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«(ia~f~*,, ~fglf - fatr~ wt. 152).
~1"z.ecjego J~{lAA~e ~oJj,c ~ . p,~tfzebował j~ , pozi\awa~: 1. ' ladoop'ellie 'ti,lo dokładne i pomieruony 'woźriie~ .Nfl,ał Dledłu~J
powrócić, aby zmiecW!\ ~qIiia: }' K!l):)Ian ~i!l
palił cygaro i ~rze1Jlegal 'wielrt I Iu:oka-

~c~ c1Auma.łe" . z~~eruwszy .Slę Vo! ~esz~z
1l1~iJ.iędzy ,.qapo,dol)l~\lS~wo :ę~ga. . QlimP.IJski ego ~Q też ~dźcW:lerny" Dle DUał slO upuł?~ aDlI iW~aDJil.l Il\~ Qkaznv!lł. Po ry'80~lsl~,poznal.,n~ty,~hDUast .sweg.o pąna, ' n~
zWIS.kiem Refł\ID /lI et, adwokat!\- są\lu a.'Pe-

oZ\'ąl!iĆ, eztęry / ,czy p~~ć (lillóm~if'4w drogi

JA_ , Cr~ 'Jest. w domll?
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...w Nlił, paDle. '. r
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- Kiedy wr~l? .
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- Tego powledzie~ Dle ~em.
-:- Zaczekam' nś ~ego tutaj.
I
1I'0 'iIIlępodobna, ' ' ..
~ Dlaczego? ,
.:.... P~ tYlko c.o ~"yjecłia.ł. 'iJedzie dzisi~
ptllłjllesznym I voc1ą!liem, aby w 1larsy!il
'p.I'zepr()'Wa.iJzić proces o' tnillony. ,.,
, ~ . Sapl'istjl~zeba 1iyło p(j'wk'Kizieć nu
tó b~z Z\Vłoki . .A.ffryall wyj!}!' żegal'llk; b',ł'lo
"V,ół .do " iót!.mej. ,I"
"".'
tU" NA -ątacyę dłl Lydfiul-zawolał, IwsiadAj!}tt'\id dór?zki.-~opędzaj 'konie do upa'dlęgo; 'zapłahę z rue~ '{ ,r
I
''D~e~lęć rrlhlutqll siódmej wthodził pódwó ze "banhófl'i, 'w d'w"óeh susach był pl'zy
okienku, jlr~ezMczóneln dl8I l\OdróŻDYch, jaclących ,gfó"\'fnlł linią·
- Czy pociąg pośpieszny odszedł juz?
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f

po~Pt:ć , d9 wszvtl;.i.cJi . l1Ya~ł9)V 'niezllcźOtił
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",PzjąiaJ ~Je4eDMteJ, iIIE!'duum,okOło czterdziestu łat weć nJo!P:
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1"$118
aJ wyżej., IIStanoWloĄegQI, ą- wO we V( a,'juym I domn. ' ;Po przedśtawie- i d3w starachowickich (340,347 pud. ż aza j
mitetu budoW3' il.wiątynjJ na 1WęjsCU 1 ~'OZ- niu o te I1rl;ez ministi'a oś~iecenia naj- BodudlÓ'P, "~ari KolllfJlDskir/1 (239,500 pubicia. się pooiągu, Ceaarskiego, gu)Jer)llltor po~daDlueJ8z11go ;'a'portu, :N/lo.iillJniejszy Pan dów); TopornilJ i MtlJ"!I, ,; ,'J~li iń.kiego
eharkowski, nadesłał clo ,,Warszaw.skiegQ W dniu 19 czel'wca r. b. -Najwyżej rozka (137,000 pud. , w tern 12,700 pud. blachyI Dniewnika" J1astępującą. QIlezwę:
zać raczył po~ękować serdecznie w imie- 77 ludzi); Rudn Allllmie,.1ut - tow. akcyjne,.~
"Wyplldek ~ dnill 17 pażdziernik8.j udQniu Na.jjąśniejszych P,lWBtwa.
go (47,b74 pudy żelaza, w fabryce i warwodni-wazy cądownl). OpatJ;zn0,ś4 BoŻlł. na.d
I
I
.
sztatach 141 ludzi); PUIDWlb - tow. zakła--:::::
.•
:;:-,1
.Rodzi.ą ~klł.1lRudził wszę,dz!e 'f, lu- Produk'cya rud
clłd ielaznych,
~la :t.o y C:h l surowcu, d6w chlewiskich (152,672 pnd. żelaza-109
dności. pob~ne ~yuenie uwięńczeni, paŻ l
. "tal'
ludzi); Raszeniu, /1. Bernardlkie~o: HZUCÓID,
żeelaza
mięci o nim przez wzuoszenie świlłtyń j j
,
aza
li stali
S· V
lJ. MolrifjelDJrki~go
,
zakładów dobroczytmych. Ze~sząd zaCZ!}Ił
W
Królestwie
J:»olskiem
Ogółem w gub. radomskiej wyprodukow
Polakiem
ły naply;W~ na ten cel dobrowolne ofiary.
~
wauo 1,053,110 pod. żelaza., w tej liczbie
w rr . 1.S6'7.
Ql6wlli.ejszemi l' !lich są.: ofi,ara.. .zi.efU8twa
.
.
15,450 pud6w bla.ehy.
.
c.ha.ckow~kieg!t 60~ robij icharko Mskieyv gub. lubelskiej funkcyonował tylko
u.
go ZlIXzlldu mi~ski,~o .,3"Q,OOO I rs., llR któ..
II.
jeden zakład: Itella. naJeżący do spadkorych nastl).pił A3IiY szereg dro..bnyc% ofiar l.telazo l1rodukQwano w gub. warszaw- bierców bar. Frenkl&', który wyprodnko.od /ls(lł\ ill'yw.atpych ł to:\\,aczystw, b~ . skiej, l ~iotrkow kiej~ }tielecki~, radomskiQj, wał 12!i,952 pudy- fab1'Yka. zatrudniała 67
wyrażntlgQ wska1,ania nrze9miotu na jaki lul)elsKi.ej i p~qcttieJ. '
.
Indzi.
zostały .zrobiolll\. , Poniewa.7; idotycbcz\!.!\ me
'W. gulł,. I Q( %/I;118k/ej: K08vyki, z~klail W gub. płockiej był także t,ylko jeden
został U8~an0"ii~!lY $PI\~ąllliV orgł\D, kt"óry- nl1-leżący ~o tow. aKcyjnego; WY~'obil w 1'0- zakład,: 'iJheillO. II l'Iaim8kif.j, który wydal
by urzll6l'ly;wisJ:nif cel ofiar, ~!!zys1jti~ w~ę,c Iku Sp~ą1Vo2idawcflID 670~9,90' pudóW żelaZa. 1,60P pud6w' i zatrudniał 2 łudzi.
zebranę .IlOMd sumy POj:o ~ .. lł>6j zuzytk I ró~nyc1i &"ll: 'IID
. ków. )'racowało w nim 400
W całem zatem Królestwie Folskiem wyWłlnia., ~ ,flakże l i M9I!Y, .. kt6rel!y chciały ludzi,
I
r', .
prodnkowań!) VI 1'. 1887 różnych gatnnk6w
)lQCZyni nl)W~ ofiary, 1l0w,słrz~~1ł ~ę od
W gub. piotrkPID.,kirJ funkcyonowały za" żelaz& 9,907,728 pudów, a w tej ilo§ci
.teg.oĄ powodu ni,e-wi~omośr.i., JaJtj,e miano- kłady: {Fula . Bllnkmca (wyrobił 758,935 pu- 386~667 }JUd6w blachy dacllowej, 358,0~
' wifJt ~erzQ/l0 1l fundacye i ctpłąd n;Ieży dów żelaza ,- KlifllrzY"'L we wsi Sielce pod pud9'V blachy kotłowej i 16,560 puil6w że-,
ZWl'iCll,Ćl ofiary. , J lu
"i". ,/
SosnowcemI w. al[eyjneg,o (822,458 pud. laza fryszerskiego.
"Po złoZeniu..\l te!D , ł·al!ort~ ;f N~a.śniej- żelaza sztaoowego i okrągłego, błachy :ZeStal· w roku sprawozdawczjm wyrabiano
szemu l'ann,-.J~o Qeąarsjdej ,Alo~l J podo- laznej dachowej i kotłow~.i, ~~3 robotu.); w ]fr()łe~twie Polskiem IV dwóch zakładach:
bało się, \II d. 27 jq'liętnia. r, ,l! ' ; :Naj" yże) Puszkifl pod wsią Niw , a7łH" 'łiellkla 1)on
warszawskiej fabryce tali (na Pradze
rozkazać: !ltwor~y~ "', rWeśme., ChaJ;Kowle Oon'rltrl marlrti (168,691 pud. żela'za - 160 pod Warszawą) i w Hucie Bankowej w DIls~yalny 6~\łlt. pod mo~ prezY4.ęl/-cyą, ludzi); Milolpić{:L
akc 'negó 295,470 browie W gub. I!iotrkowskiej.
kt;Q,ry ma się zająć zar6WJ1o przyJmow!\, » udów 'blachy zelazneJ~700 lu~)'; Keniet·
W"rNzaltl»ka (aliryklI silili lwyt'obila w 1'0niem ofiav,!jak i Z1'~owaq'ie.m, w~·'kó'W l lJ&t . "'. 'PJi'dDIr{~l!.d; 'Zalule, Itr' 1l(Jl"r:y,lakii!. ku sprawozdawczym ogółem 1,205.000 puto ~o .najleps~gq SI!Rijpoq ł\PIł "
ienia /f '8iń'uJ!}~ . 'padKb1ii f'c9W /rIt/ku; Olballl/i d6w stali, a mianowicie: ~ 92 pudów bla.chy
wypadkó)"V z d. :11 'Pjlża~ię,I;rnk~ M\ i!! r. u p: fil!lte)Mdnh: ~ c~terech, bs~~~~ pra- staJov,-ej, 463 , pU?6w ~z~ stal~wych i
I
'11.1 8
J1 < ~",
'eowa:ło 5~ łqllzl.
477,700 pulfów stali w r~zneJ ~taCl. W fa" Zwiel:;c!lIłQ§Ć w~~~awskijlgń on1L8W ui!). I II OgO'rem w Jiub. pioirkows'kiej wypl'odu- bryce" były czynne 22 IIta. zJllY' parowe o
nkoweg/l ..dpnios~ :m,iJli.8trQ~I, o~w.a~enfń., k~wail:o w. l·o u śprawózdawciy,rlf 2,055,716 sile 2,595 koni i pracowało w Iiiej 640. ludzi.
że z powodn
pclileljia . ~a.ii~ : pudb'll żefa.za; a w tej ilośći. 370,217-J pod.
Stalownia Tidta "alIkolIJ(' w Dąbrowie
blachy "dś,Chdwej, 358,023" 'pud. bl!cjly IłlP 'wyprodnkowała w ~(1ku sprawozdawczym
tfowej i '9,90Q pud. IzeJaza fryszersltlego!
1,84332T pudów stali, z której między inW gtubel'ni' kielecKiej funkcyondWiily za- nemi wyl'óbiono 3n,539 szyn:
klady: I, .. ,
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(dr. syberyjska).
- Zebranie ogólne akcyonaryuszów w'ogi żelaznej dąbrowieckiej, zapowiedziane
na wtorek, nie odbyło się z powodu niezło
żenia dostatecznej liczby akcyj.
Ja mocy koncesyj, udzielanych pojedyuczym kolejom, na następujących kolejach upłynął termin, od którego rząd rnski
może je wykupie\: warszawsko-wiedeńskiej
i bydgo!!ki.ej, łódzkiej, riażllko-morszańskiej,
moskiewsko-niższonowogrodzkiej, warszawsko - petersbw'8k.iej, warsiiiawsko - terespolskiej, orłowsko-griażskiej, mikołajewskiej,
moskiewsko - jaroslawskiej i kW'sk\)-kijowskiej. Zaś w dniu 22 grudnia 1'. b. upłynie
takiż termin co do kolei tambdwsko-kozlowskiej, a 23 grudnia co do kursko-chark Ówskll-/joZ9wskiej, dnia 21 maja 1891 roku
co
I,lloskiewsko-kw'skiej, 26 czerwca 1891
r. co do l'iażsko-wiaziemskiej, 26 lipca 1891
:.;. co do h;vanowskiej, 28 listopada 1891 r.
co do kozłowsko - woroneżsko-rostoWllkiej,
20 lnaja 1892 r. co do libawsko-romeńskiej,
20 czerwca 1892 r. co do griazie-carycyń
skiej. Następnie llaloząd prywatny rząd bę
dzie mógł usnn!}ć w rokn 1893 na kolejach:
baJtyckich, nowofr'odzkiej, na południowo
zachodnich, władykankaskiej, mita.wskiej;
w roku 1894: na ryb1Jisko-bołogojskiej ło
zowo-sew88topolskiej' borowiczańskiej; w r.
1895; na riazańsko-kozłowskiej, moskiewskol~azailskiej, morszańsko-syzrańskiej, ryskotull'llmskiej; w r . 1896: na moskiewskoblozeskiej i ~astowskiej; w roku 1897: na
dońskiej , orenburskiej, nadwiślańskiej; w r.
1900 na iwangrodzko-dąbrowskiej i t . d.
- Z protokułn posiedzenia członków zarządu k88y zj ednoczenia kolei wiedeńskiej
i bydgoskiej, odbytego pod przewodnictwem
dyt:ektora, p. K. Sulikowskiego, .Kw-yer
warszawski· czerpie wiadomości następu
jące: l) że po odczytanin reskryptu rad
z8.l:ządzajl}eych o przyjęciu przez zgromadzenie ogólne akcyonaryuszów projektu likwidacyi kasy zjednoczenia, w razie wproPrzcmysł, hił1ldcl
wadzenia nowej kasy emerytalnej, oraz za'I
-gwarantowania ptaW emerytalnych tym uDrogi żelazne.
rzędniko. m, któlozy będą mieli więcej niż
" - • TOWOSU" słYl!zały że wkrótce sfery lat dziesięć służby etatowej, zgromadzeni
\"ll}ś~we '!lajl). .r0zstrzygnl).ć kwestyę ploze: członkowie jednogłośnie postanowili wyt'aIlrow
ewa studyó ' nad budowI). w'ogl zić radom zarządzającym podzi kowanie,

up

i komunikacyc.

"WI
a urzę " aJąelmu et.- to sześ
ft'anków czterdziesoi centymów.
Młody człowiek wziął bilet machinalnie,.
zapłacił nałeżnl)§Ó; 'nie~zekaj!}c na resztę i
przeszedłszy saJę podróżną, wyszedł na
peron.
- Na pośpieszny?-:-za.pyta~. go ur~ęd~
w e:zapcę z ga:ł?nalDJ-w ta.kin\ r~e Dle
masz pan chwili czasu do stracellia. Po"".1 . d
.,
ł~"
pCllll'ł go o wagonu, Z...I-zasną wOZWIcz..
.ki j zaświstaJ. Pociąg ruszyl całą. siłą pary, zanim Adryan mógł zdać sobie sprawę
ze swego dJo!o:ienia.. Rozejrza.wszy się po
lJ.\-zedziale, gdzie pozwolił się umieścić i
, przekonąwszy się o , n.ieobecno~c.i p. lł.efau
releli, pomyfil~ po raz 'pi~'w~y w tyqJ. dniu
i oprzytomn,ił obie wy;hl,\"zenia, li:~re tak
I!\em·zewi<\z.i~nie znuenj.łJ. pro~ąmJego we/lilIa. 3.'0 też przer.ę.ził się lI,leątQąowuością
swego postępowania. Opuścić narz~czoną u
schodów meJ:ostwa, ażeby ud.a.ć się w pogoń za człowieki~m" jak szpieg "policyjny I
Postępek był DledodarQwania. Jednalcte
skutkiem rozumowań logicznego i dojrzalego umysłu, uczuł, że jego wyrztity zmniejszają się i sumieniE\ uspokAja po,~oli .. Zdołał w końcu wyperswAdIrwać oble, ze postl).pił, jeżeli nie zupełnl.epoprll.wnie, to p1""qnajmniej jakl1ajroznmniej. Zapewne, wypada zachowywać przepisy grzeczuości,
trzymać się ' z88ad życia towarzyskiego,
H~cz 'pod warunkiem, aby szczęście nie
zostll.ło bilrus~nt!. Otóż wypadek, w kt6rym, 'znalazł SIę Cambardi, należał do
tych ostatnich właśnie. Dlaczego zrzekał
się w'ogiej niezależnośd, życia wesołego
i bez t.rosk, jakie wiódł dot.l}d? Ażeby
zapewnić Bobie trwalsze radei, szczę!leie zupelhl~sze. L'zyź cel jego byłby 0sil).gniętJ', gdyby się ożenił z kobiel4 nie

mogącą. ZlŚCIĆ- marzen DUeszczanlDa naJmniej wymagającego? Nieprawdaż? . Wyobraź sobie, zuchwały cenzoloze, że jesteś na

jego miej cu... Co Zl'obilbyś, pytam, ujrzawszy w chwili wypowiadania sakramentalnego słowa, człowieka pięknej powierzchowności,
mierzącego twoją narzeczonl).
wzrokiem, który mógłbyś tak .oble
sobie Wfwy-

"""""

tłomaczyć:

- Jakto, więc to pani, to ty (.oiIl.
(może), któkUtrą widzę ustrojoną w kwiaty, owoce któkt6rych razem spożywaliśmy?
Oczywiście zapa.lałbyś chęcią posiadania,
bądżcobądż, zagadki tego wyrazu twarzy.
~erce kochające i delikatne z trudno' cią.
decyduje się podejrzyw8.Ć kobietę, wybrauą
przez się z pomiędzy wszystkich, jedynego
anioła, zbłą.kanego między zwykłymi śmier
tełnikami... Zmuszony jestem wyznać, że
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doprowadzony do popełnienia. tej profanacyi. Cóż... panna Ernestyna wyglądała na
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przyjąć go ZII: zięcia... a jakli posag? ..
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było zawiele... Adryan miał o sobie bardzo kOl.'z.ystne mniemanie, lecz przy takim
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