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W Niemczech prowadził nader Skn-j Wediug siów jego,
fabrykanci, a na-l mi
na
teCZI.lIł konkurencyę bardzo tam rozgaię· wet cale miasta fabl'yczne, znajdą się w wóz z Niemiec

znemi

KRONIKA EKONOMICZNA.

I

zione i starannie otl'zymane, a wciąż jesz- konie cznoścI przerwania wkrótce swej dziacze mnożące się drogi wodne, kanaly i rze- łalnQści w obl'anej galęzi przemysiu i pl'7.e. . . na drogach ż.lazn~ch niemi.... ki. WSllólzawodnictwo to zaczyna już sta-Irzllcell ill. się, o ile w danym wypadku oka- NUlIluecki przemy~ł pr"'!d..l!llczy I nowa I wać się szkodliwem dla dróg żelazuych, , że się to, możliwem, do innej dziedziny fal&ryfa celna amerykauaka. - Urua celna.
odbijaj~c się dotkliwie na kolejowym rochu brykęcyi. Ale i tv może nie zbawić ich
~a porządku dziellDym gospodarstwa ko- towarowym. Pod tym więc względem re- bytu. Wogóle bowiem, oprócz Danii, Szwew Niemczech stanęła obecnie forma taryfowa pOSiada żywotny in teres cyi, Norwegii, Rolandyi i w części WłoclJ,
kwestya zniżenia taryf dla dla dróg żełaznyclJ. Ułatwienie współza- handel wywozowy niemiecki wszędzie teraz
towaruw drogami żelaznemi. Jak 1V0dnictwa pary z wodą. przez zniżenie ta- znajdnje się w zastojn, wszystkie zamOI'takie zniżone taryfy osobowe ryf kolejowych, winno przytem nastąpić IV skie rynki, bez wyjątku, pl'Zepełnione są
roku już na Węgrzech w for- czasie jaknajkrótszym , gdyż towarowy towarami, pozostajl} więc, niestety, tylko
strefowych i wydał~ ś~ietne re- ruch p~·zewoz.owy ))ie7.J~iemą odzll~cZ& ~ię rynki. w.ewnętr~.ne . 'r~ okolicznog~ ogranipod wzgl ędem wzmozema, Się ru- cZUlOŚCIą, a Jednocześllle, pl'zy mDlej Wlę- cza sIlDle wyboI' galęzl fabl'ykacYI, do Ja·
choć dotąd brak danych oej równych wal'Unkach przewozowycb pili! kich można
ię przerzncić po zamknięci a
jakie pociąglt. za sobą uie- względem kosztów, trzyma się z upartym rynkóli' polnocuo - amerykaliskich. Bardzo
tego zwiększenie środków konserwatyzmem dróg I'!\Z obranych. Zniże- Iliew iele dotychczasowych przedmiotów wynie pozwala jeszcze ocenić nie taryf jednak winuo być bardzo znaczne, wozu 1I0 Stanów Zjednoc7.onych pozostanie
zysków dróg żelaznych, Jeżeli rezultaty tegoż mają być wyraźne i IV dawnych wal'llllkach. Należą do nich
owe taryfy wprowadziły IV jycie. rozstrzygające. Domagające się reformy pewne gatnnki przędzy bawelnianej, tkaprywatne zmuszoue są iść za przy· glosy wskazują za przykŁad pod tym wzglę- uiny dżutowe, w części lniane, jedwab surządowych, a zlł.l·ząd ostatnich my- dem Węgry, które nie ulękły się I'yzyko- rowy, gl'ępIowauy, czesany j skręcauy.
już o zastosowaniu taryf strefowych i wnego eksperymeutu. fu drogami rząd o- Wyjątki te, natnralnie, nic nie zmienią w
ruchu towarowego. JednoczelinilJ w wemi, w razie znii;enia taryf, mnszl} pójść polożeniu rzeczy.
podnoszą się corlł.z liczniejsze oczywi 'cie także drogi prywatne, chociaż
Projekt unii clJlnej między Niemcami a
domagające się znacznego zniżenia dla nich reforma ta będzie o wiele ucią- Austryą i Węgrami podnoszony był od·
dla pl'zewozu towarów. Głosy te, żliwszą·
dawna, na wielkie przecież natrafiai trod. ,I,ier'GlVilne
adresem zarządu dróg żel\iemiecki przemysi tkacki silnie odczu- ności, głównie w samej AustJ·yi. Projekt
przedstawiciela. . wać jnź zaczyna szkodliwy wplyw nowej słusznie uważano dla .monarchii hab bnrlinij kolejowych amel'ykańskiej taryfy celnej. Między I)rzed· skiej za I)iebezpieczny z powodu przewagi
kolejowej niemieckiej, opiera- miotami wywozu niemieckiego do Stanów politycznej i ekonomicznej Niemiec, co munastępujących, niepozbawionych Zj ednoczonych glówne miejsce zajmują wy- siałoby odbić się zgubnie na slabszym
motywach. Jedeu wypływa.. ze roby tkackie. Według apl'alVozdań konsu- sprzymierzeńcu. Zawarcie unii celnej wy. w7.l(llo(\Q,wdobra ogólnego,.związa!leg!l. prze- I~tó.w amerykailskich.w Niemczech, w prz.e- maglll?by tworzenia. wspólnych \~Iadz celz dobrem skarbu I panstw8, CIągu czasu od l lipca 1889 roku do 30 1Iycb I parlamentn cełnego, co Jn~ zakrajuż czysto fiskalnegv in tere- czerwrla 18\JO rok n wywieziono z Niemiec wa na początek politycznego zlania się
mianowicie przedew8zystkiem do Stanów Zjednoczonych garderoby i ma- mocarstw. Pomijając nawet przewagę ekozniżenia taryf dla przemy- terya.łów ua nią za 6,4 miliona dolarów, nomiczą Niemiec, plyuąeą z więcej rozwilIiemJ,ec\;ielll;ó, który obecnie zaledwie rękawiczek za 3.2 mil., wyrobów pończosz- ni ętego przemysłu, związek taki od(lalby
wszystkie przygniata- niczych za 7.6 mil., jed wa.bnych za 2.1 mil., w calkowitą zależność slabszego mocniejgo cl ęzary. p·pzemysl ten głównie ta- sukna za 1.1 mil., przędzy za 0.6 mil.-ra- szemu. Pozosta.wala iuna droga do zatowarowe opłaca i głównie też od- zem za sum ę 2l milonów dolarów, do cze· warci a przymierza celnego w postaci trakmoże korzyści ze zniżenia owych ,t a- go trzeba dodać znaczny wywóz wyrobów tatów międzynarodowych , ale Moga ta
Obecnie stanowią oue jedną więaj tkackich z prowinoyj uadreńskich. Wszyst- jeszcze niedawuo byla dla Niemiec i Au. nr,.e.:,k"ode i tamę na drodze konkurencyi kie te przedmioty wywozu z nader maiym stryi zamknięta z powodu traktatów haui bez tego wielce uciążliwej. .wyjątk i em ulegną wpIywowi nowej t&1'yfy dlowych, wiążących je z iunemi pilustwastosunków halldlowo- celnej amerykailskiej, któr,ą uważali nale- mi, któl'e miaŁyby wtedy prawo domagać
czego przyczyni się nie- ży wprost za zakaZOWI}. Poploch też z te- się tychsamych. nlg celu} ",h, jakich udzieliznaczne zniżenie taryf tvwaro - go powodu w sferach hlteresowanych w łyby sobie \najemnie mocarstwa sprzypowinno być dostatecznym motywem l\iemczech, jest wielki. Wrażenie to i na- lIIierzone. Obecnie zuika ta pl'Zeszkoda,
reformy celn dla gdyż owe traktaty upływają lub nplyną
wprowadzenia pożądanej reformy_ Dru. moty w natury czysto fiskalnej, jest lIiez wkrótce, mimo to zawarcie trak~atu celnfl --
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WyAustryi przedatawiał
w rokn zeszłym 360 mil. 1.11'•• czyli 60"10
calego pl'Zywozu AURtryi i Węgier. Głównemi przedmiotami wywozu były wyroby
przemysłu tkae.kiego, żelazo i t. p. Taki
sam zaś przemysł istnieje i w Auatryi,
głównie w CzecJlaeh i Mo./.'&wii i potrzebuje opieki celnej przeciwko wyrobom niemieckim. W tych tei przemysiowcach
znajduje zamierzony traktat silnych przeeiwuików. Zato Pl'owineye i kraje rolnic,e
państwa, jak Węgry i Galicya, oświadcza
ją się. z.a nim, gdyż wywóz Jlrodukt~w r~)I
nych I IOwentarza żywego, a głó\vme merogacizny z Austryi do Niemiec jest znaczny. Roluicy znowu niemieccy nie życzą
sobie zmiany stf,lsnnku, obawiając się wię
kszej kouknrencyi w handlu owemi prOlluktami. Sprzeczno~ tych in~eresów zlago·
dzą zapewne wzajemne nstępstwa i sojusz
dojdzie do skutku, jak PI'zypuszczają, ua
tej podstawie, że u stanowioną będzie w taryfie celnej różnica między gl'anicami wewnętl'znemi, t. j . dzielącemi wzajemnie Austryę z Niemcami i zewnętrznemi, t. j.
dzieh}cemi obił. te państwa od innych
państw. Taryfa traktatowa dotyczeli bę- ,
dzie tylko granicy wewnętrznej .
Poważną przeszkodę do zawarcia llrzymierza celnego stanowi także koniecznośll
przywrócenia wprzódy w Anstryi waluty
metalicznej, f1uktuacye bowiem waluty papierowej nie pozwolą na uno\'mowanie ata·
le ..śr?dk.ów :wza,jemn~ oc\ruony c,:ln~. Do
tej mełatweJ operacyl zabrały Się Jut podobno energicznie rządy obu połów monarcbii llabsbursk:iej.
----

przemy sł, ba
ndell' komnul'
JkacVe
.

Drogi żelazne.
- Wskutek przedstawienia p. ministra
komnnikacyj , nastąpiło Naj wyisze zezwolenie na zwołauie IV l'. 1892 IV Petersburgn IV-ej sesyi międzynarodowego kongresu
kolejowego, zorganizowauego' celem zastosowauia możliwych ulepszeli w dzialach:
technicznym, ajlminist.racyjnym i ekonomi-o
cznym. Przytem p. minister komunikacyj
polecić raczył przypomnieć wszystkim zarządom tow.arzystw kol 'owych i dyrektorom ruskich kolei

pauience?
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Hrabia

poezyi. Tysiące myśli pl'Zechodziły jej przez głowę, uciekając jedna za drugą, jak te buki i sosny,
okolo których pl·zeje~dżala. •agle uslysza-

Wodziński.

CARITAS.
Przeklad z francuskiego.

(Dalszy

ciąg-')Jlłtl',Z

N,·. 284).

Carze wydalo się, że sly zy jeszcze sygłos baronowej.
Widziała jej twarz
dingi cienki nos, wązlde zaciśnię
czarne ponure oczy pod siwemi
i ten n~miec h , niby miły, objawiaw nerwowem ust wykrzywienin.
. rrlm"nn ''''nl myśli jej skierowały się na
pomńiała sobie, co jej brat o
lniny wystraszone, jakie przywspomuienie o nim przed córmatki; a obecnie owa tatrwoga, jakq. wzbudzał wsżędzie
Kervalho i ją dreszczem wstrząs nę
się jej, :te widzi wśród. gałęzi
oczy i czamą brocoraz gęstszy. Od
w
czasu szyszki z głuchym łoskotem
n3. suchą ziemię; wyscble liście
stopami kOIiskiemi, a spłoskrzydłami trzepotał,

,

leeąc

w

ją. dziwnie cisza panująca do.
tylko owemi odgłosami.
trwoga ścisnęła jej serce. Jechała
znajdując dziwny urok w tej samoI - .ńiepokoju. Ponad jej głową
\VzllosiLo się blade i czyste; tu i ow. ~\'ąz ki e promienie zimowego słOlica
Plteshzgiwaly się po pokrytej iglami ziemi.

la tętent kopyt końskich. Ście~ ką, po której ona jechała, ktoś jechał także, na jej
spotkanie. Zatl'1.ymała się chwill'ę, aby się
lepiej pl·zysluchać... 'l'ęteut zbliżał się.
Nieopisana trwoga ją og:u' nęła; ścisnęla
~zpicrutę i pognala konia.
. Slyszała za sobą coraz wyraźniejszy
tętent. Poznano ją. Od wróciła się: wdali
na ciemnem tle lasu njrzala al'ilbczyka
Robel·ta, a na nim m łodego barona,
pędzącego z cl\l ą szybkllScią. Mgła Il1'1.yslonila jej oczy. Popadłszy w jakąś dziwną
hl\lucynacyę, wmówiła sobie, że jeżeli nie
uniknie tej pogoui, będzie zgubiona. Zror...
paczona, C'oraz silniej szpicrutą uderząjąc
knnia, który ze swej stl'ony, strwożony,
jak gdyby tajemnym instynktem odgad l 1.y
życzenie swej paoi, pędził, walcząc z puiami drzew i przeskakują'! przez pnące się
krrewy. Nie oglądając się więcej, słyszała
ciągle galopowanie konia i bicie własnego
serca. Nakoniec wydostała się z lasu.
W głębi szosy ujrzala wier,,;yczki zamkowe.
'l'ętent kOliski ustal. Była ocaloną! ocaloną od nlebezpieczeilstwa, którego nie potrafiłaby nazwali, ani określić.
Wielki cię
żar spad ł jej z piel·si. Szybkość jazdy,
trwoga dozna nil, sploszyly rumieńce z jej
policzków. Gdy zatrzymala się u tara u,
pomimo, i ż staraŁa. się twal'Zy swej nadać
spokojuy wyraz, przera:6enie bylo jeszcze
tak wi(loczne, że stary lokaj pl'zybieglszy
na odglos kopyt koń kich, krzyklll~l wystraszony:
- Czy nieszczęllde jakie s ię ~talo jaśnie

-

'1'0 nic

Am.elia B . EdwardB.

sknklljąc z konia, szczęśliwa, że może się
op l'ze ć

na ramieniu wiel'llego slngi-tylko,
wszak wiesz, że nie lubię polowania.
Staruszek spoglądał na nią wzruszony,
mrucząą co~ pocic,hll, gdy uśmiech rozjaśnił
jego twarz poma r szczoną.
-:- Zapewne, każdy ma swój gnst.
U drzwi ukazala się CataJina z okrzykami, wzywając wszystkich świętych, z rp,kOOla IV górę wzniesionemi.
- Na rany Chrystusa, mia ?'Osel/a, c~ się
sr.alo? moUlt Dios! Spadłaś z kouia I A czy
Ja tego nie mówiłam I
Otoczyla ją s\\'ojem ramienieQl jak gdyby
c\iciala przekouać się, czy żyje jeszcze) i zaprowatlzila ją mI schody, gdy młoda dzie·
wczyna odpowiedziała jej z nśm iechem ,
drżąc jeszcze na całem ciele:
- Zaręczam ci, że to nic, to przejdzie.
- Więc cói się stało?, eo? - nalega la
hiszpanka.
Dostawszy giE} do swego pokoju, Cara,
rozebrana już przez Catalinę, rozpłakała
się. Ustępnjąc naleganiom starej, opowiedziala jej wreszcie wszystko.
Catalina sluchala, ci.kając oczyma blyskawjce. Gdy Cara skończy la opowia<lanie,
hi z]lanka groźnie zacisnęla pię~cie.
- A! niechby go piekło poculoll ęlo, gdyby c hciaŁ się tknąć tego dziecka I 1\ie dosyt) było jednej temu szatanowi I
zy to
nie wiemy, źe im się dobJ'Ze dzieje ~ macoch~ I...

(D. r.

u,).

OPOWIAD!NIB INżINIBRA.
(Tló18acunie z angi_Iakiego).
( Dollońc=/mie

-

JKllrz
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Zam ieszkaliśmy

w domu ubogiego wy·
robnika. William z . początku mógŁ wychodzić nad hrzeg morza i spędzać tam wiele
godzin, wkrótce jednak mu ial pOllrzeętać
tylko na ogródku Pl'zed domem, aż wreszcie przy zly dni, które spędzaŁ n& łóżku
przy otwartern oknie. Nik nął mi w oczach,
a n!ljmilszem jego zadaniem było u PU&janie mych ciężkich wyrzutów sumienia i
przygotowywauie mnie dl! tego, co mialo
wkrótce nastąpić.
Pewllego j1ięknego letniego wieczoru,
,,'iii, leżąc na swem posŁaniu i patt'Ząc w
gl\tiazdziste niebo, 1'ZekŁ do mnie:
- Czoję juź zbliżający ię mój koniec,
Benie. PmgnąŁbym bardzo, aby Gianetta
dowiedziała się, że jej pl·zebaczylew.
- Dowie się o tem przyrzekam ci
odpowiedziałem, zadrżaw zy od stóp do
głów.
Uścisnął

mi rękę.
Czy napiszesz do oj et..

-

'apiszę·
Odwróciłem gŁowę, aby nie zobaczył łe"
splywających po mej twarzy, lecz OD, uniósł zy się lIa po łaniu , spojrzał na moie.
- 'le lIIartw się, Benjaminie - wy ze-

IltaJ.
łowa

skooal.

opadła ciężko
Myślałem, te z

na poduuk:ijego :mlerclł za-

(
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jąć udziął w kongl'esie, wszystkie odnośne rzu biura technicznego, którego zadaniem cia koilcową scenę aktu przedostatniego nie zawsze p. G. dopLqywaly. An amblb.ł

okólniki międzynarodowej komisyi i zwró·
cić uwagę na istotną ważność szybszego
dostarczenia rzeczonej komisyi żądauych
przez nią wia(lomości i dauych, według
rozesłanych tabl1c.
- "Grażdanin" powtarza wiadomość, ie
poruszono kwes'n bndowy drogi żelazu ej
między Archangielskiem i Wologdą.
- Do ministeryum komunikacyj nadchodzą obecnie prośby z grodkowych guberuij
Rosyi o ustanowienie na stacyach znaczniejszych dl'óg żelaznych, przecinających te
gubernie, oddzielnej opłaty od puda, IV i10ści 1/.0 kop., na cele urządzenia i utrzymauia dróg dojazdowych.
- "Petel·b. -wiedomostl~ donoszą, że na
drogacli żelaznych, któremi przewożone jest
bydło rogate w znaczuej. ilości, ustanowiono niedawno oddzielną płacę dla weterynarzy i konQwalów za każdą sztukę chorą
i wą tpli wego zdrowia przez nich wykrytą.
- Na leolei iwangrodzko-dąbro\Vskiej
wprowadzono nową taryfę na przewóz cu·
kro całemi wagonami (600 pudów) i mączki cukrowej (611} pud6w) od stacyi Miechów i Ostrowiec kolei 6ąbrowskiej do
stacyi kolei moskiewsko·brzeskiej przez
Iwangl'ód, Łuk ó w , Brze~ć.
P rzemysł.

- Zalożonauied&wno w Warszawie przez
jednego z naszych przemysłowców do s półki zespecyalistą angielskim, pierw8za w krajn fabryka fil'allek , rozwijająca pomyślnie
swoją działalność, whótce ma być znacznie
powiększoną . W tym celu, jak donosi ,Ku·
ryer codzienny", wykoiiczany jest sporych
wymiarów nowy pawilon, dla pomieszcze·
nia ,dzierzgartli', w którym z surowego
materyalu, sprowadzanego z Bnchary, przerabiane będ'l, wł6kna tkackie. Z puszczeniem IV ruch nowego działu fabl'ycznego,
liczba robotnik6w pomnożon/ł zostanie 0100
z górą osób.
- IV powiecie lipowieckim, jak donosi
"Gazeta połska", władza powiatowa bezwzględnie zabroniła moczenia lnu w stawach i rzeczkach, wobec czego nprawa
lnu staje się tam niemożlilYą, gdyż innej
wody niema i len marnuje się niewypnv
wiony.
- W liczbie różnych grodków, projektowanych przez ministeryum dóbr państwa
w celu poparcia pl'zemysłu drobnego, na
pierwszym planie stoi założenie mnzeów
dl'obnego przemysłn we wszystkich głównyćh ogniskach przemysłu drobnego. W
kwietniu l'. p. pierwsze takie muzea majll
być założone w Kiższym Nowogl'odzie, Kurskn, Riazaniu, ~rule, w fabrykach iżewskiej
i wotkiJiskiej i w jednym z najodpowiedniejszych punktów guberni woroneskiej .
- ,Petel'b. wiedomosti" donoszą, że ministeryum dóbr państwa, w celu poparcia
przemysłu górniczego w gnberni wołyjlskiej, z(\mierza ulepszyć tameczne dl'ogi
wodne, jako najtailsze i najbliższe do drogi żelaznej kijowsko-brzeskiej, któ rą wytWOl'y górnicze mogą być wywożone . Prócz
tego, ministeryum dóbr państwa poroznmiewa się z ministel'yum komunikacyj co do
zbudowania w jaknajkrótszym czasie sieci
dróg żelaznych dojaz60wych "IV guberniach:
wołyilskiej, kijowskiej i podolskiej .. Następnie istnieje zamial' załoź e nia w Zytomie-

kończysię

będzie ścisle zbadauie bagactw miejsco· poprzedziła dość słaba, pod względem tech·
wych.
niki artystycznej i odczucia sytuacyi, sca- Podczas przyszłej sesyi rady państwa na z bohaterką dramatu. Wogóle jeduak
rozpatrywany będzie, pomiędzy innerni , trudne swe zadanie Sl)ełuił p. K. najlepiej
projekt nowych pI'zepisów o najmie robo- po p. Popławskim ze wszystkich wykonawtnik6w IV Rosyi południowej; przytem w ce- ców. P. Popławski (Sartarius), jeden tyllu uregulowania tej sprawy, ma by~ ZWró- ko IV zupełno§ci pmwie odpowiedział sweeona uwaga głównie na nrządzenie bytn mu zadaniu , Ciepla i sympatyczna gm je·
rodzin robotniczych. W tym celu, pl'ÓCZ go tchnęła realizmem, oprawionym IV fordomów dla l'obotnik'j w, tym ostatnim mają mę wielce artystyczną. Rolę swą opracobyć wydzielane działki gruntowe dla urzą- wał artysta sumie:Jnie
i drobiazgowo,
dzenia ogl·odu. Wobec trndności zupełne- wstrzemięźliwie szafując zasobem swej siły
go zamknięcia szynk6w, ma. być dopusza- dramatycznej i uczucia. Szkoda, że w sellDe ich otwieranie tylko w miejscach wię- nie koilcowej, nader krótkiej, grał nieco
cej zalndnionych, jako to: wsiach i zakła- zapospolicie, zapommając, że nawet przedach górniczych; w kopalniach węgla ciętne natury uszlachetnia ból wielki i traotwieranie sklepów z wódką dopuszczane giczue wyrazom tego bólu nadaje akcenty.
będzie tylko za pozwoleniem inspektora fa- P. Janow ki (Hrabia Camioli) rob ił, cu
brycznego i przytem IV tych tylko kopal- mógł, aby odpowiedzieć wymaganiom roli,
niach, gdzie mieszka stała ludność górni- niezupełuie zastosowanej do charakteru
cza, przyczem hamlel w tych sklepach 0.0-- jego uzdoluienia. Poprawny i dość natOl'alkonywany będzie tylko na wyniesienie, po ny IV początku, w chwilach natężenia syściśle oznaczonej ceuie i za gotówkę . Prócz tucyj dramatycznych, mimo widocznych utego mają być urządzone sklepy, w których siłowań i pracy, nie mógł stauąć ua wysprzedawane będą wyłąclluie towary i przed· sokości tych sytuacyj, grając jakby z mumioty, niezbędne IV życiu włościań s kiem su, sztywuie, chłodno, bez odczuwania Di w których ceny towal'ów będą kontrolo- czuć, jakie wyrażał w słowach . Nie po raz
walle p.'zez administracyę kopalDi, łącznie to już pierwszy p. Janówski znajduje się
z gómiczym inżyniel'tom okręgowym, a po na scenie "nie w swoim sosie", co powinpoddaniu kopaIIi inspekcyi fabrycznej - naby uwzględniać reżyserya i dyrekcya.
i przez inspektora fabrycznego.
Pani B.-Janowska (LeoDol'a) efektowną
- Niedawno, jak donosi "Grażdanin," swą rolę, opartą na psychologicznych kou·
otrzymano z Pal'yża wiadomość, że uiektó- ' trastach, pojęła i wykonała nieco zaposporzy kapitaliści zlIwiązujl} spólkę dla. eks- licie. Bengalski ogie.i poezyi, oświetlający
ploatacyi nafty w obwodzie Kubajlskhn; do melodramatyczny utwór eleganckiogo FeuParyża wysiano już wyjaśnienia szczególo- illet'a, uloLnił się z roli w jej in tel'p"etacyi
we IV tym przedmiocie i próbki nafty.
zupełui e, począwszy od pierwszej sceny
Stowarzyszenia.
z Rosweinem w akcie 2. Jej Leonora sta·
- Do zgromadzenia szewców IV War- ła się odtąd zwyczajną zalotnicą, zamiast
szawie zapisało się w półroczu ubiegiem być lVielko~lViatolVą rozpasaną lwicą. Po164 chłopców, a wyzwolono 107 czeladni- stać demoniczua straciła swój urok. Zaków. Do groua majstrów z<lpisano 10. rzut ten jelnak stosujemy do całości, w po '
Majątek zgromatlzenia wynosi 15,413 rubli. jedyńczych momentach roli, a zwłaszcza
Tełegrafy.
w owej pierwszej scenie z Rosweinem, p.
- Gtówny zarząd poczt i telegrafów 0- B.-Janowska dowiodla, że podobnym rolom
głasza, że na stacyach pocztowych: Mo· przy pl'acy i IV rozwoju dalszym swego
nastyl'szczyzna i Czereja, otwarto przyjOlO' uzdolnienia potl'ali podołać z zupelnem powanie telegramów we\~uętl·zny ch .
wodzeniem. Że pracy tej nie brak, widzie-- Stacyę telegraficzną Polany- Wojsko- li śmy we czwartek, a uenvowego niepokowo drogi żelaznej ryzko-wiaziemskiej, prze- ju ledwie już ślady pozostaly. Panna Mormianowallo na :l'emkino".
ska ciepło, z ucznciem, z prostotą i szczerości,. odegl'ała sympatyczną rolę Marty;
niewiele tam można było dodać, a nic
ująć. Całość poszla wcale znoś nie.
H.
(-) Z teatru . • Dalillę ", dl'amat p. Ok.
(-) Teatr niemiecki w czwartek przedFeuillet'a, wystawiono na scenie teatru Vic- stawił swe siły wokalne po raz piel'wsz~
toria we czwal'tek z niezłem powodzeuiem, wjeunoaktowej opel'etce .Piękna Galatea.
choć z mniej.zem, niż odegmnoby każdą W roli Pigmaliona wystąpił p. Otto Werlepszą komedyę ze starszego, albo i now- ner, obdarzony świeżym, silnym głosem - i
szego fmncuskiego repel·tuaru, dla któr ych zwycięzko wywiązał się z zadania. P. Eliza
intel'pretacya naszych artystów bylaby o Pusch (Ganimed), pomimo trudności jakie
wiele odpowiedniejszą. Chcę przez to po- przedstawiała zbyt nizka dla niej par~ya alwiedzieć, że, z małym wyjątkiell1, dramaty towa, tak śpiewem,jak żywą grą sceniczną
nważam za niewlaściwe, albo raczej pl'zed- ogólnie się podobała.
P. Willy Schneider
wczesne dła trupy świeżo zorganizowanej (Midas), po macoszemu obdarzony od nai starającej się zel'wać ze złemi tl'adycyl!.- tUl'y pod względem wokalnym, umie nami sceny prowincyoualnej.
gradzać te braki grą uiepozbawioną komi·
P. KO;Jczewski (Andrzej Roswein) wyka- zmu. Co i10 p. Anny Gothard (Galatea),
zal wiele siły dramatycznej i uczucia, gl'a niedyspozycya artystki tak była widoczą, że
jego jednak nie była jednolitą; obok ak- o śpiewie jej nie . moż emy jeszcze nic po·
centów szczerze dramatycznych, brzmiała wiedzieć. Partya Galatei nie może być odw niej chwilami nuta deklamacyjnego je- śpiewaną poprawnie bez koloratul'y i trydynie patosu, a pełną sily, prawdy i uczu- lu, a te na cz\\'artkowem przedstawieniu

Z MIASTA i OKOLICY,

zadawalniający.

Orkiestra sumiennie w~_
z za(lania
. L:
(-;-) Z ~adu . Wc,,?raj sędzia pOkOju a:go
rewu'U m.asta Łodz. , rozpatry\ll'.\ł SPI'aWe
karną przeciwko pp. Fryderykowi ellino~
wi i Mat~uszowi Micll~lakawi, !J3lmrżOllym
l)rZeZ pohcy~ o IVadhwe urządzenie rUSl.
towania, co było powodem spadnięc ia. cllV~
robotników murarskich: Altchubena i Lewandowicza.
wiadkowie zawezwani clo
spl'awy zezuali, że IV maju r. b. z r US7.to.
wania przy domu I). S., ,przy ulicy RODtantynoIVskiej, wskntek załamani a i ę des.
ki, sJladło z drugiego piętra na brok clwu
robotników, kłórzy pokaleezyLi się mocno
lecz odwiezieni do s~[litl\la, w czas jakiJ
wyzdrowieli zupełnie. ędzia pokojll wysłu.
cha wszy tlómaczeuia s i ę ob1viuionych, u.
znał, że wypadek nastąpił z ich wiuy, g'lyż
przed rozpoczęc ie m I'obót, powinni byli 1.&.
sięgnąć rady bud owniczego, czy rusztowa_
nie jest odpowiednio zblldolVane~ na ~j za.
sadzie sędzia wydał wYI'ok skazujący obu
obwinionych ogóJ-81 .na 32 rs. ka\-y.
Sędzia pokoju 2·go relvirl! rozpatrywal
wC'loraj sprawę cywilną p. Futerf!\sa p'·ze.
ciwko fabl'ykautowi p. A. Kamusie w iClowi
o wydalenie powoda z kantoru bez uprzed:
niego wypowiedzenia i nie wypłacenie mu
pensy i zaległej za kilka tygodni. Futepfas
był IJisarzem w kantorze p. Kamnsiewicz&
i pobiel'at 12 I'ubli I.lliesięc znie. Po rozpa.
trzeniu sprawy, sędzia wydał wyrok skazujący p. Kamusiewicza ua wyptacenie Futerfasowi rs. 31 pensyi zaległej, rs, 6 za
dwa tygodnie i I·S. 4 kosztów sądowycb .
\-) Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi
to lVaro w_ej ,sprz~dallo: pszenicy 100 kOI'cy
po rs.:> kop. 8óJ za korzec.
' a Kowym Ryukn sprzedano: pszenicy
200 korcy ,Id rs. 5 kop. 70 ,do rs. 5 kop.
75; żyta 200 korcy od rs. 4 kop. 30 do
rs. 4 kop. 50 za korzec.
Popyt wogóle bardzo dobry. - Dowozy
małe.
.
Ceny siana, slomy, koniczyny, nie ulegly
żadnej zmianie_
(-) Na targ wczorajszy dowieziono
znaczną ilość kapusty w główkach i mnóstwo d.l·obiu różnego. Największy popyt
miały gęsi, nabywane po 90 kop. do rs. I
kop. 20 za sztukę. Jako nowość pojawiła
się wczoraj na rynku kapusta szatkowana
sprzedawana w beczkach po 3 do 5 rubli.
Nierogacizny dostal'czono mało, choć popyt
na takową wzrasta oll uiejakiego czasu.
(-) Szt uczka łichwiarza. Robotnik Aleksanaer K., p o trzebując 15 rub1i, uuat S[ę
do jednego z lichwiarzy tutejszych, Lajbusia X. Licltwiarz zgodził Slę pożyczyć
żądaną snmę ua weksel, żyl'owany pl'zez
Emauuela P. Po długich prośbach P., rozczulony przy kieliszku, położył żyro na
wekslu, uie patrzllc na somę. Lićhwial'z
zabrał weksel i wyszedł z szynku, obiecu·
jl}C przynieść pieniądze. Nie powrócił je·
dnak, a. gdy uazajutrz K. udał się do niego, odpowiedział, że wręczył mu 45 rubli,
ktÓJ'e mają być spłacone w ciągu kilku
tygodni, na mocy wekslu, żyl'owllllego
przez P. Oba poszkodowani oddali spmwę do sądu.
(-) Oszustwo. Do jednego 'Il tutejszych
doradców (Joką.tnycll zgłosił się włośc ianin ,
wiązała s i ę

i moje uędzne istnlenie.OPl'zY-1 zarobek, szukalemtylkOciężkle}, pracTSj \\'agonów-:-rociąg ten miM wyjśćzMan uy ,- otulOny plaszczem-:-W-ciemuych -okularach
jednak, pOchowałem mego przy- w niej zapomnienia.
o jedeuastej wieczorem.
. 'Ii kapeluszu.
Niebezpieczelistwa i trudy nęciły mnie
Gdy zajęci byliśmy przygotowaniami do
- Przypuszczam, że nie jesteś pan zajaciela na obcym brzegn, przy szumie obcego morza; .pa~z&łem )a~ bezlitośnie . przy- tak jak innych ludzi sp-okój i wygody.
'tej. drogi, jeden z kolegów odezwa I się tlo możnym -: mów!ł śpiesznie - ;zy ni~ chciał~ypywal:'0 . zIemIą dro~le Jeg~ sZCZąt~l , Te~
'l'ak I'rzeszło mi jakie osiem lat, aż mme:
.
.
.
.
byś zarob.,ć tysIąca 1!orenów .
I~Z d?plelO ~c~nl~m,.J&!' ~ st at~ ponIOsłem, wreszcie uczulem wielką tęsknotę i potrze- ~ozemy . SIę spodzlew8:ć .suteJ graty- Jak~m sposobem?
cli
Dle lDl~łem -!Oz. \l~ zy-!ac,~l~ tOI ego kocha- bę od wiedzenia opuszczonego grobu na ob- likacyl.. Czy. WIesz, kto będZie Jechał?
.- M:cle Slę zatrzymać przy PouŁe
łem, ll1enawldzlł~m I z~blle.m , Byłe~ \~y- cem wybl·zeżn. Skierowałem się tedy ku
- NIe wIem..
. .
Blen~a..
st~pn!m p otomkl~m KaID~ I choć mÓJ. bl at Włochom. Biedna mogiłal Zarosi a dzikiem
- Czy być ,?o~e? . KS lązę Loredauo, amSkiną~em ~ •.ową. ,.
.
.
ml.pI~ebac~ył, me. był~ JUz .d.la mUle na kwieciem, napisu trudno było odnaleźć, basador neapohtanski.
-:- Plzypusćmy, ze zamiast. zattz~m~~
ŚWIeCIe am l:adoścl! alll n~~zlel. ~rce 7:a ' krzyż się przewrócił. W domku, który za_ Loredano-wyjąknąłem-który Lore- (JOCI~~, wyskoczysz sam, a pOCIąg pÓJdzl
marł.o we mOle, a J,elfo mleJ.sce zaJęla n~e: mieszkiwaliśmy kiedyś, znalazłem tych sa- dano , margl'abia?
daleJ. .
"
a
?aW1ŚĆ dla lu~zkosCl c.ałeJ, szczególn!e,l mycll ludzi. Przyjęli mnie serdecznie, zo_ Był ou margrabią przed laty, lecz o- . - Nle.po~obna, plant .Jest zel wany n.
Jednak d~a kob~ety, któla stanąwszy .m}!! stałem z nimi kilka tygodni i zajmowałem becnie został księciem.
sledem~lesląt łokCI .
..
. zta
d~y nam~,. zd.,uzgotał~ n~szą przYJazn: się sam uporządkowaniem grobu. Były to
_ Musi to być stary juź czlowiek.
. - WI.ei!' o tem. <?cal slebl~, a ,les, •
Will
mICo
ją odsznkać I pierwsze chwile spokoJ'u J'akich za'natem
. Iecz c ó,:z z t ego, dos k ona- meclldzgIDle.
'Ucho(lz lć to hędzle t) lko z..
BIedny
b mOJ
ć
. 17 poleCIł
•
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•
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- J es t s t alY,
k
pr~ehatczl . w łeł"bo ImbleułlU.
. b~ mOlet' . odkąd złożylem tu Williama, a gdy opusz· le się tl'zyDla, tak wspaniale wygi ada. Czy wYZPade··1
.
. h'l
It nie,
naJc ę Olej wz.• ą. ym. y. ~a sle le ~za.y ! czałem znów te strony, przyrzekłem sobie, widziałeś go dawniej?
a ~a ~m, selce IDI 10 gwa ow
łancuchy galel Ulka I uOlakłbym od kazdeJ że J'eżeli Bóg mi pozwoli wróce tn kiedy
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k
'kł
d
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d
tchu
mI
blakło .
.
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a - lze em, o wracając się-prze
C
. an kus'?
'ąkoąlem
~naJoml\l
warzy, ecz musla.em wype nh, czuć będę zbliżający się koniec mój i spo- laty.
~emu mOle p
. IS~ -wYJ
:
cznę obok przYJ'aciela
.
- Zlób to dla zbaWlellia Włocll - ll~
Jego wolę.
Wybrałem się piechotą do Genni, chcąc
'.. :
Czy słyszałeś o jego małżeństwie? mawia! mnie - dla wolności ; \viem, że n~e
jej powiedzieć: "Gianetto Coneglia, on ci .' Od tej .poly stlacl!em ochotę do dale- Bardzo było oryginalue i ual'obiło wrzawy. jesteś włochem, lecz możesz tej sprawl,e
przebaczył, lecz Bóg uie p.'zebaczy nigdy"1 klcl~ wędlówek, d?t.atlem ~ylko do Mantuy, Zaślubił swą kocha.nkę, prostą geuueliską sprzyjać. 'l'en Loredauo jest jednym z u~J
Lecz nie zastałem jej ha dawuem miejscu. g.dz~~ d?stałem. "!'~~SC~ plo\\1~dzącego po- dziewczynę; bardzo piękna wprawdzie, lecz gorszych wrogów ojczyzny. Weź te pleSklep miał innego właściciela. Sąsiedzi po- CIągI, na nowej hOl.' "!,ędz~, Mautuą a W ~- nigdzie nie jest przyjmowaną·
niądze.
wiedzieli mi, że matka i córka nagle wy- n.ecYl}. To . nowe. zaJęcI~ utl.zymy\~alo mOle
- Zaślubił ją? - zawołałem. - Nie·
Orlepchnąłem z dumą jego rękę.
jechały i że prawdopodobnie Gianetta jest ~1~le ": I uchu ~ P?dnleCemU. PI a~owałe!n podobna.
_ Nie - rzekłem - nie chcę pien!ędzy.
pod protekcyą margl'abiego Loredano w JUz ze SIedem m!e~lęcy, ~dy .wydalzyło SIę
- Mogę cię o tern zapewnić.
Jeżeli to zrobię, uie będzie to alll (11&
Neapolu. Podążyłem tam, lecz we wspauia- to, co mam zamlal OPOWIedZIeć,
Przetarłem ręką czoło i zapytałem:
Włoch, ani dla zŁota, lecll przez zemstę.
łej willi, jej teraźniejszej własności, powieDziało się to w mBl'cu, pogoda była nie- Czy ona jedzie dzi ś z uim?
W tej chwili odwołano muie do mego
dziano mi, że od dziesięciu dui wyjechała stała, noce burzliwe, częiić plantu na na- O tak; nigdy się z lIim nie rozstaje; 'to- zajęcia; czas już było zaję.ć miejsce w (lodo Paryźa, gdzie margrabia był ambasado- szej linii , pl'zy Ponte di Brento, zalała i warzyszy mu wszędzie; zobaczymy ją, la ciągu; uieznajomy oddalił się.
.'
rem obojga Sycylij. Musialem więc zawra- zerwała woda. Zanim mogła być oporząd- bella Duchessa I
Ujrzałem ich wsiadających, księcia I ks·ę
cali do Marsylii i kiel'ować się stamtąd ku kowana, pociągi musiały zatl'zymywać się,
Z temi slo wami kolega mój odszedł (lo żnę, wraz z sekretarzem, księdzem i słuzbą·
stolicy świata. Wyiiledziłem jej siedzihę, a pasażerowie wraz z bagażami zmuszeni swej roboty, a mnie trudno było opamiętać Nie mogłem rozpoznać ioh twarzy p"zl
słabem oświetleniu platformy, lecz gdybym
lecz nie znalazłszy do niej przystępu, rzu- byli dostawać się różnemi ekwipażami do się, tak mnie ta wiadomoś~ wzburzyła.
ciłem jej tylko do okna naj straszliwsze następnej stacyi, gdzie czekał na nich druZbliżała się już godzina, oznaczona na. nawet nie wiedział, że to 01111, przeczulbym
przeklejlstwa i gl'ożbę zemsty, nie mając gi pociąg. Wypadek ten przyczynił mi wię- odejście owego IJociągu. Wydawałem różne ją po zręcznych jej ruchach. Wkrótce rO?siły wypełnić woli Willa i [n'zebaczyć.
cej jeszcze zajęcia, lecz byłem z tego za- rozpol'ządzel1ia, wtem uczulem rękę na mem legł się ostatni sygnał; ruszyliśm'y'
.:
astępne łat.a mego życia sJl<)dziłem na dowolony. KtóregoH dnia polecono mi po- l'amieniu i uslyszalem głos:
KI'ew we mnie wrzała, nie dr~ał.1ll ~llZ
wędl'ówce po świecie, zaczepiając się tu i pl'owadzić j~szcze jeden specyalny pociąg
- Czy pan prowadzi ten pociąg?
i nie wahałem się. Była w mOI~ !'ę u,
owdzie JJl'zy jakiej~ robocie nie dbałem o 110 Wenecyi, składający się z kilkn tylko
Powiedział to obcy mi zupełnie mężczyzna, nadeszła chwila zemsty. Niech zglDle ta,
tomniałem
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Anfu-zej Szymański, z kwitem na 120 rs.,
których nie mógł odzyskać od dłużnika.
Doradca kazał pozostawić sobie kwit i obieca/, że w p:zeciągu. kilku tygodni pieniadze od d/użru ka odbIerze. Dobroduszny
wlOścianin zgodził się na propozycyę i kwit
wręczył doradcy, pozostawiając mn na
koszty kilkanaście rubli. Po upływie kilku
miesięcy, nie otrzymawszy żadnego zawiadomienia od pełnomocnika, wlościanin przy·echal do Łodzi, lecz .&Clukata" nie znakł z dawnego mieszkania bowiem wypro~adził się niewiadomo gdzie. Obszedł
szy wszystkie sądy tutej ze, włościanin nie
spotkał doradcy i dowiedział się, że sprawy o jaką mu chodzi, nie wniesiono. Zmartwlony, udał się do dlużnika z prośbą o
Iwrócenie choć połowy należnej snmy, lecz
dłużnik odpowiedział, że należnogć zapła
dł na dowód czego pokazał kwit. Okaza-

lo 'się, że pełnomocnik ugodził się z dłu
iIlikiem i za kwit na rs. 120 wziął rs. 75.
Włościani n nie wie nawet, jakie jest nalwisko oszusta.
(-) Wypadki . Robotni k, pracujący na
rusztowaniu przy fabryce p. Poznańskiego,
pr:l~Z n i eostrożność zs u nął deskę, która z
pewnej wysokości spadla na głowę drugiego robotuika, Wojciecba Lipińskiego, zranila go niebezpiecznie i uszkodziła mu
~ko.

Na szosie do Zgierza w dniu wczoraj!!ym przewróci! się wóz frachtowy i zguiótł
na gmierć konia.
(-) Pobicie. Zamieszkały w domu pod
;Ii 3 przy Nowym Ryuku Moszek AL, powracając do mieszkania, zastał siedzącą na
stopuiach schodów, prowadzących do jego
drzwi, niejaką Paulinę H., 110 której od
pewnego czasu pałał złością. Zbliżywszy
się do H., spoliczkował ją kilkakrotnie, a
następnie kopnięciem nogi zrzucił ze scllOdów. Kobieta, spadając, potłukła się mocno
i obecnie leży chora.
(_) Kradzieże . W czwartek, o godzinie
S.ej rano, do mieszkauia p. Wilhelma Marehl"acza, IV domu p. Fełkego, pod XI 54
przy ulicy Długiej, w czasie, gdy żona p.
M. na chwilę wyszła do sklepu, dostali się
złodzieje i zabr ali garderobę i bieliznę wartości ogólem 160 r8., tudzież z komody rs.
6 gotówki. Policya poszukuje winuych.
Z powozu p. D. przed kościołem ewangelickim św. J ana, skradziono onegdaj
palto wartości 36 rB.
(-) Dziś w teatrze Victoria daną będzie
po raz pierwszy szt uka ludowa w 4 akhelI, p. t .• Ciar acby". l,r7.eZ J . K. Gala·
.,iewicz

KRO NI KA.
- .Peterb. wiedomosti" donosz,!, że do
rady państwa wniesiony będzie IV krótce
projekt reformy wydziału śledczego. Zgodnie z projektem ustanowiony ma być przepis, na mocy któr ego sędzią śledczym moje być mianowana 'tylko osoba należąca do
"ldownictwa, która przedtem urzędowała
Vi nadzorze prokur atorskim i w izbach sę
dziów ś ledczych, najmniej przez lat pięć,
Również kandydatom na urzędy sądowni
cze, chociażby oni ukończyli kurs nank w
wyższych zakładach naukowych i przypiprzez którą zgu61łem-duszę, k&J.ijąc się
krwią mego przyjaciela. Niech ginie w całej pełni s wej ru·ody i dosta tkn. Żadna siła
ziemska j n ż jej nie zbawi ł Przebiegaliśmy
stacYę za stacyą. Kazałem więc wzm ocnić
parę i pędziliśmy z niezwykłą szybkością.
Zdawało się, że cbcemy prześcignąć wiatr,
gdyby to by ł o możli wem.
Gdy już tylko kil ka mil dzieliło !las od
fatalnego miejsca, kazałem jeszcze dołożyć
węgli i poruszać płomieuistą masę; palacz
patrzał na mnie z śmiertelnym niepokojem,
czytając coś niedobrego w mojej twarzy;
ustajego por uszały się z kwogą , Itlcz nie
słyszałem, co mówił, gdyż szał zemsty ogarDął całą m ą i stotę. Wtem, o nieba I spo~rzegłem, że uie byliśmy sami przy ma!Z)'IIie: t rzecia post ać stanęla przy nas.
By! to wysoki męiczyzulI, z kręconem i wło
lami, w szkockiej czapeczce na głowie. Gdy
PI'!erażony cofnąłem się w tył, on wysunął się naprzód, ,zają ł moje miejsc6 Pl·zy
lokomotywie, starając się wstrzymać parę.
Chciałem coś przemówić, wtem on się odWrócił i s pojrzał mi w twarz. Poznałem
w nim Willia ma P rice i wvdaw8zy przeraźliwy kr zyk, upa(Uem bez' przytomnoścI.
Jestem przygotowany na różne zarzuty
przeciwko memu opowia danin ; powiedzą
~szYscy, że to było zluuzenie optyczne,
lub chorobliwa wizya na t.llralna IV stanie
nadzwyczaj nego podniecenia, w jak iem się
Znajdowałem. Nie dam się jednak przeko·
lać żadnym ar gumentem i nik t mi nie wy ·
~f!lwadnje, że to nie był mój zmaI"ly przylatiel, któ ry z poza grobu przybył lbawić
~ duszę, powstrzymując mnie \V mym zbr o. czym zam iar ze. Wierzę IV to tak mocno,
!&k w laskę niebios i przebaczenie pokutuJącym grzesznikom.
KON I EC.

sani. byli do sędziów śled~zycb, nie będą
powIerzane zadne czynuo~C1 śledcze samo·
istne, pued przesłużeniem trzech lat w
wydziale ille.dczym. Co się zaś tyczy badań
w tępnycb I śledztwa sądowego, również
ustano",:ioue ~dą I~owe pnepisy. Przepisy
te pOllllędzy rnntlml, okI-eślą ściśłe pOI·Zą
dek stosunków nadzoru prokuratorskiego
do wydzialu śledczego.
,PrawU. wiestnik" zamieszcza rozporządzenie ministra sllra wiedliwości o przedłużeniu mocy obowiązującej taksy opłat
za kopi~ planów mierniczyc;b, przechowywllnyclt w instytucyach mierniczych, na
następujące II"zechlecie.
- Rada państwa rozpatrywać ma pro·
jekt reformy ustawy miejskiej nie wcze·
śniej, jak IV lutym.
Warszawa.
- W nniwersytecie warszawskim wy·
brani są na nastę pne trzechlecie: na uziekana wydziału lekarskiego dr. Czausow;
na sekretarzy wydziału fizyko·matematych
nego p. Zynin, prawnego p. Siegel ilekar·
skiego p. 'rhumas. Ordynatorem kliniki
terapeutycznej uniwersyteckiej mianowany
jest
Zieliński, dotychczasowy OI·dynator tejże kliniki. r'a stanowisku prosektora przy katedrze anatomii opisowej zatwierdzony dr. Jaszczyilski.
- Uniwersytet warszawski wydelegował za granicę na dwa lata IV celach naukowych prowizora farmacyi p. Edwarda
Beckera.
- , .... b. pałacu bl·iihlowskim od ulicy
hr. Kotzebuego w Warszawie ma być otwartą nowa filia pocztowa.
- W przyszłym tygodniu da IV War ·
szawie kilka przedstawień trupa dramatyczna czeska, powracająca z Odesy do ojczyzny.
- W zwiel-zyńcu warszawskim pomor
nie ustał jeszcze; padly znowu orzeł i kuua. Prawie wszystkie inue zwierzęta są
widocznie chore. Lwica jeszcze nie wy-

ski zamierza przedstawić pI·ojekt wyznaczenia królowi Milauowi 360,000 fl·anków
r ocznej renty.
Londyn, 15 października. (Ag. p.). Według depeszy Reutera z Sofii, zdrowie Stambnłowa polepszyło się nieco.
Cetynja, 15 października. (Ag. p.). Ksią
że Piotr Karadżordżewicz opuści niebawem
Czarnogórze, zamierzając osiąść IV Królestwie Polskiem, pl·awdopodobnie w Warszawie.
Belgrad, 15 października. (Ag. p.). Projekt o(lwiedzin księcia czal1logórskiego IV
Belgradzie odroczono do przyszłej wiosny.
Kon stantynopol, 16 p8Żdziernika. (Ag. pJ.
Porta postanowiła IV pojednawczym dnchu
załatwi ć nieporozumienia z enkumenicznym
patryarchą i przyrzekła poczynić ustęp
stwa słusznym wymaganiom chrześeian .
Bru ksela, 15 p8Żdziernika. (Ag. p.). Rektor uuiwersytetu brukselskiego, niemiec
Philipson, ustępuje skutkiem obrazy, dozuanej ze strony studentów.

Ostatnia

Kapouy celne . . . . . .

TELEGllUn GIEIJBOWE.
Giełda Warszawaka.
~.d&no • k06ee,u gieldy
Z• •ekalo kró tkolor.I.. ,"o

Berlin u. 100 mr.

D&

Da Lcmdyu za J Ł..

u. Pary••A 100

Lilty Iikwidacyj"e Kr. Pol. .
RUllk \

ziemski, z

pominięciem

sweJ

SUS

71.55

71.70

88.90

88.90
102.25
87.60

93.-

9'&.!l9.-

102.25
87.60
9t.1Xl

luebOilnia .

r,i.t.y xut. ziem. Seryi
.,

[ .
,.
V.
WarlCz. Mer. [ .
,."
V.
ł,l)ll~i Seryi l .

l'

f.iat.y zut.

Ul.

łł"

I,iaty zast. RI.

"

Wars zawa. 16

pa.ździern.

lVeksle król.. ter lU. na

Borlin (2 d.) ~~.2ó iąd., 40.10, 05, ~O.UO. 39.95
knp.: [,onllyn (3 m.) 8.10 *'1'1.; Pary. (10 d.) 32.40
żąd., 32.25 12'/. kup.; W'etloi, (8 d.) 71.55 łąd.~
ł'/. Ii.ty I1
kwidacyjno KrM. Polskiogo d. 88.90 żąd.,
88 50 kup.; malo 88.30 żąd.; 5'/, po"yezko ....,bl>lInia I emisyi 102.25 żąd. , II emisyi 102.25 żąd_
m emisyi 104.00 Żąd.; 4'1. poiyc.k. wewuętrzna z
1887 roku 87.50 żąd.; 5'/. Iiety ,astawne ,i emskie [
,.ryi 94.60 ż~d., 9ł. 35, 30, 25 kup., IfI seryi lit. B

9-1..60

99.25
9a.-

93.10
95.93.-

IC.

9UiO

lU

260.90

USllklloty rnskie ZB.rAz • •
"
l '
Uf&. dn.taw.
Dyskou,tQ pry",atDe •

25~.60

1
5 /"/.

i

260.60
26O.!iO

5'/,'/,

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hotel Poliki Holu, Wroclawk. J. Lechowic.,
Praglowski i S. Ren..lewm • Warsz.wy. Jaro·
cmska z Zadzi.mi&, łlarkowska., Kielc, A. War·
chILwtig. Augusto"a.
Gru d Hotol. S, Haber z Wrocławka, P. Schmelzer z Berlin., H. Zimmermann z Petersburga, J.
za..qtawne ziemskie 150.4, warSlz. I i n J9.8, Łodzi Pezaehowicz ,Łomży, D. Ł.piń.ski, G. &lergenth.1
217.7 I Iifołty likwidllC. Jł25, lloiyezka prelllio\v& [ i SWekel z Warszawy.
12"2.7, fl ~3.ó.
Hot.1 Vltoria. W. PeterB z Werdau, Grodzicki •
Petersb urg ,16 p.ździeru. W.ksl, lIa [,ou-tyu 80.20, Wrzący, Grabowski i Kirszeustein z Wanzawy.
95.00

żąd.;

5·'0 IiJity zastawne luiast& \Varaz&wy [

99.25 Żąll.. rJ 97.75 ż!!d. , 97.70 kup., [,li 95.10 żąd.,
9~.80, 85 kup., IV 93.60 Ż~l\., V 93.00 ż!!d.,; 5'1, ol>ligi miasta W.rsz.wy dł. 90:'25 ąd. lJyskouto:
Berliu 511/01 Londyn 5°/1'11 Paryż 3"01 \Viedel1 4,',., Pe~
tersburg 6'/,. W.rto§ć knpouu z potrąe. 5",: U.ty

pożyczka

fi

wschodnia. 102,

lU

]lo;;y('Zka wscho-

dni. 103'/., ł'/.OJ, listy .... tawu. kredyt. lielllBkie
131.50, akey, bauku ruBkiego dl. b.udlu zagr&uioznego 268.50, per.ersb1ll1lkiego baukn llyskontowego

W&18Z&wskiego ba.uko ll&mUoweso -.- , dyskouto·
wago - .-, dyskonto niemieeklego bankn p&t1.st:wa
58/ 0 pry"atne 51/,°10'

londyn , f6 pażdziern. Pożye.ka rn.k. z 1889 roku
U em. 97 1/ 2 , 1. 1/,'l,. Konsole angielskie 94."/...

Warszawa, 16 paździorD. 'rarg 11& 1l1IWU Witk ow·
ski ego. Pszenica SIU. ord. - ,IlRtra i Ilohra 510- , biała. - - -, wyborOWA 585 -625, żyto
430-4.ł5, sreduie
-,jęcunieó 'l i 4-0 rzęd .

wyborowe

-

-

350-450, owi8i 2"25-

-

- , wl\dliwe -

245, gryka 360-400, rzepik letni - . simowy t rzelll\k :"IIS ziLll. - -, grocb pollly 4:50600, eukrowy 800-900. f,,"ola 900-1100 u ko ...e,

kasza. jagla.na. 85-155, olej r.&epakowy -

-

-,

lniauy - -

- za lInd.
Dowieziono pszeuicy 800, żyta 600, j~ezllti6Ui&
50, owsa 100, grochn I)olnego - korey.
Warozawa, 16 październ. Oko\OitA 78"/, ,akeyz~
po k. 9'/.'10. Hnrt. skt.d. za ,vi.·lro kop. 8i5 - 8~.
za wi.,lro kop. 857 - 862 (z dod&d. ua

~'yllki

wyscbn. 'lO/D)'

RDZKŁAD JAZDY PDCIĄG6W

J

<W Łod"
•

GODZINY i WNUTY

I 81401 1

przyc bodz,:

151 łl a51 81MIł./30

Łod,;

o dc ho dz ą ·
przychodzą

do KoIu..ek
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n A.lekaaudrowa
" Piotrkowa
" Granicy

2 ~5
lO 15

}lwaa.

Moskwy

3łO

8

,•
,~

51
ł ł

•

II
'4
9 óS

2ł

1 02

1008
11

23

~

32 7 52

5 27

~

\Vroeława

" Berlina

U'2~ ł2,l

8-

" KrakowD.
11

,-

187

Petersburga :

"" WieduilL

71~ ł. 411

& \Ił
tłl~'

2 01

nDąbrowy D~b • •
n

,H O
~:)

9 52
2.;

.

" 'romanowa .
"Bziua

215
ł32

2

--

" Sosnowca.

"l9faugr.

s! ła

8W
II 05
I 35

" Skierniewic .
Ol \Varua.wy

G 54

ł

10 61

t8
7 Ol

uw AGA. Cyfry ozn....one grubSEJ1Il drukiem
wyraiaj. ll&&. od gollsiay 6-<ti ...ieesor_ do go·
dziny 6-ej ranD.

SerIIn, is paździem. P..."i~ 180-195 n& paźdz.
na U.top. grudz. 185.60. ~yto 168 - 177,
paźdz. 177.75, ua kw. mj. 161.75.

ua

Htvre , 16

paździeru.

K&\va g()t}tl averl\g8 Santo!

n. paźdz . 112.00. ua grud. 107.00,
r. 102.50. Spokojnie.
Li verpool, 15 pażdziern.

m..... t891

n~

Bawełn ...

Spr&woztlanie

koucow •. Obrót 10,000 bel, z tego na; spekulaeyo i
wywóz 1000 b.l. Ospal.. llidtlling a.m.rykafu!ka:
na. paźuziernik -

-

pad 5'/.. I1&bywey.

- -, na. październik listo-

nA Iistol,ad grodzi.u 5"/..

na.bywcy \ na. grudzień Ityczeń 5x /,.. D&bywey, na
s tyczeń nty 5s~,.. nabywcy, nl\ luty mauee 531lu

sprzedawcy, na. lIlAr. kwiec. :,19/M sprzeda"e" Ha
kwiecień maj 6 5/, nabywcy, na m&j czerwiec 5"/ n

nabywcy. 11& ••• r";"" lipiec 5"1" nabywcy.
New·Vork,15 październ. R.w.tu. lO'/,.~ .. N. Or·
leł\uie

9 1'/16"

New·Vork, t5

paździ.m. K ...... (Fair· Rio) 2f)'}J"
Kawa Fair-Rio Je 7 low ortliul\ry 111\ sierp. 17.00.

ua

Ilażdz.

16.57.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚC I.
zawarle IV dniu 16 października:
W plraft l ewangelickieJ. 1. Andrzej Smoliń.s ki •
Ma łż eństwa

AUUł R.łońsk~.

Zm arli \V Ilum 16 pażdziernika
Kat olicy: Ilzieci \10 lat: J5 -t n zmllrto 11. w tej,
dziewcsl)t 6, 'dorosłych 3,
w tej Jiclbie mężczyzn - kobiet aJ & mi&Uowioie.:

licz bie chłoIJcÓW 5,

Jnlianna Pisze. lat 33, Eleonora Wróblewilka, lat

2'. Paulina PilIe. I., 32.

Ewangeliey: dzieci do lat 15·tu zm.rio l, '" tej
liczbie .cbłopców 2, dzi.wcz\t 2. do~OIllyc!'. 2,
w teJJi('zble mężczyzn 2, kobtet -

A mlł\D.OWiCle:

IIU;żcl.yzn 3, k "biet RACał Rogud.iński, I.t 70. Jo.kób

Xa~ka,

Jan Kupk., lat ;9, /(ou8tauty Baum, l.t 20.
Starozakonni: d,i.., do lat I D·tU l1llarlo 3, tV' tej
li"bie cbłopców 1, dziewc.,t 2 Iloroslych a,
w tej liczbie

MOBZ.k Zylll6rbaum, lat 79.

&

mianowicie:

lat 70,

3'l

7 26

190.0.',

- Monety I b•• k.oty: Not. unę.1
Not. nieu".
lauper1aly i pólimperyaly l
zr. i.
Emisy' 17 gru,lni. 1885 roku)
PMimlleryaty st.,.
-Londyn, 15 październ ika. (Ag. p.). Do Funty sterlin. w bauknotaeh
• T imesa" don oszą z Wiednia, iż rząd serb- Marki nemieeki.
łal'l.

T E L E G R A M Y.

lłO:i;yczka

,. 4'/. )lOŻ . wewlIz. r. 1887 .

hafl lllowe.

II.

wt8Ściciel

810
32.40

•

Z. paplory plbtwowo.

"

Tomsk. W uniwersytecie w Tomsku ma 595.00, uanku lIliędzyna.rodowego 480.00, warsz,,..otwal·ta kaŁedm agronomii. Nowa ka- .ki.go baliku dyskoutowego -.-.
Bel"'tin, 16 paździeru.i.ka.. Bft.nkuoLy ruskie saral.:
tedra obsadzoną będzie z początkiem przy260.90, Uli dost&wę 251.50, wekwl. ua W .... z.w~
szłego roku szkolnego.
260.35, na Petersburg kro 2~9.90. n. P.ters~urf.
dl. 246.50, ua. I,ondyn krOt. 20.32'/•.
LOUllyll d .
20.12'/., ua Wied.ń 177.10, knpony e,la. 32!.60;
ROZ~lA[TOSOI.
5',. listy z&StlLwue 72.30, 4'/, listy Iilcwidaeyjne
68.60, pożyczka ruska ~'/, z 188Q r. 97.10, ~'&_ z
1887 r. 69.30,6'/, renta zlot& - .-, 0'/, r. zł. z IISM
X Profesor ekonomii politycznej, były po- r. - .-, po:i;y~zka wBellodHia H ew. 79.70, ru emisol do parlamentu, Thorold Rogers, zmarl w syi 81.70, 5tl/ o listy zastawne rnRkie lV9.50, 5°/, pożyczka premiowa. z J86i roku 177.50, t.a.kai:; z Hs66
Londynie.
X Pap i eż Pius IX, dowieeWa" ••y si~. te l. 165.2/i, 8.keye drogi ~e.L WM8St\WIlłr.o-.... i ..\e(likiej
23a.50, akey. kr.dytow. austry""ki. 169.00. akeye
pewien

•

n& lVied.. za 100 H. • • •

być

rodziny, zapisal cały swój mILj~tek ksi~dzu,
który w oznaczonym dnio i kościele odprawi
mszę "" jego duszę, udał si~ do owego kościo·
la we właściwym terminie, sam celebrował nabożeństwo, poczem pnyp.daj~cy mu w udziale
maj~tek zwróci! rodzinie.
X Adalina Patti pustanowiła wybudować
w zienlSkiej posiadlości swojej Cr.ig-y-Nos w
Walii synagog~, na wzór berliJ\skiej . Znakomita śpiewaczka wyzllaje bowiem religi~ źy
dowskll·
X Bogaty książę . K8i~~ of Buccleoch,
który wkrótce dosi~gn~ć ma pełooletnoś.;, jest
jednym z naj.og.tszyell lud"; w Wielkiej Jlrytanii. Posiada on HO,OOO akrów, przynoszą 
cycb mu 220,000 ft. szt. rocznego dochodu ,
nie liczqc obfitych kopalni Wtgla. Ksi~~~ w
dodatku do .woich p<>si.dłości ziemskich o·
dziedziczy po ojCR. 9JO,OOO fŁ. szl. gotówki.
X Dla pozbawionych pracy robotników,
przerabiajllcych konchy perłowe w Wiednin,
dom bankierski S. M. Rothschild ofiarował.
10,000 dr. na r~ce ministrów. Wyrób guzi1<6w z konchy perłowej rozwiu~1 się w Wiodniu do zna""nych wymiarów, lecz nagle zapanowal zastój w tej gnlw.i przemysIu, jak
wiadomo, skutkiem biłu Mac Kinleya.
X Wspaniały dar. Jobll RockfeIłer z Chicago ofiarował milion dolarów na utworzenie
w mieście tern uniwersytetu. P. RockfeIłer ma
kopalni~ nafty.
X Most Karolowy w Pr.d.e nie przestaje
być widowni" f,katastrof. Jak wiadomo, oddziały intynieryi wojskowej i pionierów pracuj~ obecnie nad usuni~ciem zawalonych resztek mOltu i wy8adznniem w powietrze i burzeniem cz~ści jego, zawaleniem się zagrożonych.
W dniu 13 b. m., od godziny 6 rallO batalion
intynieryi zaj~ty był .akladaniem. min dynamitowych pod słupy, zagrożone ruiu .. , gdy nagle
około godz. 10 część łuku mostowego przy ostatnim slullie od strony Starego Miasta zupadla si~ w wodV. Staro siV to z tak" slł~, i2
pracuj~cy przy sqsieduich
słupach
toInie,"",
spadli do rzeki. Katastrofie, o ile wiadomo
dO\4d, nlgglo 17 osób, z którycb kilka ci~.żkie
odnioslo rany, a 5 znajauje si~ w niebezpie.
cze'·lStwie utrat) tycia. Co lInŚ do samego
mostu, to coraz to nowe odkrywaj" w nilU
ślady spostoszenia; okazaly si~ rysy na pi~trm
s lupie, sZÓRty nachylil siV mocno w strou~ wioty Starego Miasta. Obydwa maj" być zbu·
rzone.
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Giełda Berlińska.

w·.

zdrowiała.

wiad o mości

Austryaeki& bauknoty. .
Frawki . • . . . • •
\Vart046 rob!a kred. w złocie

POTRZEB}\'4 jest

francuska nauczycielka
na wieś do stamych dzi~ posl...

dajl!C& także język niemiecl.l. Oferty w admilliatraeyi Dziennlb pod.
lit. B. F.
1883-3-1

DZIENNIK ŁODZKI.
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I

Teatr tódzJ<i.
vrrrORIA.
W

SOBOTĘ.

dnia 18

pa~iernikR

CiqraCllY
Sztuka Ludom w 4 aktach, z
cami, przez J . K. Galasiewicza.
OSOBY:
Tom...,. Zgaga
Monik", jego ion"
Ralina ~ ich córki
)[arta (
p-na
Agat.. Sępowa, _ tka
Moniki
p.ni Kowalska
Bazyli Rysi"k
p. Dobrzańllki
Władek, jego ayn
p. Janz ..... ki
)!&m" pi.. tnn
p. Winkler
Piotr Orczyk
p. W4zilinsz
Tobjasz Grzywa
p. Mar.eki
Marcin Krzyk
p. Gorzkow.ki
Dnra.,nadzorc"dro$owyp. Staszewski
Prochownik, I~Dleży p. Roman
Szczyj)"wka, gajowy p. l i Trap •• o
Guaiil, rewizor bydłap. PopławsJri
P&lnch nauczyciel
p. JAD ow~ki
Dymaeze~ organista p. Danie1ewski
PolikarR.&..t jego. żona p-ni Traj>9zowa
Zawijał, policyant
p Ceremnrzyóili
Plotek, kośeielny
p. Tom.szewicz
Wałek ~ łnźb T
P. A. OI."""ski
Kasia I s
a oma·p _DA Piehorówna
Stach
p. ChyreaakoWllki
J żanuarm
p. BartoBZ8w ki
fi żandarm
p. Zdzies.yóski
ParobeYJ d~ewczęta.. muzykanci. dzieci,
lud.
Rzecz dzieje się'" GalicY;.

u siebie, w domach
na pensy,ch i
Izaluaaac:n naukowych.
za kład

F l R M Y

(ryzrer ki

J. ROSENBLUM,

Hotel Victoria.

St. ZabO"6ki~

W

art. baletu i nauczyciel tańców
1854.-3-1

JEAN

snticn i okryć damskich

.1_ _ _ _- -

Sala Koncertowa
W ŚRODĘ,

4

WielKi Koncert

sIYJIf eg9 fortepialli

Józefa

Wielki Wybór

sztucznych

6 Nowy ll.ynek

~

6,

N~ BALLJł8

w St. PETERSBURGU,

"WALERYI" ,

M. Blchveiss.
ulica Spacerowa J". 766, dom
felczer, ul. Dzielna Ng 42 u.
W-~o Liirkensa,
1939--3-1
przyjmuje wszelkie
zakres kra wieeczyzny
sklej wchodzące. Tamże udzie\Y Łodzi.
_ _ Polecam OBU\VIE
la się 'Jckcyj kroj II
uajnowszym systemem. po cer,-otowe damskie m ę z k i e i
dnia 22 pafliziernik .. 1890
przystę puych i w bardzo krótdziecinne modne i trwale. \V
czasie.
1929-3- J
Łodzi, przy .ulicy PiotrkowliiiiiIiiiiiiiiiiiii_ _ItI,-"."_llln skiej Nil 69, vis-a-vis Grand
Hotelu. 'l'amże przyjmują. się
obstAlunki i r eparacye, które wykończam na czas umóty

Tmice ukł adu Zadorsklego: W
cie l "Krakowiak", w akoie 2"
zur".

~

l,odr.i,

poleca przygotowane na specyalny obstalunek w fabry~e

wiony.

Z uszanowaniem

Alcksander

I

mocn~

i

~re<1nie, w bibułce białej

i mllisowej

N2 6,

w ce nie r8,~2 , 1 .~0, 1.20, 1.00

j

60 z .. 100

MAGAZyN UBIORÓW MĘ~~I~H
Krystyana Wutke

SZEWO z WARSZAWY.
CENY UMIARKOWANE .......

kwiatów

p APIEROSY ZWIJANE,

\rŁODzi, ul1c .. Z-a"'.... dz-Ifta. dom W-go
11oleca:

poleca

Bohoiblm'a.

-- WIELKI WYBÓR

nowo otworzowa fabryka

materyalów l\rajowych i zagl'auiczliycb

ulica Piotrkowska Nr. 191, dom
\V-go Kerna.
1955-3

nr

na SEZON JESl~NNY. - -

CENY UMIARKOWAN

"

W allministracyi "Dzienuika
nabycib.

Łódzkiego"

sI) do

PRZEPISY [ PRACY MAŁOLETNICH R~B~TNIKÓW
I

Ksi~żki
do Y.H I)isywHllin

fabryczne

malol etni ~h

robot(likllW,

KSIĄŻ 'Kl

. " ZgubIono ' Kartę pobytu,
wydaną

z

t~tejszego

f_

1

mag4tratu,

__ _.::~~::~~~J~~y:::ih;==f!~~~l lIaŁaskawy
imię JoanJlY
Kupidurskl~j.
znalazca
raczy
w magistracio lódzkim.

'

do zapisywallia dowodów legltym:lcyj ll}'ch
tllik4,iw., .
.'

Szematy do i~pisyw,ani~j
wypadków Wfabry.ce,
oraz

wę?;elkie

druki i książki

ula ~anów Dutoju i [IDinnycll.
s.,rzcdnży detalicrlmej

Oddz;al

HURWITZ i Syn .
w ŁODZI, ulić... Ploirkows ka, dom
pole ... :

. RooenblBtt ..

wybór krajowych i zllgraniczI.1
to,,,arów, jako to .
6=ewioty, kamga" 'łły i (.
I

l

«Jcny stał'e!

·1'1'79-1

