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7
im przecZ\, Niemui\!j, ó~ali mJest, n 'zblt wi~\~b k~kA:yj od 1881 do
Handli. .
I ,1
,
cq teu widok miJi~i!!I*~ó8chl braDych
1883 r.>JI.jI. Prz_yll arm.atonki atal siO
- ~wlet" dODąaJ. ł4! w Bru~li utW?'
Rynki: londyński, l paryski i ber- ~datłi oiep\ool1ół9yj\ie, da'b.dilela grotb . muieJ i4ytkownym~ wy~ano peWl\llo lioz~ rlJly alO dwa towaq:1tIY,ra ~kcJJne. z kapl... ••
Nloienie po1i t cZdtl" id'ai'i 8i~ byli mni.j okrfJt6w niel~olnych 40 uiyti<u. JedDo- ~em 8.~.~00 fra~ w kaz1e, celelll :~t
W tOIJUI
naprfJiollem. cbbcJiaż kweStyj pal,cJćh nie czeło(e S&Pfo"ad~ono "ielkie ulepRenia PO"a&eChDlAl\la r~~h to""rp" , PlaD\lut-'
-CO>'
usuDifJto. Lecz j~k91.iek" aiO" jeWt ' dt~ w 1!I6talłi", przyjttq Pl~Z1I1Y potrójne, turo"ych " BelgII " we .Ftaljej).
,
~
gqto"aDym do 1,,1I~ wtftyscy sioe je oba- eoitJiB· ,,~ałcjcielom O"rfJtó. t~pll DajPiIIIltdza., .
,~ . '. t
•
Nie bodzie to necZł Qieoź,teeZD.1 je• ."Iaj,,; stawka jest tbtt wielt'a. Rosya bardZ'~'ąaąi~ualoJl~~ , wielk~ Pl"d).lICfJ
- ~a gljlldll,l' berh6~ eJ., obecD1e nad•
.żeli zajmiemy siQol likn61eniem bilanwu za "ytr"ała " neal.f l\mi'tłrem "IdekiwaDiu' D~d i
.aWłzawodD~i. PS1,Il0UlsI bu. z"ypuJ, akl:ooneJ do realialCYJ. , speku la e10
rok Dbiegly. Pnei~, jaldiól"iek p6bież- Die chciała W;ilZl1ć lotne" r"k l 6rZ'e1P.ź,rł'a dow".
U" był podalęaP.l ,tz 4.u ",zg~ P9budz~a: " ,czwartek !lo JD~canych"lspri:"
Dy. po,woli . _
po~ni. ' niek16!'e .daDio· za~ho"ać. 'lI~arusralł''' . swoj" s,,~bo~O dó,,: z ~odu zmniejl\&8nia , .tni~j"cego ~y "Iadom~ % KolonII. ze wK? nllC ~
słe fakty bfdlJoe ubj_em roz"oJn ekono- akcyi; uDJlca I teł "ozUmD1e z~ngai'o"aDla toD,,"źn (nu"iszo~ okrO~1l) i oZllf'IIeJ .yż. Zelt~D$" ~gloslła artykuł . o zalll:lerzoneJ
loicznego rospoca,DajJlC8~ :8iO rokD. ' Nie sit; na W$chiid&ie l-stb unlri lf4~.r PraD' zo'ei okrll.tÓ:w I\owych. Pllrócz. l!lg1l. ceny dyml.yl Biomarka, k~ry Jakby Dle m6~l
Daleźy ogranicuć .i, ln ... Ibadanin ch"iej' cy" i 'WłocH..ri~kt6re ~rzybrałl obrót tak '1cb ostatnich tak siO obnii)lły. lie Die za· ,,,alczyć "plywó" Sloebra. Po zamknill'
DO§CI giełd)'; obrał .bylbjl zbyt po,.-ierz. fatalny DŚ slfiife1r posta"y pauit Crispi'ego. cbrrały Zf{ołąj armatoró •• ~ \V ieQje przy· ciu zellraDia u~~o"ego prpe.a~y~o ~DO.U
OhO"DY, chociaż. kura, ' KMłdo"e ~, rodU"I'" li lel!'!iI!!' Wloeb, odpokut~wui", ' I,lr,zęz ~1' n!l~l:1 !lZyonik: złe z.biorJ ~e, Fą~yi mOCDe UIIllo~blerue, ~ ,czego DaJ,!lęceJ alk~
jem wY,P"dkoweJ PP:f\r;ót.ny,~ cayoDlk{lw,- rzeezyWiste Hopoty fiDaDl/owe I et'o~omICz, 1 1 NUłlo~ dały, wle~ IĄJOC I • ,,~. rzystały, papiery ~al<le. szczeg6I~leJ rab ,e I
, Jecz 8t,roDa aubjłltty"n,. ~"ulacyi ~,- e~ .woje C~ir.lcY~ do roh "ielkiego mo· mJ~o.~ tr&lUIfOrla morwetlo. 1t16ry .1Iie- p~zyC&kl "8Cb~dDI!, były przedmiotem ~el:
'll'a tn zbyt wiel~\ rolO. ~iJdl te~ z.ra· C1l'1t.a. a zerwaDle stosunkó" habdrc\ł'ych rowal wie4k" licz~ okrfJ16" ku portom.kich obro~" I ollągoo;ły z~aczDe Z"Izkl.
ca~ 11"a80 i Da inne wakazówkl.
Iz "aia4ftD, który przed tlI"lal dła" liichlrDs~im i a1l1erykańakim. Ceny .fracbłó"
- Na glełd'J par.1 s,q maJ' ~yć ,,~ódtce
Rok ł887 alibńczył ai, 6rOd obaw poli' rydki t:tt 'obszerne. Die moglo iJÓ "yjść podnioBly siO; ceDy DO"ych Ilkr016", na . wpro.ad~oDe pożyczki "acbodole. '!,a o·
tyC'lnych, pbdaycauych 'i podtnym,,,lIuych na dobre. Pbłożenie "e*uetl'zne 'Franc1i ' ktąr~ ' JzDlogtI ,alll ZlJdSDia !'P"Diet lIiO mo~.ta Jeet "l!'ŹDIJ z teg~ "'gloda. ze po·
sduczDie, '" celu "ymp,źenia na pada!peD- r6"ołet ole ~eet ś"ietDem. cfecz gte/da rest podni06g. OJ(llt sprzeda.any ila"oiej ~ fŻYPzlU "schodDl~. "ystaW!ODe na r~ble kre ·
• cie austryackim i D1eD,i~ckim : . kredYt9" do Di~ przy,wyczajoDl'. ,~"d~,te' p~a·1.'117.00ó ) ~ 1,,~pą1l'aa!l za 33,000 ł. K~8ltl , dyto"e. podleg~J, wuelklm •• haOlom kur.
"ojsko"ych. StraszoDo WCI"Ż "Idmem le. , DoszenIe alV renty fraDcu8kleJ ' J6st lIrzez lo 'b,llllowy pOdolOSly SlO, zarobek robolOllró•• aa "aIDt! ruweJ.
gionó" luSkicłl. gt'omadzonych na gr icy paraliżo"ane.
pod~ż8tano w niek16rych aż, o 6OOf..
Podatlu.
Królest"a Polakiep ł<Galicyi, a jednak
Cokolwiek mó"ilJ o ADglii. utrzymała BIą.Cli.l' stalo"e i. że.lazD8. który ob 'liO' tak
- Wedlug przepiłu ogłoazoDHgo "eMta·
"śród obaw uZ1lll".nycb 'sa prz_dlooe ona pier"azorzodDe ataDo"iako ekoDojllicz· ,.iaJe spotrzebowuje w "anztt.tacb Qkro~o • .tnich Dumerach "Prawit,
"ieatnika~ i
przez Indii krwi zimDej, doatrzedz4ylo ' ne i fiDaóaowe. 'Rynek )on'dyńslri lI0t'OIItał "yc", ,p,odr9żały. CZlPl\o'!: panpjll!l& "za· .ZbiorD pra" ~ rozpnrzł'izeń rqdo"ych~.
można 'lady ~rzebudzenia przemylIowego, ' pierwszym rynkiem ,wiata."a jeleli c~my kladach okrOtowycb . ulhielila aio. zwolDa s o«ólDej Jlumy 1,iÓO.OOO rubli podatku
gorlJce źyczeDie wi~ Rej !1zi,łI\łDości w in- dokoD&t bilaDau roczntlł0. " to stfbn~ i i~!lym ~ałfJziom,
l
ald.dko"ego od praed.ivbient" .Diegildyj.
tereea~b. Pie~""I k,,,~rtał . roku 1888 ' przede... zystkiem z.rócrlt JiV po",inDII
,ł 'lartoąć mI\BZ10. metali i żelaza obrobio· nycli oznaczouej Da rok 1889 i z. takiejże
Ul/ł!D4ł .k6d alter~atj" obapl i I\ILdzipi. Soli.da"!l~ etoDouil
. UDa. miOdz~ró~!'ellli Dego" "lI",#OD1Ch z ~o~lii. podniOjł, 1li0, sumy oZDaczonej, ua rok 1890. I1rzypa~a Da
Smlerć ceaarza Wllbetm", k~f'1I0 u"a· lIl'aJaDll Jeet ł nlel8prieez9!11lw;nil)d-e W li1er"8Zym~ ll . ml88lllCach 1881 roku, Królest.o Pol.k,e 161.900 rubh a mlaDOżano za rokojDlit uiy.aDia pok~1J
lo~la : K". te rt!śsta fwit.t,,~jii'
tej di, !1wiuióńo ' za ·'1,1I7j-;3.04 ;r..•• ty;. 1&- "ieie Da gubernio: kaliakIJ 8.7OG rs., kiele·
zdylkoDtew.w. ..... jat! a~ mI,"
@e:~ !~ ! rll'eb ~f~t6tw na
"
J1łg~. IIlJ~·iM!l~",i"t.,k. 88i,~~~"'~. cq 8.300 re.• !~belsq 13,iOO n .• łOłD;,zyń,
giełilcMt~
'II -ilsllit, II! ':I
''prs'e... rucH" Atit~
.
4 1o'lIIIt&- clyli "'PJ .pr~l~ o ~ 1f1J1.. aoiłlMlK8'" 6.900 rI:. Qlotrko"aką lIł.~ n .• oPlo·
dziaaa ~ła •
ełl\tku ~dach okt016w ' Kr6lt!1t"a J:je4noC1looegb. gał~e p mpcnicze, mialy wiOC Qk lepu,. cq 8;800 TJ.. adoalsq 10,900 ra., siedle.
niepb~ W~ie Da roli 'Pry- "im/) " ..ch~j "idnot,r'eKti politycz. Z' tego' pO"OdU e 8poŻ]cijl .08la i jego .~ ck, 12,800 ,a., lu.alak" 6,400 rs. i "arderyka ·m, ai4cbełą i liberalna 'DIo"a ( eso .. 1l06cu r. 1887. był): jedoali 0lliawy !loby"ayie był~ daleko zDlqzDiejllJ8. em aawaq 69,800 rI. Na dziewi<;ć guberDij
tego monareby ••1I'Qi&OJla z. troDU. !lókeD. l po"ro,'~ do in~w łt6!y. '0 '
lI&ł:daieJ~ ie 3(1!.k og6hej pro~
lIl'aj!1,.zac~~dDi~o przYl!ada 196,900 rubli
aelkrnh, aditW'llłr' . ~ rolio.fmiIJ ,po' l barefllllJ u·ldatnll '" rp/m ubiegłym. t
pochlaDla: przemysł żelaz1Iy I .Ulo.,.. a tnlaDO"ICle na: grodzleńsk. 21,500 ra.,
199 dniach ~Do.a· , Polepazenlą, dalo aio odczpć 8IClSe«ólDieł' Dość.,.Wa 'Wy"iezioDego 'ró"Dież siO po- kijowaIt!J 43,1100 n:. ko.ień~ ·~ 1,400 re.•
koju Etlropy. Gd1
·uia I8ł4plł 1410 grobIl. źOItawił po' lobie , ' przeDlyAle budo"y o,"~16w. Prr.ą.my8 "ilJ.kayła. 0bsblDDki jaź wykooywaDe i llIińsk. 111.900 rB.. mohylewsk" 16.000 a.•
ilad d0ey6 eilny " pOlitj'ce miodzynar~o. : lelazny. atalo"l, ,,~lo"YII ró"Di,ę~ .~ ~P ~y~oDać si.,. oaająoe, wystarczaj" do za- p?do13k, ~,100
"ilefl,kll 1'.700 ra ...
"ej, l&by bez. 'oba.,. patrzańo Da wa,",ple· : korzy~tał, po~czas gdy za g~~l1'l\Ił. " P01\'.lV~ 3001", .......&któw kr~"ycb przez zbaCzu" .itebs1ul 9.6~ rs. i .oły6sk. 31,000 ra.
lIie CIa troD jeso IJDB. Od p.ej - chwili szalo sIO ż\danie na prOduk~y melall1r· czołć lrOb bieqce~j jakIcplwiei lir sto· keszt\j podatliu 901.900 rubli rodoiono Da
oie & alllo obja.6. pokojo"ych. przepis. ' giczDe. n~ maazlDy ' ra~~1kacyi ~\łIł!~Jłklej. IlUnkU dOJpoprzedoiob oieco ~ zrilniejezyą. iDDIi gubernie i kraje.
taDyob Dapakiami praly zoieała"ionej ."" Z~klady " Cly~ ."yt"or~AY lijIO,ooO t~n
.'
Pl'Ztlllysł, ,
•
"atbi_ołoilł
rzaci. o .Francyi l &9' i •• " r ko 1888. z kłady Da póluOjllhw89bodzle l . •
j
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kłady kami nia lito rafio
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On barbArzy~~
J

I

~ rzy~~\ie~ ~róiFf\lIli"
Galernik " C10zlUe ~ akute \:aJdaDY.
I,
Opr6Cz tej fali. có ,.id,aial i )IiaDY,
Zrent. 1" eie"iedzj j 8(1atyl jlr~lP,e,~

8l1'Dli, oa4 Dim I pea.ny.
Gdy uprago1onł dll8trz ~oDq ..iep'it;. I
B~~ s·li • k"ię~P1pł rl'łZY d.flldemie,
c)~łac!.U wrogo!" lIa , pą~"O l0cfdaoy.~

1 czy radoa"

'Na wJzelk'li dol. j.;ioa'ko Dieczpl,.'
8k\d płYD' nre ~i ••. doqd i J!Ov~:
G.iaz:!ziate azl,ł!'i Di~ jemu LąUgoc,.li
• Wr 1P tYlkO~aPitO!ro Jllpa\r,nły
,.
A nim pod" D' lra!io' oli:rv~ 1pO~.- •
On robi ~WI 11\ "ec;Uug tak~u mlo~..
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A Indzie Die cbClł " nim Dzoać-czlowieka. ate, a,. ~o.r uie lIakazywał kOllieczn, • pa. Dł."et czt4ciej -dostarez& materyam' rozmai·
LI
WDy h, razach odpowiedź-l'le te "łunie 'ym pismom do kronik. k16re(pisma DatD'
u'
"
.li
'
za~'Dty czywpDe plleaakańcom Łpdzi nie r&łnje a jeśli chcecie kroniki) 8Ucb~
' ł
.
za~sze dadzlł taiO lIdejll2,8Ć, .ivc... 06ż bo 8wych gardcIeli odwilżaj, tematami. Da
W kraiDach my'li) bezdolDDi Ltnłao~
dZIw ego. DB. ka~d,m ~roku ,potykamy slO onot,o: "blłZia ' DII.. oiego." • Nie dzi"imy siO
z pewnami ,,,,akązólfkami, które Itrzeczywi •• Locherce"; pi.mo to "rogie dla DU z ro·
Nia wam Olląą~ żywej prawdylIowo!
ci~ ,
,liZyD'1ł zl1pełni <I!\.rj!uaJm mia. zmaitych po"odów, I z1Ipełnie chyba zron.
•• A. ptak ,1l10.~b11f :CZerni, eiO li kracze ą,eRl. o" por6t11n,.Diu z 'utalJl ' _ g a mialycb. U8acay' nam tylko przynosi wy.
Nad ęiAl Iprt41'~1ch !lDaBlł iaiOOno""
fI"aUo
l
m.yśIaDiami I"emi. bo(: wiadomo, że nie,Krzyk DielDGw~ i "kania i l-łacze
I
~ olicł'l jv,zyk ~e~y•• .targoJl raOlej, .."iŚ<> nieprayjaci6ł bywa c~to OUS'
1'"
.
s~lepa~ sdaj.ę ci.caiO. łe jeete6 ,. eo· cnot,.. Mó"ill ClQlto. bo zdarza ~iO. te
., Klo, s Lcałej mocy DarodS8Die owo.
zoaDIU. ,gilzl w,kż, e , jgzyk ną.ał .JDalatauj" "Idnie , ueieprlyjaci6ł jed Dajwyit'zym boi.
K16rego skatl!.~m ... ciche rozpaezej'
w rozma~t1 epo,BÓb ~ lab w jJaki14kolllÓeiIo dem oddaoyln. cDocie, ale na to połneba
Alb/! tr~p zilqny z rostraaeka1lł gło"lł.
mle6oi. " ,rrtsaeb,l.re8lcie • .Galicyi,
wyatiego plniomu mOt"alo~ o ~t6ry
M~cie:~ po ~ach lhieoioO kolebie.
Die!l mir ił aoaście' ~edwjo od Wanu.- .Lod_kll- uie peqdaam. Ihiwśe to jest.
al
\f uporne, d,i.De okrzyki •• słncbada. "l' Niedp 9AA taj mil'ukańc6JJ i nioll!m te piscu polskie rUDaj. \la łla, kamiePo !Doze winU. i ojca ' i" mBtk" '..
"'?U ~Ii!l~ou~ fgQ01'!1.ucya IP"ybyuóWl j .... niem i wyslUltaj\c omlaitycli (ak16w. at
....
rzeczY'\ł~cl~ ~te9l. ł!Jlrllao ile O . DU. do ~pełnie oie.i'nej nczty dzienDikar.
'"ia~~q1m. l to! j~oo
skiej. (a mB~ dziwDie pr~ie i llełntDe
Napróżuo al:ucha i dcly uie o siebie,
. W,PatrzJ'"azy §je w "e.DOmu atosunki" "jadoill06oi), czepiaj, aio olObi9to'ei Da"et.
Bo t,lko J,dDB. I~ NiepokalaDa
"1~\lInłl~ Da ./taźdyQl. p,ra"ie kroku obojO' Dietylko "Dzi,!ooika." Ozyłby tak mało
, Odgadla ongi źyw1Jta zapdkO·
.. •
tDoś6 dlii . "azystkiego W swojskie; opr&z rozumiały potrzebl;, "aruDki ntnienia.
t~go ~1pada naUl wrócić do pgdDQUOD1IIIO d.iuMci, jedoem e/otrem podlltll"y "Dlien.
meraz ~a~tu, ~łego obchodzenia KiO P'10. ,nika" , który Itod,c>pismem mlodllł.D. dla
C'.fpy,6" z , pod"h,dnymi ,.wymi i oficJAlis. braku zaś dos&ateeuyeh śroA6" mate ·
Ił "
~~I. , .PaD. Pl:'.ln~ypal u.da siO &a pana ry,.JD~cb jeezcz8 1I~"yrobiooem. jelt w
TYGOD<.L~.La
zye a I ~lDlefCl, a ,pod.ładoycb. irakłoje gruncIe r_y "ratłll", oa wylolllie, k16ry
"
• ".
CJO~to gorzej, Di, ,.ienota domowe. uwa' w 1I8rco lIJlUtIIgo lIl'ajn zrobila obozY.Da.
"
,
- " - ". .
faj "C iCh ,za machiD, a Die~a~ aiealDlZuie Zarsuty "DzieoDiJrowl~ czynl_. eo do je.
N.M " ..m .czemu. a.le mi Ja~d§ .sMutao. P!i':8CIW ,DIIU, !i0"staJe. Nje J8lIt to .... /tO aleb<Aoi. która mołe b~ materyal·
Cbciałb)m CI. azyle/Olku, pOWJedn8Ć 505 1!Y~'Hzp.11\ tódJoką. s,.dziUl1. . .' . .et p6, D' _ ali Digdy lIl1)ralDIJ ... tem.. emutliej.
w-'ego., od serca. co, •. coby 'CI, ilt lec~ "Dl)e8tdmy. że ~. ~O t~ ,,1IQdsie; je. au, ~ oayoiracy je oie poczuwaj" ~iO
~"ad'll~ Da .'\nIta... nleatety! DIU -mog~. dn~\t~ 3'88 . nI] ede,,~~ bah0tb4 wla.
do .iay; Jak, pepełolaj" ""głodem
~Ieeb. r.le mI 9/0" nie 1~8ia
dbSZy: ~ II DI~ !\ud.l~ .iPl i li~lty. Ztr.n8IQ~ ~.t~ łódllliego ., a_ególoo6oi. a
l , bn.1 tak tal8ZJ~. że wol~ 'dllć pOkÓj .I~ j}o ,,,z~a~ ~bi.bgb e~kś". to j ... w.l~ pól*iłlo • •ple. Dlacdlo, je•
)ra~tkło\ mlowałlIO.;.!. ~er~. bO 8I.a· do ~1!,Dąl~a , JI~o ~ _z..,t . a śli ..... illit r - llloe IB obet ....łaoa. a
/Mr;aJ ...... koo~lI1Ie mlutecz\[o "llZfI"!, dla clelll~ ~I&n ,,1l~ czyt..1oib UCllOlcIl (łD llI&j".. O'~_ na c61a po4tra1mftie
I!dsie 111110, nItct I,mon. a ~o ,D'J.I1iUtDI.~J- ~rll~,q~ał\l~lf~ ,'!IIP6łpraoow.lkie ... >- jęaJ\ra, tiu, pci. 011 jiIIt _ _ .....,ny,
.~"' te ł ~ ~ "t;kaZeJ OIIjKl 1tacn. ' Ze WI\ł:'fJ."lz--21l. lzpcr,y,*ię, Jł\IOli." ~ dlazUO ""11I&efta. M4eD I ",.palóW
111 naml · ...JllluJ •• I'!'wlDuo 'o DU .pro",· klcb zasług. które poloiył. a k16rycb Ikro. Da~ycb oie peMtarał
o koullureocn Ił
dqć w dum, - WIdać, że coś maos1my; mno'ć Die poawal& mi tu .ymieDiać, ch06 mniemanyllli obcymi? DlaCHlO, łacie•• po'
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Których obb~ "ydad~ a,trapleDle,
WewDOtrzD, "Oko, bol,~ .A ~gr-!JO~. ,
TYf' odk~ploD1m Jlr~e& by. I lclerplłDII,
ZavłysD\ ~ellc~ c(i"l~e ulgll llo~ ,
. .
"
NaJoles~ez~śłl",.a to 8e~C&,...~I1\!lI~
Co ~lZelli\ ~czu~ ~traciłl ocholV,. ,'

• Bą1!lom,if plepo~~j,lMąJ~O, &,,,,,~18l1J'

'I \J181Ikoflczo,l1' ~6w ogp}.~tJcb liGio.

Ale klo J..tpi6 i cierJiIĆ nie umie,
Wzgardzi~ miłŃCi,. nadziei .i~ zrzeka
I " bezoami,tDej usypia z"dumie -
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asMp "pow. ~ .. KAbsie. ~ ~ .... ~ - t . fIprócI r a. I tego; joż, tak mimy doać za_rgll!'j~liIi, te pomimo ,,~. ~ Bie~ie 1UI~k&
EkaploataclO pokład6w umi~rza wydzier· 1~~~ił=:~ "3:i~i':~~~oi:~i''::''ość .u~~i opiui" a sami coraz wiocej etaramy alO plwa, plo~ OgnI' ugwć ule mOBh ••.
AW16 gtówuy at.. b kaukaskiego olm;gu I berli"kiej. ClI .~"1
maa... .peklllanl4w o to! bl uas za dzicz, I1wdaUo.
•
•
•
wojlkowego, dla litografii do wykoD,waDia pot.ob","i,. JICI'fI8<ISH ...." trod. . .,ram 1'.....
kart geograficznych.
" idaieó,. ",...bard&iej, ż. w I ~ ~ I. hau .. e, hi.·
•
•
•
Wobec zb1iiaj,cej lig drugiej DlUkua·
'L' l
L: d
te k 6t. 1n ' .d..al W1,kna6Ć ~ae'" II.hlo"Iob. Vi kddy oa cel dobroczyooy, czyli malk.rady,
·
- D Zle~u151 .ow~lUe O~09Zllit
• r
d, rR rat.ieuUka dli. .jlla,niet E.powiada u •• ł..
któ . d ' -' bO
. .
Ił ' Ił L;I'.
ce powst.. OU! w StaDIaławowIe towarzystwo 6oi. Na r,,,h wek.Io.,.. Ile. " .. l~u n. __
Na tle k.roawał. amutoe dziej, . r_ w
rej o %1.. lersa mleJacowy 'I 'l/ł,
akcyjoe dla eksploakcyj uafty i woeka I " juy kon "'rltUki lUI!.. PloO..alO dość otIa. cl1, które jaalrrawo pnecbtawić tulIlimI, m_v zwróoić 81V z prośb, do .czaroego
skalnego w Karpatach. Kapitał lAk/ado- u' PO'oWe,;" c,,? .i~ .yr~iilło koro... ua Lond., . abJl do oich przykoć uwagg czytelnikL domioa" !które oa poprzeduiej maskara •
• y nowego towarzystw!, wyuosić ma milioo :!~,,!dU:;;~~t!i:t:'.= .:~!k0u;''': Podczai po.tu aielaa",o ojnY8. raŻłC~ koD- daie wielo zaioter~JOwało), aby i w iotr~.
guldeoów (10,000 a~ cYJ po 100 gulden6w), " Borli.;' do 218'1• .. 100 nabli.
t~lt .. lpol_ńatwie' kryje 00 lIV bOr gach oadahod"ceJ. dowcIpem ,wylU pOpIw razie potrzeby bodzie jednak powi~kao· 'I
wiem ctObclko pnad ~~ ob~a - -8iV chciało. J 8~yna ~o chyba dowcip.
"y do wysokości trzech miltouOw /lOIde.!
Ż
w nied08t~poych dl.. oiego schrOniskach. na malka. ktOra unllda lotrygować, ". wo·
nO....
ące.
VI. karoRwale zato pomimo wesela, jllkiem że i onl\ jedna w <ułeJ . ł~dzi dOWCIpem
Wystawy.
OD darzy, .ree IiV kr".wj. wl<łzłc mo- !Daskar~dow!JlI poch"ali6 Ut moi~. W.wo:
S . t- d
. i
.
otwarlI}
ralny npadek ludzi, ktOrym fortuoa w Im czaslO Ole poda"ał~m do . WIadomOŚCI
-;..; :ne et~rsobnuOr81~
:teW~~sD'łr.odzaloi_ 1 (-) Z kroniki kamlw~łow.j. T~goroczny pewnej cZ/lstce losy kraju powierzyła.
"a8~ej, czyt;eloicy, .t.reAcl tych IDt~,~, które
!i~ ;kaoka: na któr~ . zdż'ł .iO oCrVgi prze- • karo~wał bogat! w oaJrOtoorodol~J8~e wy. Teo, który mi za temat do wstępo po. uWlerałl lig w pisanych oa OlI"JSCU ry·
ł
. moakiewski i lódzki. WYltawa ' pad ki, .pozostaDle długo w paml~CI ~~ć wytazego poslozył, jest obecoie oi moiej m.ch, kddy bowiem z paoów otrzymaws.y
:!s :aw~~lu zazoajomieoie publiczności z ' moto Dle oarodów ale Das~ego. spolecleo . oi wiocej jeoo przeltępClł, woloym od kary zasto,owaoy do oiego .ierazyk .ehowal ~o
wielkiemi postg ami jakie zrobił w czasach It~S •. GI~śoy, przez wnystkle UlewsI ~uro kodeksowej, lecz potepiooym przez moral· pned memi .oezym!, tak gl!(bok~, żem Ole
P
ostatoich rzem al tkacki w Rosyi .
peJs~lo plslIla roztr"blooy proce~ koklzo~- ooU: IpołeCzofl. Zost,,:ł o.n oiedowno spadko- !D6g1 ~a razIe dOCIec tre~1 wu!rszowa~eJ.
_ Na ~warlkowem zeoraoio człooków , I~I, I~trl.,!owal kraj ~ały: A ~Imo to, ze bierCł znaczoego mleOlIi, które na lożu I 10try&l. Teru dopiero aU, reporter k~eJ
sekcyi rzemiełloiczej oddsialu warazaWlkie. 1WIOCOJ .UI~ połowa loteltgeOCJl ~:ol~ty 'miercl ojciec IW opiek~ mu oddał. Ma· magoetyleryi wydobyłem ze ~krytek taje.
go towarzystwa popierania przemyało i ' ~ego Dleaz?"lJ.IDlIft~ . prOO68u /rze:1 ywa ~'j,tek w oiezbyt oddalooych od miaab m~ice i chotnie .i~ nieOIi dZlelv. Czy tel ·
handlu w iooeOl ui! dotychczas 4wietle Jedoak~e . oleclerp~"le czeka a. 28 ończenl& leży okolicach. Niwy zawierajłte skarby oicy, słuchajoie:
.
pnedstllwila 6iO tegoroczna wystawa prze. ' Iwo~8kleJ ko~edYI .
.
.
dl" ziemiaoina. oajeżooe ... teraz Badybami
Zoaoy u nas 1'. X., kt6ry I?omlmo. szó ·
mysłowa w Teheranie. Okazuje .ię, że rzeko ! ~sma, pomledz! . któren'., by!y I szczY~'ł' kolooist6w obcoplemieuuych, bo mIody aąo krlyżyka, w .. rpo pragoIII WZOI.caĆ
ma wystawa jest włałciwie prywatoem ce II~ uaJPoWa~D1eJlze~ I naJ8prawledl~w. magoat wy, parł siV obywatelIkich zaaad, ~Ilty . ogie'" ri\ił~ i l~oaIl\ ~erd~8%ka
pnedsi~bieratwem fabrykaotów okrogo mo- Issem traktowaOlem .praw społecznycb .Jak d'łz'Ic po drodze wyuzdaoej rozpo_ty, lekko- dZlewoJ do ukochaOla. swej zgarbIonej po.
skiewsklego kt6rzy postaoowili zaprezentu- "Prawda", rzucały gromy z wysokiego myślnego Izarzaoia się w błoci., do sromot· stac;, .oltzymal I,riersz ńast~pu'14 y:
wać .we wyroby w Pa1'8yi. dla pozyskania ' pied.esbłu na Bogo docha winoych Btne· oego .upadk.u . . . .
.
M6J marcowy ka"alerze:
ryoku tamtejszego. CRła sprawa była tuy. leckIch. Tym razem szaoowol "poleł
DZiś goOl'c resztkami fortuoy, dobIegł.
DObr.ze sw~ perukg czesz,
maoa w takim sekresie ie wladomoić o ' Prawdy'. bardzo liO pomyliI, dowodzlIC. że szy joż wieku, ., którym wazelkie luleu·
A .zJafmJ'~ na ooc bierz.
wystawie. która ma bye otwa~ już w doi u •S.trzeleccy dopuAcili si~ z~rodni i oieslusz. Itwa oatać~y powiooy, w. przybytkach
Bo marCOWI ka".alerze,.
J3 marca, doszła do oal dopiero teraz, ' nte % ~go wypadku WZIf,~ asampt, do 1:Iachuaa z plgtoem rozpustnika .08 czol.e'l Na CIV pat.rzeć htoU: .blerze.
dzi~ki stosunkom haodlowlm Gaya. Nie- obrlu.coOl" blote~ s.~achecklch rodOw.
bach~oalie pełoe odr~zy odpraw,a. Moze
~waseś smutoy. "~.I Balii,
moiej praeto przemysłowCJ nasi oie powiooi . S~lat. su; dOWiedZiał, . że . Strz~leccy s~ w,d~IIlC grosz . ostatol, . o Ile .Jcszc~e po
N!~masz .SZCZ'i)łCI!, JUz do ~am.
z aniedbać tej sposobooAci, ktOra pozwala OI.WIDOI, te tortury pOD1~'h.z Wl01; 10dZI' l czuc~łI, godooścl z.opelole. w 111m Ule ."y.
W.le<: pozeg.oaJ alę a . uadz!.~ ..
im staollć do w8pólzawodoictwa oa ryo- którzy na oślep połapali olby wlnoyoh. gaAnte w łeb sobIe palDle, a U10te IOIUIO
Bo 61ę ludZIe z cseble 'mielII;
ku tak ważHym dła zbytu icb wyrobów. dl~.łaj~c gorllczk~wo! nieopatrznie,. w,,,i,.· wszelkie braki raz w :!rci~ prOtoiaclOm
B;erz p!,otofle, 1I11!rok w....1.
Wystawa w Teheraoie trwac blldzie przez zUl'" IIIl z zad~OIR Jak bohaterowlo fars,. I zasmakowawszy, Ar~dkallll Dle ~ nego iebracN8 co looe. pótao Juil...
p6ł roku, wioc wyroby fabrlk oaszych za · Znać,! tem ol~dalekowldzllCych .urz~dol • . ~wa kóntyouowac .J~ zapragole .1 dok06c:zy
Młody urazumiały o swej wielllDAci oawsze jOlzcze w porl: mog, talu zd/ltyć, by k6w, oled~lożoe ,le8zcze śle~ztwo plerwlas~ z>.'w~ta pozoatawlaJ'c po sobie pamuo/ć okowej (Iao Y. został obdarzony następuobok wyrobów okrllgu w.p6łzawodoiczllcego ko!e. WIOOW~Jca p~wd21lwy zapewoe SIV OIskleg~ palorzyta...
.
j,cym epitetem:
walczyl- o lep.ze. .Repre"eatacyi przemy' '~Iał. serd.e~OIe % ualwny~h ~tr6:!ów spra· j Dsugl to fakt ~ krótkIm sto~uokowo
By być m,drym, nie doU: chcieli,
slowców oBszycb w Teheraoie podejmoje wIedlIwoścI . I poddawał Im OIby 4lady" czule z p~zykro~l, przyszło . nll . tu zaW lOózgu olej tneba miećl
liO agent bezpośreduiej komuoikacyi za· ktoce z.alolaat do spr!,wcy prze8~pstwa, z~aczJć. .N)e. dal Boże Ich WI~J. !,by!1'
morskiej Ksigtopolski, zamiea:r;kaly w Ba. prowadz!ły..: . do kouuczoych wnl(~akOw. ł Ol~ str~01ł "Iar,:. ie to s, WYJ,tkl, Ole
In01 oiezoaoy mi jegom08ć przeczytał co
ku a znaol ageot warszawski Gay złożył Nad oaJIUUleJlZem ~ow~m\ oatoralole wY- , dallIce leszcze nIlary o og61e herbowego ou~poje:
w tow3'rzy~twie popieraoia pnemysłu i rzeczone 08 pr~etl . UleWIOOle pOI,dz~oych, I proletaryatu!
baodlu t .. ryfy które objaśnili ioteresowa. . .staoawlano 811l I debatowaoo caleml go·
Omioł l worek, niedopisala elan
Dych o koszt;ch trausportu do Bako. Z ~zioami, oiemal że dniami. ~zkod" wie~ka,
,•
-.
Kiepaka aprawa,
~ku to "lOry przewoi , . si9 do Per"i na z~ drobo~ltkow~ .6Ie,dztwo .Dle zastaoawlał~.
"
.
Lecz nie martw aill mój kocbaoku.
wlelbł,dacb, QO kosztUje Jui Ibardzo lORlo. II~ oad b tera m I I sylabami nazwiska Btrz.,
"Koble~o, pucbu marny ·, .tewI Iłowy 18Kawaler, to pieoi,dz w ba oko_
Wedlug objaAoiaA apecyalistów wlroby ba· a a~kD<;la ... bo możaby w te~ spoe6b d09zło czog, bo I~nycb tl~p~aw~ly ole mogll wy na·
Redaktor pcwoej gazety otrzymał karttl~
wełoiaoe, wełoiaoe, galaoteryjoe, tkoaulety· do J.akl~h :ez~lta!6w.... '.
. .
le~ w 1U0Jem .Mzlwleol~ ua karna1!alowt z wierszami, lecz obejrzawgzy:i, ze wszl,t .
ki itp. z Ivielkiem powodzeoiem OlOg, być
Clorplelt OleWIDOle, obcy .~rpsb Ich · wybr)'k paony X. " W letnaa ta latota kich stroo, rzuci I OB liemill "yoUlwh_jllU:
wprowRdzane do Persy i.
opioill, bawili siO oimi chciwi wratell lu· ~ przyrtekajllc aż piOC iu kookurentom serce "Ich verstebe oieb\." I?odoio.fem kartko
_____
dalII, a za to wszystko prawo ich wyoa '/ i l'Okll, co prawda uie pot"ierdzajllc tego i przeczytałem:
grodziło jedoem slowem: Nie. "Nie~ ma przysiog, oa Gluboym kobiercu - wysala za
G
I
~- ' bł 0i,e
. ch ....
L
' .\
azetli tli ..'" swe i maski zrzekU,
1'AHUOWE.
im w,,,,,,6
wl·łe SPOllOJU
za kł~""ońe I m/li ty Ik o ••. za jed oego. A to parad
ue.'
przebyte."i katoszami i loocaolami; 0"0 mogv powt6rzyć ~ "królem wieprzów- z
PilmakOw obcyąh moc p rzl bywa uahl,
\ _ 0 . • P.\er.bofl, ~. 13 lot.oso. Po dłogo' _oie- ma ieb wy~agrodzić la całe Jata "Barooa-.
A.eb,Acia ,widzieli mil\1 O~DBryzgaj, oa oas smol, a piekła.
trwał,m kieranku Iw,tkoW1 m Da rIoku papierów opieki oad zdziecinoial,01 .tarcem .. O iro· Kaoych mlodzielleów, powiadam w.. m: ba.
Be.wstydz, ua" tak j~k -NPegoChal'1.
poblio&oycb,
objawi
la
.ię
w oitg. tbi,iej ... go ••. oio sprawiedliwośoi ludzkie~· I .. ,
raoyl
Jakkolwiek
by4cie
na
nich
patrzeli,
Rób co hCIU Jj glow"li' .ra'
I
brani .. cboó re"lizt.C)j , pod wpływem których u.po·
lo
u
.obie.i. POgorllI10 siV • kol'OY p"piol'Ó. "ywl~.Q·
Nieprzyjaciele oasi WlIe 8ko skorZystali ,biedactwa w szalooej milości tak liO rozDlUżej to aie moie tr",aĆ.
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teotató!' p.i6ra ~ie zasil.i "Dzieooika" pra. · .sZ.tem życia by.tu,. nie Illówi"c j.d o 81OZ'il: pooz"ó '!' umie? Op rOcz kilku zaklad6w . z wolo, wol,. oa,. 1,Diejs~e . której 'pqwataje
C" IWOJ', JDŻ Ole mówIg darmo. ale za ŚCIU uaszego bhtol~o; .. NIe poSiadamI aOI Jadłodajnych, towarzJstw szaosooetkowych, ' przeczu'łłaoa tylko rel!gljOle JIIOC przezoa.
przystlIpIl" w waruokach pisma. Qeo~. coOt wielkich. aoi WIelkich zbrodoi, a walyat. literaloie uiema nic, coby prawdziwie ro. ! czenia lOuzullOlI06w, f.. tulO ltarotytU8 z t,.
(Dzienoik koaztuje tylko ' 60 k~l!' miesi~. ko ma.łe, oo~zoe, jałowe, a ~rzyg~Ilb~aj,<:o zerwać mogło. 1l\1śl, 'znużoo'ł ci"gt, prac," różoiCll, że zamiast opierać siO oil w~1i bó.
cznie). Dlaczego patrz>: Spok~JOle. na U~I- lIare I podzlelUne. N!,wet. oleoaW1d~l~ nIe Jest- wpra"dzle teatr, ale. tel! zadawalni .. !stwa-w własoycb ~ercach oaszycb i waruo.
lowaoia. s~mot~e IUP!'łn~e _Dzleo.nlka-, ~Ie potrafimy, bo. o ~1łoścl za(!OmOl~łtśmy zaledWie pr~ez p~ro godzlD. wI.eczoroycb; co l kacn. fizyologlcznych zaajduje wytlOIll'"
solidaryzuJflC SIO z OIeml zgola I wkazoJ'łc Jui dawoo. Nie pOSiadamy aOI namllltDo'l z reeat/t dOla robIĆ? Czyb, Ole warto za'j czeOle.
go oa suc~e fakt.y - lub z~I~lauie \,raca. , ici, !l0i pr8goi~6. pr6~ pr~gui~oi!l łatwego łoźy6 ' r~tlts~ lub czegoA jKld.ob~ego, coby
ro~io,,,,zy lo ~uy8tko oiew,tpliwie
Oli młodZleńczycb, przewBZole kobiecych użycia, które mczem Jelt WlOOOJ, Jeoo gou· uaturalOle Ole zaczyoało I'\: I ule kończy. 8U,!!lllU.eau Ił wedle D.... m'1iemlifia
pi6r, kt6re jaklokolwiek mIlA by lIIpe1llie 6uo6ci,. ni ..~~ńC&OD,.
.
ło ~ilt!m lub preferki~m.. Przypullczam, ~ozpisr"a0iJ' .sill ~Iieooików. p zbrodoiaoh
zdolne a nawet wr6tyć dob.. przyszlou:, 1 CG 81V dZieJe z teatrem? CoA slll .. Gre· że pubhczoo~ łódzka ole Jest tak oSlIJł,.. I lastauawlaule SIO n~d oaJdrobniejszemi
Jeduakże dla braku rozglolu, .pewnej z gÓo ,cyi popsuło; już oawet p. Kościelecki akar. aby lama oie odczuła poLrzeby życia par . zbrodoi tych Izczeg6łami.
Nauka bada
ry spo~zie.w~oej lyml?lIt!i publiCIDo§ci,
siV oa oboJ~toość poblia.ooAci. Operetki dziej to~arzys kiego. .
"
to i musi wda1!&Ć siV " IZ<:,l.61y dla
CZłcej l' JUz z oazwllklem wydrakowaoem oaw.t pneatal' przycI,gać, a szkodal Kar.
CzytahAmy przed kIlku dOlamI, ie w Tu· dohra ludzk<1Śet. :&:Ie
II b'rllłowe ży.
oa oaglówku, oie BIł w staoie pisma pod. nawal prseciei oie daje dO zupełoie w mie. oisie aresztowaoo osoblstoAć budz'lc, podej· b ,ee dzień tylko, puechodz,ce z rllk do
t.rzym.ć. Dlaczego, pytam wre8zcie, spo- kie naszem odczuwać. Już to życiem to· neoie. iż jest sławoym Jaokiem Rozpru. r,k w najrozmaitsze waratwy spoleczoe z
leczeństwo nie "ocz~wa liC do obowi..-ku wan~skiem mi.aato ua~z~ uie.grz_f. Two- w,,:czem 10n~yflak!1I1 . . Ciekawe byłOby: isto· różo~m ~ oier6woylO przygotowauiAIU umyutrzymania .DZl8DOlka" o własoych lupe~· l r" S!V k6łka. I k~terYlkl, .dzl~l"cesIO prze- tOIe odkryCIe ta~e~olc~ego faktu .00szwy- słowe~, I moraloem-:czasami do flik iIzieci
nie lilach? Łatwo! o łat"o bardzo cZyOl~ waźo~e wed~g .zaJ~; ludZie nie ~aJ' oo~o. , klyQ~ pobudek.. ~akle kierować mUSIały Jlo· lub oleąorostk6w, mimo woli zasiew" w u.
zarzu~y . i~oym. ah~by ze uk~" gł~b... I ty ml_ać ~Ig I ł,czyć ze sob'ł, JakkolWiek d~bnle Z~~Il1CZlm. I omytle~, Antropolo: mydy . Ziarna, kt6rycb. pl~oó.w uierade bylo.
poWazol~JIa.t. ale OIałatwo W~lAć ~ same~o tylko. w takI spos6b m~.żo~ wytW?rzyć .~o. gla w ~wlezych. swolcb badanIach, do~hodzl by zbIerać z pewooścl, ' I Iltotoie je~t do
siebie I talU. dopatnoć 110 .wlelu W.ID lookJ to~l.kle, wy~leDlć myAlI, zda!l1a, d~ ~Q1o~ku, ze IbrodOla Olczem '1 noem , pewnego 8~opDia .auggestn myśli, kt6reby
j grzeohów, które . w por6woaOlu le tdl~e- poz~1IĆ 81t 18 lOb", .zolw~lować to •. co .DIWI'" 019 Jelt Jak> pewoem zboc~eolpD;1 u.mysło. ' ~oże w oleJedoeJ glo'łłie
~ie pow,tttły
bełkiem" oczach 100ego, ... bełk" zaCle- IacJl 1!ym~ge.' wzajemule. ogładZIĆ ~I~, a !,em" C?Zy to. .oabytem. cly dZledzlcznelU I ~Ig~y. Ro~budzajflC c.b~rol)llwie wyob~a.
moiaj.-:, nawet zdrowy rOZł"de& l'a.trZłce- moie. IUlekledy. popraw.lĆ. KoteryJ~1 te I te o~JczO'01eJ w ~1m oatatoll~ wypadknlzeUle . i uo"Y. pr%ytllPlaj"o zarllZek Sl\l,\k
go. To juź .01181 uarodowy. IWY~JI Gdy- pn8CI~ takie ole oad~J' toou. Miasto zbrodll1arz,. przy~oszll~y oa ś",at ~urody clytaJ./lCOBÓ. kt6't zralu ze wstrot m, ua.
by sill przYjrzeć z zupełole obJ~tywoych prac:uJe • ~atem Śpi, ~Ibo r0Z8Yl?u·1 złeg~: 0081 oa Ciele I t~ar.zy lZc-zegól~e stVP~le I IQ~CI,. a..w k06cu z obojot.
wyiyo tel4U w8ly~tkie~u, co. ."Il. u uas Je 1I1l •po koaJpk~oh rozmal~ego rodzaJU: zoa~l, .ry'l lub w u~po80bleulu. lwem . ta~le 004CI" cZfta oaJ~~ydoleJsze zbrodoi IzCZegO.
dzieje (naturalwe w teJ chwili Ole mam Na uhcach ładoeJ elegaocYI ruchów aOl a nie 1D0e IkłoooOŚOI, w rOllOalty ObJaWI ... łl, uczy
podaje do r,k brc.ti strasz.. ,
tylko Łodzi oa myśli), doszłoby 8iV do stroj6w, Spotyka li~ nieraz bogute: ale jflCe lill spos6b. Wogółe aotropologill do· sposobOw wykona'nia i naat'i)pnle zatarqia
8IUIltnych rezoJtat:6w. WlZodz~ wid:umy Bustowoe ~awie nigdy, to t!,i o lJu~aie i chodli do woio.l1ów.' ".obec k~rycb teorye 41adów zbrodoiczych C&l'oów. Robi siQ to
oiepojllte latracoDlIl zm~łu . oaJ~r?ltszyoh wytw~rn?~ Dlema co naw.~ I mówIć. B~y· dotycbczasow~ p~a.le; ze opadaJ'.
wkr6t· w81ystk.o przez brak wladomośc\ bieŹlł cl ch ,
obowi"zk6w moraloycb, jakie .~I," . czlo· ku olebi~o .. oczy OIema zopełole. ce może 8taDle slll p~zyQlYo~ zmlao ogrom któremi. pragnęlIbyśmy lapel01ć karty_ a
wieka ua pe.o~m Izc~bll1 C1.wlhzuoyl. lU' .Co .do. rucho um,rsłowego, t.en pdzosta. uyc~ ~ całym prawolczy.m kleruo.ku, a lI\la · oastępule. przez ~h~. dogo<;beoia juź PiłY
pełnie zreut,. 0lew1aoklm, ltolllCel!0' W~Il' wla "Iele do życzeola. Pa~ ~81~ml. za~· OOWlCI.e w \ w!rokach I b'ldaUla~h . sądu. g~towaoeJ O~pbwledol~ pubhczllości, Il wresz.
dzle lekkomyAlo,o4t ol~lioz.rtca 11~ ~Ol za p~ln~oyoh bardzo sk,po, ole cIeszy SIę P~edewszystk.,elU nuc.a ~oa AWlatlo 011 Cle przez D1~zaataoowleoie liV oad oast'i)p.
lłowem, (Ibad owu plotki, a ~osto 100kcze· wlelkiem ~dłl7telU. Wog~le. poza ceoaml Wiele dot,.d. ~lemDych I OIewyt6111aozooycb s~waIUI. Wldzo. że zadalelto uniosło moie
mile potwarIe. które powata~. " III~ac~ego, haodlo~ml I .prawOZd~DlIt~l. z pr~mlsłn, ,t.roo .ludzkleJ o,,~u~l"
.
•
p,óro,. wkraczam. w Izero~ie horyzooty,
ot - poprOłtu dl,. zabawki, dla Je&\8goś zupełole zr811t,. ulprawledhwlooeml, a na·
NaJoowsze badaol& J<!owujdly, że mague· opuścIwszy zopelole Łódt I j,j lUieszk'lń.
Izczególoego ~b8twa, a Ił Prz1czy~, wet kODiecl~e~i, ui~ czyk 8i~ prawie nic. tyzm ~a pomoc, uśpi~oia, . ~uggestyi, mote ców gd~ie coprawd .. "Ule brak też rozpru.
oieaaozgść wielu Jednoetek, a nliwet rodzio 00, CIUBDI Jakleł WiadomostkI brukowe.
ltać 81ę Itr"ZOyIU czlomklelD w rllkach wacay, JalC oam dowiódł f4kt kt6ry oiecałych) aoi I ozyD8~, r,oi. & jutce~ Brak G~y przyjcbie oied.lela, duell w ml~cie ludzi złe~ woli i oa.odwrót uaj?iowioniej~. da'łłoo oa j~Of\j I nlic ,aazedl-ale gdaie
:lopIIlny wytcwało6ci, woli, co6 018uOOw1' tak, Jak Łódź pracowiteID, z opragolenlem go człOWieka uczynić oRrlQ'h161O zbr~J. BIł Iprawy piłolejI" D. raZie r6woie "aine
toego. <:" ui, dM. lit .wet okre6l~ ~.ieetIOClelri . .nl' ludDoać pracuj,ca, pocz,wsz, IJ~ ą~.eg~ zatem doaz!iśm.!'? ~o z"jl!łłoej a ."-,oże i wllŻoiej~ze, gdyz w8ZysLko oa
czylluikl8łD roakładpwYDl aż do agatluDy. od roPo*Dlka fabrycsDego, skoflczywszy tla moi" OIepocz1taloojcl łudzklub OIJIlÓW śWiecie w.g!gd08m Jałt do daDlch stolunEgoi&Dl pnytaw, "1kluczajW lupełllie wymotl1ym I wylmtałcouym przedataWf.:l oawet olfli1i? li takiemi t9 a taIIie ..i k6w.
u
drugi"" ~owieka. II .-w~ ~O ci.e1u iote~ig..cyi, ole wie co II ~b.t . zr9 · rodzimy. aill w~~alJli lub <:D"talOi, Ił w Otta·
K06clO za~D1, odllłldajllC do -ruy,de,()
w na.J6oi.6leJłZ811l &D_lU w...o_ JI6, bić, bel JU JIC)d wlrglfildem uprzllemihenll tec&oo6ci oam J' IIQddaJ', f.. talo~ uro- tlgodola rOlbiór apraw owych.
k&6cemu prlioie siO dllpdaić jut Die ClUD, llie oblltujemy w pomJały
dzenia pcha oal ku takim a takim l'IIZelta·
w wielkich II&w.'. ale .. uaj.I\~YOO jeW lecie j _ jako tako:1 Ił 'plcery, to~, kt6rllD oprzeć alV ani luilllić.ioh ni,
AlJlUgdt,
p uohceaiaoh lab wy.od8ob,
by ko- ",ci_ki" okolice i do lalu - .Ie co mO .emy, JedlIelU alowem, cót rolli 8i~
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łeaeoi. ' _~oowe. Bil.nl wkr6tce ogłD-loewCZYAlki,. wi~.l pa!,. ' s"

Alltoai~ wt~1M".n8l0 PEf:!.IN~'~i:eJl.t.; m~yczoy

Warezawie, JednoCIWnie ..~ I kolio (t8Di lnt1~1: 100<71, ZOl......jllllly clelaw,
NiIuczoiwy ...j.... .Jedeo stotej. l)'Stona generalnego waru.walnego. KI. pr.~ d.ra Polaka z Waraza.wy "Z.pr...kty.
Eskul.~ za, pewleo Irytował 81l) prze· sly~h majstrów szewellc1a G. Prsyjllł oalKonstaoty Folkmao, wik. par. WIskitki, ki sz~zepi~oia ospy och~ou!1eJ," za.wlera.J'Cł
CZyta",BZY·
! praklykll U -letoiego cbłopca, syoa niejakich adm. par. BorysławIce•. ga. J6zef M~o- ró~oleł bl.toqł ~C2IIIpł,ola Olp,r ocbro.olbHiaj, ioo8(o we bierz or..,ia
. o. z KonBlaotyDowa; oa lat 6, ~obowl,zaw · zowaln, nowo.y'''. wlk. par. GoltynlD. DeJ w _YDl krlJD. Ptaca ta nIeco zm!e·
Bo twoja blata wsz.yttkcl lur,.citp.
IBZY lil) Wciuu tato' czasu dawa6 chłopco Dyakon Hermau ~b.midt, wik. par. 1>4- ~ODa,. druk01f~, byla - ~.u!O"iu",. mle:
..
.
.
. otrsymaoie i odlie!. Po upływie lat a·cb bróaka. Praeoi88lem: KI. Paweł Nowa- .~o po6wlljCOoym bygHlllle pul>ltozo~J
Nkż~J podpisany otrzymał od do,j:,po~J maj,ter oietylko niedllwał cbłopcu ładoej cki, wik. par. Sw. K~yia • m. Łodzi, oa i, pryYatnej a wyd~.anym • IWareza.le
maI I.
odaieży\' leez nMI10 u.,.wa;.o go do podt'z~ . •ik. Wiakitki. Ks. J616f OttOn Podbiel- ~zaj ~ .taranale przez tegoi d·ra Po'
RepoJterstwo brzydka rzecz
doych poałog, niczego nie oaoczył. Gcl1 8ki, wik. par. Gostyoio, na wik. par. S.. laka.
.,.
.
Tajemwce rzoca preor.'
roduce chlopca z.rócili ai~ do majsMl Abdrzeja • Warszawie. Ks. Adam Cbeł·
Przy,.. ~JICY J.kull~. ~o.
Osy to' kacakał' czy teł WIliJ .
II ~ G. chłopca okropoie pobił miliaki, wik. p.ar. Jazgarze., Da' .ilr. par. IDyllo., p~bierc& z oad ~zprel, mla:
Glowy' uam w~a""ci~
i .yrstlci}·ż mi88lkanin, oieooz.ala;;'c na· mamioooa. Ks. ózef PiwaraIli, .ikar. nojw siO },proferoroOl S.",-JaJc doo~sl
Co dOltaoieaz na swój qb
dal an° godzio, w warutacie swoim pozla. par. Kampioos, Ol wik. par. Jad6w. Ka. nKor. Cod.zlenoyn ro~l ~o .arszawla·
Wieraz koiiejM\y\iii
'
J atawlW. Nadomiar, gdy Iii) G. do.iedział, Floryao M-aciej !Ugiel, bernardyn, wlk. k6w dotkoll)tych wadlł J,kaDla cyrkular.ze
. ie rodaice <'Chłopca czyoi'ł kroki ' SIldowe, par. BoliOlów, na .ik. przy koIciele pokla. oraz ceooiki awojego n,r.l'Zyrz..a1l przeciw
. .
Dałbym Ja CI m!l8ko . ''\' t~ ~~z.kO. oJ doni6sł policyi że młody C. skradł mIt eztoruym • Pnszczy Korabiewskiej. KI. j,kaniu". Ow "prof...or otrzymal .adresy
dałbym, gdybym CIO wtlldy. ai~t' T~raz Jakieś rzeozy, 'a nadto .ytoczyl przeciw Wale~y Celmerowski dla ~.bo§ol zdrowia war~l&W8kicb j,kaI6." za polredD1~twe~
przt1?a~zyłem .szystko, ~4
,tko I na niemu proces o wrzekomll kradzież. Are IlWOIOIO~y zoatał ~d obo.l,zków ~dm. par. swojego agenta. Nie ulega .•,tph"ole!,
drugl~.
.
R. . 8stowany chłopiec, wazakże przez Slłd Zo- Pustelolk. Zmarh:. d. 18 stycznl& r. b. że.leetto no.y spoa6b .polowaOla oadszpre)(-) iZ 1f'I~. !I b.!'I' 8Qlłzla pokoJo I stał .00iewiooil.'0Y, G. zdtpr.oszooy. przez §; p. J6z~f Zalewski, rezydent, przały wIzy mob figlemy w rodzaJo bl)beok6w NIcbol.
.
a w,d~ałll mlaa llodzl rozji\trywał spra- rodzlc6w, aby Jakotako wlnligr&1zlł Icb IY ' lat 88 .Iekll Ił 64 ka'Jjła6at... D .• 20 aty· IOpa.
• 0, wytOCZOOl) z powództwa .Jaoa Neyma. · oa .a ,straDOuy" 11 niego czas. odm6wił zol .. r. b. A. p. ks. Francfszek Llpińaki,
- Oatałei ,.n/'lt. Tad811sz A)dudklena przec~ko Ry8Zardowill ~
mallo"i wszelkiego zad08yĆuczybienla. j' opr6cz tego prob~z& par. Nowe·Miasto, przeżywszy lat wiez, ktcXemu arcykai,te Rudolf pozował
braciom Geblig' o 300 re. wyllagrbdzenia. za ' wym6gł na maj8t1'l8 11 którego C. mial do· 80 wiekIl a 56 kapła6stwa.
do portretu Ol piel: doi przed ka~t~oflł
.ydalenie ZG s/uiby. Pow6d ...kardze swej k06czy6 prak~ki, ażeby go nie przyjmował
- ' Petersbirg.
• Mayerliop, we~waoy zoe~ł ! U1edzlel~
1
pr~Jtoc'1ł co Bastl;puje: Jao Neyman !pra. do liebie. Chyba nie potrzeba koom~o'l &(orm!l Iqdowe. n Praw. .iestnik" 0- do lamku ceaarsk.rego • WledOlu, aby ce·
cował lat 11 w browarze braci G9bfig ja• • tarzyl
głosił poltaoowieoie, oa mocy kt6rego 1st· aarlowi okasai ostatni podret sy08 .. Por·
ko robotnik. Rodzaj zajocia w,1fołał u
l ....) Z........ Bawilłoa~ eII"iłowo
oa· oiejllce dotychczas iustytucye V'ido.e w gll- łret prsedatawia aroykalljCia na olu.blonym
niego chor4bę) lrt6ra si~ objawiła "pucboill- szem mieście rUlka trupa dram.tyczo , pod beroi arcbangielskiej, za. .yłlłC1:eniem je- pnez .Oieg8 boio "Lori" •. ~odobl~6st~~
ciaol 06g i ~c!Zyniła go oiezdol.nym. do pr.&- )' kiirllokiem p. Jako~le"!I..dała w dnio: O~I'dr~ie Cj ZbY ".Ildo.ej. cywiloo.krymioalnej, rJ.&6" m~ by6, ja.k '&ape.nIlJ' dZle?Olkl
cy. WlalclClele btewart! moglt . WIOC uiy. gd"jszym w teat.rze VictorIa wobec d~6'hQznle maj. być l.w CI~"t! I ple~.szego półrocza r. wlededskle, IlderzaJ,ce. Cesarz Frano\Sze~
wal: N. tylko do, robót, I k~ nie' groliłY I zeb,:aoej publiczoości przedstawieuie, skła. b. zol8liooe. Natollliast wP"Pwadzeoi 10' Józef przjilllł.ry.ał sil) dłogo. port.reto~l,
mu niebespieczd8t.e... 01"dal~'1jeduak, dajllOO aiO z l tl'sj/UiWWego' dramato nCi .. staj, ~tdzjowle 'pokoju; ci sprayo*sl: bljd"
m przy wolał ceaarzow, I .r:; z z. UIIl
że Neymaon i tej pracy nift m6g1 podołal:, I moy ,bór" i jednoaktó.ki "Niediwiedt awa- zarazem obowillzki s~dsi6w śledczych. spra. spljdzil pray d"telo Ajdudkiewicza OlIDUt
a Gebłigo.ie przell.l'rzema laty wydalili go : tem." A>i!t;lei wywi!łt&ii sil; ze swych r61 (Wacb jllryzdykcyi wspomnianej izby, jako kilka.nUoie. NMtopoie adysta .. ud~ SIO
z browaru, bez żadnej zapomogi. ()d, tego ' bardto ' dobne; na sZC1:eg610e jednakie wy.łpiel'lłHej iostancyi. Taż izba w cha rakle· z portretem do komnd arcyksil)źoeJ Ste·
czaau N:. pozeataw~ł DIII iłal~e .córk.i,· któ~ :;iótbieoie I.asługllj& paniJ1A.ksakowli, tóratrl\l (ziaz~ rozpozoawa~ b~d~ie.
drogiej f~nli, ~t6ra ..sa!'l6.iła u wgo kopiO. Obec·
lUatanoyl sprawy z odwołanfa SIO stron od D1e Ajdudklewlcz portret 6w wyk06eza w
aczkolWIek 8ama bledoa, dZlehła 81l) z ~J- też i oajwl~cej byłll oklasknranł.
cem. N. znacał ai~iC.fo ' do l Geblig61f 1
J. B.
~.yrOk6. 9~116w pokoju· Ozoaczeole ter, swojej pracowoi, kt6r, .. od"iedzaj, aro:,'
z pr.()'b~ owaparcie, ZaWBfAl jednak zbywa.
(_) Z. JpOrta. KilkudziesiljClu adept6w miou, " ti kt6rym zmiauy te w ~~konaoie k""il)~l i dOltojoicy, dla l prz~jr~eoia 81\1
no g~ Dlcsem.
Is ortu ( i iarakie o cz ni starania
cel .prowadzooe być maJIl, pozoeta.lono do ·,oatatUlemo portreto.1. Arcyblllze Rlldolf
W.ezwaoi pr-/ez ~ziego . pokoju bracia ; u~zq<lze:iaw .to"l~m arieleie zab~wi ko-I zoa0!a' lIninis.trtlwi 8p~awi~dJj"oAci, któąi: pOJ'QlUł Ajdlldkiewicnolfi , tylko dwa razy.
chOfO" ~ t oIAo '
loilizi o • ór Waraza. pragOle, aby JUż w' kWietniu "'. b. nowe to Portret AŚ przeznaczyŁ dla ceearza.
.
Gebllg utny~ah;. te N~yllliif'
<wall oie ~ ' ·.cb "iny, ani · te! z powodo r0- 1 N1ewiad:~:at lko ~~ aró Z~t t
zasł~: p.r~w:o .esElo .w życie.. M6.ill ~ei, .że dzi- ' .- Tytldlik CIherwIcki, ,!V~en~', pomlerz·. slelsl tllmeczol urzOdolcy SlldoWI, o Ile 1U0' lelI w N-rze l! portre' Miokiewlcza, ry!o·
dzajo zaJ~Cła w" bilowarze~' lecz z po"oliu o· c zli sz~b dr ~a :li ~ ar!'
chorobliwego ·atdou 1 jegłl organizmu; nie Dla· ~ ~Ił ~
wtk
m
p p
, P yJ ioo'ci, zostao, utrzJmaoi oa uo.ycb poaa- .aOl przez Witkiewio-.o, z krótkim zyclOj, ~1Z8tem l ob._i,akll zapłaceoia 'qda. zle o s. o u.
.
.
. Idacb. Co sili tyczy reformy a,dowej tli/ rytem poety i w N.rze a "Bmierl: .yguau·
Dycb przez powodal8OO re.
(-) DziA. w t,atrze VicJoria .flaol) ~~Ie t ProWiOCyaCb Nadbalty 'ob ~I o~dzeoie ki", ry800ek obrazu JlUlka .Malnzewskiego,
Po dług.ic~ osiło~alllacb 8I)dziego' poko. traged,a l' ,:,aktacb ~Fr..S:&.)'lera .. ZóóJc!J.." J~j, .mimo , praewjd.zia~e~o ua \o Ił blldie 10raJ' artykuł "RzempDłpoli~ Babi6aka."
jll, uaklaolaJlICego Icb do polobd*ó_gii za· P. Romao ~ZOWSkl, ~L .~tru ~wj)w8kl" . Cle pa6ętwa. za rOK blezllcy wydatku, $'81... ł _ Wybuc/I -<ulIojów. n W fortecy nowo.
k06cIBoia Ipr.wy, Gilblir;owie nareazc'le przy 110 , 'j!1~ ~CĄ1 ras pl~rwszy Ja~o gol6 !ź em jest od tąuo, czy rada paUst"a) zd ll ' { georgiewakiej ~CI8S oasypywaoia oaboźl ,ro~~zoać odnO'DY p~jekt do. ~aja, uie j6. karabioow)'Ob • laboratoryom zbro.
jljli pr~poayc" .,p..iego. i obowilłuli sil) w ro I ,,J!'raoc\8~ a"
z~płacll: ~'1 ..ano,.'Jlrs.(.75,J
OlS pow6d
, 0dkładl'JIlC go .do posl.ed~e6 ~e8IeJl~ych.ljowni, przyezem zaj~tyob było 27 źoloierzy
11l) zgAdlll I aptll.t; JlDlOrzo~o.
.
Gdyby t'.l ostatwe opóimenle zaJI6 " ,IOlało, ;; lobecnolei dwladuj"cegol la bor IhYllm
(-) .KuaPI\1~lłowoiW~ W;ldolu
rMO ~.
• reforw/I "dłożoolłby b,la do roku pr~y-i fortoo~uem, poruczoika Soigo\riikiego, na·
ooegd~JNlmJ .. ,ueozoremj włl,.. It. "ParadYI~
, a~eg~. .
.
..
slłpił <raptowoy .ybucb: N iołoierzy zoze4raDle reprezentantów kaly poi)IeUOłfllJ
T ~arau)Va.
.
.
I lfIlIJ~".fPOlDiltgenllelnolD8kie.. \~
nSobr atało wskotek tego siloie 'poparzooycb, a
p(zemy~w.ców łódallich, pt'zedłożooy, 10~le Z~!!n ID ~w.e'"hDie.. nPrteglA.~I,PZalcqD. ogł~~looy został ~~J"'Z9ZY roz· trzech z mob ma ""ypalooe oczy. Porucz.
p~zez zą.rqd. •. kasy Wlbunek ,. zaI.;' pł~- K~tohckl ,~OOOSI, że! os blb~ym skt;;:· kaz, Ilppwa,źolaJllcy rad~ . 0!llekuńcq . nad nilO ' SoigoWcki ' ,ulegt opaleniu twarzy i
illooy ;rok" P?'n.zyw,hlt ~.batach ,"tWiwdzl' dz!e. ducboWle~8\"a ar~i4JeAAzyl wafszaw· mB:JIł~II\I. zmarłegO! .. Wcl_" ~ugeDluszB: głowy. Wszystkich raonyoh oiezwloczoie
lo ~a.yI&J'O dywldelldl) od wl'I6d6w sklej /R ostatolch czasach z8jlzly oastljP'l'JW ttgeostelua, do, .y"lD·dl~<I!'anla przeszłej opatrzono i odda.Po na ' koracyo do miejscdpllkiw w WIIOko6ci :r/6 oprócz' 6% pro- jllce "łD,iaoy: ~lI. biskop sofFa"au Roszkię, ga oiego li: spadku czljlci. dóbr ks. Piot.ra II co.ego lazaretu wojskowego".
OIIotóW. Na .miejJee .ychodZlł08go ozłonka "iez 'il'y'wi~cif'doia 30 grlldD\a r. z. w !fa. \Vitt~~osteina, polożonych w guberni po'
l.
kOUl~te~u p. Karola Eiaerta ' jednótrło'oie 'oiele Sw. Krzyża oa kapłana Aotoniegp _łdo ,~Iej.
.ybraDY zUltal p. FraociaRk, R,ailiach. Pakulskiego, alomoa semio/lryurą waf,szaw'l - O szczepieniu oapy. W ostatoim ze· I
Oprócz teg9
wiooo zaprawaduć po. akiego. Misoo.aoi 'ostali: ks. Lu~wlk
szyęie ",Go ca hygieoy i medycyl!JY ...apwej
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ldilli ' patrzyla oa-n~zacb'Jtelo\ -W-tej b"Tli rllzlegl 8i~ .ystr · arl\lllalżJCie .kllJle _16 ula
hane sPr1:-a
Uwielbiała tlj pełolł prostoty od.~"II) za· toi. Spopzeiooąl 8tatek i strzelono do wy. Za całe życie spokOjnego azczęlc a
wego.
we oddałaby c.hwili,-.AV t6rej .. iała 6tallllĆ
_
- Ah! teraz "idzv Hill takim o jakim
Idalia wydala okrzJk trwogi. Ale jakie do niehe.EpiOOloej wałki. Ni", oddalaby jej
lDarzyła~ - l>owie~"iała. grzeoie.ie. siO zmieoił?! ... . Nie, nie o s~ar8lC) Fie~oli, za rozkosze miło§c~.
.
. '.
ń!ylby§ SIl) sam sobIe, gd~by§ 0je był zdor kt9,r6gQj:zclla I ,,,oowala,, olp u mtPdzlłń·
NWleazłlL .r81IGle ch.iła dZlalat»8; 8zla·
~I.'
L. loy do takich ulacbetoych POl"WÓW.
,l ca • pa yotl), dla którego macierzy6lkie! cbttoi kOQJpiq.totzy byli go'owi, oCly
- .To twoje dzieło , hrabino!... Dla Fi I', pr/ll(ie mia.la uczueje, ddala. W t"j ,chwili !J1zyłtkiąh, palałyl NieiMnpiecseń9t"o uzaPrsekład E. .,.......IUId.J.
~a Fteaoli ' zrobilbym .szystko, bYJo oca· trwożyła siO o Erceldouua.
coia i podnOliduue, a byli to., dRue. czyI
hl:, ale gotó. Jes&em potrzykrol: o~aziĆ
- A wi~c i jego poświljCiłąm? - woła· ate jak. kr)'Ształ i prawe, byłr j t.rwoili we,
-dla niego .łasne iycie, skoro teg\'. ~dasz. la. lon ... i on także zginie?... On, taki ale i te oucw.ła nadzieja i miłll6ć '"ietej
'r 36)
- Namy'l siO pao raz j8lYłlI!p. i zasta- pot~uy ... taki kocbajlloy!
idei.
( Da"~y riqg -!Jalrz J
\..
nó". Zadauie to wistocie tłl14ne- i nie.
Zagiel oikolłł ,. p~estr~ai. ~glll~
-Italia dla wł.ocb6w! ·-oto było hasło;
Byla zsó. 8Ob., jak"pod kooiec oClty; bezpieczoe.
I joż.jak skrzydło bialej me.y!
dśw.iljCuło ooo.wśr6d kół tanecznycbj "śr6d
tylko, te tym razem otoczeoje nie1J8010 ' u,
- Życie moje oarażałem zawsze bez wa·
Uspokoiła 8i~, a • oczach , ~ej iblyllCZał rozma.iaj/lC,cb &,wo biMiadnik.6., • sali
roko, nje zmniejszało wpły.o -jej pełoycb bania - odparł.
"
płomień.
.
balowej i frzjległych koDlll.tacb.
zapałn ,a/6w.
W trzy godzioy pózoiej -Ercijtdoupe od.
- A wioe do .alkil - la,ralał •• - Po.
- ltaliaI..~
,
- Wiara t.oja, od " zjj bljdCie moj,' ijał pospie znie od brzegów Kaprei'i wiózł my,#o o oim wtedy dopiero, gdy prayjdlie
Nagle wAród ubraoycb inny zabrzmiał
wi.r,- ..wołał I .drieniem Ecoeldouoe-- skazaDych lid brzegom Fraocyi.
l
/D~ u~ierać;
.yraz/groŹDy, po0lll'1/. grobowy!
prz~kooaoia twoje,lbM> mojemi, jeżeli f OZ·
Cbod"iło o to tylko, by oie 8I!qstr~eźo.
Zauważooo niezawC?doie uoieczk. Fieao- Z4n1dal
Pieli.. .Osy,) miałem je. doa,.a?''':'oie wiem, no odJlły~aj!lcel!0 .qlrllt'ł. pr.. ~1l Aw~e~.. ,~icb; qzy l j~oak ,postrzeż011!> j.1l Iby~ póżoo Mozyka . omilkła: ":'ród. przi!ł'aiooycb
&ie.m.nleJIIZ& o to; prlJJJIl01o.twoJe pogl,dy.
Skazaol sledzleh w ,klłJu9le. p.lł~zieOlec I ozoa'rio nie ożoośl: dopl;d~.n~a .talka, cay UIlmÓw uligło takie mllczeolB, że ~lycbać
,T,,- wiar.. moj, i moim Bogiem!
wiał delikatn, cero kobiety, oosił'aY,ój kd· te! policja ,odwołanI) ;ł'oa~a 19dzlei~i,ej, było 8Zmerl fontanny. .
T.:warz I~i ~pochmuroi.la.
r
•
r~j"kicb ryb~k6~ ~ z pot!-- ot,arteJ o'a Pier.;'1doś(:, że nie IeJgano dli1ej Errojll~oooa i tycb, I Żo/uierze otoc.yli palllc.
-: O~l lIIe, 018 mI!- pan teg~. 1'ylo JUź slacb ko~z~h wId Olał, blIkn); ran, otrzyma· kt.6rJob ocalił.
Okrlylr " .grozy i rOlpaCty wJrwal ai~
lud~1 u"aźl\~O hr.abl~~ iVl8la~ II bóstwo oycb • ImIę woln06cl.
\
I pieni etowarzyizonJcll. W pierwszej chwili
awo~e, tylll. ICb dla Olej zmleDlało prseko:
~tarzec ~Ie sp~czal oka z .syDa, .był to
xvm.
, postanowili pt'cedfte6 si<;- przez szeregi oie.
IIl'Dla!... Nie; radabym, by '!]Uaepobudkl uIJmlodszJ', '\ ZIIr&zem statnl żn,cycb.
przyjaciół ale spostrzegli wki'6tce że to
8l1łaoi~ły ~iebi~ ~o OIJn~. ~ '.te.n rac P?- Trzec~ poś.iocił)ni dla ł.IOtej ąp. a.y.
W i&clore.m . miał 6iO l.'dbyl: blłl kostyll- było oie~tłiwe. Wn)'Wtk-ie ... yjści~ obsta.
le
trzeboJl) J,ed1/1
odwagi twoJlJ I życzeole
DnIało zaledWIe.
I
.Ato.y u k!1~la Carlo VIIna.
I.ione były atrai,· leiskallcb wokOlo sta .
moje w kilkał zamkno .yraaach: Rojaliści,
W jednyw " okien .illi stała i~dalia I Wspaoiała to lIyła utoczYltol6. )(lIzykaJ lowy pimcił!6 btiglletów
ci sami, do którycb liozyli .il)'·'.oi· przad • • patrzooa. w - biały iagiel oiklllłcy ąa
alażyła to jedYDie )lo to, by przyg~lla&y(: 1 Carlo Vialla
b
.j .
b
kowie, dopuazcsaj, 810 teral w Neapolll ty, prz8ltrzeoi.
ualiiiO~lIe .yrazy zacbl)ty, zapało, grołby; , 'owni szabl i ~i:'t ~~CI ł ".I.,cll w z ro·
aillczoych belprawi. Dwie ofiary jeh obło·
Erceldoune stał na tyle ok~Otu i ottga· ll;Iaski pokrywały rozogof\!ne, tcbolłce ża. . ~a t cie
a czy.. ze rogo. sprzedoej tyrauii schrooilY ' li, tu,~ w moim dO" dJwal jlł • poraonym lirzaskd doia.
rem lica:; domioa 1ł 'fllłdacb s.oicb ukrY' l nił
od lir b-ł%ys~lewrpr~ec!e\lkł?
mu. Ojciec i ' /lJD- - uc:ialkać IIIU", przed ,iI,
Hrabina opo'ciła .iłIl) i zeszła ua .y • •aly sztylety.
ł'
d prz tk a ~Oll b aan I na nil , ze
niegodnych. Ojdec ,jeął - ..lacbetoym pa. brzeże, by 'ledzi6 ~eronek żaglu.
W pooiedziałek oastljpuego tygodnia .J'l oa ew8Z~ o ~ ee roolć..
.
tryol" uczony Ol jakl.lBo8c}'UIZ, OIEIkago tei
- A wioc ua ~'bV mojll ocali szlacbe- miało wybuchol)ć {low'stanie. bzi' miaDO ' ~ Chodz l!a~1 - przellló"lł -: J~ tu
i 10H do jego lUlU podoboy. Syo~to dliec· toych Fie80li - myślała. Alę oo! op, kt6. je <rstatecioio przygotować.
I~lemn~ przejścIe oa.d. morzu; Ule .Ie o
ko prawie. Obydw6ch., czekaj, galery, jełli ry mnię kocba i iMn .ahaui" oaraż~ awe
,W szyscy tłOc~yli lio wkoł() ~obiety obra. 1l1~łm Ol~t; gdybySm, al~ tamt.ęd, "lZys~y
ich nie ocalO, a jacht m6j jat obeoilłe w tycie ... 00 zginlłć moź !... Ale oie ma ju oej • wiśniowe domino, n~ ramieoiu kt6. 0:1 :;,,:ah wYllłko~ ~pos~2ei9noby n~ Dle·
~'ryeleie. Weź ich pan na lwój atatek i dla niego lekarstwa! A dla moie?..
rej błyaczal listek erebroego ~la8Zczo.
y nie, .le p'lOI IlclekmeJlZ z jatwogcllł·
przewieź ~o Francyi. Ni~ lOkaj lil), uie SIl
I z pooorym goie.em llatrzyl" _ gł\b
Idali.a była niezaprzeczenie b6lo"" ~.)U;
- Nie. zWllr.ł_ . GpIl!KCza(: ,,~11jllCi.6ł
to zbrodDlarze. Ukochanie .ol0otc:i - to aerca s.ego.
był"
ZII/lNze od la/; oImiu; oigdpjedoak ' w potrze.llle, aOI ume)lal: .pue4 Ulebaaplojedyoa ~!oa ~iłi~ i Ceura. Fieeoh.
- Czyżbył .i t1 go kocbała? I tl I~lio, ~i" o~i~a iej Hil) korona tak ~_nie cze6st.em - .odpa~la. I~aba.
.
- FIlip FI8łoh?,.. Alei Ja. go znam - Łzy- rosrzewnienia, kt6re ml10~ .y laka H,li; dIllSla). Kr6lowała .eoill8zem I 04 ... ! - Ale I"az Jl8DI, JakI los CIeka. c,~ od
~wołał , ~.el~uJle - .~em jak .rod~ I ocz';l iunych kabiet, . u oie,i bylI ~.mi g,. Dotlld działała tylko po6redllio! a trod./tych opików?
prze'lll!io.~1 Ich lj. .poJita1aacy Bo'rbool. bólo.1 goryczy. WStydzi!a )l1ę ,.la.naJ.sła. kI, d~. uiycla kt6r"ll;h &m~1HI J., były
- LeM mój ale łlt4u& gor_r od waaze.
Teo . czlClwlek. - to boh"'r! Tak, ocallj ~, kt6r~ odryw~ła J' WU~O .oh 04 d,!a pieJ , w~trl)tae.. <Dm "reszł1ł8 ",:i. ~IO ' go; oie OPoUC%~ wa, - to IOOJ8 ni,tł(\Joue
go ol ....odolel
I~Jbym ,JeJ cele,w.
. btlcie.zl'4 .dział . , walę., 4si6
I.ł
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DZIENNIK I.ODZKI.

ni.pra.. dopodobna· r6ćDica taka leży. uro· It.a ekaploataj"cego kopalnie J ...nfOIl- pDCilaraeie, • kaail ognio~ej,. ~ akryt.
dnjach roku 1888, • akutecsaew tvpieoiu teio,. drogooeDny kamie6 DU_IDy iM:Idlie ce ....~o biórka, • ~eIZ8nl ~oJ8J t~ci~
fiylokaery i jest oajzupełDiej prawidło.,. nJuhl18Z Pam.·
.eJ, az~osta.lZJ: Sl~ • . łapki magnifiki,
-0Tak znaczoe Iwi~kazenie produkcyi smoiej.
X Pałac
Na terytoryom ak.a· rozstała Sl~ z mOJIł rodZIn, na zawsze•..
.
.
ny nie."tpli.ie kOll8Umcn .in zagraDicz' ryum petersburskiego .wzoiesioDO nie.d.wno ~ma~ła w .skotek rllch~oku. za 4. kapelusze
Od roku. 1884 rezn1taty. ~blor6w W1~a oyce W8 Fraocyi, a z Cl8lem mote i zu. pałac li lodo, który laJ,,1 288 ułeOl k.a· I dW18 lok.le balowe . z. tlorruuraml... Z!,loki
~e F~aDcYI byly. ~ora. mDI8J .l8dawaIOla. pełoie UBDoie ioh przyw6., chociał oie. dr.. towycb przestrzeoi, clyli 1lI 8ałaDi sze odprowadził Da ml8JICe przellla~eO\a. _
)~ml. Z 36 01lho06w bektobtró.-cyfra wątpliwie Francya długie jeszcze lata o. rokości i 24 SIlt. długo'ci. Palac ten ma 3 areodarz Judka. Pozostały '!' ulu nleu.
z roku.I883-prodokeya _ła dOt34,7~1.'000 płacać b~dzie haracl ugraoicy. Przywóz pi~tra i ozdobiony został 12 widami rów. t~looym. b. wł~.ciciel ~jże, D1e ~Od~o po.
bektobtr6w w ro~o 1884, d~ i8 I. mIltona win biupaftskioh, portpgalskich, włoskich oiet z lodo. Na drugie pi~tro prowadq OI.BlIZy SIO po ~eJ straCle/,.. Pok6J. Jej 1'0tr 1885, do 25 mil. w 1886 I do lł{,~33,OOO i rumuiiakich wyD08il wprawdaie w ci'lu podw6joe schody
lodowe, oa klórycb po- Plołoml.- ~Ito.law ::n., włdclclel dóbr
~ektolttr6w w roku 1887., Nut.,poy ~~oak- jedyn88tn pier.azych mie.iocy roku 1888 ustawiuoo po bokach mi.ternie wykonane • ~pa~w8klem.
.
.
1.6 rok 1888 I8mau,ł Ił.~ korzyst~leJ8ZY!D 10,863,000 hekto!. Jestto cyfra" por6w- biosty i wazony naturalnie takie z lodu.
~1:!eJ )8S7.CZe oml88zczooO ..D1~zy tel ny
~.vrotem; produkcya bollIe:n podoIosła II\! naoiu z rokiem 1887 wi.,kaza o 281 000 Trzecie pi~tro zakoftczooe jest wJlok. wie- napiS!
M. M. 88. wDZieJ al'o1 wol,
.
.
w tym rok~ do !IO,IOi,OOO bekt?l. Tak helltu!., lećz uie należy upomioać, że' Al. ł'l dominuj.C'l nad inn6mi. Umeblowaoie Boźa •.. • .
I~aczne zW'llksz~nle w poró.~aUlu I ro· gierya zacz~a d08urcuć ogromoych ilości wewnlltrz Ikłada si.., z krzeseł, kozetek,
X ly6I lIatemalyka. Kobieta Jest tu:
dtJdallJanie: podDIety do szaleftst .. ;
klem ~opflled~".J"c~m, pr~ypl~ać należy wio .. którego przyw6z do Fraocyi w rOKu atol6w i inoyc~ przedmiolów, Ol salooy bo.
w cZ\lllC! sptztJl\),ceJ pogodZIe, Jakll . odzoa· 1888' przewyżazył przyw6z z PortIlgalii gato przyozdabiono figurami i rycerzami
odej 1/W1Danie: pieoi~dzy;
czato s.~ ubiegłe lato na polndolo, ale o 80000 hektol. Winnice algierskie roz. w zbroi. Wszystko to wykooanem zOBtalo
mnożenie: rodu Indzkiego;
gł6wurm powode~ tak korzystnego . zwro~li , wij .. j'. liO szybko. Obszary zajote pod u. z lodu. Na placu przed pałacem umiesz- dz;elen;f : najlepszych przyjacióll
Sil meza~leczeDle ?~~stao~e. ulllo.aOla Iprawv wina powiVkszyly aio w roku ostat CZOO? ~spaoial. fontaono,.po o!,d któr"
amellO~oy~oe włalolc~eh wlonlo, w c~lu l nim o 9,460 hektarów, a obecnie wynosZIł unosI SIO Neptno w otoczeDlO Olmf wodo
podO.lesle~la. produkcyl.. Od czasu nawie· już < przeszło 88,300 hekt, które wydały oych. Fronton pałacu otoczooy jeat balo.
dze~la wl.omc fraocosklch przez . filokaer~ 2,728,000 hektolitrów .iOR, wob&c 1,902,000 atradll i przyozdobiony lwami, wazonnmi i
robiono I:czne doś"iadczeaia zamm zdoł~- l bektoJ. w roku 1881 i 1,569,000 w roku ionAmi figurami alegoryozo.ellli, R przed ba.
Pellrlbllrg, 15 lutego (Ag. p6ło.). .,~~
no. odkrlc Aro.dek ~ko.teczuego pokonao.IR 1886. Prowiocye: Alger i Orao, maj" lustrad'ł m06stwo statuetek, pomi~dzy kló. okregowywojeooy rozpocl,1 qdzeoie spr ... y
tej . plagi. DZIA . dzlO~1 Arodkom zapo~Ie- I J'uź winnice bardzo rozprze8trzeoione, a To. remi omieszczooo poqg bogioi Weoery. starszego pomocoika refereota komitetn
pJllcym aerzeOlu 810 filoksery wlomce
k 6 W'
. ł
ś ' tl
I kt
opieki oad ranionymi Michau'~, pobieraj".
•
t .Q
tał '
d
nia produkuje już znacz O" iloAć wina, t ·
16czoranll pa ac o wie ooy e e ryczDo· cego za falszowaoemi dowodami peosye
.mszcz?oe ... za~~. zos y l&S8/one re zaczyna sobie torować drogo zbytu nR ści" przed8tawia widok czarojllcy.
\loweml lato~ślaml I zn6. przyprowa zooe oieklórych rynkacb.
X Wtdr6wka hanknolJa. Pan Aotooi i zapomogi.
I!O 8~OU kw~to"cego, czb~ł dowodTeDl
Wioo drugiej fermeotacyi produkoje siV Stachuraki, niegdyś student uniwersytetu
Wiedeli, 16 lutego. Hr. Kalnoky wczoraj
ob·
k
lite "lOobraole roku n 'ec ego.
a ~p. w ilości mniejszej. W roku 1888 nie bylo warszawskiego, w karoawale 1879 roku przed wieczorem wyjechał do Peszto. W po .
departament Herau.It, .ydał w OltatollD go wi~cej jak 2,387,000 hekto!., podczas zmuszooylU był rozmaiu,mi potrzebami niedzialek, 18 b. m., udaje ~i~ tamie ar·
I"~ku ze s.ycb zblor6w 4,508,000 bektol. "dy w r. 1887 prodokcya jego wyoosiła do rozmi"oy papierka sturobIowego, opa. cyksi~źoa Stefaoia, wdowa.
WIDa, podczas lidy • 1887 . cała produk. 2935000 a 1886 r. 2688,000 hektolitrów. trzonego Nr. 011,462 B. Przed routa.
Pesz!, 16 lutego. Poeeł Szederken,i wy.
cya tego departame 0 tu wyohOSlklt81 3,747,000 Ńie\O~iej zauważono ~Ułoiejszenie wytworu niaOl 8iO z toczówk'ł, u UłieAcił u g6ry na. stąpił z wnioskiem, aby cały prOjekt usta·
9
9
hektol., w 1886. 2, 5,000 e o. a w ro- wioa sucbego (czysto wyskokowego), kt6ry pis droboemi literkami: "IlU, sk"d przy. wy wojskowej usuD/łĆ z porzlldku dzienoe.
ku 1886 zaledWIe 2,143,000 bektol. W t~o z 2818000 bektol. w roku 1886 nzedł szlaś-a wracaj do t..,skoi,cego za tob'ł l... go ai do C&8SU dostarczenia przez rząd r~.
spo~b produkcya w tym . departam~ncle do 2,617,000 w 1887 i do 2,220,000 hektol. Antooi Stachorski d. 8 styczoia 1879 r. 3 kojmi, że środki policyjoo i wojskowe bOd'ł
w ~I"gu lat czterecb powIokalyła Sl~ ... w r. 1888. Wog61e jedoak bior"c, wy. Od tego Czasu mioOlo lat kilka.. Pao S. zaw~~8Zo~e. WoioBe~ zoaczDIl witkszOAcI'l
dW6Joasób.
.
. t.6r wina we Francyi zoajduje siO obecnie zostal lekarv.em, a otrzymaw. zy korzystn. z~
o rzucooy.
rozprawac nastt·
W deparumen.cle Aude rez~lt8tl zblo, .. tak azczośliwycb warunkach, iż oie jest posado _ przeoi6sł si., oa prowincJO i za. pOle szc~eg61owych ~ad rzeczooym pro·
ekte
rów .wypadły. Ole ta~ .pomyaID1e,. ~z s~ rz8CZll nieprawdopodobo., źe doczekać siO pomniał zupeloie o powytszem wydarzenio )
!'lll1"wsze ośm Jego artykuł6w sejm
w kazdym rOlle bardZiej zada.alnlaJ,cemt . Cle oloie lat takich jak 1874 i 1875 " Dwa tygodoie telOu przyjecbał z źon. do zatwler Zl .
uiż popraedni? W ci~ 111. 1885-1888 i7trych Francya miala w zapasie po 80 Warszawy, aby ożyć karnRwało. Pod. lIo~a, 15 ~utego. (Ag. płn.). W tow,,·
p~o~okcJa WlOa podDloała all) tam z milionów hektol. wiua.
.
nosz,c kilkusetrublowy depozyt z kantoru rZJatw!e zdro,,!la pubh~znego prof. Bog~.
nulto~6w do 2~,OOO .hekto}.. PrawIe
_____
banku paftatwa, ku wielkiemu swemU zdzi. sławski pO~Dlósł kODleczoość utworzeOlIl
wdwóJnosób powlok"Jla Sl~ r6wDlei. w ty~
wieoiu znalazł pomiOdzy baokootami _ apec:yalnego .1Oatytutu farm~ceutyczoego dla
okresie p.r0duk.c~a • departamencie . (oh.
R O Z M A I T O S C I.
dawo'ł sturubl6wko- Baokoot stracił wiele kob!et. . U~lweraytet .wyra~ll zgod\j c.0 do
-• na swojej świe'lolci, natomiast zaopatrzo- udzlel~o!a 108tytutowI sW"J apteki. unlwer ·
rond e, IO llOOWlCle z 1,076,000. ~o 3 mlho.
nów bekto!. 'Ogółem biol"ll~ r6zolca !' proX. Jerzy .B~., zoany z odcZI~W !" Wa~ nym był pr6cz aforyzmn paoa S., w cztery !yteckle). Pot,?,eboll na zaloźeme SUDl~
dukcyi wio~, pomiodzf rokiem 1887 I ~888 81!'.le, miał oledawno temu Oleml.łe zaJ- ione nowe...
.
DO,OOO ra. zamierzono zebrać ~ dro~ze
jest uderzsJ'c'ł na korzyAć roku .oatatolego, ACie z korespo~d~~tent kopeobasklm do
Pierwszy brzmia!: tJ.ui fJitJra, fJerra-T. 8~ladek. ~owarzystwo. po.stano.llo zaJ!lc
teOloardziej, Że przeatrzeft zaJota pod u· .G~zet, K.oloftskleJ • .Ów koreapondeot ~y. L.-Drugi napis: Id! i s~ukaj Iwycb sio. SIO nzyskanlem odpoWiedniego pozwoleDl".
prawo wioa w roku 1888 wyoollla tylko razIł alO Dl~przyc~ylole O krytyku duńskim. stnyc ... portfelu Judasza-mego wierzy. , Budapeszt, 15 lntego. Wczorajszy wiecz6r
1.843,680. ~ekt8r6w, . podczas . gdy . • roko Ten o.statnl oa ~Ieczorze ~ p?sła smery· ciela, a znalazłazy je, wracaj do woie•.. przeszedł zoowu wśród ~o~~z.cycb zaburzeft.
1887 WlOOlce całej Fraocyl zaJmo!"aly kaftslllego naw.raJew wyrszlł SIV. o autorze przyjmIl was z rllkąmi otwarte Oli. Grodoo GrolD!,dy. złożone &. na)nlzszych warst" lo.
1,944,150 hektarów. I tak, ogólo.a tloAć korespoodeocyl w spos6b obraia)ll cy.. ~o. d. 3 sierpnia 1881 r. Edward Cz.-Trzeci dnolol, pod~egaoej przez studenIów, wrZ88Z.'
wyprodukowanego w roko 1888 WIO& do· ~espoodeot zażlłdal od Brandes.a WYJIIŚDleft napis rymem polo:!ył obywatel z Łomźyft. Cl8ły po uhcacb, otaczane przez kordony
chodsi do 30,102,151 bektol., w roku 1887 I posłał mo .seku~danlów~ PonlewlŻ Bran· ekiogo ,,1886 r. p. Heliodor Mrozow.ki. oolioyjue. Aresztowano przeszło Ito os6b.
.
.
Studeuci wyprawili zoowu koci. muzyko
produkcya wyoosiła 24,333,284 bek to!. , co des wyzwaOla Ole przYJ"ł, korespoodent [
daje r6żoi~ o~ ~orzlAć 1888 ~. 6,768,867 wuil/sI !ka~g~ do S'łdu o ~brazv.
.
O ~cz~. WCI'ł Ż zouenoa,
.Nemzetowi n i. sp!'liIi jego numer. Przed
X Wielki bryiani znale~lon~ został nie:
ZaJa'nIJ na oowo.
I
Iklnbem npartyl nlezawisłych n Geza Polonyi
bektol., a qhoolaz Dlekt6rzy. !ue prJypusz·
czaj. możliwollc.i, ab~ mniejsze o.bazar.y dawoo w A!ryce połodmoweJ, w kopalnI
W swe barwy promleooa j ••.
w~g!aazał podżegaj.ce mowy do tłumu i lźył
gruoto dawały hczijbole. obfitszy zbiór . WI' JagersfootelD. W.aży on .podoboo 241'/.
Tymcza.som b~t zdr?w'....
.
!DlolsLrów, a na czeAć korooy wzoi6sł nEI •
na, niż wio!tsze,-zarzucaJIlo 8prawoz~anlom karat. a wartoAć Jego ocenlooo na 20,000
Na odwrotnej ,.troole banKoota, omlesz· Je~ln, klóre tłom z eutuzyalmem powtarzał.
urz~dowym oledo.kłlldoość . cyfr ! zbyt ~unt. szt. Brylaot m~ k.sztełt .podłogowaty cz?oo. wc!,le dowolpny. ~ekrolog: "Słu.ży~a MI~dzy wrzeszcqc, mas~ wjechała koooa
pobieżne traktowsOIe przedmloto,·.to Jedna~. I CZ~I~ ~ar!"o z odcleolem Dlebleskawym. OlI "I.ernle prze~ II wleslOCy, w\Od"c zycIe pO!lcya I zacztka płazować szablami, tu .
źe zda.oiem osób kom eteotoycb, pozorole Od Imienia Jedue o z dyrektor6w to warzy· r6źolacz8.- Mleazkała z komfortem w dale! alOagać lalkami. Zam~t straszny .

Zbiory wina

W

roku 1888.
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. CBriOVian& llOdni6lł w goro Itaroży"fo'ł,
Ale . zoowo .ozwał si~ głos, ~onóAoy, "Ostry hych. Możelz Ull8tokroclwiiklz/ł oddać"ro~palooemi rvkami ściYkaj'łc czolo:-Zifi=a
szerok, uabliC1j.
~ diwIOczoy Jak odgłos lOyśhwsklego rogu usług~. .
.
. . . . dZlI IdaliO, ~ kocbał ją i oieoawidzill
.
.
M6wll~c to, chwrcI~a ~zablll k8locla I skle·
.Te~az przecie:! oieoawiedzil stokroć will'
- Na matk~ Cbryalosa! - ''!-1!0łal -: I zapao~wał oad .rzaw'ł.
bronić aiO bodziemy do omUleJ kroplt
- Nie strzelaćl - zawQłal - wZlllć JI} rowała J'l ku swe) plerYI.
.
.
~J olecn.ego Iwego po.. t~pku. Napróżno po.
.
- Oto, co loożesz dla mOle zrobIĆ - cI~al8ł . SIO m>:'I", że ta, kt~ra oim wzgar.
krwi!
.
. tywcem. .
~ Do b~ooll~. -:- zawołaoo. - Do broOlI
Carlo ylana zadrtał.. Wydało. mu SIO, szepooła.. .
dllł~ Jl!'t ~ZIŚ oko~ w kajdany niewolni.
CI, co me mieli nkrytych sllylelów rzu- te pozoaJe . glol mooslgoore GIDio. Ale
Zroz~mlał JIł:
.
cll, ze CierpI wszystkie katusze upokorzooej
- NIe, oh OleI - )Oko,,1.
dumy, złamanej wiary, utracouej wolności.
cili siO do zbrojowoi. Każdy oh.ytal co czyi to mozebne, by 00, doga Cbrystosa,
mógł, poohodnie nawet samieniooo na toa· zwiastuo pokoju, dowo«1ził band.Ił uapastoi.
- . Wahasz siO? -:- s~ytała Idalia. - Napróźno!.•• WstJ:d i wyrzuty somienia oie
czugi. Zroz~aczeoi ~h~ytali wazyatko, czelu, ków, g~cyoh o~ wolooAć kobiety? .
S,,~z!łam, że maiZ dZlelOleJ8ze serce i pe. dawaly. mu spo.koJu.
. . Z wymlerz~n~ml naprz6d baguelaml żoł. wOleJsz/ł rv~o·.
.S.~zll, ~e. J.est . z tW!lrdszego ukuty ka .
kolwi6k razić wogh &lepaczy.
Tymczalem z tylnyc~ 8Z~regl/w ~pastol' OIerze C?fn~1t SIV ~ tył. .
. . - Ahl nIe mogv!... Nie, to nad moje ml~n.la, .z sllOleJszeJ atalt ulaoy. S'łdził, źe
k6w ozwała siO wypoWIedziana dtwI.oczo~m
Hrabln~ Va~lah pod~IOał~ w gór~ hl~k 81Iyl... .
..
dZikie matyokty, które znal dobrze i po.
ZołOlerze oab.h oa oowo broó. Monsi- kry.ał zr~zn~e polorem 'wiatowca, dadz"
silnym głosem kameoda. Stalo.y plericleft bIDS~~ZU . lepIskowcy. łak Jeden człOWiek
zaci.śnił siO wkoło oblVtooych.
.
rzuolh Sl~ oa oapa~tnlk~w. .
.
gnore zak?menderowa/:
mu ror;ko8Z; ze . upadek Idalii, dokonllol.
W progu .alonu ltan,ł oficel'.
.
.
A~k byl .tak slloy. I olespodzla.oy, że
- Ogolal "
. zemsta ~ radośCl1l jego serce oapełoi •.••
- Ekscelenclol - rzeki, z.racaJ'ł0 SlfJ oddZiał żołDlerzy z oaJemoych r6toeJ naroTrupy zalICIelały Jak kłosy pole walki.
Otó, ole. Zemścił siO, a znosił stokroć
do gos~arza dom~ - w .imieniu k.r6la do.~i iołdak6!",)ak "ichrem gnaoy, co· I!1alia . s~ała wAród oich. Carlo Via~a wił g.on~e m~czar~ie. .Nie. trwożJł siO, oie bal
wzywam C1~ o wydalIle hrablOY V_h.
fo,,1 alO w ~ył I rozproszył wśr6d pałaco- Slll ~ JeJ. stóp w ~oowalsyach konaola. Pu· SIli OIclego. WiedZiał, ze pooura aieć w któ.
A wivc to o oi'ł chodziło?" Na ni. wyoh dliedzlftc6w.
cbyhła Sl~ nad Dl~I.
•
r, 0!>1,~at. IdaliO, zllcieAni6 siV tylk~ może,
przedaio.zi~to tv wyprawo?.. •
Sprzymierzeni zostali paoami placu boju.
- ItalIaI ... ItaJt .. !... - szepovla.
te WI~IĆ.J" . ~dzie co dzień, co godzioa,
KBilłżo 18 calI} odpowiedi podskOCll,ł ku Wielk, salV balo., oczyłoiIi li wrogów.
Bobater sk~oa~.
.
co rok WioceJ, że z wiozów tych wyrwać j'ł
oficerowi z podnieaion, ualq, ale Idaha Niestetyl kilka ofiar walki leżało oa ziemi,
Jedo?cz~ole CI.ętka Jaka§. r~ka spoczo/a moźe śmler6 - inaczej dtwigać je u~dzie
pochwyciła go za roko.
krew s,ayła siO po mozaIkowej posadzce. na raml.enlu Idalu. .
bez ko~ca,. do p6tnej staro'ci, do chwili,
. - . NIe dotykać. mOlel - zawoła la, cofa- I '" klóreJ n.latyJko uroda jej i potoga wpły- Jeatem l'ł, której nukacie -:- zaw~- Tajemniczy głos za bioz miał raz jeszcze:
łala. :- Nie p~~eba rozln ~ krWI; macie
-. P~li! St~zelajc.ie zatem. Skoro chC'l J'ł c SIO ze wstrętem..
.
l WU . za!la'nle,. ale . zatrze aiv nawet. icb wsp~.
moie Jut, spełDlJcle ""obowl,"k.
walkI, nlechie JIl maJI}.
Poraz o8tatm ozwał Sl~ MODslgoore.
mOleOle. WIedzlai czego spodZIewać Sl~
~y:a. tak piW koa w tej chwili, ~k. sP.oNowe szeregi przybyły na pomoc nap... - .uprow~~ić wi~toial
' .
.'
mo~e od B.urbon~w i Rzymu i . od . ich po.
kOJo~ I dumoa wobec gro~o Jej D1e· etnikom, biegn"ce naprz6d jak wicher; gnio.
Z.lllzano Jej przecudne. rv ce I. ~ Jedoo Id~eJ tyran~I... .NIe, Dle lokal BIO Dlclego •..
bezpl8C&lluńd"a, . tak "apaolala z ~~m Uy one i łamały po drodze tych co pierz. a~do zebrano Lych! co . ole polegh Jeszcze. Ole bal. al., olkogo... tylko przed samym
.
sob. d.~ał.
uwieftclonem alOClltlł aueroill "ł08ÓW I IAnl'- obli przed chwillł. Halabardnioy kr6Ie,,- NIektórym u~ało al~ uCiec:
cycb brylant6w. tak do bóat_ podobnll, te skiej gwardyi wpadli do fsali. \\ tedy to
Na !"ybrzezQ przez llodzloO JelZcz~ roz!e.
Gd.llez Sił ?~e rozkosze, oa kt6re liczyl,
oficer zadrtał i za.a~1 elo. Skoro opny· zawrzała walka na śmierć i życie!"... Tru. gał, SIO atrzaly. WOjska królewskIe pOlO- wydaj lC IdahV?'"
tOlDoi!,ł i pny8uo,l. S!O, bJ .położyć rok~ py padały przy trupach, aetkami zdoielały wa~y wśr6d skal oadbrzeżnycb Da lodzk.. . - Ao~1 - myślał w~y - zuc~wala ta
na jej cudDem ramieOla było Jut za poSłoo. podłogO strumieft krwi w rzeko .iO za. ZWlerzyoo·
ISt~ta oletylko przenJlm~a gł.,blO uczuć
Otoczył j" mu~ iy.illcy sprzymierzooych: mienił.'
mOich .i 1lI1~i, nie~ylko wzgardzi la mOlł,
Nie tylko za nlll ..le za wo.lnoś1: klóreJ
_ D~ jut I... Dość tegol Poddajo aiV IXIX.
~ypod.zlła OIOIe! S~lala. w dodatku. Zl\rzll'
była symbo!em, każdy z ~Ich pragD~ zabrzmiał drŹlł0Y głos Idalii.
CI.Ć mi kłalU~t!"o, nIe wierzyć w .ruoJą gl II .
połoir c tyCIe, każdy rwał II~ do wal~l.
_ Nie! _ krzyko,ł Vian •. _ Po lto.
W lIałacyku oeapolitaóskim, stałej rezy. PI,. a prz~lez tak .potllio, .dla Olej miłoW
HrabIna II bły~.cym w.roklem podulo- kroć nie! Dop6qd jeden z n88 poz08tanie deoeyi Viktora Vaoe, promieoie raooego Olóż p~oJe ooa 'Il~. ucz~c!a, kt~re ~gar .
~a w. gó~ hstek .rebr~ego blu.zcz~ - / re t.ciu nie dotkoie ci r ka t oh D słoftca przedzierały 8iO z truduości, do oOło. IDOle wbrew woli mOJeJ, ~Dle ZIOlnc·
Dle wlała prawa odrzuCIĆ bobatersklego ~ h:6';,' '
O O
Y
O- .o~trza domu przez zapuszczone story.
go J!,k głaz aceptyka, poczoJe JIlI, ale .•.
n
.
" .
Powietrze, przejote woui!ł wirt6w i po. w kajdanach, w oieeławie, w celi .iQzien.
po.wlocenia tyllh serc Izlachltnych. Podoioeł& głoq i cZy8tyll1, lurOOllyatym glolMlID
HrablDa zwróciła ~I~ ~ olemu. .I:Iyl. maraftcz było duazne. Fale mOfla z mono· oej ••. w ciemnicyl..
'
zawołała:
..
. blada,. ale na twarzy. Jej DlI było "yrazn toonym, miarowy w szmerelD obmywały wy.
'Yykouał plllu 8w6j i teraz 00, kat, oaj .
- Niech :ly18 woJncMćl Niech tyje Itslt.! trw~. Zdob,ła II~ nawet na l"'Otny brzete. Wkoło uS1piaj,ca paDOwała ciSI •• dfOZlZe zooslł kr.tuue. Sercem jego wstrZlł'
Saabla kaiOCia Viana ,krzyłowała ai~ a bro- n6DlIeoh. . . .
Vane 'etel i lpaĆ usiłowal; oka jedu.k nie sał kolej.Do gD!ew, t.1 okrutn" to zn6w
D~ oBeerL Walka tr"ała
..!rund.
- Pn1Jaclelu m6J ulachtloyl - ..wo- zmr~ył. Spokół zamil\lt wu ukojeoie w.zrll8l~Dle naIDI~toe. Usiłował apać _ seo
Oficer padJ.
.
.
l~a ~ ołl. JIOlIw6~, br krew I~ła aig I mo· przyllle~, d~tnJł go, napawał jak" dai· Ole klell mu powiek;. p!ł - i • winie nie
D&iki oknyk zabnmial ,,*'6d iołaitny. JeJ "lOy, nil połwlPl tl le litot az)acbe. "n, talelDDJGq trWOft. Waby. z ni", mógł zo~ ~_Ieolal Odurzał 8iO oar

I
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Z okiell klubu niaz•• iałych odsy~j, liO na ~.,.pie straadi.e 'ni.,ce i orkan,.
USTA I'RZYJEZONYCH
okuJki: "Rozbójniki! sdr.jcy! Bra6 r .. Koleje i leclap •• kaymane.
ROZKŁAD JAZDY POCI~GOW.
PebkJ. Sei...kin. /tU•• W.I'....
• ol.ery!" Stodenci uchpj'ł lad do opo- ....... 15 lntego. W <lUlie projekto.a"1. Salecym " Zadsieaia.
ra. Wó.czas przypulciło .tak .ojsko. oej koronacyi kr61a Milana, • klasztorzel---'-ŁoUI---'--"'G""()~OZ~
' I~N-:-:Y::-:-i-III~I~N""U""T~Y~Holel
a.nko ..lti. Ploot.,
Zaburzenia przecilł8Doły siO do IIQdziny Zirza ma naattpi6 takle symboliczne na·
........ :
II.!. .of 11'461 tl<l6/ 6166 .;ae P_i....
MMakndi" Xerc....
- ~
.elel YI_na. Wpocki" /tUi-. We,.1'
dziesi·'..,i w nocy. Dzisi.i, z powodn scen mauczenie n··łApcy tronn.
.,..,..
........
prsyohod..
" W .......J. iIolbowiaa • MaKw, .
• czorAjslych. b~ interpelacye • izbie.
l'alyi, 16 lotego. (Ag. póło.). Prelydent d Kola...k
7 le II" 2 1~ 7 te tl d
Gr.... Bolel. 1IIoke1'. Hohoalimbargl.
Ut.orzony zOItanie komitet .ykona.olY. n.potyk. trudnolci w ut.orzeniu no.ego oS
81...
I..
~~
Ga, • W",,""y. Killkallńa. Wiln., Sorokow •
8
przewódoy skrajnej lewicy, z hr. K.rolyim gabinetu. Jak mÓ.ił • obecnycb .aran- • kierniewio . 111;:
I·II~
u. tl
Od.1. Berma • • Pni....... Spiłeer. Ilyg;, rupaot
na czele, Utllłdzaj, • niedziel, pochód de- bch możli.e jest tylko nlioiste,yulD ,.y- .. Wars...y
I~
• • Wroal."ia, T_.l... !'ragi, Sclll... S..... lo.
moostracJjoy przez cał. miuto ponad Da .•uwy", kt6re nutopnie zemieoi siO • mi. .. A~eklaodro.,. 11 ~
8
najem. ateby s zamka kr61,wUieso, • któ· oi_teryum roz.iązaoia izby. Sam, ilb~ .. Piotrko".
I ~2 sl4iJ tl2li t2 łł
'I'ELEOR48lY GOr.OOWE.
rym mieazka celarz ••idall było demonitra· a.daj,
przezoaczolllł na stracenie z po. .. GrADioy
III ~ 114 !lO
Zdniol6j Z doid6
c1e. Utrzymanie potllłdku przyjmaj'ł na .odn niekonsek.entnego .ystemu jej glo. ,&eoow..
2 46 I S7 .
458
liebie .tudenci.
.
8O.ania. Kr,łIł pogłoski o mini.teryum, •• To ...... ".
10 U
t tO
Żtdanolkońoem liatd,.
LwtSw, 140 lntego. Nieba.elD po.stanie • kt6rego .kład .eszliby: Meline, Waldeek ,. Bua.
2 Ol
4 ł8
Za ..... WIUI.......,
w Staniaławo.ie sp6łk. nafto.a karpacka, Rou88eau, Flourena, Rou?ier, BarouX; Saus- "I".ngor·ll,....
119 68
DA BerHa .. 100 nar.. •
.s.8O 46.10
celelD .ydobywania i oczyaczaui. nafty. aier i KicanI. Dzienniki radykalne hier- .. utbro",(_.
824
1011
n. Lond,n. 1 Ł. • .
940
9.S!>
Kapitał zebrany ~zie za pomOCIł akcyj. dlll, że po obaleniu gabiuetu Floqueta, ia- .. petenborga .
10 08
na Par,. • 100 f. •
8140
S7 .~O
Q& WJedeń .. 100 d.
. •
71.76
7'8.Dziesiv6 $ysięcy .kcyi po 100 złr•• ut.orq dne joi &Ogniako.aoie sił odcieni repu · .. M~kw,
11 2
, 1i1
liS2762
milion kapitała zakłado.ego, kt6ry w ra· bHkllńskich nie jest moili.e. Gazety za' .. WI.claia
z. ,.,1." ,dII••••.
d6.76
621
87.762 Laty lie"id. Kr. PoL
zie rozcenania intere.6. powivk'20ay ~ ohowa.cze i balaoźystow.kie utrzymujlł. że .. Kr.ko ... .
&uka pot. waohodni.
.
100.IIUb
10
16
dzie do 3 milionó..
teru .łunie bardziej niż kiedykol.iek .. Wroeławi.
liS
SS.4.
8S.lI6
~
4',
pot
'"".vtnna.
r.
Ua7
6M
7 Ol
Tllllbow. 16 lutt'go. (Ag. półn.). W spra. ~oz.i,lanie ilby jes~ ko~ieczue, p~)I~ie.aż "Borlin•.
LUt, ...t. .iem. Seryi
I . 116.90
9694.80
9ł80
.ią o nadużycia w towarzJd.ie tambo.- Izba. obecna ~oz~a.lon. Je,t .lZolkleJ podo Łoda-.·--:-'......;.GO=O"::Z:::INY='7i-:1UN~:'::UT",."Y,-I-•
»
ł'j
V
G"uty . .~ . m . W :.,"II. ::,e. I
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Paryź, 16 lutego. (Ag. półn.). Gabinet b,lo przedostać.
" Wr. ela"i.
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Floqueta upadł skutkiem koalicyi skrajnych
• " Berlio.. .
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Berlin, 16 lutego. Wiadomol6 o dymisyi
Janger zaraz po oś.iadczenin Floąata chciał
• ,arall ...... UctJel prezydenta rr.ncwiej r.dy miniltró. Flo.
propono.a€: roz.i,zanie. Pr•• ica i boulanIlarNalllayCII qaet'a oddsialała przygn~biajlłCo na giełdy
żylci zado.oleni, ."tpi, bo.iem. czy oar~ wd~.i:f'd!61~~I~t'; ..... orlo 4. w ttj
WYKAZ DEPESZ
zagraniczoe, kt6re obaiżył}' kuray głó.nych
not zuajdzie .iOkszol6 dla jakiegokolwiek liOlb,••hluVCÓ'-••I.ie"co.t ł; dorOlI, .h 4, w \8, • d
h
.
6
te papierów spekuJ..cyjuych. Nie poaoatało to
I" U o.reczon!lC t/rzez ,tule}8Zq lac!I~ te . - bez w-'ywl1 na giełdA tutei ......, chociaż tu.
gabinetu. W takim razie roz.i'ZIInie izby li",l.i, mvi.Zl'O H. kohie~ l. Ą miĄ,,,, .. i.;.·
musiałoby nieba.em naaŁ4pić.
l.nku. Cyralińok,. lat fi1. IVlochimie,. Lad .. ik gra[mnq z powodu lIIedofrladnych adre,olll
I'"
".-.
Paryi, 16 IU'Awo. W kołach parlamentar. Bielińold, lat 21. Antoni Holik, I.t 34. ElOm. Naj.,
i innych prz!lczyn.
taj kUrlY papierów spekulacyjnych obniżyły
..,..
pert, l.t 61
si~ tylko niezn.cmie. W yj,tkowo mocllll
nych utrzymuj'ł. że obecnie moiliwym jest
'. .
No... h aeudli ••• BialegOltoka - Nochim Or.dowh
ł
.
tylko gabinet bezbar.ny. Do utworzenia . E••IJIWICJ •. d•• ..,1 do l.tl6-l...~arl, 2... le!' aki • M.loareh.u'-;ollk.-Dolompel s Mcany-- posta.O zac o.s targ papleró. ruskich
oł
ta' 00 ta
Ib Me l!o.~~ chl?V""'- d.,e'! ••, ,' 2. d~ro.ly~h~. VI "J Lnlkin 8..fuer, W........ y - Staniol... Sokolo ..- pod .rażeniem przyjaznych poglosek. Szcze1\0 po. any: zos Dl"
ns os 8 O. . h..I.... m~..o.'&O "7' kol ... - •• JOlanow,.,.,
"7
ski docorca drogi "'L lódlkiej • Petenbarga.
góluiej pożyczki .schodnie były przedmiolme. Zadaniem gablDeta byłoby pokiero · . Slarem..l : .1.,MI du I.t '''(a om.rlo 2 ... I'J
tern znaczuych obrot6. i osil}gooły no.e
wanie przYlzłemi .yborami pOUZ8chnemi. :~oo;.,e chloVCÓ" 9. ,I"t,o., t-; d.orool,.ob-... \ej I
z.ytki. Podoi6sl si" także kura rubla.
Paryż, 16 lutego. Boulanger .ybiera siO . le ... O ",~i"'J.n-, ko "et-. a ml.nowlUl.,
"
b' d po ł ud nlO.eJ
'
. F ranCJI,. po te m od •
1trtMrt. 18 lIIIeiI- Wolula na LoudJu 94.60.
W O Jaz
li potr- .ochodnia 99. ll1 potycsk. woohob~dlie podróż do Włoch i Niemiec.
I
ni. 98'{.. potye.k. • 1884 r. 149. 4,'{,'1, listy 'a'
r
Rzym. 16 latego. Od d.óch dni sulej"
tawne kredyt. zjemoltie 141 'I•• • koye ~anka r.. kotykami bez skutku; z.iOkazal da"ki, pra.,
mieni rMowy. Pa~z, oto kl~kam przed senka za piosenk" n. ueta im .,biega _
gn,ł śmierci - śÓlier€: nie przychodziła.
tob4 i modlill sifJ ohc~. bo mi bóst.o wi- rauc4 .i~ potem na łoZa, pijane. .pól nie·
Na tarasie rozlełł siO odgłos krokó..
10(
dome w twej postaci spłyołJło i do st6p prlytomne i usn" nie czuj,c mc, by jntro
t.ycb usta przyciskam i czuj~ że płoniesz, takaamo przePllCbi6. A teraz czy .idzisz,
Vane zbyt ,!lago by wytra.nym intrygan.,
tem i dyplomatli. by nie zapanować nad
że maj, jesteś, maj,!
• tej małej, pi.niczuej izbedce blad, jak
aob,.. Wstał i wyszedł naprzeci. golcia- I
FA.NTAZYA.
Lecz cóź to, tlś nagle zadrżał.... ale to ty, ale.smutniejsq, niźty dzie.czynfJ. Leży
-Poznał go przecie! dopiero po głosie.
nie dreszcz rozkoszy; cbłód wion,ł od cie· n. biedne m łóżeczku lwoim, śpi,ca czy
- Konrad Tjlaulcou! - pomyślał. - o6ż
-obie, mrozem mnie przejmajesz ikrzepno, moźe zewdiana, " .ieaz ty j.kie jej dzieje?
ja jemu po.iem?
.
Spójrz blada dziewczyno, jak sł06ce Cozła- jak • lodowc.ch zabł,kany .Odro.ioe_ Od ran. do nocJ pracuje, igłfJ. chudych
Konrad .biegł s"obodoie, jak do przy' c. szczyty gór i drzew ciemne .ierzchołki; Zdaje mi aifJ, że sł06ce z.gasło, że .icher ściska palu9zkach, czyata jak lilia a blada
jaciela, kt6remu ufal bez granic_ Nosił jak błfJkit rozpalooy drży milionem iskier, uderzyl w puszczO leśn, i po drze • •ierz- i smutna przecie. I przyszedł dzień • kt6.
strój baudlarza 0.006., jasn4 brodo uczer· niby plynny potok lazuru. W powietrzu chałkach l8CIłC, liście z nich str,ca. oie· r1m siO przekonała, że walka ta pr6in,
oił. Zmieniouy był nie do poznaoia.
przelatnJIł dote iskry i iar dzi.ny, z tchme· mno, zimno mi dzie.czo i ty stoisz blada, jest i znalazł. siO garść ladli. która jej
Nie byłby może zdradził siO i przed V.. niem k.iat6w zmieszaay, upaja zwyały, bledua jeezcza, niż byłd pier.ej, posopna • t.arz rzuciła obelgO i na r6.ni sta.ia
nem. ch06 ufał mu bez granic, gdyby nie piel" rozszerza gor,cej krwi napły.em. jakaś. niby cień zakonoicy, gin,cy w klasz· z tamtemi, których almieohy kapuje. Ozy
myśl, która go absorbo.ala zupelnie, gdy. Podmeł oczy. spuszczone ka ziemi pod tornych murach. 00 ci jest dzieci~? Ty myślisz, że raz siO tak atało? Doś6 na to
by nie niepokój, kt6ry go tu przy.i6clł.
ciłJikich myśli natłokiem, .znieś czoło ja. milczysz, podnosisz r~k~ i .skuaj_ ni, pucbu. doś6 cienia, do6ć najmoiejszego pozo.
Zamkn,! za sob" drz.i.
soe, twe czyate Ciało. które tak cz~sto " dal jak,ś ciemn,,; .zrok mój u dłoni, ru, fałslu wre Icie, a '.i.t głobiej nigdy
- Czy to pra.da? - zawołał.
ohmura smutku okry.a; przywołaj na po· tw" goni. rozgarnia mroczn'ł mgieł zaałono nie si"a. I 06ż jej teraz zostanie? I z to- Za.sze ten ~.m! - mrukn,,1 Vane - Hczki rumieniec, kt6ry je Jak purpara kr6- i .id'z~._. U &t6p naszych • glłJbokiej nizi- b, blada dziewclyno takaamo bodzie, cb06
z udan, .ym6.k" - uosobiony .ultan.- le.ska. króle.skim odzieje blaskiem i p6jdt, nie czerni liO murów gromada. To miasto, dłoni'ł talioz serce i bić mu nie dajełZ.
Wpadasz do mnje bez żadnej ceremonii, ty dzieciO ziemi, ty królowo k.ietayJlb !to- to ludzka siedziba - to "świat." - Nic Ż.r jego przep.li ci pierli; ś.iat znajdzie
jako handlarz 0.006. i got6w jesteś skom. bierców, pójdt ze mo, na gór ozłocoae nie mó.isz, ale ja ciO rozumiem - roau· I.wne kamień, którym nuci na ciebie,
promito.all mnie.
uclyty; tam miłoś6 saprzysil,jiem sobie. miem ciO blade dziewczo. Ty u.~ s.ych cboćby' bial, był. jak śniegi, drzemi4ce
- Rzacilem haało - odparł niedbale P6jdż, - w piersi t.ej skarby zamkniote niemt wylDo" i roklł lIł nadół spuuczoa, na niedoiaigłych lodowcacb. i czystazIł, niż
Tbaulcoą, ale na miłotl6 Boga odpo.iadaj. czekaj, tylko na głos czarodzieja, któryby m6.isz mi. że tam miło66 zabronionI, te przejrzysta dżdżu kropla. Ozy myślin, że
Idalia?...
je zdobyll potr.fił. Ty, ziem_kicb padoł6. i0cha6 i czoić aie .olno. Ty mó.iu, te ci wy~tarczy na długie, dłagie dni życia ta
- ldalia?... J 'ak .iem została boh.ter· pani, oajpiokniejszy t.ór z t.oró. oatury. z gór tych zej66 bodziemy malieli, • ś.iat biala k.płanek euknia. Pot.arz uczepi siO
kil ponurego dramatu, kt6re tak zroczoie ty prawo masz do uczolci.a, do życial nas błotem obrzuci, a ś.iat nu okamla- elebit i 166 bodzie z. to'" j.k cie6 natrll '
układa monsignore Giolo. I ciebie czekalI kt6ż ciO zmusi, wtłoczon, • codzieonyok nu,ie. Wioc zostańmy. zostańmy tataj! Do tny; aż .renere n.dejd%ie ohwila, łe sama
to samo caro ",io, jeżeli bocIzi- siO .... troak nie.o~ pOdzić tywot licbuy od źy- .yżyn tych z padołów nic dolecie(: nie I8cznieez .,tpi6 w szaty swej bi.łol6 przejetal po Neapolu. tem przebrania.
ci. DajnodznieJszeJ z istot ziemskicb. Któż jest w stanie. Z wyżyu tych nic nal rzyatt. lub roce łalui,c zapylasz _ po co
Mó.ił to z odcieaiem smutku i lekq zmu.i ciebie, b6tt.o o nie.idzialDyoh me atrtci. Ale nagle krzyk jaki' rozdlier••• Iczyłaś i cierpi.łU, po co? I z.illdoieez,
uooi,. Był solił. Ale rozpacz greka t.yła skrzydłach, pełzać po curneL.te.i roli-ci.. powiekae i o ak.ły odbity, t'8iJ,canem od- tr.wioaa ŻBreul serc. i piekielnym podmu.
istotn4. Skoro poałyszał pot.ierdzenie hio- bie, CO dłoni ekioienielD rajskie przy.ołu- zy..a siO echem. WidiO. j.k biednieli. j.k chelD świ.ta, uic • a.miau nie biorftCi nabowej wieGci, rzucił aill ua dywan nlocha- jeez obr.zy. :Spojrzyj .około. jak okiem ch.iejłl8z siłJ, - to miasto pijllnym odgło- wet cicbej samieaia nagrody. Nie ludt liO.
j,c jak dliecko.
zasifJł!nłll, ziemia, jak oblabienil:A k,pie selD s.ych aciecb daje Ina6 o lObie. WiOO ouo ci nie zuttpi. tego • co wienJC: ci
Vane patuył ua oiego II poganl.t i gnie- siO w blaskacb sl06ca i ddy • miłosnym i tu, i tu nie_ ciszy! Bioro c:i~ za rvk~, od dziecillst.a kUlino i nie zmyje błota,
weru •• Dzieci.kl - pomy.lał też - "cizi.. zachwleie, zachwylem wlI&yatkich s.ych zimn, w tej ch.i1i i w dłoni mej na.et jakiem 'wiat ciłJ o~zny obrzuci. Gard!
ciakI"
"
t.!lr6.. ~y jed!!a, ~Y. jedna ~ylko bl.da nie dfŹIłC,. Ch~ tutaj.. Tu z tego ..."b~ .ioo dzie.c10 -.dem hiata, - .zg.rd,
Tak, Konrad Thaulcou, Plokny Jak Apol. dZle.olJ'no UamlllZ biCie serca I Ipu_1 Ibl, pokait CI co, dZlewczyuo. P.trz I płall za kaid, goryczy kroplo i serca ni.
lo, okrutny wllotrzebią jak Kaligala, dlie· oczy, przed blaskielD kt6rych gdaie blaak fIlachaj.
rzuoa.j mu • olierze. P.~a, al06ce za 16_
ciakiem był • oczach anglika.
słooecznych promieni i usta st.orzone do
Patrz, oto .. jednym z dom6., kt6re to· l'J' ohowa tio _ne i ptaki do glliazd już
- Nie dziwiO siO twojej rozpao&y-rzekł- pocałunków zaciakaaz kurC'lo.o, abl nie U. • mroczoJGh półoieniach, • bogato prZJ. swych leą. Podm" s.. czoło kr6lo.o
straciłeś kurkO co ci zlote jajka niceła.
wybiegły z nicb sło •• - jedYDe, kt6rych strojonym pokojll, UO&ta dobiep ao końca. i damna z wy'yo tyoh nie scb04t, bo tu
Cios ten ugodził w serce greka. Zer- nieial nigdy. - Milczysz, podnosisz glo- K.laty, 'wiado i Itroje, sltuczne kobiet tylko głos ciC nie dotknie, nodznych pado.
w.ł sie.
.0, rumieniec, jak jnłrl8Dka, powoli t.ara zal4ie6ce w jedno slew.j, siO barIDanio. łu mieiilkań06.; zarzuć mi dłonie a. IlljO
- Tak?... i'akie masz O mnie zda- t., oblewa, splyw. na IZyjO, na piersi Ca1 wien. 00 IDaczy ta ucata? Tutaj alo- i op~ niemi rallliona, bo .ien mi, GI_
nie? .. - za.o~.ał. - Nie... !lie~_ n!, o bo- oto ,~jea .aagle, j.k oudne I)aWiRO,. olit. wa i aauecby, t\1 po~anki spn~j, .I~ ?-m j_t ••'ltko, wobec d.óch .e~ .za.
gactwach Id.11I my Al\) • tej ch.lłl, .1, o • ogmaoh I blaekach cała. PII.lkn" plOklllł na watt alota - • ś.lat co mÓ.1 na \op J,maych uwuń • przyrod. cała lDiłołcilł,
tem, ile .zglodem niej z.winiłem . WidIO jeeW - piokniej.... nil k.i.t r6ł, atuli· Ozy 8'łdlill, te od.rac. liO od pzegnio miło6oi, jelit t,lko.
jej llilka066 i fOlum, II*, był .ił, mojł;
Dit Wllyalko, co w lwieoie lamieje. tych plonych, ch06 Iło •• poltpieni,. im
myłł",- o tem, te on. dlil w rokach tego N. IÓI' .iarschołku o sflłb .kały oparta rzucaP Lecz gdyby D•••t tak -było! one
J. Z.
Giulial".
(D. e. II.).
doiIa, jak POlU • mar.arn od eł060a pro- o to nie db.j .. patn j.k .esolo. jak pio.
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Rnek Nr. 4.
760-67_ł6 .JIlIf\e.T'L MJIIICTIl1.0 CnA$w. rr.· W. P. Członków Sto,!,a,1.y,zenia
'J~ !l!a .... ow~yatwa re ltowagą ~ podaje do !,lO.~
.
-+- lheBOll1> ~118. B /I9'l~BBti- i Sr.,aoqwlI4 J>nłtUc,wo~ .lJ1 ajllC4
w•• echne). wlBdomo~1 atowarzynoolcb, że zwycaajDe zebraoie ogó!pe
lTANCV.f.! DcV l
meli IIJ~BJnI .. Q.$mlI\ej ..... oe . jl\~i~~olw ' katosąoki 1 ze, towa ·
ezlook~w Towarzystwa ~b~zie ai~ w d~
'~ 8 p.~ AUrca \Jl89 ro~u,
,n.
ll.....~~A
u60 ,cBomeBie ~ 06lI\ęe'I;!IP,y... 1'ZJ:,zl!!l iem :
o godzlDle a .po połudDl!l w sali zebrań
6l~.fcb .Ilomu Towar2l)"
~. A.dwpJf. ppys.
l). 'ITO ,BaOeBOBaBIB JI'i400POl!~ H
atwa, przy uhcy i:Ir8iIuiel pod Nr.4j7 w ili.ód.i ~l'to!!1l!1, oa/ k~
1~ Dl
lIQeTąpJl.leaia OOII\Bro oo~paBi~ ' I). ż~ D!, mocy wy~~ró~ n i. posta.
l'~ to zebraoie zapl'88S8jl} liII wazJacy stowB\'4yazeoi.
tU OUa' ,,a. -.a.~efłł- OT'J. 15 (27) HoaPB. l889 QP.a, .oowlema og~l~eg9. zebfa!jl& z d.
Przedmioty, pod. obrady &e~raoia ogóloego pddape, Sil ol\8topuj"ce: znajdoj, Bill przy ol B'otr,ljowakiej llllBNellle eooTO.T'J. ..Ją~$.ltf-' ~5 (27) styczllta f.88q r. 121~nlld
l. SprawozdaDle DyrekcYI Towarzystwa u r. fioansowy 188'/. Nr. 269, dom Joskowicza.
101I(HX'J. .IH~'J.: U:pe);c$~.~s
skl.. da ~iV Z e0P,~~PN:h I.osób:
2. Projekt do etatu na rok fioaotowy 18~/..
230-~0-4 ~lI,'IqIIII,
BOU; A. C~p' Prez hi'~go: , A: • .. lW,m!!.wa . I
a. Wybór dwócb dyrektorów.
'l
ZaBCKa~O, AJ. ,JS.eAPllllBcnro Ht Cz'łon~ ':r.-S~.lWń"k\egQ, A'•.Kle.
4. W)'bór jedoego ~pcy dyrektora.
A. Ko~eB6l1Bro. lheJUlłlB P~H' drzlQsklego I JA, K~
sklegoj
•
• ~ 1
aioll8oli Ko~cia
I''k JI. dElollków kog.isl,l rawjzTjoej.
6. Wybór trzecb cslOllków Komitetu Nadzorczego.
A~wekat ~rzysl~ły, b. kaodydat rae. .~'J., A. O.lJolJA6c:::!: H 10. 'L Gajewicza, Ą~ O"te,.skle,o, J .
Stosownie do zasad w § .72 Uatawy 'l'o'[arzy wa ~rzepipoyph, )l~Y WydZiale ~yf,0te9zrym w Ł~. , ,ap~K
'oJ\aHAHĄąTilIlH B'J. .Jarzlli!.'!.wskiegó. ,Jalld1.dataDli
do sali obrad zebrania osóloego, bez biletu pet~ia, iU I'puszCzooym d~1 otworz1~ ka&ce ~,!ł.-tl~ :arJza. .,.."Ul .pa~e/lIB ,HS#PWJH:.. ~. iaoż.r.rz~du. wy~~~~1,: W" Pomor
by6 nie może.
Wie przy u ICy JIl'~ <u • •
nOlflll!fll'l~, H. byeBCaili, Ą. o. skt, •.•. Cb\czei"i'<lr !. ~: C~om~.
Bilety wejścia rozesłaoe zoataq tym sto'IfIY~
- nym, k~r.Y 811
206-6-3
lfM'l;9f!CI\11i H Q. llaIl1lł08CKIIi.
~owskl I T. ~asz~owskl.
wył"czoymi. wł~§cicielami nieru~homu'ci i k~r~t ~ Iii ~lre yi o·
nr IIVI Q11111'
2). ~ C'J. ł (la) ,e8~ ł/3H9..f O,y 2) Z d. 1 (la~lóte oSt899
•
wody przeplBBolD ~ bypotece 'ltu1u wluoośc ęleruc
9 I D bytych
f,
-łiłItrt'ft"'t}.lłtJ1l
:qtB
a
pl> Bl> ~l> 'a
"ugid
ce
od poprzedoich
po. nstatm o kebra
.; óloe...
.d,iel. ;',••1,
h ,
"'. to:
!:!towarzlszeDl posladaJ'cy D1erucho-\DpA<: łllC&Jlle, obo.i/łł&ni s, kob.,.,1a
.nue&~~ V" i 6y~npoAaJI!l'ą!llll, IlU," "p.r 8%eo~ zose-' .•/~~ 'ttok
złołyć w biurze Dyrekcyi. plś~i.eooe u,!ow.ainieoie, celem pozyskania er.Jj~J.io eodliennie od BO~" lYł! 'lo':'j2 B~'J. r.I~JIIII!ii ..- B'J. ~t.Ai wS:M:'llPt akJa ". 81, d""; "Abi
dla jeduego li ~1r6d .~bJ6 bUełu
jŚcla.
rano I od S do 6 po polo,dolU. Piotrkow·
'f.!ID I • BH. o;,lflJr6flla rl no e.
'!' .. 1I1~ '8 e~!e ~ !l u . ~,
Stowarzyneoi nie moRcy albo oie 'y"""" sobie uOIJestniczy .~. Nr. SS (oo"J), dom ren. nba",?"
. ~1mB
t B1> IOV"
.
Jako też J ~ fil11~mleilcztiliel Sl~
. .
__.......
I
_ol • I' -.......
.
184-2·.- 9
~....
68
UI!1"",<!'
w domu Wlślick
' Nh ~8 na
oaQjllścle na _.OIU ogó oem, mog, ..... zle IĆ pełuoDl~Ulctwa do za ·
Il.1lJlIKaro
uo, "JI<yIIo, Clą II l 'P' f kóliłtki ' I
etIlpihbia icb., ale t,lko> eU'ouko'trN fQJrarzystwaj po dożilftili"liatem
1\61-.
ClTaNeBBOlIIfAłIpelicKuaWY.
0tiJ.c . .10 ~
.8j," po nowo u~
nomocnictwa i . Z1O'~UA otuymaoego bilo,tu wejłcia, pełoomocuik
~Q
3). !łpeAc$AaTe.u. llpą~eaia, 'A. s ndwlo!lycb cenacli.
o'rzyma oowy lIileł s prawem .<de· dwóch glOiÓw.
polka pQlZukuj,ę . ęjsca, !Iq i1Pczlltr .~BIIPB1>, ecT~.1 1D111eT1. AOBe· a)l,~"p'eB cia' ~t Z rZQ.d .A I Efi
Tak .pełnomocniotwa, jako lei JIO~l&Źoieoia wion, być w m,AI ~njllcycb dzieci, nia iecęj j..k . do .C'llf, l.<lI~JdiJl;flllia u:ą"'j,uuPAB'ł
ow 'm~ ~:1 ~&'ił.i6 I'
prawa ateDl\lllWeg9~ opatrzoDa DlarkatOi· te!!lPlo., mi, y~tości 80 kop. dwojga, oraz zlłjllcia aio gospodBr. II\H1CB B'J. TOp1'OBHrI> ca\lm~!J~ , by m80jllce' stoe1l'll1d "baniU I 080·
~~~ o,iż ,dwócli SIOlÓW żaden stdu~pąny, DBttl'ehcullu ogól. ~twem Ił . domu fa~i1ijn!UI. . Wia· C'J. 0611(e_ ' UOTI1!!~~!i,
• JStowSl'zJ1l l6oielht''8r' cJiywJze':: ~:
nem woo. nIe aie.
domoM: w redakcyl "DzleoDlka n.
'ITO 6p;eT'J. npBBB"łfIh !ł'fl KO , rz "mow,,~ ~tlcie' takowen' co
ZB {mal:01ełuich i wogóle- pod.. opieli, zoataj,cyeh 'c•.łonków .T.owa.
l/24-3-2
lIlnl> elKMJ9.IIIIPi OT'J. 6 'fAClOBl> Szi!~oie 04 god. /; do /po
rzysm -prawo do gł .. u ~ eebraDlu II og610em. siuty opIekunowI I k~.
AO 1 'IlIC. uo ao.If)illJl" JIWKJl łudoin opr6ez niedziel w a~erłl~r?m, ·kWrzy P'? "/018OlD! Wo ~lu~Dt.re.kcYI, dow.odó\l sprawowaDIa • •
B?"Xp6CHJll1> 1.1Ielł, B'J. ~e·
ia SWwars
ditl •• i~c Po·
opIeki lub korsteh, ~aJ, .j) *fi W1{IiCla do sah zebral' ogóloyob.
AD
BIH .'(ll!IKJ[ DO UOolYĄj\\lBoi J y.l. fudnlOw
OAbta ' y
~a .towarzyszone zamvtne, .możo . tyc.bte .mog.. u<:.e~tniczyć na dla doros/,ch pocz.. tkujllcycb, już ,n:OIllo A6.1ll Hp. 490/1.
"[
.' .
.
zebraolu og6lnem bez pełoomocolctwa. I ymza bilety weJścia oadesłlł· rozpocz~ty; lekcye ozuaczone BIl oa
BSUJlaTa AeHer'J. ,sa TOaąlłl> li
WjllpJattlv~ PJ6piłdzJtn
towar
ne 1Jtdlł.
poniedziałki, środy i Dilltki. Zapi. 6y~6'PI> npo- - - dbywaĆ'"Bio Ilipiie tygojloiówo w
Nieruchomości instytutowe, obc~iooe Pożlczkami Towarzystwa sywać 8i~ możoa je~'it*~J1 ńolbBO TO.lbKO UO oy600TaJl'Jo I sobó~ oa god. 7 rf/i' <j wieczór,
reprezeotowane b~ć mog". na zebraniu ogólnew przez osob~ upowa· li wł,czoie od 12 4«ł!ł.ł9.~nxa.
., 'IJleBOIl'J. Kao· przez czlo ka kasjera A.. Btaizy6.
tnioo, ze strooy lollytucyl.
. . . .
poll'l>
•
p~HBCIIBII'IJ 'fU' .kiego" glówoJ'm skle;'1e. Sto·
Formula.neAlrukowane na upowatDleDla I pełoomocolctwa wydaO
IplnS l,
lIIe B'J. UOIl$lI\eBlH .I8BU Oli· wa(7.y,"~oia, jlt1 rówoieź i ' w/miawaoe ~d, Ibea~~tnie, ZłłasZO!~""m slll w biurze Dyrekcyi.
I
oa~zl~el tańców i gimoa~Ył~ ,..~~B'J. lIapoK1> AU l!B1\'ło, SUBlIB' nl> I marek ,.lo90 bom zdeklJlrowa.
. Bo.1et, ~8)6cia Da I16br!,o~łne dla sto.arzysz~Dycb, ~a. za88
\ Dzika Nr. 616'8.
• -IBlIS OT':.YCKaTb TOBap'J. C'J. y- u!m. sprzadawać ~towar z OI,łatlldZle Upowuuleó, pełoomocDlctw i dowodów Ip~.. wowanla opłekl ,wyda.
249-3-a
CTyUKOIO lo, npoHSBOAHTCB e.~
pleol Pl rd~ otu uskutecJuiać
wane bI)d'l w biurze D,rekcyi od dnia M .lutego (8 marek) dol doia
K$CB'IHO TOJlbKO 21 'lBOU Cli lł ' sill b~z~ tri o d: 21 (2) katdu ·
AO 9 'lBcbB'J..
.
go miesi'lca ijd Itod. 8 do 9 wie6 ~}q) marca r. b. aklBdaoie ~owod6w 60 tym terminie u,"!l~doiat ellj
nie ~dsie.
.
"
..-r ,J_
tU.
Kpod TO~O UpaBuaie HII'II· czorem.
\
p
Drukowaoe egulIlplane apl'łlwOlldaoia Dyrekcyi za rok 1881/8
'I h,ł"W(c"
eT1.t"'ieO'Pb 'A086CTIII); hoBlA$aiB
r
wrpooe zostan .. atowarzyecOllyPl w tel'lBioie § 65 Ustawy Towarfy
wIFZY8zeai.. ~relelelł
r.l r . 'lJ!8BOoi.o6lI\eoTBlłj -'ITO '...
Opróoz tego Zarz,d ..,powiada.
stwa przepiBBoym, a t ł,csnie scbilefami wejłcia Da 8al~ zebrań og81 .
wllirJtltowle
K_,I.01i . .I38ri'~II\ItCTII8. Jll($JOT~ mia W. P. Członków" Sto.arzynych i list, 8to wa l'ZJaoa ycb.
u
pl.' :rra.=.<=1azlc~lI:1 1, 1
eJlUIIHlIl'w ' IIIR1106'L, KO'rOpSlł Ipa· azenia, źa w bidym fsklep.e Sto.
Rodlllg § 7.6 i(:Jsfaw,uTowanJ1ltwa wuiotki stowarzyszonycb,opa '
pod. k)eruoklem
BIJIl'CB y 1I8ccapon.s, BII'IICT'II wany8zenia znajduJIl .i~· ' ksir,źki
trzooe przynajmniej d'łud"ełtu podpiaami j' złotooe KOlJlitetowI Na
.~, .ą~III'DO"IiH',J!l.JJ
t)c.".. eHKl> llpa~aBie nOKopsioll.me
zaźaleó u kaayerekj przyteoi" Za·
daorczemo nie pótDiej ja.k oa dui p.llaacie pr;zed terminem ~ zebraoia
l
~
And ~
, OpocllT'J. ,1'. r. ~u:eBOB1> .I BOIWH rz"d ~upl'.ejmie upralza W. P.
Oł610ego, praecWawiooe btdIł temut ł:eln<aniu, o ile wnioski wog6l\i ~ ~
ownh:._ "wm i Qpi
l B'J. U01l0ll(b UpaueailO H S8)Ó.
Członkó~. przyjAć w ~mOc Z~·
kwalifikować Ii~ btd, do obr.B naJsebrl!oi.u og6loem.O!llUC.,VPiAlll>i
'IeHBy"ij luJOH u60 łleAOCTaTOKli rz"dowI l zauważywszy ze swej
Gdyby w dniu wyłaj OSD8C.1011ym nie przybyła na zebranie ogól08
,.
<HIlX'b " B'J. oI8Ut, Tall1> H B Be.. J str.ony wnelkie u9terkl ·w sklepie,
ustaw" przepisana iloA<: ,towarsyno.reb ~nie z § 74 V.taw wyzul
Polki, Franou,1U i ~Dsielkl, ara..
[. COO'l'riTCTB6BHOIl'J. OOpBII\8Bill CO
oieodpowie4nie pORt~powa.oie fJsób
c&OoyDl zoMuie l00wy'tltr~0 do odbyci z8iiraoia og6loego, kt~rego
"ą 1 wy. . . ._ a p l e
CTOpolll>l npBMft'B -upII BY1.a~lI pracujllllych '. sldepacb, zapisytJohte narodo"""'h
TOlI8pacBBooan CBOH 'IWń'IBIIUI
wać swoje owagi w wylejJwYJllio.
uchwaly bez wzglodu 0& liez~ 'PJ'S7był,clr llII zelJioanie stowarzysz/).
Dyoh ~ .. waine, 00 do wy7.ej wymienionyoo prz.dmiotów.
. B 'B1i!Il6',!,1I01l811Y~ KBBry za- nionych ksi,tkacb sażaleó, 'które
Ł6dt dnia 1 (13) Lutego 1889 roku.
•
1I061Ó.·· B'J'Il sallM;amll .e1l8....eB· to zdal80ia uiez\dooHlie zost.. •
I
• Plw;es
~HerIMt.
A. >.
~IIO liy,lif'l"& pIIlłjlKOTpilBl#l1l 6euo- Oll ~ozp.trzone 11 oi.epora.dki
263-3 l
rektor '1)"
A. R",clll,.
JSIi,_ ~.Q.
{
ni OT
elll>l
U8u Dl ote.
. lUra
•
ie świdym i :oWitym pokarmem
.
-------,.-...,,--,~&i. ~~~ .drogi telao"ej p'obryccno
"" nJ'OMrL. Wll1'fllft I
~ąJl w ,d\IIDU, Ni..' 6 i\:K!U8YMRKI l lKowalłfldej,
f.ód.ki., ,.....aje1 d wiadomoóci, f . pw~n" nęwy 6~1N ! f!~w·1l1!!ką..j uliC/\, Z&cbo4nia ,i46,'domSclnńO JU""uliD
1'ionJI d"plikatl'M C6i1,u.Ua 10 ui.·
wyd.olkoualo u
w. war~~joh
wy~!le~l" od ll l'il\l,~ll!Iia koa Joapneoiw · l1o,telu '( M.nteufla.
....oJ.
268,.,.8-1
praluiach, źycz.y lobie prsYJIIlIl'lać 1819 r., 7 po,iFOI ~ep . frll0t.c!wYl
$O-2 ~o
, •.,(polyim ~ oiemiecki.ajo- I
wnelq bwli~ do prania w
",uabnia.. .lJÓł1& 'ł8póloa, dF..-alnlą,11
zyIw.Je", do o~a w.i4ni·
z repe~ac" ~wej.
Ó pj.ma. W .t,ym~ ~ekal9lIMJn~i
~EPt1 ", 'Jj'
Adral ulioa. ,DłIlP N r •. M, j}Q. w~ dłaądel ~AA!&~oy . Jlr.z.t4V(40
_~~.'I\l i_41,,_y.m h ni.traCJ.i "Dzieuqin Ł6Gz- "
kiego".
W'S'\' FelkiegQ. w pra"eJ oicY~1ł lat~ 08~18 ,.c",uerpu~r W ,13kie
lIkOle 1W.IU'BIM1~ ~0*/l1'
na par~rz8, miee&Uoia Nr. 11.
ka, 'ł' ~ w!3 dyIDołJć w I&te!J,l
6QhQko !lobt Wl""O'llY
270-3-10 poIaki,m..- feafaUfacJh~jsłciego-,
I1Y, ' z dOłlldnYlł\ u ,-,PlereID1 !i
•
bszernJt10WlINł pi,oWII;:IIIitN
100IQliZeBi~.
.obf.oJlwakła 4"""tyk.uljSJF .PII:
llpuoI8Hie 06lI\eoTBB
Zarzad Btowa'zyneola Spoiyw
WM1cb,Iłl-.iauW/łCJ~19b,zern't
Ttl.Iei. l.oBOABft 1.0 .....biJI rr. czego podaje do wiadp~o~i pp.
o różqY'lA,JUer IIljjź'łC""JWw~
'taeHoB" Q61I\eoTBB • ll8'ft'6BriIt· qłoDków Itowar.,.eola I azalio...
.
~=t
mel ay6"'.II, 'I'l'O lI'Io-o6in'J. ~ftII.dej publiezno§ei, - że w obu tik
".t":':~••n. . .j~~'!tte J..~
1Ia:ll> 06lI\eoTBa IIoTpeCSllTf1oIeI
p'ch tsto .....yneoia S~żywCle
r"""" - - rl8łiIIi .... ..., l "V
waeTe. qalł 'Bp'"
]t Ir d ,:edawan. je8ł herbata firm
j~'JI "z .l!fz,llJpoiel!il lup be,
,.IIonoBJ,l",ooOllBpom Io,' "IIłITp1>. a ci a -V' l"
P,;..nW'6w" I ni
io~łlILuoPwij lfII~taDJf
D' t} _ -r:.
s
h..l\lie,t,08.Aie J nad.~}a6
Op.l01l'lt ~muiI K.IJufyDąm" B Ba'!batem 2"/., ~Pi'IIara ' Orlow.,
.1reIłIe....
mWI llep.ll)B'Io c-. (huoar.1DIll" • .la Klimul&JlI8 i W8'1lla Palłe-,.
.....
ClOtIU»om 6% ".. C}'D{eeTII~eI wa z Syo8llii a z rablatem ""/.- nrI1_-~ i6 QIIIlivaig;, .. ~ ep~
npo~ :qbw, a cuapr.-n.!iltoie.f\cej w epn8tłat" ceDy, a Iea.
H
fa6pHBoI ~b1I.
kier-po ceni&''f.~nej.
t
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W Kaniorze drukarni "Dziennika Łódzkiego" są
do nabycia

•

ew~tie ToWarzy~two ~t~arynow

Młody

z prowineyi. ukoftczy"azy
poszukuje pracy.
Oferty
skladllć w tylminiatracy "Dziennika
pod literami J. G.
277-1

znają~~~~~~~r

ruski i niemiecki, opafrzony
bnemi świadectwami, od wielu
cZyIlny w jednej lIó najwi~knych
tejszych fabryk, żyezyJby
zmienić posadfJ.
zostawienie ofert w kanl.Altl"'
"arz1azmia Wujemnej
Snbjektów Haadlowyob,
dniowa, dom Rozena.
lI..'I-<) .....·<)

:=II;.~~~'~U7,

z'l,t..

branż

książki

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Lódzkich.

ft.lnolds·ie do powszechnej wiadomości, że od poniedziałku dnill 6/18 In·
m., biuro kasy pDŹIC&kowej otwarte bfJdzie dla publiczności
nastfJpuje:
a) <lla r6lllilllcyj płatnych weksli od godziny lO z mM ,lo go·
Niniejszom mamJi zas.zczyt donieść, iti z dniem dzisiejszym
dziny 6 popołudniu ni~przerwanie.
otworzyli'my
ó) dla przyj owania wkładów i wypłat pienilldzy od godziny 10
r'
'
do 12 przedpołudniem i od II do S popołudniu.

W Petersburgu.

.~

GŁOWNY SKŁAD

Zarzą.d.

fabryk naszego Towarzystwa na Królef.'wo Pol8kie.
oraz gubernie : GrodzleÓ8k•• 'Volyósk. i po-

dolsk.

W

Warszawie
, przy ul. Królewskiej Nr. 49,

upoważniajlłc

jednom:eAoie, na mocy notaryalnej plenipotencyi
z dnia 16 grudnia 1888 roku, do jlro"adzenia interesów na·
s~ch i reprezentowania naszej firmy tamte, dom haudlowy

. tS

W

e"gson
w arsz
ra!=~;::~~~I~'''''U rowlcz e
I
l
.

pUJi nn1
je . .tvp,twa
tloJOÓW
ku.iO<lkiob,
ró ...
;.,. ...,.,"'.. t . ., . , . . . .

NOWE TRANBPOR'fY

Na se~on balowy!!

M sterfe wełniane i jedwabne, gazy, fwary
~,
dl\8eniowe, aUasy, 1110'
ira, pluue, etc. etc. etc., w pięknych kolorach wieczorowych.

I

buabolt.erów, ko.... pood••iów,
,klapo". i .....Ik' mlod.ieł kłlpi.. k~.
_ _ _~_ _ _ _.:264-~2
lłOlsa1r;ojł umiellc!.8oia:

I

Czarne i kolorowe weloiao6 i jedwabne

NUłlZydel se.ruryjoy

,n'ił o, iOI,. poliki, ni.miecki, ,rollle.I''''.

i

m<>W'~.~~~ott: g't'.!~~~1:,Ó~hd9
N&;UtiZydelka Ptłka

Z ~ważanieDl

D!ut na meble i dopasowane portyery, tiulowe garnitury <lo łóżek'

Dyrekcya lewskiego Stearynowego

b~g;t•DNY
• I.oim sawocłzfe.
1~~El~E!"E!"E!~E!~"łCJ"'CJ"'CJ"'CJ"'::ł"':ł""

Polki , Ni.mIIi biegI. w swoim
i mog,ee WJ~ pabi, domo w
d-antwift. f

Ola

Ił. •• Keezoro'lllslU
Poznaft, Podgórna Nr. 7.
2ł7-S-

2

materye na sok.-

nie w obmym WJbone.

mu.yli,l.a, '''iłca io.yk Ira.coaki, ni.·
mteokj,

fabryczne

do zapiływania małoletnich i ksi~ki do zapisywania dowo·
dów legity,macyjnych robotników.

kaszlących

i

firanki i sztory.
Wielkie ' partye najlepszych pł6cien jarosławskich i takicbże
obrnsów, dywany'.' różneJ' .. ielkości, chodniki pokoII.
jowe, kok080we chodniki na schody .

•

Otrzyolali i polecaj Ił

osł41bionych!!

BksfraHTKarID~fii'::rcIT,'a

II

------.-., Hcrzcnber[ &Izraclsobn.

koncesyonó'waoe przez Władze "'8"ar'S"18, Dll2rlodzone
wach bygieniczno.lekarakicli
Flaszka ekstraktu
76
dat

2(0-3

Warunki do.rodne
(Jeny nl8Jde. lecz 8tał:e.
Niniejazem zawiadamiamy,

~
źe

łUU~
sill obecnie przy ul. Piotrkow8kiej

8K.LEP

z~ajduje

Nr. 89 (nowy), w domu

Klos~a

obok domu

tkacsy

Weikert i Drechsler,
__ wielki SKLAD tyZEW.

GAZA JEDWABNA

AkcTe.

(p 1110 n.)
Akc,aD.Ż. War.·W.lOOr.

»

W••B,d. ilOO ••

"

Tereap. 100 r.
Fabr .•f.ódskiej

.,,..

"l

w znacznym traosporcie we •••yatkicb nUlDerach, fiwieża Bueszła
Z rurykl Olr.v Ił (l.o (w Szwajcaryi) de skl... pod firmll

lOOr.

C'. Skozyna i ~

.. Nad ..iślańllk.
Baaku HaDdlowego
wW.nsawie 260 r. I
.. War. BaD_ DJI. 2501-.
" Bu..B. .l:iod.i 260r.
» W....Tow.Ub.o<I ognia
• • pI. n. 12l 2.;i1tr, •
,. W....ToW'.F~CQkru600
.. Cakt:Dobr•• l 600 ••

,"

..
,.
n
II

"
"

"

u

J'

,.

tł

"

.. Józefó..
.. C.rak
łt

:11\0 r. ,

\I

Wyrób najlepszy, ceny możliwie nizkie.
Po ' nadesłaniu zadatku, resztll Daleźności pobieraruy przez zali.
czenie pOC2towe .
W ielki wybór kamieni, ma.s:ayn. ~.tawów wAI-

eowyeh l pnyborów

,.

ł

260r.

Hermanów260r. I
lirlZtowic.260 r. ,jI
Leonó,,: 260r.
E
CSt;tto J1C8

I

Pra.a Ir. 415-d pod Wa.. .,saw•.

li

MŁYNARSKICH. 207-3-2

2óOr.

Kon.t.sncya ~
IIloor.
Hi. i

..~ .:l'.
" To .LiI

1.dOO r.
l'ó". Z.kl Melal. B.
HIontkawWir.I.OOOr. ,
Ił To ... Z.kl.G& ....,ab I
Loewen.tein

St.ar.o4owi~k~~1 r.

".».

.. War.To ...
acb' j"
N.... Ro\. iQdl" IIIr•
.. W&I;S. T. ~1IIo 'lir1Clla i
Zakl.HłltnIQąohlij()r.

,I

·l

Ił Tow.~. I".ni.ni. BI
B!I,w.
wieYpi
w
r

Tf1 z.
••
• "To\Or.u.i}'~UIOr.

"Gd\>.l'.",~ ł.~a

41r..,!lłb1. ~.C.k.

u

:r
.

I

... TBURSZ ZWamawJ.

NlnleJuem marny hOllOf zaWiadomić 8'ztou4lwn/ł Pu·
bliczność, że pr&y ulioy
lotrkow8Jdej w clomu
BIa"ata, otwonony został handel

serów krajowych i zagranicznych, oraz
masła litewskiego, kawioru i wszelkich
deHkat8sów,
polecam

ai~

SZBnownej

PnbJiC'ZDołci

a

W hotAJln 'Vlcr6RIA.
W niedzielll dniu

hs tlU ut 13

' E. Bendorfa

Gościnny

Romana

ZBOJey

I BrłtllłuIlow81i1le z browlOl'O '])0-

A.kCJjnego B-rów lC.
wytOWIlYW4J\ce dobroci oryginalBego Monaclti"skiego piwa.

Tragedya w 6 aktach, Fr.
OSOBY:

rur ł kop.

Mak.ymiij.n, r ..d.,oy
6rabi. Moor..
. po. GrabiliJki
Karol
l.
. pao Kopc.....ki
J" unciłsek( Jego syno,.

ORn

Ź.lazowaki

Am.lja Ed.lreieh
• pani Rót.u.ka
srebrny
Her-mao, IJD • .daohee.
ki ,; Dieprawego loża pan Majdrow ic.c
(
SPigelberR
pau Feldman
S,.w~jeer
•
•
. pan RbbilJki
Grim
Studeoci pan Mochele~ki
.aaC'mRD
.
Oj "
p,m D,brow,kJ
lSloftc,!e
a ~ ,,!ej pan W.sloeki
RoI~~r . roo_,"'·1 pan KnapczrliJkl
polecaj, Zakł. przemylł. cmemlc~.
KOSU1Skl
.
•
• pan JanzcWlki
.~...a.o
•
.
...... BeJ&ero.... ~JI_..I;.iWil!li1ll
Vaniot, oIog' hrabiego
'" WARSZAWIE.

!. . .

FARBY
LAKIERY

POKOSTY

J

'

.J.EfPiR!

Moar

.

1Io•• r. OBoba

• pan Chmieliń.ki

.

ItdO . . . . pan

Rr.ecs dsieje .it

w

Winkler

FILIA

I

W Łodzi,

ul. Piotrkowska Nr. 88, dom
L 'f
• .1J eyera •

Niemc!ecb.

..". Wymi ... kopooó .. j Ipnedd bile
to" odby"a liV od J[Odsioy 9 rano do J
.... poładaie ,., kaocefU'Ji tlatra1oej.
Victoria od 'po poIodaia . . koAea

et&"ienia, pur kasit.

KONCBBT
na

ŚLIZGA. WVE
Wejście

kop. lI6.
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WALDS&HLOS8CHEN.
W D1edzielQ dnia

17

rutego 1889

wi~lti Koncert

MA ęroQł#P ZĘBÓW

Zawiadamiam lIIDleJueo) Szaoowu'ł Publiczność Łodzi i oko
dniem l grudn~a 1888 roku, otwonyłem w domu pa 8 Petera
Plotrkow8kłej pod Nr. S"

Elik8lra Wleleb.l'ebLO~. 'BeDe41'ktl'oów

MAGAn'N UBIORÓW ,ĘSKICH
i,że

kierunek pracowni

powierzyłem

panu

Opactwa w Bonlac (Gjronde)'
_Joale_io.o!!
w roko
la~~rOI'ZOI.,. ·-zrote.1

I HEJIPNEB

,

0.313
r "'~~I
Boo",ud
prseora

flU"-.

•

.etlalUII w' Brakselll t888 r. i W Loldrllle
t

łBU

r.

Co~zienDe . u~yc!e kilku ~ropel ,JęIO

zbawrennegG" ehuJru zapobIega pr6ch.
nieniu zljbó.. kWIl
dfLjOJ
ba.
8UOWl) bialo§ć, wzmacnia dzi,sła i od·
• 'wleta wybornie Data. JllIt -to jeclyae
lekarstwo. kt~re $kuŁecznie lłC~y ~61
~b6w.
.
- Oddajemy pr.wdziwlł u8ługlj naszym
- czytelnikonI, zwracaj4c leb uWlIglj 'na
ten starożytny i l1żytecZlll' prepat.at
uJle,szf z Is.CIIleJ"J'c\ śro4ków lecz.l·

jJl'zedniej swojej dziatalo.o8ci w-mie·
w pami~. Pan Kempner
do!,wU'd"MU'" nabyte w drezdeft8kiej
:=.!"t':!~'!'lknL~i,eckiei. dOlltal~zn1e
kilkoletni" praktykI) w flł~iwuvelll
wzglodem-lOoże zadosy6 nczyni~
Pobliczn.oś/li,

"feh, Z&pQllleSIJICY I wszelId. cierpk·
zębów.

Oprócz elilui~u, "yraQllUly j8lłjJlU'
cze przez 00. BnecI.yktyD6w proazek
do czJ8ZczeDia ~'" kt6r~
' - '·""',n'AO naby~a~ II\O~Da 'we 'Wszystkicil
i skladach.lli-.terya16w apteCIDyob.
Agent g16w*1 8.0ID, -Bordeaux 106 & 10e Croix de 8egucy.
, 11309-0,....12

DEN
.

YS .T A
.

J: ~erfeld

.. 'VA,B8U ,Wy zamieszkał

stałe

~odŻi.

"
PI.mlt~e ·1 wstawia
sztuezae.- 'perle,e wykolyw, Itez HjlHłejlłz~
,rzYJlgmee.)'-:tIellucazotu ~az r,zweaęłwy) ,
na

w

eltorełJy zęlJ'" , _oląseł.

Ilnljun1i.lt_w t,omezatowelU mienkanin prsy Pł~kOW8kłej
ulicy ('ł'1!!łU (nowy :i.ł, dom T. Miosberp r,\Io od godz. 9
- do l i od f do 7 po polUJłoiu.
_ _ Bietlnych bezpłatnie od 8 do 9 rsoo,
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