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to.arsyatwo zagrani.

tronn 1 Aust·
n'łdów zależeć bOd'ł w przyszlości losy mo · uspulobio:lego Fryderyka WilhelOlll IV-go, czue, pod nazw'ł; "Południowo.ru8kie to·
nast~pstlO -0rył.
- zaletach
narchii an8tryacko·wogierskiej. o osobistycb było jlasmem walk z przekonaniami i zasa· warzyatwo żeglagi przybrleinej". WiOlt8Z~ŚĆ
.ksi"cia
szer· dami, kt6rym dawniej
Wpr08t zebranycb
aill
m .00e.

11

młodego

mało wiedz'ł

hołdował.

oświadczyła

:ta zupełne

8%e kola stolicy. Ze wychowauie i wykształ. w przeciwnym kierunku działał brat tego dopuuczaniem obco~ajo.ców do udziału
Samohója~"o , arcyksi~ia Rudolfa góruje cenie mlodeg!l arcyksi~ia nie hyly prawa· króla, pierwszy cesarz niemiecki, król pru· w ruakiej żegludze przybrzeżnej, lecz były ta·
dziś nad "uelkiemi wypadka'ł\i polityki dzone ze 8taranności'ł należo'ł domniema· .ki Wilhelm. Zauim zmunony został do kźe zdania prseci.oe. ~czególniej N.A. Kr~.
hież/lcej . Pod wpływem pierwszego wr&Że · Demu nsotopcy tronu, jest rzecz'ł uaturaln'ł, ujllcia steru rZ/ld6w, uchodził za przedsta· ław bronił źarli.ie puedaiobierców zagrani'
oia zapaoowała w WiedDlu obawa, aby ce· lecz arcyk8i'łż~ Franciszek.Ferdynand znaj. wicieiII absolutyzmu, hył nBjgorzej uapolo' cznYIlh, dOl'odqc, że udz~ icb jest oietylko
s.rz }i'ranw8zek·JÓzef nie zawyślał ahdyko. duje sill obecpie w wieku w którym puy sobiony dla, wolnomyślnycb, a cale życie pożyteczuym, lecz na.et D1ezb4)doym. RUlcy
waf. Przekonano sill jednak, ze cosarz au- dohrej woli moźe aill naletycie przygotować, swoje poświllcał idei militaryzmu. Lecz nie maj, ani pieoi~zy ani n!,.e~ ~choty
stryaeki zaj'łł sili niezwłocznie apraw'ł ure- aby mód z podołać obowiqzkom, jakie zrz'ł' jl1Ż pierwsze lata panowania jego przeko· i przysposobien.ia do zajmowaola sl9 "eglugulawania oaatepstwa. Raz jeden tylko dzenie 108u oa barki jego wkład. , tem bllr· nały ze ówczesny król pruski zmienił swa' git, któr1ł roz.ln,ć 100że tylko udzl8ł ob?O.
w kwestyi dziedzic~wa tronu odlł4piono od dziej, że atan zdrowi", Franciszka-Józefa je Jl~gllldJ. Pó!niejszy cesarz zjednoczonych I krajowców. Dzi~ki im .żegluga rU,s ka w cl'ł '
z.. yc?aju uświ~oneęo tradyc1'ł, gdy Karol daje nlldzfejll dlugiego jeszcze pozoltawa. Niemiec, chociaż wyobowany w zasadach II gu l.t d.ndziestu powlokazy~a SIli prze8zło
VI san kc". pragmatyczn'ł zapewnił tron Inia tego 100uarclly u stern ,ładzy, a tem niezgodnych z duchem czasu, pozostal je· dwadzietcia razy.
córce swojej Maryi·Teresie. Od",d od na- I SBUlem Franciszek·Ferdynand blldzie mial dnakźe do ostatniej chwili życią, gorliwym
Handel .
•t~p8twa tronu ,.. Austryi kohiety zostaj'ł Idosyć czasu dla nabycia tych wiadom.ości, obrońCIł kon.(ytucyonalizmu i potrzeh no·
_ Na jarmarku menzeliń.skim to1I'ary
wył/lczono, dopóki w rodzinie pannj/łcej po· I jakich mu obecuie brakuje. 05obistość mło· woc"esnycb.
. .
tkackie sprzedawano taniej niź przed ro .
zostaj. przy życiu mIJscy członkowie domll I dugo k8i~cill jest dotycbpzas niez oau'ł; ludy
Czy ?marty arcyksl'lzQ Rudolf usprawie. kiem, skutkiem tego, źe w grudniu 1888 r.
cesarskie8jo.
f Auatro· Węgier ożywione S'ł jednak nadzie· dliwilby nadzieje, jakie w nim pokładały w Moskwie n8t"piono z cen niektórych toNlljbJiiszym aplldkobierllll tronu Habahur Ijll, że pWita dotychczas karta życia Fran. kraje wchodz/łce w skład Auatro·Węgier, warów 5 _ 80t . Towary tkackie z fahryk
gów jest obecn1ł arcJk8i/łŹIl Karol ·Ludwik, IciSZka-Ferdynanda, zapisan'ł zo~tanie 8zla'l gdyby mu bylo danem zasil}Ść na tronie moskiewskich s;rzedaao po cenach płaco.
n.ajstarszy z żYJIlcycb . br~ci ceSlIrza Fran· cb.etnemi czynami, ~?, i erzaj'łceml ku 8Z0Z~· Habsburgów, Przcslid~ć nie m~ź"a, ~ to nych na jarmarku niuzonowogrodzkill'
rl ~z.ka.J ózefa. 1'0 śmiercI ces~rz.a Makay. tclU ludó.w monarcbu, .
tylko .pewlla, że ?becOle wszystkie lody mo- w roku 1888, inne taniej o 5"/.. Niektó·
IOlltana - ?~ry właaneJ amblcyl - k~r~ . Dopóki ~~z Frallclszej( J?zef pozos~'1 narcbll . ~~glqdaJ'ł ~a. przyszłego władzc~ , rychtowarów sprzedano wipj innyoh mniej,
przed pr2;fJ~clem korony mekaykań,kleJ Je na troOl!" Jest rzecz'ł prawie pewnq, ze blog'ł oZYl'lone 'ladzleJ'ł.
niż w roku zeszłym
zrz_k) . s~1l dziedzictwa ~ronn aWi~yackieg.o, zaró"no @!08uuki. wew~ot~zne jalf i P?Ii~y·
._ _ _
.
_ W Petersburgu po"etaje cen~raJny
arcyksl'lzQ Karol.Lud":lk stał SIli domOle- ka zagr~D1f!Zaa. zadneJ ~Ie ul.gnli zJJ~la~I,\. p , I ' I II- 1'I . "
'1 "
dom bandlaw, dla towarów azyatyckicb.
ma.nym nast\)pll'ł, wrazI .gdlbl .09-eoRie pa· ZachodZI Jednak pytaOle, C'fY ,z obJ~lem
rZLIU} S l ,HIt ~ 1 \OmUIII \,l cye. Do Iiclby uczeetników przedmobieratw'l,
nUl'łcy cesarz nie zostaWił m~slne~o (lo.tom. , ,,ładz y p~z~z. mlodego arcyksl~a, pobtyc
które bV dzie optlrte na akCf8ch, naleu.
ka. Ale po.d~ug atarego z.ypzaJu IS~OIeJ'łC~' austrla.ckleJ I~ny nadany zosta.nle kierunek.
Cła.
wielcy kopey z Turkeetanu, ~ChiwT, Bucha.
g~ "rodzinie H~h8burgów (chociaż . D1e , CbOCIa.Z os?blste pogl'ł~y na sprawy pań.
- Cło od zagranicznych mydel i przy· ry, Afganistanu, Persy i, Indyi i 'rurcyi.
wleOly czy zwyczaJ ten ma mąc obowl'łzll 'l stwa I poh ~ykll zagranicznIl zmarłego na· borów tualetowycb, jak donosi "Grażdanin~, Kapitał zakładowy wynoai do 3 milionów
jllC'ł), n.. jbliźs~mu spadkobiercy do ./'Pr0ny 18t\)pCy tronu, bardzo mało, albo wcale nie ma by6 pollwyższone.
robli
cessrakiej, służy prawo zrzecienia I.SI0 tro. ~, były znane, nie można jednakie było prze·
- "Petersburskija wiedomoBti" dOnOlz'ł,
Podatki
nu gdy dojdzie do pe.nego wieku , życia. wiedzieć, jakiego trzymałby siQ systomu i że towary afganiBtańskie pny.oion, do .
. '. _
.
W ten apos6b w,t'łpił nl\ tron w r. 1848 toby ai~ stać mogło w przyszłości, gdyby Rosyi azyatycklej i europejskiej, oc1one ~.
- MI~I.ster~um skar~u, Jak donosz'ł ~ PI"
Franciszek.JÓzef, ośrąl\aatoletni młodzieniec, l Opaą:zność dozwoli!a mu Z8ai'łść na tronie d'ł na równi z perskiemi, z wyj'łtkiem ma. terabur~klJa :",edomosh," uzoało za dasta.
gdy prawy dziedzic, ojciec jego Frauciszek- prsodków. Historya bowiem uczy, że 080. teryałó" drzewnych, które maj'ł by6 wolne teazne ograOlczyć og~ln .. aumll I.'0~atlru do·
Karol, zrzekł sili uastOPBtw". Przypuszcza. biste przekonania i pogJ,dy nie"któryck od cła wobec braku lasów w kraju Zaka· da~kowego od prz~dslvblerstw mefłildfjnych
j" wit;<>, ł.e najstaruy ayn arcykai~ia Ka. ksi'ł~t, z cbwil, obj~cia przez nich nil. spijskim i niezmiernych kantów zaopatry. do 1,250.000! czyh do 1.58% ~ 6umy zyrola' Ludwika, Frl'acis~ek,FerdJnand, po d6w, rzadko pozostajll takierui, jakiemi by· wania go drzewem z Rosyi europejskiej.
sk6w. Ko.ml~et o80b~y gromadZI. ~ot1~zące
śmierci ce88rz~ Franciszka-Józefa obejmie Iy przed wat'łpiepiem na tron. I tak, krńl
Drogi wodne. .
dane z .ka.• ~eJ guberm, nwzgl~llIal'ł~ ltC1: be
rz/ldy monorchli.
Fryderyk Wilhelm IV, jako naat~pca tronu
- Na posiedzeniU członków towarzystwa ludnoś~l, Jej charakter ~konomlczny. l naro ·
Arcyksi'łż~ Franciszek·Ferdynnd urodzif uchodził za pioniera liberalizmu VI Prusach popierania ruskiej żeglugi morskiej toczyly dolo.ośclowy, oras przecl~tny urodzaj.
aill dnia 18 grudnia 1863 roku, liczy zatem i Niemczeęb. Gdy w roku 1840 przyszedł si~ żwawe rozprawy nad tem, czy paleźy do·
Przlll)łł.
obecnie latl 26 i jest dotycbcza8 bedenny. do władzy, 8tronnictwo wolnomyślne pawi. puszczać obcokrajo.cÓw do udsiału w ru·
- Były dyrektor atalo.lIi na Nowej
Wstrz'łsaj'łcy dramat, jaki rozegrał si~ tało go z niesłychanym zapałeru, - lecz po skiej żegludze przybrzeżnej. Pobudkll do Pradze powzi'łł umiar zalożeni" fabryki
dui. 30 styoznia w zaniku Meyerling pod~ niejakim czasie .. iara w liberalne intencye poruszenia tej 8prawy dala ta okoliczność, stali w KJimkiewiczowie pod Ottl'OwceUl;
Wiedniem, sprawił, że oczy całego świata tego monarchy znikła bezpowrotnie, a całe ż na morzach Czarnem i Azo.wem u • .fabr,ka wyrabiać bodlie przeważuie banda'

I

-O--.LeCI straszniejszy stokrotnie, s~kroć ~iilz·13)
ODCJiNEK DZIENNIKA ~A.DZKlEG·
UJ
cze-dzikHf I
Jest człowiek, gdy w nim ducba pierwia.
stek zawichrzy
Z MOTYWÓW WOJENNYCH.
Ślepa źqdza i kiedy instynkty z.. ierz~e
W Daj"str~tniejszym sojUllzu datk/l sobie

AGI-WDA".

I

Wacław, zaDfiiizoatał:Je~ moiem ':za.

ądfol, aby narzec~ona opuściła teatr; pro·

sił o to gor'łco. dowodzljc, źe kobieta nigdy nie podąla kilku naraz obo.i'łzkom l
że zby~ tlch obowiqz~ów zwykle pozha.
A
AAl&
wia jll równo.dgi moralnllj.
ręoo. ..
Helena zaprzeczyła iy.{o tej teoryi 1 nio
If
l teraz, do pomocy uchwyciwszy głqwni~
chCllC ełyue6 na.et o porzuceniu zawodu.
,Cale miasto zamienia w olbrzymi'ł wido·
FRAGMENT POWIEŚCIOWY.
który tak ukochała. Wówczas Wacław,
•
••• Miasto .zi~te - po walce uporczywej,
wnill
-0czyni'łc ofiarll z dnmy m~iej, przyznalsilI
dłngiej,
Scen brntalnycb, blaskami ognia j a s k r a . .
narzeczonej, że nie mógłby widzieć jej
wemi
(Dal.8zy cli/g - patrz Nr.3U).
w objOCiach innelo podczas cznłych scen
Po szturmach i układach i Dowej blokadzie, IOświecaj"o je z góry. Wysoko nad niemi
Twarz jej ~o czystych ~iuiach i przejrsy., te!"tr~lny'ch, ~ pomImo, iź ~fa _ ukocb;tnej
Wziete sil'ł przemocy; w ostatniej naradzie Błt;kit nieba, ni chmurk'ł nie zaćmiony aooj karnacYI uderzala nietylko piękności'ł .IPl n!ż sobie - z~zdJ0ść I OlellokóJ za·
źadn'ł
rysunku. Było to oblicze wy~~ione nil. trnJyhy Im wspólne zyCIe.
Postanowiono miny wkopać dla posługi
Ludzkim cb"ciom - spełniono, i naraz 0- , Tchnie pogod", lecz gwiazdy przy pożarze wzór, któryby racmj romautycznym, ani!eli
Było dowodem ulacbetnotci docha, 0.0
kopy
bladn'ł
ldasyczn!m naz" ć siO godziło. Około ust przyzDanie si" do wady, któ", mQźczyzni
Wyleciały w po.ietrze, nż ppd, niebios II bł\)kit sill zaciemnia, dymami plamiony- prześlicznie, wygllltyc4 znajdowały sill liDie, jaknajtciślej taj" i wywołalo też • Hele·
.
stropy.
A ku niemu od ziemi płyn'ł z kai~ej strony kt(ire znawcy fizyognomii liniami energii nie konieczne oddziiJaaie, konieczo" w ta.
Za okopami tWierdza ukryta w połowie
Krzyki grozy, rozpaczy i cic~nll ?I modli, nazywaj'ł; mieszaJy sili one z pewn8m; za. kich rąach odpowiedź.
Pod ziemill, jakhy rllk'ł olbrzyma wzruazona,
twie...
cił)ciem k,'łcik6" uatnyc}!, w Ittórep> goryca
Wacław - prz.rjacl~ jej lat dz~cinnych)
Zatrz\lsla li~; dym, ciemuość i głowa przy Hańba, śmierć, los to zwykły zwycillzouych ~ lekk" ironi'ł walc&yły o lepsze. Czoło Wacł•• , kochany cal~ podo.iQ~'ł mlłotci'łgłowie,
w bitwie.
było czyste i rozumne a myśl wyilobiła jd świadom'ł siebie i a.ych pragnień, nieruógł
Przy drgaj'lcych tułowiach, drgaj'łce ra·
• • • . . • • . • . .
na niem dWIl cieniuchne włókienka, pro · być poś1I'iocouym na oHarzu boga ..tuki;
miana...
Nad szerok'ł \ ulic", &{Ima, na balkonie,
stopadle «1.0, nosa biegn'łCt!. Spokój i 8ło. wi~c ona a"oje beatwo' poi1I'i~i .
To 06ary na ołtarz , zwyci~twa rzucone.
Kl~zy młoda dziewczyna, zaoiśn1~te dloni~ dycz całllj twarzy rozja~nialy oczy, którycb
I stal o 8i~, źe jalP Grymbilda ponacaj,.
Bóg wojny, ruinemi suaczqe swe pochody, Wznios/a w niebo, na gło,,\) jej luna czer · wyr~z zm,iennym był i nieokreślonym. Ocznca Tbora dla greckiego moźa, Helena .y.
Lubi &akie 06ary i uczty szalone
woua
te mówiły i o łzacb wylanych • cichotci,j .ł4piła ze aceny, ahy odd ..ć aiO Wacfawo,
Z ciał lud1.lrioh i krwi pubar, miast wiDnej Sieje blaski, blaskami temi oświetlona
o których również świadczyły sioe obwódki I wio Ale Grymhilda azła za Cllo"Wiekiem.
•
jagody...
Jak pOIlłi skamieniały hieleje zdaleka około pawiak, i o myślach, pulsujllcych pod którelllu do wzniosłych r.olów potrzeba było
Miasto wził)te... żołdactwo, jak fala ru· Pod stopami jej płynie gł6w ruchoma rzeka czaszk,. i o wielu, wielu tajemnicacb, a .jej piersi natchnionej", oaa .... iadziala, te
cboma
Powichrzoua rozpaczq i bardziaj wezhrana, błf8Zczały jak gwiazay i mgliły siO t4)akno· ofiar'ł swoj, uie cdo.ieka, ale idell zu••
Rzuciło sill w ulioe, czarnemi rokoma
Nitli woda potoku przez burzo smagana ... f'ł jak trenice rozmarzouej arabki,
wia, - tu zaś bóstwo dla. egoizmn jed!l,go
Od prochu, bij'łc w okua, drzwi domów za- Dom ten jut otoczony, już tlJtni,. w nim
Helena wstllpiła do te80tru powodowaoa serca zostnło z piedestału stl''łcOoe.
warte kroki
miłościq sztuki, której teź dui.yła s calem
To też HeleDa nio mogła wytrni: dłu·
Krwi zapachem pijane, swawolIł rozżarte.
Stóp licznych - tylko jeszcze ten balkon zaparciem si~ własnej istoty. Zapał jej go w poświpniu swojem. Thor .cz eśolej
Straszny jeBt żywioł ognia, płómiennyOl jIJ'
wy.oki
dla sceny miał w sobie coś miat,cząego. dzieło zemsty rozpocz'łl!
.
zykiem
Od nich .olny - ost~tnia nieszcz~aej o· .Był podobnie tajemnic141m nwielbieniem,
Musiano cbo.ać d.ienoiki. którycb apra.
Llż'lcy krokwie dachów z po§wistem i sycbrona...
jakiem palały dawne kapłanki dla swych wozdania teatralne przJpro.ad&aly ady·
kiemj
Nagle krzyk usłyszał", akoczyła -ramiona bożyszcz, w czasacb - kiedy jeezcze one ItkO do stauu nerwo~ga rozdratni~uia.
St~a81n'ł fala wezbrana, kiedy brodnq pianIl, Wyciwnoła - i .. no.ej ognia błyskawicy same w te bożyszcza wierzyły, i atał sili Afi" uapotkaoy • przec.bod.zie.ll
rOllU
MIOta aill - .. zd~tll pierai., szeroko raz· Schylił" diO - i ~Qdła na grauit ulicy,
nawet powode.m starci~ pomi~ly dwoma ulicy powodowal wybll,chy In, bardzo ni ••
uC1:uoiami: dla 8ztuki i dla kochanka-atar· bezpiltClue ze wsel~a Da .ciek.~cbr.; nalan",
Jfuhtiga ZlolmoJ.D6ka.
cia, które o mało nie hyło przyczyn'ł Imu· reszcie pe.nego dnia liln. i nagla .Iab~
Porze łany zielonł! i plODy zabiera;
Strasznym wilk zagłodniały, gdy atado po.
tnycb IUISt\)pstW
w nerwowym Heleny Heleny, ułoniła W.l"lawa .10 08Ł.leczu..o
iera uetroju.
7.aparci. lit aiebie.
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że do kół. Budowa g~ch6w fabrycznych i ,:,yrabiaj" jedn, lub dwie sztuki na ty.
Uwafamy jeszcze 2a stosowne poinformo- śniotJ; wioe w MaJerlingu w nocy z "totku
ma b)'ć r~ota s n"IOBIIIl:
..
I dZlefl. Ta alternatywa jeet dośó niupomyśl· wal: publiczno§ć na tem miejscu, że bilety na środ,l (30·go z. m.) pił nad miarll z br.
- ...Gazeta . pol~~a dO~lJlduJe SIC. źe ~ dla miaata, IUllre s przyczJD)" fe jD! ilo teatru od puu dni ar.nedaj, aillW skI", HOYOIMIIII; widocznie cbciał sili odnrzl(>.
rozpaczliwie był usp~sobiouy, lecz zgoł/l
kopalnia "Mlkołt\). nalez"ca do Rau II , ' kilka wi~k8lycb Cabryk przestało istnieć, dzie papierllw p. Petersi ge'go.
z powodu wyczerpaOla . pokładów w~g.la .ru~/ zoacznie oplda, al .. popr""ia ioteresy fa.
(-) Z Ił/JÓW. DonOłliliśmy j!Jt " swoim jeszcze zamiero samoh6jstw" bliskiego, po.
być samimilIta! ro~to\cy ,zaś p.. zeDlesl~n'l ~ryk poz01osta/ych, gd,ż takowe przyjOlU' czasie o poci/lgnieciu do odpowiedzialno6~i "tanowionego . ni~ miał. Po p6łn9C.y tow".
bIId" na koloIlIII Niemcy t Macul ) ~akup,o . J'lC do w,koClcze"ia Ulater)'ały z r~7.nych slldo:.ej tutejszego fabrykaDta Bernarda r1.)'8ze rozeszli s'\I. Wtedy arcyk~l" t~ wy.
o, Vrzez J:taus . . Spr~ .. a sprzedazy d(lbr warsstatów, znaczn ie czynoośll swoj" (lowi~. Ginsbergu, oskarżonego przez illspekcy~ fa- szedł i udar si~ d) ,l ... ork~ pierwszego
kram8to~skl.cb ",zl~la 100y .obrót ~ .po ... .xIu kuyly. Wzros' niektllrycb fabryk wiek. bryczoll o nie.tOllowanie si\l do przepillÓw, do- strzelca, gdzie płZdbywala śliczna baronó.
zgloueOla SIIJ do kupna wledeflskleJ grupy nyeb w Jatach ostatnieb, daje siłJ wyrn~nie tycz"cycb pracy nieletnieh robotników ... WDa Vecsera. Tam był godziu~. Tymcz".
Rotszylda.
SpoItrzegać; ultprzyklad fabryka HalperDa fabrykach. Obecnie, jAk donali "Waraz. 89Ul dragi strzelec Weidńnger, kt6ry ",ial
- AkCJoaryusze towarzystwa war81.a,,· po .. iłJkszooa wyl'abiB kilkaset szŁuk miesi~· Dniewnik". wyrokiem 8~dziege pokoju I re· ' naokolo doo,ów strai ooen", ch~c p!,&ndać
skich fabryk ~ukru otrzy maj" za rok ubie cznie, wył/lczuie materyalów czaroycb, jako wiru miast .. Łodzi, Ginaberg skazauy zos· 7. pierwszym strzelcem o łowach jUlrztlj.
gły lse/. dYWidendy.
to: kastorów, kurugarnów i t.p., a nadto do· tal na 50 rubli kary. lob 10 dni arelStu. ' szycb, poszedł do jego d .. orku i z"cz'll ,to·
- Dzienoiki warnawskie donos7./l, że starcu na kilka guberuij Kr. Pol.k. suk- Od wyroku tego ani inspekcya, IIni G. nie bijać sill do bramy. Słysz"c, ie ktoś nad.
grono kapitalistów cbce wydzier~awić za· na n" ~mnn,lurowanie strazy ziemskiej. zaapelo .. ali.
I cbodzi, arcyksillilJ ... yskoctył oknem i za·
klsdy gllrDlcze " o.kręgu wach.odOlm,. bOd,,- WSpOOlD\8n8 f"brylca obecnie zn6w ailJ po·
W ubiegly poniedziałek, s"d okrogowy c141 biedz. W., widząc, że ktoś ... ysko"zy/
ce jesacse własno'cl" rqdu, Jak BZIO, Be· większR, albowiem przybywa jej dom mieaz. piotrkowski skazał zabójcQ of,cYlllisty Cabry- oknem i ucieka, sądz!!c, że złodziej lub j ...
j6w i t. d. Pnedaiębiercy ui91cza~iby rządo .. i kalny, kosztellI 40,000 rB, po"tawiony. Fą· ki .1. K. P OZORU kiego" Leopold .. Tarłow. ki złoczyńca, odrazu zmienył i atrzelił.
atałlł opłatll od puda surowca I zobowl/lza. bryka żaś Heocbkego, dopro .. adzooa do po . • kiego, na doży ... otnie osiedlenie ... Syberyi. Trafił Rudolfa w szyjl,) około ralllienia.
hby aill brac dn.ewo z las6w rzl}dowycb po rzlłdku już po pożarze. rozpoczęła przed Zabójca Sabczyflski oie zdradził nazwiaka I ArcyksiqŻIl plldł, wołnj"c kim jest. W.
nznaczonej atałPj ceuie.
niedawlIym czasem wyrabiauie sukna i kor· swojego wspólnika.
przyskoczył na rozkaz jego, aby 110 odpro.
- Z Tomanowa tab,ycznego dODosi ko· tÓ .. (przedtem Ilosiadała tylko przędzaln io).
(-) Koncert pKnny Nikity odbyl lilJ we .. adził do doOlu. trllc"c głowlJ. zaprowadzil
respondent n Wiekun: W dniu 119 b• .m. Wszystko to co obecnie Touwaz6 .. wyra· wtorek w sali Voglu. Głos koncertnntki i go zoowu do d .. orku pierwszego strzelcu.
spalib. sili tu fabryka Herbsta. Ogle6 bia, jut tylko z sa III ej welny, posiada usta· jej nrtystyczoe (b"rcl1.o słabe) wyrobienie. ' Gdy baroDówna Vecsera aobaczyla go ZI1·
w81cz'łł sili w llrzędzalni Para61kiego, kt6· 10011 renolllll, tak ze w niektórych sezollach zupełoie sprawiedliwie ocenione były przez ' krwawionego, chll'yciła za lłsszeczk~ z tru ·
rJ lokal w rzeczonej fabryce wynajmował. zapotf1.ebowQlliolU f.!tryki nie 1U0gll wydo- prdSCJ wRrszawsk", Z kt6rej "yi"tki poda. ICiZllll, wypila i ... tej cbwili (Jadła nieżyw ...
W przeci'lgu lO minut ogaroęły płomienie lać. Fu szerka, która przed kilku laty lak lis ... y w numerze wtorko ..ym. PubliC>!no 6 ć ' (Pochowano jll ... Heiligenkrenz). Arcyksi'l'
l'.3ły budyoek. Straż ogniowa niezbyt po. niekorzystnio odbił " si~ na interesach tutej. łódzka zgromsd,iła się dość licznie i przyj. I źQ oslabiony kazał się zawie~ć do swoj ego
śpies1.Ry 11iosła ratUDek. Ograniczono .i~ 87.ycb przomysłowców, tarzu.onl} zoatała. mowała śpiewaczkI) życzliwie.
dworku, zdj'lł pokr .. a ... ione odzienie, przy ·
t71ko oa zllbezpieczeniu bud)'nków przyle. ZUŻl temi s1.matami lIio posiłkuj" .i'J \0 już
(-) Dorożkarze tutejsi rozporz"dzenia wdział norny szlafrok, zawo lał lokaja Lo·
głycb do C"bryki, apretury i farbierni i te zupełnie (a mówi'lc lI.wiasolll, proed kilko. wł adz miejscowycb ignorują ~ozczelnie. Po· szeka i powiedział mu, że mo kre .. 82/".
ocalały. FabrykB była ubezpieczooa wraz lila laty było to "raktykowane). Lata ca łe mimo istuiej"cego zakazu przewoieoia tro' l że polowaoiB uie b~dzie. Wysłal go z od·
z maszynami i wszelkiemi zapasatUi lIa mosiRły si~ na to silładac, aby bllld ten mien z trupami dzieci, które prze ... ainie II, wolaniem. Zawo!:;ł fiakra Bratfisza i żeby
141,640 rubli. Z tego przypadnie "10a· mógl być lIa(1rawionylll.
mieraj" ua chorohy epidemiczne, dOrOŻki )1 go takżs odesłać, kazał lIIU zaprzęgać, pDgrodaenia asekuracyj nego Herbstawi rubli
każdodziennie pełui'l funkcYIl karawanó". jedzie bowie.n nad ronem do Wiednia.
Ze wzgl ~dów czyst" bygienicznycb, które Potem zapflko"ł drzwi na klucz... Cbcian"
109,936 a Parabskle,"" 31 ,606 rs.· Obez·
lezące.
na takie przewożenie trupów nio pozwRla. go budzić, pukano, wyłamano drzwi, zosta·
pieczuoie przyjQło w dwu trzecich cz~iRch
peter8bu.rekie ~o:"arzystwo z 1827 r.oku, . a
)/l, lIIamy prawo . Żllilsć. aby powy~szego : no. go z~.~rzolo~ego przed zwierciad.łel~,
w jedne I trzeciej towarzystwo mosk,ewsk.e_
(-) Wiadomości osobiste. Na miejsce zakazu władzy ŚCiśle przestrzegaoo I wIn. ktore do m,erzeOla ustaw,l. POBtaoow.eulc
Pooiewai wtlldz .. polioyjna ma poszlaki że zmarlego pre7.esa towarzystwa kredyto .. ego nycll koniecznio do odpowiedzialności pO. !SRIOObóJBtwa do jrzało nagl e wted)' pod wply.
fabryka "oatała podpllloo", z tego powodu miasta Łodzi ś. p. Ludwika Grohmanna, ciągano.
wem wszystkich wypadków ostatnicb dni .
nazajutroz po poiarze śledztwo s .. dowe juź na posiedzenin dyrekcyi, odbytem dnia 1.go
(-) Niepraktykowane uigdzie, a jednak Hoyos nłożył. odrnu wersYę, że sill otrul
rozwini~to. Katastr~C" ta pozba.wila Z8j\l' lutego r. b., wybrany został jedno głośnie w naszem m!eście tole:ows~~ porz'ldki prsy stry.cbnin ą . Po. lekarzy zatelegrafowano
cia. przenlo sto rodzIU, kt6re w lIiuycb fa- d,rektor tegoż towarzystwa [I. Edward wywożemu OleczystośCI z mleJ "o ustIlPO~JCb' I ' ~z Instrumentami,' ateby pozszywać glowll
brykach, przepełoiooych pracuj,"YlUi, uj~. HerbBt.
S" tak niezoo śoe, że dziwić sie oależy bra· i twarz. W Wiedniu doni6sł Hoyos. te pa·
da oie loajd,. ZastllP proletaryatu tabry(-) Targi zbofowe. N .. staoyi towarowej kowi ludzi dobrej woli, kt6rzyby nareszoie raliż Berca; .10 godzioy 6.ej wieczorem ce·
e.zDego, wskutek ci"glycb pożarów w~maga .. ubiegly wtQrek sprzedano pszeoicy: 200 polożyli temu konioc. Codziennie można ' S/UZ .. iad?inł tylko, te parali t, tuk biuro
silJ w Tomaszowie. Miasto przedle", do6ć korcy po 6 rs., 100 korcy po 6 rs. 97 1J. zobaczyć oa pryo'cypalnyeb ulicach lIaszego I prasowe głosi lo. Hr. 'l'aafe cbciał, aby
spokojne, posiada ~becnie .po.kaźn'ł i10śll i.n. kop. za korzec; żyta sprzedaoo 100 korcy miasta '!f biały dziefl wozy nap.ełlliooe nie- : pr~ytem zostalo; sprzeciwi~ .i~ temu d~.
dywidullw ... ał~J,cych SIli bezczynDle, po 3 rs. 95 kop., a owsa 360 korcy po 2 czystOŚCI", kt6ra C~V8to zostaWIa ślndy 00 /' WIderbafer, L"Jerdzqc, że zadeo dokt6r nie
bruku. Woń od tego rozcbodzi sill zabija- podpi.~e.
przez co kradzieże i oapady: wZlllagajll si~. ra. 70 kop. za korzec.
WuutAk cZ~llJcb pożarów przemysł tutej·
Na Starym Rynku przy słabym popycie jl}ca i oic dziwoego, że wiele os6b podlega ' - Dynastya Bismark6w.
"y Ulaleje. Zadoa ze spalouych fabryk sprzedano pszeoicy 300 korcy po 5 rs. 85 chorobom skutkiem zanieczyszczeoia. Nie- I Pod tym tytulem pomieścił angielski
dotlId oie jest odbudowan". Ci co otrzy. kop. do 6 re. 15 kop.' żyta 400 korcy po dawno na ulicy Piotrkowskiej przewożooo , .Contemporary Review " artykoł. kt6ry zo
~~Ii ~yD .. grodz~nie aseku~acyjne, spła· 3 re. 90 kop. do 4 rs.; jllczmienia <100 kor. nieczystoAci obok idlłce,!O p~dó~cza9 orsz~' l w2~ledu oa ala~Dlujllee wr~żen!e swoje
ClII nrektóre ,,,erzytelnośCl, a 7. tem co cy po 3 rs. 40 kop_ do 3 rs. 60 kop., owsa ku pogrzebowego. Zdaje Slll, ze nikt nIe śmlalo stan'lć moze obok pamletOlków ce·
im pozostało wsnieśli ai~ do iooych lIIiaęt. 1110 korcy po 2 rs. 60 kop. do 2 rs. 80 ncierpi Ilatem, 'gdy przedsi~bierstwom wywo· l s.rzu Fryderyku, broszury Mackenziego,
Od Jat kilku z przyczvoy tej kl~9ki zniknę- kop. zu korzec.
żenia nieczystości, wzbroniooe bodzie odby· procesu Geffkena, sprawy Moriera i t. p.
lo już 6 '''bryk parowycb: Goldman8, Ibn·
(-) Teatr łódzki. Rol~ Henryki w dzi. wanie tej czynoości w dzien a pozostawi spraw, kt6re przez dlugi CZaB zajmowały
Jla. Wolfebooa, Herbsta i jedna z nuleż,,- siejszelU przedstawieniu .Sądu booOl'owego" im si~ do. tego .no~, co ze ,.zgled6w 6ste· uw~gll . bublicz,.,'l .. Dzięki tylko tragicznej
cych do Henchkego (druga pozostała). Z trzy. wykanD panna Lubicz.
tycznych J bygleOlczoych zar6wno byłoby ś,:,uetCI a..cyk~I~Ja Rudolfa,: kt6ra wył'lcz .
nasto wioe fllbr~k purowycb, tu ~gz"st~j.".
(-) Na benefii dzisiejszy p. Karola Kop' poż"daoeUJ.
.
.
. . Ole prawIe znJ~ła .uwa!l'1l wszec b~wi8tow!!,
cycb, pozost~łn Jeszcze o{m, a IIIJl1n?w.Cle: czewskiego, reżysera naszego teatru, z ... ra.
(-l Wałka na noze. Wczor~J o godZinIe do~d artyk~ł .8nglels kle~o ~'.asopl.8ma ~Ie
Halperoa, Pl8za, Bartkego, BraCI Flrsten. caoiy raz jeszcze uwaglJ pUblic:no§ci. Bene- ' 6 rnno kIlko robotUlków na uhcy W6lczau · wywalał takIej "rzawy. JnkleJby BIIJ po Jewaldó", MaY.dtra, ~aogego, ~arguleaa i po- fi. znpowiadll si~ jakoajlepiej. Wczoraj już ISldej tocz~lo .ze ~o.blJ: walkII . ... ~t6rej "al · ~o treści spo~ziewać należało. Pomimo to
ło ..... fabryki Hencbkego, Dle licząc doŚĆ podoboa wszystkie loze parterowe i krzesła : cZllcy odnIeśli cl~zkle skaleczemB zsdane Jednak w Nlewczech powatało oburzeOl O
pokainej liczby fabryk r\lczuych, które oie· pier"szof7.ędDe były rozebrane. Ostatnie oożami. B6jka trwaIB przenIa god~in!; i po~~żne, a s,dz"c z głosów prasy gadzino.
wiele produkoj", .. Ibowiem dużo jest ta1,job, próby przekoDały, że nS"d hOllorowyP p6j· dzillki t"lko ioterwencyi przecbodniów tra ... eJ, zapewne bedzie ono mial o swoje nB ·
co zaled"ie po kilka warsztat6... posiadajll dzie dobrze i zupełnie gładko.
p6w oa placu boju oie pozootawiła. MUBimy stępstwa poważne i podobny do wyżej
.
.
. . .
. zwrócić uwag~ czyi" naleiy, że ulica W61· wspolhnianycb spraw przebieg i ~ pilog.
Na poczlłtku autor orzypomiOB, że ksi'l'
. Copra:-da -:- "'parCIe to ~u8lalo o.all'l' . Wacław skrzywll Sl~ Oa tao zart .przYJa· 1czańska niema żadnego str6źa bezpieczeC..
piĆ, b~ lOacseJ do.k tony Dle. r~zyh za olei a, a oa czole Heleny ukazal~ sllJ ~oo. stwa, kto zaś zmuszonym jest przejść t/l że Bismarck starzeje ilit szybko i że sku .
zdrOWie. .D~rzeozoneJ, - ale kamee koflców wu zmars~czk~. !uż młoda kobieta .mla~a l uliclł w godzinach oocnych namia siQ nil tkiem tego ogląda się za spadkobierc"
stolunkl ".11 ~łoz~ł)'.
.
coś od~owledzleć I w tym ~elu zwróClla s.11l oiebezpieczeństwo utraty życia.
s~ojej po~gi i wielkOŚCi. Jest on r6wnie
(_) Samobójstwo. Onegdaj robotnik fa- pewny, że nie umrze przed Nkiem 189.0,
. Po OŹe!lIeOIU ClV Waelaw parli razy mIał, a? Fellksu, kle~y z za. kU~lsy wysunl)"l slll
J"k mu Sl~ Idawało, d?brll sposobność do ciemna pOBtać I za~~pJła Jej drag". .
bryczny, oaz ... iskiem B. pozba .. ił sill "ycia Jakoteż, ie po I'. 1894 uie będzie go już
pr,elron~ola Heleoy,. II obawY' Je~o bIły . Scena . słab~ .0§wl~tlona ole pozwoliła w przez zażycie trucizoy. Powody "alllo~ój- na tym świecie. Któż wyda lUU .i~ .~0r1 .
• łuB~oe I młoda ~obl~ta ptzechodzlła CZB- ple~w8zeJ cb'!fJl.1 lII"zczyznom rozpozuać, ~t'l stwa nieznane.
niejszym i właściwszym 8l1adkobier~ j go
.~n)\ amutne cbwlle; Jadoa~ b~rle ko~czyły stOI przed OIml. a.le ar.tYlltka przyz .. ~czaJo,
(_) Kradzież w kościele. Rozzucbwaleni polity~i, zamia'rli .... talentu i znaczenia, je.
SI\: zwykle b"rdz~ pr'Jdko I nIe przy~lerały o~ do oryentowaola SIIJ w .owych clemoa· rzezimieBzko"ie nawet w domach Bożych feli Dle syn hr. H erbert? Po Ottonie l
zbyt groioycb ?bJaw6w; .naz ... a~ lt)' Je mo· liClacb, odrazu poznała Leoulę.
operacye swe załat .. iają. Ooegdllj w ko. 1powinien oasllłpić Otto ll- tak sobie rozu.
ł.oa b),ło raczej I/aprysaml rozple.zczooego
Dreazcz lekki ~zestra~bu spo.wodowane. 'ciele św. JUzyta, nieletni złodziej starusz. ,uuje ks. kanclerz oiemiecki.
malżonk~.
.
.
g? 081!lrm ukaz.aOJem SIli kob!ety prze· ce Joannie J. skraM k@i'lżklJ do nabożeó- I To po"iedziawszy, autor przechodzi dp
. P?woh p rsek0!lywał."e młody ~zło.wlek, bl~gl.JeJ człoakl; z8trzy~~ła SIli - za~· stwa, oprawionlł w srebro. Staruszka spo- ?soby s~na .k~nclorskiego. Nie jest zgola
17: Ole !D~ żadne} r~c,,1 d? wyprawIaola żo. mwaJlłc o zwykłem w takich razaoh paWI' strzegła kradziez ale zap6żno. Malac SZYb' /JOgO wlelb,clele", . •Jestto kobiela- piDle IUnl~J lub WI~eJ prlYJem~ych scon za- taOlu..
.
. .
ko wybiegł z ko§ciola i ukrył si~ przed sze - o oczacb barbarzy6cy. Dzikość i
z~ro6cl I ml~z)' ma!żoukaoll zapaoowała
Le~O\a DI.~ czekała na OIC. . Wyel'l8o~ła goni"cymi go ludźmi w podwórzu jednego słodycz, slb~rytyzm i surowo'l: stllltOWi'ł
Illezam'lcooa .bllrmon!s.
,fOkll I z ~aJzywszlł 8e(deC'~noś~l, zuczola.
z domów przy ulicy Przejazd.
tło tej oryglOaluej natury".
Wacław, jak k!,z~a oatura ner",o~1\
- .PaOl ~eleoo. c~y pozwohsz .~I. zło· 1
.
O wiele surowszym jest Ilutor dla SIlIlle.
zdolny.a był do uDle8lell, kt6re prowadZiły tyć Ol pOwlO8zowaOls, które dZISiejszym
go kaoclerza. 'fwierdzi on ŻO oajciężsZI}
go oieraz ~aleko; jMoak w ~tos.uokach z "ys~peUl s,:,oim zdo?yłaś? B!lam twojl)
•
Ichwillł jego byly owe 9!) 'dui pano... ~·uia
;\o.n" .powlm? oW1~h bun, o Jaklcb ws~~· włpolza,:,odou:~k/l; ublegał~m SI.., o .wyst~.
~ryderyka III go. Ile czasu blJdzie 011
wIDah6my, olgdy Ole dot~nllł ~truoy .OBJ' py W tej 8~lUeJ s~tuce. Nie odrzucaj ~ol.
- Petersburg.
zyl? - to pytalJie ata wiał sobie klIucIery.
drażliwszej dla szlachetnej kobiety; olgd)' du, który Jest najwyższym ze wszystkich,
Wydział prasowy agiaszu w ~ Prawitel · ustawicznie.
oie dk~ał ~elenie oieuCno~i. .
jakie o.ię dziś ~potykajll: hołdu pokonanej stwiennyo! wiestniku," ż~ wydawnictwo dwu
Autor 'uimowoli wpada w zachwyt % po.
Czepiał 810 czteto osób OIewlOnych zu· rywalklf
pism warszawskicu, Il miaoowicie .Pazezo. wadu Sil Olej wzmianki o zgasłym ces~rzu
pełoie. wybzujlłc jak?by icb zbyteczu.e
By~? ~oś tak oiezwykłego .w tym k~oku ly· i nChwilin zupelnie skaso"lInera za · Nazywa go atelietykiem, wyohowaoy,,;
zbliżeole su, do artystki, ale za~sze ob ..... Leo?", z~ . Hel~na cofn~la. "II) ~dDmlOo~. stalo.
wśród wojowniczycu sparta06w. Wielbi zaIlillł atwosfer\:. tealralolł pełlllł nlezdro~Jch Pr~zno slllł~ 811J oa odpOWIedź, zadn.a Dle
- Śmierć arcyksi~cia Rudolfa. Dzienniki równo jego ulOysl, j .. k i serce. Nie moźe
miazlDa~", ~Igdy żon'J. która dla OIego ~bCl~ła przYJść Jej oa lista. St~ła m/lczIlc wiedeńskie podaj" ze hódla wiarygodoego też pominllĆ stosunku jego do maUonki,
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czoy konipc ulachetoego monarchy, itda' , roku nobil/oo próby na koniu i cielociu, • uspoaobieniu mocnem, gdy t 818r1On8j
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pilniejszego do uczynienia. jak ukarać tych, . kSI~źua Ste~a~la uda . Slll najpIerW do l?'
staruue.1: c\·w.eido lat 1/1. ••• om"rło ~ . .. I'J
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lIaJa LewkO"'... lat 66 Fio.. 1 Na.mbr. I I
mogił istnieć bez Bismark6w. Przedew.
I en, . 6 utego. (Ag. płn.).. Ar~yksl!)ż, Z uast~puj,cych sJlab: ~ - as - ro - 18, Elle.. lAja Zandbeo<g. iat iO.
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szystkiem na pierwszym planie zemsty sta. na StefanIa ~owodowana . prlywl!lzaDlem do gl'am-'1Ik-jef-~-lkł~~bg-surn~la nieszczosna małżonka, kt6ra w ci,gu l zm/lrłeg? m~za postanowUa zamieszkać sta· 'ltll.ik-mi-ro-CllQ-le-lN.:-4Q-~ ttlo·
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30 lal dzieliła szcz~ście j boleści swego ole w. ;'łledDlu.
. iyti' 8ześć wyraz6 R, których pocZlłtkowe i
Hotel .....ln.rIIltl. Barobu•• Bard,ozo,"~i .. , która nie opuszczała go do ostat- .Wleueli, l . Iotego. (Ag. płn.)• . Wc~oraJ ostatni. litery. czytane z g6ry na d6ł, two· wa, Zilberberg s Żylomibr... SopUr.in IWanz• .
uiej chwili, która wreszcie, pomimo otocz.' wIeczorem z"l,zek prasy za.granl~zoeJ do. rZIł imi\) i nazwisko historyka polskiego.
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Ho&el . . . .teatrel. Otoo~i & And".jowa
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ZNACZENIE WYRAZÓW.
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ziomu uderzały w ni,. Ta .. i~c, której całkiem znueDlooe. G6ry wle6c6w .0kalaJ~ luoskie w Hiszpanii. 4) Setna czv'ć grama. ~zOllyeh prnz .lutt1JlIZ'I Ilae!/(. lekpołożenie powinno budzić powszecbne WSpół'l kataf.Lk. Otacza .go c~worobok bIałych 1 5) Sodzia izraelski walCZlłcy przeciw amo. grafU!zn'l z P!'~ .nieiJokJodnyeh atlre'lhn
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rau, i bezczeszczon'ł. Zape.ne zasada: kleJono czarny pasek .. Z galerYlodzywa SI':
W.reb, .. k.r & ~ca.Podolo.ieso:-BergIO.owies
~ae ~icti8! nigdy nie znalazła okrutniejsze- od czasu do c~aso . śpIew plsam6w. :wykony.
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TeaJr- tódzki.
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E

Droga

żela~ Fa.bryczno-ŁÓdzka

podaje do wiado18ości, źe w miesillcu uietoio b. r., Da stacyi towarowej,1'JÓ<lt, sprzedane ~dll przez
V~CTORIA.
W zastosowanin się do § 59
publicznI} Iicy cJ~ niiej .yszczególnione a dotlld nie.ylwpion8 tow"ry:
--.-Ustawy Towarzystwa, Dył"ek-I"-.........""-.....""""""""'''''''....'''''''.......-.I'Ib''''''~.....'''''l''.....:O-....~~:-''~'''''''''~.....'':''''''''''''_~................~''''''''!!!!!''.,
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"Rossya". rS.1U,OOU.

N a wypadek mog,cej oa8\4pić śmierci lub kalectwa.
PllcZ~Datąc od trzeciego roku ubez~ieczeoio, premje
roczne zmoiejszaj/ł! sie. Ubezpieczenie przyjmuje się
także z warunkiem Z.fOtu "aayatkich wniesionycb
premij sukce.orolll, lub tai 8amemn ubezpieczonemu
po doj§Ciu tegoż do "ieko lat 65. Bliższych szczegółó"
udziel.. Kantor Głó.ny Towarzyat"a Ubezpieczeń
"Rossya" (w Peter~burgu, WieJka·Mbr8ka 13). Gene·
ralna Reprezentacya w Wa.fsza.ie (Mafszałko.oka
Nr. 144). Gl6wu Aseatara W tOGI (W. Wf_bek•
Pasat M.erna) ~ ĄSl="ci TO.llralst"a w mrastacb Pań
stwa. No. Ż,cf:UllC .. ysyła sil) bezpłatnie brounry
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