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131. Dnia 15 czerwca.

Dnia 3 (15) czerwca 1890 r. Rok VII.
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llll} ol\le ego ouca:, a m ąnó\\'1CltlodZło·
Numer następny wyjdzie we tvliratif·
tous.ta, podcw gdy,, 'Jllli dllpulIZczają Iho·
_--,..-------..:~'-',7"·T
Il,:..',;ij,::.8.:...:.-;.... iiili1ll!0~ć ,jeduQczesu.ego .. rozpoczęcia 'r\)udQwyl
,'I
J l' u·v· ,"-lu.11
IW .killl\!.llllnktaph. • ·.Ii'ym sposohem obecnie,
t,.t),a+tI.j~: syb.· eJ.v ls~a. l, kiedZ .. lIrzed wstępne badania do budowy
~
I"
~ Ił
~ iJ
t,J.~h częllc' ,drqgj' \8ybęryjskiej sąi .jui: zupełnie ul!:.q/iczone. i kJedy mQi:na. już 'przy, 'I' '1/'( .""~ ,,, ~ ' ....
Bardzo ' dawno już . 'ollniesiiina' \vestya stąpić do samej budowy, kwestya wchodzi
bud wy. ·dY·ogi · 'elazdej ~yl}eliyjskiej: w osta- w nową fazę, mianowicie zaś chodzi o roz·
tnhh lizlIsFe weszła znbwn \ na'" pol"Żljllek strzygnięcie p jlia, cp Jest dogodniejszem
dzieuoy ł niedawno! ~ł,," bardzo' szczeg6ło· dla Rosyi, . :&e JtgJ,dU:.na jnteresy pa 0wo rozpatrywańlJ ' . cesal'sliiem tbw&ll:y- stwowe i ekonomiczne: natychmiastowa bu ·
stwie teclu.liczDem V( Petel' iburgo.!' Memv- dowa trzech części dl'ogi, o .któr~ tak usil,
I'ya! " w tej sprawie; " >inającej ' "plerwszorzę- , nie, .,stąrllo. się a(j.lpilllstra.cya miejscQwa, czy
dneJznaczenie dJallRośyi , 'opracoWał pulio· też , iJlrzystąpljlnie 9<1razn do budowy całej
wnik sztabn gener&'n~go . ' WolbliZiIiow. lipii od Złotousta do Władywostoku? Od
Z wyczerpującej tej 'pracY ok'aZllje się, że rozstrzygn~ęcia r tego pytania zasaduic:o:ego
ostatnią' 'pobUdką do' pl:ŻY$p~zl!'llla budo· , Zło/eż nietylko koszt bndowy, leCll także, '
wy 'rzeczonej drogI llyly pl'ó~by'generaI'Tgu, Cli ,najważniejsz m.ożność' 'Szybkiego ~ej u·
berIiato'l'ów mh!jscowych: ' gelier'ał·lejtnanta kQńJl?enia .
"
I
hl'. Ign~tie'wa " l ·'gentira.łJ~d:rntan13 batona.. Pujkownik W9łosznikow; ,hardz'o komIle·
Koda! Obaj ' zapewnili kBt~ol'ycznie, że .teQtny w t.ej, kwestyi, jest stanowczym
dla zabezpIeczenie. interesów pllił~fwowycłL zwtllenplltiem bńdowy częściowej, mianowi·
Rosyi absolutlHe 'ktniecznem jest lloll}Cze- cia zaś budowy trzech części, na ktQrych
nie Wl'adyW\lstokn ! ż ' 'Rosyą' europej kf!. ja· dokopane 81},tj U7" badania. Obawia się on
, kąkolwiekdrogą dogbllną!' 'l'tli6wHIując 'tru- s1,Czególniej, że . podjęcie l'obót na całej Iidndgc! ze strony ministerY11lll' śkarllu," nie- nU op.6żnUoby bu<jowę pojedyńc~cb .czę~
rozpórządzającegóo ' og\'oin~mi kapitałami,. ~i, które już teraz są niezbędne. POlliejakie są potr~ebne ' do\il'rz&zywIJtńienia te· waż .wszystkie studya dokonane wykazaly
go celu, proszą oniJ o !badow!j; tylko tych j!l~, s.tanol'{czo, że droga $JlI~na syberyjlinij, .które uważają za._bezwarunkown! ule· ska nie może mie'ć (lwn kiel'unków rózbędne: Takieml zaś sł te części ' dl'Ggi, po żnych, be;>.. względu I na to, czy będzie budo·
których obecnie 'JJ1oŻ'Iiw.~ jest tylko dosta· wana cz~ciowo, ęzy też o~azu na całej
wa. kołowa.,. a llliańowicle: ' z Tomska do IJnl), rzl\<)Z ,więc oczywista, ' że uajpieI<W po·
Irkucka, 7l :B'ajlraln "do' Srietieńska ' j od winny ,pyć wybudowane te ąęśel, które
rzeki Ussllrl do 'V.ładywostokn . .• ProJektu. są n,a.jpptrzebniejsze j, na któl'y«h ukqńczo·
illc naty.cBmiastowe prlllystąpieni& do budu· . ng . już ~udya. B 'awdopodobnilt 'też w tym
wy tych tl'$l!ell części drog.!; wymienieni duchu będJie , 8p~Awa Q,8tateczDle rozstrzy·
adminiBtratol'zyr nie dotykali 'lIIcjlle ,ekono- gniętą. ,
I •
micznej stron", kwestyir 'nie wykazywali • Spo~ziewa6 ęię . ,Iljożna, że budowa, poua1Uwyczajl1,l1ch dnchotiówlI. z •. J'JJChn, lecz w.yżej WyyileuiQnyeh czę.ś.ci drogi żelaznej .
oparli .się. wylą,oznie-"na celachiiStFategicz- syberyj,kiej rozpoczętą pę'daill już w IIlljnych, a ,mianqwicie' na "tem, 1że· wojska 0- pliż,szym " czas~e .) o~l'{!lrzy dla handlu bokręgu Jilad&Dlur.skiego1 i fOl,teca. ., Władywo:. gate kraje, ij'lI!lamul'ski i. U suryjski, zu·
stok zupełnie są .odciĘte . od Ros.yi. Na sku-, {pełnie odcjęt~J 40tlfchczas od Ęosyi, sknttek tych podań, llmotywowanyclu taki 'by- k'iqm b.a.rdzo ' utrudniQnej i kllszt,owej kOj
wotuęmi i V{.\łtŻnęqJi, inte/,ę8jl.lIlidl~P.st
we- LlDllni~yj. .ToW,iłiY , wówczas ', będą szły
mi, r;l:ąd ~·ozka.zaL·l\atycAJDiast przeProw . ' częściowo koleją, częściowo . ,zą.ś W/ldą, a IV
~ć ,badani.a , ~\lll\iowe I}a owych thą~b I\ied&lekiej , przy,§zlości mQ~e okaże się 010częścia~h !lrogi i "lIęblla~ ws'~elkieJ.dane Poi- . :iliw§ 1;Jul\oW/lo po~08J.ałyc4>,[częąc,i , dl'ogi sytrzeb_do. b
. ..
·ow.yeh. Pod: ...oer.Pie· . we sposób .()!!jągn· ·
niosły się jed '
głoSy, Ż& bódowa lpoJe· · 'dZle tel, uważauy jnt oddawna za jednę' z
" dyliczych.'częteP oSobnO' byłaby nllldogodn'ł tiajwl~ksLYch pótrzeb ' pall twowych, a mia!·
dla skarbu, że naleźy ódr3zn niepnerwa'- nowieie! połączeni!! ' morza .IBaltyckiego I
n ą'l linlą kolejową ·przećiąć dalą Sy~eryę i Czarnego nieprzerwaną: linią' kolejowll 'z '0połącżyć Rosy'll'e!ll1)pejsk'ł z lICe/mem Wlel- ,ceamem 'Spokojnym.
I
'11'·
klm. Ministerynm komunikacyj otrzY.Jllało
f
·mnóstwo" tego rodzaju ' projektów;' k1:ó're 'w
ezęści j'ozlliel'Rne b~ł)' w drodz6 ''IlTzęilbwej. t"
• I
, .. h. ·,1~J
Zdaniem jetlnycb, Inależ&ldby budoW'all" łh'!l" ' • 1
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; l .. - riBudowa ki01ei buntańskiej .szybko po·
stępuje. · rRobbty ziemne prawie już )llroń·
,ozoue. &yny już ulożono. '
.
.
,, ~.Kiuyer w~Dszawski" ..donosi, że &'y1'Illrey/lo kolei! w..arszawsko·wiedeńśkiej I byó..
goskiej wydała ~óll)ik do wszystkich lIa·
czelników słnżby, ażeby nad, osobami nowo·
wstępnjącemi do kolei, rozciągana była jak
ll.&jściślejsza kontrola. Przytem ' dyrekcya,
wf' uzupelnienIu poprzednio wydanyclt roz·
porządzeil, .lol1iB.Śnia, że warnnek porozu·
miewania się .z odnośnemi organami policyi
drogowej co do nowowstępnjących, dotyozy
nietylko kandydatów na posady etatowe,
leez nadto obejmuje dyet3.l'Yuszów, rzetnieślników I wogóle wszystkich, którzy pozo·
stawać mają na służbie kolei przynajmniej
dwa miesiące.
.
-~ Nową odnogę dróg poludniowo·zacho·
dnieh od stacyi Kowel w kierunku Dąbrowlcy, dlqgośoi wiorst 30, zbudp:wał p. Sa·
gatowski, wł&.liciciel dóbr i lasów w. pobliżn I{owla. Budowy tej dokonano przy po·
mocy zarządu dróg poiudniowo·zachodnich,
który dostal'Czyll p. S{lgatowskiemu szyn za
80,000 rubli, na rachupek przyszłej zapła·
ty, za drzewo. Zarz'ld dróg wzmiankowa·
nycb zawarł koutrak~ z p. Sagatowsk:im
o dostawę \l oiąga lat pśmiu 100,000 są·
gów, d~zewa. Dla łatwiejszego dotrzymania
kolltl'alctn,I p. :::agatowski nabył las W po·
bliŻIl Kowla i pr6ez tego zbndował tam
wspomnianą odnogę kolejową, nosząe4 na·
zwę 'Pawul'skiej, która po wycięciu IMU by·
łaby uiewiele wartą, gdyby nie , ta okolicz110M, ., tż e minist~ryum WOjDy zamierzyło,
w <:elach strategicznych, połączyć granicę
allstryacko'1'1lską z drogą nadwiślańską przy
pomoc8' nowej odnogi z Kowla do Dąbro·
wy. Projektowaua odnoga wynosi 126
wiQrst; na jej budowę wy"-syguowalUl już
l,2QO,OOO rnbli I Linlę jej w.ytknięto z Kowla "", tym samym właśnie kierunku, w ktb~yU! przebiega odnoga , powyższa i ta osta·
tni&j stanowiąca 'I. cięść nowej linii, gowa jut--znpełnie i posladaj1!ea własny ta
bOI' rucbbmy, prawdopodobuie kupio1ia będzie' przez rząd . • P. S'aga(owski szacuje
ąwą drogę na 150,000 rnbll.
"
--I "Bil'żewyja wiedomosti" do~oszą, że
w tych dniacli rozpocznI} się studya nad
linią projektowanej odno~ldrogi żelazóej
a nleckiej' 0<1 ~ugania d Milerowa. Bud,owa odnogi ma ua ~el u rozwój 'przemysłu
węglowego . "W tymsamym ceła projekto·
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wana Jest jeszcte"b1ldowa odnogi kolsł -dorlieckiej, 00 Zwlel'Ciłl\va .do Wołgi:
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I -1łDowozy wełny l na tegorocznY ' jarml!.rk
W Wl!.rszawie, prawdopodobnie, Uędą ' Zuacznie większe od zeszłorocznych. ~ dniu
12 b. m. było na placu jarmarm.nym wraz
z 1'emauentem ze8złdroeznym' 25,'277 pudów
S8 1faut6w{ o 3,181 pudów"19 funtów Wię·
cej niż w tymte czasie rilku '1889. ()Jee·
Dach nie od, się jeszcze nic powieOzieć.
Właściwy ruch rozpocznie się dopiero - 17
Inb 18 b. m.
.j'
- Z Astraeh'ania do Persyl wyltiezillllo
w mieSil}cu kwletnin rokn bieżącego róż
nych towal'ów za 172,1~'l rnbli. Znacznym
pokupem cieszy się cukier, któregO w tYm·
że miesiącn wysiano za ~umę 139,993
rubli. .,
, t ; ,
~ .Gazeta polska· I pisze, że pVtew6z
bydla kolejami południowo-?'..a.chodniemicc.
raz się zmniejsza, gdyż hanillarze wo1ą Pl)'
dzić bydło tJ'aktami, CO ich taniej' kosz~tj'e.
W rok a przeszłym pl'zewieziono we W! t·
kich kierunkaClh drogami rzecz€!nemi 78, 64
S'2tnk, z tego do O'desy "'lS,540,"lpodczas
gdy traktami do tej miejscowości wypra·
wiono 133,719.
4
- W tych dniach odpłynął z Odesy do
BułgallY;i Z<nacZ1l'y transport otl'2yszczonego
spirytUsII.
ph')ltllS
poebodzi gorzel·
ni w Niemil'owie, guberni podolskiej i
sprzedany bJł w amorze ode iej 110 l
rs. kop, 14 za wiadro o 100 stopniach.
Wywóz. spirytnsu z Rosyi do Turcyi, Bał
garyi i Francyi jest l'lIeoz+ nad81' J'zadką,
ponieważ Austrya pannje wszecbwładnie
na rynkach tamecznyoh. " I s8.
- Towarzystwo czarnomor ko-d1luajskIej
zeglngi parowej r.ohl aWaoi...
cellW·07.·
woju lIa ' południn Bessarabii Ilandlq naftą.
Zamierza ono przedawać naftę we .wszel·
.kich i10gciacb z właanego składu IV Reni.
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Kredyt.

'
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- Dyrekcya towarzystwa kredytowego
m. Warszawy otrzymała zawiadomienie,
'Ż.8 IIchwałB! ostatniego og6lnego zebrania
zeszłoroczn.ego w przedmiocie udzielaqia
pożyczek 1\& domy drewniaue, uzyskala .za..
twierdzenie .JDinisteryum. ska,rb1l. Pcżyezki
na mfesZk n
om
man, ltjloWl1\dające określonym warunkom, wydawane
będą, po wyprat:bwania ' yrzez wladze to·
warzystwa odpowiedniej instrukcyi, ua lat
17'/~ a. proceQt
r
O' za
ma
b1ć s I cany
tac
ól
c
sto·
sunku
i.. 'aj mniejsza pożyczka może
wynosić rs.300, a og61na suma dlugu rze·
czywistego jest ograniczona milioneU! rubli.
Wysokość pożyczki nie może pl·zewyżs7.ać

ilrecyzyąo

eill em4, tóreJ piellwsi uleg i poe·
w wej mimówoli, na widok najmniej-. I.i
wykonania, JeC2l Ja . eT wiele po·
&H al'ty~~i,dil<ko Qf&'8JlizII1Y najwięcej llel'-l szej cbmurki, lub naj lżejszego ochłodzenia: ~ZOSw.Wiają one .do 'życzenia! O ileż .w.)1Żej
,
1 wo\l!j1. Darz'i nU . rWięc .I!z&remi obrazka· tempel'lltury, wątpliwo,ść, czy pllZybywsz.l" litoi chór kQns}1stującego W Ło,dzi pnlku
,'~ f
,
ini. $z&rą pieśni f\. ,i. ·mimowoli lIZ6.1'Zll żJ!,.ta- do, teatrn, nie ujrzy na drzwiach kasy ogło- piechoty, pozostający, pod .kierunki<lm
, rlJ 1 ~
W I je~nym z o~t&tnich 19dcinkÓ'N ' "Kn zę wśród ogólu. Szczęśliwi, jak zwykle, szenia, że I'rzedstawieni&, nie będzie; z dl'u· zdólnego i w.j'trw&łego mnzyka. 'akim nIe·
J'Y~ra 'Yal;B~a}Vskjego~ wyc~t.ąUśmy( PI Je· j:i ty~o, którym JI4lłna kJeszeń. pozwoliła giej jednak strony, trudno wy~ga~ od dy. zaprzeczenie jeat p. DietdchlAle pan D.,
8k1<. Choińsl4ego, D&J;:r,eka ię. na, SjliIJ'ą bar· \jJll\cnąĆ za góry i lIasy, aby I odetchną6 rekcyi, aby jak _często jut będ.ąc za.wie- ceniąc choćby tylko prace powierzonych
wę, jaką, według niego, przyoier\1o . cor~z Zil~OV{BZe!ll ,powi~tJ1zem i ciel,lejszell) ogPza.ć dzioną matel'yalnie, namuała się na. zapła- sobie ludzi, nie podejmie się jed.negp hlb
więcej J!tlY~lJÓW literatur, PUJllnej. 1,,Przy- idę słońcem; Ilyt.ą)lle jednak, czy nie są. ' to ,cenie kosz(4w p)'zMstawien'ia z własnej co gorsza. .dwóch Ironlle,·tOw '. dziennie, za
znacie,.,szano,vni czyłelni.cy ż~ Sił to ;upeł· o~·. hiszpaDie ..z ballady mi~trza Adama za kieszeni. W każdym razie smutno i bar- wynagrodlleule 10 lnb 16 rubli, jak to ma
nie sluswe .ąaq~kania_ !, WszYl\CJ,2apęwlle ktPtYllli .dżljma w ' glad bIegła I" Cóż Więc dZQ szaro przedstawia się niedaleka )lI1zy- miejsce z mnemi orkiestrami; to tA!Ii wił.·
..Vloleliby~my, w mit\isile .~zarycil o\lI'az\ców\"1 <lziw ęgo, że .t sklepienie świąta ,onów szłość oC;1l10llkó\Y towal'zyst.wa dramatycz1Ie· ściciele ogr6dków postawili mu szkaraduą
opemens!Jo,JuDOSZY), którll naj,.!\'ił)l:~j ?ldllj~ s~.al1!Q11 ,oblQklo się ehmul'ami?, ~jrzyjmy go, kt6rz,)! tak zdoluościami, jak starAnną .11UI1a,tll4. Wyznaje.my .szczerze, że nł\i
, Się drażpi~ ,~')Y.y: ,. ą8l>łuiouegq Ii\llra.ta, do Pfzyl}ytkll, Th,alii"i MelpoDleny I SZliry hs umien \lą p~acą ze wS"lech mial' ua lepszą mniej razi e tetycznie wykształllollY l'JIIysl
P9)Y~tać ukaza1l\e Illę ·z )lod p,'asy dl'ukllr- kolo~yt ąiekomplęto,tU orkiestry, ciemne III. zaslugnją dolę, Z teatru przejdźmy -do sLucbu orkestrion, III'odukni4cy się y ogro·
s~leJ obrazków np. "l'óżowych szCZ~Śl\ięlłl, ki: w chórach, a więc ~ ;śpiewlłnycb utwQ- koncertów. Ozy ,od zakończenia ~imowego dzie p. Bendorf&. Jest to, 'Że ię ttk wyZielonych uJld~il\ią," lub coś I poqobnego; rllch, zdają ię ryVra.lizować z szare m tłem sezonu, uslyszeliśmy gdziekolwiek mnzykę razimy, muzyka mechaniczna, aJe m.ote
tl'llllno , \~s~ak~ I plyną~ lPl'zeoiw . woll~ie. pqstych lóż iJq·zElSel. I t.ądajże tu różo· na miano koncertu zasługującą ? WPl:&w.l dzięki temu, d~jąClł gwarancYę CLyttO i
Zlj: ~rzyjdad. to,. flRidetpil\" igo.rjlZ3 l bo ła· węgQ na,t~oj u dU~!I&. od , bięd,nYQh adeptów dzle wszelkie jadło - i piwodajne zaklady, i równości w wykonaniu. Więc. i na h ~ W)P,J n..d~ijllł\i§cq. się, qd uw~ell!;lej ~Iąny sztpl!.i, lt,t.ór,yw czoła ll)iDlQwoli z!\sępia wio chOĆby w braku. istotnych ogrodów, sztn· ryzolIcie koncertowym zawisly szare ilblo·
t t1//1, te11~yr! (#'PWl/ymi wjopwajca.,mi są ci, dmo niedostę.tkn, a może! glodu I 'j,'q też czo,ell)i kr~e wami przybrane posiadł\iąee ki. Czyżby stan .taki miai trwae. przez
~o llieJ.:wl\l 74Y Ill'zykład ,,.dali" l lecz jak~e
awet słqsznie ceniony komik, kt(trego ką· poliw6rka;, staraj4 się połechtać zmysL slu- rAly slIZ!>n letui ? Me~oroLogowle i &el"o'
leli od ,~uka6? i Sl\róbujn;ly z&stosQwa4 te!)J j:de ,ukazanie sję Da sceD,ie. wywołuje ogól · chu swych kousumentów; 4> też ze wszec.h znawcy wróżą, że po upowiedziane ua
rY~ .• chercbez 13. femme," " a ,bodę.j (Il\YI llie JI~ we,8Qło§ć i , Qklaski, duzy l1as d"zil1 , ku· ~tron Ilochodzą nas 'odglosy chórów meta· ~ieo l i czerwca, a więc nil nadchodz.by
z~I"J.lzi/llll.Y ąię na{,tJ·ol1i~. IICzy~ nie pleć plewu1, :>l . k!;6ryoh raczej sarkazm, niż h.u .' J.qw.ych, które jak trąby hel'0ld6w ogll.S7.a· wtorek, zaćmieniu slouea., k.tó1'8 j gród ilas~
l)lę~a ,na obe~y, sezoJl, ~Wi08enni' L, lęto l mol' przebija. OlIlecialo jut teatralnego ją ~Wi.atn tryumf króla. Gambryo.usal Nie- będzie obserwował przez. kilka godzili pmld·
prZyjęła kolor szary . Ipb ,. p!\Pie4lty., jako ogródka szare stado ptaków zag1'8.njczQ.Ycu, stety I tylko Gambryunsa. Apollo wraz południowych, stan obllcnej pognd' .zmieni
l)aJmoJlniejllzy? po chce k9biet&, chee nie· .k\4r,~ pnbliczuość, a zwł~cr.a { piękni.ejszą z muumi zatkał uszy watą i pogardliwIe się ualepszy. Pocieszł\ił D
aadxiejł ujb~! To też od kilkn tygodni horyzont, ~a' jej połowę, oąstraszało od .przybytku sztu· 11/1. gród nasz sp.ogląda. Kilkakrotnie jut rzenia zn6w ja nego i promielliej.,.:ego
mla,st ,.!la;rzy'~ pas 1l1'0!l1ieni,amk ",,;o~eunego ki, mI.\Il0 tQ tea~r pusty, ,,a w kasie jego zllobiliśmy nasze wyznanie wi'ry, w któ- słonka I Daj Boże, aby rozj nilo onQ i sza·
jlouca, a oko nasze rozweselać , j\.ięknym przeraża szal'e dllll.)lUstej szn.flady. WPl'aw- l ~E!m l odsądziliśmy o~kiest.ry zlożoue jijllynie Ty horyzont św iata tonów I
azllT~m, p~zJ1wdziął ~zaro - lIlowiap/ł szatę! dE,i1i ~Iiema\p przy~ly!\ilo się <lo obecnego z instrumentów dętych od prawa konce~pól-z~łoby I Jj1:aml ., smntklr IIezU8 nnie piepowodzeul.a 1kiJlf,akrQtneodwolauiapl'zedr wwapia. Gdybyż. jednak choć orkieltry te
• K li.
skrl\llIl\ zi m8k~ Pll4ql. , 01-0 zdllJ\l /lię, W', st.&więó ;. zl'Jia ' to bowiem Pl\Qllqznoś~, ~u· U\lecały ąię r.zylltog~ą ~1'OjU, r6wupścl4
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raza ~oeZ1lego dochodu brutto, ani
sumy, ya J,aką budynki Bą ubezpieczone,

DZIENNIK ŁÓDZKI,

I

komłlanie z dalekich okołfc przy- dane przez pnbUc;r;nlł IicytaCyę', a Ubr&ll8 I cnie projekt ubezpieczenia
były do Łagiewuik ~eszcze IV CZwartek ze- pieniądze obrócone na ceł dobroczynny,
~d wypadków if pomoru_ ,
Pl8fl~dze,
szlego tygodnia, Pruz Łótlź przechodzi!
(-) Sprawa nożowa. W s~ładzie dr~e- Park ~aziellkowski
W',al'~za,Wie ~
- PIerwsza ogólne zebranie I!kcyon I tegoi dnia orszaK pielgrzymów, Składaj,ey wa, p, Salamonowleza. \lny ulte POIwlOlO' yć oparkalll~uy, KOJIzt, wzmeSlenla ~at,
r}'llszów nowego róskle/[o banku haul!lu I aię z, ~kolo 300 Judzi, podążający ze §pie, weJ , na noc z czwartku na piłtek pozostał kanu drewDlanego obhczono na sUIli.
przemysłu naznaczone Jest na dzleu 24 wanll I muzyką w stronę powyższej miej- buchalter J, L, Bornstejn, Wszedłazy do 10,000 rubli,
'
czerwca I', b,
SCOW08Ci. W Łagiewnika'ch IV, dzień piąt- kantorII, otworzył okno i usiadł przy biur- ,Kuryel' codzienuy' dowiaduje się Że
Pramyeł,
kowy tiumy IJobozllych zapehllly wnętl'za ku, Po pewnym czasie znużony, usnął na zarząd inspekĆyl ' wodnej ' powziął projekt
- DnIa 5 czerwqa.- K. S, :r>ębowskl od- świątyni, a znaczna liczba pątników nle- l krzesełku i wtedy jacyś zlodzieje dostali nmundurowania wszystkich przewoźlijkó",
cz~tał w towarzystwie techlll~znet,D w ~e- mogąea Ilo~tać, si ę do wnętrza" była zmu- się do kantorll przez otwarte okno, a lij' tl'udniących się przewozem osób ua Wiśl~
telsburgu referat o fabrykaCl'I willa z Ja- szoną modhć SIt; na cmen&arzu I w kaplicz' rzawszy śpiącego zadali mil nożem glębo- w bluzy marynarskie i odpowje!inie CZ&!lki
gód i ,z jęczmienia, Win!l, tli kle dawno już kach, łoi,! ,h'ugi c!tiei! odpuHtu, t, j, wczo-I kil ranę, p ' zem ~plądJ'j).w.li kantol:, Jęki Taki sam strój obnwiązYl\'flĆ ma Obslagę
wyr~blane są, we Fr~~cYI I zna:-vcy z trud- raj kilk~ kOl,Dpanij opugcilo Łagiewniki, B. usłyszał stróż nocny, któl'y zawollll ~tatków pal'owycb pl:ywatnych,
nośClą DlOgą Je odrózrnć, od, Will wl~ogro- lecz Uli Ich nuejsce J1rzybr1y Iłowe , Wie , kilku hulzi i l ich pomocą pośpieszył na
- W piątek, w I dniu ciągnienia 5 klas
now~c!I, I?o wyrobu WlIl blalych na)przy- czorem znowu pl'zybyln kilka wlę Bz,Ych ratunek uleszczęśHwen\,U, \ Polloyo. rozwi- 154 loter;i klasycznej, główuiejsze wygr!.
datDl~~szy Jest agrest, do wyrobu zaś win kompanij z powiatu łowickiego i skiern'ie, nęla energiczne śledztwo w celu wyhycia ne 1'1\(1Iy na następlJiące numery : :Nil 23455
~zerwonych - czarne ~orzeczki i czal'!,e wickiego, Największego naplywu pielgl'ZY- zbrodniarzy, Życiu J3. zagraża nieuez)lie- wygrai rnbli 4,000 u kolektol'a' Ogiiha
Jogody (czel'U,lce~. Zdaruem I), Dębo~vskle- mów spodziewać s ię należy w dniu clzisiej- czelistwo,
w WarszaWIe - Xi 6700 rs, 2,000 u ko,
go, wyrób WID takich bylby w Rosyl l~ar- szym, Tego roku odpustowi lagiewnlckieC-) Napad, Onegdaj na jednego z robo- lektorki Skclkowsklej w Warszawie - ,Ii
~zo korzystnym, ze wzglęllu na talii ość m,u wcale nie spI'zyjala pogoda; ciągle tników dl'ogi ielaznj!j fabryczno-Iódzkiej, 11653 rs, 1,000 u kolektorki Wladimiro,
Jagód,
'
"
deszcze zmuszają pątników clo wczesnego powl'acającego wieczorem do dom n, napa- wej w Lubliuie - JW 197fi1l rs, 1,000 u ko,
- Z Sar~t~wa donoszą, te Jeden ~ ,wlęk- opuszczania miejscowości, gdyż uiema do- dlo w lesie poll Widz~wem kilkunastu d~a- lektorki , Korytyflskiej w Warszawie, Na,
lIZych wła§cI~leli , guber~1 saratow.kle), ~e- statecznej ilości mieszkali, w któl'ycb DlO- Mw, którzy zażądali od niego pieniędzy, stępujące numery wygrały po !'B, 400,
, neral TOIs,toJ. odkrył ~e~wno w pobl~zu gUby :&ualeźć...puytulek podczas odpustu"
Robotnik mial przy 8Obi~9 rllbli"l\-widząe, 403.3, ' 941, 6633, 13752, 155lł3, 17013'
8we~0 'maJ4tku, w poWIeCIe, balaszowsl{lm,
(-) Koncert na dochód przytu łku star- że nie da rady napastnikom, chciał ucie- 17443, 20579, 209,~2,
'
w~glel , kamleuny, Dokonawszy prób odpo- ców ł kalek w ogrod~ie P_, Langego, jeśli kać, Napstnioy jeanak schwycili go i obezP
b
eten urg,
wlednlc!J, genera,ł prze,ko~ał się, ze no\\'o- pogoda dopisze, odbędzie się w przyszły wlad'niwszy, zrewidowali mu ,wszystkili kleodnaleZIony węgIel pah, Się wybomle, No- czwartek,
' szenie, Napadnięty wszakże tymczasem zdo- Minlsteryum sprllw wewnętl'znych to,
wa kop~nla nIe tyla Jeszcze sprawd~aną
(_) Stacya meteorologiczna, .Na 14,em lał ukryć dobrze pieniądze, dżlęki.czemu zesła!o \ do , gubel'll30toI'4\1' I Ol'gal ~\\"poli,
nl'zędownle,
posiedzeniu łódzkiego oddziału towarzystwa rabusie nic ni e- znaleźli i wypuil.cili go z r'lk cyjllYcli okóllllk, ażeliT tołniel'ze iapAsowi
WY8ta~y,
, ,
, popierania PrzemysIu I handlu, dnia 28 swych, obtlavzająe lia ch'ogę kilkoUla sztur- zwolnieni z wojsk, zachowywali przy sobi~,
- DZIś o godzlDle 12 w południe w salt maja 1886 roku, uchwalono ?.ałożyć ~v mi~ chailCami. '
,
wydane hi! ,bile~y i okazywali na każd,
m~~m prz~mY8lu i rolnictwa , otwll.r~ bę- .cie Łodzi, kosźtem ,tegoż oddziału, stacyę
żądauie wla)lz, W razie zaś wyjllzdo t ta,
dzle Jednodlllowa wystl\wa kWiatowa I po- meteorologlcznq , Prowadzelliti tej stacyi
J, 'lA'. "",,'
pasowych z miejsca stałego zamiesą!cania
mologiczna, urządzona staraniem towarzy- podjąl się inżyuiel\ p, liIalepiil9kl, . b, dyre1\
... 1
na biletach tycb i paszportacl,1 czynion;
atwa ogrodniczego,
I ktol' drogi żelaznej fabryczllo-łódzkiej
u_ _I
I ,', 'I,
b)\ć, maj,1ł ulY,agl odpo\"jednie o lla\eżelliu
- ,Ruskija w!edomosti' ~onoszą, te w rządzono więc ją ha terytol'yum k'olel,
W·ar81lwa. , "
'"
do zapasu .al'mli,
Petersburgu prOjektowana Jest wystawa gdzie następnie kierowa I nią naczelnik
_ .Gazeta warszawska" donosi, że' '"e
- ,,,Nowoje wI'ęmia" donosi, , że egzami,
najnowszycb udosko!,a1eń tecbnic~nycb,
warsztatów kolejowyc:h, inż, Kajetan ~Iog- wszystkich gilnnazyac~ wal ZJ\waklch IIta- Dl' pąńBtwQwe rozPQc~ną się po wak,acYlIC:b
- ' W d:uszym clągn następuJą~e firl!'y cicki, aż do chwili opnszczenia ŁodzI. Od nęlo (fo wstę;mycb egzaminów' IJl'zedwtlka- w dp.in, '4, p&źd#eroika,
warszawskIe , za~eklRl'owtLły s,wóJ udzl~1 tego czasu przez lat kilk'l lltllcya była zwi- eyjnych załedwle 92 kandyd&tów, z któ- ,Kraj" donosi, że komisy roztrząsa,
w tegol'?czneJ ml,ędzynaro~owęJ wystaw~e niętą, ponieważ nie zualazł Rię nikt, ażeby rycb przyjęto do gimnazyuRl 1-&,0 13, li-go jąCllo kwestyę reformy gimnazyów klasycz,
w Paryzu, której otwarcie ma nastąpić w dalszym ciągu prowadzić spostl'zeżenia 6, III-go. 9, IV-go 5, V-go 7, na Pradze nycll, podzililifa się na dwie czę§c.i: wię,
')IV dniu, 20 lip,ca: D, I J, ~olakiewiczowi~- meteorologiczne. Dopiero tel'az podjął się 3, Do egzaminów wstępnych w gimnazyach kszość uznaje za konieczne skrócel)ie, licz,
nl6l!kleJane gll~~ do papierosów, Z, Mun- tego zadania, oddający się z zamiłowaniem żellskich kalldyd~tek , stawiło !lię rownież by godzip wykladu przedmiotów klasyel,
chelmer - gUZIkI metalowe, drobne przed- studyom naukowym, dl', Alfred Biedermanu, niewiele i procent przyjęt,vch jest bardzo uycb o 19 godzin, mnlejswść zaś Q 9,
mioty galanteryjne, orllz stemple kauczn- przy któl'ego laboratorynm chemillznem maly, z powodu iliedostateczuego przygnto- , - ~nlster ąpraw zewnętrzuych zawia,
kowe, wreszcie p, Różycki i $oka-listwy stacya meteorologiozna ma być wskrzeszo- wanla się zdających, skutk.iem czego egza- dumił mioist~a spr!l~iedliwogci, że pomi~
do ram, Wszel~ich objaśnień co do wysta-_ ną Z,l dni , k1lk:Ulaście,
'
miny przed'Wakacyjne II e będ,. miały pl'a- dzy Rosyą. , a Apstryą Z&wartp umowę o
wy udziela clom baudlo.wy Maurycego Lu(_) Agenci. W tycb " dnitlch przybylo wie żadnego wpływu Da liczbę ' mlejllc wol- rozciągnięcillo n~ )Varszawski sąd ok/'ęgowy
kaewbnrga w Wal'sZ&wle, będąceg!) ekspe , do uaszego miasta w celach handlowycb nych w tych ?.akładach nau'kowycb z po- ~ojimny i prokuratora ,tego sądu kouwen,
dytorem komitetu paryskiego,
kilku agentów firm przemysIowych zajrl'll- czątkiem roku szkoluego" Najwięcej miejsc cyi co do stos,lUlków bezpośrednich w Spl'&'
- - - -, ..
nicznych,
',
wakuje w IV ·em gimnazyum żeńsklem, z wie wydawania prze,stępców"
'
UT
l'
(~) Drugiego spólnika npadlej firmy powodu otwarcia przy kltlBie I-ej oddzialu
- W lipcu roku bieżącego, z 'pozwole,
,IIIU,C.
,Veit i Stiihrer!', p, Frydel'yka ,,"ugusta równoległego,
'"
nia miuisteryum spraw wewnętl'Znych , od,
VeiŁa al'esztowano we ,czwartek i osadzo,
- Po obronie rozprawy ,0 obronie w będzie się, jak donoszą ,Nowosli,." zjazd
(_) Wladolloścl olobilt" Nowomiano- no w warszawskim areszcie dla dlużników, śledztwie pl'zedwstępnem', pan Bernal'd lekarzy ,gUberni taul'yckiej" w cel u wypl'a·
wany naczelnik tutejszego ' kautoru pocz(--) Na jarmark do Łęczuy wyjechalo Salzmau uzyskał stopień kandydata praw,
cowani" organlzacyi sanitarnej, któI'aby
towo-telegl'afićl;uego, radca stanu Eugeniusz z ' towarami kilkunl\8tu kupców tutejszych , ' - Powieść Sienkiewicza • Ogniem I mle- zapobiegała !'Ozpowszechnianiu się chol'ób
Glińsk.i, ... dniu ' onegdl\jszyin' " objął swoje ~apróżuo jednak ponosili koszty podróźy i czem' wyjdzie wkrótce w przekładzie an- zaraźliwych w gubel1li,
obowiązki.
" tl'ansportu-pl'zebieg jarmark n był wogóle, glelskim , Jl, t , .Fire and Svol'd,' " 'Dono- , - Now.a ustawa bauku silacbeckiego
(-) Bawią w Łodzi generałOWIe: Kalll-- nadzwyczaj niepomyślny i kUflcy tutejsi sz~cy o tem dziennik amerykailslii ~ IDter- pl'Z8Szlu, jak donoszą "BivŻ2"wyja wiooupowrócili, nic prawie nie sprzedawszy,
Ocean" (Chicago) bardzo pochlebnie wy- m08ti", prlrez departament I'ady palistwa i
bars, Bagoskl i Kurzajewski,
(-) Budowa kościoła Wniebowzięcia N,
(-) Zarząd gminy Chojny ogłasza, że rażli się o powieściopiSArzu, porówuywllj~c w ~ieżącym miesiącu ma być' rozllatrywa,
11., P., dzięki zabiegliwości proboszcza tej w: kancelaryi tejże gmiuy we .vsi Dąbrowa, go znajcelniejszymi nawelistami' eUl'O'pej- na na ogólnem zeuraniu rady pańs.tll'a,
parafii, ks, Szmidla, post~puje szybko i je- straż ziemska zlożyła zegarek kieszonkowy skiml i amerykailskiml obecnych czasów,
- Ministrowie oświaty i skarbu, po
śli roboty w dalszym ciągll pójdą tak jak i czapkę, które w dniu 1'1' lIIaj'l 1', b, mia- ' - W sądzie h)lndlowylJl wąr!łZ&wskim lVujemnem poro~Ul~lieni~, postanowin wyobecnie, śwlątyuia uiezadlugo będzie ukoń- Iy być zabrane w Zagajniku miejskim, nie- od piątku rozpoczęły się ferye ietnie, Pod- zn~~zy~ stac.r0m ~lOlogwzuym se!vastopol:
czoną,
daleko. wsi Widzewa, pewnemu iZl'aelicie czas fery} posiedzenia i'odbywa!! ' się' będą ' sklej i s~towlecki~ po 2,000 l'ubh rocznej
(.... ) Odpult w Łagiewnikach. Piątek z Łodzi, przez dwu r17.ezimieszków wid7.ew- tylko dwa r8zy na tydzień, we , wtorki upomogl" ,,11'/1 "
jako dzleil św, Antoniego Padewskiego, skich, Wlaściciel owych pl'zedmiotów nlo- I w piątki, lecz w "dnl te sądzić będą
W' Kali'zu zawakowała :<posada rc!gent&
patrona klllBztoro pofrauciszkailskiego w Ła- że zgłosicl się po nie w pl'zaciągu dwóch olla wydzialy,
'
, ~
, przy miejscowynl 8'łdzie pokoju, opróżnio,
gJewnikacb, był początkiem odpustu w ko- mIesięcy, po u pływie którycb niMdeb1'8ne
- ,Kuryer wlU'szawski" donosi, że Zo.- no. po smil!rci, p, Zy'gmuntll Smoleńs~iego,
lielele tamtejszym" trwającego dni ośm, przedmioty: zegarek i czapka, będą spł'ze- rząd stadnin lsilstwowyth roztl'zą.~a (obe, ' ...w ,\Kaliszanin" donosi, ze kUka wyplid,
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/datnegol Był to wieJl{i, ciętki i !lonury/marZyćI-Wjtal , jilkO stal'yCI , znauomyc /aillbY to bya .oua',
atarzynawysiadf&
gmac.h z sZ/lrego klImienia, Na czterecb szerokie polanki, wysłąne ,zilltonym dy- \Y Joigny, gdzie ua nią oczekiwano, .. Co
I'ogach, ozdobionyc\l lI'ieżyczklilui, wY,s ta- IVanem i !ituletnie dęby, kl'yjące tlumy pta- to , moglo znaczyć? ,
' ; "
waly jeszcze żelazne" pordzewiiltle ramio- ctwa w~l'M swych liści.
,J
, Niech mi pani raczy wybaczyć-Ill'zena, 110. kt('I'ych niegdy§, podczas, wojen re"
Właśnie za'pnszczał się w al~ę . bukow.ą, m wił nareszcie, zapanowawszy nad WZl'U'
llgijpycb, towarzysze Ga.~pal'da Ile Coligny gdy wtem dostrzegł zbliżając4 sIę młodą 8zenięn/ -;te wahali) ,się z ollpowiedzią,
, TłOm~zył 3'_ ~_
jJowlesili zapewnl\ niemalą liczbę ,J.;atoli- kobietę, Szeroki s łomiany "gainsboro ugh ~ B~~em wla§nie swą pamięć i okazuje się,
ków, Przed pSJ'lereql był lugi kamienny zakrywał jej twarz, lecz Maurycy zanadto że nie mog~ , panlę w ,tym w~ględzie ol)ja,
tar~, połączony dziesią~kijlUJ ~topni z par- dobrze znal się Da tualecie, aby nie poznać śnić, Może pani pozwon prz)lnajlnnit\i, abym
(Dals~y ciąg - ,Jat,'z Nt', 130),
kiem angielskim, Dalej, przy koilcu tego odrazu z rucbów i o tynml1 prawdziwej jej dopomógl w -tych posznkiwaniach?
Podziękowala skinieniem głowy, na ktcl- Pan de Fonde niew4tpliwie pl'zysta- parku, dl'ugia olbrzymie schody o killCu- elegatki. ~I1ata na, sobie ,snknlę jedwabną
nie do nas, Inaczej być ' nie może, Trzeba dziesięciu stopniach prowadziiy do ogrodll k remową, przybl'lIu/y haftowanemi kwiatka- re i\!aul'YIlY odppwie~ział / uklou UJ i poszli
W glębi, jak daleko wZI'ok mi, Suknia byla skromna, lecz nadzwy- razem, W ciljgu kwadransa bląkania się
pamlęta~, że jest to czlone!c jednego z lIaj- warzywnego,
dawniejuych l'odów szlacheckicb, Pani ~I\ sięgał, toczyła wesoło swe nurty wśród to- czaj gustowna I zdradzała rękI} modnego WŚI'6d gęstwiny, oboje gl'ali rolę zaintere,
, sówauych wyłączltie ' zniknięciem I pieska;
1lathlvon nWwHa mi, te któl'yś z de Fon- ża z kamieni, przezroczysta l'Zeka, zwana krawca,;"
,
~ początkn spaceru,jąea ,łDie- zlllłważyla odkryli wreszcię zbiega na polance: leżal
de'ów; z jednym z de 'i\!athivon'ów 'I'azem Srebrzy8~_
Zamek otldawlla stlił pustką, Młody pana de FoMe, Zdawało się, ze była za- wyciągnięty, wygrzewając się w najlepsze
poszlJ ongi do Palestyny pod sztandarem
czlowlek natycbmiast przekonał się, że bu- jęta ) wyłącznie szllkaniem piesko., którego na słońcU:, '
I
Ludwika VI,
,
Być b&l,dzo ino~e, te ' ci przodkowie byli downiczy z Dijon doskonale pojął i wyko- nawoływała, Nzglądajfłil się na. wsz.!'ę~kle
Dziwna oiekawogć dręczyła palla de Fonrzeczywjgcle warmii krzyżowców, lecz ja- nał otrzymane zlecenia, Cale IJlerwsze pię- stvony, to zatrzylillijąc się, to wraca.jąc, tłe; było rzeoz'ł oczy wist:.), , że' jakiś węzel
tro i caly parte I' były z wielką znajomo- ~faul'ycy zbliżał się do niej"polvoll, ·Wtem łączył te dwie kobiety, ale jaki? Nieznako kuchciki.
Przyjacilrlka Rozalii, pani Pernette, uie ścil} l'Zeczy odrestaurowane, odnowione i ' wyrwał mn się II pier~i okrzyk OBłUpienIa, joint!. z wagonu mosiała być czeDl~ bardzo
przeczyła, zresztą nie miałaby lIa to czasu; brak im tylko było mebli paryskich, Zia przerażenia niemal: (pl'zed nim była' Kata~ bliskiem dra nieznajomej li laąu; zapewne
w rozmowie z panią Poppleton starczyło kilka dni pan de Fonde mógŁ s ię jui zago, rzyna! Katal'1.yna, Inlezn'ajoma,' toW6~y z- bli2niaczki. To jedno przyp'uszezenie tylko
go zaledwie na wsŁawianie wykl'zykuików, spoclal'ować, Kamerdyner jego mial 'przyje- ka podróży, którą uwaiał za utraconą M- moglo wytlómaczyć niepoj~te podobień'
Po obiedzie wyruMzyła ta ostatnia z wizy- chM wieczorem, przywożąc zal"azem ku! zawsze, za znajdnjącą- się tak daleko I stwo,
Kiedy dOSzli (lo brzegu.. lll.su, podzięklJo
tami do wszystkich znajomych, jedynie dla chat'za; kto chce stać się wieśnia.kiem, po- Mloda: kobieta [Jl'Zypatrywała 'slę inn c1eprzyjemności podzielenia się wielką nowi- winien stM się amatorem kuchni. Po ukoli- kawie, z pewnym odcienlem' złośilwo§c1, Do- waltl. mu znowu z' uprzejmym nśmiechem:
Bardzo jestem rada, żem pa.na spoŁ,
Czyż mogh\. przYllUS7.Czać, jak wielka c7.enin oględzin, i\Ialll'Ycy nie mógł opl'zeć stFzegla lIoskonale w,a2~nie', jakie zrobił ' się cbęci używania dlllszej pr1.echadzki. jej widok i próżnośd jej In ile przez -to była hłil., Pan tu ni,edawno w naszej okolicy?
czekala ją wkrótce?
,- Od \'fCZOi aj, pani, Poąiailam tu dom,
Maurycemu i przez mYliI nie pl'zeohodzi- Byl to cudny dzień wiosenny, Błękitne pOłech tana, Widząc, że' ~Ianrycy kłania się
że Ill'zybycle jego da tyle l'olJoty j~zy nielJo, powietrze świeź3 i lagodne, ziel O'ne ~ej, odez\ ala IIlę pelnym 'slodyc~y głosem: któregil nie widzia~m od dzlecilistw~,
- PI'zepraszllm pa08, że go trudzę .. , Przyszła mi Ochota schronić się 'od gwaru
prowinoyonruoym , Zajm~"c si~ bAI'- aleje musiały pociągnąć ku sobie wygnalIca
I.
Byłauym mu bardzo wdzięeżna za wygwiad- Paryża w Chsrmolses, ,t
mało spmw&lni iunych, nio Illógł po- bułwarów paryskich,
Niegdyś zamek Cbarmoises był otiocz01iy c~nie mi przyslngi. ' P'l-"ychodzi pan od
Maurycy nDly~lllle wymówir ria1.wę swo'
dlaczego iuni mieliby się tak nim zajPo zjeduniu z apetytem śniada olurzymim parkiem, lecz jeden z llrzodków strony równiny.: cz:y ' tilm pau nie l\apótkal jej pósiadlbści: ' był to pewien pO§l'ell"i spo! '
•
sób 7,aprezeotowanla się,
,
w hotelu pod Monetl!, celem pierwsze- pana de Fomle powziął pósŁanowienie wy- gdzie mego psa?
Pan de FOlItle wybełkotl\ł kilka nicl!roPodniosła na ' niego swoje pełne ogOł&
spaceru jego był uatul'alnle zamek karczowania le'.tącej bez pożytku ziemi. By• "
gdzie zamierzał pędzić żywot Iy to czasy tryumfn nczal'llej bandy", PIU'- -zumiałyub wy1'8ZÓW, Stał jak wryty, IV' gło- onzy,
- ' .A:r:ltl jeRte§ PRR ' panem de Fonde!
miała IlÓjść wizyta do pl'O- ki slnżą tylko dla pl'zyjemności, cóż lI'it)c ' wę zachodząc, uie wie!lżąć, hzy to nie maSkłllnił się,
I •
~Oilzcza-,azlekaD:L z Al'nay-I~-Comte, który moina było uczynić lepszego, jak zamUlni\! l'a senna go lnami? Młoda kouietll miała
- Ja jestem pańską sąśladką, Rzeka,
przygolowywllł go do IJlerwszej je na Ilola, t1ające dochód? Na sZ<l1~Ście I'Uclly .tamteju, spojl'zenle ,tamtej", dżwlęo dwa kilomet.ry zaczyual się las i Mam'y- czul' głos ,tamtej", czarująoy u~mleclt ,tam- co pl'zecina jegó pal'k', płynie O kilkaset
za dr.iwny wygląd tego zamku feo- cy poszedł ku niemi!; jak tam dobl'ze było tej", A' jednak bytO' ulemotllwą " l'7.eet'ł, kroków 'dalej lu'zez moje ląki, :2:egOllffi pa'
8)

-~' -Adolf' Delpit,
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bydła przez psy wściekłe pli krwi,. nie ~arzyło si~ zaą d01łd, by jeden dlieeinnlł. Japonia wyroby dre1ł1llane 1 je-

oddalo myśl .kaliskiej władz weterynaryjuej zastosowania szczepiema jailu w~cie
klizu,Y metodll; dok I"a ijujFi~a. V ty,,"
celu oduiesio,no się. do Wal'SlIawJ o przysłanie zarazka. i"" tych dniach miała by~
dopełnioua op8ł'aeya na podeJrzanych ztnkacb.
Lublin.
,~
_ Z rozporządzenia stal"sze",o 1Jr~e a
izby sądowej, prezes zjazdu sędziów pokoju Ilieml k bauskiej, t ~i8łaiV I Dobk~wicz,
mi nowa
jest re",entem prZ)' wydzia1e
sadu okręgowego IV Lublinie w miejsce
zmarłego Władysław~ MicheljBa.
_ .Gazeta lubeisk " donosi, że IV okolicach Luulina poja;wiła . r )'dza na pSIe
nicy.
,"'
Radom. Dr. Rewoliński, znany numizmatyk, jak donosi "Gazet~ radomska", ma ~I\
miar założyć w RadomIU muzeum staro1iywości.

.Prawit. wiestnik· ogłasza, że IV d.
22 z. m. zatwierdzono nstawę kasy zaliczkowo - wkładowej dla urZędników " biura
powiatowego w Radomiu.
- Grono praco nikó~v han410wych w R&domiu, mlł. wnie~ do władz podanie o wydanie rozkazu otJ()wiązkolvego ihliię'01V3uia
niedziel i świąt, KUllcy owi . projektują,
aby w dni te sklepy otwarte były tylko
do god~in 10 rano i od odziny_ 2 do 5
po połuaulU. !.
_
,
. I Dorpął.
j~lłiJskij ł\ ." _donosi, ż~
kUl'ator dorpackieg.o okręgu naukowego I~
zwolił na nrzadzenie od dnia. 2?i czerwca
1890 roku Wglnac'l\u rys'klej szkoly miejskiej Oesarzowej Katarzyny II-ej kursów
pracy ręcznej din nauczycieli szkól ełemen
tarnych.
Moskwa. W, dni 11 bież~gQ miesią
ca położono kamień ' węgieln 'POd bndowę
nowego gmacbn kantoru banku ~)austl\'l\
IV Mosk\Ye.
- . Zi st o moskiewskie-; jAL nOlłosi
.Swiet", postanowiło założyć szkołę rzemieślniczo-artystyczll4 dla dl'obnycb -11t1;emyslowfftw .8ilberuL
"
• Z )I4IIferopola don z~, I że pa,iuje tam
panika z pQjVollu ,pojawi,nia się szarailezy.
W powie~ie , '<lujeprowsklm płacą uajemnikOin , tępil!cym szarańc~ę ,olrolo rll la
dziennie. ' ,
" ' ,I
-

brut taki zaWJódl dru(i~o. Akt. zaw§l"cia -hr~
terstw& krwi je bardzo uroczysty. Polega
011 tern, te o aj' druhowie
praeclnsj" obie
hrzyt,,·, ciało poon.d pilltem iebrem praw III i
w krwi. rnoy wyPłJ<wajJ}CCj zaourzaj, ziarnko kawy, 1ttóre następoie tlrugl druh zjn.dn.
Od tej cbwili sojasz jest jut wieczny _ jedeo
rub nilllVr tajemnic ~ ~'i'!gim , tak dalece,
~e pozwafa lnu nnwet wChodzić do pokoju
swych 200, co w Afryce dowodzi jut zupełnego
zmńani~.

J

I

!.

I

Wybory do królewskiej londyńskie
akademii. Gdy otworzy sie wakans w szeregach czterdziestu czl\loków kr61ewskiej akndemil t. Londynl lu]! \raYdziestlł jej sto warzyszonyCh, kaMy z WIO talych 'IIJllisuje na kllrtce IIR'riisko pTO,J>l!tIolVnrrego lłaodydata, a pod
spodem klad~e- włllsne. Przy spr~wdzllniu glo.sójV n"f\,,iskll 'ych knndydatów , którzy otrzymali ....najmo!ej 5 głosów. wcbodz'l do ściślejszego glosowani1l, które odbywa się tak często l1t
dostateczna liczbIl kandydatów otrzyllU\ wit:kS20ŚĆ glosów, Podczas, gdy w sala~b o bywa
si~ głosowanie, do sieni i Korytlll'Zy tłoczy sit
hnłl1Śliwa ci2ba modeli i modelek artystów, poSl:.ąaj",yćh ssan9'e wyboru. 'Nlltycbmil1łi po
ogloszeJl.ill rezullatll skru\Yl!iqm, p\ld.. oni co
tebu z radOlIn, now!n~ do wybrańc... Model,
który przybywa pierwszy, otrzymuje zazwyczaj
gwioee od niespokojnego artysty, który z bijl}cem ~e..!"nę. . sercem OCZ.l'J,.uj ta.J!iclm..dooieaieQiA. DJ"ję .. t>;lko kobip~y były ezlpokami
kr<Dew8~J "kademii w Loddynie',
iłtla'oowi~
ci<> Angelika Kauffmann i--upomnian" iut obec~~e P,O~tre~lI!,a, . paoi~orlęy,. Pr.ezes nkade;0111 pobIera 2,600 funtów honoraryum, lecz
równie2, jak i lord;majo~, I"!ie"'z~ pplow~. t~o
mnsi "1,I""ać oa przyjęcin i rcprezcntncy~. I'
---

X

T E L E G R A MY.

.dwabne.
i odd;iał daieli lIię 11& 10
części: l) przędzalniczo-tkacki, 2) sznurowolinowy, 3) plecionki ze słomy 4) rog6Zkowy, 5) tokarski, 6) ślnsarskl, 7) mecb.aniczny, 8) kartonowy, 9) żeMkl - wyroby
ręczne, 10) więzie.Ubo-bud(1",lany: sybłrski
i sacha!i(lski. W sybirskim oddziale 8t modei e więzieil parochodowych, nil. któl:yeh
przewożą się aresztanci. Piramidy złota i
srebrna z napisami o ilości złota i srebra
w-\,d Py~go , rztlz więźn\. Dalej wystawiono model kopalń, w których pracnją ska.zańcy do ciężltich robót. W modelu są I
manekiny prac'ująeych zesłańców. W sachaliliskim oddziale zuajduje się etnograliczny oddział fanny i· tlOl'Y SachalIn&.
Petersburg,
1fzerwca. ~Ag. p.). Ogloszono wykaz powiatów, z których.na 25 - go
wrze~nia r. b. 'Wyznaczone Jest powolanie
rezerwistów, zaliczonycb do pospolitego
ruszenia w r. 1889 na czterotygodniowe
ćwiczenia. Wykaz tell ma ' być rozesłany
nietylko do nrzęd6w policyjnych, lecz I do
wójtów gmin. ,
Petersburg, 13 czerwca. (Ag. p.). Ogło
zouo przepis, na mocy którego w towarzystwach kol~J/>Wych, korzystających z rę
kojmi rządowej w dopłacie procentów, npo.
ważnienie zarządów tychże dróg przez ogólhe zebranie aJ(cyonaryuszy do zaciągania
.kred-ytu, pod\eg&~ ma uprzedniemu zatwler'dze.yu 11ZIj.dn. iHinistrom skarbn i komuruiKa~yj połecon też przedsięwzią~ Iu'okl
do umorzelTIa długów towarzystw tej ka,tegoryi. . ,
f,
P eter'hurg, 13 czerwca. I (Ag. p.). Towarzys~ jlroknratora izby sądowej tyt\lsklej
Anfltow, mianowany został prezesem 8ądu
okręgJwego w Odesla-.
Petersburg, 13 czerwca. (Ag. p.). Polecono utworzyć w r. b. ~wjezenlowy park
żeglugi powiet.rznej, a w r. 1891 oddział
balonowy forteczny:
Petersburg, 13 czerwca. (Ag. p.). Ogło·
szono zmiany IV przepisach prawa o pracy
małoletnich, wyrostków i kobiet w fabrykach i zakładach, oraz o rozciągnięciu
pl'zepisów o pracy i Dance maloletnlch i 1111.
warsztaty rzemieślnicze.

r3

, Peter.burg, 12 czerwca. (Ag. p.). Dozwolonem zostalo wydawnictwo gazety .Już uin"
strzym ne na mo.cy I:JIzponądze
nia z duia 24 maja r. b.
Chark6w, 12 czerwca (Ag. po). W gu.
be1"n\ tutęjsżej I VI saratowskie}' sp&dly de-szcze po długotrwałej suszy. Oczekiwane
je~t pol~p~~enie' się , zasiewó\\,.
,,"
d
' ł dl
Ałatyf, T2 czel'wca' (Ag. p.). Terminowy
stutll1tJ wiu omosci UlU owe.
ruch parostatk6w na, SUI'ze z powodq nie.,' j
usllnięcia kamieni z drogi wodnej, wstrzyWaru.w., 13 •• erw.... Webl. kr6t. t.rlll. Il&:
ltQZnIAITOSCr.
u usunl·ęcl·a.
B.rlin (2 d.) ł~.85 itd., ł2.ó7'1" 00, 60, 67'1, kupj
mano do cz ••
~
Lo.dy .. (3 Ul.) 8.65'1, itd., 8.61'1. kup.; Pary. (lU
Jłudapeszt, 12 czerwca (Ag. p.). W ko- d.) 3460 żłd.; WIdet! (8. d.) 74.S5 itd.; 4'1,' liaty
X
Kraków. Zwlok! Adam,,' Mickiewicza misyi sl)X&w ze.wnętrznych. delegacyj. wę- lik,wid. Kr6L i'ol,k. d.' 90.60 iad~ mai. 89.60 qd.;
maj, I!yć pochowane w kryRclc kościołll 00. gierskiej, odpowiadał wczoraj hr. Kalnoky 5." \l<Jiyezka "'1C'I0dbi~ II emisyj 100.25 itAl.; ł'"
Pllqlinów /In kalce w' Krakowje, ~ w . dniu 30 lIa różne intertlelo.cyu: Oświa zuł,on mię- pożye.ka wo""ę.tr,n~.s , I881 roku 87.00 itll.; 6'1,
,
:1:" ~ ., ~
J,
wly ..8t...rn. "",*,.1". l ••r. !l6.W itd., 95.00 ku'p.,
b. m.,
,' ,
nzy innemi, te .piel> szy- kroK d UZDlIllh\ 1Il .oryi Dlał. ~'.ló itd.; 5'1, li.t1 sutawu. miuta
X Nowe kopalńle złota, odr.na.,...j'lce się księc'/\ ferdynan!la. powjllna u\lfynić 'rur- lVarazaw1 I 99.00 i~, 98.00 kup., 11 97.00 ifd.,
IUldzwyezajnem bogactwem szlncbetnegó ,,"etalu cya. nrowsze 8rodłci prz iw Serb\" by)y- u~ 9UO ż~d., 94.óO, 30, 20 kuPili IV 94.00 itd·,
odkryto Di~"wno w północoym dn walu w by zbytecznemi, dopóki nill oKaże się real- 93:-70, 80 kup., IV 93.80 itd.; ó'l, ob 'gi m. Waru&Afr1<fe. •
"I J
.•
ny do tego powód. "Austro-Węgry są, co rk'~n~,
~~~
~~~
X Braterstwo krwI. Zapewniajl}, 28 wi~ do spraw balkailskich, w najznpehliejSzell\ ż~d: J)'YBkóllW: l(erli. ł'/.. Londyn 3'1., p....y. 3'/"
cej, ~ ~..eJkie trakt,aty znnczy ,dl. postępu.' porozumieniu.y, Angli.... • iVi~P'a woina nie \Vi"dell ł'J., Pet...bllrg u'/•.' W&rtoU kupopn s poer.
r
,
"J'
• 'f'-..
. 5-",: listy 1a.~tAwDe . zieuHd,id 2"!ł.3, waru. l i li 93.7,
koloni~a'<Yi ~ąr~pejąkiej w Afryce braterstwo 'jest takr ' nieullikniollą, jak są(ltił Ozerna.to- Ło~zi BU, Ii,ty Iik"id. 11.6, poly ••ka pr... ion L
krwi~ zlLwierlLoe .pomi~dzy białymi ~ wplywo. ry, tylko nie potrzeba Kwestyom 'spornym, 196.6, U 117.4.
wyml · mu,..yna~u : Braterstwo takie z""'81"I, ' bez nalezyt ~o ppwo~lu., njpllLw ć charakte-' li POhUbUrU, 12 c._rwe'. '\V_.,I. u Lon'lyu 86.25.
Stnnley w dziewicz'ym 'lesi~ J\.fryld c otrnlnej ru zapalnego.
"
-"
. l,oży~.k& ,. •• bod.i& 100'/.. Ul po'yuh ....ko·
1
/ " 4'1,'1,
v' I ... '1
._,:., po dró,to'
ik
. . ki d P
.. .'
l
(A g. p..
) DO dUl.100
I.. ty .... ta"•• kr.dyt. ~1II.3."
I'
cm, ,7""'
memlec
\ r. ' CPeferśburg , li! czel wca
137.75, akey.
~.ukd ru.kiego tUa budl .. żogr&Ilie.te~, z Mw"n~'l, królem Ugaody. .Ijn.tershlo
Now. wJ"." telegl'afują li Wiednia, Z po- nego 258.00. yetorabnnkiego b•• ka. dyako'lOwego
to' ł'lCzy U\yie ' osoby §ci$lej, ,ui1 ,wS!elkle 0- ;'odu prze niesienia zwłok Adama Mickiewi- 621.00, bau~il lui~dzy .....odowogo 48\.50, war... " ·
krewie4stwo: reden 1l0~pie8zf drugiemu zawIZe cza CM K1'akQw&, studBllci uni wersytetn .kiego bR.ku ,Iy.kó.to"ogo - .-.
z pomo ... J bronić go bQd'ic do ,ostatniej Im>- tamtejszego rozesłali 'zap oszenia do udziaa •• llu, 13·go ez_rwca. Sauklloty młkle .u....
.
,
d d A 235.40, "'" doli w~ ~a:;.2ó, "0.,1. u. )Var.."wt
na tymczaselD; tn SIę rozs1;ajemf:- Pailza- ł~ w U!'oczystościach z tego pow~ u o by~ 23\.90, IliL- Poterobutg k'r. 234.50. •• I'.teub.rg
pewne wraca a ja używam -d ej pr~e- SIę 1!I aJącyclł
studentów: czeskich, chor- dl ,231,.75, na Loudyn kr61 aI,33'I., n~ Loudyn dl.
chadzki.
. , ~.
wackiCh, se~bskich i bulgarskich.
00.23, n~ lVi6ł\OIi ł73.ło, Jea...,.y ..!ue ~1UU,
N
ftJ.
"'IipoiJs"'",
QII.2ó,
ł'l,1881)
li",r. 97.10,
lii!;.i. ae4'1.'
lja.
Pet~rs burg, T"ll. c~erwc"d (A g ... p.
Skinąwszy zlekka głową, poszła 'ożyną,
65.70,
•• k. ..ruBka
4'/••
okalająC!} wzgórze. ,Mam'Ycy stał b z .. ncąu, ,!ostl tele~afuJIł z Belgradu, IZ utworzył 1t!!S7 r. -.-1G'/, r•• t. _tota 109.25, ó'l. r, II. I l~S\
spoglądając )'.3 nią, oczarowanyl;j uż powa- SIt) .tam 1iolD1tet. bu,~arsk.~, .kt4 r Płs~wil f." lb6:6óJ ~,orye.k~ ..."'h.d";. 11 .... 72.70. Ut .dlibem clI.ł. ei ,jej' postaci. W!lzystko mn było s. oble.z!,:: zadallle , ~.wollllleDle BułgarYI od 8yi 73.40, 5'1. li ..y n,ta"u. ru,ki. - .- , 5'1, ,0'
, u
_
t łluł
IiI
. iy ••k. p~.wi,,, •• 1864 roku l70.4·J, tak.i • IlIOIi
miłe w tej \lrzygodzie, .1 a 8zczególnie ta- Jarzwa s ~m
ows <lego.
. r. 157.00, ~koy. drogi i.l. "ar...... ko.wi",l.iI.kioJ
jemniczość dodl\waw. jej uroku.. ' I
P.etersburlJ 13 c e!'wC8 (Ag. p) .• ~raz- 217.70, ake1)' kr.uyw"(8 uIlrJ~ki. 165.00. "k.,.
W ciągu trzyqziestu godzin kpotykał je- damn" sI'ys:llat I!;Il larz. po.łwyzsze~lIa ta- " ... u".ki.go b•• ku b•• dlOw.~ 98.2ó, dy.kon"r
dnę i tęsam4 kobietę IV dwóch różnych ryf )c2łe;nwyc.h ". cukl~r, .~rzewozony z "'jo ~-, dy8ko.to nio... 1 .kiego b.. k" paiut...
osobach. Pamięć pr~ywolywała ulu przed !O'aJn zaćho(lmego o gUQerlllJ celltra.lnyc~ 4·/t.l~rly~~tr· !ł.:~;ę... 1'oi,••ka ru,ka, 1889 ruku
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