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I ---.---- -rr - stwc:/; po jego nkoilczenio N .. jja6l1iejsi flali- , rozległo się .Hural", zwiastujące zbliżanie Tlo'Onn od gro~cegoMa w Ja[llloii nfabsz-
Moskwa, 31 .aj.. (Ag. p.). Na powl · wo, poprzedzani !lrzez wyż ze duclIolvieil- ię ~a.ij\łrŚlliejazegp Pana i a.o niejv.ej' plecz .. ń twa, Pl'Zez utl'(orzenie fu 1111US7.11, 

tańie .gulowy" IIIWta, ktA)ry w .i8lienin stwo z meLropoliL4 lIa 6Jlele i IV tOWal'zy- Palu. rcII de uj; le MoOOle PlozyJ chali kt,,~ego proeeo.Gf SlI~yby lIa zapolllogi dhL 
łdOllkwy ofiarował chleb i BÓl, Jego esar- stw.le 'orllzakll lIdali się. do Ozud W-IUona· trójką kOlii; u wej~cia byli powitani przeto podupadtych kapcóW'. ' 
sita Moś,", raczył odptowiedzieć: .P~adtral steru, 1I'~I'ód pelilych zllllału [tolvi&ltń tlu- przybyllł z Petel'sbarga ambasadę frau- Konstantynopol, 30 majll wieczorem. (Ag. 
wiam was eałl duszą. DzIękuję za cIIWb m6w łudll. Ze schodów pal'adnych C~n- clIską, wlce·prezesll wystawy D\etz-l(o- p.). Agencya Rentera dono~: Na wczo· 
i sól. Jestem bardzo zadolfolonY"l że przed- dow-mooalt;ern; ,kija oiejsi Państwo ZllO- neu'a, frallcn kiegQ kon ula geueralnego, uj zero p~zyjęclu sułtan wręc7.yt Jego Oe· 
atawicielem Moim w .łlosIr:wie będzie Mój ... u pokazali się Indowi i ucalowawszy 1Dlnl~tra SIII'alv wewnętl'znycii, ministra sal'sklej Wys()koilci WielkiernIl K~iędin Je
Brat. Jestem p~ekoDaDy, tę Ilokocba. On ~więte relikwie, wewuętrznym krużgallkielo wojny i dowooz~ego Wójskami. C~ór rzemu Aleksarulrowiez'owi oznaki orderu 
MQskwę i że 00." Jego pokocha. Ja po- pl:'Leszli 110 \lałllCII Mikolajewskiego, za)- wojijkolvy wykonał hymn. U głównego .O~mania" z brylantowemi ozdobaani. Jego 
xoclratllllLMoskwę od (wedństwa. Bardzo mowanego przez Gelleral·Guberllatora. wej~cia ma.lżonka wice-prezesa komitetlI Cesarska Wysokość Wielki Ksi~ wyje-
WRm dziękuję. Jeszcze r.az I'ozdrawiam." Moskwa, 31 maja. (Ag. p.). Dziś nil wy tawy miala zaszczyt olhrować bukiet żdża dzl4 w poludnie. 
Wczoraj o go4zioill 8 wieczorem w WieI- Illacu przed teatrem odbył się przegląd Naijaśuiejszej Pani. Ogl4dłLjąc wyst&\\'ę, Konstaotynopol, 31 maja. (Ag. JI.). Agen
kim P"a,łacu podany był obiad na 90 na- wojsk, koosystnjącycb w Moskwie. Przed Jcb Oe ilrskie )Iośoie kupili kilka przed- eya Rentera dOnosi: Jl!go Cesarska Wyso
kryd. On stołll Najwyższego, przy ktA)l'ym przybyciem Najjdoiejszycb Pa listwa, piZy' mio'61f, uiek'ul'e za IlrzelLmioty były 06a- kość Wielki Kaląże Jerzy Aleksandrowic7. 
sied2iell ,Jcb Cesarskie Moście, zapr szouo jeeh&1i Ich Cesarskie Wysokości Wielcy rowane. Z oddziału sz tnk Jlięknych Nllj- lVYucl! ilzi< o godz. fi (10 połódniu na fre
prócz Wymych naczelników władz i Ol'- Książęta MiclJa,l Mikolajewlcz, Aleksauder jaśnIej si Pań two przeszli do panoramy g-atę, która dziś w nocy otIpty.nie do 
szaJm, lll'T.ed8!.awieieli wyższego tow.arzy- Mikolajewicz i Sergiusz Aleksandrowicz, śiłiętej korollacyi, ' gdzie Jej Ce al'skiej Krymu. 
shn. moskiewskiego i damy. minister wojny, generał - adjutanci: Ricbter, Mości ofial'Owano bntietj potem udali lę 

Moskwa, 31 maja. (Ag_ płn.). llilg Ozel·(l.wio i tiurler, świta, aijaślliejszego (lo P/\WilOUll Cesarskiego, gdzie podanó 
nastąpiło 'aj .wyższe wyjłicie do wielkiego Pana i wyżsi naczelnicy wojskowi. O go· napoje chlodzące. Zabawiwszy tam okolo 
soboru U Ilieilskiego. IV wielkim palacu dzinle 12 zagnmiało .bnm" wśród ZIlbra· llół godziny, lIajja niejsl Pal18twó skiero
w Kremlu zebraly się dostojne osoby pici lIyeh tłumów. H.aczyli Ilrzybyć Najjaiioiej - wall sit} zewnętrznI) 3.16i~ ogl'odn do 11&.,i
obojej, mające wstęp do DwOl·o. Podczas uy Pan i ~ajjaśniejsza Pilni Wl'az z Ieh 10lln wojskowego, Skąll o godzinie t-ej 
prezentacyi Teh Cesal:sklm Mościom, pre- Ct!sal'Sklemi Wysl>koliciami Wielkiemi Kaię· minut 30, przy Ilelnycll zapału okl'zyk ach, 
:aydellt miasta,ofiarownjąe cWeb i sól, [to- ~tlemi Ksenią. Aleksaudrólvną. i ElżbieLą powl'óeili do Ilal&cu lIa KI·emln. 
wiedział: .,Moskiewska rada miej k bije TeodorótrnQ. Najjaśniejszy Pali dosi"dl MoSkwl\, 31 maja. (Ag. p61.). Dzig ° go· 
czolem Ilrzed 'J'obą, Najju.śniejszy 'amo· konIa, wojaka sprezentowaly bro(l, udellzy- llzinie 2 III. 40 leja Ce ar.1t le Mości r&ezy, 
wladco, j praejl Naija:!niejszą Cesarzową. Iy bębuy, zagrały muzyki, a sztalldal'Y sa- ły Ilrzybyd 110 muzeum historyllznego, gdzie 
Pr~yjmlj nasz chleb i sól i podziękę za lutowały. 'ajja:!uie)szy Pan, odebl'awszy u wej śclo. powitali Najja~uiej8Zych Państwa 

.now .. łasI.."ę, okazaną przez Ciebie "".Mo- raport, raczył objechać wojska, witając komiteby: Muzeum i wystawy środkowo
sk.'l'fie w miauowanin Najdostojniejszego kaMy oddzillł oddzielnie, a mnz)lka grała azyatyckiej z Jego Cesal·ską. Wysoko cią 
brata Twojego Ge.nerat-Gllberoatorem na- IV tym czasie hymn nal·odówy. Najjo\Śniej - Wielkim Księciem Sergiuszem Aleksandl'o
szym." Następnie Najjai!niejsi Pal\stwo sza Pani i Ich Cesal'skie Wysokości ' Wiel- wiczem na ezele. N8:ijdni~j zej Palli I Ieh 
z WielkI) Kslężnićzką Ksenią Aleksan- kie Księżne Ksenia t\!eksaodl·ówun. i Ei- Cesal'dkim Wysoko§cioUl Wielkiej Kslężule 
dl'ównl!o lIl!ia.Ji 'sil; pnez kaplicę, gdzle st.a· żbie1.a Teodorówna jjlcllaly IV eztel'oosobo- K eni Aleksaudrównle i Eltbiecl& rreooo· 
ła warta bonora\\la, do p8l'oonego podjaz- wym powozie, znpl-"ężonym IV czwórkę, z l'ólVnie wręczono pl'zeilliczne bnkiety. W Mn· 
du, poprzedzali; plOZ8Z wyższych U!ozędni- żokejami. Po Ukollczenill objazdu przez zeul\} znajdowali ię Icb Ce~arskie Wyso
ków Dworu, ministra spraw wewnętl,z· NajjMuiejszego Pana, Najjaśniejsi Państwo kości Wielcy K ląźęta Michał Mik~łajewlcz 
nych, ministra wojuy i damy. Skoro tył- podjechali do zbudolfaoego na placu Ce· I Aleksander lUichalolvicz, O!'az miuistro· 
ko ~ aijaHniejsi Pailstwo ukazali si~ !la sarskiego uamiotu, gdzie Najjagbiejsza Pa- wie wojny I spraw wewllętl'Zuych. Po 
paradnyell schodach, rozległo się grzmiące ni i Wielkie Ksi~żne wysiadły z ekwipażu. szczegółowych oględzinach wy ta,,'y !lt·oIL· 
"HUI'al" Judu, zgromadzonego na placyku Po cel'emonilllnym marszu lcb Cesarskie k~lfo-azyatyckiej i mll7.eUm, Ich Ol aukie 
Kremia. ł/ajj&śniejszy Pan i Najja~niejsza Mogole i Cesarskie Wysokoście raczyli u· Uości i Ich Cesarskie Wysokości raczyli 
Pani skin~li głową ludowi, zeszli z pand· dać się do Kremla. odjecbać o godzinie ol-ej m. 25. 
nych schodów 1. przez pomost, zasłany Moskwa, 31 maja. (Ag. płn.). Dziś o PeterSburg, l czerwea. (Ag. pó!.). We-
czerwonem suknem, przeszli do wielkiego godzinie 2-ej minut lO po poludnin 1130 wy- dług doniesień dzienników tutejszych, (lóJ 
Soboru Uapień&kipgo. U wejścia metropo· s1.awę fł'lloncuską przybyl Jpgó Gesat'llka śr6d kupiectwa pet&l'sbnnkiego pod nie io-
1ita (IOwItał Ich Cesaraki.e Mo&:ie mową WysokoU Generał·Gubernator Moskiewski no myśl upamiętnienia ocalenia Jego (Je
poWłtałlV}, poczem odpra fono naboteń- z M"lIltouką. O godzinie 2-e) 30 sal'sFle} Wysoko~ci Cesar zewlcza 'a tępcy 

8) -1 człowiek, lillirystał $ Ulą, uie6ył Al'-: 1~-8zepnąl jeszcze kilka niewYt·/ltnyeb slGw 
Henryk GJ'eville. morem, taki się jej wydawał dziwny i od- i gmiertelnie znużony, usnąl na~limllL9t 

. . • mienuy. ; Albina stanęła w nogacb wielkiego ló~ka; 
ł._ f) I EŚN' p' OŚLU fi N \. - COŚ robiła tu na tern krześle?-spy- 7. OCZillIIi chorobliwie rozszel'Zooemi wpatry-

n tał, apoglądając Ilokoła-czemu się. nie po- wala s.ię w Armora. Zawsze był równie 
J. łozy łaś? '.Uak tu duszno. pi~kllJj ale wyl'az jegO' twa\'1.y nie bjl ta-

Podszedl do dl'Zwi ogl'odowych, odsunął ki, jakim go młoda kobietl\ pokochałaj \V 
firanki, popui6sł roletę i otwol'zył j6 na staul upojenia, jakim się znajdował, zmy-

,
_ (DaJ,sZ!j tl.·nn _ .. ,,1,.'(: Nr 117). o§cież, z roskoszą wdychając ml'oźne po- slowbść I wystąpila: silni J i zatal'la pl'awie . = r T wietrze. ŻOna przyp&tl'ywal31 mu się ze całkowicie ten idealny wyraz. ' ., 
lllagle olłyszała szmer w przedpokojll, zdumieniem. - Mój mąż, mój mąż nkochallyl-s7Alpnę-

.drzwi aię otworzyły I Feliks w zedł do sy- - AcW - rzekł - teraz lepiej. ' la Albina, skła!hl:jąe l'ęoe jak do modlitwy. 
pialoi. I Albina, owionięta nagłym chłodem, 'la- Nie był to Okl'zyk uwielbienia, lecz bez· 

.Albina ws!.ala natyohmlut; ale miał da· kaszlała. Zasunął szyby, potem zamkoąV gl'anicznej litości. Łzy, et> tylko ochle, »0-
syć CZ8ŚQ\ by .spostrzedz jej " Zł>1I1edbaną z hałasem .drzwi li podS'ledł do kominka. Illy uęły z uową siłą; oparta o por~ez łÓ'~ka, 
pozę, IlIaazerwienione oezy i twarz cierpi&-I Obcasem (lOTUszył Uąoo się głownie l wy· S(loglądala na uiłlgO, rzewnie płacząc. Wie· 
niem wyb'zywlooą. dobył resztki oguia. OZÓł' tell 1V przepaśt trącił dużą cz~d ty-

- Go się stało? - spy!.ał szorstko. - Pl'Zecleż się chyba od tego nie zazię- cia Albiuy; co~ i jej szczę 'cia nleoiało, co 
- Tak późnol ł biszl Bo tei żyjesz jak pl'<Lwdziwy Illimakl nie miało nigdy powrócit; czula to i opla-

I ...... Późno? lilvuga godzina? W dzień pre- Nic dziwnego, że od lada eiego dostajesz kiwala. I 
mieryl Opłaciło sl~ , śpleuyć i OplIszczać kataru. Poruszeuie jakie§ w prawym bakn, przy
pl'Zyjaoiótł , Szybkiemi gorączkowemi kroki mierzył pomnialo jej Wltz-ysbkie l'adMci I obowiązki, 

..... Obawiałam Jlię, aby ci sil) co lIle (10kój. jakie ja czekl\ją. Zapomlliam o dziecko, o 
8ta.ło~ ,. I I , - A arty4ci?-spytała żona tymsalD.l'm swoim iowarzysZQ, przyjaciela, dziecku jed-

Nadlndzkim wysiłkiem zapanowalI. nad slodkim, spokojnym glosem. Ilem słowem I Szyb~o l'o1.ebrata się i 1110-
sobą i .mówiła ze zwykłym spokojem. I ~ Artyści? doskonale. , Lorty był Zll- iyln do SIlIl, z IIczułliem takiem, jak gdyby 
, ,...., Arl przed_tllAvienie? Powiedzże ini? chwycający i aktoreczka.. też. Wazystk ocean niezmierzony oUdzielał ją od męża. 

- -Powodzenie szalonel Wszystko d!)- poszło dosKonale. 
skonale poszło ... A .Bieśń poślubna.· Achl Armor zaczął się rozbierać, nie troszcząc VnI. 

KORESPONDENOYE. 
Londyn, 26 tmlja. 

Nie ulega wątpliwo&:l, że bill Mac-Kill
!ey'a, który narobił tyle WIOZ&Wy " :iwie
cle handlowym i przemysłowym, zamknąw
szy wstęp wieln wytwol'om angielskim na 
rynki Stanów Zjednocr.onych Ameryki, 
wielce się przyczynił do procesu, jaki ię, 
w ostatnich zwłaszcza czasach dokonywa 
W' pl'Zem.l'llle aoglelskim. Jest to Jll'óe~s 
zl\stoju. BiU go wpl'awdzie nie spowollo
wat, ale bądź co bądź zuaczllie plozyśpieszyl. 
Wedlug powsv.eehllet,'G- mniemania w sfe
rach kupieckich, AngliI} czeka w bllol'\ho 
kr6tkim czasie ciJ;żkie przelJileuie ekonomi
ozne z fa!.alllemi jego skUtkami, pal'illlżn
jącemi niemal zupełnie wszelki rllch. 

Koniecznym warunkiem [trawidiowego i 
spokojnego rozwoju, & nawet istnienia ja
kiegokolWiek handlu, jest ciągłe, stałe roz
szerzanie zbytn, błdtto przez zdobycie no
wych rynków, bądt też przez zmniejszenie 
kosztA)w produkcyi. TymczMem Anglii 
gnlllt llSuwa się cil)gle pod nogami, a \V 

kaidym razie dzisiejsze widoki w kierunku 
roz zel'zenla zbytl! nie przybrały konJ[I"e
tnej formy. Mamy wlalinie pod ręką cyfry 
staty ~yczoe, doLyczące wywozu wYI'Obów 
bawetntanycll VI. okres ostatnich lat 1T-to, 
~ - .Mój Jankb,- mÓrsynu,~moJe -sHi:zne 
dziecię· 

We tchnęła lekko. Pani Fred.eł zel'wal/\ 
się Z fotelu. gdzie zdrzemnęła się I\a chwi
lę 'W ciszy pokoju, przed chwilą tak ot y
wionego. 

- Ozy cbcesz czego7-spytala driącylll 
jeszcte z niepokoju i ł1'lvogi gloeem. 

Albina spojrzała na nią wzrokiem, '" któ
rym malowało się blaganie i niema obaWa. 
Biedna kobie!.a dl'iała. wem cl&Iem . 

- Pragnę żyć, matko,-rzekJa powoli 
Ałllina-ażeby mój syu nie zostlll sierotą . 

- Będzitsz iyła .... odparła paui Fredel 
z wyrazem głębekie&,o pl'zekonania.. Po raz 
pierwszy ID oże IV żydu kłam"ła II taką 
pewnością.-Naturalnle, że żyć będziesz; za 
dwa, lub trzy dni powiedziat doktór, te się 
będziesz ezoła doskonale. 

AlbiuB., zawsze nieruchoma, z rękami 
woskowej białości, lIpoczywaj,eemi na tlla
łem prześcieradle, tyn1samym oslabi411YJ11 
prawie bezd.iwięcznym glosem 106 ·Iht. dalej: 

- Gdybym unJlI1'ła, weimlesz ~o, matko 
do iebie; ty go wychowasz, powiedz? 

ta pieśń IH'rzy wyjściU wlliyscy jljl już na się o żonę. 'I' 
bulwaracIi ' śpiewalil 'Na szezęśc' • sprze- -. Dlaczego się jeszcze nie (10łożyłaś ? 
dająe i pAI't"yllyę, urezerwowałem sobie pra· Ależ to lIiedorzecznel-I'zekt prawie z gnie
wo wyda.wluctW& oddzielnego. Żyła d-ota · wem. Czy cał~ noc tak przestoIsz? 

Wyraz polwed. silniej zaakcentowata; wy
siłek ten zawiele ją kosztował; zamkllęła 
Or::Ly I letała milr::L'lca, oiel'uchoma, beJ pał-
8n prawie; matka natada j'ej skrońie wodą 
koloósk~. Albina otworzyłA oczy i wpatray-

"AlbIn-JAn-Feliks, syn Feliksa Armora, la się w panią Fredel tewanlem blagalnem 
koml,ozytO~1l mu~ycznego i Alblny 1. Fl'I!d- spojrzeniem. 
łów, jego m IllZóIl kl" , poczYlfał w swojej - Pl'zyrzekam ci--odparła lIIattL- 'pij 

tu będzie.. " - Upoili go!-jak bly kawiC81 pl'zesiło 
Miał tItoohę gorączki i mówiŁ bardzo przez myśl Albinie. 

szybko. Zmięty gors od koszuli nadawał Nie bala się go, ale w myśli, że jej mąż, 
mn dziw,IIie " oiedbały pozór" kt6Dy zrobił jej bóstwo, pozwolił się IIpoić, kryl się 
przykrość AlIbibie. pl'Z8l'aża,jłcy upadek z pnnktu widzenia S\1-

- Nie jIOcałowale4 mnie ~ ezepJlęla rowego systemu jej mleszezańskiego. wy-
slodko. I chowauia. ' 

WziąJo jł w objęcia i n~ciall4ł z uniesie- ,.- Kładziesz sięJ-spytał AI'I 01', z bło-
uiem. . gością przeciagając się w lóżku. 

- No, jesteś zadowołona? - Za. chwilkę;. mUlIZę jeszcze 1I0zbiel'ać 
DziwDego doznała wrateula, jak gdyby trochę rzeczy; śpiJ ... 

kolysce, upiększonej milsI) niebieskich IV tą- teraz. 
żek. Stanc,wllny niewiele go obchodzll~ Albina mb" zam nęła (IOwiekŁ N!ez;a
b)-ł tli mkldy obywatel, z błogoslawionyel\ woduie ciężko byłoby jej uciekać od życia 
stl'ef lH'zybyly na- ziemię o kiika tYl!'ooni w chwili, gdy Ilrodzenle się dziecka !.ak j'ł 
zawcze~ni6 dia wego, a raczej matki zdro- mocno do tego życia przp'i .. zywało; ale 
wia. jeżeli matka w8Źlllle dziecko do siebie, do 

M!0il~ kobieta. leżała również !.ak spo- nie będzie !.ak wielkie. Oganęlo j, jatld 
kojlUe, jak gdfby pała, a w tleniu elll'auu, \ 1'0 koszne odręLwieniej zdawało się jej. te 
kl6ry bwal'z jej Od Awiatl& zasłani&I, szep- plynie beJ ładnego wysiłku w ciepłej .po
talu. tak cicho, że ani jtl(lell dźwięk nie kojnej wodzie i blogi eo oderwał jł- Ra 
do'hollzl! z wpólutwartych lI!t chwilę od tycia. 
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ataDowi~eyeh, jak władomo, glówną gał~ź I rzenia w kierunku kolonij afrykańskich, cbodów: a) na wlor tę kolei; b) na katde (hi zagarnęłi tu w swoje ręce prawie caly 
przemysiu angielskięgo. W przeciągu wska· przetlBtawlających niewyczerpane źródło 100 wiorst pociągowych i e) na każde. bandei drzewem na ~~hodulck krańcach 
zanego okresn wyw6z ten do Niemiec, eksploatacyl, pozoruje się, jak l.wykłe, bar· 10,000 osio·wiorst wagouowycb. 2. obli- pailstwa. Kwestya upadku han(lIu drze
Francyi, Austryi, Włocll, Portugalii, Tur- dzo nł&chetu8ml IJobullkami, jnk misYIJ cy- czenil! opłat przewozowych 0<1 towarów wem będzie przedmiotem szczególowych 
cyi, Egiptu, Ameryki i t. d. zmniejszył się wllizacyjol), przez Ollatrzno~ wytkniętą, wysylauych na pudy i pelnemi ładunkllmi, I rozpraw na projektowanym w zecll1'll8kim 
o całe 58·'.. W 1872 rokn Anglia wysy- oraz chęci,. nawracania dzikich na łouo w1.ględuie do danłj plOZ tl·zeni i wy oko· zjeździe wldcicieli lasów i przemysłowców 
łała do tych krajów 1,200 milionów jardów wiary .. hrze'cia" kiej. Zbytec1.nem byłoby ści j~dnostki taryCowe'" 3. Zamian za- leśnych. 
tkanin bawełnianych, w 1 zaś I·okn jnż chyba dorlawać, li je t to ~pielYka, w szcze· granicznych miar długości i wag (kilome- OSZOZĘD~O~. 
tylko 457 milionów, t. j. o całe '/. mniej. rość której przestali wiel·zyć nlljnaiwniejsi. trów i mil, tonn I kilogramOw) nll rnskie X Ogłoszone sprawozdania z dzialalno-
Gdyby jednocz~nie nie było n tąpiło ilięść prllsy polskiej dotychczas jeszcze (wlol1!ty, sążnie, sLOII)', pudy i funty), oraz Hci kas osczędności w mill$tach za 0-

zwiększenie popytn na bawełnę angielską występuje 110 I·ycer ku w obronie CZysto., odwrotnie. 4. ZlUIIiau zagr nicznych.mo- tatuie dziesi~ciolecie, wykazuj,. stopniowy 
w Chinacb, Japonii I Australii, trzebaby ~I i niewinno~ci zalJllarów gtośnego po· net, jak: fl·anki, mal·ki, dolary i terIingi, rOlwój kas Lak ~od względem Ich liczby, 
było pozamykać "/. i~tlliej~cych fabryk dr6żnika, tanley'aj tutaj nawet ci , w iu- na monetę ruską i odwrotnie. 5. Zamiana jnko też wysokosci wk\ild(lw. I tak, Ul\ 
Lancaschh·e·a, t. j. nastąpiłaby fatalua rui- teresie któl·ych leży zacbowanie tajemnicy, Pl·zy rlauym kUI·sie waluty papiel·owej na początku I I r. były w calem pailstwle 
na uajbogatszego llrabstwl\ Anglii. Z te- otwarcie filę przyznają (lo raktu, że wy- metaliczną i odwrotnie. 6. ObUczanie Ilro- 74 kasy oszczędnośel z sumą wklad6w 
go niebezpieczeÓlltwa, jak zanwdylem, słany on był jedynie dla l.b,ulllnia tych centólY od danej 8Ullly podług danej stopy 9,Oiił,Gł8 rubli; na początku 1890 roku Ii
wyratowali Anglię cbińczycy i japOlkzycy. miejscowo~i Afryki, które pl·zedstawiają proceutowej i wiele innych. Cena przy- .:zba kas OlIZczę!lno ·cl vi mlutar.h do hjgła 
Ale i oni zaczynają w częllci sami sobie najpożądail8zy kąsek dla eksl,loatacyi prze- rządu stosuukowo niHwielka, ",yn08i bo- do 41, l\ wkll\dy wynosily 118,091,748 ru
wystaJ"Czać, w częgcl konkurencya ze Htro- mysłowpj. Ze 1))·Z tej sj1o~obności nanko- wiem 30 rs. za sztukę; w razie zaś z"mó- bli; 7~ W dnia l (13) stycznia 1891 roku 
ny Iudyj coruz b/lrdziej opanowyw& nowe we badania prowadzil, to postaci rzeczy wiania 100 egzemplarzy jedllorllzowo, cena ogół oszczł)dności. zlożonych za 795,787 
tH rynki z dogoduiejszemi wal·uukami wy- wcale nie l.mienia i tylko naiwllych w bl,.d każdego następnego 1.1·edukowaną zoslanill ksiąieczkami, wyuosit 142,42G,292 l·ubl!', 
twarzania, wypiera fabrykanta lancDshir- może wpl·uwluizić. Za to angli~y (lali DlU do r8. 20. SIli· a Wl\ powszechnego zuto 0- nie licząc pr~c8nt6\V. NlltomiMt fozwój 
skiego z Japouii iChiD. '1'0 wMmll, nie- ładllą i bogatą żonę. wauia wynalazku 1'. GlIcewiczl\, będzie kas potyCzkowo-wkładowych we Ivslach i 
przyjemne i niepoŻlldane, skierowało wzrok .Tan Mi,·. lIrzedmiotem obnul XXXIII og61nego ~ gmin D.i tylM llie 1188t.ę . , lecz-co-
Ilomyslowego Johna Bulla w stronę ACI·y- zdn przedstawicieli wszy~tkieh ruskłch fa się. Wprawdzie stal·aniem Iletersbnr-
ki. Oharakterystyczną bardzo w tym wzglę- Z DZIEDZINY PRZEUY(lLU ł' HANDLU. kolei. kiegu głównego komitetn adołano w cl,.-
dz\e jest mowa lorda alisblll·y'ego, wy- II \) UANDEl.. go lat lG ulI·l,.zać około 1,000 wiejskich 
glos zona plozed kilkorua duiami IV Glasgo- X Wczoraj 111\ t a I' g a c h t u tej ~ z y c.h towarzystw pożyczkowo-wkładowych, które 
wie. Zapewniwszy IV dosyć cynicznej prze- c.t;A. popyt na zboże uył bardzo staby. Na sta- posiadały do 2(10,000 uC7.estników i 70 mi-
mowie swoich sluchaczów, te jego rządy X Prywlltlle telegn\my bankierskie z cyi towarowłj I ,~zenica I tyto pozostaly lionów rubli ob.rotu rocznego, jednalGi:e w 
torysowskie są najwyt8zem wcieleniem i Berlinl1 donoszą, że niemleck ie ch niespr7.erll\ne, tylko owsa 8przedano O braku uależytej kOlltl·oll, instytucye te nie 
uusobienlem IIlel\ln, lord wY(lowiedzlał ta- z b o ż o w e obniżone będ,. do :j-ch mIlrek. korcy 1'0 r~. 3 - 3.30. N;\ Stal·ym Rynku IIrzynosz. )loi)·tku włościanom, z pożyczek 
kitl nadzieje w kwestyi polityki roboczej, DROGI ZEI.AZNE. slll·zeclano: I'szenicy 200 korcy 1'0 rs. 7JiO korzystają przeważnie Iicbwiarze, obl·ac"-
na, kt6rą , zwlllllZCZa za jego panowauia, X Jedno z Illsll1 warazawskich donosi, '- 8 i żyt.a 300 kOI·cy po I·S. 5.40 - 5.60. jęcy naSr.ęIJUie pieniędzmi nil wysoki pl·O-
ZWI·ÓCOIJO szczególn,. nwagę. Obecnie is.t.- ie uperdywid~lIda od IIkcyj drogi żelaznej iauo kop. 100- 110, sloma kop. 0-85. cent l w rezultacie wiele towarzystw upa-
niej,. już trzy wielkie kompanie angielskie, fabryczlJo-łó(lzkiej 1.1\ I·ok zeszły ma X NIL jarmal·ku w Kach6wce ceny weł- dlo lub J"OZWilłzalo się. 
operujące w rozmaitych częHciach Afryki: być oznaczon~ w stosunku Hi I .. 30 kop. ny podniosly się o l r8. - l 1'9. 50 kop. BIEN14DZE I KREDYT. 

iger Compally, Son'h Africa Company i X Do komitetu minisków wuiesiono w ciągn jednego dnia. PI·zYCZ.l'nę zwyżki PeJnomocuik firmy londyńskiej, Rot8zyl-
Ellet Afdca Company. Na szczególne wy- sprllwę bu(lowy dl·ogi źelaznej z Jelca do npatrnjCł w tem, że Ilodczas tegorocznej da., jak dOllosz,! .Birżewyjl\ wiedomost.i," 
rOżnie nie zasługuje zwlaszcr.a komp&nia S ta r e g o O s k o h. zimy poginęlo mnó twu owiec w IJotodnio- przywiózl do Petersburga 2 mil. fnotów 
)loludniowo-aCrykail ka, która zajęla ogrom· X W tycb dniach rząd wyclał Ilozwole- wy ch guberniach Cesal·stwa. szterlingów w złocie, za±ądanych przez mi
ne ob zary IV Afryce ~ I·odkowej. obfituj !!- nie na Ilokonl\nie badail nad \ludową linii X W nowej umowie haudlowej, za- nistra skarbu z au m, przechowywlluych w 
cej w niezmiernie bogate źl'6dla drogich kolejowej Oli Hasenputn do Libawy. wartej między I·ządem ru kim II Tur- Loudynie. \V tych liniach spodziewaj,. się 
minera16w .• Udy IV 1880 roku wy8tąpiłem X ZlIrząll towarzystwlL dl·ogl żelaznej cy ą, uwarunkowano już ostatecznie kWII- w Petersburgu IJrzyslania tlalszych 3 mil. 
z miulsterynm spraw zagranicznych - po- kur s k o-k Ij o ws k I ej, któremu udzielono sty~ pozo tawienia niektól·ych przywilejów, fuuL. sztel·. Otrzymany tranHpOl·t składa 
wlada lord Salisbury - nikt nawet nie po- niedawno koncesy i u budowę Iiuil kur- z których kOI·zystają IV 'J.'urcyi ruscy pod- się ze zlotej monety amerykańskiej. 
myślał o afryce. Dopiero gdy wróciłem sko-w6roneskiej, zawal·ł umowę ze spad- daui nl\ mocy dawniejszych kapitlllacyj, X Z rozpoczęciem bu(lowy kolei sybe
do władzy w 1885 roku, IV EUI·opie zaczął kobiercami k . Abaszydze·Gorleuko co tlo między Innemi, u woluienie icb od jakicb- ryj kiej, otwal·ty będzie k a n t o.. b a D ku 
się sllÓr poważuy o podział tej now~j zle- u tąpienil\ )!rzez nich towal·zystwu praw kol wiek opłat flodatkowych i zaprowarlze- p a ń s t w a we Władywostoku. 
mi obiecane). 8szym obowiq::kienl było do koncesyi na budowę drogi żelaznej od uia w 'l'ol"cyl projektowauych przez I·U kie X PodlInie banku \francnskiego "Credit 
wziąć udział w tym spor;.le i zapewnić na- Niżynll do miasta Przyluki. Prócz tego miuisteryum spr:lw zagranicznych miejsCó- LyounaiY" o rozszerzenie jego opel·acyj 
szemu krajowi odpowiednią część w wyko- zarzłd towarzy8twa IJrojektuje budowę wych sądów konsularnych z 2 instancyami: bankowych IY Ro, yi w tycb dniach roz
Daniu tego planu". Ogrom Ile posiadłości esłej sieci dróg wązkotorolVych, a miano- pienvsz'l, w flll·mie sądu jednoosobow~go, patrywane było w I·adzle państw&. 
IJOrtngalskie w Afryce, zajmujące obszar wicie: otl stacyl Koreniowo do miastl\ rel'rezelltowanegn przez kOllsula I w·ug,.- X Weding doniesieii z Salonik, liczhe 
od Ilrzyl,.dka Delgarno do zatoki Delgoa, undźy i Rylska, od stacyi Konoto)! do w formie sądn kolegialnegO, składającego tameczue firmy bankierskie z a W 1 e s iły 
a które wywołały zatarg powainy między stacyi Pirugówki, z odnogą tło fabryki się z konsula 1 członków rady. Apelaeyj. wypłaty; ogólna suma pasywów prze. 
Anglią i Portngalią, również bardzo uęcą llrocbu w zo tku, od stacyi Kruty do ną iustancyą dla wzmiankowanych sądów wyższa 110,000 fUlltów tureckich. 
przedsięuierców IIngielsklch. '1'0 też pl·e- miasta CzernillolVl\ i przez miasto PI·yluki będOliie rada konsulów, skladająca się PRZEMYSŁ. 
miel· jest tego zdl\nla, że jakkolwiek )101'- do mi~sta Pil"iatina. \V celu udzielenia z kOlJsulólV generalnych i konsulów, znaj- X 'l'owarzystwo ochl·ouy zdl·owia ludu 
tugalczycy maj,. prawo historyczne (\0 0- zarządowi pelnomocnictwa IV kwestyach dujących si~ w '1'uroyi. 'raka organizacya IV Petersburgu zamierza w ci4gu bleż~ce
wych posiadlości, nie Bił oni odjlowlednimi rzeczolJych, . zwolane bęllzill nllrlzwyczltjne nll\ na celu IlI"zylipieszenie procedury sądo- go miesiąca zbadać stan mleszkiań dla 1'0-
jako cywilizatol·zy i dlatego rasa ullglo- zebralJie ogólne akcyonaryuszów towRrzy- wej i zabezpieczelJie procesujących 8i~ stroll b o t n ikó w fwbr y c zny c h i wentylacyj 
saska, Rlająca większe IV tym względzie stwa drogi żelaznej kursko· kijowskiej. od niewygód przenoszeniu SJlmlV do Ro- urządzonych IV tych mieszkaniach, pOłY~em 
kwalifikacye, winna roztoczyil swoj~ opie- X Inżynier, p. K. Gucewicz, wynalazł ayi, (Iokąd sjlrawy będą skiłłrowy wane je- zajmie się opracowaniem środków, mają
kI} i swój wpływ nad barbarzYlicami afry- p rzy I' zą d a u t o 111 a ty c z ny rIo rozwią- tłYl1ie do kasacyi. eych na celu usnnięcie częstycb wYlladków 
kaliBldml. lbJąc to głOwnie na widoku, zywania różnycb zada il z (lz iedz iny ra- X Ministerynm dóbr jlal·lstwa zajęte jest otruć robotuików, z powodu użycia w fą
JohlJ llull nie s[luszcza również z oka Ma- c h u n k o w o oj ci k o I ej o w ej, glównle zaś obecnie wszechstl·onnem rozplltrzeuiem kwe- bl·ykacyi silnych kwasów i trnclzn. 
I·okka, '.I,' l\rcyi, a nawet Persyi. do obliczllni", nllleino~i, przYI,,~d!\jąel\i na styi upadku hl\nllln drzewem I'U- X .Moskowsldja wiedomostl" donoszą. 

Nie będę tu wchodził w bliższe szczegó- udzlal każ(\ej .. osouna k.ol~i w (lanym s k i e ni. Upadek ten, jak utrzymują, 110- że wiadomo§ć o tem, jakoby departameut. 
Jy 7.11lI1iarów kolonizacyjnych anglików, związku taryfllwJ'lu. Przyr.ątł rozwiązuje chodzi stąd, że do Anglii wywożą znaczne handlu i prz.emyslu .miał w tych dniach 
gdyż obecnie, jakkolwiek bardzo ważne I lI.adto szybko f dokladnie nastQpnjąc8 za- ilości drzawa Szwecya i Norwegia, że rO- wniegć do zatwierdzenia rarty państwa 
ciekawe, mogą olle mieć dta lias tylko 0- gadnieJłia: l. Rozklad ogólnych dllnych wuiei FinlantłYII I·obi znl\c~ne obroty na projekt przepisów o wydawani n ip I· zy wi
góln6 ~naezenie. r<aturalnie, zalotne SpO)- przy nkladanlu bndżetów, IVylltlLków i <10- rynkach zag.-anicznych i. nakoniec, że t y- le.i ó w n o. n ow 8 w Y n a I az ki, nzupel. 

Armor. wj'8zedl~z:y ~ 110m u rauo przed ł6~lem napisał: .Żona twoja od poludnia jaskl-aw-ej tnl\lecie i odul·zających pedu- ,. w ..którym: ioJlll. jJlgo- znJtlJJ - itllt. .fI. w SQjJ: 
d~ie i~"" dalekim był od Ilomygłania się te- umierająca.· I,ojrzo.ł na zegarek, napi- macI! pani Ben·ioz. bezpieczeństwie. Pamiętał dobrr.H, że dnia 
go, co się n ni ego IV domn działo. W po- sał dokładną godzinę, llOrtpisa l si!}, zamknąl 'l'u, 1'0 raz pierwszy ZObKCZyl tak .. , ja-,IJOPI.zednięf.O \)yła lDilc~'łcą i smutnCł, lecz 
ludnie posłaoo po niego tło Desroches'a, kopel· r.ę i oddal szwajcarowi. kI! była w rzeczywistogci, w ~ZLucznH bar- przypisywał t.o Jakiemuś nadąsaniu. 
gdzią mial być ua Ilnl .. daniu, jt\k to objlll1nił - NiemR adresu - zauważył te nie. wy przylwauą tak fizycznie jak i mOI·slnie, 'l'rudno to wyobrazić sobie, z jakI} la· 
wychodząc; lecz Desrocbes nie widział go - Nic nie szkodzi. 'l'o dla tego panll, z cyuizmelll, który nmill ł Hzczel·ość udaw tl, twośclą mąi przekonywa sam siebie, te 
wcale. Zbyt ostl·oiny, aby zdl·allzić przy ja- co tu był rauo; jeżeli znasz jego nazwi_lw, instynktami dziewczyny ordynal"llej, IlI·ze- tona jego dąsa się, gdy ta z uajwiększą 
cjela. dał lI'ystras1.onł!IDu groomowi jakieś sam je najriszesz. J\fasz frank'l Zll oddauie. branej za wielką dalJlę, i uie Illllk go ogal·- trudnością lIkl'ywa elerpiłlDie glębokle i 
lVyja';llienie i sam pojechal go szukać. Desl·oches pOIIII·ócH do Kie"le, rzucił się nąl, zl\nim Dadeszla ch wiła IIO)Y.-otlL do często nieuleczalne. 'l'ak to łatwo i wy-

Desrocbes do kOlica życia pl\luięt ł ten na kanapę ileżal III·zez IJięć miuut, IIRmy- domu. godnie zloźy~ na karb Ilodejrz1iwego l 
dusZlly dzieil kwietniowy. iilając się, CI> lOn uczynić wypada. Posta- Ona, także n.nsycona już swoim kllpry- chmurnego charakteru, te drobne nklucill 
Nadąsany z początkn i znudzony, że mu- uowił IV koilClI zapytać się prr.ez posłańca, sem, pogardliwie JlIl niego spoglą1lała, u · i IIrz.l'kroś<:i, jakie . się z bezwlednYJII pra

si 8Z/lkatl tęgo szaleńca Armora, któl·y go co robi Alhlnft; w ten sposób dowiellział ważając, iż bynajmniej nie .iest illtel·esują- wie egoizmem zad~je. ' . 
Jll\wet uie I upne~ził, ja\tą rolę kazał mu się o urodzeniu malego Janka, o tem, że cy. z temi złotemi wlosllmi i zarozumJało- Albina nie doliczy/aby się tycb wlaśoie 
otłegl·ywać IV swoich waryactwach, w mia- matka jeszcze żyje i że F~liks dotąrl nie Ś~lą artysty, mówiącego tylko o sobie i o Ilrzykrości, jakie mąż jej 81))'&wla/, uie
rę jak dzieil się pneciągal, stawał się co- powrócił. swojem dziełe. Cały dzielil 'l'I·zebl\ IJJozy- mniej nię okl\lywała ,nigdy, jak glVboko je 
1·&% nie~p,okojniejązyDl, a IV koilcu wściek- Gdy ArmOl· wyskoczył z POWOZll i dopo- znać, że było to cokolwiek zawiele. Nie odCZIlIVI\. \Y pierwszych cza ach małżeli-
Iym. ruagal wysiadać pilni Ben·ioz, (Iozullwał u- należalo ryzykowa~. StWIl, gdy Armor przeszedł granice tego, 

Był wszędzie, gdzie przypuszczał, że go czucia, jak gdyby Ilopelnil eo~ głnpiego. Zuudzeni tedy wzajemuie sobą, źli i za- co w eodziellndOl życiu liwie się uleuspo-
zastać może; Ilotenl IV miarę jak poszuki- 'l'en dzieil samnaS8m spędzony, na który gniewani na ten węzeł, który ich łączyl, Bobieniem, opamiętywał się wkrótce I zmio

,wania okazywaly się bezskutecznil\i8zeml, obiecywał sobie tyle przyjemności, nie dal stanęli pl·zed bramą domu lIlIIIi Be .... ioz, szany, ŻIlłowaŁ zbyt ostrycllc słów swoich. 
zaczął bi~guć w najl"Ozmllitsze miejsc"" a mu III·awie żadnej. gdy szwajcar oddał Feliksowi biłecik Des· Gdy jednak przyjmowl\lly był zawsze przez 
)lodni6j;ona jm~giJlROya podsuwała ni~do- Od dw6ch czy trzech miesięcy OlI czasu, l'oclles 'lI. • żont: z łllgodnym uśmIechem i dob,·eml slo-
rzej)zne i ~mieszJle kroki. gdy zwyciężył słaby o\lór ś\liewaczki, mial - Raczy \lani darować - rzekI, otwo- wami, wyobraził sobie, że Albina uie zWI·a-

Nakoniec około szóstej po południu wy- sposobnog~ jll·1.ekonać się, że nie była ani I·ZYWSZY, a cała kl-ew sptynęła mu do ser- ca uwagi na te jego wybryki i nld tłOma. 
czerpała się lista pl'Zyjaciól i kobiet, u któ- roznmuą, lIni dobr". Poci~gnęla go do niej ca.--Sjll·awa niaciel· ,liąca lIwłbki. czył HiV l'J nich więcej. 
rych mógł był spotkać Armora. W chwili, pewnego rodzaju III·zewrotność bl\l·dziej niż Skłonił siQ jej, wsiadł do dorożki i Każdy ma swoje wlldy - Juawi,,1 doiła-
gdy znużolly, zuiecierpliwiouy (lo łez lIie- powaby nawet fizyczne. Zdziwiłby się krzyknął stangl·etowi swój adl·es. jąc sobie odwagi; czyż A.lbina Icb' także 
)Oal, stat przed jakimś domem i szukał IV mocno, gdyby mn powiedziano, że to on --:- Cóż Hię stalo? - spytałlL wyniol!le nie IloHiada? Zbyt I·omantyuoe usposobie
Illygli aarellll, który móglby dać stangreto- I"IIczej pozwolił Hię uwieść, 1\ jednak lIie- pani Berdoz, uwużając za niestosowny tell nie, ta ci,.gła pbllwa o niego, zajmowanie 
wi, nazwisko iedno wpadło mu "9 głowy. inaczej się stalo. .. sposób pożegnania. sili tem, co robi, d tkąd pójdzie, kogo , pot-

-Al filutkal-rzekł głośno prawie.-Ija, W krótkich tajemniczych schallzkach, IV •. --:- KwestYI\ życia lub lImierei - 7A\w~lał ka!. .. W tern ws!ystkiem widzial chęć 
glupiec, uie Ilomyślalem o tem! niewietkich wyrzutach sumienia, jakie od Jej I doroi,ka odjechala. zbytniego wtrącania sil; do jegtl życia. 

KI-J.y,kulłl :!,(h·e~ pani Berdoz i wtikoczył cusu do czasu dręczyły Feliksa, który po Spojl·zała na orljeźcHający powóz, wzru· :l:eniąc się, kocl! .. lazczerze l niepodzieI-
do dorożki. raz pierwszy spneniewierzyl siV pojętej z szyta 1·I\OIionaml i wes~ła do rIomu. nie awoją żOllęj lecz nie zastanowił się 

Pani wyszla rano O jedenastej z jakimś miłości kobiecie, było tyle podobieństwlI do uigdy uad teJO, czy kochać będzie zawsze 
lIane .. , kt6ry przyszedł po uią I miłol!ci, że miody artyata mógł się był przy IX. i t.)!lko j, jeduę. Zastaol\wiauie się zre-

- Bardzo dobrze - rzeki De.~roches.- dobrych chęciach pomylit. Lecz w billly sztą wydałoby mu ~ię nied.jakret:nt IIOCO 
Gdy ten pan prz)'jdzill, oddasz mu to. ~ziel\ podczas gniadallia na wsi, w obel·ży, Droga z ulicy Yilliers na wysPIl święte- Ih·ęczyć się Ilrzyszlością, gdy tyle nieprze-
Wszak znasz jee:o Mzwisko? jasno~ć sloneczna, pl'ZedzierająclI się przez go .Ludwika była blll·dzo dlngą; iunego niż widzianyoh dobrych, czy zlych rzeczy 

Szwajcar popatrzal nail Ilodejrzliwie, lecz co tylko rozwinięte list.ki, wino i wiejskie F~h~s człowieka ,Iręczyłyby wyrT.llty su- krzyżuje nasze lIajrozumnlejsze pO/ltau(). 
lIit; nie odparl. I'otrawy podane na gl·ubych lJiewykwilJt- mlellla, lecz on byl tylko zły i zuiecierf)li- wieJł.n.. Annor żyl we wszystkiem K dnia 

Desrocltes wyj4ł ze swego portCalu Ula- nych naczyniach, wszystkie te szczególy, WJ\llly. na dzień - jedne tylko dzieł/\ swoje ko-
leńlią kOllertkę, które nosił zawsze )lr%y zacbwycające, gdy się jest zakochauym, U· Uwaiał się za ostatniego glupca, że chal namiętnie i stale. · I 

.oble I włożył w ni. kartkę, ua której o· derzyły go jllk ostry dysonans jaki§ przY wybrał Uli tę wycieczkę ten właśnie dzleń\ (D. c. n.). 



. ll9 DZIENNIK ŁÓDZKI . 

nioBy i zmieniony w tej częKI. która do- tersburgu podanie o przywilej na kurki, 
tyczy praw 1l'yulazców, pozbawiona jest przez których otwór kOlicowy płyny 111·ze
,",szel kiej podstawy. do tać się uie mogą. Wyn/llazek ten ma 

X Kopalnie rząllowe galmanu, cynku ( na celu zabezpieczenie przed uadużyciaIDi , 
bieli ołowianej, istniejące w Kr61estwie, jakie nietylkb zachodzą. w hnrtowych .kla
przechodzą na włuno ć kapitalist6w eran- dach okowity i szynkach, celem wprowa
cu Ideb j belgij kicb, którzy IV okolicy lheuJa IV błą\l kontrolują.cych wyszynk 

law kowa. w guberni kieleckiej mają za- nrzędników akcyzy, lecz takie IV l·estau
łożyć wielką fabrykę blachy bi.łej. racyach mniej piluJe Ilozorowanycb, gilzie 
kłady z rządem ą już ukończone. tak dolew&uie tegosamego, jak zarówno 
X Z Lnblina pisze koresponftent • Wie· innego p1,ynu, celem fałszerstwa, często się 

ku': Kapitalistów 'natlZycb w ostatnich cza- IlSkutec.7.lIia przy odwróceuiu beozki-choć
sacb opauowała, te tak nazwę, .cukrow- by z opieczętowanym szpontem-wyłotem 
nlomlYli " ·edy częśĆ zlemilllL z .okolicy kurka w górę i w~łoczenin płynu wewnątrz 
Opola nad Wisłą po tan?wila zlIłożyć n o- tymże otworerp owe,go krana. 

umieszczających swe \Izieci w za
kła d II C b n a u k o w y c h ruskich, świa
dectwa o nale:i:euin 110 podJllIiśtWII l·oskie
go orll<l dokumentów, zawiel·aj ących pozwo
lenie zamieszki wlLuia IV obrębie pail8twa. 
Ci dotychczlI owi nezuiowie izraelioi, któ
rych ro(lzice nie majll prawa znajdować się 
w granicach Ro yi, mogą być 7.atrzymaul 
aż do ukOilczeuia, I"oczem natychmiast oho· 
wilp;ani będą wyjHcll<\ć za gl·anicę. Rodzi
ce ich w żaduym razie nie IlInj~ pmwa po
wolywać się na ulllie~zcr.enie swy.:h (\Ziecl 
w szkolach i wiuni bezzwlocznie opugcil! 
Rosyę na żądanie wladz adminl tracyj
nych . 

kaźne. Składa. się iastytut I 8·mio pra
cowni. a mianowicie: bakteryologiezn.ej. 
cbemii lekar kiej. fizyologii, uatomii pata
logicznej, farmakologii i t. p. Jedeo od
dział poświęcony jest specyalnie bada.olu 
m3cno I·ozpowszechniooego w Rosyi przy· 
miotu. Środki iłllltytutu są. bardzo znacz
ne; tak np. fundusz na zwierzęta do do
llwia.dczeó wynosi ts. 25,000 rocznie. Etat 
roczny zakładu wynosi rs. 145,000 rocznie; 
lIadto istuiej .. znaczne fundacye. Roczna 
pensya kiernją.cycb oddziałami wyuo~1 rs. 
6,000, a ysteuci dostawać będą po I·S. 11500 
rocznie. 

W uzupełoieoiu telegl·aJicznej wiado
mości o wniesieniu do rady pallstwa pro
jektu otwlu·cia w Petersburgu i n s t y t u tu 
m edy eZII ego dla kobiet, donosimy za 
gazetą .Russkija wiedomosti", że instytut 
ten ma być otwarty przy szpitalu obu
cholVskim, przyczem 4'Ws?;y,t~ie szpitale 
miejskie otwarte lledł dla kl/rlicznycll za
ję/! słuchaczek. Przyjmowauę będ/ł kandy
\latki, które zdały egzamiu IV jedoem z 
męz~ich gjmua7:yów kła i)'cznych, wskaza
Ilyeh prz.ez ministeryum oświaLy, jakoteż 
te. które nkoilczyły kurs żeńskiego gimua
zyum klasycznego Ilani l'iner w MoskwiH. 
W programie nauk mają. być Iloczyniou~ 
pewne zmiauy. Kurs ma I)yć skt·ócony do 
lat 4 ch, lecz za to pI·SWO pl-aktyki ud~ie
looe b~ll1.itl koflczl}Cym klll·s słucha.czkom 
dopiero 110 roczuycll lub dwuletuicll do
datkowycb ZAj~ciacłl praktyczuycb w slpi
talacb. 

w ą c II kro w n1 ~ w PlOtr~wloie, Z/lraz W Jlrzytułkll dla starców I kalek umar
znahr.zly aię głosy, aby wybudować w tam- la onegtla.· 87-letnia stan dca, EmiliII z'1'o
tejs7.ej okolicy jeszcze jedut cu~r wnię; renów tein, jedna znajstarszych mie. z
potem, 1l1!Czynll'ł od kilku lat cu'kl-owul~ kaneli:: ŁodZi, gilzie przebywala. stale przez 
w Zakrz6wku nallył pewien przemysłowiec lat 67. 

. " • wiet" donosi. Ż~ III·ogram egzami
IHiw na obrolieó IV prywatn)'ch ma 
być ro!patrzony wkrótce i I·ozszerr.ony IV 
s(lecyalnej komisyl przy mlnisterynm pra
wlerJliwości. 

kijowski i puszcza ją IV rnch nl\ jesieni; W ogródku .p. Langego przygrywać bę-
terllz znów jest w projekcie zalo~en~e pod dzie orkiestm wojskowa. pułku Ihagoil- Plołrków. Ni.wykryci .Iod,itj •• ·"Yłam."u, ok· 
Lublinem, lIa Bronowicach, jeszeze Jednej sldego z Włockawka po(l dyrekcy'ł p. no IV nocy. dostali Bit ' \ 0 k.u~ru taytAku porOIY.

cukrowni. O tern, czy w Piotrowinie hę- Jabnelll, tasama, która w roku zeszlym l,i ~~ ~,,:~~~.n~I~k;'~r~li .&~~ Ifio:!~'~~tor.~:ł~ 
dzie istotuie założonll cukl-ownia, trudno w tymże ogl·Mlm przygrywllła. Pierwszy '" kt6rej onajdowaJo .i~ gotówki, wekBli i kOI.to
powiedzieć coś stauowczego, albowiem po- oucel't odbędzie się dzisiaj . wDollei .... um~ "'. 6,OOiJ.- We wsi Mlyni8ka, gm. 
doboo bl·ak potrzebnych na to funduszów, Zjazd 8,dziów pokoju m. Łodzi w duiu Baluc~ spaliły się zabullowania w osadzie ... 10-

4cift.ósklf'j Szczepl\1ItL Kry~iiIHkiego, \lbezpieezou8 ua 
O drugiej uic nie wiadomo, ale cukrowula 4 b. m. osądzi 27 spraw karny"h, a lilia- snmę TlI. 450.- Wę wsi Biała, za Zgierzem, spalil 
Ilrojekto\\·ana. W Lublinie prawdopodobnie uowicie: J) przeciwko Annie SzarfY oskar- ',ię a ODl ,lrewDian,wlod_i nina. JAn .. Brok,.., ubu· 
będzie illtnlała. ' żouej o lIOhelżellie małżonków iUnchin, 2) pi.coouy u umę n. 15". - W Klow:zewie, pow. 

X Pr87.ydent Krakow& otrzymał ZIlwia- Gustawowi Szal'ff, o S(lotwl\l·zenie, 3) BI·o- piotrkowskim, spalilo się 5 dom6w mieukaluych 
. d J ł I I różuemi Z8.budo\ ... &uiami włogeia.n miejsC9wycb, 

domienie, iż delegacya tizwajcarsklego e- ni.ławowi enczktl. llicha ~wi Zac 10 zcza nbe.pi_unych n .. oomo rs. ~,.,O!\. Slra~y Ir "p .. lonych 
plll'tllmelltu p\-zemyslu. 9kładajl)cl\ się z i Cezarowi Nagel, o bójkę, 4) JózefQwi i rtKhomOllei&eh poszkodow.ui obli.uj~ ua .... 1,'iOO. 
wy1s7.ych urzędników centralnego rząlln AI\Larzynie Olejniczak, o zobdł.enie Wit- Warszawa. 
Szwajcaryi, przybędzie do Krakowa ,Ua kOIVskiego, 5) Wilbelmowi Rut, o &potwa- \V kośeiele WW. Świętych llI\ Grzybo-
ror.llatrzenia się w m-ządzenlach u b e z p i e- l·zeuie Frogla. 6) '1.'oDll1Uowi Wr61)el, o \vie w Wnrszawie przy tąlliollo do wyko
c z a u i a r o b o t n i k ó W u a w y p a d e k samowIadność, 7) Kostllncyi Goborn. o zo- uania p o m u i kaś. II. b i s k n p B H o II a
c II o r o b y I u b n i e 8 z e z t; iiI i w y c h belżenie Greitzera, 8) Angustowl P~cak, o k a, nlegdylł proboszcz'I tej świ/tLynL Po
w y II II d k 6 w, analogiczue ust"wy bowiem I<udzież, 9) Alicbalowi Nowak i Tadeuszo· mulk z marmum CZ811lego kl-akow. kiego i 
majl) być niebawem r.aprowadzone w 'zwaj- wi Falek, o wyrąbywanie drzewa w lesie, fl·ancllSkiego, ozdobiony bloon7.&mi i zloce
caryi. Kasy cborych I instytncye ubezpie- 10) Anieli Mizera i '1.'ekli Piątek, o zObel., niami, wmQrowa.uo w Mlianę w glębi rkll
.,zaoia TObotników 011 wypadek nieszczę- tenie A. Oerb:tcha, 11) Józefówl Zienta· dl', z pmwej stróuy III·zy oltnrzu N. a
śliwycb "ypadków Z\\Jot01l,8 byly w Kra- rek, o zobelżenie Ja.kowlewl\, 12) dl" Hen- kramentu. 
kowie w l". 1888. , rykowi Kobn, o wykroczenie pI·zeciwko I "tIiedv.lellle w yśeigl wBrsu.wskie o-

ROLNICTWO l PRZEMY ł: .ROLNY. przepisom o wojskowości, 13) 'reodol·owi bejmowllly 6 biegów. W pierwszym na-
X Według wykazów urzędowyeh, )V po- Oanke, o tolerOwanie w swoim zakłu(lzie grollę .. Otwarch\", 500 rs., xlIobyła klacy. 

wiecie łódzk1m złlsiano w roku bieżącym gl·y hazardown~j, H) PiotrowI Abra,1U, o .1\01·llelia" 1.6 stada rzą.dowego w .lano
ua obszarze 62,110 dziesięciu: plzenicy pobicie Albrechta, )5) Moselowl Cukier, o wie. W ,Irugim, o uagrodę • III·zedażną", 
2.437 czetw., żyta 21,980, owsa 17,380, pogróżki, 16) ./anowi Gure, '1'1·llugotowi i zwyciężył ogier "liRI"1l" p. Wilsona. Bieg 
j~czmlenia 3,063, gryki 894, pro a 162, Auguśde Rajzer, o I'obicie, 17) JUlIowi tl·zOlei, • Przyejlówku", uwleilczył nagrodł 
grochu 1,014 i zasadzono kartoHi 52,587 Krycha, o losamo, (8) Konstantemu Jaro- "Penelo(lę", klacz (I. ()Obl·OgOgta. W biegn 
czetw. Obszar l'łk obliczouy jest na 5,332 ciilskiemu, J ózefowi i .Janowi DziedziJlzu- czwartym, onagrorlę .Próby". 600 rubli, 
dziesięciny. \Y I"orówllauiu z rokiem ze· konr i iunym o pogróżki i samowładność ubiegalo się 7 koui; zwyciężył .Ellis", ogiel· 
szlym zasIano lIa obszarze mniejszym o' u ~anl{!!go, 19) Szczepanowi Lebiolla, o p. Ni~nl(:ewicza. W Iiiegu pią.tym , o na-
2,054 dziesięciny: żyta mnIej li 1,193, jęcz- zobelżeule Boguslawskiego, '20) Wojciecho- gl'ollę "Kiejstuta", 3ÓO nlbli, z ośmiu koni 
mienia muiej o 50&, gryki muiej o 114, wi Urbailskiemn, o pI·zechowywanie rze~zy Ilierwsz,\ ~tau~la u mety .Odaliska· , klacz 
prosa mniej o 48, gl·ochu muiej o 142 i kradzionych, ~1) Got.frydowl Freier, o po- p. Jana R zkiego. W ostatnim biegu UR
kRrtoHi muiej o 2,893 czetw., tylko psze- bieie Zygmunta, 22) Janowi Bachml\O, o grodę dOllatkową tOWI\I·ZystWIL, 200 rubli, 
nicy więcej o 143 I OWSIL więcej- o 113 haudei w cz!U!ie zabronionym, 26) Augu- wzięłi/. . Po,Hednia", klacz I'. :-;tl·olllbergl\. 
czetw. Łąk jest w roku bieżącym 1I\niej stynie Weingold> o tosam~, 24l. Paw o.w.i Izba ą\lowa. war zaw ka, .i k już dono-
o 864 dztf!slęcluy. ~dlel", otosamo, 25) Maryl Sm:'-Jkowsk~eJ siliśmy rozpl\trywall/. W dniach 29 I 30 

X Ze SIIl'llwozllauill, wydrukowanego w I AgDleszce .Gle~sen. o zakłócen!e. SllokoJtI, maja, iv t11'uglej instan cyi, na skutek pro
"Wiestniku pticewodstwa" o wywozie z Ro- 26} JózefOWI Pelchert, .0 ~kra<lzlez d!·z~~Y:1 testn ul'Z~dtl JlI'okurl\tol·skiego i skarg 
8yi za granic9 artykułów h o d o w li dr 0- z laBu chrz~l~nwsklego I 21). LeQnowl 1\0.- apelacyjnych oskarżonych I komory. s I' r a.
b i u w 1890 roku, ókuuje się, te hodowla. WII , o po.blcle Kolczykowskle,go. . w ę o ko u t r !la Uli ~ w s t 'ł że k, IZ1·aeltl 
ptactwa, jako tillecyalna gałl!Ź gosporlar. Kradzlez8. ~ noc): z pOI~led~lalku !ltl lIoltzbergera, B.ol\ialllinB Rittenberga i 
stwa wiejskiego, stale i dosyć szybko roz- wtore~ o goduUle 2-eJ obu\lzlł Się IV m.le· J u(lela Kohana. O godzinie l-ej w 1Iocy 
wija się i pr~ybiera charakter przemysto- zkal~u . swem, w domn II. Abla Ill'Z,f uhey ogloszouo wyrok tej treści: "Iz!la sl}llo
wy. W roku 1890 wywj~iono za granicę te~lllej na partel·ze: refer~nt magistratu wa. uwzględniająe w części RI\elacye, la
r6żnych produktów bollowli pt.aąt", 1.& rs. tUI!lJszego p . . Czel:lIlelews~.I, .zobaczywszy brykuut,lw IZI-aeJ.L Holtzbel'gem i Benja-
18,150,000 (więcej uiż w roku 1009 o rB. śWIatlo w ~ąsl~dlllDl Il~koJ_",.1 s~(lząc, ze mina RiLtenbel·gl\, proLesl.y zaś prokurato-
3,281,000).' Glównemi przedmiotami wywo- k~ś z rodz!uy Jes~c~e me dPi. ~acząl mó- m I rel'rezellt,ulll\ kOlOOl·y celnej uznając 
zn były: jajka. za rs. 9,975,O(lO, żóltka za WIĆ. W tej cl!~ih )ednak dał ~Ię słyszeć 1.,\ ui ezl\slugujące !Hl uwzględnienie, )108la
rs. 335,000, pierze za rs. 1,&72,000 ł ptac- ha~aB w kuc.hlll I strzały na .. nhcJ:. l;'1?1\- uowila wyrok są<lu okrt;gowego 1. 11 li
two domowe żywe (przewałnie gęs za. r. razony p. C. wy~koczył z łozka liIobiegi stOł"\II;\ 1-. z. zmienić w ten sposl)b, że 
3,611,000. Z pot·ównaulll z wywozem w la.- zoba.czyć, co się dzieje. Już w j~go. obec- Ho tzberg61· i RiLtenberg skazani s~ nn. 
tach popl·zednich okazuje się, że wywóz IV noscI wyskoczył oknem na ulicę JakIŚ czlo· zsplacenie k lU·Y pieniężnej IV sumie 21,160 
roku , 1890 · przewyższ~ł nawet ni.jwlęc~j wiek. Rozbudzeni ł?skotem e~sied.zi ! <lo: I·. 72 kop. (wyrok ~ą(\t l okręgowego ua, 
pomysluy ro~ 1888, kiedy og6l01\ wartoa~ ftI~wlll?y p. . wyol.egil na uhcę l ujrzeh znaczył k81·1} 2-l.24C r. 20 kop.) IV <:zę~ciac'k 
wywozu dos lęgi a snmy 17,750,000 J"ubh. UCiekających 5 ludZI, któI·zy w zaulkach równych i solidarnia· koszty są.dowe w ito
Z tego wywuloskowlloć Dllliona, że bodo\\,l,: J!.rędko il) pokl-y~. adbiagła Ilolicya. i I lici 204- rnb. 22 kOli: zllSą\lzone są. od uicb 
drobiu. WYCTlOd1:1 ze sfery amatorstwa I we wskazanym klerunk~ z&c~ęła goulć na rzecz skarbu. \V imlych punktach wy. 
SpOI·tU I wstępuje na drogę handlow'ł. oprys~k6w. Po pewnych uSllo~a~llach scl~w~- rok sądn okl-ęgowego Jest zatwierdzony. 

. -qBP;PlEWJlh,'flA... . tano jed1lj1go z bandy. ZI~~z.wJe ~oBtah ,S l.ę Rellakcya "Gazety !J4dow j" odroczyła 
X' łIla teryum kómuilkacYJ, jal.; dowl~- prze~ okno,.w kt6rem wYJęh sZJ.bę" NILJ· termin nftdsyln.nia prac koukurso

d1\ie /ll~ ,.Kuryer cód:tieuoy", opr~cowD.!e PI!p~II~częh Ilhl~l·ować . w kuchl~I, a s~r~-, wych do l-go ,ierpnia r. b. 
projekt obowiązkowego nbezplecza- wlah SIę tnk Cicho, ze zdoła.h wyUle.t! PI k '1.' t I ·1 . k· Pt 
oia tl"ans\lortów w wewuętrznej komu- lDuóstWO I·zeczy, nikogo nie obudzl\vszy_ ,o~ .. owa.rx!s wC! w ~~al~ le IV •• oc-
ldkacyi i w ty clIlII libiera sząególowe Śmialość sw'ł posunęli do tego stopnia, że kl~ ~ OZ(lo.częlo JUZ sezon." ollll} OtWSI ele~ 
dalie o szacunku przewożonycb towarów. zapalili ~\viatło. Wyniesione rzeczy w I;fP,- lIu l staUI. Ust.,wę nOlpl Iną ~1Ia. reSlllS 
Pomiędzy innemi, wykllZów t.aklch zażąda- ści skła'lali w sieui, IIIl Ilodw6rzń I 1lI\ w. Króle. tll'le, klórą 1"7.",1 guberlllalny Ilł~c
no od totejllzyclt 1Iolel. Pr.lłIwidylfaue stąd uli!!y; gdy zoblIczyli pogoil, !lużo rztczy po- ~I pol~clł zl\sto~o ·.nć lło .towarzystwa WI?
wpl wy majł by4 Ilnlez.na~Ulle \lA I\\udu z zostawili, szkody jednak )lp. C. obliczają s!arsk.l~o, coflllęto ob~cllle, po Ill-zek~lI~lll 
zakfad~wy ogóluej kasy emerytaloej urzę- pl-zeszlo na 80 rnbli. W lioślliechu jeden SIę, IZ ona ule l'O~CllHr~ Się 110 kmbow 
dnlków kollljowyąlJ w calem. Ilalistwle. z opl·yszków zostawił w mieszk'lUiu ku- z ~hara~tere~ ~tel,YILhll m, !L z,yla~zc,za 

, masze I uciekł bOśQ. Ślad wskazywal. że SpOI tp,wym. Z:L loo ę . m.tjącą. stawat! II b16-
W~S~AbWY"· P ł I uciekał w' klerunkll\ Bałut. gu konkur6nl!yJlIyn, Im r~gatach wardzaw· 

X We ilrl"~~nlu I , . w 10 ltaw łl lua Je,1uA ze slużących tutA;szych kLAra sklch czerwcowych, JUZ skolllpletowano. 
być ul"Z'd~a w y s ta w a ro n c za. ~ ~ .. '" . '. ~ \V ['Io-k o Ib.dą .. p \y tyln I·okn -.Iko .. straCiła miejsce I Ole miała Się gdZie 1'0-. v u ,( ~. ~.I~" ,.. OJ 

Wiadomości ogólne. 
Eozalflipy IW Wyższej . szkole I"Ullllleś\nl

czej ł6dzki\lj ukoliczone b'ld~ W Ilnlu M 
b. m. ~ 

Jubileusz kolei. W doiu ID b. Dl. droga 
telazoa fabryczno-łódzka obchodzIć b~dzle 
25-)etJtł jubileusz 8Wego istnienia. Z lego 
powodu urzędnicy kolejowi wystoS(lwaH te
legram z ppwil\llZowauielll do prezesa tej
że drqgi, .J!:._ J. G. Blocha. Podobuo na 
Ilamllptllę jWUeU6zu glówJlly aarząll ma wy· 
:maczyć gra~yfik.~y!} wszy"tkim urzędui
ko m i slutble kolejowej. 

Q ,rzywUej. lutyuier-tecllDo)Qg p. Woj
~Iec\i <)PllelD-Brpnikowski, oraz. Il. Antoni 
lłokusz wuleśli w duiu J3 III&Ja I·. b, do 
departameutu bandlu i pr:&6Dlyslu '" Pll-

dziać, przyjęła do swego mieszkania kol,,- ]ellne regat) • Wielkie w sleqlllUl. 
żanka j~j, robótnlcu fabryczna. Onegdaj Pete~.burg. • . • 
wychodzą.c do f"bl·~ki, z?~tawiła ją. samą i Kou~lte.l urz~dzaJl}cy J u ~ Ile u s z 25-
prosiła oilgotowanl6 obIadu. Jakieżjedlmk let.u~ej (lzlał~lno śc l ad~ol<a
było jej ulzi)Vienie i rozczal:<>wanie, gdy c k I ej 8 p ą ~ o W I C 7: n.,. p.ost:Ll\o~vll ob· 
przyszła ua poluduie i zastal a llIie8zkani~ chód Len. olll·óczyć do Je~lelll, (lOnl6Waż w 
sp\,dl·owaue. łnżąca Ilciekla i ukradła: jej tym .cza~le upl~wa 25 lat 011 c~a~n 0\tlo
kilka rubli got6wką, oraz r6żnych rzeczy szeula plel'WSZej pmcy n,\lIko\ ej )Il illLt&. 
pl-zeszło za rs. 10. PI·of. Marceli N~nc.ki, ja.k dono i 

• Towarzystwo mające ua celu udzil\
lanie wspllrć Ilrzesiedleilclllll, zaj
aie się w łecie r. b. zbiel·auiem willllomll
lici o włościanac.b bez ziemi IV różnych 
h1iej!ICowoścla.cb Rosyi. 

.. Według informacyj guety .' 'uwoje 
wremia", millisteryum oświaty wydl\lo prze
pl~. ua mocy ktlll·ego wtadza S"l.kolulI will 
ua wymagać od I·o !\ziców-il'raslitów 

"Zt\l·owie," Ilrzyjllł posa(lę IlrofllSOra, kle
ruj'lc~go lu·acownią chemiczni! IV iastytucie 
Ir.edycyuy do wia(lc1.&lusj IV PetersbUrgn, 
z pensyą. rs. 6,000 i zatwiel'lJzeniem praw 
do emerytury, nabytycb 'v zwnjcaryi. 
PI·l\cowuia chemiczlla ma być p1"Zebudow.
nI) częgcio~'o, według planów pI·of. NeM
kiego. IU8tytll~, o którym mowa, ma slo
żyć wogóle celom nauko~·ym, glównie je
iln.k badaue być t lU lo Jł ehorob,. za-

TEATR I MUZYKA, 
: 'reatr łó zki rozpaczą.ł w niedzielę 8e

zon letui w Var8zawie kOlRedy .. M. Ba
łuckiego • ~owy dzienuik". Publlczuoś<! 
warszawska \lrzyjęła artystów naszycb 
bllr\lzo sympatycznie, a krytyka oceniła icb 
grę bar\lzo poćblebnie. W poniedziałek za
prezentowały się warszawiakom siły wo
kalo~ naszego teatro w oper~ "Pocztylion 
z Lonjumeau". 

: Bawiące w naszem mieście mllłorośkie 
towarzystwo dramatyczne p. A. N. Wasi· 
lenki wystawia dziś w teatrze łetnlm p. 

ellina far ę-Gperetkę w 3 aktach • \Vy
.trychnęli się na dudka!" M. Kropiwoie
kiego i je\luoaktowy wodewil .Kam -l11ł" 
lIal·Z 11100 dy:tbel w beczce". 

\V czwartek towarzystwo małoruskIe lia
je • wielki koncert" w Helenowie. 

ROZMAITOŚCI. 
...... Grób księcia Napoleona. Pouiewat 

rz~d rraucuski o<lmówt! poz ... ol.nia ó" ztotenie 
zwtok zmarłego k.i~cia Hieronima Napoleon" 
we Francyi, król Hnlllbert "tolki ladceldowal. 
oby trualllV zlotono w Supef.g, ... grobowcu. o· 
zdobion1m kolnmn.. marmurow... ornameutam! 
z brO)lUl Oraz tabli.,. z nsstvpuj'lcym napioem: 
.. Napoleon K.rol Józer Pawet, syn kr61a \Veot. 
fulii oraz Katarzyny. ksi01uic-Lki ... irtemberl!
skiej, urodzony 'tY l"le:lcie IV dai 9 wrE§nia 
1822 roku. 1\Jllarły ... Rzymie 11 marca [8H 
r."-KossuLb oraz )lcnerał TUrr za"lier~, o· 
d.ć si~ uiezwl<>ctnie do SuJlergi dl ... 1 1.8ni .. 
u trumnie zmarlego kBl\I'lia korooy telaznej 
w imieniu emigrantów ... ęgi~.kl.h. zamiestk.
Iycb we Wloszech. Na koronie wzmiankowauej 
ma być poloto01 ur.pi. D&S~uj"cy: ,,.K,i~iu 
N"poleonowi-wd2ioczni W~grz]" 189l roku". 
Inny wieniec z kwiatów 8ztuc"Zuyćb ma być 
złotouy w imieniu cesarzowej Eugenii. 

• * * Ilezwykla p8ll1,ć. N .. rraye" MartAud 
Sukbatme nazywa .i~ pewieu bramin, ktÓry 
niedawno ... obec wycbowańCÓw l>ilk~ wyto'1cb 
""kladów naukowych ... Bomu .. y.. d~\ya/ _owo 
dy olbrzymiej pamiljCi i wfra"lf -ł racbunkacb 
pamiljCiowycb. ~t ów llt:zy q"ecnie lat 61. 
SielIz ... przy stole ro.gryw.. ou i>artn ozacMw. 
któ~ z ... ykle wygrywa. z drugin, pllrtnerem 
gra \V karty, trzeciemu komentuje zltaniu. san~ 
skryckie. liczy liarnlla pszenicy k~re •• 
rzUC.l C2!W~l, wyprow&11 ••• i i ~~
stek t",eciego stopoi.. podno8r lI""b~ czlero
cyfro W" do cz ..... rLej po~gi. ftlRoty liczut d .. u
uIlJtoeyfrow," pn.. trzyuaJilouy[row. i r". i,
zlIje rÓII'UlLuie pierwsuge 4ItOJ'IIla,. li1,I,,",, 
niewiadomemi. Ośmiu tych operacyj dokony"", 
jedno",,~nje. Prócz tego jest w .Lani. ro.
wi'lzać w pioć miuut IIlwitu ... d •• ie lII.tema
tyczne. do czego inui potn:ebuh piOciu godzin. 
Nader rzadko sd l:Z& s;'; lirobua j pOJDylia. 
Gubor.n .. tot Bombayu ... ystawił mu bi .. 4ocl ... o 
o tych jego zdolnościach. gdY'Ł Narrayen Mar
tand SukbaLme zamierza odbyć "krótce po · 
drót po Europie i produkowa~ 8i~ publicznie. 

• * .. . iędzy~dow. wy • ..,. sportow .. 
upowiedziana jest n. r. l 9~ ... ohe.onin· 
geu i lrWlLĆ b~tie od l-go czerw IIQ 30"8 I 
... ruśoia. Progra ... yAW]" QII,j_je "'5L<!I
kie wyroby, przedmioL(. prqn dy i Qlaebiny, 
alaj,ce .. ,i,zek " alimkołwiek ro4 '1" por
tu. Przedsi~biet'ltwo to jest ddelom lud.i 
pryWlltnych i Amatorów 8portAl. a '1 kalo .
lilne pop:u-cie ze .tro.y ••• ,stki.h 1l<11~1I>l.r. 
akiuh. I&owarzyS%el1 iporlowlch. 

..... Sztuczne "dzIki". ZAbawn" sctn ril 
zesnrJt. się w abletłym tygodniu na ........ ta
.leniu "SuWo Bi/r."... . bwp. Wid ..... 
... ie Optl!lZ<.7.a1i .,n. a "dxi., pr_i5kJ&1I ił 
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wśród uaLlokll publi,,"oici do swych chat. \ Obeeuie obluje s~, ił j68t to tosamo- sloto, 
W tem pewleu muran:, będ,ey T6wniei nr. z"rotu ktbrego dOlllagał slO w pneszłym wie. 
pn:edstawienw, podszedł do jednego s "Cow- ku BtyUDy m~ .tanu portugaltki margrabi" de 
'"y'ow" i k1e~c go po nmle.lu, !&pytał: Porobal. IIokon juaitbw uj zwrotu odmówił. 
.~o. Wilbet,.. to to .srobili s ciebie?"-Zmio- twierdz~, i1 doto owo dawno było odeałane. 
lZ&Ily nieco "Co .. bay" .,lparl n"jczysŁuJm gdzie nr.letało. Następstwem tego był alynny 
dyalektem kolońskim, .A to ty cllIopeze? Ro- dekret pobotoego niegdyś morkba. 8kazuj~y 
bi" .e mn,.co im aiÓ podoha'. SłowOL te wy· jezuitów nil wygnanie. Portugalii i Bruylii. 
"ołały wjród poblieznojcl miech bomecycny. **. Orkan. We wsi Pocałtowie ... po"le
.CowLay" ZIlŚ najspokojniej ud"ł 't do swej cie lub&wlklm. bun:!. w jedoej ch"i1i pięknie 
wty. wyb1ldowan" "ieś zmieniła w lru~ gr'uww. 

" .... Reklama. Niektóre dzienniki amuy- Czternaście budynk6w rIlnęło znpełoie. albo 
kaliskie reklamoj, pe ... nego malarza. przyta- pollt'rad8ło dachy, Jeden dom i stajnia sil, 
CIIIj,o jako dowody jego geniuno oulłpoj ce wlellru zepebnlęte zostaly z foudameotbw o 
fakty: Ka"ałek suchego dnewa był pomalo. k1lkanaśoie stóp. iewy mało obiecnJ'łC8 na 
wanJ I'nezee. Da marmor tak łud~. te polach do reszty zniszczył deszcz i grad. 
wnucony do wody. natychmiast. jak kamle6 
poszedł 1lJL doo. a termometr, zblitony do wy· 
konr.nego pau tego malllrza krajobruo zimo
wego. opadal I pokazywał 8 .tupni ponUeJ 
~era. 

"I"" Olbrzymi skarb odnyw w tych dniacb 
w Rio de (Janeiro w Brazylii. Pewien inty
nier. jl011 ktbrego kierownictwem prowadzono 
roboty przy rozbieraniu starych .abudowań 
klksztoru San Antonio. l!atrafił I,ny bunema 
f"ndimenM" w jednym s koryurIJ podzie
mllycb na cały 8"er!'f! skrytek tajemnteb. Po· 
niewa! wedłag nmowy, zawortoj uprzednitr, 
)'olowa ,naJ .. dimych koszt01l'nogtl mil być od
dan, r"""owi. przeto wzmiankowauy iutynler 
doniósł otltYChmiMt władzom odnOŚnym o od
krycia i .at~dD! wydelegowania specynlacj 
koullByi. która po dokona.iu pnegl,dn ko· 
szw"nośd. zlotyla raport o Odlrryeiu następu· 
j,cych rzeczy: 112 skrzyń okutycb. zaopatrzo
nych w zamki. katda 856 kilogr. wagi. 4 
skn:Vń s kutego 1elo,a po 615 kllgr., 16 
work6w sk6=l1y L po S9 IciIgr .• 806 pak 
per,amUao"1cb ogólnej wagi 1,457 kllo81'. i 
'fi koden .3 91!ZJnie z dokumen\ami, o..... 26 
innycll pak nłeuszkodzonyth. Po otwareiu 
9kn:16 okuato lÓ1. it zawieraj, one 70 milio
JlÓYI franków złota w starych Cl'UZ&dozach por
togal!lkich. POC%Iltkowe przeznaczenie pienitdzy 
wyja6Qja klfi~ znaleziony w sknynco z doku
mentami. ktbrym brat Anwnl Dto.rte, pn:eło
tony zakonu jezuitb.... pot..ierdl.& odbi6r 20 
milionów crazadozów. otnymonych 18 zlece
niem pnysłĄni", ich do Porluga.lii J.no ... i V. 
qako ,bOOOrO'll'8 odazkOdowoll;e • .ll porlrM do 
Bra1,J'l iJ; , Z kwiLu tego okazaje siO (lalej. il. 
malezjon, w 1I'ymienióu1cb 4 skr.ynillnh 2,460 
kilogralllÓW f.dolego piuako, 9'6 kilogram6w 
złotych plyt j.l> równie:! Jlrzerótuo pnedmioty 
lIllslerne mialy byt wywIane n okr t iufanu. 
Doo SebastYllDa, powracaj,eego do Li,bony. 

o 

T E L E G R A M y, 
Konstantynopol, 29 maja. Parowce oso

bowe przewożą codziennie mn6stwo wy
chodźców żydowskich do Palestyny. 

Frankfurt n. M., 29 maja. Wystawa 
do"'d nleułl:ot'lCzona ostateczuie, wygląda 
też jeszcze banlzo mieruie i niegustowulę· 
Nie mo1e też iść w pOl'ównanie z wystawą 
elektryczuości w Hamburgu z r . 1889. 

Lukeemburg, 29 maja . Dzig wybuchł 
ilożar W tutejszej kateru-te. Ogiet'1 wszczął 
się w dzwonnicy. Splonęła polowa kate· 
dry. kutkiem powstałej pauiki, wielu jest 
rannych. 

Berlin, 30 maja. Dzi:!iejdza .Nol'dd. 
Allg. Zt.g.· dOIlosi, że Lloyd l,ułuOCUD-nie: 
mieeki ullka7.1\t swoim ageutom. aby badah 
dokładnie pod względem fizycznym i mo · 
raluym osoby, udajlłce 8ię ZA icb po§red
nictw.e.m (lo Ameryki. 

Peteraburg, l czerwca. (Ag. pól.). Po
dJug wi domo~i dzieuników, j'ozpoznauie 
w radzie paaistw3 projekt.n nowej ust&wy 
o mla3t&ch odroczono llo jll ieui 

BeriIn, 1 t:Gerwca. (Ag. 11UI.). Kanclerz 
Caprivi oświadczył w sejmie pruskim, że 
rząd nie zamierza zniżać cel 0<1 zboża, al
bowiem widoki urodzaju polepszyly się, a 
przy'tem zniżenie cel nie wszystkim puy
uio loby korzyść. 

Paryż, 1 czel·wca. (Ag. półn.). .Towa
.rzy8twO zach.ęty do dobl'ych uczynków" 
Ilrzyzualo I,omiędzy iunemi menal honoro, 
wy geu. Dragolnirowowi za jego kAiąiecz
kI} NCl6tawlenje &oldatu. 

Oslalnie wiadomości hUUlIICl\Ve. 
Wlrll.awa. l-go cz.erwca.. Wp.kltle kr6L. lOflll, Uli.: 

Ber!!ra ('.ł d.) 41.uS, 071/ " lO, 121/1• t5 kU JI .; r.i1Il.I,tl 

G Ł o s 

( ... J - - ~-P~ry' (W- L) - - -;- -; \~'''' Tyatlll\ Gloeh,- Frt.nei''iu J6&.f Ftiłntm&n:-. -HOJd~ 
de6 (8 tł.) 7l.2O. 20. 30. 40 ""'.1 4'1, li.tylilt".da- 81ebm Wojcieełl Sz:r-el&k s ,,&t.a,,~ Dę'icIl~, 
~1.i,!e. Kr6L POlaki.,o dni. 117.75. kd.. 97 fl koPo; IaniJbw Tłoestk nI Tm .. elt • Jlar:rllllll. Dy
takiu małe 96.90 ą~ 96.60\ 65 bp.; 6 l, nuh uybk •. 
po&ycaka wscho4Jli~ J-eJ omloyi 10100 itd.. lOI.1K> W ,arat i ~w ••• eliokleJ. 1: Gon .... G,.t>mert z 
plac.. U-eJ emioyi 101.20 łłd.. 100.75 płac; 6'1, ,.... Allil. llarn Jtoth.' 
ilcU~ ... w .. OI ..... 1887. ron. \IS.~ itd;.91.60 Zaarli w dniu 2' eurwca: 
pl .... ; 5'1. liIly sulAWO. o,elllOk,o HJ HrJI 100.60 • . . 
i~l~ 100.35 knp.. m ·.j 18ryi llL B 100.20 itd-, . Ka~,lIoy Dzi8C1 do laŁ . lG-~lI. ZIIlUItJ 5, ., lej 
100.15. 05. 99.95 kIIJI; 5'1, lia~ zaslAw .. e miuta licsb~o ~bl~pc6 .... 2, dsie~ 3, dorOlI'y,b .. a. 
Waruawy I-ej &eI'JI 101.25" ątt.. n-ej MI1i 10M" .. \OJ lirsb.o mę .... yu 2, ~łUl l. .. ... i ........ m: 
i4d.. m-ej aeryi JOO 60 ąd.. J V ... j aeryi 100.25 J&r.el Po4cIjaW. TerHlo l'iili. lat 22 Beotdykt 
np.. 100.10 kop. Dl~luI.to : HelliII ''1.. Lo, - }[atouewłki, Jat .6łJ: . 
4y. iI'l .. Pary. a,/ .. 'l'fied.~ ł'l , P.ter.~.rt 6>j.. . E~ulellol: DziecI do. lat l:1-to ~arlo 7, w rej 
WartoU knponft o pou,.colliem ~(.: Ilaty_lawo. liubl6 ~IOJIe6w 3. .w~~ ł, II ~ I,.h .. 2. 
oiOlll.ki. 209.<1. war... I I n '19.2, fAUi S9.s, li- "~heli,,o .. ~ - ~~.et 2, a ....... 0 .. "'."': 
.Ly llkwidac1jue 190,0 polycU pl ... ;owa I 162.1, Emill~ z TborelU6w Ht ...... lat 78, Auna E1!J,lia 
II 102.9.' .rorko, Jat 61. , 
P,II"~'fI. 1 uerwca. W.U1o .... Lob'IYI 83~, 

II p.'yuka w..,hoduia lOO.7Ó, m 1f01r •• h "..,bo
dala 100'/ .. 4'1,'/, wty .......... e ktt!dyL aiotUki. 
133'/ .. at;)1. b&lll<u rukiego d1~ b&IIdla ....,..&lI1ea. 
DogO 27a.OO, petorabarlltlOlo Mak. dYlkoota".go 
689.00, bankn 1IIi,.u1ll&l'odowego ł87.00, wa" .. ,,-
.kiego haukn dy.lto_to"ego -.-. I 

B,.III, l.go cse'''e&. Bankllot, 'lIIIkie &&lU: 
2ł215, Da doota"O 242,76, .. ok. I. \ta W.m.", 
2ł2.10, aa Petanborg k,. 2łl.~, aa P .... llb.,g 
dl. 2łO.7 •• aa Lo.dy~ kr6L 2Q.ł,', ua [ .... Iy. 1Ił. 
20.28'/., u& Wiod.i. 172,95, k.~".y ~.I •• ;1'U.&.l; 
5'1. 1I00y .. Ita".. 75.20, t'r, n.,y IIkwi<I •• yjll. 
73.10. po~y.oh rlllk. łat •• 18811 r. 98.26, 4'1, . 
18łl7 r. -.- .6'1, leata ,lo la 106:10. 5'1, r. sł.. I ' 
r.l08.50, Ilo',<,",a "1'~VIlA\& Il .. ., 75.90. /li ... i· 
.yi 76.ao. 5',. Ii." &&lita" •• ruk,. 108.2., 5'1, p<>
iy.ska ~"w,o"a • 18łl~ toku 183 311, taW • 11160 
r. 167.50. llkey. drogi lei. "a .... ".ko."i ... l .oi.~I.j 
250.00. akcy' kr.d1ta,,0 a,,"tr,allkio 163,20, akąt 
wallnwakieg. b ... k" b&l"lIo ... ~. -.-. d,.ko,~ 
"ego - .-, d1łCkollw uietu i 6duł~O bl\u,ku V"I·I:t~"'. 
4'1, Vly"at.' 2'1.'1,· 

l •• dyl, 1 c.zer"ea. Poi11ukl\. rI\ak& I J K9 rok.u 
U ''''Is,1 97'/., ~'/,'1, Ko • ..,I. allil' .Ioklo 96'/ ... 

• .,11., l curwC&. Pn ... "'. 210 -~. , .. cterw. 
231.00. ua .. rzes. patAh. 210.:>0. ŻYU> 197 :ł06, 
JI& maj 2u3.00 ••• wr ..... p&:id%, 186.76-
W.r.nw~, 1 cae,,,.a. 'l'alK u. pl •• " WILkow' 

skiego. Plłaeuiea IW. ont. - , łlvLra i dobrA - -
-. birJa - - - , ",borowa - - - , 'lto 
",lJorow8 670-585, lłr6duie - - ... , "a.:tIIi .. ,, 
- -.J,..mior. ~ I .... ,,~,1. - - -. owi.,28ii-
30\1. grlka - - - , .. epik 10Lui -, oi,.OWl -
- , r:upak rapll ailu . - - - , grueh l,olul - -
- ,elIkrowy - - - , ruola - - - Sa kotl.6I!, 
kUSI jagi lU .. - - - , olftj raep&k"'''1 - -- -, 
Iwa"l - - - .... p. 

Do"je~iollf) p.:leui~1 8~, ł.1J.A. 500, j,I'5'D~euja 
-, OWI& 150, a-rodul poluego - kore, _ 

Wlru.wa. l ·go czerwe&. Okowita. Hort. skład. 
oa 1I'Iadro 100': 11).98- 11.00; .... 78'!: 8.!i6~ - 8.63. 
Ilsynki sa wiadro 1000: 11.13-11.1;;; SA 7S'; 8.6&'-
8.69'. 

M.vrl, t eserwca. Xawa Itoo.t &'fera.ę-a }jl\ut.ua 
n. ,uj 106.60, na "n.si,ń 102.50, 11& grudz. 92.00. 
SpokoJ.le. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Maltehlw. uwarte w dnin 2 czerwca: 
W par.nl kalolioki.J. 4: StanIsł." ZaJda. H,-

z , E N 

TELEGRAMY GIEŁDOWE,. 

GilJłda Waruaweka. 
Z.)!l&eono 

z. wekl'e krtllkoter.lnowe 
Da Berlin z .. 100 mr. . . . 
na LOn4yn za 1 Ł. . . . . 

41,07'(, 4).'12'/. 

a& Pary ... 100 fr.. . . . 
a& Wiedei .... 100 4. • • . 

Ż.dano s k»6 ..... giełdy 
Z. papiery ,.6.lwow. 

LI.t, Uklrid"",jae Kr. Pol • . 
Rueka ",*.reaka .. ..wola . 

4'1, Pl'i. WOWIl1 r. 1881 
Li.ty .... t. ziem. Seryi J . 

11 ",. V 
Listy ... 1. m. Warno Ser. I. 

n " " V. 
Liilty zut. Dl. ŁoUi Seryi l 

Giełda Berlióeka. 

B~.kaoty mllk'" ,&raS' • 
,t "Da d08ta" . 

D,sk.ato pry "atu. . . . 

n 
flI 

97.76 
101.-

l~~ 
10/),;!O 
10125 
JOO.25 

2ł2.15 
242.75 
2".0'. 

USTA PRZYJEZDNYCH. 

' 9'7.30 
101.

flII;- . 
, 1f,lO 6.'> 
100.11;-

, ' 

........ iZ!EE _ 

8raa~ H,tel. S. Hethal i H. Biod,r z Wa",u"Y. 
S. Lnblin6r • K~pna, W. Fest E WroMawia. S. 
BIU1IIaoll " Pe~bnrltL I 

Hlt.1 "aaled'el. §ei~"Ow. o K'lisu, Tbos • 
Ed.n. , 

H.tel Vlotori.. q,tatisklJ z aleraa.tl; t..Imb~e z 
'ł4ezyoy. 1Iou.I<0wan. llaIeeinatr, GroclI .. e1d. plIlk. 
J.l'v,!ki i KoIIu o Warasawy, TIńl!I. ~ aae.,mtz 
Robill8lein o Berdyczol'(&' Obr,wkp E Ale.ska' 
){aj .. on • Klei':.. Selbmann • Heidellierll'a. .nber~ 
mun k Koła, Anrlaod.ki z GrQdna. 

H.ttl ,.llkl. W. Seharf. W. Landan i J. Fi8l11.r 
« ~V~.~~W1, W. Qtto, H. \~a,.Ij." i a. Willnbow· 
aki • PIOllk01l'a. ~krS6~ki .. Podd~bU;, K Koske 
le U.·woli, T. Woltowi« J: Mińska. 

PracownIa sukien I okryć ,lIagazyn mebli wyśelelaoyelt I gl _ 
damskIch. Ireb OJ'l\Z 

MAŁOROSYANIE, M. Przeradzkiej Z~k1ad laplms~o.dekor-:eyj.y 
przy ul , Połod.iow~ N. G tłom W·nej PIOtra ' MaJewskIego, 

W ·t k 23 . (4 e 'wca) l'rnszy6ski.j z dniem 1 lip<" przenie. I D . I . 
p czwal e, ,JIlaJa cz I 1.louą iloal"nle na nlic~ Za .... dlk~ U. ,Złe nil N. 7, (10m Seldemana. 

w, lt' K t N. 12 dom W·go (Ir. Liki,roik... (ll'zyjml\ie wszelkie reperMye i W 

l~ ] ~nc~r Przyjm_ją sIO .b.talunki ~. WYJazd, pl'1.eróbki, Z czem poleca się ła· 

. 
k.tllr. Da żąda~ .. w)'konyw. I~ w prz .. skawym względom Szanownej Pn. 17 PlotrkowiJka 17 
c'ągu 24 godzm. OENY NIZKTE. bl' ~ . 1017 6 l HE' B 
______ '--__ ..::1,::066-=-...::4...,;-1 lczno CI - ~ otrzymał świe:Ł~ trlUlllJ10rt R ATY własnego zakn)1u 

TOiarJlstwa lalordsyjskich Nowo otworzoull. ZGUBIONO w Chinach i $pl'aedaje t&kowę. po cenach następujllcycla 
Artvst"w .lnb,·yha lodów kart.,. pobyt," Taiń - juj n . 3 kop. - funt. T' • -li 2 k . 20 f • 

" U '" , cden 2 80 8U1 1'8. op. uno. 
pod ayrekcyą pod firmą "lIenryk" przy ul. wydaną z magistratu miasta Łodzi. " "" 'I , si 2 

III, 'V.8Heńkl ~ry Rynek. w ho~elu Kl'akow- na imi!} Stauisława Kaniekiego "JIl0U" 2 'J 60 II :: jual\ ' :: 1 " 80 " 
&: . skini, wyr~blać b~le przez. cały Łaskawy znalazca raczy złożyć ,, 000. Jl 2 .. .>1 40 " "" 

W sn'oJaqh lndow~clJ, z~ozool z sezon ,łętnl znakomite orygmalne takowy IV tutejszym magistracie czarną b&Jchową po l'8. 1 k. 60, 1'8. 1 k. 48 i [8. l k. 20 
c.h6rów, rtupletów l op0W:ladall lu· lody . I tak~we poleca Szanowuej 1062~1 za funt. 

dowych w trzech oddzlalach. Pubhcznoścl. 1066.3.1 . . 
Ako))Jpaoiowa~ będzie kompletna .. . . Zgubiono paszport .... Z dnIem I czerwca rozpoczyna sIę sp~zedaz Kawy. 

orkiestrli. p Wle.eRberga .N1D.eJ"~ ~UI bc.~r zawIadomić na Nadto .kład pOleca-

r::e~~a!l :oj,!~~~~W po~l'a~YI~t~~: lIowlli;kł;(tfei~z8rski :~~k:!g~ l~~~l:~~r;a~:yWij~~ " Cz ~ sn C' Z a na l-~tnl'~ n~r~fnl'a 
'p. Dietric~a. pod moj 1Irm~ ilrt';;e;~C1 od lat 5 przy nek. Łaskawy. znalazca ra~y --

p- Ceua miejsc: Krzesła nume- ul D~iornej N. 22,.' dniem 1 lip<a .T. ,. złotyć w tuteJszym magistraCie. \ , • 
J'owune po 40 kop. Wejście 2<1k. ~nem ... on1 oo.ŁBJe Da t .. &IO,. lili.,N. 1063-1 

Dzieci 10 kop. 00. do domu p. 1. l'O~~~.~,u;~::..waruem ZGUBIONO ------------- O's'l>lIB.JlEa'rE, 

T L--" S II' 1067 8-8 ItI. Blelwełs8, klJ,·ttJ pobyt.." OB'l>IIBUBIE, CYAeliBW" IIpllCTan IIeTpoJrOB. 

I eatr etnl e Ina. ZGUBIONO wydaną r. tutejszego magistratu CY-'le6BYii II,BCTlB1o IIeTpoRoB' Buro O.pyauro '?Y.U P~"aPA1> 
w. grod~ ~ _ja (3 caerwłlo.) 1891 r. kart~ pobyt" na imię Stanislawy Zieliliskiej. Zna· oRaro.OJ<pyaaaro Cy.Jl.ll.<!!. C. PO~A- Y~'I'h, aHTe.Dicnr:~ ~,. B'L 

, . .. ' lazca raczy zlożyć w tutejstym KOBOKlii &1l1'eUCTBYlOlqlll 810 r. Jfó- rop. OAIlI Jro QJIO~ Iol~Rl B'L ivstrlchnp.ll SIli na dudka I ~~(lal1l~ z tutejszego maglsta'atu na magistr&cie. I 1065 ABB 1I0Alo N. 440 no SaBaABKOI ,kod lIOAlo N 10 Ba OCBOIIBRIJI 1030 
" . ~ ~ . ' mJl~ Dme OJ'z~ch .• Znalazca raczy YUI\fI, Ha OCHoBaaill 10aO eT. yeT. C'II. Yor. rp. CrA. olidBll86T" TO 

FaNa·operetka w 8 akt., M. Kropltl1lt ... zlozyć w magIstracie. OB'l>HBJlEBIE. rp. c'l~. o61.sB.uel'lo, "T\l 22 Mu 23 Mu \8111 rOAB B10 10 qaCOBlo 
kiego i 1070·3 CYAe6uIolli IIpJlcTRo1> IIeTpoKOB- 1891 /oO"B. B~ 10 'laCQB1> yrpa liy- yorp. liYACT1> Dpplla~eHa Dyli,IIH". 

IUJIII-JlI:iYNARZ ' I , b' OB81'0 OKpylKHaro CYAa. PI'lap~'It AeT'It opou9BeAeBa uy6.1lHqoas DPÓ- Uli[ IlpOJ.ua ~l4złllUlro !"ł'y~. 
albo _ .LJgu lono llrJtKeBl'l'lt 1KIITeJlloCraylOllui B'L ro· AUta ABuzlIllaro Bltly~eoTBll . UpB CTOa npIIBaA.leZantar0911l1.1II1I.\I\1(-

DYfł.beł W bęczee ~ k8".Zeczkl le,Uyma- POAfI JIoAS~ Ba BOBOM'L PIl~KfI B1t UaAlIe.amBrO JIIOAoBHlly Ke.ll.le'py KepItl8111>. COCTOHl1\arO IIS'L Ke~JlH, 
Wodewil w 1 akcie. c.flne wy(~a~e Z tutejszego ma- )\oMfI nó.ll~ 111 10. oa OCHOaaJlIIII030 Ba YAoB.leruopeoie IIpe'l'eBaiIl:Ba,u. "J'!I:I!,1>, .I ~ '8 81>, 

Początek o godzini~ 9. g lstJ:ato na Imlę AntonIego Frao- OT. YOT. rp. CrA.o61>ftBU&r'L. qTO reUlla lIpo.e RUOAI eeca Ba mJlełilłoll K8maBbl II DPOq. II 01\11· 
"'7------------ ko.w~kiego l Praksedy Frankow- 23 Mu 1891 rOAa Ii'L 10 qa00810 rop. JIoA311 DO;lo N 689 uo lIeTj19 Beunaro AU TÓprOB'Io .... 1 11i~ py6. 

ski eJ: Zlialazca raczy ztożyć w yTpa, 6YAer1t npoll9'oeAeoB ny6uq- KOBCKOIi: y.t~~ II oa upnllQIlOKlo rrpoxaza 6YAeT'J. ńpOBaBoAuTL~ 
Ogród ta-ngego ~~glStl'acłe. 1073-1 alll' upo,l\RlKa ,l\BHlIUlvaro BVYmeC' saBoAfI B1> Aep. Ko~eB~, JIO~8I1B' 810 rop. ~OAU "0,w;l' ~ . 726. ' 

Ś . Zag"._.1 raB npUOftAlIelKal1\sro ltIaccfa uew· TKaro yfl8,1,a, cocr08~ro 11310 vii· rop. :JIoAU IQ M"a.,a: 89\ 'rl 
.. roda dOla 3 czerwca 1891 roku ~ OTORT6nUOCTII IDu OBlollle Hśll- liulI AOllalUBell yTBa li .10m li ' 

dz •• j codziennie O~ W.EKS~ na rB. 150. wy- AOp1> rpBo6epry, COCToa~aro B91> 6paq'u :lKIIOaaa B ag 000 'l'Ya:a~~ CYAolilllli IIPIIOTaB1ol ,ł)YAJ.eBJjllll, 

KONCER 
atawlony vi dOl~ 27 (5) 1891 rok n ve6e.1II, Kap'rBB1>, aauaBtelo, .IaKn'L. KIIpnuQ~, oI\floeuuoe A~/I, TOproB1o' l 1.0,69: T prz~r; M. L. Unlko,,!sklego na. zle- 'laWB", SOpKa.1l1>. KURMo. IIYlKCKIIX'L 724 py6. _ KOD'. ,zGUBIONO oJ: 
cerne L. Strykowskiego, platny w ydopoll1t II KyXOUBOlł UOCYAlil II L_ t '. I ' , 

Orklestry 14 Pulku Dragon6w z Łodzi w d. 27 (7) 1891 1'. u Ch.oI\flu80llaro AJlB TOpr08'L 810 173 IIpoA:1aB liYAeT .. UJlOll3BOAllTi0C8 _r ~ JlO6Ył1ł 
Wloelawka pod dYI·ekcyę. kapel- ~~. Win tera. O.strzega się, aby pyfl. - lon. Ba KfluT1l xpaBe8i..... rop. JIOABB wydan. z tutejszego magl9tratn. 

lOistl'Za p. JAHNEL. DJkt takowego. UJe nabyw.at. gdyż Opo ...... 6YAe1'lo npoll38o,l\IIT1oC/l, DOAlo N 689 II. 010 Aep. KOpoJIBBfI. oraz ~si,.żkę legitym&~;rjna, wJila. 
W 'ś' k 15 .. b . stosowne krokJ, w celo unl8watnie- 81> rop. JlOX8H no )(.I]'roll 'Y~H~fI r J[ 14 M 1891 oą z gmIny Ohę ·· ny, po'W. llili\ęc-

łlI CIe . • DZIeCI ~atnle. ui& weksla poczynione, anieprawy ... AOllfl KJUlepon. op. OA91> Ba r. ki~o na imi~ Altel' MtJ§Jd! Gnata. 
POCRtek o godz. 8 wieczorem. nabywca pociągnięty _tanie do rop' J10AIL 16 M .. 1891 CYAe6l1101l IIpuCTIII" Po6aJ«)~oKII, ZOfllazca raczy' ztoiv6 vr m&gls-

1072-1 sądowej odpowiedzialności. CYAe6BWIl IIpBCTIIBlo BYAaeSHQ'L. 1071..J.. tJ.'uJe. r 1)07(.1 
Wydawca. St.fu K ... utłI. - Redaktor Bol .. ław KnlcliiWf'Ckl )(0880 .... 0 ~.B.ypoll 22 Mu Ulil r, W druarn1 "Ozl •• alka Udzkl •• ,". 
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