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Dnia 24 Maja.
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d. 12 (24) Maja 1885 r.
(JENA
CJENA OUr.08ZEN:
OUr.08ZEŃ:

z. ledo.
/.do. wl.".
wie.,.

w to4zi:
Ło4zi :

petitem fub
р.Шет
lub za
.а log.
/ou.
ml./.ce:
mlel·ce:
ZWJkl.
z& J raz
(&% 7 kop
ZWJkłe oglosz.nil:
ogłoszenia: za
za
жа 2 ra1.y
ra1.Y 13
lS k.,
k' I za.
Еа S razy 18 k.,
k' J 1.fI.
l.fI, 4,
ra1.1 ~2 k'
k.,I za
r,a 6 TUJ
га ч 25 k.,
Еа () rUI
raz1
rUJ
k" za
28 k. r.a
r,a wi~ej razy
rач po
ро " k. za
z& kalaly
każdy ra.a
Г&!;
Nekrologi: ZA.
f,A. kaidy wiersZ"
\viersr J:,J
l:ł kop.
Re.,lamy:
]5 kop.
Reklamy: z&
ZIl kat.dy
kał.dy wi~rl!lr.
wit!rl!lZ 15
Staf.
Słał e 3 wierar.owe
wierar,owe ogtoauoia
ogłosEeoi a adre8o~
adrв8o~
",е r8.
Г8. 2 miesieCEnie.
щiesiссr.пiе.
we

nno._ 9 k. .. (k.60
,,4.k.60

noo"uie .
nooz"ie
Półrocr,llie
POIrOCZllie
Kwartalnie
Kw.rtalllie

" ·2 k.
К. 60

,.I.I.:

w lIrłl.,lwl.
Кr6f •• lwl••I ee
CeIl,.lwl.:
..

.

".U

Ro
Во •• nl.
п.. .
Рбlrосr.пiе
Półrocznie

• • • • • .

re. 1~ k. " 6 k. fiO

Cena
Uenа pojeulhC&eI(t ПОI"ето
nU1nerO 6б kop.

pismo przemysłowe,
przemystowe, handlowe literackie.

Kalendarzy k.
Dzi':
Dziś: Zetfanie
Zesłanie Sw.
Św. Ducha.
Dueha. JOILllDI
JOILIlDI Wdowy
Jutro: Grzegorza
i Urbana P.
Р.
Wscll6d sloilCa
Wschód
в/обса o
о godz. 4 m.
м. O.
О. Zacbód
Zacb6d oо godz. 7 m.
т . 53.
Б3.
Dlug046
Długość dnia
dni& go~z. 15 m.
м. 53.
Б3. Przybylo
Przybyło dnia
dni& g. 8 m. 15.

vn

B iuro Redakcyi i Administracyj
Administracyi
ulica Cegielniana
~n /lJ.
'1Iic"
Vegielul"ll" Nr. ~JI
/b_
AUKES
А.ЖЕ:; TKJ.1WILH'ICZNY
ТШ,ШШл,'ICZNУ ,
J{ (J

"r

I-J
Ł 1l.
ЛK
КO
О "г 8
fi l'
U 1.
I. I'...
1'... Ó
О 1)
J) Z_
Ż.

Ogloszenia
Ogłoszenia przyjmowane są:
В!}: w Administracyi Dziennika oraz w Biurach
Шurасh Ogloszeri
Ogłoszeń RajehRajchmana
тапа i Frendlera w Warszawie
\Varszawie i w l,odzi.
Łodzi.
RE}kopisy
Rękopisy nadeslane
nadesłane bez zastrzezenia
zastrzeżenia - nie
bE}d!} zwracane.
będą

e=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====--

na8zym, urz4<lzily
urz4<łziły na
па stacyach notowania nieczynne często
C1.~to ро
po kilka dni.
Z lюwоdа
powodu Zie/onych
Zielonych Swiqtek
Świątek nastepny
następny nunа- naszym,
rozm6w, kt6re
które st-nowil}
stanowią gl6wny
główny m&terya1!
materyałl 3) Badajllc
Badając rnch rozm6w
rozmów wed}ug
według miesi~
1II8r Vziennika
[)zimmKa wyjdzie w 8J'ode.
śl'ode.
do statystyki, ukladanej
układanej obowillzkowo
obowillZkowo po
ро ' cy,
су, .postrzegamy
.postr1.egamy największą,
najwi~kszll rozmowność
гоzmоwпоsб
uptywie k&idego
upływie
każdego roku. Pr6cz tych danych, w listopadzie;
listopad1.ie; dalej idll
idą, prawie
p"awie por6wni
porówni
BULETYN
BULEТYN TYGODNIOWY
ТYGODNIOWY
powstają,
ułożonycb list na
па mocy
mосу czerwiec, lipiec i październik,
pa.Zdziernik, dalej sierpien
sierpień
powstajq, inne, z ulo:!onycb
dekJaracyj abonentów,
abonent6w, jakie
j&kie ci składać
sklаdаб mu- , i grudzień;
gгudziеб; mniej ,'ozmownemi
rozmownemi sq,
są pozostałe
pozost-le
WYWOZU WYROBÓW
WYROB6W ŁÓDZKICH.
l:.6DZКICH. deklaracyj
szq"
szą, zanim zostanq,
zostaną połą,czeni.
pollj,Czeni. Z list moшо- .. 6 miesięcy,
miesi~cy, z wyjq,tkiem
wyjątkiem stycznia, w któ·
kt6·
-00-o-:!па na
żna
па stosowne dzialy
działy wszystkich abonen·
аЬопеп- J:ym
чт ilość
Нов6 rozmów,
гоzш6w, wed}ug
według powszechnego
W ubieglym
ubiegłym tygodniu sprawozdawczym,
sргаWО1.dаwсzущ,
t6w
гоzgаtuпkоwаб, dla
rozgatunkować,
dI&
oryentowania
si~ doswiadczenia,
się
doświadczenia, wszędzie
w8z~dzie znacznie si\:
sil:
podnood dnia 10 do 16 maja wlq,c1.nie,
włącznie,
wynast~pnego W
następnego
w potrzebie rzeczywistej i wzglęwzgl~- si; w l:.odzi
Łodzi zas
zaś IDniejsza rozmownosc
rozmowność styczwieziono gl6wnycb
głównycb wyrob6w 16dzkich:
łódzkich:
dnym uiytku,
użytku, j&ki
jaki dla
dJa kaZdej
każdej kategoryi nia
ni& zeszlorocznego
zeszłorocznego tlumaczy
tłumaczy się
8i~ niewpra1) prz~dzy weln.
wełn. i bawełn.
baw61n. w koprzedst-wia komunikacya
kошuпikасуа telefoniczna. Sze- wno§cill
wnościll poczlj,tkową,
pOCZlj,tkowq, w u:iyciu
użyciu aparatu, kt6·
munikacyi krajowej . . 565 pud. przedstawia
ша~у za§
ma~y
zaś stacyjne wskazujq,
wskazują nietylko kto ry
,.у już
juz dziś
dziВ jest dla większości
wi~kszosci abonentów,
abonent6w,
2) przędzy
prz<;dzy weln.
wełn. do Cesarstwa 3,420 "
k,m m6wil,
z klm
mówił, ile
Не razy dziennie, ale nadto rzec można,
mоzпз, ргzеdmiоtеш
przedmiotem niezbędnej
niezb~dnej ро
po·
wełn., baweln.
bawełn. i in.
3) tkanin we1n.,
w
którycb
kt6rycb
godzinach
godzinacb
dnia
lub
nocy.
посу. Z роpotrzeby.
w komunik. kraj.. • . 7,682 "
wyzszycb
wyższycb źr6del
Zrбdе! czerpane cyfry doprowa·
doprowa4)
Doha
w
organizacyi
telefonicznej
роpo4) t-kicb:!o
takichże tkanin do Cesarstwa15,035 'l
'1
dzajq,
dzają nas
паз do
до nas~pujlj,cych wniosk6w:
dzielona jest na
па 13 godzin s/uzby
służby dziennej
W poprzednim
popr1.ednim ty~odniu od dnia
dni& 3 (10
dO
. 1)
l) Liczb&
Liczba abonent6w
abonentów od daty rozpoczęrozpocz~- i 11 godzin nocnej. Pierwsza od
од 8 rano
11\I maja wywóz
wyw6z wynosll:
wynOSił:
ша elu:!by
Г. do 9 wiecz6r, d,'uga
од tej:ie
służby telefonicznej 21 grndnia 1883 r.
druga od
tejże 9 wiecz6r do
l) prz~dzy
pr1.~dzy w kom. kraj. . . 2,207 pnd.
pud. Cia
1)
(s.
każdym miesiącem
(з. s.)
з.) z kazdym
miesщсеm stale się
si~ zwięzwi~- 8 rano. O
О niezr6wnanej przelVadze
pr1.eJVadze rozm6w
"оzш6w
2) przędzy
prz<;dzy weln.
wełn . do Cesarstwa 2,256 "
kszaia,
kszała, pr6cz g,'udnia
g.-udnia r. z., w kt6rym z konkoń· dziennych nad
n&d nocnemi pr&wie
prawie niema
niеша co
со
~) tkanin r6:!.
róż. rodz.w
rod1..w kom. kraj. 8,342 "
cem
сеш roku ubJIo abonent6w oko1o
około 2 proc.
wspomina6;
wspominać; stosunek ich
icl!
jest
jak
40,80:
1.
Sredni wyw6z tygodniowy w r. b.
Ь. od dnia
Uwaga. Nie wspominamy tu oо zwiększezwi~ksze- Por6wnywajq,c
Por6wnywając inne godziny dnia mi<;dzy
między
maja.
13 stycznia
styczni& do 16 maja..
niu liczby abonent6w zapisanycb, w sobll, widzimy największą
najwi~kszq, rnchliwosc
rnchliwość mi~·
mi~
prz<;dzy baw.
baw, • • • . 2,991 pud.
1) przędzy
miejsce ubylycb,
ubyłycb , z dniem 1
l stycznia dzy 10-q,
10·ą a
а 11'1}
ll-ą przed
pr1.ed południem,
poludniem, najmniej~) tkanin r6:!,
r6ż. rodz. • • . 20,650 •
b.
Ь . r., jako wcbodzq,cycb
wcbodzącycb do bilansu te- szą,
Щ między
mi~dzy 7-q,
7-ą aа 9-q,
9-ą wiecz6r;
wiec1.6r; reszta godzin
latach роpoBredni wyw6z
wywóz tygodniowy w l&tach
gorocznego.
idzie w nastę~nym
Dast<;~nym stabDqcym
słabnlj,cym porządku:
porzq,dku:
przecięciu z calego
całego roku (wpuprzednich, w przeci<;ciu
2)
Og61em
Og6łem
rozmawlano
rozmawiano
w
ciligu
ciągu
roku
11-a
11-&
I"8nO,
1'апо,
3·a
3
-а
I, 4-a
4-а
popoludniu,
popołudniu,
8-a
8-а i 9-11.
9-а
дасЬ):
dach):
237,622 razy, w ciqgu
ciągu miesiqC&
miesiąca przecięciopopo!., wreszcie
12-a,
przeci~cio- rano, oraz
ога? 5-a
5-а i 6-a
б-а popot.,
w"eszcie
12-а,
prz~dz& baw.
prz~dza
b&w.
tk&uiny
tkaniny
1"0
wo 19,829, pr1.ez
przez dziefl jeden §rednio
średnio 665
6б5 l-a
l-а i 2·a
2·а w południe.
poludnie. - Tu
Ти n&le:iy
należy zwrózwr62,764
18,530
18,Б30
" roku 1881
r&zy.
КМду abonent m6wi!
m6wil z g6rq
g6rlj, 5 ra- cić
сiб uwagę
uwag~ czytelnika na
па szczeg6lnlj,
szczególną nieprorazy. Każdy
1882
2,461
21,150
zy w przecięciu
pпeт~и dziennie, rachnj"c
rachnjąc wszyst- porcyonalnoM
pol'CJonalnoM ruchu
rucbu czterecb god1.in:
godzin: od
" 1883 2,918
23,!l86
юе świ~ta,
§wi~t&, szabasy
s1.abasy i różne
гбzпе inne dnie pr6- 10-12 i od 3-5, do reszty doby. Te
Те cztekie
" 1884
985
27,018
zniacze,
żniacze, kt6rych
których
jest
pow&ina
poważna
Но§(: w l:.oilość
Ło- ry
гу godziny stanowiq,
stanowią 48 ргос.
proc.
wszystkich
"
dzi. Miesi<;c1.nie
Miesięcznie ka:!dy
każdy abonent m6wil
m6wił 154 rozmów
гоzmбw na
па dob<;.
dobę. To
То też
оо:! praca personelu
r&zy, -Tu
-Ти zwr6ci6
tуш czasie
cz&sie jest wyt\}zonq,
razy, rocznie 1,848 razy.
zwr6cić mu- st-cyjnego
stacyjnego w tym
wyt\}żoną i
S'f
8'Г A.
А. TYSTYKA.
ТУ8ТУКА
simy uwag<;,
uwagę, że
:!е przeciętne
przeci<;tne cyfiy
cyfry rozm6w jeżeli
je:!eli niekiedy zacbodzi jaka pomyłka
pomylka lub
&ЬОПЕшta, jak je nasza
пазzа statystyka
st-tystyka niedostateczna szybko§6
szybkość połączeń,
роtq,сzеб, niecier·
niecierłódzkich jednego abonenta,
wykazuje, wcale nie dajll
daj Ił istotnego wyo- pliwi powinni wypadki takie tlnmaczy6
tłnmaczyć so·
во·
za. rok 1884.
bra:!enia oо ruchu
brażenia
rucbn rzeczywistym rozm6w,
гоzш6w, a
а Ые
bie angielskiem crowd lub lacinskiem
łacińskiem erl'al'e
erJ'al'e
-<h>--<h>to z tego wzgl<;du,
względu, że
:!е bardzo
b&rdzo wielki procent humanum.
W szystkie biura telefoniczne towarzystw&
Wszystkie
towarzystwa pochłonięty
instytucye tego roго5) Przecbodzimy do podziału
podzialu abonent6w
abonentów
pochloni<;ty jest przez instytncye
• Bell,
Веll, • zgodnie z przyjętą,
ргzуj<;щ powszecbnie w dzaju, jak straz
straż ogniowa, wladze
władze policyjne i na
па kategorye. Najwięcej
Najwi<;cej aparatów
aparat6w majlj,
majq,
Anglii i Ameryce
A.meryce zasad
zвs&dq"
'l, oraz z warun- miejskie, oraz wieln innycb abonentów,
ADglii
abonent6w, fabryki,
f&bryki, później
p6zniej idq
idlj, bankierzy i komisankiem kontraktu tego:!
tegoż towarzystwa w kraju
kr&ju których
kt6rych &paraty,
aparaty, z natury ich potrzeb, są.
в" ci,
т, p6źniej
p6zniej sklady
składy towar6w, zarzqdy,
zarządy, osoby
озоЬу

prywatne, botele i restauracye, nakonie cс
r edakcye pism.
ast~pujl}ca tablica wykaie
wykaże przecięciową,
przeci~ciowq,
N astępująca
ilове l'ozm6w
ilość
rozmów jednego abonenta
аЬопепш w powyipowyż
szem rozgatunkowaniu:

I

telefon6w 16dzkich
telefonów

110
Ilo 86
ść
miesi~czna

rOzmów
rozm6w
dzienna

ballki i domy handlowe 202
banki
6.7
б .7
1.6
1.arz'idy
zarz'ldy
49
redakcye
105
3.5
fabryki
174
5.8
sklady
składy
214
7.1
7.8
hotele i restauracye
235
pry\vatni
овоЬу zaj<;c
zaj~ć
prywatni i osoby
wyzwolonych
66
2.2
W tem zestawieniu siedmin
siedmiu ' kategoryj
czytelnik latwo
łatwo sam
заш dojrzy, kto stosunko1"0
wo najwi<;cej
najwięcej m6wi, a
а ztą,d,
zщd, kt6rzy
kt6r1.Y z abo·
аЬо
nent6w
nentów prawdopodobnie maj'i
maj'l najwi<;kszq,
największą.
potrzebę
potrzeb<; komunikacyi
kошuпikасуi telefonic1.nej.
telefonicznej.
Со do proporcyi bezwzględnej
bezwzgl<;dnej rozmów
rozm6w
Co
kaidej
każdej kategoryi, jest ona
опа DMt<;pujqca,
nMtępująca, wyw procentach:
kazana 1"
a)
а) fabryki
38.49 proc.
b)
Ь) banki i domy bandlowe
34.25 "
c)
с) sklady
składy
18.78 "
d) zarzlldy
zar1.lldy
2.68
2.б8 "
e)
е) hotele i restauracye
restauraoye
2.64 "
f) prywatni
2,22
2.22 "
g) redakcye
0.94
100.00.
Kończymy podzialem
podziałem samych
sашусh labryk.
6) Konczymy
Podzial
Podział ten
ООП będzie
b~dzie zapewne najciekawszym
dJa l:.odzi,
przedstall-iajq,dla
Łodzi, &
a przynajmniej przedstawiajIł'
cym
сут Dajwi<;kszy
największy interes dla przemysłowców
РГ1.еmуslоwсбw
naszych.
nвszych. Fabryki l'ozdzielamy
rozdzielamy w spos6b
вров6Ь
nast<;pujqcy:
następujący:
13
a)
а) przędzalnie
prz~dzalnie mia1y
miały aparatów
&рагаtбw
14
b)
Ь) tkalnie
"
"
7
c)
с) farbiernie
farbierllie
"
d) drukarnie
4
"
19
e)
е) inne fabryki
"
razem 57.

"

"

zan&dto wiele. Ja
J а si<;gam
nawet zanadto
sięgam myśllj,
шуsl" w I przez tyd1.ien
tydzień caty!
cały! Bylby
Byłby czas
c1.as i zabawić
zаЬаwiб czy si\}
się na
па tem, ii
iż dyplomaci utoiq,
ułożą si<;,
się,
czasy
czвsy dawniejs1.e
dawniejsze jeszcze, starsze od piosnki Isi\}
I się i wywczasowa6.
wywczasować. Nieprawdaż?
Niep"awdai? Widz<;
Widzę pod przewodnictwem księcia
ksi~cia Bismarka p6jkt6rej wiersz pr1.ytoczylem.
przytoczyłem. Tycb
ТусЬ powrotu IjUZ,
IjUŹ, jak P"zy
przy tycb slowach
słowach u§miechajq,
uśmiechają si<;
się dq,
dą "zjeść
"zjеsб Dyplowicza" . Kto będzie
b~dzie tym
zyczylbym
życzyłbym z okazyi Zielonycb Swilltek,
Świlj,tek, aа pracownicy rozmaitycb
гоzшаitусЬ stan6w, pobierajlj,cy
pobierajq,cy Dyplowiczem? Tu s\:k!
sl,lk! domyslnoM
domyślność mojatak
huczną byłaby
bylaby i serdeczn".1
serdeczną.. I репзуе
pensye sta/e,
stałe, aа marszczq,
marszczą oblicza przemypr1.emy- daleko lIie
nie si<;ga,
sięga, do ć,
с, że
"е .stanie
.st-nie na
па moшо
B.janie oо Świ~tk.eb.-D.wne
Bajanie
Swi~tk.cb.-D.wne ezasy.-Gody
czasy.-Gody królewkrбlеw zabawa zaiste hucznq,
wolu kupowasłowcy, "obotnicy
robotnicy platni
płatni od sztuki i lit9raW owych czasach,
сz&эасh, kiedy to wotu
kupow&- slowcy,
lit9га- jem" i wojna rozegra się
si~ na
па bibule i w
.k.iA.
,k.iA. - A~trofa nakr§COna na.
па. sen moralny. Wojna
giełdowa.wyatawacb. - Wyataпо za 40 zlotycb
złotycb роlзюсЬ,
polskich, rzeczywi§cie
rzeczywiście ci od
од wiersza.
wie,·sza.
k&ntoracb
kantoracb bankierskich. B<;dzie
Będzie trocb~ banЬап
Wojn& gieldow
..- Słówko
Slбwko o
о wy.t.wacb.
\Vy.ta- no
wey
"су lódzcy.-Ite.nrsa.
Iбdzcy. -Itе.nrsa. - Rozmowa
Вozmowa pod.łuchana.
pod.luchan •. - moglo
mogto wydatk6w być
Ьу6 malo.
mało.
Nie lękajcie
l~kajcie się
si~ najserdeczniejsi, Ьо
bo kon- kructw swieiycb
świeżycb ... ze
że j ednak w natUl'ze
naturze nic
niа
Sprawa gimo&zyalna..-Dobre
gimo&zyaloa..-Dobre ch§ci i "Pan
"Рап JowialPrzypominam
воЫе, ze
że onego
опеБО czasu (nie kordatem
kогdаtеш z r. 1802 ograniczono wlaSciwie
właściwie nie ginie Вlj,dz<;, ie
sądzę,
że wszystko znów
zn6w
wysobie,
.ki".-}'odr~c.. iki i te.tr.- Nowe
.ki".-l'odr~e
Nowo prtdy. - Akt
palUi~tam
pamiętam
dokladnie
dokładnie
dnia
i
godzlny)
godziny)
W
w
arагZielone
Swi~tki
Świ~tki
n~wet
do
jedllego
jednego
dnia
równa
гбwпа
si<;
się
kiedys,
kiedyś,
ulagodzi,
ułagodzi,
no
по
i
t
t.
.
d.
A
А.
niorojentalny.-Inteligenuya
lwi.. -No ... & operetka.
nierejentalny.-Inteligenoya lwia.-Nowa
cbiwum akt dawnycb w Kaliszu, wzil}tem
wziąłem uroczystego, a
а drugi jest sobie
эоЫе tylko świę~wi~- moze
może tez
też w tej sferze nalezy
należy s1.ukac
szukać DyploА. z&tem
się, iZ
iż najlepiej do r<;ki
ręki jeden fascylru},
fascylrul, &
a otworzywszy go, tem ludowem, cierpianem,
сiегрiапеш, że
:!е się
si~ tak wy- wicza? Wszak obnizanie
obniżanie ustawiczne
ust-wiczne waA
zatem - zdaje mi si<;,
zrobi~, gdy .od wszystkich
zrobię,
ws1.ystkich ewolucyj j~zyko.
j~zyko- z podziwieniem c1.ytatem
czytałem spis wydatk6w raz<;,
rażę, przez grzeczno§c
grzeczność dla zwyczaju i prze- lor6w państwowych
panstwowych rujnuje przedewszystwycb, 'z których
kt6rycb już
juz od godziny
godzinT staram si~ uczynionycb I'rzez
wych,
przez gminę
gmin~ slawetnego
sławetnego mia- znaczonem na
па uciecbę
uciecb~ płacących
placqcych i kazq,każą- kiem
kiеш obywateli, a
а ruina obywateli, to klę
Ы<;
napr6ino
napr6źno ułożyć
utozyc 'wietny
świetny ws~p
"B~P dla niniej- sta Kalisza
Kalis1.a gwoli ugoszczenia
ugos1.czenia króla
kr6la prze
pr1.e - cycb
сусЬ sobie
воЫе płacić,
рtасiб, częstokroć
cz~stokro(: słono,
81опо, za
,а naпа- ska ekonomiczna, gors1.a
gorsza od o,·<;zoej.
orężnej .
szego felietonu - przejd~ wprost do Zie- jeżdźają,cego
jezdtajlj,C8go - bogdaj nawet Kazmierza
Kaźmierza poje i zaklj,ski
zak~~ki na
па swieiem
świeżem powietrzu, doдоWszystko to być
Ьу6 JDoze,
może, jednak zawsze
Wielkiego w roku 1355 - i jego orszaku. dawanem bezplatnie.
walki k"wawej
lonych Swiq,tek.
Świątek.
bezpłatnie.
krwawej nie będzie.
b~dzie. Tak
T&k Sl1dz<;
Slldzę ja, aа
01 wy balkony
Ol
b&lkony umajone, gwizdalki
gwizdałki sznS1.n- Otóż
Оtб. wydatki te wynosily
wynosiły ryczaltem
ryczałtem 47 zlozłoW myśl
шу~l wi<;c
więc osta~iego
оstаИIiеgо okresu niniej- ze mnll
mnl1 widocznie i swiat
świat caty,
cały, wsz\jdzie
wsz\ldzie
w&rowe, wycieczki pomi~y le§ne
leśne drzewa tycb polskich i coś
со§ groszyI
groszyl aа proszę
prosz<; mi szej
azej apostrofy wyst\}pujq,
wystllpują dzis
dziś i jutro w pełpel- bowiem, zamiast
zашiast zajmować
zаjшоwа(: si<;
się wojnI},
wojn", kt6.
ktб
warowe,
i krzewy, igrzyska ludowe, mlyny
młyny dyabe1dyabel- wierzy6,
wierzyć, ie
że artyknlami
artyknłami spozywczemi,
spożywcze mi, wy- nym
пуш rynsztunku wszystkie restauracye родpod- ra moglaby
mogłaby tak
t-k groznq,
grozną Ьу6
być w nastl;pstwa,
następstwa,
przedst-wieni& katarynkowe z małpą
malpq, mienionemi na
skie, przedstawienia
па owym
оwуш spisie, moznaby
możnaby naпа- miejskie
шiеjskiе (ka:!da
(każda lIaturalnie
naturalnie z koncertem)
kопсегtеш) i nrzq,d1.ajq,
urzlj,dzają wystawy, kongresy hygieniczne i
i kogutem i ty tradycyonalny doroczny de- karmić
kагmiб okrq,glq,
okrąglI} setk<;
setkę ludzi. Juzci(:
Juźcić dla jeżeli
jeieli tylko deszcz
des1.cz psotnik zalatwi
załatwi dorocz· zjazdy, aа Warsza\va
Warszawa ргуш
prym trzymai
tГ1.уша/ Wystaw
szczu w ten pi~dziesiąty
pi~dziesiq,ty dzieii
dzień po
ро 'VielWiel- dokladno§ci
dokładności faktu nadmienić
паdmiепiб muszę,
mus1.~, że
:!е nie nll
nlł ceremolli\}
ceremonię pokropienia przed południem,
potudniem, będzie
b<;dzie tam
Шш w ci~gu r. b.
Ь. willcej,
wi~cej, aniZeli
aniżeli w
kanocy - ileż
Не:! błogich
blogich budzici~ wspomnien
wspomnień było
bylo tam
t-m ani ostryg, aui wina szampanszampań- a
а nie oMozy
odłoży jej do wieczora, zabawa w"zec
wrzeć przecilłgu
przeci~gu jednego roku ministery6w we
lnb
lub oczekiw&ii
oczekiwań w sercach dorodnych młornlо- skiego. Bą,dźcobą.dź,
Вlj.dZcobq,dZ, jeżeli
je:ieli kosztem 47 będzie
b<;dzie na
па calej
całej linii.
Francyi.
dzieńc6w, bożych
Ьо:!усЬ dziewicl
I:lotych
I:łotych zdolano
zdołano ugościć
ugo~ci6 orszak królewski,
kr6lewski,
1I gdzie:!
gdzież tu,
tn, przy
pr1.Y uciecbach tylu, myśleć
mуslеб
A.le! А
Ale!
A 1170poS
llГОРОВ wystawy warsza.wskiej,
warszawskiej, o·
оdzienc6w,
W
Wszakże
szakie ladnie
ładnie wyglqda
wygllj,da para
p&r& mlodych
młodych dobre to musia-ly
musiały być
Ьу6 czasy.
komu O
о wojnie gietdowej,
giełdowej, kt6ra z matemi
małemi glaszam,
głaszam, iz
iż 1"
w sferach
sfer&ch dobrze роiпfогшоpoinformozakochanych na
па tle majowej zie1eni
zieleni drzew?
dr1.ew?
ze
Ze wzglEJdu wi<;c
więc na
па ocbo~ do dzisiej- odmianami
оdmiапашi trwa już
juz od kwartalu?
kwartału? Nie Ьуby- w&nycb
wanych twierdzq,
twierdzą, jakoby z l:.odzi,
Łodzi, opr6cz
oprócz
сЬосЬу on
choćby
оп dzieclyl
dzierżył grabie, a
а ona
оnа konewki, szycb zabaw
zubaw §wiq,tecznych,
świątecznych, wycieczek itd. a
а loby sensu.
вепзи. Zres1.tq,-nie
Zresztą-n ie wiem
wiеш jak komu- dw6ch
dw6cb fum fabrycznych ijedllego r,kodzielllir,kodziebliЬо
bo prąd
prq,d elektryczny rozmiłowanych
гоzшilоw&пусЬ oczu
OC1.U ztą,d
zщd podniecony
podniooony apetyt, wydeklamowałem
wуdеklamоwаlеш ale mnie uprzykTzyly
uprzykrzyły si\j
się już
jui te alarmy wo- ka, nikt wi~cej deklaracyi nie nades/:ll
nadeshł
niezna różnic
гбzпiс stanu, II
11 już
juz takie
t-kie prawo 6w wykrzyknik u góry
g6ry na
па cze§6
cześć dawnycb jenne, kute w dziennikarskicb
dziennik"rskicb obozacb. Wprawdzie po
pomienione
mienione dwie firmy
шшу starczl}
że wszystko
ws1.ystko ~o ,!,lode,
,!,łode, .~ l&dne.
ładne.
czas6w. Ale
A.le zadaleka byłaby
byl&by droga- wrawr&- Gdybym był
Ьуl zlo§!iwy,
złośliwy, posądziłbym
ро!ЩdzilЬуm j e, ze
że za wiele innycb - zawsze jednak tym wie·
wienatury, ze
Ot6:!
ГОZW1.D1~Щ ftor~, cać
са6 do roku 1355
135Б - przeto niechaj kazdy
па ioldzie
1'~kodziel/lik jedm daje wy
wymoOt6ż i Zielone SWlq,tkl,
ŚWiątki, rozwl.D1~tą,
kaźdy zostajll na
żołdzie gieldy,
giełdy,
lu innym 61"
ów "ękodzieJJlik
mor6żnobarwnym bukietem tłUŚCiuchnych
tlШCluсhпусh i cbwyta
cbwyt- ~ §Wiq,tecZDq,
świąteczną chwil<;
chwilę jak umie i
A
А. te buletyny gieldowe,
gi e łdowe, to istna szopk~! wn"
wną. wskaz6wk\j,
wskaz6wkę, jak naleiy
należy pojmowa6
pojmować inin·
r6znobarwnym
u§miechni~tycb swawolnie
uśmiechni~tycb
sw&wolnie dzi
dzia~ek,
a~ek, przypoрпуро- moze,
może, Ьо
bo niewiele wesolych
wesołych chwil si~ 1.dazda- Dzis
Dziś czytam,
сzуtаш, zo
żo ruble
щЫе podskoczyły
podskoczyly oо marша,'- teres kraju i wl""ny.
wł&'lny.
minajq,
mina.ją mlodoSl:
młodość i dlatego wlaSDle
właśrue nalezq,
należą do rzs,
rza, aа i te jakby kradzione: westchnienie
westclшiепiе k\j,
kę, Ьо
bo sprawa afga,!ska
afgallska zbliża
,ЬЫа się
si~ ku роpoE!
Е! m6wmy
m6wшу o
о czem§
czemś weselszem 1
l
najpi<;kniejszycb,
najpiękniejezycb, jakkolwiek nie do najwifJ' czycba zawsze gdzie§
gdzieś w pobliżu
pobliiu i czeka myślnemu
шу§lпещu załatwieniu.
z~/atwieniu. N a
а drngi
drugi dzień
dziеб ЫоbioB\}dziemy
Będziemy tedy mieli - nie,
niе, p6źni
p6zniej
ej o
о
kszych §wiq,t
świąt naszych.
tylko na
па lada moment
mошепt zamyślenia,
zamy~lenia, a:ieby
ażeby r\}
rę gazet~ do ręki
r~ki - obol
оЬо! ,'uble
ruble spadly,
spadły, Ьо
bo tem; zapomnialem
zapomniałem jeszcze podzielić
podzieli6 si\l
silJ z
Bogdajto świ~ci!y
§wi~cily sili
si\l dawne czasy!
cZ&sy! Ale
A.le wyrwa6
wyrwać si<;
się z piersi...
okazaty
okazały sili
si!! tam nowe jakieś
jakie§ trudno§ci.
trudności. J eе- czytelnikami
czytalnikami nowin"
nowinl} aray-(:iekawq"
arcy-dekawą, naturalnaLuralnie te, oо kt6rych
których m6wi znana
znan& piosnka,
piosnka,:!e
że
Rycblo
Rycbło minq,
miną §willtki
świl}tki - dzi§
dziś i jnt,·ojutro- &
a stem pewny,
pewDY, ze
że teraz, ро
po zam6wieniu przez I/ nie
niе w sekrecie, ze
że jedna z firm
шт 16d1.kich
łódzkich
Ьуlo dOSD
b!lło
doś6 g1'08Za,
gl'o8za, aа wydatkow
wydatków f1Ialo...
mało... te I pojntrze niejeden zbudzi si\j
się do pracy z Rosyę
Hoвy~ stu czterdziestu
czte"dziestu dwu
d wu nowych
по\уусЬ armat,
a"mat, I za.mierza
zall1ierza na
па wystawie czer\Vcowej
czerwcowej fabrykofabryko mają lic
moją apogłOWił cilJik"
ci\lżkl} iiramiony
bezwładnemi. Bn!
ruble p6jd'ls
wać na
czasy
o1.asy nie
niе majq,
n:c wsp6lnego z mojq,
&PO- I g/owll
ramiony be1.wtadnemi.
Ба! "uble
p6jdq, IV
\у g6r~, powiDllyby
po\viollyby przynaj-I wa(:
па malI}
ша11l skalV towar, jaki fabrykuje
f&brykuje u
strofą do Swiq,tek,
Świątek, nie BIł
ВIl bowiem tak bar·
Ьаг- gdyby to wr6cić
wг6сiб czasy
czазу jes1.c1.e
jeszcze dawniejs1.e,
dawniejsze, !Uniej,
шпiеj, Ьо
bo kto zamawia 142 armaty, tego siebie. Prosz<;
Proszę tylko docbowal:
dochować sekretu, Ьо
bo
strofq,
dZQ
dzo dawoe,
dawne, &
a wycktk6w
wydв.tk6w było
bylo w nich wiele,
wie1e, tak na
па ten przykład
przykl&d choćby
сЬ06Ьу wiek dzieSlq,ty,
dzieslątr, pa}liery
p&}Jiery muszq,
muszą. sta6
stać dobrze.
to ma
ш& być
Ьу6 niespodzianką,.
niеsроdzi&пlщ.
ch06
choć D&
na rzeczy IDniej
mniej potrzebDe
potrzebne - mote
шоtе kiedy
юооу to Swil}tki
Świątki obchodzono uroozyścle
uroozy~le P"zepowiadalem
Przepowiadałem dawniej, ie
że wojna skonskoń· - Bodziemy tedy mieli resursę!
resur~! (prosz!!
(proszlI
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Uwal{a . . Polqczone
Połqczone farbie~'nie z d~ka~dГl!ka~- ono
опо wynikiem
wyoikiem niepewnych stosunk6w
stosunków poH-,
polio' zostawial
zostawiał I';'iele
wiele do
до źyczema.
ZусzеШа. Wyroby z cyn-

maml, albo
ыЬо prz~dzalnle
ргz~dzаlП1е z tkaimami,
tkаlПlаml,
zarachowablmy
zarachowaliśmy do jednej lub
lиЬ drugiej
kategoryi, dajqc
daj'1c przewag\j
przewagI) przerobom
pl,zerobolO
dalszym,
dаlszуП1, t. j. tkalmom
tkаlшоm nad prz~zalniami i t. d.
Ot6z
Otóż iloM
ilość rozmów
rozm6w fabry k rozpada. sill
si~
вров6Ь .nast~pujqcy:
w spos6b
miезi~..ni. d.i.Dnie
miesi~emi.
razy
га.}
razy
га'1
a)
а) przędzalnie
prz~zalnie ro6wily
m6wiły 2,356
78.6
78.5
1J)
b) tkalnie
tkаlпiе
,,5,000
166.7
c)
с) farbierni
farbiel'Di e
"
1,276
42.5
d) dl1lkarnie
dlllkarnie
688
22.9
e)
е) inne fabryki "
4,392
146.4

Kronika
Кrоnikа L6dzka.
Łódzka.

tycznych.•Pol.
Роl. Oor.·
Сог.· otrzymala
otrzymała wiadomoM
wiadomość ku i olowiu
ołowiu obudzajlj, znowu wi~cej zaintazaintez Londynu
L ondynu pod dniem 17 b.
Ь. m.,
т., źe
"е zbro- I'esowauia,
resowauia, lecz ceuy
сеоу ich nie mog,
mogą, si~
Ю~ podjenia armii i marynarki wstrzymaue wóww6w- nieść,
nie~(:, ponieważ
poniewai ceny
сепу metali surowych
aurowych 54
SIl
(-) Czytelnicy
Czyte/nicy na,i
nasi otrzymywac
otrzymywać blldą,
b~dll, poро
czaa, gdy pomi~y
czas,
рошi~у 10rdem
lordem Granville'lI1
Granville'lIl i nizkie_ Tańszy
Ташzу cynk moina
można bylo nabyć
паЬу(: CzqW8Zy
CzqW8ZY od dma.
dШа. dzisiejszego,
dzisi еjзzеgо, w kaZdy
każdy dzieti
dzień
a.mbasa.dorem
а.mЬаза.dогеm rosyjskim Staal'em
Stааl'еш ua.stllpi!o
na.stllpiło niżej
uiiej 26 m.,
ш., lepsze marki notowano nomi §wiqteczny
świqteczny dodatek powieściowy
powie§ciowy w osobnej
porozumi enie w sprawie granicznej, podjłT
podjl7 nalnie ро
po 26.40-26.60
26.40-26.50 m.
ш. Na targu
ta.rgu su.
8и, odbitce, formatu ksillzkowego.
ksilłżkowego. Pierwszy
to na.powr6t,
na.powrót, przekonawszy się,
si~, ze
że rzqd roгО- rowca utrzymuje się
si~ usposobienie
uзроаоЫепiе oapale,
ospałe, arkusz powieści
powie§ci .Zakladnik
.Zakładnik losu" dolqczadol'1czasyjaki
syjski nie zatwierdzi tego porozumienia
porozuOJienia w ruch
госЬ spokojny,
apokojny, Ье.
bez znaczniejszych waha.6
waha.ń my
'"у do numeru
nUlllern dzisiejszego.
sma
pierwia.slkowej jego osnowie.
озпоwiе. Odno§ua
Odn ośua de· cen.
сеп. W lepszych stosunkowo
stoaunkowo warunkach
(-) Redakcya ""GłoIÓW
GloIOW koicielnych,"
kościelnych," s,ian,a
pesza przysłana
pasza
przyalana z Petersburga,
Peteraburga, nie odrzuca znajdowal
znajdował si\!
sill surowiec bessemerski.
besaemeraki. Cena
Сепа ewangelicko.lutera6skiego,
ewangelicko.luterańskiego, kt6rych
których wy awClj,
awClł
wprawdzie tego porozumienia,
porozumienin, w wielu je- surowca
зuгоwса pudłowego
pudlowego wynosi 4.60 m.,
т., nomi. i redaktorem jest pastor Angerst~in, przednak punktach wnosi pewne zmiany i uzu- nalnie notowano
noOOwano nawet wyzej;
wyżej; za
"а surowiec
auгowiec niesionll
niesionlł zosta.la
zosta.ła z \Viskitek do l.odzi,
Łodzi, ulipl:lnienia, które
pelnienia,
kt6re wymagajll nara.dy ze stro- ,•lany
Iany zlIdano
zlłdano 5.40-5.60 m.,
т., wyj"tkowo
wyjątkowo naпа- ca
са Dzika, dom H offmana.
ny
пу rzqdu a.ngieIskiego.
a.ngieJskiego. Przedewszystkiem
Przedewazystkiem wet droiej.
drożej. Popraw\J
Poprawę oka.zuje
okazuje targ ielaza
żelaza
(-)
(- ) Krzycz%ce nadufycia.
паdufусiа. Od pewnego cza·
cbodzi oо linill
lini\! granicznIl,
graoicznl!, kt6r1l
kt6rll gabinet
gabioet 1'0,
го· walcowanego, niekt6re
niekt6r e wyroby były
byly przed- sn
вп osoby
озоЬу niez.adowolooe
niezadowolone z powolnego biegu
chodzi
Hazem 13.912
457.00. syjski chcialby
chciałby widziec
widzieć po
Łodzi, unikaj'} forum
8/łро stronie
atronie Zulfika- miotem wi\)kszycb
wiIJkszycb obrot6w. Najwi~cej zle. sprawiedliwości
sprawiedliwo~ci w !.odzi,
fогuш 811КаЫу aparat Ьуl
Każdy
byl w użyciu
uiyciu przeci\)·
przeci\). ra
га i pomiędzy
pomi~dzy Murghabem i Khoja
K boja Salech, ceń
сеn otrzymano na
па ielazo
żelazo sztabowe, handlo- d6w pokoju przez
рпе. sztuczne uzyskiwanie fo·
cokolwiek bardziej na
па południe.
poludnie. NasŁ\lpnie
Nast\jpnie we, tudziez
tudzież na
па blachy
ЫасЬу używane
uzywane w handlu.
bandlu. rum pobliskicll s"dow
sądów gminnycb.
gшiппусЬ. W tym
tущ
ciowo:
a)
а) w prz\!dzalniach
przlldzalniach dzienme
dziепше r azy 6.4
wapomina depesza
wspomina
dерезzа oо obecności
оЬеспо§с; oficerówan·
oficer6wan· Przedmiotem rozleglych
rozległych obrotów
obrot6w były
byly r6- celu,
ооп, albo symulacyjnie odstępują
odв~puj" zobowilJ,'
zobowil}.'
1J)
b) w tkalniach
" " 11.9
gielskich w Heracie, co
со wedlug
według zdania Gier· wnjez
wnjeż wyroby profilowane, ielazo
żelazo klItowe
klltowe oо zania osób
оsБЬ Ll"leeich
L\"leeicll osobom
оsoЬощ zamie&zkalym
zamieązkałym
e)
с) w farbiarniAch
farbiarniach
"
"li
6.1
&a,
за, moze
może doprowadzi(:
doprowadzić do zajM
zajść smutnych, przekroju T.,
Т., szyny
azyny O
о rozmaitych ргоЫасЬ,
profilach, w juгyady.kcyi
jurysdy.kcyi s,d6w
s!ł d6w g~!nnl:cb,
g~!nn):cb, albo '!' o·
о·
d) w drukarniach
dl'ukarniacb
""
5.7
w tym rodzaju, jak w Pendzehu.
Pendżehu. W dal- uiywane
używane w kopallliaeh,
kopalniach, wreazcie
wreszcie szyny ko"о- sob~ch
Bob~cb lD1e~zkanców
lD1e~zkanc6w .teJze Ju~ysdykcyl
Ju~yadykcYl .zJ:'
.Z~'
e)
е) w innycll
innych fa brykach"
,,4.1. szym cillgu
ciągu m6wi depesza oо misyi rosyjr osyj- lejowe i progi. Płacono
Р!асопо za
"а zelazo
żelazo szta
azta bo- akuJI}
skuJIł fikc,)'Jnych
fikc,YJnych s~hdar~ych
з~lldаг~усh por~zyCleh,
por~zYClell,
Czy i jakq.
jakI), stosunkowo uużyteczność
blachy ordy- kt6~zy .staJII
.staJIł w a"dzle
sądZIe gmlD~lim!
dług 'przyprzyiytecznoM: przed. 8kiej w Kabulu, jako oо rzeczy po:!ądanej
pO:!'ldanej .. we 10.60-10.75-11
10.50-10.75-11 m.,
т., za
"а ЫасЬу
gmlD~liD1! Mug
stawiajq telefony w naszem mieQcie,
mieście, nie- Sama granica nie będzie
bIJdzie tu przedstawiać
przedstawiac naryjne 14.50-15 m.,
ш., za wlborowe 16- z~aJIł
z~aJII 1l tym
[ут s~osobem
в~озоЬет umoz
ОШ0. lWIllJIj,
lWlaJą, wlel'zy'
stawiaj'1
odpowiadają mozolnie zebrane powyźpowyi- willkszych
wiIJkszych tr
trudności,
udno§ci, lecz dwa pozostale
pozostałe 17 m.
т. На
Na targu wIJgla
węgla kamlennego
kamIennego рапоpano- ~Ielom ..rzeczywlstym
rzeczywIstym czy mn~erua,!y!'l ,' wychaj odpowiadajlj,
sze cyfry
cyfIy statystyczue
stetystyczue z pierwszego roku punkty mogl}
mogił stanowi6
stanowić powainll
powaźnlł przeszkod\).
przeszkodę. wal
wał w tygodniu ubieg!ym
ubiegłym spokój.
apokOj. J uz
а:! z Jedname
JednaDle wyroku ocznego, naJczęściej
naJcz~cleJ tymtушdzialalno~ci towarzystwa.
działalności
На
Na misYIl
misy\! rosyjskq.
rosyjską w Kabulu i na
па odwolaodwoła- końcem
kоtiсеш miesi'lca
miesiąca poprzedniego zmniejazyl
zmniejszył czasowlI
czasową egzek~cyą
egzek~cylj, opatrzonego. Taka рг()<
pro<
J. AlШ'С!;I/Jil!8Iti.
Ala1'ch/IJi118Iti.
me
ше oficer6w
Oficel'6w angielskich
апgiеlзkiсh z Heratu, Anglia w si\)
зil) znacznie zbyt grubszycb
grubazycb gatunk6w, w ce~ura
ce~oгa pozb~W:la skazan~go na
па zaplaŁ\l
zapla~ dluzaden
żaden spos6b
зров6Ь zgodzi6
zgodzić sil)
эi\} nie moze,
może, nie chClj,c
chClłc cz\!Aci
cZllści ta.kZe
także wIJgla
węgla orzeazkowego.
orzeszkowego. Ceny
Сепу :!Dlka
zmka .w~el~leJ m~źnoścl
m~ino~cl obrony,
оЬгопу, co
со w~ęcz
w~\)cz
_ __ _
utraci(:
utracić reszty
гезztу powagi swojej
awojej w AfganistaAfganiata- trzymajll
trzymajlł si~
8i~ alabo.
słabo.
aprZ~CIWIa Sll,l
sprz~clwla
all,l ~aul1arom
~аUllагоПl prawodawcy: ZJazd
'а
ao;dz~6w pokOJU
pokoJu okr~gu w~rs~"awsklego,
w~rs~'awaklego, u·
nie i 8zkodzic
szkodzić Indyom. W kazdym
każdym razie,
slldz~6w
SргаwоzdаПl
~.
nie chodzi
właściwie oо "lIdania,
żlldania, lecz
kr6C1ł .te krz)'czllce
krzyczlłce .naduzyCla,
U.
cbodzi tu wlaSciwie
lес. ra.
га.
kr6Cll
.naduzyCln' wydaws:y
czej oо propozycye, przy
рпу których
ktбгуch rząd
rz~d rosyj- PRZEMYSŁ
роlесеше sqdom g~lDnym
poleceme
g~шпут rozpatrywania
гоzраtгуwаша
Gielda lJetersbu1'8ka
lJеtе/'slJШ'аkа w dniu 19 maja. ski
aki zapewne nie zechce siO upierac,
upierać, рпуprzy- II
tych tylk~ spra~,
apгa~, kt6r:e z mocy
тоеу u.s tawy р().
po·
N aа tutejszym targu panowało
małym zaIł: p'an~panowalo usposobienie
uaposobienie najmniej w obecnej chwili. W malYID
Warszawa. Przygotowania do iarmarku st~powa~la
at~powa~Ia .cywllnego
.cywllne~o I~
1~ podlegaJ
podlegaJII:
bal'dzo mocne.
bardzo
шоспе. Pierwszorzęd
Piel'wazorz~d ny papier banЬап- kresie rozpoczola
rozpoczęła sill
sio; już
ju" na
па gieldzie
giełdzie tutej. wetnia
wetnianego
nego w tych dniach będ'ł
bOdq ukończone
ukonczone Wle
wIe sędzIowIe
~ZlOWle . pokOJU
pokoJu una.sta
uJla.sta ŁO~Z1
1.0~Z1 WIDmWIППI
kiel'Ski moina
można było
bylo z łatwością
latwo~ci'l na.być
па.ЬуС po
ро szej
azej regulacya.
regulacya końcomiesięczna
koticomiesi~czna i wskutek i kancelarya
kancelaгya banku polskiego zacznie ni6nie- Ьу,
by, w~bec Jawnego obchodzenia
оЬсhоdz еща pra~a
pгa~a
3
24"f
2411/з.
.. i 24
24%
па Londyn, 208 na
па Berlin
Вerlin i tego trudniej
trodniej cokolwiek oо pieniqdze. Dy- bawelD
bawem Pl'zyjmowac
przyjmować za.m6wienia
Z8.m6wienia na
па dziel"
dzier. przez !t~znyc~
II~zn)'c~ po~qtnych
po~qtnych. doradc6w, trap~'ł'
trap~q.
/ . na
257 !.
l. na
па Paryż.
Paгyz. Weksle drugorzędne
drugorz~ne i tra[га- skonto
akonOO prywatne podniosło
podnioslo siO dzi§
dziś oо '/.
l/a p.
р. zawę
zaw~ zagr6d, na
па pomieszczenie
pOO1ieszczenie owiec aluiqSłuźll- II cych.
сусЬ. miasto
mlasto 1I ~kohcę,
~kollC~, .wYJcdnac
.w YJednać ,Podobnq
,Podobn'ł m·
ш·
\vywozowc6\V, oddawano ро
24'/",
па NaJlepsze wekale
dyskontowar,o ро
ргос.; cych,
сусЬ, oraz
ога. na
па kom6rki,
kош6гki, przeznaczone do 8trukcYO.od
.plOtlkowsklego do Sl}'
ty wywozowc6w,
po 24'/
", na
weksle dyskontowano
po 2'/ proc.;
strukcyO. od zJazdu
ZJazdu .plOtJJ<owsklego
Sił'
па H amburg
alDburg i ро
pieniqdz na
па cele regulacyjne placono
рlасопо przechowania
przecbowania zywno§ci
оЬ. dów
d6w gmlDny~l~
gnllnny~l~ tego
tegozz okt-~J,[u.
ok,·~J,[u.
Londyu, ро
po 206'/ , na
po 256 za pieni'łdz
żywności i utensyli6w do ob.
na
па Paryż.
Рагу:!. Na targu
tal'gU рарiегбw
papierów publicznych 3"!.- 3% ргое.
proc. R eport od
од nowej po:!yczki
pożyczki alugi
sługi tych
[усЬ zwierzlj,t.
zwierzą,t. Oplata
Opłata za
"а szopO
szopo wy.
(-) ~radzle~. W oficyme
oficYflle pewnego domu
obroty były
byly o"ywione,
ożywione, usposobienie mocne.
тоспе. rosyjskiej
гозуjаkiеj wynosi 62-55 fen.
nosi6
nosić blldzie
b\!dzie 18 rs.,
га., za
,а komórko
kom6rko 31's.,
3 га., za. pп~
przJ: ulICY
ullCY PIotrkowsk
Pl0trkowskl"J.
ieJ. skradZIOno
akradzlOno one·
опе·
Bilety bankowe i pożyczki
poiyczki wschodme
wsсhоdше utrzyTargi petersbu/'Akie
petersbu1'Akie w dniu 19 maja. oddzial
oddział pod u tensylia 6 rB.
га. na
па ca1y
cały czas
CZI1S gdaJ zegarek.
zegarek . zloty
złoty z tak,,
tak'ł 1.l. d~wlz kll, 40 rг•.
maly
mały siO
się przy cenach
сеnaсЬ dawniejszych.
dawniejazych. PoiyczPożycz- W czasach
сzазасh ostatnich tutejszy targ zboio.
zbożo . trwania jarmarku.
got6wkll,
got6wklł, paple.!'y
paple.l'y wsrOO§clu\ve
wartośCIU\Ve 1I gl!.rderobllgarderob\!ki premiowe
prel1liowe pier\Vszej
pierwszej emisyi nabywano ро
po wy był
Ьу! doayc
dosyć ozywionv
ożywion" Z ar6wno pszenip
Р d'
. ł,
D'
'ki
'ю
.. kk'' d razem wartośCI
warto~CI 600 rB.
га. Jednego
J ednego ze
,е wsp61wзр612211/ r drugie;
dl'ugie; ро
po 208"
208'/ obie
оЫе WI'""
oо
. k '
.
.
".
oо wyzszeme
wуz,zеше c
с,а.
a
Zlenni
Zlепш
rosYJ
rosYJas le oо- nl'ko'w kradzl''eży
e'y schwytano
schwy'-no
.
.р.
са, Ja zyto 1
OWles cleazy1y
811,1 popytem. noszll
..... .
.
.,
J
Ol.
p' ca,
I OWIes
CIeszyły Sll,l
noszą ii
iż clo
cło od ЫасЬу
blachy zelaznej
żelaznej i stalowej
droialy
drożały o
о l r.
г. 75 kop. Wielkiemi psrtya..
partya.. Ruch zwiOkszyl
zwiOkszył siO widocznie do czego nied ' iż
Ь
b ć<
56 k
lł ''
d
(-) Benefis р.
p. Korczaka,
Korczaka., mlodego
młodego aman·
amau·
bypoteczne Za meте>
,
ро
po wy szone yу., ma
ша o
о
op.
ор. w z oCle o
о ta
[а naszeJ' cen
сеп
odb...1 z·le SI'
"1' AА
'r d
011
nIl' nabywano papl'ery hypoteczne
таl0 przyczyniły
przyczynily sil)
siO lepsze wiadolDo§ci
atali w kawalkach
s y,
у,
1,1 , w
małO
wiadomości z рода;
puda; clo
cło od :!elaza
żela.za i stali
kawałkach
.
. 'i'" .. ' ~ we • . 0 o,
.
• "czue lIsty
11зtу zastawne towarzystwa wzaje. ~rgów
~rg6w zagranicznych.
zagranicznycb. Z otwsl'ciem
otwarciem :!eglużeglu- oо 18 kop. w zlocie,
złocie, wreszcie clo
cło od drutu letmm
letDlffi tea trze Sellina. : MleliSmy
MIeliśmy kIlka.
k,/ka. Taгаego kredytu ziemskiego, płacono
placono 143 r., gl zaczzacz- lł rrozwiJ'ać
ozwiJ'ac siR
aiA wyw6z zboia
zboża PszePaz6. d .
pod ż<
b ć<
Ь
_,
_< d
zy
'у sposobno§c
sposobność podnosl(:
podnOSIĆ zalety рапа
pana KorКог1
/
88
'/
0/
СЬ
k
k'
11
У
тlе
wу.зzопе
у"
ша
""
о
k
.
.
.
,
1
'/
88'/
0;
Ch
k
k
'
11
Y
•
mle
zlanego
wy
szone
y
ma
lU<
o
k
'
.
.
ł
t
•
kredytowe 88 .
• -• O'
О'
ar ows le
lе nicy se,ksonki starej sprzedano dzi§
dziś 2
2800
800 3
bl'
Ы'
l
ł'
'
d
d
cza aа - slJ,
з" melD1:
юеlD1: c1'lg.a,
CIąg a, wy rw
rw""a
... a pra.ca,
3 ..
zasta\Vne nabywano ро
961/.-963/
bolagowskie ''
~cle oо ~u
~и a.
а.
yу zastawne
po 96'/.-96
po 10.80 rs., aа bołagowskie
odru 1I w z ~Cle
..
pojmowanie rzeczy wlaSciwe,
właściwe, §wiadczl}ce
świadczlłce oо
/ .. czetw. ро
egl·odzko·saroarakie ро
egrodzko·samarskie
po 96'/. , wiletiskie
wileńskie sta.wlI
staWił do Rybitiaka
Rybińska 8,000 czetw. oJ
о J 8.35 ВеzроsrеdПlа komumkacya:
Bezpośredma
kоmUПlkасуа: ~rogl tutejsze
tuteJsze IDteligencyi
шtеligеnсуi mlodego
młodego artysty, aа nadew8zystna.dewszyst940;.. Akcye prywatnych bank6w han·
Ьаn· 8.40 rs.
гв. Przy koucu
koiJcu ofial'owano
ofiarowano
sakaon- lewego brzegu Wlsly:
saksonWIsły: ,!.-wledenska, w.-byd- ko skromność
skrошnо§с w ocenianiu zdolno§ci
zdolności wlawła
wycn mialy
miały znow u wielu nabywc6w. Pla·
Pła· kO 10.50 rs.
га. bez work6w Zyta
Żyta sа )rzedano
)Tzedano goska o~az fa.bryczno-łodzka
fц.Ьгусznо-!оdzkа wesz!y
weszły w bez· snycb.
апусЬ. l::Slł
~ 00
to warunki, które
kt6re czogtokroc
czogtokroć
10
'o za ak cye banku dyskontowego 554 i 2,000 czet';'. na
па czerwi~c ро
po
rs. i pośrednią
pO§I'cdnllj, k?m~D1kacyę
k?m~D1kacY\J t?wa.rowlI
t?wa.rowlł z p6łno.
рбtпо. pr~dzej.
prlldzej. d?prowadzajlj, do .celu
.сеlо .a~iżeli
.a~izeli ta·
ш·
ро 396'/.
3961/. 21,000 czetw. z odstawą
odstaw~ do R bińska
binska .) cno·zachodmeml
cno·zachodDleml drogami
dl'oganll Ce~arstwa: W.·
l~ut WIelkI
wlelkl przy 7.arozumlalo§cl
; rг.,., banku mi\}dzynarodowego
międzynarodowego po
w.' I~ut
zarozumIałośCI 1I ma.rze·
banku r osyjskiego dla handlu
bandlu zagranizagl'ani- 5.65
6.66 Ье.
bez work6w.
worków. Owsa SYlObiraJiego
symbirsJiego spr!.
арг!'е. p~tersbursklJ"ryz~o.dynaburskll.1
p~terabur8kl}.,ryz~0.dynabUl·skll.1 dynabur~ko- Ulach
nlach bez pracy. ZyczYlllypanu
Życzylllypanu K.
К. jaklego
Iego po
ро 304, 305 i 306 r.,
г., banku
bank u wolzko·
wołzko· dano 5,000 czetw. ро
po 5 rs.
гв. Siemill
SieUli~ lniane wltebskq.
wltebsk'ł. ~ krot~e tez
też ~podZ1ewan~m
~роdZlеwап~П\ Jest
Jезt najlepszych sukcesów
аukсез6w z beuefiвu,
beuefisu, który
kt6ry odD1skiego
mskiego po
ро 410 r.
т. Akcye czarnomorskie
czarnoUlorskie bez ruchu.
гисЬо. Lnu 8przedano
sprzedano 10,000 род.
pud. oо wprowadzenie
wргоwаdzеПlе tat.klChże
tн.klCble Dezpo§redDlch
oezpośrednlCh stoato- znaczyl
znaczył dobrym wyborelO
wyborem sztuki;- granym
grапуш
bywano po
ро 710-712 rт.,., akcye OOwarzy.
towarzy. 55.50
65.50 rs.
гв. pud . Z a w16kna
włókna luiane ofia;oоБа;о- su.nków
au.nk6w dla przewozu. OOwar6w
towarów ffilOdzy
mlOdzy ko- blldzie
b\!dzie "Pan
"Рап D
Dашаzу,"
a mazy," pełna
pelna Ul'oczych
va "Kaukaz·
"Кaukaz· i .Merkury" ро
po 400 r.
г. Nad- wano bez zmiany 46 rs.
гв. Konopi
Копор; nie nablnabr- leJII
leJIł at.-peters.burskll
st.-peters.burską 1I w.-tercspolsk!}. .
scen
вееп komedya sielaka J. Blizi6skiego.
Blizińskiego.
yczaj dobry
доЬгу popyt miaty
miały рарiю'У
papiery kolejokolej 0- wano. Cukier, 861
s61 i potaż
рош:! utrzymujlj,
utrzymują SIO , . Zgr.omad~e",e
Zgr.оmаd~еп,е akcyonaryusz6w koleI
kolel nad(-) Z teatru polskiego. Nie omylono
olOylono sill
si\!
W~. Placono
Płacono za kursko.kijowskie 317'/._ w cenie bez z~iany. Olej. konopny Q
świeży
wiezy II wlślanskl~J
wl~lanskl~J ,z
,zw
wołanem
оlапеш zostalo do
до PetersburPeterabur- twier~ą~,
twier~,,~, że
"е gdyby р.
p. :r'exel. wystawil
wystawił był
Ьуl
318'/.,
318'/
.. za
ха rybi6skie
rybibskie 85'/.-86'/.
85%-861/. r.,
г" za -ca-са- rB.
га. 6, słoneczmkowy
вlопесzшkоwу slodkl
słodki rs.
га. 6.60.
6,50. 1.6j
Łój : ga
gil na
па dZlen
dZleu 26 maja.
maJa.
wсzе§шеJ operetk~ " Rlp ·Rlp," odegranq.
wcześnIej
odegraną
гусу6sюе 120 '/.:-1~1.
rycyńskie
'/.:-]~1. r.
г.
МНу §wiezy
ż6łty
świeży pierwszorz~ny 54
64 r.
г.
W .Lublinie na
па przedmieściu
przedmie§ciu Piaski роpo- P?r~z pierwsz~
pierwszJ: w piątek,
pi"tek, straty jego, ..рpо·
o·
Z gl!i1dy
gl!ildy be/·{l1lsk.'eJ.
bertl1lsk.'eJ. donosz!}
donoszą pod dniem
J!Jetale
!}etale i w~giet k1mienny.
k1mieпny. Z Szllj,zka.
Szlązka. wstaJe nowy mlyn
młyn parowy.
nieSIOne
шеSlOпе w c1llgu
CIągu sezonu, bylyby
byłyby o
о WIele
wlele
21 maJa. Przygnębleme,
рrzуgп\)ыше,' ~t6re od pewnego Górnego
Gбгпеgо donosz,
donoszą, pod dniem 20 D1aja.
maja. HanНап- 'I W Nietulisku, w opatowskiem za!oiono
załoźono mniejsze. Dawno nie słyszeliśmy
аlуаzеli~шу operetki
czasu zn.owu opaoo\Val?
opanował? g!ełdę
g!eld~ , liа dzi§
dziś do·
dO'1 deI
del cynkiem surowym
suгоwуш rozwijal
rozwijał si~ w tygo- fabrykll
fabryk\! cementu.
'
(nowej), któraby
kt6гaby odZlIaczala
odznaczała sill
ai\! muzyk!}
muzyk,.
~1:owadzllo ~o zupeł~eJ
~I:owadzllo
znpel~eJ memal
шеmаl bezczynno- dniu. ubie.glyro
ubie.głym nieprawidlowo, przy usposo.'
usрозо.' Nafta rosyjska w
\V wielkiej iIo§ci
ilości przybył
przybyl a.
а. ~k wdzi~zną
wdzi~znll i lekk!}, o~az
О!а1. ~reś~ią,
~re§~ilj, zajmu.
5Сl! pochodZI
ŚC1!
pochodzl .w CZęŚC
CZ\)~CII zZ teJ przyczyny, :!e/blenl1l
że/bienIU U1ezdecydowanem.
шеzdесуdоwапеш. Wyborowe ga. w tych
[усЬ dniach do Fiume.
Jlj,CIj,.
JIlClł. Rlp (p.
(р. BandrowskI)
Bandrowskl) wle§nlak,
WIeśniak, utrzydZl.~ ostateczme.
dZl.ś
osta teczDle. ma
ша rada
l'ааа zW ląz~o,:"a
Iq.z~o,:"a zatw!erzatw!el'- tunki były
byly ргzеdmiоtеш
przedmiotem większych
wi~kazycb stosun-'
stosun-I
muj!}cy
muj,.cy si~ z polo,,:ania, 1!1'6:!ni~k
1!1'6:! ni~k przyt~m,
ргzуt~ш,
dZlc
d Z l ć podatek gleldowy.
gIełdowy. G16wDle
Główme Jednak Jest(
J езt( kowo obrot6w, ale zbyt innych
innycb marek ро.
po.
ale wesoly
wesoły chłopiec,
СЫОРlес, . Dlenawldzo'lY
menawldzolly Jest

t

I

SpraWOZdanl'a targowo
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7.16
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siiCieszy6),
sięcieszyć), będziemy
b~dziemy mieli
шiеli resurs~ I/ bil'
Ь\!. 6, ale najmniej oо 12 tysięcy
tysi~cy rubli,
гаЬН, albo
аlЬо tei
teź
dziemy mieli resur...
resuг...
poprzestaticie na
poprzestańcie
па przytułku
przytulku skromniejszy m,
- A
А pienilldze
pienilIdze na
па nill
nilł macie?
nawet radzilbym
radziłbym to ostatnie, inllczej moто- Jeszcze nie. Ale będziemy
Ь\)dziешу mieli 6000
6 000 :!ecie
żecie utknllC
utkną ć w polowie drogi...
po 300 rs.
Rozmowl)
'
Rozmow\} powyższą,
powy"sz'l, podsłuchanlł
podsluchanll na
па linii
z 20 akcyj ро
- Tak, to co
со innel(o. Za te pieniądze
pieniq.dze A-B,
А-В, pomilldzy
pomi~dzy cukieruilj,
cukiernią р.
p. Sztyblewskiemoina
można juź
jui czegoś
czego~ dokaza6!..
dokazać!..
go i 'Viistehubego,
W iisŁehubego, podaj\J
podajll doslownie,
dosłown i e , nie
ыату zamiar doka· bior!}c
Ыог!}с za nill
- Na.turalnie, Ьо
bo tez
też mamy
nią odpowiedzialno§ci.
odpowiedzialności.
zać i to nie czegos,
czegoś, ale
a le wiele. Nаjргzбd
Najprzód chce·
сЬсе·
Z mojej strony, jeżeli
jeieli wolno objawic
objawić
zac
ту utrzyma6
utrzymać rresursę
esurs\) naszl!
nasz!} "na
"па stopie роpo- 8kromne
skromne zdaniezdanie - przeciwko urz!}dzeniu
urz'ldzeniu ka·
my
ważnej i pożytecznej,
obrotowego nie mam
waznej
pozytecznej, odpowiedniej godno- pitału
pitalu olJrotowego
тат zarzut6w ża"а§с ; miasta
ści
noiasta i obywateli,
obywateli , zadawalniajqcej dnych,
дпусЬ, ale co
со do zakladowego,
zakładowego, zdaje mi się
si~
wszechstronne
wszechatronne iyczenia"
życzenia" ...
rzeczywi§cie
rzeczywi ście cokolwiek zamalym.
zamałym. Cenię
Ceni~ i оu- Oho!
ОЬо!
znaj~ zapal,
zapał, z jakim wzi\)to
wzięto sil)
si~ do pracy,
prl<CY,
- A
А tak. Dlatego tez
też postanowiliśmy
роstапоwiШmу - ale przedewszystkiem kredka w rllkl)!
r~k\J! a.
а.
"еЬга6 z g61
zebrać
g6ry
'y tak znaczny kapital.
kapitał.
w6wczas rzeczywiscie
rzeczywi ście możemy
то:!ету doczeka6
doczekać siO
si~
- Aha...
АЬа...
pozlldanej resursy.
pożqdanej
геsш·ву.
- W!asnie.
Właśnie. Wynajmujemy dom
dODl zZ ogroA
А gimnazyum?
giшпаzуum?
dem,
dеш, kaielllY
każemy go przekształcić...
przeksztalci6...
~zecz dziwna.
dzi\vna. Gdybym był
Ьуl zabobonnym
zabobonnYIl1 ...
- Doprawdy?
Ргzурошiпаш sobie
воЫе owI!
ow!! chwilę,
chwil~, gdy prqpг~yPrzypominam
- Oczywiście,
Oczywi~cie, musjmy
тuЩту go przecież
przeciez zasto- niesiono do
до redakcyi wiadomoAl:
wiadomość o
о pozwo·
pozwo,
so\Va6
sować do wszechstronnych
wszecbstronnych wymagań
wушаgati . Urzq- leniu na
па otwarcie
otwal'cie gim>lazyum.
gimnazyum. Kronikarz
KI'onikarz
dzamy
dzашу czytelnię,
czytelni~, ргху
przy niej gabinet konfe- codzienny
соdz iеппу jl),
jq. redagowal,
redagował, redaktor
redakOOr robił
гоЫl dorencyjny, d .. lej salon
выоп i buduar damski, 1'0'
po · piski, g16wllY
gł6wny rewident
re\Vident poprawiał,
poprawial, kreślono,
kre~lono,
koje dla pan6w do gl'y
gry w karty, do pale- przerabiano,
рпегаЫапо, przywracano wykl·e§lone
wykreślone ile·
i le·
nia, sallJ
saJO bilardową,
bilal'dowll, jadaluię
jadaluiO z bufetem, gar- • dwie w godzin\)
godzin~ zalatwiono
załatwiono rzecz, wymagadero
dero bę...
b\)...
jąClł
j'lClj, ргасу
pracy kilku minut.
шiпut. Nie wiodło
wiod~o się
si~ ja- Co?
Со? co?
со?
ko§.
koś. 'Vreszcie
Wreszcie artykul
artykuł był
Ьуl gotów,
got6w, ale zaТо jeszcze nie wszystko. Będzie
B~dzie tak- ledwie zloi:ono
złożono go w drukarni, gdy 1Ja1'o.
lJШ'О'
- To
ze
że salon
aalon l'ecepcyjoy
r ecepcyjny i muzyczny z forte- !Jek
bek 1IieokrzesllnY
nieokrzesllny omal
ошаl że
:!е go nie rozsypał.
гоzзура!.
рiапеш
pianem oraz
ol'az sala
заlа balowa. Ryczaltem
Ryczattem okolo
około Szczęściem,
Szсz~~сiеш, sk06czylo
skończyło sill
si\! na
па rozrzuceniu
16
15 do 20 wspaniale urz'ldzonych
urządzonych komnat
kошпаt ... kilkuna.stu czcionek z szarego kotica,
końca, kt6re
kt61'e
- ZB
II 6,000 rubli?
trzeba było
bylo zlo"y6
złożyć na
па nowo i zn6w рорга·
popra·
- Nieinaczej. Komisya
KoDIisya orzeHa,
orzekła, ie
że tyle wic.
wić. Kiedy
Кiedy już
juz wiesc
wieść ogloszonlj,
ogłoszoną była
byla urbi
и /'Ы
potrzeba.
et orbi,
отЫ, spotykam
sроtуkаш si\j
się z pewnym ionatYII1
żonatym i
- A
А jest w tej
t ej komisyi dekorator i Ьи·
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wysyłanie d zieci ro
ГО nadO~~I~zy~ -!ei:eli
.:reżeli nie, to ich zapro§cie
zaproście i za· uk~ do Piot~ko~a, to do Warszawy, nie·
CZDlJCIO
CZD1JCIO obllCzac
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Ile wam potrze·
potrze · malo
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koaztuJe 1l pytam go, czy też
[е:! bardzo
bal'dzo
Ьа.
ba. Ja, stary emeryt, tetryk potroszę,
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wiаdошо~сi .
czekujfJ
czekuj~ tej
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deszczu kania, ale
ые
- Panie
Pl!.nie - odpowiada zapytauy
zapytany - nie
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b~dzieci e budować
budowa(: zamki
zalOki na
па Jodzie, II uwierzę,
uwierz~, aZ
aż zobacz\).
zobaczę. Znam ja nasze
пазхе miato klllmam
kl&шаm urużeme
uni:!еше I Postara.jcie siV nie 0
o 1I steczko, było
bylo już
jui tak z niejednym projek.

Igdy
tem.
[ет. Zdawalo
Zdawało si
się,
\), że
"е wszystko
wszyatko
przyszło
przyszlo do rzeczYI
rzeezy/ zaczllły
zacz~ly

gotowe, a.
а. do
до woli·, "poznaj, uim pokocha.sz",
pokochasz", "nie
si~ wyla·
wyła· wierz gVbie, poł6ż
po16i na
па zllbie",
"~Ыe", słowem
slоwеш ca.ly
ca.ły
niac
niać rozmaIte
гоzшаlte trudno§cl.
trudnośCi .
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wolałbym sza
mi.
jednak wolalbym
szami.
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wY·
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па przedstawieniu .JoWlalOWI alakiego," kt6rego
duroam
dy i [.
t. d.
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воЫе, że
:!е nitJdawno w je- sobie,
воЫе, źe
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nergicznie pro
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Czy:!by
Czyżby mi
т; przyszło
przyszlo odwolywaC?
odwoływać? Czyzby
Czyżby 6w chocia:!
chociaż nill
nią nie wladajl}.-a
władajlJ,-a czyz
czyż mogll
mogił być
Ьу6
1IieokrzeA'any
nieokrzesany ра/'оЬек
pa1'obek mial
miał być
Ьу6 prognosty·
prognoaty· lepsze podr~zniki, jak :!ywe:
żywe: teatr iikon·
kon·
kiem jakich rzeczywistych eksperymentów
ekaperyment6w wersacya ze znajomymi? Ot! i resursa
resuraa
niefortunnych ?... Byloby
Byłoby 00
to nieladnie
nieładnie i Ьагbar- przyohodzi mi
шi na
па myśl,
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kt6ra w tej mierze
dzo slDuLno.
smuLno. Wierz~ jednak, ze
że oba.wy te połoźyćby
poloiycby mogla
mogła niemale
niemałe za.slugi.
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Zresztlł
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mogił
wszystko zZ wia.trem
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widzll jakieś
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а:!еЬу powziąć
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iшсуаtуw\) brych
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IIaszych wap610by'
wspóloby·
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końca dziela,
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już
juz ргzезzkбd
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.
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brym.
Ha!
На! a
а moze
może tez
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Są pewne poszlaki ро
po
le niekt6rzy,
niektórzy, niemcy,
пiешсу, majq.
mają zamiaI'
zamiar uczyc
uczyć si~
ai~ temu. Oto
000 1.6dz,
Ł6dz, ta
ta. fabryczna, sztywna,
sztYWO!l, 8
polskiego j ęzyka
~zyka i w tym
[уш celu azukaj,
szukają, pod· wiorat
wiorst dluga
długa 1.6di
Ł6dź zaozynll
zaczyna poe
poetyzowac
tyzować ...
г~сzпikбw dobrych. Jedno
r~czników
Jeduo z pism
рiзш warszaw· W
\V promieniu jej niedalekim odezwal
odezwał sit;
ait; na·
па·
skich rzucHo
rzuciło nawet myśl
ту§l konkursu na
па pod· wet
\vet poczlltkujqcy
poczlltkuj'łcy talent komedyopisarski,
kошеdуорisагski,
rlleznik
r\!cznik tego rodzaju. Czy
Сху rzeczywiście
rzeczywi~cie slJ,
з" którego
kt6rego pierwazy
pierwszy płód
рlбd bylillyślIlY
Ьуliloу~шу jul:
jui wio
wi·
u 1I11S
11/1В obywatele
obywatole - niemcy,
пiешсу, la.knIlC,)'
/a.knlłc'y mowy dzi
ifzi eli na
па scenie teatru letniego, gdyby nie
polskiej? A
А gdziez
gdzież oni? Dawajcie Ich,
lСЬ, nie· slota.
słota. Nie koniec na
па tem.
tеш. W
\У samyll1
ааlllУIl1 0cbaj uściskam
usсiskаш serdecznie ka:!dego
każdego i prze· to §rodku
środku miasta wiej!)
wiejl) jakieś
jakie§ роехуе.
poezye.
pl'OSZ~ę za afront, który
prosz
Ногу im
illl wyrządziłem
WУГZlj,dzilеш w Ohodzll
Ohodzą gluche
głuche wie§ci,
wieści, Ze.
że . w ściśle
~сШе zamkni~.
zашkni~.
oatatniej kronice
ostatniej
kroDice posqdzając
posqdzaj~c ich ze,
że, "nie tem k6lkn
k6łku mlodziezy,
m/odzieży, amatorow
amator6w sztuk
aztuk pi~·
uшiеjq., aа nauczyc
umieją,
nauczyć się
si~ me
ше chClj,".
chClł" .
M6j knych, wespół
wesрбl z kilkoma. artysta.mi,
artystami, zawi,zawią,
Boże!
Boie! J a k tei:
też to czlowiek
człowiek omylic
omylić si'J
si~ mo·
тО' zal
zał si~
ai~ konkordat, na
па mocy
roocy kt6rego
którego ро
po lalа
ze.
że. W chwili tej lzy
łzy płyn~
plyn~ mi
т; do oczu, tach tylu aа tylu, maj!}
шаj,. sili
si~ zejść
zej~c tam
шт aа tam
(stara
(ata.ra polska
poIska wada, rozczulae
rozczulać sifJ nad la· i przedstawi(:
przedstawić pos~p
P08~P ., praclł
ргаСII :tdobyty.
"dobyty. Spida
аа czem), aа w myśli
mуШ stajlJ,
stajl}. rozmaite przyprzY- !l sano
aano akt, IIkreslono'
IIkreślono' kilka
kil1i:a 'aforyzm6w, pod8lowia,
słowia, jak "zjesz beczk~ soli,
аоН, nim poznllsz
poznaaz pisano wła.anoręcznie
wl8.8nor~znie i - nie wypito
wypiOO przy
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