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X Z Rosyi Iryk
Sellin, Henryk Rampoid,
ce ny we
bethnel', Anastazy Bitdorf,
petersbu1'8klcb,
Idzienników
n y bardzo spadly, wobec lichego jej ga· pczyk, Maljan
południowej

że

donoszą

ł·

tunku i malego zapotrzebowania.

dnia l1/VI 1892 r.
)( A~enci otrzymali z PetersbUI'ga za·
t u t ej s z y c h t ar g a c h z b o ż o· wiadomIenie prywatue, iż granica dla wy·

wyeb w dniach ostatnich żyto miało do- wozu mą ki kartoflanej ma być wkl·ót·
bry popyt, ale dowozów niebyło żadnych. ce otwartą.
Zrtsztą popyt był po da.wnemu - ałaby.
Pr.eJIlY.ł_
Od wtorku spl'zedano na stacyi towaro· X Ministeryum tlóbr państwa pozwoliło na
wej: owsa 3,000 korey po rs. 3.10 - 3.30, dokonanie w roku bieżącym z as I e w ó w
grocbn 100 korcy po rs. 8.30, faloli 600 , P l' 6 b n yc h b a w e I n y w niektórych mapndów po rs. 1.45 i kartofli 2 wagony po I jątkach rządowycb, w cela otrzymania na·
TS. 2.85 - 3.00. Na Nowym Rynku sprze- sion, które następnie mają być rozpo·
dano wczoraj: pszenicy 200 korcy po rs. wszechnione w miejscowościach, gdzie u8.10 - 8.40. Siano zakupiono po kop. prawiana jest bawełna.
80 - 85, słomę po kol'. 70 - 80, koni·
X W fabryce koronek Saltzmana w do·
uynę po kOll. 120 -- 130. Siana nowego mn Osmały Schneidra lIa Pradze wal"
dowieziono 3 wozy i 8przedanu je po szawskiej, p o ż a l' zniszczył wszystkie for·
kop. 95.
"
my i wzory, nie uszkodziwszy )edn~k ma·
Drogi żela.De.
szyn. Fabryka ta, czynna dmem l nocą,
I'j X Projekt zaprowadzenia lIa wszystkich zatl'ndniala kilkndziesięciu robotników płci
kolejacb b ile t6 w 1' 0 b o t n i c zy c h, taił· obojga; majstrami byli wyłącznie francuzi.
szych od obowiąznjącej taryfy o 30"/.. jest
X W ciągu 1891 r. zatwierdzono 31
joź opracowany i zlożony do zatwierdze· nstaw nowoutwol'7.onych w r6tnych miej.
nia.
acowościach Rosyi t o w ar zys t w ak cy j.
X "Moskowskija wiedomosti" donoszą, n y c b, z kapital~m zakładowym 24,300,000
jt rada taryfowa przy miuisteryum skal"
rubli.
bu postanowiła zezwolić lIa pobiel'anie na
zJazdT_
kolejach dodatkowej opłat.y za p l' ze w óz
X Jak zapewniają "Nowost.i" , grono
zbo ŻII b e z w o t· k 6 w w wagonach, za· osób pragnących wziąć ndział w w y 8 t aopatrzonych w specyalne dnwi, po kop. w i e g o I' z e I n i c z ej w M o s k w i e sięga
50 od wagonu.
cyfry 100. Przeważna większość deklaraX W jesieni roku bieżącego ma nastą- cyj pochodzi od gorzelni~ów kraju Nad·
pić otwarcie o d d z i a ł u
c z e I u b i ń· bałtyckiego i Królestwa Polskiego.
s k i e g o drogi żelaznej samarsko· złotou·
stowskiej.
.
X Długość sieci ~kal'bowych dróg
•
telaznych w rokn bieżącym powiększyła
-0się prawie o 2,000 wiorst i wynosi obec·
Ogólne zebranie. U,tawa towarzystwa
nie 10,250 wiorst, tymczasem wytlatki na 'plewackiego .Lutnia" w Ło(lzi, jak to jużulepszenie dróg zmuiejszyły się prawie o wzmiankowaliśmy, zatwierdzoną została
poiowę w porównaniu z rokiem zeszłym. przez mfnisteryum spraw wewnętl'znycb w
Wkrótce dlugość skarbowej sieci kolejo· tlniu 21 marca 1092 1'.
wej powiększy się jeszcze przez przyłąDla nkonstytuowania towarzystwa, zeczenie kolei zakaspijskiej.
brało si~ w d. 9 czerwca r. b., o gotlzinie
IIRDdel.
9·ej wieczorem, w jedoej z sal Grand· ho·
X Dow6z wełny Da ja 1'0181' k tr o- tel u, czteroaScie osób z pośr6d podpisaie ki w Charkowie już się rozpoczął. nych na podaniu o pozyskanie nstawy, a
Ogólna ilość dowozu w roku bieżącym mianowicIe pp.: Koustanty Płachecki, Stabędzie molejszą, niż w roku zeszłym. Weł· nisław Plichta, Ksawery Jasiiłski, Leon
Da jest bardzo brudna.
Gajewicz, Wojciech Bronikowski, Fryde·

Z MI AST A
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Gustaw Ge'lsta wa Gebetbnera (gl. 19), na gospoda.
August Sto· rza - p. Bronisława Wilkoszewsklego (gl.
Łnba, Bronisław WilkO.,13), na sekretarza-p. Władysława Sndrę
szewski, Witold AIagnuski i Antoni Klos· (gl. 18) I na kasyera-p. Witolda Magnusowski, oraz 33·ch czynnych członków sklego (gl. 13).
cMI'u amatorskiego. Zebrani nil przewoDo komlsyl rewizyjnej powołano z po·
dniczącego obradom wybrali p. Leona Ga· śród członków zwyczajnych pp.: LeonaGajewicza, kt6ry zaprosił Da sekretarza p. jewicza, Wojciecha Bronikowskiego i KsaMaksymiliana Bal'ucha.
werego Jasińskiego. Do komisyl iustrukcyjPo odczytaniu tekstu usta wy w cało§cl, nej wybrano pp.~ Maksymiliana Barucba,
wymienieni, tak zwani czlonkowie założy- Leona Gajewicza, Wladysława Sudrę i
ciele, przyjęli członków dotycbczasowego Bronisława Wilkoszewskiego.
chóru amatorskiego za czynnych Itowa·
Otywiona dyskusya rozpoczęła się uad
rzyszonych. Poczem przewodniczący, na za· zdecyrlowaniem wysokości składek, mają'
sadzie § 11 ustawy, zaprosił obecnycb cyeb się opłacaó przez stowarzyszonych
czynnych członków uo dokonania wybor6w cZYllnycb i zwyczajnych. Ostatecznie zena czlonków zarz~du, objahiws7.Y, że na· branie przeważającą więkSZOŚCIą głosów
l eży wybr ać 6 osób, z tych za~ 6 z po· przyjęło nader nmiarkowaoą opłatę, zapro·
śród czlonków czynnych, a jeaua tylko mo· ponowaną przez p. Gustawa Gebethnera,
że być powolaną z llogród członk6w 7.wy· po rs. 6 rocznie od w8Jystkich be1l różui·
czaj nych, za jakich przedewszystkiem win· cy członków, oraz jednorazowo po rs. 3
ni być uważani wszyscy podpisani na wy· wpls0l"ego.
żej wzmiankowanem podaniu,
Po zdecydowaniu powyższych przedmio·
P. Gustaw 6ebethner wnl6sł. aby do tów, przewodniczący o godziuie 12.ej zam.
czasu pierwszego pólroczuego zebrania 0- kDął posiedzenie, poczem chór wykona,
gólnego n'e wybierać jeszcze dyrektora jeszcze kilka udatoych piegni.
cMI'u śpiewackiegp, ponieważ zebranie nie
Na letnie mieszkanie. Pani H., żona fa.
mogło się jeszcze, dla brakn czasu, zOJjen. brykanta tutejszego, wydała w tycb duiacb
lować, kogo powołać ua to najważniejsze na letnie mieszkanie pod Kolnszki l()"J'o
stanolvlsko stowarzyszenia i jakie moglo· słabowitych dzieci robotniczych. Wszyst·
by przedsl.llwlil wybranemu warunki ma· kie te dzieci utrzymywaue będą przez ca·
teryalne. Sam zaś wyraził zupełną golo. re lato kosztem swojej opiekunki, która
wość przyjąć na siebie czasowe, calkiem powierzyła n&dzór nad niemi krewnej swej,
bezinteresowne, jak dotychczas, kierowni- pani W. O takim samym fakcie, godnym
ctwo artystyczne. W przedmiocie tym roz· uzuania, dowiadujemy się od naszego ko·
wiuęla się dyskusya, IV której zabierali respondenta ze Zgierza. Znana w tern
głos Pll,: Sudra, BI'onlkowski, dl'. Plichta, mieście z czyuów filantropijnych pani Z.,
dr. Jasiilski i Wilkoszewski, który przed· własnym kosztem urządziła w pobliżu
stawilł.ł nawet ublegają.cych się o stanowi· Zgierza koloolęJ do której wysyła dzieci
sko dYI'ektora chórn kandydat6w i odczy· słabowite I potl'zeblV!Jce świeiego powie.
tywał Icb listy f telegl·amy.
trza. Dotąd poaobno znalazło op!l!1r9 IM-v
Po wyczerpaniu dyskusyi, przewodniczą· dziatwy robotników, pracujących w fabry·
cy poddał pod głosowanie pytanie, czy ze· ce p. Z.
branie Pl'agnie otlłożyć wyuór dyrektora
" WspomnienIe Helenowa". Dobrze zachóru do najbliższego zebrania ogólnego, awansowana jaź wiosoa natchnęła jednE}
czy tei wyboru dokonać zaraz, Obecni z naszych mieszkanek, panią E. B., do u·
czynui czloukowle pl'zeważającą większo· tworu na fortepiau pod powyźszym ty tu·
!lcil! głosów oświadczyli się za odłożeniem łem. Pan Dietrich, kapelmajster grywającej
wyboru dyrektora chóru i pl'zez głosowa· w Heleuowie muzyki pułkowej, odtwier·
nie na kartkach wybrali do zllrządu: na ciadlił nam kompozycyę w orkiestrze. Słu·
prezesa towarzystwa-p. Konstantego Pła- cbal1§my muzyki z namaszczeniem i masicheckiego (gl. 27), na wice.prezesa-p. Gu- my wyznać ., . (choć ciężko przychodzi pi·
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Kto pÓJ Zle. walczyć, kto umrze za turk6w, zamieniona była w kościół kato-, dŻUli? Gdy kl.oś posi&da pI~klly zbl6r o·
brazów, czyż uie pragnie wystawić go na
widok pnbliczny? Ten, kto dużo podróżo·
wał, mógł prawdopodobuie napotkać wiele
znakomitości, i rzeez naturalna chce się
uiemi pochwalić.
Nie miałem więc już tadnej nrazy do
Pollen'a i chętnie przyjąłelJi jego zaprosze·
uie nil. wielki obiad, urządżony przezeń na
cze~ć mojej rekonwalescencyi.
Dodać muszę, iż po za najblltszem k6ł·
klem znajomych, nikt nie wiedział o na·
8zym pojedynku; dziwuym trafem, w>1ród
jakiego tuzina ludzi, znających tajemnicę,
ani jeden nie zdradził jej i unikn'}liśmy
spotykania w gazetach sensacyjnej wiado·
mości o \yalce dw6ch prouic:Dych angli·
ków na polach Maratonu.
Obiad Pollena ul'Ządzony był z wielką
elega/lc)"l}, a mnóstwo gl'eków, ameryka·
n6w\ anglików, wraz z angielskim mini·
strem bylo na liście zaproszonych.
Palli Rosaire z Aten'ł nałeżały do uaj·
wcześniej przybyłycb gościj pani Lance z
córką zjawily się wkrótce po nicbj potem
mr. Cilssolol, modny malarz z Londynu, z
żoną, Pl'zystojną, ale nienaturalną i preten·
syonałną, byłll modelką, jak mówili z!ośli·
wij Paweł Hathaway i inni. Nie potrze bu·
ję dodawać, że lord Ives ukazał się w sali
natychmiast po przybyciu pań Rosaire, a
Margarites był najszykowniej ubranym z
całego towarzystwa. Najwięcej charakle·
rystyczn, postaci,. był bezwątpieni& stary
Vlacho.; uajpreteoayoolllulejuą z kobls~
pani Cliasolol; nrlllepisj Qbran~ p&ol Ro·
saire, l. ullJpiękniej"ą - cbyba mówió nie
potl'Zebujęl ....

Grecyą? wykrzyknął Margarites, zeska· licki, a ściany jej przyozdobione wiełu pię·
.JU.'TA Ke. (JartbT_
kując ze wzniesienia i pędem przebiegając knemi freskami. Turcy poniszczyli te o·
równinę.
zdoby, niektóre wszakże częściowo ntrzy·
- Skończmy tę fanę - szepnąłem do mały się ua ściauach. Do takich należala
Mac-Morchada, zsiadaj,!c z muła - później nroczo-piękna twarz Madonny napół zaprzyjrzymy aię Maratonowi, wobec tego tarta, z rysami nieznpelnemi, ale tem plę'
Przekład • augi.lskiogo W. R.
koiejsza, gdyż wyobrażnia mogła dowolule
rozszalalego głupca tracę równowagę.
- Sprowadzę pana Margariteą - zao· wypełniać braki. Atena i ja. przed laty,
(Dalszy ciqg - patrz Nr. 127).
fiarowalslę Aristoboulus i pobiegł za MaI"
pelni romantyczno§ci, niejednokrotnie spę·
- Co~ jest w tych szalonych wybry· garltes'em, wdrapującym się nil szczyt dzaliśmy tu godzioy całe, wpatrując się w
kach - stanowczo szepnął Mac·Murchad. wzgórza, jakby zapominająe o naszej obe· twarz uiewidzialną dla iunych.
Teraz w ciągu senuych majaczeń rysy
- Bezwątpienia, bodaj go licho wzięłol cności.
Nakoniec stanęliśmy naprzeciwko siebie Madonoy prześladowały mnie cillgle i, co
-odparłem
i,
wyznaję,
doznałem
dziwnie
Pl'zykrego
dziwniejsze,
ziewały się i upodobniały II ry·
- Maraton, MaratonI - krzyknął Mar·
wrażenia. Po raz piel' wszy cała ta farsa sami Ateny.
gal'ites, gdyśmy wjeżdżali na równinę .
TI'zy tygo~nie nie opuszczałem łóżkaj
Był to iBtotnie Maraton: obszerna, pu· wydala mi się sceną z rzeczywistości, mosta, melancholijna równina, z I zędem gól' gącą mieć tragiczny koniec. Cznlem się mnsowa ta pró1ulaczka nie ciążyla mi by·
po lewej, a monem po prawej stronie; zdellel'wowany I roztrojooy ... I'zuciłem me- nlljmniej, gdyż, jak wszyscy ludzie prowa·
tak płasko zachodziła w morze, Iż I&le· lancholijne spojrzenie naokół i, niecelując dzący życie czynne, nieprzyzwyczajeni do
dwie odróźnić można bylo gran Icę. Zato· wcale, wy~trzełllem. W tejże cbwlli nczu· dłuższych wakacyj, kouiecznością narzucaka w tern miejscu tworzyła istotnie do- łem doilć silne uderzenie w rami~, nie mo- ny wypoczynek przyjmowałem chętole,
sk,ooałą pnystań, nieprzyjaciel z łat,,· o· gąc jednak zl'ozumieć, czy to była kula ZI'esztą na nudy narzekać było mi truduo .
aCI~ mógł wylądować, aie dalej postąpić przeciwnika, zwr6cilem się trochę Da stro- Vlachos ze swoim służącym nie opuszczali
bylo mu trudno, wobec natul'aloych szan· nę; ogarnęło mnie przyjemne nczncie om· mnie prawie, Mac·Murchad odwiedzał czę·
ców górskich, za któremi nhyei żołnierze, dlenia, stracilem z oczu morze, niebo, Ma· sto, a MILI'gal'ites obsypywał codzieił py.
sznemi owocami i wpadał raz po raz tlo·
11 bardzo malej ua wet ilości, doskonale raton...
wiadywać się o zdrowie. Od pani Rosai·
brollić się mogli pl'zeciw całej armii.
re też, a p1'Zynajmnlej w jej imieulu, od·
ROZDZIAŁ X.
~ie byłem dotychcza~ nigdy na samej ró·
hierałem
codzleri kosze kwiatów. Lord
1I0!oie) nie odważyłem się stanąć na tej
łowem,
Kula Pollena nwięzła mi w ramieniu, i Ives nie za[lomniał te~ o mnie.
ŚWiętej ziemi, patrzalem na nią tylko
Pollen, mo·
I Pentelicusu. I przyzuać tl'zeba, że z od· cho~ żadne niebezpieczeństwo życiu moje· pieszczono moie, jak tlziecko.
dalenia widok jest o wiele piękniejszy: mu nie groziło, przeletałem jednak czas cno zaniepokojony, odwiedzał moie do~ć
p~t~ly się na krajobraz nrozmalcony góra- pewien w gorączce, a potem dlugo jeszcze często. i polubiłem go nawet ostatnieml
011 I wyspami, porzucone mi na szybie mo· nosiłem rękę na temblaka. Z pierwszego czasy. Dowiedziałem się bowiem, że w
rza, a pośrodkn widzi się llunkt nleiJleskIL· tygodnia choroby nie zachowalem żadnycb wleczól' przed pojedynkiem z własnego
W~j to zMtuka Maratońska z piaszczystą wspomnieił, jeden tylko obraz stał mi wciąż natchnienia przeprosił Vlachosa, nie potu u jej st6p równiną, pośrodku której przed oczyma i wydawał eię rzeczywisto- wiedział mu wszakże uic o naszym spo·
tznosl się ziełonośclą okryte wzgórze. ścI/ł. Była to twarz Madonny, podziwiana tkanio, nie chcąc uohodzić za tcb6rza. Po·
Z)..bllskti widziane wzg6rze - grób pole- i uwielbiana przed laty z Ateną w dawnej lubiłem go, powtarzam, bo ostateczole c6t
R'l Cb tu .p6łbogów" - jest kopcem, poro· ś"ł,tynł Pallas·Ateny. Wiadomo, że świą w tem tak zlego, że kto§ lubi si~ PQchwa·
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sać tak o wwnych chwałach), nie roz- I kołyska. W celn ukrócenia podobuych
W pierwszych dni&ch lipca przypada w1ru..eniem cbi~kow.ł. wszystkim.
rzewniła nas dostatecznie... "W8pomnie- nadutyć, winnych nieporządku piekarzy 50 ·letni j n b li e u s z n aj s t a r S z e g o w e- zdrowia poprawit ai~ znacznie.

s;;;J!j

nie" przypomina wprawdzie, lecz ... to ta- pocillgnięto do odpowierlzialnoici.
teryuarza p. 1'eofila Berezy, który
••• Stan króla Ottona, nie"c~śliw~ lIO.
lobne tony przeciętnie wesolego lO&rSZa
Obława. Onegdaj, komisal'z policyi 2-go pierwszy wstąpi! do nowo założonej s1.ko- . , r<lIY bawarskiego, pogorszyt siO ....,.,;.
pogrzebowego, to ckhą mn1.ykę nigdy nie- rewiru miasta Łodzi, kapitan Zasodemski, Iy weterynal'yj n~j w Warszawie \v 1840 o. tatoich c... acb. Kr61 wpad ł od Diod ..... •
przestającego deszczu-nie ulewnego, lecz urzl!dzil po§cig za podejrzanemi indywi- roku, z(uj w rok n 1842 z odznaczeniem ją .apeł.~ apaty~, obojetny jest n_ wnelki•• •
tego "kapnśniaczkn", co tu myśllndzkl! dnami, nkrywftjllcemi się w zagajniku, pod nkuńczyl. Pan Bereza jest obecnie star· t enia zewa~trzne i ul. tylko nie ~da po~
ustawicznie ntrzymuje na wzniosłej mo- lasem miejskim. Ujęto czterech znanych 8zym weterynarzem kontroli weterynaryj- m6w, ale lekann ma .., uwsze uci.kat iiI ~
dlitwie do świętych patron6w Pankracego złodziei, z których jeden dawno już byl nej na Pradze, a du ni8llawna zajmowal podslepu, by go .ni e wolić do jedzeoi •.
I Serwacego o zmianę pogody. Kto Inbi poszukiwany, jako olIwiniony o dokonanie nadto posadę weterynarza miasta WarNaokoło świata. W d. t9·ym lIIIrta,
powiada "Daily Ne ...", wyslaoo • 4nl!
prawdziwie napawać się łaskami tych 'wię' kradzieiy w Zgierzu.
sza wy.
tych pańskicb, winien skol'zystać z rzadOdebrana zdobycz. Szynkarzowi Junke,
T o IV a r z y s t' w o h o m e o p li ty c Z n e k.rt~ pocztow~ do Hoog-Koogo, dok\d ,.:;.
kiej sposobności I podążyć w te pędy do ... z nlicy Średniej, niewiadomi złoczYlicy w Warszawi~ liczy obecnie 59 członków. była ona w d. 28 ·ym kwietnia; w t"1 !
H.lenowa.
skradli w tych dniach trzy konie z wo- Prezesem zarząd!! jest p. Antoni Poltaw- ny potem wyprawiouo odpowiedt, która lI!
Do Argentyny. Grono krewnych i znajo- zem. Ponieważ kl'adzież lIatychmiast spo- ski, sekretarzem III'. J6zef Drzewiecki, ka- d. 30-ym m.j. była w Londyoio. Jest to ..~
kr6 tsz. ze wszystkicb znanyob podr6!y " okomych żegnało w tych dolach na tutejszym strzeżollo, Junke więc zawiadomił o niej syel'em p. Alfons Francki.
dworcn kolejowym p. Józefa paPiermei-1 zaraz 8trażnika policyjnego. 'l'en puści! się
C~łoDkowie nowo~ałożonego w Warsza- to św i ata, gdy t tr .. ała tylko doi 70.
.."* Mala-vlla. Czyteloicy pnypomilllj\ ł)
atra, b. wap61włdciciela dóbr ziemskich w pogoó za złodziejami i dopędził ich przy wie
t o war z y s t wa h o m e o p a t yIwanowice, w powiede miechowskim, uda- kal'czmle Grabinki, położonej o 4 wiorsty c z n e g o działalno'ć swoją postanowili bi. mot. proces, wytoczooy " roku "!il1l
j'lcego się do Argentyny. Jednocześnie z za miastem. Złodziei było dwóch, ale rozpoczl!Ć 0(1 otwarcia lec1.oicy dla ch ol'ych przeciwko cz'onkom stowarzyazeoia taj",!>
p. Papiermeistrem wyjechało 5 osób z War- wkrótce, po ukazanin się strażnika, zgro· przychodzących . Na początek lecznica ma ..Mola·vita" w. Wloszecb. Ot6Z obecnie • iii
szawy. EmIgranci nie liczl! na poparcie ze madzllo ich się \lod karczmą kilkunastu. być urządzoną na mniejszą skalę, z udzia- umej mi .jscowości wynika 6rugi pr<>ees pr~
ci~' ko tomu •• memu zwi,zkowi. W roku ".
strony barona Hirscha, lecz obeznani z BO- Nie przestruzylo to strażnika, który, wy- łem dwóch konsultantów.
bą i posiadając kapital, dochodzlłCY do 70 jąW8Zy rewolwer I strzelając na wszystkie
Grono pań, należących do warszawskie- szłym st.".lo 179 oskartouycb i 900 'wilitysięcy rubli, zamierzają zakopić ziemię i strony, wskoczył na skradziony wóz, schwy- go towarzystwa dobroczynności, powzięło k6 w; w biet,cym liczba oskar?onycb tłoul. ił
llprawiac! jlł. Zaraz po urzlłdzeniu sil} w eił za lejce i szczęśliwie powrócił nieba- projekt zalożenia ku c h n I d I a b i e d n y c b. 210, świ.dków - 660. Jeat to dowodem, ~
nowej ojczyźnie, przybędzie tutaj jeden z wem do miasta.
Obiad, składoljący się z znpy, mięsa i pól ..Mala·vita" zanadto jest rozgal~zion. - !róI
emigrantów, który się zajmie przeprowaKonkurencya. Do pana J., włagciciela fuuta chleba, ma w niej kosztowllĆ 5 - 6 niiszej kl.sy mieazkańc6w poludniowych WłOCi,
dzeniem pozostałycb jeszGze w krajn 1'0, nowowybudow&nego domu przy ulicy Wi- kop. Knchnia otwarta będzie od 1 listo- aby j~ moto. bylo tak I_t"o .tlami~. N,~.
r.lnie, sympatyc ludności s, po slrooie
dzin. Podoboo emigrantami kiernj,. nie t y- dzewskiej, zglaszało się lolku malarzy po· pana.
le powody materyalne, ile Idea ... przyszłe- kojowych o powIerzenie im robót około
Środowe w y ś c i g i na polu moko to w- tonych .
••• FAłszerze pieniędzy. W Torunio.".
go paóstwa żydowskiego.
malowania ścian wewnątrz 1I0mn. Pan J. skiem obejmowały li biegów, w których
.stowlno pi~6 oabb, trudniłeycb oio f&!Jw .....
Z pomocą . Kataatrofa w Przy bramie powle~'zył robo~y ma.larzowl ~,kt6ry P?d- stauęły ~iel'wsze u mety i wzięly uagrody: pi.Di~y (rubli). Nazwiska ich: Człapski fJ"II:I
obudziła żywe wspólczucie dla nie8zczę§li- Jął SIf} Ic~ naJ tanieJ. Gdy gClauy byly JUŻ .Odaliska' kI. kaszt. J. Reszkego, .Ro- s żoną, Po'korski szewc, Ełgowiez i kra"iec ·hg.
wych wśród czecbów, zamieszkałych w na- w. znacznej cz~ścl p.omalowane, ktoś zlo- gnieda" lI. kas~t. N. Llsaniewicza, • Van- keDalein • Pl oń s ka.
••• P.w4dź ,.. Aastryl. Rzeki: M.1'ti, Tliszem mieście. K ilka osób podążyło na śliwy po~amazywał Je w 1I0cy ~apnem. O· vinenx" og. kaszt. ze stada rządowego,
nn i Sd,aclI rozl.ly .zeroko. W !schl. i Gria
miejsce katastrofy, a niektórzy wysłali kaza!o Hlę, że d~konal teg~ lUny m~larz .KUlldl·Y" kI. gn. J. Reszkego, .Borel\" woda stoi w domach n. kilko otóp wyooko. Obtr".
ofiary pieniężne rodzinom, pozoltalym po p.okoJowy, któl'y Jednocześme z ~. uUI.egał kI. sk. go. J. Reszkego i .Aquila" kI. kaszt. dort ..lany. Przyczyn,. powodzi s~ tn••j.,. Od
kilkn dni olńite dOIze... WiękaZA ez~śt NiŹDej
uduszonych w kopalni. Zamlerzonem jest SIę o roboty w domo p. J ., lecz Ich Ole u- Dobrogosta.
także ul"l~dzenie składki dla tych rodzin, zyskal. N. mnsiał robotę rozpocząć na
Jeden z b. aktorów prowincsonalnych A.stryi s tała .ię jut w sobotę pastwą atl'&!1li.~
go oberwaoi. się cbmary. O~t~ sytaacy. pctgv.
które, wskutek katastrofy, nie mają obec-I nowo.
.
nkłada się z p. D., właścicielem placn na .,ała aię z ku fą ebwilt. PrzeAliezne winni" y.
nie żadnycb środków utl'zymania.
Kłopoty gosposI. Mąt. p~DI C., wycho- Nowej Pradze, o budowę małego teatl'zyku tolioy Pahlkau n. dzies iątki lat zuuzczo.o. SIU
rzoczy w okolicy Wiednia co...z ~r.zy. Freud....
Dodatkowy podatek doobodowy. Piotrko ....b i,. dZlll: rano z domu, prOSIł Ją, aby ~Ia od- letuiego.
Granica. broni si§ rozpaczliwie. W ZnaJmie mur miej~
ba skarbow .. oglas.a. ie, ItoaoWllio d. uch ... ał lód.- mlany kazała na obiad przyrządZIĆ korpodmyty wo~, motl. Zwierzyna i baża.ly w,giW dnin 26 b. m. J. E. ks. Knliński, nęły.
kiej komilyi ~tk~....j, dodatk."1 podauk do- częta. Dobra małżonka postanowiła speł
Krem. "oda oięg. do wysokości l'.' ...
chodowy z pHedal~.b,erlt.. ~audl0WJ:eh I przemy· nić życzenie męta chcąc jednak aby o. bisknp kielecki, dopełnlt aktn po§wi~cenia tró" ..Wdomach.
Wiei. kolei stoi pod wod~ tI.;.
I' .
. ł'
.
olo"ych za rok bl ....' mlJ~ opłac,,! n.. t~pllj,CJ..
kupcy i przemyałowcy Dl. Łodai:
blad Ule k08~towlI dlogo, )lOS Z ~. na talK kamienia węgielnego pod bndowę n o we j ulkaeye dokoła przerwane. O"'y Salzkamm_rgnt ...
laoy. hchl pada ofiarą powodzi. W Gmu.den ..od.
abel . Fryderyk rI. 660, Abel Karol rI. 52. AbrlUl' sama. Zroulwszy przegląd aruJII kurcząt, ś w ią ty n I w Granicy.
J.ubliu. .i~!P' do poło", rotusza. Fab,yka bro.i 1V Siep
,ki Beroard rI. 70. Adam.ok Teodor n. 105, Al.... nil placu przy ulicy D1.ikiej, pl'zekonala
Zl'llana. Rzeki Tbaya, Traun i MUrz; zrzą,dzilr oEdward n . :łb, AJbrecht , Gampo rI. 210, Albrecht się ze smntkiem że są one niezwykle dro.
\V dni n 3 b. ID. g I' O Ź n y p o żar na- kropu. epustoezeniL Rzeka lun podniosl. Ii! .
wiedził
miasteczko
Bal'snów,
w
powiecie
dalszy
metr w g6r~. •kutkiem tego D..oj u.I&I
~::.w~. r;'1~ 1l~::lo~a~;u~~ri:h ~,;..!t":~t 1~~' gis. Zdecydowal'a się jat wrócić zniczem,
Abkin Eli~ rl. 3, Bajor Józd rI. 63, Badior »ar~ gdy zaszedł jej drogę cllłopak, niosący nowoaleksaudryjskim, gnberni lubelskiej. ealą okoli", Wiedni ... Nns.dor!, Kahleuberg i KI.·
'I
.
t
d
ł
I
.
,
J
'
st.raeubarg
stojł pod wodą· Z mr.g..yo~w wy·
kua rl. 70, Baruch Pinku. Salo 11. 105, Bajerle.i trzy kOI'c:zęta, jut zabite i oskubane. 06a· S I uy \VIa I' 1'0 syca
P omleme.
uz nieryi wojskowej widać tylko dach. W Steyr . 011&
WolJf n. ~O, Bary Judei ra. 280, Banmgarten 110 rowal je po bardzo niskiej cenie. Pani C. d wadzieścia domów stato w plomieniąclJ, z.rw&łG dwa mosŁy. IV wielu m1ejsoaeh poza1'ds.
ie.z rI. 56, Baumgart.n Rafał rI.:IS, Bauer Ado r
ł
. .
b
h' '
skaly, podmyt. f_lą. W Krem. woda pod.
n. 7 Barc,yu.kI Hejm.. rI. 12ij Balie Wilhelm uradowana, naby a kUl częta az 11'8 anUl gdy przybyła 7. pomocą straż ogniowa ty
H, 4.2. Balie Jo ••r n. łt, Ber li• .;,.... ra. 105, net· i przyniosła je z t"ynmfem do domu. Nie· Z Sobieszyna. Po wielu wysiłkach, pożal' nio.t_ .i~ do półszóat.. metrL W Fisehameed .al
hronay zerwany W Schoen.u dzwony bijł Dl
B.r Abram n. HU, Bermao Majer .w.ltr li. 70, stety, po obejrzeniu Ich .pnez kucharkę, umiejscowiouo. Splouęlo jeduak 25 domów ..
alarm. E1l)Ia.u&da w GmumleD, ratusz i Witw
Ilerman Berek li. H, Bnmłu Cbll luk n. 70, okazalo się że są to zabite i oskubaue ... mieszkalnycu I bndynków gospodarskich. ozęllć
ulic stoją pod wodą. Po ohn otronach rzeki
Berger Abram ra. 70, Borgor Szmul la. Sł, Beat..·
,
Straty
są
bardzo
znaczue.
Traun
utlvorzyly al, nieprzejr.... wzrokiem je·
mon Szaja li. 28, Beunich Karol rI. 280, Bertbold wronyl
Peter8burolt. lior•.
i Seiler li. 8ł. B_rg.ohn Samael li. 260, B6ttibor
Kradzieże. Na nlicy Konstantynowskiej,
~rld.ryk Wilbelm ". ~10,.Ijerlin G~re ra. tł, Ber· W domu pod n·l'em 321, do mieszkania pod.
.Nowoje wremia" donoai, że od nowego
hn Abr~m Jndel ts. 42, Blrubaum. I Hirazber, li. pnlkownika zakradli sie przez balkon zło. roku szkolnego 1892-1893·go do s z kół
TEATR I MUZYKA.
280, BUD.Mum b,.dor, Sawarc 1 Mw 11. 1,750,
•.
ł
'I
•
•
lIirnbaum Rafał H_re 11. lO!>, Bled.rm_nn Robert dZIele. Slużąea, uędąca w pobhzklm po- k o I ej.o w y c h pr~yjmowanl będą tylico
* Wobec nieliczuej garstki widzów ode·
li. 980. Bille Jegor 18. 42, Blej ..e!u Dawid li. 3, koju, nsłyszała szweI' i złodziei spłoszyła. poddaD1 I'oscy w Wieku od 14 do 18 lat..*
'k
t
.
I t' w.
Pomiędzy przedmiotami umieszczonemi glaUQ we czwal te w eatl ze e. nlm . e
Blach A,dolf rs 42, Bo~n.tein Aron .Ilarok 11. 280, Dostali się oni nil balkon za pomocI} !Irzy.
BorosteLI! Sz"!ul ts. 12ti, Borman Ewal.d ts. 660, stawione; drabiny.
na w y s t a w i e p o ż a l' ~ wej zasluguje sołą farsę p..P. Parfe p. to .. Paul kaplŁl·
Borm_n l SehiJfner li. 26, Broma Jaukiel 11. H,
' .
.
.
~ygnalizatol'" przyrząd ele. nowa", "czyli pozoq mylą, albo bnty kl·
Br...lu Abram rs. 42, BriI. Teod.r ra. 8ł BrUu
OuegdaJ wieczorem slnząca pp. LudwIC' na owagę
ktryczny,
1V;~alazku Iwau~wskiego, dają- I,Hana.". - możno.by dodać ,,!edle dawD~o
He!.. r~ be, BrauDJtain Adolf ra. ł2, Br;"bel i kich, zamieszkalych pny nlicy SI'edniej,
ll:elll~hellDer li. 42u, Br.unor ~.k~b ra. tłO, Br... skradła im 6 łyżek arebrnych. Kradzież cy znat o pojawieniu się nawet najmuiej. zw.yczaJ~. Teu tyt~1 ostatu! by~by chyba
'16,kl Joel ra. 28, Bryc,kowab l\ichał 11. 3 B.t
ł k'I" I '
k
L
I '1 '
n.aJ właśc1ws?,y, .kslłltano.wa bOWIem wca~e
kiet Da.. id n. 140. Bulacbkat _~dolf rs. 7: BaJ. Spos rzeg
I .. U .etOl syn~ pp. . w C lWI. I, szego plomienia w lokalu.
SIę na sceDle ole ukaZUJe, buty zaś hp'·
IillnkłłZ.
Juliu.. r•. U, Bucbweib Abrr.m l i. 7 Bielachow- gdy slużąca. zabIel' ala MIę do upnszczeUla
tana stanowią zawiązek i oś calej intrygi.
ski Maks ts. 35, Bielacho..aki O.kar ;'. Ił, Biał.r ich domu na zawaze. Łyżki odebrano.
Podczas ~adchodzącego lata w Abbn~
Postawione rano Pl,zed dnwiami oume·
l Bromberg TS. 84, Bialek Da"id li. 7, Briak
Tnmanie na Kaukazie rozpoczęta będzie
rn hotelowego, w któl'ym zatrzymala się
1I0w.. a n. 3, Briln Sdomon 11. 28, BI:nbaum lua.
budowa
o
b
s
e
r
wat
o
r
y
U
m
a
s
t
r
o
n
o·
el ra. 66, Berm,n Major ra. 141 Weil_ Karol 11. 66
powabna kapitanowa, buty męzkie, o~ok
m i c z n e g o.
Wagner Jan rs. 7, Wagoer &Iward n. 70 W,:
ele2'aneklch tl'zewiczków, czy pantofelków
goer HODZJ'k li. 35, Wa....... ki Abram ~•. 35
Uslużna I'ellol·tel·ya doniosła, Iż ładny
damskich, dają powód do mnóstwa plIwi·
Waka Ber li. 210, Wa...hi"ker Jr.nkl_l li, 106' nuz, ale tJ'ochę już brudnawy teatr • Vickłań i domysłów najdrastyczuiejszej uatu·
Wu<h..1ńig Jr.nkiel f'L a, Walk N.t..n II. u' toria", ma by~ w bież'c"m sezonie letnim
Walter W,lhelm l i ł9, Wekaler Salomou 11. H'
~ J
ry. Rozwiązują się oue i kończą jakuai'
Wouch Augrut 11. 14. \\ eicma. Eli.. li. 66, Wel: odświeżony...
-oman Marcin 11. 140, WertachJuky GOIta .. 11. 70,
Wleś~ to bardzo przyjemna i chyba oie
..** Lwów. Z.rz,J rund uszu .,kół ludo- moralniej w świecie - tryumfem ClIotli'
Wergłn Robert n. 63, W.I. lIoa.. k li. 3.S W~tyk znajdzie się nikt, ktoby projektowi owemu wycb, z.lotony przed dwudzieatn laty, wykazn- wej kapitanowej, któl'a Zl'esztą, jak rze·
Jan ra .. 14, Weikert JÓ,.f li. H, V6v .. E:.n•• t n. nie przyklasnął sel·decznie.
je la rok ubiegly 6,152 zlr. dochodu, 5,056 kliśmy, nJc nie wiedział$ ocalej awantu·
238, .W~e,e1 ~zuk ra. 166, Wi'hoki Suja rI. 1&0,
D
. d
< •
'k
' d
l
rze, mogącej na sZWMlk narazić jej repU'
Wlrueki Ob .. m Jakbb fi. 168, Willert K1em.o. rI.
O wla omo.cl wszy .. O wIe zącego sy - zlr. rozcbodu, " 99,984 złotych reńskich og61tacyę, a zakończonej owym tryumfem.
ł2, Wilczy6.ki i Hiruborg 11. 280, Wiut.r (;baim . fa dorzocę dzisiaj Ii~tek, który z całą tą nego maj,tku.
\V esołą, pełną ruchn i życia rzecz tę
lI.3iiO, Wien.r .u.... k Arou 11. 560, lVltk.w.ki spr/twl! mocno jest związany, a który ns·
**" Wrocław. Naczełuy prezes Szl,sko wyo
Jbzef ra. 35, Wi.bek Władyał..w n. 1e5, Wilko- desłał mi znany już z "sekretarza" pan dal ruzporz,dzenie do laodrató" pogranicznych odegrali żwawo l z hnmorem pp. Trapu ,
.. ewI~i Brou!sł.w
Ił, Wi .. Heutyk n. 4t, Eugeniust L. F. Szanowuy !DÓJ' korespon- l powiAtów,
-by robotnl'kom " pr7.<'·ywaj·'cym
z Staszkowski, Sosnowski, OI0l;er, Moro~
WOJdZle/awak,
J&kób11.
11. 175, WoUT Hereko li. 21
•
n
U
•
WolJf Jan l i 7. Wutke Karol 11. 49, Wntk. Kry' d.ent oświadcza,. iż w teg~rocznym ~e~o~ie Króles~wa Polskiego, czynili mo~liwe ul.twic- wicl, Szymborski, oraz panie 'rupsIo.
aty'n li. t8, WuliaoiuJ Hugo li 280, Wy ...... i.6. zImowym tak SIę ... wypocll W !lllsze) ~IVI,,' nia. Rozporz,dzenie to jest u... topstwem wzma- St&:!zkowska, p-oy Wyl'lvicz i Bellioa. H.
: Dziś w teatrze łetoim odegrany bę·
ski Lejb ra. UH. Wolpert lIo ..... ". 14, Webr tyni Melpomeny, że czuje, iż /Ia przyszły gaj,eego 8io zoó" w r. b. wychudź.twa miejAJekouder li. 105, WU.tehube Juliusz rB. 7, Hauk . . .
I d ' b d"
I
d1.ie dmmat Lubowskiego V. t .• Zyd·. Ju·
ke Adolf n. 7, Has.nkl.wer Piotr l i 35, H.b.r . r~ wIęcej Sl~ poc ~ nIe ę zle JUż mill oeowej ludności rohoLuiczej do zachodnich o·
tro
po I'az wtóry jednoaktowa komedYJkI:
grit, L.jb li. 36, H&rtman Jb,ef ra. 35. Hartwig 81Iyl...
kolie mouarchii.
Jadwiga rB. 3, Ha.tr.telu Julio.z n.61, H&ullmaon
Sle więc p. Eugeniusz pod moim adre..** Podróż norwezka. Cesarz Wil~olm u- .Pani kapitalIowa" i dawno niegrana
Jan rB. 18, Gehlig Adolf li. ł76, Oehlig Otto n . sem "Pal'odyę bajki", ktÓl'a bl'zmi jak l1a· daj. siO do Lolod6w w d. 29·ym b. m. z Kie- bluetka lu'. FI·e(lt·y: .Piosnka wujaszka'.
10ii, Oebetbner GOIta" li. 21, HerZlllln Z.cbary.. z t
.
Z nastaniem wiec1.orn ogród będzie ullu,
li. Sł, Herzenborg i Izr ..e1lohu 11. 120, Herzeoberg S ępuJe:
In. Podr6ż .ięguó będzie at do LyagclI Fiordu,
minowany różnobal'lvnerui lampioMmi, po~·
i Bappaport fi . 196, HeJmr.n Mordka rB. 10;. Hem. Pyt.. ai~ • Victoria' teatru Wielkiego:
70 0 azorokoś"i pólnocnej. Powrót nas~pi duia
..Iecb Karol rB. ~5, He .. ler Karol rB. 7, He.alet - N.. eo ci wentylaCJa? .. powiedz mi, kol.go!
2·go .i.rpni., w Wilhelmsbavoo. Ce.anowi to- cz&.' antraktów spalone będą fajerwerki,
Goata" rs. 35, Geyer Guataw li. 119. H.rug Au. • Wielki' milczy, .. L.cz widząc, że , bidego człeka, wnrzyszyć bOd~: uczony podr6tnik dr. Gn .. reldt, mkiety i t. p. ognie sztuczne.
Najbliższą nowością, jaką 1.obaczymy ~!
gust rB. 434, Heimau Edward li. HI), H_ima" Klóry ,ie~zi w • Victorii", pot atrumieniem !leieka, malarz Salzmon, tud.iot świto, zlotona z killta
n.raz rB. 21, Heiman Moryc fi 168, Heimao Szmul I że, cb.. iaż artyści łódzcy grają zaośnie,
scenie letniej, jes~ komedya Pawia LIDrB. 7, Heiman Piuku ts. H, GOldnor Erueat ra. 420, Nie Jeden widz otyły zmyka, gdzie pieprz rofoic! fłigieladjataul6w, marszałka dwora barona Lydau'a
p. t .• Ciel\". Ze sztuki tej odbywa·
nooker'a, ... rów gabinetu wojskowego i mor(I0I,ne. i GrOttler fi. 70, H.otscbel lO. 37", OOrke O~rzekl:
- Na to teatrom wentylaeya zda Bi~,
skiego, przedstawiciela urzoda spraw •• wnV lrz • ją się jnż próby.
bracia n . 8ł, Her..lit Zaj"e1 fi. 2&, Hi.tz Leo·
pold rs. źB, Ilintz Bobert rI. 21, Ginzberg Da"id By chłodao było vr ..l~ un •. i ciepło IV k••ie!..
oycll taJ'nego radcy Kidcrlen-W'cllter'a, dyrcts. 21, Hir"man Jakbb ra. 21, Glanc Józ_r ra. a
m
Ś
GIUkam&ll Berek n. 161, G1Ukaman Bomch rs. S'
Wobec chwalebnego projektu odświeże· ktora akademii Bzluk piVknycb w Wcimarze,
PI MIENNICTWO.
0101.. Jbzef n. 3, Goldman S.uiamiu n. HO Gor~ nia teall'n "Victoria", bajeczkę tę polecam brabiego Schlitz·Goertz'a i posla niemieckiego
: .Kursel· warszawski" \V grodowy~ tłU'
dln Michel rB. 56, GortoiD. Samuel n. n . '
tym, komu należy, iżby nie zapomnieli w IV Mon_cbium br. Ealenburg·.. Cesarz ma u- merze zamieścił \V przekładzie przeplp,kll4
Rewlzya plekarh. Onegdaj, łekarz miej- swoim czasie o tern, co do nich należy...
czcstniczyć w polo".nin oa wieloryby.
m o \V ę A m i c i s a, autora "Serc.", "1'
akl dr. Kowalew I komisarz policyl 2·go
U-n.
*ił.. Carmen Silva. Królu .... Eltbiota rn- powiedzianą przez znakomitego aczonego
rewiru m. Łodzi dopełnili rewizyi 14·tu
---muńska opu§uil. PaUanzę, udaj,c siv 110 Sz".j. do uczącej się młod7.ieży. Mowę tę wypa:
piekarń przy nliclICh: D1.ielnej, WschoŁodZI'.
caryi. C..men Silva pnepędzi mieai,c w p.la- wiedział Amicis wskutek życzenia dyreklO
dniej, Piotrkowskiej i WIdzewskiej. \V
cn Neuvied, u hrata sw.go, ka. Wied. Podpre- ra szkoly, na zakończenie roku szkoID~~'
czterech zakładach piekarskich znaleaiono
-0rek t, mer i "szystki. władze Pilao"y ?egoaly a miejscem wygloszenia jej był te~tr .;:
straszny nieporzljdek: Da stolacb, które
' " ar8zawa. kr610wu uroczyście; Dn przystani, 8k,d ..yru· ktora Emanuela. w Turynie, gdZIe zgl.
alużą do guiecenla ciasta, spali robotDicy,
Korespondent dziennika petersbul'skiego ual .taŁek, wioz,.y j, do Luiuo, zgromadzily madzi! się cały zastęp /Illodego jlokoledl~
na podłodze piekarni POI'ozrzucane byly .Nowoatl· pine, że p I'e zy d e n t m i as ta sio nadto 1I'szystkie stow.uyazeuia rObotnieze,/ Świetne swoje przemówienie, peloe mY.
szmaty, ata1'e, zanieczyszczone ubrania, War sza" y, generał-lejtnant Starynkie- stow.rzYizenie weteran6w, uczuio"le Bzkól i śli głębokich, zl\kończył Amicis następaj4
'mlecie i t. p. W jednej zd piekarni, w wicz, w dnlll 3O-stym maja podal się do tłum niezliczony. K.~e~. gmioy odg~y ...I. by- cemi ~Iowy: .
.
.
k'
bbie, pUe&IIaczooej Da zaklad, stały łóżka dyml.tyi.
moy narodowc: wl081n ., ramońskl. Kr610 .... ze
.J uz wstaje ua WIdu okręgu )otrleD
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;';;dziestego stułecia. To wasz wiek, dzie- domy te otwiera i zamyka. Kto przychoci! I,lżci.eż. na jego spotkanie, jak arm ia ' dzi do domu po dziesiątej, zastaje dl'zwi
wesola I menstraszona. My,. co z. serc~m I zam~~lęte, ~Iaszcze. ~ięc. w ręce, IV tej
w%rUSzonem składamy .wam ~ycze~la od)a., cbwlll nadbiega .vlgllallt" z pękiem klowa ua święta, pragniemy J.edYU1e po to I czów, dl'xwi otwiera, wręcza zapóźnionemn
tylko żyć dlnie), aby pocieszać was W I rodzsj długiej >iwieczki - zapałki, mającej
l,ierWszych waszych bołe§clach, blogosla- , służyć do o~wieceuia schodów, życzy mu
lIi~ pierwszym wuszym zwycięztwom i wi- .baens nocues" (dobrej nocy) i drzwi za
IS!! trynmfujący również za waszą Spl'SWą nim zamyka.
szt.tndar cywili7.a~yi, który oddamy w I'ęNieznajomemu 04wiera także, lecz zapyce wasze, \Tsławiony przez ducha i pogwię- tuje do kogo ma interes, pl'owadzi go do
etnie mioio~y.ch pokoleli!"
.
dl'zwi mieszkauia, dzwoni i nie odstępnje,
![owę AmiCisa powtórzyły prawie wszyst- dopóki przez okratowany lofcik drzwi
kie celniejsze dzieuniki świata calego.
wchodowych nie ujrzy twarzy przyjaźnie

3

możności przewożenia kolejami artykulów ....,i

żywnościowych IV znacwie większych iło
ściach. Poniewai nigdzie nie potrzebują 010stal'czenia zlioŻI\ na zasiewy, posiew pól
jdrycu nważa się jako wszędzie zabezpieczony. Pocieszające również wiadomości
nadeszly o stanie inwentarza włościall

"d_, -.- kaV" VI-aj seryi 1J1.5O
ittL, 101.20 kUp.; 6'/, obligi miall.& War.....y
dni. 100.50 it<! .. -.- kap; \.&kiei małe -.at<!, -.- kup.; 5'1, listy .""to.w.e miasta Łod,i
l ..rli -.- .łd., ll-ej seryi -.- żłd~ liI-ej SBryi -.- itd., - .- kup., IV-ej _11 - . - -.,L,
-;-.- kup. ; 6"/, listy zasl.&w.. miasta ga·
lis ... - .- itd, tAkiei miasta Lablina 10'.50 itd.,
t.kiet m!all.& Plocka -._ i~d.; 0'/. lis~y .... t..... n.
wil.Mki. - . - ż~1.; 5'/. bkiei 101.00 żą'L
ItJ.konto: Berlip
("' II.lyo. 2 'I."
Paryi 'AI/I 'I,.,
Wi.d.6 4'1.. Petmbnrg 4'/,'/,. IVartoA6 kupo ••, I
potrł)C61lte.m 5.,.. : listy s*'.ołł.l\wa.8 $ielUs lde 929.3,
101.50

skiego, którego istniejąca obecnie ilogć o·
kazuje się w ogólnem Pl,zecięciu zupel nie
dostateczuą do obsiewn pól jarych. Wprowadzenie w wykon$uie wszystkich tycu
waru. I i n 89.7, ł.ot~zi 50.1. li,t, iiklViJa.alj."
zarządzeń było możliwem tylko przy wy- S...
posyeua
I 19-1.6. l{ 113.5.
asyguowaniu 126'/. milioua ze skal'ba
P.ł.r.~urg, 9 clerW'~~. W"Ik. .. te nil r,Qn'110 95.45,
palistwa, 7-miu milionów z kapitału ży- [( poiyclk..... boduia 10312. H[ pok,.. k..... b.gościa witającej.
wnogciowego i około 15·tn z dobroczynne- tłnia. 105,~, 4.'/,·'.listl ZłL."łtA."tHI kro·tyt. Zi811likie
148.00, akcTe hanku rUBkiegG ItI& bll.Dllln za;rl\tticz·
Kto cbce w uocy wyjść z domu, otwie- go, z któl'ych przeszlo 10 wydzielił Spe· De~o
pet.ersIJorakie,!o bs.ukn d,!1koot.o"8:fD
Straz' nocna w 11'"
Iszpanll.
]'a okno na nlicę, klaszcze w dłonie i na- cyalny Komitet. ~'ak znaczne wydatki wy- ł7~.OO,255.00,
bankn lU iO,lz1 D&rotl{) ",,~o 43:) 50, "arn."Pierwsza noc, spędzona w biszpańskiem tychmiast drzwi mu otwierają.
w o lują zallytani e: czy nie było m011iwem .kle.io balLl,u d,.1łkoutowe:,ro - .-.
mieście pl:zez c.udzo~i~mc8. nie naldy zwy- ..' ~igila~t" zastęr~je budziki, czę to spó- pl'zy innej ol'ganizacyl sprawy prowadzić
atrlll, 9-go czerWM. R ~l1kuotl makie Safas!
kle do l\&)przYJemlJJe)szycb. Co chwila bu- Znla)IICe Się lub psuJące, wystarcza ua to walkę z mniejszem naprężeniem sil kraju? 21350, .. dUlt&"9 21a 75 . ... k,le U~ Wa ..%& ..o
dr.i go monotonny, ale I'ytmiczny I melo- nprzetlzić go o go(\1.iuie, nl\ którą ma nas Do I'zędu poważllych ustel'ek obowil}zują 21335, "'" Peteubutg' kro ~13. IO . 11& Petefdbl1r~
dl. lI2.75. ua l.oalyu kr·H- 20.3). ua I.ou,lyu Ilf.
dyjny przy:śpiewek. Przebudzonr raz I drn- obndz.lć. Jest zawsze punktualny,!" ~ choć- cych r?zporządzeń . IV za.~resie żywn~§oi 20.n
•• Wiad •• 170.76 kupou! eolu. lU.70;
gi kloie JlIe w porę wesołego figlarza, lub by m iał oberwać dzwonek, sza.rple Dlm do- ludowej nal eży zaliczyć medokladIlość lSt- 6'/, daty _ut&wu. 67.25. ł'/, Ii,.y Iik ..;.I •• yju.
uP<lźnionego pijaka, którym krzyki te póty, aż budzony :la znak życia.
"iejącego sposobu określania potrzeby, wy- 66.00, potfezk& flU.kA 4,./. z łH~ł. r. 9;.211, 4"1. s
r. 61.40. 6'/. r.n~ .łot~ 10180. 5'1, r. • ł. • ISliI
przypisuje, aż wreszcie, zulecierpliwiony,
.Sereno· i • vigilant" figurują na liście nikłej wskutek nieurodzaju, brak w sferze r.1887
103 70. po', .. zk~ ....lwduia [I .,.. GB 00 lU o.si·
wybieglL na balkon.
Ulozęduików administJ-acyjnycll, ale pensyi auministracyi lokalnej odpowiednich OI'ga- Iyi 69.90, fl'j. li3tI zutIU'f'u.e rllołki " 10381" 5 poWszystkie biszpaJiskie domy ~ą z balko- od municypalności nie pobierają· Płatni są nów do żywszego prowadzenia wykonaw- .ycska promlo"a • 1861 roko 161.25 I.I.k.s • 1806
nami. Z balkonn spostrzega postępujl}cego przez mieszkaóców swych ucząstków. Co czej części rozpol'1:ądzell żywnościowych [ r. lł8.15, &.kcIe drogi lei. " ..,.u,,,sko.wie,lft':'lkiej
wolno człowieka, w todze Inb dłogim plasz- miesi.c zjawiają się n swycb . l?katol'ów" nareszcie niedostateczność postanowieli, 2211.00, ak.yo krodyto". &U,try" ,kio - .- . &kcy.
.... k1ego ba.u.ku ba.udlowe;:-o - .- , dY"1koutOcza. Ma on na głowie czapk ę cZllrną z po skladkę, rzadko kiedy mnie) jak dwa wskazujących system zaopatrywania lu- 1It'&NI
WorD - .- , dyakonto ui8m.ie~ki1).("1j hAUkIl pa,ńll ł.""
ezerwonem, IV jednej rece niesie lawu'oię pesetas (okolo 50 kop.) wyn oszącą· Prócz' dności IV zllpllSy żywnościowe. Wskutek 31t/. pr1'ff&.t.ne 1 1/ , oJ•.
o kolorowycb szybach, w drugiej rodzaj tego mają dochody z .gwiazdki" i Ilapiw. tego, UZllano za konieczne dokolIanie wkró·
l •• dy.,9·go caer ..... Poly.... r.,b z 1889 r.
laucy. Człowi e k ten sprawdza, czy bramy, nego od przyjezdnych. Po 95 lata.ch sluż. tce rewizyi ustawy ożywieniu lodnoścl. U ewlayi 96'/11'
Kousole An~ieL"k..ie 96.75.
drzwi domów i wystawy sklepów są zam· by dostajl} emeryturę, wypłacaną. Im 'przez Raporty utworzonych na wuiosek ministra
Wlrazlwl, 9...g0 czerwca.. 'rAl'~ us. placu \VitJro .....
kuięte a co dziesięć kroków wydaje prze- gmloę w il ości dwóch pesetas dZIennie.
spraw welvn ę Lrzllych rad żywnościowych lkiego. Pts8uiea am. ord. _ , ,.,t.r.. i lIohu, _ _
, bIAI~ - - - ..ybor.... s,;Q -860 '1to
ciągly' swój wykrzykoik.
Umundnrowanie i uzbrojenie, .k tól·e sta- dostarczą pOWl\żnego materyału, oprócz .....1&oro
... - --675. ' ,odui. - - - . "adli". _
nowi lanca i rewolwer, otrzymnJl} od mu- innych robóL PI'zygotowawczych, poojp,tych -- -,j~e.Ja.ni.,ń '2 i 4.-0 r:&iJll. \20 -48:.), o" laj 285 Jest to hi8zpailski .sereno·.
W !rednieh wiekach, wszystki~ mlllllta nicY!1alności ,
przez ministeryum w celu dokooanla re- 350. gryka 62~ - 550, tsel,ik lor.ui -. .;,uo .. .· _
- , rupu r ..pll "I". - - - . fCroeb poll,! 75')Europy miały takich .stróżów nocnych".
Jak wielką. j~st bystN~Ć i przezorn ość wizyi ustawy
900-1000, (asol .. '-- - - f t toruo,
We Francyi przebiegał on, także z latar- oryginalnej tej policyi. dowodzi fakt naBerlin, 8 czerwca. W sprawie pl'ojekto- 850,caluo",
kU"I" jaglsn& - - - , olej rsep,,!co'l'ł'1 -,
nią i piką w rękach, nlice miasta w§ród stępujący:
wanej zmiany generalnego konsnlatu war- bll ..uy - - - ... pod., kartoae -- - - • konocy, śpiewając "courre-fen" i zawiadaW jednym z francuskich dep~rt~mentów, szawskiego Da zwyczajny kOll snlat, zaleco- rs...
Dowjuiobo puel1icl 500, sytĄ. 3>, j"e&lllblli.
miając mieszkl\ńców o godzinIe i pogodzie. graniczących z Hiszpan i ą, d waj plętnasto - 110 dalsze badania.
Za nim postępowali żołnierze. którzy, w letni młodzieócy, uprzykrzywszy sobie stnBerlin, 9 czenvca. (Ag. pólo.). Cesirz - ,O".d:1 150, l:f'oob:t poiliago - "uNI.
WarUlWI,
9-go e~erwea.. Oko"il.A. Uurt. _kłAd.
razie potrzeby, aresztowali lub ścigali zlo· dya lIad Arystofanem i Cyceronem, pode- powróci! dzisiaj z Kielu.
u ....iadr. 100': lU\ brnł.to • potfło. 2'/.. lUt'
CZylICÓW.
brali kasy rodziców i... prysnęli za PireBerlin, 9 czerwca. (Ag. półu.). Posel netto
b... potr~c.; za 18': 8.Sł' brutto • potr. 2"/..
Dxiś stróżów takich zastąpiły jnż wszę- neje. Pewne wskazówki nasnwaly d0'!lysł, mSki, hl'. Sznw&łow. powróci! wczoraj, o 867' neŁto bez polr1c. S.ynlri •• ",jadro I ')()', lI'~
dl.ie zegary, baromeLry i IJolicya. Jedna że udali się do Barcelony, ale rodZicom godzinie 5-tej 1'0 poludniu, z Kielo i udał brutto. potrą .. 2"/" 1l:17 n.tto b•• potr.}.., ."
78": 8.96' brutto • potr,c. 2"/., S.79 ..etl.>I bez potr.
tylko Hiszpania zacbowala swych "s6reno", tyle mówiono o niezaradno śc i policyi hisz· się z rodziną na wieś.
lerllll, 9-go CletW'ea Pn8łllM 182-214- li'" cIer.
ale zreformowała I zorgauizowała ich tak pańskiej, że .zbiegów" uważali za przeBerlin, 9 czerwca. (Ag. półn.). Oe.; IIIOZ 187'/,-188,
•• lipi.c sierpień 187'/, - IS1. ~Y'"
wyśmienicie, że dziś stanowią najlepszą padłych. Energiczuiejsza z matek wszakże ma dziś powrócić do Poezdamu. Przed 189 196. ua ezer",. 19J'/,-100, u. lipiec .ierpień
nocną policyę na ~wiecie.
jedzie do Barcelony i udaje się ~ J1roślią wyjazdem w podróż skandynawską będzie 179 '/,-1 Sł '/,.
Policya ta sklada się z dwóch katego· o pomoc w tej sprawie do p. FrClxes, dy- on obecnym na regatach 1l101'Skich w Kielu.
Llv8rpoD'ł 8",0 czerwca. Bawełna. SlJra"")Z,,Iu.ie
ryj: "sereno" i "vigilant", zależnych od rektora policyi. Poprosił ją o klika objaWiedeń, '9 czerwca. (Ag. pOlo.). We- koieowe. Obrót 10.000 hel. Ii tesro al SIJeknllLt1i" i
wy ..6. 8000 boI. NienregaL llill<tllug a'nerY'Milka:
ruunicypalllości miasta.
śOie"l, zanotował je i rzeki z uśmiechem:
dlug "Neue Freie Presse", s(Jotkanie się Da
lipiu 4,f/" nabywcy .. na lipie.: aier"Sereno" czuwa lIad bezpieczetistwem
- Jutro b ~ dziemy mieli zbiegów. Boha- Iv Kieln wywołalo obawy w Sofii: Cesarz pieli ezonfiec
4,11/" na.brWCI, Da sierpień wuuieil 4'/lł
cyrkulu, zwanego "demarCRcion" i ma IIOd terowie nasi przybyli w przed dzieli do Wilhelm mógł zaręczyć zupelną obojętno~1l cena, na. wU831eń p&td.siern.ik i tl/ " sprledl.".y, na październik llItopad \"1.. ubytrey. na Iiswerni rozkazami trzech Inb czterech "vi- Barcelony i zatlozymali się IV jednym z .ca- Niemiec wz~l~dem Bulgaryi.
gilant'ów", których pieczy powIerzone są sa de buespedes" (dOili meblowany), a gdy
Wiedeń, 9 CZenYCH. (Ag. I'óln.). "Neoe .topad grudzie iI 4"/" nabywcy, na gradzie...ty·
•• eu '''/" sprzed.wcy, ... atye •• u lu~y 4~/, .e.L
cząstki cyrkułów, zwane "banio", sklada· powrócili spać o godzinie (lwunastej. • vi · ~'reie Presse" domaga się pociągnięcia do
Hew-York, 8-go czerwca B.. ,..ełua. 7" •.. " No".
jące si~ z 10 lub 15 domólV.
gilant", mający już z policyi odpowiednie odpowiedzialności uczestników demolJstra- Odeanlo
7'/•.
"Serena" obowiązanym jest każdej nocy Informacye, poznał ich, zawiadomił o tem cyj czeskich w Naney. Dzień ten pozoN....·V.rk. S-go eserwelo K~,,& Ri. Ii 7 -,
zl'obić przepisaną liczbę rondów po wszyst- komisarza, a na drogi dzień ul'!\ilowana stanie w dotklilVej 'Pamięci u czechów, pali· Kura'" 7 low urdiu&ly na lipiee 1212. na. aierp.
kich ulicacb, uliczkach i zaułkacu swego matka wiozła icb do (wrzuconego w po- stwo bowiem ni~ ' moje (Jozwolitl na to, l~ 07.
"dem6l'cacioll", wygłaszając co dziesięć krzywy Cycerona!
(?)
aby wslJ'ząsano jego podstawami.
kroków god7Jnę i stan pogody.
Wiedeń, 9 czerwca. (Ag. póło.). W przeL I C Y T A C Y E.
Stad nazwa jego ..sereno" (pogodny).
T E L E G R A MY.
jeździe do Karlsbadu księżna ~Iilena r.zarDnia 13 czerwca r. b, w binn. powiatu ma·
Wywołuje np.: Las dace TUlił d6do serellO
1I0górska WI'az z następcą trouu, księciem rya,!,polłkiego. odbt~ie .i~ licyl.&eya na wybuli<>) u.~
,.- ('loS l lan
Kopen ha ga, 9 czel·wca. (A g. póln). . lTT
D
'1 '
b ł ol o R'le k'I, g d'e
. lwaul.
nowych 1 uprawę
tueeb
sta.ryeh
.tu·
(p6łn OC w~ b I'ł n, czas pogo dny.'
IV czo . aD! em, przy.y a
Zl p'lzy)ą
dzien ....d"óch
m. Maryampola
od sumy
2,3U5
rB. Wadada, llUlrlenc!o (druga godZina, deszcz), raj, o gouzinie 8·ej zl'l\na, Jego Cesarska Ją konsul rn.skl.
dynm 230 11.
'
lub las tres han d6d0, mwla.do (trzecia go· Mość Nl\jjaśniejszy Pan powróci! do KoKraków, 9 czel'wr.a. Wisll\ PI'ZYbiera. / Dnia 14 eserwea r. b., w magistracie m. Wara.adziua, pocbmuruo), a pon.iewsż pod cudnem penhagi, li o ~odzinie lO-ej udał się na za- Komnnikacya kolejowa pod Oświęcimem i wy, ~~~dzi. alę ~eyt.~y~ na d03l.&'!ę..... r. 1893
niebem
Hiszpllnil
noce
zwykle
są pogodne mek Bernsdorll'.
Skawiną skutkiem wulewu przerwana.
ru..od
zyeh.llIII.Y
stopD.l5 poUey,
....IJ. . .w.kieJ butó"'par
•
..
.
'
"
J
•
2dlali",
li. 40 kop. za par~.
W.Jyum·
naJczęścle) slyszy Się wyraz 8e1·cno. O forPetersburg, 9 czerwca. (Ag. półu.). PodPraga, 9 czerwca. IV tycb dO lach hę- 1:1(14 rB.
mulce na śnieg i grad nie pomyślauo, gdyż czas objazdu okręgu petersburskiego Jego dzie ogloszone urzędowe spl'awozdanie o ~~~~~~~~~~~~~~~~~'!
w hiszpauskim klimacie są to anon~alie.
Cesarska Wysokogć Wielki Książę Wło- ~a.tastrofi? w Brz?zow~j Horze. Nię nle~~
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
Oprócz tego, że "sereno" obOWiązanym dzimlel'z Aleksandrowicz, w czasie od dnia JUZ obecllle wątpliwOŚCI, ze przyczyn~ Je)
jest dać pomoc mieszkaticolll w razie na- 31 maja do doia 10 czerwca st. st.. zwie- było złośliwe podpalenie. Urzędowoiestwiel'
padn luli pożarn, winien, gdy zażądają, do- dzi Arensburg, Pernow, Fellin, Dorpat, ~z~uo, że przy akcyi mtullkowej zginęło 5
Giełda Warszawska.
starczyć im dokt6ra, księdza, cyrulika lub Walk, Wolmar, Wendeu, Weno i Psków. osób, a nie, jak mylnie głoszono, 27.
Zapłacono
akuszerkę.
od dnia 12 do 27 czenvca - Worowicze,
Paryż, 9 czerwca.
(Ag. póln.). WykoZ. weka le krótkol.r .. I......
Skoro tylko "sereno" lub "vigilant" 'rwer, Uglicz, Rybillsk, Czerepo-wiec, Kiry- nallie w 'l'rocadero kOllJpozycyj I'Dskich D" BerU ••• 100 mr. . . .
4GS';
4705
(czujny) uslyszy sygnał lub wolania o po- łow. Bleloziersk, Wytegrę, l{argopol, Pu· znalazlo jakuajlepsze PI,zyjęcie. Szczegól- Ul. Londy. z 1 Ł. . • . •
moc, daje znak świstawką i biegnie ku doż, Petrozawodsk, Ł odziejnoj eilo le, Wa- nie oklaskiwano symfonię BOI'odina, chór oa Par,••a 100 fr.. • . .
wzywającemu ratulIku. Świstawki powta· 1anm i Szliselbnrg.
z opery .Żyźń za Caria", chór Naprawni- RIo Wiedeń 1& 100 a.
2łdaoo • koueem giełdy
rrają iuni stróże "demarcacion'u", a \VzmoPetersburg, 9 czerwca. (Ag. p6In.). Puł- ka i symfonię .Manfl·ed" Czajkowskiego.
Za paple f')' plllltw.w.
cnieni przybywającymi natychmiast ngen- kownik pułku ulan ów lejb· gwardyi Jego
Karłsruhe, 9 czerwca. (A.g. póln.). Prz)'tami policyjnymi, biegną we wskazauym -Cesarskiej Mości, Witltowski, mianowany byli tutaj dla złożenia wizyty wielkim Listy likwidaeyjn. Kr. Pol. drob. 98.75
98.80
poiye,ka w••hO!luia . . 103.50 103.60
kiernuku, zamykając przejścia i przesmyki naczelnikiem kadru .\2 10 zapasu kawale- księztwu batlellskim król i królowa wir- RWA
.
4'/. poi. ".WD. ..
9~.75
9•.60
i tworząc co raT. cidniejszą sieć, z której ryi z zaliczeniem do kawalel'yi armii. Do- tembel·scy.
Wity I . .t.•iew. eryi I A II . 102.50 102.50
żaden złoczyńca wymknąć się nie jest w w6dzca pnlku l5 ·go tlragonów, Boborykin,
Lubeka, 9 czerwca. (Ag. półn.). Przybył
"
1ł
n
UlA B. 102- 102.sIanie.
za odznaczenia si~ awansowany na gene- tn wczoraj na parowcu .Danebrog" krół Liaty out. m. W..... Ser. r. . 102.25 l(tZ 25
JUI50 10150
Wrazie pożarli, .sereno" zawiadamia rai-majora i zamianowany dowódzcą pulku grecki i udał się w ulllszą drogę do LiI- Listy ItMŁ.
"
m."Łod.i "Ser,l V
~
straż ogniOWI). Pilnuje porządku i cznwa kirasyerów lejb - gWllrdyi Jej Cesarskiej neburga.
rr
ilI
nad tem, aby nie zakłócano spokoju publi- Mo§ci.
Bern (w Szwajcaryl), 9 czerwca. (Ag.
eznego krzykami, śpiewem, muzyką lub sePetersburg, 9 czerwca. (Ag. półn.). oNo· póln.). Rada narodowa llrzyjęla większo
Giełda Berlhi.ka.
renadą. Co się tyczy ostatniej, prawo woje wremia" donosi, że minister dóbr lici/} 85 głosów przeciw 13 traktat handloBanknot, raskie z&tI\z . .
212 S;;
wzbraniające jej jlozostaje literą. martwą, państWA wyjedzie 1V pierwszych dniach wy z Wiochami.
213."
"Da dOIb""
xa.żdy bowiem .sereno" I ,vigilant" lubi czerwca zagl'anicę, 1\ następnie zwiedzi
---Dy.kouł.o pr' ....atu. . . • .
1'/,°/.
iplew i kobiety i wie, że Hiszpania nie południe Rosyi.
Ostatnie wiadomości b:tuulo\ltl.
Petersburg, 9 czel·wca. (Ag. pól n.) .• Noobejdzie się bez Almavivy, opiewającego
swe uczucia pod balkouem Rozyny. Każdy woje wremia" tlonosi, że komitet ministl'ów
Warszawa. 9~o ozerwe" W.k"Je bAt. terłU . Da!
z nich ma sobie raczej za obowiązek pro- zaakceptował nowy pl'ojekt krótkotermino- Serlin (2 d.) 46.85, 80, 77',., 75, 70, 67'/. kup.; r.. nHONETY I BANKNOTY
legować galanta., zwlaszcza gdy przygry- wego kredytu dla producentów mąki na Ilyu (3 m.) - - - kap.; l'~r,l (lO 11.) 38.05, 31.95
knp; W,ed.ń (R d.) - - - - kup.; ł'/, 11", 10nieors.
Wa dobrze nl\ gitarze lub IDlIudolinie.
zastaw ziarna.
kwidacyjn. Kr6te.twa PoJIskioa-o ,I .... 98.75 iłd, 'Kopouy .eI..
Wieczorem, przed objęciem slużby, .sePetersburg, 9 czerwca. (Ag. póln.). Sllrze- --.- kap.; takiet male 9l!.60 *Jd., -.- kup.; Marki uie.ruiec:.k:.ie
renoM udaje się do policyi po rozkazy, któ · daż hnmerów pojedYliczych gazety ,Rus- 5'/. ruska poly"ua ,,"cbO!lni. ll-el e......yi lQ3.5O Aua~Mlr.ie baukuot!
iłd., -.kup., m-ej .mi.yi 105.75 ąd., ~'raDlu
re komUnikuje .viligantom", r8no zaś skła- skaja ŻiZII" została nanowo dozwolona.
kup.; 6% obligi b.nkn ulache.kiego -.da raport ze wszystkicu wydarzeń, mogąPetersburg, 9 czerwca. (Ag. jlóln.). Ko- -.*.d.. -.- kap.; 6"10 ruaka poiyeob promio .....
LISTA PRZYJEZDNYCH.
cych interesować straż bezpieczeństwa.
munikat urzędowy: Według ostatnich wia- s 186~ roku l-ej emiay[ -.- kap; I.&kai • 11166 r.
Podwładny .sereno'wi", .vigilant~, ma domości, w wielu nieurodzajnych gnber- 11.09'; emilyi -.- kup.; 5'/. po:7.,ezka W6wnotn,11 le
Grand Hot.t. Arioebino". Moskwy, H. Oordon
praWie tesame co pierwszy obowiązki, niach zapasy żywnościowe są Już Pl'zigo- ryi I-ej - .- "łd., - . - kup, I.&kai leryi m-ej 9j.75 • Pe,eraburga, rmipaon • Borlina, lIalkow. ki
iąd.! - . - Jrop.; 6'1. lis~y ....t.. " •• ""n· 'Ie I~ Scb .....de i ~. BerlinerbIau o Waranwy. Peltur .'
prócz tego wszakże, jest ou odźwiernym towane w ilości koniecznpj dla zabezJlie- seryl
dal. 102.50 i~II., - . - Jrop.; taki.t m.le C·ę·tooho ....y.
domów, w jego .ban·io· się znajdujących. czenla lutlności aż do przyszłego zbioru, -.- sąd., -.- kup.. t.ki.. lI-ej leryi -.-l,d'J
Hol.1 Vtcttrl •. F. Kuoll , Berlina. B. E .... nh<r;
Rasa .stl-ÓŻów· i .odźwiernych" (eon· dostawa zaś żywności do iunych miejsco- liI-ej .eryi małe 10'l.UO ląd .• 101., 80, SS klip., V-eJ • Poltawy, .K. Kohn • KAliJ.., W. 1 ....)'110" •
erge) nie istnieje poza Pirenejami. • Vigi- wości przedstawia się jako rzecz łatwa, serYl - . - iąd., - . - kUl), 5',. wtl I.UI.aWDł .\I •• kwy.
miuto. IV U",,"! I-aj sery I 102.25 l~ -.-kup.,
Hollll Po taki. FłIn~DWald • To,....o".. K.an.t· jest IV posiadaniU kluczów od ,,!IY;Y- dzięki komunikacyom wodnym, któremi wy- rr-ej
seryi 102.25 ąd., -.- kup., lII..j ••ryll(t! lli mibki i XOIlm.nu • W.......1, T"U1lIiaId.
atl:lch domów .wego .banio". On Jeden siano joż znac1.D!I trAnsporty zbożowe, i l~d., -.- Jrop.; lV..j lerJi JOI.7;' ił I.; V-ej &a4omlr., I"IoDO... Cat1toebo.y.
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Znakomitej dobroci PAPIEROSY

,KOLUMBIA"
.

w cenie 60 kop. za 100 sztuk, w opalrowaniu po 10 i 5 sztuk
poleca

Fabryka Tabaczna A. N. Szaposznikow.
....

Nabywać można

we wszyst1dch Mugazynach tabacznych.

~OOOOOIOIOIOIooo<:)O~

Dryliszków na brania
męzkie i dziecinne
GhA.D1U& i

DE8ł:

nOWE.

WOrkp!l~ Wańtuchy
Skład Żyrardowski

8

I

nad

, t'Jeszcze k'lk a Iet mc
' h
Jes

pokm osobnem

Do pracowni sukielI damskich

"
" Al eksan dry

FlJftG,~TE"(Jn EI!llPIC

DU~Zl«J$Ó,

POTRZEBNE

pa

KASZCoK, KATARY, NEWRALGCE

W Paryżu: .przedaż hnrto.. a J. Eaplc, nI. Sł.· Laura 20;
w Łodzi : w apteea Jana. Spokor.y.
Wymagać podpisu j.k obok na kaźdej rurce. lIedal doty n. IVYlt.wi. 1888
l na Wy,tawio Pow,zechno) 1889 r. Najwyż ..e n&grody jakie otrzymały Bpeeyfiki
lekarskie przeciw J.stmie (Klua 45).
767-06

naługą

KUCZER

ZARAZ _dolne

3

Sklep kolon'lalny

w dobrym punkeie miasta idob",.,
opłacając ••. j"t, zpowodu zmiany iD,,"
resu włdcwela, Earu do odatłpieoia,
lub od l·lfo lipo" r. b. Kapit,ł pot .....)
dla kupujacego .,kolo 1,000 ra. Redenu.
ci rae~'} skbvf"ć swoie. !odresa pod lig;
,skl.p·' w redakeYI mD1eJsze~Opl8DlL

'

1164-3-1

Zgubiono pllszport,
wydany z gm1l1y Cionżyn, powiatu
słnpeckiego, na imię Władysława
Czel·wiflskiego.

Łaskawy znalazca I'a~zy złożyć

F/LI! .tÓDZJiA

tŃ~a~~'J~

Droga

Zk

a Un~anpU~:=~: ----ŹelazII3

I.n ,.~pte-

1151-1 takowy II ~{act:e!'a, ulica Dłagl
NI'. 795.
lI38

telegraf.

AA.

Fabryczne.lJódzka.

Z~"d WO dOl I D Cb
Z powodu
wysyłaj4'ego.
[eze
W&lda, o04wi,de.mi..
zagnbie.iu d.plikatn
lilii
przyjmuje Pp. goki do końca maja po frachtowego Pogrebi.z.u-Łódt za li 6SS
.enach od 3 zŁ 60 ct. dzieonie, ... pokój' dni.. U (26) maj .. r. b, Droga ~eJ....
zawiadamia, że w,łniu 22 czerwca (4 kompletnie \In;.d,oDY z po'cielt, poty- Fabry.zn0-Ł6dzl<a ~odaje do wiadom""
lipca) r. b. i dni n&lt,pDy,h od go· wienie i kąpiele. Na żądania prospekt&. te p?mienio~y duplikat listn rn.'hto:w'l'
Dr, Cltra.oiec, nzn&Je za me ..doy.
1Ił5-l
d.iny 10 rano odbywać .ię bv<izie .. ,a- .
li licytacyjnej Filii, przy ultcy Za.ho"
832-3
dniej li D5 (oowy li J1)

(Lo ID bard)

alla

cezo czy ·ra raroea,

DENTYSTA--

J. HA BEH.FELD

n& .przeda§:. zastawów, we włagciwym ul. Plotrkowaka lft 59, dom :>-rów Mina.
berg obok W·go Loren... Plombowania.
czuie nie prolongowanych. Podczas Sztuczn.
zęby. Oper.cye be.. b~ln
licytacyi. proloa.gatll zastawów, na
r.y pomocy Uaukn uotn (gas ro.w ....
•przedłtz wy.tawioDych, pr.t:yjmowaDf}nie r,aj,.y).
'32-76
b~dzi..

ŁODZI,

Wyka.;>,iii z.ltawów
.

.

COGNAC ....
z WINOGRON KRYMSKICH
fabryki

IMPERIAL W Warszaw,'e

ogło·

szony zostanje '\'Ił' "Dzienniku Ł6dzkim".

J1eyera Nr, 61",
przyjmnje wszelkie roboty drukarskie, a mianowicie:

Letnie Mieszkania

do wynajęcia w dominiom Wio
skiJllo pod Łodzię. Wiadomość ua
miejscu u właściciela, p. Lud_ik,
Fraenkla.
1155-3
- - ' - - - - - -_ __

poszukuje jakiegokolwiek miejsca.

lICYTACYA

Pall"ż

są

staniczarki podrpczne

Warszawskiego Akcyjnego Towa• kowego
nys j II'a Po.ycz

DftUItlRXIl
"Dziennika Łódzkiego"
W

Ił}

z

dla prsy.woitej oaobY· 1l4 S-

,
~
'urlCa Z !lwadzka
Nt 9
or.~ llllzennlce. Uli .. Piotrkow.ka
.
li 131 nowy, dom p. Minora.
1128-3 Perla ta·

, - , A.§TJJI"X i HA.TA.B"X
le •• , li, prze. użycio Rurek i pronIm t. zwanych
1

Od
.

połowy

czerwca r b
_
•
. . mon .n,letć pomi ...... eni. i dob!"'ł. op;'.
komunJkacya mIędzy 8tacyą To- k,= Of~rty .pr'!...~ skła:dać w Admlnlatrama8ZÓw a lnowłodzem wła8uym cyl np~.ennika .pod ht. E. T&młe do
wynaJ~ela od l bpea r. b.
:tkiem parowym .
1135-8
Z
wejściem,

~OOOOOIC)IOIOIOC>OOO~
. • .

Kl'lka UCZBODlC. IubUCZni.

m'leszkan' do wvnoJ'Ac'l1l
.J " " .

~

w .todzl, ulica Piotrkowska rir. 249 (6 nowy).

..
Q

NAUCZYCIELKA

polka z pateute~ glmuuyalaJID,
z dyplomell z akontunia wydziału
przyrodalczego na Jedoym z unhver·
,.
sytelów Cracusklch, poszukaj e lekcyj;
rzeką. PIllCą. języki Crancuskł I polski. OCerty p. I.
li. D. w Reducyl " DzICBolka."
I
llllO~

WInowlouZll

Cl

Wielki wybór

I

Q

1121-5

110&-3

,ł

Lecznica ula zwierząt '...:-av.

blic~~ć~~!O~~ja:ladomlć Sluown'} Pu· ~~~!!nf.~?!.i"~, ~~:i:i: ~~::d;

KI PIBLB PRYSZNICOWE .... k'n~:ż:!:. etdI!iMil.!:a;i~:,:

Juliltkowe i tabelaryczne, oraz blankiety, cyrk.larze,
rachnkl, lIe.oruda, zaproszeala, adresy, bilety wizyto·
we, aOsze i t. p., które wykouywa starannie, nil czas
oznaczony i po możliwie umiarkowauej cenie.
Posiada na składzie: pneplsy o pracy maloletllleb,
ksllltkl fabryczlle (zatwierdzone przez InSi>. Fabl·Ycznil): do zaplsYlfula dorostych I małoletlllch robotników
I do zapisywanIa kar, szematy do zaplsywaolll wypad·
k61v w Cabryce, wszelkie druki, służące dla sądów
pOkoja I gmlnllych, tlóllaczeala do weksli i t. p.

i wwuo
Warlko"
I Kwabltwakl.
.. arte aą od raDl do wieezora.. Dla dam 2'l2-150
_____
___
_ _ __
ot4
od godz. 3 do 5 po południu.
OB'MIB.llEHIE.

B. PruszynowskiI

CYJI;etSRwll llpBClT3n Cda}(D Mil·
pOBblX1. Cy}(ell 3 ro lleTpoKosCKM
hotel Europejski. ro O.pyra 1. B. lleTpywyoac1.,
_-::-::---:-_-:-_ _ _--=1:.:08:::7:.---=.6 EBTeuCTBylOlD,ill B1. r. JIO){SI'l B1.
Zaginą!
Jl,01l1l J6 1437, oG1.SBJUleT1., qTO 3
I
llOHJł cero 1892 ro}(a ot. 10 'lac.
wyd~ny prze~. ~ójta gm1u;r 1?obra, yTpa B1. rop. 3replKt HB 111l0Tll
pO~'latu brzezms~~ego, na JmJ~ An· xpaHeui1l 6yJl,en UPO}(8SBTIoOR Jl,IIH- poleea .lę konne.erom jako ...
tonmy OIbromskleJ.
lKHlloe HllylD,ecTBo, ąpBJła){.IelKalD,ee
.konały l zdrowy napdJ,
Łaskawy znalazca raczy złożyć A. BeypTOny, SaKJllOqalOlD,eeclI 01. Analizr WW. Prof. Milicera, Dr. N.~,.
takowy w magistracie tutejszym. lle6eJlK H o~lIoeBBoe 216 pyG., Ba k!ego I Dr. ~a.':'a~zkiego o~ek'J4\ou ~
1147 _ yJlOo.. eTBopeRie up8Teuaill <1>allOy ..
nlak ,,!mper..l me różni
od • .bri ·
_ _ _ _==:::-:-:-:-::--_:..:..;:.:....
yrobó .... produkOWAnych we Franep l. II
ZGUBIONO
wa ,l(aol\Hrepa.
cena stosuukowo do .wej dob-.,leJ!
OUBCL H Ol\tBKy upo}(aORClolblX1. bardzo mą· Koniak ,,[mperia'·' JIko
kartę
npe,lloleTOO'L 1l0lnO pSaCI4&TpuaR'PL ezk,ty wytwór z wina, .a1e., iiI aor)1l
wydaną z tutejszego magistratu, y Cy){eGRsro llpllCT80a B 010 ){OaL re ;;::~::e~:t~ezu& odby......il wena imię Chal Warszawskiej.
It p OJl,alK II oa n~tcTfI °IR 0
w..y.tkleh wi,kuyeh Iklepa.h .., IŃM
}(RII 89• r.
l.. t.oie, a w ŁOdzi u panów·
,:as k a wy z~ alazca ra~zy tak. ową Cy Jl,eGRLdiaa.
IIpIlCTU1. BerpymyuC",," Sprz\ ZkO.lkl, uli.a Piot;ko."Jka.
zlozyć w tutejszym magistracIe.
1167-1
J . B. W,tyk Nowy Rynek.
1153III. laUkl.,,!oz, ulica Cegielui...
Bu~Ae..ic 1TOP. MI uo ...1I
Hartman, lIIi.a PiotrkowI".

paszport

.1'

I

6. TWiRD! 6.

.NOJJ7I' W"X.NALAZEH1!
~abl'yka

~i

PIERWSZA

maszyn do

0l'!Z

1
~

=: maszyukowycb I uasypy",anych II1eskJe1anych IlprzedaJ'ę ~

~

O

O

~...,
i OO/q !aulej od ccm dawnych.
~

pobytu,

!·

)lu.yny
.....J konStrukeJi, wyrabiaj4 ce 80,000 gilz jednako .. ej 1;
~:.!talrk~o,culkli'.~
p·el~o.Pr~ołUwdn.kiaO.W. ,.11.
... długojei.
PlIY najno
układzie urz4dziłem "abrykę lU .. , które prty nabijanin ....
D
~
nie pękaj" a dod.w ..y im tę sal.~, i. ot • do.konałej bibułki ...att by158 loteryj klasycznej . • • zęŚć lo· !loeloBcKol KOHTOp" Poecl.euro 0611(" Kar o· ItI{ ulka KonBtautyuO,,,t>cO triolll.lIlł l twardym m11DAztukiem wodpowiednlem opakowaniu, mam nad,ie· ~ su za Nr. 19678 lit. a za.lu-., OT"" Tpa •• uopTO'" on. 15 .oro KU... A. Houk, U1i.a l'iotrkowlka.
JI, ił Sa. Pn~liesoojt nabierze prsekoD&uia do wyrobn .woj.kiego.
...
B.......
.I, 8, PJEK& B&
Upr8sza się znalazcę o zwrot ta· lft 6614 .a . _..eon 110. .,1;...... pyo. J. Prelaier,
III 163kowego do kancelaryi W. Rejenta ..... c. A.. Iho6oo.. sa "Ol. "oe, ..... SzeJnert,
"
l~..l
1053-3
w Waruawie, dawniej Krakowalie-Przedmidcie l, obetnie
Gl'1lszczyńBkiego w Łodzi.
~·~e B~;:::; ~.:;::~ fa..
noraz n..ol.,
........
_
G. TlURDi 6. _
'-_________;;-c-1-,:1-52.::..•.::,.2 1134·3-1
' R. lIoiAIO...o.I..
_
Wydawca Sleru lI.om'" - Redaktor B'łesIJw 1lI1~ltowleekl.
,l(0811().1eBO D;euaypolO 30MalI 189S r.
W-drukal'~Di8iiiljkaŁ~dzkllUo ... _ _
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