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- ~--~ W);gjła siętteriż corocZi\;e;-ii'ili-Og~ wOdną 'PbmTWzr. wlmić '~ ~'\l'\lwc6w i stat- , ł}:o,zu pa X,I w D~~ 17 - ~ę~ąc~~ , łjliesii(
_ W środ't dnia 2 maja w dniu \ll'odzin ~,iloo 8*Btków'\ n!6.ących , 00 'inUhmów ,lm- k'Ó-w, I prolvA'dłąca/ł'il'6 ' ~Ii~czne~o obniżenia 'ca. ijrzh~pll ~do rxJik.cyi w.Y~P\lów pj:ze,Jej Cesarskl~J Wysoko~ci Wielk\eJ,lJrsiężl~y dów i ';wtęeej wysyJ'ać j~2 hie mdżn&." T~'Il- fra~ ,tJ:V;' " ySt.yśtkt~ ' j'pboty. I) ·?j~~'tow,j\.n~ 1\l1S,~owych. 'Z groAa ~ćzestn!k~;,~l~(lu
lIary~ Fltwłó'wny odbył\!' liię pl.zt.imowallle <cza.~em · pl'Zewó7. 'lIłiÓili do Petlel'H urga maj liy~ oIl6IVllł7,~Jwo ukonezQne w Clą-I w,yde'egowano specYlloI\l) kqiplt!lt, llIjllł}er
pl}1VinSZ<YwM li gawwe śniadanie' w jJ'lIłaąu Wzrasta ciągle w mlllorę · powiększania się gu 1:!~ c;zulI'ecli"'1' Kosztować będą 1.z~(1 ' ulotyć. repartY,pyę Y:~I, PRje!ty\iwch
!Jego CesM-sklej WySoko 'ći Wielldego:Ę{się- bR!ld~ wYli>~zo~ego i ulepszania 'komUui- ,1:t.111l5,570 J..u~li, . ktO'I'!I: 'to ' i1óla jest już kolei
'o~a~h traużY~!..reh. Do ~'łłWzo
cia Wlodziniierz8..A1eksaU!ho",ic~:' " .
kacyj ,s}tberYJskicb, zatem także iloŚĆ to, wya~ygb.owana z I\odiullem na lata, w nego komItetu wJ'~ray.o )eqnoglo~uw. llre,
, ' Na śhiadanle 'Przybyli 1/ 'Ga.t'ćz:\,na Ich wal'Ów 1vysyłanyeh ' Mal:yiński'm systeńlem miarę póstęlhl ' rob&:j Do <fgolJlej Sumy wz- I zesa kolei dąbrowskiej, p.J: B1>,CM-ł któ,
Gellarskie ' 'łtrośei 'Na.iinAńiejSzy P:rn i Naj- wodnym wzrastM musi' i z pewllo>!citl pt1.6- chOllów wliczono 6% HIl wydatki ńłępr~- ry w lizasię ~wego PlljJl\tHo I ~il'tł9.ei:sburgu
ja4lliejsz!l Pam: 'JE1"Kl#tllewska 'Mog~ R"ró- Iwyższy 'II wiele. nermę dotychczasolvą. , JUż widziane \ 11:1 w~zystkie k" !t I ndmi! i- prał fYWy"udziął ~ obra:~. , " W,I
lowa' g;ećltl\ <01g'Śu' !\ióll!rt:(ptynówll'a, 'Ich !.erat, nrt. pOdstawie bardzo "dot{ladnych 0- ' śtffi~yi ."
lO' " , , ' "
,"
' ,
' ' " :... ~ dnieJ/l14, b. m, na;~pjEiJacU; ~j{lle
Oe'snrskIe' ~Wyilo~o\lcqJesal'ze~icz 'fia tępca. ~liez~ń, 'twjerdzić możn~',. ze d~oga hl 'bie ".Iro 'Upl "liii' .r~t . c?-,t~r~'ch" M~r.vir\Śki ł ,sy- 'sh~a ' zaprowadźolI!l'J J)oY(ę,, ~,j!Z~Y 1jięgu
1'roun,' ~ełcy, Kslą.f.ęt'& .1~rzy Ale~sanc1l'o- ~68t , W staDle p 'Zyjąć e~ł/>~ i'Id 1 t,dl":tr~w, s?ltn wo(!J1 . znhelllony będzIe do ~leI!P,~nll- pOCIągÓW. '. , . . ,~. . !"'/n ,(, 11 J ..
wiez IAlek~y'At6l<s'indro Icz:~ergJfisz Ale- Jaka moglaby być po D1eJ wysłaJlą·Od' TO- Dla, da mozność obfitego zaspokojelIla 1'0-r Na ,kC\IeI \\,ledenskllUn ' ~ ~ u Wlyb·
isall'd/-owlćzło 'z, lIIal~bllk~ " i~lką 'Księżną lit ,.11S571 i) hl881\ bstll~· 1Y11'~jV ~I:l- tl'ze~ handlt.ł i ,sil nie ożywi wywóz zboża. ,lIfego ~ p'l'zewo2eltia r tOl"arp~, 'WZljl9Cn~OUO
Elibietlr Il~O!lorólłną" ~~weł ~I~k~a~dro- rYłfls~1 dl'ogą Wddl)a powlęk&7.~I~ sIl} d, sto Poml~ 7.1Uźe\łlljo tOP. at {r cl\~,\Vxeh ulep- . ,tyc~ dpi§~11 blę$' rudlu.to~!I·O ~ /;!'-k,
wici i fune OBobyl ll!oozrny Oe!l:tllskleJ by- 'Procentó'w; nIe mozila wątliur, ze 'IV prz})- szoną. Id 'eh iWJdn:r rb9t ,\ "flędzie dosta- ze pOClągl ~owal'owe, kUrSUJ*~n ę~~sre
lY obećne' 'Da'_~nfadalilu;' na ){tó 'if 'zaprosze; 'szloM wzrost' teW bę,diie postępował vi st9' wiać zboże do portu petersburskiego i ~o duio między Wal'Szi\,ą a, §Pf\l,o eellUGra. lIi l.osta11 i ntełt6Jłz 'IZ \vy.i.szj h "\io$tójnl- subku l 3eszcze większym, ' zat'eriJ pi'ze'd,olq- elęwlltOJ'a pezpośrednio IZ pl'~ys~ui Wol.~i ',nicą ~ zaft'Zymywać lIię. ~ęaą .t,y o' Jl ta" k6W" wo~kdltj'Chi I cyw'i lnj'cR ' j 16' bl1y' swl- Pływem lat 30 ilOść prze;;otóIIYeli tOlta- }\OIJ\dńiow.~j" <:6 obee~ bJest iu~ełnie n'~- cvacli· Ś~iel'Diewice: 'Kolilszki, P\\Itril-l'w,
ty' 'ee!ia'ftjldeJ," orlt~ dowódcy" 'Oddziałów ,/,ów IIdwin na dosięgnąć 120 milion(/w l'!Ju. n:lozliw'e\\j~ p'onieważ :tatlli w6lżańskie mu-' Ńowor\J.domsk, Częstochowa i ŻĄb~o~ijle.
gwardyl:"" ,,,1
l. ,\. '.~ I
I J,II,,' 'dów. Właśnie' 'taka lIorma przyjętą była Szą b)'t pI!.iehdow)' vaue \v 'Rtbińsku. Po Xy,m sposobew. / pOlliągi te prz ~iegać będą
• Po §njadan'iu Ich ' {Jesllrskle Moscr I N~j- za -podstawę obllczeuia pl'zedsięwziętXch oll!loWl~d\j iem p'ógl'ęJlilmin dl'ogi, też salue całą jjn~ę bliSkO o Pięć g!ldl!iJ\ \Ir.ędzej' lI
jaśniejszy ł'an [i 'IKajjaśf!i\lj!'za" Panl odJe- -robót l tak, że po ich ukóI\C7.eniu Maryll'~ st.;1tki, ' \i'rzys~Mszy tlili ucl,''ścla Wołgi, kędą
- Jj'laót kolei 'l'iędeilskięju~niIV~l;J;ót
chaJi <ł6 ' Gatcżyna. '{Jego (''1!sarslta W:yi!o- 'ski system ' \rodny służyć I> dzfe ilo. iJlozef. "\jJbgty i~ć dalej, !:lo 'Peta sburga bez ł-I'ze- ce waznef' zmianie; używany bOWl6lll1~o
k08ć il: ~eSal"t!lw1~zt'N'l1stępca Tl'oil,u' na sta" wo'źenia l dwe: ' razy większej, liti obecnIe, Ilulo'" ni~. "' B~dzie td"~~~M <ńlaj\VlIz~i'ej- t,,)'lllj,czas ~Q b.~o;IYY .~er$cbni!lj ,żwIr za' oyi IAll!ksl\ndlilivskfuj' wysi'adt Ż l\Vił"prln 'Uollcf tdwarów'. I.
. , .'
zych" kłlrzJ~C1 OI'Z ' 'zedslę zlętYch robót, stąpwny b~dzll; sr-alll'e\lł z , t1uez\łPegQ na.pozostal"wt,(iJai'llkin!' Siole. .1' J . " , ; Prócz' te'go %łnnlej'śzy się !tnacznie" koszt gdyż tym l.l'pos.obe,ll} nie.t.)'lko., upi~Dię " się 'Pitu!' Tym sposob~ plant rzecpmej oJei
"J l., 'l>lit' Priiwit." ltiEJltóik"f ,I
przewozu: 'yetllug dokoó1ffi'yctl lóbli~zeń, 'po lliepI'OlIn'tt~il~bh ;'k'MHó\V'~ pr~e%U0wania lfale~eć będzie do pi~rjVszPl;z~dnyeb. w.Eu: Ul
'I" ' " II
' ',~
ukońezonem ~rzeksztalcenlu ,MaryliIskiego tow:irów lęcz zarazem' osi~gnie SI I sklóće- ro,pie. OdąoŚDe roboty , mają być ukoliCzo, \ ' I 1.4"
systemu wodnego, koszt' dosta'wy pud&' to- nie CZasli ~otlozeUrt~go do ' pl'zewiezienill ne ' jeszCze pr1jed , ies~enTą !;OkU. ,hietlłęego.
I .
"'111 " • • ,.1 : :! ':' " I warów ąje ''bęłlzie ' wyższym od 9 lI.oplejek, trsDspor1:ti'w, ' co dla ~alldlu ''1nil zawSze
- Korespondę,ut petersbursld ~GHety
UlAIlszeńle Marymsklego'
t ...~,tl dbnlży się l o 25"10 w pbrówn~niu ' zI,!\b- wielkie" 'znl\ćzen,ie.
'1Vogóle ea.le J,lrze- losowań" 'ilonosi, że w ukl~c'h, tp~:ycb.
, " ' --:r , " I
, I tycliczasowym, co stanowi bkow 2,400.000 kśztalcenlę J' systemu .Marylń: kiego, mające się hbechie pomię4zi ' miJll~l.enami s)c\lWU
, ,ElYI>. mu ,VlTodńegó.o
" I TIlb1i ' ószczędności 'dla baudln" l żeglugi, da 'c8lu " nłatwienie ,handlu ",zb żo eg,o i' l l!.oni~n.ikat:.Ę;j ' & ' przedsta.w;Jcieb.mi ~olei
,. l , I li ,I ~ ,'I I ~ 11', _ ~ li" I
"
Dod!\ćI należy, te ad pl'zewiUzianej 6p1/1.1:1 WŻlll{)~iJieil'fu ' wywo#t zą g\j:lnic~, ' ruzszerzy .)Va~awsko-lViędeńs}(jej, kwest.ys *cyj »0,Z wiosbtj ', ' roźpoczęły si!}) ro'bdtyl. okoJ~ Ir&t!hl.oweJ wlic!Óne ~ Wy<\atkł tła. mil6i'Ż
7'JulĆ:l~ i::Ihes iialńld, ~I'i knkli~ctwa rU- · żl-~PW.fch tej k9Jei odgrywa. wai1I4 rolę.
2rzeksllWcenią i uleps~ehla ' Mlirj>1ilS'kiegq me i na vroceńty :00 kapitaN wjl020neg ·'ślć'iego'. ."
"
I
!.
I Ą,ltcy/im tym przYu&II&-JII&. bIt. w~ I
systemu wodnego, mającego " łI~m' ważne na ulel!szenia Systelńu, l U"I") 'l I ,I
,"
,"
1
II
"'.
.
J
I
decydujV.! wpływ na IQsy klIlei, zw1asząa
ZD8CJlellil tilil. wewDętrz$j ,Qcołlllinit cyi' to.. .\ W c6lu 'przeksztalcenia l i ulep zeńia 'Id'rb- l" • . I
• , ) . .... '
t , "
na wYPfodek wcze§niejllZt'gO w,f~pu.)~ry
wJlol'tlwej w',Rosyb II wply~'1jącego bezpÓ- gt ~ędą ~~lokotranel'nastęPu.tą.ee l'oboty!'. l) ~.~ ,rr~elDysl
~1
jest.,bardzo prąwdopodobńyĄl· ' I
średnio. na' w..l·miar.l" ',obrotów' hah(Uu wy- bud{)w'&! szluz ''na rzeee Szeksoia:; 2) tn7.e· ' ,;.( "
, - Zorga~owany od- ~dwegp-ĘQku. !la
,wQZOwego-'lłbo'l.em. Konieezno'Ś~ ppllekształ- blJdoW'a wszylltltihb szlłlz lIa" rzek;tch \Vy l , 1./",11,
OJ'~.
I., I'
ico14' nal1lV~l\~8kie.l n0ł"Y wydzia'l I;~II,py
eeniai tJęjo, dtogili wbdnej; IIstllnO\\'iąceJ " hle- 1:egrze',11 K'!lIvże, na. lIo'wym , kimale M3r'yiń 1""'OrlrgfWodoe. u 'I- I '
II. I
faktycznie dopIero IV tych .~J\itW» ~~\lZ4ł
czywiOOie ti~dnę ," 7, n jżywotnlejszycti &Iie- skim i -budowa basenów do wymlJdnia: $t, t-I II"L ~ ' ptlle'cellill iniJpekC);i splaWl!' doko- funkcyonować. ilCzyunoś~i I \"yózl~u polend~a "b~dzie i wkrófce " ~eJier\llna h ;wlzya galy głąwnie qą 8'kup\ell,l'll bU\1hal~ljl'yi
l'yjJ handlql"j~U •Ru.,yi, bym już 'dawnb ' u- ków i '-3) ' t'd~ I'zenie i 'Pogłębienie t:1ek
ZU8Uą ,eiągłe skargl>:wysylającycJt towary! kanałem: wchodzącyeh "' lv sklad systemu wszystk~ch' ~~tków (Ią)·ow)chdliJ. J,lssaźerów wszystkicli .wY~la19w w J~ąno I)iljl'0' 1'Y11l
i wlaś.cicielirstatkóI" :na' utrudnienia " żeghl-' wodoego'.' H c'
'.!
. I
"i I 'na Wiśle.' R?W)lO'ćżeśnie obostrzolle 'będą spośobem uproIzczona bsu.z)e maUlpnlMIa
gi,. wJelok.riltlle. p"ośby ' komitetów gill'łdo J . ł Każdy q: wyńlienibnyc!l spdsob6w,I ulep, pj'z~piS), 7.abmni': jąye , ladowa..r\ia. na p~I'OW- kpntroli doc~iid6w, główna zaś I?)l~~
wycllJ Jwllzystkich 7,ainte~esowanyćb ognisk 'szeuia zas~sowany jest do'w lagciwoścprej ce- t{IIV[\l'ÓIV cięzkich 'lub z~aczlłęj ob~ęto- l.iy&. ZIlajd~8~'P1'I!y ~ zahnudłu ! l!b.w.oNego,wpobudzily., ininlsteryum części liI'ogi, (lla której mabyć użytym. Ta~ \lei, jak llię 'to obeciI,iil,lpf. ktyk'llje. ' .wpro vządzająrej l'etersbn~. Wydział ra~hłl
,komn!lika~' ~kl?~ I)J'z~pJ'~IV~ellin..' ZCZl!g'Ó-' np; ' !H~ I l'~eee'r Steksnie nZll.lUl~ za od\lQ\\'ie~ ~vad~'t\'el być' mają. t~a 'sta~t{a~h .'ksllplk! ~?,a. !by ~ólel .nadwiślańskiej p'omiest~zoho ł. a
IOWy,cllf badańJ r opraco~auul pI'(IJe~tu\ ra- IdrueJsze' IJudo'w:M szl.uzY'~I1J ~1'Zepl'OW , l16:ć zale)l, .9patrzoll6. P}~C2WC!am... mgp'ekcyl I druglem plętJ'ze fl'Onli?weglt gnlach~ pataeu
dY)Ul.lnegoJiftllepszenil!! l' rozszerzeDla Ma- regulaeyę' Tzekl, pomewaz l'ezultaty UZYCIRI pozośtaJlłcS ", po<1 iJęJ 'bezpośrednIm nadz -1 KroneubeJ'gów. WydZl&ł ten zatre Dla !)l'Ze·
ryińskieto systemh, IWbiłuego.
".
'"
pierwszego ' z tych śJ'odkólv są pe wniejslr.'el i·enł.'" ,
'•
'"
•
'.
szło 70 pJ'aCJI'wnik6\V.
'
,..
P.rzellsię1'{sięte l'oltoł# kołol Maryhiskie , f I mOŻ'D:II będzie wpuowa:dzić wszelkie s{lo:- II "Drogi ielazfle. I
I
"PJ'ł\wit.I' wlestnik" doli~i, że wlch\tgo systemu wodnego "przynios,.' wielkie 'i oby holowania statków; dzięki"t:zetlllr I)()'.!
_ . ZJ:t7.t1 "kble) óIl'Y~ obradujący !Jbecnle cs &podziew&Jl'e jest ukończeme tunelu ~ti
liezne,~ korzrgoi /,ekhnemie2l1e. :b ,Rybińska ' winna wytW()I'%Jć ' się znaczltalkonknreneylt. IY Petersburgu, wy "óncz I tal' Iikac.V p'l e- I'amskiego na drodze żelaznej zaklUlltlLsklel.
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, v , I ':.I' , siarł,lI.ć ,, · ~o~ j
lin s
Q ~ SLI'/lŻY .ilr , \ . lI ę lub nłechvo,Orll'lro luom &ycll.,. lttól'zy,
Ib I Jli }ł:~DN'lA. ",lo
gni\l,\vej , ~tUskiej, zaws~e ' gotoWY do wy P'Jd<i?łlS l Jl(l~anll śmierć, d>oJJietlli. WydaJe tui
,'I "."{~dL ~.' "" " I.
"I rpszenia na pQle, wąlk.i , ,2: . gI'Q~nym ży-wio- &ię, "ż (\W& Ilietylko humalllt&~De, 'ale i df1h ,I,
1
'I u
, t " l"ll 'II lem, str~ zjlli , ochotuit<Z&I,wiulIlj. ,,<;,pelni!\ć bl:ze ;!l'P~u.lUiall31 wlasny jlltetes 'Ulające n&
~łlr~i,e:r1!- , W\lZąWS7,B .i,e"t )ll~ką.głup~, funjuiye I'omocąiczej, ,Nie"byloby takie nicl celu , .ś!·Otj,k.i.,I: lepiej zabezllleezyl.l'by - tow~anl . ~~pvla ~ęlflJ!a/ l\YlPbQtł\lłl. , far~!"ejU ~ ~e nadzwyczajuego, ani " nie:\lusZlljlgj);?Ii em, 1'Z)'st\\la illc\ strat możliw~'1:1J do uuiknięcia,
dUr;) ,I d'1Ie'I\lh, S,\(OI'O , qh e \lłla, 'WA9 113, P\ę- ~dyby li,czl1e tOjVl\rzy 41'!~llz(l~'I"eJ), ope- ulf..!'Ipę<}ząaY '1 1V chwili ,wybuchu bguia ze
kILa ,' tie1ą1ła, ,uza..S1I4D1one buq"j' jl\'1~1:U~O~'j r)Ijącll ~w nl\S1.11JD mięBc;eu ~.któregJl plękue "!~Zl\l<h atroJl, ahy tlsy.s.tow.ać przy .pożal'Z6;
sąd.u;i '>It'7IYWJ ,,:\ł~\\]~., Iq(l~iaiia~jJ:1 ladzi~je ciągD~ .eWe ' v(, l'oku, IILe~ąl\l'UI copli&wda.) :,t.gellci I1bezplec?-eń. , IJloW:il'zystw ubezpieJ~k_ Wl,~.~OJ!l~I ,zlel!l, Y.1,"'lzoll ,~VI ~m~ J~§t zY!!ki, I' \\'~ly ,. się, WęlIp(ll ~ mias\;em, do czelł oPtll'tfje IW d1.i.ale , ase~ac)ljl ugllio1łJ~l.y*~ l <11':( \'pl!WrnY! 4Al-~ę- .1 ,ił!l4;mystOlYr st,IYprzenia, Ąakiego l,oddz' lu i pxz'ylj;ład~l'y wyclt II nas~lll11 ,tuietlcie ta.k dużo,l że .I'qeów llflr Zl;Cb",$ezqnelJl., naąz.,i,el" p9pI"edZl). się lIastępnie, przez wy~nac,z~je , t..'ł.lyph bryka subwencyj tlrobne , 2aleąwie stalmwi!
ljoWi~'lI- . ~eł~.IL zbiOl:61 . {tlla pillrw~~y.e4 i ~ subWencyj,. dla st 'aty, dllJ lIJWlY.lRlLn,ia poży- laby odsetltl ich zy&kÓlV obecnych, 00 Zł'ez~"!ólvlm Ala dl'~gICh; -W~ O!ta.t~\zazwy- tefZnej iWielpp j ' dJ,ą ni~h ~&tytucyi, P19;: szt.r,: !lIl1Zwątp~ni&i SO.lll.icie opłaciŁobY' ąię
~~ll . ~YI~r~I~)r , "'fld~' 9JYIYlOn.Y .. -W!adomo- mysi tll\i l!,le rOljcl ,sobIe -zadllYcb I1rąten- wkrotce skutkiem zJUlUeJszęnla 'ayCI'Y strat.
XClrj) ~po , z~e.lvf!:'}:Y
IX 1'01'.~ lb~pżącyip ł\+1!-;: sY1, I1o miana ! o,~giualnego, zsstosowało g~ , 1:ymczast\ll\ funkcye tli. tvJtięIY na siebie
tlzaJaclt J'zml4 ze ~szech ąt.l'OIł; nad,e r po- jy:i)jOwJe,m wiele lOW81'zystlil ubezpiec~eń< deszcze majowe, 8l1Ul(ennie skrapiając mmmyśll!J~~ I~po~e,\ąG .• lIię· " Wlę\\ ' nal\YfY, że za g~anicą., l\l'?le~ ~ob.r~e~· ~U\.. ia.,VYi wla- sto i Jego mie~kalicólV. ,SzItIlOO ~Iko, że
l~t~ •.'I't i'i'~~zi łiHę,.lt~ię 'fI .tym 'rąlf.u, jak' sny lIlteres, subwencyouuj,.cych, a na..wet, jl\d.uo~zośnie , gaszą. /Szlachetne :iądze i po,
w Im!~i:,Il 1łI\~t~ct~ WJ~J,lilch, sezol\WllDaI'- lItrzymują~y,ch w znaczn!\i qzę.$li i~kxtuąYłl, pędy~" WiJgOć zffilli!\isza, Ilraguie.niJl j ,0dbJl~
tWYll! i odbijemy sobie chOć w częś~, :coś: ratunkowe przeciwko pożarom, Ni,edaJelto lliWa\ wt'az ,1- ~milowauieJll~ do kóucertów
my II' 'okn zeszlym stracili. Ijó ę ,ogll\o- s:/iUkruąc,. towa,J'zystwq WZN\l{llD.Jcb ubez- i jll'odukcyj wokalnych na otwut.mn po\\',~ Plz,~8i1en)a prz6luyslp\Vego PHebyJiśmy ,piecz.er\ krakowskie, nie dość że dalo no- wietrzu, .A 1'0ZlDuzykQlVali ~ IllY . się ' j IJ'O~7.J'1q7.f" i mę:i.~, i ·malll.Y l' })l'jlwo , dp na'- czątek powstaniu stra!iy ogniJłwoj .ochotni- 'śpiew,ali , tej wLosny . IV Łou:t:i, jik. nigdy
gród.\': "~I ,,', ;
:,
·,I·,I{.l
"t!, czej w Ęrakowi~ utwolozylo .stalą I ru~~ykę jesZC7<6. Ko.uce.l·tów poPłll.~·.u'ych mnóstwo.
.AtIlI.e~,J ~u~z! QtuF1jY \IbęcpY ,!lJlzon . w~Qsel\- , IW s,~sm , qudĄeeJI\, sum ~~ną.ę~IlJ))~h. na DiJ.r~x ,~as I\Jllnll, WaldschlosscbeB, Paradyz,
~~, \' ",\pIVill~Y;S)<lVaę)\ ' uQez'pięC;lień ,od 'ogJlia; sull\v\IIł\!ox6 dl!l( st~\l~y:,ognlOwYI;Ir ~ , ~vlelu ogrMkr liP, ;La,ngego, Benlldoda, Heleaów,
I \F~" a~ent~F.l'l> kt2r>,m S, ię('ta~, pięknię I tą,t mią.staclt gajipyjękich, gd~ie I 1''Ąlv.a(lzi , Oj)e- wreszcijl leW tjlatl' ro~viewlIl sil} nado~'azJ j tna~·.llP,w\l~h s\.iitJM6tu ciąg.lycl,l .pl};', racye, ale udziela ono pożyczek na zakup ' Ul'jl, Kjel'\l-z I~,l ~zieil .je<ięu Pll kil Ii H. pny~!l:ł'?IV.\ 1. ta ~, ~PtClbl' ognio,Xa.," pamiątką si 'sweJ; ~ ' Il~ozędzi Q' lill'ł'Y~, I\\\l!."al; OM- lHt.da konjl~utó w; .i .olleta" w dodł\tku; t.I'UIm .~ęWre lii ,ulqg,o. Os~atJ!j poza!,
~bi~. · 'o'l'ttie je \ła, 'I SjlUY lub d\ł.~JDP., Wl'ąuW lla po.IVi<\w /&lIł.t'\I.JetuiegQ uprawia tylko
gl~ rue<Węlę wysuu~ t/łOW~I -n:,t., porąde.k 1~)VOl'Źlło tundacyę dl'l łllukl'.\l\'il cUIli)y 1! opą\'y" ;oll.el'ę~ki i wszelkie (hiela ceniez·
,lz~elJli,Y J<~~~~yl),.StJ'~ o~,liowej '.w Ę.~d,zi. ~;tr!l~y ogl)i?wej łuh p.uz tat,rl) ł 1:110 Jlich /le .1.1\ 8piewj\mn \. taka '!" \\~j ~blitośt taOk~o !'łę"J'a.?j Jęs7.c}e, ze slJ'lIż ol:;llJOW
'ollzlII. ł Z " jundacJi tl'J wydaJą. , slę zaplI- l ęijtqw \1/!l,kaluych. l'r~}Jęl1lno$m Wl6l!l 11:1
ocillotł\lcza IV 'Łodzi Jest allacbronizmem i mogi członkom, kt ł'zy I'rzy ratowllnlu II\le- sezon lelui przygotowauo dla nil!< calą fu ·
ze takie miasto, jak nasze, powinnoby po- nia i życia bliźnich Ilsazlli się na choro- l'ę w tej nadziei, te choć kurs l'qbla do,,,1',1/

I","

' h ': rl4'i"T. A~"

kOltaiy,! rue ~I 1I,ltltAjg!ę) ",ieju w6ęc
fz\Volenntków w3qioozek; Ijltpięh ,a&igr~
110~j)stanie , d,l& IN!ZCZędIlOŚC~ w tym Niw
IV 'domu i :ł'Opiel'ać będz.ie Jmijow. tJl'odll\ljCy~ pilya i mu,zykalno-wokahlyeh taJell\Ów.
Ci ~ /'.t(trz] pojafą, pQdziwi.a!\ 4ędą JBlIgłi
dll\ł~,e 'Y.v.danie zeszłorocznej wyątawy ,parilłlu!U, pl'Zetlupa.nym oowiem'łl'ze.z daąo
mejczykó\v fr\\llcw;op.aanadto, a.asm~~ml
łYł grube ilYski,r jaJi.ie qjągllęłi z wystIiWil',
aby się I!~p&wić mieli plozyjjlQ\nq4cl pol óm .ego oskubl'nia ,cudzcp.iemcó.w. P<ldC/r
liRO na.. 1~ł'łlg:ieĄJ. wydę.niu ,nie ą~~ . 'ę
lia\\'~ i \!ysta.wa ma .się ~lenić, us sta<łą. ~I:&k to francuzom łatwo Jed,aę }lQ" drllgiej urądzać Wystawy wsz~wjato..e,
gdy my ' zaledwis zebraliśmy się !lS jedn~
kl'ajo ~a p~pbek i wzoró'l' l, jł.k ąię okazuje, obest!\lilimy ją słabo.. Łjidi pl':t:Yllajmniej Qpóźnia. się do~, choć miejsc na
w,ystawie ł"ynajęla !1psyć. A b~ Łodzi :qói, to ZJf. wystawa prób I Copl'a.wd&, 1IIezb.yt dowierzamy tu warsZJf.W kim wy t.a~
IVpm przemysłowym, tak one bli~ięw 114
~IQ ,siebie. podob'le, ~lUUe prawie 7-;&wiel'ając okuy, ch~4 p~d Jllllym wysta:-Vlout\ t ytx1em, Ręki/ow,czki.gorsety, fortepiany, Wyroby wru'8ż&\V~"lego towt,n.l'stW'& rekt)'Ilkacyi, hafty podolskie i t. d. ~ t. d. występuj,. 113 k/lżdej wystawie, jJl.klekolwi~k
1J pr7.emyslem
zITiązek mające nosi Ollll
miano i każda tet ~ciągać mUli publicz~IOgĆ... . lJ?pis&1Ili wił'~uoz?w. ~a. forteplslti e
I J'óznenu przynętamI n&jluzllIe,t z przemy·
slem Zwi8z1111eOli. Może obeCllll. 81.&1& wystawa prób i wzorów uwolni WSrBuwę od
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lludeł_
papieru ołowianego (cynfolii), wSŁ4źek je- Roman (Herszko, arendarz), który dał nam dzieja, który wyznał przed właścict;j
- Z UZl!,II.-Ad& dOIloazą, te od otw ....- dwlLbllYcll, faroowania jedwabiu, koronek, nowy dowód, zwlaneza w scenie mlmlcz· składu, że w ciągu swej pięcioletniej
cia teglugl no 13 kwietnh 8amo tylko to- wreszcie przel'abiania szmat I gałganów, nej, że posiada znaczny zasób humoru, IJO- by skradl tylk.o 18 1:S.
•
w&l'zyet.Y;ę ,,Ky.uku i Merkury" prze wlo- przy rewizyi okazało się, że pierwsze ośm zwalający chlubni.., wróżyć o przyszlo§ci
(- ) Kradzleie. Szewcowi przy ullt
zło dla Moskwy 420,000 pudów ba.wełny fa.bl'yk, oprócz pewnych niedokładności, młodego arty.ty.
Ogrodowej W., skradziono różnego
środ".,owo-azya,tyckiej; od l:ł' stycnla do łatwycn do 1l!nnięcla, znajdują się w poW niedzi61~ daną była opera Donlzct- ru za 1:S. 3 kop, 50. ZłodZIeja ujęto,
13 kWietnia droga żelazna zak.pljska rządku; natomiast fabryka przerobu szmat ti'ego .Córka Regimentu.· Misteruy ten
Przed dwoma miesi'łcami z
przewiozla bawełny około 900,000 lIudów, i galganów winDa być koniecznie przenie- klejnocik franclIsko - włoskiej muzyki, od- pana Somera w hotelu Manteutł'la, skri
o 60,000 pud6w więcej, nit llrzez cały prze- siona za miasto, ponieważ użycie kwasu dawna. nie grany w n&Szem mie§eie, ~ciąg dziono 5 łyieczek do herhaty. ,Jat :
ciąg czasu od roku 1888 do 1890.
lolnego i wyrzucanie siłą pary na podwó- nął doŚĆ licznych słucbaczów. Panua Leieh- okazało, skradł je uiejaki Wojciech ~
- Z Tykoeina piszą do "Kuryera wllr- rza oraz dachy sąsiednich domów odpad- nitz (Marya) była dobrze usposobioną pod którego w tycll dniach policya w bOle!;
s7.l\wskiego\', że jak iIó,WJ1kle, tak I w tym ków bawełnianych, pl7.esyconych b'ującemI względem wokalnym, pomimo że wysokie Moskiewskim lijęła. Łyzeczki' plozy ratj.
I'oku, rozpoczął się w tamtych sb'onach fierWi811tkami, zapowietrza całą dzielnicę nIlty, niezawsze zalecały się idealuą czy- lIyi n R.' znaleziono.
I
wlelklch ' ruch w bandlu drzewem z P1l8Z- ujemnie wpływa nil zdrowie mieszkań· sto§cią. Gra jej wszaKże sceuiczna, - uie·
Plozed kilku dniami szewcowi, zami~
czy białowiezklej. ObecnIe spławiają prze- ców. W kwestyi tej uczyniono odpowie- mniej jak dykcya w prozie, zostawiały du- szkalem .. przy nlicy Długiej, skradł pell'i"
ważnie najwięcej 10&611 olblozynUch, które linie prze4stawienie do władz ojlnośnych, żo do życzeula, PaD .Reckl rronlo}, mimo rzezimieszek stare kamaszki, z którelOl
w wej Europie słyną jako. wybol'ny bu- Właz z opinią komisyi.
widocznej chrypki, do I kOJica pnedsta wie- czął uciekać w stronę nllcy
dul~c. Spławianiem trudnią się tlBacy gaTelegrafy:
lIia walczył mężnie z niedyspozycyą, nie nowskiej. Poszkodowany szewc pobiegł Q
IkyJscy.
- Główny zarz'łd poczt i telegrafów opuszczając ani jednego śpiewnego numel'll uciekającym I wraz ze strażnikiem PI1/,
Kredyt.
zawiadamia, że w UI'zędach pocz~olVp-tele- i ule pozbawiając słuchaczów ani jednej chodzącym ulicą Długą Schwvl~aw's7V
- Mlnlstel' Ilkarbu odezwą z dnia l ma- graficznych IV Kazimierzy (w gubel'Dl kie- wysokiej nuty których nie brakuje w for- plozy domu p. Hertza, obli w nle,mlloslerti". 1
ja I'oku bieżącego- zawiadomił Glównodo- leckiej) i Uladówee (w guberni podolskiej lIOwnej tej partyl. Pan Mareckl (sierżaut sposób, poczem dopiero odprowadzono
wodzącego Naczelnika kreJn o wydanem otwolozono międzynarodową korespondency~ Lagarde), lak śpiewem jak grą zasłużyl dziej a do aresztu.
pl'zęz sit\~,le !,ozporządz~niu co do otwarcia telegraficzną.
na 8zczere_uznanie; to też public7.l1oŚĆ nie
w dniu a~im maja oddziałów banku wloUbezpieczenia.
szczędziła mu zasłużonych oklasków. Zwra. a6t!kłe!o Warftawle, Łomty, LubHnle - Projekt zawlązanhl JlI'ZY ndzlllle wal'- camy wszakie uwagę pana M" że żołnierz
I Piotrlwwię, Z' rozcIągnięciem działaJnogci szawskich kapitalistów nowego towal'lI,y- nie salutuje uigdy będąc z odkrytą głową,
Oddzlahr warszllwsklego na gubernie: WIII'- 8twa ubezpIeczali n& życIe, wch'odzi ua 1'0- Chól'y, wcale niełatwe w tej opel'ze, śpie
Wanzawa.
mws'tą,' pło,cka i ' radomską; łomżyńskiego myślną drogę. W przyszłym tygodniu od- wały czysto i zgodnie. Skoro /Ilowa o chó- olu'ąg nankowy war8za~ski wydal
. ń gIlbernie: J9ńnyń8k~ i suwalską; lubei .. ' będzie się przedwstępne posiedzenie osób rze, nie możemy pominl!ć zaslugi p_ Patiu- pozwolenie p. 'reodOl'Ze Basiń~kiej, na 0lIIdeto na gulletoię lubelską i sIedlecką, Interesowanych , na któl'em dyskutowane 8zenki, który mimo, że zajmuje stanowisko twarcie !,pJ'owadzenie Vf ml6Ście Nle.~zall'~
wreszcie pi9'trll:owslCiegó na 'gubernie: plotl'- będą kwestye wysokości kapitału zakłado- solisty (}lltrt)je bllSowe), nietylko wspo · l-kla.~o,wej szkoły żeń,sklej .
•
kowską, kaliską i kIelecką. '
wego i powołania komisyi do opr;acllwania magał clióry pięknym i silnym s wym gło
W klasztol'ze sióstr miłosierdzi~
Pieniądze.
ustawy.
sem, ale staranną charakterYZllcyą zwrócił zmada. Anastazya z J'ełowickich lu', Dzie.
- W 'Bel'litlIs'utwolozylo się k01l!ol'cyum,
Wyet!lwy.
ogólną uwagę. Kostyumy , piękne i wła dnszycka. Pracami swojemI zmarła zdoby,
meJąę6 na ' ~zele bardzo poważną firmę,
- Ministeryum dółir państwa zl\lIIiel;Za ściwe, Cąłość wogóle szla żyw\I i sKla- ła sobie wielkie uznanie Vi llteratul'ze wy,
. ~ Ictóregó eel~m ' jest podniesienIe knrsu ak- urządzić niezadługo IV Petersburgu wysta- dnie, tak, że dyrekcya, zachęcona , PIlWO- chowawczej i szczer'ł wdzięczno~ć ogółu,
l
eyj kole 'wa1'8zaw'skó-wiedeilsklej w celIIch wę bydła mlecznego i produktów mlecz- dzeniem, postanowiła powtórzyć operę dziJ,
- Zaloząd szwalni trzeciej (Ą.leje Jel'\)
spekulacyjnych.
Konsol'cyum to oplel'a nych.
to je~t we wtorek.
8, Krz.
zolimskie Xi 74) w Warszawie, stal'" się
swoje obliczenia na dwietnycb widokach
(-) Spr.wozdanle z urządzenia kon.c er- pomi6Ści~ kilkadzieslłt dziewczątek , na la,
zbiorów l polączonem Z' tein' zwiększeniem
tu Aldrldge, Ot\, Il. \Vllkensa, redaktol'8 to gdzies na wsi, jak to byw" co !'Oku,
rnch1l towaroweg na wS'pomnlanej koleI.
.Lotlzel' Zeitung", kt6ry zajmował się u- .Knryer codzienuy" pisze, że plan lo, PrzJmy.ł.
rządzeniem koncel'tu Aldrldge, wykonane- tel'yi klasycznej bę4zie uzupęłulony dodat.
.L. Departliment 1'olnictwa opracowuje 0go IV dniu 11 ,b. m. w teatrze 'l'halla., 0- klem następującej tr~cl: Okazicielowi lOBU
bec~le ~roj~~ł przęprowadzenia w rokn bie(-) Dzieli galowy_ Onegdaj, w dzień tl'zymaliśmy następujące ~prawozdanie z do- jeżeli jest zapisany w książce kolektorskiej'
·' tąeym na I 'Wielk~ skalę prób plantowania rocznicy urodzin Jego C68al'skiej Wyso- chodów i wydatków: Wpłynęlo ze sprze- służy prawo odebrania wygranej nlltycll:
, bawełny.
kogcl Cesar~ewicza Nallt~pcy Tronu Wlel- d8Ży Wetów w mielicie 1'8. 1,2~6 kop. 20, millSt po wyjściu z druku urzędowej tabel·
- "Gazeta losowań " ' doposI, że ' dywi- ~iego Księcia Mikolaja Aleksandrowicza, w kasie teatl'!llnej rs. 193 kop. 20, ze sprze- ki danej klllSy. Również będ'ł mieli prllWo
denda za rok 1889 od akcyj zakładów sta- domy prży wszystkich ulicach miasta na· daźy programów rs. 10 kop. lO-razem rs. do natycbmiast,owego podniesienia wygra.
*cłiowiecklch wynosić bę4zie olI 5 do szego przystrojono 1Iagami, a w świątynia.ch 1,459 kop. 50. Wydatkowano: na houora- neJ posiadacze ,losów, którzy jakkolwiek
wszystkicb wyznań odpra.wione byty na- I'ya i koszty podróży, według poplozednio nie ~ą •. w książce kolekto1'3kiej zapisani,
5'/,'/.: "
.
, - 'Nowa ',metoda fabrykacyi cukl'u' z bu- bożeńiltwa, Wieozorem Dlla~to bylo i1umi- zawartych umów, artystkom i artystom n- lecz ma.Ją formalne nstępstwa piśmienne od
ra)(6w bez prodnktów, 'czyli dalszych I'ZU- nowane.
.
czestnicząCl:fD w kuoC6rci,e, a mianowicie osoby, której n~wisko zapis3/le jest 11'
t6w, ja'k donosi :,Kuryer warszawskI",
(-) J. E. gubernator piotrkowski n, r. paniom: Aldridge, Marczello, Pancera i Rie- książce kolektorskiej. Okaziciele losów l\'
opracowana i \vypróbowana przez p. Ta- at. Miller, plozybył do Łodzi w sobotę dei I panom: Batcewiczowi, Heyerowi, Ro- tejże księdze niefigurlijący i nieposl&da.
deD8Z& PochwalBkiego, cliemika-tecbnologa o godzinie 5 po południu z Brzezin- przez zentalowi i Zjlchowl-rs. 933 kop. 92, za jący dokumentu ustępstwa, hęd'ł mogli pod1 wicedyrektora cukrowni w ZbiersKu, zy- Nowosolną, koillui pocztoweml i zajął apal'- , teatl' i oświetlenie rs. 60, za 'Wypożyczenie nosić wygrane doplel'o po uplywle trzech
'sknje COI,!\Z więcej zwolennik6w w Cesar- tament w .Grand hotelu.· Nazajutrz o go- fortepianu, ua zlecenie pp. Gebethnera I miesięcy od wfjścia tabelki lll'zędowej,
stwie I w Kr6lestwie. Zadaniem tej me- dzinle 10 rano J. Ekscelencya przyjmuwał Woliła, wypłllcouo p. Laugl\mu I'S. 30, za Uzupełnienie to planu loteryi, mające obotody jest jakoajwlększy wyzysk snrowego wizyty urzędników pOt\ jego wład~'ł zosta- przeniesienie fortepianu do teatru i z po- wlllzyw,at w dl'ugiem półroczu roku bleż~
' .ateryału, a zarazem otl'Zymaule wprost jąCYCll, następnie udał SIę do tntejszej cer- wrotem rs. 14, za ,trojenie ,fortepianu rs, cego, rozmija się z ustawą loteryjną, kU>
'W wamlku (aparat vacuUln) zamlas~ · cu- kwi św. Aleksllndra Newskiego, w j(tórej 5, za rozmjiite depellze 1'8. 5. na dorotki ra wyrainl!! ol'Z6k" iż okazlclel lo~, bet
krzycy pler,,"~ - jasnotółtej mączkI o wysluchał nabożeństwa I liturgiI. Po ópusz- 1'8. Ii, za, wieniec i bukiety I'S. 26, kasye- względu na 080\lę trzecią, powinien oll'lJ·
'
fJ5 ~b 00-/, czystoici, oraz otrzymanie czeniu cerkwi, J. Ekscelellcya ndał się nil rowi, bileterom, pOl\locnikom etc. rs, 15 mać wygranę,
86-87'/0 cukru z cnkl'Zycy w Pierwszym i obiBIl do tntej~zego kornisal'za do spraw kop, 14. za , wypoży~enie mebli, Iichtalozy,
- ZarządZlljący wal'8.lawsklm kantorem
dracim nincle, przez co odpadaj, plozerób- włościańskich. Po obiedzie powróciwszy lamp etc, rs. ,4",kop. 20, roznoszącym kart- hanko państwa, prostlijąc w .Ktlry61'18
ki czarnych l>rÓduktów i w ten sposób ob- o godzJnlą 1 dQ .Grand - hoteln" J. Ek~ce- ki rs. 3, posłańcom rs. 3, lIa biednych rs. W&l'~zawskim" obiegaj~e pogłoski, pisze:
"'~"'If się" znacznie koszty fabrykacyi. lencya przyjmował nlozęrlników innycb de- lO, za ogłoszenia w .Dzlenniku t64zkim" MPrawd,. je8~ ,to jedno, ~e się zmniejsza
"yn&łazca zawarł już kilka kontraktów z kasteryj, duchowieńHtwo wszystkicb wyznań 1'8, 20 kop. 65" ..w gazecie .Tagehlatt" I'S. skład osobisty wydziału Ilkwidacyl inter&~ukrownJalJji \v Cesarstwie:
oraz osoby Inteligencyi mIejscowej, które 9 kop. 60-razero rs. ',145 kop. 23; pozo- 8ÓW b. hanku polskiego, a to skutkiem
, • - ' W ''tycb dniach w Warsźawle koml- chciały pl'Z6dstawlćsię i 7.!oiyćpowiuszllw:a-s!-&ło zysku czystego rs. 314 kop. 27, Su- zmniej~zenla cllynnoicl, co było/ plozewldzia
~r 'SlJecyalna zwiedzała 9 fabryk, mlesz- nia z powodu dnia galowego urodzin Cesa- ma ta (ra. 314 kop. 27) złożona w k&$ie .neD! w etatacb kantal'li wal'ilzawskiego
l, ~ęych się w gmachach po wielkiej zban- I'zewicza N8st~pcy 'l'ronu, Przyjęcia trwa- przemysłowców łódzkich, stosownie do ży
banku państwa, sfol'mowanych Da zasadzie
lrbtowfuej fabryce Zalcmana, a mianowl- ły do godziny 3 po południu. J. EkBce- czenla ro~ziJl.Y Ira Aldł'idge i po odbytej § 8 Najwyższego rozkazu z dnia 5 czerwca
cte:"gapieru kolorowego, gwotdzi, szrub, lencya zwiedził szpitale tutejsze, więzienie, naradzie z pa,swrem ks. Rondtbalerem, ma 1885 roku o przeformowanin banku polIItałeJ plagi clągf>'cJl wyąt4W przemysro. areszt, laźnie I mylr,wy. Na tern w dni n być użytą na odnowienie grobu Ira 01- skiego na kantor wal'ilzawski,' wedłllg kWlfYllh, i z czasem odda, 'yt stosunkach niedzielnym zakoilczyły się oglę(lziny ' na- d"idge, na ogrodzenie kamienne wolnego I'eg,o Ul'Zędnicy wydziału likwidacyjnego
1}llejsca przed grobem, na I1stawhmie przed kantoru warszawskiego, w mial'ę IIkwido·
z odległelJii rynkami w!!Chodniemi rzeczy- szego miasta, ,
Wczoraj od god7.iny lOrIIno J, Eksce- grobem czarnej tablicy granItowej z por- waola interesów h. banku polskiego, spa·
wi~f.e uąlugi, Pierwszą to wystawa z jakąg płodnIł myślą przewodqił, a nie kosz- lencya rozpoczął przegląd Łodzi, a mlano- tt:etem i napisem i na przyozdobienie całe dają z etatu na og61nycb !zasadach. Inte·
tQwlla -ZlIbaWk&j ioaby się ,IIiII atała jak in- wicie zwiedził bydłobójnie i jatki, poczem go miejsca zajętegQ przez grób (hozewami resy b, banku polskiego zmniejszyły sl~ o·
ne, powlpni nią kierować, i.k wszystkiem wizytował glmnazyum męzkie i żeńskie, i kwiatami. Roboty mają być natychmiast becnle o tyle, że okazlije się koniecznem
na 9wlęcie, ludzie fac1unui" ~Ie mamy, co- wy,ż8zą szkołę rzemieślniczą, 4 - k1asow'ł rozpoczęt.e. Przy rewizyi, dQllelnionej w k .... z ogólnego składu wydzialu IIkwidacyjn&prawtla, lIIMIaianr takich, -IrtArzyby mogłl, szkołę miejską aJekaaudl'owską, orillZ l'esZ- sie po je) zamknięcia, w obecności kilkn go, złoźon8fo z 82 urzędników, wypuśeló
bez 8tra~y dla. swych fntel'esów, poświęcić tę szkół elementarnych i prywatnych. Po. panów, 2 pnbllcznościł znlllezion,o niespl'ze- z etatu 32, a, co do oszczędności, ~e wyno·
podobnemu " z!,jęcin sw6j czas I zabiegI, i obeJJ,zeniu powyŻ8zych iustytucyj, J, Eksce- danych biletów za. rs, 790 kop. 90; oprócz szą. nie 38,000. I'•. , lecz 28,30Ó 1'8. rocznie,
w iem włdwa leży przyczyna spełznięcia lencya zwiedził kościoły I świątynie wszyst- tego biletów zamówionycb i zWI'óconycb, przyczem należy zaznaczyć, że z liczby 32
kich wyznań, a następnie dokonał przeglą- nieprzyjęto i nieopłacono za: rs. 66 kol', 90, nrz~ików, 28 sami prosili o to, ai.eby koBa nlezem <DIejednej trafnej ' lIIy.lI1.
Trafuą lIl1ślą było stwoi'zenle w Łodzi du wszystkich 5 oddziałów str8Ży ochotni- tak, że ogółem pożostało biletów nlespl'ze- I'zystać z przywilejów, a mianowicIe ze
czej łódzkiej. Wezwana h'ąbkami alarmo- danych za 1'8. 857 kop. 80.
zwiększonej pensyi emerytalnej, oraz z te1teatrll stalsz6fd; to też z przyjemnoścl'ł z....
(-) Teatr liliputów. Dowiadujemy się, go, że mogą 'pobIerać I'eusye emel'ytaln6
znaczyć mi tu wypada, że grono ludzi 'do- wemi straż dehotnicza stanęła do przegląbrej woU '1IIe pozwala jej npaść po nlefor- du wraz z narzędziami ratunkoweml n3 że głośna trupa lilipnt6w przyjeżdża' sta- przed ' dójściem do liO lat wieku. Oprócz
tlll'lMj próbie i dla przedslębierstwa tea- placu Nowego Rynku, gdzie odbywszy nowczo , do Łodzi i rozpocznie szereg ploz6d-' tego; kantol' banku czyni starania u wła
tralnego realnl! stara się obmyśłeć podsta- ćwiczenia, zaprezentowała się J, Elkscelen- stawień w czwartek w ' teatrze " 'l'halia. dzy wYŻ8zej ' o (wypłacanie wszystkim spawy. Realne te pod~tawy istnieją niezawo- ,cyi. O godzinie 7 wieczorem J. E, wizy- MaJl artyści mllj. wystawić tl'Zy sztuki, dłym z etatu nrzędnlkom przez dwa lata
,
każdą po dwa razy,
pe1l!yi w I'ozmiarze całkowitego 'etatu. Zadnie w ,naszem miellcle, &Ie odkryć je mogą towal biuro powiatowe.
Dziś o godżinie 9 rano J. Ekscelencya
(-) W
kOlIcertowej -śpiewać będzie wladamlaj~e o powyiszem, ma.m zaszczyt
tylko lidzie, auający się na:.. ' cytl'ach i intel'e8llch. Moina więc się" spodziewać, że wyje:tdża do Zgierza I po d1'od~e' Wiltępuje jutro narodowy' cbór ruski pÓl! dyrekcy'ł prosić 1) 'zamleszezenle tego objaśnienIa fi
' p. Dymitra d'Agreniew Sławiańskiego, "Kuryerze" , a to dla: sprostowanIa niedote b ....tanln nie spelaną Da niczem, Innem do gminy Raaogoszcz.
(-) Teatr letni. O śobotoiem przedsta· skladający s ię ' z 50 dziewcząt, chłopców i kładnych wiadomości, podanych w pl'Zytojest· zaafaYlie do przedsięblel'cy pojedyńcze
go, a Inn8, do grona Indzi, działających wieniu, Da które wybrano znaną powszech- mężczyzn w narodowych strojach ruskich, czonym artykule".
(-)' W fabryce p'. F. zmniejszono płacę
- W gmachu botelu ~uropejsklego fi
jakby w imienill pnbllczności I myślących o nie i dziś niebudzącą już interesu sztukę
zadOllyćucżynieniu potrzebom artystycznym .Nad Czeremoszem· ' nie możemy pl'zemj)- robotnikom, powiększono zaś dzień I'oboczy Warszawie ma być nlezadługo otwarta fi1Ig61u, a nie o spekulacyjnych widokach, czed, choćby ze względn na :wyhorn'ł grę o godzinę. W fabryce tej pracuje 1,4 , 1'0- Iill pocztowa., łącznie z biurem telegraficznem. <,
Zdaniem tych Indzi, przedsiębierstwo tea- pana DobFZańskiego, (Antoni Rewlzorczuk). botników,
Petereburg.
(-) Schwytany, Zbiegłego Pl'Zed kilku
traJne mo~e 8i~ l1ajznpelniej oplacać, jeżeli Obliarzony od natury wszvstkieml warnn~ Minister skarhu J. A. Wysznlegradbędzie prowadzone racyonalnie, przy skru- karni ~Iiezbędnemi dla scenicznego hohate- dniami z Łodzi buchaltera, który splozeniepulatl1e. stosowaniu się do przewidziane- ra, pan D. zjednał sobie odl'azn sympatyę wiel'7.ył się swemu chlebodawcy Halperuo- skij, w towal'zystwie dyrektora departago I Dajściśl~j obliczonegó budżetu roczne- naszej publiczności, Scenę walki obowiązku wi na" 10,000 1'8., dzięki rozesłanym na mentu kolei S. I. Witte'go, celem zapoznago, I uawet dawać zyski. Ponieważ jednak z miłością syna i kochanka, orllz niena"Sy- wszystkie strony .depeszom gońc:r.ym, schwy- nia się 'ze staneIiI ekonomicznym odległycb
cytr czytelnicy nie lubią, przytaczać ich eonem pragnieuiem !emsty za krzywdę mat- tano podobno w Krakowie. Db schwytania ,kresów, zam'erza odbyć wielką podróż,
tu ole będę, dobiłoby to bowiem do reszty ce wyrządzoną, I'ównle jak wszystkie wy- sprzeniewiercy: 'dopomógł jakiś jego zna- płodną, jak plozypnszczeJą dzienniki rosJdI1
w następstwa ilobrocz.ynntl dla bandlu I
moj, renomę felietonisty, zahypnotyzowa- bitniejsze momenty sympaliyczuej, a tru- jomy,
(-) Złodziej domowy, W jednym z tu- pl'zemyshi państwa, ?tUnister w lipcu wynego ruchliwości, sezollu wloRellnego w dnej swej 1'01i na plozedstawlenlu 80botniem,
p. D. oddał z prawdziwym artyzmem. tejszycb składów wódek ginęły często z ruszy przez Moskwę do Niższego -Nowogro
Łodzi.
Z Innych artystów zaslugują na wyró*nle- 8Zofiadkl pienl!ldze, które, jak się okazało, du, gdzie trafi na najgorętszy moment jarHomonoVl/B.
nie: pani Różańska (Mal'ta; mIltka Anto-' wyln'adał slożący, olejakI W. N. Zawia- markIl, d&lej odwiedzi wystawę, w Kazasia), p. Glogel' (Mandataryusz), tudzież p. domiona o tern poltcya aresztowała zło- ulu, stąd Wołgą uda się do Aliti'scballll,
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; dalej mOI'Zem Kaspijsklem na Kaaku, od- Ohio w Ameryee. Pn:e8lło sto dom6w obr6- jeto plecami lodzie, dawali do zl'oznmienia, Spobjlli•.
wiedzi tam wody mineralne i p'* Ty1lis, conych jest w penyne, & setki mocD9 oadwe- że działaj. z pelnomocnlctwa władz 1'Z.doLIY .....I-l 16.g0 DIlIjL BawolDL Spr•• oad."i.
Baku skieruje się ku obwodowi Zakaspij- r~nych. Doto rannycn i zabitych.
wych. Za.~ł.I·ywa.ć Mi wllUokie. pow&iIIie kolleow.. ubrO~ 7~OOO ~oI, I l<Itr.o 11& "Rłbtae11 i
....
1"'0.
roooilil:' oto1n1e. Illlł!l4g &lIIe,ykaJ".:
skiernu, Irt6ry objeilzle cały, jak daleko moNa Itroje I przyj,cla strwoni la w krót- na to nie należy. Podobni łndzie cbętnle
i1i". jest jazda na kołach. Pot.e.m odwie- kina Cl&llle jedeu z najwi~kszycfi na Węgr.ech pl'zybierają poaol'y pO\Vąg:i ,I chełJl1ą. ~ię po- na lIIaj "".rwiec 61/.. Iprz~ ...y. 11" , •• r". tipi..
6"/
..
Iprsed.""t,
na U'pi.~ 118rpie6 6"1.. aa~yw
dzi SlImaJ'kandę i powróci na Kaukaz w IMj,tków jedna z najpjękniejs.ych w swoim Iityezneml stosunkami, aby kDowanla teb eT, ..o lillrpie6 w,.
...eIi 6"1.. 1I&b1"'''1, na WI'&&dJ'odze <lo Batumu. Z Batumu na pal'owcu czasie w~ierek, hrabina Szechenyi, E domll większe wywoływały wrażenie.
.'eń paida. 6'/, .p.. odllw.y,
patd.. liatop. 5"/..
sprzedawcy... hl'- ltlUI\ziai O"' \IÓIłIL",y, ...
wojennym, zajeżdżając do wszy~tkich por- Almay. M\t jej jest dziś naczelnikiom strdy '
Petersburg, 18 maja. (Ag. p.), . 'Wczol'aj
tów bandlowych, minister uda się do Ode- ogniowej w Konstantynopolu, syo !I.tIIU b- były Iloseł brazyUj~ki Tejchera de ~[acedo grud>:. 8tyCE. - - - - ~.
Niw-York, 16-go m~ ... fI",!elu~ 12"/ ... " lOr.
sy skąd wróci do PeteJ'sburga. Wycieczka ryery w Hongkong, a jedyna córka je.~ ton, złotył pożegnanie Jego Cesarskiej Mo§cl.
I ••aie Illl,
• • •
ta' zsJmie od 54-60 dni.
r
"IW-Verk.l .!6-go -Je. K.....a <11.. ir - Rio) 18.75.
najłtarszego syna' Bultana, Babrama EtTendlegó.
Pełer,lIurg, 18 maja. (Ag. p). 1Vąd pOI'- Ministeryum sprawiedliwoBci wni~ło
K
..
"
..
Fm·łWl
lit
'l
lo
...
ordt.uy
II
..
1I~1 .. 116.17.
X Sic tran,ił... Były ceRon Brazylii Don ., agalski zoitył cło ud p~tenley zagl'anlcz,
do , rady państwa projeKt wprowadzenia Pedro coraz bardziej zapada na zdrowiu, a nej i ' za wiesi! \lo 3 t sierpnia r. b. przepis u .i.rp. 16.02.
w ciągu dwóch lat reformy \Sądowej ' we ~mierć cesarzowej odebre.l.. mu niemn.l alko- ograniczający ' Ilośd przewozu zl!gr nlcznewązystkich gubel'nil\Ch Rosyi" 1gąz!, I' fun- wi le siły lizyczoe j duchowe. Nle!lZczęśliwy go zboża.
'
TELEGUIY GIEłilllWE.
kcyonowały dotychczas stare sądy.
stanec unika lu~i,S2nkaj,e .amotności, & naj.
Peteraburg 18 maja. ~Ag. p.). Nowa u- ' Minlsteryom 'dób!' państwa, .z inicya- mniejsza pnykr04A rozdratnla go at do łez, atawa:' liceum , imienia .Ces81'Zewlcza Mikotywy najświątobliwsz~go sy.nodo, wniosło Sw DerwÓW pogaruaj, .,rzewidyw&nia na pny" łl\ja w Moskwie ' zostat-d' zatwierdzona.
do rady państwa pl'ojekt wydawa,n ia dal'- uJość, gdyt szczupłe jego zasoby plenl~tne """ .GrilŹd8oin" <Ion(.sr, że ' propozycya 1'Zlłdu
mo drzewa budulcowego i opałowego duJut_ ga wyczerpaniu
frl\ncusklego UI~l!dzeDia W 1tfoskwie wlstachowieństwu biedóych wiejskicb parafij.
. X Telefon dla nurków. Sposób ,ltosowa-' wy ' francuskich wyrobów, tostała- bal'dzo'
- W Petersbnrgu pewne'· kółko człon nio. teltronu do uf}tlm nurków wynalazl' śwlato pl'zychyl'nie przyjęta, a uawet powstał proków rU8kiego tOW&1'Zystwa geograficznego
Jobu Stan w Paryt u.
jekt, aby z nią z!ąc~yć wystawę wYl'obów
powzięło myj! wydawania pilml& p. t .• MeX Kompot czy iuHlftt\lra7 W pewuem ruskicI).
teorologiczeskij wlestDlk." Projekt zyskał mieście w tych dniach polączyli siO dązgonnle:
Peteraburg, 18 maja. (Ag. p.). Na SyZa ,lIItr1 , ••• I.lw •.
UZDanie oddzialów towal'Zystwa: matema- Koslek Gruszko. i Malka Cukier.
beryi otwa,·ty ma by4 ins~ytut wete}'Yl\a- Utty likwidacyj".' KI! Pol. . ' .
tycznego I fizycznej geografii.
---~
, J,'8j~; miejscowość ści~le jeszcze nie dinll.- RUlkA I,ołyeib ..shb04.1~ . .
- pJ'ojekt minł8teryom dóbr państwa
v 4"1, poło ......" •. r.1881 .
r.~ona,
co do zniesienia zależno§ti kałmuków - chło
Petersburg, 18 mIlja. (_~g. p.). Proj t Lllty ...1. Ii.... S.yl I . '
pów od nojonów i zajsallgów,' wnie~iono już ,
» ł V. .
urządzenia Yieci elewatQl'ów w ·tych dniach
LI'ty ...t . ... Wan •. Ser. r . .
do rady państwa.
'.
,I; ma być rozstl'zygnięty. Pott'zeboy na ten
"n
,.." li
Z literatury I eztuki.
k
Peteraburg, 17 . maja. (Ag. ' p.). W we- ~~l ,kapitał 20,000,000 rB. ·żatniel7.ono '~e Lllly . .t. ID; ~ S~I I
- Nakładem .PI'Zeglądu tygodniowego " styi WP!'ow~dzellllL !Llfab~t~ n~iryll~y" l ~b brać z (lólkopi~jkowej od puda opiaty od . , "
n
tt,,
)
.
n • n , J ,Ił
wyszla broszura p. t .• Letnie mi6llzkauia", ":8l\Y~tklch Języ~6w. slowlansklcb, po~nle- 2b02a wywożonego za granicę,
opatr1.oua el1igl'Rfem: .Znaj, co własne. · ~IQ~eJ przez gZI.enlll~ .~z~l'\~on!l .~uś , 0- - f!eterBburg, 1811laja. (Ag. p.). Opl'a!
Illłda Berl1111kl.
- Okazato się w tłómaczeniu polskiem ~wJlldc7.a •. NowbJe WI emla , ze !OIc,fatywa tOWllno' projekt ul'zą~z6niJł przez zarządy
.
dzlelko prof. cbiJ'urgii W Kiel , Esmarcba, ta Z38ło~uJe nil zupe.ln~ ~~uaOle, I że ~a kolei żeh\Zuych agentul' Uli. I'ynkllch zagra- 8aukllOt1 11I1kie saru
p. t .•Pl\ll·wsza pomoc w nagłycb wypi\d- oznaka Jedności siowIansklej, przedstaWII\. nicznych dla splozeda.1y I'uskicb produkt6w
l'
" ~""h" .
DySk.. to t>ł'"",.,.
lach". Wykład !lustl'oj,. rysunki.
s~ę w ten Inb ów.sposób do nrzeczywlst- rolniczycb.
l ' _
- Rodzina zmal'lego przed wczei!nie ma- Ulenia w przyszłOŚCI..
.
,
Petersburg, 18 III&ja
(Al/;. p.). N~"e
2 ; ,
larzl1, ~. p. Sandeckiego , zamiel'Za nl'Ządzić
.~eter.burg, 17 majII: ,~:!g. p.). .No~o: pl'zepisy wYI'obu wódki, opracowane na
wysta wę prac jego, przeznaczając docbtd
stl <Iou087;ą, że waJunkl. ,,:y.kUfl U plZez podstawie zdań zjazdu gOI'Zelników w 1889
DZIENNA STATYSTYKA' LUDNOŚCI.
na nagrobek .
sk~rb kolelllbawsko-I·ome?ękw.l zo~ tllł~\ tl~ -' roku . zostały zatwiól·dzone.
r ,. \' " lIa/hht.a ""arte w du;" 18
twlel·dzone.
'I
'
Peterlburg, 18 ,nil\ja .. (Ag. p.)• . Senat
W ,arall.kahllekl'J • . 17: Wir.wrsJDI,.; ,l!;ow,.lPeteraburg, 17 !BIIJII. (Ag. p.). . Z Ks- skasował wyrok tagam'ozkiego sadu 010'1}- .sJk .. lI&rr~Dn't BIAclo; W~J IlIdi1JliW Ił
1l0ZJJAITOSCI.
ol
gizmanu telegrafpjl} o ~arbarzynstwscb gowego, wydany z ndziałem przysięlrlycb, ~~~:r~~~'}''P.!u,::;W~Iii:ł::=,.o=~
kurdów. vi Armelli~ W TOI'pac~ K~a ~d- a uniewiuniający Rieznikowa i Maksymien- .utoDl Oliorki... ies Ił .4-tolli", u.
/o..r
X Nowy rycerz przemYIłu, lIaron Cn.lvet- palono I spl'ofano~an\l koścló~ I zabito Wle- kowową, obwioionyc.b o okucie męża tejże Horta • Karyu", Plej ••r, BroIliła" KOItaiati &
B08.l!Jlt, był ",resztowany w PJlrytu ZII dość po- lu chrze.4eian. Wł~~~ tu~eekle są bezczy~: i sprawę IlI'Zeslać polecił <lo p~lIownego ;.~:.ytt:o~i:'J;,j=J.;Z:1r.~~ ło~t'~~~
katn. Ilpe=n finansowIl: wylud_iwszy od je- ~e I w~lrotek. teg~ al. menczycy postanowlłl osąd~~nia sądowi IIkl'ęO'()Wemu w ObaJ'- b.lm Kowanda. Hozallt Xuiwt.ek., Piotr To.....
dnego ze swycb pnyjaciół papierów w.aitościo- jnż byli przesledJJI~ Się do Persyl, lecz wY- o kowie.
~
.
uew.ki • lluyaaą Kuto... J6••r lI..ro/al4.....ki
wycb na sumo 1,500,000 fr., zastawil je i 0- slany~b tam deputatów I\resz~wa".? iwoPeterstlurg, 18 ' maja. (A-g. p.). Wyslu- • ARą Ililut&. ReiAhold S.reru Ił PanUn, Ż~wie
trqman. pienilldze w ciW' jednej DOCy pne- góle hczoe ~resztQwaull\ w Al menu Sił na chauie pl'Ojektu rozwiązania tow3rjl:y8twll ~;Śllli~~~~::.~:.,~;!!g}~bi:~"~~::::
grał ' w jednym z klubów ,arystoltratycznycb. I10rzl}dku dzleunym. .
. ziemskiego wzajemnell'0 kredytu, WyZD3- ma. . . KJa.. Kroiyekt, J6.ef Old_kki • blli~
T, arog, p08zła jut pnedtem cala kilkumiUoPetersbur~, 11 1I!.ą.~a: (Ag. p')'. Z3hviel: czono lIa IQ m..ja <.lit: st.) z tern z&:!kz~: Fyber. _.
•
<•
nowa. fortuna zl,anego " pary.ldm ""'Ikim dzono p!,:elllsy kOIl~.?h rządowej na.d pry tenlem, I\żeby stanfl wcza 'le(,}' zY3 , tej
W ,Irall ....... IHIej 6; JiieW Str...ek
Iwieeie barona. .
watneml IIIstytucyam! dobroezynnenll.
kwestyi mogla zapaść jlrzlid ' I Clel' wca ...Ut BaUJDIart, A1ebaDder FraacIlMk W
X LOI wychodźców. Tygodnik "Ameria"
Pet8ttburg, 17 maja. (4g. , p.). ~~rI\Có- I'oku' bieżAcego. •
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• JOILDł Mary, Forow, FeNJ.oM Blkiodll Bil:"
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"
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szuJraj'ICych prac) I chleba lIJl drugiej pólkuli: nów opodatkow&llych co do wuoszenitl ,lo
.• , ,
'Stant&l~.. !MnI."I• .; & B~ut ~o~ Ju
"~tnley .oro~jac Bcbbwall 'fIzg1edem SI&- kas pallstwa po<fatt'(jw etatowych.
.Ostatuie, lViIHIO!DIl,~Cj hllll/lłowe.
,IlUDt.er • JDlio", l_a.
nów Zjednoczonych dado. ,dnd:oeoie. .s,<izII,
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.w..pww
dziesi@CIu laty. Rzocaj, kraj ' rodziony, ucie- n'ego towal'zystwa, postanowiono: złożyć B r {~ d ) ~3 q5 i d 43 -2'/ ' 611 ~5 42" kop ... tej U.,al.
'1, k.~I.L I, a .. I...owld.:
kaj, za Oi:ean 8zukać 8ZC%~ścia. Niestety, tutaj adl'es obecnemu pl'ez680~i tegoż Księciu I;~~~,: CI ;".) 8.8ł l~i.: ·p..ji (J~ AJ ~u:' i.,I~ WaleDty Tue.yilkl, lIt 74, .Mula ~ohu:k&, lalI?
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(waI •• U.Y: d,i ...... Iat 15-1•• ~o II, .... Lej
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{oko 87.00 hd.; 5'4 OJca KDmb. I&t ~1.
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8tl,uak.II\: 4a\IC .0 la, Ii·r, ~9 'l,
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krzywdziĆ. Przed pi~ziesi~clu Jeszcze laty wremia" twiel'dzl, te ma 1l8-Wn~ podstawę Dl. Łó<ł.i .er. r 96.5() ttd., 11 9~.2b .•• d.• III 93,00"
LISTA PRZYJEZDNYCH
pr.codawcy sami i fZIld ,!piekowali si~ nimi; mniemać, że zamknięcie pl'Zyjmowania do i.d., j V 92.59 .,d. Dy"kouto: Berllu ł"'.. Loudy. , H.t.1 r.llkl. Hirscllsolu.,' SiJlNIr'au'Ól, J . E. Syu'
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....ZIl m. ro·
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s~>I .... n".i.Dlakie kiewi~ Kjjl&ń.oki J 8. HUfO Ił Wartllla'!'{I.:'
au,.
botO ta~ I tak wynagradzan" te nie podj~by miarem jej pl'zeksz ałcenia, a to z tego 191 .~, w.... I i II 60:1, ł.o,:.i 21.1 li,'y likwid. ..n • Nie~. K. ~"
iało. 1U1I1I0ws,O Jej tutejszy robotnik. Koledzy' pat"".. naJ! powodu, że oddzielna komisya, .któl:a tą 175.2. pUlyezk& pr."'io .... 1163.6. fi 8U.
Ik~:te?~I~t8rla •. W. \ Nawl'llll~ - LekllJiln/: i 8.
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".~"4'
6 1-I
dr.i.nnika wiądomość, te ofia.rowllłeś na jakiś cler?: Capl'ivi oznajmił, że ' w polityce za" 212.75, akoy. krMytow. a,l.Q'ria.. kl ~ 16250, okey.
cel dobroc.yoDY
some, chow ci sie o granicznej od czasu ustąp~enia ks. Bismal'- W&'8.,,,.lIiogo buku h.n,Uo .. ego - .-, . ,I,..ko,hol'
Przl~~
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żadne zmiany i że polityka wogo .-'>-' lIy.kouto nieuli.' kiego b~uku p ~u",,.1l
tern nawet nie śniło" lub ! znajduJes • •anons, k ~• n'le z··zly
ł I N' . ,.
4"/ prl"'''''''. 2".':•. "
110 łl:oI11uek ' .
jeśli jesteś kawalerem, o bli8kiem Bwojem mał- ta polega na własnych si ac I temlec I nR! l ..dYI, 17-go maj •. Pąi~.ka l ••b ~ \1\'1 ,qkn
" 9.ki6łnlewib .
.
toćstwie z pann, X, która ci IIni w glowie. przymiel'zach, do których naród niemiecki lf e,u. '99, t'/,"/. Kou.ol. ''''flehkie 98'/".
n War_ 1
w
• zrozumiesz zdumienie kandydata "na śmlertel- cOl'az bardziej przywyka. Dodał też, ze
~",,"wa, 16-'0 maj... 'l'tItg u& ,'~Ma lVitk~w.
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ność": p. Tbureau-Dangin, !lZltającego 8WÓj
w'asny list do redaktora naczelnego w dzienniku "Figaro", w którym zrzeka ąie. jakoby
raz nazawsze swej kandydatury Da llZIonk~ iD,tytutu. U··ony ten natoraln,'e pośpieszvł ze
-.
~.
sprostowaniem, które brzmi jak Dast~poje:
,Panie red.ktorze naczelnyl Zdziwiony byłem
wielce wyczytawey w ,,Figar.e" list, podpis:>-ny mojem uazwisp,em i głoszący, 1e ,wobec
rozatrzelonego illosowani. akademl1 nie mam
zamiaru stawiali kandy(ł4tury swojej na przy.
'''ych wyDoracb ' I nie posta:Vit jel jut nigdy
,,;'cej. StaI,'śc,'e slo . o'Jaro pod8'ApU J'nkiegoś
.,
•
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~
1ig18rż~.
Nigdy listtl podobJlego nie 11isn/em
ani zamiarów ' po(lobnycb nie miałem". Jedno·
<lIeśnie' "Figaro" "Justice" i '"Peti,t ,rournlll"
zamieściły takiei zrzeczQnia aię Becque'a I
llarbier'a.
. X Nowy cyklon ;~mienil w widkie romo1!l8ko cal, jedo~ część miasta Akron w stanle

Niemcynieuja~niały potl'zeby rozszel:Z~ . ~~IrI'j,iJ:··~~·~."~;b;;;~w~·uti\~~O~~ 5;~;:;
sił} na bsltyckle~ wy:b l7!eż&?h, w ~lu roz~ , wyboro ...e _ _ _ , Br.,luie _ __ , . wa,dli".
wini,ęcla germanIzacyjnej dZlałalnQŚcl wgląlJ
_ ,),"'u ierl ~ i ł-o ",d. - -: ~. "WI84 300słowiańszczyzuy.
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helm podczllS podrózy do 1,61'W~gll! przepędzi dzień r w Kope'il.lladze~ gdZie jednak
nie btdzfe pl'syjęd ul'zędowych.
KróI8Wie~, l1 maja. (Ag. p.). Na obi.e-

~~ie ~talló", p'1'0'Xlncy,onal~ycb, :c~saI'7! Wlł-

hellll wzniósł tol\llt

1,1\10 ~ze tl PI'G\WIUCYI, kt,)j'a ' z (lomell! k,1'ó'jew~Jdm., pl'Zjlby a tyle ciężkicll dui 'I .lodal ~e j' eśli 'lto pomyśli do" • '1, .
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'.
tJwąć tej. pI'OWJII~yll
'8potka w 111m .,·oeuer
de bró"zl\li. Cesarz . pragnie IIIfrzymaó poK6j I ma możnogtl pO temu, ma bowiem za
sob, a~lI\it;, mon.cą, ~mu~ić. <lo pok,oju.
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