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he .Saturn" pod
osnowicami, w tych kasy llll,eJ klej w stosunku 2 kop, .011 puda.
duiach zatwierdzHo miuisteryum komuikacyj, Przywozou/\ na Jal'mark welna Wlllna być
X Kolej uad wi§laliska ź dniem 13-ym zaop,a~rzolla .w oddzielne §wiade~twll wladz
maja 1', b. ustanawia b il e Ly s e z o u o w e, ad~lUlstl'acYJnych. o IlOc,h~dzelllU ~"ełllY ,z
PRZEMYSŁU
służące na 10 Jlrzej(\zdó\~ mi~dzy Warsza O~Vlec zdl'oW1 Ch I z mll\/scoW!lŚC1, gdZie
wi), a stacyaml: Nowogleorglewsk, Nowy- niem" zadneJ zRmzy nR OWC,d I na bydlo:
CU
])wÓl', Jablouua, Otwock i l'illlwa.
Dla wygo~ly dO,tilWCÓW magl trat uI'ządzl
, D'
'k'
,'.
.,'
X Na dl'odze żelaznej petel'sbursko wal', nil placu Jal'm,arcznyn,l pomosty d!a bezpla. X
zlenlll.1 petel,burs~le donoszę, IZ szaw kiej mają być wpl'owadzoue p o c ją ' tnego składalll,a na nich we lny:. loia ZllStaw
"ed!ng nowej taryfy celnej ma by~ us~a- g i 110 d a t k o IV e, mające na celn 1.8I
du
d
I
d
uO,wlone, c I o o d t u,c z. o u e g o d. lob I u, IJewnieoie większych wygu' II osobom II ale- we ny, o aneJ o przec IOwal~la o magaN t
t
d
zynn skla,dowego wal'szawsklego kl\nlO~n
plzywo,zo~ego z ,zaglan.lcy .. a o,mlas p~. źącym do kli,s średnich, Nowe I'ociągi ba~lku pan~t\\'!I, kantor wydawać będZie
czas mles~ęcy ,wlOs~nn~ch I letmch dozVio, stanowi~, będą stopień IJrzejściowy od 1'0' pOZYCZkl. I~omlret ,lal'lnal'czny, z pl'ezydenlone b~dzle ylZewozellle bez clł\ ptact~a ciągów kuryel's!tich, skladających się tylko tem minsla ua czele, rozpocznie swą dziado~ol\eg? 1llSowego po 15 sztuk pod Je · z wagonów I klasy, do pocztolvych, Bę. łaluo§ć w dniu 13 czerwca, Na jal'marku
dn.l'Ul adl esem,
dą IV uich wagony sypialne III klasy dla majlł być 11 tallowieui Ill'zysięgli meklerzy
. DROGI WODNE,
, , 11M !\Żerów z biletami na calą linię urogi. i ogl'aniczona liczba faktol'ów. ~a IJrzy, ~ Ruskie towarzystwo. parowPJ zeglu·
X"Graźdauiu" donosi, że ministeryum ko- szlośćniemabyću tawillną waga miejskll !\lli
gl I h.8ndln rozs~erza z wIOsną ruch tOWIl- munikacyj zamiena zabronić tatarom n- pomosty otwal'te lecz kantor banku UI'ZArowy I pasażerski na m o l' z U C z a I' u e m •
' b f
'
d
I'
'
,'"
. .
, . r z y m y w a n l a u etow Ull I'ogac l ~Zl uos~·ć obsze~'ną wagę· Os~lUle te ~rop~zez ustanOWIeOle n~w~cb kUI'Sów zag~a · :i; e I a z ny c b, pouieważ eksploatują oni po· Jekt~ Jednak, Jako \~'ym~gaJące zatwler. IIlcznych: aleksandrYjskiego bezpośredllle- dróżnych, pobierając wysokie ceny za liche dzellla władzy wyzsz~J, lIIe będą. ~IlJle~ne
gó i ,aleksandl)'~~kiego okrężnego. Pa· jJrodukty.
wprowadzone w zycie z początkiem Jarr~statkJ o.bu hmJ, wyszedlszy z Odes.>:.
>.< Droga żelazna carskosielska POStIlUO- marku.
kierować SHl będą ku KonstantynopolowI, wila zllprowadzić u siebie oś w ie t I e n i e
X Nowe magazyny zbożowo wzniesione
Smyrnill, Pyl'euowi, Jaffieiuareszcie Ale , elektryczne,
byćmlljlł w Warzllwie na Czystem w po.
ksandryi. . Nadto ustanowIony będ~ie nowy
X Z Saratowa donoszą., że zarząd mia. bliżu fauryki e-azowej,
kurs pośpieszny pomiędzy portami. Krymu sta BIlIIlSZOWIl wydelegował od'dzielną koX W tych dniach IV towarzystwie poa BalIIlnem. Pozostale kursy ruskleg~ to· misyę dla. starania się u rządu o budowę pierauia przemysin i handlu II' Petel'sburwarzystwa podczas zeglug+ tegorocznej po- drogi żelaznej do BalII 7.owa.
gn l'OZtl'ZąS81l0 referat p, Kazal'ynowa, sezostaną tesame, co dawniej.
lLU'-DEL
kretarza ruskiego poselstwa w Lizuonie,
DROGI ŻELAZNE,
X Wciągu roku,od dnia 22 lutego 1890 o hllndluRosyi z Portugalią, Dotlłd
X Wskutek wydanego niedawno I'OZ- rok a do tegot duilł r. b., wedlug dauyclJ wyWOŻOl:O tam leu, zboi.e i Ilrzewo, lecz
110I'z4t!zenh\ minlsterya1nego, zalecającego urzędowych, sprowadzono do Lodzi prżez handel temi Rlatel'yalami upadł teraz zuwszystkim kolejom żelaznym udzielanie orl- tutejszą. stacyę drogi żela7.llej 219,693 pu(ly pelllie, skntkiem konkurencyi zllgranicznej,
powiedzi wyjaśuiających artykuly pojawia- s o I i z B ae h III II tu w gubel'ni jekatery· Obecnie można jeszcze wywozić do Portujące się IV dziennikach i gazetach IV spra- lloslawskiej, Z tej ilości spl'zedauo 195,000 galii: naftę , świece teal'ynowe, tyloil, liny
wach kolejowych, na wielu kolejach do pudów, I'e zta za', 24,693 puuy pozostała i sznury, wYI'oby szklane i t. p, Z .Portuczyuności tej wyznaczono specyalnych I'e- ua zapas, Na zakupienie powyższej ilości galii możnauy przywozi~ do Rosyi: sól,
ferentów.
soli wydatkowano ogólem 99,49 1 rs.6 kDp, znaczna ilość której sprowAuzana jest i te·
X Podlug informacyj "Gllzety losowali', Prócz samej Lodzi, z soli sprowadzonej I'lLZ przez pośrednictwo Anglii, willa czerkwestyę budowy drogi żelaznej z Ka· przez stacyę tutejszą korzystaly niektóre wone, kOllsel'\\'y rybne, jal'zyny i owoce.
li s z 11 d o L o d z i teraz energiczniej poru- miejscowości powiatn lódzkiego, laskiego W celn popal'cia handlu ruskiego z Portu~zouo, dzięki inicyatywie gubel'llatora kll- i brzezińskiego.
galią, zdaniem referenta, należllloby obX Jarmark na welnę IV Warszawie, jak ?najmit! portugillskich SIJOźywców z wyliskiego. Dwóch obywateli kaliskich, o&rzymawszy zapewnienie, że ze skony wlaclzy donosi "Warszawskij dniewuik", IV rokn tworami ru kiemi, urządzić komuuikllcyę
nie zachodzi żlldua p,'zeszkoda co do urze- bieżlłcym urządzony będzie IV pOllwó rzu pl'awidłową pomi~clzy portami rnskiemi a
c7:ywistnienia projektu, wszelako bez gwa· magazynów warszaw kiego kantorn bankn Portugalią, oraz obniżyć opiaty frach·
rancyi rządowej, udlllo się Zll granicę, cc- państwa przy ulicy 'owogrodzkiej . Rozpo· towe,
lem wyszukania kapitalistów, którzy do- cznie się IV dnin 15 czerwca i trwać bęrrE.~DZE [ KREDYT.
~tarczyliby fundu zów.
dzie do 18 lipca. Otwal'cie placu jarmal'czX Oddział wal'szawski bankn azowskoX Kontrakty na d z i e I' Ż a w ę b o c z- nego UIlstąpi w dniu 13 czerWC'l; jedno- doilsko·hanulowego w 'l'agaurogu, którego
n i c k o I ej o w y c h do fabl'yki pp.l[otte, cześnie rozpocznie się pI'zeważanie welny dyrektorem zamillnowany zo tal p. esman,
E
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Mellasoux i- Colial' W- Czę, tochOwie, Ol'az ua wagach, mi~j kich i ba,nkowych. Oplatę rpoPl,zednio dyrektor wilelisldej filii ryskie.
w dnil' dzi- do kopalni węgla kamiennego ks, Hohenlo 7.1\ Ill'z~~az!ll!le ustauowlOno na kOI'zy§ć go, banku handlowego, rozpocz ie S\voj~
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(Da.lszy ciqo - patrz Nr. 53),
- To nic, - starala się usprawieuliwić
pani Kllrolina-)wbiece kaprysy, choć muszę I'rzyzuać, że mam bardzo zdrowe nerwy.
ZapanolVl!la już nad sobą i wyprostowa ,
na, z oęzyma suchemi, uśmiechala się już
do Maksa, Miody człowiek spog lądal przez
chwilę na tę dumną postawę, na te jasne
wielkie oczy,"'Śliczne usta, cllllł twarz ua·
cechowauą. Wyl'azem bezmiernej dobl'Oci, z
tą gęstą koroną bialych wlosów, t.yle
wdzięku dodających surowym rysom; z temi białemi włosami i zębami wydawała ~ię
Mllksowi zupełuie mlodą, czal'ującą i pię
kuą, Pomyślał o ojcu i WZl'llszyl ramiona ·
mi z pogardliwą litością.
- To on, nieprawdaż, jest przyczyną
stanu pąni?
Chciala zaprzeczyc!, lecz nie mogla; łzy
ją dławiły.

- Aehl moja biedua pani, zawsze muwilem, że się pani łudusz co do papy i że
~Ie będziesz wynagrodzoną... To okropne,
że i pauią musial podeptać.
Przypomniała sobie w6wczas dzień, w
którym poszła do niego po pożyczkQ dwóch
tysięcy franków. Czyż nie przyrzekl jej
opowiedzieć wiele rzeczy, skol'o zechce?
czyż nie pl'zedstawiall\ się teraz najlepsza
sposobność dowiedzenia się wszystkiego.
l'iiepowstrzymana potrzeba skianiala ją do

tego; tel'az;- gdy zaczęla jużscliOllzić kIIrzysteOczy jego zamgliły sięliilcltwilę.
przepaści, chciała się dna jej dotknąć, '1'0
- Ol tak, tak, ożenił się .. , z córką ubyl czyn odważny, jej gO(lny, a i dla l'zędnika, p, Beranll du Cbfltel ... Renata nie
wszystkich lIloże użyteczny.
uyla mi matką, lecz przyjaciółką,
Bala się jednak tej rozmowy; zWI'óciła
Maks z cl\l~ poufalością. przysunął się do
ją na iuny temat.
uiej,
- Winna pauu jeszcze jestem te dwa
- Wiuzi pani, ojca trzeba zrozumieć,
tyRiące franków. Nie gniewa się pali' na Nie jest on wcale gorszym 011 innyclI. 'l'ylmnie za tak dlugą zwlokę.
ko jego dzieci, żony, si owem wszystko, co
Zrobil ruch, chcący jej dać do zrozumie- go otacza, mil dlali podrzIlclne znl\czenie:
nia, że może mu nie odrlawać jak dlugo pierwsze, posiada pieniądz... Ol zrozumi~jzechce, Potem nagle spytal:
my się, nie kocha 011 pieniędzy jak sklł'
- A propos, a teu mały potworek, mój piec, nie będzie ich zbier.11 i krył po pibraciszek?
wnic.tch. Jeżeli stara się je zewsząd wy- Do rozpaczy lUnie doprowadza; uic dobywać, to dlatego, żeby widzieć, jak
jeszcze ojcn nie mówilam... ~'ak bardzo pl'zez palce jego ten zloty jlolok przecllOpragnęlabym go choć cokolwiek z blota dzi, żeby zdobyć sobie za nie roskosze,
oczyścić, aby go można bylo pokf)chnć,
zbytek I polęgę, Cóż pani chce, to we
Maks roześmiał się; zaniepokoiło ją to i krwi leży. Sprzeclalby n1\S, panią, mnie,
z\uócila nail pytające spojrzenie,
wszystkich, guybyśmy byli do sprzedauia,
- Boż e mój, sądzę, że IJani tym rl\zem I to bezwiednie, z uczuciem bezwal'lwko·
zadaje sobie niepotrzebny trud, Ojciec wej wy:i;szości, bo on jest pI'llwdziwym powcale lego uie zrozumie, '1'yle milll już etą, poetą miliona; szalelicem czyui go pieprzykrości rodzinnychi
ni.}d7., tak, szaleńcem w całem tego SIOWil
Spogląd.\la ciągle nil niego, Uli. tę posta~ znaczen iu.
tak przyzwoitą w swoim egoizmie używaZrozumiala to dobrze i słuchaŁa Maksa
\lia tycia, rozczarowanego do wszelkich w milczeniu, przytakując glową. Ach! piewęzłów ludzkich, nawet tych, Iltóre przy- niądz, ten pieniądz jadowity, zatl'llwajlłcy
jemność dają. U~miechnął się, n/\pawając duszę, okradający ją z dobroci, tkliwości,
się sam zlośliwością ostatniego zdania. miłości dla bliźnichi On tylko był winPaui Karolina odczula IV t~i chwili, że bli- oym, on hył powouem okrucielistwa i bl'uską jest tajemnicy tych dwóch m ężcz)'zn.
dów ludzkich. W tej chwili przeklinała
- Wcześuie straciłeś l,an matkę?
go, nienawidziła.; cała szlachetna, uczciwa
- Tak, załedwie ją znalem... Byłem j~j natura buntowałll się wobec tych po·
wó\vczas w kolegium IV Plassans, gdy u- dlości. Jednym ruchem ręki, gdyby to w jej
marła tu IV Paryżu, Wuj nasz, doktór mocy leżalo , zgladzih\by .vszyslkie jlienilłPascal, zatrzymal tam przy sobie moją sio· uze calego świata, tak, jak jeduem kopnię
strę Klotyidę, którą tylko raz widziałem,
ciem \logi I'Rlłzibyśmy obalić wszy. tko złe
- Ale ojciec panll ożenil się powtórnie? na tej ziemi, guybyśmy \l'iedl.ieli, że ił)
Maks zawab al się chwilę, Jasne, Ilrzej- ono IV ten sposób da USUDął!.

I

dZlalalność w dniu l maja roku bieżlłce~o.
Jeuuocześnie funkcyonować zllcznie w Lo·
dzi komisyoner tego bauku, którym ma być
I podobno p. Wilczyński.
X Z PetersłlUrga piszą do .GaZi~y lo.
sowań", że nil ostatniem posiedzeniu rady
bllnkn wolsko-kamskiego ZIIpadla
uch wilia, aby w Warszawie nie zakladać
filii tepoż banku. Natomiast zdania co do

I

f>

ewentualnego otwarcia filii w Lodzi b.yly
podzielone; odpowiedni wniosek zarzadu
odrzucono wiekszościlł dw4ich glosów. .
K':
.•. ,
X" myel. w~rszawsld do~osl, ~e n~wa spólka kapltahst?w francuskich IlIlIgule
~ałOzy~ ~ Wars~awle b a". k p I' Z e m ~ 81 0'Y, ~tólY u~~elalby pozyczek :Ilblykantom I właŚCICielom wlększ,~h zakladów
Ilrz~mY,slowy~h. Przedst~wl~lelem grupy
kapitalistów Jest war!xaw~al1ln, p. Leopold
Silnicki, któI'Y, celem zyskania odpowiedniej koncesy i wyjechał IV tych dniach do
Petersbnrga, '

\v

.

.

petersburgu robione sł starama
o u~worzellie w Warszawie b a.n k n a~cYJuego kredY,tu melioraCYJ'
n e g o. Sprllwę poplel'a Jan Bloch ..
X ~ Petersburga donosą .Ga~ecle handloweJ", że dys~onto ba~,kn panstwa ma
byt!. w d:lszym clłgu obnlZone o 'I., a moze I o 11.·
,
X Kasa urzęul\lków kantoru W Ilr8za wski ego ~ankn paultW& w roku zeszłym ~Jdlllll pozyczek ogółem na 238!3~5 rubli, z
których UO zw!:otu . na rok blezący po,z~·
stalo r~. 61,88:>, Llcr.ba czlonk?w zmn.16Jszyla. Się z 222 n.1l 192. DYWidenda Jest
p~awle .t~kasamll łak, w roku zesdym, a
mianOWICie wynosI błl~ko 10 od sta.
X W drugim dnill ciąguienia II klasy
15& loteryi klasyczuej, wyszły Ullstępnjlłce
glówijiejs~e wygrane: A'i 1682 wygralrutli 10,000 II ŚWirskiej w Radomiu. J\i
12484 rubli 4,000 w Towal'zystwie Czer1V0nego Krzy ta w Wal'suwie. oM 66iO
rubli 2,000 u Gomnlickiej w Warszawie.
.' 7502 rnbli 1,000 u Tokarskiej \Y War8zawie. oM 23253 rubli 600 u Wojcickiej
W Warszawie. !la 15709 rubli 400 w Tawarzystwie Czerwonego Krzyża w Warszawie. Po rubli 150 Numel'Y: 195ł-618ł6747 - 7700 - 11587 -15414 - 1559618387 - 18431 - 20582 i 21957.
X

- Więc ojciecpllóskl ożeuił 'się llowt61'nie - powtórzyła po chwili milczenill,
zwoloa, zmięszana pod wpływem I'ozbudzonych wspomnieil.
Któż to wspomniał IH'zed nią o tej historyi? Nie pamiętała dobrze: kobieta jllkaś niezawodnie, przyjaciólka, w pierwszych lluiach zamieszkania jej w palacu
Orviedo, gdy lokator zająl świeżo pierwsze
piętro.
Napomknięto

o jakiem.! małżeństwie dla
pieniędzy, jakimś niecnym hllndlu, o zbl'odni, która zamieszkllła spokojuie w malże(lstwie, tolerowanll, wstrętua jak cudzolóztwll, graniczące z kazirodztwem,
- Renata - zaczął Maks bardzo cicho,
jakby pomimowoli- byla tylko o kilka lat
stllrszą odemnie.
Podniósl głowę i jllltl'zal na panią Karolinę; w naglym przystępie ufności uiewyrozumowanej do t~j kobiety, która wydawała mu się tak rozumną, opowiedział jej
swoją przeszłość; mówił bez związku, urywanemi zdaniami; wyznań uie u~upelniał,
jakby pomimowoli z ust jego się wyrywały,
a ona musillła je powiązać w swoim umyśle. Czyżby slowami swemi ulżył odwIeczuej niechęci ku ojcu, tej rywalizacyi, któ·
ra uczynlła icb dla siebie obcymi dltiś jeszc~e, koro nie mieli ze sobą jut uic w8p61·
nego? Nie o karżał go, wydawał się niezdolII)' \U do gniewni ale na ustacb mid drwiłcy uśmieszek; mówił o tych wstrętnych
l'zecZllch z uc%nciem brzydkiego \vewnętrzuego zadowoleuia i ellęci, Bllll\lDienia ojca,
odkrywając te wszystkie męty I brudy.
(D, c. fi.).
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mu danych. ile każdy z uich posiada akt ja, poehwyeil go s tyłu.., kark. SehwytaDy"'- wyu..,lo prlllci~o ...o Ił za 100 rubli. Kontr proX Zebranie izb handloll ych w Loudynie w swojem biurze. Okólnik ten jes~ następ- eząl si~ wyry"..~ • ranił ~- w ręk~, •.kilIm tur- "adsenia wlZy.tlUch ako6eJOII1ch npadłości "1110_ ~~n6w prze .... o~'!Cych węgiel, r~ue1ło Itę na G. I Bily'" rolm lell1rm 71,190 n. 20 kop~ e'1li 3,3!lO
postanowiło lIomagać się wpl"Owadzenia 0- stwem IJod,'ęłego przpz wvższe władze
.'
' J.'
•
są.
b ijąC go, zmUSIło do wypuuczen'A • ,..k opry ..kL fi. na~.
płnly I Ilensa za list w clił ej Anglii i 6 d~I\ e IJl"Ojektu zakladanla przy blumeh Przywolany przez woinicę G. traiuik polieyjny
Pełersbu rll.
peu ów (22 kop.) za telegrnmy do 12 wy- Zjazdów ędziów pokoju archiwów dla akt po prrybyciu ua miej.e. wypadkIl. nalAzl 11& ,,~
zarąd a petersbursko-azowskiez lat dawnych. Weding pl'ojeklu, który ,i .. jeduego s prze"••",ych węJiel, ~t.niołA ..a B, go Członek
razów, nie licząc w to adresu.
bauku handlowego, p. Ra{ałowicz, robi
niezawodnie IV krótkim czasie uodzie urz _ s•.u rnoth~ ry.b.. GI6"", wlDowaJC& napadu np RZE1lIYSI;.
'. .
.
~ '.
e ClekI, podejrzenie Jednak o to pada DA ZDaD
obecaie doślYiadczen ia, w celu zł\Stosowa
X IV \Iarsztatach kolei wiedefi klej w czywI tnlony, wszystkie sprt\wy, nkonczone rzeaimi •• ,ka O., kthrego are"to"aDO.
uill fotografij do spraw bankowych, a to
Krad,lata. p,.ed ItiIkn dniami," no 'Y, nio .. i..Jo- (Ila uproszczenia rachunkowości. FotograWarszawie robiono próby z nowym moto- przeli trzem/l laty, Lylyby skladaue w archiwnm,
przy
ktOrem
ma
być
otwal·ta
spemi
I nRzwi.h złodzieje, wyl"....",:"y dn ...i Crontorem parowym, dającym się z pożytkiem zaIIrchiwi t,· 'l'ute i- we do sklel>u p..Izydora Dawldo,!.ez.a ...domu pod tla zastosowana być może z wielką kosto ować IV przemyśle drobnym, a wynale- cyalna• posada etatowa
•
••
J ,
li 108h przy ultey Pustej, wYOIdh rósDyeh to- rzyści4 dla zmniejszenia pracy pi~mienuej,
zionym III·1.e1. p. Jallczl\r kiego, inżyniera sl.j' zJllzd ~d zlów pokOJ U Ilczy W swym lVarów blawatnych za rs 5')~_ Sled,two dal ... oszczędzenia czasu i asuaifłCia wielu pomyIV kopalni Jura, w gubel'ni jekateryno- okręgn 7 sp,dziów pokoju i 11 sądów gmin- IV tokll.
nych.
.D~ mieszkani!, piekarza, n.p~ledw"o dom6~ Ca- łek. Początkowo p. RafałowiclI zamierza
sławskiej.
Łódzk a szkoła rzemieślnicza
W po- millJn.fch p. Hel~la. dostało Olę . w 10~tę lOl.,.'o- ZMtosOWRĆ fotogra6ę do działu weksloweX We w i Rluczkowicach, majętności p.
.
. . .'
.
rem kIlku złod.,e., kthrzy zdolali "'1I11.iI<! lO wor- go, a następ nie do iunycb.
Kleuiewskiego (pod Lublinem), otwarto DO- prze<1nlm numerze .Ozlennrka podllllśmy ków m.ki i Ul!'kn,ć, mimo to, te w .~Iiednim pokowy parowy zaklad rektyfikacyi spir·ytusu. z .KUl·yera warszawskiego" wiadomo~~ o ju 'D'jdowoli Bię ludaie l>iokarza.
TEATR I MUZYKA.
X Gazeta "'l'emps" donosi 1. Marsylii, menr oryale Pl,zed tawionym knr3torowi war.. Według informllcyj dzienników petel's: Na trteci gościnny swój występ wyże .towarzyszeuie gorzelnicze z a w i e s i- szawskiego okręgu naukowego pl'zez .. ana
zn'lkomiLa artystka nieznanI} do·
ł o r o b o t y sl,utkiem IIOllwyżki ela od ku- Jel'zego Kiihna, wyllelegowlluego 110 Łodzi burskich, p. mioister tiIH\nSÓIV wniósl do brała
knrydzy. \V gorzelniach Lego stowIU'ZY- celem zblldł\nia tutejsz~j szkoly rzemielilni- rady pail twa projekt nowych p r z e p 1_ tąd w Łodzi "Odettf)" W. Sardoll . Wśl'ód
szeuia przerabiano dzienn ie 100,000 kilogr. czej i przeli tawienil\ wuiosków co da u- s 6 w o o b r o n i e p r a w • kar u u przed mnóstwa utworów, w których ulubiona liŻ
do znudzenia dla autoró w francuskich niekukurydzy, które wydawaly 300 hektoli- lepszeń i zmian, jakie w uwzględnieniu sąd~m IV sprawa:h cywilnych.
<1zisiejszych wymagail i lJoll'zeu czasu na* lI'i1eliskij wiestnik" douosi, iż po wial'a m łieilska atanowi motyw główny
trów okowity.
X Lord S(\li~blll'y ogwiadczył ua Lan- łeżałoby w niej zaprowallzić. Z powodu wpl'owadzeniu w życie p r z e p i s ó w o akcyi aluo przynlljmniej jaj zawiązek, "O.
kiecie izL handlowych, iż pań lwo nie ma tego artykuliku l>. Jerzy Kiihn nadesłał 110 r y b o łów s t w i e, utworzone będą następu- detta" wyróżnill się wybitu ie, jako płód
pra wa ograniczania swobody pracy u do- .Kuryem· li t 7.tlwierl\j'lcy nil. tępuj:}ce do~ i!)ce okl'ęgi I'ybackie: I) ballycki (guber- rzadkiej dojl'z łości autol'skiej , pl'osto tlł
pelllieni;\: a) llyłem w ŁQdzi nie w tych nie: estlantlzka, lillandzka, kul"landzk", ko- kompo~ycyi, Ispokojem i beznllmi~tllą obroslych I·obotników.
X Upadlość fi l'my bankierskiej Bielsfeld dniach, lecz 14 i 15 lutego, w dni wolne wie(lska, wileńska i witebska); 2) pól uocny serwacJII, gelsły m objektywizmem tWÓI'CY,
et Comp. IV Akwizgrlluie pociągnęła za so- od zajęć szkolnych; u) Sprawl\ wocóle zo- (gnueruie: wołogodzka i arcbangielska); kt6ry ukrył się calkiem za dziełem , zrzekł
Lą
ullaclek IImly fabryki sukna Hel'z stal;\ przez korespondellta pl'zedstawiona 3) jeziorowy (guberuie: ołoniecka, peten- sly się stawiania jakichś tez I rozwiązy
et I'eltzel' IV Akwizgl'anie, ktOrej pa· zgodnie z rt.eczYlVistości,! (z wyjątkiem, że IHU'ska, nowogrodzka, twel'ska i pskowska); wania problematów i przeniósłszy popronie o ~lllsarskip., lecz o tokal'skie cholhilo () nallwilllailski (gabernie Królestwa Pol- stu cząst'tę życia na scenę bez komeutasywa oceniono na 500,000 marek 7. górq.
warsztaly), podanej~iln k wiAdotllogci wzi~- skiego); o) czarnomorsko _ dunaj.ko _dni e- rxy. Na krytyczay komentarll: byłoby w Ło
ROLNICTWO I PRZEMY ~ ROLNY.
X • Wil eńskij wiestnik" donosi, Iż w te być mogly z opowiadania osób, z które- pl'olVski; 6) azow.ko _ kubańsko _ doński ; dli xapóino, gdy chud li o tak zuau4 sztumi
o sprawie byla rozmowa, nie zaś z ra· 7) k.lu kazki; 8) l\straeltailski i 9) woleko- kt· Be:l aktorskich efektacyj, kou wulsyj i
PeterslJllrgu Iloru zono ouecule k w estyę portu,
I'óinych ~rudków wy woływania taniego
jaki zlożylem p. kllratOl'oll'i-wresz krlmsko _ ocki.
uregnlolV ania grauic clzialów
.. Dzienuiki petersbul'~łtie donuszą, iż w ef..lttu, Lel krzykJlwych manifestaeyj zecie e) kwestyi zapl"Owadzelli,\ pewnych
wlościailskich w guberniach polu ·
dniowo - zachoduich i usunięcia, o ile IDO' reform w nl"7.~dzellia nie można jeszcze sft!rac~ rząlluwych postanowiouo J> o w i ę k- wn ęt rtnycb, silI} jedyuie skupionego artyzprzesądzać, zależy to bowiem od tego, jak s 1. y Ć s t o II i e ń kar y z a p o j e d y n. mu stwarza Modl'zejewska w "Odecie"
żnogci, podzialu gruutów w t. ZW_ sZllchownieę
\V pmcach nad wspomnianYDl IJro · uznaue zoslan:} przez wla'lzę IVnlo ki, IlI'zed- k i. Za zabicie przeciwnika w pojedynku postać pełną prawdy psychołogiczaej i
jektem brali udziĄł uawiący obecnie w stawione w zlożonym przezemnie raporde. grozić będzie kara wiązienia lub zam k nię - plastyki. Sila, spokój, prostota, doskonllła
Zmarł w Warszawie w dniu 6 b. m. cia w twierdzy do h\t 6, l.a zranienie prze. równowagIl al'ty.tycW&, to znamionll tej
Peter.lburgn general- gubel'n torowie: warszawski J. E. Hurko, oraz kijow ki A.. J. Ś . p. Stefan Bagieliski, urzęduik zarządu ciwuika _ do lat 3 \V tych wypadkach, gry dojl'zalej , mistl'zowskiej_ Żadnych wyJgnatiew. Projekt niebawem zlożony uę· drogi żelaznej fallryczno-łódzkiej. Podczas kiedy pojedynek ohył się bez rozlewu kt-wi, krzyków, wybuchów, slamotafi, nieporówpelnienia obowi~zków glównego poborcy obadwaj Pl,zeciwnicy ulugają karte aresztu nana dykcya i mimika - oto prawie
dzie IV radzie I,nilstwa.
L
X \V ostatnim numerze .Ogrodnik pol- ua stacyi tutej zej, zmarły p07.y kal souie do 6 miesięcy. 'l'en, kto zmnsza przeciw- wszystko. NajpI'ost3ze środki, a efekt sil
ski" zachęca do h o II o w I i malio, klórll w naszem mieście wieln przyjaci6ł, któ· nika do pojedynkn groźbą pogardy spole- ny, ni~chyblly. Wewnątrz kl'yją si~ I1 synazewn4trL tylko
się dobrze oJllaclI. W gnb. piotrkow kiej rych glęuoko za mucila wiadomość o jego cznej luu korporacyjnej i t. d., pociągany c~ologlczne motywy,
iężkl\ chol'oba sercowa przecię- będzie do odpowiedzialności sąd owej i po- gra twarzy, tylko kl'ótki urywany wyi kaliskiej na w zy tkich targach rozch wy- zgonie.
III
jego
pasmo
żywota
IV sile wieku, bo w dlegllć będzie karze aresztll od 6 tygodni kr~yk przel'ażenia, bólu, s tłumiony jęk
tywl\DO maliny skwa Iii wie po cenach zawsze wysol(ich, a uo Ł'luzi w tym ce- 35 zalelIwie roku życi,\, osiemcając żonę do 3 miesięcy lub karze pieniężnej do 100 ~Ibo wyraz taki.m brzmiący akcen tem: '\
rubli. Jednocześnie postanowiono (lo\Yi~k- Jak w owem sło.ne: "nikczemniel" rzucolu pr1.yjeidżlIli ageuci. Jagody Oll\linowe i córkę.
Ślub za dyspensą. IV zeszlI} sollotęl o szyć odpowiedzialnogć sI}doW4 sekundantów. ue~ mętowi w kOllcu aktu piel'll'Szego,
wysYllywano clo beczek, 1\ l'0naptlniellill
* IV tycb dniach wyszło z druku sPI'a gdZIe MI, rozpaez, oburzenie, złamana. duzminżdionemi
owocami zl\Olyktlno je i godzinie 8 wieczorem, w kościelA Opieki
IV. Józef,\ odbył się ślub p. Henryka "OZU anie departam enLu medycznego n rok ma, wszystkie uczueia, prócz jednego mowyRyla no do :\iemiec. Z powodu wysylki
IV
IIUkowdkiego
inżyni
era,
z
(l.
Teresą
Ma1888,
z którego okazaje się, te w roku t~ - skruchy - łkają, skarż4 się, SUl"mltlin za granicę, ceoy tego owocu z ka·
l
słpcbacza. 'l'akiehsamych
~dYIll I'okiem I'ollnoszl' się, a dystylatol"q jewską· Pan W. , wychowllniec tutejszej sprawozdawczym ludność pailstIYa, lIez Fin- P 4 za seree
I cukicmicy żalili ~ię nl\wet na urak szkoly Rzemieślniczej, z Kaukazu Pl,zenia- landyi, wynosila 112,342,758 głów. W cią- skr-omayeh Srodk6w niywa artystka wszę
siony 1111 inżyniera gubel'ni!\lnel\'o do Ir- gu roku 1888 uI'odzilu sip, 5,116,996 i udzie. Wirtuozostwo formy w acenach akmalin.
kncka, zuoczył IV (Ir'odze do Łodzi dla marlo 3,330,518, zatelll [)I'zYI'osŁ ludności tu trzeciego z przyj«ciolmi męt ,\ i uim
TRAl\lWAJE.
odwiedzenia
mie~zka.i~ce.i Lu rodziny. '1'u wyuosi 1,781,478 11II1zi.
samym jest niepofó lfnllne. Subtelny 0 (1X R07.pocz~to już roboty prz etlw.tęp ne
1107.I1al
ę U., kLórej sie, o:lwj,ulczyt i
* MinisteryulII oświaty pl'zy~lłlpiło do ciell w sposobie bycia kobiety, co jest jeokolo bUllowy linii kolei kounej do Czer- zostal (l:\IW
JlI·zyjętylll. Po n ieważ termin obję - z a kła d II n i a Jl e II s y o n a t ó" pl'zy s~c~e (1Im~ pelną dystynkeyi, II jut mimonialwwa.
woll w słow ac h i gestach tchnie j akąś
cia po 'ady w Jrkuckn jest bliski p. W. szko lach śred nich .
WYKSZTALCENlE PRZEMYS.ŁOWE.
postarał się o dy~pt:llsę od !\rcybiskupa
* .Swiet" dono.i w formie pogłoski, że d lYuzuaczno~cil}, walkl\ uczuć lepszych maX Dwnkla owa szkola w Horodys7.czu, I w souotl) pol~r.zyl si'l zwiazkiem Ulał. ok r ą g woj e n n y fi n la n d z k i m" uyć ciel'zyń~kich z InstynktO\lUi zllepl'awowanej
utl'zymywana z funduszów pani Bl\laszo- żeilskim, II już IV Iylll t.rgoliniu wraz ze IH"zylączony do petersburskiego.
utł.tury, która jednak w marzeniu pOll
waj, ma być zamieniolll) Jl<1 n i ż s z ą. s z k o- swą mlodł} małżonką. opuszcza Ł6di.
Ze Zgierza koresl1onden~ nasz pisze: wplywem morfiny zdradu żal Il ÓŹUy 1.(\
lę rolniczą, wedlug tnlll szkól nor'malBal. Stowarzyszenie subjektów hnmllo- Oneg,laj w teatrzyku p. Ikierta oduylo P0.rzllconą b e ~powrotni6 uc~cilY" pI'zeszl<lnych miuisteryulll dóbr pailsŁwa. Oudział wych 111. Ło<1zi ur'zl}dzi\ na św. Józef Z,\· sią zapowiedziaue przedstawienie. Publicz- !lClą, w~1.y$tkle te sceny aktu trzeeiego,
rolniczy dzielić się będzie na lI'zy klasy, baw ę taneczną. w sali Vogla.
ilOŚci tym razem zeuralo się mniej, nii st .. uowi!)ce psychologiczny
podkta<1 dla
z I,tórych dwie pierwsze pO'więcone będą
Miotły. Przy ulicy Widzewskiej w mie§- zwykle, gdyż znaczna częśś inteligencyi kulmin~cyj n ego 'ł!' ntuce ezwartego aktu,
lH\nkom teoretycznym i praktycznym, a cie na zem powstal 0<1 owego Roku za- miejscowej wyjechala do Łodzi na. wy~tę- S~!IOWIl) arcyllllelo gry w najs%lacbetci wie ostlltnie tylko praktycznym. Zada- klad, w którym specyalnie wyrabiają mio · py Mo,lrzejewskiej. Obecni na przed,ta- llIeJs1.ym artystycznym styln. Artystyczne
niem zkoly będzie przygotowanie dobrego t1~ do zamiatllnia. \V z 'lk ładzie tym pra- wianin uawili się doskonale aie izez~<1z~c koutl·~ty bez gwaltownych wybnchów,
ro.botuika rolniczego, kt6ry móglby być Zll- cUje
4 ludzi, którzy pobiel'ajl} Oli wlaiici- oklasków wykonawcom.
szarpI~cych za nerwy, kontrast spokojnego
razelll dobl'ym gospodarzem u siebie w do- ciela zakladu po I·S. 6 tygodniowo, IHldto
Warszawa. Kurator war.zl\IYdkiegll o. pozorllle dy;\logu I WI'Złlcą wewnątrz bu·
mu. Sl'ecyalne klasy maj:} być otwarte dwu ~gentólV Rprz~daje wFouy l1a m ieście. kl'ęgu l1I\ukolvego, r. t. Apuch~in, IV sobot9 l"Z1l .uczuć i ~ubtelne eieniowania 84 glólYjuż IV je 'ieni 1'. b. ~zkola je t obliczoua
W~clekły plea. IV piątek,..• es.złego tygodlli. , pies ua czas dl\lŻszy wyjechał do Petersbul·ga. nem I cechamI tego styłu. W akcie ezwarna 45 uczniów ksztalconych specyalnie i 55 ~ezącl:
do JózefA Kemplusklego,. z..o!eszk.łego \V czasie nieobecności okręgiem zarz4dzać tym wcbodz4ca do domu męż owskiego
uczenie rozmaityclI I·zemiosl.
"Boleslaw
mIeJcIe•. unszom,
pok~..1 I~ letnlogo Jego 'yn.., .. l .
'k k'ur,ltor,\,
'
od"
. d
Ponieważ pewne o,uaki wokazy ...ły. uęl zle IIOIllOClll
rz. r. st. P opOW." OdeLt·· z glo-n.
~ P ule810u4 I umną poWYSTAWY.
;e I>ie. llol.kniVty jest wofiow.trętem, zabito 1:0 i
KIlku malar'zy " "I·s1.awskh:1I otrzymalo s tawą po I'az ostatni zda się tchu ą ć krullbrX \V lecie 1'. b. urządzona Lędzie w .,..~con~ .,~ ,lo ~vetorrnarz" mlej.kiego, który zaproszeni,\ do wzięcia udtilllu If wysta- nym cynizmem wys tępku. Wacenie z CÓI':Moskwie wystl\Wa zwierząt, slanowią ,tw.erdZlł pmwdZlwo!t domysłó.w. Pok~~llJlemu lwie sztuk IJip.knych zapowiedzianej na rok ką odl'~dza się matka i mAtka pozost"je
ebłollCU ut.l~lelouo pomocy lekauklf'J, n. w l11edZlel A u' ,' .
.
. 10
.c ·
.
kOllca Po nUI'a me I~nc I10 l'la .mlel·CI
cych przelIlilio t myśliwstwa, oraz przybo- no
koszt ,wa.t" o<loalnoo go do leczniey dora Bnj~ lez'łcy IV S't 11 tgU.'1'
l zle.
u .
rów myśliwskich. Na wystawie znajdować wid". w. WHo""wlo.
~ powo<1u wykr-yci/\ uardzo znl\czuych unosi sir, na tern odl'o(lzeniem w rnito§ci
si'l będzie także oddzial ryuolówstwa. DeZa!,ol.. w sob~Ł9, o. godzinio. ~Q. wieezor~m, ~ n adużyć, polegającyell na sprzedawauiu i uoleAci zarazem m a~i erzyliskiej . Skład,,·
ldaracye wystawców winny być podane nie ••ynku Da ro~u .uhq P.otrk~w.kloJ I PoIudoIOwej marek stemplowych używanycb z którycb j4C'\ .siq :l Icrótkicb, pelnyeh tkani_, na. k' ' l .
b'
'
.
brzmlałych r
później, jak w dniu 13 maja. Zwierzęta wyszło dwu Ind .. , z kt6rych Je<len pchn~ł druvi,ao
nożem ~y bok. P< hni 9ty: z jekiem up.dł 1\0 ,fe';i~, pl z.e I e. ellla wyw~ lano, 11. o.. obeqJylic. oz paczą s łó"
w meWIeIu, I'1 us t roznś przyjmownne będą IV ciqgu trzech dni D.apl\3tUlk zaś zacząl
u..ekal. Z"uim jednak ,dążył maj stra warszawskIego pulkowurk Klelgels wan~ I".istrzowsklł mimiką, gra arty~tki
przeli otwarciem wystawy, to jest przed Bl9 ukryć, I,olicy. schwytał, go i are.. towata. lIau- wyst~Jlil Z wnioskiem do władz właściwycb, przejmuje do głębi Ilajobojętniejszego wi27 maja.
nemu podano pomoc ~eka ..k,.
.
aż eby była wzbronioną SIJl'zedaź marek dza. Autorów poprawiać nie nalety, z dru·
Grabl.te
"od'lUle
12 w
kIlku
'
. j 8 t·lony WSI' ół pracowlllctwo
.
X Powstał projekt urządzenia IV Mos· •Iuiami,
kilku Uludzi
wyłam""
..ynocy
okl;o przed
<Ye,zło
.10 stempI
owych w sklepikach
drobnych, oraz gle
art.ystów
kwie IV rol,n Lieżącym wystawy staroży k~'!Iórki w domu A;lolfa Bnumgartl\ w'Nowem-llo. zaproponowal inny sposób kasowania ma- dramlItycznych wyc~odz\lo czas~m pienYtllych rolJ6t kobiecych.
9zym
kicIU po~ ŁOII .. ~. Pr.,eb~dzouy ha.la,em. B. w~~1 re~ . Sposób ten polega na zastosowaniu 1
n~ dob!'e; WYJątkowo, zmIana, jakli
X \V tych dniach otwarta będzie w ,.Iózkn • ,aox~1 gro~lIl, ze .tn:~II, le~1I .lod.. eJ8 dosć taniego i prostego pl'zyrządu któl'y w zakouezelua zl'ouHa nasza artystka podOjIUSZC.ą kom6rkl. W odpowl ..l.. Jedll, k uoly.
u"
A
U
l
.
.
d
'
.
'
.
.
niosla
e~ kt
t t
' ..
}Ioskwie w lokalu oddzialu cesarskiego to- Ole
oz,,1 dwa Bt"aJy i w tej chwili drzwi od komórki p~ze IJa" ęl zle ~arkl wIerna hnu\IJlI z
e
1\1' ys yc~ny 8ce~y ostaturej
warzystwa tecbnicznego, ruchoma wystawa p~kly
p011 naporem opry.,ków, z kt6rych jeden . s7.eregu malycll dZIUreczek okr~głyeh.
b~z szk~dy dla sztuki, choć Się bez kro pIJed,\gogiczno-przemysłowa wyrobów kouie~ rewol~ere~ " ~~kn .a~ądał pi6Di ęd.~. PrzorKżony
W roko 189J sąd handlo .., ....... w.ki oalos ki na~ t obej§ć musiało. .Odetta" należy
i d~.ieci, wchodzących IV zakres drobnego B.• ,oną.• słn'ącą uelekł n~ g6rę. l . zaczął krzy: o g ~ ł o lU 2.3 u p a d lo h i, .. mi.nowicie ł na tł-ił do naj lepszych kreacyj Modrzejewskiej w
Ill·7.~myslu. Pom i ędzy innemi na wystawie czeć · .Zammfnadblkegła pk,0moc, zł0bdz.eJe poodrywali daru •. dlu'lUków, a 19 na .. ,dauio wierzycieli. Z o· której artystka !'!osiAga slczytów a\V~go
zam k I u ••• y • s. rzyue a. za r"w!zy WI.ystk, gól"J liczby: 2 przypadaj} n. r.br kaDthw (I d _
'. I
I"
,
umic.zczonc będą wyroby 7. gliny, koksu, gard~rob~
wartogoI rs 127 147 rubl! got6wką. u- ,tyl.mia i I garbarma) reSlta n. ~,omieślnik6/i gem,\ nego talentu.
koronki , rysnnki na Jlorcelanie i t. d. Wy- ciekli N" !ozpnczl.iwe. BawołYlvau!e ukrytych n!, h~dlująeych uiewytw6rCbw. Trzy Ar my upadłe oa.
Z prawdziwem uZ~lInlem musimy zaznastOI wie· towarzyszyć będą odczyty p. KOI'- g6r.e przl~legśh ~ą~ledzl, z kt6r,ml B. uczął g.c.- le,,,ty do ~p6lek, reszta do haDdlujących pojedyń ClyĆ stal'anno~ć, z jaką przygotolVllł się
win- Piotrowsk iej o IJmcy przelUy~lowej dzie· glLĆ dzł~'le.. "'l ..e glndy po. śDlegn d~p~owadz.~y ezo. ~kouozono w roku .eszłym 21 upadlo'ci tak UM ? telltJ- do stworzenill dla znakomiteJ'
!l. o omu ~n.Dego . ".Rokie.u zło.dzleJ" P. (o ,pomIędzy stary eh, jak nowych. lVe wuyatkieh
'1 tk·.1
.
ci i I-.obiet.
dokoD.aeJ u ~Ilego remoyl, rzeczy ule ,nalenono, 21 ukouczonych m.... ach Bum' ,ktywów wedłDg bi- 8\ ys I wca e .przyzwoltego otoczenla.
ZJAZDY.
l~ spostrzezouo ~a ...miea.kałym w tymie domu, J~n.6w wynosi 75!I,762 n. 59 kop.; po If.ali,owa- Sztukl\ poszła (lzlęki temu przywoicie i
X Stala komisya do ~praw wykształce ta~ze znonym rzeZimieszku. L., palto UanlDgarta. IIIU 'M całego m.j~t"-u upadłych, akty"" te oredn. gład ko, kn zadowoleniu pnblicznogci uie
go aresztow.6, ale. doślVladcz~ny opry- ko~..no do a2i,356 ra. 3 kop. N.. kaidł ",ivc u· zapominaJ·.ce; tymrazem m'm
'. . I
nia ttclrnic7.nego wyjednala II rząd u pozwo- U81łowauo
z~k zdołał umknąć z r,k poJI.y" Jak Się do ....- kOUOZODą masV przeci ciowo rz &da akt w6w'
"'..'
I O nllleSlel
lenie na urządzenie w r. 1893 w Moskwie dUJe!!,y,
przytr~y,!,aDo go ouegdaj w Tuszynie i od· pOlltng bilans. 36,719 ~•.. po !re~Y.o".nin 15,I>sS ~~d gl·ą. bohaterkI WIeczoru, ? zasługach
(lr-lIgillgO zjazdn ruskich profe yonalistów. slaIVlo .• o do .wI9zleOII\ . . Tou sa!,! L., .w lec!e rok~ rubli. _pa.yw. według bilansu wynoszą \ ,260,911 Jej chwllolVych współpracowllIkÓIY. Wi.~.xłego, dokoual rozbOjU n m,eszk.u<a WSI Rokl- rubh 2, kop., po .prawdzeDiu wierzytelności 8\0,884 dać było w utlszych artystach szlachetnI)
c"ul~r\~id~::~k~ w pobliżu mo.tu kolejowego
,~~j~:·'bil:.!~·I:;(rdJrz.civeiowo n k,,:żd:o ~~i elOnlllcyę \V usił owaniach zbUieni", się
Wiadomości
Iv6~ nal.ado';any f.l'bami, do kt6rego Pr&1~ ró!- Za kaido wi~c IOJ rubi;' wf.r"!;;'7uoł~~,"'".ie~. _ w~(lIe ~ożn~~ci clo poziol.D u gry wielkiej.
Archlwum. Łó(llcy sędzi'Jwle pokoju 0- jechał
.koczył uleznaJomy cd"wlek • nozem prze.cląl kolZ. Ciele otrzy<n,,:ćby mogli 38 u. 65 kop. s "".go j~_ al tystkl, ŚIYląteezne tchruenie prawdziwej
trz~lIll\li okólnik starszego preze a izby są J '~cy za wo.em ITldclClel ł~dunku, tUleJS.y ban- dnak. ~Otrą?IĆ naleiy ko.. ty pfO,,~d leui. m... sztuki o<1llziaływało na nich silnie, a tre(b\l~j okręgu war'szawskiego o nadeslauie dIIlrz ryb, Zysm n Gorzowski, . ob.ezy ......y złod .. e- W plęcloleelu od 188\ - 188\1 pokryci. nie pru- mil pierwszych pI'zedstawiel\ milFJa. NAj,
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większą swobodą i poprawno§cią gry wyróżniał się p. Janowski (Bechamel). Grał

on smacznie, elegancko, z naturalnym humorem.
cena zwłaszcza z ' arcyzem odegrana byla wybornie. Pp. WinkIel' (MorizoL), M. 'l'rapszo (~arcyz) i p. Poplt\wski
(dr. Oliva) 20doi SI} uzuania za podj ęcie i
wykonanie w interesie dobrego ensemble'u
I'olek podrzędnycb. SlViadczy to pięknie o
icb pojęciu dobrll sceny, na której pracują .
P-na MorskIl (Berangere) wyglądała milutka, a grała ze słodyczą, Ilwieżością,
ncznciem i wdziękiem ujmującym. W akcie 4-tym nia odbijala p·na ~Iorsk a od
znakomitej artystki uiekol'Zystnie, ani psu.Ja wspaniałego wraźenia z gry Modr?:ejewskiej; była nasza artystka na swojcm
miejscu, jak skromny mały pączek, przy
przepysznie rozwiniętym, rzadkim kwiecie.
P-na 'ł'rapszo (Julia) rólkę sIVoję odegrala
bardzo zgmbnie i milutko. ~ikt zresztą
uie raził.
W niedzielę ujrzeliśmy panię Modrzejewską W .Adryanuie Lecouvreur". Musielibyśmy

się powtarzać, wyszczególuiając

tn wybitne cecby gry tej doskonalpj. Był
to znown tryumf zU!lelny, trynmf mistrzyni,
który, zdaje ~ię, przychodzi jej tak łatwo,
jakby gra była drugiem jej życiem, drugą
naturą i żadnego nie kosztowala wysilku.
Taka różna pod każdym względem 0(1 povrzedniej bohaterki, tak krańcowo·różna,
A lak prawdziwa również psychologicznie I
Taką tchuąca poezJą, miotana porywami
szlachetnej namiętnej Datnry I 'rchnienie
klasycznej epoki, gdy dnch Rasina, Corneill'ea unosił si~ nad pierwszll scenl} §wiata, świątynią dla języka i Iiteratlll'y wielkiego narodo, przenika tę gl'ę również klasyczną, a siła. uczucia p otężnym akcentem
brzmi w scenach z MaDl'ycyrn saskim, lub
,~uatchn~on~j prawdziwie e.fe~towllej sce:
nae walki między rywalkami I deklamacYl
W salonie księżnej. Nie salonowa to beroina - to szlacbetne niezepsnte (lziecko
ideałów wielkich pisarz}', których jest sce·
niczną
tlómaczką I
Swieżoś~ i poezya
wiały od tej postaci IV interpretacyi Modrzejewskiej. Scena śmierci wreszcie w całej pelni wykazuje potęgę wielkiego tal entn. Rozmaicie można umiel'ać mI scenie:
Z realizmem, głuszącym poczucia piękua
i miary al·tystycznej, \vystudyowaw3zy
śmierć w szpitalacb, jak Sara Bcmbardt.
:Można także niezapominać o piękuie w
s7.tuce, o tem, że I.rawda al·tystyczna ma
również swoją racyę bytu w dziełach
zwłaszcza Iiteratnry pięknej i sztnki. Można także niezapominać, że poezya, choć
osiania )'zec'-yl\'istogć świetlaną jakąś gazą,
nie zmienia jej i uie przeinacza. Modrzejewska jest wyznawczynią drugiego
idealnego kiel'Unku, ale jeśli na t~ kwestyę
różue mogl} być poglądy, to odnosnie do
"Adl'yanny", t.ylko chyba jeden IJI·1.yjęty być
musi. 'l'aka .Adryanna" lImiea'ać może i
powinna tylko tak, jak w niej umiera Uodrzejewska. Pelna to prostoty, prawdy,
ale i piękna artystycznego śmierć taka.
O otoczeniu tym razem wolimy zamilczeć.
Widoczny brak przygotowania sztuki na sce"ę, wynikły z pośpiecbu, niezależny od artyatów samych, powinien ich usprawiedliwiać. I za kulisami również coś sil} psu lo,
czy też inspicjent sam potrzebował własne
go inspicjeuta, dość, że pauzy, opóźnienia
oraz oczeki wania na suflera, p n:y mocno
wykonanie.
Znakomitej artystce złożono whoIdzie
w sobotę i niedzielę wiele kwiatów w róż
lIej postaci, wśród wciąż Zl'ywającej się
burzy oklasków i owacyj.
H.
: Na prze~stawieuiu lIielizieluem rozdawano afisze, zwiasLujące miłą wiadomość,
że Helena Modrzejewska ukaże się w Ło
dzi raz jeszcze, a miauowicie, że we wtorek będzie jej benefis. Podczas -aob'aktów
kasa teatru była oblężoną; zakupiono prawie_ wszystkie loże, a wczol'aj wogóle niewiele już biletów pozostało do sprzedania.
Przedstawienie jutrzejsze, lIa które ?Oakomita artystka wybrala "Damę kameliową",
zakończy już stano" czo cykl wystJjpów jej
IV nasze m mieście.

R OZ MA I T OŚ CI.
...... Berlin. • Vorwnrts" ogł.sza program
obchodu .śwl~ta pr.cy· w d. 3 maj •.
*".. "Fin de SiecI e". ,SIliet" zwraca nwag~ na urywki w .Pomielnikn dzieciQci:l wieku", pomieszczone w angielskim tygodluku bumorystycznym .The referce": ,'poniedziałek.
Dziś wieczorem bylem w operze. Nio podounl
mi siQ sposób <Iyzygowania .Faustem". Zawołałem z !o~y, aby siO zatrzymano; przeszedlem
do orkiestry, wzi'llem batut~ i pokazalem, jak
brać si~ do .. cezy oaletnło.
M1l7.ylto.nci nie
mogli si~ polapać w moich znakacb. Ko.załem
im siO wynosić od jutra. Primadonna, osoba
wielce nerwowa, zacz~:a pIukać. Poszedłem na
scen~ i zaśpiew ulem zamiast niej ary~.
Publiezność był. z arbwycona.
Nigdy nio prtypuszemIeOl. aby tak motn" było przedstawić
Gretcben z ostrogami. Faust stnl w pośrodku
sceny osłupiały. Kaza1em mu liść (lo gnrderouy i śpiewałem do koIlca opery party~ :lInI-
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botniczych. Twerdzi/, że zaw ze pragn,! 103.00 t~, U em. 103.00 źąd., Ul emi.yi lM.oo
nstawodawstwa w intel'esie robotników, ale ląd.; 4'" J,ołyczka we .. nętr&lla z 1887 rolco ~7 .75
lłd·· 5'4 lUI, .... 1&11'•• si.mokie [.eryi lit. A Il
strounictwo liberalne prze.'zkodziJo mu w 1ÓU5
1.d~ m seryi lit. B 100.50 źąd., 100.20. 30
wykonaniu zamiarów.
kop - S'" list, UlIl&wne m;a.ota WarIU'" I seryi
Bukareszt, (j marca. Kowy gabineL nkon- 101.30 i~fl., !l.ej .eryi 100 60 ląd., lIl-ej 100.10
stytnował aię w następujący sposób: Flo- sąd., 99.85 kup., IV seryi 99.75 iąd., V seryi 99.7&
rescu objął IJI'ezy(lyum bez teki, Catargiu iąo!., 99.10, 21>, 5ł, 6~ \mp. O,skouto: Herliu 3 t..
flOudyo 3-/., ['arJi a-J.I \Viedela 4"'., Petersburgsprawy wewllętl'zn~, Vrl'llesco finanse i 5'1.. Wutof6 knponu z potr. 5'/.: ligt, zaslawn.
tymczasowo wydzial sprawiedliwości, Esar- ziemskie 98.9, ,,"&T8z.. I i II 205.8, Ło,:zi l66.3,
co sprawy zagraniczne, Isvorano bandel, li,', lik"i.l&eyju. 101.3, pożyczka pre,aio .. a I 73.1,
l'eodoresco oświat~, pulkownik Jakób La- [[ 229.6.
Plt.rab"ra, 7-go msre&. W.Jule ua r,oll.lyu 8';.10,
hovary wojnę, 0lau8 co roboty publiczne.
II poiyczu. ,,"cboduia 105'/" Ił l poty,·.k .. w•• boDzisiaj pl'zell pohlllniem o"było się zaprzy- dnia 103'/.. ł'/,'/, liJly ....1&"•• kredyt. ,ielO,kie
siężenie gabineLn. Izby otll'oczone do dnia lłO.OO, akCJe ua.ukn lnskiego tUs. ba.UtUu zagrani~z..
nego 293.50, petersburskiego bfUtkll ,IY8kolltO\.,ego
13 marca.
I
buku międzyuarodowego 511).2', W'łU'.:IZa\T·
Petersbury, 7 ma rca. (Ag. p.), Ogłoszo 6U
Ikiego haoku dy.koutow.go -.-.
no nominacYQ pozost:\jącego pl'Zy miuisteB,rUI, 7·go marca. Jła.llkuotr rnskie z&r ,:
ryum spraw wewnętrznych radcy stanu 238.20, D& dostA"O t38 00. ...~,I. u~ War..",.,
Alferaki zarządzaj tlcym kancelaryą mini- 237.16, .. Petertburg kro 237.aO. n~ Peterollllr"
dł. 236.00, ua. Lonu!Jl kr6t. 20.37,
lit. I.loullyu .1 t.
stra.
Ogłoszono również nową ustawę I'uskie- 20.26. Da lVi_d_. 177.30. kupony eelue Jt!.60;
6'/.
liJt,
.&!It.&wu.
7ł.30, 4'/, li,,! Iikwi,lacyj"e
go towarzysLwlI żeglugi i handlu. Zarząd 71.80, po'yezk& ruska 4'/, z 1811') r. 9':>.10. t'l •
towarzystwlI w Odesie. 'l'owarzystwo o· 1887 r. 71.20.6'/, reutA .Iot.& 107.90. 5'1. r. d .• 185l
r.107.90. poż,e,k .. ".chodnia [[ .,n. 7580. III . ,nltl'zymuje subweucyi 616,000 rs. rocznie.
]\!illisLea'yum skal'bu ma bezwłocznie 0- ~,i... 76.60, 5°/, lilty SL\sta"oe ru,,\r:ie Ut 25, a"lOj pll",eska pr.mtowa • 188' roku 177.25. t.&każ z Ujoo
pracować ogólne zasady wal'unków, któ- r. 169.90, akCJe drogi sol. "&l'sz&\l'1łko--wj,,' leó,kiej
rym winny czynil! zadość staLki prywat- 235.90, ak.,. kr.u,to"e au.tr,ACkie 17';.60. ake,e
"a.tS5lufllUe"o baukll Itaudlowogo - .-, dYlłkl):ltO.
nych przedsiębierstw żeglugi.
Ogłoszono P1'11 wo o pozwoleniu kobie· wego - . -, dyskonto uielłlio~ !ueKo bau"'n PtA.(UL \1'
S'/,
pr,,, .. tue 2'/,",.
tom pracowania v biul'acb adresowych.
lOldya, 7 marca. Potyczka. rosk... a 1a.~9 roku
Synod zwrócił uwagę dyecezyalnyob za- fi 010. 99'/.. 2'/,'/, Ko.,ole "ugiel.kie 96'/". _
rządów na praktyczne zajęcia nczuiów Oidiyato.
szkól cel'kibwno - parafialnych ogl'Odui<:twem
W.uzawa, 6-ro marea. Tari Da pl&..:l1 \ViUco*·
i sadownictwem ua gruntacb, które sI} w ekiego. P .. ełli~a ,m. ord~ - , I"Lrtl. i tlohrl\ - _
- , bilol .. 670-585. ",borowa 600 -b';!'; . żyto
posiadaniu niektórycb szkół.
borowe ~-ł80, ułWlui8 - - - , w~.lIi"" _
Berlin, 7 marca: (Ag. p.). W czasie ",.
- - ,jtumie6 t j 4-0 rz~ll. - - - ,owie., 251,) rozpraw nnd etatem marynarki IV parla- 300, gr1ka. - - - , rzepik. letui - . zhJłOW'1 mencie Caprivi oświadczył, że rząd niema -, rzepu ·..ps zim. - - - , grocb IJoluy - _
zamiaru tworzyć uowych flot, że trzyma -, cukro"., - - - , (Asol", - - - XiI. korzM
k~ jagllJlłL - - - , olej rlil'JPAk.owl - - _:
się "Ianu z 1'. l888 i prllsi o przyznanie LuiaUl - - za plHl.
kredytn na bntlowę Ilwu pancerników, wy ·
Do"iexio~n pszenie, 20', i,rłA 250, iOdzlnieui:l
- , 0"5a. 130, ~roebu polnego - korcy.
kreślonego przez komisYI).
WarllawI, 6-go marca.. Oko",ita~ Hart. akł&d.
Belgrad, 7 marca. (Ag. p.). Wiele tutaj opowiadają sobie o sporze pomiędzy za wiadro 1000: 11.07-1 ' .09; ... 18": 8.61' - 6.55.
Ssyulti za "iadro 100": 11.2~-1I.2~; .. 780: 8.75 dziekanem ciała dyplomatycznego a regen O. 7'L
tami, o pierwszelistwo moltropolity podczas
Berll., 7 marca,. PU8uir.1l. 19l -2 12 II" kw. m~
nroczysto§ci d wOI'sk icb , a miauowicie przy 212.50. DA c.erw. lip. 212.50 7.1'" 172 - Idi,
stole.
Ostatecznie ciało cl.yplomatyczne nA marzec -.-. Da cz.erwiec lil,iee 17 JJ.kJ.
lo.dyn, 6 mArC&.. Cokier Jawa. !5'/. spokojnie.pr7.yznało pi"rwsze miejsce metropolicie.
Król Milan domaga się od dawnego swe· Cukier burakowy 13'1. spokojnie.
łłavrl, 7-go marca
K-a i"tL ęOf) l averĄę-e ~·\ltto.
go 11I'zyjaciela, Gal'/lszanina, odpowiedzi
kategol'ycznej i objl\śnienia o §mierci nie- S~::.arzec 108 2J, Ul\. maj 1'06.60, 11& wuesień 101.2j.
jakiej Heleny Markowicz, któl'a to śmierć
Liverpool, 6--go mate". Bm\'l'Jłu~. Sl.ralYoz'lAllie
nastąpiła w szczególnych okoliczIlościach, końcowe. Obrót. 8.ooJ b~I .. z telCo Il~ sveltulacI0 i
podczas pozostawania jego (GarLlszanina) "",,6& 1000 beJ. BpokoJOJe. Ulddioug alDer,knóska: na mauac kwiecień i. r/.. ceua, lIa Jrwiecieli
u wladzy.
i 1l/ aJ nabywcy. na maj uerwiec 4"/., nabywPraga, 7 marca. (Ag. pół.). Na odbytem maj
ey. na. czerwie.' lipiec 4."1., nabywc" lL'\ "piec lier~
tu zgromadzeniu staroczeskich mężów zau· pień 4"1.. nabywey, na. sierpiefi wrzesień 4.a'Jat nm.fania pod JlI'zewo(lnictwem Zeithammera, by"cJ. na ",ueaien pa.ź.<b. 4:.4 '/a, na.bywcy, na. p ..tu.
uchwalono ogłosić mnl/ife t 110 narodu z list. ł"/.. nabywcy.
New-York, 6-go m&rcs. B"'\fellllL S 11•. ,,~. Or·
o~\ViadczellielU, że ze wzglę(lu na wynik
I.an;. 8'/,.
wyborów w gminach miejskicb i miastach,
NIW' York, 6-go mar....
KA"A (Fair - lIio) 19.75.
staro czesi u u wajtl się zupelnie od dzialal- K&WA .FAir-Rio ... . 7 lo,," 'lrrliuary na marzec 179".!,
no ści politycznej. Kandydatul'y ich w wy- ua maj 17.52
boracb ściślejszych w Pradze, II między
niemi i Ri~gera, będą cofnięte, a wybrany
już poseł staroczesk i Dostal będzie wezwany o złożenie manllaL.n. Manifest abdykaZ t(uin 7 Z Ilnia9
GleMa Warazawlka.
cyjny kOliczą slowa: możemy być pokonani,
~,flano z kodcem giel.I,
ale nie zniszczeni. Mamy nadzieję IV przy zlości I Abdykacya staroczecbó\V dotyczy tylZa wek,la królk.,łarmln3·MI
ko rally pallstwa: w sejmie czesldm pragnal
Ol. Berlin ... 100 tur.
4:1.25
4226
oni zatrzymać swoje mandaty.
na 1,oullyu za. L Ł..
8.55
855
Wiedeń, 7 marca. (Ag. półn.).
.Neue n. P.r,i za 1')0 (r.
3ł.10
3U5
\V ieller 'l'agblatt" dOlIosi, że w manewrach oa Wied06 .. 100 B.
7575 jesiennych IV Austryi dolnej weźmie udzial
Za papIery pahlwlwe.
Berlin , 5 marca. Podczas obiad n parla- cesarz Wilhelm. Manewl'y te bęl/} naj9810
97.75
mentnrnego u Boettichem podni6ł cesarz większe ze wszystkicb, jllkie kiedykolwiek I Lial, Iikwid.c,j.e I(r. 1'01. •
\ ItOilczka fuebolluia. .
103.- 103.\10
potrzebę ucbwalenia budżetu marynarki, ce- odbyiy się w Austryi. Wezmą w nich u- 1ł."lk
9;;.9U5
"
.-1_
poi. we"'U1. r. 18'37 •
lem wzmocuienia marynarki, której zada- dzial trzy bataliony bo§niackie, któro bę U.ł., suto ziem. Ser!i [ .
1003;; 10080
100.40
10050
niem je ,t opauować morze Baltyckie i Tie- dą. tu rozlokowaue.
"
"
"
V.
100.- 100.mieckie, tudzież bronić łączącego oba le
Berlin, 7 marca (Ag. II.). Zgl'omadzeni Listy za.st. 'd, \V4rn. Ser. 1 •
99.;5
9~.55
""
, . " V.
morza kanalu . . Budowę nowych st..ltków tli dzisiaj pl'Zellsta wiciele wszystkich nie- (J.eł.1
a.&-"t. m. f,Otl ,j SerIi [ .
należaloby ukolIczyć do 1894 l'okn, gdyz IV mieckich kopal!'l prywatnych nchwalili re"
J[.
.. l[[ .
tymże roku s.kOJiczr się. budo;va l(I\na~II'1 zQlucyę orzekającą, że IV nowych (IomagaCesal'z pod nosll takze dOllloslośc zaLrullnl;l- nillch się robotników upatrują tylko nowI}
Giełda Berlińska.
nia prywatnych warsztat.ów okrętowych, próuę wywołania ruchll strejkowego i dla{h.uknoŁ1 rRskie a.rA'
• •
23825
aby IIi? zależeć od zagran~cy.
.,
tugo żadnych ustępstw im uie uczynil}.
n
111\ .lfJstaW'.
2'\8.Berhn, 5 marca. Mówll} t!ltaj, jakoby
Paryż 7 marca (Ag. p.l. Geuerał rllski, o,skouto pr,,,
.. ln.. . . .
2.'/,·,_
Oaprivi mi~l. niebawem ustąpiĆ z u.rzę~u Eagelha:'dt i pułkownik t)widerski, oglądali
kanclerza I Jako fakt znaczl}cy podają, ze we czwartek arseuał w Viuceune!. Komencesarz naradzał się kilkakrotnie z hr. Wal- claut arsenalu, geneml Barbe, )lodał godersee·~l.
.
ściom ilniadanie, podczas którego WZIIOSZODZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
Pary z, 5 marca. IV czoraj areszlo,~ano no toasty Zil zMowie Najja~uiejszegll Ce3aZ.arll od drua 7-3 marca:
tu jakiegoś Rumuna, n którego znaleZiono rza Rosyi i prezyllent..1 Car nota.
Katolloy: .10 I.t 16·to om"rło 9, "ttj tie.bie
kilk aua~cie szLuk fałszywych banknotów
Bukareszt, 7 marca (Ag. p.). Izba roz- cWopców 5. d1<i ...r.ząl ł. dorosłych - w lej
rnblowych.
. puszczona. Nowe wybory odbęllą się za lic.&bie IIHJżezyzn - kobiet .Ewangelloy: ,to lat 15-1n zmarh lO, wjtej ticzbi.
Was~yngton, 5 marca ... Senat ucbwal.11 mi esiąc .
chlope6\'
6, dziewcz~t. 4:, dorosłych "',
\'1' tej
odrzucIć. konwencYę. bel'll~lską. w sprawie
Batawia, 8 marca (Ag. p.). Jego 083ar- liczbie mt:iezlu 4, kobiet - "miauowwie.:.
zwalcza.nla baudlu uaewolulkaml.
ska Wysokość Cesarzewicz NasLępca '1'1'0- Wilhelm MlIIler. lat 58, FerdYDand DG~e, lat 6l,
Paryz, 6 marca. Garstka maIIII'zy, kt6- nu przyjechał tutaj i zamierza z Ilbawić ty- KArol Krzysztof \Vtgen.r, lat ~5, Ferdynaud Tecz·
ke, I&t 3~.
ra wytrwala IV zamiarze obeslania wysta- dzień.
StarozakonnI: Hie i do lat H-tu •.m-rlo 4, Vf tej
wy berlińskiej, wysla~a d~I~~at~ do BerUParyż, 8 marca (Ag. p.). Sklllkiem po· lirzhi. chlope6 .. 2, dziew.""lt 'l, doro Irch l, "
na, celem przekonalIla Się, Jakiego przy- rozumienia gię rządów I'U kiego i francu- lic.&bie mOi.' z~n - k.obid l, & mianowicie:
jęc}~ podziewać si~, !uogą fl'ancuscy ar- skiego, nie będzie urządzone zadn" powi- MaeW. o Bradkirb Łunowsk&.
tyscl po zuanycb zaJscUlch.
. tanie urzędowe podczas przyjazdu do AILondy.n, 6 marca .. Podczas nczty, dall~J geru Jego Cesar klej Wysokości WielkieLISTA PRZYJEZDNYCH.
przez zJ~dnoczoną Izbę ba.ndl.ową, zazna- go Księcia Jel'Z~g 'l Aleksllmlrowicza, aże
Hltel Polakl. F. Venolet, IL 8~l7;III\U, A. Gl ...·,.
czyI Sahsbul'y w prz60lówlelllU swem po- by nie utrudzać Je"'o Cesarska Wylo- L. Brylant. }(~drseeki, .M. Edelman i J. TaeuDllw,ki • War..awy, B. Ahramo",iel ,R.... 1a, t.oko"lep zenie bandlu, )lrzyczem pojawiają się kogć.
.,.
ski. Pia kowic. Romocki z OIoluyaa, , Gold,teiu
jednak !lwn czal'ue pnnkty, mianowicie tenz Piolrkowa, Krako".ki oe Zd.-\\·oii, Ch .Ilerecki
dellcye w lciernnkll zaprowadzellia cel
z Ciechanowa.
Ostatllic wiadomości ualllllow6.
Hotel VIctorII. St~powski • Bliiyaa ••bu1&, ,·on·
ochronnych ze 8trolly Francyi i Ameryki.
Anglia stanowczo je t zdecydowaną nie
Waral.awa, 7 marca. \Vek .. le kr6t. term. nil! diog i P.... mycki • Wanu,.." Elja.. ew • Dynabllrga.
w)llywać n/\ politykI) handlową zagranicy Berliu (2 d.) ł2.25 i~.I., ł2.12'1.. l'~, 07'/. kup.; I.onIlyu (3 ,u.l 8.55 4,1., 8.51 \mp.; I'"r,t (tO d.) 34.15
przez zmianę swojej wła noj.
iłd., 3ł.00 kup.; \V,.d,ń (8 d.) 75.O<J '~.I.• 4 !. lI"y
Londyn , 6 marca. Paru ell mówi! w Cler- lik,.id&eyjn. Król. I'otoki.go duie 9 .IJ) t_d.; dr,kellwill wobec 1,500 o,ób o stosunkach 1'0- bne 97.76 żl}d.; 6'/, poiyc.z.k.n. \",·~boJni& ! etOl ,i

gonaty i Fausta. Mw;ykanci rozbiegli siV. jllk
stado wróbli. Pierwszy skrzypek padl na miejscu ralony pal'lllilem. Dyrektora opery odwieziono w dorotce do domu obl,kanych. Pnerwalem przedstawienie i hzalem publiczności
odebrać swojo pieni,dze. kllSy. Na Ilrzyszlość
sam b~dO kierowal operq. Wtorek. Jeźdz lem
po morzu n" nowym okrvcie Lloydu. Xiezły
statek. Kopitnn mi siO nie podoba: prowadzi
statek według swego widzimisig. Kazalem mu
zejść z pomostu i pokllzalem. jak to robić naletalo. Jedziemy cal, sil'l pary. Po droaze
przedziurawiliśmy dwa okr~ty. Ittóro poszly na
dno. Majtek, kieruj,cy sterem, jest do niczego. Ująlem za kolo i poprowadzi/eOl sam
okrot na morze. Wpadlijmy na jal'ąś raf~.
Nic poz",olQ dluiej jeździć na tym okr~cie.
Widocznie mosi być tle .budowany, skoro na
rofy podwodno wpadn. Środa. Bylem dziś w
szpitalu. Jak oni, u Iieho. nmpotownli choremn nogęl PokazujQ im, jak ";~ to robi. Am·
potnj~ drog" nog~ . Na 2apytallie, jak sig
czuje, chory nie odpowiada. O6t mu siC stolo?
Umarł. Musiol być slobowity.
Czwa1·telc. Powraeam z s~do. S,dz" zlodzieja za krad.iet.
Źle si~ sprawuje przedstawiciel władzy. Wypowiedziałem mow~ zn proknratora. Olhrzymie
,,,at enie! Przy.i~gli jednoglośnie nznali winQ
oskorlonego. Sędziowie okrutnie zaklopotnni .
Siadlem za stolem i sam wydalem wyrol<. Zlodziejstwo jest brzydk~ wadll, nalety je kamć
śmierciq. Żo znś nieludzkiem je.t trzymanie
skaz.nego w oczekiwaniu śmierci, kaznłem wykODać wyrok natycbmiast. PosIano po koto;
nie Inaleziono go w domu: poszedl z t.on" na
targ po prowianty. Trzeba to zmienić koniecznie... Piąlik. Niewiele dziś minłem do ro·
boty. Po przegl'ld~ch armii i floty, norysowalem plan nowej Imtedry w Kolonii, bo dotychczllSowa nic odpowiada moim wymaganiom.
Kato j'l zborzyć. Pokuałem kucb.rzowi, jak
nrue2y robić sz.rlotk~ i poprawilel.1 kilka 1'01'tretów przodków w galeryi obra7.ów. Zuolazł
szy gllzieś w k'lcie dłuto , ob ciosałem par9 poS'll!ÓW oa placacb Ilublicznycb. Bgd'l tak lepiej
wygl'1do1y. Cqt.łcm SzylIer". Trzeba kazać
zmienić paro ustępów w "Zbójcacb", bo si~
jut zestorzaly. N.pisalem n.tomiast nowe.
Trzeba b~tUie to "robić z całym Ponteonem
poetów. Połotył~m si~ spnć. nIe zasnąć nio
moglem. Wst.lem z ló!ka i ulotylem pościel
po "wojem. Jutro zaezn~ edukacYQ mojej pokojó wki w tym kierunku. Soboto,. Sp~dzilem
mnek z ton'1 i dziećmi. ::iajmlodszy synek zabardzo rzuca 8i9 w wallicnce. Nie umiej'ł go
k,pać. Kazalem go ro.zebrać z pieloch i
pokazalem, jak siQ Itąpią, niemowlęto. Mydło
dostolo siQ małemu do oczów. ZaC7.,,1 plal,ac
w niebogIos)'. .Daieiet mu smoczeIiI Ale," do
czego tell smoczek podobny? Trzeb .. bodzie
wynaleźć inny. NiIXlziela. Byliśmy w kościele.
Pastor jest niemotliwie nudny. Sam o~czy
tulem modlitwy i znimprowizownłem kazanie
przygodne W czasie kwesty z.uwatyłem, it
niewszyscy kład'ł do puszlei po zlotej monecie. Sklld~e ten brnk ofinrności? To niedubrze. Zapowiedziałem, ii; Odt'ld 06nry bed'l
ściągano przez urzl\(l podatkowy. Obecni byli
widocznie zdumieni orygioalności'ł pomysłu.
gdy~ milczeli. jak skamienieli. Powróciliśmy
do domu, gdzio przeraI,ialem z mego punl,tu
widzenia historYe Niemiec i Stary testament".
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lVe wtorek, d. 10 marca 189] r.

Heleny Modrzejewskiej....

Cl
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wW
arszawie, nllca WierzbowaJe 6.

D~~.~a J\~~~l~WA~. ": Dom Hand~o~t~~U~G~i Szapszał :- 8~
g~
~=
= i

"KURJER Km"
Ostlozegamy Pp. palącycb nasze- papierosy

ksandra Dumas'a (syna).

Armand Dn.aI
p. Kopc ......ki
Pan DnvaI, ojciec Arm.nd..
p. Poplawski
OSOBY:
Gnston Rienx
l'. Janowski
Saint Ganden.
p. Dobrzański
Un_tow, kochanek lU·
lUi
p. Jala•• waki
Hrabia d. Giray
p. tao.kow.ki
l'nn ,le V.rvill.
p. Daniel.wski
DoktOr
p. H. Traps.o
POiJaniec
p. A. Ol...waki
Lokaj
p Wirgiliun
Mary" Gantbier
• • •
11imi

Q)

...,

L'"

~

gorsze od nas7.yclJ.

Artor
Nin..
E.tera
Anaia
Adela

Dlatego pro imy pl'zy 7.akupowaniu
"KURJERSKICH" firmy

i • - -

HENRYK LANGE, Impresario.
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koniecznie
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BraCI· Szap szał,

O

p-oi A. 'rrapazo
p-ni St.s.kowska
p. taszewili
p-na Picboró"na
p-ua G.rard
p·ni Solaka
IlDa Meszczerska

Oliml,i~

....,.

ł O sztuk li kop.
które szczególu~ sw~ dobl'oci~ zyskaly sobie pOlVszechn~ renomę, że poja-

L'"
...-

p- na Trapuo

Prnd.ncy~

"

O

Gorsety fiszbinowe od rs. 3. lIiara zdl\imoje si~ w nast~puhey s.!'osób na sukni
I) ., pasie, 2) w gorsie. 3) w biool'&eh,
ł) dlngo~ goraetn. Prz.syJki w10yłamy
n.a N.ch •• hm~ .. Obstalunki wyko.óczaj~
SIę naJaknratmeJ w przecIągu 2 dm.
UI- 6

r.

O

343-5-1

O 500 Rubli

O S T H Z E Ż E N I E.

....ft

OOOOOOOOOO+OOOOOOOOOOIliiljl' wyplacę temu, kto przy używaniu
11 Wlltłl,r,d'łe 11
(n",ior astrac~ański la.
LE NJE
Kołhe'a Wody do zębów

.'
' " lDa "' ę.,..erlde

rr

Dyby wę(lzone I solone..
.
.
od 1- ~ O lillrdynki IV 10 gatunkach od
W
flakon po kop. 75, kiedykolWIek do ·
i \~yżej za .bl1~elkę, ora7. ~ina hisr.· ~O kop. i wyżej za pudełko.
.
. ~
.
.
+ stanie zn?IVu bólu ~ębów! lub wydapan kle, .rellskle, fl'uncusk!e etc. etc. Rarynllty również Konserwy z K!lka 1~lIIeJsz~cb .1 Wlę~8zych wać będZIe z ust llIepl'ZYJemn~ woli

I

A lA

Joh. Goorgo Kotko Borlm' ,

mll~~zkall w LIsowIcach 1 Tw?w Nowym Rynku ~i 241 (nowy 11), l wsz~lkie t?wary ..kolo~l~ne, po· najcelniejszych fabryk.
przyjmuj e chorych (choroby u 'e- leca klad splr~ua.lll, Wm 1 dellka- polecnją po nader umiarkowanych cenacb. I'zYJankach pod Kolu zkaml.
~ ~
~ ~
"'Ilętr~ne i dzieł?i) od 9 do
esow
Wszelk!e wygody na. _ miejscu W ŁODZI li n. LisiecJjiej,
10 rano 1 OLI 5 do 6 wIeczorem.
ul y t'k
k:M 9.3 zapewlllolle.
407·3·1 ulica Piotrkowska 254. 390 -1 2
_ _ _ _~_ _ _ _ _3:..7:-.:0~-.....::.;15
ul. Piotrkowska Xi 23. 459-7-1
. 10 I ows a
~ ·I--'---~~-~-""':"'''''''':'''::'......c==,,,:,,,,:,::,,::,,=:,:,:::,:::·=,,::,,--,:=,::~~

Bracia Thursz

Braci Thursz

Dr. A. KeIm

460 - 7-1

IIl'zeprowadzil się lIa ulicę Nowo·
miejską, róg Polnocnej, dom SzyIderR, przyjmuje od 8 do 10 rano,
od 2 do 4 po polndllin.
309-12

Kłemptner

ADt~ka

Rawie,
-ów tl'zeleckich
m. Kwietniu J'. b. IiI I,rzesię IV drodze dzialów, jak
również dom Jllurownuy,

424-1~1

Edward Filipk~wski

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomouy Subjektów Handlowyuh

Pasaż Meyera gdzie fotografia

oU'ród i I,Jllce.

I . . .B..Wilkoszewskiego.
236-5
.........

e
Bliższa wialIolllo ść u p. llipo·

l"';

lila Borowskiego, Ad wokata Przy·
sięglego w Łodzi ulica Średnia HI\81o litewskie la,
~i 19
383 3 Wszelkie gatunki Serów .~ .~

"i~domo§ci

l'

.

BraCia Thursz

B

praCOWD"a SUKIEN',

M

dams.ich

.. '

.

PRZtlpISY
O PRAry
UA.OLIlTNIPH RIlHIlTNIKO'
W
Jl
lJ
JIl 1J n lJ
uu

POLKA

z patentem po znkuje lekcyi. Oferpod lit. M. S. przyjmuje "Dzien nik
Łódzki".
481-2

'
Zgublono
paszjJor t,

K·

SI~.

'
l f:abryczne

Żk·

~

(lo

.
.
Il1 . I
b .,
l,aplsywaJun ma o el,me I ro otulkow,

K SI

wyilany z Ilowialu Wielllllskiego,
11(\ imię Lnllwika Kl'allzego.
Łaskawy znalazca r aczy zlożyć takow<>wmao"istrade. 482-1
'"

I"

CO

Ż

Ll

.Lo\-

Orlll,

KI

.

Z:łpIS)' \\'fllII:t dowodow IcgiLYJllaC'YJu)ch robo·
(IIiIiÓW.

Szemat y d
"
OzapIsywanIa
W ypa dk OW
' w f:a'oryce,

·
ZgnblOllO
paszport,

P odclanego IlI'uskl' ego Ila I'ml' nr ,Jan.~
Sojki.
'
Łaskawy znalazca ', raczy zlożyć
takowy IV biuloze powiatu.
484-4
Od l·go kwietnia 1891 jest do

rlla

'Wynajęcia

i
k

,.

kUC!ui~".~e:!bl!!~k.\I?!elkiemj

li

I
".1
uClenueml przyrz~aDlI U p. M.

oraz

ws~ell{ie

Q~(10'

&lqU

W

druk,'

słuz' ące

1r"

h

.

DOAO]U l [llllnnycu,

_'~

;t~1

438-3
~,
Jaknbowicza, ulica Dluga:M
803-a. ~
Wydawca Stefan KUllutb, - Redaktor Bolesław Knlchowleckl

M

1

,

ŁODZI

wieczorek tańcujący
POPRZEDZONY

f.brYknntó~ l"O"'ic;;:n:::~ieI'Skie f!

'DO
J.W.P.
m
110m • ad wok. przyslęgł.
Łodzi i okolie uprzejmie podaję, t.
polecają po uadel' umiarkowanych
prowadz i sprawy cywilne i kl'ymi·,
ualue. Pllsaż Mayel'a, Ilapl'zeciwk~
łnt r a 19atornłę
ce~ach
poczty .'Ii 11.
467-10 moją, jnko też i rabryk, pudelek. klląte k
, b'
•.
.
. do prób, kslątek buch alłe ryJnych i t. p.
ul. Piotrkowska,' 23.
YI ) o y \\ atel ZIemskI, posla· z&opotrzyJ.m we "szelkie 1I0wo..i webo· 458-7-1
d8j~Cy języki: pol ki i niemiec· dz\c. w .akres ml\i d.inłnlnosci. Łaska· -----~-----ki, poszukuje miejsca rządcy, "i. nu ~.wier:'0'\. zl~nf .. wyp.łni,m
okryć
lub innego odpo,,~edllie"o za. P!Odko, aknr tnie I po. D1ebywalych 1lI<..
I
U
. .
.
"
. kich ~eD&cb. P~I8C.m SIę hlSkawym w1.gIęprzy ulicy Wol cza~_kleJ róg Bene.
.JęCIa. na. WSI l!l~ w mJeś~le. dom I pozostaJ~ z powabniem
dykta )i 31, drugie ~iętro. Wyko·
Of~r~! prz.vJmDJc Allm:,",str.cya ,..DZlen·1
s. Ub , Ul zogroclzkl
~yw. wszelki. zamo..·lenia akuratnie
lilka pod sIg .. ,Rządca .
!6i-3
iŁódź, ulica Z.wadzka ... 437 dom U.
I po cenach umiarkowany~h.
NAUCZYCIEL
Bajbu,a.
'
Z nszaoowawom
'~ .;.
2400-12.' C. ZAWADZKA.
nkouczywszy knrs wyższy w insty~
tucie Warszawskim pocI kierunkiem ~.1.~"'~
~
profesora Stl'obla, udziela lekcyi i
przygotowuje uczni i uczennice.
W Illlmilli~tl'acyi "Dzienllika Łódzkiego" s~ do
Ofert.y pod lit J. 'l'. pl,zy'J'muJ'e
nabycilL
'd .
."< Ollllistmcya "D7.ienn ikll".
402-!ł

gry fortepianowej

m.

ma zB:Szczyt zawiadomić, że we środę, dnill. 6 (18) b. m. odbędz i e się
w sall J{łloce.'to"'ej Vogla, dla członków i ich rodzin, oraz
osób wprowadzouych

B. Wilkoszewski .et J. Suhubert

dnje

lll'zyjllluje od godz. 9-12 i 3-5
uJ. riotrkoll'ska Xr, 21 (nowy)
""llrzeciwko apteki p. Spokornego.
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ZARZĄD

wszelkiego rod,aju wykollywa
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Dr. med J.
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koncertem amatorskim.
BlLE'r~ ll:\~ywać mO~lla, począwszy od c7.wal·tku , to jest dnia 12 b.
m:, codzlelllue od godzlDy I '/, do 2'/. 110 poludniu i od 9 do 10 1/.
wieczorem w kancelaryi 8towBlozyszenia.
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