo _, .. tej
l ier.Ll8 cblupoó ... --t dzitJwcSłt-: dOI'Oitl ch 3, • tej
licsbi. ~,&Il - , kobiet i, • mianowiuit:
Zofia o S'rldwochó .. Rad. mska 1.1 78, Eoler • •
Bubin••teinów CJkJnow.ka lat 82

,araII ...

l

!!:._

&iodut/IJa
Dy

.

..
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"i.

------

.,d.

....

.lond1n, 11 InrItbdl .

. . '-'0_.
~.

11 kWktiiia.
. . (Ag.. p.).. W
. CZO..
k

raj wieczorem zmarł m1w,ter komuOl aOJJ
gen. iot. Paucker. .
TyIIlI 11 kwie'Dla, (Ag. p.). Urzvdowoie
ł
ach ""MIki przybywa 1 'ma.
'
?gl oazono, e lUl
.. ~. .
•
Ja do Dzulfi. sk,d ,!Ida. BI~ do Roayl.
Bukareszt,
k,letbi&l (A«. p.). Kr.?l
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