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mi~dzy nimi, ozi9biai~ wspólczuci,ę hra·
bieio. Odwrócił sil) w innI) stron~, pod.
czas gdy jej oczy spoczywały na jego t",a·
rZYi jego głos brzmiał spokojnie, PQdczas

. gdy jej drżal ze wzrnszenia.
Po wyjściu MakS!', Zofia siedziała nieru ,
chomo, przyciskaj"c dlonie do piersL
Powlej6 w dwóo~ .to. .oh,
- Mój Bote, czy to być mole? Wspom.
nienia włodości zbudziły sil) w jej pamiljCi.
rrseklad W.1kt.oryJ RoIIJcklej.
Widziała maleńki pokoik, który zamieszki·
--00>wała wraz z siostrll i słysza,ła dziecinny,
(Dalazy C1'qg _ patrz NI!. 239).
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, . tak dobry l ty Dle wIesz nawet, jak dobrym
Zofia OIó,wlla w llluem podul!cenlu, jest. 00 nam wszystkim pomoże! Biedna
z żywy~ blaskiem w. ~uZ'yc~ s,ycb. ocza~b. maI a Anna! ona si~ rozczarowala, ale
lIak'a IIle przer,wał )eJi teraz dopIero biD- przyczyna tkwiła w okolicznościacb nie
r'lc jej rl)ke, powiedzlal·
w ludziacb. Maks pozostal tym sa:Oym.
. - Wobec takicli :&~miar6w:, 1!iddo~o~, Anna go już nic potrzebuje, a ter~ Zofia
Ja~,. prz1nolZl,I, ~ uCIeszy p':OIl) I wYJed~ odczuw~la wzgl~dem niego tQ sa mil UfJlo~.
mI phebaozlfnlb', że post4Pllem wbrew Jej Czy to tylko ufność? - zapytywala sie~.ie.tyczeoiom:,
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. Czy moie, czy powinn~ być coś wi~ej? - Jakim życze.nlOm? ~rzerafa8Z mnIe Wstrz'łsn~la gło"I). hle cbcl)c dłutej roz.
panI Na Bogal nIe powIedZIałeś pan prze· ruyślać. Wszystko co od Maksa , pochodzi.
cież mojej siostrze.
ło, chciała nazwać dobrem.
'
~ Uspokój/SIl) pani, mówiłem dopiero
Wieczorem tego dnia wyst~pow:ałę.; Czu·
po .badaniu g~ntu.
la, )~kb". w ~il) nowr duch wstl)piłi gral..
- Ale mówił A pan?
.
lepIej nlZ kIedykolWIek. Wywoływaoo j,.
- Z szwagrem tylJr,p~ jemu pozosłal"llem Gdy wysda podzi~kowa~, ujrzała Maksa
powie<t~eoie t?oie ~g~, 1 co b~le nwatał .Blessena siedzlłcego w loży '! towarzystwie
za kODleczne I w JakIej forml~ lechce. - d,rektora. Remberga. OgarDlało jlł, jeżeli
Zofia ukrył~ tw 9' w ~loD1~h. Maks I Ole u,c.zuCl.e 8.zcz.~cia, to pewnego zainte~e.
Bleesen mÓWił pr~elJ:ÓnYlraJ'lco I stanowczo li sowaDla Sl~ zyclem.
o swoim zamia,rie niesienia jej Ilomocy,
Po spuszczenin kur~yny zaanonsowano
która wtedy mole iylllo mie6 zastosowaoie, jej wizytl) Remberga.
,
gdy IlOjedn.a ełl) z rodzi~'l. Zofia sł~cbal~
Sam, czy w towarzystwie damJ?-za·
raczej dtwll)kn glosu, Dlt słów mÓ.}I)cego. pytała odcbodzl)c od przytomności.
W końcu pościł jeA rvce .
Po chwili dyrektor sam stap". przed
- Ohcl) p!'Z1i1lĆ m6j los z r'lk paĄs/'ich- nil).
odezwala lIV Zofia.,
.
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00 z poc~'l*u m6wił, c~ m~ od pOlia'
Mak1& ogarol)to w teJ chwllt SIlne w~ro· aała tego olgdy przypommeć sobie nie mo·
neoie, podobóe do litpści z dom!eazk,. gla. Serce .jej bilo . I\waltownie. Ale dy.
tkliwszych uczuć. l'odo~pego wraż.ęnla do· relr,.to W,ÓWI sPo~oJ.o,e, wyraznie, musiał"
zollł ltoJ,.C z Zofua na progu Jej domu, gu w koucu zrozumieć, uderzenia serća nie
leoz jllk wtady rozdzielił icb asesor, tak zagłuszaly jej teraz, zdawaly siV nIlwet za·
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śli l)I.6wil)c jakby Q interesie, a nie, o uczu·
ciu. WidocznElJlI jednak bIło, ~ głVboko
kochaJ żoo~. Koclt8ł jl) i dla. tego pra·
g~l powrócić, jej siąatrv, do. której był8
oiegdyś tak przywilłzao'li lecz ta sio'~a
miała wprzód dowieś6, to jest godnlł l dot·
kuiljCia jej r~kir. Ann] spokój miał bIĆ
l,liezakl6cony dó'pók:i si~ o tem niq upewni.
Cza,sowo miała ~fijl. zos~ać w teatrze, leez
qn zajmie sil) jej loseru.
- A siostry, ",ojej siostry czy nie zoo
bacz~? - zawołał.a uagle.
- P6.tniej, taki nie '''Iltpi~ nawet o tam
dziś, po wid2\ęuiu sil) z pani 1). 1
Fala krwi uaerzyła j~j do ltwarzy.,chcia.
~a poy/stoo odl1Z~ci6 IIropoz'y'cn tego Rem.
berg~ ~tóry śRlie sts,,,ać ,wlvd.zy oił i eio.
atrl).
W tell\otworzyly siV drzwi, na progu
stan"ł ~kI Bless,o. Spojrzawszy l szybko
na ZofiO podszedł podajl)c jej r~k~.
- Nie przeszkadzam pa~;' wszak praw.
da? - zapytał. A ponieważ poznała już
pani swojego s3waira, proazO. nie goiewaj
siV, źe odegrałem rolv pośredąika.
Znaj.
dziesz Pilni p~~ nim mocne oparcie w i y.
ciu, a nadzieja odzyskaoia aiostry warta
też pr,,~cil'Ż uie mIllo. A wiljC w ogóle ~a.
dowolonll jest pani ze mnie?
- A pan tak,ie.
- J e~tem panu wdzięczny paoie hra.
bio - odparł RęlDberg, Zofia miloaala. _
Oieul) si9 z całego serca, ż doprowadzisz
do skotku to spotkanie, _ mó"ił da1qj
Maks Blesseą - i z tego spodziewlUll eil)
najlepazyc.h ,ezultetów w IIrzy.. lo~i.
Zofia patrzyla nil niego_ Wd.ziOCZn'ł by6
nIe mogla, ale i gniew jej wstrzymał aio
wo~ęc IIóll': i sPQjrnloia Maksa.. OD działal
~ prawdziwegC! "sp61czncia. i dopóki widziala go Rrzed, .oblł wi8r",Jł~ iż "uJstko dobry obrót weimie. Mimo to tO_~fstwo
Heruberga stawalo jej sil) nie do zniellenia,
poiegnalll panów j wyszła na ulicę. Zale.

zbudzila sil) z Mwn,. 8ił,.. Takiego obajścia
znie~ nie mogła! Powróci, powie temu
Rembergowi, że nie chce jego łaski, nic-od
niego nie prz1j,mia.. Zy.wróciła jut, lecz zadrżała nBiła. Rembar obrazi si~ odmow,.,
cofnie PlllOoc..i nadz!l;ja odzyskania siostry
puepadule na fawszo... A Maks Bless,en?
ąo ou powie? D~.IQĆ razy wracala i zn6w
zmię.iala zamiar, uSł'0~oila sil) w ko6cu
myśl" te pienil)d.ze Ole bVd" jej w~zane
osobiście, lec~ składana u baukiera. Nie
naruszy ichr tylU wivc sposobem nikogo nie
obrui, a I18ma uwolm si'Q od' ~ałmużpy.
PosIanowiła, rozpocZllć lune żyCIe. Mote
być it- nie ocenilll_ dosbtecmie swoic,h
J
'sdOlootci
aktorsklJlh dlatego, że ob()j~tn.,.
była oa wuy,tko, nle dz" czula oo"'e siły.
U~okojona planami Ol' przystłość. kłali,la
IiI) Sp6Ć pra.le l10jeduana ze uwagrem.
- Czegói ol~ateczn;, moglam ell) bpO'
aziewae - rozmy'118.- Czyi mog" runie
wi~Ć z radości4~ Czyż ż'łdania mOjego
szwagra nie były słuszne? Ja He bl.IaÓl
niernzl.\.dol)! J '''Cle przed paru tygoduiami, myśtalam, 7.e sagrod~na mi je.' wuel·
ka drogll popraw" a dZIś, gdy mi J,. uła.
h,iaj/ł, cofam IiI) zrażona pierwulm uktu.
ciem cierola. Nie, nie! bl,ld~ silna i roz.

g

w&żual

Z myślll o .io,trza i nwagrze usnOla,
uledwia jednak p'rzymkaOłll powieki, obie
te postacie zlUieolly liv 1f Makaa BI_DA!
dOSZA oim ciUle by~ uj~ta, a tylko co.
ZUlU naw,w.t m,łleć o innych rzecuch.
Teraz on umiłkł a nczucie trzymalo berło
w sean!lŚ kraipie. Zofii po tanowieoja, u.
,m.]ary, wszystko, 00 nuywaU. odw~
•.
dziej,. i CPO~ ~en1ło sil) w jedoo imifJ:
,Maksa Bleaseoa.

IX.
KilkIl tIgodni
Maks Blesaeu

npłynęlo
,iedział

od taj cbwili.
z kuzynem Hof.
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C'ł swoj'ł pos.taci'ł,. głosem świeżym i WdZ!Q'/ na skute~ protestu prokuratora S'lda okrll' uej kradzieży przestQpatwa został juź eka. , udziale wifJkszej alły, .dołał wypr08i6 mi.
oz.uyOJ, choc~ai. DI~lby~. rozległ~IlI, rO~lła goweg? p,otrkowskiego. 10) Piotrowi Tu· zany ua 16·letnie ciQżkie robotY j sprawil i łych gości.
mIłe wrllżeme I elusIDle w akCIe trzecIm, ay6skl mu o obrazQ honoru. 11) Szai Ber zaś co do pozostałych oskarżooych felpa(-) Smier6 .waryata. W oocy z ponie.
po uader udatuem wykonaniu bilOwanfgo Winero i o pobicie. 12) Kazimierzowi itrywał s"d okręgowy piotrko.eki w dniu działku na wtorek. etr6ż wiQzienny blJdllc
walca, stała sill przedmioten: k .. iatowej o· Teoflli m..Uoulróm Nowickim o samo .. ład- 22 paMziernika I akazał .za kr dzieł Ohai. na war~ie, zau .. ażył w !ynsztoku, .. dl!'
wacyi ze atrony public.uości. Nad dekla· oe zatrzymanie wekslu. 13) IFrymecie Ho· ma Rudeckiego i ~zlamo Wejnberga n szczt;tnle p~dartem uhraOlu, dr~go .z ZI·
macy'ł wszakże w śpiewie i dykcy'ł w 010- ro .. icl o wylewanie nieczystości na ulicll. pozbawienie wszyetkich szczeg6lnych praw moa czło",eka, w którym poznał clerpl"ce·
wie, musi jeszcze p. K. nieco popracować. 14) Zofii Komorowskiej i Fraaciszce Wo. i przywilej6 .. i na półtora roku willzionia go już .dawno na pom!H8zaai~ III.'ysł6w e~·
Wyboruymi i szczerze komicznymi dyrekto . • ińekiej o obelgi sło .. ne i czynne. 15) Hin. k&tdeg'l, Majera, Poznansldego sa nkrywa. łego mleszka6ca ŁodzI .Koslńsklego,. Nlorem teatru i sekretarzem tegoż byli pp. dzie Frydonberg o zakłóceuie spokOJU pu. nie kradzieży na pozbawienie wsz)'stkich szcsllśliwy jllczał tylko I na wlZystkle Py'
Feldman i Win kler. Kuplety o koutrakcie, bliczuego. 16) Franciszkowi Muszyńakiemu szczeg61nych praw i przywilej6w i 4 mie· tani nie odpowiadał. Pomimo ~dzielon~j
wypowiedziane przez nich z pe/nem humo · O obelgi słowne, pobicie i potwarz. 17 ) Lcy. l sillce wiozienia, Froima Krigera za kra· mu natychmiastowej pomocy w kIlka cbwlI
ru zaciocieru w drugim akcie, wywoływały ko ..i Perelowi o pobicie. 18) Feliksowi , dziei bryczki na czteromiesillczne wiozienie, umarł.
wybuch szczerego Amiechu, bo też były Grodzickieruu otosamo. 19) Szlamie Tanc.' a MOłZek Bretaztein zostal uDie .. inn iony,
(-) Wypadek. Wczoraj o godzinie 10
dowcipne i ".,cznie do okoliczności zasto· mauowi i Szmulowi Torońskiemu o ś .. ia- I gdyż, j" k wykazało 8'łdo .. e śled.two. ukry. rano nieostrożny furruan najechał na dziesowane. P . F eldman, znany nam już jako dome nabywanie rzeczy kradzionych. 20) wał k radzieże imiennik jego Monek Jan. lillcioletni'ł dziewczynko, która uległa ~t1a.
wyborny aktor w komed,i, nie .ykazał MKłce Dauiłe wicz o krad zież rs. 100. 21) kiel Bretsztein, rów n i eż mieszkaj 'łcy w czeniu lewej uogi. Furman zdoł.ł zbledz.
pillkuego gloau. ale wyhoru'ł deklamacYIł, Andrzejowi i Maryanuie m a łżo n kom Zdro · G/6wnie, który zdołał zbiedz.
(-) Napady. Na I'owracai,cego w d.niu
humorem i śpiewem, pochlebnie 'wiadCZ'łcym ~ewHkim o zelżeni!, ałowne i czyn~e .oa/·I (_) Targi zbożowe. Na stacyi towaro. on egdajszy.m z teatra urzodnlb pol,cy' II.
o jego muzykalności, przyczynił si O oloze zonk6w Ohukawsklcb. 22) Skarga \Dcyden . wej sprżedano wczoraj pSzenicy 200 korcy RychlHws~legot napadł? d .. u łotrów, któ·
najwiocej do powodzenia operetki. Pan talon Kry.tyny Haak na decyzyo sedziego po r8. 6 kop. 30, 100 korcy po rs. 6 kop. ,:y za~zOh ścl'łgać z DI~go. paltot. R. bro·
Ohruielibski wyborn'ł charakteryzacY'ł t .. a · pokoju wyd z iału 5 miasta Łodzi, odmawia· ' 40 i 100 korcy po rs. 6 k 45' żyta 100 nl'łC SIO otrzymał pchOlOCle nozem, kt61'e
rzy, odpowiednim kostyumem i grlł, jak j"cII przyjocia skargi apelacyjnej.
' korcy po rs. 4 k. 20 i 100 k~rcy po rs. b}łoby sprowadziło niecbybn'ł śmie~~, gdy.
Prócz powyżazych zjazd r<ozpozna 13 4,,1<01'. 25 i OW8a sprzedano 350 korcy po hy nie gruby paltot którego u6t nIe prze·
zwykle starann'ł. dzielni,,- dostrajał sill do
całości . P. Majdrowicz w niewielkiej roli spraw cywilnych, z których 5 kasacyjnycb rB. 2 k. 70 za korzec.
.
d ziurawił. Z pomOCllł pośpi"zył ~tr6ź uoc·
kr61a nie mial wiele poIli do popisu, to je- a mianowicie: l) Wilbel!lIa Maje.. skiego
Na Nuw)'1II Rynku sprzedauo pszenicy ny, przed którylll rabusie u~kn~h.
dnak, co w zakresie tej roli letało, grał i przeciwko Antoniemu D asz1rowskiemu o 200 korcy od ra, 6 k. 15 do re. 6 kop.
~ oocy z cz ....~tku na Pl'łtek. do 'rIIie.".
śpiewał poprawnie. Panna Pichor6wna bar- lS. 8. 2) Icyka Piotrkowskiego p.ko Fran · 45, żyta 300 korcy od rs. 4 k. 15 do re: ka~\lL felczera Blelwasa P.rzy .uhcł' DZiel.
dzo ejektowni~ wyg~"da la w bial!m atla~o' ciszkowi SkllpskieulU o rB. 1~. 3) WI!hel'/ 4 kop. 25, i jllczmienia sprzedano 150 n.ej .N. 1362, zaczllło dO~ljaA 110 kIlku rz.,·
wym kostyumle pazlll, a w akCIe trzeCIm ma H erner p.ko StanioławIlwI Dynok o rs. korcy od rs 3 kop. 90 do ra. 4 za korzec. zlmleszk6w, kt6rych Blajwaa przy pomocy
tań~z.yła z .. dziękiHm . Wszystkie inne ~o. 27. 4~ Moa.zka Jawica p-ko Jonasowi Ja(_) Sprzedaż '.bryki. Zabudowania la- subjektów ode.g~ał. '
.
.
(-) Kradzlez,. Wczoraj .w godE1~acb
mnIejSZe role wyk~nane byłł' star.. nnle. ku~ow,czo,,:' o rB. 9. 5) Augusta Ende p ko bryczDe przy ulicy Piotrkowskiej, atanowi'ł. 1
Należy tylko zwrócIć uwal! ~ ~Iek~r~ch ar- W!lbelmo"l FI~t o rs ..2~. Nadto rozstrz~. ce niegdyś własność pana Kału.zynera, ra!,nycb na '1nku Now~go M\I~sta p~O\,Te.
tystów, że. w . wy~zach "A1·anj.uez I .~a. gnlllte bed'ł dWIe skargI IDcyden~oe: WI' a ostatnio blld'ł ce w posiadaniu firmy ban. kh ZabłatowlO2, ~krad~lono I ki~zeul port:
res" głoskI "J" I .x· wymaWiać tnebajak gdora KleinIl na decyzyo s"du gmlDnego 4 kierskiej Landau i spka nabył w tYCb/mon.etkO, w kt6rej zuaj~owalo SIQ 17 ruhl!
polskie .cb,· a we włoskilu wyrazie .maestro" okregu, po .. iatu ł6d,kiego i Antoniny Ga· dniach p. H. Wolfsohn za '110000 rubli. I w biletach bankowych 1 około 3 rubli 1U0·
wymawiać obie pierwsze sam~głoski . ae. " wrobskiej ~a decyz!~ IlIIdu .gmin.uego 2
(_) Znalezione zęb. We wtorek na o. net, drobo~.
.
Na ~łowa. szczerego .n~naDla . zaalużyly okrO.gu, p~wlatu łaskl:go. W jednej .z ape· dw6rzu domu • Ke.~eober a rz ul. Pi!tr.
Tego~ ~nl!, ua Nowł'm Rynkn lłuf"ceJ
ch6ry I orklest~a, sprawlaJlłce SIIJ pod .ba: lacYj c~wllnych chodZI o przywr6cenle słu. : kowskiej znale~ione został: z~b/ Właśoi- Pl'· R6z~nsklch skradZIono koszyk ze spraoiel odebrać .e może U
Hamera w t m. wunkalUl wartoścI 6 ra.
cznym kierunkIem p. Balcark" zgodnie I tebnośCI.
(-) Kradzieź wozu Z końmi i piwem. D: że domu za.Jieszkałego. p.
y . ~ nocy ze . środy n~ cZ'l'artek,. \lie.y.
karniej sumienn'ł .Plllcll p. B: nad dokład
nem wystudyo"lInlem partycyl znać było w ~3 lutego 1884 r. skradziono w ŁodZI ' (_) W b' ł d (ń O
.
d .. kryCI ~Iodzleje.. okra~h aklep wlktuałó ..
każdym usŁt;ple operetty. Wystawa byłA z przed szynku Wolauka parlJ koni z wo- 9 ' ół
la y ~e "
hegd~j o go ZiOle p~zy uhcy Roklcl6skleJ. Poszkodowany oce·
nietylko przyz~oit'ł, ale rzeczywiście świet- zem i 1O.u . beczułkami piwa, piwowara Her. .1 p rano nil . a ut~c, nieznany. czło: Dla str4Łt;. na 2.00 rI..
.
n'ł i bogal'l, Jednem slowem calość zoba- mana Gebllga. Poszkodo .. aoy s'-ratQ sWIł I Wiek USIłował ZniesłaWIĆ c6rkll .Z8mleszk!, . O~egdaJ w6~t g,"l~y Poddoble w po·
czyli'my dobr'ł i atarannie wynczo0'ł. Pa· ocenił na 735 r. 'regoż dnia wieczorem . łego t.amze handla~za. Łotr. ~jjarlJ IWOj" wlocIe łllczyr.kl!l' zaWIadomił p. policmaj.
bliczność zebrała lit; bardzo Iiczuie,a szcze· skradziono w Bałatach z podw6rza doroż. j C hW Y C1ł za . gardło I zaptkał. jej o~t~, aby stra .telegraficznle, ze w nocy z czwutku
re oklaski, jakiemi w akcie drugim przy- karza ł'akin& bryczkt;, a w6z z piwem Ge- rzyczeć .'lIe 100g a.
omlmo .to, zle .. czy. na pUltek gospodarz(lwi le w.i BOdziszyn
j~to kuplety p. Wi lera, zach~cajllce do liga zoaleziono w miejskim lesie. To Da . ~u oa~oblła wrzawy, a łotr wld~,c zbliża: Władyoł"wo,,' Wieczorkowi Iktadziono 8
odwiedzania teatru, zdaj'ł sif,l ś .. iadczyć, fe lun~ło myśl, te złodzieje, porznciwezy w6z, Jlłc'ł SHJ po.moc, ~,ek~~ezz:'oczUle. DonOSI kr6... . Na .aku~ek zarz'ldzonego 'Iedzt,;a,
publiczność naBza żlczliwie oceni staran. jako zbyt ciOżki, zaprzf,jgli konie Gebliga do I o teru tut.ejszy.,,, ~ge att..
. . .
pohcy.' tutejszej ndało siO ujlłć spra .. c6w
IIO'Ć dyrekcyi i reżyseryi, oraz proco dyrt'- bryczki Pakina i tym .posohem niespo·
(-) B61~a o g~sl . . Poull mo Istmej,,~go ~radzleiy w osobach J6zela WUczy61kiego
ktora lIluzycznego p. $alcarka i wszystkich strzeżenie wyjechali z Łodzi. Zarz'łdzono I zakazu, nlena.bywaUla przez przekupnl6w I Leona Bronkowskiego. Wilczyński jedll'ł
artyst6w, i że kilka jeszcze przedstawień poszukiwania wykryly, iż znani z/odzieje, artykuł6 .. ~pozy,,~yoh przed godzlO" 19, ł:row~ sprzedał podczas jarmarku na Btainteresujlłcej operetki, sallJ teatralnll powin. kilkllkrotnie karani już za kradzież, Ru. ~andlarze Ig~orUj'ł ten z. skaz, . w. sknt~k rym Rynk~, za któr'ł otrzymał 16 rB. 87
uoby z"pe/nić calkowicie.
decki ObaiD1, Szymkowicz Jankiel i Wejn. czego .po... stają bardzo cze~to b6jkl p~ml~- ~óp. Plenł"dze I pozostałe krowy dodzie ·
(_) Zjazd IfIzi6w pokoju. Dni .. 29 pB' bug Szlamu przyjechawszy bryczk'ł Paki. dzy. nln.1I a ko~sum.ntaml •. Ooeg~aj . na JOlU odebrano.
ftlziernika 811dzono bt;d'ł nastvpujlłce spra. na, zaprzętoD'ł w paro koni Gehliga, do łlc~ fJotrkowsklej . prze.c~odD1e hyll .śwlad.
wy karne: l) Przeciwko Rachmielowi Kin. Główna, zostawili tam bryczko, kt6ra sif,j kaml.Jednej takIej bójkI, w kt6reJ ,byt
KU
r
stler oskarżonemu o pobicie. 2) Herazowi już rozsypywała, u Moszka Brejtazteina, a energIczna przekupka srodze poturbowanlł
.ON KA
Hajman o wykrqczenie przeciwko ustawie sami najllwszy bryczkf,j od Poznańskiego, została.
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
trunkowej. a) .Abramowi Buchwajcowi o p<ijechali do Łowicza. NI< drodze do Ło(-) Awantura. Na Widzewskiej ulicy,
tosamo. 4) J6zefowi Flaks i Moszkowi Ma- wicza w Wiskitkach wspomniani żydzi .. jednym z szynk6w, gosp(ldKrz chc'łc zam- Piotrków. 8(1roIJJQ O potJpaknie. W no.
jerowi Borman o naruszenie ustawy budo. sprzedali parll kooi Froimowi Krigerowi, knllĆ zakład o nazuaczonym przez władze cy z 15 go n .. 16·ty lipCA r. b. śPu.cy
wlauej. 5) Arnoldowi Sdyler, Karolowi kt6ry zaprowadził je na targ na Prago, czasie, grzecznie zaproponował op6znionym w stodule synowie go.podarz.. ze wli Lu •
.zaoder i Wilhelmowi Poganowi O kradzież gdzie jednego z nich sprzedal, a z drugim gościom, aieby szyuk opuścili. Na tak nie- cylln6 .., gm. Ohociw, po". łaskiego, Adolfa
J,awozu. 6) Abramo .. i i Herszlikowi Ton. powrócił do domu. Gehlig, przyjechawszy praktyko .. aoy moralny przykład gospoda· Kadzibskiego, obudziwszy lilJ nagle, ujrz.1i
dowskim o psucie drzew na szosie. 7) Lu- na Pragll, zn a lazł jednego konia b/'łkaj'ł' rza, goście w ogrolllnem oburzeniu wy .. arli w stodole ogie6, który Kadziński przy podwiko .. i Busler o zab6r drze .. a. 8) Juliu· cego sill na ulioy, a drugiego przyprowa· swój gniew w spos6b, jak kt6ry m6gł, wiOC mocy IlIIsiadów zdołał ugasić. Opaliła aio
szowi Kuoicer i Juliuszowi Heiu,el o na· dzi/ Kriger w Wiskitkach, gdy przyje. posypały sit; grady obelg \la moralnego go· tylko beJka. stanowi'łca loodam~nt i Ip.a,lilo
ruszenie ustawy budowlanej. 9) Szlamie chano do niego na rewizy~. Sprawo prze- spodarzK, .. niejaki L. ullal siO do inter· sill trocho słomy. Belk.. nie przylegał ..
Wajobergowi o samowolne opnszczeuie ciwko Bzymkowiczowi Jankielowi nmorzono, wenoyi kija, z którym zapoznał gospodar. zupełnie do ziemi i przez otwOr m~~d~y
miejscowogci wyznaczonej na zamieszkanie poniewat Szymkowicz za doższe od opisa. skie plecy. PflUlimo tego, gospod,,,z przy ni" i ziemi" wlnu'łł ktoś paku~ fstgzapal.
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galdem w restauracyi BOrcharda.
-Hochau(p:fei}tijonalet"eć- domojefrodziny --=-JefelCtO jii,kne-i-8zlacńelil~ o",słu~-szywych wDlosk6 .. nie-dochoi!iih, odsu:!
- Olbrzymi'ł pnys/uglJ robisz mojemu' i nie zalicza si~ do ludzi naszej sfery.
żyć na określenia tego, co potocznie oazy· si~ już troeho; puściwszy w bieg cal'ł .pr.·
staremu, przejmuj"c na siebie jego hypote.
- O tem dałoby lio; wiele powiedzieć,- wa siO mi/ościl. - to i to Ulote siO zoalegć. wo. Z tago Ob mi powie.dliał., widzO, że
kIJ, m6wił Erwin.
odparł mIody brabia. - Pod miauem ary'
- Nie m6 .. iłe m o tem, ale - Ho{gald muszll być nadal jeszcze ostrotniejszy, dla.
- Obotnie t? zrobiQ, - odparł Maks, - stokraty rozumiem człowieka, który goni znożony już poraszonlł kwesty'ł, przer .. ał tego .. łaśnie, że mam dobre wzgl~lIem niej
raz ze wzglOdu oa pokrewieństwo, a z dm· nie za pożytkiem dla siebie, lecz d"ży i szybko.
Z&m ilU"y.
giej. strony prze~ wzgl'łd na zajmowaue st.a. wspie.ra to co .piokne. i wzniosłe . .Oi,. ~t6rzy
- No, ale żeby od teoryi przej'ć d~ . - RoI" <!J'ieku~czego ani~ w,d ~e mi
nowlsko. DoznaJ~ zawsze p1'lykregQ UCZUCIa, mogh lak robIĆ, stall zawsze najwyze), dla praktykI, wIesz cu sły&raleru w kwestyl .. ~ trochll OIebezploczna, wobec tak pl~knej
gdy taki parw~niusz, jak np. ten, tak zwa· tego właśnie, te inni goni'łc za pożytkiem, małżeńskiej o tobie i pewnej osobie?
dzie .. czyny jak Bogu••
- Prawdopodobnie jaklł niedorzecznośćl
- Odpowiellziałem ci już raz na podo.
ny baron Hochaui wchodzi na hypoteklJ j nie mieli czasu po'wiecać si~ czemu innemu.
starożytnych msj"tk6w rodzinnych. Dyabli Ponieważ jednak z natnry rzeczy wyoika,
- B}ć może, a raczej prawdopodobnie. boe przypuszczenie, zecbciej wi\jC raz na
wiedzlł jak, ale ci ludzie umiej'ł z nadzwY- 1iż liczba prawdziwych arystokratów jest o· Generalowa Barke utrzymuje wszakte, iż zawlze pamiętać, :le na .abawklJ szkoda mi
czaju'ł zrt;ezności'ł opanowywa6 w kr6tkim graniozona, a w obecnych czasach wyradza wie z dobrego źr6d/a, że...
Sławy Begus, na żono nie jest dość dobra.
czuie cały maj'łtek i tym sposobem coraz silJ z własnej winy, potrzebaby j'ł zasilić
- ~e nie ożenill sill z żado'l z jej c6· NobleSie oblige!
wiocej arystokracyi upada.
nowemi silami. Dlaczego wiOC ci, kt6rzy r~k - to prawda!
- Dobry wieczórl Czemźe to j •• te6cie
_ l;3yć może , iż ta myśl spowodowała tacy zajoci, moie prze8%kadzaru? - o<l,8%wa'
- O tak, a czelność tych lndzi jest obu · uganiaj'łc silJ za pożytecznem, dorobili si~
rzajlłca! Pomy'l tylko, że ten Hochauf, znacznej fortuoy, nie mogliby teraz obrać wypowiedzenie innej, tego nam wszakie nie , SiO .. tej chwili, wychl/d"c lO zaportyery
który jest zbiegłyru kelnerem i wzbogacił sobie za cel rzeeży pioknych i szlachetnych, m6 .. iła .
wysoki możczyzna o rumillnej .tnfz)'.
si~ 11' Ameryce handlem niewolnikami, a: w a żenillo siQ z córkami naszych rodzin, zro·
- A tylko?
- Ab, Sieburg! dobry }fiecI6r1 - za.
Rosyi dostawIł dla armii, zylkał azlacheo- bić .wych syn6w tem, czem sami nigdy nie
- Że tak poważnie zagalopowaleś siO wolał Maks, powstaj'łC - pnyn"jmoiej, że
two, ten cElowiek ośmielił ei., prosić o ro- bQd" - prawdziwe mi arystokratami.
ze SławIł Bogus, iż masz zllmiar żeoić lilJ dotrzymałeś slowa, puychodzia jelZc&e ua
ko; mojej sioatry .Alicyi dla swojego syna,
- Tem przecież nigdy nie bOd'ł!
z ni'ł.
deser.
a gdy . dostał z~ełuzonego kosza, .od.
- .M~g'ł być, jeżeli po ojcu odziedzicz~ . - S~odzi.ewa~ sie, że .. prz.oczyłeś temu?
-:- Nic~ego. wiOC!lj tei ni~ p~trzeh~jlJ po
powiedZiał położeolem aresztu na mpo. energlQ I wytrwałość. których brak naszej
- NIe WIedZIałem, w samej rzeczy.
1lI0I0I obIedZIe, odpo,!,ledz ał .8leburg
tece.
kaście, a po matce uczucia szlachetniejsze,
- O ile sobie przypominBm poruszali. siadaj"c miOdzy kuzynami.
_ Slyslzałem o tem. Miał wiOC prawo. idealny pogllłd na świat. Przez takie z .. i'łl' limy j ednak III kweatYQ.
Rozprawialiście z przej~'Oiem, gdy tu
_ Zupełuie! Zdaje. 8i~ rzecz'ł nie do u· ki oasze, drzewo J>o~Ylka młode gal'łzki!
- Tak, a"e tego cza.su wiele sill zmieniło wszed'e~, nie zauważyliście Qawet 1I)0je)
wierzenia, aby &Jn zbIegłego kelnera wpadł które zdrowy 01fOC mleć blJd'ł - ale, cbcleJ Bogu żYJe lak zakonOlcll, z toblł tylko od obecnoścI.
,
_
na rOmYSI, pofi1ubienia baron6wny Hof· mnie zrozumieć, iź m6 ... iQ o zasadzie wo- bywa romanty czoe spacery, a nikt oie wie
- Rzadko ci lie tp z{larK
~lśOlial
gald
g61e, nie robilłc zastosowania do Hocbau· gdzie? . Jej ~olet~nki wiedz,., że tw6j por. si~ Hofgold, spogl~j,c na o brzymi'ł po_ I mnie niemilem byłoby podobne ku- fow, o którycb w żaden sposób mowy być tret stOI na Jej bIurku, a ty okrywasz cały stać przybyłego. RozOjawialilmy teł
zyoowstwo. Ale m6wllłc prawdf,j dzi .. i mnie nie OIoże, gdyż oni wybili siO oie przez stoBunek takli tlł~elUniczościll, . unikasz ja- o bardzo cielal'ym temacie.
•
~fDych hold6w, Jak przy.s/a~la b~k i et6..
- TakI -. zllwoła/ }4aks r roztuygnij
twoje oburzenie, kiedy bardzo niedawno u· praco, lecz oszustw?l.
trzymywałeli, te uważesz za rzl!(lZ wł8Ś~iw~,
-:-: Dob~ze, te ~' to m6wlsz, - zawołał l. tym podobnyc.h ueczy, OIC Wlec dZIwnego, proszll, ~to. Ol.'ał ~Iuszność.
.
gdy ozłonek starożytnej rodziny żeni lIV śmlęjlłC SIQ ErwlD - bo pospneczałbym ze ws~~y robl'ł r6tn.e domysły.
. - Jezeh SIO nIe mJ.lQ, slyąa~ęm ~IO m6·
dla poratowaoia lDaj'ltku z córk'ł doro b- tiO z tob,.. Twoja teorya o potrzebie liwie·
- Smleszna paplaOlu8, kt6ra sllma przez "''lceio .noblease oblige.' Czy rozbierlllitej krwi w oaszycb szeregach, zgadza sif,j sill umilknie gdy opuszczf,j B erlin, tebyś ty ście kwestn stan6 ..?
.
kowicza. I
_ Ol to zupelnie co iunegol Z chwil'ł, os~teoznie. z moim pogl'łde~ na zawi~- jednak wiedzial r~z na. zawsze, co musz
- Tak, co m!ślisz o malteńetwie miQgdy panna Mll.lIer lub Szulce zoataje moj'ł raDle 'WI'łzk6w z c6rkaml dorobkOWI o tem 0.'1'leć, powIem C!, ż.e pan~a BOg~S I dzy 8Zla~b" a !,lIe8Zć~ańa~1!em? .
'
iODlł, stajll siV baronow'ł Hofg ..ld, pn:echo- O2ów.
.
.
po.cho~zl .~ dobrej znanej mi ro.az~nr, a ja
- Dz!eClI nie "rzejm~Jcle. 810 ppdobnie
- Nie zupełnl~. l'od?bny zWllłlek, przy" taJmujll Slll OIIl w celu wydoby.cIIL.JeJ z obe' drob~eml sprawa!,ul DZIś 0~e6l1L Hit .todzi do rodziny moża, a dzieci jej maj'ł zul
pełne prawo umIeścić szlacheck'ł koroolJ znasz, zawiera SIQ z Olezbyt szlachetnych cnego i>0IOZODl8, co ~t uda mI 81V pr8wdo' l snn~1 sta~6w nlo wyrazamI . szlacbectwo
nad swoim nazwiskiHm. Jdeli jedoak 010- pobudek. Wzgl,.d n~ to co 8zlaclietne a za· podo~OIe.. To ,,-laślJle tworzy?ś gł6wnlł , i mleszczanstwo, lecz bog~ty I . bieduy (ja sioatra poślubi takiego człowieka jak tem piglcM ulOwa lIV na bok.
nas~eJ znaJomoścI. Ażeby ludZIe do {al. w tem kwestya! Olta~n.. UlOle onll ilU'.
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Cz~ć pakul nie zdolało siO jeszcze
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Misya angielska, maj,ca na celu na. finansowego poloieni
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miniatarła.by".y, aa It. mr. 6 u /.. DOby"OJ ... ....... k".
Ipr",'l ••oy,. 6"~.. ~',b,w."l~. D:'k:. ip.1J ~~'l'

apalić. Od stodoły prowadziły śJady bo wra nie ..jydów na religi~ cbrzdciań k" wystrzegał siO pilnie wycieczek na pole po.

eycb lrrótkio~, tłustyeh nóg, zagiętemi pod
sp6d palcaln! do domu Majewskiego, ojca
Kadzińskiej. Podejrzenie o podpalenie pa ·
dla ua słu~", Majewskiego, wlokianko
Eltbieto Kusiak, stopy której odpowiada I,
śladom, "lciłoi~tlm na piasku koło stodo·
ły. Na .trychu ?tlajewskiego zoaleziooo
pakuly, znpelnie podohll8 do znaleziooycb
.. stodole Kadzińskiego. Kusiak miat"
podpalić z zemsty, ponieważ Kadziń.ka
oieraz nama .. iala brala .... go. który utrzy.
mywal slosuoki mitosne ze służ,c, Majew.
.kiego, - ażeby zerwal z ni" a ojco zoów
sweruo Majewskiemu m6wiła, że b~,c oa
Dliejacu jego, wyp~zilaby Kusiakówo~ ze
slu:lby. Kuaiakówna slarała sili wykazać
swoje alib;' ale 'wiadkowie, na których si~
powolala, zlożyli oieprzychyloe dIn niej
zeznania. Sprawo EI:!biety Kosiak BJidził
IIIld okr<;gowy piotrkowoki w dniu 22 patd~iernika i skazal j, na pozbawienie W8ZyStkich szozególnych praw i przywilejów i zam.
kni~ie w wi~zienio przez półtora roko.
- Wyrok. W pierwszych dniacb pat.
dzieroika r, b. s,d przYlięglych w Kijowie,
rozpoznawał .prawo dwudziestoletoiego czło ·
"ieka oskarżonego o kradzież paltota, bu ·
tó .. i kal08zy, PodBJidoy z cał, 8zozerołoi,
pr'1zoał siO do winy. Przez dlugi czas
zukał on jakiegokolwiek zaj~ia, ale W8zySt·
~lie usilowania jego uie odDosily skutku,
~onieważ cierpiał oa epilepsyo. lie razy
Ddało mu eie znaleść prac~, tyle razy tra·
cił j, po pierw8zym parokeyzmie epilepty·
oznym. Dręczony głodem i lI:imoem, dopuAcil .iO kradzieźy, o któr'ł jest obwiniooy,
.. rzeczy skradzioue użył w ten ,(oollÓb, źe
ubrał siO w paltot i buty a kalosze sprze·
dal za lIlO kop.; z tych za 6 kop. kupił lI()o
Iiie wódki, a za resztę chleba_ Pooiew8Ź
Awiadkowie alwierdzili pra .. d~ zezuania, BJid
Dwolnił oskarżonego od odpowiedzialności,
a na pierwlze potrzaby, "dziowje wroczyli
..A
. d zy so,
b 16
ze b rane poml~
mu napr~ce
rubli.
- ChI'Złll W koAciele katolickim w Bia·
łymstoku, odbył 8iO w tych dniach chrzest
ośmnastoletniej . tydówki p~nny.B. Neoii·
tkii, rodem z MIńska gub., Jest c6rk, zamo·
żoych rodzic6w, uk06czyla calkowity kurl
gimoazyaloy i zamiar sw6j doprowadzila
do .klltku, mimo opozycyi rodziców, fsna ·
tycznie przywi,..oych do starego ..konu.
- Aphrodite. "Politische Cor(\Bpoodenz"
donesi, 'że na wrspi~ Cyp~ odkopan? eł"wn'ł
w .tarożytnokl ŚWI,tyDlę, wy.tawlonlł na
cześć bogini Weoery. 8łOzególo'ł zwraca
u:wagll uderzal,c~ po~obień.two tej świ,ty.
Ol ze slawn, ŚWI"tYOI, Salomooa w J ero·
zolimie.
- Mqrmoni. Zbór mormooów wfroldem
sRdu 8tanu Utall zOlltał J'Uż rozwi,zany,
...
a dobra wieloieńców skofisKowaue na rzecz
pa6stwa • . Mormoni wystIJPuj, ze skarn
8pelacJjDł do najwyuzego BJidu Staoów
Zjedneczooych_
. - OszustWO. GI6wny kontroler teatru
"Gait6" w PUItu p. Ottavi, kOrBy kani n,
.przeoiewierzyl z fundosz6w teatraluych
pi\eazło 100,000 franków. Proces zostanie
niebawem rozpocz~ty, a tymczasem kontro·
ler zaatal aresztowany.

lo obchOdzi, bó ,zgadzam siO ze

słowami

przejijżdżda

N

I

oS

I

I

=.

TEl EGI' A Y.

I

I

ib.:

I
I

cie, gas/o oagle.

Wtymie czasie

miała mały,

rektora teatrn.

Kto był ich sprawcll, od.

kryła wkrótce. Asesor Fraokfurt dzieki

t~:~ ~~ ~en taeg~estC~żakr~b~~,y ad:l:r~~ waN:r~:::[:;::~~eJ~jp~~ładoia,

notowania pszenicy i

żyta utrzymał,

•
Pilon_I, ił paidzJernlka. W.k.l. D' LoDdyD 93.66
II poły,,"ka Wlchod_i, 9&'/.. 111 poi~csk. wacho·
dnia 00. pożyolka • 1884 r. Ul, ~/.% wty &lo
ltawn. krod)·t. ,iemlki. 184'/.. akoy. baoku n.
Iki",o dl. baodlu AgrlDi.....go 118'/•• pelerbur·
Ikl.gO banku dy.toolO""", 68., b'Dtu migdaJoarodowego .~, war...",kiego banku ,dr"
,koDto ..",o ._.
8 •• U. 26 pafdzleroika Il.n'noty .... k.o .....
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Dtem """'8'0 _ .__ , .l, •.kooln niemieak-e,o banka. pań· : , ... ~n"J

dotkni~Il· Mówil prz&watnie O Rember . • t". "1.. pr,wlto- s'/,'I.
gach. onika! wymiany myśli i przekonań
l.nd,n, 25 pddzJeroit...·oh.. lu ,uk •• 187~ roku
.
ZOfia "2jł/1 przez teo czas ' w osamotnieniu jak. dawniej zwykł czynić i skrócił wizyto: W'/.. KOD50I. aDr·,. Iti. 87~/,
N
od
h
d
k'
'1
b
r
I
" ...zaw. 1I6 paUzIorntka. lar, "' pl",," W.tkow&aj~ta gorliwie wyltopami . Maksa Bl\lsae·
a . c o .nem wsza ze prO'I, .a., lezy 8 ,II 1" g<l. PUCU1I!"'łn •• d. - -,;>1\,.. " 1.,,,... - _,
na .tdyw a teraz rzadziej, nie chciał jej oa mego, Jak. na szcz~rego prZYJaCIela, ale 807'. Ioiała 816 · 68ll' ",Iooro... 660-66~ ; tylO
406- m, 'rodui- -._--, ".dh·
kompromi\\>wać cz~temi wizytami. tló'!'a. lak chłodno I oboJ~tDle, źe Zofia w ostu. w1 00ro ....
czył,a 80bi
i tem wit;cej myślała o Dlm. pieniu podała mu rllk~, oie zna~'duj,c slo. ,,~ - - i 19o·m,' ' . , .......~d. 876-4:16 owi.. 220
. d ' D '
d
.
-260, VIk:a4S6-C60~ rceplir: ItlWI--, .lmoWl Gdy przy dl, rozmawiał zwykływ, serde. a d

cznym tón4lm, a chociBŻ powstrzymywała
siO rozumeru, zazwyczaj wi~cej domyślala
.ill, z .j.go 6ł6w, niż on c ciał powi~zie~,
po każdej wizycie czuła jakby zbhżaole
liII ocze'ki Bnego szc.cia. Nagle przest~
jł
ied ó, z dgia na dzień . dare~lOle
go oczeki ala, w. t06cu ogarn,1 J'ł dz~wuy
niepokót pod wraiouiem którego IJaplsała
do Mak.. , zapy II~,C Cly nie chor,? Hra·
bia Bless6D odpowiedział grzeczD1e, przy·
jatuie, ale chłodno, że interesy nie po.zwoli·
ł)' mu składać wizyt, ale przed wy;azd~m
p~yjdzie na po~egDaDi!. ~ofia czytaJ.llc
tan lillt, doznała wrażoula, lak gdyby Ole·
bo zaoirapło sili obmarami, a słońce,. ~~re8 0 promienie zaczynały rozgrzewać Jej ty.

."

•

k t Óremu, została przyj~ta do teatru. wywierał swój wpływ w przeciwnym kieruoku.
"'szystkie te intrygi znosiła cierpli .. ie, lecz
d
' .. 1..
d
lera. g y z"l.... szały sili s doiem każ ym,
a Maks nie spieszył z pomo"" eoergia za·
czyoata j'ł opuszczać i lDimo najwi~szego
wysiłku nie była w stanie dobrze wykony .
ć'
h
gd), przy.
ul wieniu siO z tymi owocemi? .
musem studyowala 8wvol0. zjawił si~ Maks 06 76 . l,olJuak . lilaka ł'l. a j"jU r. 86.-IO. 0'1, •
_ Pojedziemy do Reoz.
BlesseD. Zofia przyj~a RO tak zmieszana 18114 r. - .-, "~I. • ~1l87 r. 66.00, 6 ' /, 'e,," slota
• il .
.
...
d d
l lł 40, I'<,h""~, .... ulo,,<I,".1I .... 61.90. 1Ił o.,i- Z
o . zaaj z. I~
m zawIZe I .wsru~z~na. ze musla~ o ga O'lĆ, c.o . s!O z 'yi 68.70, 6". litty _ta ... rD.~i. 97.611, 6'1, P'''
coś d6 .y oru; dobrego kooia luh piokny
d~leJe. Zachował 10 tet chIodOlej I u- ijo.k. " •• ",io .... 186 ' toku 111.60, lak,. • 1866
buziak -- cl/acu,," 80n goull
miarko aoiej niż zwykle, CO mu ostatecznie r. 169.26; , knl° dr. let. w.... aWltro--i 'łeÓłkieJ
przyszło bardzo łatwo gdyż nie odczuwaj,c 180.90.• ~ ~,e la:o,lyLo . . . . ,irla.k,. -.-, akoy.
. Z Iii
• o.
Ik bł '
Iwaruaw.kiego ha.ulUI h.. "dloweao -.-, dJ.llon.

~

..

i

~iLlii; ożenić si~ jest dobrze, ale uie żenić 'Wiele przykrQllci ze slrooy koleżanek i d)'. sill tylko z trudnolIci,.

wcale, jeszcze lepiej.
_ O to co do tej kwestyi, to jeszcze nie
możesz r~clyć za prz)'szł ość.
_ Musiałbym być głupcem, żeoi,c aiOInaj i mieliby tylko zabawkę, jeszczeby
b kIr
tego ra owa o.
- Aleź Stieborgl jeżeli tylko dL.tego,
po~ .byt błahyl
- Nie ja 6wiat stwor~yłem. nie mogo
k ..
I

6'/t,

w. tych dni~ch przez Warsza- , lityczn~ . . I.<'akt pnI.wrÓC8oi~ ~wn.owagi :;r.!d:!~:'·D:ird.';. 6~łl.. D~by.OJ: D' lie~:
w
udllJlC SIę do MIńska gub. Misy" w budzecle pownecbole zdumIał I uCleuyl. wr.. 6"1.. D.b ",oy.
wiezie z sob, transport biblij zlożouy z kil- ,I Rieger i Plener w wymowoych slowach
Ha.... i6 ,aUzienJlko Kawa p>d ...rlj(o <!o.uloo
kudziesi~iu ty.i~y egzemplarzy.
uc.zcili .czterd~iestolet~i jubileusz działaloo- Da =·.Y~·::Oi. D~~ B::",,,:,:r;'IJ~~:~ (t,.
łoI pol~tyczneJ S~olk~.
1....& ~r/... Ka •• (Fair Kio) 16'/.. Rio L'lr 1 Uw
ROZMAIT
I
~aryz, 25 pażdzl~rolka. (Ag. pól~.). Ocze- dio .. , D. liot. 1400, D' It. 19.62
•
I kUJIł tu, te hrabIa Paryża zer"le z Bou·
TELEGK.l.Kr GIEr.OOWE.
j laugerem, pozosta.. iaj,c go w zapałnoAci
X Obawa katastrofy. Miastu Ralei«h po- bonapartystom.
;ZdDia26/ Z dui_26
lo.żon~mu ." Karolinie pólnocnej, . ~ag~aża " Berlin, 25 pddzierllika. (Ag. p610.). Cs·
Giełda Wartzaw.ka.
WIelkIe .00ebezpleezeilatwo.. Od U1eJd:lego sarz postaoowił od .. iedzić d. 29-go h. m.
Żtdano.kooicem gield,.
czasu mlestkaiJcy tego mIasta dyaz, pod. kanclerza powtórnie i przyj,ć w Friedricha·
Za ....!. kr6lket.,raIooowl
ziemny BZUIII, .podobny d~ plrullcych po. I ruhe raport kallclerza. aby mu o8Zcz~dzić D' Berlio .. 100 mr.. .
46.46
46.16
toków. Krain. przeehodn~ó .. I turkot ~o. podróży do Berlina.
Da LoD!1YD" I 1'.. • •
9.87
9.86
1
4716
17
'6
zó .., w~wołuJ'ł ogluszaJ'lcy łoskot, J!lk
Wiedeń, 25 października. (Ag. póło.). Lisi na 1'", ." 100 f ••
1878 . gdyby miasto zbudow~ne bylo o~ sklepIe. z Berlioa do .Berliner CoreIPood.nz" za. Dl w........ 100 II. • • •
niu. W oocy gdy . CI8Z8 zapanuje "! po. : przecza wszelkim pogłoskom o przykrych . Za .~pt..y ,ablwow.
84.wietrzu, szu~ pad. z~e~oy wody czy ~z g~. jakoby ustlIPaoh rozmowy miodzy Papieżem t ~..ty hk""I. Kr. 1'°f . . , "'.z6w jesl oaJwyrdoleJszy. ~V.pra~dz~e Ple , i cesarzem oiemieckim, rozsiewanym przez u~~i
:::~~.: r. '1887 : ~ 11626
8216
zau .. ażono dot~d wstrz'lAOIeo z.'enll. ale Iludzi, którym dobre 8tosuuki milldly jednym W-ty'_t. ai.m. Seryi
I . 9~.6
9(, ~810
isloieje uzasadOlona obaw", że miasto mOŻe a drugim Sil nie na rokę.
.""
"V
0286
96siO zapaść w skutek . na~uralnych .przewr!>' j Paryż, 25 pddzieroika. (Ag. pólo.). Na Luty ...t. m . IV.". '"". I
1l6. U2 !lO
tów we .wnotrzu zlew.' pod wlerzcb.oll" wczorajszem posiedzeniu izby depoto .. aoJ Lilt; ...t .... f.od.i Ileryi VI
1)2.26
skorupą Zlem~'ł. Badama ~a poWOC, .wle~· Roohe oh,iadczył, iż ludzkość pnechodzi
~
cenia i ko~aUla do znacznej głębokoACI, nIe . obecnie straszne przesilanie, o jakiem siO
....
8
doprowadziły do iadDYc~ pozytywo-!,ch re· średnim wiekom nie śniło. Cał" Europa
Giełda Berliń.ka.
21630
loltatów. Str~eh paUlczoy pannJe P?- , stala 8iO jednym wielkim obozem. I tak Bankuoty r""jlkie ur... .
~16. · ·
218.- 216':'<6
miodzy lu!łnokl" która podobuo tlumme rosn'ł wcill2 wydatki nie oa dobro lodzko.
"
..
na dori.
8'Ia'" s'/.'10
opuszcza mbsto zagrożone zagład,.
I ki, lecz oa jak,A przyazl, net, o której Drlkouto pry",.tDo
Bóg wie, j .. kie przybierze rozmiary. I Fran·
IVI
oya stała się więtoiem tej nieubłagaoej fal
taloości. Musimy czynić jak iooi, tembar- Monety i banknoty
Not.. urz. Not. nieurz.
dziej wobec zawillzaDia przymierzy, które Imperjol, i pólimperyoly
(Jo:
...
17
,rucl.
1t!86
r.)
766
Petersburg, 25 pddzieroika. (Ag. pln.). zagrataj, istnieoiu oaszej ojczyzny.
"Journal de S. Petenbourg" zazuliCZR. no·
Wiedeń, 26 paździeroika. (Ag. pln.), "Nem- 1'61 imp&ryaly Ibre
Marki niemieokie
we intrygi prasy nieprzychylnej Rosyi, a zet" i "Fremdenblatt" zamieAciły artykuły AD.t.r,.oki. banItooty
to z powodu artykulu pewnego dzienoika wysoko podno..,ce zasługi ministra Duna· Frauki
wiedeń8kiego, pelDego grót b dla aułtana jewskiego, który roztropn, sw, polityk'ł Worlołó rabi. kr.... w 1100•• _
i zapowiadajlłcego mu zrzuceoie z tronu fioansow, przy .. rócił równowagIl w bodże· KupoDl .. tD•
jeżeli odmówi przyl'łczeoia .i~ do ligi po· cie.
kojo"ej. Prasa ta oznajmila podstIlpnie,
Berlin, 25 pdd7.iernika, (Ag. pln.). Ce.
DZIENNA STATYSlYKA LUDNOSCI.
:le jest to ruska intryga w celu obudzenia 88rz Wilbelm w uocy z niedzieli na ponie.ał1tbtw ... w.~le w ouiu ~6 J>atoh!.~nik.,
.
podejrzliwołci sułtaoa dla potrójoego pr:<y' dzia.łek przenocoje u ksi~cia Bismarka w
• 'or.fil . kat.h~ktl) l. a m.~o...o.e: A_toDI
'
J
d
S
P
t
"
F
'- ~ . h
h
d
'
.
Ssuben,
W.lheIUlI_ł Ho_rY·1ł U'pl.r.
IlHerza." ourn. e .
e er8. zaznacza rleurlC sru e, poczem u a Sl~ wraz z nIm I • , ...nl .w...!."....1 I a mł&Do"ioio ' Wilbezzasadność podobnego rodzaju wykrotów do Hamburga.
b.lm Opib • M tyld SoheJkop.
.
ollwiadcza, że wszelkimi takimi maoewrami
Berlin, 26 pddziernika. (Ag. pło. ). "Boar.
lI.r.zak•••,ch I
..
nie powiedzie się nikomu odwrócić rz,du senzeituog" donosi, że c.sarz Fraociazek
Z ~r" w:.u. ~5 ~atd&lerDlk&:
ruskieg? od sta~eg?, właści... ego i pokojo. Józef i król Rumbort . re~izytować . b~, li.,.~:.:;r~pc<\ ...~: cI~.:e ••t~~ d~~;:'~~b 7• . : ~j
wego kleruoku, Jaki otwarcie głoAno zapo · cesarza \V Ilhelma w dnIU Jego urodzlo w lierbi. "'0'''1'. ',kebiel _ . ~ .. idowi. i.·
wiedział i jakiego dOlychczas trzyma si~ styczniu.
JósoC l:iocIJpiÓłki, I.t 17, Sta_iolaw. KI.wiÓłki,
wytrwale.
Paryż, 26 pddziernika. (Ag. pln.) Prze- l.t «., Tom... Mowl.~ lot ", Fro_o.. ,.k Ajl.rt,
Kutais, 25 pddziernika. (Ag. p.). Wczo· .Iuchaoy wczoraj w komisyi rewizyjoej , lat 62. I
d '
.
Q
raj o godzinie 4-ej po połodniu Ich Cesar- Roulauger odmówił wyłoienia szczególó" li!~:~~~~.";'-:I do lat ,I6-at jonor:o I' I ... ~I.
skie Moście, po odbytelU polo .. aoiu w Ka· swojego programu, wszakże oświadczył si~ li.,.hi. TActa.= I: k~bi:.~~ '~::"r~~,
l
raJazie, przyhyli z tej miejscowości do Ku· za konstytuant'ł d.yrektoryatem. Mowa je-! M....iu Reiob, I~t :"l'
'
taiSU.
go tchnllła zupelole duchem booapartyzmll . . Slarozak••• t., ~ " ,,,,,.dO I.t , .... \. ,m.rlo 2, w l.J
Wiedeń, 24 patdziernika. (Ag. p6In.).
Londyn. 26 paidziernika. (Ag. płn.). W l!o<b!8 cblopcow l . d... ~...t I;doroo/yeh .lI, w lej
Dzień. dzisi.ejsz)' był Iryum.fem dla min!stra Suakimie cał~ batalion egipski przeszedł he~~~.j'!"k!~io~' ~~lJut
&~n~;.'j~~ 31.
DunaJewsklego. PrzedstaWIOne p"zezeń IzbIe do OSlOaoa Dlgmy.
'
, •
depntowanych ~po,i tioaosowe, po raz
- - -- pierwszy od lat dzieei,tkow zapowiada
OSTATNIE WIADOMOSCI BANDLUI&.
USTA PRZYJEZDNYCH
przywrócenie równowagi pomi-d.y dochoda.
Hotel Polaid. Żak. Wil_,. Jlod"tein •
..
Wan'•• r, OłeóCD z Proboeaesewio, 8&obauI &
mi i wydatkami, pomimo dalszego zwioksze.
Berlin 26 października. Po urz~dowem Saldinl.
nia ciożarów budt.!o wojokowęgo. Okazu- zaU1knit;ciu gieldy wczorajszej usposobienie I
~otel Vletorla. ~b•• m.
or~je siO nawet zwytka w przycbodach. Mi· wzmocniło si~ zn"cznie. Kursy wszystkich bergll, .Rooe.nCeld .. . w~""WJ. Ratbt , .BerhD_,
uister zapowiada reform~ podatków bezpo. papierów spekulaoyjo)'ch zajoly poziom 1 ~K..lli":..· WiedOl&, Kleber • Poraj&, K...
średoich. Wó .. czas bOd'ł mogły nastlłpić wyższy. Dzisiejsze czyooośoi rozpocz~to w I Graad Hotel. Kacb.r..... ki,IPeuobowio.
ulgi w nIektórych kat.egoryach podatkowych, usposobieoiu dosyć mocnem, lecz niech~l •• w......y. Lii", • Wrooluia.
byle parlament zachował mi8r~ w ż,da. niej w drugiej połowie zebrauia kuny u.\
niach, byle rówoowaga budżetowa dała się legły niezoacznym wahaniom. Stau rynku
RO Z KŁA D J A Z D Y P O C 10\ G OW.
trwale utrzymać. Mowa . Duuajewskiego pieni~żnego ci,gle jeszcze wzhudza obawy. 'I
d d' l (la)
.
b
była poświęcona wył,cznie przedstawieoiu Na gieldzie zbożowej ruch byl hard~o
o
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maja r. .

•

A,.tuD,Jro"..

~ Cioohooiuka

, i'iotrko".

,V.~locho"l
(iranicJ . .

• &.00"0'
.. Tom ...o".
"B.iDa.
,- łł.adolflia

"'lluJ 660-876, .. Kielo

6~
~ 40
I 60

I

HI '6 a:n.o-:

9 (o)
8 06
• II :l Ol
S ~S 11 28

11~
I~ 9.1

I~

620

1Z 50
tO 45

860

10 25

7 66
12 31
S 18 6 18

803

1 SI

rz

Ił

Z 43

433
koęły 8\~ za Dlm, wybuchocIa gwałtownym oQkr. 800-300
(.... t. 900-1100 •• ko.......
pla~zem. Głos dzwon~o, oznajmiajacy przy. Dow.o.iuuo I.. ·."icy 700, tyla 600. lOO&-i.· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
by.,e kogoA wyrwał J'- z rozpaczy
D1& " o..... 800 ""'"~. IMII •• "" - ..oro,.
S d
Bó
00'
.
. tek d " h
IlIar ..." •• 26 pafdzlor.Ika.lJko"il.ld"I, •••oy., po er eczoe
g zapłać składam wraz z dzieć·
, wraca, nIe IDOZ? .
o Jec. a~, '7'" k. 8'/,I/,MOCIUllUk ~orIlO. cI"wi .. t.. 11"'-:1111 1•.11,,";. mi Szanownym Paoom bioro-m kolegom
błyskaWIC, przelilkn~lo Jej w myłh I Ole .kl.cI. El "i.clro kop. 846' -8481 . . . (oru. 176~,

zastan8wiaj'lC si~ dlużej, pospieszyła otwo- 276. S'Jllki u .. iadro kop. 861"-86Q1. "'1r0 00
II. p. m\lŹ a mojego
rzyć drzwI.
m-280 kop. (. dud u. w,lUbu. '"/oJ
'MAURYCEGO WNUKOWSKIEGO
_ Paona Bogus?-z
'~I
~
ł
8.,lIn, 25 pafdzionJlb. 1'•..,lIiua 116 -2OJ, n_ pał.
I
. apy ... pOwa~ny g Ol, 189'/.. II. kw. mlJ 208'1. Z,to IM -166, lIa pat. za w'pó czucie i trudy, jakle oka. li dla
pocze,!, ~,ybyły m4!zczyzna ~d),ł kapelus& -, n. kw. mj. 166
odda~ill ostatniej pr&,.I~ uiebouczykowi,
1 dwoJ.e cle~.oych oczu spOCZ\llo na twarzy
lond,a. ~ pafdzloraU.a. C.'IPr J_ .. I'fl urno. IG'/" r?WDleż skta. damy d. zl~kl w..ystkim przy!' a.
mlodeJ kobiety.
lpokoJ_'o, uuk,or ''''''.CI'', 18 /, .pokojme.
ol
k
_ Zofio! _ szepn,1 niezoaJ'o
li.er, •• ,. ~. paillzl.,.Ika. 8pro' ...... u&a.o k,,,, ••••. c~ om znaJo.mym I . rewuym zm rłego z
P
h'l Z fia
. my..
10.uw 1"'1, • l& ... ... ·'.... I&oyO ' .,.0' 1000 ,,-. hczoe zebraole lIt; I odprowadzeDie zwłok
rzez ~ WI ~
o
stał" Jakby mema, Am.ryuótko niiej o 'I.. p. .Middlio, .merlkań. n:, miejsce wiecznego Ipoczynku i
popoznała ourazu przyhyłego.
lika o. pał. 5"1.. opr••d••oy, n. pat. litl b" /.. weazeDie OIlS strapionyeb .iarot.
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PAwolujllC aiO na pO'ly:!aze ogłoszevie, lIIam zaSZ'i"lt podać do "iadolQ.o4ci, że biuro Oddaiał ...
Okr~owego znajduje 8i~ w WarsZ&wt\ prży uliW Ś.Hę okrzlwej, pod Nr. 29, gdzie pn.yjmuje
si§ do ubezpieczenia olf ognia wszelk, ruchom, i nieriii:oOID!} ms)~tdość, jako 'o: bild'nki · _ mia·
8taub i po wrrlach, ruubomo~ci domowe, tewary, fabry"i oraz uliezpi~enia rplue.
Towarzystwo "Mpsk"a.· pow.staló z liapit&łe.łu zil.k~a~owl>'fl '

,

____:.:.

żel. Fabryr:zno-.tłdzka.

powodu

~

oąrs,riV.łw.ą ~~~ęlec.. ęń

Dyrektor~y: W.
Tar8'olU~~~ ; ~f. .&~ ~o,
Dyrektor zarzQduJ'cy : .&. ,&. ~złl~li:~

,>t.,.rtA'~··-·
dOIU;"~I.D,,,a

jeat. oodlienoie od 8 do 10 rano i 6
do 8 po południu.

Droga

~

ma zaszczyt podać do powszechoej wiadomości, te otworz,l oddział Okr~ow'y ;rpwarzystwa w War·
azawie, w zakres "~ór8f!o l'ch~z, ~f. ~JrJe 10 ąpbf)roii Królestta. J)~18Kieg,0 • .ora~, gul>efi\ie: Wi.
lefu5 Kowieós'a i Grodzień,ska, a pńed8~aw,cielem Okr~u ,Diaoowan IUlołec 11Zej Sildy

Operetl<a w 3 aktach, Ch. Casa.

kupooy Da
raoo W biuro
Dl. OIÓb iDtereso".Dyeh biQro

~

.&::lo.

.~~~erdZf,)p:"II;P

"M O S K W

FAH1NHtliI

,;:ooa.

J

ojwiado~Dia

B 6. :1.,000,0 0.0

J . Birzberga i WilozyDlkiego,
JIiD dublikatlI li.ta frachtowego

wproyad,sjlo w zakres ubezpieczeń ogniowych nowe warunk.i, odpo_iadaPlC8 wymaganio
8tosuokom krajowy", i potrzebom ubezpieczouycb .
.
Prawa. i przywileje określone SIł w §§ I, 46, 61 i 69 Ustawy, według których:
Katdy z ubezpi~zJlnJch jest czlUnkiem Towa5.'ysliwa (46 ID i kOrEyłta,
a) z 40'/. czystego zysku To"anY8'wa. (§ 69) l
b) prawa głosowania osobiście, albo
ez osob~ npowlIŻnjonll, ua ogólo1,Ch zebraniaoh
'przy roiatrzyganin kwestyl, tycZIlcych sili Towar~yst.a (§ 46 i 51).
W miaro powi~zeqj ~ sit, J.:śpitałń zapasowego i funduszu amortyzacyjnego, akCIe b~
siO; amortp9wać przez losowaoie; a po zamortyzowanin wszystkich akcyj, ceły Ć7.y 'J zyaf/; b~io
0II1e*,,1 do ubezpieczonych (§ 2, § 69).
.
Po 8zc~eg6łowe wyja110lenia upraszam zgłaszać siO! do Oddzialu. OIIr~gowe,o Il'.warzyltwa
w Waruawie.
•
W~ jwszy8~kich lQ.iaatach oznacm~egQ. o~ ulotone bod!} agentury.
Reprezentant Warszawskięgo Odaziałn OkrV$Qweg ;

na wrllany doia 2' Wrs1jDia (6
nika), r . b towar z Łocbi do
Z..... d dr",i tel,"nej F.bh;'~~~~:;:~~~;:!I~~O
podaje do wladom06ci, że IX
blikat )I 6~7SS, uważa 1.& oiewa!0I'
~:.._ _ _ _ _ _ _~~~:=:~
14115-8-1
-

pr..

.;f'.

BewUko.8.
,

Odd~lal ~kr~lI'owy Towar~y~h~" ~bezpłeczeń •.JIo.k~

do powszechnej wiallomości, i1i p. 8!ZymoD HeYJąaDll mianowanyl jako
n\l. gqhAr '<; PjotrkJws~ z pr""em naznaczeoia ajentów te;ie Gubernii.

składaj,cy si~ ~ kanapy,
krzeseł, dwóch foteli i stołu
chowego z serwetlł, wszystko
brym staoie. Wiadomość w

" podaje
Ajent
1389-3-3

Je~nerallly

Odd~iat Towarzystwa Papierania H,,~P.rzemysłu w, Pańsłwi& ~uęsltiem 

dakcyi Dzienoika.

i

Xx-te z1fyqZl\jnel' Z.&romad~enie w ~niu 17 (29)
r. b. o godzinie 7 t J,. wieczo-TIl!ll ' w' Grand·Hotęłu
które Ilzł~nków uprzejmie zaprasza,

Snkno natostynmy

"' 1 ł"lI.!7.,~"ij,,.nil,,,-

Sukna na kostiumy damskie
w najlepszym gatunku i w
róznych kolorach. jak rów-

Billkoptr parYlkie.

nież

Krajanki ",rlato .. e.

"

Grajcarki.

M.,.."lj&nki.
Sk6rki pomarańozowe.
,.

~~:~~~lki'~l~~ark.
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