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• Grotebtraae"
IBII>lul; pastopujl}Co ulice: Rynek Starego Miasta,
upor~dkowania ulica "Dzielna"
" Skoro Zgiprsk", t..giewnickq, Brzezińskll, Wol·
•
zatem istniej" dane
to nltoj borską, Podrzeczn", Drownowakl}, Stodoln!},
NAZW ULIC MIEJSKICH. .
wyka:!O, co do nllZw 93 ulio w l.odzi, nie Faroll, KościelulI i Lutomierskfl. Puy re·
można si~ w żaden sposób. ""dzić z auto ,ulacyi Nowego Miasta, przed r. 1825 U·
"'"
W Nr. 40 z r. b. ,.Dziunnika l.6dzkie- rem artykulu, p. E. Helęeru, deby: .uno. tworzono: Rynek NowegQ MI/uta, ulicę
go· spo~yhmy ail} • pollownie podoietion, dnik lub komisya 011 Ilon wyznaozona, za· Piotrkowsk", Południową, Wschodnią, Śre.
kwest", konieCl.ności uregulowania olic jvla si~ oznaczeniom na planie miasta ulic, dnil}, Północnl\ i Zachodniq, podlug plauu
miaau., opatrzenia ich stalemi nazwami i zachowujqc usu.lone już nazwy kilku ulic, goomotry Vibiąa, Zlltwi crdz/lnego przez b.
dokoli oia lIowej oamel"tlcyi dom6w. Po jak Piotrkowsliiej, Kunstantynowskiej, Sre· 1i0ruisfO wojew6dztwa mnzowieckiego; nil'
tych duitkJ'o/aCR w aatorze artykułu Ilo, dniej1 Promenady, Kolejowej, or z uRdal'tłc stępnie, z nowe.i dzielnicy miast., dawniej
ZIlaj~my oiedawnegu
mieszknflca l.oB.i; wszystkim innym nowe, chociniby dowo 110 Star". Wsil} zwnnej, utworzouo ulicO Frnu·
kt6i bo z nas, z chwil" zan.leszkania w oazl"Y." Rezultatom tego rodzaju proce· ciszkańRkfj, Jerozolimskll, św. Jak6ba i
polskim ?bnchestrze, nie przechodził fazy dury byłby zam~t nietyl o w tyciu co· Aleks80dryjsk,.
Taki stan rzeczy kwał do r. 1863; urzożywpgo odczucia niewygód miejscowycb, kto dZleonem miasta, lilo, co gonza, w sferze
nie powzi,t azłaQhotneg'o zaminru w jaki. urzed0'l'ej a zwłancza hypotecznej. BlId!. dowe nazwiska posiad"'y tylko wymienione
kolwiekbqdf spos6b przyczynienia się do cobl\dź w obecnym staoie r~eczy, katda ulice! reszta pozbawiona była stałych nazw,
UIUniłCi .. brak6w, choćby uawet aposobeul nieruchomość IMalul, Jlosiada BW9jo ozna· przellstuwiając przez to polo do Dfljfanta.
dzieoikarakiego artyko/u, któremu z góry czenie bypoteczne, przy której ulicy jest Ityozniejszych przezwisk ludowych. W roku
lIadano sceptyczne znamię: pia t1esideria. polofon,; wprowadzenio pierwiastku dowol· tym 1.ajeto siy on soryo uporzqdkowaniem
To tei po przeczytaniu szlachetnych, pobo· noki, proponowanego przez Ilutora arty)<u, [miastn. Rada miejska, zapobieglljqc ntrwu.
tnych iyczefl, uczuwlimy nieklamanl} sym· lu, wywołałoby chllos gorszy od poprze. lanio sil). tego rodzaju symbolicznych nazw,
patY\l 'dla przechodz"cego czysto lokal n, dn.iego -wtedy oa~eżaloby chyba w k.nidej ljHk: S.zwindelstrassll (~zi8i~jsza uli~a Za.
chorobe Butora, llhorobę, kt6r" w lr0C2/li. kal~dze hypoteczDeJ czyolć osobny Wniosek, chodDla), Grote1stras8Ą (DZIelna), Plczman.
kach lekarskich nazwalbym (eh,.i. 1"'ooill' pny zlołelliu odpowiednich dokumentów. atrasse (Nawr6t), Todtenstrass6 (Ogrodo.
cłolllJlU. T, powodowany syrnpath. pra· celem zmiallr dawnej naz!'y ulicy n& świe wa), postanowiła z całf} skrupulatnościl}
gAV IWIpelnić w jednym punkcie l)io d)s;· i'l-do.oln". Pomijajtlc, że propon0'Y/lny przystąpić tlo opatrzenia stałemi nazwami
syatem uponlldkowania miaata urzvdowo wszystkich ulic miasta. Przyj~to przytem
deria.
Nie capneczajl}c bfDlljmoiej, fe w na· ost..\ćby się nigdy nie m6gł , okazałby siV za ZIlsad~, że ulice przeci~te prostopadla
zwach ulic miejskich w l.odzi panuje za· 00 ze wsze~h miar niepraktycznym: lą<hie ulicl} PiotrkowskI}, majl} mieć po obu stro·
mvt i ten chaos pojęć, w którym tylko przywykli do dawnego porzadku rzeczy, nach tej ostatniej oddzielne nnzwisko, dla
najltarsi miaata mieszkaflcy, świadkowie nazywllliby ulice nazwami dawnemi, zwo· ulatwieoia oryontowania siO w mieście.
powltawaqja nlic t,cb, oryentować aio mo lennicy zaś postępu ,- dowolne mi. Wy ni. Z ulic, jakie wtedy nazwane zostały wy.
gil, nie da siO atwlerdaić, alehy ów chaos knllćhy st"d mogla eCylya zachowawc6w z 'mieniamy: Nowomiejska, Ogrodowa, Kon.
praedhiltoryczny, płyn"t z braku urz~do· postępo'łfcami, ua podobieństwo historycz. It.antynowska; dnIej, z prawej Itrony ulicy
\'Iyeh w tylD kierunku danych. Owszem, nej - klasyków z romantyk&mi, kt6l'a, Piotrkowskiej: Zawadzka, Nowocegieln iana,
niema w Łodzi żadnej ulicy (naturalnie, śmiem Bl}dzić, nie wydałahy owoców tej Zielona, Benedykt&, św. Andrzeja, Rozwa.
dowskOl, św. Anny, Karola, Radwflńska,
oprócz t. zw. lIoIDoproj6klo/lJlJnych), która ostatniej.
Placowa, KIltna, Czerwona i z lewej atro.
Dle posiadałaby awego urzvdowego nazwi·
aka, atwierdzonego protokułami, bOd qcelll i
To, co obecnie istnieje, jest nietylko do· ny: C~gielniana, Dzielna, Krótka, Przo.
w zacbowaniu archiw6l" miejskich. Jeżeli statecznem, ale bardzo skrupulatnie ob my. jozd, Nawrót, Glówna, BOOZDa vel Brzeina,
zatem jedna i ta sama ulica, przez ró:!ne ślanem - chodzi jedynie o wprowadzenie Pust~, św. Emilii, Rynek G6rnr, Tu8Zyu,
osoby ióaczej jest nazywano, to wskutek w źyci~ uazw, istniejllcych dotlld niejako ska, Zarzewska, Pabianicka; ku wschodo·
prostej niewi(ldomo~ci, jak dana ulica z.a . na papierze.
wej stronie ulice: Widzewska, Dzika, T&r.
rys historyczny ulic m.
pisaną została w protokule orzodowym.
Oto
Tlum w takich razach u
najCantastY-1 Łodzi,
jako n.igdzie drukiem nieo· ~~Wi.domoóei te PO<:t.,·pn')~~T
mbo·

W kwestyi

-

I

•

ska,
Lipowa,
..
Luiza, LeuJlo i Mihcha. Z reszty ~,nleJ
lub wi~cej oddalonych ocl środka. mla,ta
uE c, jakie wtedy IItrzYPlały nazwlIka, s,.
nastfJl2ujl\ce: Bankowa (około fabryki Ge·
ytlów), Bociania, Cmeotarna, Enllerta,
Finansowa, G~sia, Kolejna, Kacza, Le6na
Lisia, Lamusowa, Manjńska, 'przemysłowa,
Pt..\sia, Przeskok, Podłvżna, Przvdzalniana,
Rynek §rodkowy, Rynek fabryczny, Ryoek
wodny, ' Retkińska, Higowaka, Roloicza,
Smugowa, S8lzmana, Szczygla, Turoowaka,
Wronia, Wróbla i . Żurawia t). Oto jeat
najzupłłniejszy spis ulic iatniej,cych w l.o·
dzi, opatrzo.nych atałenli nu.iskami, ..
wyłlIczeniem nowoprojektowflnych WOlta·
tnich czusaoh. Ulice tu maj,. .woje tra·
dycye, prawdopodoboie nikomll niezDue,
ak nie wszystkim znane BIł same nazwiaka
ulic. I tak: ulica Zawadzka otrzymala
swoje nazwisko od Z .. wadzkiego, 6wczeln8'
go dozorcy lOille1 powiatu łOczyckiego; uli.
ca Benedykta, od imienia b. komisarza f.·
bryk, Tykiela, ur",dzaj,cego Nowe Miaatoj
Rozwadoweka - ochrzczona zostala' nazwi·
skiem radcy rzl\du guberniabego ma~o.
wieckiego, urzl}dzajl\cego jednv cZQŚć mla·
ataj ulica Karola-od Karol& 'l'aogermana,
burmistrza 8 następnie pierwszego _prezy'
denta lU. l.odzij Radwaliska-od Radwana,
komisarza obwodu Ivczyckiego i t. d.
Rada miejska już w r. 1863 poataoowiła
sprawić tab1iczki z napiRami w"Jstkich
wyłej wym;enionycb ulic i takowe na ro·
gacb i załamauiach Dowonazwanych ulic
poprzybijane zostały. Atoli, z apływem
czasu tabliczki owe zaginVły albo zniszczone zostały, tak, że dla świeiycb lUieazkafl·
ców l.odzi nie pozostalo żadnrch widocz.
nych śladów dzialalności poprzednich prezydent6w i rady miejskiej w tym kierunko.
1) Dt. śei.l04oi D"dmieDiam, ie alica, pro ....•
dz,e. od Piolrko ... ki.j _ prostej Iioii do Rraka
wodnego i r.bryt 8obeiblerow, nietłuIl.oie aa&Jw&,
Di jest ,,&.kioi6.k,.- Tego nazwuk. aUd,'" L:Jd,i
Dle maj unodowo ulica t. Da..l'w~ .iO ,Oł6.8,,1I

pad. I Angli,
kowo uczynilo wzmianko o polityce, do ; lokrotnie,
mi, 10' lsiejsza prasa
uaprawiedliwiać liO
HISTORY ..<\.
kt6rej zaliczano również wszystkie kwestye ' sy świata kierowane były przElz Paryi. nie. moze, gdr! zawsze czerpa~by mogla z
podatkowe, celne itp., natycbmiast ulegało Wolność i uciemi~ienie naprze rui on - oto nieprzebranego zapasu wiudomości, gdyby
'konfiskacie. .Jedynie gazetom politycznym cecha cbarakterystycznB- historyi prusy fran. tylko uźywala- odpol'iednich dla otrz1D>:a:
wolno było zamies1.czać ogłoszenia; wy kro· cuskiej; nie widać zaś stopniowego rozwo· nia takowycb środków. Lecz zwykłym JeJ
I
-<0>czenie przeciwko temu przepisowi pocif}ga· ju ku samodzielności i 'powadze, ani hiu. sposobem: przedrukowywać kilka zagraoi.
(DokollczeJlle _ l)atl'z NI'. '4[}).
/0 za sobl} niezwJoczne zawieszenie piama, domości swej odpowiedzialnośoi.
c:nych telegram6w bez wlzellrich kOlDenta·
a dla wydawcy karo więzienia lub grzy·
Historya dziennikarstwa francuzkiego w rzy, a ponieważ utrzymywanie .nacznej li·
Podług prawa z lutego 1852 r., nikt bez woy. W politycznem piśmie nie wolno rzeczywistości sklad .. Hię z historyi rozlUai· czby reporterów, którzyby dokładnie ~iV in.
pozwolenia ministra spraw wewn~trznych było zamieszczać jakiegokolwiek artykułu I tych dziennikarzy, z kt6rych niekt6rzy od· formowali co do wypadków krajowych i
gazety politycznej zakładać nie mógl, a bez podpisu autora, który zań w zupełno· znaczali się wybitnem . uzdolnieniem lub miejscowych, atanowUoby koszt zbyt wielki,
minister miał prawo udzielania koncesyj ści był odpowiedzialnym. Co do gazet nie. znakoOlitemi przymiotami charakteru, nie zapelnia aiv przeto gazell,l zmy.loolmi wia·
I~b odmawiania takowych, bez nkazywa. politycznych pokutował ewentualnie za to mogl}o wszak:!e pomimo wszelkie usilowa· domościami Inb pogłoskami. Czytelnik tU
ola przyczyn.
redaktor i tak np. w pazdzierniku 1866 r. nia dokonać czegokolwiek w walce z m!lS~ nigdy nie dowierza owym anegdotkom z par·
W kaźdym razie po otrzymaniu konCI!' zabroniono wydawnictwa gazety .Evene· nieuków i nieuczciwych. A rzecz dziś lamentu, odkryciom 'nflukowJm, okropnym
syi trzeba bylo wnieść 50,000 fr., jako gwa· ment" za poruszenie kwestyi ekonomicznej, zupełnie tak si§ ma, jak i przed dwustu morderstwom lub intrygom dyPlomatyCI.
nym, komunikowanym ZazWJCZAJ bez blif·
ranCH owentualnych grzywien. Każde pi. I a g/ówny redaktor Villemessant skazany laty.
smo polityczne op/ac~ć musialo podatek l został na miesiqc wi~zienia, jakkolwiek n·
Przeciętny współczesny dziennikarz {ran· uego ozuaczenia czasu, mlejaca lob na·
po 6 ct. od egzemplaua, wobec czego nie- ' dowodnił, ie w6wczas bawil daleko od Pa· cnski, IIni ~yiej j~st wykształcony, ani ro· zwisk.
podobieńąłwem było sprzedawa6 je taniej, Iryża, a artyknł ów pisany był przez Al· zumuiejszy,' ani wolniejszy od przes'ldów
Co siV tyczy inoych kraj6w i lIarod6w,
od kolegi swego z czasów Ludwika XIV. franculcy dziennikaru, at do CZUli neta·
jak po 15 ct., t. j. po cenie nader wyso· fODsa Ducbesue. .
kiej ... zgl~dnie do szczupłych rozmiarów
Wreszcie ministrowi spraw wewnotrz:lych Zważywszy o ile dziś więcej Ola sposobno· tniej wojny z Niemcami, nie mieli naj.
galet 'francuskich.
przysługiwało prawo przyaresztow"lIia pi. Iści i łatwości zbogacet:ia skarb~a swej wie· mniejszych informacyj, uwaiali za zbytek
Za nastawanie na panujflcego, lIa mini· sma i zabronienia ulicznej sprzedaiy na dzy, rzecz moźna, iź zwyrodniał. Pierwsi posiadać inny j~zyk prócz CraJICQwero.
strów, dnchowieństwo lub jakllkolwiek oso· czas dowolny, . a wi~c zrnjnowania go kom· wydawcy "Gazette de France," "Mercu· Pary!, zdaniem ich, był środkowy. pnn·
bO urz~dujl}cą, za rozpnszczanie fałszywych !1 pletnie.
re," .Journal des Savant.s" i .Jonrnal de ktem całego świata, ;:dYbY Niell\Cf l.b
wiadomości, za zbyt ostrl} krytykO urzędo.
Surowe tu przepisy obowi,~ywaly przez Paris· lepiej obznajmieni byli z polityk, Anglia le!aly n aoty
ów, nie byh~y .i~
wego rozporzl}dzenia, słowem za wszystko, lat 15, wrl\szcie jednak Napoleon III u· i literatur!} innych krajów, oraz wykwin. mniej zajmowali ich oami. To lit wpra·
co siV niepodobało ministrowi spraw we· znał za ollpowiednie zmienić ton. Cznł tniej i prawidIowiej pisali po francusku, ..dzie nieco zmieuilo w eiuo oetalllicb lat
wn~trznych, gazeta otrzymywała napomnie. si~ nieco zachwianym na tronie i stldzil, aniieli dziewi~ć dziesi'ltych wspólczesnych pivtoastn, lea dziś Dawet wiado.o'ci rozpo·
nie, po dwóch napomniemach mogla być ; iż przez postopowanie IiberalniejBze odzy' dziennikarzy paryskich.
wszecbniaoe przez pruę, a
co
zawieszonll na dwa IlIiesil\ce, 1\ la nowe , ska utracooe zaufanie.
R6wnież zad.iwiajllco malo zmienily siO do Niemiec - w aajwrtuym .topnia lit
wykroczenie zupełnie zniesioną. Od tego
Wydano wiec nowe prawo prasowe, do· gazety francuskie pod względem pewności poprzekrpne luh tei cloła c.
..
nie było apelacyi, wola ministra była pra. zwalajllce zakładać pisma bez zezwolenia i dobroci informacyj, pomimo kolei żelaz. Wyj.l\tek chwaleboy ltaaowi w ty. wlłlt
wem. Nadto rZfld, stosownie do uznania, ministra, podatek od gazet zmniejszono z nych i teleg,rafów. Porównywajllc n». pierw. dzie »Journal des D ~bata,· JlI D WIaromógł karać innym prócz napomnień spo· 16.ciu na 5 cent., zniesiono napomnienia, a szy numer niemieckiej gazety "Voaschilcbe godne, dobrze redagow e I
sobem, mianowicie wytoczeniem sprawy dziennikarzy karano ju:! nie więzieniom, a Zeitung" z kt6rymś z dzisiejuych, znali po. lecz i ono nigdy oje &dołało lUy ut pokarnej reda~torowj, wydawcy lub autorowi grzywnllmi i pozbawieniem praw polity. stfJP znakomity, jaki prasa niemiecka IrO' wa%nego wpływu i l.anp·, po
at
nielojalnego artykułu. Oskarżenie twykle I cznycb, które d/użej nąd lat pivć trwać bila nawet od owego czasu, por6wnanie zlIŚ pnepisy p 90we we Franc1i, 1
pobrzmiało, iż .podiegał w ludności niena. nie mogło. Pomimo te złagodzenia atoli pisma francuskiego z doi naszrch z daw· siadarue gnety tak
&I
•
wiść i wzgarąo ku r",dowi." Zagraiala ' polołenie gazet francuskich nie było do wnem, wrocz przeciwne ,/:Zym wraienie. atrecuj, kat~go od
w
la to kara )iieni~ina od 50-JO,000 fr., pozazdroszczenia, a dopiero rzeczpo,polita .Pierwsi dziennikarze francu8Cy gorliwie ai, 1caczoego kapitału.
lub wi~zienie od 7 dni do 2 lat. Podczas. stworzyła stosnnki nieco lepsze.
starali o wiadomości autentyczoe i pisywali
panowania Napoleona III·go około trzystu I W og61ności dojść mnsimy do wniosku, zajmujllco i pouczaj"co. Nowinr iell wpraw.
!tO 1 C.
dziennikarzy prześladowano za zbytnil\ I iż gazety francuskie nie stan~ły na stano· dzie pomimo to cZl}sto bywały "rlne, lea
ś~iałość mowy i ani jeden nie zOItai onie· wiaG powdnem i wply.owem, jakie zaj. wówczas niezmiernie było trudno
.iado"Ioniony.
muje . literatura codzienna w Niemczech, mości pewne i doUadne, a cZ\lItokroć uie·

PRASY FRANCUSKIEJ.
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DZrENNIK. ŁODZ

: :;

Nr.

~

niej jednak działalno~ć ta zapisaną I"~ ...hpy gotó.. ko ..... " Paryiu, odd.'.I.ly".m.· znacznycb zm i n w tak i nil me~ykAmćn. i (-) Pne,i.,
lit HrtJkar·
jest w aktach i Slldzę" te wobec istniejII' CIl'"J4CO D. ulpooob'rD'
.
ty. Utrzymanie
w lach, o • slwem w miasl.cII Łodzi Czędoehowie (r ;'1g
oyeb 'ni dan.rc" urzQdowyeh,
upo,
W<lna. L o o d l D, 17 lute o.. Pi.r.lu .. rJ. d ch i niozn czn
' naz", "10
I" mIejlIc
. k' h
D
,. m WOsu
.Jole ze,,·
nildk owanla
Je.u J .kwd r łako•O
'.Jo
i t.
,. uznano Zl\ II On.
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Hawthoroowie
ulegli sympatycznemu
śmiochowl Nory; po -raz pierwszy od przy·
jazdu nn Trynidad dali siO poci'lgll1łć prl.w·
dzi wej wesołości.
W porze objadowej dopiero powr6cila
Nora do Orango Grol'e.
- Na honor - po joj wyjeździe zowo·
lał Edward za clyoam my śleć na soryo
o pozostaoiu totaj na rok lub dWII.
- ZlIwsze byłan tego zdania - odpar.
ła Marya - n dziś pO wizycie Nory. tern
wi ęcej ]lfZy niem obstaję.
NorII wróciwszy do domo zastała oo%e·
kuJł>cego na ni" nil' Depuy'a na podwórzu
wobec Jiczni~ zebranej ałuiby.
- Czy bylaś odwiedzić tycb uegrów?moono niezacoll'olonym ~łosem zspytał mr
Def-ny.
- Nie ojoze - ,tunowczo odparła za·
pytana byłnm odwiedzić najdrohych
mych przyjaciół s\juziego Bawthorna I je
go ło no, którzy równi 51\ nanl pochodzenirln. Nie .wyk łam zAwieruć st08unków z
negramI.•
1'wan starego Depoy'a okr),ła. siO pono
sam.
W tej ebwili idź mi nil górę - za·
wobł Z" i~Jościt - idź w tej chwili i
cio chodź bez mtgo pozwoleoin.
_ Mi"bDł 10CIRŚłlie zamiar iŚĆ na górVDojła odniej z1m tonem odparła Nora I )'o.ost[\I)O tam, nio utl'zymujqc żaduych
sto lIoków z rodzio'ł, dOJ>óki uie odwolasz
oj~,ę ni~ prawiedliwego zarzutu uczy nlo·

źe

daloj .
też

gór~.

zdziwiła si ę,

gdy wy.
strojo na frnncuska weszta do mieszkania, z
nadzwy c7.aj llll czulościl) zwrncajqc się do
ROZDZIAŁ XVII.
Mnryi.
Nas€~pnego dnia złoiyła Maryi wizyto
_ Wyhaczyć Oli musisz pani - rzekła
~onn gubero"tor.a wyspy'. Lady M~dyfo rd, po przywl~lIiu - iż od . pierwszej chwili
Jnko głowa. całej ~OIOIlIl, dla samej f~rt~y uważam CI\} żn dawnll zWljom'1 - przed
zmuszon.. by/a UlO zważać lla odCloUla laty znalam twojq matk~ - jeż e li tylko
8kó~y ml esz~a6có w wysPYj. było to zreszLII . zecbcasz odwiedzać ci~ b~d'l często I pro·
k~bl e~a św!at~wa, bywaJ'lc~ za~'6 wno W i nę przycbod~ lei do nas, gdy czul: si~ 1l~.
WielkIm ŚWIeCIe L. ndynu, Jak I przoró· dziesz SlllllOtUl\j mili mój i ja, znWSle cię
żnych towarz,st\Vach kolonialnycb. 'rolli cb~tlłill widzieć będziemy.
cht;tniej jedullk od wiedzi/a Mary~, iż tegoż
dnia widzliC si~ z NorII, slyszllł3 z jej ust
I. ZBUlW M.n rya. z~ołała Oupo,!.e~zleć,
opowiadanie o zarzutach czynionych Baw. wycIlIglIla ~aJdawOleJsze ~spomnlen~a o
thornOOl i ubawiła siO mocno zarozumia. maLce Maryl, mÓWIła o swoJ 1:,łodoŚCI, Z.II.
łości" 1'omas,za Depny, stnwi:.jllcego siEJ baw~c~, ?udaob .obecllych na TrYll1dn.dzle,
wyżej nad ako(lCzonego prawnika, wycho - ?UlClelzy nskq oplek~ ofiarowała ~ro~eJ mę·
waitca Cambridge. Nora umiałll to wszy st· zlItC?- s1owe,~ .b~ła pełna wyłaOl.a I szczo·
ko opowiedzieć z humorem, bo jakkolwiek OŚCI. ~lemnleJ !ednak po odeJŚCIU ~arya
posiadała wiele wrodzonych przesqd6w, a \ czuła SIę upoko lZ?n~ - bezwlltpleUII~ by.
na czarnych ludzi różnych odcieni patrzyłll lo to. ..zgl~d~~śCllł I łaskawJ).śclI} ~lel~1l
z pogard,. właściwll tylko potomkom by" zo stl ony paOl gu~erntltoro~eJ odWIedZIĆ
łycb niewoluików, dość dlugo wszakże _ pogardzanIl przez lono I$~blety źonę bru:
jak utrzYlllywał kuzyn Tomasz _ była w natnego.człowleka, n Mar)"! OIoprzywykloJ
A nglil, aby umieć zachować r6wnowagl) w Ao~lll do tolerowaDl:, Je.!. osoby! bardzo
mi~dzy zdrowym rozslIdkielll a śmiesznemi przyklem było. to POŚW I\lc~~le. Wleczorel~l
~
.
'
IJednak z uŚDllechem mÓWIła Edwnrdowl,
, .
przeslluaml.
.. t
T
'd d '
Gdy .Nora zacz~ła opowindać o zniewo. , IZ sanowczo ryOl a u Ole .OpU.,CI. . .
WIzyta lady M~dyford .wlelklC wrnz~Dle
gacb wyrządzanych Bl1wthornom przez ary.
atoleracY\l wyspy, lady Modyford zrozumill' wywo.łała na w~sple. PnOle ~ oburzeOlem
la iż ta kwestya nietylko do śmiechu się opowladoły SObl6 o tem nn five·o'·clock ten.
n~d8je.
.
PI'zypo1ł~lo~no sobie z jakli 'wynlosłością,
_ Jaktó! mr Depny nazwał ich murzy. obc~odzl Sl~ pall1 gu?er.natorowa z katdq
nIlUli? _ pytała, glębi ej rozważaj lic obu· 1z Olch, II lI1e wstydZI slll całować z źonll
nenie n,r Tomasz3 - córkI) generała mulata.
Ztl przykładom palli gubernatol"Owej po·
Ord? mówisz, że nie ch Cli jej składać wizyt
dllllRgO, i1 wyszła za synl\ t pgo wspaniałe- szla żooa Aide·de.cn mp gubernIltora, jak
go lOr Bawthorna z Agu.lty? Dopmwdy, r6wnież żouy dwócb miesz kajllcycb Da wy·
dziwnego rodzaju ludzio iYJIl tu u nas.
spie anglikówj tak wi~c Bawtbornowio' bSIi
Tegoż dnin łady Modyford III'óźownna, już to~erow"ni W towArzystwie, jakkolwiek
wystrojonll, zaj echała elegaockim ekwipa· rouowlta arystokracya z godności,! trzylDn.
żem przed dom Bawtboru6w.
/u się od nich zdaleka. Ci> posiadacze czy·
Mnryn poznawszy źon~ gubernatorn, spo· stej bf~kitoej krwi trzymnli się w swojem.

l

I.

.. .

•

- G/upcy z nich prawdziwi - mawiał
,ir Modyford - nio pOlnyśll} o te n, ŹO
pi erwszy leps,,... włóczę-ga londynski ucho·
dzlćby mógł za dzentellllllna tu nil wyspie,
wywodzlIc swój I'odowM Z tych samych za·
sad co oni."
RO~DZIAŁ

XVIII.

•

Wielki ruch zapanował w obwodzie
W estl.nareland. Nowy sędzia rozstrzygać
minł sprawę D eldaga przeciw Dopny'owi,
od której z Slldu policyjnego założono npe.
Incy1J. l'lomy negrów żalegały plac I salę
slIdowII, glośno . rozprawiaoo spodziewaj"c
sill poparcia s'rony murzynów, ponioważ
sam 80dzia był mula.tem, a ważna to było
kwestya dla uprawiujqpych ziemi:; negrów,
gdyż cbodziŁo o odmówienie zapłaty je.
dnemu z nlcb za roboto w Plmento Val·
ley.
Rozyna była też w tłumie; gdy oskar·
2yciel Delda~o wBzedł do sali, zwrócił si1J
do niej, prt<lko rzucajlIc pytanie.
- Cóż, miss Rozyno lekarstwo posku.
tkowało?

- Wybor.nie, mr Deldngo, Izaak kocha
mnie teraz.
..:.. Oieni się z tobq?
- O nie! z inllJł ożenić się musi.
- Tak? p~wno weźmie żon1J z Barbn·
does? nie wiedzinłem o tem, mi~s Rozynoj
przyjd;; w tych dniacb do mnie z IZal\.
kiem, potrz.buj:l go do pomocy. Miarka
przewinień Depnyów jest pełna i jeżeli s\l'
dzla uie weźlIlie dli' mojej strony, Bóg
pomśLy poW'stt1nie wkrótce I ułtarze win·
nycb.
.
- Lecz panience nic nie zrobicie?

I.
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d....wa korln>fłltlO '11, kl.Jo itolankł..., 1!~, \a\io·
sanie bez b:i&lI~d8:t.o~.~kL~m~.
D
wicWllI1 D&dt.o o.wy ar&y· bor6w "NMioDal Z~." wlprowadza wn100 ru
I, lIuril, 185..... rI.ka ł, w....ua,.... UT. pil
kOlii. przeje- si
pomysłu wykonane w kraju a ve· lek, że ItroDuictwo zbiorowe .lied/Uiole- 110, loooachów 6, Il"ut<l.i 21H, _rfthw S3. druta
CIl ... popneJ< uli·
8U, ru. 196, odlo"ó" Ib, lelua ti8 LLaobI Ił,
. . . . . .i . siedli.kB :al~bi cia" _ świełne odniesie
nl1sd&i 6!ł, OJD, 2, oło,\,iu II, w, Nel.to"Jeb 37,
wskutek ..,bkiej
rfl~f?ntl
WY9~:,~al·ł·
szość
dawuiejszego
sejma,
jak
dol\d
ra
8, olklowycb 2, ..go"'w l, lllmp ~3,
. 00010 do od.
111 o
11.
aos_ ~.
. .
1 . broaJ(lwycb
z
Kwileckich
II clła 23 DUOjsc, z kt6rych wolnomyś R1 .. mo",,,,.. 6, Vf. bluuoyeb II, tukankieh '1,
_OIIC
kobiecie
u?II"
ukla.reb ~Sl, poroelooo"l'cb S, r~o ..o"yolo łi~,
d.i lono
skladziEl p. W
oraz d.-ie
z kt6rlch je· stracili n, .środek" 3, socyaliści 6 i de· marmaro.,ob 9, gaym.ó ..., kalli .J w. ,Uoiooyoh
6ldry.
dna ~~ za br.
druga ZI\ ksiQ' mokraci ludowi 3. Woluomyślni wOll6le H, w. popl.rowycb 52, lumowych 13 lu ..ok P'"
ciaDycb 10, .. p.gala 49, t"wl mor.!.i.j 29, wio·
(-) Amalorowle
o,, ~· cipm Radziwillem.
Btracili 16 mandatów, ponieśli zatam praw· lia
2, rogoty 16, piera. S, papiera pakowego te.
1'MIJo
; 1!'
Zyg1/ll/ll. LaBorki, !rłDOIIik d .
kI k
to~lory 317. - wop.' 2,895, c~,iel I,UI, k.",\eo.
iski, niegdyś kapelan kościola z.w" sttnszn" O' c·
skr dli oni dirie bonoro.y
młyóskioh 6'i, k.,lllani oieourobloo)'ch 301, lat.aroi
•
g.rowycb 2, wó .. k I .tarych lila 614, pr6toJch
Victoria, z
Wb~ anllDy z czyn6w dobroczynDo'
a.talków 176, botol.l. 41, worków 41, kooeJków li.
m mieście, Imarl w dniu 15,y!D
w II
'll.j ~pki
OSTATNIE WIADOIOSCI RAMDLOł&. okuyó
19, rółuycb tow. 14, bapły 195; • Oo ..... •
p
\n.
W&Nawie, pru·tywszy lat 6l!.
,. t wal weloy 604, jedwabiq SJ .zmat 610, prl9chy
( -)
W h!atf1'
beneli
• p. ,,'amil/a z J>o:na,łs/rićll Trarl;imow·
Berlin, 1111 lutego. Giełda przezwyci~~y' l 02~, tk'Din 1,860, oloioy GO!, krochm.lą 4, mI·
p. Homal/a C:allory kiegm
o· Iła, matka b. starszego prezesa izby sqdo. I "
I b' . kló
I .
~ł. 60 m,ki 1,220, drotdil 6, chl.Lo lylaiogo G,
a
.luz
os
a
leme,
re
opanowa
0)1'
.
wczo·
aoli
ryb aolo.,cll 6, • .t. 'lXIty"c'reb~, CI'
icezka" kOlllcdya w 4·ch
Gran·
warszawskiej
senntora, zmarla mJ. Od snmego poczqtku uaposobleDle by. koryi1,2'10,
27. gnyllÓ" 6, lArw. koloai.lolft I. b•• b.t,
se i V. Bernard, przełożona z Irancuskle·
15.go b, Hl. W
Wypro. lo dziś pomyślne. Zniżkowcy przyatl)pili 4, wi., ~, cuk,erkó\< 17. rdd'lllków "!, ~ebó ..
go hel J. Arwio •
,ntrio k I6.. wadd·nie ."łok oa OIl\~Dtarz Pow1)lkow ki do pokr"" rolJioDo te~ z\laclniejsze IAkU. !49, Ow""ow a."ooroh OO~ kOD.. r .. S, tltoD1U ł8~-'.
k I < h
m.t. aplo<znych 4, clero ".ren.eg. 6-oałl., 6100,
octśpiewane b~ll: 'Talo z"~ p.ro1\ę,~ du t
w pi,tek 18 b. 11\, o S0ltzini 11
py; kursy p~plor6w spe u acy)oyc po,unl}· kle; u 17, a... k .2, uee'l domo"ycb 26. gardero.
z .Gasparone" i walc z" Wesolej wojny.' z ra'1l& z kolciol. po Pauliósklego, na Iy
S'Q Vf kierunku zwyżkowyUl, ruch ~ył by I, go .. eww I, .a\tłok ' 6, .i.. 16, popi.ra 1103,
wprost ulicT Mo toweJ .
obwilowo d98Yć ożywiony. W drugiej po · w. g.r.otery.ufCb, 6, gumowlclo 3, liorkó. 18,
KUONll~A
łowie giełl\a była spokoJniejsztr uithe no· gwotd .. S, prózulch .o~·ków :10, r~ioycb. to ... 5
.
.
Ił'·
p.dy; e) • •• li r. D' oy ' 100,11 k.""eIlOlch
ROZMAITOŚCI,
towama
zaarnDlcl~e
~ywo
a
y
~ntal
pewn,
608,700;
b.wploy 421,210, 10.10 , ~1,6G3, odp.dkó,!"
KRAJOWA I UltUtUCZII*I.
•
reakcyt;. Usposobienie dla papler6w
jedwaburcb 218, pr.vd'l 44,U-. a.iliay ',i6!l, .1.·
b l . skicla wzmocnilo si~ \v ciqgu gieldy.
",rny 2(1. Yi.lj .c19ko\lloj 1,060. ,I.jll ~,~I• •al·
- Warszawa.
Ijulldl(cyp. W n'Qdziel~ VI
X Wesele Alaraz,Ikowej armii z aw In ••. giełdzie z~ożowej pomimo ~lahszych noto. m•• kd 8,Q1~, aoh &\.ub<ąln.J 10,199. eb.~y IO,U48,
kości~M warazawskio) ŚlO: Andnllja pBJ' 8%~i Panna Katarzyna .Boolh, • marszałkowa·.
k' i
I
b' . .alelr. 6,41!O, aody 50,9S!f, Imol,10,048, 1,1. IG.01'talu liw. Jana Bożego na lIl·.t. :Booifralol'- , armii ~bawienia, poślubil." .pułkowniku" wau new·yors IC! pano".a O US~80 len!e c,vści m...y. 1'~,e96. 1.01 ... ",.Ie. 5S,M4, one:
v~
d
h d h mocue . .N:otowanJa pszenicy podn~osły ~Ig .~,. kok .. o~y.b iÓ,t~'. -w.•kónaoreb 9. ""ki
skiej, lib I sig <' godlioi )O-ej r 00 u· Olibborn, a .Tipies" po aJe o tyc go
esybko o 1-1'/. m., żl to zyskAło przecl\l' 1";\l!lO. śl.d" 10,ł80 kilogr.mó ...
rDC2ystpŚÓ ~eku'ndyclj ks. Ka~ikst.a "Na.~I· . 1 weeelntCl!
s.c~eg6.ly: ' . \V dOłU ciowo l "fu.
skieg, h. prowincyala zwrnlQlego zakonu 8'Y19- • m.
Wielki tt,!lll ludu!
, ••• _ ...... n,. lul. ,o. IVy" ". '·allk ....... ". & df
LICYTACYE W "UB'RNI PIOTRKOWSKIEJ.
hraci milosi!r tin w Wa Rwie i w Lu· w sllli
mleszezl)ceJ
__.'
,
- u
...... •
u
"
6-.
do 6000
ślobu za· 2110l0go. Staa k",1S~,4S2.(I8D (pnyb. 186.84&).
II' marca (~k.1ebie) w .,doi••ju<Iowy*
bli łiie ,
~,
w.kal. ,dy.konto..aue 23.1~ 1.864 (puiJI· 729.666). ••. w Pi~lrko .. i., n•• praedd Di.r.cbomolct w ..uo·
cll!łt0 przy
obowi,.. powiedziana
na so~.in9 .10 ,i p61. lic,ki n. p.piory polilic."e ~.~t.~.11 (ubylo 4,501), ścl. Łod.i, l) pUl aliol W.cho"lIil\! pa') N.4es,
drzejn,
nie8Zcz~śli· Wokolo pllltformy, zI1ajJuJ4cCj SIli w Grod· ...liOlki n~ akCIe i ob~ig. 11.'35.5'0 (u~rl(j 41,120 • .,.. od luml 1,000 N. 2j pro, aHl<! Wiń.....\iej pod
zek nieSIenia
m
ś.B tfgo. ku stała Q.rldestra. kt6ra graIa hymn %~a· ohllll.k b••t~cl m."ulterlum ~aao... " 91.H93.781 N. 916, od .umy 1,20J r.. ll) pUl alicl Piotr·
.
•.
'. p
.
. t I d '
~"Yb. 91046) ' IDn ......hunkl b1oiłC • 73,200,038 kOwtki.j I",d N. ~&II, 0(\ •• IDI 8,1011 •
dzi
oIVIIIZ" . spel
s9 "y ju
prze· wlePia. o pra.weJ s!rome s a. y ~ zlewcz\l pnyb. 1.5~2,~S2); ...~wl o~roce.towaoc 28,188,979
_ 2J marca ts kwi.tuia) w .,d.i. okrOgo ...., ..
szło p6ł wleku iJoz -przerwy. Na uroczy· ta·kadecl," z blnleml szarfami na mundu· ubylo '2,8-<1.
w Piotrkowie, ua apree<td nieracbomości .... w.
po
oddzialu
, ........", 21 101"0. Wekole o. Londyn 21"/", Wi~o"i. "pawlllcie I.. kim, pod • rll, 0<1 ••
,..:i
w starfaoh 11 ooł.....cb. 98'/., lU pał. w.ob. 98~" s% rent. ol"'" 'Ol 1,200 ...
ro. 187 '/., 6°/. li.tl "'~WD. kreli .... mak. 5~, .k·
.'r. 20 R,arc, (I k"i.loio) w .,dai••judo",,,,
.
•
'l'. oJa u&uku ros'lllueuo dla h~tll, U~nl..OI"QłłJIO
ł'iotrkowio, n •• pned&ż niernchom-04ec 1) w
Po od'PlewlIUlu
muu geoerai 812'/.. bauku d,akcotowego ptIl.oraltnr.k ••1I'! 761, miellcie 1"ior.. pnr raga alic Ogrodo....j i Si••
nsady i
.
. m~ł......,awlkiltl0 -, poleraburakiogo bonku m'odlr· I r.da~ioj poi! N'. 108. o~ .~,,!y I,M [" 2) ... m.
przez armHJ .ba ~Ienl., I D.rado....go 461.
•
:&od .. pny uhcy W.pbodn.8J pod N. 1386·A, od
kand"daci do hymenu'
.0.110, 2~ lulet o. UlI.t, b."k. roAJ).kl.«u aamy ~,ooo rI. S) tamto pn, alic, Z.chodni.j
•
J
18S.76; t'" li.tr .... ta."'. ~7. oo, 4'/. li.tJ lik"i.l.. pod N. 270.B, od .oml 9,000 n. 4) tamie pnI
W raZie ~trzeby ofiarow~ć o,J1oe 69.60. 6", 1IOłlc&ka w. od"i.
nlicl K'ard1o pod N. 84S c. od nm1 7.000 n. 6l
~~~~I~~'r:Y~
~~'
armil. Po qodzeD1Il lU .n. ill 1 66.00, ('/0 poły. ,
tami •• puy d~ prowad'VAj do _ OboJ., potl
ii
pary lIa te wAl'nnki, general li.t, .... t."o. "'Yj.ki. 00 26, kapouy "" ..,•••I,~ N. 627 d od 8 .. m')' 7,00<) n .
"A,_"a -I B 'h od· t ł
b ż 6 tw ślubne arDlii ' 6~/ł_po·rn.k. p, .... m.o" •• IHłll roku 199.00 . •
.
.
11_ r. 152.60; akc,. h..,k. b.ndlowego 76.n,
00.. . czy a na o .e s
do
zbawleDla. a panna I pułkPwmk Chbbor!! .konto,,",o 61,10, dr. lol. w.... więd . .;lei 76,
poczem w pochodzie
obok niego, jeden z .ofi~r6w" ar~" . 01. kr.dytu ..• .u!!r l .ckl. -.-;, n.jno ..... potl..ka
poprzedzonym pnez
zali powiewał nad ich głowall11 chorqgwlq. ' ",.yJaka 93.50. 6 I. r."t. ruall.k. 107.20, d)'llkonŁo
., I
.
..
I d
.. Al O/ pry ••
o,
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GllliJa Wam.w.ka.
go, pou,,:!y i
Po ak06czone) ceremonII ppp 1\1 o Y Wz.
,LOIld,n, 22 lul.... Koo.ole 100"/.., Po y ..k,
Z,d BO' kO"M'" ,ieldl'
nellli do gl6wnych drzwi
głosi I mowo do swych wsp6łtowarz~8~6." ro"f. ka l 187S r. U2'/..
.
Z. .łbi•
j'lC: , Kto si~ w
zain· przyczem ~dj'll .surdut. "dla '!obodmeJ8Z?I, wa.... ~a. 2'l.rut.... T.r, na pl, •• Witkowski ...
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cere. go WY
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6U~
I pani. I'bb
b.ala -._710-805;
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11 OS
monu.. psaI my, a jubilat udał siQ do wie·
I orn od<'
.plewa I a so lo, po któ ~em ... jborow.
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polsH w częjci Crancu,ki'laJica Przej ud Nr. 1339.
przez Bronisława
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• Prawa rabrycz.ne w Anglii,
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.... Iki o nie i ich owoce",
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z kapitałem od 3 do 6,000 n.
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cl.~wego p/ci u istot organiclIolch"
Oferty npraua składać w redak·
prl~z J. Nu hluma. ,,0 tak
niniej8lego
011\ do J
ul. Piotrl!c,w,1 N.
tablicI Pascbalnej LlIhi6skiej,
~igllem
202-3-1
Dr. Wojciecba K~lrzy(Ukiego.
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l Dr. Józefa Rostańńakiego
LEKARZ POWIATOWY
nilca szkolna dla kla. nitazycb,
udziela bezpłatnie poradr Je.lB. d. prawa Warno Uni wersltetu
nlri
klnczami do ozaaczonia 53S pOI K)"lkankiej' mJ:odzlezy ukolnej
Iitycb roślin, ozdobiona
WÓJ
do • po poł.. .zcaeplen
~ III
II
Ml,
Łablicil barwn, oraz 314
krowianki po ~5 kop. od
adwoliat, otworz!ł kaDCO ..,,!
w drzeworytach. Kraków,
Ul. Dzielna (Kolejowa) Nr
N. 327, dom Ka'l
Botanika Izleolna dla klaa wyuzycb 378.
65-30-8
olicyna.
62-10-11
ozdobiona podwójn, tabliC4 barw
553 liguraOli w dneworytach, ra, - - - - -- - - - . , , - - - - tabliC4 rouiedlenie r~lin.
O'lllo.~eJde.
188S, oceoił Dr. Jgo.
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2. R6d Gedyrnłn p. Józefa'
Mam belnor ozoajmić
Kruk. 1886 ocen. A. J.
bJiczno6ci, ii n mocy
wla 'rf o~worzy"m
Iit.erac\ie. "Kronih mieai~zna" . ,..,W najlepuym gatunku, nachwyctaj.
J.. udwika Btraszewicza. Nok
miałkoAci, przlUiewanl pue! .i.
Łofzl n~ Nowy.
O,1oszenie. Oliara.
o 900 otworach na l O centy. domu W 'gQ ~aJbuaa pod
w pełnI m ładunkn wagonu (rontn na 1 p.~tno
pud. albo 24. cetnaró.• po
prośb
100 (uut. & workam. (ranco
Itacla lJódt. Polecaj" %&nOWOlm w którym wuelkiego rodzaju
t'owmystwo art,st'w
ziemianom zak/8dy fabry czne
i .kar~i do ,,!/adz...,~oW1Ch\ ad.m'Di
pod dyrekoyt:
W
.tracYJ~ycb • poliCYjnych P'SlIJ'!
~claer. l"uebwe.ekle.o.
•
• po con.e kopiejek .5 .
W czwartek 24 lutego 1887 r.
. . . J'rzy odbiorze wi~k8Zej HoAci
atosowne u~tęp.two. 201-8-1
ZWłłJcer, obr.•~.
123-3-3
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