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wywo arodiiOilii4 rewrmę,-Kto-' SLoik- JewrOIJY zeszyt utowy f890) czer" życia, Ol{t3rego wsp łczesoe stosW1ii
piewy niniejsze szczególy. "Palac lndowy" ekonomiczne dopnszczają wyłącznie uprzyzn\\iduje się w punkcie Ilrodkowym ż.rcia wilejowycb.
stwo współczesne, ma przed sobl} nowy do- handlowego T,omlon - City, pl-zy wielkiej
Drugi cel stanowi współdziałanie w roz·
wód błędności swycb poglądów. Zllledl\'ie, ulicy łącząeej tę najbogatszlł dzielnicę Lon· powszechnieniu wśród ludności ub<>glej wit!jak rzekliśm y, utw',r Besallta poznala cała dyuu z okolicami pOlltruejskiemi Leży on dzy technicznej, mogącej młodzieży zapeAnglia, jnż w 1884 r. ukazała się w dzien- w pouliżn węzla l'óżnyclJ udogodnionych wnić w przyszlOllci zarobek, a dor\lslylll
nikach wiadomość o powzięciu olbrzymie- dl'odkóll' komunikacyj , jak linij tl'amwaJo- d&jącej możnoMuzupelnieuia, nabytej samogo fiłantropijnego projektu w Londynie wycb i kolei podziemnej miejskiej, w pun- IIctwem i praktyką bieglości w obranym
wscbodnim. Znany lilantrop sir Edl11ilncł kde til·odk.owym, do któl'ego przylegają facbu.
..
Hay CUI-rey postl\ral się o urzeczywistnie- najoboższe dzie!niee Londynu. Gmach główWreszeie cel ł.tzeci stanowi rozwój wśród
nie idei palacu ludowego (Peoples palace) ny stallowi ogl·omna. piękna sala (ula mas J'obotnlczych i klas najubói8zych poBesanta. WMle Jllerivia tkliwego oblicze- kl'ólowej Qu.Be/lS HalL), dl ugości stóp 130, czucia potrzeby wspólnego pożycia i idei
uia mial on kosztolY:I.Ć okolo 75,000 funt. szeroko~m 75, wysokości 60, mogąca po- humaultarnych.
sterł., ł\ cyfra później o wlełe okazala się mieścić 2,500 Indzi, pI·zeznaC7.ona Uli. kon·
Zgodnie z temi tl'zema _celami itlstytu·
większą, rosn~ wciąż w mlartj rozwoju certy, zabawy świąteczne i wystawy obra- cya ma przed sobą trzy zadania: 11 ubaprojektn i mająe rość w przyszloścl bez 7"hv. W jednym k ońcn sali stoi posąg wy i rozrywki; 2) kształcenia; i 3) socyalkońca . Otwarto skladki ua cel poW:YŻ8~y, kl'ólowej Wiktoryi, w drugim wspaniałe ne. 'l'r~eba, cboć Z6 słyszenia, znać bezktóre posypaly się obficie. I nstytucya fuli' orgauy, ofiarowaue przez Dyer Edwards'.a. mial' nędzy I brak HI'Odków do kształcenia
/luszu dobroczynnego 'B6Ilum6nt.a (Bellumont Po ookach znajdnją się mulejsze sałe, prze· się w jakilD fauh\! ludu londyńskiego" , a.by
Tl'Ust) ofiarowali. 12,500 f. st., kt-ólowa ZOlIC~Olle 110 różnych zebraiI I celów admi- ocenić dobroczynną działalność "Pałacu
WIktorya ~rzyj~la pa.lac pod swą protek- IIliltrllcyjnych. Z .sall} królowej" ł~y się Indowego".
.1
eył; i ofiarowała 200 f. st. Cech sukien· obszerlla oświetlona z góry czytelllitl i biMoże nie w takim stopniu, wszędzie jelllk6w ofiarował 400,000 f. st. ZlIrzl!d do· lilio teka, a sąsiaduje piękny gmach ,szkoly dnak znajdujemy stosunki ekonQmlCZjle,
broczynnośei {'ublicznej (Cliarity ColJimjs- technicznej" Pałacn ze swemi warsztatami domagające się stworzeuia podob.J!ycb 11siOllet"I) wyznae~yl na utrZylllanle uowej i lc\.lJol·atoryalDi. 'l'e dwa główne gmll.cby lantl'opijuych instytncyj, mogącyell cIJoć
instytucyi 2,500 f. st. roczn(\j renty. 1I1nó- otacza. mnóstwo bnllynkólV, znaczną zajmu- W części złagodzić ant&gonlzmy klasolYę.
s"two osób prywatnych, magnatów rodo- jęcych powiel-~cbnię, wzniesionycb w ten
Pałac ludowy jest instytucy'ł pubUę.zfl.ł,
wych i kap1t"listów dostarczyło IIrodków sposób, by IV mial'ę potl'zeby mogly być dostępnI! dl ... każdego za niską op!at/ł dlVlI
pienlęłnych lub własnym kosztem zbodo- powiększane, r07.szQl"zanl', przerabia ue.
pens6w przy wejściu, a nawet niekiedy
wało różne oddziały olbl"7.ymiego zakladu.
PI'zyjl"zyjmy się teraz blitej, IV jaki spo- mniejszą J pensa (bd 5 do 10 kopiejek).
Lord Rosebel"ry zbndował ' obszerną kąlllel sób i w jaką formę wcieliła ~ię szczęśliwa Aby 8tale korzystać bezpłatnie lub za. zl,lii szkołę Jlływania~ sir Edward Guinnes- my~1 beletrysty angiełskiego.
żoną ceuę z ~dzeil i zl\kl&d6w palacu
ogród zimowy wartości 9,000 f. st. Mrló ·
Pałac Indowy pl-zedstawia instytucyę 6- tl"Zeba być jego członkiem, ' którycll Jl!ł.łac
stwo ofiar w natnrze ułatwiło zaop~trze- łantropijn~ całkiem nowego typu, jedno- liClZy. obecnie około pięciu tysięcy. Rze~'y
nie pierwszych potneb ius ytn li' W 1886 czeŚllie bowiem do trzoeeh dąty celówj do wistJmi członklUlli "instytutu" (tak ąię
roku na granIe)" słynnej dli
.1
·'nę ty jakich pomoc okazywauJ. naj uboższym kla- zowią) mają być prawo 08001 w wWw
londyńskiej WhJtchapel w
vm gl'Odku som łudnogoi dążyła zawsze oddzielnie. Do od lat 16-u do 26, młódaze (od 13 do Iq)
ondynu wschodniego ksląźe i kiji ~. a Walii celów tych nal~y przedewBżystkiem clo- mogą wstąpi6 do tak zw. mloda&ep-' oapołożyli kamień węgielny (lod budowę gma- Bt1!.l·cźeilie . ludowi' tanich i zdrowych roz- działu -i nstytutu (Junior sool.lo11) ba 1fI6'
chn ,Pałacu ludowego," a w dni n 14 maja rywek i zauaw, które mogłyby odciągnąć cyalnych prawach. Z pierw<ll!ych męicty~
199.7 r. królowa Wiktorya otwa!"la U1'oczy- nędzarzy od azynków i wogóle rozrywek ni płacą skladkl 3 szyliugi co kwa~t4I,
~cie palac, podają e rękę skl'omnemu poecie, występnych, wyrobić w młodzieży smak lub 10 i pól szylinga rocznie, a kol)jety po·
'
kt6rego- liZłacbetna fantazya rzadką uie- i chęć clo szłacbetn,1ejszycb, rozwijających łowę tego. Prócz tego plaą człunkowie
zmiernie u marzycieli otrżymała nagl'odę , nmysl i serce, zaj'lć i dysk usy; , ouudiić jeduorazowe po 8zyll11gU wpisowego.
' Stał się 'wiel!ti wypadek IV życiu 10ndYI\- w niej i rozwiń~ poczucie l'i~kna. i t. p.
,W oddziale młodszym płacą ehloncy .. 4
.sklej klasy robotniczej.
"
Sldwem instytucya .,Pałacu ludowego" sta- llelllly wpisowego L po cztuy pensy Q\iePrzyjrzyjmy się teraz 'instytucyi, Wedle ra się ' dostarczyć ludowi tych rozryweksięcznie składlci, za co prócz korzyatallia
opisu naoczuego świadka lprufesora Jan- i roskoszy życia, jakie dotąd . byly jedynie z zakładów pUMII m"''ł prawo bupW-n!e
żula, z którego ildczytu, minuego IV PeJ c\ostępne dla' bogatych, czyli ' uprzystępni~ uczęszczać do apecya\nie dł"R Jlicll p~IL
terabur
i pomie8zczolle o w piśmie Wie- choć w pewnej mierze ów ustawiony stół C'Zon ch klas r alUlkC)w ch, ateu &6i i

wątpił o dooio:ilyw wpływie popula'rn~j
PIL! ł TROPI! PRAI TYCIJą 11II A formy
literackiej powieści nil. spoleaztń-

(Palnc dla, ludu).

.I
~.

Przed laty kilku "flziemjik" pl)UJi~cił

przekład powieści Waltera Besanta. p. t.
Dzieci ~ibeoua, porllllzającej mylili pokrew-

ne projektowi, WlConemu w słynnej powieści tegoż autora "AJI sont8' and conditloos of Men" (Ludzie: wszelkleg1l l'Odzaju
.. stanu). Była to powie:!ć tendencyjna, kt6r:\ po swem pojawieniu się w Anglii w r. l88ll nl.robiła dużo halasu. Nikt
prawtl0llodobnie przecież wtedy nie przy'{'uszoz~, by fahtazya poety - autONl, wkr6tee przyoblekła się w ciało. Bo'haterzy owej
pbwill§cl marzą o stworzeniu instytncyi,
prllowllziwie zaczarowanego zamku, mlijącej
nędztllozom najuboższej łondYlisklej dzielnicy dostarczyć ou ek,,~I'Odków do kaztał ·
ceniu. umysłu i serca, Wre!Zcre, co na.jważniejsza, środków rozpowszoohuieni" nanki
sztuk .i rzemiosł, mogących · pi-zygotować
'11Iłode póktllenle do pracy I ubeZpieczyć
mu zarobek. Bohaterowi\! Besanta _plany
8we dópi'Owadzajl! do skutku - w powieśei, ktMby jedliak uwienyl, że wcielą ' śię
Qne w widome ksztany w życiu rzoozywilitem I A jednak ta'k się stało, kraj bowiem kontrastów spbłec!Jlycb, naj więksZej
nędzy i bogactw olbrzymicb, największego
saJmjlabsłwa 1 naJwłękuJeb flhm1.r0t>6w La
świecie, najszybszego postępu i Dajwiększ dgo przywięzanla do ideałów przesz/ości,
ów.iuglfsty Albion, najebcentl·y'czuj.ejszy
krsJ na świecie, nie po raz pierwszy śnilałą inicyatywą ' 'liadżlwia kontynet europejski, niepbjmująó"'y wiełu ' odrębności bytu
i włl\Śclwo~cr oryginlUnego, slllllodzielnego
c~arakte1"U ziomków Byrona, Buck!'a, DarvlD'a i Peabody'ego.
Dwa lata zaledwIe upł~ęło od: pojawie
nla się utworu Bes~nt'a, już obrazy je/rO
fantazyl stały się rzeczywisto~clą; szybciej
~ięc jeszcze aniżeli gorący protest przeclwko " im bicielóm dzieci w po\\'ie~ciacb
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~lenia_
a móg zapomDleć ową-drogę ' Maurycy pU.tllZy ~komendanta · jak
• z Paryża. do Maiaons" Laffifte, obok tej oclnrzony. ')}a. wiallomo~ć niespodziewana
matki, która, jak mu slę · zdawało, gotowa zgnębiłl\' go do reszty; nie lDógł zwłaszcza
była każdej cbwili rzuciel si~ na swe dzie- pojąć, co znaczył ton lodowaty, w jakim
cko i zamordowl\(\ je I MAnrycy dożoawał przemawiał du niego naczelnik, czŁowiek
Młoda
Yillefer~n.
teraz prawie równego,'\iak wtedy stl·achu. z sercem, który dotychczll.8 obchódziŁ się
Ptze1r~il Helny Glilckaber~ .
0, Bota I tli ulo Pl,zecie o drogę dłuższą z nim praWdziwie po ojcowsku. Jakby od"
-_
.
l.
bez porównarlht - tu szło o życie całe I gadłszy to wrażenie, komeudant mówił d&słyszał glos brzmiący podwójną -powagą: lej, ze zwyklą jnt dobrocią:
(Dalszy- ~ - patrz Nr. 62).
ojca ~ doktolll, który nl\b wolu.ł: - nigdy!
- "'l'eraz, mój drogi, usiądź i pó~dajmy
. . . . jak przyjaciele. Wiem, (J co iazie w tej
Mantycy-pJ.7zeczytal 'machinalnie ostatnie prze~lgdy I
słowa tego okropnego listu. Czu~ się jakby
WI~C to dlatego pam~arYIssou D1e śmla · całej sprawie, gdyż twój ojciec zarzucił
gromem rażMy. Suszył sobie glowę od ta się od ~ wóch t'y'godm.1 DJatego - s.poglą- mdie' dlugim 'listem, . ,Vi którym mi W8zySt~w?clf'"tygodni nad rozwiązaniem pytania, dała nil.. Oleli w mllezeruu z; t~k dZI,!I1~m ko śzczerze opowiada. Pozw 6l powiedzieć
Jaki~ m~gł.r>Y istuieć przeszkody do połą- nlepo~oJem! Odg~dła ona lch mll?sć, sobie, że wyświadczył ci OiIjwyższą plOZyczeDla Się Jego z Eleniką, ale\ niestetyl nie a znaJą~ dzlełą~ą Icb zILporę,. przewldy- singę, zmuszając clę, abyś się stąd oddaliŁ
p~"Z~w~dywał tej strasznej katastrofy, :0'9&' wała CiOS, mRJący l'ozedrzeć Ich serca.
_ To niepodobna -zawołał Ma.urycy.klej pl,Sał mu ojciec, ani owego .nigdyl" ~n. także po~tarzala pewno w du~zy: Natycllmlast podajA ~ię do dymlsyi.
.. '
powtórzonego trzykrotnie ' naksztalF nieod- rugdy - ach mgdy !
,'"
_
:wo~alnego wyrok~. ~ierw6zem I uc~ueiell!, .Pnez otwarte okienko kajuty Maurycy . -;-. ~ poteUJ .C? .- Koch~sz Sl~! Ja~8Ś
Jakle wtedy.zbudziło SIę w młodeul I U~CI- WIdział Smyrnę, a na wybrzeżu nad mo- P~zJczJnll., ~tóleJ Ole z;~lIm ~, k,tóleJ .tak,że
w: eDl Be.r~u Jego, był bun.t przeciwkO 'Woli l'Zem rozróżniał dom, aż nad'to dobrze. mn Dle zn~ tWIJJa pa~~, Ule dll.J.e ,!~m Się poOJcow~kle~. P~'zepa~el oddZieliła go I)d uko- -znany. Tam Elenika myślała o nim, ocze. łlłczyć·?te ~o m! pl~ze t~vóJ oJciec. , ~l"zy,
ch,neJ, WięC Ją 'łlrzeszkoczy !l za:mknięteml kiwala go, a on będzie musi",ł jej ' vowie- znasz, ze tlzebll. D1esko~czeu~e _ waz~yc~
oczyma. $JYPowle Iiosłuszeństwo ojcu, weź- dzleć: _ .mój ojciec nie pozwala' i rzecz P?wodów, ~by t:a kl człOWIek, Jak twóJ. oJmle dym;.JYę ze. służby, wyrzeknie się oj- straszna, niepodobna mu będ~ie wyjaśnić, ciec! .wyraz~ł SIę ~ak , stauowc~o. Cóz tu
czyznr i . z?staUle d:Ok~Ol'e!D w Sm;rrnie.
dlaczego ... _
. pomoze. tw.oJa. dymlsya? 1
~oze. tez Bóg !lhtnJe SIę nad 111m. ZdaW tej chwili służący zapukal do drzWI
- Ozeruc) Sit z pallDą de Renuefort, gdyż
~:Ją Się wypa~ki, że , Opatrzno~ć ucbroni kajnty' i wezwał go do komendanta. P.rze- pan wiesz zapElwne, ~e to o nią j~.zie...
- Tak - ale wiem tak ze, 17< oJcIec
A seD! -pokoleUle?d fdtaInego dziedzIctwa. budzony gwałtownie z zamyślenia, Mam'y,
dYb naw:et !dedy spelniła ~ię groźba cy zapiął mnndur i udał się do swego na- za.mknąłby ci wtedy swój dom} .11.. ni~ sąC
l h oro
dZiedZIczna dotknęła .lego uko- 'Czelnlka. 'l'an nie prosząc go siedzieć dzę, aby nanoi!. de Ileunefort J Jej oplekn·
c. a~ą,· mIałby przynajmniej tę smutną po- zaraz na wstępie rzeki ' do niego tone~ nowie IlIozYHtali na to polożenie.
~~I ~, że. sam cZ1lwa.ł~Y' nad nią z cał~m oflcyalnym, jakiego z nim nie uży,w'ał do- . - !?aliśmy sobi.e słow~ w obliczn śmierd wlęc~ruem. Jego pieszczoty .b.r1yby Je- tycbozaa:
CI; śm!erć sama Ule zllluSI nas, abyśmy Je
ż~Y'!l ~mułcel!l ' ~ ~ybucba~h Jej rozdra- Połecono mi oznajmić panu, te prze- ziarnaII.
..
na ~~a, rg~ obJę~la, Jooynenu w ~załooycb (jbodzisz 1111. okręt 'l'ylżil, w Kochinohinie
- Ale to słowo nie narzuca wam jakiełaS a~ I ':Ięzallll. ' Pt"%ez niego !lle zazna- I że dla wielce "atnych ~owodów masz goś określonego terminu. Narzeczone ma·
dol !IOkk 10Ć bgor~zych nad śmierć samą natyc.hmlast udać się vi drogę pocztowym ryllarzy nieraz zmuszone 84 czekać (\lugie
szpitała~b ącyc. SU} w owy~b okropnycb statkiem, który dzi.:! odpływa do Egiptu. lat.'\. Wierz mi, daj ojcn twemu ten !lodania pr 'b~tÓl e tY!~kr.oć zw~edzał dla ba- Pojutne zn~jdziesz się w ~ort - Sald, gdzie wód uszanowania I zostaw tę rzecz czasuprzewod;·e t legu tej strasznej cboroby pod około dwudziestu czterecb godzin zaczekasz wio Cokolwiekblłdż później ' się stanie, nie
Ale na.!~ wem uczonych lekarzy.
na statek, Id,!oy do Chin. Oto jest roz- potałujesz nigdy, że~ tJak postąpił mU'aępnle ocknęły sIę w nJm weporu· kaz millistra.; pl'zygotuj się pan do drogi • . zie. Ztte8zf4 - mam to przekonanie, te
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czellć d 1\ ro ZICOW przynosI szczęście.
o
i cóż 1 jedziesz, nieprILlfda I
fi.
- W katdym ra.rie Ihliszę pierwej zobaczyć się z Ełeniką.
- 'l'b _ _ two I Nie powjnienbym
ci.pozwołre"lIIe l ja." bylem nUQdy I.ll. iem,
ta przebylbyś wpła}V morze, byle si~ dostać do Smymy. Idź . więc, ale powracaj
prędko, a zwlaszcza bądź gotów na dziś
wieczó!·•. Poró~ilibyśmr s.!ę, ~by~ mial
postąpIĆ maczeJ. lIr.zecl~ I z Chin sję 1)0wraca, a czas nJat~~a. wlelę rzeczy
.
I W kw:adcall:s pózD1eJ
Maurycy c. był JUŻ
u Ha~l'';Ssouów. Z wyd&uego. zapl>\~"e
WCzeŚru6J roz~o"ządzenia, zall\last, J!t~
zwykle do sali! wpnszczono 110 ~lo ga:lyn,~tu pana HI\I:n.s80~~ któl'y sl~dZIlI.Ł . PI"Jiy
?uuku, . baruzIej ; ~IZ k~ed:f meporuszo,:y
I zamkruęty w 80ble. Ma.urycy. w Fjl"lllll1le
doznał pew.nej ulgi, że n!8 st&.Dął , 04~!",u
przed Elemką, gdyi {iomlmo cMego usijowania, nie zualazł jesl:e're pierw8Z!lgo slo·
wa, jllkie mógłby - jej powiedziet. Z jej
wujem, jak się okazalo, wc&le mówi4 nie
potrzebował.
_ Spodziewałem się p&lla - zac;!lął bllz
wstępu Harrisson - a. mam dwie. {z.ęcI!:Y
do zakomunikowania panu. Nap....zódojciec pailski przysiaŁ mi ~ek na pokrycie
sumy wydauej Uli. pańskie żądanie.; drąga
kw~stya jest zupełnie inne,i natury. Ojciec
pański pisze mi te mu doniosłeś, , iż powziąłeś zamiar \viełce dla nas zpzczytuy,
oświadczenia. się o rękę UIl.8Zllj siost~y.
Mogę tylko pochwaliĆ panll., że prz~
wszystkiem udale:l się z tem do Clzłowieka,
mJlojącego pierwsze praw.o do twego z&ufańia; lecz. gdybyś był mnie pierw~ zaJlyfłł,
byłbym cię był ulJl'zedził o pewnych olwlicznościach, o którycb nie mogłe~ wiedzieć,
gdyż one Sił oajśei~'ejsl, tajemnieł ,Uli.
wszystkich, nie wyi4czając samej E~niki.

(D. c.

fI..).

DZIENNIK WDZKI.
innycla przedmiotów oru na urządzane tego zażądano złożenia ogólnej listy urzęd
dla nich specyalnie co tydzień odczyty i ników kolei wyznani mojżeszowego.
rozrywki. Skutkiem nadmiaJ'u dzieci, ""aHandel.
gułCych stać się członkami tego oddziału,
- W tycb dniacb departament podaŁmusiano ograniczyc! ich liczbę do 250.
ków niestałycb wyjalinił, że na zasadzie
Należy zauw&żyll, że w podstawie dzia· przepisó1lV o opłatacb za prawo bandlu i
łalnoścl pałacn ludowego leży popularna pl'zemysla, posiadając jedno świadectwo
w Anglii powazechna zasada, że wszystko 2 ej gildyl, można utrzymywać taką ilogć
otrzymall można. tylko za pieniądze, cbol!- uklad6w handlowych i przemy łowyw,
by jak w danym wypadkn opŁata byŁa jaka odpowiada 5-ciu biletom, uważając
jaknajdostępniejsza dla nboglcb. Zasada patent Ila przed&ż napoj6w za bilet. Wota przenika cała życie społeezne w Anglii, bec tego liczba jadłodajui ze sprzedażą
wyrabiając w ludnoki, która rzadko co trunków, kt6re mogą być utrzymywane za
nawet od rządu otrzymuje bezpłatnie, du- jedllam ~ht<L ctwem 2·ej gildyi, powinna
cha. samodzielno 'ci i poświęcenia dla dobra zależeć bezpo§rednio od liczby biletów i
og6lnego cboć cząsteczki własnego dobro· patentilw, które mają być wybrane na
byto, a jednocześnie nie poniżając potrze- pl'a\\ o otr1.ymaoia. zakładów pomienionycb,
bnjących jalmuzną. Naturalnie, nlezaw ze przyczem na. każde 5 lub mniej biletów
zasada taka ma. za sob, bezwzględną słu-l na.leiy wykopywać po jeduem ~w iadectwie
8znolić, ani też na.wet w samej Anglii nie 2·ej gildyi,
jest bezwzględuie I stale stósowaną, cboć
- Otworzona niedawno w Warszawie
raeyona.lności tym poglądom odm6wić tru- spólka mi ęs na, zamierza wprowadzić do
dno. W obeeoym utrojll ekouomicznym handlu mięso renifel'owe, wchodz,ce coraz
i społecznym nalety odrzucić kra6cowe po· ba.rdziej w utycie ua rynkach zagraniczglądy, nic też dziwnego, że nawet bezpla.- nych.
tna nauka plozymusowa znalazŁa w ~Iii
Przemysł.
'IV ostatnlcb czasacb, uzbrojonych w do- W zatwierdzonym w tycb dniaob
sadne argumenty przeciwnik6w.
przez radę państwa. projekcie do pl'l\wa
o praey maŁoletnich w fabrykacb i zakła
dach przemysłowych postanowiono, ja.k doPrzemysł.
nosz,. 'owosU", że dzieci, nie mające lat
12, wcaJe nie powinny być dopu zcza.ne
do pracy. CeŁem ułatwienia i uporządko·
Drogi wodne.
- Z polecenia okręgu komunikacyj, wszy- wanla nadzoru inspekcyi fab~ycznej, ustascy spławiający Wlslą, ja.koteż towal'zystwa nowiono przepIsy na tępl\iłCe: 1) mllloletlli
ieglugl, winni zaopatrzyć się w tymczaso- nie mogą być przyjmowalli do fa.bryki i
we przepisy o spławie, a wyjątki z nich zakładów przemysIowych bez okazania ~wia
mają być wywieuane na parostatkach.
d.ectw metrykalnych, kt(lI'e powinny być
przechowywane w biurl\cb tycbże przed·
it. Drogi Ż8lazne.
- Droga. żelazna warszawsko-wiedell- iębierstw przemysłowycb; 2) maloletni w
ska zamówiła dla stacyi Warszawa u fir- wieku od 12 do 15 lat wł,czoie nie mogą
my braci Falco~ w Lyonie dwie wagi wa.· pracować dłużej nad 6 godzin na dobę ,
gonowe automatyczue, systemn Biaucopet- nie licząc czasu na obiad, Sniadanie i odtI, z silą uoaną 30,000 kilogl'. za ceuę poczynek; a) wyrostki, nie mające lat 15,
17,862 fr. z dosta.wą do stacyl Aleksandrów nie mogą. pracować od 10 godziny wieczobez opłaty cła. przywozowego. Wagi tego rem do 5 godziny rano, jakoteż w dni olesystemu, powszechnie uływane za graniCił, dzielne i uroczy te święta, do kt6ryęb,
drukują automatycznie osiągniętą cyfrę wa- prócz większych świąt 12, zaliczono dni
gi w kilogramacb i pudach na. biletacb, następujące (daty st. at): 25 lutego, ~go
specyalnie do tego przygotowanycb, na marca. 6 .i 16 maja., 22 czerwca, 30 sierktórych wypisywany je t numer wagonu, pnia, U listopada i 6 go grndnia, i 4) do
w celu otrzymania 6tał~go dowodu o do- wszystkicb zajęć, kt6re 7. natury swojej
są szkodliwe dla. zdrowia, dzieci nie powinkładnem zważeniu ładunku.
- We wtorek odbyło się w War8za.wie ny być dopuzczane. Inspektorom fabryczwalne zebranie a.kcyonaryuszów kolei W&l'- nym będą wydane oddzielne in trukcye,
sZ&wsko-bydgosklej. Najwainiejszym przed- dotyczące wykonywanią. tych przepisów.
miotem obrad była. kwestya połączeuia ko- "Słowo" notuje pogłoski, że gwareclei warszawsko-bydgoskiej z drog, wie- two von-Kramaty jest już sprzedflue fadeńską.
Kwestyę
tę za.łatwlono przez ktycznie za 15 milion6w rubU. Do gwa·
przyjęcie 257 głosami przeciwko 14 pro- rectwa tego na.le~ą majątki:
ielce. GzIpozycyi skopu kolei bydgoskiej przez ko· ch6w, Zagórze, NiwkRj Milowice i t. d., a
lej wiedeńską. Akcyonal'ynsze kolei byd- oprócz tego piece wapienne, młyu parowy
goskiej otrzymają. za akcye 4"10 obligacye II' ielcu, przynoszący I'ocznil! 90,000 l·S.
kolei wiedeńskiej, gwal'antowa.ne przez dochodu, browa.r, piekarnia, gorzeluia. i t. d.
- W sądzie okręgowym w Warszę.wie
rząd.
- "Kraj" . donosi, że minlstel'yum ko- w dniu 8 kwietula r. b. olibędzie się
munlkaeyj rozesłało 110 rad zarządzającycb sprzeda:i: przez licyta.cyę fabl'yki broui p.
kolei żelaznych w Królestwie i w kraju Zieglel'n przy ulicy Roźej. Licytacya ~a
zachodnim okóluik z żądaniem przedsta- cZllie się od sumy rs. 30,000.
- Zarząd inżynieryi I okręgu w Krówienia listy os6b pochodzenia polskiego i
wyznania rzymsko-katolickiego. zajmują lestwie ogłasza o odkryciu pOkła.dów wę
cych posady naczelników wydziałów: me- gla kamlenąego ne gl'untach wsi Strzemiechanlcznego, technicznego, telegraficznego szyce-Wielkie w powiecie będziliskim. Poi nchu oraz naczelników stacyj. Oprócz kłady te, w dw6ch miejscach zajmują.ce po

(-) Podróżnicy handlowi. W zjednywanlu sobie klientów fabrykanci tutejsi coraz czętleiej posługują się pośrednictwem
podróżnik6w bandlowych, wyzwalając się
temsamem powoli z zależności komisyooerów. Na nadchodzący sezon zimowy szczególniej fabrykanci wyrobów wetuianycb i
p6łwełolanycb wysyłają znaczny zastęp
komiwojaźel'ów, zadaniem kUu'ycb ma być
zwiedzenie wszystkich punktów bandlowych
Ro yi europej kiej, a. po czętlei i azyatyooj, przedstawlającycb dla zbytu ja.kikolwiek interes. Przeciętnie każda li wlększych firm posia.da zwykle 1 do 2 podróż...
oików. Ił atoli fabryki, szczególniej wyroMw kamgarnowycb, gdzie liczba ta duch 0dzi do 8. Coraz trudniejsze waruJlki wspólzawodnlctwa pobudziły fabrykantów do
rozwinięcia tugo $ystemu zbytu, który je t
o tyle korzystniejszym, że stawia wytwqrcę IV bezpośrednią. tycZllOŚć z odbiorcą.
(-) Ruch budowlany w naszem mie$cie
już się rozpoc~ął. Od dni. kilku trwa rozpoczęta w roklł zeszlym budowa. kilku do·
mów i fa\>ryk. Majstrowie mur8.l·scy ZBtrudniają przy budowie przeważnie robo~
nik6w pozbawionych pl'acy w fa.bryklljlb
t utejnych.
(-) Na poludnIe Cesarstwa coraz wię·
kaza. liczba ludno ci tutlliszej wyprojVadza
się Ha stałe zamieszka.nie. Nawet robotu,lcy niep.zbawieni ['racy ))rzenoszą się IV
tamte strouy, zacbęceni wi~Qkiem większe
go za.robku.
(-) Kilka składów obuwia. IV główniej
szych miastach Cesarstwa zwróciło się
z z8Ju6wieniami do tutejszych właścicieli
większych zakła.dów szewckicb. W razie
przyjęcia ich prol/O~ycyi, składy mają za.pewnić zaklndom tutejs~ym stałe i dość
znaczne zs.m6wienia.
(-) W cegielniach podlódzkicb roboty
około wydobywa.llia gliny na ceg\ę rozpoczęły się już ua dobre.
(-) W' czorek. taneczny s\lbjekt6w handlowycb 'Zą(lzony w wigilię św. J6zefa
ąpl'owadzi~ do sali kWlcertowej licznych
uczestników, kt6rzy ba.wili ~ię ocboczo do
późnego I·ana..
(-) l teatru . Teatr nasz, bardzo ~re
Sltą sŁUSznie, rzadko wkracza w dzledzinę
tra.gedyi. • Ha.lJllet" odtworzony przez siły
miejscowe będzie czemś zupełnie uowjlm i
jut przez tosaDJo zajml\iącem. Przygn\owa.nia d!l dzisiejszego ))I'zedstawieni.l trwajlj. od kilku tygodni i :zarówno dyrek,eya,
jak beuefisant p. Chmieliński i jego kole-'
dzy, nie szczędzą pracy, ażeby przekonać
publiczno~t,
która niewą.tpliwie zapełni
d.zia teatr, że nie podjęli za.dauia nad siły .

us em yć ar zo czerwony, a e powietrze byŁo ostre i dużo§my biega.li.
- To dziwne - zaczęła zn6w służąca.
Ale gdzie ona. ją mogła zostawić?.. No, do,
stanie ona za to burę.
Nie byłem złym. ale mygl, że Emilka,
oprócz zma.rtwienia, dostanie jeszcze surowe napomnienie, nie wzbudziła we mnie
wcale wyrzut6w sumienia, przeciwnie, sprawiła nii wielką. przyjemno§ć. Przyjemność
ta byląb,Y zupełną, gdyby po llowrocie do
domu uie dręczyła. mnie my~l, co zrobić,
żeby nie odnaleziono .Maryni". Pytanie to
dręczyło mnie przez calą noc i cały lIastęp
ny dzień. Nie wybiły mi go z głowy aui
gęś nadziewana kasztanami. aui choinka
urządzona u ' mego kolegi, ani prezenty, jakie otrzymaŁem, ani spóźniony powrót przy
świetle księżyca, przez cicbe ulice miasta
pokryte ;!niegiem, ani prójekt zabawy urzą
dzanej jutro na lodzie; słowem, nie mogłem się pozbyć tej uporczywej myśli. Że
by tylko dziś wieczorem lalki nie znalezio·
.
no, a.ni tet jutro jeszcze I
Myśli te dręczyły mnie bole§nie; zwłasz
cza w chwiU, kiedy udawałem się na. spoczynek. Powtórue małżeństwo ojca Alinki
wywołałO' we. mnie oburzenie, spotł)gowa.ne
jeszcze uczuciem tkliwqSci, jakiem za."'sze
dla. niej serce moje było przepelnione.
I znów wyraźnie widziałem jej pokój da.w·
uy, spr<>fanowany obecno§cią. niena.wistnej
istoty; z niesłychanI! silą powtórzyla. się
haJucyna.cya, o której wspominałem lIa począ.tku opowiadania o mojej na.jpiElrwszej
i najcznlszej przyjaźni w dziecilistwie. Zjawiła się przedemuą moja mała przyjaciół
ka o rucbach niepewnych i bladej twa.rzy,
z uśmiechem na ustach, strzegąca pilnie i
troskliwie starych sprzętów i zabawek; ulegając zapewne temusamemu wrażeniu,
widzia.łem tamtę spoczywającą na. łóżecz
ku. na którem Alinka. czystą. swą duszyczkę . oddała Bogn; widzia.łem, jak brzydkiemi

I'U iiiiiiilp&lililiili dotykała się wyblakll'j
mat6l'yi na meolach, jak niezgl:abuemi tl'Zewika.mi z powykrzywiauemi obcasami, zauważyłem na.wet i to, stąpała. po !lywa.nie,
na którym ur1l/łdzaliśmy niegdyś z Alinką
~wietne obiady, i z\lawało mi się, ile okrada. Alinę, bo dla Serca i umysłu dziecięce
go przywłaszczenie sobie zabawek zmarłej
było świętokra.dztwem, kt6rego się wzglę
denl niej dopuszczała. Uma.rla. f powtarzałem to słowo lDachinalnie; przypomniał mi
się jej gr6b, dawniej pielęgnowany stara.unie, ustrojouy ~wieźemi kwiatami, dzłś zaniedballY, i opuszczouy,- biedny, klęcząoy
nad nim a.niołem z odtrąconemi rłCzkami.
W6wczas zanadto silną miałem wiarę, a.by
CllOĆ na chwilę wątpić, że w niebie połą
czyła. się z matką. i a.niołka.mi, utworzouemi z promieni świetlanycb, II: rączkami, którycb czas i bn1'za nie zniszczą; pomimo tego, widziałem jej cia.łko Vi ziemi takiem,
ja.kieIil widzlaŁem je, żeguając ją. na wieIQ,
w pokoju pelnym z~pa.chu bzu. Straszne
uczucie samotuości rozdzierało mi serqe.
Przypomnl8.Łem sobie ostatnie życzenie
zmarłej, aby wraz z nią pochowa.uo i .c6reczkę ". Jakże gorąco praguąłem pój$ć z
lalką na cment8.l·z, za.płacić gra.barzowi,
byle tylk.o ,JoIaryuia," spoczęła obok Alinki.
Nazajutrz rano około godziny lO-tej możua było wjdzleć w najodleglejszyDl. kłCie
ogllodu, cbłopCa w muudurku uczri.ia, kolliąeego pośpi(l.'lznie d6ł pod krzakiem bzU
włoskiego. Nad miastem, niby całnu, ~oz
ciągała się gęsta mgła, przez którą przedzieraŁo się czel'wone slońce, ąwiecące jak
kula Qgnista na horyzoncie. !ilpieg pokrywał dachy. )V dOIl)U 1 krzą.tauo się zapewne koło obiadu. Pobożni potlpieszyll)la sumę do kościoła: Cbłopczyk 4robuą. nóżką.
wpychał łopa.tę w złemię" układał ją starannie, aby ślady mniej były widoczne. Od
czasu do czasu spoglłłda.Ł w 'chmurutl niebo,
jakby pragnąŁ, aby świeży śuieg spadł l

I

handel i komunikacye.

4)

Paul Hourget.

IOJ! PIERWSZ! PRZIJACIM.KA.
Przekład

z fnDouskiego.

(Il~ko,ltzenie-})otrz

Nr. 62).

Skorzystałem z cbwili, kiedy mój towarzysz od lVl'ócił się, teby o pień drzewa oczyacić buty ze śniegu. Pocbwyciłem .Ma.rynię" z mIejsca, gdzie leża.ła , i
pobiegłszy na sa.m koniec ślizgawki, wrzuciłem j, do otwartej szopy, stojącej obok, nie zWBŻajłC na to, że się może potłuc o nagromadzone tam drzewo. Widziałem, jak się zsunęla z drzewa i wpa.dła do
taczek, z1Iajdl\i,cych się obok. ])la. zagłu
lIZenia bałasu , wywolanego spadającym
przedmiotem, zacząŁem strasznie lu'zyczeć
i towarzysz mój aoi się domy~1iI złego uczynku, któl'ego dopn§ciłem się włmie.
Ślizgali§my się i dokazywali 'już IV najleplIZe, kiedy służąca Emilki stanęła w furtce.
Obejrzała się naprawo, potem
nalewo,
zadziwiona, zn6w spojrzała wprawo i lewo, później zaczęła szukać Koło furtki i

w ogrodzIe.

- Czy nie widzieliście lalki pallienki?zapytała.
Na uczę«cie zwróciła się do mego towarzysza, który z twarzą zupelnie spokojną odpowiedział:
- Lalki? Nie, nie widzieliśmy.

- Powiedziała mi, że ją tu położyła,
kiedy chcłała się ~]jzga.ć-mówila dalej sluląca.

-

To nie może być-odrzekł. - Nie od-

chodziliśmy stąd ani na minutkę, nieprawdai1- dodał, zwracając się do mnie.
- Ani na. minutkę-potwierdziłem, zbliżywszy się.

I

406 morgów przestrzeni, ciągu, się przez
lasy rządowe, gronty włościańskie, OTU
gruoty ualeące do 'dróg żeiazJI h: inngrodzko-dąbrow kitj i warszaw ko-wledeń
skiej. Wydzielenie groutów pod kopalnię,
kt6rą eksploatowall
będzie p. Ludwik
Mauve. nastąpi dnia. 1lJ kwi tnia r. b.
Grubo ć pokładów dochodzi do dwóch
stóp.

Z MIASTA i OKOLICY.

w

l

(-) Oryginalna bójka. W dniu wczorajszym przypatrywauo się w jednym I dzie'ków przy ulicy Piotrkowskiej orygioalnej bójce. Jakiś wędrujący cbłoplee nosił
II plecach tresowaną maŁpę, z kt6rą zara.blał na utrzymanie po po lł wórJlach. Onegdaj jeduak małpa odm6wiła mo posłu zeń
stwa i zaczęła go uiemilo iernie drapać.
C/lłopiec całemi siłami ptaraŁ się

Cel'ignąć

zafarte zwierzę z pŁeców, lecz nlt' mógł
tego dokonllĆ. Dopiero przewr6eiw8zy się
wznak, przydusił małpę tak siłule, te niedługo potem żyć przestała. Chłopiec ma
pogryzioną i podrapaną całą szyję i twarz,
przytem jedno oko zadrasnęla. mu małpa
IV ten sposób, że zachodzi obawa otraty
wzrako.
(-) lamach samobójezy. Niejaki Józef
x., cierpiący na pomieszanie zmysłów, w dniu
wczorajszym staral się pozbawić życia
przez powleazenie. W chwili jednak" gdy
.zawisł IV powietrzu, wbiegła do mieszkania
matka desperata i przeciąwszy sznur, uratowała mu życie.
(-) 8ftmobójatwe. W dniu 19 b. m.,
o godzinie 7 .rano, przy ulicy ~arzew8ldej
w domu Nr. 1060, zoaleziouo w miejscu
ustępowem mie'szkaflca miasta Łodzi Gustawa Hermana z I!0derzuiętem /gardłem.
H. pracował w fabry~ Richtera ja.ko robotnik; w zeszły czwartek wziąwszy zarobione pieniądze w fabryce, powrócił do
domu dopiero we wtorek o godzinie 8-ej
witlczorem, lecz o gollz. 10 wyszedl znown
j nie pokazał się już więcej . .fI. \>ył nałogowym pijakiem; z żoną. nie mieszkał przedo trzy r.liesl4ce.
(-) Wypadek. :Przed kilku dniami oiejaka 'Egerowa.. zamieszkała w domu Wagnera przy ulicy Cegielnianej, pl'zewl'óciła
lampę pŁODłCII w chwili nalewauia. do niej
nafty. Rozlanll na.fta zapaliła. ubrauie na
nieostroźoej, która odniosła silne popal'zeui"./ zanim podano jej pOmoc. Kobieta. lł
czyta 70 lat; nie pl'zeniosła męcz8.l·ni i 0negdaj wyzlonęła ducha.

: KR O.Nl KA~
Warszawa.
'.
- Pozwolenie na. otwa.rcie nowej szkoly
rzemiosł dla kobiet uzyskała p. Bronisła
wa Po~nikowa. Wykładane w ni~ mają.
być przeważnie rysunki, hafty, malowanie
na porcelanie, rzeźba i t, d.
p~zytułku dla sierot po robotni-

- W

kl\Ch fundacyj baroua Leuvala przy ulicy
Litewskiej w Wal·sza.wie, znajduje się obacnit\ 22 dzieci (21 katolików \ l Ilwangieiik).
- Od~iał tanicę kuchen warsZ&wskiego towarzystwa dobroczynności za. rok ubiegły miał dochodu og6łem 56,786 rs., w
tru Iic~bie proceutów od kapitalów 8,228
rs.,. a wydlltkólV 47,6,1l8 I·S., pozostał więc
na. l'ok bieżą.cy remanent w sumie 9,098 rs.
, - .Kuryer warszawski" donpsi, że 1"
tycb duiach powsta.ło przedsiębiers two ul'Ządzania letnich wycieczek
po kraj u.
Właściciele sp6łki zamiel'Zają wyjeduać u
zarządów wszystkich dróg żela.znych pewne ustępstwo od ceny biletó)V za przejazd,
gwal'autl\iąc odpowiedni dochód.
- Ohel'policmajster miasta Wal'./lza.wy
zataI' epleJ § a y Jego mozo ueJ pracy.
U stóp dziecka. leżało dl1lgie mniejsze; ua
plerwsz rzut ' oka; pdznać było można, że
to jest Ia.lka, ubraua w toczek z rączkami
wsunięteljli

iN milcto!lkopij/lą, zawfeazouą.

na szyi mufkę. Ubranie jej świadczyło o
dawnej elegancyi; dziś opuszczona, w podartej sukieuce, z gołemi nóżka.mi i podrapauą, porcelauową twarzyczką, czekała
spełnilluia swojego losu. W tej chwili z
chmurnego nlęb.. zaczęŁy spadać powoli i
cichli ptatki śuiegIJ, Chłopak ze nczególną.
radości,! spojrzał znów niebo. Nareszcie dół
już b-ył do§ć głębokL Podni6sł szybko lalkę, r6żowe swe usteczka przycisnął do
ciemnej twa.rzyczki, pótem obsypał pocałnnkami jej długie, jasne wŁosy j nŁożył ją.
starannie w ziemi, jak gdyby to było neczywiścle cia.Ło istoty me;iłCej duszę; teraz
z pośpiecbem wziął się, do za.sypywa.llia dolu. W tej ch wili, w głębi ogrod~ dał się
słyszeć glos:
- Wracaj dO"domu I
.... Oto jestem - zawoŁał chjopiec- podni6sł łopatę, w muudurku przY{lruszonym
śuiegiem, wesoło i radośnie bie~ ... do domu.
- Co tam robił6JI? - za.pytał teusam
głos. .
- Przygotowałem na.,Jutl'O pyszuą. tllizgawkę - odpowiedzia.Ł, dodają.c kłamstwo
dp popelnionego złego- .czynu. A jedua.kże,
w kilka. dn.i, sjlowiada.jąc się z całą gorliwości\ i .skrupula.tno~cią ze w$zystkich win
i grzechów, młoliy ,cbłopjec ani wtedy, ani
później, nie umiał w sobie obudUć skruchy
j ża.ln za to, że w pierwsze święto Bożego
Narodzenia. pochoWa.ł pOli śniegiem .c6reczkę " swej mamj przyjaciółki.

,
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zalecił

pomocnikom komisarzy cyrkIIłowych sieradzkim, należącej do pułkownika Mo· cesarUL Wilhebna rnnęła wozoraj. Kilka- wego -.- , dYlkonto niemieokiego banku p.Iistwa
5·/, prywatne 3'/.'1•.
w czasie wolnym od łuby zewnętaej cll&.
lrAżdej ~ i
li ogiery. nucie QllÓb ponioeło Il.iUI)dzeW.L
{my •• 18 _ . Po'y.d:a rn.;ka z J8!19 ""kil
znajdo wać się w kancelaryach cyrlroJatytomier~. "Ruskija wiedolllosti" podaPet ersbu'1l, 18 mar
(Ag. p.). Ogłosza- li .... 9ł'/•• 2'/1.·" Kousole angiel.ki.97'/...
wych.
ją. wwne dane s1&
LYCZ1le i wiadomo§ci no decysy rady państ
nut.§pującej treW&rI zaw., lo marca. T&rg na. rllWll Wit\oW'. • rd. - , plltrJl. 1 dn.łtP - - Warszawska I·ada gubernialnia do- o koloniz cyi czf!ska-nieJliecklej w gubib·- ;kI: prawy o przestępstwa w nrzędow&lliu, aki'łO. Pueni-:
, bi&!a 620~, "yllOr...a 650~(J'7ó, żyto
broczynoo§ci pnblicznej, według informacyj ni wołyń kiej. Czechów można naliczyć pocią.gaiiące za sobą kary pol'ilZone z poIbol1ł.,.e -52&, .retlaie - - - , "If..lliwe
Ro- zbawieniem praw
nu lub wszystkich - -,i,..,,, leli 2 i 4-<1 l"Sl)d. - - -, o.. i.. :100Kuryera codziennego". roztrząsa obecnie do 30,000 (polową.ZlaJdującyeh liię
jll·ojekt otworzenia w Łowiczn nowego syi); ziemi posiadają oni prze zlo 70.000 szczególnych, roztrzą ana być mają w ka- 3Jó, gryka - - - , rzepik le:.ni - zilDowy szpitala dla obłl}Q.oycb. z oddziałem dla dziesięcin . W 1"okn 187'1 niemców-koloni- acyjnym d6p81·t&m6llci~ senatu z..udzialem -. aepak :ap •• im. - - -, groo!, polny ~OOeukro"y - ,..... -, ryDla. - - - za.. korze!.!,
chorych nien1eczalnych i idyotów zamiesz- tów wolYliska gubernia IiCU1a 60.946. przędSlawillięli stanów; sądzone zaś w iz- k900,
\lEa jaal&n& - -~ olej rzepl.k:ollfY - - -,
kalych w gnberni wal.zawskiej.
zpital Przed ukazem o kolonist3ch posiadali 'Onr.hi& ądoweJ być 'Winny w oddzielnym kom- luio.,
.J - 1& I.tl1d. •
powstanie z fnndu zów ogólnych rady i 93,477 dziesi ęcin i w dzierżawie-16g. 171. plecie zlożonym ze starszego prezesa izby.
Dowieziono pszeway 700, żyt..'I. 30, jl}ezmieni:\
będzie ntrzymywał z funduszów speeylll- Koloni ci zwykle przychodzą biedni i nieQa- trzech członków tęjże z wydziału krym i- -,_ o"oa 150, Ifłochn pol Ił/{O ~ kqrol.
ł. 18 mUC&. Okowita 18.,. z .koy.~
nych 80 chorych. ~ pecyalna komisya rady wem d.r&biaj~ się mienia. ' tan szkół nie- nalnego. oraz gubernjalnego m&rszałka po.k.a ru.w
9'11'/,. Slo'lluok garuea .10 ",iadr. 100-.<07'1,.
oznaczy wkl"ótce miejsce na budynek i ·wy- skończenie jest lep zy wśrM niemców, niż 8zla<:ilty. miejscowego pl·~ydeuta miasta i Hut. .k.&d.. al. "ia'lro k9p. 81.i'-8'16~, za gl\rIl.2ts8
pracuje szczególowy projekt nrządzeniL
tubylców, ' anczy.ciele szkól niemieckicb 'Jednego z w.bjtów gmiu.
-269...""&.)'o.kl ZI wiadro kOll. 83.:)1-$38r. ~tP. garniec
Petersburg, l lUarea... (Ilg. p.). W ra- 272-27~ kop. (I dod. Da ..,och '}.·/v.
- Na wypadek motliwego przlldostania odznaczają się wyłszem wykształceniem i
Bt rU_. 18 marca. P ...uic. 180 - 198 na kwi.e.
sIę cholery z Mozopotamii i Arabii do Eu- lepieL.'§. uposażeni, W . 1 6. gubernia dzie państwa rozpocz I
się narady nad
196.50, Il& " '.... paids. U!jl.74. Żyto 16~ropy, organy policyjne miasta Warszawy, wołyuska na 2,221,644 ludności liczyla projeKtem reformy in ytucyj zIemskiclI. "'1Ii
116, \lIo "wio... 10 l 112.2ó, n& ez. li\>. 168.60.
majl}c na uwadze fabryki i war ztaty , 55,.U8 uczących się, czyli na ',lO0-1. a ;;laprojektowano olu-eślel ie kompetencyi guttavr e, 18 m&rca. K .. w& "000 aver&g8 S'\llW.
wskazują środki do walki z epidemią. na 9 .2C2 niemców ~ bylo w tymże ro- bern/ltorów i nowy spo ób tworzenia biUl· ll& marz.. 108.75. na maj 109.~, ll& wuo.. 107.75
Spokojni..
Z usnwaniem nieczysto ci z miejsc, gdzie ki 12,23 uczących się, czyli 1 na 8.
ziemskich.
Nlw-Y,rk, 17·go mar Baw&1u 11'/1" IV)i. Or·
pracują robo~icy i dezy~ekcy'ł miej~c
Z literatyry i sztUKi. .
_
_
~eter8burg, 18 marca. (Ag. ~ .). W.ra- leanie
10 u /lI "
US~powych we trze~a o,czekiwać na przy~_ 1\owelę W. br. Łosia "Malżelistwo dZle. Ill\11stwa. ntworzon~ oddZielne blUr:o
N.w·Yerk. 17 marca. Kawa (~'air - Rio) 20.50.
§cie zarazy. . CZJ.'s~o~ ~,ody n~leły ta~e Z konwenausu" dala w tlómaczeniu "Neue d!a. I o~trząsarua pr~śb skiad~uych na Im~ę Kawa F&if..Rio Ił- 7 [ow onli.arY ' "Da man;.. J7.77.
do rzecz.>: naJ,!8Znle~~c~. ~(lJany lIowln: fl'eie pres en p. t. Heirath eiues Rittllleis- lSaJwyzsze ze Sklllg~ na rozporz~dzeUlII na Dlaj 17.ł7.
E _
ny być JaknaJczę ClE\! bielone ",ap~em ~ t e r s . " '
j"ządzącego senatu.
,
..
wraz z podloga.w utJz!illyw~ne ~ Qlljgl~J 1_ W Peterśbnrgu Dla wychodzić 'nowy . Berli n) 18 mtlrca (Ag. p.). Prz~Jazd ~Slę
TELEGlUMY G1Et 001\'E.
czysto śCi .. KO~leczne JeH clągfe I prafi!- miesięcznik literacki ~ \V~iemirnai!l biblio- CIa El"Il~~ kobursklego ~o Berlina, WI.ąŻI}
dłowe dUl1łaUle wentyJato!"Ów. W r~ę tiek&" (Biblioteka wszecbświata). · Wydaw- z prze~ll~lllem kancJerski,:m. \y~zoraJszn
Gi ełda Warszawska.
za~urz~ń w OI:ganach. traw.lenla ~aleca S!ę cą-redaktorem zah iel.dzono K. M. Pla\viti- nida mInistrów trwała dWie godzllly.
Ż,dallo • Icoteem giełdy
Londyn, 18 marca (Ag. p.). Odbyty wczonnikaDle nad~zy~ ~ Jad~e I napOJu. - ~a skieg~.
wypadek pOJaWleUla Się cholery, nlllezy
--ł-rllJ rneetillg przemyslowców węgla uchwaZ. w.klll krótkater .. I.,wI
mieć na względzie, że ~ie Dywa ?na nie,
III niepl'Zyjąć warunku postawionego przez Il& ne,Un ... \llP ID1".
spodzianką, gdyź na dZień lUD klika goIt () Z M
O ; C l.
robotników. żąd:tjących pod wyższenia pla- Da r.. ndYI .... J Ł.. . . . ' .
~~.*
Ol. Pary. sa J 00 fr.
• , .
36.70
cy o 5"10 zaraz, a (Irugich 5°/. IV' lipcu.
dzin wcześniej zwiastajE\ ją niedi~pozyrya;
na
Wi.ie6
.a
100
II.
l
• • •
77.40
X Prasa angielska. I W Wielkiej Brjtnni{
Londyn, 18 marca (Ag. p.). Z Mozambiwtedy chwili nie mozna zwlekać ~ 'Todkami zaradczemi i poradą lekarska.
Z. ,oplery pdl t• • W
',
i Bylobyli. "'rebom 2,234 pism peryodyeznyeb, w tej ku teleff·tfuJ·...
... te konsul angIelski IV Nypożądanem, by P?n~ł'paiowi.e ~p~tl.ZY liczbie 18& dzienników, I..-tórycb kaMy numer lloS$a za . ąl flagę Anglii na I·zece Szire.
Li.ty likwidaeyjn. Kr. Pol..
.- 89.45
uak" pożluka wacbodnia. .
lOO.76 100,75
Rzym 17 marca (Ag. p.). Cesarz WiIswe zakłady w ślodkl (przeclwcho elyczne. kosztujó 10 centY''!ólv (tylko Timcs'a-30 cen86.00
ł6 .75
,
"
ł'/,
poi
...
"OS;
r
8!r1
•
•
Petersburg.
ttmów). 22 dsiellniki londyńskie rozclodz, help\ za'wladomil Ojca. tiw., iż arcybls]{up ~Ły lUt. .ieJO. SerYI ' l .
'97.45
97.50
- Miuister ~pra~· wewnętrzuy IV tych się w 1,500.000 egzemp1D.rzy.
KOPll mianowauy jest delegatem niemiec9640
!l660
0'
X Morska świnka w gorsecie było. de- kim na konferencyę be,lińską.Oesł\loz wy- Liiłtył:.lUt.
dniach wniesie do zatwierdzllnia rady pf.ńm. "Waru."Ser. V.
I ,
!19 bU
9950
96
'
o
W'
9620
stwa. nową ustawli paszPOJtową. Opra!:o' n onstro!\,ana w Londyuie przez pewnego leko.- t·azi.! na!lzieję, że tak Qjciec Ilw jak i ' dun
... 1,,'
n
V.
96.~0
96.~
wanie kwestyi paszportów przebywających rsa który umierzn Da niej lIado.ć skutki sznu- choWl~(lstwO przyczyni się ao rozwiązanhl LUtYI_st. ID. ł>Od li Ser;i I .
9l.94.n
rt
l
i
.
IV Rosyi poddanych ruskic11, a t.atże rewi- r,wauia. Leka.,.., ...pe....nia, *e gdyby nie w~gl~d .kwestyi BocylLlllej. Ojciec ŚW., podzięko
93.25
.. Ił
"IU.
93~~
zya ogólua obowiązuj~cych dz~'ll~t~ pasz- na prZlzwoito§ć, Śznnrowane damy piszcztłyby wał za nóminał.yę arcybiskupa Koppa, OI·az
G iełda Berli ń ska.
portowycb. byly pOWlertol!e komlsYI spe- nIe gOI;Zej od uieswześli1"eJ ś"1nki. w, obronie oświadq:yl. że zasady, religii chrzellciaucyalnej po.d prezydencYl} P. N. Nikoll\)e- której wyslJjpiło nawet towarzy two oplek nad skiej /"oz iązują kwestyę socyalĄ"ą.
219.75
BalIknoty mIki. ar.. . .
22i.10
21 .60
220.75
"
.. nn do,ta ...
,,:a. K~mlsya ta~ypracowany przez sle~ z...ierz~tnmi.
··
• 1
Wied eń, 18 marca (Ar. p.) .• P.olit. COI"I"."
Dyhonto
prywatn..
.
.
.
3'
!
,"!
3'f,'/.
ble preJekt nowej ~sta~y PaS~po~t?weJ
X ,.Vie d'aut efois. Śwle-lo ...ydane w twierdz; ' że jest. upolłażlliona do zaprzeoddala do rozpatrzellla I decyz!1 mUI,ste-, Pjlry~u dzieło Franklin" opowio.da. ~o ·od po- czenia {"jeściom podanym przez .Presse"
ryum spraw wewnętrz~.I'Cb. gdZie utworFo- łdwy 14 do połowy 16 uleci 0.. dzi~ki s,emu o tworzerliu nowych pulków piechoty i o h=:iNot.. lIieurr..
lIIone ty I banknoty: Not. IIrz~,l
nI} była. w tym celu ada ~p~cysJna . pod klimo.tolfi, nieczysto#ci lic i domów i zatrn- zmianach uzbrojeuia.
Imperp.ly I J6lł11lperyałyl .or. i.
prezydencyą. towarzy za mmll!tJ·s spraw wł.niu Sel(wany -stolica. Fro.ncyi była 8 łem
Berlin, 18 nrarca. (~g. p.). Przyjęci &
.. i.YI 17 grnduia .1881\ roku)
735
wewnęt~ZlJych w. ~. ~Iew~go. Rad.a. ta siedliskiem . zar~y. I Niezmic~neJ , ~miertblhOści 4ymisyi J<s. Bism'\l:cl\a dzienniki poczytują P~lil~pęryały atare
w ~onrue ostat~cz.neJ ZI edagowała. P! oJekt przypisuje autor fakt, ~e w 110lowio pallOwa- za rzecz I:decydQwallą lub Wiską nader ~e hnty ..terliu. w b.ubolaeb
1 mający być wOIes!onym d.~ rad~ pa1:lst.~a. ma Ludwika XIV Puyt liczył tylko 5001000. cyzy!. Prośby o i1ymisyą. hr. Herberta Marki nlOlllił\Ckie . . .
AUAtryackie bankuoty. .
77'/,
. - !.Pete;·sb. wleliomQ~tl d"~'I1ladu~ą ~Ię, Wiek XVl;Il. w cil!gn którego pohudowano Bisma\~1c cesarz nie przyjął.
•
Franki . . . .
. .
36'/,
ze ~llQa m.~y{'(lDa wy pl acowuJe Jprze~sy ścieki, był w tym w;gl~dtie purlktem zwro~nY~l.
Ber lin, 18 marca. (Ag. p.). Ks. Bis- Wart046 rubla kred. w.. focie
o ~lJan?wamu na uJ"Z~d~ f~lczersk~e koble;, ' x Gz.tery komety: Brorsena. Auestal lCog- marek pouał się do dymisyi ze wszystkjeh Ko.pony eelne. . . . . .
146'/,
t. J. uczonych ak.lISZel ek I felc~el ek. ~o- gil. i Denninga spodziewane
w tym roku piastJowauych urzędów. Przyczyny ścillle
ry'm ma przysługJ\v~ć. na. rówllJ l'l felcze! a- na nnszym firmamenoie.
n\łllVy~a§nlone jeszcze. Niektóre wieczol1le
DZIENNA STATYSTYKA lUDNOŚCI.
mi prawo d? pens,!'1 l eme!Jtury.
I.
X Volapii k. Sprawozdanie genotalnegp se- dzieJluiki wyrllżiljll n d~ieję\ .fe ksi~że zgoZ.orll w dniU 17 lI..,e.:
- "Petel~b. wledomostl . donosz!\., ze kfetarza stowarzYB2eDia rhaj~cegQ na, celu sze- dzi się za~howl\ć przyll~imlll ~ godn!)Ść kanKat.lloy: dzieci do lat 16·10 .. n.rłu 'l. w tej
kontrol.a. panstwa wprow.ad~ll~ 1111.. p~~- Nenie języke. powszecbuego twierdzi,., 11 d,iś clerza, inne ZlIŚ znów t\vierdzą, że dymisya Hubie ehłope6w d~j ...cąt 2,; dorQdyclJ 2,
w tej liezbie m~ier.y:w. ......,. kubiet 2, "JUia.no\,'icie:
cl,ek dZlenn,)' kwestyę ~ple lewa>lplzepls w jut 5 .milionów ludzi p'l"luguJe
t)'\1l j~zy- zdpełna ~j~st j1lż fl\ktem nieodwołtlnym.
Kaczmarek, lat 21, Aguieszka Weneol. lot 16.
? .P?trąceUlach z pensYJ przy poąwyżkach Idem. Bibllbteka yolapUk'u ~k1ada ąie ' zj 750
Wiedeń 18 marca. (Ag. ~.). Na tutej- Józefa
, Ewangelloy : II.,;ier.' du ła.t H;·tll 7.tna.rŁo 3, '" tej
Jej I a,,:,a!18a~h slużbow'ych.
I
I .
tomów, w liczbie który\::h, prócz gramatyk, sze sfery l polityczne wielkie wrażenie wy- iesbie chłopców ~ Jziewe&ł\~ 1. doroslych 1,
. - ~mstel~nm . OŚWI~t.y, na. zapytame pÓdr~ó ... , s1ownij<ów 'i 300 .proc ti6tpycb, "'aria. wieŚĆ. o dymisyi. ks. Bism&J:ck~. VI tej liubie m~esyzu - kobiet 1, a uia.nowieie~
'
Dle~tól.ych kUl atol ów pklęg6w nauk?wych z""jduje si~ nawet I{iIkanaście romnusólj',
Ogólne ,PilnUJe przekonalII!), że nsuDl'}cle ZU.&Il1la Jilger. lat 77.
Storu.k ... I: t\sieui ~9 Jat 15-tn .marło l,
wy~aśDlło. ze. od osób, które. uk.onczfły I X Poznań. "Nowe świeckio towarz stwo ~i~ ):·LDC1drz<\ w'ywoł~ bardzo ważne zDlia- .... tej
li~.bie chłopeów - "I<ie",e.~r: t : dorosłych
kUlS na.nk historyczno - filologlCZDJ ch lub wstrzemi~tliwotlci. "jutrz~nka", zamierza ało· ny w polityce. l'oslowie slowia(\scy spo- l, .. tej U~.~ie m~iuJ.. -l<filleL1. .. ",iauow!eie:
1lzyko - matematyc~nych 7: dJl!lom~m.I lub ~yć w Po nauiu "K0dnll z ducIlem swej ustawy dziew alą ·ię. :l:e dymisya ks, korzystnie się Marya I Kape nszuików Kus •• lat a6.
II klasy, przy. obeJmo.waUJu ~rzez' Dle ~o.J k.wiaruie.
•
I
odbije na dalszych Josach słowian pod bersady .nauczycIeIa., Dle. nslezy. lymagać
X Paderewski, lqóry koncertuje obecnie lem austr ackiem.
LISTA PRZYJEZDNYCH
egzaDllDów dodatkowych, lecz z kurator w Pary~u~ budzi tkm !zacbwyt bez gq..nic.
_ _ __
Hetel ".'Ikl. L. Góreeki i Sk~ew.ki z 'Leśmierza.
L
" nazywa tego! pOńeusza" pier.V'szym
w inny Sposób może plozekonać się, czy ."·igaro
J. Rirszt.oin • Rlgi. RitbW',Jd, Witkowski, S. Gold·
dana osoba kwalifikuje się do pI;ofa'dzenia p. uis~ świata.
.,
berg i E. R. Wells • War.l awy. H. Wittk.. • 0Q~t.a~n'ie wiad o mości handlowe.
zorkow .J!. ao,wmielaki zW.siłowie. Gmger z
wykładów gimnazyalnych.
·
X " Non na" przestnj być rladkościq na
b ..kn.
- .Nowosti" dowiadują się,-te proje- ·W~ech. Dziennilri 'iameczne donos"
1II •• teufr. l• •br. Koral. Warszawy, Ramin
ktowane jest urządzenie poI!ad nrzędliika ra nowych, czrurem śmierte nych Jej Wfpa _ Warlzł;wa. 18-go "i;iarea. W';k8I~· krót.- term. UA: z iI.t.1
Berlin>.
do szczególnych poruczeń przy naczelni- k ool _
Berllu (2 d.) 45.110 ż.d., 45.42%. ł.O kup.: Lontlyu
L.1i
b 11....
I
<3 III.) 9.20 żąrl . ; Pory t ( O d.) 36.80~.,1l6.80 kup.,
k ach okręgów ~oCzLOwo-tełegr'"l.cznyc
.
X 450 letni jubileusz snul · druk!ł-T dlti Wle~eó C. d.)1'7.85ż~d; 4'/,Ii.ty lil<w. Kr~l'ol.k.
"ito'ZKł..AD JAZDY POCIĄGÓW
Na posady te będą naznaczani l1rzewa2nie bedzie nader uroczyście obchodzony, w Ber infe <1uże ' 90.00 iąd, male 8t,OO żąd.;· 5'/, po'yezka
dymisronowani . oficerowie.
lV dniach od 21 do
23 czer./ca. Ih on ,tC'~ wsohodnia II eUl. lQO.7ą Ż .; 5% nlilka pól.. w.eho·
GODZL'IT i M1NUTY
- .Nowoje wremiti;" donosi, że projekt powód do odpowl·edm·eJ· wystawy.
lIuia z r.186i lem. 239.00 ąd., taku z 1866 r. n
.
"""h
.m. 22ł.00 'ąd.; bile,y b"nku , tnilkiego m emi.yi
4011O\l51 4135181
.
81
50110lao
zmiany programu języków 1dasycZl)Y" w
100.25 żąd.; renta kolejo.)"& 100.~5 żą<!.i ~',. posyezgimnazyach wniesiony będzie do rady pa.pk& w wUJ,«n> .. J887 ro)m 86.75 4(1.; 5'1. listy
stwa najpóźniej w czwartym tygodniu wielU'
..~t&wn"~'fIlskie [ .•r 91·50 ż'l'! .• 97.25> 30_ kull·,.
t 1"1' "
• •
m
m .er. li,i. A 96.60 qd., lj6.30, ~, łO kw.'!!.: ~. II·
kiego o tu (dl··.....
p s
we ug s ...,,,go s Y Ul ·
.ty u8lawne In. IVn;t<za ..' I 99~5U tąd .• l[ 96.50 " przy.h.u,.
- Departament rolnictwa i przemysłu
i~ilo., filI 96.30 ',\,I.{ IV 9f!.20 i,d., 96.00 kup., V
do KolalIlek
wiejskiego, jak donoszą' "Now08ti", zwrócił
Petersburg, 18 m&J·ca. (lI.g. p,). .Nowo- 96.~ ŻlłJI:; aOJ. obligi ID. W.raza"y duie 91~ ~ł'I.;
" Skieruie~'ie •
się niedawno do towarzystw rolniczych w sti" donoszą. że konselo:acya uowych IIi; 5'1ł/Ii~ty zMtnW.llll r.,~. Łoj!zi .er. [ 9&JiO :~d? li
Rosyi ze specyalnem zawiadomieniem o do- skllP6'w katolickich od1iędzie się w .koucu 9l.015 z'ł'!., Y1 93.2a. 'ł'I., IV 92.50 itd.;.6. " .UBty
u Wa no.wy
zastawn'I'ml... ta Kala .. 101.60 płac:, t..kieo ml&8ta
.
S d
. d
k onywanych obecnie
n AlelolandroWtl.
różnych miejsco o- mluiąca. po ziewany jest przYJaz !:rcy- Lublin~ 101.75 żąd. , L01.00 kup., takież m. Płocka
§cia.ch Cesarstwa obsęrwaeyach meteoJ\lI()o' biskupa PopieJa i innych b/skupy I\'.
100.00 płac., t&ltież 5'1. 1'1lęfilrie krttkiel/"~.7ó Ż\d.
" Pio~rkow&
gicznycb, przyćzem dla. wiado mości toWIl.Petersburg, 18 marca. (Ag. p.). Posel Dyskonto: lleołln 5'/., Lo.iłyn ""/" ,".ryż "I.. Wu.·. " GrlWiey .
rZY8tw rzeczonych rozesła/' ~daile zebranI\. q.ielllie,clP W~Z ~-anY' do )3erlina. wyj8Żdt.s tleli 6~•• Pater.burg 6'''. Wartość kupouu.. ~tr.
n SD ••owca.
•
5°"'1 r y..dtawno zie\ll.kie 119.5. war'.. l i li łt Toma!.Iow!L •
na zasadzie tych pbsllrwacyj W c~ągu lat tam Jutro.
"
~O.3~ to8z\ 180.8. listy likIV. 112.9, poły.zkto ~re1885. 1886 i 1887. W zawiadomienillswoPetersburg, 18 marca. (Ag. p.). Nacze: llllowa 185.8. II 6.6.
"B&iu&jem departa.ment zwraca uwa.gę na wielką nik szkoły Pawłowskiej, generał' Ryltaczew.
P,ot.roburg, 18 ma...... .w.~.l" ua Lou'lyn 91.90,
"IW'angt · l t1ru.
do.niosłoM podobnych obserwacyj nad zja- mianowauy jest naczelnikiem 2'" . 6ywizyi U. pożyezka wJle.ltodnia HlO'r., lIr po.iyrzk.. W6ehu,,otbrowy( D.'. :
. h
dui~ 100'/" 4'/,'1. listy .... tawne kredyt.•iom,kio
10 08
n P etersburga .
~1S k a.mi peryodycznemi, ważnemi dla 1'01- piec oty.
•
143.75, ak '1 e b_nku ru.kiego lila bandln r;agranlezDlctwa i wyraża życzenie. aby tEj olterParyż, 11 marca. (Ag..p.). 1\owy gabinet negi> 270!i0, llete.. bnrskiej{" banku. ~ysk.ollto .. ogo
" Moskwy
ł 37
wacye byly dokouywane przez członków utworzono w sposób nastęJl.lljący: !Freycjnet 661.~. ~a~kp IMiłlls'yą&rojl9lYeęo 536.0U. 'far.... ,.·
:;S'l U2
, Wiednia
26
tow&J·zystw rolniczych. Kierownikiem tych pl'ezydyum i wojna., Constans sprawy we- skiego banku dy.kouto-..;~0 · 2J)"2.00
.
7
" Knkowa
5 ~!
61
ob~erwacYJ. Jest
.
~
ń~' f i ·
Fń,,"'
·adr
't!
Rió
t
SerIIn,
IH·go
marca.
Il\\nkuóty
ruskie
zalU
9 lo
10
prO,esQl· ge.ogriloW zy,czp.~J Wnęlrz~e, iWleres,. pra.wI IWOS,
O 221.10, ua dust& ... ~ 22050, ",sk.l. 11& War.:u.w~
n Wroeł!LW"
UDlwersytetn petersbnrskiego,. A. . BOjer sprawy· zewnetrźne, Rouviet finanse. Bar- 22Q.50, ll& P.eur"iIlK kr. W.05, na Peter.burg
7 Ol
n Berlina
6M
bey marynarka, Bllurge is owwiata, Develle . dl. 211l.oo, ll~ I,ollftl"lI kr~t. 20.38. ~. {,on,lyll M.
kow.
- W roku zeszlym ll<;zollO I
J"ołnictwo{ Juliusz Roche . handJn, Yves 2\1.26, na W' ••leiI 170.50, kupohy celne a·~t75,
borgu drukarń prvwa.tnych 121,
Guyot' roboty publiczne. W ' deklaracyi lIli- 5;/0 li.t1 1~a.t&W1Ie 66.00, 4.,. Ii.ty likwitlae.Yjne ,_ _ Wyjeżd żając z Ł odzi, zasyłam
12
•
"" 60.90, po.y.oka rnBh 4.°/•• 1880 r. 94..20, ł'ił_ ~
6, fotografij 89.
• ł I
N8tel.}'ałnej powi.edzilUlo: rząd spodziewa się 1887 r, - .- ,6'10 renta zło .... 112.25, 5'/. r. zł. z ltsM wszyst Kim moim znaj omym serdeczne
Kalisz.
" znaJeźll 'poparcie więk~2;()Ści 'r epublika6- r. 105.70, p~y.zk& ~.sehodni> H.eru. 68.ao, lU eJOi- pozd rowienie.
.
- Zarząd stadniny janowskiej urządzi! skiej i będzie wspólnie Ż Ilią cZll,wał nad syi 68.3u, 5'1, listy Z8IItawllO rnski. 106.00, 5'1, poŁód:::, dnia 18 1lłar~
roklf.
w
be·
i,~ ]l
iow~.s :Ki6l ~ojll\ 164:00, tun • 1lSi!!l
gu rDl kaliskiej dwie ItaeJ'&oo-~płodQo< . ~i ojczy~.
r. 153.10, akey. drogi"l. _ r..a...ko-w~l".;w..J
BoreJ.~a
we: w powiecie tureckim, w" maJ~tku hr. . !ferIIn, 18 lUarca. (Ag. p.). Skutkiem, 192.00, akoye ktodytowe ~uotryaekie lSd.80, &keye
512-1
Tola. i w Woli Łobudzkiej. · w powiecie jak mniemają, wybnchu _gazu, . częśt mostu f t..<awskiego banku II&Itdlo....ago - .-, dyskouto•u
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Zgubiono paszport
wydany z miasta Wolbrom, gnb.
kaliskiej, pow. olkuski na imię
Reili Jżalowicz. Łaskawy zna.łaz
C4 raczy złożyć takowy IV ~utej8Zym magistracie.
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m.ek od godz 7 1/. do 9 i od 3-5. Ul.
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