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fesyonałnego, któJ:y jednogło~nie powzi,!!
uąhW~łę: aby poczynw stal'ania o wprowa·

dzenie o~.owiązkowej nauki szkolnej dla
dzieci, P~ącujIlFyc,h l'" fabrykach i zakładach
przemYsłofy<;b. Jedpocześnie zjazd uznał
za kunieczne w celu zapewnienia nieletnim
wykszta,lc«\~ia ob\\l,żYć odpowiednim podatk,iem falil·,);){~~pw . . Ostitniego tego wnio ·
sku nie przyję~~I'esztą tak jednomyślnie,
j~k uchwałę o wprowadzeniu obowiązko
wego uCZęSZC2;ap~ do ~~koły. Wykazywano mianowic;ie, ,że d.o astanoJlViehia specyalnego 'pod~tklj 0\1 ~e,bryltlLDtów niema ra·
cyonaYuej lp6&tawy. GdY.tly uczęszczanie
do 8Z\sQo/ e~menta:l-p.ej bY\9 obowiązkowe
w kraj II - m(r~;U stroJW.\cy tej opinii i dZillRkp, ~oJlzą\l ~o,~bl')'ki o wiele W~OI:st
od WSi sWqJeJ. gdilaJest szkoła, pozbawlo ,
ne "była możności otrzymania wykształce,
lIia, fa~rl.t.lint blłby obowil},Zany postarać
się o io, Itby., \\Iymagaąie ogólnego prawa
bylo wykonąne i dĄĆ śro~ki na założenie
szkoły fabryczpej. · Nakła ać ZlIŚ na fabry.
iu\.nt8w pći4.Ji.tek na azko y można chyba,
ycbO!lząc z t~go og~ego załotenla, ~e
słuszl\lę', rpi!eży pczekiw&l od osób zam.oż
nyoh i bogaty cli peWnych ofiar na. kOl'zygć
tych ludzi, p~zez pracę których zdobywają
oni swe bogactwa. I ~ezpodst.awność przecież ,tych zarżutqIY wykazano na lemsamęm posiedzeniu zJaz~u. Przedew~zystkiem
pogllł,l Przeciw.uków po~atku ni~ 'byt ~za
slidniony d!\śtate~znie ',nawgL z J~tycznej
strony. Zllac~a 'PC~\1o. lyiel~ich (abrykmówi \l~. gw.wJI, lOspeldor fabryczny ;L T.
lnchaJło,~JAj, I!rzljmuje ,do l'obÓ.ty dzieci
z mie)s~oJY,ośąi, gllł~~ istnieją szkoły ministei'yaTn,ę, zierns iq I cerkiewno -,parafialne.
P. l\!iclia '!ó",ąki ' zazńaczyJ, że w ci u jeI(
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O'!tta~zy teraz artta, starała się
zapanować nad wrażeniem, jakiego doznała
na wlitók tak zmienionego ojca. W tąk

Ta,

k.'~t.kim przeciągu ezasul ł\łady, znut,ony...
,ta ~Wp.rz, I tak .ru~liwal ~awniej, a obecnie
ah. aJl"~yYczna, On, kw!"y dotąd miał n·
my ~ ~I swp,bodny, Wqlny od przesłłdów
i'tro!lli. 'wszelYtrch: Na, sobie czyż l1ie~o r
świad-czyła ow'ej łatwości zawmnienia o
w~zystkiEjID i ,tego obojęWello ilCęntycyzml1.
ofo ·, ",. J?rzec!ągu kiJku ' ..i8!li!l1l1 ~edwie
Jasne, IJlIOJ~rue Z&j:~mw'zyło SIf}, a czoło
pokry1l\ ?l1!\lltszcąami. ~y;by wy.bila godzlpa, w k~ó 'ej, we~l"g slóIV ~\llłtl!:i, miała
być
'!l~ą j~p l~»di .włqĄów 3'
.1
lNie , zdl\j~c s\lWe slll'awYJ. W pragnienhl
11j"zy'y/,llłąni4 i lIli1o§ci /II&};z,Y.ła mo,ie o tej
oh\\'>IIi;1e'4 , teu.z, )iy]p.llY ąJ!.Ć~ oddalić ją
Ilaz:~wsze.
' ,-'
,
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t Y tu ,l'obwz, sąma. w ,tym kącie,
~zyiby cię już zma{twili? No, ale wiesz,
{a tu jeśteJD!
'
. C~ra nsjl\ieFh\ięla, się j I!l;1:yciłPęła do
sIep, e sw~o ol/l'oącę.
·,
. - IP,~ęk~ę cil; lł14i. b!'aq\szku. , Nie , %J'OblollO il!1 żadnej PI'zylo;~,ci, " ,zreąztą wiesz,
.,~8 Ja Slę n!g.dy uie skal'żę.
.'
- tlI to żaden powó(\-rzeld malec sentencyonalnie.
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sieni ostatniej z arzy o mu SI zwiedzać,
,jednę nader wielką fabl'ykę, gdzie praco·
wało około 200 azieci w wieku szkolnym;
z nich więcej niż połowa miałaby motność
otrzymać wyksztalcenle szkolne u siebie
na wsi, gdyby nie była zmuszona pozostawać w fabryce, .. ~ Jeszcze ważniej~zy jest
zalozut zasadniczy, wypowiedziany na zjeź
dzie. Niektórzy człoukowie zjazdu słnszną
zrobili uwagę, że wydatki fabrykautów na
szkoły należy nważać jako część kosztów
produkcyi. przy obowi/}zkowolici utrzymania szkół lub przy specyalnym podatku od
fabrykantów - wydatki ua wykształcenie
szkolue robotników nieletnich byłyby rozłożoue na wszystkich odbiol"Ców wyrobów
fabrycznych. 'l'ym sposobem ' nie może być
mowy o niesprawiedliwości tego podatku.
Nie należy go uważać takie za akt dobroczynności bogatych w1.ględem biednych,
gdyż mamy w nim do czynienia zniczem
innnem, jak tylko z obowiązkowem, na źą
danie państwa, uzupełnieniem wynagrodzenia robotnika nieletniego, w widokach zapewnienia jego rozwoju mOl'alllego i umy-
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i komunikacye.

wleJsk , po dym raz e. Przyje zie tu na po owanle...
miasta, za- Będziemy go mieli co dzień. Ol mama go
porządnie oswoiła, bo to by1 okropny dziwOłał:
- Nie musiało ci tu być w.esqło... Cze- kuso Zdaje się...
- A po wyjeidzie z Houlgate? - plozemużeś przyjechać nie chciała. Nie lubisz
rwała młoda dziewczyna.
Paryża?
- Po wyjeździe. z Houlgate? Ahal naj- Owszem, ale i tli mi dobrze, a zreszprzód było psie zimno i ani kota, oP"ócz
tą, nie chciałam wyjeżdżać na wrzesieil.
Roberta. Mama z nim i ze DlUą łowiła ryDzi~cko spo)Vażniało nagle.
- ~rawda... Byłbym przyjechał, gdyby by .. Ale papa wyglądał tak, jak g:dyby go
to nie bawiło, więc powróciliśmy do Pami pozwolili.
ryża w październiku, pod pretekstem, że
Oarą. wzrnszona, ucałowała go.
muszę
się zacząć liczyć. Ale ja nie chcę
- W każdym razie, dziękuję ci. Ale
mówmy o c~em innem. Coś robił w Pa- iść do kolegium. Będę się starał mieć korepetytora, aby mnie odrłlZu przygotował
ryżu?
,
- O! ja, to trocbę tak jak ty; bawię do egzamiun wyższego.
Cara słuchała go w zamyśleniu, zajęta
się wszędzie, byłeby n'e długo siedzieć na
jednem miejf\Cu. A tego roku tośmy jet- jedł)ą tyłko myślI.- Czy humor ojca nie zmienił się \V l'adzili z miejsca, na miejsce. Najprzód Eviau,
ztamtąd na Wogezy. aże~y odwiedzić mo· ryżu? - spytała wreszcie.
- Ol IV Paryżu to zupełnie co innego.
ją"ciotkę, d'Hautecow·t. Dyabelllie nudua
ta stara. To kuzynka pierwszego męża mo' Wcale prawie go nie widuję. We dnie ma
jej matki; zdaje się, że jest bogatą i że swoje iuteresy, wieczorem id~e do klubu.
1lI0głaby mi swoje pieniążki zostawić, bo Zdaje mi się, że ma dosyć balów, obiajll biedny jestem i mama. biedna jest. To dów i koncertów; od wozi ma.m~ i potem
nie tak, jak ty... Ale o czeru ja ci mówi- ula;tnia się. Ale mallla zaW~Z\l znajdzie sołem? Aha, Qd ciotj(i . mamie wpadło do bie kogo ś, co ją odprowadzi, chociażby i
głowy jechać do Houlgał.eo Był tam Ro- teu wielki Robert...
- Czy nie znajdujesz, że ojciec się zmiebel't Kervalho, wiesz, ten wiełki Robert,
co to niegdyś tak wygrzmocił swego nau- nił? - spytał~ go po chwili.
Guy zdziwił się.
czycieła._.
- Zmieni!? jak to?
.... Ochl Guy! jak ty mówisz-przel'wala
- Taki jakiś smutny, zmęczony.
mu Cara z wymówką, ,
Dziecko zamyśliło się i spoważniało.
- El daJ że pokój. MÓ1l'ilł, że mili zmie- Może być ... Acbl pieniądze sprawiaj Ił
lIić W;,al'ę. Zawsze latał za ml\llll}... Ale
wiele
zmartwieii. Udaję, że nic nie widzę.
pl'zecież musillł być na nabożeństwie? Matka gwałtem pisała po niego... Nie chce Ale ty nie masz wyobrażenia, jak u nas
już opuszczać Paryża, a olla jest zadro- pieniądze lec Ił... Szezęgciem, że ty masz miliony i nie pozwolisz zginlł~' ojcu. No, ałe
sna ... A jak się. on tobi~ po~oba? .
- Trudno mi to pOWIedZIeć. Nie przy- 110 co się martwić?
2;dm;uiQl/-a tem nagłem odkryciem, po
patrzyłam mu się·
cu wili mUczenia, mloda dziewczyna chciała
- A lIa nabo~elis~wie?
.
,
wybadać
dalej d~ecko .
- Na nabożeustwle OIkogo Ole WIdzę·
- Posłuchaj, Guy... - zaczęła.
Guy wykręcił się na pięcie.
Ale jut znlkną.l.
- Głupiec jestem. Zobaczysz go w każ·
astępme, Z ziwlOny'
szą
hałasie wielkiego
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Rękopis, nlUleHłaue

w fa rykach i zak a ac pl'zemys o·
wych będą umieli czyta6 i pisać, Ale w wa·
ru nkach bytu fabrycznego naj ważniejsza
znaczeuie, ma. nie elementarne wykształce
nie dzieci zajętych robotą fabryczną, lecz.
mianqwici6 wpływ na nich szkoły podczas
pobytu ich w fabryce. W szkole i tylko
w szkole, przy ohecnyqh warunkach bytu
fa,brycznego, oderwą się one od gnębiących
wrażeń ciężki ej pracy. od demoralizujących
wpływów złych żywiołów otoczenia, w któ·
rem muszą się obracać od lat najmłod
szych ; w szkole usłyszą słowa l'oznmne
i uczciwe, dowiedzą się o tem, co jeszcze
istnieje poza granicami ich ciasnego ~wia
ta; " szkoła dopomoże im rozwinąć myśl ,
i zachować lepsze uczucia ludzkie mimo
uiesprzyjającego temu otoclenia. Oto dlPr
czego nawet Istniejące prawo zobowiązując
fabl'ykantów do dostarczeuia robotnikom
nielętuim możuości otrzymania wykształce
nia elementarneg\>, rozcil}guęło ten przepis
i ua te dzieci, które juź pasiadają świa
dectwo z ukQńczenia zkpły wiejskiej, jeźeli w pobliżu fabrylti jstnieje odpowiedni
~o ich potrzeb zakład naukowy.
słowego.
.Slowem, obowiązkowa nauka szkolna ro·
.Państwo ma prawo, anllwet obowiązek
nakazać przedsiębiercy z&ll.tosować tllkie botników nieletnich i specyalny podatek
albo inne środki dla zabezpieczenia robot- od właścicieli zakładów przemysłowych na
nika od szkody i niebezpieczeństwa dla je- utrzymanie szkól fabrycznych przedstawiago zdrowia fizycznego, Z&cholVanie ich ją najwięcej prawidłowe rozstrzygnięcie
wymaga naturaluie pewnych wydatków zajmującej nas kwestyi, Nie naruszając niz strony pl'zedsiębiercy; ale chyba z powo- czyich interesów, obiecl\ib on wielkie kodu tych kf)8ztów nie można uchylić się od rzyści dla wszystkich stl'OU, zainteresolVaprzedSięwzięcia wymaganych ŚI-Qdków. po· nych w pl'zemyśle, dlat.egil nalaty tyczyć,
t"riebę Ich bowfem wywotują. warunki 8&- aby starani", zjazdu pracowników ruskich
mej pl'odukcyi. A czy można spierać się na polu wykształcenia teehnicznego i pro·
o to, że byt fabryczny za wiera IV sobie ży fesyonalnego otrzymały w naj bliższej przywioły wpro~t szkodliwe , nietylko dla fizy- szłOŚCI zadosyćuczynienie."
cznego, ąle i umnłowego i moralnego zdro·
wia robotnika ? Pl'zeciwnicy specyaluego
~odatku qd fabrykantów na utrzymanie s~kół,
ha~nel
uznaj,ąc zaąądno~ć tego pogllłdu, wskazująje.
dnakże, że te~ame rezultaty można osiągnąć
Drogi wodne.
przez ustanowjenie przepisu obowiązkowe
- NOW3 drogi wodne w Cesarstwie progo, żeby wstępl\iące do fabryki dzieci przed·
stawia/y świadectwa z ukończenia kursu jektowane sI} przez minister~um dóbr i koszkoły ełementarnej. Naturaluie, ustlIno· munikacyj. Komitetowi minIStrów złptono
wienie takiego przepisu prawuego pocią jnż do zatwierdzenia uwa projekty kauagnie za sobą to, że wszyscy niełetlli robo- łów rzecznych. Jeden ma po)ącllyć Wol
gwarze
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po WoJskiem z U~;alem, przy pomocj'kanałów oraz fl'zech rzek: Wielki rryz, Wiel-

ki Uzungiej i Mały Uznngiej; drugi kanał
ma połączyć Dźwinę zachoduilł z Dnieprem,
zapomoclł kanału, łączącego rzekę Or zę,
wpadaJąclł do Dniepru i rzekę 8uczesę,
wpadającą do IY2winy pod Witebskiem.
Dla. wykonania drugiego projektu zawiązu
je się towarzystwo akcyjne. Koszt budowy
kanału, łączącego Orszę z S'uczesł, oraz
uregulowania k()J'yta Dniepru i DŹlViny obliczono na 10 mil. rubli.
Drogi żelazne.
- Z Petersburga telegrafują do pism
berłiJis.kich: Zapewniaj/}, że rząd. rusk i postanowił zbudować kolej syberyjską kosztem własnym, skutkiem czego reprezentan·
ci kapitalistów zagranic7.nych, którzy starali się o kouce$yę na budowę tej kolei,
wyjeżdżajlł już z Petersburga. PonIeważ
ubliczono, że koszty budowy tej kołei ma ją wynosić okolo 125 milionów I"I1bli, przeto minister skarbu zgodził się na to, aby
zjl skarbu państwa wydawano na ·ten cel
od roku 1891 do 1895 po 25 milion6w rubli rocznie, Długość kolei, której kierunek
jest już zadecydowauy (Tomsk-rrkuck-St,l'eteńsk - Władywostok), ma wynosić około
7,000 km. Postanowiono, aby ruch na ca·
łej kolei otwartym był w poczl}tku 1896
roku. Znawcy, zdauiem pism niemie~kich,
orzekajl}, że budowa kolei syberyjskiej kosztować będzie, nie 125, ałe 200 milionów
rubli.
- Na kolei warszawsko- ~re8p()18k.1ej 7.
dniem 13 b, m. wprowadzony- będtte zimowY rozkład jazdy. Między WII\'szawą i
Bloz6Ściem kursować b~dlł cztery pociągi
towarowo-osobowe i dwa pocztowe. Poch!gi towarowo - osobowe wychodzić bililił z
Warszawy o godzinie 9 min. 30 zranll i o
godzinie 10 min. 45 wieczorem; przychodzić będ/} do Brześcia o godzinie 5 min. 22
~o południu j godziuie 6 min.
zrauII_
Z Brześcia ZlIŚ do Warszawy pociągi towarowo·osobowe wyprawiane będlł o godz.
12 min. 20 po południn i o god~nie U·ej
wieczorem, a stawać będq, w Warszawie
o godzinie 8 miu. 11 wieczorem i o godz.
7 m. 1 zrana. Poci
poczto", wysylany

ao

- Teraz I zie nli tylkó () obilJ.d~l'lawo 
łał już ze schodów. - Będę ' wolał, teby
schodzili, bo mi się chce je.~ć dyabeluie.
.

. . . , . . . , . • . . . •
W kilka chwił później wszyscy zebrali
się w sali jadalnej, która wychodziła na
werendę tarasu. Latem można było widzieć
stąd rzekę, za{lrzewloue pagórki, ałe taraz
okna były pommykane, a. wełniane pousowe zas10uy, spadały w ciężkich fałdach na
ziemię. śWieczniki starego mosiężnego tyrandola i ogień płonlłcy na kominku oświetlały obszerny pokój, prześlizgując ię
po ścia.ua.ch w tysiączuych promieniach, w
których l'óżnobarwnem światłem dl'gało
srebro i kryształ, zabarwiając wino IV
dzbanach złocistemi odbłyski.
łuil1a nwijała się szybko. Dania zmieniały się jedne za drngiemi
a ożywienie
biesiadników wzrastało z każdą chwilą.
Oprócz c~łonków rodziny, nie było nikogo
ze zwykłych towarzyszy przy stole, ani
starego proboszcz&, 'ani doktora, ani notaryusza Raymonda, który od roku1 dla powodów, jemu tylko prawdopodobOle wil\ilomych, trzymał się bardzo zdaleka.
OdetL& starała się wzbndzić dokohl. siebie wesołość. Oświetlona blaskiem padają
cym z góry, w różowej kaszmirowej sukoi,
odsłaniającej śliczną sllYię i kształtne ramiona., z bukiecikiem konwalij u piersi, promieniała młodością i świeiościlh jak gdyby, dzięki czarom jakimś, mogła była Zachować swoje lat dwadzieścia.
Sama pl'awie ciągle mówiła, zwracajl!c
się przeważnie do Cary, opowiadaJąc jej
tysiączne przygody z życia paryskiego: wysta",y, teatry, bazary dobroczynne, bale,
kazania, odczyty, małżeń twa arystollra·
tyc~ne, projektowane na przyszły S<l1\on,
Zdawało się, ie pragnie olśnić młodą dziewczynę, przedstaw~1łC jej te w zy Lkie po·
kusy wielk~wiatowego życia. Cara słucha
la jej więcej zdziwiona , nit "I'mlROn& o-

li
będzie

z Warszaw y o godzinie 3 min. 45,
do mzE.ca jir\lytiidZU będzie o godzinie
9 min. 23 wieczorem, a z Brześcia
I-.loIiiiild~liłII·
wiauy.. ~ o 1łcwlllillie
min. 10
.ażeby w WatSia wje:. stalłł~'b godzi
min. 50 po , połndniY. Po~iągi to
{J80b4.we Dlie~ będą waglllty wSz
trzech klas, zaś JlQ~1it~~~ tylko
pierwszej i ul'ugiej l;'f, Ij,' I'eez dla
1"614', udagIlCy'eh ; sił} ! II.8riRmikacyi zp
~redl)iej na ,ko\ęje l ~e~J, będą
go
wszystkich trzl\\!tl .kląs. ~, kolei
s
chelmskiej i siedlecko - mallullskiej rozkład
jazdy na &as zilnewr lIifi lega zmianie.
Prz8IIIysł. "
~
,
- Z rozporządzenia departam entu lekarskie o IV wielu mie'scach roz ocz to
badanie wpływu zakładów przemys owyc I
na rzeki, w pobliilJl , tyebże [tlyn~ce. ,
-- .Petefb. wiedomósti" dOllo zą, że ntworzone przed kilkn laty w KI'ólestwie
Polakiem towarzys two sztucznej hodowli
ryb, (lrowadzi swe interesy tak pomyi<lnie,
że obecnie . ta1'a się o ozwolenI IJi1tonywania swycb operacyj w calem państwie :
Zakłady I stawy IV Ztotym Pótpku, Kocku
i Żyźyriie przynoszą towarzys twn po 10
rnbl" czystego dochodtl z ·morgi. r.IIIÓStwó
sztllcznie wyho(lowanych ryb wywoźóne
jest za granicę, brze,vażnie do Berlina.
- Przy ulicy Smolnej w Wat~zawiQ,
wzniesiono nową większych wymiarów fabrykę wód rńinel'alnych i gazowych.
- Podlug ostatnich wiadomo§ci, eksploatacya złota IV oiu'ęgu jak.uckim przebywa
obecnie ciężkie prze Henie. Ztotó wy obywane jest stosunkowo obficie jedyrtle v kopalni Uspien~k iej systemu Witimskiego.
PI'zeciętna i1o§ć złota na 100 p\j~ów piasku vi kopalni systemn Olekmilis kiego dochO~lzi do 30-tu ilo!. Ekspłoata l:,ra złota.
samorodnego w obn sy~tenlaeh wynosi w
Pl,zecięciu około 30-w pndów na rok, t)'mczasem w roku 1880 wyrlosila 950 pud6w.
- Na morzlI I CZl\rnem, a. zwla.szcza w
zatoce Suchum~kiej, rozwija się obecnie
pomyślnie przemysł .deIJlńowy·. Pierwotn ie
cena tl'ann llełJlnowego nię pl"zellósił~ 50
kop. za pud, obecnie 'zaś p\>dnlosła się ,do
trzech rubli, skutkiem ' wielkieg;b zapotiozebowania do AngU i do innych IJaństw. Je- nocy władze miejscowe
rozkazały .wszyst·
den z dymisyóllOwanych marynal'zy iloty kich elR1~rantów wYPl!owad
zi ć z miasta
cza~nomorskieJ zamierza zająć się tym w poblizkle lasy
i pozosta'wić iCll tam wła
przemysłem na zupełnie llIlwych zasadach; SDemu
losowi, tl'upy zaś zakopano razem
w tynl celu zamówi! w Szwecyi IV fabryce w głębokim doje, bez
żadnych obrzędów
Motała. statki specyalne . .Peterb. wiedo- religijuyc
h. Prócz choroby, głód pQkucza
mosU" donoszą, że pozwolenie na zOl'gani- emigrantorń w straszny
zuwanie tego przemysłu na wiel!.:ą sI/alę, powyższy list szczęśliw sposób. Piszacy
ym trafem 16SU
jut jut wydane.
otrzyma! zajęcie przy budowniczych w SauWystawy.
tos, a ponieważ jest z zawodu c'eślą, ma
- ?-la wystawie I'olniczo-le§nej w Wie- ua CZIIS jaldś byt zapewnio
ny.
'
dniu otrzymali medale następujący planta... ski.
torzy chmielu z Galicyi: pp. Koklll'ewicz z
Toporowa, Mille\'et z Żarnisk, 'iedzielski
(-) Ze Zgierza piszą do nas: Z mężem
ze Śledziejówlc, Pawlikowski r. Czudżcl!., swoim, nauczycielem
szkoły realnej i artySzybal.ski z Morawicy i szkoła . rolnicza w sŁą \nal arzem' o ledli/a
się w mie~cie naCzernichowie. Chmielowi gaJic,Y3skiemu pl..zy- szem p. Kazimiel'a Prószyńsk
a, ~pielVaczka
znano dl'ugie miej&ce ze ws7.j"stklch JIAae- koncertowa i nauczycie
lka
~I!iewu. Jako
słanyell na \vystawę wieileńską okazów.
stypendy stka warszawskiego tOlvarłystwa
. muzyczuego, pani P. kształciła się IV kraj n i za granicą, Jest uczennicą lemena
l fi
•
tj'ego i Laml el·ti'ego, występowała z powodzeniem w 'wielu koncertach, a bstatnio
\ . obotach. pDd Gdaliskiem z prof. Hor....=-f<"o'"'w:::sKJm. 1I:e Qda i piękne frazowaOle J,est
główną zaletą pani P., jak.o śpie.waczld .
wym powrotem askmocOcłlf.li"o y u lazmęezeniU:-PoklIku za)lytalliac t' i a<rJiO-"l ! rzucając serwetkę,
llii\rgrab l& ' wst
tach obojętności.
wiedziacb, któremi dziecko umiato
I
11
.. 1
Ten kontrast wesołej niedba/oilj:i maco- rozchmurzyć czoło margrabiego,' zawsze zlliecier\lliwi.oily.
zwrócił
l
..,
~
chy i smuijm ojca wywarł na nijlj bolllslle się nagle do Carity:
'
,
VI.
'l I
wrllŻenie. Nie mogła ąobie wytłóm!lczyć, w
- A ty jakiego konia dosię,lŻi~s??
"
Jaki spol\ób Odetta, którą widziała zawsze
ŁOW
- Ja? żadnego-odpada' . , 1'
W
kilka
godzin
Mźnie)
cały
(lońl
\ 'Y_
uprzedzającą życzeuia , męża za lI'szą "jVraU
O(fetta żywo zaprzeczyła.
1
dawał się pogrążonym ,t ,śuie ~łębokim.
'; .~
żliwą na wszelkie jego ,usppsobienie teraz
przekład
!.!.1 Jakto, t,aka wyborBa amazonkal Ależ Lecz, wyjąwszy
małego Guy, ktoł"ego sny
nie spostrzegąła głębokiej zmiany, Jak&. w dlaczego?
Ił
I
P
J
.
unosiły ua rączym koniu, w galopIe, IJI'zy
e ~lIy rą.to eckleJ.
nim zaszła. Od czasll .do czasn SlJQglądl/oła
Po:ecież główuie miano lIa celn jej 1'01.- towarzyszeniu wesołej
'
fanftil'Y.
na brata, chcąc uclllVYQić W I!jm jjlJdś 'd' wkę, urządzają
aż
Ifdo
n'
·
•
,',
(Do"ońąze
:iie '.l", """"z n,'.:22,7), I
c te łowy; jeżęli Dla za- 'miotu \V lesie, gdzie Cai'a l~ieszkała
z
blysk inteligel1cyi. Ale cljlopiec zIj.U~ony miar żył', za wsze
•
~
"
takiem odosobnieniu, mieniona w Genowefę brabancką\ nikt zJ
,lUpau zalnltu Iznalazł itię naniż 'w tyle' 7'&
podróŹlł, ' usypiał prawie na kl'ześle, przy-' to niechże Idzie się skryć
gllzieii IV głąb osób miejsęowych nie myślał o slloozynku. pśi!rnil!;
zwyczajony już niezawoduie do milcz~J1ia lasu.
a 'za lIiIII Ji.ódążała Maty':l-Magda·
Catalina, DŚUOą wszy śi!\ dlt r1lltłego po- Hmll,1 unoszona przez
ojca. Nie był to więc u m3l·gr.,biego 9bJaw
Guy dodał ze swej strony:
.
koHlU, czekała 'pbWl'ofu swojej .małej": leinDie ,rplt'Wątriyma~ rpmaka UtA er;o dsjakiś przejściowy zlego humoru, ale stan , - Poczekaj, powiem
ćhbia.'I'. : Inni, mJillwi
staremu ' Kerbar- A gdy ta przysita bladi ba:ttlzo i gdy po i
dojeżdżacz' trzyJńali .sIę. w "przyzW'oitej
zwykły obecnie, który nikogo nie qzilvił, ch owi, żeby ci \vystawil
namiot IV głębi pierwszych słowach, po fJierwszej pie!iźezo- odle'głllśCi
.
ani nie niepokoił .
"
.11,
l
lasu; będziesz tam żyła jak świ~ta Geno· eie starejl ciehó zapłakata
,"bez skargi, ck- ' !':larna wYPIYnę1lł na' ląd z alogiej stl'O'
KiI~akrotnie, spotkawSZY ,spoj~zenie oj- wefa, ubierze z się
\II
koźlą skórę, a koza talina w SWŚJ litości i przywiąza
niw 46 ny bnarnta'l If08t~ gl'Slly
ca, zau ważyła w niem zmies'zanle, J;\iePokój będzie chodzif:i. za tobą i
lIaton,
Mał,
będzie ci no!(i ~ieroty, z'apoDllliała o '.czasie, poclesz&j4
c że psy Ji!I. nią ' wyptiszcza~' Ale 'lraryą-1rfa
jakiś groźny. Czyżby jej już Uje kochał? lizała. N'o
cbcesz~
ją.,
kojąc,
"przepowia
dają.c
'jej
nI1j'ltięks
ze l gdalena plOZem nęła bri 'przed' nim, dążąc
Czyżby zdplano go jut eałkowl<;ie 0(1 niej
Śmiano się wesoło. Odetta znów zwróci- szozęście nieblesk!e',' a
tysią~e klitastJ'b~ i 'w szalo\t'ym " ~..alople
oderwać? Lub jakim przyczyuQm zewnętloz III się ja.knajnprzejmiej do
Cary.
ciel'pieil piekieln'yeh tym, co jej dokuczali. Wtedy pan de Buttenćomwidłltt wybrzeia.
nym należalo sm\ltek ten pl'Zypi aq Nie, . - Jeżeli idzie, moja' malMIka,
-t, zapomniawszY
o amazon- Nic wyinówiła " Imloń, ale Olll"a ilomy'!llała o eaJYjń
w głębi duszy głos jakiś mówił jej, ~e kę, wybiel'aj między mojemi. Gdyby
~iecle, o pSacb, zwle'i-zynie i po·
ci się się icli i dcierając oczy, przerywała jej:
1owan1n,
cierpiał przez nią, że od niej jetlynie zale- nie podobały,
p'Gewarow
/,:1
za
możęmy jeszcze z 'Paryża
- Nie, cicłló ··llądź!... < Bóg mnie, skiFze; wtedy' ~ó' Fllanei~ze nią galopeol: I
uło zWrócić mu dawną weso!Mć i dzi- sprowadzić telegnlllc
lt mógi zl'ozumieć ,
zr.ie. Zechciej tylko.. ·nie życzę I1lktltnu nfc złego. '
d1~czego je) . dauo najźyw8ze!rl . konia po
wnym zbiegiem myśli 'Zadiwięczały je) IV
- Dziękuję paui bardzo-odparła młod!{
Potem'
Catalina
usnęła,
szepcąc modli- koillu bat·ó\ts',
uszach slowa, wyrzeczone niedawno przez dziewczyna, zmieszana, gdy.ż
nie 1!szedł jej twy i przebierając palcami rQzaoiee; ale iiby 1IIlaPf, '· ~tórelllU • zalet8.ło I'tła tern,
brata: • Wiesz, 1e pieru1ldze sprawiają 'du- uwagi skierowany nil nią gniewny
zaWSzę ' wwej mocy i mógl
wzrok
'młoda
dziewczyn
a
wciąż
czll
vala.' W pa z 'lilią' rbzmawia~ ldedy ' mo ~ię podoba,
żo przykrości.'
ojca.
.
mięci
jej
ciągle
stały!
wypafikŁ
w~ort\J~
e'czego
ijJ
innych IVarunłaelillrue' spodziewal
przy deseloze jednak smutek I1shłpil miej- Ależ ' dlaczegp?-upierała s ię m~rgra" $0' wieczorll. Widziała
lIie~stallnle zacąmn-' . Ii{ blgUy. ,
sca wesołemu ożywienin. Może potrzebo- bina.
/
.
1'ZOllą t.warz ojca i słyszala te z goryĆ'~,~ wyFrancisze
wał oszołomić się, a może tez rozdrażnił
k Real, zŁy i niespokojny'; spIął
Dlaczego ?-uie miAla siły odpowietlziElĆ; I'ZeCZOl\e \\ryra~y~ • \Vóli
Catlllin~ ód 'rias. blnia ostrogami zmuszając- I do pośp iechU.
go upór, z jakim obserwowała !l'll córka, łzy j~ dla\Viły; - illaczego?
bo nigdy ' uie' 'Kaf-dy ma Swoje gusty".
.'.' < I r' l"ozpoeząt się bieg wyścl~owy, . Pin de
dogć, że margrabi a odiyskat' hnmor i za- lU.
bila zabaw, /l. teraz Il1niej jeszcze, ą'dy
czął z toną nkładać plan przyjęć dla za- widziała ojca
Buttencp urt galopował za Mary,, ' k~l'a
~mutnyll1, zagnieWAnym. On
'l
11111
J
lin ' zamIaSt' poskromU 8WegÓ rUmaka, puścll
prosIOnych gogci na polowanie. Gwido w istotnie zadał jej tel'az óstatni
a
cios:
'1
~i
I
ol
I
wol U cugle, jakbyjjlldiliecała ~f> do b~etej chwili obndzlł sil); doŚ(! było wymQwić
...L'· Do~6 tego - zacząt - pózw(llcie jej
(
'
-g'Jl.
te ~odziejskie w.,razy: }Iolo "anie, tolicie, robić, co się jej )Iodoba. \V oli tdW:lJzy~
lo- Bylte tó" wyśl:[g, cZ>," tet. poloW11llle?
two
D. r. 11.).
Polowanie prawdzt'll'e.
powoiy, ab)' zapomniał w tej chwili o!ipje Ca.taliny, niż na.~ze, Każdy tlU\
• ,~ •
swoje gusty!
~
A tam alej ra A' waudejska, S/łDl(\ sobie
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i konsulaty I'yer WaI'S1.[l ski," I\!'JlZlUlCZ ł 1500 rB.
l ..dya, 8 p .
h
iQ I 9 roku
•
1'&
\fi
paszporty na zalo7,p
l
ayach (
t
nem, 98, 2'1., o.... e auglBlskle ~I II'
RJI.. 1/1!'9},11yGh.l ~a~iłl!h 'J;Y'Jl,,"?PPs bem pra- Iy dwukłasolV . dla ll'lucb~fliemych_ ZapiWamawa, 8 P~':tJlA~ P.t~""u Wit.kow"ll~}l'St,~q PJlI1ąJe. ,aoJrz~t!P.
, plylY zy- sodawc.ll uC7.ymł zapIs ~W ' dla uftzczeui
sJ<.ii..
P..enica sm
łąO; PJ'l. i dohra 500O dem~ ,1
lfdnW&1& \ aml
tb
J'25,
biała3&0-ł2'.!'
540--" "1 oro",,&
-610, tyto
d nt1
\'I. YdJ.d.
a•. ' w ,)4jl !l~I'S vI),.
- - (l
ęCI , matkł , ' ta 1:11. 1>J ' 1ł.tL
g uc I II eIIi
"y boro".
• .,ądni. 3~il6O, ".dli,1._ł49o pr~}'~e,'ItJ (Ci~ o iibom\
wie wy- " Kuryer codzIenny" do~osi ~e pą\f-325,j"~1 I ' (~
"i~-p:>! ~ł'ie ' w \\ijjl' tićli, llalłnrpjyyq~MieSZkaĆ stał zamiar wydawania "RoCZ\lrli~Jeśu gIi"
250, gvh _ ~ _ , rz.p~ • ,_. ouno"y _
~'w pallsuvie. pczez_czaś:.d'iU· ,prowa- Rpc:&lljk ,jl'azywać się będiie pl'zed lipcem
- . rzepak "" Il,.iJ!t ••- - -. ,lfl'ilal.lfebl)'-~L ~ ,k ~
b"
. .
.
anno 1 - - la - - a ~...,
I.~~~ I ~d'
wl l, I 1~~fAia
. ~pmL;1
. "
>e
,
jagi ~
o i
_
- cL\I'&i' I-ej lgiłdy.i ~1Ą tydbm-cnwpziemco
pod alresem:
o".go ze J utoD~~i;i
i.
ieui.
którzy ą zna.ni C\\ połeczeti!ltviie/ z obszer- (gub.
tak;i.m. zwłasz- 150, 0"1&
IQeg
e
DYcIt pel'acyj h;1I1tlJowy.oh ~ io ..nie inaczej, dawni
• "'tnaby si~
Waruawa. 8.patdziorn. Oko 'E i,.,-~ okcy.~
i.k '113 2:asailzie specyalnego ze1.wblenia mi ·
ż c
które SIl o po k. 9"." ,. HIlJ't: skład. ii ..itilro 1< • !Ił:) - 848.
l""
b
na
nlstery6w~ s k &1'bu. sprAW , rw_ewlI~trznych
i dusze
, 10'
.
~
e
łkacb, u- d'ynki
wysehn. za
2",).wiadro kop.I 867 ·..1
" 862 (.t' dodad.
_ ,. I
Jftttanieznych. Również i wedłqg miejsco- gl'aficzuych, z ożone w banku pailstwa, wJ- 2Jw.anc na torach asfaltowych; nrz'Idzcnie zaś
BorII •• 8 ~.nt.
188~1~ upa&
-wtg o prawodawstwa
Królestwie Pol- nosiły Ul2,663,216 mbli 77 kO(l. za 11 8,'9ę$ łli.g!.wki cynowej byłoby daleko prostsze. nit 188.75, no. liBtop. grud•. 186.00, ~tn I~ ..... '77,
,kiem, is~ 'ej cego "~&m ~op lozednio, żyd om- książeczkami. Oszczędności w c i /łgu lipca projektowanej w Paryżu, gdzie oienka warstwa ua pud.. 177.50, na groik. 166,23. •
cudzoziemcom lJyłd wzbronionem ,osiedlanie zwiększyry ię o 1,917,041 I'IIbli 0'1. ko(>., ... od m" byt
nieni & n" lód. za
L.. dy",7 p8Żikiern. Cukier J~'l' .. !(P/l 8J1O)<ojaie
się w kraju (§ 9 postanowienia Namiestni- od początku za~ 1'. b. o 18,147,101 rubli sprowadzonego prz rury płynu ocbładzaj~cego. Cakier hnrakowy12'/, słabiej.
R
d
·
2
181
k
.
§
10
73
ł.
T
I
f
L
P
paźd,iern. ,K&"" good ~,~r..ge S..Ios
ki z lila -go marca
'{ rq U I
o~.
X e e on pom~zy ondynem a arylem naIłlyre.
p&źd •. 81l2,OO,
na grod. 106.75. na m~rtllC 1891
postanowienia b. rady admmistracyjuej) i
Warszawa.
bodzie zaprowadzony niebawem. PrzeciWj" r. 1U1.00. Spokojnie.
Iluzwalał się tylko czasowy przyjazd w in- Według tatniej decyzyi ",Iadzy edu- napowietrzno liny z miedzianych d",\ów pOllYOrp'Ol 7 pafdziern. Ba".łn&. Spta"oadaaie
ttresach hSlldlowyoh i proceSIIwych.
kacyjll~, nowe zkply 1-kla.Qowe miejskie, mi\ldzy oby woma otolicami. Podwójny drut końcowe. óbró< 7,000 hel, • tego na .p~~~t.~
- "No\voje ""reDlia" piszs: "Wiadomo, na któryeh ntrz tnanHl kasa miejska wy- zatopiony b\ld"/je pomi~1ky "ybrzetem Klit 1 na ;~~~~l._ ~k~~ ~~:f~~~~
te na mocy Istuiejąceg llrawa, w Rosyi lJlacać będzie po rs. 28.000 rocznie, 7. po- S~ngate. Roboty już s~ rozpocz~te. Przed pad 5"1.. sprzedawey, na tiJltopad gruikieli 5"/..
Dlogą stale l'alllieszkiwać tylko ci izraelici. wodu spóźnionej pory, otwarte będ~ \1' k Ol'tem roku IwmnnikacY:L telefolliczn:L pomi~. nabywcy,.l> grodzień otye.e6 _ _ _ _ _ _ _,
i!Ól'zy prowadą h&lldel za Swiadectwem Warszawie dopiero w roku przyszłym.
dzy Paryżem i Londynem l>ędl.ie ostateczuie na styczeń lu<15"/" nabY'!"e" na 1utl manec 5"/..
l-e i gildyi. Tymczasem w przepisach o
al'- 1.apro1l'a,bóna.
.u.b,,.cy, na lIl&H(IC k",ooe6 5"/.. nabywcy, ba
_ 'l. arzR~ szkoly weter"nar.l'.J·ne.,·
,
.,
,. , J
••
kwiooieli maj 5"1.. nahywcy.
przyjmowaniu do uniwersytetów studentó\f sZll)'iie ~a.l\liel'7.ll. pl ~ellle~i\ tę. "~ .. olę do lIaI
lI.w-York, 7 p&źikiern, Ba".łna 10'/ .. w N_ Orwyznania mojżeszowego, niema żadnych budowan b. szkoły Junklel sk le~ .
G
MY
Il.ani. 10.
wskazówek o dopuszczaniu na szechnice
-adetatowym ordynatorem klinik i
N.w-....rk. 7 pUdsienL .1(&". (hU.- RiO) 20'/.
iarf,elitów poddanycl zagrAllitznych, któ- ch irlll'~icznej I"'zy uni\\ersytecie warszawKaw•. Fair~ ... l lo", ~dinarl "' I ~o
7.5l
cb
.rzy tu przyjm.owani lit Da ogól.nr
za a- kim mianowań)' j t lek/ll'Z
Wacła", Petersburg, 7-go pażdzierIrika. Ag. Jf.). pad•. 1 -' I ,
(
dach, a miauo~icie na podstawijl patentu Malisze\\'ski.
,
W dąłu dzi.siejsz,)lm w~iech(lli d.o Wal's~aTL'LL'GI" uy GI"' ''iłO,~' L'
dojrzałości iln'IIych od)?owiednich dokllmen- ' - Modrzejewska m 'JlI,zyjechIl4 do 'y'al'- wy: " ' iAI\{l Ksi•• i Fa~eł AleksalldrowlCll
ro ro
"".
• .",
,''''
tó'tV. Wobe<!·tegd wielu izi-aeIitów, zamiesz- szawy na szereg wyśtępow go§cinńyc1l.
y
.... ~
,
kojących w Rosyi wbrew prawu i ~t d podPetersburg,
i \V,ielka Księżna Marya Pawł6wna.
legając1ch usunięciu za granicę, p ieszcza
,F!II'fl/acenci petersbm'Scy poru zyl\
W~edeń, 7. paidzieruika. Cf-g. p.). Ksią·
dtieci swe I!\ re ieh i njźszyćh 1.akla- projekt 7..a.mykania aptek Iv dni niedzielne, t \yalli li ał się 4zisiaj na poJowaóljl do
daeh Dllulowy'clJ rliskich, II następnie czy- aby da~ możność wypoczynkll uczniom i majljotkll ba'n\ua Hirsohll po ozem zajedzie
z.
ł.r-ił
&ni starania o pozostawienie ich tam a ż prowizorom. W dui swiąteczne apteki by- w ty)nsamym celu do Węgier. Cesarz Wil39.5,
do czasu ukończenia nauk. Wobec takiego łyby obslugiwane w ten llos6b, jak się to he}m odjeżdźa jutro IJO południu do Nie- Da 'ilerlin "" 100 Ulr.
na (.JQ.lł,u %Sl J Ł ..
7.9ą
widocznego naruszenia istniejlłcegq. lJrawa, dzieje zwykle IV nocy, przez jednego lub ullec.
hl
Da Pu,z za 100 fr.
31.92
roinisteryum o~wiaty, z początkGwania p. (iwu dyżurnych.
Paryż , .1 paźd.ziern.ika. (Ag. p.) . . ~nis ter Dft. Wiedeń z.a 100 l. ..
6990
ministra spraw wewnętrznych, rozesłało
W' tych dniach ma przyjechać Go Pe- m~rynal'~1 pDtwlerd"ł 'da r~Il~le mlulstrów
Z. papl.ry p.hlwowi.
okólniki do okręgów na.ukowy'ch, aby na tersbul'ga delegat wioskiego mfuisteryum - ~vladomosć o. za~varcl
kOJu z ~a~ome
przynłość Ilued plozyjęciem izraelitów do skarbu, ,\ysłany w celu wyjaśnienia kilku J:m.l .~ap owledzlał ewaknaeyę WOjsk eu- Lioty lik.wiclaeJju. Kr. Pot. . :: !sS.3O ). SS,3(l
Rlla, I...yuka ",cooltoia .
1.02. )01.75
wyźs7.ycll i średniqh p.kładów naukowych ważnych kwestyj, dotyczących handln wło- 10Ppe.lSk!ch,;
.d " k
) Depe• ." po•. wewu•. r. UI~7 .
87.5J
87.25
ruskich, wladze szkołne żądały ~wladectw, sko-ruskiego.
" aryz, I, (la~. a1erlll ,a,
g.'p. .
.
[. .ist y zast. ziem. SerIi I .
96.94.65
poświadczonych przez władze administra_ .Do towarzystwa architektonicznego sz~ ko~sula. fI ~Dc~skl~go w BarcelotDle
,_
..
V .
113.30
9:),30
!ljI t.>
,119.600
cyjne, t.e" rodz)ell ucSUiów mają prawo ta- 1\' Petersąurgu wniesiono propozyęyę Ur7-1}- z'YI~s~Je pOJawIente SIę. c?oler!. w em r,iBt;p'uto. m. W r!<ZoO • (.
""
""
V.
gsM
9:łA
mieszkiwać w obl'ębie pali twa ruskiego. dzenia wszechruskiej wystawy arcbitekto- 11IIeŚ~le. , W 80!'Otę zm ~ !J ~wl e ?soby,
f,i ty ZfUlt. tO. t.Hd ~ • ' erri J .
\
-_
Jednocześnie pozwolono U '06czyć nauki niczl1lij i wszechl1lskieO'ó zjatdu bndowni- w UledzIelę d WIe, wpoIlledziałek Jedua,
.. przYJętll
. . ZOS taM czycIl, dl a ro.zpaWZ~Dla
L
• •o k
t' d t
a Bruksella
we wtorek 7trzy.
t,m .IZl'aeI·t
I om, kt6 I'zy JUz
,~es Yi' . o YCZ/łpażdziernika. (Ag. (l.). lIlido gimnazyów i uniwel'$ytet6w, chociażby c~ch budo\':OJct.wa I przedslęwZlęcla lłrod- nistel' robót publicznych Broyel udal się
rodzice ich byli poddanymi zagranicznymi". kow, 1.apoblegaJącycll pozaroUl,
, . d hl hl'
I
'n
urac j
Sewastopol. Jednocześuie.z zamienieniem ',V ~ZOI~J o ,ec IDU, ce e~ ! aug w1- Komisya przy ministerymn ~prawied,.
~ na d.. tĄ .. 115&,
95225
Iiwośc i oPl'acowała bardzo ważne zmiany i portu sewastopolskiego na port wojenny, lozp~czętych lobót. Tłum ll!ZYJął ll'0.g
D,.kouto pry"a... . . . .
('1,'r.
"'1,·1,
dop,ełnienla w kódeksie cywilnym. Pomię- jak donosi
owo,je wremia," w ulieśc~jl żda me lll , l. szyd er3twe~. \VsrM bójkI podzy lnnemi ustanowiouo, że aczkolwiek ewastopolu nie będzIe woln zamieszkl- wstalłlj alesztowan~ k~lka. CI Ób.(
.
żadna ą ))'awa dowa nie może b.Yć rOZ- wać żydom, )V których ręk u jak twierdzi
Petersbu~g, 8.pazdzlerOlka. Ag. po~u.).
d
"
._..r_~ I
.
d'
'k
'd . ' . ' .
I Profesorbwl umwerą.rtetn warszawskiego
"
t
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
rząsan" JlUZ Sil lI'Yzsze~ Io.>LaUCY, Je- po yższY. _~lenDl , znaj uje SIę JUz ca Y Budil owiczowl, przysądzono medal imienia
żeli nie..bYła O~iIOD w.ln ~tucyi uiższej, handel mleJseowy.
Uwal'owa, jako recenzentowI.
MaUdotw, zawarte w dnin 9 pażdzientika:
to przepis ten jednakże w żadnym razie
-- - Petersburg, 8 pIIŹdziel'Uika. (Ag. I)ółn ..
W parafii eWIDU"lilkIIJ. l: Leoppld Teodor Ried·
•I
nie może się odJ1oslć ~o dokumęntów i doR O '/, ~1 A I T () S C I.
"
IVczorai pociogiem kuryerskim kolei pe- ler z Bertą Wanke.
wodów nowyćl\, priedstawianych przez
,
.,
Z.arli w dwu 9 pai.dziernika
strony procesując się. Obowiązkiem sądu
tersblll' kiej, minister wolny wyjechał do -I<alolioy: dsi... ~ I~ Ió-\. 1'!'I1OI"Io 4, .. ,ej.
liczbie elllopellw S, d.i~"u~" ł; tlUOOU .. 1,
jedynie jest zwracać uwagę, aleby, przy
X Komunikacya telefoniczna zaprowa- Skiel·ui8wie-.
w tej liczbie męie.,;yz.n ), kobiet. - - ~ loianO"lcle:
przedstawianiu nowych dowodów, nie byly dzona zo.tota mi~dzy Londynem i MancbesteNiższy Nowogród , 8 paździel'Uika. (Ag. p.). Ja1tób Piotrowski. 1a.t,
jednocześnie postawione żądauia różue od rem. Od ległośf. wynosi 206 mil ang. Nadto Prezesem komite~lI giełdowego tntejszego
Ewaauelioy: dzieci ao la< l .. tn
biuro telefpniczue londyńskie pol'lczollQ z tea_- zostal właściciel par'owców, szlachćie sym- 1ieilii. cbłopWw l, d,i.wC&tt - ••ro.łyałt l.
"yw'eni nych w niż zej iusta)l(;yi.
w
tej li.·zbie mężeay.lu _. kobiet l, a w&llO-,vleie:
bit-ski, Wasili syn Jana Meuzelincew.
•
zo~t
IJl~! Ul e ylV~Z&ta ~ię z ~a a-I i z~, ~~ w kę- ~~Z3:c !lli~ł'y' - Paul~ie
Nowy Margelan, 8 października., (Ag. p.). Dorota Haudei, raC 6~.
S
.... ozakoani: dz:iaci do lat 15-tu _ l o 6. w tej
Qi
l?neby z wpław rzekę, dościgała Hart ę zd ~ło, . ze IV(dZl JUz. tarCIe, Wczora.j mini ter skaibu wyjechał do ll ro - liczbie
ohloJ.lCÓW
3,
...
iew"'ł" 2,
dorosły"
zwierzęcia, które dopłynąwszy do tego słyszy kl·zyk. A lIIe mogła zapobledz zda- win qyi samarkaudzkiej.
w tI\i lieWie ~zyS\l - ko.ie~ - ........."icie:wła~nie miejsca, \V którem kanał łączy się rzeniu w żaden. ale ~o , .ż~den. sposób,
Belgrad, 8 października. (Ag. p.). \V poz ne,k ~/ 1~Ybi~IJI kszt,ltooozfia.. 'rybie- bo ten. który koqhał Ją naJWięceJ, kocbal niedziałek w Warwaryui~ 06chodzono uroLISTA PRZYJEZDNYCH.
ralo dl'og 8.0 uereczkl. Za psami służb.a z~ma.ło na to, Ut zrobić. dla uiej p.oświęc~- czyście 80-tą rocznicę wSPQlnego zwyclę
Htłel PIloki. Otto. Piotrkow., ·L. f3!:lnnidt •
myśliwska IIrze.płynęla wbrM rLekę, doścl- nIe ze ~wych uc,zuć. Z8.(l~u bpWIem mę-l- stwa wojsk ruskich i serbskicb nad turklI- Tom_o".. W. KO:Uerawski • OPOCIJla, GqrczJń
.tu z Kruizew., Liedtke s Osorlb...... Gulonki.
gając IlAl'euklr Wśl'M odgłosu dzwonków.
czyma.. 1118 po~r~ą. postawIć • n.kochanego mi. Na. polu bitw;\,' wzniesiono pomniJ.:.
Lip ~Skuż.wUi z Warn&1fy. ,J'Uaeti" .ranltowa.
r zaczął się początek końca.
przedmIOtu wyzeJ od namiętnoscl.
S,..d 1łet9ł,
.• P»tn ...... Onge s
Z drugiej ękony wybrz!!Ż, to drllgie
;rp:elia się oylo oddaó "-a wolę przy paderere!dn, KorAl ....t l, "I waki ' l J: LUtielt"f Warpolowanie szlo swoim pOl'Ządkiem. Dwa ku . Marya-Magdal eua cl~clala ilkr?cl ć cuOsia lIli e wiaoomo.;ci handlowt\.
ŚZ&.,\,
.'
H.... Victoria, )[~mon • Kiełe
'Iub"tl~ ~ '1;1 lłar_rll-M&gdaleua ódwrac,ała
le... powsl.rzymat 'ulllaka; cofnęła Się w tył,
HolIIl lI ..
Kmowoki I 1Ułi_ ł,ękal ki •
glo wę i widziała, i'ak baron pochylony ua pralVi~ położyła na siodle i możeby.dosda
Warszawa, 8 pl>ź,lziern. WekIol. kr6t. te" •. 11& T.rupola,
,\iodle, pewllflł\ by', te po wyci B,,!,'ł Z 0- do po~tdanego rezultatu,_ grlJ:by ~Ie głos Bbrlin (2 d.) 39."5 " '1'1.. 39,50, 41'It, aJ, OV. 21Jf1, W"-"'J. LóIibI"",,, IAAgoaloerga,' Wil1!ltein z
bycz. Za..nlm:ad- al' F.l·au iU'ek, blląC ko- EI:l\ncI ~k. a., od.zywaJłcy. Się gIlIew. lIIe:
~ kl~P,:. r,o~'ly" (3 ,!,.) 7.96',••~d.;. lłarT' (lU d.)
,' J i
~
,
S
b l
I zb d
I l
31.91', ·ą~" W,ed,u (8 d.) 69.\lO 'I'ld., 69·1 01· L70
lIia i potykając się co chwill\, ale .pewny
-:: tÓJ, st?J, a waDI e
1'0. U1at'ZO . ,\0 ,6., 5ii. 50 knp.;. , '/, liSI" likwidaCYJne t,rM. 1'01ROZKŁĄD JAZBY POCIĄQ6W
również, że mu się uda dośclgnąć )1} k(~- zabIjesz kobietę! Galop tW~J ego .w.lel z- .l<tejl;o ,l. ~8.90 zą(l., 88.60, 70 kup; ,ualo 8!l.3O .ą~,
dyli- i to wk:l'ótce', bo przecłeż pOWlDlen Ją chowca.- dOpl'OIYMZIlo tl6 szalenstwa Jej ko- śS 00 knp.: " /, Pll'ye.h ,,".hodllia I emisy! 102.00
.. Lila
. I
ą.h l.l.eai yi 1«2.00 ~., ID eJII. 403~"t.l.i '
1..
"oż",.ka eIVllętrT.tt. z 1187 Oku 8'r'?r5. ,, 5'
'PQwstrZYII!&6 bieg rzeki ~I nące~. pl:O~t 0- Illa
przych04z,: 1
padle do lejs , w rkt~rem si" bajd~\' Pomtał 7>J'.wa Sl!r~czka. Czy.MarYI\- Jj;ty ••• tawue .ie,u.ki. I .eryi ~5.00 ....1., 9BO,
la, a na której zbudo\ ana, szluza, zasilała hlag.dalena. chCi ała JeJ. przeszkodZIĆ, c~~ 45. 55, 60 kup, II seryi małe 9';.30 ż~d., 92.90 kup~
wodą )I1lyn, będący W rucIJu, j.alt tego do- b!dzcobąd~ pr~el'\va~ Ją o/b'azuf . Czy Jej 5"" ti.~y za ia\Yne ",j"" IV...... "y I 99 .• ą,l.
woazilo' koło, wyrzucajA.ce sw"m obrotem WierzchOWiec lIIe _tuógt za~rzymać Się IV po-o II 98.10 tą"·, III 9;.85 'ąd·, lIT .9U5 t~d., V 93.50
h.
k
'
d b
ż,ąd" 93.25 ~p liy.kout<\; D.rUu 5'1~ Louuy. 5'1..
miliolly iskrzących si ę 'z kl'opelJ 111\ brzeg rę? vzy
też moze
-orzpta.a ~ Q reJ IJ~ryż S% vtO!<leit ł
~ " bur ' 1>
artIlU
łąki.
sposobuo§ci, by wykonać zamj~r 04 czo- kapouu", 11.11IIe. 5'! ! ; tt k la",e 4ie, • tall •
Pann" 1IIIllt ozuła ło dobrze, że wszel- ~ pOWI.taly w j~j głowie? Któż zgadnie? w.nz. I i II ~.2, tooloi 201.1, li..y likwid. rM.l.
W kaz dY\O raZl8 'ft
11'0 Jest WladO llO',U'O Jl~U1io,.,a I 112.1 II 33,0.
k·le usiłowania umknięcia przed baronem
.., t y...
' - p.łerablll'o. 7 potiłziem. 'W'koIe r.oll ,., 79.80.
na uic jej się nie: zdadzą, że się jęj wy- mem! że koń z ~i.ą I'&z~m wskoczył do :"'0- n JlożY.7.ka WBchc). IIia 10i, nr !oei.y<z a " "d,o.
rzec uie zechce wiedząc iż j~st na~'zeczo- dy, ze spadła z slodla. I zaplątana w IVlI'ze doi .. 103'/ .. 4'/,'1. liBtI .... ta.'yue kr.~y" Zi8,lbski.
nI! innego.
"
w_1ługi . ogon amazou i, znikuęła z po· 129.25, akeye bl\U~l\ fn'k.iego ('la boudlu zagr&uiezb
nogo 269.00, petersburskiego bAliku .ly!łkouto\,ego
.,
A ten inny ,pie a si ppiy my iIi ~a- w!erz~ DJ., .
'.
ek
..
6uO.OO, baukll lllię.lzyllarodolvego 479,110. ,.,.,... ,,_
"CI.
11 Te_.S&owa. .
ślublel\ia. jQj wbrew zPI'O~~U I1Pzsądkowi
A w teJ ze cAwlh dJ:woll
oZllaJOllł zgo- .~I.lIo '''liku Ilf.~Q.lolVel" ~.
i wbre'w- n~et jej woli , Olialvial sIę, by n~ellie llilel1zA tloŚII6IUi, nżrWAoemi W 1.1::
a, "a, 8 paldd.ntika. Jl,'_kJot,
kie '-Ar' .
" Uliu
Ilie wpadła \II mot: tamtego. ByŁy to więc kich ~'azac4.'~ tytli !.."raJu okrzJ kam1. 25~.9, Ul> do.r" .. ~ 255:'25. wek"le 11& WĄ .... wę
" l,Iła.,-r.lJ"L
d "
Z
hallalll hallah l
2P4,Q~~ ~& Pete,r.luul! kro ~. 1 5 , ba I'.ter.bnrg
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zaz rOIOCI.
az-" _ .
' .
. . .
[
dl. 2O»!40, 11& l,ou4},7 ~rh. 29.36'/,. IIAr'.1II11 u dł.
d~D§ć O przeaztoś~ i zazdt·ollć , o Ilrzyszł~a.
l\azaJutrz doplerQ Q~lIaleZlo~.o c.'ało l a: 20,1&, u Wie.leu 17860 klll'. "Y ".Iuo 3'!~.6O;
" 1'.~.buril'&:
DWj'o
. t .. tak I'óżne ~ notoru a. l'YI-Magdaleny, zaczepione dluoleou .fałdAml~
.-,. I I~ .... ta"l", 7350: • listy lik . a jut
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kwy .
" <,
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IOI1 o u..
~I· 11.10
,
tak., onamIę
podobne noscI,
.In slebie w grlluqie, pomimQ amazon ~ O , aW I 1 \ "
~
~ .50, olynh l'ttaka •.." Z ""c. r. ~
~, . ,
i,' .. Wi.mia .
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~
....""'"
.... al .,... ...
r.
(10,
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r. J6S,~, akc e drogi tel. ar!"'lł1Itlr~.6Imj
--"'~-""''''''''.!!o~~'~
e n

UJ

•

G

~

I

!lI'

.

'f

_

h

....ul...

I

w" j

I

r El

E R A.

eks'.

".r.f•••

,,",:~:M::=.~i , :::
-l

83.'

I

t....

6

(I0Il,--

4

o
T8,a.. tr

Łódzki:

w NIEDZIELĘ,

Po cenach zniżQ..nych.
wa 10

o

N

E

W Sali Koncertowej Vogla.

:VI~ORIĄ·
w P14TBK,

Ł

G

pajd&ienńka

dnia 30 sierpnia (12 października) 1890 r. o godz. 4
NA KORZYŚĆ

ochronki dla dzieci wyznania katolickiego.

JnUJ[i i MUośc

LEOPIDLD JANIKOWSKI

TR!GEDYA w II aktach, (8ZJlera)

OS\>BY:
WaJter, Prezydent
p. Dobr.oliski
sya jego p. K~1\'slci
KaJb, .marszałek d'll'or\lp. Danielewslci
Lady 1lilford, fa1l'0l')'ta
kI:i~cia
p·ni Bi en
Wru'Iii, iekreta.. prezydenta
p. lL Traps.o
lfiIler, skrz1Jlek
p. Poplawolci
Jego łona
p-ni Br~pil<ow.ka
Ludwika. ich ·córka p-pa M:oVolr.& '
Z041\, 'pokojowa Lady
•..
Milto~d
p·na J,'ichorówna
Pokój
~sięcia
p:"J'dli1aszewicz
Kam.t'd)'lle Waltera p . Wirgjliu8z
Kamerdyne Laa \lliI·
(,
ford
p. ,ł-. O\s..,wski
Słndl'l Mdowi
" * *
Str"l
.. * "
Żołnierz.
"
Slniba
" " "
Rzecz dzieje si9 w Nj,!'!l'~'

;PerilJDaua,

WYGLOSI

Dr. Bronisław Hannelsman

ODCZYT PUBLICZNY ~

o,,:

oi9 na ulicę ;ozielnł (K.le.
dom Prn ...l<a. Przyj" •.
iol,dek l kiszki od godt~;
rano I od 3 - 5 po .pohlltniu'
____
14~1l

Dr. J. Bir,encwelg

Treić:

ellor. welleryellle I skir.

Południowej

i WsChodniej
domu p. !Abla :Ni 48, pn
11~1 w pol i od 3-7 wlecz.
1866-50_0

PpJ'udniowo-Zachodnia Afryka i Góry Kryształowe. Ludozercze plemiona M'Pangue,
ich źycie, religia i obrzędy. - Odczyt będzie demonstrowany licznemi okazami etnograficzuemi, przywiezionemi z Afryki przez prelegenta.

Młody CZłowlu·e;:k;iA,,;.c~C>GOC~~~~~c>aO<:>E:J<X:QOOO<~~IUI
iir,
,

ll~yKSZtilCJ>Dy,

przyjąć
pod
lit. l/Diejj!łe
i P . W!
'n.iejl!Zego pisma.

Wnomu pon Nr. 514aa Pasaż leyera,.,gnzie fotografia B. Wilkoszewskiego wm. Ło~zi,

aUlIllIm'.rI.<:YL

otwartą zos tała

pod lil'mą

B. WILOSZEWSKI & J. SCHUBERT

Duży POKÓJ frontp,y ~

drugiem piętrze 'jest do wyua.
zaraz w domu Kunkl&, przy
ulic Widzewskiej i Przejazd
04. Mqte być z calodziennell
.trz'~m8,illem i uslngą. Tamte. obi •.
gospodarskie po rB. 12 miesiętz
od osoby. Bliższa wiadQIDQŚI!
miejscu 2 piętro Da prawo.

PRACOWNIA

robót

pozłotniczych

1900-3-1
a mianowicie: ram złoconych do l!lster i .p ortret~'!" ram z listew ws~eł~ego gatunku, tak masą uakładanych jako i maSl\V' drewlllanych rzezblOnych, do fqtografiI l sztycMw,
ołebdtuków, chromolitografii i t. p. Przyjmują się zamówienia n'l. złocenie k.9sciołów,
Zgiłl61!ltJ.
ołtar"y, sztukałeryl, IDebU.. SAlonów. :Wił'ma gwarantuje za dobroć powie""
rzoDych robót; które pod względem gU8tU, elegan ~yi i wykończenia w niczem nie !citąpią, tak
II,IA białA należąca (10 Jó.
warszawskim jako i zagranicznym. Roboty wykonywnją się podług "Ajśw ~e.zł!lz'y,ch IDOSzlekiera zamieszkalego wdodell saKrAoiczoych.
~łl.lBened,XVkat,ma.Ockiego Xa795, Przyul,
V E ]V Y
"(J lłl l .tl. B K O '" 4. ]V E.
kto?y. wiep",!ą!>' gatJe
. .
ł
W
ki h
zagm\O,Da 8Wlwa raczy
l'l'acownlą kiel'l1je długoletni i doświl\dczony współpracownik DaJPlerwszyc l
8rszaws c
włMciciela,' za co otrzy.
p. J. Schubert, •
1835-0-1
stosowne wynagrodzenie.'
,.
1912-l

PRACOWNIA

Nowo

SUKIEN i OKRYĆ DAMSKICH

PRZEPISY

b. krojczyni u 'V-go K,,,iatkowskiego

Florencyi Fedorowicz
1 ~~~.~i~e!~~!~Z!~olltała z dniem 8 października z ulicy Bednarskiej na

Nr. 31.. 3 dom od Marszalkowskiej, l·sze piętro,
zawiadolpić W-ne Klientki.
1907-2-1

li

mającym zamiar odwiedzić w przyszłości leczniczą
miejscowość ~~Iesbadeo , ja niżej podpisany pozwalam so-

Osobom

bie polecić W-go Wtl.dysralVa Górnleklego, zajmującego się mazas.ięglląćl!łI\ saie., (byłego nczuia profesora v. Mosengeil) właściciela do·
mu zamieszkałego w m. Wiesbaden, Geisbel'gerstrasse JU 18,
Reznltaty, jakie osięga pan Górnicki w swym zawodzie,
są istnie godne podziwienia i nietylko ja, po ukończeniu leczenia u niego, W Ilaj wyższym stopniu jestem zadowolony,
lecz też i wS1:ystkie osoby, które miałem sposobność poznać
w Wiesbadenje, wyrażali toż samo.
Nadmieniam jeszcze, iż pan Gprnickipraktykuje cały szereg lat w wyż wspomnianej miejscowości i, że nie tylko wła
da językiem polskim ale też I'Ozpow8zechnionemi językami
~lU:'1"l bI eUl'opejskiemi.
Łódź, dnia 9 października 1880 r.
]910-2-1
F. l'1li <F'Ver.

Zgubiono karlę po~ytn,

wydaną
z tutejszego m,~rsl",aldl'II~~~~'~~~~I:~F;~~i::łi~~~~~F~~i:ł~~~
Ila
imię Izraela Ma~kowicza.
Łaskawy

j'ł

znalazca raczy
w mggistracie łódzkim.

1913-1

MAGAZYN UBIORÓW MĘZKICH
Krystyana Wutke
w

ŁODZI,

nlica ZaWAdzka, dom W-go Scheible!·a.
poleca:
,

... WIELKI WYBOR
materyaIów krajowych i zagranicznych

IIL

- - na. SEZON JESENNY.

CENY UMIARKOWANE'1833_9_1

UZUPEŁNIONE

•

I

'~

I(

l{

•

Opracy małolełnittłJ
(do wywieszenia na ścianie)
do nabycia w .. administracyi
"Dziennika Łódzkiego".

są.

PAPIEROSY GOSCINNE

l

.1

10 sztuk 6 kop. ':... 5 sztuk 3 kop.
FABRYKI NAJWYŻEJ zatwierdzoneg~' 'l' OWARZYSTWA

At. N. Bogdanow i K9.
w PETERSBURGU,
powodu pojawienia się w handlu falsyfikatów, nazwami i
p/)dobnych do prawdziwych, wYPusz~ol1e
obecnie

otlmie'.łłem

W

opokowlI_u

wicie z etykietami złotemi i czerwonemi na tle
napisem w okolo każdego pudełka biął~mi literami na '
niebieskiem,

A. N. Bogdanoff & C-omp.
"Gostinnyja A. N. Bogdanow i Komp,"
Gościnne wtem nowem opakowaniu
palą.cych, nadmieniając, że jeclaoezeŚllle

Papierosy
• • '.IWH,IIZP'

'U :'ODaliOłVlD.la

I sa. satRllek pa,lerosów zostar zdako.iele
zatwierdzonego 'OW·A.r.:vśtwali~

Zarząd Najwyżej

A. N. ,Bogdanow i ~U'~ł.I
'(

