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_ W piątek, dnia ~ kwietnia. lelI Ce- ląd e, z<'\braIUajłce d\)/msacz:mia kohiet zdrowia i życi., robotnik6w podr.z;}Ą spel- t\róg żelazuych zamówiło IV- polndniowo-ru
RRI'skle lir ci Nl\ijdnlejs,y Pan i Nlljjaś- i wyrostków oiemaj'lcycll .jeszcze lat 17 d .niania obo)1'i~ków w flll)ryce lull zs~ln- skim 7:akradzie ' IlnieprQwskJm i Łowat·zy
niejsza Pani z Icn Cesal'skiąmi WY80~0,," prllC ' IlIJ lej w fabrykaeh Yiyrobów bawel· dzie przemYlllowynt. • ' ieu\einie od tego, stwle 1I0worosyjskie"l ua 2 miliony pudńw 
eiami Cesarzewiczem Nastśl\ą 1'I'onu, Wiel- nianych, płótna i wyrobów wełnillnych. dll\ wYDagrodzeni~ poszkodowanych rol)ot- szyu dla ul'Ilgich torów. 
kim Księciem Jerzym Al'IkBl\ndrowiczem i ~lIjważlliojszpn~ jednak dOI,elllieniem iWII- ników i ich rodzin projektowane jest 7011- Handel. 
Wielk4 K iężną Ksenią. Ale.ksantlrówll, wQlławst afl\bryuuego było I"'awo z rll- pl'OwtUl7.p.nie oOOwią]:koweO'o ubezpieczanll\ - !I{ini leqnol skarb n otrzymalo do za-
byli obecni na dorocZIIym spektaklu II(;Z- kn 1~. IstotA tego praWił lety w dąże- l'ooolnik(I1v 0(1 kalectwl\ w. rządowycb ka- twierdzeni;\ pI'Qjekt ustawy towal'zystwA 
lli(.W szkoly lp-3tralnej . Widowisko 5kła- nin do uregulowania w zystki~ stosllnków 8Mh ubezpieczeii. Nakonlec w 1I0wym pl'O - akclinego :I: kapitałem 6,000,000 ' rubli, 
(lało się z wyj~lJ.;u)V z dl~matów i korne- pomiędzy lll\jmującymi i najmowanYII,ti, jA- jekcie do prawa b&c\l7.0 IlOwAinie l.wruco- po(haęlonych na J 2,000 akey), mającego 

--dyj oraz balętu. WykouallO sceny z .RII- ko to: najmu robotników, wYJllaty ich za- lIą jest uwaga na mieszkl\nia dla robot- zająć się budowaniem skladów na toWlll'y, 
salki" Puszkina (klasa II. );'i8&l'ewa), r;e robku, kIlI', zmuw elc. PJ'ócz tej o.&ółllej nik(\w. traMP91'tem tych toWal'ÓW, ube~l,ieC7.eniem 
• lIieguJ'oczki" Ostrowskiego (k1a.sa 1'. Wa- czę~i prawII, odnoszącej się do calego \1ail- Ich i wydawanielll, pożycy.ek. 
siliewoj) i , złuki Jl,iegranej jeszcze na sce- stwa wydAne byJy • .ie~zcz6 dopełniająoe - Ministeryum skarbu, zWI'oolws1.Y u-
nach Cesarskich p. t. "W siecia,ch AmOl'il" przepisy o Iladzorze ·nad ~rzemyslem prze- PrąplIlVsl bandell' k9I1lUBI'''aCV6 wagę na zna.czuy WZJ'ost prZYWllzlI so li za-
Krylowa (klasa 1). Sazonowa). Następnie twórczym w trzech gubel1liach: . moskiew- bIJ ol ' l ł' granicznej przez . komol'y celne w ciągu 
uczniowie deklamowali wiers~e. i odtańczo- skiIti, wlodzimil'skiej i petersblll·skiej. 11\ tl:Zeclt lat ost:atnicb, jak donosi. Warszaw-
no wieJ)cie diveJ'tissemen t, w którelll wyst'ł- I'ozstl-zyganin IIPI'ajV wynikających poJllił- Drogi ~.lazne. skij dniewnik,· zajęło się wyszukaniem 
piła ostatnia klasa. oddzialu ba.le.~o)Vego. dzy przemysłowcami i in~pekcyą w ' irllech ""'T Dla wygody mieszka.(u:ów przebywa- tirodlców zmniejszenia tegl> pr71yw01.1I i 
Po skoilczepiu widowiska Ieh Oesarskie wymienionycb g~bel'Di/lch, uslauowioll,8 110- j4c.J(~b na letnich mieszkani.ch w Wawrze, wprowadzenia w użycie 801i krajowej. 
~I o~ci pozostali w 8zkole n[\ ~olacj.i, w wy urząd - gubemialul} komisyę llo sl!l'aw Otwocku i Pilawie, zarząd kolei n3(bvi- - PomimQ nizkill8'0 stauu woily, ożywilL 
C7.llSie której 8ied1.ieli pomię(lzy uC2;ennica· Cabvycznych, IV której sklad wcliodlUl: SI (Iskiej zaprowadza czwarty. Ilocil}g oso- się rueh Da Wiśle. Z Gdańska przybył do 
mi oRtl\tl1iej klasy i odjechali do pałacn o pl'zedstawiciele administracyi, ęl'lllOI~U OOwy, kt6ry wychodzić qędzil1 z Warsz:l- Warszawy plll'owiec pruski .Fort,lIIa", do 
godzinie wpół do piel' wszej w 1I0cy. miejscQwego, ~.zlacllty i wladz ~ąd~wyQh. wy w godzipacb popoludniowych, a powra- Torunia z&!l wYI'oszy1 z Warszawy statek 

(Prawit. wudnik). Wszystkie-wyżej wskazanE! przepisy pra- w 6 dO Warszawy I·.auo. żeglugi FajanslL nKonstanty· z ladunkiem 
wa o pracy małoletnich , kobiet i wyl.'Q~t- - ' a kolei warszawsko-wi eil kiej pod- wełny. ----------·u-....:..---- ków miały cbarakter środków tymQJ&So- niesiono projekt PI'zylączeuia kontroli de- - • Warszawskij dJ\ie_K" lIIlZoaCza, ił. 

... ~., ........ ... l. -.r wycli; termin icb uplyuął z dniem 13 lu- pesz telegrafu kolejowllgo <lo wydzialn te- przywóz towarów z&grllnicznych III'zez ko-
....... , ~ .., U_ tego 1', b., lecz \>yŁprjledluiony I\IL B mie.iąc6 legraficzllego. , Jaol'fI celul} w Aleksandrowie zmniejszył 

ód I f b (do. 13 kwjetnia). Tymczasem ministe- - Pomiędzy ministel'yum komunikacyj i 8i~ znacznie w tym roku, w pot'óWDaoiu z 
fusk,iego pra~ aws ~\Va ił rycznegq. ,t'yu~ spraw, wewnę~l'zll'yclt opracowalo towarzystwem kolei łozowo-sewastopolskiej rokiem przeszłym; za to wywóz zOOM, po-

, proj,tt do nowego pl'a\va fabrycznego, nastąpiło pOl'ozllmienie co do o(ldania uę- czą.IVS7:y od IIJ)wego rOKU, skutkiem :r.miauy 
Wkrótce mają. być wprowal1zol1& wHo- jttóry podobne, jak wspomniellśmy, jest ~ci kolei pomienionej pomiędzy stacyami ta.ryf kolejowych dla towarów zOOiiowych, 

Ryi bardzo ważne pl'ze(\il\,Y no"o i uzupel- już przyjęty p.-zez radę państw". Sikiellliko)Vo i Niżnieduieprowsk IV Ilzier- wZ\'ósł zuacznie. 
nienia prawa fabl·yczpego. ' Odnośn pro- GlówneOl zadaniem nowego prawodaw. żawę rząc}owej dr~lze żel&Zlllti jekatery- _ Welllqg . Prawit. wiestnika", wywóz 
jekt, jaj( dOllos&ą .Nowosti", przyjęla jut lit Jabrycznego, według informacyj ga· " li(18ki~j , cukrll 7. Rosyi za grauicę wynosił IV roku 
rada 11l\1\litw&. x. -,..... , .~owo t.i.". jest rew.b:IJJ,. QQQ.wilłltl!i,- - .Grn,ttlanip" ,Iouosi, iż w celu budo- 1887/88 do 5,241,725 pud. i 24 fuuty, z 

, Ru~kie pl~\Vodawstwo fabryc~ne 1·.Q7.wija cycb obecnie postanowieiI, IV celll o~tatecz- Wy i'eksPl9ił cyT:kQleI pomTl)1lz "ŻytDmleo ~elt .pI'Z6Il grAlliet eul~,~akł I'r:l:pl\Z!o 
się szybko od lat o~llliu. Za adnicze pra- nego Ich ullr~womocnienia, i I'QZwiuięcia rzem:\ Berdyczowem utworzyło się towa- 3,960,4to pud., a przez azyatycką 1,281,315 
wo fabryczne ~ dnia 13 czerwca 1882 1'0- W tJlnsamym kięrunku, w jakim rozwijały rzystwo, którego ustawę zlożono do decy- pud i 24 fQn~y. Z zagranicy pr~ywlezio
ku uątanawiające specyalne inspekcye dla się. one od roku 1882 do 1886. Prócz te- zyi wladz wyższych. 'fowarzystwo nosić no do Rosyi 3,871 pndów, mianowicie 546 
lll'zemyslll przetWól'czego i oddające nialet- go jednak, prawodawstwo fabryuzne ma będzie nazwę: ;l'ow1\r7-ystwa kolei żyto- pud. przez grauicę enropejską i 3,325 pudów 
nich rollotuików }lod opiekll rząd\l, kilka- być rozciągnięte tym razem także 111\ in- mierskiej .· przez azyatycką , W'zewaźllie pl'zez miasto 
krotnie było uzupełniane plozepisami tym- ne strony bytu robotników, któremi nie - Wkrótr.e rOzl)OCzną się studyn nad Irkuck. 
czasowemi dqniollJego znaczenia. P o npły- zajmowało się dotychczas specyalnie. 'I'u- linią projektowanej (ll'ogi li.elazuej 0(1 Kijo- - Rząd gubernialny lubelski wydał de-
wie dwn lat (24 czerwClI 1884 roku) wy- taj należy, między innerni, kwestya ubez- wa do Łozow.ej . cyzyę, ażeby odbywają.ce się dotjld jal'mar-
szło specyalne 1'0tporzI}dzenie rządowe do- pieczenia robotników od wypadków nie- - Baron Koril' otl'zym;ll pozwolenie na ki w osadach: Izbica, Gorzków i Zólklew
ł,yl!zące szkolnego nanczanla '" nieletnieh szczęśliwych. O[lracowane są oddzielne prze- bu(lowf) drogi żelaznej wązko-torowej z mo· ka w powiecie krasnost..'\wsklm, według 
JII'acujących IV ' fabrykach i zakladacb pl-ze- pisy o oslonięciu mechanizm!>w i o butlo· I torem parowym od Ocllty do wsi 1ry- kalenda.rza gregoryań~kiego, zastosować do 
ng:lowych. W rok później [15 czerwca wie lokalów fabrycznych,' w celu usnnięcia llówki. kalendarza julil\liskieg-o. 

~~~--- -I m~a ca ą Ich slużOęStauow ' a stal'aLEJ.nji;' nie; ilzi~mYiO)ur.-t)<rElenlkClJeglt, 11I/\ iark8li"ire i/ifąwszy brzeg jego o ze· 
D eo 11 d 'e T in s es. u. arllbka, ka oliczka, któm wqotce pr",ywią· czego się obawiał, mogła byla zWq,tpić . nia, do nst ponioslajedIią ręką, a na (h'ugiej 

'" , 1.ala się calem sercem do swej niłodej pani, o:oego sercu, to był pewuJ li, że jl} pI'że- trzyll).ala maleńkie dziecię, wraz ze zwo
l:Ial'l\izon :Zaś turecki, w któl'ym ,Dżemil kona i przebłaga. Wytężał wzrok, w cie- jem opieczętowanych papierów. 

Młoda pani Villeferon był pulkow\likieQl, kwaterowal w st.nrem, mnogci, czekając, czy nie nj)'zy swej nko- Przez chwilę zapanowalo głębokie mił-
. , ., ' zJ'njnowanem zamczysku, podpbniejszem do chlll1ej i pl'agnąl jakllajprędzej pożegnać czenie : cala rodzina zrozJlDliala W oka 

Przekład Heleny Gliiok.berg. . więzienia niż do fortecy . Nwego towarzysza, by do niej pośpieszyć. mgnieniu, co znaczylo to osobliwsze zjawi -
i' Wyobraź pan sobie, czem na takiej pu· - Jeszcze chwilę -rzekł tenże, zatl-zy- sko. Ta kobieta z gól' Libanu, to śpiące 

styni mogło być życie tej ,nłodej kobiety, InująC go prawie [ll'zemoM. - Niewiele już kilkodniowe niemowlę, te pl\piery czarną 
(JJok01iczenie- patr;; N,·. 8()). zmu~zonej porozumiewać się na migi ze mi zos taje (10 powiedzenia, ale tl'zeba, że- opatrzone pieczęcią, mówiły same za .ie-

:Matka Eleniki, ~farya> c~warta. cÓJ'ka swoją slugą. Szczęściem czlowiek, któremu byś pan wiedział, jajcim apoJlobem Elenika bie. Marya nie żyla, a jej dzieciOl, sie-
pastom Barkshire, byla tak. !\gzaltowalIą oddała swe serce, otaczał ją nn,jtroskli- do~t,'\la s ię do rodziny swej matki. rotil, przybyło błagać o przebaczenie, któ-
I roml\nsową, jak t.rzy j~ siost.ry były ko- ws~em przywiązaniem, gdyż mial clIarakter Kiedy !(nl'YlII uspokojona i względnie rego ODa nie otl-zymala! 
bietami pełne)lli rozsądku j prak~yczno§ci. szlaęhetny i niepospolity. • szczęśliwa, oczekiwała przybycia. swej dzie- Trzy siostry glośnym wybuchły pła-
Wiadomo już pann, że się zakochala w Kiedy minęly pierwsze chwile IIpoj1lnia, ciny, mąż jej zginął w pogoni za Qand~ czem i rznciły się do dzillcka, okrywając 
mlodym, . łlurku, wojskowym, )Vysokiego rO j w du!jZy Mary~ obndziJy się zgl·yzoty. Bla- rozbójuików, kwrzy pustoszyli ,*olicę, a. je pocałnnkami. Lecz stary ~jciec }lo wstAł 
ilu i uciekła z nim do Damaszku. • gała ojca, o przebaczenie, ale . ten ollsyJal ona tego samego dnia powila córeczkę. 2; lllarmllrową twarzą i groznym ruchem 

Wszędzie, podobny wypadek jes.t rzeczą jej listy nierozpieczętowl\De. Pojmujesz pan Lecz niez(lpln,& pl:zeżyć .swej straty, w kil- wskaZał drzwi kobiecie z dziecięCiem. ' te-
1111\ rodziny hailbiąlllł i bolesną, al~ tu, na tę -SUl'OWO~ć nieublaganą? ,ka dni późuiei , poszła za mętem, a jej ppruszona, z po(lniesioną głową, wiernl\ 
W~ehod~e, jeśli . c111-ze~cijauka da. sil) p- - ,Achl-wjlStcłtn~ł Manrycy-nie potę- dziecko pod l1/pju~ zostało sierotą. \Vezwa- arabka nie nlękła się gromów, które z oczn 
":leBtI torkoWj, i. uważa się to za z.brodnię niam ' tej lIieszczęśl~)Vej kobiety, ale z tern ny przeor ochrzcił małl} Helen~ę, a Marya jego pad8r!Y' Nieomyluym wie(lzionll in
llIe tło przebaczenia, która, trzeba przy- wS7:y~tkielll córka jej... zpolała jeszcze I!I'zed śmiercią napisać kil- stYlIktern, zbliżyła się do pani de Renne
znać, bardzo rzadko się- zdarza. To też - Jeszcze pan nie wiesz wszystkiegp- ka słów do ~jca, prpsząc go o przebacze- fort i w jej ręce złożyła biedne niemowlę. 
Ill:Ila Smyrna przyjęła tę wieść z przeraże- przerwał 'feodoros. - , Przeor sąsiedniego nie i polec,ając lOn swe dziecię. Ta przytnliła.je z miłością. do łona i 
n~em i nikt się temu nie dziwił, kiedy w klasztoru dow~edzial sit} od slll,Żącej o cięż· Wkrótce potem pastor Barkshh'e znaj- pierwszy raz stAwiając opór ojcowskiej 
k!lk~ dni później wyczytano w pismach do- kich zgryzotach jej pani. ZrQbił ' z nią zna- dował się jednego wieczora, OStatUI raz, w woli, z3.wolala: - Czy ~ mnię wypędzisz, 
lIIeSIenie o, śmierci nieszczęsnej . przestęp- Jomo~ć, zaczął ją oąwiedzać i nareszcie do- gronie całej s)Vojej rodziny, gdyż p~ństwo ojcze? Barkshire padł na krzesło btlzsilny, 
czynI. Pastor Barkshire; ruezmiel'llie . su- prpwadził do tego,' że pl-zes,Zła na katoli- de Renuefort mieli nazajutrz odpłynąć do. a mala sierota znalazla matkę. Biedna 
ł " !WY, dal poznać w ten spo&ób, że nigdy cyzm, a Dżemil pJ:Zyjął chrzest i zostali Frap.cyi, skąd więcej nie vowrócili. Wtedy- Marya mogła. spać olltąd spokojnie w swo
"'!"ee nie pl-zebaczy i nie chce, aby mu ją polączeni ślubem małżeńskim ;wedle obrząd- to rozegrał się dramat strf\Szny i nroczy- jej mogile. 
Jucdykolwiek przypominano.. kn kościoła katolickiego. , sty zarazem. Do pokoju, w któl'ym wszy- Nazajnti:Z o wschodzie słOlica fale mor-

Stało się zadość woli tego olu'utnego Te.odol'Qs zatrzymał się, śledząc wraże- ~cy znajdojVali si~ zgromadzeni, weszla sta- skie niosły do Francyi córkę Dżemila I jej 
~tarca i z czasem ... pamięć nieszczęśliwej oie, jakie słowa jego wywarły, a Maurycy ra .kobieta w dziwacznym, wschodnim stro- przybranych rodziców. Wielką to było dla 
zatal'la się do tego stopnia, że nikt więcej zawołał w uniesienill radości: ju. Bialę szel'\lkie spodnie wyglądaly z p\ld całej rodziny pociechą, gdy się dowiedzia-
".'e I~ymówił jej imienia. W l'ok później - Jak~ol więc ów tnrej> ją, .zaślnbil?... krótki!lj b~ązy ~ niebieskiego plótua, pl'ze- no, że córka ~Iaryi jest prawem dzieeię-
sIOstra jej, Helena, wyszła za mąż za pa- .' - A naturalniel Widzisz zatem, że Ele- wiążauej SZu,llrem w pasie; z poza ' białej ciem. Ale skutkiem pr7.esądów krajowych, 
Uli de RennefOl't. . '. uika .j nie potrzebuje wstydzić . się swego zasląoy, z grubego muślinu . olyskały czarne, a zwłaszcza niezłomnej woli starego ojca, 

.'l'ymczasem tW'ek ów, nazwiskiem Dże- · pochodzenia, gllyż jej p~zodkowie z linii wielkie oczy, ,gęstemi ocienione bl'wiami; całe to 'Zdarzenie zachowauu w tajemnicy 
lDJ.I-B.ey,\ zamieszkał z Maryą IV odlndnej . męzki'li brali pewno udział w ;wojnach krzy· na plecacb spadaly do pasa posiwiale war- i Elenika tak dla całego ~wiata, jllk i dla 
WIOseczce Auti-Liballu, u stóp góry Her- żowych, jakkolwiek nie znj\jdowali llil) po kocze, ozdobjo,ne wpłeeiouemf sztnkami zlo- siebie samej, jest panną de Renllefol·t . 
mon. Lntlnotlć tej wioski składaj a się z. stronie !lIV. Lud wika. tej monety. Biedna arabka wyst\'oila się Widzisz pau zetem, jak 08trotni8 powinie· 
~h'u~ów, pastel'Zy i rolników. żyjących pod llIaurycy nie był zdolny utrzymać się na widać z jaknl\lwi~k~ą psra,dą. Zrzuci w- neś postt;P0Wll.Ć w tyw względzie, by nie 
~ządem . patryarc~lnym własnego ·,naczellli- mi~j8cn: A~i obawa stl'~~nej choroby tlzie- 8Zy \l drzwi SWtl p~sol~e pantofle, weszła w,rwolać .podejr:l:eń i plotek, nwltu:z~'łcych 

a. Młoda pal'a ;ilaJmowala dOść nędzny db- ll7llczueJ, anI plama l)ezlmle!lDego poe bod ze- boso, schylona do ZiemI, podlJiegla do pa- tej Z8(}JleJ rodzinie. 
I'J . 



Il- DZlENNlX ŁGDW. 
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KrMyt. I z kompozycyi piaskowca i cementn, w na-\ tydzieti nbiegły. Również artyknłów mącz-
- .Gazeta polska" dowiaduje si źe wie środkowej i bpcznych ma\lachow ką nych zabrakło w handlu. 

welllPr.l'ał kuViul..wa .,Ioclawskiego·w we- rrakolą gl lik , a w presbiteryOln p1'7.ed (-) Brak Iklep6w ehrześciańskjch. Ię-
KRO NI ~ A. 

sl,yi utq;ymania we Włoclawku odd' lu wielkim ołtArl -marlDOTem bi tym. Koszt p ch De, p czas k rych Izr i m Warlzawa. 
bauku palistwa, po (ltrzymauiu przych Inpj nf7-4dzeDia tej po ad3ki wzi,ł na siebie nie wołno handlo ~ artykułami mąC7.D· ~ Profesor uniwersytelu warS3aW9kie-
opinii, 7.11rodl\ie ' si~ oll!lcnie na IlOmY'ilnej lzr. K. Poanali ki. Bawiac mi, dowio(Uy, źe cały handel większy w go. p, Łapczyliski, na własne żądanie o
,trodze i jest uadzieja, że oddział rzecaony we czwartek ra3 z ionymi gogćOIi za pro. n dziale spoczywa wyłącznie IV r ach trzymał uwolt/lenie z zajmowanego stano-
utrzymany bęilzle nadal. ' zonymi u ks. Schmidla, p, Poznański po- żJllowskieb. Przez całl tydzień \Ibiegły wi a. 

Pieniądze. rumiewał si co do bJii'.szych szczegółów w jednym tylko klepie sto arzyaze ia -"Warszawskij doiewnik" dowia~oje 
- Ogólne zebranie akcyonaryuszów ban- wykonania swej obYll'atelskiej fundacyi, za Spożywczego moźna było dostać ąkJ i 8ię, że ministeryum o'wiaty lila roz t.rzy-

ku handlo\\-ego w Warszawie orlbędz. it kWr1l nsl ży się mu S7.czBI'e UZ1Ianie. .k xy, na czem cierpiała...najlV~ . o ć IV tych czasach pl'ojekt zamknięcia w 
clnia 29 bieżącego miesiąca. (-) Projektowany oddział straży och 0- niezamoźna, nie mogąca zaopatrzyć się okręgn naukowym warszawskim kilku gi-

- W roku zeszłym w mennicy peters· tniczlj przy fabryce p, J. K: APoznaóskiego naprzód V( większe Z&I';I3Y. l'akJ .~t,9.n JI - mnazyów i otworzenia natomiast z fundu
hm'skiej odbito monet na ogólną SUlllę rs. kładać ~\ę 101\ razem ze l<jp osób dobra- sowa pytanie, tItaezego przed.!iębiere'y chrze- szów, jskie pozo taną. Pl) ich zwInięciu, 
20,094,785, c7.yli o 7% mniej, niż w roku nyeh z robotników fabrycznych. Z tej licz- gciań, cy nie zakładają tu skladów mąkl, niezbędnej Ho ci szkół zawodowych. 
zpszłym, by trzydzifstu ludzi, podobno samych ka- które muszą opłacać się do konale, koro - Na mocy uchwaly ogólnego zebrania 

Przemysł. walerów, I.rzeznaczonyelt będzie wyłącznie i10gć takIch składów żydowskich wzrast."\ członków WlIrszaw kIego oddziału towarzy-
- W WW'sz&wie spnllła się f&b/'yka rę- do dozorowania fabryki; zmieniać się oni 7.uaeznie z k8'ld,1n rokiem. stwa. prawidłowego polowania, zarzl!d roz. 

kalvit'lek jedwabnych ' I grzebftmi stalowyeb będą trzy razy Dl\. d-bę, tli źe 10 stra- (-) licytlcya. W dniu 3 lipca roku bie- yła okólnik, w którym uprzedza w zyst
p. ~n(;bima. Lichtenba.uma, przy ulicy Ery- zaków czuwać będ7.ie ciągle w tyco pon- ~qcego w sądzie okręgowym w Piotrkowie kich członk6w rzec)!}'wi yeh, li; kto 'T. nich 
walisklEli. t>tra.ty oblip)!1\ właściciel nIL ktach fabryki, gdzie pożar n~łatwiej mo · odhędzie 8i~ Iicytacya majątku zremskiego nie wni~e calej składki rocznej przed 11-
40,000 r~. ze wybuchnąć. Dozór nad nimi otaz nad KIelnia IV powiecie noworadom Jclm, obej- pływem roku, to jest przed dniem 13 ~wie-

;- J, 17. ctrarlto ego em p<l'- CIlIym oddzłaletlHlbejmie p. Hanber, lICZ, muj ~o 1, 1 9w gru n, " - tli , bę<łlrie 1lOII'tytyw ny u 
wlatowego, stabj,4c się o l'ozw6j jedw~- starszy topol11lk TI oddziału łódzkiej str&- bie 457 morgów uprawnego, 527 m. Inou, występującego z grona czlonk,jw; życzący 
bllictwa w po\\,iecle charkow$ldm, rozdaje ży ogniowej uchotnlczej, który będzie mia.l 70 Dl . po lesie wyrąbanym, 09 m. ł~k, 2~ ZllŚ fi tąłJló powtórnie, aczkolwiek nie bę
obecnie nao'ciycielo'm wiejskim, <luchowrrfm dodanego pomócnlka. czyli zastępcę. Płoca In, pastwisk, !j morg6w ogrodu i t. p, Ma- dzie uałotowąlly, jednakże będije musiał 
i niektóryłrJ'~olnik'bm śadzónk l drzew mor- strażaków, mających jedynie obowiązek jątek Cen o zacowany r.08tał do IIcyt.'łCyi wnielłó po raz drugi ""pisowe. \V lInia '19 
wywych, sllrowadzone z Odesy w i1o§ct cznwać nad bezl.ieczeństwem fabl'rki od na sum!} !'S, GO,OOO. b. ni. Iv Idklltu tegoż towaMly twa odbę. 
~,OOO egzemj.lal'7.Y. Podań o on-I.ymanie pożaru , wynosić ma tygodniowo 1)0 I·S. 5 (-) Z Piotrkowa donoszą nam, że od- d~ie się ogólne zgromadzelIle czlllJlków. 
s, Ilzonek nad~szto do zarządu okol o 12 t y- kop. 60; Oprócz tego otrzymają oui IID\un· IJędzie się tam 1f sali p. BkiIJir\sltiego 1fie· - Pewna grupa wla.';ciuleli domów w 
si ey. Ospbom, ot.rzymującym . nil7.onki, dnrowanie oraz lOitlszkanie darmo w u- czorek taneczny na. cele dobroczynne, r6i· Warszawie zaotierza podnieść nanowo 
\,')'II&\vana je~t tttkże bl'oszl1l'a Fetłorow- mYHll/ie !lIll. nich zbudowllnym Ilomu przy nillBy Mi~ tem OlI innyeb I<l\baw tego 1'0- kwestyę utworzenia ' towllrzy Lwa wzaje-

' ~kiego O jedwabllidwie" 'i .Nallka o slldże- fabryce. Placa brandmajstra wynosi 15 dzaja, że niektóre panie wy Ł~pią wc ko- ' mIlego towlllozyszenia od l strat na komor
nill <li'? Iv ń\ 'twowł'ch i pielęgnowaniu ich," 1"8. tygodniowo, ol'/'óez mie.<rzkania, Inni t.vumach wieliniaczek 1'6tnyclr ' ilarodbwo- nem, poroszoll1~ niegdy~ przez alhvokata 
W. zyst ill \ l'dlltll na al1teniu dr-iew mor- czlonkowie st/'aży ogniowej ' 1lrzy fabryce Hei l a cżę§ć panów chau se; iun8 panie!;i H. Dziewulskiegv IWIadysława .Janasza, 
wowycJl w7.ięlo nd siebl'e ziemstw powia- p. Poznall,skiegn będą mieli skróconą [l/'a- pauowie będą w zwykłych strojaell balo. - Prezydent m. Warszawy wJSl:/łpił z 
towe. cę w fabryce o 2 godziny dziennie. a nall- wyeh. ~aka rozmaffośd zllinteresowala przedstawieniem do władzy wyżS3ej o wy-

- Z AschaIJado donoszą, że tam przy- to ob-zymają. mieszkania dal1no, Uniformy b8l'dzo duto osób; nic więe (lzi'Wnego, że dzielenie z kasy miejskiej fl1ndliSz!iw po
hyt z Pete1'sburgn D. Alferabi z intynie- do pożarn i 1111. ćwiczeniII, rozumie się, na ten ba;l ' wyble/'l!. się mnóstwo gól!ci z trzebnych na otwor"żenie projektowanych 
I'~m gY!'h lc1.ym NikolaJewem, dla f,ksp)oa- sprawione bp,dą ko ztem falwyj\!. Warszawy, Oz~stochhWY, Będ),ina... Łódź 'Przez 'kuratora warszawskiego okręgu nan
tac i, Za doz\\'oleni1!m naczelhika o~ręgu (-) Cyrk pp, Houcke I Gaberel 1IOZO- tlIkże dostal'czy pokaźnej liczby, zwlaszC7A kowegli l'llOwycb elelllen~arnycll sd'ól rniej
za1l spij'sk:ieg'b', pokłaaów siarki w miej c1>· staje jeszcze dni kilka w naszem mieśt:ie, mężczyzn . ' , I,' skJclI jednoklasowych: 20 męskich i 5 żeń
wościi ,. rch·C:l.ulbi w pia.qzczystym . tepie ponlewaź wlaaciciel jego, jJ. Houeke, otrzy- t-') Zabłąkani. Dróżnik szosowy w Ra- 'skillh, '~Ze względu na inne niezbędne wy
k!u'almm, klin. \V tych dniach ek, pedycya mat wiadorlloać telegraficzną, że nie jest dogos7:cZU spotkał na 8zosie płaczącego daMu, otwal'Cie tyGh sikół ma być rozlo
odale / 8\ę nr mlej~ce, celem śCisltlll',O okre· jeszcze odpowiednitl 1"-l.ygotOwany lokal w chłopca, około 4 lat liczącego, niewj"do- żone na', d\',a lata, '.J!akiesame sif<oły ży
A'!~~ł. łlc\~c i gl\tnn~u siarki. Lublinie, dokąd 111\ sezon letni wyjeźdźa. mego nazwiska, gdyż na zapytani& odpo· dowskie, ił męskie i 2 zei.skie, ' z fUl1l1u-

Dotyehcza owy 'WSllółwłMciciel cyrku, p. wiada tylko, ze zwią go: »Włal17JoH. ebłop- szów spooyaluych gminnych, mają być o· 

Z MIA,STA i .OKOLICY. 
Gaberel, wycofał się ze spółki , otrzymaw- czykowl temn pomienionydr6żnik dat pl'zy- twarte zaraz z początkiem roku przyszłego. 
szy miejsc& pierwszego jeźdźca w cyrku tulek w swojem mleszkaniu, do niego więc - P. o. oberpolicmajstra w Warszawie, 
Renzu, go zczącego w Berlinie, Dyrekcya rodzice zabłąkanego dziecka winni się zgła- jak donosi .Kuryer wal'szawski", poruszył 
I a1teesorya cyrkowe pozostaly przy p. A. l!zać, ,. projekt oddzitilani pru cyrku lach policyj-

(-) Z kwesty wlelk~tygodniow8j "I)}y- Houcke'u, kl-óry od lat 20 stanowisko dy- Augnst Langll, zamieszkały przy ulie)" nych lIiewielklc11 ml~ań dIs lekarzy cyr-
1I~lo , ofiar na budowę ko§ciola Wnlebowzię- rektora zajmoje. W Łodzi dane będą jesz- Kanstantynowskiej w domu Jeskego pod kulo rYE9 "?iejskich, k~~'IY IIr~ądz!lIi,by w 
cia N'. :hl. '. I'S. 7~3. Na sUmę tę 7.lozył3 się cze dwa Ilrzetl la.Wienia: w niedzielę i po- N. 320 lit. B., spotkat błąkąjęcą sIę II pł 'l:ych ' loklllach ' gabinety d'ó płzyjmb'wanirl 
JlI,1.ewaź/!re ' klnsa robotnicza. Z pojedyn· niecJziałek. czem trzyletnią dziawczynkę, Znajdnje się ubogich chorych bezplatnie. 
czytih kopiejek' l ' trzygroszniaków zebralo (-) Kwiaty. Wczoraj na Nowy-Rynek ona do~ychc7.:lS u Langego. - Właściciele domów IV okolicy 'wal-

, siC) I"'zeszlo 1';;. 70, .11. ygnat rublowych nl\- ogrodnicy miejsc()'\vi dowieźli ZnaCzll1} jJo~ć (-) Wozy rzeinickie, 11& których rzeź- cowni zelata. .Koszyk" przy nlicy )lowo-
I,icz6uo Qkoło Ti<. 116, trzyruIJlowych tylko kwIatów doniczkowyeh, Artykuly te Zllllj- niey miejscowi przewot~ mięso z bydlob6j- grodzkiej w Warszawie, rozpoczęli stara· 

' dwie, Ręszta ofiar ąll.łudala się z sżlttk 3, !Iowaly chętnych nabywców wśród d alll , ni do jatek, są w środku bardzo często nia o ilsnnięcie z tego te..,GOryfilll \VSPOIll-
5; 10, 15 i 20 kópi~jll.owycb, które licznie nawiedzały targ kwiatowy. Qgl'olllnie brudne. Prawdol>odobnie niema niauej fabryki, która grozI .JakOby uiebez· 

(_.) Projekt ustawy IJrzytolkn pollJżni- (-) Pierwszy targ po świętach wlelka- uad niemi' Hcislej kontroli, Ittól'a zapbble- pieczeństwem pożaru okoliczuym domflm i 
czego, który. ma być otwarty W uaszem nocnyeh, z powudu tr\vającyclr jeszcze gałaby temu naduźyciu, sąsiadującemu z nią kościołowi. 
Ih\cście, w tych dniach wyslarto do zatwier- ~lViąt paschalnych u izraelitów, nie odzua- (-) Słudnie. W dziedzillcaell domów IlU. - Bndowniczy belgijski, 'p. Stanisław 
dzenia wlarlz wyższych w Petersburgu. czał się ożywieo'iem. Brak dowoztl wielu Bałutach !lanuje wielki nieporządek około Bojakiewicz, zbudował dom przenośny dre-

(-) Nowobudujący 81~ lIościół pod we- artykułów spoty\\'czyclJ bardzo uczuwać się studzilIII. Oprócz ścieków spływających wniany na kołach , składa,jący się z dwóoh 
zwa)l!em Wnlebówzi~cla '. M. P., jak jnż dawał. Na tarym·Rynku zupełnie nie bylo do worly, niektóre stodnie ' są nie ·pozakry- pokojów na parwze i dwóch 'nl\ górze, 
wspominaliśmYj utl'zyma ozdoboą posadzkę: straganów. Z powodu świę,towanla rzeźni- wal/e, co także grozi niebezpieczeństwem. oraz kllthni i komórki. Dom ten jest tak 
w kl'tlch cie, g ównej i bocznych podł0ll'a ków żydów jak i chrześcian, bat'dzo t\'tl- '. ' lekki, że mog.ą go pooiągnąll 110 drollze 
wSłożohl\ ' bęllzie IV 'śzltchownicę, taftami c1uo bylo dostać mięsn wolowego przez cały twardej trzy rosłe lub cztery słabsze ko-

~- Paui oonekl. , M.aiu-ycy-lOe(lyśao. - 'lJ'Ze abylo samelllU broll1ć swej - --Nie zna. mme o rze, ~aazą,c" że n ywrun 
. 'wiesIl się ' może, od 1aklej męki mnie uwol- sprawy, zamias~ bl'ać adwokata - rzeki a J4). swe wady, "Z których nl/ojgors~1ł może j~st 
nileś. Możesz liczyć na moją wzdzlęcZDoHć Elellika - a zwłaszcza trzeba go było WiktOI:' Cherąu1iez. zbyteczna szczerość. 
do §mlercl, wybrać inacz~j. Szczęściem - że ja ci - Acl k~h&uko-cil!gnęłA po jego odej-

Ulicisnąwszy rękę Teodorosa, Manrycy dałam inneg;o ubrońcę, Patrz l czy go po- Z A' KŁA D. śeiu dama-najczęściej mężczyzni, którzy 
oddalił ię' n l\ )loszukiwania ;Elenikl. Je\\,o znajesz ? przechwalają ~lę, SZC74lrpścją. Aię mają jej 
't/kocbana, physzła towarzysżka całegb ij;y- I wyjęla. z "za gorsu pęk suchych lijoł- "I wcale. Jakież są uczucia twego serca 
cia, przę~hadzała się .opodal w gronill kiJ- ków, które W życiu ich obojgl\ tak ważną ". Pr~6kł&11 ". w tej chwili? Musisz koniecznie !>odzielić 
~u os6~ obok pani Alexaki', le sfyszała, odeg/'aly rolę. Heleny przyat.JeckleJ. .j, je na dwoje: '!lY.I pięHtlCh ~at sliędziłt\H 
co kolo n~ej mówiołrb i tlreszcz ją. prze- - Drogie k\\/illtki I - rzeld, całując je, z Cecylią. a 7.Y 'teraz ni~ do§wiadczasz 
biegi, gdy 110 j~j nszu doleciało Imię, stłu- Mam'Ycy - a Ja. myślalem, że dawno je (Dalszy ciąg _ pail'~ Nt.. 80). wyrzutów ,snmienia? 
miouym wylil6wipIle głosem: wrzuciłaś w morze! - Cecylia mi przebacza, nie czuje się 

- ' E'lenik'o! " Umilkł ua chwilę, zmarszczył glliśw- Była to kobieta szczupła, mIzerna, blalla, więc wiąną. . 
'fen J~ilen wyraz , dźwięk, tego głoSU, nie c~olo - i rzekł przez zaciśnięte zęby: zmęc7.ona częstą migreną, którą trudno >by! - I czoje.~z się zupełnie ~zcz~liwą? 

drżąci"(l'o" Jak dawuiPj mito~cią i szczę- - '1'0 nie kwil\ty, ale kogo§ innego lo wziąć za ml\tkę' księ-lnej, kwitnąc~ mło- - Je teru chwilami szczęśliwą, chwilami 
~ciem, był ala l niej hkslem, że nadeszla warto było utopić. uo~clą. i zdrowiem. 'l'(j też-mt\rgratJlha I'y- nieszczęśliwI!'. a zawsze zadziwioną. 
'1jlwili\ dawno o<;zeki'Wnna, tJjęla ramię, - Nie m6\y tak - odpowiedziala Ele- tall\ sarna siebie, skąd jej się wzlęla ; c61'ka Mal'grablna nic ~vięCej dowiedzieć slę 
litóre jeJ podal łfaur,l'c)' I o nic IIle pyta- nlka. - Szczę@lVym łatwo jest p/'Zeba- tak piękDl\ i do tego at·tystka, z Datupą nie mogla, przez z~mstę więc zaniepokoić 
j4c, ?~eszła z nim nil stronę. czacl krzywdy, jakie im źli wyrządzl\ją ambitIII}, ' niespokojną, wl'aż!iwa, której 1'0- ją chciała. J' , 

, Kii;ttY"il.jl·zell się sami, Mam'Ycy przy- \l' zycin. ' zomieć nie mogła. Gdy czyfy\\iała w dzien" - Wiesz, KlarO', Jak eię l kochaml! pra
}f!ąlh pi'~ea nią i ' wZlli6sł oczy na jej twarz n W 'tej chwili wystrzał z pistoletu dał nikacll, że pani 'd'Arm's'nche miAla swe 11.- gnę widzieć 8zczę~li\t,ą; - ale wierzaj, że 
' ąrebrllem '~w'iatleni 'kslę,tyca obra.oą-. sygnał, aby j'/rzproszone towllrzystwo ze- kwarele na wystawie, Inb'~ v, powodzeniem popełniasz wielką Ilierozw·agę. Pan de 

I _ Md~ij ' szcz~~clel.: , l życie mojeJ... ~edY-1 brało się do powrotu. Maurycy z Eleniką, ~piewała w jakim sałollle,' lliówi!a;-Że ' ()órka Lollvaigne jest cZlowiekiem rozumnym ' a 
Ila!...~~aćząr ' wzruszony: przel'y rając mllo- opartą nn jego l'I\mieniu: ' zlvrócili się wol- kompromituje się niep~trzelihie, a pomimo 'I'o?:ómni mężczyzni bywają złym~ męzami. 

I sne 4~J;.,lęcia IllilczettJem pełn!lm zacJ;rwytu. nym krokiem ku miejscu, 'gdzie konie cze· to wielbiła. jej talenty.' KSiężn'a 'b,bj 'bhlu- 'Gdybyś 'mnie słnchata, wyszłab.l'§ :ia naj-
' E,\enika I jlH"tiYIiłIi. slę nieco I zarzuciła kały. Laborde, niezmiernie wesoly po· bą i skandalem jej życia, nazywała ją swo- wię.kszego głupca. M'ój zię!! nie jest · ge· 

mu ręi:~ '"na s~yj" "a wzrok jej sznkał magał wllllinie paniom w~iadM na wozy. In, pięknftll potworem. fl ,. niuszem, l!;. jaki -mąż Iz ' niego. Spi tam so-
g'wtir.z{ ŚWiecących na njebie, jakby z nich \Vtem wszystkicl) oczy zwróclly się naprzy- Sama w młodości icompromitbwała.. . się bie " fotelu, nie zawadzając nikomu. Ale 
prynęh\ "ta :pieśli miłości; Która w tej chwili bywaj1cą parę: zaczęto szeptać, kobiety po swojemu, a dziH jakó lemerytka, !lłedzi- klamka z3lladła. Hrabia , ci si~ )lodobal, 
lfPl,ksilhl jej ~l!szę, > u!miechały się, spoglądając na nicb. Ale ła z zamiłowaniem sprawy swych bliźnieli . i)o podobać siQ może. Mój piękny po~wo
• '- ', NaJd~oź~ży I - nekła i usta jej dot- świat niedługo zw~kł c!e~zyć s!ę szczęściem W świecie bywała dlatego, żeby z gry! ry- rek oddaje mo sprawiedliwość, choć może 
k)1ę,I:y czoła Ma(n·ycego. ćudz~m, a cJ dWOJe lruel! oblicza pt·o.ue- sów, spojrzenia, odgadywall wiele: Lubiła uie taką, jakiej pragnęłabym. Najlepszy 

- Czy to być może I -"'I;a"\Yołal,-': Więc niejące jakby niebiańskim zachwytem. Wi- tak patrzeć na występy innych, jak" aUl'e .system w 'malżeństwie pole"gą na poł!łażli· 
ty mnie o nic nię pytasz? Żadnych mi dząc ich postę)ilUjących z takiem wzrusze- komedyantki, I które same wy~pować już wości, nie tej, którA mówi: .Baw się na 
nie czł' ni z: wyrzutóW? Nie wątpiłaś n~- niem wśród tylu ciekaw ch, można było uie mogą. Uwag wszelkich i sposth6'deń swoją rękę, ja zabawię się na, moją." Bo 

.~dy Po', i~IQie? ,," " "..,~ L " I przY)luścić, że ta. zabawa z całym SWyl~ nie umiała zlItrzymad przy sobie; ' złoŚliwy ty, Gzysta gołą.bko, nie , gdobędziesz s~ ns 
.- " ~a za\\! 7.e ufałam tobie 'l Cżekalam~ JlI" ,epychem dla nich wyłącznie byla urzą- jej' język nie, 'Ilróźuowa.ł nigdy. ;. ,to. Lecz" poniewaŻ' niema półśrodków 

. o(lrzęklą, i,'pd~bsz.ac go." lmenika::" -J P6źhle)' dzoną. Lec?; oni w sercu tylko' Ivłasnem - Jedź sobie pan 'L. mówiła do hrałlFef- w tym wzgfędzie, żona nie ' ChCą1l3 ' psuć 
, wYl1ómp. źy,sz mi (o czegó dotąd ' zrozlllhJeć cZBrpali szczęście, btiąće z ich oczu; któ- go dti ' Lo'ovaigne '- zOila obejdzie się bez mężSI pObłaż)iwośeią.: w pielIwszyeh ' cllwi· 
"nie mogę, "' :Py.isiI\J, kiedy~ mi wrócił, to rych blask radosny zdOlny był ' zaćmić ciebie. Z/\esztą nie 'Jest" jeszcze naprawdę lach pO,życia, oil których zależy ;w8z,Ystko, 
j/u\ iillliejsJm, jat( , /Ungą wr ' cllreii drogą I I wszystkie światla sztuczne: Z trlldno~ci~ twą ŹOl1ą· Oeremonia. dzisiejsza male(' lba tak postawić się powinna, aby on 'wiooział, 

, - Och [ - ia,vołal Mnury\:y, ~ nie mer1 przyszło im r07.lączyć się nareszcie. Ele- 'znaczenie. Prawda, Klaro, jesteś dla. .nal! ile się Jiczyć z nią potrzeba. Dobi'oć i 
gąe.r, ,llojlj2: że, go !llucb ,nieniyli - tylko lIika zajęła , miej.soe obok żdziwiouej pau i zawsze pllnuą Vionl1ez. Siądź przy mule, łatWowieruośt nie zdadzą się na nic .. Spryt 
kpbletf'- zdolną Jest do titkit\1 wiary. Mla:· Alexaki l a Maurycy," nsiadłszy obok przy- a jak tylko tw6j tyran wykręci się n&"pię· i nieufnoM, ·to l'ękO'jmie szczęśliwego mało 
.łaś pbwd' 'iwątpić o mnie, J<;leni{ćb, A ja- jacieła, I:Z~ł', gciskając mocno jego rękę: ci e, odkryję przed tob", wszystkie jegb żelistwa. ' I 

j:L!de maJo znałem ciebie I " K'i'eUyśhly się - Och I mój kochany, jak to dobrze, że wady. "' 'I M6wilal'daJej w t,mi tonie ku wielkiemu 
Rpcrtfcali u rej twojej lli~~' przyjaciółki, mnie zmusile§, abym był koniecznie na tej - ' Klatio- Inówił Urabia, ' żegnająe się CI: niezadowoleuin paun,)' mlodej, której twarz 
zdl\walo mi się, że już niema lila mnie I zabawie. ' żonll-sJuchaj, co mówi margńt.bina, z u- ~pochmuruial& widocznie. Skądi:eż l wziąć 
nadziei I K O N f E C. szanowaniem, ale i nieufno§cią zarazem. miała Spl'ytu w postępowaniu? Jak nwie-



N.80. DZIENNIK ŁÓDZKI. 
nie. Wynalazca tara się o uzyskanie pa-
teDtłI. JI& liW4j ~ ___ ~ i 
lU·óletWłt. Do.l" te rodzaju przeznaczo
nt bylyby do użytku \&tuikó . 

- Lie~~y& kosztowno ci Z&lJt.a1fiuych 
'IV banku 'l!ySkon Dwynt' w WarSZawie, za
~ie się dnia al Wełąeego mie&i4ca. 

- W Czwartek, w dl'ugiem ciągnieniu 
:l-ej klasy 15t lote~yi ,kJIUlYJ:Zu~. gl*wne 
wygr;me padly na następujące uumery: rs. 
10,000 na .' l 685 u "'ulekt. 'jlrtj(lskiej 
'IV Warsz&wje, rs. 5,000 UIl • lBa49 n. kol. 

Po aiedmioldlome.trowym podziemnym biegu no
ka wypływa na, powierzchoio. koło Płaniny. 

X W towarzystwie. x. Jakie atoiu • 
frb lU Z tym osrostem Y., który "yłudził 
od dubio owe 100,000 fr.?-Z, W!Dy Iko jut 
watwiOJle.-X. Jakto, oddal ci pieoi4dzę?'
Z. Nic, ale o?enił siQ z moj, córkIl. 

T E L E G R A M V.' 

QbraDlpalskiej w , \ arUllwie, I" . . 2,000 na Frankfurhad Menem 9 kwietnia. (Ag. p.). 
, 4698. u kol. Gtfuligiera w 'ar ~wi W pociągu roboczym, ' jild'lcym do Frank-
rs. l,!iOO n& .' l8777 11 kol. Piot:ro~ kiej - W' Rewlu PLWl\rto lY tych duiach furtu, wykoleily się w \lobliżu staoyi Gole\-
w Warszawie, r . 1,000 11&. J60S8. ł kol , ~zktHę kol~wą.. ,PrzyjDl!!wani są kaudy- ~t.ein trzy wagou)' i spallly z nasypu. Dwu
'fI', utsoldowej w IIW Ikach. Po rs. 500 ilaci ze §wiądeotwawi dwuklasowych szkół ilziestu siedmiu rl)botników ma być ciężko 
: 3 22 u koJ. · CJarJrow kiej ' \'I' Ki~lęll~łI , milli$ll:~eli,rl!lb ' zdająoy egzamiu w tym Ul- ranionych, l\ l między nimi ośnuu niebez-
;'i 1 _ . . kr8lliAl pieC",nie. KOIllunikacya nie została prze-
czynno ci w Warszawie. Z łiter,a~Yry i aztuki. rwaną· 

Petefsburg. ". _ Wy(;lła 1: druku w Warszawie ~llo- Zanzibar, 9 kwietnia. (Ag. lI.). Nadszedł 
- nPetersb, wledomosti" ilono~ią, że tanika Ję nl\", ' pisana i wydana staraniem tli list dra Peter! , wyalany d. 16 stycznia 

kurator <torp 9kiego okr~gu. na owego b. ucznióiv, pod/lig !:ursu prof. Beroau z Ii:apte KaDlt\rsia, miejscowo~ci położonej 
wydał okólnik do lIl'ie\'z~ II i 87$ Iny~h , w iu tytucie w 1\owej Alekl\&ndl·Yi. lIa zachód 00 Baringo. Peters donosi, ie 
lIakl\zujący zl\prowadzenie od sierpnia ję- _ Jeduodlliówka .Kolców" na rzecz u- tak Oli, jak i 'l' iedemann sI} zdrowi. 
zyka państwowego, jako wykładowego dl~ bo~IW dzIatwl', ma wyjść li druku w po 0- New - York, 9 kwietnia. (Ag. p.). Stl'a-
w zystkich przedl1tllltllw, z "'yj~tki6DJ reli- .'fi~ IJl"AY zle~ miesiąca! • szny ęyklQI) znis~cE ' 1 miasto PI'\)I,hetstown 
gif 'w t1'7.ech nitszych klasach zakladów ' - ,,'KI'aJ" dono,i, że prof. lhi '\in I' Ol).. !!tanie Wlnołs. traty ogromne. Wie-
~rerlrlieh, w nifszych klasach zAkładów pl'y- kt'yl w 'Pet~burgu lI~tal'llzy liomnik Ii- le osób rauionych. ' 
watnych, OI'I\Z w parfialnych zkólkach teratnry 1)01 kiej ·z początku 14-go wieku, Sofia, 10 kwietnia. (Ag. p.). Śledztwo 
wiejskich. ~ t' po iadlłjący niezmli!l1Jie ważue znaczenie "" sprawie ranicy ultouClZÓUe. Rapo,·t ko-
~ W J<omil.eeie naukowym, Jlrzy 'aj- d~ hl. tor.vi j~ "'a Jskiego. IIlis)'i ~I ilczej wręczony bfdzie miuiijtrowi 

§więlśzyJll yuodzle 1"OZ mżaną fest ' oblfc· _ Repel·tflal· tektrh RozU1ailo~ci w \Y:1I'- wojny, BÓI'y przeszlll go IJI'oJdll'a~rowi 
we kwestya 1/11' allil' :lilowa :Jk:l~,ln łlJ~< s~atoi~ ~powiada na sezou letni dwie 110- plIlistWa.. 
Ilycyny we w zystkl ~h senlil\l\ryach ducTIO- wpści: trómaczon/ł z francuskiego komedyę Wied9ń, 10 kwrelni:\. (~g .. p.). Zarzą· 
woych. '\' 3·ch aktach RajmulI(la Deslslltles \l . t. II~oue środki wojskowe I lIIeplozerwally 
· - 'fowarzysz ministra sprawie.dliwo§ci, "Antoniua Rigllud" i jednoak tO WI} kome- ohłoltny deszcz l'rzeszklldzaly wznowieuiu 
P. Markow, mianowany jest Jl r 'l1.ese II y- dyjkę P t .• PutI(l b&:amą. l. lIi ep~l'~ądk9'r· . . 
wilnego !<\uiaoyi ul\gQ depa.l'~elltu seńatu . -.: \Vr 'zellaż pl' ~ozostalych po g. p. Pary~, lOk wl.etnla. (Ag. p). . Pode;zas 

- Podlug 1nfor'rltllcyj glfzety J'Nowoje rzeibiarzu JanIe Kl-yilski\ll, odbędzie się w onegduJszego lWZł\ru .ua przedmle§~1II SalUt
wremia", istniPje pl'ojekt zorganizo wania Warszawie w os tatnich dniach bi~y.ącego HonOl'e zdolano ocalić ruską cerkiew l1rzy 
insty.u~yi in~P!!~WI'.ó. . agrol\ol{licz.ąyc!l, UI\ 1niesiąca., , • uU cYr Oal'ioll, jetl~akże .ogi~il dotkn~l jej 
wzór tych, jacy funkcyonuJą już w 'kilku _ Obraz Hansa lIakarta p. t. ;r1'YulnJ. tektka,. Łuna . p.OZRI'U J ~~IIą!:\ pr""le we.. 
guberniach. Obowiązkiem ich będzie: 1) za- .AI·/ł\dpy" , w koilcu bieżącego lIIiesi~ca bę. w8zl'stklch częsc.'l\ch Pnryz&, co wy wolało 
pobieganie szerzeuiu się piisorzy~ z'ożo- llzie. . wy tawiony w salonle , Krywulta, pewn~ :Wzbur},enre. 
wYCh; 2) pro 'adzeni~ badIlI, eutQlUorogi~z- ~___ Londyn, 10 kwietnIa . (Ag. p.). Bank 
nych; 3)' gromadzenie dalQ'ch li lnt)'s'(yć~- R O Z ~J ,I l 'l" O S' C r. l\1lgielski obniiyl Ilyskonto z 4 na 3'/ •. 

' nych; 4~ czuwanie 'nad 'tem, aby wlaścicie- .11 11. I' I .. , Berlin, 10 kwietnia. (Ag. p .). Zwraca 
Je ziemscy utrzymywaJi narzędzia ogniowe; tu uwagę wzmagająca się ngitacya plozeciw 
5) rozpowszechnianie maszyn i narzędzi X "Mottolon", nowo wynhleziona I ~\ lic- istuiejącej do Qd Ilgraruej polityce, szczegól-
rolniczycu, nasion i t. d. za, wypróbowana w arsenale iedeńskim, jes t niej zaś Pl,zeciw opłacie celnej 011 pl'zywo-

- Dziennil>.i ruskie donoszą, ~e k obie· małem działem , które trzech ludzi może 11rze- ionego ' zboża. . .Jest przypuszezenie, Iż 
tom ma byĆ dozwolone zlljmowanie niektó· nosić i obsł.ąyć i ktOre daje 600 strzałów 'n" wkl'ótce nastąp i od wolanie zl\kazu przywo-
rych ~osad w izbach obrachunkowych. minut~. Żenll\ nierogacizny. 

- Z inicyatyWy gtównego zarządu poczt X Studnia n&jglQbsza na świecie, bo sięga- Wiedeń, 10 kwietnia. (Ag. p.). Sceny ra-
i telegrafów wydano mapę sie~i telegrafi- j~ca 400 metrów w gł'lb .iClIli, ma być wyko- bunku i gwałtu, których widowuią byly 
cznych, uloźólIą na użytek. slużb'owy wszy- I,an~ Ił okolicach Lo'uuyou. Zwiedzaj'lcy te onegdaj gminy przedmiejskie Lel'chenfeld i 
~tklćh 'Ht.1Cyj i oddziałów telegl'lfflcznych. stlldoi9 bQd, mog1i przygl~da~ 819 pokladocn Hernals, przypominają wypadki k<rmuuy 

- I ])ejiartament góruictwa' opl'acdwywa geoldgicznym ziecni. Głośna _armia zbawieni,," paryskiej. W"ciekłollć tłumu skierowaną 
obecnIe kwesty,! emerytury dla robotników stara si9 o pozwolenie nu u .... IDruII ImZllIl w była głównie' pl,zeciw ludności żydowskiej. 
góruiczych, pracujących w k~palniach pry- glebi tej stndnL . Najzacieklejsza utarczka tlumu ze siłą 
watuych. Proponowane "jest zastosowallie X Fata mor gana . Miesz~' cy n' i~ Ash- zbl'ojn:~ wrzala lIa ulicy 'I'alii. Wczoraj 
z,\:j1l(I, na których oilartą jest emerytura land w stanie Ohio mieli wspcIłJiale wid", sko. sklepy IV l'zeczóuych przedmieściach były 
01,1 górników rządowych. ' p czw~rtcj po pollldniu d. 2! '" '10. na oiębic zamknięte. Wojska biwakowały na. placu 

"Petersb. wiedomosti" donoszą, że zupeMe jo.snen\ uka..-aló ~iQ II&Sle wyohrnżeni,c Goethego. ' 
wśrÓ<! ruskich lekal'zy kolejowych powata- wiełkiego mias"" z ulicamI, wieź&,ni i gl~U.j11!.; Londyn, 10 kwietuia. (Ag. p.). MieszkalI
I" myśl utworzeuia .towarzystwa lekar- mi wielkości naturlllncj. Prawic przez trzy cy wielu okręg6w kreteuskich zwrócili się 
skiego, " którego ce!el1l by1llby śledzeni~ ruulranse widocznym był ten obraz w sil nem ,l, do Szakira baszy z prośbą o udzielenie 
rzyć IV szczęście I.na nieufno§ci oPlll'te1 ~wielJeriiu słonecznem, budzlłc z&'Chwyt wśród· amnestyi cllrzościanom, skazauym przez 
Dla niej bl'ak zaUlania był prawdziwem wykształceńszych a strach paniczny "śród po- są.dy wojeou,e. Prośba ta lila być zakomu
nieszczęgciem, a wątplilVo§ć najsllOżsZą. Ibę· sp6lstwa, które jQCZ'lC i wyj'lC, • .acz~lo uciekać nikowaul} 'V. Porcie, 
czal·nil}. ,. O I I 'I, ,oa wSEystkie stl'oo)'. . Rzym} 10 IGwietnia. (Ag. p.) Do Brindisi 

~łuchają() słów mal!grapiny, Klara pa- I' X Wzrost człOWIeka': Pn:ez , ~c:rcg\ I:l.t przybył Wielki Książę Piotr Mikolajewicz 
trzyla lilii ojca i: myślała: Ollljest przyDaj - robio)le .badauia wykazaly, ~e oajwytszym WZI'O- Z małżonką, jutro Ich Wysokoście udadzą 
muiej s~cz9§liwylll; że wy~ał mnie za. mąż, stem prtcciQtnym -cieszy 8i~ rasa aoglo-saksofi- sit}.llo Antivari. Przyb~ł ~ż ~o Bri~disi z 
a·. choĆby Jutro pokazać Się ' miało . ' że tra- ska. Przeciętny ,,!zrost, an~łika wynosi 1 metr Egiptu Stanley; król I Crlspl POSlall gra
filam j~knajgorzl\j , "WyzwolęDie'" nie prze- 7,0 cntm. Z kolei najwyższym ecigtule jest tulacyjne te~ęgmJllY StanIey'owi,. który ju. 
stanie przez to być rajem dla niego. ., norwegczyk. Wzrost pueciQtJi ilu czyka, hel'!' tro W pr1;ejeźdzle dO' Cannes będzłe w 
· ~ar~rabilla Spostr14lgł?o 'fIY.WO!;II\C f wJ'a- l~ndra i węgra dosi~ga 1 m, 67 cntm., !rao- Rzymie. Włoski~ t~warzy~two geografi~zne 
zeDle I spytała: cuza i niemca 1 m.66 cntm., wzrost ruskiego, wysłało Stanley OWI wybity na czegć Jego 

- - Co ci jest, moja piękna? czyżliym cię szwajcara l bclgijczyka jest przeciętoie ul.tśzy złoty mella!. . ' . 
zaniepokoiła niechcący. Ależ bądź pewną, o 5 m., a najni1szy jest wzr~.t Jlrzeci9tny Rybifisk , H} k.wi~tni3i.. (Ag. p.) ~ziś 0-
ze WSzystko doskonale (Jójdzie. Była je- włochów i hiszpanów. " , twal·to j ruch pasazel'sk IV górze I dole 
duą z tych osób, które następując bliźnie- )( Statystyka igieł. Według I'obliczeń je- Wołg!. l. li • .. 
IIIU na ~\Ogę, mówią sp.okojnje: " przepra- ,Inego ze statystyków. Ellrop, -wyrabi" dziennie Szhsselburg, 10 kWletllla. (~g. p.). Ruch 
szam, me zl'obiłam .. tego umyśluie." . 84 miliony igieł. . , statków otwalty lIa wszystkich kaualach 
· Klara, zanadto dobloze znała marlf\'llbinę, X Wielkim brakiem kl\lliet odzn~cza 6ic uad Ładogą. . . . . 
zeby zUyt wielką wagę do jej słów przy,- dotl!d miasto San-Francisco " Kaliforni(. W r . Odesa, 10 kWletllla. (Ag. , p.). Włoski' 
wiązywać. Ale co ją zmartwiło to l wzrok 1848 było tam" jw! 10,OOQ męŻCZTtD , " ko- lIastępC!l trollu spóźnił się z przybyciem ua 
pani d 'Armanche, śledzący ją 'z niepoko- biety llalebly jeszcze do rzadkości~ Slt'Oro też dzień odejścia z Konstautynopola parostat
Jem. . •• , .. , ' jaka przedstawitieJka pIci piekłej ! ,chOĆby 'n,,! ku rnskiego tąwarzystwa " Ollesll" , POO:G-

:- '1'0 'd~iwne :..,. myślała Klara - wczó - wet' byla najwię)<szem przech,reńst~"em tego O. stanie kilka , dnI "u sułtana. jJ lida się {lo 
raJ byla , smutną, .a dzLi lituje się nademuą. kreślenia, ukaztlv"la srę na ulićt. us""wał wsze I. BatuIIIll lIa yachcie sułtausklm . 
.I pQmy~lala, że przechodząc podedrzwia- kl handel, przerywano 1.ajęci i ku - c '~u-

mI pracowni, usychała z ciekawości dowie- j'lcy, szef interoslt i buchalter biegli do drzwi, 
dzenia się, CO tal1;l O lliej mówip\lo, ' ale do 'okien; by złożyć hold bogini. Pod:l.ruoki, 
Po~słuchiwać lIie chciała. Pragnęła jakr jakielili wówczas , obdarzano kobiety, składaly 
najprędzej być samnasam z księżną, żeby się z niepozornyeą skórz(1nych 1iII_ płóciennych 
mÓdz , się dowiedt.ieć wszystkiego. woreczków pełnych złotego piasku; bransolete!., 

Sp~sobność zd:Yizyła się dopiero w dwie naszyjnikóW; brylantów i innych klejnotów nie 
go.dz~y. 110 obiedzie, gdy · gracze wistowi było jesze:<6 wówczas IV San·Francisco. W mia
zajęli Sly kartami;:,.,a palli d:Al:maoche ob- r~ pOwiQkszania się liczby kobtet, wzrastał i zby_.n_'_ ..... Ją wpół, zaprowadziła do bocznego tek w mieście i dzisiAj Sall'Francisco lIalety 

. . do najwY\>itniej .. ych siedlisk prtepychu na ca-
.- Ohl. cóż to'''' Za dz\cn uleznoŚDY, ni,e lej kuli zlefDllkiej. Kobiet ... zalde jest tam 

mIałam Clę a.ni chwili dla siebie. Od rana w d~lszym Ci~ll bardzo maro, a ko.espolldcllt 
się nasza rozł~ka'. jednego ' z pism nieBueckiqla z"pewnia, 9.e ze 
Klarę, na ,kl(nAple, głiulkała jej 40,000 , młodych dziewcząt "f rok po przybyciu 

. wypytywała o WŚzYlltkb. dd San,!fl'ancisco mOże zrobić. "",ietne partye. 
lIIe widzillła od dni . kilku. • ; Pot'ł'iade są. tea bardzo n"uezycielki domowe; 

· . . znó,w dostrzegła Iitó§ć- IV jej spoj- modniarki, szwaczki i t. p. 
~~en!u, I cz~la, że ,ta lIiepo~6'Xlla phyja· X W pobliżu słynnej groty a delsber
clólki\ mÓWI la tonem w~llólczucia. Prze- skie] odkryto inną, jJszcze l)i~kwejszll. Wnę
-czUwllla . więc jakieś l~e8zczę ·cie. tr~e tej 1Ir.oty przedętawin widok prawdziwie 
.. j Kslężuo, czy dziś po poluduiu I'ozma- czarujący. Sta1!Lgmity w dłl!lliul. szeregu twol'Zll 

\\ la aś z p,anem ' de ~ol1vaigue? tu podziemnI! alej~ ,ci 8kl,epieniem stalaktyto

D. C. n .. 
• til l 

wem, wiodll"'ł do podziemnej rleki PoW: I bu
kiem przelewaj,r.ej si~ w' strasznej przepaści. 

~" 

OSl.łItn ie wiad.o.moaci b ll.IldJo we. 

Waru.wa , IO-go kwietnia.. \Veksle krót. LarUl. Uli.: 
S.rlin (~d.) ~5.~5 ;;~d . , ~.30, 27'/" 25 kup.; Lon· 
.Iyn (3 UJ.) 9.18 i~".; Paryż ( lU tLi aG 7. '~d.; W,e
dei, (8 d.) 77.70 z.d; ~.,. listy liklVid. KrO!. Polsk. 
dllŻ. 9u.40 żI)<1.; .nale 89.85 żąd, ,89.60 kup.; 5'" 
po~. wa.h""u & J[ eu\. 100.00 "4'1" 99.75 kup.; 4'1, 
I,oiy.zh "e .. nęlr .... \/ ,qf!l!7 rok .. 86.60 ... 1.; 5',. 
li~ty z&łłł.ł\wne ziemskie l sef. 1,.17.20 illIt, 111 seryi 
lit A 96.20 żąd.: ' lI6.óO kill' .; 5" . Ii.'!.y za.tawoe w. 
Warsy.aw1 I 99 .• 0 żęd.. i[ .!\'l.OU i:~<l, III \16.65 
.~d., 96.10, 15, 30, 35 Irop., IV 90.'25 iąd., 96.15 
kup. , V 96.00 ziłt(. ; 5". obligi miasta Warszawl dl 
92.au ""11.; ,S% li'ty ••• ,t"wne lU. Łodzi .er. r 96.25 
tąoi., li a~.50 Ż~(1., ([[ 93.110 tą«., rv 92.25 ''!'I. 
Dy.koato: Be~lin ~"', I,ou,lyn ,4"', Pary. 3'/., Wit 
llelj 46/,11 PeterdlJnrg 6°/,t \Va.rtość knponu ~ 1,ot rllC. 
5°/11: IiRty Z8.St. ~ielllskjts 14-2.5, wltrsz. l i H J1 9~ 
Ło,lzi 200.8. li!:lLy likw. 136 2, po;'yczka l.fSlUiuWA 1 
11~.8 . lf 35.6. . 

Polerlburu, JO kwietni • . Weludo na Lon,11u 91.7 • . 
II l)ożyczk~ wsehotllliR. 10'), Uf poi.yrzkH. wl'Jcho
dui. 99'/., 4'/,'/. li.ty zastawue kredyt. Eiemski. 
14.8.00, ak :.ye btU1ku ruskiego dl~ h~Ddlu z&gr&oicz
... 271.00, pele~O _ _ h Q,akOlltll1.egQ 
633J)O, lJłmku Ifłi~di.Jn:uodOWego 530.00, WAl'liloaw-

.t ,. 

3 

skiego buku dy.koato"tgo 29'2.00 
BorlII, lQ.go kwietnia. Baaknoty rn.kie .. rtU 

m.t.i, ... ,,_'" til.OO, ........ W_'" 
220.60, BA P.tero~arw kro tiO.25, Il& P~Ie .. ~VC 
dt. 218.00, ua Londyn krót. :W.36, u& Lon,lyu n. 
20~/., n WiedoA 170.90, . kppODy <eln. 3"..3.30, 
5'4 Jisty _ta"Oł 65.90, .\'11 luty Iikwid .. ,jn. 
6UiI, poły."h, l\l!ItJ ''lo r..j8JllJ r. 91.20, t"f. II 
1687 r. 59.40,60/, reut& dota 1l1.60, 5~it r. d .• 18Sł 
r. 105.00, po.y .... w.,botlJoia li OUl. !)HAU, [[l .1IIi.,i 68.25, 5'j JiaIJ """'''JllI miki. 106.50; 6'1. po
i, .. ka prowio ... lo 1864. roko ~60.00, t&kai • 1866 
r. 100,00, alIcy. Ilrogi iol, ...... "a ... ko·wIO<le/iiki-.i 
19'.l.OO, al!ą,' krdtlyto"e &UBtr1&olkie 101.10, ak.,. 
" •• nu .. kiego b&llku Iuwdl~wogo -.- ay,konto
wego -.-, dYilkollto niemieek.ie;ro bl\uku państw .. 
6'1. l 'ry_tue 2'1,' /.. . 

l Olldy., 10 kWle\Jli&. 'poiltl.lka r ... ka ~ 1889 roh 
rr ow. !Ił'/" 2'f."!, XOlll91ę augiollkie 98'/ ... 

War .. a.a, lO kwIetnia. l'arg' n& r""'w Witko .. -
.kiogo. P""ewa. illit. orJ. -, piU .. I .h.br. - -

,bia(& -620, .. ,boro w.. - - 635, ',Yto 
wyborowe - -ł80, areJuie - - -, wi.dhw8 
- - .j~cln leD. 2 i k n~d. - - -,owie. 285-
3tO, !:TyR - - -, mpik lotni - 11mo .. , -
- , ... p.ak ··ap. Ii ... - - -, groch .1'01.1600-
800, cukrowy - - -, t"&aol& - - - • korz6e, 
It 'su jaglt.l1& - - - , olej ""pakowy - - -, 
lnianI - - - Ea pUtL 

Dowiez.ioun piłlew", 65, Iyta , 80~ j~~rui8Ui~ 
- , OWla 100, l;Tocbu pol.elto - kore,. 

Warozawa, lu kwietllia. Z 110wodu g"ltt brak 
ob~olów na okowil+ 

Barlll,lO kwiet.uia. Pllonie.lSJ-197 na k .. io"" 
'IIaj ~V3.75 , n~ Iln ... patd., 18\,00. Z,tQ I -
168, ". kwiee. mili 16ł."u, .~ ". lip. l&l.OO. 

M . ... , 10 Irwletai&. K ... ~ good ••• raco lkutjI. 
u& maj 110,60, .la wru •. 108.25, na ,lruds. i!)l .50. 
Spokojnie. 

"e. -Vork, 9 kwiotllia. Ba ... I ... 11'/" .. N.Or· 
I .. nio n. 

Hew-Vork, 9 kwiotnia. K .... (Fair - n (o) 20.60. 
K .... a Fair·Rio l6 7 lo .. ordhary " .. k ... i .... _ 17.52. D. uerw. 17.20. 

!3 

TELEGS,u1Y GlEIJOOWE. 

Giełda Warua weka. 
:I;~,I&no E kodcom ilold, 

\ 
Za wekole k •• tk. te •• I ... 1 

na Berlin za 100 Ulr. 
Da Lond,,, ... 1 b .. 
Da Par,. z& 1110 (r. 
n. lViedei &a 100 d. 

Za pa,lery pd.t • • • e, 
U.ty Iikwidac1j.e Kr. Pol.. 
RUlb I,osywa w.choauia . 

.. 4"1, pos .... MIS. .. 18!!7 • 
Li"y """t, .iem. Ser,i I . 

" ,. n V. 
U1t, .... t m. War ... SOl:. 1 . 

n ,., • t' tt V . 
Li.ty .ut. Ul. L.OtI ,i Seryi l . 

" U . 
" Ul i 

Giełda BerUIi,ka. 
llanknoty ru,ki ...... ,u . . 

l' n BIL doaŁ,,, . 
D,.Kouto pry wat • • . 

46.45 
9.18 

36.75 
17.70 

90.40 
100.-
8UO 
n.-2\) 
9G211 
!19 50 
00-
96.25 
93.60 
P3.-

220.96 
221.-
2'/,'/. 

45.ł5 
9.18 

36.76 
71.110 

9O.S. 
100,
tO.M 
97.25 
96.20 
9960 
96:W 
9625 
93.60 
93.-

' Z·l1.05 
221.-I 3'1,"10 

1I0.ety I blIkItty: Not. u,"§'l 
lruporł'all i póliBlperya!.r I Er. ł. 
Emil'l 17 grudnia 188ó roku) 
PGlimper1ał1 81.&ro 

Not. ui.uu. 

Fnuty lter1io. .., baukaotach 
lln.rki niemieek.ie . • • 
A1IlItry&ckio ba.nknoty. . 
Franki ... . .. . 
WartoU rub!a kretl. ... łocie 
Kupony cel ue. . . . . . 

45'/. 
78-
37-

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Z.arll " dwu II Kwietnia: 
Katolloy: dale.i do lat 15-LO ... orl o 6, • t-.J 

liczbie chłupcó" 4, d~iewczlłt l, dOfUd1Ch
w \.ej licsbi. Dl~ic.,,,,, - ~obi~ - a lIlianowiele: 

E . .... lloy: d.ie''; do lat l5-tu ZUlarlo 2, w ~ 
lic.bie chłopców a, dziewcąt 1, doroolych 
w t~ licKbie m'ŻCS1S1\ l. kobiet - .. lui&Do"icie: 
Wilhelm Bartoach, lat 64. 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel Polski. SperliD~ z Dąbkowi.. ReDII'ekampf 

• Piotrkowa, A. llaEOWleeki " Sochaczewa, J Gra
bow8ki z. S'.E .... ina, J. D.browlki z Izbicy, A. No· 
gid z Dlnabarga. 

Grand Httet. Koela&newski, Jeleakiurill&.i I. LalI· 
dau • Warszawy, N. St.el'll, J. jl:aplain i iti. Kabu 
• Moskwy , 8. Grewe " :,-alio"" A. Bl.h • Neu8tadtu. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGAw: ' 

.. Ło<Ui I GODZL.W · ' lWruTY 

p,zyoh.d.,: I 81401101 t51. łl36f :8IMIIOI38 
• Ltxla 

odohodl " 

prSJllhodą 

do Kolullek 
n Stierniewld ł . 

" WaraSAWf 
" Alekataud.!owa 
It Pjotrkowa " . 

" Granic1 
" SOlDOwca 
h To1D.sslO" •. 
"Bdua 
"I"ug!. ~hraa. 
.. D...,"y n.b.: 
.. I;'eterlburga . 

" Mollkw1 
.. \Vlodni~ 
" Krakowa 
.. Wrocława 
tl Berliua 

I GII~ 1145/ 11 osi '6H '130 

, 
q 10 8

46 215 7ł~ tł łO 
8 , ł6 4 lIll 81::4 

1105 l U 1020 
I 35 840 
., I 95'2 3łO UlU ł2 łł 2 2; .- '110 

" 2~ !ł37 'H 
I 10 16 t tO 
I 2 Ol 'Uj 

1- 968 

I 
S 'U 

I ,1 02 
10101 

11 23 

a... 'J. !I :ł'l 7161 I 
ł 37 

512'l 1 25 
• i~ 10 61 

61~ ,j Ol 
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Ł o s z E N I A. 

ZELAZO GIRARD'A 
A 

Pa profooo. H __ ~ Id6reaa _ _1116 .,.. ... o.ml. 41a 
kadelllłl Medy ..... ej __ ~a . .. leli apoe6b _l ...... ,,1&100' 

"I ..... 6ndb' »i. chony WJberale II" ,.-syjm0wa4 ."", te kUIIJ ioqił.t 4001<0-
ul. Co .. I'" pelrat! '" pnJ1mIea lIły i 1"11 ..... 1' I bW.ost, I to eo JOIt •• ch~ 
"ła6eh." ~ 1011 łelua ł. ale ..... WI4 .. _ .. da •• 1a I ....... _ nuw. lak." •• 
ie ~d1OJłn.j'le ławq !ero I.kant"" ołnJIIIIIJo lit 'eroJa.n!J, . blltJ otol ... " 

Żelazo Gtrard'a poblldza apeqt, WlIIllIcnła w,Ue orgaalzm1. lecz1 
bladaczki, kareze żoł,d.ka,nIedortatek krwi, ez1ni prawidlow1ml i re
glllarnymi odpłtwJ mie,slccme i l1SD,!,acz08to Pl"Z1czJll1oleplodnośel. 

lIkIad .. PUJła. .... Ońm.alt I eo.,p, 8 tllJu VI,leu., Jak nI ... l .. 
w gM .... J.h apt.kach. . 

SYROP CHRZANOWY Z JODEM 
PP. QłlJ]U.VL'I' I Ko , APTnARZY W PARYŻU. 

011 lot cItDudzi," kka,lt_ to "'1"-"' __ ::!!;:!1I1łiej1u 
.htlci .. eAo,ebtuA i1ti~i, ~ "... :c toqIroby ł "z,-
~k..,,1com~. 

J'" lebn~elll IkIileeuem w oabmaiałoiciaeh gardła i upaleniu 
grlI.esołów RyJ. prseeiw strupom na głowie a dzieci i "sze!kiJJI "1Du
I01Il na głowie i hrany. PodDi_ apel1t, daje j~oić ~lrankom, mrienia 
bladoić -I na asem.ose, 18CSJ rosall~kłoU ciała i poWT&C& dsieciolll 
aa~l", Ilłt i "tiIOloić. Stanowi 1V1boro1 środ.k lekarski przeciw 1V11'10-
tOID l IUUJl?1D dlieei pnI pieniach, jak r6wniet W,bomI środek krew 
pnecsI-ney· . 

SnAD w P 4llrlu, 8, ULIO,," VIVIPlO! I W Ul.ÓWIn'OB Al'TEUOB • 

Teatr Łódzki. __ Po przyjacieIskiem poroznmienin się z Towarz}'l!twem 
1"~~~F~rrCjF~CjF-=F~S:-~~~S';;'.łJ;~!&~~'~. Ubezpieczeń "P omoc", zr:Jekll'm się jego reprezentacyi w gubernia r.h 

VlrrORIA. 
W niedziel ę, ,I. 13 kwietnill 1890 

.Córka Pani An[ot 
Opel'eth komiczna w 3 akt.'\Ch, )i)i. 

Clairyille. Zirodin iKoning. 
1IIuzyka Lecocq'a. 

znajilnje" się ,{)CI l kwietnia 
r. b., przy ulicy Piotrkow
fikieJ lig 83. Tamie- potrze
bny CHŁOPAK cło posług. 

OSA1ST & Co. 
6.'lC-2-2 

cOłJ1,IIB.1eBie. 
Cy,.;e(lobliiITpUCTRB1o C'LllR)la ?tIu· 

.~IIWU.. Cp.eli .lL;.ii:tl-Llel'JI9~: Q)I(U'al~Oj 

abryka Tabaczna w Petersburgu 

A. N. SZAPOSZNIKOWA 
poleca nowe papierosy 

duZego formatu, 
'J. wyborowego tytoniu tureckiego w maisso

wej bibułce, 

'DUBEC 10 ",r,tuk lO .. kop. 
5 sztuk 6 JW)). 

Nab wać można we w zy tkich 
kladach j magazynach tabaczll~ch 

w War zuwie i na prowincyi. 

USPAKA.JA,T,\ SIĘ 

MIGRENY I NEWRALGIJE 
Pll7.t:Z UhClIl 

PEREŁEK ESSENCYI TERPENTYNOWEJ O·rl CLERTAN 
bidy bkonlk .. "Ior~ 30 peret.Ic, co .llnowl kUk .. kopiej ek na tIU.I_D1e. 
a ~ --- -, = - ="fi EI,encra TerpentInowa tir perel· 
~ J .idl ,I.by tolądek lub ob.uukeyn 11 kach D· ... CLERTAN Je'l ob ... 

Króle twa Polskiego. 

B. B06enbluuło 
W powołaniu się na powyższe oglo zenie, pOlIajemy do wiallo · 

mogci, że JeneralulJ11 lIeprezentanteJl1 n88zego Towa
rzystwa IV granicach Królestwa Polskiego, mianowaliJlmy pana .Jó
zeJ'& Lipiiłskle«o, do któl'ego teź we wszystkicb inLere.'lach 
1'owarzystwa zglaszall się uprllSZamy. Kantor tymCZ1\.~(lwy miplici 
si~ przy ulicy Zlc luej {Jod Nr. 2 •• 

Zarzą.d Russkiego Towar~ystwa 
Ubezpieczeń "Pomoc", 

U' I!U. PeteNlbllrgll. 
645-1-1 

NIE MA BÓLU ZĘBÓW 
KTO U$YWA 

Elik .. lru \\ ielebnycb 00. Bene dyktynów 
. Opactwa w Soulac (Gironde) 

wynaleziony '313 1Jrzez przeorĄ 
w roku Piotra lionrsand 

1.IOlttlll .. edabml II' Bruk elll 1880 r. I IV Loudyule 18~~ 
CodzJenne użycie kilku kl'opel tego 

zbawiennego eliksiru zapobiega. próch
nieniu zębów, I.1;6rym nadaje alaba.~tro-
11'1} biało~ć, wzmacnia dziąsła I odśw1~
:la wybornie usta. .Jest to jedyne le
karstwo, które skutecznie Jec7.y ból 
zębów. 

Oddajemy pl'tlwdziwl} usługę naszym 
czytelnikom, zwracając ich uwagę lIa 
ten starożytny i użytec1.ny preparat 
ul,ilępszy z lstllej4tyt,h ~rodków leezul· 
eZftb, zapublegl,iący wszelkim tlerple· 
110. zęb6w. 

O~rócz elik~lru, wyrabiany jestjeS7,. 
C7..e przez 00. Benedyktynów proszek 

, j pasta do czyszczenia zębów, które 
również nabywać można we wszyst

perfnmeryach, R!ltekach iskladach matęl'yaLó\V 
główny llieguin, Bordeaux 106 & 108 Croi,x 

W~GLA D·ra BELLOC 

J:il;:~~"'llileUl ml.renT, wtedy naleiy wluDie clylta. 

, ..... ,. ~ Tabela wygrllłłycl& 
n.'oaJ'. ~ 

Todpi, ' IIJ. 
etyltwcio 

j • •• p."" ~~ (loiu ciągnienia 3 Ida,y 154 loteryi klasY'lzlląj 

~~ FAbrykaey. i rYłlloltowuprze<!,,! Dnia 9 kwietnia 1890 r. .. 'x 
19 r .. Ja.ob ... 'ARYll/. IliIoWlueJsze wfgrue Wf~zly naslępuj ił.ce: Rs. 3,000 na Xi 18273, rs. 

!':;====;;;;==;;;;;;;;;;;~~Z.:.:Jd:UJ~.~':I'~.~W:.:ly~':tk:IC:b~8P:t:.k~":rz:y'J U:l XV 4097, rs. ~OO na X~ 5062. Po 1'lI. 200 na ?\iXg 1393 3167 

Don ZDn WI4. 
konces. prze? Wys. c. k. Kamiestnictwo galicyjskie 

ZAKŁAD LECZNICZY PRYWATNY 
D-ra Jana Gwiazdomorskiego 

__ VI KRAKOWIE przy ulicy ŁOBZOWSKIEJ pna Nr, 32 

35 
50 
91 

202 
]ó 
74 
S6 
97 

3lł 
427 
46 
83 

503 
21 

3342 9732 1396417104 17729 2010020909 2Q913. Po J'R.80 
1 72fi 1091 1183 1345 3055 3888 440 l 4484 li l74 5429 

73138878 11263 12525 14082 14570 1466L 14939 1700L 
19366 19623 19971 20044 2008<Y 20395 204fi4 21 !l81 

22022 22491 23078. 

18!!5 ~1~ 21 34~ 
4916 ll6 

23 25 41 
72 38 2142j 
83 39M Iii 

2079 28 89 
2"209 55 21610 

27 40m ~! 
63 6 

2301 12 86 
52 4118 7915 

2440 44 91 
2534 62 41 
2602 4200 82 O.pyra 9. A. 

CTBYJOiI\lA<lo • I' 
CBOH yn,nt ];i-

Dom narotny, w nowym wyl~ezni. n .. cele lecznicze według wymagań 
nowoe,e@nej blgieny otawianym bnrlynku. Przyjmuje chorych obojej I,tci 
na wsz.elkiego rodzaju choroby, wykonani:\. opel'acyj itp .. z wykl.czenle .. 
ohor6b zaratllwych I u.yalowych. Pokoje dla chorycb należycie wenty
lowane. ob!łzern6, z komfortem urządzone, Kor;rtarze i ~ehod'y zimlł op~
lane, C.yteJni~, OsobnI' sala ope~.eyjlla. W lecie ogrM apacerowy dla 
chorych. Staran ... pleka I w.nlkle wygody Zlpewlll.u. Wazelkie k,· 
"'It w IIleJacI. etny wraz z .plek, lekarak. I zupe'nelll utrzymaniem, 
apt.k, I kooztalll opatrunków Chl ru1ł," od 4 z'r. do 7 z'r. na dob~. 

~ió· BlIJ.31,u·l~ ł'rO"fe":'::. nt ;łt~~~eel p::~m~. oię· stnych wyj.,ghień tlrlz~~_~~j- G26 
56 
99 

4 1 8047 
3~ 2ó 
3 26 

1030 eT. YeT. rpalEA. 
o(l'i,II' .... en qTO 10 AopulI 
r. B'b 1 U qaCOB'L Y'J;pa, 1I'L 
no,.;1. ~ 13'1'1 DO ĄaenBoii 
1\11 li'" rop. .nOABII 6T";~T'Io 
lI9ue,.;eHa , lly6~HqHa8 UPOA3Z3 
."JUro BKy~ecT.aa, 

lI~aro UOBoAR6Ky 
BBQy Cbo6BLLH, COOTQarqaro 
lIe .. a, nooY"LI, KBHri,. ORa\rLII 

I peGpllBlU'L Be~eli, ~llBeBBaro 
• TOprOBTt B'L !l0~ ' py6. 

~
Beb' 01\'llBJtY HI ealioe npo";ll' 

, JI'e oe JllIy~ee'l'80 KOZBQ 

{rp lo B AeR~ 1 npe4nlBH • I 

l' p. JIMBL, 28 Mi pTa 1890 JI. 
qy"e6sLliI r(pUCT B'L Bt.10YMIA.. 
r l I :647-1 

II 

za laakawe nadesłanie wiadomo~ci o obszemym po
koju (lo odnajęcia, pl'zy Pl:zY7.woitej rodzinie, lub 

10 pokoju z kuchnią w czystym, porządnie utrzymy
wanym domu, w bli7.kośc i PM/I,ŹIl . Meyem. • 

Oferty poci lit. Z. Z. 6. przyjmuje Alllllilli~tr:l

cya "Dzipnnika·'. , 

773 
91 

915 
pl 
59 

1005 
S6 
s:; 

119~ 
1245 
133"2 

35 
56 
51 
67 
98 

1401 
46 
70 
74 
83 

1008 
11 
66 

1749 
G7 
8'2 

18"..4 
81 

78 57 
'n ł303 

2ó 
47 4402 
99 23 

2851 42 
64 82 

2998 4691 
3008 91 

58 4737 
• 3t05 48 

9 
31 54 
59 4819 
69 I 45 

3262 46 
50 
54 

4lT~ 

78 
5225 

56 
73 

5314 
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