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I 
bndowana była w PeterMlurgl1 w warszta- Cesarzewicza mOl'ze było spokojne; pluskl\.- -marło, sąsiednie Włochy mimowoli wpły-

etel'sburg, 4 kwietnia lAg. II,). Ich Ce· lach baltyckich i spuszczona :u\ Newę dnia ły tylko lekko fale i kołysanie było nie· wać mosiały przedeWlI'Lystkięw na wyspy 
"l'lIkie \Vysoko~ci Wielcy Ksiątęta Ale.,20 maja 1888 l'oku, Wymiarami sll'ami znaczne, Dla Cesarzewicza przygotowano Jońskie, Równocześnie z wlllywem P9\i

ksander i Sergiusz llichałowieze, pOWl'aca- okręt ten dorównywa dU~ylll pancernikom apal·tament,y IV kajucie admiralskiej; dla tycznym przeniknlJł tutaj j9łyk włoski. k&ó
jąc z podró~y na (Illleki wschlid, zawinęli I'uskim: dlngo§ci liczy 3ir stóp, szerokośc i towarzy:zólV Jego zarezerwowano oddzieł- ry na. początl .... u tego stul6CI& był naUr 1'.01-
wczuraj do Briuliisi we Włoszech. 51 stóp, zagłę bia się zaś 25 stóp w wo· ne kajuLy, Co się tyczy służby (lworskiej, [lowszechniony wśród Illduo:jci wyapy 1:.01'-

·..,cib, 4 kwlęŁnia (Ag. 1'.). Odroczono dzie. Freg«ta uzbrojona jest ł5 cIzialami to nie zaj mowala ona zlJyL wiele miejSCa" fn, W roku 1797 pod ciosami Bonaparte
od "e \o'Zy~&wca rlL'!kiego .Admirał dużego kKlibrn i ł7 malego, 'l'rzydziestn ponieważ skladala się o)i'ólem z 5 osób, a go Plldła .rzeczpospolita wenecka i fraucn-
;Korniło l\lbo~ ego Ces81'sk& Wy- oficer6w i 600 majtków stanowi osadę, Ilomi ędzy niemi dwóch kllchal'ZY, zi zajęli nałeżące do niej wyspy Jo"~l.;ie; 
IIC/kol!<! ki l\ Jel'zy Aleksandro- Olbrzymi teu oki'ęt wprawia w ruch ma- Ka tylnym pokładzie utwol'zono kryty wkrótce potem Haga .. UlIka rozwijała ąię 

łez uda e się jult: polowanie na dziki szyna parowa o sile 800 koni. \V IIkta~h 1J'llkon, sk ąd otwierlll Sl~ obszemy wiclok ua twierdzy Kodu, le~'Z n&stępnie w roku 
w V~unie, w towlll~ystwie kon8ula 1'0- fioty ruskiej nazwa .PamiaL' AzolVa" po- na. morze i na §pieszące za fregatą okręty 1807 fraucuzi znów zapanuwali tutaj, aż 
. kiego, któl'y oddal do rozporządzeuia Je- wtaru się ju~ trzeci raz, przedtem r.aś konwoj ujące, a wschodzie zal'ysowały się póki wre zcie w roku 1814 wyspy pod for
go Cesarskiej Wysoko' ei II)lIly pal·owiec. trzy okręty nosiły wllI'ost imię . Azowa". kontul'Y g6r i szel'ag wysepek , ciągnl}cych mą rzeczypospolitej Siedmiu wysp uie prze
Wielki Książe, od czasu przyjazdu do Kor- Piel'wszy .Azow" zbudowany był IV roku s i ę niepr"erwanym ł ft ll cnchem aż d czaruo- szły (Iod protektorat Anglii, Po oswobo
syki, cieszy się _hm zdrowiem, a IJI'ze- 1735, F regata znajduje si., pod kierunkiem g6l's ldego Antivari. N iegtlyś na wybrzeżu dzeniu Grecyi przebudziło się i tutaj dąże
to lek,arze chętnie ~aU.ł~ l,Ia to, by Jego kapitana I·ej klasy Łomena l-go; pierw, Adryatykll Il rzemaly la y dziewicze, stano· nie do zjednoczenia z nią, Niebawem też 
CeslITskIt Wyśoko~ 04bfwal wycieczki w szym jego pomocnikiem jest kapitan 2,ej wiące wyborny matel'Y ,lł (lo budowy stat- Anglia zrzek.ła się swych łlrilw zwjerzchni
g6ry. Wczoraj WI~lki Książe przyjmował kłasy Enkwist. Kapelanem okrętowym j est ków morskich. Korzysta li też z tego ma- czych i wyspy przyłączone zostały tlo kró
tlltejszj!go prefekta, zakollUlk ławry Aleksandrowsko·New~kiej, teryałn żeglarze slowial\scy. Z czasem lestwa greckiego. S!lmo miasto Korfu jest 

'Petersburg 4 Qlaja. (Ag. póln.). Zmal'ł Filaret. zniknęly lasy i nietylko la.)'. Handlowy, do§ć ożywionym punktem handłowym; w 
wczoraj generał adjutant Bazyli Zinowjew. Nareszcie UkOllCZOIlO przegląd eskadry., oŻYlViony, lIiezależllY od nikogo stal'y Do- okolicy jego zielenią się ciemne gaje poma-

SewasLopol 4 maja. (Ag. pól.). Eskadra, Zamilkły salwy i okrzyki, Cesarzewicz l))'ownik IRaguza\ ł'l'Zemienił się w Ilort rańczowe i cytrynowe. Łagodny klimat 
złożoJla z trzech łodzi kanonierskich: .00- wszedł zuów na pokład frega ty .Pamiat' drugorz~dny i cale wybr1.e~e 1.IIajduje się Korfn sprowadza tutaj chorycb na. piersi, 
niec," rCzarllomorzec" i .Kubaniec," przy- Azowa", Wówczas I'ozlegla się komenda IV jakimś pólśnie , jakiemg odl'ętwieniu. Je- pobyt ich jednak utrndnia. wiejący tu ąę· 
była lAlt.aj ze ~wlokllDli Wielkiego Księcia starszego oficera, odr.zwały się §wistawki sieli dawała się już odczuwać w naturze. sto wiatr cbłodny od morza. 
Mikołaja MikQlajewiczłl. Starszego. W so- bocmana i kwatermist:i-zów, a setki maj tków Zielony kobiel'zec murawy na wyspach I Cesarzewicz na noc nie pojechał lIa ląd, 
botę, przy salwie z trzech okrętów i fort y- pobiegly na wyzuaczone miejsca, ZlIbrzę- pobladł, a ciemne obłoki, wiszące nad gó- lecz pozostał na fregacie. Władze miejaco
fikacyj pobrzeżuycb, generalitet wniósł czaly ciężkie łańcuchy i "E"amiat' Azowa" J'lImi, niej ednokrotnie zasłanialy I)iękul} pa- we i deputacye Indności przybyły na pokład 
trumnę do soboru admiralicyi. Po uI'oczy- zaczęla podnosić kotwicę, Olbrzymia śru- noramę , W d. 28 października powierzchnia p\o'ętu, aby złożyć Ilozdrowienia Jego Ce· 
stem nabożeństwie żałobnem, ustawiono ba nderzyla o fale i fregata wysun~ła się morza zaczęła się pokrywać mglistą powło- sarskiej Wysokości Cesarzewiczowi Na
znów trumnę na karawanie i kondukt wy- wkrótce na otwarte morze, zuacząc za 80- kI}, Mgła, jak smugi (lymll, wznosi się z st.ępcy Tronu. 
J'uszył na dworzec kojei żelaznej. Pociąg bą śl .. d pienisty i wiejącą w powietrzu początku z powiel'zclllli wOlly, rozsnuwa Nazajutl'Z rallo w dniu , 29 pażdziernika 
'ze zwłokami odjechał o gOllz 7 min. 15 smugę dymu. Za fregatlj. pośpieszyły okl'ę- się wzdluż horyzontu i coraz cIęższą zawie- eskadra oddalała się jut od gościnllej wy
wieczorem. ty konw.ojQjące: • Wladimir Monomllcb" i sza zastou~ IIl'zed okiem Illdzkiem. Okolo spy i pozostawiają.c na. stronie wyspy: 

.Zaporożec·, godziny 2 mgła stalli. się o tyle gęstą, iż Lenbadę, ltabę, Cefalonię i Zaute, sklero-
Od czasu wyjazdu z Gatczyny pogoda postanowiono się zatt'zymać, Eskadra, zbli- wała się na wschód. 

PODRÓŻ biezbyt sprzyjała Podróżnym; pochmurne żywszy się do wyspy Kortu, przy huku (.]>yawit. wiestlljk·.J 
niebo rozjaśuiło się dopiero IV Wiedniu, salw działowych z fortec zarzuciła kotwicę, 

JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI 

C~ARZEWICZA NASTĘPCY TRONU 
NA WSCHÓD. 

'l'utaj na morzn Adryatyckiem bylo nieco 'l'utaj zatrzymano si., do dnia następuego, 
ci~Jllej, Gorący oddech rozpalon ej Afryki Austl'ya pozostala nl\ pó inocy i .l'amiat' 
dochotlzi częściowo i tntaj, na lVybl'ze~a I Azowa" znajdoWllh\ się już na wodach 
Dalmacyi, dochodzi jedllak nasycony wilgo· gl'eckich. 
cią, którą pozostawia na skałach (lobrzeż- Korfu, jedna z licznych wysp greckich, 

Z kolei wypada słow kilka powiedzieć o nych. Nil spotkanie południowego prądu z uuiknęla naj ścia tureckiego, Pólksiężyc nie 
fregacie, kUtra miała IV ciągu dlugiego cza- gór zrywa się czasem chłodny wiatr pól- tryumfował tutaj aui razu, Wyspy JOllskie 
su nosfć na sobie Cesal'zewicza, a w skła· nocuy. Wtedy następuje starcie obydwóch oddawna slużyły, jako lI'ybol'lle ptapy w 
d~ie 8wei. ~sady pd~iada miczmana Wiel-, pnłdów 'powietrznych, ~vywoł,ujące si,lne czasach . dość cz~stY,ch wędrówek .!odoo~ci 
kiego KSięCia, drugiego Syna Mona hy. wzburzeUle Adl;yatyku, ulelJezplec~ue WieI- z Grecyl do Włoch I naotlwl'ót, Kiedy zy-
Półpancernll fregl\ta .Pllmiat' Azowa" wy- ce dla okrętów, Podczas pI'zejazllu eskadry cie nietylko Hellady, lecz i Bizancyum ZI\-
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(Da/sty riq,ll , 1mir:t N, .. ,99), 
" 

- Ha, skoro fo,lr, to zaraz weŹ1lliemy 
dorożkę, pojedziemy do PllłllCll prawieąli
woścl i złożymy skargę, którą już przed
tem zredagowałem. Oto jest. Stoi tn 
wszystko, co panna Leonił\ przed chwil,. 
opowiedziała. 

,.- Ależ l,anie, to bezwstydny szantaż, 
pan t.ego nie zrobisz. 
• , -. Przepraszam, palli się myli, zrobię to 
natychmiast. Interesy są zawsze intere
sami. 

Bezmierne znużenie ogl\l'lIęlo lu'abinę. 
Wszystko, co jej zostalo- poczucie dumy i 
godno:sci- było tel'az skalane; opuściły ją 
siły ostatecznie, Złożyła d(onie i zcicha 
wyjllkała. 

- Ależ przecie pan widzi w jakiem po· 
łożeniu jesteśmy. Sllójrz pan lIa tell \10-
kój .. . Jutro może nie bęuziemy mialy za co 
chleba kupić.,. Skądże pau chcesz, abym 
wzięła pieniędzy i te dziesip,ć tysięcy frau
~ówl 

BlIsch Ullmiechnąłsię, jak człowiek przy
Wykly do wyławiauia resztek wśród gl'u· 
zów, 
~ Ol takie damy jak paui, zawsze ZIIaj

dl} tlrodki . Jak się llobl'ze posznka, to się 
zllajdzie, 

l'rzed cbwilą BnBch o08trzegł stojącą na 
komiuku kasetkę stllrą dp klejnotów, któ-
1''1 hrabina zO$tawila tam rano, opróżnia
jąc kufel' ; zwęszył kosztowllOści i był pue
konauy o ioh istnieniu, Wzrok jego za, 
palał takim blaskiem, ie hrabIna sklero-

Ivała za nim swoje spojrzenie i zrozumiała mglily się wzruszeniem i wyrażaly łagodną 
odrazu, pieszczotę, 

- Nie, nie-krzyknęła-klejnotów nigdy - Ol niema tu tego na dzie ięć tysięcy 
nie oddam! franków" . Pozwoli pilni, że obejrzę, .. 

Chwyciła kasetkę, jak gdyby ją chcąc Po jednemu brał do ręki klejnoty; ręce 
bronić Oli hadzie~y, 'l'e ostatnie rodzinne Illn drżaly w zmysłowej miłości dla kamie
kłejnoty, które wśród największej nędzy ni. Czystość rubin ów zachw)'cala go nad 
uratowala, jedyny posag jej CÓI'ki, jedyne wszystko. A te brylanty, choć w niezręcznej 
dziś źródlo clo życia, miałyby przejść w te 0lll'awie, jaką~ cuduą wodę posiadaly I 
brudne, ollydlle ręcel - Sześć tysięcy frallków!-rzekł w końcu 

- Nigclyl- kr7.yku~la- wolalabym .. to- ostrym głosem, IIkl'Yl\'ająe wZl'uszenie. Li-
kroć kl\wlllek mego ciała out\aćl czę tylko kamienie, bo oprawl\ jest do ni-

W tej chwili zapukała do ul'Zwi i we- cze~o, ~śtate.c"nie 7:adow~lnim~ się , jak nle 
szła pani Karolina. Przychodziła. do glębi mozua maczej, sze§clD tyslą.c~ml. . 
w8trząśnięta i natrafiła na tę straszną sce· Lecz ofiara byla zbyt clęzką dla lll'~bl. 
uę, Popl'Osiła hl'lIbinę, alJy ua uh) nie ny" Oprzy~olll~liala nll~l.e" odebl'ala kleJ,II~
zwużala, i bylaby odeszła, gdylJy nie bła-I ty I ChIYY~I"\ .Je IV 1.aCl~l1lęte ~o~IIV~lsYJlIIe 
gałne spojrzenifl hrabiny, które zl'oznmiala, d,łoule, NIe" nie! to. bylo n ~ c~ J~J slly I'':U~ 
Niel'uchoma stanęła IV ,>'!ębi pokoju i sIn· Ciel w kalllzę te klika kamlelll, które Jej 
chała. to , matka no"ita, onll, ktilre córkę jej stroić 

BU8ch kładł na głowę kapelusz, a Leouill, 
oOI·a7. bardZiej pomlęszanu, stah\ już pl'zy 
drzwiach. 

- Zatem nie pozostnje nam nic, jak od
(Ialić się ... 

Nie odchodził jednak. Zaczął znów o
powiadać całą historyę z lJezll'st.ydnemi 
sl:czególami, jak gdyby chcąc poniżyć hra
binę lJ1'Zed nowoprzybyłą, której uda wal, 
że nie zna. 

- Żegnam panią; prosto stqd itltiemy 
do sądu , Opisanie całej sprawy pojawi się 
IV chlgn trzech dni we wszystkich dzienni
kach, 'fo pani saUla tego be,dziesz chciala. 

W dziennikach teo ohydny skanual, na 
ruinach jej domu! Niedość więc tego, ~e 
w proch rozsypał się olbrzymi mtlj'llek, 
wszystko, wszystko IV blocie mialo ginąć I 
A l niechajże choć honor nazwiska będzie 
ocalony I i\Iachinalnym ruchem otworzyła 
kosetkę. Ukazaly się kolczyki, br:lllsoletka 
i tl'zy pIel ~ciouki z brylantami i rubinami 
po staroświecku 011l'aWIl6, 

mialy IV dzieli ślullll. Łzy palące spłynęly 
po jej twarzy, wYI'ażaj/łeej takI} tragiczul} 
boleść, że Leonia IVzI'nszOna, pe!na wspól. 
czucia, Ilociągnęła Bus~h"l za I'~kaw, obtąc 
go zmusić do ocl ~jścill, Chclala już iść, 
I'I'z}'kl'o Jej było plltl'zeć na tę biedną sta
rą kobietę, która tak poczciwie wyglt)dllfl\. 
BUBch zimny, oboj ętny, pewien teraz, że 
otrzyma, co zechcial, wiedząc pl'zez dlugie 
c!oświlldczenie życiowe, że Izy 1\ kolliety to 
piprwsza ozuaka poddania si~-czekat. 
Hyć może, iż okrutna ta scena byl,\by 

jeszcz<l dlużej Ił'wala, gl\yby w tej chwili 
lIie wJbuchl przytlumionym dotątl Ika
niem, dochoclzący z za alkowy głos Alicyi: 

- Ol mamo! Oni muie zabiją!... Daj im 
wszystko, niech wezm~, niech wezmął,., Ol 
niech tylko precz stąd hlą I Zabiją ulllie! 
Zabiją I 

Wówczas hrabin'l zl'obiła ruch rozpaczli
wy, jak gdyby Q~tatnie tchuicuie życił\ od 
niej uciekało, Córka jej slys1.ała! Umierala 
ze wstydu! Hzuciwszy Bnsch'owi klejnoty, 
drzwi mn wskazalI\, 7.aledwie CZM 1.0,1..\

Busrh żywo się zbłltyl. Orzy jego Zl\- wiająr lIa poloteuie U& • tole kwitków. Po· 

z DZIEDZINY PRZHITSŁU i HUDLU. 
Qł;A. 

czem otworzył~-al~owę i rzuci a się na 
łóżko obok Alicyi; obie kQlJiety ostat.eczołe 
wyc~erpau6 zalały się łzami. 

Pani. Ę:arolina, obur~oDa przez chwilę, 
chciala się wU·l}cić. Czyi: pozwoli temu 
nędznikowi wydrzeć ostatnie mienie tycb 
d wu' biednych kobiet? Lecz usłyszała tę 
wstrętną histor)'ę i coż miała uczynić aże
by zapobiedz skandalowi? A znała Basch'a 
i wiedziala, że zdol.ny był grożby swoje 
nl'zeczywistnić. Stała. prze!l :r;awstydzoll~ 
wS)lóln~ tajemnicą, jaką .obiedwie miały. 
Zmięszała się. Poco I tu przyszła, skoro nie 
mogll\ znaleźć ani jednego słowa pociechy, 
skoro nie 100gła IV niczem dopomódz tym 
dwom nieszczęśliwym kobietom? Wszystko 
co chciała. powiedzieć, ,pytać, l)rosta &łuzya 
do Ih'aml\tu, jaki się w przedduel\ rozegl'ał, 
lVydl\.wało ~ię jej ubłiżającem, niemożliwem 
wobec tej ofiary, która leżała pogrążona 
w nieszczęściu i cieqlieniu. A jakl}ż mogła
by im dać pomoc, któl'a nie wydawalaby 
się szyderską jałmużną, ooa, również zruj
nowalia 7. Ilajwyż~zym niepokojeIII oczeku
jąca skutków pl·OC~SU. NIlkoniec zbliżyła 
si~ z oC7.&mi łez. IJełuemi, z otwartemi ra
mionami, 'Przejęta bezgraniczną litością i 
dl'Żllca cala. ze wzru zeuill. 

\V gł~bi ałkowy umeblowalIego pokojn 
te <Iwie oieszcz.,liliwll istoty: I)yło to Wl!zyśt· 
ko, co pozostało z niegdyś ,tak możnego 1'0-
tiu BeauviJliel·s·ów. Posiad"ła oua .obJZar 
ziemi rówuajlj.cy sit} królestwu, należało lło 
niej 20 mil Loary, zamki, łllki, 1JOla i łasy, 
potem olblozymi tell m.rJ,t.ek powoli znikał 
wraz III mijającemi wiek:uui, hrabina za.! 
ostatnie szczątki Iltollila IV jeduej z tych 
moduych bUI'z spekuJłl.cyj, których wcale 
nie rozumiała: d",adzidcia t)'sięey fraak6w 
oucZ<)dnośei 110 kilka 80IIS składaaych dla 
córki, Ilotem szeJićdUealią4 tyllitcy poayeao
nych lIa foł wuk AlIbIe"', Jlotem Culwark 
caly. Palae na ulicy 'L Lazare nie atarar 
na el,laeeuill wil!l'Zycien. Syo 8koual &dala 
od niej bl>z staWY, córkę 11l'zywle&100Il jej. 
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x W dalszym ei"n rozpraw frsncuskiej I X Przy ~inisterynm skarbu ma być UOI·- lu przerabiania, jak działo się to dotych- czasu, kietły poddanym zagranicznym wzbro-
Izby depntowanych nad n o w ą t a .. y f ą ganizowalla stllla rl\da z lIyrektorów (lub czas. uiono ~amodzielnie \ll\wladywat gonelnia-
c e l D Ił, Lockroy potępiał system dwóch ta- z wicedyrektorów depllrtamentn opłat sta- PODATKL 1IIi. Wobec tego w mili kiem tplVarzystwie 
I·yt: maksymaluejiminimalnej,uaktórym 0- Iych, nie tałych i celnych bandIn i prze· X Z powodu blędn o mniemllnia, jak - r Inlczem powstał projekt zaŁożenia jlrllk-
piera się projekt komisyi i wskazuje na gro- myslu kolejowego, oraz zarządzającegu by ożywiouy ruch budowlany tegoroCllly tyczn j i teoretycznej szkoły gOI"Zelanych. 
ż'IceFrancyi niebezpieczeństwo osamotnienia bankiem palistwlI, lub jego pomocnika, w Warszawie był następ ~wem rozllC1CZę-1 WYKSZ'rAEOBNIE PRZEMY łiOWE. 
handlowego. Viger utrzymuje, że pobudkę I,rzyczem do rady tej nlOgą byt (lowoly- cil\ się pięciolecia , w którem nowow7.ll0 :zo · X. 'owo ti" donoszą, że z początkowa-
do zamknięcia granic wy okiemi cłami da- wane takie osolly postronne, jeżeliby ich ne hudowle ą wolne od opIat podtltko- ni nIektórych kupców petersburskich ma 
Iy mu mocarstwa, jako 1.0: Niemcy, ROSJa udział milil być pozytecznym. Instytucya wych, pisma war zawskie przypo uuaj:! co I by.! zalożona IV Petersburgn trzecia 
i Austl-ya. PI·zemysl metalurgiczny Fran- I"teczona zlIjmie się lu·zellew8zystkiem roz- Il:Istęlmje: Na mocy 4-go al·tykułu Naj wy- Ik o ł a h a n li I o w &. Nowa zkoła ]l1"Zezua
cyi I,otrzebuje opieki, poniew&! oplaca dro- dzieł&ltiem Ilom iędzy wzmiankowane derar-, iej zl\twier(lzonej dnia 15 lipca l 58 roku I CZOIIII będzie dla uezni6w przycllOllnich. 
iej węgiel, niż Anglia i Niemcy. 'fożsamo lamenty s \lr a w d o t y e z ą c y c h h a u dl D n s t a IV y o p o b o r z e (lO d a t kil pód m- X Peter~burski futogrllf GoIowili lamie
odnosi się do przemysłu jed wabnego i ba- z b o i tl nt, oraz rozplllrywl\niem kwestyj nego w Królestwie Polskiem ua rzecz skar- rza urządzić k n I· 8 Y P r Y wat n e f o t 0-
wełnianego. Prawie we wszystkich galę· ogólnyeh, tyczących się tego Ilrze(lmiotu, bu, w roku 1886 dokolI no zllcowalli:t. tło- g I· a f i i, oraz zastosowania jej do różnyeh 
ziach pracy 11rzemyslowej placll robotnika jako to: organizacyi statystyki, klasyfika- chodów z nierul!homo'ci, celem unormOWII· celów techniczoych. 
wyższą jest we Francyi, niż za granic4. cyi zboża, inspekcyi, wyllawllnil\ przepisu IV nia ttgo podatku, a szacowanie takie, od- WYSTAWY. 
Rolnictwo francnskie jest dzisiaj Ilrawie o Imn<ll n zbożem i t. u. Prócz tego, tai bywllj,}ce si~ co lat pięt!, przypadll właśnie X Otwarcie wystawy fi· lin cuskiej 
bezbronnem wobec kokureucyi zagl"lluicznej; !"lIda rozpatrywać bł}dzie prywatne spra· IV roku bieżącym i powtórzy się znowu w w Uoskwlb SlIodziewane jest w dniu 11 
tosamo winnice. [usimy otoczyć je opieką \>ty dotyczące hnnulu zbożowego, pOIlnie· rok n 1896; WSzelkie wszakże budolvle no- b. m. Ostateczna decyzYIl w tej sprawie 
wysokich cel. Mówca jest za systemem ione przez któregokolwiek z członków wopowstale, lub przerobione U" mieszkal- rozstrzygniętl~ będzie po pl·zyjeździe do 
Ilrotekcyi umiarkowauej. 'fraktaty ban- rady. Prtzesem rady mll hyć najstarszy ne w ciągu tego pięciolecia lIa mQcy Naj- Moskwy ioec\yrekt9m komisyi wystawo
(Iłowe wskutek klauzuli U/\jwyiszego n- z dyrektor6w przytoczonych powyżej tle- wyższego ukolzU z dnia 30 maja 1888 roku, wej. • 
względniellia więcej złego przynio ły FI·au- partalllentów. Rezolucye .... (Iy w każdej ulegają oszllcowalliu dodatkowo czynione- X Drnga wszechruska wystawa 
cyi, niż dobrego. Traktaty nie mają rękoj- kwestyi mają być \lrzedstawillUe lIIiuistl·o- IIIU tlla wspomlliau,clt bndowa corocznIe i 8adowl1ictwa i WIll"zywuictwa ma 
mi stałogci; najmnl\ljszy wynalazek nanko- wi skllrbu i opatrzone pOllpisallli wszyst· opodatkowaniu przez o)llatę 110tlymnego lIa być otwartą w l[oskwie w r. 1895. 
wy, np. sztucznego wytwarzania. zimna i kidl e1.lóuków l"Iu;y. rz~cz skarbu, szacunkowego 111\ rzecz lIIia- X ·tuletllia wy tnwa jubilenszo
konserwowania mięsa, zachwiewI\ r6wno- X \V roku 1889, jak (\ollosi • Warszaw- ,tu, doc\atkowego (Iodymnego w stoHunkIl wa czeska w Pradze otwal·ta będzie ste
wagą na niekorzYHć produkcyi francLIskiej. skij (Iniewnik", II' y IV i e z i o u o z K r ol l e- Ha'/,"/. 110 właściwego podatku podymnego nowcM w duiu 15 b. m. Celem lIłatwienia ' 
Ta fa minimalnIII nie wyosobni Francyi, 8 t w II P o I s k I eg o, za ]lo ' l·ednictwem war- również U:I korzy~tl miasta, wreszcie skład- cudzoziemcom Ilobytu ]lollczas wystawy i 
gdyż mocarstwa ją 111"Zyjmą. zawskiej agentury .rll~ki~go tow'lrzystw" ki ognio\\'ej. zwiedzania wszelkich osobliwogci utworzył 

X Na bankiecie amerykailBkiej I i g i żeglugi i haudlu", lIIor7.em Oz"melll do kra- l'OCZTY I l'ELEURAFY. si!) komitet specyałny, do któl·ego intereso-
c e ł p r o t eJt c y j n y c h oświadczył, w 0- ju Znkallka.skiego, Persyi i 1I:l rynki grod- X Urządzenie s t a c y i t e i e g r II. f i- wllui winni zwrllcllć się uajmniej na dwa 
becności wice-IJł'tlzesa Duii Mortona i mi- kowIH\7.ylttyekie 894,120 plllló\V rużnego c z n ~j IV osaclzie 'l'yszowce, w powiecie dni przed ]l1"Zybyciel1l. uu Pragi. Komit.et 
nistrów, Mac Kinley, że obecna taryfa j~8t towaru, II mianowicie: cukru tlo Persyi, tomaszewsk im, jest już ostatecznie 7.8decy- Ivy/lajmować b<}d1.ie nm~kaoia lIog due etc. 
najkorzystniejszlł dłll krajn i l\latego w rnr 110 IllIftociągu, tOIVIU·ÓW tkackich 16<17.- dówau6 i prawdopodobnie za kilka tygo- W III\tdem z mi~zktf.tf'·komitetowych znaj
cia"'u najbliższych lat d7.ieslęciu nie obawia kich, wHląż~k i t. d. W ciągu tegoż roku dni rozplIcznI! się roboty okolo urządzenia dowlić lę będzie k&iąźka iuformacyjna prze.. 
sięjej zmiany, chyba w kleruuku dalIIZego I'rzywi'7.iono z portów ruskich i z"granicz- tdegrafll. glądolnll przez członkó\v komitetu, któl"Zy 
podwytszeuia ceł. nych morzem {''z"rnem dla dalszego tmn· PIlZEMY t. gotowi ą zalatwiać bezintel·esownie wszyst-

DROGI ŻELAZNE. \lortow'lniil do Królest\!a 659,349 (luMnv X .Petel·b. wiedomosti' donoszą, 7.e \V eki zlecenia przybyłych goSci. 
Pr.l minister um komunikac . utwo- róznego towun~, I~ !l"ló~ule b~w.e.h~y,. zw~a- tlep,u·tllmentllch. ekonomii pa(18t\Vo~ej i 

rz:Uo k!misyę sp!cyaln/ł pod przl~odnic- SZCZ!I alllerykan'~le!, IOdo tans~I~J I. eg~l'- 11I·a\~ radr panstwa rozpatrywauy Jest 0- Wiadomości ogólne. 
twem członka rady do praw kolejowych sklej, ,\ po CZęSCI I buchal·skltJ .. . \\ ogole I becUle 11I·?Jekt us~awy o P r z e m y.'l1 e n at 
radcy tajuego Salowa której po\Vierzon~ przywóz ~a\\'eluy, któll d~wUlej szedł to w ym I lu~zeplsy. o eksplo~tacYI P?I naf- Podwyższenie psnsyi. W sferaoh rz,.do
rewiz ' o ólne·' ostaw ruskich pl·Z~7. G~an 'k, II. n~tęp!lIe ~Isłą 110 W!o- t?wyc." Uli. KaukaZie .. Zg~l llIle ~ teml prze- wych guberni piotl·kowskiej podniesiono 
dróg lż~laz~lych~ KOmiSY: składa się claw~a I st1ltl k?leJą wlellenskll przez .[\0- \I!~alł\l,. \lrzechodzell~e .1'01. n~łtowych. nil pl·ojekt powiększenia etatów i pod wyżsZe
~ przedstawicieli ministeryum tymczasowe- luszkl .do ŁodzJ, lub wprost z Gdall~k" h.ankazl!l ~ .... wlasno.1! ~ydow I cudz07:lem- nia pensyj nrz~nikow w U1"Zętłacb powia
go zarzlldu <Iróg żelaznych skal·bowycb, <hogą .ze!azllll p.rzez BJII~oszczę, Alel;sali- COlr b;d.zle. bezwal"Uukowo \~zbronlOne. t,)\vych: lódzkim, częstocho\Yskim i będzlń
~inister'yów skarbu i wojny oraz kontroli dró.w I ~oluszkl 110 ŁOllzl; Qd czusu yotl~ DZle~'zawlellle tychze pól przez zyd.ów, c.u- skim. W ~ylll cełu zażądano danych o 

ailstwa. Pr6cz tego do ;kładu komisyi .. yz z~nm . cła OlI b~weln~, przywozonej uzoz~el1lców, towarzystwlI cudZOZiemskie, c1.yllno ·ciach biurowych w tych urzędacb. 
~ależy czlouek zarządu drogi żelaznej 10- przez g~·l\nlcę .zacho~U1ą, ~k~erowaIlY. został t"~zle.z . towal:zystwa, k~~r~ .maJą l~ra\Vo W szpitaliku dla chorych nil osp~ znaj
zowsko-sewllstopolskiej, L. I. Ped, tudzle~ lIa. O?e~ę, a ~tllll ~Iogam .. ;r.e~az.nenll 1101.u. w~~I~~zczać . a~cye n.a ok~z.lclel,l, bęllzle do- duje się obecnie trzech chorych, a miano
zlU"Zijdzający sprawami ogólnego zjazdu <~IIIU\\~-zllcho ,lnidmJ . tI~ Klólcst."'I. \~ 10: I~u~zc~alle 1:le UHlczeJ, Jak, za ?ddzleh!e~n w \I' ieie: l mężczyzna, 1 kobieta i 1 dziecko. 
przedstawicieli ruskich dróg żelaznych, rze. ku 1890 \~ywóz tO\\ III ~\~ Z "KI.óle"twa. IłIO kazl~) m .. "y~adkll poz." oleJ~le~ mllJl~tra Je:!li chorzy ci do dnia 13 b. 10. wyzdro
czywisty radca stllnn P. N. Czeremisioow. !"Zem. ~Zlll Ile!" do klai" Zakaukaskiego, tlólJl paIlS~\\a, (lo po~ ozulOlelllU. się Jego wiej~, a nowi lIie przybędą, szpitalik ma 
P<> gwi~tacll wielkanocnych st. st. sklIId Per~YI. I ~zp ś l·odk?,weJ . wzrósl" w I~OI·Ó W- z_ z'lI:z~~lzaJ I~cym wydzlalem cywllnym n& być znIesiony. Po~cieŁ i bielizu", z któl·ej 
komisyi 110większą pl·zedstawiciele wszyst- !lalllU z ~ okiem pOI!lzetlnllll o lIt ,?9. pud! I~lluk~zle. . . . ...... . korzystali chorzy, będą spalone. 
kich glówniejszycb towar7.ystw kolej 0- I stanOWił 1 ,007, ll~ pllllów: \'ZIOSt. \~l- X Z qlt~lk?wa lI?noszą, ze plz~leżdz~h W kośclełe ewangelickim św. Jana w 
wych. wozu (I"t~chczlls lIIe lIstaI I w roku blezą- tamtędy IUZyulCI·zy trancuscy, u~aJący Się piątek rano o godzillie 10'1. ks. \las tor 

X Hr. Wład. Baworowski prowadzi z cy~1 c:zym .!lOStt)~I~' .. Przywó~ ,~owarów z lI~d ~Oll, cele:l kupnIl k 0.11 a.1 u I W? g 1 a Allgel·stein oll\lntwi uabożellstwo w języku 
l"Ządem austryackim rokowania IV sprawie 110ltÓ\~ !~OIZIl Cz,lIl1ego \~ 10 .. U ~es~I~:n ~ ~ 1111 e li li e o o dla kapltahstów fIIlUCU- polskim, ze spowiedzią i kOllluni~ św. Po 
b u <\ o w y k o I e i lok a I n ej z 'l' IlI"llOJlO- \~yuoslł 138,914 pudó~~, .to .Jest po.wJęks':JI sklcl\ . . ... <) raz pienvszy przyt"lIl użyty będzie .lIa.
la (lo Zaleszczyk z odnogami do 'kaly SI'I o 80,5~5 .plldó\!. l Jel w~z~ nlle)sc~ 100ę- X Z PI agi dou?szą, . IZ w dnIU. ~ b •. tII. ły śpiewnik ewangelicki," wy<lauy przez 
Iwauia i 'fłustego ' dzy przywlezlonelUl tOWolnUlII zllJmuJe bl\· spłonęła doszczętOle Wielka tkalllll\ Jollu- ks. pastora Augersteiua, a. zatwierdzouy 

. welua HI·odkowo ·azyatycka, a glównie ar- lt'ta Busch w Kiiuiginhofie. III·zez warszawski konsystorz e\vlIugelicko-
HANDEL. tykuły wywozowe w 1890 I'oku i w roku ROr..NICTWO r PRZEMYSł; ROLNY. .\ugsburskl do uży~kn pl'zy IUlbQżellstwach 

X Wczoraj na targach tutej8zych bieżącym są tesalne co w r. 1889. X Z dniem 13 lilICa. r. b., jak willdomo ewangelickich \ ję~yku polSkim w Łodzi. 
zboże było wog6le bardzo poszukiwllue i X \V Petersburgu ol·ganizuje .ię towa- wprowadzoue będą w życie ulgi cUa g 0- 'piewuik nabyć możua w kancelaryi \la
osiągało dobl·e ceny. Spl·zedllllo Ila staryi rzystwo, mająco nIL c.lu IV al k I) z frt 1- r z e In i ro ł n i cz y c h, których liczba wzro- rafialnej przy ko~ciela eWllngelickim św. 
towarowej: owsa 550 kOl·cy po rs. 3.10 - s z o w II II i e ni w i u. Nowe towarzystwo za- gnie dzi~ki temu. W gubel"lli miliskiej z Jałla. CelHI 20 kol'. za egzemplarz. 
3.30, 1\ n:1 larym Rynku: pszeuicy 400 mierzll IV tym celu skierować bezpo~rednio powocIu zamierzonego otwarcia w jesieni Ćwiczenia straży ogniowej ochotniczej 
korcy po rs. 7,80-8 i j;yta 200 korcy po 1111 rynki ruskie wina, pochodzące z Kry- wieln 1I0wych gOl·zelni rolniczych, już tf- oddziału IV odbędą się w czwartek dnia 7 
r~. 6-6.25. Siano sprzedano po kop 110, III u, Besarabii I KIIUk'lZIl, w ich ~tauie nlZ podlloszą się skargi na brllk gOI"leła- b. m. o godzinie 1-ej' rllllo, w domu re-
słomę po kOll. 90-100. uatul·lllnym, a uib wysY!.lł za grallicę IV ce- nych, dający się ucznwać tembardziej oel k\fizytowylll oddzillłu II. 

zraniollą, skalaną przez zbro-dniarz8, jak w którym odnajdzie chl0l'ca, będzie mogla ]lrawy sądowc:--1!uszę jechall, .. tak -nie- ~e pi.e~iądz ui .. j -t wyksiiilceniem;-zdro-
2.lIkrwawione i blotem zbryzgane dziecko, znów wyciągać od niej po slo SOIlS. ' ulIwidzę podróży! O 'tatecznie i tam jest wiem, inte!igencyą? Skoro tosamo błoto 
które powóz przejechał. Hrabina. tak wspa- - Zatem, rzecz uloźona, zajmę ię nim. ladnie, zawożę lIajpotrzebn i ~jsze rzeczy i ludzkie kryje się pod spodem, cała więc 
niała niegdyil, wysoka, szczupła, siwa z \V razie, gdyby pani chcil\ła się czego§ . może nie znudzę się bardzo. cywilizac.l'a ograllicza się tem, aby żyć do-
arystokratycznym W}Tazeni szlachetnej twa- <lo wiedzieć, proszę się nie fatygolVa~ 1I1\ ! Patrzal" lIa niego, na pelne kufry,.gtlzie brze i używać życia? 
rzy, dziś była 'yll;o biedną staruszką zla- ulicę Mllrcadet. Niech pilni pójllzie pOjlro- 'l ili e 7.amieszllł się lini jeden gałgallek ko- Gdy pani Karolina weszła 110 domn pra
manIJ. V .. zejŃCillDli życiowemi. Alicya zaś stu do ]lIlIla Bn cha, . je ' tem tam co<lziell . biecy i ośmieliła się 11rzystąpitl clo rzeczy: cy, podni6sł się w niej uagły bunt przeciw 
bez urody, bez mlodo 'ci, z wytllużoną cienką okol o czw,u·tej. I - A jll przyszlaIII prosić pana o je~zcze calemn zbytkowi i pl·zepychowi urządze
szyją łeżala UlI łóżku, patl·z'łc dokola błęd- Pl\ni K .... oliua wcho,lzila elo dOIlIII, Ilrę- jedną przysługę. . . lIil\. Po cóż te dlva m"jestatyczne skrzy-
118mi oczami, IV których czytać było możml CZOIIII nowI! kwogą. '1'0 prawda, że tell 1 opowiedziala dokolIanI} przez Wiktora dła, jedne dla chłopców, drogie dla dziew
ból śmiertelny z powodu utraty ostatniego IwtWÓI·, w świ at bez opicki puszczony, siać podwójną zbrodnię, jego IIcieczkę i p .. zy- cząt, IIOłączOllfl wsplll1illlym pawilonem dla 
ska .. bu, jaki posiadala. Obie kobiety łhly będzie dokoła, wśród tłnmów, odziedziczo· pu zczenie, iż opuszczolly zllolnr bęllzie do administracyil l'ocót te wielkię ląki, tli
nieustannie, bel! koilC4. De ]lo rOllzicach wystę(Jki. Zjallł .. szybko wS7.ystki~go . jallso\\'e kuchnie, marmurowe refekta .. ze, 

Pani Karolina, bez słowa jelwego pochy- śniadani e, wzięła tlorożkę i przeli pójściem - Nie możemy go o(lnści~. Zechciej mi s hody, obszerne korytarze? Poco to ca-
lila się nad niemi i przycisnęla je obie sil- (lo więzienia ud llła się n" bulw:\!" Rineau, pan towarzyszyć, (Iołączmy nAsze sily... łe zbytkowne miłosierdzie, jeżeli nia mozoa 
nie llo serca. Żallnej pociec by nad tę nie tlręczonll pragnieniem dowiedzenia się nll- Nie pozwoliI jej skoilCzyć, blady, drżący, było IV tem miejscll obszel"!lem i zdrowem 
znalazła, płakała razem ~ uiemi i nieszczę· tycbmlast czegoś nowego. Potem, w go- jllk g<lyby uczuł na swojem ramieniu do- poprawić wystęllkn, z dziecka złego zl·obić 
śliwe kobiety zrozumiały ją. łzy icb pocie- rączce, jllkR nil} owla<lnęła, wJlatlhl jej po- tknięcie zbl·odlliczej dloni tego chlopca. zdl·owego, rozumnego człowieka? Udala 
kły gorętsze, lecz i mniej gorzkie. Nie wna myśl tlo glowy: pójść uo ~Illksa, Zfl· - Al tylko tego jeszcze mi brakowało... się natychmiast do dyrektol·a, zarzuci/II go 
miały joż na .wiecie żaduej pociechy. czyj; pl·OWlIIlzić go do domu Pl·acy i zmusić do Ojcitc zlo~ziej, brat monlel·c'I ... Spóźniłem pytaniami, chcillła wiedzieć o nlljdl·obniej
jednak nie musialy żyć, żyć pOJllimo wszyst- zajęci!1 się bratem. 011 jellen pozostal t.ył- się, chcialem jechać ubieglego tygodnia... szym szczególe. Lecz dowiedziaŁa się tyl
ko? Gdy 11llui Karoliua zualazla si~ nako- kQ bogaty, on tylko mógl co:l zl·obić. Ale~ to ohydne, sZKI\I'adue, wmięszać ta- ku tego. co jej już powiedziala księżna, 
niee 111\ nlicy, spostrzegła Buscha lIa wiel- Doszedbzy tlo wykwintnego pałacykn na ki~go jak ja czlowieka, w potlllllne sprawy. I·t!szts, p07.0stała ciemuą. Po~zllkjwań nie 
kiej konferellcyi z M6cbaill'ową. Buach za- ulicy tle I'Impemtl·ice i stltlll}lVszy w 1Irze(l- I-'onieważ nlllegala, zacząl już być uie- zlluiecbano w dOlłln calym i w okolicach 
wolał lIa dorożkę, wsadzi! w nią LeonIdę sionku, pani Karolina uczulu, że wszystka gl'zecznym: lilie odniosły one jedllllk dotąd Dajmlliejsze~ 
i zniknął. Lecz ~lecbain'owa podeszla pro· krew jej zbiegła. <lo serca. 'l 'apicerzy zdej- - Dajże mi pau i nareszcie pokój I S,ko- go skntku. WIktol· był już daleko, biegał, 
sto do niej. Niezawodnie lIa nilł ezekala, 1U0wah kosztowne porty~ry, Jh·anki i dl"- ro panią bawi takie życie w ci~głyclL tro- wlóczyl się po całem mieście. Mu~iał nie
gllyż odl·azu zaczęła mówić o Wiktorze; wany; lokaje !lokr~lVc!lllli okrywali meble skach i zmartwieniach, to "obie siedź w mietl już pieniędzy, bo portmouetka Alicyi 
wiedziała jnż o wszystkiem. Od cza u, glly i lu tra; mnóstwo IIrobiazgów stllio 111\ sto- uiem. Uprzedzałem pauią, plakałai Ale ja Beauvilliel·s zllwiel·ałll tylko 3 franki i 4 
8accard odmówi! zaplaeenia czterech t y- łach i et.ażerkach; w gl~bi zaś sypialni uj- raczej Ittopilbym teu cały s;r.k'lradny ~wia.t, 80U8. Dyrektol· nie chciał w to mieszać 
sięcy frauków, wysil a1a mózg swój, aby rzałll ~~ak~a, między dwoma olbrzymiemi niż jeuen włos z glowy mojej p<lllai. policyl, thcąc oszczędzić skandału biednym 
wyn:t.łeźć ~posób wyekRploatowania intere- kU~I·anll, k.tó~·e ullllelnial lokaj bogatą, wy· Paul Kal·olina wstaia: paniom Beanvilliers. Pani Kal·olina 110dzię-
Sil. Włdnie dowiedziała się o <Il·alU&cie, kWJlltnlj. b~ełtzllq.. . . - Zalem, żegnam pana. kowllla mu za to, przyrzekla, że sama nil! 
zaszlym w dom n pracy; zachodziła tam Mak~, uJrzaws7.J Ją, )l1·zemówII pierwszy - Żegnam. uczyni żlulnego kroku IV tym kieruuku, po-
często w nadziei dowieuzeuill się czegoś. sucho I chłodno: . \Vychod7.ąc, slyszl\la jak przywolal loka- mimo gOI·ącegu pragnienia. zasiągnięcia. o 
Plau jej już był ulożony. Ogwiadczyła PII- - Al to palU. Dobrze, że PIlili,! widzę, J<I. I kazal dalej st:lralluie pakowflć przy- chłopcu jakichkolwiek willdomości. Zl·ozpa
ni Karolinie, że udaje ~ię natychmiast na to mi oszcz~dzi łlisa~lia. Dosyć już mam b~H·y tualetowe, nader wykwintnie odm· czona, że nie dowiedziała się niczego, za-
poszukiwllnie Wiktora. Zbyt okrutnem by· tego wszystkleg.o;. \~YJeżdż[\m. bIOlle, ueseser, miednicę, przeslicznie malo- prl\gn~łl\ wstąpić jeszcze do szpitalika, a-
lo opuszczać Jlieszczęśliwe dziecko i pozo- - Jakto, \~,YJe~llzasz pau? wa~ą·. Podczas gdy jechał szuka!! zapo· żeby wybadać siostry. I od nich jednak 
slawitul je swoim instynktom. 'l'rzeba si~ - . 'j'ak, dZls wlecz6r, (lo Neapnln, nil ca· mnlen!;I, . pod jasuem slOlicem ·eal'ołn i nie dowiedziala się niczego; lecz wsz&lłszy 
byl~ uiem konieczuie zająć, aby zapobiedz lą zimę. . .. prownd.zu! tam życie próżniacze bez troski, na gÓl'ę, (ló III le/:o I,okoiku, który dzielil 
njlozeuln go kiedykolwiek przed ądem kar- \VYł'rawlw zy lokajll, clągnąl dlllej: Iltanął Jej I,rztd oczyma ten drugi, wtóeza- dwie sypialnie ohłoltCÓIV i dziewcząt do-
nym. Małe oczki llechain'owej pl·zeuikaly - Jeieli pani s'lllzi, że ulUie to bawi I cy się w zimowy JUl"Ożuy wiecz6r, r.gło- zn 1<\ kilku chwil gł~bokiego ukoj~uia. 
lłlt gl~bl )lAnią Karołinę, szczę~liwll była lIIieć ojca 011 plił roku IV wi~zieniu, to ~ię <luialy, z lI ożem w (\loni, po IIlIcllclt Pary-, 
widząc jł zmieat:anlJ, Jlewna, że IV Iluiu, palli myli. Przpcież nie 7.ostau~ Uli. ro%- ŻI\. Nie hylllż to odpowiedź na kwestyę, (D. c. n.). 
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Otwarcia Helenowa dla publiczno 'ci na- wycb, tak tej linii jak i warszawsko - pe· 

stąpi w czwartek; IV ogrodzie !ll'zygrywać tersbUl'skiej, oraz dla robotników kilku fa

będzie kapela woj kowa )JOd dyr eyą (I. bryk i tniejącycb na PI-adze. 

Dietricha. Łomża. d ko 'ciołem w GowOI'owie, II" 

Z pod ŁodzI. We wsi Dąbrowa gminy guberni łomźYILkiej, !tOwiecie o lroł~ckilll, 

Cbojny w Iloniedzialek ze złego ~ygodnia u l .. nowiony jest nadzór ko 'cieloy, w skład 

IV fabryce firmy .Leonhard, Wo Iker i Gir- kUwego wchod7.t} naj~owajlliej i obywatełe 

baJ'dt" zepsuła się ma zyo p owa, ht- z okolicy. Otóż IV tych dniach członkowie 

kiem czego wstrzymano rob!)ty w niektó- dozoru kościelnego oll'Zymali od wÓjtil gm i

rycb odtlziałach ua dni kilka; 170 robotni- ny odezwę na tępującą: • Wzywamy oaj~u

ków prze tało pracować. Od czwartkll po rOI iej uwór do przed tawienia uam ra

naJlrawieniu m!\Bzyny roboty J'OIIzły z"'y- chunków kościełnycb, w razie zaś niedo

klym torem. pelnienia w przeciągu dwóch tygodni na-

obrnszony IV fuodBmentacb domek za1fBIił siC 

pewnej nocy, przygniot/szy marzycielskiego sy

nB lIbrs. i robotników, których. trodem UI

led wiu z pod gruzów wydobyć zdolBoo. I cal. 

ta bi tor~'a, wedlug glUcty tureclciej .. b.h" 

zu.nylll siO btotnie "ubieglYIIl lfgodnin-w 

kOlku XIX st.dcda. 

Ostatn.ie wiadomości han.dlowe. 
Waru.wa, <\--go maja. Welnle krót. tena. n~: 

Rorlin (~ d.l łl.2U ą.t., 41.06 płae., 41.15. 12'/" 10. 

07"., 05, 41.00 klip.; r"'U~l. (3 m.) 8.36'/. ąd., 
8.35, 3i'/. kup.; Puy' (10 <1.) 33.~ ą./., 33.25 pl._ 
33.25, ?:l'/. kup.; lV,ed.li (8 d .) 71.85 Ś4d., 71.60 
plae., 71.76 kop.; 4"1, Ii.ty lik"idacyjn. Kr6L Pol
.k.eKo dni. 97.90 i~d.; 97.79 kup.; t.altież mai. 
97.50 .,<L, 9;.25 kup.; 4". IHliyczka w ... nęln .... 
~ 1887 r<ku 98.00 *.d., 97.75 płac. , mał.. 101.60 

i,! I., 101.30 plac.; 5'/., liny _ta..,.. siemoki. ID 

•• ryi lit. B 101.15 iłcL, 100.90 pl .... , 100.90 kup.; 

5'1. li ty sas""'q. miasta W ... s.""y 1 V-ej .eryi 
101.25 iąd., 100.05, 10 kup.; Dy.kollto: S.rliu 3"1" 
I,oud,u a'/.'I" Pary' 3', .. Wiedli ł'I., Plterabur" 
5-'.. \VubJti6 kUpODI1 J; }lou4e. :;e/.: IiJty Eut.&wne 

zieuudde 11~.2, .,A.ru. J j fi 43.5, łA.:si 3.9 list, 

likwiJaeyio. 161.fi, potyczka pr.,oiuwL I 'HO';;' 
II 67.:1. 

Furyat. W spbotę pl'Zyprowadzono do szego rozkazu, cały skład nadzoru nkara

JOagistratu tutejszego mieszkailC& Łodzi, uym będzie s iedmioma dnialni aresztu." 

Augusta Kriigel'll, ciel'piącego umyslowo. ~kutkiem tak uieprzyzwlltej odezwy, do 

W binrze magistratu K. IV przystępie sza- której zre złą lIajmnipj zego uie było po

leństwa wyrwał się z rąk str6żów, l'Zuclł wodu, nadtól' uznał za stosowne podać si~ 

się do okua i zaulm go zdolauo powstrzy- do tlymisyl. 

...... Waryat w parlamencie. W czwllttek 
ubiegłego tYJo,lni., w chwili, gdy prezydent 

zagaił po ie.l l.""io purlam utu ,uulryackiego w 

Wiedniu, t'"ulliósł siU 11:\ ,Irugiej g"lcryi sie

dz.,cy mo).c~ylll. 'at ukulo c!.ter"zie tu maj,cy 

i glo.em "o,l"icsion),n 7-"11'01.1 na .oli: .. 'VSPIl
niuly przybytkul H.(.bi,ccgo o"u twa dokona

no nu ko .. yŚć ku,,,,ó .. "mll.o.ieOlskicb' Rad"" 

dworu .... !'· ( lIlIIl i Mrni~lnlłiu Jla Sili; n.a..o

Iywuniu na s:lli i w 101y: "wożny galeryii") 
Nieznajomy 1.laniu siQ wynioś l e, wyciągB z kie

szeni plikę papierów i rI.Ul·" je na głowy 

c7.lonków pllrlamentl1, woł"j~" glo cm silnym: 

"l .. ba powilIna to Y.Lall.ćl Ja 1." """yslko od

powiem '<I'wi~ moj~ i życieml" Kilka osób z 

g.leryi ,.oobwycilo w.ryat" i wy"rowBtlziwszy 

go • sali, oddolo w Te<'8 "oli yi. l!: rozrl.UCO· 

nych l"llieró.. olrB/.ałó .iO, Że obl~kanJlo n,,

'ywll siO Teodor ProcllazkB i jest in1ynierem 

lośllym w Pr:ub:c; utrzymuj e 011, it \V prowin

cyi CoroJillcnth.1 odkrył olbrqmie poklBdy 

710to i "lutYII)', ,10 których eksploatowBnill 

l'ząll odmówił mu Jloparcill. 

m'lć, wybił je, przyczem siluie poranił 50- Petersburg. 

bie r~ce o szyby. Obezwłallniollego ojIe- Od niedawnego czasn w petel'sbllr kiem 

słallo do szpitala :lI\'. Aleksandl'l\, gdzie bim'ze I\dresowem zat:zęły pracować ko

przebywać będzie dotąd, póki 8i~ z ran uie biety. 

wyleczy. Ponieważ miewa częste napudy W Odesła powstalo towarzystwo zll'o

furyi, do strzeżenia go wyznaczono n.1 leunik.ów homeopatyi. ł'aczelnik miastn 

ko zt magistratu dwu stróży . Po wyle- 6. G. Marllzli oŚlVia,lczył, że jeszcze IV 

czeniu ran będą poczyuione larania u rządu roko bieżącym wybnduje n:\ wIn ny koszt 

gubernialnego o wyjednanie dla K. mipj- lecznicę homeopatycznI). dla przychodzą

sea w szpitalu dla obląkauych Vi Warsza- cych chorych. 

wie. l~uI'ator okręgu naukowego odeskiego 

Nagła śmierć. Onegtlaj, o go<lzinie <l po I ,odniósł kwesty~ założenia IU'ZY o(leski~j 

połudnlu, UIIlarł IIngle w po .~yi p. 'onen- s z k o I e h a II d I o IV ej oddzielnych kur

berga przy ąlicy DłU~ie' tutPj zy stl'a:imik $UW do Vl'zygutowywallia zyfl'6w dla dni · 

policyjoy, J kowlew, 'z~c 60-letni. szej żeglugi. 

Mieszkańcy ulicy r bnej ul.lr7.6kają, że W obwodzie kubańskim, jak <lollosi 

7. placu, na którym mieści! się cyrk, nie .Kawkaz,~ cala stalUtl\ Po<!gornuja stala 

uprzątnięlo dolą(1 nieczystogci, skutkiem się pa twl]. płomieni. naliło się 820 za

~ego rQzchodzi się (Iokpla Iloń nieprzy- ~ród kozackich 7. całem gosllodarstwem, a 

*'" * Zniszczalność szyn. Na zasadzio dlu
goletni.b obse"wncyj " Belgii "ykazaoo it 

lmżda miln g{.'{)g1'3ficll1'- 87.1n 111""1 norm::Llnyeb 

worullk''''h ruchu Iwlcjowego po przejścio je
dnego pociqgu trnci pneci~tnlo jeden kUo

gl'nm wagi. PonicwM. długo§ć sieci 87.ynowej 

nil kuli zicm ki<j wynosi obecnie 60,000 mU 

geograliCl.n)'ch, a 11I"ledetny ruch I<omonikacyj

ul OlIHLC7.yĆ mollła na 10 POI:i1iQac.h dziennie, 

przt!to y.uisl.cznlnuść szyn I;:olcjowych no. koli 

zicmsldej wyllu.i 600,000 kilogramów dzionnie. 
jemna. .. ocalało tylko 21. 

Awantu~~ On.egdnł uad .wlec.zorem w po- W Salianach, jak Ilono i "Kawkaz," IV 

IUI IV pobłt~u uhcy I oł.udDlol~·eJI st.ała grO-I dniu l b. m. około godzillY 10 wieczór 

nlada ludZI pl'zypatruj"~"\ Sl~ bójcti dwu dalo sip, uczuć dość silne tl'Z ęsienie ziemi. 

l'obotników_ Przechodzący w!>tśoie patrol T E L E G R A MY. 
aresztował jooueg() z 1\"\ anturJlikólV. Dru

gi zdołał umknąć plIrazilS, przytrzymano 

go jeduak lIa ulicy Sredniej. 

PodziękOWAnie. 

Na rzecz "kasy wdów i sierot" przy 
~:uwarzyszeniu \\zajemuej pomocy ullje

k :ów handlowych m. Łodzi ofiarowali IV 

n'. kwietniu !,anowie: R. rs. 2, K. rs. 2, 
::; Barcitiski rs. 25, ogólem rs. 29. Za 

Il0wyŻ8ze ofiary zarząd Btowarzy zenia 

składa oiuiejszem szanownym ofiarodaw

com II Ilrzej me podziękowanie. Prezes: H ell
ryk BirlWaulII,- sekretarz: Jó;e( Lewi I. 

;o .Rllsskaja żyźń" donosi, że miuiste

ryuDl spraw wewnętrznych postanowiło za
liczyć i n s [l e k t o rów m e d y c z n y c!J w 

Królestwie Polskiem do klasy V-tej i po

większyć im pensYę do 1,500 rnbli rocznie. 

Prócz tego, wzmiaukowani inspektorzy od

bywać będą. kosztem skarbu objazdy IV 

sprawach służbowych. 
--....,--

Warszawa. 
Dla pomieszczenia biblioteki glówllej 

Uli IIv e r~y te tu warsza w s ki ego ma 

byli IVzniesiony nowy gmach IV środku po

dwórza uuiwersyteckiega. Wedlug planu 

architekta uniwersyteckiego, p_ JablDil

Ilkiego, nowy gmach biblioteki ma rRleć 

formę prostokąta i składać się z dwu 

glównych części pl'zedzielouych ściauą 

ognioh:wałą· Ol.ęŚć Jlrzeduia będzie miała 

dwa (Iiętra r6żnej wysokości, omz sutere

ny przeznaczone ne. mieszkania służących; 

Ul!. Ilarterze mają mieścić się z dwpch 
stron dwie garderoby, jedna dla llrofeso

rów i pnbliczności, druga dla stu(\eulów_ 

Pienvsze piętro zajmie sala dla goici 

oświetlona z góry, w kt6rpj będą stoły z 

katalpgami, słownikil atlasy, encyklopedye 

i t. p. Około tej sali będą się mieściły sa
le do czytania i Jlokoje do palenia. Czy

telnie mają być trzy: dla studentów, zaj

mująca 29 1/. ~ąż. kwadl'. , dla publiczności 

18'/. sąż. kwadr. i dla profesorów 131/. 

sążni kw. Drugie piętro, z w jątkiem 

części środkowej, I'zez którą ma docho

dzić ~wiatlo do sali ogóluej, będzie zajęte 

przez kancelatyę biblioteltl. 1iaprzeciwko 

rlrzwi wchodowych do sali ogólnej będzie 

vokój do \,-ydawania. książek, oddziełony 

od samej sali arkadą i balustradą, a zo
stający w bezpolll'edniej komunikacyi z bi

blioteką, na k~rej przeznaczoną będzie 

druga połowa gmachu. 'fa ost&tnill będzie 

l'od~ielona na 7 równych piętr z zastoso
waUlem żelaza do konstrukcyi, z podłoga
mi przezroczystemi IV celu większego 

odwietlenia każdego piętra. Będą tam 

umieszczone szafy różnej wielkoki 7. książ

kami. Obie połowy gmachu nazewuątl'z 

tworzyć będą jednę całość architektonlcz

Jlą, z frontem IV stylu odrpdzenia włoskie
go_ ciana tylna będzie bez dJ'Zwi, ozdp

biona płaskorzeibaml i biu tarni. U 110-

Ilu znajdować się będzie ławka klasyczna 

7. fontanną. Na budowę gm chu, któl'y 

uędzle luial 200 s~p dłngoilci, 75 szeroko

ISci i 55 WYSOkości, millisteryum oŚ\fJaty 

1J1'Zezuaczylo 300,000 I'S. 
Zarząd kolei warszawsko-terespolskiej 

podniÓllI projekt załoieuia t a n i ej kile

c h n I na Pradze, dIn ro/lotnlk6w kolejo-

TEATR i MUZYKA. 
* W ·· b fi hl . k" Petersburg, 3 maja. (_\g. p.). W go-

Ś*. ZllOIl 101~ n~ . e!le. s p~lllly .. 0.1 S lej tlllości ochmistrza Pęcherz_wski został mia

• w~at nudów I~ zmlen.lonej zl~aCZ~]I~ o.b- I lIowany ochmistrzem Dworu, starszy ]lre 

Sa(lzle,. po.szed_ł ll.'l scelll~ te~tl ~ \ ~ct~lla zes II· lIr.zalY~kiej i~lly sądowej Aristow zo

w ROllledzlal~k,.:," ,z~o .voln.Jenlll wlllzow, stał mianowany rarleą tajnym, a UI'zędnik 

~Ios~ skł~dllle. I b~adkó.. ~al ę nstel ek tu do ~zcz~l:'ólnych Iloruczeń przy genel'al-gu- ' 

J o vdzle: C~l?POII~togcl . nle zdołał~ IV!,ły- bel'llatorze war zawskim Pankow I'zeczy 

ną~ .. na. zmU1eJ:u'(\111e" 0!l'0lueg~. do.datl.ll~g,o wistYIII rallc!} "taun. Biskup rzymsko-ka

WI ~zell1a. P~~lUle MO.I sklej nalezy s~ę 'pIel II - tolicki tyrasllOlski Zerr zaliczolly został do 

zens~wo ws~ Ó!l w~.kone.wc~w: ~~J .Z~z~?: orlleru św. Anny Jlienv.~zej klasy. Za.rzą' 
na. ml.ała ~~Id~o "Iel~ w~zlęku, sz.czelo.cl, dzający kOIllorą wal'szlllYsklł Bławatski Z00 

llczn,cla. 111.1 ?IV.dzle ~~ t,vstka llIe .\VY~y- xl.al miallowRuy rzeczywistym radcą. staun. 

skała. należyCie .lol~, szklc~Jąc zallSdw~e n~e: Prezes komisyi emerytalnej IV Krółestwie 

które momel~t~, bl ~kło tez wte?y gl ze .JeJ Polskiem Freileuen i uaczelnik okręgu cel

snbt~lnlegO .al tj st~~zneg~ !vykonczeu~a: ale nego kaliSkiego USOIY obdarzeni zostali o. 

calość v~pa.dła naJznp.elmeJ zadawal~laj~?u, znakami orderu św. Auny I klasy. Peł 

a natch~leu:e! temp~1 ~ment z.as~~lly .~II~- uiąćy obowi~zki oberpolicmajstra miasta 

k~óre ~St~I~~ te?hn!k~ .. IV lZę.dz~e. kIlku \Var:~zalYy lIigiel-alljntant pulkownik Klei

R~ ty~tek, j.~le \Yldzle~lśrn.r .w te! loh, IltU!- gels zostal awansolYanr na generał-majol'a. 

lIIe Morskiej ua~eży Się mJeJ~ce zaszczY~l1e: Pomocnik oberpolil:majstra m. WI\I'szawy 

Pl': KO/l~~ewsk:, P~!lłIlWskl, Jallow,sk.1 I generał-majo I' Polenow został obdarzony 

~al s~ews.k\ .I~-DI B~I tOB7.ewskH;, p-na :rl.a!). orderem św. Anny I kłasy. 

S~Ó\\. ua. I j :choró".l1a Z;lsł.uguj'l. na WYI.ÓZ- Wiedeń,.j. maja. (Ag. (l.). Deputacya 

~ .. eUle za blę IlOplawn~ I st!uanną, kt6 - 2 pułku huzarów, składająca się z pałko

'a s~worzyla c:alklem pl.ZYZWOlt~ en elUbl~. wnika, rotmistrz,! i pOl'Uczllika, odjechała 

Pnbbczno Ć. lIIe zapelmła teaŁt u. ~enefi- 110 Petersburcrll. 

~antkp' p~zYJ?lowa~o nader ]l1'zychylllle, su- Berlin , 4 ;aja. (Ag. p.). Przy I'OZ-

to grę Jej oklaskUJąc. trząsaniu w izbie poselskiej sejmu pru

R O Z ]d A I T O Ś C l, 
skiego pozycyi budżetn, .Iotyczącej komi
Ryi kololliz[lcyjnej dla Prus zachodnich i 

Księstwa. POl.naflskiego, kaucłerz Capl'ivi 

** .. KS ' ą'Że Józef Rohan, ostatui potomek I ?~~vił\dczył,. iż. rzą'l znolV~ pragnie uawią

ksieci. Burgundyi, oleli ił si~ ś"ie:!o w Bam- ~ac z Jlolskl~1l Jlodd~~yml stosUll~k przy

bergu "_ .. n.iwlI\ tamtejszego teatret, I'.nu~ I ~az.ny,< lecz Jedn.oczesme, ,zachowuj 6 pl'ze: 

Anll~ Linkc. Gdz.ie~ to sio podziały czasy ,I Z?I ?~~. ~ ~źeh ludno,sc PQ~k":v nC~YDl 

gdy Rob.nowie mawiaJi : .. Roy Ile puis, PrillcÓ I ~Iel \\ szy ~I o~ II~ zgod) , to z.aró'. ~o .1 ząd 

Ile ~aigne, Roban j. sui.!"... Jak ludllosć OIeullecka Poznama IloJrlzle za 

"ił. Bataliony szkolne (los ".tuillolls sco- tym przyk"lrl~~.. .. 

I.ires), ustBnowione przez repoblikę IV S1.ko- Wedlug WiadomOŚCI ~ Geestemllnd.e, 

ł.oh frallcusldch, zostaj, ezościowo wiosiollO, o~ta.te?zny. rezu.lt~lt .\Vyl>O~~W .1~I·zed~~awJa 

olrauwszy się niepral,ty,,,nemi, jal, zresztq Się J.l" nast~vuJ~. ks. B!SlIlal k olt zymał 

ro .. ~dni ludzie przewidyw.li. POZOSbll~ 0110 ~ 0,544 głosów, li socyahs t'l chmalfelrlt 

utr1.ymllne jedynio IV wy2szyeh illstytllcyach . ,486.. . 
(óoole. primaires sllpórieores), w elementarnych . .Mo~a~.lu~m, .4 m.RJ'I .. (Ag. p.). . Wc~~
zaś utrzymuje siO tylko gimnastyk.. laJ IVleCZ?I~m ,n\luł tut.lJ znany hlstot)k 

*". Zabobonnoić turecka. Ali· Begowi ofi- .Gregor~vllls. . 

cerowi- ministeryom wojny tureddoj, śnilo si~ Paryz, 4 .maJu. .(Ag .. p.). Dumay p~a

t.ewnej nocy, i~ w podzieOliach jogo doml", gnąl wczol'aJ ~wróClć. Się (lo rząd'l z 111-

".kopany jest skarb olbrzymi. Przehudziw87.Y t~r]lelacyą. IV kw~stYI I~yp~dkóly " F~nr

się rano,llospieszyl Ilier.wlocznic tlo ~",rowllika m~l's! gdZie straCIło zycie SIedm IU ludZI, u 

"Hodj''' t prośbl} o wytlómoezeoie 811U taj e- d~lesl~clll ul~gł!) kal~etw u. Izba .pos~l\no. 

IIlllic.ego. MIltIry Hodjll wywrólył mu notu- .wlła mterpelacyę olHozyć (\0 p~l1ledzlałku 

ralnio olbrqmie skarby, jok w b.śn iach z t y- I przeszła .(10 r ozpraw lHul pl'ojektem ~a

sillcll i jednej nocy dodaj,", iż slmrby znajllu- ryfy celn~Jl 11I'lyczem En:U'l1 przemawmł 

j'l si~ pod domem :. gl~bokości ośmiu metrów. za wohlo~cH~ handli!. . 

Powróciwszy do domu, I:aiwoy oficerek zwolał Bruksblla, +. ~aJa. .(Ag. )I). .Głowna 

robo~ników i rozpo"'!,1 energiczne poszokiwo.- rada ~rukselskleJ parti'l .robotlllczeJ wyda

ni.; roboty jednak przy kopllniu jllllly prowa- ła l!rOKlamacyę, IV kt.oreJ otlradZl\. bezr~

clzono tak energiclmie, iż nieb"wem oaly do- bO~la przed gł~sow~llIem IV spl:awle r~wl

mek trztść siO 7.1lez,1 oiebezpiecznie. Glly gle- zyl kO~lst.yLuCyl .. Mnno t? IV LIt\g~ 1!lelu 

bokość otworu wy no ił. j\.U trzy metry, prty- robotników górlllczych lIIe powrÓCiło J z-

mo nagi rO"JlOrqdnnie od poli"yi, aby 1.e cze .do 11l'Il~y - . 

w.gl~R na bezpieczeństwo publiczno, roboty !Ien. - TSIR,. -t-g? maja. (Ag. p.). Rząd 

przerwać natycbmi.st, uom bowiem runqć mo- Cllluskl, Unll~l'ZaJ c bndo~vać drogę zela-

1.e. Marz,"y o krezosoll'ej forto nie oficer po. Z!lI} IV gląb kraJU, ogł II IIcytllCy~ na wy

rnszył ws.ystkie sprQtyny swych stqsonków, róll relsów. . " . 

oby odwołano zakaz prołfadzenia lloszul<iwoli, Aten,y, 4 majno ( g. poł.). . ~~tęp~zYDl 

cO w kqńcu uelolo mu sil: osi~gnqć pou wa- tl'on~ ~ofia, slO.btr~ cesal'za IlIellJlecklego, 

rWlkiem, iż przyjmuje n. siebie całl} ollpowio- przYJęłl\ wcaol'aJ IVI.arę III'awo ławną· .. 

dainlność ZIl mog,c" u:lIt,pić I,"tastofę. Otw6r Belgrad, 4-go ~a.la.. (Ag. P-J· WCZOI aj 

dosięgn,l jut 7 metró" głębokości, n pni młody król ol\l~ledzlł k~ól?\Vą matkę, z 

pi kil i kamieoi nic jeszcze nie .Qlle.;ono. kt6rą o(lcł"-wn lę nie wldai&l. 

t.lo si~ jeunal, t., co przewidziała puli"ya: 

B,,.II., 4-go maja. Raakuot1 rukle Z&J'U: 

242.05, Da. do.nAwę ~ł2.25r .... ek~le UI\ \.Va.ri4Ii&"~ 

242.00, DL P.torsbllrg kro 241.50. u& P.tersb"", 
dl.2U.OU, no L.u,'yu króL 20.U'/., ua LOII,lyn ,II. 
20.27'1,. na Wiecl.;. 173.70, klllwuy e.lu. 324.30; 

6',. lilty ZI • .9tatfue 76.20, 4°/. lill~1 Jiktritlać1jue 

7.t50, poiyozk& ru_k" ~'I • • HIJIII r. 98.9'J, 4.'/." 
1887 r. - .-,6'/, reuta ,1."'105.75, 5'" r . • r .• IBM 
r. 108.00. IJoi;yr.zka 'nclJ.otluia. U 8111. 7550, 1[[ tlUi. 

fili 76.25, ó·,. list1 za~tft."ue ru"ki" 110.80, 5'. po
.yczka l.rellliowA ,.. 18til roku 183 25 takai z 1866 
r . 171.00, &kc16 drogi iel. ''fllril%łhy~ko-wi''.18Q.8kiej 
25().10, ak?1. kr.dy'o .... Lustry.cki. 16320, akey. 
"'&łsu.wlklego bauku h8.U,UO"'6~O - .- , tly_kouw. 

wego - .-, dyskouto uieluie"!tl81lu bl\!tkn patistw~ 

S'/. pr,,,atno 25/,-;,.. 

loady ... 4-go maja. POlyczh. rn~ka. z IR~!ł roku 

U erui3,i 98',/4" 1.'/,,,/. Kuu:fule Au~ifthłti8 !l5T/ II " , 

BerJlo, ł-go maja. Pfl.&eDir~ .. 223 - U2 JI~ maj 
2ł2.50, ua czer". lip. 237.00. tyto 1110 - 2t~ 
UL maj 203.25, D" cz.rwiec lipiec 200.61. ' 

Havr., 4.go maja. Kaw" I{om1 ",era;e 8 lito. 

na kwiec. - .-, Ił& ma.j 107.25, na wrzosieu 10350 
.... grucU. 94.00. Stale. ' 

Lo.ady., l-go maja. CoIr.ier JAI1'& 15'/, o,pAle.-
Cnlci.r bur&kowy13'I •• W .. 

New-York,.2-go majL KaWA (Fdłr-Rio) 20,00, 

Kawa. F .... ·ll.io Ji 7 low or.liuary Ul. DUlj 17.U, 
u.lipl" 17.17. 

N~w-Y.rk, 2-go maj... Ba".łuo 8'1., ." N. Or
leaw. 8'/ ... 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Żądano .z końcem giełdy 

Za weka le krótkoterlllnowe 

oa Berlio za 100 mr. 
na Londyn za 1 Ł. . . . 
ua Pary, za 100 fr.. . . 
na Wiedeu ZA 100 ft. • • 

Za papiery pa6slwowe 
Listy likwidacyjne Kr. PoL 
Ruska pożyczka wscbodnia 

"". poi. ".woz. r. 1887 
Liaty "alt. ziem. Seryi 1 . 

Lilłty za t. 'ri:.. 'V:rsz. Ser. 1. 
" " § V. 

Listy zasl. m. Łodzi eryi l 

Giełda Berlińska. 

Banknoty ruskie zaraz . 
'0 "Da dostaw . 

Dyskonto prywlltn. . . . 

• 

li 
JlI 

Z dni. * IZduia5 

I 
4~~, I 
3340 l. 
718, 

97.90 

10160 
101.65 

101.25 

24~05 
24~.25 

2'1,'1. 

41.25 
8.37'1. 

33.4.2',. 
71.70 

97.90 
-.-
~8.-

101.611 
101.15 
101.75 
101.15 
10015 
10015 
tOO.15 

2.\2.60 
:tła.-
2",',. 

Manet y I banknoty: ;\nt. IIrze,l. 
Marld niemieckie . . . 
Anslryaekie banknoty. . 

~()t. ni"nra. 
łoi 
72 

Franki • . . • . . . 
\VfLrto.6 tub!l\ kret!' w złocie 

33'1. 

11l11,erJ&ł,Y i 1,6łiro.l,enałJ l u . 
EOIi.yi I li I;ruduia 1885 lOku) -
P~liloperyaly sI... _ 
~'.tulJ stirlin .• y hankllolAeb -
KUI'O»y •• Iue. . . . _ . 

DZIEtiNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Zmarli \V dniu 4 maj,,: 

. Kdolloy Dzieci do lat. la-tn zmarło 7, w tej 
he.ble ebł.pc6w l, dziewezłL li. doroslych 1 

w tej lie.z.bie m~i:ez,zn - kobiet 1, & Uliallowjeie; 
Jan tizer, ·Iat ~. 

Starozakonni: Dzieci do laL 15-tu zm,rlo ~ w t-i 
liczbie chlopeów 1, dziew "'~ 2, doro.lych 3, 
w tej liezbi~ m'(ŻezJl.ll 2, kobl,ę:łi 1, "mi&l1owicie: 
Ber •• CzapeJSkl, lat 15 Dawid Ruch, laL 51, Ann .. 
Wiater, lAt 19. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 

IIolel Pol.kl. P_ Scbmidt " P.ter.burg&, W. 
Trąbezyńslti z Sieradza, S.mulo\ri,z s Wloelawka, 
Lind.mann • Koł., H. ~ .. rgulie. " O~rko"L 

Grand Holel. K Kuźnieki % G1.wic, E. Rober z 
Wrocławi", S. Ku.belmann s C.erkaoka, G. Wer
ner ... '.fomlL8lowa., J . Przeworski z Warsu.",y S. 
J.I.ki ze łomiu.ka. br. F. Cbłapo ... ki • Krak~w., 
H. Brat z NU3&U, J. l1:nun z D&tdanel6w. 

Hot.ł VIctoria . . -iebert z Magdeburga, \Veiagol,\ 
z Wa.r:ł3&Wy, Dymo" z PiotrkOWA 

Hotel Mlnte.If_I. ZiU i H6Ilig z Wars"wr Bo-
rowski :c Kalisza, Klui .ńska z łtadomia. ~ , 

. ~~~~'~~j"~~~~~~ 

~ OBICIA PAPIEROWE 
IV najnowszych Ile eniach 

Rolety ~o okien 
poleca jak najlauiej 

LOEBEL SAOHS 
ski d papieru ... ŁODZL 

682-23-1 



DZIENNIK LODZKL 1&100 o G Ł o s z E N I A. ,oJ 

T eatr Łódzki. 
VIC'TORIA. 

We środę, dnia 6 maja 1891 
Drugi go§cinny występ pani 

Heleny Modrzejewskiej 

LÓUZKi~ Bractwo S tr z ~ l ~ c ki ~ 
We CZWARTEL, dnia 7 maja r. b. o godzinie 6 zrana od

będzie Hię w o&rodz ie domu 8trze l eckie &o 

musztra bez strzelb. -Ksiijżna J~rzowa 
Utwór sceniczny w 3 aktach, BOWOlli7:ący· 
ksandra Dumas'a (syna), pI1Iel()żyłl~~~~~~~~~~:I~~:;~~~:!I,:~~~c::~~~~~ Gusta w Czernicki. 
Rolę "Sewel'yny", przedstawi 

Helena }Iodrzejewska. 
OSOBY: 

Kaiąź~ de Birae p. Kopo.ewaki Hrabi. de Ferremonde p. Dobrza(,.ki 
Gala.,wn, notaty".. p. Popław.ki Baron p. DauielewoJd De }'oudette p. Jan.ewski 
Wiktor. lokaj księei.. 'p.)I. Trap.zo 
Seweryn., ksitj;n~ ,le 

ir.c • • fi vania. hrabina lle ~ 
Ferr.monlle p-ni BiBen 

Pani de Perigoy p-u i A. 
Baronowa p-nlo Pichor. 
ValeotYIl& al. Bandr.-

mont p-ni Staszl<owska 
BertIL p-ni olska 
Rozalia, ~ok.jowa 

JcsięŹD'Ij p-ni B."toazew'akl'.lrll 

Jadwiga Jakabow kil 
S&lII-ueJ llantlnha.nd 

zar~ezeni. 

CZ9"toehowIL. 

Łaskawy znalazca raczy 
takowy IV magistracie za 
grodzeniem. 

061oRU.1eule. 

H E L E NÓW. 
We CZWAR'rEK, dnia 7 maja 1891 

Otwarcie ogrodu, 
KONCERT 

\\O.JSKOWF.J 37 )lułku piechoty pod (lyl"ekry~ kapel. 
Dietrycha. 

POC7.ąt~k o godz. 4 (lO 1)01. Wejście kop. 20. Dzieci kop. 10. 
- - -

Rano od godziny 6-ej do 9·e,i 
KOll'CEI"'J.' POBANNI. 

Wejście kop. 10. Dzieci kop. 5. 

CYMGoblii IIpucTas1> C,,1I9Aa 
pOBhlX. Oy ... eii 3·1'0 ~i~~~·;i~~~'.~olli1~~~~~~~~~~i~~~~~~@~~~~;:'~~;:'~~~il OKpyra łlrna'l'ili 3euouos'b CyWilu, DOM KONCERTOWY CRiii lI<Ul'e.llhC·fOYlI\iii O" rOll. ]1(,. Ś 
)1.38 B"h .a;01l1l N. 1437, 06"HBJlSC'r"h 'Ve rodę dnia 6 Maja 1891rol{u . 'ITO S MSII cel'o 1891 1'. Ch 10 'Iac. dany będ7.ie Jedyny KONCER'r yTpa B1> rop. JIo)lsn 110 DUAaCJJCK"łJl KLARY CORDIER ~ YllHI\1I B1> )lOK1l UITa 

~ 1437 (Hooblii N 3H), Priula<lonuy pary.kiej " GrAud 0fe ra" i WOlszawskich Rz~dowyeh )l.ao&TLCR )l8łllltWloIOe lI:.Jy teatrów. ezeg6 y w programach. IIpllOa)l.llClEall\ee A.1IofiaiJo 1\Jl03e Bilety n_bywać możua w księ~arni W-go SZATKE, a IV d,ie(, R.IIIO'JalOlI\eeCIl S" »eGellu II Koncertu przy wejścIU n& .al~ od god. 5 Ifelfuoe n" 1036 pyG. _ Kon. 836- - I'oczątek o 8-cj wieczore m. y)l.ooJleTlIopeoie ope'rellsili AJ ;:. ;:. ~ ;:. ~ ~ @ )l.U BHcTery6e 11 .a.pyrll"X1>. 
Ol/HCL, u 01l1lRKy npO.l\:lBne'lblU 

I/pe.a;lIeTOB1. MoaRO paaC.Ja1·pJJBaT1o 
y eYAeGuat·o HpHC1'aaa II B"h )l,ell1o 
npo ... :tIlHl Ha .. 1ICT"lI oRoii. 

AOp:ll.lR 4 )lUB 1891 r. 
Cy)le6oblii fTpHcTaBh eyJUHHcKiii. 

869-1 
O:S'MIBJIEHlE. 

ey ,ll.e~nblii UpUCTllnh 
1\"81"0 OKpyllt8al'O Cy.la 
cKili lItn1'e~1ocTBylOll\iii B" r. 
no ... " N. 440 oa ocuoB3BiH 
CT. yOT. rp. cy .... , oG"SBJlSeT"h, 
30 Anp1u.lI 1891 r. B'" 10 
yTpa lly,l,eTh npOH3Be.ll.ena lIylSnq 
HaH npO)l3lKR ABBlItllynrO IIMYlI\e
el'B.~, upBHa ... .IIea:all\sro A)lou.y 
lłHTWy fla y,J;oB.~e·rBopeDie np,eTe'"-I~~ 
aiii .up» .. "K. MacHIl~jll u """ole".' '''''''''.'' BaXOABll\arOCH B'L rop .• 1I0,ll.3U 
N. 745-u 00 P03BaAOBCKoll y.'But 
COCT081l\al'0 BS" MeGeJllf u CJIecup
B~~ CBapR~OBh, ol\1loeuuaro )l.Jl8 
TOprOBT. 205 py6. - KOli. 

ITPEAOfilATER L Uh~3AA 
HUpOB I~X'h CYl\eli 3 OI'pyra IIeTI'OJ;OBClioll l'y6epuin 

CK»" AoaoAwl'"h )1.0, 8ccoGn\aro ca1l)lllllill, QTO 
R .A. :M: E P.A. C "l':> -2s S ..n: .A 

nepeReceRa C" 19·ro Anptu 1891 rOA3. Ił 81.8'11 lIo»1l
u.\aeTCR no Y.llU1\1I 

J13MKoii nOAb Hp. 22, Bb AOMt IlIpMwMaHa. 
IIpe.a.ct,J;:lTe.lb C,.1ls,J;a :M:OCRBHH"l':>. 

Oglo.~eJl.fe. 

PREZES ZJAZDU 
sędziów pokoju 3 okr, gub. Piotrkowskiej 

nilliejszem podaje do publicznej wiadomości, że 
flpO)l.alKa 6y.a.eTt. np')I(anO)\U1'1o CI~I~~!ł 

Ha MtCTt xpalfeois n" rop. JLO.,II.SIIIi!!~!i\. z <lnia 
UO)l'L N 745'1\. 

KANCELARYA ZJAZDU 
19 Kwietnia (1 Maja) 1891 roku, przeniesioną 

zostflh\ na uliC!) rop. JIO,ll.3L 18 An pt!lJł 1891 r. 
Cy.a.eIJHy,di UpucT3n" POO:lKO ' CKiii. 

871-1 

Dziś d. 6 maja b, m. o godz. 
10 rano będą sprzedaue 
przez lioytacyę- puLliceną w fa
bryee pod M 726, przy ulicy 
Piotrkowskiej następuj/lce przed 
mioty: 

26 szerokicb warsztatów 
tkackieJl, !.l tr.ub UlaSZ)'uy, 
stoły I lun~ lfteltAylia fa
bryczne. 870 

Dziką Nr. 22 do domu Fryszmana. 
Prezes Zjazlłu podpisano: JtI0JiK\VlN. 847-1 

[Z:-:%Ha;d;:Z~Ż=:-~J: 

~T owarzy!~~~,UbezpleCZeń~ 
H 'U be zpieczenia życiowe: kapitałów pośmiertnych, ~~~ 
~ 

sum pogrzebowych i t. d. H f 'lJbezp~e~zenia jJllię8zane : na wypadek limierei i 
na dozycle. H 

~
H 'Ub e zpieczenia )IĄ dożycie , to jest posagów, oraz '~ zapewnienia kapitałów na st arość i t. d. f 'Ubezpieczenia od ó&nia: ruchoIUo>lci, uiel'ueltomo 'ci, H~' r. składów, magazynów, oraz zakladów fabrycznych i prze- ~ HI mysłowych i t. d. H 

~
:J 'U b e zpiecz e nia tra n 8portów: morskich, rzeczl;ych ~ fi i lądowych w pelnych ładunkach, oraz w ]lartyach mniej- H' ~zych, ku czemn wystarcza przedstawienie oduośnego listu H frachtowego. IM~ 

~ Ubezpieczenia przyjmują się na bardzo dogodnych i dla ~ ~ lf każdego przystępnych warunkach. ~ ~ 
Wszelkie obja§niellia, jak również odno~De taryfy, broszu- H H ry, omz fornlDlarze otrzymać można. w biurze lIepr e zen· tRcyi J eneralne ' II lI ndlowe.ro 'I'owllrZY· .H 

tlhWR 'lJbezpieczeia IV kantorze! '/ H E R M' .. t. N & .\: lft IJl:YER.<\. IV Warszawie, O r l" N r. 11, oraz n Ajen- r.H H t6w tejże Reprezentacyi. ~ 

• Zdolni i fachowi Ajenci i Akwiz,\'torowie r .. 

L
,najdą zajęcie 11ft. bardzo lWI'l.. ' tn)"ch w~~ ~~ H runkach. ]i)4-3:!J 

~ ~s::~:i~~~~ź~~~~ fK300001000:-E3<>O<>O., Cl WIELKI WYBÓR O 

~t~ !.~,Y.P b~PW~'~ :. ?~~I C h ~ 
Adolf BUTSCHK~!; O 

GOOOOIC>E30IG<>OO€Mf 

~ 1,lólna j arosławskie, ręczniki , serwety, chustki do n08a,;;!5 

I
~ madapolamy, lIansucs, satyny, batysty, I,ikę, victori ę, 

poilczochy damskie. gorsety petcrsburskje, skarpetki, 
. poiu\zoszk' dziecinue I krawaty. 

' ~ Bielizna gotowa 
~ z najlepszych materyałów sporządzona, dla panów, pań i dzieci , .. 

I
~ koszule dzienne, koszule uocne, pantalony, kołnierze, ~ 

iiil\uklety, półkoszulki , kartauikl nOCIle, Illathle I,e- :la 
: IIloary I negliźt. .. 

j, 

I
· -Zamówienia bielizny podług miary wyką:nywane są zybko 

i czysto. I • 

USŁUGA RZETEI,NA - CE ' y STAŁE. 

ł Magazyn Jarosławski 
I i Ludwik Meyerowicz. ;;!5 

738-'()- la 

w Łodzi, uJ. Piotrkow8k.n. Jf, dom 'Blawata. 

< • W~WVE)f,V?N~N~~V~"W~ 
f OjpIIUCI;all !lIa6pn'm311 lIill.')'!;:I- - - - -

oall j(opora, Dobra KołacI·" DC.I'iJlCTSie 8aa8.leHia TOlłapoornpa •• r8.lR , C D.UOBBIlKarO oG~ yTep" .IJO...... , j I lłaJt.TAAHoit J[o,l,o •• BiLlocrol.'It 8& ]i 21133 wł. 'Ut W tern l~su starego 4- Wł., lf)k O'Mo 22 M.pn T. r, Ynpu.e.ie .IIoA'.. nad rzek~ 3 wł.,. młyn w41cowy z. Ali: CKol ~a6p.qRon. a8.l'taHol ... opora c_at.. DIt ,,~, ~ proplDaeye, ~gr6d WIelki MJl8.l18T'I., . ro ynol"Hyrwa "'l'~..JałCan apac:erowy I O"o~w1, '!,le'&ne zahudaH3JUI.lHOI eQ.1'&en. łłfl.lt;IICTB.T8 .... uw,... w.a~.bez długów 1.8erwltutów z 'f!lze\-kłem lllwentalZ&Dll, do sPJ:Zedanio. z&-

LETNIE ru Zal got6wk~. Admiru.trlicya w Koła
al.le przez Brzeziny. J 785-8 

d!~~zi~~Ki~~~- ~OOOO$J 
cyi Rogów wiorst 4, park, rze- O TłómaCZOD}'a do 'Oksl}' O ka. i dn1.y las sosnowy, z wszel- \II Ij ~ \ol 
kiemi wygodami '!ł _miejsc~. Wia- "'Q 8ł do uabycia ... kautone druklU"ni O'" dom ość IV AdmlU18tracyl przez "Dsieuaika Ł6o\lIkiego .... 
Brzeziny w Kołacillie. 785-5 ~ r!.i ~ 

~OOOOO~.1 Wy.tILWC/I. _Stefan K ... uth. - Redaktor Bolesław Knlchowleckl )lono ... /I!) U.ea~~ AOp1lJlH 18\11.' . W drukarni "Dziennika Łódzkieu.". 
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