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wzoie ieDie ma pomnika; statua jest z bron·
zu; plede tlił i miejsce dobrze wybrane.

OD A Dftllh8TB'&(lYI.
S;'anownych prenumemtorów naszyclJ
upraszamy o wczesne nadsyłanie pnedpłaty. w celI) uniknięcia przerw w Wysytce "Dziennika.•
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bowych I klally i 95 II klasy, po 10,OOO,r. 20 r_nt., Wacł." Makay UIlł&.._ty• •105 1u.6...
11,070.000); 20 Plll'ownic dla ogl'zewanla S.wery. Rntko"ski .'Władysł_wo ..a t .. pu ., An·
\
"'w Hi ....yflaki I Kopieto,,,, 10 pud. 27 fnllt.. Heparą wagon/ilv osob?wycll, po 3,000 r. lona Hempol • Horo..e,aoki a\ pud. 13 luut., Wła·
(60,000); 51; wagonów kll\Sy m po 5,000 dyol_ .. Ostro..sld I Kram1 Gl pud. 23 funt Iłolo(275,000 r.); 9 tl'Z8Chosiowych brankał'- sł.w Cmano"u! I Dłiauk6wb 37 plld. 19 falL,
dó
.. 600
(32 Al\I\ ) 1 000
I
Lud"ik hr. O,tro..,1d • Kor......... M5 pad. 31 t.,
IV, \lO 0,
r.
,'tVV 1'.;,
węg a· Ludwik Stabkowlki • RolDIiu."a Gl plld. 28 (11111.,
rek, po J ,600 r. (1,600,000 r.); 500 kry- audrleJ S••luka I Wlniar i Stu.j Warld 93 plrd.
tych ,vagonów towarowych, po 2,000 1'. I.. bel. Ryx • Prałm ...a 81 pud., Kn1"0 •• e,,lIkl
(J,OOO,OOO r.); 100 wapniarek, po \,800 1' • • Dr"al."a 60 pud. 2l! funL, J61eł Wierni."ioz •
(180,000 1'.) i 11/\ inne wy(latki.
Harcu••wa 103 pod. l fnot., Wierai...i.. I Rąhika ł6 pud. 35 fDOt. WiI<tDr J(rdni.".ki s 0&.
X N/\ (lrodze żelazuej baltycldej wkrót· łek ~1 p)1~. 32 fnDt., J6.efa Chan/."aka, domiDlnlD
ce wprowadzone będą specyalne wag o u Y Ro"y 31 pud., Kamil_ J"wińaka • Rlldsieab 48
d o P r z e w o ż e n i a r y b ty wy c h z base· pud. 39 luot., Staniała.. Brogowica • Trzebuesy 38
pnd.
32 Cun', Szeliab s 8ul1'czyu .. 35 pool. 21 faD.t.,
namI. .I .IOneml. przy borlim.I
Staniała .. Plueiflaki • l ..o"i_ 48 pnd. 20 tant., LeHANDEL.
OD POdOski I Jar....... 65 plid.. Włt.dy.ł_" lItX Wczoraj na targach tutejszych ..e.. ui I Gowwilk. 21 pud. 5fDOt. Gabf1eJ .. J(ooka
k
111 Xotyto bylo poszukiwane, lecz pszenica i nr
WU"1S
bylaki •I C.y
.........6833pud.
pIId.,'20EdfuDt.,
.. ard G....,1
Sly1IłO ...1d, •
owies miMy popyt slaby. SprzedlIDO na Jt.llooIIIego 33 pIId. 26 font., BenilWliu K..ID&II "
stacyi towarowej: pszenicy 400 korcy po J_uu aó pud. 25 fDOt., SOJ<oI......ki z «.ytew_ Kors. 7.60 - 8.10, żyta 300 korcy po rs. Icietaeg. 115 pod. 25 funt., Eml1t. Tr~\i.u s X......
570
wiopud.
119 pud., Zdsi.sł_w hr. Z.... y.ki • ŁochD ....
. - 580
. , owsa 1000 k'orcy po 1'9. 92
20 faut .• StaDiI"... Kier ......ski s S.. pie3.:....3.10. a na tarym Rynku: pszeulcy 200 tDwa 120 puol. 11 fanI., AIltDni Gnybo"aId. G..kDI'CY po rs. 7.80 - 8.10, zyta 150 korcy wło .. _ 48 ptld. 2\funl., Kuimiara SObaliJld & C....·
po rs. 5.70 - 5.90, siano sprzellawano po wo.oj Ni..-y 76 pnd. ł f DOL, AIltDlIi GnI~bo".kl ••
Żdziarow& 73 pnd. 10 fuD.t. Adolf Po
• Boiej
kop. 90-95, słomę po kop. 80 - 85 .
W.li 60 pud., zYrmuut Gn1ho"'Id. miu~"
.. 71
X W poniedzillłek do poludnia na w a r- ~ud. 23 faut., Laaocki I Hilt.n6 ..ka 30 pud., JnIit.
s z a w s k i m j a I' m a I' k n we ł n i a n y m C,bnlau I Bi.lIiowic 38 pud. j() fwtt. 0011_. Ral·
uie dokonano jeszcze tallnej tranznkcyl. perto. I Pau 7G pud. 20 (naL, brt.ei .. N..taD,oRo ..le
• &mUlo:
lU pud. 9 lnat., Apolonia Kuu......... &
. .
Z uaczllle)sze
par tye dosta" II'I w d8 Iszym G16W'
D& 100
pud. 29 funt., ~.er BI.... I Ro."osiclągn:
n& 353 pud. 1.0 fUD L, AntDw Ilobro ...kI se SIIopkoJózef Grabowaki l WGlki Zaborow.kiej ł1 pud. w& 100 pud., KOQltaDty hr. Zam010kl I K••łó .....
37 funt., LudwIk BqdzYliskl • RlllIkowa 101 pud6.. 270 pud., Rom.n RoIsad ~ :/l.blej Woli 150 Cod.,
37 lnU., kai~.na Ozet...,ty6ska • Milauowa 233 p. Witold. Cle8%Jiski • Wiepru. 3 pud. 22 tout.., aa·
11 funt., Antoni ksiąi<. Radziwiłł • cl6br Poloue· "i...k Su"hodolaki z Kare.ew& 57 pud. 11 fnnl.,
.kich 106 pud. 20 lunt., Zofia br. Platerowa I KOD· Zygmuut UurDJI z Ryk 15\ pD.1\. 10 fuut., do.. il.
.tan'yuo\V& 71 pud., Stanialaw BujDO. Br litO'" llloołooI."" 80 plld. domin. Strjtao 09 pri.. Jral7k
00 pUli. tO funt., • dominiom Korzeń 42 pud, Wik· WoyeMrt z S" 8tD ..i,, 54 pnd'!. Piotrowlki • )(0tor Bidowiejskl • Pllol, 162 pudy, Itr. Plater. gieJui"y Kt.miennej 91 pud. lz Iuut~ laa Gotlielo
Hrn.. nie". 236 pud. 15 r., Ochouko\vaki ze Siu... Illoeb. ~suy 205 pud. 6 funt., B. Wnohio...ki
••ew. 93 pud. 4 t., Alaryan Sz.liski • "'orgul 125 I LudwinlL łl pud. 18 fnnt., Z1,IIHlot Zdroje"okl
pud. 11 r., W~iyk z NOOOWA 126 pud. :lOI f, Henryk I Siedlisk 160 pnd. 27 {DOt., hr Potocki s- JauecoRoseuwe,",. Ciemieuicy 156 pud. 18 fun', Wład,. w .. 97 puo!. 16 funt., Tomuz Skłodo...ki s OlllllOlle
ot""
Boczkow.ki z Gulow .. i Dębowie, 5\ pllll. 5 174 pud., ooa.dy rolne I Sobi••ayu.. 77 pud. ł fwtt.,
fuut., Wincenty BOg'1\l!b".ki z Go\""zowa 20 pad. Wladyoł..w &Ur • Z_wad 53 pud. 28 tDOt.• Bob.dt.a
11 funt., Julian Drabiiiski , Krzywej WGlkl S5 p. Gałę,.wlld .. St.ępaukowie U7 pud., 26 lut., J(...
29 runt., Władysław Boczko".ki • Z.bołot 47 Vnd. rol lIay.nor I Ulęta Gól1lego 106 pud. 38 fwtt.,
22 flint., J6zef Twardo"ski • goborni miilBkie.J 69 dOlBiu. Pak.,ła..- UJ pud., Jau Głucbowaki. J(...
pu,l. 15 tuut., Zembrsuski z 1(on1lj" 251 pod. 5 l., weoczyna óD pud. 20 llUll., Ka.rol SOłIloW'llli. G__
Zofia Itr. Platero .... z Kou.tan~now. 310 pud., Sta· gorz...ie lO pud. 16 rDOI., Stanisław Bneai6ati ..
walaw Szlubowski • R.odsywa 313 pud. 1~ funt., St.. ~zk.wi. 1V'oll.ud. 2tJ lunt. Staoiala.. W-.r
Anoa lIorodyska z Horody.... liS pud. 2 r., Ste- s Kęblo" .. 83 pu . 2 funt., W'tad,JI_ ... PraJ'lUekl
ran Ko.ko"ski • KrzeskI. lł~ pud. 25 fuut., księ· I Zator 339 pod. 4 funl., J6ze{Dłniew,1d .-.:...,.1.
żna Konstancya WoroDiecka • llQl.le". \17 pud. ko .... }{ałego 85 pud. 30 funt., Artur J .....rowald
SOJ funt., Kt.jot.ao K.r..so"ski • Romauowa ti6 pud. ..RtLdz1miot. i Z"II"jow .. 49 pud. 20 funt., JIII
4 ruut, TOID ... lir. ZO\IDoyski • Jabłoni IUI pud.
.baczyński • Wólki 35 pod. 29 fwtb KUftlliDlS
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AKOYZA.
X PocząWInj' od l·go lipca l'. b. potrą·
cenie na rzecz wł&!lciciela części spirytusu
wy wożonego za granicę, z nwolnieniem tei.
•
Peter.sburg, 14czerwca.(Ag. pół.) Telegram że części od akcyzy, ma. być dokonywane
urzędowy z H-go czerwca: Wczoraj przed w tell sposób, te od Rpirytnsu wypalonego
stawiali s1ę Jego Ceaar8kiei Wy koliei Na- po l lipca r. b. owo pot.rącenie wynosill
a
będ I 30'
.
Stępay TroIIn naczelnicy pojedyóczych odz e '0' za~~ od spirytusu
wypa Ionego
działów wojskowych i cywilnych, zaJ'Ządu przed tym terminem 4 1/."10, chocia.żby SIli.
okręgowego i kane
ryi generał-guberDa.- rytus ten miał byll wywożony?oa granicę i
tora. Następnie Jego Celarau Wy ok~ po l lipca )'. b. Zyski gorzelników na wybył na naboteństwfe w soborze z pOłl' odw wozie spirytusu za granicę obniżają się
uroczystego święta Wulebowstąpienia Pań· więc stoImiowo. Przed .rokiem 1889 t. z IV.
sklego. O godzinie JI.ej odbyła! liię cere. Pl'em ium wywozowe stano wito 5 1/,,%,
mOlliA Pogwlęcenia pomnika wystawionego w ro ku 1889 - 5°''o, a w ro ktI j890-~A,/O,
• 'o·
na skille nad Amurem na cześć hrabiego ZarządzeniII powyższe pisze .Nowoje wre·
lIurawiewa amurakiego. Po poludniu od- mi,· maj'ł źródło w tem, że wobec zmniej·
byłt\ si- przei&idżk& Oli. parowcu do siola sZltjljcej sie nadprodukcyi spirytusu, skarb
~
• Jego Ceaarsldej WysókO', nIe. ma powo du do ZWlę
. k
'
"
Wiatskoje,
gdzie
sza ma
premiJ,
§Ci ofiarowauo chleb i sól w Imieniu lu· wprowadzonych w życie dla ułatwienia
dnogci miejscowej i zagl·anicznej. Cesa- wywozu spirytusu za granicę.
l'Zewlez Następca Tronu zwiedził cerkiew./
DROGI WODNE.
wiejsk~, potem odbyły się wyścigi łódek
X Ministel'yum komunikacyj zorganir-o,
holenderek o nagrody ofiarowane prze7: wało specyalną, ekspedycyę w cel n z b nJego CesarskI! Wysokogć. O rodzinie 8·ej ch lIia i u re g u I o w ania b i eg u D n i e·
Cesarzewicz
8stępca 1'rouu powrócił do l' I' U.
Chabarówki i by obecu"m na raucie da.
DROGI 2ELAZNE.
J
nym przez genernł·gubernatol'lt. DnIa 12
X W sobotę odbylo sIę nadzwyczajne
czerwca Cesarzewjcz Następca Tronu od· zgl'omatlzeuie akcyonal'ynszl!w d r o g iże·
był pl'zeglłd wojsk załogi Gh.abarówki i I a z n ej' wa. r 8 li a. w s k o. wi e d e iUI k i eJ',
. ....
zWlelUlil zakłady naukowe, W81'sztaty al" które upoważniło radę zarZl}d,zajljclj ,lo
tyleryjikie, kOBZary 3·go pllłku liniowego starania się u rZ1ldu o I,ozwolenie na wy·
i szpital. W poludnie Jego Oetl&l'ska Wy- puszczenie IX seryi ObligacyJ do wysoko.
sokolić popłynął na parowcu "Murawiew ści 9 milionów rubli, potrzebnych na: bu.
amurs k i· w górę l'Zeki w ttrn'arzystwie llowę linii bocznej. w celu połączenia drogi
władz, witany przez lud zebrany na brze· żelaznej z Wisłą w obrębie oddziału Ale·
gu. Kilka parowców z publlczno4ci'ł I Ol" k8androws~iego (100,000 r.), ułożenie linij
kiest!'ami towArzyszyło przez tuy godziny stacyJ'oycll zapasow"ch dla pomieszczenia
J
parowcowi, wiozącemu Cesal"&ewicz& 'a· nowouabytego taboru (180,000 r.), budowę
stępcę Tronu.
tl'auh przystanków między Kutnem a Ale·
Uhaba1'6wka, 14 czel·wca. (Ag. p6ł.). ksanclrowew (180,000 r.) na rozma.ite bu·
Wczoraj w obecnolici CeHarzewlcza N&- 11o\)'le, mosty. nł'Zodzenia stacYJ'ne, wresz•
• •
•
oz
st,pcy Tronn godDle uczczouo pamięci hrlV cle na IJowlększenle taboru ruchomego, II
biego Al. M. MUI'awiewa IImllrskiego
mianowicie ua. nabycie: 12 wagonów oso·

.c..,

p,....

- - - IWYSZedl~barazO WcZeSnie I WróCiTrÓWnie-\Wdiiękiem-cwewoętJ7zuym czarem- kobiet.Y'lien sposób pogoiew&wlIZY się Z AlblDł 1&
późno jak doia pO)lrzedniego. Albina spo- nie odstręczył się odrazu, widząc nieporzą· to, że chciała go rozlllCzyć :& kochanq,
•
dziewala się tego, lecz dbając bardzo o dek I zaniedbanie u pau i Dutard.
zerwał z kochanką. bo źle o Albinie mópozory, nie )'zekla słowa, nie uczyniła nic
Ozy podobna, aby człowiek, otoczony w wiła.
Ń
Ś
co mogłoby nowy wybncb wywołać. Trze- domu takim wykwintem i delikatnościlj,
Zresztą Feliks lobił nad wlzy.tlto spo"
•
ciego dnia, gdy ubierał się. weszła do go· mógł zamknąć oczy na ot.oczenie tak try- kojoe I'oskosze; nienawidził burzl1wych mi·
1:ló..aelJ'ł. ~. L
towalnl z kartką, Ilapleru i ołówkiem w wialne, 0I'dynal'll6, lIie mówiąc jDź o pe· łości i to był mołe powód, dla ttórero
ręku.
nioal'acb Klary.
tak często zmIeniał ich przedmiot.
-L_ Oto lillta osób zaproszonych oa obiad
- Ostatecznie-pomYlllala Albina-może
Pan Dutard jedoak zaoiepokolł elę w
(Dalszy riąg-patrz Nr 130).
na 15. Nie chcesz jej przejrzed?
inaczej się ubiem na jego przyjęciel
koucu zachowaniem swej żony w6bee pani
Wzlljł ltartk~ i przecz)'W ją uwa:i.nie;
W całej awanturze tej najwięcej bolał& Armol'.
Szyhkim rucbe~ J1~un~a się i zamtast potem wzlljł ołówek, dopisał II dołn: "Pali· ją nie zllrada, lecz okoliczno~ci jej towa·
Mało prawdopodobna hlstorya, jakt mu
niej chwycił lIIały stoliczelC z PI'zybol'PUlli fltwo Dutal'd" i odd!lł ją Albinie, prosto I'zyszące, Iloniżenie wobec takiej rywalki, żona opowiedziała, złośliwe uwag~ jakle
do herbaty, cisnął go o ziemię tak że w oczy spoglądajljc.
o tyle niżej od niej )loll względem moral· czyniła nad panią Al'mDI', półumiechy I
wszystko pDUnk\o się w dJ'obne ka.w'a.łkI;
Albina pl'Zekre§tnl\ to, co napisał i SpG- nym i fizycznym stojącej; lIie.smak tak \IIi- milczenie. gdy wymawiał to nuwlako poczem, n8po~oJol)y eo}c:olwiek tym wy1lu- kajnle rzekła:
skiego sąsiedztwa kłamauej serdeczności, wszystko to zaczęło go od pewnego czuu
chem, zwrócił się do ~ony.
, - W takim razie obiadu wcale ule bę· myśl, że ściskała rękę tej istoty, że po. niewymownie olra.żnić. Stal sil) jIOdejrzłl- Nied ollrowat1zaj mnje do ostateczno· dzle. Czy mam posyłać zaproszenia.
zwolila zll.iadall jej przy 8woilll stole; wre· wym j zacZ/jł :tonę szplegow&ć, czego ooa
tioi-I'zekf zaclsdljwszy zęby-wldlllsz. ~
- Jak zechcesz; nie będę tego dnia w szcie lito§ć dla tego biednego głupca, kt.ó- nie domyśllł& się; w trzy tycodole po zemogę ' być niebezpiecznym.
Pllryżu.
I'y śmiał się z nlellrzyzwolt,ej mowy swej (waolu z Armorem, najnleapodal&alej w
- Zatsm nie potrzeba prosill nikogo, o- żouy, nie rozumiejąc, że dnsza łatWiej zni- świecie, złapał j, lIa gorl!cym uczynku :&
Albina nIe spojl'Zawazy Da nlego.opu§cila pokój. Na schodach spotkała lokaja, bladll nip będzie.
ża się, gdy czystolić słów znikła.
jeduym ze swoich przyjaciół,
zwabionego hałasem.
Wypadek ten stał się źródłem tysiącz·
Byl wtem wszystkiem jakiś kuchenny
'l'ym razem awautura już obłeclał& pół
- Prószę . tam Mil zebrać potłuczone nych komentarzy w znajomem k6łku. Od odór, który Sllr&wial mdłogci Albiuie, qdór miasta. Dutard, uczciwy i głupi narobił
rzedy: ' Wstł\i.e przewróciłam stolik od lat trzech państwo Armor dawali każdego sjlalonycb kotletów, podobny do tego, jaki wielkiego hałasu I żądał od rywala uty••
herblty.
.,
l-go i 15-go obiad od lutego do maja. '1'e· się po cał~m mieszkaniu Dntard'{jw roz· fakcyi. Ul'adowauy, że oie mógł jut poąLobj wszedłhxj/ qjrzał Armor&, który l'&Z był dopiero marzec. fakt więc był zna· nosi!.
d:&ać Armor&, przybiegł prosić go Da
wydawał się pogr,zonym w odczytywanlo cZ/jcy, coś się w małżeńlItwie mnsiało o·
- A jetlnak jest dalej jej kocllankiem- świadka.
nut jakichś. Nic 1I1e mówiljC, zebrał sko· psuć. Oddawna mówiono o tern po ci ,myślała Albina \1\ głęboklm niesmakiewFeliks muai&ł długo opierać alę, zanim
rupy I wyuiósł je do kuchni. Lecz wszyscy teraz już głośnD.
•
i wolal narazić się na to. ażeby ich olłkry- zdołał uakłonlć go do przyjęcia. odmowy;
W' domu wiedzieli, 'e pan zl'oblł paul 0Pa ol Dntard nie mogla Ilowstl'Zymall to, aniżeli z nią zerwać.
przytoczył nleporolluwieuie, jakie zaało
In'opną sceuę.
swego obnrzenia i mówiła o Albinie z naj·
Myliła się jednak, jak i wszyscy :lIl&jo· między ich ionami, wobec czego wyatwlePo t&lciem p~ejdcIQ najtrudniej,zł rze- większym gniewem; zanważono wkrótce, mi; w kilka dni po owej scenie lIIałi:eti,skiej uie jego byłoby może uwa:tane 1& penecą bylo powróci~ do dil.wollCO życia, 8~0- że młode kobiety przestały się widywall, koohankowie z b" zerwali.
gil I'odzaju zemstę.
tykle! się przed ludtml I je~ razem ()oiad, a spntka.wszy, unikały wzajemnie; nie trzeWierność i s alolić nie należaly llo zalet
Muzyk, chcąc nill chcąc musiał pruj~
oboj~tnolicią wzajemną nie zwracając :tby- ba było niczego więcej, ażeby wzbudzić charakteru Feliksa; nadto żadnej uaUlię· wymówkę. Pojedymlk odbył się i pUl
tulej uwagi.
podejrzenie J wywołać konkluzyę. '1'0, co tnoścl nie czuł dla Klary, tylko 110 prostu Dutard zranił dOByĆ poW&Żllie swego pne.
Po bnrzliwej jeszcze romowie, Feliks Albina zachowae! chciała dla siebie, stało tl'llchę zmysłowego IIOci'lgU. Uniósłszy się ciwoika.
wyszedł nie czekając obiad". Albin& Dsia- sIę wkrótce kwestyą dnia.
gniewem na żonę, gdy wdarła się do święWinua. weki&, chłopców umleuc:aollO w
dla sima do stolu; Wieczorem przyszedł
Albina, wSI'ód samotny.ch rozmyślań swo· tego 111'Zybytkn jego woluOlici, bartlao wy- liceum. Pnechodąc koło ich doma, Febardzo późno I położył się w pokoju lllAłej icb, zastauawiała się .niejednokrotnie z głę· soko y.&Czął ją, cenić, gdy koclJanka ode· liks wyczytał napis: .ml.BlhDie do wl~'
Coco, zawSze przygot<>WRY1II Da Pl'zyjęcle bokiem zdziwIeniem, Jakim cudem m,i jej, zwała się o ulej bez najwniejszego sza.. jęcia." i domał w)'l'llul.ów nmieala. 1J41goścIa.
maj'lcy taki gust wyrafinOWAny, tak wy· cUDku.
by AłbiAa był& ~ OItnJołq, 011 .......
Wojna byl& wymówiona. NclUJuŁra rano lII&gajłlly na pnDkcle tego, co nazywamy
Gdy c.otykauo tony, dotykano i jego, w byłby ałapauy pt':&el Dutard&... • W ....
20)
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ni
arLutej"y l B .. ąd U4C ·enit'hy. Prze- będ jlrzeclio
straszony P. wyjął portmonetkę i wręczył chlwum miernTczem.
... wiet· dOQosi, *e 1f yberJi ma
ją napastnikowi. Mimo to B. pchnął Pie·
trzaka Bo~em i n&ł;i I mu ubranie- Z· być wl)rolVadzona instytucya nac~luików
iadomloua l) wypailku p li a p Yt y. zi
eh.
celu opracowania kwestyj UIllkllIII la opryszka w j
nym z s.,nkó , piją
z zakresu rybolówstwa, oraz UIR....
cego IV Lowarzystwie Ir.olegó .
żliwi
'a
ob erwacyj meteorologicznych, 'hęSpłotzeni.
cZOl"aj po godzinie .t raDO
lt w związkli z prlemy lem ryooy ,
%łodzieje usiłowali wyla.lać drzwi do przed·
by~ zalozone stacye ichtyologiezne
pokoju
mieli auiu adwoka
~s~go m
Ilościele Woie owzięcia f'. I. P. od p. . w domu Wiślleltiego, na I' u ulicy na motzach: Baltycklem, Azowskiew, Czari Kaspijskiem.
nego e u na żeli
a nie są oilpra. Piotrk()wski~j i Zielonej. Podczas tej ape- n
.
d
ł d'
aZ'Ik' I. wy- rncyi nauszedł roZIJ ieiel II zegeA"I'lIi , SoaIOWI·ce. ',.... k-or•• --'Dej' w SOlllloWI"'.'h
wJane
z
pOWO
u
za
·
a
aJlla
posa
·( · I uego.
którego zobaczywszy zlouzieie
uci .... I.
" v_
"'"
·
. cl Ióru kO.Cle
k ouczallla
' d n i a 6 lipea r. b. rozpocznie Bi.§ licytacy. r6tny~h I.
Biz zarobku, ' taly mleszłllniet ZC7.er- Wypadki. W powieci,e laskim, "o dli~ lcoer· to ..&r6 .. SkODfi ko ..anyęh, o.-ow.nych Da 6,~O ...
cowa K. P. pl'zybyl UO ŁOI\ti, aby tntaj eb\v gl.iDy Dzballki, .p&lił "it od ,odp&lelli& wdni, 111bli.
26 z, m. dom drewnilJlY StanislAWA Knchar kiego,
Warszawa.
' •.. "'1 b '"
pracą zd obye sOule \aJ e . "le mogąc przez ubezpieezony na 190 n .; we w.i P ... likowlee il'!'.
ulngi czas zualeść sobie żadllego zajęcia, G6rkll Pabianicka, z powodn ....mw go .r~wa ' Ze sprllwozdania odczytanego na IIkpo tanowił oslatecznie szukać latwiej zego komina "Peli! .~ ... dDiu 16 b. m. dom . dre"ntlnJ de uroczystym zamknięcia roku szkolneg-o
zarobku i zaopatrzyl si, w JlPtrzebne na· i dwie obory BogqmiłA Kr ...1a, nbezpleeoona Da W instytucie- gln~honiemych i orzętlzia ... wytrychy i n Z. Ze jednak w n.69O! we wsi Jaitr·ębJe6 gm. D.br<"nR..lee~a, ciemniałych W Warśzawie okazuje ię,
spalił się w dniu 21 b. m. dom drewn!a. . . ~t t 1<. tal'
. myM chłon~.
nowem rzemiogle nie ma jeszcze wprawy, od
OJ Viontu
I dwie obory Wojeieeha Karczmarka, ubup,,- ze lOS
u ~z CI gl nc I10Ule
Więc mu się uie wiedzie. Każda wyprawa «OD8 ua rl. 150; __ <I, w.i Kutni.,. tejto gminy, w ców l O, dzlewczllt 76, oclemnialych chhjprozbjjJto &ił O ezujno~ I _cieieli przeilmio· dniu H l . m. Ip\llił oiQ dom z oboą, ubezpieezoDY ców 24, (dziewcząt 9, w oddziałach dla
t6w, bęuących ). ej celem, jl\k łIo się stalQ •• rs. 200; we
- tejt. gmh!y, w
rzyclloanlch I'l'Il.T uli ' Płwnej :glnoh.,ni6m ••palil .i~ m dr.WDiAnJ Ksawerego )j.ogft·
.
ta ,og ól em
np. w ubiegłą środę w domu p. '(
". pr~y .I.
.z.\Y.ki~o,
u !e=ny 110 n . 250. IV powieci.e mycu•. 23 cIIłopcó W I. 22. dzlewczę
ulicy Długiej. K. P. jest mężczyzną 40- ~rz.lioiskIDl, D~ olwarku WOdka gm. Dobra, spah. 254, W tej liczbie kRtoliltów 191, prawoletnim, zdrpwym i silnym. Jest to jec\en t. się w dniu H z. m. stodol.. Jana Szw.rc., war· slawnych «4 prot'ae nt6 81 iyd6w ił.
Z licznych na. na. ~ylll bmkn objawów naci Iojlci n. 200; we wai IłnlJ.r p . )Ii11Q~.". 'W Budzet roczuy instytutu oznaczony na
1
d"in 2It i,Rebdza"
lU. spalił
dom n.
d'J_waiJ.Uy
"ęl\Or, 65 oon
bli , '
Ln,lwika
ub.zplecooDy
n. ~W; we ..1I
.); V ru
któremi warto zastanowić si ~ powaillle I
Na wyborach sędziego gminnego 3 okrę- Łagiewniki gm. Łou;isko, w dniu 20 '. m. utonęl.
r.roszeni jesteśmy /) ogłoszenie nastęnl\;'
gu powlAln łótlzkiego IV Balutach, więk- "h"ale 2-letuia dzi6wuyuka, lIaryBi. Krzeolaki jącego llkólulka: Komitet towa'rzystwa tt(·
szość głosów otloz C I1lIII p. Jan Weingolll, \Y ten.am sposób śmi.nI zru\luio ." dnin. 'ET '!- Dl. cbęty sztuk pięk uych w KI'ólestwie Pol· ,.,
J
jodnoroc.ue dzioek" Bie1Wl ....ki.b we '"' Emm6.,.. k'
h
od A d
'd
' .
b. sędzia tamtejszy.
gm. Cio OJ; we wsi Gada_wice gID. ~k?, po- S lem ma 01101' p a" o wla orno.cl pp.
Rozpor ządzenie. Pan lIoliclll/ljster III. Ło· wiesi! .i~ w dwu 18 z. m. w otodyle 20-Iet., paro- artyst6w malarzy, rzeźbiarzy i budo wili·
dzi ogla Z3 co na tęlluje: "Z dochollzącyclJ bok, KaZImierz Urb .....k; w. wal '"~wiee.5:.. ezych, iż 'tV roku 1892, w czasie pOlQl~dzYI
mnie skal''' okazuJ'e sic" że {onIlani tru- llralnszewie&, w dniu 2ł z III.... łoścl~I"D, MI • l 1 - ym i 15 - ylll czerwca, otwarta będzie
...
Szcz6ŚDink. zadał toporem F........kowl Glow..k,.,
...
I.
. "od
t
dnilłcy się przewożelliern cię:tar6w i parob- mu ni.bezpi..,..~ ranę. W !lOwiecie b~ds~ kim, w ... onae II
R1lęw;yoar owa IV y S acy wysylani p,'zez pp. fllbrykant6w ~Io dnia 26 mAja grad ZDi.....y1 ll& ~un...q, ..., ~_r· was Il t u k. I' i ę k n y c h. Każdemu I1r~
pr/lewiezieuia towarów wszelkiego ro(haju, koo ••wic. I Ruduik źboz.. jarego i ozimegb .... 8U - tygcill przysługiwać będzie p'rllwo do przew-gla i wogóle ciężarów, kOI:zystaj"c z te- mę fi. 13,800; we wsi SOfmowiee. '" dniu 16 %." s/auia na pomienioną wy aw~ najwyiej
,
oz
,marł 0,1 ...<!miernego utycia trunków Felik~ Pn· t
I
. b
I t .1 I .
go, !te wozy iclL 8,. bal'dzo trwale i mocne, ciata; tAmż., w dniu 23 • . m. apina ..., Waw~- rzec ( prac SWOIC li os ..... nlcu 1\ "z eSlęnie mogił uledz ia\(nemu nszkodzclllu, sle· ca Pabia..". _gniotły butorl wag<ln~"!i w dDIU 23 eilJ, z wyjątkiem artystów malarzy, li kWdZ/ł«; na tnkich wozach, pozwalają sobie z. m... B~ziDie, utonął w dóle ••pemlónym .'rod, ł'ych katdy będzie mógl plozeslAć [lo t.l'zy..1;
IIl\Cllzo nie~bal61, uietylko przez uleostl'o ż- a-letni c)llopiec, Antolli B.r..,.k&; 'W BO"'!''''.'cal>b, S*Oje dzie!& z każdego ' rodzaju ma~ "
v
w· dniu !a z. 'm. znaluLoDO mllrtwe II-włłi.tił lll~ l
.
'.
J.
110/16, Jęcz CZf}Sto 1l;t.\Ve~ umy:i)uie z lIgIów, nego męzoz,I1lJ. meg.ąeego li•• ,e okO\O ~Q.Qt laL
rS1lw~, 1:. J. po trzy Du~Uy o e.lne, "
kierować. kOllie w ten sllo qb, że1>Y zaC1.e- tyciA.
1>0 trz pastele, po trzy akwarells i t 'd.'- ,
Ilić wozem dorożkę IU4 iUlly jll,ki lekki
Termin uo tawy dziel do llonachium ozna-,
POCZTY I 'rELEGRAFY.
ekwipaż, powoilując tylJl ąpo~obem znaC;lne
* Z n o IV ej UB t a \V y o a d IV o k a tAI- CIOIIO na 1'5 kwietniI\.. Po otrzymaniu ~CllegÓ' (
)( Glówne tówal'zystwo rnskich !1I'6g uszkotlxeuie ekwipażsl kf.ó I·Y im popadrue r7.e (Joullje .Grażdanin " uastę{l,~ąceszcze. Idwy.elt regulaminów j druków na ~kh\.l'lł
żelll21lycb zamierza z początkiem nadcho· pou rękę. Rozumie si~ snmo Jlrzez się. ~e. góly: Ustauawiając pewnI} okl'elllon!} liczbę cye,' komitet towarzysbwlllJlie omiesxka 11&- '
dz~eego roku s.zkolo6go Qtworzy~ q o IY ą zatrz)lIJauie tlIkiego fUI'mana, lu\> wozu 8(lwokatów przysięglych IV katdym okrę~ tjchmiilst zawiadomić o tem IW. artystów
szkOłę telegra.fiU6w,
dla wszyst- z towlIl'allli i matel'yalami jest bardzo trll- gu sąilowym i ,zabrahiając 8amouziel~ej przez I tutejsze pisma publiczne. Nadto, ko~·
kicl. lblU (l56g telaznycłl tegoż towarzy- dne, najpierw dlatego, że lIawl'licenielia uli - praktyki pomocOlkom 'adwokata przy Il}- mitet ma hooor pr21pomuieć pp. artystollJ
stwa. Do szJ<oJ.y bęt11! ,przyjbtowani mlodzi cy wielkim wozem często ul\ladowauym jest glego 110WI\ ustawa pozostawia IV calogci malarzom, it IV JUlesiąellch tycznio. j, marIndzie Ż odpowieduiera pr,>,ygoLowauiem, niemożliwe, a powtore platego, że niema glólV~ą zasadę procednry cywilnej, St060- cu 189:3 - im roku ()dbęua lię IV towanyprzynajl,lll\iej w zakresie kursu szkól dw II· miejsca na pl'Zechowanie takicb wozów z.koń- wnie do której procesujące się strony mo- stwie dwie IV y s t a w y. k o n1c u I' s o w .e
klasowyc!J.
mi, w Ilodobnych wypadkach jeżeli strażnik, glł udawać się do sądn b~z pośrednictwa mahu'skie: w styczoiu - wystawa ' towaPRZEbfYSł:.
lub kto!(olwie'k inny zallyta winnego fllr- adwokatury. DI'uga ważnI\. osobliwoM no· rzyll.twa·' I IV lutym - wystalYa imiepi:t.
X W zamiarze spożytkowauia wielkiej malla o jego nazwisko, otnyma. o(lpowietłż wej ustawy polega lIa tem, id' na pl'!y' Józefa KIII'yerowa, z ll&dmieoieoiem, iż
ilości dwoCÓlv niedojrzałych lub pl'Zejrza- bllrtlzo gl'llbiauską, z któl'ej ostatecznie o· szlq§ć proceau~ące się skony będą zIVOl- pl'ace przysiane lIa obie te wys. aw.!', po
łych w rymłę, nlezuatllyc:h do 11I'z6róbki ka~aje się, że sprawoy takich nieporząd· uione od l:1ezpośredniego zawh!rtlhla umó- Icli zamknięcin; bęuą 100gly ll,lltY wysilllle
n8. cuklerki luli lrollfitul'Y, zawiązana sp6ł- ków pollają zmy~lone nazwiska i imiona, wy z aclwokatem co tlo prowadzenia prze- pl'l:ez towal'zystwo na wy tawę międzyna.
k3 zagl'anit2loa z kapitałem 900,000 rubli tak swoje, jak i swycll panów. Celem za· zell pl'oeesu, wylUlgl'ddzeni8! żll prowailzenie rodową do Monaohinlll, Uli WSkIl7~'llly wy~ej
zamiel'Za' zbudować fa b ryk ę do wyrobu pobieteoia na przyszlo§ć opisanym powyżej i t. tł.j każdy potrzebojący pomocy aliwo- termin 15 kwietnia.
'.
z tych,~jYoc6W w ó d e k i k o U i a k U.
uadużyciom, rozpowszechniajl}cym się co- kata J1rzyslęglego powinien zwróeić się do II Dl' yot u t .... t. r y. lo)'] j n J w }V.r...... i~ ~
.lłOLmC'rWO I PRZEMYSŁ ROQIT.
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I"
UKoó
.
•
zyli.,
8tQP'!iem
lekarzy
D"'l~PI\iI!<lY łtudall'
~az ual·w.le.J I u a u I'zyman a pOI'Z!}C u, l'auy oul'ouczej I oplero a os a lila po ,,- el: pp. Jan Bryd.e'ki, łlikoł.j Bryt<llv, Niki(or ybo. "
X Mlniateryulll dóbr paustwa zatwier- 1"zywam pp. fabrykantów i wogóle wszyst· ca prowadzenie sprawy jednemn ze swoith dsiaekL Dymitty Bnnreew, 8zć.~.ny D.wiu (...... .
d!Ho ustllll"ę rus k i ego to w a rzya.t wa kich tych, którzy wyaylają swe konie do czlónków, okl'eś!ając przytem ",ysokoś~ uiIu/,. lawU), JuJlall.Tamist6wiki r.... .....i.lou&ej,
or:ro,dni częgo w Petersburgu, które ma jllzewoienia jakichkolwiekbadź ciężarów a wynagl·o(\zenia. Tym sposobem będzie 11- Staaiala" Jl'IińAki <- ,.;".Ja ~), ~.im~llI:~
ua celu rozwo$i, rus"iego
ogl'odolctwa, oraz '.a·k·ze t l'Ild'
• . .
. ż'.
.
dA' p'l~cedllrA
KaW~ Walery Ramocki. Eugeniu •• Ko~tneW8ki,
..
III!}Cycu•..
SIę przewozelllem Clę"' sUl\lęta
CilJoraI"Izująca ob
eCRle
v
~ Jan, ... wik, RWau ll.cl ....akl, Jan Okolowiq.,
l'd2poWlzecb~lenie roś/il1 aptekarskich, ~- rów wszelkiego rodzaju, ażeby vrzyslali, II bezpogrednich stosunków klienteli z adwo- OLU> Głi>wlolslrl: Stabigł~ S,,,,,eeka, F.lilii ewil/liz!
chiiltznych I t. p. 'l'owar~Y8two bęilzie o tll.~l\ich, nżeby osobiście przybyli UO biu- katami, ta procednra, przy kt6re} adwokll.t ~ ... li, Stawł_. ZAd.moweki.
,/
l!~slad.ało wlasne o~ otly .1 plan~cYII 1'0- ra policyl, IV cel 11 zaplsl,\nia knl'Suj cych nie posiadający' bogatego otoezenia w swo- 11omiOlo ueszczu wyścigi IV Wal'iZĄ~
śIiac
y.ch
~yl.
i"' mi je WJlaów i ot,,:zYJll Ilia wzoru nu- jej kaucelaJ:' i tnieszka'uin, pozbawiony wie odbyły &lę w niidziell} wedlug JlI'Ogl'l/>,- l
cŻYlyJGl6!€l ćzyrt't'nle dloplerwszy uzbl'olt meru blaszauego, który powinien być przy- jest praktyki. Z drugiej s 1'<1\1)' znaczn!e
. Pierwszą nagrodę mlenta "Tir;
m'ie!w~ l';Unlę biedne&:o mn.zyka?
bity mjJonJ nn widocznelu mi.ej~eu woza, b~zie polepszone pqlożeni kl'jlutów, lIIe kich" rs. 1,000 zdobył ogier ,Gierolawa~
- J ?-powt6hył nniewinniaj~c)Jię na· co da możność stl'8żnikom d.yri:urIlYlu zano· decydujących się uiel'okoi4 zpak,omitościt,ze L. Grabowsltillgo,". 'W d"dgllll iagb o natycltmiast. Ja? / Nie!' ;ra koqie~!I była za- towania numerów wozów, których fUl'maoi zbytkow,uem otoczeniem i nie mających po- grodę .Illawieliską" rs. 300 pierwszy dowsie Wl'S~llńl!, a ja 'nili bylem ani pierw- ilopuszczają się SWllW.oJi nn ul.iclICb, a poil jęcia.. o sumienllyc~1 ~~wokatac)t bez ..o~- biegł do metYłOgiel' .Clail"}lou~" k.Qru \ . ~{ar
szyno ~ftl 'Osta:tnim.
numerem sporądzonel kOJltroh latwo bę- czellla" ZnakOIll\toscl po~óstaną zUIlJl:o~- lr.ozową·J
'a roJl f Oekatsk( rs .• łł,QOO,
, PrijSzedl zy def domu, znalazl Iniesz1i:a- dziu odnaleść wionyclt IUe.o tt-ożnej jaapy to§c\ami, ale polo*\lnie znacznej ~~~ąi jVbrew przewidywaniom, zdobyla klacz,
.Po 15 ·tym (27-ym) czerwca te wszyst-I adwokatów przysięgłych ' bezwątpienia po- KOI'delia ze stadniny rządowej w Janowie.
nie milszeni i przYJemniejszem, )J\ż :lazwyczaj' ty~c.g Ih'obnych ' szcze~6Ió\y dawniej Ide wozy, które nie będł zapisane UO kon- leps'zY się. Jęl\uocześoie i ndy obl'olicze W trzecim bieg.u o nagrodę III. Warszawy
1I1~z~ulVa~onyóh, IJl"iyjellUlie go uderzyło. tr9Ji w biurze policyi i nie będą opatrzone postaw!olle ~a przyl, leżną ilU stopę, ~ędlł (Hurdle race) ~,erwsza dobiegla do ~ety
Albina sama w bialym )veluianym kostyu- UUlllel'alDI według wskaz:mego wzoru, bę' sta)lowiły lIIel)l'ZeplU'':'t zaporę IIrzeclw~o klacz .AquU!I. J. Dobrogo.sta. W \ bIegu
mle i'r dawala' mu ste ~jezwykle ladną.
dą zatrzymywane i winui Iliewykouania objawQm lej.;koDlyślno~cl atlt,okackiej. Po- czwaJ·t,rm o 'IHandica)!" wio~enny. rll-J500
'tę)1 ble~ny Datard; bez ogniska domo- olniejsze.gQ żąd.auia, będ .. pociągani do od· lllimo tych udog?"oiIliJ•. jstllieją~e obe~ni~ z ~yc1~zyl o~ler ~Tttt~aó:~ ~rAI'\J. .~~ •
w~go bęz r.odzirly jakil!ź smutne będzie poWiedzla,lnojicl.·
IlrtlWO wydawanIa. plelllpoteneyl ma\zo/I- ke~o. IV bleto os'ta~nom li rt'aglodę I' IVIjegd ~ycle! . J.akto' jeddak p!'2yjemnle nue~
Roboty miejsk~e. .Z powolin . ro~ót ~~o kon~, rodzicom i dziecioll\, bęuzie z~stalYio- lanf.vsk!}; (st~~'plo! cUase) 51" ~90 piel ~ązy l
:Zonę, IdOre:! nit 'zarzncić me można, na lo przebruk'owllllII. ohc,y PoludllLOWe)1 wjllzil Ile I na przyszlość, ale za to b'ł!iue US\\- sta~ł u mety IV ll\ch ..Bieplun~V li., r,uktdr~ cTęli. najl.żej~zy Me 1,lkdł. ~'
na nią od uIity Piotl'liowskidj zagrodzono. lIięta cala ar,mia njewykwaUfikow ych' i !>ec),!lego. Jetdtc,f . mnrcH I'(l, ~ '~~roz'y'lI ,'
~ull'la .~yht 'iIP iifcał,s~I'Zeezkl} ' to
Bydła stepowego sprowadzouo z War- nieudolnych obrońcę w, n.iemilosiemie ek~~ pl'otest p!'zed try~'iłD'1i s~llztó , utrżyrlih!1
praw~s' I (e liiltat cn~t8i nilf j'~śt'nu'dną .. szawy ' dp .Łodzi IV ' ciągru ostatniego IUie.· ploa~lIj'ą.Cfcli całą zas/.ęIlY klientów I,
Jl}c," że BIegun o\>~eHłl~I ' bO'kle!ń j dJi~ Pl'ze;
* Wobec zalożenia IV SelVastopołll llor- 8~ oilę· ' Pl'oteSt oklial ~Ię ślub"inylu,J
A ta1t ~l'a.wae poff.iedz/awsz!., czy mbgla- sil}ca t. i od 13 majn dO,13 czel'lvea 1', Q,
by bylf 'tak CbQtliw" 'gdyby nIe miała tak ogólem 106 sztuk.
.
" tu wojennego, IPornięu~y minister.lju\ll spraw plenvszą. nagl'od~ 111'1:yznano l'Ko'l'sthll~,v n
c;ia~nycli poJęć~ '1!o je~nal.:dużo znaczy,
Fałszywy ' banknot. W tych uniach IV je- zagraniczuych i zllajdującemi ~I~ .,w,tem szt. rl' In. VI/lo~l'aa~i~~:: l
.
' : , si
gd.Y nie t1'z~bll sIę obaWiać, aby się kiedy- illtej :l; iutejszych instytneyj fin/lDsowych mieście kllJlsulatami toczą si~ Jlkllłdy co ,do
Petersburg.
I . ~.'
łoT l1!k i>tiytl'~fiło to CI) Dńtal'da ś,PO't-' skoufiskowano sturublowy bauknot z wilip- p,·~ellieB.ienia ," wszj'~tkicb IV i cek pu Su la·
I \lS ty t u t i \l~ ł' II ~ l' ~ jV, o ~ ~ 11 a'~.
kafo.
' • I ,
czueml oZlIakamL falsyfikacyi.
tów i ageutnr kqDsular ,l Iyc4 z
c' i IV Pete~sburg!\.!'koiiczYlq j44 ' st"lleu.~I'mór wyprosfował si~, dumuy z \lietySztaczkl żłodziejskie. 'Onegdaj o godzi- wastoPlIla do ionego miasta kry)l\Sktego, tÓWj najlepiej zdał egzamilr Edward, ;raq.kIlIIIego Uonorn ,swego domu, z żouy i nie 4 po poluuniu do mieszkania paua Dą- przyczem wybór Jlaullie uiezalVocJqie \la lzen, . któ1'ego ,J}azwisko \jęd!li e wyrYte n~
zbliżył sill do niej z łask!}, jak kl'61, który browslolegu,\ \J domu p. Dobl'2yilskiego 'l'eod0ll3ę, jako na przyszły port banaiolYY. 4obUc)' ~·mll.l'owej. ;Medal złpt,y bt':lljpraltOi.ę . ,~aagl'Oclzit wierueo'o przyjaciela. przy ulicy Dzikiej, weszlo dwóch jegomo- II Millistęl'yu,m sp"lIwieuliwQ§ci rOZI/a- mai W,. :peicz, srebrne - tani~\I\.K.; W...- Willjlz Albibo, ze 1>nta';.d o malo nie ści611', którzy zaż~unli od s.lużącej wydauia trz.ywszy 1I10~ODY przez spę~yaln, kouysyę lewsł\.i :ró~ęfJ ~~d,ęlV. t l
, ,,' '... '
zabłt· RoClót'!', będzie chorował z j!\Iile maszyny .do szycia. Z początku ałuil}ca prOJekt nOI'!~J u s ~a I~ y m ter ~1I czeJ uKo~sn, ·~O.'f ~r;1 s ~ w II ~,a.4. \;~:Yi
sże~rt tJgoJhl.
,,, oplel'ała SIę tema, tlómacząG, ze paó •• wa znalo z~ j{ollle\lZUe, Jlldl\Ocze$ł1Ie ~ Wpl'O, ;przYr'ifdy, zajmuj,!ca SIę bamiel1l 6;pOjl'zała ria mego. s~bllojilie, z wym6W- IV uoma ".lemIl i bez 'ich .pozwolehia ~ic.z \Vad~eUlem w ~'yci~ uoweJ I\StalYY,. g~'~' te\·sbul'ga., i JeKII okołi~ w J.ernie ~·:6, ~o ,_ .
kit . w dużych, ak~alll!tDych oczach, kt6rej ~omu wYUl.eść nie l'?zwoli. JegomOŚCJOWl,e ątłll lĆ do ul'~ątl;teł1la ąl'ch.'w6lY .~Ie~p~crych na obsel'Wacl'l padnoszęJlI_~ 1I1~ .l, 9 b,wżłDla
ol\ledna l: nie z10zlIlitiat: ·
Jednak tWlel'd~~c~ ~e są 8e It.estra~ol:\Iml, "a nowyc.h za~aclt .• ~Iauowlcle ml)llii~e- p~zl0m..ll . wpdy , I'z!l~ l1~w!e, Jej ~,\(l, 1
. !Testem bardzo ~adlrW(llooy, te ta ca- maszynę wynlellh l l1a ór~ce UWIeźll. ryum pl'OjektuJe l,rzyjęcle zl\ zasaaę,. ze g!l.cu. I kaualacTo, tUi\ZI~~ zb4~I'AI ~\ll1e o
la głupIa spl'llwa się z~kdu~z,.ła, By/eOi Dowledziaw ZJ' sil) o teól.p~n. D, pobiegł oryginalne akty !'lieqlicze D1~ ty.ogą być' wyi€w ch II' ci.ągll · \at p~przeiluflili. "u "I
może O'och9 za szorst~1 z powoiln... tej do magistratb, lecz tam wyja 'D lono mu, ze \,?dllwab"e prZ6J4 lllstytncye mlel'OICze,. lecz
'przys,zle) \Vy~~ r,te e~ęk~~~czne.JfN
PalII... nie war.tl!· pyla tego... ate przeciei: nikt maszyny Die zabieraJ.
"
wlUny yć od8ylan~ . dQ przec40waula V;
~l",..u ma. być nmilJS.}~oll~ ",~nare-'r
ty znasz mój ~baraktet, nie. lubię jak się
Napad. Onegdaj o gouzillie 8-~j wi~- głó'\:nem archiwum m,i'1I!'uiC/lem»o .za~wi.el'- lIrOI1~ lIrfez .1E\ktro~ec4nIXa ~lltl'opplo~ .
k,?blęty klócą mięi!zf. sob!!... to 1~ poniża. czorem.plozetl domem Eogb ~r-q nhcy WI"I dzeu~u w po~ób pr2ł~P/S~ny. Z kt\~ueg.o lJowr ptr-yrz~d elekt~yczny ula
Pl'2ecież nie masź ebjba do mnie żaln o dze,!sk~~j. nAI/ruIt. na przechodzącego Siew- orygmalnego 'plauu mlel'nlc~eg9 b.ędą zd~)- slrzeJall1& lIut.omatyc~l!eg.o z <l~ia1.
t kil dl'bbnostkę?
(D. C. 11.). ta KaZImIerza PIetrzaka, znany olll'ySZQIt PIOlflllle kopIe, 1.;11\1'8, pO~ ;lóa tWlel'!4elllu,
\V s z k o I e 't e c li n l c z b e J z a l' z 11_
AU

~ ~ftiii[, loadwllo: ][1Illnł •

lIiIewka 52 pud. 1ł UD', Eugeniu.u Kunke\ z Dro·
bin .. 53 p~3\I ful., Gu3t.\... IW ŁubieAaki z lIlo·
dzianowa 68 pud. 26 CUDŁ, N&I<waoka za gwi~ci.
f~U~ l:r t. fnnciE%ek Fiszer z Ła ....2
X Z Ob~kowa dollOS'Zl!, że w dniu 13·.
b. m. otwarto trdJcti ja rm ar lr n a weln 1). Dowóz wełny "W'2rasŁ& z kaiilylll
duiew. ao~yc!JC/l8S Iltlwieiiono więcej nit
w tym czasie roku zeszłegOj gatunek w ..
ny niejednaklhvy.
X Petersbarskie towarzy8~wo 1HZ4\wozn towa.r4w 1I0mięilzy Odesą a
p e t er ą b n l' g i e m postanowilo urządzić
komunikację talcte' z ewasto'poJem.
X Sąd handlowy oglosił u p a d I o li ć
kuJOca warszawskiego, Eugenilisza zpl}'
drow kieg9, mającego sklep towarów kolonialpy.ch, Ilrzj' ulicy Poilwal.
~~W>ZE l KRtDYT.
X '1\ ogólnem z~branlu członków townrzystwa kredytowego m. Plock II, odbytem 11' dnin lOb. m. obral1o uyl'
o ~nie p. Teofila Wit)(lel'licha,
a vice-tlYl'ektorem p.
ojcte la Grabowskiego.
,
X W poniedzialek \V 2-18 dniu ciągnie
nia (i.ej 1tlj\sy 156 ]otE!ryi klasyc~nej
głównieJsze wygrane pa4Jy na u&Stępują
ce unTl\!!ry: III'. 20812< 1'11. 40,000 u kolektorki Zhl,lUoell (w Qzerwonym Krzyzo) IV
W1l1'8<18wjęj nr. 123{i2 rs, 20,000 u kole·
kWn . Gryzo<lubowa w anQomiel'zuj Dr.
1299 rs. ,000 Ukolektol'a Landgrafa. w uch~dulowiej nr', ~05!)3 1'8, .2,000 u kolektm'ki Ko tr~wieckiei W WarFzawjej nr. 057
1'11. 1\000 Ol kolektorki Gliciskiej w Wal' za·
wie; nr. 2010 r8. 1,000 n kol klorki 'l'urskiej w Warszawiej nr. 4392 t. 1,000 u
kolektorki
zczuekieJ i ZienkiewiczA w
w WaJ' zawiej ur. 6988 rs. 1,000 II kolektol·kl Zmudzhiskiej w Wanzawlej nr.
109137 111. l,OQO n kolektorkł Malecklej
(w Czerw. Krzyzu) w'Warsz&w\ej nJ'. 11021
1'8. 1,000 u k()lektcll'ki Nowojewskiej i taJinó,nkjej 'IV War zawie. Po rs. 400 n-I'a
2746:41f3, 462, 4784, 65 " 66?O, 1"477,
10932, l3720, 1.5761, 1~583, 21725.
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dnpocz owo·telegraficznego w
Petersbnrgn nkoilClZyło kurs 19 stndeut6 ;
wszyscy ze sto niem technika pierw zej

kla

ru

ROŻIlA TO CL ,

myśl

zapadłych w komisyi postanowie1!,
jesieni zM llasŁtpił narady z udziałem

w
reprezentantów ziemstwa, towarzystw 1'01nfczych i gospodarzy praktycznych, zaprozonych iii' tym celn do Petersburg&.
Paryż, 15 czerwca. (Ag. p.). Z Rio
de Jaueiro donoszą, że w Belemle, stolicy
u PaI'a, z powodów miejICow1ch 'łf)'ba
chnęło powstanie, które następnie stłn·
miono.
Serii n, 15 cael'lvca. ( g. p.). ~),ł.·ch.·
Anzelger" ~wlet zi, że widoki urodzajów
powszecbnle się pO\lrawiły.
Paryż, 15 czerwts. (Ag. p.). Przyje·
chał dziś tutaj zSlozą.dzaJllcy minlsterynm
marynarki, wlce-admiral Ozichaczew. Udał
się on do H vru na pl'Óbę .trzelanla z

.. .. Burza. Cora lIawe liZCZ 4ty ~od
o u1szC'lcninch, w)'Wolnnyc'l! pl1!ez \traszn'l
borq w A IrJi w~iu 8 b. ,.ni. W okoli y
Tn l qla IpallI okolo godziny $ po potadn iu
dział.
g
ielko ci . 'a kur}' " nawel jlojed)'llczo
Bazylea, 15 czerwca. (Ag. p.). 08ar!}
katastrofy na drodze :telaznej padł pociąg
bry '
I
""O'
5kiło
me tr~
od TIICnopol1l oddalonej, &lal lila Ir~ba
osobowy, któl'y o godzinie 2·ej minut 5
o!lsze(1ł z Bazylei do EIsbel·gu. Dw& w&Jlo"i ~t1'fa ;
~r~
~~te pustosnnin.
gony pasażerskie są zdruzgotane, trzeci
ZniS'-cz1ła okb
60
t "ł~iłI6skich, pO l'
rywMła z ł\lI
Dmi
~raze d~wo; sleśc\o_,
wagon pas&żerski owlązt pomiędzy główną
ro ludz zabitycb; 19in~1\ okolo 20 kdni; folczęgclą mosta i odł&mkami zgrnchotanego
pociągu.
Większość ofiar stanowią miewark WUI ,d"ore/ll ,I" Joniclcieao l~ęy.
Z Bmdów donoJ'oIł, te dnia 111 b. m. s:Wal
szkailCy Bazylei. Liczbę zabitych pOllaj'!.
sLraszny orkan w Ponikwie wielkiej i w PoU·
08 -80 (lo 100; t&olonych jest 100 przeszło.
kamieuiu. l f oje dll.le i i jeden polowy utracit
Petersburg, 13· go CZel"WCL
Jubileusz
Bazylea, 15 czerWC8 (Ag. p.). Zdaraył
1.ycie, 3 szkol1a wyrZJI~OOa wynosi 20,000 pasowiCZ8 obchollzOllY był
czoraj bu- się tu wczoraj wleczorell~ str&! zuy WYll&złr. W Olsmnie,: poo Zabiel1!owem Igor'taIo od dzo uroczJ~cie. Rano pojedyńcze osoby dek na linii kolei lW'a - implon. Most,
pioruna kilkanaśc ie Ilomów. W M)'Ślenicach i deputacye skłallaly jnbilatowi (lowinszo- znajduj ący si ę ua tej drodze niedaleko staud erz,ł piOrun IV dw6cHr;lośl:i an, kt6rzy."ro- wlluia w jego mie zkanill, aralia Ą(lwo· eyi }illnchen tein, l.:l,wlllil i~ i pociąg si~
nili siQ przed blllSll poJ' ~,rull'O, jeden l nich katów przysięgtych w pelnym s kładzi e wykoleił. Dwa parowozYt dwa. rzepełnio·
zabity ua miejs6U. .Y.. kolej JlIl:osław·Sobot wrł)Czyla. adres od całej korporacyi. Z o~· ne pasa~el'AmI wagony, jako e;!; vagęn pob= pO""Ylliła tak wielkie i'paotOftenla, il uzielnym alu'esem wystąpiła komlsya -po· cztowy i bagatowy, wriystlub' 611e I' ospamocnikOw adwokatów. Nadto n allesłano daly IV cz~~ci do rzeki Bira, która włMole
chwilowo .komauikIJ.cya byla przerwan..
Fr}Jdacya Hirsza. Aomitcl wykoDalv- !\dresy z Wal'Sz:twy, Wilna, Mili ka i miast wystąpiła z brzegów. Do chwili obecnej
r:zy fuudacyi Hir••a IV Galicyi uchwalil przede- innych, powiuszowania zaś i t elegramy wydobyto już 44 s trasznie pokaleczone tro·
wst~stl';em zakładani e .. kOt freblowskiab, Inb Pl'awie ze wszystkich okolic Rosyi. Przy- py, a ra.llionych je t przesz lo to. Ogóln&
ocbronol.; dla dzi,eci od 4, rQku 4ycin, OtAZ 1,tt- 8ył800 nadto adl'es od pr8wni ów bruksel- cyfra on l' dochodzi podobno 120 ludzi.
kładów ~a1owo-r9kodzielniAnyc" dlA dzioci skleIl. Jubiłl\towi ofia"owano pl'zytem spo· Niektól'e z ofiar kll.tastl'Ofy były zgniecio.
i mlodti8'ly obojga płci, dalej łZkót IiIdowych. r l) i10~t\ pię knych 110darków. O godzinie ne, inne zn6w potonęły.
Mtodzie" o ile nie Inoglaby b1ć umieszlll<on, 6 · ej odbył się 'II restaUl'acyi Cuba obiad,
S aturn , 15 czerWca. (Ag. półn. ). Zeszłej
w specyalnycl!, pl"~ komitet uttzymywanycb na któl'ym obeCllych było około 150 a(lwo. nocy lódi z 5·cin zolnierza.mi płynęła. po
'Akladach, \lIdzie ~r>yonywała 8typcndyą, co· katIIw. Przemawiał pl'ezes 'ady Lust,ig, źywu o~ć do mi:\Sta, a spotkawszy na mo·
lem s~.dyowani~ nanR .a"oI1<>"ycb Wi kr&}owych ,po nim adwokat przY$ięgły Gerard llIówił rzu bal'kę, ka.zala Jej zwinąć żl\giel. Kiedy
s.kolnell i zaktadad, rę1."Oddlil~lćl:io-p rzeiny\llo- o sta.IOlioi przekonań i zasad jubil
na· się bUI·ty zl'óWlIl\ły; kr:T wcy iedz y w
wyc~, Wyjllt\<owo ł,Jlko, o fieby w, ~~ojQ po· stępu i e Utin cbal'akteryzow ł jego dzia- barIle dali ogoi do ;:oInier"y I 4·cb ;z podob.y.ch '1.Akłlodó\lt ,llie bIlo, IpJ/ mlodzi8'l nie łąlnQ~~, jak,\ uczouego, profesol'R, 81lwoka· śl' ód nich" zabili, a l oięiko zranili. Niemogla w nieb t O: nmieezczon., Ola OlllL być t 8 i wog61e człowieka. Po
tiuie prze· zwłocznie wysłano z postel'unkll szalupę
wysyła
na p,nukQ ' .4 granicę.-W celu e"'en- mawiało j eszcze kilka osój). W zyscy z 4·ma żołnieullmi. Kiedy ię zbliiyła do
tu~ umiC/lZczen,i .. 8typcndnl.O,t l updacyi VI lnówcy jednozgodnie wyrażali przak'ónauie, barki, powitano ją również stl'Załami i 110.
z,kladacll k"'jowych, upow..rniollO prezydyum fe jubilat jeat osobistością wyjątkową i r;\uiono tqłnierzy. Gdy zsś wysłano z brze·
do pórozmnlenla it z wydldałem kreJo"1lll, adwokatem, któl'y nie ma sobi~ I'(jwnego ga nową szaln\l~, wtedy statek krajowców
luh krajolI" komis)', pr;wmy~łow., co do ole tylko IV Bo yi, lecz i w Europie. Ju· wYlllynąl na pelne morze. Jest G·ciu żoł·
miejsca i ... arnnków pnrj~i..
bilat IV odpowiedzi wygłosił uiejako pUbll· nierzy zabitych, 2·ch ciężko ranlonycti i 1
**.. O handlu niewolnikami w Tangerze czol) 8powiedll z ca.lego życia wego, pl' zez konluzYQuolyany. przywieziono ich do Ba.·
podaje wyl\4o(Iz~"'1 tam gazeta "AI-Mogbre· ciąg kt61'ego słnźył zasadzie tolerancyi na tllmn. W' pogOli za rozbójnikami pu~ciła się
AI-Aksa" na.ą~bhce ezczególy: II W nllJ'lyon IVszys,tklch pOlach nmysłoweJ i ~J1oleczuej łódź kanonierska ,Kubaniec.' Napali byt
kraJ l! bhbanYI\skim prowadzi si~ ci,gle hllJl' działalno~o i. Uczta tJ.· wała do półuocy i dokouauy o lO wlOl'st 'bd Batumu, w podei 2ywem mi~sem, bez jallicgokolwiekb,dt pozost8wiła w uczestnika,cb nader Pl,zyje. bliżu M~I{l·ial il . Rozbójnicy uciekU w b&rproeoiwd.iał.nia ze ,.trony w~lz miejscowycb. mne i uroczyste wrażeuie.
ee o 12·tu wios łach .
2e eywiliz(/lVllna Europa tolerowaniem hudlll
Berlin 13 czerwca. 'IV lĄowie, ot.,iel·;}·
KOj1,t~tynopoł, 15 czerwca. (A.g. pół.).
niewolnikami "ozwala tarzać 8i~ IV tern błocie jąel\j pierwsze R08ied~enie ra~y palistwo- Plemię Assirów, najliezniejsZ6 I tJajgwał-.
b..,barzyJiskiem, jest to f"ktem trulfnym do wego urzędll asekuncyjnego .(lteiehsv61·si- townlejsze IV YDlenie, powstało przeciw·
zrozumienia. Na rynku .mi. sta Marokko, sprzc- cberuugsamt), oznajmił 'prezydent tej że, ko rządowi pod pl,zewodem szeikA Sejfeddano VI )<wietnfo 200 osób. gór,. Tego ro- B6dikel', że na mOJ:y us~wy o zabezpie· Dio&. Wysłany dla stłumienia powstania
dznju tranzakcye barLarzyńs kie dokonywaj,! czeniu l'ObGtllików od starości i okalecze- oddl!l t • oj ska AssirdwJe pOfi\zIll lIa gło·
si~ nie tylko w zapadtyeh miej scowościach wc- nia, która w- d. l stycznia 1'. b. weszła w wę; około 100 lurkł}w poległo lub jest ra·
wn'ltrz kraju.
~
le gł6 l1QI ,.. k.m ż'yói~ jlIZ !l;r.o O l:o~otnikó" lIZysk~ło pra· nionych, w ich liczbie wielu oficerów. Gu·
handlowym Sil ł,or y
e-b ,mt IlYWlt!zo. ''0 IM) 'tenty taroscl, 33,OOlT po au ulega bel'l/atol' Ymeno, donosząc o tern do E:08'
waneJ Europy. NiMawno ~wlono 1IA spue-I IV, obecuęj ~h~ili ~b&da.niu. Jest :nadzieja sW/tynopola, nadmienił, tą a 'rowie po·
dai w Mogador trzy młode dziew~ matllyl'l· ze kaidy mlesl~c będZie przyooslł 3,000 siadają broń 5zyb,,"Os~IOZeln'ł i działa z fabryk I\n~elsklch. Gó.beruatDr prosi o 'nie. kie. Najroloclsza z ,1Ijeh zDala~a 1I.h1WC~, Pod"il.o )Jr~yzllanie renty s~roś.ci..
.
,ltyie starsze <IM mll8ial' . baodt~. odgrownd~ć • Berl)n, l~ ~zęrivca. ~V !IZlewlęclU "lei· zwłoctmi \Vy~lauie dlltych !'Osiłków. Bada
do domu, lnie .6ow> 9tl1!yma6 ceny i'l~an.), kluh przed.sl~!JJ?/·$b ,ch I ~.lbr ka.cl~ ZlU'zą "lhiuistrów na posiedzeniu nadzwyezajnem
Ceuy "aywego mi98u'fJ byly ~",iem VI go~- dy zez\Vof.ly !la ośmlOgotl~l!D ihieu pracy, postanowiłA wy8łae do Ymenll 2000 lqdzi
noch popołudniD"Jfcb ..lIardzQ .ni~OIje i " prz.Budapeszt, l~ czerwca. CaŁł. zacholya ~ z syryjskiego )cOl'PIł$U armii.
da"c~ ' pootantowll apicdl!)1yi\ sl\'ÓJ t~war lIa czą prĄ8& tutejsza wyraż'a się z uznaniem
Konsfantynopol, l czenyca, W y~
jednym z ryn~6w wewnQtl1!nych.
O lojalnym i uoiiarkowanym programie za · /lie ![zczep IIrabsld "Jasyr" podniósł rp*** Zdobycie fortecy. Autryl\ WJsl~puj e wiąz,auego tutaj .strolloict)Yl\ D.aJ·odowo - kosz. WysJallo 10,00 wqjka..
w .ie,,!'Diu r. b. . DOl O ~i'ł IV dziedzinie ma· demókratyr.zuego l'o!Jotn ikó\V ' węgierskich."
omrów wojskowych. !ldb~ie siO mi.aowlrlie PrograD) ten zamyka Ślę w nl\Stęlluj1loych
Ob~ti"'ie I tdebJoie wedle najnownycb pra- slowath przelvódcy DQrvl\~ JlMy jkko
· ·
b t .
..
. 6 Warlllwl, 16--go ez WCL \Vek te kr6t. terut, at.:
wi et tttktykl obozu os",,"cewnnego, KomorRa. praw dZIWI ro o OIcy me mozemy pl'zyJ!} Berlin (II d.) łI.72'/.. O, 61'/~, 65, 62'1. kup.; [.ouPrv to) spJsobu06cl oble ątrony tastosuj, wywro\owych uuk sacyalizmu który 1'0.. ,II" 3 lU.) 8.43, '*2'/., li! kftp~ lr .. ,ł (1001.) - -;
najnowsze wynalazki "ojc.no, ja., A"iatlo e· wiada, że uczciwie zarobiony .kawałek IVII.d •• ($ d.) 72.60, 50 kup.; ł,. lI.t, lIkWIdacyjne
loktrycznc pol1C1.88 8zlnpllÓ" 1I0cnycłi:""'u!ywn- chleba OIo.sl być podzielony z leń1.wcem i ,J{\'61. Pol.kl~ ftnłe ~J;() ź:1W: kiei .. .te ~!lO
,< • k'
Z ~.
,
. t t _-'ol
5'1. ruska poiyózk& w
~ H-<!i, tmfś.tl
110 równiei Aó nagłego .demaskowanla uocuych ~ru*OIl1 lem. ~auaUlem nasze.m Jes : S ~'L\:u~ 10L2& tł d ., m-ej emilyi 101~. ąd.; 5'/, poiy.oka
po<!kopó'f o'\Mgpj~cego-8ygnaty optYczne, ba- luteresów waratwy rzetelrue pracuJącej. wo"nęł.rln& ~ )1i~7 ro u U8,OO lłd . , 91'.70, 8Ó kUp.;
looy, gołQbie po"z~e, wi8'le . l'&Dc~rne. ,Pra- domaga~ ~ię .równoóp... aw~ienia. i dążyć do "11 ~"t1 z~~t.\ .. u••i ....kj. l"li 88r11 100.90 .,,1.,
wte w••ystltl."lpulll'i uty1erl1 lortee'Dej, a jęsl po1epszema py~ IV gru~lcaeh 'Ustaw. Od IW· ,65 k~PJ ' m """i lil. B lOO.6\) k<l. 10\>.35,
icL j~, wezlń. udt1ał \y t'cbi ~wiczeniacb.
pozoroyeh, lIenloKratólV I 50cyallstó\V mu. ,*0,
kn~.; "/, listy zut&w •• miasta "Vann",
1.11'
..
~)
,
,
'I-e$ seryi 101.50 żąd., -<Ii eetyI 101.00 łIt4-, D[.ej
.,** IAllefQI~, Y(, stylu B~larny'ego. Nil simy si9 uwolnić. 00 oni zepsuh, lD,usimy s.ryi 100.75 i'l.d.; IV"J .eryi 100.(10 ''''aap.
mitdt)[DarotłQJfoj wyslĄlI'ie ele~lrycz8Fj IV Frank· 1I11pra~ć."
,
lIyskouto: 1l.tliu 4'/'j L9)'.ly. Ii'/" l'arll3'1.. ,Wiefu~eic dóko.~no w niea.iel~ ubjegtego tygo,
Lon n, 13 c,zel'w~'1l. Lasecznika trlFlu d.ó, 4'/., Pet... burg 51.· Wartoś6 kUII"DlI l j)<J\t. 5'/o!'
,
dk
liot, ..... to .i.III,ki. 2~8.3, warII. I i fi 91.4, Ło,W
dnia pr6b alo'fu.n1A, Ql)ery przez tolefou, . Fir- O l·yt~.
•
68l, .lilt, likwUaeyjne U.ą, P~1.~ pre.li."a I
m~ Mil< & &e I z Berlina, "t9~e:j jloYllerzoParyz, 14 czerwca. (Ag. płu.).
200.li, 11121.9.
no odli01!no D~zenie. ~tawil.. · ZII sfoIlII' n"tor . Klinga Brazza stanówczo zaplozeeza .. PoIlraborg,1J cze,,,.... lVe)uJl~ ua LO.~1,dIU;a,
teatru b~ery wc Frankfurcie cnery aparaty wieści o wymordowaniu wyprawy Oratn· II potyo:th """boduj. 101'/.. lU pó.ly .. ka w.oboteJefoniczne kl.Ory~h d"a przezaaczoDe byly pela; OrallIIlei i jego towarzysze w pożą· tłnia 101'1.. "',0/, lioty ZOItaWU' kredyt.•ielluki.
.... d '
..
ł b 136.26,akcy. b..lku ~u.kleg. iłla IuuIdla .ograui <, '
d
dl~ przelloszenin śpIewno lI"a znś ąm orkiestry.
auym 1I ... OIe z rOWla posuwają Się w g ą I\Ogo 272.00, pelOrabarakiego bauku dflkouwwego
Potnim<l. iZ grana wówczas opera IITri~ton i Afl-y kL,
ó83.00, bauku mi~d'YlI&rod.wego ł8'l.OO,
....."IzoRa" ze ....gltdÓW tak sceaicznyeh iak i . Ltlnd~n, 14 ezel~wca .. (A.g. płn.. ).. Ks~ą' ~ki.go bauku 'dy.kOrilO .... ~o - .-.
Oll'4Y GZnl ch nll! blła 'lielco odpowiednill dlA zę MaOlpurO za. dua~llle nl~pl~zYJacI~lskle,
Borll_, 15·go oler,..... n.ukuot, " ..kl. sar."
podobnnh dftllwiadtzeu, .łucl1a'~ byli lupclnie względem ceslll'Zo\\'llJ IudYJ J udZIał w m ,60, U& do.u.wę '111 .25, ....".1' 110 W.... u"p
"l'
•
d'
fi~" ó
k
• • .A 24o.tO. na P_obl"J kr. 240.00. ."' l'elel'lbRg
zadowoleni i odnieśli cr,łkolrl!e w...ww..
wymor owaolll o ""I' w sazany oa .mleh dl. ~9.90, u~ ,Loutlyu kr~L 20.38'/i' ua Lond'll lit
*" R~bnWa~lłI pasażerów ~olej~lch p~zez powieszenie. Wrro~ przed wyk~na- 20.26'/•• lIo WieMil 173lia, kllp."1 ~elue S2ł.Go;
e
szerz\ sJ.v ~OI1lZ iJnrdzid) w HiszpanII. Blaty- ulem ulllga konfirmacYl w)cekróla Inlłr.l'
5'/. Ii.ly <ost."ue lł.80, łOI, lio'y Iik"id'.'t
' ka uj '
18do zIoPet 8r suro,
b
l5 Ilzerwca'(Ag
rlllka..10111106.3'),
ł'/, I IHij" r. llS.90, 41, s
sty.l!~ u~.~dowa IVJ ; ~, te YI r,
" pól) . " N0- 7~.50,
18S'1 r. potyozk.
72.·/u, tl'ł uuu.
5'J" r••1.• I i
etyIicy dopuścllt l W 1:72 ciętkiop' r""unk~w, Ivóje wremia" donosi: W ~yclt duiach kQ· r.l/l(!.aO. l'O.N,:r.. w••h~llui.llew. 75.10. Hleu,,'
a w S$ I'wypadkatb pasderowio •.o,tali ,...al ie- m~ya łl\inlJ;teryum dóbr pans~wa do ~praw "i 75.75, 5'/, lisLy "~sb\wu. ""ki. 108.90, 6'1, po·
ui lub 'zamordolVanl. Nfew'llpliwcm jeduak jdst, kredytn melioracyj lego ukouczyla prace i) ~h pr.wiow", '. 186\ rolm 18\.25, takd • IIlOG
fe i"totua c.....l\. tvćn pn.oł..... tlV, prZ6W1:Lsm P\-4.ygotowawcze . . . a. !IOSiellzeuia.eh kOJlli. r. 167.10, IIk.ye drogi i.1. w&TIJ ..."O:o·wi.·1 Mik,oj
lO
l'· .. '
~.........
te dób
P 2'8.10, akeyo krodJtol'lo au.try~eki. -.-.- ahJ.
O ,,#>Ie Dntdol)'ł, lidyt dyrpkcyo kol~Jowó we 8'1 1 {ltezyuowat lIlllUR r
I' pa~st~a.
o ""uu".kiel(o Couk, Ita.Jlowo~. 16Z'J.5 . df kOlibo'
własDym interesie tajll , w.il'Ją podobntch wt· IlPorządkowanlu materyalu. będZIe opraco· " e\:" -'-, df.koul. "HlI. IU'lłu ,,.Mł" ~ .. l ,..
p.tlków. W'er
. ler ' miesi\Cil II wPony (I"ojekt kl'edyt ... melioracyjnego W 4'1, pry ..aWo ~'/f·J.·

.*..

n"

fI'l'

",d.'

Lody., 15 CWW'e&.

3

Pot,.,.

. '•

[[ .lIlilyi 99, '};I/,'/, KOUBole augielsl<i. 95'/..Wara..wa, 1S curwca. Tug na 1,1"". WitkolY'
aIó..... P
.
III. Olol. - , 'potrA i d.br~ - , biaŁa - -765. ",h<1ro... ,
tr1."",we 585~ł, .redDie - ~-, "..amr. - -,j~csmień 2 r ł-o 1'Z§.t. - - -; o,,' 210309, gryka - - - , ne,iI< lelui -. siooo", - "
ak r ..,. silil. - - _ , grO(Jl ,olU1 - ...,
- , ItIkrowy - - - , tuola __ - "' kort.. •
It_ jaglana - - -, ol.j rs.p~kowy - - -,
"iuy - - ,- za pud.
Do"lesiono p••enicy 6!lO, tyta 400, j.,...... i... la
-, olfM lbO, groelau \Jla'l!D"'" ko",,".
l!>-go coetwca. 6ko"ita. Hlut. 'ile ad.
sa ..iadro 100': 1l.0tl-11.W za 78": 8.58 -&.641'.
~c.~ sa wiadro 100": U.l -1l.17; la 78": 8.6l/ ' -

*.,.,.0,

B,rUa, 15 uerw.... Paelllc4 'l'2;I-240 U& czerw.
23UO, ua wrz... pataz, 21I.oo. 'ży to 205 - 215,

"nas. patd.c. l~l.60.
N.w.Y"k,13..Q:.rwta. B.,..lua S'/.. , " N.Or·
leoni. 8.
Nł"'YlrłI, 13 czerwe• . Xo!..1I (Fair· Rio) 19.00,
Kaw l'air.Jłio li 1 ~" ordlaacy Ul> Jllł,j 16.17,
u.lipiec 16.17.

Ul czerw. 211.00, na

TELEGRAMY

j"GIEŁDOWE.
I

Giełda

,

IZdnio15IZlluialS'

,

Warszawska,

Zapłacono

Za wekile krótkoterMinowe

na Berlin sa 100 mr.
aa Londyn ... tł.. .
na Pary. sa '100 fr..
IIJI Wiedeit za 100 11.

. . .

. . .
_ . . ,
• • .

Żądaao s Końcem giełdy

Z......11'1 , ... twowe
LiJty likwldacyjn. lU. PoJ. .
Rnska połyeaka wiClodi\uia •
łOI. pot. "ewaL r. 1887
Lilty Z&lIt. liem. Sery;
I.

::. . W~z. SerI
"
tJ
"
V.
Listy ....
1. m. Łolbl Serli l

Listy z

fi
HI
Giełda

Berliitaka.

Banbot, r ..kie ..raz
"

ny.konto

..

"
DA dostaw .
pryw~tn. . • • •

( z::z

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI,
lwa zawarte w dni. Ił oerw.a:
W pudl katolkkl.J. 12: !\... ~nt lI.'1~ti z
AntoniD4 Piełozyósk~. Walenty Trojanowski z J6zelt W1I'1ch, Wałenty Skon~zRl z )[3ry..~.
Marcinlak, Lndwik Komornicki. M&l1ano, Pll
,kł, I,gaacy Skudlaraki z I.rY3nt, Mar....fek
FranCISzek Ogrodow••,k z Matyldą Kitul, Antoni
B&rIz~1f8k1 z Mary&mllt Fiderkiewicz, Ignacy JaM.U

""r-

nicki

&

Aatbnin'l-

Kozn~,

Allt.oni

~om&szczyk

f;

Katarzynł Pytka, Adam Fr.lder z Klementyną
Wand, Dobrzań.k" Ignacy'Pi"clałka z JO'.4
Frankiewlca, Marclu Rogowski.. z l!&ryanaą I~ubik,
JÓzefPiovo"ki. StaDfI1,. I\'ł Wlmikiewicz, Iłn~cy
Gamulw z Anna Gorz1iitwlez, indrzeJ Stelmal!lak
z Józef, Kwiatko"a"., Wa .....yaiee Fijo.lkoWBki
vel CIlwlałkowski " Petronela SuwalskI!. Gnst....
B"lIrlcht z lIalJ&DDł -I.ukowatt. Stl\Dislaw Fraat.
z Faulillł B~ Teodor Por~decki z Józef. Fornalak'ł. Kazimier. Kijak z ~ryanną Kncharslą,
Audrsej Postlllliak z M'ry&D11t &6taJIs!ut, Karol
Gro, z RozaUt Domke, J au Fry. z FrauClizltt Jlj..
chaJak, JO.e1 Wawryo z KOJlOIIlD.y+ ChlapowaltłW parali ewangelIckiel. 7: Wilhelm Gontor z
Kato1ią Alscber. Karol Sapk_ski Ol A.malił Hanell. Frydery~ Wilhelm Jauka • l1"*ył ł Beil~er.
Adolf GJa.er z AgnieBZk, AUgUiŁ4 Dalka, Wtłh6lm
NenmaUD s Agru...klt Gru.r, Jó...f lIn.r z AlIg11'14 Goj.wlq, Adolf Alenader " Eml8ą Littke.
Z••rll '" dniu ai 11>cz......,0:
Kat""oy Dzieci do lat l'5-tu ŻlII rło lli, w tej
liczbi. chlOJlC6l< 6, dzielftlZłt 9, tIoroolyeb -1.,
w tej lic.lllę m~lIIl l ko.i.,. a, II miano\Ucie:
Wa.l1lit1 Gue1łZka, lat 18, ~ 4;e(& OJczak lat tz,
~. Wiśniewska, lot 'et, Franciszka'!Jam'
brecht, ł. 56 •
'
EWaBIłO.CY' Dsieei.do łat 15-tu .....do 10... łA\i
lieobi. ch 06W t , wew..,.t T, d,oro.łych .2,
.... 't<lj lic e m,'czyzn 2. kol!ie~ - .. miano wicI. :
Hermana eppert, lat 33, Andrtej Wetllrmejet, łatła.
Słarbalc."ół:-Dziecrdlin. l:;.te-\\D .100G, .. &ej
I""br. cllłopt6 1Y ł, 4Jjew 'złl ~ doroilJ'4h

t

Gr.nd I.'el. .E. Lij"eUiberg • MO~li, Mo.l'JOowski i G, Emm.t l War..aw,.,. ą. JansIm z
O,a:..baela, Al'IehlDow z lI.oskW1, llłodows'" z
Pjetrkowa, 1. ZellermaJet t Kijowa, A. Freimau
\I'

Charta......

ut,,"el. ;?;~ee~ z Od..y, Lazll,l:zon ~
BQjuqlw.dd t WII't_wy.
Dicke.. z Kołonii, W...,ertug z
Włoclawka, Stalkow • K1im~wic, RoUaihl i A_I
II "'......"'1, Reicher & O.lIAw....
Hilll Pellkl. Otto, Coeka1\,ki i Koptno z PioŁr·
ko..... P. W.arhaftig .. Ro~aedw... Zirlt""'1ł z
Włoeb."ka, KilIligoteip, s W~8",,"';l' CyraUski ..
Sierad", K. Kub '" Z~.-Wolt, Sipliackowś1.:&
Go.tkow ...
",tel

Poł~i.

KIte "'trał.rl.

I

Do.wolone

pr.."

;Depar~męut Pr~e

i I(aadlu ,Medyczny oru Ra·
dy Lekarskie stołecznycb miast Il •
P8tertbarga i Ioslrwy.

mysłu

DENTOR

niesb,any 'rodek do kOMerwo......I..

dti..et i llMania ... 1I,aeoi..- aaJe-

go dni. prsJ~eeo aapachu 1\ u t
oru I!rywr4eeala _eaera. __•
.,.. zębom plerwotDej Aul~1DeJ .........

• t.
..,ataren. na ..tory lIlieti"",. Derla
w. wssystkich ottadaeh apt-,o.
perflmeryvb j apI t.u:h.
Adr.. · Deałlr, Wartz.w.

'lakolI 1&

I

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

N 130

s Z E

N

I

A.

Łódzkie Towarzystwo Dobroczynności.
apecyalnoM.: choroby
leryCzn. I .kira•.
16 39. nad cukierni!}
bego, 2 piętro.

w

832-0

Lekcyi muzyki 1J3_b.

b

l . . . . . . udzieJ..... w midcie i u

OlOby ehotU
ai, 1II0ł!.

I~

niodsWt dni& 28 / w poni~dai.lol; dJJjł. 29

1891

eg&8l.ytowat

W DRUKARNI

Lo Krukowskiego

n,ia 15 sierpnia otwartym zo tanie

l.

~

ZAKŁAD

awa o[ro~owa Zni~QnO"'''.&''''&&~LU..u.a.&,
.pożytecZnYCh
gier i zabaw
&1p ---dla dzieci (froeblowski)

l' poltezeruu
Seheibletowaklej bpeU

Wspaniałe ognie
•

<UlW ..

.... .., Parku RWBLA

z

Z OGRÓDKIEM

,odwóJnym koncertem

e~=~ o:~r:z=.tQnkiOj po<\ ltie~
sztuczne urz,dzJ M. Koller z Wal'lzawy

(",elfny BrO'lUnlJlltfęj

w ŁODZI. przy ulicy Zawad.,klej obok hotelu MlUlteoft'la,
. . . Oś"leUeale llel!al kle I 1I1.lIuJa parki .....
w omu W-go Hacka.
1179-0
Poe •• tok W DildsieJ,
goda.
3. w poDiedaialok
o gada. łL.po
pohldDiD~7~ld~XXXXXXXXXXXXXXXXXXJCJCJCJCJC11
l, któreo ..
do Dabycla
u pp. R. Z/oglora,
.Fi..
bora,
hbegc, ReymoDda, A. Otto, A. Semolke, R. LlDk. (.tneJoi..),

Bile~

.......

rD~atCJI'

OliWl:.~e:O::I=~l=~:~o~~:~:n:~~:.rowa.
uU
dla
robotników ir-"Ii~~"~Ii~~"""~~"::~~~~~""II!~:~i~i:

ulica Piotrkow.k& " 18, wyw.t

książ-eczki
podłll( WZOI'U

.aDIA, • Br&1IIIe, Hub (Rynek 66'8") I A. GattormauD&, daj, ..lazem
-

z...,w.
obu d.I,

Suno,.,..j pubUemo'ci. te Dieapodsiauki
Da ko..tł6 t~wa..yst"a

"

Gaf! t W '

wru !lO normalnym
lamlnem
ki, zatwiel'dzonym przez
.pektora fabryczneco .

w .~odzl. ul.

Skład

łotrkow.ka

LJ~ J ar~ZaW~ll~).

hetp~tDym p. t.:

.. GUlta

"ychodzJła

" drugl.m

~~,..j.eu-

w naDem 'po-.

Gebethner &WoIff

zatwierdzonero

J. W. Gubernatora Pi.,trk:oW.8k

1, '"

liemi::;q:::wi~i

pr.DumiratOt6w po4r6d
adro,.. Da kaidellI pola pn-

18.

fortepianów, pianin
j melotly'kOłłÓW'

uzdoloiony i do§wiadczony, z
szem wyksztalceniem, potrzebny
raz na prowincyę. Królewska
m. 4 od 2-lej-ł-aLpo połudnIu.

w połączeniu ze składem
NUTo

Wynajem instrumentów.

Zamki

.... PI'Zyjml\i!} /!i~ zamówieniA na . ' ..uui.jlz".
:llIIIiW.ltrc)lenl" ł reparacyą jako tej .1'~\nL\C""

do drzwi pojedyńezycb.

Zarądu '.rowllrzv-I :~liiiiiiiiiiiiiiiiiiii"III....~..~~ł~O~P••~k~o.w~a.n~le~·~I~:~;~~;
728-0
~~I;'~;~;:~!~l~!~~i~
l'6--~-·--------------'~~~43~~~~~~M:~~~~lłlr~;f~;~=~~~~it~. póli~~",c~

bycia
stwa w
Osad
biul'ze
Rolnych.

Armt

iltDi~"'J

od lat 5
111. DaI.IDej N. 22, s dDiem 1
prae1llesiouy .o.~. Da
6a. do domu p. l. FOglL z. iI..,&iic'w,,"'.... ,
pod ...jl}

l_S)"

1067·8·8

felcser

111. Blelwel •••

Letn.oe MI'eszkan,'a
I 1'IIOł"nnZ
1 IlU

Da"•rz.ł~
PI'II'lIIfM
• ~

L E T N I EOM I E S Z K A N I A
• Pabianlokla. pA. "odzlA
~J
v
oSJ
'ł
W Rndzl ~
Mleszkauie te znajduj,. się w środku kilknnastuwlókowego
sosnowego lasu. Budynki murowalle. Ka~d~ mle~~kal\le składa
alę z 2 dutych widnych pokojów, kucimi, werenl!y i piwnicy.
Połłł8Z6nle telefoniczne z Łodzi!} I Pabianicami. Za sezou
letui rs, lł'iO.
Nabiał. warzywa, Ńwleie pieczywo; ryby każdego czasu,
po umi&l'kowanej cenIe. K,.pi~e zimne w specyalnle nrządzouych łazienkacb . Wiadomo~ć na mlBjaclI w kantol'ze e.n.rn'~llI_

do wynAjęcia letuie mieszkania.
Ceny umiarkowane. Blit9za
~ilieilit!lilit!l~~!jIiiIel~~~
domoM u właśolciela w
Zielona .... 265- '.
".

MI'es kanl'e w Pasażu.

4

7~

OB'.b!lBJlEHIE.

Cy...eG.yłnp.CT8n. C..'8",1I. Ma·

b.~: iY.l~ii ~~a~::"tOBCKa
OTayll1l\ill 8'L rop. JIo,J,a., 8'L
:N\ 1339, OłS'loll8UeT'I> qTO 18
cero 1891 ro~a tI1> 10 qacon

po-'-UCńClOoiU ~yt&D~' .a-

W odeiDku pod&jem"'-'-ter......;..-p..-..-.Ol--:"'JiiDaln'-:--'-."--i
JlOwi ....1 p. t. Czar.. aedzl ••, ~ • .,y drukowali powleil<! p. t. .,..)'
!."
..D,.pisl~ł W" •• .M,,/_ &g_o Obiec&D. t .. _my w~woietwo
ADtooiegoJ.l,Elisy On'lJ.kowaj.Ad.olfaD'~oeoiiUDyeh.
Zwncamy .Wllt' Danych prenumerał.<>lOw DO z•• cznia l ••gen. .y ed rokit
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