w Warszawie
przy tał k a dla zniedołąt
trałd7 wybierce trzech sędziów, ob. Stan
ci
eseśoia
trzech a
jeesose jednego, niałjch pracą lub wiekiem rzemieśini
zbadają sprawą ob. Stena i wydadzą ków i robotników fabryosoyob, pod
wyrok. Apelaoya stronom obydwom opieką warszawskiego Towarzystwa
przysługuje do sejmu przyszłego. Wnio- dobroczynności, znowu poruszoną została.
W tym o lu, na odbytem w gmasek był poparty i przyjęty.
chu Towarzystwa dobroezyancści posie
oddano
Rządowi
Więc całą sprawą
Oentr. w ręce, a ob. Stan pozostaje tak dżemu ozłoakOw wydziału tegoi przydługo suapendowany al sprawa oetate tułku, wybrano na urządy tegoi
teosnie sa wy rokowaną nie bądsie. Wy
wydziału: na prezesa p. Jana Szienkieaoka laba sejmowa nie zdjęła suspensy ra, na wice prezesa p. Teodora WerneDla jut baydzo pótaej ra, na sekretarza p. Leopolda Świder
s ob. Suną.
bo
była 11 gadzina w nocy. resztą skiego. Naatąpne posiedzenia odbywać
pory.
korespoodeneyi i niesałatwione sprawy sią bądą oo dwa tygodnie.
oddano Rządowi Centralnemu do sbaDragi departament Izby sądowej
dania i załatwienia.
warszawskiej zajmował sią znaną apraPrezes Sejmu Wioe-Censor Lewan- wą p. Ryszarda Benkego, właśoioiela
dowski przomówił do delegatów, po dóbr Strzegowo, w pow. mławskim,
dziękował im za zaszczyt, jakim go ob skazanego na 0 mieniący wiaty i pokutą
darzyli i zaprosił na przyszły sejm do kościelną za zabiote włościanina w obro
Clereland, Ohio w rozu 1895; poozem me własnej, oraz na > spłacenie 3 000 rs.
rodzime zabitego.
odroczono seayą sine die.
Wyrok sądu okrą
8. Lttcandotoski, Prezes Sejmu X. gowego pierwszy departament Izoy
zatwierdził azś wskutek apelaoyi skaChicago, daia 9 września 1898.
zanego Senat wyrok uchylił i przesłał
A. J. W. Kosak, Sakr. Sajmu X,
akta sprawy do drugiego departamentu
Adwokat Pep|o*ski dowodził,
F. U. Jabłoński, & ikr. Sejmu X.
izby.
ze zabójstwo włościanina
Fryzowskiego
—

Z ziemi

ojczystej.
-s
jHohUhIh.

Z

Co do wtiśclan,

wyrok dawny

uprawomoonił aią.
E

blitszych „Kuryerami” zcstająej
sunkach), badają nadzwyczajne zjawiw
ska, za jej pomocą wywoływane
ciemności, a nawet przy świetle lampy,
spostrzetenia swoje rspisająo w odpowiednich protokółach, ind warszawski,
dzięki wspomnianym „Kuryerom**, zaj
znoje się „duchami**, które Eutapła ze
sobą at z Włoch przy wic zta. Mówi z ę
o ty oh „duchaoh” w śalonie i na nlioy,
w kanoelaryach i
cukierniach, w w*r
sztataoh i w przedpokojach, słowem
wszędzie. Eleganci i elegantki, panny
na wydania i panny w magazynaob, kucharki i stroie, ba
prze zupki nawet
wszyscy teras rozprawiają o „latającyoh stcłaoh** i „duchaoh**, co zostawia
ją ślady na zaczernionym papierze.
sto-

c

—

—

—

—

Uoseni, wiątąoy się dla badafi w kółza pomocą sznura, nie
ka, moralnie i
i słusznie, aby owoce tych ba«hoą
—

—

do ust rozoiekawionej ooraz bardziej publioznośoi dochodziły
przed
wcześnie.
Ogłoszą je póiniej, w...
„KuryeraoL**. Tymozaaem uchyla się
tylko od ozasu do czasu rąbek zasłony,
to podniesiona
z pod której wygląda:
do góry nega stołowa, to fotografia
Eusapii Palladino w oknie wystawowem
najwięoej czytanego z dzienników, to
„historyozne wydymanie się snkni**,
to wreszcie
pedagogiczne zdolności
poczciwej Neapolitanki.
Tak
pedagogiczne. Ujawniły się
one w jej z p. O chorowiciem
rozmowie,;
którą uohylająoy dyskretnie zasłonę
naukowych misteryów aylf „Kury er a
Warszawskiego” ogłosił.
Od wódz ąo od polemiki z artykułem
„jednej z gazet, przedrwiwijącym jej
doświadotema”, Eunpia dała zarazem
panu Ooborowiozowi lekoyą... grzeczno
dafi

—

—

—

doi.
Co to

$15.00.

Na cóż ko powal tylko pozłacany ufarek z werk Ir a nir wartym nic, który uprą'bez łabcuazka,
amejowy rzyzto-arckiedy
bray wnrrk a Klyli werkiem 1 do tego
esyato-Arebray tmżraazek, wszystko tak
jak przed eta w ls >brazek za |li.OV, który
*K nigdy nte wytrze I koloru nie etraef.
Gwarantujemy ten zegarek I łaócnazek na
całe życiu. W igr nie obawiajcie eig. tylko
przyłlijcle BOe. w r.uar kach pocztowych
a poślemy w am ten zegarek 1 łańcuszek
na Kzpresz oda gdzie wam ogdzie wolno
obejrzeć, a jak alg z podoba to resztg
ogacicie i zegarek odbierzecie. Zegarek
a tym łańcuiutkk-mnie kupicie nigdzie pod
22 uolary
Adresować należy:

od 12 do 14dolarów
dawaj| można
dostać S

So

—

KiUrniWI lEITHiUDNI CO..
441 Bfable Street,
Ckicago, lila
Kto nam przyftie 8 centowy mar kg temu
pożlemy oaza katalog polaki o 40 rtronach.

—

S , artysty teatru, rozbiła sią w kawałki.
„Ozdoba** ta, waląca przeszło 12 klg.
gdyby o sekundą póź ziej runęła, stała* j

etą

powodem ciąikiego okaleczenia,

i śmierci człowieka.
Wicher wczorajszy poczynił
niemal mieście wiele szkód

a

SALOON

połączony z restauracyą
STANISŁAWA ROKOSZ

znajduje sią

w

sta.

mote

w

rosbijająo

centralnym puakoie mia-

w

poblitu Desplain ulioy.

na

cholerą azyjatycką

w

Galioji:

w

pow. brodzkim: w Załoścach 1 osoba;
w
pow. lisk< m: w Lutowiskacb 2 osoby ^
w
pow. Samborskim: w Brześoianach l

(podejrzenie);

pow. staniała

w

Znakomity Staloryt
Nieśmiertelnego Poety

j^dama

Mickiewicza

Antoni

Dr HAm

589 LHckmn Str.

•U MADISON ST., TOLEDO. 0810- <
Leczy waayatkle i. o roby
aaetarcałe, a mianowicie:'

109 W. Bandę ph Street.

osłem

Dopziiość apaartiy, parali*..
dychawice. ni-strawnośc
reumatyzm; ból cłowj, a-i
ara. ócz łroaa; choroby to-'
Udka, gardła. pieni, kana
łow oochodnwyh; febra,
werraly na głów te I akórne
akorobr maciczne. zbocze-'
-ta
hala rani
regularności, krwi otok,
białe opławjr, niepłodność.
iitoieeci (K-ipotoirnwn, puchliną. rui, Ol wory
na cielą, rotę, choroby kiesek, ból krzyła I w
Iplecach, katar, dropnie nenralgię broiichitis,
[roda^nj Pd. Lecsy niewiasty dzieci Hnętczyzn
1

CHOROBY iZ 4R AŹLI WE
generacyjnych obojga płci,albo przejotganów
kazane ■ rodziców, leczy prędko i tak te rię
inlgdi nie powtórzę; sekret ściśle zachowany
POSADA r>A ftyntchorzy nie powinni

w

Zibernzu 4

ocią^afc. ale
rade do D ra

tychmiast ndad ale

**op*tr*rnv

likierów i

na-

KUŹNIĘ
FABRYKĘ WOZÓW.

Kuranek

39.
świadków, zasądził trzech
5140. St. Kordelski
a Brejlana, Markiewicza i
Pałaniuka,
41. Jozet Tomaszewski
oraz stróia
4>, Helena Wachowska
nocnego Labo weja, wszyststawie

kich

zezna

ń

karę
miesiąca.

do

na

aresztu

od poru

tygodni

Do rotprawy apelao/juej w piątek
20 b. m., oskarżony Berarin a • zjaw i
się; stwierdzono tak te, lt sou meso
stelo

dcrączonem wezwanie, aloowies
do Wiednia.

Jawtt

s

ą

nato-

Markiewicza, przybyli oeob śaie se
swym prawnym sastąpoą adw. Ferl-je
wiórem.
Przez cały ranek ozy U no osły stos
aktów pierwszej ioatanoyi, przyosem
adw. Seleski usiłował kilkakrotnie do-

protokół pierwszej rozprawy
nie jest
dokładnym 1 mylnym. Po po
łudniu nastąpiły wywody obrofloów i
wodzić,

te

fankoyonaryusze
wu
me

prokuratorji. Ta zooadw. dr. Seleeki wy kary wał rzekobłądy formalne i zaniedbania se

•trony aądziego pierwszej

43. Wincenty Wujkowski
44. Bronisława Gólcz
45. Agnieszka Rutkowska

46 Fr. Rybicki
47. Br. Tomaszewska

(Niemiec)

5150. T. Ribicka

*5
•5

uwua u

10

bne i tanio.

E. K1UIPKA,
Augusta, Cor Currier St. Chicago, 72l»
«w6J

SALOON
nopitnaat w dobom we wi kwMU, cynrt! u«Ml
•wteTe 1 dobre piwo. bkura t ncuuu
rnhit,

gdy

35

Skład

Ted

ona. ta

sprawą p, O horowioza, ma cl dostarczyć
dowodu flwyetneęo na nieśmiertelność

duszy!....

Sprawa

budowy

I

urządzenia

tnil**par.**go gatunku

twardych I miękkich

WĘGLI

DRZEWA

oraz

po oenaoh możliwie

POLV*f4
*

najtaAazyeh.

PRALJfIAJ
r*| 9i«aaal.

"»

A.

50
*5
25

6S6

do

Ssyb<*yn«ki

—

*5
*5

Albin
w.

CHICAG

In.,

Polecam WUlibnima Doahowiw
•twm lak i 8mb<
wnym Towar* ytwo>
Polakim mój aktad i pracownia róftat
go n tanka CHORĄGWI.
S£AR>
ODZNAKI, ROZKTY,BKKf,A I PA*
CI M AR8ZA fi KO W8K1K, itp.
i

60
26
60
26
26
96
1.00
26
96

słomiKska,

I7i lilwaikM

^

bądzie

P«J»k mJUAimJ mbIc,
wykonaU Ukowa obatalanki tak aa
i
lat

panrtaalniaj

otmnaśoie

najaamianniaj, ho prae
praktyki, ałoiytaaa dc

wódy ma] artoanotci.

W. SŁOMIN8KA,
•79 HllwaakM trt.,Chi«a«a, III

Bogato
tfOSM

a

Ilustrowane nmnpiiii

homary

ntHiecr

Jenczyk,

CHIAOO,

ILL

ŚWIERŻY,

B.

Zwifskowoów
lektowano na
saki

Berarin

uwolniono, mo
tywnjąe, te treść jego mowy jest sosną
i nie motoa nabrać
przekonania, jakoby
właśnie ta mowa była intelektualną
przyczyną napada młodsiety. Z po
m ą
Izy zasądzonych polieyantów uwolniono
Brej lana i M ark is wiozą, oraz
stróta nocnego Łaboweja.
W motywach uwolnienia podniósł przewodni-

FR.

(■uroę tę

nadesłał p.

Lfosyński.)

Rasem

34*

»o

jako basptatay dodatek dootwory fortepianowe uaj

iilubiwóaay' h k..mpu*y torów.
Prsedpłata aa Jwnigus" wynosi
Z przeniesienia 7117.97
W Ameryce: rocaaie • dolary.
dolara.
pótroosale
Katem 97199 17

Leon

Szopinski,

sekretarz lin.

669 Noble Street, Cheago Ul.

Prenamaratą najdogodniej prseayl*-4 pnakasom pocatowym lob dolarami papierowy
mi w liścia rekomendowany w pod adresem:
Administracje „fcajgasi*, Lwów Europa
Anshrya

—

Oatieya

"odak

MILRWCZYK,

Jfl. JJL. JLaltuy,
Sędzia Pokoju.

18$ WEST MADISON ST„
Chicago,

Illinois

-

wmzalkie prawna pap lary
a dzieła równia!
prawnej porady.
Biuro prywatna znajdają się 581 Milwaukee ara.
28xflK

B.

STOBIECKA,

Praktyczni*

Lekarka

ba

mb{

489 MILWAUKEE ATM.

Lec*y takie

(Róg

Noble

POtM*

wnelkie inne

choroby

Street).

*WOJ potoki

Boor - Baloon
Dobre aa poje, Winę i Likiery nejros
naeiteee. Piwo eewese łwiefte i wybwe
eygary. Mem tak te odpowiednie arie}
■ee

y»r

^

mi)|i
B.

ittkiMka,

489 Milwaak#* itibm,

Chimgo,

Dl

4o eebrefi f witrażów.

121 l-tzt Aft.

FE-

MILWAIKEE.

GEEILICH.
WfNM«

POLSKI ADWOKAT
P rek ty kuj o w wasyatkion
i poleca Rodakom twoje
dkioh aprawach

lUlaidUfl

CHICAtH>

Kr.

Miaaskame.

rylair

1286 N. Helated et,

TKLirON

HO. «

tali

WIS.

K«MctaT«h«
4 Bmm

Ohorąfmi, Sttrf, ftcmm, PmM
1imrm .JlflwiiMri * t

Fabryka

ram

p.

do okiem

KIWI, HIBIIIC, lOLMIfid i ftCMMW

A. DIET8CH &
oawwibj cm ar-mmmut

Potrzeba

CO.,

nur, omaamu

pr*j Bsmum

(DREZMAL)
Do >fdmifuaa”
tą. ran# bywają

wypMą

na

•• Weit Dlrlilon itre«l

MAX A.

pomnik Kiścią*
10,00

jak

Wykonywa

Pierwszorzędny
SALOON POLSKI
Wyborne teina, wódki, cygara i zawsze
iuńeta przekąs*a
MM W tO UrMt

bielizna

te
pewniam,
zawsze

róg Halsted Street.

NOBLE ULICA

pomiędzy Sloae 1 Bredloy uL

_

M. Deremjńaki
T. Weuel
J. Janecki
F, ('ichocki
A. Piersowski
P. Daoreiski
J. Kaosroarek
W. Hantowaki

Polecam Szanownej Publiczności
poi.
■klej moje nałogi i spodziewam się, Ze
Szanowni Rodaoy awej życzliwości mi
nie odmówią
a ja z m
•teony za-

J, MARSON.

so

wreszcie

Akademika

nerwy tej,
wiązlri wdsiąozności.

mityngów

whwI

•i 6xefNct«rm«r A Oo.
SSO Noble i*l. ChieagOfMMi,

składzie.

na

Reperacje wykonywam prędko,

Rauro
7.80
1,00
51. E. L. Ren, Pleasantville
\V byłej Redakcyi milwauckie
go .Kuryera Polskiego" słotyli wn>ółpri(0»n cy:
62. M. Krussks
3.00
1.00
58. K. Neumsn
64. Kak
1.00
66. Ed. Pawłowski
1.00*
60. W. Msjabrsycki
1.(0
67 A. Gil ntki
60
68.
69.
6100.
61.
09.
68.
04.
06.
60.

mnie

10

48. Leon Jaworski
49. R. Warm

wyrok.

mógł oszosądsad
której mass przecie obo

wódki

V

2

—

dis

gatunki

cy^u.

Golembiewski,

Rasem
$10.00
»
(Zwtwkoetoc)
Próos lego słoty li
wychodsi w* LwowU od lat dndmta astra Weet Pallaaa. III. Cer. 196
oaytelntoy
Oeiea Are.
gularnlej dwa rasy mimiącaaia (1 I 11) 1
„Ktfryeri“ po kilkakroleem
odsnacaa »ią
prawdziwym humorem I wybór poleee Si. Towarzystwom w Okieearo
ogłoMonia:
uyml Uostraolaml, wykonanymi pna uti
07. J. Kostrsewa
60
znakomitszyoh artystów polskich 1 «agrsn>. okolicy twój
OS. J. J»naabowaki
96
csayoh, Kto tlą cnoe laaawid, roswessttdl
Piękny Ogród
69. S. Januohowski
26
poumyć, niech saproomenąje .Śmigam’,, do Pikników t inoyob aeoaw, ee małe na
rami—oaa aows dowcipy, wssota
który
ków swoich,
wyoaffTod lentem orae Sal one Polaki.
Rasem
$1.00 wisrsaa, hamoraakl i aatyry.
musimy casnaocyd jeszcze i braku prawnej podstawy wyroku.
Okoltat MpnMaUeaaal aArawa powlatraa. Da)ajeden, godny uwagi sacaeąół, podany
Ilustracje są takAs kolorowana i odbita •
mota. Tnawąlial lab kota)* ■ Ulloota Caatral
O godt. wpół do flej wieczorem udał 6170. Pewien Polak a Freeno w Ca*
ey
liforoii
do wiadomotoi przez
6.00 utuwnym sakiadaia artystycanym
„Kuryerowego” •ią trybunał na naradą, która trwała do 71. Na obahodsie
A. Prayaalak* ws Lwowie.
rooaniey listoOto
Ce ,.słuchanie niecrosu
aylfs.
godziny 7ej. Przewodniczący ogłosił
nrt$ds< nym prses
DRZYMAŁ/
padowej
miałej mowy bardzo denerwuje” Erna
w Buffalo sko-

Ludo warszawski — bez
sią po włosku!
Ucz sią abyś

waaelkie

w

doborowych

przy^Milwaukee

wyjeobal

pią Palladino.

Chicago IU,

SALOON POLSKI

—

Jozef

Listęwnik,

HALA do twliy«,

po
łlam;—on
osoby (podej- wykonany w zakładach w Parysa pn.es inle t«da zapłaty z góry,
tylko at pacy en ta wyoni płaci tylko aa lekarstwo.
leczy.
Pacy
A. Olttzczyfukitgo.
rzenie). Wyzdrowiało: (w pow. bracI DrH«m wyleety! Jot tjniąee ln»l/i.
w Załolcath 1
którzy dtazo cierpieli, a przez Innych lekarzy
osoba; (w pow. sa Do nabyoia w R*dakeri „£dodyMt 674
W p:ątek, 20 bm., przed trybu kim)
fnle mogli byś wyleczeni. Lndzie ci wszędzie
w
rozgłaszają Imię Doktora Bam I znajomym go
Rymanowie 1 osoba, (w Noble nlioa, lub G. V. Skokowskiego, Ipolecają.
nałem oceroow eokiego sądu kraj, kar- nookim)
Udajcie alą do niego to waz wyleczy
80 Bromf eld ni., Baton, Maae.
w
zwą choroba, podajcie wiek, przyBeresowie
i
pow. staromiejskim)
fśhjełe w Utnie trochę włozówiScentową marnego, jako apelaoyjnego, toczyła eią
ką pocztową, to natychmiast doataalede odrowie po 1 osobie. Zmarło:
Cny
(w pow.
Tylko 50 centów
Ipotrledd. Botna pisać po polaka, angielsko,
rozprawa apelacyjna w sprawie pamiętniemiecku Inb freneeeke. Adres takt:
w Załoicach 1
osoba; (w pow. to dzieło sztuki, które w katdym poi
nej awantury, jaką młodsiei rumuńska 1brodzkim)
Dr O. B. HAM.
w
Brześoinach
1
skim
domu
skuć)
osoba; (w pow.
i polioyanoi oserniowiecoy urządzili Soznajdować aię powinno.
MllS Madihon at.,
Toledo, Ohio.
w Uhornikach i Za
darnie.
Prmesjrllza
stanisławowskim)
kołom polskim, zgromadzonym w pa
berozu po 1 osobie; (w
pow. staromiej
wilionie ogrodu Weissa w nocy 17 lipoa
w Chyrowie 1 osoba.
Ogółem lirWiczY BIAŁEGO INDYANINA.
1892. Trybunał składali: radca a. k. akia(
tP-RA ANDREWS.)
w dmu 28 zm. w leczeniu
pozostało
Hail g,
jako przewodnicsąoy, oraz:
w
dniu
29
>ą«»t Jotloray nie no
sm.
zachorowało
15,
radca a. k. Kalitowski i adjuukei a. k. chorych
fUdąwytoesjrf, to odsj stado
7 TELL PŁACE
Łtaytnto “BUtago Indysnli*5
osób 8, wyzdrowiały 4, zmarło 7
pozo
dr. Dresdaer i Mandyozewski.
zatem
w
leczeniu
chorych 12.
Jak wiadomo, sędzia pierwszej in- staje
avenue
ffwtsi“vfflssa:
tjm łocaąsunnnta wszystkie
uznał
akademika
rumuńwinę
stancyi
CHICAGO, ILU
skiego Berariu o tyle, le ten te przy
poleca Szanownym Rodakom iwą
XtM^
tnlsnowicie:
ZTgSEJ•
wyjściu Sokołów z pawilonu ogrodo- Na pomnik Kościuszki
S|
■sars:
msoę,
chswlr*, n-uniłtłim, ból giowego, miał do 7 gromad son ej młodziety
Ii składki następujący
zloty
krosty.
2;
rumuńskiej mową w języku rumuńrpł"*i“ Ł
Mka. slshodsl kofatat, krwtaofiarodawcy:
skim i zakończył ją okrzykiem Pcreatl,
tok. I.l.ie uptawTltdntd.
poosem romańscy jego słuchacze sa
Na zabawie młodzieży
“»■**< poeatową, to um doaunl— ■ od^owMi
Polskiej
oa Jaką chorobo ciwcpUa 1 IW balata
wyobodsąeymi Sokołami rzucili asklauw Hilliards, Mich. za
Mota* pWal po polaku,
sprawą p.
WJ KMDlt
kami i krzaałami, wołająo: Pirat Po'abangWIaka. Adroi KU:
B. Gólcz z Chicago zrobiono ko
Wyrabia powozy, bryozci, i wazal
l>r. Awdraws MMm O.,
na
kkgo rodzaju wozy; oraz podejmuj*
lonia! Sędzia 1-ej instanoyi uznał przeto
• o
pomnik Kościuszki,
lektę
Bot ii.
tv>t.v.t>o o
która miała następujący rezulBeperacye po najtańszej cenie.
Berariu, jako intelektualnego sptawoę
tat:
Kaja konia.
i
ł
na
100
złr.
taaąds
napadu
go
kary* 5131. Fr. Jankowski
1,15
względnie na odpowiedni areszt. Ra
3 z. Tomasz Baranowski
1,00
SKŁAD
33. Jan Iciek
sztę oskarżonych akademików rumuń90
Antoni Tomaszewski
34.
»5
skich w 1 ej instanoyi uwolniono, alboMaszyn do Szycha
35. Antoni Rutkowski
*5
wiem świadkowie cie mogli zeznań toi
ROZMAITEGO GATUNKU
Fr.
Kuranek
36.
a5
sa mości
napastników.—Z pomiędzy po
37. Jan Rybicki.
*5
p* njtlnlAazyeh e«uek,
38. Franciszek Glazik
*5
iioyantów sędzia 1 ej instanoyi na pod
H?
Olej, igły i ozęśoi minja aą
Michał
owakim:

lostancyi
począł wywodzić, te są
dzia „grundlos” oiebrał ma
prawo za«*...!"
stępstwa, przewodniczący oświadczył,
Oddając pod tym wzglądom zaałuCo i* tego rodzaju krytyki sąd a nie mole
na
pochwały „Kurysrowi Warszawskie dopuścić. Adr. dr. Ferlijewios równie*
«nu”, dbałemu zawsze o dobro czy te lai- usiłował dowodzić błądów formalnych

«

i

Uczoiwy
szwajcarsko—nie
niosący zarzuty obnńców, ozynione są
mieoki przetrwał przeszło sto lat
i
lscej instanoyi, oo do niedorzadko kiedy zawodził.
kładności *f jrmalnyoh.
Nie sprzedają go aptekarze. Sprie*
Wicher, jaki szalał w ubiegłym
tylko ustanowieni na to miejeoowi
doją
tyg0**0*0 w Krakowie, strącił z prawej s
ci. Pistole do Dra Piotra Fahrney,
gen
strony fasady nowego teatru jedną a
111.
osdób kamiennych w postaci koli, króra Cbiosgo.
upadając tui obok pr«echodząoego pana
dziemu

ftrebr-

Crysto-łrebrny segarek
nym łańcuszkiem tylko

—

w

znaczy ta włoaka krew! miast npełoomooDiony zastąpoa dr. S<*
Kobieta z ładu, a daje lekoyą skrom laski i
Żądał odroczenia rozprawy, ose
notoi i
nie z mu
jednemu,
jeżeli
jednak trybunał odmówił. Oska
gr^pczncśoi
najpoważniejszych polskich uczonych rzeni policjanci a wyjątkiem chorego

—

Jeteli

ten śroeek

osoba

Zpod AiiMtrjnktt.

jednak

{jakby powiedział „Kuryet”], to w
każdym rasie jednemu z najzdolniejszych i najbystrzejszych nmyałów śród
pokolenia, które z nim rasem uniwersyteckie odbywało studya.
2e „Kuryer Warszawski” tą lekoyą
powtórzył, bardzo mu sią to chwali; bo
dobrze przeciec, aby i warszawski lud z
tej nauki skorzystał.
Bądź oo bądź,
polemika Kasapii Palladino z artykułem
dziennikarskim tchnie bez porównania
lepszym smakiempnil polemika, dajmy
nł *°
przekupek warszawskich, dla
których najwyższym argumentem w
dyskusji jest:
„Co ty tam wiasz,

wił.

dozwolimy, by kr*w nam
go twierdził, gdy
tymczasem Inni świadkowie tego me pozostał* nieczysta, to ni* motamy sią
wiedzieli. Natomiast ai trzy świadko- spodziewać uniknięcia od charoby.
Utywanie Dr. Piotra Gomozo rep*,
wie widzieli polioyanta Pałaniuka, gdy
rzacil sią s dobytą szablą na br. Kapra wnla nam wzmocnienie krwi. Oozyazoza
i odty wia krew, i nadaje całemu ayste
go a ten jeden fakt umai trybanai, ja
mówi nowe tyoie i siłą; organy tycio w*
ko
a
skutkiem
za
udowodniony,
togo
aądsk Pałaniuka na 2 dni areaztu i 20 naletyoie odty wioń* na nowo spełniają
i stajemy słą zdrowi.
sir. kosztów. Zarazem odparł przewód swe funkeye
joden świadek, który

—

Benkego

niła.

isapia Palladino jeat niewątpliwie najpopuiarnieazą dziś osobistością
w Warszawie.
Podozas, gdy uczeni, (w
—

Wim»lul« i4r«wla.

Zdrowi* oiala naszego majdaj* eią w
naszyoh rąkaoh, oekolwiebky kto mó-

Główna kwatera dla polskioh bizneszyby i zrywająo kawałki daobów i tyn- sistów.
Umeblowane pokoje z wiktem
nastąpiło znowu bez woli oskarżonego, ki
w
zaś
domów,
ogrodach
przedmiej- i bez takowego do wynająoia.
który strzelił wówczas dopiero kiedy skich
połamał wiele drzew i krzewów
groziło mu niebezpieczeństwo utraty
Najlepsze trunki i zawsze święte jaW dn u 29 listopada zachorowało dło.
Izba sądowa
unie win

Żyda.

pod

oząoy, to oskarteni nmi przeczą, jako
by dobywali broni, lab bili publioznośó,
» oo do
katdego a niob znalazł sią tylko

Ulley,

lOOftnlktw

kopami w%rla

looia od
s familiami ohftamj
wnyjmaj* — wei* /
«• mtaaakanio, ataia
prana, mola juda.
Takko potrubujamy robotników na fa*.
my i do kołoi tolasnaj. Robota gwarantowana.
F A PŁNK,
260 Kart LakaSt.,
Jaaomoat,
do

*ooy 70o. simą

—

ptaoa

w

77|o. Robotników

