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•. D ZIE:N":N"I X _" ŁÓDŹ_ -
W ubiegłą środę przedstawiali się nowo

J1ianow3nemu pomocnikowi J. E. Glówne
go Naczelnika kraju, senatorowi generał
lejtenautowi baronowi Medemowi: naczel
nicy wydziałów kancelaryi J. E . Generał
Gubernatora war~zaw8kiego, z dyrektorem 
kA ncelaryi, n. r. st. K IV . Bożowskim, 
na czele. 

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 

..... ódź. dnia. 3/V 1892 r. 
X HUI'lawllicy tutejsi ustanowili na ty

dzieó bieżą~y następuj ące c e n y ok ow i t y: 
za wiadro 78"10 w sprzedaży hUltowej rs. 
8,95, w spl'zedaży detalicznej rs. 9.05 -
9.10 

kólV. ,,"owoje wremia" zal,ewnin, że znowu, poczynaNc otl września r. b. 
wiadomość ta jest fałszywą. X Dzi~un i ki ruskie tlonoszą, że wywóz 

X "Dień" tlonosi, że kwestya dopusz, zwierząt domowych z haju poł u
c z e II i a k o b i e t d o s ł u ż b y w ch,m!.- dnio wO·1.achotlniego zagranic~ zmniejszył 
kterze nIljemnic, tak IV kontrolach kol~jo· sip' znacznie IV czasach ostatuich. 
wych, w miejscowych znl'ządach skarbo- OnczędnoÓ!Ć. 
wych dróg żelazuych, jak również IV tym- X Urzęduikom, prowadzącym rachunko-
cZllSowym z~l'Ządzie skarbowych (I!'óg że- wość k a s o s z c z ę (I n o ś c i o w Y c II przy 
laznych, byla podniesiona jeszcze przez instytucyach pocztowo - telegl'lIficznych w 
byłego kontrolera paustwowego, Solskiego Królestwie Polskiem, zalecono ponownie 
i rozstrzygnięta IV seusie zupełuie pomyśl- IV okólniku slużbowym, aby, o ile to jest 
nym dla kobiet. Niedawllo, już po uomi- w ich mocy, uie dozwalali czynienia wkla
nowaniu S. Wille, zluządzającym ministe- dów na fikcyjne lub zmyślone nazwiska i 
ryum komunikacyj, wydauo okólnik, 1'0 ' wrazie potrzeby żą.dali łegitymacyi; nastę
twierdzający dawniej~zy, a w nim powie- Jlnie, aby ż~(lali 0(1 właścicieli książeczek, 
dziauo, że kobiety w rzeczonych instytu- któl'zy nie umieją. czytać, dla ich wlasne
cyach dostarczane będą. do służby w cha- go pożytku, wymienienia na pamięć nnme
l'lIkterze najemnic, lecz w ilości nie prze· ru ksi~żeczki i żeby, w celu z'Lch~ty mło
chodzącej 20"10 i bez jakichkolwiek praw (lzieży d .. , oszczędności, lIie stawiłIIi !lzie-
do miejsc etatowych i do elllel'ytul·Y. ciom trudności w przyjmowaniu (Irobuycb 

Uande l_ wkladów. 
Drog i ioluzne . X Z O S U O W i C donoszą .Gazecie ł>lenlądze i kre d y t . 

X ZarZ!!dy dróg żelaznych drugiej gru- kieleckiej:" .Handel dowozowy w zupelnym X Zebranie ogól U" a k c y o n a I' y U S Z Ó IV 

py otrzymaly zawiadomienie, że wyznaczo- znajduje sip, zastojn, pomimo stosunkowo war s z a w 8 k i e g o b a. n k u !I Y s k o n to · 
ny zjazd lJl"zedstawiciełi tych dl'óg bardzo dotll'ego stanu uaszej wałuty. N~- wego odbyło się w sobotę o godzinie 2-ej, 
w Petersburgu, celem ulożenia og6lnycl~ I tomiast handel wywozowy ~ć ożywiouy, pod przewodnictwem prp,zesa rady, p. Mie
taryf przewozowych, odłożony został l . choć dla tych opel'acyj bywa wię- czysławll EpsteinR. Prezes w krótkiem 
odbędzie się \I' lIadchodzący pi~tek, o g., c~j pożądany lIizki kOl's naszych pieni~- przemówieniu stre~"il trudną sytuacyę, w 
3·~j po południu. dzy. Wywożolle są w zuncznycll pal·tyach której bank pl'acować musial z całą prze-

X .Gazeta losowań" donosi, iż przy m~knchy i drzewo, z którego dębowe zomości,. i oględuością w ciągu roku upły
lV~kui'ie kolei tereSllolskiej po-I przybywa nawet koleją iwangl'odzką z po- niouego, kończącego okres dwudzieslole
wstały pewne różnice w intel'[u'etacyi nie- 'I ł udlliowo - zachodnich kolei żelazllych, a tlliej dzi"I"lno~ci banku. Przy obl'ocie o
których punktów ustawy, któl'e mia ły uyć miauowicie ze Żmerynki, Olyk i, Oziera· gólnym, wynoszącym rs. 368,0-łO,070 isku
rozstrzygnięt.e na dw uze .ądowej, ostate-I nów etc., Bk~d wprawdzie istnieją do nas J1ie weksli miejscowych na 7'/" na Cesar
cwie jednak sp l'awl\ ta zostala za ł atwi o- specyalne taryfy, lecz dość wysokie. Dro- stwo zaś blizko 3 miliony rubli i w wału
na pollłbown i e. P rawaopodobllie chodzi t u żyzna tn ogólna; skarżą się na ni~ coraz cie obcej na 4'/. mil., bank posiada ka lli
o tak zwany piel'lvotu ie kapital akcyona- wi~cej." talu rezerwowego rs. 457,295 kop. 10. Zy
ryUllzów, pozostały z oszczędności pr7y X Projektowane przer. spólkę- zamie' ski 11 oJJeł'acy~ banku przyniusly n . 168,530 
budowie, z którego część pewna nży ta zoo scowych knpców n a b y c i e m a g a z y- kop. 94, z czego wydzielono 1111. Jlodatek 
stała na budowę m~gazyn6w tranzyto - n Ó w b a n k o IV Y c h, Ulieszcz~cych się przy skKrbowy rB. 6,074 kop. 62, na fundu z 
wyci!. ulicy Nowogrodzkiej IV Warszawie, dla rezerwowy 1'8. 8,122 kop. 82, Ilrzeniesiołlo 

X lia drodze żelaznej warszawsko-wie- ntwol'zenia tamźe stałych składowych ma- na rok przyszły rs. 333 kop. 50, na dywi
deński~j dokonywl\ntl ~ą obecnie IV dal - gazynów towarowych, nie uzyskało przy- dendę zaś przezuaczono rs. 15-1,000, czyli 
szym ciqgu rozpoczęte IV r. z. I' o b o t y cbyloej s~nkcyi ze strony władzy mineste· 7'/'0%' co wynosi rB. 19 kop. 25 otl akcyi 
try n gul a c y j li e IU'ZY sporządzaniu pro- ryalnej, w nllstępstwie leż czego magazy- i50·rublowej. Sprawozdanie i wniosek, dn
filu i szczególowego rl~nu sytuacyjnego ny rzeczone nadal stanowić będą wlasność tyczący podziału zysków, zatwierdl.ono. 
całej linii i wszystkich odnóg tejże drogi bauku paustwa. Wybory skl:Ldn I'ady uanku nie 'l.mieuily. 
żelaznej. X Do .FrankfuI·ter Ztg." uonoszą X Niedawno "Birżewyja. wiellomosti" 

X Roboty okolo naprawy t n n e I u s u- z Paryża, że układy z wiel'zyciełami fil' lU Y (lonosBy o projekcie zalożenia b a n ku 
r a m s ki e g o drogi żplaznl'j zakauklt.skie) J. E. G ii n t z b u rg a przedstawiają si~ i- f!\ b ry c z n e g o w Petersburgu. Obecnie 
będą ukollczone IV przysz łym I.ygodniu. naczej, niż sądzono. Z początku krążyly "Moskowskij~ wiedolllosti " zapewniają, że 
W celu porobienia niektórych nlepszell, pogłoski, że wierzyciele otrzymaj'} WS7.yst- o tym projekcie dotychczas nic niewill\lo
postanowiono wydać dronze rzeczonej 8ub- ko, na tępnie, że 70 proc" później 40 1'1'0 ' mo IV ministel'yum skaruu. 
sydyum. ceut. Wedl ug iufol'macyj wspolOnianego P rzem yli I. 

X Niedawno "Nowosti" donosiły, że IV dzienni ka, firma zamiel'za hezw ł oczuie 8I'ł,, · X Jednym z ostatuich wyl'l\ZÓW prze-
ministeryum komunikacyj postanowiono cić wiel'zycieli, ofiarujq= im 35% nale- mysI u, który podaje rękę hygienie, ażeby 
uwolnić od obowią z ków kob i ety, :!.ności. \ osiągnąć czystość, a temsamem i zdrowo
służące IV tymczasowym zarządzie skarbo- X :l'agesanzciger", wychodzący IV Li- tność mieszkali, są t. zw .• 0 b i c i a h y
wych dróg żelaznych, tudzież wszystkie bawie, zamieszcza telegram z Rygi, jako- g i e II i cz n e". Wynaleziouo je w Anglii, 
osoby, łlracnjące w charakterze uajemni- by IV Y IV Ó Z z b o:i; a mial być dozwolonym a wartogć ich polega na tern, iż papier 

Jeżeli jednak w nieco oświec:eńszych Isenvacyj Łódź na-,zą. Wdzi~clniejszego 
Z l"YG ODNIA. W!ll'stwach zwyczaj używania k,!pieli ch"ć gl'llntu nil> wajdzie. Przeci~tny warsz:t.-

raz do roku okolo Wielkiejnocy rozpo- wiak ze sfery inteligentniejszej, potyka-
Cech. cbaraktery.tyczlla. _ W8tręt 110 wody i my. ws~edlllia się pomy.'§!nie, to na nizinach I ją~y w, swelU łlli~ście IH'lt.lyie n:~ każdej 
dł~-Mi •• to unik.t.-Powracając" fol •. - Moje nie- W~lą~ )eszc.ze panuJII [10(1 tym. względem uhcy z'I,,/;\(ly .kąl' l el~we ,. nl~ u~vlel:z~łby 
dQwi.rotw~ i ironia pana . Z .. P.- PrzymDIl. kąPielO'1 wJ.ekl ~red! l1 e. .Rzek!el~ "średDle", staro: chyba, g(lyu~ S l~ lIow,ledzlał, Z~ IstOleJ~ o 

wy.-Nlegrzeczny e,I,,"t .. - Błędny wlllo.ck, żytn e uowlem, Jak ~w l 'ldczą nlLm Rzym I czle l'y godzllly drogi od Warszawy In la
Wszyscy nasi socyologo wie krajowi Grecya, znacznie mniej ba ły się wply wu steczko z luduością dwóchkroćstotysillczną, 

stwierdzil i jed nozgoduie, po dł ugiej obser- czystijj wody i kąpieli na kOllsenvacyę posiadające IV swydl murach jeden tylko, 
Wacyl, jedną n ieocltącznq. w laściwość i ce- skÓl"y. Co dowouzi raz jeszcze, że postęp wyminie jeilen, publiczny zakład kąpielowy 
ellę znamienIlI} n iższych warstw lunno';ci widać nie zależy Ul\ ciągłem posuwailiu si~ o kilkunastu waunach, i to wcale niezbyt 
krajowE\j, czy ta się uosi w sukmanach, nIlprzód, ale czasem wymaga j puczerpnię- dogodnie, ani hygiellir.>.llie urządzony. O za
czy w cualatlLch, czy tei IHLwet w nler.o cia nauki z tradycyi. Jeżeli kh:sy nieco kladach kq.[lielowych najtańszyrh dla warstw 
lnż więcej ucywilizowane przebiel'a się sza- oświecellsz" tolerują przynajmniej kąpiel, iuuowych i roboczyc11, natuI'I\lnie, ani mo· 
ty. Właściwością ()w,~ jest.,. zamiłowanie to już wieśniak nasz i cllałacillrz wielko- wy być nie może, choć Jlra~a przernysIo
do bl'udu. miej.! i i malomiasteczkowy (jeśli pominąć wa więcej niż jakakolwiek inna zanieczy-

Gdyby rzeczywiscie miel'zono stopień więcej iluzyi niż skutku sprawiające ablu- szcza wierzchn ią Jlowłokę ciala. 
cywilizacyi narodów ilośch~ zużywauego cye religijne), !tron ią od obmywania grze· Sp rawę Jlowyższą. mialem jU:6 zaszczyt 
mydla, jak chciał ł,tóryś z lubiących pa.- sznego ciała, jak duch ciemności OlI ką· niegdyś stawiać IlI'zed oczy ogółu i zac11ę
radok~y socyologów europejskich, to lu- pieli w 1V0tlzie >lwięconej. Wi eśniaka na- cać clo przedsięwzięcia jakich środków, ce
dność nasza krajowa otrzymałaby bElI'- gzego obmywają przynajmniej od czasu do lem uprzystęp nieuia tanich kąpieli dla 
tizo nizką w szeregu ludów posuniętych w czasu strumienie deszczu niebieskiego, spm- warstw roboczych i pobudzenia przedsię
kultlll'ze powszechnej rangę . Pocieszać nas wiając mn czasem, przy pracy połnpj lub uierców do założenia kąpieli Ilublicznych, 
winiła ta okoliczność, że podobną miłość w drodze, tanią, choć u iespodzianą, kąpiel dob l'ze I\I'ZądZOIlJch, dla kla y średniej . By· 
dla niechlujstwa zauważono i u Iiajstar- nlltryHkow~, ale ten sllm wieśniak wszedl- lo to w tym czasie, gdy pmsa warszl\w
szych cywilizacyjnie ludów, nJl. u w łochów . ,zy IV skórę ł'Obotnika flt.uryczllego, pora- ska podniosla projekt urządzauia ba ellów 
Slaba to jednak Jlociec:ha wobec skutków st .. IV niej w brud bez żaduych przeszkód z wodą ciepłą po fllbl'ykacb, gdzie, wycho· 
te~o niechlujstwa, nadel' niekorzystl~i e. od· i zakł~cell IlOż,ąd.>\nego .. w tym kiernnkn dz~c 110 pracy, n!oglfby się ob.mylVa~ l:ubo
blJaJ~cych się na stanie zdrowotuosCl we spokOJU. \V ZlO'le mnIej mn dokucza po(l tlllcy,-o l'az prOjekt urząclzema k11l1lelt ta
wsiach naszych i miastach. łiawet klasy ~korupl} bl'udu l.imllo, a w lecie promienie nich dla ludu . • Z(lrowie" warszawskie po
~możlliejsze bardzo powoli przyzwyczaja- słońca IlIniej Ilieką, nie dochodząc do ży- mieścilo nawet w swych SZlulltach plan i 
J\ się do częstszego używania wo~y. i my- we~o ciala. . opis Il rzi}dzenia tanich kąpieli natrysko
dła, Zwlas7.cza do częstszych kąpleh zdra- Ktohy chclal stl\(lyowa~ IV celach spo- wych, wzorowauy na podobnych Zl\kładach 
dzają one w~tret nieraz nieprzezwyclę- łecznycb owe I,owszechne u nas zami!owa- zagrauicznych. Doiączylem wtedy głos mój 
iony. nie do bl'udu, niech wybien6 za teren ob- do tego chóru zgodnego. Wszystko to je-

przed wydrnkowaniem Ileseni pokryty jest 
matową, a trwalą maslj, któm p01.wala 
na mycie owych obić wodą i mydłem, de
zl'nfekcyowanie ich wrazie potl'zeby i t. p. 
Obicia hygieuiczne, które pojawiły się i u 
nas, są dotycllcza8 wyrobem angielskim, 
jedna wszakże z pierwszorzędnych fabryk 
warszawskich stara się, aby wynalazek ten 
na nasz grunt przeszczepić. 

X Ślusarz wlII'szawski, II. Wałenty Łu
kasiewicz, obmyślił model zwyczajnego 
w 6 z k a n I i c z n e g o, poruszanego za 
pomocą pary. Próby wypadły podobuo po
myślnie. 

Rolnictwo l przemy_' r o lny _ 
X W sferach odno§oych powstał 1"'0-

jekt ustanowienia prl.episu, aby na przy
szłość n o wet o w a .. z y s t war o l n i c z e 
zatwierdzane były tylko przez IUiniste
ryum dóbr państwa, nie zaś przez komi
tet ministrów. 

)( Niedawno w niektól'ych ogrodach kraju 
Zakaukaskiego porobiono próby h o d o w a
nia dl' zew pomarańczo Ivych i 
c Y t l' Y n o w y c h pod golem uiebem. Pró
by wydaly reznltaty pomyślne. 

8towarzyill;eola_ 
X Urzędnicy war zawskiego zakładu 

gazowego powzięli zamiar zalożenia. k &3 Y 
11 l' Z e z o l' II o Ś c i. 

Wy8tawy _ 
X Pmce k o m i 8y i e k s p e rt Ó IV za

mkniętej świeżo wystawy elektrycznej w 
Petel'sbul'gu ukończone będą nie wcześniej, 
jak IV dniu 23 maja. 

Z MI:A.STA. 
-0-

Szczepienie ospy. Pau prezydent m. Ło
azi zawiadamia, że hezplatne szczepieuie 
ospy ochronnej świeżą krowianką dzieciom 
niezamożnych mieszkańców tntej zych do
k!lnywa si~ codziennie w stacyi dla. szcze
pienia ospy dora GarfunkIa, w domu vod 
ur. 239 przy Nowym-Rynku, od godziny 
9-ej do ! I·ej rauo, i w takiejże s tacy i 
(I-ra Ellrama, w domu pod nr. 761 nit. 1'0· 
gu ulicy Piotrkowskiej i św. Audrzeja, od 
gotlziny 2-ej lIo -ł·ej po Iloludniu. 

Na letnie obozowisko. Za kilka tygodni 
przybyw'L pod Andrzejów, w Ilowiecie 
łódzkim, 10·ta dywizya wojsk, konsystu
jących w kraju tutejszym. Wojska te, IV 

ciągu kilku miesięcy letnich, odbywać bę
da ćwiczenia. 

' Sądy pokoju. W pierwszym kwartale 
rok n bieżącego, t. j. od dnia 13 styczuill 
po dzieil 13 kwietnia, wniesiono do tutej-

dnak jiOlużylot)'lko uo zuż):Ciłl sto ów 
bibuły i farby drukarskiej, uie posunąw zy 
ani n/\ krok spl·awy. Powracająca fala ... 
bl'udu, znowu sprawę kąpieli ludowych wy
suwa lIa szpalty dzienuików, i znowu, jak 
się zdaje, ugrzęźnie ta sprawa IV bagnisku 
uaszej apatyi i dziwuej \lIi!o~ci (\0 owego 
brudu. 

Nie łudżmy się także, że samo powsta
nie ta.nich kąpieli i wogóle uprzystępnie
nie dła warstw oiezamożllych środków do 
utrzymania ciała IV czystości rozwiąże ową 
kweslyę i pozbawi nas ceunej dla socyo
logów cechy zllamieunej i wla ' ci wości, od
różniającej luduość kujową od wyższych 
kultUl'alnie nal·odów. Kąpiele tanie otwo
rzą swe podwoje, ale stal'a milo 'ć do bru
dów zostanie, a któż nie wie, ile potęgi 
mi~ci się w starym nałogu i tradycYl1 
Nie do~ć więc stworzyć kąpiełe, nalezało
by jeszcze rozwinllć w t1umłlcu Zl1milOIYIl
nie do czystoki, 1\ jest to cząstka pracy 
ogromnej nad podniesieniem stopnia og'il
nego cywilizacyjllego rozwoju w kl·aju. 
Dużo pięknych rzeczy mógłbym lU OĄ

!li ać o udzillle duchowień twa, inteligtlll
cyi i pracodawców moiuych, " o wiecouych, 
w tern uczenin ludu och~dó Lwa, czy~to
ci, ale, niestety! za malo m m .w to .. i,,

ry i doprawdy, Ilodzielam całkl~m ,eryo 
!>ółż~rtem wypowiedziane 'wieżo łlrz~~ je
duego publicys tę warsZIIwskiego ironjc~~e 
'l!tlanie, 2e "moie z et em doczekamy 81t; 
charakterf8tycznej o.tateczlłoici: 10'" ze
l'Zenia przep1aów fabryclnyell artylullelD o 
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szych sęllziów pokoju ogólem 5,978 spraw, I dl'ożyną rozlokowal się w zakladzie re-Inikl pożar w domu p. Borowskiego na sta·1 stępoie ciągnąć st,d kor~yśei dla ~ 
w tej liczbie 4,93l spraw cywilnych i stanracyjnym p. Benndorfa. Wieczorem ryc h Balntach. Stl'óże nocni, spostrzeglszy nznano za konieczne zWIększyć. kary tl 
1,0·17 sPI'aw karnych, a mianowicie: do tłumnie zgromadzono ię ' w teatrze Victo- Innę, zaalarmowali straż og'niową. Na miej- tego rodzaju prze tj(lstwa rodZICÓW i o.t. 
sędzifgo pokoju I·go rewil'u: 849 spraw ria, gdzie odbylo się ostatnie w sezonie sce wypadku pośpieszył I ·szy óddzi I stra· powiedni projekt wuiesiony jnt zostal d~ 
cywiluych i 185 kal'lJych - razem 1,034; zimowym przedstawienie. ' ie(lziela ubie- ży ogniowej. Dzięki energicznej akcyi ra- rady państwa. 
(10 sędziego pokoju II-go rewil'u: 818 spraw gła, zdaje ~ię, zainaugurowała ostatecznie tnnkowej, ogiell bardzo szybko stłumiono. Budowa nowego g m 110 c h u p o c z to Ile. 
cywilnych i 122 karnych - razem 9-10; dawno już wyczekiwany.. . "sezon wio- Spalił się tylko dacb. Poszkodowany obli- go w War zawie lIa pl.\cu Wareckilll ule
do sędziego pokoju III· go rewiru: 575 senny.' cza straty na sumę okolo ri_ 200. Przy- ga zwłoce, z I)Olvodu niewyasygno"ani, 
Sllraw cywilnych i 181 karnych - razem Zwierzyniec helenowski powiększył się o czyna pożal'u niewiadoma. je zcze fundu3zów. Z tego ~owo~u " 8po-
756; 110 sędziego pokoju IV-go rewiru: kilka sztuk zwierząt i ptak6w, a miano- Kra~zl~t. YV •. ~.i Dzierżanów, .gmioy Bołdów, rządzonych już (lIanach mają. ~aJść pellne 
647 spraw cywilnycll i 166 karnych - ra- wicie spl'owadzollo dwie foki któl'e umie- wło§C,uJD?W' w.J •• o .... mu, J~oow, Sz&d., akr ... zmiany. Prawdopodobnie zamIast proi. 

. ' . d dZlOno kODla z wo •• m, .. arto!e, ogółem lO. 70. k . I . d .. tb It . ,e zem 813; do sędziego pokoju V-go I'ewil'u: ~zczo.no w staWIe za ogl·o.' lzeOlem , .wy I:ę w sądzie. (Aut •• tyczne). ~.i •• wyołoeha ... o.y towaneJ w (Zle ZIIICU . po~z a el·YI. 06. 
1,027 spraw cywilllycu i 129 karnych - I dWIe antylopy, z których Jedna zablla Się Itrooy o.k&rż&j~cej, zwr ...... i§ do ,obroucy' oskar- cyny, budynek teu wZllleslOuy będZie oJ 
razem 1,156; wreszcie do sędziego pokoju niedawno, gdy ją. wypuszczono z klatki . żoo.go. . . frontu w dalszym ciągu i!tnieją.cego jaz 
VI-go rewiru: 1,015 sprllw cywilnycb i Kilka istotn ie pięknych okazów dl'obnych . - SŁueha,,! WięC palla; co pao pow.e .. "obro- gmachu. 
26 ' k h l I" I Ul. o ... ego kb.nta? B 'IW . E I 'd R .. aroyc -razem 1,279. ptak6w .( ')pe nlaJą tegoroczny naby tek le- Ubrońc .. wskazuj"" lIa .Ikamnego, odpowiada: aWI. IV ~r~zawle I IV al e 87. k., 

Z sekcyi technicznej. W dniu onegdaj- lenowskl. - Niech on mówi, on wi~e.j .. ie od_mnie! znskomlty. śpIewak, któl'Y przybył WI'ro t 
szym, o godzinie 4-tej po poludniu, pod Pseudo-kleryk. W roku zeszłym p!'Zybyl - !... z Amel'ykl. 
przewodnictwem inżyniera, p. Jechalskie- do naszego miasta j akiś jegomość, kt6ry -----
go, odbyło się miesięczne posiedzenie czlon- pozawierai mnósLwo znajomości i podawał Z poza Łodzi. 
ków sekcyi techniczllfj, które ściągnęlo się za klel'yka zakouu 00. Cystersów w 
zaledwie dwunastn uczestnik6w. Progmm Krakowie. Aby upewnić znajomych, że i8to- -0-
»osie1zenia wypelnił odczyt inżyniel'a, I). tnie jesL osobą duchowną. jegomość 6w Ztr1erz, 
Slaboszewicza, "o pl'owadzeniu robót tune- 11I'zywtlzial 87.:lt.y zakonne i w nich ~kladał W tych dniach w Zgierzn s p II I i I N i ę 
lowyeh", oparty na własnych doświadc7.e- wizyty. Nadto, tenże jegomość fOLografo- wiatrak, należący do I' . Augu~ta SchLal'
niach p:'elegellta, zdobytych pl'zy prowl\- wał się jako cystel·s... Co do (lowolania ncla. Wiatrak byl ubezpieczony na rs, 
(Izeniu robót tunelowych IV Widzewie. Po- jednak owego jegomościl\, kilka osób po· 2,950. 
siedzenie niedzielne było ostatnielII przeli wzlęlo I)od~jl'zenie, 1\ ponieważ wylnclzal Piotrkei,,'. 
ferysmi letniemi, które trwać będą. do dnia 011 pieniądze, jakoby potl'zehne mil na po- Kumisarz do S(lI'l\W wlościl\iL~kich po-

Lublin 
.Gazeta lubelska" zachęca do pOdnie: 

sienia nl\nowo projektu bu(lowy IV o d D. 
C i Ił g ó w w L u b I/ n i e. przecL kilku la. 
ty z początkowania i kosztem (I. Adolfl 
Fl'icka, dokouano już PI'zygotowawcze stn. 
dya technicze i spOl·zą.dzono pilili, orli 
kosztol'Ys budowy wodociągów. Na ko zŁa 
hu(lowy potrzeba bylo jednakże 75,000 dl 
120,000 rs. i z tej przyczyny Cliły projekt 
zostal odlożony. 

l Ilażdziemika 1'. b. 111'61 powrotną do KI'akowll, postanowiono wiatu lowickiego i 8ochaczewskiego, l' a d-
Zebranie uGzestników kasy pożyczkowej go tedy zdemaskować. Zawiadomiollo (ll'ze- c/\ stl\nu KI' ut iko w, Olianowl\uy zostal " ' lIno, 

,III< urzędników minlstel'YuOl spraw we- to policyę, która, po pewuych poszukiwa- pl'ezesem bauku wlościailskiego IV Piotr- Rozpl'awy w procesie Pl,zeciw dz i eci o. 
wuętrznych w naSZfm mieście , naznaczone niach, przytl'zymala wrzekomego zakonui- kowie. b 6j c z y n i o m w W i In i e, od cbwili prze· 
na dzieil 30·ty z. m., nie przyszłQ do sku- ka w 'zęstochowie i pociągnęl" go (lo od- " 'llrszllwll c1.ytania aktu oskal'żania, toc7.one są prl! 
tku. z powodu nieprzybycia odpowiedniej l)owiedzil\lno ci. Mniemauym klel'ykiem za- Na uajloliższem posiedzeniu warszaw- drzwiach zamkniętych. Z tej III'ZyCZ)'oy 
liczby uczestników. Z ogólnej cyfl'y 84 u· konu cystersów okazal się Marcin Chude- skiej komisy i emel'ytalnej, bęllzie I'Oztr7.ą· dzienniki uie będą podawllly sprawozlłai 
czestników, Ilrzybyło n/\ zelll'anie tylko 38. cki, mieszkaniec gminy Pęcherzew (10 W !l\- san ,! kwestya u ,I z i e I a n i a s t a I y c h z lll'zesłuchania §lYiatlków. 
Nowy tel'lnin zebrania praw(lopol\obnie na- tu tureckiego, truduiąr.y sit) ogrodnictwem. w s i> 1\ I' ~ lub częściowej emel'ytury urzęd-I l'eter8bllrr, 
znaczouy będzie na niedzielp,. Według jego zezuai., był on l.Rrządzają- nikom, spadłym z etat6w w cią.gu lat o- .Russkaja tyźli" zamies7.cz/\ następuj,ce 

Pierwsza farmaceutka w Łodzi. Do a- eym ogl'odem w klasztorze 00. Cyst~I'Sów statuich. Dotyczy to najglówniej 1II·7.<)dni - dl\ne ze stanu słnżby senatora, general •. 
pteki tutejszej p. Krajna, przyjętą zostala w Kl'Ukowie i pp,łni! czyuuości zakrysty"- k6w leśnych dawnej ol'ganiz"c} i. lejtenauta b II I' o n a Al i k o I aj II hl ed eOla. 
przed kilku dniami, jRko uczennica apte- na. W tych dniach 81"'[\wa przeciwko Chu- Komitet towarzystwa zachęty sztuk pię ' Br. Mikolaj lIiedem wyższe wykształcenie 
I(arska, panno \V ., wychowanica łódzkiego deckiemu r07.paU·ywl\uą. byla I"'zez sędzie- knych IV Królestwie Polskiem (Iodaje ,lo otrzymał w Michajlowskiej akademii lIrty. 
gimuazynm źeliskiego, cÓI'ka miejscowego go pokoju IV-go rewiru m. Łodzi , który, wiadomości (III. artystów I'zeźbial'zy, iż, leryjskiej, kt6rej kurs ukOliczyl z OdZIIA. 
lekana. zważywszy, że o kal'żony mlnwał kleryka, stosowuie do regulaminu coroczuej w.vsta czeniem. Do slnżby wojskowej br. Medero 

Cyklista. Na popisy p. Leopoldi'ego. ja- wyludzal pienią(lze i twierdził, iż wkr6tce wy konkursowej tOll'al'zystwII, odb~dzie sip, wstąpil IV roku 1848, a mianowany zostal 
kie odbyły się ubieglpj soboty w sali kon- będzie wyświęcony - uznal go winnym o- w styczniu 1893 ruku k o n k u I' S l' Z eź · chorążym w dniu 13 siel'pnia 1852 rokll 
certowej, zgromadziło się nieliczne grono szustWl\ i skazal na miesiąc więzienia . b i a I' s k i. Do przyj~cia na konkurs kwa · mając zaledwie I:lt 18. W randze szłabs: 
willz6w. Dziwić się temu nie można. Popi- Trojaczki. We wsi Ustl'onie potl Ło- Iifikuj,! się w8zelkil'go I'odzaju dzieła rzeź- kl\(litana przebywal bl·. Medem przez laL 
5y tego rodzaj n, jakie p odukuje pan L., dzil), wlościanka miejscowa powiła w tych uy, snycerstwa i medalierstwa, wykonane cztel'y pl'zy depal'tamencie genel'alnego 
lIie kwalifikują się wogóle na estradę. Do dniach tl·ojaczki. Wszystkie niemowlęta w ciągu lat tl'zech ostatuich, kt61'e poprze- sztabu, uastępnie był stal'szym adyutantem 
wykazania zręcznośc i i umiejętności we zo~tały już ochrzczone. dnio nie znajdowaly s ip, czy to na wystl\- przy sztabie korpusu gwardyi. Zdolno§ć i 
władaniu "żelaznym rumakiem" - (:zy bi- Śmiertelny wypadek. Onegdaj, o godzi- wie towarzystwa, czy też na innej wysta- gorliwa. służba barona l\!edema wcze.inie 
cyklem, czy monocyklem-uaJ·oo llo wiednie.,·- nie 3-ei po poludniu, Aleksander Kulinicz, wie w Warszawie. Ni~ kwalifikują się ua 6 '1 . b' ł d . h ' I zwr CI y na sle le uwagę IV a. z wyZS7.yc , 
Szą jest arena cyl·kowa. I chociaż pan L . zamieszkaly IV dOl1lu p. Mikolaja Sztarka konkul's wszelkie kopie, tudzież dzie a ar- kt6re mu IV roku 1865 powlel'zyły urąd 
wykazywał wielką zl'ęczność w wykony- na rogu ulicy Witlzewskiej i Cegiel nianej, tyst6w, zmal'lych na trzy lata (lr7.ed otwar- gubel'llatora płockiego, a w rok potem gu. 
waniu wszystkich numerów progl'amn, nie powróciwszy do własnego I:lieszkania pija- ciem WySt'lwy konkursowej _ Deklal'acy~ bel'llatora warszawskiego, na kt6rem to 
wywolał atoli pl·awdziwego... zadowolenia ny, wszcząl z żouą kłótnię. Gdy żona za- IV formie listu przysłać należy pod a(ll'e- stauowisku br. Medem przebyl lat 25. 
wśród widzów, którzy coraz dl'żeć musieli uważyla, że K. pochwycił kij w zamiarze sem komitetu towal'zystwa, najp6źniej do 
z obawy, aby pan L. uie spadł \V1'az z ma- uderzenia jej, wybiegła z mieszkallia na dnia 15 gl'llduia 1'. b. 189~ roku, zaś sa- .Nowoje wl'emia" donosi, że w tych 
szyną z estl'ady i niu roz!>ił sobie głowy!... balkon, okalający oficynę domu 0(1 I'odwó- Ule dzieło dostarczone być winIlo do loka- dniacb lIkoliczyła swe (lmce komisya spe· 
Zapewne, chcąc uczynić (Iopisy swe przy· rza, i zaczę la IIcief;ać. Hozwścieczony mąż lu tOWl\ I'zystwa najpóźniej 31 grudnia do cyalna, \led pI'zewodnictwem millistl'a '0· 

jenllliejszellli i więcej iutel'esującemi, pan pogonił za nią, lecz na balkonie już je.i nie godziny G-ej wieczorem. Koszt transpor- światy, br. Delianowa, zajmujlj.ca si~ refor· 
L. na dl'ngiem przedstawieniu popisywać zastal. ClJcąc zobaczyć, czy nie zeszła na tu z zagrauicy, pal' petitę vitesse, rzeźb mą p 111011 Ó W sz k., I u y c II g i !lin.· 
się będzie na widowni. Drugie to przed· dziedziniec, pochylił się nad baryerą. konkursowych, o ile przyjęte będą przez z y 6 IV Ż e II s k i c h. Komiaya zamierzyla 
stawienie odbędzie się dzisiaj wieczorem. IV chwili tej jednak straci! równowagę i cenzurę rządową i towal'zystwo, nieprze- zmniej8&Yć nieco ilość lekcyj matematyki, 

Z niedzieli. Niedziela ubiegła była pr8- spadł z galeryi tl'zeciego piętra ua bruk noszących wagi 10 pucł6w brutto i opłatę I'ozszel'zyć wyklad języka I'uskiego, zrobić 
wdziwie wiosenna. Od samego rana do dzibdzillca. Nieszczę§liwy stl'zaskal sobie cIa, (lonosi tOlvl<rzystwo, za wyłączeniem ubowiązkowym tylko jeden język obcy, 
wieczora sloilce przyświecało jasno. Przy- glowp' banlzo silnie i złamał obie ręce. ela od rzeźb w brouzie. Nagl'ody koukur- wllI'owadzić hi~tOl'yę uatul'alu'ł do kla! 
tem temperatura podniosla się do 18- 20 WY(ladek spostrzegli łudzie, znajdujący siQ sowe wynoszą: piel'wsza I·S. 600, dl'Uga rs. śrellnich i wyższych. KOliczące gimullZye, 
stopui. '1'0 też IV Łod7-i onegdaj przez w pobliżu i natychmiast pobiegli z pomo- 300 i U'zecia rs. 200, platne w biletach będą otrzymywaly światlectwa uauczycie. 
IIzieil caly tłumy snuly się po ulicach. CI!. Kułinicza pl'zeniesiono IV strasznych bankowych. Oprócz nagród pieniężnych, lek domowych. Osoby, kt61'e ukOliczyly 
Jakieś ożywienie wiosenne znać było na cierpieniach na górę do mieszkania, gdzie przyznawane będą listy pochwalne, czyli dwie dodatkowe klasy pedagogiczne, o
wszystkich twarzach. Cukiel'Oie miały w kilk/\ godzin potem wyzionąl ducha. odznaczenia IV por'ądku kolejnym. Regu- tl'Zymają. dyplomy uauczycielek szkół po' 
nadzwyczaj licznych gości, najliczniej ieh05zczyk tl'udni! się szewctwem i Iiczyl lamin szczególowy wystawy koukul'sowej, czątkowych. 
wszakże zgl'omadzalIo się w uroczym He- 35 lat wieku. na ządallie, wydaje na miejscu i pl'zesyła IV Petel'sbul'gu ma powstać niezadlugD 
lenowie, gdzie przygrywala po południu Pożary. Oneg<iaj I'ano, w suszarui pl'zy pocztą kaucelarya towarzystwa. k I II h a e I' o n a u t 6 w_ 
Ol·kiestra. W r.ale spory również zastęp farbiarni p. Neumal'ka, pod lasem kon· Ponieważ wydarzają się wypatlki, źe 1'0- IV niedalekiej pl'Zyszlości w Petersbur· 
słuchaczy oklaskiwał w niedziełę pierwszy stan tynowskim, wynik I (lOŻal', kt6ry 8tl'a· dzice uie tl'oszcz'ł się wcale o m o I' /\ l- gu otwal·ty będzie jeszcze jijden specyalny 
)lopis "ol'kiestJ·y włościaliskiej" z Ojcowa, wił S)lOI'O materyału. Stl'aty sI) nieznaczue. II o ŚĆ s w y c h d z i e c i, a nawet ~ami icb zaklad naukowy, a mianowicie i ns ty L u L 
pod dyrekcYI} p. Rohoczka, kt6ry ze swą Wczol'ajszej nocy, o godzinie l-ej, lwy- sprowadzają z l!t'ogi moralności, aby na- elektrotec hnik ów wojennych. Za· 

obowiązkowem urządzaniu ką.pieli przy za- 1,400. Zakład podobny otwarly we Frank- ność godzenia spl'zeczności, jak pośrednic-, obchodzić z cyfl·amistatystycznemi.Jedell 
kładach fabrycznych i pl'zymusowem ko- furcie na(1 Menem przyjmuje od 150 do two w zamianie produktów i wyrobów fli- z nich np. wyciąga z tak zwanej staty· 
l'Zyslaniu z nich w§l'ód ludności robotni- 300 osób d7.iennie. Ciekawi mogą poczerp-I brycznych. styki adwokatury kl'ajowej, 11I'zybczaDPj 
czej". Dobroczyuny przymus jest w ta- DąĆ bliższe szczególy ze wspomnianego Słyszymy nawet uieraz o tak zwanej, IUiedawno w IU'asie, calkiem fantastyczo. 
kich !'lizuch, niestety, pOliO jedynem lekaJ'- artykulu ~.(w dodatku do N. 91 "Gazety h'oniczuie nieco, .grzeczności" handllllVPj, wnioski. 
stwem, i jakkolwiek to nieco śmiesznie polskiej") i ' w czasopismach specyalnych jako przymiocie dła handlowca niezbędnym . Osądźcie sami, czytelnicy: 
wygłąda, by kogoś zmuszać do kąpania budowniczych: "Ceutl'RłblaU der Bl\uver- Przemysł, (lrzecilvnie, wyrabia pewną. bcz- Pau tell powiada, że ponieważ "tlwóch· 
się, choćby w interesie hygieny publicznej, IValtung" oraz" Wochenblatt f. Baukunde", wzgle,dnoś~ i szorstkość, nie łagodzoną kroćstotysiączna Łódź ma patentowanyclI 
to przecież przymusowe używanie łaźni w wreszcie, jak wspomniałem i lIaS7.e .. Z(!t·o- częstemi stosunkami z ludźmi, niezl\leiny- Obl'oilCów dziewięciu, a Siedlce (14,000 lu· 
wojsku i nakazane przez religię u lud(Ow wie" IV roku zeszlym podalo odnośne in- mi od przemysłowców, gdyż stosunki te dno~ci) jedenastu", więc - "obie te cyfr)' 
wschodnich ablncye, zdają się potwierdzać formacye. Pan Z. P. IU'opoDuje zawią7.y- ułatwiHją r6żni po§rednicy, umieją.cy znieść rzucaj I) charakterystyczne światło na okD' 
ów pogląd. Przymus wyradza nalóg, po- wanie w celu budowy takich kąpieli IJO w pokorze ową. szo l·stkoŚć... lice: jedna zamieszkana przez fabrykantów 
trzebę, jakiej często si~ uie odczuwa sa- wielkich miastach spółek udziałowych. Po wszystkie więc czasy na rozwój ży- i robotników, trzyma się ile możności zda· 
mfmu. B/u'dzo piękny pI'ojekt, ale jeżeli trudniej! cia towarzyskiego wpływ 'lia siluie klasa leka od pieniactwa, druga złożona z drob-

Ów pesymistycznie, jak i ja, usposobio- będzie potem o pragnących się kąpać, niż ludzi bo~atych i ogładzonych towarzysko, nych robotuików i żyd6w w niewielkim 
uy publicysta, p. Z. P., w artykule pomie- było o pl'zedsiębierców? i "Przegląd tygoduiowy" dość slusznie stosunkowo promieniu, aż jedenastn zuly' 
szczonym IV "Gazecie polskiej" wykazuje. Bl'Ud, ciemnota, nieokl'zesanie, wiel'lli w jednem z "ech" nie wierzy, by bogactwo, wa obl'oucówl" 
że samo stworzenie tanich kąpieli, wcale towal'zysze biedy i niedostatku, nie znika- wedle jednej z odpowiedzi ua zlIany lódz· Wuiosek to zadziwiający, doprAwdy, 
nie jest. niedoścignionym u nas ideałem. ją odrazu nawet Wśl'ód nielicznego grona ki "sekretarz", mialo przeszkadzać do ży- swą. ... uaiwnością. Jedenastu Obl'OUCÓlv sie· 
Wskazuje lo przykład rozpowszechnionych jednostek, którym się udało zdobyć pewien cia towal·zyskiego. Echowicz przeglądowy dleckich obsługuję wszak uietylko czter
w Niemc7.ech, ul'ządzanych na małą często stopień zamożności. Bogactwo dopiel'o IV na- daje ze swej strony prostą, choć bardzo nastotysil)czne miasto, ale i cała gubel' lIię, 
skalę, kąpieli natryskowych. Zakład za- stępnych pokoleniacb ściera pomału ślady niegrzeczną odpowiedź na 6w kwestyona- posiadającą. około 600 tys. mieszkalie6w. 
wiera zwykle od 10 do 12 celek, a nakład owego upośledzenia, w jakiem żyją. wal'- ryusz. Powiada on w ostatecznym wuio- Dziewięciu obrolic6w łódzkich cząstkę tyl· 
na UI'ządzenie wynosi tylko 12,000 do stwy lIajniższe. Wiele upłynęło czasu za- sku kr6tko: "Nie pieniądz przeszkadza ko spraw lódzkich ma w swym ręku, B 

16,000 marek. Kąpiel nakyskowa ciepła nim pośród kl'aml\rzy i handlarzy Ham- Łodzi żyć towarzysko, ale: gburowatość, resztę, znacznie większą, prowadzą it!h kil
lub zimna, z uielizuą i mydłem, kosztuje burga, Bremy i innych niemieckich miast prostactwo, zaniedbanie umysłowe i towa· ledzy w Piotrkowie, gdzie rezyduje jedy· 
tam zaledwie 10 fenigów (3 - 5 kop.); a hanzeatyckich, oraz dumnej Wenecyi, po- nyskie tak u mężczyzn, jak i u kobiet". ny na gubernię sąd okręgowy. Przytelll 
pomimo tak niskiej opiaty zaklady pl·zy. wstał patrycyat, wykszł.alcony, wykwintny, To się nazywa nie obwijać swej opinii gubel'lli!!. piotrkowska posiada okolo milio· 
noszą ~naczne zyski pl·zedsiębiercolII. W znauy ze swego towarzyskiego obycia, im- o bawełuianej Łodzi w bawelnę!.. ZI·esztą., na ludności i tl'zydziestu kilku w swych 
zaldadach stosują się najnowsze udoskona- ponujący cudzoziemcom swem ~zeroko roz- pociesza lias IV kOlicu autor "echa", że granicach obroliców przysięglych . Sk~d 
lenia techniki i I'ozmaite systemy urządze- winiętem usp6lecznieniem. ,,7. tej fermentacyi zlotej w Łodzi jeszcze trudu!' chyba wyciągnąć wniosek, że.ta 
nia mające ua względzie jak naj większą Łódź nasza nie miala j eS7.cze czasu na się może wyklarować wy tra wne to warzy- .. ?kohca:: trzyma się "zdaleka od ple· 
wygodę i taniość. W jednym z tych sy- stwol'zenie patrycyatu miejskiego,choć wszel· .two", a mnie się zdaje, że się już powoli lIlactwa_ .. 
st~m6w np. obsługę w zakładzie stanowią kie ku temu matel'yaly, zdaje się, posiada. oddawna "klaruje"... 'rak sip' umiemy obcho<lzić z cyfr3rui 
tylko dwie osoby, kos7.t budowy zakladu, l'rzemysł przytem, choć ściśle z handlem Zemszczę się na "Przeglądzie" za te im- atatystycznemil 
zajmującego nadel' malo pl'Zestl'zeni, wy- związauy, nie wpływa tak na wyrobienie pel·tyllellcye pod naszym adresem i dowio-
1I0si tylko 18,000 maJ'ek, a inwentarz towarzy»kie, zewnętrzną ogładę, umiejęt- dę, że jego ecbowicze nie ulUieją się za to 

BomO!lOt'#S. 
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;.d;item~ nadane będ'ł wszelkie prawa 
kademij wOJennycb. 

a Rada m. Petersburga oglo i niebawem 
konkurs Uli. bud.~wę nowego mostu na 
N e w i e. ~r.zybltzony ~o ztorys wynosić ma 
okolo 6 Ullltonów rublt. 

w ksiegozbioracb. Niektóre nisze", tylko pa
pier, inne pargamin, iune znów przekladaj, 
~iel~c, .kór~, lub sa6an. Wiadomem jest, te 
I o"ady nie nalet, do przyjaciól kSi,tek. ~lie
tylko muchy i psj,ki, które "dowalaj, si~ 
ZAnieczyszczaniem - niebezpieczniejszemi slo· 
kroć s, móle i rót ne gatunki motyli, bo sklu-

CAŁEGO s_W! daj, w ksi,tkarh jajka, a z tycb rozwijaj, siV Z ATA. ta rłoczne poczwarki, które szerz'l wielkie zron · 
-0- czeuie. Myszy nie pogardzaj, równiet ksi, tko

'" straw,. 
• Muzyka w Wied niu. Rozllowsze. hnioue *** Ostrygi, stanowi.ce w Europie przy

~are:.oie, it Wiedcu lI ie j es t miastem muzy- .mak, dost~ pny tylko dla klas z"motnycb, s, 
lal""', zbiju . pi erwszo;zędny krytyk miejscowy w Ameryce pól nocnej jednym z .rtykulów ży
•• prawo,daOlu ~ u.bl egłego .~zonu. Od pa- wności dla szerokicb .. orstw ludu. Wybrzeta 
ju,iernika do kWJOtn". byl on, Jak lIam pawi.· Uuii rzeki, od św. Waw"'l1uC!L do lIississippi, s, 
do oa ozterdr. ie,tu i jednym koncercie wokal- pokryte ostryg. mi; zwlaszuza .atoka Long-Is
or~ siedmdziesieciu je1nym na fortepian, dwu- I.nd i ujście Hudsonu z okolic" oraz zotoka 
iIi~tu pieciu wydanycb przez skrzypkó", sze- Del.wure, dostarcuj , obfitych ław J1ujpiekJliej
Idu p .... wiolonczolistów , trzech przez klurne- szycb ootryg, które przewytszaj~ w sm.ku i 
rist.6w, trzech IJrzez ol!iemniD-łyrh wirtuozów, llobroci ostrygi starego świata. CClIlI. najlepszych 
d.6cb P""1. młodociane geniusze - Koczalskie- osŁryg " New-Yorkn wynosi n. nasze pieni,
«0 i Sl' ielmo nno ; OI"ÓCZ tego odbywaly siV dze 80 1<01'. za setk~ , b.rylk~ zoś, 7.aw ieraj~
.wykle konccrta .. tow8rzysIW. filharmoniczne- Clł 2,000 sztuk ostryg w dobrym g.Łunku, 100-
go", to"" .. )"stw amatorskh-h i m~zkich chórów; ~". kupić nB rynkach za rs. 10 do 20. Kon
.i~ksz) ... h konccrtów bylo ugółem 158, na któ- sume)". ostrYll w Ameryce pólnocnej j est 01-
ryrh .. ykon.wcomi byli przew~~nie cudzozi em- bnymia. Jedon dom wywozowy n. rynko Ful
rYt a wit·)e 7.nukomitoś, i, jako to: Rubinstein , ton w NcwwYorlm ogłosił w roku zes1.ł)'m, ił 
Joacbim, So .. osoote, Alh-y. n_rbi , Bionc. Pan- wy sial 15,000 barylek ostryg. W ternto mie
leO i Eogeniusz Pirani Wszystkie niclII.1 kra- ścic znujduj, si~ liczne, tuk zw.ne .oyster 
j. mialy tu swyrb przedst.wicieli artystycz- stands' (strogany z ostrygami) na ulicach i ."b, ""c'rnojąc od Ameryki, a koó .. "c na prawio katdy "ofnica, katdy dorot karz, jada 
1\u1IIoaii. Wielu artystów przybywa do Wiednia runo ostrygi surowe, pieczolIc, lob j.ko zupV, 
.i.t,l. dla o.i~guiecia zysków, co dl. zdoby- t . j. 30-40 ntuk, ugotow.nych " mleku; 
ci. sl,-y, prz •• p01yskanio pocblobnego .~du ~łuci 1.. to 10 !:elltów - około 40 groszy, co 
krT~lki i publio-zno§ci. stullo"i w New-Yorku natler tlrobll~ .um~. Zu-

calkiem powszedniego swego żywota, uży~ Jaussen glówuą zwróci! uwagę. 
w Londynie wrażeń niezwyklych, wprowa- A uie jest to rzeC7-/} łatwą, światło 
dza w ułąd synowiec jego Alfred, wraz ze gwiazd bowiem dochodzi uas dopiero 110 
swym przyjacielem Risslingiem, i zamiast przejściu przez naszą atmosfel·ę, nasyconl) 
do domu waryatów, wprowadza go na ze- parami lVodnemi. Aby tego unikną!', trze
branie IV pensyonacie pana CumłJerlanda. b!"by wznieść się tak wysoko, żeby dostać 
Wywiązuje się stlld mnóstwo komicznych S!ę d~ punktn, którego pary wodne już nie 
zawiklsli i sytuacyj. Pensyonat bowiem slęga)lI. 
zbiegiem okoUczno~ci, spotykanym w fal·- W tym celu p. J aussen rozpoczął do
sach , mieś~i mn6stwo O1·ygioalów, a że zre· świadczeuill ua najwyższym szczycie Alp, 
s"tą ua świecie każdy prawie ma sWII wię- na którym zbudował odpowiednie obser
kszą lub mniejSZlI slabostkę, czasem prle- watoryum. Rezultaty swych badań komu
chodzllclI w manię, nic zatem dziwnego, że nikolVać będzie francuskiej akademii umie
oryginałów wuj Klapsan bierze Za wal·ya- jętności. 
tów i odpowiednio z nimi post~puje. Spl'l- Zważywszy na trudne warunki, w jakich 
tany węzel owej sytuacyi rozwiązuje się p. Jaussen dzielo swe rozpoczął, choćby 
bardzo wtlsolo, bo palączeniem aż trzech tylko ze względu Uli. objawiającą się do
par kochającycb się nal·az. tąd trudność ści~lego obliczania natężenia 
Akcyę grą swą, pelUlI Ilumoru i werwy, pal·y wodnej w atmosferze Wenel·y, wa

glównie ożywiał i pI·owadzil p. 'l'raps7.o tnycll rezoltatów nielJrędko doczekać się 
IV I·oli wnja Klapsona. WS7.yscy zresztll możemy, do dziś dnia wszakże jest jut 
artYści gl·ali z humorem i iyciem i stwo- pewnem, że para ta zuajduje się, a więc 
rzyli bardzo dobry ensemble, w którym i życie, do którego jest potl·zebną, być 
wyróżniali się (Irzedewszyslkiem pp. Do· tam, jeżeli uie musi, to może ... 
bl·zaliski, Sosuowski, Gloger i Węgl·zyn Ciekawą teraz jest t·zeczą, w jakich Wil
oraz panie 'l'rapszow&, Slllszkowskll (do~ ruukach zewnętrzuych znajduja się istoty 
skonała, jako typowy egzemplarz litel·atki zamieszkujące Wenns?.. . 
zbiel"ającej wszędzie materyal <10 powieJlci)' .JeŻeli pod~wrotnikowe su·efy lIaszej zie
Różat\ska i paulla Wynvicz. · , !Ul zlLcbwyca)1I oko bogactwem rollliullo~c i, 

Po ukoilczaniu przedstawieniII wszyst- J~kte taż roślinność zdnmiewlijllcą być mu
kich artystów wywolywano kilkakl·otnie SI ua plauecie, o tyle bojniej ud naszej ou
żegnsj llc rzęsis temi oklaskami. R. ' darzonej promieniami slouecznemil... Clf = .Kuryer cod7.ieully" otrzymuje wiado- zuajdują się tam istoty inteligentne co po
maść, iż wystę p Gabl·yeli Zapolskiej w dzlwiają te cuda natury?.. Czy i~toty le 
'l' heatJoe Iiura w Paryżu IV dramacie Gra- (cboć o to nietrudno) przewyższają n:lS 
monta .. imoune" , uwieńczony zostal 01- swym rozumem? .. 
brzYllliem powodzeniem. Publiczność 111·zyj- 'ro 811 pytania, na k tóre uie odpowie 
mowala UIISZą lIrlystkę z zJlpa lem . ! nam spektroskop 1'. Janssena. 'l ',·zeba do · 

~ '\ 30-c i doktorek do Indyj . W drodze pa toka jest (lOl\o-Z8S zimua IlUżywieniem nador 
do Bombayu, (lrzybyly do ?oledyolanu dy(llol1lo- (lokrzet>iajllcem. W ż.dnej rostauracyi new-york
uoe doktork i w liczbie tl""lydzie!Łu, które rzlld skiej niebr(l.k Olt wrteśnia do kOl\ca kwietnia, 
IOgiel,ki zauoga!.owal do sln!.by s.uitarnej w w ci~gu którego to czu,u jetlynie dozwolunym 
IDdya,·~. jest I>olów ostrlg, małej ł . ... y ostryguwej n. PiŚMIENNICTWO. 
• *. Stała wystawa. W Londynie 1.bli ta siV bufecie, mahcrj llwiu do trzech stóp kubicz- ~ .. Rola· I'0dala artykul wstępny I'. t . 

konać jeszcze wiele prac, w wJf.rnnkaclt i 
przy pomocy instrumentów, o których (hiś 
Jeszcze nawet pojęcia uie mamy!. •. 

(?) 
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ka kollcowi buduw. gmachu, który bVdzie na- nych. Niem. obawy, t.eby tn olbrzymiu kon- ,iPrawlla W sprawie ogloszeit malźeilskich" . 
letol do nojwopaoiulszych, jukie się zuajduj, w 8umcy' 08tryg w Stonach Zj ednoc1.onych przy- ~ W odcinku ostatniego uumeru "Kra
',toli.., W. Brytunii. J est to t . zw. ..[mperial czya il. ,i~ do wytepienia ostryg, bo, juk wi.- ju" znajdujemy stl·eszczenie artykulu II . 
l,,~ilute", a inicyatywe do jego wzniesieoia dal domo, jedu. ootryga skłuda okola miliona W . Stasowa, pomieszczonego w .. Siewlel·n. 
ksi~!9 Walii, który w r . 1886 zwrócił uwag~ j ajek. wiestniku", w którym estetyk ruski ob- Petersburg, l maja, (Ag. pln .) Z oko-
6wcxesnego lorda-m.joro, te skoro wielka wy. ,.. '\ Pożar teatru . O straszliwym w skut- szeruiej mówi o mnlarstwie polskiem z liczności pięćdziesięciolecia slużby w l"I\U

,1'WO kolouialno-illdyj.k. cies'yłu sie w I.ondy- koch pobrze teatru .Contralnego" w Fil.del- cZl\s6w najnowszycb. dze ad mirał.a. admiJ·ał, br. Heyden, otrzy· 
aie tak wielkiem powo,lzeniem i otworzył. han- fii hlit.... nadchodz, .zc .... góły. Ogień wybu- : .Echo muzyczne i teatl·alne" rozpo- ma~ Ilrzy Wielce łaskawym reSkrypcie Naj
dl.wi ,-.morokiemu " AIIgIi, liezne naw. Ilro- dlJJ~1 w zesd~ §rode, o godzi ni o 8'/. wi ... zo- częło dl·uk dramatu Mal·yana Gawalewi- wyzszym portl·ety Cesarzów Mikolaja I 
gi, przoto rodzaj Ilodobnej wystawy stałej byl- rem, jut (lrzY' podniesionej kurtyuie, w prze- cZa .Perła" i powie§ci Adolfa Dygllsińskle- AI~~salllh·a II i teraz Ilanuj~cego Najja~ 
by godnym Ilomoikiem ku uczczeniu p.mi~ci ju- wodzie gazo ... ym. Na galery.rh ozwllly si~ gin- go "S7.ymek Ziarno" . śnle)szego Paoa, ozdobione bry/antami, do 
bileu"u r .. dów królowej Wiktoryi, ~rajowi zaś .y .goro. i ogól n" wywolaly paoik~. Mnóstwo noszenia w pętlicy na wstędze orderu św. 
przynio,łoby to potytek. W roku nast~poym, ludzi civtkie odlliosło runy. W 10 minut pó- ŻYCIE Nl WENERZII Andl·zeja. 
1887-ym, utworzyla siV odpowiednia komisya iniej .ajely si~ ."budowani. drukani .Time- ' Peters burg, l maja. (Ag. piu.) Dzienni-
dl. wprowadzenia w wykonanie powzivtego pla- s.". Ogie(1 Bzorzyl si~ tok gwaltowoic, it. per- Planety, którym astronomowie s taroiy- ki donOSZlI, że sprawa wypoczynku świll-
\I'. Znuozny bardzo kUllitoł ua ten cel prze- sonel drukaroi ledwo ztłol.1 ujść z t.yciem, tui i wieków śl·ednich przypisywali III·ze- tecznego jest bliską ostatecznego rozstrzy
s1,ly Indye i kolooie. Plac pod budowę ohr.- przyczem i tu bez ran się nio oboszlo. Godzi- ważny wplyw na 108y ludzkości, odarte gnięcla. Zawiadomiono jut kUllCów, że na 
00 YI południowo-zachodniej d1.icluicy Londynu, ng pótniej cał .. druk.rllia Btołu w plamicoiach, zostaly z tego nroku obsel·wacyami nad I,,·zyszło!lć nie będzie wolno handlować w 
,South-Keo8iugton, .. kamień wvgielny pod którycb ofi.r~ pudły kosztowne m_szyny dru- Marsem, Jowiszem, a szczególniej nad WII· niedziele i święta. 
Imub polotyla królowa w Ii(lcu rakII 1887. karBkic i wszystkio dokumenty. O godzinie nerą, dokc.nanemi prze7. GalileuHza we Petersburg, l maja. (Ag. pln.) OU 15 
Front budynku, wzoi.Bionego • portlandzkiego 9'/. z."alily sie mury zewnvtrz"e, pi~ć domów wrześniu 1610 roku. (27) do 17 (29) kwietnill. do komitecu SI'II-
hmie.i_, zdobi~ trzy "ie~e, z którycb środko- .,siednich zasy(luj.c gruz.mi. j\iieszkaócy je- Luneta, kt61·ą wielki uczony zwrócil cyaloego wJllyll~lo przeszło 14,500 r~ ., w 
w. m. 300 sŁóp wyookości, a boczne po 678 dn.k domów tych ,.d,~yli zbiedz IV por~ . Po- pr7.eciw świetnej tej gwiaździe, pozwoliła tern 7,778 rub. z ofiar zeb,·anych w Sel·biL 
,tól'. Malowidła i złocenia wewn,trz gm.cbu t..r napocząl rÓlVnic~ s,siedni botel .Konty- mu skonstatować, że promieniejąca ta ku- Petenbur g. [ maj". (Ag. pln,) P,·ZY mi
dokonyw.ne bQdą (locl kierunkiem sir Frydery- lIentalny", uadludzkim wszal<l.e u,iłowauioJU la nie jest UtWOI·ZOUą, jak to llrzypuszcza- uisteryum komuuikacyj, jak donoszą .Bil·
h Leigbton'. i wkrótce jut zoston, rozpoczv no, ze świeClIcego eteru, któl·y mieli Za- żewyja wiedomosti", wkl·ólce będzie utwo-
te. Niektóre kolonie sanIc podj~ły si~ ozdobi o: ::~d.YC:~:::ln:igVo"SLl:ł: ~ie:~ta~~~~o:e~tr~e~i mieszkiwać geniusze, rozrzlldzający przy- !"Zona rll.da specyalua inżYlliel·ów komuni-
.i. sa lonów dla oich przeznacza Dych z z Tu szlością istot zamieszkującycb padól ziemi... kacyj 

... N . Z I d· d ·la .' • mienie. Aktorki, które nic ztllltyly zbiedz 1. g.r- Galileusz Ilowiódl, że plauety Sil bryła- Petersburg, 30 kwietnia. (Ag. (Iól n.). 
~nll I d owej • an ~' :~ ~s 00 Jutw w:Im deroby, p.,lIy 06ar" (llomieni. Kostynmy i de- mi kulistemi, nieksztaltuemi, z matet·yi uie . Tutejsza , Petersburger Zeituug' slyszala, 
~t"d ~a ~r bt·~,~e g~ uón

b 
I l ~ •• ;~. ys w: koroeye spalono. Lic""ba ofiar nieznaoa tIu tej przezl.oczystej, a posiadajl) llwiatło jedynie że zuany pnlkownik Wendrycll wyjeżllża 

i O~;"i~~nict ~;roZbt; (I:C:y~u. ~z:::yo:~:I_ !:YO"~ob~lu"oie, w katdym r.zie sięga wy~ej udzielone im, równie jak naszej ziemi, od z wdnem zleceniem do Warszawy. 
ki. balIe obrad przeznaczone s~ dl. knlonij siolica. Pozostaje do rozwillzaniu. kwestya, Berli n, 30 kwietuia. (Ag. póln.). Wczo-
'~I p. POBure o dkrycie. Pewien okręt angieł- . I · b I ,. . .. b I J 
... nocno .• merykańsldch, Auslrslii , Indyj i A- 'skI IV podr6ży z Europy do Brazylii dOktrzegl w czy powlel·zc JOle ry tycu są pus tyntllml, I·aj wieczorem przy y tu ego CasllrskłL 
uJki poludniowej , • maiejszc dla k.t.dej koło- pobliżn Rio-Jaueiro .. potoem morzu statek, kt6- czy też, posiadając Ilotrzebne warunki, t·oz- Wysokość Wielki Książe Wlodzimierz Al e 
rui zo.obna. Jednem z zadań uOlVej instytucyi ry Edawat się by!! zupełnie pozbawionym załogi, winęly ua sobie życie rośliune i zwie- kSandrowicz z Malżouką i zllotl·zy lUaws"y 
bjdzi. takte zbiera"ie i rozpowlzochoianiu wia- fale bewiem miotaly nim na w.,y.tJrie 8trony. Ka- rzęce? siA dwie godziny, wYJ·echal w dalsz" (Iro· 

pitan okrętu angielskiego zbliżył ,ię do statku i . d· J ~ 'z 
domości, interesuj,cych specyalnie sfery kupie- dostrzegł na liadze włoskiej .. pis: .Fortunata .M." 'l'ej tJljemnicy pragme ~CJe~ p. ~ns- gę do Petersburga. 
ckie i w Iym celu wydawany ma być miesivcz- Statek był ." podr6ży z Rio-Joneiro do Ameryki sen, a IV tym celu zaopatt·UJe Sl~ w wIeItI Berl in, 30 kwietuia. (Ag. póln.}. Ko
nik, wre .. cie ut •. orzon. 1.osl.nie przy tejte in- północuej. Łódt. ogmiu majtkami, pot dowMz- nowych, nieznanych dotlId instrumeutów, respoUllent .HambuI·ger Nachl"icllteu" wy-
n,ln.yi szkola J·Azyków wschod nich. twem »OruczDlka o!<rę!:"wego, .. yrnszyla do statku które maja mu słnżyć do zbadaniJt lIatul·y stępuje energiczuie (1lOZ8Ciwko al·t"kulowi, 

• • .amlOTem doatanl& S Ię na Jego pokład Po prZY-I ' . ·W . I. ". J 
•• , Postępy fot ografi i. Profesor poryskioj biciu do Opu8toBza łego okrętu oczom majtk6w przed. atmoslely enus za fomoc,} ~~a IZy ~lVla· I>olllie$zczontlmn w .Norddllutsehs AlIge· 

Sorbonn.y, I' Lippma"n, posiad.1 jut. sekret stawil się ,traszoy obraz: na pokładzie lei 010 Ił tła, które nam ta planeta odbIJa. mei ne ZŁg." o donioslem (Irzedsi l}\vzięci u 
"'bijaoi. fotografij kolorowy,.h, nie harwy mu- t~Uf,6,!, w stanie pótze~sllcia. ~karz ~krętu. au- Nie piet· wszy to już raz p. J anS3en u- ekonomicznem, I'oujęteru przez mocarstwa 
,ia}, bre pierwia8tkowe, t. j . takie, jakie dn- (r'O . klego .kon,t.towa wymarCIe _alej zalO.III ua "braj a się w krysztalowy pryzmat aby ualetące do zwi1Zku potrójnego. Puulicz-

.61~ febrę. .Fo~unat& M." wyruszyła z RIO-Ja- . . . ł " , < • I ' . '. f I 
J' nalJl "ry.mat rozkladaj,cy hiatło . Ioneczne. neiro E 29 oBobAml załogi pod dowM_twem kapita. [IIZ? jego pomocy 10Z 01..1" SWlat o 1~lzez uos" i 8 ery lll·zelnys owe, biorące udzid IV 
Obeeni. udnlo mu siV znaleźć sposób dozwal.- na Antol... Pi~tndeie więo os6b zmarło na .am1m gWiazdy nalll przesyłane I 1l0rÓ\vnać Je ze tej 8prawie, trzymają się odpornie, twiel·
lI<1 1otogrofować wszelkiu kolory zlo1.olle. W poezątku K0dr6iY i prawd0r.dobnie zwloki ICb światłem eleklrycznem, przepuszczouem dząc, iż w większej części galęzi życia e
lrcb dniach okazywol zllawcom "ró"y zdjpć 110- ~rzueouo. o morza. P~.os~ ym,. którzy ,_p.~J1. przez dlugie rurki napelnione różnemi komiczuego panuje zastóJ· oraz llrak ZaU-
al ł' ~ Jedooczegm8 zachorowali, lllkt nIe mógł W1~WI&d. • '. . ' f 

.Ig oowego sposobu, a pOOJi~dzy temi próLa- czy6 oBIatniej przysługi. Bubstancyamt g~zo~·et.'l l ,. pl·ze~l·oCZ?S~eml, ania i przellsi~bierczości. 
. , ' wru, .• tI"age wyboruc odbicie francuskiej .* 8 pooób na :ałod:alt'ja, kt6ry i u nas ale zgęszczoneml clślUentem 111ęćdzleslęciu Ber lin, 22 kwietuia. Cesarz obecnym 
'bor!gwi. m~giby 7.naleA!! _astosowauie, "YI.nygli~ burmistrz atmosfer. Doświadczenia te wykazały do- był wczoraj w MtlPllen na lll·óuie stl·zel,l-
.... Niszczyciele książek . W jedllem z ml~ta Farl1lllan. (w depart~meocle Au: we Frau- tlld że w atmosferach otaczających plaoe- nia w wal·sztatacb Kruppa, dzisiai rano 

CYI), kt6remu 8kradzlo~o ~ł\ ao,'JOo ~rank.ów ,monet '.'.1 ' . I" .'1 " tl . . . d · O 
p"m oew-yorskich uskar!. siV p."ien bibliofil starożytnych. Gily pohcYJne p08zukiwaUl& ule wy- ty, ZUl\ju?je Się (UZłL I osc el!U, 'plelwlU- o wladzi! w Idenburgu wielkiego k.ięcia, 
lOerykań.ki ua trulluość ochronieui. connycb dały żadoego rezultatu, ro'pugoił widć, iż zamie· stku kOllleC7.nego tło oddycbllUl& Istot 1'0- poczem udal się do Wilhelmshal"en. Po 
b'\!ek?d gro~,l!ych im niebezpioczCl\stw. Ksi,i- ~.a uda!! 8ię.do wr6żki, do Lyonu. I .oto z~r.z n ... - siadających (1luca lub dychawki. I,,·zyjęciu wladz, wsiądzie on \J;\ okręt 

- ~'SZO óW omerykunin _ jest delikatnym !:~~ił ':I~i~!,~.,,:~e:ebu m::e~~r6f~:,~g~&.Pod. <?~ywc~y gaz t~n ~\Jaj.duje się ua w~zy- "Beo"ulf" i wyplynie na morze. Ul) Ber-
P~"dmlOtem, na którego zgube czyhaj, wrogo- ~ , g y stklcb clalach lIIeblesklch, pr6cz slonca, lina ma wróci~ w uiedzielę· 
II •. A liczba tych wrogów, legion. Z jednej I gd71e obecność jego bylauy nieużyteczną· Kolonia, 30 kwietuia, (Ag. (lin.) Dzi~ 
'~~ ny wilgoć w j.kiejkolwiek formie, z dru- TEĄTR I MUZYKĄ. 'l'empet·atura sloneczna, posiadJljllca kilka zl·ana przyjechała tu królowa szwedzka 
ileJ ,byt suche powiet .... oddziały"aj, oader : KrotOchwilą Laufs'a, p. t. ,Dom wa- tysięcy stopni gorąca wedtug p. Lecbate- ud"jllca się ua sezou leczniczy do Hannel' 
"k~dliwie. Wyaoku temperatur. wysusza tak ryat"ów·, zakoticzyl teatl· sezon zimowy lier, a milion wedlug zdania innych 6zy- nad Renem, w pobliżu Bonn. ' 
papl~r, jak pargamiu i sllór~, i sprawi., it sta- bardzo wesoło w uiedzielę, przy pelnej pra- ków, nie dozwalII. przypuszczać aui na Wiesbaden, 29 kwietuill. ZallOw illll ziano 
JI"~ I_mliweml. Silno zimno wywiera równiet wie widowni i cillglyelt wybuchach śmie- chwilę, aby życie w wal"llUkJlcb, j1lkie IIOj- tu przybycie ministra Giersa nil kilkoty -
'Plyw "kadiiwy, lecz ni e IV tok wysokim 8tO- cbu... mujemy, moglo się w uiej utl·zymać. godniową kur1lcyę· 
pn .... D1.teIlO te~ księgozbiór szweda lub ka. Przyldadając do rzeczy tej mitlrę, jaką Ale obecno ć tlenu nie wystarcza na to, Hamburg, 29 kwietnia. " Hamburger Nnch-
;"dY.J~zyka zagrotooy je.t daleko bardziej, nit uależy. mierzyć farsy, .musimy przyzna.ć, że aby. jakikolwi~k organ.izm, .który możemy ricbteu" d.onos~'ł,. że wkrótce odd~ua będą 
ran,o,u, anglika, lub amerykaniua. Najgorzej odpOWiada ona zupeltuB swemu za(lanJU - sobIe wyobrJlz l ć, roz\VlIląl Się, egzystowal delegatoWI kstęcla KumberlaudYI przed
;"ak!e pod tym w7.gledem dzieje siV mió •• - pobudzauia widzów do cillgłej wesolości. i przybrai ksztalty odpowiednie do waruu- mioty, należące do majątku bylego królłL 
I'ńc?," krajów gor,cych , jak Ul'. południowych Choć, cc. prawda, z samego pomysłu wca- ków ciężkości, ciepla i świlltla. I hanower·kiego a zuajduj'lce się \I' Hano-
~dn Egil)tu, Bratylii, lub Kolumbii. Innym le oryginalnego, autor francuski skorzy- Na to potrzeba jeszcze - wody, która werZ8. 

mebezpieczllym ... rogiem wBzystkich ksi,tek , stałby zapewne lepiej, okrasił go większą stanowi główoą czę~ć sklauową organi- I Paryż, 30 kwietnia. (Ali". pln .) Mini l~r 
\"1 tuk zwana pleśń. Nio jest to tylko je- dozll llowcipu i ubral IV wykwintniejszą zmów zwierzęcych i roślinnycb . ,leżeli \1111. - komunikacy j przyjlllo"al wc~orl\j ddega
.en. ?rgauizUJ rośliuny _ mikroskop UL""y, f.e szatę scenic7.ną. nety posiadllj'ł wodę, parl\ z niej winua · cY'l rrJbotuików kulejowycb i oś"itlJ"lyl 
b;"leJe pl"".tSzlo sto rMuych gatunków grzyb- P omysl ów zllsadza się na tem, że paua znajdowJ\ć się IV atmosferze tych [)Iauet. ' Im, że IIOU żlIlłnym wJlI·u nki~w niu nilhlLy 

• pleSoi, które prow&dz, lIzielo zoi"7.L",oni. KI1lllS0 n, pragnącego \,0 długim spokoju Na zbadanie tej wla:!nie kwestyl, 1'. %apl·~eslllwać I"acy, 
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----~------------~~~~--~ . ---Paryż, 30 kwietnia. (Ag. pln.) Minister tru w Filadelfii zginęło 100 osób. wszyst-, A1"in, Nat.alił Henta,el. Lndm u"'t.a".Fra"",-, ea r. b. do teęoż dni!, 1893 r. D1eruehomoki JIII 
s praw wewll~trzllych i prefekt policy i Sił kie aktOl'ki spłonęły. mannn z Bert. Emm~ Bieler, Eruelt Ludwik Tne· nr. 29>3 " War "W'8 od sumy fi. ~OO r . 

.. ... 'ś . Le z Emili~ Worgau. Wadyum n. 80. 
~rzekoU8n.,. ze mieJscowI anarclll CI ulega- ". Z .. _r ll w dniu 1 maja: DDi~ 5 maja r. b~." suwalskiej radzio ~. 
Jł zagl'8n1~znym I'Qdszeptom. • O LatnJe wiadomoścI ltandlolVe. KatoUcy: Dzieci ,lo lot 15·t. SInrIo 23, lO t.j DialneJ dobroez,n.o~,.pnbhe.uoJ, odb~,. 'h 

Paryż , 30 kwietnia. (Ag. (·płn.) Dzioi /liezbie . cbl~pców 9, ,bi ... etą~ 14, do,o .Iyeb .. 7, cylAeya na .. omoDt I Jnno r~boty kon .. rllkeJi ... 
zraoa U!ł. mocy wydanych rozporzAdzeó I Warni wa, 3O-trokwietni&. Wok.lo król. ter ... DO: '" ,ei hczb,. tQ~'c.y.u 3, kob'~t ł . ' .. ,aDO.,e,o: gm_chn szp'tala g_w. P'O~A , P.",ła w m. S.'I\. 
'.' "l . ' /luli" 11 ~.) 47.60 55, 50 .5 kup.: I.OIHI,. Leonard GobeJ, lat M. ADtoDlDa SlDoeba, lat 64. bch 0,1 somy 9,804 r •. 03 kop. Wadyum 9ó6 , 

dokon.an~ ch b.,dzle ?ko.lo 20 areS1.t?WR.U a- (3 Ul.) 9.66'1, kup.; rani IlU d.) 38,75 65, 60 kop.; Józel Troszczyńl:la. 40. Janin. ęik~ .. ~a, lat 26, Ha- _ 
nl\l'clllstuw W Pal·Y:.lu I na )lrzedllue'clach. W,e,ld (X 11.1 81.łO, 15,81.00 kop.; 4'/, Ii.,.ylik .. i- ryanoa Kwoot, at 63, ,Jan Jas,emelu. lat 28, )la- LISTA PRZYJEZD NYCH. 

Paryż, 30 kwietnia. .Figaro" ogłasza dacyjne Król .. t!,. 1'",.kie'Co rt~se 98.25 sl!'i, ryRnna )Iagdaleua Myps, lat GB. . 
wynalezienie materyi która sprowa,łza ta- - -.- kup; tak,.t lI1al. lm.OO .~~ . , -.- kup.; Ewanglefloy: Ozie .. ; ,lo I.t 1;·'" ..... .,10 15, w ,eJ 
k' t . t f' . '.. . b b' r.'/. tulka poty.oka ".ehoduia II-ej elU18yi 102.~5 licr.bi. ehlop"ó'" 1~ d.i."eąt :\ doro.lyd, l 

I s ,au. a mos ~ll.C7.I~y, I.Z gazy wy uc aJą- t.d~ -.- _ kup., . ~1J.ej omioyi IO~.25 :i~d., w tej liezbie m~iozyzn _ kob iet I • mi.nowiei.: 
ce \\ lIlIlI oeut, allzlIJIł SU). -.- kup.; 0·/. obhgl b ... ko ""laeheek'ego . Karoli"a z Bliew •• tów Jasehke lat 79. 

Paryż, I maj... (Ag . .,111) Do godziny złd .. -.- ko.p.; .5'/, ruska pożyczh prelUio"a . St~roZllko.nl. Ozi .. i"~ lat 16-'t" .... rlu 8 "t.j 
6·ej zrUII/\ pallow>LI tu dziś c;lIkowity spo- z 186ł !ok.o . l-eJ .mUlY' -. - .kup ; tak .. z II!6G f. hezb,e chłopców :l ,I ... " cz\t 5 d "".,' yeh. -;-, 
k er N ,".. ,'.1 '. ' JJ-e.l emlSY. - . -- kup.; 5-'_ posyazka weWU"Lnllll 8e · '" tej Ii~zbift ruęi:.-:xyz.n :1 kobIet 2 .. mianOWICie: 

~. l 1\ 1"'0\\ meyl Ule pue" '~Ilją zam'ę- r,i I-ej _._ ż.d~ -.- kup., takaż seryi III·ej 95.5'1 Benj .min Wołek lat 42 Szl.ma F;'zel Kępi6ski, 
Bzek. AI'esztOll'lLnO uziś w Alglel'ze 14·tu ąd., -.- kup.; 5'/, JiBty Z&IItaWD" ..... , •• i. l·ej lat 22, D_will BnebbiUlI~r. lat 69 Tanba. Tur
a narchistów, w Lionie 8 u, IV :Marsylii 10.u, .eryi ,Ini. 102.?". lad., ;-.- .kup.; taki"i mal~ ezyó,kich Kalió, ka, lat 68, Bajla. ~ baez.w,kieh 
W SI.-Etieuue 4 cb. -.-; ;'~d., tak,o. 1I,oJ sery' - .- tąd., 1.II.eJ Sztark, I.t 23. 

P . 29 . . Ż· V~' . .er" małe 102.70 ląd., 101.S5 kup, V-ej oe· --;..,. ........ - .............. -_ .... ----....,... 
a.ry~ , ~lVlet!lIa. ~l;CIU . rJego Dle f,i _._ •• 1\., _._ kop; o·'. listy .. sla ... ne 

grozI Ulebezpleczellstwo. atomiast drukarz miast.a 1I' ...... "y I-ej .erll 10'.!.25 źl!'i., - .- kup., TELEGRAMY GIElDOW C:. 
Hamono<1 mil się gorzej. l\ia uleg!ł. już !1-ej seryl ~02.00.i~d., - :- kup., !r!~j •• ryi 101.9~ 
wlłtpliwości że żona. Vtil'yego dostała po- .ąd.; IV-e) ler" 101 .50 zą· I., 101.20,.30 kup.; V-e) 

. . ' I k h k l Ił .0'1.' 101.50 źąd, - .- ku~., VI-ej oer" 101 .40 
IUlęsZ31J1a zmys ów, li ' UC al' a oli' ue I a . żą . , _ ._ kup.; 5'/. obUgi miasta Wa ....... y 
Cór ka ma .lę lepiej. dule 100.30 źąd .. -.- kup; takioż ~ałe -.-; 
Paryż, 29 kwietnia. Rząd ma zapl'owa- iflll, ;-.- kup.; 5'/, Ii.sty .,!"IA,,~e .mlosta Ł?d"' 

dzić monopoł wyrobn dynamitu. P'Hłobn~ l .er)', 100.60.,d., U-oJ oer,' 1~.20 z\d., 1I1.eJ se· 
. . . B I .. r,i -.- tą,\', .-' kop , IV"'J .ery' -.- tąll., 

pra\~o b~dz! e usta.uo\\:loue I IV e gil.. _._ kup.; 6"/. listy za.st.awo~ miast.. Ii • . 
Wlad en, 30 kWletula. Wysoko ceOloua li ... -.- tąll. takiet mialt. LubllO& ")5.,0 t/}'l ., 

artystk .. RUI'gteatru Zerliul\ Gabillon, U- takież n"asta Płocka -.- .ąd.; 6'/.lioty za.tawue 
marła' ",i1eń,ki. dłDgie - .- i~,I.; 60/. takież krótkie 

. . . W - - %I\d. " ,.)(11111 0: Jhtrllll 3 '" . ("". "'Iu 2 , 
Kopenhaga, 30 .kWletIllU.. yuane zos~a- I'.r lwi., W ,.,leń ł·I. , I,.,.,.bnr~ 5'/,"1 •. IV,,· 

lo prawo, uozl\' ala.Jące ('IaleUUL zwlok. \V Ko· ło.l łn111 1>1I" a Ilo łrlłcelliew 5-'. I ;. t) ,.",ra.wu~ 
penhadze otwarte bęuzie w najkl-ótszym .ie,n,ki. 168 9 . • • r •• . I ; II 383 t ... ,I.i 23G.2 ,, 
czasie Cl"ematoryum. i? 6Ilkowl.lllu:1Iue 167.3, l,fli,1 c-t.kł\ prttld lfl "'. I lłt.2 

Lozanna, 30 kwietn ia. (Ag.lllu.) W do- __ . ___ ..... __ ...... ______ _ 

mu zamieszkałym przez matkę prefekta, 
nast/wił wybuclJ dynamitowy. Schody i ba
lustraIły zrujnowane. Wypadku z ludźmi nie 
było. W tygolłniu ubiegłym prefekt otrzy
mał kilka listów z groźbami . 

llONE'rv i IJ.\NKNOT'i 

KapoDy eol .. 
Warki oiemieckie 

Not. ~rzęd. 
t56 -

lIiell r7.. 

4760", 
81'/,-

Giełda Warsza wska. 
Zallla,eouo 

Z. wek.le kr'tkełerfQln.we 
Ul. Rt)rliu 7.Ą H)U lOr. 
U:oL LOIlllyn 7.:l l h. 
1ft. PRryA. ~I\ hłU f r.. . . . 

II'" Wied~ń l'" WIJ Ił . 
il}llano ~ kU(II:~UI !(it!l,ly 

Za paplory p.Astwno 
Listy lik"hhlt!yjU6 Kr. l"uL Mob 
Rni'lk" I,ożyezll.a 'ft'sdH).lui:t. . . 4°'. pui. we:wu. . 
Lidty ~t..-.L . zielU. S~rli I A Ił . 

o, .t " tli A 1.1. 
I~i~tl U •. 'łt.. lU. \V,nla. ~d. r. 

l O u ,. VI 
Li~ty l.&1It, !tł . Lmh.i .stryi 1 

Jt l O tt II 
JIJ 

Gi ełda Berl i ń ska. 
A Ultryackie b~lIkuotl 
Fuoki 38'/.- Ba.nkuoty ruskie zarAZ . 
__ .... _ ........ _ """..-__ .... _ "'_"'-........ "'-"'-"""_ "'_"'_ '" " n na tloittft·..,V 

Dy.konto pry"awe • • • o 

DZIENNA STATYSTY KA lUOl403CI 
lIaU.hlw. ",,,arte w duiu I m.ja: 

98.~ 
IO'l.25 
95.2;' 

1112.75 
100l
t 02.25 
1111 50 
10050 
10020 
10020 

212.-
212.25 
t'/,'/. 

\712 '/. 958 

98.3:", 
IO'l.25 
HU.;; 

I02.ijfl 
10\.95 
1025'1 
lUI40 
tOO50 
100.20 
10060 

21365 214.25 
1'/,'/. 

H.t. 1 Vlotorlo. P. Lepoldi i W. Krait. B'rlioa, 
D. Ntlrnatein, G. BoIiko ... oki i Nikolski z \V ..... 
wy, J. G1.e z Konstantynowa, L. Gdy .. z W.e.: 
wa, P. Czok z Sielc, J. Smoleński z Rypio .. B"" 
z Tomaszowa, A. GarbeDko z Samarkandy, G c.. 
b .... ~" z . )Iosk.wy. S Brodzki z. Kamie6lka. ... 
pnstlt.ńskl z PIotrkOWA. P . HnrDlach z Kalina.. 

Hotel Polakl. Hir.ehoru z Warszawy, Kipi. 
Wol~ Dawczyf1llki. Kalioza, Cielacki z Zyg;.,' 
\Veingilrtner z Ozorkowa, Dąbrowski z ZelQwl 
Bnjakiewic •• e Skanyna, Przywieezerski z FalI.. 
na. -ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

do /.,od.; I GOOZIN'i i .II IN U'fy---

p rzychodzą : I iJ-181301L01151 41301 815iifiOa 

.~ch.dlą · \ ;)15jI7i3;1 1\201 r. 1 5~1~ 
lluycbu,lzl J- J 39 7!O~ 10 do Koluszek I ~" I +0 " Slderuiawlc . bOO 

l t 30 H ~9 
" \Va.rua.wy 10 u, 6 Ja 1O ' ~u 
0' Aleksa.ullr I"'ą. I J .• 91- I 
" Piotrkowt\ ~ 5~ 3

1
5!! \O 30 l', 

n Gra.niey ,! ' :łł 9 J5 
łt SOlnOWe:1 t :\11 9 J5 
., Tom&.8Z0\Y,l • IV l , I 
" BUDa. 'l lol 

,II 

" I""Dgt. } l . ..... 6-
"D4broWI 1

1,,\1. siu 
" Petenburgs.. IV 3~ 

" 
lIolk", 

I 
l 

,. Wieduia. a au r2 
11 Kra.kowA 5 2:1 

" 'Y'rocłll, \vit\ 
91

19 ) 

" BerliuĄ. 6 13 U26 I I 

Londyn, 30 kwietnia. (Ag. pln.) Wojska 
emira .fgallskiego, rozłożone w trzech 
wsiacb pomiędzy Heratem i BamianelO, w 
w a lce z mleszkaócami poniosly dotkliWI} 
porażkę. Generał emira, Zu~er-Do ~-chau, 
cięźko Ta. iony. Z Heratu ,' Kabulu I Kall
daharu ulłaj'l si., I'osilki. 

W parani katoUckleJ. 3: Roman KarpiilSki z Olim· 
pią Clapow.klI, Tom ... Oobrowol,ki z Jó.eCą Ma
tuszewską Szymon \Vigniewsk.i z AUDI) Pi'ltkOW .il ką. 

L I C Y T A C Y E. UWAGA. C,fry o.uaczo". 
Dnia 4, maj", r. b., w ma.giltracie m. \VflrJłZa .... l , wyruajl} eleail od god~iu1 t)..ej 

odbet1zie sil} licytacya Da dzierżllwA od doia M lip- <billY 6-ei rAno New-York , 30 kwietnia. W pożarze lea- W p arolłl ewanglofloklo . 3: Kalro HUbeobulch • 

o G Ł o s z E N I A. 
~----------~---------------~-~----~------~------Student Uniwe~sytetu Olga Finn Uczeń 

--- --- -- - c -- ----. ---:. - - -

WarszawskIego ot"or.y!a gabiuet 
. D E N T Y S T Y C Z N Y IJOtrze bny do skł!\du labaezae-poszuk.J ~ le.kt l:j lub korepetye.yj, gil Z. Filipkowlilkie go, ul. 

S)lecyal!"~ JęZl.k POI ~kL, Of~1 ty leczy, plombuje l \Io'stawia zęby Piotrkowska ~ 27. Pierw8ze,istwo 
w Adlllllllstl'acyl pod lit. 'l. ~. 3 ~ztuczne. PI,zyjrnuje od 10-1 i od z )ll'owincyi. 878-1 
____ _ _____ -=84~- 3-6 wieczól'. Biednych leczy bez- _______ _ 

Młoda osoba platnie. Piotl'kowska, dom Epstei. w nied;lic! ~: uni. 1 ~aj& o godz. 10 ra· 
na !Ii 775 obok hotelu Victol'la. no n. Ko'ęzym MlYlll e wyozedł • domn 

ZDająca gl'unto"'uie języki: polski, _ 
francuski i uiemiecki, )loszukuje D 
miejsca do dzieci. Wiadomość w 
A dministl'&cyi "Dziennika". 

trzyletni chłopczyk 
E N T Y S T A -- bruuet, lIó.ki krzywe, ubrooy ... eejJ>owe 

J HA13E DFIi' LD ubranko bez ezapki, iwi? Add. Ktoby 

826-3-1 
• L\ n wie~ział g~zie si~ zJlaj~uJe, raczy z~,!ia-

uJ. Plelrkowlka li 59, dom ti-rów Mine. dom," "~ZJcó", ,!"e~z~'Jących na Ko'ęzym 
"erg ob.k W-go Lorenz.. I'lombowanie. lUyUle li 691 , .,eUl :Ii 9, do Józef y Jelo-

Młody człow',ek S.touno .~by. Ope racye be" b6ło u.k. 876-1 
przy pomocy tlenku azotu (ga.z rozweiłe· 
lający). 432- 75 

7. gillln3zyaJllem wyk sztalceniem, , COGN AC ,.. 
poszuknje ZAjęcia w zakresie :'an· LeCZnIca dla zWIerząt l ' ..... oro· 
lilowym Jllb J)rzemysło\~ym. A~I'e~: ŻN IA .lllg le l8k.. przyjm':j~ !~~: Z WINOGRON K~Y!ISKlCH 
A . B. post-restante 1'1 zez Brzezl- I. lee •• uie kooi. i psy i udziela porady fabryk, 
ny W Paprotni. 862-3 ... ~.żdy~ czasie, Pra!"idłow. i trwał" IMPERIAL W Wars a ' 

ZDOI NA kuClo kOUl, ni. Md .. a li 821·.. Z wIe 
k 

~ J' , k 222-150 Warlko" I Kwd nlew8kl. rawaClar a -.-,-----.,.
oraz podrętzu&, potrzebue zaraz. Film milgazy łlu MÓD 
W.iadon.lOść w \lraco.wn~ krawatów. H. HOWAKOW8KlEJ Z Warszawy 
n!tca Plotl'kowska lit 33, dom Jo- d' bó . 
skowieza. 866 -2 uopotrzoua,:egof!s:,,{, r naJnow-

Do PRACOWNI SUK IEN kRpeluszy dRlUskleh, 
zoajduje si~ przy nI. PlolrkoW8kleJ lIo 16, 

Ełłgelłff, dom Rozena, I I,iętr. i pgleea oię laska-
III. Średnia, hotel Niemieeki POTRZEBNE wylu ".gl~dom S" Paó. 869-3 

panny podręczne ~ 
j jedna 111Jinl1c.1.kR.. Przyjmuję }l&nienki 
do nauki. 86ł-3 Kr~u~n~ i ~tół 

ZDOLNE 
, d~uowy, malo U.ży\VRlly SI} tun i~ 

• ttJł.'lcztJł'kf, f, .pO- do sprzedania. Oferty w a<lmilli· 

,'"ic:zn"ki strl\cyi "Dziennika" \lOU lit, R. )I.18ea się konne.e rom Jako tlo. 
874-3- 1 .konały ł zdrowy n a pclj. 

PO'l'HZE BNE Są, ulica Cpgjeluia· ---- Analizy \V\V. Prof. Nilice1'ł\, Dr. Nellc-
na Yi 272 (2~ nowy. 865 -3 Drog a Żelazna Fllbryczno, kiego i Dr. Zawadzkiego orzekoj4, iż ko· 

ST ł N ISŁAWA D ALE ~ZYN' (II ł .tódzka ~;~ubóI:PI~:~d:;~~~~~~~hi ;iUr~u~;W~: 
.B ~ łl.a Z I)Owodu ojwiadezenitL wysyłającego cena IItol~ukowo do. swej dob~oc.!J ,Jest 

• " J. lJ. Dobrzyóskiego, o zagubieniu dupli- bardzo u,zką· I(o~,ak ,.Imp.r!al Jako 
wla§cicielka fil h. przy uhcy Plotr- kalu liotu frachtowego ł.ódt-PflUlzJc6\V za czysty wytw6r z WIU a, zoleea SIę chorym 
ko\VskleJ rir. 96, pu pow roch" li 7?17 z dni .. 17 rl9) w .. ca r. b., . Dro- rekSu~~~:~enJ~~iiezoa odb wa oi we 

Z z/l((ranley otworzyła g~ zel .. u~ !abry~o,,:Łcld.kda II.okd.Jel . dt • .. szy~tkieh wiekozych skl'll~eb w ~ Kró. 
• ___ W"1&domojcl, ze pomleulony oph at HI n . ". . sezon wIosenny. ~ t,.cbtowego nzu~e Z& uiewo'uy. le,tw,e, 6 w ł.ouz, ~ I"U~W, 

8M 3 863-9 Sprz4czkowakl, ohca PIOtrkowska . . __________ =:...-...::.... J. B, Wętyk, Nowy Ryuek. 

Z 
otwarciem i e D'lufe i nil \V Robotę około godz. 2 po 110IndQin II. ł. aazklew lcz, nlica Cegielnia.na 

~ Hart.an, nlica. Piotrkowska. 
PIlicy i sezonu etniego PRZYBŁ1KAŁ się S. Zarzeokl, nlica Połuduiowa .... t I. 
W 'nowl'oclzu, potrze · 10"'11 p' • ..... ..,.., Somelk., uliea Piotrkowska. 
bill' res C/lurator. Dl li" .... .-Ji'" Karwowlkl, ulica KODótautynow.ka. 

Bliż8z:I wiadomość u wlll- magel siwej z biał, gwiozd, lIa I,ie .. !ach A. Houk, IIlica Piot.rkowskA. 
ściciela Adwokata Przysię· i ws.yotkie .ła~y b!ałe. Prawy wla.ltlc,el r. °~~:I~i.r, li lfl3. 

l BerDarIla Blrue\l'tlga Z& IIdowodDlelllem , zwrotem kOOZL6y.' ode- SzeJ •• rt, 
g ego. .. ' brać go moze od Ignacego Wolmakow· 883 

Mamy honor podać do wiauomości Sz. Panów Klieutów, 
że GlÓ",,,. Reprezentacyę 

Żeglugi 
'!'OWAHZYSTWA 

Morskiej "KASPIJ" 
na gubernię Pi otl'kowską , powierzyliśmy domolVi handlowemIl 

kt61'y 
dzące 

ADAM O§!jEB W ~od~i 
zalatwia wszelkie czynności W zakres towal'zystwa IVcho
i uo którego pro~imy się zwracać. 

Z uazanowaniem 
ZARZAD 

Towarzystwa. Żegl ugi MorSkiej Kasplf w Xliu )'m XOlVgorodzle. 
Dyrektor. y: F. N. Szypow. 

G. A. Czubarow. 879-3-1 

CI:~~#§J~#§:A~lI 
~~.: W uniu 30 kwietnia. 1'. b. zost.ala otworzoną w Łodzi :t.J 

Jo' II.IA. WRrilz,,,,, s kie j Cabr yki 

OBUWIA DAMSKIEGO r MĘZKlEGO 

Adolfa Pilischa 
nr Iłomu \V·g o Kon s tad ta . przy ulicy Piotr kowskIej 

poleca Szanownej Pllblicznoiici znane z eleganckiego wykoń· 
~ czenia i trwałości wyroby swoje. 826- 3 .. 

~"V"-~--~r--'t\I~--_ ~VVJv ~~ w ...YIIiIQv -

D . 'd' lir. 7181 IV nieuziel~ dni .. 23 b. ID . IV nory 
() \\ O . Zn, J12 IJI'zybląkal się 

Filii łódzkjej wa~liIZ . a kc. __ 'wytŻel biały 
'.:owAr~YII'w~ ~oZYC~k~~ IV CZlU'ne laty. Prllwy wla~ciciel u: ~K'.o na zas.t~w : UCbOIDO~C I , pl ZJ za. udowounieu iem i zwrotem kosl' 
~hcy. Z~ch?dl~I ~J ~ 55/31 z!ł.gmąl. t u, ouehrać go IUOŻP, ul. Piwko\\,' 
Zastl zezellle zlobloue. 880- ska 505 110m Gl'lnfelda n stróża . , . 

siąiki fabryczne 
do zapisywania KAR, 

zatwierdzone przez inspekcyę 
fabryczną, 

są do nabycia w Administ1'llcyi 
ka Lódzkiego", 

II {);!;ie IlJł i · 

IV Lodzi }io 265·a IIhca Z,e· &kiego, BRhtty. Alek.audro'f8ka !Ii 16, Th.ru Braol., I . ·25 

lona. 870-4 dom Janiszewskiego. 877-11------.::===:I'r::=;::;:=-J.ł!f!!!!!!~~!J!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P!l!'!!!!!!!!!!!~"'!![!!I!!!!!!!~!!!!l!~~\!!!!!~ ..J!!I 
--Wlda.ea 8t'~'1 1(.1łIłII~ Be!&ktor _ B.I,.ław Klł,_iwlHld ___ ~o~o~.~!...Il.Baf~1I 20 ~1!E..1I'1I 18112 r, W dr1lkar1l!..!!.Dz~.lk'~!~Zkł .. ~". 
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