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---fbezpleczDYc :l)"Czy orueczue jes~ ogra'lliiira- kooferenoyi W, Ż~1All1', będZie ttW;ffY411ężonyp t. trD n CI, IVI o~zuą j6st 
DWIE KONFERENCYE - niuenIe pracy kobiet i dzieei w takich , krok )lierw~zy na 1I0W. ej drodze I międs;fna.;t poWy~ych IlOlląd&ch • WI~ jest ~un· 

__ . przedsiębierstw.ach. 2) Czy należy całkiem rodowego ' rozstr:lyga,ia •. tej kwestyij ,reszta k~ IItlyczP.l!Jlh. ,11 willle 8J1410J.U W krN~c!1 
znieść tę pracę.. ay tylko OznACZyĆ DlIl1~ naleiy , do przyszŁoŚlli •• Zre81;~ i ')lO'IUższy Eur,oW' w położeniu kW',IIlyj f03~lel'aneJ" 

ll. mnm godzin pracy dla jednych i drngieh? program;,konfurencJli 'IJlI1iea,ta.wia. w sV(lIm eo .powinno d~ obfity I ma.teryał do obrad! 
Konferencya. bemeaako. ma ' B1ę zebuć, 3) Jakie są przedsiębiersty,a szkodliwe dIs. wykonanltl trudnoilcl, .zaleciw.ie moiltwe do .. 1'IIZ~ito§Ć właściwości przyrod~.onyeh I 

wedle joformacyj ga.ze~ fl'ancDskićh, w dn!u zdrowB lub niebezpieczne, . do których za· lirzezwyciężenia. ZaZll/ltzyl· liO Vi QB:ło~ 1"llrOukó\l . ek9nomiczllJ'ch, ~tauowl powa· 
li 1lUIja r . b., a program jej, obttlmuj4ey, stosować należy prlepisy ograniczające' niu programu konrerencyt ~ąrueń&klro mię· fu," trl\~o~ć W vozsq:zygnlęCJu k}Yesty!, ale 
naturaloie, także kwestye mające być przed· V. Ograniczenie pl"<l.Cy nocuej dll\ł · ko., dzy ionemi i ZRany elfollomist~ ffaJl~ki nie nieprzepar~ ~port na. drodze wlOd~ 
miotem obrad I w Berlinie, składa się z n~ bi~t i dzi.eoi: 1) Czy zak&ZaÓ bezwzględnie, .Leroy·Beaulien i uwag04ll jego w ~a~ej oej (lo celu.. H. 
stępnj~oych pDoktów, I: których , kudy ay tei. tylko częgciowo nocnej pracy' ~Iie· ezęści trudno odmówló 8Ius~nc)gc,i, jalikol~ I ,l' ., I l ' , , .. ' I 

obejlllnje kilO; kwestyj specyalnych: ' letnich7 Do. jalllego wie!m trwat m", ów wiek zg~~ć się lia to JlJe llIoże~y/,~y o.l\"e 'P"'~mvsł handel i komunikacve I· 
I. WzbronieDie prao)' W' \:lni nledzielDe: zakaz? Jakie są warnnki, IV którychi pro- trudnOŚCI , Dle były do prze:twyclęŻl\l+Ift, Jak " . ~II w.J • I, " t1 • 

1) W ja.kim 81.oPiliu ograniezyd naleiy ca. kobiet i !hieci ma być cZęllciow4 do- IIląd%i wspomiany ekooomi$ta. • I" h , -rr-
pracę w dni niedzielne? 2) iWjakich przed· zwoloną? 2) Czy należy niezależnie od wIe· Cztery pr3yczYlly llŻyni4, I z!1alll~ ~. D~1 wodna.. . I 

siębierstwach m względu na łeh charakter ku. kobiet wzbt·onić ,.im nocnej praoy ił ja. prawodawstwo •• mię:dllyn"r.odowll I,}V l'pzl!i&- I .....- Projekt nowej ustawy, ,dl" ~tatk4!1' 
.ue można doJ>DlFić. uwieszania robUt i kie ogMlniezenia. np~owadzić naljlźy w r&-< !lauej kWllłtyi Jliemqtu.\YI\m do , wpro",a\l;/:~, parowych ~ komupikacyl !(~sąbowej 'p~~llJ' 
gdzie wobee. tego prllCB , lliedzielno. jest zie dopl1SZczenia kobiet do pracy nocmej? nia. w praktykę: l) nierówuomier~doj ~34la j.u i dop~łniła komlsya., Jlp'ecl~1na" 
nieuuikniqną1 u lł) Czy mo:Miwe S4 Vi' tyoh 3) W jakich godzinach ma się lIam>,kat rzewania I rOliwojll ~~g qJ·.hilJ~· lV'Qkręgll komunlkacyi. ~astępnl~ pl',9Jełf.tJf 
pr:zedSięblentwacll t: jllkie , ~rodki speeyalne termin pracy nocnej? \' ktu&ąiegp -dzieci rnl~Iló.l<Ów.\.i dzlo~cząt \oąn! pnel16.tawi~nl b,ędzię do z!\tWlel"dze~Ia.,. 
dla zapell'nienia 'prllcującym odpoczynku Vl. Wprowadzenie W1 wykona.nill' poVi"ię. u. -l'l\Zmllitych l1&l"oll~lV, i W ,rnQIJLiul;4,kj" }v.1.a~zy wytsze.l. 
niedzielnego. .\ tyolL uchwal: ., 1). Do jakich kategoryj" za.- jII$taWy ( 2) .ógr~mn&J ltÓąui.ca mięrUu' Jl Il~P' uDrogl..iehuoe, .. 

II. Okrell1enie minimalnegQ ~ieku .dla kładów przemysłowych winny bytl /olle"za •• pniami wytężenia sił przy praey oraz o~m.. - DrQga t.ęl~ua ~a.rszaw8ko-petersbul·· 
przyjlllDwaniaJIie1etnicb do fabJ:Yk: l) Czy stosoM'ane? ~). Czy nalety 'oznaczyli termin, Iniętemi j'eznltatami w rozmaitych krajl\elt n:a W.p1!łlWą~4 z dn.ięm. 13 b. m., codzien· 
należy ustanowić minimalny wiek dla ,przyj· wpr.owedzenia.~e11 "l\' wykonanie? al. Jakillj rzez tentesam czas trwania rzeczywistej n~ pqci41Ó .osobowe, ma!ł1ce I kDl"~ować po· 
mowanla. dzieci do ofabrykl' 2) Czy" tlen środki. przedsl"w~'łó . należy . :celem Z&pe>- l'acy; l> K'I1G~ ś4 fi :rAJl a2f dla nuędzy WarsZ&wl} :" Bla YlJlstokięDl przez 
wiek ma być jednaki dla wszystkich kra· wnienia wykonywania. ich \Y prakt.llo'e? , ł}!. IIrodów uboglcu, ally mogIj w tl'Zl'mać ElY rok. WychodzlÓ one będlł z War~: 
jó\\', czy, ~~ IlILleżYI go ąznłWzyĆ odno!\,ie" C~y lłł uie. nale$Jl uchnlit. p.eryodyoznego onkurencyę narodów bogatych; 4) niemo- o./Ć'OI1;ipie.Ik-Ai , 11\\11' 55 po poł~~llIu I 
dnil~ do waruiików. klimatyoznych .1:óżnych zbierania się Iroofereueyj z delegaMw żIIÓŚć<' za,w,owad2enia. rzecl'lj+\vis.oIiblltł·oll ri'yby.wl!A' <lo Bla,legp~~9ku . o godzlDle l~ 
kraj~w, sto,.!lowp1ę . do wcześniejszego lub naDstw, biorących n/kiab, 'lVI' opl'llcowallił1 mięlbynalt()(\owej, nad wykonywb.i1iełn pi"&!- mill. l35 wieolłr; ilIlJli&\ego,titpltu ZlIŚ o 5-e) 
póztilejszegoJ ro:r.woju v nich fizycuego powytszyclr nohwaŁ? 5). Jalfie zadanla lull. WWj i i płynęe& "stąd. ,-nier6ftłiomienlOŚĆ' sto: Jlliuj 'l~ ran~ l IIl'lIybyw.ać do Wal'szawy o 
organizmu, !lzieęi7 3) Jaki wiek. " !lbu leży P9stawió dla owyoll konfereueyj~I~, sowaul&' <'WlIp aktyoe l poinlętyeb lojlclnl'al w' \l, miQ. ~ /l;łJlP. '. • 
'yeh wypadkacb należy oZDaczy~ jllko mi- "WjcWmy ,zatem z porów'lania prograDlIl' roZnych . krajaqh.,'" Co." ""I'lI! - Za. zgQdą za~,dów klll : ~adwlslań
nimaltJyl 4) Czy można pozwolić na odłt;ę- lronfereDcy\ , bemelillklej z berlińsą, iż obie iRoma,itoś ludzkichll nsj plemiClD''naro· ~ . terea oląldej, Wi ,d ki J 1 mo kiew· 
JlO-r"'auie od r~ pnl1ję~ r.or.llly pQ\ł wa- w'%Ullll.zIe nie rótnil} '· się prawie niCHlll d6. i teb lI!iycŻlJJ1& 1 1 ilRelelitD&lanh. !1Ir' " 'Ly II .dllla 13 ~ •. l'il. 
runkiem zmniejszenia g()dziu pracy? ·., między' sob4. W obu pominięw ,dwie ,naj- śeiwo'bi, .wynikająca·' &t ~ozmał ości ill1Zyl'O biletY/,,~wotlrednie na. koleJacb. poml\lnlo· 

III, OkreBle.uie muimllm dnia 1;9boczego If!ówniejsze bestye: płacy ' zfU'obkowej i dżo'uycb\ i>geografi.ozny9ll, klimUfcznych i Pllllt ' hędlf. pnę awane ni. pudr6:t z War
dla robotników ,nieletnioh: J) Czy. 'llaleiy norm:l.lllego· doi a roboc:llego dla robotnik6w t. p-"l w·a.1'I1ll1ulw, ' fdoslśtecznie,.. IJza.sadnia BIIlt'VY, B/:ześcia ,A Moskwy do Berlioa I ": 
ustanowić takle 4Ilpum i czy za.liczać dorosłych, doniosłość obu zreszt~ o wiBle dwa piemvsze punkty & .do j, ttzeciego IW 'odw.l'otQym k.illl'rulku przez So,no lce ~ 
dOli gqdziny, .'przeznaczone na, obowi'Jzko· nie doraŃ do roziomu tych. Jla.dzteL, jakiel każdy' rozDmie, ~e :mni.llj87lY laal!6b j1tąplta-. Wrocław.' Koszty po!1róży z Warszawy do 
we zaJę~ , szkolne? 2) Czy lIależy u8tan~ wypowiadano zwłMzcza, pod wpływęm dwu łów,ASily 'fizycznej 1< IIzdolnleola facho~6g0. )łąrJill.l\ L !$:I' , wynosić będą. rs. LO kop. 
wić slopn101l'anie w długości maksymalnej śwl!!t'ycb deiret6~ eesai13. W'iil/eriha. ll. zmusza" narody ubogie IV "łłc:a z ' bogate· 91,i llIaręlą47, filo. 80; II klu, n . 8 kop; 
do~ roboczego, odpowiednio do rozmaitych 'Z drugllli ' '1Szakże stront, Iilo:o)llhiei\'iZr mi'ldo, przedłużania dni. roboczego,l WJ"esz- l!).,i. 'marł% a~ feu. 60. CII!Ia-A}DgO§ć d~ogl 
kategoryj 'wlekn? 3) W jakiej ilości go· zakr!ls '·, obrad l działania, njltuie I'ewHllti· cie tl"luloem , niezmiernie"l b,tłoby ... bJtże 'u MJ>,kwa· Berlill przez Sosuowlcę·\Vrocław 
dziu (~przerwami lul> llez nich) oale~ gzY f łatwiejsiy do osiągnięJlk skbte~." stanowićl'arg4UI1 I sprawnjąoe, kl.llltrolę lIDię" jWlYoolll ll,5.30 wlorllp, Forlróż z Warszawy 
oznaczyć w obn wypadkach ma:rimltmc ~nia Podnoszeni\! kwestyj zatt'udnych do I!O~~ dzy:naJ:odową . (lad lWykonan1em''oIIc;hwM, we- na. Sosnowice do . Berlina trlYat będzie 22 
roboczego? : ~) ~a jakie goqz1ny dn.\a ,6ale., strzygnięcia, cb do k t6rycn nau!<a. ekorill-' /na .bQwiem I żadnej analogii! , .między~ r.aIc.t, gdziny, z~ na Aleksa.ndrów·Bydgoszcz tyi· 
~y rozłożyć CZ/lS rO,boczy? ' miczua czDje się bezsilną 'dotychczas, przy. r kontrolą , kt61'a musiałahy" p.qsia.dać odp<H ko ) 5 r:pilziD. Bag&Że Qędzie możuf\ prze-

IV. Wzbronienie korzystania z pracy ko· dałoby obradom. całkiem jDŹ ·, akademicki wiednją/1 sankcyę, IBl kouwencyą 'ó np. mblUl- wozit , 'IV I wadze ~5 kilpgr. bęzpłatrue, za§ 
biet i dzieci IV pl'zedsiębierstwach szcze· chataktel:, bez żadn,chc l widocznycb re'zul- tamą -albo pdezto.wą. , . I ~ ol> d.{ 'za uadwyżkę 10 kilogr. dopłaci pasa.żjlr 
gó)oiej szkodliwych dla zdrowia lub nie· taliów. N,jważnlejszem jest vi fakei zwo· , ,zb;y<tuia pntsacls llW wy:konyiN,a,nitll< ie-, 'mtk . • 2 .feo. 69.. " 

Leon de Tineean:. 

Młoda pani Villeferon. 
I 
płOZy I'ego UW u, "i spot a. gO- w tśti - - zter tyJlifłClI wr IN: ~tlI tyjł~YmŻII llalll IIjjlo lIŻy sw ~ ' po pili. a 
chwili. .1' ,. ,: ~. d franków? " ~ "II, ,,;{ "~'I . II'. ~odpisy więcej Sił warte, niż jeden, poni~. 

- Nieoh Jch kule bijł I -zo.wulał, ncle- I - O I nie, panie - rzekł Jani, ' nągle waż, jak m6wil} u nas: .nie trzeba zapoml' 
rzajlłc siE) pięścil} w kol/Lnol , Ijozpllgodzony_ - T(}> ezyni zaledwie. dzie- uać cytryny przy stolel" 

Klątwa ta. miała zapewne , doslęgnąt': ~pól·; ivięćdziesilj.t dWIl tysil}C8 · .gdyż my iiczym Elenib z pqQzI}tku uie chciała tego u· 
nikó.lV, . których mylne doniesieuia. wplątały \Ia . tureckJe liwry, nie na a.ngielskie r c~ynić. ' 'Nie chciała. I przys~ na to, 1I.by 

~e~.d,HeI ... )' 8Ii.kI~e",. go w ~ niedobrą sprawę. Zap&lil cygaro , ":"1'1'0 dobrze ~ I.oopp.rl Maurycy.,lIi'(,":, ~anrycy miał ponieść taką ofiarę. Radziła 
" ' - -, r.- . pomy~ał ohwilę.,..., i zaozą,t "tonem per. I Wyjął kartkę z no:tes~ l przy świetle mu, a.by korzystał z ofiarowanej mu da!" 

! (J?als;YI ciąg - palI'; Nr. 54). ., 8Wazyl : ;1 l, ()gnla ' lIaplsał co uaitęplIJe:'" l j I",.,. IDO wolności, a sama nfała, że B6g będZIe 
-r Zdaje ·, mi się, nl6j panie - zacząŁ - Bardzo mi przykro, ze lwzgl~lu .na. ' ~ , .SzanownJ" pan'e l zapewDI! jllŻ P&llll czuwał nad nią. 

bez ogr6dki - że pan raiłbyś jalmajpcę- pana, iż rzecz ta wiięta taki obrót/ :Ija,,", . iRdoino, że siost1:Ząnica. [iańska, panna . - Któż m6głby tak pos~pić? - odparł 
dzej .nas pożegnać i z mojej strony nie mam pan powiadasz, Gdyby nas ścigaDo, a bądl, ~Voodfall i ja., Z1ll\j dujemy aię w,'1IIol!y bau~ młodzieniec. - Wolałbym zgin'ł4 sto razy, 
nic Illozeciw temu, :Sie tra.cą.c cz&sn, ljeden pan .peivny, 'Że naty..chmia.at zos~alib'yśm.t! Itytów. (UprOtWadtonlt lIas da.J.ek~ · w góry, nii! zusta.wić panią jedn.ę gQdztOQ SIlIDą w 
II moich.lDdzi ud. 81~ natychmiut w dto· o tern nprzedzeni, tobym 1I.nil_myjł.a1 mi&>, ale jesteśmy, zdrowi t ,ldóbrll8; się t!i z na· tej: jaskini. Gdybym byt >lawet wolny i w 
gę, a. pan da mu rlist,,,do kogo ze swoich rzyć się z 1V1lSZ6D1 wojslfie1!l, tylko zabraw· ' mi obęllOdzą. ie potrzebuj~lIIy', o ile.mi: Smyrnie dp1l'~edzial si§ ,o porwaniu )lani, 
pl'zyjaci6ł w Smyrnie. Wiem, z kim szy was - zaczęliby~my uciekać i Dpl(d~ się zdaje I' obaWiał się nicZ«\go JIIHIi . nie. to 1'~Ucill>ym wszystIl;o i pośpieszyłbym pa· 
mam bonor mówić i jestem pewny, że wadzilib}lŚ1Dy' WB6 aż W' góry Taul'Di, .gdy. ~ajdą ja.kle okoliczno§ei nieprzeWidzi(loJlIl'. · Ell Uli rra.t\lDek, bo życie m.oje do pani na-
w jakie d_le godziny zo.jdzie lit; na pań- 6y ttz~a. ta.kiem~ drogami" IrMl'e / niebar ,. Udaj:ęl lIię: zatem .d lumli.O.wnegó -pau3(.ź (iro· lężY'_ ' ,'_ '. 'l " 
ski l'swers cztery tysiące liwrów tUl'eclQich. dzoby się okazał, dostępuemi ~la. 1faszy~b, lIbą o Jłaskawe ItOży.czenle łni .clziel"J.ęĆllllilh Nie ~yczę ~adnej kobiecie, aby ,ZDalazła 
Reszta JDŹ 'MSZą jest rzeczą. Posłaniec marynarzy. . ,11111 1'·, r' I!lęci.n. , d.wóoh ty~ięoYi frankó!t < ktlu·.(, mój ię , w"wypadku, zdol1)y~ wywołać potloblłe 
tak się ·, urządzi, że odbie)'ze tę sumę i po· lIStępnie pomy~lał jeszcze ... .,.j tat.6..- oldiec zwcóe1 szano\JliemD pal,lu, za pk.,.a · wyzDanie, ale nIemniej przyzna.ć trzeba, że 
jutl\Ze przed wschodem .łońca będzie z po· wił dalej: , . l 'l ! .i, .' 11/1 niem tego ·llstu, w. razie gtlybYIl! uie mógł. ono miał(l. swoję warwść. EleniklII t~i od· 
wrotem, a. tegosam!!go d,oia. ' wleczoc8m ,- WSZy8Cy tu panu powiedZ4/; j6 JanL wcześDil\i ueĄllni6 tego Q80bi§cie,IJ Taką powied,Uała apojrzeniem, kt6rego nie p~. 
znaJdziecie się państwo u siebie w SmyrDieJ nie. jestJ,glnpim, >Jesteś Jl&n wol!ly , .J.,. woL- bowiem sumę Jlało:4oltQ: Iła JMj.·clkup.) ł\iflch dejmnję się ,j ppisać, a :ManTYcy uzuał SJę· 

- ' Jak się pan nuy,wasz? - ,zapytał. ~y zu.peinie i możesz .Jlatychmiast po~ra'j ~an .. ,rlTwu:.e~ 'będ7.i~ ł:l.sk~'fI{ " uplIZed~lć mego ~. nadto wYOilgrod~o~Y!D za sw~je 9~ ty· 
.Maaryay .1 I r , cać; Ja il\m ·wysallk.1I.m pamb iprzewodruka. omeuda.II~, oo teP\, r.laJę >lltllło. Llczyłb,ym tuące frank6w. Poniżej Jego podpiSU prękna 

- J.eatem Jani, do Wlług pańskich - ..,.. .A ' ta paDI,? ~. Z&Pt.vt!lł .MaUl·'ycY. 'I.: a. jego pomóc"gdyby m/liA\ :pew4!ll'/ Wfgjl}- jegQ towarzyszka. , dollała te słowa: . 
odrzekł bandyta z uklol1em. '"- - O I - ' rzekł Jani, . klllniając się z fi· dy nie- 1Y8trzymywMJtV l A.le n.iIl p tąnie t.n .~ie znam ;z:acniejszego iazlachetnieJ8ze-

"'" A mnie się zdaje, paDie Jani, że hę· lntel"DY.DI. uśmiechem. - Il'a pani nie nale .. samego idzie" Gdyby. więc ehclał l'OZpO' go l<Złowieka na ,ziemi, Nie llnyjłł ofiar~. 
dziemy" wcześniej z powroLem - l'zekl ty dQ marynB,r!ti francuskiej) i od niej te· cząć jakie kroki . W.oje.Ulle, to. . .ni~ się '''&Dej mu da.rmo wolności; , aby nie OpUŚCIĆ 
Maurycy - ale odbędziemy razem tę dto- raz będę żodał owyoli, czteteeh tysięoy l, li· wstrzyma; zak,liuam gQ ua wezysf,.ko( co ma dwóch nieszczęśU1"ych kobiet IV nieVfoli. 
gę· Czy sądzisz, że .mój komendd.nt i to· Worów, jakkol"lek nie .mąm nigily , llWYCza najdJ'oższego na "'ltillIOLI rA. tel"tz, ,tegoam ' i. Elenika.· 
warzysze z maryna.rkl, w któl'ej stużę... jtl' żądać OkDPU od kobiet . . uAltI jak mpwi BZan01fOegQ pall8 ~ -.do <l1ye!llllgp" zobaczeniA I ' "I ł. 

- Jakto I • pan słDŹysz w marynarce plozysłowie: .dobry i gl·&!l. kiedy nill ma i upt\wuiam? p&JIajl i.e l,pop6Id,ltyję - sio- Oeobliwsza. ta. kontruygn&Cya grwzyą.. 
ftancuskiej .?, " deszczu.." ....,· ,,' f/ strzenicy pańskiej nie grozi żadne QiiJbez· blędnem użyciem liczby mnogiej, gdyż w 
. - A tak, panie Jaul. Możesz znłożyć Eleałka zbladła i ,mimowolilie zwróolla! pi.~eńlł,wo. l, I" ,< , gruncie, .Maorycy prędzejby się byl IIpllŚclł 

Się zem~ą o tesame cztery tysiące Iiwr6w, na.-Maul<)'cego błagaloe Ipojrzsnie: 'llrwQ- J:IaDrycy.I VilleIeroo. l". ua. Opatl'zuo8ć, gdyby szlo tylko o pannę 
że w te~ chwili połowa naszej załogi muie ga. Ślllierteln. przejmował.a.j,:na myśl, że. l ' I,'" I I WoodfaU, czego Eleo.ik& domyślała sit po 
poszDkuJe. A nie ubliżajl\c wojsku wasze· miała pozostat sama między tymi . lDdźmL I Jani wysłucheJ: ,tego liBtUlZ zupelńelll za· \ części. Ale mloda osoba dobrze wychowa· 
go sultan!", .mo~ę cię) upa.WBić, że ~ie m,: - K~pitan cbyba nie w~e, że jestem dowole~i~m i 'przyznat, że' ~en młody. t):an- Ina. will, cp jej czasem zamilczeć nalety. 
porówn,:nla. mlędz'y ninII, a żołDletOZaml nbogą slel'Ol4 - rzekła st.lumlooym glosqlll" cns. ',lepiej oeL Innych I zll&ł 81' iJA, rzeczy. 
z naszej maryuarkl. Lecz Maurycy zaczął oatyobmikst robić , I ,,....... 'llalr, tO b&lldzo doblize -:- rze\Qt DO (1J. c. n.). 

Bieduy Jan! nie starał się nawet Dkryć obrachunek. I,', krótkielD zutauowi8Jlfu . .".,prosiłbYJlli tylko, .. I 
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NA BLĘDN.EJ DIWDZE. 
Prz,,~I&I\ z h'Don.klego, 

(.DokonrZ'?lip -11(l,ilz N/', "(4), 

- r,olź di\lęj? 
- Okolo Wlelklłj • ocy położyła się do 

Mika.. W kilku tygodni wstala, by się 
pllrę llni zńów polożr~.... potem l'ekon

waJescencya; zdawało nam się, że jUl j\lst 
zuro\Vą, Czuła się dobrze, o. ja byłem tego 
coraz pewniejszy, Lato przeszlo w ten 
spo$ób, w eiągłycll powl'otach do ~drowla 
i upadkach. .. Po katdem pJ'zesileniu oddy· 
chałem Robiłem projekty ... A to małżeii' 
stwo .. , tl' I.iło ją, nlepokollo .. , A ja wy· 
obr&żałem sobie, :&e będzie szczę~liwszą .. , 
Tydzień temu .. , straszny .. , okropny kry
zys .. , co Z& męka!.., Zd&weło mi się, żem 
ją już utracił, że umarła. 

Ukrył tW/1.rz w dłoniach, jak tidyby 
chcąc uciec od' strasznego wspomni1loi&. 

- Gdy tylk mówić mogla, zatąd&łll, 
bym po ciebie napisał... Cbcialem napisać i 
<10 Jerzego ... mial przyjecbtlć 116iniej I tak 
do nas .. , Ale nit! pozwoliŁa mi. Czula się 
nadto oslabiouą .. , Zmuszony więc był 0póź' 
nić swój przjjazd... Biedny chłopiec .. , 
Wliel'telllq. IV dnszy ma rozpacz, bo trzl!ba 
ci wiedzieł!, że ją ubóstwia. 

- Więc chciała mule widzieć? - spytał 
Herbert, ruebat'dzo zrn,·zony rozpacz,! 
narzeczonego Luci. 

- Tak .. , w'!Zak po to cię przywoll\łem, 
- Mój Bo~e, czernIl tak późno? 
Weszli Da pierwsze pięt 1'0 l na scho· 

dllCh spotkali @i9 z jaką.~ osobl)., która 

ut5' e Jirzez po1Jey~, zlU\lloily ilum "roz, ril~ z gl"un l) 'le-Lou" we c;>;w&r li; 1'0 
8t~l'ieni8 ię. mimu t<l jedn ' om&! ze nie I raz piel'Wll"-Y owu dla blie~oolci, 
,erz'jal>h&Ilo kobiety z dzie ' i ,m :l. rękn. (-) Sadzenie drzewa, PoniPlut na.d-
i(1 i~1 mo; f,l zM . i dr,.' c • \ 'i08lla, pora sto own do ob, dza-
ę ul"'y i Ily byla po ~rodkn r..ow~ om lir, drz~wkt.mi przyV'>minam P om 

{.omp, -t!'ailU;'!l'; eałym i ,pt m bl IIll wl • "Ielolll esyj. aby po t. rali ' 't} przy· 
Ą nią, ,'tojący ollel.; ludzie ID. 'm:1li &t- otuwaĆ (loln:eblle do tego m tel'yaly. ł lice 

ni I /.apob!egli wypa lkowi. PlolUlenie b - moi u o"sadza~ Oll chwnlkllCh ku nydl 
chające z oJdpn og1'O nem i kłęb mi, ,ci. przn panll pl't\;>;ydenta m. ł.JOd%i. \ ro'o 
l' l.owietrLo, Ideg spad c g temi, ł z z~, j k wiadomo, obsadzono niektórE' 
gr bem! pl t· mi, bnk II dający II zyt.· ulic6 dnewk tIIi i pr',~y ndaly si~ uosko· 
2y I 1> ~te' ąt zYJl; tworzył br. 1'. nal. rzewk prZ\'jl'ły łę i za l t Irilkl\. 

dzo wopllnlllly, cbodaL p"len grol)', Kilka będ~ piękną 01.1101>4 ulic, oczy,zcnjlłC-:&a
dam w 8l}J1iednich "orul\Ch 7~lmle ~kalycu, razem pOlViet~ ~. n przykl",d powinien 
zblbdlalo zt wzrll8unJa. G .. '~'J uie do '.Vy~tarczyć I tJ'Cu, kt6t"-Y Je ZUt; uie 
wytrzymania u~wet po w"ugiej trorue ol!- %,1 żyli \V rokn ze~złym urz6Czyw' tnl< po
ey, zmusi/o pztlregi ci~kaw \:h <lo n uaięei:\ 11.Ytecznego zamlara. 

il) lIa p~wn~ odległ ,c, co 11>10 bezr,i z- (-) Z teatru. .Jutro I'flzpocznie nil ~-
niei,&:: III j dl,!, wyrlltovallych od \,ożaro ni~ u.lSz~j ~reg wy,t~pj , go'ciunych jl. 
w,!lllla-Mw I/'v,f!zy, Fabryka II, Prlnz \\. Rapacki, w lynneJ 1'011 Yauelio w 
odbo.Jo\l'aną hyła przed czterema laty, tak- komedyi W. ar,loD., nduły·. Bil6 Y od 
t.e PI) I'(MII/'ze, I)zwartko y oglel'l zolu· dzj§ Il&by ać mOŻD IV kancelal'yl tea u. 
zyl główlIY jej korpu 0:1 I'i~tta h, ob z- Zamaczamy, te dyrekcya, uznaj~c "ło'l7.

pie ~ 1l:Y'" "W uw,ki I" r 'u· 110 t· kiw ił na wygciro ' pl' y 
bezpieczoii" na ,umę '010 lii,Olh1 r bIL, wystl)pach go'ci rszaw kich, pozostawi
W gmachu tylll 11& parterze i dwóch pl~· la ceny ',lwy z JUt> pomimo koszt w, jakie 
t,rar.h mieklł •• ię pl"Zędza.ln~ p. Pru alt., pOllieM masi. iejmy nadzieję, że publi
kt!!ry wynl\jmo 'at 10k&1 od p, Prinzs, fi czno ć tem życzliwiej pOpr7.6 Atari\nia dy· 
t1'2p.oiem pięu'ze zuajdowało si~ 7 eH, cto· rekcyi, tłumnie ouwi uzaJąc teatr, 
rń , nal1!t4cycu do przęM.alni w la' ieiela -) Zagatlkowe zniknl,cle. Młlldy <:zło
ti\brykl, ktfJry prócz Iot'go II'ldziału posiada wiek, tanislĄw K, pracoią.cy w jednym 
'" blldynku poza Rpalouym gm hl'm {l1'7~. z tntejszych kantorówl otl'1;ymawszy na
(t.t&lnl~ pr!.e:.: potar nieoszkod!oną. ,trat)' ganę od 1.ryncYl'ał" wY8'Zedł przed Lygo
nielajl! Kię je.;zcze obh.:zy\! dukl ... loie. doiem z Z&kla.du i nie pewrócił ani do za· 
Mlłuyny nalażące do p, PrilUa IIbezpiE'CZ/J- j~ci , .1I1i do d mo II yc 1 krewny ,u któ· 
II" były w tow rZyll wie _, l 'wa". \\' przy- rych mieszkał POlliewu nie dAje obie 
bliż niu (JCl:nlAjąc stra y .." ma zy II i u- tlldnego 7.naku, k wni i [lryn .ypal , ą mo· 
l'ządzenJn tabryczuem p. Prll3aka CI. r. cno zauiepokoj " 
35,000, a straty [I, l'rilltzl/. na 30,OUO l' , (-) Targi zbożowe, W Olllj na sWyi 
9g1ell wybuchł na plelwlfZem pl"trl<S W' towarowej ~Pl"'I.eUa. o: żyta 500 korcy p" 
przędzalni p, Pl'1l8aka, podobn :& pr.tYC7y- 1'". 5 kop, - do rs. 5 kop, 10; ow (I 300 
Oy.lUeostl'OŻOęgO obchodz "ia się z lamp'ł korcy po I' , 3 kop, 35 do rs. ił kop, 50. 
nrutową. Ilł'z % jednego z rolK/tników, któ- • a 'ow)m Rynku sprzedano: pszenicy 
ry jllkoby nJeuwllźaie z&wiesił lampę lU 400 korcy po 1'lJ, 5 kop, 90 do I , 6 k, 5; 
slulie, I zy któcym J *ala }l1'Ztjdza. l..ampa źyill 200 korcy 1'0 t'l!. 5 kop, 5 tło rll. 5 
~padla i stłukłszy się, zPl.allla przędzę. kop. 20 za korzec, 
Robotnicy z fabl'yki jnt wychodzili; pozo- Popyt wogóle b&l1lzo slaby. 
stali tylko nLktól'zy niezbędni, lila i ci Siallo sprzedawano }lo t . 1 kop. 20 do 
8po~trzegl8zy ogień, zdą2yli op cit fi por? 1'8, I kop. 25: lomę po 1'8, l kop, 211 tlo 

Z MIASTA i OKOLICY. palący ję gmach. Nikt więc z Indli bie ,1'11, ł kop. 30; kOlliczynę pu r. 1 kOJi, 61i 
łllegl JP&dkowi, \\ bl'8W oblegającym po. do 1'8. l kop. 70 za centnar. 
«ło ItCIID. P?źar trw&! od g dziuy 7 z.wie- (-) Stek brudów. Do najbl'uduieJszych 

(-} Potar, '1' rz i już pot r fabryki w ~zol'a prawie prz,er calą noc. ,\V pląte~ ulic n&8zego mllf.lsta zaliczyć należy: Ale
b lho krótkim a ie mamy do z&lIotowa· JtlIiZCZtl VI' połndnle, dop,&1l1ly S!ę szczą ksalldryjską i Podl'Zecmą. Kopy dmieci na
ni. We czwa~t.ek 'iecz6r ogl'Qmna lona materyału WŚI'~ szkieletuw porl\!lIowauych gl'omadzone w dziedzitl ach, nieczy8to~cl 
tJ wio.lIHa pr wie p6 miasta, Mnl" two cie· maszyn, tr&Z, O~1II0W~ ,ochotnICza przy· I'ozmaitego rooZJ\ju, leżące 1)0 kilka mi się. 
kawyrb podążyło nil. miejsce pożarn, 1 który byla w cało~~ I gorliWie praeow~ła. n~ ey, rożpl'zesu'zeai ~ą, w li tak wstrętną., i 
wybor.ho I \ gmacllll fabrycznym pllltl!. M. obroną s ledOIch bodynków DZIękI J6J tJ'mlno pnejlić tamt~dy, Ko 'Y tarze i schody 
Print8, I'rzj olicy Zachoduil'j. Twmy oble.- en .rgil, nrato~auo" ~opy pl7.y 1abryce~, pelne brlldn ą t.M: cucllllfłCe, tt: trudno 
gly Oj4cla rio tej pOlIeayi; dopIero .tfU;:- Jo~kowicza oJ.Uęt.a JUz płO~litllJlam!, ~udzlet: jJrzypu!lci~, aby ludzie w powlet.rzn t~m 
ny h\lk. spowodowany wyp.uszczeniem pary budynek welVnętrz~ly, g(b~e mieśCI Się gt6, wy1.Y'\ mogli, Ponieważ niechluj twa to 
z kotła, rozpro&y1 zebra.nyeh W ró11ltl wn . CZęHĆ fabryki p. P~mza, Kott wnla przechod7.ące wszelkie gl'anlce-, lIietylko 
~tl'Olly. " onb, ż. pękł kocielj powstlll prawie cała ocal",ła; p~hł ~lę tylko da b, w tl't}tnem jest, lecz zarazem pływa 8zko
więc p plocu nie do opiBAnia., w';1'6d kt6rego i\lu.szylla parowa t&Ue Jell lIIenszkodzoną· dllwle ua z(ll'owi6 mieazkaflców, tembal'-
UCI 1'p1 ło ielu ludtl, Dwie kobie.ty, skuto dziej llrzet 'e owi b e . 
kielII o '1Izgnh;cia się, poraniły sobl6 glo, (-) Pan prezydent m, Łodzi zwiadamia" o ni p lino y ono Clel'-

Ił ' "lli 'b t ki' te w Iządzie gubernialnym piotrkowskim plan6, .. • 
wy, C I opiec Ja' ZWIC n. I'ę ę, a II tUe- IV dniu 11 b, m. odbAdzie b)'ę Iicytacya na. (-) Dziś w teat.rze IlctorJa danu. b""ZUI 
<łen y. elek wych jlowra l do <łomu z I'OZ' 't .. k ... .." 
bitym no m lub z gllzem llA głowie, tł, oddanie w przed iębiel'lltwo reparacyj IV I', operet a "Camargo', • 

'OW& rz'b 1& 'uż w'ed d' o*ar 1890 8Z0Sy I rzp,du 1II'0wadzącej do Pod· ?: p~wl'ottlm p, Olszewskiego ze Lwow , =t płoJle~e~ cal. fabrYk/' lu'1iJe ~I'ze. dębi a. n", tery tory um powiatu ł6 zkiego, wznowIOne będą operetki • Fa~'Jllelli". i 
kOn&W81y si że nic atJ'&8~n."'o ilu nie od 1'8. 4,092 kop, 47 in lIiflUH. "Chu8~c~ka koronkowa", orllz IIJrzy WIII-

. , .... •. tło kmkiet6w nowa opfretka Kapitan 
gr zl, na owo l.&częh gromadzić aię w P1'ZY-, (-) CukłerOl' po p, R. MI\Je1'lle przy u-I Fn\'aq a" • 
leglych do miejsca yp&dku ulicach, tamu· Iicy Piotrkowskiej nabył p, Scbmagier, da· ,,,. , 
jąe pl1!eJa.zd II beczkami i n810zędziami 0- wili ej cukiernik! Kole, a ostatnio włll§ci· 

i We1'\li. Dopiero ener cZldojszt: ~rodkll ciel r~stauracyl w lasku .liłsclla, Cukier-

I szepnijTipanu 'Danvillers Iillkapocieazają'l Udy skończyło się,}ui wszystko-:gdy o' - Jedź -- rze~Cao-nregowuj - m&8Z 
cyeb .łów: był się pogl'Z6b, przyjaciele i DlI1'Zeczony siu zno§ć .. , 
~ Znajduję jq. zdrow zą... Miejmy a· odjechali, a Łucya leżał cicho i pokojnie WiedziII! o tern, co zaszło między nim 

dzieję w Bogn, drogi palll6_ w mogile pokrytej kwi&tami; obaj m~tczy- a Lilią, 
- '1'0 lI&8t proboszcz - objuldl pan zni 7.l1aleźli się BAm!, przybici, zmOl'dowani - Pozostaw ctasowi wyleczenie rall wa-

Danvillers -wielki pl'zyjaciel Luci; wIdzisz płaczem, zlnil\uieni do niepozDania, w we- zych i nawiązanie ·w złów W przystępie 
i on mÓwI, te jej lepiej... sołym salon/ku, do którego dziel'al się SzaJ8Ustwa z61'wanych, Wszystko na !lwie-

W małym pokoiku obitym jllsną m te· zapIIch fiołków i rezedy, wraz z zaplr.!uio- cle da się naprawić, prócz śmierel .. , .Ta .. , 
tel'Y!ł, wlli'ód łagodnego ,; 'iatła różowej nemi promieniami slońca. Czarujące goiaz- poZ08 ~ę sa.m I - dodał z krótkiem ul'ywa· 
&lIIpli, leżala Locya pod firankrunl ękit- do d/a zakochanych l" Herbert przypomni ł nem łkaniem, 
nem!; uśmiechnęła się J wycią.gnęta blade, sobie, z jaką zudl'o ci, i goryczą to \10'1 ."leszczęHUwy ojciec, pod brzemieniem 
dr'Ll}Ce, wychudzone l'IIczkl do kuzyna, wiedział, przybywając Lutaj, Bogu sIę po· cierpieli, zmienił się do niepo&llanla. Dola-

- M6j dl'ogl, d bry Herbel'cle.r, Wie- dobało, a.bl' spoczęla tu, szczę§llw& Mrze- mi calem i ed.zlal nieraz, milczącYI :.d&ma
(Wałau., :ie pl'Zyb~aZluz". Widzi~ cię .. , to czolła, z uadzieją długiej rado_nej Pr"-)" uy, w fotelu pl'zy kominku, którego ogieó 
~.Yt1 .. , by6 ztIrową.. Ol jak bętbiemy teraz s1iłogci, walaył z promieniami wkradającego ,i~ 
zez!) IIwl.., ',('era:/; Herbert OIIdewszYbtko lubll zamy· przez wpót· otwarŁ okna słońca I pleścli 

łllby głosik drżał silnie, Mówiła kJoót- kać się IV pokoju wŚ1'ód przedmiotów, któ-- pie kil Łucyi, starego LIndora, lub bawił 
kieml, J1rywanellll słowy, Herbet.'t uaerzo- I'e ją. otaczały, Zdawalo mu się chwilami, się n:iAlskończoną robótką córki, Teraz Her
ny był bl ~kiem jej oczu, tych wielkich, ie olla była tu pr;t;y nim, a tak blisko, że bert spojrzał na. tego wynędzniałego at&r
błękitoycb oczu, w któl'yeJl skupiało sj~ za aajlźejszym powiewem wlatrn zdawało Cli; uj\'2&1 dwie gorące łzy, spływa.jące 
jakby '\1' zySlko co jej z życia pozostało, IDU się, ii o<ldech jej czuje. Otwierał książ- zwolnIl, jak z wyuhtego żródła. po zajla
a tjlll bl& k nadr.iemski niemal, 9pr&wJal ki, które ciągle czytała. i utrzymywał się dłych policzkach; nieograniczona litość nim 
nlewypowiellzi ule Amutne wrażene. 111\ kIIl'tkacb, na którytb były nl\iwldocz>." owładnęła. Po I'nz pierwszy w życiu ojrzał 

- Robiłam proj kty .. , Iliękne projekt y- niejsze ślady czytllBia, przed sobl). jasną, czysto ZĄl'y8O'wan,. dro· 
mówiła-weźmiesz urlop i I'L"Zyjed:r.lesx spl)' ZlIpytywał ich o tajemnicę jej Riły i slo- gę, na której zn&jdujemy zapomnienie o 80-
dzlć IWzy nu.s zimę ni~prawdaż? .. natw'al- dyczy, owego upomnienia o sobie, KtÓre bie i radoM spełnionego obowiąz o, To 
ni z Lilią. 1\ie ezynil&lll do y!!, by się jej stanowiły zawsze jej tylko włdeiwy wdzięk, byt& droga, któr t ŁUCJa. zawsze kroe:iył&. 
podobać, ale teraz 'będę lepszą, zobaczysz, uajcharakterystyczniejsią cechę je' du zy. Wstał, wzi ł p Da Danviller za wyclm
~okocba Dlnie, I bt',dzlemy w~zyscy razem Tygodnie biegły monotonnie, o. jednak dłe, drżące nerwowo dłoaie i rzekł llL
bzczęśliwL. tacy lCZp'~JiWL. wszyscy 1'&- szybko. Pelvoego dnia Herbert otrzylOał godnie: 
zelU.. T&kl mllm pl'aguienie .. , a gdy Her· wiadomość, że ekspedycya wkr6tce ma. wy- - Nie będzitl87. 8aID wuju; jeżeli zech· 
,bert pt>dał j6j szklankę z napojem, usunęła ruszyć i we:z.wanie, ~eby lI& dni kilka go· cesz, zastąpię ci syna; zostaję .. , 
ją z uśmiecbem - <pragnienie szczęśoi8l- tów był do wyjazdu. Milczący , uścisk był mil odpowiedzią, a. 
dod&la, Wieść tę przyjął z dziką radości~ 011- w załzllwionych oczach ojca zdawało IDU 

\ ryszedłszy :1l llokojn, Herbert 1. gło~lIel1l jeohać, opuścić ten stal'y świat, ll,,~b~wić się, li o(lczuwa dziękczynne spojrzenia. 
łkaniem rzucił się ~tryjowi w objęcia, Pali ZR sobą cięil1l' nieuleczalnyoh cierpjeń, iśll Łncyi. 
Danvillers usunął go z nieciel'pliwośoią, naprzód w ni61l1&ne 8WJ4ty, ku życiu iWO-

- AIe2, mówię ci, że jej leplejj w'atuje- bodnemu j pełnemu nieznanych Pl'Zygódi 
my Ją... znaleźć śmierć mO~6, ale mi6l'ć od ażo1h te O, l ,B l'. 

W dwa dni później Łucya umarła z wy· nieprzewidzianą, gmjerć bohater ką - było 
razem "zczę'cle" 11& ustacb, z oczami to wyzwoleniem; ser 6 jego (lrź lo z uu· 
z\\l'óconellll ku tym, których kocbała. dziel i nit,pokoju. 

~ --- .-
. ... -.. _~_ _ .. A 



N.55. 

KRONIKA. 

_ Teatrzyk Alhambra ma byt rozebra
ny i nanowo dogodniIti odbudowany. 

_ Od 13 stycznia do 13 Intego. wedlug 
wykazów ul"zędowycll, nocowało W pl"Zy
tulka~h noclegowych ~varszawskich 13.603 
mężczyzn i 6,170 kobiet. 

_ Stowo- zapewnia. że krążące obe
cnie ~ warszawskicH pismach pogłoski. o 
projekcie bu~owy. d,,!orca centra.lnego ,m, 

osiadaj a nl\Jmni~lazl!l podsta y. 
p _ :miynier "l'ohl projektuje. abyJego wy
nalazku knchnie przenośne YiyZy bno w 
r.elach filantropijnych. gotując w nich ta
nie obiady dla biednych. Zupa mogłaby w 
ten sposób kosztować .2 kop.. kullek her
baty I kop. 

_ Fonogra.f Edisona wkrótce będą mo
gli podziwiać warsza~iacy. W celu plud
~tawienia go ma zawitać do Warszawy se

wielkiego wynalazcy. 
tych dniacli. jak donQsi ..Knry~r 

. ~.". ·.nn"· w okolicach Warszawy odbył Się 
powodów pojedynek. z zakoń-

czeniem wbrew oczekiwaniom. t~ągicznem. 
Jeden ~ młodycb ludzi jest śmiertelnie 
ranny. 

Petersburg. • 
_ W80rszawskij dniewnik" dowiadnje 

je się' te minister sprllwiedliwollci pl'Zed
stawił do zatwierdzenia rady paóstwa na
stępujące wnioski. dotyczące zmian i do
pełnień w odpOWiednich paragrafach obo
wiązującej obecnie w Cesarstwie ustaWY o 
upadloŚciach. No. mocy parag!·a.fu , J 977 tej 
ustawy. wszystkie długi nięwypJacal~ego 
rlluźllikn d7.iel, się na cztery na tępUJlłCe 
grupy: l) dlugi które mają być slllaco~e 
:,~\'.:.!\~!!,lp· 2) 4!l!gt !,')d!egające 8~laceruu 
IV drodz konkursu; 3) długi 8porne. pod: 
legające I"ozpatrzenju sądowemu; 4) dlu!JI. 
k tóre ma.j.) być spłacone w tym rtU<ic, )e
teli po całkowitem plar.eniu trze b po
przednich rodzajów długójV. pozostaly resz
ty. Wedlug obowiązującej obecnie usta~y 
handlowej. do długów pierw~zego TodzaJu 
należą: pieniądze cerkiewne, medobory skar-

I bo we w podatkacb. cłach i opłatach ~kar
bowych dlugi 'Oparte na zastawach lnb a
ktach z'astawowych. kapitały nleletnich~ za
l"Ządzane przez niewypłacalnych rodZICÓW 

D~Ł6DZKI, 

seach widocznych rzeczone prsepisy. jak: okr~tów, urwanych od 1.500 r. pn:ed N. Ch. 
wyjątki z rozpol'lllłdzeń mini teryalnydt. at do dDi dnia. 
poreeeola okręgów komnnib.Cyjnydl . na
czelnik"w żeglngi ~rowej i dróg szoso
wych. ostrzeżenia, wiadomoki o zmi&uacl\ 
i przerwach w komunikacyi normalnej 

T E L E G R A N Y. 
i t. p. Również w ten sposób oglasz&ne Petersburg. 6 marca. (Ag. p.) .• Nowoje 
być maJą" wszelkie wiadomo ci o uszkodze- wremia" słyszało, jakoby komitet ministrów 
uiach moatów. przerwJlCh th'óg 8Ij.siednich, 'Zatwierdził kup kolei w&r!zawsko-terel
głęboko elach i millllzn.,ch na wod&ch. polskiej dla przylączenla jej do sk&rhowycb 

ewosti· donos~ że minlstel·yum kolęi polelIkich. 
sprawiedliwości wypracowało jut zasady Petersburg, 6 marca. (Ag. p.). Do Z/l
projektlr- nowych przel'isóv> Q adoptacyi I·ządu skarbowego kolei poltskicltl będlł 110-
azieci nieprawych I projektu do zmiany dobno takżll pnylączone eksploatowane 
prali bowilłZującycb przy rozwodach. obe- dotąd 1)'0ez kolej wIu"l!zt\w ko-terespolską 
cnie zaś układa juź ich redakcyę. Oba skarbowe koleje: sielUecko - maIkhiskIL i 
przepisy mają hyć wniesione do rady pail- chełmsko-brzEjSka. 
twa je~cze podczas ses)'i bieżącej. Petersburg. 6 1U;lI·Cll. (Ag. p.). W maju, 

- Z POCZ~\KIll\'.anl& .głównego zarządu ma się zacząć sprawlIzanie studyów linii 
poczt i telegrafów wydano now~ IB&M ie- Bar&Uowkze-M1awa. 
ci telegraticznej. która ma luźyć 1ako Petersburg, 6 m&l"ca. (Ag. p.). Komitet 
Pl·zewodnik do Ilal~tytego zwracania i prze- minisu·ów <.zadecydował bndowę na koszt 
syląnla depesz telegraficznych. skt.rba straJ.,elliczlIej linii 'l'ukf11m-Winda-

- O~n18 w towar:t.ys\w!e wolno·eko, v i bUlło~'ę pOliu banIIIowego w Win-

115.65 kup., V" 96.75 ~~ 5'/~ liaty _ta .... a. Ło 
ul Hr. 1 96.10 ąd., li 93:/6 ąd~ III 93.25 kL. 
IV 92.75 qd. DIakolIto: Bodla 5"II..UOu~~ 1'&. 
flt~, 'IVledOlł 6"1 .. Palllrabvr ...,... W.. b· 
pOllll • potrte. 5'1,: lIlty auta ... e liom.kie !n.6. 
"...... I i II 204.5. ł.o4&i lłł.lI. listl Ukw~ 1<f.3. 
poS. łTfl'uio ..... ( 69.9, }[ łt8.S. 

Waraz •• a. 6 m_rea. Targ ~ pla"u Witko",
akiego. PUwUl!& Im. ord. -, petr" i ....... ~ - -
_. bi.ł. - ~15, "1uorowa C3'_- ·6l0. ioyto 
WJborow6 - - -, ~odJLie . - - ,-, w&IIIi,... 
- -.j~ i.6 ';l i 4-0 "-9d. 420-/)25. o .. le. 270-
325. gryka - - -. r .. pik lo",i -. .iUłOWY -
....... .. epak (apo .. hn. - - r, grol>ll ",,1.,600-
800, eukro"" - - -, '&!IOla - ..,. ~ ka ko ..... 
k ...... Jaglua - - -. 01tj r"'l' 1 '- - -, 
biu1 - -- - xa pud. 
D""l.zio.~ po.euIoy .90. 'lta -. j~'Ulieni.. l 

-,OW" 20. groeh polnego - korey. ' w......... 6 maaa. Oko .. ita . Q8"J.' " akc1~ 
Po k. 9.'1,'1.- Stomunk Karu"a do wi&A\l:. iOO-307_'ll: 
Bart. 8~~. IL& 11fwlro.kop. ~·-826·t &&. ga.m..~ 
-269 . . ' IJUki .. wia.tro ko~_ 835'-!!38', .. garaiee 
272-27'. _ k",l; (o doł. \la wy"'. 'l"1. 2 Ms 

tBLEGRUJY GlEtDO,W~ 

nomillZllem w Pete~sbllrgu rozważaną jest dl\wie. 
kwesty& zwołania w roku przyszłym wszech- Pet a urg, 6 1lIA1'C&. (A~ p.)i Wczoraj Za włble krilk,ler.I.'.ł 
ruskiegQ zjazdu gospodarzy \vlejskich. .Tego .',sICa. ;\{ośG. IrzyjmOw'9Ć raczył ua Berlin sa 1<»-. • 

- • ' owosti" ~ouosz'ł, że w sf1lrach de· nowego po la greckiego Ranoabe·go. na Loodl~ .. 1 Ł .... 
cydującJcli ·Vi tl\l projekt w.wol·zenia Petersburg, 6 marca. (Ag. p.). Gubema- '::: ~"tlt.er.1~~ril . . : 
centralnego zarz,dll straży ogniowych CI\. Łor pi6ti·k,owaki. geneml KOIlI'arow. otł'Jy-
lego tmilstwlł, r%lIdowycl, i ochotniczych. mai urlop z uwolnieniem od pełnionych 0- Za ,.,..ery p\t,tlw,.e 
lnstytucya c8nLI·alna będFje wydawała spe- hecnię obllwiązk4w i zaliczeniem rl ~apl\- Uh,lik-..ld~JjQ., Kr. Po~ ... 
cyałUy organ. ,I. " lIU armii. i . Ruih połlwa w.ehodllia . . 

- Mini. teryum o~winl.y oZPJ\~l"lje żą· Petersburg. 6 mama. (Ag. \l.). ~'Q~oje •. ł'loIlo*. WOWIIS. r.l8ll7 .. 
danie kazańsklego ziemstwa gube.rnialnego wremja" donosi. że IV ,vc~ dhiach, ~PłUltet Lilty .uL. aleDLI Sllli { . . 
tyczące się utwllrzeDi~ na jego koszt 'w Ka- ministr6w l·oztl"Z4sać Ii~Jzie \vuio. f.a przy- Liui~ .. t .. '\Var.z~8er. ! ~ 
zaniu muzeum peuagogkznego pl"zybor.4w -II1Dwill'tJego generał<g\lbernlltorjL o Arodkach "" ..,. V. . 
naukowych j ksią"2e1\ dla szkół ludowych. T.aludnienla 1I8suryjskiej prowincyl, Odnośne Li.t, .... t. m. Ło,hi SerIi I . • 

- W Petersbul·gll.P0wstal projek~ utwo- poszczególne ministel·ya przyjęły projekt ,, - .. .. " H .. 
l"Zenia. towarzystwa honorowych ópiękuneK bardzo pl'Zychylnie. poczyniwszy w nim " III . , . 

(li 

sq.75 
lllÓ.75 
83.3~ 

!łł~ 1 
~25 ' 
116.90 
96 .~ 
93/llI 
901.-

przytułków dla \łodrzutków. któi·(j pośred- t,ylko pewne potrzebne dopelnienia. Komi- Qjeł" ~~lIiłąa, , , 
niczyć będą pomiędzy matkami a przy tul- tlliOwi ministrów 'P1'~eds awiono takżke 1118- S.uJm ty ru~kie .\fu I' .. 2Zt.l0 221.7~ 
kiem. mOl"yal o koniel\~no~ci roz,szel'zIJUla i npo I I t, iIA doata... 221.- 1221.50 

Lublin. Sąd okręgowy lubel!!!]. ~~a.ł l'ządkowania nlf>kiej kolonizacyi IV okt·ęgu D1~koiito JI'7.aLlle. • .• a'/~ ~'I"J • • 
'Inicratorów lImowy rzeźnlkb\V przecIw nsta- bILtuD1skim. • ol 

nawianiu taksy na mięso. które · sk tkienl. Berlin. 6" marca. (Ag. p.). ~ urzędowe- .• T, .:a: 
tego przez kilka dni uie było sprz da\YlV' 'go te~tu mo wygłoszo/lej przez cesarza M9'ly I 'lIk .. 6: Not. UHA Not. u,eu". 
ne - na następujące kary: jednego J»l. ,~ Wilbtl!IIlIL na lIiedZie brandebul-s~o 8&J- Imporl.1ylp41ilBpor,.I,l " M. i. ' ~I'" 
kilu na 2 miesiąct więzienil\. 1\ .resztę II!!. mu. okazuje Si ę. że cesarz w kraju I na.- Rmia1l17 .guduia 1~ roku) ,.. ~ 
areszt policyjny. rl1dzie wid~i Ilówierzony obie kapitał l dą- ~P:;rIiIi. .~ube&lWlpt.&eb = .:.: ',l 

Batum. Na "Wypadek Z3ntesienli\. z P~r" .ży do jego powiększelil~l pbw~zit!1 bo- U&rkl nleaiectl. 1 . • . ._ '1 .u',; 
syi dżumy lub ehOlery. celem walki z we- wlem:' .Dzięld inobre slowo tym WBl;Jst- A.lIJIl.\7aeld ....... kn.t,. . ' , '- 78". 
mi, uorgsnizowsno w Batnmie na rozk~ kim, którzy pllmódz zechcą. leC?: tegp. kto Fruif :: • 3711. 
gubtruatora woj en negQ, komitet zdrOWia sprzeciwi&ć się będzie sflmwie, ja zgnębię." Wartol6 i:.'I"Ia~d'-w 'słoelo 
publicznego. . . Berrtn, -5 marca (Ag. p.. Wedlug .h.oll K.uPOll1 eelil... . . . . . 1411 

Bełakława. W kwietnili rozllOCZłllł Się I ische Zt~.". rząd postałlowit zażądać on D;,.. .. ~. ST""rv'ST- YK~' LU1.
H
"O""'I. ' 

oboty okolo wydobycia z wody dwóch PIL- l8oth.meutu nowych ,kredytów wujsk~1\'ycb. ,." "''' ... u 'JII 
I Oltatków angielskich, kl~re zaton~ły U ~wa priectN ' socył\liatoru. przoostawiqnIL Z I dniu: 6 V • ....,· 

k r l Bał kJ ł as wOJ ny ta . I to· . zole Katehc)': d.ielli do lat lG-ta muło 6, tej W O () lea~ I a awy PO( cz , 7iOS Ole par Ilmeu WI w now8;j, znac liesbie cbłopoow~, tbi ...... ~ 2. 40.0111 • •• 1. 
k r.yws!tiej. ;, zIIiod~fikowanej fonrue. - .... tej "Ie- "'ł"esIU a. koo!et~. .. mlaun . .cl"' 

OdtU 1.amielza obchodzić m·oczyści . stu- lIamburg, 5 marca (Ag. p.). Wszyscy ro- Rafał DYffa!. lat 88, St&Dill.w Luheeki, Il't..2~. 
letnią rocznicę swego nloż nin.. Komisya botnicy portn tntejS"lego, J8okoteż warszta- PauU~a Ko esy6aka, lat::4. Ignac.!; J W,i[,!<"'l'"Bk" 
juuileuszow pro ollnje uczczellię .·ocznicy tów krętow Chi "'1·~czJ1i z&l'Złdqwi żeglu· Jł.tl.ił. , _~ 
wszechruskI} wystawą )ll·zemysl'o vI}. "P~- gi mOI·skieJ petycYę, donH\gającą sill- skró- .. ,iaagllloy: d.i..,l ~o lat U-to "1I&rlO 2'. \o t., 

1 . A k k 'j d· . - ' I k . iczbio cWOl"~W 1 .w ... cąt i. 4orb.lyeb i, stanowiła. też oua ag OSI" 011 urs na lIapl- cenil\, uniA. pracy o go ZlIIę I pow ę szema w tej li""bic m,wl'" _ koWot 1 .... ianowicie, 
sanie IIKjlepszej historyi Odesy. r)o~s'a- ząpłat l- ~ Matyld ... ~uk ... h6. &isner. lat 1I3. J 
wiając przysądzenie 3,000 l"/l. n&grollY Ilt- Budapeszt, 5 marca.. (A~. II.) .• Pesti Hir- Slar .. a~o.ll: .dlioei 40 I .. t lH ........ 1. 1. 
tershurskiej akademi uezollej. lap" 'Powtarza znów pogłoski, Iże bisknp w toJ liczbie eblopcó .. _ dEiewelł' t. doro.treft 

Z literatury i sztuki. Stl·ossmaye.r będzie rezyg~ował i zamiesz- 2, '" toj lie&bie :aJimY'u l, ,oWet.i ..... !au ,101 . 
- • Ostatnia walka ~ D umolIta wyszło. ka \V klllszt}lrze. .Takll uastępcę jego wy- Łaja • Goldber~lI' Bnrrot]uowle •• lat~, :FIO.el 

Z drnl\u w Paryż.u. . mierliaj'l: kano\Jika hl". Majla.tto. GrJ1l .. tein, lat . 
- lia Wr'!/,jiWI8 war~zaw.sklego .towa- Rzym, 6 marca. (Ag. pln.). 'przybył tli ......... ,jO,s ..... I"""'!!!'!!!!!!!'!'!!!!'!!!!,..;·!!!'!!!! ..... .,!!!!!!O_'!!'!!'I!!!!!!!"""'" 

rzystwa zachęty sztuk pięknych z dlJl1]n 1 szef niemieckiego s ta.bu generalnego, hr. ~' .,~ l' qSr.A PRZYł.EZDHYCH !.', 

kwietnia r . b. będzie . otwarty' speClaluy Waldersee. Przybycie jegQ wiąźe .się z Het.1 .... 'Id. G. Werui.'Tom ... ow~, r. A.Smir. 
wydzlat sprzedaży dzi.el sztuki. kwestyą reorganizacyi arlllli włoskiej . now • Ludln!" ika, Lipski. Wmzawy. A.: Llpi6-

- '\V Warszawie : pOl'fsta.je . Lutuia", Berlln, ·6 ma.rca, (Ag. p.). Doniesienia .kiH·,_W
I 

alyloteWle'l b H bold· Ił . W 
. . k 'I'· " . k b ,.- B· k ł o.. ar.. r. au 1 o.~. aral .. ..,. zeus a. . . ." , Imeąa. Ja o y M. Is~ar sprawowa _)lierlOhll. Lublina. KApJ.".ki • Grodna. Wikeu. 

- W , WarSzaWIe koncel·tuJe. olle.erue ju~ tylko prowizorycznie urząd kancl~r8ki 'h.rll z Radomia Tiebemer & Jlerliua. 
z wielkiem powodzeniem al'~y8ta s\.irzypek do CU8U jego I'eoj·ganlz.lłcyl; "u\vażl!.ją tu:, ; ,)f.f,r }la.~I. M. KrakU i W, Hujaiekl • Plo· 
p. Leopold Auer. taj za malleWI· giełdowy. CD. WilneM l S. ltlualkat • Wan.~wy. 

I· . ) N dd ts h Hatll Ha,."urlkl, lir RoButal • BWHOI~k". 8. . ' Ber In. 6 marca. (Ag. p .. n or eu C e Maso. Bory80JN. l(, S",iIM. i I . ~p!1lte.~n.." 
R O 'h lU A I T O Ś C I. allg. Ztg.· za,pewnia. _że doniesienia o bU- Bordye,ewa, r. Wol_hn • lhucb, : i(on'.- . 

skich la.!ęczyna<:tl siostry cesllrskit-j. księż- KTemelicqa, N. Zul.waki I O~uko .. a. 

lub opiekunów, pensya i zarobek slużby, 
robotników. utrzymujących hotele i t. d. 
Nowlr ' projekt wprowad~a do rzę.c\ą te~o 
rodzaju długów, IlodlegaJlłcycb zILspok~J~
niu całkowitemu: naletne zarządom mieJ
skim sumy z opiat na korzyść miast. pre
tensye zarządów skarbow.rch z powodn d~
ficytów dlużnika za czas Jego ur~ędgwa.OIa 
do chwili upadłości i wszelkie_ pretensye 
oparte na. dokumentach pożyczkowycll z za
stawem rucilOmości. WHzystltie te dingi bę
dą zaspakajane z pierwszych sum. które 
wpłyna do rozporządzenia z~J"Ządn konkm·
sowego. Przy tern naJpiliL'w i całkowicie r l Illfluenzy. Nowa, pow tala.z ir /luCI)
splacane będą długi cerkiewne,. inne zaś w "1 epidemi.. oToby' lewego o.ka z wiellcll ~i1,. 
stosnnku do sumy gotówki posiada.nej przez jak donosi • Wiener TageblaW, obj'ł"i1a sl~ 
niewypłacILlnego. T&ksam<l w stosun" do .. Wiedlliu. tł:ldemia uie jest jesl~e szczeg6. 
sumy pozostałej gotówki -zaspakajane będą lowo tbadanlł. 
te pretensye ska.rbowe. o których nie za- X Doktór medycyny i cłi\rurgil. panno. 
wiadomiono sąd Inb zarząd konknrsowy w Blubm, ~ 'Odczycie wygloszonl;r W'lVi?duiu. 
ciągu 40ch miesięcy od dnia upadłości. Da- bron~ od rozmaitych 'lan:dt&w *ycte l ~t~ 
lej projekt stanowi, że kredytor nie jęst noś.ci bylych swycli kol~ne~ .. w!zechnic Zu
obowiązany p~7,edsta.wia.ć "wej pretensyil rielln, <IlLła .~"fi two polkonI. Jako odznaczii
oprócz przedstawienia jej administracyi. 10 J,eYDl ,Ri~: lJ wielkiemi zdolnbśclnm\ Ml1kow.
dochodzenia w zwyklej drodze. W taki mi i~ wrorowemi maUenst\'lami • studentami. 
sposób naprzykiad, pretensya z wekslu, nie X Walka o dUlIZę i zwłoki. l 'l'~\vi~n k J 
przedstawionego do egzekucyi w ci,gu piec rr&netlJld, Cusset. na ~Ii!'nie 102y oświad
dwóch lat. skntkiem tego, że był on przed- czy t n .. piśmie, te jako wolnomulan: cli.eę być 
stawiony w adminiBtrac,Yi. nie moż~ być jIOCbowanym ,cywilnie.,na Mu. jednak śmie~tel
za.liczoną do dlug6w roZwartego rzędn. pod- nem, ulegaj,," namowom ·ro<lzinY, WODeeo ~vlia:iI
Jegających za!IPokojeniu Z reszty pozostałych .1<6 ... wyrzekł sl~ wolnonfn\arst~~' -wyspowiadał 
po ca.łkowitem spłaceniu ,wszystkich kre- oj~ i przyj"ł .ślVi~te Sakramenty. iW quw)li V!Y
dJł4>rów. niesienia z"łók bracia 10t0wj przeszkod7jli po-

lIiczki7tfalgQI·zaty ii .. czczem zmyśleniem. Grlld Hol,l. (ł.Jlabu • Chllll1'!lc, r. .Ri> ••• u..& Pe-
., ,.. FI t I.· tęre\mrga, Jr Han",r I f, Foeht .• Berlln'l_ F. Wolf. 

PIliYZ, 6 maręa. !.:Ag g.) oque oueJ- l1VlJIO",.ki B1ITJ1Jk; Win"w.r i Glul. W.r ...... y. 
mie IV Pt·źyszłrm , ga.1iine~e tekę s[lr!,w' ze· Ch. Ba4.mt.<lher z GIa'ibe •• lI

l
• G. Gilllal>err .oa"y. 

wllętl·Z/Iy'dl:' Ci. Brondellburg • Bu4u • .,,'. Wlg.1IlJ z 11",k ... 
Berlin; , 6 mę.~·ca. (Ag. p.). "Podczas.' obia- ó. Fr .. uk 1 Brna. ' I • 

du wydanego p1'zez członków Jlrowmcyo- lO' ZKł.AD JA'Z"Y. ' poclae6. ,« , 

- Ministel·ynm spraw wewnętrznycb, jak grzebo'wi chrze~ciańskiemu... na okazanie te
donosz~ "Nowosti"; · rozstrzygnęło .następu- Btamentu busset'a komisarz policyjny kazał wy
jącą kwest,ę samorządu gminnego w Kró- dać im cialo. Gdy jednak skutkiem decyzyi 
lestwie Polskiem. wyjaśniając zna.czenie a.r- atdu ostatecznie ałol:ooe "."Ioki do poświęco
tykułu 70 ukazu Najwyższego ~ dnia 19 ej ziemi. ~·ołnomulan:~ tłumnie otoczyli web. 
lutego (2 marca) 1864 r. Prawo nieprzy- wolaj,c: .Niech tyje rzgCZpospolito.·. Itlńi za
jęcia urzędu publicznego (np. sołtysa) sln- częU krzyczeć: .:Niech tyje r6ligi~1 Precz z 
źy tylko temu. kto bezpośrednio przed wy- tyra~J· Policy .. zaledwie zdolałi powstrly" 
borem piastował go przez trzy lata. mać obie. Btrony od bójki. 

- Z rozporządzenia wladży komunika- X Telefony w 'Tuniele wkrótce mają być 
.<:yjnej, celem .zapoznawania szerszego ogó, wpro"adzone IV utycie. 
hl z przepisami komunikacyjnemi dróg 111- X Ciekawa wystawa od~ie si9 w Ge
'<lowych i wodnych. na każdej linU komu- nui celem uczczenia czt1Jrechsetlec\a odkrycia 
likacyjnej wywieszane być maj, w miej- Ameryki. ~d, tam zebrane )!"BII)'Btkie tyPy 

o,ILln.egp Jlejlnu Uta.hdeblp·.sk~ego. cesa~ wy ~ '1 l 
gł08Ilpf.!:elł\owę, ·w Któl:eJ Z&znallĄYl, IŻ ., mu , GODZINY i II1NDTlł 
zar:mc'PJP zbyt. I~D:Il ' I)oq~óte, lecz ou do Lodoi " .,. I' . • 
.!fszYsllum radzi C~DIĆ tosauw, . wtedy bo- pnyob.dr .. : HI tollO lal 'r 35 .8ilo lU130 , 
wiem SlloJ.;Qj . .. .zimn~ knvią zapat,·l'- .. u. I ,J l J I uli 51~r 'Is.' 
wać się będą lIa l\ldzi I wypadki. Na~zy- o4ched." . v~ 1 7 , ,.f. 
lem si~ sł~zi~ naszą politykę z zeWJlę~z- I . j • • I l " , 
nego' ponkta \Vidzl\ll)a. neczy i dzięki ; te~u puyctl"'lz. J 1 .6 , ' .. 
przeszkodziłem . nieollmyślanym gr.W1tqWPle do Kolbf"k. 7 1,u S _ 2 15 , 10:1 tO łlł 
projektom. Z"mierzam wstępGwać w ślllĄy ... Smmiewic • 8 46 4 a·J 8' 
mego dziada. który . IU~ wskaut kierllDe~ "WUUI\"".\'. II 05 G 1:) lO ~I ... 
drogi. 'Kto- ze mnlł pójdzie. ~ wdzięc.zQ~,nl '" AlebUi1~,\.a I 35 8 JO 1 ... 
IUU będę: - kto przeciw mnie - przeCłw "Piolorko .. a. 9 52 3 W O 2:1 n łl 
temu brolli~ ·si~ Jlbtulię. .JeŻeli , Da. n~ .. GtwtJ . . 22' .." ~,. 
napadną wraz ze mnlł' walczyć będZie h- , .. Somowea ~ t5 I 87 • 4 
.c1.\1~ i waleczna armia. h T ..... '.l"a . ~o .16 t t. 

___ .. lki~ t • . 201 • , ł łł . 

OsLatnie l\willdomo~ci Il8lldlowc. 
J \.('" ~I h .. 

We .. za.a. 6·1(0. marca. W.k,l. kr6t. tertu. M: 
BerljR (~ d.) 4a.65 ą.I., 45.471(" 40, 421/; k1ip.; r,on· 
dy'I (3 JU.) 9.23 i:ąd.i P~ryi (10 d.) 3700 .ąd.; WI '
deń (8 d.) 78.25 ąd; 4·J. li01<l' l.ikwill. Kr6L Polak. 
duie 88.7li! ląd .• D1a1e 88:75 Sąd.; b'l. poi:. wacho-
dnia II OUl. )00.75 i!Id.; ~ 'r. potyczka. ..... !.'vtr.na 
• 1887 roku 86.35.i~d.; 5'h U.tl .. otawue ... lulkio 
I .... 97:30 Iiłd .• ID ... r. lit. A 96.30 ąd-, 96,96.Oli. 
10 k1ip •• 5"1 .. liaty I&8,\aW1l. la. Wan .. ", L ro.\lI:i 
.~d.. It ,Il6.25 ~~" Ul' 96.00 ... d.. IV !I~.75 *td,. 

"{wanwr! }'.... I - 9 68 
• .D ..... '" n'b.: 8 'lJ lo 1 ~ 
.. P ... ten~urga _ 10 08 
" IloIt>i'J. 11 23 <C 
i. W'Iednh . . !I3'ł 
H Krokdwa -.r. 
.. Wroola",& I 18 
n Berlin,. 6 .-. 

:n 
425 
'l ol 

10 



0-\11')' • a,'uek lW... 6. 
Sp", ..J .. RTOW" I D-ETALI<:Z!UF. .... nlkle vry_ 
I'D~, n~len •• (ablJk ru.oIUch , Itr~owy b. j k I'ÓWlIi.~ f!T' -g 

.ara U,u'Bń."le .a ,6illł e J, 

GilZ do papierosów 
~ bibalki Pl ,,~ .. ej fu.CIIIki.j sp o .du.n~ b m' z P"'yta, 
la Dermere Cartouche" za .1II1.p .. o do r b-

" C.I.&ł tlZJll"'lt!t r6,,-
lIid ,,"'badl." I pooJ ....... t.. .n ......... . 

Zwraca I"A U\WRO'A Su.O\ •• ' PubU",",ołcł. !e 
'.: 'r r-" GILZY m~ fabryki $, tylko 

L pr .... d.&i ... , k~ maj firm§ ,,;,. Boaeo ID .... l laOpa
,"000 •• o.tr." ni.1.Q pl< d,Łlw,ciel ńl'1lis 

, F. Kucharzewskiego". 

S,oayalnle d. rot.11I I zap prlY1ot.w ... , 

Krajową suszoną włoszczyznę (nie Jullenne) 
,.. l'ude!k •• b II" ';, i 'I. font .. po sp kopiejek. 

Suszony szczawi szpinak 
poleca fabrykĄ pod fina'ł 

" 
USZ" 

SULEJOWIE, iUbernla PlOtrko ... ka. 

- -- -,. - ---- - - - - -- -
r , 

. ,- - -' -~- -- -

ElikJołru ~ lelebu) .. h 00. Ben ykty ÓW 
Or'lICtwa w onJac ( iroudl\) 

wynalooiUony J313 1'\'7.61 Pl.ocr .. 
." ro n YlOIr& Bonr.aod 

~'srOIlZODl :tlott.l IIltd luli Irwl".1Il ł r. I Ił' Lo d1ł1łe I U 
Codzienne użycie kilku kl'<lppl tego 

zl.o6.wiellliPgll eliksiru 'lf\pobiega próch
nieniu zębów, którym uWIJe aJllba&tl'ow. bIałość, wzmacnia dz:ąsl i odśwk

,ta wyb()rnIe aRt.. .T t o jedyue le
karstwo, kU,re skutecznie lec:.!,. ból 
zębów. 

Oddajemy pra dziwą usługę U zym 
czJ't~lnikom, zWj'acająe Ich uwagę na 
ten staroty tny r Iltykczny prepa.rat 
aljlepny z Istaldlłeydl śr dkólf leezoł· • 
n)~II, upo'legIJI}'> \\ leJ .. l. elłrple
alGII zębó " 

0Vr(,cz ellk ira, wyraolo.uy je8 'I:t<'&
eze przu~ 00, Benedykty'tt6w proszek 

~iiiAii:diO!i:;;';';;I l pa..ta. do ~zyszc:ten1a z"bów, kt6're 
- r6'TUIeż nabywać można W6 szyst-

kićh zTlaczniejuych perCamer ach, aptekach l skłfLdll.ch nlateryalów 
aptecznych, Agent główny I!!leg II i n, Jilordea.nx 106 &- lOS CI'oh:: 

I~t ~!Mro"~~~ m~I~/I~-

I PR;I~~W~ ';;~;;iIŁi~: ;;~O;N;;ÓW 
Ksi~żki fabryczne 

do zapi. yw~U'lin ma~olctnich robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
do z811lsywallla dowod'l Icglt}macyJn}fb robo

tników. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

~no wyborowe 110 rs. 1.35, 
słoma cZ~'stA, prosta. po ts. 
1.35 i targana VO rs. 1.30 
za centnar. Wiadomość w 
bandlu nabiałowym przy 

415-:ł--3 

,K A P S II L K I II A T l C O 
PP. GR MAULT 1 xo w Paryżu. 

Bkuteczoośe ni8%awodaa w leueD' ,....eiqe,uk lJe~ utrudzenia 
żoł,d.ka, które zawsze poCi~gR za sobł użycie psulok z kubebą 
,.,. pł.l'Di~, 

W Pr1ryit., 8. ulioa Vi",e~n.,': '" gMwngch IJp/"k"ch. 
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