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Dоsщсусll tak mizki
шizki stosunkowo proceut, któ·
kto·
ry
гу z pewnościll
pc"no§cill nie pociągnąlby
pocil!gn~lby ku sobie
аni jednego z fabrykantów
fаЬгуkапtбw nie"ueckicb,
ani
niemieckich,
działalność IV
którzy
ktбl7.У p!"'lenoszl~
рr'lепоsщ SWll
В"I1 dzialalno§c
'У na~ze
Da~ze
granice.
Wskazanie braku naszych OOchnik6",
techników, jako
głównych przyc.yn,
przyc'yn, przeszkadzają
przeszkadzaj4'
jednej z gl6wnycll
cych
CyCll powstaniu fabryk roszjsk
roszjskich,
ich, takie
także naоа·
leiy
l eży przyjqć
przyjq(; z pewne11li
pewne mi ograniczeniami.
оgгапiсzеоiашi.
Czyż fabrykanci nasi Ilie
nie korzystają
Czyi
korzystaj~ z uu·
stug
ООсЬоikбw zagl'anicznych,
zаgщоiсzпусh, jeśli
je§li niema
оiеша
sług techników
8woicll?
kарitаШсi
ści cz~sto Ыог,.
biorq si~
swoich? Nasi kapitali
do spraw przemyslowycb,
przemysłowycb, lIIalo
malo im
iш znanycb;
szczególowe
8zсzеgбlОlvе co
со do tego wskazówki
wskаzбwki zaczerzaczer·
pn~liśmy
рп~Шmу "w tych dniach
dniacb z "Dziennika Łódz
lJбdz·
kiego" ').
l). Niema.
wi<;c braku kapitałów
Niema Ivi<;c
kарitаlб'V
ani przedsi~bierczości,
pl'zedsi~hierczo§ci, lecz gt6wol}
główną dla oich
nich
przeszkodą
przeszko(lI} jest miaoo"icie
mianowicie cala
cała falanga
falaoga
przemyslowc6w
przemysłowców niemieckich,
пiешiесkiсЬ, kt6rzy
którzy SkOr'lY'
sko!"'.ystali z okoliczoo§ci
okoliczności sprzyjajqcych i przeрпе
оiеШ si~ "granice
nieśli
w granice oasze
nasze pierwej, zanil1l
zanim
шiеjsсоwе wzi\\/y
wzillły si~ do rzeczy
nasze sily miejscowe
zupełnie nowej dla oich.
nich.
zupelnie
Wed/ug zdania р.
p. Schona,
Scblina, germanizacYQ
germanizacye
tj. kultuI't
kultШ't niemiecką
niemieck~ przynosi z sobą
зоЬ,. nie
szczupla
szczupła iloM
ilość fabrykantów,
fabrykaot6w, 1cez
lecz robotoicy,
robotnicy,
dzi~kl swej wielkiej masie.
dziękI
me.sie. Z tem
(еll\ takie
także
trudnoo sill
trudu
si~ zgodzic
zgodaić bez zastrzefen.
ze.strzeżeń. Dle.
Dla
kоgбz to pojawity
kogóż
poje.wiły sie
siQ w
'У lJodzi
Łodzi niemieckie
оiешiесkiе
botele.
Księgarnie, niemieckie
botele, l1iUlllieckle
niamieckle ksi\)garnie,
p. cechy
сесЬу wyi.
wyż.
gazety, niemieckie teatry i t. р.
szej kultury niemieckiej?
nieтieckiej?
Z pewnością
pewno§ci1!
nie dla l'obotnik6w
l'ОЬоtпikбw oiemieckich,
niemieckich, choćby
сЬосЬу ich
byla ilość
była
Но§с jaknajwi~ksza.
jakoajwi~ksza. Nащ
Nam sili
si\\ zdaje,
ie
że gdyby wszy"tkie
wszystkie fabryki l6dzkie
lódzkie by1y
byly
<_o
<_О
t
.
h
t
ch
ó
б
kł d
1
ł
w asno""l~
w, skl
aа
W
аSПО""I~ uteJszyc.
uteJSZYC. au o
о ton ",
ZM
ZllŚ osobIsty
osoblsty r~botDlków
г~ЬоtПlkбw pozostałby
pozostalby Ьео
bez
zmiany, to lJ6d"
Ł6d" byłaby
bylaby lUiastem
шiastеm polskiem
nie zaś
<ав niemieckiem;
оiещiесkiещ; wszystkie atrybuty
atrybnty
kultury niemieckiej, któreśUly
kt61'еsшу wyiej
wyżej wywy·
шiепili, zastllpione
zаsщрiопе Ьу
mienili,
by zostaly
zostały роJskiешi
polskiemi aа
"w stanie obecnym
оЬесоут pozostałyby
pozo"talyby jedynie baЬа·
warye i knajpy oi!szego
niższego rz~du, lecz
Jecz i to
па pewien tylko czas, dlatego,
dlaOOgo, ie
na
że z biegiem
czasu robotnik niemiecki, tyjąc
w sferze
t,.j~c "sferze
. lb
łb
led
. . k"
nie wylqcznie
wyłqcznie D1eIDIeC
lej, musla
Dlеnuес 1eJ,
тU"la y
у n z
otoczeniu.
fabl'yk ..onotoczenin. Nie, nie robotnicy,
rohotoicy, aа fahl·yk

Ilaby zbytecznq"
zbyteczną, .gd,Yz
. gd.yź р.
p. ~c.hb~ilęki
~c.hb~Zltki zr~:
_г~:
cznamu
аоешn роstaWlепш
postawIemu rozbleraoeJ
rozbIeranej pпezсп
przezen
kwestyi, zupelnie
zupełnie zaslooil
ze.słonił niektóre
niekt6re jej stro·
stroоу, wedlug
według oaszego
naszego zdania
zdaoia - majqce zna<11а
ny,
DIB tego tei
tez nwa·
uwaZ powodn
powodu zblizajl}cego
końca kwartazblizajllcego si~
8i~ konca
kwart&· czenie pierwszorz~dne. Dla
иту za potrzebne wypowiedziee i swoje
łu рrzУРОOliпашу
przypominamy ргеоnmогntoгош
prenumorntorom naszym
lu
пaszуш żamy
liście, zanim
zапiш
zdaoie
zdanie oо tym oryginnlnym
oryginalnym IiScie,
przedplaty. Tylko wczesne
wczc"ne skierowane
oо odnowieniu przedpłaty.
skierowaoe na
па niego nwagi nie odwr6cq,
odwrócq
zapisywallie się
zapisywanie
si~ na
па list\)
Ibl~ abonent6w
abooent6w nchroпсЬго· si\\
sili do
ао czego innego.
nic
nić Dloie
może od zwloki
zwłoki w otrzymywaDin
otrzymywaniu w
GlБWПl} podstawił
Główną
podstaw~ dowodzeil р
p.. Scbona.
ВСЬОl1а
tз, wedlug
według jego zdania niezachwiaoa
niezachwiana
kWR1·tal0 ll&SłęJlnym
kWRI·tal0
II&St~J1oym pocz/ltkowych
poczl}tkolvych numer6w
ПUlDегбw jest ta,
że
zakładanie
IV
Rosyi
fabryk
nieprawda,
ie zakladl1l1ie 1<
nie·
.Dzieunikn."
.Dziennika."
mieckich (t. j. otwieranych
otwieraoych pl'zez
przez niemców
l1iещсбw
nueckich
i za niemieckie
пiешiесkiе knpitaly)
kapitały) jost l'zeCZ!}
rzeczl} OiA
niA
nienniknion~, Ipcz nawot
па,уо! pożytecznq.
poiytecznq.
tylko nienniknion'ł,
SchODa,
NieunikniouI},
Nieunikniou", wedlug
według zdania р.
p. Schona,
Odpowiedź па
рапа
dlaOOgo, że
"е w Rosyi niema
niеша do tego aoi
e.ni
dlatego,
Dui.w.")
(l'neklad • "War. Dni.".")
dostatecznej
dозtateczпеj ilo§ci
ilości kapitałów
kарitalбw ani
aoi zdolnych
-<0>tесhпikбw; poiyŁecznll
poiyteczn'l 1.n§
zaś dla
d{a. OOgo,
tego, że
<е dla
technik6w;
Rzadko kiedy artykul
artykuł dziennikarski
dzieooikarski zwra·
zwra- Ro"yi
Rosyi lepiej, gdy dany
się
дапу towar wyrabia
"угаЫа siO
са na
па siebie w takim
takiш stopniu uwag~
nwag~ spo·
"ро· w fabrykach niemieckich w jej granicach,
ca
graoicach,
leczenstwa
łeczeństwa i publicystyki, jak list раоа
pana aа oie
nie ро
po za granicami, ponieważ
poniewaz fabryki
fabl'yki
SchOna, pomieszczony
polllieszczony w Nr. 175 • 'Var·
'Var- te budują.
Schona,
buduj... si~ z D1BOOrya16w
materyałów miejscowycb,
miejscolvych,
szawskiego Dniewni:Ca".
Dniewni:ra·. Prawie wszystkie uzy"aj...
używają. naszych materyal6w
mate ryałów opalowycb,
opałowycb,
огgапу praвy
pol. wi~kszej lub mniejszej
шпiеjszеj ilo§ci
organy
prasy peryodycznej rosyjskiej i polilości na.szych
naszych lIIate·
mate·
odezwały
..aly si\}
się o
о nim
пiш to w artykulacb
artykułacb ryat6w
skiej odez
ryałów surowycb, dają
daj~ zaj<;cie
zaj~ie choć
сЬос pewnej
po§wi<;conych jego rozhiorowi,
i uwagnch
uwagach poświęconych
rozbiorowi, cz~ści
cz~Sci naszych
naszycll robotnik6w
robotników i prócz
ргбсz tego
wspominaj'lc
nim рпу
przy rozpl\trywaoin
rozp14trywaniu znajdujll
...c o
О oiJO
to wspOnlinaj
znajduj'l si!}
się w zupelnej
zupełnej zaleinosci
zależności od naпа·
tych samycb
sашусh k"estyj,
kwestyj, których
ktбгуch tlik
tuk §mialo
śmiało szej wladzy
władzy pail8twowej. Tym
Туш sposobem
sроsоЬеш
i otwarcie dotkn~ł
dоt1ш~1 р.
p. Schiin. Zdania, wy·
wY· przyjąwszy
przyjqwszy za pewnik, ii
iż n
u nas
оаз niema
оiеша ka·
kapowiedziane
powiedziaoe z powodu jego listu,
Ji"tu, czego zre- pitałówani
рitаlбw ani sil
sił tecbnicznycb,
techoicznycb. koniecznycb
koniecznych
sztll nalcialo
naleiało oczekiwać,
осzеkiwаб, nietylko różni'l
гбiпi ... dla zakladaoia
sztl}
zakładania oowych
nowych przedsi~bierstw przepl·ze·
si\\ milldzy
шi~dzу sobll,
soblJo, lecz niekiedy sq,
8Оь,. myslowych,
mysłowych, р.
p. ScbOn
Всмп bardzo zr<;cznie
zr~zuie sproзрго·
sili
~ 18
ze sobfł
wprost IV
w sprzeczDoSci.
sprzeczności. Druknjl}c ten liat,
list, wadza kwestye
kwезtУQ do OOgo,
со 1epiej,
lepiej, czy przy·
przytego, co
рrzеwidуwаli§шу~ ~e zwróci
przewidywaliśmy~
zwr6ci on
оп na
па siebie wozic
wozić towar
toWIU" niemiecki
пiешiесki z zagranicy,
zag1'allicy, czy tei
też
ogólnI}
оgбlПI} uwag\}
uwagę i oyliśmy
оуliзшу pewni, ze
że go rozroz· pozwolić
pozwolic niemcom
пiешсоm wyrabiać
"угаЫас go w naszych
оазzусh
biorll, co
со 8ill
8i\\ nazywa - "yraz
wyraz ро
po wyrazie, granicach.
możel,IY si\}
gгaoicach. Stanowczo
Staoowczo nie moie1'IY
siO zgozgo·
że nam
ograniczyć się
tak, ze
паш wypadnie
wypadl1ie ograniczyc
si~ skroskro· dzic
dzili z takim ро[;ll}dеш
po[;llIdem na
оа t~ "ainlJo
waż nil kweшпl} roll}
rolq reportera,
reportcrn, nwiadamiaj'lcego
mną
uwiadamiaj'lcego swych sty!},
styę, ponieważ
pooiewai przecz1!
przeczą lllU
mu fakty znane
z пао е ро,
poczytelników
zuaniacb, wypowiedzianycb
czуtelоikбw o
о ztlaniacb.
wypowiedziaoycb wszechnie. Po
wła
Ро pierwsze, sprawa
зрга"а idzie wla·
J?ras~ i ргzуtеш
przytem oо tyle wyczerpuj
wyczerpują
.... §ciwie
przez l?ras~
ściwie nie o
о Rosyl}
RosYI} wogóle,
wоgб1е, lecz tylko o
о
cych,
сусЬ, Jesli
Jeśli je wzi"c
wzillĆ razem,
razeт, :ie
źe on:
оп: od kraj Nadwiślafiski,
NаdwiЫабski, bardziej od innych podpotrzehuje dodawae
siebie nie potrzebuje
dodawać ani jednego bijany
bijaoy przez przemysł
przemysl niemiecki, w kraju
wyrazu. Musill1Y
рrzу:шас, żeśmy
zе§шу za§
Musimy jednsk
jednak przy:mać,
zaś tutejszym niema brakn
braku kapitałów,
kарitalбw, o
о
si~ omylili;
się
ORl)'liIi; z listu
Hstu р.
p. SchOna
Всмпа zwr6cily
zwróciły na
па czem nie
niе ulOie
11loże wl}tpic
wlltpić ten,
ооп, kto choć
сЬос cokolcokol·
siebie uwagę
nwag~ jedynie j~go wnioski, nieza- wiek zna jego położenie
poloienie ekonolniczne.
еkОПО1niсzпе. Wy·
Wyprzcezeoie
ważne pod wzgl~dem praktyczpraktycz. starczy wskazac
przeczenie waine
wskazać na
па okoliczoo§6,
okoliczność, ii kapitaliSci
kapitaliści
ПУIl1, lecz jego przesłanki,
przeslaoki, z kt6remi nie zadawalniaj...
nym,
nawet 7%
zadawalniaj" si\} 10'/.,
100 '., 8% aа nawat
liNa temat,
1I)) Mowa
Mowl\ tu
tll O
О artykule p.
р. t. "Na
tвшаt, dla
moiemy si\\
si~ zgodzic
zgodzić (przynajmnie~ w znpelzupeł rocznie od kapita16w
kapitałów u1okowaoych
ulokowanych na
па hyЬу.
kogo zdaJ:yuy
zdałyuy 8iV
liV \l nu
ом 8zkoly
szkoły techniczne
techniezne i proCe·
ртоСе·
no§ci)
ności) byly
były przyj~te
przyj~OO na
па wi8l'\l
wiщ i Ole
Dle poddapodda. poOOkach
potekach oieruchoDlo§ci
nieruchomości lIIiejskich
miejskich i "iej.
wiej- 8yonalne
,~ziennika" .
syonalne pomieszczonym w Nr. 197 ,~ziennikau
no
по iCh
ićh krytyce, kt6ra
ktбга w tym
tуш razie nie Ьу.
by- skich i na
оа olbrzymil}
olbrzymią iloM
НоМ kapital6,v,
kapitałów, przyprzy·
(Przyp.
(РтIУР. red. 'lDr..
t,Dz. l..ódz.")
l..Odz.
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ze mUSI
ШUS1 korueczrue
kошесzше uiyc
użrć na
па pomoc
рошос calej
całej
kohiecej przebiegłości
przebieglo§ci 1I dyplomacyi. Hukobiecej
Нп·
PaWił
'а"ll BOlUII',
ВОIl"I\,
berta kochala
kochała jak dawniej,
dawoiej. namiotniej
nami\}tniej moто·
źe jeszcze; ale
ze
ше była
byla już
jui panią,
раni,. siebie i moто·
gla
gła obrachowywac
obracbowywać kBzde
każde wypowiedziane
wypowiedziaoe
slowo. Wreszcie oie
potrzebowala grllC
gruć
stowo.
nie potrzebowała
Wystarcza10 jej, pobynajmniej komedyi. Wystarczalo
ро·
Pneloiyl
francnzlriego
Pпeloiуl ,I francn.ldogo
kazac
kazać siO
się takq, jak~
jakll była
byta OOraz
teraz wistocie:
sa t .. nn 1i .• l:J: .. "W' X
Х • %XI. P
Р Q~ "W' • li:
]с 1. pokorn"
pokornq nieskoDczenie,
nieskończenie, zalujlJoC/l
żałujllCll i tk1iwl}
tkliwą i
--<IJ'>-<IJ'>dlatego
dJaOOgo tez
też przemówiła
ргzеmбwilа cichym, niedos1y.
niedosły
szanym
ВZRoyт prawie glosem:
głosem:
(Dokoriczenie
(Dokończenie - lJatrz
Jщtrz Nr. 202).
- Przepraszam
раоа, że
"е tu przyszłam;
przyszlam;
Przepra"zam pana,
- J ełli
в§Н nie wejdll
wejd~ - pomyślał,
pomy§lal, rzucajllc
rzucaj"c odejd'ij
odejdo oatychmiast.
natrchmiast. Pozwalajllc Bobie
воЫе nienie.
па odiwiernego
od~wiernego - ohydna
оЬудпа ta fifi· jednokrotnle
jednokrotme wejM do tego mieszkania,
тieszkania, oie
nie
wzrokiem DI\
wzrokieDl
gura domy§li
domyśli sill
si~ natychmiast,
natychmiast. tesmy
żeśmy si\}
się przypuszczałam,
przypuszcza1'am, Ьут
bym mogla
mogła te
ООт
m wyrz:}dzic
wyrzl1dzić
posprzeczali. On
ОП jest nawet zdoloy
zdolny powie·
powie- panu przykrość...
przykro§(:... Byla
Była to рiеlgгzушkа
pielgrzymka do
dzie(;
Tere.ie, ze
bylem... Mnsz\\
со staoowilo
szcz~§cie,
dzieć Teresie,
że ja tu byłem...
Mnszll jej oogo,
tego, co
stanowiło wy1llczno
wyłllczno moje szcz~ście,
oszcz~ic OOj
oszcz~ić
tej zniewagi,
zoiewagi, aа wreszcie, trzeba lecz OOraz
teraz nie
niе rozpoczull
rozpoczn<; jej już
juz oigdy,
nigdy, przyka.
rzecież skoncz:l{:
skOńCZ:r,ć rachunek tego pOOlieszka.
pomieszka- rze
ka m
P rzeciei
P
пе
т ...
Czyż nig y
у nie będll
b<;do m~żczyznt}
m~:iczyznl}?..
T
т d'
1l iż Ьb
1ł
nia. Czyi
щiпuсiе otworzyl
шше, pani, na
па eе y,
у, ym
ущ usuną
usunq
W OOj
tej samej minucie
otworzył drzwi i
oо oо mDle,
ооl d
edł
ed k '
siO
się ztąd
zщd natychmiast - odpowiedzial
odpowiedział Hurz
п
wsz J e§J.'
ед: 1
ро
~o.
ski
aki
:iŻ
.• bert drillcym
dril}cym od wzruszenia glosem.
glоsеш. Ona
Опа
po ~u.
k . ' 1I ZU przys
рпув .ś~
.з~ zn
"п em,
ет, eе mOle
Dlше tu przychodziła.
przychodzilJ1. kilkakrotnie _ myslalmyślałJeszc eе - m>
ШJ
'.
. . dr
aа myśl
ту§1 ta sama
вата nawet drnZnila
drażniła go
~o silnie,
~узl ta wzruszaia
wzruszata ~o mlmO
тшо WOll
wolt 1I :iqc
fqc jak to Ьb wa WÓWClas
wбwс~as gdy nie chcemy
сЬсеOlУ sill
si\j
. ~yśl
8l1D1e wszed!
sllme
wszedł do salomku.
salonlku.
dd
~H
~li
.
Tutaj płomienie
р1ошiеоiе kominkowe toczyly
toczyły zazз. po
ро ać
ас t W8zemu
wszemu .Ja
.JII lemu
leтu UCZ.UCIU.
пcz.uсш.
wzi'Jtl}
wzietl~ ,walke
,walk'J z paDujl}CIf,
panujllCll pomrokfł
pomroq aа silny
- Wyznam
Wуzоаш - C1llg!11l1
Cląg!1ll ł dalej
daleJ g!o§nogłośno
l.арасЬ kwiatów,
kwiаtбw, umieszczonych na
па Ir.omin.
"е рооот
со zasz1o,
ше.ргzурпs~сzаlеm naпа·
zapach
komin- że
potem co
zaszło' .. D1e.przypus~czałem
ku i sto1ikacb.
zadziwił go przyjemnie.
przyjemoie. wet! Ьуш
bym m6gł
ш6g1 pa~lą
pa~l~ .kle~ykolwl~k tu spo~
apo~
stolikach, zadziwil
Do rozkosz;Jej tej woni doll}czal
dołt}czal sill
si~ jesz.
jesz- tk~c. Zdaw~ło
Zdaw~lo 011
mI ~Ię!
~1~! ze. POWlDo&4.
powlDnaś. раш
pam
cze silnie
siJnie dz.ialajqcy
działający na
па zmysły
zшуstу zapach
zзрасЬ zns.
zna- umk!'-Ć
unlk~ raczej
raczeJ wspomOlen,
wsроmшеп , OlŻ
шz sznkac
szukać Ich
lСЬ uu·
jOmYCll
jomych perfum. Na sofie,
воБе, w gl<;bi
głllbi pokoju, раТClе
parCIe...
dojrzal k"ztalty
kształty omdlalego
omdlałego ciala,
cia1a, роООш
potem
- Ach!
АсЬ! nie mów
тО,. do mnie
пшiе tak szorstko
pier§ falującą,
pierś
faJnj~, nareszcie bladą
blad~ twarz i zna·
zna- - рrzешбwilа
przemówila z wiQksZlj,
wiekszą jeszcze slody.
słody
lзz1 si~ wprost Teresy, siedzl}cej
lazł
siedz'lcej teraz i czą.
СZlj,. - Ale, dlaczeg6i
dlaczegóż mialby~ рао
pan mówić
mбwiс
patrzllcej lJań
patrzq,cej
пап trwozliwie.
trwożliwie. Wzajemne ich do mnie
шпiе ioaczej?
inaczej? - dorzncila
dorzuciła smutnym
вmntпуш to·
tomilczenie bylo
było tak glllbokie,
gl\\bokie, ie
że slyszeli
słyszeli nom.
п ет. - Wsza!t
Wszak nie mog~ si~ przed
p1'zed nim
nilll uu·
nieтsl bicie serc wlasnych.
własnych. Obecność
ОЬеспо§с "sprawiedliwic.
w sprawiedliwić. Rozwa'
Rozważ рап
pan jednak, :ie
że gdygdy.
niemal
ООШ miejscu wiarolomoej
wiarołomnej kochanki,
kochaoki, obudziobudzi· Ьут
bym nie dbala,
dba1a, jak dbam,
dЬаш, o
о czysLo§c
czystość 11}'
lą
tem
la
Ie. w Hubercie nerwowy gniew. Odczul
Odczuł czqcego
czą,cego nas
пав uczucia,
uczncia, nie bylabym
byłabym szczerq
szczerll
gwaltoWnI}
gwałtowną ch'Jc
chIJć zmaltretowaoia
zmaltretowania tej kobie- dla ciebie. Nic Ьу
by mnie
тniе było
bylo do tego nie
tej podstIJpnej
podst'Jpoej i klamliwej
kłamliwej istoty.
przymnszało.
przymnszalo. Niestety!
NiesOOty! powodowało
powodowslo mnll
шо!}
ty, OOj
przerwala milczenie.
шiJczепiе. Zro·
Zro- tylko przywillzanie.
przywillzaoie. Kochlł./am
Косhя./аm рапа,
pana, ko·
'l'eresa pierwsza przerwała
zUDlill/1\ (IQniosloA6
poJoienill i wiedziala,
оЬат i kocba{:
b~д~ zlIwsze.
zawsze.
zumil1/1\
dQniosloAć położenilI
wiedziała, obam
kochl1ć b~d~
20)
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NIe ntywaJ paDl
N1e
раПl slowa
słowa .kochaC,"
.kochać," D1e
Пlе
шав. jnż
juz do OOgo
tego prawa.
masz
А cb!
сЫ - odpowiedziala
odpowiedziała ze
_е wzrastajllwzraвtaj,,·
- A
cem
сет uczuciem - oie
nie 1D0zesz
możesz mi zabrooic
zabronić
kochac.
gd)·.
kochać. Tak, Hnbercie,
Hubercie, kocbalD
kocbam ci~ i gdyby nie nadzieja, ze
Ьу
że milo§c
miłość moja.
шоjа podzielo.
п,. kiedykJlwlek
ną
kiedykJlw1ek zostanie, nie wldzialby§
WIdziałbyś
moie tutaj.
mnie
Tu
Тп nderzyla
ud erzyła sie
si~ w piersi.
- Trzeba, zebys
żebyś wiedzia1
wiedział - ciqgo\\la
ci/łgollła dacała moja pociecha w
wtem
"е to cala
teщ stl'ast1'&'
lej - że
szliwem nieszcz~§ciu; cala
cała pociecha, ze
że moшоgQ marzyc,
I?rzyjdzie kiedy§
ge
marzyć, ii
iż l?rzyjdzie
kiedyś dzien,
dzień, w
kt6rym wolno
woloo 011
mI b~dzie
blldzie wyrzec: .kocham
ciO."
ci\}.» Nie wierzqc
wierząc w mogqce OJIst1!pic
nastąpić przeprze·
baczenie.
оgiпаlаЬуш przed tobq
tobą kolakola·
baczenie, nie uginałabym
na
оа a
а ty nie pot\jpilbr§
pot\)piłbrś mnie nigd]
nigdy suro·
surowiej, jak jahym
jabym sieb1e
siebie sa
sаШI1
mil potępiła.
pot\Jpila. Lecz
niemniej prawdfł
prawdl} jest, :ie
że kocham ci\} Ьаг·
bardziej, niż
щi kiedykolwiek.
- A
А zatoRl,
zatom, milość
щi1оsс ta bl)dzie
b\jdzie jedyną
jedyn'l
mojq zemstq;
zemstll; zemstą,
zстs'Щ, jaką
jakq chc\)
сЬс\\ cill
ci~ ukaоlш·
гаС... Wiedz·ie
rać...
Wiedz-że przynajmniej
przynajmoiej pani o
о tem,
"е czlolviek,
że
człowiek, którego
ktбгеgо kochala§,
kochałaś, stal
stał sili
si\) z
tego powodu m'ilczennikiem.
m\jczennikiem. ZJl
ZJ! przechodzil
dził tortury oie
nie do zniesieuia.
zniesienia. Ze rozdarrozdar·
1&4
łaś mu
тu sel'ce, :ie
że hyla.§
byłaś mu katem,
kateт, katem
calego
całego jego :iycia,
życia, kaidej
każdej jego mioutyOo'
minuty...
C
..ly jesteOl
Cały
jestem jedo
jedn"
... tylko ranq;
ran,,; aа ty, ty zaza·
dalas
dałaś mi tll
t~ ran~.
rao~. W nic jnź
jnz nie wierz'il,
wierz\j,
oiczemn
niczemu nie ufam; nie kocham juź
jui nic naпаjeste§ OOgo
jedynl} przyczynq
wet - aа ty jesteś
tego jedyną
przyczyną ...
1I to b~zie trwac
trwać dlugo,
długo, d1ugo
długo a
а paoi
pani b~.
bil·
dziesz mogta
mogła sobie
воЫе powtarzać
powtarzac kaZdego
każdego рО·
poranku i kaidego
każdego wieczora: "To
"То ja sprawisprawi.
lam
łam mu te tortury; to ja go zah1jam
zabIjam ..."
Mówił tak jeszcze dluiej,
dłnżej, dajqo
daj&o nj§cie
ujście
M6wil
dławiqcej go bole§ci
boleści a
а kobieta, ruajllc
шаjl}С spuszspusz·
dlawi"cej
zшiепiопq,
czone oczy i twarz straszliwie zmienioną,
słuchała z przerażeniem
sluchala
przel'aienieDl rozlegaj&cego
rozlegaj"cego siO
pomroce glosn.
głosn.
w рОШl'осе
- Uderz mnie
щоiе - odpowiedzia1a
odpowiedziała spokoj·
spokojniе. - Zasluzylam
Zasłużyłam na
па wszystko.
nie.
- Niepotrzeboe
Niepotrzebne to BIl
~ frazesy
fгаzезу - рпе·
prze1I16
mówił
.. il ро
po chwilowem
ch,vilowem milczeniu,
n)ilozeniu, cbQdzl}c
chQd~t}c

CI
Сl memleccy
шеll\lессу przynoszą
przy"oszl} ze sob,.
50Ь" kultur~ nienie·
mieck~ a
miecką
а zatem
zаООш i germanizacye.
gerтanizacye. Można
Мо:!па
zresztll
zгеszщ uwierzyli,
uwierz}'c, ze
źe w oasze
nasze granice ci:}gnq ich
icb jedyaie
jedynie korzy§ci
korzyści materyalne,
шаtегуаlпе, lecz
sposobności, dzi~ki przyjętemu
przy tej spo"oboo§ci,
ргzуj~ООшu
robi... oni
przez nich
uich sposobowi dzialaoia,
działania, robi"
dających
jeszcze i wiele innych rzeczy, nie dajqcych
8i~ ocenic
si~
ocenić lub wykupic
wykupić ni
о; rublami ani
aoi tatз
larami.
Mimo, ii
iż р.
p. Scbon
Scblin bł~nie
bI~nie obj&4nil
objaśnił róг6żne
tej wainej
ważnej kwestyi,
"пе strony OOj
klvestyi, rady praktyczne, jakie daje w swym !i§cie,
liście, majq
wartość i wcale oie
nie mamy
"al·toM
шап'У zamiaru zmniejszania ich zoaczenia.
wani u cze.
czeznaczenia. W oczeki
oczekiwani
go§
goś lepszego . i "i\}ks1.ego
większego byłoby
byloby rzcezl}
rzeczą
ргzуjешпq
przyjemnIl widzie6
widzieć wprowadzenie
wprowadzeoie w zycie
życie
jego rad,
raд, - lecz "prowadzeoie
wprowadzenie roznmne
rozumne i
ki.erowane rozmyslem,
rozmysłem, oie
nie ,&4
zaś
przewiduj'ice,
przewiduj'lce, ki.erowaoe
oami~tno§cil} lub r.h~ill
r.h~il} zemsty. Lndziom,
Lndzioт,
nami~tnością
których
kt6rych koniecznie
konieczoie trzeba bedzie nsuo:}c,
nsunl1ć,
Пl11е'у dae
nuleży
dać czas a
а I.iec
wiec i moino§c
możność uregulouregulo·
inOOres6w; jеdпеш
slоwеш
wania swoich interes6w;
jednem słowem
chcielibyśmy, aby
robiło sil!
sill to ро
po ludzku
chcielibY§I1lY.
аЬу robilo
шiаlо charakteru prześladowania
prze§Jadowania klai nie miało
зу robotniczej,
rohotniczej, gdyz
gdyż podobny sposób
sроsБЬ dziasy
lапiа dalby r6żnym
łania
г6iпуш silom
siłom szkodliwym wyborny §rodek
Ьогпу
środek dla pobudzenia tego stanu a
а
dziala(;
działać zgodnie z temi
terui si1ami
silami -- byłoby
byloby
wielkim
wielkiт bł~em.
Ы~еш.

RОZРОRZ4J)ZЕ1Ш RZ4DOWE.
RZ4J)OWE.
ROZPORZ4DZENIA
IN~TRUKCYA

JOnqdl:u
oо llJO
пqdku obł~
obl~ ~~.,.liw
~~"'Ilw ,,?ndlOflJ!lch
,,?ndlOUJ!lch i
_У'''''''!lС!
_Y'''''''!lch NaJ1Ouł<1
NaJWI k 1 sat~M
ш~м"
lO dniu 15
liye:"",
....ku, JIOdalkami
«mi _ proIlуи"", 1885 .........
JIO</шЬ.... Jopot.>i4j
dopгt.>i4j"""

un/Oleym
иnlotcyт i

podatkd""
podatbl""

f'O%k~m; oо fIOI'O'!dkt.
rozk~m;
fЮI'O'!dkt. ';:r.am
';:r.ama... tych
еус/.
oо """h.n"'!u:oki
.....,h.n"'!woki ;i '1' ....UJOZdaniacl.
uюzdaniaс/. 00 d.
tychi.
tychż. podatk&tD.
podatków.

(Zatwi.rdwna
(Z.twi.rdwua przea .min;stra
.mini.tra finansów
ВnaпвО\. 28 c...rwco
rwca
rck.).
1886 roku).
L Pr.
ó 1l n •.
Р" 8 P
Р i •s y
У o
оg
g6
(Dalnu
(Daши c:i<jg - PaIn
paIn Nr. 2(2).
па p<l!laDowienia
po!Lauowienia gubernialnego
gubernialnogo za,а.
2.. Skargi na
rZlldn
sip ministrowi
skarbu
rZIIdn podalkow.go,
podaLkow.go, pod'li,
podoj, 8i9
minisLrowi 8karbu
w citgu miesi,ca
miesiąca ро
po objawienIu
objawieoJu postano\vienia
postanowienia kon·
prze.
wWci .... gubernialne
trybnentowi, pr
.., "'1&$ci
guberuialne .ar.,dy
,a..,dy
podatkcwe,
przedstawiaj, ich ministrowi
podatkc"e, które
ktore przвdsta"iaj,
mini.trcwi ze
zв

8''fojemi obj&!nieniami.
objaśnieniami. ;re llkargi i obja'nienia
objaśnienia
oddaj,
rt,zpatrzeoia osobne.
od<laj'l liV dla popnednlego
popnedDlego 1"t)zpatrzeni&
mu
то kolegium
ko legl\lm podatlE:owomu,
podatKowomu, aа D&!tepoie
D&!t,epoie decyduj,
docyduj,
li~ p!'Se1 ministra
miniвtra skarbl16
skarbiła
~.
Podane lkargi pneK
рneа koutgbuenła
koutgbuвnta nie
ni6

wzdlut
wzdłut pokoju,
pokojn, by
Ьу uśmIerzyć
USШ1еrzус cokolwiek
szarpil}C/l
szarpillCll nim wściekłośćwSсiеklо§б. - Przystllpmy
Рrzуsщрmу
do fakt6w. Trzeba, afeby
ażeby to spotkanie
spotkaoie
lDialo
miało przynajmniej praktyczne zakouczeoie.
si~ spotykac
zагбwпо w
nie. Mnsimy sill
spotykać zarówno
swiecie,
świecie, jak i u pani. Czyz
Czyż potrzebuj\}
potrzebuję dodawa~, ze.
że. post~.pować
post~.powa.C blld~
b\\d~ )a~ szlac~etny
szlac~etoy
czlowlek
Dle skompromltuJ~
skошргоmltUJ~ ращ
człOWIek 1
I ze
że D1e
pani nigdy. Pozostaje kwestya mieszkania. NapiszQ
pisze do Emanuela.
Emanuela Dervy, urzecbajqc
urzedzajqc go
powr~ę tu już
nigdy. ~byOOczneU:
~byteczneU:
~e nie po"г~\}
jnz oigdy.
Jest, byś!"y
Ьуз!"у Sl~
B1~ z sob~
Bob~ sl?otyka!l,
sl?otyka!1, nieprawdat? NIe
Nle mamy
ташу sobIe
воы1e JUŻ
JU:~ DlC
mc do powiedzeoia.
dzenia.
- Masz рао
pan rscn
racy~ - pl'zemówila
р1'zеш6wilа Teresa .zlamaoy!,!
.złamany!,! glosem - pocze.m,
pocze.D1, jakby lioI!0'
wZ1q'!8ZY Dlezlomne
wZlq,!szy
mezłomne postanow1enie.
postanowienie, POdnlOpodmoa~a ~11l
s~a
~11} z sofy, przetarła
przetar1a oczy r\\koma
rllkoma i od.
odptoaJl}c br!lnsoletkę,
br!1'Dsoletk'J, do kt6rej
па lancusz.
PIO&J'lC
kwrej na
łańcusz.
ku przytw~er~zony był.
byl. kluczyk, podała
podala j/ł
j,
Hubertowl, me
HubertOWI,
ше wymówlwrzy
Wyт6W1WfZY ani
aoi slowa.
słowa.
UJIlI
UJllł zloty
złoty lancuch
łańcuch i ршсе
palce jego dotknę
dotkn~
1),'
łl.' SIę
B1~ palców.Teresy.
palc6w.Teresy. Ni jedno, ni drogie
drDgie
we
ше cofalo
cofało r'ilki.
r\jki. Patrzyli na.
па siebie i on
оп
po raz pierwszy od zerwaoia,
ро
zerwania, zobaczl.i
zobaczl.ł
znów
zпбw t~ twarz bladq. Ona
Опа w tej chwili
ch..ili
cudowni~ była
byla pillkłl;ą.
pi~kD:~. .~sta miala
miała wp6lwp6ł
otwarto 1I zdawl}lo
zdawąło SIę,
Sl~, 1.
IZ trudno
trudoo jej bylo
było
oddycbac;
oddychać; oczy, obci4ione
obci1lżone byly
były teslr.not'l_
tęsknotll.
palce jej scislr.a1y
ściskały cznle ршсе
palce mlodzieli.ca
mlodzieńca 1
w tejze
tejże samej
sашеj chwili teo
ten ostatoi
ostatni uczul
uczuł ze.za.palaj~cy
si\j w nim
niш nagle Iplomie!..
Iploтie[,. 'Jak
palajllCY sill
pijany .przyb~żyl
.przyb~zy1 sill
si\j do niej, pochwycił
pochwycil
w ramIona
гаmlOпа 1
I pocalował
pocalowal oamil;tnie.
namiętnie. Ona
Опа
р.оddв:1а mu si\}
p.oddll:ła
się .i oboje nagle zlllczyli
złllczyli
Ю~ sllny~,
S1~
siloy~, .spokoJnym,
.spokoJoym, namiotnym
namiotoym uSciuściskleru,
sklеш, UŚCIskiem.
u§C1sklem. w którym
ktбгуm ginl}
giną W8zelakie
wszelakie
urazy, sluszne
słuszne lub oiesluszne,
niesłuszne, lecz w kt6którym ginie tei
też i cala
сЫа godno§(:
godność czlowieka..
człowieka.
Gdy odzyskali nareszcie
паreszсiе zmysly,
zmysły, ona
опа spojrzata
rza.ła na.
па oiego.
niego. Dri,.la.
DriP.ła, Ьу
by nie
uie uJegl
uległ straвira.szliwej рпеmiзniе,
przemianie, zwyklej
zwykłej u DlOiczyzn.
m'ijiczyzn,
wychocIz,.cych
wyсhощсуch z podobnych upadk6w
uраdkбw i kt6które
ге to p\'zej~ia
pl·zej~ia. posuwaJ'l
posuwaJI} ich do uka.rania.
ukarania
8wycb
Iwych współwinowa
wsрбlwiпоwа ' ców
cQw za
za. wl".J14
wlЦI14 iIlh
il:Ь wio
wi-
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bral<u okrętó...
ol<r~tU... SzezególWj
Soczeg61Wj jeot
rwсч, i.
•• z.aczn., ..
r..e po
ро nOUlj
оооц aie
а;о ""ny
""оу 1o_ra
tleg.. W iJ: mnn;
тnn; 24) D. Frischman
Frischmao ; 25)
braku
jen rwcą,
towara рМ<)
p"'J dog..
Pei:et;
wstrzymuj,
wstпymoj, Opt8ty
opłaty wyznaczonej na
па niego .u.m)'
lum)' po.ро
.u.oiej.zeo
,uloiej.zem••...
"'учrмо
ywo<o z Ameryki.
Am.ryk;. oi.
ni. d.j
tI.jo••.i~
i~ oczu:
ос••: goduiu ubi.«I).m
uui.J:llm tr&n.akcy.
tran.akey. byly
br l1 .d~y6
.d~16 ,na""'!e.
ona,,",!e I 26) A.
А. Freund; 27) Kar~l
Kи~1 SQderstrOnt;
SQderstrollJ.;
wać ..
w Europi.
pn.,I.....y.tk~.m
g 111.
..l<l gotowej
Enrcpi. а рп.,\
у.tl<~.ПI w A
Аn
о&
1 ••• c~
C~ te. M~
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doie do twego kaprysu. Jestem twoj!}
duie
twojll uieniе- mi
шi chmurami
chnшгаmi oiebo.
niebo. Wiatr
W.atr wyt
wył na
па dwo- miaoowicie:
mianowicie: tomaszowskiego, janowskiego, cy,
су, gdy wszystkie sklepy Sll
są рОZILшуkапе.
pozamykaue.
wolnic/l.
wolnicą, twoj!}
twojll rzeCZII,
rzeCZ/l, twojem
twоjеш wszystkiem.
wвzуstkiеш. rze, jak w dQiu
dniu pami~tnylD
pami~tnYID dla ge!,era.ls}
ge,nera.la} biigoraj
bligoraj skiego i oowo-a!eksand'},js.kiego."
nowo-a!eksnndryjs.kiego. n
Jeden
J edeo z oaszych
naszych znajomych
zoajomych miał
шiаi zapłacić
zарlаciб
Achl
АсЫ g<lybym
gclybym mogla
шоg18 teraz
t61'az umrzeć!...-I
UIIII·zеб! ...- I gdy poraz pier~szy dostrzegl
dostrzegł wyrazIl!}
wугаZПII JUZ
зо'
Fabryki myd/a
mydła powstajll w okolICach
оkоlюасl. BaБа- dorozkat-zowi
dorożkarzowi "Nr.
Nr. 60 za
"а jazd~ 75 kop.; nionieJlall)i~tnenli pocałunkami
J1ami~tnemi
роса!опkашi okrywala
okrywała wychu- chmurll
С!lшurIJ niepokOJU.
uiepokoJu. na
оа czolach
czołach dwóch
dw6ch ko- ku w coraz większej
wi~kszej ilogci,
ilości, ze wzgledu
względu na
па stety, uie
ше mial
щiаt drobnych,
dтоЬпусЬ, doroikllrz
doroźkarz takie
także
dl .. twarz kochanka.
dl,.
kochankn. On
ОП pozostawał
pozostawal je- biet uwielhinoych
uwielbinoych przez oiego_
niego_ Wszak to
(о taoio§c
tnniość materyalu,
шаtегуаlо, z którego
ktбrеgо si~ 000
ono wy: nie
uie mial
miał zdac
zdać "eszty
reszty z rubla.
rubIa. lIie
nie pozostadnak nieruchomyOl,
пiеruсhоmуш, oczy staneły
stao~!y mu
пш siuslo- dziesi~ miesiecy
miesi~cy upłyn\)ło
uptYn\jlo ju"
jui od
од tego czasu.
czast•. rabia_
l'вЫа_ Materya
Маtеrуа łem
tеш tym są
s~ lIie!<t6re czl)§Ct
CZ~Ct walo
wało wi~c oic
nic innego,
ionego, jak tylko
tvlko da6
dlló doroz.
doroź.
реш. Rozmyslal
pem.
Rozmyślał nnd
n3.d swym
swуш upadlóem.
орадЮеш.
- Ja oic
nic oie
nie rozumiem
rоzшпiеш co
со si.~ dzieje -:- odpadk6w otrzymywanych
оtгzушуwаоусh przy dystylacyi karzowi rubla,
rubIa, z zastrzeżenIem.
zаstгzеfеоlеш. aby
аЬу zwrózwгбTeraz, gdy rozwial
rozwiał sill
si\j już
juz obt\jd,
obł\)d, m6g1
mógł odpowiedzial
odpowiedział Jerzy nn
оа zapytame
zаруtаш е kUZYllk.l;
kuzYllk!; nafty.
cil na
оа drugi dzieii
dzień olidebranll
nlidebran/ł kwot\).
kwotę. Do·
роrб\vпnС. to co
porównać.
со odczU\val
odczuwał dzisiaj, 8.
a . CQ
CQ odод- H~ber~a oie.
nie .wi~zinłem
wi~ziа!еш od ~a~na. NI~
N.~
rozkan zgodzit
rozkarz
zgodził si\)
si\j 011.
na to, looz
lecz od kilku
czuwat
czuwał megdyś.
шеgdуS. Ozuaka
Ozoaka spełmonej
sреtШО06j prze- рОJШnJI:
pOJmuJ\: rówmeż
г6wшсz jego рорrzеdшеJ,
poprzedOlej, s~alone~
s~alolle~
Кronika Łódzka
Ь6dzkа
dni oie
nie widac
widać go wcale.
miany polegała
minny
polega!a na
па przeciwieństwie
przeciwieftstwie pomi~рошi~- rozpaczy, jeśli
jеШ oie
nie uwierzyt
uwierzył zdradZie
zd,·adz.e p'am
р'8Ш
•
(
(-)
- ) На
Na slacyl
sfacyl lowarowej
towarowej w V.II.szem
D.l~szem mie·
dzy brutalnościll
brutalnosci/l dzisiejszej rozkoszy, nа dni
doi de Saure,
S80re, gdyz
gdyż przecież
przecie); dzisiaj
d~isiaj w oaJlepna)lep§cie
ście jeden z ekspedytorów
еksреdуtоrбw miał
шiаt odebrac
odebrać ра·
pa·
poprzednich. Nie przebaczył
ni/ł jest zgodziej
(-). Magistrat
Łodzi ogtasza
ogłasza PODOWO"
pODOIVD/ł kil
przebaczyl Teresie aа j~- szej z oill
zgodzi6j oо tern
(еш to mog\l
1I10g~ kuMagislrat m. todzi
kIJ z butelkami
butelkallli koniaku.
kooiaku. Urz~nik akcyzodnak
nie ш6g1
m6gł sie
sili jej oprzce,
oprzeć, pt'Zez
przez to
zJ'nk~ zapewnic.
zapewnić.
.
Iicytacyę w tenninie
dokonał wymaganej
przez pl'nwo
prawo rrewio
dnnk oie
[о saво.- Z10k~
Jicytllcy~
termioie skróconym
skr6cooYll1 na
оа wy- wy
"'у dokonal
wYlllagaoej pl'zez
ewi·
1110
mo oawet
nawet utracił
utracil już
jui prawo do
до wymawiawушаwiа- Potem
Роteш co
со wie! - odezwal
odezwał Slll
S'IJ stary dzierzawieoie
dzierżawienie dwóch
dw6ch budek
bodek drewnianych
dre\voiaoych DIl
па zyi, р,'zусzеш
przyczem jeden z )'obotoik6w
robotoików kolejo·
nia jej zdrady. A
А роtеш,
potem, gayby
gdyby oawet
nawet hrabia.
ЬтаЫа. Ha!
На! oie
nie jest dumny!
duшоу!
.
Ryoku Nowym i Starym
Rynku
stat·уш na
оа trzy lata od
од wych zdolal bardzo zrecznie
zr\jcznie .§eil}gn/lc"
.ści!}gnllć" jeodzyskal
odzyskał to prawo, to i jakże
jakie Ьу
by go uiy!?
- Cóż
Об); hrabia
ЬтаЫа chce?
сЬсе? - przemÓWił
ргzеmбwtl Je- sumy
somy 405 rs.
[в. rocznie
roczoie in
io plus. Licytącya
Licyt~cya dOI!<
dną butelkll.
butelk\j. Gdy kradziei
kradzież wy<13.18
wydała si~,
si~. oо
W pieszczocie tej kobiety było
dlań coś
odblldzie sil}
skarżony tromaczyl
tłUmaczył 8i\j,
sill, iZ
iż zrobił
żar·
'V
bylo dlaft
со§ rzy. Taki jest jak i wszyscy.
odblJdzie
si\} za pośreduictwem
posreduictwem deklaracyj skarzony
"'оЫ! to :iar·
zbytnio ezarujllcego.
czarujllcego. Odgad1,
Odgadł, ze pocZlłwszy
pocZIlwszy
Paui
Раni Liauran,
Liaurao, lei/lca
leżlIca na
па fotelu. trzymala
trzymała opiecz\)towanych
opiooz\jtowaoych duia
dnia 28 września
wrzc~nia r. ~. tern,
teш, mimo
шimо to kolej postanowi
postallowila
la go wy·
od dzisiaj ulegać
ulega6 bedzie temu
tешо oczarowaniu,
oczarowaoiu, IV
\v tej chwili r\jk\}
rekI} matki. Gdy ~ eerzy
rzy r7.U'·7.о- Bliisze
Bliższe warunki przejrzeć
przejrzeC mozna
można w maglшаg.- dalić.
dаliб.
ie
ze będzie
bedzie ono
опо jеdуоеш
jedynem jego рrаgпiеоiеш.
pragnieniem. ci!
cił to zdauie,
zdanie, d10uie
dłouie dwóch
d\v6ch kobiet
koblet zam~e"аlll~е- stracie w god:cinach
god:г.inach nrz\}do\vycb.
nrz\)dowych.
(-) Z s,du.
sądu. Pani
Paoi X.
Х. dall\
dałl\ paud
palld N. ze
"е
Dawlliej kocl,at
Dawniej
kocllał t~ kobiet\)
kobief\} oILjszczytuiejsz/l
nILjszczytuiejszll uiIy
uily krótki,
kr6tki, nerwowy o§c,sk,
UŚCisk, którym
kt61'УШ powIepowle(-) Syndyk tymczasowy masy
шазу upadlo';ci Zdu(lSkiej Woli rs.
rз. 6, aieby zaptacit
zapłacił
щilо§сi/l; dzis
Оn8, gdyi
B?Ы~ wzajemnie.
wzаjешпiе . oо .bólu.
.b61u. nagle
паglе o.dо.д- firmy
ыту .H.
.Н. Fechuera
Fechoera Synowie"
Syoowie" wzywa 00.",пето kupcowi
kopcowi w l'Jodzi
roiło§cill;
dziś trzymala
trzymała go ona,
gdyż stra- dzialy
działy 8?bi~
na- wnemu
ł'Jodzi oaleino§6
należność za
cil
cił już
jnz wszystko,
w8zystko, co
со miał
шiа! tylko szlachet- czutym 1I Olą
ощ mającym
mаJЧСУIII SIli
з.~ Już
зпi mgdy
шgdу uśmleu§ш.е- stllpne
stIJpoe firmy
firшу 16dzkie
łódzkie oо wystlłpienie
wуsщрiеоiс ze
"е swe- czego p.
р. N. jedllak
jednak lIie
nie uczyni!.
uczyoil_
niejszego IV
\У sobie.
зоЫе. Coś
Оо§ IV
w oillJ
nim umarlo
umarło i rzyc.
rzyć. Wszakze
Wszakże one
оое nie na
оа t? IV~chowywaw~chowywa- lIIi
mi pretensyami: 1)
l) firm~ nKomgold
nKo"ngold i Jaf- pani
p:.ni X.
Х. zaskariy!a
zaskarżyła go <10 slldu
sądu oо przy'
to coś
со§ mialo
miało już
jui nie powrócić
powr6ci6 - nigdy. Iy to dziecko, Ьу
by 000
ono ~tało
~talo Sl\j,
slll, Jak ,vszyswszys- f~";
{~"; 2) John
Joho 11.
M. Sulimer;
Sulilller; 3) J. GoldmlLn;
GоldШILО; właszczenie
wlазzсzепiе sobie
80Ые cudzych
clldzych pieni~zy i Sil'
ве'
Byla to jedna
Byln
jedoa z tych §lIIiel·teloych
śmiertelnych chor6b
сЬог6Ь cy
су inni.
iШli. Odgad1y
Odgadły biedne
bledoe metamorfozIl,
шеtamогfОZIJ, 4) R. Hirt w l.odzij
Łodzi; 5) Wiślicki;
WШiсki; 6) J. Rie- dzia pokoju lV
IV rewirn m.
т. l.odzi
Łodzi skazat
skazał go
dusiy,
duвiy, na
да kt6rl1
kt6rą oicma
niemn już
joz zadoego
żadnego lekarlekal-- zaszl!}
zaszlll teraz.:. Niestety~ gł~.boka
g!~.boka to pr!!-- sen;
sеп; 7) Wilhelm
Wilhellll Voss; 8) firlD'J
firmłJ nA.
пА. НоHo- na
па cztery miesilIce
lIIiезi/lсе wi~zienia. Podsl}dny
роаз~дпу za'
Z:>·
BtW!\. Przestajllc szaoowac
szanować kochankIl,
kochanke, strastl'a- wda, "czlow.ek
"człOWiek Jest
Jcst takim,
tаklО1, jaklll1.
jakIlu je~t nllОН- chedlinger;"
chedlinge.·;" 9) Gorson
G"rson Miller;
МШеr; 10) 5.rllla
firma toiyl
łożył apelacY\l
apelacy\} od
0<1 tego wyroku
wyrokll do zjazdu
stW!\.
cil już
ju:! bezpow1'otuie
bezpowrotnie i wlasny
własny szacunek. lQ§(:
łQŚĆ jego." lecz cóż
с6:! to jest milość
шilоМ 1I zkl1d
zklld "Hollefrein
"Hollefreill i Meyerhoffjn
Meyerboffj" 11) Leon
Leoo Ra~o- sedziów
S\jdziбw pokoju.
Та';' samn
ваша wieczuie DaWa
Dali!a raz jeszcze doдо- ona
ооа do
до nas
паэ przychodzi? Pytanie
Pytanlc ~ez
~cz od· port; 12) F. \V.
Вас s;
З;
(-) На
Wаrзzа·
Taż
W. Grote; 13) Rafat
Rafał Sac
Na stacyi telugraficzoej
telegraficznej w Warsza·
kooala
konałn 8wego
swego dziela
dzieła i ponieważ
pOlliewai ustn
usta ko- powiedzi i r6wniez
również jak zdrada
zt1"ada kobiet,
kob.et, Jak 14) August Teschich;
ТезсЫсЬ; 15) Moryc Frenke];
Freokcl; wie z:Jajdują,
z:шjdujll siO telegramy z naszego mia·
biety d"zllce
drzące były
byty i pieszczotJiwe
pieszczotliwe - oddal
oddał staboś~
stabos~ m\jŻczyZD,.
ш\jZсzуzо,. jak zycie.
życie. ~awet cale.
całe. 16) Sk. M.
М. Bergson; 17) firlllE;
firmę .Kwa8oer
"KwaBner sta,
st.a, niedor~czone
oiedor~czone ' z powodu niedokla<1n,c1.
niedokładnych
jej pocalnaki.
pocalttaki.
Straszl.wp, straszl.we
Strasz!twp,
strasz!twe zagadDleDlel
zagadDleolel
i Miller;" 18) Simon
Siшоо Silberstein;
Si!be1'stein; 19) firmę
1i"JIl~ adresólV.
аdrвsбw. PrzesIane
przeslaoe zostaty
zostały do
до Blacharza,
Вlacharzl\l
XII.
ХП.
Otto ~choltz; 20) J.
J . Szponagel; 21) Wi!Wił- Belemana i Amsterdama.
AmsŁerdama.
We
1"е dwa tygodnie ро
po tpj
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zboczyl
zboczył on
оп na
па poetrckie
pootrckio bezdrożaj
bezdroiaj pra.wd\j
prawdll cy
су i dla
d.la oogo
tego rnch
rncb byl
Ьу! bardzo mały.
шаlу. Kut:sy
powiedziawszy, szed on
оп zawsze !lros~
ргоsщ droдго- niekt6rych
uiektórych papierów
papier6w spekulacyjnych
speknlacyjnych podnl(~
роdщ~
g".
g~. Od pocz'ltku
pocz"tku aż
а:! do kotica
końca swego:!y
swego ży sly
8 /У się
si~ w skuook
skutek pokryć.
ропус. Pozyczkl
PożyczkI l'OSYJ'
rosYJ KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
ZAGRAN'CZNA.
cia, jednostajnie, bez wytchnienia, czynem skie były
byly przedmiotem
przedmiooom dosy(:
dosyć oiywionyc!l
ożywionyc!l
. pl6rem
- " ł za
<1nn"""
_<Л na
obrot6w
оsin.gnд/у
.. Z temi.. prośbami
..
-,
ość
i wszystkie osi"'gn~ly
małe zw.vzkl.
zw_vżkl.
miot.
тiot.
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