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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY" 1
8zlorocznef O 24°/.; cukier i mączka sprzlI- przepi.y będą miały przeważnie na cełn pod dyrekcY'ł kapelmistrza tutaj koosystu
dają się po cenach moskiewskich, z dodat· ulepszenie' i uje,ln03tajuienie rachunkowo- jącego pulkn piechoty, p. Dietricha, Nad-
Idem tl'aaspol'tu, Karakuł dotychczas nie gci tych instytucyj. to chór żołnierski odśpiewał kilk" pie§uL 
dowieziono; zajęcze skórki bez popytu; po- l·odatkl. Wieczorem ogl'ód zajaśniał iłumiuacY4 

Łódż, dnia 23/VIlI 1892r. plelice syberyj.kłe mało żądane, kal·gapol· X Dzienuiki rusldll donoszą, że ministe- świateł różnokolorowych i ogniami b~n-
X Hurtownicy tntejsi astanowili na ty- skie i wlackie idą za granicę po cenach ryum sklu'bu kończy już !'l'ace pl'ZygOto· galskiemi, 

dzień bieżący następujące ceny okowi- zeszlol'ocznycb; lisy czerwone p08zukiwa- wawcze do reformy systemu po dat-l Nomlnacya, Nlldetatowyminżynieremprzy 
I: za wiad 'o 78"!. w sprzed.aty ~ur- ne za granicę, ceny o 15"!. wyższe od ze- k o we g o, piotrkow~kim rządzie guberuialnym miano-Jwtj rs, 8.70, w sprzedaży detalicznej rs, szło rocznych; 1. Tybetu futer malo, ceuy Prze"""81. wano p. 19p.acego StIlnisł!llVa Stebehkiego. 
8.80 _ 8,90, wyższe. Handeł sph'ytualiami idzie do- X W tych dniaclt zaczęto zwozitl ma- I kt6rego wyznaczono do pomocy tutejsze mil 

Cł.. brze. teryał do budowy cukrowni małej budowniczemu miejiklemu. 
X Zgodnie z wprowadzonemi zmianami X Dowiadujemy się, pisze "Gazeta hau- typu rolniczego, w Kolczynie nad Wi~łą. Z cechów. Na (lnegdajszej sesyi zgro-

li ustawie o komoracb celnych, dlowa", że od pewnego czasu panuje Da Budowa rozpocznie się z wczesną wiosną msdzeuia tutejszycb maj~t1'ów powrotni. 
korespondencya i rachnnkowość w komo- tntejszym rynku towarowym znacwe oży- i w jesieni 1'. p. cukrownia rozpoczoie czych zapisano na pl'aktykant9w jednego 
racb Królestwa Polskiego są prowadzone wienie, będące skntkiem zaknpów, czyuio- kampanię. chlopca i wyzwolono liS czeladników Z-cb 
li języku ruskim, Podawane do urzędów Dych tntaj przez tycb n a b y w có w z Ce- praktykantów. 
komorowych ?eklaracye i ~rośby ~og, s a r 3 t w a, którzy ominęli w tym roku WYCieczka. OnegdĄj o godziuie l-ej z po-
być pisane w Językach: ruskIm, pol~klm l jarmark niźegorodzki. Ruch teu ujawnia Z' M I A S.T A. ludnia gruno 20 członków tutejszej .,Lutni" 
niemieckim, listy frachtowe l wykazy t~- się zarówno w gałęzi wyrobów tkacko- podążylo koleją na wycieCZkę do Lisowic. 
lI&ro .. e we wszystkich językach europeJ- przędzalnillnych, jako też i IV brauży ga- gdtie stanęło okolo godziny 3-ej, MiejsCłIll 
8kich' zawiadomienie wreszcie o towarllch lanteryjnej, Na rynkn pieniężnym uwido- Z placu wystawy ogrodrilczej , Na pla- wypoczyukn był cienisty i piękny las, po--

Przy':'ożon.ych i wy~ożonych winny być cznil się wobec tego znaczny doplyw 'go- cu wyNtawy rozpoczęto już obsadzać i za- łożony za parkiem dworu Iisowieldego. Lllt-
pi8.lne w Języku rusk,m. Łówki. kwiecać kobierce kwitltowe i klomby. Ga- niści zauawili tam do godziuy 10·ej wiecwr. 

Drogi !el .... ne. X Wskutek przedstawienia gubernatora pło.kie- zony poczynają pokl'ywać się śwież. zielo- nrozmaicaj,!c czas swego' pobytu śpiewami_ 
. ta 'l go zmieniono t.rminj.rm .. rkó .... OOOI .. ·ją- Ilości- P. WiliUJszt!wski, przewoduik wycieczki, do-

l< Departament kolejOWy pos nowI ey<b .i~ .. mieki. Dobrzyniu, powiatu lipno .. - ... ł b' I ł I 
poł.czyĆ si U ż b ę r U c h u Z e s ł u ż b 'ł te- skiego. Jarmarki t .. odbywać 8i~ n. pr.ysd, ,t ma- \V g ę l poza wieżą towal'zystwa &!C. pe ni ki ku zdjęć niektórych widoków miej-
leg ra fi c z n II na mniej znacznych sta- jł" poDi.daiallU na8tvpują.e po g"i~taeb: Ś-go cyinego l, K, Poznańskiego rozpoczęto scowośd aparatem rel\'olwerowym O go-

eyacb dróg żt\laznych . ,\V tym c.elu posa-. Pawi. (1C> ot1.,nia), Boż.go Ciała, Matki Boskiej hudowę letniej sr.enki ,pl'ewni~nej, nil któ· dzinie 10 ej wyruszono z Lisowic piechot,. 
k h Ani.lalliej (~ .ierpn.a) i ... poniedziałki ponieddeli reJ' teatr nasz dawa6 be,dzie przedstawie- do KoJusl~k, sk"d powrócono do Łodzi po--dy pomocników naczelDlkó\V ta lC tftacYJ palmowej .. 

powiel'zone bp,d- na przyszłollć osobom D ' B I' ż uia, składające się z jednoaktówek, bale· ciuiem, przycbodącym ogodziuie l ·ej W' 
, .. fi X ouoszą z er lOa, e zawezwano eików i Ilpiewów solow"ch i chóralnycu, nocy. obeznanym ze slużbą telegl'a czną, . b b dl d d ' I" J 

X 
W doiu 27 b, ni. otwarty b~dzie ruch IZ y ilU owe o wy a,Dla op nu w Spl'l\- Ul'ządzona będzie I'estanl'acya l'rowizo- Słówko w .prawle koniL Upały tra. 

k wie rokowali handlowych Niem iec l'yczua i cukiernil\, pince na! nIell tanoie od tak dlugie-
pociągów na oddziale imeryńl o-mo- R syą .. 
bvlowskim odnóg nowosiellckicb. z 0\" ,: bl" " k Komit~t wystawy zhudował llllwiłou pOI- go CZa8U, pomimo spadającego wei4t ba-

IX N. drod>. ż.latnej dżankoj.).o.t •• do- X "ouec z liającego Się )armal' U w kulisty n'a rośliny cIeplarniane. 4 budynki rometrll, który <\zi. już w8kszuje de8&c~ 
uj aJci.j o .... arlo rneh poeatowy, Łęezny, ruiejscowe władze admi.nilltl'acyjnt! nil warzywa i owoce, OI'871 3 male pawilo- lub wiatr, aui myślą nas opuścić i prze-

'/, Powstał projekt zastąpienia d r e z y n kazaJ'y stosl)wać g l' o d k i s a n i t a I' n e, nikl na wyroby tachnlczne (jak np. meble uieść się we wlaściwe im stI'efy. Nieuad. 
111 arogach żelaznych wel?cyp~a~i,. . z \Tluszcza w stosunkn do to Wlll'Ó w, nad- ogrodowe i t. p,), Z pośród zaś wystaw- kie wyp1dki porażeń słonecznycb, a cz~ X,. d •• gocb ieluny.b: mikołaJ .... ~ .. J • war- chodz~cych na jarmark z Cesarstwa kole- ców zlożyll deklal'Acye co do budowy pa- stsze jllSZCZ8 inoe ciel'pienia vel eboroby 
",.uo·p.t .. rsbunki.j, w8.yotki. dra"J1I.DO 8łu· ją nadwiślańską przez stacye Minkowice i wilonów i w częścł pl'zyst'pili do WPI-O. przeź upały te wywolaoe, niczem są ." 
" .. lo II' ra f i c z n. z .. tąpioo. b~,lą niez.długo Lublin W8zl'stlcie towary ua<l'chodząee z • 
"...,i, UopAtrzonemi vr podstawy t.l ••• e no .... N" 'N d' I d wadzeuia jej w wykonanie: pani Anna porównaniu z ogólnem osIabieniem bycz-

l.zszego owogro u; zaraz pr:ly wy a o' Schęiblerowa, towarzystwo akcyjoe Jul. nem i koniecznie za niem oastępującą a. 
";'W~~y na .obutt, mi~d.y .t •• yami K.miń8k wywalliu Z wggonów mają być ściśłe dezin- Helnzel I 1. K. Poznański, bl'acia Hoser patyą duchow,!. Radzimy sobie wnakte. 
i G,rUo"i .. kolei war ... wsko·wied.ńskiej '" Y k o- lekowane, z Warsza wy, Żólkowski f~luslIl'z) i Reda!':- J' ak moż.my. Komu śrqdld materyaloe nie 
liii. i~, p,,!wdopodobni •• knlkiem ukrę<enia"';, X Warszawski sąd handlowy ogłosił l' 
ł"iw 'owaro",y nr. 13ł, biegn'l"Y \V Itron~ ~':'- dł ś' k u dl T_ cya .Ogrodolkll Polskiego". dozwalają urz'łdztć sobie w sztucznie ochlo-
"'lrJ. Cltery wagony z .e.,.ntem uległy rozbIelu, U P a o" ulJCa JUen a uowel'a. Z Helenowa. Koncert, nl'ządzony one- dzouem mieszkaniu tiesty, lub idąc za przy· 
JlIJenm ..... ro .... ik Bosiflski. Piotrko"a u miej- Plelllł\dse l kredyt. gdaj w Heltmowie na korzygć tutejszego kładem lazaronów, w stroju Adama, odda~ 
... iycie pottrodal, SkuWem ........ go ~~""oo.... )( "BirżewYJ'a wiedomosti" donoszA. ty ambulatorynm Czerwonego Krzyża, zarów- 8i~ słodkiemu fUrtUeIUe, ten przechodząc uli • 
.nia torOw tJ. dłngojei wiorJty, ~uai:ero"le Jl ptr.,. • . ci". kurferskiego mu.i.li p ..... ad.ć. formie pogłoski, że pod przewodulctwem no Ilod wl'iględem wykonaoia, jak i kaso- ce miasta wybiera o ile można mieJSC" 

I.alldel. kontrołera państwowego, T , Filil'owa, wy m, wypadł \Iomyślnie. Orkiestl'y wy- zacienioue, lub przy pomocy parasol .. 
)( Z ja rm aj' k u u i ż 8Z o o o ty o g I' 0- utworzono radę specyalną, dla ulożenia kOllaly najpierw pojedyóczo kilkadziesiąt sztnczny cień sobie tworzy. Pies, zwaDy 

dzkiego dOU08Zą pod d. 20 b. m.: Ru- nowycb pl' Z8 pisó w o pa ńs t wo w y c h ntwol'ów muzycznych, a następnie odegra· przyjacielem cdowieka, zapewne dlatego, 
akie sRkna idą po ceuie wyższej od ze- lnSLytncy"cb kredytowych, Nowe Iy kilka numerów PI'oR'I'lImowycb wspólnie że nic nitl czyni4c mu dobrĄgo. drażnI u-

30) ---fzwycięztw& i powodzenia, o Lyle z nadej-I ruszkowiii:--Plln d6"&reuc88 wydał-sfę I naj epszego przyjaciela,- a---ziiii'j~ego-d():' 
Henryk Grevill. ściem nocy opuściła go wlIZelka nadzieja . PawIowi dziś jeszcze chudszym i wyższym brze, je~l.8m przekonany, że nie on to szu-

PRZKSZr.OŚĆ. 
Przekład L. H, 

(IJalszy ciąg-p.trz Nr, 185), 

ROZDZIAŁ XVUI. 

Następny dzień wyd~1 się Pawiowi nie
tkoriczenie ' dlugim. Napróino, dla zabicia 
tmn poszedł do 'l'oui!eries, w nadziei, że 
'potka Herruinię z babką, Nlldzleja za
wiodla. Udal się na ulicę Saint. Honol'e, 
~rmzadł kilka razy pod o~nami ich domu, 
lłe I tu los nie okazał ~ię laska wszym, 
Pomimo zakazu babki, miał wialką ochotę 
~jś~ do .nicU i tylko siłą woli powstrzy
IIIlł się od tego kroku, Człowiek ten, 
ktory z życia s\\ojego wykreślić chciał 
miłość, czul się teraz jej ofiarą; kochał 
Herminię młodzieńcz'ł świeżości.. uczuć i 
wrateń, a znajomość tyclll służyła mn tyl
ko, aby coraz więcej odul'zatl się tym roz
kosznym napojem, którego dotąd nie za
n~i; pytal saru siebie, jak mógł do trzy
dZlesteęo roku tycia być nieczulym lIa 
POdobne rozkoszne wrażenia, a zarazem 
b1ł szczęśliwy, że miłość zbudziła się do
~,ero ty nIm, kiedy spotkał Herminlę l te J, kocha pierws:zem i niepodzielnem uczu-
tlenI. • 

Wleezorem wysłal do ojca lakonlcznlł 
~epeszę: .. nlc nowego", I spędził uoc bal'-

10 niespokojnie, miotany nllirozmaitazemi 
łt2ucilml. Z jedoej ostateczności wpadnł 
"drun_ O ile w dzień był pewuym 

i ogarnęło zniechęcenie, a nawet rozpacz, nit zwykłe, jego postawa zawne pow&tua kał sprzeczki z panem, jest to czlowiek 
Robił najgorsze ~rzYPu8zczenla, wynajdy- dziś była prawie uroczysta. . ' spokojny i rozważny. Zanim odpowiem na. 
wał tysięce przeszkOd, oddzielającycfl go od Paweł poczuł na twarzy jego badawczy pgńskie żądanie, chciałbym pozna6 przy
Hermlnii: dziadkowie zapewuill zrobili już wzrok i niem ile go to dotknęło, ale my~1 czyuę pojedynku. 
wybór; Herminla prawdopodobnie uie zgo- o Herrninii stłumiła natychmiast guiew, . Paweł, rozdra:tuiony badaniem pana de 
dzi się na męża, n&l'zucollego jej przez budzący się w nim. ~reoces, pytallieru tem uczuł się do głębi 
dziadka, ale 4tal'7.y wynajdą inne trudno- - Pani de Cerances - przemówił stil- dotkui~':Ym, Z twarzą w płomieuiacu, 011· 
lici, Bo dla czegożby się tak ociągali rzec glosem powll'iuyro- oznajmiła mi ty- powiedZiał krótko: 
z odpowiedzią? Dopiero nad ranem za- czenie pauskie; należy się panu moje po_ - :1:YCZ6I1iu pauskiemu zado§6 uczyni~ 
sną!, a kiedy się obudzil, widziadła nocne, dzi,kowanie, łecz nim się zgod1ię aa jego nie mogę. Powód był ważuy, obydwóm 
dręczące go nawet przez sen, pierzchnęly prośbę, cbciałbym panu zada6 kilka pytań, nam g.·ozlłl\ :lmierć, obydwaj zachowaliśmy 
wpra~dzie, le~z pozosta~iły po sobie Proszę nie uwa.tai! t~go za nledyskrecyę, się przyzw~icie, a s,prawa cala powiuna 
WIelkie zmęczellle fizyczne I moralne. 1\ tylko za kOUleczuo~ć, wypływającą z po- pozostae mlę,lzy nami. 

W chwili, kiedy zamierzał wyjść, WI'ę- łożenia rzeczy, Pani de ~l'ences rzuciła PawIowi o-
czono mu list od pani de Cel'euces. W kil- Podobna przemowa nie uSJlakajała, IInl strzegające spojrzeuie: ",idzia! je, le~z bez 
ku słowach zawiadamiała go, że go ocze- też nie dodawałll otuchy, Plłoweł gotów byl ubliżenia sobie i swoim, nie mógl SU) u
kują o godzinie dl'ugiej, Oprócz zwykłych do walki, Gdylly 1"'zYllajmlliej mógl był trzymać lIa pochyłości, nl\ którą go wpro-
formulek grzeczności, ani jedllego: serdecz- zobaczyć rąbek sukui Hel' minii, dodałoby wad.il dziaJ.ek Hetminii. , 
uiejszego słowa zachl}ty lub życzliWOŚCi. mu to odwagil Altl wszędzie panowała .zu- - Przepraszam-zaczął tenże wyniośle 

Pawia przeraził ten obojętny list. Noc pełna cisza i można było łOy~18d Ż~ Hel'- -pytałem dlatego, gdyż rzeczy tali: stojlł, 
źle bpędzona nie przygotowalll go do wai- minii wcale uiema w domu. ~ że przypuścić mogę, ii wnuczka moja 
ki: po za atkuszem weliuowego papiem - Czy to pl'&wdlł, że kilka Lygo<łni te- wchodzi IV tę sprawę .. 
ukl'ywal się nieprzyjaciel. Jllk go przyj- mu pojedynkowałd się pan z pauełO de Pawei spojrzał mu śmiało w oczy. , 
mil? Co mu powied7.ą? Przeczuwa.!, że Viiłebois?-zapstał starzec. - Pauua de C6rences w sprawę tę nie 
pojedynek b~dzie grał ważną rolę w jego Paw~l zaczerwieuił się z gniewu, wld7.~c jest wmi~szanll . Zbyt ją szanuję i powa
sprawie, nie wierząc jednak w przeczucia, sprawę tl) pOI'uszauą przez osobę trzecią hm, abym, niemając do tego żadnycb. 
silił woli otrząsn,ł się z tej przykrej my- a cala jego nienawiś6 dla nikczemuika' praw, mógł stawać w jej obrollie_ Nie 
śli, O !;'odzinie oznaczonej stIlwił się u który nie robił sekretu z tego zaj~ci.a, za: wiem, czy p,'zeciwoik. mój jest t:lkie mo
Pll, de Cel'ences; po tawę miał pełną go- wrzala w nim nanowo, Postanowi! jednak hn rywlllem, choć w tej chwili domyślalIl 
dności, a nawet trocb~.sztywn,. Sluillcy odpowiadać spokojnie, sio) tt-go, nie wiem takie, w jakich mnie 
nie poprowadził go do dużego salonu, - Prawda-odparl sucho,-Pan de Vil- koloracb przedstawil paóstwu, ale ... 
gdzIe Pll. ~rence3 zwykle Pl·zyjmowali lebois l'ani! mnie dalić dętko, ja W zada- - Panskie wyjduienie, co do mojej 
gości i gdzie kaidy przedmiot wydał mu łem IOU cios, który, sądziłem na razie, iż wnuczki, wystlU'cza mi-pnerwał 6tarzec
się jakby do~rym zll!jomym, I~cz do ma- ~ędzje llmi~r,telny, ,NiebezpieczeDstwo bylo ate, pomimo tego, chciałbym znać pnycs1· 
lego, wysokIego gAbluetu, robIącego na Jeduak. mnlelsze, lItŻ się spodzie\'l\lem. nę, dh. której uarahld pan tycie w 
Pawle wraienie studni, gdyż światło wpa- Pau dt\ C6l'eDCea spojrzał z niechęci .. na chwili, kiedy my lałeś o ot.tlnieuiu. C" 
dało do niego tyłko, jakby z lIukl i ginę- Pawła. Poding niego, młody człowiek zbyt nie Hchceaz; mi pan powied&ied' 
lo na ciemuych ści&llac:b, nie o§wiecajlłc lekko traktOWAł tOi sprllwll, • 
prledlolotów, Ta oc;a:ekiwall go obilj atlto- - PIIoU de ViIlebois jest lynel1l mego (D. c:. IIJ 



DZINENIK ŁODZKl. " !8G 

I h b . r • ,P .. "it. "i .. lnik" " dal .. "m ci~ podaje go n,jstamy. Jobn GI~J·d._ • . 8Zy '1 nerwy wyci.em l sz. czekaniem, nos leksandra ogó em 160 c oryc • w tej lez- t. 6 c h o La I t I _ "" 
k kó bie 91 m~żczyzn, 66 kobiet i 3 dzieci. 0- D&.~puj'l"Y bulet,D. dotycący P o s • p w - liejnego m~ a a au. lO o y "Li,,,POo! 

perfumami wlasneJ fabry J, a H rę pa 0-, I e r y w Ru Ii. wielk, fitlnO .bolo .... B,\ nloakiem part. ' 
"y'aml', których wl.eu.oą. prowadzi hodo- pn~cilo zl'ltal 86 cborycb, w tej liczbie W Pet ... bnrgu, dnia 16 i 11 b. m •• •• chorowa- I t I b La Zm .... 
- • 53 mężczyzn, 32 kobiet i l dziecko. ZmaT- lo 016b 60'. w~dro",iAIo 19. l1IIorly 22 oaoby. tu i otnyma ty u. aruue. .rl " r. 180' 
.. le układa się w cIelIlu I smacznym 8nem, O h b l' b' 4 ' W lIo.k .. " dnia t~ b ....... choro .. ało Ił, .mu· .. "ieku lat 78 ."lu. El"ard Gladslo.. l 
cb;ba przez muchy I'r.:erywanym, skraca lo l c oryc, w tej ICZ le męzczyzn, lo ", Wl.dro,,'ialo \I" w berni uie bJlo wypadk6.. tneciem z sześciur~ jego dzieci, .ro~"t 
Bobie przykrości kaoi.kllły. 'reo~a~ ~rzy- 6 kobiet. Pozostało się n~ miesiąc OI\St.ę- zapadDi§Ci' na cholerę •• marl. I. uchorowała 1. • .boy Bobert500. eórki lorda BIliltrtto y,. 
.. nej' -Iuiy innym ZWIerzętO. m dZikim I do.- pny 64 cborych, w tej liczbie 34 mężczyzu, W Allnchaniu dn,a l:> b. m., Ilchoro ... ly ł I d ki D " , 

o któ 28 kobiet i 2 dzieci. olOby .marl. 1 wy,dr WO 6; .. guberni .acb.. Diug .. _U. oa et, .. go o aou on"'bi. I 
mowym, Jedyne stworzeme, dJ

e
. w Id PoratuJ. słouozn.. W IObot~, Da ulicy Piotr. rował~ IrW. ,m,.'rło Hl, wyzdrowiało 81. tyckiego Izlacbeckiego rodu, o,l'dlego ~~. 

stocie najwięcej uslu, nam o 8Je, o kowlk.i.j ulegl poraieDiu alon.cznemu roboŁDlk. W guberDi wlod1imicrakiej. dui. 15 b. m~ ucbo- ratb szkockicb. . 
wscbodu do zachodu słoDca wystawione któr, .m·,r! oM,cbmiaot. ro ... lo o .marl, 2 OIob,. o •• O WagDerae. Cu.opil1llo .n. J 
wciąż na palące jego promienie, pracować Wcooraj w połndnie, u ulicy Drewnow.kiej. Ena- W W;ronożu, dnia li> b. m.. "ChOTO ... lo 18. ot lIeDw ScieD.'" pomiekiło o~ ....... ~ 
JIl usi dla naszPj wygody lub korzy~ci. Mo- lezioDo omdlalego m~tczY'D~. kt6ry, wodlug w"el· smarlo 111. wyzdrowiało 5. w guberui .achoro .... ło tw6rcy .mulyki pny •• ło'.i· Wagnera, "kt4"j } 

I ł b <I A kiego prawdopodobieó .. w., uległ por"eDiu olone- 171, .marły 7J olob,. tor artykuła dowodzi. te gwalny mi "" ,~~. ""a o kom·o. Czy nie na eź~ o.y p.omy . • e" W \V· dn' 1- ' ---, row.ly· smar Lo b ~__ -ou. " cznemQ. Od .... ieziono ~o do szpitala. latce, UL:> v. m., 5MOI10 "', • ~Die li t.eofl. m ro&'"t ~ ~,,,d "J . t 
O nim i pr7.ynie~ć mu algę w cIerpieniach? IIradzi.!. Weaoral, se akl.pu p. Ryg_rŁa przy 1& l. ..... eni. 1I.lOyslowe. Od dZleclD,"r, mial Ol r;:-
A rzeez to nletrodoa. W Nicei, Bordeaux ulic, W61.uńlkiej, .kradzioDO s uuft.dy Idlka ~. W Kazaniu. dnia 15 b, m., o,cborowalo lO, ... u· wie rozsuojoDe. Całe 'y.:1o .,erpi.ł Ua dl.pe",t 
i innych połudoiowych miastach Eu!opy, bli Złoweja .posŁrzeżono dopiero wtedy, gdyucl.· 1',IV' <'ostroml'e, dni, 1\ b. m. sm,rla 1. wyEdro- kŁóra niejedDokrotQ~e D'. po •• alała mu pr ... ,,:t 

. k . . ulic ch otrzymo'" od kał •• skl.p... . ~ W,billlt cecb~ jego charaktern b,ł, rOlf>utaot! . 
kOUJe .. 01 sUJące . po. B n Puczoly W c.ki.ral. Do ·odnej. z ~nkierQi tQt~l' wiały l' w guborui .. choro .. ,lo 8 • • marl, ~. "1- ..... iło .. ui. do ~trojó .. i .bły.k~tek. Kapo"'I';' wlaśclclela szelokoskrZydl,f kapelusz. w I lSycb OD,gd_j wpadł rój p.uzół , oo,adl D. OkDIe. odrowiał, 3. bie coraz to drozsze garwtary I ozJoby, POlbaw 
dnie któl'ego omieszcz ua Jest gąbka. od Z .. ielklm trad_U1 dopiero .dobDO "uD~d nie pro- W Knrska, dDia 15 b. m, .. chorowało 3 oaoby. j, •• i~ jedDoc.ośnie przedmiotów Diezbę<\'.j p,~ 
CU1!n 1\0 C7.asu zwl!ż na wodą z o:tem. lloDych g",cL "marlO "j ... guborni u.borowało .7, .marło l~, by. W bardzo młodym "ieka ."paal ", mel,.do.,;. 

I I k d wyzdrowlalo lo. • której oigdy nie wylec.yl 81V w zupehloś'i Ci~ Przyrząd ten chroni czo o . OCZ! oOla o W Nii .. ym-Nowogrod.ie. duia 16 b m., uch.. piAł tak'e Il&. ob!§<! przeAladowe~1 ~ polą-">ia. 
żaru I blasko, a jednoCjteSllIe dtlal.a ożyw- KRONIKA POWSZECHNA. row.ly 2\ GlOby, zmarło 12. wy.drowiało iIS,i w r,u' halucyM.,aml. Zd_walo mu 81V wer .. , ii " ilIi 
czo nIL mózg poczciwego 8twol:zen~a, Ko- beroi .. cborowało H, zm.rło 25, wy,drowalo t;8. przod Bob, jakieM ludzi, którzy żywią w.g~ 
mu z egoistów strói teh .wyd.aJ& Sl~ malo . . . .• W OreDbu'gu, dDi. li> b. m .• z.c~orowalo 90. niego de z.miMY. Wtody w!myglo! im gloho.N .. 

'J d l k k zmarło b7, wy&drowialo 30; w guberDl, dOla 1 \ b. mi~tnio lubił swego paa, z którym nigdy li§ nie estetycznym i nie odp Wla aJącym e egan- .. \V dnlD 20 b. m. mIDIster omnm. aCyl m """hnrow,lo 105 .... ,rlo 35. ro •• I.a"ał S~d.ił. ż_ ple. ten zna .iV WJbor", Dl. 
-eyl pojazdu I uprzęży. mote pl'zy~rać .go W i t te z~gail uroczyście obrady, potlzlęko- \V guberoi orlow<kiej, od lt do 15. m., uchoro- muzyce. Nim którykolwiek z .... yeb utwor6. wy_ 
wst~galDi, piórami, lu~ s~tuczne'!ll k wla· wawazy go~clom zagranicznym za tlik licz- walo la, zmarlo la. puścił w gwiat. mUSIał go pr.elłe", •• yotki, .. ,.. 
'am'I, a gdy o pokazanIe 8Ięcbodz.l, motna j ne przybycie ua kon.gres. Obecny. ch. na IV Pen,ie. dDiał 1ó b. m., zb •• borowohalo łO, zlm~!2- gra~ pIU. Gdy pies w jakimkolwiek miejscn",,1. 
• I b I b li t lo 17 "yzdruwi. o 16; w go erru.. orowa y •. , W!'lfDer 8ądził, te miej .. e to Jest ol_be, i "1Ut. też użyć na ten cel u wet pere I ry au- zebranin było do ośmIUset OBÓ . IIII~ er "m",io 9. wyzdrowi&ło 6. cał Je n,ty.bmia" lub pUff,bi.ł. 
Łów... A jakże za tę ulgę wdzl~czue b>:- 11' mowie swojej zaznaczy I, że kolpjowllidwo IV I'ermie. dOlia 15 b . ..... achoro ..... lo li, omu- ..... Wykopalisko. P"y rozl<opy"aDiu je-
ł"by s'wol'Zenla, który h w isloGle z naj· roskie 8WÓi rozwóJ' zawdzięcza francuzom, ły 3' w gnbemi .achorowalo 10. z .. arlo 5. . • k' b ., b d 

J • ó ' J vi gDberDi pult .... lUej. duia Ił b. IB.. zacboro, dnej z ruin pompelhs lC. yuo yŁo w .... 
lepszych przyjaciół i omocnik w powm' l którzy byli pienvszymi oa telU polu ~ioni~- walo tt., zmarło 7. pelaie dobrze .a,h,waue portrey Horacego; 
ni~mj' uważać!... . . rami w Ro~yi. ~a. mowę tę . ~dpowlad~h: W Riazaniu, duia. 1.1 b. m., ..... horo .... l' 2 oloby. Wirgilius.a. Cickawom j est. i1 ob. ta tld.1a 

Pożar 8todół. Oneg aj. okolo godllny prezes stałej komlsyl brukselskIej p. Belpau'e zm,rl. I; ,. gnberni z •• horo",lo 21, ZlDArlo ts. sztnki bardzo podobuo S~ do miui.turuwreb 
6-ste i przed wieczorem na d.rodze, prz . . y I. Alfred Plca.rd i oś. wia. dczy.li, że przy- wyzdrowi.la Iv. 'kó d b' b" ł . kU b 

J Ć \V Samarze, dui. I~ b. m, .. chorowało 42 osoby, portrecI' w .• o I,cy" 101Cy' 1 Ille ""ryc tę. 
której stoją stodoły ° ywatell . stal'o~lIeJ- Jechali wyrazIć zdumIenie me zaś nczy .marlo 8. wyzdrowialy 4' . w guberDi zachoro"a. kopi,ów z XU i XlU w. Pot ... i.rd", to aT' 
akich ujrzano Ilomieni dobywające lę ze I oaród, który oczyulł tak świetne post~I'Y· lo ~6\' . zUlulo 143, .. ~,lrowialo H3. niooe jnt dawoiej przypuszczeniu. te iniey.ly 
.klepiska nierwszPJ' z ic~ OlI s.trony. wi.a- Picard zakończył swoje przemówien. ie okl'zy- IV S.r.to"i., du,a 15 b. m. zacborowalo 30. b I k dl. b' .J. 

p r kilk d t R" P A zm"lo 12, wy.drowl.lo l.j.. w Carycy. ie, d. DI& h owe y y wy onane po ug z gu 10uego ... StR. Z ratunkiem nal iegło a zle"ą kiem ,. Vive la ussiel rezyuuJl)cym na I 6 dr I 4 taiej portretu z epoki ceSarzÓw. 
1 I • l plom ienie w dostały się na ze- II posiedzelllach ogólnych jest generał Pe· b. m ..... borowalo "', z:"ar o • ,.yz ow" y; U . t t . d ki P d 
Ul Zl ecz .. . I d ~ I ... guberw "chor.walo lIS, zm.rio tił1. , • *.. nlwersy e zy o.ws • n_ .tawicil!-wnątrz, W mgOlenlll. ka obJę y ae I trow. " J , . . W Symbi .. kD, do.. II> b. m., zacborow.lo 7. le wyuzycb sfer tydowsklch w SŁlIoacb Zj •• 
przeuiosły się na 8łS lednlą studolę· Za- • O z a w I e s ~e n I u ,K a 11 s z a n 1- zmarło llj w gubuD' ucborowaly 21olOby, zmar· dooczonych Ameryki pólll~cnej postaouwili o
alarmowano straż oliową ochotni .. zą, II a" .Prawlt. wiestnik" podaje wiadomość I lo 10. . • lo b. m., .. cborowały 2010- tworzyć w N.w.Yorku wytszy :akl.d. naukowy 
któl'ej wszyatkie oddzi ły w~az ze strażą następującą: ,,!lia zasadzip. 3rt. 154 ust. o by~V";:riaboI7Ie.:. ~~erui zachoro .. ało 153, .marło 1ydowski. na p.mi~tke 400-no, roc""eJ odkry. 
fabryczną towarzystwa akcYJuego. Izr. ho. 1 ceoz. i druk .• zb. pr. t. XIV (wyd. r. 189~), 6l/, wyz~ro"ido .. 9. cia Ameryki i "ygnania tyd6w z HIS1".nii. 
Poznańskiego )lrzybyły olezwłoczllle. Za- minister spraw wewuętrznych i'ostan~wII: W Ufi • • dn,a Ił b m .. . ucborowało 8, zmarly I Koll~cy kurs n.uk w rzeczunym zakladd. 
stano już jednak ogle po obu stronach r .zawieslć wydawnictwo gazety ,Kalisza- 2, ,,?zurowlaly 3; w gubernI .,cborowalo 71, zm .. · bed, otrzymywali stopiell .,doktora jad.ologU". 
droai a ploml nie z ajdując latwo za- , nin" na o~m miesięcy." lo :'guberni charkonlUej. doia 15 b. m, .acboro. Ded•ie to pienszy .. ś",iecio uoi"ersyŁ.t ty. pal~y' ma~el'y8ł j p~ds caoe wiatrem. sze- l .. PI'zyszla s e s y a l' a d y P a ń s t IV a wało 25 , ,marło \/7. dowski. 
l'zyly się szybko, \ ytę-tono W!zyst~ie rozpocznie się Ilajpóźniej w. ,Połowie p~ź. \V Jarosiawiu, duia li> b. m., uchorowato 17. • Zasłosowanie glinu. SIuIb. telegra. 
Biły ażelly połoiyć ta~ę niszczącemu zy- dzierolka. W liczbie ważDleJszyc~ pro.le- Imarł. 7; w Rybińlku "ch"rowaty 4 o!IQby, .~ar. fó: p':.lowycb w Niemczech po "ielokrotoycb 

' . d I t d ko . I I" d t I de ly a· w guberu, za.borowaly t. llIllrly a, wy .... ro- . wiolowi, lecz dlugo Ol z o ano ego o .- któw, Wllles onyc I JU~ o.rozpa r~e~1 a . wialy 3. próbacb dos.la do przekoua0l3. ~e drut, al •. 
lIS Ć. Glównł przeszkod był brak na mleJ- pal·tameutów ekollomll paostwoweJ I pl'i\W, IV Nowocz~rk •• ku. dDi, 15 b. m., ... horował? 8, minio"o u"y"ane być mog~ bez Izul"toró". \. 
StU wody, którą. musia. sprowadzsĆ z do~ć , znajdojl} się: nowa ustaw.a o drogach w~- zm,rty 1, wyzdrowi.ło 8j w m, •• ta.h Rostowle I j. b .. owij ania icb w gntsperk~ i t. p. rOby 
odlealych mieJ·.cowoŚcl . dnyell I szosowych, przepisy o wydawaniU N.cb,c._ws,nu ."sd DOlltm zacborow.ło 71. sm·lr . oddzial wo,'s" niemieckich robi tera. próby po. 

.. . . t I t . l kół l d I ly ~2 wyzdrow,ało 48j li' T.ganrogu ... horowa o .... . . . W kilka god1.ln pło I~nle w~rzy y JU em~rytUl' nauczycie om sz u owy~ l! l 8. zmarlo 1<, wyzdrowialo 6; w o"".ch .a.bo- slugn,allla •• ~ ghuow.oml :Olldlaml I t. p .. 
jedno morza ognia. 'raż ogniowa, cbc4C przepisy o sluibie sanitarnej i lekal'skleJ ro)\'olo 709. zlUarło 3titi, wyzdrowia.ło b.ł. .. " ';' ZastosowaDle siły elektrycznoścI w 
umieiscowh~ pnl.al', szybko r~zebrab. bosa- na dl'ogach żelaznych, pI·zeplsy. o refor~ie IV Bakn. dDi~ 15 b. m., .. cho~owały 3 08?by. fabrykach lyońskich ma n.'\4pić niezadłDgo. 
kllmi pnd l)iekącym item Jednę ze sto- policyl wiejskiej i niektóre z!Dlany w 1st· "marły rl ; w gnberul nch~row.ł! 25~, .marlo 219. Dynamo-maszyny pora ... u. b~ll, .il~ wodo. 

N · . . rzy tern zwra I' I . los da h gml'nnych W obwudzie dog_.ta6.klm. dUla lu b. m., z.cbo- ., k' o ., ijół. .leuBtanllle musI no p .. • - u eJąoyc I pl'zeplsac I ą c. • rowalo bó~ .m,rło tl'5 wyzdrowiało 298. spadU, ul·,.,ortollego z romIeOla rze.' M~.no: 
cad baczul} ulvagę, a "hl' I'lollll~D1e Ole przepIsy dodatkowe do wyJaneJ Ilsta":y IV guber~i elizawetvoi.kiej. d~i. 15 b. m., za.bo- skierowaoego ku Lyou'owi. Sze~c\O.~t",o"el 
wdarły się na a~aiatluj.eą z szereg!em sto- mlej~klej, nowa ustawa o utrzymywalll.u row_ło 4 , zmarlo :11, .wyzdr~wlało 45. wY8oko§ci 8pa<lek t. n da.wać będZIe no .okup. 
dół fabrykę p. Stildta, przy której parka- pojazdów I koni pocztowych, I\owe przel'" W okręgu .. k.~al ,klw. d~,a 15 b. m •• 'Mhoro· d okolo 10000 metrów kubicznych wody, co 

d tliA • t I I h • lk I b' . b w\.lży wdo :!O, zmarło 0, wyzdrOWIało 9. ~ '. . 'l . k . ny ° gorąca ., SIę czę Y·. .y o .rOl ac l, za eZl'leczaJ'ł';YC J - W obwodzie karsk.lm . od 12 do 10 b. m., .&eha- odpowiada s,l_ 12.000 110m. Bl e, la ~ spo. 
Dopiero o godzinie 1- steJ op/lnowa~~ ~ wienie ludu I t, 1'. rowało 118, zmarły 6t: ... yzJlowi.ło 60. trzebowuj, tkalnie lyoll8kio. POlllc"at {,bryk, 

poiar, który stl'awil d~szezętnle budynki I I .. PI'ojekLy przepi.ólY o maximum i mi- W Kutaioie. doia H; b. W. , zachorowały 2010by, lyońskie s~ roz1".,cone, .. oiektóre. z.I.<,.,a 
ibuie. Spalilo się ogó em 26 stodół, kló- . uimum wieko o s ó b, o d b y w aj ą c y c ~ .w_rla li w g?berDl .. chorowała l, wy"drowla- muieju. odosobniuac. tak. te oie mo" ko. 
rycb wldciciplawi b) l na8tępuj4cy oby- i S I U ~ b fi woj S k O w ą, mają być oddaue ły ~ Stawropolu, dnia 16 b. m~ .. cborow.l. rzystać ~e "SllÓln_j. obeoni_ iSI~li.j~cej m~"1-
.. atele: Po prawej st nie drogi: 1) '1'~. do komi~yi specyalnej, któr& zajmie się o· "marła I' w guberni ucborow.lo 368, _m.rłu241. ny parowej . elektryczuość. daHCB . 'ę d,,~I~~ 
masz Bocheilski, 2) L dwik Kwlatko~s~.I, pracowaniem zebrlloego materyału. wy.drowlało l~!'. . Ś na małe tolti. wyświadczy wielki. do"",d~'l' 
aj Allcbal Zakrzewski, 4) Tom/lsz Lil,m- .. Władze a~mloistracyjno - pQlicyjoe o· W TylIi.i., dni .. la i H b. m., .. chorowalo ~, stwo drobni ojszym r"brykantom. . . 
ski, 5) Antoni Kozol~kL !l) Fr. P~łzo.~.kl. trzxmaly poleoenie ~prawdzenia,. ~zy v.: zm~IEr~;'.oiu dDia 1.1 b. m., .. cborowało 58, zmarł .. " .. Kło cięższy: wieża Eiffel. C~y !:~ 
7) Andrzej Bocheil,kl. ) Adam 1i~lpl!ISkl, granl' ach. państw& ~Ie p~zebywaJą zydzl 10 łł' w g"ber~ , ... horo"",lo 'l6iI. zmarlo 136. twórca? M"lo kto ci.k."'Jlll. b~1 zb.d •.• l 
9) spadkobiercy Igna go Bocheusk!ego, Il o d d a n I z 1\ g r a n I c z \lI, którym pobyt W'Om8ku, dnia 15 b m., z •• bOrowalo 37. zmar· "ielkim mot. być eiet..r wfety E.ffd . Otó1 t.· 
10) Józef JpŻewic7.. l) Tomasz ZI\Jllcz- w C.sar8twie i Królestwie Pol~kiem jest lo l J; w obwod.i~ .. ~horowalo 12. zmarło 7. lazuy teu kplos wa.ty siedm milionów k~l.gr~. 
kowski. 12) Frltllcisze Goldzhhki, la) A- I wzbroniony. Wyjątek tWOl'tą tylko zy,lzi. W ToboI8", dnu~ la b. m., .. cborowalo 6. zmar- mów. PomImo t.k olhnymiej wagi. obh,,~o .. 

I ki 14) St . I w Bo . . ' . I I " . t la 1 wy"drowlalo D. • d . I 11 l'szem 1e51 ltksander Bo~ leńs , all l~ a - pOSIS,uIlJąCy rolenoe pozwo eOle mllU8 ra W' Tomsku, dnia 15 b. m., zaoborowało 71, .... r. matomatyczu. wyk"ua, te Zle o .. e ~ 
Tow~ki. 15) Franci ze sl,rilw wewnęlrznycb. wyd,\Oe na CZ&" o · Iy ł2 o. uby. zoaczoie od .",eRo t .. órcy. J.k,m s~ .. obem. 
Antoni Sowal&ki. 17) grauiczony, po którego uplywie winni oie· W I'ral.ku, ló b. m l .~chorowało ,H, zmarlo 6. Oto racbunek. Wioto, d.i~ki .. ielki~l roll"'· 
Ciszka Borowskiego 11 zwłoczuie granice pailstwll opugcić. I wyzdrOWIały 4; w GDrteWle zachorowot. 1, ł·m~y głości .Wfl· podsta .. y wywiera. ciśole",. dwóch 

• .1 • 2' w obw"dtie, od 3 do 16 b. m zachorowa O .vl, • d grnotu masza Jasińskieg o. P • SLO owaie do postenowlelllll rauy pan- z;"arlo Iłlll, . , kilogramów na ceotlmetr k"a .. ŁO",. • 
W ~Ieuty Bocheń.skl. O) Stauislaw Za- stwa. osoby, winne dopuszczenia, bez po. , IV Aschab.dzie. dui, 11 b. m .. ... borowalo 20, gdy ~1m ••• sem twórca j j, p. Eiff.l, Sled'4' w 
krzewski, 2!j Frllucisz Kuwlski, ~2) J~- zwolenia odno§nej władzy, w·swoin. dllmu sm .. lo J5; w obwodzie .acborowaly 3 oloby, swym fotelD, na taki8.m ccntimetr podlog,wf' 
kób Klelanowicz, 23) J er Lipow.kl (dWie lub mieszkaniu zawi.rauia związków Dl a 1- "marły ł. wiera ciśnienie dwa razy wi~k9Ze. gdyl do.:h". 
SLI,doły) 24) Szymoo omański I wreszcie że 1\ s k i ch pomi~dzy żydami, na które l . dz~c. do 4 kilogrdmów. . . 
25) wdo~a Studziliska. I wymagałn.m je. t pozwolenie władzy, pod- " ' ar8zl\wa. • ZIlbawny wypadek . w~dar~ył '~~ .... 

W~zy,tkie stodoly n pelnione były zbo- . legają karla pleniężoej, nlepl'zewyżstają- Z początkowania handlowca wal'szaw- da~~o w jeduej z prowiu~yj DI.em:~k~~~lh il~ 
źem Sl1·~ty obliczają a sumę około rs • . eeJ 300' rB. I skiego. pana Ż . , (wwstać ma w Wal's~a- wul!" re,!~zetlkelgndYID wYbryol'~" .','V ~elO ogolo ...... . I * p . . 'k" . N'·' l" N W,onlO ,. se new J o łlri . d I ej 30,000.. • rawit. WleBtOl z~mleszcza !łJ- . wie .,K I u b < a g o w y. owe sto~va- Ii'ci. Mi_jsoOWY lduiczy .bc~c .. pob,ed> ':: •. 

Bul/yuki Ul'eZl'leczo e byly na s~wę 0- wyższy rozkaz o przedlużenlu w z m o c n 10- rzyszeu ie rozl'ocz~loby swe czynooścl w kl~..,e, zażąd_ł od .~.jQlDeg •• ob,e dOI.ta"'! "'" 
kolo 1'8. 8,000, zboże II wcale ule bylo nej ocbl'uny na rok jeden w nastę~llJij- roku przyszlym. .,.,ej il~ci ~ro~ka.nll.czą.ego '.;:;:~~~~~i .. eni' 
uLezpi 6cz~ne. . I cych Dliej~cowotlciach: w 20b. petersburs-I dało.elD,! rOJen!u SIę gąs,en,c. D lał pró " i,. 

. b'· . . . . .. k" n.ty,·hm.a.t wyY, hul a 11&11to przy. I d'l!-
Tak Wielka kl~ska uru w pOI'ZA z 10- klej, IDOHkl6wskleJ, chsl'kowskleJ, Ij ll\Y - Z CAŁE G S·WIATA. danego smorow.dla j~dDą b, •• u1k~, z tom.n! m~. 

rów, dOlkn~11l wieszcz n lódz~ich ,"o I:~Z BkiPj, podolski-j i wołYliskiej; w mlastac~: O nieoiem. aby nadldnlczy .• z, . sególo~ D~ ~i~ ~-.y_ 
pierw.zy, choć titQdoly okreSie oslatlllch ROBtowle nad Donem, Tagllnrogu, Naclll-

I 
__ cil uwagv. Ten, .~dz~c,.e ma do . ""1we użzll<g1> 

lat piętnastu llalil,f ~i~ tny razy: Oc~lalo cze.wani i . w~ wsi KIiSP61:ówce, IV zje~1 .. Ród Gladstonów. Przywódca .. higów :~:r:~fdł~o::ld~e':,;:zC:~;'!em b~i;,e::jb~rd.!.j r,: 
21 btodól, aie mnlllJ ;I; moznycb I duzyciJ, I WOjska dou,kl_gO, a .takze w okrę~~c.h po~,o"d.i ZH sŁurotyt"ej szlacheckiej rodziuy grożone. Pomocnik Idni •• ego wy\>el~ll ~'~ylki.' 
niż sl,aloo~.. . I pę~e,.sbul'skipgo ~ odeg~lego Z81'Ządó\v mle!- s.kookiej. Miejscowość Gledslan" kolebka ro- duiej daue ,~u zl •• enie. W. kilk~ kdUl r 'dZIalal. 

OnegdajSZY pOZ8l' d wlódl, ze buduwa- I skI ch. w m lklllaJewsklam gllbel'oatol'st\\le d l ~ 6' L'bb t 'bl'! mi .pektor leśOlezy. a cb.ą •• ,~ ~lzś OD" mOdoovrY' 
nie .todćl po miasta wedlug starego ' IVO ennem i mlejsoowościac~ oależących do .u! Re. y w para I .' ~r OkU. ~': . PLO n'aurkb'lra.- ności smarohwidła, óudalplr'~y'byulaych ~:~~,.j ... ,dzi' 

.. . d L k d'u d k' . b t 8~ l~g.r, w prowllloyl 8Z oC."J ' . • ... o.uuy. rewlt W . • ! .. ",. 
zwyczajU, t. J. w 6z.re je na.o ~ .' ( - kl'onsz~~ z lego wOJenuego gu ero a Ol" Etymologi. naz"y Gledstan_s' G1ed" synonllO wił oa p,orw .. y nut oh "ygl~tI oWtgOb':.rya_ 
gi"J, bez zaciJowalOa zy l1IelDl oupo 8twa. • .• ś nes" ka- dł, a gdy zbod,li je bliżej. wybuchnęlI ""lA"" 
"iednifj odleglości. jes 1',IIi we, gdyż la- .' Kura.tor okr~gu ~ankowego olle.kiego zlotył .. ~razu :h,wk zn~ozy sokól,~. .sto. _ ny';' łmif:Cbem .. oó. .ię oka ... to. Oto~, ,,1.1. 

d ' . e ić si mieniolD NlU'te· UlUIi.teryum o' .. ,ecenta prOjekt •• prow,dzewa w m .. UI.I., akaine gOla.do - wskazuje, IĄ przud cbC'l" WIdoCZDl. zukatb 6 s .. b,. na P l r.uk. 
tw.o IiJe.I'IZ no, d ' sl!! inien ~skaz;ć gimnazyach i ukol.cb realnych okręgu odeokiego kowie .Grand old m'n." od zumleń:cblych względy nadleśoi«ego, przydal mu.", p~' : ••• j .. 
\Jnle .I·ozal' uneg 8J ~ . . ,. naoki j •• dy na welocypedach. Ue •. uIo- CI •• ÓW guit idzili 8i~ wskalistem Lauarkbire. bee.ulkv wyboruego kawioru. lt~znlDle ."iai,yl. 
y, 1000Clclelulll ~.~}d.ół, . z . nll'J'C"WO"~I. I wie kl •• D i ższy,.b m'h uży",ad trycykló .... OCZUlO' P d tłat~ r. 1296. o w Ragman R >11 oajatar- I.piej wyuli Il& Łem RlepO!OZUlOlemn ro~ .ię Iym 
gdtie oue ZnAJduj'ł Się, lIuy b)ć >todl~le, wle.d kla • . wyt8Zycb -bIcykl"", Welucypedy ma· o .. ' l.'b g , k Iti j 'd: H _ 'ni, kt6rz .. przez kl!ka d ... rzędu rad~e. i"'" 
lub kllnlll ollpo\\ iellnlo 01llliouy m"Jąc ' ją byd .. kupIOne koaztam skarbu. SZyDl sp's,. '" ac ty 8Z o. • •• nal uj emy .r I pny8mak.em. '.,.raJąo go .. powrót .. r 
b ' j . d od' k twiej je~t pożal' .. W I'"ku pl'zyszl) Ol, jak donosi .No- berta GI I'(]st.ne, zoprzysi~.j\'·.g) wiorność ruj~o .obie niUl dowuli obleb. I "I 
~\I ~~ \lO ~ P l., woje wl'fmia', w s~kolach l'7.em ieślnlczych l<rólowi AJ,glii. Edwardowi I-mu. W n.s~pnym •••• Prllnumera& ,rzy .. a .. tórf,~. p"I •• 

at ~t.. . . "I' plo resztki zboża, wprowadzony b~uzie w y k la d b Y g i f> n y. wieku ród ten zo"czoie Ilodupada, w POU7.~t·1 ma a!,rt6w. \V K,p .. t~~~,e, ;,cho",al 'it" 
CZOI aj Zllwc'I

Z
, ) odd .. W ~zy~rkie l'ra!'e Komisyi rozll.truią- kacb zoś XVlI·go wieko .mustony jesŁ o.wet EdDlOwel. Paelw,~eynl mpl,u.rm·oYO,w n,ryrz .. z

U 
mie 'COli~.m. za" e.\lIIUO ęc I·~zy slraży 0- . '. 'd d ć d . I śL k < t Ik utopIe. z ' z ..... " 

. . kLó a~iI eil do re~tLy. cPj kwe>tyę grodków, zl\llerz~Jąc.)'.CiJ II 8prz.. N o ... , pOSIad o ". ta •• e mu 1 O Piamo zY8kało vr krótkim .u .. e •• 0 go ", •. 
gUlI '." eJ, Iy zag r Ilopal·ciaro1.woj u marynarki handlo- 8~sicdnia m.i~tIlOść Artbur,bid po .. st.j~. Syo preDnlDeraW!Ów. P~ ullly~,i. jednak r:':::If.I~,i. 
" .. Dg,d WaJ' ł ze~llb .zw~ anin:ut~~~,i~~ 'Li~ we i SI} J'Uż ukończlJne I b~dą oddaot dł? ostlltuiego Gledstauo'. _ Arthu"biel o,i~dl w su, abODenCl z.ezę" ... yr"f.~ glogóO; n w.lajł"eb-
:uudl.llh CIP l a 1Oli} u Or& '. o. • R d ' I I lod . \'"? k' s artyknł6" "'8t9~u,cb l u letttll ł • ofeh O' .wol""g .. , ull •• pieczou, na n.1',I'. oguln.gu rOlp~LI'zellla kpmlsYI U!wOlrzoll"J 'glIur. g ~te.Z& o1y. g WUl~.,OD l Cęo, b .. wie .ie",,~ ou,. lIIIi. Ipol.ezue talOtej ••• ""o-

Ze 8zpltala. 011 dula o lip"a do dnia pud I'rZeWo,llI~ctwem dyr.ktora deparl.;l· Toma,.. zmleOlI naZWIsko G1odSt'D~ .nn GI~d. b~wĄteli. G#, miD" wzbv.tze.IB. r"da::JI6"PO 
13 go b. W., leczyło ~i szpit~lu św. A- mentu baudlu l jJrzewy.Ju, A. Bel's. 8t~oe. Byl on kupcem zbota .. Leltb, SIn Je- Dll touu I",ycb artykul6w, grono Ul.1 
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--;;;-:1IOec&,yt go ~U8lll·. ~ tym WIl Ipi'l Petenmg, 21 sierpnia. (Ag. Póln .).-, ł.d~ - . - kup.; 5'/~ rwoka poiyeoka promio •• 
..... r01>iti ~llka~rotD'. z~, DA red_kton.. Wczorllj' podczas otwarcia w klobie szla. • l~ !Ok.- l-ej emloyl - . - kup; lakał o 1tl66 r. 
,). . .. ,. Ddt.lo ,m 119 go pocllwy .. ć. W6wuu D· h "I 'k kl " . d 11-8J .w.y' -.- kup.; 5' . ""ty.zh ...... ~t ... n .... ,....a.e 40 jllkilll, ro •• brali do Doga, ułożyli C ec" III ongresu.·o ej(l,,!e~o mIę zyn~ro' ryi I .. j 95.7S ią~ - .- kup, takał l&'1i m ... j 

bllrgo.. .l. Ab&maon • Liba .. y, N. Chorgi,cki ze 
S.koty, L. Grnnb~um o Wanuwy, N. Weintr ... 
nb z Kijow •. 

Hotol Ma .. telll'eł. nontafon • P .. bianie, Gbelfi 
di SelCorimo • Puyi .. , Ziomkiowi.z • Plocka, Zir
no".ki • lliń,ko., GradIu s Waru .. "y, Dumm • 
Dublina. 

~.f. .piekli i. .. <jedli. dowego. zarządzaJ4cy mlUlsteryum komu- 95.61) łąd., -.- kuP4 5'/, liny uat .. wu •• ,o""k,. 
pi t(Il , nikacyj wypowiedział mowę powitalną. Od. i-ej dm 102 85 't'l., -.- kup~ takiol małe 

TEATR I .UZYKA. 
powialał główny dyrektor dróg belgijskich. - .- ..... , - .- kup., takiet II .. i ..,yi -.-~d., 
f3e1 ... ire. Zabierai-cy głos po nim dele"&t m·.j oeryi mał. 10t.50 itd., 1Q2.25, 30 kap.. -ej 

r- ,., .. seryi - .- itd., -.- kup.; .• ' / lI"y _ta,... 
ł IV sobotę odee:rano po raz pierwSly fraucuski, Plcard. wyrazil pewność, iż Ro- miasla W.n .... ' I .. j ,erli 102.I~ •• ,1., -.- kop .• 

:J.oakWwkę M, Bałacklego! P: t . "KUl>:' 8y& elebawem, zamiast przejażażkl pillrw- ll·~ lorli l 'Yl.oo *~~ .. - .- kDp., 1lI.ej .oryi 10185 
r ••. Należy 011& bez"'l)tplensa do naJ ' są' . koleję rlo Pawlowska, zaprosi na .,d'i IV .. j s.rt 101.65 .ąd, -. kap.; V-ej 

H.tll Violaril. J. E. HoUaender I R1gi, Ch, 
Lewito. z Zam...,io., J. R.bioowlez • Od ..... y, Fa
ja.D~ ~ \Va"nzawy, Cyrańaki z Sieradu.. 

Hotel Polakl. Putor L.UlaD o Ozorko... J ' 
Schlała i Weiathal E WazSu.wy, ŁawreJl iew z 
Cholm., Beg.r • Toma.zow., Pljąe,kowski z Wio· 
ct .. "ka, 8y.trleki • Nowgoroda, KUJko zo Zduń· 
skiej woli. 

Ił" Ó • t I t pr .... ażdżkA do Władywostoku. Wybrany ""ryl 101.65 .. . , - . - kap , VI·~ leryi -.-słłbnl'ch utwor W znanego , u a en owa · -VJ ~ P p .ąd., _ ._ kup.; SOI. oblig, millO'" W&rI .. wy 
otomodyoplsana, któl'y oapisał i4 Da ,prezesa kongresu general Petrow. po· duś. - .- t.d~ -.- kup; taki.. małe _-s-: 

~tb1 od uiecbcenia W chwili osłabnięcia dziękowawszy zebranym, uczynił w cieka- itd , -.- kup.; 5'1, listy.""tawn. mluta Ład"; 
JI pisarskiei. TI~dno nawet tę bil.. w~ mow Ie prlegl~d rozwoju dróg ruskich. I •• ryi - .- "d., II-ej s.ryi -.- itd., 1l1 •• j .... 
f erWY , l ryi -. - itd., - .- kup., IV-ej leryi -.- *td., 
~ \teść ojęć w ralllkl wzmianki sprawa- Zajęcia kongresu są podzie one między Sir _._ kup.; 6"/. listy ••• to .. u. miuta .... TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda War.zaw.ks. 
'wczej. Na sceaie widzimy osławionlł kcye. Pierwszl\ sekcya zajmuje się drogą li .... - .- iąd, taki .. miasta Lublin - . - itd., 

~U,f męż~. totłę ł przyjaciela domu, ku- l wszystkiemi bodowIami. druga uchem, t.ldei mlasta Plocka - .- itd.; 0"/0 listy ... tawu. 
"'n'~.· Kuzynek chce zbałamucić mętat· tl'zeciA eksploatacyą dróg. czwarta kwe- wii.ÓJlkio - .- iąd.; 5'/, I&kiei -.- itd., -.- k. 
., łt. • ~. k UJ.knuto: lhlrllll a/l/ •• l ~n ... 11U 2 .. t , '.rl1 ~ l/ł·I., ZapłacoDo 
l i aby zostać z 1Iią sajD 11& sam, stara "IItyami cbarakteru ogólnego I piąta we- Wiod.ó 4'1" " ot.robur" i'/,',. W~rto'6 kUpo"u, Z. w.klle krótk.t .... I •• ,. • . ! ~ydęgnąć m~K z domu do wilSolej styami ekonomicznp.mi. Nakreślono raporty potr~eeDi.m 5',_. Ii.t, u.tĄ,... ..."',k,. 76 i oa B.rlin •• 100 IIlr. . . . 
!I~panii w to~al'Zys.twle -. cyrkówek. '0 środkach rozwoju rucbu podróżnych. o -~r ... I i 11 183.ł Łud.i 1U.8 i" , Hk .. iJ""IIU. Da Lood,n z& I b. . . • • 
~ 16 OlU się tO. Ble ud.ale! wdZięk bowiem biletach okóloych, powrotnych. abonamen· 83.ł. po'yc." pr"""""~ l 48,8 I 207.1 na Pary t za 1110 fr.. . • . 
" I d <żonkI bIorą gÓl'I) II ad za Itowych. wiorstowych i ~trefowych, o 8y- e.'III, 20·go sierpnia. IlO"'UOL) " ••• , .... r~a: na Wiedeń .a 100 8. 
i ponęty m o ek'J D . . te' : - t · ód dl I' h d •. 208 70. D~ dv.ta,.~ 2u8 50 . ... ~.I. u. \V.r.n .. ~ Ż-wo • koń e .... vield1 

.tIie,aOlI k~zy~ &' •• o 7.awlą:>;ao~a . J Ule- S emle nagr a 8 uzącyc na rogacu, 20860, n P .... ,.hll'K kro ~0860 ,,~ P .... ,.bnr'l' ~ ~ 
.yszukaneJ IOtr;"l!kl dopomagają Je-zcze o użytkowaniu z tychsamych wagonów dl. 207,90, •• Lon,ly" krńl. 20.4 " /., n. 1,0",ly" 011. Za papiery pdst .. ow. 
Jlylki z listami., doM dobrodusznie zużyt- dróg róinoto rowych i o elektryczności. ja· 2u.35. DL Wledoó 170.60. kllvu " j '.Iu • . !t\.10; wty Iik,.id ... yj.o Kr. Pol. drob. 
~o~ane w J·edlloaktówce. Słowem rzecz ko motol·ze. 5'1_ listy ..... " uo 6660. t O/. H ... , Iik .. " I~"llu. RUlb poiye.k ... ""hodaia ~ . 
• • . . W' d ń 20' . (A '1) W d' 63.90, poiyolka rn.k~ ł'/, I IM~', r. 9; 75, ł'/ • ł"lo poi. welOn. 
"lo bardzo blacba. któl'ej nie zbaWIa al1l le e , slerpllla. g. po n. . nlu 11!87 r. - .-,6'/, rout •• IQ~ try3.80, 5'1,' .I.' 18&.4 LiB~y ...... ziem. Seryi r date . 
doŚĆ pospoWa szata Artystyczna, ani ~~ć ll-stym wl'ześnia. jako w dzień imienin r. - .- , potyea"a "."bodu,a II ",n. 66M 1\lo,ul " " " liloWe. 
banalnie narYflowane o oby dzlala.l4C6. Jego Cesarskiej Mości l'ajjllŚniejszego Pana, . ,i 6760, S'I, 1i"'1 "",~"u. ,u.k i. 10100, 0"1, po I Li.~y :""L m. W .. n • . Ser. L . 
""i,ki jedyuie ~ader wdzię~znle i ciepło odbędzie się obiad galo wy "IV HofbUl'gu iyeok. premiowa, 180\ rok. - .-. UL"~' • 181;6 " " " V. 
lI> , W 6! I na cztśĆ .le"'o Cesarskiei Mości. Wieczo- r. H650, ako,. drogi iol. " ...... ,. ... 0> . ·.·'.' • • 'rJ I LUty uaL. m. bodsi Ser,II sagranej przez rannę yrwlcz r ce m o- '" 20910, akeyo Iuedyto"'. an.t~y""ki" 16930 akey- " " " 11 
dej kochającej ,męża mężateczki. można rem tegosamego dnia cesarz Franciszek "a ....... kI.go b.uku ha.dIO".KO - .- "'.,,,,,, " " " 111 
brlo sztuczki 'll'y~lucbać do ~ońca z przy: Józef I uda się nl\ manewry około Dete· "'go - .- . dy.k.u,u Ili.wi.du.~" b"'" .~' . G' łd B I" k 
jemDo~cię .. pp: 'Sos~owskl I Szym.ooN!.kl nitz w Czechach, następnie uda si~ na ma- 3"i .. pry".t .. 1",'!. 18 S er lOS a. 

P~yezr niall 811) tez do tego sIlmieńOle. newry pod Fiinfkit'chen (Pięciu kościołami) , Berll • • 20 aierpui • . P.,.n;', .. 147- 173." .ierp. SłDkDO<1 ru.kie sar ... 
. 'ednoaktówkę gdzie będą Sif, zuajdowali wszyscy zag .. a - 156,00. n. puu. listopad 157.50. 1." 128 a~. n "na do.lOw, 

Ouegrano J68ZC1.e znanę J h u. Bierp. nu.oo, na. "rz ..... pudz. a o.oo. O,.koDIo prywatno • . . . 
SIIiderskiego ,,\Jesienią". a w aotnuc.tac niczni attacbes wojskowi. Manobe.ter, 19.9o Bi.rpnia. Wator I~. "Ilor h 
wy tępowala ~ powodzeniem p·~a Zo~a Wiedeń , 20 sierpniII . (Ag. półn.). Według Wator 30 Tayior 7, Wator 20 Leigb 6"., IV,. 
Jiirszenszt.ein, Jako Molly, w dllecle z ,;Ille- informacyj • 'ene Freie Presse", cesarz ... r 30 m_ytoD 6'/" Moek 32 łlrooko 0'/,. 401 
do,go Jonatana wraz z 1'. M. 'l'rapsą, oraz wyjeżdża na manewry w Galicyi dnia 29 M.yoll 6'/,. Uodio łU Wilki ... ou 7'/" \Varpo"p. 3 ' 

Ó.-' • . b ó' ś d ' 8 ś' Z Lee. 6'/., Warpeops 36 Rowlo.lld 7. W .... p ops a" 

ł825 
9.83 

39.30 
82.45 

99.20 

95.75 
10285 
10253 
102.15 
101.65 

208.70 
209.
.1 '/,'/. 

48.-
9.76 

39-
82.20 

99.40 
103.-
95.75 

102.76 
HtHO 
102.50 
101 ł5 

203.25 
208<0 
1',,'/, 

jako .CamargO"" IV znanym WUlCll ze "ple- • m .• powr CI za nla wrze n'a. za · Weiii.glon 7'/ .. Doubio 40 Westoll 7'/" O.ubl. ,;o 
rem. . granicznycb przedstawicieli będą tylko 0- .wykly gAt. 1"'/,, at" 116 dYB. 16X l6 gr.y ...... ui. Rozkład jazdy pociągów. 

W niedzielę wznowiooo znaoą w -ŁodZI b'clli na m8l1ewl'ach wojskowi attacbe.; oy z 32r46 r. Ho. Spokojuio. 
fArsę, w pr~eróbce p. Danielew~kiego. )I: t. ni~miecki i włoski. Llverp •• I, 19 sierpnia. B. ".ID'. 1:11"'"'''' 
Dl\'adzieścla tysięcy nagrody·. Paona WIedeń, 20 sierpnia. (Ag. pólu.). Dziś, koóeowe.. OhrOt 6 ,,~ .. boi, • to!!'o ua '1'." ., . ,., 

';-I'r$zeoszteiu wystąlliła w roli Poli Stec- zmarł biskup ulomuuiecki. kal'dy nał Fiil'- "1,,6. 500 boI. Mocno. lliddhag ..... ryk .. " k. 
Do na. sierpień Wf" sien - - - - -, Da wnf!:o!ieó I

PRZYCHODZł 

Ł Ó D Ź Godziny I .. I.,ty 
1\OIf8IL2191421 41461 815SI IOlł6 

ti~j i zagralaby ją dobrze, gdyby przy steoberg. p&tdzi.ruik a"/.. eeoa, Da p&tdzlernik listo_ o D C H O D z 4-
wlaściwym IKIbie iście operetkowYIłI zacię- Berlin, 20 sierpnia. (Ag. póln .). Wesel' pad 3"/ .. D.by".y, D' listop.d gru,b,"; aU/ .. 
cin i werwie grJlła nRtnralnie i z mniej. Ztng. zapewnia. iż izby haudlowe otrzymal] nabywcy,.a !r.udzieii Btyczeń 4'/ .. nabywo1, n.. KolDszki. • 
1l4 .. nonszaleucyę· Pozostali artyści gra- polecenIe nadesłania rządowi swoicb pogl1- atyc.eó iuty 4 / ... eua. 
li z bumorem i werwą. a kuplety 1'11.. ,Ba· dów lIa traktaty bandlowe z Ro.yą. Liverpool, 18 sierpnia. B .. "otna. Sprawozd .. -

I 2 ł V dl ni. nrz~dowo. Amorykańska good ordy ..... y '/ ... 
Dielewskipgo i ·Glogera żywo były przez I Ber in, O sierpnia. (Ag. pó n.). \ e ug iow middling3.7ó, midaling 3"/,,, middJiag rair ł'/,.i 

Skiuni8"iee 
Wans~"a. . 
Alokl&Ddró .. 
Piotrkó .. 
Granica. 
SoJllowiee 
Toman.6w 

12100 7 08 8138 314<! 
10

1
58 7 25 I 20 

930 510 11 00 
320 850 

7)IH Si ł\! 
SI 09 
540 
320 

licznie zgl'olDRdzoną publiczność ok~aski'l lów .Nationsl Zeitung" . istnieje wszelkie Peroam r&ir 4,25, good fair ł.5"; Ceara fair 4'/., 
nne. pl·,,\\'dopodobień~t\\'o. iż na przyszlej sesyi good fair ł'/ .. , Bab,a f.ir - ; !!aceio fair 1'/,,; M .. · 

Tym ralem też i część §pielVłla pod I rady pailstwa nie będzie rozpatrywany ża- ,.nbam fair ,,/ .. ; Egipska brown fair ł'/J" browu 
dZI'eln' batub dyrygenla wypadla wcale den proJ' ekt Pl'aw woiskowych. good rair 4'/'1' brown good 4'/" whi te [air 4.rlO, 

~ ..., J wbito good fa., 4'1 •• witbo good .,; M. G. Broo.eh good 
przyzwoicie. IB.. Berlin, 20 sierpnia. (Ag. półn.). Z po- 3'/", fine ~ 'I,,; Dholierah fair 2'/ .. goud tair a.lt, S.in , 

: W czwaltek, na benefis f1. G10gera wodu artykułów 2·nzet o zapatrywaniu się gooIl3'/)' fine~"/,,; Oomra fair 2"/.''' good fair 3'/ .. , l 
wystawione będą "Nasze pal'yż&nki", ko· na dwnletni termin slużby wojskpwej hl'. ~~~~J: g~!f~a~~7~;"~:~::0~~~lt~irfiU'~/,.\.!~;od M;! ;'~~::.~H 
mtdya, przał'ouiona ze szwedzk iego przez Cllprivi'ego, " ~orddeutsche Allgemeine Zei- dra., Tinni!eiiy rair 3'/ ... good fair 3'/" good ~"/II; P.tersburg. 
p, C. Datlielewskiego. "Nasze pary-żl'Dki" tnug" pisze, że wszystkie zarządzone środo Wostern fau 2.7;. Wes"rn good (air a'/", W.stern Ho.kw •. 
ci,szyły się powodzeniem w Warszawie. ki przez wladze wlljskowe. celem roz· f.oOd 3']..; P.ruwiaÓJIka roogb (&ir5.511• roogh good lViedeń . 
Glówna rola stanowi wyborny (lopis dla strzygnięcia odpowiednich kwestyj orga- air 57o, rougb r.0od •. 75, moder roagb f.ir 4'/" mo· Krak6". 
umego auturll przeróbki. p. Dauie.lewskie· nizllcYJ' nych, nie mogly dotychczas dOIIl·O . der roogb good air 5.12, moder roogb good 6.7ó, 

.mootb fair ł'/ .. , smootn good f.ir 4'/... Wroela" 
g" który zbiel'ał za nią pochwały pl'asy wadzić do żadnych ostatecznych I'ezu lta · NI,..York. 19 Bierpaia. Ha ... 'u. 7'/.. .. No". B.rlio ... 
warszawskiej i sute oklaski. P. Gloger na- tÓw. Odeani. 7. 
I,iy do bardzo pożytecznych i rutynowa- Bern, 20 sierpnia. (Ag. póło,). Według Nlw.y •• k. 19.9o sierpnla. KĄ'" lU" li 7 14'/ •. 
nyrb w towarz;;ystwie lódzkiem artyst-6w i wiadomości z lnterlaken, w Gl'inden wa1- Kaw .. li 7 low "r,liuary ua wcz. la 55. na listop. 
po,iada wśród publictrlości Iicznycb zwo- dzie w holelu .,pod Niedźwiedziem" wy· 1.,3".3",0",' _ .-_....."""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.._..,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,", 
Jennikó ..... którzy oceniają należycie 8umien- buchnął onegd"j 1'0 połddniu straszny " 0-
Dł jego prRcę dla sceny. Wszystko to 1'0- żal' przy gwałtownej burzy. Do wczoraj 

HONETY i BANKNOTY kuje benefisowi powodzenie. rana zgorzało j uż 80 domów. większa. cz~ść 
N.oL .. n:ęd. 

157.'f. 
uieon. _ __ _ huteli. stacya kolei żelaznej i urląd tele Kupo.y eel •• 

T E L E G R A M y, 

Petersburg, 24. sie1'flllia. (Ag. p41n.). Naj · 
wyżej I'ozkazano ~tworzyć przy 4· ym, 6·yrn, 
ll' rm i 14·ym korpu.acb armii zlu'ząd in· 
leodentów kOl'pusowycp. OgloS7.GIIO u. ta
-ę o zarządzie takiego intedentll kOI'pusu 
lieoddzielllego w CZ8sie pok uju. 

Petersburg, 29 .sitlrpnia (Ag. póln.). -
Dziś otwarcie miedzynarodowego kongre
III kolejowego. 

Petersburg, 29 . ipr pnia. (Ag. póln.). W 
doiu 18 b. m. zachorowało tu ll8. cbolerę 
5~ umarlo 13. wjlzrlro""'i,,lo 5 osób. 

graficzn)'. Poiar tl'wa dalej. Straty wieI· 
kie. Wszystkie ruchomośc i spalone, zwlas1.
cza liczna obecnie kolonia. turystów alppj· 
skich Ciężko puszkodowana. 

Markj niemieckie 
AU8tryaclUe bankooty 
Fr.u.Jti 

DZIENNĄ STATYSTYKA LUDHOSl!1 
Interlaken, 20 sierpnia. (Ag. póło.). W 

Grinllelwaltlzie zgol'zalo 90 domów; 400 
mieslkaóców vozo~lalo bez dachu. Do 200 Zmarli w dniu 22 . ierpnia: 
nlldróżnych. znllJ' dUJ'ących SiA w hotelach, EWlngielloy: D .. "", do I.t ló-tu o",ulo 13, " !.'Ii .. • liczbie eblopc6w 8, d.i ..... ąt 5. doroMly 3, 
stracHo wS1.y"tkle swoje bal1;aże. w tej lic,bi. męimy.u 3, kobiot - , .. mi_oowicie: 

Cata.ia, 20 aierpui •. Wielki kr .... r Etny wyrzu· adolf B'lu, lat 37, Edwo.rd Golt., 10., 32, Edwud 
.... na wy.oko'ć 16', met.r6w olbrzymie kl~by d)'lllu Broudt, lat 3t. 
J ona""n\ iioU kamieDi. Starozako.nl. Ozieei do l.t 11>-tD smarlo 4, w t os 

IliCZbi6 oWopcOw 2, ,uieW'człt 2, tor'" ly C',h 3, 
., . W tej Hczbip mężczyzn 2. kobjet 1, a mianowicie 

Ustutllle wiadOmOŚCi handlowe. Jo.ek Fajfi"z, lat 18. NI1B •• JakDbowiU; lat 76, 

W.nzawa, 20-go lierpn!a WfltlCle krOt.. term. nil: MaU:e".twa Jiawarte " dain 2"laierpnia: 

Ł Ó D ~ 

Koluszki . 
Skiemewiee. 
WarSZAWa, • 

Aleksandrów. 
Pietrkó •. 
Grani 
SolDowice. 
Toma0z6w 
B.in. .. 
I w_Dgr6d ł I" ..... 
DąbrolO". D~b . 
Petersborg 
Mosk"a 
Wiedeń 

Kraków • 
IVrocław . 
Berlio . • 

5 45 2 17 642 
150 
105 
6 da 
332 

10:;0 852 
tO 20 805 
5'l3 
fU3 
410 
242 

523 523 

1153 
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Petersburg, ~l siel'llllia. j Ag. p~III.) . -
W J:>etersburgu w aniach 19-ym 1 M·ym 
b, III. zachorowalo na cboler~ osou 74. 
Iml.ł10 22, wyzdro .. ialo 39, IV guhel·.Ji do 
18 go b. m. zacllorowalo oanowo 3, ZIU&.I·

I 
HraodJa z Boadkowski.b Golds.mi ' t lot 66. 

B 'rliI, '" d., 4625, 22'/" ~O, 17'/,,15 kup.; Loudy" E.angiellcy, .ReinbOId BergroAUn z Sert\ Reinsob. 
(3 m.) - - - kup; rary' , d.) - - -.- Bogumił li.... . Balbin\ Rostargujełr, Ludwik \ 
kup.; lV,ed.b (I<. d. - - - kup.; 4'1, Ii.t, li· Scbult., Pauliną Freu.d. UWAGA. C:rfri oznacaoll. 
.... '.a.yj •• Kr6IeBt" .. Pol.kiej(o <Iu'o 99.20 .~d, I wyrażają .... od godsiuy 6-oj 

grllb.z)'lll druki .. 
wieesorem do go ... 

lo 8. 
!!? 

W SZi8LE prywatnej IIĘZKlEJ 
(lIikobjewska, dawniej Dzika li; 
27) zRpi~ uczniów ruzpoczuie si, 
• (16) "iervoia. Z lIowym rokien 
nk61nym otwieram przy ukol· 
~eu'yolJat. 

Z. GOETZE~. 
16~7-3 

Droga Żelazna FabrYClznu
.Łódzka. 

L. ZGPOWOdu oAwiAdezeuia ",sylaheol! 
'y,r~ o Z&l(Dbi""iu dupiikatu li .. 

~o"ego Ł6dt - Fundnkl~ewka .a > 
~ I dlli. 22 grudoia 1891 r., Dro. 
....... ~ hbryczno Łódzka podtJ. do wj, 
.... ~ ie pomienioDy duplik.t li.to 
'""IO!rago IU~. za nl.w~. 

1717-3 

-.- knp.; takiM ,.alo 99.00 tąd., -.- kup.; L ST P y tWny 6·oj ran O. 
5'/ ruska potyoota "sebódnia Ii •• j .mi.yi 111a.1IU I Ą RZ JEZDNYCH 
tą.!.., - - - kap.. Ul·ej em.!ayl 10:;.110 ttd., Graod Hotel. J. Lonrio z Dyn.borgo. O. Rodor-
- .- klip.: ~'/. obligi banku a.laeboekiego -.- w.id z Dre.u, F. Baz.uow, W. J .. ebin z Petera-

j 

G Ł O S Z, E N I A. 
Dro~a ŻelazII3 Fabryczno- Droga Żehlzlla Fabryczuo~znoD. prze. Rad~ Loko.rską w Wo.rsuwi. i De~artameDt Medyczny " P~terlbut-

.Łódzka. .Łódzka. go, potwierdZODe pr ... ~. lliDi.t,. a \~. 

z owodu ofwiadoz ... i .. '" .,Iająe. o ~ powodu ogwi.dez~uia odbier.jącego •. A. Dla kaszlących l osłabIonych 
It g.,Ceibl.ra, o "~\,iooin 1'~Plikatu ~i~ ~~~b:::~g: wt;ła~o~k_t:ltlik .. t~ ~~ SŁODOWY ElltlTR'KT l' IIRIDLiJ tu CracbtowegoŁódz.hndukleJewk n.'i •• , - b"'ż ~ AO II fi u & 
>9'.!:89 . d. 2Og,ndni. 1891 r , nr.ga~.I"D' z .....,a 25 ...... co. r .. ' Drog~ .I .. n~ 
'.bryezoo.Łódzka odaj. do wi.domo~ei. !"abryc~<>;Łó<lzka EodaJo. do wJadomogOl, • lIlłoda, Sletła I Zlelł leeanleąeb 

polD.ieaioDy d.pifka~ listu fracbto"ego z. P?DlI0nlo~y d~p ikat h.tu fr&cb7to~io Nagroclson. Da .yst_"a. b b, gieuieno-~karski.b ,,\lllCIIJawie Kr kowi .. L,,~ 
l.JUIje ... niell'Uuy. · 1716 - 3 uzoaJe za mewa'Dy. I I wio i n_ Środkowo.Asjatyckiej w Moskwie. ' 

Kone .. jooowan. przu wl .. u. lekarskie. 
O;;;:Żelaz.na Fabryczno- Lekcye na mojej pensyi 

todzka. zaclOYDOj~ .i~ ł (16) sierpnia. Zal,i. no-
t powodu o'"i .. dez~Dia wylył.j~cego, wyeb u •• eowe odbywa 8i~ eodzieoDio od 

t. Fi .. bera. o s&a'1lbi.oiu dupliko.tu list., 3-6 po południu. 

_"chIO,., g.! Ł6<U -. W .... wa sa li Celilla \\'asZcz\'óska Z 
,66 • dDi& 29 .. ~" 1692 f., Droga I • 
1.luna. ł'obryClllo-Łódzka (IOIUj. do .. ia· I'eusya mieki si, prJY ni Śred.let.'i 22, 
lumości. te polOieoioll, duplik" Iiatu dom p. AdBifa Scb",illtai mie.zkamo moje 
fraebt01fego 1WIt,l0 za niowwy. tut obok. p~y ul. Solne.J " domu Olsxe,.· 

1713-3 skiego li 338·c, 16~!}-u 

Fabryki 
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Teatr Lo' dzki. z Wftsze. Ufll zlaleeolem, majl}' 
ey prawo nauczania, mO/!'łCY umie
'ętnle prowadzić zakład na pro
wincyi, I'otrzebny zaraz. UL KróW ogrodzie SeJUna. 

We wtorek, d. 23 sierpnia r, b, 
3-ci WYSTĘP 

p. Zofii Kirszensztein. 

Donna Juanitta 

lew kit 33, mje zkania 4 od 2-~ 
po poludniu. 

lI'uczt'clele elemeutarlll - Wfcho
wawcf zdolni i doświadczeni, ma
jąr.y prawo nauczania z dobrem i 
§wiadectwami i Jloważną l'ekomen
dacH, potrzebni zaraz do zakladu 
na prowincyę. Królewska 33, m . 

Duet z oJleretty Suppego. 4 od 2 do 4, po południu. 

T . ł Ter.ioatelny, Dla cbJopców pod· rZeCla g owa uczonych krawiectwa, kowalstwa, 
Komedya w J akcie, oryginalnie kolodziejstwa, ~tolarstwa, szew-

napisana. ctwa, rolnictwa 1 ogrodnictwa 110-

-k T I szukuje się miejsc zaraz. Królew-Ptasz", Z yro U ska 33, m. 4, 
Wyjątek zoperetty. CUoplec lIZdolDloDf " jubilerstwie 

• h łóołok h posznkuje miejsca. Królewska 33, Numer o dwoc ~ ac m. 4. 1715-3 
Komedya w J akcie z francuskiego· KANCELARY A. 

Wesoła Wojna Inspektoryatu Warsz'awskiego 
Duet z operetty Strau88a. Towarzystwa Ubezpieczeń 

Pa.nienki lub Panny przeniesioną zostala d~ domu pana 
., . PawIa RIIIlscb, pl'zy uliCy PlotrkO"'- ] 

dorosle znajd~ poml,:,,~ez.nl. prq- ucneJ klej Nr. t21 (nowy). 1710-3 
i intelilleDtDoJ ,odz.Dle. W"r.J:aw~. ___________ _ 
ulica Cbmle lo. Nr, M , mI ... kaDla Z . I t 
ił 6. 1687-2 agmą pasz pOl' , 

D I h 'k t h 'k wydauy.,. gminy Chojny, powiat I yp omowany C eml eo Dl , lódzki, .. na imię MichaliRY SLefa-

który przez Jat kilka studyował uowslueJ. . 
w Petersburgu, obecnie zaś ukoń- Łukawy zn~lazca racz? zł~zyć 
czyi za~r~nlcłl pol.i~chu!kę, poszu- takowy w Lul.eJsl:ym magU!~7~~ 
kuje weJsc8. Blizsze JUformacye -
w składzie fortepian6w pp. Gebeth· ZGUBIONO 
nera I Wołf!'a. 1693-2 kart~ pobytu, 
50 rs 100 lub więcej wydaną. z. lDagl~tratu mi~sta Ło-

. , bl Idzi, oa limę Juliusza SzreJtera. 
odpowiednio do npooaienla, za wyro en I Ł k I I • Ć 

OIady werkftr., .... 8110r., .... y.l.ty as awy zn~ azca rac~y Z o .• y 
rub podobnej, prsy fabryce .- e<ło ...... kó~ t.akową w tutejszym magI8tra~le. 
egzaminowa.emu, IpeeJalD'&, l',.u.tlcZllle 1.21 
i teoretyClmie 18 lat w tym zawodzie ola- ZGUBIONO -
iącemu. Oferty przyjmuje admini.t,!",ya 
D_ienniko. b6dzk'ego pod .,MecbAD,k z .~lJIrttD. pob ... t •• , 
Cesarstwa, Polu". 1695-3 n;.~.",. ~ -

KOLE wydaną z magi tratu miasta Ło-
W (·ro KUSOlVEJ SZ dzi, ua imię Mordki Dawida SiI-

REUNEJ berberga. 
nUca Wacbodoia ił ~o. Łaska wy znalazca r aczy zJożyć 

z~pl • . Kozalów rozpocz.yno. 81' dnia 16 !takową W tutejszym magistracie. 
e.efllnll. lekcye zd d~,a 2ó t. m.. z po- 1718 
mocą nan •• ycieli Wyższej Szkoly reo- -_ 
mulniezej. ZGUBIONO 

Przełożony J. ~~7 hartę pobytu, 
. . . wydauą z tutejszego magistratu, 

•. Zllwla~amlamy .m- na imię Józefa Bauaslaka. 
oleJszem, ze z dDlem . 

dzlaiejszym zwoluiliśmy od obo- ~askawy zll~lazca rac~y .zł~zyć 
wi~zków pana D . Epsteio/ł. takową w tutejszym maglsiI7~~i 

Bracia Kipper. ZGUBIONO c 

Łódt, dnla 17 (29) sierpnia ~~3 kar"1ł} pobytu, 
Kt, obc. p.lladać p lękle WŁOSY, utrwa- ~~daną z magistratu m. Łodzi. na 
1i6 takowe i .. bezpi\!eoy6 na .. ws.e od . Imlę Ignacego Broksz. 

W]ł'8ienio nieeh uzywa Łaskawy znalazca. raczy takOWI} 
"COn6ervatorau • złożyć w tutejszym magistracie. 

PoW~kowanla o..,biaŁe i pffimienne lą do. 1711-1:, 
wodem ""nania po"ybzego ŚlodkL Cena ZGUBIONO 
za 2 tanki rs. 2. Wyląc .. a sprzedał 
Da Łódi n ~-go. Z. Fllip towskl', .,lkład kartę pobytu 
tabaczny, ulic. PIotrkow.ka ił 27. , 
________ -::-,-:1,.-:700-6 wydaną z magistratu miasta Łodz i, 

Towarzystwo CJtlislow Mizlich. n imię Maryauny Szrajner. 
Pł"" jest elektryctnie OlI"ietlony we Łaskawy znalazca raczy takową 

wtorki i piątki dla 're.owaul. ua złożyć ." tutejszym magistracie. 
_7Aclgl klubowe . Zars"d_ . 1719-1 

BIURO moje znajduje się obecnie: 

ulica Piotrkowska Nr. 77. 

Maksymilian Goldfeder, 
1639-10 
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DZIENNIK ŁÓDZKI. 

Pogrążeni w ciężkim smutku po stracie naszej TIajuko_ 
chańszej córeczki Ś, p. 

niemogąc zwrócić się do każdego zosobna, niniejszem wyraża
my lIasze nujserdeczniejsze pody,iękowunie w8zystldm naszym 
przyjaciolom, życzliwym i znnjomym, którzy podczas jej cho
roby i pogrzebu złożyli tyle dowodów szczerego współczucia, 
Również składamy uasze 8erd~czne podziękowanie Szanownemu 
Pastorowi Krempin za wypowjedziane nud grobem zmarlej slo
wa pociechy. 

Małżonkowie T auber. 
. , 1722-

STAN RACHUNKO'W 
Banku Handlowego w Warszawie 

po dzień 31 lipca 1892 roku, 

"WARSZAWIE ... OGÓŁElI i PETERllllURGU 

Stan Czynny_ I Gotowizna w kasie 625,07448 17ó,66a 50 800.6I,Zr Rachunki biezą ...... ba~k&ch ~4dowycb i p;y..atnYch 270.0UU 741,77979 1,011804 
Sknp wekoli opatuonych najmniej d .... lDa podpi'~lDi . 6,ł70,70'2r-6 1,497,230 5 ,,ml" Skup papierów publicznych W]losowonych I kuponów bie-

i,.ych . . . . . • • 69,76156 6,ló363 64,91519 
Skup sol, - weksli, zabezpieczonych papierami publlcznomi 

lub blpoteką . . . • . . 332.9~- 10.252- 31S 197 -
Potyczki nl< z .. taw papierów publiczDych i tOlf .... ó ... 2,604,016 39 976,65948 3,li8O,675,8 
]donet, brzęcząca staDowi,ca własność banku • 1,26243 2~,507 63 3~,770106 
Papiery publiczne wlasne·. . • 2,100,52'; 8G 72.'i.0i '962 2,8'21.53638 
Traty i weksle na Z&grani~ nabyte n, ... I •• ny rachunck. 323,833155 ł6,66314 S70,3\ltl,69 
Upo8ażeni. Illii banku . . . . 2,OOO.~- 2,000,000,-
Xoresponaenci. • . 7,33!i,56! Wf, 1,588,433 48 8,923_"97162 
RachuDek • oddziałem bankn. 1,727,03" Oł 1,727,038 ,Oł 
Weksle protestowane 20,85iYS 77,6nO - 98,1f>538 
Wydatki bież,ce 80,6~ Ja 45,23623 125,WtZ . 

18,G42~~ Wydatki swrotne 10,21239 28.75ł~ 
Niemchomość 138,78524 138,786 
Rachuuk.i przech~e . 78,ł3891 1187,336 18 ł63,T:Ó

L 
U,185,97ł 87'/, 6,316,6ł272 3.,.6U'4517r 

Stan Bi~rny_ .. 
Kapital ... kłado"y . 6,000,000- 6,000,000

1
-

Upo .. ieDie lilii banku . 2,000,000- 2,000000 -
Fundu •• rezerwoW] . • • , 

" 
1,468,09786 l,łi Re_ .. w •• peoy&lna • • • • df-l::i67 - - 150, -

Wkłady na rachunek przeka ...... y i lokaCIe . . . 852,1h7 ~r 
8,09 03 

Korespondenei. • 
: .l 

8,2U,7712ó 1,057.306 S,'l99,rm!rl 
Rachunek z oddziałem banku 1,727,038 04 1.727,038,01 
Traty przez bank ak~ept.o"'"De • • • . - - lil,96906 171.!I69,oa 
Dy"idenda od ak.yj banku nlepodniesiona. . . ł.996 ~5 - - 4,996J25 
Procenty, proypadają •• do zaplatI od .... kl.dó ... i obligacyj 2,990 - SOi 83 3,59ł,83 
Procenty I kolni. 3Oó,065 60'/, 142,34775 «8'433[ 
Rachnnld proechodni. 7692312l 365,l1896 1,134,350 20 

U.185.974 81'1, 6,316.54t 72 30,502.!i17r ---
703,930 - I Towary w komis oddane 38,ł6360 m,a93/1iO 

1712- -
, NOWO OTWORZONY 

HANDEL WIN, SPIRYTUALIJ, DEL!KATESÓW ,.~ 
I TOW AROW KOLONIALNYCH 

]l 

{~ M. SPRZĄCZKOWSKI ~ iM. PałkowS1TI' . 
. poleca WÓDKĘ X .p.. 

pod firm~: 
--

- ~, li I J 

A 
· h l 'fi w -Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 22 (nowy), dom n. Becbtolda, n tl-C o ery czną CI I .. po"~ .;" 'uk •• ymw",'ęd,m S~"" ~ ':;"b1;~'"ci 

I i" , A.8TMT i KATA.BI ~ 
A l D ~ n t r ali n t ~ r-M a [ ~ n ~ l' t!7~4r. Leoznwa dla ZWIerząt Iw:·;[~: O'; ~ . leCS4 1ię pnu guzlci. RuErek i pr.lOk! tak zwanych ; , 2NU . .lagleJaka P .. yjmnj.nast.~- . "',,<J !(J.ft ,'~ IJR E." P ((l :.-

ł. leCll!eni. koni. i p8y i udziela porady DUS~~lOgC, KA~Zffi:, KATARY, NEWRALGIE 
... kaidym c ... ie Pra ... idłowe i trwałe . W Pary •• : OpT&$Iaz b rto ... ~ I. E, plo, ul 8t.-L .. are 20 

. : w Łvdzi: " aptece Jana Sptkor. y. " 1 
knol. koD.l, III. Mil ... ił 821..... Wymai a6 podpisu jak .bok III hidej rnr.e. lIetlał złoty Da Wy.t.", ,ik 

~ ___ ~ ___ - ~ 222-160 WarlbW I Kwd .lewl kl. DA Wy.ta ... ,. I'o" .. ochnej 1889 r. N.j "ti ... nagrody jakie otnYDllłl 7t.tlJ 
~~~~~ k .... lki. pruci" A,nlni. (Kl_ ł6) ~ 

_ _ --'W-'yda<...e..._w_u......cSłe_IU _ _ KDSS_I_tl._-_;...;Red.c..c.:.a..;:k.;.:to..;:r..:Ił=les:::sl:::&="'..,:IlI:::::lc::~:.:'.:.II'::le=ckl::,~ __ ---,,l(~08=IIO.I=fl::.BO::....!n;~eu=ly~po:::JO=.....:l~l...:~ l y CTlI 1892 r. W drak&tul ,,ozl.aalka Udzld'IO~ 
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