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Droga żelazna syberyjska. 
Prasa ruska powraca do niewyczel'panej 

kwestyi syberyjskiej drogi żelaznej. Obec
nie po pl'zekrOCZelliu. j liŻ granic Rosyi azya
tyckiej pl'zez linie kolejowe (1.akaspijska 
I transuraIska), kwestya ta nabiera coraz 
większej wagi, tem więcej, że jednocześnie 
zsprawa budowy dróg żelaznych w Chinach 
girobiJa spory krok naprzód. Cele strate-

czne zatem spotykają się z handlowemi 
i cywilizacyjuemi. Trudności, na jakie na
potyka projekt, są już usunięte w części 
IV rzeczywistości przez wybudowanie linii 
1. Uf y do Złatousta, w części... na papie
rze, gdzie iużynierya przewidziała już i 
rozstrzygnęła wszystko i znalazła środki 
do usunięcia pl'zeszkód terytoryalnych i 
klimatyczuych na wielkim obszarze od Ura
lu do Władywolltoku. Koniecznosć zast~· 
pienia dróg wodnych handłowych, jedynych 
pl'awie na Syberyi, przez w'ogi żela7.ne, 
dawno hyła odczuwaną, a nawet WYW9ły
wała oryginalne pomysły. Jellen z tych 
pl'ojektów np. zaleca zbudowanie na całej 
dl ugości drogi 7.il.aznej krytej gale)'yi, za
uezpieczającej o'lP'zasypa..l!ia toru śniegiem. 
Projekt, przyjęty obecui~rzez władze, cze
ka tylko już na swe urzeczywistnienie, choć 
teraz nawet jeszcze nie brak głosów, wy
kazujących zbyteczność lub zbytnią kosz
tOWDoś6 nowPj kOJnll.n.ilc.a.cyi Pl.°2.8!Z SJ.'bQ,,"YCł 
Ourollcy przecież projektu majl} silny ar
gument, wskazując na mnożące się p6łno
cno ·amerykańskie trausoceanowe dl'ogi że
lazne, z których wiodące przez Kauadę i 
bl'ytar'lską Amerykę północną, znajdują się 
IV podobnych jak przyszła sybe~yjska wa
runkach terytoryalnych i klimatycznych. 
W ostatnich czasach w tem przedsiębier
stwie kolejowem wszechświatowej llonio
~Iości chciały zaangażować się kapitały 
anglo-amerykańskie, lecz propozycye odno· 
śne natrafily na gl'unt dla siehie nieprzy
cbylny w sferach decydujących. PI'ze!Isię
bierstwo- zachowano dla inicyatywy i ka
pitałów czysto ruskich, Pierwszą część to
ru, jak wiadomo, od rokn jnż oddano do 

9) 
Be r ta v. Suttner. 

, 
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ZłAOSMY B ORf 
Powieść z źycia. 

(I)alszy ciąg - patrz Ni'. 244). 

- Zapewne... mQwisz o porażkach? Nie 
powinnaś sobie z tego nic robić; następne 
wieści doniosą nam o zwycięztwie. 

- Zwycięztwo czy porażka, zawsze woj
na jest straszna ... czyż nie lepiej, gdyby jej 
wcale nie było? 

- A na cóż byłby stan wojskowy? 
- ~l.'ak, na co? - zamyśliłam się - toby 

go wcale nie bylo. 
- Cóż za uiedorzecznośćl Mieliby więc 

istnieć sami cywilni? Na szczęście, że to 
jest niemożliwe. 

- Niemożliwe? Zapewne masz racyę. 
9bcę temn wierzyć, bo dlaczegóżby dawno 
JUż tego nie zrobili, 

- Czego? 
- Dlaczegoby dawno już nie zaniechali 

wojen, Lecz mylę się z pewnością; również 
dobrze mogłabym pytać, dlaczego nie przesz
kodzą trzęsieniu ziemi... 

- Nie rozumiem, co masz na myśli, Ja 
bo cieszę się bardzo z tej wojny, gdyż da 
ona Ludwikowi sposobność odzn.aczenia się, 
a i dla moich braci niezła to gl'atka: o 
awans było tak trudno, a tel'az mają jakąś 
8ZiJ.IISę· 

- Dawno miała~ wiadomości od swoich? 
czy sI} zdrowi? 

- Co prawda, już dość dawno nie mia
łam listu; w~e8z pl'zecież, że komunikacya 
W,wielu miejscach pr7.erwana, a przytem 
on~ sI!, tak zmęczel\!, żo o pisaniu zapomi
lilIJ!}, Ale j~8tem o nich zupeblle spokojna; 
8trzegą Icb poświęcone medalioniki; sama 

użytku pUbliCinego-:-Wkr6tce marozpocząć 
się budowa drugiej, a w niedalekiej przy: 
szłości, jak słychać, rozpoczną się roboty 
na wielu ponktach wytkniętej linii. J eduo
cześnie droga zakaspijska zamieuia się po
woli w sieć turkiestańskich przez pl'zedlu
żeuie do Margellanu i projektowane odoG
gi, wiodące na poludnie. Przedstawia to 
poważniejszy objaw postępów cywilizacyj
nych państwa w Azyi , niż polityczne za
władnięcie nowemi ob~zal'ami. W ]lierw
szym rzędzie handel ruski owładnął już 
zupełoie J'ynkami średnioazyatyckiemi , choć 
jednocześnie w Pel'syi upol'ać się nie może 
z konkw'encyą angielską; wraz z ulepsze
niem komonikacyj podbój rynków pogl'a
nicznych szybkie poczyni kl'okl. 

pływ Amul'u)- clo l'ietenska i Władywo-~bier.twa niemożoa traktowaćlla równi 
stok- UssUl'i (elo stacyl Gl'afskaja), razem z ka.żdem innem spekulacyjnem, Wartość 
2,900 wiorst długości. Wszystkie te linie -drogi wzrastać będzie col'ocznie; rozwiuie 
są zbadaue przez komisye inżynierskie, ODa przemysł, uh,t~i kolonizacyę! z~ięk8bY 
skladające się przeważnie z inżyuierów ko· enel'gię i produkCYjność łudnoŚ<lI, ,nre m6-
muuikacyj, którzy przewidzieli i r~zstrzyg- wiąc jnż o usługach podczas wOJny, Są 
nę li wszystkie tl'Ouności wynikające z wa- to korzYŚ<li ekonomiczne i społeczne, które 
ruuków terenu i klimatycznych, z lichwą , choć oie bezpo~rednio, zwr6cą 

ZdalIlem techników, do budowy tych li- państwu kapitały, wydane na budowę dl'o
uij można"y przystąpić niezwłocznie i przy gi, i wobec których obliczanie finansowych 
oszczęduości nawet be? udziału cudzoziemców kOl'zyści z przedsi~biel'stwa i procentów 
ukończyć je w przeciągu lat sześciu. od kalli ta łów wydaje się śmiesznem, Pali
Wzglę'ly strategiczne, a mianowicie odcię - stwo wszak buduje i zakłada uniwersytety , 
cie kraju nadamllrskiego od reszty pań· kościoły, gmacby publiczne, twierdze, S7.ko
stwa i są iellztwo zaludniouej 12 miliona- ty przemysłowe i t . d. i wogóle stara ię, 
mi podda::ych palistwa uiebieskiego pro- nie rachując na spekulacyjne zyski, różne
wincyi Mandżuryi, każą zabezpieczyć się mi śl'odkami pr~yczynić do w81.ecbstl'onne
najprzód od wschodu pl'zez wybodowanie go rozwoju ludno§ci i kraju. Przyjrzyjmy się tel'az bliżej, jakim jest 

obecny stan sprawy, zaznaczony powyżej 
w ogólnych uwagacłl. 

linii usuryjsldej , Ałe i z finansowego punktu widzenia, 

Pomijając opozycyę zasadniczą, cichnącą 
zresztą wobec ostatecznego rozstl'7.ygnię
cia kwestyi, godne u względnieuia zal'zuty 
streszcza w gazecie "Nowosti" jeden ze 
znawców stosunków syberyjskich, p, Mar
tynow i odpowiada na. nie zwycięzko. Zda
nia różnią się najbal'dziej odnośnie (lo na
stp,pujących kwestyj: czy przel!rowadzać 
jednocze~nie magistralną linię wzdluż całej 
Syberyi, czy też tylko polączyć drogą źa
lazną przerwy w komunikacyi woduej i w 
ten sposób połączyć Władywostok z Rosyą 
europejską; w ja~im kierunkn i jaką. linię 
~o.o!Z~d ngjpicn'w; C7.y wyt.kn1ęt~ 11"" d~_ 

statecznie zbadano i czy interesy Syberyi 
rzeczywiście domagaj/} się bezzwłocznego 
rozpoczęcia budowy drogi; czy wreszcie 
dochody drogi pokryją wydatki na eksplo
atacyę i jakiemi funduszami budować drogę, 

Zbadanie dl'ogi syberyjskiej, wobec bra- wedłog obliczeń specyałistów, któl'ych tu 
ku dostateczuego mat~l'yału 8tatYStycz~go szczegółowo nie przytaczamy, droga sybe
i kaltogl'afic7.nego nie może być takiem, ryjska powinuaby przynosić w pierwszych 
jak zbadanie dl'óg żelaznych europejskich, już latach około 5,000,000 rubli czystego 
co przecież nie powinno stanowić żadnej dochodu, 
przeszkody; inaczej trzeba byłoby to dzie- Że ludność miejscowa oczekuje ul'zeczy
ło odłożyć ua całe stulecia. ' ależy tu wistnieuia projektu jak zbawienia, nie trze
pójllć za przykładem anglików, którzy przy ba dodawać. 

P. Martynow wyjaśnia każdy punkt od
dzieluie. Uważa on za niemożliwe budo
wanie jedno~1.esue całej Iiuii wobec braku 
czasu, pieniędzy i sił wogóle u<\ wykouanie 
szybkie tego olbl'zymiego dzieła, bez pomo
cy tanich kapitałów cudzoziemskich, z któ · 
rych postauowiouo niekorzystać. Dlatago 
najrllcyoualuiej polączyć początkowo linią 
kolejową miejscRo niedostępne, albo niedo
godne do komnnikacyi wodnej. Są to li
nie: Tomsk-Il'kuck, Irlmck-Szytka (przy-

blldowie drogi kanadyjskiej, z równemi Do uwag p. M8.I-tynowa prawie nic ze 
walcząc tl'udoośćiami , popełuili wiele błę- swej strony dodać nie są w stanie inne 01'
dów i W wytkuięcill kierunku drogi i co gany prasy ruskiej, choć wiele bardzo, jak 
do wymagań techniki, lecz hłędy te napra- zwykłe przy dziennikal'skiem tl'aktowaniu 
wiali już przy budowie. Wprawdzie po- poważnej sprawy - różnych dość czczych 
nieśli przytem stl'at wiele, ale w 4 lata przy tej sposobności wypowiada się uwag 

A»b • .,\o ..... 1i ,!Tog?, pojmuj~c warł.o§<'. .,..allu I poglądów. Jeden z nich zasluguje tylko 
i wiedząc, że wszystkie straty ]lłynące na n wagę. l'iiektóre Ilisma otwarcle, inne 
z pośpiechn stokmtnie się 7.wrócą, skutkiem półg-ębkiem, o~wiadczają. się za dopuszcze
ustanowienia wS7.echświatowego przez Ka- niem do przedsiębierstwa choć częściowo 
nadę tl'anzytu, co kraj wzbogaci i rozwinie tanicb kapitałów zagranicznych, mogących 
ekonomicznie, nie mówiąc już o względacu wielce ułatwić szybkie wykonanie zadtlnia. 
militaruych, nie pozwalających na zbytnie li· 
czenie się z kosztami. 

Według obliczeuia tecuników specyali
stów, budowa wiorsty dl'ogi ma kosztować 
50,000 rubli przy oszczędności, a więc dl'o· 
gil. żelazna ua długości 2,900 WiOI'St, naj
niezbędniejszych w początku, kosztować,mo
że 145 wil. rubłi. Klvesty'l czy ten kapi
tał będzie wkl'ótce pokryty przez eksploa
tacyę lub nie, p, M, uważa za całkiem 
obojętną, 'fego rodzaju bowiem przedsię-

mam,a zawiesila je na pierslacb Ludwika i polu boju.,. że Bóg przezruiczyi mu śmierć 
braCI, żołnierza-piękny to, godzieu zazdrości łos 

- Jakże wyobrazisz sobie 11'ojnę, moja umrzeć z cbwałą .. , IV obrouie honoru ... za 
Lori, jeżeli każdy żołnierz w obu wojskach cesarza i ojczyznę, 
będzie miał taki amulet na piersiach? Wte- - Mówisz, jak pierwszy lepszy dowódca. 
dy kule będą latały, nie naruszając nikogo? - Byłoby to jeduak strasznemI A gdy-

- Nie rozumiem cię, Marto .. , tak słabą by braciom przytrafić się co miaio... bie
masz wiarę; ciotka Marya uieraz wspomi- dna mamal ale nie mówmy o tem lepiej I 
nała mi o tem. Po tych więc trwogach słusznie należy mi' 

- Dlaczego nie odpowiadasz na moje się wyjazd do wód ... Najchętniej pojadę do 
pytauie? Karlsbadu; byłam tam już raz jeden i ba-

- Bo ono jest żal'tem z rzeczy dlll mnie wiłam się świetnie, 
świętej, - Ja bylam w Maryenbadzie ... tam po-

- Żartem? bynajmniej .. , robię tylko 10- zllall\lll Arna... Lecz dlaczego siedzimy 
giczuą uwagę, , bE:zczynnie? Masz trochę płótna? Zabierzmy 

- Wiesz pl'zeciei, że grzechem jest się do skubauia szarpi. Byłl\m dziś w "Pa· 
chcieć rozumem zbadać rzeczy, stojące po- tl'}'otycznem stowarzyszeniu· i spotkałam, 
za granicami jego pojęcia. zgadnij kogo? 

- A więc jnż milknę, Lori. Masz slusz- , List z poczty, przerwał naszą rozmowę. 
ność, zal!ewne, rozmyślanie na nic się nie - Od Gustawal - z radoŚ<lią zawolała 
przyda .. , Ocl pewnego czasu powstają. we Lori, łamiąc pieczeć, Zaledwie wszakże 
mnie wątpliwości dotyczące rzeczy, w któ- przeczytała kilka wiel'szy, z krzykiem rzu· 
re od dziecilistwa wierzyłam i to mi spra- clla się w moje ramiona. 
will. ból wielki. Gdybym pr7.estala wierzyć, I - Lori, biedaczko! czy móż twój? .. , 
że ta wojna jest koniecznogcią., walką w - O Boże, mój Boże! - jęknęła-sama 
obronie dobrej sprawy, achl wtedy nie czytaj, 
przebaczyłabym nigdy tym, którzy .. , Podnioslam list z ziemi. 

- Myślisz o Ludwiku Napoleonie? ']'0 iu- - Czytaj głośuo; nie mogłam dojść do 
trygant bezwątpienia. koóca. 

- 'J.'en, czy inny.. jJrzedewszystkiem Uczyniłam zadoś~ jej życzeniu, List ten 
chciałahym niewzruszenie wierzyć, że to powtórzyć mogę dosłownie, gdyż oprosilam 
nie ludzie sprowadzili wojuę, że ona wy- później Lori o pozwołenie przepisania go 
bucllła sama z siebie, tak jak wybucha do dzienniczka. 
nerwowa gorączka lub plomieli Wezuwiusza, nNajdl'oższa siostro l Wczoraj stoczyli 'my 

- Jakżeż egzaltowana z ciebie istota! krwawą bitwę. Ażebyś ty i nasza droga 
Lecz pomówmy rozsądnie. Wkrótce, gdy matka z listy poległych nie dowiedziała 
wojna się skouczy, mężowie nasi powrócą się o nieszczęściu, douoszę, że do zabitych 
z wyższe mi stopniami; wtedy ja przymuszę na pOlu chwały nalety i nasz brat Karol". 
mojego do postarauia się o 111'101' cztero - Przeczytalam dotąd - szepnęła Lori. 
lub sześciotygoduiowy i pojedziemy tlo wód. 'rlumiąc Izy, wzięłam znów list do ręki. 
Dla niego będzie to zasłużony wypoczyuek ;l'wój mąż i ja nie j te'my Dawet ran-
po przebytych tl'udach, a dla mnie nagro- ni. Achl czemuż kuła w moją pierś nie u
da za lludę, tęsknotę i trwogę wycierpi!\- godziła! Zazdl'oszczę bmtu tej bohaterskiej 
ną, Bo nie myśl, że jn. nie czuję ob:\wy. Śmip.rci; poległ na początku bitwy, nie do
'Może słę przecIeż zdarzyć, że on legnie na czeklllYSzy się poratki, Ach! to :r.byt hole· 

Przemysi, handcl i komunikaoyc_ 
Cia. 
- W sferach kompetentnych ntrzymują, 

że prace komisyi taryfowej skończą się 
w zimie, a wypracowauy przrz komisyę 
projekt wniesiouy będzie do rozpall'zenia 
I'ady pailstwa jeszcze podczas sesyi bie
żącej. 

sne! Bytem pl'zy jego śmierci, DO jechRotiś
my tuż koło siebie; widziałem jak padał, 
zeskoczyłem z konia, aby go podnieśt
jeszcze jedno tylko spojrzenie, joż nie żyj I 
Umarł bez cierpień przynajmniej, podczas 
gdy inni godziny całe leżeć musieli , trato
wani przez konie, w§ród wl'zawy wojen
nej , zanim śmierć przyniosła im ukojenie. 
Ach, hył to llzieil straszliwy; więcej niż 
tysiąc trupów pokryło pole bojn, Między 
poległymi znalazłem niejedno ukochane, 
przyjacielskie oblicze, a między innymi 
także leżał biedny (Yt tern miejscu mu la
łam kartę przewrócić) biedny Arno Dotzki". 

Bez zmysłów podłam na ziemię. 

* fi 

" 
- No, teraz wszystko skończone, {ar

tol Solfel'ino r07.strzygnęło o naszych lo
sach: je teśmy pobici. 

Z tern i słowy przyszedł pewnego (lnia 
m6j ojciec do ogl'odu, gdzie siedziała.m w 
cieniu starych lip. W tydzieil po odebra
nym cio ie-, przeuiosłam ię z małym Ruru 
i calą rodziną do Grumitz, wiejskiego na
szego majątku, Znalazłam się IV dawnem 
otoczeniu, jak przed ślnbem: ojciec, ciotka 
Marya, mały braciszek i dorastaj'lce io
str)', wszyscy wysilali się, aby b61 mój ła
godzić, okazując mi przytem głęboki sza
cunek. mutny mój lo nabierał w ich o
czach pewnej wagi kt/lra podnosiła mnie 
i okrywała jakoby zaslugl}. Krelv wylana 
Uli. oltarzll ojczyzny i łzy pozo tałych ma
tek, żon i si6str, są lo naj§wip,tsz8 oftary. 
Duma budząca si~ z poczucia, Źli poległy 
dla ojczyzny mąż okrywa nas slaw4 i Ile
wną. godno eią, llaj więeej pODlagała Dli tlI) 
zuoszenia cierpliwie smalnego ]0 u. I1C'ł to. 
ileż kobiet opłakiwało na wło kiej ziemi 
spoczywają.cych teraz ukochanych ... 

(D. r. tl.).-
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Drogi wodne. I 
- Czarnomorsko - dunajskie towarzystwo 

żeglugi parowej, po tanowiło zawiesić że
glugę parową ua Prucie, aż do okazania 
się potrzeby jej wznowienia. 

Z MIASTA i OKOLICY. 
są ze obą windami. Całość uznpełnia ka . , impressaria Quiqly j angażuje się jako "'Prl
mera dezinfekcyjna. madouna, mogliby nas objaśnić jedynie Illl 

(-) Pan policmajster m. Łodzi, kapitan Wittman i Bauel', ojcowie libretta. MOi:~ 
Dauilczuk,odkomeuderowany do pełnienia stało się to, aby rozgniewany Van<lergol<\ 

Drogi iel:une. 
- Sfery właściwe zaniepokojone są bar

dzo stanem inteJ'esów drogi żelaznej rysko · 
tukkumskiej, która zadłużyła się u banku 
państwa na snmę 800,000 rubli i długu 
tego spłacić nie może; zdaje się jednak, 
że upadlość uI'zędowa da się uniknąć i że 
drog,\ przejdzie pod zal'ząd skarbowy. 

(-l Dzień galowy, ustanowiony na pa- służby podczas pobytu Najjaśniejszyoh Pail- wypędzi! ze slużby swego kucharza .Jona. 
rr:iątkę cudo\Vnego ocalenia NAJ.1 A~NIEJ- stwa w pale, otrzymał w dowód uznania tan a, który tym sposobem zagl'ożony Ile. 
SZYCH PANS'ł'WA w dniu 17 (29) paź· i na pamiątkę wspaniały pierścień ozdobio- dzą, daje tytuł i dwa akty więcej operet. 
dziernika 1888 roku, obchodzony był oue- ny bardzo ceuuym szafirem niezwykłej wiel- ce. Bieduy Jonatan w rozpaczy, kaclc bo
gdaj w naszem mieście bardzo lII·oczy,jcie. kości. wiem służbę, opuścić muśi kucharkę Van. 
W świątyniach wszystkich wyznań odpra- (-) Nagrody, Za 40 lat nienagannej dergolda, Molly, z którą łączy go dawny 
wiono solenne nabożeń~twa. Miasto od sa- slużby rządowej otrzymali żeto,ly: dl'. me- i serdeczny seutyment. Wprawdzie piękna 
mego rana przyozdobione było flagami, a dycyny, radca dworu Ludwik Grabowski Molly cltętuie poszłaby za nim na glM i 
wieczorem zajaśuiały i1uminacye. b. lekarz pewiatu będzińskiego i radca ko- biedę, czyż on jednak zgodzić się na to 

- Wielkie rozczarowanie - pisze .Ga
zeta polska· - spotkało rolników ua U
krainie, wzdłuż posiadłości kt6ryclt prze
chodzi nowowyblldowana odnoga kolejowa 
humańska. Zdawało się, iż nowa kolej 
poslnży jako tl'8kt wywozowy dla zboża, 
gdy tymczasem przy oznaczanin taryfy po 
1/ •• kop. od pnda i wiorsty transport z Li
powca do Winnicy na kołach kosztuje 
kop. 4 - 5 od puda, koleją zaś wypadnie, 
wedlug powyżej wymienionej normy, z na
ładunkiem od 51/ . do 6 kop. (względnie do 
odległości 0<1 stacyi nRładnnku), a zatem 
prawie o kop. 2 drożej, co nieraz dla rol
nika caly zysk stanowi. Wiadome są ano
malie taryfowe na kolejach południowo·za· 
chodnich, gdzie koszt przewozu zboża od 
stacyi Koziatyu do Winnicy kosztuj~ tyle 
co z Koziatyua do Krółewca. 
Pieniąd ze. 
- W Odesie bawi obecnie przedstawi

ciel i uczestnik grupy kapitalistów fran· 
cuskich, którzy łącznie z ruskimi założą 
wkrótce dla cal ej Rosyi wielki dom ban · 
kierski w PetersbUl'gu, dla sprzedaży na 
raty pożyczek premiowych . . Wszystkie ope
racye banku kout.rolowane będą przez mi
nisteryum skarbu, polowa zysku w pienv
szych latach dołączona będzie do kapitaln 
zastawowego ; w razie zmniejszenia się ka
pitału zastawowego do II. części, interesy 
towarzy~twa likwidują się natychmiastowo 
i towarzystwo zawiesza swą działalność. 
Bauk ten zalożouy będzie pod firmą .M. 
M. DelafalTae i Komp.· i będzie miał swoje 
oddziały w wielkicll miastach Rosyi. 

- Dyrektor bułgal'skiego banku narodo· 
wego, '1'euiew, wyjechał do Berlina, w ce
lu starania się o zaciągnięcie nowej poży
czki bulgarskiej. 
Przemysł. 
- W pierwszej połowie 1891 roku ma 

być zwołany w jednem z miast południowo
ruskich, lIajprawdopodobniej wCItarkowie, 
zjazd hodoweów owi ... " prz"my8\oweów 
wełnianych i fabrykantów, w celn rozpa· 
trzenia następujących kwestyj: środków 
zmiel'zającycb do podniesienia upadającej 
hodowli owiec; taryf na przewóz wełny; 
podatku jarmarcznego od wełny; środków 
zwiększania wywozu baraniny na rynki 
zagraniczne; jakie miejsce w technice zaj
mnje welna różnych zwyczajnych i angiel· 
skich gatnnków owiec ~ Na zasadzie jakich 
wlasuości weluy może być określona jej 
cena ? Jaki wplyw ma przemysł wełniany 
mają obowiązkowe świadectwa weteryna· 
ryjne przy przewozie wełny drogami żela' 
znemi? i t. d. 

28) 
Hrabia Wodziński. 

CARITAS. 
Pn:.kłnil z francuskiego. 

(D{llszy ciąg----patrz M'. 244). 
Widział zawsze . dokola siebie ciężkie 

życie. Ojciec z czołem potem oblanym sta
l'ał się zadawalniać klientów; matka liczy
la zbierane ciężko grosze, prześladowana 
myślą nagłego majątku, który kiedyś na 
nicll spadnie, uiewiadomo skąd: z nieba, 
z ukt-ytego skarbu, z loteryi, z nie.podzia
nie otrzymanego spadku. On wYI'ósł w tern 
oczekiwaniu cudu, zazdrosny i chciwy. 

(-) W synagodze nowej odbyła się one- legialny Edward Jarowski, b. poborca ka- może? A więc pan przeklina swe miliony 
gdaj, o godziuie l-ej po południu, uroczy- sy powiatowej IV BI·zezinacb. sądząc, że one zawsze stają mn na drodz~ 
stość zawieszenia zasłony, zakupionej przez (- ) Nominacya. WychowailC8 peters- do szczęścia, sługa-ubóstwo swe, będące 
uczuiów i uczennice wyznania mojżeszowe- burskiego iustytutu inżyuierów cywilnycb dlail zaporą do połączenia się z nkocltaua. 
go gimnazyum łódzkiego, na pamiątkę cu· pana Lemene, mianowano nadetatowym te- Obaj postanawiają odebrać sobie życi;'. 
dow)lego ocalenia NAJJAŚNIEJSZYCH chnikiem piotrkowskiego rządu gubernial- 'l'raf, iście operetkowy, zrządza, ii: obiera. 
PANs'rWA w duiu 17 (29) października nego. ją jedno miejsce na spełnienie samobój. 
1888 roku. Na uroczystości byli obecni: (-) Przedstawienie baletu warszawskie· czych zamiarów. Stąll wzajemue zwierze. 
J. E. kurator okręgu naukowego I'. t . ;:'0 teatru Wielkiego (?) w teatrze 'l'halia, nia. skutkiem kwrytll Vandergol(l oddaje 
Apuchtin, J. E. gubernator piotrkowski zapowiedziane na dzieli onegdajszy, nie do- ' caly swój majątek Jonatanowi, żeni go 7. 
rz. r. st. i\Iiller, przedstawiciele władz miej- szło do skutku, ponieważ spI'zedaż biletów I Molly, a sam czuje się szczęśliwym, 1>0-
scowych i osoby zaproszone. zapowiadah\ się zbyt niepomyiilnie. Do zbywszy się mllion6w, które mu obrzy<lIy. 

(-) Akt otwarcia szpitala dla izraeli- południa w <!zieli przedstawienia sprzedano W drugim akcie dowiadujemy się, że na 
tów fundacyi Izraela i Leonii Poznańskich, podobno ... dwa hilety. Jonatana z bogaetwemsJ'aliają tJsiące przr
odbył się onegdaj o godzinie 2'/. po połu- (-) Z t eatru. We wtorek przedstawio- krości i Iclópotów, a \' andergoldowi lUe. 
dniu w obecności .1. E. kuratora okręgu no po raz pierwszy na naszej scenie trzy- wiele spl'8wiają przyjemności niewygody i 
nalll:owego r. t. Apuchtina, J. E. guberua- aktową operetkę .Biedny Jonatan", Pl'. bieda, do której nie przywykli to też wak. 
tora piotrkowskiego rz. r. st. Millera, Wittmanl\ i Bauem, z muzyką Millockel·a. cie trzeeim znajdujemy ich tęskuiących 7.a 

przedstawicieli władz miejscowych i osób Premiera przepełnila teatr publicznością, a I dawniejszą (lolą, do której też z.a' 7.obop61· 
zaproszonych. Uroczystość rozpoczęły śpie- co ważuiejsza, zyskała sobie jej uzuanie; nI} powracają z~odą. Oto w kr6tkir,h sin. 
wy cltóru synagogi w sali posiedzell szpi- można więc WI'ÓŻyĆ, że dlnzszy czas utrzy- wach treść libretta. 
tala, n!\Stępuie rabin miejscowy odmówił ma się na repertual'ze, na co w Łodzi, nie- Muzyka piękna, melodyjna, a w wielu 
stosowuą modlitwę, kaznQdzieja wyglosił stety! lIi~zawsze mogą liczyć nawe t istot- miejscach, pOII względem ltal1nonii i instl'u, 
mowę okolicznościową w języku lll·zędo· nie wartościowe utwory sceniczne. Niepo- mentacyi, przechodzącą. wymagania opel'et· 
wym, a ua zakończenie chór śpiewaków dobna szukać w operetce pl'8wdy życiowej kowe. Możnaby zal'zucić Milliickerolvi, ie 
zaintonował hymn .Boże l;esarZ<l chroil! " i psychologicznej, ani ścisłej logiki w prze- w niektórych nstępaclt powtarza się, a czę· 
Po ukoilczenin uroczyst.ości zebrani zwie- prowadzeniu intrygi; wystal'cza prawdopo- sto przypomina. Wesolą dwójkę", dawniej. 
dzali gmach szpitalny i urządzenia, opro· dobieństwo, a na wet brak tegóż często do· szą swą operetkę, ale niema przecież ko· 
wadzani przez członków rodziny pp. Po- datnio wpływa na rozweselenie słuchaczów. deksu, który zabraniałby okradać siebie 
znańskich i lekarzy szpitalnych, poczem za· Byle akcya była żywą i zajmującą, byle samego. Jeżeli zapożyczył się n slVych 
proszeni udali się na obiad do PIJ. Poznali· znalazlo się kilka komicznych sytuacyj, a braci po lirze, to jedynie IV motywie prze· 
skicl.. wszystko to okrasiła mile wpadająca w n- wodnim, do czego sa'lll przyznaje ~ię wak· 

(-) Szpita l dla izraelitów, otwarty one- cho mnzyka, operetka może śmiało liczyć cie drngim, kładąc w usta, a raczej IV gal" 
gdaj, wzniesiony jest w jednym z najzdro- ua powodzenie, .Biedny Jonatan" posiada dło Vandel'golda, niemogące~o sobie przy· 
wotniejszych punktów miasta. Dwupiętro· wszystkie te warunki. Amerykanin Van- pomnieć tego motywn, kilka fl'azes6w mu· 
wy gmach szpitala nazewnątrz przedsta- dergold, mimo swej młodości, wdzięków i zycznych różnych kompozytórów bardzo do 
wia się okazale, wewnątrz zaś jest urzą- milionów, czuje się znudzony życiem. Prze- motywu tego zbliżonycl\. Wykonanie było 
dzony według wszelkiclt wymagali współ- syt ten sprowadza nań imaginacyjną clto- dobre i sumienue. Operetka wyuCZ'lna do· 
czesnej nauki. Parter ,;ajmują: kuchuia, robę, z której napl'óżno starają się wyle- skonale. P. Jal'szewski (Jonatan) i p. 01-
piekarnia, pralnia i mieszkanie dla iuten- czyć go największe powagi medyczue. Je- szewski (Vandergold) głat'uie przyczynili 
tendenta szpitala. Na pierwszem piętrze dna z tych powag, profesor Dryander, do- się do tryumfu, ~i odniOSła operetka, mi· 
mieści się sala operacyjna urządzona we- mowy lekarz Vandergolda, ma uroczo pię- mo wybrednych, lr niedowierzającyclt w si· 
dlug naj nowszych zasad hygieny, obok po· kną siostrzenicę, Harriet, której wdzięki ly wokalne naszej sceny słuchaczów. Pau 
kój z wielkim doborem nal'zędzi chirnr· przyśpieszają bicie znieczulonego serca Winkiel' (Qniqly, impressario) mimo kłopo· 
giezuyeh i dl'ugi pl'zeznaczony na aJltek~, Vandergolda, a Oli również nie jest jej 0- tów i strat materyalnych, na jakie Hara· 
a dalej sale dla chorych, obszerne i widne, boJętnym. Udaje mu sIę, co wreszcie ullllo- z"ly gu lJ~w.taulll" Mg-..iio .... me p.."o.ei, 
z uależytą wentylacyą, Oprócz sal ogól- nerom nietylko w Ameryce z łatwością primadonny, nietylko sam humoru nie tra
nyclt, są także oddzielne pokoiki o jednem przychodzi, wy mód z słowo na swym leka- cil, ale potrafił udzielić go przepełniającym 
lub dwn łóżkach. Wszystkie łóżka dla cho- rzu, że na bal, który wydaje, przyprowa- salę słuchaczom. Panua Calori (Harrietl, 
rych są żelazne, z podwójnemi materacami dzi swą pupilkę i da mu sposobność wy ja- na tremę uskarżać się już nie może. 
i z pościelą prawie wykwintną. Tymczaso- wić jej swe uczucie. Lekarz dotrzymuje Z każdym występem zysknje ua śmialości 
wo urządzoue jest pomieszczenie dla 50 słowa. Harrlet studyuje medycynę na nui- i pewności siebie, powinna jednak posta· 
chorycu, wkrótce jednak liczba łóżek do- wersytecie IV Bostonie, przybywa więc na rać się o większą swobodę w grze i w 1'11-
pełnioną będzie do 150. Drugie piętro zaj- bal z kilkoma kolegami, czaruje wszyst- chach. Co do śpiewu, głos p, C. w wyso
mnją mieszkania dla lekarza i aptekarza, kich wdziękami i śpiewem, a zachwycony kim rejestrze jest sympatycznym i aie bra· 
oraz składy na bieliznę dla chorych przy- Vaudel'gold prosi o jej rękę. Dlaczego kuje mu siły, medium wszakże zdradza 
bywających, jakoteż ua bieliznę szpitalną. Hal'riet, kochając go, ręki mu odmawia, głos niepostawiony i brak wyrobieuia. Są 
Schody są wszędzie kamienne , szerokie i' dlaczego będąc studentem medycyuy, przyj- to jednak rzeczy do nabycia przy dobrych 
widue. Nadto pojedyńcze piętl'a połączone muje propozycye znajdującego się na balu chęciach i sllmiennej pracy. Pani Broni· 

ścią, jak pęk zatrutych kwiatów. Zakoń· nazwiska Croixvaillaut'ów, z ~bawy, aby calemu Paryźowi, któI'e błotem obryzgiwa· 
czy wszystko, kiedy zechce, przez bogaty nie skalały go cyniczne żarty Kermora. Iy tę świętą istotę. 
ożenek, w którym nie zapyta się z pew· - Tak, znam ich. Jesteśmy sąsiadami Uniesiony gniewem, chwycił Kermora 7.a 
nością o pochodzenie otrzymanych pienię- na wsi. kołnierz i wstrząsnął nim gwałtownie: 
dzy, dobrą synekura, lub jakaś szczęśliwa Kermor uderzył się dlonią w czoło. - Mówże więc I Co to jest? Coście jesz· 
operacyą giełdową . . • . - Al do lichal Klieuci papy dobr,?dzie- cze wymyślili w tej waszej 11rzek!ętej 

Tymczasem dziwaczuy podpis: .Jonathas ja, to się wszystko tłómaczy. Al knndlul prasie? 
Kermor" utorował mu drogę w dZienni- , takich ci się chce królewskich kąsków. Kermol', dotknięty w swojej godności, za· 
karstwie. Był zręczny, umiał działać No ... i któl'aż z:nich ... matka, czy córka? cisnął złośliwie usta: 
podstępnie; nie miał żadnych skrupulów. _ Mój drogi-przerwał mn stanowczo i - Prasa, ~ój drogi! .nie .zmy~la, lecz 
Wiedział, że ażeby wszystko mi~ć) trzeba poważnie Maw·ycy. - Ojciec mój i ja ślu- poucza.- I ~zul_ws~y. ~slązkę Jaką~ ze sto· 
się na ws~ystko od \yażyć, ~wlązany z bowaliśmy przyjażli petną szacuuku całej In, dodał naJsp?koJ.U1eJ: • . . 
Maurycym, Jako rodakiem, wyCiągnął stąd rodzinie Croixvaillaut'ów. Nie pozwolę ni- - Chcesz. WiedZieć, co mOlvlą? S~ara h~· 
d!a siebie k?rzyści. Przytem przeczuł w gdy, aby wyrażano się o nich w mojej 0 - stol·ya. PaUl ma k.ochank~, )l~U Się znV' 
lllm Jakąś lllezwykłą natUl·ę. becności z lekceważeniem. nowal; usamowolmono meletmą, abr Ją 

Ten wysoki cltłopiec o jasnych włosach , _ Proszę o przebaczenie, jaśnie oś wie- módz lepiej ze skóry obedrzeć. Chodzllo o 
łagoduy i skromny jak dziewczyua, ze con! pauie-odparł Kermor dl'wiąco.- Nie uratowanie honoru nazwiska ... bo jest tam 
swemi uniesieniami i rozczarowaniami, trzeba bo się gniewać zat'az I Rzecz uło- jeszcze jak i ś mały Croixvaillaut, niepraw· 
wzbudził w nim zaufanie. Protegował je- żona, ani pisnę już; ale to nie zamknie ust daż? No, no, obiecujący będzie młodzieniec. 
go debiuty literackie, przyjmował śn i ada- światu.. . A chcesz, żebym ~i coś nowego Houorl nie, doprawdy, to śmieszne ... 
nia i obiady. Słuchał z upodobaniem s łów powiedział? \V e wszystkich tyclt his to- Maurycy wyrwał mu z ręki książkę· 

Rodzice mieli nadzieję, że będzie dalej 
ich rzemiosło prowadził. Właśnie przed
stawiala się doskonała partya, c61'ka ogro
dnika, której dawano koło dwudziestu ty
sięcy franków. Matka nie zapl'Zestawała 
snnć swoich mal'zeli. 

zachwytu, jakie młoc\y chłop lec na cześć ryaclt widzę tylko pośI~ięcającą się młodą - '1'0 n.ie~rawda, kłamieszl 
jego wygłaszał. Dla Manl'ycego · bowiem dziewczynę ... źle robi, bo tern tylko zacltę- - Co rue Jest prawdą?-spytał Jonathas 
nazwisko .Kel·mor", podpisane pod jakąś ca calą rodzinę do różnyclt bezeceństw. spokojnie. . 

- Powiedzno, rKermor, jak Jonatllall 
jn:6 się urządzi, trzeba będzie gaz zapro
wadzić, szybę szklaną nową wstawić IV o· 
kno wystawowe, zawiesić szyld z złocone· 
mi literami: .Jonathas Kermor, ojciec i 
syJ1.· 

Ale chłopiec rozgniewał się. Toito w 
koIicn śmieszne było. Cóż oni myślą, że 
on całe życie głupieć będzle pl'zy tej 
szewckiej skórze? Niel dosyć ma tego! 

Pewnego pięknego poranku wyjechał, 
zostawiając jak niepysznyclt rodziców, 
ogrodnika i jego córkę , W Paryż u dostał 
się odrazu (lo prasy. 

Wyobrainia matki przybrała n niego 
ostr!} i ci~rpk' formę. Nie znal rozczal'o
wali i uędz świata, lecz nieugruutowane 
zasady doprowadzały go do ostatnich 
szczeblów cygańskiego życia. Wierzył 
przynajmniej niezachwiauie IV przyszłość. 
Dojdzię do czegoś. Przez kilka lat mło
dości zbierać będzie )'OZkOSZ6 pełną glU'-

kronikę paryzką, było żywym obrazem - Te wszystkie podłości, o któryclt nil 
sławy, Czego nie oddałby on za należenie Maurycy wstał blady i zmieniony. Z tem opowiadasz: margrabia zrujnowany, zdra· 
do lej sfery, któI'a stanowiła dla niego surowem spojrzeniem wydał się tak stra- dzany, ona usamowolnional 
szczyt wszelkich marzeń. sznym Kermorowi, żd tenże wstał także i - Jeżeli chcesz być koniecznie ślepym-

Kermor pochlebiał mu nieco. Teraz zbliżając się do niego, rzekł: odparł Kermor, poduosząc na niego m~le 
witał go mianem które go zawsze mile - No, no, nie unoś się · Ja źle się wy- sprytne oczki - tem lepiej dla ciebie ... bo 
łechtało:' raziłem... A zatem nadnżycia ... jeżeli wo- ostatecznie... a nic w tern dla ciebie n!e 

_ Jak się masz, poeto I lisz ... '1'y więc jeden tylko miałbyś nie wie- ma obra~ającego ... t~ nie margrabiny itUl~ 
Położył kapelusz i laskę na stole i za- d~i~ć o tern, co .cały Paryż mówi 7. '1',,:ój wyr~te Jest w twoJem se}'c~; przeczy~ 

nim spoczął na kanapce, gdzie rozłożył się oJcIec móglby Clę .w ty~ lV~ględzle pom- kromkę • Chrabąszcza": .Swlat zabawy, 
wygodnie, paląc doskouale cygilro, rzuąił for!ll0wać... A moze taJemmca urzędn? a potem .Z balu" ... otw.órz dob~'ze oczyl .. , 
dokoła siebie badawcze spojrzenie. A Jednak... I A teraz, dobl'8nocl ChCIałem CI przypom-

_ Co nowego? - spytał. Maurycy łuchał, wstrząsany od czasu I ~eć czwart~o~e śnl~danie; 8:le z t~m two· 
- Nic. du czasu nerwowym dl·eszczem. '1'0 praw- JeUl nspvsobleDlem Dle straWiłbym Jednego 
- Jakto nic, da; ojciec nie poruszał z nim nigdy spraw kotleta. 
Kermor I~ęką wskazał na zaproszen ie, margrabiego. Byla to jakby niema między W kapeluszu na głowie Kermor sb·ze· 

leżące na stole. nimi umowa. Miłość swoją młody chłopiec pywat laseczką resztki suchego błota z~ 
- Do licItai mlodzieniec si ę pnszcza, ukrywał jak szaleństwo, nadewszystko spodni, czekając, aż Maurycy pl'ZypOUlIII 

IV tępllje IV wielki świat. przed ojcem... Czuł wszakże, iż tajemnicę mu śniadanie. 
r\astępnie dodał, uśmiechając się z iro- jego ?dg~dni~to, a to ~o !lliesz.al~ d.o tego -. To bal·~u. Kervalho~ -krzyknął nagle 

nia: stopma, IŻ lIle wym6wlłlllg<ly !nuenm mło- za Ulm, gdy JUZ wychodzIł. . 
:.... ZUll8z wip.c tych ludzi? tlej dziewczyny. 'l'el'l\z, słowa Ker mora ra- Kermor od wrócił się, nic uie odpowIe-
Nigdy Mauryh nie wymówił przed nim zily go jak lliorun. Na(luiycia, wiadome dziaw8zy i zniknął ua schodach. (D. c. ".). 



N. 245. DZIENNJK ŁODZKI. 

-;;;ka (Molly), z~ grę pelną życia i na-I - .Swiet" donosi, że jeden z członków I stwa .Drużyna, " wybrano sześcin admioi- (d!,la 1037., ('{,", lIoty ._ta""o trodyt. s/~ 
IOI -'ności, liczne zbierała oklaski i nie po- woiskowo-sanitarnego towarzystwa w Pe- sIratorów z liczby knpców giełdowych 133.50,akeyo baukn rI .. k.~ dla han,Un u"nor&Il,e.-

iU J • • • nogo 270.00, p.tersbur.k •• go baukR dy.kouto .... go 
mfbowala nawet wyraźnie przymawiać tersburgu podniósl kwestyę urządzenia w mIejscowych: Bugl'owa, Jak6ba Baszklro- 596.00, bank n lIIi~d.ynarodo ... 'l'o 489.00. wam ..... · 
,ię O tskowe kupłetem śpiewanym z ws- tem mieście wystawy kOlIserw i wszech- wa, Czesllokowa, Jargomskiego l Kirszbaa- .klego bam dyRl[outo...ego - .-. 
tbI8rz.a. Tak mniejsze party~, jak c~óry, stronn~o ich zb~(~ania pod wz~łędem po- ma, oraz bylego dyrektora Szypowa. . BorII., 29 październikL /lanko"ty rn.kie sar .. : 
"ielnle dopomag.aly stw~rzenlU udatnej ca- żywnoscI, łatw.oscl .przechowa. Ula i ceny, Haga, 28 października. (Ag. pln.). DZI- 247.7., u do""", 'M7~, Vf -I ..... Wa .... '" 
U> p ki d I b tt d k I b I I .' lb ł . . . . d' . t 247.50, nA P .... r.bnrg h. tU.IO, n& Potonbnrg k1;ci. rze' a 1 re a, o onany przez p. w ce u wy rama uaj ep zyc I I najorlpowie- Slllj O{ Y o Się plel'ws~e . posle zeUle s ~- dl. U\,75 u& l.oo<lyu kró,. 'lO.M'{,. na Lon,ly" ,II. 
Danielewskiego, przynosi zaszczyt młode- dniejszycb dhl. armii ruskiej, nóW. Rząd pl'zedstawlł Izbom orzeczeme W.~~ o~ Wi.d.ń 177.25, kupo"y "el •• 3'014.60; 
~u tiómaczowi. Wystawa była pod każ- - Przy towarzystwie wołno-ekonomicz. lekarzy, stwierdzające, iż krół llle jest IV 5'1. II.ty u.tAI •• e noo' '('1. 1i.'Y lik .. idl.Cyju. 
'ym wzgłędem staranną, a nawet, rzec mo-I nem IV Petersbnrgu ma być wkrótce zalo. 11I0imości sprawowania rządów. ~finistro- 68.10, poty .. ~a r"ska 4'{, • 188'-' ~. 9UO, 4'(,, ' 
• . t . l k S v: l' . dl' <. 'k I .. k", 1887 r. - .- ,6'1, r.ntA zlot& 109.20 o", r .• t. z IlR>i 
jD3, śWle ną I e eganc ą· . at"Z. , żone Uluzeum gruntowe i aboratorym 1'01- wie .sl'ra~vle. ~wo~Cf J o OUlI, .olr.y na- r. 106.50, pozye," "1.bod"la {[ łh~. 1~25, III ... i. 
(_l Koncert " Lutni" warszawskiej, za- I nicze. Koszty założenia muzeum obliczono ocz me wldzleh krola w zamku Lao, po- .yi 79.75, 5't. lii.y Z&ltt."n. r".Id. lu/UO, 5~', po
wiedziany na sobotę, jak można było Da 1,000 rabi. twierdzają tu orzeczenie. RZlld proponuje l;Iezka pr.wio .... z I~ roku 178.60, tt.k~ ". 1!!6G 

!!odziewać się z gÓI'y, wzbudził żywe za- - Wkrótce do rady plUistwa wniesiony złożenie pI'zewidziancgo w konstytucyi r. 166.00, ak.~ drogI tel .• &U&& ..... ko-., ... 1~8kieJ 
'r- le . , . Zn b d . . . . d' . 227.00, akeyo ,bedy ........ allllr')aeld. 110.~, a.lre.J. Dleresowan w mll\SCle naszem. aezna ę 7.1e przez mlOlsteryam dóbr pailstwa OŚWUI CZ?Dla. . . . . . ..a ........ Iki.go bank. handlD".go _ '._ , dy.1<01I[0, 
~ł biletów jest już sprzedaną. projekt ustanowienia z'lrządu wydzialem Sofia, 28 paZdZlel"Olka. (Ag. p.). KsląZę .... go -.-, dyuouto Ri.mi""k,egh bankIl l.aó .... a 

(_l Tutejsze sprawy rozwodowe. Mie- gÓl'lliczym poludniowej Rosyi z ~ied1iskiem Fęrdynillld otworzyl wczoraj sesyę bulgar- [,'1, p y ... ar.1Ie 4'{.': •. 
Slkuńcy Łodzi i okolicy, ewangelicy obu IV Jekateryuo81awin. skiego zgromadzenia narodowego. Mowa L •• dy •• 29 ntuielI\- Poi.yczl& rujka "' roku 
flzna~, 1'0 większ.ej. części ~udzoziemcy. . - W szpitalach wojskowych w o tat- trouowa podnosi \Ion iosly fakt udzielenia II em. 97'/. , ~'h'l. KOlBOl •• ugi.1 kie' 94' , •. 

aieznająey prawa I języka krajowego, przy Ulch czasach wprowadzono dła użytku cho- beratów sułtańskich biskupom bulgarskim ~.rłZ.w •• 2&~iem. Tu, D' I~""I\ lVilko .. -
.. d' h i L H d .. K k te t łta lkiego. P.'.Dlc& IID. ord. - , pRlr .. i do'". 500-

~poczynal'lU 1 prowa zema spraw roz- ryc w lIa owocowe. w .w.ace oml. . 1'0 n ze s ron.\' su ns 525, biała 55O- !i60. "yboro ... a ó70~lO, *ylo 
rodowych, popełniają blędy, któl'e niekie- - -- zadosyćuCZYUlI prawnym ządaulOm Bul- ... yboro .... ł70-ł85, .rodnie - -0\65 ,,"&41i ... _ , 
dy już poprawić się nie dadzą i szko~zą· ]t () 'I. M A l '.1' O S I' I. garyi i dowiMł życzliwości zwierzchnic~e- - -,J".mień ~ i ł-o rz,(~ - -:...:, owi •• 225-
Zamiast ndawać się zawczasu po radę v go rządu sułtańskiego dla ludu bułgarskle- 250, gryka:- -:-' rz.plk lel.n. -. Zlluo,,"y -
_UlltO WIlR tlo J' ednego Z 12 specyalnych go Mowa stwierdza dałei sympatye Ś· akia -, r •• p.k ap. ZlW. - - -, grod, I·olny 480-
" '7 • '" , 600 "ukrO"I - - - r&lOla - - - .a ko....., :dwokatów przysięgłych w Warszawie, X Ogłoszenia małżeńskie utorowały so- pozyskala sobie Bułgary,\ w Europie. pro- h.~. jaglana __ ...:, ol.j r..vakowy _ ~ _: 
'edyuie ustanowionych obrońców konsystor . bi .. jot droge do indyao Ameryki pólnocnej. wallz!) one rychly tryumf ~prawy bulgar" lniany .- . - - za .pad. .. ' 
;kich, - powierzają się - nieprawnilwn1 i Pismo .Pcaitie JournaJ" zamieściło niedawno skiej. Zebl'anie. wybrało biuro prezydyalne Do .... _ .. o~o po •• n.cy 600, t1lA łOO, J<;<lWI.eol& 
""katuym doradcom, którzy lIietylko błęd- następuj'lcy inserat: • Wóda H,yosó" ofiaruje z dawniejszych czlonków jego. - o"a' 150, grochll. polnego -: korcJ. 
r' . I' k . d 1000 k . 't b' I ł d B 28 ·'d','k (A ) K' Waruaw., 28 patdsiern. Oko ... ,t& 78't. - akeyą Die radzą, ecz IWyzys nją·- Stą to po- '001 przyzwOl emu In emu m o elftu ern, . paz zlel .. Ul~. g .. P:.' oml- po" k. 1I',.'f.. Hurt. s1<lad .... ,.i'",lro kop. 849'-&2". 
{stają żle formulowane przyczyny rozwo- ~zlowiekowi, który będzie mial dobre śIVia- Sarz ZWiązkowy, Kuozh, dOUOSI, IZ wczora S_ynJrl za wi .. dr. kop. 861'-864' (. dod&d. na 
dów, źle zbierane dowody, opuszczenia ter- dectIVa i "echce siO ożenić z jego o§mn""to- W Lugano zaszły zaburzenia. Bj\talion 42 "J.clm. 2'/,). 
~iIlÓW, niewaźności i L. d. Zwracamy na letnill córką· Musi on osiedlić si~ na tery to- został zaskoczony. W starciu z ludem po Berlhl, 211 paździoru. p .. _"iea 180 - 197 na p&t<k. 
10 uwagę interesowanych. r,um ind,,,n i znać się lIa rolnictwie, z któ- obu stronach są ralllli. Rada związkQwa 196.00) Da listop. grnih. 1~7 ,OO. ~YIJl 170 - 179, 

(_) Pan policmajster m. Łodzi wydaw- rem m~ indyan obznajmić. Konie warte s~ wysłala niezwłocznie do kantonu tesyilskie- na paz<k. 181.~, .n~ k". mJ. 163.25. 
li)' rozporza.dzenie, wedlug którego lIlL 50 do 80,000 dolarów. Mloda iudyanł"" jest go batalion ~9 a. J'utro lldaJ'e sip tamże ba- !ł&Y~e, 29 paździ.ru. Ka .. & g~o,1 a,erage Sauv,.\ • I' 28 ~, , na pazu. HIS,5O, na grad. 10i.50, Da ma .... 189 d1O<1uikacb ulic wzbroniOnym jest wszelki średni.go wzrostu, silnie zbudowana, ma regu- ta 1011 • I r. 98.00. Stale. 
bandel, noszenie ciężar6w i z~trzymywanie laroe rysy, czarue oC"ty i przepyszne wlosy; Wiedeń , 28 Ilaździe1'llika . (Ag. p.). Były New-Yerk, '1.3 paździ.m. Ka ... llla lO'{", 'II !I. Or. 
!ię grnpami dla odbycia narad, uprzedza po,iada t1u2o godoości i wdzi~ku" . książę bulgarski, hrabia Hartenau, pI'7,eoie- leanie 9"/ •. 
jednocześnie osoby, do któl'ych to odnosić siony IV randze pułkownika z l6-go pułku New.Yerk, 28 p&tdziern. Kawa (Fair- Rio)20'{ •. 
!ię może, że. wion.i naruszenia pow~ższ~go T E L E G R A M Y dragonów do 27-go pułku piechoty z ue- Ka"a. Fair·ruo )fi 7 lo .. ordinary na oi.rp. l7,7U. 
,rzeplsu poclągaru będą do OdPOWledZIJ1I- j • dzibą w Gracn, wchodzi odtąd w czynną U& p .. dz. 16.27. 
Dośei sądowej na mocy art. 29 i 73 usta- -- służbę armii austryackiej . ...... ...... ~T""T .. E .. L'!"E .. G .. " .. ,\ .. I .. Y ..... G .. IE ..... tl .. )U-W .... E ........... -
wy o karach nakladanych przez sędziów Petersburg, 27 października. (Ag. płll .). Wiedeń, 28 października. (Ag. p.). Ba- _________ --: __ -:-__ 
pikoju. Wczorajszy bnletyn o staoie zdrowia Jego wiąclIi tu od niedzieli królowa rumuńska I 

(_) Ćwiczenia straży ogniowej ochotni- Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia zaprosila wczoraj przed południem do swe- Gilłda Warszawaka. ZdDi.28I ZdJti.30 
czej wszystkich czterech oddziałów odb~- Mikolaja Mikota.jewicza Starszego, opiewa: go mieszkania w • Hotel Impel'ial" art y- ~.daao. końeem giehly 
d4 się w sobotę, dnia l listopada, o godZI' Objawy ' choroby, wzbudzające poważne stów BurgLbeatru i odczytała im dwa u
nie 7-ej rano, przy domu rekwizytowym obawy o życie, minęły. Chorob.,\ przyjęl a twory dramatyczne swojego pióra, które l. wlklle krłlkll.r.I •• we 
oddziału I-go. zwX~ly charakter przewlekły. mają być na tej scenie wystawione. Wi.e- ua lIerlin za 100 mr. 4tl.ł5 

8.17 
3260 
7160 

I 

j 40.65 
8.18 

-3'1.75 (-) Zające . !'III brak. z~vierzyny nie mo- .. Petersbur.g, 2.1 'pażdzicr~i~a. , (Ag, p~l.). czorem królowa odjechała (10 Bukaresztu. :: ~r~:"lt!o ~~: 
gą uskarżać Się myśhwI w tym roku. ł'lektóre d~lenn)kl zapewmają, ze prZyjazd Berlin, 28 paździeruika. (Ag. ".). D7J:l Da Wiedeń sa 100 H. 
Szczególniej zajęCI jest wielka obfitość. prezydenta Carnota do Rosyi jest rzecz!} przybyli tutaj Ich Cesarskie Wysokości 
Sprzedają je ua targach tutejszych po 90 stauowczo zdecydowaną. Camot ma PI'ZY' Wiełki Książę Wlodzimierz Aleksandrowicz 
kop. do 1 1'8. 50 kop. sztilka. jechać w maju; odwiedzi Moskwę, guzie i Wiełka Księżna Marya Pawłówna w to-

(-) Napad i ograbienie. W niedzielę , IV jego obecności nast~i otwarcie wysta- wl\rzystwie Księżnej Koczubej i genereb 
o godzinie 10 wieczór, na nlicy Aleksan- wy fl'ancuskiej, pojedzie dalej Wolgą i hyć Skirjantiua. Ich Cesal'skie Wysokości po
drawskiej kilkunastu ludzi napadło na po- może, zwiedzi Krym i Kaukaz. witani byli na dworcu n" Friedrlcbsstras
""noAj,oosO do domu lL>iDoao Rp"·ma.nll. Petersbura, 27 paździerllika. (Ag. płll,) . se lll'zez kSIęcia Henryka, hrabiego Szu,,'a
ObiŁo go I zabrano mn z kieszeni portmo- Komisy/\ do sprawy kolei syberyjskiej łowa i wszystkicn czlonków poselstwa rus
netkę zawierającą 15 rubli gotówki i re- oświadcza się ze budową kosztem skarbu, kiego, II następnie odprowadzeni do pałacu 
wers' na rs. 50. Podczas rewidowania stopniowo, w miarę tworzenia się fund nszu ambasady rnskiej , skąd udali aię do Pocz
kieszeni jeden z napastników stał nad B. z remanentów budżetn . damu IV odwiedziny do niemieckiej pary 
z nożem w ręku, grożąc, że go przebije, Petersburg, 27 października . (Ag. pln.) cesarskiej, gdzie obiadowali. Dostojnym go
jeżeli nie będzie milczał , inni trzymali go I Kole~e kaspijskie. oŁt:zrmają w ki~runkn śeiom przeznaczono apartamenty w zamku 
za gardlo i za ręce. p6lnocno-wschodmill 1111le boczne, WIodące królewskim IV Poczdamie. 
(-) Kradzieże , Wczoraj rauo,. na plscn do ~el'syi , przez .co. n!agazy~y w.zorowe Paryż. <18 paździemika. (Ag. p.). Dziś 

około kościoła św. Krzyża, skl'adzlono z wo- ruskie w Meszchedzle I 1 eherame WIele zy- odbył się ślub cywilny córki posła ruskie-

z. ,.plery ~""Iw.w •. 
Liaty likwidooyjn. I(r. Pol.. 
Ittlsk" 'Io;'yczka .,."eholluin. . 

" 4"1, poi. ",e..uL r: IBij7 . 
rłist.1 :ust. ziem. Ser,1 [ . 

" ,. .. fi. 
[,idy zalt.ltł. Wal"1ł'JI.Ser . [ • 

,'" ~ o. V . 
f,;l'It, SRIL. Ul. Łutł li Seryi ł . 

" 11 .· 
" II! . 

liiełda Berliiaka. 
Sa.nknot, rowe z,art.z . . 

n '1 na .lost .. 'II . 

Dnkonto prywat._ . . . . 

86,60 
102.
&8,7<; 
gl.7!o 
93.60 
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n:1O 

I: 
1

10l.75 
882;; 
.95.10 
9i,
~875 
9'\.110 
95.
!/,2.60 
92,-

rt b. '1.9 
247 .7a 
247 .fin 
\"/4-'. 

2A5.'i5 
246.-
4'1.'1, 

za Jana GI'zesińskiego dwie gęsi. skają. go z wicehrabią De Seze. Deputowany 
Przeknpkajaka:l kupila od włościauki Ja- Petersburg, 27 paździel'Dika. (Ag. pln,) Frebault, skladając narzeczonej bnkiet, wy- .... ly I baokaoly: Not. nrz~.l 

sk111skiej 10 kul', za kt6re miala zaplacić po Emil' bnchl!.rski nakazal wprowadzenie na- rsził si ę. iż poseł wydając córkę za. oficera Imperyały i p6limp.ryalyl sr. ł. 
N"ot . uienn.. 

50 kop. Wręczywszy jej na zadatek rubla nki języka ruskiego w wyższych zakładach fl'ancuskiego, daje wielki dowód pl'zyjaźni ~~~~~~a1;"=.1SS;; roku l 
i zabrawszy kury, kazala poczekać na re- naukowych Bnchary. między obydwoma narodami i poszano\Va- Funty storli .... bauk"o .... 
sztę przed bramą domu, do którego wszedł- Saratów, 27 października. (Ag. plg.). nia dla armii fl'aueuskiej . Marki nelDieeki. łQ'l. 
BZY, nie pokazała się więcej. Kolonia niemiecka "Jagndnaja polana· ua Paryż, 28 października (Ag. p.). Przy A_DS .... tr.!Jy!!ae!!ki!!· ..... ha ..... lmo .... ty .................................. ~ .. '1!!I'_I; 

IV nocy przed kilku dniami, ze sklepu pamiątkę cndownego ocalenia w dniu 29 śłubie baronówny Mohl'enheim obecnymi »y- = ś 
W, Zelmanowicza na Bałutltch , przy alićy październikR, wybudowała dom murowany li wszyscy poslowie zagraniczni, malżonka I DZIENNA STATYSTYKA LUDNO CI. 
Kalbacha, siil'adziono znaczną część wy- dla szkoly ruskiej. prezydenta Cal'Dota, w towarzystwie pul- !laUdat"a za,,:arte .. dniR 27 p&td&iernika: 
robów tabacznych, towarów kolonialnych, Berlin, 27 paździel'Dika. (Ag, płn.). Wczo- kownika Lichteusteina. i generała Brngere, W paralII kat~hckej ~o: pa .... ł ~~ezak •. J6<efą 

k . k'lk t k t ł t h . l k' I ' ł N' . t d " ł " 't d k" pełn' Dr'""&", Lud"ik SkOlIlee&Dy z EOlU •• llaIolepszł, sreboy zegare I I a sz u mone z o yc. raj pose l'US 1 z ozy z ajwyzszego roz· u Złez. CI!. ~j .WI y p:e~y ~nc lej \V ~j Tomasz Sudra z B&lbia, WOWek\, Franciszek Ar'R-
Złodzieje dostali się do sklepu po wyłama- kazu powinszowania feldmarszałkowi Molt- paradZie, jak rówruez Wiele osób wybl- danki. Genowef, Kow&l .... są. Feliks PA .... lak • 
ruu drzwi frontowych i byliby zabrali da- kemo. tnych. Liczny tlum witał orszak weselny AD&S1ozy~ l'łoeienniez .. S ... ep .... Florez.k z Ma-
leko więcej, lecz Z , przebudził się i zacząl Ateny, 27 października. (Ag. "In.). We· przy w~j cin i wyjściu z cerkwi okl'zy\ca- ry&nDł ~=t*t, Franeiuek Siroelyń'k,i - St.a.
wolać o llomoc. Gdy skutkiem tego ustą· dle najnowszych wiadomości o wyniku wy- mi . hara!", wydawanemi na cześć Rosyi i cli~~:~k'h·Marein.X~I~! ~::.~ł&H';.~V~~~ 
pili, Z. wyjrzal za nimi na ulicę i naliczył borów, zwyciężyli stronnicy Delyanisa, t. j'l ruskiego posla. nanil KaUfm&un z Emili, Kryltyniak, J ... Biolilri. 
10 ludzi, z któl'ych jeden trzelił do niego przeciwnicy obecnego rządu. Londyn, 28 'paździel'Dika. (Ag. p.). W mo- Antoniuł Cnpryełl, AlIdnej, H.1awI • Teodozyt 
dwa razy z pistoletu, lecz chybił. Petersburg, 28 paździeroika. (Ag. pili.). I wie, wygłoszonej w Edymburgu, Gładstone Dobrzallak., W:tMloh Siór • ~ EW.ie~ WI\I'O-

Z mieszkania Fiszera w domu pod }& OglOSZ0110 konkurs na projekt pomnika oświadczyl, że panowanie tnrków w A.r- tni.!"kg:pe~ & 'jo~:h::II~, ~;k'Zfem ~~:: 
101 przy ulicy Drewnowskiej, po odenva- przy wsi Leśua, w gubel'lli mobylewskiej, menii Ill\Pechowane jest uciskiem, raban- ski • Jóuf, C..,jkowu.., Alek.a.nder Ko,ieki & 

ruu sztaby żelaznej i wyłamaniu drzwi, lV gdzie Piutł' Wielki w 1', 1708 rozbił Le- \ciem i gwaltami. Położenie to zdaje się Mary&ną Wjjni....ą, Juliuu Perka .. i.r z Kon-
nocy z poniedziałku ua wtorek skradziond wenhanpta. przyśpiesz3ć katastrofę rządów ottomali- .tancn ŁenezYJl&k4. Wł&dJała .. Spodlinkiewicz -

Ś · k t 70 P t b 28 'dz' 'k (A ł) lki h' +0 1 Gl d Olga WanJrle,riez, Stani.slaw W.sołowski z Maryan-garderobę i pościel w~rto CI o .0 o ru- e .ers .urg, , paz lerm!l' ,g. pn. 'Skich, niegdyś wie c l po""żnyc I: . . a : ą Stmmilo, 
biL - Jallklowi PawIgon zalll1eszkateOlu .GmzdaI11ll" wyraz a powątplewame co do stone porównał smutny obraz dZISIejszej W parali ewugellckie} 3: Apolouuyi Robert 
przy tejże ulicy w domu p,o~ N2 1.12,. skra- utworz~llia ~inistery~m rolnictwa. i co do Armenii 1: J'~SIl'łCą ~ każ~ym dllie!ll, dzięki Tiinger z E .. mł KaroUa, LipIII&IUI, Robert Start 
dziano we wtol'ek o godzlDle 6-ej wieczór prawdZIWOŚCI pogloski o odroczemu w ra- samorządOWI, pomyslnoścl BnłgarYI . • hę N.I~, A.lIg1lst łl:IIU.r & AID>It X""J1Ił Ka· 
podczas jego nieobecności, bieliznę wal'to- dzie państwa rozpraw nad projektem re- Ateny, 28 paździel'llika. (Ag. p.). Sknt- płiósk .. 
~i kilkudziesięcilll'ubli.- Wlaścicielowi do- formy miejskiej do nutępnej sesyi. kiem klęski, poniesionej przy wyborach. ga- ~:'iI~y7 ~~\:ci~ l't!:1Gik: .. moN 20 ... tej, 
lun pod Xa 95 przy ulicy Lutomierskiej, Petersburg, 28 paidziernikll. (Ag. płD.) . billet 'l'l'ikupisa podał się do dymisyi. Król liezbi. ehlopeó.. lO, d.i...... lO, iIoro.lJch 2. 
Stanislawowi Grodzickiemn, w nocy z wtor- Millisteryum spraw wewnętrznych wezwa- powierzył utworzenie nowego rządu Delya- w t.j U .. biom~ies1.n t, 'tobl '1, a mlaa."lei .. 
ku na środę skradziono kilka sztuk garde- ło gabernatorów o dopilnowanie, aby znaj- nisowi. Anna Gro.." Skll~ la~30, J SItan· 
roby wartości kilknnastu rubli. Złodzieje dujący się IV urzędowaniu w ieb. zarządach tk~'w::.:Cy: ibieei do lat l~tu _marło 15, w tej 
dostali się przez> okno po wyjęeiu szy;by. praporszczycy zapasu w razie powolania th;taLuie wiadomości handlowe. llezlJie chłopcó .. 7, dzie" .. " 8, dorołllych 2, 

(_) Dziś w teatrze Victoria daną będzie icb na . ćwicze."ia? nie tracili .zajm~wanych .." ~ lir.bie m~e&y'" l. kobiet l, a mianowicie: 
ope"etka W 3 akt"ch, p. t. "ZI'elooa wy- pos.ad l płac l.azeby po woła.me. Ule mogło I A.m&!ia, Kemer, lat 30, JuUus. Bioh, lat 2G, Aua 'A ł ć d d h d Waroz.wa, 28 p,id,i.m. Wek •• krót. t." •. u.: Henry_ta _ ł1.oder&lII6 ... la' 68. 
SpC czyli sto dziewic," 1. muzyką Lecoq·a. 8 ozy za powu o Wlu.w~~la IC z posa . nerlin (2 d.) 40,4ó "d., łO.30, 25, 20, 12". kup.; star ... k_i: .bieo d. l", 15-t.Ił KIIIulo 2, .. tej 
Ceny zniżone. ~.t,!".burg, .28 l~dzle~ Dlka .. (Ag. ~lu). l,on,lyu (3 III.) 8.1ł ',!,I., 8.10, Wf, kup.; Paryi (lO liesbi. chlopców l, ibi.Wdl\t 1, dorosłych l, 

KRO N II( A. 
- W ministeryom skarbu, jak !looosi 

gazeta .Diell", rozpatrywana jest propo
zycya ograniczenia Ilraw ż.Ydów co do u
działu IV niektórych pl'zedsiębiel'stwacb 
przemysłowych, zoajdują()ych się IV graui
cach osiedlenia żydów. Jl1inisteryum skarbn 
zażlldalo niezbędnych danych, dotyczących 
tego przedmiotu, od wszystkich izb skar
bowych o](ręgów rzeczonych. 

.Nawoje wr~mla" pisze. ze dla ochrollleDla II.) 32.60 iąd,; W,e,le. (~d.) 71.60 tą(1., 7UO ku~'i .. ~ li<lSbi. węi.,.)' ... ł. k.Qblet ~ amiano"; ie: 
wlościan od IlOk"-tn"cb doradców, Ilroiek- "I. n81.y likwid"cyjn. Kr61. Polskiego d. 89.60 i~.; S .... ul Josek Aj .......... t. 

'z J J ul.I. 86.60 żąd.; o''. poiye.ka ... ehoduia I emisyi 
towanem jest. utworzenie instytutu obroń- 102.00 żąd., II emisyi 102..00 Żąd., m emisyi 103.75 
ców do spraw włościailsk ich przy zjazdach żąd.; 4'1, potyczka w.""~Lr.n •• 1887 roku 86.15 
naczelników ziemskich, !lośredników poko· >,d.; 5'/" U.b Z .. ta,Yll ........ kl. I .. ryi 9U5 ~~ 

k ' l 91,,50 kup, II! seryj lit. B 9"';.60 tąd., 93.11>, 'Ul, SO 
jowycb i sędziów po ·o)u. Obrońcy bęc ą kliP.; 5'" n.,y ,,," ... n. miasta Warsza ... y ( 99.00 
zaliczeni do służby pailstwowej i mają 'ą'l. . [I 91,75 ląd., Ił! 95.2ó ląd., l V 93.70 ą4. 
prowadzić sprawy do pięciuset rubli bez· 93,20 żąd., 92.85 k lJy.koulO: nerli. 5"1., Lond1n 6'1. 
platnie, a od wyższych pobierać będlj. pe- lIaryi a'I., Wi.i1e;. 4"1" ł'.lersbllfg 6'1.- Wut.ośtl 
wien Iu·ocent. Działalność wszelkich do- klIpOlIn z l'oU. 5''': lOny aas1o .... e si.lUoki. 166.3, ........ I i II 3 •. 6, ŁooI.i 233.5, liaty lik"id. J55.:1, 
radców będzie zabroniona. pozyezka prelUiowa I 138.5, II 5O.ł. 

Niższy Nowogród, 28 października. (Ag. PIleralllrg, 28 p&źdsiern. W.ksle na Lon~y. SUS, 
pln.). a zeł;traniu wierzycieli tow!\rzy' 11 poiy"aka "'Bebodu!a 101.75, m poll~'kJ, ", .. ho-

Br .... · H.tol. J. E. IJllben&to, u. r. t. MiUer. 
Dolone1 ... &ki i Oberet GaMnił ... piotrkowt., Ja-
bło6ak.i i Pe1tyu _ Warau. ... y, LehmaatD i Feieb~ 
_ BerIi1Ia, SmlCIlder s Zv.ryclta, H. AMIo s T...., 
H. i'..t • KOIktry. 

H.teI Vlct ..... llilioodle~ &- BerIi8A, N. &o
blow, Heń&, U-, BreaIer i BlloornUlIi. W.r-

"" WapeI.' _ V.....-., Coikowioa i A.MIeo 
s O~ .LiIIo .. old. J_o";c. z..onA. Ita
Iiua, G_ a Ryci. Boeaololat a ~ llie4-
wieki a DacM~ _ 
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G Ł o s z E N I A. 
Teatr Łódzki. Panom Fabrykantom i Teclinitom ! ! 

Polecamy 

VIC'll ORIA. gotowe krążki celluloidowe 
Po cenach zniżonych, 

w pi.t~, dnia. 81 patdsiernika 

STO DZIEWIC 
CZ"YLI 

Zi~lona WY~Da 

wyrobu fabryki "XA'l'ALlI'i" 
I.-------~:.;.;~\II do u"czeluiania kotlów, '"'SZyi, .rur 

PraCOWlli'a (tUl' IEU l' nKRYĆ parowych I wojnych. Kr,tkl cell"lol· 
~ 11 U dow •• , tule I trwale, z.8t~pllią dro· 

n gumę i aob.,t Wf arkuszach, które 

M . Gl przy wlcinaniu da.j .. moe- bezuiytecz-

aryl oger nych S~I:~~;k"'ÓW technicznych 
S1'llllIKOWSIU I g·ka. 

w łodz i, ul. 
Rosenl)latt,a;;"o n,. 

Operet& komiczna w 3 aktacll mU-'llumiark:o",Ule, 
zyka Lecoq, tłóm. Pp. 

Cllivot i Duru. 
OSOBY: 

Sir Jonatan Plul'enon, 
gubernator Zielonej 
wyspy p Texel 

Ksipe Aaatol d. Qail- . 
lenbois p. J&rsze ... kL 

Gabry"la jego żona p-ni lIrl!nikOl'Bka 
Paulamet, były kupiecp. Winkler 
Eglantyna, jego iona p-ni Sobka 
Brididck, sekretarz gu-
J bfll1atora p. Gorskp .. ski 

KO.II •• el p. Romltn 
Croklej, oberżysta p. M.arocki , 
Fauny jego sioltrsenieap-ni Michałowska 
K.~it.n Thompeou p S~~:=:~::t~. 
Biter J p. T KolBOn osadnicy an-p Cerem.lfzy:6.kl 
Bristol gielsey p. 
Jolieoe p. Zd.:ies.:yn •• l 
DoloreB, hiszpanka p-na 
P!'Ir_retla, holenderka p-ni C":;;~;U!:raI. 
Betti. szwajcarka p-na L 

~.~ P:~~~~. LiBbetha, tyrolkA p. 
GilcIa, cyganka p'Da 
LiBia greczynka p-na }towoln:& 
Wed.. polkA p-ni Z.w~yÓ,ka 
Nadeżdn roByanka p-» .. Now.e'k. 
Katarzyna węgierka. p-na. Prawdzie 
Magda.lOD

1 
l bretonkI}. p-ni Bartoszewska 

Emigrantki, majtkowie, 
naród. 

Rzllez dzieje się w 1 akcie w 
dynie, w 2 i 3 na Zielonej Wyspie. 
Rolę gubernatora przedstawi pan 

TEXEL. 

Nauczyciel 
konwersacyi języka niemieckiego 

I Izraelsoua. 

'łI (łownych składach moich 
HERBATY 

firmy 

Piotr Orłów 
ORAZ 

WIN I DElIKATESOw 
Geny cukru zniżone 

13 '/. za funt 
12 

" 13'/. i 14 za f. 

6YAeT'L OpOH3BO,J,HTLca 
B'L rop. JIOA911 Na 713, Ił 
C1'IlUKOBb OOAb Nt 250a. 

rop. JIoARb, 16 OS'rnGpa 1890 1'. 

Cp.~tl~f>l1I [JP"PTallb 

OJ)'bflBJIEHlE. 

~ .... eb.7 .,. ... l'aoZ. 

lit. K. K. \V. w adrnin:istr'aclljJ HliX'b .DIlQ'h. 
D' ik" IZA. \V""Z"JI. OnucL 11 Ol(tOKy npo~aBae"lub 

, Zlenn a. ________ ____ Upe)ł.lIeTOOb MOll<BO paacMaTpHBHTL 

uczennica T.n.~no ... H'awn 

cal, oraz 
ullziela 
Wiadomość w 

Od 1 listopada y Cy)ł.e608rO llpHcT3Ba H Ob )ł.eUL 
HpOAUZU Ha Mt~ oooD . 

r. Jlo.ul>, OKTH6pH 10 18!i0 r. 
meblami lub bez. WilidOlmośćl ()Yile6HIoIIi fIpUCT8Bb CymuocKili. 

nAJl'llllle, l ... sklepie W. Karbownickiego 2048-1 
,ulUWeI{U'.llIli"v Nawr ot. 2047-

Dr. M. Misiewicz 
specyalista chorób weoeryczny(lb i 
wycia powrócił z zagranicy i przyjmuje cllorych jak 
wniej to jest z ran& od 9-11, a w chorobach kobiet 
3-4 po połuduiu, ulica Piotrkowska. dom paua 

piewskiego M 39 naprzeciw apteki Miillera. 
2037-Q-j) 

Chcąc pomyłkom zapobiedz ! ! 
Donoszę Szanownej Publiczności, że mój 

=akltld =egał~lłi6tr=OW6ki 
iltni.j~y od rok. 1880, lak dlwoiel, tak I ob ... nr., 

kowlkl_1 Nr. 752 (115 nolVY) naprzeciw 
Równoeześnie polecam bogaty wybór 

clennyoh, różnego gatunku dewIzek I bituteryj, po cenach 

Bławatny i Konfekcyi 

B~GUSŁA~A ' HERSE 
w Warszawie 

urządza po, 2·go i 3-go listopada r. b. 

w GRAND HOTELU w Łodzi 

wystawę swych ~odeli. 

COBT,T'J, Y rrpaBJIeHiJI 
O(jlll.ec·~"Ba. JIOA"3l4HCKOĄ 

JReJle3HOH ~OpOrH. 
CUM1> Ó61>HBJlS6T'h, liTO C'h p3sptmenin r. MUHlfCTpa ITyteH 

OÓll1eniH DO COU3meHiIo C1> r. !hllIDCTpOłl1> <I>nllanCOB1> C'L 1 
HOJlópn c. r. I/a JIO)l,SUHCROH <I>aGpll'lHoH II! )1, . BBOJ{IITClI 

Hie ocoóaro wopa B'h ) j, ROlI. C'l> DYlIa C1> BBOanMhlX1> Ha 
cTaHl.\ilO rpy30B1>, npR 'lell'L c60p'l> BTaT'L óy)\eT'h B31maTbCff 
TOQIlOJl'L oCHoBaHill npaOIlJl1>, yTBepm)\eIlIlLlX'h 8 110,1(11 1889 
COBtTOM'l, UQ TapU~Hml'L JltJlałl1> II OlljóJllllwnanuw x1> G1> X! 7 i not pp. Gebethnera 

Piotrkowska Na ~25 

damskie i dziecinne ,l,yG ••• ."a, CO)\p. ySBR. I[ pacllopmselliH I1paIIllT8JlbCTBa on 29 hOJlff 1889 

najnowsze pallJkie fasony. w wiel
kim wyborze, po Jak najprzY8tępniej .11I'.A."HC~01 

Z wykształceniem ogólnem i • .,.eb cenach poleca h' I "" .. , ..... ,."". 
towną znajomością muzyki, Emilja Sc Imme 
;e~~Y1:'; ~::f!':eE~~~ \lll.laeulcll nUca Piotrkowska li 7521~A~6n~~y 

Oferty w administracyi 
nika" pod lit. T. J. 

Wiktoryą Harusewicz 
ukończywszy ,Instytut 
w Warszawie, życzy 
lekciye śpiewu ....... ,."' ........ 1 

śpecyalnie, a. tak:te m tl~~~:: I~~~~~~~::y~ ryi. Wiadomosć 'u profesora C Q=<!"L';Am 

ulica. Spacerowa NI'. 766, dom 
W -go r,iirkellsa, 

przyjmuje' wszelkie 
zakres krawiecczyzny 
skiej wchodzące. Tamże 

czatowskiego, nlica W;idzewska pełnoluo~tnik:ów 
32 naprzeciwko gimnazyum. 

la się I,ekcyj kro 
Jlajnowszym systemem, po 

J"U"~",,. , _ .. , przystępnych i IV bardzo 

2056-3-1 

DO ZAKŁADU 

.FOTOGRAFICZNEGO 
E. Stumman 

potrzeboy Jest 

'''- '' uczeń __ 
w wieku od lat 16 - 17. 

2060-3.-1 

czasie. 1929-3-1 

art. baletu i nauczyciel tańców. 
1854-3-1 

POSZUKUJĘ do mego kantoru I IBI".u;~o.l 
składu porzlłdnego i uczciwego ZGUBIONO 

służącego. 
Dobre świadectwa wymagane. 

Max .Fischer. 
2038-~1 

ksiQżeczk~ legitymacyjną, 
z gminy Brlls, powiatll 

________ ~=-=-~:....lłórl':kieJl!'o. na imię J ózefa 
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HERBATA ze zbiorów 1890 roku 
NAJWIĘKSZEGO DOMU lIL'IDLOWBGO 

WOGAU et C! w Moskwie 
znajduje sip, w SKŁADZIE WYROBÓW PLATEROWANYCH 

Norblina i S~ W Lodzi. 
Handluj~Cl'1ll odstępuj. Bi, r,bat 

Sklad g.lówny U Karola W. Gehlip:. 
2009-0-0 

Fabryka kołder Watowych 
EMMY RAMPOLD 

Kamienna (Pinsłra) Nr. 1418-0, 2 piętro 
poleca: 

Wielki wybór 'KOŁDER : atlasowyell, welnianych i jedwa
bnych, czysto jedwabnych "Surah", kaszmirowych, adamaszko" 
wych wełnianych i bawełnianych, po bardzo przystępnych 

cenach. 
N o w o S ć! Kołdry l1a w/l.Cie wełnianej. 

Kołderki dziecinne. 1803-0-1 

ulica Kon8tanłynowlka Nr. 317, 
poleca wszelkie tOWllry kolonialne. delikatesy, 
wloa krYDUIkle i kaokazkie firmy Sil/lOn i Slecki 
w WarszawIe przytem zwraca szczególną uwagę na herbAtę 

firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie. 
__ CENY JAKNAJPRZYS~'ĘPNIEJSZE. 
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