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czysto~ci, drzew i ogrod6,v.
ogrodÓlv. Przeprowadzenie
Przeprowadzenio rur w ca
са r.
г. Ь.
b. Nr. 850 udzielooych
udziolooych i tu prod~.
згзtll do
~ LL
LJ_
dobrocl oral ocenieuia
dobrocI
oconicuia gazo
gazn IV
\v kaidy",
kаid)'ПI •x ulicRch
оliсасЬ i placach
pJacacll nnst~pować
IНlst~po\\'n6 winno za роpo- kowanycb.
kowllnycb. Po
Ро zupeloem
zupełnem więc
"I~c uko6czeDlD
ukończeDlD
tycz~ce siQ
się stosunku magistratu m. I:.odzi
Łodzi gazometr6w
takowych dostnrcza6
dostllrczać na
władzll miejską,
przedmiotem prz~dsil,jbierstwa bfJ~ą
gazornetr6" i lakowlcll
п" we·
"е· rozulllieniom
ГО7.uшiепiощ sil,j z wladzl1
шi6jRk~, któm
kt6rn rob6t, ргzеdшiоtоm
bfJ~~
zwnnio wllldzy,
zwnnie
władzy, dla zrobieuia
zrobieuin рс6Ь
pr6b ро
po za
ZII bfJdzie minta
minła na
па uwadze
u,vadze bezpieczeństwo
Ьеzрiесzобstwо cych
CYCll i spisaniu na
па dow6d protokułu,
protokulu, oо JaJII•z towarsYlltwom gazowom.
obrQbem zakladu.
zakłndu.
pubIiczno
publiczne i wzgl"d
wzgllłd na
п" illoe
inne zllklndy
zaklndy i ko. kim wzmianknje
wzшiапkпjо § 1,
l, kaucya rzeczona b~ •
-<O>-<О>§ 19. Galominry
GаZОПlinгу do
до konh'oli
kont~'oli ilości
ilо§с; gil'
ga· munikacye
rnullikacye podliemne.
podliellloe.
dzio przedsiębiercom
dzie
przedsi~bierco01 powróconą;
powr6coo~; do czasn
czaBa
EU,
zu, zlltywanego
z1Jtywanego w domach
dошасh prywatnych
prywntnych i
~ 21. Przez caly
cały OZ8S
01.8В trwania
tr,vania DioieJ'~zeJ'
nioieJ'~1.eJ' zn'
zaś pozostawaDia
pozOstllw!\ni!\ onoj
oooj w depozycie kasy
kasl
(Do!toncrmie-polrz
(Doltońcunie-patrz Nr, 71).
~
k
d
'
b'
Ь'
t
I
l
'
gmacbach
bl,ldll miejs
lorc,)' ртосеп
procen na
eZlłoy
gпэасЬасЬ puillioznyc!J,
puDliozoych, winn,)'
wjrщу u,)'ć
Ьу6 u ((ll.int(1,.i:\- umowy, przedsi~biercy oswobodzeni b~a"
шiеjв iej, prze Się
BI~ lorcy
па ez"oy
§ 16. Joteliby
Jeżeliby przed8i~biorcy,
przed8i~biercl, otrz,)'.
otrzy. ne
по Da
па oieruchomoj
оiегuсhошеj podslawie,
podstawie, doklndnie
dokłndDie od
од J)olloszenia
pOlloszenin kwaterunku
kwnterunku ,.
w nnturzo
,щtuгzо i oо- pobierać
роЫегnе będą,
b~dll, to jest
jost procent
proceot cztery od
од sta.
ata.
mawszy
maW6ZY rawiadomienie
ra.,iadomieoie oо alatJwaniu
ałatywaniu gazu
gnzu spoziomowauej
,роziошоwаnеj i być
Ьу6 do niej sl
st 10
le Jlrzyрпу- "Iaty
"łaty tnk
tak od samego
aantego procodel'u, jnkotei
jakotei i
~ 24. Gdyby w ciqgu roku, ~d .daty
.datl
рпе!
pnez otwory,
ot..ory, oie
nie przedsiowlieli
przedsio"zieli natyohrni
оаtуоhшi .. st twierdzone,
twierdzoue, za§
zaś poł"czenia
poll\czellia z niomi
niemi rur, od l.auudowtlii,
zabudowań, zlIkllld gazowy
ga.owy stano
st&uowil1'
will' poapisltnia
poapis"nia tego kontraktu,
kootraktu, przedsiębIorcy
przedal~blercy
roboty konieczne
kooieczne dla
dJa Daprawy
napra"y u8zkodzofl,
n81kodzeń, 61uzqcJch
służqcyc!J do przyplywu
prl)'plywu i odchodu gnzu, cych,
С1СЬ, oraz
от&% od
од wszelkich
wsze1kicJ1 op/nt,
op/&t, podatk6w i nie
пiо przystlIpili
przyatllpili d~ rozpo~z~cia rob6t lub
j~liby oie
nie wykonali
w)'kooali takowych
tnkowycl. z nale·
п&1е· opatrzooe
opatrzone być
Ьу6 Wlnpy
wlnpy рiесzесi&шi
pieczeciami przedsi~. cioinr6w
ciożar6w miejskich,
rniejskich, oо ilo te
[е ciężary
ci~zary lub
lоЬ ро·
po· tez
też rozpoczllwszy
rozpocz'lwszy JG,
Je, p6ż~leJ
p6i~loJ dalszego.
dalazego. рс?
pr?albo jęśliby
iytym
żytym poApiechem,
poApieche1l1, w takim rallie
razie rozcill- blerc6w,
b,erc6w, których
kt6rycll konsumentom
konsumentoOl wzbmniB
wzЬлшiв si~ d~tki 110
tlo procederu albo
а/1>о zabu.dowafi,
zabu.dowań, znklnd
zakłnd wadzenia onych
оnусЬ zlIoiechal
zlIniechah,l, lub
lоЬ wreszcIe
wreSZCIO Dle
ще
gni~Ln %0814nie
gni~la
zostanie DII
оа Dich
nich kara pieni~inll
pieni~ioll do
до samowolnie
sarnowoloi~ nnruszne.
Daruszać. Winny
\ViDOY one
оnе 1>yć
1>у6 роpo- gazowy
ga7.o,vy stanowilIcycu,
stnnowi"cych, 8toso\\'a6
stosować si~ 100S/I,
lOOS'l, wyk06czyli IV~zystkioh
,v~zystkio11 ргzеdшiоtеlll
przedmiotem umowy
ото"у
wуsоkойсi Bumy
wysokości
8UШУ rub. sreb.
areb. dwadzidcia
dwadzieAcill llIieszczooe
mieszczone 1"
w miejsou
шiвjвоu
.
nа Gdyby przeciet.
przecie? nil
nn zauudowania
zn1>udo1"ania do zakla.
znkJa. bOd,\cycb
bOdl\cych rob6t,
ro!,6t, na
па czas
CZI1S § 8 oznaczony,pi~(:, Nnprnwy takowe własnym
pi~ć,
wlаsuуш kosztem
kовztеш nigdy tam,
tаш, gdzie ludzie
IIIl1jl1
majll
<1u
<111 gnzowego
gnzo,vego n&loillCO,
należlIce, 0l'>\Z
OI'>\Z grunt 11(\
lHI któ·
kt6· w takim
takilll razie
rozie koncesy., onym
опут nadana, u·
о·
wi l1zausJcuteczniaó
zamkni~to
rym
stlIwiać będzio
ulegnie roz
rozwillzauвkuteсzоiаб Sil
а" obowilltani.
obowil1zani.
zашkпi~te w skrzynkach
skrzynknch
гуш takowo
tnkowo stll,viac
b~dzio w cil~gu przedprzcd- pada, kontrakt niniejszy u10gnie
§ 17. Gdyhy
Gdyl',. z jakiegokolwiek pOl"odn,
pOl"odo, dozwnllljllcych 0l>ejl'ze6
ol>ejl'zeć 11'
w
sitbierstwa
sitbiorst1"& aktem
aktom tym
ty'" zokre§/onego,
zakreślonego, rZlld niu.
nill, kaucya
knucya zaA,
zaś, przez przedsioblerc6w
przedBiobIert6w zlozłoj&k
jak oaprzyklad
naprzyklad z wypadk6w
wypadków pr.yrodzonycb,
proyrodzonycb, sknzowoiki,
skazowniki, bQ1>coek
bobenek wymia
wушin
[Jodntok
podntok sknrbowy 0810t,6
nolotyć zamierzył,
zашiегzуl, wspól.
wsp61. :1;01111,
żotla, рпеjl1ziе
pnejllzie oa
па wla,ność
wla,00~6 miasta. Gdyby
GdybJ
albo tei z2 rozDlyślnego
гоzшуй10еgо lub l\ierozmyślDego
цiогоzm,.Аlnеgо cieczy w Dich
nich zawartej.
zawortej.
'
stawnjllcy
sta\Vnjl1cy czlo!lkowie
członkowie rndy
rady miejskiej,
шiеjвkiоj, o
о uо- za§,
zaś, ро
po urzlldzeniu
urzl1dzeniu zakladu
zllkładu i przy rz l\d6w
uszkodzeoia ргжех
uszkodzenia
przex 080bfJ trzecill,o/iwietleDie
trzecil1,o§wietlooio 81uiy
aluiy prawo wobec
"оЬее urz!,jdnika
wolnienie
wo11lienio kasy miasta
шiаstа l'.odzi,
Łodzi, oraz lIIiemie- do oA"iet/allia
oświetlnnia gazowego
gazo1"ego elużących,
slui:~cych, przedgazowe w zopelno/ici
zupelno§ci lub
/ub 1"
w części
cz~§ci przerwa· sprawdza6
sprawdzać gazorniary
gazomiary i1ekol\vick
ilekolwiek II'
uz
szkailc6w
szknilc6w pojedyńczycb,
poje!lyficzyell, od ponoszenil\
ponoszeoil\ na·
па· sifJbiercy blld!
bl\dt produkcyi
produkcli gazu
gaza zaniechali,
De
nе zostalo,
zostało, w takim razie przedsil)biercy go potrzeb~;
potrzeh~; jeżeli
jeieli znajd"
znajdl\ jllkie naruszenie,
naru!zeoic, loiJ'(;
loży\; sil)
ail) 1lI0gllcych
IIIogl1cych podatk6w,
podlltk61", w
w wla§ci·
właści· b'ldź
blldi tei
też wyd.liwszy się
ai~ z miasta,
minata, na
па swo·
8WO'
obowillzani
łożyć Da
władz wy:!szych
wyższych stosowne
je miejsce
nie zostnwili
zostllwili zastępcy,
obowil1zani Sil
а" lo:ly6
оа koszty i przedsię·
przedsi~. przekonnć
przekona6 siO
siQ oо tem
tеш winni do&wiaclozenieru
dо&wilнlоzепiеш wym
"УIП cZRsie
cZRsio do
до ,vladz
stoao,vllo jo
шiвjасе l1io
znst~pcJ, w6wczlls
w61"czaa
wzil\6
паtуchшiаstоwеgо usnni~.
usuoi~. o'
о' ilo'ci
zu:!ytego
gаzоrпiагещ nnznannжnа- przedstawienie
pl'zedstnwionie uCZYlli6
bQdl1 11I000i
(о so.
ао. wladzy
шiоjskiеj 81uiy6
pra'l'O ро
wzi"ć Arodki
środki do natychmiastowego
ilości gazu "u
ty tego gazorniarem
uczynić bQdll
mooni i to
władzy miejskiej
służyć bodzie prawo
pocia przeszkód}
przeazk6d} aа ze
zo etrony
81сопу wladz;r
władzy okazalllł
okazllll~ czonym, a
а nast~pnie
noat~poie powt6rzyć
powt6rz)'6 to:!
toż sarno
SIlШО Ыо
bio obecnie
obecnio znstrr.egajlł,
zl\strr.ognj~, a
а w żadnym
zn!Jоуш wy- 11'0106
wołać techni~a,
tecl1Di~a, do wyrabiaaia
wyrabiania i dostarcza·
dostarcz&'
b~dzie 19
w takich -okolicznośoiach
~kоНсzооАоiасh wszelka
waze1ka doświndczeDie
do~willdczenio gazomiarem
g&zошiагеш na
па l1owowYl'e~u
IlOwowYI'e~u pad
pndku
ku ustanowić
uslanolVic siO 11I0gllCY
mogący podatek
podntok Jlrzed·
przed· nia gazu na
па ryzyko i koszt
k08zt przed8i~bier
pornoQ. Zanim zd
pomoo.
za' to 06wietl6nio
06wietl6Die gazowe lowanyąl,
lownny~}, dla
d/a przekonania
przokonanin si~ z r6iolcy
r6żnlcy ' siCbiorc6w
siebierców o'wietlauia
oświetlania gazowego,
gnzo\\'ego, ci'1:iy6
ci'lzyć nie ców.
обw. l'ak zlIprowadzona
znprowadzona admiDistracya,
admioistr&cya,
przywr6conorn zostanie, przedsi~bierry wiD'
przywróconem
win· wypadków,
wypodk6w, oо wie1ko§ci
wielkości nadu:!yci..
nadużyci.. Ka:!dy
Кn:!ду b~dzie m6gł.
ш6gl.
trwn6
trwać b~dzio
bedzie do
(10 czasu
CZ8SU objfJcia kier~o~u
ni na
па ezas
czas przer
przerwy
.. y urzqd7.W,
UГZlld7.iб, bez Dojmniejооjшпiоj- gazolUiar
gаzощiаг do
до użytku
uiytku ргжу
przy kontroli ilo§ci
ilości J § 22, Po
Ро uplywio
uplywie !ierminu
terminu czasu
CZIlSU obecnie przez przedsi~bierc6w, 1ub
lub tei
toi ustanowlema
ustnno1".eDla
8zej
szej zw1oki,
zwłoki, oA"ietleoie
oświetlenie olejne, przez ui)'uiy- spotrzebownnego
apotrzebownnego gazu.
gazu, winie,n
winie,u być
Ьус sprn'
aprn' I, l!I~6wionego
11I~6wionego o
о przcdsil,jbierstwo o'wietlonia
oświetlenia od .siebie
.aiebio zaslfJPPY
za8tfJPj)y i wynagro,d~enia 1"
w takim
tnkim
cle 1If miejsce
miejaoe 1atarn
latarń gazowycb,
gazowJcb, takiejie
takiejże wdzony
wdzooy wprz6d
_prz6d prxez rZlld
rZl\d 1l ocecLowany
oceclro\Vllny JlllAsta
mшstа gazem,
gnzещ, w paragrafie
parngrsno рiегwаz)'ш
pierwszYIll o.
о. ,rnz\e
,rll1.\e koszt4w
kont4w (Juez
pc~e! kasę
kщ J.OleJ"':/I,
J.OleJIII:". zZ I?o'!o,
lic:by
liс:Ьу latar6
łalar6 olejnych
olojllycb lub
1оЬ naftowych, a
а to
§ 20. Rury komunikacyjne
komuoikncyjno gl6wllo
główne i ich kre§looego,
kreślonego, caly
cały zaHud
zaktud gnzowy,
кажо'уу, z wszęlwsz~l- dl!
до zaprowndzenin
zsprowadzenin administracyi
пdшiпistгасуi рООlе810pODlesloрод
pod rygorem
гуgогеш kary IlO
/10 kop. 30 dzieooie
dzienoie za
_а odnogi mlljll
mnją być
Ьу6 oie
nie ione,
iooe, jak ielazl1G
żelazne la. : kiemi do
до o§wietlenia
oświetlenia slu:!ljuemi
slużljuemi przyrzllda. nycb.
пусЬ. Nadto, ponieważ
poniewa:! rękojmia
г~kоjщiа 011
na ре·
pe·
kaidIj,
każd .. oioo'wietlool1
nieoświetlonll latarnie.
latarni~. Na ten
teo przy· 116,
n6, małe
Щlllе "n'
zaś rur,ki przy la,tarniach,
/n,tarniach, prowa' ,l mi,
шi, j~ko to:
(о: rury, szty~e, Illtarnie,
Il\tornie, slupy
słupy ~no~ć
~ПО~6 dotrzylllanill
dotrzymania pr~yjfJt~cb
pr~yjfJt~ch prz,ez
prz,oz przedpadek przodsi~bifrcl
przedsiebifrcy powioni
powiani posiadoć
ŚWiatła, POll'IDOY
p01\'lnny być
żola· lotormowe,
p" wedle insltjblerc6w zo1>owll1za6
zobowlllzań oplera6
opIerać Sll:
SI\: ma
p08iado6 od- dzące
dz~ce gaz do §wratla,
Ьу6 z zoln·
lotorolO,ve, kaDdelabry
kande1abry 1l t. р"
in. Sl\lb1erc6w
та na
па
powiedDilł
latar6 do
oświetlenia olej· za
zaś, pod wzg)l,jdcln
wzgll,jdolU II,ventnrza
wentarza przez władzę
wartości urzl1dzonego zakladu,
zakładu, ~rz~t? dla
powiedni" Iiczbtj
\iczb\l 1atar6
до 0'wiet1eoia
,а kutego, wszystkie zllA,
"llIdz~ miejsoow~
шiеjвсоw~ sporzll'
врогZl\' wl\rto'ci
d/a
nego lub
1оЬ Daftowego,
D8ftnwego, tak, aby
оЬу uez najmniejnajmoiej- trwlilo§ci
trwałości i bezpieczeństwo,
bezpieczeriatwo, winny być
Ьуе do· 1dzió
dzi6 sill
siIJ majllcego,
щаjllсеgо, wraz z gruntem
gгuпtеш pod za. rozci/lgania
rozei/lgania ze
хе strony w~adz~ mieJ$kleJ
шiеJ,klвJ nad
8zej
szej strllty
atr"ty czasu, 11'
w cbwili
chwili potrzeby były
byly statecznie
atatecznie wypróbowane.
wypr6bo\Vllne. Na
Nn dow6d czego i I,lad
I,lnd gazowy ргzеdsifJЫегсоПl
przedsifJbiercom nadauy
падаоу i w tl1:!
tllź wlasno'ci"
własnościlł odpowledmego
odpow.edOlego nlldzoru,
nl1dzoru,
goto1"o i uZlte
Ьу6 mogly. Oplata
zn to pr~edsiebiercJ
pr~edsil:biercy ,obowi.llzani
,obowi.llznni ~", P?siada6
pnragrafie drugim
dгugiщ tego kontraktu opil~'
Opi8~' 8~orzl\dzony bvdz!e,
bVdz!o, ро
w~kooa
gotowe
uŻlte być
Opłata za
P?sindać paragrafie
po zupe1nem
znpełaem w~kona
oświetlenie, w podobnych
legitymacyjne z UlleJsc
IclL ро.
po· ! nym,
nlu rob6t powyżej
Jnwen·
oA"ietlenie,
podobo)'ch nadzwycujnych
nadzwyozajnych ~wlndectwa
~wlndoctwlI 1egltymncYJne
UlleJSc lclL
пут, przechodzll
przechodzl1 na
па wtasno~(;
"tasoo~6 IUlsy
/,о.ву lIlieJ'
miOJ' 010
powyi:oJ wzmlankowanycb,
wZl1llo.oko1"anycb, IOweo·
oko1iczno'ciacb,
okolicznościach, pozostaje takat saUlII,
ватtl, jo.k
jak chodzeDia
chodzeoia i oknz)'wa6
okazywać takowe na
па Zl1do.oio
źlldnnie ' skiej, Ье?
bez zndnego
żadnego za to przedsiębierc6w
przedai~bierc6w tarz
tnrz wszelkich
wszeJkich do zakladu
zakładu na1ei"cloh
naleźllcyoh bu·
za 0'wiot1eoie
delegowaoych. ze strouy
oświetlenie gazowe.
delegowanych.
strooy rZlldu
rZl\du do odbycia wynagrodz~nia.
wyoagrod?~nill.
dowli, maszyD,
шnвzуп, llrzyrzljdów
przyrzljd6w i t. ,p.,
,р., kt6ry~b.
kt6ry~h
§ 18. \Vladzo.
Władza miejska
miej8ka ma
rnа prawo prze- kb
icД ,:ewizyi
,:owizyi i bliższego
bIiiszego 8prawdzenia.
sprawdzenia. Rury
§ 23. Na
Nn pewoość
pewoo'6 !lotrz1monia
dotrzymania ;obo.
;оЬо. pr1.edsi~biercom,
Рr1.еdвi~ЫогсоПl, bez wiedzy 1I zezwolenlII
zez .. olenl/\
konywa6
kooywać siQ
się 1"
w ka:!dym
każdym czasie
czoaie oо stanie
atanie za· роwiппу
powinny być
Ьу6 układane
ukladaoo w ziemi
ziешi t.k
tak gl~bo- wi~zania
wi~znпin wt!\l~dem
wt!\'~denl zaprowadzenitl
zaprowadzenia w O1.na.
01.па. wlndzy
władzy miejskiej, ani
aoi ' z miejsca
шiеjscа wyprawawyprowakladu
kładu gazowego i o
о 6rodkach
/irodkach o'wietlallia
oświetlallia ko, jak
jllk togo
tego tniejscowo~ć
юiеjsсоwоМ: wymagać
wушаgас będzie
b~dzie czony'm
czony'1II termlrlie
termldie czasn
cznsu oświetleuia
o~wietlellia gnzowe.
gnzo .... e. dzn6,
dzać, ani
aoi sprzedawal:
spneda1"al: nie będzie
b~dzie wol,no,
w(\I,oo, pod
millsta,
шil\stа, ze swej strony przedsiębieroy
przedsi~bieroy obo·
оЬо· i technik
techoik znkladu
zakładu gazowego роtгzоЬnуш
potrzebnym go, ptzedsięhiercy
ptzedsil,jbiercy zloiyli
złożyli w kasie miasta
шiоstа niewazno'cifl,
nieważnościllo U0101",.
umowy oо sprzedaz
sprzedaż jaklugokoljaklogokol-
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nie

8ze§cin
sześcin stó
st6

aа w
\v odод-

od

aа to stownie do kwitów
kwit6w

eо

przystll- przyatl110110,
loym,
oо
oО
J1U"~, anI
аОI o
о s~·
a~'
pić
pi6 nn
na
'lCIl
IIС" sie
Bi~ gromagгош&- '' glosem
glоsош "zawolnla
"zawołnła Nora
Norn ale6
oleś dzi6w, ani
oni oо nikogo. Cbcl)
СЬСI) wymordowa6
wymordować
d~ - kto odwaiy
odważy si~
do tej lady
1аду prawdę,
prawd~, pięknie
pi~knie powiedziałeśl
powiedziale61 Jezoli
Jeżeli chCIl
сЬс" blałynh
bl:llyr,h na
па cnlej
całej wyspie, a
а B6g
Bóg mi
т; роpoпа miejscn
шiеjвсп zabity zusta
niech przychodzll
przychodzl1 ci
с; nikczemnicy,
пikоzешпiоу, niecb rnoiel
no
f Diech
możel
1Das zabijll,
Powies6
Powieść G.H..ANT
G.н..ANT _ ALLENA Deldago
De/dogo dotychczns
dotychczlIs stal
ata1 dziwnie
dzi1"nie niezde. 1oa!
zabijl1, my
ту sil) ich oie
Die ul~kniemyl
Edward szybko zeskoczyl
zeskoczył z kODia
kooia i
nie chcinl
cbciał zobija6
zabijać mulala,
mulata, lecz - Panno Noro, na
оа imie
irnie 80gn,
Bogn, oddal wszedl
wszedł pośr6d
po§r6d rozstopujących
rozstopuj~cych siO przed nim
cydowany,
cydo"any, oio
Prr.kr.d
P"okr.d
Pourtalea
Pourtnleв poskuozył
p08kuozyl naprz6d, zmierzajllc
zmierzajl1c siO at4d
stąd - powntnie
pown1nie zawolal
zawołał Reoryk nej!r6w.
negr6w.
па Noela, zanim jednak zdolal
podnied6 uciekaj prze~ ogr6d
IщifJ nieznnoej,
tnjешпiсzеj, mieszkaj,,·
zdołał podniedć
ogród - zdlliysz
zdllŻYsZ jeazcze
jeszcze ImifJ
nieznanej, tajemniczej,
mieszkajllo'
na
WJKTORYI ROSICKIEJ.
WIKTORYl
ROSłCKIEJ.
r&mi~, padł
ramię,
раМ ugodzony
ugodzooy no:iem
nożem Henryka.
Hellryka.
pr1.edostaniesz
pr1.edostnniesz siO
siD do Hnwthorn6w
Hllwtboro6w znnim
zonirn cej daleko ро
po za oceanem
осевоет królowej
kr610wej Wikto •
....
krzy· tu ze
..... Masz nikczemny murzyniel
шuгzупiе! хе mn/}
ШПI} skonczll.
skończą.
ryi, dziwne
dziwoe wraieoio
wrażeDie wywierlllo
wywiernło na
lIа to cie·
knlll - aа kto
kO'l1
Но 8il)
sil) ośmieli
о'щiе1i pl'zybliżyć,
pI'zybIiiy6, tego
Nil
Na te
(е alowa
słowa 1Je1dago
Deldago zerwał
zerwnlsi~
sie i uderze- mnlł
то" tłuszczę.
tluszcz~. Zmiesz.ani szeptali
azeptnli miedzy
щiеdz,.
(DaI8z!I
(DаlЩj ciqg -!Jotrz
-!Joll'z Nr. 71). '
joszczo lepiej potraktuję.
potraktuj~.
'
oiem
niem noia
Doża powalił
ро1"&Ш Noela.
Noola.
sobll,
sobl1, gotowi bł\lgaó
bl\lgac oо przebaczenie,
przebaczellio, nie
jeszcze
Pogardli1"Y ton
(оп Noela
Noelo podnIecił
podnlor.il gniew
goiew
NOl'a
Nom z okrzykiem
okrzykiom padła
padln tei
tez zemdlona wiedzllc
wiedzl10 co
со majll
majl1 robić.
тоЫ6.
Pogardliwy
- No, teraz trzeba Dam
nаш tych lotr6w
łotrów murzyn6w.
rnllrzy06w.
na
ОП zielllil,j.
ziещil,j.
Hawthorn tymczasem
tуmсzаsещ przystąpił
przyst~pil do DeI·
Dol·
rozp~dzi6 - przemówił
rozp~dzić
przern6wil - jeteli ich nie
- KoS6Z
Kosóż to
(о oazy1"ssz
nazywasz negrenl?
оеgгещ? - I<rzy·
krzy·
- Jeszcze
Jeazcze nio zabityl
znbityl posiekać
posiekn6 go na
па daga
dnga i kllldl1c
kladllC olU
щu rOke
rok~ na
па ramieniu, oieDierozproszymy goto"i ,-abić
,-аЫ6 раnоо
paDno Ńorę,
Ncr~, рап·
pan· koeli,
ko~1i, rzucJljl1c
rznclljllc siO na
па niego - zabić
<аЫ6 go knwalki
ko\volki - 11'0101
wolal teraz
tera. Deldago ~ aа роpo- znanym
zosl1ym dla obecnych
оЬеспусЬ przemawiał
przemawial języ
j~zy
rozpr08zymy
nI) Noro mog!}
mogą zabi6,
zabić, czy 81JszJcio
słyszycie przyja. zabi6,
zabić, oiegodzieo
niegodzien żyć
świecie, zabie
zabić tem
po ko·
Tłum ze zdlunieniem
słuchał, mnie",I)
2у6 na
па §wiecie,
tеш zabijemy
zabijolНY pannę,
pann~, wszystkich
wszyatkich ро
"О· kiem.
kiеш. Tlun.
zdощiепiет slnchal,
шпiе
Olele,
С181е, aа nll
na wlIszem
wllazem 8nmieniu
snmieniu z~eiąży
z~ei"iy wina, gol
loi, роmОl'dujещу
lei,
pomol'dujemy i spalimy
враliту W8ZY8tkicb
wszystkich IlInjl1c,
mnjllc, ze reprezeDtant
reprezootant kr610wej Wikto·
zabić
Lecz Deldago POWOdO"DOY
powodowany dziwnem
ujaul\liajllce nawet
Jeteli pozwo1icie
pozwolicie 1"
w waszycb
waszlch oczach zabi6
dziwоеш wspój"ерЫ- razeml
гаzещl
ryi rzuca
гшса czary, ujal'zDIiaj"ce
nn"et potoawego рапа.
pana.
czuciem dla
d/a odro§li
odrośli swej rablY,
ra~y, powstrzymał
powst.'zyrnal
zoego
żnego Deldago.
De1dago.
c6rke umarłego
umarlego swego
W tej cbwili
сЬwШ ujn:al
ujn:ał stojl\Cl1
stojl\ĆIl przy sobie
80Ые kilku 'mialk6w.
śmiałków.
ROZDZIAI:.
ROZDZIAŁ XXXIX.
, Stnry
Stary mprzyo
mprzyn jedynie z calego
całego zgro·
Nor~
bIadl1 i drżllc~,
dril1c~, ale
alo z okrzykiem
okrzJkiem na
оа
-_ Nie, niel moi
шоi uracia
bracia - zawolal
zawołał
madzenia
шаdzеоiа zl'ozumilll
zl'oznminł s10wII
słowa 8l,jdziogo,
sl,jdziego, gdy
gdJ
Nore bladll
ustach, powtarzajllolł
uBtncb,
powtarzajllo" jego 810
słowa:
..a:
goiewnie - nie zabijajcie
gaiewnie
zabijajcio go. Tygrys
Xygrys nie
Zanim rozsza1ala
rozszalała tluszcza
tłuszcza 7.uolnla rzuci6
rzucić ujmuj'lc
ujшujllС go za rllmil,j
Гl\шil,j m6
mówił
... il ро
po arabsku.
пikсzешпi tcb6rzel
jo
m,ifJsa lygrysa,
tygrysa, on
оп tak:ie
także jest negrem,
uegrem, się
si~ na
па lei:'1cych
leżących Henryka
Неш'уkа i Norę,
Nor~, silny ten·
- 'V
W imi~ Alłaba,
АllnЬа, Allaha
АlInЬа najmodrszenlljrn~drazo- Tcbórze,
Tcb6rze, nikczemni
je m,ifJ8a
Widok oienawi8toej
Przecież to kuzyn
kuzyu 1?ourtal6sa,
1?ourtal6sn, jego matka tent
(еп! koni
kooi rozlegl
rozległ siC w pobliżu,
pob1iiu, aа znany
,пnnу go, najpotężniejszegol
oajpot~iniejszegol
Dieoawistnej twarzy DopnJ'6w
Depoy'6w Przecioi
podburzył
podburzyl Degr6w.
negr6w.
była
byla brunatnl1
brunatnIl dziewczyull
dziеwсzуш~ tak jak i wllsze
wlLsze glos
głos zagrzmiał
zngгzщiа1 w
w powietrzu:
Dz,vl~k tego zaklęcia
DŹIVlęk
zakl~cia ubezwladail
ubezwładnił ra·
- Zabi6
Zabić ill,
ią, zabi6,
zabić, z&mordowa6!
zamordować! - krzy- Mlltki.
mntki. '
- W illli~
iшi~ królowej
kr610wej wstrzymajcie
\vslrzymajcio sifJ, mie
щiо dumnego
duшпеgо oap61
nap6ł schrystyanizowanego
schrystyaoizowanego
kne1i jednogło~nie.
kDeli
jedooglo~oie.
Murzypi nied01'lier2aj~ąo
Murzyni
l1iedo1Vier2aj~~0 8p9jrzeli
sp9jrzeli nn
na IV
>v imię
imi~ królowej
kr610>voj rozejd~c\e
rozejd~c\o się!
si~!
mahometanina,
щаhоmеtапiоа, cofolll
cornl\ł 8il)
sil) miedzy
шiоdzу brnci
braci i
- Dajcie 111\
IllI pistolet,
pi8tolet, n6t, jakllkolwiok rnlodego
młodego anglika, aа ро
po chwili
chl'{ili z \vlaAciwq,
właściwq,
SlowlL
SłowlI te
(в Uln~icznie
IIlIl~icznie podziałały
podzialllly 011
na przy- stnl
stał tam
(ат oporty,
opnrty, niemy, jakby skaOlieskamiebTO~ -za~cłał
bro~
-za~olal Noe1
Noel zwracajllc sit
ait do
ао sloaLo- ich naturze zmlennościll
ZШIСDоо~сil1 zaczęli
zacz~li szczeg61. wyk!1}
wykłlł do sluiulstwa
służalstwa masę.
Ulав~. Instynktownie
Iostynktowoie oillly.
Dialy.
JllceJ
JąceJ 111
za mm
щm gromadki sluillcych,
slużllcycb,
nie kobiety, płakać
plakn6 i krzycze(:.
krzyczeć. '
ори§сЩ ooie,
opuścili
noże, szepcz'lc
szepcząc pokornie:
Hawthoro
Hawthorn poznał
рохпаl w tej
toj chwili,
chwi1i, :ie
że zwy'
z"y·
Njc nie mamy
шаО1У odparl
odparł Zekiel
- Nie zabijajcie
zabijlljcio go, to
(о OI1SZ
Dasz brat,
brllt, aа- PaD
Рап Hawthotn,
Hawthoto, рап
pan Hnwthornl
Hawtborol przy. cięży;
ci~i:y; zacbowanie
zlIcbowanie sie
si~ Deldnga
Deldaga onieśmieliło
ооiо'шiвlilо
- Nic
uezprzytowoy prawie ро
uezprzytomny
po §mierci
śmierci 8wego
swego rujcie mu zycie.
życie.
cbodzi w imieniu
imieDiu pani królowej
kr610wej uronić
uroni6 wszystkicb. Tlum
Tłum negr6w
negrów niez"yk10
niezwykle jeat
jest
рапа.
J Henryk dumoio
dumDie ~pogl'ldał
~pogl'ldal na
па te
(е dziwno nlląl
nll~1 on
оп nam
пащ spra,viedli"0§6
sprawiedliwość wymie~zy.
1"railiwy,
wrażliwy, unosi siO i powrllCВ
powraca do r6wnor6woopana.
Noel 8zJbko
szybko poskoczył
p09koczy! do j1idnego
jednego z lstOty.
Istoty.
I
Lecz podczns
podczas gdy zrodzeni na
па lVyspio
wyspio wagi szybciej jeszcze oii
niż motłocb.
шоtlосЬ europejeuropojwyrwał mn
ша Diespodziewa.
Diespodziewl1' :- Wy czarni
cZllrni nicJ1ooic!
nicponie! - zawolnl, 1"
w mUrzyni
rnlirzyoi kornie
kOl'oie schylnli czola
czoła przed l'epreI'epre- Rki,
buotowoik6" i wyrwnl
buntowoików
zI~ki, РОСlеш
siO i zn.lJł
zо.ш1 twarz ,im
,iш ciskajlIc
cisknjqc obe/g~
kr610,vej, Ludwik Del.
n.i9s N'orl,lN'or\jnie n6i
nóż z'reki,
pOClem cofOlll
cofnllł się
obelg~ - nie cbc~ tycia
życia ~епtnl1tещ
~entantem wladzy
władzy kr6lowej,
DeI- Podoio§cie
PodDieście Dlr
mr Noe1a
Noela i miss
оЬсоопе miejsce we
_о fraIl/udzo
fгащudzе drzwi
drz1"i wchll"cb~- zawdzl~cza6
zawdzl~czn6 lak
t.ak obraiajllcym
obrażaj'lcym mnie
rnnie роооpozo- dago z twarzll
twarzlt rozpaczliwie wykrzywionll,
wykrzywionl\, wyda!
wydał slui:bie
służbie rozkaz - рап
pan Noel
Noe1 zyje
żyje
obronne
dow)'cb,
dowycb,
rom.
roт. Być
Бус oloio,
może, iZ
iż kilka
kilkl1 kropel waszej
waazej wybucbnl11
wybuchnllł gniewem;
goiewern; dzika, afrykańska
аfгуkабskl1 011оа- jeszcze, widz\)
widz\j ie
że oddycba, wozcie
weźcie ich i
. - ~an~o
~aor:o No~o u~uó
n~uii się
si~ stąd,
ЗЦд, błagam
Ыаgащ ~rwi plyn!e w
w moich i)'lach,
żyłacb, lecz czy tak
tIIk turll
tura obudziln
obudziła się
si~ \'
IV nim
оiщ z coll1
całll si!ll;
silił; jl\k
jak z16icie
złóżcie na
па 16ikacb,
l6żkacb, zanim
zaoim ja rozm6wil,l
гоzш6wit aill
ait,l
Cl~ nCle,kaJ, Ьо
CI~
bo Cl~
CI~ ulllorduJą.
zашогdUJI4.
Jest 1ub
lub nIe,
ОI0, nawet
na1"et %n
za cenę
cen~ zycill
życia nie chce
cbc~ tygrys
tygrya raz
rnz ktwi
krwi zakosztowawszy
znkosztowawszy oio
nie Uloio
może z telD
tem rozgniewane
гоzglliеwапеш
m posp61stwem.
posp6lstwem.
stq,d - 8niowoio
przyzollwa6 sill
si\) do pokrewieństwa
pokrowie6stw& z Ьапд,.
Do/dago, pudno.
Poczem zwr6cil
ЩПДlп6" i 8ta, -;-,
-:-' Nle
Nie wyjd\j
wyjdl,l st~d
gDiewnie 'cillgajllc
ścillgajl\c przyznawać
band/} si~ od nioj oder,vae,
oderlvać, tak Deldago,
pudDo.
zwr6cił 8iO
siO do mOJ'Zln6w
sŁa
brwl
brWI zawolala
zawołała Nora - .dop6ki cbeoć
сЬс.6 jed
jede.o
•.n takich nikclemnych lotr6w,
łotrów, kt6rzy
kt61'zy ośmie·
o~01ie· SZl1c
sZIlC n6i,
nóż, ze
же wzgard'l
wzgnrdll patrzl1c
patrzllc na
пn towarzyszy nąwszy
шtwszу na
па krze'le,
krześle, zacz'1l
zaczl1l ргzеша
przewawia6
.. iа6 do
z tlch
tlcl. IO,tr6w st06
stać będZie
b~dzle Da
оа progu domu
dошu lili
liIi sIę
sJ~ brutalnie
brutaloJe zabić
жаЫе starca
stal'ca w oczllch
oczach je./ krz,kol11
krz,knllł dziko.
Dich
nich 8i1nym
silnym spokojnym
вроkоjоуш glo,e01,
głoęeUl, jak
jllk gd,br
gdlhr
JIIoJ ~go ojca.
JUoJ
oJca.
go c6rki, w wlasnem
wlaanem ich lUieszkaniu.
шiевzkапiu.
I Pani królowal
kl'6/owal ha,
Ьа, hal'
Ьа!' cóż
об! mnie ona
опа Da
па zwyklym
zwykłym meet1ngu.
34)
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§ 25. Pl,zcdsiobiel'cy
Przcdsiębiercy przyjmujq na
оа 8WO' rubli
rubIi 3,000, do

N.

przedsiębierst .. a tego zlo·
przedвioЪiel'8t
zło· mtJo.
тtJo. U
Ut.k~il
•.k~j.t .•
. ti,
;, ""
na tTudny
t<UdD7 .bt!. m,U.
m,ki. N.
aeIo...•o?"m",ck!.~
10 b&r~
żonej .. k"ocie n.
?"m",cI.!e~ Ь7
bylo
zonej
r,. 1l kop. 50 ~yli I~nie
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J~85. Z cal~lI.0 tego
(ево zY8k~ czyatego rero
relD okolo
około godzluy 9.eJ,
9'6J, prze?h.o~zllelU
рrzе?Ь.О~Zllеш o·
о·
",ej
Slucbajcie teraz _ zawotal
. cie? to rzecz najwa:!niejsza,
najwałniejsza, powiedzcie cllcl\c
chCIlC zoiewoli6
ohc~ wam
fi, czyli
Średniej 1l Wacbozniewoli6 mur~yoó"
mur~yo6" _ ohc'J
walu wó.
ш6· rozdZIelono
rozdZlelono J7.
Н. IUlllon6"
IшllOn6w 11,
clyll 85 proc. bo~ .dpmu nr
пг 333 (r6g SrednleJ
WзсЬоprzeto? jeżeli
joieli .zl\dacie
.żl\dacie ~zeczy moi1iwyc?,
możliwye?, wi
\У! ~ r~eczach
r~eczacb ,m~on.o
,т~оп.о was
wаз obc~odZlloych.
оЬс~оdщсусh. wobec
"оЬес 11,1 0111.
UlIl. w roku prz6azlYI\I.
przeaz/Ylll.
dnIel),
dnle~), .wtem wypuazczono ? do rynsztoka
rуозztоkа z
kr6lowa
królowa "nm
"пт Ole
nle odm6wl.
оdш6WI. Czegóż
<Леg6z chceCIe
сЬсеС18 Jeie!1
Jeżeli 810
Sl~ rozejdZieCIe
rOZejdZleClo zaraz,
zMaz, Dle
ще Ulyśl'lc
l\Iy§ll~c
pOmleD\O~ogo d?1l1U
pOmleD\O~ego
d?"щ nr
пт 33·, ma8~.
tnаао. wody ~,,~
~!I~
wi'Jcoj
podejm'J Bi'J
jecbac do
кr
cochnqcej, ~e al~ zak~szlalem
zаk~зzlаlеrn 8tlR8zll,!le
od kr61owoj
królowej Wiktoryi?
wif,jcej oо buntach, podejmf,j
się jechać
Łód
cuchnqceJ,
at'RBZh,!le 1I
zawoła/a jеdпуш
jeduym glosom:
opowiedzieć królowej
porV(~ly
mOle m~lo~cl,
Oala
Оаlа gromada
gronrada zawolala
glоsош: Anglii
Aoglii i ol'owiedziet\
kr610wej Wiktoryi oо
от
por'(I~ly II!Dle
щ~IО~СI, z n.astopstwalll\
n.a8topstwa.1I1l la·
_ 8prawiedliwotoi1
Sprawiedliwośoi! 8prawiodllwotci!
sprawiedllwośoi!
waszyoh troakach. Powiel1l
Powiem jej, ze
że nie wy.
twe~u
"a8zycll
"'у'
twe~11 do
ао od~adnu;oI8.
od~adnH;Ola. U.clekam
U.clekaDl cz~mpr~.
r,zez uhc~
Edward milczal
milczał przez chwil't.
chwi1'J'.
mierzano wam
"IlШ dotycbczaa
dotycbczna sprawiedli"o'ci
sprawiedliwości (_) Z.ko'cio'a.
.kościoła. ~V dlliu
dlJi\1 jnŁrz.
jutrz.eejazyru
jazyrn ko§oi61
kościół dzeJ l1llr,zez
QI1C~ ":
~ 8c4odolll,
8с40dщ'l, a!e.
а!е. uщес
uc\ec m~
ш~
l
'001'lWO.
'ć wynl1erzou~
.
-' W81ll ьb~.,
i IJostaram
IJostaflun si\)
si\} oо !epsze
lepsze prawa kt6re wl~ katolicki
klltollCkl obchodZI
оLoсЬодЕI pontyfikalnie llroczysto'6
uroczystość mogę,
mog~,
rУ08ztоklJ!Щ
bl0ZYt pF~dzeJ
pFQdzej
- SpraWI'edl'
IWO.'6
wYnl1erzo,,~ "8l1l
d
.00. ryn8ztoklJl
1I
l' u wodal
ł'
'biOZy
z
. _
kI
k'
k ń~
_ Nl'
NI'
''1"'"
l't'"
kszn. sprawiedliwość
kazll.
зрrаwiеdli"о§с zapewniu6 wam
wall1 bOdą,
bOd~, KUJielflie;
K/JJietflie; ozyli Palmowe;
PolmotDe; niedzieli, na
па раpa- oо emDle
еПlще 1
I CI'
С!'"
Ił U
u I.C~ nape
паре !lla
!1lа s raa
еаа lIY!'l
ny!'l
d Zle
Zle
rze.
rze w Oucu.
o cu.
eе mle 1.918
t.9le JOJ
jOJ . '1'0
. . ; , . . ,
odorem . \V
\У domu
dOlDu o"ym
О"УПl I1I1e8zka
IIl1eBzka r;:etDlk
r;:еtщk
dotychczas przyznaJ'"
przyznaJ',. z zolem
żalem lecz
nrzlldzeDl8. Czy mUlo
mil\tk~ "'jazdu Chryatuaa Pana do Jerozo· któ
.' k . d
ślać
I 'ż Ь"
b"
d
dotycbczas
!ес! udzie· Jak dotychczasowe
dotYCllcZ8Bowe
'la6
l
'
,
v
у,
,
.
.?
Id" nrz"dzen18.
d d 6ó
. ,mше l'I'l\Iil\tk~ Z.. jazdu ObryatuBII Рапа 110
hЬ kt6ry Ja
за
SI>;
81<; orny
ошу.
Da
па e
е.у
y lje
Ije W o·
о·
laDą WIIIlI
Poałuchaj· rozumieCIe
~Cle
oо om
w, aа J~ p~. 111IY·
Imy.
tego powodu w
w obu tutejszyc
tutejszyć
li'
h
1&0"
"nт b~dzie w przyazłości.
przyaz!o'ci. Pos!ucbaj·
rozurnleCle
.Cle
001 "',
Ь dl
1ł k '
§'
' t I.k
W·
. . . rś'
Р' . J'ndt;
J'Bd~ w waazym
_а8жут interesie
iuteresie do
до kr610weJ
kr610wej ,\Vl'
WI' świl\,tyniach
~wil\otyoiach odbYWAC
odbywać 81A
81А Ьдд.
bAd. solenne
801еоП6 naпа- mu y
у ~ta,
~ш, aа z.
ж. рp u aDla
аЩII wnę
",п~ rzoo
uno CI
СI tyc
{ус
mnle yу . o.
о.
lem,
lещ, ze
_8 clerple
clerp16 II.Cle
cle CZ'J'
cz~·
.
Ь"
b " ...
bydJ'ł
bydJ"tt pochodZiła
pocbodzlla owa cuchu'łca
сuсЬчса woda.
cсIeе mOle
8tO
atc. Dlesłusznle;
ще8IUSZПlе; .prawa
.pra\Va wa.sze hl~ byly. a~a. ktoryl.
ktorYI. .
?ze6stwa)
?ze6stwa t w czasie których.
kt6rych. ро
po otlprawie.
odprawie- U1ice
Ulice Srednia
Średnia iWachodnia
i Wachodnia lezI\
leż II w §rodku
środku
nowąlle! aа uczucIa
uczucla .waa~e
.w8a~e D1e~odD1e
D1e~Odnle drazD\.o,
drazDI.o,
'Vyr~z.ony w ałowac~
Wyr~z.ony
8tow8C~ Hllwthorn~
Htlwtborn~ poglqd OlU
nlu stosflwnych
atosflwnych ceremooij,
ceremonij, odbynć
одЬу"а6 8i"
si" ЬО·
bO- lDiasta,
miasta, _ otó;;
ot6i: gdyby
вдуЬу był
byt komitet
kошitet salli.
sani.
nowtl'le!
UO.
по. NIkt
Nlkt DademD1e
nademD1e Dle
D1e ozule
OZU)e dla
dJa -was
"аз WI~"l~- 011
пn IstDl~Jllce
IStOI~j"CO w państWIe
pa6stwle brytańskiem
bl'Ytaliskiem 8tO·
ato· dzie Ś"i~ceoie
6"i~cenie рв!zn.
palm.
t.aroy
t.a ro 1 to pr~ecieź
pr~ecjez niepozwolillJy
niepozwoliłlly rzezoikorzeźniko
cej sympatyi,
sушраtуi, lecz dll}tego
d1ątego wta~nie
wtaśnie czuj~
cZ!lj~ ai\} sunki
suoki r6inif
r6żnił si~ cokolwiek od
од prawdy, lecz
(--) Ogólne
Ogolne zebranie czfonkow
członków towarzy· wi z.'klada6
z.'kladać bydłob6jni
bydtob6jni w§r6d
wśród najludniejvi
w obowilł:ku
оЬоwщ:ku рrzезtrzеdz.
przestrzedz. was.
wаз. a~~ści~
a~~§ci~ na·
па · n~ negr!,-ch .111810
.mnłe wra~eni? wywar!ob.y ро·
po· steNa
'!\Уа kredytowego m: Łod~i
tod~i odbylo .i~
si~ "~ azej
azoj dzielnicy miasta.
miaBta. NiероzwоШЬу
Niepozwolilby także
(аНе
dal tak Dle
nle post~powah
postt;powaJI Jak . dzislPJs~eJ .no·
.110' wl~dzeOle,.
Wl~dzеПlе,. 17; 'przedlozy Ich
ICll połoz8P1e
poloz801e ra· ciwartek ро
po JlołudDl~
J!oludn,~ dnll~ 81 marca
rnarca '!' sSkl~
.. l~ wy"ozonycb
wy"ożonych z lIIia8ta
miaBta lIieczyato§ci
nieczyatości skladac
składać na
па
cy.
су. Jestem waszym
wаszуш przYJaclel~m, WieCIe
WleCle odzIe
О dZle kolomaInej,
kоlоша10еJ, podczua gdy myśl
ту§1 O
о ро·
po, \owarzY8t\V8.
\owarzysŁwa. Na РОЗlеdzеОIО
posledzeOlu obecD1"11
оЬеСО11111 byli
bjll ulicy jl\k
jtjk to lila
та miejace oa
па ulicy P6Ioocnej
Północnej
t~m, odemnie ~aden z was
doznlll siadaoiu.
siadaniu. włas?ego
pp.: ртежеа
prezea obok' mostu
Radź
tem,
"ав uie dozDnl
wlаз?еgо delegata
delega.ta d.o kr?low~j i, ze
,е strony
strooy komitetu ~a~zorc~el!o рр.:
mозtu przy fabryco Pajkertowej. Radz
krzywd('.
krzywdr
.
t~ czlowlekll.
człOWIeku. Ich
Icb rasy,
rазу, pocW~blala mezmler
tIIеZШlег Konst~nty
Konst~nt~ Plncheckl
Płachecki I czlonk.owl~ 1.
l. Н;. wi~c, panie redaktorze,
redaktor.e, oby
аЬу aill
BiO nieporz"dki
njeporz~dki
-. To
То prawda, to prawda
prnwda. .- 8zeptall
szeptali mu·
шu· Ule
ще prostaczy~
рrозtасzу~ ~mzyno~
~шzупо~ 1I to wpły~~~
wpry~~~ Poznans~l,
РоzпаDЗ~I, AJeksll".der
A!eksnn,der Skru~zlńskl,
SkrU~%It\skl, Sbnl'
StaQl· takie w oaszem
naszem 111ie§cie
llIieście niepowtaualy,
niopowtarzaty, Ьо
bo
rzytll.
rZyD1. .'.. .
.
na
па uł!,-god.zeD1e,
ul!,-gоd.zеD1е, Ich.
IсЬ. 1l00ew.u:
?tllew.u: Ja.k dZleQl,
dZleQl. sław
зlаw ~el~lano,
~el~Jann, Juliuaz.
Julluaz. Kumt~el',
Kun!t~er, Zygmunt
ZyglUunt z WiOBO/)
wiosnl) 8tracb
atrach nam
паш przed cboler,..
cbolerą,
- ~Idzlcle
~ldz1C1e W1tc
WięC - przekonyw~J~oyro ,to· zaczOl1
zaczęli \~ Jednej
JedneJ ChWili,
ChWIII. ś~leJ'lc
§~lеJ.>ЪС al9'
а'9' pokapokt\- JarOClD~kl,
Jагосш~kl, Bernard
Беrпвrd Blrencwe.lgj
Blfencwo!gj ze atrony
atrooy
р.
p.
t
nem
пеш CIągnął
cll\Bn~1 Edward -_ że
<е IUUSlCle
musIcie mOich
mOICll zywać
zуwз6 białe
blale ztby,
zęby, zapolll108JI}C,
zapOII'1DQJI}C, It pr~ed dyrekcYl,
dyrekcYI. рр.:
pp.: prezes Ludwlk
LudWik Grohmalln,
GгоhшаllП,
,
rCIlU1?,cra
rcllu,?,cra or.
rad Blucbac,
słuchać, jeteli chcecie
cbcecie do.stac
do.stać to, czego kwadransem
kwadranseD1 chcieli
ohcieli zamordowtlc
zamordować i w - ka-, dyrektorowie:
dyreklorowie: Herlllan
Неrш!J.n Koostadt
Копзtаdt i Reinhol
(.-:) Targi 16dzkie.
ł6dzkie. Na etacyi
atacyi towarowej
tqdacie
tądacie od kr610"lej. Rozejd2:cie si'J
si~ dzi· walki posiekać
posieka6 cialo
ciało Noela.
I
Fiпзtеr, z8atępcy
FinsŁer,
zBat~pcy dyrektorów:
dyrektor6w: Guataw PeРе- 8przedano
sprzedano wczoraj pazenicy
p8zenicy 105 korcy ро
po
8iaj
siaj spokojnie
epokojnie do domów,
dОlDбw, nie zbierajcie 8iO
aiO
- Hurra рап
pan Hawtborn
Hnwtborn - odzywl1ly
odzywl1ły eilJ
się ter, Stanisław
8tапiзlаw Plicht.a,
Plichta, Szsj
8Z8j ... Rosenblatt.
RosenbIatt.
7.90 rs.,
rз., iyta
żyta (z
(ж ROijyi)
Ro~yi) 420 korcy ро
po 5,20
w gromady,
grorna(ly, rozmawiajl}c
rozmawiajqc oо doznanych
doznaoycll pojed,ńcze
pojed)'ncze glosy - to przyjaciel czi!.rGdy podlu~ listy obecnych
оЬеспусЬ Prz1bylb
przybyló na
па rs., grocbu 100
10(/ korcy ро
po 5.85 ra., owaa 175
krzywdacb; nie pilIcie
p!\leie fabryk, nie' oRPadaj./
napadaj./ Dych,
пусЬ, рбjdziо
pójdzio w8t.awic
wst.awić si~ Zll
Zl\ \las
"аз do
до kr6lokr610- zebranie 30 cztonk6"',
członk6w, maj'lcych
majl\cych prawo do ро
po 2.80 rs.
(в. korzec.
korzeo.
cie bezbroooych
bezbronnych 1D\:tczyzn
lDlltczyzn i oiewiooe
niewiDne ko· wej 'Viktor,i.
Wiktoryi.
(d. c.
с. '.).
32 glos6w
głosów ("
(w ci~gu роsiеdzепiа
posiedzenia liczba
Na Rynku Nowym dowoz6w nie bylo :1\:11
biet)', ale
blety,
aIe id~cie wszyscy
w8z1scy do
ао swoich dom6w
czlonk6w
członków obecnycu
оЬесnусЬ powi~k8zyłll
powi~kszyla sir;
siO oо aze·
8Ее· powodu
powodo zlej
złej dro
dra gi.
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dach zagranicznych
IikwjdaCYI\ ' otlblJdzie
odbłJdzie
zo.granicznych likwjdacya
8k..-itо .. J\I z odbioru
одЬi.orп parasola,
parasol&, pгz)'"
przy-' - Konsulowie rosyjscy. "Nowoje
"No\Voje wremia"
wremin" dacll
(-) Howy
Nowy zegar
Z8Qat ratuszowy. W omin li·
\i· porze, sk",itowl\ł
siEJ dopiel'O
<Iopiel'o w PI·1.ysztycll
p'·1.yszłych dniacll
dninch i niewia·
оЫе odtl\d
Ь16 ostroiniej
Ilonosi, ii
postnnolyiollo zast'lpi(;
"ОП9аI6 .. sifJ
ostrożniej ZJlll
ZY"' donosi,
iż postnnowiollO
zastllpić konsulów
rzekajqe obie
odt/ld być
'Ul1
wOlm tta!le,
rusie, te
йе dla magistra u
п lu·
(п rzekajqc
'UlI W
w wQlm
dошо jeszcze,
jeszuze, jl1k
jak się
si~ powiedzie. N 1\
a kur.
kurprly podawaniu
ogni nn
rosyjskich
przez domo
podawauiu ogl\i
пn ulicy.
uHey.
roayjskich w Ilortnch
I)ortncb zagraniCJnych
zаg гапiCJпусh РГЕв?
t jszego uwó
uw6"iony
.. iony %0
zo t 1
I 00W)'
noW)' segnr.
zegar. Do!)о. Pf'lY
ЗУ JlRI)ierów
jJ!\I)ier6w rosyjskich oddzio.tata
oddziałała nieko·
dymisyooowanych 06cor6w
oficorów marynarki,
шзгупагki, ró·
г6- sy
wiaduJelUY
wiаdОJешу ,iII,
8i\:, te
йе zPg r teo ... ci,gu
ci,go
la
!.а
dS[1eszll "Biura
Rautara" 1. PeРе
rzystnie depesza
"Biura. Reutera"
IVniez
wnież i posady
posad1 ekreterzy
ckretarzy konsulów
koosul6w ObSII'
оЬаiI' rzyatnia
ust ..
"iODI
iOD1 ~zie
~%ie n -..iei"
wieiy r tuuowej;
tuuo..-ejj w teD
teo
tersburga. Zniik!\
.KH.ONrIt:A
.к н.ОNпt: А
tcrsburga.
ZniżkR papierów
papicr61v rosyjskich wy"у
lIzane
(!иапв będ'ł
b~a" prz82 mllrynarzy
1l1nrynaгzy..
•'ра
po ób
zostani
niewygod,
pole.
6Ь usuoi~
osooi~
zostaoi nie
.. ygod, ро1е.
warJa wptyw
wpływ ujешпу
ujemny na
па kursy wszystkicll
wszystkich
- Reforma s~dowa w nadbaltyckim
паdЬаltусkiпt kraju. wada
Jtaj/i na
па oieD1ot!iwo§
ОГ10П,
'tajll
niemotliwo§ i dokJ dnego orlon·
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
innych papierów
szczegól.
ptlpier6w spekulacyjnych, 8zczeg61.
Dawne feodnlno
feodalne "dy
Do.wne
'łdy oiell!icckia
niemieokie 'tI'
'łI' kraju
kro.ju innycll
to.aai ai~ co
towni
со do C18
tta U.
а.
baoków, posiado.jflcych
posiado.j'lcych zna·
па akcye
o.kcye bl\ok6w,
'па·
oadbałtycldm
wkrótce jak donosi niej na
оаdunltуеkjщ zostnnl}
zostnn"
Ivkr6tca
(-) Samobojstwo.
Samobójstwo. Wo 'rodo ..
witCIorem
itCIoreD1
_ Warlz8wa.
Warszawa. Prru,
l'rrzr. towarzy twa oо Ad
Ад
I'osyjskich. Pod
poiyczek l·os1jskich.
" owojo
owoje IVrowja"
Ivrowj&n zniasione
wzашiао n·
п ozniejsze zapasy pożyczek
zniesione i wzamian
po",i it
powi
ił
oi ~ .j
-i Lobr, Lkacs, alowi k rolo)'ch, р.
p. K.
К. Machczyn
Machclyń ki, u uwa
uwn ,ie
siO od
од o.
о.
kOfliec
si\} usp090bicnia.
giełdy Iyzll1ocnil0
wZloocniło sili
usposobienie.
koniec gialdy
щtlу okrQgowe
Rewlu,
Mitalvie
tworzone
s'ldy
okręgowe w
wRewlu,
AIitawie
Jui
..
• 1.
I. ch. P
Р wodem
",одет mob6j.
nlob6j- bOWIIlzk6w
bO"'I,zk6w dl braku zdrowia.
zdro"il\.
:Nn
Na gieldzie
giełdzie zboiowej
zbożowej os/ablo
оо/аЫо oiaco
oieco U9POuspo·
i Libawie.
st.. Lobr mi 1&
la Ьу6
by6 r zpaC%
zр&сж ро
po псiвcsсе
ucieczce
żyto l1utowaoo
notowano w koi\cu
końcu Ilizej
uiżej o
о '1.
'I.
sobienie; iyto
- Didclt
Didбt Bossin. Rocznik znanego
zDllnego slowllisłowlli· 80bioniej
ŻOhy. W
"Tage.
- Konkurs. lutnia
waraz "w ka
jego iOhJ.
Wii domo
dOD1o 6Ć to podaje "Tagalulnia W8raz
ko. 18pra
zapra z
clr do aupisa.
pazeniclj uoz
m., pszenice
boz zmiany.
handlo\V~go firm
бгт co./ego
całego §wiata,
świata, l>od
IlOd Jlo,
ро 111.,
bIatt"
nastcpuj,cemi nczegółami.
blatt. 16dzki,
lódzki, Iz oastcpuj,cemi
Izczеg6lашi. uioiejszem
Iliпiвjszеш muzyków
шuzуk6 .. krajov ch
oupisa- ka hand)o\.~go
Petersburg,
P.t.rsburg, 30 marca'
ma'ca' W.k.l.
\V.k.le n_
п. (.ondr'
(.опllуо ~I'/..
wyższym
lIl tytn/em
t1tll/ell1 w)'cllo(lzi}cej(o
wycboLlz'łcego ...
VI' P
Р ryfu,
ryżu,
Lohr zaszedl
zaszedł ..
weв ilrode
~rodQ ро
po południu
poludniu do nia. ha
Ьа I nil
Пll chór
cl16r Illfzki
,чzki trel
trOl a\,;ompania·
ll\,;oll1pauia- wyiBZ)'
II oot.
not. w.eh.
w.ch. ~9'1"
ЗЗ'/" ll/
IJ/ pot. w.ch.
wsch. 9&'/.,6'10 reDl.
reol ••Elota
10\&
ukay.ol si'
si, jut
jui u nas
оав nil
па pu/kuch ksi\lgar. 11
&lIl
П1 nku
Н usera ргч
D/ogiej, uaiad/
uзiвd/ men
mentu,
tu, daj,c
dl\j,c do wyboru
\I'yboru czterowiersz MiAIi· ukay.l11
przy ulicy D/ugiej,
пku H
191, 6% listy
liвtl '''\&''U8
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