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Autol' stara się operacyę konwersyi
przedsta wić IV tak czaruycb kolorach i
najeżouą tak uiellrzezwyciężonemi przeszkodanii, że ten .pe ymizm nienzasadniony uiepotrzebnie psuje zalety książki,
sprawiającej miejscami wrażeuie adwokackiej obl'ony, wygloszonej w sprawie bezseryjności
listów zllstawnych przeciwko
towarzystwom kl'edytowj'Oj,,_ Oto jak na
str. l4-stej i 15-stej pl'zed stawioną jest uciążliwość dokonania konwersyi:
.Kapitalistą lub posiadaczem dawnych listów zawsze pl'awi~ jest bankier. '1'eo zuów nie ma
obowiązku czynienia dla pożyczającego,
zupelnie sobie obcego człowieka, tych
wszystkich d ogodności ( pożyczki) bezpłat
nie i b6z odpowiedniego zabezpieczenia.
Wytworzenie tego właśnie zabezpieczenia
dla użyczającego swego kapitału lub swych
listów jest jednem z najtrudniej szych zadali w całym tym stosunku (tak)1 Hypoteki dobrej na swoim domu pożyczający
dać nie może. Pierwsze miejsce hypotecz. ne po pożyczce towarzystwa, to jest, miejsce dobre i dające \\szelką pewność jest
już zah~em przez innego wi erzyciela, o udzielaniu pożyczki na nitszy numer po towarzys twie i to wierzycielu I,ierwszym
mowy być nie może, bo takiego zooezpieczenia żaden kapitalista nie przyjmie (tak).
Oóż więc pozostaje? 'rrzeba dać inne p~
zahypoteczne zabezpieczenie. 'J est to po
prostu niepodobieństwem dla ogromuej
większości wla!kicieli domów, niemającycb
prawie żadnego osobistego kredytu . Potl'zeba więc pró1;lować pozyskać względy
piel'wszego wierzyciela hypotecznego, aby
zechciał dać na 'swej sumie zapewnienie
kapitaliśe ie: bankierowi. Z pewnością jednak jeśli jaki wiehyciel na to się zgodzi,
to za tę gwarancyę trzeba mu się oplacić,
czy to dając mu na pl'zyszlość wyższy procent, czy też w inny sposób. Przy tern
trzeha ponidć koszty aktów zabezrtieczających i łącznych z niemi układów, co, jak
wiadomo, jest u nas rzecz bardzo kosztowną.
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"Najczęściej jednak tak bywa, że chcący zlożyć je w towal'zystwie kredytowem za
odnowić pożyczkę zdaje się na łaskę lub kwitem sznurowym, wydanym na jego imię,
niełaskę po ś l'ednika, bankiera. 'l'en znów wzamian ,za listy, mają ce być wydane na
każe się sowicie wynagl·odzić. Nawet za pożyczkę odnowioną. Dostarczający listy
zle mn tego brać niemotna, llo IV ist.ocie zastawne dawniejszych seryj może i winaraża si~ na duże ryzyku i sklada. swe uien zadeklarować IV biur,e t.owarzystwa,
listy w kasie towarzystwa bez żadnego i- że w razie niedoj śc ia do skutku po ży czki
stotnego zabezpieczenia. stać si~ zaś m o że odnowionej, czy to dlll przeszkód hypotecz-

"Dziennik","
"Warua.wie

I

na ntartych zasadach z Pl,zed pół wieku,
bez uwzltlędnienia warunków i potrze\)
czasn. Ustępy nie;asne dla nas lub nieI zgodne z przepisami są 7.byt nieliczne, aby
zaważyć mogły na szali istotnej wartośc i
książki . Rodzajem przykładu
przytocz ę
dwa. W rozdziale zatytułowanym "Zasady
ogólne" na str. 5-tej autor, mówiąc o umaw ostatniej chwili, że wlaściciel domu z tych nych, czy też dla inuych jakichkolwiek- rzaluo,ici pożyczki, wydanej ua sze"eg
Inb innych powodów odstąpi od zamiel'zo- bądi powodów, będzie miał prawo odebl'ać 25 '/. lat, wypowiada takie zdanie: . Idą c
nej vożyczki, lub też zakoli czy ~ycie, zaś je 7. powrotem. Ponia waż Ilomiędzy zło· dałeJ za tąż my,ilą Pl,zewodnią zau ważon o
sukcesorowie nie będą IV stl\nie ,..,h!gity- żenieru do towarzystwa listów zastawnycb, ż e uie zawsze w ciągu 25'/. la t może by"
m ować się nawet po uplywie czasu przez a o~tatecz n em zadecydowaniem p,'zez wy · zebrany fundusz dostateczny nll zaspokoj ~
prawo określonego. P"ócz t;go mogą uzil\l hypoteczny wyplaty rożyczki, upl ywa nie wszystkich listów w pierwszym rok u
zajllć inne przewidzieć się niejlające tru- zaledwie kilka dni, a niekiedy 24 godzin wydanych. Wynika to: już to z powodu u
r!ności i niespodzianki. Uciążliwość tego po- (II. uie, jak to autor twierdzi, 5 6 tygo- późuienia się rllużników w płaceuiu rat
łoż~ nia tern jest d otkliwszą, że ze wzglę- dni , gdyż listy zastawne mogą być z łożo- ju~ to z k oniecznoś c i wyda tkowania z tyel
du na porządek, w towarzysl.wach kredy- ne IV ostatoim dniu przed sporządzeniem rat na różue potrzeby stowarzyszenia i t. i>
towych miejskich przyjęty, ten czas I'Yzy- akta wypłaty), przeto ryzyko bankiera Więc też wogóle przyjęto za zasadę, że
ka może tl'\vać 5 Inb 6 tygodui (?) t. j. że sprowadza s i ę do minimum i zallezpiecze- listy zawsze później umal'z!,-;ą się, u iż sa.·
mi ędzy spłatą dawnej p ',życ zki, a otrzy- nie jest najzupelniej pewneru. To też nic ma pożyczka, to jest, że list jeszcze je-.
maniem nowej 51ub 6 tygodui uplynąć mu- dziwnego, że cala prowizya haukien\, w obiegu p,'zez pewien czas, chociaż fu n
si, zanim wszystkim formalnościom stanie łf"IlZ z ,-ó.żnicą k!,rS!4 oie przenosi 2 _2 1/."1.. dusz na jego zapł atę jut od lat paru ~n a
się zadość.
Ow zatem hą.t·acz, przez autol'a obliczony, duje się w skarbcu stowa"zyszeuia"' Prz'
"Po pokonauiu tych wszystkich trudn ości uw ażać należy za m.tt,· przynajmniej w najlepszych chęciach ustępu tego zrozumie,
przychodzi na stół kwp,stya naj ważni ejsza tych towarzystwach, które stal'ają się sto- nie m ożna. Listy zastllwne muszą być H
dla biorącego nową pożyczkę - różuica wal'zyszonym przyjść z pomocą, zamiast mOI'zoue w tymsamym . okresie czasu, 11 &
kursu między dawnemi i 1I0weOli listami. stawiać im niepotrzebn e trudności.
jaki wydaną jest pożyczka, iuaczej teorya
Oprócz zaplacenia b ·mkierowi·pośl·ed ui ko wi
W wypatlku przeszkód stawianych przez umorzenia nie posiadalaby żaJnej wartnza ryzyko przy ndzielanilt' dawnych listów wydzial hypoteczny, rzeczy pozostaną in śei; doliczanie zaś kilku lat do calkowite
na spłatę dawnej pożyczki, trzeba jeszcze statu quo: odnawiający pożyczkę będzie go vcofania z obiegu wszystkich listó w
mn zapłacić ową "óżnicę kursn, wynoszącą zmuszonym zrzec s ię j ..j, a dostarczyciel dane) emisyi jes. prostern następst we m
częste około 7'/0 i prawie nigdy uie seho- listów zastawnych mocen hędzie odebl'ać kilkoletniego trwania Re"vi, a nie jak dzącą dotąd do 2'/, (?) Ozyli, że Z każdych je z towarzystwa kre ytowego . Każda in· wychś wydatków Da potrzeby stowarz)
10,000 rubli, które sp laca, musi oplacić h~ stytncy-a kredytowa powinna nwa:Gać to szenia.
. .
I'aczu 700 rubli, lub vrzynajmniej 2001 sobie za obowiązek, IIby w takich razach
Na tI'. znó 17 w rozdziale p. t . :~"o'!
W cytowanym przykladzie odnowienia po poloże nie stowarzyszonego uwzględnić i u- ki za"adcze w towa"zystwie kJoedytowem
życzki 10,000 rublowej, po splacenin z niej j latwienia w powyższym sensje, dla zbyt- m. Warszawy' autol' podnosi do znaczeu i.
'I. ' części , haracz tel) wyniesie okol o 5,500 niego fOl'lllalizmu, nie od,m>l.wiać.
pl'awdziwej zaslugi decyzyę ogóluego Z6rubli lub przYJlajllJuiej 1,'150".
,Mówią c o 7% różni cy kursu, au.t.or, jak b"ania czlnnków dotycHc~ obowiązku skł aPrzytoczony ustęp nie przynosi chwllly to wsżej ' zacytowan~m zostalo, staje ~am dania na konwel'sy~ listów zastawnych
autorowi, widocznie nieprzebierającemu w z sobą w sprzeczno~ci , skoro na innem przed samą wy pl atą pożyczki odnOWIOnej.
kolorach dla odmalowania doniosłości bro- mip.jscu stwierdził i slusznie, że już w po- a. uie, jllk się to podobno p"zez caly Sze
nionej przez siebie tezy. A tymczasem lowie 1891 I'. .znikła różni'ca pomięd zy reg lat (lziało, jednoczeolnie przy pouauiu
codzienna praktyka wykazuje; ż.e ani to niektó"ymi rodzajami listów zastawuych", o pożyczkę , skoro sama logika wskazuj .,
wytworzenie zabezpieczenia . dla użyczają- a spodziewllć się należy, że różnica ta tern że na to żadnej decyzyi nie bylo potrz
cego listów zastawnych na · konwersy ę nie więcej znikać uadal będzie.
ba i że lIrlIktyka taka, je~li i miał.\ miejjest trudnem, ani te koszty różnicy knrsn,
~ tern wszystkiem jednak pracę autora, Bce, uie opierala l!ię na żadnym przepisie
pi'zesadzone do 7'/0 nie są pl'a);Vdziwe i napis aną z wielką l>l·zy~tęp no~r.ią dla szer- i była tylko niepotl'zebnem utruunieniem,
praktykowane. Zazwyczaj dzieje .się tak szego . ogółu, uważać należy za bardzo po- gwoli zbyteczn ego formalizmu.
i to w najgorszym razie: bankier spisuje żyteczną: Potrzeba podobnej książki okaW końcu ' nadmienić wypada, że IlI'zedz zaciągającym pożyczkę odnuwioną przed zywala się tern nieodzowuiejszą, że OlId miot bezse,ryjuosci listów zastawnych co
.regentem akt, w którym obowiązuje się badanie,m u nas tych rzeczy nie zadawano do naszych . instytucyj kredytowych zapodostarczyć dla konwersyi listy zastawne i sobie zbyt wiele zachodu . Wzorowano się wiedzianym jest na pl'zyszłe zebranie o-
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meii1'iLZliir##PiiOglikami:-Gi1Vlly- tell -, działa ,kiedy chinki praw "iwe, którym u
poczciwy Lavaudieu był poddanym król 0- lat czterech wieku psujlł zupelnie ks~tałt
wej WiktoJ'yi oddawna bylibyście jnż może · gi? Spytaj się pani, czy zaolne 'są do
w Austl'alii albo w Ameryce wraz. ]' bloodzenial Biedne kobietyl Nietylko uczygoslawieństwem ojca i kilkuset banknota- Ul'oIlO im ehód niemożliwYID, ale pl'zekonami. Ale we Francyi, w podobnych wy- uo jeszcze, że to niepotrzebue, nieużyteczpadkach ojciec nie chce dać nawet blogo- ne i tl·ywialne.
Przekład z francuskiego.
sławielistwa - a sy ~ marzy o czelDś więSimona ze szczególnym uśmiechem przymcej niż o dziesiątku stuliwro:vycl~ ~ankno- ~nęła oczy.
tów. W tern. cala trudnoś~ I rÓzDlca.
_ Dollrzel-westchnęła.-Rozllmlem to.
(Da18zy ciąg - pat,-z N,- 3)_
:- .Być moze-odparl~ Slmona-.patrząc Jestem chinką. I naturalnie \vyleczyć się
- Nie, proszę pani, nie wszystko- od- nan, Jak na ~yp zupelUle sobie nlezna~y . z tego uie można.
parł z westchnieniem-ale odpowiem pani, A teraz, powleuz IOI pan co trzeba cZyDlć?
. ..'
że Albin kocha p a nią ... po swojemu. Mu- ~I p~OSz'l (I~IIII Nie. zycz CI."IlC~, ~by
_ Zbyt malo znam panią, ażebym mógł
szę wie l·z.yć, tę to pani wystarczało.
odpowiedzieć. Ozy jednak pani zua siebie o~ndzlla 81~ kJ~lego d~lIa z pla.g~,elllem
Wejdź pau w moje położenie. Od samą? Powiedział mi Lavaudien, że my- 1>.' zechadzk~~ NIeszczęśliwa. Jaklez zno czterech lat zapamiętale nżywam ~lViata; ślałaś pani o zamieszkaniu z nim w Jlre- sIlaby mę~I..
.
ma:tka moja nie jest już w stanie dlużej ryach . Ozy pani wiesz, czego się podej- A WięC, lIIe nalezy kochać?
tak wytrzymać. Niejeden z młodych lu- ruujesz? Ozy pani jesteś pewną, że znajOlegnerec milczał przez chwilę. Z łokd~i zalecał się do mnie i miłośĆ wyma- dziesz w Paryżu mlodą kobietę z pani ciem opartym na 8tole, z głową opnszczow!ał;. żaden jednak uwielbienia swego da- sfery, z jej gustami i nawyknieniami, ną na rękę, patl'zał przed siebie w zamyleJ Dle posunął. On jeden od IM dwóch do~ć kochającą, dość kochaną, aby miala śleniu owym łagodnym, rozmal'zonym WZI'O~tale .nie odstępował mnie, nie opu'cił ani ęzanse nie umrzeć tam z tęskuoty, nudów kiem, rzucającym niewypowiedziany uI'ok
Jednej ~posobno§ci, aby się ze mną zoba- i żalu? Zwróciłaś się pani do mej szcze· pl'zez kontrast z jego m~zką, silnI} postaczyć. Rozmawialiśmy ze sobą ile tylko rości.._ A więc obawiam się, "Że jednej wą. Nagle rysy jego ożywiły się i u(lięk
ze~h~ieli§my.
Przestlldyowałam
go jak rzeczy brakłolly w "aszem malżeństwie szyły, niby promieniem natch nienia; z pe.kSlązkę . Wspominałam niejednokrotnie o z miłości.
wnego rodzaju smutkiem jednak odpad:
pI:zeszkodach różnych, o ojcl.; na to odpo- Mianowicie? - spytała Simona, 0Nie, nie należy kochać, jeżeli wyobrawI ~dał mi: "Popatrz pani na Anglięl garniając Maurycego spojrzeniem swych żamy sobie szcz ęście w doatatkach i spoNajlepsze są tam maIżelistwa bo zawie- §licznych oczu.
koju sybaryty, dla którego każda Ilrzyrają je tam jedynie osoby ,interesowane.' , - Miłości.
kroo!ć, każdy wysiłek Sił nieezczęśeiami.
- I.mn.ie .mówił to samo, a z tego co
- O kim pan mówi? O nim, czy o Nie należy kochać, jeżeli wymagllmy od
Wcz?raJ wIdzIalem, w n oszę, że swoboda mnie?
wiosny tylko łagodnego ciepl a, a nie róży,
ang.'eI8~a między mlodymi ludźmi i u nas
- Nawet o pani. Nie pani w tern wina. nawet z kaleczącemi kolcami. Milo~e to
z~aJe Się aklimatyzować. /Iiestety, oba- Dziś wszystko sprzysięga si~ na zagladę balsam, opromienili i zabarwia. życie, lecz
Wiam .si~, moje panie, że sip, bardzo prze- uczucia: wychowanie, obyczaje, życie wiei- krwawi serce glębokiemi ranami. A jeracbuJe.cle. Młode angielki nie Sił ani 110- koświatowe. Romans poświęca miłogci slod- dnak jest ona wio s ną, szczęściem, hogacwahD leJsze, ani godniejsze miłości ani na- ką ironię. Teatr przedstawia ją jak Mo- twem. Sel'ce kochające, kocha i swoją
Wet rozeądniejsze od 11'&8. Ale ~Ia ich liere lekarzy: Mlode panny pragną jej, ranę głęboką; dumIJe je·t z cierpieli 8WOwyższość polega na tern, że mają do czy- lecz jak s i ę w zią~ do tego? Czy pani wi- ich; rozkwita skrapiane rosą łez. Prome-
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Listy zastawne, serye, ich
wadliw ość , zyski giełdy.
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drży o jedno tylko: aby nie ulecI&ł
straszny... i uwielbianyl
Simona sluchala bez Raj lżejszego pornszenil!, z oczymą utkwionemi w m ówiące
go. Usta jej rozchyliły się powoli, oddech
COraz bardziej przyśpieszał, a w oczach zajaśuiała wilgotna rosa wiosenna. Gdy Maurycy przestał mówić, siedziala jeszcz
chwilę ' ~ milczeniu, (I?Czeru, leuiwie wstawszy z ~Izesła,. rze~ła.
. '
. .
- .Nle bądzmy Jednak o~ln.tnl dla mOJej
matki, kt?ra upad~ ze znuzellla •. O~as JUz
aby§my Się rozstali. J edoak' mlloslernym
byłoby ze strony pau a uczynkiem, gdybyś
odwiedzal nas często_
teusz

orzeł

XVI.
Oóż się z tobą wczoraj dzialo? Wcale ci~ nie widać? spytał general de Berdous Maurycego, gdy teo wchodził d oń dl>
gahiuetu na trzeci dzień po balu.-Cóż robiłeś?

- Miałem trzy wizyty. Jednę u pan ,
Versepuis, mego wspólnika; d"ug'ł u hrabiny Gravino, tl·r.ecią u pau Moutd uphin.
- Majątek, miłość i przyjaźń; dzień użyteczni~ spędzony. Ale m,\; drogi z przykrością zau WIlżylem, że lIciskasIl serdecznie
rękę temu cukieruikowi, ja - gJyby by '
twoim prllyjacielem.
- d czemuiby uie? Uczciwy to czło 
wiek, a cnkier stauowi wla~nie lą~zn i
międr.y nami. Ja wydohY"'lIlU cukiel' z zi mi. On zrobił majątek s(lr~edając 1.1\ _M"Ć
fl'lJ.llkÓw fuut, który kontuje d w dzi~ci
sous. Ozy pau 8'łd%i, że nie zostalby
dziś cQkił'ruikiem w preryacb, "dyb)'lD b} ł
pll wnym klieoteli?
- Nle o to ieble. C,>, wles" te ltall, l

2
giillle tlIW. kred. m. \I',u' 'za 'y, gdzie ZI\pewue we W3Zy. lki II szuel(tiłllch rozl\ol'rall)'m zo.tauie . .Tell 'la że uie nBI i.y , dll~, al,,: naweL l ' r.lzie Vpl'Ol'/l\dlelli .. n I
przy ,łóść "yste1ll'1 b""eryjnegc, o Cli;"
istni~; ,ce s~l'ye la>gly by" przez tli zuie;iulIe. 'y.lPD! ueZS~l'yjnl w żlidnylll I nzie
wstt:c7.llej mocy mit:e uie może.

wiuku i i~by zamoiop~o wiJ- la"I:.K la~r, hel'l'ilŁy! - /\ 'im tOlle,lI, t~·<potrze. Dego.
r~!to uie \>01\ -ty z'laby ,i1 najuar hi ej z
ZJAZDY.
k I/,c~ a'lIi g .• bllltlto\·emi oh, a ~ry7.et'" \.
X \\' l'etel l ur:<kiem to al!.} L 'le le 'ni· i'o',vinHolVll" tAki_j .. tII~llcYl'aeyi ./i'l tł~
kfn': I'odnie 'i,mo kwe t.yP z 'ułani \ WIO- /. k'"; po in. z ~ nS jej molmom i ~h:ej
lę ~lJ"tOll'ą me~lerów r>r~Y'i~głych ku ze złym zjol;:dll w"ła,;cicieli la- SZ~UlU kierunku,,'; wych1·.vayczemu ...
l\ie l,ouo vał nafU ię-jak widlisz CZ'dh, h,."dlu lb lżem i zalll'ol ',Ldzollo urze,- " 1\ I,.ilnocllego f'lbn Rosyi, dla. cuzpatrz~nill ś rodków och runy la,ów IV tym ldloiku,-ślizglll\'k-\ w Helenowie i uci,,dOlle u"\.u,, .. oi;< cen.
X D lychcza, ch m i el r u, ki sprzed,,- pa:ie.
I kli';my z Iliej, kieruj'lc kl'llkl oa~ze Jjl'lb
L . G.
z~ml'''Lollego u~l'o,lu helellow. kiego.
1>0
'au} b i do Anglii ttrzez hs ndlujących
ni~mieckich, luączem często uełlOuzil tlllll
om ości
drodz~ zwiel'lyniec. I'ierwsz,\ wizyta Mld'
l& niemieckI.
Obecnie, ja' dOllo.z~ "I'~.
iy się Ul isiom. SI!Illlii~my, ie śpią Ollll i
DZIAŁ PRZEMYSŁO,
Zimą w Helenowie. Olem j~"t pDtI Hglę- .liŻ~ łapII", j'l i.: w~bl"tkitl niedźwiedziu U"
terb. wIeJomosti', flewi~n plautatol' w
ŁÓDŹ, duia 8f11892 I'.
Ro ).j I.IIl·z~1 "Jll'zedawać swój chmiel bez- Ilem kuu tIU ogl·oJlIic7.ego llelenó\v w le- .lwieci~ cillym, aJj"ci kn zdziwieni .. U'ls/.eł:< Dowiadujemy sił) obecuie, że ZAzna· pośredniO do Londynu i osią~Il,)1 ual'dzn cie-wiuzi ~ię dopiero w... Zimie!... Podąży · illit w prawyln k de mu,'olVanej kla kiC701ll\ na tem miejscu przed kilku dni~mi I,?my,jloe. I·~l~ltat):. }~obec u~la.uia Fię L:i Ullly. aln wczo!'aj z~ch~cen.i clo. tej Ilr~wie IlIJjl'ze1h1mr w o 1I'0rze, Le Sl'uczllej jĄmy
~prz~1l i jar b i e r 11 i i I' r III i p. Ad,,)· plfrw,zeJ pro~y! l~tllleJe Z1\II\InI' 7n)oz6nl:\ Zilml~J 'kl~1 wr~lec~kl .Z:I!,OIVI~dzl, leOlllOIlU na dwór prow Jl.ącym IIft~'rzó,1 ślel,ki ś\\'ie·
fa l\untzego w Zgierzu, p, Erostowi 101., ngolu!.UI'·Y .,·usk!eJ ula wywozu r.hllllelu 1111. lł)'ZW.lar . ~lego, Jaki 1111ell da~ S.lJb. 16 ua z~u- cąc~, Ą pOLem nlel\}Tsź"ie ') 7łUrukn wiechwinła ię. Pomimo bowiem zawarte,' już rynki a!lgI61~kle.
,
(:;'.IIPI h1.ga\\c!l helenoII: kl~1 zwolenniCY cZlJrnym zal'Y'ow,LlIe. kontury nzy"glllJmil
POCZTY I TBLBGH \FY .
•
~p'JI'tu ... posuwistego. \\ 'ledhl.r na po· p:lnll Ilie~źwi~dlia, tli (" ..e IJ.. IJ~ I.lVróco·
umowy, p. El'I\st skol'zy. t.al z zastrzeżone-I
go ,obie 1\ .niej "rawa cofni~cia Mię ~\' C! .:
X "Ruskij:l wiedom osti" donoszą, że . 1 wlu~,~ lu~ow~. .'lo,~tP'IHU~ ?.\r~;\'no dl~ ,lej. WI .. " lie 11l·7.Y"ldł t~z lbzor~o\ z 'ie. ·
mlllisleryum SI,r;<\\ lV~wnętrZIJych ptlZlI'łl SpO.l bill ,\II o IV Ja.k I I' ()f,.n6", tlusc "~m b.) - nąt /, kilkoma bochtukami chle'j dl .. dL'gu dal ~,mlll od daty umowy. ~rÓIVII~
Iluak I.owszeclmie, że ukłauy uawią1. ue Ililo orz~t1"t11 IIocztowylO w l'et~,.<hur:::1I ł0.Je~lIe.g~ .rzutu oka ~1l.1l. {Jrz~konanta. >.,~. piezIlików. p" dlugim namy'le I.decyt1,,hęJ" 11/\ nowo.
d o Ha w i 1\ ~ li 'l 1II i es z k a '-1 i' a k i e t r Zb IVldz.'eh.my w m~II~J>zyciJ U;twet I\llll- w ł się miś wyjś.! naWilGł z kl'yj,\wki du
X Jeden z więk zych lu'zemy.lolI'ctl" I II i o II i ~ Ż II e 11.1 I O rubli i I'I'1;e8yl kiwI":' , . lach, nl~ rozporządzaj C~"~l tak dogo~lI!ym rzuconych IIIU klOl\lek chleba, ktulych ui"
lót1zkich zakJalla z wiosną f'\bl'yk~ to'cioll'e do 15 fllnlvw.
Ilat1u)llI.t~l'eueJU? l~ple~.I. estetY~'zlllel u- "jarll'ua nllej~cu,' ale w kupkę llipą ZS!l'
11.1' z.e t w o I' Ó IV C h e m i c l II Y c h
PaPODA'IKI.
I'zą~)zone sli~ga wk.'., I ~m IJaH" ~owl~m}rak UlpV.l.J, p" n,li~żytelll jMlla obw'lcb: uiu
IHa lllc3ch, F/lbl'yka la ma być pl'owMlzoO ł '
.... I "
".'
.laklegokoIWl~k lllzedllal u lJOll\lędz) IjzlVu- zahl'.1 z sobl). du .lUieHz~ilnia". 'l'osRmo u
X .I~ 0'7. 0110 10ZpOIZł)( lenKI . aJlvyl~ze ią~\'IJli a widzami i uieśllzgleJ dll\ tych o· czyniła Zllcua nie!J.wipdzi/\ polo wica.
na na duią s a Ię ·
o wytnllllileh r> o tI a t ku /J (I Ul e I' u c h 0 - ' • . I I At •. "k' I ' '1"
. ' .
Dl
. l
l
X Dwa droboe zaklady lilII wSI:tlvn 10 o ~ c i III i ~ j k i c ~ UlI 1'01, 1892
. ~tl\tnl~ I c 'o" ,'Y ~CI'!Z,~' I ZI-.'~.I Itill.'Y S.'f} lU'
acz"gu onll lIIe c IC'~ wYJ·' . nil !
mydła i dW iec, ot\\'<ll'to IV Iyell <IuI,.,cb
I'~ Illos t.U ule<S.luetl}C7.U~~C~ am") p~. -zsp.l alem rlolOI'"p'.
w Jlaszem mieście.
HO~.~I?1 WO I I RZK\lISL JtoLN\'.
wlel'zcblll ludolVt'J. wylalteJ lUe IV ,k ztalc l6
- Bo im zimuo I\' I/lJly -o.lll ow iedzial
.,
'< I\ollllt~t to;' I'z)',t\\a l, rell) to II ego koła, owalu, kIl ndl'lltu, lub IlIuglego pl n- mi t~uże
DROGI BITE I ZWYCtAJNE. ,
"i tll"l-;j~g() IV Króie,t l\'iH P"lskitlll IJtwo. .tok~t", al ~ rzuconej" ksztalcie wielki.j,
I tym "I'osohem u("vie,lzl~lem si~. jo\ku
X Del'artameflt. k O~lUn lkacYI za\\'lIld,,: l'y.yl Ildt';II~y~ Z r"Jców: '['aMusz" 1"0- "o~t,.z~pionej ua brzeg.ch, "hehty, nl\ lIi~rl:b\ie(lzie t kż .. w klim~"itl luJzkim uemIli, ze po uklluczen:o robót środk.'\llll IV"J,k l~go, Wludzilllierl.a Biesiekierl!kies,:JJ calJm \Jbcu I'est orlll'.d lelui . I'll.ell
Ii:'atuieją. 1'1'1..1Jl~~"ilbym tei. że, co za
~kal·bo,. otwarto du IJOzytku n t~i'uJlIce i Feliksa Z"kll..w. kiegu, !lo uloi~llia I'b. mI} h,"I~. :\ie JUauo tu uhwy:;o,lę It~m iuzi~, cy\\iliwją s i~ tu dral'ie:lUe tiLWIId. r o g I. S. z: o o we.: 0,1 SokololVa II gu~ nu dn1.-u!;o I,'·oll·.tll.e"ia s t li I r s ty \; i odpoelynku Iyżwial'zy. 01\ 'wi,.zem powi~- I'zellia; Jl"lI'strzJ'1l ,11\ mi~ je'\.I,"{ od te:;o
sl~dleckleJ UO D\'O~lczyna IV gub. grotlzl~u , d Ó In t \I' a l' z y, z u II I'" h. 'ko ro del,,- lI'ZU: u ~ta w iOllo 1)'1'0 kilk., ławek. Cdl ; \- mo~ua idazll/\ kmtR, jaką III Ledzielullo ua
~kipj II!ogogcj 22 lI'i.or<t;, oll. ~I.Myi droj!'i g C)'a cąlllludd sll'nj~ likoliczy, kierunek two ollgallnąć: zniewolenie zm~e ... ouych ,l~ ,l.illlę ko,nlł\t'ł parp' 1ł,·I;~elJ,ką. "Palli" ~po
zel"~oeJ "et~r'bU1·':I.J Szepletowo. Jlr!-~z III'He ,tlltystl'c1.lIych Jlodlu!; jej pl.lUlI ohej- WCllLSU IV.am 'l1i~tej "tli l'e'·lnumcYJl,ej. dl.iew~ si~ konsol'lcJi. "Plln" 1.\1.' ma na
Brali k do Hle!.k" w ~ h. IrI·o(l1.h'"skl~J, 111 e ud",1 JanuM R"stl\'urow~ki.
Bardzo 1I0h" je t t·. ll'O~ li I'O·~ ze 811''' -1 slI'.)j e POt"llIstwu n"et,·I.-oto sekl'd owej
dł~ll'0~ci 47 wiol'st; od lI'~i ~:l~łail do W'!'
X, '\\ leI." dOllu,i, z,, w llIiuistel-yolll Ul' gosIJI)I!.u'"a i wychodzi mil ona na ko iddZlIfj vrzegru,ly,
Wlsnlel. a w .:;ub. IqrutJu'klPJ lu~o§>'i t> "~I'i dl I'oll'alrywal II ,;et kwe ·I.ya ko l:z.J'lil, bo-ku ź~.i\\'!"ui~ 1111 :~~lU-!ilSLa'l 'r.k tyją w Hclello'li~ ni~Ilź\yiedzie.
wiol' ~ I IV :~j~" guberni UJl Dyszk?'y/l II,) I lIiec<uo"d ubowiązkowego IV) kla ll" IV lozk,,· ~1~łllY tli Z:l~I·7.IIl~ 1\ 1~~eJ .g,,,!:1 1,Iel (I. 'o
illUd /.wieI'U;L:i? Daniele, Sdrlly. ~idmzy
stacyl drogi . z~18l!'tJ l,etcr'buI: kl ~J 1.0- łMh realuych J tcchllicz!l)ciJ, 1I'"ryi 1,I'ak- Jej za stol,bml z piwem, 1114 n1\ lo(llI~ ... zll~olle i rzezkle' trzymajl} sie tylko 1,l b<~j
cuów ~hlg~ ~I lu II 101' I; 011. \~'Sl. \~ y~oda lyJ-i b u II o w " n I 0\ i s kiR II a II i II lU a c h in 'l"lm I,rzewailli ,używa" 1lIluutiei. h,m-I sct.roniell swoiclL' IlreNnhm)' ,fi , mż ozrul10 V'l Le.nlra, w IIb. lomz l"kleJ I 3 IV. I' u In i ~ Ly C h.
(lIo~'Il,. z&llow"rllUIl z dour.j vo.\)vuo~ci d7.eli, ruo' 1~'\ Not.\Ue, 'hp,tllie prz chodzą do
i od (J~fttly Wy okielitewskit pl'1.e7. I'ruzll'
TELEFONY.
roblellla h?lIorów. damom, cllO~ 11/\ ... Iollzle. I' ki. Naj\\ ięk zy "OIŚ 1',,!!,acL IOU. i CI.UĆ .ię
uy do Rui::tny łllllgo~ei l:lJ wiotr!..
X ieć t~leł.)nicz'HI \V ~o_lIo\\'ica"h lI a Rzadko. Się to J~J zrlarziI. \Y dZI~n 1'0' bIlrdzo Ilohl'ze, ~k"I"1 lIie oJch"dzl g" ch~tl1ROUl ZE!'.\;'>'.·I:
kt~re.i 7.apro<>I\łllenie na I'llgmu iczu zy- W~Z"UOl kall tor od rana. 110 nOFY, z argu- b
boJzellla I ",,,dl/llem l roga'ui od"l~X Projektowane zaprOI\<ldlenie na g16· ~k ł przeli tl zem" lat) k "nc ~ :<.r ", V. ~Iauve, ~owem okiem, nie~fJu&zcz~lI ~m z ~bialych dZlljl}"fcb l'''lVr,Z~, 1II \\ y<l ... ·e c:harakLen'vnyeh Iioiacb dr(,g żdazuydl IV .. g o n ó w z dni~m la b. w. II I' Z e u b o d z i 11 11 mUl'zynó\\· przez szef lub jego .IIl'I\\\ą tyany cichl' '~~k. KI .rki ~ pt~ ,twem IlUI' e 8 t n u l' a Cy j 11 )' c h pu t.ąVi!~ obecnie.\\ ł i\ • n o, Ć I Z I} d o, \ ":\Z ze zIniall'ł rękę". \V niedzielę i świętu za>, jeloli nie· Sl~. PQI~a .. zł:,by vierz~t llie,lt<ctwo, wif}\!
o tyle, ie na skutek ~t8r.l11 mi.,dzyui\I·"do- I'osiad ,eza, zmieniono pu nkt stacyi cell- I'o g~ ·l ne kUlljrk!l -:- ~}lo .zwY~!" t!'e:lt! pl'.1- sclJO 'aIH) Je d~ "'Idy, gilzie Zlmuwe /l. ylI'e;:-o towarzystwa lIagvnólV sypialoych tralll"j, któl'll od lerminu IVskazlllległł 1"1- cy I we ela po lIIeJ tej ""Jh~7.IIU~J~7.fJ w lum othtcJWllflO tei: mai pum na w iencltol.
kursolVać zarzną. IJJ'MUbem I'l'ł'iuy
agun) w)i:e,i l'rZl'lIi~sioną będl.ie z ,'ielca do So- Łod1.i ,fery ludzi, Nie IZl\v wie, , iA gdy ku. P r07.rl7.,elan~ w klilt ;'eh "I'zej,! sił)
l'estaun.cyjul\ IV }lo.-ią(adl 1'0 'I'ieszny~h Ilu sllo\Vi~,
Aurol'a uśmiechnie ,ię tlo nich I rQlnieni/l-1 tam pr7.y Iljc·C.U pl ytlle cz.voro7,.)!p, nieJiuidCb: l'et ",. burg-Ejtk'llI}' i Muskw .. W 'STA \YY.
mi uladego, zimowego łonka, .rallehy u· wielkie ll\l)i... nl\we , że 11.1 dwo!'u zima ...
Will'~" .:\ i od 11'1'0 t uie. Za lo.ow.lllie taj
X .Tedell 7. II~CÓ" Iletel'~błll'~kich, h.. u Sl.e ich do rajl!', Wi~l' ... id} na ~IiLgilWkę
S.. ni ogród h~l~n JW. i zmrożlllly i njllo"'n~}1 I'uzp".:z'!te fi'l
)Ć z \\' \,1''' ~'I-I cllującl'ch IlJwal'lImi II'xchodnjuni. z"mówil swl, .. ć Wl'lllell w Sllortl)wym t\n'cI~. Bo śpioq·. POIIle 'ko n'tIJl'uslollym śniegiem
Ilzel/iem nowego letniego I'olkiadłl.
'I'tcylllniu IHI \V)'St31V~ m i ę d z y n a I' o d o- ella kogóż on lliellust~I,ny?I... .
1'}SlIją się Iini~ ulic, ;:;~Ieżek I kl(JmbólV,
X l'<:tInie'liollll VI'<'jel.t 1Il0ililY)llh nll\- IV It IV C III C" ~ o rzadkie Ilyw"ny, ~z!lle,
\\' I'e,tanl'acyi helenowsl,i~.I mólV IVię-, "le j.,kill', one same jlltlu",tajnie Opli tli·
Iwien IV z~I"'lJw"dzeulu z nowym letllim wyszyciu. i tkaniny z 1'6inych mipj sc llwo- C"j ... dzieci ni ;, stal'szycll. '1'0 I'ol'zątkując:s . zOile! W zf)(lzie z pod hialej I,owloki prterozklad'-'I,! biegu \,ociągów bezpośl'ell lliej I ~ci. UI'zą, lza ilU na wystawie caly szel eg I)'żwitll'ki, 1"132"zone samol,as pI'Uly. zaua· bija ie zcte lIier.asYllllni\ ziemia, zm:uzb
kOlllU/likacsi j lQciągami l'obl'ieSlIIemi JI O-I vnętl'zy 111 ie.zkat'1 w)'znllwcbw iRI"mu , 1'0 wiaj'lce si~ pau t~n CI./lS ua louzie bony i twanla. Brak u tlll zieleul OI'ZIlII'
m i ę d z y M o s k w Ij I B e 1'1 i n e III 1'1'7.0Z eząw.zy on jurty b<Jgategu chlopa, lL kOli - ich i opiekunki, "l'olgl'l.e vlIjl) kl'u \.• hel'ba- tera!. calkiem ogo\l)conych, brak II'zort.yWal'8Zllwlt i Aleksandl'liw.
cząe na Il r/'~I,y .z nej sali IV mt\nrJtJ\(\~I;jm tą, '1'0' l'elVlla jedlIak, ż~ ni6zlullugo 11 I <tych kubier~(, v kwia~o"')rh i I'oślillllvch.
X \V or"neskie ziems wo gllbpl'nialn~ na stylu. \r~zeregu tym będą pokoje IV gu- tym solo wypi.bnYffi, nieW innym napoju kLór~ !.ak piękni~ i h,mntJnijn:'l -va·
llosiedzeniu \I' dniu :lG gl'ul.lllia !,coldnowi- :lcie kaukazkim, I,el'skim l tJnchal'skim i chi· wJlr:lwi~ się i wyć'. iczą nalelycl6 pauienki ",Ią OKO IV ltlci~. Gl'ol./\ takie jakby
lo staraĆ 8i~ II rzqdu ą budowę d log i wali~kilD. Wzury mebli z;ulluwiolle SIl na w.. wy!lysalliu krwi serde.c1.nej obłop~1.y- obu marła. Zamia,t j~.i. eglot)eZnej letlli~j
2 d a z I ej od Dl. L e b i e tI i II n i prz~1. Wsdlo<lzie. a wykonane uędą w Petel'sbur- kom... 'l'ymc7.asem damulki te są tll'cyko- wy taw' wewn~tl'zner kł d łftwek i
minsto Zad~il~k, Zemlań<k i " d., dlll /lO- gu. Oprócz Lego jeden z zakl"dów stolnr'l micwe. WcllOll~ one oa ,alę pewllym kro- stolik.)\V ogronowych - widok bart!7.o 1'1'0łączenia z clrogą żelazną kur ku·woronekich w Peter b rgu IIl'zyg'otoll'nje n& wy· l.iem, " w yzy'Wl\j'łcemi miu!.ami, zajmują zaicLuy... ·taw,)' ""kI'yly Si'i 1011em; gankI}.
~tawe ~ilłe ol·ząd/.eui~ hoj/ll'skiej!'o aomu ua miPjsc!\ przy stulikaclt bb7; ceremonii i wo- ki nad niemi lak że nie ll~CI} llo spacern,
W rzędzie kllllkurP ll tlj\\, o n, 'p' malej Munt - , C"",tka.. odbyć spacerek PQ 1Il0r~u, roz~ - gromcę. Lecz uuhater
e fraku nawP6ł bo tll'ewni.1~" wiązani/\. s7.tł\ezl\i~ ,rozpllll\'
tylko jest bohaterem; ten pu,tblllik bez uych IV le~le na. nl~h zle~ooyeb SCI'lD 1 11:~
daupbill, od czasu, guy .tary LavauJieu 'oll an()by ~ię ruu IV nos.
u uoął 0<1 niej ,ylla? %:~bilwn,\ hi tury al
llalll'Yr..I' 7.wl'óeil uwagę, ie gllnel'al ma wielIdego pilśnioll'ego kapelusza, bez , k6- chów - nit. <IaJ~, tel'az t~dn~go zlllllzellla.
\V~zyscy, k órzy biorą ul\zjal w tej k,me· ter&z złośliwy język.
I rzan.\'eb SPOIlIIi zostal tylko. salonol~eelll. ?nom na wOI\O~'l sk.n ~tal a~nlt~ .o kl y t!•.1"\- Ot są mój cI"ogi skutki, l.pęuzania Ażehy obJarzyć go łi\s!.:1} musIala sobie u- 111. olem-po tall. ł "le, I 1I01JIPlal, .. kł\l;katl.1
dyi, sij. szaleuey ~leI,j, aibo II'S tf}tui. ~18m
nadzieję , że uie ,10slallie~1. i~ do ich gro- calycb noty 11 rozmowach ze st~remi ha- óil!lie l,rzYPollluieć, że teD wyroal'lony j~j ~11~zy JR~ :-l\klęta, bo. wouy ,stO]il, wago
M, Ilomimo czułości, jl\kiemi musiała cię bami.
: Clegn~ rec z Pus~llłi i ten co pl'zy niej UI~I. kol'!)kl ~g.rod~wBJ. Skllp!On8 S,} "P"obsYl13Ć mama mal·:;I·abiua.
~[fody czlo ~iek po l'ozmoWle Z g~1I "1 siellzial to jednll i tasama fiMoba.
kOf/ue ba, Ulllllatlll:oWe] hnll; I~'zystko
- Zlllladto byla na ti! 'Iliącq, kochany łem, żywiej je,zcze l81lraguąl b) Ć użyte '1.Lecz czemu zaledwie spojl'z&l 1Ia. uią? slowe?, ŚI\liltlczy, ze był tu JODledaWII1\
{JaDie.
uym Simou ie I jeduocze§uie obawiał sie t\'l uią, któl''' od pienI' zego weJl'zenia za· ruch I uB.tal... ".
.
- 9óż lll) ·Ii.-z o jej cÓl'ce?
'i~ blpg wy!laJków zm usi go llo . VOI'I'zelita~ wl'a?ałll gl.owy wszy.tkim m'iż:'zy.znoml . \~~. ClIJ!!,? 111\ ~h~~a.~v~ę pOl\. g"r:'. us~~'- Ze Je. t bartlzo pięko~ i warta cze l\Ia Da dobrych chęciach. Gdy spotykali I Kolneta, ktol'a zua "'Jal\zę SlVuJ~J plękno- szc!,§my \\le.czolllJ IIlz.\sk Jlusze~}k,\. 1.0
goi! lepszego r,iż er epuis, pl'zyzn j~.
się w to ·al"l.y~tlVie rozmawiali dlugo pOll ści, musi z.awsze . l~ociec przyczyn~ takiej UWI? SOI~y,. Jedy.~e klat.e~. ptaij.znl\:z~clt\ ZI_ i\fożesz dodać i czego więcej niż pl'etekstem, że t:u-'czą razem _ kotylionA. I b.zkarno';cl m~7kleJ.
!!lowe 1I11eszkankl, do~Lla)O\H bl~ ~ak 8 VoLeu z powodu uadchodzącej zimy zebl'aPewllego dnia litościwa osoha jaka' lIU g!~sem no ~blll'll~teru .smutnej po.l'y oAl, in I.a\'8uuien.
_ Zatem milo';ć icb jest rzeczą zupeł- lIill taneczno byly rzadkie.
zwróciła się do niej: .
. bec~lel.. 5hlSI.II~?: IV!O nI}. I l~telll ~w"~ tn
Raz lub dwa, tygouuiowo Cleglllil'eil ()d-I - Widocwie imollle de Montllauphlll i tl)hlJlI SIOlVlkl- ZlIlII} .• ~W) l" I.~czą złonie zuaną.
- Jeszcze uiezupeluie. Dotąd to taje· wiedzal Simonę w dOlllu wieczurem. Mar- nie dOś6 było jednej awanltH·Y. 'ren mlo- wrog? Otl ,ponurego dtlVlęku o(l~l·w.lł n~
mlllca, tylko pi~ćdziesi~ciu przyjaciólek gr billa nic zawsze spala; pomimo to roz dl' czlowiek z Ęanady uie Optl~ZCZ& jej lIui r~~h,I,\I? ..wldo~ s~.~ących ,po lo.'lzłll} ~ÓI~
I'/luny ~iU\fJIIJ, tylnż przyjaciół młodzielica mowa mlndych ludzi była zlIw,'ze IJIJ\\'łlllll\, I Uli chwilę.
.
Isz~, lIII zJ. l' 0}eu;.I,cZO, yal n'!ll' tloJ~,~ml,
i setki IdubowJ'ch kolegÓW papy.
Beldeczu~, cokolwiek smutna.. lmit; Alaill'a I Iosylluacya była tem powl\i.lllcJ~ZIl, że lI'ęzal~l całeulI. II . ?~wletl~Ulu elckt,}.cz·
- Biedne dzieci:! Zal mi jej z calego rzadko kiedy bylo wymawiane. Zl'es'-tą ' aul malka, Rl\i córk,\ slowem nie w"pollli- u.em I.. Iłafto~velll, sllzg~wkl Ilof~lrzyltsmy
serca, tembardziej, że traktowal .. mnie przestal już pisywać do hrabiny Gl'avino, ' DlIly przed nIkitu o 110 vym pr~yjllcielu, Sl~ t.a~I~~OŻ kontlastu, ~ak IV sIliewIe sło
jak JJI·zyjaciela.
albo przYllajmniej ta nie pokazywała icb , Hl'abina tedy zebl'al .. wil\dolllO~ci, zb .. dała Wlkll I krzyk~ puszc~yk,\, b~ I l(la~ tlo ":
__ \Vin~znjf( ci; roskoszna rola. Ale więcej. i\ie przychodziła tei: wogli le wię- ' oczyma ueJikw~lltólV pl'zy pierwszej oka- llatl'ywallla k?l\tla tow bylt~my unego:\J
strzeż liit; miłościl
cej do MonLdauphin'ów. M UI'ycy za~ zlo ,! zyi, o"ąuziła, że je.b coś między uiwi i baldz Sk!O~1l1l 1...
"
- Wllt ię, m6j geuarale, abym się mógl żył powtórnI} wIzytę IV dzieil jej (lr1.yjęcia, trochę przez zpm~tę, a giównie pr7.el. poNa popa~le .. MQ,lys(~I\ tuteJs~11 pal~l Y.,
zakochać...
na lIowńd, że nie mial ~amii\l'll wetllug tl'zeb~ hałasu, zamięszania, która zwu~za cltCI)~
wleuzlć_ dobrą, sw. zDaJomi} ~ stQ.- \\ I'II1'Jiu pl'zynaJmni~. No, 1\ lila- JI6w gen rala nawet zwiedzatl statku.
dl.ieci do rzucauia kamyków w spokOjną lą kl.,eotkę.l' l., .zamle. ~I(lilą na WSI.. o.dbiu;L~ Może tn je I ocalenie. CZ) piękna
Zle jednak zDaliby piękui) Matyhl., ci, ton wody, przezorna osoba napisal.'l'. t.eg:oż 161\'Ieł o kilka 1011 011. ŁodZI, zes~łe-J .UI~fatyldłl również ci~ trak owala jak l'czy- którzyby twierdzili, że zlarnał jej tInszę. Jnia list do Alaill'a. Sens li tu mIlle; \\'11}- .Izlelt wY?I'.ała Się ,lo lIleJ w IIVlIl'óz ~oumł.
ja iela?
Resztka pensyoual'skiej wyobraźni, jaką ceJ był tlIki:
Jetlllocze~~lle za~I'ala 7.. sobą, . z~mowr,,!,ą
(,1~gD~1 c bzybko i wymijająco opowie· zacholVlllll ta lVIIItowa kobieta, otywi!n
"Glowę mają tu kOlUpletuie Zlwr6coni) prz z pa~lą i l wykollcz.oną )11.:1: uknu),
dzial ~ 'oj/} wi.,\ tą; ale general, zoając go się pny czyt3/jill uiekt"'l'ych IiMtów Alain'It.' \lall.kim kuzyuem. Bo tez C') Z/L m.y$! hylll I "tlIr,! uple,ła na IlIlce ?I'lICI .neJ I t~k Z~
dokladnie, nie dlll si~ oszuknć.
Jak tyle innych, '"I'aguiollil uowości, ua 'przedst,Lwiać go w swoich listach IlIko ~u, JI~ko\Vała . IVI'az z 1!IOellll clrobr z~a- Doskonały lekarz ua ch01'l,b-; której romant.ycznych 1Il31zeniach s",..hila !lwe hatem llelnego oclw ..gi i I'OeL~'. (1\ le- IDI UO długiego, 11: wą~klego IlUdt~ dl'el~nlasIę nb<lllia:z
oll'~rl,-lj"na 01:.1 11 MZn.- chwile 'cI~ialollo:i, Jaka ugarnilL Il/lIJi,llnki, dzi.tła CO~ o lem i'~czci\Va Ilrab\lllAl. C.II' Ilego. \V pewneJ IV'I za łJodzlą IVOZU1C
la.likich wybiegach. \V k:lzJym ruie od li tOI,ada do stJczuift, a z którycb do- ~ol ~iekvądź, jeżeli ci zlll~iy na '1IlII)nl~, ~tauąt !"'zeJ ~arczm'h dl/l wypuczyn~1l 1
tllisl',izoj, że "le trz61,o\ si, d.le pozuroOl ~konal" I,olz),tać potl'l\fil) I\QŚWiilllrzeoi musisz p'zedsięl\'zi'lć 'I'o~ki ostl'ożno~ul. nallojellla "om. Z k' \"'~O\y .wyszło kIlkub(I\ ego l,rz,\"t'Jf'U. fHy,Zll~Ul Jnk kto~ Ulę~cZ.\7.ui. Utwor?) la ~obi" t~dy oUl'a~ Jeżeli z.u- 7.Uużouy 'estd JUt \~',lIkil 7. ,Vla- naotu .")Tustk6w I. zac~~ło hl'! .1'1'1.n a 1.I'Y(I IÓI\'lI) wal JI} UO owych ohętuw, które Macrlc ~gJ IV sWlJjej wyuul'dilli, jaku czlo- trakami. a! Illaklln I' "'~
I ,,,,,, cnlP'/l- wać cl;-lmwle ~odrolllym. Palii X. chcąc
·,10\\ iek Iw'z u'ndu lwipdl.r,~ ruoia oill'l'Zo- wieka, kuremu nip.pouobna się oprle!! i (Iw, ..,(tl"t!"
17.a.bl'.ZI'I c.zyć Sl~ Oli chlodu, ,otWOI'ZyUL pu. D_c. 11.).
dlo I wYJ I)ła c pl .. chu tk . Zaledwlę z~ lu do tylu. AL gtlyuy mn tak 1'1'7Y!'l7.la z r!\dogci4 młodej h,,~y czekała Da 1'0II.!,'DEL.

X • \ IIr:zaw kij duiewuik" lii ze, iż
\ll'agll,!ć 1I"leży, ażeby IV zwi )Zku z 1'0""
,,- I'haem r~,,11 owalliem halhlln /.boż~1Il IV
Hosyi, Z I")\'JIIO IV \\';l r s z IV i e g i e 1-
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DZIENNIK ŁODZKl•

knęła wieko, gdy w gl'omadzie powstał
szmer jaki" a po chwili uwu wyrostków
popędziło co tchu w kierunku wsi. \V krót·
ce potem 011 strony wsi pojawiła się gro-

damiauia stron o terminie rozpl'awyapeła·
Rz ym, 3 sty~zuia. IV konf~rencyi z po- Pa.rli 3',1" Wiedeń 51' J Petera'.mr~ 6 ' j... W,uw4ó
cyjnej. Dotąd, jak wiadomo. zjazuy wcnle slem fran.cuskim przy Wa~kani~, p, Le- kl1l.0QQ ,. l'otrlłCeniem ~"',: Uet1 ~&.!łt.a.wne ':"'l1.'o/kid
nie po,yłają sb'ooom a w i z a cy j d o a p e· ftlbvre de Bebaine, Ojciec św. miał przy- 17.1, "' ..r. z. I i li 121,0 lodz:i 8ł.", Jh,t. lik ... , h,,I acy j n ej I' o z (l r a IV y k a I' n e i, 1\ i,ba I'zec dalsze nst~pstwa dła polityki rzątlu erin. 359, poiJui<a pre",jow~ I 2'26.9, I I 1ł7.8.
Berll_, 6-go stycznia. Rauk.noŁy rR kł~ ~ ... t·u:
madka Jodzi, na czele której postępował sądowa czyni to tylko na prośbę intere republikaliskiego, jeżeli konkQrdat będzie
200.50. na d08ta".~ 20000, welciłle liR. \V"rM.Mf
sołtys, z ozuakami swego urzędu oa piel"
sowanych,
n trzymany. Papież nie wierzy w re tytu- 199.90, naPetelsbllrg kro 19930, 11& Pdter,('m'"
siacJl. Zbliżył się do bryki i z całą 1'0cyę moual'chii 0l'le3l1 kiej hrabiego Paryża, dł. 197.25, Da Londyn krńŁ :W.2ł,
Ud. r,),1.1,'1
wagą zażąda I, żeby p. X. kazała jechać
TEATR i MUZYK A,
' Wiedeń, 3 slycznia. Z dWOl kich kół do· 2(;.34, na \Vie łeu 172.45 kf1łH)UY ""I li I) :~tł.;j·l:
5 /t. lillty Z... t.aWU8 6320, 4,-,. liity li~ ".I>t.° 'j.l,
do urzędu gmiunego odległego o trzy wiol"
no zą, iż w cza ie świąt zostala prawa
60.75, Jloi1~&k\\ rn-ikł'. ił'.
Ilł~J ) r. 93.10, ~. '" "
sty. :-\adaremnie p, X., żdziwiona, pytała
We śl'od~ personel dramatyczny na- nast~p twa trollU ostatecznie załatwiona, 1887 r. 59.00,6'/. reuta.lota.103.60, 5'/. ,. d .• IJ~\
o co chodzi i tłómaczyła, że jej spieszno, szego teatru odegrał w Zgierzu IV sali Nastę"cą tl'OOU jest brat cesarza arcyksią- r. 100 00, poiJezka I'I'lohodJlia re OlU. 6:J80, fi I .,ni·
I,i 6ł 50, SItJ. listy z,a.stawue rl1lcki" 99.90, ol 'Ie poołtys tajemniczo milczał i IIparcie żądał Ikert!L dwie komedye: .Repl·ezeutaot domu że Karol Ludwik,
swego, oświadczująć, że jeśli dubrowołnie Millel';I i S·ka" hl'. Koziebrodzkiego i • PoPetersburg, 5 tycznia. (Ag. półn,l. Mia · i.yuska. premio", z l86-\ roka 149.25 tl\kS.1o 1. 18';')
r. 137.50, akcye drogi żel. W'lU'U8."Jłko·wje.l"łrl .• ki~i
p, X . nie zechce "ojechać do urzędu, to życz mi swej żouy". PubliczllOŚć nielicznie nowani: Gubernator moskiewski ks. Goli- 215.80, akCIe kredytowe aO'lt'flft.,·ki" - ,- Ill(.·,~
on użyje środków enel'gicznych. Nie po- zebl'ana nagradl,ała artystów ZII ich ~ta- cyn gubemIltorem póltaw kim; gubel'lllltol' W&l'SI.."sk.iego bankn ba.uIUo".e~ - .-, ł1y-ck,'!W'"
zosla walo nic innego, jak uledz i zboczyć ranną grę Iicznemi oklaskami
kurll\nclzki epiagin gubernatorem moskiew- " ego - .- , dyskonto nieldie.~he.(., lUł.ll:C:n Pi\l1it. ..,.,
}lr1w"'-tue 21ft'.z drogi. ~Il bl'yce, obok stl'wożou J pani
skim; wicegubel'UatOI' tnlski werbejew gnLO Adyn, o.go 8tycznie.. Pot.y 1.k" rn'1~'R..lt Uhl r.
X, zasiadł sołtys, obok za~ wożnicy bel'ualorem kul'landzkim.
U ewsyi 93'1,. "}.1/,8/. Konsole &lIgieIMk:fIł 9;'1/•.
włościanin; obadwaj przybysze podejrzliwie
Ś
Petersburg , 5 stycznia. (Ag. ,,6łn.). NajWa rulwI, a...go stycznia. 'l'"r~ UI\ ,.111.011 Wltlt',\'I"
spogłądali lIa pod lo. Zajechano wl'e zcie
,
wyżej rozkazano wyznaczyć 5,000 rnbli na- akie:to. Pueuiea SUł. ord. - , V6lu, i tłOhr'1o 800przed urzą n gminny; solty zsiadł z bl'Yc~,
*.. ~ Powiększ~nie Wied~ia . 'ł! ,L 21-ym gl'ody za wykrycie sprawców kl'lldzieży 815, bi .. la 830-850, wyborOWA 865-870, ~,."
ki i udał się do biura, Po I.ewnym czasie gru(\l1I. r .• , stohcn .AustrYI pOlVlęk~zon~ 1.0- 348,000 rubli z kasy we Wladykaukazie; wlbonu"e 750 - 76S, araduie - - - , w&llliw,", wyszedł wraz z pisarzem , który groźoym I st~l" przez przyl~czcl\le. ota,czaJ~"!cb Ją, p,"ctl
krarlzież byla dokouana w dniu 7·ym z, m. -- -,j,u.mfe6 ;! i 4-0 fZl)ll. - - - , OWi-i sao 350, g ryka. - - - , rzepik. letlti - , 7.i1l1fH'rl _
touem ZIll,ytał panią X:
m.~6, Dotyelwz.s W.edeu obeJmolV"l pr1.C- za pomocą pOllkollU, Kto wskaże winowa} - , uep&k :ApS ziw. - - - , lCronh pulur - _ Pani wiezie$z trupa?
strzeni 55 kilometró .. Im., obecnie "aś zujmu- cuw, otrzyma nadto 10% znalezionych - , en~rowl - - - ,ras(J!!\ - - - zĄkl)tz,ł!\:,
k,:!za. Ja.gll.u & - - --, ole, r~iII"łlkl'''1 - ._
,
,J akieooo kupa? - odparła nie (lo, jo 178 kilom. kw. W 8to~unku do prtC trieni pieniędzy.
kojnie: " ,
Wicde{. j est teraz. o polo"ę mniejszy ort f.un'
T e heran, 5 stycznia, (Ag, (lólu.l, Agi- lnu",y - - - z,," pnd., urtode - - - z& korzec.
_ Co to Iludlo zawiera? - pylał dalej, <1ynu, <liv. ru.y IVlęk;zy od Pary?':l, n trty ru· tacy" pl'Zeci wko monopolowi tytoniowemu
Do"ie~iołlf) p",z6uicy 600, iJtlL 150, j~w&mhmia
nie odpowiadając.
ty \\i~l,szy od B erlina. Ludnogó z 900,000 Irwa w dalszym ci'lgu. IVCZOl'llj IlI'zed 6u, 0"118. 200, "ro~11\1 polnego - ·{l.r ,~y.
Pani X. wybuchnęła §miechem, domy- wzros!", do 1,300,000. ludz. .
. .
pałacem ~zacha zgrviTIRllziła się gromada
Wa r Ilawa, 5-go stycznia. OIcO .... Il,.' \. anr~. skta l.
ślając się wszystkiego,
. l'",
Londyn podz!emny. Doty.• bcz.~ '8tnlu- bllntolVników. '['1'1-eci 8Yll ~7.llcha, piastn- ." wiadro 100': l 1.63 brutto z pot~. t 'I" l UO
_ Znamy to, 1.namy - mówi! burcząc a" c l<omoOlkacye ;M Z:ldaw~I"Jll l1I~lszk.I\- jący urząu ministra wojny, nal,róźno stll- net", bez potrąCo; l .. 780: 9.07 bratto z potr. 'l.%,
889' oet", bez potr~c, Szynki .. wl~tlro IUI)'" 11 7rl
pisarz. Proszę otworzyć pudłoi
'-ów Lo n <1y~u, I,tóny pod z .em l ą s~ul<aJ.~ dróg rał si~ uspokoi~ tłUID, rozpędzany plozez brutto z potrąc. 2"/" 11.55 netto bo, potrt)"-, ""
Otworzollo i... zawstydzouy pisarz zaclął nowycb . N,ebowem..I,~rl"Jltcnt IlnglelskI otrzy· wojsko, IJI'zyczem kilku ludzi zabito. Za- 78': 9.18' bratto z potrąc. 2"/., 9,OJ netto b., potr.
przellraszać pauią XL.
mo !lo rozpalrzenIa c:ll y . ~?cr.g I'~O,Joktów, cho.lzi obawa dal,zych rozruch6w.
8erU., 6 stycznia P"'"'atlll}l!L 215 -t30 II ... stycz.
Z sekcyi technicznej . Na zasadzie po· f ?lUj~.r)'rł! n~ ~el~,. obok dzmoJszeJ hDl! kole·
Londyn , ii stycznia
(Ag. p.j/o .l. Na 211.00, IlIl kw. maj 2l7..50. Ż y (.') 2"l, - 2:t8 Ił"
ItyCZ.
236.7:'1, U& kw, maj t27.00.
stanowienia , powziętego , na grudnioll'em Jowej śro:lmtrl~ln.j, Ill"tepruwadzlć c.'-I; s. eć ko· turnieju szachowym pomiędzy ' Steinitz'em
LORdyn, 5 stycznia. Cllkier J& ... & 96 proc. !6'1,
po.siedzeniu ;ekcyi techllic~nej o.ddzialu tu· l "~ulllka?J ,p"dzlCmn~ch. PrtLl~~I,opo'I.~brllc WS~).t'l a, Czigorinem .. H~'IV:,"ie zwyci~żył Czigospokojnie. Culu.r bnrakotY, li'l, mocno.
teJszeg/J lowarzy twa popieralUlI przemy- kw IlfOjel,ty ?ZYSKOJ'l .,nKcy~ "Iałd II r ,lwo, 1'111 w 31 ' CUJ pOSUlllęCIU.
liverpool, 5-go styczni
B&w~łłl&. Sprtl:"I).t;IIIlUi"
słu i handlu, styczniowe posiedzenie sek- lIa\\'czo,:o ~ . Il wo,~czas Londyn otr,y~lo. J O no·
Sofia, 5 stycznia.
(Ag. póln.),- Rząd ko6eoW'8. Ohrót 7,OOtJ bel, z tego na si,leknl.acyi odbędzie się w przyszłą sobotę, to jest wycb hlJlj kolei elekŁ~y';ZIlyd'- KlIplt,,1 1>0' bulgarski, udpowladając Uli propozycyę \V. erę i ",wllz 1000 boI. O.pale. Ali,IJlio~ a.. eryIV drugą, a nie w pierwszą' jak :&wykle, trzcbny "-" budow~ kole., .J est b.r,~w : "oezny~ Porly cO do wyja:lnienia okoliczuości zaj- kań.k", na otyc.eń laty ~ n_by'ocy, na luty lllnuee
sobotę W mieRiącu. r a porządku dzienuym, I bo WY'HlSl 6,950,000 funto .. sz ter ltu~ow, c/.fh ścia z Chadonme' m, powtarza szczegółowo 481, nabywcy, na.1 ma.rzec kW"iecieu - - - -, nil
kwiecień maj 4 /
aprzed"woy, n& maj cz.erwiec
oprócz dal ze~o .cią~u odc~ytu chemika p. 1 17! ~tiliollY fra'.lków .
.
" , znane jl~ż fakly i j'ozważa pytanie, czy 4,U /,. nabywcy, nu.11 czerwiec lipiec 4""1,, na.bywcy,
Goldsobla znajdUje Się proJ~kt praktyczne- I
•• Olbr~yml most. Nowy most WlS.Z~':Y wydalen Ie Chadolll'ue'a 1II11'ustyło rzeczy- na. lipiec sierpień ł ll /. , nabywcy, na sierpień wrze·
go kształcenia palaczy w Łodzi, projekt mu hyć ~vznte~lony . w New-!~rl'".; Vr.eścIKlI!e wiście kapitulAcye? RZ'ld bulgarski uple- Aień 4'1, nabyw.y,
przeni esienia posiedzeń z sobot na iuuy on wy.mlarnml t. J. dl~gosc.~ I slcrokośc .q I'a się przy tern, ii służy mu prawo wyN~w.YI~,.k, 5 stycznia 1l .. ",ełul\ 7'/1" . 1f ~. 'h·
,
clzieil i wybór zarządu sekcyi na rok bie- , głównej nrlUldy (około 800 IIlCI~ÓIVl, nawet dlllania cudzoziemcólv i O tatecznie wypo· lean.e 6 /...
New·York, 5-go s\yeznia. K.tY~ Ili,,)Ii 7 13,15.
żący.
stępujący zarząd za naszem po· I dyliny most Fortb, " 1'l"7.Yć .b~dzle l'Iow 'l.'0rk wiada nadzieję, że rząd fl'Rncuski zmieni
Kawa. li 7 le", urtlio .. ry
Ityczeń 1205, na. mar.
średilictwem uprasza o jaknajliczniejgze z ,,:ybnere •.n. Hullson: Obecllle osoby, zamlls~- IITzedslę\vzięte postanowieuie i odnowi ze· 1180
zebranie się członków o godzienie 8 1i. kUjące m.ejac~wogc / 1'?ł060ue. ":' polud/lIu rwane stosunki dyplomatyczne z Bulgal'Yi'
- :::::=wieczorem IV ł/Jkalu sekcyL
Hudsonu, o. m~J.~e codzlell~e. zajęcIe w New·
Petersburg, 5 stycznia (Ag. płn. l. MiaTELEGRAMY
GIEŁDOW E,
Wiadomości osobiste, Bawi w uaszem Y0.rku, podob~lc Jak podr6tDl,. którty przyby· nowani: gubel'Uatol' poltawski, KoslIgowmi~ści~ p, ~ntolli !Ilieszkowski, znany waj' koleJom.,. kończąceml SIę wp,rost, N~IV. ski, członkiem i'ady ministra spra.1V weGieł~a Warszawska,
dZlell1l1karz ' I nowelista, współredaktor Yorku, .muszcOl sl} oty .... promów, cO Jest wnętl'znych; Wicegubernator samarski, Brllu.. Wieku".
Qad~r I~lopoth .. e I pnypraw~~. 9 strate. Clasu. czallillow, guberuatorem sallll\l'skim; mal'Zapłacono
Jubileusz dwudziestoletnie.i pracy II' tn· 9b~ICzaa tedy, że ze 100 mIlIonów .1~r1Zl, uŁ)', szalek szlachty gub. poltawskiej, ks, MeZa weka le krótkoterminowe
tejszym domu handlowym M. Siłbersteina vaJqcych tych promów, . przyuoJmOlcJ polowu szczerski, gubernatorem sarRtowsltim,
lIa. Beriiu Z3. 100 mr.
. . .
święcił p. Zygmnnt Lichtenfeld IV dniu l prze?)'wnć będZIe most plechot~ :ilb z pomoc'l
Bud a peszt, 5 styczni'a (Ag. pln,). Cesarz na Londyu ~Ą 1 L. . . . .
Hl. Paryz La lut.) r..
. . .
stycznia 1', b, Koledzy .iubilata ofial'owRI~ Iwle. żelaznej,. zwł,sz"7.a, ~c POClą,gl d OJ~,id2ać zamknął d.zi~ ejm węg!el'ski mową .t'·01~0mu kosztow ny upotnlllek, albIIm ze swem l bę~, do grodka New·Yorl,u. Pocląg·, IJl ze~/e- wą, UslęIl' odnoszący Się do Ilo lozellla nllę n" WiedeIl za 1 II,
Żądano z koilcew giełdy
fo tografiami, opatrzonemi podpisami i adres gnjqco prwz most urz~dzollo bCdą. poczqtl~owo dzynal'odowego opiewa: .Z zadowoleniem
Za papiery państwowa
I, s6rder.1.lIemi wyrazami uznania.
Na ban- n~ przewóz, 200,000 osób dZlCnl11c, ".y!J 72 9l oiem y oznajmić wam, i1. ze wszystkiemi
Listy likwidacyjue Kr, 1',,1. .
fl8 PI)
98'iec ie,lll'7.ądzonym przez jubilata dla cztel" mIl. rOCZI~IC, do ~zego IlOtrzebtl 8 torów I I'ządami bez wyjątkn żyjemy IV pl'zyjaciel- Ru_ka
pl/żyez/"" w""b .. luia.
1C'l75
102 75
ziestu jego kolegów, .obęcny szef firmy AL 1,?00 poc.~gólY <lzlertlllO, Jadąnych z szybko- skich ~tosunkach . 'l'e pl'zyjacielskitl sto·4'/0 poi. wc \t'nz. T. Hł~ { . 95.54)
95.~O
i1bersteill ofiarowal mil także cenny uIJo- gCl~ 48 IlImtr. n:- godzlllę, . Te "Śni. torów .u . sunki i nasze przymierza stanowią rękoj- Lis,y z .. t. zielO. Sery i I Ali. 1'0.85
101.U
~I
"
Ul A B. 100.35
miuek oraz doł1czył rs. 500 do złożonych I loton~ u~d'ł na JellnalwweJ wy~okogrl. Pome· mię utrzymaoi,~ pokojll i zażegnania nie100.35
Listy z:ua.. Ul. \\"U:f.t. 'er. 1. . 102.25
10'250
w przeddziel\ przez m.alżonkę jnbilata rs: wa~ J~dn~k rucb 1<0moolk~cYJny. wzrasta 01- bezjlieczelistw, mogących zagl'ozić polity9930
"
.,
.,
V.
'IW.95
ymlo , Jak n~uczylo ~ośw\adczeUl~ przy Ill~ . cznenill położeniu'. Odnośnie do zawar- Li:ity :la.1!f.
100 lIa rzecz )II zyszlej kasy przezornoścI
iti. Ło1hd 'er!; I
• __
i pomocy pracowników firmy M. Silber- g.cle Brooklyn,. I Im ~<o.u co". stulecIa. 100 ~I- tycli traktatów handlowycb mowa trono.
[(
. -.u.
III . _ ._
teina: Jubilat ze swej strony ofiarował honów osób lllew'ltpl.""e używnć b~dzle poc.~- wa powiada, iż wzmocnią 'one je zcze barl'~. 100 dla biednych miasta Łodzi i tyleż gów 11(1 nowym mośc.~, . przeto plan t~got obcJ' dziej polityczny sojusz z ą iedniemi mo·
Giełda Berlińska,
•
Z d. G
dla kasy wd6w i ,ierot 1)1'zy stowarzysze- mllje i most drugi ".uosz~cy Sl~ ponad carstwami, a tem amem wpłyną takie na
J99.7':)
200.50
niu wZlIjemuej pomocy subjektów handlo- nim "Z/lopatr7.ony IV 6 torÓlV, V!ÓW.C"?B ~o utrzymanie powszechnie upragniollego 110' Snuko'IY nukie ..n z .
n
~ 11& d 0 8L'\w~
• 200.199.wych. Prócz tego zebraną r s, 217 dla tycb H
t~rt\ch przeblegaó be~lzl" d1.leomc koju,
D.f1\konto prywa.tne . . . . . 2 1,,'/.
2"/.
llajbiednlejszycb m. Łodzi.
22,000 I'OOI~gów. W 1I0cy ! go.dzllluch ,popoluParyż , 5 stycznia. (Ag. P?Ll. Prezy'
Z poczty" Naczelnik łódzkiego kantoru dniowyrh kiedy ruch Jest nlll.leJszy .Inll,a to· uent Carnot odwiedził Wtzoraj I'rllcolVlllę
pocztowo - telegraficznego ogłasza, że w rów służyć ma do Ilr.. e,,~ten;o' pO~l!lgóW to· rzeźbiarza ruskiego A,ntokolskiego.
biurze pocztowem rozpoczęło się pobiera- Il'arowych,. Most będZIe ta~ wysoko zbu,lown:
Paryż , 5 styezuia. (Ag, pól.l. ,Na odbyOZIErIHA STATYSTYKA lUDN OSC,
nie ustauowiOllej rocznej opłaty za rok lIy, teby me tamow.ł ieglug.. PI,u Bporz~dzlł tem dzisiaj "osiedzeniu delegowanych tlo
MaUehlwa .,.warte " dnin 6 _tycznia:
1890: 1) za skl'zynki imienue na otl"tylDa· intyn~I' J,!udenthol., ·
,
. prowadzenja układów o r.aw:l.l'cie tmkfatu
'!( paraHI ewaogleUckleł , '1; Bogusław Fńebtegot.
ną koresponden cyę po I'S, 5 za skrzynkę,
"" Znlechę ~e nl~ u.clOnego. Astl'onom I handlowego pomiędzy Francyą i SzwecJą, Henryk
Sthwalbe z Zotił ~atJl4 Xammeror. WiI·
lub 1'8, 10 za dw" miejsca; 2) za bilety Da meteoroloJ! ntCllllcck., PIOtr LechIIer, który Il~- I,,'zyszło do zupełnej ugody, Po(lpisauie helm Robert Hofrichter z Henry"t.., Eltb/o KloIU.
odbiór wszelkiego rodzaju kOI'espoDd~~cyi r~ ost"b.ich ,i.m sl'~dził w obs."rwat.ol'yum 110. wkrótce nastąpi.
.
Zmarli" dnia 6 stycznia.:
Katolicy: Dzieei ,lo lat. 15-tu 7!marło 6, Wf Lłj
przez osoby upełnomocnioue po rs. 2 I S) , szczycI o So~nbltck (Austrya), uaJwy,eJ ~u loi.o Cann es, 4 stycznia, GUl' de Manpassant,
chłopców 2, dzieweząl
4, dorosłych l,
za skrócone i nmówione adresy dlll. depesz nem ~ (' n~el.Ellrol'ie, ' oś\V~ad~la: .~t <ule eb~e O którego śmierci już raz fałszywie douie- liczbie
w tej liczbie m~źnrzn - kobieta 1 a. mi&uowide:
1101'S, lO. Na zawiad'Omieniazb o skl'óco- ~I'~dzlć tej zimy IV osa~~t~,en~u " J.".I~ mu lIle siouo, w przystępie maligny sześć razy Apolonia Weisser, lat 56.
ycb i umówionych adresach dla Ilepesz lIo.dzll towony"w, lob Jesh mo .zoaJdzlO tony! strzelił !lo siebie nieszkodliwie, a potem
Ewa ngiello)': Dzieci do lat 15-Ln zUlArło 1, w ltj
J, dzie .. cząt - doro.tyeh 3,
powiony być opatrzone 80·cio kqpiejkową to zauiecb~ d.lszy?b ObS?flVtIC~J. .Austryaclo gardla sobie brzytw'ł IIOllel'znął. Stan liczbIe ehloplec
w tej lic&bie m~iczyZ"na 1, kobiet 2. a mi&110wic\e:
arką stemplową,
iu tytut meteorolog,,:zny łll~ posIOda lIosta.tec?- jego jest lIiebezpieczny,
JuliaoD. Bocker, lat 66, WiJhelm.inll. Aoga .. teiTaksę na pieczywo zatwierdził gwieżo nyeb funduSlÓW ~llI ~Iod"łll" t~warzysza, p~.
Londyn , 5 stycznia. W porcie Barwick oów Richter, lat 51, Jao Hofl'w.nn, lat łZ,
a naszego miasta rząd gubernia~ny p iotr- mOCllika •• I'U~tel.Ullwwl z Souo?!lcli", Ż.yclw,"e poszedl na tłno wielki żaglowiec, Całll Zt\k owski, Ceny pieczywa ustanoWlOue teraz co do oSIIlll",ęCI& "towarzy.. ln !}f~dzeJ Sl,cl- loga, wyjąWS7.y jednego chłopca okrl}toweLISTA PRZYJEZDNYCH,
są nastęjlujace: za f un t chleba pytłowego uić się Olote, przed trzema bow.em laty, gdy go zatollela
WydollyLO dolali 13 tli tru·
. . .'.
.
1
k op 4 / razowego kop 3' za fuut bulki PIotr Lochner ogłosił IV dziellnil,ncb polloblle pó :v
"
.
' z,Gran~ HOW'}:l ~ta~ ! KO;V'f"!d.: IKljowJ! G,
l .g~ gat~nk ~ (mątowej) 'kop, 12 2-go ga- zapotrzcbo"ullie, w I"ótkim bardzo c,"slo o·
'
k~~~ usBra.: i F.jans ~~ ,Var.l;a~,~ I'l" Hi~~b~
t unku kop, 5 i t, ZW, "gl'yzki" kop: 3. trzymał setiIi ofert;, lVie~e. Iwbiet piękuyd: i
m!",o 's lI~.k~y, li. LOwe~.on i ~. Czetoook •
'l 'aksa powyższa ma obowiązywać aż do bogaty,'l. zgadzlilo SIę dZIelić j~go samolno.Ć;
Ostatnie w iadomo~ci handlowe.
~~kt., ŁoWltki s Od..y, S. SIlberslem z Prze,lboewe~tuallJ~j zmiany jej z Ilowodu up. zna- lec~ "Bt~?nO~ uie .~ybr"l. ta~~e~ ." 1'''!JdYdatek,
Warua w a,5-go .tyczniA. Wek.l. król.. lorul. do:
Holel Vlolorla, J HAll, l1achenbanm i
. Rot·
czneJ zwyzkl cen zboza lub tym podobnych D7.lenUlI.I wle(leó'!.le llrt) ~usze7.aJ'ł, II, n." de- Serliu (~ d,) 50.35, 30, 25 kop,; 1.0"11,,, (:1 In) .tein z War..awy, E Erbe. ..,,0"<, E. Rudo'okoliczno§ci. Cen wię c przytoczonych ilei- cyZ)'Q LechnorII. \\'płyn~lo ntez"dowoleUlc, ,7. pu· _ _ _ _; rary. (10 d,) 40.70, 60 57'1 kup; cki z Piotrkowa, J. Jllkobsoo i E Hoepf".r z
śle powinni trzymh~ się sprzedawcy.
bliczlI"ŚĆ i ga.ety nie zajmuj~ si~ nim wcale, WI_d_ń (8 d,) ~.85 kup.; ."/ , li.otl hk,,:i~łUlljuo l1oskwł', A.II.dior z Sorko,n, P . • Ionta.,,,, •
Kary za niestawl e nie się do wOJ'ska tc nikt 118 Bote Norodzenie 'fcze,'1 UlII nie 00- Kr~leo.tw. l'olskJ.go ,Iuzo 98.00 .~; ~ .. l~alO Pa.ianu:, S, Po'osift.ski • Cxę,toohowy, :lL Ad_r z
.
bł' k 97,00 zqd.; bOI rMb pozy••ka ..."hl)dni. H- lU e- Kalisza, H. Kn!JImer z TnkkUlll,
L ódzka komisya poborowa naznaczyła po desł"1. Z"ml,",~cl? obserwator)'ulD u.. DOli I~ misyi 102.75 źąd., IIr-<lj ewi yi 102-75 itd.; ó'l. ru.
Holel PolakL Z. Kokoszko i O<lro .. ia z BiałOl;O'
r s. 300 kary na. najbliższe r odziny sześci u byłoby d!" unulu ~trat~ zo.czu~ .. ObUl) śl'J'ł .ka pożyczh premiowa z 1861.,r. .1-eJ omi,y! - . -; sto~", Ciemni.wski (1),
Sz .. eig<f
•
lM-j,opisowych, któr~y W r oku bieżącym nie tet grodIn l'ogodzem. Lccltncm z jcgo samot- taku • llJ66_ roku n-<lJ eDUlyl - - j ó " li.Jty mi~~:i ~~~r-~a~:o,·Ib<~~~ki i Bftrger z
'j'
'A do poboru
wojskowego IV II ocm "feiem,
szlach, - -i •• I~o.yc.ka ......U.tr.ll • • 1 I roku
S
, '~II Sl ~.
"
, . .
.'
95.50 t~d" 9~lQ, .20 J.-up; ~'J. hsty ~ •.• tawne alom- CIf'tochowy, Gńnberg z Radomska. [onwe lO
l eW lrze łódzkim, a IIIlaUOWICIe, MOI dkl
ekio I.eJ s.ryt du.e 100.85 ztll, takle. maje - - Kalisza, Dreasin z Ale.,aodrowa, Fń.... z Wariąll., llf·ej .er~i m.ałelOO,30 ;'ąd.,.V seryi lit, A. B uawy, Chll3k.. z Wilo., L. I>atz z Biaległll5t..Jro,
Kohna, Icka Joska Ickowicza i Dan;ch~
R zepkowskiego ze Zgierl3, Enocha Bel'- .- - - j .. j,.Ii.ty •••.lawo •. 'ul.. ta W"l1Iza .. ~ Wydorowia z PhI.b,
eryt35-: d- h d , lU-<I~ ,...;.-.........-Z-A-'-IÓ-:"'"n--T'V--N-'-Jbera i Szmula Kochmaua z gm. Radogoszcz
Paryż, 3 stycznia. Nuncyusz papiezki 1-8) .seJoorl J!l.l5d Z'lldv" .11.eJ .sW
.
. .
B .
ł
. t' k'
. w·t k- lU B6ryll w z~.,
·ejseryt . ·ą .. V,oJ ••ryt
l'
n H"
A" ....
I Mal'kusa Izraelowlcza z gOimy rllzycR. otrzyl1l.1i Il?wą I~S I li c)'ę Z
~ Y ,u , _ _ ' bO/ó oblJgi miasta Warszawy doże - - ;''1'14
aby jaknaJslII'OWlej
oSLrzegł biskupów 5'/ II.ty zastawue mi ...t. Łodli I ....J .oryi - * Minisleryum sprawiedliwo ci I"' z dsta· fl'ancl~skiclJ prze(1 n~lzinlelll w agi,t~cYllch ~~d" Ir.e! seryi - -.kup. lU:oj .~i_-,- i~~
ilo radzie 1.8listwa nroi kt zmiany uo- tamlPJszych strolllllctw
monarchICznych. 6 Jo. hs~) zastaLwb°line !Il.I&8ta KaJiB%&d t-'" ~" t"ta przyjmuje. ię codriennie od godz. lu - ł:?
k le. mIasta u .. - - zą·. ~.. m...
I'
J
P
. .
., d . .
I
.
II
A
przed IlOlu, w Ilomu p "Mauuaberga.
I,ychcza owych lll'zel.isów (art. 157 i 879
011'111111 OUl Je yl1le I w~'. ącz lIle, Ol (iWa" Płock. _ _ iąd. 6'/ listy ustawne "ieletlAkio
5°1. takiei krówo , ,40
naoleJ . .h ...
at. 1l08t. karnegol, zobowiązujących zjazdy się piec?y intel'esów religijnych I socy"l- ~ugie - , - ~4zjó\V pokoj u i izby sądowej do zawia- 1Dych.
zl!d' f 99.26 kup. Dyuouto: BerliJl '''., lAUclp ~/.,
2oi-:!
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Towarzystwo Cyklistów

VICTORI!.

w

W piątek, d. 8 sŁycrua 1892 r.

Pr.~TEK,

" 5

E

N

Łódzkich.

KONCERT na LODZIE
Woj';ci. kop. 25.

Towa.rzystwo Ubezpieczeń na. ŻYCIE w Sta.na.ch
Zjednoczonych Ameryki

36-

Droga

Komedya '11' ;1 &kl..ch, nrygynalnie
sau" prs•• R. Ru.,zkow.ltiego i A.

NAJWYŻEJ zatwierdzone w Państwie Ro;,yj kiem dnia 7·go

lipca 1890 r.

~dayń!ki,

Bolt... r

wdo .. iec

p. 11. Tupuo

WlLUd., jego wrk. »-D& Wyrwi""
Agn"m,kal
Jego
p·ni RóiWka
~·diey..
Slo-try p·ni Traps,llo
J ózef, mąż FelJep.
p. Winkiel
Eu:teroja, ich córka
p~Da Heszczer6ka
Tekla, krewn. Balt ...
ura
p·ni Baltou....lta
A Ifr.d, jej 'yo
p. Daniel.wili
Zygmunt Koczyfuki,
a<\ ... okat
p. Sosnowski
Folęcka, ladcqni, mlo·
da ...do.....
p. Bis.en·JaDowska
PV1Dczuik"ł
radcłYD'

narluzony

p. Dobrzst!ki

na Reprezentacya na Królestwo Polskie

Słan.lud.Kronenberg

1D0.SlallalllCV

w 'Var8Zlu"ie, _enlltorllka

wynosił

~[:~:!f:'~~~~~ft~~~~~~i:!~111

Ministra
wewnęt"zuych
w doiu
26 lipca
roku.
lata,1890
specyalne
l'oHsy praw
Towarzystwa
zwyczajne
za trzy
pobsy za. dwa łata są bez zarzutu. Zy k l'ow&l'zystwa
rozdziela się wyłącznie między ubezpieczonych .
dfi;r;II~~~!~~ln
umy ubezpieczone będą wYl,ła 'ane zaraz po wniesie;.
niu do vodn o ś<llierci.
Towarzystwo gwal'antuj~ eagm swym ma)ątkiem TS.
211,061,427 za wszy tkie w Panstwle Rosyjskleru zawarte
ubezpieczenia, złożyło jako specyalną gwarllncyę w Banku
Państwa w SŁ. Pewr burgu )·s. 600,000 w Ro . 4% Poi:yc7.ce
i składa corocznie rezerwy zysk6w i gromadząc się zyski
ubezpieczonych.
Bliższych wiadoruo§ci udziela:

RestauracJa Frankfnrta,

enerallla Agentura dla Lodzi:

piątek. dnia ~ .tJ'eznia 1892 roku
i w dniaeh D""tępnyeh wielzor

I py tnaneso

\\'iedeńskleso

E. Habler C!!

TERCETU na CYTRACH
Z.produkowane
~ylophoD.

bę~: melo~on, oytra
WeJś.ie bezylatne.

________________

rs. 211,061,427.

l'owarzystwo przyjmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeli na
życie podlug waruuków polisy, z twierdzonych przez PaDa

I

\1 r

,,~.

Ka.pita.ł Towa.rzystwa. z dniem 1 Stycznia. la91

1.lclrnnlnAwv·n ....... '"

Rajluai....ie., redaktor
"Bomby"
p. Gloger
Artyniew.ki, ob.Y'l1'otel
• przedmie"'i.
p. B rto. z....ki
Feliks
p. C'r ikowrn
No al,ki mlodziei
p. Z.bonlei
Anto!
p. orozo ....it&
Fi'yk
p. Wę~rzYD
}'izyk... a
p-Di Wi łOeA
•'aczelnik biura
I'. Rum"n
Naczelnikowa
»-oa m ....ka
Pan 19n.e], taroata
wl"selny
p. Tom zĄwics.
DrocblU\
p·nsuwandowa4
Drutba
p. Witkowski
lI:ichat, .tary służ,.y
Baltazara
p. WisIooki
B rbarn, domownica
Baltazar«
p. Cz.rwiński
Jan. sllli.ąey
p. Wklentow.ki

w

Fabryczno-

.łJódzka

ham ...!u•.
O S O B Y:

A.

"Equitable ..

leezorem 001 godzinie 7·ej.

dnia 8 .ty..%I1ia r. b.

I

ullca Piotrkowska l'ir. JOli no wy.

~17-3

po- Zdolni agenci dla Lodzi, Pabiauic,
Zgierza i Ozorkowa są po zuki wani.

Majster farbierski
wykwnlifiko \ My W farbowani
lI.rug.mO" i ..tok poszukuje
eR majstra lub zastęllOY.
Oferty pro.z~ .kładać w AWl"tw'tr,cY'1
ninioJ,.ego pism... pod lit. A.

FABR YKA

KOŁDER

WATOWYCH

Emmy Rampold
ZAGINĘŁA

książeozka
POTRZEB.I\I

SĄ

w lodzl, ul. kimIe .... Nr, 7 do .. FInat•• 2·gl. plotro
polee..

legitymacyjna

wielki wybór

ZARAZ

kołder

watowych:

wydana w War.zawio na imię Igna·
OB'MIBJlEHIE.
Atlasowycb jedwabnycb, "Sorah", kaszmirowycIJ, atłasowych
Krajewskiego z żoną oraz CY,ll;o(JoID ITpOCTaBT> CT>lIa,il,l\ Mn·
I\elnianycb, tyftykowycb i bryłantynow)eh.
dymisyj
wydany tam- poBIfl:T> Gy,ll;eił III·ro IIe'rpoKoElcK~l·ILJ
do kanŁoru i fabryki, zosjący
imię
Ignacego KI Jew· !'I) Ocpyra HrHaTili SeOOHOBT> Cy·
zSk pol ki i niemiecki, w
IDIIOCKiit, am'reJlMToYlOlI\u1 8D rop.
KtOr. skutkiem el...ty""no~ci wełny ni. trocą nt. swej ~wieżości Dawet p'
lat 15-17. Adres wskaże I
zoalazca rac!y zlożyć .:1.0,11;80 O'b ,ll;OMll . 1437, 0<i"bH.8Jl8 ·
najlall1ilS""m uiyciu.
2U7-Cl-l
eya "DzieDDlka."
35-3-1
W magistracie tutaj 7,ym.
en, ~TO 31 )l,enl\(Jpo cero 1.891 rO,ll;3
,
33 - ()'I> 10 qac. yTpa U'I> rop. .[0;\31'1 U1>
"'~Wól,",~I;~il'A~'; I----O-B-'L-H-B-IE-H-I-E--- "OM1I IIfTapKa 00,ll;'L Hp. 1437 (Ho ~~~ ._-'::~!--_~~I_-::~:--_~~--_Ia
_.
Uliii . ' 36), (Jp;eT1o UpO,JIl\ORTbCH
OlhsBJlJle'l'CR, QTO 3 RUBnpH ,,1ł03lUMOe H
upuua.ll..l:e
poleca:
1891 1'0,11;8 C'. 10 qac. yTpa Ol> rop. lKalI\eO II;y,l\eRy
a~K"Jl'
Papieroay "Salonowe" i "lł obre"
10 .. tok 6 kop.
no ITeTpoaoncGoli y". nO)\1> qaJl~eecs BT> Me(Je"o
"
Reooma, Wyborn e, De .er i inne"
10 "
, <iy..eT'L npo .. ao8ThcH .l.OIł 14& pyl!. _ Kon., oa Y,I\I'B.. eT"op"'j
oru Tytonie na rOi.n .. ceny.
OCTllumeeClI no- nie upeTe8sili Ąaan,JIa IUMYleElllqa.
Sprzedaż burtowa i detaliczna -:w składach
Opli IT.aoTsn, COCTOBlllee lIaT>
uo.ueplka8JJarO u 80naro OnueL II 01l1lU8y npOAaB.~eMliX'T>
n.J&Tb3, cepCl!pHUIoIX'b II upe,ll;VCTOO" MOIIUO paaCMaTpllB:lTh
UŻYWlJCJE:
uMiI,lili n UPOq., ou1l. y Cy..e6Baro ITpuOT:lBa II B" ,il,elIL
War zaw,. , Hotel Europejski
Gliń
SZUWAXS gllce- BeRBoe ..u TOproB'L BT> 840 py(J. UpO)l83111 Ba MllCTll OB~Ii.
Paweł Kołodziejski
o SMA;~'::;io 50 1I0U.
HOS(JPB 29 .JI;BK 1891
WArsza wa , Nowy Swlat ~o. lU.
obawl..
Cy.Jl;e6aWt ITpUO'r8B'L OCTpoBcRilł. CY.Jl;e6usI! IIpHC'raOl> (lvl:nM,m.i
Wszelkie zam6wieuia wysyłają się bezzwłocznie

DWAJ UCZNIOWIE

o,.

NOWOŚĆ! Kol~ry na wełnianej wacie NOWOŚĆ!
"Noblesse"

Kalinowski i Przepiórkowski

S

i Sp.

ldeO'o

· Gl" 1"
S. In I.lego

S. Glińskiego ·ATRAMENTY.
S Gli' k'
. ns lego fabryka
wyrobów ch ... loznyob w W.r ll.wl..
filia w Łodzi I.kow.klej
przy uh.y

41!

I

'a żądanie szczegółowe cennikI.

06'LBBJleoie.
~
Cp.eGnlili ITpUO'r8D'L Cl>1l9,1(a Mir
Oy,ll;eOUliH IIPRCT8I!:nT>te;C~l>~lll~a,ll;~a~R~M::n~·llr_ _ _ _ _Im!I___IIiI_ _ _. . . ._ _ _ _.CII. . ._ ,
Cy.Jl;ell 3-ro IIerpoRoBcl<8' pOBIfl:'L CYAeJi g'ro U
HruaTili SelJ?OOllO Cy- O~PyKll HI'JJ8Tili Se8.~.oOOl>
mUTeJlhcTDyJllI\l1! B'L r0J!. CIilD, IIlI'ronhc'raylOllUu Bl>
dom W·go !l&jaehatz&.
:lo,;uo D'L .JI;o»1:
1437, 01!'L1lB.JH- Aall O'b .ll.OMlI ]i~ 1437, Oij" SBJlSE''I''L ,11
on, 'ITO 31 ĄeJt8Cipa ce,'o 1891 r. '{TO 31 )(eKll(JplI cero 1891 r.
C'h lO qac. yTp" B'L rop. J10;'30 UO qar.. yTpa 11'1> rop .•JfO.ll.SO
!":'lljju"lJeo,oKo·n y.1l>lllll B'L "oMll11ITap' .llSeOcRol! y.'OIl1: Dl> "OAlt lll~rapxal.
N 1437 (HOBSii . 36), DO)l'L XI 1437, (HoDlili Xa
npllJasaTca .llBH8IUWOe Ulty· ,J.OT], upo.. aB3TLcH ,ll;OUlKHMOe
'.~~Jl:~:i;;~,.r~~~;e~I~",," lIrlec'rao upBua;'.J ClIt8 II\ee Ibony 3a~ II\OCBO nplloa,J;J1elK8mee ~n·H"P..T"II.
o,
IIUU,I;y, 3al1.J~qalOm.eecll Bl> Mo(JeJlH PHxTepy, a8UIOQalOII\eeCR li],
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - '.......-C.. H Il111lncnuoe
120 py6. - 1I0U. oa Kt H 01111000008 115 py(J. IY~lo .... eTaOI)"H'" npoTell9il! ,l;O.lIM>1l. oa YAOB.JOTBOpcllie upoT8uaill
inspek cyę
liS BueK'I>.
fabryczną,
" Ol\1lR KY UpO)\3UaeM),lX'I>
OnłlCb H 01.\1l0KY UDO""8:''''I,''
ODtIJ,lI,IYl'()lll> M05.UO p!lSCllliTp UB8TI, &UU'L Upe,AMeTOB'L MOlKBO

siąiki fa

ryczne

do zapisywania KAR,

zatwierdzone przez

Dl. ,AeUL npO,AllliUf Ba MtC'!,!; OBoli.
Ąelm<ipll

1

;1..

1891 r.

Cy,l,e6uhlh llpHCT8B'L

CyruHHcsilł,

30-;

są

do nabycia w Administracyi "Dziennika IJódzkiego".

