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- stawy parY8kiej, który zobrazować ma ino , miarowe (akordowe)-:--Z uwagi ua na.t~p· 1 c~erwca UiS6 r., . z zaeto,owaniem urz"dze-
, , . . ." stytucye pomocnicze dla robot~ikó .. , gospo stwa niest.ałości zarobków, stra.zne nieraz nla. zapropono~anego pnez p. 8. KOlIs~tha 
l- . ~lOlIlteryu~ fioMlSów. ~.dobl"ol ?r- 'darze taj części wystawy postRwili n .• czele dla, rodzin robotniczycb, a zawsze nieko· w Jegcl lwydanm t.egot prawa w przypisku 

der~ml: łw'}'8ta~lsta.a .1 kl~sy. Rar~,d.a~~. urz"dzeń opiekuńczych _ urzJldzenia zmie. rzystnie oddzialywajJlce ua stosuuek pomię· do art, 37 przepisów szczegółowych (str. 
y :zb" ~"~~..,,, grodzleńs Ij, .. . yc e •. s I; rzajllce do polepszenia zarobków. R;eczy. dzy przemysłowcem a robotuikiem, zada- lI7 i 118).. . .. 

Aw. ~VłodZ\lDłe!"'la 3' t~ . . naozelOlIc ~~~zla~u wiście, w zakresie u.iłowań podejmowanycb niem racyonalnie prowadzouego gospodar. 3) Przeuoszenle robolOlka na .nlzsz" płaJ;;{ i! slea~7"ei'kf~ock~e~ .~tOk~w. i' . śb • cel. m polepszenia wsrunk6w bytu robotni- stwa fabryoznego, powinno być uauni~te lub cv nastvpuJe w pra~tfOO fab~lczneJ z róiny~h 
~It ol! zlm~e ~ .. t li ~~ ~ ~ ~y zl:ku. ' l~ y ków przemysłowych, sprawa. polepszenia ~a zlagodzenie działania powyżej wymienio. powodó,!,., nI\Jcz~ścleJ .szakze z ilowodn .Ole. 

ar owej p o r ows lej,. s anow l, w. robków ma znaczenie podstawowe _ tern I nych przyczyn, tembardziej, że niektóre zdolnOŚCI do ~als.zego wykonywania danej r~-
AnnT 2 ki}, st~r8ZJ hewlzo:. zM:Z'?~I ' a:~y:- ·wioksze, że w dab.em swem rozwiniociu I z nich ID<'g1ł istnieć lub oddziaływać do- boty. Jeżeli nleadol.ność ta . .,yk~załlJ. SIV 
zo.~o go le~nl I W~ 'ł~s I~Jbl 81: e~ lej! spra.a ta stan!iwi właśnie pole, oa. którem hkliwiej jedynie w skutek rutyny, w nie- wkrót~. po. poruczeOlu robotnikOWI tej ro· 
~O~k ~c~~ ~Ib ~r iZla w IZI {- s. a~owl~ c.dbywa si~ przeważnie st.arcie kapitału których zaś wypadkacb tylko w skutek, nie. b~ty I Jeże!l zachow~ny brł Przltem ~ła
~IO . ows lej mI rew, suwa s I~J a~1 z pracIj,. Przedmiotu tak w~źnego i .awi- oględności zarzlldó.- fabrycznych. śClwy termin wYPo~l~dzeola, to rL ~cz Jest 
Jtw I. Towatowles, . kasyer .guberOlalny sle· legQ, posiadajlIcego już bardzo boga t, lite. 1) Sposób złagodzenia ekonomicznych na- w pomJldku. Jeieh Jednak rob.otOlk wy
dlećkl I1retero:s;I, p. o" IOspektobll rP~da: rsturę, nie możemy oczywiście lloruszać z tak stcpstw choroby robotnika, oddawna jest konywa~ .... robotv p.~z~z ~ługle . lata, 1\ 
tk?ego I oyr u li ID. , araza ... y . ze maw. obszernego stanowiska w luźnym artykule znany i dosyć szeroko w kraju naszym y to- nas~pnle wyk~ny~ać Jej Jui Ole może 
Ski, poUlocń,l.k J:k!lltar,za dyrekcYI g~~wneJ dziennikarskim. Nie jest też zamiarem na- sowany. S, to zapomogi wydawane b,dź z powodu osłabienia ~vd,cego !Iast1pstwem 
tli~ . . kred. zle I~:egn, Igoacy .. Górskl, śdw. szym, owawiać tu tak daleko.\Bięgaj,ce zmi,,- z kasy leczn iczej (t. zw. kasy cborycb), blldź c~?roby profesyonalneJ albo wl~ku, t~ ob. 
Stan~sła.a 2 k io~od8ZY ~e~91Zbr zarzll. u n1 w stosunkach zarobkowych, jak wymie. tei wpro.t z funduszów fabrycznych. S .. je- D1zeOle płacy stos?wane być. Ole powIUno. 
~kcrzllwe.go gib. łI. l.ubeI8k~J, radokilsk~.~ nione w programie paryskim przypuszcze· dnakże fabryki, gdzie robotnicy nie dostaj" G~yby . ,o!,wet .taklemu zasłn.zo~e':lln robo· 
I ~lelecklej, Ko.oso., ś~. Dny 3 . ID nie robotników do udziału w zyskach przed- podczas choroby żadoych zapomóg. W ogól- tn~ko.1 Ole .mozoa był~ dać JakIej ~zynno
~. il~o~ . poda~w~ ~~dll~~. łł'kÓWs.ko-;ar . si~l)ief8tw przemysłowych . Pragniemy tYI-, ności, pomijajljc zasadnic'lI kwesty'J udziału ACI dozorczej, to w naJgorsl~m razie o~d: 

o s leg~ a z .1, o la u ml6C ow- ko wykazać na zasadzie spostrzeżefl z bie- robotników w gromadzeniu funduszu .spo- dat~k '! stosunku do wa.rtośC! D?WeJ, mDlej 
Iko o!kuskrego .. TatiIflO?w. człooc~ komory żllcej Ipraktyki fabrycznej, że i przy panu- mogi i w tarzlldzaoiu tym -funduszem, _ cenioneJ> rob?ty, stanoWl6 b~zle poproatu 
~In~ sO!~~lrrIl18J~.ti~~yżanowskl, kasy~~ jllcym obecnie układzie stosunków zarobko'j w urzljdzeniu zapomóg pannje u nas nie. wyoagrodze.nle za dł~goletOl, .służufJ lub 
"".. towy la ostoc I. )In, starszy pomocn!. wych, uez radykaln.ej z!!li~ny ta~owycb! zmierna rozmai tość, dochodzlj,ca w niektó. za u~ratv ~Ir w ~~źble fab~l'kl-:wynagro. 

,,~a~Jldu l~k?J!F""!gOO \"'liert~ t1i!.urd,,ws~~ł ~ożliwe Slj ulepszenu. Wielkiej dOOJosłoścl rycli fabrykach1 aż do zupełnego braku ja. dzeDle naJ zupełniej uzuadnlone I słuszne. 
! ~ ~leldle~k!eJII . _" eDI~, u MS. l~lt ra omd6~ praktycznej. Mamy tu mianowicie na my- kicbkolwiek stałych zalad wydawania i wy. .4) Ozasowe us .... anie robotnika z fabry. 

-l, kie eclrie) I .. a.~nllew: l.nI8Ierytllo. r tili "ustalenie zarobków. nierzania tycb zapomóg. Z tego powodu k~ za karO, czyil tak zwany '! ~brykach 
a6'.twlll ' ~dobłenilórdera~1 ~_<StaOJsła,!a Nie potrzebujemy cbyba dowodzić, że I w sprawie zapvmóg pozoytaje jeBzclle bardzo I D1emiec~ch .laufpas," ~tanowl poprostu 

3 ~ .. IeśIIlCt~ o.krOgu elODlr'klego .Ale;sl&- oiestałość zarobku jest jedn, z najbardziej wiele dl) /'zrobieóia, I' w szczegółowy jej roz- nadUŻyCIe ze strony maJstl'óW, które ze 
'\'je , p.? eiolc~ego w: o rfJgu piotr .~~' ujemnych stron hytu robotnika przemy~ło- biór wdawać si~ tymczasem nie możemy, wzglOdu . na nadzwyczaj . demor!"lizujljcy 

J .ak.1n IMSlch~~akk·l, !:,Śo.lC. ,y_ Okrtgu g\e: wego, a w szczególności fabrycznej!o. Prze- zamierzajJlc powrócić do niej wkrótce i wo· w.pływ tej. kary ua ~otknl~t~o qJJl robot· 
Ik!ęgo zat.,,~s J. ' ...... 01. tel:l nm ?munl a ciwdziałanie zgubnym wpływom tej Dlesta- sobnym artykule. nlka, powIOno być najsurowIej przez zarz,· 
'CYJ: ,6zddb!em orderami św. St.aOlsławak II łości wymaga ze strony robotnika szczegól. 2) Wiadomo powszechnie, że kary pie- dy fahryczne zabroni·:lOe. 

, kl.: oac"el~~.!.go . :81~nsu lJldo';.ee;o,p rfJ' nej oględności ' i takiej zapobiegliwości, ja- niętne S" wogólności umiarkowane w fa- 6) Czasowe usnwanie robotnik~w z fabry-
gu .war.~ • ....,ego I • :,,:ot~óro,,1! l, zarzJl' ka bezwarunkowo pnewyższa stopień wy- brykach krnjowychj stwierdzonem to nawel ki dla braku robot,y. jest rzecz" nieuniknio-

~'dllllll~~ JD8,p8iloyą r:ek~ ~~, .'::ałO~zy ~1" robienia ekonomicznego naszych robotnikó ... Z«Istało w drodze urz\ldowej. Nisk~ procent n, w f.brykaoh pracujJlcych na zamówie
mM'U In~or.. ~g g~ apI n. er e . Tymczaaem nie mówiJlc już o tych wypad- ogólny kar nie wyłlleza jednak moiliwości nie, a zateqJ pozoltajJlcycb na niższym 
GłÓWDy dozarzlJ,d s~dolD pa!lstwowyc3' .Awan· kach, kiedy robotnik przechodzi z jednej nieslusznych lub nadmiernych kar odnośnie szczeblu rozwoju przemyelowego. W {abry
lO.any . rangI rz.eczy~st.ego ra cy sta~u fabryki do drugiej na iuny ~arobek, - albo do pojedyńczych r ,.botnik6w. Jakoż wy- kach pracujlłOych na skład. przykre te wy
'Zaó~d&aJ,cT atadalD4 (Japoow':"lI, .b'i .N)le. zanim to nastąpi pozostaje p~'zez pewien ~ad~i takie trafiaj,. sifJ tu i owdzie, adzie. padki s, ~rawi~ oiemożli.!, jqfeli właści
r . • rawll_ wles.. ozas baz zarobku, nawet robotmk stale po· Je SIO to przeważnie dlatego ..że zarządy Ciel fabryki dZiała oglodOle, Ina dobrze 

Z DZIEDZINY 

~ospodarstwa fabrycznego. 

I. 

zostaj,cy w jeiluej fabryce wyjlltkbwo. tylko fabryczne za mało wglljdaj'ł 'w ~ 8praw~, pole zbytu i siłO popytu i nie rozs.zerza 
otrzymywać może- miesiJlc Iw miesili" i rok pozostawiajlIc "ymierzRnie kar porz ldko · sangwinic,nie d~ia.ł .. lności slIojej w razie 
w rok jednakowlI plac~. Przyczyn .tej nie· wych podrzędnym oficyalistom fllbrycznym . ladajakiego ożywienia ruchu ilrzemysłowe· 
atałoAci SIł niestety bardzo liczne; - wymie· Zdaniem uliszem tak być nie powinno. Ka· go. W każdym razie brak zamówiefl hie . 
niamy tu główniejsze: l) choroby, 2) kary Fa uieogllldnie stosowana chybia celu, a ż,cych lnb oalabienijl popytu s14nowi, fak. 
~ienioioe, 3) przenoszenie na ulższ~ płaC\) majstrowie zostaj,cy w ci,.głej be"pośre- ty, z któromi Z8f.Zlldowi i bryc,nemu wal· 
t: jakichkolwiek powodów, 4) czaSowe usu- doiej styczności z robotnikami zanadto s, ~y6 trodno, a czasami niepodobna. Jeżeli 
wanie robotnika z fabryki za karEJ, 5) ta- skłonni do powodowania 8i~ w tym razie jedoak robotnik, jak to f sio zdarza np. 
kiei usnwanie dla brakn o.6powie'dniej ro· chwilowe m uniesieniem, w"głodami ;osobi- w niektórycb tkalniach, usuwany bywa ua 
boty, 6) czasowe wstrztmylr.\nie bieJu od· stemi i t. p. Z tego powodo najgorvcei kilka dni dla tego, że zabr"'ło !!.dp~wie. 

Ozytelnlqy .Dziennika· zauwdyli ' nieza· nośnych maszyn lnb całej' -fabryki, 7) 'prze. zalecamy zaprowadzenie kootroli kar po · dniej przvdzy, albo że Die przygotowano 
.oaDie,' źe - 1( podaoym w Nr. 63 (z r. b.) dłużaoie i s1tracanie dnia roboczego, 8) og6l- fZlldkowycb zgoduie z przepisami szczegó. osnowy dla jego krosi8D, to laki w~padek 
pr<tgramielego I oddziału tegorocz~ej wy· De obniża.l\ie płac ohocz ', 9) płace wy- łowemi ,prawa fabryczuego z dnia 3 (15) doli' Idzi tylko Diedoł~zt.a Ar.,.w& ~brycz. 

" I z trzymywalo w pob~M"ksyOlllj bystre U padła, al. na 'Dogi stan~łai' orvźa z "ljk I Obu tedy dłońmi ouc:uJp por "ala i o naglj" 
3) Iwan Franko. jej oczy piloie wpatrywały si,. w spiętrzone nie wypuszczajJlc. Silnie w obu dlouiach aterolJlClł skało plecami wspa~ta, przeciw 

'przed niJl łomy, jakby szukaj,c najtrudniej. ściskała ' srebrem okuty oszc:epj u'& plecach nied.twiedzicy go wystawiłll. Zwierz ujr~aw
I szego chociażby sposobu icb przeb1oia. Na· zawieszony miała potoiny lnk i sajdak szy błysk żelazIlego 08trz~ zatrzymał siO 

Z h Be k t " mysł jej przecież nie trwał dlugo; wkrólce, strzał pełny, " za pięknym skórzaoym pa· w miejscu i przez ~lIgJl c.hwilV dwie przec,. ac ar r U. I, Aólia.ło zacz~ła przedzierać śi~ 1 pnez gIlSZ' ~em, wdzi~cznie wysm~kłq, jElj . kibić otac~a- wniczki s~y, )ed~8 z drugiej ok~ nie s.pu. 
cze I wdrapywać na ogromne bryły karnlen- f Jllcym, sterozlIł topór I szeroki nóź myśllw- ucuJIlC l naJlźejszego ruchu nIe czynl"c. 

·-0- Ine i ' tamujllce przejścia wywroty. Staoll"- Iski o rfJkojeAci słoniow, koAci .. wysadzanej. Miroolawa nie śmiała pier""ZA uderzać na 
Obra"yoia gmiau"go Ra,1 karpoakiej w XIII wieka. szy u ' wierzchołka 10mowiska tego, dumnie Niespodziewanie znalazlo.y się w ciemnawej niedźwiedzicQ; b Z8 swej atrony ~szukiwa-

_ rozejrzała si~ dokoła . łłojarowie kodyś da· przepaści, aoi na chwil~ pueciet stracbu ła wzrokiem najlepsugo, dla skierowaoia 
leko już pozostali" i Maksyma nie widać nie um:uła, lecz tylko piluie rozgilldała siO napaści, punktu, aż I\agle podniósłszy siV 
było;" dokoła rozlegllła /liV tylko ogromna, do koła, chClłC jakieś "t"d wy~ci8 wyoal~. na tylne łapy, w przednie ol{roQlny kamień 
bezładoa gmatwanina skał i łomó., wszoł- Zrazu nic wyratnie dojrzeć nie mogła, pochwyciła i jui nim ciso"ć w: Mirosławo 
kiego, zda sili, przejścia p"zbawiona'. Nie. wkró~e jednak wzrok jej oswoił się z ola- miała, gdy t w tejto samej ch_iii, ,Mirosława 
TalU oto, w pobliżu, olbrzymia sosna lipa. czajlj,cym zmrokiem i wtedy spostrzegła po~inym flutem oucz'P sw6j pomiOdzy 
daj lic, nlld piekłem tern zarzuciła most, pu przed sobą taki widok, któryb i -najśOliel- przednie jej lopllltki p/ilinł,jła. ' Przeratliwie 
którym bezpiecznie ku szezytowi dotrzec szego śmierteln, trwoglj mógł przejlj,ć. Nie rJ'kn,wszJ niedźwiedzica ruqeła na wznak, 
było można! Bez długiego namysłu, Miro· dalej jak o pioć kroków, leżała w gnlaździe cała kr.i" oblana, ni8Śmiattelnie jednak 
sława ku mostowi temu podJlżyło. Wstępu- swem dziećmi otoczona i gniewnie zielon- &nać ugodzoqa., bo wnet zno.u oa łapach 
jllo nań, raz j~szcze si~ obejrzała i pełna. kawemi oczyma Da niespodziewanego gościa st&uoła. Krew I rany jej ciekła, lecz dla 
dnmy ze swego odkrycia, do koralowjch ust spoglq,dała, ogromua niedźwiedzica. Miro· bólu obojętoa, rzuci.ła liV na Mirosławo. 
swycb ozdobuie wytoczony róg przyłożyw- sława zadr-iala . O:y walczyć jej wypadało Niebezpiecz.eństwo groinem było. Rozjullony 
szy, rozgłośnie Da cały las zligrałll. Toczy- ze stt'8szliwew zwierzIlciem, cZl leż co pro· zwierz z.lażart04ci .. sa4ził .pro.t na dziew
ło si~ echo po kniejach, w dolioach i wlI- dzej .yjści" Stukać i pOIllJcy ,",ywilć? Ale caynfJ, WyIlZPZ8fcajlj,cjuźterazstr8llZIiwe zVby. 
wozllcb, rozbijało sill oa coraz mniejsze nie łatwIł było rzeQz, zoaleM wyjście,-do. JedYDym, w cb"ili tej, ratunki11m. dla Miro· 
drobiny tonów i kfJdyś w dalekich, niedo- koła jd,ły si~ łomy drze.ne i urwiska sławy, było wdrapanie siV ua wy80le, .kałV o 
stllpnych g~twioach konało. Na odgłos ro- skał, a chociaż z trudem wielkito .drapać· któr" doł4d opierała plecYI W mgni3niu oka 
gu Mirosławy, 'odelwał się zdala róg jej by siO na nie zdołala , wykonaDie jednilk tei, $zybkim ruchem na ak ale tej sili znalazła 
ojca, a nastopoie rog jl innych bojarów. tego zadania, pod śledzącemi jll oczy ma i nieco lżej odetchnłła, bo gorsze jej poło
Cbwilk'J jeszcze .toj,o wysoko na wywr.ocie dzikiego zwierza, w naj wyhzym stopniu nie- żenie umniejszyło aio znacani9. W,razie no. 
wahuła siV Mirosławaj sosnB staYII już była bezl'ieczneID było. Po kr6tkim oamyśle, .ego napadu mugła teru z góry toporem 
i nIlwskroś spróchoiałll, II z \lołn, z uie. Mirosława postllnowUa oie zaczepiać nie· na zwierza uderzyć. Ale niedtwietlzica na
~rzejrzrloe.i gostwio.y łoHlÓW, lek~i . ohrz~st dtwiedzi~, lecz bronić sifJ tylko w razi~ na· gł, óciaclkll ."roga . apoatrzefłazy, nagle 
I ruruczeOle uuu Jej doszło . .BaoIDld; wszak· padu z Jej strony, a tymczaaem zatrllblć oa także .. bok SIO rt:uCl~a, po"l~zy gostwi
że wsłuchawsz)' sifJ, nl.e usłysrała już. nic. i tr.ollO i prlle~ to pomocy zaw~z.~6. uo lomó~ ""adła i unim Mirosła .... po. 
śmlnło oa most wst,p1ła. Ale zaledWie kil- Ws.akte, na pierwszy odllłos tr"bkl, Ole· strzedz J" mOlła, tuż przy niej IIĄ kamie
ka kroków uszła, gdy nagle spróchniała SD-- d_wledzica porwała siV z lego.iska s"ego niu stala a groinym rykiem i zakr ••• io
soa z cbrzę!ltem załamała sifJ pod 'jej noga- i z przeoitgłym rykiem rzuci/a riV na ni". n" ro •• arlt paIIq&'ł. ZilllDl pot ..,-.pU 
mi, a odwaina dziev.czyna upadła pomiOdzy Nie por II była Mirooławie brać siO do łuku, na czoło Mirosławy; poznała, że J .. t to 
lomy i prócbna. bo zbyt jut bliuo ~wierz sill zbajdo.al. dla niej cb.ila llanO.csa, te na ",..Iej 

Pnełoiy'" z llpo.dnieni .. autora 

.' Mary. Slemaszko. 
-0-

(Dallz!I ciqg - patrz Nr. 95). 
Zo6w zagrały rogi i rozdzieliły aifJ dwa 

myśliw8kie oddziały. Ławay szli to parami, 
tli znów pojedyńczo, spotykajlj,c sifJ , i roz· 
chodza~ z sob" dla wyslukania drogi; po 
kilku ' obok iść niepodobna było. Zbliżali 
siO do szczytu; wierzchołek jego nagi UJł, 
lecz ponitej znajdo"ał Bie wał ogromny z 
po"alooy/ili i l! 1!orzeoiami wYl',róconych 
drzew utworzqpy. Było to najtrudniejsze i 
najbardziej niebezpieczne przejście. 

W jednem miejscu, niby wiata wznosiło 
ai9 i do tej twierdzy przystvP wszelki ta
mować siO 'tdawało olbrzymie nagrom,dze. 
nie połamanyob poi, kamieni i od IhIwien 
dawna przez wiatr przynos.onych liści. Ma
~8ym czołg,ł siV ponad sam,.. k~8.wOdzi" 
przepdci, czefiai,c lifJ tu mchu' Zielonego, 
ow?zie ' liłIalnych urwisk, w'" ilO81ukiwaniu 

" b1oiliwego do niej przystepu. 
Bojarow~e atoli, nie przyzwyczajeni do 

dl'6g tak medostvpoych i dla karków ich 
niebezpiecznycb, postwowali wzdłot walów, 
maj,c nadliej~, te w nim otwór .ygodny 
"fDajd.. Mirosława p!&Y8lanOłaj co. Ją 
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nego, za które robotnik odpowiadać nie Mw 8"oich do Ameryki północnej. Obok lataoowi wdnli zale~ 'piewaczki, posiada ry, zwlaSlcza przy utycio drugiego pedału, 
powinie~. .. tego fabryka wysyła zonczne ilości beczek niezmiernie 8ympatyczny 80pran koloratoro· 1 jest niemożliwy - .40;8 iJ .łJr. (impre88orio. 

Rozbiór dalszych przyczyu Dlostalośol do Hamburga oa potrzeby miej8cowe. wy. Wprawdzie 8kala głosu niewielka, Wf' I S. KrzyszkolD8ki. 
zarobków odkładamy do nast~pnego arty. Wystawy. sokie tooy, pocz,.wazy od UJ, cienkie i jakb, . 
kulu. _ Przemysłowcy warszawscy otrzymali nieco przytłumiono, w niskicb nutaeh mało I (-) Z teatru. OoegdajSzlł szt~kO. Uwa 

----- zaproszenia na wy&ta"~ roloiczo przemysło. metalu (co zront" zwykle znajdujemy u ao. ż~ć możn~ za premiero w: ŁodZI, Jakkol. 
I'rzemys I', Handel i J(omunik;lI~ye. W'l w SmoleOsku. Wystawa trwac b~zie pranów koloraturowych), nakoniec cały ar· I Wiek bowIem ~YdtawlO.no JIł ~esz~eg~ lata 

od 16 sierpni .. do l pddziernika. glOn p. A. nie posiada Iily, jakiej od sce- . w teatrze Se.lhoa, tak .I ed?"k ~leQ)lł~81er ll l d 

Drog
. żelaz -- - W patdziernikn odb~zie si~ .. Ty. nicznej śpiewaczki żlldamy, niedostatki te p~zytem pokl.ereszowano I obc!~tf), ze do· 
I ne. . . flisie wystawa przemY8łowa, na której zoaj. jednak artyatk .. stol<rotnie wynagradzać u. I ~Iero olle~r\aJ.sze Jej. wznOWll'nle uznać mo· 

- Spółka prywatna. wOlosła nIedawno d" przyjęcie pOla konkuraem wyroby na. mie. Znakomite wyrobienie głolu, kolora. 1 ze my z~ .sceOlezn,.. 10terpretarYQ te~o lIIe· 
do departameotu kol~Jowego pro'b~ o . ~o, .zych przemyslowców. tura, garuy, pass że, tryl a p!zedewazy.tkielll . Jl!lślednl~J w~rtoścl ~tworu . W SWOI Ul ';7..1. 
zw~leDle .na ~~zlłdzaUle bufet~" w POCIli' ._ Podług warunków ulożonych na ost .. - niepokalaua czystość intonacyi, stawiajll p. lale rozbu~rahśmy JU~ to sztuk~ SZCZ/lgolo. 
gach kur,.eraklch, I!0~zt~wych ! osobowych tnl", zjetdzie przetlstawicieli dróg żel81nych A •• rzodzie doskonałych śpiewaczek. Za . IWo, ~y Sle zatem Ole powt!rlUĆ zaznaCza· 
lIa gl(,,~oleJszycb h~lach ,koleJowych: ~o I w przedmiocie ulatwień komunikacyjnych rzucilibyśmy tylko nie zbyt wyratne wy m .. · lIIy! ze .~an de Th~rumeray pos.edł na ua · 
u.zyskaOlu pozwolema .polka obowllłzuJe dla podr6żnych udajllcych si~ oa wy8tawO wianie, co wiele wpływa na zmniejszenie , ~zeJ .s~ ellle onegdaj z r6wnem lal< I gdZIe. 
Sl~ na kos.t włllsny wybudować umyślne .. parysk'l z Cesarstwa i Królewca, pomiedzy uroku śpiewu, zwlllszcza 010 aceoie. IllIdWU powodzeul~m. . . 
t. zw. bufetowe wagooy, .. edług wymagan I Moskw'l i Paryżem (przez War8Zaw~ i Wie A ' W I F' • ' 1 Z przYJemnoś"l~ mUSimy przyzoać, ze 
. k ó ek I dz odnośnych • . ry~ pazia z opery. ese e Igara "o· . I t ' t t . 
1 ws az w w li • I deń) chodzić bQd,. stale poci ligi pospieazne t d" l t tk b t .. szyocy IIIeOla wy. ~pUj"cy w sz uce ej 

_ W środ~ na giełdzie herlińskiej naby. 7. wagonami Rypialnemi podróżni wykupy zar .. , ~ .ple"lI a nr ~s.a ~f zarzu u, .. rtyści z zadania swego wywillzah si~ su· 
waoO zoowu wielkie party e akcyj drogi że· ~ać 'odA bilety wysta~owe po cenie znit~ zd Phrawtezlwemt zrokz?~lIkenlem ,,-sYCcznego I miennie. Z calego wszakże ensembi u wy· 
laznej war8za .. sko. wiedeńskiej po kurslIch l nej oiJ35~/ i odbywać podróż drogIl brze uCd ~ . J t'S rzow. le} ~lUpOrtCY~' o .raz różoić muslluy pelnIl prawdziwie arY8tokra . 
podwyższonych o dalsze 10"10. Powodem Iska. lIIoskiewskll warszaw8ko. wiedeńsklł i rza ZI~ z a.rza taruó SIQ s ysz~ Ś ~ su~,en. tyczoej dystynkcyi, głobokiego uczucia 
energicznej zwyżki jest przedew8zyatkieDl l półoocnf} (cosarz~Ferdynanda) do Wiednia ?e wy onaDle. u ~o~ł w kpri~8z o CI, t US ~pu. i pra.dy gr~ pani Różańskiej, z"ró"no j .. k 
zamierzooa kooweray" ostatnich pi~ciu se· I daleJ' zaŚ w d .. u kierunkach t J' na "o: ~'ldce COl raz wdl~deJtk ys ~t Iwydmb sz uczkolm i trzymanf} W tonie podnioslym (szczeg61. . 0l tetó te' d . O ó t ' .. JIl I owo nym o a om I oz O om Il O Y .. k' IV) . G b ń k . rYJ 6 • pryary w J rogI. pr cz ego l oachium Salzburg i Strasburg albo też na l k'" f k' . C d k S DleJ wacie gro paO! ra I s ICJ . 
na ogóloem zebraniu akcyonaryusz6w maJ'" Salzborg Insbruck Zurych i 'BazyleI) Po W os lei! ranc?." lej: o J mazur. a za· Z pan6w na Izczególae wyróżoienie zasłu. 
być powzil)te takte inne uch .. ały, któle od' l dr6żni z~opatrzeni 'w bilety wyatawo"e' a/u: APena ·t lm.·mOI k' lilie k

zga 'żaOlY .a l~ z p. g~j" pp: Feldman i Ohmielióskl, którzy 
d 

. I ' k t . k ' . na empo, co o "le Z" ywe I na po-. db r . .. 'l dl 
zla BJIł oczy' Dle na ~ra1. . żllce na wszystkie poci"gi, b~d'ł mogli za. j~ie środkowej cz~ści (tria), śpiewanej zbyt ule ~aOle a I naJmDleJR.zego szczego u li 
- Pro'b4;l o ulepazeDle portu wlOdaw· 1 trzymywać 8iA dowolnie w ciAgu dwu lilie I b I . ł h •. te oalezytego uplastyczOleOla odtworzonych Pl' 

k
· · dl ż . d . i I . I • .. . fU o o, przy cl"8 ye zmlaoacu mpa, CO t . b . R bl" P G b'ń k' 

8 lego I o p.r~e u eOle rogI e azneJ ry· siecy we w8zystkicb miejsco .. ościach na dro. też i zmiao~ charakteru tego ut .. oru pociq. s aCI aron:l" o o. a. ao ra I ~ I 
sko.tokkumakleJ oddano do rozpatrzeni" o- I dze do Paryża Na ,,"danie podróżoycb atł. ć b . I m d '1 grałby zupelole bez z.rzutu, gdyby chClal 

b 
. k .. d . udzl' I rzed "1 gUIł za sa II muall~ o. .. ynagro zl a nam I . b ć d k ' . . I . 

• 0 n.eJ. .omlsyl "" oweJ z a om p. . , mioistracya wagonów 8ypialnych mi~dzyoa. to koncertantka wykonaniem I ... yi z opery SIO poz y y cy.' .weJ ~Ieco za powo oeJ • 
• tawlcleh handlu wywozowego z portów rodowego towart'stwa zamawia w Paryżu M' • Tb Z I' te k .• P. Gloger w ro\! JanqUlsres'a byl dobry, 
b Ity k

· h '. Igoon oma..." nąlz I n raJ. h ć . •. b k' '. ' . 
a c IC . . . • . ., lokale, oraz z dworca kolejowego odwozi Szczene prago~libyśmy słyszeć p. A. w te; l c o ja.. na ao lera, ouracaJ'lcego SJ~ 
- .NowoJe wremll< dOWiadUJe 81~, ie . przybył CB do zamó"ion ch mieszka(,' ch"" I' . W l . .• ' f w aryslokr.tyczuych kółkaoh troche za ... 

t b d . d . I Y Y ,.... ro I na sceOle. .wa cu z Cieniem z ope· b PK' k' . k 24 
w.krótce znowu o.twar e ~ .Ił pasie zeOla . cy jednak korzy8tać z tej dogodności, po. ry .Dinorab. Meyerbeera, artystka miala I ru. aszny. • oap.czyus I . Ja n~ go. 
Dleda"no ustan?wlo~ego komitetu taryfowe: l wioni przed te.", porozumieć 8i~ z . agencrlł 8posobność wykazać nam cal" piokność d~lUne przygotowa~.le wyw!'łz.ł SI.fJ .. cale 
go VI celu przeJrzenia. taryf zbożo .. ych, ". wagonów SYP,alnych w Warszawie. Nie. swej koloratury i znakomite cienio .. anie. · 01e~16 ze swej roh. z konleCZn?ŚCl mUSiał 
pracowauych przez. Zjazdy ze~złoroczne I I zaleioie jednak od tej stolej komunikacyi Przejścia z forte do pian) (echa), byty b9z I b~ć deklamatorem, "8:!'lC~m ka.zda wy:nó · 
wprowadzonych w zycie z dDlem 13 pd· proJ' ekto .. aoe J' est "'słnnie w ciAgu wysta. t '" l . • A • ' ł I ",ane słowo. PaDle MaJdro'l'ICZ (Maryli "k b ób k . d ,,, zarzu u. Lla ujemy, .e II· . wypu.cl a d K' I) L b' ·V · ki 
dZlerDl a Sp08a. eOl pr y oa ~o Je en. wy trzech poci'lgów spacerowych. Ar dk w cz ść t ' r i (Andantin ) .1 G "ro .. . pao~a . q . ICZ, ~p. \ In er, 
W t:r~cach komitetu wezlolł udzl.al przed· zb~wi~a "nas towie~~, am~żności oceni~;ia i>~. Jarszew.~I. I Mle!Dlckl króc.'uchoe swoJe 
stowIcIele dróg żelaznych, wybrani na 08ta' W" d '" b" . t b'l t' k ś . . ' t f J J role oddah naleŻYCIe. WreSZCIe onegdajsza 
tnim zjeździe kolejowym, oraz niektórzy la omoscl lezące. can a I. e, . J •• zero o· ~I~WU I .recl. a lwa. I beoefisanU<II, paona Picharówna, I<t6, Ił li. 
marszałkowie szlacbty i specyaliści. Pr~YJmowana gor'lceml 1 dlugleml okla . . cznie zebrana publiczuość przyjmowala ua· 

_ Kolej fastowskll o~tateczuio oabyli (_) Odznaczenia. Otrzymali ordery: 'W· skaml I przywolywana po każdym numerze . der życzli .. ie, wdzil)czolł rolfJ Imrooetki 
kapitaliści holenderscy. podobno towarzy· Stanislawa kl •• y II, naczelnik żandarmów k?nc~rtantka! obdarzyl~ uas nad program odegrała z werwlł i humorem. 
otwu kolei południowo. zachodoich, bezp~. 1 powiatów lódzkieg~, hrzeziń~kiego i ~aw: niemIeckIł piosenkIl .FI!chhofa •. Nachtlg~ll J. B. 
'reunio zainteresowanemu w przylllczenlU IskIego podpulkowDlk EugeDlusz D ebil I auf dem llollund"rtrleb, prześlIcznIl PlO ' (-) Zjazd Ifdziów pokoju. Dnia 2 maja 
powyższej linii ~o swoi.ch dróg, propono,,:a. , h. Anny kl. 3, zarzlłdzaj'lcy oddzialem seoklł s!,,:edzk lł D.annstro/ua • PoIskA ~rAn I r. b. ~j.zd OSlłdzi outopuj'lce sprawy kar· 
no nabycie akCYJ koleI fastowskleJ n~ Ole· banku państwa w TomaSZOWie, radca dwa· Uplaod 1 prllwdZl!'1I perelklł nor,,:sklego ne: l) przeciwko Brooislawie Kazinowskiej 
równie korzystniejszych warunkach, Uli cu. 1 ru Merkazin. kompozy~ora. Grlega .Guten. morgen '. Przy o samo ... llldoość 2) Antooiemu Fialkow. 
dzoziemcom. Przyj oto mianowicie t~ zasndl), I (-) Koncert panny Sigrid Arnold,on, od· w!konaDlI1; pl~~nfch tych . pI09n~k, wldo~z. ski.mu i innym' o kradzież jablek., 3) Au· 
iżby towarzyatwo kolei południowo :zacho . . śpiewany we czwMrtek w napełnionej sa~i n!e obudzll~ SlfJ w duszy ~rty8t1" wspolUn~e· gustowi i Julianuie małżonkom Holman 
dnich, nic nie doplacajllc z ~łasneJ kasy, ' Vogla, przekouał na8, że w rzeczach sztUki, Ol? Rtron oJczysLycb,. moze .t~s~nota za Dle· o samowładność, 4) Antoniemu Mikl8sIL 
za pODloclł jedynie uszczupleUl& w:ydatków I a~erykuiish reklalU.a mote ~plynllć .doda. nil, liplewal.a Je bowleo.' tu Ciepło, .hk u· o pobicie. 5) Józefowi Majerowi o wykro· 
przez skasowanie towarzrstwa ~olel fasto ... tOlO na . materyaloe I.nteresy .1',IIpresarla, Ole rocza, że Ole znalazł 81ę zapew?e am Jed~n czeoie przeciwko czystości, 6) R enrykowi 
skiej, mialo mozność z"lokazema swych do· zawsze JedoRk zyskUje na DleJ .artysta, pro· w gro Ole słuchaczów, c~by Jej serdecznie Rejszowi i Adolfowi L<' lUke o zadanie ran 
chodów prawie o 260,000.I·s. rOCzUle. To. : dn.kuJIICY taleot swóJ na scenie lub eotra· z du~~y OI~ przyklas.n~ł. lekkich, 7) Nucbemo"i Rozeokraucowi o 
"arzystwo kolei połudolOWO' zach~dDlch dZle. . . • . BhzsZIł l obszernleJs~" ocen~ tIllentu p. pobicie, 8) Józefowi Radkowiczowi o abel 
tak długo zwlekało, rachuJlIC na. wyj~dna- Sła~a .8zwedzklego 810wlka, iaka po· A. odkladam~ do drugl.ego. koncertu, któ· gi 810wue i czynne, 9) Teofilo"i Galeckie· 
nie jeszcze lep8zych "arunków, az pOSIada · przedzlla p. Arnold80n, reklamy pism, szu· ry za.powledzlano na madzlel~ w teatrze IUU o sprzedaż trunk6w w czasie niewh. 
cze akcyj zmuszeoi byl~ .przedać je obcym. mne a n.iezroczn~, nawet niesmaczue. tele· .Thaha·.. . ściwym, 10) Rudolfow i Kumke o potwarz, 
Kolej faslowska jest . n.'e~ml~rnle :,,~inlł II' gr~my I.mpresarl~ . rozrzucone po ulICach, .W koncerCie czwartkow~m . wZI~ł" u· 11) Juliuszo"i Micbeliso"i o wykroczenie 
ni,. dla gub. wołyńsklej I kiJowskieJ,. gdyż dZlesl'ltkl foto~rafil artystkI w ploknych ko· dZiał I'an~a Cy?ulska! forteplaDl:tka I wy. przeciwko usta"ie budowlanej, 12) JÓzefo· 
ł"czy je z portelU czaroomo.skl~, Mlkoła: ~tJumach sceulcznych wy.tawlOne w ?knuch konała ml~dzy IOnelUl .• Scherzo ::izopena, wi Wajkertowi o obelgi czynoe, 13) Lu· 
je .. em, gdzie idll zwykle olbrzyolle ładunkI I wystawach sklepowych! zroblly swoJ~. Pu •• Valse b.rlllante· RublOsteju8, .Polonez· dwikowi ::izulcowi o pobicie, 14) Ignacemu 
zooża i innych towarów. bhczność zebrala. 810 IlCznl.e. Ocze~'.wano Webera 1 t. d. . Kowalskiemu o wykroczeoie p,".ciwko u· 

Przem)ał. . . cze~oś ua~zwyczaJ"egoj pOIDI~dzy m~leJ mu· Z .ocen~ gry p. C. wstrzymujemy sifJ do stawie budowlanej, 15) Józefowi Zelewi· 
_ W środo ?dbylo .Slf~ VI .war.zawle zr:kalnyml słu~baczalUl bo.daJ czy nie z.nale. drugiego koncertu. Tak z,!ao& .trelll":" cz.o"i o potworz, 16) Stanisławowi Kozło· 

uroczyste otwarCie no,!,eJ fabryki . octu zbo· tli .'0 tacy,. k.órzy 8l1dzlh, że z g.ard~lOlka zbyt byla wl~oczn~ a maDlfestowała alfJ WI o samo.latlnoŚl', Iq) Józefowi Cy .. iO. 
iowego, mieszcz"cej Sl~ prz~ ulICY Przed· konc~rtaotkl usłyszf} artystyczDle .grane czvsto nawet Oletrafianiem właściwych kla· skiemu o pobicie, 18) J ·Ózefowi Wiśniew . 
okopowej. Obrót fabryki w pierwszym roku .krzypce lub f1otrow~rsl Mo~e wIdOle dla wisz6w. Obok tego fortepian użyty do kon.,.kiemu o kradzież, 19) Morycowi Baom. 
obliczooo oa 260,000 rubli. . tHgO .p . . A. porwała 1 zachWYCiła słuchaczów certu, chociaż uosi nazwfJ koncertowego gartenowi o wykraczenie pl'1leciwko przepi. 

_ Właliciciel jednej z warszawskIch fa· mOIej, Jak na to zasługUJe. (Concert HUgel), d"woo zasłużył już na SOlO o maloletoich, 20) wdowie Rudzie 
bjyk apecyalnie wyrabiaj"cych kufy. i becz· P: Arnoldson,. oprócz bard~o z.ajmuj'łc~j chleb ła8kawy, a przynajmniej żeby nieuży. Kenig o samowł"dnoM, 21) Adolfowi 
ki, zawarł umo"o o stale wy8ylaOle wyro· powlerzchowoOŚCl, co na sceOle I estradZie wano go do gry solowej. Środek klawiatu· Sznajderowi o gwałt, 22) Fraociszkowi 

przeBtrzenCtegiigłłlz~ ,-w;,lk"'~ na 'mierć i l ·wra~BI~-8,!8mgńieździe . . ObW'Icbawszy nie ?,amieruĆ-U8iłował::- ~Poit:Bno;'ien.ie-·to Zwierz~i~rustoczy-ć-zdołal"-' ----, 
życie stoc~y~ siO mUSI, a z"yclOJtwo t~ ze Je Dledźwledzlca znów ku .~lIrodawle ~uo~ · ~r6cl/o mn całll daw."leJszlI Jego śllllalość i - O Dle, - z8wolala śmiejlIc sil) Miro· 
atron do Diesle, która n!" stanOWisku .woJe"! la, ale b"d~ prze~ ut~atll krWI osłablOua, I pewnoŚĆ postopowanlł\. Hóg do ust .wycb I sław", - bez pomocy tego mołojcu 8zla. 
utrzymać sili, a przeclw~1ł zepc~olłć. zen b,.dź od rozJlłtrze~la. OIeprzyt~mna, ~prost przylożyws~y, obwie'Clł ~~m 8ygnal r~do . • chetnego, leżałabym jak tera. zwiel'z tell, 
zdoła. Nied~wied:ica zO~Jdowala 810 bhskOj ua górII . po kamleOl&cb wdz.'erać alO .po· śnego zwyc!ostwa. \V pobhz~ tuż za ŚCla0'l poszarpana i okrwawiona! Winna IIIU je. 
Mirosława zastawiła 810 08zczepem, ~Ie cz~ła. M~ro~lawa zwrot ~eo Jej. ~przedzaj~c, :,,~wrotów I. lamów ozwały Sl~ rogi .Tuhar .. stem szczere podzi~kowauie. 
zwierzv drzewco oszezepem z tak,. sil II obu d/onml topór podMlosła I Jednym ClO'11 lOoych bOJarów. Szybko, ze zWlOoości'l 'l' . . 
8Iarpn~io, że o malo prze~ to 8z~rpniocl.o ciem glowfJ nied~."iedzicy rozszczepała. P? wiewiórki .. drapal ... i~ Mirosława ~u teo· ł l ~bar Wilk z przy\rrośCIII 316w c6rkl 
nie Itrlłcilo z kamieDl& swej przeOlwDlczkl, sok" oblany zWIerz l'aro r8zy w bok SIl) źe sam wał, z którego byla upadła I stam. 8 uc . ać . Się zda wal. Cbo~ k~ch.l . on JI} 
onczep wysuu"ł si~ z dloni Mirollawy i rzoci .. szy, s~onał, a Mal<sym tymczasem, Ifłd. łowieckiej dru~yni~ .ogłosiła przygodo . bar.dzo I closzy! Sl~ OIczlU~ernl~ z JOJ oc~· 
przez rodarte zwierzo rzucony, daleko kO ' przedarłszy 81~' przez zawaly lamów u bo· SwoJII, oraz r"tunek, Jakiego od Maksyma IleDla, wolałby Jednak o ~Iele, aby odlemu 
dyl daleko pomiOdzy lamy upadł. I ku Mirosławy stanf}ł. Dwie łzy, jak perły doznała. Tuhar Wilk, D za nilll i inoi bo· to zawdzl~czać. móg! ktorelOu z mlodych 

..:. Zgubioo" jest~ml Sław", te przemknfJ' w oczach dziewczyny zabły.ły i bez słowa jarowie z trudem niemaly," ku niej po. oynó ... bOJIU.ItICh, Dle zaś pro.t!'lOu chlo~o. 
ly w glowie Mirosławy, ale odwaga nie o· jednego rollę s .. ego wybawcy ulici8nQła. Ma· .pieszyli. Przez dług!} chwil~ zatr"ożony WI temu, smerdow., t~~lU, I,tory przeCIeż 
pu'cila jej jeszcze. Obu dlońmi uchwyciw. : k81111 zmil)szał si~, poczerwienial, ze 'pusz· ojciec nie wypuszczał z obj~ć 8wych uko·1 ~k~d~n~d b bardzo SIO JeDlu podobał. J~k. 
szy top6r Itanola t"ardo do walki 08.ta. ; czonym wzrokiem, jlłkr.hc si~,. p~zemówił: challej córki, ... ujrz .... 8zy na od.ieży jej I o .. lek 'idź Ciotko było dumnemu bOJa · 
tniej. Zwierz coraz bliżej nas~pował, Jut · - :Usłyszate?, dany. przez Cle~le. 8ygoał krople krWI, zadr.zal.. ~ow." .t~ry na kSlIliecylU. dworze. wzrósł 
gorlłcy oddech jego czoła na swej twarzyj trwogi ... lecz Dle WiedZIałem, gdZie Je8teś ... - I ty, ty, dZiecko mOJe - zawolał - I ':'Ielklcb. za8zczytów talU SIQ dos"~zyl, po. 
już "osmata łapa ostremi pazurami oAjezo· Obwala .Hogu, że w por~ siV tutaj znala· w takiem niebezpieczeństwie siO znajdo· dZI~kowRole składać wobec hczrue Zj;ro · 
na piersi jej dotkn,.ć miała-jelzcze cb .. ila, złem!... . . . . wala.śl .. ma ~oo~go t.1a,,~u prostemu 'chlopow.,- ale 
a rozszarpaoa i kr .. ilł ociekaj!}c&, spadłaby ' Mlroslawa WCI~Z n~ tern 8amem mieJscu I Jakby z obawy, aby jll znowu nIe utm· po~ozeDle uczy.OIć to n&ka.yw&lo. ' OboWlfł-
z kamienia, bo toporzysko zbyt krótkie by" stala, ręk~ dziel~ego ~ołojca w dloni swej cić, zno.wu ra":Jieu.iem jlł swem o.taczał. .k.1 grzeczooścl ta~ glęboko zakor,zenlOne. 
ło w porównaoiu olbl'1lymich lap zWIerza. trzym~lłc, w obhcze Jego 8zc~ere, otwarte, Nast~l'OIe spu'ClI SlfJ ku MaksymowI, .kt6 Inl byr: .... pelnycb ~ycerskośCl pr.zodkach 

'_ Ratuokul _ krzyknfJla śmiertelolł od słońca ogorzałe, l'umieucem zdrowia ja· 1'y zoajduj,.c si~ Da dole, niedtwiedziclł n~s~yc., z~ Tubar WII~ w?lamać 81fJ z pod 
trwoglł zdjl;ta, a w tejże cb .. ili po oad jej ~niejlłce, za.patrzona. W t~j chwili,. .er~e i. jej lI~alemi. byl zaj~ty. Maleństwa te OIC Ole mógł. To tez uJlłwszy r~k~ Ma· 
głowIł zably.o"ł oszczep i pchni~ta VI gar- Jej przepełDlalo tylko uczoCle .zczereJ wdzur nl6 znaJlłce Jeszcze w czlowleku wroga ksyma I wyprowadzaJlłc go. z pośród ot .. · 
dlo nied~wied.ia, jak kłoda. z. kami~nia .i~ . czno'ci, za ratuoek. od .zguby ~iechybnej. s ... ojego, .mruc .. aly wesolo i .niby I!,~łe pia. czaJ"cycb bOJuró" przemówIł. . 
potoclyła. \"i w"akiej szczehOle kal~lennych I Ale gdy Maksym, OIacO Jnż ośmIelon!, d~. skI w gDleźdzle 8~01m bawIlIce . Sl~,. prze . -:- MIII?jcze, c6rka moja, jedyne dziecko 
zwalisk, wysoko po nad gło"lł Mlro~awy hkatnlł, lecz .sllnll z8~~zem dlań Jej ulicl' wracały. ~OŻDI:' JO by~o bezplecznl~ gl .. · jakle. p~sladam, Ul6wi, żeś ty życie jej 
ukazalo si~ wS8ołe, 8Zcz~ściem promIenne SDlłl, ucz~ła, ze serce. Jej rozkoszlł zadrżało, 8kać, tak zadneJ trwogi. przed lud~ml Ule z Wielkiego niebezpieczeństwa uratował. 
oblicze Maksyma Berkuta. . .. a ,!,strd.hwym rumieńcem 8plynQlo h~e; ~zu/y. Ma~sym na roce je ~ZII~wSZy,. przed Nie ~naol powodu słowom tyllI nie wierzyć. 

Jedoo ~dzi~czność wyraZaJ,,~e .spoJrzente pO"lełl:i Jej w dól. o~a~ły, a sł~wa .pOdzlfJ· Tubarem I MIrosIawIł na ZletOl polpzyl.. Przy~O\ że z~telll, za swój czyn szlacbetny 
nratowaneJ dZiewczyny usZCZo§hWllo Ma.ksy. kowama, które JUz, JUz ".y!Dó.,lć mla.la, 0!1 .- Ot~ zdobycz n.asz~1 - rzekł. U pr~eJ- podzlokowaUle oJ Cli, kt6ry IV dziecku tell[ 
ma. Nie zamienili wszakże z soblł aOl Je· ust!"ch zamarły. Twarz Jej okryła SI1J dZl' mle goli CI tych. pr~yl'ncle w dowu swolln! z/ozrl cal,. miłość swoj/ł i wszystkie na· 
dnego slow.. Nie bylo o~ to czasu. NI~' wnle czarownym wyrazem, .gor,cego. serde· ZgromadzeOl ~oJa.rowle to z uśunecbem dZieJe. Nie WIem, czem wywzajemnić .iO 
dAwledzica żyla jeazcze I porwa .. azy SIO csnego uczucia. M.auym. pIerwszy alO opa· na małe Dledź"led.z'fJtl." to z przest.rlLchem móglb)'m tobie, Zl\ ~wój czyn azlachetny. 
Z I'7kiem, jednym skokiem. przy .... ol.cb ma· ml~tal. .W sercu Jego, Jak 8zczero zloto, n~ martw~ medłwled~w~ . spo~III~"h, . rany 1 B"dź wszakże pewnym, że w odpo"iednich 
lych siO znalazłu, któr~ Dle ~02umle~'łC ca· czystem I odw~iDelll, p~wstała odrazn myśl, Jej. opatruJlłc, a podzlwlaJlłc sll~ I śnllalo~ć o~ l . hozno'clacb Tubar Wilk nie zapomni 
lej tej walki Itrauli"sJ, bawlly 810 I prze, któr" oatychmla~t w OIez/omoe poat..nowle. M lfoab wy, któm walkfJ z tak strl\szhwym ulgdy, Ile CI Jeet gbowi,zanYIII. 
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Hesae o pobicie, 113) Antoniemu Smolar· (-) Odczyt o hypnot~zmie i sugg~styi za· zawiadywanych prłez ministeryum szkół 
kowi o kradzież, 24) Herszowi ~Z&jnholco mierzl\ wygłosić w Łodzi w !lierY.szych miejskich i wiejskicb, oraz r !dzinom tych 
wi o handel w czasie niewłaściwym. dniach maja p. Aleksander Szmideberg. os6b. Na za.adzie ogólnych nalaw, prawo 

Pr6cz tych zjazd rozpatrzy 5 apraw cy· P. SZlDideherg od dlugiego jui czasu zaj- do pensyi emerytalnej b~<ilł dawaly trzy 
wilnych z których 4 kasacyjne, a miano· muje ai~ doświadczeniami hypnotycznemi. terminy: 15, 110 i 25 lat alo:!by." 
wicie: l) z powództwa Chaima Bławata Podobno cz<;§ć dochodu z odczytu ma hyć • Mo,k. Wied.· piez,,: 
przeciwko Nisenowi Wuchmanowi o ro. 30. przGznaczon" na cel dobroczynny. .Gdy w r. 1885 wydano prawo utrwa la· 
II) Teofili Michalskiej przeciwko Adolfowi (-) Wiadomości osobiste. Prof. dr. Ba· jl1ce j~.yk ruski w krajq Nadbaltyckim, 
Goldblumowi o rs. 12, 3) Abrama Mendla raoowski bawił w tych doi ach w nasze ol ministeryum komunikacyi poleciło zarz,,· 
Izbiokiego przeciwko Karolowi Bergerowi mieście, gdzie byl wzywaoy do cborego ko· dom tamecznych kolei ielaznyck (Ryga. 
o rs. 16 i 4) Wacława Rysera przeciwko I~gi dr. Tugendholda; dr. T. zapadł ci~:!ko Dynaburg, R yga·Mitawa i Dynaburg.Wi. 
braciom Sadło i innym o rs. 20. na zapalenie pluc. tebsk) zaprowadzić w referacie j~.yk ruski, 

(-) Z mialta. Rutporzqdzenie p. prezy· (-) Restauracya ratusza w mieście na- ustl\nowiw8zy jako termin prekluzyjny aty. 
denta. W mieście naszem przedsi~bierca szem jut si~ rozpocz~I.. W tym celu na czeń roku bież"cego. Z dróg powyższycb. 
po wybudowaniu domu, nie czekaj'lc na Nowym Ryuku zoslało ogrodzone miejsce, Dynabnrsko Witebska zd"żyła jeszcze przed 
orzeczenie komisyi, któraby sprawdziła czy w które m ma być przygotowywany mata· wskazanym terminem wprowadzić jvzyk 
dom nowozbudowany może być zaraz za- ryal do restauraoyi. • ruski. \V szakie zmarły minister Pau kier, 
mieszkany czy nie,-wynajmnje mieszkania. (-) CzworacZki. Zona wyrobnika Jana z jakichś powodów, ndzielił kolejom pro. 
Jestto naruszeniem przepis6w budowlanych . B. zamieszkalego w nastem mieście powiła longat~ co do wpro"adzenie j~zyka ruskie . 
Każdy bowiem nowozbndowany dom lub w tycb dniacb czterech synów. Dwu z nich go, wskutek czego nawet i kolej Dynabnr. 
fabrlka stosowoie do przepisliw winny być urodzonych o godzino p6źniej po kilku mi- Isko. Witebska powr6ciła do j~zyka niemiec · 
zrewidowane przez komisyo składajllc" sill nutach życia umarło. Dwaj "cze'niejsi kiego, prawdopodobnie poczytujllc rozpo· 
z budowniczego, lekarza i prezydenta lub I dotychczas żyjIł. rządzenie ministeryalue za objaw przychyl. 
burmistrza miasta. Komisya ta sporzl1dza (-) Teatr łódzki. Dziś w teatrze wysta. ny dla mieszka6ców nadbaltyckich. 
protokół, w którym pr6cz powyższych osób wionIl zost"nle wesota operetka "Zemsta I .Jakkolwiek podr.~dnlł jest dla zarz"du 
murarze i cieśle za§wiadczaJIl, że dom no- nietoperza" na benefis p·ny Zofii K inzen: kolei żelaznych kwest,a jllzyka w referacie, 
wozbudowllny nie grozi żadne ol niehezPie· lsztein . ale w systemie ogólnym zarz"du krajn 
cze6stwem, ani pod wzglvdem budowy ani nadbaltyckiego, kwestya ta posinda zna-
pod wzgl~dem sanitarnym. Poniewa:! zaś KRO N I KAczenie nader doniosłe. 
od wykonywania przepisów owych u nas • Srodek ten, który prawdopodobnie wy-
dotychczas si~ uchylano przeto p. prezydent wołały usilne skargi zar~d6w dróg żelaz-
m. Łodzi wydał rozpol'1:"dzenie, w którem - Warszawa. nych, skladaj"cych si\) wył"cznie z os6b 
ltobowillzuje właścicieli nowo.zbodowanych Uroczystosó p08w~enia pomnika Cesarza pochodzenia niemieckiego, na truduości 

8 

mocno, nnkier harakow, 181/. lpoltojnie, o8ntrlfa. 
g.loy Coba 21. 

Lhl"'DI. 2" kwltłala Sprawozdanie k. ... {Hv .. we.Obrót. 
12,000 1.1'1, .& .e~o 0 '& tpekQ1aoJO 1 wJWÓ'" 1,600 bel 
Mocoo. Middliog amerykoÓllko na k.nec. ma) 6 
.pned .. wc" oa maj OL a oen., na os. lip. G ~rse· 
dawcy, na lip .• ierp. ł .prsedawo1, Da lierp. 1m. 
6"1" sprzedawo!. na wrL 6uJI' .prsedawo], na 
wn.M. pai:dl.ier. 6"!,. .pnadawoT, na pajd. list. 
6111 ... spruiawc!, OIL liat. grd. 6 11,,, sprzeda.oy. 

Hlwre, 26 k.lelala. K... good a ... erace Santo. 
na maj 102.76, na wr.. 10536, Da grud. 106.00, 
ltale. 

"w·Yo,k. U kwltłlla. !l.".lna 101./ ..... N. Or
le&tllu 10",1' K .... (Fair Rio) 18'1~; RIO Nr. 7, low 
ordinary na maj 16.61. DO lp. 16.87. 

'J'ELEGBUIY GIELDO '" E. 

Giełda Warszawska. 
2,daDockońcem giełdy. 

z. • .... la k,6Iket.,lIIi .. w. 
na Berliu 1& 100 ror.. • 
na Wnd!D" IŁ.. . 
na ParJi: Ił 100 r. . 
Da WIedeń u 100 O. . • 

Z. papitry pańlt •• w. 
Li.t, likwid. Kr. 1'01. . 
ttuaka poi. WBoilouni. 
" 40'/. paz liewouLrr ' :. 1887 

LilI, _t zi.m. b .. I 
" n tI V List,. zaat m. \'t' •• r!fS !Su . I 

" II ". n V LisLy zut. m. UOt1zi :serJi 1 
2 

" " 
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Giełda Berlińska. 
eanlenoty rOlJjaleie zaraz. • 

ł6.30 
H2 

3780 
79.-

87.-
10060 
84.86 
9760 
96.90 

94.10 

46.20 
940 

9745 
7880 

87.10 
100.60 
&6.
~7.76 
9690 

dom6w i fabryk, aby bezwaruukowo stoso- Alek&andra II w Cz~tochowie, odblldzie szybkiego wpr!lwadzenia jllzyka ruskiego, 
wali sill do przepisów ustawy budowlanej si~, jak donosi n Warsz. dniewnik", w d. 29 wzi\lli separatyści nadbaltyccy za dowód DJ8k~nto pry:at"e 
i do katdego nowo·zbodowanego domo wzy' b. m. Na akt ten wyjeżdża z Warszawy cbwiejności rZlldu. Kto to wie, być może, 
wali kODlisy~; nadto zawiadamia, że nowo · J. E. Glówny naczelnik krajn, uroczystości że skandal z p. Pi pirsem, nie przybralby 
zbodowana fabryka nie może być pr\ldzej ko~cielne celebrować blldzie J. E. biskup ks. tak olbrzymicb rozmiarów, gdyby "hiirge
w ruch puszczon'ł p6ki nie zrewiduje jej Bereśniewicz . rzy· i .literaci· niemieccy nie dopatrzyli 
budowniczy gnbernialqy I niezaświadczy, że Wydalania. Trzydziestu ośmiu i zraelitów w rozporzl1dzeniu ministeryum komunika
fabryka odpowiada warunkom bezpiecze6- poddanych zagranicznych, zawieszkałych cyi o utrzymanin i~zyka niemieckiego w 
stwa na wypadek ognia i innych nieszcz\l' poprzednio w guberni warszawskiej, którzy zarz,!dach kolei żelaznych, cbwiejności w 
śliwych wypadk6w. skutkiem ukazu Dlarcowogo i odnośnych polityce rZlldowej. Co najwniej, to pEono· 

nR doet. 
217.36 
217.25 

1'/,'/. 

217.20 
217.26 

1'/.°/, 

RWJh budowlany. We wszystkich pun . dalszych rozporzlłdzeń, ~.muszeui byli do o. wie ci nie ukrywali swego tryumfn ira· 
ktach naszego miasta objawia sill ruch puszczenia granic państwa,-pc;dalo obecnie dości z powodu tego rozporz"dzenia. 
budowlany. Po za miastem już kilka pla. do p. mioistra spraw wewnlltrznych prośby .,Należy też zwrócić uwagll na to aby niem
c6w zakupiono pod budowO nowych fabryk o zezwolenie na ich powrót i czasowe za- cy rzeczywiście nie pomyśleli, że rozporz"dze. 
Przy ulicy W ólcz8ńskiej ma powstać wi~. mieszka~ie. Prośby te spotkala odpowiedź nie ministeryum komunikacyi jest dowodem 
keza fabryka wyrobów z wełny czesanko- odmowna. zmiany polityki rz"dowej w kraju Nadbal. 
wej. Założycielem f~bryki jes~ p. Paweł _ Piotrków. I tyckim.· 

ny obszar gruntów od sukce~or6w Ro· Olslawa klasy III: ~tarny pODlocnik l'ewi- T E L L G R A M Y 
Desurmont z TourcolOg: ZakupIł on znacz· . Odznaczenia. Otrzymali : ordery św. Sta· J 
berta Moenke. Budowa fabrykI ma być zora kalisko .piotrkowskiego zarz"du akcy- I;. • 

rozpocz~t" ~kr6~ce. . . zowego, p. Ch"nkowski i kontroler banku 

towarowej sprzedano: pszenicy 400 korcy: • . . Petersburg. 20 kWletnul. (Ag. pół.). Ga· 
(-) Targi zbozowe. Wczoraj na staCYI

I 
państwa w Piotrkowie p Rożdiestwienski _ . . 

200 korcy po rs. 6 kop. 15, 100 korcy po - Petersburg. . " zeta .Nowoje wremija· dowiaduje si~, te 
rs. 6 kop. 30 i 100 korcy po rs. 6; żyta Z !Jra,1/.' "NowoJe Wremla" pIsze: wkr6tce otwarte zostan'l posiedzenia nowo-
400 korcy: 300 korcy po rs. 3 kop. 90 I .O~tntn\e sl'r:lwoodaUle rady adwokat6w utworzouego komitetu taryfowego celem 
i 100 korcy po re. 3 kop. 85; owsa 975 przY'lllglych (za czas od l marca r. 1888 .. . ' 
korcy: 700 korcy po rs. II kop. 90 i 175 : do l . marca r .. b.) stwierdziło pODownie I przeJrz~nla taryf zbozowycb, opracowanych 
knrcy po rB. 3 za korzdc. I s~opnwwe znwoJow~~ie adwokat~ry przy. przez zeszłoroczne Zjazdy kolejowe i wpro. 

Na Nowym Rynku sprzedano ps,enicy I ilęgleJ petersburskIej Ilrzez żydow; l tak wadzonych w życie od l·go października, 
100 korcy po rs. 5 k. 90 do rs. 6 kop. co do. wyznama w: hczble. 296 adwokat6w w rodzaju pr6by, na jeden rok. W czyn. 
15' . ta 200 korcy o ro 3 kop 85 do prZySIęgłych, zuaJduJe Sl~ prawootawnych l ' .. . 
.., ,zYk 95 kPp. • . 160 żydów 66 kutolik6w 38 i lut ó 36 noścIach tych przyj mil udzlal reprezentancI 
rs. 3 op. za orzec. opyt na OWICS '..' r w. . l .. . 
bardzo dobry, na inne zboża slaby. ! W hczhle zaś 272 pomocników adwo~a~ .. dróg ze az.uycb, wy~raol na ostatOlm zJe~. 

(_) Na targ wczorajszy dowieziono zna· ' przyslęgły~h,. prawos.lawnych 109, zydOw I d'le kolejowym, mektórzy marszalkowIe 
czulł ilość ciel'łt, które sprzedawano po rs. ' 104. katohkow 34 I lutrów 17, co d~ 8 18zlachty i specyaliści. 
3-4 za sztukę. I ?sÓb w aktach rady. Ole ma wzmlan/u o I Berlin 25 kwietnia. Proces feldfebla 

_ . . __ l Ich wyznanIU. ŻydZI stanow,,, tym sposo ' . . . 
~aksym w czasIe słów ~yob stał Jak ~a . ~em 30 procent wszystkich adwokat6w, aj Hancka, . Instruktora dawOleJ8zego . cesar· 

rozzarzonych w~laeb. NIe przyz .. yczaJ~ ' I ten tak z?aczuy procent wypadnie jesz: ; sklch kSll1Ź"t , skazanego plerwotme na 
nym bIł on ~o .pochwał ~łoŚDych I pnbl!. : cze O~rOIll?le. pOWi\}l~szyć, bo prawi.e dwa l areszt i degradacy~, uległ z rozkaz o rewio 
cznycb, aD! Sl~ Ich spo~zle ... ał. ~rzez ch~I' . razy, Jezeh slll weźmIe w rachub\} zyd6w, . zyi. Hanck został zupełnie uniewinniony. 
JI} wahał Sl~ z. odpOWiedZI", az nakomec którzy przyj~1i cbrześciaństwo i z tego po. 
kr6tko przem6wlł. . . . wodu ni" S" zamieszczeni w rubryce iy. ! 

OS1'HNlr: WIAOOMOSGI BANDLOiE. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
.... neum zawarte w daiu 26 kwietnia: 
W parafiI kalolicłd.J -
W paralII ewa.llcklel -
Star ... h •• ych -
ZmarU l1' c1 uiu 26 kwietnia 
katOlicy: dz,iaoi do laL lfi..h zUlulo " w fJ j 

l!Q"IJ~e eltl~pcow 2, flz.i8~Oa:"t 2, clurUMt1ch 6, w tUJ 
liozb)" mOl;Oz,pm 2, kolalet 4., • miauowiol~~ 
Mateo,~ Garnoz,arek, lllt 61J.. Antooi Weinchold, 

lat 66, Ewa Lob, lat 67, ~·lor.ot,oa Kici.Io~& 
lal 23, Elzbieta KOlta • ., I.t bti. JÓS8f. Zom.rferd' 
lat 117. ' 

e.angeUc,: dr;jAOI do lał 16·tu zmarł·, 8 .", lai 
~ozbie chł?pt.:ó,," S. ch:.ie~oz.'_. dorOll}'ou 2, VII t.ej 
hczlue m~zcz1"u 2, koiHe' -, a miallo ..... ioiłł! 

Jan Ferd,oaod Zerbe, 1.1 71, Reinhold Gllłt&w 
Ja.ik, lat 12. 
. S~ozakoaai. : c1.ifK)i do lat 16.1. 0. srnarto _, .., tej 
1iof.b~e chl?pco";ł-, dziaw.cs,t--; uorosłycb _, w tej 
(iu!Jltl mtZ()f.JZU -, koluet-, a miłl.uowioi~: _ 

WYKAZ LISTÓW 
niedol'~zonych lJrzez tuJejaz'l IItacy, pocz. 
tOlDO.te~gra/lczn'l Z powodu niedoklatJnycl, 

adre'ó/b i innych przyczyn. 
Ltsly zwyczajne: 

G~w~wi 'yern~r z TOma8~W&,Raw., M.jerowi 
Gnoatelo z .Grodnlka" Fta~clBzkowi Gajew.lriemo, 
KOr'oCeldoWl, N. J. Erhchowl, 8tanitlawowi Kraae 
Leonardowi Bogowicl"owi, Julii ToiyelrieJ li War: 
Blawy, Moazkowi ~win I "agaDu poczt. Ji 18 
Luuwikowi Siemaazko z Komaj, JaDowi Muk.iewl~ 
olowi z TomaszowlL-Rawakiego, Andrzejew.kiemu z 
Rudl ·Gulow~ki.j, .E!"i1o.wi K_ker • .Mililh (Miom
cy), FIhpoWI Waligorakiemu z Kalisza. 

Lt.ty Dt.arlo: 
A. Kartecki.mu • a.io., J. UQiko"ski.mu z War. 
azawr· 

LIlty rekD.eldDwaae: 
B. Bekerowi z Dorp.~.u, ~udwikoW'i Cywióskiemu 
z CZQltOCh-?wy, Janowl Laloz z Warszawy Janowi 
Eb,l . z PIotrkowa, Jakóoowi Lewi c Hewka.te 
(Anglia), MarIannie Gómulmskiej z l3rtetuic1 
Ją-u&ee.Mn ~ublIitkJ.emll s PodUbio, Berowi Jrlaoa~ 
OlkOWI r; KIJOwa, S. G. l:bairoowiczowi s Wand"" 

- NIe lOasz mi za co dZI~kować, bOJa. dów; tak np. z czterech braci Hantower6w I' 
~zel 1fc.zynilem to .. co katdy inr.~ na UlO' ż>:dów pelne) .. krwi, tyl ko jeden pozostał 
Jem ~leJscu. ch.lltOle byłby uczyOlI! - t~ WIernym reh~ll Mojżesza, trzej zaś zostali 
cóż wlllc OlI d~IV~ować? . Dla twoJeJ cór.kl chrzaśclanaml; d.aleJ .potykamy w spisie Berlin, 26 kwietnia. Spekulacya była I USTA PRZYJEZDNYCH 
pragno sZcz~ścla I zdrOWIa, ale do wd .. ~· adwokat6w przysl~głych nazwiska: Brocho- dziś wogóle wyczekojllc" i nieczynn" oie Hotel Po18ld. Lubliner z Keru na, Ra·-
cznośoi jej i waszej praw żadnych oie wicz, Geldhamwer, Jogiches, Miu6sk Nie. miała bowiem pobudek do żwawszej dzia · mon d z Kali ••• , Mickiewicz z War .. awl .

P 
J 

roszczll. żyfiski, Tiktin. Rubinsztein, Stndencki i t. łaJności , przyte~ ~wag~ jej zajmowała re· (,Irlllltl H~t.el. W. Ma/kow.ki, J. Rental, 
R kI t d dl b t d ó . J gulacya końcomleslllczoa. N a zazoaczenie PawłowskI, H. SaIdei z War ... "y, F. Ragor • P.-

ze szy ~ na stronił o . sze , a y o· .' r wOleż. ż!d6w pelnej krwi, którzy przy· zasługUJ· e dalsza zwyżka akCYJ· kolei war- l8t1burga, S. ao..obaum z W.inberga. 
~arzyszy SWOIch zawezw.ać I . pr~y pOlllocy J~I .. chreśClunstwo. Wzrost zywiolu żydow. 
I~h zd~l1ć. skóro z uledźwlerl .. cy. ~ałe ~kle~o w ~d~oka.t~rz~ przyeięglej, wykazu. szawsko·wiedefiakiej. Targ rent był spo· 
D1edźwledz,vta na punkt zborny przemesIO' Je SIIl dohltmeJ, Jezeh obecne sprawozdanie kojny. Kursy potyczek ruskich, przy Ola 

ROZKŁAD JAZDY POCJ4GOW. 

no, skl1d drutyna myśliwska po sk06czo· rady adwokatów Jlrz,si~glych porównamy łym ruchu, nie uległy źlldnej zmianie. do Ład.. I 60DZ{l(Y i MIIfUr\' 
nych łowach do obozu wyrnszyć miała. ze sprawozdaniem za rok 1886. W roku Berllo . ~6 kwlet.I. . "'.'uoll ru.kl. ur.. ~~~I 81401 10, 161 41151 8,50110,39 

. Sło~ce zbliźalo si\) ku P?ludniow~mu ze· 11886 adw?htów . lJ~zyoięglycb żyd6w było m:~~; :: ::'s~:r:17k~\~O~I. :: ~!::,s.bQ"'~ • Łod.tti _81_1"'_7/46/1/ n</ 6/661 91
30 nItOWI, ~ypl'lC gor"ce, złOCIste pr~mleOle na 48, obecOle Jest Ich ~2, pomocników adwo dl. 214.60, n& (,o.d,n k~. 2O.4.6'i .. n& Londyn dl od.hod .. ' 1 ~ 

tucholsk!e gór!, . ~ozgrzRna żywIca lo:s6w kat6w .pt·zysl~głych .ydów w r. 1886 bylo 20.57, n. W,.deń 17060, kupO'1 "", ,,. 52UO, proyehod., 
sapachOlała SIlnIeJ; wy80ko, nad knleJ'ł. zaledWIe 38, obecnie jest icb 104! W ten 6". , .. ty ... t,,.,,," 04.70. I'" '''~i lik.ida.,j". do Kolo.zek ~ 
powiewajllc rozpostartemi skrzydły, dumnie spos6b w przeciągu jednego zaledwie roku \68.10. 1",,,,·0" ruska.4'j • • 1'1'1 r.9 i .70. 0'/, • 7 1 8 48 ~ 16 705 tO.aG 

dk ł ł · t b' . rb' dó d k .. 18lI4 r. 10l.ilO, ('1, •• ilł17 r. - .- r.'I. r ... ' • .t01. h Skl.rniowio 8 (6 4 82 8 2' 
1 zrza . & prze p yVla y Jas r~~ le pO ooeanle JOZ .& 'lJ W W 8 wo aturze praWIe SllJ po- 114 40, 1'·UłU.kll .".cn'oUui 'l II dll~' 67.20, Ul anit- 11 'V.rIZll., 11 05 
Jazorowego. przestworza. <?ISZ& zapaDowała dWOIła, ~o. z 8~ wzrosla do 161)1 Jest to ". 67.20,6'.'. Ii.II .... "'w •• rn'~'" _ .... 6'/ • .p ,. • AI.b.odrowa 114!i tO 20 
w przyrodz~e .. Tylko, na Je,dnym z pllg6~ . straszne I Jeżeh rzeczy w tym stosunku po. Jltyr.h"'"""U~' .. I~'!I roku 18'-00, t. ~ .• , •. 18~1. 1 84,0 
k6w ZelemlO\U, rozlegaly Sl~ trllby myśh · stllpować b\ld" dalej to za jakie lat kilka r.16460 .ke,o dr; •• 1. woma".ko - .. .o.u.k,.) .. Piotrko"a 9 5· S 4C ł82:S ł2 {l 
wców i icb okrzylci Cho ia ' i b t t J b t ' . . ł k' -d' 266.60 .' ero kratl,,",,w. a·"'I"··'· - .-, akoI. »Granicy 2 25 9 ' KO . . ~.. c. Z n e z y za rzy u cz e~y, zyWIO rus I w§ro l wan.tlu,wekiego h&tlku hlJ,l łl l ,o.,t:'l(o 85.80, dyakou. 0' SosnowCA ,u.. - .. " 
azcz~śhwle, . 8k~nczyły S!ll Jednak lowy. a~wokatów (Jrzys'~głych stanie 8i~ nader I ł.ow.~" 80.76. ·1 ....... •• ni.mi.ck.ego banką pa.- 2 ,. !I 37 ':SO 
Przed myśliwskIm orszakIem, na drewma· D1eznacznym, a za Jat dziesilltek calkiem .twa a·/ .. pr l ".~"· 1'/,'/. ,. Tomaszow. 10 16 t tO 
nych tykach nieśli tucholscy mołojcy trzy zaginie zdławiony przez tryumfuj,.c. ży. lond,n, 26 kwlotnla ".uir".'o .uko ,IM·/, rakm .. Ilnna . . 2 Ol 4, ł8 
skóry niedźwiedzie w worku dwoje niedźwie. dowstwo. 10S'/s· Kun.ol. an~,.!.lua 98'1. ,,{woogor·tlw... II - 9 68 
d . l b ' h ł ' . . . .... . . WatSz.aWI, 26 kwielela . 'ar.; n_ ":,,,, 't WiLko.- U,brow (O,br. 8 'u 
~1"t ~a yc , a ?a noszac . z ~a \lZI okrwa· JJllnl8tery~", 08WleCtnw Jak doao~1 "No- . ''' go. I' ... ,u"" ..... .. ,I __ - o :", .. i do .... _ • p y '" 102 

wlone I zesztywOlale zwłokI nleszcz~śhwego wOJe WreDlla·, przesłało do kuratorów 0-. - --, bl..r. - - - . "rbur .... 620-61., t,to .. etenburga . 101 OS 
bojara. kl'W!ów naukowych następuj"ce zawiado. ,· W11")row~ S76-:r.lO śr8,llli •. - - - . ,,0.11,- "M~kwl. 11 28 

Szybko pod przewodnictwem Maksyma mienie: w.: - - ;JilO,mh • ~, '.or:~~. 360- 420 .ow".1i20 .. W,.dula . 532 7 52 , . 1-~701 gryka 400-420, ['!:0lHk la':'Ul - Ilmo", - Krak • 57 
7 6~ do obozu dotarła myśhwska drużyna. Te. nli'rzed kilku laty pOl'uszono w ministe- _ . rzep'k '"'" .\On ___ , Iro,,'" ~., nI 460 _" OWO. 6 ~7 

raz, ~~warzystwo ca~e, pragn~ło .isk nl!.j- r1uru o.śwlaty myśl ur",dzcnia kasy eme- -, eo.lo o"y 800-900, r.,o~. 900 -1100 za <u,sao, .. Wrocławia. I 918 
rychlej, bo natychulIast po obIedZie, do do · rytalneJ dla uauczycieli szk6ł poczotkowych ka~.a Joglan. ~4-120, oleJ rzepakowy -100-120, . ,BerllDa. " 6 5) 

Ó h _·ć \\ d· . b l' R . .. IOla01 - -4~O za pud. I' m w swye. powroCI. praw zle, Dle y. w ca e~ oSyl. Z. tego po wodu miuiste- U" ..... i,,"" , ... . nicl -&00. L1'- 500 ,."" ... '.. UWAGA. Cytry ozoa_ne 
lo zbyt .bll~ko, ale Maksym przyrzekł prze· ~yum. nIe zatWIerdZIło różnych podań, pro- nia -, 0 .... 160. grochll ""IU.~ ' 50 kuro,.. ",rataj, .c ... od ,oo..inl ... , 
pro.wadzlć Ich krótez" drog" leśn/ł do Tu. JektoJ,,~ych W tym samym celu założenie w~r:Zl~', 2bkwlalnla Oko\yitA ''''11 ' '~_ " I JO dllDl 6 C) rano. 

I 
10 lU 

7 Ol 

grabo"m druk;",. 
""-""em do go. 

chh, a ztamu.d do Tubara. TUCholscy mo· kaR mlejscowycb. ObecOle podJ' "to ener. k. 9 /. 1.:;lo,!.~uk ~&r""'~" w ... l .. ""-,j'), ' .• lI.orL I 
l . . . r ' t b· d . . . l w .1000.,j ... W'Mltro "op 83~'-85:1' .. , ..... 212 ~::~~~~~~~~~~~~~~~!!!!P 
oJcy pierWSI rOZ88lt. I Sl~. wne po o le zle. gICZOle prac\) oko o wygotowania projektu 273. S'VI.kl •• wi.,lr~ "Uf. 818":851 ' .... g"'"" ;; / - M . . . 

Maksym zsA z. bOJa~aml pozostal, a gdy ogólnoJ. kasy; dodać naleiy przy tej apo. , 2;6 - %77 ;'.011. (. dud .... wJ.uh·, J',.' aksymllJan Wllczy6ski 
słu:! ba obóz zW\D~la I sprz,.tn~ła kuchenne sobnośCI, :le prOjektowane jest zabezpie.1 8 .. U •• 25 kwlol.la 1'-• • ·u··, 116 - 189. " kw. mj. b '. ' 
przybory, wszyscy w drog\) z powrotem do czenie pensyj i jednorazowY'b zasilk6w 1184:60• "' .. n . pat. 183.00. 1 , 1 . '$7 - 147. hO kw. ' • prokore~t firmy E. Haullaa WYJechał 
d 6 J. (D) . I' ." mOJ UIi./iO, ". wrs. pd. 145 . .>0 w tyoh dalach do Od- J·.ko -- • 

O m W wyruuy I. • c. n. oanczycle om , 1 nauClIyclelkom wuyetkieh Le"~,., ił k........ Cuk, ... Ja,. 9U pr ~S' .. s ' aiejuych 6r .. wte~ -.._n. 7::;~· 
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T (łatr tódzki. l.ar Wowe KUsa ,tańców! '- o g ł O S Z e n i e. 
V 

/Y.I1 dl. doro8ł'ycl1 i osobrie dl ." 'N hotelu lvI.. ORlA cTziecl Z!1nąd dril'gl zelazoej. Fabryc~no • Łódzkiej, podaje do , po1łftecbnej wiadoDwści, ŻO OIzaJ wymienione 
W sobotp dnia 27 kwietnia • rozpoczynaj'l ai~ w tygodniu pb a' prz~z. ~tel'eS8nt6'w ~lewfkuplOn d~ 40it a (J-i) Iłwi,etnia 1889 roku towary, wrazie niezgłoszenia 8i~ 

y Wielkiej no~y ' wI8ś~eleh "l'zed, termlOem .. skaznnj/1Ii w § 90 Najwytej • .,twiłl'dzonej Il}!ltawy, ogólnej d,r(lg żela"nyell 
N a benefis Lekcye g'lm a' tyk' I rn,klch, sprzedane btdl} przez publtczn'l Iicyte~y.~ .0 .. stacyi towarowej Łódź,'po upływie 3·ch miesi~cy , , , " n s I od 'daty mniejSzego, ogłoszenia. 

Zofii K.rszensztem z oast'lpien!em ciepła, o/lllywać sill "' .. :"'. """ir'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i''''''''''''''''''''''''''"''"'i';;'';~;;;';;;;;~~;;';;;;;;';;;;;;'''''.-:'''''''''::''''''''''''''''''''''''''''''''''~~'''''''''T''''''''' 

Z~Dl~ta NI
' ~toD~rza be~!p~~::~O!~ ~oo~~e!~ZC~dziennie ~_~-~ t Dnt& przybycia Stacya wysy· Nazwisko Nazwisko ~ Rodzaj to· 'Vaga 1 

od la do " po połudnIU, - ~ Rok, \J\iesi"e i dzień Jaj'łcll wyayłaj,cego odbieraj4eego :g waru Pudy ~ 
, ~do(f~~.hi1~~~, _-~ ________ -+ ______ +-____ -+ ______ ~~~O +-______ ~i ~fu~Ul_y~~~-

Okuiciel 
(FLEDERMAUSS). Nauczyciel. t&6có~ i 'gimnastyki l8d9 roku 

Operetka w 3 aktach, przez Ry. ohca DZIka Nr, ól6 , I:;~; s~ty~ 2;6 ~tu:y I~) 
8zarda Genee, muzyka J, Straussa. 3-3-650, 12713 YOL""ty a (~,r 

W, r.iawa 1 Zabawki 1 ~6 
2 Pierniki S a~ 
1 S.m.ty 9 16 

Chojoo'.;,.ki 6 KOD1CZ1U& 16 . O:;OBY: -------------- H9b8 Laty 17 (M.rca i) 

Alfr.d, n,uc.yoi.\ ~pi.. Wold!ischl6sschen 719 Styczeń 28 (ba~y 9) 
". ... pan Olucw,ki 1677 Laty 1 (13\ 

Gabry.l Eia.nateiu . pan lora.ewaki (lasek MILSCH!) 1393 Luty 8 (18) 
l\u.alind., jego 'ou, . pon; J.r ...... ~.} 4840 Luty IS (26) 

Gorzkow; •• 
Ah:ksaodrów 
Ri.IHto~ 
Żirter'ynka u. 

Tygiel 
Marku8obo 
Wermie 
Lilpop 
M01zner 
Iwan uff 
Gotlieb 
Rot\ierg 
We~.l.r 
Kimb.l 

['Iocki 28 Sm. l. 18 
GeJ.r 6 Na,rou 138 
Okat.iciel 2 TJtoil oba.ouer. 7!W 

n 1 Wełniany S 38 
Adel.. . . . pon. KIr ... n •• t.in W nledz!el~ dnia 28·go h. m. 61'S Luty lH (26) 
Ksi,l. Gol.s~o, , p·n. Picborówu, K O N C E 1 LutJ 6 (17) 
F'raokt'. dyrektor wiO- B [' popula.m" 

,ieni.. . pali F.ldm.n 0/ ' 
Doktor F.lk. . . vau M.jdrowic. Dwie orkiestry 
Blind, adwokat. . pan Lewandow.ki 
Froscb, .tró~ .. i;.i.nu1 pan Gloger teatralna 1 lrtyteryj ska 
Id.. ,pani Modzel.wsk. Programy przy kasie 
Melaoia • p-na KWa8nieWlka 
FelioJt& , p-na RJbicka POCZłlek O godZinie 4 po po/wniu 
Miua , . p·ni Kopc .. ws~a W e jsci e k o p. "O 
Berta • . p-Da Kanowllk" .... 
Ali.Bay . pan Dąbrowski. dzieci płacll tylko kop . 3. 
Ramu_io . paD Bartou8"ski .J 
C.rrino.i . Va. Cer.mołyń.1ci 679-2-] 
Morray • . • pan \Viałooki 
Luki, kamerdyner kalO' 

cia. • . . PolU W.lenłowlki 
Goscie, panowie, damy, s1uiba. 

vi wieku latp, na7:wiskieu' 
ty Kiedrz}6.ki ' ubrany w Olary 
k~ i spodnie, boso, wyszedłszy 
mu dnia <!5 kwietui .. r. b, 
domo gdzie si~ ud~ł. ' 
dział O miej&ou · zuaj 
chłopca diech da 
jego Stanisla wo*i 
mi.szkalemu w domu 
bolCA pod Nr, 320. 

Rzecz dzieje 8i<; w miejscowo§ci 
kąpielowej, 

pbd d,rekĆJ'ł pani , 
8ylv dl Jest do sprzedania . . an er. cen~ 

Teatr Thalia w Łodzi, w Sob t~ ;5
E 

tll~) EK;ie;o~a 1889 r, g~~tur I ~ebli 
w niedziel~, doia 28 Kwietnia ! • L S :v oraz IOne "prz~ty 'IIóllrówe, 

DRUGI i OSTATNI paru , yt ANDJER d?mość w 'gm:l~o 'po~towym, 

S.pola 
Pary. 

jLip"yc l R~easf domowe J 6 
,Gold .. r 1 lIIod_le 18 

672-8- 1 .. + .... ..,.. ........ ,..~3Q 

wiadalUiam Szanowll'ł Pub~icznoiić !uillsta Łodzi i okolicy, te~. 
maga z yn mÓJ zaopatrzoDy zostal Da • 

S,E-ZON WIOS EN NY I LETN I • 
W' wlelk WfłIUr 6IeglDtkl~. kapelIlny dallsklch I .zleeinuycil: abra· • 

• Iycll I .lnilruyc": + 
Oprócz tello pOliadam na · składzie zńaczny 'zapAs 'eleganckich • 
plLlizezykóWI. Repnllautlł), slanlków trykotowych, ' lilie yallhvl'Pa· • 
, ~rysklcb ·."·,SIiknle i t. p., po o!ider nmiarkd!""nych eiluach. • 

,E . , Biider w , Łodtri, + 
naprzeciw nówoj synagogi. 666.90 . 

1~~:~~~a;!~!:·I:::a~+'''++'''''':+:''+'''~''AS ' Z'AGU'BlONO 

le~rtfi~pfJbyłu 
" tu~~j~zego magistratu, na 

polonII llomaozewacjej. Ła • 
• nalazca raczy doi} ć tako· , ' pl~tro u pana MIchalSkIego, "KONCERT Nadz~yczajne przedstawienie 673-3-1 magistracie. 671 - 1 

słynnej śpiewaczki opurowaj "W'YSTĘP - " 
P a n By 8 ygryd Plerwsty raz wtoclz Isi~ produku j'iceg

o Di~~~o:ueł~.!~~!X~f.~OO;,~~lJ~~Óf~dz~. ~k~a'i'~ ~~~~~~~:~~:~:f~r~;E:~!~111 
'~ " . UV O ' D'« O V , IK W. ART. E T U. Ro .. utał., o ... gubieulu ,; A n ... .II » a fr.~to~ego )6 47~6 Da 

Dep .. H~nd. \ ~raem,. S, P~t,. 
Wleden, 11, Peszt i SerIin 

• nG.RODY: .... B N k l kwieLnia r. h. towar pr~madOD?y op~rr komicznej lOra· :vaCI I O Ine f, Kl.i, Z.~,~d drogi ł~!(~~~~~~~~;'{.~";~I ~~J1~~:~~~i 
ryzo, Krolewsklej opery Covendgar, Łó4:'-' ' 'I*I1'J. dO" ' ł/ 1~,~;~!~~~~~~~~~:i~~:~~B~~3~ 
den w Loodynie, Teatru Argentioo wystllP m;.",~01 duplikat )fi 4796 uważ... 1< 
W R zymIe i perl.J W oskiej w Pe' j ' ... ..,. , ",żul' 660-3-3 I 

tersburgu I Moskwie. o ~o &D/latOwaoego tbÓfIl " 
ze\\wspó/udzl"/em p, kapelmajstra 'd'lIskleso r~sklego " Z,,"Iitłłn,o 
H eyera i piauisty - wirtuoza p. pod yrekeyą pani BOJAROWEJ. th,ie karty pobytu W1daoe Iz 

L .. u;o~m«tra. .Wy t~p'1 charakterystycznego ko· ~ZIlgo magistratu ~8 illiion" " , rn·lTIo,"", 

ł, Sprzedaż biletów w ksi~garoi p. mIka Aleksaodr. PI1ICZO\YSKIEGO. Ima Szw~cberga I S~rva 
R Schatke. ł'rzedhtawieoie dane ~dzie z nOI ?r~z kSlll.zec~k~ 

Programy' przy kasie, .. yut pr ogram e m "e wspól. UfiU; BeD1amlOa ~ Hersz' K"n.kn,ofll 
J'ocz4tek puuktualoie o god, 8 ej ud.ia em całego personelu, lf.askawy z03,lazea. raczy 

wieczorew. 682-1-1 kowe vi UlagIstraCIe. 

Berlin 

tł " Loudyn 

" ParJł 

\\'i~eu 

942 

37.&0 

79-

W 'e~Q giełdy A,kcTe. 
tłd. I che. pl (.~ 100 n.) 

37 45 60 

--s6'6w - 87-::',-- AkcyeD.1;. Wor.:W. ll!or, 
4 86 ~6 ti6 ~O "" W;,Byd. 50b r. 4 
b " l00r. 4. 
6 10050 Tereap. lOOr. 6 
6 " Fabr"r.ód.k,ej 6 
5 /, ,, ·Nadwiślan.sk. 6 
6 B.n~u HObdliJwego l 

War8za~ .. 1885 i 1886 r. 
Kr.aków ~881 r, 

Symferopol 1888 r. 

,;Hfsitca tor" 

fi w War ... ",i.250r. I 
g ::~~~::;~~~~~~[~ 'I - '- rE ' ł!riA ~BÓLU ~~ZĘa~w 
: 8485 .. wa~t~w~F,~~!r!~ "". KTO U1;YWA 

I . ·Eliksirn W(e.e.mycl~ }00ll. B~nedyktynów 

" 
" 

: U7.GO fi Cukr}l:;ffiz;1. ~~: . ppa.ctwa '$V Soulac ttiironde) 
{) Czerak: 260r. I ; wyDales100y '373 I ,przez przeora 
{) B • 260 I c . w roku 10tł'a Bouraaud 
li " " 1.;:.':~~:'250~: j i N:lg'ro'dtody złótem1 me.ata.1 w "Bfttk'ielll i880 rf I W Loud)lIle ł811j 
~ " 90 h CLoo~~~ 22~r, ~ 'I ~ Co.dz'enne ui.vcie kilku krQpel tego 
u 9S6U19 .,5. " r;es~lce oIVr. _ I b 1~ . , 

h : ,,6 -.- .. .. Koustoncy. 500 , :f z. a":lenoego e ,{alru zapobi~ga próch· 
6 "l'. W. F. ~tah lOOOr, I ~N I memn z~bó... "l~óry"f' nadaje alab., " ~:: ~ .. r!:~~~P; ' ~r~ , stro~'l blaloś,ć,. w,wacnia ,dzi'lsla i od· 

n .. "6 l' Z&kJ: 'l1li tal .. śWleza wybornl~ usta" Je8t to jedyne 
" " u J " OW'o • e . 8 . I C lekarstwo któr T_ t I , I I 

" "

" Sery. V A, B. 6 H.ntk. wW.r. 1000r. , :l ' e SKU ecame aczy b6 
I 6 _ Tow.Zakl.GóruiczJoh , .. I • zAbów, 

.. "t' " ma 8 O l ~ I • LiI t. W L Ser I 6 Star~chowiolciohWlł r. Odd . d . 
. • y .. ' ni an li 6 !l6~b .. War.Tow.F.b,M.ob. :',i I I ajemy praw z.IW'l.usł\.lg~ -,IlJlSZylll 

" h :::::: llilV ~ 94 7; ~4. 96 r N, ... i{oLiOdl. lOOr, _ ._ czytelOlkom, zwracaJ'ic IOh uw~g<; nil 
u 94 36 , Wara. T. Kov. w~gl a i • tan, 6~llroż,ytny ~ użytellznll ' preparat 

n :: ':::: V 6 94 1<1 Z,kI.Hutnic'ych2'Or, , ołijlepszy Z IstalejąCyeh środków lecu!· 
OI.tgi Dl . War ... wy duło 6 to Tu ... Zakl. Prz. Baw, I i _ __ I uyoll, zapobleg.Jąty wszelki. clerpll-' 

" to ".n . . mal. 6 Tk .... Z. .. ie",iu 2W r, ,' I lIlol1 zębów. 
LiltJ_Lm, LO<IS'" 1 : "TowEaz'il'iUuilOOr. 

" " to " " Iilll .. Garb. Temled Szwed. I Oprócz ~iksi!o, wyrabiany jest jes:; 
.. 6 __ ~" rap. lIo"ilWir.. 500 , - . - ' ~e przez 00.1 Bened,fktynów pros"ek 

" IV e -- 4'/,'I,Obl.drogifahr.lód,k. ta d '" • Lio~1";L ::.. 'kalii... 6 __ ._ '____ l.p08. , .. !Czyszczenia z\lbów, kt6r' 
ID. l,abliua 6 _ _ -I -. -- W.rtość kuponu • pou. 60/.,/ Li,L lik.id, tówmeż 'JtBbywać Dloina we .Iz]stkidł 

.. .." Płocka 6 _ _ " ' ._ _ ._ LisL "', DoW)'óh 16~ ~ Pol. pr."" l.m. perfllmer,,,ch, aptekach i składach IIlAteryałów apt4ezn c~ 
U:lrz';~R,T.~ •. sKr. 6 -.- -- -.- n "m.W.r .... liII 51,7 ". Uem. 'Agent głów''''''' 8e llPIlln, Borde~uJ[ 106 & 108 Crol'x de SeguYcy, 
Lilą "/0 Wil .... kHl dl. e __ -- -- .. m. &d.l 229.6 "J ., • 
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