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szego nznali za odpowiedni i z interesami Dzięki z.ainteresowaniu ~ię tą sp~aw, • X Permskie ziemstw~ gubernialne stal:a
przewodDlc~ego w radzie zarządzającej SIę n rząd n o pozwoleOle na ro~p~częcle
ich zgodoy.
X Na t n tej sz y c h t a r g a.c-h z h O
-I kolei nadwiśłańskiej, inżyniel' a, ~p. Stefana robót około bndowy dl'ogi żelaznej. J. e k a·
ż o w y c h popyt jest ciągle bardzo słaby. K08sutha, rada przyszła do prześwladcze- t e r y o h o t s k o·z / o t o n s t o W s k l ej .
Od wtorku sprzedano na stacyi towa- nia, że wzamian kasy istniej,cej należy
X Budowa w'lzkotorowej dr,ogi żelaznej
rowej: owsa 1000 korcy 110 rs. 3.20- 3.35: zgodnie z wolą uczestników starad się o. od P e te r s b u r g a do I r y n ów k i jest
żyta 200 korcy po rs. 7.60 i pszenicy 100 zatwierdzenie kasy oszczędnośeiowo·zapo- już na ukończeniu.
korcy po rs. 8.40. Na Nowym Rynku mogowej. Z uwagi jednak, że ob~nie
Plenl~dse l "red~.
sprzedano wczoraj pszenicy WO kOi'cy po spodziewane jest rychłe zamianowauie no·
X Przy kancelaryi kredytowej minfsteryum
rs, 8.30- 8.40. Ceny siana, słomy i koni- wego ministra komunikacyj, postAnowiono skarbu wkrótce utworzona będzie komisya
czyn'f nie uległy źadnej zmianie.
wstrzymać się do tego czasu z IJI"1:edst.a- dla ostatecznego opracowania kwestyi orOrogi bIte l zw)'czajne.
wieniem do mhliRlery~m wniosku CQ ~o ganizacyi kredytu wiejskiego, na
'iVł d.
b' I
I( ól . '
wylloru kasy. W· kazdym Jednak l·a1.le tychsamych zasadacb, na J' akieh zor"aauizo. X . a .e gu erDl!\ ne w . r es •.wle. IV wnioski swoje tak co 11 0 wyborll kasy,
tycb dOlach o trz~ma/y ok ólnik, zawleraJ?- . J' ak i sposobu J' ei likwidacyi rada wygo tu- w~ne były dawnhe d~asy gdminne..dlta włll
cy rozporządz e Ol e opar,te na r o z k a z i e '
Ś Cian, na eżącyc
o zarzą umllllS eryum
N'
"
'. '
.
' . . I je niebawem tak, iżby na ogólnem zgroma- dóbr panstwa.
r aJwyzszym.z dOla 27 go słyczDla. I . b." dzeniu roczIlem akcyonaryhszów, mającem
aby .wszystk,le roboty, <1otyczą~e ?J:.lącyc~ I Się odbyć IV maj u r . b. , mogły byd one
.
Praem)'ał.
po wstać IV l. b. u o IV '! ~ I~ d I. Ó ~ I m o zatwierdzone. a następuie przedstawione
X We wrześniu r. z.s-rowie Stępkowskie- '
s t Ó w oraz naprawy JUZ Istll!ejlłcych, (lo · władzom do decyzyi. Spodziewać się więc go sprzedali
e u kro W n i ę
,O I i mkO~Ii~e był~ sposobem gospo~al'czy~n (a· nalezy, że przy poparciu rady, a głównie I' I ę" w Dzierzbinie właścicielowi cakrodnll~lstrac~nyn~) be~ ogłaszania na loboty jl\i przewodniczącego, decyzya nastąpi naj- wni ,Zbiersk", p. Rephanowi, a raczej
te IIcy tacy I, o Ile ~Ie b~!y --zawarte ko~ . , p6źniej w lipcu lub sierpniu, a likwidacya towarzystlVlI akcyjnemu p. f. ,Bracia
tr kty z przed !ębl"'c,aml na ~ykonaUle kasy może być jut rozpoczę Lą we WI'ze- Repban". Sprzedaż jednak dokonaną była
P?dobnych robóL pr~ed otl"7.ymaOlem okó!- śuiu r . b.
pod w&rftnkiem, ze fabryka w ciągn roku
uI~a. Ro/,porządzeDle. t~ ma na .celu pr~yt
X Utlvorzył się syndykat banków: mię- masi być zdemontowaną· Warunek taki,
śc~e . z p~mocą ub~IeJ Indnoś~1 włośc~an- dzyuarodowego, dyskontowego, ~anku dła jak donosi korespondent ,Wieku", postasklej ~v mleJscoWOŚCI!\CU uawl~dzonych n~en· ham\lu zewnętrznego i wołżańsko.kamskie. wił sYOllykat cnkrownik6w. frezes towarodzajem l. dlatego tet. do ~ob6t. wzm~al.l- go, który podjął się e 111 i s Yi o II I i g a cy i uystwa akcyjnego zamierza podobno wykowanycb .polecono uz~wav plzewa~nle k o I ej o w y ch na 120 milionów rubli.
jednać zmianę lego warunku i prowadżić
tycu ostatOlcb .. . W gub~ln!ach, '!' któlyc~1
X "PeŁel"ll. wiedomosW' donoszą, że dalej fabl'ykę, po wprowadzeniu niezbę·
fundnsze gu.be~ małne. d.1ogowe Dle wystal- z wiosną roku bieżącego na kolei wars:&a- dnyeh ulepszeó.
czl} na P?klycle ~YOlkaJąc!ch s~ąd w~da: IVsko .petersbUl'skiej oraz na baltyckiej
X W okolir.y rogatki wolsldej w Wartkó~, dozw.ololle)est zapozyczeDle potl~e mają byd wprowadzone p i ę t r o w e lok 0- szawie wkrótce puszczoną będzie w ruch
bn~J sumy I kapltał~ zapasoweg? asekU! a· m o t y w y _ w l!.K o n y, odznaczające
. ę zuaczniejszych wymiarów p a r ci wa f acY.I.oeg.:>" zastl·~eteUleI.D, ze łI.~mttln tsch szyl>kim biegfeln. Wagouy te kUl'sować br y k a g woź d z i, zakładana przez jednepozyczek powlDno Sl~ ogla~lczyd sumą będą tylko pomiędzy miejscowo§cilUll i go z miejscowych przemysłowców.
5~0,OOO r~. na cale Kl"Olestwo I ze potycz· gdżie znajdują się wille.
'
Bzeod08ła i przem)'al dro"D)'.
ki te ZIVIÓ~OUe ,by d po.wlDn! . ~ .lVpływ~I~
X Za przykladem drogi żelaznej mikoX W szel'egn lil'odków, mających ua ce·
p.od~t~n dl og~" eg.o, Ole ~ózlJleJ Jak IV. Je łajewskiej, mają hyd wprowarlzone w roku lu rozwój i udoskooalenie rzemiosł, odd2iał
Sieni l. b., WI e~zcle,. ze ~ obo~y, o .kLÓI ~.ch bieżącym wagony sYJlialne także na inuych warszawski towal'zystwa popieraoia pl'zemown, .dotyczą JedyOle dlóg Ziemskich l go linłach głównego towarzystwa ruskich myslu i haudlu opracował projekt szkól
rzędu, Jako. utrzym1\V~oy~1l kosztem ~k.ar- dróg żelazny~h. .
fachowych rzem ieślniczych, blizki urzeczybu. "IV celt~ lł~atlYleOl~ I ządo~ gubel Ulal·
X 'l'owarzystwo dr Ó g że ł a z u y c h wi toieuia projekt bazRru rzemieślniczego,
m
n1 wypełnlema omawla~eg~ I ozpo~ządze . p o ł o d n i o w o·z a c II o d nic II przystąpiło wreszcie pl'ojekt m n z e u m r z e m i e ś 1Ola, .dozwolone l.est ntW?IZeOle oddzlelnycb do budowy nowych linij kolejowych. W n i c z e g o. Mnzeum to będzie szkołą pokomltetó~,. ~aJą~ycll Sl.ę skła~ać z ~złou- lipcu r. b. będzie ukończona droga od Itlądową dla rzemieślników, którzy W niem
kó~ IIdmllll~tta~yl powlato.weJ ~ .udzlałem Zmerynki do Mohylowa nad Duiestl-em, w będą mogli kształcid gust swój i wiedzę
WÓJtów· gm!n I o~y.wateh ulleJscowych. końcu zaś roku - odnoga Słobodzko-Ry- fachową na wzorach wyrobów ml6jR?boty maJ~ być 18zpoezęte z wczesną bnicka. Po ukończeniu ostu tla Dniestrze scowycb i zagl'anicznych, współczesnych
wiosną·
linia Mohylów.Żmel·yuka b ędzie ll l'zedłużo-, i z dawnycu czasów. "IV muzeum zuajdoDrogi żelazne.
na do mia· leczka Oknice w Besarabii.
wać się będą taKże ndoskonaloue narzę'
X Po zasięgni.ęciu informacyj IV Petel'X \V zarządzie kolei donieckiej opraco· dzia, warsztaty, machiny i motory stososbargu, "Kuryel' wal zawski" zapewnia, wywany jest projekt bndowy nowej linii wane w rzemiosłach i w przemyśle drobże sprawa kasy emel'ytalnej kolei kołtljowej od Lisiczaliska' do Cbbr- nym, oraz IV zelkie iunetlrodki pomocnicze
n a d w i śł ań s k i ej posunęła się naprzód. k o w a.
i biblioteka składająca się z dzieł, brosznr

II

X Oneg"daj., jak już donosiliśmy, odbyło

się w warszawskl.m komitecie gie~dowyI.D
posiedzenie, z udzlllłein przedstawiciela ml-

nisteryum skarbu rz. r . st. Zabultiu&, w
ważnej 'dla przemysłowców naszych 8Jlrawie zwrotu cła od bawełnYlll'ZY
wYI.ozie tkanin lIawełnianych zagraOltę·
Mioisterynm skarbu, pr1.ychylając się do
fabl'ykantów, zgod1.ilo 8i"y na zwrot
cła w stosunku następującym: od przędzy,
orai;. towarów ~urowych i bielonych l rub.
30 kop., od towarów drukowanych l mb.
50 kop., od towal'ów farbowallyeh na kolor adryallopolski l rub. 85 kop. od puda
w złocie. Śl9ladectwa wydawane przez uTzędników celnycu, mającycu ad hoc pl'zebywad IV intel'esowanych okręgach fabrycznycu, co do pochodzenia towaru, a 1>0'
Świadczan.e następnie przez komory celne,
mają być następnie przyj mowane przez leż
k9mol'y na równi z gotówką złotem przy
polIorze cla od sprowadzanej z zagl'anicy
bawełny surowej. Koszty utrzYlI!ania urzę'dników celnych, o jakich wyżej była
mowa, mają obciąźać fabryki z projektowanej ulgi korzystające. Dla zapobieżenia
przemycaniu napowrót do kraju wyrobów
T. bawełny, od której cło było zwró:oue, fabrykanci obowiązaui będą zaopa~ryw8ć sztuki na wyw6z przezuaczone IV
markę fabryczną na ouydwóch koileach,'a
lztuki markami teml uieopatrzone w pasie
pograuicznym . uważane będą za towar
przemycany.' Taki w najogólniejszym zaryale projekt ~akomlłllikował rz. r. st. Za·
gubin warszawskiemu kQmftetowi giełdo",emu, z ządę.uiem wyrażenia o nim opinii,
laznaczywszy pr~ytem, że fabrykalici 0[TęgU moskiewskiego uZll81 i go za zupełnie
>dpowiadający zadaniu. PJ-zedstawiciel faWyki w Zawierciu, hr. RZ.l'8zczewski, goIząc się w zupełuo~ci na ietotę projektu
Iwrotu cła, zwrócił tylko uwagę na to , że
:daniem jego, siedliskiem urzędników celIycb, mających wydawać świadectwa i
,lombowad sztuki na wywóz przeznaczone,
łowinna być Łódź, jako ognisko przemysłu
lawa/oianego, W konkluzyi projekt przedtawiony przez rz. r. st. Zabugina, fabry:allci wyrobów bawełnilmych okręgu tutej-

prośby

-. - - - -

'''~MtJIIII .ÓDłJltJIII!'
a.\~·l" <Ilt
a
-'lA~.
-0-

Niesłychane dzieją się rzeczy...
Mamy 7aledwie połowę lutego, a tym·
zasem zewsząd sygnalizują, że... lody ruzylyl
. •
.Ponieważ mróz zaczyna coraz szybciej
lJlel' ować, możua się tedy 'IIpod2iewad, że
\da dzień z pod cbmurami zasnntego oiea wychyli się słońce jasne,.. Wionie ouo
!epłem, poruszy ziemią i ludźmi, i może...
!o~e ~uż bardzo nil~"lIugo małncbne bukie ·
Ik! llJołków poczną się tulić pod skrzydla
laJ:statyczny"h boa...
Nie dziw, że Warszawa tę ~bliżającą
ę wiosnę w lutym, powitala .Końcem
odomy"...
Re~yserya Rozmaitości jest również
rzeWldującą, jak ,gwiazda" naszego tea·n ... .Trzymam zakład, że na sudermaowskl .Koniec Sodomy" do teatru Victo·
II Przyjdziemy już z bukiecikami won·
(ch njołków i temi zwiastunami wczesnej
~os~y uświetnimy benefisowe przedsta·
leOle p. WYI·wiczówny...

**

Ot, zaczepiłem znowu o teatr!... A nie
tego czynić, bo mnie ta
rzlll,:a dziatwa Melpomeuy nigdy zrozued. Ole. chce. W llajniewinniejsze moje
Imlankl wsączyć gWllłtem usiłuje jad grycy - i nuż mi za plecami wymy§ladl
Całe szczęście, że z listków, jakie zbiem, tym razem skacze mi do oczu lislek
mpatyczny, na którym przedewszystkiem
wi~ienem był
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wYl1isiićo ale~dwa słowa: ,V-dowóiru:--miRsteczKu~Tśmiech, kt6l~y jJI'zed 20 łaty

znania.
Mamy bowiem obchodzid niebawem-ju·
bileusz 35 · łetoiej pracy aktorskiej p. Józefa Texkla.
Jubileusz aktoral
Je.t w tern, doprawdy, jakiś dziwny u·
!H'owadza.
rok i coś, co smutne myśl i
Na deskacb, które są wiatem całym,
wyświeżony, wymalowany, staje przed wami czlowiek i mówi:
- Oto praoowałem przez lat 35 ... Przez
Jat 36 roznosiłem śm iech i wyciskałem
łzy ... pl'zez lat 35 bylem co 'YieczóI' apostołem prawdy, oblll'załem się i szydziłem,
plakałem i.drwilem, mO,l'!l.lizowałem i dowcipkowałem ... przez lat 35 gouiłem za sławą,
za oklaskiem - i oto dziś jestem tu zuo·
wu i raz jeszcze sięgam po oklaskI
Niechybnie oklask padnie.
Ale czy znajdzie się chod jeden czlo·
wielf, któryby oklask taki posłał z całą
świadomością, komu i za co go posyła? . .
Czy znajdzie się choć jeden człowiek, któryby zdołał uprzytomnid w swojej pamięci
to wszystko, co człowiek teu przez lat 35,
jako artysta, zdziałał, ile wzruszeil wywolal i ile wrażeń?_..
Poeta, malarz, mńzyk, rzeźbiarz zostawiają po sobie dziel a, które trwają i trwać
mogą wieki, któl'e w każdej cli wili można
oc~nić i o ich wartości się 1>l'zekonad-je·
den tylko aktor skazany jest na wieczne
zaprzepaszczenie odłamków swojego talentu, które z najwyższą rozrzuta hojno·
!lcią.
Cbwila-to życie aUoral Łzy, kt(lre popłynęły lat tulU 35 w jakiemś zapadłem

I

zahuczał

jakimś

ogródku warszawskiul, łzy i śmiech, wywołane przez aktora,zginęły na wieki, jak również zginąl na
wieki ten dźwięk głosu, który wzruszył
słuchaczy, i ten kurcz twarzy, który wesołośd rozbudził 1...
Tak zwana drażliwośd aktorów ma wlaśnie źródło IV tej znikomości ich artystycznych tryumfów...
- Oklaskul oklaskul- woła z nicb każdy,

IV

I

miwol no -będzie rznci~-jedenlisteKpow chwili, kiedy specyaliści dopiero pióra ostrzą dla skl"eślenia jego syłwetki.
Jnbilat był stanowczo jednym z naj lepszych dyrektorów leatl·u.
Umiał on gromadzić w koło siebie najceluiejsze siły artystyczne, amiał zyskiwać
sobie sympatyę publiczno ci i dzięki temu
czasy jego dawniejszej zwłaszcza antre·
PI'yzy należą do Ilaj,jwietniejszycl! chwil
w życiu uaszych teatrów prowincyonalnych.
POlVod2enie matel:'yalne, jakiem się cieszył, było niechybnie jednym z głównych
p()wodów, dzięki którYIII teatr 'Iekala
przed laty miał wyższy poziom artysŁyczuy.
Ale przecież staranie się o to materyalue powodzenie naleły do świętyoh obowiązk6w każdego dyrektora! Kto je umie
wywolać, działa pnedewszyatkiem w iotere ie sztnki, bo zapewnia jej możno~ć istnieuia i rozwojul

chwały

Bo cóż mu inuego pozostaje, po za tern
uatychlniastowem uznaniem?! Ci, którzy go
dziś slyszeli, i ci, któI'zy uail dziś patrzyli,
jutro umrą i... fi;nita UJ coll\edial
Aktol' ma jeduego tylko sprzymierzeńca: - dziennik.
lia szpaltach dziennika przecbowa się
chociaż echo jego pracy i na tych szpaltach jedynie .przejdzie on 110 potomności.. .
Jedynie le szpalt dzienuika jakiś szperacz
dowie się z czasem, iż niegdyś istniał ktoś,
kto był zuakomitym Hamletem, i ktoś, kto
był przekomicznym Kalchasem ...
Ale dziennik nie jest wstauie utrwalić
tego wszystkiego, co stan wi jądro talen·
Na zakoilczeoie, ~Iów parę···
tu aktorskiego. .. Niby iskry rakiety, rozZapeWl)6 łaskawi moi czytelnicy nic nie
sypuje się, bły~zczy i gaśnie bezpowrotnie łyszeli, iż ze szpalt poważnego • Wieku·
właściwR działalność aktoral
wypadła kn mnie lekka szpilka ...
'l'o też nie powinniśmy nig4y szczędzić
Mianowicie, niewinne moje .listki", ni
oklasków tym zdeuerwowanym .kopciusz- tąd ni zowąd, szkodliwemi dła pisma nAkom' artystyczuyml Zwłaszcza zaś IV zel · zwano...
.
...
kie jubilelIsze aktor kie winniśmy "jtać z
Bogu dncha Je tern wlmen, I to całe monajserdeczniejszą życzliwością!...
je ~zczęści8, że domy lam sif}, kto \.o do
.
mnIe puka ...
....
.
U-n:
. Co do jubileuszu l>. Józefa Teksla, Ulecb

I
I

...
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i pism sl'ecyalnie przeznaczonycb dl& rze,,:iQ/1II Fabryka p. Wiener&. byla ubezPie-1 instrumentów, zamieria zot'ganizować' 01'midiników. Odpowiednie urządzenie czyczonl} w dwn towarzystwacb: warszalV- kiA~trę amatol·sk~.
telni pozwoli rzemieślnikom kotozystat na
•
skiem i petersburskiem ogólem Da sumę
Ćwiczenia sygnałowe odtlziah I-go tumiejscu z biblioteki, będą oni mogli spo-0Irs. 181\000. W ocalonej czę~ci fabryki tejszej straży ognio.vej ochotniczej odbędą
rządzać sobie rysunki ok&zów o ile one
Nadesłane. Od dora J. Wisłockiego oll'ZY- znajdują się 32 war3zt&ty mecbauiczne się w poniedzialek, tlnia 15 b: m., o go. stanowią własno§ć muzsum, lub o ile IJrZe- maliśmy list następujący:
tkackie wcale nieuszkodzone, któl'e za- dzinie 7'/, wieczór w sali Pra witza (Wieeiwko kopiowaniu ich nic nie ma teu, kto
.Szanowny Redaktot'ztll Z I.owollu po./ tl'Udniają 100 robotników. Dowiadujemy cleńskiej.
je wyst&wił. Według opracowanej instruk- danej w czwartkowym numerze .Dzienni- się, że IJ. W. niezwlocznie mil. przy tąl.iĆ I Studnię przed ratnszem ua No wym Ryncyi, bezpo§redni zarząd nad muzenm bę- I ka' wiadomości o założeniu pl'zytnlku 110- do o(lłJudowania s[lalonej części fabryki.
ku w tycb duiacłl naprawiono .
dzi~ mia~ oddział wl\rs~l!.wski towal'zystwa loźoi.czego w?odzi-upraszam.o umieszZbrodnia. We czwal.tek o odziuie 7.e·
Mały Robinson 12: letni ~azio , syn pp.
popler~ma prze.mysłu I handln, k~ry bę- eze.Ule. l~astępoJącego 8pl'Ost~wa~la: Z '?'lłą raUł) slnżbę proboszcza para~i Wniebo~ X., p~zeczytawszy Wiele pOWIastek o bohazeraz'l nie. tersklcłl podrózacłl, zapragną ł sam (10dZle ·mem zaWiadował za pośredDlctwem mOjł Inlcyatywą bylbym Ule lIIe Zl'obll- wzi c' N M P ks S 'di
specyalnego komite~u, składającego. się t&k jak nie ~oglem nic zro~ić .przed ośmiu zn~jo::y ~zl~wi~k '. kt~~~1 : ~~kl'wa~iolla ~wiadczyć przygód wśr~d uiezllaoy~ł1 kraz 9 osób,. repre~entUJ,cycl~ sekcyę tecbmcz- ~aty, gdy podjęty przezernnl~ pierwszy pro- siekierl w;. ku 'wszedl do lebanii i o: JÓ~.
tym celu, \~zlą~vszy trocłlę ży
ną, cbemlczną I rzelOleślnlczą towalozyslwa Jekt przytułku, upadl .skutklem ~I'ak~ (lO- śWiaUc!yw~zyę te zabił żone jej siostre wnoścl .w. tOl"llę, Jluśc~ł Się w al'ogę wr~z
oraz z pr~tekto~ów-ofiarodawców. Na rzecz parcla-gdy~y me zalnteresowame Się tą chciał widzieĆ si z robos~czem. Slnżb~ z namó.~lonrm 10-letUlm kolegą, . Gdy ~Ie
muzenm, Jak w;adomo, ofial·owal . p. H. W~- slll'awą rodzmy p.p. Gey~rów. Po o~byty~b m śł c 1e ma ,;;' c/ nienia z war atem pOIHóclh . wleczor~m, ~afl'as~":aUl "'odzlce
welberg rB. 20,~00, suma ta }edOllk Ole ~aradacb w grollle rodzIDnem, pallle Ol~a kIznfa' mu przyjść ~ÓźUiej. Niez:ajomy rozpoclM}ll POSZuklw~Dla . OJcIec Jedn.eg;o
wystal'cza, gt\yz. n.& utrzymaDl~ muze~m 1 Ann!" Geyer ~yły la~kaw? wybrać Sl~ udał się prosto do biura policyi, gdzie zło- z nich, dogna! 0~1I nl~fortl\nnych podrózfilpotrzeba conajmn!ej 6,000 I'u~h l'oczme. w meJ ~systel\cYI po zblerame de~IaracYJ ż I takiesame zeznanie. 'W czas 'akiś do ków pod Pablan!Cal~l.
..
~artwe .z~łokl .dZlecka znaleZlO1l0 wezoWobec te.go o~dzlał warszal!skl·towarzy- na ~8plt~l. zllkladow~ do znaczlllejszycu k~ncelal'yi parafi~lnej przysiano pjksiędza
~twa poplerallla .prze.myslu I ha~dlb, wy- osob,s.t~ś~1 I.firm, nalezących do tuteJszego. z prośbą, aby natychmiast przybyl do dwu raj o godzlll~e 7 ej rano po~1 bramą. do~n
Jednawszy odpowledm6 pozwoleme władzy, chrz~~clallsklego to.warzystwa dobl'oczYll- gmiertelnie pOl'anionycb kobiet celem przy. p . .Sztarka ~. 14~7. pl'zy uhcy peg~eIUla
roze~łał odezwę z prośbl} ~ ofiary na. U!'Z/ł- nOŚCI, a nadto yodzma pp. Ger~"ÓIV, zade: gotowani .. ich lIa śOIien;. Jeden z wika- nej. Zwłoki odl~le~lol\o do trupliU'1lI przy
dzellle m~ze~m, o ~kładkl roczne na Jego 'kl~I'OWllwszy ple~·ws~a. znacz~HeJRzll sUI.nę I ryuszów odpowieduio przygotowany, udał cmentlu'zu katoltcklln.
ut~zymanle. l o ofiMY w naturze odpowle- zaJą~~zy się. seld~czllle SIHIlWą,.po~ozyła się na miejsce i zastal istotnie dwie koZdemaskowany. Onegdaj, do mieszkania p. X.
dnIe zadanlll .mnze~m.
.
kam!eu węgIelny I powołala do zycla 11 11- biety ua wpól martwe. Jedna z nich lżeJ' przyszedł żebraJ< i uaająo niemowę znakami, prosił
X!\
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bez teg l o t w
o jałmuźn~_ Podczas tegp do pokoju wszedł p., N.
.
• a oSie .zenlu owal'zys WI- poplera- Wił lIJS y u~yę,. ra
. . o JOZ." a ". poraniona opowiedzial .. , że mąż jej slo. Zobaczywszy go 'obrak, uciekł. Okazało ,ię. że
Ula pl'~emyslu I ban~ln w Pete~sbuI'gu, p. laby ,!o , dzlg dUła IV k\rallll~ mal'ze~. PI:?,' stry Ja!! 0lsz8nowski, rebotuik kolejowy, rzekomym niemową był stróż domn, którego p. N,
S~bbotlD. zdawał splawę z IlOdlóty, odby. BZę Il!Z)Jąć wyr~zy p.0 vazanul. J. Wwłockl . czlowiek o cbamktel'ze "'waltownym bil za pijaństwo i kradzież wydalił.
te). do D1ektóryć~ okrę\\,ów p.rzemysłu . Pozar fabr~k! . \\ ~ocy ,z. ,cz,wal'tku na ione, i drAczył J'. do te "'o "sto"nia, że ~cie.
Wypadek. Wczoraj, na ehodnikn olicy Pio!rkow·
d
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M d
I
t k
I
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lb
ma I
,.."
r
skiej, dama idąca w kierunku Nowego-Rynku, poI O ~ e g o.
lę zy. IDn~ml
zaznaczy Plą. e . o \\,Ol ZIDle
-ej. o .1 Z) I
una~· kla ze wspólnego icb mieszkallil\ i prze- glizgnęła się i upadłszy zraniła głowę,
fa~t, ze artel, s~ładający .~Ię .z. 200 robo· gw~e~!IIt\ Jaskrawo ~z.,~ć ~1~IIl.St .. ~ S~I'oule prow'ldzila się do nioj. W ostatnich czaPolloya tutejaza poei\gnęła lO tych dniach ,lo odt~lków, od .lat tl zech dziel zal'(I Jedn, z f~- KSlęzego. M~YII~. PI Z! ultey . Gló" nej ~Io. sach groził o&u kobietom, że zemści si~, powiedziałoogei kilkun.stu właścicieli domów za
blyk, ua}ezących do cbyłąc:ych. Się ~u Ilął d~upl ę tl ł).~ y. ~mac!1 fab~!czny I~. J '~,Im. jeśli ŹOUa nie (>owród do domu, a sio. tra ~t":;:~':!i'. ~bodnikólV i rynsztok6w prz?d swe·
upad~owl z!"kład~w Malcewsklcb, fabrrkę mer!nana, IV • ."tOl ym cały hont _z>lJmo.\ ala: bętł7.ie ją 1>I'zetl'zymywala u siehie. Wcze.
Kradllete. Z mie.zkania J6zefa Gomn13ltiego na
tę plowadzi .doblze, a c.zysty ~ysk kazde- fablyka . wJlob6w z t~łUY c7.es~n~owe~ suym raukiem w duiu czwartkowYID przy- Starem-Miekie ,kradziollo nocy ubieglej palto zi.
go ~ uczes~nl~ów wyno.sl obecme około 18 (kam~aluu) ". hl:?-. Vlellera .. Ogleu SIlO szalII do mIeszkania gdzie schroniła się mowe.
'
. .
rnbli na mlesll}c. D&leJ ręczny wyrób wo- strzezono o goclzllue I I 'I. ,ł o plero wtedy, ..
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I _ . . , t . ' W nocy z środy na ezwa.rtek, zlodzI eJ e otwoÓ
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. ' zona I o I ZUCI o"" gam zonl} I SIOS I ę rzywszy wytrycheUl r~rtk~ <lo bramy domu li 31
y
Z .w W .aw OWle zamlem. ~Ię JUz .1I~ a- g y l ym ~ p .?lnleUlem .w
uc llIą .I".zez jej, ktÓl"a lIjęłłl się za nią. Wywiązała się przy ulicy gw Jak6b&, we..1i na dziedziniec i wy_
b!yczny ,I tosam~ nastąpI utewątphwle w ok~la . Nat.ychnua!. zaalal mo\Va~o stl az o- klótnia i Olszanow i wpa Iszy w pasYę ' Iamawszy drzwi do składu wyrobów fajansowych
lIledaleklm czasIe .z ręc~ną fabl'yka~Y/ł glHową sygnalllllll tl'ąbko.'veml .. W k Wit · siekier!} zatlal kilka ciosów żonie, a I!a~ p. Hiła Rotbar.ta, wynie31i r6żnych. przedmiotów o·
zamków w PawłOWIe. \\ ogóle, zdamem dl'ans potem Ill'Zybyl lII·cl olldzll\ł stl'azy stApnie siostl'z6 J'eJ' któl'a niedawno I.owi- gól.m wartogc, u . 100.
. .
..
ł d bny n'
oz' e
I' w ,i wk ótce II IV i VI (stmż o
y
,
W nocy z wtorku l1A §rod~. złodZIeje 'Ubil, o·
p. S ~ bb Ot lila, przemys. 1'0.
le m
Og~, o eJ>
~
.
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- ła dziecię. Po dokolli\n in tych czynów wy- twór w murze do jatki Stanisława Suwa'skiego w
wytlzymać konkurencyl. Z plzemy'słe~ fa- g~low.a ~chelblelowska) lttóle polączone- biegi z mieszkanill. Zonazbl'odniarza wcio. d?mu pod Ji, 9~6 przy u1icy. Wodn.j i wynieśli,ło.
bryc~uym yod wzg!ędem ceny, ~D1 tez do- mi slła~1 rozpoczęły _akc y
ratnnkową· ruj okolo poludnia dawala tylko lekkie runy luszoneJ , warŁotlei rs. 100.
brocl wyl o~u. PI zytem drobIU p~zem'y- Bardz~ sz!bk.o udalo Sl~ stl azy opa~o'."a~ oznaki życia, siostra muiej ciężko jest po~
słowcy z~lezą ~d spekulant~w, któlzy l!" IlOża~ 1 1!IZecląć . kOlllulllkacy~ (>łomlen~o~ ranioną. Ofiary zbl'OOut, żona OlszallowdostarCZajII. SUI owego matel}alo,. s~opoJą do OIezl\Jęt y c.b Je,~zc~~ odd.zlalów fall.yk.1 skiego, Julia i siostra jej Katal'zyna Zi~
got0'Ye wYlobr ,po do~olneJ ceme l do~o p. W. w ofi~>uacłl, p!zyłegaJących do teg.oz bińska obudziły wielkie współczucie po-0na m~b zarab!aJą . . ~Iobny pr~em.rsł llle gmachu, a l~lIeszczl}cyc~. uadto fab~ykp, wyl.o: między mieszkańcami dzielnicy. Mo6ztwo
Piotrków,
ma plzyszł~śc.. I .z~lDle w beZSilne) walce bów ~a~,garoowych fil m~ .. ~etl okowskl I osób pośpieszyło nil. Baloty do domu Haua
Wczoraj, IV sl}dzie piotrkowskim, I'otpbzJabry~a.ml, jeśli lZąd, czy spole~zeń8two Schm.ldt o~az zaklad wYI.ablaJący k~ot~ p. nr. 162 przy ulicy Mlynarskiej, gdzie była
me udzleh mu pomocy d? przemiany I~a Szpel a, WIększa częś~ Jedna~ fabl.ykl p- !,opeluioną zbl'odnia, a jeden ze zDajomych cZflla się sprawa pp. Jabloń ·skiego. i
~rz~mysł fa~ryc~ny. Dłuze~ utrzymać ~Ię W. sp~onęla doSz~zętUle; pozar z~lszczył Ziębiilskiej zebrał na prędce kilka zlotych W ę ż y k a. Urzad prokuratorski wezwał
! WIększe lVIdokI powodzema. mogą mleć zupeł~le okolo 70 warsztatów mechaDl~zuych ella biednycb kobiet.
czternastu .lwIaelków, którymi są: l) StaJedyute ręcZjle wyroby wło§clan podczas tkackich, mn6ztwo maszyn Ilomoclllczych,
nislaw Kobierzycki (poszkodowany i powód
zimowych miesięcy; ci bowiem, mając byt zuaczna il~ć ~Jllterya lu i tOW .. I·U pozosta- . Glo~na .w y.grana (liJ,OO~ }'s.) w .ostat- cywilny), 2) BolesialI' Kobielski z Chorzematel·yli!ny. zabezl,ieczony, mogą si~ zada· wionego na wal'sztataoh, lub przygotowa- IIlem C!ągllleulIl wal'~zawskleJ lotel'yl kla· nicy, 3) Walenty Moszczyński, 4) Julian
walać małym zyskiem i zuajdą zawsze nego do składu . Ogół skat (Joszkodow&ni syczueJ, w'ypad~a lI.a łos ~r. 1,167,. któI'y Sobkiewicz z Zytna, 5) JalJ Plewiński, 6)
nabywców na swój wyrób, jeśli teu będzie obliczają \la sumę około rs. 150,000; szko- był w pOSII\danlU IUleszkanców tuteJszycb. Micb&ł Cieślak, 7) Stanisl&w Skowroński
dobryaniedrogi.
dy.zrządzone w gmachu p. Zimmermaull Sumę 2,000.\·s. otrzynl<\ł p. M. sy.n fabl:y- z Chorzeuicy, 8) Karol Brollikowski, adwoWykwztałceoie przemY-8ło"e.
lIie przeuoNzą 20,000 rs. \V zgorzalych od- kanta ł6~zklego,. resztę wygranej po~zle- kat przysięgly z Piotrkowa. 9) Teofil SkalX Z wiosną roku bieżącego otwarta działach fabryki I,,'acowalo blizko 150 1'0 ' louo p.. mlędzy kllki\ osób z kltlsy uteza· ski ze wsi Brudzice, 10) J lin j{obierzycki
będzie pierwsza w Rosyi racyonalna szko- botników. Odgłos trąbek alarmowycb zwa· możnej.
ze wsi Kalinowy, 11) LP.Onard Siemieilski
la o gr o d n i c z a w Cttrskiem Siole.
bIJ na miejsce wYlladku tlumy ciek .. wych;
Nowa orkiestra amatorska. Kilkuuastu ze wsi Żytna, 12) A. Korsakow, naczelnik
a r<>botnicy fabryki p. W. enel'giczuie do· robotnikuw fabrycznych, uskładawszy pe- straży ziemskiej IV NOlVoradomskn, obecpomagali stl'aży ogniowej w I,okonaniu ży- wną SUlDę lIa zakup najpotrzeblliiljs7.ych nie już nieżyjący, 13) Czernie;ewski, le·
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- ~która ogień f burzę, zdrowie i choro-o-

Car=en Sylva.

D E F I C Y T.
(Dalszy

ciąg - patr; Nr. 33).

Kiedy wybawca święcił trynmfy swego
bobaterstwa, wybawieni ciężką walkę sta·
czali ze śmiercią.
Will także był śmiertelnie osłabiony.
Czuł, że życie ucieka od niego i zdawalo
mu się, że zapada się w jakąś dal bezgraniczną, nieskOliczoną. Naraz, w pół~nie
nieprzytomnym, usłyszał głos swojej córeczki, przywołującej rozpaczliwie ojca; z
niesłychanym wysiłkiem woli za wrócił się
z niezmierzonej drogi, otworzył oczy i poznał dziecko. Był uratowany.
'l'tlmora ciągle jeszcte nie odstępowała
chorej kobiety i zazdrościła jej śmierci
dziecka, gdy sama coraz żywiej czuła iłO
we budzące się życie. Przyniesiono i pieniądze od Toma dla rijeszczęśliwycb. Temorze gorzko ścisnęlo się serce. Czy ona
ma z czego żyć? - nie pytał nigdy, a od
czasu gdy mu wyznała wszystko, znać jej
nie chciał. Pielęgnowała tu niezmordowanie oboje cborycłl. Ubóstwiali ją, jak anioła opiekuńczego.
Wiedziała niemniej,
że ją odepcllllą, skoro dowiedzą się całej
prawdy.
Naroszcie, po wielu dniach i nocacb, mo«ła powrócić do domu i rzncić się wyczer[.aua na lóżko. Naraz ktoś do jej okna
zastukał.
Oddech zamarł z tl'wagi w jej
piersiacb i nie pornszyła się. Kto mógł
stukać? Kto chciał iść do niej?
Na dworze dał się slyszeć głos tak nizki, że niepodobna było rozeznać, męzki to,
czy ~obiecy:
- Czy nie chcesz mnie wpnścić? Wszak
nic złego nie przynoszę ci, biedne dziewczę·

Ktoby to mÓgł być? Temora podeszła
do okna l odskoczyla przerażona. To UHa,
czarownica, postrach całej wioski, UlIa,
cała Ał&daml pokryta, bez DOBa, 'Wróibiar-

bę, szczęście i nieszczęticie IlI'zepowiadała.
Wpuść muie tylko,-mówila stara
ochrypłym glo~em.-PrzedelDną tylko szczę śliwi drzwi zamyka».. nieszczp,:!liwl wpuszczaj'ł muie.
- Nie jestem nieszczęśliwa i niczego
nie pragnę, odparła Temot·a.

- Od czasu, jak ryglem dnwi twoje
zasuwasz, szczęścia twojego uiema prźy
tobie, a zasuwasz je, bo chcesz grzecłl
swój ukryć.
Księżyc oświetlał Lwarz Temory bladą i
zmienioną.
.
- Otwórz, otwórz, mam ci co§ powiedzieć, co kwiaty ze snu budzi, a czego
księżyc nie powinien słyszeć.
Czyż muszę cię sluchać? Ja spać
chcę.

~odzi.·

.

Ternora rżąca ca a, zeszła
i przyniosła butelkę.
- Doskonała wódka, nalej jeszcze kieliszek, to dobl'ze dziala na zziębuięte sel"
ce. Moglabym kogoś nawet połubi6, gdy
mi się serce rozgrzeje, a to mi Sięjllż dawno nie zdarzyło.
- Czyż nigdy nikogo nie lubiłaś?
Szczególnym jakimś pahłcym wzrokiem
spojrzała stara na 'l'ewot·ę.
- Byłam ja niegdyś, dziecIę moje, piękną, piękniejszą 0(1 ciebie i kochałam, ko·
cbałarn więcej od ciebie i zost&łam tak
nieszczęśliwą, jak ty dopiel'o będziesz,
zdala od ludzi, odtrllcoua. pogal·dzona.
I dlatego przyszłam ci dopomódz, zanim
za późno będzie.
- Mnie nic jnz pomódz nie może.
- Nie, nie. Dla starej Ulli niema nic
niepodobuego. Dam ci coś, co zgladzi Alady twojego grzechu, zabije w tobie to, co
się jeszcze do życia nie zbudziło .
'l'emora wyprostowała się tak, jak gdy·
by nagle o pól łokcia urosła.
- Zabić? Moje dziecię zabićl Ależ to
morderstwol
- Nie używajże I\&raZ t&k wielkich wyrazów, dlaczegoś tak niewiele znaczącego .
Jakże to może być morderstwem, skoro
jeszcze nie żyje.
- Boże wielki!-szepnęła Temora.
- 'ren na wiei-e pozwala; ma cierpli·

- Nie mo~esz splI6, bo twoje dziecko
nie gllil - szepnęła UBa i zbliżyła się do
okna.
- Kto ci o tem powiedział?
- Twój chód i twoje spojrzenie.
- Ty muie nie znasz, nie widzillla~ mnie
niidy.
- Widzę każdego, kto tego nie chce
nawet; widzę jak łudzie gl'~eszą i ciel·pią.
Przedemuą nic ukryć się nie może. Wpuść
mnie, kiedy~ grzech wpu§cila.
Temora pI'l:eżegnala się i drżącą ręką
odsunęla rygiel.
\I ość.
- Pić m) się chce, czy nie.masz czego?
- Biada mi, jeśli ją straci.
- Mam mleko.
- Głupia jesteś. Mogłaś o tem wpierw
--;- Nie, nIe, nie mleko; starym ludziom pomyśleć, niemądra dziewczyno I
trzeba gOI'ętszycb kroplf; nie będziesz ża·
- Co powinnam myśleć, co myślalam,
łowala. Przynoszę ci pociecbę i pomoc.
to nikogo prócz mnie nie obchodzi .
- Mnie?
- 'l'akaś dumna, t&ka dumna.
- Tak, toMe. Gdyby nie to, po có'ibym
- Cóż mi więcej nad to pozostało?
przychodzIła?
Wstyd i bańbal
- Mnie uikt nie ma nic do dania i ja
'l'emorę dreszcz Pl,zebiegł OlI stóp do
też od nikogo podarunkn nie przyjmę.
głowy:
.
St&ra zaśmiała się.
- Przecież ja. nic złego nie chcę ci
- Wiero o tem. Dlatego leź wllierw żą- zrobić, chcę tylko ostu. ci obetrzeć, ażeby
dam czegoś od ciebie.
ludzie nie wIdzieli, żeś łakoma była.
- Ależ ja nie mam wódki.
- Co mnie ludzią obchodzą.
- Ol ol poszukaj tylkol Widziałam j&
- Napróżno uuikać icb będziesz,jak ja,
dobrze w twojej lliwnicy, w kłłClkll na napróżno. Nie dacią ci spokoju. Niema
clelllllo~ci 16ilnej, niema gór,kiei szclelIny
lewo.

do ć ciemnej

I wązkiej,

a y

cię ukryć;

wszędzie cię otlnajdą, a potem z pogardą
odepchną.
- Przecież j& nie żądam współczucia.
- A siedzialaś tu i (>łakała~ i my§lalaś: "czy też mi nikt nie pomoże?" Przyszłam. w tym celu, a teraz o,dpycbasz pomoc moją·
.
- Takiej pl'zyjąć nie chcę.
- Czy my§lisz, że może on przyjdzie
po ciebie, zabierze cię i przywróci cześć
utraconą?
.
St&l'a za§miała się okrutnie.
- NIe, nie my§lę tego i nie potrzebuję

I

go, tak jak i wszystkich innyclI.
- I pożywienie sama znajdziesz?
- Tak.
.
- I suknie?
- Umiem PI'ZIIŚĆ i tkać i szyć.
- We duie dla łudzi, IV nocy dla siebie.
- Tak, w nocy dla siebie. Nie ja je:
dna tak będę rooiła.
- Dobrze, liobrze, .moja droga. Ale ja
ci mówię, że przy pieI"W8zym okrzyku, po·
mimo woli, I'ęką schwycisz z.. gardło i
stłumisz ten okrzyk, a1>y nie powtól'zył
się jut nigdy. ,
- Jaka§ Ly okrutnal
- Znienawidzisz je, jak gl'zech twój.
Będzie ci kamieniem u szyi i kulą n nogi.
Wierz mi, 'remoro, ja wiem co to jest,
słyszysz, ja wiem, co to jest.
- Być może, ale ja się nie boję.
- Tak, .. czemu już .drżysz cala?
- To nic, w cluszy mojej cisza i sp okój.
' - Głnpia dziewczyna!
- Tak, bylam głupiII..
- I jesteś. Miłość to slo~ka rzecz, ale
na krótko. Dla mężczyzn rozrywka, a c\ls
nas męczarnia.
.
- Przechodzi prędko.
- Nie zawsze.
- Ja, sądzę, że nie mo:i:ua już tak bardzo kochać, gdy się przestało szanowa6.

I

(D.

C.

11.).
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Wz

powiatowy z Noworadomska i 14)
Romau Ząbczyński, komisarz sądowy z
Piotrkowa. Na żądanie oskarżonych we·
zwano na zasadzie art. 574 ust. postęp..
karn., ' ~wiadków następującycb: 1) Jędl'Z6 .
' 8 Milkowskiego ze wsi Mroczeń w W.
Poznańskiem, 2) Michala Wlazlaka ze
wsi Chabielica, 3) Chemię Zandberga z Rallomska, 4)' Ludwika. Kruszyńskiego ze wsi
SorQkszice gm. Wróblew, 5) Joska Glika
ze wsi i gminy Brudzjce, 6) Fedota. Karpowa, strażnika. ziemskiego w Radomsku,
1) Antoniego Kopera. soltysa 7. Chorzenicy, 8) Łukasza KrężJi~a z osady Kamińsk
i 9) Stefana. Młodowsklego, adwobta. przysięgłego z Piotrkowa.. Na. żądauie • podsą·
dnych wezwa.no nadto jako bieglych doktorÓW: 'l'adellsza. Dobrzelewskiego inspekto·
r8 lekarskiego. Emila. Wolskiego i Marya.nB Wygrzywalskiego, wszystkich trzech z
piotrkowa.

b.

'Varsz"wa.

LovOiains'owi, I czwartej kohorty SikambJów. Po
raz pierwszy to podobuie ważuy doknuieut tego ro·
d.aju mueziouo w Afryee.
••• Zola., Sardoa I Voqaello o polic... a. Wiadomo. że ankiety przy lada .pos~uo
goi .tały Bi~ od pewnego czasu uiez~du6mi vi' Pa·
ryżu.

Policzek wymierzony przez ministra. Conatu.'. panu La.ur w parlameucie, wywolał równiei
1

ankie~ urządzouą.· jak

""'ykle, Drzoz .weuuikarzy

i w9Iy.tkie pisma niemal zamieszczaj!} najrozmait·
ue Edania ..,.biegłlch" w tym względzie. Między

inuymi zapytywauo te. o zdanie Emila Zolę. Wiktoryna Sardon i Coquelin'a młodsz.go Zola odpowiedział pyt'jtcemu ~o cb:iennikarzowi. co n.. tę·
l'uje: .Pan Col1lltaJu rue m6jrł zapanowat nad swo·

Jem wzburzeniem i z.daje

miejsen

uClyniłby

IDJ się,

taksamo.

pan Constans "sukia .i.ałuje

że

inny na jego

Polit;teznie

dziś

z

bio~c.
pewnością swe-

go czynu. Brat to zaj!e\ ••• powód do podniesi.nia
myku nad upadkiem obyczajóW parlameotaruych,
to nadni:ycie. Wszak policzkuj. się nietylko w par·
lamencie! Policzkuje sit; w rodz.inie, na. publieznych
zebraniaeh. poJiczknj. aię wszędzie. Dlaczegóżby
nie miało si9 poU.zkować i w parlamencie? Gdy
~romacb:i .'ę trzyatu mężczy.u w jednem miejscu.
nikoJo nie powinno cb:iwi6. że rozpra .. y stają się
niekiedy gwałtowne, a daUbóg policzek wymierza
aię szybko i równie szybko zwraoa. Wid,i.1iśmy to
wczoraj. Obecue obyczaj. parlamentarne są wytworem obyczajów nas.ej epoki. Wiu,. to wielkiej awobody, któ~ mamy, a która bywa uadni:ywaną. Ja
Bam jestem, - zwracam panu uwaq:~ , - stronnikiem
.wobody. NAleży wszystko mówit i wszyatko pi ·

Kamera dezillfekcyjua ma być
urządzona przy' szpitalu dla osób dotknię
tych chorobami złll'3źliwemi w Wal'szawie.
Do tlezinfekcyi w kamerze będą przyjmowa)le pl'zeljmiot.y z wszystkich lunych szpi- sa6, nawet najwivksze abelgi, nj·oieprzyzwoitsze
gwiństwa (grosses cochonneries).
«ki b~dzie z te·
tali W8rsza IVskich.
go skutek? PubUczJllllt, początkowo przerażona.
ŁOInża. zaezyna stepuiowo uważać te rzeczy za obja.w Da·
W MiastJwwie, wsi tluiej na trakcie turalny: z cz&Sem przestanie całkiem zWJ;&eać na
warszawskim między Łomżą a Ostl'olęką, to uwagę, fi. poni eważ ł:'rnbiaństw& przestaną oddziaływać, powoli dojdZiemy do stnl.cia madroś c i.
zalożono chrześciański sklep spożywczy. 'V6wczu Ole znajdzie sil) jnź w gftzet&ck nIeprzyWlaścicielowi sklepu powoa-li się d br.., zwoitego wyrazu; beią one raczej jeden przyzwoitco powinno być zachętą db otwieraDla ta· szy od drugiego. <10 się tycze p. Constans'a sa.mekich sklepów we wszystkich lu ych puu- go, to wyznaję, ż ilekroć z nilU m ó wiłem . okazywał się człowiekiem otwartym. który jest dAleko
ktach ruchliwych.
poblAiHws.zy dla pisany i lepszy zn8.wea litęratu

PetersbIJra-.
Potluiesiono projekt utworzenia przy ru·
skiem towal'zy8twie geografi c~lIem w Pe·
tel'sburgu funduszu, z procentów któl'ego
bylyby wydawaue emerytnl'y i zapoID o g i starym i chorym badaczom i podróżnikom.
Wśt·ód fotografów pet.ersburskicb powstala myli I zalożeuia klubu (otogl·a·

fó

w.

Z CAŁEGO ŚWIATA.
. * Lwów.
**
staw~ zbiorów.

-0-

W dniu 6 b. m. otwarto wyI
przywiezionych przez ks. Paw &
Sapiehę· W pierwszej s.1i ., 'stawiono dywa">,,
pasy i strojo japońskie. W drugiej model 'wi~·
tyui bnddyjsldej . dwa oltaT"yki Buddy i Szinto.
d.lej makaty. ohrllzy. ornnty, zbroje, cacka
z brou~u. IlOrceluuy, drzewa. priyuAdy do pa.

ry, nii wielu inoych jej blizDych". Sardou porówuywał obyczaje obecn
z
słońca" , Ludwika XIV·go.

ob,uajami epoki . króla
"Tune czasy, inne oby-

czaje-sawold.- Za ez&!Ów Ludwika XIV·go sc.ua podobua był_by niemoiliwł- Wówczas .parla·

mentaryusze" nosili wielkie pernki, uroczyste pła3z 
cze i r6że w butonierce. Nui dzisiejli deputowani
przyby"ają na poaied%enie izby w surdncie, a nie-

którzy w zwykłej Imr."e; ",idzieUśmy nawet blnz~
w pałacu Bourbon To bałamnci i nakłania do zby·
tuiej .wobody. Z niesły ebau't łatwo~cią m o żua
w..ezynat kłótnie. Niech jeden spojrzy na drugie·

go nieco z g6ry i tnraknie co przytem pod nosem ,
zaru rozlega sil) pytaJlie: rtCO pan mówisz? Czy
p&D. mnie muz na myśli?· i zaraz też następoje

policzek. Wiua to jedynie Burdnta i kurtki. On.
są winne, te sceny uliczne i kawiarniane powtarza.-

ją eię

w parlamencie i nie

widzę

nie wtem dzjw-

ma się cza jakiś; ruska, przybywszy do
A1eksandryi, spotka się z francuską prawdopodobnie około Pireusu .
Londyn 11 lutego ~g. pln.). W tatłach
Zjednoczduych Ameryki półuocnej zbierają
sklallki ua. rzecz głodnych w Rosyi. Komitet, ustanowiony IV Filadelfii, wygle
Wkl'ótce do Libawy okl'ęt z artykułami
spożywczemi.
Właściciele mlyuów w stanie Minessota ofial'bwali ~OO ton mąki, która wyslan ,~ będzie Uo Rosyi w IOllrcu, komitet new-yorski przesial na ręl' e posła
Stanów Zjeduoczonych VI Petersbnrgu
pierwszą część ofiar IV sumie 10,000 dolarów. Fundusze komitetu w Filadelfii wynosz'ł obecnie 9,000 tlolarów.
Wiedeń , l11 l1 tego. (Ag. p.).
Praska
• Politik·' dOlIosi, że konserwatywni przedsta wiciele większej własuości ziemskiej
umówili się ze stal'oczechami, aby ni~ roztrząsać poszczególnych projektów dojpraw,
dotyczących ugody czesko-uiemieckiej
i
wyczekiwać, aż rząd wuiesie wszystkie te
projekty !'Uzem. "Politik" dodaje że IV teu
sposób urzeczywiStnieuie ugody zostaje
l dl'oczone, gdyż wypracowanie wszystkich
odgl'llniczeil w okrę gach sądowych wymag" Ć będzie dużo czasu.
Smoleńsk , 11 lutego. (Ag. pó!.). Gubel"
ni alne zgl'onH\dzelli~' zlachty zawiadomiono. że s~kratal'z zgl'omadzeuia zbiegI. GubeJ'Uialny mal'szalek szlachty wniósl I'S .
25 .000 na zabezpiecze nie fuuduszów s~ach
ty. Zgromadzenie guberniaine wyrazilo
jednogl ośnie zaufanie swojemu marszalko·
wi guberni" luemu, K. A. Chomiakowowi i
pos tauowil o: polecić marszałkowi gubel'lIialnelllU przepr o wadzić ś ledztwo w tej
Spl'lI-),·ie. li " rezultacie zawiadomi ć zgromadze nie na posiedzeniu 1I " dzwyczaj ne m.
Krą'ią pogloski. że sekretarz odebrał sobie

3
Havrtl J 11 lutego.

Da m&lZ~

90.00,

Stal•.

~ontJ

Kawa

87.75,

D& ml\j

Samara, 11 lntego, ( Ag. póln .). Z gub.
samarskiej wysianych będzie d o 5,000 wio ·
śc ian -do robót przy budowie szo y z
o·
worosyjska do Suchumu . .
Mitawa, 11 lutego. (Ag. pÓłn.). W za·
rządach towatl'zyitlY dobroczynnych i przytulkach dla dzieei w guberui ku.-Iandzkiej
wprowadzono ul'zęd o waąie w języku ruskim.

Sn.ul.OS

84:.00.

llldya. lO lutego. Cukier Ja... 96 proc. !6'/.
opokojni• . Cukier burako\Yy a'/. spokojnie.
L1verpoDI, lO-go lutego. Bawełna. SprlU" , ,~danie
k06eowe.. Obr6łi 12.0f)') beJ. z tego m L SIJeknl fLl.: yę i

wY"óz 1500 bel. Ni.uregulo"ane.
klLililk.&: na loty -

- -

-

-,

lU,hlliu~

alUery-

na luty m&rzec

3D / n cena., Da marzec kwiecień 3"', " sprzedawcy,
Da kwieoieu maj 3 U/ II cena, na maj czerwiec
.lUl" n&bywcl, Da. czerwiec lipiec gUl" sprzedawCJ .. ~ lipiec aierpień 4."/ł2 sprzedawcy; na. sierpiefi
wnt:· leu 3 1/ . . sprzedawcy, na. wrze,ień pai(lziernik

4'/.. sprzedaw.y.

New·York ID-go lutego R:~ .... ltiQ .' 7 15.<Y.l.
Kawa,. Ji j lo.", ur11iultorr na m!Lu ec 13 17. na maj
12.80.
N... York. l().go lutego
lea.oie 6'/1, .

B.l\ \Yd!tUl.

7'/" ....

# .

Ur.

TELEGRAMY GIEŁDOWE.
Giełda

Warszawska.

Zapła CI/n o

Za wekole krótkot.rmlnowe
oa Berlin za 100 mr.

.

na Londyn

. . .

aa Pary'-

lIa

Wiedeń

I Ł. .
100 fr. .

ZL

Zl\

.

4~.97'/,

.

86 ..5

00.15
10.16
W.70
86.60

98lC3 95l lr225
10 130
10210050
9998 50
9850

93.103.93.5il
102.25
101.35
102.tOO.50
9925
98.75
9875

200.15
200.-

2~0.-

1 '/,'/.

1'/,'/.

10.16

. . .

"" 10<) H.

~ą.dallo z koncem ~ieł ,ly •

Za papIery pańBtwow e
Li.ty likwidacyj u. Kr. 1' .. 1. .

Rnska p oży czka wiJchrHlllia

4'/. poi. we W07.. r. ,ag1

.

.

Listy Zl:I.3t . ziem. 'eryi I A U .
"
"
"
111 A n.
L isty :t:Q.3t. to. \\-·U<l1.. Ser. I . .
,.

I.JRty

fi

V. .

••

xasł . Ul. L<ul ~i

S, ryi [ ••

11
HI
Giełda BerIiiiska.

Ba.ukooty nLlC kie 7.arllZ
Ił

,,

. .

1U't. II (J 'łlt\wę

Oyakoul.<> prl ... ule . . . .

życi e .

a'ł'era.ge

Ud. wrzes.

110~ETY

Harki niemieckie
AustrJ'ackie bauk noty

199.50

i BANKNOTY
Not. nrz~d.

Franki
Kupouy . elne

nego" . CoqueUn wziął tę sprawę ze strony bumoryat,czn.j . IVedług jego zdania depntowani nie po·
OStat·
. d
' . h "I
winniby mó .. it, I.cz mowy swoje wyrażat gestami,
Ul6 \Via omoscI anu 0\\'6.
a więc poprootn wy.tępowat jako mimicy; oszcz~WarIlawa. ll-go Intego Wek. le kr~t. t. rlll. DO:
cb:ą aoble w ten SPOs6D mówienia głupstw.. ,Pauto. Berlin (~ ,1.) "9.'11'/., 95, 90,85 knp.; r.Qu,IYII (3 m.)
mina i tak jest dzi, iaj bardzo lubiou_. IlIaczego 10.16, 15'/, kup.; toary' ( tu d.) _ _ _ _ kup.;
nie miałaby byt wprowadzona i do pałacu Bourbon, Wledeo (b d.) 86."5, 25 kup.; ~o/. Ii.ty likwida·

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
Zmarli IV dniu 11 lutego:
Kalollcy: Ozieci ,lo I ~. 15·tu zooartn 3 .. Łoj
UCJibi.8 .cbł~peów. 3, dz..iewczlł.t doroiłych 3,
w tej liczbie męzc1yzn 2. kobiet", l, a mianowicie:
JCozef Ole.ak. lat 77. Edward Kartunin, la~ 32,
Uaryanna Wojcik. lat 32.
jako "mowa- deputowanych? Potrzebujemy znaków, 6yjue Kr6lestwa l'ulMldego Ilu~e 98.00 ~~d; ta.k.iei
Slaroukonni. Dzieci do lat l5·tn zma lo 1, Vf ~ej
..
nie mOwo Niech żyje mimika! \/.
•
małe 97,7~ żą.d.:; 5010 ruska lloiyczka wschodnia Uczbie cbłop cll \T 1, d.ie .... ząt d<Is'.osłyeh 2,
lenia, DI1Iski i t. d. W trzeciej sali obrazy
I1.ej emiByi !Ol.On tąd.. Ill-ej ewiByi 103.50 ąd.; w tej liczbie mężczyzna 1, kobIet 1, a. 11!tanowicie:
chióskie. makaty i inne cacka • brollzu i por5% ruaka pożyczka premiowa • l86i roku l-ej Tanba z Uacbonb.nmów Toroilezyk, lat ~ 2, Oo.la..
celallY, chińsk~ bibli~ katolick,. wydan, \V
TEATR I MUZYKA.
emisyi -.- iąd: tallaż z 11186 roku H..j emisyi Puka. lat 22.
** Przypominamy dzisiejszy
benefis I'. - .- żąd.; 5% UstY •• Iach. - . - żąd.: ,,", IlUiy·
Szangoj pr•• z jezuitów •• order białego słońca".
'J
czka wf"'''II ~ luua. z 1%7 roku ~5.00 t.,d., 94.65, 7fł
LISTA PRZYJEZDNYCH.
otr"ymany przez ks. S.pieb~ IV Tonkinie. mo· Maryi Bissen-Janowskiej, na który lIaną kup.; 5'10 listy ..stawne .. eon,ki . I·ej aerp d....
Grud Hołel. Bialeoki z W.nsa ..y. E. Tauer z
dei ,10m n japońsltieio i t. d. WysLD."a chio!· będzie po taz Ilierwszy znakomita korne- 1u2.25 tą,l; taki.ż małe -.- żąd.. fIl·eJ seryi
sko·japońska oU"iewa bogactwem barw i d.i- dya Al. Dumasa (syna), p. t. ..pólświa. male 101.30 żąd .• 101.00, 20 knp .• V·ej seryi małe Zacbarewa. P. Fito ... z Belgradu. M. WeiBberg i
wncznych kształtów. Potrwa ODa dwa tygodnie. t kil (D'
de)
'V t
t' d
- .- żąd.~ fi",. listy zaslalfDe miasta Wuuaw1 S.lIIUkIArewski z Odesy, 11[. Jaroszewski z Moskwy.
e
eml-mou., sz uce ej o egra r-ej seryi 102.00 żąd .• n.ej .erył 101.90 tąd., IIl..j U. Olllckomann z Tornnia.
p. Janowska popisową lolę Zuzanny, gry- s.ryi 101.51) iąd., IV.ej seryi 10u.60 kup.; V..j s.ryi
a dochód prleznaczolly 1111 cele dobroc.ynno.
Holel Manleutrel. Augustowi. i Fryk z Wanz&- .
..' \ Wrocław. Urztdnwnie zezwoloao "' wauą na scelli~ warszawdkiej przez pnnią lOó.50 .tą·l; 5'(•. obUgi ml.. t~ Wonl.w! dni:e wy, Ferster z T oma.szow&, Umański z Wesy,
pn.ebywauio obcokrajowych robotników prze· Liide. Glówną rolę rn ę ,ką odegra p. J ,\. -.- ząd·; takiez małe -.- ząd ; 5'1. Us ty za- Gold_ufenig z MiIi.ka.
Hotel Vlclorla. F. k~wroński i G. Haubold z
myslowych lIa Górnym Szlązku do dnia l-go nowski.
stawu. miasta Łodzi I-ej s.ryi 99.00 .,d.. lI·ej
kwietnia r . b.
seryi -.- żąd., ID-ej seryi 98.50 ząd., IV·ej Be· Warsz&wy, D. Milbert z oSDowic, H . Kot z Koniryi -, - Żąd.; GUlo list.y zastawne miasta Kali- na, G. Bartke z Toma.sZOWL
Holel PolskI. S.Bnwitz z Płocka, Chęcińaki z
*''.. Międzynarodowa . wystawa sztuki
sza 10~.50 _ąd ., takież lU. LubUna 1~.25 tąd·. ta·
W Berlinie pr..,nios!a n', czysto dochodu
kież Dl. Płocka 10".25 żąd.. 6% listy zastawn. wio n,browy. Saraf I Eupatoryl, ~le"p!Jlldse z Kierezu ,
125,547 marek. które wplynQly clo kasy to"..
leoski. długie 100.75 żąd .• 5% t&kież któtkie - - llurzynowski 1 Kalisza, Uoldfe<l.r z Warszaw)",
żąd. Uyakolll.<>: B.rlin 3~" LOuJYII 3 '1.. )'aryi KokkeU zNiemysłowa.
8rukseia, 10 lutego. Z Kouga. douoszą. 3"/0 , Wiedeń 5'1" Petersburg 6'1.. W&I'IOi6 ."1'0rqstwll .r~ystów berlillskich. Dochód brutto
Z wystawy wynosił 654,668 marek.
że murzyni miejscowi wymordowali robot- ." 1 potr'l"eufem 5°'.: listy. z",tawoe liemskie
Wyprawa do Sudanu. Austryaoki po · nlków earopejsklch, zajętych przy budowie 6U. wam. 1I Il: 171.5. ł.oJ .. 131.9. h.ty likwIJa·
ROZKŁAD JAZDY POCI A SÓW
rucznik buzarów. Varges, który niedawno po. kolei.
.
I CyJU. 739. pozyeua pre",o", l 36.9. !{ 195.3.
'l
wródl • Indyi. zamie"''' przedsie,... i~ć wypraPetersburg 11 lutego (Ag półn)
Je- . P.t~roburg, 11 latogo. Wek. l. na ~.ou'11n 101.60,
do Ł«J..;
GOOZL'11 i lliNUTY
rr pozyezka ..s.bod,ua 102'/" lU pozY.lka ..,.,loo wv do Sudanu. celem oswobodzenia "iQtll.stu go Cesarska Wysokosć Wielki KSląze Ale- doi a 103'/,. 4'/,". listy zast&\Ylle l<redyt. zie .. skiel przyobed'ł : ll.1 I 813ul l01151 41301 158110130
oficerów austryackich, zoajduj,cych 8i~ w r~· ksy Aleksandrowicz, mianowau,y szefem 152.50. akele banku rusk!.go dla h.o,lI" .ograniczI _I
I
I
kanh mahdy.tów. Porucznile Varge8 chce prze- Ili4tego ekwipażu /loty.
nOlfo 262.50. pet~r.burskiego bauku dy"koutowego
• EAd:;
5 5;, 7135 1120 555
35
1
dostnć S ' A M ""a y
K
d
Al
d
P
t
b
11
l
(A
I
.
550.00.
bauku
ml~dlyua.rodowego 461.00. ".,. .. 10_....o0.;:.dc:.:h;,;o;,;d;:;
.....
:
_
--'--"'--'_'--.'-..!---'--':--i_'-'. z a_ w przez eren o ge en. e era urg.
utego.
g. I)Ó 11.). MI' .ki.go bankU dy"kouto".go _. _ .
.
Knssnla i stamtąd nawi,zać z Mahdim nkłady. U1.stel·yum skarbu ogłasza, że rząd Stanów
Borllo, 11.go lutego. Ooullnoty rnskie ,aru:
proychod'ą
'
Wyprawa ma wyruszyć w kollcu marca lub na Zjednoczonych zazuacza wywozowcOlll to- 200.15, na doat&wo 200.00. "ek.l. 11&
a,.nw~
,lo Kolns"ek
G 55 & 39 2 30 7 105 tO (6
początku kwietnia r. b. Liczba członków eks· warÓw ruskich na konosamentach wartość 199.80, Ba P.t.rsbnrg kro 199.40. lIa P.ter"llrg
.. Skierllie .•iu .
~ 0<3
4 30l 828
pedycyi zalet.eć bQdzie od naplywaj,cych z do· przywożonych przez uich towarów dla o. dl. 198.50. na LOlldyll ~ról_ 20.10, '" r.o u'!~1I .11.
lU"O;;
6 ł< 10 20
browoluych składek środków pieni-fonych.
bli'
d . I
l ' •.
I'
.
20.32. na \Vladeo 172.40. knpolly .-Iue .! U .60;
Ol Wara .. ",y
9 _.~
•
~zenll\ 0. UlC I ua eZl10BCI ,ce lIeJ W wa- 50'. Iiat. . . .
63.W 4'1. listy lik"i,1 YJlle
"AleksanMo" "
I .:5
,.** Odkrycie geologiczne. P ..Emil Scbmidt, lUCie zlotej.
60.60. 'polyclka rnska "'/... IBl Q r. 92.80. t o, z
.. Piotrkon
5'
53 1030 12 ł2
'p uet. i geolog. odkrył w Oh~lons sur Maroe,
Petersburg, 11 lutego. (Ag. póln.). Opl'a- 186'7 r. - .-. 6% r.uta zlot~ 103.70. 5" , r. • t.• I 4
9 15
( .. 5
pobojowisko z epoki neolityczpeJ. Wśród 60 cowywa się projekt urządzeuil\ kilku 110- r.10050. poiyc~ka "achodlUa II elQ. 6380, I ~I.QI'
Ol Granicy
: ii~ !I ł1i
'50
szkieletów nczony ten od al zł 12 s'eki k l ' d'
dób'
ń t .
~ I. . . syI64.10. 5'10 hs.y Z&llta ..u. rn.k,. 100.70.. po.. Sosnowea
•
ł łl
'
n a
I er a· wyc I 7.11:1~ą OW
I pa s W.I w ::>yuel'l łoyelka prewio .... " tata roku U6.00. t&kai z I ~oj<j
.. Tom""o,,,.
•
1° 15
miennych. z tych jedn, doskonale zaohow .. ,. zachodnie) .
r. ao,ov. akcye Hogi żel. ..ar.lawsko... ie.l.i,.kiej
( (8
kilka kolij. zQMw wilczych. muszlo z trzeciej
Petersburg. 11 lutego. (Ag. pólu.) . • BiI" 215.50, ak~y. kredyto .. e aoatryackie 168.50. akey.
..Bzina
2 Ol
958
epoki •. kólko od . kolii • ziemi stwardniałej. żewyja wiedomosti" słys:.ly że miuiste. walSlawskiego bauk" ba!,olJ?\.. ~o -.-. ,Iy.~out..
..Iwangr.l "....
6 1'~
102
deszczulh~ z k
d .
.
d!rÓ I
k b
. I
'.
. w.go - .- . dyskol\to n"lUl.
• baliku pau",,, .
..D.~rowyf ',b.
•
. .
warcu,. prze ZluraWlOn, w
c I ryum S al' u przYJę o III'zycbylme podalIle 3',. pry .. ~tue l' ,.
.. Peteubllrga .
10 38
03
mIeJscach, .n.~zyjuiki z kółeczek. kredowych. większych moskiewskich fil'm handlowyeh
l •• dyn,ll.~o lutego. Potyczka ,noka • IA89 r.
11 k
lo) 5~
ł 33
n~olety dZleclęce ~ ~asy perIowej, około 20~ i przemysiowych O udzielenie im koncesyi li eUlisyi 93'/, . 2'/,",. Kon,ole &ugiel.ki. 95"1".
.. os ..y
530
7
52
450
~Iosnnych z krzemlema oot6w. skrobaczek l Da budowę i eksploatacyę kolei od Sa.. Warszawa, ll...go )ntego. 'fart: na. "tlen Wit.k(I\Y..
lł Wied.ui~
5' tr,
7
I ostrz strzał. oraz 5 pochew z rogów jeIOnia.\mal'kaud Y do KokalIdu.
.. KrakQwa
ski.go. P••ellica 81U. ord. _ . I'Blra i ,101". B32' _
9 t9
10 16
W . tej pr~wdziwej kopalni geologiczuej nie zna·
Petersburg, 11 lutego (Ag. pln.). We- 8ł.O. biała 8ł5-85a wyborowa 870-l!8O. " tb I .. Wrocl .. ,,;.
6
13
628
5 35
I'Zlono aUl k
IkIl
t I
dl
.,
. d'
k
wyborowe 770- - •• r.doie - - - ..... III ... .. Berlin
•
awa
me a u.
ug IUJormacYJ
Zlenni ów tutejszych, z ._ -.j~Ci'lDi.ń 2 14.0 ..ę.[. 500 -680. owi .. 280 _
1
• Przywileje. kobIet w . roll~ pue- chwilą gdy uklady z bankami zagraniczue- 330, gry.ka.- _ _ . ..... il< letui _, .i"'.... _
It•ęl!aym.
Stare prawo auglo·saksoóskie. które.
...
..
.
"
UWACJA. Gyfr, oznaczoue grnbuym drukiem
on~ Jes~cze ,!,OC obowiąznjl!C'ł w Anglii. opiewa mi w. kwes~yl r!lahza~YI l2~ mlllouów po- - . r.ell&l< "ao. oiOll . - - -. ot ....", .. nhl' 650- wyr
od gouiuy u.ej ..i.csorem do go..tajt CI
lDl~dzy !'lnem!: Każdego roku przeBtępnego kobiety zyczkl kolejowej, zaclągaueJ IH'Zez towa. 820. eokrow, 850-950. I.. ola 1100-120) uko,. ••• cb:iny
S-ej r&llo.
"aJą p,erwBzeóatwo przed męicoyznami w s~ra. rzystwa kolei riazańsko.kozłowskillj kur- k&ll'& joglaua 130 -150. ol·l ..epak".,! - - - ,
,!acb '";iłosnych i ~ałżeńsJri~h. ta~. że gdy kobieta sko.kiiowskie i oraz wladykaukaski~i lIie lniauy - - -.a pud., kartofte - - - "' konę ogW18.dczy, m~zczyzna Dle moze odm6W1Ć, leez
'J
,,,
l'
rzec.
.
n~i przyjąt jej o~ ..iadczyny.
wy.daly.pożądauego. rezultatu, reahzacyę
Oo;'i••iono pozeni.y 800. tyla 200. j~".uoi,"i.
ZAMÓWIENIA NA
.•• Słaro*T'DY dyplom woj.k.wy. DziV-- pozyczkl ma przyjąć podobno syndykat 50, OwS& 150. groch n pulnegl> 50 kuT<1·
n. PoszukiwauloJII, dokonywanym Da rachnnek ko. bankierów peteroburskich.
Warauw •• lI·go lutego Ok",.il.... n~rt. skla.!.
nl~to prac hiotory~.u~ch, .. C~er<hell~. p.. Wailie,
Berlin 10 lutego. (Ag. Ilółn . ). Cesal'zo- "" wiadro 100": 11.16 bruLto z pot~. • -/.. 1<).93'
oro'.eso~ szkoły wy ...eJ w AIg.e.. e. ki.rUJ..,y ba. '.
dl
.
n.tto bez polĄc.; za 78': ~ .7u· brutl.<> z potr. 2"/•• przyj muje ię codziennie od godz. 10 - 12
I.nl~, odkrył pomnik epigrafiezDY wieUnego zua. wa Dle~lIecka za pa a lIa lekką IO/luenzę- 853' ne'to bez potr'l"- .yuki za wiadro 1001: 11.31
:"~l&. Jestto dyplom wojakowy, wyryty na dwóch
Paryz. 11 lutego (Ag. pl n.). :l'elllps" brutto z poląc. 2°/.. 11.0& netto be. pot",.. , •• przed Ilolu.· W llomu p. ~' . M&1luaberga.
.,anlel BoluD.
~bhc&ch bronzowy.b. a zualuioOJ" w grobie nieo· ,Iouosi że Francya i Rosya. Jlostauowily 78': 8.8t' brutto. potrąe. 2'/., $.IW netto bu potr.
2li--J
Borllo. 11 I~tego . P'..,II I', 19 - :l 1~ u. luty
dald głó .. nego węj~.ia do .A1gieru. Dokumeut t~n wysłaĆ na. wody Lew&ntu eskadry swoje'
'l
f
k
.
, '1' I -.-, na kwoec. UlIJ 199.75••• czerw. bp. 2<l3.00.
1" '·. czy, te OOS&"" Trajan. reskryptem z dWa
'4 lioWpodo lU1 roku nadoJe za .ez .. oleniem BWO. eskat ra. r&IICD~.a wYI!lyme 'lo ~ort.SBI! U i Ż,tll 2<X! _ 210 u. luty '_ ._. u..... rw. lipi ..
'III prawo obywoteltt .. , rzymskiego iolDierze .. i tlo archipelagu PU'eusklego, gdZie zatrfY'
2O'AliO.
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DZIE

o
Teatr Łódzki.
sobotę,

N

I

Teatr rALIA w Lodzi,
~~~----------------.I
.·--------------------~~-

VICTORLt
W

34
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NIK ŁÓDZKI.

W

d. 13 lutego 1892

SOBOTĘ,

siąiki"fabryczne

dnia 13 lutego 1892 rolm

Ostatnie- wielkie popularne przedstawienie

Na benefis

Pr~f. BE~KERA

Maryi Bissen Janowskiej

Pół~wiat~k

do zapisywnia KAR,

z hardzo bogatym i urozm aiconym
w czterecb czę§ciach.
xowość. Po raz pierwszy. NOWOŚĆ

Pojawienie

(Le Demi·Monde).
Komedya w 5 aktacb, przez
Dumas, (syna), tłómaczył Al.

się

zatwierdzone przez

duchów i widm

inspekcyę

fabryczną,

waleeznego hrabiego i ryeerz& A1m'~8o w otchłani duchów o p6łnOCYi
wiel~a fant ••tyezoa .cena pontommowa, z końcowym obrozem p. t.

są
Rajmund de
Olivier d. Jalin
p Janowski
zdumiewają •• te przedstawienia ciesuly się ogromnem powodroniem we
llargrabia de Thonne·
wszystkich miaataeh . Między innemi następujące nowe sztuki :
rins
p. Dobrzański
Trapszo
Hipolit
Richond
p.
9" Dlys ... a_Iczny I o t D ec k e r" po t ea t rz e ,
Baronowa Zuzauna
Momentalna przemiana JlI~żczyzny w kobietę,
w~I!~f;;'a de Santi. ~~ni",sS"t·an.·ZJlk'onwo·s·k·a'''I.
Jeszcze raz na żądanie:
P.OSZUKUJE się
Hrabina de Verni~res p·ni RóżaliskI'
Niewyczerpana fabryka liliieru Decllera,
dWO'C"ł agento'w,
dobrze branżę bukskinową
}larcela
de
Sanceuau
p·na
Wyrwiez
"
.
I
fi
eh
Ce
.
.
kł
P
t
kog'
8
natychmiastowe za;Acl'e
Zosia, gardero~iana
...~ szystkle szczegó y w asza .
ny DlleJsc Z'ty e.
oc zą e
.
.
"
Barouowej
jl-na Gerard.
...
d H lutego pr. Becker da jedyne
zaraz, do sprzedaży artykułów nia.
n;A,·w •• n,,·.,.rlnve.1, fabryk
Lokaj hrabiny
p. Wi.łocki
dzieci, z de.zczem
zuanych dotąd W Łodzi. \Varun- Im'lOlriA",·.ld,,,h
Tylko z dobremi
Lokaj Oliviera
p. )[orozowiez
I:.ic.en.aeb
. .ii
o. . .:.iiiiiill__iia_iil________iii__. ,ki korzystne. Zgło ić siA do bo.
of~rty składać naSlużący Baronowej
p. Wnlentowski
II
~
F nr b ... C
10 ra·
, "e er 285--3
~ ·om
_____R_zoo
__z_dz
_i~~~e_s~i~~w
__P_a~ry_ż_
u·____ I~.................................................1
;tein Rosya 15 do god z.309--1
W sobotę , dnia 13 lutego 1892 r .

N.n:a~ieC~~snowski

Ostatnie chwile hrabie,ijo Alnrnso i jego pMróż do otchłani.

do nabycia w Administracyi "Dziennika Lódzkiego".

."r"
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Zdolny majster tkacki,

W

.... ,V

S A L I

S E

ł,

L I :IW A .
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Wielka Maskarada.

Wejście

dl a pa.nów 50 kop.
P oczątek o g odz. 9

IUUUllUlUU

8Z.-V.
miętniki

I

Kamień

Jl.

~egota

z llilanowa.

m.

j

Pr€lwunaeb, Dwie KonwersacyE!

Próby nowego Dvl,eVll;'&lc...
Wypisujący wprost z
wadzklego w Wilnie

PODZIĘKOW ANIE.

ponoszą.

OSOBA

życzy

Z

przyjąć

Warszawy

Niemka
w średn im wieku, muzykalna
szukuje miejsca bony,
;",10-1,_'"'
mość, Piotrkowska N 197 IV
nie ua prawo, drugie drzwi na.

305-2

Une jenne personne, pQ$Sedant son,..-...brevet soperieur de I'Universi
de France

~onne

des lecons de

~~~~id~.!~i r~~~~!

wanie za szybkie przybycie i energiczny ratunek w czasie pożaru mojej fabryki w d. 11 b.
m. o godz. 12 w nocy jakO też i za uratowanie
drugiej moJej fabryki znaj dującej się naprzeciw spalonej,

295 - 2

leo

na sta-

Łódzkiej Stra ży Ogniowej Ochotniczej jak
również Straży' Ogniowej Tow. Akc. K. Scheiblera ni niej szem składam S€rdeczne podzięko

miejsce gospodyni
w domu familijnym, lub upojedyn·
czej osoby'" mle§cie, albo na ,.. " , . jazd. Oferty proszę składać w
miuistracyi "Dziennika" pod lit.

S, P.

KU:

Jw: -

No 821·..
Warlk01l' I Kwaśn lew8kl .

sołDaci,

nie

dla zwierząt

prZ~mnj8

w

M. A. 'Wiener.

UHLUHIlUl

sciences,

Deinture sur p

D8fr088r leB adresses t\ la .. O."DO . . . . _

j ;eL.L.

M

. • • ..,

nu NOWY

,
HELENY
O

agazy

,
Zawadzka Nr, 15, . potr,;eb.ne
bardzo
zdolne
staDlczarkl
1
"
naczki.
196--3--

Tabela wygranych

WYNALAZEK

SZYN do GILZ maszynkowycb i naSYPywlllIYClIi niesklejanycb

w d. 2 ciągnienia. 1 klasy 158 loteryi klasycznej. Dnia 10 lu tego r, b.
Główne wygrane: rs. 4,000 na N. 21490. Po rs. 500 na N N 3294
22194. Po I" S. 200 na N 2788 3326 23498. Po rs. 100 na. NN 2355
sprzedaje o 10% taniej od c'en claw.iiej8zych, " •
3245 7092 11281 11517 1415ą 17ó19 18217 20216 21400 22606. Po
zakladzie urządziłem fabryk p' GILZ, ktÓl"e przy naklejanin nie
r s. 50 na NN 591 1178 1765 2054 7912 9120 9177 9225 9282 9392
a dodawszy im tę zaletę iż są z doskonałej bibułki 7. watą.
9731 1015710343 1128512356 126491274113499139321584615997
i twardym munsztukiem w odrowiedniem opakowaniu,
iż z. Publiczność nabiel'Ze przekonania do wyrobu 164541663018129 16648 19424 19616 1966620549207422225722448
Po rs. 30 wygra.ły NN. '
Adres '
,
031759 3226 ~789 6050 8W210009111078 12910I lł50616370117956
80 20816) 45

J. 8.

PJEHABił,

12 64 34 ł825 6169 33
51 1111.3
16
1116łSł
79 , 90
40
67
73 1926 64 606206 6310109
32
29
« 60 18020 1981820921 86
2733394903 538530
27 11216
41146"~7 16574 33 19933 5223027
90 88 54 76 56 6lj
87
7513004
82 16610 37 46 97 95
'iAln~ .. A rab
. 3 67 80 95 76
9411311
69
6"~
28
89
5221013 176
cle przemysł krajowy!! Droga IJm .."u..
ryczno· 313
23 2006 3414 50"28~~ 8687 10216
6313 101
70
5618127
61
83 232;)8
U~YWHCIE:
'
JJódzka
71 66 8251286ł878703",,73
84,
85
8616703
""
91211
76
Z powodu ojwi.dczenia odbier'liącego. 4632118 84 83 6511 18 1 ,030311ł8Q
96 14839
37 1~ 20002
'5
\.:l.
SZUWryA.K!yg."~e . Kantoru Nadie"d., o zagubieniu duplika- 626 333508 5208 47 84
941151913286
47
ł1 . 79
35
038
SODt les Soorees de I'Blat traDęals OJ
_
tn listu frachtowego.Memopol-Łódź za ·jt 79 40 21 596604 8818 lOU9 1l'7 13364 14,937
7218403
60 21202
SMAROWIDlO d 1117 d' 3 (15)
d' 1891 D
88 69 32 62 31 34
4511665
21
5116810
18
70
36
8, BOULEVA~~miMO~T;:~~\RE, PARIS
obuwia,
o ~elaz:& ~:bryczno.łMz~:: podaj:'do ~~ 99~2"25 3,,37 86 67618929
60 1170713673
77
1618597
78
65
..
d
domośei, że pomieniany dnplikat listu frach. 632 61 765364 tl817 83
~~
16
7915100
6118628
84 21328
CI:.LESTłNS. StanIle, Maladie. e
U
{( egO ATRAMENTY.
towego \lznaje z& niewa.y.
298-3
56 76 89 08 42 861055.
60 13721
02
62
86
99
43
Vessle
~
.. _
_ ._
760 2368 8612 40 66 !J1
57 11840
61
74
7818764 20100 21521
GRANDE·GRILLE. lIaladies du Fole
Glińskie.!w fabryka
Zal'zą41 ' Drogi Żelaznei Fabry-cz. 8302450 35 4269189048 6011960 63 15241 95 23 23 691
dei'
~
~
87 87 "&7 90 56 5110738
85
9416327 16907
91
24 21722
ITAL 11 I dl d l'
wyrobów chenliclDych w Warszawie .
no-JJódzkiej
9042506 3706 6461 739127
40 12010
95
65
74
97
72
51
HOP
. a a e8 e
ŁodZI' , kowsklej
przy ulicy Plolr. z powadn O wiadczeni& otlbieraj~cego to· 4~ 26 46 69l7uł 34
~ 99
4.513821
8517017188002028121802
Puiah .ons la surveillance d'ou .. ..!)re.e··,lr
110 27 war S Sznejderman, o zagobieniu dupli- 96 273845 89 74 63
71
BO 15472
29189132Ó401
U
tant de l' Etat
, katu listu fracbtowego Warszawa. Łódź 1022 61 575514. 7228 9333
8312202
57
90
8219137
03
55
dom W·go lIajscbatza. 2108-0 za )fi 6Oi~ z dnia 16 (28) stycznia r. b., 1102 883918 49 38 9~25
88
05
6815581
91
70
1521936
PISTlLLES aux SELS IUTURELS
Droga żelazna Fabryezno-Łódzka podaje 03284P 26 58 ~ 23
91
39
9815617 71~~ 19"21Ii
17
65
Vendnes cu boite'lam~Ctoa.Uiqnes scelM. par
do wiadOmogci, że pomieniany duplikat li· 1213 79 34 5651 _~ 5510835
5513912
561728319306
ł8 22145
- sto frachtoweg<111zuaje z& niew&żny.
21 88 65 60 7385 9507
37
84
38 "~I 173~~
27
82
58
BOITES: I Fr., 2 Fr. & 5 Fr.
6: 9ł 4000 92 7416 19
45
90
64 157""
~~
56 20520
64
_ _ _ _ _ _ _.........:2::5.:..1-_1:.::2_--'-1
KUJE s ię
Droga Żelazna Fabryczno.
832706 06 5721 52 32
5112342
7Q
85
75
77
3122274
" •I k
1330 32 12 3275279621
5212430
8815811 17402
78
3722302
n r "VarszawI'e pl'zy ul. GA.'e,l (dom
tY
,
.,..' ,
-iJO( z a
56 954.188 53 88 96
54
461464715907
0919ł02 52 86
narożny) M 22 w bliskości składów
podł'je do wiadomoAci, że I'." dniu 4 (16) 782801 99 5803 7638 9708 61 6i 63 37 14 11 66 224.13
SJlbersteina i Poznańskiego jest
lutego b. r. o godzinie 10-1\1 rltDo n. ata· 92 204301 09 63 91
82
77
60 16001
33
15
86
63
Z dwóch dużych lub eyi towarowej Łódź, odbędzie się sprze· 1429 22 42 32 65 9807
94
921U41
22
ł4
7620590 22533
DO WYNA.JĘCIA od Wielkiejnocy
malych pokojów, przedpo- daż przez publiczną licytacyę 2-eh beczek 48 73 66 71 784.6 99ł8 I09U 12631
4\ 74 175611951320628 22603
QI7'r~ . . ~
i kuchni. Oferty pod litera· kiszek Bolonych wagi pnd. 20 ~ontó,. 20, 5729ł84488 957965 92
67
65
51
9617721
62
ł822791
iS ...... .&JJIJJ~
~
d . przybylyeb dni. 15 (27) grudma z. r. ze 62 66 4583 5968 8057 95
6612718 U20716:!3917856
68
7222814
• "Y5ta"4 wraz. 3 skład_mi widnemi
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Od 1 kW1'etrn'a r.' b, POSZU

m·l esZ kan·la,

W'da.... ca Staru KOlai/tli. -- Reduto1' Boł"ław Knlllliowl3Ckl

J~Q6110l!C!!O U.asypo-'l 1 ~eBpau 18111 r,

WdrukarlIi "Dzl ••• lka Udzkl •••".

