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,( • 'I I 'I dla naprzeciw Jego ,CesllrBEe.l~·1 po ęazyly 8 ę o. w!e e znaCZlłIe.J. wy- ~ eJaznyeJl w r. l y 4Jlęee, nił w _' W1 wtol'ek a. 15 (27) ' pt11k pawłow- ' juniejszy Pan pił podczas śuiadania za da.tkl Da otrz,.aBiIl alllŻby i robotników. rymkolwiek z całego IMIlegIl lat pop,.. 
ski 1ej~gwlltdyi olichodzit Uroczyście 8W'6j pomyślno~ć pułku pawłl>wsk'lego.' , Dowódca IZ przylooezOIIyeh w dalszym eiwn cyfr doich, a mi&noJf~ ~ycla ł8J, 
jubll~uSi stuletni: Dnia popriedniego W'Jla" plllkli wzniósł toast za pomyślność N"jja--- wltlatl, że oazczędoOllcl byJ;J porobiolllł " łó. ran"''' ' \,010, .-- 1,569. '111._ ..... 
laeu Zimowym odbyta się ceremonia przy- śniej8zego Szefa, NajjatlnieJ8Zej Pani , Ce· wale nIL słUble 1Iiiaej, llIoialrromniej wy· poprzednia, li do r. )882, cyn-.. -
bicia do dr~źk ndwego 8ztandaru pułku. sarzewicza Następcy 'fronu i Królow:y IIlJgl'adzanej. ,', ków nieaclęiłiWJoh wahała się mięcU! 
Najja'śnlejszy Pan wbił pierwszy gwóźdź Grecklej. \V tymsamym dniu w palacuZimo- "Dochód bra'tto z przewozu pasażerów .. 1,290 (rok 1885) i 1,426, a stosunek Z&~
srebrny, następne gwoździe wbill: Najja- wymdanybyl obiad, na którym obscni byli roku 1887 przyniósł 441 mil. rubli, bJ,jest tych między 30 i 33°/.. Wyp&dki z pasa
śniejsza Pani I Królowa Gre~Ii:a, Ich C,\' 'oprócz Osób z~ami~ii Cesarski.ejj dowód.ca prawie tyle, ile. w latach poprzed~ch: ' żera!Di ą ,o w~e ~e, ,>~ż ~ slężb4 
sarskle ' Wysokollc,t CesarzewIcz Następca 'pułku, oficel'Owle lejb - gwa.rdyr pułku pa· • W stosonku Jednak do długolici SleCl, do· kolejową, łub Z JIUl6lJlł ollObMii. V( r. 1881 
'fronu j liD'ne,'Osobr! z Familii Cesarskiej.' wlowskiego I starzy słUżbiści. Wieczorem' ehód I przewozu p&S&żdów IImnlejllZa się uległo wypadkÓlD Bie8zc~liwllII: pasate
W dniu 'Juliileu8zn " odbyła się patada' na Najjaśniejsi Pa'listwo wyjechali z Peters- cif8'łe, a IDłanowicie przyniósł od 'wiorsty' rów 107, sŁużby l robotników kollliowych 
pOIt\: ' Miiisowem. W liczbie obecnych 'człon- burga do Gatczyny. " ' ,., 1887 rolru 1,779I!abli 5941 innych osób, 440, OgrOIJlDa .. iękBlO~ 
ków pUlku pawłowskiego zuajdował si~ po· ,(.A·alllłt. wiestnik."). • 1886. 1,807 • wypadków nieszczQŚliwych Da ~ że-
między iunymi starzec 105-letni, nćze&tnik ' • 1885 • 1,884 • lunych, wedłng danych I4IbrallY .... Z/bio· 
bitwy przy Borodlnie. Przed frontem· woj- " • 1884' . 2,008 • rze sut.", wynika I wlaanej wjay poazko-; 
ska UBtlt\\>lonj> ołtarz, a dla NajjaśBiejśzych , R e z o I t. t:y a. we ~8z'y'stklch latacb poplozednich Bie dowanych: w okresie l883-ł88i 1'. li: Of~-
Państwa ł tOsób Familii Cesarskiej wznie- k ', t . ki ',' kI e chodził nig ., niżej 2,000 ·l·obli. W por6.w- nej liczby poukodowanych p~ró~ IJlko 
siono"wspanhqy ·namiot. O godż. 11 rano e ~u oa aDyl rus 6J sieci o ejowej., 'lI&niu z cyfr4 przeciętll4 za dziesięcialeeie, 11"10, a służby kolejowej 14°' .. u,jerplalo 
pl'zyliyli Najjaśnllljsi Państwo. Najj&śui~· .' ' (locltód ' "Z •. wiorsty za przewóz pasażerów z przyczyn od siebie niezaletaycll. 
sZY 'Pan był nbl'any ' w mundur pułku pa- ~ .w rob 1887 _olejuył się o 15.2°/i,. Do- ' 
wlow ~t\go lejb-gwardyi. Jego Cesarska Z dauych zaczerpniętych pl'%ez . Roskij' dać D"'y jeszcle, że także przeciętay do-

Pnemysl, han~cl i kumnnikanye_ MoM 'odetirał' ,raport od dowódcy pulkD wiedomosti-, 2 ~wreżo ogłoszonego XX·go c1aM I jednego p"aał.era zmaiejsza się cią
I zllczął .przekfąd wojSk; f' ){uzyka ,zagrała, 'tomń ,;ZbioJ'u stat. 'min·:komunlkacyj" oka- ' gle z każdym rokiem; to znaczy, że prze.. 
sztabd'arr pochyliły się i rozległo się .hu· zuje się. że docbM brutto za r. 1887 z ca~ c1llioy pasażer przebywa koleją coraz krót- --. 
ra 13 " Wkrótce rozpoczęła si~ ~eremonia l łej sieci kolejohj ruskiej przyniósł ,253 , lII:e bdległo§ci, lub też, że coraz więcej pa· Drogi żelazn.. , . 
po§w~enianówego 8ztandaru. Stare sztan- 'mil: rubli, a wydatki uczynil,,114'4.3f1liill '~erów jeźd7j tańsZIJ- klasą. - Zmiana. rozkładu jl1.;dy lIliędzy War-
dal'y odniesiono uroczyście, I a feldfebel rubli ," zatem dochodu czystego osiągnięto ':Dochód z prZ&wozu towarów w r. 1887 szawą a M!&wą, Da lini kolei padwiflań· 
z nowym BzWlJlda.rem .,staDą~ przy I>łta~zo. 108.'1 mil. rU,bli, lub na <wiorst\) sieci 4,387 'blł stanowczo większy od dochodu za kt6- skiej, obowiązuje od dnia l czerwca. . 
RozpoJ:żęlo się lIabożeństwo. Podczas ,cę- rubli-znacznie więcej niż za ' którykolwiek l'ykoiwiek rok poprzedni w dzie8ięciolecin - W akutek Iicznyeh ż.tda6, IU'lfd ko- , 
remolli pokropienia s.ztandarn wodą śwlę- rok poprzedni w dziesięcioleciu 08tatniem, lI8tatniem. ", lei warszawsko - terespobkllli zamleru za-
coną, Najjaśulejszy, Pan t4-zymal za brzeg W porównaniu z przeciętną za. cale {łzie- ZnacznI!. czę.% dróg źelaznYllh ruskich prowadzic! w niedzielę i 4'fi~ pociągi sp!\-' 
sztandaru. Nas.t\)pnie wojska slrłat\ały 8i~eiolecie dochód brutto za rok 1887 po· "*ywa na paJlwo drzewa. Z ogólnej ilości cerewe do Mrozów, z obniżeniem ceny bi
przysi~gę przed nowym sztandarem, poczem większył sIę d 1.6%, a 'docbód C:1;ysty o przejechauych wiorst w roku 1887 przypa- letów o 2fjo/ •• 
Najja§nl.ej8zf " P~n wręczy I go ~ęe2ącemu .30.8°/.> Witłać jut z tego, J.e zWlęks'zenie dA lIa , parowozy opalalie drzewem tJ!t/'t.; - Projekt bndowy drugiego toro na Jro.. 
4o~J1lłI .. ftów",IIdIł"'~ ,. ~8kńtkł~·tl1lDlej. 1\.&' całej -siee' taiyto 548 'tyS.-eą_D· .Jcol;l.. lei nadw~e,i;-j&IJ dIIIIosi "Karyer.,c.o
temu. Chor4:i1y _pbnOllit lutępuie prly szenhl. kosztóweksploatacyl; nili licząc rli· drzewa, któtrego cenI' "Wynosiła przecięcio- dzienny" , WlnowioQo ,obecoie. 'lecz l' peYfDą 
dźwiękach orkiestry utandar przeli :Iron· . ~o 1886, w którym wyda:tkl na eksploata- wo 14 1', 51 kop. za sążeń kub.; ogóŁem na zmianą.. Druga 1initW, według \lowego p~o· 
tem 'WQj8ka. pOClI!em II"U; IIllS&yŁ ~mo- cyę wyBiosly 5,800 rubli II&- WI01'Stę, za paliwo t\o lokomotyw na całej sied wyda.· jektu, ułożoną ma być od staeyi Kowel do 
nlaJoym marszem ; Po nkoflo~u parilW~ wS7.ystkieJ poprzednie lata d7Jesięclólecia, 110 Ił,!. mil. rubli. Jest jeszcze dużo wiel- Iwaugroda, a ni.BfJak pierwotnie zamIerza· 
NlI:tiaśl\i~si Pans&1Iio, W towaI'l\JstwJe.,Osó\l ,,,luiały się 'one I w· granicach daleko wyż- k.ich linij, jak mikołajewska, moskiewsko~ no, do Pragi. 
z FamUi CeąaAlitipj, z~lti1zlJi koszary pal- , szyc~, bo mię~y 6,000 a '7,366 roblami. brzeska, Iibawsko·romeńsk.l, orłowsko·wi- - .KorY81> warszawski" oilowi,duje się, 
ku. -w. l k08Ul'llcl~ zastll,wionll były Btoły I W, roliu 1887 przY,byl'o ,,859 wiorst 110 tebska i iuue, które' Używaj ą. prawie wy- że I z&I'Ząd kolei ilV&ngrodzko-dąbrowski8j 
dla 21800 cżłllnłtó ~ł'nłku. N& oddzielnym wyeh lIńlj, ) 1l:ut1cielo ! czeg~ sieć kolejowa 'łącznie , (h'zewa; inne, jak zakaukaska i postanowił przJjąć dwóch todęnt~w il1st)\· 
~to18 .Z&.'\tawjbn& . była porcya próbna. ,na ,powięk&zył& ' się o 3.11%, Na: utrzymanie g~jasko-earycyń8ku, używają głównie naf- tutll lntyńierów I komnnikaęyi z pł&eą TlI. 
8I'eb~Dyqb,. tRlerucJl. , Q'utaj f zll8iedli ~ slntby i robotników wydatkowano 'w 1887 ty; nlerualo jednak linij przeszło już dl) 50 miesitlcznie; na. czas letnich miesięcy w 
Rwai }ViekielJL człQukllwle pulł!u. N~.... rQItn 12.2 lilil. ,tubIi, li w '1886 roku 71 mil. wyłączaego 'utycia węgli kamiennych. Co celo , powierzenia im zdj~cia. dokładnego 
gniejszy Pan srebtn/ł ~zarą , w$Pił p rubli, co daje na korzyść roku 1887 nie- do wydajno§ci ciepła, l sążeń. kubiczny profilu koleI- I ~ 
zdrowie pulku" przy glośllycb ołtrzykach , zDaczue -POWiększenie ' o 1.8%. W stosunku "drzewa odpowiada 72 pudom na.fty, 92 - - Wkrótce ~QZvoczęte będa. , stndya li· 
.hur{l,l· Następuie Najjaśniej8k l'aiis~wo do ' dochodu ' brntto wydatek' ten stanowił 123 pudom I'ozmaityeh ga.tnuków węgla ka· Jllii kolei ' dojazdowej do kORalul .Rudolf". 
ud&ii si4 do lokalUw" J roty, gd%ie n !l'811&- IV IBM roku 29%, a w 1886' roku Blo/b, miennego, z wyjątkiem podmoskiewskiego w celo polą.czenia tej ostatniej z koleją 
wiouy ,. \Oyl I sW: ,~rl~. NajjBŚ!liejllzy a l't stosu,oku "do ogólne) sumy wydatków (191 p,) i kubańskiego (219 p.), wllelzci~ iwangrodzko.dąbfowską.. 
Pan z~ąbtIDiJijśce ' l!o~\'od\l:łJ pOlhporireta- odno~nie' 50 il '530/ •• I e;atem dochody, a-tak· .. 2Q3pudOol torfn. ' 'l - Przedsiębiers'two robót zlemnyeh I 
mi · Ces311l1k'iemi;-; Najj&llnlejsza 'llaui"zasia- i ó łua lIuma ·w datk6w w roku 1887, Wypadków nieszez śliw3ch na dto ach wodociągowych p rozszerieniu stac i 

- 46) " ..!I " i",~ ).. " n _ P u· O!l~ 4,ptzek9j1l1 a &lę, że charaktery ludz· :Sp _ ~ uj WIęc rzeczy, czytała te 8 owa i zadowołODa I~~ nit .. 
:vy, 'l W y.ne bu iell;, kie z\llienj~ ~ię mpg~ ' Ppmim9, ~e tWllrze i 'pojedziesz pociągiem wycuodzącym o szó· zapelnie, wło~'yla je w kopertę, my.,~: 

'>'1 : 1 J ", r , ciała. pozostają I niezmiennemi, że niektóre ~tej i od,lasz ciotce list, który napiszę. - Pomimo braku podpian, to llsb tąl-
,Jrl"" hJ' I ti l. I "\ , któ "-lb ki-~ "6 "b' - ~ty, odra.zu tracą rozom. ~ serce, Zajmo- I blapi,sała c;o ~Iastępuje: szowany; Ż pomy..... y ""y,..., u" II} 

Zf (A ! K' ,j T. A ri'" faJa ją j ed l\4l mylil wyłącznie. Przebyte , "Miałaś słuszność, droga ciotko, bQ ją coś podO'bnego I Ale. grzechy Bie tMnowi4 
A . , ~ "';.L!, II' przesilenie zmieniło jej naturę i jak księ~' ,f!liew!lsz zawsze; byłam u ojca i prze'kO\l3- zbrodlli, a w pewnych razaclL w!lZyl!tko 

,iI" ,,"~tu:fne~la,j' ~~ ,,~~;J II, \ ~ II" cb~j]?w,o wpądła w stan, szalel~8twi/o, łam się, że osiedlając sill< u uiego, n&l'Obi- na'!l wolno. Przyjedzie tu dziś wieczór, to 
" i II \' !' Uk tez I 01111< czll.\a pewne objawy tej cho- I~bym mu wiele kłopotu . Jestem ciężarem go wyprowadzę z błędu. 

, Hele:?'lrz~.t:'Je.kleJ· il II:,_ " ~oby. ,.",', ' . _ " dla wszystkicb, ale ty, droga. ciotko, nie Ale nie dosyć jest list. n&pisać; w-zeba 
"I, , '. ,i - ,.- , I" Ta słod,ka, ~Ioba, ,pokolna, I'omantyczna lękasz się cięża1·ów. Przyjmuję więc tak go wyala6 na. miejsee przeznac:zeaia. Klara 
-(Da./łzy ciąg ..... palt'.:; .lVl·. 120). I l , ~t~ra, 6zuk~JfłCa dl t.ąd romansu w P!,zy- poczciwie ofiarowaną m! gościnno!lć I PI'llY- włożyŁa kapelusz i wyauL Doszedłszy do 

'" 'I ł J J' I ' < .. " ,_ 'lo < ,'_ :I" j~źlll, s~a &lę llagle gw,ałtQWIl4, ulegającą .i.eżdżam stosowoje do oko lczno§ci, dziś drogi prowadzącej wzdłut parku, .yJ'lala 
wysz a. ~ara ~O"I~g1A na Da 1t000, .aD,f nJeznsllym dotąd nczucio .. Jiedyś, w dzil!- wieczór alb? jutro r,mo.", dwóch robotników, 'kolegów, któt:ZY przy

poraz ' ostaln! zółlaczye-~ 'nlezaporllOi.n:, cll'lstWjjl, pł.inęł,. z Bo~eauJ(ą\l,,~()yan, s Potem, . llll~rta , lpkciallli o, ~tół , 1iast&l\o- chodzą tam co rok w porze iniw .. n.a Z&
kobiefę/lI.~rahl1i-a(li& Jej własność, luiu"-r, gdy ,statęk 'poBu~ając)'! się d(ltąd spokojnie iWt'la się głębqko i dosz/ą. dQ prłekou&llla, robek i zostaJą az do wiaobtf.Dia. Ale nie 
;,ąc zdradę jł\ko JJiewinlll} , zabawkę, 'jako' zbiegllllll- ,zeki"GifQndy, wYI!Ilnlłwszy na ż niepjlwDo§Ć jest naj~orsZIJ-. z Fhodb mo- znali dość dobrze lasu 8OOut; wydawali 
rekreac;ę . !nałeJ dzilllve-qnkl -'- k'obi~tę} p~łne mO~'1e, zaczął się chwiad, kołysany I' nych, że mniej cierpiałaby, zdobywszy się ociężałymi , niezdarzonymi lodtmi, a na 
która zabrała 8zez~cie drngiej bez wyrzll- falą uderzajq.c .. weń z bok,u, Kl&ł'a' Plozel.a'l świadomo~ć nieszczęścia. Nagle blysnę~ poslańca potrzebnym był chłopak IijlrytDy, 
tów sumienia. Bylll..j pewną, ' te ks!~t a ;oua ~zikością t~ gw~łtownej, I nieposkro- jej ,mJśi nowa: przypomniała sobip• że przez rączy '\IiI biegu jak myśl, jak. pr;qlliełlie. 
pl"led wlja'zdeoi zdt'allzi anbrm,lny 'stan' mionej folly, prosija "jai!: o łaskę, żeby jł długi tptzecil}g czasu pelmla obowiązki se- , bo długie oczekiwanie niemożliwem było 
umysłu; ~& v;'J,laan'ij! IW lIzaleństwo, te 'WtIt}'ll- na ląd wfsadzoll,o. L twa.z spotykal!! jtl kretarza księżny, któr~ pismo n&śladowa· dla Klary. 
c~ k\'~YKn!ł \'8Z~iń': .Dostała , biedna po- Zn9:'if' colj.,podQbnego, ,CzułĄ" w głębi wla· ła doskonale, tak, że najwprawni~sze oko W chwilę później spotkała tnyuaatolet
mlęśz~iiia źmyl!'łówj jest nlebeip!~~ Wl.- siaego sęrea glochy łoskot l'ozlmkaoych fał omylić się , mogło. , .l:fapisałł więt ilJ:)1gi niego wyrostka, dobrze sobie Ibanego, któ-

kJrya~k:!i trzeba j!ł zWfę,zać r zamkll4ć za- morskich . • Zazdrość pr~ekonała j~ dopiero list, zaw~l'aj'łcy tli słowa,: ' ~ego ojciec był węglarzem i mieszka!: w 
aut,t6 ~~tl!katiyW.ol AlI!- pa:ał de ~v8i· o roz"niętęm nczuciu miło4ci. A spienio· .Kocbą.ny hrabio! ~ie mo~ua było środku lasU; matka apnedawala kIIrczęt& 

Ir!'t IlIllił& się llod tym w~ędellll bo- ta ' ne bałwjWy, , to UO,9siły łódź jej życia w wszystkiego powiedzieć sobie w!lród lasu. i jaja, a syu pomagał obojgu. PrzynOllil 
D!heb~~Pleezua wlirY'atka, scliodąc& w tej lIiebillaa, to otw~~ały przepaść p~ DO' Dobre stWQ,rzenie, ktprę nie umie kochać, częllto grzyby do willi dla kiięcia, który 
~ VJlh te Bcllodów, polladała. liłę wp'li ~ami. , ,.' wyjechało pl'zed chwilą do ciotki Chatel· lubił je niezmiernie. Ładuy, z pełoemi .pry
I Pl'Zyt~m~ość umysłu. ZIlClyła WII18tlOe I , Jak wlz}'lltkie natury spokojne" , miala i don do Paryża. Wnhaia sil} z wyjazdem, tu oczyma chłopiec pozyskał ilyczłiwość 
p~kUllkl, zjliby się przetoD&l! ch- IIlI.nego ODa w sob~ pewnll . ~Ię. oporu; bb'!~ bąr- ale ją do uiego skłoni)al'l. Odtąd swobod- Klary, któt'a często dawała mn drobne u· 
me zostp.w}no, obej~ c!(r' 'WalillY dobrze dzo powolną. w działaniu. A, jetlnak tera; nie wid)"Wac! się mo:i;emy. A dla czegóż pominki, będ~ce zadatkiem pl'zyj&Źlli . Za--
pr~!gruoowaile1 pcl:leal łtIldto .. ltoczył~ wyszę4Jazy lIe ,s"ej I'oli, czuła się zdolną od dzisjl\i ~aąz'łć tego nill mll.lll~? Czas wolała go, mówiąc: 
dO'k'oówozu,'f~rmdh ,.1 kODle-, Mi!:6z dJ>.dpkou'y~allia czynqw ~umiewaj4cyeJl, jest niel'ewllY, ale k~ięźyc Qbiecał mi dziś - Julku, jesteś rozgaraięLym i uwa· 
ZOl i.z ~rzed ganku. 'A ial~ 'DIe ~,,'I,! ' ~ielk.lęb" uadzwyczajnych, W wielkich lieczór o~wiecić fas swym blaskiem, wym chłopcem. Sluchlij, co ci powi m. 
kaDo I D1e zamknięto w zakładzie dlal ollłą.' · rzesilanM.ch dllcba ludzkiego, nic bardziej ' siądź po obieiWe na kol,lia. ZAstaniesz Masz tn list b&l'dzo pilny, który pani d'Ar· 

auyeh, 1llJpaklijająco działa~ sus organizm nie mo· nie sanIII. Biedn.L Klaral.Al. przecież manche chce poał&t do PlllteIni, alll pręd-
XVIII, że, jak s»~ .,<I8\ło11oJ'i'le,nill. Klara Il'qbiła ~ma sobie wiDna. Nie mówmy o niej wi~- ko, natychmiast. ZnlWl lu 8e.oa.rt jak wla

thoWJI, t O~rła z łu ocI)', zadzwoniła na , ~. Pl'zybywlij t~ I~~~" ptrojQ,YII\, Z{\- an4 kieszeń, weź więc nogi za pL' i oddaj 
Klar.\ zrozumiała wkrótce r7.eczy ni83l'o- pannę sW,cą ,iJ 'powledzip.la; Małgorzato, ąbauym, w zopelnYjll ąt.aule łaski, · Wr- go pauu de Lonv&igne, poezekawny 111\ 

ZQllllałe, wytMlIIllczyla IIObł. nlllwyttórua- paul Cb,.teldon prOlli, abym C7.M jRkig gią(lam cię z pewoo!lr.ią." odpowiei\ź. 



2 , I I .. " I .':1 J I I )ł l~l' 
Strzemleszyce o el Iwangrodzko:.łą row- układu,1stnlejącl! l) do ft"'l>omlę zy blll
skiej, otl'?'JIllIll' 1lR, Gro , mapn i Kamień- jami wiedeńską i bydgoską, t.'\ ostatnia 
ski za sumę ryczałtową rs. 10,060. warsztatów własnych nIe posiadała, a 

- .ogłoszono .~\'Zepisy uzup,elnjające, d wnel UD Qdze agooow ~f kolei 
tycz,ce prze~bzu lIroduktów mlecznye (loknnywanebyły ars~~h kolei wie-
drogami żelazriemL Prodnkty fe przew deńsli; ' . 
toue będą pl> IfV' -kop. 'od puda i wiorsty z - GHwo,e towarzystwo ruskio dr6g 
rabatem za dalsze odleg10ści. Rabat unol)- żelaillych wydało ązporządzellie, aby na 
mowany' lje8t jak' następuje; ~d 201 do 500 wię)u!~fch tacya na tkogach I towarzy
wlor~t 10"1." od ąQll do 1DOQ'1 . 15%, o stw8, a Jttól-ych działalność w ęcęj jest 
] 001 i więcej w. 2u%. Doaa owe opl - ożywioną, niż ollcy&liśc\ byli . na lllużbie 
ty ulszczaue będą'pódług og6lllych praw - "ie Wi ej ~ ~Ij z nędl1, na sta- MarielIp 11' AlIstryi. ~er de ratvel1le) utwiel'(lziła ' LIlII8 
deł. · cyach mlliejszycb~ nie więcej, jak 17 go- (-) Zmarli. W Piotrkowie zmar na- ,ylko w przekOIramu, 'ze, t ai·tystą r6wnej 

- .Petel,b. wi!l'lOIlJ9I1ti~' , ~OIl.9~zą, że mi- dzin 7. rzędu. czelnik wydziału tamtejszej izby skarbo- mu miary rza.dkc. spotkać się 'ID~a na 
nlsteryum rl6bl' pa6stwa, w l19rOzumieniu - ~ 4.s0ba~ du ' domlsz,,:ile 'eza 'ążu, / ~ ,: sekl:etarz kolel\'JIIJ'IY ' )U6(lr~skł,l cenach prowincyonalnYch. Pani Różailllka 
z ministeryum komullikacyj, zamierza za- ju w dniu 27 maja otwarto dla ruchu no- a' IV Będzltiie - ihżyni er ~o'widtowy, stalli- (Joanua), znalla i ceniona: II nas al'~8tka, 
prowadzić I)bowiązkowe używanie pokła- wy most kolejowy na Amu-Daryi. Ogólna sław Waligórski. z tru(lnej, bo od. drugiego ktu n·Ell!.Yml1.a
(lów nasycalfych przec'iwgniłnemi prepara- dłogoVć m08tu wynosł- 2 wiorsty 241 sążni. (--)- Nagła -śmierć. Onegdaj zmar~· na- tyanie , sL-utkiem wiJu:oJomst.w maŁżeń
tarni. Obe~ę w1 J.t9syi i tuieje 40,000 - Z_ 'l'ec)żenu donoszą gazeeie .Birie- gle W Seleu fabrY~\lłIt tutejszy, August skiego, P!'Zedstaw~ilłcej się I'oli, wyszła 
wiorst łinij kolejowych, .. 00 · których znaj- wyja wiedom,Qąti", że wykończą tam no- Kel'pert. 7..marły '(l\y'ł ·ft7 lat wieku. zwycięsko, za każdejll prawie IIkl\zaniem 
cluje się (lo 56 milionów sztuk 'podkładów, wy most kolejowy na rzece Tedżen·Geri- (- ) Ogólne zebrame. sobotę, t. j . się na scenie ,Zyskując , liczniejsz,' ,t~gofęt-
licząc po 1,:100 p<tdkladów na wiorstę. rud. Dłu~o~ć mostu wynosi :16 sążni. dnia 31 m~ja, odbyło się w sali koncel'" sze oklaski. ;P. 610gel; (Setaliu, notaryU!!z), 
Podkłady przeClętille slużą 41/. do 5 lat, Handel. .:!. -lowej - ogolne- żebranie członk6w '. traty ceniony komik; ukazał Ślę Bam w 'roli -eh&'-
a ~8iI088ł18111; t e~oł 12,00&;000..: , cA8chabadu clollllólaą, :&&- ba~luą; oiowej ocbo~ miu' . styczneJ, . tnie dramat~znej, 
podkładów' . rocznie:' Skonstatowano, że całym Turkiestauie, ·Bl\tlb~rze, Chiwi&.ii nie ot'wor:Aył o godzinie 81/. wiec,zOl.:I\Jll fWlPząwszy 00. a I -go. ożemy tylko 
pod~łlldy, I!asyconll- carboliuem, słl1tą o 10 kraju . zak&spijskim,,, wschodzi • wybornie,' I). prezydent, miasta-ŁllMJ !tseSOl' kolllglal- powwąząwać panu-G. powtt!1zj"hL1 Ilajj\kie 
- , 2' la dłużej od podkładó'W nieprepal'o- dzięki naderdMżyst.ej wiolinie_ Sam po- ny Pieilkowsk,L Odczytano l"'lrawoząa"iILa lie~ p ~cznie za łuży\. QI~wi a, 1)', ~~t,Ól'tV 
waByeh. 'Pzy tllkiem zalfonserwowanłu pod- wiat andyżaiiski okręgu fel'gailskiegQ wy, za lat.a 1888 i, I88I1'l poczem pl1Zystl}piono straSZ1ll7 cip. moralny' ( pozbJl:wia Sel'afin~ i. 
kładów', zużycie ich imiejszy się do ,6 mi- lia; jak się S'po'dziewają, w koflJllI jesieni 00 -wyborił o'ezłonk6w, Z!!-rz!ldU.l' Najwięclti ,rozumu, byłi\ i\l~ijinl\ z taką ' ~i'awdą i silą 
liOBÓ1V sl:tuk rocznie, Ja oszcz~dllo§Ó laRÓW roku bieżącego więcąi niż 300,OQO IHUlów głosów: ottzyUlali pp.: HermIlII KQllSf,ądtr, nczlJYia,; żll . i1lljjedell z al'amat 'czlI~Fh ak
dOl)1fodzi~~·lięa2Ie do - 8,000 dziesiatyn rocz- bawełny z nasi pll' amery],,-allskroh. Reinhold FiusteF, J, ;KatQ~.KessJer łIlIQllszj!, tOl'<).w·vm4g1bj' 'jej palili ,G. pozaitf/;oiipj"" 
nie. ' ,r .~ I .;.. :Masarze w&rszawscy' ml\il! o1;)ecllie 111\ .1uliusz , JarzęQowski, JulillSz Kunit;e~ i Pau ll~rwald (Corbilou) por,\~ drugi jut orl 

_ \Z Wlln" piszą do ~K'1Iryera warszaw- skladzie kilka tysięcy pudów sloniuy któ- Ferdynand :Rat~he. Naątłlpni& wybrano na f4tl'lilf, nrzybycili., tlp ll.llS ' tow'arzys~\Va I~
!lkiego:~ .Układy w 8rawie .skupu koleI J'a dawniej miała zbyt przeważllie w Niem- gl6włlegQ nacrelnika sU'azy ogniowej .'pana lIelskiego. wykazuje wieje zllQIllo~Ó il koQli
libaw!kb -rorile.1skiej, prowadzone pomię- cze,cb. " Obecnie "skutek_,~vysoki6go kurąu Ludl\\ikl\ Meyera na zastępl<ę' ZlIŚ jego p. czllych\ młódy 31·tYS!td. \f sza -źe ~I cll.1P'"qj
tlzy czasowym 'Iżarządem kolei (z I'8mleilia rubla, agenci pru8e)' nie czyuią , z knpów i Gust&wa'[Pelel'8; oraz pO\1!<llano Qa, ral.on" mie on nas życ~lilVlł · I:ę.djl , ,ji~ł.: nnilyll 
skarbu)~a IJoWtll'zJlltwent, które dotąd ko- 'cena sloniny spadła znacznie. , Za pud pla- ków komisyi rewizyj nej pp;: /Aliglfa Ottó,. szarży; dó kt6rej zlJaleź~4my ' w nIm liiec 
I ~j Iibawsk~ ~osIRdałó,są . jQŹ na. ukończe- cą obecnie 5 rubli ~~o kop. Teodo~a Siebera l Rudplfa Zieglera. Osta- uSP.PSfb~epla. I. ';' ,_~, fi: 
niu. {JÓ się t1tzy przeniesienie: źallZl\du do - "Birżewyja \viedomosti" donoszą, że tnim jlunktem porządku dziellnego zebl'l\lIia (~ ! Spr.osto.wanie. Przedtldlkll ~ /l.niami 
Wilna; 'WersJa/ ta jest bieprawdj'Jfwą. Był nowy projekt przepis6w o maklerach przed- było miauowanie członków honorowych, do pddaljś,wy )y.iadom.o;!ó .o~' portreciE; l ~utl;a, 
wpi' wdzie 1 pl'ojekt ' przeniesienia zal'Zljdu stawiony jest: d.o zatwierdzenia wladz 01\- liczby których 'jZaw;oJ~1I/l liP prezyden- któl'a 0!;az3ła , .się nieco blędną, ll.oJU\IllP, 
do r;ib!t.wy,' Jako do 'miejsea - głównego sku- nośnycb. Na mocy ' tego )1rojektn każde- tĄ miasta .Łp(lzi'aseso1'l\ ~olegialnego ieil- że otrzymaljgPlY ją. z znpll!nie wiar9godne
pieniu '1'I\e1IU . toWarowego, lecz Wilna mu, maklel'owi giełdowemu służyć będzie, kowsijti$';ó, Jliliusza HII\~1a Hel' tua :n- go źródlą .! Ol'i ując koleje, jal!ię pl'~\lho- . 
nawet'nie ·~rojelr.towano. (j ile dotąd wia-' prawo , utrzymywania; trzech pomocni\tów J!t~dta' i 'Karola Kesśl tlJ·tt' mYodszegó'. dził ' po~tl~t;' autor tej wiądol!lo~ WSD.o/lIi-
domo, uawet skład administracyi kolei doprowadzenia: operacyj na giełdzie , ,pod je. ~ Z <>dczytanego sprawozdania okazuje si ę, lIa, -~ .w roku .. ,l.887 portret liutra ' skr8.d • 
w Miósku pozostanię Jla przyszlość nie- go dozorem' i odpowiedzialnością· l WSZyBt~ te w .. ciągu 1888 l;oku . ~\,aż ogniowa pd· podobnQ., pp. :r'r&llspldów jakią bilsJ,l'8iltl\~ 
zmieniliBY Os~/i6czl1e przej~cie 'liolel , ao kicll ,opel'acyj, poruczanych przez klasztory, , ~yła 3) ćwiczeń zwyczajnych, 17, sygnało- i po ai do oceny mnzeu(ll bęrliJisk'i!lIJlU." '. 
skar1;)n dokonane będzi'e, -według jednych, kościoły i instytucye lłobl'yczyune, malilerzy wycb, 2 dla tOpOl'1lił;tów, jedno ogólne rzy Otóż oQęe_we. .~ 'rrausol~ zawiadallJi~ , lI{I4l, 
w październiku roku bieżącego, wedłng obowiązani sI! dokonywae bez kurtażu. ,domu )łeińBza i jednę· pl'óbę praktyczuą z i,e sr.e~egtll powyższy llOdany jest zuJl6l:l\ię 
inllych, w lutym 1891 roku. . ... u - Ministerymu skarbll .doz\volilo miastu .Ilowym ehelmeljl w p~w:nic.ll.j:)raci ' Kop\::zyń- błęduie . j ~e .prawdziwjlgl\ w.vjaśnjenia> 
~ Budżet. lrólei wiedeńskiej ,za. rok bie- 'J'y1lisowi nrządzali cor.ocznie jal'mark 1'01- skicb, prócz , tego, doko"lIn.o 1'1) 1fizyi umu.n- udz.ieli chętnie każdemu z iutf.,l!llsow~lIych 

żący wykazuje, że · przecię'ny ruch towa- nicay i górniczy. ,· .P.rzy ,tyfliskim zarządzie dUI;owania, j wł8.5noŚ\li tow8rŻJlltwlI. ~Jar- lIa mlejMu w Leiimierzu. 'J ".1- li"" , 
rowy lIa tej kolei oznaczyć si~ da. na miej~kim tWOl'Zy się oddzielny ~~mitet .ban- m~w W tymże rolcll by/q ą7, lęcz straż '\>- • (_ } Zabawa ogr.odowa. 2apo'wiedzilUlR 
305,000 pudów dzieunie, a takiż rucb na din J . ~rzemysll1, ~~mocą kt?lego . p~zetl: grupwa b,Yla cz.r~ną ~yl~o ~v 18. ,,:ypad- ng ubiegłą sobotę w Pllradyzie zabawJl 
kolei bjdgpśkiej " ż"ledwie nIL 50,000 IID- ~wlclele han~u I plze~~sl~ komumkować ka.ch~ ,a m18:O~ICle • . 4 I~y p~zy ':"Iękąz~ch (lgl-odo'Wa stowarzyszeni/\' 8llbje~tów Iian- . 
dól'(. PI'zy sCl)llUDku pow)'Żllz.ym ruch to- Się bę<lą z w.y~ą. admlUlStla.cyą. .. po:tall~ch, ~ lazy ł!l~iY ~ledl1lcl\ l, 13 pl~r ,dlowycbl, .,; pow od n chłodnego powietrza 
warowy na ostatniej z dróg SIlanowił do- ~ D.la uuikDlęc~a pośre?lIIctwa 'berllU- lDa.łO?II.I\CZU!tlh . )V toku :1889, p(lbylo . ~I ~ nie' pl"llj8zła do skutku. Z&rząrl sto a
tycb~~ sz6stą cz.ęi!ć ruchu ko!ei wisd8li- sklch II bambU11!klcb domow handlow'yclJ ćJlc~en , ~wyczajnych )11~ , wlezach l t~~I l'zY8zeIiia uZlrat za atosow)le odłożyć zaba.
alde}. • I przy 8pl'Qwadzamu towar~w z zagl'.al1lc~, o dZlal~ 34, sygnałQwych I l , !Ma toporm- wę ' do \Ii-zysżłej sobot\'o W programill za-

- Warsztaty ' koleI wiedellskiej r./l.jmują ki;l~u kllpców p~tel'sburskteh m.a urządZIĆ k W,.;!., I ogQlllYllil' 3,. l1~d.tQ 4!ł.konano l·e.- , ba~ żadne · ~tnianynle żajdą . .Bilety na.by
pr~e.cJęclowo rocznie "11,025 ludzi, licząc przed ',~r~ys~lą zimą . własne swoJe kantory. wlzy~ umundur.QwRma I rekw~ytów.. W te mogą być wymienione w lokalu stowa-
w to majstróW li 1'1l.b.otników. - Największa w ~ecl.lUle I w Hamb~rgu. . tymże l'?k~ ,alarmowano stra7, 69 . ~·azy, rzyszenial. "l 
licz!ia ' prac wników IInajdllje zajęale.w.:war- , Pieniądze, .. ' . ' przy O~U1U jednaJr byla ona. czynną ąQ ~'a- ('_) Chłodne powletr.ze,. trwRjljCe "lllHl~ i 
sztatach" ogólnycb, II ·mi&llowialll' 6811udzi j - .Kuryer warszawski otrzy.mał. Wla- zy, to ,Jest: 7 rl}zy l?rzy .WUl~S1;ycb , poza- kilku; ' wzbudziłó obawy wśród rolników. 
po nicb idą warsztaty stacyi . Wa1'lzawa domo§~ tele~rafi.czn,- z P~~J'~burga, ze. \'11- vach, II przy. śrjldmch I 17 Jl.''ZY mało- ZImna 'bowiem, szczególnie] .1W nocy, źle 
11 O ~Idzi, ' Skierniewice 42, Piotrków 80, da paustw~ ~I zUClła ~J ~Jekt p.~riYsk!e~o . ~uaczn~h. . I • II, • oddziaływają lIa . zboża jare. Grady spadłe 
Częstocbnwa \H~ SosllÓwice 63. ' :Na innych banku r0ed,~ Lyo~na(s IV PI~e.dmloele W ~oku 1888 . b!ło ę_złollków OP~Cf.ją- w iilektórycb' majątkach IV pobliżu Łodzi, 
stacyacb pl'lóuJ& j po kilku lud161. Wedłuk utworzenIa fi~I,. w mlastacilg~bel~lalnych. cyc,h loczną ski~dkę :,-,l~, .z którycII 4~ą ni_iele usźkodziły oziminy. Dzięki zimnu, 
· -CpłOPali.-cI:t'tiit " bie'dz :il;\tyclllnla.~t, a~ - . w.~aścIClel ' domu _ ballk~er8kl~go, p, ~'."oslo po ił 1 uble 1 WięceJ, a.. n8 mmel ógl!Olnna iloŚĆ tlhrabąszcz<l.w, które I wielkie 
go ,f&tj,;~mał.ą: . ., S~~fan"ltJ~k dOn?8zą .Bil'ze~YJ~ ~.led,omo- ~IZ po ) trzy , ~uble;. !'I roku '~8łl!!. hc~ba tys:b- szk~y pl"llynosiły ogrodnikom, prawie do-

_ N1il mów panu hrabiemu, że ja ci ten Stl , zajmIe miejSce P: Czelma.nsklego, dy- .~e członkQ)V z~nIeJs7:Y~ Slę . ~Ieę~, opląc&- szczętllie wygillęła. ' WIchry pauujące przez 
li~t dałjl.m,, )l? ,tq mli być l\iespodZiapkl!: dla ~ek~r~ bank~ , azo~sklego, kt?ry.otl'zymu- aących ~~adki' ~;o , 3 .luble I więcej było ki)k~ dni )lbiegłyeb, ulU'oblły dużo spusto- ' 
nIego, l;QZllIIl\fl~Z? A łdy kt~ chce komll Je miejsce ~Yl:ektola nowego IllSkiego ban- 407, JIlnIej za(! nIZ po .trzy. rub)El 718. . 8zeula ,w,.'ogrodach· 'OW'ocówych. " r;" 
zróbijS 'I\illspodziI\Dkę, .. - Ali; ' zaitłngo bylb- .ku h~ndlu I prze~ys1;ll- N~wy, b~l\~ ma być ) ~ucllP.m.ośCl, staIlO,!U~C~ Włl\Sll~~ 1 8~azy , (-) O wełnę. W okolicy Łodzi zjawiło ' 
by tłómaczy~ ci to ws~~~o. .Nić I)ie jlo- o Wlll ty ~ połOWie ,hpca. J o~u blez~cęgo. . ognlOwe~ 1I S!} n.astęp~Ją~e. 14 . slkawejv.z~ się kilku " agentów z 'Cesarstwa, któvzy z 
wies<t,i ,kQl'il\c. Jar, o<!.lpo)Y,1edź ~·M~jlSz , mllie . PodatkI. . _ !. "', - L I' , • • _ , )Vs~ys,tkJeml plzyb~1 am~, " ~ wozów ,d1~ I.ę- ziemlailllDli tntejszYJ!1i traktująl ' o 8~rzedat 
do rą]c. Ozy slyszl'_z(1 od!ljlSz mqą A().l'~ - !Jepa! tament flod~tko\y .st~łycb I\k~'J 1ca~vQ1Y, 5 wozów, l~kwIZY~OWyc~, . 10". !lt~1l welny ,~. tegorocznej s'tl'zyży:', Dotyclrczas 
włlll8Jeh. . :w'4I. I •. 30 łl.I czyl, Jak donoszą. "Bll'z~wyja wledom08t~. wnranycb peczek ną, kot~l, 3 <Iuzę .Ilra):)1. jednak".o żadnej większej trantakcyi ńie 
powiedziałam! l I $'fitematyza1iyę-j!zczeg6lO'.vą d'lInyc!t--staty- ~ wy8nwBn~ 1'6 dl'ftbm Ż8h1~ no wiA .oioo. - , 

_ PQwiedział'aś pli pani, :iebym nie"mó- styćznych o po~ał:kach bezp.o§re~D1ch . Da- ~Iad~r, 6 konewe~, .oprócz t~go, wIdty, ba- , (-) Od Nowego - Roku zwilli~to dotyćh-
wił l panu hrabielDll .. H., • ne te byly ,zażąda~e dla przeIl8!pzlęteg~ ki, w~aara, lat~rDle, ~W?U~I,. k'~.łB za'P~- c~as w naszeiri 'fnieście ' drbbnYch piekar-
~f Dobv:le 1Vięe. .AlIdlauegói sto.isz tu przez depa~me?t: wypr~cowa!lH\ 11~1Y ch we, lękawy,. zefazn1 piec ! Jeden p~ec Dl chleba: 2 z powodu braku odbiorców, 2 

jeszcze? S'JIiesz się l i słuchaj uważnie: Je~li zasad odpOWiedZialnośCi prz u~'szczaiilu dó z kotłem, uadto umqnanl~wJl~me w~ZystklCh z powodu śmO i wł~cicie' i I z powodu 
dobl.ze i -prędko ' spelnisz polecenie, jeśli nie kas skarbowych I'odlltków , tały~h. '. czł~uków czynnych O\'a~ .allasowe mundu- niewyplaclllno iefal'Za. 
będziesz gapił się. po tlrodźe, ani mów,i! tegQ, Przemysł. . " _. , ry I t. p.. lI'. I/'~ ,. .' " , , ' I (-) bo esan a przes iedlajf Się z gu-
czego mówić nie trzeM, ta oto sztuka zło- -:- W tycb _dmach 'faóry~a ~kcYJna w.r~ Wszyst!tich członk?w d~nnych łMzka, 'berni piotrkowskiej llastępujace rodziny: 
tej '.1 oo6ty: będzie- twoją- • .', robó~ bawe~11lRny~h w ~a,,:!el:c1U óbchodzlć str'a~ OgOlOW~ Oc~dtDlc~a liczy ~1~, 1 próc~ ' 1) Walentego i Jó~ti ,\ ąi~W ze wsi Bo-

Widok tóitego ~ :pien.iążka JlotW Jull;:owi ~d~le .pięćdzle~ięclOlet~1 J ublłen7z swe'go str~y oC!lO.tmcZej s_cb?lbl.e.ro,wskleJ .. Stra~ ~\łslawólV gminy Wielgomiyny, 2) Józefa 
skrzydeł ; pobiegł jak '5trztda, 8 ~al·a. . po,. Istńllmla, 'W '1 oku . ~eszłym :ablyka wy- p~~źlelolla )es~ n~ ;) l.ewI.l ó~, 11.. mla~owl: Z'elazuego ze wsi Nierlospolill tejże gminy, 
wr6Olwąl!y ,1(\0 parku, patrzała przez C1.as prodo,kowala , 21 ml~on~w " il:1~zynó:~ plót- cle. Odił~lał , ~ .?peJmllJ,e .~tal .e Mlast(12) Jalla Frydel'yka Hank-e ze wsi.Kplllinów 
jak!Ś<l lla'I ),fasa{l1} willi .. Iw której 1!1'7.eżyla :n.R, lecz ~s.lfutelt . Dle\llodz~~, zmme)szył. z . Bałutaml~o 'u.II~ . 9t!giliIDl~neJ; l1~~ze~= mIP.: ąelch~łóJ':e~,: ;l) .ąpgulIliła Belka ~ 
tyle 'dui sJCZęśliwycb, a dni te- tąkHlale-, Sl~ . . zbyt Je~ .! , vY~O?ów . . ~ 8J przY,~zy,n! Dl~I~Jil tego -?d.dZlafu .I~śb p. I,~wald E l . kblol/ł;t;~lfll~~anow!ce gnllllN K\eszczów I 
k staw'ł 'Za soDą że nie mogł!l ,wie- w I.oku, bfez~c~lI!' Jak- d?noszą pl ~s wal- snel, ' pomoClllkle~1' zali Jego p.,.~leks&lIder' 5l Jtiili1. j'alil\k~ z~ wsi SlerThia &I\łłny .Ni -
. o Ć ~fi II ~ . . !b li d tak Jat a- sZ3wskle, < zmrlu!Jszono Ilość godzm pracy ' RampoM. CJddzta! ' 11' -J terj'tdryaÓl " od -' IIWi,' I~ . I I" ". ., 

~;l':m~:wi::~~~ on~ 8::a, zmteoił ~ię roliotD!k~'Y/:i 0,4~aldn.o " pięci~ ' ch,emików .'i1ji~~ .Clegielnl~n~Jdo.1I1. NI\~ł'bbi ~ozwad(jw- : (..;-, i ~' ilł~{iwy·alarait: '· ':N ~6b,qtę !IA 'go· 
nagle 'w jej llóczacb: wydaw&l r się .miejscem z , far~l,elnl. ' . _ , skleJ, na~z~IUlk~em Jest p. "Kl>bel t Wergau: a~inie '1. wieczo~/lm ą,ilezw* się trąbki 
niezdrowelll,~apadłl\lll, niebezpiecz!l6lu, któ- -:- 'lo~arzy~two ~,a~ła~ó.w ?stroW1eckl~h a pom,oc"!kl~m łege p. {)s,;&ld : ~ar~bl)w- alarmu, e, ąygna)ąując pOŻal' w częsc i ITI. 
reg"O po karą tlruierci . trzeba było unikl\ć. po~ęło SU} dosta!?, IV' 'roku ble,tą~ym b~n- ski. Odd~J~1 lIT - od"1!f~y Na'Y1 ot ~. Roz- S~razacy., Nuajdllj/łcy się ' podó\V~!ls na ze
Ludzie i miejsca nie byli jllż podobnymi daz~ ~talOW!cli dla 'Pa~owoz?~ I teńdlfrW wado.w~kleJ do ś~. Er~ulu l. placowej, n~- bran\u 0tl'91l!em ~y dOQlJl ~ollcer~o,wy,m, wy
d . . b- ś' t óc\ł się do góry 110- kolei Iwanglodzl:().-dąblowsk~eJ. . czellllkiem tego .o~dzla~u jest p. lludWl~ ' ble~h pa miasto lecz rycWo się przekona-

o ~Ie le, \f~ pnllwr gł &le tern - Fabryka wyrobów. szklisto - kl-zenuen- 'l'ercz, a pomocniKlen1 Jego p. ii'ryder.Yk no " al~rm b ~ ł'ałs~ w ' ut b ', 1" -
gaml. Ale lIIedł.ogo mo a my", ~ o no- zIherglowycb- znafdojąc8'slę pod War- Dressler. Oddl!laf'IV'WGórńy Rym~k:li pl"lly" - • ZJ . , l~~'. y y. "'"?" y+ ,R W 
wszY8tkhlm, ' b.o mna klVestya ' z;j.JJlIowala ' . '. .. ., ć I ' . . . czyną lila! mu, me\fl.8domp,_ , 
ją wyłaclloie. Pytała sam& siebie:,· .Co od- szawą za rogatkami ~olsk16~I , .ma by egaJąc~ tam Ilhee; n~czelD1klem tego od, (-) .PrjIerwana komunalw-cxa~ Z )lowo-

. I ' ab' 1" wkróce , powiększoną I przellleslOną do działu Jest p. Henryk R!lttel. OddzIał V <lu naprawy brukó= no l~icy Piotrkowskie; 
pisze II' la. ~ I ' 'U ' \ (straż sclI 'ble 'ow' k) l"lI elu·k·e .... 't ' " , ., ... " , 
Chcąc się- cli!m~ zająt,dla zabiqia 'Czasu, narszawy. ' . . " . .el I . S ~ : a~~ l, I ID ego częś~ te; ulicy,' ~d Cegie ulanej do 2jielonej 
ntII II !' si' - ' pakowan iu - Wobec po,?ysln~c)i le3ultat6w, Jakie, od~z.IlJ.lu Jest p. Kalol SĆhi!ib1el, ~ ,pomo- i Dzielnęj w dniu wczorajll'tyni zaiuknięto 

po ga L p nll.1e ~ąceJ If, l . Z _ daly próby powlerzalll& drobllym ! lirzemy- cmklem p. Edl,>;ard HerbBt. OddZiał ten 'dl~ komunikac . k.ołó\v' . 
rzeczy,. składaDlu. sukien .. ale tle. wy VJ~ y slowcom zamówie!'1 rządowych nielttól'zy utrzymywany jest calltówteie ·)kosztem . to- , l -40 yJ ~'(L ,,, 
wała Się- z zadama: Z&llUlI8t ukladać, mięła . > '.1 " , . . - J ~I\brac:zkąj rp 'T ~' posiali r.órec7.-
. . I r . bk.P pO .k I . tal( 'e a~ z petersbu:s.kich fa~ryk!lntó\V za~Dlerza~ą walzystwll akcYJ":fgo ,K., .Scbe!blera. . . . kę d.o .sktepU. J:ikas zeb~a~zka ui~zawszy 
I 1.oll"Zuea II wszys 0.111" Z • za pośredmctwem 1IIlnisterynm dobc pau- Do kasy stl-azy· ,(jknI O\Vel óehotblczeJ ~. ~ . ~ t1 k Ji1 ' r ' I' q . • 
i\lalgorzata, pelna zazwyczaj USzl\uOWllnUI 'stm powierzać d\'obl\ym jll'zemyslowcom wpłyńę'lo w j'oku '1889 ' ze składek członków "z.'!l\ ~ yn ę w 8 , 61 !~'. wYg? a ,rP:> 111~, J~a 
d~a m.lodej swej ' palli, pozwolBa .opre zr.o- zamówiEinia na r()żne akcesorya fabryczne. rs . . 4,929;' wydatkowano zaś ''''' tym po-' rnllc~iIG rl'Zy' voła~v~zy J' ił .b) ·~!"t, p ou-
biĆ jej uwagę· _ _. ' , , ku I'rzes'tło ri 8 !)OO?"' Różnill~ tI} pOkl1yly' 111, p ~ezu ~ o~? u, wyClągll~11I leJ z nS1-" 

. ......, Mas~, słoilZność-odrzekla .Kl~rą-1I1e Z "TASTA l' OKOLICY, 1~plywy IIMzwyc~a1ne ' w' raz Z' czę~ą" 0- q~!JiI. " l-
Jestem , dZJ~ . w awyktem IlSposobleUIlI...IIIIJ. tówki pozostałej z l'oku 18B!!. . L ,~ I 'I ' i:. ~u 

- 'lo. bardso natur!,l~e, frzykt'O pan l Ul _' _ ' " (~ 'feafr letni!! W 'lflMzielę "IfyBtawio.' /. 
byt mu.81 oJNl8zczać kslęzl1ę d Arwanche. (_) l E. gubemator ' piotrkówski rze- no ' pb 'az pi,erwszy w·.lItódzi m610dl'8mat I 

D. c. n .). czywliJt,y radca staDD ' Miller, powrócił Teorlora Btlrriere'a'et 'Cornp. p. t. . Zb -odoi8-,r ł 
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ltałiŃa r w hl 1 el.erwea.: 
W parałl kat.lI~kleJ. 8: Karol Pietuyko 

Julianu~ Siebert, Józef Droldowili I 

\Vtlczalt,.W~ .. ąqli~.~ ..... ~wo4tl, 
zerxoplJ\aló l&Ann.,ł'itrAli.. ~hw~ 
Antonin,. Gnjnert, Wa'lf"fZyniee Antolli O . 
z Harn Augngtyuą Genilloll, Józef Ardnini 
loni .. 'riberio, Antoui ZawUlak I Eltbiet,. Pi"" 

W parałl ewugellokle/ 3: Karol Beuig • ~ 
otyn,. Ki'rcuu8r, łWnholil Kanta z Terea .. ~ 
Karol R8inhard Hicb&dis I Elibietą Zoł .. Gl 

Slarozak •• aych. 3: MOluk (""k A1fna 
lloms.tojn, l.ek Mud_l ŚliWi6Jki z Haj .. 
Weintrsub, Mortka Hendei Kou I B .... Dem 

Z.arll " wu 1 czerwca : 
Katolloy : dzieci do łat 15-LD zmuło lli, 

Uczbie chłope6w 8, d.i .... ""ąt 7, 4010'11 
'" tej liubie m~e&Jld1 3, kobiet 3, lo Illiun" 
Prwed& Kuotz, la, 47, Ju K ... dzi~ 
.utolli Ler~.lat 67, lla Ul Nowak; 

<I;~ . 1!~Onl orbacb a • aryaUń 

[w .... na'. Mi ••. HcHat 
liczbie chłopców 4 dzi .... eą' 2, 40>rojllllJi'!!It.:l 

'-ij lil'lbje W9XU,ID. I. Irobiet 1, &. rui&lIu"iele: 
y4er,k H.tog, lat (jQ ~ .lUtl1c16 il,JomJdt, 

lt~1 . • • . , ......,. 
Star.uk ... I!· dzlo1:i ,lo lat l:i·t ...... 1. I, • 

., lej lIe.bie cblope6 .. 4, d&i .... Clł' o!. dor.llych -
lY!.oj li.lbii m~tc"", - łoWa - ! .. iW~ 
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Q ć: " -s § 

J r ~ E N ' I A. 'n , , J"J , 
I' I ] 

i i = 
u, 

łJ j, 

ł.. ,. .. :\;"1 

I' W niedzielę, czerw'c,a ~ .. b~ zmarł ' !jagle ' w Solcu 
, .. • ł.fl o 

ukochany nasz mł\ż, ojcie~~ teśó, dziadek1~ i . pradziadelt 

itr, 

przeżywszy lat 67. 

, I l 
hat;. letal 8elłłaa. nlóda ,060H Ołl1oJ\RJlelle. 

Lubelakl . .. r .... ,ArtJtt6w DramatJOZRJd> z dobremi dwladeetwami p08zuknje Cp.e6sYI np.OTIlB" O"U).R Ma. 
• pod 4JJeI<en miejsca bony lub bufetowej. Ore\'- poBYX" CyAeI a·ro OeTpoaoocR~ro 

li. JHnaHklql I J. ~kles.. ty proszę 8kładać w domn N. 148b Oaplra ~. A. B1l.IOf@8~,., lII.Ten· . 
~onk, ~_. b. ulica Lutomier8ka n J: Krawczyka. CTaylO~11i n rop. .1I()).sM uo Bil 

1028-1 )lseacaol pHU. li} 1437, Ha oeao . Be",... ~, l~--------"';:":';:":-"': "RiM 1030 eT. Yciaaa rpaa).aaea. " J 

Opemb w li .ktw., p.- CbiTO\ ,i Du- , Uczeń V klasy Cy).onp., oG1is ... lIftn •. 1J'rO • I1OB8 dla Członk6w .. tow .... '.trjenla. W •• Je~ej Pomęcy 
. .... aU1U AlIOI.ul\. tutejszego gimnazyum na ' cały czas 189U r .... 10 'laCO." ·Y1.:pa, n l!IubJektów a.udlowyeh f Ich Todzln oraz 08ób lYPl'OWI\-
~ . .j .. 1.03"': wakacyjny t. j. do ·d. 1 wrze.4nia "OK,]i BOa, uo B.).8e.~ił y.uu. dzony.eh odbędzie. się tu .8Q~I{. dnijł 7 ~. m. -: ~arAclyzłe. 

Do M:lepa No,,"ers*.'-pJute- p08 .. uk",e miejsca )corepety- B:' ropo).1I .no).!., Gy).e,", upo· Pozostałe bilety weJ~cuLwydawllne będą codzlenrue w kaDcel\,-
, ryjuso' ' tora tn vr inieśei,e lub na wljazd .• "CUDa uyG .. nHII.lI IIpo).a ... "U· ryf S~0'll'arzY8zenia od go4z. 121/. do 1'1. po połudDiu i . od ?HI" do 

, '. ." • , " BIl2!1l!a wjji)omolić n.l- Fl',anclsz- .allaro BlIym.eOTU, up.aB)..IIc.a 10 wieczór. ,1 . . . , " , . 
,Alt, .. bon .marche" k~ń81:1I! dom W-go Olpe~ra N. 12 ~IIrO 00111 BB.IIIoHcpy, eOCTo"ll\sro I DoŚĆ blletów weJb'Cia Ogr&UlC1l0D~. .,1036, 5,-1 
'. . i . . . ... mie8zkania N 4. 1026 3-- D". lICGeU • lIaw_kw .1,.l!l pas).16- . I " , 

.OJ l'Jótrl,ow!ki'J I ·Z.:".dwOJ,.'TI8-l-TU· p8BI.".0 .. BY oll'SeRBMrO ' ).U TOp' Horek ter I forte pl an I.ta~ POTRZEBNE sł} 
=~tf~j~~~~:'.fc~r~~~a:r.~i~: DO WYNAJĘCIA od 1 lipca ron B" 135:IM6. - KOU. 8. 8kibibki, puyjlllllie &a1ll6wieni. __ Pf,4 N JW :fi 
rzyUw, .ukletów bi&łyelt i kolorowyeh, J' edbn p 'O' ko' ~i 008e.. ou1lnlY • eutoc . Opo).1 do ,troje,la I. kerYl.w~la ~r.r . do staników i podrl}eZDe ' z& ,. do-
or..rWJ~.",1!Y~ .. , o ;J "CK08 8MYWee1'BO MO.HO paSCIlO , ty W ~lęg&rU1 Arudt. uliea Pioty- brem wynagrłJdze ' . Ull .D· t . 
,.UI •• It, ~ I ~~ Z""... • W h Tpi.n a:. ).en ·Ópo)."a.. kowska.. 928-12-7 wem. ea .... Ijll-
1Ii~ poIee&lll SuuowueJ PnlilfCSllólei. Da ~-em piętrze przy uliey SC. 0- r. Bo).n, ]8 Mu ).118 J890 r. ' I owsb)Q~, Bo . .l'Irlle.rads-

. lA LUbk dniej za rB. 12 ,lv,b ~ wueblowaptem CYAcG.wi IIp.mln Biaof"e.. ,.. -_ .. ~O . kA 11' lewej olicynie. 1011-3-3 nna e. Z& rs. 15 mleslęczule. Wiadomość I02l I IJg·_. rw Do praeowui F. IIrlWbo.a.lłeJ. ulica 
• III" tI I ' JOI3-~2 w redakcyi. 1029-2-1 ,- ksi,teezkę legitymacyjuł} wydlUl' WaeltodDia, .0111 J'iultra )Q 141.8. 

.. ................... • z magistratn m. Łodzi, Da imię POTRZEBNE .~ • 

... . 1-' , • I ~ W NOWO OTWORZONEJ '-lI::i Ś '~.~ Berka LesmaDa. Łaskawy zDalu- PAN Nr &:li • -O s· f I + pracowni S U K I EN ~a. ;',- 31 ca l'l\Czy złożyć j, w maJistraele.~. u".~I~ ~~~ ... I d. ,tuiUw. Tam-. ł.
. . l~ •• 1~; _.. .. - - Ol ' 1023-1 .e PHJJlll!Jł 8J~ .el ... lee dO ' uauki BZY' 

O I I pr&JJIIII!J, .I'ł w.~. ro~y " e.... 'S' .. ,= .,::! -i eia i kroju. 1016-3 - J 

• ' • kr .. kr&"loe&J&'1 d ... kiej ,,..eho- :I .. - i -_....:.--rOi"lQ1'"';H.;rrr;;-:.:.:.~=-
. , 'i" tII4ce. • .... .111 ;:ł ZGUBIONO OBl.bHBJIEHlil··Jlu,lrtJ 

• ~1 I . •• 1Iliea .. " .•• \1' ... « ... W-go Dobra- j:;;~;:::'a . '1UJrt- "'0611';.t",· ",' Oy"e6BYI lIpaCTan lIeTpl/aoB-
• • • IIIckiego .. parterze . • . fi ~ t ~., 'II 9ud lOapyaBaro CY,.ł.1I PBIlap).1o 
.J.~ł . • Alicya" ~ ~" .Ił;g·: 1l wydaną' Z tutejszego magistratu &Y.1,Ke .. u .erul>eTBylOllÓlł B10 

•~~I~f ~ ,lale.! 'l"łU. " 1025-3-1 ::::::;;; ~ ' .. ~ Ol i == ł Da. imię Andrzeja Adamusiaka. rop, .lIo).s. DO IIo»OKY PYlllly N. 
. . I ' • ' ....·a .. ~ LaskBWY znaJazca..rll.eZy jł zło- (10), Ha eeaouBi. 1'030 M', · . I. OB'I>IIBJIEHIE. - ;"I! =~1.., żyć w ma.gistrBcte łódzkim. ' YCT. fp. CJ).. obu.lKen,1J'PO 29 

• I' S' t · CYAe6sYł OpIlCTU" IIcTpoaoB- :E ~ ~ i ' 1035-1 ' MIls.-1890 rO).1I n , 10 'lAOOB~ 1fT' • ~ O I • curo Oapy.uro CYA3. PI. .. ,:\'I> i .~ , ~ ~'''I:' '. OB'I>H"IrEHIE. pa Gy).BT. upoBSIIe.1,eBa uy,(lUI{IIU 

• ~) I • B}lu ...... Bft .. l>eTaYlOuui Slo ro, lA.! 111':' fl:l ~ Upo).lllU A .... Karo allylQeeTB& 
POAi. .lIO).3. UO HOBOK'IO Pysń JIIa Q l.!. ~ lI] .l: CyACGBYł IIpMOTU" nCTpo.Oa;- UpBBu;,leaa~I'O JIIOAOBRlty I KeJ' 

t rJn 
I + OCBo8&Bi. 1030 eT. YCT. rp. Cr~ ,Q ~.. ~ a .. ro O.pya .. ro Cy.u p~qapA:' ,lepy, ~lIlU8rQ .1Ii. aspuna II 

lo " . .0G:.II .... en. 1JTO 28 lI88 1890 r. ....;: 1f~-a By).aeBaq:., aM'eJI>eTBylD~11 B,:' OU'BOSHarO)>A.l1! TOPI'lIB:' r: IIJ- .720 
Fa. A.i I. 8UPOIZJIIOIA • ." 10 qaeon lTpa GYABT10 opo.s, C , ! ~ 8:;·;.l! rop. JIOASII no HOBOMY!-'.wn.y uo).:. pyó. ;- aoo: '"... 

•
.• I l ' Peten..... • Bc).caa uyG ........ upo).8.a .1,B.- L... .. :s.~"I:I • i .11\ (JO), Bil OCHO.uJ.B 10lO eT. Hpo).811l1 6y).eT1o Ilpoaa.;QAIIT"~ . p- " ... ..., a!Ularo all}'IUecT&a up.aaAze.llro r-;;:.cI ,. ,,:g.~..,- y CT. l'p- Cp;. 06".B.laen; liTO lIS,.:, ).cp. KlIp?UU "0.1,8I1Rc.aro 

• •• SecoeTUJoROIl}' Klcpy cfl.1!IUBY Z "a.r~ .it:' , . Af .. 1890 N.1,a n 10 U.C01llo YTP* YU"1l B:I> "punsoM" laaoJl,' .l\eJ· · sm · COeTO&~arO .n. GITlUon, lt .... ·- ..,. t'-~ ~".a ' Gy.ll!'l' npo."oAcBII U)'(I,I.~BaI .. epa. ". 'I ' • f D " ... Pon. peaep.yapon AU JraKU:' ~ - l. e. a:: - f> opo.1,laa ' ). •••• Karll .lIyUteeTBa '" rop. Ąą.1,IIo, 18 ,My 1890 r. 

• 
... uomuliqepJUI.IJoBR.I\:' paSIlIro po. CI):-.:Io!.!"..!! '~ a: nplIBl). .. e •• D(aro &opaoy KO"'lIf~ .:fJJleGBY.iI IIp,,o;ran BYAK8B~qlo. 
Ił' "prroro CTe JIa a BOI081. • o· ~. li PT, OOOTo_m.aro n. , ,,,suro pO.la n,aBlIłlUie .1'1I.9 •• tllel lIłl.ll. ROP. 

• ' • Qlicuaro A .. JI TOpron at. 1211 t- ~j ~lil ' MC.Ge ...... sep ..... II OJl,1IaellHsro BU1iltenie ' ...... elIbI ,..~...,. ...... n 
• ...., ( , " J . ł pyG, 65 l. . , ., .11 . ...! .s ! S ).u TOpron n - py6. ' _ JL",r-..,pa ob ''''Jr.ł Aia. ...... ~ . 
• QeIuj Ilkojl. sa 10 nt. Wy.oJU. PlW/flJla 6y .. en upoaaao,llllTCl .:l ~··I IP ~!!;' lIpo ..... Oy.1,"" npou~).IIT.u "UI.,ql l6 2sq .:a roŃ~ . u~.G'CB"'ił 

•
• pt1Inek. 91&.o-i • ... l'OJIClA1I .lo .... · DOA:' N. 1315.. I! ol .- '~'E' ' , n I op. ~0).88 UOA" Ji 778b. ::oij,;.:r~;r"!l~::h.tci"".~;k"r.i 

g . l ~' rep. ~.Io 11&& -19 .1,U 189&-<r. .-2;:1 ~ f' rop . .lIoAU. li M .. 1890 r. .aop. .. oI> .... 01 ;J..pon e.,... ..... 
............... CY.1,eG.y!i Up.eT":' BYAU.lI1J.. .' ·a..!1 to .".j; . , l erAch'" IIp.eftft 8;""ae .. _ •• ~ uo J1!IIIIIIIJT". AJGull'ln ••. 

....................... 1030-) • 10$1-1 ........ 0. e •• uen .e" .. lcl'.ne ..... w)('Io. 
1004-3-1 
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