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dopiero W ostatnfClllatscb, dziOki bliisr.e., KaspIJskiego, spotkalon gromad'QWłościao dzo drogo i Rosya prawie wcale nie Dlo~la 
mu zaznajomieniu ,iO z niq; dopiero teraz tawbowskicb, Na zapytanie autora, czy z niej korzystać. Obecnie ~ał'~Y,m, pO:"~· 

O d r e d a k c y i. Izaczynaj" pojmować prawdziwe znaczenie nie ial im rozstawać siO z zak"tkiem r~. giem przewoźlł siO olbrzymie Jej IloŚCI, a 
Rosyi. dzinoy,", wska,ujqc r~klł na wschód, rzek,h: muy pozostajlł ,.. akladacb, zbudowanych 

. . d d' t d k t k d' '8 I" tam w ostatnicb czasaob, oczekojqc na wy· 
Dzionl'i~ lódzki" wJcjJod,i6 b~dzie w r. Zwrac8J"c SIO, o prze DI~O u_ awego o •• n8sz za qe ro zln~y posuwa alI) z n mb' slanl'e. Rosya pokłada w tej' baw,eloie w, ie,l. 

", , . , . , c~ytu p, 4e VogUe podal Dlektore szczeg6. Jest to, uMug zdanIa p_ de VogUe, cec ," 
1889 w 1ymli8,:"ym ~k,e~le . 1 kleruok~ Jak Iy bistoryczne i geograficzoe o Azyi Środ- cbarakterystycznq ludu ruskiego, właŚCI - kie nadzieje. Przemysł bawa/Dlany sIl ole 
dot~d. Cena plstna llIeZlllleUlona. NOWI pre· kowcj czyli o bllsenie aralsko kaspijskim, W" jemu salllemn wyllłcznie: w8Z~zie ezu. s~ zakorzeotł w Rosyi i latwy dow6z b~
numeratorowie otrzymnj'l bezpłatoie począ· jak pop;awniej nazywaj'l te strooy., ~isto, je .sill ou jak.'>~ u siebie, w domu. L~d r~ . wełuy daje moiność ostateczme lIwoloIĆ :SI<~ 
tek powieści Ou/'dy: Ilrabin/J Vtluali. rYIl kr8)u rozpoczql ou od naJdawDleJszycb akl uczeg610leJ zdolny Jeat do kolo~lzaoy~. od konkurencyi zagraniczuej. Bardzo jest 

~ - ' d edl d k f1ca XVII ' k N d 'd d klad le etllJ nAwet prAwdopodot.nem, że wkrótce w tym 
Upra8zamy O wczesne odnowienie przed. czaww I ~sz 8Zy o o . . wIe u, aro y ~e noro ne w swym s z, • kraJ'u zobaczymy nietylko składy baw. e,lny, 

I t zatrzymał Slll nad s~sunkaml Rosyl do t~ . cz~ym Dle mogIł być dobre~1 ~olo~lzatora-
p a ,. go kraju. połoi\lnl" geogrfJł~me Rosyl, m~. Sil, oue dum~e w obeJŚCiU 810 • p,le, lecz i fabryki, przerabiajlłce j" na olleJsou. 

jej skład etnograficzny, zwyczaje, wszystko mIOnamI, z którenIl przycbodzlł w zetkOIll ' Bogactwa mineralne również zasluguj" na 
wskazuje na jej zadanie, wyrażaj'lc sill oie· cie; lIlogIl Oll~ panować, rozkazywać, smU' uwago. Znajdujlł sill tu niewyczerpane źr6· 

De Vogiie o k łonizacti ruskiej Daukowo, alużenia za most lUiOdzy Europ" sió do nanowania siebie, jak to widzimy tlla naf~y. Jeśli pas ziemi pomiOdzy 30° a 
i Alyq, llIilldzy zachodem i w8obodem; w Algierze i w Indyacb, nigdy jednak nie 4Qo moioa nazwać pierścieniem MItowym, 

W Azyi Środkowej. Geniusz Piotr~ W. zrozhmia~ J.o . ,Walczqc blld~ w, sth,nie zcjlić sill li tubylc~mi, . z~o- to baaen aralsko· kaspijski jest drogim ku· 
-o- o posiadłOŚCI na zac odZIe, ' PIOtr W. zumleć lcb I zmusIć do pokocbaDla SIebie. mieniem w tym pier§cieniu. V r. 

współczeioie zwracat sw6j wzrok i na Zdolnolić tll posiadajl} ruscy. J ak ona W kofloa swego odczytu p. de ogil., 
Po gazetacb kr"ży POllłoBk., iż ~mbasa. wscb6d, - za niego mi.Śla miejsce pierw- w nicb powstała, ttlldno oheślić, j~dnakte staJt:ia pytanie: jakie znaczbnie 'Goże mieć 

dorem francd. kim w Petersburgu ma zo° sza wyprawa do Azyi rodkowaj. Bzcze- ] nie jest ona owocem icb s1nrail i pracy to w8zystko -dla Francyi? O,y może ona 
Btać wice·~ra bia do VogU.e, znawca litera- I, g61niej szybkie POS,t~PI uczYlli'Jl Rosya od '\ nad sO~lła nie jest icb ~aslug'l osobist.. tam skierować swoje sily, sw6j handel? 
tur;r. francusk ej, człoQek akademii. Jeaz · czas6w wojny krymskiej, kiędy porzuciła kryje siO ona w icb zwyczajach, w icb or· Nie. Prawo do bogactw nowego kraju Ho· 
cze Joil!' 8 dnia r. 2. p~ de VogUe mial , z8cb6d i zaj~ła si~ awemi "sohodDiemi J ganizacyi m6zgowej, jest im wrodzon". sya zacbowuje sobie; nie dopuszcza konku
w Paryżu odczyt <W towarzystwie bistorycz' j granicami. W 1864 r. zaj~la Taszkient, Zdolnolić ta rozwijała aill w ci"gu całycb rencyi zagrarueznej i w bandlu. J SIIt to jej 
nem, ' gdzie wypowiedzial swoje wr&tania w 1j168 r. umocniła siO w Salllarkl\,odzie, ' ich dziej6w, dziOki różnym przyjaznym i prawem. Francya nie moźe tam skierować 
z pobytu w Azyl Środkowe), dokl}d grzybył w 1873 r. przyłlłczyła Cbiw~. Najnowszemi : szcz~liliwym okolicznościom, w jakich siO 8wtgO bandlu, niecb wir;e udaj e sill tanI na 
plerws~rm , f:ociqgiem nowootworzonej kolei , postopami 1łosyi w Azyi Środ.kowej Sił zwr' , znsj<;Io,!ali, J~k~ ~rzykład polityki koloni· nauko kolonizacyi. Dowie si~ ona tam, że 
zakaspljskleJ. Ze w2gl~dn na osob~ auto- / ciostwa Skobelowa w 1880 r. I przyłoczeDle zacYjneJ Rosyl I Jej powodze6 na wacbo· zasada poszanowania jednostki, rzlłdz:}ca 
ra postanawiamy zapoznać czytelnikÓw Merwu po czterecb latach. Rys geografic.- ' dzie p. de VogUe przytacza fakt nast~pujlł' st08unkami życia prywatnego, wyraża siQ 
z treściq Odczytu, , I ny basenu arulsko .ka~pijs~iego p. de Vo- cy. J~den 2 pn~w?dc6w tDr.koma~ów, od. w dziejacb w poszanowanio indywidllalno· 

Gdyby podobny odczyt, m6wI prelegent, gile uczyolł lJed~ug nOluJ Y'apy, sporz". znaczuJący slll naJwI~kul} zaclotoliclll w wal· ści narodów. Francya ioteresuj" si~ tym 
przyszło 010 nR myśl wygtosić przed 12 - ' dzooej przez podr6żnil<lł francuskiego, pili- ce z ROSYII, jej najniebeopieczniejBzy wr6g, krajem, Z l6·tu podróżników. którzy I! 0 r 15 laty, musillłby zwolać , nadzwyczajne ze- ; kownika ~uxa . • Kraj ~en obscnie otjrarty obecnio jest pułkownikiem regularnej arloii zwiedzili, U ·tu było z Francyi, mil)dzy ni · 
branie towarzynttła geograficznego; przed jest dla Europy, dzięki nowej kolei, ukoń· rus~iej; pozostaje on w swycb stronacb ro- mi jedna kobieta. Wielu francuzów zwrn· 
kilku laty ryzykowałby pOzostać bez słu. czpnej wiosnlł r. z. dzinnycb i cieszy si~ wśród swych wapól. ca sif,) jeszcze piśmiennie i osobiście do au · 
chaczYi ' o~(jcne . zaś lic~oe , zeb~anie przeko. ! 'Po tYIJ! wstllpie . p. de ~ ogiie przeszedł plemie60ów poprzedni'ł powaglł i prawie ~ora, pr~sząc go O rekomendacf~ do zoa· 
nywa go, Jiik sllme"zmlenlij"slll od"teJ po- do swej podróty I do swolcb 8postrzeżeń. takllżsamą władzIł. Oto droga, jakll Ro · Jomycb I krewnycb w tym kraJU (p. de 
ry okoliczności. Rosya z każdym doiem ' Nie bodziemy powtarzać tu w porzlłdku sya przyciąga do siebie serca podbitycb VogUe jest apokrewniooy z generale m A~· 
coraz bard~iej I.p~zyciqga ku B~bie og61oll wszystkich wrażeń, jakie autor wyoi6sł ze narod6w wsohodu i pozysknje taki olbr~y. oieokowem, który budował kolej zakuPIJ' 
nwago. WidoczOle ma ona zaJ'lĆ w bisto· swe,j podr6ży; tyczyly si\) ooe po w1llkszej mi wplyw i , takI} popularność pośród ple- B kil)' 
ryi wybiloe miejs~e, Dot}cb~zas jednak ' czOlici samej &ogi, miejscowolici, przez miou tego odległego kraju. Szanujl}c wal· W czasie całego odczytu autorowi bar
w nauce dzieJÓW me znalazł Sl~ człowiek ' które przecbodził poci"g, ludnolici mi~j. ność tubylc6w, pozostawiajqc im dotych. dzo oZ\lf1to przerywaly mowll szumne okla
kt6ryby odbył prawa rucbu ras i nariI· I scowej, Da,1 odzież" i zwyczajami której p. czasowy zarzlłd, przez tosamo silniej zaei· ski. 
d~w! co)uż da,,~? q,t aziedzlnie m"<:bani~i'; de VogUe . zatrzymał . si~ tr,oebll dłuiej, ska wf,)dy ł~zl}ce jll z nimi. Rosyi przy , 
D1ebleskleJ uczyUlh Newton, Kepler I Gaft· znajdojqo je podobneml do opls6w, pOZ08tą· pada palma pierwszefIstwa w polityce kolo· 
leuijz dla ruchu plauet. O przyszłSliei naro- ' "ionycb nam pl'7pZ l>Odróżnik6w lirednio, olzacyjnej. , Przemysi, Handel i KOlllllllilwcl'c. 
do możemy obecni,e m6wić tylk? bip,ole- ' wieQznycb. Opis starożytnej stolicy kraju, Nowo odkryty kraj, jak p. de Vogile 
tyczole na podstaWie doś,,~adczeUla blBtO- rezydencyi Tamerlana, pomnikó., pozosta- nazywa AZYIl lirodkowl} po otwarciu \łotei Cła. 
rycznegu. Ho~y!, do ostatnl,ch czas6w była Iycb z tej epoki w Samarkandzie, .ajlłł zakaspijskiej, jest kr .. jem bardzo bogatym. - Właściciele nowo założouej w War-
dla Europy ,k~aJem wcule mezna,n~m, Sto, bardzo wiele czasu. Zatrzymamy siO tylko Upraw.. wina jest tam teraz mało rozwi. szawie fabryki zegarów ściennycb czynill 
Bunek do lIIeJ Europ} zacbod,U1eJ moioa nad tem, co si~ odnoBi do kolonizacyi rU8· ni~t'l, w przysźłoś"i mote jednak przybrać s~rania, za (!olirednictwem popieranit\ prze· 
było , por6wnywać. ze st?sunklem .paąBtw kiej. olbrzymie rozmiary. Jednym z najważniej- myału i bandlo, ażeby cło od togar6w 
gtec~lcb do Peroyl w śWIecIe s.t,arozytnlnl. ' Na parowcu, kt6rym autor przepra- e;ycb płodów jes~ bawelna. Póki nie było 'ciennycu zagranicznycb by lo podwyższone 
~al" poglqd na RosYIl zaczllł slll zmieniać wiał się z Baku ,na wscbodni' brzeg 'lnorza drogi żelazIlej, przewóz jej kosztował bar , przynajmniej o 15% 

10) kaplicy obraz. Nie zauważyła go, jak to mień sł06ca jednak wkradł siO do niej ' karabinie. Niezwyllly upał nie zatrzymał 

\ 

powi~działam jej, źe wymalowałeś n_m do I byla, ponura i uroczysta ta kaplica. Prf). I Bosforu, Erceldouoe siedziaŁ waparty oa' 

O U I D A. 8lldzilam poprzednio i zaprt>gnęla zoba- : przez okna chóru i oświecił obraz w ol· go bynajmniej w domu; codziennie jeździł, 
czyć. Zaprowadziliśmy j" do kaplicy... tauu. cbodził, polował, by zagluazyć tra"i~y go 

,,, , - A skoro zobaczyła obraz?_.. I Erceldounę rzucił si~ ua kolana przed nie,pokój. ZniechQCony, znudzony, zapragnllł 

HRABIN 
Al VASSAL'I - Krzykn~ła, Byłam pewna, że sif,) pO· l obrazem. Bałwocbwalcz& ta cześć dla ko· powr6cić do Szkocyi i z dnia na dzie6 wy-
" I zna... • biety obudziła sum;ienie matki Weroniki. gl"dał tylko wezwania. 

a - Ale wtedy... - Co r~bisz, synu I -:- wo~~ła - nie do Dziś polował takie, a zmęczywny si~, 
- Wte~y co? - z~wołal 1!lrcel~o~ne. Boga modhsz Slll w tej cb".'h. odpoczywał teraz, marz"c w cielJiu cypry-
- Podzl~kowała mi, skłomła BIQ I ode· - N I~, modlf,) Sl~ do nIej- . sów, oluloDycl1 w biały burnus. Obok nie , 

szlo. , . . , - W ledzl ... I~m d?bne, że tak Jest -:- go pyszny angielski koń jego Mnnarclla 
Za cb~llą sl~d~lała na kODlu. , szepn~ł!, .ksleDl . - I dlatego to ) I~kam 110 8kubał trawo na skalistem wybrzeżu. 

Prsekła4 E. nolarsalillkleJ. 

(Dalszy r.iqg - patrz Nt·. 8). , - A ,Imlf,) Jej? ... - , sprt~ł Erceldoune, o, zbaWIenie twej du~zy. ~aBtanów si~, .ł..e Upłyn~ło p61 roku- pól I'oku, czylrllOO 
Jakto, nie ~na~z na,,:et Jej Imienia?, ,. I n~e zna,Sż ~awet tej. kob!ilty\ okryteJ Cle· dni przepzło od chwili, gdy opułcił kla. 

- Pro8ZO cill, uspok6j slO mój synu . - PrzecIwDle m~J s;rnu, ~Ie ~OleW,aj .s~f,) 1 n!em taJe?,Olcy, 1\ wIerzaj mi, źe . rzadko ,ztor Monustik.o, a dotq,d nie postq,pit ani 
zawołała matka Weroniko, przeraźona jego Jednak, ~o U1C wl~ej dow!edzleć Sl~ nIe I kIedy, słuZI cna za plaszC7.yk cnoc!e. W o· krokiem naprzód w swoich uaiłowaniJ\ch, 
gwałtownolici". mOllłam I . gdyby . ole to, ze .)Ilo stawlł, n , grodZIe naszym.. P?~ !,,1,1l'e~II, roś ole ,krzak nie odszukał nl\jlźejszego liladu pięknej Ida, 
cb;i'Ji,Powieln, ci wszystko - zaczęła po mDle w ceh flakoDlk, na którym ouo bylo beladonny. KWiat Jej jest PlllkuI, a lednak lii aui też swoicb morderc6w. 

wyryte .. , że szuka cienia, jad tylko i truciznll w 80· 'Idalia • Teodoz a b ł dl . o o 
Po skońc~onej mBzy przyszła siostra Fi. - Zacbowala4 pl'~ecież t~u fi,,~on? bie za"iera., . t Iko sennem ma~6ni:mi a Dl g zawsze 

lomen:>- zaw~"d0!l"~ muie, że jaka' dama - A c6ź ty BobIe my~hsz" ze Ja .bym Erceldouue nIe slucbal tej przemowy, y , , , . 
pra~Ule mUI,e. wldZle~. Przyjołam jlł tutaj'. zatrzymała cudz" własność? NIe, m6j sy- patrzył z zach .. ylelU na obraz. . \V tejsamej CbwJlI, ~o za. Erc~d!lunem 
JakIeż t~ Dleszc~ęśCle, gdy uroda prostej nu. Posłałam siostr~ Filomeuę, która go _ Idal(a, Teodozya, .. _ szeptał. _ Imio. Jecbał wybrzeżem lO!lrsk.'&m )efdzlec; bylJ\ 
AOllertelOlczkl wzrusza nas tyle prawie co jej oddal~ . na dwócb władczyń I to pełn,a u~oku p~s~ać pięknego gr~ka. Na 
ducbowa pi~kno'ć świlltJ'cb. Kobieta' ta _ Klejnot, oa którym wyryte było jej _ Synu m6j _ wtr"ciła zn6w ksieni _ ramieUlU Je~o wls!ala fuzya . albauska, Zl!. 

mus~ nalezeć do arystokracyi, bo ma układ nazwisko? ... Jakiei 0110 jest? przyrzeo, mi że oie b~dziesz o niej myślał ' pasem zatkD\llte lUlał dwa pIstolety. Pra-
kt6rego nie zdob~dl} ludzie niskiego pocbo~ . _ Cbrzestne imill tylko mój synu: Ida zwrÓĆ serce ;we do Bpga, ' w,I} I'\lk.1ł trzyma~, cugle, leWI} ol.brzymi bu-
dzenia, jflkkolwiek wszyscy jesteAUlY równi ha-Teodozya... _ CZlI Bóg . I/li j" odda?, .. _ zawQłal klet bIałych hltJ, których WOOl" napawal 
w~bec wsp610ego naszego ojca. Powiedziała _ Idal~a?:.. ., Erceld~une, zwracail}c si~ z tak gwałto- SIO ~d c,zasu do c,zaBu. , 
mI, źe przyszlI!. si~ dowiedzieć o rannego _ GdZie Id,zlesz mÓJ yyou? wnym I groźnym ruchem, że matka Wero. BIeg Jago myśh snać lOny prsybrał kie-
~d~oziemca, którego leczyłyśmy teszłej je. - Do kallhcy. uika przel~kła si~ na dobre i uoiekła- runek. Popatrzył w dal i zacz:jł nucić 
lem. Matka Weronika pod"żyła za nim, pel. Zostal panem poło;ienia J noc zal~d.ie Irancusk, piosenko. 

Wtedy zrozumiałam, że to cośmy, brały n . k b t . t ' k - d ł I d '. k E Id a gonlczkowe . . J •• a JlI zawsze. ~ac wy, u I rwogl, tore z o a t~ ~o ~yp~ Zh, z ap!icy. , rce .~uoe. siedział ... ci'łi niQrucbolllY, 
ą kobieta . b~ldltadli' b~o prawdlł I ~e wzbndzala w D1~J namlf,)tna ndura Ercel· OdJezdiaj"c z Mon&stlka. r.z Jeszoze grek ,bhzał 110 cor8& to wir;eej ie jednak 
owi I ' Cle, l,e ~ca I a. cI:y:wulcle me douoa. Jeszcze jedall grzecb, - wspóldzia , poprzysilłgl odualeM..uieznajom". jilcbał po piask .. , nie słycbać było odglolu 
o oe~hlala:: Jei n~c_ o ,tem, "ół,owlhlaul tyl: łala w ~myslow):cb sprawAcb tego świata. Wiedzial tylko, że jmię jej: Idalia. Te~ kopyt. Na ,woje ni88llc.ie śpiewak pod-
i d Odro le. wOJej , I szczeg ac przYJ- O tem Jedo3 k Dle pomyślala stara, pocEei- dozya. niósł gllls 
a o z rO ... la. Zdaje 101 si.. że J'est co· ł-bi< ' • VII ',. olwi k . , ~, Ira go.. u. • Erceldaone zerwal SIO na równe DOgI' 

rzflOb c~ekawlł'l PopełDlłam Jeszcze Jede~ Erceldouoe szedł szybko, kroki jego roz- głos ten pozDałby wśr6d 1ysi,c:I' .Iysul g~ 
, ntę mog am SIf,) oprzeć pol,u~le I brzmialy na kamiennej posadzce. Zimna W pól roku potom, IIIId bn:egiem w kawiarni paryzkiej, .słysz,,1 .. ".rparkllD 
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Drogi bite. I - Ni " 00 guety o.ngie!.ltie donio I" 
- Oglo zo o ukaz o wy .. laszczeniu !e ,"tyUllrzO ł10gielscy OIgunizu,itł olim'y".i 

gruoló" pod bOI!<>we stosy 0,1 H.cl~k do kart.1 .. c III po nieSIonie. cen ""ki i tni . 
·,."ieLowo, sI cyi kol i 'łIf"r'l7.& Iko'roL I celt zi fOn. Ob~c llie do" hl,; i.ch 

bor kiej. '1 Z.ilung telegr.fu·" 2 L o.lynu, >.0 "o .. n· 
Drogi ielazn.. benio kclelu J •• t ."pewllione. Ibowi III 

do nia {,br,czo ' . tr' ty wynosz prz 
40,000 rubli. 

(.-) Dywidenda 0,1 ,.kryj drogI icl 
f$bryczoo·/Ó.lzkioJ za rok 1888 ma wy 
es. III kop. ;'0 011 IIkcyl ~Lurubl()"ęj. 

( - Oąua: 
- " 10 kow.kij "iedomoilll" r.czysl I,ilt do ni~go naj ... i~k i UlIJII rz~; 

ii łCery rZ!ldowe z'H6cily u"a O k rtel rl'zpou d,e o ecui. kal,iŁnldrn ", za ofiaro,,,,nie 
czoość upr~w3d,eoill reforlll utIllz 'vi 1;;,.)Il?,OOll r •. , ~ .. e,.la 1001 zku .ta"i" 12 20.000.), ofl'lł i oŚ"letlanie (gaz), bielIllych. 
lokomotyw I tahoru ruchom~go OJl kolej ch. ,,1 •. IClth OJlJ"'ęr zycb pr.ed l~b,e,"Lw.. od sto,warzy IOnt~, aby. w s op,e hY11 1 (-) Biblioteki. W roku biel cJ" 
Kweetya ta pl)"at.l. kntk,eol kar 11 (, y.l .ru ka w ItlO. ,I .J ~,n",ro, Jak wS~J,tklo przeJIR!otJ "erw z J JXl'uelly ielu odd%in'a~b baokIl p"ó.t"a m j'l 
gromadt'lce Ile " ?s:at~lcłl ~Z~~ ch zap . / lIono .• , "Grall! Olll", ,,,,,,arlom,h pruzc.a J (rnlęso, ~hl.I), Ch kI " h .b L: , I. 11.), l - o~w rte biblioteki dh urz~dnikó . 
"' towllrów na koleJa L I opoi",.n."." "" kOili! etu "warz'łh,a I l',~ra~"a 1'!'t8JOy' b.y tow ry IIrzedaw~no III) c.nllch wyź I (-) Na konkurs ·.eęo odJai"lu t 
chu to"aro~:'Jn. POIll~ęJ. y 'roclk "", 1110· Ilu I IIJultJlII .w PetersburgII, ':0 ?,I da"nl\ uJcli 0,1 hurtowych ~ylko o 6.'. I aLy el\· nJ t"a popiora"ia przemy łu i haodl 
Jaktowan~rnl. dla lI'UOlenla ~" . prt~ .. lość. ba I lo Ulik hBn.' l1o,,~ b,a7.1hJ,I,,"- I przy. Iy ly k, III) potrącelllu wyd ,tkó" n~ sluż 'l ' pocłreczoik pod .. ,ko .. y ' .naczn" il04ii 
pod?bnych ntedog?lloo~cl zno.J~uJ' A'ę: l) zb . .lo l,rz9 ko.n ~,a, ze I~o,yn mogłaby eycb w sklepie, 8zedl 011 konyl" ku.y za . l " Wltl' U"IO zamierla p'" 1~1l swo p 
projekt utwoczenl,' In,t,tu yl <~ntraloeJ! z wlelk, II\~ slehlę korzY'c.l" apro",ul .. ać pomóg ,II> ehorrrh ro~otnlłtów (h a LA I będ'lce laśnie o ukoflczeoiu . 
gd1.le moglyby "e g~ollladzlć .... domOścl / bez .poaredllld~a 0,611 trz .:,cll ~I\WQ Il lIa· wYflAJe '/ . plu.cy rolooezeJ. chorylU robotni I (-) Zarz~ straży ogniowej ochotni 
o IlOŚCI ta.bo~u o kllźdoJ drodze, ft to ee- tODl1ast "JwnIc do Brllzyln ~bo/.G I oaft~. k '"I1, pOBI .. d.J'Icym rOdl!Oe, . g.ly leźli" I zawi"ddlllift, ie w pi"tek t. j . dnia 1 
lem ułat.,cula W,Mjmui 2) projekt l' prO'I Td oatatme produkty Bl'az,!t ... s ro"adzl! szpItalu; robotnICY "olnl 010 otrzymoj" stycznia r. b. o g"dzinle 1 1/. wierzo 
~adzeoia jed.ooBt.Jnyrh. typów lokolllolyw z :A~er,kl pólnocn~j a "edlug obho'!'enin nic . . z b ?f p~liie~a' "stopuJ" do w lokalu Rotm na odb~1j siQ hicl. 
I uJedoostaJOleol1l ueścl "'pa OWjob. N a UlISyl p .. o ... e9 (lOSpl ZIIO z ew·Yorku Id" szp,talu, gllue otrzymajfj c.,lkowlle ' ltrzJ' aygoa/o"e 4 oddzioju straży 
kolejacb rz"dowych 1&IIlI~rZono " ,oku hie- do Rio .Ie Janelto w cillgu doi 26, z Od IOBu ie oe'plaLnie) Sklep oparLJ "a tycb (-) No..... fabryka. Wkrótce pow 
t4cym prawić 300 oo"ye lokomoty tA Iy z ~ lOoglY"1 przyb,IV.ć w ci gu Z31a lach przeddje roezOI ',waró,.. ZJl ma w na zem fUleŚCI nown Cabryka .... 
Bomo 9,300,000 n. . . doi ~8. 250,000 ra. i dnje ~u ie pomocy od 8,000 czeaookowej. Zalo~ycielem je.t-Jak 

-: Z po"oda n~""go praw. o budo le - Weolug danycb I~epa.l~m .n u ,e~ue. do !O,OOO fi . roeznl~. ~iektóre .,klepJ SIl dowiadu,iemy,-jeden z pt2ed.i~bierc6w 
koleI bocz.nrCb, kIlka . ~Ilbryłt . polotonych go w, óz .Iou .za groOlee w CI'lga pler· ndzlnlo."e, Ilt7.YCZ:M utłZla~ W'I10Sl oJ. 3.do cu kicIl, który zakłady pro"adzić b~ 
przy SZOlle groc.ho"skleJ &UI!JIefZa podo. w Iycb dZle lęcln 1111esl~.y r . z., w porówn~ . 16 fS. I czlonkan" ) łl1It ",elu robotOlko". przy pomocy tntejStycb kapitali.tó". 
bilO StdfllĆ sie u polq.czeoie ,. koleh war· OlU z otlpowiednilll crnsem roku poprzed- Ko,y " iallnej z f •• bryk kraju na i"i'I(16· · (-) I rzedstawienie amatOl'lkie na kor 
łZaw ko·tere 1",1 kil nie~o , wzr I z JG,\iJO,OOO r~. do 6 l ,800,000 IklOgl) nie t1ochodz" "ielkich rozmiaruw . • niez !Uoioycb uczenoic tutejszego gi 

Handel. re. i ywó. kl)l1ori .muicjazył li~ z 17,300.000 Prz. zło I)oło"n f •• bryk hle oRkIhi .. nn Z1um ie6 kIego odbed.ie .iQ tano 
- Bawelna z Azyi środkowej h,ł" do r. clo 14,70 ,000 rub", wywÓZ wellly z awych robotników żatloych kar. Ruzmiar dnia 16 b. fU. AUlutorq odegraJf\ 

tychc ... prz,.nion I & 'l'aszkenln pn z 14,600,000 r1. ua 1 l,6/l0.000, Tł. Pnrwóz kar " tut~j,rycb f4brykach uie przeno.i jednohktó"kl: "Oiotka 08 w,danio," • 
Orenburg, lub "lorzelJl ku"i skiem do jad .. biu powi~kSlI! al~ o 11,900,000 r., 1,2% płacy robuczej; w "ielu rlloryk ch poty dziaduni' i .0 Józię," Ze wzg 
Wołgi \lo lIiej do Nliazego, o"ogrodu. pJ7.ywó~ "e/ny o 6.000,000 rs.; pr:tywóz ba. 7.niża ,iQ do 0,2 - 0,3%, a w niektórych na cel, .zo: rze zyczylUJ powolbeni" u 
W roka zeut,m pierwa.y tC!.naport ba"cł· wo/ny zU1I1ie) zJI si~ o 21 ,000,000 IS. spada ""wet do 0,10;.. waDiom aUlatoró", oie w'ltpifj~, ie p 
ny azy.tlckie; wyd DO dro" o "iele do· Przem)lł. I (-) Wiacl mości ° obiste. Sekretarzem czuość nasza jak zwykle, PO&pi08ZJ z po 
godniej l' prtez U.uo·Ad,·, B ku i B· - Przy "ielkich piacach oiltl'owiockich, wyższej szkoly rzemieśloiczej 8ze~ciokla o· CIł rodzicom nie mllJlicym sposoba "ni 
tum .lo Odn}'. Tr"u~port prZo.zoaclony "yrabiaj,cycb corocznio okolI) mIliona pu, ",j w ~ocJzi, 'nianowany zostal studeot I Dla opl ty nkoloej. 
dla fabryk w Łocld i • o k"ie przybyl jui d'" Ur OWCd, 1'0,tl1nowi&oo "wieść piece t .. el'3kiego eminaryuUl ducho"nego N. M.l (-) Obywatele Zgierza wi~ej dbaj'l u 
do Oll61y i aklad I 'Q 2 660 bel. BawcI· iemeos·Martiu'.l, walct'wnj~ ł.ttUltJflŻy, t>1Ii ' K%k%lc. I bie o /,0 I dek nIż lodziaoie o czy! 
na azyatycka oplae sie dotychcu gonej i Btall UW.jło""J. (-) Wiadomości. infonDacyjne. lISya k"ar- s"ojego miasto . Ohodoikl u lias S" za 
niż amerJ'k8ll5ku i egipaka, ronie"aż lelt taloB tgromadzeOla er.ewcó" 16dzkicb, oj pełne Śmieci i loda, w Zgierza zd c, 
oiedoklaclO1e pl~'3wan SitutkiNu tego W,'adomos'cl' b' bedzie .i~ " pon i cizi lek dr,i .• J4 b. Ul. i upn,tni~te, i nn "uyltkich gI6" " 
Kudr1n i B·k Illrowo zaj, l A.merJkl leżące. Na esyi tej dokonany b~dtia "y bór UI·tę· Izycb ulicach .,ylooe aBf~ltem, nie 
p sJ hyclrauliCLoe. \V roku z dylU url)· da 8tl\r8'·1eh. : rażoj, micszk"ńc6" ua niohezpiecr,etis 
dzaj bstyolnJ .. AZyl środko"ej byl wnioJ (-) Korespondent z Łodzi pisze tlo Ru. (-) Zmiany w słu1bie. Jn radcy dworu złamaoia Dogi luh r~ki. 
JXlUlyśllly nil", Egipcie i AlllerJCIl. sklcb Wiedolllostlej, co uastf)puJe: .Fa II. P,otr Trab lO I rnie!!Zczaoio 1." Konracl i (-) Zmiana dnia wypłaty w fabryk 

- Królutwo, jak ... dOOlO, z opatruje brykI kmJu Kadwialau kiego, mo ró;!nillc Slrrzell/hieuJs/ri z .dole:n 13 ~rudUla j888 r. Donosz 08m ze Zgierzu, że tamtejsi 
si~ " s61 z kopalfl dooieokich i na >lamO lit d ru kicu I\ni dobrem ucz'ldleniem Ul1800w&DI zo,ta" etatowym. telegrnfisLami brykaoci taCz li wyplacać robotoikom 
spożycie, nie Iicz'lC potrzeb fabrYC1Dyoh, pod wzglVdeUl budo"lanym, pożarnym i IV ,flVdu ~" łódzkiej tncyi tel~grt\ficzoej. I CfJ tygodniow'l we cz~artek, zamiast (j 
apro"adza tej soh 7,000 -- 8,000 ".gonów lUlnit ruym, nni znacz1ICUli wydatkalIIi ilU '1.legra6'cl IV rzQtłu Itncj) telagrafioz' , dotycbcz&9 mi»ło mieJsce) IV sobote. luo 
t. j. bU ko Ó liliooów pud6w. S61 z Wio · szpItale 1 szkoly, rÓloi" ilJ jeJn.kie telll, nych: lódkiej - Wiocauty POllrur/ti i "'lir cya ta oiewfjtpli"ie konystoie "plyoie 
Jiczki oblolOllll dem bardzo "Y80kiem :li. Je przy oich [>rawl8 wcule "iolUB bklepów 8ta" kiej - Alei<!llnder ""/tal'OIl>, z doiom lamor loieoie klasy pracaJ"ceJ tego mia 
mu prawie wcale zbytu. Obeonle .kot.kiem ! br)'owrr h, a ka ry nie dochodZił ,10 tak 13 gr!ldni& r. z: przeoie ieoi zost. li jedell dotychczaso"J bowiem sysLem płaceoi 
wielkiego IOcbD pl'ze"ozo"ego na koleI do· kolosalny,h rozmiar6w, jnk w oiektól'ych oa mIejsce ~rug~ego: . , bob,) lIawa! rob~toll:om sposobność prz .ol 
Iliecki.j i na OŚ~I onych kol.j~cb traospor. r .. brJk eh okrvgn centralnego. W samej (-:-) PrzesledlaJII łlę do .Ceearstwa .z ro~zl ' jalll cllło.tygodDlowego ~"roh~u, gd,ż ~ 
ty loli s, wstrzymane i .kaLklcUI tego ca· rLecz" ze "8~y6tkich 3,000-3,600 małych nom. sL.II II11oszka6ey mIasta Łod .. : PIotr stlJJlny dZle6 po wyplacle, t. J ... med .. 
101110 Króle. twa zagraż .. brak ioli. By za i .. i. lkich f.hryk kraju Nl1dwiślańskiego . Mroziuski i AntOni ·znaJder . . RoszczIl.cy Irobotnik lIi~zlljętJ w fabryce, prze ~,Jzal 
r8dzić zlewu "arazawaii koOlitet gwldo .. y (10 guberuij) tylko jedna "ielka f .. bryka · pret~nsya do pow>:hzycb OIÓ~, "'O?I zawla: wi~l<8zej cz~ści c~ae " szyukacb: 
odnió.l 8i~ o "I~dt .. /agcl"Jcb o pnod. w Wal'8zawiu posiada obecnie sklell fa· I dOIUIĆ . Ci tem Illoglątrat l6Jz~1 w ciągu dOl i Pr.yk~ad gOdZ1811 o~ś.ladow nI" .. 
aic;wziocio odpowiedoich arod ów. bryC'loy, leoz i ten sklep zl1.loiono 1It\ Ul" tT7.yd"lestu od daty' ogłolzeOlo. I (~) Nleuiana kradzIeL W dolU .on 

- Przy .tac)i CzerkuJ Przysla6, kolei danlQ samych robotalków i obecnie eprta· (-) Potar. \, o arotl~ o godzinie 6 ej o . d~Jszy", prz,byłemu na targ ł6dzkl" 
{alto"aki.j, w gub. kijow kicJ, prywatoy daje OM robotnikom towary po cenacb południu, strat ogoi"wa z .... lnrllww80 .. ZO ' IŚCłl'~I~ij"', .. colu sprzedały. d."ewa, kI 
przedsivbierca huduje olewator, U10g~Cy po · wyżnych od burtowych tylko o 2%, .. uii·l stałn luo'l od strooy ulicy Dlugiej. nezlUl!eszków skradło oP.rózo looy JUż 
mi.ścić 20 l,sivcy podów zboża. Skl_IIJ uycb od t1aLuhczl1ydl o 5-100/0' NRlo!yl Okuzało si~, że ogie6 wybuchł w fabryco zaprz\lZOD-!' w pnrQ ~011l. Przy pom 
el8"atora pemie lei ró"ooc~doi~ óO,ODO dodać, żo sLlep kn n by"u tylko dobro l' Pustora, polożonej przy zbiegu ulic Długiej I p~echodn~I!~. ud do sle kmIotkOWI dn 
pudów. WnylLkie n.jnowsze ulepszeoi .. i towary i II.rzecJaje je he~ żadnego oszu· i św. Aony i nerzył si~ z niez"yklfj szyb. dZlć złollzlell odz!ska~ ~trate·. 
maszyoy do sortowuoia i oClfszczania zho· eLw.. Na6:ę[lnie, prty kilka .. i~k8zycb kością. Pomimo energiczoego rulooku (-) Trupa, e klmosow bn",,~cll obec 
:Za maj, znCllefć ,asŁosowaoie w tym ele- fabrykach kraju adwiślańskiego istoiej'l wszystkich od ·izi"łów straży ocbololcze; ca· " . Petęrs~urgu, ~ oczekl aua w t 
"atorze, który ~dzio poł"czouy z brzegiem Iklepy towar~y t" 8pożywczych, majaoyeh Iy gOlach l\.at siV pa~t ... q. plomi~l1i. Urll. dUIl.ch w • • Varsza,"o, n1ll. zJecbać póto 
Dunaju koleją. konnll. nstswy, utWIerdzone przez rllld. Sklepj Ilowano tylko kotłowolO I POl1l016Jue zubu· do Ł9'!.I. 

"/lwozie, gdj- przeciwaiemu podburza! mor" dzikich - róż "rześni - i Dlirtów.-Tbaulcou 'IDY:- ObcIan;yć-w paoialoUlyślllYw i -dziś nICku, rzuci postrach niijdiy -slntbr:str 
derców. Oli. s"oje 8zcz~ście miał znakomitego wierz· teo, klóry chcial go z .. morllowt\~, jelllu Z!l' g"CIł tnjemnll:zego domu. Liczył zres. 

zybkim ruchem Erce~douue zrzucił lIur./ cbowc .. i. dzi~ki ... kr~towl drogi, .• y.kał wdzi~cza zycie! . . . na odwoge swoj i zimntł krew. 
nu I 8cb"ycił za h.rablO, ala g~8~ dO)fznl ~,Ikadzl~ I"t krok6w. Na równ~J JecJoak ~er.a. jui bezomdnte Jechal nJlprzód. Marmurowe stopnie ozdobiooe hyly rz 
jut wroga spi,ł konI a ostrogamI I uClek I I prostoJ droclze Mon rcba dogaalał go co- SpleDlony Monarcha postopownł ."olna kiemi ro>lIinllmii torujljC eobia WŚ I ód ni 
" czwat. ' I raz bhifj. Pr1.eby .... nli pia zezyst" przo,/al.j/l parka. drogc, Erceldoa e tlos1.edl do 8ZC1.ytll . 

Z piersi Erceldouna wyrw. I ~ie okrzyk strzeli; tU0I8nl kurzu zas1~ni Iy zbójoe przod . Sriemniło ei\l lup~łoip, "'ró,1 ogól~.j Tu btall'lł. 
w/iciekłołcij 84!hwycił karabin i !mleuyt, OC~,PIII Erceldoou8. Pe"len by~, źe go Ola CI:.y zdala dolatywał go tylko Slum sple· Żadoego Slmeru, lIajmuiej zego szel •• 
ale grek wypn<edzil go o jakie sto krokó" !uz'. tn.z przed obI!' Posta.oolVlł wtedy, fe Olonego morzo. . . Przed nim otwierał się rodz"J prz9<l&io 
i coraz daJeJ aciekal. Je'h 010 uda mu SI~ Z,!,USIĆ ~odłego mor- Erce!do~ne nie. nilllł poj~ci., gcltie si~ Ica pod odkrytem Diebiem. 

Skoczyl na koni i z karabioem " r~ku ~erc1 do oLwa~·t&J ,,:alkl, Z1'~UCI ,go z konm zuaJduJo . I "puŚCII SI9 totły 1111 instlokt Kroki ErcelcJouua \IQ mozajko"oj 
pOP\ldzil za llim co sit I zdepcze,)sk Jadow l tlł gadzlO~. Toraz znó!" swogo wIerzobowca. . sadzc~. rozlegaly si~ glośno mimo lo 0\ 

_ Stój podł,1 .tój i hijmy 8i~-,,0Iał.- przeby walt ZArośla, peloe krzewów, ogram· Nagle, nB końcu cedrowoJ alei, zab/yslo siQ nio akazał. Gdyb, oie ujrzBne pl' 
Stój, Ilo atrzel~. . czone.z. jedoaj ~trooJ sk.l.istym pase?" jakieś .ś .. iate~ko. . , . . cbwił wi" lo, II -lb pewien, że 8i~ zn 

Grofha Erceldouoa rozbrzmiala " cluy ~ drugiej woda mI Boaforn I teraz znow MUSiało WI~C bOI być J k.eś m:e zkame, duje w pU8tkowiu. 
uocnej, waród czarownych " ybrze!y Bo fo· piaoa obr1zgiw.al~ i ośl.ep~a.I~ je~dzców . w którem 8i~ ukrył morderca. Ternz do uszu jego doszedl szmer ro 
ru. Piekoy grek nie słuchał jej nawet. W odległOŚCI kllkudzleSlfJcln kroków u~a. Ach, gdyby to lIyl plllac sułtana, gdy. LAuOYi powietrze pU!l!Iyoone b,ło zapscb. 
Pochylooy Da 810dle uciek ł wcilii. Kre" uł si~ binły mUf. Szalona gOOltwa musla· by to hyl ",ertet uawet, Erceldouoe do· ambry Ilalooej gdzieś na kadzielrllCY. 
jak rozpalooa lawa wrzał.. w &arc~ :ęrcel- la si~ wrelzrie za~06cz1Ć. Tu wreszuie etaoie siV tam, choćby lIlial drzwi "y .. a- rZbl nareszcie światło pochodz,ce wid ° 
doun.. Ma.akuly jego wypręiyłJ 81~ Jak n E rceldoune pochwyCI sw~go !nor~ercf! .. tyćl . oie z .. iel~ioj Jnkiejś gali, wojścio do k 
dzikiego zwierza, czycb.j~go Da zdubycl. 'Yydał okrzyk. tryumfu: Od~w~edzlato na I rej za3łaoiala oi~żkll pur paro"a portye 
Mógł strzelić i zabić go na miejsca, alo OIego rozpaczhwe deme QClekaJ~eego ko· . VIII Nio dODlJ ślał li e, to nadcbodzi o J" 
niezowodo, e~st~ poświecił złudnej na· nia. Grek w je~nej eh"ili przesadzi.! mur. . .' .' oiejsza cb"lla jego tyci~, żo poza. szk' 
dziei pochwycema mordercy swego 18 gar Erceldoullo apl,ł onarcb~j len Jedoak I BudJnek, kt6ry ukaz~1 BI~ w ,. I OI1l00§o~ łoto~ zasłonił ujrzy grotOlej8zego moz~ w 
1110. Btan,1 dQbl. Z»Locz,ł komem w okol 0, OCZOlU Erceldou08, mogl w rzeczy samej ga, n,i mor!lerc\lswego • gór kllrpllcklch. 

Orzel pograoicza choial go dOltać w s"o r~k, i glosom zRcbllcajq,c go do przebycia być meczetom,. zamloszkały'" prl.cz pewolll Scjan,!1 pIstole w r~ku i podniósł . 
szpony i zdusić w uścisku.. zapory. Tym r~zem koń był posłuszn, - hczb~ . kapl~now, w oczacb . których. ole done. 

Zreszt, "rodzooa (lr.lwość 018 pOIwolała p~.zesadzll mur I .stao~t OB grzodzle goro- było wI\lkszeJ 2!1s1ugi, J~k znblć. ~r:.nl.a. _ Na szezl'lgu ~poczywnła pillkna, 1010 
mU nal'8da~ z tyłu. 011. Cala ta gonttwa Jedoak była duremn~. Jdeh gmach był hnl umolll, weJścIe. d0!l kobiotn kt6ra na jego widok zerwał .. 

P~dził tak, że Monarcha oie dotykal jd O kilka krokó" dolej le~Jll zziajany i okr,. gia.arowi wzbrouio~o jest P?,I kani mlerCI. n" r6,,~e uogi. 
prawie kopJtnmi ziemi. . ty phOll k06 greka. Slo?ło bylo p~ste. . Ercelciouoe uśm l et·.blląl SIQ tylk~; wszyst· On stal d rŻl c, z zapartym oddecftc 

Po czole piękoego greka spły"al ZIID~J E~c~ldoaoe 7.8kl/ll. I me trl\cf\Cl Jeszcze kle kl"twy A~llIcha I Mabom"ta J ~o pro· ustRe o ·.den \Yjko sLeptały w)'I':\7.: 
ot· nie Iimlał siV obrócić nawet u SiebIe . nIldzIel, popedz.1 aleJam~ parku. roka, wnystk.e Jatagany lsla.!,u OI~ 2,10' _lJ ~. i I ~8r~s7ciel 
ka~ tylko obejrzał sie i u jrzal o pi~dzi.. . A bJl to park whpao.laly, Młody _~zkot ~8ł' .rrzed zomst'l Je~o znsłonlć mordercy, _ p:~"St~a~; tutuj? ... _ spytala 0110 
si,t naJwyżej kroków wierzchowca i Jeźdzca . me iwracal u .. to uwagI; bez coremonn de· Jozeh 81fJ tam achcoDlt. . k b' t ,l 

Erc~ldoune w)gl"dal jak oosobleoie gro~. ptał tabaty kwiatów, tamał gałezio, prze· Monarcha 8tnn~1. Tui przy oetatDlch O le n. 
noj IIl>ra"iedli"o~ci. bijal .ai.9 pr~ez gaje. N~dznik musiał si ~ drzewu ch alei zaczynaly sle dll1l:'łrruuro~e ~eR~~:~iap~lloig~y~~oc;.i" _ 11r7.e01Ó 

"orderca i mś ieiel pAdzili wcif\ź na pueclez gdZIeś ukryól stopo le tarasu, na który "J'cbo ZI O OAWIO" J 

lU • E Id . ł t 66 . d 'I d tl k nakoniec - Sf\dziłem, la nie uJ'zO cio i rzód i oaprzód. rcc oune 010 mug .'lI na za en • a. one o 00. • . ' . ' • 
p Pot,osta"ih za sob, oświecone meczety Park zdawoł el~ pasty, ałychać było tylko . Szkot zoskoczył .z Ilodłn , przyw!l17,d. ko· nigdy VI życiu!.. . \,y ~ruSZent6 1\,oJe. J 
StaDIoulu, w którycb śpiewali !Ouzemi. p. SZOI1l ptac.twa ~płoszouego ocJ&łosem. kopy t Dla do drzewa, " .Jedull . r\lk~ . wz.!}1 plstO' zbyt silnej. ~muJe .. ml oddech. w ple. 

d_,\! tsk w mroku zopad»)'''C8j' nory, pędlI' ko[,sklch I gd"el tam w tra"18 komk pol. let, w drugll nó. myśłtl\'Bkl I wsz~dl 01\ Straci lem JIIZ nadZIeJO, bJm kledykolwl 
• .. '1 k ch d .dolał li się wywd,.ięczyć za to, co II 

li "hl.sku "BChod2l1cycb g"illZd, ptdzih Oy nucI •• "oj" plO.eo ę· s o y. . . . biłaś dla lUUlO.
p 

Żyde które mi ocali. 
wzdlul morskieao wybl'zela 1l1ijlljf\C lo (~, P.rzop. ~dl Jak lIsmlciJ w. "od ~. US.leci.1 :NIe dZIałal on. UIl. o.lePi Ilnec.,wu~e, k . 1'"01', 

.. I • k E Id 1 l III n pad8Jnc z 1110 J' est twoJ' fj Il' la~noAri" - roI. azu) " rlc~lIe (dle i Rkaly n!ldbrzotnp , pola pe 00 O1.oIWe) r~ Irce ouna z Jego w MoaJ "I' Wyr01U11l0Wa 90 e, ZO '1 • 

o 
a 
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• 
.0dO do aŁudoij trzeba 8i~ z nimi obra· 
cho.ae. Mam swoicb kre.nycb, przenio..; 
si~ z Kukiznwa do Piano.ic jestcze Lego 

nie przyjmuje odpowiedlialności na wypa' 
dek, gdJby w razie potrseby ImouonJm 
był: dla przy.rócenia apokoju, lliyć 'rod, 
kó. energiC%nycb. 

na kw. maj -.- .pr. 6'łJn Dab., Q& maj eEe'-. 6 11/n ; 
tpn.. 1>"/.. oabJwor 00. ... r. lp. 0"/ ... prl8dawc, KRO NI K A. _ . _ ablwoJ. Iła lp •• i .... -.-.pred.: 611/" cenA} 
Da u.p. .. L 6"". ub. 

roku .•.. " 
- Warszawa. Na dział ,posIlakr. składA si~ punktów 
Na żqdanie deputacy; handlowej, komi· trzydzidci i sześć... I) Tlljemnicle nsu· 

snne cyrkuło .. i otrzymali polecenie za· ni<;eie pas. 2) Odurzenie oarkotykiem. 3) 
ląd_nis od wł~icieli domów \lforlD~wa. Łat.oŚć wemkoi<;eia siO dla Strzeleckich 
uia list ."yStklcb knpcó., przekupmó., do mieazkania ksi~dza i ujścia damtlłd. 4) 
agentó., fabrykantó., 'lKodzieloikó •• ne· Zmieszanie i prze8trach Strzeleckiej nie 
mieślnikó •• oraz innycb przemysło.rów, o: oa wiadomo4ć o katastrofie, jakiej uległ 
trzymujqeycb sklepy, magazyoy. bntorJ: I Tcbórzchnicki, lecz na "idok, 7.e żyje. 5) 
składy. W listach tyt'b ma. b,ć .. ym~enlo- Nieustanoe konferenCJe matki z syoem i 

- Wydalania. • Figaro" donołi. te wy· 
dalono zno.u z Francy i jednego oiemca, 
którym jest .łaściciel browaro, F"8beoder. 
Załoiył on niella.no browar w Origny pod 
Saisson. 

......... ..,...... W,er 12 Ta1.lor 0'/ •. 
Water BO Ta,lor 9. Water 20 1.61gb 7' •• W.ter 
80 Cla,ton 8'/ .. Mock 82 Orooke 8'/ •• .Ilale <10 ~la· 
JOli 9. MedIO 40 Wilki .. on hl, Warpoops 81 
Le .. 81/,. W .. rpooopa sa aowlantl 8'1 •• l>Oable 40 
W .. loo .9'1t. Doalll. 60 '''JklJ ,. 12,/ •• 82" 116 
Jd, 16)(16 Iro1 lkaoin, , 52/(6 16a. mo,ao. 

TELEGRAMY. 3 
Ha,,1, 9 tłrcula . Ka.... (ood aTer.git dllfllos 

na.t.. !11.76, a& mar. 93.26, na maj t 8.60. Ceor 
atu,maj, .iO. Spokojoie. 

... ·yorl(. 8 słycula. Uawo'na gIS/." VI ~ Or. 
leauuł !Jł/" KIn .. (Fait Rio) 17, Ihu Nr 7 hw 
'Un.ry na lut, 1621. U& k"iee. Ui.22 

OR liczba subi~kL6". czeladZI l rl)botn,kó.. przejaż diki jego do L.owa. 6) Zupełne Petersburg, 9 styclnia. (Ag. pólo.). Ogło. 
Nadto nalefy .yliczyć wszJ:stki.ch żydó .• odosobnienie ksi~dz8, niedopuszczenie d06 a%ODO Najwyższy ukaz n wy.laszczeoiu 
poddanych zagranicznych, ~aJmuJ"C11:c~ 110 oikogo; dopiero po 67·iu godzinach spro- gluotów) nierucbomości pod 8Z0S~ od Biel· 

TELE9KAłlr 9IEr.uO\t'E. 

jakimkol.iek procederem. ,Jak rÓ.olez '-y, .adzony lekarsj oba.a Aleksandra Strze· ska do Szepietowa, stacyi kolei "al'8l&wsko· Giełda Wl1'łZawlkL . ZJll i~ 91 Z JoialO 

dów aubiektó •. Powyisze hsty, oprócz pod- lec kiego, by .ksi!}dz 00.6 czego nie powie· t b k" ~.daooskoóoem Rieldl. 
pisu właścicieli lub rZlldcó. d0'!lów, .iODy dział." 7) Rozkaz wyprania koszuli, usu· pe era ura lej. Za wabie krłlktl.r ...... 
bJć zaś .. iadczooe przez "łaścl.yeh star· ni~cia pl.ocin, .yszoro.ania I)odłogi, sko· Budapeszt, 9 stycznia. Sejm wegierski II 

szyeb dozorcó .. policyjoycb i oależy je prze- neoia trawy. słowem zatarcIa .st.elkich przyst'lpi jutro do obrad nad usta., .oj. Da 8eLorldiD .. 1001 ,:,,'" . '7.25 
d

· 28 b d d . h dl 00. D 'o" ...... 9.68 
słać oajpótniej. nlU ·ym . lU. o o . śladó.. 8) Wez.aoie Kielano.sklc a skowl}. Tisza zazIldał .czoraj w klubie na l'&lJi u 100 f. . . \ Ba 10 
działu patento,'ego magistratu warszu.' opieki "łasoej, o mżące zaoiedbanie cho· liberalnym albo takiej opozycyi przeci. Da WJedeil" 100 8. . • 79 c.o 
skiego. rego świadczy o niepokoju i dl}żnoAci ra· Za ,. .. , '''Il.o ... 

Wydawnictwo .. Biblio~ekj umieietnosci towania przede.szystkiem siebie. 9) 'I'wier. projektowi. która wy.olalaby przesilenie Li.I, lik .. id. Kr. 1'oL. 115.66 
<,rownyrh." J'ak d~u08fll pIsma warazawskie, dzenie Strzeleckiego .obec jednego z go. rzlldo.e. albo leż przyj ocia projektu bez R .. ka poi. n.hodnia . I 93.-
I ' ł" ) . k d . Sł b' T l.a .~ ,./. poi ... wo~trsoa a r. 181i7 d2 16 łagrożone jest zupe nem laWleSIeOlem. z po· ści (p. Mniszka. iz si~dza 1II0r owano o zmIan. a eml kartami isza grać nie .... · watJ ,ut. ziem. Serfi l. ! 96.76 
wodu braku środków materyaloych. Wspól. godzinie 3·ej. 10) że biesiada skofJczyła dzie. [,i.h" ... I. nt. r...",. ~. VI I 99~, ~~ 
pracownicy .Biblioteki" oaraduj'l si<; obe· 8i~ o godzinie 2.ej, gdy to zaszło o 12-ej. Berlin. 9 styclnia. (Ag. póln.). Projekt ·z .~ 
cnie nad sposobem ocaleoia tego użyteczne. t II) :;t.ierdzone przez lekl\rza nie.yspanie Liol," .... t:· m. Eooei 11 . i VI . 1, 92./6 
go .ydawnict.a. Strzeleckiego. 12) Rzncanie podejrze6 !la kredytu dodatko.ego na cele .ojakowe, ""'l 

Konkur8. R ada Uniwersytetu warszaw- Łucia i Krajewskiego przez oboje Strze)~ kt6ry ma być przedstawiooy parlamentowi, ,. ~ ! 
skiego zawiadaruia, że dotltd nie nadesłano ckicb. 13) Zoikni~ie kwitu Strzeleckiego został już wygotowany. Ż,da on 15 mi- "6iełda"SerltA .. 
aui jednego odpo.iadajlłcego warunkom oa 6-7,000 .Ir. 14) Zoikni<;eie spisów Iionów marek. DaDknOt, rooJj.kie .......... 

~;D:uzr:;iS~zrd~:a CÓ~UOj~~~t~~:~:a nagro· ~:;i~:~~ni~~łe U~':f~:gOa f~~S:!z::o~ie~:o •. Paryz, ~ łtycznia. (Ag. półn.). Pomimo DJlk~olo pry;atlle o. dost . 
TeOla~ .yzoaczooy '! r. 1886. przez fa· Olafie byly tIlko sukuie i że z komody i lDstrukcYJ, otrzymao!ch .od . hr: Pary~, 

I 
. ~12.j6 
• ' 212.60 I 2'/.'" 

47.25 
Ub~ 

sa lU 
79.60 

8556 
98. -
82. 
V5.GÓ 
9'-65 
97·6(1 
9276 
96.110 
92.1iu 
93 -

2152& 
218.-

6 "". 

kultet blstoryczno filologICzny um.eraytetu ~ 8zafy niczego uie brak. 16) Stosuoek czOŚ6 prasy monarchicznej agItuJe przeCiI. 
warsznwskleg~. brzmI: ,.Krótki rł's bistory- kluczy do mebli wprost prseciwoy temu, ' wyborowi Boulangera. 
c~ny wyparcIa lechIckIch słowl~n !,rzezlj~ki ... skasywala Strzelec~a. 17) Znik· Rzym, 9 atyczoia. Kr,ży pogłoska, iż Monety i bankIJolt ~ ot. urz. 

Im_Ialy i J>6Iim~&I, 
Not nieurz . 

niemców z nad Elby. Odry. WIsły I po· OI<;ele 6000 do tych re6sKlcb z komody. ... . 
brzezy morza .Baltyckiego, ze uczegółowem 18) Zo;cloe wydatki młodego Str~eleckie. Włocby. zamIerzaJ,. .• Nlen.'~z&Cb z~Clll' 
wyj~śni~uiem przyczy.o ~ego zjawiska." . go tut po zbrodni, choć dziefi przedtem gnllć pozyczklJ w sU~lIe stu .mlhonów Itr6 •• 

. ~ermlO przedsta.lellla dZIel. na pomle- nie mial oa kooieczne potrzebYj • .ogóle BrukIela, 9 slyczOIa. PrOjekt maltefJet.a 

(Ero. 17 grad. 1886 r.l 
1'61 imperyalJ .I&re 
Marki oiemieckis 
~~~k,;aokie baoknoty _ 

Warlołó rubla kred. w ..roole -
KapanJ celD. 

H'/. 
7U'I. 
88'/. 

163'/, 
1II0~y ~onkur8 przedłuiooJ zostaje do 30·go ekspens, przez d.a tygodoie od doia ksiożoiczki Klem6ntyny z nas~pcIl tronu 
k,!letDla 18~9. r., a . nagroda przJzolna hę· zbrodni do 15 sierpoia, moiej 'wifJC8j włoskiego nie zostal bynajmoiej zaniecha. 
dZle w 8u.mle JUź. Ole 900, lecz l,3~0 re. . 5,000 zlr. 19) Utajenie rzekomego de· l . l d ł d . kk' . 

Zbl·odma. DOla 8 b .. m. o. g?d~lOle 9·eJ pozy tu i sło.a ksil,jdza: "niech siO ra. ny! e~z ze. wzg ~ n na m o y .Ie 81~ 02JŁHHA STATYSTYKA LUDNOSC •• 

7·ym zoa.lezlOno E~warda 1l&Jma, w Jej!o nigdy Maryi Strzeleckiej oie dawałem klu· Neapol, 9 stycznIa. (Ag. półn.). Z We· w .a"AI katollckl'J -
raDO, w d0!'lu przy uhcy Shs.klllJ pod. nr'l tujq, uiech biorl} dobrego adwokataj żOlczkl odlozooy t!lko. lIIaU.bl .. a ....... 10 w dniu 9 "I"oia' 

IOleszk.aDlu z prz~bllym. brzuc~em, nurza~'l' czy, ani pozwalalam .ybierać obligacyI', zDwiosza WlnOSZ!} si~ od .czoraj rllna o. '" parafol .wa,.I.Ii.ki.l -
cego Sl~ .e. kr.l. Bmle~telOle ran~y mIal tudzież sło.a Strzeleckiej: "byłaby t;" ~dda. gromne słupy dymu. La.a rozle.a si~ sze. K .. 1!~r:j:::;:':::: ~~~k~:"oowieie: Derek Różowy 
tylko tyle SIły, że "yooleOIł naZWIsko za· la prl,jdzej, gdyby s~dzia byl o pleollldze k' I' k' ż d d ÓŻ I d . Z •• rll w doim 9 .troloi. 
b6lcy. Jest n~em nieja.ki Stanisław .B~ra •. zapytał.. Czemui nie .zi~ła. ś.i~dków? ro lem o~~a lem a o po o a po unIO· KIIDII.y, d.i""j ,lo laL J6-tn I ... aro (j .. '.j 
Ski,. który nlez.łoczOIe został UWI<;ZIOOy. Czemu brała tylko papiery I czek, "na.o wscbodOlego stoźka. Ilob!e chl?pców 2: , I,ie,!.,~ S; dur?,IJc .. ;i w ~ I 
HaJm w dro~ze d.o .~'.rltała z'!lart okaziciela", skoro właściciel jej wszystko hcsblo "'O'··>I&n 2, kd~,~t - . 8 m' ..... "i •• Ą· 

.,Ro1llil1ł8 • potJJte8C, tJgodOlk bel~try8ty. miał po .. ierzy~? Wszak zasta.iooe przez OS'f!'rNI~: WIADOMOSCr BANDLOi&. l.tw;Jcie.h 3LoliÓ!k~ I.t «. Koo$lł nty Andrecki. 
czuy, przeszedł z dOlem 1.ym styczma r. b. ni,. efekty na imill ksi~dza Tch. wyoosz, . E.~n.loIlc, '. ,Izi»nl uo 1.1 l6-t~ ...... 10 _ • ., ' Ol 
n~ .Iasoość p. Jó~efa Sliwowskiego, dzien· pr~eszlo 80.000 złr. 'fo W8zystko mogło .. I!ozb!e .chl~p.,,,, . ,I.iew .. ~' - . • 1Dł'oolyoh 2/ '" "j 
OIkar~a wa,sz~w~klego. Format t~go .y_ być zabranem jedynie • oooy z 29 Da 30 Berlin, 9 styczma. Powlmo lepszych de· ""Ó,. m~ ••• , ... I, kohi.' ~. a mia"owici.: 
dawnlctwa "OIe.OIony.został oa kSlllik~wy. lipca czyli • cnsie mordu. 20) Krew. pesz z rynków zagraoicznych gielda tutej" Ewa Ter ... Kl.lowichlor, lat 69. JaD Fryderyk 

- Proce. k~klzow.kl. W dalszym C'IlgolszUfladacb. komodzie, na podłodze, w lo. 8za rozpocz~ła dziś czynności" I'sp080bie. Er~:~~!;~:1 t:'I' . d I . 
aktu oska~teDla, ~orespondeot do ~Knrye. kalu komisyjnym i przypus~czeoie Strze. nin słabe m z niewielkI} ocbot'ł do interesów lic'''i •• hIO~"oo·w' ;::":1~i.!o~; It\i .u~orllo ~ . ., l"! 
warszawskIego" . (lIsze co oastepu~e: Po- ' Ieckiej, te mogła krwi!} si~ zawalać. pod- w dziale speknlacyjnym. Austryackie pa· licshi. ",ęj .. z,w 2. kohifłt-... ':' ~::,!i:i' :' w \.OJ 
budkIł d~ kradZIeży był stan maJIltk~.y I czns otwierania szafy, gdy musiała ot.ie- piery arbitrażowe trzymały 8ie jeszcze do- I Me.del 0.1. lat 86, Zy.kiod Groom.n. lat 49. 
ątrzele.cklcb, 'Wedle prokuratora. ró.~aJlłcy rać tylko komod~. 21) Zabraoy obojczyk ay6 mocoo, lecz akcye banków niemieckich 1-
B'~ rumi.e. Marya Strzelecka p081adała kail,jdza zgubiło. a wi~c cbyba jedynie w zeszły niżej .czorajszego poziomu korso.e· LISTA PRZYJEZDNYCH 
wprawdz,e 60.000 złr., zabypotekowonycb nocy. 22) Cz~ć depozytu zwróciła dopiero go, a uawet oboiżone kursy oie mogły oży- Holel Vlclorla. F .. Adler. T.oueab"lIl1. 
D.a dobrach syoa, n. nIL 'I. ty. chie d.oży •. o. 25, a .i~c musiał 00 być gdzieś indziei. wić popytu. Osłabienie gi&łdy przJPisy.a. ; ~~Uho\I~'d' WaraLoet8w

J• O6;,kl' PI~ek'!o Rogacww. 
\I ". '"I . d . • 1. ,,1 a.,. wanatelD z Za.wlercna 

Cle - to ws.yslko Jednak rolało dZI' JUż 23) Bezpośredoio pr1.ed faktem kazała no zn~wu D1e~omy. nym wla omotl~lom i. Holel lila ~teD«el_ T.obe , Mookwy s •. 
walor czysto formaloy; na dobrowoluy zaś Strzelecka stawiać piec i odmalo.y.ać o stao.'e. zdrowi~ króla holenderaklego' l ho~~r ,LI0 1e, Goldflam, W ....... ,. PazOs";w • 
ratnoek ~.e atrony proboszcza trudoo bylo mienkanie by ułatwić podejrzeoie na mu. ~naczoleJsze. wymIary przybrała podaż pa· Ty ' .. a. 
Iic.zyć, g.il~ż teo "yrazal sill be~ ogródki: larzy (jak 'w r. 1885). 24) Lejzerowi Satt plerów .górmczych pooieweż. wczo~"J.~" w!a·1 ~========~======~ 
.Ule 1111110JIl swego Bzanować, Wl~C lalbym opowiadał Aleks. Strzelecki, że matka jego dOUlolic, o ostatec~neDl zaWll}zanlU Sl~ ml~. RO Z KŁA D JA Z D Y P O C I ~ G O W • 
. - I b • bod Mó'l ł b k' ~osiada w kasie oszczlldoości 30000 złr dzyoarodowego kartelu f~brykantó. szyn, ---~-:-,--;:;;~:-:::::-:------
Ja s uc ae ~ wl to g'" o lm uro· ' . ka ł 81'''' zm'l . N t . ' •• ~~ GOO" LNY I' Ml""'r v 

ł ,. y, ałsz teo naloty uważilć za przygotowanie o za y y y. onemI. a argu ren. ........ " " u , 

cZysty~l g ose?,. , . . opinii. 25) Strzeleoka rozpowiadala. jako. paoowała cisza, .1~c7. kur~y ~rzymaly 8i~ H~ ~,.!.01..!1 451 11 001 ~I MI 930 
IdalJa zadrzała. Stała .ClIlZ obok fon· b T bó . k" t'I" d Imocoo W drugIej połOWIe gIełdy usposo hot! ~ 

tannYj drobne jej nóżki deptaly purpnro.e l al c b rzOIC I Ole. zos a~1 mCb' I .0 ~a. bienie' w ogóle wzmocniło ai~ nieco i ruch do ~.yc •• I 
róie pochylone nad wodll. tZ a, t y g026n)am,a:lanlok' hO Zdl'O le.n

ed
ll1. . e: ożywil si", nieznacznie ola.~k. . 1 10 8 46 2 15 705 1040 

U d .. . k' li ł I s amen u. ,,8Z~ IC o pOWI Zi I y. .. SkIernIeWIo . 846 4 32 8 ~4 
. ro ~ Jej oowym , Ja Im p oo~la ba· wyjaśoień odmó.iła. Londyn, 10 .tycznia. Bank Anglii obniżył "War ... w, II (1 li H tO "O 

sklem, Jatlmaln słodJc.... . . . dziś dyskooto do 5°1 na 401 l u 8 'Ou ... 
_ Nie mam paou nic ~o rozkazaoia _ - Nlłlllcy w Afryce. W BerhOle otrzy. s l' 9 I . o o' »A e Indrowa 1 S5 40 

d 
. . . d •... S . b t '1 ., In. S yczftla. lł'lUknot1 n.kle uraz Piotrko..... y 62 ~ ? r~ekł .. , __ prago~.bym tylko wledz,eć, ma no Wla 0010 .... 1 z amoa ~I~Z y pOUly?: 212.66. 00. dool&w~ 211.26, weul. 0& Wan .... ~ II " 4U 1025 12 4t 

JakIIn sposobem dostaleś si~ pan tntaj o ne. W ko6cu zeszłego D11e8tllC& tamtejsI 212.'''. na Peleroburg kro 210.15 na P.terlbarg n Graaior • 2 2 9 - 4,50 
tej porze. krajowcy napadli na domy kolonistó. nie· I dl. 'il1J.60. n. ~adJo kro - .-.' oa Loodya dl. •• 8o,mo",c8 2 46 937 450 

Pytanie to .YI,o.iedziaoe oprzeimym mieckich i zburzyli je ze azcz~tem, o. na- 1- .-, 0& Wled.n 16360, kopo '{ ' :1.0. S2'-'0. II Toma .. ow. 10 15 t tO 
d 

' 't . . . I' . . I.' b f-I. UILy sultLWIlt! 61 40 ł~1 uat, hkwlI1&Ot)1I6 Bziua 2 Ol 
aer ecznylll na.et .t,onem •. zmi<;s.ał~ Er.cel. s t;l'me. zOlewa~y I maryna~zy nlemlec.IC 'I ~5. 70. 1"'/.'''''' rOlka 4'/, • • "KO r.87.l0, o't.. II • .' ił ł8 
douoa .. Pl'Zypommał sobIe. że ta)emmcze z~aJ~uJ~ycb. SIIl oa IIldzle: .Komeodant i8~' r. 101.20. i'/ •• :8d7 r. _._, 6'/. re,.I. doLa n Iwangor·llw... 6 - 9 58 
&cbroOlenie nieznajomej wzil}ł pra.ie sztur- mem,eckl u.ladoml.)ny O zaJśclacb. wysłał 113.70. " .. '-,e.'~ w.ch"d .. i. II em 64.40, III e,ui. u Utbro"l(o"". 8 24 l 02 
mem że stał przed oi. dolnd z nabitym konsula z oddziałem zalogi okrotowej z po. ali 63.90. 5-!> b.I, ,~(,,,,,,. m,kiA 98.26.1 50/, p,. II P.tenburga In 0& 

. Ił ..... I' d' kł dó k '. tfc~k .. UrAIrtIOW& r. 18Gł rok.o 180.00, ł.a""a Cs 1806 M k )11 ~u 
plStO etem • r~ka. Cofn'll 81IJ O par~ kro- ec:emem pr~wu ze~la u a .• z r~Jo.ca. r. le250. ol'"le dr. żel. ".ro,aWlko.~i •..• ó.ki.j » .. wy 11 2. 
ków. . mI o .złoteOle broDł, ale CI ~ypadh ~ za: 196.10 .k~,. Iu.",lo ••• u.LrI.u~l. _ ._. akCIe "Wiedoi. 

_ ~łlOI _ rzekł- rac~ mi .ybaczyćj sadzk~ I?od .0dZll a!'leryk8mna Klema I waro.a".klogo ".".u. b .... dl?w.~o -.-. d"'o~l' u Krako .. a . 
uspra.ledli.ić siO przed tobll zdoł .. m cbw. zadah Dłemcom dotkh.Il klęsk~. Z okr~. luwo,o -; -. " •• k",, _ .. D1.mIODk'ego baok. pan· u Wroclawi. 
b t lk . ł tÓ. Ol " . Adl" ł od . . alwa 4'/. /., pr" •• L ... 21/"/0 BerI' 
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a y o szczerym .yzoamem pra.dy. Spo. • . ga. I" er, ~ys an~ sIecz I londIn. U Ily •• oll. 1'otY08k.o ra,ka , IM73 roka ,. IDo.. 
tkalem dZIŚ jednego z moich karpackich po UCI~teJ walce udalo SUJ dop,ero rozpro: 99'1,. Ko_le ... g;-lakie 99. ~'--i'-'--;;~::;;:;:;;;~~.,!.-.J....J.._ 
morderców i ścigałem go aż dol'ld wy brze· szyć kraJowcó., którym memcr spustoszyh wa ........ ~ II,czala. Targ n. pl ••.• Witkow· dq ł'.o<lzj GODZINY i .MINUTY 
żem Bosforu. Tu dopiero strs.ciłe 41 d kilka wsi. Niemcy atracili: 15 marynRrzy a~l' go. 1'.ZODlOA ..... ,,'(1.---. ""leo i .1" .... -- __ pt.ychodq, 8140110116/ 413bl 8.5010130 

J. ego m a zabitych i 38 rannycb a oprócz tego zgi. - -, "lala ----f ",borow~ 610 · ·635; l,t> I od . hod~ l l' • . ' wyborowe 400-410, 'redm8 - -. wadh· -.. 
:- Tu ~ ~Il .. ołała - tu, jedeo z pań. nlll poruczmk Szeger. w~ --; looem,,; ~ i , .. rt~d. il66.- - . owi .. 200 ,Kol .... k. 1 40 9 I~ 3 3ó 750 930 

sk,cb zaboJcow? . - Z Wuzyllgłonu pisz!}, że seoat przyjął -2bO.gry"-'~--' rzepl. lelul--. oiu'OWl - "S~ierDie';o 7 4S 101 74.7 
- Nie, może si~ omyliłem _ wyrzekl na tajlie~ p08iędzeoiu . 49 l!łosami przeci. ;;;;~~pak .. pa .. ~. -f;:;;: ~~~OY.a-ko;;;;;;: .. W ...... w,. 6 - !O ([; 6 2Q 

Erceldo~oe. . ~em WDIOsek orzeka~l}cy,. IŻ rz~d .Staoów Do"i •• iouo p"",,iey 600. -. tJ" SOJo J~ .. mie. ,. Alek.aodrowa. S - 2 40 
- Nie, me, mów pan dalej. ZJednoczonyob .szelki zWIIlzek Jaklegokol- Dla 60 O"., 2011. (roohu PO'U"KU - korc,. " Piot' kowa . 6 20 ! 04 li U 
SciJał~m go konno, " on, podły, koooo wiek mocarst.a europejskiego z budo., w,ar:u~ •• 91lyczala. Okowita H',. ~ a~"Y"1 p' "GronioJ tOI'5 ~ 51J I :I ~ 

także uc,ekal' nie mo./em strzel '. z tyłu kanału ot .. arteao dla ieglugi w Ameryce k. 9/, t,·StOl.nak ~ar .. o. ,1"w,..I .. m.-307 /,.Hurt,. f' Sosoo .. ca . I ~u d l .' !' . ae. ."'.. okl.·I. f.a WIadro IlOp.826· -8119' ••• goro. -26J tO 25 7 66 12· 60 
O cz oWleka. kt<:>rr Sl~ bromć ~,e cbcml. centrltl~~J. uzoał~y .za azk.o~h.y dla IOtere· 270. B'yuki ..... i&dro ko~. 8sa'~nl ... Il&rn.ec. "Tom .. ,ow. 5 54 6'00 

Skorzystał z ~ej!o I wy.mknął mI si~. Prze. sów unII I zagrdzaJ'łey ~eJ !Dleresom. Pre, 278-27' kop. (. <lot!. ". ",.~!,n. ~",,1. u B,ioa 12 t8 , 21 ~~ 
skoczyl mur I Ja zrobIłem to samo. Zoi . zydent Cleveland zakomuDlkował uch.al~ P.I"I~"" 8 st,.UIL f.óJ w PU.JIOU 49.00, .. h •• Dgor.}I..... 7 10 
knlłł w ciemności ' przeszukałem cały park rz .. dom europeJ·skim. P'''Ul?'' w '0.11.76 • .trio .6.60 •. OWI" W m S.76 "Dtbro"y O,b.. II 'O 

• J .. KonopIe VI M\. 46.00. Slorrne lDJ.ne w m. 1276 2 5J1 I 9 ,)r. 

napr~zno. Wtedy- to 8postrzegłem wśród - Z Panamy dochodZI) .idci: z powodu Mró,. " Pet8robarga 12 6~ J I ~a gdł~ZI ce~ru ~wia~o " tym okoie i ... wy. zmniejszania z dnia na dlie6 r')zmiaru 1'0- a .. Un. 9 .tYUII.h . P,,,,, .. io. 11'-200. n. It,e.. ., Moskwy 1 4 58 4 3 
bac~ panI, z broDI,. w reku doszedłem aź bót przy bndo.ie kaoału pauuJ'e .aród ro- -.-."0 kw. mllJ 201.00. Z o 148 -159. ua 011°.. "Wiedoia U ~ 10

1

1 
l" 75. 5 

tutaJ' bot 'kó . Ik' . '.. Rb' -. -, na kw. mJ. 166.26 ... . . . . nI .•• ne 10 ~an.le.pokoJeme. . o otmcy l.n~I~. 9 Iły_II. U.kler J ... 116 proo. 16",. II Krakowa. i 5 91', ~ł~8 Jego %łagodolał, zapommal o. pra. oba.laJIl Slll w bliskiej przysdoACI zupełDe- .pokOJOI., mocoo, "Dkier hurako .. , 18'/ •• pokoju... II Wr elawi. 4 26 6/ 6 
!!D1~D1U zematy myAlał jut tylko o Idalii i go zaprzestaoia robót i utraty zarobku. LI..,pool. 8 .łyCZllla. Sprawozdaoie •. " .. .... 8... Oerliul. 1l

1
3. "' 

JIl Jednll widział przed sobll. RZl}d kolumbijski w obawie rozrochów ja. 12.tJ(K. hel, .• \ego u. ,,,,,.ulaoJO , .. ,wó, HlOO el • 
k · b t d ł •• ~ , Slaho. Mlddliol amer. na.t. 6"/" opr., oab 00. UWAGA. Cyk, .. D&C&OIIO Irobuym dr"""m 

I.e y ~ ego powo u IDOl; Y po......... U· .1. !t. -.- nAbJwo, • .. »to. oena, ea It. lUan . . 5u'. _ł.i 001 -.ł.' "-
WlRdOtnlł kon8Ul6w wszystklcb mocarst., te ';!T., - lIob.. u. mIT. kw. 5"/.. 000 0.. _._ o~. ;Ii~J6!,t~:'DI). ..--Dy ki wi"""' ... 'm ,I~ (0, (D. c. n.). 
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Komeu!a 
nap i nnn 

Pierwsza lekcya tańców 
.1. dorosłych poezttlu~J~t1t" "dby 
la ei~ w pODiedllalelc dOla 7 b. m"J~ __ ~=""'--:'-'-""':;'-'-__ --:;' 
zapiływ.... elO Ulot & Je~cze do 

przyszłej uiedzieli. 

Nowy kurs TA:?CÓ W 
dl d. eci 

J'ozpot~oie sie w sobole d. 12 stycz
ni" r. h. o go<lz. 4. po południu. 
I.ekcye gimua tyki odby· 
waj" 810 " pOlliadziallci, 6rody i 

Adolf 

v 
Kontrola ubezpieczeń 

." pol jot i OiOOliockint je' 
l) uJel~llo o.byril1 IV ad ... i. 
nietr cyi "Dziennik ... Ł?dz· 

kiego". 

Tlómallzeula dl} weksU 
o: nR yci w kanloue 

.Irukar i "Dl~DI!,ka 
f.ódz.ki go". 

" 

• r. 9 

muzyczny 
I) god •. 8'j,. BiIĘty nub\ 
od godz. 12 - l i od 8 

zapro zellia roze lane .nie hę 
40-3-3 

~~~~~~~~~~m~~~~~~~~ł 

arui "OJliennika ŁódzKie"" 
do nabycia 

i(\!Zki fabryczne 
110 uplJlrnnia malololnich i ksillŹlci do zapisywania do .. o· 

dów legitYOlacyjoyc\l robotnik6w. 

na lior~y.ć 

to arzyst a dobroczynn ś 

wielki pochód masek 
który htdzie wykonany o god:&inie .~-tej W nocy 
w8zystkicu arl)'8t6w i lIrfystki polskiej truPI teatralneJ. 

Bilety wejścia po rs. 1.50 
SJl do nkbyciA u Pp. Budólf'a Ziegl .. ra. "-dol!. Ott., I 
Andel'8cha. w ksiQgaroóuch pp. I .. Fhlchera i B. eha Naoczyciel 

Ulica Dlika, dulU .... IlI •• !lIIlII.~głilk tudzież \Y cukierniach Pp. 'VÓłltehQbego i Bey 
!!!!!!'!!'!'!oo"""'---------~~.::;;:.:~.:..-------tF;;;:.;..:;;. ... • ... - ................ ~ ... -11!l!I!!'!!!!!!. d\l .... w Ilniu zabawy od godzllly 7 po polodniu w kasie 1'1"4y 

ltonco'rto:''''J' 

Derliu 

jQU6 Dicm~ mia 

(- -) 
(ta7'/,> 
batJk. 

fi II 

l,ondru . 

l' ';,t 
'\ i~deu 
" . Fetertburg 

Papier" paut",. 
"" J~(j n.), 

Liit, Lik ... 'r. ,\'0[ •• d .... 
ł't " 't ,. mate 

lkii. Put. IV,. 1 en'. 100 
n "11,, H\Jr. 

" • h )UI, tOUr 
!Wt.l'oż.Pr.ZT.ltiIl.l.Dl . 
• JP u " "łas&U~Dl_ 
nlMy BaD.lI.n.ltoy. ~ e 

,,. U'I 
,; ut" 
"J 

U łł " ,., Dl 
" O<:t>lf t.J.. 

"H 11 h'.B 
.'1 ,.. ma 

JJ II Ser. Ul lit. A. 
" I' ~, ,. 11 B • 

• " małe. 
H " ... ,r lY .iL.A. 

li'. B. 

" "" " małe. 
tJ- u "ł r)" V A n. 
u ." It malo 

lci.t! z,nł.. m" .raJ !St::T.I 

" 11 ",," I~ 
,,',. ,t 'I" l 

" " n IV 

'ł. Ił "" " V OIJLigi In. \ .. re!. •• ! du;,e 
11 , " Jt małe 

LeCI t~l m. Lotl. " d 
n " " Ił ,. Ul 

~ ~.: ; :: ~ Jf 
Lill\" ,..łjl. HI. KAliau. 

Ol t m. Loblina 
" :~" Plo~. 

Luty .. '. U. '1'. W. ~Kr.l(. 
Li.II "/, Wi:.u.ki. ,II, 

Rozdane b~ .. tylko tr~ skarboo.i; paoie ub' g illce &i<lo t .. k 
we rac~1ł z róci~ .i~ do p • .&doHa O to. 
~ Uprasza si~ uprzejmie o laskawe zastosowanie siV uo, d 

spGzy",j kierownika la6c6w Józefa RlclłterBJ cJb udziulll lIj z' 
bnwie b~,lq dop',azczeol l:)1.ntl0wł>i Góście tylko w llostyQlnac 
względnie ln~ka Ił ob tro.łac.h .8.10 yela 

Palenie tytęn1ów we 'WAzy.tkicb slIladl domu 
wegtJ b~dzie purowo zabroniono. 

POCZl,tek o godzioie 9.tej. 

r. II o,uk .. ,oi .. UsleDDlka .,6dzklelo". -------- , 
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