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Wladywostok, 30 maja. WCZ01'1\j o goIlzlnie lO-ej rano w obecnoacl Jego CeIlar·
skiej WysokolicI Cesarzewicza
astępcy
'l'ronu odbyło się założenIe pomnIka dla
admirała Neweiskiego. Po modlach Jego
Cesarska Wysoko$ć o obiście zatynkował
rozczypeln cementowym srebrną w kamie·
nin węgielnym tablicę. Pl) skończeniu ce·
remonii Jego Cesarskll Wysokoś6 Cesarze·
"Iez Następca 'l'ronu raczyl od"iedzid
szkolę żeńsk'ł i progimnazynm męzkie. O
godzinie dwunastej w południe odwiedził
.Jego Cesarska Wysoko!t! obóz, gdzie od·
była się pal'ada wojskowa, po której, gdy
Jego esarska Wysokośt! sIadł do powozu.
wszyscy oficerzy stojący przedtem w szy·
kn, wYllrzęgli konie i ciągllęli pow6z z o·
krzykami ,hnl'a" przez dłngą drogę do
obozu. Jego Ces&l'ska Wysokość uszczę'
śliwił odwiedzinami swemi muzeum, gdzie
powitany był przez członk6w towarzystwa
badania qaju Amnrskiego. Po obejrzeniu
zlliorów ol!arowało towal~ystwo Jego Ce·
sarskiej Wy oko'ei w darze wypchauy
I?adkl okaz ogl'Omnego orła usnryj kiego.
PI'zy tej spo80bJio~ci czlonkowle stowarzy·
szenia myśliwców oftllrowali Jego Cesar·
skiej Wysllkol!ci Cesarzewiczowi Następcy
'1'ronu skól'ę bardzo pięknego tygrysa u·
suryjskiego.
Dy,i~ odbyło się w obecnooici Jego Ce·
sRl'sklej Wysokosci Cesarzewicza N&śt~pcy
'1'ronu zaloźenie suchego warsztatu okrę·
towego, nazwanego dókiem .rego Cesar·
astępcy
skiej Wysokości Cesarzewieza
'l'ronu. Czynność ta IV uroczysty sposób
była dokonaną. Po przybyciu ua miejsce
w asystencyi Gelieral·GulJerllatorl\ i świet·
nego orszaku, Jego Cesarska Wysokość
przywitał <się z honorową wartą 7. załogi
Ilotyli sybirskiej i wszedł uatychmiast do
}lI'Zepysznego nRmiotu, w któl'ym odpr&.
wiooo modły: po tych zaś skoliczeniu przy·
1ęslono rozczyn wapleony i Jego Cesar·
ska Wysokoś6 zatynkowRł tablicę srebrną
w granitowym kamieniu wę,gielnym. Po
ceremonii budowniczy wal'sztatn miał szczę·
ście pl'zedstawienia JegQ Ces&l'skiej Wy·
sokości plami pl'Zyszłych robót, oraz foto·

Henryll Grevllle.
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Temz Wl'acal wklekly na siebie I na
wszystkich. JeżeH A1l!ina źle się czula
rauo, czemu pozwoliła mu wyjść? Czyi
nie IIlllgla szczerze i otwarcie powiedzieć
mu, że obecność jego konieczna jest w do·
mu? Przecie:i: zle nie pl'zycłlodzi tak szyb·
ko! Czy podobna, aby w przeei~u dwóch godzin życie jej było w niebezpieczeństwiel
Ta Albina .1&wsze była skrytąl Anieje·
oIookrotne milczenie jej niepl<zepow iadalo nic
dobl1eg'o...
Zapomnial, chcący czy niechcący, jak I·a·
no o wpół do dziewiątej młoda kobieta
blada bardzo, w łóżkn Jeszcze, spytała go,
glly wszedł po zegarek i pienIądze.
• - Czy to !!uiadanie konieczne jest, mój
drogi? Nie móglbyś go odłotyć?
Odpowiedź szorstka, krótka przerwała
odrazu wlzeJką dyskUSJę. Cały zajęty
my!!lą o schadzce, nie spostrzegl aui tej
bladości na twal-zy żony, &IIi tonu, jakim
wymówiła.
- .Poślę

po mamę.
Przeciwnie, ocieszył się. Nieoceniona by·
ła. ta mamiło FrMeI, zawsze gotowa zastą·
pić go przy żo.ie, gdy sIę nil dnie całe od·
daJaJ. Zadna telłclowa nIe była lepsza i
wygodniejsza. Odszedł zadowolony, uści·
snąwszy serdecznie, tak, serdecznie, żonę,
ho jl! szczerze kochaJ, swoją małą Albinę
i gdyby miał powtórole siętenić, ją wy.
braJlJy z pewl\ością.. Czyi nie wszystkie
kobiety 84 hudue 1'0 pewnym JlI'zeei~gu
CZ88U? Albina nie byla uudnlejszą od tyeh,
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graflj różnych zabudowali portowych, Na· Wysoko 'ć stal podczas modlitwy przy
tępnie deHlowala w marszu -ceremonial· I zakładaniu kamienia węgielnego pod gmach,
uym przed Jego Cesarską. Wysokością za· polożył i wmurował tablicę srellrną ze
łoga /loty sybirskiej, poczem raczył Jego stosownym do uroczystości. napisem, Po
CesaJ'ska Wysokość odjechać na ' fregatę założeniu kolei i dworca Jego Cesarska
nPamiat' Azowa."
Wysokość Cesarzewicz • astępca Tronn
Władywostok, 31 maja, Dzioi, o godzi. wszedl do uamiotu, gdzie łll'zyjął śniad,,·
nie J O-ej rano, o 2'/. wiorsty od miasta, nie, Zapro zonycb na śniadanie było 300
we w@panh\łym pawilonie, wobec Jego osób, Kiedy wszyscy zajęli swoje miej·
Cesarskiej Wysokości Cesal'zewicza Na· sca (l1'Zy stolach, Jego Cesal'ska Wyso.
stępcy 'fronn, odprawiono nabożeństwo z kooi6 Cesarzewic~ ,a tępca Tronu raczył
powodu założenia kolei. Na uroczystość przeczytać głośno Naj wyższy Re krypt o
zebrało się przeszło 300 osób, miejscowość zalożenlu dl'. żel. usul'yj~kiej,
Wsr.ysty
otaczającą pawilon i plant kolei zapełniał v. Dl\tęionl} uwagą słnchali każdego Ce·
lud, przybyłl z miasta i oSlld okolicznych, sarskiego wyrazn i skoro tylko wy lU,
Kiedy proto(lyakon wyglosił • wielołecie" czony był ostatui, przy odgłosł~ salw
Domowi Panującemu, ua miejscn uroczy· z fortu i statków, zagrzmialy zgodue ,hu·
stości wzbiła ię w górę rakieta sygnało· rai' tl'lvające klika mluut i zlawszy się
wli i rozległa
ię salwa ze wszystkicb z llymuem 1111rodowym, byly podcbwycone
stojących w porcie statków i bateryj. Po przez Ind, otaczający namiot i budyuki.
ukoilczeuiu nabożeństwa, Jego Cesal'ska Genel·ał·gullel·ul1tor wZlliósl toast za Naj·
Wysokośt Cesarzewicz N&Stępca 'fronu jaśu\ej~ego Pańa, "XajjaSniejszą Pauię, Ce·
raczył osobiście nasypać ziemi w prz;)'go· sarzewiczl\ Na tępcę TI'onu, obecnego nil
towane taczki i powiózł na plant budowa· uroczystości kśięcia greckiego Jel-zego.
nej dl'. żel. n uryjskiej. Po skończeniu . Nieskoilczone .11I1I·al" bylo odpowiedzią na
uroczystości. konstruktor kołei, intyuier wzniesione toasty.
Po ukończeniu śniada·
Ursati, mial szczęście ofiarować Jego Ce· nia Jego Cesarska Wysokoś6 Cesal'lewicz
sal'skiej Wysokości Cesarzewiczowi Na· r a~tęl)Ca 'l'roou IV towal'Zystwie księcia
stępcy 'l'rouu obraz Zbawiciela i zuał ra· greckiego, naczelnika haju i śWity poje·
pórt z dokonauych już i wykonać się ma· chał do lokalu klubu wojennego, gdzie by.
jących robot, IV czasie ceremonii z mia· ła urządzona wystawa wyrobów z acha·
Bta nadszedł parOwóz i wagon, wSIlaniale lina. Jego Cel!arska Wysokość Cesarze·
bardzo VI'Zybrane zielonością i flagami. wicz Następca 'r.'onu przepędził tam około
Do wagonu po ceremoni~ wsiedli: Jego 40,tll minut. 'fn Jego ~arskiej Wy$rJ·
C68&I·ska. WydokoM Cesarzewicz Na.~t~pca kośei Cesal'zelviczowl Następey TrOllU ofla...
Trolln, genel'al·gaberuatol', gabernatol' W~ rowallo tacę drewnianą rzeźbiollą ze sre,.
jenuy, OI'szak, wszyscy zuajdujący się w bl'llemi ozdobami, z ,vidokamI SachaliulI,
mieście admirałowie i genemlowie, oraz Po obejrzelliu wystawy, .Iego Cesarska
konstrnktol' kolei, Ursati. Kiedy odezwał Wysokość Cesarzewicz Następca 'l'I'onu rt
się ~ygnał świstawki i 110Ciąg wyruszył. czył pojechać na h'egatę nPamiat' Azowa.
okolica zabl"lmiała uroczystym okrzykiem Dzi~ Jego Cesarska Wysokość Cesarzewicz
.Rural" zgromadzonego ludu i komend 'rO· Następca '1'ronu lll'zenosi się tło domu go.
boczych, które pobiegły odprowadzić po· uel'llatora,
ciąg do miasta, Pociąg posu wał się po·
woli, otQczony bieguącym tłumem, Dwu i
pół wiorstowa droga rozbrzmiewała okrzy.
śro
kami radości. Po przyjeździe do miasta,
do budującego się dworca, Jego Cesal'ską
'v Moskwie.
Wysokość Ceearzewicza Następcę 'l'ronll
Niedawno otlvarta środkowo - azyatycka
powitało duchowieństwo. Jego Cesarska wystawa IV Moskwie przedstawia nader
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oryginalne widowisko, zawierając bogaty
materyał dla etnografa, ekonomisty, kupca.
estetyka i pospol,tego wio
dza.
Szczególniej ciekawy dzial bawelny oirod·
kowo·azyatyckieJ daje dogć dokładne poję·
cle o stanie uprawy tego prodllktll w (10siadłościach azyatyckich Rosyi. Przemy·
słowiec Konszyn wystawił wielką kolekcyę
nasienia amerykańskiego .Oplandu", krze·
wów i torebek dojrzałycb bawelnianych,
ze wskazaniem przytem przebiegu w zyst·
kich robót przy nprawie bawełny. paje to
przybliżony obraz stllnn jego plantacyj ba·
welniauych " oazie merwskiej. PodolJlle
kolekcye, składające się na całkowity obl'az
plantacyj, przedstawił inuy przemysłowiec
bawełniany, II. Tomicz, z Margellanll, wre·
szeie p. Ka zyc przedstawił okazy włókien
baweJuy. 'l'o są główni wystawcy w dziale uprawy bawelny. Witryny z bawełną
surową, produktem, bndącym uadzieje nl\
przyszłogć w dziedzinie III'Zemysłu bawel·
nianego ruskiego, dały powód pismom nie·
któtym do pI'Zypomnienia dziejów rozwoju
uprawy bawełny w granlcacb państwa.
Nowa era dla kultUl'y tego produktu w
Azyi 'I'odkowej rozpoczęla się praed hity
piętuas&u, gdy ówczesny geuel'ał- gnberoa.
tor turkiestański, von Kaufmanll, deJego·
wał p. Brodowskiego do Ameryki, d/a zba·
dauia na mIejscu kultury ba II'ełoy. Dele·
gat znakomicie,zbadał przedmiot i doświad·
czenie swoje i umiejętność Z&llto wał w
ptaktyce po powrocie do 'rurkiestaUll,
Do ostatnich czasów fabrykanci ruscy
poslugiwali się wyłącznie zagraniczną ba·
welul). A nawet i tel'az, gdy ogólua wal"
to 'ć wyrobów Ilawelniallych fabl'yk w Ro·
syi dOBi'lga cyfry 300 milionów rubli rocz·
nie, '!'urkieslan i kraj Zaktupijski dostal"
czają ledwie dziesil)tej czę~ei zużywanego
przez te fabryki matel'yału slll'owego; I·esz·
ta przychodzi z zagrauicy. Ale obecnie
już wiadome są pl'zyczyny tej utruduiającej konknrencyi z zagranicą· Główuą przyczyną jest brak dogodnej komunikacyi.
Zaradziła temu w zuacznej cz~§ci droga
żełazna zakaspijska, ale dostawa towaru
ua tę linię karllwanami wiełce jest jeszcze
przemysłowca,

które dutąd znał, a mógł nawet gmiało po· z kołyski, której dotąd nie dojrzał. W tej· \ Byłaż to ,Jego teśeiowa, mówiąca doń, j~~
wjedzie~, że ze wszystkich byla najłagod. że chwili Aibina otwOI'zyla. oczy i spojrzall\ do obcego człowieka; nie poznawał ani Jej
niejsą i lIajinteligeotniejszą.
na niego,
wyrazn twarzy, ani głosu, ani obejt!c.ia?
Wpadł do domn, pomięszany, wściekly
Sam nie wiedział, jak przeszedł IIOkój, Bylie ofiarą jakiegoś okropnego przywi·
na siebie. Czy podobua wyobrazić sobie, upadl na kołana przed łóżkiem 211ny, ukrył- dzeoia?
że się człowiekowi coś Ilollolinego zdsl'Zyło, twarz w poduszkach i rzekł błagalnie:
lsza znów zapanowała w SJłSiednim po·
gd~ był na ~hadz~e z inoą kobietą! Gdy·
- ~rzeba~z mi.
.•
' .. koju, a w uszach zadźwięczały mu jakie.1
Albn~a chCiała p~dDlesć rękę, ale slly Jej dziwue tooy; noc zapadła juz prawie zu·
byz tylko dZl~cko zyło!.
Inna myśl Jeszcze wkradła slęilo głowy odmówiły. ZaledWie IlosłyszanyUl ~osem pełnie; clenie zaległy ogród i duży salon.
a~tyst~ gay~yż tylko joż b:ylo ilo w~zyst- szepnęła:
,
.
-Doliclla!-wstl'Zaso,ąłsięArUlor-wsz&k
klem, zeby Ule potrzebował patl".reć Się na
- PocałnJ nlllle.
. estem metcz zn
.
męczarnie nieszczęśliwej kobiety, kt61'ym
Wstał i zło.tył na hladem czole (\lngl, J
t
Y ą.,
... _
.
żadnej ulgi przynie~ć Jlie był w stanie':'
pełen szacuuku Ilocałnnek. Zamknęła oczy
Zapr~llął chodZIĆ wlelkleml krokami,
stłuc co~ aby hał~ l~lys~ć... O~aruęła
Otworzyl drzwi kluczem i zakradł się jak i szepnęła znów:
złodziej. W domu cisza panowała zupełna ... ' _ yu.
go chęć sz&l?na ~Clec I.. poble~z .gdzleś ~e~
Zawahal się i prze8zedJ na palcach do llu·
Pani FrMeJ dotknęła ramienia Feliksa i tc~UI wzdlut uhcy, n Zllłll dzle gwal I
tego sałonu ... I tu cicho,.. Przytknąl liCho w$ka~ala mu na kolyskę, w kt6rej leża. gWlatlo.
Postąpiwszy kilka kroków, ujrzał 8wiallo
do drzwi sypialni i żaden dźwięk do niego lo dziecko ... jego dziecko czerwone, Jlo,
mal'SZCZOU&... Nie było Jadue, to pl'awda, w jadalni i wszedł do pokoju. Nieznajoma
oie doszedł.
Śmiertelna trwoga go ogarnęła; zdawało ale syn.
słnżąca nakrywała do stolu; spojł'zal na nIą
mu się, że przepaść otwierala się pod jego
- Będzie żył,-llocicłm obja.~nila.
zdziwiony.
Armor spojrzał na panią Fredel i wzro.
- Skąd ty jesteJl?
I
nogami. Czy podobna, aby ona umaHa, jego
słodka, droga Ałbina? Umarła, a on jej na· kiem spytal o to, ,czego nie śmiały n tl!.
- Pokojówka paui Ii'rt"del - o!lparllL.wymówić.
Czy pali pozwoli sobie usłuiyć?
wet lIle uścisnął?
11cznl, że jll serdecznie kocha-Uj tll'Og1ll,
- A olla?
Feliks dkiu!)1 głoWI!. ~je pozllawał nic
bledną kobietę, zapoznaną, opuszczoną, któ·
Paui FrEitłeł)loważnie skinęła głową. Po. dokoła, ani . iebie samego. Przyciszooy
1'1} dwa lata zaledwie temu wprowadził (11'0' e~em, spojl'zawszy na córkę, którn zn(,w odgłos dzwollk& dał się słyszeć w przed·
mieniejącą szczęściem tn do tego domu. zamknęła oczy, rz~kla 110 Armort\:
pokoju, DziewczynIl pobiegła otwonsyć;
Czyż to dopiero dwa lata? Jakaż przepaść
- Obod~,
poszedł za nill.
między tym czerwcowym wieczorem, peł·
Przeszedł za. nią do salonu; l'l'zymknęla
Wszedł pau Fr6del z kobietą w dlliym
nym zachwytów i opojenia i konającym dl'zwi i 'rzymajqd je w rr,kl\, ze spojrze· lIiałym czepku, Spostrzegłszy zięcia, Ilodal
duiem kwietniowym, tak grobo'lo cichym. niem utkwionem w CÓ1'kę, rzekła wolno,' mn rękę i Feliks nagle wlJtrząśllięty do
Nie mogąc dłużej wytrzymać, otworzyl spokojnie i bez gniewu:
głęlli wzruszeniem, !'Zucił mn się nil ayję.
drzwi IIOkoju pocichntku i w cieoiu baJda·
~ Od południl\ je t ciągle w niebezpietzeli· Ozul istotną potrzebę wsp6łczu~ia i łycali
cbimu ujrzał tragicznie bJadą twarz młodej .twie. Bylam tu od raua, PPIIl i Verneuil wo ci. Z tym przynajmniej będzIe rootna
k1>biety, leżącej z zamkuiętemi ocza\\Ji,
byli przy niej. More ją ocalą. Dziecko Pl·aw· pogadać, wytłómaczyć się.
Pani FI'Mel wstaJa w tej chwili i zwró- dopo(lobnie będzie żyło. Ma zaledwie nie·
Ale chwila odpowiednia jellzcze nie naciła się. d.o n~ego ~ wyr&Ze~ tw~rzy, jaki~- c~lych Ot!iem miesięcy. Doktol?y przyjtl'ł deszła. Pan Fr6del zamienił kilka 8łów z
go u DleJ Dlgdy Jeszcze llIe Widział. Nie WleCZOI·em. Po!ladza cI tam obiad. Nade· Ilokojówką Allliny, która wyszla do niego
była to twarz nprzejmej zawsze, dobnlj wszystko, spokój i ei!łill. ){\Ź mój poszedł z garderoby i wprowadziła w kufle. mamteściowej, lecz lIieubla~anego sędziego.
po mamkę.
kę do sypiałui. . Po opływie pewuego CA·
Oniemialy z przerażenia, stanl)ł na 1'1'0Skinęła mo znów głOWił i weszła nil' u, pokojówka anów łl} uwala I zwróciła
gu jllk przyknty, gdy clcby jęk jaki niby poWI·~t do pokoju zamykaj,!c drzl~i za o· się do 1)&IIa FI'MeJ_
skJlI'g~ iałosnJl i komiczna zarazt!lł\, ,•• ~8.1l bą. Annol' tał j~k skalllieBia!y,
- PlUli FrMeł kalała ll-- poddtko·
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przyczynIl była nleu-,
mi~jętność dokładnego oczyszczania baweł
I
z: :
ny azyatyckiej i uwalnianil\ jej od r6źnych •
• t 1' 1. 11 e g o, w celu popierani rozwojn ru '
DnOGl WODNE,
sk ich sto IInk6w handlowych :& p fi Lwami
pl'zymieszek; podczas gcly procenl tych
pl'zymies1.ek w bawełnie ameryka kiej
~ )(ini8teryun~ ~omullikacyj llt:Ogl! tele- l.acborluio- enro l"jskiemi i wschodniemi plOZeJ
Z'lwsze Ill\\\'al się łatwo okre'łić i był sta- grahcz:uą n,powazOIlo wars~awskl zarząd dostarczanie o ile moina dokładnych i poły. w środkowo,azY8.tyekiej nigdy nie mo- k?lI1ulllkacYJ do 1'0ZPOCZęCII\, Ilal s zego śpiesznych wi .. dolOO§ci o stanie i wymag"żna go było z góry oznaczyć. Obecnie Zl'0- clllgu
robót reguhlcYjnfch pod niach rynk6w z gnmiCllnych i t, d,
tobiono już co do oczyszc7.ania bawelny lej ,W J\ r sz 8. w ą, a to wedh~g zatWierdzonych sownie do projektu, komitet będzie urząwiełki postęp , choć jeszcze wiełe pozosta- JUi_ planów i ~osztorJ': ow, ua sumę r~. dzony przy radzie ministra skarb1l, przywła ono do życz6llia, Wreszcie Ilajtru- i25, OOC!, ,~ntYI!le:-z>: IneruJący ~?b,otaml, czem do skladu jego wejdą w8zysey ru cy
!lniejsZ4 do usunięcia 11Ioze zkodą wydawa- pp, KWlec11lskl 1 ĆWikieł,. prxyNtąplh JUŻ do konsulowie gener Ini, przed, t&wiclele ko '
ła się nizkoU gatunkowa bawełny Hro<lko- }lrzedw8tępnych czynnosci, ,z puwodu j~- mitetów handln [ III'zemy.hl, komIleŁów
wo-azyatyckiej, co prtYl'isywano włdciwo dna~ (lrzyborn ~ody" właśCiwe roz)loczp'cle giel<lowycb i znaczniej~zyc h towarr.ystw
han<llowych, O r6cz lego, w kwestyach
§ciom klimatu I gl'untu, Wlókoa mianowi- robót ,ulega cbwJloweJ 1.wł,~e.
X, Z I.lełg\'(\d~l donoszą, ze ~I'mwę utl~o- wielkiego znaczenia społecznego I handlo ,
cie byly krótkie i grube, Po powrocie jednak Brodowskiego z Ameryki i zasto~o rzema, s e r b s ~ 1 eg o to w II I'zy H t W a z,e- wego komitet będzie powoływał do IIlu'ad
WIUliu do uprawy bawelny amerykailskiej gl ~g I parowe) odl:oczouo na ter~z! IJOllle- biegłych ze StaIlU kupieckiego. Ilrzemyslo ,
w 'l'urkiestanie metody lImerykalisklej, 0- waz z 30.000 akCYJ zllołallo nllllt~clć tylko wego i fabryezo~go, Niezależnie od tego
trzymano wlók na, blln1zo już niewiele ustę 12,000,
komite t b~dzie obowiązany zbiel'l\ć uane
X MinisterynIII kODlnnik,acyj IJI7:yst~(IiJo statystyczne, otwiemć I Zlll'ZąUZIIĆ muzeapująCtl IImerykaliskim,
Obecnie można jnż
I'rLewidzieć czas, kiedy up1'l1wa bawelny do 8zczegf>lowego zblllltulIa e k o n o m I c z- mi handlolVo'VI'zemyslowemi IV pailsLwacb
w Azyi śtollkowej wyda ł,rod ukt clllkiem nego znac7..enia lI,róg w,oll~lyc,h, i zagrauicznych, wybierać środki, w celu
równający Mię amerykatiskitmu i zwycięzko Itortó ~,1I:L Kankazle,l 8tosnn~ n ,lCh II!I- rozwoju hundlu zewnętl'znego j t, u,
X I n s l' e k " YII d III h a n d I u z b o'
mogący WHllvlzawodni czyć z nim na we· nych IUleJ8~o wyt:h lIrog do rnsklch Ih'vg
wn ę trznych rynkach Ro yi. Łą~zą się z gł,óI~uych • I zagl'lluicznych lV~g~l;i sz~ze- t e III, która \lrawdol' obnie od początk
tem llIulzieje milionowych zy~ków dla lIail- golUle za:; do t1I'Ó~ w Per~y l I Inl'cyl w roku 11I'zyszlego bQdziu jui czynn" za zaStWR, Stąll to witryny z bawelną surową handlQwem 7.nll~ZeUlU,
lIanie weź mi e ~obi~ wykol'zenienie nildużyć
DROGI ~EI.AZNE,
w halullu zbożem III'ze7. falszowanie ziarua
przyciągają uietylko specyalistów, ale i
>< W myśl obowiązującej n,tawy czlon- i wagi.
tłumy zwyklej pnbliczno§ci.
X .Moskowskij" \Yied omo~ti " donoszą,
Z innyeh działów nader efeklownle i bo- kowie rady 7. t'\'Złl'lzaj4cej drogi żellLzuej
g"to wygl!!da tak zwany bazar samar- waJ' s Z"IV ~ k o - w i ellIlIi • k i "j, zal'az że myln" jest wia,lomn§ć .Gazety koloilkandzkI. W olbl'zymitlj, przepyszoie w go- po sobotlliem zgl'oma!lzenin OgÓlrltlU ak· skiej" , jllkoby wskutek rozl'ol'zą,lzeil I'Z'l-~cie w8chodnim udekorowaul'j sali zgroma- cyonal'yu~z6w, olibyli posiedzenie dla wy- dowych lU' ruski ch jt.l l' lIIarka cll po dZI/no cały świat dywanójV, 1111Iteryj, mięk boru prrzydynlll, Jednomyślllo~cią glo~ów g I' a n i c z u ych nabywcy niemieccy otrzykich tkanin jedwabnych i t, p, Wzdłnż uLl'zytnAno na rok nast~I'ny dotychczlIsowe mywuć mieli I,rawo kupna wtedy tylku,
AdR'\. ciągną się namioty z tow:u'aml azya- prezyliynUl, którą JltanuwilF "reZON gene- ki~dy bylyby zllspokojone wszysLkie ItOtycklemi. Wyróżniajljo sil) wyroby i towa- ral- majnI' Palicyn, wiceprezesi: I'l', l.ao· trzeby nlLby,,'c,jw ruskich,
OSZCZĘDNOŚĆ,
ry firm ~rodkolVo - azyatJ!)kicb: kl'ezusa pold KJ'onenbel'g i Kon~tallty Górski.
taszkienckiego 1tlirq Abdullah Jsamucha ,
X W dlliu 25 maja otwarlo w PetersX W wydawnictwie .pocztowo-telegrafmedowa, Ali s~alewa, Mitozy Bocba1'iua, Al>- burgu skle(t Rp o Ż y IV C Z Y U1'zędników lIyj żurnał " Itomi~8zczC)no bardzo ciekawe
dulinowa 7. Samarkandy i inoych, 'l'owa.- drogi żelaznej Iltlterslmrsko - warszawskiej, ~III'awozdanie o sLauie (10 c 7. t o IV o - Le I ery te pnedsl.awi!\ją masę wschodnich tka- zorg nizow~lIy uaspoKób takichże sklelJÓw graficznych k 'IS oscllę.ln oMci. Kasy
te z poc1.ątku były zalojone w Rosyi w
nin wszelkiego rodz.ju: weluianych, jedwa, istniejących w Wal's7.lIwie,
bnych przetykanych zIoleOl i srebrem, zdo,
X Mieszktuicy B~c1zht:\ wznowili stara- dwóch ukręgRt:h: IU O kiewskim i twerskim
bnych w oryginalne wl<cbodnie de, eule i nia o In-zeks7.talcenie Ilrzystankn osobow e· w listopadzie 1889 roku, W cilłg u (tienvwzory. Jedwlibne, półjedwabne i wełniane go kolei warszawsko - wiedPliskiej w Rp,- szych ,lwóch mitlsięcy, t.. j, do l stycznia
mat6l'ye ręcznej roboty odznaczają się nie- dzinie IIIl k OOlllletną ~ltICYIi osobowo towa· 1890 roku, uo 18-1 kaR IV tych okr~gilclt
zwyklą mi~kkością I delikatnością, jaskra- rową, Żąll I\ill le Ilopiera rzą rł gllbernj,ll- wplyn"lo wkladów 1'8, 85,504, Do (tierwweml kolol'Kmi i pelnym wdzięku , choć o' ny piotrkowski, Jednocześnie lIIieszkail~y szego styczuia 1', b, otwarto 1,265 k:l$ I
rygiuftlnym rysunkiem. Podobnego doboru Bęllzina Ilroszą o wybnd'lWtlnie nowego suma wkladów dosięgli. 2,747,62 1 rs. 69
dywanów wscbodnich jeszcze cbyba nigd,Zie dworcu, który od(towi~dzialby dzisiejszym ko"" lu'zyczaUl na każIlą k.~iążeczkę wypa§wiat oie oglądlII. Za niektóre sztuki żą Ilotl'zebom ruchu osobowego,
Ilalo wuglile 52 ruble uszcz~dności. Naddają ceny bajeczne.
Wielce interesujące
;( .Nowoje wremia" lIMIO~i, że IV Ilniu zwyczaj s7.ybki WZI'ost liczby k ..., i sumy
kolekcye jed wabnicze zaznftjllmiają z cllłym a t UltLjll I', b, na llrodze żtlłllzn~j warszaw- wklllllów jest najlepszym dowodem, że Inprzebiegiem bodowli środkowo - aZY'ltyckie- sko-Iletersburskiej oubywllly się pró by z dnoś~ w najwyższy m sto pniu Itotrzebuje
go jedwabnika. Oryginalnogcilj. rysunku i I"'zy l' a ą.1 em i n ty n i e I' lI·m ec h a n i k II takich Instytucyj, Dotychc~a8 kasy 08zcZękombillacyj har w odznl<czaJIł się t ..kie wy- Rizzoui. ł'l'zyrząll len zntrzymuje ItO- tlności otw/u'to tylko przy 1,265 kantotlich
I'oby w8chodnic.li jubiltll'ów. Niezmiernie cillg na linii w razie gl'otącego niebezl'ie- IlocztolVo - tt'legraficznycb, wszystkich ZLŚ
nauc1laj'łce wzory I\erkali angielskich, wy- czeliBtwa, niezależnie Oli uWlIgi tnnszynisty, kautol'ów jeRt 3,149, Można prZYJIu8zczać,
rablaoych na rynki wschodn ie, obić, malR- Dróżnik kolejo wy mnie Zll pomocą tego że sUllla wkladów w (JI'zyszłollci znaczuie
tUl' wschodnich, de~eni i hllftów powinny- jlrzyrzą!lp mOlllentlllnitl zlltrzymać (loch}g się zwi ~ kszy i b,ll'llzo latwo dosięgnie !łzie,
by mocuo zainteresować fabl'yklllltów, chcą I tym SIlosobem unlelll()ż~ bnić btasLl'ofę , siątk,iw milionów rnbli, NlI taki WZl'Ost
cycb wYl'oby swe sprzedawać w Azyl "rod, Próby ullly rezultllt (lo myś luy i 1'1'7.YI'7411 wskazllją cyfry za miesiąc stycztlil i luty
kowej, a nie umiejlłcych jeszcze zastoso- pl'tlwdo(Jo!łobuie bęllziu II'jtl'o wa!lr,ony 11& 1', b,; W ciągli tych dwóch miesi~cy wplywać sil} t10 tamtejszych gn.tójV i l,rzy7.wy
lIrogach że lazuych,
nęlo wkladów przeszło \l& (lóllo1'll miliollll ,
czajel),
HANDEL,
rubli. Kasy oszczl)dno$ci pocztowo-teleg1'llX 1tlillisterj'um skarbu oJll'l\cownlo jnż liczne są jakby agentami zwyczajnych kas

utruduloul\.

WtlĆ i powrelrzie~! że o ire sIę zi\aje, będzitl dobrll,
- Nie obylo sil) jedn'lk bez ciężkich
klopotów -- zwrócił się w kO(lcn do zl~Clll, jak gdyby , my śl swoją streszczając,Ale gdzid tY' był~, mój zięciu? Powledzieli mi, żeś cotylku powr6cił?
Weszli do jadalni, dokąd groom l'I'7.yniósł dymillcą wazę ,

W tej cieplej atmosferze żychl codziennego, Feliks (Jrzyszedł cokolwitik do aiebill, Uwużał za stosowne zwrócić si9 najprzód z peluem zllziwieoia. zapytaniem:
,Inkto, Desl'oches nic wam nie mówil?- a
P9tem zmyśle!! calą bistol'yę,
Lorty zachor~lVal na gardlo, co było
zl'e8ztą Ilrawdą; zacbodziła oball'lI, że b~<lzie trzeba Itrzerwać przedstnwleuia .Królowej Jutrzenki." Na bulwarze spotklll
przyjaciela, który mu wspominał o jllkimś
bardzo dobrym tenorze, jakkolwiek tylko
na pt-owincyi znanym, Zacząl tedy I!"~Ukać i na lew to IIOszllkiwaniu nieznanego
I\dresn caly dzieli mu zeszedł... 'l'rzeba
mleć specyalne szczęście, teby właśnlo IV
tli kich okoliczllościaclt .. ,
Plln Frcuel sluchał tylko jednem ucltem,
jak człowiek bRrdzo czem§ zmjęty, lecz
Feliks mógl zauważyć, że historya nie wyda ł ll mil sil) bardzo. nieprawdopodobną i że
myśli jtlgo w inną stronę biegi y, Żwrócil
sil) też do niego o szczególy tak straszne·
go dnia, Ojciec objllśnil go, że Albina była ba1'!lzo dobrze zbuuowallll, wszystko 011bylo się prl\wilIJowo, ale byJa nleslyclllluie
oslabiouą, ciel'piała uiewywownie i dziś
1.ycie jej wi$i na 'Vlosku.
- Jtdnak to b<4ruzo źle, źe cię nie można I'ylo zual~W Do godziny drugiej uie
)lrzestaW:111I ciy wzywać, Powtarzala : .mój
mąż' glosom, od którego S<!rce nam pęka ,
lo, Potem ucichla zupęlnie I uiczego już
nie i:ądala... Malt Ill'zyszedl na ~wiat o
czwal'tej,
arwol' blncbal w milczeniu .. , Druga,
CIIwal'la .. , Spacerowal WÓWC:wl nad brzegllmi Sek wauy 7. tą sucbą, ,Ią prawie ko·
bietą, którpj ciasne, samoluune poglądy
Irytowaly go i dzialaly nali ja~ IIklócla
DPi/k,; bo jakkolwiek lIaDI byl egois~,

ZDZIEDZINYPRZEIYSW i HANDLU ~:·~~yęr 1~~~r~~C~i I~~~~a}~ego
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są

po calej Rosyi.

POCZTY l TELEGRAFY,

;( Millisteryum spraw wewuętrznycb 0łosilo (lrzepi~y, dotyczące p..e ylkl poczkorespondencyj z zaliczeniem
Fi alldn a poz talemi e.!j8ciami pal\stwa ruskiego, przellisy te nabierllją mocy obowiązujlłr.1lj od 19 czel'wca (st.
) rokn bieżllcego,

'tomiędzy

PUZEMYSf;'.

.Gr:\Żdanin " donosi, że w eferach medycznycb Iloruszono k\vlllity~ ul'Z'łdzeuia
stacyj felczerskich w fabrykach
z zaplUlem tlrodków lekarskich, ceielU zapewnienia W naglych wypadkach plsl'w3Zej
pomocy lekarskiej robotnikom, przed przyjMciem lekarza,
X 'l'owarzystwo p ap i e r n i ,5 oc z e w·
k a" wyznaczylo ZI\ rok nblegly I'S ",O dywidendy oll~ akcyi óOO-rublo\uj.
X .Nowosti" donoszą, le niejaki pan
cbiller stara I~ o prz}wilej n wynaleliony lIrzez siebie sposób -za b e z (J 18c z ~ n i a 1]\ 11 t el' y a I ó w b n d o 'If I a 11 y c h o d z e It S Uc i a plozy ~~LkDięciu się
z wodł" jako to: od rdzy, wilgoci, gnicia,
wody zwyklej i 1., d,

UBEZP,u;CZEN1A.

X <łlówlly komilet towaJozlstwa popieI'aul" przemysiu i bandlu zamierz. Wystą
piĆ do rzątlu. z pl'ojeklem u~eglilo,wanlll.
dziah"noHci towarzystw ubezpieczeil
II a ty ci e. W )Iodauiu swojem to warzystwo Rtara lę, IIby: l) mogla być wydaulJ.
1I0rmallla u, tawil dla wszystJclcb tpwarzystw; 2) uBtl\119WiOlll\ zostąlll. kOlltl~ollL
rządowlI nad Oller&cyami towarzystw; /l I
aby mogla być wprow"dzonll I'z'łdowa lI.,ekm' cya u& życie,
X Towlllozystwo ubezpieezeiJ.,M o s k Wa,"
zamknęlo rjWhunki Ul rok 189a ze stt:\tlł
r8, 9 8,000, czyli 28°/. kapltaln zali ladowego,
WYKSZTĄtOENlE

PRZ&1YSf:OWE.

X Z l'Ozp ol"l~dzeDia miuisteryum dóbl'
pailstw" w ~ych duiach otw 'to nastę
PlljąCtl 1I0W" szkoly roluicze: a) w
guberui (loltawskiej, we wsi Żabuach, szkołę drugiego rz~du imienia I'tI.\Icy stanu Załużu e~o; b) IV gub, nowogrodzkiej, w miejscowości .Czudowskajll Luka", szkolę drllgiegu rzędu imienia Niekl'MOWa; c) w gnberui poltllws~iaj w powiecie łubieńskim,
we wsi p&ni kal'zyilskiej, szkołę rolniczo·
rzemieślnl czł\; d) w Jekatel'Ylwsll\wiu, szkoIł) sallownic~\va i lMy.czelnictwll; e) w gll b~rni IIskowskiej, 1I0wiatll op{lczecklego, w
majłlt~n 8ztal>-1'0tlDi.~tl'ZI\ gWRI'dyi, Lwowa,
ukolę pierwszego rzędu,
Wl:S'l'AWY,

X W KlIlwaryi, w gubel'lli suwalskiej,
odbe,uzie się duia 6 września 1'. b. , w ystawll konll'llboczych wlo ~ clails k i c II i Ź l' e b i ą t, Na wystawI) przyjmOWIllle będą oglel'y i klacze od 4 do <lo
6 lat mające, I'ównież I źl'ebięta r&80we,

n inuych uienllwfuzil ~j wady, l to lila ~ Iy-podobnych okoiiczuościach iunego 1'1'0'- - Więc to ostrzefellie! Zły ~rgdek-sza
ttgo stwonenil. (lozwolll AIl>initl (lrzywo wadzić nie może i z rezygnacyą poddawIli nowna pOlni obiem, chcąc ze muie zrobić
thfie gudziny.
się loso wi.
dobrego męial Ze mnie uparl.a głowa pa.A potem ucichła i niczegu już uie żąPani Berrioz olUąd nie widział i ona ni wiesz o tem,
'
dala, Ale c1.ula, myś lala, "
też Z1ll1kll życia więcej nie Ilala, Przez
- Uprzedziłam pana, oto wszystko co
Obaj męzczyzni siellziell u8prz6ciw sie- Desroches'a I z dzienników dowiMziala sią clmialam do powiedzeoill.
'
ble, pogrążeni w zadumie_ (t'eliksowi cię - o uarodziuach synll Feliks:.,
- Ol'yginalno§ci scenie tej odmówi~ nie
tylo to milczenie, a jednak 1.11 nic nie za ,
- Mój zięcia- zaczęla wszedlszy pani moinl!.- \'~ekł Armor, Vl'ybu~hając śmleproltO nowąlby teściowi, żeby weszli do sa- Fredel.
cllem;-w tragedyl-zwykle te§clowe III'zeklilonu,
Zwykle IIl1zyll'ah. go FOlIiksem; wzmiu- nają; ni to uawet się do komedyi nie UIINakoniec pl·~y8zli doktorzy, Z wyrllzvw nie tej przeczul cog uiellobrego i >lmiało dnje.
twarzy ich nie wyczytać nie bylu mozua. jej slJojrzal w OC7.y,
- Panie- przel'walll mn pani Fredel
Weszli do pokoju Albiny i 1'0 uI,lywie kil- Mój zięciu-polI'wl'zyla,-nie mam za- wstając i prostując sil) z tak n"turalo.
ku chwil pc.wrócili. ~ic nie zl\grsżalo miaru sceny ci rob ić, zl'e~ztą. zupelnie zby- godno~c ią, że śmiech zamarł mn na. ustach-życiu chorej, oprÓcz stl'a.iznego osiabienia, teczue jest, Ilby~lIly sobie Ifzajell1nie mó- lIIy uie należymy do wielkiego świata' jektóre tylko ustum 11I'zezwyci~żyć może,
wili nieprzyjemności; lecz musisz wy lur.h&ć, ateśmy wzbogaconymi robotnikami' aie u- Znam to - szepnąl przez zRciśnięte co ci 1I0wiem,
,
znaleś pan naszą córk~ za dobrą,' aby ją
zęby l.<'I'Mel, gdy drzwi si~ zamknęły za
Mówila ~on~m I,nuylll zupelJlie, uiż ten pojąć za żooę i pIeniądze! aby je w~ąć
nimi, czekać I być ciel'ltliwym; być cle1'!lli- lagodny, z JakIlu SIę ZiLWSZ8 do niego zwra- wraz li córką, Wiuieneli nam więc szacuwyru i czekać.. , i 1'0my~lieć, że ani prllcą, cala, Dziecko ludu odnwlIlo gię z pro- Il6k; jeżeli mi go nie okazujesz, nbliżasz
ani 1,leniędzmi .. ,
.totą i calą szorstkością, bez wg;o;elkich Lem sobie, a nie muie, wiesz o tem rówZakląl cicho i zwrócił się do Armor!l:
omawialii dlugich, wymnganyclJ przez dobre ni~ dobloze, Jak ja,
- Chcinloby się zlamać co§ w ich ~Zl\- wycbowllnle i nabyte 1Illlniel'y,
Armor pochylił glow<) i zagl'Yz! WIłBY,
ŁaI\skiUl meclumizUlie, żeby zobaczyć, czy
- Wiem, gdzitl sp~dzileś dzieil, IV któ- ~e byl złym, tylko egoistą,
potem nie byłoby lelliej, _Kazać tuk ciel'- ~'y m, cór~1\ muj~ byla blizkll śmiel'ci .. , ten,
- Kocbllmy naszą córkę, panie Armol'pieć kobietoml Lallny wynalazekl Nl\tn· I Wiele IIlnych jeszcze.
lIaczęla znów I'~ni Frerlel 1\ glos jej BIIOl'Il jest pOlllą, tak, podlą i nikczemnąl
- Knzałaś Dmie pani szpiegować? spy- kojny dotąd zallrŻl\I z lp.kk'l- kochamy ja
Widząc, żs Fdik~ mu nie prz~czy, ś~ i - tal E'eliks s7.ydel'czo,
dllleko lJardziej niż pan...
,
•
suąl go silnie za ręce idodal:
- Nie o(llaciło się, zl'esztlł nkrywałeś się
Feliks chciał jej przerwać ale spojrzała
- tIlojtl biednIL mała,
tak malol Nadto wie ~ię zawsze wszystko, na niego i umilkł.
'
co si~ chce wied~ieć" a:.'ltlwet dowiadnje--:- Ją j~d~Ijo, tylko koch~lUY i pl'oazę uX,
my Sl~ często wIęcej \lIZ chcemy .. , Zatem, sllme, abYI! Jej pan o całej awantllloze nie
Pan Jan dwa tygodnie jnż prz~lJywał nil I wiem.. ,
wspomind. Lecz gllyby kiedykolwiek loiatym Ilwiecie, bzy już zaczęły rozkwitać
- Wszystkol-pr1lel'wał Feliks tym Sil- la od kogu innego <lowiedzi8Ć si~ .._ pozoIV ogródku, glly pewnego !Ini>1 IW wizycie mym tonem,
staje nalO zawsze rozwód; powróci do UM
doklortl, pilni Frćdel wes~la do jadalnego
- Nie doprowadzisz muie pan do gnie- WI'aZ z dzieckiem,
(tokoju, gdzie Feliks siedzial; przepisywal wu, I,anie Armor- od(l&l'ta /lani Fredel
- ZI\ pozlVoleuieml-- za wolał Felio.
nil orkiestrę poemat symfonic7.llY, nad ktl)- 8pok,ojule --oszczęlIi so~ie uiegrzeczll.ości.
- Powróci do ntls bez lub z I'ozwotlem.
rym włll!lnie pracował.
Wiem w"szystko, jak ~luszllie powiedziale';; kielly zuchce- powtórzyła sjlokojnie 1\3ui
Przebywllnie w domu s()rawialo mu nie- zdziwi ei y muże, gdy ci 1,0wieOl, ~e ani ,li'redel -i cały Ihviat jej przYllll1\ BlullZI10§Ć.
wymolVlI>~ l'rzykt-ogć i Z" jeliyne lekar)ltwo mój mąż, alli Illoj" có,'kll nie wie!lzą i nie Jezeli jł kocbll.~z Ilattie zięciu 8t&raj się,
na to uzna~ (lr~cę, ?II,wiedzał, Albillę kil: I>o\~iuni w!edzieć" cPrka. m?ja, boby ją to aby jej ~n ~obl'ze b,Yło i aieb; miała cbęć
kil razy uZlellllle, uSDIlechał Sl'i przy tej zabllo, a 1 tak Jest Ilo~ć jeszcze chora. tn zo~tać; JII pl'zy81~gam, że jej. do tego
okazyi do SyUR, który lo przyjmoW,tł z nie- Mężowi z~ nie IlOwi~działllm, boby ci glp- I'rzes7.kaUzaĆ nie będę, Dziś niebe:o:pieczeńwzruszoną obojętno~ci,} i zl1.mykal się znów wę I'oztu:\llkal.
stlfO min~ło; od eiebltl zalęży, aby w uie
w swojej prllcy jak IV fortecy,
- I roztrzaska 111 i ją, jeżeli rozltocznę liiI nowo nie popadia, Tel'a7l za.~ nie po_
Wychodzil około czwartej, II'l'IIcalo sióIl, llauowo?-sl,ytal ArRlur z irooi",
winIla domyślać się ltegO, co pomiędzy namej, jarU Qbhlll z teśuielll, II czasem i 7. te:-, I\le, dopóki Albina żyje-o dplula spo- mi z/Ulzło , ,Uli tlVoj~j odpowied&i, bo ko.
!leiową I nWIIŻIII, ~ nęd,wiPjs1.em życil! być kOJn,.e, Lecz gdyby nm6rla, za uic uie od_ ew.. mat~ę i m\j!.l».uy tal I\Q ciebie, IL ja
nie może, Ror.uwlal Jednak dobrze, li pIlwIlidam,
!.ego nie c.licę.
(D. c. n,).
Iywać sią nalll'ÓŻQQ
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prawdziwej zamożuości. Spotykamy lę tu baczuą uwagę na system ksztalceola zakup ziemi. Zoalul się tei jakIś spekoznowu z objaIYem znauej oiezaradno§ci na- d z i e c i ż y d o W 8 k i c h. Dzi iej ;re cbedery lant żyd. który pragoie na swyeh współ
szej. Czas' jene%e jednak zło oaprllwi~ z melamedami i ich pOllloenikllllli (beIfl'l\lIli) wyznawcacb zarobić i zamiel"Za zakupić
welna krajowa zyskuje corllZ wi.,k"zy po- lIa czele. jak 1·';lI'nle7. bethamedl'asze nie· znaczoe obszary ziemi \y Palestynie. aby
pyt••lobry wij}c przykład kilku os~u po· tylko nie roz lI'ij aj l! c:iemnej mnsy. lecz. je o~przedać emigrantom 7.a drogie piewinien 7.ach~cić r6llztę. S~lhę. ie gllyby przeciwnie. wplywają nil uią szkodliwie. Jlll!dze.
hOłłowcy ualli mit;łi więks1.6 partye welny Z tego względu po tanowiooo zupelnie l.uieść
do zbycia. nie potrzebowaliby szukać pb· chedery I beshame(lro:ze w tej formie.
średnlctwa Warszawy. a. sami mogliby IV jakiej oh...;nie istniejII. i zastawić je
wejść IV stosnnki 7. przemysłowcami lódz-' szkolami 1"Zl)tlowellli dla żydów. IV któl'ycb
zasady religii ży.lowskiej i nankll języka
ki mi.
Wojciech.
Policy a wiedeńska. Na nLrzymaule
Skutki żartu. Robotnik tutejszy. Juliusz hebl'ajsklego b~,It! wykladane nie przez polieyi w stolicy Aostryi wydaje r",1 orll%
P .• wycboozłJe z EOn'ł IY niedzielę wieczo- ciemnych mełaOledtllY I belfrów, ałe pl"Ze7. miasto wr.glednie nie .. ielk" .umll 1,600.000
rem z domu Ziera. l'1'zy ulicy 'l':trgowej. ludzi nlUieJ więcej rllzwinit;tych i pr7.ytem złr.. nlewielk~. .watywszy oa ob!lt:ar miasta,
ujrzał przed sienią Gretchen F. i zawolal po.l kontrolą specYllluej iuspekcyi.
rótnorodoe jego t.y ... ioly. panuj"",, ' drot.yz~.
'" Miuistel'yom lIóhr lIRlisLwa wydalo 110 · tudziet rodiczne ooowi,.lri hygieuiczuej natużal·tem: "Uciekaj paoua, 1)0 cię Ilocalujęl"
Gretcben
zamiast
uciekać lub odpowi~dzieć wl). u S t a w ę o u ż Y t k o wa n i u 7. W I e j- ry. prl.' policy~ spelniane. Polio,..,. D"" Iict.y
Wiadomości
także żartetll. ousypała go gradem obelg. s kic h 111 agazyu Ó w z bożo wy ch. mocą 149 wyuzycb orzeduików. 10-1. nlbzycb, 91
Do emerytury. Pomocnik n.C7.eloikn po- Na krzyk wybiegł jej ojciec, August,F. i której na 200 oSl\d wiejskich powiulen oficerów. 2 a in.pektorów. 2.438 stra.!Qików,
wlatu lódzkiego. 1'. Males7.elvskl. z 11011'0- uie I'ylając. o co chodzi. rzn.cił się na P .• by ć przYl1njmuiej jeden lub dwa młlgazyl1y. 1 naC?:eluil(a policyi ~ Iedczej. l o ius~ fetorów
.10 wysłużenia ell\el·ytUl·Y. podal Ilrośbę o powalił go 111\ ziemię. obił i w zaeiekłogcl )(ażdll osacła powiunll skladać po tlwlij tejże. 130 ageotólV qywilnych, 36 l~ P\7.>;. 2
uwolnieoie gp oli łlbowiązków. O posallę slI'ej przegryzł mu ~órn~ wargę. Whldko· ezetwerU ozimego zlm'na i jednę jarego. akus.erki, 28 hnceli,tów i 13 IVoźuycb. W bot.1I ubiega się jedell 7. rafel'entów plotrkow- wie tego z"jścia z początkn zauosili się OLI Zaciągni ę t;\ na posi~\I' IJqżyczka w ziar- telach .. ameldowano w 18110 r. 312,889 przesklego rzątlu guberniałnego.
~miechu. lecz widząc. że- Ill"1.yszlo do w:ll- nje winua być olIdaną z przewyżką 10"10. jezdnych.
Wiadomości osobiste. Bawi w Łodzi w ki, rozerwali Z111'8śuików. Pobity wyst.~  która to IJI"zewyżkl\ moż~ być odtlawaną
" •• Najwivkszy mOlt na awi.cie. )(joi1lIl kOI"Zy~ó wd6w i silwat. rJ'ylkll '(. ;!la- .~ ryum wOjny Sumów Zj~Il8C1.onych AlIlBfyki
celach w·7.ęllo wych I,iotrkowski bndowoiczy pil na dl'og~ sądową.
gubemialny. inżynl~I; ~y yillly p. WienNieslowność . Znaną jest powszochnie wartości magazyull woluo jest opl'óżUić ntt p6loocnej opr&,oo".łu P'I10 mostu mitd-y Nouieslowność u&szych rzemieślników że z,\~ l)usiewy. resz!.;\ za~ zachowuje "ię ua h\ta wy",·Yorkiem .. New-Jersey. ~dtil! to najbowski.
Szpitalik liiI!. chOl'ych Iła O~llę stanow- cOK ernie nie' 8L~uo\Vią wyj'ltku w tym uł e llro(\zaju. l\ wtenc.?as )Y~d!l.w;",ie poży wiQkszy most 113 §wie ·i.. Wzniesie 8i~ bo .. iem
czo będzie zl\mkni~ty w dl,lo 13 b. m. Ma- względzie. dowod7.i tego f!l.kt n;\stęI1 ujlj cy, czek w ziaruia ()(lbywa SlIl w6tllllg 011- nil wysokości 150 stóp ponad powierzchn"
gistrl\t stara się o bezlllatlle pomieszcze- zakomunlkpwany l1am z pl"08bą o z:\zn3.- dzidnl'j iu~tn,kcyi.
wody i pomieści ooolr liebie 10 torów kolejonie dwo Jlozo~talych jeszcze cbOl'ych w czenie. pl·7.ez jlldneO"o z III'enumea-atorów
wyeb oraz cztery tory tramwajowe. nie licz,.
Piotrków. Podl,rokUl'atorelll sąd u okrę- przejść dla pieszy . Koszty tej bn owy. kt6zpitalo w. Aleksandra I w szpitalu t y- naszych. W cnkierm Jl. W. lIa rogu ulicy
dowskilll.
Koustantyullwskifj i Nowe~o·Rynku p. X. gowe~o l,ioll'ko\V~killgo mianowany jest p. rll energiczoi omeryl<anie cbC4 8IrO~L"'yĆ w
Trzeci oddział s traży ogniowej o.chotnl- zalllówił w l'i4tek 14 porcyj ponczu 1.1\- 1\imltIlLł el·. ,loty.chcz:\sowY.8'ldzh\ śledC?Y IV przed,gu ośmiu mjesi~cy, "1Dio., w przybłi.
a.I\i otrzymał -Baw. ik ." kupion .. pr7.4!lI ml'otonego. Ponez w.szakże mnsiala 7." tą- powiecie dO"I'1l kim .
teulo 5,000.00"0 dolart! .
7.l\rząd w fabryce 'rrecera w Warszawie. !lić C7.orl1l\ kawa, gdyi: cukiernia uie wyWarszawa.
"""ił" Co mogą wzglVdy tnulowe7
y"Wursz;\\v kij dniewnik" otrzymal wla- rłkc, .. pe.,nej in*tytucp ii..~~.owej w Je411!,m
Ika k t& kosżtllje OOrobli leez !1\r7:ił'1 o'll\la przyjętego zamówienia,. 'reuże p.X..
zaplacil gotówką 'ylko połow~ tej sumy. wydlljąc obiad IV nied7.iel~. ZIlmó\~il \V cu- l/t)11\o:ić o liezllt~ "<ób, które wyemlgroJVJl- z mi ...L prowiucyonnloych węgierskich zrobiła
dodaw !y d\Yi tllre I niezd tne do użyt- kierui p. W. 20 porcyj lodó\v. lecz i tym Iy z niektllrych gIllwruij kl',yu tutejszego pewnego dnia smoLne odkrycie, it pan dyr&kku sikawki.
razem goście musieli zttd o wolni ć się k:\wł!. IV lIIie~illOlI kwieLńiu._Z gpb. kl\IL,kiej wy- tor, doskonnly sk,din,,1 u~tlnilr, dOJluzcuł
Ospa, jak i~ okazuje z lUZÓW do t,\r- skutkielU niesłowności cukierni. ~'ak:\ lIie- jechalo 1G I",ulzi". zlożonych z 249 -u osób. się od kilku 'at malwersacy; i u.b/erał jut
czanych magistratowi przez urz~dników slo\\no Ć dowoo7.i dwóch rzeczy: lekcewa- Najwięcej bylll emlgmutów z powiatów: t" drolA około 15,000 goldenów moj"t"n.
stUli cywiluego wszy.tk
parafij tutej -, tenia pnblicznoki i braku dbałości o wła- kUll illskiegll (Ś5 osób). kolskiego (66 osób) Ot61 rllda w r.t1~1 Il.uowi. ci 03~d.ill, \t 0s7.ych zabrala sporo "flar w naszeOl mlu- sny intere. ze strouy cukierniku. %arów- i ł ęczyc l"Pgo ((;5 os6u). W innych IJowill- publikow'Die faktu pow1bzego.
oglo~, po~cJe •• Umarłp w styczlliu 238 osob. lutym 110 jedno. jak i drugie nie może przyc.?y· tacla (Pj guberui ruchu emlgmc.1'j uego nie ciUn,ć 7.& 80b, ruiD~ pr1.edsi~bierstw~; po20'. mllrcu 189 i kwietuiu J6~. I'azem lIić się do wyrobieIIi dobrej marki cno zlluw;\i"ntl.-Z gub. kiel~ckiej wyemigrn- stanowili przeto nie pu~cić pa'r" ust, przewały tylko dwie o~oby: mężczyzna. który ciwnie posbnowili wniosek w rAdzie nallzorwiec od początku roku uieiącego do linia kierni.
13: go maja. uporczywie grasująca W mieKonie rozbłegane. Wozol'nj ua ulicy Ce· pozostawił żonę y. dwojgiem .lzieci. i ko- ""oj, aby "wmahc usługi pana dyrektor..."
kie Ullszem chorobo. spowodowalll timierć gielnlauej stnly konie bez woiulcy. Nall· biat". kt.~m puzostawiła m ęŻl\ i pi ęcioro podw)'lszyć mu I.ensyę o 1 ,O~O . goldeMw
792 łu.lzi. 1'1-7.ew8źole dzieci. Dzięki środ- jetdŻftj,cy lłorożk,u-r, uderzył j~ biczem. ,lziecl. o~óJe r"llem i lU. Ph·ICZOWl\.- ZC7.e- rocznic. Wuiosek przeszedŁ PostanowienIe pokom Ilfzedsitwzll)lym pl'zez municy\IRłność przesl.rll.Rzone konie poniosly z/\ miasto. góln,! uwagę ZWI'lIca nn siebie liczun osób. ,rytsze o,Jobłikowano, w tajemnej ..... klau!:nłl
tuteJszą, liczba śmiertelnych wypadk6w ZlItl'zymano je w polu z uszkodzonym 1'0- które wyemigrow:dy z pOIV. gosty",sldego "".trzetono, It z pod ..yiki tej będzie pokryty
zmlliejszyła się w ostatnich DJiesiącach. jazdem.
gub. warszawskiej. Ił lIIiaIlOlfici~! 130 1'0· detlcyt. Tpll sposobem. doslw"aly. dyrektor,
Ofiara. Dowiadujemy się. że p. Mllury·
Kradzież . Onegdaj, na Nowej Prttdze. (Izill, zloionych z 463 o~ób. przyezem w tej eieSZ4'y si~ IJO,,!.zechnym szaculIkiem, pozoey Heiman. z powodu zaślubiu swojej cór- mieszkaniec tamtejszy. S.• wypędził na uli- liczbie uie bylo aui jednego stnrozakouHe· sloł na staDowi. ku i n. kat.d.m zebraolu geki. ofial'owlIl lIa korzy§ć tutejszego towa- cę karmnego wiepl'za, którego spost.rzegli go. 'I')"(uluo sobie wytl ómllc7.yć I'rzyczynę lIeralnem otrzymllje publiczne podziękO"'.;".
rzyst\\'a dobroczyuDości rs. 25 I 11& 1)I'zy- alł)tlzieje i wpęM.ilVszy w żyto. zabili. Wio t,\k znacznego ruchu. tembardziej, że w"ie..* Z Korfu donosz" i2 1runO'Cznu. gIIIt.t1r
tulek III&- Ital'ców l kalek rs. 25. razem działa to s4sladka S. i zawiadomiła S. o któ"ycb J!Qwitltach sąsiellnich w Z. 111. nikt izraelicka otrzymałA zawiAdomienie • ..,.dow.,
rubli 50.
kradzieży. S. z jednym ze swoich kolegów uie 1100'zucH ojcr.yzny.-O liczbie emigl'au- U 8ull:>.u ;w.wala na
siedJ""ie 8~ ł.y~ó'" 0Zaćmiellie słońca. W Ilnlu 6 b. m. wi- pobiegł Zl\ złodziejami. Gdy się z/Jllżył II;~ LÓW z guh. lubelskiej w citjgu kwietnia puszL."aj'lcych Koń., w Albanii i na nabywaoie
IIzialne bł>dzie u lia.~ ćzęścl~we iaćmienle mitjsce, zlotlr.ieJe jnż ćwiartowali wiePI.za'l r. u. niema dotychczas wiadomoticij nie tamte grantów. Url\1dowy "Tarik u turecki poHlollCa obejmujące ' prawie polowę t,u·czy ,\ zobaczywszy nadbiegających. zacz~1i ulegl~ jllduak w'ltpliwo.'ci. że ruch emigra- twiurd,. "i.domo~ć I,owytllz.. skulkiem czego
Hlonec~nej. Zaćmlenl~ rozp04;znle się o go- 6trzełać.
tlalo si jednak odpędzić zło- t>yjny z dni~m każdym tlllU się powiększu. mnó.two wrchodtców t.ydowskich udaje 81~ do
.fzinie 6 min. 20 i tl'wać będzie .10 gotlz. ilziei i ollebrać choć zabitego wieprz;\. Dniu 8·go i !j·go maja w pow. jallow~kil1l Janiny.
7 miu. 52 wlecz~r.
Temus memu S. skradziono w 7.eszlym t y- gub. lubelskiej. s'raż pogrlluiczlU\ zatl"Zy'
mała 16 osób. duia IZ-go Z. 111. 24 osoby.
Powrót z Brazylii. W sobotę powl'ocH goduiu z chlewa parę prosiąt.
do Warszawy p_ Mikołaj Glinka, któl'y
dnia l4·go i 15·go 14 osób. wl'eszcie dnia
wyjechał z Rio de Jllneiro IV dniu 12 z. m.,
.... Gmidallin" donQsi. iż specyalnt\ ko· 18-go 44 osoby. mzem 98 osób. WszyRcy
nlbżywszy 1,0pl7.ednio z ks. Chelmickim miSJa przy ministeryum 8llrawiedliwo~ci zamierzl1li LII"Zl\j~ć gr;\IJlcę Ilotajemnie. bez
MOIkwa. 2 czerwca. (Ag. p.). Nąjja.
listę wJchodżców, któl-q m"ją być ode- opracowała kilktt w&tnych z m i a II w k 0- doknmelltliw o.lpolI'iednich. Dnia 15 z. m. śniejszrt Pani 7. Wielką Kslężulczą. 'Kslml,
sIani tło haju. Parowcem .Koełn" wyj e- Ihksie cywilnym. Pomiędzy innemi 1 1WZYbYIU z zagranicy na stacyę Granlea 9 Aleksaudt'ówną wyjech·ały do Kryma. Najcbalo już li Rio de Janeiro 232 wychodź- przyjęto. że 1I'8~elki wyrok sądowy bbo· 086u rodem z pow. lubartowskiego, gub. jaśuiejszy Pftll wyjechał do Petel'SbUl'ga
ców wyprawiouych Iln.ez ks. Chelwickiego. wiązuje tylko w ~tosuukn 110 spl·awy. lubelskiPj, wracających do kraju po niepo- pospolu z ministrami SPI·tJ.\Y w811'nętrzuyell
Prócz tego trzydziestu kilku przybędzie do v której zapadłj jedoocze nie wyrok ten lOy~lnęj próbie do tania się <lo Ameryki.
i wojny.
kra' o z Santos. a trzecią partyę phy wie- nie obowiązuje bynajmniej sądu w formie
Peterlburg.
Peteraburg. 2 czerwca. (Ag. p.). Pozl ze lIb4 ks, Ohelmickr. W liczbie 232 wy- precedensu IV rozstrzyganiu jątl\lOrpdl\8j
W Petenbnrgu \'OWsLl\ie nowe towa- wołując ię na dokladue iuforlOaeye. "Nochodźców powracającycb okrętęm .Kollln." nawet sprawy. gdzie przedmiot akcyi jest rzystwo dla l11"ZąUzanil!. i utrzymywania woje wremia" zapewnia. że wiadomo!lć o
są: Rozalia R~uke (lat 34), Hel~DI\ Hauke tensam. lecz strouy występujące w pro· tauich mieszka"l dla uczuiów. Za· spisie iyllów i wy<laleniu ieh z dużego 0(fllt 2) i Józef Hauke (łl\t 4) z IlOwlatu cesi,e sit inne.
loźycielami lowllrzystw;\ ą: uoktól' Rauch- bl'ębq pSlistwl\ j6ll~ wierutnie klamllwa.
łódzkiego.
" Miuister. slJl'awiedliwoliei wniósl do ZIl- fUl!. Itr. Siuz . i inni. Z otwarciem towa·
Petersburg. 2 czerwca. (Ag. p.). Prof.
Ze wsi. Pomiędzy 7.iemianami okolicz- t.wierdzenia rady państwa. IU'zedSlnWiell'ie, ' !·zystwa. kol ko filantropów. tlotycbczas A ndrejewskij znaarl wC1.oraj.
uYDli palluje rocb wiełki. Nastąpił czas dotycz4Ce zwiauy 942 art. ust. "r o c e d u- IstnI Jące w Petm·slmrgu. II' celu ul-ządzn·
LOIdyn. 2 czerwca. (Ag. p.). Ksłęcia
strzyży owiec. a z Dlm rófoJfa nadzieja ry cywilnej. NtJ. przYSzlość awizacye o 111;\ leLuich l11ieszkllll lll:\ uczniów. zlikwi- Wali weZWllnlJ nl\ świadka do fiłda w
osi~o~a <ZIIakolllityC:'\ lly.kow ze sploze- wykoullniu wYI'oku sądowego .loręczane duje ~W6 intel'esy i 0(1,1:\ swoich leluik6w- sIwawie KUlOmelIg'" I,rzec,iwko Wilson'owi
dal1 WYDY na świ~ai1lkim jllrmarku będą l'0zl,Vauym III!. uastępujących zaslI- uczniów pod Olli~kę nowego towarzystwa. i towarzyszom. ob"'inionym o oszustwo w
Z Kijowa douoszą gazety tamtejsze. 18 gl'ze k,u·cianej.
w Wąrsltawie, Je4110częśn.ie ta'adyęya bi- dacii: po up,rawolOocnieoiu wyroku łub
bek l rozrywek w czasie jarmarku w 11'8- z cllwillł. kiedy- zapadnie postallawie- llolicya i komisy& rewizyjna warsztatów
LI.dyn. 2 C7.eI"lVCl\. (Ag. \lIu.). Belsołej ząw$ze W..razawce optyniiatyczuie "11- uie o wlll'owaJ\uniu lI'1.roKu w wyko: l'zel11idlniczych I1l1i na ahwilę nie zl\IJI.e- gradzki kore~P\l~ell
'1,.
"z I'ozmoBtraja nasze .ogorzale twarze." Gdyby lianie. WÓ\vcZ'3.S komorlll" JIOłyta IIOlwaajł w ch czyamoki w Jrawdzaniu de- wy swojej z Ri~tic7.em komu!1ikoje. il: RIuie towarzystwo kredytowe ziemskie. któ- nemu awizacyę o wykona.uiu; jeżeli rze- 1\1l1n ~lItów. d~j;lcych prawo zalllillszkiwauia sticz. mGwi4c o ezy1Jionych " Bulgaryl
I'~ j .. k du,~h Banka l!~Z1~n ... ezal1le kar- czywiste miejsce zamieszkiwania pOZWjlue- żyd~DJ, pod \lozorem l"Zemiosh\. Pru wie co- przygotowallillcb wojennych, o~wittdczyl. ii
ty w i}clu ziem1allllkieln. cląglemi wezwa- go nie jest wi1\dome. lI)Vizttcy:\ doręczolU).. dzi II czynloll'~1II} nowe ~kl·ycia. iż w war- erbya nie ma wcale zamiaru wypowillllat!
niami o splatę rał IJolyczek towaltzystwa. IUU będzie 110d IIdresem. wskazanym w ~kar· >ztatllch rzemieś l : liczych III7.ebyw:lj~ żydzi. wojuy Bul,:\,·yi. Pretensye el'byi do MAzlemia.nie tutejsi używaliby w calej pelui uze. albo też w miejscu~ wnlrllll ~, jluęz k...·,,·~ y n'~ n :I.i~ hjljuJlIiejszego prawa Z1\- cedonii 1U;\J1ł charakter platoniczny i kwerosko!zy ~ycla. jakkolwiek dużo O1o~lIa by- pozwanego podczas toku p ·all'. .1 1ełi lIieszkiw ć w Kijowie i pod pozol'em rze- stya ta powil1u;\ by.! rozstt-aygnlęt& przez
loby powiedżleó Ul\ temat tutejszych sto· lloz\\,a~y Ilosiada majątek nienIc 1000Y. nil, miosllL zajmnją się I'ótnemi karygodnemi Europę.
Wedlug Uisticza. poaoSt&jłC6
8uuków zleliJiailskleh. 'l'ymezMem pon\s7.ać ziąmskl. to awizacya wiuua być obowiąz- III·oclldel·ami. ,Jednocze>lrlie wszystkie za- dwa lata do pełul\llIt.ao~ci mlodego króla
Icb nIe l1ędęj ograniczę się zazhaczeniem, kowo ln!1I posla.na. chociai:by pO-&Wlllly nie r7.'llly 7.ald"dów aukow ych otr-/.YII1a.ły 0- poświęcone będą lIa wewoętl'zuy rozwój
że wełn&! z owiec w naszej okoll~.x p1'e- był zapisany. jako mieszkauiec tej miej· kólniki z mlnisteryuDI O:Wltlty. aoy .10 kmju. przycZ6m rząd I1nikać będzie wszelzen tuj sil}.korzystnie, szczeg61niej u tycb scowości.
szk6ł tamteJszych prz)'jDlowauo tylko dzie- kicb sl'ol"lw ot sąsiad;\mi.
... Die"," douosi, że, IV millisteryum spra- el żydowskie tych rO(!zicow, którym wolno
hodowoów. którzy kulturę owiec w os taBelgrad. li czerwca. (Ag. płu.). Pretlllch czasach Ulepszyli. Niektóre l1Iajll'tki wiedliwości dokonywana jest rewizya ob 0- jest r.amieszkiwać w Kijowie i Lo tylko zydentem mill$t,~ 1'11. miejsce PasiCllll wywiększe. 2aprowailziwny l"IIcyonalną hodQ- wlązujących obecnie postanowieJI. d ot y- IV charakterze tamtejszych stnłycll mlesz- III"/\11y je t okrOlllllą W\ękilZ()ści:~ gło~ów
wie owiec OSiągają jnt z tego źl'ól1ła bar- czą.cy ch rozstrzygania sporówokaliców. Emigl'aaya ~yllów z Kijowa cią kandYll&t rządowy. profesc)I' Marinkowicz.
dz~ znacz~e docbMy. a pI'zykład,r takie hlszeritwo w p~oceSl\cJl ey wil- gle wzrash. zawiązal się nawet .komitet Fakt ten uważają tu za dowód xlJpelllO!j
WplyW8j~ zllchęcajllco takte ua mniej8zycb uycb. Rozpoczęcie takiego sporu zwykle l"ll"st~(lski." który przy licznym udziale bezpodstawności twiel'd,euia opozycyl.iawlaścicieli gruuthw, którzy zwracają co~p.z wstąymuje bieg sprawy w sądzie cywil· swych czlonków, na jedl\em ~ ostatllich koby
wskutek
nie.lawnych wYł,adków
baczniejS1.1ł nwagę na tę gal4t pn,elJlyąlu Dym, a7. do rozpaLi'zenia j~j w sądzie k'\I"
posietlzell postanowił zakupi~ wcześuiej łudno" 1'0 tradllltJ. zaufauie do rz~du.
rolnlmo!gb. Z I1atuy rzeczy wypadałoby. lIym. Pozwani chcąc uchylić aię od zlldll- w PalHstjuie ziemie dh\ eluigrautów. gdyi
Konstantynopol. 2 czerWca. (Ag. póło.).
aby posiadaCie ziemscy. otaczajltc nasze 8yćucz~'lIienia żądauion\ I'OWOOII. nlldniy- cena jpj od chwili rozpoczęcia się emigm· Z~szłaj lIOe)' wykoleił sit} w okolicy eterogflltlltd fabtyciue. które db wytli' 6rstwa wają te~o i'rzelli~u. wszcz)'uając ue~llSa· c.ri. cql'l\7. l1ard21iej wzrasta. Oenl4 I\ziesit;oi. Ilo18l~y t&lI\boł,m I Adryalluswego utywa 'Wiel~lch lło~cl wełny, w pe- dna spory o flll..,zers~wo. w celn odwlecz~' ciny. k~ól"3 Ilrzecl .rokiem uic przę\lllsi\ot. r8 . polem, pociąg kulili .Or~~ EJ:llttl. 8 . ' ByWllej mierze zlll!lłali je oIater~1I:lem s~ro- ol!l. ~l'rawy. w sądz!e cy\Yiln~' I1I. Nowe 4~. obecuie \~zros)1\ llo 6~, Zs.du. ell1igr~n. ła to spmwka roz.bójnikiJw, "tól"J' lIapadli
wyll1. Hodowla owiec w taItlej
okolicy. )lI"zeplsy mają zapObled1. podolll1YI1ł lIal1U' CI Jlo~lIkłA.lllh IV Pł\lestyule WIU1110o, które f.lieul\cka Ila pociąg. I)odrói.uych, IlOlnIę
Jak nasza po\vinn!lby jot 111lwno zakwitnąt 2yciom.
kl\n.YB~aie aię Ql'lllcają i po IAzeeh l.taeh dly którymi znajdowali ~ię ł'Plłtlaui ul .. w ~alel 'pełnl a aill1lliaule. clloć ubodzy
". 'owoje wrelIlia" douosl, ie w
zwr'~ł yl!l'At.!Qe ko. zty. KVlIIltet wy- oecey i jeden angielski, rOJ.\)6jaiey
w gl'unty ullr~wue. powinni joli dojU do I'acb IJraWoollwczycb postanowlouo zwrócić syła dwócb delegat v ao !',\Ie._tyuy 1'0 wadzili I u w~"\"Dle ieb i'lllajlt :!tH.I,.JlJU
urodzone w roku zeszlym i w)·chowa.ne
przez wlAJściao kQłoniltów i lilie zez.&O. zajmoj~cych się oprawą roll. uie wylączając
koni duchowieó$t1V1\ wiejskiego. Pocbodzeu ie i tło kogo należą konie winno byt! za~w illdczlU\e przez Jlliła.ści we .IlI·zęt4' gtQiuue .
Konie nalei,Y dostawić IV p\"zeddzieil wystawy.
ZJAZDY.
X Pooczas przy1!zlej zimy lwolaoy Ilę
llzl~ 7. j a z d r u s k i c h II I a o t a t o rów
k r z e w u IV lu n e g Ó. w cełu 0llrnco\\'l\nit. k west1f orgauizaeyi kredy tli dla wlaścicle li wiplJk

.*.ROZllAITOŚCI.

ogólne.
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T E L E GR A MY.

I!'

1>*

tI.,..

""'·0-

4
-flfRZl\d niemiecki

uakAzał

mu Radowltz'owi wYlllacić
----- -

Ostatnie

wiadomości

IJosloWi SWOj
tA

sumę.

Y

handlowe.

Wantaw., 2-g0 czerwc&. Wek"łe kr6l. ter;". ut.!
Borli. (~ d.) 41.22'/.,27'/•• 3\), 3'lV. kliP.; 1.....1'.
(3 ,•.) - - - -; ł'ar,l (lO d.) 33.a7'/.. W. 42'/.
kup.; Wledeli (8 d.) 71.40 kup.; ł'l, lillty Iilt .. idacnn. Król. Poloki.go duh 97.50 itd·, 97.30 kup~
takiet .. al. 97.00 ł\d.; 6'/, l'1lIka po~czk. Wicho..
dni. r....j emillIi 10100 itd., U ....j emiloI1 101.25 i.-I.;
5'1, pOlyczka walfU~tnr;na • 1&17 rom \18.00 i.,J..
97.63, 70 kup.; 5"4 Hoty ŻUta.....e li.woki. I...i
~~.' 100.'< ••.•.• lOO.'ń '-p.• m.ełh••~'· liL li
..... ~
\hol ..,U
'MI &.u
.J
100.20 ltd.. 100.15, 10, 05 kup; 5'1. ty .uta.....
~ War.....y I-ej .Bryi 10J.00 *ła.. Il-ej ryi 100.75
.• m·ej 86ryi 100.50
seryi
100.25i.-Ikup.
Vlokonto: B.rliu ł·/w lV-ej
Lo.dy. S·l.. Paryl 3"1., Wi.d01l l ·l.. P.l.nb,\rg 5'1~
WartoM kuponu I IIOtąeeni8lll 5·/.: IiIty.utawne
.ielUaki. 211,1, "....... I I II 00.5. t.o.1si.o.8 Ii.ty likwldaeyjn. 1.0. pożIezila pr.lUio .. a I 1S3.ł,
II 1Oł.2.

'!Id..

p,tera"rg, 2 uer".a. W.k.l. Ha l.. u,lyn 83.75,
poly•• ko .... bOdni& 100'/,. III poly.zklL " •• b..wa 101, ł'l'" Hity sutawue krOllyL ,iew.ki.
ll'.OO.akcy. ban'-o ruskiego dla br..d1n &&grlWic~1101(0 'n3.óO. p.tor.buhlU.go bauko ,Iy.konto".go
586,00, buku ml'~.,U&rodo ..."o 487.00, ,,~...... aklego ballll1l dyrkollto"OiIo - .-.
' •••11., z,go onr...... KlWknoly moki .... ru:
U2 20, lIa dona .., 242.75, ... k.l. ". War... w~
242.l(), ua P.u.rabllrg kro UL.6~. ua Petollburg
41. 240.G5, Dr. 10l1li1" krht. 20.45. ., 1.. ".1'01 M.
20.281/., n& WiOlI... 172 85. knp~"y ••1". Wl4.GO;
()·l. liuy ... ta"u. 75.2n, 4'1. liot, likwid&CYJue
7a.70, pollc.kr. r.. h
J8&) r. 9&20, ł"/.
1831 r. ~ .-, 6"1. re.ta .Iota 100.20. 5'/, r. ,I. • I \

11

"1. ,
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DZIENNIK ŁODZKl.
"~i!Mlirllilfll, WiI~.lm 'MiO.l z Erl.u, 1IieLI.lr,1I1 logo c.erw.... !lawetu&. dpr." ••u.... ,~
końco".. 6brOl8.000 b.l •• tego u lJI.kuiaey, I nyDUl • Wuua1l')'. Teofi!JI Śei....k • KaliB...
H,ltI Vlolotła GanIwołU, X. BothatU i Odowlywr. preWlo"a , 186\ roku 183 ZJ, tak&i • 1800 "y"o. 500 ~I .. Spokojaie. JIldiUilllt ......'~k~&:
r. 167.25. akcy. drogi lei. "u..~" k... "i.'I •• ,kiej D& ....... ~ lip ... '''I.. IJIrse<Ia....y, ... lip'" ,er. ili • W.....wy, Graaa .lIoolnrl, PretlJel. Berlina.
249.50, ~k\"J. krod, ... ". a..",&<Iki. 162.10. ake,. pień 4"'/.. Ipned&wey. na oierpień .......tI 4»1.. Śmiaro"ski. Piotrko,,&, 8tr~1<ow.ld. Częetooho ..y.
o..tol Polokl. A. Silbenruntz I a Łł.pil1!1ti z
"a".a".IU.go b~ukn bauJlo .. o<;o - .-, .I,.koul.o- nabywcy, na .....-i.tI p&Śdzieni1< 4,"1.. IJInoclaw wego _ ._ , d,akouLu uieUłie.~ klelrClJ "",oku PI\(ut,.,. cy, n.. pudsiemit Ilnopad 5'/" aprsedawcy, nA Jj.. Warnawy.
4'1. pry_tu. 2'/,"..
stopad podziań 4"/...pnedt.....ey. u grodL at1".
L..dy., '2 eser w... I'oly •• k.. m,k. < 1AA'l ...kl1 ł"/.. sprzeda"cy, 1l& atlcaeD luty 4"1.. "Pf"'
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
li .wllIyi 97'/., 2'1."1.1(0 ...1• ... gielolti. 9l"/...
da"cy.
Naw- York, l ...rwe&. 8a"alna 8"1.. , '" ~. 0,- B.,U., 2 uerwe&. PIIAuilS& 21~-2.18 nIL ezerw. lelLu.ie 81/. _
Z dni. Zdni.3 _
236.50. Da "nOlI. pUd%. 'lU.50. "l r• 193 - 207.
Niw-York, l ...rw.... I(a,,~ (F~r.Riol 20.00,
Giełda Warazawaka.
na eserw, 2tJ5.2a, na lYuaa. pa~ 189.25.
K . I · lU ... 7 I
r
J 1715
Zapłacono
a
Waruawa. 2 ...rwea. -r.rg lIa 1,1""u Wil.ko,,- a"li . aI116-,,:!
Olf .'" ,...ry o~ ma
.•
Za -.k,11 król"-let.llO-.
.
. I b
lIa
ploe v.
~
,.
.kiego. PiSaniu tlD. uru.
-,,
v~t,.. l t o rM. " ...........................................................
'D--U
100 IW
_. bi&la _ -800. " ,bor.wa 8łO - _ , ,y to
.. -laD la
.r. . . .
łl.22'I. 41.21'1,
.
...-."ybor."e &70-685•• rodui. - -510. "1Id1i". DZIENNĄ STĄTYSTYKĄ LUDNOŚCI.
:: i:":yin....l~/'ir.: : : :
:\3.37'1. 33.47'1.
-330,- .ite
....
i
••
~
i
ł--o
lI~'1.
- - - . 0"1.' 28~
lIaJtd.twa
..
wut.
"
dnIu
a
....
,,1\&:
W'ocIelI
00
II
gryka _ _ _ , ...pik I.tui _, .iIDO"1 _
Da I
sa 1
•••.
7l.ł1l ł
_ , r.. pak ,ap. silU. ___, grocb poIlII _ _
W pataftl eWllllllekleJ. 1: Robert XllII.r z Emi~ I ko~CO/D gię/dy
_ .okrowl _ - _ . r... la - - - 1& ko ..e<, Iią Lln~ Wi.b&D.
Z. p.plery p."Iw.W
ku:'" jogl~Da - - - . ol'i "'p&ko"l - - -,
Z••rll " dniu 3 ezer"u:
LiII'y liInridac1.jlJ8 Kr. PoL .
97.30 1 97.50
1ni.... y - - - sa pod.
Katolicy Dzieci do I.t U-tu zmarlo ł, w ~
1<
101.~
101.76
Do"i..iouo p~I •• iuy 6:10. ty"" ł()I). j~e'lIli.ul~ liczbie .bl0.JlC6" 3. dzi."c".'!.t l, dorosłych 2, Bu ł,,~pot~ włchodn\is7'
-. O"•• 200. grochu 1,.lu.~. - k.rc,.
'
w tej H•• b.e m,"'ym - kobIet 2, • miallo"i.ie: Listy:J:. .i:~~~fi· 1 J .
1~'65 f l~'iii
Weruaw., 2-go ez.rwl\&. Oko"il.&. Hurt. .kład. Fran.iatek Dl1dek, lat 34. lIuIanna Tomlr.o.... iak.
V
sa wl~dro 1000: 10.98-11.00; za 780: 8.56' - 8.5iS. lat 'n.
Listy. t.~. W;;'•. Ser. L 100.15 100.20
S.ynki sa "iadro 1000: ll.Ll-lI.l;;; 'Ą 78': 8.611'EWUIIUcy: D.i""i do lat l5-tl1 .marło 9. w tej
"
"
't
V.
10020 loo.ao
8.69'.
U.zbi. chłopców 3, dzi."CSI)t 6, dorolłych
Lilty .... t. w. Łodsl lIeryi I
P.IOt,bu.g, z,go ezer"... Łój w lUiejael1 48.00.
Starozak••• I: Dli.ci do lal l5-tl1 zmulo l, .. \oj
n
Pu.mu w lU. 11.75. :tyto 9.0tl. Owi.. w m. <i.W. liczbie chlopeO" l, dzi •••• \t - doro"JCh I.
"
•.
"
III
Konopie w Ul. 4,6.60. Si.wi. lniau. " lU. l:ta5. 'Ił' tej liczbi. w§icsyzn - kobl.' l, wiano"i
Ci.pło.
Hu.. Piotrowiez, lat ~.
Giełda Berlińska.
8
!ł •• rIJ 2 ez.r .."". KM" 1(0,..1 .... r&lI. .ul.l..
•
Buknoty rulkie .~ .
2\2~
Dr. .. oj 105.00. ua "r..sie ń 101.00, "O grodz. 90.75.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
na ...J08ta...
2427;;
Stal..
Grud HI,.I. A. Ranch i H. Stein • W.........,., Dyakonto P,f".fu. . . .
2'/,'/.
llldy •• 1 c.erwCIL CulUer .Jr.,,~ !\I. Spokojni.. W. MUller z NQrnberg&, A. Reehenberg I Leionip,
CuIU.r bnrako"y 13'/, IJ1Okojni..
D. O...", • Wiednia.

8-1 r.Iyl10!S.30,
po'ye'h .. ..,~"<I/I'& 1I-..u.-75:60, '~l •• u,·
76.10. 5~1. Uuy <.. ta .. ue rll"I. - .-. 0'1. PO;
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Uczeń klasy a-ej Oyrekcya Towarzystwa Kredytowego
dz'

gimnazyum Łódzkiego po znkuje
•
Ł
lekcyi lub kondycyi na wyjazd lub
Dllasta O l
na m~ejscu. OCel·ty w "D7jeouiku" podaje do powszechnej wladomogcl, że niżej wyszególnione nier uchopod lit. A. B,
1080-3 magci" m. ŁOllzi położone, z powodu niezaplacenla I'aty listopado• •
wej 1890 r. wystawione zostały na sprzedaż przez publiczue Hcytacye, odbywa!' się mające o godzinie 1L-e~ ~ rana, w kancelaryl Wy'instruite, clemande one płn- dzialu Hypoteczneg:o przy uUcy. ŚI·ed.OIej ~o.d Nt 427 w m. Łodu.
e 1\ la campagne ou ol. I'etranger przed wyznaczonymi notaryuszami, a. mianowIcIEl :
~Dl' la. duree des vaCllnces ou une
a) pod KI 406 przy ulicy Średniej obciążona pożyczką Towad6mi-place JlOUI' Lodz.·
rzysh!a Rs. 2.000; val1!um. do licytacyi złożyć się mltJąc~ wynosi Rs.
Sadres'ser 27 rue des Promenades 400; IIcytacya rOZIIOC1.111e S ię od summy Rs. 3.000; termIII sprzedaży
chez Msr. Jacob Hirsberg, de ma- wyznaczono na dzień. 3~ ~pca (12 sierpnia) 1891 r, przed notaryutin arllnt midi on le soir de GA 8. szem Konstantym MogllDlcklm.
]081-3
b) pod ~i 1373 przy ulicy Dzielnej obciążona pożyczką Towa- - - - - - - -.--=-=---,- rzystwa rs- 30,000; vadium do IIcytacyi złożyć się maj'lce wynosi rs_
Potrzebna. je t zaraz
IJ,Ooo, licytacya rozpocznie się OlI sumy r8. 45,000, termin sprzedaży
wy~lIaczono na d1.~eń 5 (17) siel'\lI\ia 1891 1'. przeli notaryuszem
Juliuszem Gru zczyllskim.
dl t ' 6 - 1: k l
e) pod. 1384g przy ulicy kwerowej obciążolla pożyczką 'l'odo lan u o,", a\' "
C!
warzystwa I·S. 7,800, vadlum do Iicytacyi złożyć się mające wynosi
w'y.·h I fealanterik~ft~ ~b . rs. 1.560, Iicytacya rozpocznie się OlI sumy 1'8. 11 .700. termin sllrzez ~f~~!~Ć ś~ra~~f!a~, Wlad'lją: daży wyznaczono na dzi~ń .1Ii (28) siel'\lIlia 1891 r. przed 1I0tary1\Ile dobrze językami: polskim i llie- szem KOll8tallt!m ~oglhllCkl~l.
.
'tnlecl;dm. które już pracowaly w
Łó(lz. (Ima 29 kWIetnia (I I maja) 1891 roku,
Za Prezesa Dyrektor: H. Konsztatlt.
. podobnych interesach. Adres wskaże IIllminish'acYII "Dziennika".
Za Dyrektora Biura: L. Gajewicz.
_ __ _ __ ____...:l;.:0.:...7G;:...-..,.:3
. 910-3-1
KURATOR UPADŁOŚCI
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Boz WA
przy ulicy Zielonej

Une dame parlslenne

zręczna

sklepowa

c(.r;

1'ueusza Val e w s k Ie g o.

'tosownie 110 postanowienia Sądu Okl~go wego w Piotrkowie z
(Inia 14 (2G) maja 1'. b.• oraz decyzyi Sędziego-Komisarza..na Z&9adJie al·t. 476 kod. han. niniejszem
powtórnie wzywa wierzycieli upadiego Tadeusza Walewskiego, aby
w dniu 29 maja (10 czer\Vca) r. b.
o godz, 11 Zr80& stawili się w sali audyencyonalnej wydzialu Cywilnego wspomnianego ą.du celem
wyboru kandydatów na. syudyka
tymczasowego ~adlo§c.j .
Adwokat Przy ięgly
Adolf Kohn.
1077;ma,ły portCel
czal1ly zawiel'~ący 73 ruble w gotówce. dwa knpony po rB. 5, dwa
r . 1\iX! 34057 . 34056, k
zallcze~a. 1~~~8L' Ib16~9 wTe 1se ,po... plsem "'"" a OWICZ& a Pisa, p&SzpOI'~ mój i marki pocztowe.

'I'alpl8
w (Iomn ReymanR.
, ]075-1
ZGUBIONO

kartę pobyt""
wydaną z tutejszego mR"'istJ'atu na
. Ię D' O
łl Z')
IDe lozec.
na azca I'BCZY

tal

złożył! w mag~tracie,

J070-3
Z Pll d wórza domu łf. 319, przy u1ic, Konstantynowskiej ZAGINĄŁ

WIEPRZ
gdzie

f

18

się

ta-

00 oi.zwykł't

NOWOŚĆ

kt6r.j

j .....z. oigdy
ni. pokozywano:
~utaj

twel mitologicznej DAFNE Córka boga 1"kulIa przef<l"dowa.
Da prr:ez APOLLA. DAFNE sma ,. powietuu, zn,)w 8i~ nkat:nje l p.'~..
rolnI> 'Puedmloty "oboe p"bliesnogc. W Muzeum wy.tawIODO
udo.koDaloll.f ".DegraCED1801'1A czyli lIIa.Z.fDę gadaJ~
która Odbiera od Ilubliunolci: mowy ludzkie, Ilpi.wy, mDlyk~ i "tl\i ebwili
t08amo z c&l~ dokładnoAcłą lIOwtarz.. W panoramie znajduj~ się obrazy:
Ek.pe • .fc.fa l!!lta.le,f.. j spotkanie z Eminem Paszą. Osoby dorooł. płaą .za wqjcie, do lIIuuum 110 kop. thie.i-lCł kop.
__ Szczególy w afiszach. "8
IlUew • •• ~ "

Inzcom pozostawać beUlc ,

ni.

to4Zi tylko

~rzcz

czas tróIki,
I 736 -

10-1

bOCK)oCK)O(M)O(M)C~~

OSOBA

...
Magazyn Dlebli wyśeielaoyeh I glęw średnim wieku, wdowa praktycz~ydl oraz
na. poszukuje miejsca do Wiarz.Zakład tapIcersko. dekoracyjny
d .. domem, apieki nad dziećmi,
lub do towarzystwa.
.
(
. ~ ,
Wiallomoi!ć u Wej JózelY' Zie- ul. DzIelna N, 7. dom Seidemąlla.
liń skiej , ulioa Zacłlodnia _' 38 (no- przyjmuje wszelkie reperMye i
wy 24), dom W-ej Grelllich.
. przeróbkI. z czem poleoa się la- - - - - - - - - _ - - - - Iskawym względom Szanownej Pn błlllZno~ei .'
10l7-6- 1

Piotra MaJ'ewsldeO'o

Nauczycielka Spiewu

Zgll b10110 paszpor

zamieszkała w Warszawie
' uczennica CI~'el'uo i i~nyeh me-: wydany z gminy ;RadQgoszcz na
k
.
tr~, włOSkIch. P!'a~lIIe znalezł! Imię Wilhelma Wagner&.
j
'IDe
y OłłOW
~Iejsce lIa l!ltnle trueslą.ce na. ~y- Łaskawy znalazca raczy złożyć
W połączeniu ze skllldem
~d zagl'arutę lub na wIeś. Bhzsza w tutejszym magistracie.
wIadomość: Nowy-Rynek, w domu
1083-1
NV~',
Kamińskiego n W-go Rejenta Ka- "iPA~AI~~~~A~1
. ,
mockiego, między godz. 1-3 po pol. QI
l'I"ilJ"II
-=999-::::.....::3_ 1
- - Przyjmują się zam6wienla 11:\
Jeoln 1 reparacyę jako też
IV naj nowszych desilliach

'od

Wynajem lllstrlllllentow,

728-jJ

w IIQ11iedzialek

wiedział

~

traD8port 1 opakowanie.

ZlJgubflmlł

blalYl ktoby

ul. PlotrkoW8k"
SkIawd.f',odzi,
"
..
lortepIanow
pIanIn

Dapuociwko pla.n, gdzie
cyrk, 'wy8tawio

mi~ił .i~

______

Letme. M'leszkama
.
IKO'tODZ nad

rzeią P1licą

OBICIA PAPIEROWE
RI tv i k'

OelJ uD OlefI

I

.:.

:!»

do wynajęcia letnie mieszkania.
poleca. jak najtani{\j
•
" C e n y umiarkowane. Bliższa wia.LOEBEL SACHS
Ł
domość u włlLŚciciela w Łodzi, ni..
"
Zielona KI 265-...\.
948-J2
skład papiem w ŁODZł5
Kiachtyńskich
OB'.blIBJIEBIE.
•
682- - 1 .
._~ .
ki
• t b
M k . Rd
' ,
CYAeOHYK lIpBCTllBT> OJ.lIs·a
11111
pos lauające S ady w re era urąu,
oa wIe. y ze. W'IInlS
,,'
OB'.baBJlEBIE.
Warszawie I lod I
poBYXT> CYAeł lrI-ro lIeTpolCoBcKa- CYAeISBWi: IIpll~BT> C'L'IIa.llJl. Mil.
z,
ro Oxpyra l .•. B. IIeTpymyaaC'li" poDLIn Cy..:eli !I-ro 4leTpoI\OBClIRKŁA
W Ł
lIIBTeJlLCTB~IO:I~ Dt43;OPO~1I .lo- 1'0 OKpyra l. B. lIeTpywYllat'Jo,lIIu,
Ir PlotrkoW8ka Ir
A811 Bl> A M
.
, l i loBItU· Te,lbCTBylO~jii B'L rQJl.. JIOAl.1I 810
eT'L. QTO IIORII 14 ARII 1891 rO)t1 '01l1l ..T 1437 _"~II
c
10'Jac
y1'
r
JIOABII B'L "llOllK 9...,AUli cero
, l I V p B.lBe'I'T>,
otrzymał Hwieiy transport
własnego 7.akupu T>
.
pa Bl>
1891 .l;'jl.l.a C'L 'TO
10
w Chinach i sprzedaje takowI). po cenach następujących
AOIl'll illT8.Pxa DOAT> p. 1437 <ly. 'laC. yTpa B'L ropoA'II 3rePll'll, <lyTsili - juj rs. 3 kop . - funt. T' •_I'
. 2 k
20" t )(eTT> upoAaBllTl>CR ABlIlKHlloe HMy' AeTl> opoAaaaTbCK ABHZS.ll,oe lI1lYUe
2
80
Sili l i S .
op.
lUli. ~eeTBO upllHaAUlKall\ee AJlollslO ~eel'8O nplłlUIAJlelKa.m,ee Axoru..y
" c
n""
"
.
2
K.aose, 3aR.lJO'ł8JO~eeCB lrL CTOJlIlp- II HaTuill cyup. JIHBlIe, 8U.lIO" mon ,,2 "
60"
" SI .
""
" C.Bn. CTlIUU" B OI\'IIHeusoc U1i ,.alOll\eecll lrL IUIBOIlT> .; .IlepTBOH'b
li
baó " 2 " 40 "
"juali" 1 "
80 " I?O py<l. -. KOD. ua YAoBlIeTBOpe· ...ell1'8pSX'L II Ol\'IIBeBaQe ~07 py6
. IIOWą po 1'8. l k . GO) rs. 1 k . 48'I r5. 1 k . 2O Ilaua
Ble upeTeHllill IOALI repma rp - KOD
. ope-.
czarną baJc
. '. Ba ""oueT
."
&OpeBle
za funt.
.
TeBSi.J.I ~BlUe.u )J;pfKeplt.
~ Z dniem I czerwca rozpoczvna si" sprzedaż Kaw v. OOHCb II bl\lIH·Y npoUlIIIellWX'L Onllc•• Ol\lIBay UpQAIlBaęIlYXl>
J"
J
npe)tlleTOBT> Mozao paac;.aTpIlBaT" opeAMeTOB'L M01tB9 p:t3CMATpIlBllTb
lVadto 8klad poleca:
y CYA\I(lBArl> lIpucTaaa u 8'10 AllO' f Cy.t.e<llłl\ro lIPIlCTaaa H B10 ;r;eOb
upoAalKlI Ba KfIeT1I OBOK.
DpO.yZS Ha MtCTi QIIO._
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zjednoczone towarzystwo kupców
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H.~CYA~::'i;lł::aII!:~~~aac-L. H.A.g;:.a;ip~~B~ ;e~;I:~~a:T>.

~1'------Kmoru~lTI;U~~~~~~~----\V~J~~~~~;'~~~0777.-~
21~07~9~
______~W~y~d=a~w~c=a~S~t~.~'..
~=K~••~.~u~tk~.~--~Rbd~~ak==to~r~8G~1~••~ł~.w~K~n~l~ch~D~W~I~.o~k~I
______~)J;~0=8H~
••=Ił=O_~~'B~I~Y~~1O~23 Ma_II_1_8_~_1_r_
. ____~w~ru~·Rk=u~w~,,~D=II~.=••~I=k.~l~.~dl~k~I.~.~.~,,~.__
____
___
I

