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W 'sprawic wspolzawodnictwa 
okrQgow przemysiowych. 

-о-

Рrzуt.oсzуШПlУ '"ieio tre§6 шешоrуаlu 
przemyslowc6w rosyjskicb w spra"ie wsp6t. 
zawodnic~wa wewn\)trznego рrzешуslu z 
kresowym, oraz odpowied~ р. шiпistrа 
БООП86.. па jazmarku nitszo·oowogrodz. 
kiш. ,,'Varazawskij Doit\woik" "jedoyOl 
z ostatnich onmer6w zastaol1wia si\) obszer· 
nie nad temi dоkumепtвшi i do nastf,)pu, 
jllcycb docbodzi wniosk6w: 

~r~)~;'~i':eg~o~bLkOrzystaj" bezzaprzeczenia z do· 
godoiejuJcb wnruok6w zbytu, а takio ta· 
oio§ci ,,~gla kашiеГ'1еgо, to ZII to fabryki 
ROByi "own~trzoej otrzYOluj" produkt su· 
ro"y zDl\czoie taoiej, со szczeg61niej zauwl\zy6 
si\) dajd w fabrykncyi 10ianej, kt6ra od 
niejakiego CZI1SU stlllll siQ роwniпуш wsp61· 
%o.wodoiki~Ol wyrolJ6w 1nianyoh "kraju па· 
szego. 'V оЬес pewnej r6znorodnoAci сЬа· 
rakteru przemyslu Kr61estwa Po1skiego i 
Cesarstwa, mоiliwеш si~ okazuje z jednej 
strony r.1·6wnaoie ic11 praw i prerogatyw, 
z drugiej - icb powil1oo§ci, bez poAwifJ' 
cenia w обепе in tercs6w j~dnego па rzecz 
drugiego. 

krajowego pocbodzeoia bierze w 
rucbu przemystowyOl. Czo§~ ta .wytw6~c6w 
z po§t6d krajowej 1udooAci pOSlada .nleza· 
przeczono па r6wni z геszщ 1udooAcI p~ti. 
stwa prawo do opieki i ocbrooy swolcb 
interes6w. Miejmy npdziej\), te wzg1"d 
ton wzi\)tуш zostanie pod uwag\) przl roz· 
strzygauiu ro"bieranej kwestyi, zODlk Ьо· 
wiem jakiejko1wiek cZf,)§ci paostwowego or· 
gапizшu, nie шоiе Ьу6 oboj~toym d1a са· 
to§oi. W przytoczooycb wnioskacb IIWa~. 
szawskiego Doiewoika" przeg1"d~ wln'~le 
w pewoej mierze owo zapatrywaDle па kle· 
runek spodziewanycb prawodawczycb §rotl· 
k6w w sferze przemyslowej. 

~PНA WOZDANIA TARGOWE. 

.. 
r ... m 2!'9,ООО 001 7~.lIb 001 9,ЫI'J 001. 

Nie ulega wlltp1iwo§ci, ie nasz prze· 
туа! kresowy powioieo u1edz ograoicze· 
пiоПl, о ile przedstawia obc~, сudZО7.iеПlsk~ 
naroA1, powstat" wskutek d"ino'ci do tIL' 
twego wzbogacenia si\) па raobunek рап. 
stwa rosyjskiego i jego 1udoo'ci. ,v ше· 
morya1e awo!m, kupcy jarmnrczoi, dошпgа· 
jqo si\) rбwпоuрrаwпiеоiа рrzвшуslu сеп· 
tra1nego z kгеsоwуш, шаj" оа widoku 
przemysl zagraniczny, kapitвly zagranicz. 
пе oiety1ko wyzyakuj"ce bogactwa naszej 
ojczyzoy, а1е i tamuj"ce rozw6j ojczyatego 
ргzешуаlUj opieraj" 8iQ ooi па stаlуш 
gruocie utwог~опуш przez dawne nasze 
prawodawcze rozporz"dzeoia, а takie i te 
mi\)dzyoarodowe konwencye i uklady, kt6· 
(е, pocbodz"c z czwartвgo i sz6stego 1at 
dziesi"tka, dot"d nie zoata.ly zniesione, сЬо· 
ciat z тосу zmienionycb warunk6w, wiQ' 

"W kаidуш razie zastosowaoie w prak. 
tyce reformy taryfowej i rewizya ustawy 
band10wej lIregu1uj" nareszcie polozenie 
ojczystego przemyslu i hand1tJ, przyczeOl 
prawodawstwo nasze, trzушаj"о sifJ tego G"lda Hr/ltuka. Sprawo,d.oi. tygodoiow. (do 
kierunku, wca1e nie przeszkodzi zbIiteniu dni. 17 wrz.~oia). \Ч pi.r .... yoh doiaob (уво· 
si~ przemyslu oaszego z СtJdzоziеlllskiш, do;a obiegl.go, $ield. byl •. оoр"'0ЫОО' dobrs. i 
zaznaJ' ошiепiа SiA z tJostApami przemyslu ,,,yik~w.o, glбwо,. d.la'.ego, ze 'J .. d nlooaroh6 .... 

• • у • у • 81CZ801D18 "'ydawal 810 prawdopodoboJm. 'V dotaoh 

Сепу weloy au,tralakiej. z8po<?Onej pr&80i~10WO" 
niezmieoiono, ьо ohoolat nl~8~ ptunkl ~~t.1ch~ 
C~8 •• przвdaj, .iV nieregBt8rnl~ 1 . poml~tn1eJ dl. 
nab1w06w, gatuuki lep'zв 081WJ' n1~CO W'Jt~se 
0001. Poniewat ilo§6 welnJ ~poooneJ J~t; \1~l.r .. 
kow.,n" prseto оеоу JeJ w 0111111 aerp РОWIПD: 
tnymR.O 810 dOlYo :nоООО. S о о u r e~. J?obra wel
пs or.e.ankowa i oienka, QZJ8tll auklennl~Z". 08-
ui. 1 ••. 6 р. i wJ~.j maj, РОР1! ~obrl ~ OIi,ga~, 
OItatnie сеоу kODcowe t lвclo gatunk1 6redше ., t&n .. 
.се о 1/, р" а nit.zв 1 partye .wadliwe oddawa~I 
о, tani.j о О81.во 1 р. Gatun,ki krzyto .. ~o. т.), 
odbyt .taly п. u8adzie сеп .11.pcow10h,. ~1,?," '1~ 
dubrJm popyte~ i ,"о"в6!о,.) 0601 o'J.,eu.yoh , 
6r.doiob gotookow trzJМ.""O тоооо. 8pnedU 
weloy przylJjdko".j, pr •••. pi.r .... tn1 do ~te
тесЬ dni ро otwarOIB . aukcJl, 8и~ tr~h~ l~Dlwo, 
pr •• oieto. своу ~r.do,.j 800 .. "ь,· . ,lиotki.j &&: 
ро.ооо) oboiiJly 1'0 о ',.-1 р, а свОI gors"J 
000 ..... hit. i .uoo.j pr ... do о 1 P:t pod.... вdl 
оаЛераса 800'" white i dOlk:onala (110'. wel:na . , ... 
росооа utnymywaly oig pr., сво&оЬ pop.zedu,OO. 
PodoZ81 08tato,oh kilku dn, j.doak wsmoouil ,i, 
рору! 00 b ... eloe pr.y1,dko... i w "i.lo "'1рад· 
kooh ptaoooo о '1, р. drоЙ.j, ..... J6lai.j.a ,QOL 
лоkоуа )6Зt oo .. ied,ao, dOlJ~ lio,o,. przel а&ЬУ'" 
00" .. "o'Jotki.h .trou, 1..,. "granioa b,la CJO. 
(уоЬо ... wotro.miOtli", w .. КорасЬ. 

zпgrащс" 1 z noweml tJ(10skona10neml нро' o.t.toiob j.dn.k oop08obi.ni. ""Iablo "ооЬ ootol 
sоЬашi fllbrykacyi zagranicznej,. doprowa •• up.l~i.; gdy~ о .z.i.etd.i ••• cieoii1oki'm 0.1800"0" 
dzi 000 ty1ko do r6wooUprawoleDla tycb l ,wQtp,~oo. Oolob,aJ'oo odd~ .. ly".I. о. j!,.!dO tak. 
wzaiemnycb stosunk6" klad"c tam\) do. йо zw yzka .toPJ' р' ooootow~, 00 ryok. r.'.n'Oioy~ 

, , . . . D'0kooto p'yw.to. do .. lo ,о! do 2'/, о о ' paooJ. 
tycbczasowym e~sp.1oatatol·skI0l ~"zno§clOm ов61о. pr •• kooa.i., io z .. yika bedzi • . t ... 06 dlu. 
ze strony przed81!)blerc6w zаgгашсzпусЬ". I t.j, gdyz .ilоу OOplyw .Iota do Am.ryk" '.\","0. 

Prl1wieziono wеlпу: 

w pier".zyoh octerвch • шуш 88IOuie 
•• rl°OO 

au.tral .. 
Iki.j do: 1887 1886 1888 18116 

1,131,170 I,O'J2,8Z7 
Wypowledziany wyzej pogl"d, со do ре. ,m.oi ~ot.t.o.oi. no ••• I •• b~oki .oropejok,. до 

wnej r6inorodnoAci przemyslu Kr61estwa i I podDl"'.~'O .Io~y drokooto.w~J. Akoy. kr. dyto ... 
. .. l' I aU8tr18okl8 r.akoDczy у trdzlen f,oltk, 11/, т. , u-

Cesars.t"I!, .czyolqceJ. lIIoi !w(·m r6wnou· d,i.ly dyolcootowo.k.omoudyt!,w •• t,aoily 1'/, ./,. 
prawolenl8 Jedoego 1 druglego przemystu T.kz. kU"J wiOk".1 010§0' шоуоЬ b.ok6w ol.gly 
Ье! po'wi~cenia interes6w pierwszego па mni.j 10Ь :wiooej ,о.о .• оут ~.i.kom. 'V.d.i.l. 
rzecz drugiego zgadza si~ w zoacznej mie. TOOt •• вт,.о,.,оусЬ ... т,.оу о, •• , Ibyt. wl.lk~., 

Aoglii 999,240 
I,du ,tol. 68,266 

Am.r~yk=i~~1=0~,6~~~~~~~7:~~-:~~~ 

1,02\1,996 
48,971 4U,478 67,9011 
16,601 16,801 8,810 

1,196,249 1,093,9'8 •• ,.т 1,078,128 
przyl~d· 
kO".j do: 
лпgЫ 208,2~1 

1,086,908 

198,1(6 
cej jui nie dziI11aj". . 

"Zdaniem OILszem, niesluszne 8Il, tenden· 
cyjne napa'ci niekt6rycb sazet, upatruj,,· 
сусЬ w fakcie podania wspoOlnionego ше· 
moryalu па jarmarku р. ministrowi fioan. 
86 .. - niewla§ciwe pretensye kupc6w 010' 
skiewakicb, staraj"cycb si\) о szczeg61ne 
u1gi, mog"ce wyj§6 !па szkod\) przemyslu i 
baod1u kraju nadwl'laflskiego. со ai\) ty. 
czy stosunk6w miejacowego przemyelu ро1. 
skiego i wewn\)trznego rosyjskiego, w ostat· 
nicb czasacb weazly опе па trwale t.ory, czego 
dowodz" nawet sprawozdaoia gieldowe, za· 
znaczajqce znaczny przyplyw za czas teo 
do Kr61estwa Po1skiego z Cesar8twa nie· 

'. . k ' .. . leoz praw18 "81J8tklO "ота1 o8labt1· N8Jbardz18J 
rze .z wy'!odaml, .Ja 1. ~leJe.dnokrotole w ooierpialy potyc.ki rO'Jj,k,., ootowoo. .. k~nou 
rozbleraneJ sprawle "DzleoDlk" nasz "у' .. izej о '1'-'/, %. Tokt. Ко .. !оЫа o,labl 0,.00, 
glaszal. Zastosowanie tej zasady, jakko1. ohpciaz :-оIUо;. ~ra. o?byw. 0'0 d,,!16.i .. a .. y "'1' 
wiek z wie1u potqczone trudoo§ciami "у' "'о. '00' •• &0.1" '~'ok ••• ,n ot,,,!.o,.m ~ '''у'' 

I,du .tal. -
Amerylri 8,869 

-
9,884 

:аз,7е, 

1,048 
10,876 

.о •• т 216,680 !Ю8,О'Л Ш,'/2t) . 187,882 

. . . .. d' k, 00.000.01 0'0 J.dyo,. targ pop,.row kol.,o"yOO 
daJe оаш SI~ naJpewnleJ prowa ""сет do o,.mi.okich. Nojb"'d.iej popra"ily .iO akcy. 
ce1u - usuoi~cia i uregu10wania kwestyi drбg t.l8Iuyoh, pr.."ot,oyOO oOOooi. '00' •• 0· 
wsp61zawodoictwa Ье. wywolywania jakicb. 8yj.kin. " . 
kolwiek wstrz,,§oieti i ckonomiczoycb prze. Wel"". L о о d р, 14 ~'''DlO. N •. b,.t,ooJ 

wo.,otk. 1~94,718 1,294,987 11,431,966 1,281,8~ 
W.tna. L о u d у а, 16 ... sojnia Aul<CJL WI' 

.t."iooo 00 .pr .. d •• 1~,БОО 001, .pnedauo 12,000 
001. Uopooob, •• i. тоео., poprt dob'l' 

'1 n Ь' db'6 d Ь Ь . oer" _okoyj, do do,_ wo,oraJ ' ''go .. 1,0.0,., 
Вl е . ' mOg"cyc Sl\) О. 1 оа О. ro YCle zapowied,iouo 00_'0"000 wyoofooo 

W_ В е r 1 i о, 16 w..шаia. т"с ai. 001' 
_и .i~ .. tlgodaiu .. biogl,m, тolnа jedDal< ро
wiedzlвO, t,e welпа zar6wno nieweoka j" 1 kol.o
oiala. mial. pr."idlo", .brt do f.brllrant<}" D.'60 
mi.okicb. Z .01<01i lood,j • .ri.j doaoo .. о "'рое'" 
bieniu ooras moomej8&em i о 1.1t08 е80 .8101 
La P10t. о '/, р. Zreoщ poIoi.a'8 artykol .. ~t 
takie вато jak: dawniej: urniarko .... ue sapuJ I О· 
к6108 "PQtrzebow&oio. kt6rc jedna"- &&d.waLoi. lit 

kraJu. Nle na1eiy ЬОWlеш zаJ.lОШIDа6, te Sydo.y 6Ь,ООО Ь.1 14,844 Ь.1 I,!IC) 001 
6 .. przesadzony бо пав zagraDlczny prze· Q066.olaod 17,600.. 6,253.. 621 .. 
myst ша obok aiebie powstajllcy оа zdrow· Port Pbillip 6i!,OC) " 14,016.. 1,823" 
szycb podstawacb сЬ06 slabe jeszcze da. Ad.laid. 8,(00.. е.46З" 40 .. 

. '.. k'.t Ta,mallia 6,ОСО " J ,876" 70, w por6WnlanlU. z plerwszym zoa 1 .у. Sw.n Riv., БVO .. 192.. 16 :, dot,oho ... mal, ilo1oi,. Аако 
ale i t.owar6w prz:emysl rodzlme N. Wolno. L о а d а 16 .. ..шаi •. 

• z 
11 8amue1 i i K1au· 

W. BE8ANТ. IdYUSZ ... 
- Milcz - przerwala 'Vа1епtуоз. WieOl 

D"''It''''' ~"'Dt'OV1. "dobrze ie umiesz klama6, oszukale§ swoj~ 
.litQ\,t .. ~A А ioo~, oszukiwale' znajomych. Teraz jedoak 

poslucbaj moie - natycbmiast OPU§CiHZ 
р О \Ч 1 В i 6 W D 'V 6 с н т о м: А С Н. Loodyo. W szystko mi jedoo gdzie sifJ 

I udasz. Nie zobaczysz nigdy swojej ionr, 
l'rseklad .. аОl(lеlиklСI(О ап; dzieci, nie napiszesz do oicb, niecb ClfJ 

А. Morzkowskiej. u,!aiaj" za uшагlеgо. Uшеrlе§ - rozu· 
mlesz? 

10' _ Rоzuтiеш i niecb шпiе liсЬо porwie, 
(Dlluzv ciqg - pat,·z Нг. 206). je§\i wiem со z tego da1ej b\)dzie. А1е 

• I je§li ja zostan\) w Londyoie? 
Walentyoa wstrz"so\)la si\). Istotnie I - W takim razie umrzesz z glodu, Ьо 

Шаudуusz i Wio1etta byli do niego рО· odemnie ап; od nikogo nic nie dOBtaniesz. 
doboi. , - Ja nic nie сЬс\), pozw61cie mi t,lko 

- Nol oie gnicwaj siQ tak moja droga. uczciwie pracowa6. РrzеЬасzаш с; - do. 
l.adl1a z ciebie dziewczyna, podobasz mi dal patetyczoym glоsеш. Zyjmy w zgodzi. 
si~. Zyjmy w zgodzie. Na pocz"tek ро· i milo§ci. 
caluj шпiе. Poceluj Роllу Bwego ojce. - Klamiesz. Cale iyci. byle§ zlodzie. 

Zbliiyl sifJ do niej, Waleotyna w tejie jem i teraz nie шу§liв. wcale о pracy. Ро· 
cbwili podniosla para801k\) i z cal" sit" trzeba с; pieniQdzy па w6dk\/ i tytun. Dam 
spu§cila j" оа rami\) Carey'a. с; pewn" kwot~ - а1е pod j.doym warun· 

- ZabijfJ ci\), - powtarzam, je§li sifJ do kiem. Пе masz przy воЫе pieni\)dzy? 
moie zblizysz. - Nic nie таш - odparl placzliwym 

Carey stal ostupialy. glosem; pieni"dze, kt6re otrzymatem "у' 
- ОсЫ czemut nie umarte' dotIid, - cbodz"c z wl~zienia wydalem juz со do 

odezwala si~ Walentyna. I grosza. Przez cale dwa tygodnie biega· 
Zlodziej potarl rami\) i odezwal sifJ lem ,а гоЬоЩ. 

znowu. - То falsz. Mi1cz i slucbaj - rzekla 
- Ро dwudziestu 1atacb oiebytnu§ci ро cbwili. Dam ci aowerooa tygodniowo, 

wracam do domu. 8piesz\) do zony; pra· jeieli znikniesz паш z oczu. Pokaz si~ 
вo~ porzuci6 dawoy tryb zycia, wеj'б оа tylko matce, 1пЬ kt6rьшukо1wiеk z dzieci, 
drog\) poprawy. M6wilem to jut dawno grosza jui odemnie nie dostaniesz. 8Iysz)'sz? 
oaszemn kape1anowi niecb mi~ v,'szystkie Carey milczal. Przyg1qdnl si\) c6rce i oie 
cnoty ogarn", pragnfJ zasluzy6 па miloA6 pojmowal sk"d ооа ша pieni"dze, czeOl 
1udzk~. 1 oto, со mnie spotyka! C6rka si~ trudni? wyg1qdala e1egaocko, r~ce ша. 
OInie uderza, przeklioa mnie. Przeklioa, le, ubranie skгооше al. wykwintne. 
ojca biednego, starego, siwego, niedol~zne· - 81yszysz - powt6rzyla "aleotyna. 
go starca. Uderz moie raz jeszcze - do· - 8Iysz\). А1е sowereo - to bardzo 
dat, zbliiaj~c siO do Wa1eotyny. Winoy шаlо. Jeieli dajesz mi jednego, шоiеsz ш; 
wprawdzie uylem, а1е zawsze kocbalem da6 i dwa soweryoy tygodniowo. 8k"d je 
OIojo dzieci. Mar10, pozw61 mi odwiedzi~ wydoh~dziesz - to шоiе nie obcbodzi. 

uiy:sz p,Jwnie w m -
mie~ picnil}dze. .moje dzie· ROZDZIAl. vп. 

oko, daj dwa soweryoy twemu oJcn. 
- Nie dam с; ао; gr08za wi~ej. Сыеу rozmy§lal nad Ц odnalezioq 
Otworzyla portmonetk~ i wyj<;la z niej c6rk". Gdyby опа cbciala Ш u. jego В· 

sztukQ zlotв. d", znalaztby w niej oie08zacowanego роо 
- JezeJi zlamiesz waruoek, to b<;dzie mocnika. Przypomnial 80Ые opi. jakiej' 

ostatni pieni"dz, jaki doatajesz odemoie, - ztodziejskiej baody do kt6rej naleiala &0' 
rzekla. - J e~H cbcesz wiE;Cej d08ta~, daj bieta, mloda, pi~kna i towal'Z)'.lto ogladso. 
шi Bw6j adres, ,а tydzieti przyszl~ о; рео· па. W ciskala si\) do r6ioych dom6w 
ву\) tygodoioWI}. i otwierala drzwi lnb oltoa ztodaiejom. 

Podala шu kartk\) wyrwan~ z notesa Mar1a Ьу to przeciei роиаЫа. 1 za~ 
napiBal па niej nazw\) jednej z ulic East marzy~, jaka Awietoa рпузzl066 roz~lj 
End'u. taby 8i\) przed oiш, gdyby tyl&o ро 

- GdуЬуй zmieuil mieszkanie, mozesz рrzеkопаб Marl~. 
napisa6 do mni. pod adresem przytutku А вуп? ЮаudуU8Z? Moie ten lepiejby 
w Totteobam. Nie podpisuj 8i\) tylko па go przyj"t od c6rki. Dala шп wprawdaie 
Ji§cie i oie §miej oazwa~ mni. swoj" c6rk". sowerena, pod warunkiem, ie im zoiltoie 

- Кimie jeste§? - зруtвl zdnmiony, - z oczu. Ба! Бiеrz licbo jёj wanшki. Ро
wygl"dosz jak lad!l, а jedoBk c6rka Este· st"pi tak, jak шп si~ ~dzi41 podobalo. 
(у Mooumeot powiooa Ьу6 ' praczk" albo Musi pozna6 8woje dzieci. Wiedzial, ie 
szwaczk", со§ w tym rodzaju? oajstarszy вуп jest robotoiltiem, oienil по 
Кiщ jesteA? pewnie i pieDi~dzy та шаlо. О drugim 
- Tego ci nie powiem. PamifJtaj, te BYnU oic nie wiedzial. Pozoвtawa1 tnеа 

kazde z dzieci, ~e wstr<;tem ty1ko my§le6 K1aodyusz. Mieszkat ,пrбd 1осШ _I t. 
о tobie Oloie. Zadne z nicb r\)ki с! nie оусЬ Careyowi- wAr6d pra"oilt6w. Рпе· 
poda. MoieBz wi~ wybiera6j albo dwa· czytal rвz jeszcze adr88 napisвoy na а!иа. 
dzie§cia szyling6w tygodoiowo, albo Amier~ dzionej przez oiево kopetC1e. 
glodow". Odejdz! - Spr6bujm1' Мои cblopiec ша р .. 

Ustocbal rozkazu. ni"dze. 
- Nie, zatrzymala go, nie t\)dy. Ма· О gocU.ioie dzieвi"tej wieczoreaa 

tka moglaby doslysze~ twoje kroki, gdyhyA dyullZ siedzial ,Iт w .woiaa 
szedl kolo przytalka. IdZ ioo" drog". Na komioku, z powodu chlodD 

Odszedl, 1ecz со par~ krok6w odwracal раШ Bi~ ogieti. Юаud) w 
glow~ i przyg1"dat зi!) c6rce, kt6ra atala w рlошiefl zamу&100УШ _иоюе 
dощd па ulicy i §ledzila go wzrokiem. RozmyA1al о 8zczeg6lae 
Gdy jej zniko,,1 z oczu, powr6cila do przy· kt6rego ait podj,l; 1D10al о 7 aI8 
tutku. kt6ra oi8 yla j go u-.. о 

- 1.'0 Ьуl stra8zoy 880, nieprawdai tw&rZyczoe, proIDoienD7cb 
Роllу? wоуш gloaie, kt61')' Ьу 

- 8tr&S2oy, matko, lecz miejmy оаШi .. IZIЮ wйtбd giе!юki j , 
j\), ie nie powt6rzy siO wi~. Dzisiaj рпе- w lecie dziеlщq. Ро 161&1 
nocuj\j przy tobie. jeAli pragoie u.cbowa6 rиt,. 

ducha, powi 'u ' j 
.~ nad teJD.i OCII·j i t,. 
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W 'sprawie współzawodnictwa 
okrQgów przemysłowych. 

-o-

Przytoczyliśmy świeżo treść memoryalu 
przemysłowców rosyjskich w sprawie współ. 
zawodnic~wa wewnotrznego przemysiu z 
kresowym, oraz odpowied~ p. ministra 
finBnsów na jazmarku nihzo·nowogrodz. 
kim. "Warszawskij Dnitlllnik" w jednym 
z ostatnich nnmerów zastanawia si\) obszer· 
nie nad temi dokumentami i do nastf,lpu, 
jllcycb dochodzi wniosków: 

rr!)~;I~i':eg~o~hLkOrzl'staj" bezzaprzeczenia z do· 
godniejuJch wnrunk6w zbytu, a takio ta· 
niości w~gl/l kamier'1ego, to ZII to fabryki 
Rosyi wown~trzoej otrzymują produkt su· 
rowy znacznie taniej, co szczeg6lniej zauwaZYć 
siO dajd w fabrykncyi lnianej, kt6ra od 
niejakiego czasu stlIIII siQ poważnym wsp61· 
%o.wodniki~D1 wyroh6w lnianych "krajn na· 
szego. Wobec pewnej r6żnorodności cbll· 
rak teru przemysiu Kr6lestwa Polskiego i 
Cesarstwa, możliwem si~ okazuje z jednej 
strony r.J'6wnanie ich praw i prerogatyw, 
z drugiej - icb powinności, bez poświfJ' 
cenia w ofierze in teresów j~dnego Da rzecz 
drugiego. 

krajowego pochodzenia bierze w 
ruchu przemysłowym. Czo§ć ta .wytw6~c6w 
z pośr6d krajowej ludności pOSIada .DIeza· 
przeczono na r6wni z reszt/ł ludnOŚCI p~ń. 
stwa prawo do opieki i ochrony SWOich 
interes6w. Miejmy npdziejo, te wzgllłd 
ton wziotym zostanie pod uwagI) przl roz· 
strzyganiu ro"bieranej kwestyi, z&D1k bo· 
wiem jakiejkolwiek cZf,lści państwowego or· 
ganizmu, nie może być oboj~tnym dla ca· 
łośoi. W przytoczonycb wnioskach "Wa~. 
szawskiego Dniewnika" przeglq,d~ wlnś~le 
w pewnej mierze owo zapatrywaDle na kle· 
runek spodziewanych prawodawczych śrotl· 
k6w w sferze przemysiowej . 

WRA WOZDANIA TARGOWE. 

.. 
razem 2!'9,OOO bel 7~.llb bel 9,6S'J bel. 

Nie ulega wlltpliwości, że nasz prze· 
mysł kresowy powinien uledz ogranicze· 
niom, o ile przedstawia obcll, cudzo"iemskll 
narośl, powstał" wskutek dlłżności do ła· 
twego wzbogacenia si\) ua raohunek pań. 
stwa rosyjskiego i jego ludności. W me· 
moryale swoim, kupcy jarmarczni, domnga· 
jflo si\) równonprawnienia przemysłu cen· 
tralnego z kresowym, maj" na widoku 
przemysł zagraniczny, kapitały zagranicz. 
ne nietylko wyzyskujlłce bogactwa naszej 
ojczyzny, ale i tamuj'lce rozw6j ojczystego 
przemyaluj opierajlł sil~ oni na stałym 
gruncie utwor~onyw przez dawne nasze 
prawodawcze rozporz'ldzenia, a także i te 
miodzynarodowe konwencye i układy, kt6· 
re, pochodzlłC z czwartago i sz6stego lat 
dziesiątka, dotlld nie zostały zniesione, cho· 
ciat z mocy zmienionych warunk6w, will' 

"W każdym razie zastosowanie w prak. 
tyce reformy taryfowej i rewizya ustawy 
handlowej ureguluj" nareszcie położenie 
ojczystego przemysłu i handlu, przyczem 
prawodawstwo nasze, trzymajq,o sifJ tego GM/da hor/I>uka. Sprawozdanie tygodniowe (do 
kierunku, wcale nie przeszkodzi zbliteniu dni. 17 września). IV pi.r .... yoh dniacb tygo· 
si~ przemysiu naszego z cudzoziel/lSkim, dnia ubiegl.go, $ielda byl,. uaposobionQ dobra. i 
zaznaJ' omienia siA z IlostApami przemysłu ,,,yik~w.o, glównl. d.lał.ego, ze 'Jaod monaroh6w .. 

. . y . y . SICZ801n18 wydawal 810 prawdopodobnym. 'V dołaoh 

Cenr wełny auatralakiej. zlpo<?Onej pr&eoi~10WO l' 
niezmiooioDO, bo ohoolat nt~8~ gatunkI ~~t.1ch~ 
QUll sprzedaj, liV nieregBh~rnl~ 1 . poml~ln1eJ dla 
oabywobw, gatuuki lepn.e Oł1WJ' 01~CO W'Jt~&e 
ceny. Pooiewał iloś6 wełny ~poooneJ J~t; u~l.r .. 
kowan" przeto oeoy Jej w 01"11 terJl POWIDO: 
tnymR.O 110 dOlyó :noeno. S e o u r e~. J?obra weł
os or.elankowa i oienka, aZJstll .uklennl~z". ce
uie 1 B'. 6 p. i wytej maj, poPlt ~obrl ~ OIi".~, 
ostatnie ceny koócowe t leca g_tunln 6redme ., tan .. 
lZe o l', P'J a oitn.e l padye .wadliwe odda\ft~8 
aQ teniej O oal.go l p. Gato".ki knyto,,~n. mOl' 
odbyt ate.ly na osadzie cen . h.pcow10h,. ~1,?," 'l~ 
dobrJm popyte~ i .. o .. gb!nle) 0001 DaJ.I ..... y.h l 
6redniob gatookow trzJWa" 110 moono. 8pned&l 
welny przy"dko"ej, przez .pier ....... trly do ~te
rech doi po otwarolu . aukCJI, .d~ tr~h~ l~Dnro, 
przeoietne ceuy 6r.dOlej IDO" "hl'e l krotki.j &&: 
po.onej obniżJ/y 110 O ,,.-1 p, a ceOI go""'J 
aoow .. hit. i ruon.j prze.do o l P:t pod.... gdl 
najlepaza aDOW white idOlkonala (Uoga wełna . za .. 
pocona utnymywaly aiV prs, cenaoh poproodnlob. 
Pod .... 08tetolOh kilku dni jedoak .... moouił li, 
popyt na ba .. eloe pnylQdko... i w "i.lu wIpad· 
kaoh płacono o 'I, p. droi.j, ..... JÓloi.j.a rGnL 
Aukoya )osI od"ied,anQ dOlJć liolole prlel .... by.· 
06 ..... " .. yatkioh .trou, l..,. zagranica b,la do-
tJoho, .... atn.miotliwQ w zakupacb. 

zagramc" I Z Doweml ucloskonaloneml spo· o.taloiob j.dn.k olpoeobi.ni. ""laWo ruoh uatar 
sobami fllbrykacyi zagranicznej,. doprowa •• upel~i.; gdy~ o .z.i.etd.io szczeoińlki'", a.tenow ... 
dzi ono tylko do r6wnouprswmeDla tych l ,wQtpll~no. OolablOJQco odd~lOly".I. na jlle!do tek. 
wzaJ' emnych stosunk6w kładq,c tamo do. io ,wytka .topy p' ooonlow~J na rynku r.l.motny~ 

, . . . Dyakonto prywatoe do. do Jut do 2'/, o o l panUje 
tychczasowym e~sp.loatatoJ'sklm ~Ilznośclom og6ln. przekona.i., to '''yika bed,i • . trwaó dlu. 
ze strony przedsll)blerców zagramcznych". I toj, gdyź .ilny odplyw ,tota do Ameryk" ,a\"lwne 

WypOWiedziany wyżej pog1lłd, co do pe. ,muai ~atateotni. uae.el •• b~nki eoropojakle do 
wnej różnorodności przemysIu Kr61estwa i I podOl"le~la .Io~y drakonto.w~J. Akoy. kredy to ... 

Przywieziono wełny: 

lir pierwszych czterech • C&lym teIOuie 
•• rlaob 

aUltral .. 
Ikiej do: 1887 1886 1888 18116 
Anglii 999,240 
I,du .ta/. 68,266 

I,02lJ,996 1,131,170 I,O'J2,8Z7 
48,971 4U,478 67,9011 
16,601 16,601 8,810 

. .. l' I auatr18okl8 r.akooczy y trdzlen EDltk, 11/ , m., u-
Cesars.t"I!, .czyDlq,ceJ. 1lI0Ż !w(·m r6wnou· d,ialy dYllcontowo.k.omaudyt!'we atraoi/y 1'1, 'I,. 
praWDleDle Jednego I drugiego przemysłu Także kUflJ wiOk ... ) OIOŚOl lDnyob bank6w ulegly 
bez poświ~cenia interes6w pierwszego na mniej lub :wiocej ,n80.,nym ~.i.kom. W.d,iale 
rzecz drugiego zgadza siO w znacznej mie. ront ,agra,Dlc,nycb ... mIODy n'. IQ sbyt. w,.lk~e, 

Amer~yk=i~~1=0~,6~~~~~~~7:~~-:~~~ 
razem 1,078,128 

przyl~d· 
1,086,908 1,196,249 1,09S,9łS 

kO".j do: 
Aughi ~08,2~1 198,146 

cej już nie działaj". . 
"Zdaniem naszem, niesłuszne SIl, tenden· 

cyjne napdci niekt6rych Bazet, upatruj'l' 
cych w fakcie podania wspomnionego me· 
moryalu na jarmarku p. ministrowi finan. 
s6w - niewl!IŚciwe pretensye kupc6w mo· 
skiewskich, starajllcych sil) o szczeg61ne 
ulgi, mogllce wyjść lna szkodO przemysiu i 
handlu kraju nadwlślaflskiego. Co siO ty. 
czy stosunk6w miejscowego przemy elu pol. 
skiego i wewnl)trznego rosyjskiego, w ostat· 
nich czasach weszły one na trwałe tory, czego 
dowodzIł nawet sprawozdania giełdowe, za· 
znaczajflce znaczny przyplyw za czas ten 
do Kr61estwa Polskiego z Cesantwa nie· 

'. . k ' .. . leoz praWie \\uylltklO kUrI!IY o8łabł1. NaJbardZieJ 
rze .z wy,!odaml, .Ja le ~leJe.dnokrotDle w noierpialy potyo,ki rO'Jj,klO, notowane lO k~ńou 
rozbierane) sprawie "Dzlenmk" nBSZ wy· uiżej o '1'_'1. 'lo. Takte kura !ubla o,labl nieco, 
głaszal. Zastosowanie tej zasBdy, jakkol. chpci.ż :-vluuie ~ra. o?bywa a,o d"!ló.i"a"y wy· 
wiek z wielu połq,czone trudnościami wy. wOt ,boz. ,Rosy,. '~lok ... m otl,,!.n,em ~ twyż. 

IQdu .W. -
Ameryki 8,869 

-
9,884 

179,7" 
1.1WI 
7,041) 

razem 216,660 WS,O'..IlI 2M,m . 187,882 

. . . .. d' k, od,oac .. 1 a,o JedyDle terg paplerow koleJowyob 
daje nBOl Sl~ naJpewDleJ prowa zlicem do Olemieckioh. Najb""d,iej popra"ily .iO akcyo 
celu - usuni~cia i uregulowania kwestyi dróg t.lazuyoh, pr..wotQoyob obeooie ,boże ro· 
wsp6łzawodnictwa bez wywoływania jakich. Iyjoki.. " . 
kolwiek wstrząśnień i ekonomicznych prze. Weł.... . L o n d p, 14 ~,6ŚOIa. Na. b,etQooJ 

W",ltk. l,i94,718 1,294,987 11,431,966 1,281,8~ 
W.lna. L o u d y n, 16 "rl<lŚaia AukCJL WI' 

.tawiono n, 'I'r ... daż 1~,600 bel, .pnedauo 12,000 
bel. Uapooobleoie moco., poprt dobrl' 

'1 ń h' db 'ć d b b . aerl' aok.yj, do dOla wo.oraJ .. ego ,,1,czOIe, 
SI e . ' mo~"cyc SIO o.) na O. ro yCle .. powied,iauo oOarowano wycofano 

Wdna. B e r l i n, 16 "..wola. T ... , ol. oCl' 
wił .i~ w tlgodolu ubi.gl,m, motna joduk po
wiedlloo, le wełna zarówno niemiecka jak l kol.o
nialoa miala prawidlowy .brt do f.brllraat<} .. U'60 
mieokiob. Z auk01i lond,jui.j dooOl" o "'pOlo
bieniu oora, moćmejuem i o I.1t08 MU .ełn1 
La Plata o 'I, p. ZrooztQ poIoiOD!8 artykułu ł"-t 
ta.kie aamo jak dawniej: umiarko .... ne sapUf l o· 
góloe ApQtrzebowaoie. które jednak. &&d.walni. lit 

kraJU. Nie należy bOWiem zaJ.l0wlDać, te Sydney 6b,OOO bel 14,844 bel I,!IC) bel 
6w przesadzony do nas zagramczny prze· Qoeeualand 17,600.. 6,253" 621 .. 
mysł ma obok siebie powstajllcy na zdrowo Port Pbillip 6iI,OC) " 14,016.. 1,823" 
szych podstawach choć slabe jeszcze da. Adelaid. 8,(00.. e.462" 40 .. 

. '.. k' Ż Taamflllia 6,OCO n J ,876" 70, 
w porów maniu . Z pierwszym zna I y. Swan River 6VO .. 192.. 16 :, dot,ohozaa malQ ilośoi,. Aok. 

ale i towarów prz:emysł rodZime N. WolM. L o n d a 16 "..wuio. 

. z 
II Samuel i i Klau· 

W. BESANT. IdyUSZ ... 
- Milcz - przerwała Walentyna. Wiem 

D"''It''''' ~ .. ..,t'OV1. "dobrze że umiesz kłamać, oszukałeś swojll 
.litQ\,ł .. ~A A żono, oszukiwałeś znajomycb. Teraz jednak 

posłuchaj mnie - natychmiast opu§cisz 
p O IV l B i 6 W D W Ó C li T O li: A C li. Londyn. Wszystko mi jedno gdzie sifJ 

I udasz. Nie zobaczysz nigdy swojej żonr, 
Praekład II aOl(lel8klcI(o ani dzieci, nie napiszesz do nich, niech ClfJ 

A. Morżkowskiej. u,!ażaj" za umarłego. Umerłeś - rozu· 
mlesz? 

lOt _ Rozumiem i niech mnie licho porwie, 
(DlluzV ciąg - palt'z Nr. 206). jeśli wiem co z tego dalej bodzie. Ale 

• I jeśli ja zostanI) w Londynie? 
Walentyna wstn"snoła siO. Istotnie I - W takim razie umrzesz z głodu, bo 

Klaudyusz i Wioletta byli do niego po· odemnie ani od nikogo nic nie dostaniesz. 
dobni. , - Ja nic nie chcO, pozw6lcie mi tylko 

- Nol nie gniewaj sill tak moja droga. uczciwie pracować. Przebaczam ci - do· 
Ładno. z ciebie dziewczyna, podobasz mi dal patetycznym głosem. Żyjmy w zgodzie 
się. Żyjmy w zgodzie. Na pocz"tek po· i miłości. 
całuj mnie. Pocałuj Polly swego ojca. - Kłamiesz. Całe życie byłeś złodzie. 

Zbliżył sifJ do niej, Walentyna w tejże jem i teraz nie myślisz wcale o pracy. Po· 
chwili podniosła parasolkI) i z cał" sił" trzeba ci pienilldzy na wódkIl i tytuń. Dam 
spuścila jl} na ramio Carey'a. ci pewnq, kwotę - ale pod jednym warun· 

- ZabijfJ ciO, - powtarzam, jeśli sifJ do kiem. Ile masz przy sobie pieniodzy? 
mnie zbliżysz. - Nic nie mam - odpad płaczliwym 

Carey stał osłupiały. glosem; pieniądze, kt6re otrzymałem wy. 
- Ochl czemu! nie umarłeś dobld, - chodzlłc z więzienia wydałem już co do 

odezwala się Walentyna. I grosza. Przez całe dwa tygodnie biega· 
Złodziej potarł ramiI) i odezwał sifJ łem za robot/ł. 

znowu. - To fałsz. Milcz i słuchaj - rzekla 
- Po dwudziestu latach niebytności po chwili. Dam ci sowerena tygodniowo, 

wracam do domu. Spieszo do żony; prs· jeżeli znikniesz nam z oczu. Pokaż się 
gnę porzucić dawny tryb życia, wejść no. tylko matce, lub kt6ramukolwiek z dzieci, 
drogI) poprawy. M6wiłem to już dawno grosza już odemnie nie dostaniesz. Słyszysz? 
naszemn kapelanowi niecb mi~ ""szystkie Carey milczat. Przyglądał sil) c6rce i nie 
cnoty ogarn", pragnfJ zaslużyć na miłość pojmował skq,d ona ma pieni"dze, czem 
ludzkll. I oto, co mnie spotyka! Córka si~ trudni? wyglq,dała elegancko, ręce ma. 
mnie udena, przeklina mnie. Przeklina, łe, ubranie skroOlne ale wykwintne. 
ojca biednego, starego, siwego, niedołężne· - Słyszysz - powtórzyła "alentyna. 
go starca. Uderz mnie raz jeszcze - do· - Słysz\). Ale soweren - to bardzo 
dał, zbliżaj'łc siO do Walentyny. Winny malo. Jeżeli dajesz mi jednego, możesz mi 
wprawdzie bylem, ale zawsze kochałem dać i dwa soweryny tygodniowo. Sk"d je 
moje dzieci. Marlo, pozw61 mi odwiedzić wydobędziesz - to mnie nie obchodzi. 

uży:sz Pllwnie w m -
mieć pienilldze. .moje dzie· ROZDZIAŁ Vn. 

oko, daj dwa sowaryny twemu oJcu. 
- Nie dam ci ani grosza willOej. Carey rozmyślał nad tIł odnaleziolIł 
Otworzyła portmonetk~ i wyj<;la z niej c6rk". Gdyby ona chciała iść za. jego ra· 

sztuk~ złota. d", znalazłby w niej nieoszacowanego po-
- Jeżeli złamiesz warunek, to b<;dzie mocnika. Przypomniał Bobie opis jakiej' 

ostatni pieni"dz, jaki dostajesz odemnie, - złodziojskiej bandy do której naleisła ko· 
rzekła. - J eś!i chcesz wiE;Cej dostać, daj bieta, młoda, pi~kna i towal'Zylko ogład&O. 
mi sw6j adres, za tydzień przyszlę oi pen· na. W ciskała siO do różnych domów 
syl) tygodniowll' i otwierała drzwi lub okna złochiejom. 

Podala mu kartkI) wyrwanI} z notesa Marla by to przecież potrafiła. I za~ 
napisał na niej nazwl) jednej z ulic East marzyć, jaka świetna przyazlo6ć roz~lj 
End'u. łaby liO przed nim, gdyby tylko po 

- Gdybyś zmieuił mieszkanie, moźesz przekonać Marlę. 
napisać do mnie pod adresem przytułku A syn? Klaudyusz? Moźe ten lepiej by 
w Tottenham. Nie podpisuj siO tylko na go przyj,,! od córki. Dała mu wprawdsie 
liście i nie śmiej nazwać mnie swoj" córk". sowerena, pod warunkiem, że im zniknie 

- Kimże jesteś? - spytał zdumiony, - z oczu. Ba! Bierz licho jej wanm.łti. Po
wyglq,dasz jak lad!!, a jednak c6rka Este· st"pi tak, jak mu si~ ~dzi41 podobalo. 
ry Monument powinna być ' praczkIł albo Musi poznać ,woje dzieci. Wiedzial, że 
szwaczk", coś w tym rodzaju? naj starszy sJn jest robotnikiem, oianił IiO 

Kim jesteś? pewnie i pieni~dzy ma malo. O drugim 
- Tego ci nie powiem. PamifJtaj, te synu nic nie wiedzial. Pozostawal trzeci 

każde z dzieci, ~e wstr<;tem tylko myśleć Klaudyusz. Mieszkał wśród ludzi w. t
o tobie może. Zadne z nich roki ci nie nych Careyowi- wArM prawnik6w. Prae· 
poda. Możesz willO wybieraćj albo dwa· czytał raz jeszcze adres napisany na akra· 
dzieścia szyling6w tygodniowo, albo śmierć dzionej przez niego kopetCle. 
glodow". Odejdź! - Spr6bujmy. Moie chłopiec ma p .. 

Usłuchał rozkazu. ni"dze. 
- Nie, zatrzymała go, nie t\)dy. Ma· O godzinie dzie&i"tej wieczorem 

tka mogłaby dosłyszeć twoje kroki, gdybyś dyullZ siedzial sam w Iwoim 
szedł koło przytałka. Idź inn" drog". Na kominku, z powodu chlodD 

Odszedł, lecz co par~ krok6w odwracał palił się ogień. Klaud) w 
głow~ i przygl"dał sil) córce, kt6ra stała " płomiefl zamyślonym wuokie 
dot/łd na ulicy i śledziła go wzrokiem. Rozmyślał o Bzczególne 
Gdy jej zniku"ł z oczu, powr6ciła do przy· którego sit podj,ł; 1D10al o 7 &II 
tułku. która ni. yla j go u-.. o 

- 1.'0 był straszny 88n, nieprawdaż twarzyczce, prolDnienDych 
Polly? wnym głoaie, który by 

- Straszny, matko, lecz miejmy nadzie- az8Ć wśród głeboki j , 
jo, że nie powtórzy siO wi!lC8.i. Dzisiaj prze- w lecie dzieln.ICY. Po y6lal 
nocujll przy tobie. jeAli pragnie u.cbować naw 

ducha, powi 'u ' j 
. ~ nad tem.i OCII-j i ty. 
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I
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" bardzo wаzпуП1 puokcie baodlowym, tj. Solonll'l ,,"oIY"1l celobrowal ks. wikary :No- r6woaniu z "Moiem z g rzeczDo§ci" lub I шiесkiе. Gdy w ten вроз6Ь usuoi\}te жо
.. mi~cie Raku, w bezp04redniej komuoi· wackij kazanie пiешiесkiе mial k8. Nowi- "Oddajcio т; zon~". Dobra gra, tl'udno sta0l! w"tpliwo§ci со do onzw, zoikoie сЬу
kacJi zamorskiej, od 'Varsz "у pl'zez Оде- cki , prt'boszcz z Miluszok. ОЬ6г ".уКопа/ przeczy(:, dodalaby krotocbwili wiocej 'у- Ьа pr~dko niewla4ciwo oznaczanie jodllycll 
8IJ 1 kieruoek tej aj!eatory powo .. ierzyl р. podczas wotywy IU sZ~ StebIego, w j\Jzyku cis, sbljd lei I calo§~ wyprdlaby zapewoe i tyclr ватуоЬ arteryj ruchu гоzmаiWПli 
Micha/owi KsiOiopolskiemu. 'V crlu roz· пiешiесkiш, па 4 glosy . Suш~ celebro- lepiej i kor' Y8toiej za§wiadczylll о robocie l1Iianami. Tablice te zam6wiooe Ьу6 ша
wini~ia оа 8zersz, 8kal0 wzajemoycb 810' ",а! ks. kal.onik Dошаglll skio z I.ngiewoikj aktor8kiej. L , '1. przed8tawienie "Florka" jll w lусЬ dniach w odlewoi metalowej 
sonk6 .. handlo"ycb dla ulotwienia "а,а! suшу ks. wikary Kaszyftski w 1еtпlш ' eatr7e bylo bardzo l1lieroeU1 . РО7.ПоОskiеgо w Warszo.wie. 
zuvtu Somienllio JВI'szewsk Z niedzieH. Pierw8ze 

во tak ap6Z..jf,;)e or wiedziny. 
Otworzyl drzwi i жоЬас~}: jr',i ' ,;о§ siwo
wlosego ez/owieka, k16ry 1 11 'rr', zepytal: 

- l'ro6ZO раоа, - czy . u mie31" a сЫо
piec D&zwiskielll MooulI зоt, K1audyosz 
Moonmeot. 

- W 8zak oaz.isko widzicie па drzwiaob. 
- Prawda. 
- J а nim jesle01. Czogo cbcecie? 
- Рао jeste4 Klaudyoszem Мопuшепt? 

- cofo,.t siO stary zdumiooy. Pomil11o 
slabego oswietleuia dojrzal, te ауо jego 
wygl4da па раоа. 

- Moie tw6j рап wyjcchal? - szepolll. 
- Jaki рап? 
- Moie poawolisz mi wej4c, chcialbym 

роrоzшаwir.С оа osobn04ci, mаш со§ cieka· 
wego до opowiedzenia. Ale рап nie ШО· 
zesz Ьу6 KI: udyoBzem MooulI'ent. 

- Oze60 c'Jcecie? J ak 8iO oazy"acie? 
- Pl.yszc~tem WIa8Die przedstawi~ sl~. 
- Wejdzcle. 
Oarey zawahal 8i~_ _ 

- Wielki Bozel То рапа ull88zkaoie? 
Рам? 00 u НсЬа - i z dziewezyny zro
bila siO lady. P08/uchaj П10iе, шlоdziеft
czej chc\J ci powierzyc tаjешоiС\j ro· 
dПuш •. 

- Wejdzcioi wi\Jc. 
Klaudyusz zашkпql drzwi Za "O§Cie01j 

tkuQlo во jaki~ zle przeczocie. Z oiech~
ci, "8kazal krzeslo Oarey'o .. i. 

- bl6wciet wi\Jc. 
Go~6 сhгz"kш}l. 
-L Jeste' wiee шlоdziепсzе Klaudyu· 

8Zеш Moooment. 
- Та" jest - odparl, przypuszczajllc, 

ie 8016 zapewoe zaiqda od oiego .. spar
eia, chociaz z drugiej strooy ludzie pro
вцсу о jаlШОZnQ "dzieti zwylrle prz)'
сЬodа". 

- .J. рап iyj IIZ ,,~r6d prawnik6w, w ш· 
ki. Il';eezlult,;u, OhOC'1 1 twoja шаt"" 

- ро 

- jest, - zdziwiony i za· tutaj? оjсеш. То 
oiepokojony. Kto p:tn jезt( , - P :..wio ", zaraz powiom. U.oarl? 1 ia· O&roy. rozloiyl si\} па krze§le i р Iwt6· 
Сме" O1i1CZn1', rozg1llda1 sif} ро pokoju i I (ше z (" ieci oie zapytalo, "dzie u.narl. r.y1 §шiеlсj . 

spostl'zogl fO'ografie \\'l\loo:y oy i \Vio- Nikt о r'ego nie dbal! Matka odebrata I - T .. k Klaudyoszu, jestem twoilll oj-
letty. im oawet nr~wisko ojca. сет. Nie ZOa9Z moie rJotlld, Ьо ja odwie-

- То jest Marla, а ta dt Jga to pewnie - Оо? dzi6 ci\} nie 1D0glеш, tadoe z "аа ао; do 
Meleoda - zaow:\tyl. Mlc1zieftcze, zosta- - Mlod7enC7.C, powie"z\J с; waio'l tl\· . moie zajrzalo. Wierzo, te przY8zedlby§ 
wir.z ntatkO w 1 'zytulku, а ~,\ t\1 шiеszkаsz jemnicc;, le, • wZD10cnij mnie czem. oieraz, gdyby4 wiedzial, :!е iyj\}. Podaj 
w palacu? Юаudу.· 6 podal шо kicliszek w6dki. D1iЗг~k\J, ш6j cblopcze. 

- 00 wош do tego, - odrzekl. Wy~~ylil plyn duszkiem. - M6j ojciec! 1lI6j ojciecl - powtarzal 
- Je:!eli w ton 8ро,6Ь obc'lOdzisz slo - rD 'az uS:'1d~. Jokie 00 01& wygod- Klaudyusz. 

ze 8torll, §Iep'l шаtk", jakieby§ przyj/t( те '" е . 'аl Со za раnl а matka jego w Oarej zaki/}t i raz joszcze zapewoil go, 
twego oieszcz~~iwogo ojcal przyt;- ш, ojcicc z Ьilеtеш uwolnieola w io powiedzinl szczcl'll prawdo. 

Klaudyusz гр"е§шlа l si~. kieszeoi. - M6j cbIopcte, powioiol\O§ Ьу6 du-
- Ozlowieku, ш6w pr\}dzej, со za iote- - Оо? - %awo/a/ Kloadyusz. Ozlowio· 1001111 z takiego ojca. Опl zataiJi przed 

res spl'owadza ~i~ tutaj, albo wyjd~ zt'ld. ku, po'!t6rz (о со§ powiedzial. tob'l \0, со powiniol1 byle§ dawno wie-
- Gdyby Iw6j nie8zcz~§I:wy ojoieo ро- - Powt6rz\} Пе r&zy zecbce8z! B ilet dziec. Тега. spotka/a oi\} oiespodzianka. 

wr6ci l tl1 1'0 dWL'dziestu 1atr сЬ, gdyby sta- uwoloieJ 'а O1U доН, Ьо во ро§сi1i pl'zed Mojo "ООIl oie rozumiala шпiе, uciekla i 
0111 pr7.( j t>u:1 Ыe~~y i skruszooy, z sil- oa,naczony'" tегшil1еm kary. pttybrala zпоwu panieoskio:l nazwi8ko Мо
пет розtаl'оwiеоiе о 00lvr6ceoia si~, w jl\- Klaodyu8z nie wierz,l przybyszowi, lecz OUlГe.lt. Ро 11imo to ja jll z latwo§ci'l "d· 
ki вроа6Ь pnyj/}Iby§ go? Czy odepchn"l- oie Jr6g1 poj~6 do czego zlDierza. L'q1azle01. Wybrata lо:! sobie nadzwyczaj 
Ьу§ од eiebie 'е60 czlowieka, kt6ry ju:! nie - Tw6j ojcioc... dla пшiе ('060д "'1 kryj6wk~. S"siedzi О1у-
l~ka 8i~ aoi B~д6 .. ani poHcyi, uwo1010no - D08y6 jui tego, - przerwal В'lаu· "еН, ie sr"z\J w m&ryoarce, oie dziwila 
go bowie01j sU01ienie jego lега. czyste PYU8Z. io'. wiyc 11 oja oieobecJlo ~6, ktбга z oieza
jak krY8ztal - czy odes1alby§ во 1'6woiez I - Wstydzisz 8iO шоtе? Dlaczego? Bi· le~oych odemoie powod.6w d/ugo oieraz 
до przytulku, tak jak biedo/} ocio01oial'l let uwoloienia - to za8ZCtyt sprawia. Da· trw Ja. Twoja matka, powodowaoa dum'l, 
matkt? jll во tylko tуш galcroikom, kt6rzy si~ nigdy gros7'\ о,'ОШl1iе przyj'lC nie chcialaj 

- Czlowieku, czego сЬсез. оdеПlniе? dobrze 8prawuj'l. WY" JUiI 11I0ie go Оl19. ten lepiej, u 06'0 n "ir_ ~e; wydawaf оа 
1I16w со ci\J to sprowadz8, albo ... "уоо§ si\} kapelan, u ukt6rogo zоslоzуtеш воЫе оа do- wtll8ne przyje а- o';oi. Роclг6ZОWlltеш nie
оаtусЬшiU9t. M6j oj~iec uшагt przed uwo- br'lopini\}. .M6dl 8i\}, - powiedzial шоiе, r8~ pier\V~ l'l k1as'l jak gentleJ1ao, stawa-
dtiestu laty. i poprawll okupoj dawne gl·zecby." !е n w piorwszorz\}doycb hotelach i 8pija-

- А gdyby 01' :!уl dollld? - Jnkto? Jeste§ galeroikiel1l! t em 8ZnО1раllа. Nie шlеszkа/еш jcdnak 
- Umart - роwtarzаш. - Ва! С:-ещui patrzysz па O1oie jnk пi }dу w tаkiш §Jicznym pokoju! Szko(la! 
- Kto с; to powiedziat? вдуЬуm Ьу1 procbelll оiеgоdпущ dotkoi\}. :ie 'u о teш dawniej nie pomyAL&11 
- Wszyscy шi to ш6wiJ;. cia twej 8tOpy. Ciebie pewoie takio to Klaudyosz milczal oslupiaty. 
- Ozy wiesz, сzеш si\} IrudlJil? ва010 czekll! Nie jedeo z dsleko lepszych - Wreszcie оdsiеdziаlеш 08tatoi'l kar\j 
- Ву! §Iuва/·zеш . odemnie dO$tal 5i\} juz Па galery_ Ро· i powr6citem. Ja bowiem jе8tеш 81awnym 
- SLosarzoOl oajzdolniejszym w cule wracalem tam kilkakrotuiej т,\. skaza· Jak6beID Оаrеу'еПl, о kt6rym slY9zl11e§ bez-

Anglii, Ьа! nawet w Stanacb Zjednoczo 00 muio па оsiеШllа§сiе шiеsl\}су, potem w/}tpionia. 
nych. Вуl сЫаЬ, 8wego сесЬо, dum~ to па dwa latl1, potel1l па pi\}6 lat, wreszcie Mlodzieniec milczal. 
warzyszy. ~lusarzAm! Tylko Iylo wiesz о по la t dwaclzie§cia pi~cj 00 gwiecie prowa· - Jak6b Оа"6уl Musiale4 slY8zec о niш. 
пiш! 1 uшагl- ш6wisz. Wstydzisz si\j dzi1e:n zawsze sаш шоj~ robot\}, а l1ikt lIie NazY"Bno go kг61еш zlvdziei, to z116 .. 
pewnie wlasoego ojca. Takie to "аою да- potrafi1 i nle potrafi kraM zr\}c7.niej ode· ksi\}Ciеш rzezil11ieszk6\V. 'VszY8tkie gaz~ty 
la ci шаtkа. II1nie. M6\\j\j ci 'о moje d~iecko, Ьо, 810- о oim pisa1y, (D. с. n.). 

li DZI F:NNLK ŁODZK1. Nr. 208 , • 

• ta.iono oa .p .... edat 10,982 bele, . puedano 10,000 I wschodnich, p. K.itiopol ki otwie w Baku dnict .. em miojscow.go urganiaty p. Ka· ,,'Ploreka ~n,.cuł dobrem 2:rozumie-
bel. UaposObIOD'. moeno, oWJtkow~. interes agen t~ro .. o.komi80wy kt6ry J'ut % czma kiego ... ,konał It mil msl~ niem rzeczy, - arty. od gra! kilka scen 

Włłn ... Bradrord,l! ",ndn, .. 1V'·I ••• po. ..'. l b ł k bo" L_I LI L' D-H dob .... koini., pokrywa .. tylko oie.~n. polu.by, prtll' ~'ltklem przyszlego miesi C dZlałaln~ lego, po pol!ku. Ni zpory ee e row ...y rOle I Iy ~ o.. al. """ . .. 
d .. looiwo, tkaninJ m'j, lepUJ popyt.. IswoJI\ rozpoczn ie. iemiect,. p. rafii Wniebo.llteia yl.etkf) d I p. Bnchholc, w roli dzi duo 

Targi .... r ....... 1:ia. Sp ... wo.danin tygodDio.·ol Przywrócenie wagonów klasy 4 ej. \V! e. • M. t" nr y • Łod%i. um i ni po- oi . Heu artystów grał sobotnim dy. 
(do dn,a 17 ~r~Dia): IV . I n a. IV tygodniD •. racb wlaściwych powllnl projekt przywr6. ry odpra.iane byly z wyr wieniem Prze- che m n niedzielny targ, H eliodor, 
bl.gly~ "",w''ll 110 Dleco "'o""J r •• h. ...r-I cenin na ... ZI tkkh kolej~cb iclunycb ... naj'wl~tnego Cakramcntn i proc:elJ, w Edw rd i lliucaIski nie umieli r61 - i 
l uwaklln Larga weloy. Do Tomaa.:o.. .pn.dano Ce . I . . I . t . d" D-
SOO podó .. wolo, r .. yjokiej (per.goD.) pu n. 2'J ki al WIO I Kr6Iot.i. PoIJkiem • gonów kt6rej wzi~ly udzi I wIZy tkie \owarzy twa ... c e 81 0 elOU rue zlwlmy. ~ ·,."'d" .... ań·-
pod i 60 .tr. ".IDJ polskiej po U tal "D'nar. al)' 4. KOrzy l ć z nich 1ft j tyll<o ro· cechowe, z cboruwiami; dziewcz~l w bie· .iono • sobotf) i w nied~elę, a Wl~ zle 
a do Peloreburga 76 cr. "eł.y pn'-kicj j l:1'ioceJ.1 botniry, jRd cy lub po...,ac j"cy Z roboty, li, lały kwiaty przed OD tr ncy,. po dnio, dwie nowe komedye! P rzed t . 
N&l!p rD wlDCyl r.ol> był .łab .. ~; Iylko w o.'roWIO którzy cel a.

J
· podr6iy odo.odni" p . urOC%,st~ odpa tow, zjecb o duchowień· .ieni" niedzielne, oa tnie. sezonie, bIlo 

sp .. ed'Do 60 clr . .. eloy .e .~or po 63 tal. do Ber. I . b .... . ł ł6d L' 'ed u ta .. o ~ o pu 
Ima. Jod.o te .pokolanló .......... wo".h nabJ' porbml lu o . powieJ leml 'wladect .. mi .• two z ca ego dekanato. z .. lego. Jnane a raDDle) zem, - gran ~y., -
w Charkowi. i,SOO p. tlów welLI r",y; ·~i.j pero'l Pr"Jtem z taklcb .agon6 •• 0100 bQ<IZ'8 Z powodo rOtpoc1!O l bodo.y nowego blika b wiła rio budzo dobrze. prawo
goDU po re. 17.'10. U.·" ,II'.J;. 03 yoko ~.r· korzy lać nieŁylko robolnikom krajo.ym. kokiola WDiebo.zi~i. N. P. ! ryi na zdania o tem przed tawieniu dać oio mo-
,,,!-,,.ltim ,OIłablo nie .. , 1-.. ceDy tr. " lJł "0 w lecz i zagranicznym. t rem Miejcie, nabożeńltwa odpra.iane łemy, a to z powoda, %e nie . iemy o 
trl.,.e. :l b o t n do .... '0 I dOlJó dobo Z •• u., Ak n., , 'k' . k' d " b ' L l' . ć A"- I '1 Pod k te"" na podal "J"ol: -a pocą!" 10 Iii • OJ 'tlto, I... tyza: .u.lonOl I rO"J le po aj" Wla: SIl o cnie. niedzielo i h,ieta w .. r ICy czem pl • USZi g OSI" ora ... 
w doiaob .. .rlni,.,. ,",obe. ,_ ,.bod'101'·' ... itl domość, Ił .obec tego, to kcyz tanowI n cmentarzu katolickim. Potrwa to za- gr no chyb zupeloie co inne
tydo,"ki~ i "rod ... ", D_J p.' .: ". d.wOtaob. 1 jedno z "dniej tlch 1r6del dochod6. pewoe, ż do czasu w,ko6czenia fund men- go, gdy t niH tam pod ku ratel" nie jtcz l, 
o~udllla ~ 'C "'Ok~za och • .a do k"pn. , c»tatec .. skarbowycb J" z~rz"dtajIlCY l1Iin ryoOl t6w Dowego kolciola, poc.zem, przez zim~, niH jej nie .ykony. I i nikt o niPJ ua-
Dl. pe •• DICh •. racll. tylko 16 kop ca korc., a 11' fi 'ed I I bo od· ".d ta t ' .! H .. rz~' O 
t.o oylkalo r·.H 16 ko". Oko"ila. l'n1 kon. ~ansó.,.. ug IJOg O ~k, ozna za mo· na f Ast.a pr wlać iO"li". rym we nie .. pomni . -.. ~~y, 
CD t"od. i. om.laly dO .. 01I~, co od.Jsialalo wama· fhwe akróclć obow, zkowy okrel pr~CeItI kołciele, kt6rpgo rozbi6rka dopełnion" ~ kt6rycb liO filozofom nie śnil o! Ł . K. 
cDiaj.łco na '. OJ. ,Plr 'Ono. w pi,! . ~. 2e7 .... pę<!.enia oko.ity, oru zmienić .poa6b wy· dzic aż po wyprowadzeniu pod d ch mo· (-) Na ogólnem zebraniu przedstawicieli 
garD,ec, ~yh 820 za wl&~ro: l: u k 10 r. \\ '0' dawania premi6. ...,.,.łaJl\cym pirytu ... r6w nowego koicioła. k& y potyczkowej przeml łowców łódzkich , 
k .. e . leceDla • Peter borg. , IDDyob ryr 'rów c.,. . V 1 d . . . . ) . t k I' P d d O O ...,t ... ... m eDill .", •• uio poprl na raa •• dt" granlct· ~ tl m W7g t 116 PrOłcktuJe .1~1 (- Z teatru. Autorowie "M~ z gnecz· • pll e. I ara yzu, przeprowa z n 
glo .. aob , ~ł .kach i ua rołcs'O " Iyp.i. u ie l ) od 13 lipca 1888 r. okres ferlUentncyl nołci" pp. Abrab mo.icz i Runkowski wybory do I rz"du • ten spo 6b, że wy. 
glJm ~~i"o "by"aó .. iCkuel'0rty •• prs,u'ej Jlrzy Ptdzenio t k zo zbob, jak maj humor komedyop' araki, - naj wat. cbodt.'łcy członko.ie znrz"du pp.: prezes 
iampa," I oO.row •• o ... to .... dła-~"Jm I<Ir",l· karŁoHi i melaty buracUln ~ nie /Doże niej zy .arunek, nie2~dnl do krotochwili. J . Beyer, E . T. Neuman i G. Sleigert 
. em doeta"J ceO" .!oI.oko,"o w1".kl•. Lee. fa • . I n od' . U . h h b . t I' . kI aCyA' brykanci samieruj, pieT .... J I.ÓJ "1'<lh procoD'- przewy_ zać .4 dni .. ) . 13 ~ty~'ZDI~ mieJ" tat c wytać wzorki omory tyczne wy r Dl zos a I pono ... Dle przez a RIO ., 

CL,Ć ua "'YlylkO .. g .... ieo i dopl TO póto,ej, ~,lI J888 r., z '"lut odliczama pe.1I J ,lok, i zrtcznie takowe wyzy ki ... ać. Ich "Florek" nadto, dla ozupelnienia zarz"du, wybra no 
pod.i ... liO ""01, prsY'-ł'pió do .prudaty mlłJ: Ipirytulu bez Akcyzy na .trato w drodze, (Floryan Florkow Id) komoroik z poczciwq wiQkszo'ci, głos6. pp. T. L ebman i A
co .. eJ. ~Vo~ te~o, pOIlIda .... pl., .. ~ .. j rOkl .ydawanem b~dzj~ "y.yłaj'lcYIII Ipir"lUS t .. art.'ł, kt6ry IJldleje na samo wrpomnie. Semelke'go. 
w.tr·lmDJł 110 od .prsedal1· W Iy odDID .b,e- . 3 k d k 'd T I . .• I d d Zeb ł d d d ,lym .aby ... oo p ....... toie • drogiej roln i pI •• o- za gr nICO po op. o 11< ego ra p a. 010 zaJocia lolelo nB ełqcego o ro zo· raoie upoważni o zarzq, o zys· 
UD u Herm,oó" 2.9:>-2.07 1/" Curak, Miobalów, Rewizye. Wedlug g zot pe. nego ojca, gd,b, tego prawo wymagalo, kootowaoi w najbliiazem p61roct u, w mia-
Leonów, KonltaD.lO 290. 2a m .0kO mi.loo. pł .. ter. llurakich, IIIspekcy złoźona. urzodni jest figur" arcy· zabawn" i aympatycznll. ro potrzeby, wekali do sumy 150,000 rs. w 
00002.60-2.66, .B m.e.ko C .... k. j Micbałowa k6w miuisterlum kOIllUOJlclłcyj i delegat6w Wydany na wic' w celu dopelnienia 80. ban ku pa6stwa. Odczytano nastQpnie kr6t· 
2.67'/. Ol kami.ń ~~ r. oto"y. 1. oJ. TC»JJ .. . ł ' k . '1 i' I b' k' d" ł I ,_. . . • kiego kilka wa,un6" .prseda.o po ra .•. 76 .a mlOllt ryum WOjny rozpoc7.0 a rewlzye westraC!I, SpOI a O wIDem sz ac Clca i le sprawoz aOl e z dZla a no",,1 I rozwoJu 
pnd. ...uy.tkicb dróg t hiznlcb • Ro ,i. zakocba! siO "j go c6rce. Jużcić okaz kały, do dnia l września r. b. Sprawo.· 

_ Zakup dróg żelaznych . lini lerya konIU- takiego komornika jest nadzwyczaj "'yjlit- danie przy joto z zadowoleniem; zarz"dowi 

Przemy t, lIan dei i KomulIikacy . nikacyj i fiBllana6w prowndzq miodz, lohll kowym, wyimaginowanym prawie, lecz nie· wyrdono uzna nie i podzięk. 
o:tywicn'l korespondencye w k .. e8tyl zwie' podobna czynić autorom zarzutu w tej (-) Policmajster m. Łodzi p. Maksim6w 
kszenia ieci ur6g fplaznych rt.'łdowycb mierze, gdyż mamy tu do czynienia z ko· przypomi na pp. właścicielom dom6 w, z 

W sprawie wykupu drogi ... arazawsko·te- przez zakup nickt6rych tlr6g nic sVeloiftj,,- mornikiem, kt6ry rozmin,1 ~iO z po ... ola. ' okazyi panuj"coj obecnie pory krótkicb doi 
respolskiej przez rz"d , pisma warszawskie cych zoboWIIłZllli. Milll810ryum finansów niem, 1\ wi~c z istotq wyklllejoną. Do ko. ' i ciemnych nocy, ii scbody i korytarzo 
i petorsborskie donoszll, i ż projekt przo· opraco.uje puepisy, okrc'lajqC8 sposób medyi oie nadaj" siO takio figorr, lecz do ' powione być oświ e tlane; p. policmnjster 
dlu żenia istni enia kolei oa dotychczRso, przecbodzeni dróg takich na rzecz skarbu krotochwili przyaŁajq wybornio. Reszta os6b nadmienia zarazem, że wykraczaj/lcy prze· 
wych waruDkacb jeszcze na Int 15, w za· oraz proceduro likwidacyi to ... arzYltw ko· użyŁycb do I'Ozwiniecia humorystycznej dzi'l' ciw ko te mu rozporz,dzeniu pociągaui bIT 
miao ~a eo tow~rzystwo akcyonaryusz6w lejowych. talności PI orka, a wioc adwokat bez kli ll" dl} do odpowiedzialnośc i slldowej. 
ma wypo6cić ~owe obligaoyo na aurno 6 Wywóz jaj i IIIas Ia do Hambllrga, a Ł6w - etary zazdrośuik - szlacbcic w dlu· ! (-) Nazwy ulic. Możemy siO podzielić 
milion6w robIi, dla spłaty dlug6w rZ'ldo. stamtlld do L ondynu, zwiQkszyl siO oboo· gach po uszy - siwy dziaduoio, zdz ieciniały ' z czyteln ikami pomyślnIl wiadomogcill, iż 
wyeb - dotlld jest jeszczo dalekim od nic. Liczni agenci żydzi wy kupujq drobno troszeczkę, 'Ił to fig ury zoane, ale zaj mu. I poruszona przez nas uiejednokrotnie kwo. 
urzeCzlwistoienia. K westya wykupu drogi part) e nabialu niety lko na Litwio i P ole· jqce, bo zr~eznie do akoyi wplpcione. Naj- I stya us:alellia nazw ulic oraz u widocznie , 
pozostaje w zawieszeniu. aiu , nlo w ealym kraj o. Oeny tych pro· slabsz, jest czw6rka konkurenl6w, mlodycb ' nia takowycb odpo"iednietui znakami, 
. Nowy typ. Na kolei warszawsko· ... iede6· du kt6w i dą w g6rQ. ka rykatu ralnych m!odzie6c6w wiejskicb, lecz ' dziOki staraoiolll i zabi egliwości p. prezy-
ąki ej wpro ll ad zony ma być nowy typ wa· w farsie i karyk!itora uchodzi. I denta miasta wychodzi już z dziedziny 
gon6w pasderskich J klasy, z wentylato. . Florok" dowodzi, że autorowie abdy. 1 projekt6w i bliskq jest ostatecznego zala· 
rami u g6ry, jak w wagonach sYllialnycb, Kronika Łódzka. kowali z laur6w komed, opisarzy, a zamie- I' twienia. Ulice 16dzkie wkr6tce przyozdo. 
ogl'zewanycb parq, przbjście bOdzio z boku - najll nadul uprawiać farso. "Mąż zgrzecz· bione zostanll 410 sporemi tablicami z la· 
omieszczooe. Wzorom do tyeb wago06w (-) Z kościoła. Naboieil.two odpusto· ności" był icb naj lepszym utworem. Juko nego żelazr lakierowanemi na kolor gra· 
maj, być wagony austryackie. we, z okuzyi uroczystości Podn iesienia liw. farsa "Florek" spełnitl swoje zadanie, - ' natowy, na kt6rycb bialemi literami w j: 

Now, agenlur, handlowlJ nR odległym Krzyża, przenies ione ze środy 110 ni edzie· bawi, a bawiłby nas wi~cej jeszcz", gdyby ' zyku rosyjskim i polskim błyszcze6 b~d, 
wschodzie ustanowił zwillzek tutejszych ko- lO, odprawiono zosta lo onegdaj w kościele nie rozwlekłość niekt6rycb scen i gdyby I nazwy ulio. Przyczem, oczywiście, słusz· 
lei w porozumieniu z kolejami poludoiowo· świotokrzyskim. Od sanIego rana Uumy siO autorowie nie powtarzali czasami. Hu· nie z ... r6cono uWRgO na to, by siO nie 
zachodoiemi oraz zakaukazk, i towarzy- pobożny ch za leg ły obszern,} Świqty ni ę. moru w sztuce nie braknie, ale i pod tym : utrwaliły utar'e w wielu miejscach zupeł· 
stwem zamorekiem dla handlu i żpglugi, Prym .. ryv odprawił ka. wikary Kazoński. wzgl~dem widoczuq jest 09zczodność, w po· I nie arbitralnie wprowadzooe uazwy nio
w bardzo ważnym punkcie bandlowym, tj. Solennll wotywq celobrował ks. wikary No· r6wnaniu z "Możem z grzeczności" lub I mieckie. Gdy w tan spos6b usuni\)te zo
w mieście Raku, w bezpośredniej komuni· wacki; kazanie niemieckie m iał ks. Nowi- "Oddajcie mi żonę". Dobra gra, tmdno stanI! w"tpliwości co do nazw, zniknie chy· 
kacJi zamorskiej, od Wanz wy przez Ode· cki, pn'boszcz zMiluszek. Ob6r w.vkonał przeczyć, dodalaby krotocbwili wiocej ży. ba pr~dko niewłaściwo oznaczanie jodnycll 
HIl 1 kierunek tej ageotury powowi erzył p. podczas wotywy IU S Z~ Steblego, w j llzyku cia, stąd też i całość wype dłaby zapewne i tycI! samyoh arteryj rucbu rozmaitllmi 
Michałowi KsiOiopolskiemu. W cdu roz· niemieckim, na 4 głosy. Sum~ celebro- lepiej i kor' ]stoiej zaświadczyla o robocie l1lianami. Tablice te zRm6wiooe być ma· 
wini~ia Da ozeraz, akalo ... zajemoycb sto· wal ks. kanonik DOIlIagaiski. z Łngiewoik; aktorskiej. Le '1. przedstawienie IIFlorka" jq w tych dniach w odlewni metalowej 
sonk6w handlowych dla ulntwieoia kazał sUllly ks. wikary Kaazyński w letnim ' eatne bylo bardzo mierneUl. P07.Daóskiego w Warszawie. 
zuvtu Sumieonio Jarszewsk Z niedzieli. Pierwsze 

go tak ap6ź..if,;le orwiedziny. 
Otworzyl drzwi i zobac~}: jr 'ti ' JOś siwo· 
włosego człowieka, który I ,I Irr ' \ zapytał: 

- l'ro6ZO paoa, - czy · u mie31" a oblo· 
piec nazwiskiem MonUlI Jnt, Klaudyusz 
Monument. 

- Wszak oazwisko widzicie oa drzwiaob. 
- Prawda. 
- Ja nim jestem. Ozogo chcecie? 
- Pan jesteś Klaudyuszem Monument? 

- cornlli siO stary zdumiony. Pomimo 
słabego oswietleuia dojrzal, że syn jego 
wygl"da na paoa. 

- Moie tw6j pan wyjechał? - szepoqł. 
- Jaki pau? 
- Może pozwolisz mi wejść, chciałbym 

porozmawir,ć na osobności, mam coś cieka· 
wego do opowiedzenia. Ale pan Die 010' 
żesz być KI: udyuszem Mooumeot. 

- Oze60 c'Jcecie? Jak siO nazywacie? 
- Pl.yszc~lero właśnie przedstawić sili. 
- Wejdźcie. 
Oarer zawahał sili. _ 

- Wielki Bożel To pana mieezkanie? 
Pana? 00 u licha - i z dziewczyoy zro· 
bila siO lady. Posłuchaj moie, młodzień· 
cze; chc\) ci powierzyć tajemoicll 1'0' 
dlion\ł. 

- Wejdzcioż willC. 
Klaudyosz zarokuqł drzwi za gościem; 

tkllQło go jakieś złe przeczocie. Z niecho
ci, wskazał krzesło Oarey'owi. 

- M6wcieź willO. 
Gość chrz"kol}/. 
- L Jeste' wiec młodzieńcze Klaudyu· 

szem Monoment. 
- Tak jest - odparl, przypuszczajqc, 

że goAć zapewne zaż/lda od oiego wspar
cia, chociaż z drugiej strony ludzie pro· 
s&łC1 o jałmoźnlJ w dzieli zwykla przy· 
oboda, . 

- l pan i yj IIZ "śród prawuik6w, w tu· 
ki. ll';eez kat' i u, ChOC'11 twoja watk" 

- po 
- jest, - zdziwiony i za· tutaj? ojcem. To 

niepokojony. Kto p:ln jest( , - P:..wio o, zaraz powiom. Umarł? I ża· Oaroy. rozloiyl sill na krześle i p Iwt6· 
Onte" milcznł', rozgllldał sif} po pokoju i I (jne z (" ieci nie za pytało, gdzie umarł. rzył śmielej. 

spostl'zegł fo' ografie Walen:yny i Wio· Nikt O r'ego nie dbał! Matka odebrała I - Tllk Klaudyoszu, jestem twoim oj· 
letty. im oawet nr~wisko ojca. cem. Nie znasz mnie Ilotqd, bo ja odwie· 

- To jest Marla, a ta duga to pewoie - Oo? dzić ci\) nie moglem, żadae z was ani do 
Melenda - zaow:\tył. Młc1zieńcze, zosta- - Młod7eńc7.o, powierzll ci waźnlj tli' . mnie zajrzało. Wierzo, że przyszedłbyś 
wir.z matko w I 'zytułku, a ~'\Ill mieszkasz jemoict;, leI . wzmocoij mnie czem. nieraz, gdybyś wiedział, że żyj\). Podaj 
w pałacu? K1audy" 6 podal mo kieliszek w6dki. miJr~kll, m6j cbłopcze. 

- 00 WOlO do tego, - odrzekl. Wy~~ylil plyn duszkiem. - Mój ojciec! m6j ojciecl - powtarzał 
- Jeżeli w teo spo. 6b obc'lOdzisz sio - r D '8Z US:qdll. Jakie on Ola wygod· Klaudyusz. 

ze starll, ślepli matką, jakżebyś przyjął Te ki e. 'al Co za palli a matka jego w Oarej zaklął i raz jeszcze zapewnił go, 
twego oieszcz~ś1 i wego ojcal przy t ; tU, ojciec z biletem uwolnienia w że powiedział szczcrll prawdo. 

Klaudyusz rp"eśmial si~. kieszeoi. - Mój chlopcze, powiniellOś być duo 
- Ozlowieku, mów prlldzej, co Zll inte- - Oo? - zawołał Klaudyusz. Ozłowie· moym z takiego ojca. ODi zataili przed 

res sprowadza ci~ tutaj, albo wyjd~ ztl}d. ku, po'!t6rz to coś powiedział. tobq to, co powinien byłeś dawno wie· 
- Gdy!>y tw6j nieszcz~śrwy ojcieo po· - Powtórz\) ile razy zecbcesz! Bilet d zieć. Teraz spotkała ci\) niespodzianka. 

wr6cil tli po dWl'dziestu late cb, gdyby sto· uwolnieJ 'a mu dali, bo go puścili przad Moja żona nie rozumiala moie, uciekła i 
oljl pr?d tlu:l bie~~y i skruszony, z sil· oaznaczony.n terminem kary. pttybrała znowu panieóskio:l nazwisko Mo
nem pOJtal'owienie o oawr6ceoia si~, w ja. Klaudyu8z nie wierzył przybyszowi, lecz nUlre.lt. Po ltimo to ja jq z latwością od· 
ki spos6b przyjąłbyś go? Ozy odepcholił- nie !r6gł pojąć do czego zmierza. eqlazłem. Wybrała toż sobie oadzwyczaj 
byś od siebie teb o człowieka, kt6ry już nie - Tw6j ojciec... dla mnie c'ogoi! III} kryj6wkt;. Sqsiedzi my-
I~kn si~ aoi sl}d6w ani policyi, uwolniono - Dosye juź tego, - przerwał Illau· !ileli, że srużll w marynarce, oie dziwiła 
go bowiem; sumienie jego teraz czyste pyusz. io'l wiyc n oja oieobecno ~ć, która z nieza
jak kryształ - czy odesłałbyś go r6wnież I - Wstydzisz siO może? Dlaczego? Bi· le~nych odemnie powodów długo nieraz 
do przytulku, tak jak biedną. ociemniałl} let uwolnienia - to zaszczyt sprawia. Da· trw Ja. Twoja matka, powodowaoa dumIł, 
matkt? jq go tylko tym galernikom, którzy si~ nigdy gros?'\ or'emnie przyjqc nie chciała; 

- Ozłowieku, czego chcesz odemnie? dobrze aprawujl}. Wy-Juił mnie go nusz te n lepiej, o 06'e n wi r. le; wydawać na 
1I16w co ci\) tu sprowadza, albo ... wynoś sil) kapelao, u ukt6rego zosIużyłem sobie oa do· wtasne przyje a· ości. Podróżowałem nie· 
natychmiast. M6j ojciec umarł przed uwo- br'lopinil). .Módl sill, - powiedział mnie, raz pierlV~ ll6 klasl} jak gentlenao, stawa· 
dziestu laty. i poprawq okupuj dawne grzechy." !e n w pierwszorzlldnych hotelach i spija· 

- A gdyby on żył dolqd? - Jnkto? Jesteś galernikiem! łem szampana. Nie mieszkałem jednak 
- Umarł - powtarzam. - Ba! O:-elUuź patrzysz Da mnie jak ni }dy w takim ślicznym pokoju! Szkoda! 
- Kto ci to powiedział? gdybym był prochelll oiegodoym dotkni~. że'u O tem dawniej nie pomyślał! 
- Wszyscy mi to m6wiF. cia twej stopy. Ciebie pewnie takżo to Klaudyusz milczał osłupiały. 
- Ozy wiesz, czem sill trudnił? samo czeka! Nie jedeo z daleko lepszych - Wreszcie odsiedziałem ostatnią karll 
- Był ślusarzem . ode mnie dO$tał sil) juź Da galery. Po· i powr6ciłem. Ja bowiem jestem sławnym 
- Ślusarzom oajzdolniejszym w całe wracałem tam kilkakrotuie; r.tz skaza· Jak6beUl Oarey'em, o kt6rym słyszllłeś bez· 

Anglii, ba! nawet w Stanacb Zjednoczo no muio na osiemnaście miesillcy, potem wątpieoia. 
Dych. Był chlubI} swego cechu, dum~ to oa dwa latu, potem na pięć lat, wreszcie Młodzieniec milczał. 
warzyszy. ŚlusarzAmI Tylko tylo wiesz o oa lat dwarlzieścia pięć; na gwiecio prowa· - Jak6b Oarayl Musialeś slyszeć o nim. 
nim! I umarł - m6wisz. Wstydzisz sill dziłe:n zawsze sam moj~ robot~, a nikt nie Nazywano go królem złodziei, to znów 
pewoie własoego ojca. Takie to lIauki da- potrafił i nie potrafi kraść zrl)c7.niej ode· ksillciem rzezimieszków. Wszystkie gaz~ty 
la ci matka. Illnie. Mó\\ill ci to moje d~iecko, bo, słu- o nim pisały, (D. C. n.). 
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go 1аЬ" w powietnu. Do ро. 
ludnia pokrJwala widnok",g, 
ро poludoiu 08st4piJa pogod&. OgrodJ i 
mieJ8C8 .parerowe roilJ 8iO mо6вtwеm 
10до. 

komitet оаоКо,.". рпу mioisteryum o§wia· т Е l Е G R А М У. \0. n. 108.150, о. It. 108.76, •• .r. 1(1)'" .. 
Iу шоаl jak dooosi .Rnski kor.," "а ро' k~w~.~I~09~.I5O~.~~~~~~~~~~~ 
i,rteczne przedsiowzi'1a oast~puj"ce §rodki: Petersburg, 18 wrze§oia (Ag. р610.). CzO' TELEUII.t.MI' Ci1IBr.O,,\w .. l. 

,у ogrod~e trseJecJci щ grata orkies!ra 
_rtyleryj ka pod dyrekcJO р. Кirszfiokl . 
Na stпe1r ; cy odbyw 10 iO t. ". 8'!'Selaoie 
A_it;torr:c:h~lskie. do jeJeoia pnesuwaoegl1, 
zamiast r;wyktej tзтсау. W stne11\'1io Ьга. 
Ii udziaJ czJookowie tutejszego towarzy. 
at_a &trze1eckiego. zamiejвcowi i amat!)· 

l'SJiaоwlliуШщу. it ро га" pier .. azy zarzu· 
сооо mUDdur1i stnelcy ь,.1i w zwyklem 
ubraniu су "iloen,. Reforma godoa ро· 
chwalJ! 

Obok, w parku шiеj8kim. grala orkie· 
вш СаЬгусаоа вcbeiblerow&ka дlа liczoych 
goAci, przewatnie rodzio perвoneJu Cabry. 
caoego. 

Najwiocej pubHki zebralo aio w Рвга · 
dyrie. оа koocercie orkiestry wojskowej 
pod dyrekc,.. р. Dietrycba. Spalooe przez 
р. КоНега ognie 8ztuczne. Caotazyjne ЬОт. 
bardowBDIB. korony gwintdzi8te i telegl'lify 
ogniowe zyakaly iywe okla8ki. 

(-) Debiut р. Nieaiolow8kiej, zoaoej рО· 
bliczDo§Ci na8zej aktorki do r61 В81ооо · 
"усЬ. oie powi6d1 aiO оа 1wow8kiej sceoie. 
Zarzocl\jq debiutnotcв g/os gardtowy i "ша· 
oierowaoe ruchy. 

(_) Teatr niemieckl. Teatr "ТЬаНа· wY· 
dzierZawil па sezoo zimowy (tczymiesio' 
czny) ь. dyrektor teatru w M8gdeburgu, 
р. Wehn, kt6ry i w roku zевzlуш dzieria· 
wil teatr l1iemircki. Gr80e b~д" operet. 
ki, dramaty, kощеdуе i Сагау; B~EOn roz· 
pocznia siO родоЬоо doia 8 ps~dzieroik8. 

(-) Niedokfadny adres. Pomi~dzy дере· 
Izalni oiеdог~сzооеО1i z powodu oiedokla· 
dnego adresu, wykazala 8tacy.. te1e~rafi. 
czna te1egr8m оадев/аоу z ВrеО1У do Но· 
chedliogera, z01artego. jnk wiаdошо, РТЕед 
dwoma miesi~cami. Rzeczywi§Cie, tcuc:l~ .. 
b~dzie do dor~zeoia (а depeBza! 

KRONIК.A 

KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

1) рпу miaoowaniu oauczycieli jozyk6w 
oowoiytnych t"dl16 od oich zoajomoAci §ciowa sprzedoz dzienoika .Rusзkijа wie· 
i j~yka rosyjskiego. 2) zobowillza6 dyre. domosti· zostala wzbrooiona. 
ktor6w do о ile mozna najcz~stszego азу· Peleraburg, 18 wne§nia (Ag. рЫо.) .• No
stowaoil1 оп 1ekcyach j~zyk6w nowoiytnych. wojo wrentia' don08i z wiarogodoego fr6· 
dl1 oadzor('lI'aoia 08d moili"ie n8jracyo· d/a. ie ostatecznie postauowiono przej,,(: 
naloiejszew рСОWtLdzеniеlЧ tycb lekcyj i zwra· 
c&oi!' szczeg61niejszej uwagi па czytanie to. drog4} ze1azo~ шikо/аjеwsk~. skoro t)'lko 
kst~w, artykul6w i autor6w оьс}'сь оса! па пввоо" 8iO oajkorzystoiejsze ~la 8karbu 
pгakt) саnе (:wiczeuia uczoi6w w przekla· wзruоki. 
dзоiu, i 3) miЗООl!86 па przeloiooycb реп. Pelersburg, 18 wrze~nia (Ag. рбtn.) Dzi§ 
s100nt6w рпу gi0108ZYRCll "rz де ... в1.У (. rozpocz~lo tu зwе czyuooAci towarzystwo 
kiem cudzoziemc6w, \v/ndajqcych aW)'11I jO' 
zykiem i posixdaj"cych prawo do znjшо\vа. zleceft pod fiгощ .Пегmао Korofeld i 
oia miejsc wychowawc6w w gimnazyach. sp6lka· z kaucY" 50,000 rB. 

Podzielaj'1c POWYZ8Z" opioiO р. 1Oioister Berlin, 18 wrze§oia (Ag. р61n.) Cesarz 
sakomuoikowal j~ рр. kuгаtогош okr~g6w \Vilbe1m powr6oit z podr6iy do Szcze· 
oaukowych do wykootloia. cioa. 

- Ubezpieczenie gubernialne w Kr61ellwie 
Polakiem. RZ'1dy guberni810e w Kr61estwie KOnltanlynopol, 17 wrze§oia (Ag. p6ln.). 
Polskiem ubezpieczaj". jak wiаdоО1О. oic· J akkolwi&k Рогtз jeszcze uie odpowiedzia. 
гuсЬошоАсi tylko до 5,000 rub., gdy ргу· /а оа note rZlldu serb"kiego, dotycz"c~ рО· 
watne towarzystwa ubezpieozaj'l до "'уво · /lIczeoia Hoii kolejowej Salonika. Wraoia, 
ko§ci azacunku. Ouecuie obraduj'1cl\ w War. . 
szawie kошisуа uЬеиiесzеп przyszla podo- jest przeclez rzecz" pewolI. ie zapatruje 
Ьоо do woiosku, aie ~y wzajellloe ubezpie. si4} przychylnie па to oot~ i ze ргzугzеktз. 
czeoia guberoialoe 88~kurowaly oierucbo· iz polqczcnie озаtllрi bezzwloczoie ро 
mo§ci t.aHe w со/)'1О iclJ szacunku. . ukопсzеоiu 1ioii bnlgarskich i ЕагаЕ ро 

- Tak~a aptekarl.k~. Speo)'aloa kOIllISY!,- , zawaroiu Itonweocyi ' со do ek"ploatacyi od· 
przy radzle leknrskloj, utworzooa до rewI· . d U k Ь . d . Ь k' . 
zyi taksy aptekar"kiej, kpt~goryczoie o~wiad. oogl о s.u 1 О g~aolcy 8ег bl leJ, о 
czyla ai~, jak donosz'l .Nowosti· "а utrzy' kt~r" .0becDle Рогtз 810 ukladll z Сошр. 
maoiem ntooopolu aptecznego. tOlr d escompte. 
.- Zasifek. Mioisteryum sprnwiedli,,:o - Konstantynopol, 17 wrze§oia. (Ag. РЫ0.). 

§?I aSYIIJ)Ow:\lo оа rok przyszly ~, budz. Ajeocya Reutera pod dat~ wczorajsz" do. 
Cle suшо rs. 30.000 tvtulem za8Jlku dla . . . 
komis j b'lberoialoych orchiwn10ych оа , 0061, ze w odpowledzl па urz~dowy komu· 
opis ; segregowanie dоkllшвоt6w, ~loio. i oikat POI·ty о przedstawieoiu, zrobiooem 
оусЬ 19 archiwacl! ро zoiesionych iostytu'

l 
"е wtorek przez rz,.d oiemiecki, w се1о 

с)'аси s"dowych. znz~daoin од Bulgaryi zado§6uczyoieoia 
- Praktyka felcz.erska. W sfecacb I·zljdo· i ,n zoiewng~ 1\ Jгz"dZOI1I1 przez dzieooik 

"усЬ powstnl pcoJekt azeby mlodym 111" , • 1...· 
dzi01\1. kt6rzy )lrzesz1i dwa lub tczy kur8Y .Le Bulgare kOOSI: 0191 oleo~leckle01u 
fakultetu medycznego, а z jakichkolwiek I w Ruszczuku, oraz о Iprzyzwo1eoIU Porty 
powod6w study6w uk06czy(: oie О1оgli, do· па wyslanie оа morze Czsfoe trzech рао. 
:woJi(: zaj'."?wa(: si\1 prakt)'k~ felczersk" . cocnik6w oie'mieckicb, maj"cych bIokowa(: 
1 dawo(: ~leJsc~ nomouolk6w 'e~aCE6. ГE~' I porty bulgarskie, Wulkowicz _е czwartek 
dowycb, zlemsklch, prywatnych I t. р. w "а· I . . .• . d . 
kJadach lekarskich. I Wlec~orem w 11~lIe.nlU sW?Je~o rz" u a~wl~' 

_ Jubileusz 25·cioletniej s/u!!!) па 8ta. , dОЮlt о zзmkDl~СlU РОО1lеО100~gо dZleool· 
nowi~ku ргоfезога. uniwersyt~tu obchod~i6 1 "а, oddaoiu pod 8'ld wln§cicie1a i odwola· 
bQdZle wkc6tce . d~lekan wydzlal~ lekorskle· • uiu prefekta miasta Ruszczuka. Odpowiedt 
~O'. de 'VlоdZIШlег~ Brodowskl. ObcM.d I niemieoka maj"ca wyja§oi6 czy takie "а. 
Jublleuszowy odb~dzle alO w towarzystwle !. . • 
lekrrskiem, kt6rego jubilat jest dlugоlеtniО1 do~(:uczYDl.eo1e b~dzle d08tatecznem, вро· 
czlookieDJ. Wsp6tpracowoicy warsza"skicll dZlewan~ Jcst wkr6tce. 
czaaopism lekarskich przygotoll ujll jubileu. .. 
8zowe wydawoictwo z powodu tej uroczy· 
stoAci. ОS'ШNlЕ VIIADOMOSCI BANDLOWE. 

.on.,n, 16 w"ej.IL 'V,ka. banku pan.tw_ (. (" 

ROZMAITOSCI. 

- Wal'lzawa. Z UlliWer8ytetu. Na "у' 
dziale hiatoryczoo filologicznym wprowa· 
дЕоое zOutaty. dla atudent6w jako zaj~ia 
praktyozoe: odozytywaoie рашiеtоik6w lite· 
ratory polskiej i ozeakiej. kieruj~ prof. 
'lVierzbowski i Grotj ozytaoie krooik ~гe· 
dn;owieczoyob Niemiec i Frallcyi i paleo. 
grrliczoe badaoic rokopia6w zасhоdоiэ·еu· 
ropejskicll IX - ХУ 8tuleci. pod kieruo· 
kiem prof. Ра wiпвkiеgОj objdoiaoie ir6del 
historyi ХУI stulecia, odbywa siO род kie
ruokiem prof·. Lubowicza, i objdoiaoie ра· 
mi~toik6w сегkiеwоо-аlоwiапskiеgо i ataro· 
roayjakiego jоzуkбw, род kierunkiem prof. 
Smiroowa. Opr6oz tego kaidy studeot wy· 
dzialu hiatoryczoo·filolog:czoego. obowi"za· л Stulecie konatylucyi ameryka~skiej. N а 
оу jest przedstawi6 w ci~gn I'oku jedo" pami"tk~ koostytucyi Sta06w Zjedooczo· 
rozprawe pi§mieoo" оа obraoy dowolvie оусЬ Ameryki p6toouoej 'Е д. 17.go wrz( · 
i zatwierdzooy oastopoie temat. ~oia 1787 r .• urz~d~ooo w Filadelfii trzy. 

Nowe fJi.~1llo. Przed раго doiami uka· doiowe uroczysto§ci, w obecoo§ci pl·ezydeo. 
zal siO O!lmer okazowy nowrgo wydawoi. ta Clevelaod'a, wszystkicb gubel n .. tor6w 
ctwa .Gozety ioformacyjnej,· kt6ra род Sta06w Uoii i przer6zoyclt deputacyj z са· 
redokcy~ i oakladem р. J uliuaza Guraoow· lego kraju. Wedlug '!rogromu ruial siO 
akiego wychoi! .. i(: bodzie codzieonie od l-go odby6 wielki pocMd. Clqgoqoy siO 10 тН 
paMzieroika. W' oumerze okazowym mie· (angielskicb;, i przedstawiajqcy at~poiowy 
azcz" siO telegramy. trocho wiadomo§ci poat~p przemyalu аmегуkапаkiеgо w ci~b" 
шiеjsсоwусh, а гезztо "Jpelniaj" ioforl11a· ubiegtego stuleciaj rewia 30,000 wojaka 
суе о rucbu poci"g6w, s~tk6w i t. р., род dow6dztwem geoerala Sheridan'a. ЕnА 
ogloazeoia. w aoboto 17·go Ь. т. wla§ciwa uroczvsto§(: 

• i,cach fuotl>w .. terling6w). Calkowita r •• "rw. 
11,648 .(pr'yb. 265Л ПО\1 w oы.~ 24,896 (оЬу/о 
916); "р"у.'" gotl>wce 2О,2Н9 (uЪ,/o 61); ponC.l 
19,907 (pr'yb.686); •• Ido p...,....atn. 21,927 (pr'yb. 
11/, •• Ido paIi8t:woW" 4,117 (ОЬ110 116); r ... r ... 
ooL 10.887 (pr.yb. 262); uЬеzpi.оzeш. r .. dow" 18.048 
(оЬу/о l,orO). 

Peteraburg, 16, .. , ... 1 •• W.lal. па 1.ood'0 21"/ ••• 
па ВегНn H11 1/ 41 n" Af48terdam 107'/., па Paryi 
226'/,. 'j •. imp.rya/y -. ro.yj. pr.mlO". poiJozk. 
1-ej om,.yi 276'/., t.akU 11 "т. 268, '0I1j.ko ро
tyo.ka • ro~u 18;9 167, [1 poirozka w.cbodnia 
99'/., Ш pot ..... cbodnia 99'/.; С". с.n\а z/ot.a 
193. 41/)% listy r.ut. r;ieгnak.167, а"суе r08yj8k. 
wiel. D. Z. 269'/" kol.i kursko-kijow.ki.j 870't" 
peterabnraki Ьв.nk dyakontow1 '; 86, war,uwakl 
bank dy.kontowy -, r001j.k, Ьао" dla b._dlu 
,agr.821, p.t"rabanki bank mi~d'yn.rodo .. , · 626. 
оо .. а 40/. potyo,ka 84, dyskonlo prywatoe 4'/"/0' 

Rezultut WybOI·OW. W tow .. rzyst?:e kre· pod golem oiebem, па p1acu Niepoilleglo· 
dytowem ziemskiem odbyly siO "'уЬо; J до 'ci. Przytem biskup aoglikaftski Potter 
komitetu wla§Cicie1i Ji"t6w zaatawoych. Na i kat>lioki kardynal Gibbon mieH odpra. 
prezesa komitetu powolany zostal wi4}ksz,,· wi(: оаЬоiеп"twа i udzieli6 1udowi blogo. 
~ci" 251 glos6w Jerzy Aleksaodrowicz, Ь. stawieftstwo. Do od§piew80ia klшtаtу ufor· 
dziekao uoiwersytetu, tw6rca Ь. szkoty mowat siV cMr z 600 оз6Ь. 
ogcodoiczej, prezes towarzystwa ogrodoi. Х Signum temporis. .Fraokfurter ztg.· 
czego. Na radc6w obraoi ZOJtr \i ро.: То· dooosi, ze jaki§ kawaler tашtеjszу. kt6ry 
maaz Glogowski. Teodo: Nakie1skl, Пео· oglosil " pismauh oiemieckicb, ii poszu· 
ryk Bary1ski i J6zef ZiеJiПski. kuje towarzyszki zycia о milej powierzcho. 

_ N8uczyciele domowi. Kurator okrogn ~o~§ci ! w~k~ztalconej. otrzymal oie mo~ej 
~ukowrgo .w8rszawa~iego,'iak aiO dowiadu. I ~Ie W1~ceJ, J~" t)'lko 3,468 ofert. ~ N1e· 
JIl .Nowoat1.· zwr6~ll uwago юа to, iz bar. Ш1е~ pochodzlto 2.1~7, reszta. z 1ООУСЬ 
dzo cz~sto dla uczDl6w ucz~szczaj'lc.vch do kraJ6w. 1.~27 dam Dlе. wspomoI8t.~ wc~le 
Ulz~dowych zaklad6w oaukowych bywaj" о posagu, 1Q0е Еа§ o§wladczyly, 1Е pOSla· 
1IJbieraoi oieodpowiedoi oauczyciele domo. da.i<\ 1,000 do 200,000 ma\·ek. Do 3,112 
wi. czy1i t'J.k zwaoi .korepetytorzy,· ",оЬес of~rt 1'01'lczODO foto/(rafie.. Ка ·.\·aler . 8ZU' 
czego wydaoe'1l zostalo rozporz"dzeoie kaJllcy io~y РГЕеЕ ogloszeola wybral Jakq§ 
w okr~gu wcazaw8";m, аЬу оа przyszto§(: dZlewczy[~ z haooowers";e«o, oie p08iada. 
o8uczycie1e wybierani ЬуН nrzez rod~ic6w jllc" maj"tku. 
oie ioaczej, jr" ро uprz('iDlem otrzymaoiu . Х Ogromna 8ala. ~oncertowa powsta(: ~a 
pozwole~ia od wladzy szkolo~j, przede- Dleb.awem w ~~rlID1e. .przez roz~zerzeo1e 
wszystklem EP~ од oadzorcy tej "1.8ay do "РЬй ЬаГШООI1. B~dzle 0I1а obeJmowala 
kt6rej даоу осzеп oa1ezy. '2.000 miejsc 8iedzllcvclt i 1,000 8tOj'lCyclt. 

- SpecY81na 8zkofa. Na oajbliz8zem zgro Estrada bedzie mog,a РОО1iе~сi(: 500 сМ· 
madzeniu al:c10aryu8z6w b'6woego towa l'zyst6w, oraz 100 czlook6w orkiestry. 
rZY8twa dr6g zelazoych rosyjskich. rozbie tEcho muzyczoe). 
гаnет bodzie, jak 0ООО8Е" .Nowosti" pro Х Jadowite wfalno§ci zwykfej akacyi. We· 
jekt zolozel1ia kosztem towarzystwa вре · dlug dooic8ienia dra Emeryego. роароlit~ 
cyaloej "zkol1 dla i'-ieci oficyalist1w drogi akacya (Robioia Р.Э JdО;1сасiа) posiada 
warszawsko·petersburskiej. Szkol4} zami( · w''\soo§ci t-ujqce. Ро zjedzeolu wewn~. 
rzooo otworzy6 w Wiloie 1nЬ Wr"szawie trzoej kOl] drzewa, s;!oie zachoru"alo 
РГЕУ (ет przy azkolo ша ьу(: urz"dzooy trzyd~iestu kiРш сЫорс6. z przytulku dla 
pensyooat d1a tych dzieci. kt61]ch гоdzir з "ierot w Broklyoie. Obawy zatrucia byly 
mieszkaj" па io01ch atacyach. родоЬпе do sрозtгz~gапуult P"~)' 1atruciu 

- Poifldana refornla. Wobec nader oie· szсzо~·zеПсеО1 gГОI".аstуш (Cytlsus Labt'·· 
doatatecznych rezu1tat6w. jakie wyda.ie nот). (Wazec) Ew;'\t). 
oauk!' jozyk6w oowo!ytoyoh w gimouyacb, 

S,rlln,17 wn .... I.. Bi16tr bauk. ratttJ.kjego 
180.50; f,'J .. 1i8LJ s"tawlle 6tJ.26, (0/. H.t)' fikwill. 
ovjue бl.60, 6-'1 Po7.yc ... ka W80110dща JJ 8"' ы..90, 
W omisll 6'.60, (О/О P07.1UK1r ... 1880 '. tsO.60, б',о 
li.tJ uatв.wпв rOly i"kiu 98.00. kOpoDJ fwol1l4 522.10, 
60/. pozyozka Рr'f:tщiо,vllo z 1864. rota lб4.GO, t.alcu J 

1866 r. 140.00; .koy. I,.uku l .. od low"go 79.70, ду· 
.kon1owego 64-.60, dr. iel .•• па. "ied. 261.00, ak
ОУО k.reuyf,o .. a &a8Lry&okI8 -.-, renta kolejowa 
rOlyjBI(Q 94.f'). ·. 6°J. rer.t .. roa,j.kK 108.20, potycz· 
ka ro.yj.ka 40/. wewn~l .. o. 46.60, dJ.kouLa а ./ •. 
pryw"1.Jl8 2 1'. '1 •. 

LOnd,n, 17 ",..1&. l'ot,0,k. ro.yj.k_ , 1873 
<. 96'/". Коп.о1. angi.lski. 101'/". 
C\Pelersbu,g. 16 .. ,z.I&. l.6j w miej.on 46.00. 
п_ wr •. 46.-. P.zenlC. w ш. 11.110. ~yto ., т. 6.40. 
Owiea w т. 8.50. Konopje " n). 4:6.00. Siemie lniane 
w м. 19.00, powi"tr ... przykre. 

Berlln,17 .rzeia1a. Plsenjoa li6-166, па "n:. 
pai. 148, .а k". maj 168. Z,to 107 - 116, "' 
wro. pat. 110'1., оа gr .• L. 114'/,. 

Londyn, 16 .,,",,1&. C.k,., J.~a 96 proe. а'/ .. 
apokojnie, ookier I>Drakowy 1~1/., 8pokoJnitt. 

Liverpool 16 wrzeinla. RprawQxdafli8 PQo~ .. tkowt·. 
Prr.r·,оаr.uzи.lrJf ol,ro~ 10,tXю IJeJ; atale. DzieoDJ 
do .. oz 1,00 bel. 

Llv,rpool16 wrпiniа. 8prawozuanie 1.0(\(\0 .... Ol,rot 
10,О()О bcl. .r; t,ego пи. 8pekl11aeyv I wywoz 1,000 l.el. 
St.ale. Middl.ng .merykao..k. па "rL 6'/,' 
о • .. с,. pat. 6 " / .. , па pat. li.t. 61/", оа list. ':' 
6'/., па gr .• 1. &'/!' оа .t. .11. 6'/.. п. mr. kw. 
51}". па kw. maj 6 11. р. 

Manch"lor. 16 w".I.. \Vat.r 12 T.ylor 6, 
\V.tec 30 Tallor 8'/., \"'ater 20 Leigh 7'/J' \Valer 
50 Сlчton 8 /'1 Mock 82 Brook. 8, Mul. 40 Ка
уоН 8'1 •• M.dlo 40 \Vi1kin.on 9'1" \Varpoop. 82 
Lee8 7'/а, Warpcop. 80 Ro .. land 8, DoubI. 40 
'V .. ton 8'1" DoubI. 60 ,wykly g. 11'1" 82" 118 
yds 16Х16 gгч Lltапinу • ~2/t6 167, тоео •. 

New·York, 18 .rz.I.II. Яаwеlп" 9 IJJt " w t4 . с.·. 
1"_0'. 3'/". Ка... (Fair Rio) 19'/,. dlo Шо 
Nr. 7 low ordiolry оа pat. 17.1';. па gr. 17.150. 

В а w .1 о у puywie&iooo. \ygodDitl obiegly ~ 
до ""Y"tkiob portl> .. owi,.kowych 126,000 001, .,}. 
wiezioDO до ''1'. BrytLniJ 80.000 ЬеI .• tlo ltdu .t.· 
lego S,OO<> bёL z. раа 190,oro Ье1. 

н .. ,., 16 WПII,la. Ка_ good ... rчe t:!aпtoo 
00 pat. lG7.c), оа lioL. 107.76, о. gr. 10s.25. 

Gleldl W.raz,wlk •• 
Z,IIIШО С kui\08'" к'еМ" 

z ••••• 1. k,6tk.I" .. I •••• 
11. Horlira za 1110 щr. . . . . 
" '~O(Hlru" I 1I. . • . . 
., Pl.rY8 JI 100 (r. . . . . 
" Wiedeti tt 100 8. . . . . 

z. p.pl." p.~.I ...... : 

Ii6Л'/. 
11.81 
44bh 
90.6(/ 

Li.L1 Likwid. Kr. 1'01.. . . . 92.60 
1:08. Ро!. Wsobo~"i. . . . . ~~._ 
LioLy Zu. Zi.m. z 69 <. • 11>1.80 
U.LJ Zul. К. W ...... Но. I . 99.70 
"'. " 11 t1 . 99.БО 
11 It » :) J If 09.26 
"11 l' "У 9926 

Li.L1 ZuL. К. c.od.i H.r. 1 . 9б .-

"', » 11 " • !.IO.-
М., I1 11 JH • 94..76 

GI,'d. B.rll~ak •• 
aankuot, rOIJJlkie zaras. . 

" "а& doat. 
W.k.l. о. W.r.z.wo n. . 

" t'etar.h.rc n. . .. .. .. 1.00,110 
" .. • Wied.6 

[)Jlko,,1o pr1 •• L". 

d/. • 
n. . 
d/. . 
n . 

Gield. Londyhak •. 
Weble DII. 1'eterlltl&ra. • 
[)1,konLo ,О/о 

• 180.o~ 
• 180j5 
• 180.-
• 179А6 
• 17840 
• !(Ц6'/ • 
• 21>.26 '1. 
• 16~.30 

2'/, 

66.71'1, 
11.80 
Н.86 
110150 

ОНО 
99.25 

101.80 
9916 
99.110 
~~.j5 

9926 
-.--.--.-

180.15 
180.-
180.06 
179.411 
17896 
20.46 
:IO.~6'/ 

102.40 ' 
2'/, 

DZIENNA STAТYSТYKA LUDNOSCI, 
Urodzo~ o~ dni. 12 до 18 wne80i. "lJjo."i. Ьу/о: 
W рагаЩ k_lol. D.i.oi tywyoh 49ьа miaoowici,·: 

ohlop06w :10. dsie"''''''I129 z taj Не. у a.i .. i 61.Ь· 
оусЬ 40, ni •• luboyob 8. Nieiywo urodsooyoh " 
w tej liozbi. 61оЬоусЬ 4. oie8lubuyob -. 

W parafll ,wang. Dzieoi tywyoh 89 а mianowioie: 
obIop06w 19, dsi.wo .. t 2t!t z lej liezby dsieoi 61оЬ
n10Ь 87, oi061uboyoh 2 ~iezywo oroдzooycb -. 
w tej liozbi. 61ubnyob -, nie8lubnyoh -. 

Starozakonnych. Dzieoi zywyob. 2а, & mianowicie: 
оЫорс6 .. 17. dsi .... e .. 1 9, , tej НеоЬу 81оЬпуеЬ 26, 
nie8lubnJeh-. Ni.zrwo arodzonyoh - ... tвj Не$
ы. 81ОЬn1СЬ - ni.Й оЬоуoh ~ 

Matt,~.lwa "warle w daiu 11 i 18 "",,,01.: 
W paranl kalollckl.j ' •• tnionowioie; J6 .. 1 Ко· 

6mirek z Maryann... l'ietrzykow.k., 'Vojciech Ро. 
lom8ki , Wiklory~ K.,~to'Jk, AI"k,ood •• KoIo
dzi.j.ki z MarY.DD, ~tг .. l.щ. Ludwik Andr ... • 
jow,ki • Mary.aa, O .. kalsk,. 

W .orofll .... ngl.llcklti 6. _ mi.aowioi.: и ... · 
ryk Miill.r • Cbarl_tt, Erdm_on, Gu.t.w Wi.a.r 
, Am.li, W_ller. K_rol JuHu,& Ludwig z & .. 119 
1'rzybyl,k., Jaliua. ВiIlтаnо & Ат_Н, N •• m.a1l, 
Leopold во •• l! • Втт, B_rb_r, Ko .. rki" .. i ... 
Jalian Adolf Slroio..',; • Emili, Dek"r\. 

·SIarozakonnych 4, а mianowicie: Fi1oD. !атаеl 
КоЬn z H_j. Sor. G_I.""k" Ваlотоп L.jb Tar· 
o'y1i.ki о B_jl, Gr.bl ...... k.. Вerek Krako ... 1d & 
НаеЫ, 01 •• or, S •• ja Hajm lzrael0wio •• Frajdl, 
1'r08zyoowok,. 

Zтl,lI ... daiu 17 i 18 wr ... ui.: . 
Kllloll<,: d,i"oi do laL 16·\о .mar/o 8, w taj 

li""bi. оЫор06 .. 6, a.i ...... t 1; doroolrob '. w taj 
Liczbie mozoz1zn 1, kobiet 1, а тiano"lC,ie: 

Aotoni Mi"d.io..ki. lа! 67. Fr.ooio.ka I:loek.uf • 
1_1 69. . 

E .. angl.IiO,: d,ieol до 1.\ 1r..\u .m.r/o 1 •• taj 
lic.bi" оЫор<:6. 2, a.iewo .. t -; doroolyoh '. 'W '-) 
Нс"Ые mQzcz1U1 1St kol>ieL 1, а mianowioi.: 

Adolf B.~.r. laL W. Maryo ld. Stursbeeher, lat 
21. FrJderJk .UCR.t Kiud, l.t 71. Ferdyn.od 
L"b"lI., 1.\ 82. 

Slaroz.konnl: doi .. i до lot lr..Lu omarlo В, • leJ 
lio •• m сЫор06. 2. d" ... o .. t 1; dor .. l}oh -, 'W taj 
liczble m~i.cIJzaz -, kobiet -1 .. mia,nowoJt: -

WYKAZ DEPESZ 
niedol'eczonyoh przez tше;'ащ ,ШУ6 tel6-
gra/icznq z рошооu niedokladnydh adrtHIII 

i i1lnУС/, przyozyn. 
Andrzцj Cb_rlamow о MOlltwy - Hoohedlinaer • 
Вге,пу - Z.wad,ka Ginlbur о Blalac08loku - D .. 

"id Кlodower о Waruawy. 
~ 

ROZKt.AD JAZDY POCI~G()W 
od dnia 1 (13) maja r. Ь. 

pr.ychodr., 
до !iolu, .. k. • 

11 Sk:iero.iewia . 
н \Varlr.awJ • 
" Aleklan,trowa 
n Cieuhooin1r:a . 
11 ~iotrko". • 
" C.~stocboW'J • 
" GrauicJ . . 
" SoeoowC& • 
"Tom&Szo.. • 
,. Dr.in •• . 
н Rl.domia • • 
'1 Kiel0 . • . 

do lдd
p,z,ch'.Z'· 

odohods, 
, Kol ..... k . • 
11 kie.ruiewio • 
,,\Va"Uw1 . 
tI А laluuкlrow. 
"CiecbociaD • 
,,~iot.rlr.owa • 
.. t:·OOtooh·"1 . 
It Qran1cl· . . 
tt t.>suo.oa • • 
tt 'rОШ"JOwа • 
"Вun . . . 
"Radomi, • . 
~ Ki.l. . • • 

GODZ1NY i 

UWAGA. C,lry o .... _~ ' ..... ==: .. ,тШJ. • .•• od .". 
D1 IН) . 

10 .. 
11 .. .. ., 

, 

• 
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go lata" w powietnu. Do PO' 
łudnia pokrywala widnokl'llg, 
po południu nasŁIłpiła pogod&. Ogrody i 
mie)8CB .pacerowe roily aiO mnóstwem 
ludn. 

komitet naukowy przy ministeryum oświa· T E l E G R A M Y. \n. ot 108.150, n. lt. 108.76, •• mr. lOt)... .. 
ty uznał jak donosi .Ruski kur.," za po. k~w~.~I~09~.60~.~~~~~~~~~~~ 
żrteane przedsiowzi'lć nas!~puj"ce środki: Petersburg, 18 września (Ag. póło.). CzO' TELEUIUMł' CilIBr.UO\Włl. 

W ogrod1ie tnelecki m grala orkiestra 
artyleryj ka pod dyrekcJO p. Kirszfiokl . 
Na stnelr lcy odbyw ło iO t. z. 8'!'Solanie 
ś.h;torr:c:h~lskie, do jelenia pnesuwaneg", 
zamiast "wykłej tarczy. W sŁnel"'liu bra. 
li ndział członkowie tutejszego towany. 
at •• &trzeleckiego, zamiejscowi i aroa!!)· 

I'SJŻanwlliyliśOlY, ii po raz pierwszy zarzu· 
cono mundury; stnelcy byli w zwykłem 
ubrauiu cywilnen,. Reform. godna po· 
chwały! 

Obok, w parku miejskim, grała orkie· 
.tra Cabryczna scbeiblerow,ka dla licznych 
gości, pr%8watnie rodzin personelu Cabry. 
canego. 

Najwiocej publiki zebrało siO w Para · 
dyzie, na koncercie orkiestry wojskowej 
pod dyrekcYlł p. Dietrycha. Spalone przez 
p. Kollera ognie sztuczne, Cantazyjne bom. 
bardowanla, korony gwiatdzisle i telegn.!)' 
ogniowe zyakały żywe oklaski. 

(-) Debiut p. Niesiołowskiej, znanej pu· 
bliczności naszej aktorki do r6l salooo· 
wych, nie powiódl siO na lwowskiej sceoie. 
Zarzucaj q debiutantce glos gardłowy i zma· 
nierowane ruchy. 

(_) Teatr niemieckI. Teatr "Thalia" wy· 
dzierżawił na sezon zimowy (trzymiesio' 
czny) b. dyrektor teatru w Magdeburgu, 
p. Weho, który i w roku zeszłym dzieda· 
wił teatr niemircki. Grane b~dą operet. 
ki, dramaty, komedye i Carsy; s~zon roz· 
pocznia siO podobno dnia 8 pddziernika. 

(-) Niedokładny adres. Pomi~dzy depo· 
lZami niedor~czonemi z powodu niedokla· 
dnogo adresu, wykazała stacy.. telegrafi
czoa telegram nadesIany z Bremy do Ho· 
chedlingera, zmarłego, jak wiadomo, przed 
dwoma miesi~cami. Rzeczywiście, truc:lll' 
b~dzie do doroczenia ta depesza! 

KRONIKA 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

l) przy mianowaniu nauczycieli jozyków 
nowożytnych ż"daó od nicb znajomości ściowa sprzedaż dziennika "Russkija wie· 
i j~yka rosyjskiego, 2) zobowillzać dyro. domosti· została wzbroniona. 
ktorów do o ile moźna najcz~stszego asy' Pelersburg, 18 wneśnia (Ag. póło.) ... No
stowania nn lekcyach j~zyk6w nowożytoych, woje wremia" donosi z wiarogodnego fró· 
d" nadzorl'lI'ania nad moiliwie najracyo· dła, że ostatecznie postauowiono przej"ć 
nałnieinew prowudzeniel'l tych lekoyj i zwra· 
cania szczeg61niejszej uwagi na czy tanio te. drog4} żelazo~ lUikołajewsk~, skoro tylko 
k6t~w, artykul6w i autorów ohcych oru na nasuną siO najkorzystniejsze ~la skarbu 
prakt) czne ćwiczenia uczni6w w prze kła· warunki. 
danin, i 3) mianol!86 na przełożonych p~n. Petersburg, 18 września (Ag. półn.) Dziś 
syonatów pn.y gimoAzyacb prz do"lS1.y t· rozpocz~ło tu swe czyuności towarzystwo 
kiem cudzoziemców, włndajqcycb sWY'" j~. 
zykiem i posixdaj"cych prawo do zajmowa. zleceft pod firDl~ .. Herman Kornleld i 
nia miejsc wychowawców w gimnazyach. spółka" z kaucyą 50,000 rs. 

Podzielaj 'lc powyższ" opinio p. minister Berlin, 18 września (Ag. póło.) Cesarz 
zakomunikował j~ pp. kuratorom okr~gów Wilbelm powrócił z podróży do Szcze· 
naukowych do wykon"oia. cinn. 

- Ubezpieczenie gubernialne w Kr61esłwie 
Polskiem. RZ'ldy gubernialne w Królestwie Konstanlynopol, 17 września (Ag. p6ło . ). 
Polskiem ubezpieczają, jak wiadomo, nic· J akkolwiGk Porta jeszcze uie odpowiedzia. 
ruchomości tylko do 5,000 rub., gdy pry· la na note rZ'ldu serbskiego, dotycząc~ po· 
watne towarzystwa ubezpieczaj'l do wyso· Iqclenia linii kolejowej Salonika· Wrania, 
kości szacunku. Obecuie obraduj'lca w War. . 
szawie komisya ubez~ieczeu przyszła podo- jest przeCIeż rzeczą pewną, że zapatruje 
bno do wniosku, aie ~y wzajemne ubezpie. si4} przychylnie na to not~ i że przyrzekła, 
czenia gubernialne 88~kurowaly oierucho· iż polqczenie nastllpi bezzwłocznie po 
mośoi także w calym ieb szacunku. . ukończeniu linii bulgarskich i zaraz po 

- Tak~a aptekars.k~. Speoyalna komIsy!" , zawaroiu konwencyi ' co do eksploatacyi od· 
przy radZIe lekarskIoj, utworzona do rewI· . d U k b . d . b k' . 
zyi taksy apteknrskiej, kpt~gorycznie oświad. nogi o S.U l o g~anlcy ser 8 lej, o 
czyła si~, jak donosz" "Nowosti· za utrzy. kt~r" ,obecOle Porta 810 układll z Comp. 
maniem mooopolu aptecznego. tOlr d escompte. 
.- Zasiłek. Ministeryum sprawiedli,,:o- Konstantynopol, 17 września. (Ag. półn.). 

Ś?I asygllOwalo na rok przyszly ~, budz. Ajencya Reutera pod dat~ wczorajszą do. 
cle sumo rs. 30,000 tytułem zastlku dla . . . 
komis j f,dbernialnych arcbiwalnycb na ' n061, że w odpO WiedZI na urz~dowy komu· 
opis ; segregowaoie dokumentów, ~łożo. i nikat Porty o przedstawieniu, zrohionem 
nycb w archiwach po zniesionych iostytU'

1 

we wtorok przez rZlłd niemiecki, w celu 
cyacu sądowych. znż~dania od Bułgaryi zadośćuczynienia 

- Praktyka felcz.erska. W sferach rZljdo· i za zoiewag~ "Jrz"dzonll przez dzienoik 
"ych powstał prOjekt ażeby młodym lu, ', .. 1...· 
dziom, kt6rzy przeszli dwa lub trzy kursy "Le Bulgare konsl: OwI O!en~lecklemu 
fakultetu medyczoego, a z jakichkolwiek I w Ruszczuku, oraz o IprzyzwolenlU Porty 
powodów studyów ukończyć nie mogli, do· na wysłanie nil morzo Czarne trzech pan. 
:wolić zaj'."?wać sill praktyk~ felczerską · corników niemieckich, maj"cych blokować 
I dawać ~leJsc~ oomocOlków le~arzów rZ~' 1 porty bulgarskie, Wulkowicz we czwartek 
dowych, ZIemskICh, prywatnych I t. p. w za· I . . .• . d . 
kładach lekarskich. I wlec~orem w ll~lIe.D1u sW?Je~o rzą u a~wI~' 

_ Jubileusz 25·cioletniej s/uill) na sta. , dOInIł o zamkO!ęclU pomleDlonęgo dZlenO!· 
nowi~ku profesora. nuiwersyt~tu obchod~ić I ka, oddaniu pod 8'ld właściciela i odwoła· 
bodZIe wkrótce . d~lekan wydzlal~ lekarskie· l niu prefekta miasta Ruszczuka. Odpowiedt 
~o'. dr Włodzlmler~ Brodowski. Obchó.d I niemiecka maj"ca wyjaśoić czy takie za. 
JubIleuszowy odb~dzle SIO w towarzystwie !. . ' 
lekrrskiem, którego juhilat jest długoletnim do~ĆuczYDl.enle b~dzlo dostatecznem, spo· 
członkiem. Współpracownicy warszawskich dZlewanq Jest wkrótce. 
czasopism lekarskich przygoto" ujlł jubileu. .. 
szowe wydawnictwo z powodu tej uroczy· 
stości. 

ROZMAITOSCI. 

OS'rA'fNIE VlIADOMOSCI HANDLOWE. 

- Warszawa. Z u1liwersytetu. Na .. ,. 
dziale historyczno filologicznym wprowa· 
dzone zo.tały, dla studentów jako zaj~cia 
praktyozne: odczytywanie pawietników lite· 
ratury polskiej i czeskiej, kieruj~ prof. 
Wierzbowski i Grot; czytanie kronik IIre· 
dn;owiecznyoh Niemiec i Frallcyi i paleo. 
grrliczne badanie rokopisów zachodnb·eu· 
ropejskicb IX - XV atuleci, pod kierun· 
kiem prof. Pa wińskiego; objallnianie źródeł 
historyi XVI stulecia, odbywa siO pod kie
runkiem prof'. Lubowicza, i objallnianie pa· 
mi~tników cerkiewno-slowiańskiego i staro· 
rosyjskiego jozyków, pod kierunkiem prof. 
Smirnowa. Opróoz tego każdy student wy· 
działu historyczno·filolog:cznego, obowi"za· A Stulecie konstylucyi amerykańskiej. N a 
ny jest przedstawić w ci~gn I'oku jedn'ł pami'łtk~ konstytucyi Stan6w Zjednoczo· 
rozpraw~ piśmienn" na obrany dowolnie nych Ameryki północnej 'z d. 17.go wrze · 
i zatwierdzony nastopnie temat. linia 1787 r., urz~d~ono w Filadelfii trzy. 

Nowe pismo. Przed paru dniami uka· dniowe uroczystości, w obecności prezyden. 
zał siO numer okazowy nowego wydawni. ta Cleveland'a, wszystkich gubol n .. torów 
ctwa .Gozety informacyjnej," która pod Stanów Unii i przer6żnycu deputacyj z ca· 
redokcy~ i nakladem p. J uHusza Guranow· łego kraju. Według 'lrogramu ruial siO 
akiego wychoihić bodzie codziennie od l-go odbyć wielki pochód, Clągnllcy siO 10 mil 
paMzieroika. W' numerze okazowym mie· (angielskich;, i przedstawiajllcy st~pniowy 
szczą siO telegramy, trocho wiadomości postęp przemysłu amerykańskiego w ci~f," 
miejscowych, a rcszto "Jpełniają inforllla· ubiegłego stulecia; rewia 30,000 wojska 
cye o ruchu poci"gów, s~tków i t. p., pod dowództwem generała Sheridan'a, zaś 
ogłoszenia. w soboto l7.go b. m. właściwa uroczystość 

.on.,n, 16 wrzołllL Wykaz banku p"ń,lw. (w ty. 
li,eacb funtów llterlingów). Całko,.;ta rezerw. 
l1,6łS .(pnyb. 265)1 noly w obie~ 24,896 (ubylo 
916); sap"y.'" gotówce 2O,2H9 (uhylo 61); portf.l 
19,807 (pnyb.686); aaldo p...,.....tn. 21.927 (pnyb. 
U" aaldo paDatwowe 4,117 (ubylo U6); re .. r .... 
noL 10,SS1 (prorb. 262); ubezpisozem. rqdowol8,048 
(ubylo l,orO). 

Peleraburg, 16'''''''la. Welal. n. Londyn 21 "I." 
na Berlin HI11/ł.1 nil Ar48terdam 107'/., na Paryi 
226'1 .. 'j,.imperyaly -. ro.yj. pr.mIO". poiyczko 
l-ej emuyi 276'1.. taku II em. 268, rCllyjaka po
tyc.ka • ro~u 18iS 167, U potrow ",acbodni. 
99'/" W pot ..... cbodnia 99'1.; G'/. r.nta złota 
193. 41/)% listy r.ut. ziemak.167, akcye rOlyjak. 
wiei. D. Z. 269'/" kolei kurlko-kijowlki.j S70'{" 
peterabnraki ba.nk dyskonto""T '; 86, war.zawskl 
bank dyokontowy -, roeyjak. bauk dla hudlD 
ugr.821, pelorabanki bank mi~dzynarodo .. , · 626, 
nowa 401o potyozka 8ł, dyskonto prywatne 4'1,°/0' 

Rezultat wyborów. W towltrzysh.:e kre· pod gołem niebem, na placu Niepoilległo· 
dytowem ziemskiem odbyły siO wyboi J do 'ci. Przytem biskup anglikaftski Potter 
komitetu właścicieli listów zastawnych. Na i kabJicki kardynał Gibbon mieli odpra. 
prezesa komitetu powołany został wi4}kaz,,· wić nabożeństwa i udzielić ludowi błogo. 
ścią 251 głosów Jerzy Aleksandrowicz, b. sławietistwo. Do odśpiewania kantaty ufor· 
dziekan uniwersytetu, twórca b. szkoły mowal si4} ch6r z 600 03óh. 
ogrodniczej, prezes towarzystwa ogrodni. X Signum temporis. "Frankfurter Ztg.· 
czego. Na radców obrani ZOJtr li po.: To· donosi, że jakiś kawaler tamtejszy, który 
masz Głogowski, Teodo: Nakielskl, Hen· ogłosił w pismauh niemieckicb, iż poszu· 
ryk BaryIski i Józef Zielitiski. kuje towarzyszki życia o miłej powierzcho. 

_ Nauczyciele domowi. Korator ok rogu ~n~ści ! w~k~ztałconej, otrzymał nie mn~ej 
~ukowrgo .warszaws~iego,'iak siO dowiado. I ~Ie wI~ceJ, J~" tylko 3,468 ofert. ~ Nie· 
J" .Nowostl," zwró~lł uwago na to, iż bar. mle~ pocbodzlło 2,1~7, reszta. z Innych 
dzo często dla UCZOlÓW ucz~szczaj'lc.vch do kraJ6w. 1,~27 dam D1e. wspomnlał.~ wc~le 
Ulz~dowych zakładów naukowych bywaj" o posagu, IOne zaś OŚWiadczyły, IZ posla· 
1IJbieraoi nieodpowiedni nauczyciele domo. da.i<\ 1,000 do 200,000 marek. Do 3,112 
wi, czyli hk zwani .korepetytorzy,· wobec of~rt t'oł'lczODO fotografie.. Kawaler . szu· 
czego wydane']} zostało rozporządzenie ka;qcy żo~y przez ogloszeOla wybrał Jakąś 
w okręgu wcszaws";m, aby na przyszłość dZlewczy[~ z bannowers";e«o, nie posiada. 
uauczyciele wybierani byli nrzez rod~iców jqcą majątku. 
nie inaczej, jr" po uprzdOlem otrzymaniu . X Ogromna sala. ~oncertowa powstać ~a 
pozwole!lia od władzy szkoln~j, przede- Dleb.awem w ~~rhDle, .przez roz~zerzeDle 
wszystklem zd od nadzorcy tej "l.asy do "PbIl harmonII. B~dzle olla obejmowała 
której dany uczeft należy. '2,000 miejsc siedzqcvcu i 1,000 stoj'lcycu. 

- Specyalna szkoła. Na najbliż8zem zgro Estrada bedzie mog,a pomie~cić 500 chó· 
madzeniu al:cynaryuszów f,lównego towa 1'zyst6w, oraz 100 członków orkiestry. 
rzystwa dróg żelaznych rosyjskich, rozbie (Echo muzyczne). 
ranem bodzie, jak aonoszlł .Nowosti" pro X Jadowite własności zwykłej akacyi. We· 
jekt założenia kosztem towarzystwa spe · dług donicsienia dra Emeryego, pospolit~ 
cyalnej szkoly dla i'-ieci oficyalist1w drogi akacya (Robinia pssJdo;lcacia) posiada 
warszawsko·petersburskiej. Szkoł4} zami( · w''\sności t-ujllce. Po zjedzenIU wewnę
rzono otworzyć w Wilnie lub Wr"szawie trznej kOl] drzewa, snnie zachorowało 
przy tern przy szkolo ma być urządzony trzyd~iestu kiP,u cbłopców z przytułku dla 
pensyonat dla tych dzieci, któlJcb rodzie ) sierot w Broklyoie. Obawy zatrucia były 
mieszkają na innych stacyach. podobne do spostrz~ganycu p .. ~y 1atruciu 

- Poż,dana reforma. Wobec nader nie· szczo~-zeńcem grol".astym (Cytlsus Labl'·' 
dostatecznych rezultatów, jakie wyda.ie num). (WszecJ Ew;'\t). 
nauh jozyków nowożytnycb "gimnazyacb, 

S.rUn, 17 wn .... I.. Bi16ty bauka rOłłlJ.kiego 
180.50j e'} .. Ii.~y ,utawlJe 60.26, (0/, Hity fikwhl. 
ovjue U.5O, 6-'1 po7.yc,..ka wIohollula JJ 8nt M..90, 
W emisYI 6'.60, (0/0 P07.1()lclt ... 1880 r. tsO.5O, 6"0 
li,ty uata.wne rOly i"kiu 98.00, kupony fwolllfł 522.10, 
bOI, pozyozka pr'łłllłlowlIo z 1864. rota 164.GO, talcu J 

1866 r. 140.00; .koy. hauku hand lowego 79.70, dy' 
.kontowego 64..60, dr. żel .• arlZ. wied. 261.00, ak-
0Y8 kreuyf.o .. a aa8Lryaokl& -.-, renta kolejowa 
rOlyjal(Q 94.fJ, ·, 6°J. rent .. roa,j.kK 108.20, potycz· 
ka ro.yjlka 4°/. wewn~l .. o. ~.60, dJ.kouLo a °l •• 
prlwll1.n8 2 II. ' I, . 

Lond,n, 17 wr.obła. I'otyozk. ro.yjsk. • 1873 
r. 96'{... Kon.ol. angi.lski. 101'/ ... 
QlPetersburg, 16 .. rzołall. Uj w miejao. 46.00, 
n. wf<. 46.-. Pszen.ea w m. 11.60. ~yto ., m. 6.40. 
Owies w m. 8.50. Konopie" m. 4:6.00. Siemie lniane 
w m. IS.OO, powietrze przykre. 

Berlln,17 wrzałam. PlSenioa lł6-166, Dl wn:. 
paL 148, "a kw. maj 168. Zyto 107 - 116, no 
wn. pat. 110'/., ua gr. aL. 114'1,. 

Lond,n. 16 wrzwla. Cak,.r Jan 96 proc. 14'1 .. 
spokojnie, oukier bo rakowy I~I/., 8pokoJnitt. 

Liverpool 16 wrzŃnla. Rprawoxdalli8 poo~ .. tkowt·. 
Prr.r '/o8r.unl n v o),rói lO,(X)() beJ; stale. DzieDD} 
do .. oz 1,00 bel. 

Liverpool 16 wruinie. 8prawozuanie 1.00"ow ... Ohrót 
10,000 hel, .r; t.ego Da. .pekulaeJV 1 wywóz 1,000 hel. 
Stale. Middhog .merykaÓlk. oa "rL 6'1.' 
na wn. pat. 6 "I .. , na pat. Jilt. 6'1", na liat. g:. 
6'/., na gr. It. 6'/!, u at.. .II. 6'1.. na mr. k •. 
61/111 na kw. maj 6 IIł p. 

Manche.tlr, 16 wrzołall. Wat.r 12 Taylor 6, 
Wator 30 Tallor 8'1., Water 20 Leigh 7'/" lVater 
50 Clayton 8 1'1 Moek 82 Brook. 8, Mule 40 lila
yoll 8'1., M.d,o 40 \\filkin.on 9'1.. Warpoop. 82 
Lee. 7'/., Warpcopl SO Rowllud 8, Double 40 
Weston 8'/., Doubl. 60 .wykl] g. 11'/ .. 83" 118 
ydl 16Xl6 gr.j t'<ODiny • ~2/t6 167. mOCDO. 

NewaYork, 18 .rz.I.II. Hawełn" 911/t " w t4 . c. .. 
le.ot. 3'1... K.... (Fair Rio) 19'/" dlo Rio 
Nr. 7 lcw ordinary na pat. 11.1';, na gr. 17.150. 

B a w .1 n y pnywie&iono. tygodDill ubiegły a 
do w"Y"tkich portó .. o,.;,.ko"yob 126,000 bel, wJ' 
wieziono do W. BrytLnu 80,000 bel., tło ltdu otl. 
lego S,OO<J beL Z. paa 190,oro bel. 

H .. ,.. 16 ."1111a. Ko_ good ... rage t:laDtoo 
na pat. lG7.eJ, o. lilt. 101.76, n. gr. 10s.25, 

Giełda Warszawska. 
?',IIKUO C kuilC8'" głeM,. 

Zl .11.11 .,'tk.I" .. I ... o 
na Horlin za 1110 trlr. . . . . 
" Lorlllru n I li. . . . . 
It Puy. ,. 100 (r. • . . . 
" Wiedeu tł 100 8. . . . . 

z. ,Iplor, plli.l .. o.o: 

M·7l'/, 
11.81 
4Uh 
9Q.60 

LilLl Likwid. Kr. 1'01.. . . . 92.60 
r.oe. I'ot. Wlobo~"il . . . . ~~._ 
LilL, Zu. Zi.m. z ua r. . U>1.80 
UoLJ Zut. 1Il. W ...... Hor I . 99.70 

Ił łI " 11 li . 99.60 
II Ił " :ł Hf 99.26 
n 11 l' n V 9926 

LioLl Zut. 1Il. r.odoi H.r. 1 . IIG.-
n f' łI n " • 1.16. -
M Ił łI n UJ . 9'.76 

GI,'da Berllfisk •• 
Banknol, rOIJJllde 'atu. . 

" 'ł a& doat. 
W.kol. no Wlrozlwc n. . 

" ieLeroh.r, n. . .. .. .. Lon,11n 
" .. • Wied.ń 

OJlkoll1o prlw.LIl. 

dl. . 
n. . 
dl. . 
n . 

Gielda Londy/lska. 
Weble U" Peteraltl&ra. . 
0l.kouLo '°/0 

• 180.00 
• l80jb 
• 180.-
• 179A6 
• 17840 
• 10.46'/, 
• 211.26 'I. 
• 16~.30 

2'/, 

liO"l .. 

66.11'/, 
11.80 
U.86 
110150 

OHO 
99.25 

101.80 
9916 
99.1i0 
~~.jb 

9926 
-.--.--.-

180.15 
180.-
180.06 
179.40 
178 S6 
20.46 
:lO.~6'1 

102.40 ' 
2'/. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
UrOdZIli o~ dui. Ii do 18 wrześni. "lJjozlli. bylo: 
W param kalol. Dzieoi tywyoh ł9ba mianowici,·: 

oblopców :lO, dzie"''''''I12S z Lej lic • ., dzieci ślub· 
nych 40, ni •• lubnyoh 8, Nieżywo urodzonyoh " 
w tej liozbi. ślubnych 4, nieślubuyob -. 

W parafli twang. Dzieoi tywyoh 89 a mianowioie: 
oblopców 19, dziewo"'lt 2l!t z tej liczby dzieoi ślub
nyoh 87, nioślubnycb 2 ~ieżywo urodzonych -, 
w tej liczbie ślubnyoh -, nieśluboyoh -. 

Starozakonnych. Dzieoi zywyob. 2&, & mianowicie: 
cblcpców 17, dzi .... c"'Il 9, • Lej liczby ślubnycb 26, 
nieślubnych-. Ni.źrwo 1l1'odzonyob -w Lej liC$
bi. ślubnych - nieś ubuyob ~ 

Małiolillwa ",warte w dDiu 17 i 18 "",,,oli: 
W parlm katolickie) 4, • mi.uowicie; Jó .. ! Ku· 

6mirek z MaryBnn... Pietrzykow.k" 'Vojciech Po. 
lomlki z WiklorYQ K.'Qtozyk, Alek .. nder Kolo
dzi.j.ki z Mary.nn, Strzel.akt, Ludwik Andr ... • 
jcwaki • Mary,oDł O .. kalsk,. 

W .lrlftl o .. anglollcklti 6, • mi.nowici.: U ... • 
ryk Mull.r z Cbarlatl, Erdm.nn, Guotaw Wiodor 
• Am.li, Walter, K.rol Juliu .. Lud .. ig z & .. 119 
1'rzybylak., Joliu .. Billmann s Am.li, N •• m.Du, 
Leopold Eu.elt • Emm, B.rbar, Ko .. rkie .. i .. , 
JoliaD Adolf SlroiÓl'<i , Emili, Dekert. 

· Słarozakonnych 4, a mianowicie: Filoa. !amuel 
Kobn z Haj. Sur, G.l .... k.. Salomon L.jb Tar· 
ozyń.ki , Bajl, Gr.bia" .. lk" Berek Krako ... ld , 
Ruchl, Ol •• or, Saaja Haj... Izraelowio. I Frajdl, 
1'roazynDwok,. 

Zmlrll ,. doi u 17 i 18 .","ui.: . 
KlIloll<,: dzieoi do laL 16·tu omulo 8," taj 

li""bie ohłopcó .. 6. dzia .. eqt t; doroolrch t, .. taj 
liczbie moźozyzn 1, kobiet l, & mianowu,ie: 

Antoni Mied,iÓlki, lat 61, Fr.ncilzka Rocku!, 
1.1 69. . 

EwanglIUc,: d.ieol do 1.1 Ir..lu .mlrlo l, w taj 
lic.bie chlop<:Ów ~. dziewc"'lL -; doroelycb 4, .. *-J 
licł'hie m~żcz1Ul Ut kobieL l. a mianowicie: 

Adol! B.~.r, laL W, Marya Id. Stu .. beeher, lat 
21, Fryderyk AUCRat Kiud, lat 71, Ferdyn.nd 
LebeU, lal S~. 

SIlrozakonni : d.i .. i do lat Ir..Lu omarlo S, • tej 
lioubi chłopców 2. d ..... oqt 1; doro01Job -, ... taj 
liczbie m~i.cIJzaz -, kobiet -, a ma,nowoJe: -

WYKAZ DEPESZ 
nil!f.l;)1·eczonyoh przez tuJe/azq ,tacY6 tel6-
graficznq Z powodu niedoktadnydh adrtHIII 

i i1lnycll przyczyn. 
Andr&l\i Cb.rlamó" o MOIIt"y - Hocbedliltaer • 
Breony - Zlwad.ka Gin,bur , BWICOIIoItu - D .. 

wid Klodower , W&rUI"Y. 
~ 

ROZKŁAD JAZDY POCI~GOW 
od dni& l (13) maj& r. b. 

prr., ch odr., 
do !l.olu .. k. • 
" Skiera.iewia . 
u Warlr.&wJ • 
" Aleluan.trowa 
n Cieohooinka . 
"ł'iotrko". . 
" C.~:łt.ocbo""J • 
" Granicy . • 
" Soeoowca • 
n Tom&szow. • 
,. Dr.i II •• • 

n Radomia • • 
'I Kielo . • . 

do [,od
"z,ch ••• ,· 

odobodz, 
• Kol ..... k . • 
n kie.ruiewio • 
n \V.TU.WY • 
li A laIuUKlro". 
"CiecbociaD • 
"l"iotrkowa . 
.. V'oolooho"l . 
" UranlcJ. • • 
tt Ilsnowoa • • 
tt ·toDł"JOwa • 
"Bw.. a

• 

"Radomi, • • 
~ Ki.lo . • • 

GODZINY i 

UWAGA. C,lty o .... _~ ' ..... ==: .. i rab.J, •••• od .". 
Dy &-<oj • 

10 .. 
II .. .. ., 

, 
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ОБЪЯВJIEН I Е. D1a uoiknienia 
Об .... Jl:иетса. что 18 Сеатабр" oj.iadc,am. te OLKA " ОБЪНВJIEВJЕ. 

Dr. HASFELD 
LEКA.RZ i А К U ZEB 1887 rOA8 . C'JO 1 час. АВ. по Вр:ь- r nBgogi. wYltBwione • oknie раоа 

Об ... u.еТСIf, что 29 aClolI УJl иц1l ООА" • 640, бу- Pete .. i1~e 11е "t~ % шеgо %1_ ) 11.J и Sn1tolfl1e J(I)1I 
1887 го .. а, с.. 10 час. "ва пn l Jl.ет-. О РОАаватьса Jl.8 . . . .. ое МХУ- ktadu lotografic.ne о. 81etkl %ajn.uj, 10 d%i~tmi 
Новомеlс.оl у .. иц", 00"" N. щеCТIIО. П рll ll3JI..Iе.ащее фир"", Przrtem n&dmieni т. ie c~~~I~ii~n i umieJ са ki ro.. Jch 

u1ic}' Za.ad%I<iej • do
.is·!'-тi ра1 со tei· 

БУJl.ет-. про ... ватъС8 l~t:~:;~~;М:~УР~Ц~8~е:г-.~~к J uJoUlJl.Т1>··. состоащее ko1ekcya zdj owej I}'oagogi ellli UDlуаlашi, poaiadaj, ca 

'] mu I ehorobami \П· 

имущество, пoи1l оовоlвоl мебеJl" • • зретJ.l •• 0308'Ь " AP.lwo~trzn}'cb jBko tet .ewoetrzoych 6.iadect.a, POUUkUJ8 
Ла. Во"llоавч .. , состо.щее .... 01\",1I8B808 JI.~. тор- dopiero ро , .. iotacl1 .}'koo п, 'О' I-go р' idzieroika, о{еп}, 
ба ... , товара. o .. aTll. OOCT8J1 r08..... руб. ataoie. dat P 08I.-relt., рад Iit. 
б" .... , .. раГОЦ",ВВOC'rеll , .lIОJl.Э., СеIlТ.бри 18 АВ. J Е 1171-2-1 

ЕСО] I DZJEill· 
Z "~ RD E
(иkrеtоешi) 
Biedoi ~, 
864-Ю-26 

хаm.иы и .YXOKBOII ПООУJl.И, JI.· Су ... ПрItСТ. ЯII)'60вскiА. • 1173 1 l ' 
веакое "JI. торто ... 8 .. 3,241 1175-1 - - о slrojcrna , Likiernik 
36 .00. Do .kladu .'Od'Wlk"l Dr. Juliusz Wieliczko zam6wieoia robid шо!па 
Гор. Jlо .. зъ, ее.тибри 4 АВ. 1887 И е 111 ff," oBtlnedl LEКABZ POWlAТO\VY Aptece W-o Mlller 
И .... Ср;. Првст. Явубо.саit. . yMr J,1J8'IEB • • <В- udzie1/\ bezptatolc porady 1е Goebe1a) 1140-11-6 

mieзzkа obecnie • dопш р. 
Mor,ca Heimana, ulica ()е. 
gie1niaoa oaprzeciwko Вaoku 

Pa6atwa. 6ЗБ--ЗО 
1174 1 Пlасh i Ье. <а,n, <МОlс1, wie1koki, ka .. lciej m.lodzlei,. od ~-;;;;~~~-::2~пЮ;;;:; 

I marmu ro. eloi Ыаtаmi .58·З " do wieczorem. 1 I 'rod d 14 Ь _____ -:-__________ е. V . .10. 

OBIADY WYBORNE 

1 
2 
8 , 
6 

6 
7 

• g 
10 
11 
12 
JЗ 

l' 
16 
16 
17 
11 

1 
2 
3 , 
6 
6 
7 
1 
9 

10 

11 

, 

ST AN RACHUNKOW 
Barlku HaJUllowego tV 

ро dzlen 31 8lerpol" 
----- -------~~.---

a"6:;awle 
roko. 

'\,ЛRSZАW 'VPEТERSВUR. 

Stan Czynny. 
Gotowil'na w 1tuie. • • • •••. 
Racb ODki Ы t,ce w ЬаыасЬ r ... do .... 1cb i РТУ'" "1СЬ • 

webIi op&tnouych naj-тoiej dwoma ~pi •• rni • 
8k.0f.irct:orOw. pob.li"o~Cb ~11~,,"n:_b ~ ko~n6~ Ые: 
kop 1O.la-w.kali ubczpieewnycb p.pi8rami publi",nomi 

lob h1J>Oteq • • • • • • . . . 
Pot, os1ri п .... 1& .... p. pieri> .... pubIicxn,ch i 10.............. _ 
Mon_1& Ь .. , . ... . !&nOWitca w/un"o I",oku. • . 
Papiery рubJiи.пе . ' ... 'n8 • • • • • • • 
Тr&ttl i wе.Ьlе па ucra.Dic~1 nаьуи r, .. wl •• ny ra.cl,unek. 
UpooaioDio аlii Ь.Ыа . . . . • • • . 
Kore.poudeoci. . • . • • •• • 
RachDJIck • oddzialem banku • • • • • • 
W. b le proteolo,,"De . . . • • • • _ 
,у r d_t l<i Ые •• се • , . bi. t . ooi'" . • • . . 

,. " 
,у r datki • .,..,.otn_ . • 

• KOOn1 organiuo1i . 
N icruchom"6 • • 
Racbonki pr E6chodoi_ • 

• 

• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

• • 

• • 

Stan Bierny. 

• • • • 
• • • • 
• • • , 
• • • • 
• • • • 

K.pital u ltl. dow1 • • • • • • . . . 
Upoor.teni_ tl lii Ь.nl<а. • • . • • • • 
F-uodu l rer.erwowy • . • . • . • . 
Wltladl п. ,асЬаn_1< pru k .. owy I 10I<ОСТ"' . • • 
Kornpondeaci. • . . . . . . . • 
R.cbun.1< ,oddaial_", ""01<0 . . • • . • 
Тпиl рТ.... b.nk .kceplow. no . . . . . 
D,.....id .• • d. od .kc,j bank.u oi.po<loi •• iOD.. • • . 
l'rocent, pn:,p.dlOJ .... do ир/.!! od .... 1tI.dow i oЫig'CTJ. 
Prooontl I komi •• тоl<. bI.t •• "i" • . • . . 

ff JI 
l\aebuoki prиchodni. 

W.kale do inbeT' • 
Towarr w komiJ odd.n. 
1177-1 

• 

• • 
• • 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • 
• • • • • 

• 

OO()l.EM 

-- - -- - ----- -- ---- - - ----_ .- _ .. '. - -------
• ,IJЕ .... Ол U'ЛIIJlfZЛ " ' ''1( ,\ .1 .• 1 wrzе8пl". 
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1аа8 D18rм. WI ... t.a i)&llk. 
• 

Lo" .. .411' .. ~ 

. .. .. . . . . . 
• • • • • • 

r"JI.. . . . . . . 
,,~ё).: : : : . : . 

[161-) • • • 
~ • • • • • 

dl. tcr. 
kr.tAr. 2 
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п. 1er 10 d. 
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1'11r. 

100 "'r. 
100 ... r. 
100 .. r. 

/ L . 
/ L . 

100 )lr. 

108 'Т. 
100 dor. 
100 а ... 
100 ", 

r.,,'.rJ' ...... 1 •• I.{ Do~: .. 
(.100 "'). ~:t~=~r1---:::=I~ Llllt1 Lll<w.Xr.l'oJ.. . 
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.. . :4adwijl"n.lr. 
,1 n.uka Н"ыl lо"еяо 

w War. , ..... ie 260r. , 
" W .. r. 13." О" •. iЬO r. • 
.. 880.11 ..... r.odsi 250 ., i 
tt W.r.'1'uw. Ub.Qtlo&,uia 

I "pl. ". J ~~ 26" т. 
JI \V"r:l'ow.I" Gukrl! 600 
tt Cukr. Dubrze(. Ю) т. 
м ' . Jбrоfоw 263 т. 
., It Czerak f.l60r. 
tI н ВегщаuОw~60 г. 
. , 1) t,!zkowic.~60J'. 
" " Leuuow i60 Т. 
'1 " Ct.fj lt.ocioo шю Т. 
, Т. 'V. ~ , St ... li 10 Or. 
,. То .... 1. itpup. Кап i 

J .oeweulJtaiu 1000 г. 
v T~,.. z.~/. M.t81. В. 

1I ... tk,. w Wtl.T. 1000 Т • 
" T'jw Zlt.kl.Gorniczrch 

8tarocbowiukiohl00 т. 
'1 'fow. \\ar.Fal, .. \fach. 

Narz. &01 iO,II. 100т. 
11 War1\ 1'. Хор. W\tglз. i 

z,.k!, ! 1 utbiozyoh260r. 
н То,,", ~"It .. !1г&. Вв..,... 

Tk.wZ."itl cJIJ26tJ r. 
tll'o"lAr;.i~ • .iu JOOr. 

"Gar') 1emler 1 Hzwede 
,,}I'. О. КООI\апо,. 600 

Socu .. k. ЬОО • 

о 
t" 

, :1 
,~ .. 
.~ 

W • .w6 k1lpooa а potr, 6'/. 

-
ВО:! -

- .-
- .-

- , 
- .-- -
- .-- -

-.-
- .-
- -
- .. -

- ,-
-.-
-.--

Li L lik .... id. . 

'-.-

- ,-
- .-- .--
- .-

- .-- ,-
- ,-

-.-

-

- . 

-.-
- .-
-.--

--
- ,-- .--. -
-.---- • -.---- . -
- -- , -- .. -
- .-
--
- .-
- ,. 

-, -
-. -
- .-
-.-
-.-
-.-
-.-

- Li.t. .... nO .... Joh • 11S,I Pot. гroт. 71 от 
111.9 
8'-' 
63 -.'-1 • n m W..,... l ilI ~18-

-.--1. • М. Lo<I.i 179' 
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bransoleta zJota ро 30 kop. 
la6culzko.a, w drodze od cukieroi 
WllJtehuhego до fabr}'ki hr. К. 
Pozna6lkiego. 

W}'daje codzienoie од godziny 
t2 до :1 ро poludniu <е taura
сув pod firnl4 tt'VII~e l ll", рп)' 
u1icy Dzie10ej (Ko1ejowej) dru· 
gi dоlП од Iк1еро Orlowa. 

l:.askaw}' zna1azca <есЬсе zglo if 
до Icaotoru Izr. К. Pozoa6.k 

0lnr8a WDe 
11 

11 14 215 

Podajo до .. пусЬ Rodzic6w i Opiekun6w 'е .. .. ' 
rozwlJaJ(lC stорпlOWО przez dоdапiе оЬеспiе 

V-ej klasy 
zatot.ony • 1..!zl,m rOKu 87.kо1пуш zaklad nau kowy fe 68ki шnm 
zl\miar i nnda1 Jlro .. ndzi6 t kowy " dotychczasowym kl~rlloku 

wedt~g "zoru,. przyjetego д1а pBnsyj io68kic11 w ЛпgШ. 
. Zapl8 ucze.onlC . tak peosy~narek j8k przychodnich. zacz,,1 

810 w d. 16 8Ierpnla. О оЬу IOtereSo wlllle "есЬС4 zglas1.a6 siO 
w I(odzioach od ll-ej do 6·ej. P rzelofo ll8 zaktndu 

At~'ela HOel~e 
Mazo\l' l e~ka. Nr ... \f \Var z"fle. 

ZARZ~D 
towarzystwa drogi zelaznej 

IWANGRODZKO -D~8ROWSKIEJ 
ща 1.aszczyt p rosi6 овоЬу iyczl\ce sobie podjq6 sie dostawy potrze. 

,усЬ ~rodze • r. 1888, 250,000 podktad6 .. 80, nowych i 90 komp1e
t6. bllll 80soowych do rozj .. zd6w, о zloi enie zapj ~cz~to waI11nh dekla

сеп, w kancelaryi 1.arzqdu ( .. Warsza...,ie przy u1icy Marszat. 
Nr . .'52) nie p6toie j jak w d. 29 .. rzeAoia (10 paZdzieruika) 

Ь. до godzJoy 10 raoo. D eklar!\cye b~d" ot .. or1.ooe w tymie dniu 
110dzinio 11 raoo w .beuooAci Рр. konkuruj"c1~b о dostawfJ kt6rzy 

zecbcq D o deklar"cyi muзi Ьу6 dol"czooym kwit kasy 
towarzystwa па zloioo" kaucYfJ w ilo§ci Г8. 3,000 па k"zde 

'Z8' ,.а, ~ro'". nie БО tys ifJ cr podklad6w i rs. БОО 011 Ьа1е do rozj"1.d6w. 
D.eklaracye па. iJo§ci mniejsze ja~ 50,000 podkl"d6 .. i wszystkie 

Ibale, ше hfJdll przYJmo"80e. \Varunkl dostaw}' 0I0g4 Ьу6 przejr1.aJ\e 
kBoce1aryi zarzlldiJ, w godzinach biurowych, од 10 rano do 3 ро 

IVar~zalD/J, 4, (16) wrzesnia 1887 roku • 
1176-2-1 

Ch. WUTKE 
KRAWIEC MIiZKI 

ullc:a Zawadzka Nr. «о w domu W-go Hon'gstocka. 
Мат zaszczyt zа.iаdошi6 Szaoown" PubIiczno§6, ii па nad
cbodz"cy 8еЕОО zаОРl\tгzуtеш sw6j sktad w najmodoiejsze 

materyaly оа jesie6 i 1.imO. 
1172-6-1 

Z FABBYКI \V-go В. \VILDTA. 

__ Nowos6" __ 
gllcerYDowe. Dot"d oie bylo prawdziwych шуdеl 

Kto uzywat rozmait)'ch шуdеt, moie si~ przekooa6jakie 
wiaj"ce skutki c1.~oi" prawdziwe .шуdlа gliccrynowe; ор. zahezpie
twarz od wszelklch dolegllwoAcl, od pryszcz6w. oplerzchoiecia 
krost, liszaj6w,. pie!:6\v, opaleoizuy i w~~r6w. Mydta 8q w б-iu 

kolorach: snlatowe, fiJolkowe, r6iane, шiоdоwе i шigdаlоwе· рако
"аое 8" ро 3 sztuki " pudelku i kosztuj!} зо kop. za pudelk~. 'Vyi

w tych sашусh ко10гасЬ ро 411 kop. za pudelko. G16wny 
sklad w centralooj perfumeryi W, Kulakowsklego Nowy·Rf' 
Dek Nr. :1 w todzl. - Spnedai hllrtowa I detallcz~a. 

7 

1041-16-6 

Zаwiаdашiа Szaoown" PublicznoAt, 
w celu spopularyzowania swycl1 naturalnych 

WIN 
Krymskich Kaukazkich, 

urr,dzil tu taj w sklepie 

Stowarzyszcnia Spozywczcgo 
prz1 olicy Polaclniowej w аота W-go АЫ., 

glБWПQ: spI'zedaz 
WiD& павl8 I)e~ рodwvf.8Z8пi& сепу u ПА 8 8iO praktykujlloej 5przedawane 

• 10 •• batOlko · od kop. 80 i olodkiego lub _ •• c. er-
.od kop. 33 i wyiej. а. B'i aualizuwaoe orz,d )e~ , 

1887 r. 

• 

• 
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OB'bH.BJIEB I E. Dla uniknienia 
06 .... JlscTes. ąTO 18 CeBu6pll ojwiadczam. te OLKA " OB'bHB.llEBJE. Dr. HASFELD 
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ST AN RACHUNKOW 
Baliku Hałullowego tV 

po dzień 31 81erpola 
- -----------~~.- - -

a"6:;awle 
roko. 

WARSZAW WPETERSBUJt. 

Stan Czynny. 
Golowil'na w kuie. • • • •••. 
Rach onki bi ł,ce w baoleach r ... do .... yeb i pry'" nych • 

webU op&tnouyeh najlYUliej dwoma ~pi •• rni • 
8k.u:'irct:orów. pob.li.,.o~Cb ~yl~ .. n:.h ~ ku~nó~ I,u.: 
Irop 1O.la-wekali zabczpieewnycb p.pierami publiczno mi 

lub hypo!eą • • • • • • . . . 
Poł,os1ó n .... law p. pierów pobliexn,ch i Iow.......... _ 
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Papiery pu bJiCLDe . ' ... 'Oi • • • • • • • 
Trattl i we.b16 na ucra.Die~1 n"byt.& n .. wla.n, rachunek. 
Upooaienio 81ii haolea . . . . • • • . 
Kore.poudeoci. . • . • • •• • 
RaebDllek • oddzialem banku • • • • • • 
W. b l. proteoloWID. • • . • • • • _ 
Wydatki biet.ce •• , bid,ooi<>' . • • • • 

,. " 
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• Kouty or ganiza.yi . 
N icruchom"ó • • 
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bransoleta złota po 30 kop. 
laflcuuko.a, w drodze od cukierni 
WUatehobego do fabryki ur. K. 
Pozn.ilskiego. 

Wydaje codzieunie od godziny 
t2 do li po południu re taura
CyB pod firm, ttWli~e l lltt, przy 
ulicy Dzielnej (Kolejowej) dru· 
gi dolO od sklepu Orłowa. 

l:.askawy znalazca zecbce zglo ić 
do Ieantoru lu. K. PoznalIsk 

olny_a wae 
11 

11 14 26 

Podajo do .. nych Rodziców i Opiekun6w że .. .. ' 
rozwIJaJąc stopmowo przez dodanie obecnie 

V-ej klasy 
zalotony w zeszlym roku s7.koloym zakład naukowy ie llski mam 
z"miar i DAdal prowadzić t kowy " dotychczasowym kl~rllnku 

wedl~g Wtoru,. przyjetego dla pensyj żo6skich w &nglii. 
. ZapIs ucze,nOlC ,tak pensy~narek jak przychodnich. zaczął 

810 w d. 16 SIerpnia. O oby IOtereSOWlllle zecbCll zg łaszać si~ 
w I(odzinach od II-ej do 6·ej. Prze/oio llR zakładu 

Aniela Hoene 
Mazo\l'le~ka. Nr. " IV War zawle. 

ZARZĄD 
towarzystwa drogi żelaznej 

IWANGRODZKO -DĄBROWSKIEJ 
ma zaszczyt proa ić osoby życz lice sobie podjqć sie dostawy potrze. 

,ych ~rodzo w r. 1888, 250,000 podkład6w sosnowych i 90 komple
t6. billi sosnowych do rozj .. zd6w, o zlożenie zapj ~cz~towanynh dekla

cen, w kancelaryi zarzqdu (w Warszawie przy ulicy Marszał. 
Nr . . 152) uie p6fuiej jak w d. 29 września (10 paździoruika) 

b, do godZIny 10 rano. Deklamcye b~d" otworzone w tymie dniu 
godzinie 11 rano webeoności Pp. konkurujący~b o dostawfJ kt6rzy 

zecbcq Do deklarllcyi musi być doł'lczonym kwit kaay 
towarzystwa na zlożon" kaucYfJ w ilości rs. 3,000 na kIlide 

,za, ,.a, ~ro'". nie 50 tys ifJ cy podkladów i rs. 500 nil bale do rozj .. zdów. 
D.eklaracyo na. ilości mniejsze ja~ 50,000 podkład6w i wszystkie 

Ibale, me bfJdfł przYJmowane. Warunki dostawy mog, hyć przejrzane 
kancolaryi zarzqdó, w godzinach biurowych, od 10 rano do 3 po 

War~zalD/J, 4, (16) września 1887 roku . 
1176-2-1 

Ch. WUTKE 
KRAWIEC MĘZKI 

ullea Zawadzka Nr. «O w domu W-go Honłgstocka. 

Mam zaszczyt za.iadomić Szanowną Publiczność, iż na oad
cbodzący sezon zaopatrzyłem swój skład w najmodniejsze 

materya/y na jesie6 i zimo. 
1172-6-1 

Z FABRYKI W-go R. WILDTA. 

__ NOWOŚĆ" __ 
glleerYDowe. Dotąd nie bylo prawdziwych mydeł 

Kto używał rozmaitych mydeł, może si~ przekonać jakie 
wiające skutki cz~nią prawdziwe ,mydła glicerynowe; np. zabezpie
twarz od wszelkIch dolegliwośCI, od pryszcz6w. opIerzchniecia 
krost, liszajów" pie!l6w, opalenizny i w~ęr6w. Mydła 8q w Ii-iu 

kolorach: sałatowe, fijołkowe, r6żane, miodowe i migdałowe· pako
wane S" po 3 sztuki" pudełku i kosztuj Ił 30 kop. za pudełk~. Wyż

w tych samych kolorach po 411 kop. za pudełko. Główny 
skład w centralnoj perfumeryi W, Kulakowskiego Nowy·Ry. 
Dek Nr. li w todzl. - Spnedaź hurtowa I detallez~a. 

7 

1041-16-6 

Zawiadamia Szanown" Publiczność, 
w celu spopularyzowania swych naturalnych 

WIN 
Krymskich Kaukazkich, 

urr,dził tu taj w sklepie 

Stowarzyszenia Spożywczego 
przy olicy Południowej Vi dom o W-go Abla, 

glówną sprzedaż 
WiD& naSS8 be~ podwvł.lunia ceny u DAl sio praktykujlloej sprzedawane 

• lo za butolkg , od kop. 80 i ołodkiego lub t.ż c. er-
. od kop. 33 i wytej. a. Bił analiZUW&D6 nn,d )e~ , 

1887 r. 

, 

• 
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