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.. Kroo8dadsklj wleatnik"
szczególy O odjeź·
Cesarskich 1t!o§ti Naij8Śniejszych
wrllz z Cesarzewiczem N88tęl'Clł
i ralą Najdostojoiejszą Rodzlo~ w
21 maja na jachcie Cesarskim
Polerna" do Danii. WypIY04WPetersburg" kanalem morskim, jacht
Krousztad o godziuie 7 i I,ól wie·
Około tego czuu ua bal warku
około stl'Unicy portoo. głównejto ko"eodonLs, wlce,·allmllral Kuuakow, komelIkomendy portowej i naczsltataj równiet ulta wiona była
pOI·tOwa; wl'e87.cl'e zebralo si~
w i tłumy ludu. Jacht 08a PollII'ua" płynął pod banCe.nJ'skiej Mo~cl, eskortol\'nny
C~sar8ki "Alebandrya". W
zbHtenia się jacblu lCes8J'skiego do
"Kal4t, 1dsuuykow", lI!Uzyka n1101\ itanie. Najjdniejszy Pan,
się lIa górnY\D pokllldzie, raĆ stojącą frontem komendę
"ej. Porty i prqstallie
.,wn'ęlrlme I'l' zfdstawiały POdCZMS 1"'1.ej,,C~sarskiego widok nadel' oiy, wszystkie okręty knpiec·
01 poludni« wywiesiły mnófldg. Wl,dhlt. drogi, jak'ł Pl,zebywał
"Gwi8Zd~ 1'0larna" 1. Kronsztadtu
rozstkwione były W o~lIa ·
ohęty wojfnue ),Siłacz" .
"Kompas", krzyiowięc .. A%ya·,
"Allmh'ał KOI'uilow" i jacht
nft." Czas przybycia owJzn~rzone im miejaca l'dguło
odpo\\'i~dnio
do biegu jacbtu
I Ce!arskil!go, który %11. dnia pr7.eby .. ał 1'0
godzin~. Po przybyciu Uli.
willny byly stać " miejscu
ilą ukazania si, ja~htu
.. obo\\'i'lzane były w
skierować się w kierunku
a nastl}pnie, id'lc za jachtem,
.!kortoI11 ać go aż .10 n88t~pllej stacyi.
.,~pDI14el'a ol! 45 pułku dragouów siewiel'ia krMa Kl·ystyaua t1uuskiego
do Kopenhagi niŁ krzyżowcu
lIastęlluj4ce

Korolłow."

·DZlEWIGA ATEŃSKA,
Przekład z a_gieJakiego W. R.

pałrz
,byłam

Nt·. lU).

tam, gdzie jei muszę był zawsze wobec.A teny,
jfj postawy, czy jej pifjkuo~ci,
woli, bo to brzmi ładniłj; ale
sobie z tego robię.
Aeh, ty niemądre stworzonko -przeAtena - nie sądzę, aby ktokolwiek
znajomych pragnął clę widzieć
Czy cbcialbyś, Kelvinie, aby Necal większa?
kobiety są male, a Inne
'1""_le-2:aCZljlem, nie "'iedz'łc co mÓ,,·ię.
, a Fkorzystamy wIeleepoprawna Nela - t!!n mlojoź, że jedne kohlety - są ma!lute, czego się on jeszcze nie
nAdejdzie sl.aroaćl
Cleveland cbcillł ci powiedzieć,
córo Albionu - zastąpił mnie Mu- że istbieje piękno, dla którego
. 1&1~ ld"i",... są miniatnrowe kszŁałty.
również pi~koy, jak róii, ale
IlIy tyle uroko, gdyby był ",iQ1I'a mówicie obaj- brtmian& wyllukany

odpowiedź

- Nie ląblę Konstanteio, bo tak duto

~~I- Zwiel'lIa1& mi się Nhla, gdy 'my cbo~\ ~o marmurowych schodacb-wol~ illć
o . , uo ni. mówi'lI tyle ..
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zjlUd pl'zedstllwicieli ~ iIJ'óg żelaznycli, w i 3·ciej z nstęllstw6111 60'/., -na ws zystkie
odpowiedzi na p.ytnnie, postalYio~e ,pI'ZeZ pociągi, mające wagony tych dwa klas.
__
depal'tament kol~Jowy w przedmiOCie za-I Pragn'lcy korzy.t« z ulgi, winni przedŁódź dl' 8/VI 1899
\~Iadamianlalnteresalllów o cza- stawić upowaillletlió IacEllłalka zakładu
81
• na
~ r.
1 e p I' Z Y b 1 c I a n a d a n ą s ta c Y f} la· lIaukowego. ~ • WRI'sZ3wakij dniewnik" donosi, te d u n k ó w, xarządzaj'lcy ministeryum koX Mechllnlk - samoucuk Czerniewftki
projekt buclowy kolei obwodowej w munikacyj polecił, ahy w mlejscowoś~lach, wyn*łazl pl'zyrzą4 elek'tryczny dl~
Łodzi oddallo do rozporządzenia J. E , gdzie znajhje si~ poczta miejska, zawl~- momentalnego zatrzymywania; pogenerał·gubernatorowi warszawskiemu.
damiano za jej pośl'ednietwem interesowa· c i ągó w k o I e j o w y c b. Wynalazca za. X Na tutej~zycb t.argach zbo· ue osobr, jeżeli adres ich jest zn&oy, omierza wystal'ał sl~ o !Iozwolenie na aolIO w rob IlopyL 018 pn:estaJe . być słabYI~. przybyCIU ~a atacy/} !a~nnków.. \': w~- konanie prób II przyrzl!dem na jednej z
Od III~tku sl,rzedano na stacyl towarowej: padkach za~, gdy IV mleJBce stawienia 81ę dróg żelaznycb przylegających do Peti\l's' .
pszenicy 200 korcy po 1'8. 8.20 - 8.40, osobiHlego interesant pnyszle na Itacyę borga.
owsa 2,500 korcy po rs. 3.10 - 3.35, gro- list olw&I'ty z zapytaniem o ładuoek i
.. aadel.
chu 100 korcy po rs. 8.50, kartofli l wa- z wymlellieniem niezbędnych dla rozpozuania
X W tyeh dniach odbyło się posiedzenie
gon po rs. 3. Ka Starym Rynku spl'zeda- tegoż danych, stacy.e obowiązane rla.ć stodauo wczoraj pszenicy 300 korcy po rs . sowolł oupQwłedt Ilod wskazllnym przez uł\dr.wyczĄjnej komisyi zbożowej , pod prze8.10-8.50. Ceny siAna, slomy i kouiczy- Diego adl'esem, Powyższe rozpol'Z~zenie wodnictwem ezlonka rady państwa, "'"elIy po%ostaly niezmiellione.
będzie wywielZone na stacyach dla wiado. czywlstego radcy tajnego, M. Abazy, z 0dzialem ministra spraw we"' nętrznych, zaX Hurtowuicy tutejsi pozoslawili lIa ty- mo~ci osób illteresowauych.
dzieli bleżljcy na.lę~uj ące ,c e II y o k Ol" i t y:
X Taryfy kolejowe d ł a p r z e IV o z U rządz.j~cego mlnlsteryulII skarhu i towarzysza milllstl'a skarhu, rAdcy tajnego Ro%S wiadro 78°/. w sprzedaty hUl'tolVPj rs. s o d y mAj .. być obuiżone.
!l.05, W ,,'rzet!a:i:y detalicznej rs. 9.15
X Miuisteryum komnnlkacyj odniosło się beko. Członkowie komisyi prawie jedno- 9.20.
do rady państwa o zmlan~ redakcyi 3·go głośnie oświailc~}\1i się ZII możnością I konlecznościlj z e z w o I e n i II n a IV y W Ó ~
ol
artykułu ustawy ogóluej rnski.c h dl'óg żeX A k e y z a o d H P i r y t o S u w i n o- I>lznych w ten ~pos{,b, żeby minislrowi Da . o 'IV 8 8, j ą C z m i e n I a i (l 8 Z e n I e y >,
calego
państwa. Ucbwaly komisyi przedg r o D o w e g o i o w o c o w e g o ma być dane byl o pra IVO o t w i e I' 1\ n I 1\ U o " y C IŁ
podllie~iolla do li kopiejek w złocie w ob- stacyj i knsowania tyc~, które uwaiane stawione będą do zatwierdzenia Naj wy t8zego.
wodacb: sLawl'opolokim, terHkim i knbali- będą- za zbyteczue.
X ?tIinisteryum .kubo Ol)l'aeownło nieX Wobec tego, ieniektórzy o fi c y a I j.
sklm, tudzież w okręgach : CZIU'no mOI'skipl
i zakau"askim.
Ii c i
t o w a I' z y S t w k o l ej o w y c h dawno przepisy U8UwaJtee miary z użycia.
I \fprolVall.zające
Dro~1 jelaaDe.
biorą jeduocześnie ndział IV Innych przed· IV b a n d I u z b o t
X Nil mocy dokongnych wyhorów, we- siębierstwach prywatllych, co wymaga od natomia t wagi. W celo osuoięcia naclo
żyć,
postanowiono
wprowadzić
<>bowiązk"
RzlI do ,zgl'ządu k a 8 y e m er y t t\ J II e j nich wiele pl'lIcy i czasu i odci~gli i~h od
koJei tel'espolskiej ' pp.: Michał .Mirecki, pelllienia obol\'i~zk6w lłutby kolejowej , we nAsYH wani~ zboża do wOI'ków, Wilio::
Henr')k Relley, Aleksauder Mllternicki i z>U'zqdz"jący miuistel'yum komunikacyj po- cycll 5, 2'/. I l pud, z dopuilzczelli ~m
,lózef Lewandowski, jako czlonkowie stali, I~cił, aby wszystkie osoby, zajmujące po- zmuiejszenia si~ wagi, sklltklelo wyschni,:oraz I'P.: Wyslomirski i Adolf Gerszofl', sady kolejowe, zatwierdzane przez milll- cia, o l funt na kdtlyw pudzie. Za mestel'yum, jeżeli chcą. pel nić obowiązki w in- doważenie 8przedaj'lcy podlegać będ zie
jako usltiIJcy.
.
BlIdowa b o c %n i e y k o lej o w ej nych towan}stwacb lub l ,tzedalębier8tIVIlch znacznej ku;e pi~ U~
od ~tacyi IV Nieszawie do zabudowań ko- prywatnych, podawały 1,,04by o 1'03,,0Ie- mechauicznej, kt';rł mot.!!.a ~ pod .
mOI'y QĄd Wisłą, na długo~ci sześciu wiorst, nie ministrowi komunikacyj. Zarząllom ko- wanie zastosowaĆ do· oszostwa o 6roa' ··'
na (louzie, hędzie bezwarunkowo wzbroul
według illformacyj • Kuryera codziennego·, lejowym polecono obecnie dostarcloyć do
rozpocznie się IV I'oku Ilrzyszlym . Obecnie, kancelaryi ministel:Yum wiadomości o tem, ne. Wogóle Zl\roil!l'ZOIlO wprowadzić IV _01.,'
dzie
te środki Ilrzeci w nadużyciom, ja'.~
t. j. jeszcze w I'Okll bieżącym, ma być wy- jakie osoby, zajmujące posady wzmiankojuż zastosowala glelda o~eska.
tkolęly kiel'unek tej linii, poczem plany wane, bior/} jednocze~nie udział w innych
b~dą pl'Zesłane do miulstel·yum.
towarzystwacb lub pl·zedsięhierstlVach.
Pr..elllJ'8ł.
X Lekarz!! i zn8j~nj'łcy się przy
X ·.Nowoje wl'emia" donosi, ie rada taX Cukrownia Sieniltwa hr. Bra·
nich f e I c z e I' z~, udając gię w ' podróż ryfowa przy mini.stel·yum skal'bu IV tych 'nic kiego w powlecre wll8ylkowsklm p6d
kol~jaOli żlliUllemi na wezwallie w 81,,·a· duiach uchwaliła u I g i wop ł a c i e z ~ miastec1.kiem Slenla ... a, zgorzała IlolłZczęwach lekarsko - sądowych i lekarsko - poli- p r z ej azd \\'szysLkiemi
ielszoemi to. Cnkrowcla ta, zbndowall& w r. 1860,
otrzymywać uęd4 bilety ja%dy po IV Rosyi dla, uczui,
170,217
coku rocznie.
cenie.
kacye. Uczniowie
naukowych
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innych powodów.
- O nie, i z
Nie lubll} Konstantego, bo prawi tyle komplementól\', a jednak wygląda, jakby so·
bie żartowIIł; z Ateno tylko jest inny.PrzekleiLStwo wybiegło mi z ust
- Masz coś przeciwko niemu, powiedz
mi?
- Nie znam go praw ie, l'elo.
- D1(1 czegoś taki skryty? Przecie ż
ja ci~ nie zdrą~zę; ja przyznaję się, że go
bardzo nie lubl~, taki zal·ozumi,ły. Pewna tei jestem, że At! lIie dba o niego
wcale, chociaź ludzie płotą różne glup·
stwa?
- Czy pr1.ypU8ZCZają, że ou jest w niej
zakochany?
- 'fak, ale to nic lIie znaczy. Alboż
wy wszyscy nie kochacie się w niej? tylko, że on tak postp'pujti, aby ludzie my~Ieli, że jest . z uią związany słolV~m, ałe
to nie prawda. Wyobrai sobie Atellę żo ·
"Ił tego zarozumialca o pustej głowie i
1I'0Skowłj twarzyl
- Mal'gariLes jest bardzo przystojny i
nie s'ldzę, aby był pusł.IJ glową.
- Przekonasz się, że mialam słn szno§ć
-zakoflczyła Nela.
Bezwiednie zwolnili~my kl'oko, tak, że
A tena i Hargarites wyprzedzali nas oka·
wał drogi; on opowiadał jej żywo, nachylony, szepczący prawie nad samem achenl,
onll sluchała z zajęciem. ł'ie widziałem
teraz ani kslę~yca, ani wzgórzy i ruin ...
Gdy doszliśmy do zakr'ęLu drogi, ~ostrze
głem, jak on uj iii jej rękę i nie spotkawszyoporu, przez cbwill} trzymał \V uściskn,
poc:zem ona wyrzekła slów varę i zatrzymali .It. uekajłc na nas.
- Idziecie bard7.o 1I'oluo- 7.&wolal Mai"

nammi
ud'/óiela po- jakie
Wierl mi, Kel'dnie,
lodziom mam powatne pobudki aapytywania o to.
- Przypuazczam, te tak jest.
o, ale
radziłaby powróciĆ do domu przed pół
- A nie l'ytaBZ jakia!'
- Nie, paoi.
nocą·
- Glupstwo półnoe-wykrzyka~ła Nela.
- ZlIpewne, mężczyznl nie tak ciekawi
- Ohawiam się, że jeste~ zmęczona-od- jak kobiety, ale sljdziłem, ~e będziesz
.
parła Atena-dla czego nie poprosisz Kel- chciał wiedzieć.
- Mote odgaduję, na co więc pytać?
vina, aby cię zniósł?-\Vzi~lem te slowa
- Zauwatyld więc?
na razie za iI'onią, ale l'Owaiu) wZI'ok
..... J.ieli pani Ulówi o względacu jakieAt~ny przeczył temu.
, - Nie jestem wcale zmęczona Ali, tyl- mi .Hargarłtes Olacas p&lli córkę, Ito b 'zeko tak przyjemoie o tej godzinie być na. ba być chyba lIlel'ym, aby tego nie widzieć, a ja uim nie jestem.
dworze - tłomaczyła się Nela.
Wkrótce (logonillllmy resztę towarzy- Czy ludzie mówią
tem?
- Nie slyszałem, ale I,rzypuszczam.
stwa, a ja skorzystałem Z8 sposobności
- Poslucbaj, Kelviule- z energią przeoddallia Neli pod opieką HathawaY 'II, z
którym zdawala siQ sympatyzować.
mówiła "ani Rosah'e ten człowiek nie
- Podlij mi ramię, Kelvinie, jestem podoba mi aią i nie cbciall\bym, aby Atena
bardzo zmęczona - usłyszalem w tejie wyszla lIa uiego; jest wpl'awdzie bogaty,
chwili głos paui Rosllir'e; odgadlem, :te a1e o maj,tek mi nie chodzi.
miała mi coś do powiedzenia.
- Pewn'ł tego jesteś pani?
- 1daj~lek to nie rzecz główn& ~dla
- Kelvinie - przemówiła z I'atosem,
gdyśmy pozostali troch!) w t Ylo} ~ resztą muie.
towarzystwa - zdaje mi się, :le z jednego
- Obl-dmieeho.elem się.
slówka, posłyszauego niegdyll od ciebie,
- Cbc~, żeby mąt Ateny był bogaty,
mogę wnioskować o niechęci twojej wzglp'· ale teby posiadał tei iane zalety.
dem :Hargaritesa?
- Tytuł naprzykład?- zngadnlłlem iro- Nie sympatyzuję z nim, co prawda, nicznie.
ale zuam go bardzo msło.
- Tak, tytnł; dla czegoż ule m1a1a.bym
Czy naprawdę?.. mówię zupełnie być SlCZerli? CbClłC wydać córkę za. cliopowaiuie i pytam cię jako pl zyjaciela, wieka. bez tytalu i maj'ltko, wolałabym
któremu można zaufać ... czy nallrawdę nie oddać jll tobie.
OIUZ nic do zarzocenill. KOll8tantelllu?
- Ol ja stoję pOZA koJt1tnraelD, aie myM
- Nic o uim nie wiemi osobilicie I1,wa- "ani o IDnie. Ale 1dargaritea w kaidym
tam jego obejście za nlęllaturalne i a.ktor- rule jelit bogaty.
skie, ale ktoa drugi powie, te to włdole
- I bardu bo,aty, ale aie clae,
szyk i eleganckie maniel·Y.
- Uroiłam lobie, że witl8z coś o Kon·
(D. c, 11.).
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DZIENNIK ŁóDZKI.
e6w, zamierza otworzyć w okolicAch Pe- Wieczorem teatrzyk p. Sellina bawił "Ka.
tersbnrga wielk4 f a b ryk ę o d z I e t y i cykiem Koko", kLórą Lo krotochwil~ arty·
b i e I i z n J d z I e c i n n e j, dla sprzedaży, gci nasi odegrali wobec zapełniouej wido·
tak w Petersburgu, jak na prowiucyi.
wnl. Zapelniono r6wnież wszystkie wiej"'yll&"taleeale przemysłowe.
Ica wszędzi p , gdzie choćby kilka stoi
X W przyszłym roku szkillnym, pl'ZJ drzewek i jaka takli przygrywa muzyka.
8 z k o I e s z ty g a rów w D Ił b r o w i e, o·
O projektowanej reformie totejszej wyż
twarty bęl[zle kurs c7.warty I ostatui. uej szk oły rzemieślniczej Ilisze .Nowoje
Szkoła bowiem istnieje 3 lata, z każdym wl'emia": .Na jesiennej sesyi ra~y pań
ZILŚ I'okiem przybywało w niej po jednym stw. rozpall'ywana będ1.ie kwestya pnekursie. Egzaminy rozpoczynają się w dniu ksztalcen ia szkoły r7.emie§luicz_j w Ł ',dzi,
13 czerwclI. Opóźnienie Lo w,wołane nad- której ma być nadany, wedłng projekLu,
l,rogl'amowemi r~ryami zimolvemi, trwaj~- i charakter, 8"ecyalueg~ zakła d u n.u~oweg~
c6mi okolo SZeS~IU tygodni, wsklltek ospy. dla tecblllków w uZlale p rzęuzalDlc twa ,I
Kończący całkowity knrs 4-letni szkoły, tkactwa b"wetuiallego lIa WZÓI' ,zkół !przyjmowani będą do kopalń i zakhr.dó" sLniejącyc b w Chemnitz (Weber~cbul e), Reihutniczych jako sztyg/u'zy lub maj,tl'owie, cbenbergu, Milhuzie, Crefrldzie i innych
X N i ż ~ z ą s z koł ę o g r o d n i c '-Ił miastach. Wedlu!: nowoprzerobionego 111. 0 IUa dziewcząt włośchllis kich ,zamierza, gra~o, kur8 s~koły łódzkiej byłby slellmlozałożyć
p, K" włdclclel majątku w letnI, z podzIalem lIa niższy I wyt.szy,
guberni ..... łolllsk iej.
Do szkoly tej, Szkoła mil być pod1.ieloua na uwn oddziaz kursem tl'7.yletnim, bęllą mogly u częsz- ły: mechan iczuy i cbemiczny. \V uloże niu
czać tylko dziewczęta w wieku od ł 5 uo Ilrojektu takiego programu szko ły brlll nuzlal dyrektor jej, p, Kal'l>Ow, ddegowBlly
18 lat.
wYlt •• y_
w roku 1890 I,rzez ministeryum oliw iaty
X Na przynłej w y s t .. w i e p o w s z e- dla zbadauia podobnego I'odzaju rzemieśl
chnej w Ch Icago, ut.-;orzona będzi~ nlc7.ycb zakładów nankowych w Saksonii
komisy. specyalna dl .. oddllalu ruskiego, I francyi, kt6rych wychowal'lcy dotych .
w skład której wejdą delegaci-specyaliścl czas przyhywali do Łodzi i do innycb f,,·
prawie ws~ystkicb miniBteryów.
bryk w UOHyi w cbarakterze techników I
X W Symr.ropoln otwarto W tycb majstrów".
dniach IV y ~ t a w ę 8 a d o IV n i c t w a,
Tutejsza atraż ochotnicZII zaopatrzyla
dwie beczki swoje w aparAty do polewa·
nia ulic. Dokonana w ubieglą sobotę pierwSZA Ilróbl\ polewani.. ulic tym sposobem
powiodla si~ pomy§luie. lVollec tego, ma
-0Ze świąt. Zi"lone Świątki, zwykle oiy. być rozesłauy okólnik do w 7.ystkich wła
wione w Łodzi, tym razem przeszły spo- ści c ieli dom6w I jeżeli 110Jlarcie icb okaże
kojnie, Zawiniło IV tem lIiebo, które Oli .ię doslatecznem do pokrycia koszLów,
80botni~go wieczoru z&snulo się olowlane- strllt ogoiowa zakllri konie I weźmie 111\
mi chmurami i poczęło potoki deszczu siebie calkowicie obowi~zek polewania u·
siać na ziemię, Niedość na tem, że de8zc.z li c. Spollziewllć się 11816ty, że kaidy ch ę ·
padal, ale jednocześnie temperatura obili- tnie zloiy niewielką kwotę, aby uwolnić
żyła się tak znacluie, że n .. ulicach nkll' miasto od kurzu, tak przykrego i tak zazaly sl~ je81enne, a nawet zimowe paltoty, bójczego dla zdrowia,
Wydział karny piotrkowskiego 8~du oPrzez caly CZĄ8 >lwi!!t ani razu nie u·
śmiechnęlo si., słońce, nie dzil" więc, że i kręgowego przybył wczor"j UO naszego
miasta
i lIrzez trzy dui w sali posiedzeń
lodzianie mieli twarze poważne i bynajtutejszego zjAZdu slldziów pokojn rozpamniej nieśwląteczue.
Najwięcej szkody %roLilo niebo W8ZySt- trywać będzie sprawy karne.
Nowy bruk. Nil. ulicy Zach ~d uiej rozkim ... pl'Zedsiębierat~'o m ogródkowym. W
Robotę I w niedzidę, wskutek niepogody i poczęto okładać nowy bruk, Lo też ulicę
t,,.akn widzów, zawieszono przedstawienia tę, na dl ugo ści od ulicy Zawadzkiej do Ce'fi teatrze p, Sellina, w Helenowie \Y nie- gielnlllnej, ula przejazuu zamknięto,
Z sądu. Sędzia pokoju V-go rewiru m.
dziel ę niewiele zgromadziło się go~ci i
naj większem może względnie powodzeniem Łodzi rozstrzygn'łł wczoraj następujące
cieszył się w ów (lzień, Jleltln wilgoci, p, sprawy karne:
Zamieszkalemu w kolouii Butniew, pow,
Bendorf, IV którego ogródku popisywać
łódzkiego, Anlh'zejowi
Renllzikowskiemu
.il) Iloczęli "śpiewacy lipscy."
Jest bm tych panów sześciu. Czterech skradziono przed rokiem krowę i kilka
z nich wcale przyjemnie wykollywują naj- spr1.-'tów gospodarskicu. Spl'awcólV kra·
rozmaitsze chóralue pidni niemieckie, dwaj dzieży dlugo nie można bylo wyśled~ić, aż
zd pozostali wyboruie śpiewaj,! kuplety w dniu 6 maja l'. b. zdl'adzill się oni saIlumorystyczne. Na zazllaczenie zasługuje mI. W dniu tym mianowicie mieszkaucy
jedell % Jc.omikdwl' .areyzM:bllwnie udający te;że kolonii, Wojciecu Stagzak j Mateusz
glosy kur i kogntów, a także .. , pękaoie Rosicki, oddalYlla źle usposobieni dla R.,
rakiety, Sztuczki te robiły w ogródkIl chwalili się IV karezmie, będąc w stanie
ogromne "IVI'afeoie" i oklaskiwane byly podchmielonym, że oni to dllli się R, we
rzęsiście. 'frteba dodał, ii w autrakLacb zuaki w roku ze zlym , 'l'ym spo~obell\ sprami~d7.y popisami "śpiewak ów lipskicb," w wa wy8zla na jaw i zaprowad7.iła ptllSZogródku p. Bendol'fa rZnie od ucha sym- ków przed kratki, Sędzia pokoju skazIIł
patyczna orkiestl'l\ włośdan li Ojcowa,
każdego z nich na 8 miesięcy aresztn,
\V poniedziałek; weselej było nii w nie- Pr6cz tego, okradzeni będlł mogli uochodzielę we wszystkich ogródkach I6d,kicu, lizić o.lszkouowania na w'odze cywilnej.
Deszcz byl już IAgodniejszy, a nal\'et zuDwa indywidua, kal'ane jui kilkakrotnie
peloie /la<la6 przestal, więc też i na uli- i pozostające pod dozorem policyi, mianocach snuly się już liczniejsze gromadki I wicie ,rakóba Juszczyka i Boleslawa Franw Helenowie etc. zebrano się liczniej. kowskiego, aresztowano przed kilku dnia-
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Zdaleka blyszczał szereg jasno oświetlo
nych okieu: to .Grand-boteJ", kolo kt6rego prowadziła droga. I tntaj grano; jakaś
wielka dama, amerykanka, wyprawiała wieczor~k lIluzykalny dla swycb znajomych,
pomiędzy którymi, na pierwszem miejscn
znajdował się lord Manchester,
'
N.. frontowym prudsionku stlllo kilku
panów z zapalonemi papierosami , spogllł
dających uważnie w otwarte okna 8alonu.
Nagle dlugi, stłumiony, d7.lwnie śWiSZCZk
ey S7.lIm, Pl'zecilłł powietl'ze." uuel'zenie roż
legio się za uderzeniem i nASLąpilo wstrzą
Bnienie tak silne, jak gdyby uiebo się oberwać misio i ziemię, wraz z wS7.yatkiem
na niej się znajduj!!cem, pochlouęlo.
Wiatr popędził samotną kob ietę I od.
!'Zucll daleko od drogi. 'l'onia czuje, jak
niewiadoma stl'llSZlla sila zapAoolVuje nad
nią, stara się jfj opl'zel!, vada na ziemię
wytęża si/y, aieby się I>odnie§ć; zuów t~
samo; n. każdym krokn nieznane l'rzeszkody spotyka, kręci jej się w głowie, mrocZIł jej się zmysly I w osLatnim blysku pamięci czuje się z niezmiernej wY.9okoścl w
głębok'ł otclaJali rzucon~,
W nieprzeuiknionycb ciemoościach rozlegaj, się jęki, w dusznych zwałl8kach
mnóstwo serc bi4l przrstaje i kto "le, ile
nędznie zakończonych iSlllień " pogmatwanych l"ali.1tacIi .poczy"a...

Do oniemia lego, grozą śmierci przejęte.
go 8krępowanego olbrzyma, Ilodobną jest
tel'az kwitnąca wyspa. Śródziemnego 010rza.
0 , uocy, uiechaj twe ciemności wiecznie
ją pokrywają i Lwe milczenie wiecznie na
niPj panujel
Zwycięzko jednak kOliczą się zal18Sy ży
cia ze gmierc(ą; uiczem i nigdy nie po·
wstrzymany rucb podnosi się w przestl'zeni i łamie granice, jlrzez spokój nicości 8Urowo mu zakreślone.
Iskra niebieska, którą śmialy '1'ytau dla
ludzi zuobyl, nie może już Im być ode-

mi w Pnczniewie poniewat pęd%ilI dwa o§m domó,v. \V ostatniej chwili naa~
wieprze, których' nabycia nie mogli do- wiadomość, że powiatową pSad~ WłOSZClG_
wieść. Później okazalo się, że , wiepr,e wę, dotkuęła zoów klęska ogn,lo~,a; sP~o.
były skradzione handlarzowi na Jarmarku n,ęło 39 domów mlenlt~uYch I klllcadzle_
\V Pabianicacb, Wczoraj podC1.1lS rozpatry- I siąt budynków gospodalczycb,
\~ania teł sprawy, ,oskl\rie~i nie p.-lyznali
.
~c~er8.bQr •.
~Ię 'lo, Win}:, a l'ol!leważ Ole. ~yło d?WOdU'1 Minia ery11m oświaty wYJaśnilo, Ił acz,
ze 0111 sami kradZież popehnh, sędZia ska· n i o w i e s z kół r e a I n y c h, przy PN.eclto.
z~ł ~sżdego z nich za paserstwo na trzy dzeuiu z. kla.~y ~.tej .do G-tej, wiu~i byt
mlesl~ce ar,esz tu.
,.
1'0I1dawau: egzamlll~wl z kOrdU hlstorYi
Ro~kładaJący ~Ię trup dZiecka kIJku~y- natuuJllej wszystłnch klas pOJl.r~edoieh.
godl1lowego, zawlU.~ty IV worku, zn"l ezlo· StolInie, pl'zyznane na tym egzanunle, win_
no ua cmeutarzn ewangelickim.
ny być obowilłZkowo zamieszczone w pl.
tentach, wydawanych uczuiom po ukoitcze,
nlu szkoly.
"Warsz&wskij dniewoik" don osi, że;,
-0stanowiono karę, dochodzl)c,! do 300 l'!
" Tł\rSZ'~W", za urządzauie be7. pozwolenia. władzy ż y~
Dla wiadomości osób, pr&gnących pomie- d o w s k i c II u o m ó w m o uli t w Y w do.
ścić chorych w sZllitalu dla obłą ka- mach prywatnych.
n y,c h w 'l' w o r k a c h, ponownie ogl ~.zoWśród weterynal'zy peterdbnrskicb po~_
no przepisy, mocą którycb, aby pozy.kać uiesiono kwestyę założenia w Peterdburgn
miejsce bezpłatne, jeżeli jest wakans, na· w o I n y c U a I' t e k IV e t e I' y II a ryj_
leży, przy pochodzeni u zo wsi, l,rzed8La- n y c b.
wi~ ,;wiade~two ubóstwa, podpisane przez
W f!llskim pul ku dragońskim niedawno
WÓJt~w gmlO,. a pośwl~dczo,ne i'l'zez ~a- 'robiono do świauczenia z Il O d k O wam i z
czelnlka pOWiatu, pod osobIstą odpOWie· .. I u HI I n i ń m, Podkowy te okazały si.
dz~alnogc ią \~ial'ogodnorici ~bn tych ~rzę · ' trl"a;Jszerul oa żelaznych, przyczem są' pra~
dnlkólv, w lIuastaeb zaś powur.towych I gu· ktyczuiejsze z i'owodu swej Ie.kkości.
bernialnych - przez d w6ch właścicieli uo'
.
.trym,
mów sąsiednich, z poślViadczeniem icb poupisów przez naczelnika powiatu, lub w
Wkl'ótce powst~llIe \V Krymie .P e n s y o·
mie~cie glllleruialnem przez prezydenta, pod n a t .d I a a ~ g 1I"k ~ w, szuk,l\jIJcyc,b n~d
osobistą odpowiedzialnościlł wszystkich tych b~zeglel,n ~JI Z<I CZ~I nego ulgI, W cler~,e.
osób. PI~ted sprowaltzeniem wszakże cho· Illach !lI~" lOlYych. , Zak~ad otwiera , peWien
I'ego do szpitala, należy porOZlImieć się z prz6u slęblewl angielski,. korzystRJ'Icy ze
wladzą sZI,italn,! i przedstaWiĆ dokumenty II'skaz6wek speGyaluycb Jelll~ego z byłY,eh
osobiste cuorego (metrykę), ~wiadectwo le- a~y.tentów U:1'3 ,Mackeuzle go, . l'rzed.slę·
karza miejskiego lub powltltowego o cza- bUlrstW? będZie s.. ę z'lpewl!e CIeszylo pu·
sie i cuarakterze choroby i sLopniu uezpie- wodzeulem,' gdyz w o~tatOlch .czasach le,
ezelisLwa dla otac7.ających.
kal'ze angielscy zaczęli tiumUle wpY,lat
Sobotnie, trzecie w tym sezonie, w y_ 8wych I,acytlutów do Krymu , PI'~dslębler.
§ c i g i n a I' o In m o k o t o W s k I e m, ca z lekarzem bawIll w tych uUlach w Peodbyły się pomimo <leszczu, Z\vyciętyly na- tel'sburgll.
stępujące konie: w biegu pierwszym z dystausem 2 wiorsty na Lorze płaskim, o nagrodę .przedażnlł rs. 300 - kI. go. "Fo-0I'estlel'e" J. Reszkego; w urugim, onagro ·
..o,. Wystawa powszechna w Berlinie.
dę "Mokotowską" (Zachęty) I'S, 300, z dystansem 2 wiorsty na torze plaskim - og, Kanclerz, br. C4privi, "y9tO!lO"!l~ pismo tło
sk, gn, "Lord Palmel''' A1ysyrowicza; w .wiqzku kupców b.rliliokicb, w którem oz.ajtrzecim, z dystansem 3 wiorsty, o nagro- mia im, to projektowo.n~ 'Ił Berliniu wystaw.
dę Mdbourna rs. 800 - og, gn, .,Gaui" .J. powazecboa oiu mote odbyć siO Jo! w I.t"h
Ul'. l'otockiego; w czwal'tym, z dysL"nsem 1890 '1m j 1897 'lm, •• wzglOdu n& ,blibj,"'I
2 wiorsty 133 sążnie, o n agl'odę "Oaks" siO wy.tawO w Chicago, W tak1m razie bowiem
I'S. 1,000 - kI. gu, "Galatea" A. hl'. Po- udzial Niemiec " tej ostotniej oi. m.}glby ro'tockiego; w Liegu pi~tym, z dystansem 2 wio,ć 810 w ealoj peloi.
... *o, Koniec brlgantaggia, Scigany od I,t
wiorsty, ó płotów, O uagrodę dodRtkową
towarzystwa I'S. 300 - og. kaszt. "Frauz t1wudliestu 81yony rozbójnik włoski, Giergio
Ilrono,
zastrzelony zastal przez tandarmó ... pod
Moorcbell" korno Garbiliskiego, wreszcie w
biegu szóstym i ostatnim, z dystansem 3 Termini w prowincyi palormitolhkiej. Byl to
wiol'sty i z 12 przeszkodami o nagrodę ostatni przed,tawiclel "łoskiego bl'igantaggia,
"O,letLy" (steeple chase) I'S, 400 pierwsza
,,"* Pojedynek. Z powodu artykolu dzienstanęla u mety kI. gn, " Pomoc" GI'abow- nikorskiego odbył siO w Poryto IloJedyoele po·
miOdzy Iite .... tem Karolem D.sperri.r i pewol
.kiego.
Hlelce. mlod, l!am\, która w jednym z dawniej ..y,h
Niezwykla liczba p o żar ó w Lrapi wio· ...y.1I pojedynków przociwniczko .woj, z.bila,
ski i osady gnberni kielHcklej, prawie od Desperrier zostnl ranny niebezpiecznie.
1'0cz~Lkn wiosuy, pisze .Gazeta kielecka"
*o,.. Burze. Donosz~ • Pento, te pociU
pod d. 5 b. m, Rok bieżący słusznie na- pocztowy, d,t,cy w .\, 1 czerw". • Agramo
zwać można ogniowym, staLystyka bowieru do 13rood,
w cb .. 1li .blihni~ .io do Btacyi
zaznaczy niewąLpliwie poważne ubytki, 6PO- Nowska, uległ zDI •• ~.uiu .kotkiem gw.lto1ln.,
wodowaue przez pogorzele. W maju prze· gu cyktonu. O.... wtgony, pierwszej i drugiej
szło pięćdziesiąt pożarów
dotknęlo mle- klasy, porw.ue w powietrze i nucone byll do
szkaliców guberni kieleckiej. W ubiegłym rowo, pozostało zgrucbolane na ploneie. Dwatygoduiu znaczna pogorzel uotknęła wdie: dzieBtu dwóch podróAnycb otrzymalo raay
Bogncice, Koziuę, Brzezno, Belk, osadę <lmiertelne. Druty tel.graSczoe porw.ne. W tym
Busko i miasto Pińczów, gdzie zll'orzalo .amym dniu, wedlu g telegram. z Saiot·Louis,
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ka w sel'cu, zimny dreszcz we wszystkich
czlonkach, tłumiony stracb przed czemś
str&sznem, nieznanem, czy to wszystko ma
być slodki, gorąco wyczekiwany spok6j
'mierci?
Powoli przypomina jej si') straszny wypauek·:
Gluchy SZIIOl w powietrzn; siłuy 1011l0t,
trzask, łoskot, świst, hzyki; głuche ude·
rzenia i pchnięcia, wreszcie ucieczk~ i
przerażający, śmiertelny upadeki
Co oię sLalo?
Grlzie ona się znajduje?
Czy żywcem I'ogrzebiona?
branąl
'l'a głncha cisza dokolal
A pomiędzy życiem i śmiercią los zaci~
J ciemność ponural
ga cale sieci cienkicb niteczek i igl'a doJakie~ przeczucie ogarnia ją, '1'0 dom,
wolnie pragnieniami i żąuzami ludzkiemi.
kolo którego I'I'zechouzll&, Id~c do apteki,
Palący ból budzi lIaszą bohatel'kę z dłu zapadł si', i jll w swoicu gruzacb I)ogrzegiego omdleuia i IlI'zywoluje j'ł do I)rzy- bał,
tomności.
Więc obudziłll się jedynie po to, żeby
W glowie jej się kręci, zmysly jej się się do str-aszoiejsz~j śmierci pl'zygotowalll
pląozą, Cbce podnieść ramię, deby 1)0 jaDo iimiel'ci więc nie opnszcza jej przekąś podporę 8ięgn~ć, ale ono odmawia jej nikli wy ból, przez któl'y za życia tak
p08łuueństwa, cuce sobie ntorować urogę ciel'piala i zla gwiazda, pod którlł sit) nnogą, ale pozostaje j~k przykuta do miej- rodziła, przyświeca jej jeszcze na drogę
8ca; CUCtl podnieść głowę, ale glowa nie- wieczności.
ruchoma, juk w kleszcze ujęta. Oczy tylSilua Ilrzekorll \\'zbadziła się w uiej: jeko pozostają 8wobodl,e, otwiera je, ale ... teli wszystkicu Uląk ziemskich zakoszLonIe widzi nici Gł~bokie, niejll'zeuiknione lVać musi niechże się to stanie przynajciemności pilnuj!} dokola,
mniej z pełną. świadomością,
Czy na zawaze już jlozbawloną jest
Uczyuiła gwałtowny wysiłek, aieby się
gwiatla?
poruszyć; uoga jej potrącila przytelD o jaZimuy dreszcz ją przenika,
kH miękki przedmiot, II uaprzód wyciągNiewidoma, a jeszcze żyje?!
DI~tll ręka o coś zimnego, Lwardego, co
Alt czy ona rzeczywiście żyje?
nisko ond jej głową wisieć 1011siało.
W glowie jej ilwita wspolllnlenie o dluPrzy następoem poruszeniu zdołała ugim, luęczlłuym dniu, którego koń~a tak si!!ść i jeduocześnie przekonała się, te ból,
"I'agnęla.
który ją I,rzez cały czas dręczył, pocbo'l'eu ból" ealem ciele, ta dziwna pust- dzil z prawego ramienia.
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I lewe ramię boli j ą równ~dotffiie
I jest tak sztYI,ne, te zaled wie poruszać
nim może, udalo jej się jednak uotkoą~
nim drugiego I uczula (lod palcami na
szyi I prawym policzku wilgotnI!, lepk~
c:ecz, któr.r. oiczem ionem jak krwią być
nie mogla.
Po chwili wyczerpania macała dokola
siebie i natrafIala wszędzie na niewidzial·
ne zapory, które, zarówno jak i kamienie,
ziemia I odlamy muru tylko czula, ale wi·
dzieć nie mogła.
Z mniejszym już wysiłkiem posunęla się
dalej jeszcze, Twarde łoże jej było wio
docznie pochyłe,
Gdzie jednak był jej koniec?
Czy mogla odważyć się posuuąć dalej,
nie obl\wiając się npaść jeszcze glębiej?
Rękoma. zaczęla znowlI szukać dok oła. i
pOI'8Z drugi trafi la na miękki, jak jej SI!
teraz zdawało, ciepły p"zedmiot, Chciala
go odsnnlłć nogI), gdy nagle uslyszala c~·
chy jęk, który stawał się coraz wyraźniej'
8zym, nż wreszcie rozpoznała w uim sko·
mienie psa,
A więc była jeszcze jedna żywa istota,
w tym stl'asznym grobie,
Uczucie Iito§ci, nlgi i szczęścia ogarnęło cale jej jestestwo.
Przez życie musl&la Iść samotnIe.
Pr7.y śmierci miale. towarzysza.
Zwierzę IlI'zypelzlo do niej i, jakb~
7. niemą prośbą o pOIDOC, ręce i twar~ jej
lizać poczęlo.
,.
Podniosła ramiona, otoczyła je niemi I
pl'zycisnęla je płacząc do Hel'ca,
Biedoa istotol Czy pomimo tych stusznych męczarni obawiasz się je5zcze wybawienia od ~mlercl?
,
A biedne zlVlel'z~ tnliło do niej 8wOJf
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DZIENNIK ŁODZKI.
--;traszna. bo .... zniszczy'a: lIIiooi!. ' podróżując przed laty, przyjęci byli nader
P iŚMI E NNI CT W O.
!rhns.. I Kaons. Su.t! olbnymie. gośeinnie Jlrzez kaeyka dzikieh, który
NoWY krach .• Figaro" donosi, 10 pa- z DaubichoneOl l)odzielił wszystko, po: W ostatnim numerze "K r aj u" znajbankierski "Dlond_l et Gunier", eZlłwsay od fajki, aż do żony. Taki bo· dujemy nastę/lOjące artyk~ły.: "Jubileu~z
siO od l.t dziesiodo oieomiernem za- wiem zwyczaj, jak wiadomo, panuje n wie- l~llleckiego ", "Zatarg Mate)kl" ! wreSZCltl
• d. 3 ""erwel .. "ie.il "ypł.tJ z lu Ind6w nieucYI\'ilizowanycb. Gdy 1'0 l:ł- IlI ę kn~ sonet p. Jan~ Ka~lIrowlczR, II. t.:
naczelni~ó" firmy. D, m opie- I tach wlehl Daubicbon się ożenił z piękną " Z kSięgi sprzeczności ....
posy". "loou, okola i.500,OOO modniarkI!, d\v6ch jego I·ywali: ów Pl·zyjs: "G a z e t a r z e m I e § I n i c z aU roz·
ciel i br. Carcassoue, pierwszy Jlrzez zem- poczę ła druk artyk~łu p. Witolda Załę·
stę, drugi, cbe~c (lodstępnie zyskać wza- skiego: .. Rzemi?sl~ l cecby wobec JlI·/lWOjemność ponętnpj mężatki: przebierajlj. się daw t\. elll:o pe)Sklch '·.
. .
za owPgo go,jcinnego kacyka i przybywa; W odcmkn lI'ar.zaw~kIPJ ,,~a z e t y
ją żądlIĆ od D&lIbichona, zgodnie z danem sąd. o w e
spotykamy w ostatOlm nume·
przyrzeczeniem, również gościnnego przy-! ~ze IIlteresUJ.~cy Ill"~ykut (l. t.: .',No~y PI·O·
Jęcia: Jlocząwszy od fajki powitatnej aż )ekt w Belgn o opIece nad dZiećmI .
do ... etceterll, oie dbając o to, źe w Pa: " Wiek" rozpoczął drukować ~rtyk!lly,
ryżn pauują nieco odmienne obyc7.aje.
zatytułowane: "D e zy d er" t Y I ó d z kle".
Podstęp o mai o się nie wydaje, gdyż obaj
rywate schodzą się niespodzianie nietylko ,
S,ł6wko O sloniach.
w jednej myśli, ale i IV jednym czasie i
mipjscn i D.. nbichon omal nie ogl~(la na·
Łagollna PIU·bali, mdżonka bożka Shigl~ Pl·zed Robą dwóch kacyków "Koko". wy, siedząc IV kąpipli, bl\wiła si') oddr.ieP .. zytomnoś~ umysłu Lamez8na ratuje sy- laniem drollOych plasterków swego naskórtuaeyę. PI·zeuslawia. on przybylego 1)0 so- ka. Ceune rząsteczki boskiego jej ciala
bie Carcassona, jako syua boskiej Douato, kształtowały ~ię pod dotkuięciem palców
a owoc milości tej zacnej swej l'ołowiey jak glina pod kolem garllclU"z/I. W kJ-ó tce
do gościunie ongi podejmowanego Daubi- zacz~ły si~ cOI'az wyrainiej zarysowywać
chona.
kazt,lIty ludzkie i z wllnuy wysunę la się
By uic nie brakowało do kłopotów ucie- statnetka dziecka. Bogini tchnęła na twarz
kającego wcillt wraz z żoną, teściowll i dzieciny, dało się styszeć kwilenIe i ludzka
calym domem przed n~tarczylVym mm·zy· istotka rozpoczęła ż}' cie.
nem Daubichoua, oblega go nienstannie
SIliwa byt nieobecnym. Gdy w rok 1'0pro§bami o I·ękę powllbnej siostrzenicy tem powrócił z wojuy, zdziwił się niepomłody cbrz~ŚDiak Lamezanll, TeoliI, nie main, zastając w pałacu nowego potomka,
dający się pozbyć niczem, nawet ciągłem o istnieniu którego uie dotą,l uie wi&dział,
wypraszaniem poza obręb domowego ogni- a wybucllając gniewem, wyrwał miecz
skll Dallbichona.
z pochwy i uciął glowę dziecięcia.
Ostatni w rozpaczy wpada na myśl
Niewiocie posądzoua małżonka, nBpraszczęśli wą i, podając teściowę Z1. swoją wiedli wiJa się przed Sblwą, opowiadając
żonę, chce ją oddać na ofiarę ol·yginaloie mu IV jaki sposób przyszła do l'osiadania
przez kacyka pojmowauej go';";uIlOści.
potomka.
Dość tego, cośmy powiedzieli , aby ocenić
- Jestem nieco za gwalto"uy - rzekł
sam !Jomysł, ro związlloie zaś tak zllwikla- uspokoj ony Shiwa-źle postuiłem, ale rzecz
npj sytUl\cyi niecbaj pragnący się po§mi ać ta da się nal'l"a wić.
i rozweselić ujl·ZI) sami na sceuie; nie po'l'o mówiąc, WZUiÓ31 mi&cz, a po chwili na
żałują zapewne straty paru godziu, nader ziemi letał łeb słonia, na któI·ym Sbiwa
wesoto 8pę!lzonyell.
z wojny IJOWrócił. Łeb ten umieścił ua
ł\ie brak fal·sie te.i nster&k i to dość ramlonaeh ~ciętego dziecka, i Ganesba,
powBŻnycb.
Wiele efektów, jak np. qui z ludzkim kOI"!!Usem, l\ głową słonia, 1'0pro quo z mniemanym fryzyerem, smaro· większył liczbę bożków iDdyj~kich.
wani~ przy uściskach sadzami-rażą albo
Dzięki protekcyi najpolężniejszego i najtrywialnością, albo przestarzałością swoją. popularniejszego bóstwa z ua(1 Gangesu,
Chętnie jednak widz to przebacza wobec sloil uważanym jest przez hindusów za iszalonego ruch n, życia i wenvy, panują- stolę uoskonals~ą od czlowieka. Przypicych ua scenie i unoszącycb go wciąż na Bują mu nietylko wielk. inteligencyę, ale
falach niepowstrzymanej wesoto~ci. "Pira- wiele zaleL mOl·aluyeh , któI'ycb sami są
midnlnie niedorzeczne, ale kolosalnie we· pozbawieni. Nie tłość lIa tem, zachwycają
sotel" zawyrokował przy wyjściu z teatru się postawą i wdzi~kiem jego ruch6w.
jeden z łódzkIch glgerl6w i-miał I·RCyę.
Najwi~kszy kompliment, jakim hindus
Tyml·azem wykouanie było znpelnie za- może obdarzyć kobietę, jest porówuanie
dawalające, male zaś chropowatości i n-, jej chodu do ehodu słouial
sterki latwe są do zrozumienia na pi erwGdy życiu słonia zagraia niebezpieczeil!!Zem prLedstawieniu i znikną zapewne I stwo, broni się rozpaczliwie, z uatnry wszakw nas\ępnych. Jedno tylko radzi byśmy że jest niezmieroie łagodnem stworzeniem.
Widzieć traktowane nieco inaczej, choć to Olbrzymy te żyją gromadnie i podczas gdy
może wymagauie za wielk ie: mniej naci- inne zwierzęta Irawożerne podtegają tymsku, mniej owego stawiania. kropki nad i, uii samców, slo nie oddają dobrowolnie zarozwlekania efektów, które Jlowinny poja- rząd gromady w r!)ce nsjstarszej z prab!!.wiać bię, jak pianka dla ws~ystkich wio bek stada.
docznll, cu blyśnie tęczowemi barwy i naStada OW& liczą trzyd3ie~ci do I'lęćdzie·
tycllmiast zuika od dmuchnięcia. F .. rsa sięciu sztuk slouiów, ale w mitljscowo·
graną była zresztą bardzo żwawo, z wer- ściach, obfitujących w I,aszę, często do stu
wll i humorem wogóle, a w szczeg6łach sztnk dochodzą.
niekiedy nie całkiem smacznie i zręcznie.
Gdy zabraknie im pożywienia, zarzą!lza Na szezególne wyróżnienie zaslugują pp. j'lca niemi samica przeprowadza stallo w
Sosnowski, Dobrzański, Staszkowski i pa· inną o1colicę. Postępują pod
wodzą
nie Trapszo i
choć i reszta-o bardzo powoli, nie dłatejto, iż
li nie·
H. zdolni do
lecz

I

I

id~c lasami, nie straelc! żadoego listka,
pączka lub trawki, mogącej służyć im za
paszę, sloń bowiem ma wyborny apeLyt i

aby,

potrzebnje dzienuie 300 do 350 kilogramów pokarmu .
NieJlorozumień i sprzeczek między sobi}
oie zoają, a w razie niebezpleezelistwa
wspólnIe się bronią. Przychodzące ua §wiat
słoniątka, uważane są za ogólnI! własność
stada, wszystkie samice opiekują sil} niemi, 1\ żadna mleka swego im nie odmawia.
Idylla ta często bywa nagle przerwaną.
Daj. się słyszyć strzały, bębny i cymbały,
a owładnięte paniką stado, .rzu~a się naprzód, bezmyślnie, ze scbylonemi głowami
i wpada w przygotowane klie:ldaA, rodzaj
otoczonego palisadą ogrodzenia i tam od·
dają .fiię w niewolę połujących.
Dziś joż nie przyznają stoniom wIelkiej
inteligencyi, ale zadLi wiającej pamięci,
uikt iUI odmówić uie może. Jako dowód
przytaczamy fakty opisane przez Ilziennik
.Cbambers JouI·nal." Słoń, objuczony hagażami jeduego z radżów,
wyst.l"a~zony
przez tygrysa, odłączył ~i~ od kara wllny
i zginął. Po ośmnastu miesiącach lloznanym był 11I'zez właściciela w 8tad~ie wzię
tem IV jeduem · z "kheddab u do niewoli.
Bronił on się równie waleczni~ jak towa·
rzysze jego, żyjl!cy w stanie dzikim, lecz
skol·Q tylko rauża zbliżył się i wziąl go
za ucbo, uklęknął, a następnie spełnint
poslusznie wszelkie rozkazy swego pana,
jak gdyby wcale wolno§ci nie zakoszto-

r

wał.

Teu sam dziennik opisuje eskapadę innego słonia, któr.. trwl\la lat piętnaście,
mimo to POcllWYcooy i nawrócony ua drogę obowiązku, olbrzym od pienvszego dnia
rozumiał i spełniał wszelkie rozkazy.
Prze% długi czas muieml\no, że sloń
mnoży się jedynie na swobodzie, a czyni
to z premeuytacyą, aby dzieci nie skazywać na nie\\·oll,. "Przegląd edymbursL:i"
prostuje błędoe to mnieml\nie, .lowodząc
że w Birmanii i królesLwie siamskiem,
stonie do najciętszycll uzywane robót,
\Unożli się, uie troszcząc się wcale o przyszle losy swej progenitul·Y. Jeżeli w Indyach wypadki te ~ą rzadkie, to wina ui"
sloniów, lecz ich · whlścicieli, którzy nie
dopuszczają do tego ze Ivzględów ekonomIcznych.
Utrzymanie slonia kosztuje
125 do 150 frauków miesięcznie, a liczba
sloniów żyjącyeh dziko: w lasach pomię·
dzy Kistuą i Gangesem, w królestwie Mysory i na wyspie Ceylan, jest tak IVlelk~,
lie znacznie taniej wypada nabywać schwytl\ne słonie dorosłp, jak wychowywać je
aż będą zdolne do pracy.
SIoli, jako zwierzę domowe, bardzo j e t
użyteczny. Łagodny, posłuszny, peteu uo·
brych cbęci, uczy się wszy.Lkiego czego
zażądają. PI·zeuosi olbrzymie deski IV SIT ~J
tr~bie, a g6ry pakunków na grzbiec i~,
kolygze dziecI swego pana I łowI I·) by- =-wędkę·

Wiarogollui Ilistorycy upewniają, że slonie za czasów rzymskich tańczyły na !lnie.
Oprócz łagodności, sloń odznacza eh'
Iliewyczerpaną cierj1liwo~cią. Pozwala s ię
czesać, myć a uawet upiększać swe cz' lo i uszy n:alowidłami w jakuajjaskl·a·,
szycb kolorach.
Posluszelistwo slooia
to stworzenie,

I

Czy zwierzę
obrywa i
Niel
Ostrożnie - odzywa się oapół przyże Ilieszczoty te sprawiały
Odnajduje j~ i przekonywa się, źe po · tłumiony głos z dolu - pI·OSZQ się nie rlluspokoiło się zupełuie i zostaje na tem miPjscu, lIa klóre je od· szaćl Jeżeli nic więcej się na mnie nie ob·
snnie, może mi .ię ud" wydostać.
ie przebiegalo od CZI\SU rzuciła.
do czasu jego cia lo.
Powtórny okrzyk z miejsca, skąd poZatrzymala się, bez tcbu nadsłuchując,
P~tem jeduak drżenie to zamienilo się przednio pIes do uiej się zbliżył.
co .ię na dole działo.
w Silne konwulsyjne wstrząśnienIa; głuehy
Mogłaby 8probować posunąć się dalej,
Pod nią hnczało, toczyło się i szczękało,
Jęk. ro~~gł się znowu, a po cuwili uie czn· koniec koilCów nogi jej musiałyby nllpo- jak gdyby glllacily cale sil) zap(l.daly; do·
1& JU~ Jego ciepłego oddechu i dokoła niej tkać jakąś granieę, kto wie jednak, czy chodziły j~ki i sapanie wskutek straszne·
paDow&la znowu śmiertelna cisza.
jama, jej poruszeniami wstrząśnięta, ni& go naJlrężellia sił; kilka glośnych okrzyków
. Ze wstrętem odrzuciła uieżywe zwi&rzę zapad laby się za nią.
.
Mlu, aż wreszcie głębokie:
.
Wołanie powtarza się coraz głośuiej; IV
_ Dzięki Bogu!
I padła nieprzyt~mna. . .
!ym razem jednak, aż zbyt prędko obu· końcn dają się slyszeć niecierpliwe, niezro_ Jesteś pan młouy?-zapytala.
dzdo się w niej zycie, a wraz z niem i zumiałe jakieś słowa.
__ O ile to tak l~azlVać 1110żna! Aluszę
ponura rezygnacya.
Nie uamyśla się już dlużej, powstaje na wydostać się stądl Czy nie masz pau i zdro.Cót może czynić teraz inuego, jak liczyć klęczkI i rp,koma drogę sobie torllją.", 1'0- wej ręki, ażeby mi ją podać?
mmoty zbliżl\jące ją do śmierci?
suwa się IlolVoli naprzód, aż zbliża się ku
_ O, taki Ale nie wiem, czy dosięgnę
Pl~wdopodoblJie nastllpi to prędko, w lIrzepaści, z której głos łudzki do ui~j do· Jlaun...
~rZeCl\VDym I"Rzie tę odrobinę powietrz'l, chodził.
Pochyla się ostrożnie naprzód i wJcią~tórem oddycha, zanieczyści rozkładający
l'u zatrzxmuje się.
k
.
·k .
.
li·
.
Ilę trupi
.
_ Czy ·jest kto tulaj? _ woła z calej gl\ r~ ę ~v n!epl"Zelll .nlOue cIemno CI, me
Wszędzie, gdzie głowę chce opl'zeć, Sp 0- sily.
I napotykaJ~~ Jednak nic.. .
tYka twarde, ostre, zimne występy rozwaW obcym dla niej, jednak zroznmiałym . - Gdzlez są ręce pauskle? - woła do
j
onego gmachu .
języku, odpowiadfljl} jej:
l1I&go?
- Pomóżcie mi wydostać się stądl
- W najlepszym razie, mogę pani jedną
A więc, niechaj kamień służy jej za 1'0doszkę.
_ Gdzież jeste§cie?
tylko slużyć!-odpowiada glos głuchy, ale
Se~ wieczności będzie dlngim i mocnym.
- Pau llóg wie, ja nieI
jni wyraźniejszy - lewe moje ramię wIsi
Joz zbliża się I
- C1.y nie mogliby~cle się bli:i;p.j przy- bl'zwładne, jak galęź od .pnil\ odciętlł.
B61 w kości ac II ucicha, pamięć zanika.
sunąć?
J eduą ręką oparla Się z cale) sdy o
Następuje pauza, przerywana glo§uemi ziemię i pochyliła się tak daleko, jak mo.- Ol Boże, uwolnij mnie już od wszelkiego nieszczęścia l-szepcze, odchodząc od jękami, poczem ten sam męzki głos wola: gla.
zmyslów...
_ Nlemożliwel zda,e mi się, że całe
- Więcej już nie mogę zblIżyć się llo
Cóż jeduak budzi ją tak prędko I tak Ponnino na mnie SJloczywa.
pauaI - zawołała. - Czy jeszcze lIan lIie
nagle z zapomniellia?
- Czekaj pau, teraz ja sprobuję zbliżyć widzi mojej ręki?
(''zy.ż nie ma. dla niej w wieczności miej- się do niego.
Ale gdzież tamI
lea, .7.e śmierć ciągle jeszcze uie chce j~j
Pow~1i zwraca się Da lewo, oburącz 0 A więc jesteś pao wreslcie i ślepym?
PtzYaćl
pIerając się o ziemię, ześlizguje się IV nie- Zdaje mi się, że ui~! Zreszlll ezuję,
1'0 oddalony krzyk II pomoeł
znanym kierunku, aż uoga jej tra6a na że oczy moje są zUJlelnie zdrowe i wnou,
jego

kręconą szel'ść

I

szczę~cia.

- Tem leplejI W'yeiągoij pan rękę
tak, jak I'an tylko mozesz.
'l'ak. - Czy to ]Jan?
Poczuła pod ręką krótkie, gęste włosy.
.....: O! - zawolał w I'rLystępie dobrego
bumoru - ta ręka , pewnością moiu IH\
górę uie wyciągniel
Pomimo to jp.dnak ujmuje ją swoją silną
rnęzką dłQnią i woła wesoło:
- Przynajmnipj człowiek spotka się
z czemś żyjącem! Trzymaj pani sIl} mocno, a jll tutaj kolanamI postaram się

wydostać.

Przez cbwilę JlanuJe cisza; ;Jotem Z&Clyna s:ę znowu szum, łoskot, upadki, buk,
IJl·zycze'!l ręka jej ciągl~. to w ml1iejszem,
to IV wlęks~e.m na(lrę1elllu.
.
- Nares~c!e, 7:1.)al.a~łem oparCie! - ZII '
wolał głol<lllel I ~llnre).
..
Uczuwa gwałtowne sZI\rpmęcle, które
na chwilę zacbwialo jej równo wilgę; konwulsyjllie przyciska obcą ręk~ do si1lIlIe,
straszny ciętar zwiesza się na niej I stlumiony głos wola:
- Pręd~ej . .. pręd~ej... I"yżejl albo ja ...
Strach, obawa, Jit.l~ć, IV jednej chwili
zwyciężają głuclle zWlltJlienie jej du ~y i
wyrywają ją z apatyi, IV której tak długo
pogrąŻOnI! była .
Czy teraz w zyatko zapadnie sią przed
nill i za uią - jesL jej Lo obojęLuem.
'ogaml olliera ,ię o pierwszą napotka111} ściauę, kładzie się n~ siemię, druglt
woln,! r~ką obejmuillc obCII, stara aię cię·
tar podtwign'łć. Osilowaula jej oduo 7.1!
skutek, ktoś o.iewid,ialn}' staje po cla.IU
Jlrzed nI~.

l

(D. c. tł.).
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Itoletowy 11I,:&ypr&wia o drżenie, 11& I ozka. I głlllDutyez!l~1J na Q,aczy tośel ~tDdeoekie, N.j ..ajer s Puliq.er, J~lcI . Hejtk_ł •
BIngo paDa walczy z tygry.em IRb sloty t klóre zapo"'iadaj'l li., świetnie.
Yatylą ~nehuIi't, J~1I1I!f UWOll • 8tasiał.". ŁaBukareszt 4 czerwca (Ag nóln) Prd- k?w·ą,GK~rol C.er .... k•• Karl. Dą POlbl, .81&w nrtyleryi.
~-.
l
G b kó
. '.
.
' . ' I' • •
lUłł&W'
aik z. MarIaDał Korza.nek., FntClłsek
l'1e (O'Ć na tern.
ru os' rlly ten ze8 rady ml~18tr6w oznajmił izbom o zarę- Orouli,ki. Jllli""g .. Krzyż ... llichal K,..~n i ..... I,orzciwiec I,!:zez dlugl. cz:as treso~auym czynach następcy trOllU z księźnlezk ~ Ma- ,ki z J~dwin T.ru} JaekowolJ.', A",?Di Ssuher'_
hył I\' AogllI do l,eIOleol/\ ObOW1~zków rn Edynbor8k~.
Wiadom ość tę powitano • He!"D4StGU.r_Ikt.;Aug1l" ~hal...... z Barb~.
kata. <?sl~lni z czworouogich tych wiel- okrz!kJ\m~ ra~o:lci. Izby zlo:i;~ dziś żS- ~,!;k::'~10~'k~::1:::'i:I&!'t~~.i.\. ~~.);;
kobrytansklclJ ol'rawcól\', prze(l rokiem, cUlJla krolowl.
'"'o .... k Fi Ag•• 5o1l:010wok.. Agtoai Mądry s Kui('zy d woma, rozstai aię z tym świa tem w
mier't Gr.bo ...
Józef S,OIIikieorlc. • Jh_fi
wieku bardzo podeazlym.
Ostatnie wiadomości haudtolVe.
lI<!'kow.ą. . EmuQ.1 ~'Q •. AII!l't 1_~i ...... ą
EgzekucYJ\ przez slonin-kIIta Bpelnłłmn
lIi!d., SUlUał.,., K!z1....alt • Mi~a~U1~ ~Iewola ,
b
.
~
Warua •• , 3-go eze.r'ffe..~ Weble krAt.. tiU' •.•• : 'VLDcenty Gerlowm z J6xeli Jurkl8wlcz
yla prawdzIwem bal'barzyn twem. Chwy- II&rlio (~ d.) 46.77'1" 76, 72'1.. 70, 67',,, 62':, , 60
W paraftl .wa_,lell.kleJ: :l7: Koro! Ed ..ard
tnł on sku&lIego swą trllbą a kolJsZ4C ka~.; [",udS. (3 Dł.) _ _ k.p.; Par,t (lu el) _ _ Eimru: z Oln Emill't l'roppe, AI~r~ Art1I.r LItko...
I,hn w lewo i prawo, kopał nogRml, dość kul!-i 'Y,ede6 (~d.) -._ kup.; ł.,. Ii••y li- • llahą V?r ..erk, Kar~1 ~wA1lke z. Btrtt Hoppe,
lekko y,' szakżt aby go o's ablć Potem " .......
lUólOllw. P.J.kieQ:. 411io 98.so ąd, J.Ii•• ~ Bor.er. & P&uliD\ Z~bkO....
KnylZ"!(
rzucal go III ~ieln'l~ n'y yl !ł tr·.bA ob'le --.taIó.. lIal. 98.50 .,d~ --- kup.; l~orfUll' Ot1wh~ ~~adc" Aug ...' Fry !T1~. c Eml.' .. r w"
.,..
6'1, 11IIk.p.;potyczka
....chodnl. U-ej .lIIil,1 103.liO I. Anlr'l~t't on",an t, K.rol Ousuw Suuent.r<Jm
ręc~, a nogami ll\mal żebra, oczekując *40., -__ kup.
nI.ej e.. ilyi 105.25 ąd., • ZoO. llaflorsatą l!lrlth, K~rol R~eh ..d. L&ar~
7,lIaku Da %allaoie skluanemu IImierLelnego -.- kap.; 6"1, obligi baulca .. ra.beckiego _._ Porscb, E:u.1t S.hmidtk•• Wilhe1lD1n. Ol KUch'
.
'
k
l
'
ki
,-.
t_d
L.p
'
6'/ ~-ka po ••••ka pr--·.ow. ler, FraDc.lZek LIndner • Karn PUIcb, Korol EdcI.Osn, uru.zgocąc o allaml wnyal e .. OaCI ...... - . - . . . , /, . .,
ward Kul. • Am,IiA łlar" F"-her, Jan Max
'J
l
7)
• JS6~ roku l-ej emi,J' -.- k.p; ŁU" , 1JJ66 r.
.,
,.. ~
nieszczę· Jwego
t
n ....I.lIIi.yl _._ kap.; 5". pol,eska wo"n~tr.n •• e. TUBt z ldt Bert'} EDgelm••• , Edward Gejoler z
ryi I·ej -~ l~;l, _._ kup, takai seryi lll...j 9~.ÓO Emm~ GlU., Jali .... Jentchk. & M.ryt Lodwig,
ą d .\ _._ .... p.; 6", listy ... taw.. .,61n •• ,el-ej Emil Wilhelm Urłlbe.. z Natali. Bet~ La.ge, J6..ry dal. 102.36 t,d., _._ IraP4 ŁUiei m.l. ,er Kinebger • l'auliD4 Redm&DD, Adol! Bentacbel
_ ._ l,d., _._ kop., t,ki•• U-.j leryl _._ t\d. z Bert~ S,aoUglk't, Karol Sohultz • Emilit WęgKopenhaga, {-go czerwca. (Ag. póln.). III-ej .eryl małe 101.005 s,el, lOI.M, 70 k.,P" v,E\I ner, Juliosz Ko ...de z JuaDU. Kelld~ ł1a,ch'te,
kup' i>~. Iinl ... !OWIłe Antoni 8chlDzel & llarn Fiek.iseD, Aaga.t Bebr z
Para Królewsk" wuz z Najdoslojniejs7,emi Itryl _._
Go§ćmi obclJodzlła wczoraj w Fredeosbur- wialla W,r.,.", l_ej ser,l 11>2.40 ł~, _._ bp., Nalalit Sp.rd,I, Józef Wit...1 z K"yld~ Kelm,
ll-ej ..ryi IIJ2 40 t4 d., _. _ kap., lI1-oj loryi I(r.!.~ Karol Gusta .. !leu.h z W&ndą Abel, Jan Aadruj
gu uroczystość urodzin Dasto;pCy trouo.
.,d, _.- bp.; lV-oj •• ryi 101.50 i,.I.; V...j WArCel • lIt.tyld~ Berman., J.rzy Brod,cl z EOIWiedeń, "czerwca. (Ag. pólu.). 1>0 Kr,,- ••ryi 101.liO i,d, _._ ka~., VI-ej .eryi lal.liO m, H•• ke, Adolf Brte! z Aogu.t~ Rruchke.
kowa przybyło dziś okol, J 8~.- c1u ezlon- ł-ąel, - .- bp.l 6'1, obligi mi .. ta War... wy
Z.arll w dnia 4-6 czer"e&:
•
Katoll6y: Dlieci ,19 lat 1~-to .... uło 17, W "J
ków czeskiego 8towarzyszeni" .801.;61". Po dftł. -.- ąd .• - . - k.p ; taki .. m.le -_ttd
,
-.bp.;
~"J
lillY
....
taW
••
1O!af1ll
Ło<bl
liczbi
.•
.•
~pe6w.
lO
d
.......
~~
7
doto~lych
.. 4,
uroczystem przyjęciu, udali się dalej do
l .e111 -.- .,d., I-.j ser1i -.- l.d, lU-ej.... ... ~eJ liczble 1D ~.'I'. l, ko"'e ~ 3 • WaDOw •• 'e:
Lwowa, celem wzięcia odziału \\' uroczy- ryt -.- t\d., -.- iup, JV-f'j .er,l -.- .,d:, Ludwik. S.indler, lat 73, 1I.rl' Urcb, lat GO.
stości'lch z I)Owolln jubileu.zu tamtpjszego -.- kap.; 6'1" . lIlty ... t."o. mi ••ta ".. Wiktory& ~'.bi.bow.ka, lat 55, WaloQty \Vuil.,.,liua -.- i,d, t.Jr.i ... 1I1Ia.ta LQblin. -.- ąd., aki, lat 6ł.
stowuzyszenia .80kół".
takid m:"~. Pl.. ka -.- ł\d.; 6'1, list, aaata .. ae, EWllll.llcy: D,ieci do la. 16-'n ..... rło ł! ... tej
Paryż, "czerwca. (Ag. Illn.)_ Wyjud
wiJ_6akie dIngi. -.- il)'l.; 5°/, t&k.eł kró'kl, U••bie ehlopcólf :l d.i .......' 2 doro. ych l
króla szwedzkiego odłożono. Do :3zw ..jca- - - .łct LJllk łUH O: Uerlia 3"/111 Lnll t1111 2 '/0, lf tej liczbie lD~iezlln - kobiet l łtt ml.Ao"ie:e:
ryl nie pojedzie, lecz uli" 8i~ z powrotem P.r,. '}.'"IO/., Wlede6 4'1.. , .... alerlllbutr 4"1"/•• W.r. Karolina lo HermelOłf' Weudke, lat 3J:ł.
at.roz.koaal. Dzieci do lat 16-ta &UJado 1 w tej
proslo przez Niemcy. - Z Nauą dODoszą, luU kU}lV dll & puu,eelU6Ul 6'1.. : unI ... ta"ue
że do Loull8ville przybyło 82-cll czl"uków . iew.lu. 212 ł . ....... I i II 81 H, Ło.I.1 4~_2, h- liubi. e1rlopców - dsi .... eąt 1 ".r •• I, rh i~11~~~ JaeIJUe 2.1. poKJetU. 1'Iomio ,... 1 JSt1, w tej Hubie mfm,zu kobiet - & mi .. uo".iti~
stowarzyszenia czeskich "Sokolów", któ_
EJ
_ !S c ,_
E _
rych przyjęto zupalem. Prezyd611t lota· s
E
L
EL&
ryńsklel(o
towarzystwa
gimnli.!ltycr:nego
KOll8TY I BAliKNOTY
DZIENNA
STATYSTYKA
LUDNOSCI.
wywiesiI czeskI .ztand.~r. Podczas urz~
eieafS.
Not .• ra~d.
lIaJtdllwa ......rt. . . dnia 4-6 r..rw... ,
dzooej dla goAci czeskich w Kall gilOuaKupony . el ••
1~2'/,
Wpar.fil katollokleJ_ 29: Fra•• i·.ek lIaly..."zyk )jarki biłllsieelie
styczllrj UC7.ly (viu d'hoonenr), kilku 7. bieS.. fro6Ik,. Jó ... f Wkbolt • Karol,n, Au.tr, •• ki. bauktroQ
Nladnik6w przemawialo. Podlluny wyrzeki: J.lianu\
Dobab!. Aot9. i Nowicki z Ter.. ~ nybowlkł, Gu- /Iranki
"Jeeteśmy synami Illal.go uurollu, l.cz ZDA- It.. " Uinter s A11D\ Hotrll'lan, Franciazek CADg., z
czenie nasze wielkie, albowiem liczymy alę Barbarlt KrJ,yno"ek, Fr400iuek KrE,żlnkiewie a z
do gAI.,:d rodziny slowiftilsklej, <lo którpj Zotił K.clmart wic., Jó.ef E.,el I HAryannł ZaJLISTA PRZYJEIOHYCH.
dei, Winuoty Kmiecik I Harya .. n~ Wi~ .ka, AnIluleży święta Ruśl"
uruj K.dlioui • L.dwik, C.esna Ja .. L.tko ....ki
Gr.. ~ Hatol. O.ebrus.bi", llitrof.aow, Orll.ber(
Paryi, ~ czerwcu. (Ag. "łn) . \V NAn- ~ BUlili, Joga, liichał Walczek • El eooo r~ ł!~ko ..- i Urison z Mosk "y, A. Fraimllun z ClL.łkaw., J
cy zgromadziło się okolo 20 8LOII'arzJszell .k , Walen'J K.Iu.k. • 1I.r1,au~ S.sa.ko, Jh.ef Seri,en z llradfordo. E. Loom •• u "(1). Bn •• rras!

Halpern • W.nz • ..,., A. Thy3 • Ve.. iers, ~

G
. ert

• 'abiADi •.
Hltel Vlolorla .. t»~ . Dnmmad. & TJftiSU li
Ebr.nkranl•• ·Warasa ...y, W. Stooki • Nie~'
O. Schlier • Sosnowi., A. Zeru i O MIDI.!"
Werro, Ch. Sudowiez z ł'ra.sr:ek, E. Senior

·.k.,

'.d., _,-

____ _ __
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- Teonija -Rudzka,---

~-Do--WYNAJĘCrA
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E

__ _ __

od 1 lipca r. b.

TY

...J:1a.n
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OWIeC,

tlz.ienDie a wyj,tkiem niodziel i hvi .. ~ oll

10,.". d. •

IJO

poJudni".
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Zgubiono paszport

. ,bc,o~~r ze IPrzedllił PIWA ca liro·
SYNDYK fl'Y~IOZA SOWY.
.
'.
,.,l.cy. I buebalteryą, z k.oCYł fi. 1,500wl dany z gmmy Zelgoszcz,. \lO \\'1a~,Ii.OO, U~ korzydtuy,h warunka.b •• ajmassy upadto~cl
tu tureckiego, oraz dwa s,vlAdz •• za .. z. lob od.l-~o lil,ea pomi •.s.ezeI~copolcl" lYIej~'ra
c1ect"' I~ cicsielllJlie, na imil)
n.e. Oferty przYJmuJe" Z.aaek. pod . . .
. d .
.
St • I
GÓ' k
Jirm~ J. Hooenhl.w'· No"y.U
k)ll 6/OJ1II6jSZem Za",Ul Ilmlll wIerzycieli aJll3 awa
rDm R.

od 8' J~ 10 rooo.'
r;'I7-3 'Im~ssy, iż, st?Bownie do decyzyi sęŁasbwy ZDRI8i~a raczy zło~yć
dZlego komisarza, naznaczone zo takowe w magistracie tntejszym.
_
Na CZIIS WllkaCyjOy,/sta.IY do spuw.llzenill łJJt.(ężllo~ci _ _ _
1125
,
urządzam w okulicy le§- \~clągu upływ8jącego cz terom le.
.,
nej w pobliżu Łodzi Jel U;A ko slęcznego termiuo lI~st~pnJ' ace dni' . :.tam bonor ,~",.doml" 8zanowną Po·
(15
~. b1iez.o.lć, te mOJe
JOllif! dla mlody<:iJ paniene"_ Za) czerwca, lO (2 ) czerwca,
pew.llia się tro_kliwą opiekę. Oso- 1.7 (29) czerwca i 24 cze.rw~a (6 [ł
by IRlereso\\'llll~ IV celu bliższego llipc8) r_ b., w które Lo dnI wlel1ly- 11
lJOrozu~ie.nia, z~chcą się ZglaSzać/ciele. winni się. zglaszać ella spraw- OttfLlte 'ą od r.!lna do wiee~or•. Dla dam
pod D1Żfj wyrażollym Adresem: dzelłlB o godzlDie 10'1. rano do od gudz. ~ do o po poludmlt.
Klara L.ange, nauczycielka pry_/syndyka \~ kancelm:yi Sąrlo Okręwatna, ulica Dzika Nr. 58, od 2_5·golVego PIOtrkowskiego.
.J'
1'0 poludniu.
.
108(·3 Toma•• Ow, 21 m.ja (6 c.erwea) 1892 r.
Ilote) Europejski.
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. . -/3

PIELE PRYSZNICOWE __

H, Prusz\rnowski

DOKtór Becrman

Jan Morr.::ł!lnkłełDi~,

:::o~:toP:{!~~~D

w k.8ldlm CZMi.
.. 1IudCle Buezmach, ubea Kolua.kowab

1087 -6

Droga

żel~~~k:.abrYCZno.

Z powo~o o& .. i.dcz~~ ..,..ylaj,cego.
I przvJ_'2P" "'olwał.c-e.~. A. S. FreuDda. o ~g.blen," d1lPlJkatoli.tn ł
~
l,
~
J"
MI
A. rro.chtowego Łódź Wallt". Waraza",," za
muje eboryeh jak dawlllej, uom muro"aDY o 5 pokojach i z.bu~ow.a. "'1 711& dni, 5 mAJa r. b., Droga :telu~=:-_-:=-=-.::IOO~9=-:::!~1 ni. lD" ... larekJe, o~r6d 0"0.0"1 i "8- ua ~.~rY.'D0:Ł6dzka podaje ~o wiadorzywny. Bliż8zA w•• domoić Da miej •• o mo&Cl, '0 poml.1Ilo.y dnphkat h.la mchŁaski
up. Korn •• ki.go.
1086-8 towego IIZ0.J ••• nieważuy. 1099-3-1

• .
•
pllwrocll z zacrraDley

__

Dr.

__

choroby dzieci ( s n z e l l . O S J l y ) · [ . - - - - I I I I I i I - - - - - I I J ! I I I - - . - - - ;

siążki fab~yczntl

Przyjmuje codziennie od 8 - 11 i
od 3-6 po poludnin. NOlI'y-Rynek
Nr. 9, dom 8zmulewlcza. 1124-10
Oddział detaliczny firmy

HURWITZ i SIN WŁodzi

allca PIOlrkol1'ska ~r. 777
dom Ros8oblatla
poleca w lVlELKllI WYBORZE
najmodnirjsze krajowe i
zagraniczne

do zapisywania' KAR,
zatwierdzone przez

lałeryaly na obrania męzkie
ze względu na 8kończony ju:i:
8ezon burtowy, po
te•• cll zBIrzole %llżolyell

. . . lec• • tal',-c)y,.
P63-2ł

-I

inspekcyę

fabryczną,

są

do nabycia w Administracyj "Dziennika Lódzkiego",

~
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-

I

ru~kie

98.80
J03.nU
~5.50

102.35

101.85

1ltl łO
101150

łGS;

-.-.98,7:'

l03.~J

9b.&;
1(1L4lI
101 !I)
IIl2.;U
1111110
10)iA)

-

..r..
Da .l... t ..... ,
O,.kd.:'to pr":'Wa
. . . .

21485

215.lł/ł.'l.

211 GO
210._

P/ł·l.

-u ...

Rozkład

jazdy

pociągów,

Ł Ó .O ~

Ł

ODCHODZA
GOdziny I mi.~ty

Ó D :t

:!14l!1 7115/ 11201 6051 9j3!
UIVAGA. Cyfry o••••zon. grubllym ,lruk'"
'.a. od godziny G-ej wieczorem do łO

w~łŹllją .•

d.z.i ol O-ej

,.no.

A.

=' I

, łli~ SzanOWD,ł-Pn~ ;:ł.:~~
' Sllle-$1
:.JIf" ~~ "=:5:
-~
TI1
blicznogć

dwa pokoje

,olka z palulul gltllulzr a1u )lII. PrzełożoJla zakładu nnukowegll
7. d)plomtDl z nkuitcleula \I ydzlah
ieńskle"'o
.
,n.yrodulcugo na jednyw z lIalwer"
z kl1chnJl~ 111\ parterze, orllz obszf(··
8)lehilf frae.skl~b pos7.uku.lc lekcrJ: IV. 'VJ\~SZ.\WIE, ul. Zielua N.~. ł3, ny spichlerz z łlsf.. ltową vojęzyki lrancuskl I poIsIlI, Oferty p. J. Z~Wlftd.mIA osoby Inte,..owa.el.z ~g .. - dłog1h lUOgąCy służyć na skł.(!.
.Ił D IV RedakcYI Uzleunlka"
mlOy "otępoe k8DI/\~at~ na rOk .. kolny Oliea Wid~ew8ka !Ii 48 dom p.
• .
. 'J
.
l h9'.l{.d, tak,l'nychodult'b, JI\k. pen",onaret, B . d
'3
_ _ _ _ _ _ _ _--.....:1.:.100::.:-3- 1 odhy ... Ć "9 ~d~ do k06ea ..erwca, co- lau s.
1126-
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Giełda 'Berlińska

Oaukaoty

--

46.77'1.

Za papiery panlwowe
Li.t, lik.. iwyj •• Kr. Pol. drob .
Ruka poiyub w.ehod"i~ . .
4·1, poi. wewu.
Llstl ... L li.,o. 8er,i I A O .
"
"
"
lU A Ił .
Li.ty ... t. w. War a. Sor. l . .
"
"
"
V
!'l.ty aut. m. Lodal S.r,i III
"""
"
"
"lU

I

_~

~_

c~'

Z ,Ini. ł Zd.;. -

Giełda Waruawaka.
Z.pl'CODO
Za we.llt kritk,ler",I •• we
..
.. Bedia .a JOO mr. . . .
DA 1.ol1d,. sa I Ł• • • • _
.a Pu,. sa 100 fr.. . . _
Da WledeA sa 100 8.
. . .
t\d,uo • k06ce,0 g;eldy

T E L E G R A MY.

___1_ _ -

GIEŁDOWE.

TELEGRAMY

ka'

f:.

l

lto.howy. O. Bfth•• a: Lablin.
..
Hol.1 PolIki. KahI • Pu..ni ....a. War za.. .
i KaliJIki z W.raz&wy, 6urin z So§oiey. Goh I
Garbowa, Bra.n a \\ loeIa.. ~a, Sz ...edo .. z Ro.~
wa, Kanek! • Babska, Logon z Wiln.

5

UprallZI\

II

OŁÓWKÓW
Niek~óMly
grallltznB.

Ozadanie w
p.ch
ll iorw szej, czyato Bwoj.kiej fabryki pod firmą

St. lHaje,,,.'ri i

S~

spuedaj,.y bowiem ..le ••j ą Itpar.ie i .t,lo olólVki ZAAdr.. fabryki: ul. Zlota 61 W WarIlIwie.
18~-lO

W admlnistracyi "Dziennika Ł6dzklego" są. do
nabycia

PRZEPISY O PRACY IAtOLRTNIGH ROBOTNIKÓW

Książki

fabryczne

do Z8pi!\ywarun nialoletnlclt robotników, . oraz

KSIĄŻKI
d9 zapisywania dowodów legltymac:yjllyc:1t robo(nlków.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz wszelkie druki

służące

ula ~~ów Dokoi~ i [IllinnycH.

