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W najciemniejszej Anglii. 
\ 

Both projektuje nabyć \V tym celu znaczny I lej żeglugi mOI'skiej, WŚI'ód zuemoraliZO-1 c y ę b r z e g ó w W i sł y między Sando.mi~
kawał ziemi dobrego gatunku, najlepiej, wanegn otoczenia i bezczy/mogci przymu- rzem Ił Zawichostem, oraz przy UJKCIU 
zdauiem jego, w Afryce Iloludniowej . }[a- sowe,i. I r~ek: Wieprza i Pilicy i w dole rzeki przy 

V. ła gromadka wybranych pionierów, jak I w 'l'akim jest \V głównych zal'ysach pro- Ujściu Narwi pod ' owym Dwol·em. 
Trzeci wreszcie stopiejl w !schemacie kolonii wiej kiej, przygotowuje gl'uut, gram zbawienia i pomocy dla IUllności X Wkrótce rada pail twa rozpatrywać 

Booth'a stanowi kolouia zamorska. Dla wznosi niezbędne budowle i urządza wszyst- ciemnego kl-ólestwa nędzy i wy.tępku. będzie kwestye u l e ps z e n i a. s y s t e
zuacznej części .zbawionych" w koloniach ko do współuego pożycia. \V osadzie po- Program ten ma przedewszystkiem dwa m. Ó IV w o ~ n y c h: tycbwińskiego i wysz-
miejskicb i wiejskich będzie ona tylko ce- czyna natychmiast fuukcyonować energicz- przymioty: odznacza się prostotą i l'ozcią· Rlewolodzklego. . 
lem ostatecznym, do osiągnięcia którego ua, SUl'Olfa admini tracya, oparta nil tych· gliwością; ta prostota i rozciągliwość są X Z KI'ólewca donosz/ł, re na IVlosnę 
urabiano i przygotowano ich przez lata samych zasadach i dyscypliuie, do których lVarunkami jego pl'aktycznu ' ci. Poc!.} niw- rozllocznie się budowa nowego kanału 
całe. Emigracyę bowiem za mOl'za uważa kolonistów przyuczono w Angli. PI'zesie- szy ollllowiednie ,lo wskazówek tloświatl· morskiego. Uważają to za pierwszy I.:rok 
Booth za najpotężniejszy i uajl'Acyoualniej- dlenie odbywa 8ię powoli tlroboemi partya· czenia wllryauty, uzupełniw 'zy jeduo, przy- do osn zenia zatoki. 
szy środek ratunkowy dła proletaryaLu mi, w miarę urządzania i przys"asabiania stosowawszy tło warnnków miejsca łub DROGI 2ELAZNE. 
miejskiego. Ale pod emigl'acyą rozumie dla nich lIiezbędnych do tego warunków. czasu drugie. l'oz8zel'zywszy tl7.ecie, nie X "Nowo~e wremia" do.n03i, iż .kwestya 
Oli, nie obecny chaotyczny pęd prawdziwie Koloniści otrzymują wszystko, co im na- naruszamy jednl\k wcale szkieletu chematu, wprowadzenJa. na wszystkich kolejach h a
owczy, gdzie ginie tyłe jednostek, (lełnych razie jest potrzebne do zagospodarowania nie sprzeniewierzamy się my -Ii prze.wo· m. u ł c ó w a u t o m a t y C z n y c h ma być 
sił i nadziei, ale przesietlłanie IIrządzolle się i pozostają w stosunku do towarzystwa dniW. Booth nie ma wcałe preteu. Yl do llIebawem nanowo poruszon~. 
racyominie. Wszystkie znane niedogoJno- będącego ,v Anglii, jakby dzierżawcami, nieoOlllllo ci IV zczegółach; rozwijając "Ian X Z Charkowa douoszą, że na polud
ści, szkody i fatalue lIutępstwa emigracyi, plaoącymi mu rentę. . swIJj, w wielu czę~ciach zkicuje go tylko lub ni?wej. części drogi żelaznej azo."'skiei. z.a
które czynią z niej kłęskę zamiast sku- Trzeci:! wreszcie tl'UtlIIOŚĆ stauowi u- opierając ię nR llotychcza owych pl'óbach, mlecl.e śni ego we znowu ulllemożhwlły 
tecznego łekarstwa, Booth ma nadzieję łatwieuie i udoskonalenie przewozu ludzi wskazuje na rótlle instytucye i urządze- komnuikacyę z Ro towem. 
usunąć w następujący sposób: widzi on do tej dalekiej kolonii zamorskiej. Jak i llin, które uzullełniają i rozwljują w szczegó- HA.'IDEL. 
I'rzy rozstrzygnięciu kwestyi emigracyi trzy przedtem, Booth odrzuca tUlilj zasadę jal- łach plan jego. Nl\leżą do niell: in tytut X Wczoraj sprzedaM na tutejs7.ej sta· 
trudności. Zdauiem jego uależy: l) przy- mużny. Emigl'aot musi zapłacić za prze- sióstr miłosierdzia dla nędzal'zy miej klCb, cyi towarowej: p zeoicy 200 korcy po rB. 
gotować ludność dła kolonii, 2) kolouię jazd. \V tym celu może najprzód zarobi~ silJitałe ruchome IV rod~ajll ambulansów 6-6.10, żyta 100 korcy po rs. 4.75, owsa 
dla łudności i 3) ulepszyć i udogodnić sobie jeszcze IV Anglii w kolonii wiejskiej tlla miast, (Irzytułki dla przestępców wy- 350 kprcy po 1'8. 2.45-2.70, a na Nowym 
przewóz emigrantów. potl-zebny fundlsz, może, o ile z8sługuje, puszczonych z wi~zień, lecznice dla pija- Rynku: pszenicy 150 korey pa rs. 5.85 -

Przygotowaniem ludności dla kolonij za- otl'zyllll\Ć kredyt, IV najgorszym wreszcie ków nałogowych, sclll'ouienia dła kobiet 6.15 i żyta 150 korcy po rs. 4.60 - 4.75. 
morskich trudnią się wla§nie owe stacye razie zarobić na swe utrzymanie podczas upadłych, biuro pos~ukill'ania przepadlych Popyt na zboźe wogółe jest ci~gle slaby. 
miejskie zbawienia orllZ fermy, czyli koło- drogi. Tak, podczas ch'ogi nl\ okręcie, bez wie~ci IU·7.ytnlki dla nliczników i szko- Ceny siana i słomy nie ulegly żadnej 
nie miejskie i wiejskie. Znaczna częgt jakkolwiek wydać . się to może narazie Iy rzemiosł dla nich, szpitale dla niepo- zmianie. Koniczynę spI'zedawano pa top. 
wydobytych z blota nęuzy rozbitków 81lO- uiepraw<lopodobllem. Może on bowiem al · pl"llVnych mOI'alllill i cały szereg ekono- 160-180. 
łecznych zapragnie zapewne spróbować bo pl'acować jako członek osad, albo 1'0 miczuych i filantropijn.vch urządzeil, np. X Otwarcie t. zw. "kontrllkt6w ir.ijew-
szczęgcia po swem nZ'ycznem j mor&luew zorgalliz()luuill robót 113 własnym speCjał- polep zeńle lUie 'zkail klasy (Jracującej, ko- skich" odbyło się IV obiegły wtorek. 
odroazeu\U na dziewiczycII niwach ltiem za- nym statku towarzystwa dla 'ellligrautóIV, lłMlie letnie, bank dla biednych, biuro po- X Na skutek rozpOl'ządzenia, wydanego 
morskicb, wśród nowych warunków bytu, o jakim mal'zy Booth. Uważa. on ten ŚI'O- rady prawnej i t. 11. pl7.ez ministel'yum slu'aw wewnętl'znycb, 
które przytłumią w nich nawet wspomnie- dek jako jedyny dla usunięcia fatalnych zniżono znacznie taksę dla 74 IIptekar· 
nie owego piekla, w jakiem kiedyś żyli," warunków tl'llnSpOl·tu lodzi na t. zw stat- Z DZIEDZI'Y PRZEvyS~U l' H!' DLU. skicb środków leczniczych. Pomiętlzy in-
rozpaczy i mękach lub al'atycznem już kach emigranckich, tak zgubnych ula ztlro- II 111 L n nemi, zniżka cen stosnje się do chininy, 
zbydlęceniu. Uzbrojeni w wiedzl) pótl'ZU- wia fizycznego i moralnego, dla młodego jodoformu i potasu. 
l.Illą, wytrwałość, IJrzyuczeni tlo oszczęduo- zwłaszcza pokolenia i dziewcząt. Tylko DROGI WODNE. X W roku 1889 połowy ryb w Woł-
ści, pracy i karności, staną si~ oni pożą- na specyalnie IV tym celll urządzonym X Zal'ząd komunikacyj zWI'6ci! sil} tlo dze i morzu Ka pijskiem trwały do 22 
danym dla kolonij żywiołem. okl'ęcie dałoby się usunąć wszystkie wady ministel'yum skal'bu o przyznanie kl'euytu grudnia, za~ w roku zeszlym jU1; 8 listo-

Co do przysposobienia dla nich kolonij, i następ twa fatalne tlln wielu uługotnva- w kwocie póŁ miliona rubli, nil l'el!' u I a- pada z powodu kry zaprzestano połowów, -m--------
E=. 11 Zol ... 

PIENIĄDZ 
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(D&lszy ciąj - patrz Nr. 40). 
Wliród zawrotu glowy, jakiemu tłumy u

legały, wSl'ód natłoku Rpotykanycb na tro
tuaracb świetnych interesów, llakoniec bank 
uniwersalny puści! w rnch swoją potężną 
machinę, dla doprowadzenia tłumów do 
szaleństwa i burzenia na swej drodze 
wszystkiego, którą ogrzewaly bez miary 
tak rozpalone dłonIe, że lada cbwila gro
ziła eksplozyą. 

Gdy Ramelin pojechał i pani Karolina 
pozostała !Bma z Saccal'd'em, powrócili do 
daw nego. serdecznego, małżeńskiego niemał 
.tosunku. Upierała się przy prowadzeniu 
jego domu, przy robieniu oszczędności, jak 
wierny rządca, chociaż wal'unki materyał
ne obojga tak wielkiej uległy zmianie. 
W spokoju i szczęściu, w jakiem żyła, je
dllil troska ją tylko dl'ęczyła: Wiktor; nie 
mogła zdecydowatl się na krok stanowczy, 
nie wiedziała, czy Ola dłużej ukl'ywać przed 
ojcem istnienie dziecka. W domu pracy 
byli z niego bardzo niezadowoleni. Pół ro
ku próby upłynęło, a miałlIż pokazać ma· 
łego potwora, zanim zdążył oczyścić się 
t l'IIchę ze swoich występków? Myśli te 
I'u~rążały j~ nieraz IV istotnym smutku. 

Pewnego wieczoru postanowiła mu wszy
stko powiedzieć. Saccard, którego skrom
ue urządzenie banku doprowadzalo do I'OZ
paczy, wymógł właśnie lIa radzie atlmini
stracyjnej zezwołenie na wynajęcie pal'te
ru sąsiedniego domu, celem powiększenia 
tymczasowego biur i o wymarzonym zbyt· 
kownym pałlIcu nie 'ruiał jeszcze wspo
minać. 

Zuowu wybijał drzwi ułatwiaj~e komu· 
nikacyę, robił przepiel'zenia i kraty. 

Pani Karolina co tylko wróciła z bułwlI
ru Bineau, zrozpaczonll ohydnym postęp· 
kiem Wiktora, który pra\Yii :Ił odgryał 

uc iOSiVelnutowarzyszowi; poproSiła 
card'a, aby na chwilę zaszedŁ do niej. 

- Mam ci cog do powip.dzenia, m6j przy
jaciełu. 

ac- dł\wne dlugi i pomi~iż zuililz miejsce 
w .Kadziei", przechodził bardzo ciężkie 
klopoty, tembardziej, że położono mu areszt 
na pen yi i że tego lInia jeszcze płacić mu
siał weksel, pod groźbą zajęcia przez ko
mornika skromnego urządzenia. Dwa razy 
już napróżno błagał o zaliczkę redaktora, 
który utrzymywał, iż mu i przed~\Vszyst
kielU pensyę jego wypłacać dłużnikom. 

Lecz ua g61'ze, gdy go ujrzała z obielo
nym gipsem rękawem , zachwyconego no
wym projektem oszkłenia również pod w/l
rza sąsiedniego domn, nie miała odwagi 
odkryć mu nieszczęsnej tajemnicy. t\ie, za
czeka jeszcze; przecież teu potwór musi 
się poprawić. \Vobec cierpienia innych by-
III zllllełuie bw.siłną. . 

- Właśnie. mój przyjacielu, względem 
tego oszklenia cbciałam się z tobą rozm6-
wić. I mnie tasama myśl przyszła tlo 
II'lowy. 

VI. 

Redakcya i atlministracya .Nadziei", or
ganu katolickiego, który ł\ccartl kupił dla 
popierania Spl'&lV banku uniwersalnego, 
znajdowały się na ulicy świętego Józefa, 
w starym, brudnym i wilgotnym domn, gtlzie 
zajmowały w oficynie pierwsze piętro. 
Z przedpokoju wychoclziło się lIa długi ko· 
rytarz, zawsze gazem oświetlony; na lewo 
był gabinet glównego redaktora, J autl'Ou, 
następnie pokój, który Saccard dla siebie 
zp.tbowal; na Pl'awo zaś sala ogólna re
dakcyi, gabinet sekretarza i gabinety in
nycb wspólpl'acowników. Z drugiej stl'ony 
scbodów była kas1\ i auministracya, k~órą 
łączył korytarz wewnętrzny, wycbodz!}cy 
na tylne scbody. 

'l'ego unia Jordan kończył właśuie w o
gólnej sa.1i swoją kronikę; przyszedł wcze
śniej, aby mu nikt nie pl-~eszkadzał i czwar
ta bila, gdy wychouząc, sllotkał się z re· 
dakcyjnyUl cbłopcem, Dejoie. Pomimo ja-
uego dnia czerwcowego, stal 00 ua kOI'y

ta l'zu I)od gazem i chciwie pl'zagłąuał ' wie
że kursy. 

- Mój Dejoil', czy pan JallLrou już 
przyszedł? 

- 'l'ak, panie Jordan. 
.Młody czlowiek zawahał się, doznając 

jakiegoś przykreg() uczucia. 
W h uduych początkach szczęśli wego 

lłIalieńskiego pożycia, tl'llpić ich zaczęły 

Jednak raz jeszcze po tanowił udać się 
do niego, gdy Dejoie zatrzymał go: 

Ałe, bo kiedy pan Jantrou nie jest 
sam. 

- Al... któż tam jest? 
- Przyszedł z panem aCClIrd'em i pa.n 

accard przykazał mi nikogo nie wpusz
czać, oprócz pana Hureta, na którego tu 
czeka. 

Jordan odetchnął; ulgę spl'awiła mu ta 
zwłoka; Iliewymownie przykremi były dlań 
te proślJy o pieniądze. 

- Dobrze, 8kOlicz~ mój artykuł. Po
wiedz mi, jak redaklor będzie wolny. 

Gdy odchodził już, Dejoie zatl'Zymał go 
okrzykiem niewylliowoego zachwytu: 

- Akcye bauku uniwersalnego pounio
sil' się o 750 franków I 
Młody człowiek ruchem lekceważącym 

objaśnił chlopca, i:e go to nic uie ebcho
dzi i w zedł nallowrót 110 sali redakcyjnej. 

Saccard codziennie prawie po giełdzie 
wstępował do dziennika i czę to nalvet, w 
pokoju zachowllouym dla siebie, przyjmował 
osoby, z któremi łl}czyły go specyałue i ta
jemne intere y. Jantrou zaś, jakkolwiek 
urzędownie był tylko redaktorem i pisywał 
artykuły poli.yczne, odzllaczaj~ce się wy
kwituym kwieci tym stylem, o któryclI na
wet prze ci wnicy mówili, i:e lDaj~ w sobie 
wiele soli atyckiej, w gruucie rzeezy był 
tajnym agentem accard'a, u lużnym wy
konawcą delikatnych poruczell. Między iu
nemi, 011 to popula/'yzował tak instytucyę; 
przekupił kilkanaście fiuallsowych bruko
wycb świ~tków, klól'ym kazał wyslt\wiać 
bank na różn" sposoby. 'ajlepsze z nich 
uyły wlasno!lcią JlodejrzanyclJ. dom6w b n
kierskich, którycb taktyka bardzo pro ta, 
polegała na tem, aby je wydawać i rozsy
łać abou8Dtom po bajeclllie niskiej c8Dle, 

wyno zącej-dwa o trzecllfraokUwrocz
nie, co nie pokrywało nawet koszt6w pl'ze
syłki i dostawy; lecz dziennik taki spro
wadzał im klientów, których pieniędzmi i 
papierami owe banki spekulowały. Pod 
pretekstem ogłaszania kurs(lw giełdowych, 
losoll'ail papierów publicznych, dostarcza
nia tecbnicznych wiad'lmości drobnym ka · 
pitalistom, mieszczono IV nich reklamy pod 
formą rekomendacyi i I'ad, rozsądnych i 
ostl'ożnych pocz~tkowo. Po pewnym cza
sie jednak, dziennik tl'acąc miarę, bezczel
nością popycllał do ruiny ufających abo
nentów. W tej masie, liczącej od dwustu 
do trzystu podobnych wydawnictw, któl'e 
pusto zyły Paryż i Francyę, Jantroa umiał 
zawsze zwęszyć te, które jeszcze nie skom
promitowały się zbytecznie kłarutwami i 
nie stl'aciły na powadze. Jako najlep 1.y 
interes wszakże, uad jakim ciągłe rozmy
ślał, przedstawiało mu sil} podkupienie je
dnego z nich, .Bułetyuu finansowego", któ' 
remu przez lat dwanaście nikt nie robi! 
żadnych zarzutów; uczciwość ta wszakże 
groziła bardzo wysoką ceną i należało cze
kać, aż bank uniwersaloy wzb'lgaci się, aż 
ostatni dźwięk trąbki zakońozy ogłuszają
ce okrzyki tryumfu. Usiłowania jego wsza.k
że nie ograniczaly się stworzeniem IJO łn
sznego batalionu tych pism, sławiących \t' 

każdym numerze świetność operacyj Sac
card'a; por.zynił równiei umowy z wiełkie
mi dziellnikami literackielni i pelitycznemi, 
zabezpieczaj~ sobie uprzejme wzmianki, 
pochlebue artykuły, płatne od wier'za; nlld· 
to zapewniał sobie icb życzliwość przez o
fiarowywanie IV podarunku akcyj uowej 
emisyi. Nie w pOlllinając już o co<bi,mnej 
kampanii .Nadziei", nie gwałto1\'lIej, bru
talnej, aprobującej wszystl.:o, ale wda,jlłcej 
się w objunienia, nawet dy kuaye, które 
byly doskonałym sposobem ujęcła, a potem 
uduszenia publiczności, z zachowanielJl 
wszelkich pl'zynroitych pozorów. 

(D. c. II.) 
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co wpłynęlo na podrożenie ka wiorul szyli w fabrykach sukiennycb liczbę war- dn~ty Algiera jaż obecnie w znacznej Ho, .ił się 11& ulieI Piolrko ... k:iai Il& p>1''t,r i nkl' 
a str,achańs~iego o 25~/o wyżej od ce, .ztatów, robotników i ogłosili ulladlość, ści zebrane są w Pary tu i 'przed t wiaj,. siIK~d:I.~~~ę\~~~j~ ~~r~%,R"y..~; podez. 
ny, Jaką pobierano o tej porze w roku ądząc z lat !,oIH'7.ednich, które dla ban· ciekawą kolekcyę, Obok ~lgieru wy tąpi ta kradz' ku Gm ' 
zeszłym, dla i przemy lu byly szczęśliwe, materya- także, r6wnież nieznany R08.1' i ze woich ez~r: kilkul~~~l~ pce, 113zp . ·JweJ, wore, 

X Berliń ki .Rdch ~nzeiger' dono i w lów letnich na wywóz do Ces' l' twa przy- plodów, Tuni.. \Vo~óle, z biegiem czasu Na ulicy Piotr!rowaki.j. kilkuu wiatru chłopiec 
CZęSCI uieurzędowej , że przywóz k a w i 0- goŁo ,I'ano zbyt wiele IV nad7.i~i , że kupcy pr7.ybywa danycb które kl\żą mniemać, że "1e~::n~ p, ~, z Iri .... ni od palta pud-ł.o, za, 

d N " d I wIeraj""" bro.zkę i kolezyki r.bru., Pomimo po-
I' U o i e m I e c jest na wa at z pieniędzmi przyjad'l i wszystkie towal'Y I fraucu ka wy tawa w Rosy i będzie nad · goui, chłopak z. aluadziouemi przedmiotami zdolal 
wzbl'oniony, zabiorą; tymcza.em nadzieja w tym I'oku zwyczaj inlllresającą, UI'7.ędowy organ Deie., 

X K o m i te t g i e I d o w y w 1ikola , zall' iodlu, bo dotychczas zaledwie kilka wy tawy z dniem jej otwarcia Ill'zeniesio
jewie, jak donoszą .Birżewyja wip.domosti,· więk zych transportów spI'zedano i te.. na I ny będzie do Mo kwy, 
wniósl podanie do mioisteryum skarbn: I) weksle, Drobnych zakupów je t wpraw- __ ił Z p wodu Iw"ce u, wytoczonego pe, 
o polączenie kanalu oczakowskiego, 2) o dzie więcej, lecz i te już ustają, Powód I Wiadomos'cl' ogólne ter'bur~kiej gazecie niemiecki~j "Her.;ld" 
bndowę dl'ogi ż~laznej od Hamania pl'zez stagnacyi tegorocznej jest jasny, Ponie-, " , " przez Kal'l\7.ina o przettómaczenie na język 
GOllę, Woźniesieńsk, Mikołajów i Cberson, waż kredyt udzielany kupcom, nawet za, , ZJazd SędZIO~ , pokOJu, m: Łodzi sądz~, niemiecki i zamie~7.czenie bez p07.lVllleahL 
3) o skasowanie IV Oczakowie rewizyi 0- możnym, z Cesar twa i Królestwa okazał 11I~ sp~aw w ~Iezącym lDle.l~c~ rozpocznie w lej gazecie jego l'ODlan~u "Głos krwi", 
krętów zagl'agniczuycb, przychodzących do się niebeziliecznym, przeto kupcy za go ' dOla 21, IV kl~rym to tel'll1ll1le rO,zvatrzy senat wyjll'uił, że 11."IłU~ praw I'nskicb, 
Mikołajewa z Odesy i Sewastopola, 5) o t6wkę bl'ać, a fabl'ykanci na kredyt 111'- 27, spraw cy~vI~lIycb apelaCYJ uycłl I nastę- z g o d a a U t o r a n a t t ó m a c z e n i e 
wprowadzenie taryf zbożowych, korzyst- wać pI'awie zaprzestali , pUjące skargi lUc~cłe!ltalne:, I) FI'yde~yka jego dziehL nie jest wymaganą, 
nycb dla okl'ęgu Ilortu mikolajewskiego i X W pozostalej części fabryki stali na Abl,!, na po tanow,leOle 8ęllzleg? P?koJa 4 * Ministeryum oświaty zamiel'za nad>lć 
6) o Ul'7.ądz~lIie IV Mikolajewie biUl' dla Nowej Pradze W Warszawie, ma być za- rewlI'u m" ŁodZI, 2) K~, Chajęckiego na k o li c z Ił c Y m w R o $ Y i I i c e ,\ OSobne 
dokonywania tranzakcyj zbożowych, jak wlożoną walco wnia blachy, postanowIelIle ,ądu gUllnnego 4 okl'ęgu znaki na wzór nosz>l ll}'t'h I'l'zez hylych wy-
Królewru i Gdańska, X .GraŻdanin' donosi, że wkrótce w pow, łódz,kl~g() I 3) ,Hersza V~gelsonll ,na cbowaóców unilvel'sytetr,w, 

X Karteł austryackiciJ fabrykant6w bla- komitecie ministrów rozpat.rywany będzie IlOstano~l ellle sędZiego pokOJU J rewiru * owe pl'7.el'isy o ~roclkach zap lbiega, 
chy cynliOwej, obniżył ceny tej blachy o projekt ziemstwa kremienczackiego, tyczą m, ŁodZI, , .. jących z b Y IV an i n g" u n t ó IV I' l' Z e z 
1'/. guldena na centnarze metr, cy się u l' e g u I o w a n i a k IV e s t y i l' o' Domy fa~lhJne , 1!'abryka "Leonhardt, IV I o ś c i a II uwla'l.czonych lIie rozciąg1Lj~ 

PIENI4DZE I KBEDYT, b o t n i c z ej na Iloludnin Rosyi. Ziem- Woelker I Glrbardt"wybudowl\la dw~ do- się na Krhlestwo Pulskie, kraj nadbalty, 
X W petersbnrskich sferach gieldowych ~two y-.lmier7.a utworzyć przy zlll'ządach my dla pewnej CZęŚC I ~wycb l'ObO~lllków, cki i cybel'yę, 

rozeszła się pogloska o wybraniu baronl\ gubernialnych bium centralne, do ktńl'ych Domy ow~ będą zamlenkal!e dopiero 110 "'. Wilellskij lI'iestnik" (I"wialluje się, iż 
Kodra, obecnego prezesa petersburslŁiego wszystkie zarządy' powiatowe obowiązane wykończelllu ~uclynków n~ WIOSUę" ministel'y um skarbu przedsiębiel'ze obszemą 
towarzystw/\. wzajemnego kredytu rolnicze· będą 1>I'zysyl"ć wiadomo.ci o Iiczbl~ wol- , Z akład kąpielowy " BaWił w ~odzl przed- IH'acę z~stawiellia danych o p o d z i "I e 
go, pl'llzesem zal'z/ldu b a n k n r u s k i e g o nych od zaj~cia robotników i miejscach, slęulel:ca, warszaw,skl, p" Eh'~I~h, w celu g e o g r a ti c z n r m d o c h o d ó w P 1\ ń
h a n d l o w o 'pl' z e m y 810 we go w Peters- gdzie w <lanym czasie można będzie p.'ze - z~knplenH\ posesJI 'I(ll'0wledlllej na zalole- s L w 1\ IV obrębie jego granic, 
bUl'gU, Bank był założony w jesieni roku widywać ich bra k, Ule !-akladu, k>!IHelowe~o" Podobuo p, E, Z Ozorkowa dnnOSZl! nalU, ż~ miest 'ań-
zesz I ego przez gl'Opę kapitalistów mo kiew- RZEMlO ł;A l PRZEMYSł; DROBNY, z:u,nmr swóJ ll"kute~'l.lllł I , budowę,z iL~ladu , cy t'\lOtej i starają si ,; o zalożenie st.'aży 
skicb i francuskich, X Ziem.two llel'Olskie projektuje lalo- kWI'y 1Il~ stanąć, przy nllcy CdglelllllLUej, ogniowej ochotniczej, Z powodu jej bl'"ku 

PRZEMYSł;, żenie b.L n k u d I a I' r l e m y S lu d I' o lJ n e- rozpoczllle w lec!e tego roku" każrly wypadek pożaru przej muje trachem 
X "Moskowskija wiedomoiti" dOllo zą, go l kapitIdem zakla,lowym 90,000 rubli. Kantor frotarow, ctolarz tlltełszy, I', cale miasto, Prócz kilkunastu beczek i 

że korni ya, utworzona pod przewodnic- Projekt bauku wuie~iouo j uż do zatwie:'- K., otwol'Zy wkrótce kantol' ,froter~w. kto- sikawki starej koustrukcyi, Ozol'ków nie 
tem towarzysza ministra dóbr pań twa, 1', dzenia włauz odnognyclJ, I'y~h IV kazd~'m czaSie będZie mozna wy ' ma iunych prz.l'rz'ldów do gnsl.enia pOlaru, 
t, Wiszniakowa, ukończyla jaż swoje pra- ROLNICTWO I PRZE.IIT ł; WIEJSKI. III1Ją~ za umlal'kowauą cen~, , , Warszawa, WClor" j w >ądzie okr~o-
ce, Komisya ta opracowala uast4)pnjące X Przy kaukaskiej stacyi jedwabniczej ,Pozar fabryki, O!I~gd~1 o godllOle 8 wym warszawskim rozpoczęla się głośna 
główne zasady no wilgo prawa, o ]JI'zywi, w 'l'yflisie urządzouą jest obecnie pasiek 'L IVlp.C1.Orem, uk:,zała Się Wiel Ka luna ,poua~1 spmwa /) zahójstwo Mal'y i Wi<nowskiej, 
lejach lIa wynalazki i adoskonalenia: l) wzorowa ze wszystkiemi najnowszemi przy- Gór,nym, Rynkiem, Płonęla I'rzędzallll!\ ~I' artystki teatru Rol.maito'ci. We wzmoc' 
założinie oddzielnego biura rtlldowego, na borami dla I' zczelnictwa, PI'zy pa~iece gOnlu nr~y \~, tolaroff w Dąbl'ow!e, ni ony ," komplecie za iadają: prezes sądu 
wz6r .Patent Amt", składającego się z urządzone będą odczyty, dotyczące p zczel- 1)I'zy gl'l\Ulcy D1!as,ti\, Pozal', wylllkl Ill~- rz, r, st, A, CZ~l'łlii\wski, jako pl'7.ew<),łni 
kilku uddzialów odpowiednio do specyal- nictwa, dla osób, chcą<:ycb obeznać się bli- długo po zamklllę,cIU robót, I OPus1.c,zenlu czący, ol'a1. czlonkowie sądu pp, Dmmiń-
ności, w dwóch instancyacb, 2) III'zedłuże- żej z tą galę7.i~ gospolłar,;twa wiejskiego, fahrY,kl ,Iu'zez WIększą cz,ę~ć rob,otulk,ó w, ski, ~!ohl llllhawer i Łukolllski. Oskarlllilie 
nie tel'miuu mocy przywilejów do lat 20, WYKSZT~CENIE PRZEMYSł;OWE. PłulUleo!e w bardz~ kl'ó~klln cza~le 1'~!l}ly popiera podprokurator von Rad" lI, " I liś-
3) zmniejszenie wysokości opłaty, 4) więk- X Poduiesiouo kwestyę założenia s z k o· wszystkie trzy piętra I p~rtel' budyn,ku cia świadków zapisalle są 72 osoby, z któ-
8ze gwarancye nowości i oryginalności WY-1łjy p a l a c z y przy kotłach fabryczllych fabrycznego, tak, ze pomuno natycłuOl~- rych 17 wezwaao na żądanie oskarżonego 
nalazku, 5) pl'zy zgłoszeniu się dwóch wy- IV Pet~rsbUl'gu. , stowego mtuok~ poda.neg~ pl'zez robotnI' Barteniewa, 
nalazców, pierwszeń two przyznawane bę- WYSTAWY, ków, o stłumienIU ogl1la rue moglo by,ć mo- Na kupn') w tym roku nowycb dziel dla 
dzie pierwszemu, 6) u$tauowienie świadectw I X W Y s t a w a n a s i o n, zlJóż, traw, wy, ~rzyczY,ną poz~ru pra~dol~odobllle ,by- b i b ł o t e k i II n i w er! y t e t u warszaw
ochronnych od cb wili oglo, zenia, 7) pra, oraz produktów rolnych i fabrycznych w lo ,lIleostl'Ozne ~bchodzeUl~, Się z Og. Ulem skiego wyznaczoua zostala suma 1'" 6,000, 
wo rozpowszechniania i ogłaszania wyna- Wal'szawie, otwarta będzie IV duiu jntrzej- slnzby fab!'yczn~J, N~ lDleJsC,tl wyplld~a Wielu ma.larzy wal'szawskich zamierza 
lazk6w za tern świadectwom, 8) prawo na szym, prz~był ,naJPierw , od~zla\: IV I III tl'azy wziąć udział IV międzynarodowej wy~tawie 
dokonywanie udoskonalell IV ciągu ozna- X .Journal officieł de I'expositiou fran- ogm?wej OchotOlczeJ" kt')re J'ozwmęly e- sztuk pięknych IV Berlinie, 
czonego terminu, 9) sze§ciomie ięczny ter- (jaise tl. Moscou" donosi, że IV czasie tl'\va- nergl~zną obr~nę są8I,ed'llcb b~dynków, Zarząd towarzystwa kl'edytowego ziem
min dla protestu, 10) ob zerniejl ze określe- lIia IV y s t a IV y fI' a n c U s k i ~j w U o' Wkrotce przybiegły tak~e oddz , I I II ,tll:Z~ skiego, jak donosi • [(uryer codzienny," ma 
nie przedmiotu przywileju, ll) wykUlI przez s k w i e pomiędzy Paryżem i !foskwą k tó l''ych pomocy uda,lo Się opanować oglell I zająć si~ s p ł a c e n i e m d ł 11 g-u IV li, 
I'zą(l wynalazków, poiyteczuych dla llUń- ustanowiona będzie bezpośrednia komuni- ~cahć od tlszkodzellla farblel'll,% kotlowmę chwiarskich całego swego pel'souelu UI'Ze,
stwa, 12) ścisłe ok reślenie wynaluzków, lIa kacya ze zniżollll taryfą, Oprócz tego 1'6, I maszynę parową , Cały glowny gmach dniczego, przy pomocy pożyczek zWI'ac~
które przywilej wydanym być nie może, wnież po zniżonej opiacie sp l'zedawane hę- fab l'Yczuy splonął ze szczętem, Straty w nych w ciągu sześci u lat,o!'az utworzeniem 
13) uregulowanie stosunków pomiędzy wy- tlą z Paryża do Moskwy i odwrotn ie bile- maszynacb l, przędzy, wedlug tymczaso- k a s y P l' Z e t o l' n o ś d i P o m o C y, 
nalazcą, a tj'm, który udoskonalił wynala- t,y powrotne 1,I'zez Konstantynopol i mOl'ze weg? obllczelJla, wyno~zą przeszło 250,000 Kółko weterynal'zy wllrszawskich i pl'O
zek i 14) określenie wypadkÓW przecip,cia '1'6dziemne, W Berliuie zasiada obecnie nl~h, F~\bryka ubezplec,zona był~ w . mo' vincyonalnych zajmuje się ułożeniem usta
mocy przywilejn, Obecnie projekt ten prze- międzynarodowy zjazd pI'zedstawicieli uróg skle,wsklem towill'zystwle ~bezpI,ec~en od wy samodzielnego towarzystwa wetel'yna
szedł j uż przez wszystkie inst.ancye i wkrót- żelaznyoh, któl'y rozpatrzy szczeg61owo tE; ogllla, ,~ypadek ten pod'awlł, zajęcia ;!2~ ryjnego. Celem towal'zystwa ma być pra
ce wejdzie w życie, sprawę, Na wystawie będą uietylko wy- robotOlkolV, którzy p!'acowall IV spalonej ca nad Ilostępem nauki, zasadzająca się 

X Z 'fornaszowa fabrycznego piszą do roby Francyi, ale także i jej kolonij, zna-, fabryce, , , ,na: gromadzeniu bibljoteki specyalnej, Ul'7.ą-
.Kuryera codziennego": Wielu fabl'ykan- czuy mianowicie udział IV wystawie weź· , Wypadki" Onegdaj, przed wl~ezorem, chloplec JĄ· I dzeniu gabiuetu prepamtów, komunikowa-
Ó k " t b k ' 'AJ' któ b "Ó,kl, rzUCIW.ZY z procy kauuewam, traflI towa- , 'k h t" k k' t w us 'Brza Się na s agnacyę, I'a ple· nlle gier, ' !'ego wyro y zapewne po rzysza swego w oko która mu wybił. mu Cle 'awyc spos rzezen z I'l'a ty I W 
niędzy i... kredytu , Niektórzy z nich zmniej- rllz piel'lvszy pojawią się w Ro yi. Pro- Wczoraj, pi •• , wlOczący 8i9 bez właściciela, rzu- formie odczytów, ogłaszaniu konkursów na 

62) - - -~- .. - - *- - - przyjaciólki, mieszkającej wsąsiędniej wsi, ~Czekać wYI'oków Boga - odpal'I oj-
S e r t a v, S u t t n er, ,» zawołała z przestracbem: ciec z głębokim westchnieniem, - Nip. po-

W kilka dni później cisza zapanowała - Okropno§ć! Betti pisze, że dwoje lu- znaję cię, Maryo - mówił dalej - wierzy-

• f ~~~~a~a~ ~v a G;:t~:~:;la ~::!wa~10ośCi30 ~l::ł~~i, :~z~ż Ujl:jl~~ch~'o!,~f.ll na cholerę, a teraz !~~t~~~~Zt~ ~o p~~:z:~~~~:~,ie~l~o i ~~g~ol~t-
Lori i minisIei' . BezlVlltpienia" wyjechali - Ekscelencyo, pan nauczyciel "'yczy bym, żeby dzieci odjech ały, a ty, Ottonie, 

• • 
Zr..OZMY BRO 

Powieśó E życia, 

(Ualszy ciąg - patrz Nt', 40), 

już przecłtem, sobie wejść - zameldowal w tej chwili nie dotykaj nawet żadnego owocu, 
Ślllb obu moich sióstl' naznaczony uył lokaj, - Zatelegrafuję do Br6Ssera o środki 

na październik; odbyć się mial w jednym Za slużącym stal naaczyl!lel wiejski bla- dezinfekcyjne - dOl'ZllCił Fryderyk, 
dniu, w Grumnitt, Książe Henryk miał dy i zmięszany, Co się potem działo , nie mogę drobiazgo
wziąć dimisy'l, którą po ostatniej zwycięz· - Pauie hrabio, oznajmiam pokornie, że wo opisać, bo ta scena przy śniadaniu by, 
kiej kampanii łatwo pozysk:1. i osiąść w mllszę zamknąć szkółk~, Wczoraj zacho, la ostatnią, którą zapisalam ,I dzionniczku, 
rodzinnych dobrach, rowalo, a dziiil amal'ło II woje dzieci. Z pamięci tylko piszę o wypadkach dni 

Pożegnanie obu par było bolesne ira· -- Cholera.? - zawołaliśmy wszyscy, następnych , Trwoga straszna ogamęla nas 
dosne, Obiecywano sobie pisywać clldzien- - Zdaje si~, że tak .. , niema co taić, wszystkicb, Któż w czasie epidemii nie 
nie, a blizka nadzieja pewnego szczęścia Desyntel'ya panująca wśród rozkwaterQwa- drży o akocbanyeb? Nad głową każdego 
zacierala ból rozstauia. nych tu żołnierzy, okazala się cholerą, Na z nich wisi miecz Damoklesa, a i same-

Nadzieja pewnego szczęścia?.. Nigdy jej wsi panuje wielka trwoga - dwudziestu mu zginąć lak bezużytecznie i marnie
niema, a w czasach wojennych tem mniej, ludzi leży chorych, a doktór wezwany z kogo te myśli nie pI'zejmą obawą i przera
Nieozczęście m,osi się w powietrzn, a uni- miasta uie ukl'ywał, że stl'aszna epidemia żenieru? Odwaga spoczywa wówczas je, 
kną!! go lI iellodoblla, zjawiła się między tutejszą l uduością , dynie w tem, ażeby nie myśleć o niebaz' 

Wprawdzie wojna była UkOliczo lla , To Co to zlIaczy .. , dzwonią? - zapyta- pieczelistwie, 

Słowem, polożenie jest bez wyj ścia
przerwałam raz te wywody - paradoksy i 
sprzeczności pochłaniają się jak bakt~rye 
w gnijącej wodzie... 'rak bywa zwyk le, 
gdy łączy się pojęcia sobie przeciwne, Ca
łości nieuawidzieć, a części kochać, inaczej 
cznć jako czlowiek, inaczej jako obywatel, 
to być uie moźe: albo, albo, Lepiej rozu
miem c~erwonoskórych indyan, któl'ych nie
nawiść obejmuje cale rody, ,\ o jednostkach 
tyle wiedzą tylko, że cbętnie każdej zdar
liby skórę z głowy, 

- Ależ, moje dziecko, t akie dzikie 
cia nie odpowiadają bnmani taJ'llym 
ciom naszej cywilizacyi. 

jest pokój byl podpisany, Jedllo slówko łam , nadsluchując, Uciekać? Ta myś l przycbodziła mi tl\k-
uczu- ma starczyć do zagojen ia i zmazania - '1'0 dzwonek pogrzebowy, pani baro- że do glowy, szczególniej pl'7.eZ wzgląd na 
poję- wszystkich ohopnośc i. Kroki nieJll'zyja nowo - odpad nallczyciel - widocznie malego Rudi .. , 

cielskie zaniecbane, ale sama nienawiść znów ktoś umiera,.. [)októl' opowiadal, że Mój ojciec obstawał za wyjazdem, Na-
u'wa dalej, Posiew przyszlej wojny I'ZU ' w mie~cie wcale dzwoaić nie [l l'zestają,' zajutrz mieliśmy wszyscy opnścić GI'umit,z; 
eony, a owoce pI'zeszlej dojl'zewają: nędza, Spoglądaliśmy po sobie przerażeni. Więc on tylko chciał pozostać, aby swej slużby 
sllnsto zenie, choroby .. , l'ie pomoglo już zuó\\' zbliżala ~ię śmierć - każuy widział i Indności ze wsi nie opuszczać w niebez· 
zaprzeczanie i niemy§lenie: cbolerll gra8o- kośc istą jej <Uo li , spoczywającą na głowie pieczelistwie, Fryderyk oświadczył st<\1I0' 
wala w ~ałJm kraju, ukocbau~cb, , wczo, że zostanie także; wówczas i ja po-

Bylo t.o 8 sierpnia, ,'iedzieli ślDY przy - UCiekajmy I - za wolała pierwsza cio' stanowiłam niewyjeżdżać, 
gniadanin , odczytujlłc nadeszle listy i gaze- tka, Ciotka Marya. siostry, Otton i Rudolf 
ty, Obie narzeczone roskoszowały się li , , - Uciekać, dokąd? - odparł nauczy- mieli bez zwłokijecuać-dokąd? Narazie do 
s tami ukoclJanyclt, ja pI'ze rzucalam dziennik, CIel - cholera gl'a uje IV calej okolicy, W ęgiel' lub je zcze ~dzie dalej, Młode na-

. Z Wiednia: -- Daleko, daleko IY świat, .. za granicę, rzeczone uie btawiały oporu: umrzeć, gdy 
• Wypadki ~miertel ne cholery mnożą się - Na granicy rozciągnięto zapewne szczęście nęciło i zapowiadalo roskosze 

zastraszająco; skou~tatowallO już nietylko kordon, , życia - byloby sto razy boleśniaj, 
w wojskowyclJ , ale i w cywilnych s1pita- ,- Ałe~ to by loby ok!-opnem! Nie wzbro· Przyniesiollo knfry do jadalnego pokoju 

- Powiedz raczej, ojcze, że stan naszej 
cywilizacyi nie odpowiada naszej z da
wnych wieków odziedziczonej dzikości. Do
póki ona-to jest dopóki zamiłowanie wo
jen nie osłabnie, nasz wielce zachwalany 
humanitaryzm będzie tylko pustym fraze
sem, Bo chyba tego, co mówiłe~ przed chwi
lą do księcia Henryka, ż. kochasz go jako 
zięcia, a nienawidzisz jako prusaka, cenisz 
jako człowieka, a lekceważysz jako oficera, 
że udzielasz mu ojcowskiego blogoslawieli
stwa, a zarazem upoważniasz go do zbn
nenia twego domu, daruj, ojcze, ale tych 
wywodów rozsljdllemi nie nazwie z, 

- Co powiadasz? Nie dosłyszaJ~m 
lacb wypadki prawdziwej clwlera wriati- lIlą III'zeClez ~udziom uciekać z zapowie- i wszyscy wzięli się do pakowauili, aby 

aul ba; zastosowano llajenergiczniejsze środki trzonycb o~oh~? prędzej je ukollczyć, 
w celu l'!IlPobieienia szerzeniu się el,i- - ~I'ZecI\VIlle. postawią kordon, aby za- - Dlaczego nie zawołasz panny slnżą-slowa .. , 

Ulubiona wymówka 
aast08owaną, 

i tylD razem byla demii." razy lIle lJl'Z~IJlI ŚCIĆ, cej? - zapytal ojciec, gdy weszlam do po-
Chcialam ten ustęp głooŚuo przeczytać, - C,o robiĆ, co robić! - wolala ciotka, koj u z paką ubrania Rudolfa , 

gdy ciotka, skladając list odebrany od zalamnJąc ręce, (D, c, 11,), 
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prace specyalne ~ wreszcie wydawaniu or- go amanta jąkały. P. Jarszewski (Alfl'ed), I albowiem ta m"la plyw3j~I'" w powietl7.u nad P.t".sburg, 19-9o Int.ego. lV.k.le 'I' r",,,ly,, 8.;.2U, 
gallu wetclynal·YJnego. byt nieco zaQblodnym, wi .cej re7.0nerem, Tnmhl "rzc'1:on~ je t ~dzami, których cnle [[ "',. .... " .",,,,111,,1"3',. nr p';'''.' ,"',-.r n fi, ~ e n z a. coraz dotkliwiej trllpi ku- niż pełnym. nczucia. koch~ukiem; zre ztą lonn)' w oiej si rozpOSlC1.ojll. Celem .bada- ,lui .. lilii. \' "'0 lis f ,,,<,,, .. ,," !rr··ly . zi. uHi. 
Ole w ,\ arSZIlWle. . . arat "llll'Rllnle. P. Kopczewski (K'I'''''e Ile ni'l, J'ok siA rl.llez)· maJ·I. 1

'
. Wbite .<CbraI i1o~ć lłO'I. akoveh,,,kn ra,ki.~".1I "" 1,11" M"'~ti"· 

,., 'TU Y Dd';O 291.75. p;>ot"l"'łl,nrłkie"" 1l1,1I·~1 1, .. :tIl:~tHY)':O 
~ .Kucharach ~orowych, w pOWle?I~ . Pe~1I1.lIilr), byl IIOI'I'I\Wnl'm od początku tIu śniegn jnki opadl nn I"l.estrzeui pi ,tej ""9ś'i - .- "Ali U ,,;, l.,n\ ... ;l .. ~'l'u 522 'J) .. ',r..'''

kOllsklln, pękł kocleł parowy IV gurzeltu I konca. P. Trapszo \ wicpbrabia de r,.,"ne- metr .. In,,"lrato"ego, od 27 li.top"'1 ,lo 27 .k·,~"" i" I'n dy'.""" n,' -.-. 
niszcząc budyuek i dach, wyleciał w po· I ven), gml nader naturalnie i swobodnie, ~ru(lni. r. l. i \T tej oiel,j"'kicj iloś", §niegll 8 .. lIn. !9-go lnt.ego. Ihllku ty r ,, 'c, .~r,.". 
wietrze uo wy oko!Ści tl'zydzie tu stop, ale I'Mzi bylibyśmy widzieć wi~cej w jego 7.lIalat.! 0,13 ęramów ,.1dły. J •• !eli iC tady 2.3791, U1 d·" .... ~ł 4l8.40. 'ł'Ął(,I' u • . V,r,,,,.: 
poczem padJ w odległo ~ci trzy tu pit;ć- maoil:rach i wzięciu ,le ·t'?ukcyi. l,rzYIHL4ci, te Lond"'" roie ci lil iA n~ 1 LO 1\11- 137.65, n .. Pdter~burg kro 237.().) . 111. lł8'~r'i' 1C.( 

d
· . . k kó P 1 II J J J 'al U.236.4!ł , tU\ r ... ?u,lyll kr{)t. :!t).*"'I, Uf. 1"',1 ty l It. 

~ 1 ~~lęel~ TO' w, .. a acz. i ~ l opak po- . Paui B.·Janowska (Hpl~na), łlTalab~- cal- gielskicb milach kw.dratowycb (I mil~= I,609 ~.U, ua Wie·l.:i 171.30 :1.lł"" . 'h, :!l6); 
ntesh Ślntel'Ć na miej CU. kilka IIln.l'cb u 'ó b I klem dobrze, gd,rby uie ,lroblJe usterki w melrom), to prosty rachunek wykł11e, te \V o· "j. II,t, za, .... "'". n .to. \'" liifj :i< v la '1 I'J 
u1eglo niebezpiecznemu poparzeniu, I d) kt:yi; 7.re. ztą nit! byla to Tola wieltl da- ~r~bie mi.~to cn lego spodlo w tytnlcsnmytn 71.75, poz,,,ka mika ł'l • • I~<'I r. 99.25, ł , '-

Petersburg . I l . I' . ló .. lSS1 r. 70.70. o'! .. nut'\~t.)" hi7.70, ol"1 r. t.~. t. l'h4-
, . . Jąca po a 10 pOIlISU, C IU~ na,lg \\'me.l 'M okre i. CZ.'" okolo 1,000 tonu o"dzy. N. r. 10730, Iloży .. b ,",hoJ"i~ tl ." 76 GO. III o"i-

Z wY7.0ilCzonego przez milu teryum 0- w sztuce. O~ólll{" wrJ.żeui tt: z OT\" ilrtvst- wy"iezionie tego miłego Idfuloilm ntruosfery 'yi 77.70, 5'J, H3ty Ztl.it'\'''ll~ rl1ół~d.~ llU)O .. "}'.' ... 1_ 

wiaty 1,000,000 rubli na urządzenie ki ~yl" bal'(lzo Iłodiltnie. Panna'\'rllp:żów- I nIłYI\slli':j i'otrleb"by l ,OOO koni "prt~'O- żyozka promio"," , 1~,H r·,k'l 177.00 t>< " • Il;; 
pl'zy 4 uniwersytetach labomttll'Yów che I nl\ (Bprta), była milem. Jlełll~1Il \\'117.ieku nycb <lo 1,000 wolÓw 1'0 razem wyci ,nni~te r 167.15. ake,. Ilrogi i·". , .... ""~"'ik,'- v'.I",1i (. 'j 
miczoycb i gabinetów., _pn~ypatlło na unio natul"al nfo'go tlziewcY-t;ciem, cl.egu W\·nul;"H.~ sZllurem miałoby G kilometrów długości. 235.00, &k~le krarllW\f'e ulhtrJft,"k:iii 17!) 75 , ~ .• ~,.~ 

t t b k ~ O 000 I, k I I J W"u,~w1k.jeI{O bauk:t h'\ll'lIo\Vój.;'o - .- .ły IK'Hato. 
wersy e peters nrs'l ,," . ruv., IV, u- a od !lir; 1'0 ,I. Pilili RMloszew.<ka i pl\lI' .. * .. Palenie c iał w J.pollii ma cornl. ster· .. ego 9i.30, Ily.kOIlb> uio,u:.'~o~, 'Wl ('I 1""(1'" 
tek czego, n" wiosn~ rozpocznie się uudo- Ił'L Pichol'ówn3. (1\'11011'1\ tlll L usneven i m.u·- oza "' tosowani., a system krem.cyjny josL 3'1. prYIVatu. 2·1.· •. 
WI!. n o w e g o g m a C b u I a b u r a t o gl'llbin a (le ltIeuutlville), byly nll sIVojern jui. do tego sto(lOin ulepszony, 2. lak (lotl londyn, l~ Intego. POLy,,,,ka l'IIik. 70 I~; l <>"" 1 
I' Y U lU W Pet.ersbul'gu, I miej cu, r.h tł6 osttł.tn ia, jakt) margraujna, wzglę:t1cm hygienic7.uym jak i ckollomicz:nynt ~r. 8m .. . fJfP/,. 1,1/,'4,. KOUiłO!6 .LlIgl.:l.ikil H71". -

Zjazd sauitiuoy lekl\l'zy zjem kich gu- miała obej ~c ie nieco zaswoborl ue. Pa.ni nic pOI.Mtawia prawic nic do życzun ia. Stoli- Zunuo l mokro. 
berni peter.burskiej zllj.mi ~ się między in- I B.·Janow.-ka pl'zyjmowiLIHl byla gorąco i en Toido posi.d" sl.eś6 krell1atoryólY, w któ. Warazawa, t9·go IIlt.ego. 'raro{ na plown Wit'",,.· 

. k b· ~ l ~ dkó k ,kjełCo. P~~euictlo !un. Ofll. - , 1';;lr'L i do'.r1. - -
IleOl! lI estyą O mys elita 81'0 . W na wy· obtli\r"oIllL wiatami i upominkiem H. rytb p~IO"u byw;lj, zwloki trzct:iej "l~§ci, -, blał~ MO~'i6;; , ",b"r,,,.~ 585 -6I.i. ':1" 
buuowitni.. zakladu dla kal'lliienia niemo- I = Dzi~ \\' l~atl'ze Victoria powtórzoną mniej IVi~caj, wszy.tkich zmorlych. W roku "Jboro". 0\55-480, .. ouuie - - - , ... IIi·.'
wląt.. ., ' będzie opera komiczna Adama "Pocztylioll 1888 . pnlootl z 34,437 osób zm"r/ycb IV To. - -,jęozmieil :t ; to r<~L 31;;-420 ,,, .. <" 2.;) -

DerJontkowaki, pasan: rezerwowy w Petersburgu, Z Lonjnmeau". Ido 11,023, re zt'a) podlOwo,uo. Obc'!l1io li~zba. 270, gryka 390 -4.00, USIli I~tut - : &IIU "y -
w dniu 16 b. m. ehciał O<łobrt\6 oobie żyeie. B~dąe * MI I 'k'" kld··. · ~t' I I b ł k -, rzepa - 'ap ' zitn. - - - . u:r..,h 1",IU1 300-
w stanie uietrzeiwym. oblał naftą. całe swojo ubra- , * Oł Y :S . I Z) pe ! O ~1a.nlll, p. ·aB IS a.w pa. on)" l' ~w O' powig!\:IJI.;\ siQ od CI. LSU, gdy 4.W. cnluo",! 800 -900, (Muin. !łOO -- llOJ r.:\ kf)rt.t;' 
nie i za.pa.1H je uastl}pnie. Choć ogień był nl\tycb~ 'l au be, IICiWU Jo.lclllma IMa !o'al't.\1 ma wy ~ zabi.'onionu grzebi.ć ulfi·l.d ydl w middt.'. O!Jl'J''' · ~~z.1\ jaglaul\ 9O-110 ol~1 I";oo;CII/L;(/I vy - - -: 
miast apostrzeżony l ugaszony, samobój"" jeduak stąpić wkl'ótee 7. koncel·tPIll W Poznaniu. dek polenla Il.ieli si~ nil trzy kln,)',-optotlIIWoUY .-. - - .~ y" J.. . 
ponió,l t&k eię_ki. rany O<ł popar .. enia, iżzyoiuje- ~ Miel'zwiilski Ul'l duć ktlncerL w K,\liszll zoś wln()$i 15814 fr. Krem'Lory.1 "I w lI'i~- OWIO'IOUO ps.euley 8~,?, .ytJ\ 400, J~""'U"''' 
go zagr~sa p~wazne n.,ebezp l e~.loe.nstwo. W tluiu 4 marCH . ' . , -, owsa. 200, ~ro,~bl\ IllJlu~ ~ 1100 kur.;y 

W KIJOWie podpisano JUz koutrakt 3G· lt~zeJ c>tŚ" I ,~I~sllOś.ci'ł. tOIV.rzy,tIV "kcyjnych; Warszawa. 19 go lu!.ego '\1 OJ'" '&. H;"t. oklĄ'1 
letui nllo budowę i eksplol\tacyę kauałiza- • plt><C p,,"błanUll I1IcI\ldo tlrte"a, wystaroty I ZA wiadro 100": 1l 0;;-1 1.U7; za 78": 8.02 -8.61'. 
cyi z l'lJ. Balkinem i ::;ublin~m. Kosz ty, R O Z M A I T O S C I 120 U ll'ęl·l.y grubości ramienia " tłlu~ości thvó~h .,.uld.& wiadro 100 : 1l.20-11.2l;. 780: 8.14 -
.templowe wynio 'Iy rs. 20,000. • stóp, w ogólncj wadze 22 Cuntów; taka iloclć 1!.7~·. *"" Berli n. W niemieckicm mioisteryum drlelV~ kosztuje w Japonii 1 CI'. Proce. pa- BerUo, 19lutogo. P,.,ni· ' _183 -200 .n kw. maj 

h::mdlll odby łlt sifj nieuawno l.ollfercllcya w lenio. trwa trzy god~iny. Po uruQ 7. lJo!>iołami ~~7i~' 0& czerw. hp,. 19?,'!O. ?, tl ' IfiG - 179, 
TEATR . i MUZYKA. Ilw"styi Ilolepszeni. warunków micSl.knllliOlly"h zglMzl\j I si~ nll'ltgl'oego Iluia kre\Tlli niebo... l U: -'I~'1 "' ezorWl .. Upl"! ~.2~. Poehm~r~o. 

: .Doigts d .. fee" (Ręce cz[u'odz i~j~kie), I n' Berlillie. GłÓ\\"nym przedmiotem ohrod byl etyka i umieszcl..j~ j'l w (I","lII"""uncj na ()ruti:/b~r&ko!~f~il ~;o~~Jnfe~\U lali, OPOkOJOle. 
odeg" iUl6 na scenie teatl'lł Victoria Wc VrJjckt wniesiony pt7.Cl komisyę niemieckiego ten cel świfityn.i w mieś·ie. ~avre , .9-go łnteg; Kl1'·\ l{J'1 1 a.ver;t.~6 ~~tjl'11 
czwartek nl< benetis panł B.-Janow~ki~j, town"lystw~ dobroczYllności, t1 <loty,,",}cy !>udo· .. "* LecZBnJe 8zkorbutu .• Olle ... iesL- ~~ m&uee10J50,.~ In,jlOl.OO, ua Inz.sloń 97.0t.I. 
należą do niewielu sztnk 'edbe'a, kt(,re "y w śroukowej cześci Berlin wzorowego do· nik" donosi, ~e ch .. rego n~ s<kod,"t, zdekh,. tit&le. 
utl'zymaly się na r epertuarze dotąd. Wy- ' mu w którym mieszkullia bylyby wynajmowano rowanego ju~ na śmierć, potld.no IJl'óbum lInrpool. lS-g~ lutego. R,\\.el ,.~. Slor "V '" l , ". 
stawioua pO raz pierwszy w rokn 1858 w I I'Obotllikom. Koszt)' blldowy tego domu, obli- wstr.yki <'ania ptynu Brown equnrd... ZaraJ.e- koóoo" •. _ Obrót a,Ot)1 •• 1, ,. lO," n& ,.,.Ii.L'·J! i 

F I d I 
. I I b wY ''fUZ SOO bel. Ospa.le. )IilM1iu~ tL1Mryka.:"t-

Comedie- ran'taise, czy i prze trzy!!'l.iestu t'zo nego lIa trzy_t., rpl lill obliczono "' 1,250,000 Ole lyO aj. IIOZ Y t widocZlIC, dm .. alltery ty"z- ,k.' u~ luty "",ruc '-"I .. nabywey, u. _ ... e 
przeszło I,lty, sztuka la n'lpi aną byla we· mArek. Przeciętno "plllta l.a mi"Sl.kollic skl,,- Ile pl.my pol;J'ywllly cal. ei.lo. Po tygo 'lnill k"'''le~1 lU/ .. nabywcy, U& kw. m'j 4,"1 .. n&bywey. 
spół Z Legouvij'm \V drugim okresie nad- dJją.ce sie z jedne~o IIOKOju, ma wyonsić lila · wstl'lrldwatl plnmy zniknety, chory odzYRkat D;t\, maj czerwIec ,V'/5i nabY"fey , Il& c..t.erniM 
zwyczaj plodnej działalności slyn nego pi<:L' rell 152,80. " z~ mie .. lmnie z dwó,.J, IlOkoi- 1 npetyt i ogóllly oto" 7.d rowl" jego poprawił bp l"!, 0\·~/ .. eeu&, .na liplec si"rpioil {)I, .. naby"ey. 
rza dramatycznego, w którym tenże nie 1242,20 marek rocznie. Trzym.ni ti sublol,"to· si~ widoczuie. Po drogim tygodlliu, gdy w,"y-t. 5&s::.~~c;.rzl .. "eń 6

1
/ .. eana, ua wrzesień pł11dz. 

mógł się j uż obejś~ bez wspólpracown ikó w. rÓw będzie wzbronione. Wykonanie ph,nu po- Ide te pomyślIlo ozonki wy,t1(Jily jeszczo .. y. New Y k tS- I t.e II ... , .·"" 9. w ow Ur. 
SCl'iue należy uo fe uomenalnych pi al'i~y wy2<!zego ma (lo\Yicść 1:e budowa domu ze zdl'o , rainioj, pn:crwl\llo w"trJ;yl\:iwilllia, ale sympto. IMaie -8~/lł~ go [l go 
dla teatru w stuleciu bieżącem, tak ze I wemi, Il t~niemi mieszkaninmi wyu:ljmowallerni mat)' cborohy pojawily ię nanowo. Z.sto 0- New· York, tS-go lut..,,,,,. K,,,.·, (l' .. 'r - Iti", J9.2J. 

~oZ~I:d\~lIlil:n~~~~~ :~s:~tn~tis~~~~~~~I~śc: 51~1~ ;~ębOn~~i~~~m B~~~:~ wdo~;:d~: ~i~rl~~j,!~II~~:~ ::~::~ ~ó~o w:~~~;:,;:n i',;y!:~~:;'~~'nill"\~n,~;:~~;: ~.Ą~~i::ir~.~~ .ił i 10.' ,rlimy '" luty 17trJ, 

matopisaJ'skieJ', J'ak i ze względu na nie· nyslwo popr.lwy micszkań drobnych w Berli- który d,H nic ma (lollobno .ni śladu SZkOl" 
rWWlt \ II Y zwykłą plodność. lVyg~vizdally za PieJ'II'- 1 nic. Jednocześnie zWI'ót>Ono się do miasta butl~. 

szy 8wój utwóJ' mI odzieliczy, uie zraża I sip, Berlina z tqdoniem o poparcie lllanu Ilowfi.· ** * Bankructwa W Londyni e. Firm" 'pe
wcale niepowodzeniem takze kilku ll'\stęp Slego b~,U przez od'lIIpienie placu odpowie- ,Iycyjua R~y & Richard. w Londyuie i ~{el · 
nych i pelen wiary w 'wój talent, zwyci~· lIniego, bJjdi "rzez udzieleni. po?yczek hipo· houTlli. zawiesila WYllltlt)'. Pasywa muj .. hyć 
żył publicznóść i fortunę. Doszelłł też w tecznycb z Cuurlu",o miejskiej kas)' oszczęrlnoś· o:1rd.o wfsnldo, Zballkrt:towaln równiel. fi"o. 
ciągu kilkudziesięcioletniej swej kary ery I'i lub też w illny sposób" . - Prezes regencyi Margelson & Co. Cheopside; pn'ywa 50,000 
literackiej do wielkiego majątk u i zaszczy- Ilwidzyń,lli ej oglos ił, że robotnicy z Król .. twa funtów s7.terlingów. 
tóIV, co lliekażdemu człowiekowi pióra I Polskiego bez rodzio, mogll pracować w Prn· -----
wśród naj wybitniejszych przypada w udzia· such od 1 kwietni. do 1 listopatIa roku hie!. T E L E G R A M Y. 
le. Zasadniczą cechą wielkiego talentu Ogólne zgromadzenie związku, ... aoego pod 
Scribe'a, bylo doskonałe owładnięcie tech- Daz .. ~ • WirlschaftsreCormer" . przyjęlo jedno
niką tworzenia dla sceny, rzadki nerw sce· myślni" rezolucyę, "rzelmi'!c,! sulidaruość 1'01-
Iliczny, dzięki którem u - mimo słabego od- uictwa z iuuemi g.I~.i"mi "roduk,,)'i i ośw i.d
malowania charakterów, nllmo braku czy· czaj,!e", 2e jednoslronne zuiżenie cel ochron
sto psycbologicznie kon ekwentnego pod· nyeh nn granicy an,tryaekiej jest niemożliwcm. 
Idadu dla nicu, cboć stworzone przez auto· Zni~eni. cel na plody rolnietw. byloby tylko 
ra postaci żyły tylko przy blask u kinkie- l możliwcm IV razie zaprowadwnia podwójnej 
tów teatralnych, a nie IV świecie rzeczy- woluty. - iJkl.d " towarzystwem h.mbursldem 
wistym-autor nmiał przykuć uwagę widza I co do odslllpicnia terytoryów IV AJryce wscho · 
do sztuki od poduiesienia kurtyny, aż do dniej jest jut podpis~ny. Poprzednia kompa· 
koiica. Do popularności Scl'ibe'lI dopoma- nia utrzyma sie tylko przy cz~łci poludni owej, 
gały bardzo jego przeciętue ideały jako pi- at pod rzcke Orange. 
sarza. Sculebiając burżoazyi, Z k tórej ło- ,," * Wiedeń . Minister spraw wewnętrznycb 
na zresztą wyszedl, zawsze szedł on za zobronil tydom przybywaj~cym z Rosyi trudni6 
prądem opin ii , stając się rzecznikiem ta· sie przemysłem i hanlUem IV Galieyi i Bulw· 
niego ówczesnego liberalizmu, który utra· winie. 
ci! j uż prawie swój kredyt. Czując, że nie * ''.. Belg rad , W serbsl;ich kopnluiacb wę· 
posiada popl'llw uego ~tyln i że postaciom gl~ Szcnje, kolo Czoprie, wybuchl straszny 
sztuk j~go brak l'og łębielli~ charakterów, pożar. Okolice Tr.wnilm IV Bóśuii nawiedziło 
przybiel'al do pomocy takich, co te braki trzQSien ie ziemi. 
byli zdolni uzupel nić. Najwybitlliejszym ,," .. W Br usino-Arsizio nad jeziorem Lu
wśród uicb był Legouve, wybol'Uy stylista gano usuuely sig w glebiny t.rzy domy, st~co 
i malarz cbarakte~ów. Sztuki Scribe'a na wybrzetu. IsLniQje ob.wn d.lszycb wypa,1-
liczą się na setki; pisał 011 wotlewiłe. ko· ków. 

Colombo, 19 lute~o. (Ag. półll.) . Jego 
Cesarska Wysokość Cesal'zewicz Następca 
'fronu zabawit kilka t1ni Jlo~róu gól' we · 
wnątrz wyspy, wezomj za' udał si~ na 1'0' 
lowanie na ~tonie, w którem biorą udl.iał 
gubel'll ,tor i dobraue towarzystwo. Pud· 
róż p» wy pie spmwia Jego Ce ,u'skiej 
Wysokości wielkI} przyjemuo§ć. 

Petersbu"g, 19 Inte.,.o. (Ag. póln.). U · 
tworzono tutaj k omisyę 110 opmcowania 
nowych pl'zepisów o zaopatrywaniu wojska 
w żywność mięsną. 

Petersburg, 19 lutego. (Ag. półu), Po n
lug "Petel'b. wiedolllijsti", uiebawem na
stąpi rozstt-zygnięcie kwestyi utworzen ia 
biUl' ekonomiczuych przy gubel'nial uych za· 
rządach ziem·kich. Zadaniem binra będzie 
dokonywanie prac IlI'zygotowawczych do 
wszelkich gl'odków, przedsiębl'anycb pl'lez 
ziemst\\"L gllbel'nialne celem zl\dosćuczy· 
nienia polrzebom ekonomi cznym mie.zktll't· 
cow, tudzież bezpośrednie zawiadowanie 
wszystkiemi czynnościami ziemstwa w rze
czonym kierunku. 

Paryż , 19 lntego. (Ag. półn ). Wczoraj 
wieczol'em przyjechala tutaj ce~l\rZOWIl 
Fryde l'ykoll'a z księżn:} Malgol'zł\tą, ażeby 
zwiedzić muzea, ol'az pracowuie al'ty tó w 
paryzkicb. 

Londyn , 19 IlItegIJ . (Ag. półn .). Pot! 
Iquiqlliem w Cbili powstalIcy stoczyli bitwę 
z wojskiem I'ząt!owem i pobili je nil głowę. 
Powstaiicy prowadzą dalej opel·J.cye wo
jenne, ażeby zająć Valp'll'l\iso. 

medye, dramaty, libre tta do oper, na wet "," .. Straszna scena rozegrała sie w wiosce 
balety układał, żadnej dziedziny twórczo- Łuszy, r owicde beoderskim. Do wsi wpadl 
ści scenicznej nie zus ta wiając odlogiem. wilk wściel;!y o św icie i z.gryzł 9 krów i 18 
Uważaliśmy za wta8ciwsze, zamiast szeze· owiec. Nn alnrm zwierz~t ryc7o'lcych i psów 
gółowego r ozbiol'll nallisauej przed trzy· ujadania wybiegI pastucb Czeuan. Will; \'Zucil 
dziestu laty sztuki, skreślić te Id lkll słów sie na niego, odgl'y,1 mu knwnł wargi i zacząl 
przypomnienia. "Ręce czal'odziejskie" zre· gryt6 r~k~ pa tucba. Nil )Iomoc pł\Stucbowi 
sztą noszą ua sobie wszystk ie zllamienntl przybył oblop Dj~kolY i poc.~I odeiqgać wilkn 
cechy talentu swego twórcy. Mimo pewnej za nogi, wilk zoś porzuoiwszy bez[lr7.ytunmego 
dobroduszności, nieco naiwuej, jaka wieje pastucha, pomal sie n. Djallowa. Kwan~ rans 
od tej sztnki, uie j~st ona jeszcze dla wi- t,rwol. wnika pomiędzy człowic ld em i wicie-
dzów wSJlółczes uych zbyt przestarzatą, a· l<łem z"iert\!Ciem i nikt siQ n~ pomoc nic .ja- Ostatnio wiadomości uałlłUow e. 
poteoza bowiem pmcy uczciwej , wobec fa- wil; wr"Stcie młody chlopak Milleba wybiegI z W.rsZ'WA, 19 I.~o. IIr_k.l. król. I ",lU. uo: 
uatyzmu przesą~ów ro~owyciJ I W n~szycb I chnty n~ pomoc. W . jednej chwili wilk 1" •. nCił I H""I~n (~ ,I.! ~2:t5 r,ą,l., 42 . .00, .05: 071/. ,10,121/.,. 15 
czasacb ma tu l owdZie Jeszcze WOlą I'a- si~ lin 1l0"'l ofi!lr~ I zenval mu skór~ z gto- klip, r.~ ,n 'll~1 (3 Ul. ' "858 -.'1" I ArY_L i~" d.) 6 •. 4,) 
, b t J·t to . d ' . . I '.1. " .. d ' I 1- l . . ".ą ,I .; \~ ,o,le" (li ,L) .5.30 tąll., 74.6J, 'o knp'i 4'. 
cyę 1 u. • es . Je ~n z u,lewIe II luea. · wy l tw.\ny, poczem o gr}z mu ~awn SZCtgkl I IH'Y Lkwhhtcyjue KrJl. PHhkie~o tIuże 97.25 żt}t.l.; 
łó" fałszywego Itberahzmu ml~SZCza(lstwa, "4 zgbami. Mimo to cblupak broIliI si~ z~- drobne fl6.90 t~ I.; :;"., p"yezka \f"'hu,hli~ rom. 
który się os tal wśrótł zalew n Ilollych po- w.i~cie, trzym.j," EW CI'" za u .y. W 1110- 104.'10 'ąd., 11 emisyi lOi.OO żąd., H[ om. I05.óO 
jęć i zmiany warunków bytu spolecznego. muncie tym Djakolv znbil zwierze przy pOll1ocy Żl)u. ; \. ' I''',yozk:' 1Y~\Y1t11""~ z 18b7 roku ~5.5J) 
" t I ' .1' I" . • I .. . .. h I' I ó' h,t l 90. łO kUlł.; o '.'. h'Hl' ZB.sL&wIl6 ~IAIlI ... k·" 1 ~
~~ o wp .yw . lIlo~.lUar '.1 U:L mOZIJJ c.' jej Jalilegos puec o' m., ,l r~o Wilk to~i." sk~- ri i lit. A II 101.25 'ą·J., lII~ .eryi II~ B 1Il0.25 
klientów l klieutkl, Ut) ty Jako Jeden z mo· leozyl. Wszyscy jJOk'lSdlll bez uadn", >rola I ",U., \'9.1", 9,jknp.; 1\"" liny zMt ... ue miasto W.r· 
tywów akcyi, potnica u prawtlopodobieli· ""'jtlujq .i~ \V Odesic n" stacyi snnital'llej, ,"~'.y I ser. lUII.oO .,,1.. II LO'I 25 ż~,t.. II ·ej 99.5\1 
stwo ... opel'etkowe t1la widzów II'spólcze. g,t. ie sposobem p, .. Łeur'a dokt~rzy pl'"gn~ i b .~tI., ! \' -ei y9.3~ i~ll. 98.90, 99 ',.0. 10 kup. V-e~ 

I, N' k .1 I d . . l1'.'.30 zą<t; .'1. listy ... ts"ne mIasta Łod.. I J 
snycu, . le prz.esz a,:,za. to wcli e o wy- I1r~t:w"ć od w§clelllllny. . .eryi U9 2.; ż~d., II-ej seryi 9 .GO ż'I'l., Hl-ej seryi 
sInchaUla sztuki z zaJęclelll . .. .. Atmosfera Londynu. W Mcie [lisa- 98.t;; -ąd ., lV-ej seryi 98.10 ż,dano. I'J ••• ,M: 

Wystawa i wykouauie odzuaczaly się nyw do nngielskiego czasopisma, Tbe Nnture" Uerli .. 4, "' .. 1.0U·I,. 3'·, Pary. a .... WieM,i 4, '1," . 
wielką starannością. P. Janowski (Ryszal'd dr. Wbite dzieli si~ ciek.wem s~ostrzeżelliem Peter.lmrg 5',0)- Wa.rtoŚó k~lloun z pou'!':oni.m ,' . 
d Kb ' d' ,- t .. t· 1 .' . k 6 L ..' I,.ty ... ' ,""ue .. o",.kl. 7a.2 "ar • . I l II 182.1, 

Giełda Warszawska. 
Żą. 'lano I, kf)ń~8m !Ciel.ly 

la weluht kroł lt" t e rrn i n o .., ,J 

Itll BerJin 7.1\ 11)0 IQr. 
na I,.tllllyll Z~ ł I,. , 
ua Paryż SA. 11'0 fr. 
na. Wielleń za IHO 11. 

la papiery ;lah lw3 w8. 

r,i.,"jLy lil(,'1' hCyj ll8 lir. l'() I.. 
H.:lsk\ >l1 f.1CJd,,,, W":łI'lt" lnia. 

I ~o/o poi. \Yal1"lx. r. 18~j . 
l.isł., ~I\it. Z1610. Seryi { . 

.. .. .• V . 
('bt.17.!\~t.1n. \Var·n ... 'er. r . 

n ' , , . ,. V, 
r~jKt, "'\-... t.. fil tł41,1 ~i "~r1i l . 

., Jl 

., lIt 

Giełda Berliń3~a. 

Uaukuotl rllskie ZtlrĄZ • • 

" "' IItL , IJhŁ\w. 
Oyw!conto pry .... tue. • 

1 
I 
I 

I 
I 
I 9125 

1'690 
fl 5iiU 

!OI,01 
UNI5 
10,,25 
!'91O 
9925 
98<;0) 
98.25 

:!37 90 
2 ~7.75 

Monety I banknoty: .~ot. I.ni'. 
huper!l\ły i Jlółir.Jlleryn.ły l M. z. 
&11 i.:lll r: 1'~nI'!lIh i ~ ..... ; :,,·klłl 
!'(.lilUlh~ryn. '! !łr.'\re 
Fnuty :;Wrllll IV b'i.uk ll ,.tH..!lt 
.\(nrk i tleuuł'l'Kió 
A t' try~ckie hllo'.kllu,")' . . 
FCiLuk.i ••..... • 
\Vartoil! rnll!:'\. krell. w r.f,H~ie 
KUl)VlIY cdu\,;.. . • . . . 

~\l:;O 
R.60 

3ł.45 
,HO 

9125 
1117.
ffi

W07Q 
99.10 

100.
!hf.25 
99-
985'1 
9880 

137 1
/ . 

OZIE/UlA STATVSTYi(A Llln . OS CI. 
M.tteńsłw, nITart. w du u 18- 19 lu!.ego: 
Starozakonnych. 2: :lIcudeI Hambnr,]ti 7. Ew} 

Miolowie., Josek L.jb J.kubow cz • Itlł Wio •. 
l:uar ·j w .Iu'u 18-19 lutego: 
I( :1llllo,,: ,1 .. l tt li) tu /marło 0, ... t j li"t.blo 

ehł./pcó.,,· ~, I/ie ""~Z!t ł. .loro~ł1et& 2, \v tctj 
ie.dH9 u·ęi.:.tyzll - kOi,i~t 2, & mia.Dt)l,f"icie; 

Maryauna M'lrcinink, 10\t 6\, J ózefa. Urlaokiowicz, 
lat a .. 

Ewaagelloy; .1.. lA~ Ij.·m l.marł I '2, \"'f tej Ihzbie 
r-hłovców 1, dzi6W~~! t l, .toro:dyeh - \V te. 
IiczIJie męii!zyn - kobiet; -

Starozako!laj: "zio la lat tS-tu 7.m ~rłl) - w ldJ 
li, zlłie cltłIfJłCÓ\V - th:iewcz.}t. - dOrtl;iłych 11 w 
ł~j li.:l.bie moi:; 'zy'" - ktlbi t l, B. mianowi.:ie. 
H:lUa PlOtrkowsk:L, laCi 211. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Uot., Fola I. Engenin"z; '" ·bi.fer z Yy~uwic, Ra

d03U"'gkj z Serw. Adolf Kempnl!T z Pr. ~t. 
"rl nd Holel. l\otb < Torunia, _u. To.pUt. z 

<hla.hka, P. ~uldne r z Wrota .. i., T. Ł pi,;,I'; • 
\'\"' aruawy. "cholz z CbarkQw!L. 

Hotel VicłD ' la. Kriukow t: gub riaz:l1i:-ikil'!j, K~,ki 
z Ła..ku, llogUaoow • W ... zawy, Jarblulll < C'v
stoeho",y. 

Heul'yko! e er nan " ~ympa yczUle l z na Ul a· utrtymuJllc le lOlesz a"y ijndyllu nte pOWIQ· Lo,:," lł2.ó, li ty likwiJ"',ill~ 2 a pożyeoka pr _ 
nym humorem odtwon:ył p08tać szlachetne· ni siv dziwić getto 'ci mgly w stolicy AngHi, mi."" l ł7,5, J[ 205.8. ' List . 
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o G Ł o s z E N I A. 
T eatr Łódzki. Tymczasowe doniesienie! 

VICTORIA. 
W lasku Milscha. .. echIlIk fabryki z kilkoletnią praktyk, 

prowadzenia warsztatów mechanicznych 
pOmUcuje powly. Oferty adreaowa6 pro· 891 
ł%ę- l. Szwaru w Goworowlo Sl Czerwin, IV niedzielę, dnia 22 lutego I 
gub. Łomiyńska. 320-3 przy sprzyjającej pogodzie 

W p~~~~lylUiJ' ~;l V~;:;y j::" Zabawa na lodzie 
-w NA KORZYŚĆ 

Lon· u do handln, z pensyą, lat 14 llo 16, 
Z Jumea katolik. Pierw zeilstwo z prowincyi. straży ogniowej ochotniczej. 

Opera komiczna w 3 aktach słowa Oferty w Administracyi ,,Dzien. 3'56-1 
pp. de Lenven i Brunswick: muzy- nika". 326-3 ----------==--

ka p. Adolfa Adam. Ogrodnik 
Akto~~e:;szy, Dr. A. Kelm wykfalifikowany z dobremi gwia-

Chapelon. poeztyljon p. Olazew.ki przeprowadził ię na ulicę Nowo- dectwami i rekomendacyą potrze· 
Jlijou. kołodzioj p. lIareeki miejską, róg Pól nocnej. dom zy- bny na prowincyę. Ulica Królew-
llargrabia de Corey p. Winkler kiera. przyjmuje od 8 do 10 rano. ska Ki 33, mieszkania 4 od 2-4 
MagdlIsia., wlMc.icielka I d . 309 12 336 -oberży p-ni Br.nikowska od 2 do 4 po po U mu. - _ po południu. -() 

Wl~~i~~~~i~ie~~:~~ki fJak~nanfl Dostawa mięsa 
Chśil:~~ ~~e:r;SZY p. Ol ... ".ki I.J 11 Życz~cy sobie dostarczać mięsa ' do 
Bijou, pod ilDieniem Al- Zaklad hydropatyczny otwartym zostanie sta.cyi Radziwillów trzy razy na 

~~:~;ra, chórzysta p. Mareeki II. l marca r. b . W zokładzie ~.pro,;,,&- tydziell po sto i więc~j funLÓw n8 
Margrabia de Cor.y p. Winkler d~one EO.ta~ł u'Jno,;" .. e nlep.~enIL 1Iledś- raz zechcą się zgłosić na ulice Kró-

CIĆ on będzIe obec .. e M pokoI. Ceny o , . .,.. 'l 2 
Bonrdoo, pierw"y ohO, l ezerwca .niio.e o 20 proceut. lewską ~ 33, mIeszkalIla 4 O! 

rzysta p. Za~orski Ka .,danie wYlyla .ię proopekty. do 4 po połndnlU. 336-5 
llagdusia pod imieniem Ok 

pani de Latour p-ni Bronikowska Wła.łciciel i kierownt 
RO' I' . d Adrniniltrawr zakJadu ' I b' , t 

L:.io!ruząea paOl ep.na Picborówna III. Jarol1,6Iki. Dr. Chr •• lec. IJgu łOnO pll ZpOI' , 
...,ąsiedzi i przyjaciele pani de La- , ••••••••••• 

86.-4. -.)1, wyllany z gminy Diało. zyn, powiat 
toUl',sierżant, żolnierze, domownicy I wieluńskiego, na imi~ Lil>Olana 
Rzecz dzieje się IV l akcie w wio- Do mego ,kładu, Michała Chodaka. 
sce Lonjumeau w obel'Ży pocztowEli przy ulicy Dzikiej Łaskawy znalazca I'sczy zlożyć 
w roku li65, a 2 i 3 u p. Lotour dawniej Grafl'a. nadchodzą ciągle takowy w magistracie. 351 

w Paryżu. §wieźe tl'ansporty najlepszyeb ga· 
~ ••••• IIi" ••• ".1!11 lUDków 

CYRK Amerykański węgla, wapna 
J. TROMP ONA. o • t 

Dzii w .obot~ li. 21 lutego 1891 l cemen u, 
NaiWietsza nowość sensacyjna! 

2·gi wyat~p nojslynuiej.zego pływaka 
P.O.kara lJ U B O W l G prz •• wanfgo: 
>,Człowiek-ryba" i Mi, Loli zwana ..,Kró· 
low& wody". Na żądani. S.. Publi-

które sprzedaję po możliwie naj
przystępniejszych cenach. 

E. GolilbeJ·g. 

o10iPHHCIl8n <lla6pH'1II3n )\ielJ1;· 
aHan ~opora 

nu ..... cT.ie a.KueHia: TOBapOOTnplBBTUI 
E. M..xe ... , 0Ó'I0 yrep1ł Ay6 ... lI:aT& lłaIU.-
.lool JJo .... b-Kel,l.ubl Ba ]i 592 on 4 
UHa.pa T. r. YnpuJleHie J1o"'9K8~aol 
4)aGp."Hol lKe.a~BOI .If.opor. CH.K" o(h... 
au.a:eT", 0'0 ynow.uy1'w:I ,l;JG.llIKa1.T 
B .. u .... uol CąaTa01'1o lle,l,1;łłcTBaTe.lL8HlI'Jo. 

330 3-1 

W ielkie przesilenie! 
.zności tylko je .. eze jeden wY8t9P pp: Kantor wprost placn u W -go li. 
WALTON tr .. sowauemi lDalpnllll, ps.· Polo Ióskiego, Dzika ~r. ~OG. 
mi i kucykami a takie wy.t~p Dyr.... 316--6 
ktora ze słonjami i Miss De-la·Plata illll •••••••••• liiil.'1 "ielu innych artystów. W New-Yorku I londynie nie pozo,talo 

Do wiadomośei J.W.I'. t.brykantów m, bez skut)ru i din kontynentu enropejokie-
.,.. 8''''9«1/ w ajiwM:l. ,. Łodzi i okolic uprzejmie podaję. to go zmnslło jedną. z fabryk wyrobów .rebr· 

l 
Początek o g. 8 wieczorem. • l ' t . Dyc.h do aprzed&llIa całego zapasu towaru 

Z szaeunkielD lntro 19a Ornle za zwrotem jed.yuie k,'sztOw robocizny. 
Dyrektor cyrku J. THOillPSON. mojlh jo.ko tei i r.bryk ~ pudełek, k~'Jątek J":Item upo~atUloJly do przepr.wodzema 

355-1 do prób, kslątek buchalteryjnych I I. p. tej 'przed8'y. 
1, ____________ .:lzaopatrzylem we wazelkie nowości wcho- Sprzedalę zatem kaidemu. bądź umo· 

• O ~ dz~ce w zakres mej działalnośei. Łaska- tnemu b~ńt ubogiemu, poniżej wyazcze-
JlpanlJcUlc 4>II\CCTRa JJOTpCuHTIl· wie mi powierzone zlecenia wypełniam gólnione przedmioty. za nadesianiem tyl· 

Heli B'I, rop. )Jo~au. prędko. akuratnie i po niebywałych niz- ko rs. 7: 
.l(OBO.l1HT1> ,11.0 cBt.l1cuiH rr. q"enoB'" kieb ,:"nacb. P?leeam .Ię,l .... kawym w'glę- 6 szt. wyboro.wycb no~y stolowyeb z praw-

, dom I pozostaję z powazaOlem dziwie anglel.k~ kllDgą, 
'ITO 10 (22) cero .. eBBUS B'" 5 'Iae. :J. Ch. "18Z0l(rodzkl G .zt. ameryk. pateut. widelcy srebrnych 
Beqepa B'" 31111'11 3act.l1aBin Topo.l1- Ł6dt, uliea Zaw.dz~a J6 437, dom M. ,jednej sztnki, 
"Karo Kpe,ll.IITHa rO 06n{eCTS8 Ra- BaJ bu .... _ 6 •• t. ameryk. patent. łyżek stołowych 
3ua'Ieno oUll\ee r,06pauie. B1> BU.I1Y 2łóO-12-1 . rebrnycb. 
BlllEHOC','U BOOpOCOB'h II.paBneHie Rpo- OB'hIIBJlEH [E. 12 .;::~n~~:?k. patent. Iyieczek do kawy 
CNT'}, ~'pIlR8Tb yqaOTle B'b a'rOIll1> CY.le6Bblli I1pnc1'ao ... C ... ·!Ja)l,a ~llt. 1 szt. ameryk. p.tent. srebrM ezerpaczka 
co6paOlH. C Ił III II . do so.u, poBblX'" Y.I16 -1'0 eTpoKoucl<a- l ozt. ameryk. patent. srebrna czerpaezka 
Zarząd Stowarzyszenia Spożyw 1'0 OKpyra I .. B. l1eTpymyuae.... do mleka. . . 

.. dz' llHlTenLoTuylOU{11I D'L rOpoAt .110- 6 szt. ameryk. pod.tawek VIctOrIA. 
. CZIl~O W ",-O I. )l,alt Bo .I10}!t N. 1437, o(hnsJI8' 2 szt. efektownych liebtarzy stołowycb, 

PodaJe do WIadomOŚCI WW. Panów e'n. 'ITO 21 <DoBpa.!la J891 1'0)1,3 l szt. S!tko do herb.ty, 
Czlonków Stowarzyszenia, iż w d. c ... 10 qao Y1'P' s'" r~p . 3replKt l szt sl:ko do eukru. 
10 (22) lutego 1'. b. o godzinie 5 po oa CT8 'O~'L Basa t 6 )l,eT'L o o. 42 .. tukI razem. 
południu odbędzie się w 'l'owarzy- .I1UU3TbJ:r ADHa;H~o~ ~llłYll\eO!Bo Wszystkie wYll!i~"ione wy~ej prze.dmio
stwie Kredytowym zebranie ogólne upy'lIa'Jleamm ee MeR'e.l1O <llpeuKe. k~s~towlaJr da':"OIeJb4107rs. Idob"':.n.~e po 
. ' ł k' t <7' t ... .... II. 0.&.\.... mlDlma neJ ce0l8 ru I są. o Owu·ąple-
cz on ow eo.oz ~ OW~lzlszeDl~ li 10, sa"'IIOQalOll\eeCS B'b we6eJlII lł nia. Amerykańskie uebro pateutowane 
Z powodn waznośc~ mających SIę 1'K8U,RUX b CT:l8KaX'b u ou,tnenuoe je.t lIl&srwne,' białego met~lu ••• chown· 
roztJ'zygnąć kwestYl, Zarząd upra- 114 py6. 50 I<OU. na y)(OBJleTBope. Jąet;go blalo'O\ IWą w przecIągu lat 2.5, 
sza WW Panów Członków o mo' . P' er III <.o Jest gWMantowanem. Jako dow6d. ze . . . . . . . . - Ble npCTeUSl1i llOa.ia aKOBa UH- oglo.zenie to nie jest blagą, oświadczam 
zebrue n8JliczmeJszy ndział Ich po U JlJ,oa I1emcca. pnbli.ClZnie. ie kaidemu, ~to ~ to~arn nie 

Obwieszczenie . 
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje do 

pnblicznej wi"domogci, że zwyczajne zebranie ogólne C;donłów To
warzystwa odbędzie się w dniu 7 (19) marca 1891 roku, o godzinie 
3 po południu, w sali zebl'ań ogólnych, w domu Towal'..:ystwa, przy 
ulicy Średniej IlOd :IIi 427 w m. Łodzi polożonym i na zebranie to 
wszystkich stowarzyszonych zaprasza. 

Porządek dzienny posiedzenia zebrania ogóJnego jeat nł\Stęlllljący: 
Sprawozdanie Dyrekcyi za rok finansowy 1889/90. 

2 wniosek, co do ndzielania ulgi w opIacie raty majowej 1891 1'. 

Z przewyżki kapitału zasobowego. 
3 projekt do etatu na rok finansowy 1890/91. 
4 projekt zmiany § 1 warunków licytacyjuych co do sprzedaży 

Dieruchomo§ei ..:a dlng Towarzystwa. 
5 Wnio ek, w przedmiocie udzielania U1'zędnikolD Towarzystwa 

jednorazowego wynagrodzenia za dlugoletnią służbę. 
6 
7 
8 

Wybór jednego Dydektora. 
Wybór jednego zastępcy Dyrektora. 
Wyból' trzech Członków Komitetu Nadzorczego. 

Stosownie do zasad, w § 72 ustawy 'l'owarzystwa przepisanych, 
do sali obrad lebl'8nia ogólnego, bez biletu wejścia nikt wpuszczo
nym być nie może. 

Bilety wejściłl doręczone zostaną tym stowarzyszonym, ktÓl'zy 
są wyłacznymi włagcicielami uiel'Uchomości i którzy zlożyli Dyrekcyi 
dowody przepisania tytulów własności nabytych, po ostatniem zebra
braniu ogóluem, od Iluprzednich stowarzyszonych, nieruchomości. 

towarzyszeni, posiadający nieruchomo ć wspólnie, obowiązani są zlo
żyć w biurze Dyrekcyi piśmienne upoważnienia w celu pozyskania. 
dla jednego z pośród siebie biletu wej~cia. towarzy zeni, nieżyczą
cy sobie uczestniczyć na zebrauiu ogoluem mogą Ullzielić upoważnie
nie do zastąpienia ich. IIle tylko jednemn ze stowarzyszonych, po zło
żeniu w biw'Ze Dyrekcyi npoważnienia i zwróceniu doręczonego bi
letu wejścia, upoważniony otl'zyma nowy bilet z pmwem do dwóch 
glosów. 

Wszystkie wzmiankowane wyżej Ilpowainiania, w mygl przepi
sów ustawy stemplowej, winny być zaopatrzone markami stemplowe
rui, wartości 80 kOlJiejek. 

Więcej niż dwóch głosów ż:\llen stowarzyszony, na zebranin 
ogółnem mieć nie może. 

Za małoletuich i wogóle pod opieką zostających członków To
warzystwa, pra 1\'0 do głosu na zebl'aniu ogólnem sluży opiekunom i 
kural ol'om, którzy. po złożeniu w binrze Dyrekcyi dowodów sprawo
wania opieki lub kurateli, mogą otrzymać bilety wejścia do zebrail 
ogólnych. Za stowarzyszone zllIDężue, mężowie tychże nczestniczyć 
mogą Ila zebraniu bez pelnomocnictwa i im też bilety wejścill dorę
czone zost1n/}. 

NieI'uchomości instytutowe, obciążone pożyczkami 'l'owarzystw8, 
reprezentowane być mogą na zebraniu ogólnem przez osobę do tego 
npowa1Dioną ze strony Instytucyi. Formularze drukowane"1l1> upo
ważnienia i peŁnomocnictwa rozdawane będą bezpłatnie zgłaszającym 
się w biurze Dyrekcyi. 

Bilety wejścia na zebranie ogólne dla stowarzyszonych, na za
sadzie UPoważnieli , pelnomocnictw i dowodów sprawowania opieki, 
wydawane będą w binrze DYI'ekcyi od dnia. 22 lutego (6 marca) llo 
dnia 4 (I6) marca 1'. b. Skladanie dowodów, po tym tel'minie uIVzglę
dnianem nie będzie. 

Drnkowane egzemplarze spl'awozdania Dyrekcyi za rok 1889/90 
doręczone zostawą stowarzyszonym, w terminie § 65 ustawy 'l·owa-. 
rzystwa przepisanym, łącznie z biletami wejścia do sali zebrali ogól
uych i imiennemi listami stowarzyszonych. 

W myśl § 76 ustawy 'fowarzystwa wnioski stowarzyszonych, 
opatrzone przynajmniej dwudziestoma podpisami i złożone Komiteto
wi Nadzorczemu niepóźniej jak na dni ~ iętnaście przed terminem 
zebrania ogólnego wniesione zostaną na pOSiedzenie tegoż zebrania, 
o ile wogóle będą do tego przez Komitet Nadzorczy zakwalifikowane . 

Gdyby w dniu wyżej oznaczonym nie przybyła na zebranie ogól
ne ustawą przepisana liczba stowarzyszon)'cb, wyznaczonym zostanie, 
na zasadzie § 74 nstawy 'l'owarzystwa, nowy termin clo odbycia r,ze
czonego zebrania. któl'ego uchwały będą ważne, bez względu na licz
bę przybyłych na zebranie stowarzyszonych, odnośnie do przedmio
tów. zlIpisanych na porządkn dziennym . 

Łód::, dllia 7 (19) lutego 1891 roku. 
Prezes: E. Herbst. 

Dyrektol' Biura: A. BOlillckl. 
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