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• • l !l. ". I I /ehę mh'ejsza aiuie i W szkOłaoh l'eanych ' llDiędz:Y ~KijoWem CCZl\rnlllow~m 4Y,7Q61'8':1 trZ ii\le8zyce drogi żeJlI1lnej WIII'SZa.wsJtO. Wzka . Vz'sla 8,\"01a r'DIDI'es'lru'cGa 9. Wykład za~ przedmiotów Innych ja· Prypeci 17,000 I'S, i Saży )5,000 l' . • wiedeńskie!. 
łlUU "~ D ol , tiU , ., ' koto~ fizyki, chemii, technologii chemlćznej' - Na ko~zty ;lYyprostowJUlia koryta . - .Swlet" d.owiadnje Iię %. wiarogodne-

"',l!, _q : I __ , I mechanic",?ej ~ t. y. w.łódzkiej wyższej ł~~na: pod. w~lą Perewałlq W,pow. ~Q'I go -źródła, te. zgodnle.z zapadłem poitaaa-
(Spraw.Eda.le rs. r •• 11. I. A. ,&,OPpoWI, tlól\lae~ł I szkole I'zemleślruczeJ, daje nam stosunek dzjensltim, W.,jllllH\CZ!\nO rs. 9,:ili2 ~op. 70; wienlem ·komltetn miDIsków, w rotu bi$-

, ~lęk.an,l8r TaQbw.reel). godiln wyższy, a dla uiektórych pl·zedruio. J'opot.l' prowa~i zarząd komunik acyl ,w 1>0- żącym rozpoczęta ma być budowa następu.-
tów ua1\fet znacznie. wyższy, niż w szka- wnie. · ' 'ąeych linij kolejowyeh: l) od Zlotonstl\ do 

ID , łacT~ realnych. ., - Powstające o~lIie tow&rzya(wo dla zakladu m1oskiego. Część, stauowiąc& prze· 
W dalszym ~iljgu &l\to1'l podaje obszel1ą' 10. Łódzka wyhza szkola rzemieglnl- przekopania i ąj(sploa~yi kanału' rera- IJ,hdenie drogi Ż6lamej ufaóska-złatonsl.ow-

tabJlcę, " WI której zes~wiony je~t plao cz~, zawi~rając IV so~le łakby trzy wy- kopskiego l'ozporządzakapi!-&Iem 100,~O!l,OOO kiej pnedstl\wi~ pewne trudności , tecbni
nauk wyższej szkoly zeruie.'loiczej, z .vIa- d~al1 7 ·ej dodatkowej klasy, wespół z wy- b'anków, zawartym w pbligacyacb I w a- czne ~tzy ~~OW16, ponieważ w tem mla-
n&IDi IIl1uk szkól realnycb posiadających, dZIałem b/mdłowym szkó/orealnycb, pozwa- kcyach. nowiCle mleJIICIl należy Plozerźnl}Ć pasmo 
oddzial)' Id(jllat.kowe ogóln~ mech!lŁczno. la uczącybl się' w ciągI! Jat 6-ciu przej§ć Drogi żelazne. , gór Ul·al.kich, \\II połączone jest ze znacz-
techniczne. chemiczno-techniczne ( lil'ndro- t'lklesame, a lila 'niektól'ych przelImiotów - Według Jllformacyj "Gr&żdanina ", nemi I kosztownemi robotami. Blldowę pro-
we, według ustawy z dnia 15 m~ja 1872 { na~et ,bbs~erniejsz~ kursy .naukowe, tlni- podniesiono kwestyę wykupu przez 'ząd wadzić będzie teu.s&lll zarąd, który koń-
Z tablicy wJ okll1luje się że: . żel! w 'szkołach realnycb. wszystkich W&gOIlÓW cys~rn0'Y.ych do ,prze- czy bllllowę drogi żelaznej ufańsko-zJoton. 

L i,Łi~b3 lekCYJ językli l'uskiego ja~ 11. Najwięk za liczba codzienuych lek· , wozu nafty, celem wprowa~zPnianowell'01 ~towskiej; - 2) od Teodozyi do jednej ze 
w łódzkiej w,yżś.zej. sąkole I'zemieśj~iczej, cY!. dla łódzkiej wjższej szkoły rzemieślni- tYllll wagonów, mie~zcz~cych więcej ni,ż ' po st!u?yj łozowo - 8~was~polsklej drogi tela.
tak i 'IV sakplaoh reąlnych z ogólnym wy- czej wypa.da - 5,7, podczas ~ dla wyL 1,200 pudów ładuJllm. l ,. zneJ. Bndowa tej drogi, po~on .. z budo
dsiatem"klasy" llodatkowllj jest pl'awle J!l' uzlalów h~ndlowych szkół reillll!ch '·liczb, - "Grażdimin" zapewnia , !!le . \Vlc-ró~e wą portlI handlowego w T~ozyi, będzie 
dnako,wa. I ta stanowI 4,6, a dla ' wszystkul"h trzech wprowadzone będą na dl'ogach zelaznY'ih dokonywana bardzo szybko I powinna być 

2. W. łQ11zklej wy1ezej szkqle nemieil- ' wy~zlałów 7;mlu klasowych szkól l'eal" IV Rosy.i bilety I I)(fWl'~tne. ~I\" p!1:'l&ż.er6w skoflezoną . w )~e~ r~1l 'przyszł6!t0: 
niczej opr6ez l'u,skiego wykładil. się. jesle~ nych _ . 4,4. . odbywajllcych pom'óz wIęcej 111Z Jedną W tych druach mzynlerowle wYJeidżają Jnz 
tylko T ję.yk nf)Yl/ożytny (oIemiecki) z ' Ilcz~ UgOlna 'liczba lekcyi 206· w łódzkiej urogą, llJI, wzól' , llrządzęń takich za gra,niCjł. dla dok!lnania badań, po ukończeniu któ
bą godzin dwa ,razy ąlru~8za auiżeJi w' wy~sze~ - szkole rzemieślniczej z kUI'sem - "GrażrllJ.niJ1" donosi, że u$tanowiono l'yeb budowa rozpoczętą ~ie niezwłocz. 
szkołach reaJoy~b. ' . 6.Tetolm, rÓwna się liczbie lekeyi giJnna.- pl'Zepis. wedlug którego jadący z zagrani- nie.- 3) Polecono dokonać wytknięcia 1in1J. 

3. Liczba god~in , dllJ, matematykf we zyum z ' klllJsem 8-letnim. cy do 1;tosyi n& wszystkich , I'U kich dro- kolejowej od. Mnroma do Kazani& z odna-
w8zystkich zakładach uaukowych tego ty- qzęstokroć w" rdezwaclI osób nie obzllaj- gach żelaznych otrzymają. ustępstwo "300/. gą do Penzy. Tej linii już dawno oczekn
pu - prawie jedn~ow&, chociaż. w"szkolll l\Iionych f rezultatami dZiał,ałności te~~ od <':'lny ~i1etów jazdy. w ~e~p~l'edniej 11.0- je ~sy&. w.~b~a i na ten I'~ o. ile sl~ 
lódzkieL~ tej liczby godzin przezn a~a się 7.akładn naukowego, spotykamy wypowle_, IIlUmkacYI, w tym razlE~, jezeh IV miejscu zdaje, nadzieje Jej będą nrzeczywlStruone. 
dla wykrllSJnej gęome~ryi trzy a dla ana- dziane zdanie, te szkoła !!tanowi absura wyjawu, za granicą, jedna oSQba zaknpnje - .Kijewskoje słowo" donosi, że do pro
lityki .. d1'ilj godzioy' pedagoglczny" ze względu na pl&D swój nit- ni6l)1niej., jilk afi biletów ~Ta jadą()ych do gramIl zlijęć 3-go zjazdu og6lnego w kwe· 

,. Dla Ililltol'.vl ,u;tur&luej w szkQI~' ukowy. TYmczasem w l'zeczywiStoścl, szko- Ro~yi l1~ażerójV . styach ~yfowych, k~ry ma być wk~6tce 
łódzkiej wyznacza się 'liczba O'odzin wię- la ta chociat potrzebuje pewnych zmian, ~ W zarządzie Kolei warszawsko" wil!· otwal·ty, będzie włączona, skutkiem propo
DIa (12) '! poróV{lWIil\ z licd.1} godzin pomimo to wszakże w dostatecznym ato,p- deiIskiej, , olłracówyw,ane są. warunki kon- zycyi departamentu dróg żelsznycb, kwe· 
1V akołac'A r~lnych (~), '. nln m!lwa te rezultl\ty, 'dla któr .. iłtllW kinu Ił&. pl'j)jekt. bUllI/WY gló~o dwoI'- stya obniżenia taryfy dla przewozu po ru-

5. ,W szkol,e łó<lzkiej ' dla wykładu je- winua i . zasługuje na szczególniejszljo UWltgę. ca. pzi~iejszy uW0I'l:ec, odpowJednio prze- »kich dl'ogach telUllych ostryr ClZał'lleMOt· 
d)'llle tylko histol:yi .Rosyi przeznaczono robiony l powiększony, stanowić ma jedną skich. KwestyE} tę podnieslono ' z pocZl}tko-
godzin li '), podczas g4Y w szko~acłi l'eal- czę&ć nowego dworca dla pociągów odcho- wania p. Tka, ' który w swoim majl}tlrn 
nych ,0111 calliow)ty kI/lOS hlstoryi powsZ8ch- Prxcmvsł, haudell komunikacye. I dzących. Czę~ć ta ma być. połączóua da- pod Sewastopolem nrządził basen dJa prze· 
nej i l·ualJ;.iej wyZllllCZono go~ 12. ' J. chem szklanym z drugą, przeznaczoną dla chowywauia ostryg, przeznaczonych do wy-

6. Jak~y dla ' wypełnienia tego br~1i ~ pociągów przychodzących a wzniesioną po syłaola do różnych miast, przeważnie do 
liczba godzili z ,geografii w szkole /Ódzklej' Cia. innej IItronie plantJl, na placacll zajętych Moskwy i Petersburga. Zajmnj~ się wy-
(13) .0 cał~ .;J goaziny pl'z~wyZaz& liczbę --. Nowpje wl'eQlia~ 'dOllosi, że w nowej obecnie .na I·ampy .. Z placów ~ych utwOI'Zo- s~!aniem ~stl'yg w ~o~>:ć .zn~.znł'ch i1o-
gQdzlD tęgo pr,aedmiotu w szkołach re'a~- taryfie celnej ma by~ podwyższone cło od lIa będ7,H\ nowa ulic&, ~tauOW.l'łCa przedłu- śCla.ch w Ciągu ostatmej JesIem I zimy, p. 
lI:l'cb. r"~ , 11 • I wyższych gatunków krochmalu zagrani- żenjp ulicy Widok. lVa.runki konkursu ma- Tir przyszedł do wniosku, że główną prze-

7. :4i!lZ ~OdJiJI ka.ligrafii ' w szkol~ cznego. jll pyć ułożone Jeszcze w tym miesiącu. szkodą dla. tego zupełole nowego przemy-
lód~killj (10), w por,o;VpaniU zliczblł godzln. Drogi woÓl1 e. . - Tabor wagonów ~~arowych na koł!!! sin, j~st wysoka taryfa .. Ostrygi. czarno· 
tego przedmiotu. (.6) w szkołach re'alnycu - Rada palistwa zatwierdziła przedsta- lWangl'odzko dąbrowskiej, ma być znaCZJlle morskie są same przez 81'1 wysokiego ga-
jest więk:szll, ( o + g.QIlziny..! wlenie mlnistl'.& ,kómnnikac.yj, żądaj/łCe sps· powiększony. u Id tlInlłu, lecz rótnlą się od zagranicznych 

8, Licz~a godzili ~·.v8UQkóW' o~óln'ych cyalnych kredytów na regulaoyę Ilzek. Ma· , -r ,Na kolei nadwiślauskiej wprowadzo- tern, te są znacznie mniejsze i dlatego to, 
I t/lGbllipznYllb 1y. 8zkole- łóazkiej jest tro- ją być asygnowPJle n!J.stępujące 8umy: na no 119Wą ą,ryfę ' dla' przewozu węgli ka- żeby mogły pomyślule konkUl'ow&ć z za
P' lo • •• regolacyę Dnie~ru pod! .Kdjowem 60,000 rs., miennych, w komunikacyi bezpośrednilji ze graniczneinl, powinny być sprzed&wane 

od ID:emieńczuglem 60,000 ts., -Desuy po- 8~yi: -BollllO.w.ice, .Jll&lli~ bl'owa 'i tanio. ' 

24) 
A dolf p,elpit. 

zapewne zna a wszyst ie tajemnice swej 
pa:ni. J , , • I' 

• ..!. Pana zapewne bardzo tozdziwi-rze
kła, ale pani niema. 

- Jeszcze nJe wróciła z Dijonu7 
Nowy ~miech< ukazał .liię na ustacb J u-

Tłól1jacqł i. N'. Iii; bawił& ją nadzwyczajna żywość, z jlJ.ką, 
., , , ~ .. : p-an de Fonde rzncił swe pytanie. 

(Dalszy ciąg _ patrz NI'. 1:#;7). - Ol nie, panie, to cała przygodal-od-
, parła. - Pani otrzymała ważny jakiś tele-

<11. Ję ~'yczy młodej kobiety - wyobl"&Ź- gram z Bordeaux. Mogę to panu pQwie
!lIa Maury.ceg,o" przeiliaczała jej rolę po· dzieć, gdyż niema w tern tajemnicy, bo pa
kut~tcej Mag'd'AlenY, tylko pokutującej nie ui zostawała nawet otwartą depeszę. 
VI PI\89'JlI, lecz z adzleją wznowienia sto· l,l pokojówka szybko wzięła ze stolu i 
sunk6w ~ nim ,. I. . podała Maurycemu .błękitny papiel', któl'y 
. Zdobywszy ~ię' 'na to pi~koe wyraćhowa- zawierał w sobie te kiJka slow: _ ' 

lIIe, pan de Fónde IIsiadł pod " jednem z "H~nryk blll'dzo chory. 2yczy willziecl 
drzew, pu zczając wodze f'lIntl\zyi. pauią. Proszę AJrzyjecltać niezwłocznie.· 

- Co }rawlla-;-pomylilał wreszcie- za- ŁatlVo był9 odgadulłć znaczenie: pan 
~łI\' mÓJ nie naleiy do zbyt eleganckicb? Garliu-Ruei) był w niehezpleczeiistwle I 
",e ol~ jestem przecież Scy'pionem Afry- wzywał żony. 
~ań8'Jum. Niech mnie.1dyablI porwą, jeśli - 1Jzięku)ę ci, moja kochana. Bądź ła-

tóry z nloic~ kblegow klobowych postą- ' skawa dać mi znaćl jak tylko twoja pani 
P!łby Iqaczej, Cói robJć, takl już ' Ios 11.0- powróci ... jes1i ma powrócić. ' 
:let. Nakouiec znaj, się one na nas~eh - Ohl pan może· być tego pewuym. 
~amstwach nle~orzeJ, n/f my na ićh ma- Maurycy odszedł, udając obujętnego, a 
ctwac~... w rzeczy samej mocno zgryziony tern nie-
Sthnn!wszy w ten sposóh głos sumienia, ąpodziewanem rozwiązaniem. t n ,tle, Fonde wyruszył do AlIdliettes.l 
I'ce ~bJłq mn trochę mocniej, gdy prze· 

kbodził furtkę, przez ktÓrą tyle I'a'zy prze
radlił się do swego sztucznego raju. Mi

I~Śil zmysłowa jest zawsze mll08cił i cho
CI~Ż w Ultszym 'gatunku, I ale być moie w 
najdogodn(ejllzym. zmrsło'Wol!ć nie u& 
zazdrości I I\'0dzl się bardzo łatwo z'l 
1V8zY8tkiem. 

Wielka niespodzianka oczekiwała MaR
~~oJ tokojowa łado a I sprytna Jolla 

.... eclln"ła się znaczl}co na jego widok 

Xli. 

W ieczorem pan de Fonde l>oszedl na 
obiad do pani Poppleton. Pomiędzy go 'ć
mi znajdowali się: dziekan, prezes trybu
nału, pani Pernette i brabina de Mathivon. 
'1'a ostatnia n&lebła do rodu Cqcusse, któ· 
I'y tworzy cl.ły legiou w Aotunois i na po· 
h\dnlu Cote-d,'Or. Umyślne impertyneneye 
czyniły hrabiDie wielu nieprsyjaciół i lIako
alec juieJa.u złolliweDIll nral}dnikowi przy-

sz o ą . g 'ń wy' utjVorzyć I listę cuss'e'6w, 
k.tQl'a wykazała, ~e jetjen z nich byt nota
ryuszem, czterech było .eprsi.erów, dziewię· 
ciu handlarzy wioa i jedn~ ... akuszetk'ał 
Ta akuszer)l:a . przeważnie llawlła s~okoj
Ilycb )Ilieszk\loilCÓW Arnay -' le· Com te. Nie 
szczę~ono na ten nietrądny teml/ot żal'ci
ków, a w małych miasteczl>.ach, jak tylkO 
wejdzie w zwyczaj śmiać się z jakiegoś 
słówka, z jakiejś .historyjki, z jakiegoś zło
śliwego Żat;tu lub kalembUru, niema końca 
powtarzanioml ' 

~terdziestoletnia hrshlUa papieska nie 
wyrzekła. się wcale dawnych pl'etensyj, a 
podczas P9Pyth w Dijon', nie odznaczała' się 
bynajmniej zbytniem okrucieństwem dla 
qficerów. Otóż 'właśni~, ta palna awantn
rek przeszło$ćt nie pozwalała jej \\a wyro
zumiał9~ć dla 1l1iźuicll ~' Kobiety, . które dn
ŻO ~awiły się IV :iycin, za nic w ~wiccle 
nie mogą Ilarować innym przykrolIcI, jak'i 
im samym sprawia świadomoś~, że się, sta
rzeją· 

Hrl!(bina Ile .MatbivolI bardzo była podb
bua dl! :iandal'ma w sukni. Wysoka, pelna, 
nie myślała wcale jeszcze o złożeniu broni. 
Z dawpych miłości pozostały jeszcze pew
ne ~Iady kokieteryi, co nie przeszkadzało 
.bynajmniej być osobą bardzo niewykwlnt
Dl}. ~'ak l,Iaprzyklad, hrabina ~ako'wala na 
gło'fę rudl} perukę i malowała sobie oczy 
dokoł&, ale peruka bujala, to w pra
wp, to w lewo, niby skrzy dl o kuropatwy, 
a znów brwi zawsze były n!lrysowane albo 
zanisko, albo zawy.soko 1 ulgdy wjednem 
i telDsamem miejscu. 

Dama ta I/rzy zupie już wzI~la się do 
pani Andrezy. 

- Otół-zaczęla-jak /Di się wid:li, .~ą
dz,.-względ(lw· uagle wyruszył& w podróż. 

- Pojechała do ... Henryka - dorzuci j z 
dowcipną miną pan Lees.rnet" prezes try
bunałn. 

- A tak, do Hem:yka z depeszy I 
Skąd Wy8Zqr. ')ViaIlomość; ~ d JuW, czy 

też od urzędnika brnra t.eIegraticznego? 
Tego rodzaj II pytania, są nie do rozwiąza
nia na prowincyi. N"ajbardziej nawet ta
jemnicze nowiny knrsują tam z niezwyktą 
szybkością i wszyscy rzucają się na nie, 
jak karpie na okruszyny. 

- Pan, panie de Fonde, będąc jej 8IłHi&. 
deru - zapytała nagle gospodyni - powi
olenell wiedzieć, kiedy mianowicie on& wy
jechała' 

- OJ mój Bożel Niech P&ni sobie wyo
brazi, ze tak nie jest. Dzili włdnie byłem 
w Audlieties, chClłc złoży t woje. un&IIO
wanie pani Anm'ezy i wtedy dopiero do
wiedziałem się o jej podróży. 

- Dziwna to rzecz, że państwo nie lIł 
z sobą w bliższym stosunku - Z&Uw&iył& 
złośliwie hrabina. 

ic w tern dziwnego - odparł tonem 
bardzo suchym Manrycy. - Pani Andrezy 
jest młuda i bardzo piękna, i gdybym był 
blll'dziej narzncajlłcym się, mógłbym ;4 
skompromitować. 

- Oh, cóż za. ciężkie liłowol 
- Bardzo na miejscu! Wy, panie z Ar-

nay, nie naleiycie bYOl\jmolej do clalych, 
i oie mam wcale talIJ do 108n, te mi daje 
sposobność wypowiedzenia wl.m tego. Za
pewne i my w klubie jesteśmy pIotkana
mi, ale ostatecznie mniej płodzlmy płotelr 
w cil}gu m1esltCA, aniżeli wy l' dwad.lls
&:Ia cztery godziny! 

(D. c, tł.) • 
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- Z Petersbnrga zaprzeczaj, doniesie- Przemysł. Ubezpreczenlt. 
niom pism ~iezłlyclt, jalroby po str/)- - Towarzystwo akcyjne braci Nobel - .Birżewyja wiedomosti" pisz4, że do- dziś o godzinie 8-ej wleczorelQ ogólne ze-
nie I'uskiej mi!\ła być wybudowaną linia, je o~.n · ię~8zych w RóByi, os~ągnęl~ niesienia dzienników ruskicb o mającem branie członków (powł6fnl~ . tm, Jlbfa. 
łącząca 8i~ z kołejlf ' wrocławsko - war- za ~ .Iles y Iyska ozystejfo~,689,lł.!3 rs. rółce Q&8 łpit -zalOitlliu . .. nia ków zarządu, orą lłlW.~yJiowaDia 
8zawską· ,< 58 ~'łP pl'Z)' ąbrocie 23,083,212 rl. i b- rJYstwa reas8kvacyi, 114 co naj ,kw.. lokalu. Przypominamy., iż ,i ~7. 

- .GraŻdanin" donosi, te na pr~yszłośd pita~ kład(jwym l' mlł. rubli, Dywi. wczesne. wzgłę ua liczbę pbeonych uczestników 
zarządy kontr/lli dróg żelaznych mają byt dendt} wyzoltzono w tosonklł 8"/.. Wyk,złałellll. przi..v.łowI. dzi~' e zgl'omadze'hie będzie praJ'0moc: 
podległe izbjlm obracbunkowym. - Zarząd wlirzyatwa frallcnsko- wlo- - W pocątkacb rOI.! przysałego nelll. Wobec waż.ności spraw, }'ożądalljm 

Handel. skiea:o w Diłll~owie, skutkiem 'l.'Yiększają- beroi peJ;ersborskiej 'otwarta bępzi lierw- jest n~czniej8zy /J.(rzla~\V dzi itlJsz m .,;gro. 
- .Swiet" Ilooosi, ze w mInisteryu... cej .1ę ciącłe prodokcyi węgla kamiennego, if&a szkoła gOlfodar a mleclllQ!lgo, u~. madi: u. , ,,,' I 

spraw wewnętrznych rozpatr.)!wana jeSt powzi,ł ZUliar wybodowanie oowej SOl'- .1yo"l\n& Jlrz~ rząd, gdzie b~ą pnyj 0- a .,dziego pokoju 4 rewiru, rola ta 
obecnie kwestya kooieczooHci uregulowan1a tOWKi, «IpOWJadająeej Hofci liuij zapaso- wani Iqd~e alodzi, którzy nańczyU kał's Ło i mianowa!lo, aseso\"l\ l k9\egi,~!ne\:o 
w jaknajkI'ótszym czasie )stnil'Jących obe- wycb tuż przy szybie .Pal·Yż,· lącząc je szkół elementarnycTi w 'Wleku nfmuIllej Czernie a, sędzie~ pokoju mJ ~ęstoc~wj: 
cnie opiat jarmarcznycb i wykupu, gdzie ze BtacY/l .Dąbrowa.· kolei wiedeńskiej. lat 17. (-) Słały,tyka lu~ncricl. W· tlią/l'n piel" 
to jest możebne, placów jarmarcznycb z Sortownia 1/Ia l być w..,Ybudowaoą w ; !ten - Na z.uadzie pra a (I suołJ!.cb , pJ,ze' l· wszej polowy r/)kp,' bieŻącego'" w parafii 
rąk prywl\tnycb na rzecz skarbu, przy- sposób, ażeby sortowanie i ładowanie wę-I itlysłowycb nowego typu, mlnistel"Yum r.zymsko-katolickięj :Wuie9o~zięciA N,),l P. 
czem wpl'owadzoae byłyby niewielkie, lecz gla odbywało się automatycznie i wprost oświaty pfJstanowlło otworzyć takie szkoly, w Łodzi: urodziło się ,dzieci 11~25, za\v~I'." 
stałe opiaty za prawo band lu na wozach. do wagonów. Przedstawiony zarządowi z początkiem przyszłego roku szkolnego, to ślubów małżeńskich' 241 r zmlil'Io 505 

- Belgradz,klę sfery loz,dbwe zamierza" kolei projekt, jak donosi .Kuryer 'waY- w Jekaterynosławiu, Petl'ozawodzku, Ka- osób. W paraill e.waugil\1ic lej sw. 'l'l'ójcy: 
ją lIrządzi<l w rÓŻnych mlaStscb Rosyi a· szawski," znalazł przycbylne pr1'lyjęcie Ro· zawu, Zlotjluście i osadzie Klince w gub. urodziło się \v ' tYulslimym czasie dzieci 
gentu l'Y bandlowe, celem rozszerzenia zby· boty prawdopodobnie jeszcze w roku bie· czernihowskil'j. W teIn możliwie jaknaj- 625, zawartb ślubbw ~~ I ZIIlaflo 354 
tn serbskich płodów surowych. ząeJm będ'ł rozpoczęte., . lepszej organizacyi szkół, na miejsce maj, . osób. , . ~:'ł., I~ ' :" o<J:. 

- Klriatya ~v&lli kOD ulów I·U· - W celu polepszerua warunków saru· uda<l się członkowie komitetu ministeryal- (...::-)., Tar.gi ,zbÓż"l,vli. :j ~vęzor8:l, a stKę1-1 
skicb w niekl.órycb port&l;li IAuyki I!Plu- ;tamych w garba1'łliaoo i zald.daclt bW6- nego do Sju'aw wypztslcenia techniczne o. towarowe' s lozedano: pszenicy 200 korcy 
dniowej, jak donosz, • Peterb. wiedomos~it skórniczycb. w Warszaw.ie '; komitet 'sau/- Niezależnie od tego ~ po~ą klem ~o II ,po l' . . . ., 
jest już ' zdecydow.aną. K.Qnsulowie JIlaj.ą tsrny zap~·oJ~kto.wał, aze?y zak~ady ,te,1 szkolnego l8~0~11 W Wielu IDlasft\Lch ~Zl'oły , '500 korcy f o rs. 4 kop 60 do . rs. 4 k0f.. 
być mianowani we wszystkicb główniet kf!óh\ znaJdnJlł SIę pr"y ulicach 'luz skana- realne pl'zeJ,llleruone , pędą na,szkoly tl\cblU-1 80; o ~ IJll6OOł3 ~r p. f8 ~ł I °R tt1 
szych portaclL od Kapsztadtu 110 2ł,.n~a- Iiz~",anycb, I~b w blis~ości kanałów miej. ~zne. . , . .1." do rś. op.' ,m za o e'c.wUU.I . .~. ~ 
baru. ,/ " I. lIkic.b,. by'ly n!ezw'~czllle połączone z kana· Wyltawy. / . d .' , .. ,.' . , I. ~a Nowym Rynku spuedano: pszenicy 

--"Faktyczne prZyłączenie przedmie!!Ć: ł~ml 1.wodocI4&,aml;. w t.ycl~ zaś garbal'- ,- ~a wlist;&.wle ,~tal~J pl;6 I. wzoSó\V ~Qd korcy' ·~o. rs. 6 k~p' ,.2,O -do Jr..~ " 6o<k .. ,, 3~r 
Nowa-Fraga, zmulowizIra, Targ6wek i Ka- ruach I zakła.?ach blałosk~lIl1czy~h , w ktu· \\ ~Va~szawle, Jak donos~ .Kursel co~~n. zyta 30~ kOlcy flo Is. 4 kop. 65 do 18. 5 
miouek, nastąpi wkrótce, co. zacbęca )'0- rycłi Y! krótkim c~asle n!e. moze by<l za· ny, .lIczbę okazów powlększyly ł,I~\-IlIlu,J,\ kop. - za korzec. [ 
zmaitych przedslęblerców do wprowlldzenla prow~ilzorl8 kn~alizacy.a, . ~vlllny być ur~- ~e fil 'my,. war~awska.f&/l)'yka .yrpb6'Pf IP.opyt w?góle bardzo aby. 
pewnycl/' ulepszeń na nowem Iterytoryum dzon~ spe,cyalne kad~re . il~ o~zyszcza~la ) ogo~ycb., fablykll; posadzek ~trlcą, ~e- SI~111J> spl~edaw.oo po kop.1 7!ł: , ~0 k, ~~l 
miasta. Między il(nemi, jak donosi ;,Kuryer brudnYCh cieczy. .Podwólza man b~ć. bl.u' . necklc~ I I~ymsląc,h, wrro~6'Ył ~emen~ . . 81oml! ' oli J S. ( loJcop. 2D wu-. 1 ,J(OP.'<\~l 
warszalVsld~, zrobiono pIau urządZenia tar- kowan?z kanałami do odpro~adzaRla me- wycb I mO~Jkj)wyc~ bl'aC! P'~~I'IZZlO; fa " 1 . 50nl~gynę Od 'l1S I Lodo ~. ,l kop. li ~ .,cep" 
gu ' na ."dwej Pradze, w 'takim punkcie, czystoscl ~~bl'yczny.cli, wszel.kle ".aś ~dpa<k tekt".I'Y s~ołow~oweJ dO .. ~~YCla.dacbp'w. . • . ua~" ·"1 t.t. - I . ";,. , ,., I',_i\_ . • • fI 

ażeby z bazaru kol'zystlW IIIOgli mieszkań- ki ~Inny Się mieśCl~ ~ belmet~cz~le za· ~ąck.lego, fa?lyka . wsł.fł;żek . Je~wa);J~ycb l (-). UązclwY'. znallU~a. p'. X ledząc .IV,I, 
ey Szmulowizny oraz dalszych dzielnic , jak mykllnycli (Iołac.b, meprzel'uszczaJąc)cb płl'· \ pÓłJedwabnycb~. Czamai\sklego ,JlłRI yka ,peiV !IJ"TI!stauracy'1 ~Jąl pUflllal'es, zawle" 
Pelcpwizna. Według projekn tal'g ~dzie nó~ .. I?oły takie nal.e~y oczyszcz~ć przY" przetwo.rów ch~mlcznych, kwaslu,arczal)e· rający'X óżne Mwody ' j 'kilk'&llziesi,f l\IIbll., 
obejnlował tlndynlll przeznauone u& jatki. naJmnl~J raz na .. tydzlen .. \V oddZlałacb do go dymIącego , b , farb "H;, \YllltRa ,l,częstpr z!igadawszy się, ' polotył j\lIf\.flal~ na j·sw. 
i sklepy ' oraz obszerue mil\isee dl\( zajaz. g~\'bowltnia skór, podłogi mogą byll drew"j ~Ilo:wska fabryka paple~It I K ... , liln,bel'ga liku' bbokj sjebiel, a l wycl1odi'ąd zśpomnia~ 
du WbZÓW z produktami spożywczemi. Nie lIIane z desek grubych, kam~~~ne\ Wal~-' I ~ohna; .włocławska, fab"yka t\\Jan,~ów że to :tnie" ~CIiÓ~a:t l dó klesz&f(i: iDopillrb 
Iiczą'c wartości samego placu, ja.ki na ten we lub cef!.1entowe. W całej ta?rycll w~n- TaJcbfelda , I Asterbloma I ~gle\'s~n f,.?~y~~ przyszed!szy do . cukierHh ' '/5.4y ' t,nilłł. piani!!, 
cel' wypaiTnie zająć koszty urządzenia ba. ny 11Y!\ zaprow~dzone wentyłatoly. W WI.ę- kortów J. Ka.utza. . Obecn!e .przel.q lep~e- spostriegl l*a'k takow6!(I:' l· ZmleszlnJl po· ' 
zaru '. wyd/oslj. bkoio 30,000 I'S. Frzedsię- kszy~b ga~barruacli . ur~ądzone. być m~Ją zen!'<'wanych Jest na w)~taw'!I: .~5 t brl\k biegI do. resJ;a\lracyi, I~c~ 1.111' ,wspo~ni\t., 
biercy l!IJodtiewaj, się znacznycb zy.sków dla 10łl?tDlków pokoJ? Jadalue, lło rozble· wylobów metalowycb, 23 wł~lo1lstycb, 9 )Iym tohku 'liIe 'znalat~Jnz , p"gllaresd! Za
z wynajmn sklepów i z opłat. od. ploze, r~nla Się, . oraz . kąpiele. '': ,warsztatacli skórzanycb, 9 fabryk 'p11Zel\lJllotów b!\dllr nilli . fulal ' ZM zapytać,' 00 1~ 1 z niD\ etało, 
kupi6w. '." ,H' nu! mote Się odlJywa<l 'suszenleLskóJ". w!anycb,1 3 ~yrobów z dl·ze.'ł\'~. 2 . c~~7 gosp\\dal'z l pl>llbtl!g'l i 'wi'ęćzył mu 'Zgubę; I 

_ ' \V SI dl h " "Ł k ' bod ._ :- W .Zbiorze praw i ' rozporządzeń", mlCZJlycb, 7 fabryk pr~etwor{l!y , c~elDl.· .m6wi4c, że znal&zt 'j~ kelftijrf. . obell ',clę' 
b d

, e C4\ Ib.w. o oWle dWY .0 zamieszczono ustawę świezo powstałego cznycb, 4 artykul6w spo~YlvczyCb, ,3 sRe· sto zdarzającej się nieuczcł*~ścl .. wzgiędelB 
wt ane ę ,. ą. w ro U lboez~cym p~,.. wa p~~ . towarzystwa akcYJ'nego llod n&Zwą' Spól- cyalij ,Ieczuiczych, oraz 11 róznycli,', r~el1j cnllzei wias ośĆi u falil ~ttl ~odo , '6śt z.a-
rowe magazyny na z ze mog .... e poml"- "" , . ~ k ' . kł d 8 " , I' ' I' , 
Ś .< 19000 t . b' · 'N " . kil. rlłSkiego handlu leśuego" w celu pro" wszystklcb ~abry l ~a a ów 7.,. ., l' znaezenia. , .• /1'., 1I/oJ ;; ,. \ I' 'I "a 
Ch, , ~.~z~ ~ ~ ozaŁ kil. S.IIO: p~t:r wadzenia prawidłowego gdsl'odarstwa le. czbie tej znajduje .się wal:szaw~kich ,64, (--) Burza WI dniu wet ra.·jszyilJ pomlę, 

wd ane ~rząuLon60 oęooą w dóll oWle S. s.11 r. śnego prawidłowego wyl'ebU i zasiewu la- lódzkicli 11,., a z · innycb miejsqp'Y0~ci ' lO. dzy godzin!} '12 ' a Il lw połodnie szałał .. bu. 
rewmane na pu w w UJI cacu' , t k' R k" . d t'" d . t · r 
aś . d k.ł d ' l5000' 'dó . K to- sów, jako~eż celem obrób I materyałów' .,..-. us 'IJ'; w!e omos I: ono,~ 1 'Ąe o- rza po ad Łodzi'!.. IGw!l:Uownao·ulew&i wy, 

z jehn : da k~a bli pu w. oszk leśnych i handlu temiż materyałami we. walozystwo QP/eki nad zWlerZ'l.tąllll W Pe-. oządziła znaczne szkod:;< iI'&"iargtłeh tutej. 
j"Ys1 ~cO()O o. Yb~' w o czono ,na snmę o 0- . wnątrz Cesarstwa I zagtanicą. Eksploatacya te~sburg.u, .maj~ce ni~ug~ ' ś~ięcl<l. dwu: szy'ch. Przekupnie 'bowien1 nie silodziewaj~e 
o , I II .... lasów plliez spółkę będ~ie dokonywanl\ .~I~stoPlęcl~leC!e swego IstmeUla, , post,ą. 9' się Iirriajmlliej deszczn, nie ' !l~be~Ilieei!l; 
Podatld.. _ oieinaczej, jałt podług ' "planów, zatwier- IVlło Ul'z,dzl<l w r~ku PIOZXS~.f.JD 1891; IV sti'aganów.' Bardto dożo . mlf~l i h,lDyeh u-
~ Z ogólnej sumy .I18!030 rs. podatku dzonycb I)JLzez komitet ochrony leśnej. Ka. Peter8burg~ wspama.łą wystaw:y zoologu:;G-, tykułów s~żyw~zyeb, 1", ~l zn&tznych ,l Ik)· 

nowego na. IZet:Z s~pltah . dla ! qbłąkanycb pitał zak~adowy , spólki wynosi l milion rs., ną. Za?anle~ wy~tawy będ~le naoczne ~cil\cb do~tarczdilycb n~ 'ta: .~; . ulegló zu· 
w Kl'ólestWlll Po~kiem, pr~y,pada na W ~J'- podiielonyc,h na 200 akcyj po 5,000 rubli pokazan!e~? Ile Z\~lel·zę.ta P?zyteczne są pel1!em~' zóiszbzenil1;Jlgd,Yil'nI8' zdątOńo lei! 
szawę ,I·S. 13,344 kop. 42 l na g.uberDle: każda. Założycielem spółki jest S. E. dla ludzi.1 Jak waz n, ~~t 1~" pc)Jrpna. uk~yll "':porę . . 'WlXla ściek'ająca l'jlllłżlh
wal·Su.w~~ rs. 14,566 kop. 90, Płotrkow- ADnienkow, zaloząd jej znajdować się bę- prządzemll wystawy podJę/o s1ę, ~W~I!Z~- kiinn oil ~0I;lY''W611& iJo~. 'NbWego-llynli.Q, 
aką f·S. 12;'168 kop. 92, radomską I'S: 9,505 dzie w Pete'rsbUl·gu. ' , stwo, lecz sprawa .ta dotychcz~ znaJ~uJe hlala . znaczp~J(,Cz~~'\illeY'lPiotr4Ćow8kiejl 
kop. 87, plocką rs.7,951 kop. 48, klel.eck, _. Z A,sCbabadh donoszą, że plozybył tam bal:dzo mało poparCia w ludnOŚCI .sto!1fX· P~~ · lżhieg~ · z ulic~mll .2lielóhą1. I,'Dziel~4. 
I·S. 9,220 kop. 6;6, lubelsk'ł rs. l2,92~ ~op. wy~łany przez ruskie towal-lystwo technl· Procz tego towarzys.tw,\, p,o~tan?Wlło wy- Na, peWien czas W 'IDlej'scq t~m' 'Przerwana ' 
73, sqwaląą rjj~ 9,0~7. kop. I~L, łOIDr,yns~ą cZII.e inżynier tec~nolog Damski, ,Ila okre.' da6 Pl,zegląd włas!leJ : d~łalno(c,\. . by~a 'lłomJ1llik'tr.cy& pies'ia: ' ~o'jleillie;'I,CO po 
I's .. 8,13lł kOlI. !ł", kalis\ą rs~ ,1 \,481 ~op. ślelli~, o Ile pokłady saletl'y, w pobliżu • I wtffi'ZiL ślę i8:rli zawsze, 'gdy 'wręksiytdl!s&ei I 
4 Iosledlec,ką rs, 9,2y~; kop., /,A. . ,. stacYI kolejow'li Duszak, możliwe '. są do Z MIASTA i OKOLICY. 8l!adnie. Do . piw.uic domów przy zalew&o-I 

- W edłog 'Projektu opracowanego w mi- eksploatacyi. ' " w ,~Jj O nxm obsźal'zi! 'Wpada: w\)d " 'potok!terb} Nic 
nitlteryum swbu, jak dononą pisma pe- Telegrafy. ..' ,. ,I, - . - , ,,,< .1 I tez &~iwlidgq~1 le,1 mle'sżlta:\łill" w lJ ~yeh db· 
tersbofskie',l ma być ustano\\,illllY; podzw.1 - Na stacyacb pocztowo-telegraficznycb (-) Kanbelary, parafla1ną przy" ko~liiel!l, mach' są przesląkńr 'te"wilg'dcl~ ll pOd' wzglę-o' 
zakładów re,ts.uFacyjnych u~ katęgorye, w Ciechl\nowie 1 Zloczew'le w gub. kall- Wniebowzię!lIa\'N. M . .P., w' dniu ,wllzorah dem . ~owot~q~cr pozostawiaj4 !luto ilo 
stosownIe do obrątu rOl;Zl1ego. ~da ka- slUej, przyjn\&waue będ~ ' depesze mlędzy- szym przeniesiouą : do nowo.w,ybu!1owanej żyJ.Ml\ia. SN!IZ\!llHllty, 'że 'k'tórj§ ' ~~ spe· 
te ol' a ma o łacać odpowiedni podatek •. , nai·odowe. l ., " .. ,. '.' plebanii na Stal·em/Mieście . i ., I '. , cyalistów jib'daw:\'t W'~ wóirri' r.z&K!1l '\Jr'ójel.!t ' 

'\. (",1, J I li, "; 

Pł.O · N ' Q . Bl · 
i, , l 

TtlIm.czyłA L. !LI .' 
I. 

(Dalszy cllfgLpall'z M'. 14 7). . 
. " '1 J 

Feliks, k44ry z wszelkimi szczegołami 0-
powillflał .E1lzie o szkarlatynie Jurka, za
milkł,. nie dla tego, żę go piosnka zajęła, 
ałe dla tego, że siost"ra zwykle tak ciel'
pliwie 8łuchająca jego opowiadań o dziec
Iw, dziś go ~caIe nie słnchalJl. Ocz~ jej 
spoczywały DA Lindzie, raził j'ł ten' cie!Jki, 
lekkomyśllLY glos, Czy się Envlnowi podo· 
bał? • 

NlU"eszcie skończyli . ' 
Żałuję bardz9, źjl p~lIi moj'ł zl'ł gr'ł 

przeszkadzałem-mówił Garciu - paul tak 
ładnie śpiewa. Może jeszeze b!lgatelkf), I"'O
~ blU'I,IzO, 

Eliza po I'az piel' wszy w życiu żałowl\
ła, :ie nie byla mJlzykalną. 

lWZDWŁ VI. 

~Kuku", uucil EI'wln, siedząc obok żony 
w powozie i powracając ju~ prawie o 
zmierzchu do domu. Ostatnie wrażenie, ja
kie Erwiu z 'rra.unberga wyniósł, była po
wabnI!. kobiet.a w białej, powiewnl\i sukni, 
z clelll1lYnN w nieŁadzie wlosami, wspllrta 
o kl\mienn'ł balustl'adę ~arasu }il.JDkowego 
i zasyłająca 011 Dst cllłusy odje~dżającym. 

- Bal'dzo Hit) na korzyHć zmieniła, szko
da tylkQ, że tak ile wychowana - przer
wał El'lvin milczenie, 

.,- zy rzeczywiście- to zn nj8S'Z~zl!-- ~.wykł czywć, yeb y~ tl' 
pytała EIiz&, nie'patrząć się ' na męża .. t jego ramię. ,; ,; J ·'AI . I, "", f. ~oJr:ę;-.-=";;;;;'iiiiiiiiii_""'_';;:'~ 

.-, Rzeczl;wi'ście'-polviedział.-Są · ludzie, - Co jej jest? - myślał. Ani na chlf.\'lę,1 
którllY to lubilł; podłhg"mnie dobrze " tlyło!' nie przypll8zczałf żeby mog~ , -być zazw:o
by, gdyby zmieniła posł.fipolvanie. Mnsisz sną. '·",a". I 

'się zająćjej ) zaniedbanem wychowaniem. Przeszli prawie las i widaej!lż było łą- - r'. zeballR.le ' IIłHe'PP ićj 
- Pozostaw;iam ~ tobie!...od~owredzil\ta !cę, łącz~cą się z park,iem l(r" ĘJ;ejllbach, mów a; hrabin'iWar neJ.. ~g o la 

zimno.-Lillda nie jest osobą, kl.óra mogła' kiedy Erwin dostlozegl ' ślad , :(;wier~y'ny" . kobieta z wyso!ąe ' l12lołem, kl.óre było fa· 
by Si" od kobiet czegoś nauczyć. i.', - Sarnal-zalfołał - to dziwnej ~) na' r ;milijnem w rodzie ' eirtp_aly'ch, z zadartym 

- Nie bądi tak 8nrową--sz,epn'łł z wy- szej oko1icyl '. • nosem, WlIozejmym uśmiechem i bardzo kl·ót· 
rzutem, nawet z niecierIlliwością. t - Czy niema /linnej drogi?, - zapytała, kim wzrbkierilr _. ,r ., \ .l"t\, 

Ciemne lipy TraUnberg.i" pozostswill za Eliza, stanąwszy .nad brzegiem łlłk~ i nie· fIrabi~ by,łl~ . naj/sp zą .l!:obieJ!ą w świe· 
sobą· Pow,óz .~oczył się teraz przez aleję spokojnym' wzrokiem patrzył~ na. wyso~ą, ci . v' , sf<l>sUhk'~ z "i1\\C~fĆie11t'~. i, Pinda· 
to~olową, ~łouce, zaszło. a , razem. z nIem. zroszoną trawę· ,. /I.. I • , Id mi'l dr...t'lWMą~~t'Y,jIo1 ~U)\;~l:nll.rJ.' , : o6.clsll· 
zmknęł.r C1~nl~ .. Wą~ki s~erp . kSiężyca u- _ Niema, ale- 'poc~ek'aj" cliwllkęl-odpq- ~tam I. l!lIlI3I1H ~qa'qb"n.tml)liiił~ ilol, zali
kazał Się na ruebll!, białe I f'ózowe cbmur· wiedział "'wJlatruj~ się jeszcze ciągle " WI zącyml od· laś~1 padsILIej, była. Wobl/lH~ 
ki. ply~ał! na widn~kręgu-, ,nad ~óletowe- zagadko~y ś ad. ,. "',./ I,., .. I;: doł,l,J;l\d!lszIlRśc·ą ,li ,i 9Ilr~eJ.wo_ścią,l!I~~ t~~~ 
ID! g91·aD).l. Po l~weJ strorue; oddzl~lony od ' _ ;?;niŚzcz'ę parę bucików-po iedzi&ła, llogat:e!r m!~C~I!st",il, ~0~a'kaJfłCeg6 ' ł. 
drogi p~lem kODlcztny" I:OrtaCZ.ał Się I~: podniosła suknię i przygotowaną ' na zaD)o- pozyc.!1 w sWI~le, przy,b.lelała,,'Postat d'. 

- El1z~, czy cZ~Jesz Się na slłacn przejść cźebie nóg cbciała zap1lścl<l '~ię 'w trAwę. ~ą I od~y~hĄj~ .• ~alez~IR o~a do, kó~' 
ze mną plec'liotą, przez )as? - źapytał. z . _ Elizo co I'obisz-zawołał GarcIn, od- I'J'!, ~wa~IIJąceJ slejllet ~a k':'!/ ~t ,};?dZl\lR 
prośb, Erw'1n żony, ~ kiedy potwlerdza~ą- gadując jej zamial' i opuszczająt; interesa- lW~lego" ~Q;llst~łe .Zl~ n\a~y' zp. ple~l 
co. ~klll.ęła, kazał .zatlzymać powóz, wysle- jący ślad, pospieszył do niej'.' _ Z ' twoją ktory :~.ml m}eŚCl ę I ~';lałaca~h, 
dl! I miedzą doszli do lasu., ' . skłonności tło zazi bienia 1Il0 łab ś sI ~'zy,mltl!l, ,dr9,gą slnt,lłlhllł~ ~' , I1~ frllllcUBku 

- C~'y zły.mlalem pomysł, prawda, Jak nabawi<l cf żkie' cho;'Obi J g ·l, ę 1., Jlo~1 'uunsklę rękąWI9zt\i' l Wlo'l) Azal.II , ~~· 
tn łaU!lie? - mówi! wesolo) rozglądając się I " ęd , ~ł d ' " a . ć . ł' bilj .)Vpra.wpzie, ż.e, .tn~zie· ci ź}e' "il..tiaJ~ lit 
po les~e: . " . ~m z ą2y ~ o() .po~le .zle, W~lIł. Ją zykięp1 li'!l.n,cusklljl, pod 1:~k~~lczka,ml ,R' 

- Shcznle-szepnęła Ehza, ale smutnym J,ak dZlę.cko na !ęc~ plzellló.sł prze~ Ibsę· krywają czel'wone, niezgl'a;brle 'ęc~, ze pa· 
głosem. ~apom.Diał o L~~Z1~~ ~apoID!a! także, .że .lace; lcb nmeblqw,ane s~ na ępósób pocze' 

U nóg jej było aż niebiesko "d' niezapo- SIę gmewał ~a Jej dZI~clD~e, UJenzasailnlO-, kalnj \I~ Idworcach \o!eJowych ~U; dokls: 
minajek, koło lóozaków róży leżalo mnóstwo ne nprzedzellle. Z. miloścIą spog~ądał. ua d(le,~ ' pojęcia. ,.o ludziach ti h' ple' biala. 1 

śnieżnycli platków; ciemne dlozewa szumlaly główkę" s~oczy~a)~cą z przymkruęteml o· nle . pr;t.gul}ła naby<l, ~d~z k.~ ta. Ule 
~a~ gdyby się skarżyły, ze pierwsze róże czyma na Jego pierSIach. .. . ,I i~nil!!a •. dll!t ll~ej .. ,.opoIVladano o nl~j ~9sko' 
J~ opadłr. Cicho to brło i llI'oczyścle; wy- . - Ja.kaś ty I~kka - 1l0~.le:lz'al , głos~m, nalą , 8/legdQ'tJfę,. ' , f I 

Zlewy wligotnej ziemI, mięszały się z za.· C1~hym 1 z~artwlonym, - NIe waż,ysz Wlę· Kill4y .l,·fIZ\l jellil~q . do Jej lq~y vsz~1I 
pachem więdnących joż i ,jeszcze kwitn4' ceJ od FelcI. jęJ kuzyn 41' i&;X:;Imeny j ~a.p,y~I: I' , 
cycb kwiatków leśnych. .. Eliza !Jie odpowiedziała 1lic, r.ąC.lkalUi - Czy dzi~ ,Jest k,to w';.~eatr!~7 , ~ 

Erwin czekal, aby Eliza pierwsza Pl'ze· objęła szyję mętl\, &I.kiedy usta jego !spo- Hrabina rzuciwszy' okieln \\ll Iif(;zefn j 

mówiła; czekal napróżno . Z podniesioną częly na jej twarzy, zauw&tył, że , pUb.l.a. I'ł'opelnlon,ł Wę, odppwledziąła.: ' 'f< 

głow" z oczamI wdal skierowanenIi, szła Co tobie jesIJ-zapytał z tl'Wog'ł. .' "T NiemA u'kog9,- '. J J ' 
WOIDO óbok ulego, nie wsunąwszy jałt to Sama nie wiem .... odpOwl~ i Jllk-' "I :,. I ' (l!: ,," II., 



",, ij,.n 

x O erg au. W lic,mello :Z&Śtę-
pu przedstawicieli różnych nai~do1ośCi, krajów 
~ miast, ;e6<U takte repre~owf'l'lł b~i1zie w 
t rj słynnej na śWi'at cały '~sco ości. Moó
stwo osób j ut wyj echało' zJl' ta naszego 1'" 
gri.~ Ipnewa.1niet • cel ieuenia miste-
ry6'1 w .... ~OPerammo~gau. awym czytelni· 

qll/- n zym,IPodajewy pooitip w streszczeoiu 
history~ tej mjejsco~ości, a j,razem charakter 
uroczystości obchodzonej tam obecni . te-

• b 'I ( " , .. 

• 

3 

Presse' donosi z Konstantynópoła: Rząd 
. "...,.tM .."=-i·",, W. Porcie 

notę, pl'otestującą przeciw wszelkim I18tęp· 
stwom ze sy-ony Turcyi ua rzecz kościoła 
bq~go w .Macedonii. 

teRY, 2 lipca. (Ag p. . OpluIa \lubU
j: a ciągle wzb!lMl'. ! WiadOlllośclami z 
Krety. Potwiel'<iZa się, iż grupa majtków 
&Jigielskich wysiadła w Kanei ze sztanda
rem narodowyą i muzyką na czele, pl·ze· 
szła się po ulicach miasta I wróciła li tym· 
sIIowym ceremoni&lem na okręt. Pomiędzy 
~udp9ścią turecką w 1jlJ", obiega rówaiet 
pog~oska, iż sultan za.miel·za ods~pić wy
spę jednelllu' z 'mocarstw. J eat rzeczą pe
wuą, li sułtan dalekim jest od podobnych 
zamiarów. 'I 
'i ' 

O.staf,niw witidoml)ści handlowe. 
i :' I 

.i".t • - -
Waruawa,' 3-g lipca. w.kal. kr6Ł terUI. II&: 

·)3.piu (li d.) ł2.90 ltd-, 42.66 67'1 kup.: Loodlu 
(3 m.) ' 8.G5' l~d.; aryl (fo aj iI4.1fo ąd., Wledilfl 
(8. d.) 1UIi' t\d-, 7Uli, 50, 60 kop.; "J. w'y lik ... 
Kr~l. E»łIk.! d. 90.50 ł~; lIl&Ie 89.liO i,d., 89.10 
.kup~ 5'/. peły.w .... hodttia II emiayj 101.00 i4d.; 
41.. ,,~j;yl'1\~" "e""'''".a I 1881 roka 81.16 ąd.; 
5 1. fu!, ', .... I&wn •• iem.ki. l a.ryj 9ó.W i~7 ur 
_yi małe 9i.00 io~.; 6'/, Iilty &&lItawo. ..,ul& 
War_.., l 98.75 l'ł'l., .rr 96liO *1111., lI! 9ł.liO l~., 
IV 9UO ąd .• V' M.OO i~.; r.t/, 1Jaty .... ta ..... Ul. 
ł,ood&i •• r. ,{,96.00 4d-, II 94.00 ł;~., 93.75 kup., li 
92.75 ź~., ' IV 92.25 i~ Dy.kouto; Berliu 4'/" 
Loua,. 4'/., Pa'ryl 3'/., Wiedeń 4'1,. Petorobnr&, 
S:io- 'lVar~6 kupenu • potf\C. 5'/,: 1;8" .... ta"· 
u. ii ... _ki. lU, .... nz. 1 i Jl 121.4, ł.od.i Sl.H, 
li.ty likIYid.... 33.8, ,oty.Zb PlwUo .. a l 1124.3, 
,li H5.1. 

Peteraborg; 3-go lipca.. W.koIe IIA 1.oD'lyo 8&.10. 
II pniY.lka ""'h,,,lnia 100,/" Ul po'yuka .. ..,ho
doia 100.74, 4'/,'/. listy &&81& ..... kredyt. liem.lU. 
137.75, ake,. bauku row.go tła loaodlu sagrani .. -
n.go 256.50, p.tel1lburaki.go bauku dy,koutowego 
612.00, banku mi,tlzyuarodo .. ego 481.50, "aro .... · 
ak.iego bauku dYłlkonto"ego -.-. 

BerU., 3-&,0 b)eaJ )!A!lbot, rulU.. .ar •• ~ 
2M.I0, nA, do.tawV 23ł,50 .. okol ..... WardZ&"'9 
234.00, uo. Pe ..... burg kro paliO. na P ....... bnrg 
al. 231.50, .... LoudYII! ltr6~' ,Mo Loudyn ,\t. 
20.20'/., ll& Wie<,l.ó 17440, knpony •• lII. 3"Ai.60, 
5." li .. y .. ta.... 68.6<), ł·l. liny likwidaeyj •• 
6!i",0, poiy""b. l'1lłdla .... / •• 188t1 r. !/G.50, ł'/ • • 
1881 I. b'2.76, b'V. re" ... ,.jota 109,40, :"1. r. d • • 185, 
r. 106.25, poiye.h wltCbodui& li 8W. 7:1.40, IlC ."'1' 
ayi 73.30, 5' /. li~~ . lAwue ... ki. IOB,W, 5'1. po. 
iy •• k& pr.lDio..,a a L <01<0,170.75, taka. i).l!&; 
~. 167"00, akel. drugi .hl ... ar ..... J<dko·wi .. l.óui.j 

akcy'. .."yackie 1M.6O, akoy. 

TELEGILW' GlELD WIi. 
~ i 1 Zd.i.3 Zd,li. t 

Gl l_a WaruawlkL 
Ż~,laao ," i060em giełdy 

z •• "tla królk.1er"lI, ..... 

ua lIerlin 1& 100 Ulr. 
l"'.r.:;l" ... 1 Ł.. , 
na p '1. IW fr. • 
"h ~ieole6 && 100 ,lU . 

., . 

l ,Itry p.hlwo.l. 

wiil&Cj{ju. Kr. Pol. . 
l łJ'l.'S .... bodaia / 

.. pol. ".""'. r. 1887 • 
I,i Ly _t. .i .... .s.r,i I • 

'W .. V. (,i.ty t. fd. aras. Ser. l . 
~ " V . 
JiSk, ' ~. 

" U .. lir . 
ilelda lJ.-lIIllkL 

lllUlkMy ru.k.i. urAll . . 
n n& .IO!łt VI . 

Dy.koatu pryw.tą.. . , , 

ł2.90 
~ _ 8J1;i 

Jt.80 
1~75 

9O.ro 
101.-
87.15 
9UU 
'9ł.-
9815 
~-
96.-
9l.-
9'2.115 

234.10 
234.50 
3'/,'1. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 

'2.90 
8.66 

34.11łJ 
74,.90 

90.60 
100.76 
81.10 
96.50 
9UO 
!l&76 
9ol-

2:lUO 
2:lt.liO 
3'/,'/. 

Hetol poltkl, A. K."eu & Brseoleia" X,"-, 
~ i ll. Bomaols & Warsu...,., W. Kr&llO'" 
aki .on:u ...... 

H.1tI Vlettrla. Saelto & Kali .. a, FI ...... W .... 
ilUW1-

HtW ... IH .... p..,..u. a War_.." BiaWt
wio& • Łt<-Iy.y. 

,'! 
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DZIENNIK ŁóDZKI 

o G Ł o s E 
DO AMERYKI. Hek,",~: 

w SOBCfl'F;: dni. 5 lipe. 1890 r I 

Lekarl Weteryuryl OJirę«u tu.7.klego L:. DRECI<I 'nr~. ua.UA~. 

zamieszkał ' obecnie 
ki~J f/bpk poczty w 
ke Xil Jl 07. 

Haro AlB TOJlrOB1> 
py6.- ROll. 

O~RKy K eaKoe 
ułlymecTBo 1Il01lmO p aSClCG

B1> AeOL IJpOAII/KH. 
, rop. JIoARb, 20 IIOIIH 1890 1', 

CYAe6ublIt npR~TaB1> G1IJJoyeOB'b. 
, ]2.41- 1-

Don ZDBO,WIA • J. 

konces. przez Wys. c. k. Namiestnict wo galicyjskie 
ZA~Łf\:D L E CZNICZY PRYW..$..TN Y " 

D-ra Jana Gwiazdomorskiego 'I 

__ Vf KBAKOWIH przy ulicy ŁOBZOWSKIHJ pod J( 82 
, Dom ' . .. rainy, w nowfD! wylączni. na cel~ lecznicze w~dłiig wymaga,i 
nowo ...... j higieny ot.wi~.ym budynkn. Przyjmn)e chorych oboj.j pŁci 
na w ••• lldego rodz.ju choroby. wykonanin op.raen itp, l wykl.czenle. 

zaralltwyeh I I.yolowyeh. Pok.oje dla chorych nal.iyci. w.nty
z komfortem urZl\dzone. Korytarze ł schody zimłł 0'1'8-

o~'IBcyjna. W lecie ogród .pac.row,. dl. 
, I wazelki. wygody zapowolon.. Wlul.kle k,· 

l 'opl.ką lekarak" I zupel.e" oh-••• ,..I. ni. 
" . __ .,_. __ : ' oo&t,ru.IUw chirurg., od 4 zlr. do 7 

.ię. U,t"łch ~.śniei, 

~ JI 'fJ 

, .. .II:',,,": 'B~zpił~,~'N~E 
==~=-.-:==-~~~Lf-'f' Elu:ylltJH!dya JlowszlIcllna S. ~rgłllbrallda \~ 

Z kuchni. na pierw8zem 
trze olI frontu, obok l'asBŻU Meyel'a, 
do wynajęcia. Wiadomogć u rządcy 
domu, ulica Dzika XlI 516: 

· 1244-3-1 

Kompletny zaprząg 
skladający się z klluia silf1egD 
wolantu kt·.yteg , sanek, wozu J'O' 
bO\!zego i Il!rleżących do tego przy
bOl;ÓW jest amio do nabycia. 
Ęliższa wlM mość IV hotelu Vi-

ctoria. , ~ 1238-3-1 

jest bl}zlltatllie do zabrania, 
ul icy S-go AudJ'Zeja Nt 161-F. 

1206-0-1 

ZgubiollO paszport 
wydany z gminy ltOZprzil. powiatu 
ttiotl'k~j) !la imię _ Gltli Cim· 
berknO>I!f .. ~ca raczy złożyć 
IV magistraCie, 12:J6-f 

YTEPJIHO-
Kun.JfY 'lOKO", IW,..WRJJO "'1 ... r 
Lyp~o. aOIłTOpoJO JlOABIHCXaro UTJI~, .. lIn 
uh, l·ocT .... apC~Ił6HII.fIO BaH •• , ~. 
TII6plł l 7, c .. 25-1) .oxa». JUl8B!,o 
.... :!,9VOl uo ~79625 "J;J.,q __ re.u.KO. 
u.u Ha.wtU,wee TI.OlylO Ci.l'l'O.O ... Tlt 
łJeA_ra. cc l ... OTA .... e .. ie 1'0<'YJ."J>C,u .. ""a· 
1\) r~ •• a lir. 

l' , EO ~HO II 

muzyczne, tea:tralne i artyst~ćzne, . 
tygo<lnik liJeraokl ILUSTROWANV, Pó.w{~cony literaturze I)i~kn.j i .ztllce 

~&JDieą%cz&: -'. ul. , 

W DZIALE TEKSTOWYM : powi.!c~ 'now'ele~ o~i.d.;,i&, "tloe.y •• drAmala 
kom.dY'\,monolog~ rozbiory k.iąż.k, oztuk 8."~i .. nycb, olirazówl' nt\vor6~ 
muzycznych, ŻJclbry.y i sylwetki OpItlCZ.8' Yc:li ,\.i~ ... ~y n& ppl" lit.ratu.
ry i oztuki; wiz"rllnki ,c~, gmachów, obr"łll-w, portr,,!)' i. t: p. J, , 

WOZIALE NUTOWV. : utwory l!ompozl'tor6~ pol,kich j zagr~nic.nyct. ' 
~a fort~J:ian, okrzfP~": wioloncz.lę -i t. p. or!," ~o śpiewu IV lat.wi.ję.ym 
l trndniPJu,ym nk.lal\Si': kOnC~t6We, alonb"w~j l tan"Kne. ' N.j!"i." .... 
pie§ni wło~kie i franc,usJóe, ar el z. nowych opel.,. lŁ.Uil1ity z operet ,- sło-
wem powtarza wszelkie nowo . całego '§wia~ tonów. ' u' 

W redakcyj działu iokBtow.go i nuwwhgo przyjmują ,udział n&jwy! 
bitni.J ..... Uy pis.rskie i kompo.J~r.ki.. " . "; : ",' I < -

Cal.roezDI aboueDcl otrżymują BEZPlATNIE <lo 'l'yborn;, J 

I. Eftoykl.podyt ko.,lełJ14 ptwszoobu, S, . Orgelbr&n(l~ w 13 tomach 
(z dopliL\. 75 kop. 'I' bro",~rowani.) . • 

Czl. ry partytury 'litr (Hngo~oci, odu .ln_i), N,n6j miłosn" Cyrulik 
Sewilski). " 

N _ły w.dlug kt6regokolwi.k katalogn za Mnę ni,' 3, , . 
Alb •• DajnowilZycb tauc6w lIło1.ou. przez L. LewKlldolV.klego. 

·., C.~ą pre~ umeraly: ' , 
\Y W R.T3za\vie tQCZuie rs. 8, kwąttn.lłtie rs 2. I 

no. prowincyi, Ce8arstwie i za grfmicą. rocznie ts. 10, kwartalnie rs. 2 k . t{)O. 

PROSPEKT i NUMER OKAZ~WY na żądanie bezpłatnie . 'I: 
~ Abonenci kwartalni ddplacajlłcy za rok cflly, otl'zymu

jlł pFa wo 110 pt'eliljólV bezplatnycy. 
A~res Redakcyl : WarSZIlwa, Se.alorsk" i\'r, 26. 

1075-0-1 

Tylko pięć przed!ita.wi~ń 
j ·AJSŁAWNtEJ.!!OEGO 

, Do[rumcy"łwÓW .r. /JULE8, ~1ił,J!]~tH'" i 
el_rzYllle.1 afrYkuBkIt.' Iw.~ .N&j~n"cyllli'j". prodll~c1a 0\,. 
Wpr.w~dz.ni. [wów odbywa sią w elegancko urząd.onej ' mech •• ł. 

, OInej ,!dalee c.ntraln~ , ny świetl. elektry .. nem, 

W"1ł!> p .. n • .Jule~ 8!;e h pimktnal"!' o !!'fzini. ~!.j ' ",i.cltnren!. 

I Od. godziny 4.i,ej Po ' p~lbdniU KONCER',Jl I 

WoU~~ Wl kop. - D.i..,i 15 kop. , lIfi.j .. e~ num.row.ne 1I0J!. 00. 
I' ' , ,\ 'I 1234- 2-1 

Zaloź91la IV ·l'q}c.n' 185.1: pIEl 'iW a' w kraju l Cesa twl • 
• • :;t. I J li ' łJ /.. ł I' 

... ·""II' .. uka PORTlAND--CEMENTU "GRODZIEC ' 
dwukl'ot!lie Herb,e" palist~ i wieloma _edalul 

p. 0, fi)1nIT;~~m ~~nt ')j~ilDij'il~ ,~~1 
i ulll'asza" o z~m(ilV ienla na pełne I~(lunk.i na re e \1*\1" 1 

I "..' I . ( .lI r 

l Le'on~ 'Ber~ st~ina 'W 'Łodzi, 
1: _ _ , fu I. ~ . j • • 

uUJ>a 4' .. ~menR,.o""f" 'f .m. Pl'lllę/t ' 
u " k 6rego n a :tąt!awe. I} 1l0 ·'loltllllania. ,, 15l>pi~ , S,Wj'lWt,~~W 

pi&!\vszych władz jn1.Y nier~kicłl. .. 

'I 
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