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- Czy Henkryk powrócil? ... 
- Jutro powraca, moje dzieckol 
- Jutro? •. 1\ kiedy* to jutro? •. 
- Skoro słońce do snu siO ułoży i zoów 

wstaoie. Ol patrzl jllż si~ kładzie. ~ościel 
ma z czerwonych chmur z/ożoo'ł. Samo 
jest ta kże czerwone ... 
Obłąkana zerwała siO z ziomi, na któ[ej 

siedziała i porwała konwulsyjnie roko sio· 
stry Kaliksty. 

- Henryk lubił także czerwone róże; na 
jutro dasz ini dużo róż czerwonych - on 
powrócil... ,. 

I rzewny uamiech przemkn'łł po twarzy 
waryatki. _ 

Zakonoica patrzyła na nią, uwa~"ie z pod 
białych osło.n wielkiego. swego czep.es
wzrok t~n był pełen tkliwogci i współc~u. 
cia dla nieszczośliwej, której wyn04zuiałe 
cia/o, ol/ryte lekką, Izar'ł tkaniną" wstrzą,sa. 
ły bezustannie nerwowe dreszcze, a twarz 
wychudzona, sIDutna, powleczona sioaw'ł 
barwą" przypominała prodzej trupa niż źy. 
ją,cą, istot~. 

Zachodz'łce sł06ce oblewało szpitaloy 
ogród.k złociste mi blaalli. Przez wysoki 
mUl' dolatywał gwar wiasta, turkot do· 
rożek, nawOłrwanie przekupniów. Cały 
ruch i życie miasta koncentrowało sie w tym 
pot~żnym szmerze, co wraz z tumanami 
kurzu i wiazm'ami zguihzny unosił 8iO w po· 
wietrzu. 

W ogródkn szpitalnym siedz'łce rz~em 
Da ławkach oW,kane kobiety zdawały liO 

mi słuchać nie, 
dochodził. Niektóre obracały nawet głowy 1 kielll ogarnęła to grupo. I" kicb. 
i usuwały z włosów małe szafirowe cbusta- Najwioksze współczucia budr.i ciche Ciel'· Jelt to dobry dllch upitala. 
czki, aby lepiej pochwycić te df.wiOki któ· pienie które nie tizuka ulgi w krzyku i s~ar. PrzeHUIJa slO po korytarzach cicha, łpie-
ryeb znaczenie rylGwalu siO oiejBsno . w ich dze, lecz nurtuj'łc organizm, grób za źlcia IZ'lea do tych. którzy Daj wiocej cierpi,. 
zamglonych umysłach. Nie jedu'ł wyblad/I\ kopie. Żad~a bolelna operacIa odbyć aiO bu 
twarz rozjaliuia/ turkot dorożki. Wołaly Łagodne oblicze zakonnicy zdawało siO niej nie, może. 
nBwet czasem .wio!," wy.oachuj'lc rokami cierpieć wspólnie z uieszczoliliwemi. l Z Po.CZlłtkll mdlała Da widok tlch at,.. · 
w powietrzu. Robily wrażenie dwuletnich 00.11 już tak zżyła siO z niemi, tak zna. "!lych ran ntwartych, I których "~lła siO 
dzieci, ciesz'łcych siO na widok koni. Ko· B tr08ko, która kaid'ł z nich udrocza, tak krew zepluta. 
biety te co.fo~ły siO znów do niemowloctwa, wiedziała, czem ulgO im purnidć, ulgo Pr~ko przecie! sił'ł woli przemoga tł .... 
czaroa mg/a "powjła ieb inteligeocn, były choćby chwilową, _ że dzili Cierpiała ich bość nerwów idzi' .toi oierucho~ obuk 
to dwunożoe zwierzota, obdarzone mow'l ~0Ieści .. ,8mucila liO razem z niemi, a. wazy~t. marmurowIch IIołów, traymaj,c b .. ndałe, 
i kryj"ce w swej duszy jedoo myśl, jedno kie kochał.. pomimo przykrołci, jakie jej miednice, nbki i śledzi pilnie por.uNia 
wolf,l, do której upal'cie wracały. nieraz wyświadczały. lekarza. 

Mó ... ily szybko, w~zyltkie razem - to Byłll to jedna z tych istot czystych, nie- :Jata jej tylko IUp<:4 .A 1'8 Maria.."J 
znów milkły na~le, patrZlłc bl~nym wzrb- skalanych, zeslanych na ziemio. aby do.br,e Lekane cbr;toie j, maj, puy IObi •• Wi .. 
kiem dokoła. Niektóre bały siO szel.stu czyniły, istot, które zaparhzj li, Iwello dz.., ie liOltrllt Kal.lk~t.& nigdy Dłe &d.,e 
liści, te z!lów wykrzywialy siO zachodzl\ce- .ja,. zarOwno tul.. do lerc.a umierajlłą przy łoi u ehorego, jej wiOC powieruj, DAJ
mu sł06cu, inoe mrnczały modlitwy i biły jawnogrzeszni~ jak niewinoe konaj~ oiebezpieOJoiejuycp pacJent6w. 
8il) w piersi. Jedna z oich kołysała fikcyj. dziecio. Ona przecież najcholniej prubywa w od-
De dziecko, śpiewaj"c przytem' moootooo" dzillle ob/,kanlch. 
pi08enkr;, druga zrywała pelnemi garściami ~d'lc istotnie liwivtemi, rozgrzeauj, łatwo Skoro ma tylko. 190.10' chwilkO, wy wa 
lił.die i wtykała je we włosy... Liście zau· bł~dy drugioh. siO d~ lII&łego ogródka lub do I, grWe 
wały siO po. krótkich kesmykach i czepiały Nie zoaj'łc oawet pokus, nie rozumiej, przebywaj" lOary"tki. 
siO jej sukoi lub spadały na piaaek. Kil. czy cuota jest rzecz'ł trudną,. Tam star.. lO lagodD8.1&i 
ka z nich siedziało, patrz,," poouro w zielllio. N .. białycb ich skrzydłach niema błota, dUlze oiellclo6!iwycla, bo. weclłlll 
Oczy tych chorych miały w sobie wyraz bo kałuże omijały bezwiednie i w I8rcu kanie - to choroba duuy. Z . 
niepodobny do określenia. Były to niezgło· swe m maj" jedno tylko wielką, ż,dz!): pliwolici" tłucb .. cyll1r:01cb 1 
bione przepdcie smutku i zw"tpienia. Roz- pragoą, być uiyteczoemi nieszcz!)liliwym. slów, dziw8C%nlch opowi l, 
pacz ętraszoa, bezgraniozna, rozpacz w któ · loDa jest ni'ł już od I&t dzieaiociu. przyliW milo 01cla IIw .... i,taJ·1OII, 
rej nieDlB pocieszenia, czarna jak otcbla6 Młodem dziewczociem wsl'łpiła do Sióstr cych 18m lIł wyr&&Ów. 
i jak otchłMó bezdenoa, wiała z tych kilku Miło.sierdzia. Młode, zdrowe ciało puyo- N .. wuy.tko. .tara , .; 
postaci, szarzeją,c)'ch na tle muru szpiLal· blekla w skromu'l azato, a na kształto, gło- 61ech4c a u"an tWIIn4I tych 
nego. 100 włożyła wielki, bnydki czepek. Była iliwa, Jeł1i przu ",wi, .. 

Siedziały ciche, nieruchom.. ładnl\ i została oi" jeucze. Jej b/okitnll bije .iO jakit bly.k roiła 
Złote proR.i8nie stoóca oświeca/y ibh oczy maj, kolor niezapominajek, a twarz "a choć w .. tD j CIł'ci POJO: 

glowy. pobladła od be_nnych oOCl, uchowaJa Stolice b/Ylkala coru w 
Ooe nie uwaia/, na to. oieskalao" regnlarooł6 linij. Zdrowie, aily, ,ki m. Pcupurow w .. 
Patrzy/y w piasek i zdawały 8iO nie od· młodość, - słowem, tycie 0&1, oddała Da caerwooł ko wy&I.allJ & po 

dych&t prawie, tak nieruchomość ich byla nsłngi chorych i umiut umk. liO w mu· oliwiecWoaych lekki 
doskonał.. rach klaaztorDlch, ooa przebiep .1. uwa_ Jad l 

Rz~ możoa po.SUi kamienne. ułmiechniota, slodka, łagodoa, poIłoa do- ki.uka tł06oa, 
Wlelk'ł musi być boleść, której dłuto. brych choci i Ijawiajva IiO jak dolary.. - Ta B6t 

Itwarza takie arcydzieła. niol pny lolu imierWum • bu ,.." .. 

w 
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Straż fabryczna scheiblerowsks ... roku 'D D. I. P"Y knbeo b .. "'\, I 

1886 I· / 242 ., k6 S' ł t d:;~);i~~odda.o o wohk"," '" "i "" 11 • m 'I' War_wI. W .. I : Iczy a CuOD.... .fa II \)0· a pa 61 •• 1, k n ..... pa 71_. ro I .. 
sluguje Sill nar7edziami ulep·,w , 4. A 1<6.. • .i b ey , kt6rej po"i 
szonej konstrukcyi. w lct6rych liClb' &a j- • c ol prs.. .1< . lit tu dl ki 
duje siO 7 nierucbomych parowych sika. mo: po Dmeh nu w •• yeb " •• b,l~ w""lo n • zagr mcę, uk06czyla 

k I · dl b . 6 l f b'" hlwo6w Z Dbe'pi ",,,wl·h •• n'!" 01",1, , .I. e .111 b,t! cego lUi":' 1i' ,~a we spacya me a ezplecze s wa Il ry.,. ko "'.J' "' .. a,. ....... r o In..... do "' 

(I. 

Wart~ ognio"ych nancdzi w 8traiy I$U) i lo ...... ) ....... IWYI' • n. Id. ~ ,.,. III m przemysłow go «6 
scbeiblerowskiej wynosi 26,967 rubli. ne ol .. ,m.ly "O prsy k PO h d . .... ) 'Jcb. I-. akcyon ryunów. Podpluno i~ Da rubli 

obrael .o niemi I •• rd .. m I ,. Iko. o1,., •• i. i o- 16,000 (akcya po ra. 200). Na czele pól· 

m! 'UZDANI! TARGO E. 
• pala ros"ij""y I' lRk'r., D t..'1D pap' L I h IV \V I L' \V b wkladowych; .kolkiem pocI'ołeDI ~".'Idl" k roI &1 lan r. 1I1centy • ew .1 tyc 
, .h papi.T6M ole,11 ••• ""oej obo.ł... .. .. "no ••• doi ch "y.yłać ~zie 100 pud6w HyDek 
eie I li} połl .. I<! .. h,dnl.' 09 D' ' . po y. do . Paryża na prÓ!>e. Po J -brauiu odpo· 

Glddo .... , .... "'.b. pnwo.d.nleIYl(Odnlo·,o (do .. k ••• kru·pr. 010... '. .~, .. lo .... wiedniego k Ilita/n. _półka rozpacznie W" 
ul. lO -td • .ull<a). NI war_w Ińm Ior'u ..... • ·o·p,,-.'uw dotA, 1 'S'I. o I t'I,. ,.ota p" 11', I Ino" II' to A 'I r b pn.·-oo-~ ei"p,,",,,olQw. d"ta • IW'I, .. , 1 6~. "'. 01) lu... 1. a a "" w P 117. e .. _ .... 
kolowym obrol~ w ~ao<iniu ohi'al1M nie pn. · lin, u ....... ". Ie.a .. , ... ," .... :~m lrT l tu WIOlIO n ran. wywozić tylko "le 
W) in.1y .reC11l1eJ .nuary. pekulat=ya nie r.najda. ' Cel I ' 
... 11 ładneJ podniety w kar_h. Ini whlokllW .. ...mok, • lU '1. n a:l'" przowe. 6D1 t j 1p6 kiJ t 
IrbilrRi.óll M.I. pol ... b, .upokIJ ... o , .ło,1 n. WIIM. L o u dIn. 6 p t .i .... ka Ca ...... ceny ty.tJ trzody w go podu twie .iej. 
d.ień. Pr.1 6<)i 10m otooo .. aDIO .iO do .. ,k . ek "TJO I< uCll1jeb. ko,l "o/D1 kol'IOiol.ej, ""'. kielO. pólk ma u,niar załoiy6 w W r· 
berllil.~I.b. ~_"y mar.k w ttd.ni •• 66.67" ... ~'et.. dn •• ", 8 WPLejul" . kol1 I. "OC .bu •• J łZswie w, elki 8 kład w~dłio i wyrobów ma. 
ponl.ad.lek .... II~. 6~ .• 0 .... ~Io,.k i n. 5626 • ohoJn,o_11 k' b K k t 'ka ' .. 
.. o ...... ,~ .... {o~nie podn/ooI) liO <10 66 42'/, .01 ~1dD., 612'0 ""I .. o",," 61.~16 Lei 'i' 1&111 IC. on ureoeya ue Dl mi miejSCO-
e .... lak i • vltl&k • do 66 41' w hote. JA. Qooco.".d I~" • 16;, .. 'i' E I wymi 04:hroni t1 1U posobem pubłiczn~ od 
pioJ płaCODO ... dlu • dOltaw~. wro 1'1/0 polIU I'orll~~illp 61.698.. II Ol.166..= i! tdzl I1ItWI\ /' akle obecnie jett prAktykowane. 
~i" .... cOd .. i.u.i. pro .. i. prse. T tJ.ui.ń. N. Ad.1 .d. 7,638.. • II .ij.l" 1) Żywa bowen. trzoda konIuJe przeci~io. 
Iorgu p.pieró .. pubhca.yeb w, .. ,..,.o IoU. 1"11 T!.m •• KU!.'. r 6.

6
·1! .. : 61'.~ •••. o~';l wo rubli 10 centn r (kOI', 10 ront), rte!oi. mioi'l". _legIy og61n nin pr,dowi ! w .lolach o- __ .... .. _. _ _ 

olelniob. bJ11 olilnie ...,h,ow •• 8 po k . .... h ol .. N.Z.land). 1 ,I t ~ .• ł. 149 .. 1'8 '" cy z A za Z1nkO kat" .obie plAcić po ko· 
uiloąyeh o ." - ·I.·J.. W,.,.lki. 100t p.p, .... y o· Cap ~~J I ,. .. 118.4 .. J ~ '-.. ~ giejek 60, kiedy wedlug najściślejnycb o· 
tnl m.ly 'l' Prsl ku ... cb pr .... IOly~<>duiow,ch. " li 6 • d I b _ b ze" W8 o nl'8 A 

b • t I I ,.- m . 73.·76 1·-1 wo"'C .' ••• ·.OJ I~I 1:. .-ze , I·r.e ,e r .. nye pr. p lO n .. 
~. ",i*.1"uy t1 roto .. uOl are'} a s"m an. p .rw· .. n.n:; ut=! ,, ~.. no;. p61k k ' . k t L 
.... J 'O'li li tów ... taW1l1eb .iem.kich Dl .. TI0 Z •• k.,i poprudoloJ po .... hlo 80,000 hol •• no... ł, zyn a nie pOwinna Oll o"a~ wJ' 
P'łtt. 1'0 .. lem ""ywooo naJ .. I)ce) pol,eslci do .... , pnyulOlI, NłlO1l bel (~01.1~1(I ••• I,.bk. ~ :łej nad kop. 30 zn fallt. 
IlIt.oro·prooento .... prowdopodobDi ••• oe. kaocyJ- i 86 P"lltdko.e]). ~prHtl DO 89.0IJ{) boi w-pr ... t /Jom!! robotnicZL .Kar. todz." donosi, 
;::'rat'l.~ .. :e~i~~~~.~I;"p~'8S~'~ ''A1cy~d ::::;. ~lk:!~~:nIJ;{~,!c~,:4;·:!~t~l:Po~~~~~ ii jeden z zamożoycb oby ..... teli WardZ wy 
" .. II ni.roohomo P"" eol, 'y"'I,6. • pierwuy.h rekl oh ol •• Jmow." .. roc ~~ I ~JO boi. "ow~i"ł myAI wybudowania tlomów miesz· 

GIe/rto JIOI..... ..... prawoad.ol. t"oduiu .. e toJ ,I c. '1"&oII.nu ~ l~.OIo() bel (l t~.OOÓ ,. kro. kalnych dl" rob Lnik6w . . Myśl ta jqt raz 
(do doi. 8 pdd.i roik). N. t .... j .. ,'" targo . • I "'.UOIl •• ,ro .. leO> •• "o .. r, ..... tepnoJ l"" ... r. 1861 zOII1lła podJQI.Il. Spólka kil· 
kalowy",p ... owalo w Iygodoio ub •• gllm lOOO06" , ... lal~ S6.'o()O ".1.. N •• ukc,oe b p".wał.!o U'po I ku kapitalist6w wybudowala dwa <łomy 
.p .. obibnlo. ,Ió .. oi •• kutkl.m ot1",onl. boolllo .ob •• u •• ,Ilb,·. "'QI< .. , c~ g.tnukÓ~ mu.!"uo robotoict z klórych J'eden przy ulicy 
wy"", • .o.ogo "portach poludnlo.,cb. I'lyo,c •• oddlw.' talllll. 1'''1.'1''' lo ) t "",w"p .• w.. .'. . .. . . 
"'0 śr6iI/o pod .. 1r.lu, ... lcllI,ah, p ..... buJ. J .... lDi iłOT .tao Inl.re .. IO/I,.oict i w,ui' l Czerlll kO"8kleJ dot"d • tOleJe. Doś.,ad· 
lu ... nie .'oouuko-o Ikromuy pap,t. p,&odu troh .t ,I ,,"Ir .... i tliwlllló .... bywCÓw ~I.c,.b. czenie aagraniey ... ykazało, ii budowll ta· 
lrol wywolal ••• modliol ••• wyżkV k"roo ,,"Iuly w <&e'.1 takto 'rM. I dollÓr. weluy auolf.l' l kich dom6w przed_tawill korzystul} lokl\to 
ruuki.j .... b ... i. no\.Ow.ó berllf .. kicb ui. mi.l, kl6r. w lej po". ".k .... w •• r. c.r .•• w'e""J . pieoiedzy. Niedawuo podaliAIUY wDzien . 
hd •• go wplJwu. D,i.iojn1IP.dek. nolo".ó IJ<!r· Rn)'!. I.r'N) .. lny krt) ł w ne) I mn6· . • .. • 
IiDaIriCh j P"Y.'Plf Ictóro go ... y .. %ly. ule pozo. .t.o. w .. lli .... ,.o~,od . . IV po"';wn."iu • ko .... IOIk.u artykuł, stwlertl~aJ~Y pomyślny ,:,<,z· 
ltau, jądnak I ,.~ wplywo pa tulejll, Iorg . eblo- ... m, uoluw .......... ry, pop ... duioj. ob.cue ""U,, w6J podobnych przedslcblerstw tIlgmnlclt. 
wy; n. p"'Qlku Irgod.i. pnynl<ło .pod.i wr"4 D~jl.p"ej welny .o~tr.l.k'"1 .. p .. ""o; ., lIie.mie·1 W nrtoby tatem, aby nie jut z 0l0t1 .. 6w 
j .. 1 .olllt.. c.o. dola. Po 0.~110b ... blnloch, Ulone. lub u.wol '" O? wy.i .. o, "or dobrycb go. 6lr,ntropi. lecz wlasnego interesu kapituli. 
powróoił. do polioma pr dotlgod'uiowego. 8 n. tanków 'r,·dUlcu l' lUBI"" oj na lab Itlł.tw O 1/2 • . 
90 kOp ... pół i mperyal. Oty ..... nio Iorąu ~pl6- p. w.lu. oillOtllu,c,"),ca .iO cioukojo't .... lIi •• 8tÓ" kwestya budowy domów robotOlczycb 
I ów p. blicJnyoh w Iygoduio ubi.gl,m op,oralo '\0 l.\' t le ""la ; ... t t i .. l, o '1, - I p .. du' ; • ...,nrod • w8tą pi/a i u nas na porzędek dzienny. 
j.dynie o. a.i_I.lo ••• i .pokolonl6,.. kolejoo lo • I l'" • Kor .... i .. adli .... 'CQured. ktÓr . . .... i.I. ' PrzemysI W gub. kaliski.J. .Kali81.aoin" 
podoo ... o,ob, lo .no .. u ollOibj,cJch ku .. , p.pie. .byt blrd", lI1~reg.l.r"y. JOtt a .... p"ecIQc,oWO , pi ze: PomilUo kryLycznego tano okono. 
ró. tl)'widclloow,oh. Ut'pOIobieul. oie motoa n,,~ o 2 p. Ollpowl t-dOlo nłłno Ił CłU! wełoy M)'tej . 
,,,06 lUben . ... gdy* t,lko w .... p~ed .t",łł. . .... I ... j .... J glówni. tward, , wo., lUlc~lIego W ogól~. I)r~emysł fabryczn! 'Ii 

JIllIlylch, ,,1<'''1.1IIR dh ... Qu,",u.l.ud. c."y .. eluy brudnoj krzyiow •. .1 Kaliszu w ostatnich kilku latacb roz..,ln,,1 
m_la k,,"y od n'J. ""CI,lkowo ~",nt~' .iO m .. ~o. I ... obecui. siO znacznie. Nie ulega wlltpliwości, ie 
brak nAbywców i' ".0 ". - 1 p. t." .... nit pny kooeu •• r~1 P"p ..... przyczynily eiA do lego cło. proJ.ekcYJ·ne i 
•• kodsi li .nit ce. Nadto sbli1i;aj,of\ liO . dOleJ, Jf' pntJ ,atonkl wałoy Luyłow"noJ .coured . . . v . ' . . 
ltoiinomi .. iOOOl.1 .m .. i ,.i.lu u.kul •• tó", do •• OIUI8 o l- l.". p .• le .. ce"y galonl<ów nWIJ .b zWI~ksze~le CZUJIlOŚCI nad . graOlClł. co ZOle-
Iin.yj, '&o&ególnioj .koyj dywideudowJ ch. którycb PT"W'O bd ••• u •• ule~ly Imiaui.. We/O" prtl·l,d· wohlo Wielu konLrabaudZlst.6w wyrzec 810 
Ibyt je.~ mDz liwym I, lko pa kon""b lo" .. uie ob· kowa I.p~ .. ouow wb'le jo.t ler •• toń", u ·,,- 1 swego zajocio.. lecz w znacznym &topnill 
Di~~'3cb. Poglo.kĄ o popr."io rynku pien ieiuego p. ' rod ... o l - l", P. I go.... " ... w ~blt. I miał tu swóJ' wpływ i upadek kredytu roI. 
ok •• iO ni ...... aoioo'. SpodrJ .... n, je.t nI ' lOourod • ClIo 1'" p. Con, weln, mi tO) p".a .., . 
... t d.l ... IW;::"" procent6w oper.cYi poj}... .t,.yż, i krótki.j •• "oooll.j 'ł oibzo o I p.. I ... nego, ~t6r~ z.Ulewoll/ kapitalistów do lo· 
ko",reb. Wie . mi p .. l~aUti .. dobra dlugl wol". "pODOnt .t"ymal. "O p"y ko ... aOla plenlQdzy w przemyAle. W swo· 
gr.nlot i p .... ppoku laolo" con_cu nio.mlenlooy.u .. ilU czasie donosiliśmy o każdej nowootwo· 
lud1liow .... ouodoloh dróg Bawohv>. fI •• r •• 8 ~otdZl.r~ .~.. nODoi fabr<ce ",śród których imponowaly 

kura iob podni6t1 1,900 n.rdlo ortlyaarYJna LoUll1lłln" • II • '.' . • 
nAoioklem r •• liuc,!. lIa Ooorgia <101". ."l rn",j">I hczb~ I !Ozm!aranll fabr.ykJ baftó". Je-

6180. dna. OIoh OIeda'luo zOIszczona pr:zez od· 

b i tnienc1ch, !>edzie to trucia fabry. 
rod. ju. Jak na K li to do ,6, 

a firmy prowioc)'Ooaloe, "yroby 
ic zdoby"aj" jednak med le n " • 
w . 

Ceny bawełny w Czardiui. dzieki przepro
zeoin drogi . podo '" it bar· 
ftybko. Obecnie pud b "elny zbioru 

z:mloroexnego ko zŁnje t m 4 n. 90 kop .• 
Ilodziewajll ie wkr6t podni ieni ceu 

baweloy z bowego ablOru do 6 r • 60 kop .• 
a oawet do 7 rs; to ceuy b wełny z Uli' 

ieoia miej cowego. co s.iO zM tyczy bA",el . 
D! z n ieni IOtrykafl kiello. to cena jej 
o l rs. 60 kop, a n wot 2 n. od 

• • • mi eJ coweJ. 
Ubolewania. Chemiczne et lopiimo ni"· 

mieckie .Obemiteer Z~i tullg· w ychod",ce 
w Ootben w Ąk onii pruskiej na topn jce 
wygI za nbolowanie nad lo cm ofiAr nie· 
miecki b poz" gr nicami ojuzyzny: 

.Slauowi_ko prze. cbemicznego w Oe· 
rstwie, o ile ntOżna wDosić nie jest szczo · 

góloie "ybitnem. PoniewAŻ jednakowoż 
wi~kszoAć fabryk jesL zarzlldzanll prtez dy. 
rektorów.ni moó", przeto prowadzenie ich 
można uważać Z1l pomyślne. .Fabryki le 
wyr bilj" kWA .iarezany, 8010y. azotowy, 
cerazyno. par tinO, cukier. klej, cem~Dt i t. d. 
Zaopatrzenie fAbryk w maszyuy napo· 
tyka ua znaczne trndności i pomimo .. y. 
soklego eta wll;kszoAć tllkowych spro ... adza· 
n" bywa z zagranicy. WIOkszość przed8io
bier8t" chemic1.nyob znajduje siO ... r~ku 
niemc6w lO części i takich, kt.6rzy przyjeli 
poddaflstwo w Rosyi. Przytelll Istniej, .na· 
rodowe w R09yi przed8i~bierUwu, nie chc'łc 
utrudniać 1. zasady obrokrajowcó.... Po
nie wat. zreszt4 ta d'lż ność w ostatnich cza· 
8ach COrli1. wi~cej zyskuje zwolennik6w. po· 
winniby chemicy nie.niecoy być ostrożoiejsi 
puy udawRniu siO na wscb6d. O paflstwo. 
wf" h prawach, dotyczllcyoh przemysłu che· 
• ul~znego. nie mote być dotycbczas w Rosyi 
UlOWy. jednakże wladza wytezt< stara Sl~ 
04:hrtlniać przemysł przez ustanawianie wy· 
80 ki ch cel przy"ozowych. które zarówno 
jak stosunki podatkowe nader korzystnie 
"plyw" na stan przemysłu chemicznego, 
ozego dowodem 84 ... ysokie dy ... idendy licz· 
nyoh przed.i~bi erstw akcyjnych. Jakkolwiek 
\fogóle duto si~ rozprawia w kierunku oie· 
przyjaJnyl/l dla przedsiębierstw niemieckicb, 
to jednakowoż nie prCdko mote być 1Il0 ... a 
o uprzy ... itejo"anlu przetlsiobierst ... w Rosyi 
.. stosunku do niemieckicb. Czy jednako • 
woż wkrótce nie zostan'l wydane r01.porz,,
dzeoia, ograniczaj"ce d,żność pned8i~bierst ... 
niemieckicb. Lego nie możemy pnes4dzać. 

W przedsiQbierstwllcb przemys/owycb czę' 
sto czynni S4 cbemicy niemieccy i to po
cZ'lwszy od dyrektora. a skończywszy na 
ostatnim analityku. 

Zwr6cić tu należy uwagę na jeduo okI)· 
Iiczno§6. z któr4 spotykl1my się i za gra
ni Cbodzi tu millnowicie o niemieck i 

. pow . . 
mUllłc. a rac~J zapommawszy 

Z • OlalII 1& z Ismu w 
g/ów, lub napominajlIc łagodnie, gdy tki. która złapawszy go wyrwnla mu . zupełnie. pozostawiajllc po za pas 

• czema. 
lniewczyna 8iedz"ca Da ziemi, obok sio· 

Itry Kaliaty, lM'wtanałll cfllCle: 
- Ozy Henryk powr6cil? 
Siostra Kaliksta powstala i zbliźyła siO 

do ob/Ilkanyuh, kt.6re słońce Bogiem mie· 
niły. 

- To nie Bóg - wynekła powoli - to 
sł06ce, ale .Bóg je slworzył. 

Zagłuszył j'ł krzyk waryatek. Protesto· 
17&1,. 'wszystkie, lDachajllc r~knmij je~na 
tylko zblity8a si~ do zakonnicy i patrzllC 
na ni" m~tnemi źrenicami, wyrzekła z wy· 
silkiem: ' 

- .Bóg mnie odkupiłl... 
Było to cb"ilowe przypomnienie jakiejś 

lekcy i katechizmu. lekcyi mianej na kola· 
nach matki, której wspomnienie ukazalo 8i~ 
temz " 0,gr6d1ru szpitalnym, zbndzone sło· 
wami sakoonioy'. 

Siostra Kalik8ta u~łIliechnoła się ra· 
do6nie. 

- 'fak, moje dzieci!) - wyrzekła, głasz. 
cz"c ręli" óstrzyżoDIl głOWI) waryatki, z ktÓ· 
rej 18Un~11I siO chusteczka - Bóg ci!) SWIl 
mok" odkupił... 

Ale ona nie słuchała już wcale; patrzyła 
w przestrzeń i wołała: 

- Janiel ozy konie jut zaprz\}Żone? 
Siostra Kalikata posmutuiała znowu i o· 

beJt4pl'a eio dokoła. 
Jedna z kobiet siedzllcych pod mUl'em 

Aanll'a el~ z ławki nn ziemię. Zakonnica 
podeuła Im niej. podniosła jll i posadziw. 
ezy na ławce, zerwala kilka źó/tych nastor· 
clj, ueiłllj"c zwroci6 lIWag~ chorej na te 
jaalrrawe kwiaty. 

Ale ł1I'łutos kobieta nie spojrzała nawet 
na aksamitne platki kwiut6w. 
Oparła gło,,~ na roku i zapadła w za· 

da"u:. 
X.libta dotyłll kwiaty na 

do innych, poprawil\j"c 

• 

kol ... iek sprzeczka pomiOd_y niemi pow· jedno skrzydło. i purpuro ... y, jakby fa/do wspaniałego piliSZ' 
stala. - Niecb bodzie PQch ... a.loDyl - "yrze' l ~ . 

Z wieżyczki doleciał" cichy glos dzwonka. kła nowopnybyła, pochylaj,o glowę. 'fra ... niki zieleniały przetykane matemi 
Był to dzwonek wieczorny. - Na ... ieki "iukó ... ! - odpowiedziała ! kl'lbikami kwiatów. a jnśmió i be1. prze
Siostra Kaliksta ukl~kła na piaaku i siostra Kalikata.-a co mi Wasza Miłość Isylaly care klOby woni unoszllcej sil) i gin'ł' 

głośno Anio/ Pań8ki mówić poczoła. przynosi nowego? cej .. powietrzu. 
Większa cześć ob/Ilkanych poszła za jej - Rozkaz udanin si~ dzisiejszej nocy dl' Obl"kane sta ... ały parami, ,0tuj'łC sil) do 

przykładem. Nie modlily siO ... prawdzie, sali gorllczkowej, Uli której leiy chory prze· powrotu, ukonnl a za.topujllca ohecnie 
ale kloczały prze.ypuj'lC piasek i wybiera· chodz"cy bardzo złośliwy i ciOżki tyfus... I siostrę Kaliksto. usi/owala zbudzić siedzlł' 
'łc starllnnie drobne kamiuszczki. Si08Lra Kaliksta skinola gloWIl. ce pod pod toUl'em kobiety z tak bolesnej 

Daleko, po za krat'ł widać by/o oddział - Bodzi.e wykonane! - odpo ... iedzi .. la zlIdumy i przymllsić do udania się na 
mężczyzn óbłllkanycb. powracaj'łcycb do - Gorllczka Bitna - wyrzekła z3kon. wieczerz Q. 
sal nic... Siostra Kaliksta stal a cillgle u furtki. 

Szli parami. odziani w bl~kitne kaftany - OIY to numer 21·szy? Ten jej ulubiony k'łcik. gdzie zwykła 
i szerokie sp6dnice. - Tak. najch~tniej przeb!.wać, zdnwał si~ uziś 

Za chwilę zmkli ... ot"'lIrtycb drzwiach - Biedny człowiek, 08llmotniouy, opusz· przykuwać ją do siebie. 
gmachu. czony przez wnystkicb, podjOto go poda- Patrzyła na szumi~ce. drzpwa. na purpu· 

Kobiety niektóre patrzyły ciekawie. bno z j aki.goś ogrodu. gdzie I,>rzepodził .rowe nasturcye. na pobladłe i ... yn~dznia/e 
Jedna nAmiecba/a siO zalotnie. Inne nle kiJka nocy o cbłodzie i głodzie! twarze waryatek - i jakaś niewysłowiona 

z"racały na to uwagi. ' - Tak moja siostr.! tosknota ścisn~ło. jej terce. 
W kilka miout p6tniej Widać było zllÓW Cbwila milczenia zapaDOwalII polUi~dty Ale przypomninlll sobie s ... ój obowi'ł' 

dozorco i dyżurnego lekarza, pro"adz'łcego mówiqcemi. zek. . 
kilku maruder6w. - Stratzoe S" n~dze na tej ziemi, n~ Na girze. na drugielO pi\)trze czekał 

Lekarz zatrzymał siO chwilkO i rOZma- dze ciała i duszy - I"yrzekła ... reszcie za· Da jej opieko 'i starame cz/owiek walczllcy 
.. iał z przecbodz"c" sioItr" miłosierdzia. konnica. ze śmierci", muaia'" się tam udać uie· 

Ta ostatnia skinieniem glo ... y zda ... ała - A kt6reż struszniejsze, czy gdy duch, .włocznie i pozostać IIOC cał~. Uszedłszy 
coś .potwierdzać lub pnyrzekać leka· czy gdy ciało cierpi i w tem cierpieniu kilkanaście I<rok6 .... pos/yszałn jeszcze ostry 
rzowl. koua? - zapytnła siostra I Kaliksta, ukazu· przejmujllcy glos obł"kanej krzycz&cej z 

Tymczasem, obł11kani wraz z dozorcą j'lC nn otaczajllce je kobiety. gł~bi ogródka. 
weszli po kilku stopuiacb do glUachu. Za obwilO siostra Kaliksta wychodzi/a z - Śmierć idzie za tobll! Wróć sili! 

Teraz na dziedzi6cu ukazalo si~ kilku ogródka. Ale siostra Knliksta powr6cić nie mo· 
rekonwalescentów i spokojnych obł"kanych. Już przy furtc~ szarpn,,1 j'ł ktoA za f"ł· gla. By/a jak żołnierz. któremu. przezna· 
którzy z wielkielIIi kubłami mosi~żnelOi dy od sekui. By/. to jednlll z oblllkanych czaj" miejsce posterulIkiI. 
śpieszyli do kuchni po wieczerz~ dla cho· kt6ra miała dzi"ne pl·zy"idzellia. Słabo plonllca lumpka świecal" .. ielki} 
rych. - Gdzie idziesz?-zawołllła-wróć si~- sal~ - tak zwan4, "gorllc'l:~Ow&.· Kilkanu-

Szli szybko i bl~kit.ue ich bluzy znikno' ślUierć idzie za tolll.' ście pustycb lóżek. zllslauyoh czystemi p,·ze· 
ly po za drzewami otaczaj"cemi gmach do· Siostra Kalikstll uśmiechn~łn się łago- ścieradłami, wyci/łgały rz~dem SW6 linie 
koła. dnie. bielejllc w md/em świetle jak marmurQwe 

Siostra Mi/osierdziu, kt6ra rozmawiała Ona tak c&\jsto spotykała si" z tym slra· sal'kafagi. 
z lekllrzem. skloniwszy sie pokoruie prQd· sznym ... idmem przy łożu konaj"cych. że Bial"e równie! były wysokie ściauy sali, 
ko ud da sill ... strone ogródka. słowa obłllkanej nie przerazil, jej wcale. ...zooszllce się, czyste. jak ściany korytarzy 

Otworzyła lUall~ furLk~ i skiero ... ała siO j Mimo to objoła Illiłośaie wzrokiem ten klasztornycb, ginllcych w nocnej pomroce_ 
ku siostrze Kalikście zaj~tej os"obodza- mały ogródek, pełen wODi, k ... iat6" i Czarne tablice nad ł6żkalUi by/y zupelni~ , 
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prolataryat chemicloy. .Zwykli uwiodle· 
ny.· kt6ny zaledwie oieco o luly· 
ueli. wiooi , tamu, że podkopoj, uufa· 
oi do oiemieckich chemików, oiezaleioie 
od ukM materyaloych, jakie im. pnel 
oboiiaoie wyoagrodze6 i honoraryów, przy· 

• • 
czrnlaJ'. 

Naleiy upobiedz tema &łemo, jak to 
osiluj, w li lemc%8ch pnet: wprowadzenie 
tgllllmiou pa6sh,owego dla chemików. Zau· 
watyć n leży, ii dane powyiue przedsta· 
wiać mOA tylko ogóloe punkty wytyczoe. 
ponieważ w kddej prowiocyi Rosyi .to· 
IOnki różni, siO w pe"nych granicach. Tak 
np. w uchodolej a~ci, mianowicie w Kró· 
leatwie Polskiem i gubuoiacb litewskich. 
pru nt y I, zoajdu)łcy do oledawoa li 
tylko w roku oiemr6w,Iollczoe uayoił po
It~py. Zoaoy ukaz z dnia 14-go marca, 
usiłuj,cy odebrać z r,k obcokrajowców po 
,iadlości liemskie i przeOlJal. lDote mieć 
dooinale Ikutki w zuoaczooym kieruoku. 

ku ten, ści le wypełnieoie którego rzlld 
joż rozpocz,l, obo8trzc.oy jesz losta/ 
przez okóloik ministra. Co wi~cej, przypo· 
moiano sobie prawo z r. l87S·go, oa mooy 
którego wezwaoo kupców zagraoicsoych do 
opunczeoia kraju. Na skutek tego wielu 
niemców wy/o !id:!a do środkowych guberoij 
Cesarstwa ub sta ra 8iO o podda6 two 
w Ho yi. Pomimo, żę u8posobieo'e polaków 
dla niemców od pewoego czasu silnie jeat 
podrażnionem. ukaz ostatoi oie znalazł 
ulDRllia u miejscowej ludności. W k .. żdym 
razie widoki dla pierwiastku uiemieckiego 
BIł, jak na teraz, ograniczon •. • 
Może za lo widoki dla pierwiastku kra· 

jowego poprawi, si~ nieco i krajowi che· 
micy, cierpi'lcy teraz bjedo lub tułajllcy .i~ 
po obczytnie uczyni, zhytecznemi łaskawie 
nam narzucane usługi. hez których i roz· 
_dników wiedzy gerOla61kiej, jakoś wiele 
narodów obcbodzić si~ jnt potrafi. 

Zjazd młynarzy. o którym przed niedaw· 
nlm czasem pisali6my, otwarty zos~uie w 
lloskwie d. 27 lutego przynłego roku. 

Kronika Łódzka. 

domości. ie dnia II listopada 1887 r. o go, 
dzinie III w południe odb,;dlie liO w kaa
celarli magi.tratu publiczna licytRcy., la 
pośrednictwem opiecletowanych doklllraclj 
Ba .yd%ierł.awieoie dochodów lódzkiej ka
'y b6inicznej, na pnecillg trzechlecia 1888 
-90 r ., a mianowloie I) na wydzierżewie· 
oie docbodów le sklftp6w i opiat pogr_ebo-

jektu co do przywróceni .. miastolu w kra· 
ju nadb&ltycldm nuw alowia6aklch, sapl'O
ponował zllIian~ nazw guberni estlandzkiej, 
kurlandzkiej i Iiftandzkiej na wli~te od 
miast główoych. ---

TĘlEGRAMY. 
wycb, od snmy 900 rs. rocznie i II) pned· Petll'lburg, 10 patdzieroika (Ag. półn.) 
.iebientwa ogrzewaoia i oświetlaoia syna- •.. . .. .. 
gogi i szkoły w Łodzi od umy 598 rt. ?Now. wr. dO~laduJe SIO, I~ Istnieje pro: 
rOCl<nie. Deklaracye winoe być napisaoe· Jekt podwyższeOla cła od aoh, przywozoneJ 
mi na papi~ne temlllowym wartości 80 przez porty moria Białego i Baltyckiego 
kop.; wad,um do Iicy~cyi wyDlagane wy· oraz przez lapbodni" graoic\) I,dow". 
nosi '/1' samy. Iic~tacyj.nej. O bHższyc!, Pelereburg 10 paidziernika (Ag. pó!.). 
szczególach dOWiedzieć Sl~ moma wmagl" .. 
stracie, w godlin cb biurowych. Departament ~odatków .celaych.okólulklem 

(-) Z. szkoły. Na ,,,iej8ce ustepuj'lcego z d. 7·go b. m. dozwolił przyjmować nB 
I poSAdy dyrektora gimnazyum meskiego rachunok cła kupony bietllC8 od 4'/. pro· 
w Łodzi p. Mazi?kiewicza, ,~~iano.w .. ny zo° ceniowych met .. licloych listów zastawnych 
I. ł p. M. F. Rozdenstwe61klJ, b. IDspektor towlll'zystwa wzajeOlnego kredytu ziemskie. 
glmn8lyuIII w M.ryampolu. . 

(_) Podatek tranlporlowy. RZl\d guber. gl). oraz wyl080wane hsty za8~wne. 
nialoy piotrkowski podaje do wiadomości, Peterlburg" 10 patdlieroika (Ag. póło.) 
te minilteryum 'praw we .. n~trznycb ust,,· Według informacyi .Now. wr'", przy mi. 
no .. iło wyeokość podatku transportowego . uisterYlolUl fioausów utworzonll z08~ła spe
na 1888 r., w 8t?su~k~ po lS. kop. or! k~ż. cyalna komilya obradujllC& nad cłem od 
dego dYDlu w m,eścle I '". WSI, W podzla. '. . . 
łacb linij etapowych Królestwa Polskiego. zopałek. Według telie gazety, dWie IOne 
Podatek rzeczony włdciciele domów zapla. specyalne kODlisye zaj~te... obradami nad 
cić winni w atyczniu 1880 r.j Olldzór lIad I kwest" oclenia nany i stearyny. 
śeillgnifJciem t~got podalku ~uekuzan~ na· Soli., 10.go paidziernika (Agen. półn.) 
czelDlkom pOWiatów, 1\ w IIHBstach: Piotr· W b d b' ł' d' 
kowie i Łodzi- prez}dentom miast. I y o,! o so raOlB ~ozpoczo 1 SIO W OlU 

(_) Z. Itacy! towarowej. Oli jutrn wl,.. : .czoraJszy"'. W Sofii wybrano kandyda
cznie, na tutejsz.j staoyi towarowej wyda. ! tów stronnictwa u"dowego, w tej Iiczhie 
wane będ" towary od 8 do III przed po. 1 Slalllbułowa i t:ltraosky'&go. Wobec środo 
łudniem . od l do 6 po południu. Przyj. ków zarz,dzonych przoz władzo, wybrano 
mow~nje towarów do wy~ylki odhywać 8iO wogóle do~d 8amych kandydatów rz"do. 
bodZie od 8 rano do 3 I pół bez przerwy. I •. . . 
W niedziele i świeta .,ydawanio towarów wycb.. W Wielu mieJscowościach; z~łasz. 
trwać b,daio od 8 runo do II po połuduiu ' po w81acb, przyszło do krwawych bÓJek.! 
a przyjmowaoie od 8 do 11 przed połu· Soli., 10 pddzieroika. (Ag. p6!.). Wy· 
dnieOl. . . borl w Olioście ukończyły siO bez zaburze6. 

(-) Zmarło w Łodzi ~ tygodnl1~ U~Ie- Wybrano kandydatów rZlldowych. Donoszll 
głym od d. 3 do włl}ezDle 9 pa!dzlerDlka, b . . . 
dzieci do lat 16: katolików 32, ewangeli. o za u.nenlach Jl~dczas ... ybor~w w mieJ. 

1866 r. 199.60: .kCJJtf I,auka h.,Hllowe.o 18.90, tlJ.1r_1ll...... • •. _. dr. lei . wwa, ...... d •. CII. alt· 
Gy' kredytu.... aDlLr,aoloe -.-. rent. kolej o •• 
ł"O.,j.ka 94.26 S", rĄuh r'II~ .. I·- .. }(l8.00, połye •• 
tr. rOlyj.ka 4',. wewaoŁnna .1.00, /l,.lcout. I ..... 

prlwlltot, .... :I f'. 
L."4y,., 10 ,.U,eIF.łka. Poł10~k. rO!l11c1l • J17. 

r. !ł6 '/., Knn.oll .1I~81.lti. 102'1.. 
a"II.,II) pal ........ P .. ""io. lł7-166. n. Iiot. 

,.. 160'/., tlI k •. m.J 169'/." Z,t.o IOł-1I8, n. 
pat. llot. 111. o. Jl' .• t lU'J.. 

l.nd,n, 8,aUzłenolb. Cuk'.r J ... 00 pr .... 14'{. 
mocno, culri8r h',r.k.,wy 1~'14' mocno. 

liverpool 8 ""'d,r.'.' "łp rllwu r.fl 16.III(o 11'ln~"Łk .... ,.. . 
Pn)'pufltHut.lu ~ il"riu. IO.')I)() !,oJ; .pokojoie DlIisoD1 
d.wÓ& 6.000 bel 

Llvl"II' 8 ,'Uzl .. '." Mpuw .. "cr. IC:Qunow", Ilh rol 
IO,uOn !Jol , & ,,"1(1. "" "J)f~knl."'H I "'Jwń? 1\0f'14) ".1. 
Stale. Ididdho, .",erIkoń.k. u. poL 6/ft' •• 
pat. liR. &',... D. liR. "'. 6'/ ....... "'. Ił. 6 J".. .. 
o&. Ił. 6'/ .. , ... It. 1IlI'. "/". _ rD". kw.· .... 
nI. kw. maj 611 .. , na maj Ol. 6'1 ... , n ... o., lp. 
&"/,. p. 

.... Yo, • . 8 ,.HII"II.. łh .. wftlD" 9'1,.,'" N o,.. 
I .... ". SII/... K.... (Fair Rio) IU i/ .. dto Rio 
Kr. ~ b. ordiaal'J n. pd. 17.46. o. ,r. 17.60. 

Haw, •• S 'a1~zi.".,h K .... ,<>Od ••• r ... daoloo 
o. pot lGll.t!O, n. ,t. IOS.60. u. oIer. 107.00. D. 
,.. lOS 60. 

·1:ELKUI&A .• W (,II lU. U" '" t j. 
~. 

GI,'dl Warez.wlkl. 
:f.,dItDO" koilC8rn j(iftłtl, 

Z Iltu&lO ZdDi.U 

Za .,"1. kr'Urli., .. I",.e 
lIa łł~rlill ~ .. WO mr. . . 
'" Loud,n II 1 L. . . . 
II ParJi ,,100 fr. . . . 
•• Wi"deó n 100 d. . . . 

lo ,.pl." ,ohl"."" 
Li.LI J,ilcwul J(r. 1'01.. . 
Roi Poi. Wł!ohOlhu. 
LiltL)' ~u. ZiHm I: 6a ,. 
u,,!.)' Z",,:. ItI. WlU'u. Hftr ,.I .. 
"II " " .." ., ') IV 

Li.t, ;r, ... t.. M. f.c)lld !ier. • .. 
n 

., .. 
to to " " rU .. 
Glelda a.rUń.kI. 

• ~68~ 
• 11 ."16 
• 4UO 

90UU 

9~-
99 -

J. ~i) 60 
99Sii 
!19 2& 

• 99.-
• 11660 
• 95 -

116.60 

łłt.ukuoL, rOIJj.kie .. n.~. . . 180.80 

" .. 

,. II D" Jo_t . 180. _ 
W,hJ., D. Wan:-.. ",! kr. . . J80.-

u i.~r.btlrt la. . . 179.26 
dl. . . 17770 
kro • 2U '4 
dl. • . :JO.'J4.'/. 

.. .. 

I 
U6.70 
11:H 
4485 , 90.70 

I 
9t.-, trJ. 

l 'lO 60 , 99"86 
91/.20 
!.I9.-
-.-
- "-- -• 

ków 17, *ydów 7, - razem b6; dorosłych: i sowoścu\ch AbraDlk, Fabrowa lOrka. Can· 
katolików 8, ewangelików 13, :!ydów 7, I kow wybraDY deputowanym z Rachowa. 
- r~zem 118. .. WiOkszość depotatów wybranych w wscho. 

(-) Z kościoła. Dnia 7 b. Dl. odbyła Ogołem zmarło w tygOdDlu obległym . duiej Rumelii należy do stronoictwa rZ'ldo. 
aie w kościele św. Krzyża uroczystość l·ej o8mdziesiqt czur!! 080IJy, tyleż, co i wl 

.. Wiedeó 
OJlkulllo prIwaŁu. 

kro . • 16'2.76 
2'/. 

liIO.tO 
17960 
:79.16 
17960 
17725 
20.48 'I, 
~.lI6 

162.66 
2f!. 

komunii św. niemieckich dzieci, mianowicie: tygodniu poprzednim. Smierteloość zmniej. wego. . . 
chłopców 109, dziewcz,t 111, razem 220 szyła si~ pomiOdzy dziećmi o lO, po. Londyn, 10.go paidZlerDlka. (Ag. pó!.). 

81.hla LondyĄ.h. 

dzi~ci, które, przygotowywane od Wielkiej. miOdzy dorosłymi wzmogła siO o 10 wy. W Low8tolcle dwóch socyalistów zamierza
nocy przez ks. dziekana Dllbrowskiego, padkó". .. . lo wypowiedzieć mowo. lecz lud Iprzeciwił 
~przedniego dnia odprawiły 1.lq IpO- (-) Składy ,Win runkich w ~odzl opł~. 8iO temu i pobil ich w dodatku. Policya 

Wauh. DIl Pet.erahar, . 
Dl·ko"Lo .'10 21 

wledt. cać bodll za patent 40 rs. rOCZDle podobnIe ł' h . t 
(_) Wybory kolegium kościelnego dla jak w miuslach gubernialnych, według świe. usun~ a IC z mla.~. . 

DZIENNA SrA TYS TYKA LUDNOŚCI. 

gmioy ewangelickiej św. Trójcy VI Łodzi, :lo ogłoszonych w .Zbiorze praw' pr.epi . BrukHna, 9 pa~dzlerDlka. (Ag. p.). Slld 
odbyly siO w poniedziałek, pod przewodni. sów. przysiogłycb akazał socyaliato Moreau oa 

Ur.dz06 0<1 dDi. S do 1/ pa:ld,i.roiko "'łcr.oie 
bIlo: 

ctwem pastora.CJpel'intendenta BOmera z (-) Kal. Itraży ogniowej ochotnicz.j · dwa lata ci\)żkiego wi~zienia. 
Płocka. Do uroy sta.lleło. 58 wyborcó!" otrzymała za pośrednictwem p. p~licmaj.1 Lipsk. 10 patdziernika_ (Agen. półn.) • 

W ,aranl •• łol. Dzieci ty.,oh 11,. miauo'llflcib: 
chlopool .... SOf dzi .... c, .. t .1. s tej licsby dsieci ilub· 
Dyeb 68, ni061a.bu1uh S, N\eiywo arod.zou1ou ", 
.... wj liosbie 6IubDb.~e:' oiMluhulch -. 

Z ddycbcsaaowego kolegiom powtórnie stra 1111 ruble, zebralle w kółku znaJolUych. S d t k ł h' t N ' 
wybrani zostali pp. Finster, Agather, L. (_) Licytacye. Dnia 24 b. m., na No. Il ce~ars w ~ ~za. anarc IS O eve~o 

W ,.,..'~. . i ł1"l'0h ł8 ... i&lIO ..... w..;;o .. i., 
chlopoó ... 21. dsi ...... I26. s tej Iicsby d,i .. i 'lub .. 
oych .~. llie6JubDYch 1 Nietlwo UrodzoDrO~ 4 • 
... t.j liczbie 'luboICh 4. oie61ubuIch -. 

lleyer, ;t. Erb, dalej wyhrano pp. Ferdy- wym Rynku w Łodzi, odbywać .iO bedll na 16·cle lat WIQZleDla za przygotowania 
nanda Ratbego, Eugeniuaza Gelera i Her· licyt .. cye ua aprzedat rozmaitych ruchomo· do zdrady, używanie materyałów wybucho 
mana Geh.liga. Opróc~ powy:!szych 7 człon· ści, ~ajotyc~ u mieszka6ców tutejsz.ych J: wych i rozpowszerhnianie pism zakazanlch . 
ków kolegium. dla ml"~, wybrano p. D. PrUIlDowlkle.,o, Fr. Nerger, K. GIlIera ! RewellO pafdziernika. (Agen. półn.). 
Golca dla g'lIłny Bałuty I dotychczasowego Szymooa GrUnspana, na rzecz zaległOŚCI W ! b ł t W' Ik' K' ż \Vł 

lłar.lak' •• rch. n,ieei tY_Ich '-... mianowioi.: 
• hlopOOw -, dzie" ... I-. o tej li .. by 6JubDych -: 
ui",rabolch-. Ni.tywo urodzoDI0b -w tej li • • · 
bi. ilubuJch - niMI.bol0l! -

człon.ka H. Bliema dla gmio wiejakich. ,oamaitych podatków miejskich. ~z~raJ przy Y u le I slq O o· 
II. Łodzi . do ! (-) Kilku rzezlnileszk6w napadło w t)ch dZl1Illerz. 

•• łtońat ......... rte w doiu l, ~ i lO pddriernik. 
W .ar.ilI kalollclol" 2ł, • mion ... iei.: ~{ote .... 

!IIorchotieki , MichaliDł RoiJckto W ... ,oioc Ko
bieraki s Zodł Kow.lki.wics, Maciej Stu.-.cjllt:. 
Michalioł 8",onJÓłk., SIaDiaław Bob_k. eta· 
nIDł Wybór, Fraooia .. k S,iDd.1 • M.ry.oo. 
Grad,k., W.leDIl Zieollcie .. i.. • Wikto<Jł J •. 

I 

nie było wcale, a jedoo 
było ohecnie zaj~te. 

Na białycb tabliczkach czerniały numery 
zatkniete wysoko po nad łó:lkami na żela · 
znycb pretacb. . 

Numer dwudzieaty pierw,zl widal: było 
nad łóżkiem cborego. 

LekkIl kołdrll os10niote ciało rzucIllo si~ 
niespokojnie po Wllski lU łóżku. a roce wy
ciuni~te z calll sil" uC:eraały o śelan" ko
lo której znajdowało siO posłanie. 
Był to raczej , ,zkielet człowieka strawio· 

nego głodem i · u~zll, kości przeświecały 
prawie przez wyschlI} skóro. 

Szkielet ten zdawał siO płon"ć cały od 
wewnoLrznego taru jaki go trawił. 

doiach na Jana W. przy ulicy Nowomiej
skiej. okolo 9 godziny wieczorem. Jeden 
ze złoczy6ców potr,oił przechodzl}cego, 
drugi zdarł mu czapk~ z głowy, inni zaś 
grozili nożalIIi. Napadni~ty w ten sposób. 
ledwie ulOknllĆ z<lołał przed napastnikami. 

(-) Daremna pr.CI. Nad ranem we wto· 
rilk: uaiłowali ałodzieje wła,lllać liO do szyu· 
ku przy ulicy Przejazd pod N. 1224. W 
tym celu wybili otwór w murze. lecz spło
Hono ich przy pracy. 

(-) W teatrze Viktoria przedstawionI} bV· 
dzie we czwartek opera Mooiuszki "BaJka." 

' Abonament na wtorkowe i czwartkowe 
przedatawienia liczy sie od wtorku. dnia 
18 b. m. ,Abonament ohejmuje przedsta. 
wienia komedyi, opery i operetki. Przy 
biletach abollamentowycb'ualepuje dyrekcya 
10 proc. od CCDy normaloej. 

KRONiKA 
KlUJOWA / ZAGRANICZNA. 

Skóra rozpalona wyda wala z siebie go
rllco jakieś zgniłe a ze spieczonych warg 
wyluwał si~ zczerniały jozyk, suchy, szu· 
kajllcy bezustannie ochłody. Oczy krwi" 
nabiegłe, bezprzytomne, latałl szybko ' po 
pu.tej przestrzeni, aglowa dr!ała oerwowo 
zrywaj,c liO co cbwila z poduszek. - Warszawa. 'Now!! tell'r. Grono kapi-

Na zegarze miejskim wybiła dwunuta. talistów i osóh wpływow~C!h poruszyło pro· 
W klłcie sali rozległo si\) chrapanie. {"ekt budowy nowego teattn dla opery i ba· 
To stary podugacz szpi~lny, zmorzony etu w Warezawie. Za najstosowuiejsze 

snem, zl1snqł twardo, upadłszy na po- miejsce uzoaDO kwadrat miedzy IKrakow. 
dłog~. skiem·Przepmieściem. Krnlewsk" i placem 

Wtedy .iostra Kaliksta .podniosla si~ i Saakim, gdzie MiO mieści larz'ld wojskowr. 
zhliżyła do chorego. - Miniateryum oświecenia wyznaczyło oa 

Chłodzlłc roce o marmurow, kulO, którll rok przyszły w etaoie lwoich wydatków 
z sobl} przyniosła, stanola u wVzgłowia. snmo re. 5S:iI,054 Da utrzymauie dyrekcyj 

Tro.kliwie poprawiła podlIszki i jedno naukowych w okręgn w&rszawskim, oraz 
dł06 polożyła na rozpalonych skroniacb in8pekcyi szkół w \V &rszawie. 
nieprzytOInnego człowieka. , - Projekt zjednoczepia w"ystkich fabryk 

Pod chłodna m dotkniociem miokiej dło- me~lowycb, kopal6 w~la, żelaza i cynku 
ni chory uspokoił siO cokolwiek. Umilkł, okr\)~u 8Osuowickiego, a uale:!lłclch do cu. 
przerywajqc bezustanne hredzeuie, - któ. dzodemców, nie docbodzi, jak donosi .Kraj", 
re mimowoli,wyrywał/l siO z ust jego. do skutku z powodu trudności prawnych 

Chwilami tylko wstrzll8ał .i\) cały ue- na jakie oapotyka wobec obowillauj/łC6go 
pcqc: D D&I kod~kI .. Napoleona. 

- To głMJ. .. -to śmierć!... - ZnlIana nazw. Dziepoiki petersbnr-

(Dolrończeni4 1łutqpi). 
skie donollll. ii kllJ'ator okr\)g1l dorfN1a
kiego Kapuetiu, w rozwini\)oiu Iwego pro-

OS'rA'fHIE W IADOMOSCI BANDLOYlE. 
Berlin 10 patdziernika. Przy otwarciu gieł. Dow.k., GneJO" P ... I.k • Jóuf. Skoniecq, w.· 

d · k I h ł wnrDi .. Ii.te.ki z J"lianoł KilanowIk .. St.oW •• 
dy zisieJszej spe u acya zac owa a siO B ... 1er. s Yroociaskł SpJ0holok .. J.D Robert Pol. 
wyczekujllco, w interesach Janował zaatój ur. Rouli. Cieapiko ... lq. Pru.i ... k ltI ... i ... Jń 
zupełny a kursy utrzlmlw y siO D& przed- s Ao, ... IID, Kry .. t.ot. St&llWOW 1ft wil • T 
wczorajszym poziomie ko6cowym, lub ze. Klłtollk. Wlodlo1a.. Ziolk .... ki • A .. i.lł Ld,.. 

P . .I .... k.. hwel KowaJ;. z W u!.okł KOI",'I, WI.· 
szły nieco niżej. ótnlej wzmocniło siV dJOl." Ku,,"",. Albi ... Hilla, Fr.oci .. "k 'l'9'eooIok 
usposobienie hez widocznej przyczyny zew· • Aotonin. 81&". Jó .. r K .. "ui ...... ; • Fnuci •• 
notrzcej. Znaczniejsze zakupy .. ykonywane Iq Pru. Aut.oDi Nu ... k • ltI.r"lIadrl. J.u Lud ... ,k 
w rozmaitych działach przez firmy pierw. 8&tejbor s Aot.onio, Koni •• , ••• F ...... i.uek Gler· 

d h ·/ d d' I ...... ki • MorJODDł Moro .... i .. k .. lóur ChalaDy 
Izorze ue zac \)CI y o u zla u w intere· • Micb.lin, Kin... Mor.iD GooaJń .... i ... M •. 
sach ~z~rsze koła. Zawsle jednak Iylko r1.UDł Kol .... Miohol ADtoDi J(ikal.nnJń • Jalił 
niektóre gatunki papierów zwracały uwago Kotoouk,. WlneeD'1 Kar .. i ... , JóuCt 
spekulacyi Slabem uapoeobieuiem odzna. Aodrzej KluD~ .. i.. ,ZuuDOł 

I . . " . k' L h J.u Pol'Dow.lu s B.rb ... Za.ko ... k., 
C~8 y SIO p~plery rUBl le, .. atóryc kursy Prokopiiaoki. Brooio/.w, Jokóbo....... ...1. 

Dle uległy Jednak znaczOleJ8Zemu IPadko.,liO" Aot.ooio. J .. ieóoko ...... 
1\'i. Pomimo słabszych aotowań new·yor· 11/ • ... HI ....... ".101 11.. _i",owl~.' ZII· 
skich na giełdzie zboiowej przewdało UlpO. maDI Iłacho a T .... ~ K"_D. A_t MOJ" .• 

b· . L ń . Alberll" N lckol. wUhalm KbD •• ""ł Eol 
S? lenie mocne; przy .. o Cli notowa~o ~~ze· 1 M.óoą. Robert Oobr hyderJk a. "arl • 
nlc~ o 1/. m. a tyto o 1 m. wyżej DlZ w,' l\lor.el. 'I ... .., Fryde<yk Wtlb.l., T _pIJ. o 
sobot~. Am.I·, Floreotluł BonefL. a.iUaId Ko M • 1 

BorII. 10 WIW hanb .hlo •• , d.7 lIhu"lrill, Gu.~w Ko ta • AJn.h. Gioloor, • • -
pddzieroib m&nlk). 8ta..".&YDIl1:"po. Sch'"i &. K.roll oł liIcuoao.., Wwik I" .... . 
metali •• nl lo 12 609). u biletó Emm, OUlW, H ..... l k Arr~. 1 Boi W,I. 
k •• y p.ń.Iw. (pn) b. 'l82i; ..:; iUDY.h hoh. lItbllke & a.rtt Gl ........ 
b'Dkó .. 9,916 (P"'Ib. 8(6); ....ale 49/.414 (lIhylo Sfare •• k ... ,.cII - . • . 
19,6461. i,d.D" lo .. bard 86rB'O (abylo 7.ł87), Z ... rll w do!" .' •• , 10 p •. d. ra I<a 
efekly ló,8~1 (prolb. 2.767); lDOA oldlW• SIl 431 . ~lolICJ <!si- do I., 16 ........ ...,.1 Ił, .. 
(przrb: 1.148). Stan biernI: kapilal ... kl&d~" ~ .. b!. chlo""" .. I, dIIł.wc .. ~ l. • I~ ... 
120,000 (bez mUt.uJ); reaenra 22,87i (hec Irui.DJ!, hOth~, tr1ł:t~,u ~ 01 ••• -. , ilU .. icia 
Doty w obiego 938,966 l ubylo ~,,9as) illJUl ""bo- \\ 001 ... SaI ..... 11, 1.1 M. x..o.. d JA, A" 
wit .. ";,. 288,S80 (a bIlo ~U2), ino. Pul.... lilii d ...... I I 6S. 
(pnIb.88). hL"IieJlq : d..... I I 

WlHo' 10 WIW bo"b p.ó.~ ... , 1!~"i. chlo!"" .... 4 J." I 1 
dui.7 (w Ll.i,oocb 101denów). N~llw li~i i.i~tiv":b 2. ~ ... \ , 
obi.JO 1180,400 (prrlb. 6,6(0); .. poe metali .... y .. Zono 1 . " l -II I~ 
..... b..... 146.800 (pnlb. 700), w "oni. ".Dl la\ r.o a 
(pnI b. 2(0); "ebI. plato. • &locie 16.400 (bea ł6, W' 
,mi.oJ): portfel 141,600 (pnlb. 11,700); I .... bordy 111r~ ... h .. aI 
24,aoo (bot, .mi.Dl); połlC11lri oohypoteko ...... N 60U li • . , I 
(beumilDl); lULI rulowa. .. obi. , sio 10 "~. 1 ' "". L ,_,~ 
(prSJłt. 100). - &ft& '" n • • .,.,. 

... U •• I0 ,aH hralkL Hil." ba.h ""'1lokl !tI!:'d. Jł t Ił \.:~ 
1~,SO i t'l ... h'Lr a.t..WIł. b6..90, .1/_ tll'-, h lrwi·t.. t.""b ~ ;Po ł.' 
cJ'jnt:J ~o..70, r.-'} WiJe." "~łoJU lA II If .... łt.60, ~ • 
Ul ... ieyl 6410, "'" ~101l1r-• • 1 J r • .o.JO, • I 
liotl ... ta..... rlUk,. h.lIU. ka,...., _ ... ł~I.JD, 
6'10 Połl.,ko p"naio". & IłIIU roka 110.76, I.k-, • 

• 
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krajowy najlepszym gatunku poleca skład 
AUGUSTA TESCHICHA 

ulica Widz w, ka r, 111 ; Kant r r ' Dziełn ~ i Dziki j r, 13 
PolllCZenle telef'onlc:zne ze "'''.ładem' Kantorem. 

-----------------------------------------------------------
Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka ' 

podaje do wiadomo6ci , że w ln iesillcu luty., 1888 roko na tacyl Towarowej Ł6dt 'pn d ne b dll 
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Potrzebną j 

NAUCZYCIELKA 
Po kop. 16, 

Kolacye gorące (potra-
"y do "y boru). Wydaje co· 
d. iennie od godz. i do tl wieczo· 
r e m r •• tMu racya pod fi r ru" ,,\\'U· 
hellII", przy ulicy Dzielnej (Ko· 
lejowej) drugi dom od sklepu 

wielcu 
jO%yk 

• na W1et 

nieruiecki 
akladać w r A. 
L. L . 
1176-8-1 

Dr/owa. 11 12-0 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

" 
Nr. 13, w Pet r burgu, Wielka Mor 'ka, Nr. 13. 

Kapitał przeszło 7,000,000 rubli. 
Zau lld m bonor nioieis7,em pociot do ogólnej wiadomości, 

ii no mocy N AJWYZ8Z'EGO zezwolenia z dnia 26 wrześoia 
1886 roku. 'l10warzystwo "i :O SYA " w bieiqcJOl roku wprowa· 
dzilo " zakres swojej dzia lalnośc i> nowy dzi a ł ubezp iecze1\ 

• • • a mianowIcie: 

UBEZPIECZENLA TRANSPORTÓW 
rzec:r.nych, ,,,do wyclł I Jnol'łlklch. 

Ajentem Towarzystwa w mieście Łodzi dla przyjmowania 
powyższych ubcz p iec7.eń zamianowany zostal pan 

Mikołaj Rosenblum. 
Powolnjqc aie nil powyższe, mam zlIszczyt doaieść, iż p'rz)·j. 

mujj wszelkie ubezpieczenia transportowe, podług taryf nnjta· 
niej obliczonycb, z czem polecam sie wzgl~dom pp. fabrykantów 
i kupCów. 

MikołaJ .Bo6enblum • 
"W8choftula Nr. 478, dODl W-&"o 8łemionowa • 

..... Kautor otwarty oj godzillY 9 do 12 ł od 2 do 6. 

( 

.. 
: 3. B. 

• ran -• 
W Łodzi, prz,y iUlicy- Piotrkowskiej NN. 510 i 511, 
w centrum miasta, w pobliżu poczty i dworca kolejo
wego otwarty został w Niedzielę nowy hotel, pier- ' 

w8zorzędl1y, z ielkim komfortem urządzony. 

45 pokol numerowanyc~' w ~nie od l fS. <lo 3 rs. 50 kop. 

Wyborna kuchnia. Dosko'nałe, czyste wina. Piwo 
tutejsze i rawdziwe monachijskie. 

+,:-:-~--= . 
~'bote o g zinie l-ej. Potrawy z karty o 

, każdej porze. 

Połączenie 
• I 

telefono)Ve. OmDlbus hotelowy <lo dworca 
kolei, Powozy do wynajęcia. 

Kąpiele: wauny i tusze, ua miejscu. 

P. T. 
Zawia.damiaj,-o uniłem8, te opu6ciłem J; dojem dziaiejlZlm prowAdzony 

przer.emllie puy ulioy Zaohodniej "Botel Maooł.eufPel" l obj,tem eter 
nowego pnedli§biera twa, załoionego w byłym. Plllft('lu Ludwika Me1era 

1'0d fir,!!, 

,;Gl'and ,Hótel, Piotr Schwarz" 
"radam uralem powinne dsivki u óha'ly'lllane mi dotychcza. w tak wy

sokim etopoio \V,gICdy i pro .. , o i:yodiwe i lJu1c:nwe prulanie tychże 
w,,"l'i)dów i n\l llOWtl moje prźedaifJbierstwo. 

Z globQkim ... coDkiom 'PIOTR 8(lHW,t.BZ. 
1286-R 2 

• 

Wł"W' O !!Il .... Il ......... - Boda~ ..... w.i (lIt._ęW ...... I. 

--~-
101-0.1880 l.\8118)POJ). ! Ba,_)l.. 29 Oeaiactpa 1887 r. 
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