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Zagadkowa kampania. 

Dwie tak wysoce półurzędowe gazety nie-
roo-ckie, jak iL,::>«••»> > *f"»c' ,e  ?*>. ' 
tylko nie przestają występować. pizeciw Ros-
-vi Istopniowo nabierają .'l" tych podja
zdowych utarczek coraz więcej zamiłowania , 
wprawy Walka ma charakter aliansowej, 
choć jest w gruncie rzeczy polityczną: zaiiftiiie 
iei H etllug szczerych wyznań Guze.ti/ Itrzyio-

Ai'1'leg.i n:i tein. .aby na cały wiek przyprawić 
u iiieniocgłównego i nieustannego sprawcę za 
niopokojeń w Europie, i aliy udaremnić dalsze 
zabory państwa, które jtńł świata powstrzy
muje w naturalnym rozwoju." 

Zadanie dość niełatwe—ani słowa. Jak go 
dopiąć? Oto „przez zamknięcie pieniężnego 
largu niemieckiego dla i tossy i, nim nastąpi 
chwila jej finansowego bankructwa." Ma się 
to stać nie długo, i w przewidywaniu owego 
smutnego wypadku Gazeta kolońs/ra posuwa 
przezorność swoją aż do wzywania opiekunów, 
aliy nie śmieli lokować kapitałów sierot w pa-
pierach rossyjskich. Liryzm w tragedyi!. 

Pomimo że cele i środki tej walki są napo-
zór prostemi i zroznniiałenii, najwytrawniej 
si finansiści nie zdołali się dotychczas zoryen-
tować, o co tn właściwie chodzi, jakie pobud
ki kierują wojującymi dziennikarzami nie
mieckimi, oraz kto poniesie koszta tej zabawy. 
Jedoń fakt jest niezawodnym: Niemcy usiłują 
wszelkieini sposobami obniżyć wartość waluty 
rossyjskiej. Ale właśnie ztąd wysnuwa się 
zarazem cały szereg wątpliwości. 

Gwałtowne, pośpieszne pozbywanie się pa
pierów rossyjskich przez niemieckich posiada
czy oie przestrasza wcale opinii publicznej w 
/{os.syi. Sądzi ona słusznie, że czem mniejsze 
ilości waluty rossyjskiej będą zostawały w rę
kach Niemców, tom mniej Rossya będzie nie-
tyiko finansowo ale i politycznie zależną od 
Berlina. „Wcale nie jesteśmy przeciwni po 
zbywaniu się przez Niemców papierów rossyj
skich zagranicę," — pisze Alowoje uremia.— 
„Niczego tak nie pragnęlibyśmy, jak powrotu 
tych miliardów do Rossyi, lecz tymczasem go
towiśmy zgodzić się i na to, aby papiery na
sze w znacznej ilości rozeszły się po Praucyi, 
Ilolandyi, znalazły znowu nabywców w An-
"ii i dotarły do Stanów - Zjednoczonych. 
Wszystko to wyjdzie nam tylko na korzyść w 
obecnych okolicznościach, dopóki jeszcze nie 
możemy wykupić swych finansowych zobowią
zań od cudzoziemców. Gdyby walory nasze 
były muiejwięcej równo rozrzucone po wszyst-
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kich głównych rynkach Enropy, Berlin nie 
ciążyłby tak silnie nad Itossyą" i t. d. 

Gdy więc w Rossyi wróżą sobie korzystnie, 
Niemcy jednocześnie ponoszą namacalne stra
ty, obniżając wartość papierów, nabytych nie
gdyś po wyższej cenie. Nie koniec na tem. 
hrmzzeitunu przypuszcza dalej sięgające na
stępstwa. Sądzi ona, że wyłączenie Rossyi z 
niemieckiego targu finansowego odejmie mię
dzynarodowy charakter giełdzie berlińskiej. 
I to jej wszakże nie zraża. Giełda może so
bie upaść. To nie powstrzyma zapaśników, 
albowiem: „rozkwit giełdy nie zawsze idzie w 
parze z dobrem i chwalą narodu." 

I otóż ta niemiecka gotowość do ofiar, te 
jawne straty dla niewiadomych korzyści, sta
nowią dla nie wtajemniczonych w rachuby za
kulisowe prawdziwą zagadkę, tembardziej, że 
znacznie mniej widocznemi i niezawodnemi są 
szkody, jakie ztąd poniesie Rossya. Dlatego 
to nawet w Rossyi, bezpośrednio zaintereso
wanej, publicystyka błądzi poomackti i nie 
pojmuje dokładnie, o co mianowicie w całej tej 
skomplikowanej grze chodzi. 

Nie będziemy się wdawali w rozbiór czy
sto finansowej strony przedmiotu, zajmuje nas 
głównie polityczna. Kampania finansowa 
przeciwrossyjska, bez względu na to, czem jest 
sama przez się, posiada doniosłość jako syinp-
tomat naprężonych i coraz psujących się sto
sunków dwóch sąsiadów. Gdyby bankructwo 
Rossyi, o którem mówi A 'rtzztituag, było isto
tnie prawdopodobnem i bliskiem, postępowa
nie obecne Niemców dawałoby się łatwo zro
zumieć. Uważając wszelako to bliskie praw-
dobieństwo za przesadę, pozostanie goły takt. 
podkopywania kredytu jednego państwa przez 
drugie, fakt, który musi się odbić głnśnem e-
chein w stosunkach politycznych obu krajów. 
.WedIng wszelkiego prawdopodobieństwa da
wne przyjazne stosunki między Itossyą i Niem

cami nigdy już przywrócone nie zostaną"— 
powiada półurzędowa Krenzzńtunij. jak
kolwiek rzeczy ułożą się w przyszłości, wy
padałoby z powyższego, że dziś przyjaźń 
owa nie istnieje wdawnej sile, lub conajinniej, 
że zachodzą różnice w zapatrywaniach obu 
państw na bieżące kwestye polityczne, zkąd 
wyradza się pewne •/. obu stron rozdrażnione. 
1 ostatni ten domysł jest podobno najbardziej 
do prawdy zbliżonym. 

Kampania finansowa przeciwrossyjska to
czyła się dotąd głównie na szpaltach dzien
ników, bank państwa urzędownie nie przyj
mował w niej udziału, a obrachunki jej 
następstw tyczyły się zjawisk, które stać 
się mogą, lecz które jeszcze się nie stały. 
Zniżka kursu rubla nie była podczas tej 
kampanii większą od tych, jakie widzie
liśmy lia początku bieżącej wiosny. Ale za 

to na porządku dziennym stała konweneya 
|  angielsko-turecka i wybór księcia bulgarskie-
|  go, dwie sprawy, w których gabinet berliński 

nie byl jednomyślny z petersburskim, które 
jeszcze ostatecznie załatwionemi nie zostały, i 
dla których lepszego pokierowania w mysi "wi
doków berlińskich presya zapomocą szkodzenia 
kredytowi rossyjskiemu mogła się wydawać 
politykom berlińskim przydatną. A przyszło im 
zdecydować się na nią tein łatwiej, że wszystkie 
straty, niewielkie zresztą, jakie dotychczas 
ponieśli Niemcy na pozbywaniu się papierów 
rossyjskich, poniosło nie państwo, nie polity
cy i dyplomacyi, lecz nastraszeni alarmem 
dziennikarskim prywatni spekul anci gieł
dowi. 

G. 

Kapoty torysów. 

Ostatnieini czasy wybory dodatkowe na wy
padkiem opróżnione miejsca w izbie gmin, 
przekonały margrabiego Salisbury o smu
tnym zwrocie w opinii publicznej przeciw ga-
binotowi, któremu teraz trzeba było zapo
biec!/., jeżeli się nie chciało wywołać przesile
nia ministeryalnego. W dwóch miejscach, a 
mianowicie jednym okręgu miejskim a jednym 
wiejskim, zwyciężyli kandydaci liberalni, po
pierani przez Gladstone'a. pomimo że okręgi 
rzeczone należały do tych, w których kandy
daci torysowscy mogli liczyć na zwycięztwo, 
W kilku innych okręgach powiodło się wpra
wdzie lepiej Salisbury'emu, ale zwyeięztwo 
b) to tylko połowic,znem, albowiem konserwa
tyści utrzymali się przy dawnych miejscach, 
niezdobywając żadnej nowej pozycyi. Wraże
nie zatem poniesionych dwóch klęsk pozosta
ło niezatartem i nakłoniło przywódców stronni
ctwa konserwatywnego do zastanowienia się 
nad przyczynami tak niefortunnego objawu. 

Wśród prasy życzliwej gabinetowi Salis-
bury'ego powstało przypuszczenie, iż może 
rozgłośna sprawa niejakiej panny Oass stała 
się powodem złowrogiej zmiany usposobień 
względem gabinotu. W sprawie powyższej 
organa policyjne postąpił)' sobie, jak się przy
najmniej dotychczas rzecz sama przedstawia, 
cokolwiek samowolnie i nie uszanowały nale
życie swobody indywidualnej p. Oass, na co 
Anglicy zawsze są bardzo wrażliwi. W ka
żdym razie jednak, chociaż opozycya liberal-

I na starała się sprawie powyższej nadać jąk
ną j większy rozgłos i wyzyskać ją przeciw ga
binetowi, wpływ jej na zmianę usposobień 
mógł być bardzo nieznacznym, zwłaszcza że 
nikt nie mógł posądzać margrabiego Salisbu
ry o solidaryzowanie się z nadużyciami, 
lul» samowola organów policyjnych. 

Więcej wpływu na niefortunne usposobienie 
mas wyborczych względem gabinetu mogła 
mieć sprawa egipska i niendana misya Drum-
mond'a Wollła. Wprawdzie na niedojściu do 
skutku konwencyi turecko angielskiej zjedno
czone królest wo wiele nie straciło, ale urok 
gabinetu w sprawach zagranicznych został 
m cno zachwianym, a właśnie w umiejętności 
i przebiegłości dyplomatycznej torysów pokła
dano wielkie nadzieje. Zresztą niet-ylko 
przerachowanie się można zarzucić margra
biemu Salisbury w sprawie egipskiej, 
ale i chwiejność postępowania, która najbar
dziej zniechęca. Zagrażanie Wysokiej Por
cie odjazdem Wolffa, a następnie ociąganie 
się ze stanowczym krokiem wtedy, trdy wpływ 
francusko-rossyjski przeważył w Yildiz-Kio-
sku. nie było pomysłem zoyt szczęśliwym, 
któryby wzbudzał zaufanie do zręczności dy
plomatycznej gabinetu. 

Prócz tego naturalnie współdziałały jeszcze 
inne przyczyny, które osłabiły powagę mini-
steryum wśród mas wyborczych. Przede-
wszystkiem wysunięcie naprzód noweli karnej 
w sprawie reform irlandzkich a opóźnianie się 
ze stanowczemi krokami, mąjącemi podnieść 
rolnictwo oraz polepszyć dolę czynszowników, 
obudziło znaczną niechęć w obozie unionistów 
liberalnych. Przytem młodzi torysi pod przy
wództwem llandolfa Churchill a odłączyli się 
od programu gabinetowego do tego stopnia, że 
ich raczej za sprzymierzeńców Parnella i Ulad-
stone'a, niż za należących do obozu torys<>wT-
skiego zaliczyć było można Churchill też za
mierzał stworzyć wraz z Chamberlainem nowo 
stronnictwo, pod nazwą narodowego, i przyjąć 
program reform agrarnych dla Irlandyi dale
ko rozleglejszy od tego, z jakim wystąpił Sa
lisbury. Czy zamiar mu się powiedzie o tem 
przesądzać nie będziemy przedwcześnie, w 
każdym razie zaznaczyć winniśmy, że w chwili 
gdy się szeregi opozycyjne zwarły ściśle i na
wet Trevelyan pogodził się z Gladstone'm, w 
obozie torysowskim dostrzegać się dawało 
pewne rozluźnienie a popularnego Hartington'a 
nie można było namówić, aby wstąpieniem do 
gabinetu zaznaczył swe ścisłe stosunki z tory-
santi. 

Wobec takfcli warunków, nic dziwnego, że 
wybory nakłaniać się poczęły ku liberalnemu 
stronnictwu i oh/ grand man dawał się znowu 
we znaki torysom. Margrabia Salisbury po
stanowił jednak nie oczekiwać gorszej sytua-

I cyi, lecz zamierzy ł obmyśleć wcześnie środki, 
wzmacniające własne stronnictwo i wzbudza
jące nanowo ufność w politykę gabinetu. W 
Carlton-klulne zebrało się liczne grono człon
ków konserwatywnego obozn, aby zastanowić 
się nad obecnem położeniem i obmyśleć środki 
zaradcze. Margrabia Salisbury, przewodni
czący powyższemu zgromadzeniu, oświadczył, 
że znaczna liczba unionistów liberalnych pra
gnie w bilu agrarnym irlandzkim wypracowa
nym przez niinisterymn, poczynić duże po
prawki Premier nie ma nic przeciw tema i 
gotów jest poczynić ustępstwa, zarówno w dro
bniejszych kwestyach, których nie uznaje za 

•żywotne, jak i w doniosłej sprawie rewizyi 
czynszów ustanowionych i określonych na dro
dze sądowej. Rząd zdaniem Salisbury'ego zo
staje obecnie w tem położeniu, iż nie może 
dyktować żadnych warunków. Gdyby bo
wiem doznał porażki, nie pozostawałoby mn 
nic do zrobienia, tylko rozwiązać parlament, a 
królowa niewątpliwie zgodziłaby się na po
wyższy środek, któregoby się domagał Glad
stone, przyjmując obowiązek sformowania no
wego gabinetu. 

W tak trudnych warunkach nie pozostaje 
rządowi nic innego, tylko uwzględnić wymaga
nia unionistów. Bil, wypracowany przez mi-
nisteryum, zostanie uzupełniony jednym para
grafem, upoważniającym komisarzów rolnych 
do przedsięwzięcia rewizyi czynszów, unormo
wanych sądownie między rokiem 1881 a 1886. 
Gdyby zaś pokazało się, że obniżenie cen pro
duktów rolnych uczyniło umowę dla czynszo
wników bardzo uciążliwą, wówczas komisarze 
będą mogli prowizorycznie zredukować czynsz 
do tej wysokości, która umożliwi czynszowni-
kowi egzystencyę. Prawo do prowizoryczne
go załatwiania tak doniosłej kwestyi będą 
mieli komisarze tylko przez lat dwa; wciągu 
bowiem tego czasu rząd wypracuje projekt 
wykupu zieini na rzecz czynszowników, który 
prowizoryczne stosunki uczyni zbytecznemi. 

Wkońcii swego przemówienia przypomniał 
Salisbury, jak fatalnemi byłyby następstwa 
porażki w obecnej chwili, i zaklinał, aby obóz 
konserwatywny porzucił wszelkie wewnętrzne 
swary, myśląc jedynie o utrwaleniu Jedności 
państwa. Wbrew zdaniu Salisbury'ego, któ
re dowodziło, iż jest poważnym i przewidują
cym mężem stanu, wystąpili: lord Kilmorey, 
Chaplin i Saunderson, dowodząc, że po-
moc unionistów kosztuje ich zadużo ofiar i 
poświęcenia. Znaczna atoli większość zgro
madzenia poparła Salisbury'ego, skutkiem 
czego wszyscy postanowili na przyszłość nie 
stawiać żadnych przeszkód projektom agrar
nym Salisbury'ego. Tym sposobem przynaj
mniej liczba kłopotów torysowskich cokolwiek 
zmniejszoną została. A. R 
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iCiąg dalszy, patrz Nr 102.) 

Gdy Melicki, spojrzawszy na zegarek, zer-
tal się ze strachem i pożegnał Rózię, uczuła 
ona, że między niemi zadzierżgnął się węzeł 
słodkiego uczucia przyjaźni. Poraź pierwszy 
w życiu doznawała pełni zaufania, wiary, spo
kojnego a niewzruszonego szacunku dla cha-
'ikterii bliźniego swojego. Znała Melickie-

nil tak niedawna, a jednak wiedziała, że 
zasługiwał na pojęcie, jakie sobie o nim wyro
iła. Będąc z nim czuła się w obec siły, na 
której wesprzeć się można, honoru, który nie 
zawodzi, umysłu widzącego zawsze prostą 
ilrogę przed sobą. Miewała przyjaciółki, 
którym na pensyi zwierzała się ze wszystkie
go, ale przyjaźń dla nich nie podnosiła jej we 
ivlasneni mniemaniu, była osłodą, nie siła 
Wdziękiem, nie wiarą. W przyjaźni dla nich 
było zawsze cos dziecinnego, niewyrozumowa-
n-go, gdy tu zdawało jej się, że wsparła sie 
o skalę, której, trzymając się, można prze
trwać każdą burzę. Bywała chwiejną 
w swych zdaniach, zamiarach i sądach, teraz! 
miała miarę do mierzenia, wagę do ważenia 
wszystkiego. Zdawało się jej, że jakaś nowa 
siła jej przybywa, że wstępuje na wyższy 
szczebel moralnej wartości, skoro miała ta
kiego przyjaciela. 

Gdy ją odwiedził w kilka dni potem, a u-
czynił to późnym wieczorem, wydawał się 
rzeczywiście zmęczonym, osłabłym, jakgdyby 
naprężone zwykle struny jego czynności ro
zluźniły się były. Byl jakiś łagodniejszy, nie 

śpieszył się, mówił wolniej; przenikający 
zwykle do głębi wzrok jego zaszedł jakąś 
mgłą zamyślenia. Rózia, nieco rozstrojona 
całodzienną, nauczycielską pracą, wyspowia
dała mu wszystkie swoje bóle, opowiedziała 
przeszłe smutki. Nie obeszło się przytem bez 
cicho wylanych łez. Ta spowiedź przyniosła 
jej ulgę, nagle wszakże zerwała się przestra
szona myślą, jaka jej przyszła. 

— Ale pan nie powtórzysz tego wszystkie
go żonie swojej? — zawołała z niepokojeni,— 
żona, to wspólniczka wszystkich myśli... 

— Mogłaby być wspólniczką wszystkich 
myśli moich, ale cudze do niej nie należą. 
Możesz pani być spokojną, nikt się odemnie 
niczego nie dowie. 

Wzięta jego rękę i chciała ją ponieść do 
ust. Czyn ten harmonizował z uczuciem 
wdzięczności i szacunku, jakich doznawała; 
Melicki wyrwał rękę. 

— Co pani robisz? 
— Już teraz nie całuję nikogo w rękę.— 

rzekła,—nie mam rodziców, ani żadnych star 
szych krewnych... taką miałam ochotę... toby 
mi dało złudzenie, że mam kogoś, co mię ko
cha po ojcowsku.. 

— Wiele pani masz lat? 
— Dwadzieścia pięć. 
— Nie jestem dość starym,by byćojcem pa

ni... pocałunek w rękę mówi o pokorze, nie 
na miejscu między nami. 

Przy tych słowach wstał i, przyciągając 
Rózię, pocałował ją w czoło. 

— Chcesz mię kochać, jak starego krewne
go,—rzekł,—pamiętaj, że to obowiązuje... mu
sisz być . ze mną szczerą, nic a nic dumną, 
a nawet posluszuą. 

— Nie znam większej rozkoszy jak posłu
szeństwo względem człowieka, któremu ufa 
się, jak Bogul 

— O... nie lubię egzaltacyi i niewłaściwych 
wyrażeń. Jestem grzesznym i słabym czło
wiekiem... kocham, nienawidzę, jak czło
wiek... 

— Ale pan nie kłamieszl 
Zkąd wiesz o tem? Kłamstwo jest cza

sem koniecznością, czasem zasługą... Nie po
pełniam tylko tego kłamstwa, które jest upo

dobaniem w fałszu... Nie miej co do mnie 
niesłusznych pojęć... Może całe moje postępo
wanie z tobą jest tylko kłamstwem... Powie
działem ci też mimowoli i przypadkiem nie
prawdę, a potem przez żart ją potwierdziłem. 
Żona, o której tu mówiliśmy, jest moim przy
jacielem i kolegą-lekarzem. Wszyscy wie
dzą o naszej przyjaźni, o jego bałwochwal 
czem przywiązaniu do mnie, o naszej nieroz-
dzielności, wspólności mieszkania i poglądów, 
i nazywają go moją żoną. Sądziłem, że pani 
wiesz o tem i rozumiesz, ze mówiąc „moja żo
na," mani na myśli Solewicza. 

Rózia westchnęła Wiadomość, że Melicki 
był kawalerem, popsuła cos w pojęciach, ja
kie sobie o nim tworzyła. Nie zachwiała jej 
ufności, ale już nie miała ochoty pocałowania 
go w rękę, ani podania czoła jego ustom. 
Odtąd w jej postępowaniu był odcień większej 
powagi, zmieszanej z odrobiną nieśmiałości. 
Profesor przychodził wszakże coraz częściej. 
Dla niego zdobyła się na odwagę śpiewania. 
Muzyki bez słów i ciepła ludzkiego głosu nie 
oceniał on; nie bywał na koncertach, ani na 
operach, które go męczyły. Tylko inelodya 
prosta, pojedjńczego głosu trafiała do jego 
ucha i uczucia. 

— To jest z mojaj strony śmiałość nie do da
rowania,—mówiła Rózia, — śpiewać z takim 
głosem! 

— Nie wiem, jaki on jest, ale mi się po
doba. 

— Mam go też tylko dla pana! Ktoś po
wiedział, że mój glos jest głosem nie śpiewa
czki, lecz koinpozytorki, mogący dać pojęcio 
o każdym wokalnym utworze, alo tylko po-
jęcie. 

Potrosze coraz więcej śmiałości i upodoba
nia znajdowała w tem łączeniu głosu swego 
z dźwiękami fortepianu i dodawaniu poetycz
nych słów do muzykalnej' myśli. Była to ra
czej deklaniacya, niż śpiew, i to właśnie po
ciągało mało muzykalnego profesora. 

— Pani mię przerobisz jeszcze na meloma
na—mówił z szorstkością, mającą na tle n-
krycie wzruszenia.—Mrlomau w niojeui prze
konaniu, znaczył dotąd to samo prawie, co 
idyota. 

Rózia klasnęła w ręce. 
— Co za honor dla mnie zrobić przyja

ciela muzyki, a zatem poetycznej, marzyciel
skiej abatrakcyi z takiego brzydkiego zjmla-
cza Meba, inateryalisty, pozytywisty 

— To przestroga dla mnie... grozi tu nie
bezpieczeństwo moim przekonaniom, zasadom, 
wreszcie nerwom... ja tu zaczęsto przychodzę. 
Prawda pani? 

— To zależy od chęci, wyobrażeń... Są lu
dzie, którym to, co często powraca, przykrzy 
się i nudzi; są inni, dla których przyzwycza
jenie staje za przyjemność.. 

— A pani należy do rzędu... 
— Niestety do tych, co się przyzwyczajają, 

do tych zatem, co są stworzeni na tj, by ich 
opuszczali ludzie, lubiący zmianę. 

— Ale cóż się stanie, gdy się spotka dwoje 
takich, dla których przyzwyczajenie stanowi 
rozkosz. 

— Okoliczności ich rozdziela... okoliczności 
czyhają tylko na ludzkie szczęście... 

— Między nami ich być nie może. Ja me 
opuszczę W arszawy; pani też całe życie na 
pracy nauczycielskiej spędzić postanowiłaś. 

— Któż wie, co się stać może. Propono
wano mi miejsce nauczycielki muzyki na wsi... 
miałabym mniej pracy i nie potrzebowała
bym biegać z godziny na godzinę, jak 
tutaj. 

— Patii powinnaś przyjąć to miejsce... bez 
namysłu je przyjąć! 

— Odrzuciłam je. 
— To nierozwaga, to szaleństwo! 
— Wyjechać ztąd i {opuścić mój pokoik, 

mego brata, jego dzieci, państwa Jasiów, mo
je sobotnie wieczory i moją misyę nawrócenia 
patia ua łono muzyki? To byłoby nad moje 
siły! 

— Pani jesteś prawdziwe dziecko! Tu cho
dzi o zdrowie pani! 

Gderając tak Melicki miał twarz rozja
śnioną. 

— A gdybym tego żądał w imieniu obieca
nego mi posłuszeństwa? 

W głosie jego była żartobliwa weso
łość. 

Często zdarzało się, że myśli jej odczyty
wał w oczach, na czole, w głosie. Miał do
świadczenie i dar spostrzegawczy tak wielki, 

' że w dantj chwili odgadywał człowieka całe
go lub częściowo. Gdy raz Rózia. skończyw
szy jakąś pieśń, opuściła ręce na kolana, a 
w przestrzeni utonęła wzrokiem, który nic 
nie widział, Melicki zbliżył się do niej i rzekł, 
patrząc, w jej twarz, jak w ksiątkę, w której-
by czytał: 

— Tę pieśń słyszysz pani w taj chwili śpie
waną barytonem i widzisz usta, które ją wy
mawiają. 

Spojrzała na niego z przestrachem i nagłym 
rumieńcem na twarzy. 

— Śpiewał ją narzeczony pani? 
— O, — zawołała, — czy pan myśl cudzą 

umiesz zgadywać? Ja się pana boję, dopraw
dy. . z pod czaszki wyjmujesz pan myśl, tę 
własność nienaruszalną, ten skarb bliźniego 
twojego!.. 

— Ja jestem lekarz, chciałbym od takich 
wspomnień uleczyć głowę pani 

— Czy jest jaki środek, któryby dał zapo
mnienie? 

— Szukani właśnie w pamięci środka ta
kiego. Pani zamało masz rozrywek; zawiele 
widujesz dzieci, a zamało ludzi... jabym pani 
przedstawił moją żonę. 

— Tego pańskiego Solewicza? 
— Tak. .lest on znacznie młodszy ode

mnie... o cale lat dziesięć... bardzo miły, nie 
gbur, gładki, uprzejmy, ogromnie wiele ma 
wdzięku, przystojny, nawet piękny. 

— Po co? Kiedy pan nie pogardzasz mo-
jem towarzystwem, to już nie mogę powie
dzieć, że nie widuję ludzi. Nie chcę tego So
lewicza! 

Ale Melicki był uparty. Nazajutrz wpadł 
na chwilę z Solewiczeui, przedstawił go Rózi, 
powiedział, iż jego przyjaciel pragnął ją po
znać, że im nie może dotrzymać towarzystwa, 
bo ma czas zajęty i wybiegł, zostawiając no
wego gościa. 

Był to w istocie piękny trzydziestoletni 
męzczyzna, pełen wykwintnego wdzięku i ła
twości obejścia; Rózia nie mogła wszakże 
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l)n i a 'J 1-tjo lipcu. 
Ze spraw dotyczących przyszłej wystawy 

rolniczo-przemysłowej, mam dziś do zanoto
wania, że onegdaj odbyło się posiedzenie ko-
misy i technicznej pod przewodnictwem p. Al
fonsa Lipomana, zastępcy dyrektora. 

Przedmiotom posiedzenia była sprawa do
prowadzenia wody do akwaryum, wystawy 
rybackiej, wodotrysku i stawu na placu wy-
stawy. Postanowiono dźwignąć wodę za po
mocą pompy parowej z obok płynącego poto
ku. a oprócz tego urządzić na placu 4 studnie: 
8 dla bydła i 1 na użytek restauracyi wysta
wowej. 

Komitet artystyczny wystawy odbył także 
w tym samym dniu posiedzenie, na którem 
przyjął do wiadomości wiele nowych zgło
szeń artystów i uchwalił wydrukowanie ob
szernego, ilustrowanego katalogu wystawy. 
W tym celu postanowiono rozpisać listy do 
wystawców-artystów z proźbą o przysłanie 
przed d. 5-yin sierpnia rysunków lub fotogra
fii z dzieł sztuki, przeznaczonych przez nich 
na wystawę, zajęcie się zas przygotowaniem 
i wydaniem katalogu powierzono p. K. Barto
szewiczowi. 

Krakowskie towarzystwo strzeleckie, wła
śnie podczas wystawy, bo we wrześniu, ob
chodzić będzie 50-tą rocznicę otwarcia te
raźniejszej swej siedziby, t. j. pięknego .ogro
dy Strzeleckiego", którego jest posiadaczem. 
Na uroczystość tę, która ma być obchodzoną 
bardzo solennie, towarzystwo zaprasza człon
ków innych towarzystw strzeleckich w kra
ju. Spodziewany jest zjazd liczny, a oczy
wiście,; że obok innych przyczyni się do po
mnożenia osób, zwiedzających przyszłą wy
stawę. 

Niebrak będzie i rozrywek podczas wy
stawy, oprócz bowiem teatru miejscowego, 
który rozpocznie przedstawienia w tym roku 
wcześniej, niż lat innych i z personelem, zasi
lonym kilku nowemi siłami artystycznemu— 
ma przybyć na czas wystawy do Krakowa 
cyrk Sidolego i operetka l-usińska pod (iyrek-
cyą p. Biberowicza, która wejLwowie i innych 
miastach wielkiem cieszyła się powodzeniem, 
n nas zaś tem pewniej zyska wziętość, że jest 
zupełną nowością. 

Mówił mi wczoraj pewien bardzo poważny 
wojskowy, dość wybitne zajmujący stanowi
sko, że fabrykacya nowycli karabinów repe-
tyerowych dla armii anstryackich, na który 
to cel na wiosnę r. b. parlament, jak wam 
wiadomo, uchwalił wielomilionowy kredyt, 
postępuje tak pomyślnie, że do końca bieżą
cego roku nie dwa korpusy, jak zamierzano 
pierwotnie, lecz większa część wojska au-
stryackiego zostanie w nową firoii zaopatrzo
na. Oczywiście, że szybki ten postęp w zao
patrywaniu armii austryacko - węgierskiej 
w broń jaknajlepszego systemu, nie pozostanie 
bez wpływu na mocarstwowe stanowisko Au-
slryi i doniosłość jej głosu w Europie, tem-
bardziej, że broń repetyerowa austryacka, 
zdaniem poważnych i bezstronnych znawców, 
lepszą jest nierównie od karabinów, świeżo 
zaprowadzonych w Niemczech, które w prak
tyce pod wielu względami zawiodły oczeki
wania: nietylko bowiem że się zbyt prędko 
rozgrzewają, ale nawet po pewnej liczbie 
strzałów mają się często psuć, zawsze zaś tak 
znaczną ilość gęstego dymu wytwarzają, że 
ten zupełnie zaciemnia przed żołnierzami ho
ryzont. 

(§) 

Z  C u c h .  

Prago, dnia J5-go lipca. 

(Trojan contra Gregr.— Duchowieństwo prr-eeiw 
wiernym.) 

.Już w czasie ostatniej reorganizacyi cze
skiego klltbn w Wiedniu uwagę powszechną 

zwróciła okoliczność, że człowiek, po za któ
rym się Narodni listy chowały, pod którego 
firmą prowadziły swą politykę,—sędziwy po
seł, Trojan, nietylko do odstępców klubu nie 
należał, lecz przeciwnie odszczepieńców o-
twarcie potępiał. Wypadł też on z łaski Na-
rodnich listów. Dotychczas dziennik ten o każ-
dem słowie d ra Trojana, wypowiedzianeni w 
parlamencie, w koniisyi, lub nawet prywatnie, 
pisywał nieraz wstępne sążniste artykuły, o 
becnie zaś stara się mówić o nim jakuajrza-
dziej, zwyczajem jo.it bowiem organu młoilo-
czechów zamilczać o wszystkiem, co się reda
ktorowi niepodoba, aby ci, którzy iunej gaze
ty prócz Narodnich listów nie czytają, a takich 
na nieszczęście jest w Czechach wielu, dowia
dywali się tylko o rzekomych tryumfach rze
komego patryotyzmu p. Gregra. 

Przedwczoraj dr Trojan opowiedział w dłu
giej mowie wyborcom swym w Rakowniku, co 
podczas ostatniej parlamentarnoj sesyi posło
wie czescy zdołali dla narodu zrobić. Oczy
wiście dr Prawosław Trojan, jako działacz od 
lat czterdziestu narodowi służący i rządzący 
się przedewszystkiem miłością dla tego naro
du, bez względu na ilość prenumeratorów, 
których jego przemówienie Narodnim listom 
pozyska, mówił prawdę. Ale A'«indni listy 
mają osobliwą antypatyę do prawdy, nawet 
kiedy ją wypowiada ich były protektor. Naj-
naiwniej tedy w świecie tłómaczą się one z za
rzutu nieogłoszenia mowy Trojana tem, że w 
Rakowniku w owym właśnie dniu nie miały 
sprawozdawcy! W istocie to bardzo wygodne 
dla dziennika nie mieć lam sprawozdawcy, 
gdzie polityka tego dziennika doznaje po
rażki. 

Dr Trojan dowiódł wielkiego męztwa i mi
łości prawdy treścią swego sprawozdania, któ
re zasługuje na uwagę, zwłaszcza, żo jeszcze 
w roku zeszłym, zpowodu znanego wrześnio
wego rozporządzenia d-ra Prażaka, nazywały 
A'urodni liili/ Trojana „najzasłużeńszyin z po
słów." Grzeczne słówka jednak nie odebrały 
bystrości i trafności wytrawnym zapatrywa
niom Trojana, który też skorzystał z pierwszej 
sposobności, aby, wierny zasadzie: amicus Via-
to, magis arnica Veritas, mianowicie o kwestyi 
dziennikarskiej dyskrecyi, szczerą wygłosić 
prawdę. Niedyskrecya zaś Narodnich listów 
nie jest rzeczą nową, ho przy wstąpieniu po
słów czeskich do rudy państwa, kiedy dr Ju
liusz Gregr był posłem, Narodni listy ogłosiły 
memorandum delegacyi czeskiej przedtem je
szcze, nim jego treść znaną była rządowi. Ten 
postępek p. Jul. Gregra uuiemożliwił jego po
zostanie w klubie czeskim. Innym razem 
sprawiły swą niedyskrecyą Narodni listy, że 
trzej czy czterej profesorowie uniwersytetu 
czekali o kilka miesięcy dłużej na nominacyę. 
„A ostatnia [plotka p. Edw. Gregra, powtórzo
na przez p. Juliusza?'—mówił dr Trojan.— 
„Dr Edward Gregr, będąc u Rieger'a i stara
jąc się usprawiedliwić, oświadczył, że, komuni
kując bratu zdanie o „okruszynach," wyraził 
życzenie, aby zdanie to publikowane nie było." 
(Nam zaś oświadczył dr E. Gregr, że publika-
cya była konieczną i że sam jej pragnął.) 
Trojan mówił dalej: „Dr E. Gregr zapewnił 
Rieger'a, że nie przypuszczał, aby słowa o o-
kruszynach dostały się do publicznej wiado
mości." Ponieważ o autentyczności zdań Tro
jana nikt tu nie wątpi, okazuje się, że dr. E. 
Gregr, popełniwszy niedyskrecyę, następnie 
starał się jej nadać cechy czynu politycznego. 
W każdym razie zachowanie tajemnicy klubo
wej, której konieczność tak doświadczony po
seł, jak dr Trojan, w wielu wypadkach przy
znaje, było niemożliwe, póki w klubie znajdo
wał się którykolwiek z pp. Gregrów. Okoli
czność ta stanowi uzasadnienie ostatniej re-
konstrukcyi klubu i dowodzi, że nie był to wy
nik prywatnych antypntyi lub uietolerancyi, 
ani „manewr" Clam'a, jak naprzemiau utrzy
muje organ rodziny Gregrów, lecz konieczny 
ze strony klubu akt obrony własnej przeciw 
podporządkowywaniu politycznych interesów 
kraju i narodu dziennikarskiej sensacyjności. 

Równie godnym uwagi był ustęp mowy Tro

jana, tyczący się samodzielnych wniosków p. 
Gregra. Dr Trojan oświadczył, że kiedy 
Gregr pytał go, czy ma postawić wniosek 
zniesienia zakazu pochodu „sokołów," dr Tro
jan usilnie mu tę myśl odradzał, jako wcale 
nieodpowiednią. .Wniosek był także błędem 
ze strony formalnej, ponieważ domagał się od 
rządu, aby tenże zniósł rozporządzenie, które
go sam nie wydał." Cały ten manewr d ra 
Gregra nazwał Trojan „nierozsądnym." Po
dobnie się rzecz miała z wnioskiem Kaunitz'a 
w sprawie niemieckich na czeskim uniwersy
tecie egzaminów. Kiedy wnioskodawca py
tał Trojana o radę, odrzekł sędziwy poseł: 
„Po co to? Jutro koniec sesyi, pański wnio
sek nie przyjdzie więc pod obrady. Nadto 
wnosisz pan nie ustawę, lecz rozporządzenie 
rządowe, a o czemś podobuem nigdy nie sły
szano w żadnym parlamentaryzmie." Kiedy 
wniosek przełożono Rieger'owi, przywódca 
czeski natychmiast oświadczył, że krok ten 
nie będzie miał znaczenia i celu. Trojan tedy 
nie z uległości woboc klubu, lecz zupełnie sa
modzielnie od pierwszej chwili widział bezce
lowość obu tych „wniosków." W cóż się o-
liracają wobec tego napaści na delegacyę cze
ską. czynione zpowodu, że tych wniosków nie 
wspierała? Dr Trojan dalej słusznie zauwa
żył: „Obowiązkiem naszym jest dobrze się na
wzajem poznać, nimbyśmy mieli prawo na o-
stawionym wiecu rzypskim innych piętnować 
imieniem zdrajców." 

Następnie wyjaśnił dr Trojan niektóre wąt
pliwości opinii, co do nowego statutu klubo
wego, zwanego przez nieprzyjętych do klubu 
posłów „statutem lokajskim." Statut ten, 
zdaniem Trojana, wcale nie krępuje swobody 
członków, tak silnie, jak statut kliibu polskie
go. Trojan bral udział w pracy redakcyi sta
tutu i wystąpił teraz zupełnie stanowczo prze
ciw frazesowi o polityce wolnej ręki. „Coby 
nam z takiej polityki przyszło?"—pytał czci
godny poseł.—„Wspieralibyśmy lewicę, która 
przyszlaby do steru, ta lewica, tak śmiertel
nie nam wroga.'* A dalej: „Dziwna to ironia 
losu, że lir. Kannitz'owi woła się: stara! za 
to, że postawił swój, tak niewłaściwy pod 
względem treści i formy, wniosek, a równocze
śnie dr Rieger jest przedmiotem niekorzyst
nych dla siebie objawów, na które, wierzcie mi 
panowie, nigdy niczem nie zasłużył,—on, któ
ry od r. 1848-go był zawsze pełnym patryoty
zmu, zapału i energii obrońcą praw naszego 
narodu." 

Tyle dr Trojan. Kiedy się jednak jeszcze 
policzy wszystkie te wota zaufania Rieger'o
wi i przywódcom klubu za pośrednictwem 
pism klubowych przesłano, nasuwa się pyta
nie. kto są młodoczesi? Czem wytlómaczyć 
w Czechach to ciekawe zjawisko, że nikt się 
do mlodoczeskości nie przyznaje, a tylu jest 
tu młodoczechów? Na te pytania odpowiada
no: Trojan! to jedyny przedstawiciel czeskie
go narodu, jako narodu, prowadzącego polity
ko pełną dumy i praktyczności zarazem. Je
dyny to poseł, mówiono, godnie, samodzielnie 
przedstawiający swych wyborców; a dlatego, 
że jest jedynym, wielbicieli ma mnóstwo, ale 
ci najczęściej nie mają dość odwagi, by prze
konań swoich bronić otwarcie. Tak było 
jeszcze prawie do wczoraj, a jedna noc wy
starczyła. aby ten sam Trojan stał się rcak-
cyonaryuszem, „nieprzyjacielem narodu", mo
że nawet „narodowym nihilistą" i wszystkiem 
czem obdarzą m!odoczesi( w' swych dzienni
kach tych, którzy ich przekonań nie dzielą. 

Bo najnowszym wynalazkiem tych dzienni
ków jest epitet „narodowy nihilistą". Jeżeli 
Austrya jest państwem nieprawdopodo
bieństw, to Czechy są jej typowym, w nie
spodzianki bogatym krajem. Nieprawdopo-
dobnem się zdaje, a jest tu prawdziwym sto
sunek antagonizmu, istniejący między Cze
śkiem duchowieństwem i jego prasą, która 
z natury rzeczy przychylniejszą bywa wszę
dzie kierunkowi zachowawczemu, a czeskiein 
stronnictwem konserwatywneui, zwanem sta-
roczechami, a zasługującym na nazwę popro-
stu stronnictwa narodowego. Antagonizm 

ten, początkowo objawiający się w obustron
nych pismach tylko w rzeczach słowiańskich, 
w których dzienniki klerykalne trzymają sie 
kierunku Nar. listów, dziś wzrósł i rozszerzył 
się także na rzeczy czysto narodowe. Stało 
się to skutkiem tego, że Czech, organ ducho
wieństwa praskiego, pozbawiony dziś wybor
nych rad niemocą złożonego prałata Sztulca, 
ogłosił artykuł, nazywający prof. Kaizla, Ilez-
ka i innych wybitnych staroczecbów „naro
dowymi nihilistami", widzącymi przyszłość 
Czechów tylko w zlaniu się z Niemcami. Choć 

!  Czech nic na udowodnienie swych twierdzeń 
nie podał, Sar. listy w lot chwyciły jego sio-

j wa i dziś codzienuie sążniste piszą artykuły o 
; „zdemaskowaniu staroczeskich koryfeuszów 

przez klerykalną prasę!" 
Bliższe szczegóły walki bezwyznaniowych 

Wir. listów i organu katolickiego duchowień
stwa z jednej, ze szczerze katolickiem stron
nictwom narodowem z drugiej strony, prześlę 
wam później. 

(/*> 

Nowa kolej. 

(Od naszego korespondenta.) 

Gubernia siedlecka jest stanowczo szczęśli 
wą wybranką ślepej fortuny. Otwarcie pią
tej i szóstej linii kolejowych w granicach Po
dlasia stało się faktem i od czwartku jego 
mieszkańcy w jakąkolwiek zwrócą się stronę 
na wschód, zachód, północ lub południe nie 
dalej jak w pięciomilowym promieniu mają do 
usług swych parę. 

Powtarzamy, niedalej, jak w pięciomilowym 
promieniu, jedyna bowiem pozostała już wgu-
bernii siedleckiej okolica Parczewa, gdzie od
ległość w dwie przeciwne strony do Łukowa 
lub Włodawy, obu miast położonych przy sta-
cyacli kolejowych nie przenosi mil pięciu. 

U nas w królestwie do tego stopnia rozga
łęzienia sieci kolei żelaznych pierwsza docho
dzi gubernia siedlecka, jedna z mniej produk
cyjnych, a jedyna z pomiędzy dziesięciu, nic 
przylegająca do zewnętrznej granicy. Upośle
dzoną nieco choćby z powyżej dwóch wymie
nionych względów gubernię siedlecką, nagro
dził prawie ślepy traf, gdy w odpowiednich 
sferach uznano za konieczne zbudowanie li
nii strategicznych małkińsko - siedleckiej i 
i brzesko-chełmskiej, które, aczkolwiek w ko-
niunikacyi bezpośredniej, międzygubernialnej, 
z położenia swego bierny przyjmą udział, za
chowując jednak i w przyszłości charakter 
bocznic lokalnym potrzebom ważne przysługi 
oddawać mogą. 

Z okien wagonu, a z mapą w ręku, zrób
my przegląd okolic, przeciętych nowemi li
niami kolei żelaznych, które być nuże, 
za lat kilka, od czwartkowego dnia, gdy 
na wybrzeżach Bngu i Liwu rozległ się świst 
pierwszej lokomotywy ciągnącej zdobnie zie
lenią wagony przepełnione ciekawemi pasaże
rami zmienią swoją fizyognoniię do niepozna-
nia. 

Zaczynajmy, od chwili gdy nad dwor
cem w Siedlcach powiewają flagi, a wprost 
niego główną remizę parowozów drogi siedlc-
cko inałkińskiej zdobią wieńce i kwiaty. 

Dworzec pasażerski, wspólny, pomieszcze 
nia służbowe i taborowe oddzielnie, tor nowej 
kolei na końcu miasta od strony warszaw 
skiej zwraca się łukiem na północ. 

Pomiędzy remizą i dworcem przed tarczą 
obrotową stoi pociąg udekorowany, złożony z 
dwóch wagonów i parowozu nr 15, literalnie 
zakrytego zielenią. Po dopełnieniu wszelkich 
formalności i skończonym bankiecie, w któ
rym brali udział przedstawiciele zarządów 
guhernialnycłi z Siedlec i Lublina i władzy 
wojskowej, w licznem gronie inżynierów rzą
dowych i reprezentantów zarządu kolei tere-
spolskiej z uproszouemi gośćmi, pociąg inaugu

racyjny rusza z przed dworca w obecności pp. 
Gnomskiego i Kislańskiego. 

W czasie uroczystości nieiiezna garstka cie
kawych przechadzała się na peronie, w chwili 
zaś odejścia pociągu z bezpłatnym inaugura
cyjnym przewozem ludność drzemiącego pod
laskiego grodu wyległa na dworzec oblega
jąc wagony, których potrojona liczba zapasem 
caloj stacyi nie zabrała jeszcze wszystkich 
amatorów jazdy, i 

Lokomotywę (maszynisty Różyckiego! wpro
wadza na tor młody technolog p. Szmit, ii0. 
ciąg prowadzi delegowany z Warszawy do 
uregulowania ruchu na nowej drodze, zawia
dowca stacyi Warszawa p. Czaplicki. Now,-
tor robi wrażenie dawno istniejącej kolei, bu-
ilyuki wszystkie w komplecie, szczegóły wszel
kie wykończone, zboże obsiano na szkarp&cU 
(dla wzmocnienia nasypów) dojrzewają, drzew
ka gęsto zasadzono. a co najważniejsza pasa
żerowie nie doznają najmniejszych wstrza-
śnień, tak jak na torze zupełnie osiadłym, co 
jak świadoino nie zawsze prędko następuje, 
lecz względnie od natury gruntu zależy. 

Pociąg mija przystanek Kostki i zatrzymu
je się przed stacyą Sokołów, położoną nieopo
dal miasta powiatowego tej nazwy. * Stacya 
ta ma przed sobą przyszłość — miasto spore 
handlowe, o dwie mile drugie miasto powiato
we, Węgrów, a tuż przy plancie cukrownia 
Elżbietów. 

Druga stacya znajduje się przy osadzie 
Telaki, liczącej przeszło sto domów, nieopodal 
miasto Kossów (z prawej strony plantu), a o 
milę osada Miedzna. Trzecia i ostatnia sta
cya, Treblinka, gdzie ma pomieszczenie taboi 
zapasowy i stacya towarowa. Dwie pierwsze 
posiada ją dworce pasażerskie, z których jedon 
w Sokołowie murowany wygląda elegancko i 
gustownie. 

O cztery wiorsty od Treblinki kolej, mi
nąwszy most na Bugu 150 sążni długości, łą
czy się ze stacyą kolei petersburskiej, Małki
nia, gilzie dworzec pasażerski jest wspólny. 

Wrażenie z krajobrazu na całej przestrze
ni 02 wiorst następujące: płaszczyzna o li
chym gruncie, pokrytym w trzeciej cześ.:i 
karłowatein zbożem, przez które prześwieca 
żółty piasek, reszta zarośla, chciwie obgryza
ne przez wychudłe bydło, lasów prawie żad
nych, choć nilodoiirzewia pełno proszącego się 
o nietępienie przed czasem, wioski liche, fol
warków kilka, przykro nawet patrzeć — 
ruina, bliżej nich roślin pastewnych luli oko-
powizn ani śladu; ludzie wreszcie nie cieka
wi, odziani z waszecia, bez żadnych odrębnych 
charakterystycznych cech, obojętnie patrzą 
na udekorowany pierwszy pociąg, pędzący 
w ich strony, a wyjątek pod tym wzglę
dem stanowi tylko pewna część ludności, 
wyczekująca na slacyach w charakterze ama
torów bezpłatnej jazdy. 

Zwiedziwszy most na Bugu, przy którym do
datkowe roboty (około grobli równoległej do 
torn kolejowego i podjazdów dla ruchu koło
wego). trwać będą z miesiąc, jedziemy do 
Siedlec. 

Powracającego z zachodem słońca pociągu 
nikt już nie wita, uczestnicy uroczystości roz
jechali się na Brześć i do Warszawy, a miasto 
ze zmrokiem już śpi i kroki spóźnionych prze
chodniów obijają się echem na porastających 
trawą ulicach. 

Podążamy do Brześcia Litewskiego, gdzie 
jednocześuie z uroczystością w Siedlcach odby
ła się podobna ceremonia przy otwarciu nowej 
kolei do Chełma. Władzę rządową repre
zentował tam inżynier, p. Kobryu, ze strony 
zarządu kolei terespolskiej wydelegowani byli 
naczelnik ruchu p. Noinomiejski i kontroler, 
p. Kurowski. 

Pierwszym pociągiem z płatnemi pasażera
mi wyruszyliśmy o 9-tej rano z dworca brze
skiego. Pociąg z powodu ciasnoty cofa się, a 
następnie weksluje na właściwy tor; to samo 
dzieje się z powrotem. 

Przebiegłszy nieopodal dworca most naMu-
cliawcu, pomiędzy miastem i twierdzą, pociąg 
dzie do przystanku Berdany po trzęsawiskach, 

wobec niego pozbyć się jakiejś sztywnej nie 
•śmiałości. Raziły ją te odwiedziny niespo
dziane, to, że obok siebie nie miała żadnej 
starszej kobiety, była nieswoja, nienaturalna. 
Biednego korepetytora-suchotnika, doktora, 
który ją leczył, mogła',przyjmować ze swobo
dą,—lecz nowa znajomość była jej niemiłą. 
Rozmowa szla trochę sztucznie, podsycana 
przez Solewicza; dopiero, gdy wpadł on na 
temat swej przyjaźni dla Melickiego, żywość 
i zajęcie zaświeciły w oczach Rózi. Opowia
dał, że był zpoczątku asystentem profesora, 
lecz że potem stał się jego alter ego, że zastę
pował go przy mniej niebezpiecznie chorych, 
przy przychodzących do zdrowia, że się poko
chali tak, iż mieszkali razem i żyć bez siebie 
nie mogli. Nazwano ich mężem i żoną. 

Wizyta zakończyła się prędko, pożegnano 
się konwencjonalnym ukłonem. W parę dni 
potem, gdy się spodziewała w pukającym do 
drzwi zobaczyć Melickiego, zobaczyła znowu 
jedwabistą, czarną brodę Solewicza i jego 
piękne, duże oczy, o wyrazie tak łagodnym, 
że łagodność aż w bezmyślność chwilami'prze-
chodziła. Za trzecią wizytą Rózia poczuła 
że jej ten obcy człowiek ciężył naprawdę; nie-
mieli wspólnych upodobań, jego grzeczność 
ją mroziła; skromność samotnego dziewczę
cia stawała się drażliwą wobec tych odwie
dzin. 

— Powiedz pan profesorowi, — rzekła przy 
pożegnaniu,—że go pragnę zobaczyć, że go 
potrzebuję zobaczyć. Wiem. że niema czasu, 
ale przejeżdżając niech mi poświęci minutę. 
AV niedzielę nie wyjdę nigdzie po obiedzie, 
będę na tę minutę czekała. 

W niedzielę jej nie odwiedził, parę dni na
stępnych napróżno go wyglądała; gdy naresz
cie przyszedł, zastał ją w chwili rozdrażnie
nia nerwowego i rozżalenia, jakiego dawno 
nie doznała. Muzyka całodzienna uczniów 
męczyła ją, dnia tego wszakże miała jesz
cze przykre przejście z rodzicami jednego 
z u ich. 

— Wszyscy mię już opuszczają!— zawołała 
do wchodzącego.—Pan mi tu nasyłasz jakichś 
młodych ludzi, których ani znam, ani poznać 
pragnę... żeby się mnie pozbyć,.. Dwa tygo
dnie przeszło nie zajrzałeś pan do innie! 

— Sądziłem, że znam doskonale kobiety,--
rzekł Melicki,— a widzę, że zawsze jeszcze 
mogą mię spotykać niespodzianki, Więc nie 
byłaś pani zadowoloną z Solewicza? Myśla
łem, że się zrozumiecio doskonale. Łączy 
was podobieństwo upodobań, wychowania, to
warzyskiego odcienia. Oboje jesteście ma
rzyciele, zakochaui w muzyce, poezyi, pięk
nościach natury... Jest to człowiek zacny, 
pełen delikatności uczuć, powierzchowność 
jego jest do najwyższego stopnia sympaty
czną. 

— Jego grzeczna uklailność mię drażniła, 
jego piękność mię gniewała i nudziła. Ile ra
zy przyszedł, chciałabym była gdzieś się przed 
niin schronić... Przypatruje się własnym rę
kom i admiruje je... 

Melicki się śmiał. 
— A, odkryłaś pani, że Sołewicz ma pre-

tensyę co do swoich rąk, które w istocie są 
klasycznych kształtów? I doprawdy nie po
dobał się pani? Powiadają, że kobiety oprzeć 
tnu się nie mogą. 

— Nasyłałeś mi tu pan tego donżuana, 
usuwając mi swoją przyjaźń, w którą wierzy
łam, która ini była pomocą i podporą... 

Melicki wziął jej rękę i patrzał przenikli
wie w zapłakane jej oczy. 

— Jesteś rozdrażnioną i chorą w tej 
chwili... potrzeba ci spoczynku, uspoko
jenia... 

I jakby go miała znaleźć na jego piersi, 
przyciągnął ją ku sobie. Rozpalona jej gło
wa dotknęła na chwilę jego ramienia. 

— Pani poprostu zawiele pracujesz,—rzekł, 
szorstkością osłaniając roztkliwienie. — 
Ile godzin lekcyi dajesz pani dziennie? 

— Sześć tylko. 
— Czy nie pozwoliłabyś mi pani nabyć pa

rę godzin twego czasu dziennie. Mam do 
przepisania rękopism... Przynajtnniejbyś pani 
mogła pracować w ciszy... Twoje nerwy lo-
piejby się miały, niż w tej chwili. 

— Gdy nie będę mogła wytrwać w pracy, 
przyjmę od patia jałmużnę... dziś jej nie we
zmę... Rękopism daj pan Łosickiemu Ten 
człowiek zamęcza się krzykiem na chłopców... 

Jemu trzeba koniecznie dopomódz w sposób 
delikatny, nie obrażając jego miłości własnej... 
Pan to potrafisz. O czem traktuje ręko
pism? 

— Tytuł jego: „Najnowsze badania fizyulu 
giczne nad..." 

— To właśnie dla niego praca. Ile pan 
przeznaczasz za przepisywanie? Ja dołożę 
do tej snmy, ile mam, bo mię kaszel biedaka 
przywodzi do rozpaczy. Niech odpocznie, niech 
odetchnie swobodniej... Trzeba mu powie
dzieć, że przepisywanie to można powierzyć 
tylko człowiekowi fachowemu. Boże! jak to 
będzie dobrze! jak ja będę szczęśliwa! Masz 
pau,—dodała, otwierając szufladę, — tu jest 
naszyjnik, podobno niemałej wartości. Co mi 
po mm?... to grat niepotrzebnie, zajmujący 
miejsce... Sprzedam go i będę iniała pienią
dze... Żeby biedny chłopiec mógł przynaj
mniej spokojnie przygotować się do egzami
nów, wygoić trochę swoje chore płuca!... 

— Dobrze, projekt pani wprowadzimy 
w życie, damy Łosickiemu spokój i dobrobyt... 
To może w istocie przedłużyć jego życie na 
parę miesięcy. 

Rózia zbladła: w rozszerzonych joj źreni
cach odmalowała się trwoga. 

— Dla niego nie mu nadziei, — dodał spo
kojnie Melicki. 

— To nie może byćl—zawołała,— jest mło
dy i jeszcze ma dużo sił, tylko wyczerpuje się 
pracą... 

Po chwili dodała z przerażeniem: 
— Więc niema dla niego ratunku? I pan 

go uratować nie możesz? 
Melicki uśmiechnął się smutnie: 
— Ma suchoty dziedziczne. 
— Bywają przecież wypadki... bywają 

cuda... 
— Jest to frazes utarty w ustach lekarzy: 

bywają cuda, ale to tylko frazes. Jego uzdro
wienie nie byłoby cudem, lecz tylko dowodem, 
żom się nie poznał na jego chorobie, żem się 
omylił... W tein tylko szukaj pani nadziei... 
mogłem się omylić! 

— Pan nie wierzysz w opatrzność? 
— Wierzę w dobre chęci młodych dziew

cząt, wierzę w nieudolność nauki i w pomyłki, 
czasem bardzo smutne, profesorów medycy
ny... Nie chcę zas wierzyć w nienzasadnione 
nadzieje, w szczęście, któro zdaleka zwodni
czo się uśmiecha, mówiąc: próbuj mię zdobyć. 
Doświadczenie ini mówi, że ouo kłamie, że 
ucieknie, skoro na tiiem rękę położyć zechcę. 

— Spróbuj pan, spróbuj! Może go zbawi 
pańska nauka, gdyjej przyjdzie w pomoc mo
ja opatrzność... ta w którą wierzę. 

Wziął z rąk jej naszyjnik; włożył go ma
chinalnie i prędko do kieszeni, jak do niej 
zwykł był kłaść bonorarya. 

— Powiedz mu pani, by przyszedł do mnie 
w godzinie mojego obiadu. Nie będzie już 
krzyczał wieczorami na chłopców, a sen pani 
nie będzie już przerywany cierpieniem nad je
go kaszlem. Cieszę się. że mogę dopomódz 
pani w dobrym uczynku. 

Gdy się pani liska dowiedziała, że Łosicki 
pragnie ją opuścić, poczuła silne oburzenie na 
jego niewdzięczność. 

— Moja pani! — mówiła do Rózi. — Taki 
miał stół u mnie, takie wygody! Co mu tu 
brakowało? Ale to obraźliwc, niewdzięczne! 
Mąż zrobił mu tu kiedyś wymówkę za to, że 
malcy nie poprawiają sobie stopni... Kulski 
jak miał dwójkę z rossyjskiego, tak ją ma. 
Moja pani! Rodzice będą inieli żal do nas. 
Mąż mu powiedział, że poszukamy sobie inne
go korepetytora. On zmilczał i poszedł; aż 
dziś mi mówi, że znalazł sobie inne zajęcie. 
Zajęciel Jakby to niezdarstwo zdolne było 
do innego zajęcia. Mój Boże, jacy to ludzie 
są bez sercal 

Skargi te czynione w porze śniadania, Ró
zia przerwała oświadczeniem, że musi już 
wyjść. Zbliżała się godzina, przeznaczona 
codziennie Olesi, najprzyjemniejsza godzina 
jej dnia. 

Ledwie się znalazła w mieszkaniu brater 
stwa, ledwie uściskała dzieci, Mieczysław wy
szedł do niej ze .zmarszczką wielkości" na 
czole, jak liózia, śmiejąc się, nazywała mars, 

przybierany przez niego, gdy miał nowy pro
jekt, lub nadzieję. 

— Chodź, Róziu — rzekł poważnie — da
ruj dziś lekcyę Olesi... Tu chodzi o rzecz da
leko ważniejszą, niż brzdąkanie na fortepianie, 
bo o przyszłość całego kraju. 

Rózia z niedowierzaniem i ociąganiem 
poprowadzić się dała. 

Zawiódł ją do swego pokoiku, w którym 
jeszcze nocny nieporządek panował. Na sto
liku rozrzucone były przybory do pisania, lam
pa, którą zgasić zapomniał, paliła się jesz
cze. 

— Mam już chleb dla siebie i moich dzie
ci — rzekł, odwracając się ku siostrze, z ręko 
wspartą, na arkuszu papieru zapisanego, spo 
glądając jak zwycięzca. 

Ze smutkiem i zniechęceniem Rozia usiadła 
obok stolika. 

— Redaktor Hazcty kra/owe/ którego po
znałem w tych dniach, ubolewał przy mnie 
nad tem, że przy zmianach stosunków handlo
wych, przy grożącem Europie zasypaniu przez 
pszenicę amerykańską, obywatele wiejscy, 
czyli właściciele więksi, nie podnoszą głosu, 
nie podają środków zaradzenia złemu. Od 
razu, jak gwiazda, zabłysła ini myśl, że ja 
mógłbym wskazać rolnikom naszym drogę, po 
której odtąd kroczyć powinni. Któż może 
mieć większe odeinnie doświadczenie? Powie
działem redaktorowi, że ja w gospodarstwie 
uprawiałem wszystkie gałęzie. Miałem 
wszystkie rolnioze maszyny, budowałem fol
warki, robiłem karczunki, urządzałem lasy. 
miałem p,-prawną oborę, zarodową owczarni" 
gorzelnię, którą potem przerobiłem na fabry 
kę mączki kartoflanej, siałem wszelkie gatun 
ki zboża, nawet anyż, uprawiałem chmiel, rza 
calem się do wszystkiego. Któż więc lepu: 
odemnie zna wszelkie gałęzie gospodarstwa. 
Obiecałem mu szereg artykułów ekonomiczno 
spoleczno-gospodarczych. Dziś cal i noc pra
cowałem i oto masz pierwszy mój artykuł! 

(Ciąg dalszy nasłjjpi.) 

J 
W 
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Gilzie aż dziewięć mostów różnej dłngości prze
chodzi. 

Przystanek mijamy, me zatrzymując się 
aż !" stacyi Stradecz, nie posiadającej dworca 
pasażerskiego. 

Okolica zamienia się w piaszczystą pu
stynię na której słabo wegetnje sucbotni-
, za zieloność. Zdała błyszczy wstęga Bu-
L'II, który wije się równolegle do toru aoie-

I owego, ukazując się na załomach, oczom po-
Iróżników a* 'do samej Włodawy, /a Bu-

gieui błyszczą wieże kościoła w kodniu, 
wprost Stradecz*. Druga stacya z wygodnym 
dworcem pasażerskim nazywa się Domaczewo. 
1,-ży ona wprost miasteczka fełowatycze nad 
P.iiiriem Piaski wzdłuż linii coraz większe. 
7 powiewem wiatru drobny pył zasypuje plant 
i rowy, przyczyniając bezustanną pracę służbie 

^"j»a"«żi''rowie doznają licznych wstrząśnięć, 
czysto nawet nieznośnych, pomimo nadzwyczaj 
\vi.lii<-j jazdy 20 wiorst na godzinę. 

Żniwo po drodze już się w wielu miejscach 
rozpoczęło, plony są mniej, niż mierne; ziemia 
>.vsz.' 'Izie w najwyższem stopniu zaniedbania. 
Wsió rzadkie, prywatnych posiadłości wcalo 
nie widać, komin fabryczny nigdzie nie 
świeci. 

Dojeżdżamy do Włodawy, widok się zmie
nia. Zrazu ciemne pasma na horyzoncie za
mieniają kolor w zieleń, potem odróżniamy 
pnie i wkrótce znajdujemy się w lesio, który 
dotyka stacyoin. Stacyoin brakuje bufetów, któ
re wogóle na obu nowych kolejach nie są jesz
cze obsadzone, pasażerowie zaopatrują się w 
bułki od przezornych w tym wypadku żydków. 
Sama stacya murowana urządzona z komfor
tom. 

O trzy wiorsty za stacyą most rzuconym 
jast na Hugu, a wykonanym przez p. Dubeltowi-
cza. Widok wspaniały na oddaloną o pol nu
li ii a wzgórzu Włodawę, isąsiednie: Orchówek 
i Wlodawkę (ta ostatnia za Bugiem w gubor-
n i grodzieńskiej). 

Jesteśmy w guberni siedleckiej. Lasów co
raz więcej, choć poręby w nich świecą a są
żnie poustawiane ciągną się stajami. Wśród 
lasów jest przystanek Sobibór. l'o nim zaczy
nają się częste dwory i folwarki. 

Ostatnia stacya z dworcem pasażerskim na 
drodze chełmskiej jest llhrusk; po niej zaczy
na się nieopodal gubernia lubelska, i nowy tor, 
juzeciąwszy tę ostatnią na przestrzeni wiorst 
U tu, kończy się, łącząc z koleją nadwiślań
ską pod Chełmem, ubiegłszy razem 107 wiorst. 
O dwóch przystankach należy jeszcze wspom
nieć, pomiędzy łJoniaczewem i Włodawą— 
Przyborowo, i Ukruskiem a Chełmem—Kuda 
Opalińska, lecz nie są one, dotąd przez służbę 
obsadzonemi. 

Krótka przestrzeń w gubernii lubel
skiej daje jedynie chciwemu wrażeń podró
żnikowi piękne krajobrazy, a jeżeli koniu czas 
pozwoli, niech zboczy ze stacyi do miasta 
Chełma i z kopca, ^górującego nad tym sta
rożytnym grodem, rzuci okiem po okolicy,—to 
zachowa na długo w pamięci pociągający, a 
smętny widok tego kraju. 

Oby te nowe tory wpłynęły na zmianę jego 
dzisiejszych warunków! 

II. Z. 

Z  M I A S T A .  

— Ostnlrcznn dccyzya w kwestyi wykona
nia niezbędnych robót przy restauracyi ko
ścioła Św. Jana już nastąpiła i fundusz na 
ten cel w sumie rs. 5800 ministeryiim wyasy
gnować ma ze swoich sjecyalnych kapita
łów. 

— Komisja.  Do sprawozdania planu ro
bót przy odnawianiu kościoła fi-go Krzyża, 
na zewnątrz, zaproszony został architekt, pan 
Adamczewski, a roboty odbywać się będą pod 
kierunkiem specyalnego komitetu. 

— W ladze sanitarne miasta zauważyły, 
że w większej części bawaryi piwo rozlewane 
bywa z antałków w kuflu przy pomocy pom
pek powietrznych. Ponieważ pompki te mogą 
być wewnątrz zanieczyszczane, a przytem na
sycać piwo powietrzem szkodliwem, władza 
miejska zwróciła się do jednego z techników z 
proźbą o wskazanie środków kontrolowania 
działalności takich pompek, oraz wskazanie 
warunków normalnych, w jakich one powinny 
funkcyonować. 

— Ostateczne zezwolenie władz tutejszych 
otrzymały plany i kosztorysy szpitala wTwor-
kach, sporządzone według nowych wskazó
wek. 

— Otwarcie nddzialn klasy trzeciej w szko
le rzemiosł imienia Konarskiego, nastąpi wraz 
z rozpoczęciem roku szkoluego. 

— O pozwolenie zatrzymaniu w pensyona-
tacli prywatnych klas wstępnych, starają się 
właściciele tychże peusyonatów. 

— Ilolioty IrYJuigiilncyjnc, celem zastawie
nia jeneralnego planu m. Warszawy, ma roz
począć na nowo po pewnej przerwie biuro po
miarów, zostające pod kierunkiem, zarządu 
kanalizacyjnego. 

— 1'rodznj buraków. Po ostatnich desz
czach buraki cukrowe poprawiły się znacznie 
i zapowiadają, jeżeli nie piękny, to przynaj
mniej znośny urodzaj. Dodajmy, że cukro
wnie, bliższe Warszawy, zamierzają w tym 
roku_ za buraki niekontraktowe płacić od 90 
do 95 kop. za korzec, z odstawą do kolei i do 
magazynów fabrycznych. 

— Służba pogrzebowa. Przy cmentarzu 
brndnowskim organizuje się w tej chwili służ
ba pogrzebowa. W zabudowaniach przy-
cinentarnych zamieszkał od 1-go lipca inten
dent, a w stajniach i wozowniach coraz czę
ściej nocują karawany i uprząż, które zapó-
znily się przy wieczornych pogrzebach 

— Lukomubilc. Kilka składów narzędzi 
l olniczych lozpoczęło w tym roku na większa 
skalę wypożyczanie lokoinobil i młocarni pod
miejskim obywatelom i pobierają od omlócone-
go zboża po 2 złote od korca, przyczem dzier
żawca lokomobil dostarcza robotnika, paliwa 
i smaru. 

— Sprzedaże, .leszcze jest wystawionych 
na sprzedaż przez towarzystwo kredytowe 
miejskio domów 5, a już sprzedano 17. 

— Przeniesienie. Przystań towarzystwa 
wioślarskiego została w dniu wczorajszym 

przeniesioną, zpowodu zupełnego wysychania 
brzegu warszawskiego, na brzeg praski. 

— Ilestnnracyi dorocznej ulegnie wkrótce 
instytut położniczy przy szpitalu Dzieciątka 
Jezus. 

— Popis pływaków, zapowiedziany przez 
towarzystwo wioślarskie, odbędzie w lasze 
wiślanej w nadchodzącą niedzielę. 

— Tanie kncluiie utargowały na wystawie 
hygienicznej około rs. 2500 i powróciły z Uja
zdowskiego placu z zarobkiem, albowiem zna
czną część kosztów urządzenia lokalu wysta
wowego dla tychże kuchni wzięli na siebie 
ich dobrodzieje. Pozostałe po wystawie ii-i-
czyuia kuchenne i t. p. będą zachowane dla 
kuchni trzeciej, która po znalezieniu odpowie
dniego lokalu, ma być otwarta w okolicach 
ulicy Chłodnej. 

1 PISM MIEłSCOWYCH. 

—S— W Daj bliższej przyszłości chodniki beto
nowe' maja być ułożone na następujących ulicach: 
Chmielnej, Dobrej, Karmelickiej, Pięknej, Obo-
żnej, Pawiej, Sierakowskiej i Bagno. Chodniki 
te, jako uznano, wodłag najnowszej docyzyi, za 
najwłaściwsze dla Warszawy, będą w przyszłości 
coraz bardzi-jj rozpowszechniane. \hnr. codz.) 

—§— Dolna część miasta otrzymuje, jak wia
domo,' wodę filtrowaną wprost z Koszyków, opłatę 

'  zaś za użytą wodo ponosi według wodomiarów. 
Kasa miejska pobrała z tego tytułu w pierwszym 
kwartale r.  b. rs.  3,000, za drugi zaś wypada jej  
wziąć rs.  3,180. [ 'abryki nad Wisłą położono 
wnoszą przeważnio tę opłatę. (A'«r. toarez.) 

— '/.umrll:  Elżbieta Ilalicba, żona szewca, 1 53; 
Henryk Blabln, a ewc, i.  18; Aniela i  Cieszkowskich 
Dorerkowa, przy dziociacti, I 7ó; .Stefan llaiediicki, 
magazynier, I. G8; Aleksander Łakotelle, podpułkownik 
żandanneryi,  1.  OH; Karol  Miler,  piwowar,  1 44;  Ja  
dwiga Nadotna, żona Btrażoika, I 41; Wanda z Ivoilow-
akich Prcsaerona. przy niijżu utrzymującym aiij  z wła
snych funduazów, 1. 27; Andrzej Uiedel, aiodlarjs, I.  43; 
Stanisław łtcynert, kandydat medycyny, I. '27; Natalia 
z Urniasów Uobertowa, żona kupca, I- 27; Paulina 
Winkterowa, przy lno.żu, 1 33. 

TEATR I SZTUKA. 

—7 
j  X Żółkowski ukażo się jutro na ilcskach teatru 
, Letniego w fredrowskim „Panu Uenecio." Wido-
r  wiska dopełnią obrazki: „Figiel Benvenuta" Oawa-
'  łowicza i  „Zbudziło się w niej serce." 
j  X Na jutrzejszy wieczór ngłoszouem zostało 
:  pierwsze w sczouie bieżącym widowisko w Lazien-
1  kowskim teatrze. Afisz zapowiada pierwszy akt 
i  „Katarzyny, córki bandyty" i drugi akt „Pana 
j Twardowskiego." 
!  X Personel dramatyczny teatru Nowego przy

stąpił obecnie do próbowania czteroaktowego wo-
dowilu Millaud'a i  Meilhac'a, p. t.:  „Nitouclie." 
Muzykę napisał .1. Herv6. 

j  X L)o wystawienia w teatrzo Nowym przezna
czoną została krotochwila w pięciu aktach z fran
cuskiego Leona Gondolet'a p. t.: „Przylopki" (Les 
femmes collantes). 

Z ROŻNYCH STRON. 

ę? \aslcpuji(ce zmiany w duchowieństwie 
zaszły w archidyecezyi warszawskiej: JE. ks. 
biskup-sufragan Kuszkiewicz wyświęcił na ka
płanów w kościele Św. Krzyża: dnia 31-go 
maja Stanisława Kuczyńskiego i Piotra Ko
walskiego, dnia 29-go czerwca Stanisława 
Galla, dnia 3-go lipca Zygmunta Skarżyńskie
go.—Mianowani: Ks. Teofil Matuszewski, prof, 
seminarynm i prof, gimnnzyum łl-go żeńskie
go w Warszawie, jednocześnie adm. par. Mi-
strzewice; ks. Michał Pogorzelski, wik. par. 
Praga, adm. par. Lipie; ks. Józef Urbanowicz, 
wik. par. Skierniewice, adm. par. Domaniew; 
ks. Antoni Zagańczyk, nowowyświęcony, wik. 
par. Góra-Kalwarya; ks. Bolesław Rażmo, 110-

wowyśw., wik. par. Zgierz; ks. Marcin Komi
nek, nowowyśw., wik. par. Leszno; ks. Ma
teusz Pawłowski, nowowyśw., wik. par. Kału
szyn.—Przeniesieni: Ks. Jan Śymonajtys, adm. 
par. Domaniew, na adm. par. Lutkówka; ks. 
Ludwik Budziszew.sk i, wik. par. Wola, na wik. 
par. Św. Trójcy w Warszawie; ks. Aleksander 
Myszkowski, wik. par. Słomczyn, na wik. par. 
Wola; ks. Stanisław Gustawski, wik. par. 
Klembów, na wik. par. Słomczyn; ks. Franci
szek Kulesza, wik. par. Pszczonów, na wik. 
par. Góra Św. Małgorzaty; ks. Kajetan Ko
pański, wik. par. Brzeziny, na wik. par. 
Pszczonów; ks. Zachensz Kasiński, wik. par. 
Łęczyca, na wik. par. Skierniewice; ks. Hipo
lit Skimborowicz, wik. par. Żychlin, na wik. 
pir. Grabów; ks. Konrad Wlazłowski, wik. 
par. Góra Sw. Małgorzaty, uwolniony od zaj
mowanych obowiązków.—Zmarli: dnia 25 go 
maja ś. p. o. Eufrozy Lewczuk, Kapucyn klasz
toru oo. Kapucyn/iw w Nowem-Mieście, prze
żywszy lat wieku 58, kapł. 38; dnia 27-go ma
ja ś. p. ks. Józef Ignacy Kosiński, Paulin, 
adm. par. Oporów, lat wieku 70, kapł. 42. 

sfi .Mnzcln Inbel-kn" donosi, że naczelnik 
lubelskiego okręgu pocztowo-telegraflczuego 
mając na względzie, iż depesze adresowane 
do Nałęczowa, nie dochodzą wprost do miej
sca, lecz na stacyę kolei żelaznej, zkąd od
syłane są przez posłańca za opłatą kop. :i0, 
zawiadamia, iż w zakładzie otwartą została 
specyalna stacya telegraficzna i depesze ad
resować można wprost .Nałęczów." 

cg lizeżbiiirz, p. Skonieczny, bawi obecnie 
w Piotrkowie, jak donosi Tydzień, pracując 
nad przyozdobieniem frontonu nowego gma
chu dyrekcyi szczegółowej towarzystwa kre
dytowego ziemskiego. 

cg Urodzaje w Kaliskiem zapowiadają się 
dobrze, zwłaszcza oziminy. Jarzyny tylko 
są słabsze wskutku deszczów. 

Żniwa w Kaliskiem już rozpoczęte. 
Żyto w słomie przedstawia się dotąd bardzo 
dobrze. Inne oziminy rokują również plon ob
fity. Kartofle i buraki skutkiem ciągłych 
deszczów w wielu miejscach nie dopisały. 

£S Ogólny dochód z przedstawienia ama 
torskiego w Kaliszu w d. 25-ym czerwca r. b. 
na korzyść miejscowej straży ogniowej, wy
niósł, jak donosi Knlitzanin, po potrąceniu 
kosztów rs. 227 kop. 59. 

« W wlezieniu kieleckiem, jak donosi ga
zeta miejscowa, w kancełaryi sędziego śled
czego wszczął się między papierami pożar, 
w skutku którego część akt uległa spaleniu. 
Ogień szczęściem w zarodku stłumiono. 

gg Górę Świętokrzyską j*k donosi Gazeta 
kielecka, nawiedziło w ubiegłe niedzielę grono 
turystów, składające się z około 100 osób. 

pe Na posiedzeniu połączonych władz to
warzystwa kred. m. Płocka, jak pisze Koresp. 
płocki, w dnin 16-ym b. m. przyznano zostały 
pożyczki na 15 nieruchomości miejskich w su
mie rs. 76,000. 

os Przesyłka pocztowej korespondencji 
na obu nowootwartych kolejach żelaznych z 
Siedlec do Małkinii i z Brześcia do Chełma 
rozpocznie się za dni kilka, gdy odpowiedni* 
służba zostanio skompletowaną. Na malkiń-
skiej drodze przesyłka uskuteczniać się bę
dzie bezpośrednio pomiędzy Siedlcami i trak
tem petersburskim i lokalna dla Sokołowa, z 
odległym o wiorst Ki cie Węgrowem, i Kos-
sowa ze stacyi Telaki. Na kolei chełmskiej: 
bezpośrednio pomiędzy Brześciem i kolei nad
wiślańską i lokalna dla Włodawy. Stacye do
tąd pośredniczące w przesyłce koresponden-
cyi do Włodawy, Huta (na drodzo do Par
czewa) i Urszulin (na drodze do Ręczny) ja
ko niepotrzebne zostaną zwinięto. 

+ Zwłoki sześciu znginionycli lurjsfów 
odnaleziono zoatały nareszcie w dniu 21-yiń b. m. 
poniZej Juwjfraa na gleczerzo AletgcA. Nieulega 
wątpliwości, Ze nieszczęśliwi, dostawszy się na 
wierzchołek porwani zostali  przoz wicher i zrzuce
ni w głębię. Zwłoki wysłano do Zurychu. 

-f- O olbrzymieli zakładach zmarłego przed 
kilku dniami „króla armat* Alfreda Kruppa, w 
Essen, znajdujemy następujące ciekawo cyfry, 
i 'rodukcya roczna zakładów wyniosła w roku 
przeszłym przy 12,000 robotników przeszło 
200,000 ton, czyli 1 miliony eetn. stali  i telaza. 
Sieć kolejowa zewnątrz fabryki obejmuje 45 kim. 
przestrzeni, a tabor wynosi 20 lokomotyw i II10 
wagonów; nadto 30 kim. kolei wąskotorowej z ta
borom, liczącym 15 lokomotyw i 400 wagonów. 
Oprócz togo posiadają zakłady 70 koni i przeszło 
200 wozów. Linia telegraficzna fabryki obejmuje 
70 klin. długości, 40 stacyi i posiada do 60-ciu 
aparatów Morse'a, a to wszystko na gruncie i w 
posiadłościach fabrycznych. Dla własnego uiytku 
posiada fabryka laboratoryum chemiczne, zakład 
fotograficzny, wiolką litografię, drukarnię z trze
ma prasami parowemi i sześciu ręcznemi, oraz 
introligatornię. Stała straZ ogniowa fabryczna 
składa się z 70 ludzi, a stacyi ogniowych jest do 
30. Własnością fabryki są też różno kopalnio 
węgla, do G00 kopalni rudy Żelaznej w Niemczech 
i w Hiszpanii (pod fłilbao), cały szereg łomów ka
mienia, kopalni gliny i piasku, liczne huty Żelaz
ne nad ltenein i  w Westcrwaldzio, dwa wielkio 
płaco do strzelauia, z których jedeu ma dwie, a 
drugi cztery godziuy drogi długości; place to 
służą do nabijania wielkich dział okrętowych i  
fortecznych. Nakoniuc olbrzymie zakłady posia
dają takZo własno parowco. Liczba wielkich pie
c ó w  w  r ó ż n y c h  z a k ł a d a c h  f a b r y c z n y c h  w y n o s i  I I ,  
nadto jest t,G00 różnych pieców mniejszych dla 
przygotowywania żelaza i stali.  Machin parowych 
zaś jest 450 o sile 20,000 koni, nadto 90 młotów 
parowych, przeszło 20 walcowni i  około 1,700 
machin różnego rodzaju. Węgla kamiennego po
trzebują zakłady dzieunie przeszło 320 wagonów, 
wody 30,000 metrów Łub. a gazu również 30,000 
ra. kuli.  Rudy żelaznej spotrzobowujo fabryka 
z własnych tylko kopalni przeszło 150 wagonów 
dziennie. 

4- Telefon między llmuhurgiciii n llcrli-
licm. Próby urzędowe na nowej, niedawno ukoń
czonej linii telefonicznej między Hamburgiem a 
Berlinem dały jakuajpomyślniejsze rezultaty. 
Obecnie linia ta tytułom próby oddaną będzie bez
płatnie ua kilka dni do użytku publiczności, a je
żeli rezultaty będą w dalszym ciągu pomyślno, ko-
munikacya telefoniczna między temi dwoma mia
stami stało ustanowioną zostanie. 

-ł- Zmarnowany spndck. W kasach kilku 
instytucyi bankowych w Lipsku przedstawiono w 
tych dniach do zmiany wyszło z obiegu kupony 
i banknoty za 70,000 talarów. Zmarnowano to 
pieniądzo są spadkiem po zinarłoj uiedawno sę
dziwej mieszkance Lipska. Smutne rozczarowa-
nio dla sukcesorów. 

-ł- .Słynny mnlnrz belgijski, Nicolaise de 
Koyser, zmarł w Antwerpii 17-go b. m. Kayscr 
urodził się w r. 1813-ym i był jednym z najwybi
tniejszych współczesnych malarzy historycz
nych. 

Sprnwn linronii Seillierc coraz bardziej 
zajmujący zaczyna przybierać charakter. Na 
rozkaz dyrektora policyi baron został wypo
szczony z domu dla obłąkanych, gdzie go 
zamknęli, lokarz policyjny orrekł bowiem, to 
stan Seillićrc'a bynajmniej pobytu jego w do
mu warjatów nio wymaga. Dr Fallerot, 
właściciel tegoż domu, protestował przeciw 
wypuszczeniu barona, ale napróżno. Itaron we
dług wszelkiego prawdopodobieństwa wytoczy o-
beenio proces swojej rodsiuio. 

+ Pomnik 1'iipleżo. W dniu 21-ym h. m. 
odbyło się pod Chatillou-sur-Marne, poświęcenie 
posagu Papieża Urbana II-go, który się tamżo 
urodził. W uroczystości brał udział nuneyusz 
papieski msgnr de Kende i znaczus liczba prała
tów francuskich. Urban łł-gi, w r.  lOUS-yin na 

braniu kościolnem w Clermont wozwał wiernych 
do pierwszej wyprawy krzyżowej. Był on po
przednio mnichom sławnego opactwa benedyktyń
skiego Clugny, następnie został przez Grzegorza 
YI[-go mianowany biskupem Ostii,  a w r. 10S8 
wstąpił ua stolicę apostolską, na której pozostał do 
r.  1099-go. 

-I- Ziitrirnżnjące znpiidniii  sii;  ziemi ma
ją miejsce w Cheshire w Anglii,  gdzie zuajdują 
się kopalnio soli.  Przed kilku dniami nagło za
padł się grunt piwnicy jednego z hotelów, a na 
tom miojscu utworzył się głęboki dół zapełniony 
wodą. Znaczua liczba beczok z piwem i spirytu
som "stracona bezpowrotnie, a ludzie, znajdujący 
się chailowo w piwuicy, z trudnością uratowali 
życie. Głęboki dół z wodą utworzył się także w 
koszarach miejscowego korpusu ochotników. 

Królewska rodzimi portugalska bez 
trwogi możo spoglądać w przyszłość. Król, dom 
Luis, jest znakomitym rzeżLiarzem, następca tro
nu, dom Carlos, uczonym kowalom; królowa Pia 
zaś, bawiac w zeszłym roku w kąpielach morskich, 
nieopodal" Lizbony, przechodziła codziennio kolo 
chaty garncarza, a przyglądając się często jego 

praey takie malaria w niej upodobanie, że zosta-
ła jego uczennicą, w przeciągu kilkn tjgodni po-
siadła kunszt garncarski i jest obecnie najpierwsza, 
a i najbogatszą garocarką w Lizbonie. 

Z pra«sy roaaijjikicj. 

> Z Serbii. Sl-I'. wiei/om. powtarzają za 
wiedeńskim korespondentem Matin, iż .nie
porozumienia pomiędzy parą królewską nie 
podlegają wątpliwości i niekorzystnie odbi
ją się w polityce. Powrót królowej odbył się 
tu bez żadnych ceremonii, nu skutek królew
skiego rozkazu i królewska para unika spot
kania nawet przy stule, w dzień bowiem po
wrotu królowej, król spożywał śniadanie u 
Garaszatiina. na obiedzie zas był u Risticza. 
Fakt a te wiadome są ogółowi i wzbudzają 
nieżyczliwość dla król*, który ze swej strony 
znajduje znaczne przeszkody ze strony lti-
sticza; zapowiada to bliskie rozejście się z 
nim." 

p» I rum u/i ua obczyźnie. Pisma rossyj-
skie podają wiadomość o obchodzie pamiętnego 
l l-go lipca w rozmaitych miejscowościach; 
podawaliśmy opis podobnego obchodu w Ode-
sie. dziś w ślad za dziennikami rossyjskiemi 
zanotować można, iż w Petersburgu objawiły 
się w czasie uroczystości te same syinpatye 
obu narodowości, którym w Odesie dano wy
raz w toastach z* pomyślność i Francyi i Ros-
syi oraz odgrywaniu hymnów monarchicznych 
i republikańskich; w Petersburgu, Francuzi 
zebrali, nadto w pośród siebie znaczniejszą 
kwotę na dotkniętych katastrofą trzęsienia 
ziemi Rossyan. 

> Z Kuluary i. Według wiadomości, otrzy
manych przez Si-P. wietlomosfi z Tyrnowy 
„sohranie narodowe odroczono na czas nieogra
niczony z powodu, iż jego królewska wyso
kość (jak w Bnlgaryi nazywają ustawicznie ks. 
Kohurskiegol nie może przyjechać obecnie do 
Bulgaryi, dla wykonania przysięgi." 

> Ksii(że nic w llulgor)i? Pytają gaze
ty rossyjskie z pewnem, źle udauem, zdziwie
niem, które zakrawa na ironię, Mitkawskiju 
uAedomo'ti starają się dociec zkąd pochodzi 
to opóźnienie, wuioski zaś swoje opiera ga
zeta moskiewska na doniesieniach pism nie
mieckich i na tym dziwnym szczególe, który 
usprawiedliwienie znaleźć może tylko w gma
twaninie będącej katechizmem polityki. Szcze
gół dziwny, bo księcia Koburskiego nie po
parła UH zeta kohurnka. Wynikło to chyba nie 
z tej racyi, która dała początek przysłowiu 
nemo proplirlo in jmlrin sua, lecz z nieporo
zumienia się mocarstw, otaczającego, zdaje 
się, sprawę bułgarską z ostatniej doby. Au-
strya otwarcie nie oświadcza się za swoim 
porucznikiem, Rossya otwarcie nie chce o 
nim słyszeć, a prasa niemiecka spiera się o 
formalność, kto ma prawo z linii niemieckiej 
potwierdzać wybór księcia. Niektóre pi
sma niemieckie idą tak daleko, że nie uzna
ją wogóle ks. Ferdynanda za księcia niemiec
kiego, że nie widzą powodu, dla któregoby 
cesarz niemiecki miał udzielać swego zezwo
lenia ks. Koburskiemu, skoro panujący Nie
miec ma jedynie prawo sankcyi wyboru, pra
wo przysługujące mu, jako uczestnikowi kon
gresu berlińskiego. Gazeta kobursha zaprote
stowała przeciw temn nieuznaniu ks. Ferdy
nanda niemieckim księciem, rodowód księcia 
jednak zginął gdzieś i prawo błogosławień
stwa ojcowskiego utonęło pomiędzy cesarzem 
niemieckim i głową doinn koburskiego. Pra
wdopodobnie skończy się to wtedy dopiero, 
kiedy książę żelazny zaprosi sic w kumy. 
Czy to tylko nastąpi? Odezwał się podobno 
ks. Bismarck, iż kandydatura ks. Kobur
skiego jest poronioną (todhjehoren). Gdyby się 
ta wersya okazała prawdziwą i znalazła po
twierdzenie w odpowiedzi Niemiec na notę 

| turecką, odpowiedzi, której wszyscy oczeku-
1 ją. sytuacya niewyjaśniając się zupełnie, 
; wyświetliłaby się do tyla, że możnaby do 
1 kładuie oznaczyć kto stoi po stronie Austryi. 
I Do tej chwili dzienniki rossyjskie podejrze

wały Bismarcka o zakulisowe ściskanie ręki 
, wspólplemienuiczki i ztąd też pojawiały się 
, gromy, potęgowane oburzeniem za krucyatę 

przeciw walorom rossyjskim. 
Trudno jest przejrzeć parawan, za którym 

książę Bismarck ściska się ze swymi przy
jaciółmi, trudno też jest oznaczyć kiedyż 
kryjówki wyjdzie ten najprzebieglejszy z li
sów. Zanim nie wypłyną pod wodę sieci poli
tycznych intryg, ostrożny książę Koburski 
nie pojedzie do Bulgaryi. póki zaś sytuacya 
równie szybko wyjaśniać się będzie, nowowy-
brany książę, nawet po powrocie z Ostendy 
i opłukaniu w morskich falach, dosyć znajdzie 
czasu na wynajdywanie rzadkich gniazd w 
parku ebentalskim. 

Może znajdzie tam orla, który mu wskaże 
drogę do Bulgaryi, jak ongi według legendy, 
torował ją Tarkwiufuszowi do Rzymu. 

Em. 

Ostatnio wiadomości. 

Godnem uwagi jest, jak Risticz stara się 
wszelkiemi silami usunąć podejrzenia, jakoby 
chciał prowadzić politykę uieprzyjazuą dla 
Austryi. Właściwie można nawet więcej po
wiedzieć: Risticz o tyleż stara się usuwać na
wet pozory nieprzyjażni dla Austryi, o ile z 
z drugiej strony unika pozorów szczególnej 
przyjaźni dla Rossyi. Świadectwem tego są 
dwa świeżo zaszłe w Belgradzie wypadki, je
den z proklamacją rewolucyjną, wzywającą do 
powstania Bośniaków i Hercegowińców, dru
gi z posłem francuskim w Belgradzie. 

Ogłoszoną została proklamacya, o której 
mowa, i świat dyplomatyczny wiedeński mógł 
przypisać to wpływom rządów słowiauołilskich 
Risticza. Ola uniknięcia takiego tłómaczeuia, 
organ pierwszego ministra, Vtdelo, skwapliwie 
zwala wiuę proklamacyi na — postępowców. 
Oni to, dla skompromitowania przywódców o-
becnego rządu, skomponowali rewolucyjną o-
dezwę; przyznał się do tego wprost jeden z a-
resztowanych postępowców. Rząd obecny nie-

tylko przeciął w zarodku naganną agitaeyę, 
lecz poczytuje sobie za obowiązek wyświetlić 
jej źródło. 

Z drugiej strony VitUlo mocno gani nietak
towne postąpienie posła Francyi w Belgra
dzie z okazyi obchodu narodowej uroczystosri 
republikańskiej dnia 14 go lipca. Zaprosił 
on,—powiada Videln,—uczniów akademii woj
skowej na uroczystość, przemawiał do nich w 
duchu republikańskim, ostatnią zmianę rządu 
w Serbii określa), jako zbliżenie się do Rossyi 
i chwalił się. że sam się gorliwie przyczynią! do 
zmiany systemu, gdyż Francya idzie ręka w 
rękę z Rossyą. Videlo oględnie, ale stanow
czo zaprzecza, żeby takim był charakter osta
tniej zmiany rządu, co się formalnie zgadza z 
dawniejszemi wynurzeniami Risticza. kiedy o-
liejmował władzę. Serbia nie nadaje się do 
podobnych agitacyi przeciw Niemcom,--doda
je Iulelo, — i nie chce być ogniwem w łańcu
chu. który łączy Itossyę z Francyą. 

Według zapewnień 1'olit. Corr., udział stu
dentów akademii inedyezuej w obchodzie świę
ta republikańskiego nie miał charakteru de
mons! racyi. .lest to zresztą fakt drobny sam 
przez się. Ciekawemi są wynurzenia półurzę-
dowe, do jakich dal pobudkę. Ciekawemi w 
tem mianowicie, że jeszcze raz stwierdzają, iż 
rząd Risticza, dbając, niemniej jak poprzedni. 
0 życzliwość Austryi, nie uważa też za wła
ściwe angażowaćsię w kierunku Rossyi. Chwi
la nie jest po temu. a Risticz, acz życzliwy 
dla Rossyi, jest obok tejo politykiem trze
źwym i rachującym się z okolicznościami. 

Miejscem pobytu królowej Natalii, która 
wybiera się do Niemiec dl* edukacyi syna, ma 
być, według ostatnich doniesień, Stuttgart. 

Według doniesień Polit. Corretp. z 1'eters-
burga,układ w sprawie granicy afganistańskiej, 
zawarty przez komisyę delimitacyjną angiel
sko-rossyjską, opiera się na następujących 
podstawach: Afganistan otrzyma okręgi 
Khannihb i Hodża-Saieh, natomiast ustąpi 
okręgi nad brzegami rzeki Kuszk, które w r. 
1885 odebrane były plemieniu Saryksów. Ko
misarze angielscy dnia z2-go b. m. t. j. wczo
raj opuścić mieli Petersburg, udając się z po
wrotem do Londynu. 

Hi/aro donosi, że układy między Niemcami 
1 Watykanem, co do germanizacyi Aizaeyi i 
Lotaryngii spełzły ua niczem. Papież bowiem 
nie chciał się zgodzić na zakaz używania ję
zyka francuskiego w seminaryach tamtej
szych. 

Deronlede'owi zaproponowano mandat po
selski z departamentu Meuso, wszelako nie 
przyjął go; sądzą atoli, że podczas naj
bliższych wyborów apostoł odwetu zostanie 
deputowanym miasta Paryża. 

Pogłoski o zmianach w ministerym madryc-
kiem utrzymują się stale. P. Ałbazeida zo
stać ma ministrem spraw zagranicznych. 

Co do osoby i sprawy księcia Koburskiego 
nie przynosi ostatnia poczta nic ważniejszego 
nad to, co zawiera poniżej zamieszczony tele
gram Agencji północnej. Przed upływem zre
sztą zapowiedzianego przez księcia dwutygo
dniowego terminu zwłoki, nic pewnego o lo
sie jego kandydatury powiedzieć nie będzie 
można. 

a. 

T E L E G R A M Y .  
Agoncyi północnej. 

Ilorlin, 23 lipca. Donoszą tu z SoBi, że po
łożenie Regencyi staje się coraz trudniej-
szem ze względu, iż Książe Ferdynand Ko-
bur«ki nie życzy sobie widocznie tak postę
pować, jakby Regency* pragnęła. W chwili 
obecnej Regenci mocno są z Księcia niezado
woleni. 

Pnryż, 22 lipca. Podczas narady w Izbie 
Deputowanych nad projektem do prawa o 
ponsyach dla okaleczonych podczas rewolucyi 
Lutowej roku 1848, okazał się brak prawo
mocnego dla uchwał ko.iipletu członków; za 
czem Prezes Floquet odczytał dekret rządo
wy zamykający sessyą. Takiż dekret odczy
tano i w Senacie. 

Petersburg, 23 lipca. Z rozkazu Najwyż
szego nastąpić ma zdjęcie szyn, i rozbiórka 
platformy, koszar i mostu na stacyi przełado
wali w pobliżu Wierzbolowa; plac przez tę 
stacyą zajmowany ma być obstawiony grani-
cznemi słupami. 

Z postanowienia Rady Państwa zwinięta 
została Rada Głównego Zarządu Syberyi 
Wschodniej, a służbowy tejże personarz spada 
z elatu na ogólnych zasadach. 

Zabronione w dnin 19 stycznia r. b. wypro
wadzanie koni za granicę jest obecnie dozwo
lone. 

Podług gazety Strict stan zdrowia Katkowa 
polepszył się; spodziewane jost wyzdrowie
nie. 

I 

WIADOMOŚCI HANDLOWE, 

i ,  o  o  I I  K o s s o w s k i .  
O D E 8  A.  

OD DO DO 

Pszenica czerwona. 
żółta .  

Sandomierka .  .  
Pszenica jara. .  
Żyto . . . . 
jęczmień. • . • 
Owies. . . . ' 
Rzepak 

L e n  . . .  •  
Groch. . . . 
Mą-zka cukrowa. 
P.afinala .  .  .  
Hreczka .  .  .  

Waga 

P. dj 

czet*• 

funt/  
Kop.  Kop 

9 20 10 

.. 

125 135 
9 18 9 34 126 136 
9 16 9 32 125 138 
9 10 9 35 115 130 
8 38 9 10 70 75 

55 83 
55 fiS 

125 136 
145 150 
150 180 

90 125 
395 400 
470 480 
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WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

FINANSOWE I PRZEMYJ?' OWE. 

C E N Y  Z B O Ż A .  

Za pad na staoyi Praga d. 22 lipca r.  b. 
Pszenica, b. słabo: wyborowa 140—145, 

średnia 129—136, ordynarna 120 —126. 
Żyto, b. słabo: wyborowe 77 - 79 średnie 

72—75 ordynarne 68—70. 
Jęczmień, — — 
Owies, silnie: wyborowy 80 — 83 średni 

73—78 ordynarny 64—68. 
Groch, — — 
Gryka, słabo. 70—83. 
Kasza jaglana zniżkowo: 84—105. 
Dowozu 18 wagonów. 
Usposobienie targu bez ożywienia i zniżkowe. 

E. Wojewódzki et cotnp. 

Na giełdzie petersburskiej. 

Dnia 19-go 6. m. 

Akcye banków ziemskich: 

Targ warszawski na placu Witkowskiego 
dnia 22 lipca 

(Podług Gazety handlowej.) 

B a n k i .  

Centralny .  .  

Kijowski .  .  .  

Wileński. .  .  

Besarabsko-tau-
rydzki. .  .  

Charkowski. 

4-ej em. 

Półtawski . 

Nom Płac. Żąd. i T)op. trRnz. • 

200 

250 

250 

250 

200 

200 

490 

72 i 
510 1 

•170 

393 

4#0 

i' Psz. 242 am. i ord. 
„ pstr i  dob. 

„ „ biała. .  .  
m •» wyborwa. 

Żyto wyborowo .  .  .  
Jęczmień 2-u i  4-o rzęd. 
Owies 
Gryka 
Groch polny 

„  c u k r o w y . . . .  
Rzepak raps zimowy .  .  

Mąka par. pszenna 0000 
„ „ 000 

00 
„ „ „ I 

II 

J M » •» "I 
j żyt. pytl.  N 1 i 2 

Z dostawą 
do ikładu 

kapującego 
He* dostawy 

korzec. 
od do od do 

850 

— 

— — 

465 — — 

250 280 — — 

— — 

Dowoijr:  Pdfnicy korey _ ty t» 
jęnm —, owa. 300, grocbn pola. koroy. 

Ceny okowity t dnia 22 lipca 

78% t akcyzą po kop. #. 

Stosunek fęaruci (I > wi»dr»: 100 do 3071. 

Hurt. skł. wiadro 817* 820» .  
K»r. 2flti—207 1 i  dod 

pojed. ssyn. wiad. 830'—833* j 2%. 
jar. 270 - 271 » 

v-r-r ;wc«f*ir.-

Za pud 

Z  I z  

— Kancelarya Adolfa SuligowukiPKo, 
' Adwokata Przysięgłego. przeniosioną została 

na ulicę Królewską N 17, do dotnu p. Gó
reckiej. 113j403—6—3 

Michał Rosenbach, 
adwokat przysięgły, przeniósł kancelaryę z n . 
licy Elektoralnej na ulicę Podwale N 11, róg ( 
Kapitulnej. 383 j 

KRONIKA RODZINNA 
wychodzić będzie w kwartale bieżąrym 
w tychże samych warunkach i kierunku, po
mieszczając artykuły poświęcone literaturze, 
naukom i sprawom społecznym, aoprocz tych
że niowydane dotąd pamiętniki i korespon-
dencye znakomitych ludzi, powieści, komedye 
do przedstawienia w teatrach amatorskich, 
wiadomości polityczne i sprawy bieżące. 

Prenumeratorzy Kroniki otrzymają w roku 
bieżącym w dodatku bezpłatnym pamiętnik 
z autentycznych źródeł ułożony pod tytułem: 
, "'K'V'y nadzwyczajne Księcia Marcina 
l.utioniirNkieęo. Prenumeratorzy nowi, prze
syłający całkowitą przedpłatę wprost do re-
uakcyi, otrzymają nadto w dodatku również 
bezpłatnymciekawe Pamiętniki Maryi Wes-
slon ii) Krolewiczowej Koiislanton ej Soliie-
Kkiej, spisane ze wspomnień i archiwów jej 
rodziny wydane nakładem redakcvi 

PRENUMERATA roczna w Warszawie: 
rs. i, na prowincyi w kraju i zagranicą: rs. 
(to jest w Galicy i złr. \Vjef ks iiozn&.-. 
skiein marek 10). Stosownie do tego półrocz
nie i kwartalnie. Pieniądze przesyła? nailV 
piej wprost do Redakcyi: 

Warszawa, ul. Mazowiecka N10 

tan '..•i&wflf? 

i 

W**), t. v-
M 

W I D O W I S K A .  
T e a t r  L e t n i .  O a i ś :  A f r y k a n k a  

(występ panny Angeloui, pp. Aramburo 
i  Ercolani). Jutro: Figel Benvenuta; 
Pan Benet; Zbudziło się w niej serco. 

W  T e a t r z e  n a  w y s p i e  w  Ł a z i e n 
kach: 2-gi akt baletu Pan Twardowski 
i  1-ezy akt baletu Katarzyna cóika 
bandyty. 

T e a t r  N o w y .  D z i ś :  2  p r z y 
j e m nością (l-«zy raz). Jutro: Z przy
jemnością. 

Spostrzeżenia metooroioglczne w ob 
serwatoryum warszawskioia. 

Dnia 22 lipca r.  1887. 

£ §  u 

i* 
53 i 

f a °  i  
Kierunek 
wiatru 

(łodzina: 
7 rano. 754.2 +l:>0 75 Zachodni. 
1 popoł...  754,0 +19,3 43 Pólu.-zach. 
9 wieczór 752,8 +15,7 69 Zachodni. 

Wysokość wody na rzee.ft Wi.śl6 
pod Warszawą dnia 23 lipca: 
itóp l cali 8. 
wmmm—i• waumtrnmrnxmauEitm 

— 8tnn ni«t»ii.  — (Biuro centralne 
meteorologiczne w Paryżu ) — Dnia 20 lipca 
r. b. — Ciśnienie o przeszło 7G5 milim. zaj-
mujo zachód Europy 1 ciągnie siej ku Austryi; 
najmocniejsze są w Irłandyi 773 inilirn. Na 
morzu Śródziemnem ciśnienie dosięga 760 
milim. Ulewne deszcze i  burze Bpadły we 
Francy! środkowej, w Austryi i  na wybrzeżach 
morza Bałtyckiego. — Temperatura podnosi 
się we Francyi i  na morzu Śródziemnem, zra-
na o 7 ej było: -ł-32° w Skudeaness, -f-15° 
w Berlinie i w Paryżu, +22° w Nizzy, 426° 
w Algierya 1 +29° w Tryeścio. — We Francyi: 
spodziewane są burze w środkowej i południo
wej; w Paryżu w dniu poprzednim najwię-
kszość tormometryczna była: -f-23°. 

W Paryżu. — (Le Temps). — Wysokość 
barometru o 8-ej zrana wynosiła 765 milim., 
termometr zaś wskazywał: o 7-ej zrana 4-15°, 
o 11-ej -f-20°, o 1-ej zpołudnia +21°. 

•nim wmmmmamtnaamasaM i  'es 

Poszukuję Majątku 
za gotówką w Gubernii Warszawskiej lub Ra
domskiej, tylko « iyznej glebie, niedaleko 
kolei włók 8—10, dobrzo zagospodarowanego, 
bea aerwitutów. Posiadający do sprzedania 
aa ceną odpowiednią obecnym warunkom, 
racay nadesłać dokładny opia a wymienie
niem ilości  Towarzystwa, szacunku i  najbl iż-
aaej drogi. Warszawa, Widok N 5, mieszka
nia 8. Pośrednictwo wyłączono. 

U4j401-2—2 

WYROBÓW SREBMYCH 

egzystująca w Warszawie przy ul. Da-
nielewiczowakiej od lat 60, 

przeniesioną została z dniem 8 Lipca 
na ul. Sleltiaaliii  W O dom W-go Itaua. 

415—5—2—68b7 

Wydawnictwa rolnicze. 
Opuściły świeżo prasę następujące 

dzieła: 
Dr. Karol Graff Hodowla Zwierjąt 2 

tomy, rs. 4 kop. 50. 
Karol Filipowicz Zarząd Gospodarczy, 

1 tom, rs. 1 kop. 50. 
Seweryn Karpuszko 0 drenowaniu roli, 

kop. 60. 
Poprzednio zaś wyszły: 

Dr. 'l'. Kowalski Uprawa szczegółowa 
roślin, Cz. I, rs. 1 kop. 50. 

Dr.S. Kudelka Burak cukrowy i jego 
uprawa, wydanie 2-ie, przejrzano 
i pomnożone, kop. 75. 

K. Obrfbowicz Budownictwo wiejskie, 
rs. 1 kop. 50. 

tr. Peters Krowy, nabiał I trzoda clilo-
wna, kop. 90. 

L. Dmochowski Nasze wzorowe gospo-
darstwal. Opis majątków odzna
czonych na konkursie wzorowych 
gospodarstw w r. 1885, kop. 75. 

Jak prowadzić gospodarstwa? Roz
prawy odznaczone na konkursie 
„Gazety Rolniczej", rs. 2 kop. 50. 

Wszystkie te dzieła nabywać mo
żna w Redakcyi „Gazety Rpluiczej" 
Warecka 7. i5o i-2-269a 

Magistrat miasta Warszawy. 
ogłasza niniejszem konkurs na sporz%dzenio projektu bad wy Wrgu kiytego, 
(halli) na pose'iayi b. k azar Mirowskich w Warszawie, na zasadach następujących: 

1. Targ kryty,  fkłłidający s ic  z  dwóch oddziałów przeznacza s ię  do detai iezuoj  
sprzed*ży produktów spożywczych.  

2. itozminry jednego oddziału, jak wskazano na p/anio sytuacyjnym, kióry 
konkurującym wydawany będzio col/.ionnio w godzinach biurowych wydziale Budo
wlanym Magistratu nie powinny przenosić 18 sażeni na s  erokość i  46 sażeni na 
długość budowli. 

3 W budowli, żądanem jest około 500 miejec targowych, rozdzielanych na 
gruppy i należycio przypposobionych do spizrdaży mięsa, ryb, jarzyn, masła, torn 
i innych pr duktów spożywciych, tud/iei kwi\'ów. 

4. Pod całą budowlą mają bjć u:zndzoce oddzielne piwnico i lod wnie 
w liczbie odpowiadającoj liczbie miejsc tar/owych potrzebujących piwuic i lodowni, 
stosownie do gatunku produktów, do sprzedaży których są one przeznaczone. 

5. W budowli powinny być urządzone odpowie Inie pomieszczenia dla służby 
targowej i  dla policyi, tudzież zaprowadzono watorklozety i pisoary publiczne. 

6. W całym gmachu ina być rozprowadzona zaopatrzeń e w wodę, k>nalizi-
cya i oświetlenie gazowe; w pomie zczeniach zvś dla służby i policyi, w watorkloze-
tich i piscaraeh i  gazowo ogrzowanio. Kanał aiejski wskazanym jest na pJauio 
sytui cyjnym. 

7. Szczególną uwagę zwrócić należy na ur/ądzeuio dobrej wentylacyi całego 
goiachu i piwnic, na zabezpieczenie budowli od cugów i wciskan a się .śniegu zimą 
w razie zadymki. 

8. Budowa cała wykonana być ma z n atoryałó* nio palnych. 
9. Projekt składać sio winien: 
a z jlanu sytuacyjnego eporządzou< go na skalę 5 h żeni w russkim calu; 
b dwóch planów: parteru i piwnic, sporządzonych na skalo 2 sażeni w rua-

skim calu; 
c elewacyi frontowej i  boczucj, tu Izii.ż przecięć poprzecznego i pjd'użn< go 

ua skalę 1 sążeń w russkim calu; 
d Ezczegółowych rysunków części przecięć poprz»CŁpeg> i polłużn go, 

wskazujących detalo konstrukcyi, szczegółowy *h rysunkó v k muli acyi, urząlzeuia 
miojsc larg-wych stosownie do rodzaju produktów, weutylac.yi i zaopatrzenie w w -
dę, spor-ądzonjch na skalę '/ai naturalnej wartości, 

e obliczeń tyczących się uspr&wioiiiwionia trwałości koastruk^yi, i  dobr>go 
działania kan^.Iizacyi i  wentylacyi, 

f Szczegółowego komplotnego kosztorysu, 
(j  Piśmiennego ogólnego i szczogółowego objaśnienia całego projektu. 

Plany i rysunki winny być sporządzone w taki sposób, aby projekt baz prze
rabiania mógł być p'z dłtawiony do zatwierdzenia, to jest:  winny być w s«kcya li 
przepinanego wymiaru 8)^13 cali naklejone na płótnie. 

Napisy Da planach i  rysunkach, obliczenia, kosztorys i objaśnienie projektu 
winny być w russkim języku. 

10. Projekt ze wszystkicmi ann<*xami, ma być o/naozony znaW m lub dewizą 
ta^ą, jaka byó mi na kopercie zapieczętowanej zawierającej nazwisko i adres autora. 

11. Termin złożenia projektów wyznacza t«ię na dzień 19 (31) Grudnia 1887 
r. o godzinie 3 po południu. Projekta złożono po tym terminie, do konkursu przy
puszczono nie będą. Na dowód złożenia projektów, wydane będą odpowiednie pokwi
towania. 

12. Mag'strat, łącznie z zaproszonemi kompetentnemi osobami, i inżynierami, bu-
downiczemi i  lekarzami, rozpczni złożono projekty, i po usunięciu z nich tveh, któ
ro nio będą zadosyć czynić programowi i warunkom konkursu, poroatałe o:cni szczo-
łowo, i  uznanemu za nsjlepszy przyzna nagrodę 1000 rubli.  

Rozpi znanie projektów i ogłoszenia rezulta u konVu.*ou nastąpi nio później jak 
w ciągu miesiąca od terminu konkursowego, wypłata zaś na/ro ly wciągu dni 10 od 
opublikowania ?ozultatu konkursu. 

13. Projekt nagrodowy przechodzi na bezwarunkową własność Magistr-tu, , 
i  zostanie przedstawiony na zatwier.łzoiio władzy, a najtępnio do konkurtncyi m j 
budowę jeduego z dwóch oddziałów targu podług teg> projektu, zos ana wezwani !  
wyłącznie ci z konkurujących, których jrojokty zostały dopuszczone do konkursu. |  

14. Koncesya Da budowę pierwszego oddziału targu wy . i i.na będzie na ua- j  

stępujących głównych zasadach: 
a Budowa winna być wykonywaną jod na korom Magistratu trwale i  dobrzo 

z matoryałów nslożytej dobroci, w ścisłom zastosowaniu się do projektu zatwier
dzonego. 

b Konc-syonaryusz będzie mkć prawo posiadania wybidowaueg) przez sie
bie targu p-zez prz ciąg pewnej lirzVy lat, i pol'iorania z niego doch du, z tym tylko 
warunkiem, aby poł wa sumy, jaka w do< hodzio corocznym brutto otrzymywaną lę-
dzio po nad 10£ cd kosztu budowy targu, była oddauauą na korzyść kasy miejskiej.  

c Koncesya udzieloną zos'anio temu przeisiebiercy, który zadeklaruje uaj-
mniejszą liczbę lat przez jaką targ miałby pozostawać w jogo pofindanii.  

d Po upł; wie terminu, który tym sposobi m określony zostania przez konku
rencję, przodsiebiorca obowiązany łędzio oddać targ w zupełnie dobrym etanie na 
nieograniczoną własność zarządu miejskiego. 

e Gdy zajęta na targu przez handlujących liczba miejsc, wykożo potrzebę 
rozszerzania targi ',  wtedy temuż samemu przedsiębiorcy zaproponowauą zostanie bu
dowa w ty.*h samych wxrunktch, drugiego takiegoż samego oddziału nareszcio placu 
b. Mirowskich koszar, i  tylko w razie odmowy przedsiębiorcy, budowa t-go drugiego 
oddziału powierzoną zostanie innemu koncesyonaryuszowi, lub wykonaną przez wła
sne środki zarządu miejskiego. 

15. Nie przyjęto do konkursu projekta, łącznie z nicroćpieczętjwanomi ko-
portami, zos'ana zwrócone w zamian wylanych pokwitowań. 

Projekta przypuszczone do konkursu, nio premiowano, zostiną również wy.la-
no autorom za zwrotom pokwitowań, lecz bez koport, któro za:h>waue bodą bez 
rozpieczętowaiiia w Magistracie, do cliwi i dccyzyi władzy na ogłoszenie konkuren
cji  ni budowę t»rgu, i  wtedy zostauą rozpieczętowano, dla wezwania autorów do 
tejże konfcurencyi. 

16. Autorom projektów nie przysługuje prawo appolacyi do wyroku jaki 
w przedmiocie konkursu niniejszego zapadnio. 

P. o. Prozydeuta, Jenorał-Lejtnant Starynkiewicz. 

/.  

Biuro Redakcyi i Administracyi mmm teciuczigo 
śoi się przy ulicy Krakowskie-Przedmieście N. 6G w Gmachu Muzeum 

Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. 
Warunki przedpłaty pozostają bez zmiany, a mianowicie: 

w H'nrMaunY: i s przesyłki} pocztową: 
Rocznie. . . . Rs. 10. Rocznie. . . . Rs. 12. 
Półrocznie . . . Rs. 5 ! Półrocznie . . . Rs. 6. 

JS+ «-> 

NAKŁADEM 
Księgarni, Składu fiut i Fortepiaj ńw 

Gebethnera i Wolffa 
opuściła prasq i jest do nabycia we wszystkich 

ksiq^aroiach najnowsza powieść 

Zygmunta Kaczkowskiego 
V- t.:  

» 

Dep. Handlu przemysłu St.-1'etersb. N. 

Broszurka bezpłatnie. osnuta na tle epoki Jana Sobieskiego. 
Cena dwóch tomów ozdobnie wyd. Its. -t 

z  przesyłką Ks J k. 30 
609 

•• ,  i rrii  Miu 
1 IB-letnia..  

O H  Odchodzą I Pizychodzą 
(xodr.inv i  luinufv. 

POCIĄGI:  

Warsz.-Wied. 
/.astępuji 

Gwarancya 

E X S 1 0  
OwnM/.n wiliroć w sturyrh domarb, zabezpiecza nowo od teji«, niszcz 

ł>4>>lr, zabezpiecza od C«riloiiŁ wsiystko co % drzewa. l)ivaynlV»Ut ii jo. 
alojrii) lHrb<} w rss^lkich kolorach, tańsza o 50%. 

120,4-iB Jnźynlcr łłlttor. Królewska S9. 

IlilUUlilfA/Ill 
Biurn Ogłoszeń do wszystkich dzienników 

Waritiziiwii, Senatorska 26. 

przyjmuje inseraty i reklamy <lo wszystkich gazet warszawskich, 
prowincyonalnycli, rossyjskich i zagranicznych 

— po cenacli redakcyjnych. — 

Redakcya ogłoszeń i reklam, Kosztorysy, objaśnienia, oferty, 
•umiera gazet, katalogi i t. p. bozplatnio i franco ^ 

Nowe Powieści. 

Silny duch 
Powieść 

przez W. Heimburg 
p r z e ł o ż y ł  M a j k o w s k i .  

Cena egzemplarza kop. 80. 

Sieroca dola 
Powieść 

przez autorkę powieści „Silny duch" 
p r z e k ł a d  W a n d y  P o d g ó r s k i e j .  

Cena egzemplarza kop. 60. 

Opuszczona 
Powieść 

przez Ms. G. W. Godfrey 
przekład z angielskiego 

Cena egzemplarza kop 70. 

Kora 
Powieść 

przez Mih Forrester 
przekład z angielskiego H. J. R 

Ceua egzemplarza, rs- 1. 

Pośpieszny (3 kl.) 
Osobowy (3 kl.) .  
Osób -miejsc, do 
Piotrkowa (3 kl.) 

Powyższo pociągi 
łączą aiq z drogą 

Kurjcrski (2 kl.).  

Wars. Bydg. 
Kurjcrski <2 kl.;.  
Osobowy (3 kl.  l .  
< »sob.-niiojsc. do 
Kutna (3 kl.) .  .  

Warsz.-Terosp. 
Pocztowy (3 kl.ł. , 
Osobowo-miejsco 

wy (3 kl.) ,  .  .  .  , 
Oaob.-towar. t3 kl.  

Warsz.-Petersb 
Pocztowy (3 kl.).  .  
Osobowy (3 kl.) .  
Letnie kurstdące 

codzień pomindzy 
Warszawą a Czy-
żewern 

Od i do Czyżcwa. .  

Nadw. do Kowla 
Osobowy 
Osob. - miejscowy 

do Lublina .  .  .  
Pocztowy 

Nadw. do Mławy 
Pocztowy 
Osobowy 
Osob. -  miejsc, do 

Nowo-Georg. .  .  .  

Obwodowa: 
z kolei Wiedeńskiej 
Osobowy 
2 kolei Terespolsk. 
Osobowy . . . .  

Do nabycia we wszystkich księgarniach. — Skład główny w księgarni 
GlitTOKSBERGA przy ulicy Królew-kiej N 5. 679—2—•! 

Ceduła urzędowa giełdy warszawskiej. 

10 '20 wierz rano 
10:{() rano f> 10 popoł. 

/.O wiccz 40 ram 

9.20 wierz 10 rano 

;{ 40 popol 
5.) rano 

r> popoł 
i et y. 

50 popoł. 

50 popoł. 

15 rano 
wiccz. 

rano 
33 wiccz. 

15 rano 

49 popoł j  

48 wiecz. 
13 rano 

38 wlecz. 
58 rano 

-j-

— wiecz 8 4 rano 

40 rano 10 •r» wierz 
25 popoł. 2 10 popoł 

57 wiecz. 11 16 rano 
— rano -s 22 wierz. 

5 rano s 55 popoł 

8 popoł. 7 49 rano 

Dnia 23 lipca r. 1887. 

"W" E JX S X. E. 

Berlin z krótkim terminem (2 dni) 100 mrk. 
Londyn „ „ (3 m.) 1 Ł 
Paryż „ „ (10 d.) 100 fr.  
Wiedeń „ „ (8 dui) 100 Hor. 

Dopełnione tranzakeye. 

56,15,20,22'/ 

9( ),55,70.65 

Z końcem giełdy. 

Żądano. 

^6.: ' .0 
: i .4i 
45140 
90.80 

Płacono, 

Wartość kuponu bieżącego: 
Od listów zastawnych ziemskich 5% 40% 
Od listtiw zastawnych m. Warszawy 147 s/ 4  

Od listów zastawnych in. Łodzi .  .  10S v« 
Od listów zastawnych m. Kalisza .  224 J/« 
Od listów z astawnych m. Lublina .  
Od liitów likwidacyjnych . . . .  hf> 
Ohligów miasta Warszawy .  .  .  .132 

po strąceniu podatku skarbowego. 

Papiery państwowo: 

Listy likwid. król Pol. dużo 
„ „ „ „ male 

U os. pożyczka wschód. I cm. 

Korepetycyi 
poszukuje uczeń kla«y VI-ej gimna-
zyum. — Złota, 00, iiiieHzknnie 24-le. 

92 

;,.<xxxx:<>;.<.c-:xx.<x; a,-, axx.\'--.xxx 
xx Przyjmuje się wszelką liie- ** 
=X"x Uatą — męzką i damską — do ;>j 
xx szycia — «idol, I, rnieszk. 11. 

II em. 
III em. 

1H64 I 
1866 11 

ltos. pożyczka z r.  

4"/ 0  nowa pożyczka 

Listy zastawno: 
Listy zabt. Tow. kred. zioin. 

ser. I duże 
„ „ „ „ małe 
„ „ „ „ II duże 
„ „ „ „ małe 
„ „ „ „111 dużo 
„ „ „ „ małe 
m m » ^ dużo 
t. łi n n mało 
„ n  w  „ V dużft 

. - » m:,ł? 
Liaty zast m. W farsz. ser. I 

O tl  łl łl  łł II 

Dopełniono 
tranzakeye. 

100 30,25,20,15 

Z końcem giełdy 

Żądano |  Płacono 

!>3 25 
93.-
99.— 

84.."/O 

100.35 

100 — 
99.40 

Listy zast m. Warsz. ser. III 
,i  i> i> »  » 

"  i 
.  u 
, Ul 
.  1 
.  1 
duże 
male 

Lodzi 

M  „ „ Płocka 
) t  „ Lublina 

Obligi m. Warszawy .  

A k c y e :  

Akcye dr. żel.  warsz.-wied. 
» »» u warez.-bydg. 
'» •• ti  ti  
n u u terespolskiej 
i i  i i  i i  fabr.-łódzkiej 
u n n nadwiślańskiej 
„ bankn. handl. w Warsz. 
m warsz. banku dyBkont. 
„ banku handl. w Lodzi 
„ warsz Tow. ubezp. od 

ognia z wjł. ra. 125 
„ waraz. Tow. fabr. cuk. 

Dopełniono 
tranzakeye 

98,70,7580,85 

Z końcem giełdy 

Żądano |  Płacono 

i-9,— 
99.— 
*9 — 
<0.— 

?-5.30 
04.75 

217.— 

W ar»tt«>rK- Ś'kor«ki»go, «uc» H >'r. i ,Kfr.r.u<»HO IieExypon, Hapułca 11 lioaa 1887 r. 


