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mia.sto
t~w6anie z tych obserwacyj woiosk6w
t~w6auie
wniosków O
о ile nl1Szo
nl1sze do'tkn~y.
do'tknęly. Ale i z telni
tellu nieszcz~§cia·
nieszczęścia·
'.
' .
~.;'A' miniony
~';'Jk
шiпiопу wplyn~l
wpłyn,ł na
па hisoorYII
bistorye 4wiata;
świata; mi
шi tllczq
łllcz'ł siQ
фJ .powno
,pewne IC\lsze
1е\>зzо strony
зtrопу zycia
źycia
__
'Iłlż.~esztą.
t,~esщ ~danie 00.
to, I!rasy,
I!ra8y, ~ajmnj,.cej
~ajmujlłC6j siQ
si~ nasze!lf.
па5zе!lf. Powoli, POWOII
powoI! i tu w f,odzi
Łodzi
.,
Illelkodwiatow,
I\lelkodwiatow~ polityk" aа "'l~
WIęc przekтacza'j
przekTacza'j wyraWia(j'wyradZac- si\)
si\} :ta.czyna, jak 00
to zreszt!\
zreszt'ł z
rnl:ść. No~,.Rok.
твШ.
No~,. ,Rok. - Ja'"
J.Ч j ..ttj.,..~
j.,..~..tog-~jqсе.рrоgгаDl
tog-~jtłce.prograDl i cel .Dziennika"
"Dzieonika" w ogólnoog61no- hiegiom
biegiem czasu sta6
stać si\)
sili lI1usi,
musi, pewna I!}człl}cz·
Coó!"{
СоО!"{ ~~~.:~:~l';cl.\~:r"~Qie."':6~1,
~~~.:~:~h;cl.\~:r"~Qie."':6~ł, ~ ро
po szczeg~l~
azczeg~l~ nielicuj~ce, z ramll:lJJi
гаШlI:lПi no~(:,
no~ć, odczQwanic
odczuwanie d~li
d~1i i niedoli, jakich do~
~ ~"I.r,
~..tr,
fq1rntouo.
fęlrntoun. Z06tawlaI"c
Z06tawla]llc zatem
zаtеш na
оа Ьоап
boku wleIwlel- §wradcza
śWIadcza og6t
ogół IDleszkaóoów
mlеszkап06w Królestwa.
Kr6lestwa.
'
" .
.
.. .;
; ''··i
i zjazd skierniewicki, po~ijaj"c
po~ijaj,c ZBPel?ie
zBpeł?ie Kiedy
Кiedy wi~?
wię? dolec!alo
dolec!ało do, nas
nм echo
00110 j~k~w i
n811szycle!-polnqr
nSl,.azycle!-połnąr JUz
JUż b~.
b~,
prawy - Gordon6w,
prawy,
Gordonów, kl~ GAadttone'ow.
(tładłtooe'ow. skarg Ьгасl
braCI zZ pOWiśla,
powl81a, kledy
kiedy zx Iyszeli§my
Iyszeliśmy
.Rok
"Rok swy,
sшу, jak parnko
parnlro pia.sku!
piasku!
,Ule
.1ас
1Di/I:zeniem Цrz~
Iifll'ZfłC wyciec~
w)'ćiec;6ń Bis- oо nieszcz~§ciach,
nieszcz~ściach, jakie wyrzl}dzila
wyrzfldziła pow6d~,
powód~,
.Stoczyl
.Stoczył 5ifJ
si~ ."
fil .2asu ~estn:~e.
Il<I'k
ł",k
_му
_aty parIameЬt6w,
parIame&t6w, phOOhodzi- Рl"lеj~li§шу
pl"lej~liśllly sifJ
się tem
tеш i - 000
oto pierwszy "we...
.Czy!
.Czyż go b~wa~?
b~wać? Niecli ,SIDle,
.gtше,
~ do
до wypaQk6w
~ ЬШеj
bliżej nas
паз ''dotyczących,
dotyczllcycJI, selszy objaw - pośpieszyliśmy
pospieszyblmy z РОJlJОЩ.
pomoCfł.
"Jak ~1"'t(,~1ator
"Jalt
~rl.(.~yator w
fil IL1!D19,
IL1!Dl6,
za.szqch
zщсh '~tnej pami~i-o
pamiec~ roku РапPań- Nio
Nic b~~ wam,
",ат. czytelnic)',
czytolnicy, "пурошinаl
I'rzypominał tej
.Co
.Со вkoъ'"
skobał .Jlepo8trzezeule
_I\epostrzeżeme
lU
m . tys~.t>lwset;
tysille-t>łmset; o§ntcki~i'trm
o§ntcki~i'łtrm czwar- wesolej
wesołej zabawy w "Pat-ady&lO"
"Pat-adУ&lо" - raczej nu·
.Bez
.Вez Uy-oklasku.
lZy-оk1aakn.
t)l.
t)!. 'Jak' Jak - za1rsze, tak i' tutaJ
tutaj ~rwsza przytomni~ fakt zebra.na 't.f,f cflagu
cłą.gu p6t
pół dnia
dвia
JJeżeJ,i
ezeJ,i gdzi. slowa te poety dаdц
dadZtł ~ "",u'oka:
"",иlinka nalety
naleźy si,:
si<; zmarl'fJn.
zmarłym. 'Dut
'Dui to 1'tli.
11. 2,000, co
со już
juz dobrze . viadczJ
viadCZ] oо ojivI&ltoSl'wa6, jł
I&lOO8l'wa6,
jI wla§uie
właśnie teraz, kiedy
kio8dy Y(ljt.opuY(ljt.wu- w~6w
w~ów zasluionycb,
zasłużonych, Не"
ileż ta1ent6w
talentów i nauki IIO>ci
notici wsp6tll!iMZkanc6
wsp6łminszkańcó n,
п, yeh.
усЬ. OftarnoM
OfIarnоМ
ьоr;r CZMU
CZMU i zyoia
życia o~rti. ftiildI
iiędI .' Itllon~la.
Itlłon~ła ta waU:a
шаU:а na.sza-ziemil>
na.sza-ziешil> w tym
tуш ta objawila
objawiła si~ w l'oku
roku zеэzlуm
zeszłym lepiej jesz·
jemy w hor;r
możemy r"'Cl6
mоiошу
f"IClĆ okiem na UШ&rlу
umuły rok
roа 1I IM
1М at
&1 kr6\kim
kr6\1rim na
па poz6r
pozór przooligtl1:zaa\l,
przecllłgJI ezaa\1, Пе:!
ileż cze, kiedy
kiedr cllOdzilo
chodziło oо ulZonie
ulżenie biedy Idasio
klasie
My
Му 10<Ч..~niо
lodt.~nie wi\lOOj
wi~j joszcze
jeszcze moie
moze
wy
ту ludi dobrej woli,
woli. ilu
ila cic!!lc;b pftl'eowników
pfll'cownik6w pracuj,coJ'
pracuj"cej, Bmialo
Śmiało шоiоа
moźua powiedzieć,
powiedzie6, ze
że
powod~ innycli
iвnycE 'do
'40 "'1krzyku
wlkrzyku .niecli'
.niec!i· gl- leg, w ni4li
ni4lj na
па wieki! ,~ema
,~emn. dz
na.оа- f,бdZ,
Łódź. jakko1wiek
jakkolwiek nie przoduje pod
род wzgl~
wzglęnie. 10 doprawdy
dopmwdy 6"
611' 08mdZШtltJlj
osmdziłltłJIj clwIJrl6
czwlJrl§ ukQIego,
ukQ>ego, mema
sztuki, mema
po- dem
pomocy innYnl
innym miastoDl
miastoOl kra·
oie"
шemа SZtnIri,
мета tadnego роdell1 uiesienia
uiозiепiа рошосу
kraai
aż ~bJt
~b]t b~§nie
b~śnie wryl
wrył sill
зiо w nasz\)
nВSZl) pa'
/*. la
'а i8lalпо&ci,
i8.łaIno&ci, niema
uiema ~ju wreszcio
wгезZСiО z ju, coby
соЬу jej z wielu powod6w mole przymiP>. Dziwi6
miP-.
Dziwić si~ tet
też z\4d
zł4d nie
пiе DI~а,
m~a, ie
że kt6
któ loby 'шiт
śmim nie
niе wydarfa
wydarła ро
po kilka ub stalo,
stało, nie ~est ostatnill
Dstatnil} w tej wierze.
шiегzе. Ku·
Kuд'o..~o nl)woroczne
jaluli witaj,.
witaj, kilk a§cie
aście mniej
muiej lqb
Iqb wipj wybitnycb
wybitnych jej.. chnie
сЬпiе tanie, o
о kt6rych
których dzialanib.
działaniu, sOO!uill'"
sto!uitl'"
d-odO
noworoczne ws.zyscy
wszyscy z jЩ8
,t~cb, i ze
,t~c.b,
że ~ddaj"
~ddaj, si~ jakiejś.
jakiej§ . ыgili
blogili o~.
n~- 1100s
dnos Ił Щk~
M;rik~ i ~all~ey~r-.Geibel,.
~alh~ey~r-.Geibel" ~- sill
sie do maksy~ny ~~tytny<:h, opiewaj,.oej
opiewającej
dZiel, opaJ:teJ
(IZIO',
oparteJ na
па przypuszczellJu:
pnypuszczemu: .a
.а Dloze
moze ube,
udzifrskl,-Zuptlllski,
udzii1skJ,-ZqРaD8ki, '"1!oCZ)'llD~kl,
~czyhn~kl, "de
.de ,norluia
,nortui8 nzl, 1U8.
Ш8. bent"
Ьtле" OIC
01С stanowc_egsf
stanowczeвsf
bedzio lepieJ." Czy wiara ta w lеpsц
lepsZtł Brou
Вгоо
ski-wszyscy ci-to juź
juz cienie, któkt6- powiedzieć
powiedzie6 nie motemy,
możemy, ja.k.ieko!wiek
ja.kieko!wiek był}jI
byl}j'
bedzie
pr7.Jszlosc оparщ
pnyszłość
oparŁt} jest na
па jakichkolwiek lJcb
rych M~c
b.ti~ć przetrwa. lI w naszym
naszуш ciacia· zaj~ly
zaj~ły mieszka6ców
шiеszkа6с6w i poci~y znac
ЕПас
trwalrch
08lłdz'ł kole- ~niej
~oiej 111 okrlJgu
okregu niojedn~
niejedn~ luk~
lukę dotkliw""
dotkliwIl, datki Nawot
Nawet .stowarzyszenie
trwфсЬ podwalinach, uiechaj
uieclшj oSIidz"
"stowarzyszenie wsparcia
dzy z g6rnych
górnych pi/iter
pilltor .Dzienoika·,
.Dziennika·, 'JUlie
l!Ulie wy
lł przez ~шi~
~
śmilll'Ć, mallly
тащу do skre81eskreśle· dnych"
dnych· przctworzooo
przetworzone teraz Da
оа "Ohrz,.
"Chrz"
na
miejscu przystało
tworzyły si<; szczerby w rodzinacb
rodzinach skie
towal"lyatwo dobrocz
па toOl
ООDl rnieJscu
prZY8talo tylko
ty1ko w dniu Jak nia,
niа.
tworzyly
вюе to"al"lyatwo
"
doniosłym Jak dzisiejszy zaniesc
dОlliоslуш
zanieść zyczonia
życzenia powsz~lDie
powsz~nie szaoowaDycb,
szaoowaDych, io
Że ~u wymienimy
wушiuniшу f,odzi·,
Łodzi·, cbromaj~co
chromająco od
од do
ао
wszelkiej ..pomyślno~
РОlllу§lпо~ do
до domów
dош6w czytellliczytelui- tylko phstwa Ge,er6w
Geyerów i Anstadt6w,
Anstadtów, zgast
zgasł nionym roku, dzi~ki ротосу
pomocy
~ów ii.. zaёh~i6
~6"
zaCh~ić icb,
ich, w imill
imie owego osJawio,
osJawio- w s4sieblm
s~sieerlm Ozorkowie
Ozork:owie cenion,)l
cenion.JI og6lnie
ogólnie wielwieI.. 16dzkiego,
łódzkiego, trwalsze
trwalвzo sobie иd~'
Kd~'
Dego
вево ~yЦмrи..
~yłł.Mria galicyjskiego
lalicyjslrie~ ..
..J'Ako§
jAkoś to b~bę- ki prz6rysłowioc
prZ6!ys}owiec SchlOsser,
Schl6seer, врос,,}
SPOCZlłł W"
rozszerz,llłil. zakrcs
rozs.ze~
zakres dzi
ди
d&ic", do "rtrwania,
'frtrwania, do Bieupadani
вieupadani
na
па zi~"!i,
zi~\łli,
II
'1 tak ne.mivtuie
namivtnie ul<ocbal
ul<ochal cich)'
cichy
Bą.dź jt81~,
в.dZ
j~fldź, spra .
duchu~
duchьч
. ."
.." .'
1,taco
E1lStachy
E1iStachy f,ukaszewicz.
Łukaszewicz, a
а jakże
jakzo dll6
dać katdепш,
każdemu, co
со m
Rok stary skona'
skonał bezpi!1I'J'Otnie,
bezpOwrotnie, stoczyl
stoczył Wfl!1u
Wfl!lu
lin,6
lin,Ć musimy
тозiту w
wtem
tem kr6tkiern
kr6tkiem wi~
więc i dobrocZ'fDuoSci
dobroczynności
sifJ
siV w czasu
сжавц przeвtrzelli"
przestrzelli· a,
а, jak.i
jaki on
оп bJl ~'J4btni
~sJObtni . u.
ц.
iy6
żyć bołd;
bold; aIe zn
ЕП
taki b,t,
ые ~miertne WSPO-I'
wзро-,' 0f1cia1:
1II0'0а poт~
blł, nalety
należy mu sil:
Oflciał m samkЩ
I&~ ..
'VI tem miojscu
miejscu czar·
czar- 1II0'nn.
pom~
lUilienIe,
lDi1ieD1e, cho6br
choćbr w 'ygodnio-,.u
lygodiUo-,.u felietonie.
feIietonie. ~
1IIł i Imu
1ть '~
llł rubrfkv, cheialbrm
сhciвlЬ1Ш przerwać
przerwaC n'fch.
nych. Spojn'
Spojrz'
uQvłobi
l'OZpa- w,tet
w,tek
)'Ch
~w
katolicki, j
. 8e Dll'
пu'
uQvloЪi
1'OZpaJCh ~"
jednak nie kato1icki,
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ruen
niеп w otlzi,
odzi, wekie
weście tak
шk ludll/llll
Judll/llll i boga:
tem, Ьус
być 0poszczollym
opuszczonym przybytck
przyhytek Boty,
Вoiy, czy::
шу::
nie
niе jest оЬоwЩzkiеш
ohow~kiem Ii<фС.
IiWć. do wy~onczcwy~ończcnia. go рпе.
przez skladanio
składanie dAnlJ\.
WlI\. "Dzle~~"
niejedllokr~tnie naw?lywal:
niejed!lOkr~tnio
naw?ływal: do W!lIkSZ~j
w!~kSZ~J 1118czv
cxv oо kO§CI61,
kOŚCiÓł, ale
alО Jak dotl!d..8ie
doŁtl~e 0ы~цl
081ą.gllllł
wlelk,iege
w(elk,iвge skutku
skutku.. .,D1aczegoi'.
Dlaczegoi'. ~ do.
do, mnie,
тniе,
nie.~za~ 10~zlan
nio.~za~
ło~zlan o,
о. bra~
hra~ dubre~.
dobre~. W.O~I.
W,O~I.
Ogolbio -. powladaj~
powu&d&Jlł 8O~le, ze.
ze, koreiOl
kościół J<'
J(>
p~eci~ź, n~otei1stw~
p~eci~!,
n~oteilstw~ sit
з .. It'
Ił' mu
щu odb1.
Wl\:C
w,,;:c uczyruono dosye.
доsус. Na pll!Юl'
pll!!Ór roa
nie
niе to шоg~оЬу
mogłoby Ьус
hyć sluszne8
słuszne. ale
alе
rzymy na nagie mury
UlU!'y gmachu.
gmacbu. g<l
gc1
iemy
żemy Ьгаа
brak ozdób
ozd6b llll.
па М:i:,-nac~,
ści~nac~,
żymy wszystk.ie
zушу
wszystkie warun~.
waruu~, w
nia znajdowa6
znajdować siC I'O~'B'"
IlO~'B'"
.
..."
" -«odait щ
atę na ~e
6.1,da~y z l1t\}
llt~
""'" Sl~
SI~ rokn
roku ukoii'
ultoli
majllC)'Ch
тajllC)'Ch na
па colu
celu
Dopiero wtedy,
"ооау, r'
"
wielU,
wiern, • W
w pof
niejszewi, dl)
niejszemi,
wszystkim
obywato
obywate
sprawlJ'
_. J
nI
Пl

POr

-2twa Lazn6w.
Łazn6w. Rozlegtll
Rozległlł tt; przestrzeń
przestrze:6. roz'
roz- lI h)
Ь) ie
źe dzieci
dzieei swoje ро
po uko6czonym
ukończonym si6- spospo80bienie
SPOSP080Ыеniе dosy~
dosyć IUOCne,
mocne, w skutek da-,
do-, p6fniono si~
się z uprawl}
uprawI} bawełny
bawelny oо Ше
całe trzy
dzielano
dzieJano na 462 pJ3,ce
place budowlane, siedm dmym
dшуm roku do szk61
szkół publicznych ci,gle роpo- brych notowan
notowań zagr nicznycb, :szczególniej
:szczeg6lniej tygodnie, aа lIJUItvpaie
DШltvр.iе nieu
uieu ·tanna
'tanna розосЬа
posucha
posiadeł
posindel wi~kszych zaklad6w
zakładów fabrycznych
I'abrycznych i syla,
syła, lub posyla~
posyłać je odtqd obowillzuje
obowiqzuje si~,
się, fШrуzkich
paryzkich i optymizmu, zZ jakim zapatruje , "w drugiej połowie
polowie lipca
Iipca i sierpniu zmniejpod nazwll
nazwlł LOdki przeznaczono na
па o8aJ,
o8aJ( aby
аЬу tam naulri
nauD r6wniei
również z drugiemi
drugiеПli pobieроЫе- ~i~ na
па potozenie
poloieuie obecne
оЬеспе publiczno~
publiczność pieni~- зzу/а
szyła 2nacznie
znacznie spodziewanll
spodziewanlł iJoY:
iloŚĆ zbiorów,
zЫоrбw,
(abJ'ycz'lfl
(abJ'yeZll'l tkaekq.
tkщkq.
ral.\';
rał.!';
ina,
żna, szczpg6lniej
szczpgólniej w polndnio1l'ych
poludniowych .NiemNiem- która
ktбra POCUltkowo
росцtkоwо byta
byla bardzo obiecujllCll.
otwo·
e)
с) ze
że nie uiywa
używa iз'dпусh
żadnych 2nak6w
znak6w powierz- czech.
czecb. Gdy ,,6~niej
Jló~niej nadезztа
nadeszła wiadomoM:
wiadomość o
о Pokazuje бi~
si~ obecnie, te zbi6r
zbiór w okr~gu
Ustanowienie nowej taryfy celnej, otwo'
rzenie krcdytu
kredytu rzqdowego dla pragnlłcych
pragnllCYch CllOwnych,
chownych, kt6re
które dotqd lud 8tarozakonny
starozakonny od lJankruct"ie
bankructwie londyn
lon dyń kiego dDmu bankier- tutejszym
tutejszуО1 ~ie
bt;dzie Oо 14% mniejszy, aniieli
aniżeli
budować
budowa(: sitl
si~ fabrykant6w,
fabrykantów, obszerne
оЬзzеrпе stomn· innych miезzkаiiс611'
mieszkańców odr6zniajlj..
odróżniajlj..
skicgo
skiego Truningcr
Truninger et Comp.
Со,пр. i gdy dowiedo"ie- w roku przeszlym.
przeszłym. Mr6z
Mróz '"
'w nocy
ПОСУ z 23-go
ki handlowe
bandlowe z RosYIl i nareszcie
nareзzсiе zwi~kszezwiększeRok 1830 i 1831 powoduje l'e"nll
pewnlł staБШ- dZiano
dZlano siO oо drobnycb
drobnych zawieszeniach
za"ieszeniach wyplat
wypłat na
па 24 października
paidziernika porobil
porobił duio
dużo szkody.
nie si~ potrzeb w kraju sprawito,
sprawiło, ze
że liwieliте- guacyV
gnacyV w przemyśle
przemy§le i ch"iluwo
chwilowo lllnluje
tan'uje naпа- nil
па gieldzio
giełdzie tutej-aei,
tutej-aej! spowodowanych
spowollo"anych przez Ws/rutek
Wslrutek tego mroza
щгоzа we
"е wszystkich
"szyвtkich okolica.ch
żo przygotowane {tcrytoryum
"о
lterytoryum niebawem zo'о- II pływ
ply" niemieclrich
niemieckich fabrykantów.
fabrykant"w.
ajwi~cej rcgulacye,
regulacye, notowa01a.
notowaOla przybraty
przybraly kierunek poludnia
południa l'lcznie
t"cznie ze
_е stanaml
stanami atlBntyckiemi
аtlапtусkiешi
stalo zajete przez zagranicznI}
stato
zngra.oiczn!} ludoo~(j,
ludno~(j,
ucierpialy
ucierpiały f bryki sukna., kt6re
które w późniejp6zniej- "nitkowy,
z"iikowy, w kt6ryon
którym oajdalej
najdalej роsnое/у
posunę/y sit;
юе Louisiau
LоuiзШu
i Teksas, zbiory nie рrzепоsц
przenosUl
przemysł
rękodzielniczy i fabryc2nY
fabryczny szybcia akcye kredytowe, aа za
udziały dysbawełny sprzyprzemysl r~kodzielniczy
вzyъ.. szych nieco latach przez podniesisnic
lюdпiesiзпiс cta
2а niemi udzialy
аув- 100,000 bel. Porze zbierania ba."elny
kiemi bnrdzo
bardzo kroki poczq,l siE,:
siE} wzmag~.
wzmagać.
wywozowego do Rosyi,
wYWOZOl\'ego
Rозyi, powlt;kszony
РОWIt;kзzопу wywóz
"у .. 6. konto-komaodytowe.
kOllt()-kоmапdуtоwе. Tylko renty
reoty zachowa·
тсЬо"а· Jal
Jał nader рit;),ша
pit;koa pogoda; zbi6r
,Ы6. ukoticzono
ukończono
Zdawaloby
Zdawałoby si~, "е
że to jезt
jest chwila
chwilo. opisy- weloy
wełny pol,kiej
pohkiej zagranice,
zagтanice, ,vrC'<zcie
wrC"zcie "wsku·
sku· Iy
ły to.unko,vo
to.unkowo mocnll
mocnlł ро
po tawt;.
tawe. Polozenie
Położenie pr~ej, aniieJi kiedykolwiek
kiedykoJ"iek przedtem.
przedtem . Ba·
.Ба·
"anego
wancgo okresu, w kt6rej szkolnictwo wyra"уга- tek znacznego zmn.iej
zmniej zcoia.
zenia ,i~
si~ kr3,jow-j
krajowoj pogorszylo
pogorszy lo i~ jечzczс
je~zcze bardziej, gdy zateJezatele- wetna
wełna dostaje sill
5i\) na
па targ bnrdzo
bardzo szybko,
,му oW1"I&(:,
OWywIlĆ, w zy"tko
zylStko Ьоbo- kon UD\cyi
uOlcyi sukna, zagroione
zagrożone były
byly zupp!n)'l"
zupełnym grafowano
grafowa.no z "Wiednia.,
' iednia., ie
że ..
w Peszcie
pcszcie zawie- gdyi
gdyż рl
pl ntaLorzl
nt.atorzl potrzebuj" pieniedzy, aа
znie l'0cznie
pocznie sie zary
wiem przemawia
рrzешаwiа za
,а tem.
tern. Liczba ludno!ici
ludności up"dkiem.
upadkiem. Bawelniaoc
Bawełniane natontiaqt
natolНiaqt w),rol)y,
wyroby, sila wyplaty
wypłaty jedna ze
"е znaczniejszych firm
бrш rozszerzenie
гоzзzerzепiе iec.t
iOOJ kolejowej {na
{па potudnia
poludnia о·
u·
w r.
г. 1829 wynosi 4,273.
ukna, kt6rc
które nie nietylko ie
że nie doznaly
doznaty tak zkodliwego zbozowycb,
zbożowycb, kt6rej
której разуwа
pasywa mialy
miały "упоюс
wynosić latwia
latwia. przev6z.
przevóz. Do port6..
port6w dowieziono oо
stanowiło gl6wnego
głównego produktu 1:.odzi,
Łodzi, '.yrowyro- "р/у,",о,
wpływu, ale poczllwszy od roku 1833 nader dwa miliony
Wiadomość oka.zaokaza.- 90,000 Ьеl
bel 'l'i~ej, aniieli
aniżeli w roku рrzезzlут'
przeszłym'
stano"ilo
тШопу gulden6w. WiadoDloY:
biono w tymie
bioJ1o
tymże roku ]29,200 lokci,
łokci, a
3, do· pomy'lnie
pomy ' lnie si~
się rozwijaly. Za staraniem hr. lo.
'а siO zшу§lоп~,
zmyślon'l, a
а z jej zaprzeczeoiem
zaprzeczeniem uzyО2У- kie~y
kieąy dowmy
dowo:y osilW:n~ly
osill!;neły najwyiszll
najwyższ'l cyfr~.
chód sknrbowy
ch6d
skarbowy z kOD8umcyi
kоnsuщсуi "yn06iI19.170
"ynosił 19.170 Fraociszka
Franciszka Potock,ego
Potockiego przyłqczono
przytqczono рогах
poraz skala
skała gielda.
gielda znowu ,nocniejszll
mocoiejszlł розtаw~,
postawę,
ZelaZIJ.::
ZeWUJ. :: zlllzka
zlą,zka G6rnego
Górnego donoszlj,
donoszą,
ztp., co
zlp.,
со 6wiadczy o
о uobrobycie.
роtуkв.potyk:!.- os!atni
oslatni z la 6"
ów rz,!dow)'ch
rządowych 835 m6rg, UI'ZIl'
unii' gdy zacz~/a krllfyl:
krqfyć niezaprzeczona dotych· ie
że zbyt Olllwca
оп)wсв zmniejszyl
zmniejszył siO "w tygodniu
lOy
I1IУ lladto
I,adto r6ine
różne zgromndzenia
zgromadzenia rzeLOie<lnirzешiе<lпi- dzono na
па nich 300 plac6w,
placów, nadto kilka ty· czas
czаз pogło
poglo ka,
ка, wcdlug
według której
kt6rej do zawiesze· obieglym;
ubiegłym; v odlewniach ielaZa
źelaża i filbrykach
fabrykach
сссЬу, towarzystwo strzeJeokie,
strzeleckie, kt6re
które siecy
si~y 8ztuk
sztuk drzewa budulcowego z rz"do·
rz'ldo· nia wyp/at
wypłat ujrzata
ujrzala вio
si~ zmuszonll
zmuszonq kasa роpo- kotl6w
kotł6w palOwala
palowała wiek
wi~k za
,а cisza w intereczc, cechy,
j"-,,cze
je"cze ". r.
т. 1824. sie zawi'lzalo.
za"i'1zalo. Co
Со do wrcb
"'усЬ lasów
/asб" le§nictwa
leśnictwa Pabianice "'yci~to i zyczkowa
życzkowa w Zagrzebiu,
Zagтzebiu, pracujllCВ
pracujlłca z malym
małym sacb,
васЬ, "hllldlu
w hludlu cynku i olo"iu
ołowiu ruch Ьуl
był
szkoly - prawdopobnie Atwatka jedcn
jeden зi~
si~ odda.uo
oddano na
па rzeez
rzecz licznie przybywajqczch
przybywajllczch z kapitalclO,
kapitnłem, ale
аlе posindaj"ca
posindaj'lca "ielkie
wielkie sumy
8О1ПУ spokojny.
ludność przyniosle.
przyniosla "z' zagranicy
W roku 1840 lu· wk/ado"e.
wkładowe. Cllociaz
Cbociaź do cbwili
chwili zamkniecia
m~czy. Napływowo.
Naplywowo. ludno~
zagmnicy fahrykantów.
fal>rykant6w. 'V
zamkni~ia.
sobl1 pewnq knltur~,
knlturę, ale nie przyniosl
przyniost o·
о· апо~
dno~ wzro la
Ja do liczby 20,150.
20,11)0. Ten
Теп i na·
lIа· gietdy
giełdy nie potwierdzila
potwierllzita si~ ta pogło
pogto ka, I
dbnła. o
stosunkowo najAwietniej
jej оуl
był t.ak
tak РГl.уgчЫаjllсуm,
prl.ygll~biajqcym, "е
że kur.wiaty i nie dbalo.
о ]lodniesienie
lJOdniesienie jej na
па ' st~pny rok były
byty st05unko1l'O
паjА,,·i~tпiс.i ze·
,С· wplyw jcj
kш•
obcej zieUli, kt6r:l
obccj
kt6r:. lada chwi1a
chwila gotowll
gotowq byЬу- oli
Oli chwilami ргzешу
przemy lu
łu 16.1zkiego.
łódzkiego. 'Var·
War· sy
зу przybraly napowr6t kicruoek
kierunek zniikowy.
zniżkowy.
Nowe
"bryki.
W
Sosnowcu,
kt6ry
moто
la
lo. porzuci~.
porzucić. 'V
W rozporzqdzeniach
rozporzlidzeniach x~
zaś rzqrZIi- toM
tolić wyrobów
wyrob6w bawe/nia
bawełni a nycl,
nycb i lnianych
Inianych W
w Jednem
Jеdпеш slоwеО1,
słowem, dzieti
dzień dzisiejszy Ьуl
był dla
żna już
juz з'2уwас
azywać prawdziwlI
prawdziw,. osadll
озаd" fabrydowycb, роdрiчуwnnусh
podpi~ywanych pl'2ez Zajliczk6w,
Zajllczk6w, roku 1840 wynosita
wynosiła 1,10:l,87J
1,10:l,87! rB.,
rв., wc/niawe/nia- gieldy
giełdy najbardzicj
najbardziej burzliwym w
w саlуш
całym roго zna
cznlł, II jlł
jll ро
pow
.. tal:
tać dwie nowe ogromne
оgгощпе
Lubeckicb, Potockich, Mostowskich, Ko
J.ubeckicb,
Ко ec·
ес· oyrh
nyrh x~
zaś 30,800.
ku. Regulacya grudniowa spotyka
spotyka. zawsze cZnll,
fabryki~ Jedl\l~
Jedną, z nicb, pod H6r!!
którą zakupio·
ао sposobu
Taki
Ta1.-i 8tao
stan rzeezy
rzeczy trwa Inniejwi~ccj
.nniejwi~cej do
(10 ua
ualellO
leJ<o wiocej trlldno~ci,
trudności, nnizeli
nniżeli w którym·
ktбгуm· fabrYki~
kich i t. d., aа odnoszqcycb
odnoszqcych si~ do
kicll
по już
juz ace,
асе, ma
та Ьу6
być fabryka!
j·abryka.i lokomotyw;
Jokomoty,\';
jaklemi osicdla6
osiedlać si~ mopolowy pi"tego
pi,.tego dziesi,.tka.
kol wiek in,,)'I"
innym mic8i1ICU.
I dzisiaj tl·udno·
trudno· no
i warunków
"мопk6... pod jak.Jemi
шо- poto"y
dziesi"tka.
kol\\'iek
шiс,iIIСU . 1
właścic lem
JeDl jej b~zie
będzie р.
p. Borsig,
Воrзig, kt6ry
który ma
ша
ja,kkolwiek oо niczem
gli l'rzybylcy,
przybyłc;, ja.kkolwiek
пiczеш lIie.
nie. zaDru~a ... i~c połowa
polowa opisywancgo
opisywanego ~kre~u
~kre~n II!~i
§~! t)"b
t) cb oie
nie pokonllno
pokonano je zcze, chociai
chociaż р!е
p!e- w1aScic
w
.Berlilie
.8erlioie
podobnll
podobną
ogromn&
ogrou1DJ1
fabryk~.
СаЬгу
k~. D
Drurupomoiano, wydZielono
wydzlclono place na
па ko§cloly
kOŚCioły pod wzglQdem przelllysl<>wem
przelllysłc>wem przedstawla
przedstaWia mqdz
Шlldz Ьуl
był zrazu dозус
dosyć latwy
łatwy do
до uzyskama.
uzyskama..
pomniano,
та być
byl: parowa prz~zaJnia,
przędzalnia,
dlo. nicl,
nicb na
пl\. mieszkanie
шiезzk"пiе рnзtога,
pastora, na
па apte· si\\
sili bardzo §1I'ietnie,
świetnie, ,.
w niej tei
też пачz
naąz Atwat- W
'У skutek zniikowej
zniżkowej tendencyi kurs6w wtawla- gft fabyk~ ma
p01l'stl\1C" rowniei
również z kapital6w
kapitalów zagralli·
zagrani·
kę dla'
k~
(1Iа' doktora
doktol'a przybyłego
przybylego z zagranicy, ka zyskuje nareszcie kilku koJeg6w.
koleg6w. Powstajl}
Powstaj!} §cicicle
ściciele pieni~dzy
pieniędzy stali si~ wstrzemi~iliwszy
wstrzemięźliwszy Powstf\1ca
cznycb.
pl~c dla
dll\. towarzystwl\.
towarzystwa 8trzeleckiego,
strzeleckiego, ogr6d
ogród I w r.
г. 1838
]838 trzy szkoly
szkoły r7.emie~niczo·niedziclr7.emieślniczo·niedziel- mi
шi i stopa procentow"
procentowa przy
ргху prolongacyach,
prolongacyacb, czoycb.
r
.SI. ?el.
i'el. wied. dопозz,!,
donoszą, ze
że zatwiprdzospace"owy
пе (tu naleiy
należy przenieść
przeoie§c bzkołYl
bZkolYI O.
О. kt6rycl,
kt6rych k.t6t'a
k.t6ra wyn~si!u.
wyn~siłu. pocz"tkowo.
pocz'ltkowo. 6.°
0/0'
;., pod~~sll\.
pod~~s1a
spaceI'Owy - tylko oо .. szkolc
szkole oiem8o
niema wz~nian- ne
пет z,stalo
z,sta/o towarzystwo
tоwагzузtlVО akcyjne pod fir·
Бг·
ki. 'Vyj'ltek
'Vyjl}tek stanOWIli
stanowlq tu starolakouD1,
slarоааkоuП1, kt~. mowa IV
w urz~dowem sprawozGanlU
sprawozGanm z roго- в,~
Się do 6'/.1., aа nll,vet
nawet wJZ~J'
wyz~J. Choclaz w nem
m,.:
,towarzystwo
kopalni
ш,,:
j'ow8orzystwo
węgla
w~gla
w Golorzy,
тху, cb~c
ch~c korzystal:
korzystać zZ tycb~amlch
tych~amlch . przyw~- ku 1870), aа w r.
г. 1843
]843 szkolnict~o z stanu m.leslllcu
IП.,еЗ'lIси hlei~cym.
blei~cym. kursy me
те ~Iegty.
~Iegly. zbyt
до eksploalacyi
eksploatacyi
Jej6w jakie przysługiwały
przyslugiwa/y nJemleckun
П1еmlесkJlU enuСОН- czy to elementarnego
eJcmentarnego przechodZI
przechodzl w powa· "lelklO'
wJelkllll wabamolll
wаhашоlН 1
I dlatego am
alll zwyzkow- nogu" (gub. piotrkowska), do
lejów
węgla kamiennego i innych
iппусЪ minera!6w
minerałów oraz
ога.
grantom,
obowiq~ani Ьуli
byli na.
sfcrę, ~tworzono bowieon
bowiem w ty"'
tym cy,
też zDii.kowcl
znii.kowCJ п~е
n~e potrzehuj."
potrzehuj.,. siV
gr3,lItoщ, obowill~ani
па. zasadzie
znзаdziе roz- iniejsz!}
iпiеjsщ sfer~,
су, ~ni tez
зiv 0- w~lakaD1iennego
wYl?łlWiania metali
Пlеtаli w guberniach
guЬerniach kielecporz!}dzenia z dOla
porzl}dzonia
dпш 2 ~rze§D1a
~rześUla 1827 ro~u, roku szko/V POWlRto""
powlatow'l realn"
realn'l 4:ro.klaso":ll, bawll1(;
bawJac .strat zbyt ~Ielkicb, Jed.n~kze regu· wYJ?lfWiaoia
Za.łożycielami towa·
piotrkowslriej. ZaJoiycielaoni
wydanego przez ks. ZIIJqczka,
ZaJqczkn, posyłać
posytnl: dzle- nazwanI}
nnzwan!} niem;ecko-ruakq.
niemiecko-ruakq. ",V
W Jezyku
Języku U1eше- lacya. me
noе odbyla Sl~
Się Ьех
bez РClЧП~J
pel"n~J Ilczby
hczby upa· kieJ
rzysl.тa Sll:
Sił: przemysłowiec
przemyslowiec ,varszawski
warszawski W.
\V .
s>;koly. Artyknl
Artykuł trzcci.
trzeci. tcgo
tego roz- mieckin.,
wy.kładan~ ~ n!ej.
n~ej. nast~pujqce
następujqce dl~~CI,
dł~~CI, kt6ryn~ ulegli natu:alnle
natu:alme t~lk? dr? rzyslla
ci do 8>;koly.
шiесki".l "y.ktadan~
RJl.u,pruski
poddany
Siirmont
i br. J. RaRJlu,pruski
'lOr7.lldzcOll\
')()1·7.аdzепш przytoczyn'y
przytoczymy bcz
bez znnany:
хпнапу : .Aby
.АЬу przedn"oty:
przedmioty: Jt:zyk
Język DJcmlpck"
memlpckl, J~zyk
Język polsk)
polskI ЬО1
bOI 8pekuJanCl,
spekulanCI. W§r6d
Wśr6d mch
nlсЬ znaJduJe
znajdUje Sl~
Się
doszwski.
dозzwski. IKapital
IKapitnł zakladowy
zakładowy towarzystwa
Jeo.":"
Jco.......... lud stnrozakonllY
starozakonny przekonał
przekonal .8iO,
.się, ["
iż ru ki, аrуtшеtуk~,
arytmetykę, gеошеtгу~,
geometryę, bistory'J
bistorYIl na:
па: tylko jcdna
jedna wi~ksza
większa firma
firш8о J. ~ekeli. .
rв., podzielonycb na
па 600 akrZ'A
rZl!dd 'pr~-:", nio
nic odr6i,Iia6
odr6żniać go od
оа mnych
шоусh turalnq,
turalną, geografi~
geografię powszechną,
powszcchn,!, rysunki i ka·
IVel'la
lVebla . .Р
p ~зх
~sz t, 27 s.rudnll1.
s.rudnlll. P~ wl~kwlęk- wynsi 300,000 rB.,
znaj.
b\jdzie silJ zDaj'
tej Ziemi
teJ
ZlеО1I ~l\eSZ1o."",c6w,
~l\esZlo...."ców, byle o
о oby
оЬу tego lu· ligrafie.
ligrafię.
szem
szсш oiywlenlU
ożywlemu W
w tygodnlU
tygodmu рорrzеdОIПl,
poprzedolOI, za·
ха· cyj. Zarzlld towarzystwa b\jdzio
do.,u
w
iVarszawie.
'Varszawie.
du staly 'IIJo
IJO g~dП~Шl
g~dn':lłIl Los
""в .. Q"7.estnictwa, l)!?'
llC?'
Szkolnictwo, jnk
jak widzimy, od samego
sa'lIego lpo_
'ро_ panoł'al
panot'at znowu spok6j.
spokój. .Jarmark noworo- do..u
2
kolei
iwandrodzko-d)!browskiej.
Dyrektor
iwandrodzko-dl!browskiej.
mIeŚCIĆ Sl~. dwo~ (amtllo,n
fаПIII)(),n '!' knzkaz- cztcia
cztcia. si~
się swego przybiera ki8J'unck
kierunek realny. czuy
схпу 'sprowadzit
'sprowadzi! bardzo niewielu
niewiclu kupców,
kupc6w, .a
.а
zw.alamy mle§()J(;
су zawiadowcy stacyi
вшсу! na
па dro·
deJ bez wYJqtku
wYJ",tku 1I11СУ
ulICY mIasta
ш,авtа I.Jodzl tym
Pojawieniem
Poja"'ieniem sil!
si\j powyższej
powyiszoj szkoly
szkoły koJ,.
kOli. caly obrót
оЬг6! tygogniowy wynosi!
wynosił zaledwle
zaledWie ruQU i wszy cy
..:In"' ..... _ .. I"'.,.;
)"';,.; .............
... ł ......... "'o1i
n'loli
s~arozakol1""III,
s~:J.rozakOIН}\'
III, kt6rzy nas~puJlice
nas~puJące dopel.,
dope ł., czymv
сzушv opis
орiз ok'''''''
okr"",' rJrllgiego.
rlrugiego.
200 10.
m. ctr. ро
po willkszej
wi~kszej cz~§ci
części welny jedoojedno- dzriw,.. ... -_.J .. l .... ..:In""
DH.
tł
Л'.
qtrz'
,. . 1,f." ... •
nO"OJl:
}v lecnie
nu. W,\\'
w'\"
h'.
tlO"OJl: 1I
11 Iv
leonie
1. 1
l
~
funduszu
.l"unduszu ,
skich Lez
uez dlubu,
дlщ;u, 'f·.
iJ
oJ
&.
s·
з'
że jest prawdziwie IJankiertlu',
"с
j,allkier"ul, Jub
,иЬ <"
'tt
'te
wadzi IJaodel
bandei przyzwoity i otwarty,
.,.,.J
,"" j dono Zll
Zlł род
pod UU"'łl\
mil.
т/l. ~ olnilgu
U!П\Jgll Memphis,
МетрЫв, obejllln'
obejmn. t':'lrzyc
t~r2YC ma
ша ru~~ 'prawldCow)'
'prawlOCowy Da
па noweJ
nowej 1,.
h.
a)
а) ~o
~e umie
uшiе czytac
czytać i pi 'а(:
'ać ро
po POlf
poll
• niu dzisiejszym
dzisiеjszуш gielda
giełda jącegp
j'1ccgp рlапщсув
planŁ4cye 11'
w stanach zach.
zacb. Tenessee,
Тепезsее, 11
Ił komumkacyJneJ
kопшшkаСУJпеJ 'fi
'W kr/l.j.ll
kr/l.ju naszym.
naзхут.
po francnzku,
ро
francuz ku, lub przyoajmnieJ
przynajmniej
la
1а ardzo WZbUrzODq,
wzburzOnll, aа kursy IIlegly
ulegly sil·
siJ· р61п.
p6łn. Arkanzns
A"kanzaв р61.
p61. Missisippi i p61n.
półn. Przystanek na
па sta-cri
staeyi 1wangr6d
Iwangr6d tr,vn(:
trwać
• wabaniom.
miecku;
wahaniom. PoczJ1tkowo
Poczlltkowo pano,valo
panowało u·
о· AllIl)amlP
АlаlНШLIР donos~q:
donos~ą: W skutek niepogody oо- Qdzie godzin~,
godzinę, w Radonliu
Radomiu minut
шiпut dwadziedwn<:lzic-
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zbornym
zЬогпуш t,!,vnr~y
t,!wnr~y kiogo ,;~i...
';~i...
julr
juk Gla
а1а lehetomsty
Jеllсtoш"tу rzeczf!,
rzeczą, k
10
Jo t~j instytucyi, czy рап
pan T,
Т,
ski - lub
IlIb inni, byle tyl~
.>nic
umiał sili
zastosowaC
ЗDiо umiat
si~ zastosownC
uminl
umiał stac
stać dzielnic na
па post
przedsiębierca tylko, ale gM.
pl'zoosi~biel'ca
g16.
N 1
l
·
N
d
k
Ьb ry
b
Ь
1
I
'у O
о ywate
raJu.
aа eie
eże 1.
t.
co·
со·
fanych już
jui U1oie,
~jll 7.a
7.80
moie, kt6rzy 8ztukv
kapłaflstwo, jeżeli
kaplat\stwo,
jezeli tylko jakotako • chodzi
ponad роziош
poziom komedyanctwa.
kOllledyanctwa. Tru no
по uie
.
Ьecny,
przyznai:, ie
przyznać,
że teatr o
оb
есоу, jak na
па ргоwш·
prowm·
cyonalny, odpowiada 2adauiu,
zadauiu, ie
że рап
pan Texel
cyonaloy,
Техеl
dОЬОl'ОWУШ repertuarem
герегtuаl'еП1 jednać
jedonc sobie !JowiIlowidoborowym
nicn zyczliw~c.
życzliw~ć. Czyzby
Czyżby wi~
więc nie nalezalo
należało
postarać si~ o
розtагас
о to, aby
аЬу go zаtгzуш!\l:
zatrzymać na
па
stale
stałe w Lodzi,
Łodzi, tem
tern wiecej,
wi~ej, :ie
że w gronie draOlatycznem
matyczncm znajdujemy
znajdnjelllY ,vielu
wielu art
artyy t6w, kt6ny nie dla
dlз' cyganeryi samej,
snшеj, nle
nie dla upaиро:Izy
douania
dolтani8o sobie
50Ые zawodu rzucui
rzuctli si~
się w wir
~ego iywota
żywota bez jutra, kt6rzy
którzy majl!
шаj1l w so·
зо·
. zapal
'l\.ра! (10
do sztuki, kt6rzy ją
j", szanujl}
szanuj!} i
• iią.
doświadczenia powinny
n. Ostatnie doswiadczenia.
kon806,
konać, :ie
że dwa teatry nie maj'l
шаj'l
,le
'Ie czyzby
czyżby jeden nie m6gl
m6gł шiес
mieć
'"
w murach
шшасЬ naszego
оазzеgо miasta.
.· 'est
oest t? nietylko тоШw&,
możliwe,
v zas
zaś teatr ma
ша wi~ksze
wam
wащ pr"Jjdtie
pr")'jdtie od-
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moraluy
ШОl'аluу i озlаЫl:
osłabić i tak już
jui lOalq
małli bnrdzo
bardzo 1
l w
w rzeczywisto§ci
rzeczywistości najwi~kszl!
największl! antag"nist.
antagunist.
PO"Dg~. wlt\C]zy,
powagę.
wladzy, Ьо
bo Augu.t
nie m6g1
m6gł /} OlistrzR,
шistrzв, a
а ро
po jego §mieroi,
śmierci, пазtl}рi
nasŁJłpi u""j
o...,j
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dla
(11a lIleJ
",ез W)'I'ObiC
wyrobić szacunku..
~ tajemniczy
tajешпiczу '' spos6b-prawdopodobnie
sposób-prawdopodobnie od
JeSl1
Jeśh studya i opowiadani&
opowiadania. JarochowskieJlIrochowskie- ~oruna-glos
~oruna-głos • .1! ii
iż lIIinla
łłłiała widzenia ska
Stl'lI..
-<mobejlllują 7,bliionll
7,bliżonlł do
epokę krwa· ~nycb
~nych mllk,
mlłk, jalrie
jakie czarna jego dusza
po.
-w>go obejllllljl}
d<> nas
паз epoko
duзzа ро.
,vycll
wych starl:
starć i smutnych
sшutпусЬ w~dkow,
w~dków, to znów
20611' osi.
tudya
(од)'в historyctne
hiвtor)'c,ne Jarochowslriego.-'V)'prawa
Jarochowslriego.- Wyprawa ,\'iowic- szkice historyczne
Iliзtогусzпе Anto.1Iiego.
Anto.uiego. PI·oh.
Proh. aа ki prze- \V.
W. all.enrod, szcze~6lny
szcze~ólny nieprzYJ'aciBI
nieprzYJ'aciel ksiA.
deńskK} Jej przyczl'nY
przyczlony i .kutki.
skutki. - bł.&nisław
Leszdeilsk,,}
bt.&nislaw .Lesz·
\1 \
czyn.ki 1l AUj!U.t
czpuki
AUj!Il.t 1,
l, jego ch.t.kter.
charakter. _ .kiec
,kioo,t X
Х I'
l' ~озиl
~OsZf! lIa.
na. do X~ wlek.u 1l ow~ ks~taltuks~tałtu- y
у 1
l IOlst:,6w,
mlst:z6w, hula
hulll aа rozpustny,
rozplistDY, okrutnik,
okl'utnik, ~ _
wleku AD~DI~qO
s'<;j monarchn
lПопаrоhll J8oglell~n6w,
па rzedstawl&l
WIeku
AD~Dl~qO l'roh.,Iri.
l'rohatki. -Z.w~za
-Zaw~za CZ&ruy.:-l!u,
Cz&ruY.:-l!u, J",ceJ
JliceJ . slll
Jaglell~nów, ),!.ora
At.ora na
rzedstawlał typ 6wczesnego
ówczesnego teutoiiskiego
teutońskiego
.yt.
I)·t. ~"kl
~I.kl '\Itold.
\\.told. - Jau
Jan Ostrorog, lJohrz)'lI,klO'
JJohrzy",klO' wstl:~le
wste~le starla
starła po~~
poteg~ krzyzak6w! a
а oa
.а 0- ·ycerza.
'ycerza. Nle
Nie Ьуl
był zapewne gorszyn',
gorszY"I, 'li
ni lep.
go.во.- . ektrJc,n0.!6
OktrjCtDOŚĆ i magnetymt,
т.gnеtуlП1, 'l'bompsona,
'l'Ьотрsoп., prze·
pr..· statmcb
stаtшсh 8woioll
swoich r.eprezentaut,ów
r.eprezentaut,6w G
G.ala
.ała. .1'01 zym
'уш od
од innych,
inоусь, J' eieli
eżeli zaS
zaś legend80
legenda krzvkl.d
kład J. Bogn.kiego.
Вogn.kiego.
n
J
sce zlotq epok\j
epokI! llteratury,
literatury, spokoJU
spokOjU 1J po
ро Ilzacka
I/żacka otoczy11\.
otoczyła Igo obydlJ:
obydą, zdrady, stalo
sIało si~
(IJalszy eiqg-jJatrz
NI'. 291).
potęgi..•.Konrad
po t~''ll6wnie
t~''lł6wnie za.
(lJatszy
ciqg-jJаtгz 1t"'.
tycz~ej pot~gi
Konrad Wallenrod
\Vallenrod w ро
'а Sprawll
sprawJ1 nienawidzonych przez
J arochowski z prawdzi\vll
prawdziwIł zgroz:),
zgrozlJ< opisu· zyl
ZYI 1l w dziejach,'
dziejach," ..Pod Grunwaldem,· "z4 megt>
шеgl> ksi~iy
ksi~źy i widzeil
widzeń owej Doroty
D01'Oty z MonМапje knowanie podst~pne
podstopne .Augusta
Augusta. n,
п, jego wisza Czarny,· .Husyta
.Нозуtп. polski,'
polski," .Trefoi
.Trefni towy.
tajemne
tаjешnе uDlowy
umowy ze
,е szwedem,
szwсdеО1, a.
а wreszcie
\vreszcie R
Лепе
ene u ·Witolda,·
'IVitolda,· .:6abiegi
,,:6abiegi Ciolk
Ciołka
.. oо i'
Tworze';e sill
si<;j legend jезt
jest zresztq
zrезztq zawsze
poświ~cenie dwóch
po§wi~cenie
d\v6ch komisarzy
kошis81'ZУ Dcnllotra
Denbolfa i fllt~,"
fułę," oto tytuly
tytnły study6w,
зtudу6w, odtwarzajllcJ'l
odtwarzo.jqcJ'ł ?toczonem
?tосzопеш P""DIl
P""nlł tаjешпiсzо§сi,},оdроwiаdа
tajemniczości'l,odpowiada
Pfingsten:\
Pfingstena. swej d"uiicowej
dwulicowej polity~, gdy clekalVe
Ciekawe cb"ile
cbwiJe i postacie.
JIl
JIł one".
ОDе W. daneJ chwili uзрозоbiепiu,
usposobieniu, wierze
ci, ,,'edlug
według jego rozka"ll
гоzkаю zawarli
zаlvю'li traklat
traktat z
W рierwszую
pierwszym z nich: .K?nradzie
.K?nrndzie WIWl- a,
3,. wreszCie
wгезZClе fа.~tаz.к..
fa~taz.K.. og6lu
og6łu i przyobIekajlj,
przyoblekają,
Karolem XN,
XII, kt61'ego
którego p6~niej
pó~niej wyprze(:
wyprzeć mu lcnro~z,e,·
lenro~zle,· autor spo~yka Sl\)
SIli ze. studfm
studtm Sl~
Się wyrazne'Dl
wyraznelnł ksztil'.t,ami,
kszt&>.t,а.ш i, kt6re już
juz p6zniej
się wypadlo,
si~
wypadło, gdy:!
gdyż traktat ten odslanial
odsłaniał N ebrlDga,
еhrlПgа, o
о kt6relll
które m рlsаlаш
pisalam ".
W. Jedny z pl'Z~~odzll
prz~~odzlł od pokoletr,\
pokoleU',\ do pokolenia, doJego lekcewaienie
lekceważenie nOW)'ch
nowych poddanycb, sprzy· poprzednicb listów.
Н зtб,у. Tylko Nеhгшg
Nehrmg od 00· p6kl.Jaka krytyczoa
krytyczna ep0"'l
еро",! nie zacznie Ьа
ba•
шiегzеiiс6w,
шаtu przecllOdzi
до hi toryi, gdy Prohfka.
Prohfka da(:
por6wnywac, czeav
.1]1& rzeczywiscie,
mierzeńców, wszelkich przyj~tych 20bowil
zobowilr matu
przechodzi do
dać 1l porównywać,
czel\' .lyla
rzeczywiście,
zaii
zań i zaprzysi~zonej
zaprzysiężonej lVia.ry.
wiary.
trzylIla
trzYllla si~ przeeiwnej
przeciwnej metody, J'ozpo
rozpo na
па z te~, ~zem JIl.
JIł. pr~edsta.viono.
August n 1'< w,ychowania
w,ycbowania i oawykuieii
nawyknień Ьаdапiз'
badania nad postaci",
postaciq krzyiackiego
krzyżackiego ~z~
.NaJwlt;ceJ
.NaJwJ~ceJ .zаJО1UJIlC6Шl
.zaJmuJIłC6IDl ')omi~dzy
'Jomiędzy szkica.
naleial
należal do ро{
po{ 1enia
lenia wladc6w
władc6w absolutllycb,
absolutnych, 1I II.Ol·6"oywa
p.or6wnywa czem
сzеш Ьуl
był w rzeczywi/O§C1
rzeczywifOŚCI Ш~
m~ 8.\.
So\. Zawlsza
ZawIsza. Czarny '~ hnsyta.
hпзуtа. polski
którzy wprowadzali w czyn
kt6rzy
czyo zyci~
życi~
całem z шеsш
саlеПl
meśm iегtеll1ll
iertellllł postacią,
postaciq patryoty, st\frzast1frzo- ~kolaJ,
~kołaJ, herbu
ЬегЬо К~гш~z
K~rDl~z .SI.,trzemiec.
.SI.,tгzешiес. W
slynne
słynne orzeczenie Lud\vika
Ludwika XlY,
ЫУ, l'itat
"е/l1! nll
nlł genialnem
gепiаlllОШ рiбгеnt
piórem poety. Przyte,/stuPrzyŁe"stu- plerw~zym 'JSDJ6
rysuJe Sl~ ~llше
~IIDle l":Iywidualno§i:
l"iywidualność
t'e~·t 11/0;.
lIIoi. ~ozumia!,
~ozumiał, ze
że poddani po,.iuni
powinni dyum
dYUlI1 Prohaski
Probaski jest daleko boga~e. 11'
w czlowlek~
człowlek~ na
n8о tle epO~1
epo~1 rycerв~ej
rycerB~ej jeszcze,
Ьу(:
шеgо dostarczycielami
dоstarсzусiеlашi pieni~dzy, szcz~g61y,
Пl\.. zach?dzle, aа u nas
паз ~зztаltujq
być dla mego
szcz~g6ły, daleko barwniejsze od k)tk~eJ
kJtk~eJ fe,!dal.neJ
fel!dal.neJ na.
~ształtują,
Tch
7СЬ kwestyj, gdy- kt6re
które trwоnit-пarz~dziашi,
trwonił-narz~dziami, SIUZI\Cemi
SłUŻI\Cemi do wznuanki
WZШJl1uki Nehl'io"lI,
Neh"in"lI, któremu
ktбгсmu dale~ WI~
Wlę- ceJ slll
Sl~ orygmalme
ог]gшаlDlе przy odblask
оdblазk h zagr8ozagra.~tnien il\.
ia.
Im
1ш cel6w
celów jego ambicyi
I\.mbicyi lub zaba.wki,
zabawki, ale sam
sаю cej chodzilo
chodziło oо za~naczellie
za~naczel1ie zr6del
źródeł .rtory,rtory- nicznego ustroju .
10
lo tego, tem
telO nie poczuwnl
poczuwał Sill
si<;j \vzgl~dem
wzgl~dem nich do za(Jnych
żadnych cznycb,
cznych, jakich tl'zYlnnl
tl'zушnl sit;
sie Mickiewi>l
Mickiew\.l i jeIndywidua.loo§Ci
Indywidualności obdnrzone
obdarzone bujn na.tunatu'ch
'сЬ owocow.
owoców. obowillZk6w.
obowilłZk6w. Nie Ьу!
był l'1'i~
wi~ stworzony nn
myśl poHtyczna,
polityczna, nii
niż o
wydobyci~ шglу
mgły rll, ciekawe s.zerszyc~ ho~yzont6lv,
ho~yzont6lV, "~
w~ iega.
па go I1IУ51
о \vydobyoi~
. silJ w ра
pa- króla
п61а rzeczypospolitej, która.
kt6rl\. monarsze
шопаrszс swe·
з\ус· рrzезzlо&сi
przeszlości postaci samego
sашegо Wallenrcla.
Wallenrcla..
1y
ły pOZI\.
poza graDlC8
gr8оШС8 kraJU,
kraJu, Ole
nle poprzestaJIj,Lna
poprzestaJIlLna
dokona- mu
шо dawnl~
dawał~ dalek? mniej
шпiеj wladzy, ПI:!
mź naj.
Znajdujemy
Zоаjdujешу tez
też ,.
w tym szkicu
ka ~o· :iycio
życiu wiedzionem
wiеdziоnеш ".
w. "io~ce
wio~ce ojczystej, a80 •
swobodniejsze dZISieJsze
s\vobodn1eJsze
dZlsleJsze pa6stwa s"oilll
swoim wycb
"усЬ szczcg616w,
szczcgólów, jeśli
je51i nio
nie oо Wall rodzle,
rodZIe, kosztowawszy
kозztоwаwзzу cywlllzacYI zachodu,
zacbod'l, lllczyl.
łlłczył.
yst- prezydentom,
ргеzуdепtoш, aа. pauo~allie
pano~anie jego było
bylo nieu-to oо innym
innYIII mistrzu
шistl'ZU krzyiacki,u
krzyżackim
dollie.
dolfie. z зi.1J
si.ę '.
z. ni""
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kładły :iycie
życie IV
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qrze, stannem рnзmе~
Qrze,
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'-n
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hiłoryków, rycerskiego zar6wno
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1
• ~~6
~~6w
.. szJachta
szlachta strzegl~
strzegł~ zazd'·o§nie.
zazdrośnie. G(lyby
Gdyby zllosil
znosił sit;
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'чс naw
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postronne okoliczno§ci
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godności swojej z.iony
dżony zo·
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Istał. Рочtас
Po~ta.ć ta )Jоsiаdз'
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niu. do
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własnej siedziby. Postujllc
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,"е znaczylo
znaczyło si~ роiоgашi
pożogami szwedów
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poematu nii
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ОР'-I konu, \\'I~ccj
wI~cej nadawala
nadawała. si~
się na
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