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PRZEMYSŁOWE,

Cła·..

X. Ra~a.państwa zatwIerdziła Ilr~ed8tawienie mmls!ra skarbu, na zss8dzle którego d? d a t k!> w a . o p la t a 40% . od cła
na węgIel ~amlell"y l koks, !,rzywozon.e do
pOI·tów morza 9zarnego I ~zowsklego,
czasowo. ustau0',VlOn.a do.13 hpca 1892 r.,
pozost:t me obowlą~ującą I na przyszlość po
u plywle tego tertDlllU .
~rogl wodne. .
X W rzędZIe .robót pUbhczuycb,. nad
których .ucbwale1l1em obrado~'Il~ będZie w
tycb dD1a71~ .srJ~cyl\lna kom,~ya. rz. r. t.
Abazy, mleHCI SIę budowa wl~lklego IDO·
sLn n a. r.z BC e N a l' w I. .
.
X MI~18tel·yum. kbDlUlllkacYł wulo~lo do
rady psn8twa vr?Jekt, aby ~ c.zasle w~ .
jennym,. z cbw!lą uruchomlenra armII,
wszystkIe kom~nrkacy~ par~s~atkowe ~rzeszły, na I ÓWlll .z dlogaml z.elazneml, do
ro zp Ol' z.ą d ze o I a n: ą d u, pl'~ycz~m za
korzystaUle ze 8t~tków .u8tllnllwI~ ~I~ osobne wynagrodzenIe dla Ich wł&śclclelr_
Dregl iela_e.
X Na kolei warszawsko-petersburskiej
1.& s tę P s t w o <l y I' e k t o r a objął p. Dobrowolski, głólfny iużynier tejże kolei.
X Na wniosek zal'Zą,lu drog·i nadwi8lallskiej, władza ministeryalna l.atwięl·dzila fl.ndusz rs. 10,000, przeznaczony na
wyj ą tko w e gra ty fi k acye dl11 slużby
tejże urogi za 1'. b:
X Departament kolejowy postanowił
obniżyć taryfę przewozow4 od owiec
do Libawy o dwanaście do piętnllstn koJliejek od wagonu i wiorsty.
X Projekt zarządu kolei m o 8 k i e IVS k o-k u l' sk i ej, dotyczący połączenia tej·
że dl·ogi z kolPją moskiewsko·jarosławskl!
i wybudowania liuii do Archangielska, nie
uzyskaj przyzwolenia ministeryum komuni·
kacy;' MinisteryuDl chce bowiem kolej
moskiewsko-kurską upaństwowić w roku
1893.
X W roku bieżącym, przy budowle k 0lei s y be I' y j skiej, będą rozpoczęte 1'0boty ziemne i przygotowywany matel'yał
drzewny dla dystausu od Czelabińsk& do
Omska; dystaus ten bardzo ważnym jest
i z tego powodu, że da możuo§ć PI'zyjś~ia
z pomocą ludności czelabińskiego. troickie·
go i kurhańskiego powiatu, dotkniętej też
w roku zeszłym nieurodzajem. Na owe 1'0boty wyznai:zono do 1.1 mil. rs. n~ racbunek uadzwy czajny ministerynm komuni·
kacyj, który w budżecie wogóle wynosi
tylko siedem D1i1ionów rubli. Kiedy ukończoue zostaną roboty na tym dystansie, truduo przewidzieć. Podobno coboty
miały być ukoliczonB IV 1'. 1895. ale konie·
---59)
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. :- U'!I&l'łal- zawołała Gladys, o. piękne
Jej oczy zapełnily się łzami.
- Lelliej, daleko lepiej dła niej -szepnął .Llel'(elly n - ale co to za §mierć być
muslalal
. - Co za śmiel'ćl-rzekł Mal'tyn, bawiąc
Się łyżeczką i nie biorąc do ust herbaty.
- O ile ja znam stosunki-zacząl znów
Llewellyn-gorzką ona być musiała.
- Gorzkl)?" straszuIlI
. - Ale pl'zecie onll nie mogła pl'agulłć
Jeszcze życia-wtl'lłcila Gladys.
~ Błagała nas wszystkicb, Vaughalla,
rnD1~ i Owena, z dłońmi do nieba wzniesionemI, aby§my jej dziecko ratowali. Stra·
8zne, straszne to było!
Martyn zacisnął usta.
- Czyi jej nikt nie Ilowiedział, te jeIIIQ ole li~ nie atlDie7- zapytał Llewelyo.
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czne z powodu nieurodzaju oszczędności Y'
wydatkach p.aństwowych prawd?podobl!le
oddalą tel'mIlI , nazuaczony pIerwotnIe.
Ogólna suma potrzebna na budo wf) tego
dystansn wyniesie 22,465,000 rs., tak, że
gdyby roboty miały być ukończone w roku
1895, trzebaby rocznie asygnować po 7
milionów rubli. Ponieważ ua dalszy ciąg
robót kolei usuryjs1dej w r. 1893 trzeba
będzie około 6 miliorlów rubli, przeto \V
wymienionym roku kolej syberyjska pocbloIlęłaby do ) 3 miliouów rubli.
"X Z~r~ąd kolei fa.~tow8kiej i kursko·
klJ?wskleJ otrzymał w tych dniacb zezwo-.
lenIe na wydawauie pożyczek na zas ta w z boża. vrzyczelu obu kolejom w
t) m .celu otwal·tym zostal w kijowskim
oddZiale bauku paustwa kt'edyt do 500,000
rs. dl!! każdej z nicu. Zarząd drogi f:lstows~lej wydawać będzie pożyczki na wsze 1kle gatunki zboża, l,rócz mąki, wysyłane
do Mikolsjewa, Odesy, Pete"sbul'ga, Rygi,
L.i.bawy. i. Sewa~tollola, zarząd ~aś kursko:
kIjowskiej kolei, na wszystklH gatunkI
zboża, wysylaue na wszelkie stacye I'U·
skich kol~i żelaznych. Ten ostatni ma nauto vrawo wydawania pożyczek ze swych
flllldnszów, pobierając jednak nie wil}cej
nau 6% rocznie.
"aodel.
X \V Hamburgu ma być w najbliżsr. ej
przyszlo§ci wprowadzony II a u II e I t er uli·
n o w y b a w e ł n ą. Interesowane osoby
poczynily już w tym względzie odpowieduie kroki n władz)', a regulamin zo;tal
też już zl·edagowany.
X Projekt z a b e 7. p i e Cz e n i a l' y nków §I'o dk owo·azyatyckich 0,1 na·
pływu
towal'ów zagranicznych, "odjęty
przez miui~tel'YulU finansów przed kilkoma jeszcze laty, zostnl już ouecuie ostatecznie rozpatrzony.

I

warów; .4) wydawanie pożyczek ua towa./ dzielnictwa kobiecego, drobnego Pl'zemyry, l!rzYJmowaue przez t?w:trzystwo do wy- siu i robót szkół żeńskich; oprócz tego zasylkl, na przechowywali le lub \V komis.
miel'za równi eż pl'Zedstawit działaJność koZarząd odeskiego towĄnysLwa k I' e dy- b iet na polu Iledagogiki filantl'opii i litetowego miejskiego otrzymał po raz ratury.
'
wWry odmowną od p. ministra skarbu od. ~
powiedź na swą prośbę IV sprawie wypu.
szczenia 5% obligacyj_
PrzemYłll.

X W krótki m przeciągu czasu z Rostowa wysłaną. zostanie znaczna partya w i n a
r u s k i e g o 110 Fl'ancyi.
X ·Olbrzymie postępy~poczyllił ostatniemi czasy IV guberni kijowskipj p rz e my s l
młynarski. Pierwsze miej ce zajmują tu
pod względ elll rozwoju mlynarstwa powiaty: hUlllański, ha,isyllski. lillowiecki, skwir·ski i tara..zczauskL Okułu 75% oO'ólnej
ilości młynów znajduje się wewnątrz ~ZIVO.
I'okąla, którego gl'l\uicami są koleje: Fastów, Koziat)'n, Kozialyn · Uhrystynówka,
Clll'ystyuówka, Szpoła i Szpola·Fastów.
X Podczas letniego obozowauia wojsk
rlokonane bę~ą p I' Ó b Y 7. l'óżIl eg') l'o,lzaju
k o n ~ e l' wam i, zastosowanemi do żywielIia al·miL ,Fauryk,\cya konsenv rozlloczętą
już zostal" w Wal'szawie, Kronsztadzie i
ilinycb większych miastach.
Rolnictwo j przemY8ł rolny.
>< Zamierzouy s p i ~ IV sz y sLk i c b za·
p as Ó w z b Q Ż:lo w paljstwie został odrocz?ny, jak pisz~ ,,~r~sk()l\'skija Wiedomo.
sh" do odllowledllleJszego po,1 wŁglęilem
ekonomicznym czas n, obecnie bowiem mo·
głoby to stanąć na przeszkodzie prawidło·
wemu biegowi handlll ?-bożowego. Natomiast nZllano za pożyt ~,:zlle i konieczlle
Ule(ISZeuifL w ~biel'l\niu danych statystycZllych, odnoszących się do Pl'odukcyi zboźa i gotowych zapasów.

I

Plenłlłdse ł kredyt.

Wysta ...y.

X Niektó,·zy fabrykanci i pr:;.emyslo.\'lcy w Królestwie Polskiem okzymali od
zamieszkałego w Telter:\nie agenta handlowego, Libica, okólnik o urząd.zonej w
tem mie§cie s t ale j w y S t a w i e p I' Ó b
t o IV a I' Ó IV. W piel'wszych dniach czenvca r. b. ageut wysyła delegata, który odwiedz i fabryki w celu bliższego porozumienia. się co do projektowanego przedsię·

I

X W kolach uczestników towal'zystwa
kredytowego Dl. Warszawy, jak wiadomo,
poruszono myśl kOli w e r s y i istniejących
5% listów ua cztero i pól procentowe.
Według informacyi "Gazety losowalI", konwersya ,ta ma zostać dokoOl\ną możliwie
jednocześnie z kouwel'syą listów towarzystwa kredytowego ziemskiego. Wobec fa-I
ktu, że trudno dziś osiągu!}ć 6% od snm
lokowanych bezpośrednio po pożyczce towarzystwa m. Warszawy, konwersya listów odpowiadałaby najzupełuiej faktycznym sto8unkom pieniężnym.
X W Moskwie założono .akcyjne to·
w a I'Z y s t w o s k I a d ów to wal' o w Y c II
z w y d a w all i e iii po ż Y c z e k'. Kapitał
zakładowy towarzystwa wynosi 1,500,000
1'8. 'l'owarzystwo ma na celu: 1) ul'ządzanie składów do odbioru towal'ów na plozechowywanie; 2) wysyłkę towarów do Rosyi i zagranicę; 3) slll'zedaż komisową to-

I

wzięcia.

X Na wystawie międzyuarodowej w Chiotwol'zouy być ma o d d zi I\ł Ill' a cy
k o b i e c ej, obejmujący wszystkie jej gałęzie i pozostający pod kiel'llllkiem sllecyalnego komitet.u damskiego, organizującego
się z zezwolenia kougl·esu.
W celu urządzenia na wystawie rn~ kiego oddziału pracy kobiecej, ntworzony zostat, jak pisze
.N owoje wremia", specyalny komitet, pod
I'rzewo<lnictwem malżonki p. ministra Wyszniegl'adzkiego; w skład komitetu wejdzie
kilka dam dworno KODlitet zWI'ócił szczególnq. uwagę na zebl'l\uie "yroDów ręko-
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-0Rada zarządzająca łódzkiego chrześcijaliskiego towarzystwa dobroczynności zaw)adamia czlonków towarzystwa, że na
zasadzie § 11 NUjWYŻfJ zatwierdz~nej
u tawy, zarząd zwrócił się do JW. Gubel'Uatorll piotrkowskiego z prośbą o zatwierdzenie terminu rocznego zwyczajuegll
ogólnego zcbl'ania członków na d. 6 maja
(24 kwietuia) 1'. b. Porządek dzienny zebrania tego będzie ogłoszony w swoim
czasie.
Hojna ofiara. Na. rzecz budowy kościoła
Wniebowzięcia N. M. P. na Starem-Miegeie, patistwo Alolksandrowie Skrudziuscy
złożyli 550 rubli na ręce prezesa komite.
tu budowy kościoła, p. rejenta PłaclIeckiego.
Kwestya lombardowa. Od zarz4uu łódzkiej filii warszawskiego towal'zystwa akcyjnago 11a zastaw ruchomości otrzymaliśmy list następujący: ~Sz. panie redaktoI'zel Z drogim to już artykułem, wymie.
rzollym przeciwko lombardowi akcyjuemu,
spotykamy się w szpaltach pallskiego pisma. J;'iel'WSzy, podauy IlI'zez "Ubogiego ło.
dzianina", zal'ząd pominął milczeniem, bo,
o ile z artykulu tego wllosić można było,
.Ubogi łodzianin" miał pretensyą o to, że
nie mógł w lombardzie zastawić mebli
(skoro je gratami w slvej korespondencyi
nazywaj, a ze wl.uoie li J przepisów towal'zystwa oie pozwala przyjmować 1111 zastaw meyJi, j szkla, porcelany, futer, po~cieli, broul i przedmiotów wielkiej objęto§ci, więc lombard dla dogodno§ci .Ubo·
giego łodzianina" nie mógł zrobić wyjątku,
a że graciki nie zo~taly przyjęte, więc to
pewno posłużylo .Ubogiemu łodziaoinowi",
iż lombard nasz ochrzcił mianem narystokratycznego".
"Gdy obecnie, w NI'. 83·m .Dziennika",
vani B. uskarża się znów na to, że przystawszy przez slugę żakiet, za który w
przeddzieu zapłaciła rs. 20, nie mogła nau
dostać uawet naj niższej , jaką lombard na
mocy usta wy udziela. pożyczki, t. j. 2-ch
rubli, skutkiem czego docbodzi do roz·
maitych wuiosków-pozwól więc, szanown)' redaktol·ze, że coś w tej k we3tyi zmuszeili jesteśmy powiedzieć, by nie zostać
dłużnymi. Że zadaniem i interesem 10m·
banIu jest jakuajwięcej wydawać poży
czek, to chyba każdy, a tem więcej skład
urzędników lombardowych, l·ozumle i wie

Kathleen przeczytała gdzieś, że ma kle gorejęl~-RatujcieC -RatujcieL. Jak-I niegu. Ale tłomaczyła si~, że on zawsze
że wy mnie opuszczaJlie uielitościwie w wydawaj się jej takim sUl·owym, doskona·
- I jej to powied1.iała?-krzyknęła Gla· moich udl'ęczeniach. Stoicie tu jak głazy. łym, a nigdy uie r07.umial jej i tego sra·
dys.
A tyli okrutniejsza i od nich wszystklcb bego dziecka.
razem, Kathleen... Przecież kochałaś go,
- Biedny człowiek! - rzekł Llewellyn.
_ . Włdnie o to się obawiam.
- To piekiellll\ zemstal - 81.epnął Lle-' przecież wszystko dla niego poświęciłaś!...
- 'rak, bardzo bieduy_ Na co DlU ma·
welyn.
Upadłaś dla nipgo, jakże ty go możesz tak jątek, powodzenie. Co mu wielkie plany
- NJeszc~ę!lliwa kobieta, krzyczała eią- nienawidzieć, skol'()ś go choćby przez go- i i(lee pomogły? Nawet ta surowa uczcigle: "Nie, to niepodobna, Kathleen nigdy dzi"ę kochała? ... Pomocy blagam! powiedz- woś~1 Pozwolił zagiuąć kobiecie, nie moprawdy nie mówiła, kłamała dawniej, bo cie mi, że moje dziecko dostało obłędu, gljc pokonać swej nienawi§ci i zazdrości,
kochała Toma!... kłamie teraz, bo go nie- oszalałol Martynie, błagam cię, powi.e(lz zamiast litować się nad zgubiouem dzi8Cnawidzl. .. • Uklękła na łóżku, drżąc całem mil Tylko nie szubienica!.." Straszne to kieml
-Gladys-przel'wał mu Lłewellyn-niecialem l wołala: "Katbleen plozebaoz mil bylo "ieklo na ziemi, za życia I
przebacz mojemu biednemu synowi, ratuj
Martyn pobladł silnie.
prawdaż, że ,ty będziesz miała ślepe do
gol powiedz, że oie był taki złyl HalTY,
- I to wszystko mówila wśród S7.czę- twojego męża zaufanie, wszystko zawsze
Han'y, czemu§ ty powiedzial, Żd to nie kania zębami i straszuych d I'eszczy , jakie mu wyznasz. nic nie uczynisz bez jego
twoje pism071 czemnś to uczynili?" Vau· oią przez godziny cale wstl·ząsały.
wied~y i woli?
ghau, włosy sobie z głowy wydzierając,
Mal'tyn ścisnąl glolvę obiema dłońmi.
- QI tak-odparła Gladys-ra7. jnt był
wołal: "Caly mój majątek oddalbym, gdy- Po raz pierwszy żalowalem mujego moim aniolem stróteml BtlZ niego stałabym mógł ją uratować. Gdybym był przy- zawodu, nie potrzebowalbym patl'Zeć Da to bym si~ także ofiarą Tomal Niema dl.ia,
pnszczał, że to pismo Toma"1 Umierająca wszystko, uie mogąc nio dopomódz, gdy- żebym go dziś w~ duchu nie pl'osiła o prze·
Owenowi ramiona na szyję zarzur.iła: bym nie był lekal'zem I
baczenie za mój "(oie,,1
.Owenlel pomóż mojemu dziecku, cofnij
Zapanowało na chwilę glębokie milcze·
Mal·tyn objął żonę wpół, spojrzał jej glęswoją skargęl Powiedz, że to była pomył· nie.
boko w oczy i rzekł z uśmiec~eOl:
ka. Owenie, u nóg twoich leieć będę,
Martyn sprobował herbaty, lecz u800ąl
- O ~ak, długo byłem w ~Iełascel
stopy t.woje ucałuję. jeśli mi dopomożesz... szklankę.
- Och, Martyuiel - usłon,l& mu rtcll •
A biednemn Lewesowi, ~kr~tni ludzie, . Jak t& kobie.t~ Cl\łe .ż~cie c!el'p}ała. Do- I ką Data - nie mów o tem, .nle mówi
pozwałacle siedzieć w więZIenIu. Ależ to Illero w ostatUleJ godzIUle §mlercl w9z y st-1
Znów zapanowalo milczenie, które (lner·
ja mam n nóg kajdaoy, stryczek na gar-, ko wypowiedziałał 'ro znów prosi la Van- \fał w buca Llewełlya- .
dłe, w skrusze i 4miertalnej obawie w pie- gbana o przebaczenie za brak zwula do
- Ale przecież cbyba bleduego Le"..
-
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• tem. Nie wie jednak może wielu, a nie naleźaloby sk&l'cić surowo tego zwo-Iszefa okręgu żandarmskiego geuerała Bro- brylant~mi, imitoJ,cemi krople rosy. Wsp~
w ich liczbie i paui B., że lombard pny lennik" całkiem Uowego sportu?..
ka, senatora baroua Medema, gubernator.a ten m'J~u,r.. tyk ."oezyw~ w bogatym fntt.
wydawaniu pożyczek musi się stosować do
Kradzlde. ~v pier!,,,, ds! •• '~iąt,
g..1zioie w&rszAwskiego AndrejewA. oborJloliCllI.~- r"!o II hllLlego alla.u •. 1,~kr1tego . .. yb.flQ" ....
swej ustawy i przepisów. 1 tak np. we- 4-oJ po .~dnlU,. ałuąca ŁaJa Netman skr.dla go. \ stra geu. KłejgelsA i wielu innych dygDl- au.e srcbra p~c.kaml roll'. n.och po.lów "'.
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Jak dotą~l, roboty okolo budo1\'Y no~ych wego i jego zastęl'c~.
się, iż w ministel'yum komunikacyj "porzą.'0 Kat.ł8,r .. ",_ IV 'rryeacie. w wieź, st.~.·
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dod.ać, iż tu~~jsi .l'l'ze"dsię~ier~y ~u llo~lani w Piotrkowie jest bl\l'(lzo IicZllY. Onegdaj P"ojekt powyższy nieblL\~em złożony zo: rui:don~s~:ł i~rf:~$~Zl;r::h~"~I!Nó;_~e~.~;·~~:
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leci.ła w powietue; tłzi.sl~ olób uttOcllo życie.
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"PeterSblll'skija wied omosti" zaznaczają.
wobec ~ego spodZiewać, ze ceny loka.lów bardzo wiele wniosków interesujących. iż w ministeryum sprawiedliwości wypl'aTEATR I MUZYKA.
w ŁodZI w roku przyszłym będą U1eco
Dob"a Blńków A, W powiecie piotl·kow. cowllny zostal projekt, Ilotyczl}cy obostJ-zeniższe.
skim polożone, sprzed'lne zosta Iy na oia dziś obowią7.ujących kar za IHze-1 :: W" tel\Crz~ Victoria dziś "Klu'uawal
Zima. Wczoraj ocl wczesuego ranA pa· )jcy tacy i. z IJOwollu nieoplacanla I'at stę ps t tv a przeciw moralnosci Ilublicznej, w Rzymie", głoślla operetka Straussa. ui&dal śni~g z deszczem. Od kilku dui t1'lV8 · od potyczek towarzystwl\ kredytowego za rozpnstę jawną i tajemną i I. d.
zuaua dotąd w Łodzi. Będzia to III'ledsta.
jące zimno źle oddzialywa nA zazielenione ziemskiego. Nabywcą jest p. Golembiowwienie beuefisowe 1'. lzydory Nowickiej.
już krzewy i dl·zewa. Puszczające się li- ski.
Główne partye, pr6cz benefisantki. odśpie·
stki powiększej części pożólkly. Rolnicy
W trzeci ,Izień 'wi~t wi. lkanoenycb w PiotrkoCAŁ-EGO Ś WIATA.
wają: I'· Bronikowska, pp. WinkIel'. Ja·
również ouawiają się, aby panująca obe- ... ie, tłwaj felczer.y, celem 8& Ul o b ój s t w •• wy·
miilski, Czyżkowski i Reisswitz.
cnie temperatur", trwając dlużej, nie pili po szklan.e roztworu kwa" si.rcz.nego. Joden
-0: Pel'souel dramatyczny naszego teatn
wpłynęła szkodliwie na oziminy.
z desperatów, kawaler. um.,ł w kilka godzin )10
*** Róża c noły. Prz,.•1 kilku duio",i, kur- dawał wczomj przedstawienie w Piotrko·
wypiciu roztworu, drugiego zd, t onatego, Otl '''leDziwny sport. Pewien mieszkaniec tu- .iono w atraszDych cierpieuiach .10 8zpitala. Tr.- dynul·wikuryusz wręc-.yl pal,i et" .. i dot~ rótO wie. Gmno .Koniec Sodomy" .
tejszy od niejakiego już czas o uprawia giczny tan wypadek przypisnją j.kiej' awauturze cnoty. l>rzezu,<z" IIII w roku bieA,qm "' po:: Donosiliśmy już, że wladza zezwolilI
sport., dość dziwnego rodzaju. Oto co- miłolnej.
d.rok dl. królowej Aon_Iii Ilortug.I<kiej. W.. · Leakowi wal'szawskiemu, a miauowicie dra'
dziennie 1ldaje się Oli na spacel' tv kiernn" ' "rsz",vR. tość ró1y oblic1.Ono u. 50,000 rrollków . Jubi- matycznemu jego i baletowemu personelo·
ku lasu przy Illancie kolejowym wraz z
Pisma wal'sza wskie notują w s p a n i a I e ler. lltóry h zrobil, I,ocho~zi •• starej rod,i- • wi, "I'zyjąć ud7.ial w przygotowywanym .
dużym I,sem, wyżlem, i przecuodzących IIŚ Wi ęc o n e U, jakie w pierwszym dniu "y zlotniezcj. która jcszcze przed tnysta loty Wiedniu mie,tlzynarodowym tnl'lliejll teł·
tamtędy ludzi szczuje. Pies wprawdzie świąt Wielkiej Nocy odbylo się II J. E. zaloty I. pracownię jubilerskll w ('obli tu bazy- tralnym. Zamierzonem zostalo dauie na
nie gryzie, gdyż ma zalożony kaganiec, ks. AI·cy\..iNkuJla Popiela. W salonach pa- liki h '. Piot..,. Ws"0!'lniu"y juLiler za praco wys La wie teatralnej IV Wiedniu Ilw6eh
lecz w wysokim stopuiu napadauiem swo- łllco al'cybisknpiego IlI·ze.uuęlo się \V ubie- 8"oj, otrzymał 8,000 frankó... Ogonek róly Ilrzedstawieil. w miesiącn wrz~sniu. Reiy'
jem przeraża. Właścicielowi I'S& zapewne głą niedzielę okolo 400 osób z "óżnych zrobiony jest 1.e szczcrego złota, Ilo~obuie ki.- serya dramatu i komedyi porozumiala się
o to tylko cuodzi, gdyż .. pęka ze śmiechu." .fer towarzyskich.
Przyjęcie zaszczycił lich, wy.,~z.lIy prócz tego .Irogiemi kUlIlieoiu- już 7. komitetem ~pecyllluym wystawy wie·
przypatrując się scenom, jakie rozgrywają. Bwoją obecuo~cią J. E. Naczelnik kmju, mi. N. )j ·tk.ch róty, I,ró". imieuia p8J1i.u, dlllislUej CO do p'1~ądauego rodzaju wid".
się pom iędzy psem a nJ\padniętymi. Czy generał-adyutallt GU"ko, w towal'zystwie wyryto imic królu"cj. r,'stki ról)' Ini.II" Sil wisk, (Ioląd , wszclo\ko ł),tatecznych I'os;::
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wydobę ą z więzlellla, -skoro slę.lowiedzą, · b.YIlajmniej l'ocieszOll Ą,' Wielu umierająCYch
już widzialem i mocne mam lIel'wy, ale to
- Owen już to wszystko urządził. Vaug- było lIaa moje siłyl
- Oue nie kochllją matki..·. - zauważy lian cofnie oskarżenie. Poczciwy Owen tłobrze to wszystko obmyślił, ale poszlo IUU la Gladys.
tak, jak temu niedźwiedziowi z pusteloi- Bo matka icu uie kochala. Często
klem. Ścigał Toma i ukaral, a teraz do- mówił11m jej. że Wiunie, to maly g"uiu·
piero widzi. co uczynił. Zrozpaczony jest, szek,:le ją trzeba inaczej cuować. że nie
a do l~go V8ughan dodał mu jeszcze, że można hamowl\ć jej popętłów . Ale Edleen
wolalby byl stracić wszyslko, byle żonę nie wierzyła mi, nie chciała muie ZI'OZU'
uratowaćl
miećl
- Czyżul' tak było w istocie?
- A Kathleen?
- Zdaje mi się, gdyby wiedział o wazyst·
- No. Kathleen taka dobl'a do wycho·
klem, Kocuał ją barllzo.
wywauia dzieci, jak IHlpie.·owa. lódka do
Biedny człowiekl - westchuęła Gla- plywAnia..
...
dys.
- Gdybyz tylko dZieCI Ule chcieli nam
- Przyrzekli Edleen ratować 'l'oma, ja teraz odebraćl
prawie przyrzekłem świadczyć o cum'obie
- 0, nie, Edleen mówila
Leml Matce
jego umyslowpj. Ale lIie wierzę temu. On oaHzej tlziękować kazala i prosić ją, aby
zdrów jest umyslowo. 'Dla uiego lepiej,jak by/a ula nich surową bardzo. IIby tllk złe tyc nie będzie. Tu lIiema ratuukul
mi tilę nie stall', jak 'I'om .
- Może jednak ... - wtrącił Llewellyn.
- A c6ż IUl to bieuuy Vaughan? On u- Zdaje mi się, że jest zgubiouy i że bóstwla dziecil
Edleeu lliepocieszoua umarła.
- Vaughau blagal muie tylko. abym
_ C~y lIie powinni byli jej dzieci przy- mu żonę mtował, jakgtlybym OlU dawno
prowadzIć? - spytala Gładys.
nie byt Ilowiedzial, że olla jest uieuleczal_ 'ro bylo ni~podobieństweml Jakież 0- nąl Ludzie trac, rozum. gdy cierpią. Co
krollne wrdenie taki widok bylby na tu Z& okropue powo/wie lekal'zal Wieczu'l
d.leciach 'jlrawił, a Ec\leen uie czulaby ~Ię I>rOllba: "Ratuj mnie!" W wi~k8zej cl~ści
że 011 nic dla siebie nie wzią.l?

°

I

samlsobiewiuni~ al ny Illllmy pomagać,
ratowaćl Codziel'! scelly r ozpaczy, łzy i jęki, codzień las.ma walka z głupotl} i ciemuoll} ludzkąl Ileż niezaslużonych wym6wek, Ileż niewdzięczności lub zbytku wdzięcZllo~ci niezaslużollejl Ani uied7.idli. aui
cluia. a'li w nocy nieml\ spokojul Jak jl\
często przekliuam moje powolanie, moją
ślepotę, a zwłaszcza to zwykle pl'7.ewidywanie złego I W radości i szczęściu przewiduję naprzód nieszczf)>ici.: ChOI'obę, któ·
ra się unosi nad rodziną, chorobę, z któ·
rej wyrwać niepodobnal A potem te lIlacze i jęki przy drobnych jakichg dolegli-

I--

'l ak, ala te rzadkie chwiTilwRrte 't
wieleI No, a studyowanie tej natury, lej
wielkiej, świr,tej uatury?!
.
- 'rej niellbłRganej, powi.dicie racze).
- Czyi nie musi być ciągle nieulIlagi'
nI}. aby się ciągle odradzać?
- Po co ma się odl'adzać? Aby powrl'
cać do tejsalllp.j nędzy. 7.amiait do e01'l1l
większej doskonalo:!ci?
- Ach, po co doskonalość? Ja ci~tl
się, gdy coś kiełkuje, cieszę się 7. ludzkich
nami~tno:!ci. a nawet z grzechówl Z c!ll'
gożbym moje piegui czerllal?
- l'ak. gtlyby moje życie pleśnią ~J'
woś~iach,. ~dy się istotl~ą ~ozpacz. 1'I.z~!I1101 ... .G.llybym nie musial wątpić codZie!
chWilą wldzlalol A przecież I czlowlek lIIe- o UlOjej sztuce I
raz walczyć musi z osobistem cierpienieUl,
- A ja zazdl'oszczp, ci tego, że lodzie
ale któż o to pyta? Kto wobec doktora na wołają cię, gdy są w potrzebie i nie!zelę'
chwilę jest w staoie o sobie zapomnieć? geiul
Ladn~ cuwile przechodzilem, gdym sam
- Niedługo zRzdl'ościliby~cle mnie, gdy·
uyl smuLny i zl'Ozpaczony; uauczylem się byście w3zystkiego tak zbliska i tak CI('
wówczas palrzeć na bezmieruy egoizm sto dotykać się UlusieIiI
..
ludzkil
- Z tobą to tak , jak z P&n~m BOgiellI.
- W takich chwilach, jak dzisieisza, wzywa go się tylko IV potrzebie, w sseJę'
powołanie twoje wydaje ci ąię gorzkiem iściu zapomiul\ się o Nim.
niewdzięczuem, ale miewasz pl'zecież i luue chwile, gdy uiesie~z zdrowie i uko·
jenie.
(D.c.!I).
- Rzadko.
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G I E Ł DOW E.

TELEGRAMY

Gisłda B erlińska_

8auknoty ru:d de zarat.
"

207.25
207.50

. •

"na dolt.ta ... ,

Dy.koul<> pryWAto. . . . .

1'/,'1,

DZIENNA ST ATYSTY KA lUDNOSCI.
ZlIlarIi w duin 20 kwielnia:
Katolloy: D.i ..i .10 '.t 15·to ..marł. 10, lO t-j

lif''%bie cbłopcó" 6, dl:ie'IVczlłt 4, d'lrOldych
5,
tei liczbie męicZi1ZiU 6. kohiet - a nt.ia.oowlcie:

'fi(

PAweł 'reotil L.wandow8ki, lat 57. Jan BelcikowIk" lat 58. Stani.uw Krasiński. lat 45. Bogumił
POlenr.ld, lat Gl. Michał Babosz. lat 56.

Ewanglelicy: DziMi do lat l5--t.n zmarło 2,'" tej
liczbie cbłopeó~Y 1, dzieW'u.t 1
doro8łych-

Starozakonni. Dzioei do lat 1:;'tu zmarlo 3 ... t.j
lic.bie chłopców 1 dziewcz,t 2 d.",.lych 3.
w tej UC7.bie

m~ic1YIO

2

Koblet

1. a mia.oowicie:

Lewek Ol.'lfińsk.i, lat 36. Ityk Ma.hel Cytryn. la.
18. lI&tjem Bajla S.~ lat 16.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
L. H ...teld z :tarek. br. Pr,!dzyD'
..yH.lel
• Vlolorla.
Kościerzyna. s. T,nb.. H. aernlik i A.
Lewko z W......wy, J. W.isblum z Kali.... M.
Uesoblli z Oerb.ntn.
. HotelSteloberg.
P~I.kl. Ha'p~rn
Homl •• ~oldb.rę
z GroblD:\,
Yel'z.et l~ Ehrenprell
z \Var.n.a.wy,
Jaworski z Pi~tku. Zbrz.,iil.ki z Brnllna.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

l!

Herzenberg,i Israelsohn
23.

P IOTRKOWSKA

polecają na

I

23.

SEZONLETNI

swój BOGATO ZAOPATRZONY SKŁAD
jedwabnych i wełnianych materyałów na ubrania damskie. Suknie w bogatym wyborze. Fulary i muśliny jedwabne w przepięk
nych deseniach. Czy-czun-cza (sur owy jedwab chiński) na tualety
~ damskie i ubrania męzkie. Mousselin de Laine, satyny, zefiry, ba~ tyst, kretony w setkach deseni. Gloryas na 0lkrycia damskie od
L:!ll
deszczu i kurzu (niepr zemaka ne).
i zagraniczne (pru \vdziwe bielfeldslde) płótna, bi eliznę sto·
E:!~ łową., ręczniki, chustki do nosa, lniane b atystowe i jedwabne. Towar biały wszelkiego rodzaju, Inlety i dr elichy, Kołdry n a wacie w ełniane i jedwa bne, Garnitury na łóżka (ażurowe) przepięknej roboty, Kołdry pikowane, pluszowe, dżuto-

fiill Dalej

II

polecają : Jarosławskie

Mairyałrni;~~W~~nYWanj, SCh;~n~I Fi;antntorj~mii~j~i;~erni~ty.

Ceny NIZKIE, lecz absolutnie STAlE.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
79S-

DZIENNIK ŁóDZKI

4

o
Teatr
piątek ,

E

Łódzki.

VICTORIA.
W

s z

o

Ł

G

W nowej Synagodze

22 kwietnia 18!l2 r.

BENEFlt;
Izydory Nowickiej

w sobotę
dnia 23 b. m. o godzinie 10112 Zl'ilUR

KARNAWU W RZYlIE

Kazanie.

Opera komiczna w S aktacb,
odsłonacb, Mllzyka Jaua l:It1l'allsaa.. l,t IOsoby Prologu,
Hrabi .. FaJconi
Hrabina F.leoni
Benveunto Raf_eli
Robert
...
Mary..
Marcin
Franciszek pań8two
młodzi
Tere8a
KMslina
J6zef..
Toni
Malgorzata
J6zef
Kulawy Sepp

p. Winlder
Bronikowska
p. C.yikowsk!
J'. ReisBwitz
p-na Nowiek~
p. CeremnrzynBki
p. Tokarski
pani Sikoroka
p·na Lewandowska.
pani Wislacka
p. Bogncki.
p..ni SuJkOWBka.
p. Bartoszewski
p. Roman
Wieśuiacy, WieśniaC1lki, Dziewczę
sję

we

I...·

ArtunonBrOck
p . JamlliJki
Ben.eunto Rafaen ...... p. C~fŻk0"'Bki
Robert
p. ReisBwitz
Hrabia Falconi
p. Winkler
llra.ina Falconi
p.ni Bronikowlka
Marya
p-~a ~owick..
l!o,alinda
p·ru IoIlcbałowBka
Helena
p-na Gerard
Marjetla
p-na Wojew6dzka
Flora
p-na n •• zoserBka
Anitta
p-na SosDowskA
Donna SeCronj .. , pU&loion.. pen8yonarok p.ni Ceremuiyńsk&

na rok 1893
wyjdzie w listopadzie r , b., w najwykwiotniej8zem wydaniu
ubarwiony widokami fabryk i portretami, pod redakcyą
redaktora "Kalendarza Polskiegv", '(Jrsyna.

"Rocznika"
ulica Piotrkowska Nr. 53, dom Ionst<,.dta.

Zarząd Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej

po.laje niniej8zem do publicznej wiadomolioi, iż z zezwolenia I ------------------------_~
Departamentu do 8praw kolejowych przy Ministeryull1 F inan·
w, ogł08zonego w Zbiorze Taryf RU8skicll dróg żelaznych
X! 308, z dniem 15 (27) Kwietnia, do 1 ( 13) Pllźt.łzier1892 roku , wprowadzone będą na Drodze Łódzkiej hiTygodnik poświęcony sprawom rzemieślolezym,
osobowe powrotne (retour) wszystkicll 3·cll kla88 od slnIy specylllne są w tregci Gazely objaśniane rysunkami' a
Koluszki i Łódź do przystanku Andrzejów i z powrotem ,
d. I kwietnia r. b. dołączane są od<lzielne tablice 'z
ceny o 50% z ogólnej, za przestrzeń Łódź·
naiam l roboczy.ni (szczególy wzorów u/\ skalę) .
Przedp.fatn wynosi:

"Gaz~ta RZ~llli~~lniLza"

"

siąiki fabryczn
zatwierdzone przez

inspe k cyę

fabryczną,

otworzył

są

leczy, plombuje i wstawia
sztuczne, Przyjmuje od 10-1
3-6 wieczór. Biednych
platnie. Piotrkowska,
na lu 775 obok hotela

do nabycia w Admi uistmcyi "Dzieuui\(u Lódzkiego".

są

zdolne panny i uczennice

W albnini.otl'acyi "Dziennika hó(lzkiego "
nabyci"

za tlobrem wynagrodzeniem
do MAGAZYNU

są 110

PZHPI SI O PRACY IAtOLBTNICH ROBOTNIKÓW

Stanisława Daleszyńska

Ksi~żki

ul. Piotrkowska Nt 92, gdzie
kiel'uia Szterna.
813

do

fabryczne

~avi:;ywania małoletnich

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
służące

oraz \vszelkie druki
H

u

~

o

.11~mm~~m
f&

Paris 40 me uc Cfćry.
"!
l. Lod. cbos ll. Liaieeka, J. K.!o80wski,

KułtJo:o ..ski

M. Spokorny, A. Bon'lider,
lUce., L. Fijalkowlki,

80S-0

Dowód za ~ 5331
FUli ~Ó dzJdej ... ar8Z.
Towarzy.twa
wlfe..o oazastaw

~:~'Z~:~~ied~~bron:,5/31

Da

• rB. 4.. n. 1.-

Prowincyi:

Rocznie

Ołlu08Zellie dopłaca 8i~ miesięcznie

kop.

~.

Adres: Redakeyl I U .. llIlslraeyl: Warszawa, Krllko'ws l,le.Przedulieś('i.'

Nr. 66.

745-3

I~

i

W mieście Rawie jest do SPRZE~XOO~
DANIA w każdym czasie
~".r
'a
-"

~

dom

m~rowany

g- - :;

t

spichrzami I kompletnie
piekarni •• za sumę

z których 1'8. 1,500 moPO:&08t&(! na hypotece.

Wiatrak

doskonałym

lOI1CrnnAm.

Letnie
Mieszkania
w
Inowłodzu nad rzeką

Ur or.z& mi ejscowo~ć kllmatyezD& leśDl , wśród lasów
skleb połoiona o godzinę slatklem p:lrowYII od stacyi
I?ąb. Tomaszów Rawski. Według ostatniej opinii I
sIlIlla ona . wszelkie warulki staeyl kllll&tyczaej i zajmuje
lestwie jedno z miejsc Dljlfydalllejszyell pod wzgłędem
Dym i nietylko jako . miejsce lelllleso pobyto, ale jako uzclro1lvlsllul
klilJatyezue, respectJve sanatorium lelnie. Posiada
umeblowane wię koze i IIJoiejtize, stale pI'zebywa
poezla prawie codzień, reslauraeya, sk lep spotYlfezy,
kąpIele rzeez.e, SlloI lelui, rorlepllD.
NB. SIllek parowy kursowIć zacule po Pllley z ,U';ZI"ale •••
eunvea r. b. od staeyl Tomaszów RawskI.
.
Bliższe .wiadom,ości w prospektu. lIuslrowl.yeb i 11
clela w ŁodZ I pod.\: 265·A, przy Illicy Zielonej.
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N. EHRLICHA w Warszawie

ma .aBze~y~ zawiadomić, iż w dniu !Ui.iejszym powierzył reprelentacy'
firmy .woJeJ panu
•

. SALOMONOWI lUDZKIEMU w Łodzi

I tegoż up.oważnia do przyjmow.nia wBzelltich sleceń, tyczących się kil.

poa relaoyeb wierzył.eJDoicl j odzleJaola ioformacJI
bandlowycb.
.. Ci~.'·.4e si, od Ja& d!,l e8lęelą pow•• ecbnem .aufaniem, mam ...
!Ule!ę, u. I '" nowo. obra,!"J. F~U mOJeJ bvdę ....ozycony takoweru i po-

lecanc .. ~ łalka,..", pamIęcI, plUę .ię

Warszaw&,

ula ~ąuów ~okoin i [minny~b

.,
.re

,"'n.' _

.

K A IW' 'I' O R

do zllplsywaola dowodów legitymacyjnych rnbo·
lnlków.

plU
h•

.

robotników,

KSIĄŻKI

,.ii&:. .iiiI'm....
c1 .....
que che% lu pal"f..,...,eur:i et lei dro&uistes.

\Varsr.awie:
.

do zapisywania KAR;

Olga Finn
.. g ... inet
DENTYSTYOZNY

~8.IIIIiI..n"'ddliii.nilli
, toill.t.·,

Fabryczny, Handlowy,' Kolejowy, Literacki, Informacyjny i Adresowy

Ogłoszenia przyjmują lIię w Administracyi

Pensyonarki, modele, gryzetki.
Malarze, Lud obojga płci.
Rzecz dzieje się w Rzymie.

POTRZEBNE

"ROCZNIK
ŁÓDZKI"
KALENDARZ

Ogloszenie.

I

Alpejskiej.
Akt l, 2, i 3.
Osoby.

A.

I

ILUSTROWANY

I......p-ni

ta, Dzieci, Rzecz dzieje

N

.

O
O

"

cylindrem, domem,
20 morgami grllntll i pla.
tuż przy samem
...
za cenę rs. 3,000~
"' _ _ ~.,
rB. l
mote pozostać~OOX~~
811·3

"

• poważaniem

'

JW. Ehrllch.

dOla 6 k1f16taia 1892 roku.

ł :o"ołuj~e .i,. na. p0"1l:sze ogł~.zenie, mam ho~or uprzejmie ~r..il
o &8. awe swr6eewe !nę z lDtere.!laml, odno8zącemi się do działalnOŚCI ~
czkneJ Ann" do u!'.SI}dzonego tutaj
blora prsy ul. . .Id.ew.
• lej ~
(Ul . ." d.mu
powierzone mi zJe.enia lO
szc~eg6lną akur..tnolclą wykonywane
Z nBzanowaniom

.,.8

Łndzki.

7l>4-4

~ilWIlfll~jmiOOli_1iinflł
Z KLA.SZTORU lo'EC.un' WI; Jo'RARCY I
WYBORNY, WZIIACIIAlo\CY, WZIlUOlAl~CY ,TRAWIENIE I APETYT.
N AJLEPSZY ZE WSZYSTKICH

LIKIERÓW.

Zawsze wymag~
C'Lworogrannej ctykie·
~
• •
ty o spodu k:\źllej botelki z podpisem lJyrc·
1~-..:=::a:25~~:!::J Idora
geoel'lllllcgo.

'dIrrAaa D!lIJKQl !Ii!Iiu:mu
~~ .. r'-tl.I'~

W SPRZEDAży

Ul kaidi1t, mi"ścU we wszystkich
lepszych handlach delikateS6ftJ, win i likiertXtJ.

