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O"łoszeuia.pl'zyjmowalJe si: w Adrninigtracyi "Dziennika."
oraz w Biurach Ogloszeń Rajchmana i Freudlel'a w Warszawi8
i w Lodzi.
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Rllkopisy n/Ldesłane bez zastrzeżenia-nie lJęd'll zwracane .
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etora p. t.' Dwie maski, w przekładzie
Numer Itast§jJny wyjdzie w niedzielg.
Antoniny Morzkowskiej. Jestto cenne
-'-~'-'--------_-':·
d
'
stnd ynm O k omed yI i trage yi, kto re
,jako książka oddzielna, stano'W'ić może
W roku 1886 Dziennik Łódzki" ozdobę każdej biblioteki. WInne dni,
nik"'!liewychodzi,
wychodzić bę'dzie "w tym samym for- po.. k.tórychĆ "Dżien.
b d
d d tk
macie, co dotąd. Nasz program eko- pomIeszcza: . ę. zJemy w o a . u u,?nomiczno-społeczny również nie ulega wele, pO':'leścI ; stuaya bele~rysty'cz~e.
zmiauie. W literackiej części .pisma Cen~"Dzlen. ~odz."pozostaJe.bez zm1apomieszczać będziemy stałe sprawo- ny l podaną Jest w tytule pIsma.'

Przedewszystkiem wolne od· podatku 'są
Tranzakcye terminowe ocldajl): w handlu
tranzakcye płodów i towarów, zebranych bardzo wielkie uslugLN asti;)pstwem polub wyrobionych w Niemczech, przez jedne~ datku bę;dzie ograniczenie operacyj tego
go. z kontraktujl/;cych: właścicic,l ziemski, rodzaju do minimum. Zanim jeszcze pardystylator, fabrykant cukru etc. nie sl): obo- lamentzaczą} rozpatrywać projekt Wedelwiązani do płacenia stempla,. jeżeli sprze- Malchowa, w Hamburgu zamierzano notodają; przediniotywlasnego wytworu. Po- wać na d()staw~ tranzakcye kukurydzy; nawtóre, ażeby tranzakGya podlegaŁa stemplo- tunilnie wyrzeczono się tego zaniiaru.
wi, potrzeba, ażeby przeprowadzoną była' Kiedy zwrócono ,uwagę na interesy gie!zgodnie ze zwyczajami, obowi:!zującemi na dy, na środki, jakie przl'ldsięwziąć należy,
giełdzie i ażeby obejmowała tow.ary w ta- by dosięgnąć kapitaly ruchome, starano
.kich ilościach, w. jak\ch dokonywają; si~ 0- się; wyszukać sposobów innych riiżte, które
d'
r
broty stosownie dó tych iwyczajów~
zachwalli1 pan von Wedel-Malchow z przyZ ama Z lteratury polśkiej, Waleryi
Jako cechi;), charakteryzujl):cą rodzaj obro- jaciołmi. Badano, co sili) działo za graniM<i.rrene, sprawozdania z literatur
.
tów uważa się fakt, że towarów tych ceny cą, szczególniej . we Francyi; przekonano
obcych r;e 8zcz.ególnem u względnieOD OBROTÓW GIEŁDOWYCH
. terminowe notowaue są na gieŁdzie, miaro- się, że byłoby trudno pobierać pgdat.ek; od
niem niemieckiej Zglińskiego, listy z .
. W Niemczech.dajmij. dla, interesu.' Takwię;c dwa warun- ceny notowanej, opb.tE;) odelIlisy,} ZarzuParyża Szeligi. oraz cenniejsze study~a .
ki s4 n iezbędne: interes powinien być za- cano, że dotknięte byłyby głównie, sp6łki
r
IV.
warty z 'uwzgli;)dn~eniem zwyczajów giełdy bezimienne.. Co do przyjęcia notowąnia,
lterackie, oryginalne i tłumaczone.
Nowe prawo niemieckie, obowitl!zujl1ce od i powinien obejmować ilości określone, dla takowe zaleźy wyłącznie Q.d izb handlowych
Oprócz mnostwa nowel, które już da- l października 1885 1'. podc~ąga pod stem. których ceny terminowebywają'-notowane. i tym podobnych korporacyj; państw,o wcawno spoczywają w tece re4fJ!kcyjnej pel nietylko ~iększą czę;ść tranzakcyj, któ-Kto kupił cukier, na . giełdzie berlińskiej le się do tego nie mięsza~ ,Zauważono nadoraz powieści angielskiej "Zycie za rych .przed.rmotem są p~piery publiczne, lub towarem tym wykonał .operacyęcelem to, że ópłaty,pobierane ,we Francyiod pażycie~' której druk właśnie rozpoczę-' akcye 1. obhga;.cye, le ,z Jeszcze całą kat~- zyskania premii,ien podlega opłacie stem- pierów zagranicznych, przyczyn~ry. się d-:;
. .. .(.". . .. '... ' . goryę llltereaow, wchodzących w zakres pla 2/1iJ od tysitl!ca, ponieważ obraca~ towa- podniesienia handlu niemieckiego a oddzie
ł1'ś',
?IY'. redakc!!'jy:.pOSla?ameZmlerme handlu towarami. Przepisy, dotycząceswia- rem, którego kupno i sprzedaż, gatunek, lały szkodliwieuarozwój hl1ndlu francuz~
. zaJmnJące powlfiŚCI Z lIteratury skan- dectw co do ich formy;sill jednakowe wo- mający być dostawionym, 'minimum iloś- kiego. Pl'oponowano nalożyćoplatę stałi/!
dynaws~iej, która jako mniej znana, bu wypadkach, czy chodzi Q wartość obie~ ciowe 'etc., są określone zwyczajami giełdy. 10 .fen.na kwity, fakt.ury" częki itp. W koń
obudza. podziW' dziennikarstwa euro~ gow1h czy te~ o tow~r.. Opłata. stemplow.a Interesy zawarte .~ uwzględnieniemćzęsci cu wysunięto projekt specyalnej opłaty,
pejskiego zarÓwno ze względu na ory- od tr;t.nzakcIJ towaro,:"''' Jest .w!z~zl/;, prawl~ tylko tych zWJ:czaJow, Sl): wolne ?d {?oda:- którąby uistczała ryczałtowo kazda giełda,
. -l "
' 1 ó ' k ' . k 'ć' h podwoJną, 110 od tySIąca, Jezeh obydwaj ,ku. W BremIe, naprzykład, gdZIe mekto- rozdzielając ją: naitępI\ie pOlI.liędzypodlegma nosą. pomYl? w.J~. l :plę nos lC kontraktujący mieszkają w Niemczech, IIIQ re tylko gatunki amerykańskiego oleju gających podatkowi. Jestto 'pl'ojekt podwykonama. ,W naJblizszeJ przyszło- jeżeh tylko jeden z nich mieszka w tym!skalnego tl'aktowane są terminowo, olej trzymywanyprzez' ks. Hatzfelda-Trachenści damy pl'z·ekł~d romansu norwez- kraju. - .
skalny rosyjski i inne gatunki amerykań- bet'ga i odtwarzający myśl, rzuconą przez
k\ego ' pani. Skram p. t."O~llstance . Antor~wie chci~1i zada~ cios r.()~powszech-Iskie n~e pO,dlegają opłacie 2/10 od tysiillca.profesora Gustawa Cohnaz Gottingen.
Rmg." O mnych 'utworach me wspo- monym na rozmaltych gl~ldach l targach ! . PO.~lleWtl,z sposoby zawierania tranzakcyj ,Ks. Hatzfeld-Trachenberg wynalazł, na.
.
l"
lT-~'
państwa operacyom term.mowym na. tov.:a":l.termmowych Il~ rozm~aitych placach, nitl stę~u.il/;cą.koI;Ilbinacyę:cQ XQJcw:.hą#~cie
IDl1;mmy. Ilaym~mal!!.Y ty" ~" ze. ?t:?X9::,{!J';,~pąt ';!ze1i~ ,''-:c''':-~ ..~:;.k;~,'-::n't; :"'Jr, 'rspek;r \ysz~dzi,rl:>~' ';ciSie~ okI"t '~<un,j,-l s'Gu:{e~ pl'zetu\rpa:ńs1;wa~"liyfabyóiii~cion4>;'pewii';:-:~umil:,
BH.=lli.ru;szem n~llneIn ~ęa:Zle pomIe~z-·I.aeJ:i. >'''..-:esz1i oni j~dn-a~ Tl~\gtiurit:/śiiżkl' [1:ad.a .zwi~żkowa 'J)Os~t\ń.2\'i'iia~ :~żeb~ roz~ kt~rą; rad.1i zwią7.~owa rozd~iel~!abYt:astę· '
CZallle l utworoworygmamych, o ile 1 mebezl?lecznrr po:uewaz ~lelhzmch.~Y-1 malte pa~stwa, Ntem,xec ,"odnl0~ly SIę ~o pme ~onllędzy: panstwa, poslad~Ją,ce giełdy.
rozporządzać bedziemy środkami odo, ~o wytworcaml>,zbo~a, OkOWlt.y, cukru ym- k?rporac:YJ, ktorych JuryzdykcYl podlega~ą Rozdzl,ał całej sumy na ()bow.lązanycb do
'.
. ':
nych"artykulo~"oędących pr~edmI,otem glełdY:.(IZbJ" ,handlow~)). c~lem uzy.skama: Rł~cet:la podatku, ?dbywalb.y.sl~.zuwz~lęa
:powiedniemi.
'.
.'
.......
. . .'. '. tratlzaKcYJ termlllowych.Chodzlio o. do, dokładnego' wyszczegollllenta praWIdeł l dulemem wysokośCi tvanżakcJj pr'zez mCll
.W. d~a~tku llledzlelnym rozpoczmę-, tknięcie inn)'i':h bez ,i1arusz€ni~8iebie i' dla- zwyczajów obowiązujących,z wymienieniem, wykonywanych. Każdy, ktokolwiek uczęsz,.wkrótce. druk. dzieła Panl~~.Vi- tego przedsię;wzlę;tO. ,wszelkie'ostróżnbści. któreartylÓlły .trakto\vane SI/; terminowo. cza na gi'ełd~ i' prow~zi interesy na ra-
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znajdziemy tenże.sam cZYIl~ik w:pr?,:eszlo- i\ pomyśli: "hajeszbratku rzeczy stare jak skiwaniem, że pani ,X:':lllilkapelu,sznowy

" "1 8-em8 6.

ści, 'póchódząąy z ,oas samych,-za; wyjąt- ~wiat." Ma słuszność. Oszczędność- to na każdy kwartał a ja led '?li e dwa na Tok,
kiem klęsk spowodowanych sił1Jl wyższą lub ~zecz ta:k stara, tak prosta~., że nikt ai§ że Iksowie mają mieszkanie obszerniejsze
75,000 wygrn.qychnaloteryi. .
nad nią,uie zastanawi:t a lliewielu l'ozumie i meble piękniejsze i t. d~ Pamiętajcie, że

llb,

Rok temu czytałem,' jak zapewne i dziś

jak należy~To bardzo naturalne: ci, każdy wydatek nad stan, to skradziony

"Qiężki był ten ośmdziesią:ty lliillty! Oby cżytaĆ . będę, uarzekania:we wszystkic;h pi: 'którzy jlJJ zrozumieli, zastanawiać się nad dzień z życia tych, którzy pracują nad siNawy ~ył .lepszy, bo inaczej nie wiem już, smach>ua cię;żki: ..:i·ok 1884.. Wszę;dzie bi-niąnie mają; pptrzeby,-kto zaś niezasta- ły, aby sprostać waszym wymaganiom nie-

~ą zł'.Qbię~~.~
.
.
.. ' .. Ilans. zamykan.o:ąeficyteI?- i.sp<i~ziewll:no~ięnowił' S!ę nad ~il1 a~i raz~, nigdy jej nie rozsądnym, - to skradziony' rumieniec.z
,Ę~ylrlat() 131r~rga przy "staczaniu ~ię. "! popraw:y:zNo'Yym R{)~Ie.m;. wldoczn~~ me~ zroz,uP:le: (Jzyz moze bycpl'ostsza rzecz twar:y.c~ek w~.szej .dziatwy, na,której ~aJ-

,czasu. przęstrzellle" roku starego,apowto,
ny si('oczywiście. i dzisiaj, w tysią~ac~
war.y.~a.,.~.tH.W.:}....... W:. 'ka.zdym zamku, w. . kazdeJ
chaCIe ... L, "
.
.'
'.'..
. :Atiiisłów:~, I!-lkt ni~ 'wie co ,zrobi, gdy
n?wyr«?~.:(J~~że ~i§ gorszym~a jednakże

uzas.admoue k'yły na~zleJe, sko~'o,dzlS sly~ na 8~leCle?
. . .
.'
bolesmeJ odbIja SIę brak ładu ekonomICZszy~yte'sa~e_ska,rgl,:'
_':::." . ;i\'" NllJczęś~IeJ st1~zyszf:a~es~że n.iema ZlllegO w gospo~larstwie domowe[ll~
.' OJ. P?pra.w;.: S.,l.ę).p
..op.raw.~ ~.~!.o. WI. ek.-.u... !..~. cz~go 08ZV.'Zt!. (lza~... 1'0 .Juz.. .I.ałsz. w
.. ler..utn y. . A Ędy z dZIatek .was~y~h urosną duchy
przYJdzIe·. czas, ze blogosławlC' b§dzlesz NIema. docn,09.o\Y t,ak skromnych, aby z SIlne l wykształcą SIę; Clala. zdrowe, -,do,r?k. stary, w ,nowy spoJr~ysz'·pewiiiejsz . nich,niedalsi.ę grosz Qdło~y.ć,:- iliema czekacie pociechy~ że ludzkość nie będzie
-81eble: . ; . : <: ,':.. ' :..... : ' . ' ,
budzetu . ta~ uml~rkowa.nego (Jezel~ tako,,:y narzekać na r?k fatalny. '
n~c'łatwl,eJs~ego Jakodga~n!j;c tę ,s.zar~d§ . ;N~Jprzod :zaJl'~YJna dn<:>. du;:;zy, do, su- prowadZI. Slę gdzlek,olwwk), 'w ktorym me
Tego wan;t zyczę. ., ."
::. .
mezhyt. Z~.wlłtl!: każ.dy będZie czekil:1:konc.a mleUla g~ęb.l,C~.Y. w.szys.tk
..~ t~m w P?r.~ąd~( d~labysJę wy~zu~ac, pozycya}byteczna,Nar~ekama na prze~llen.I': ek~mo~tczne
rok~ a potem zaśpIewa tę sam~ plOsnk~- ku-coDle potrzebne, . .wyrzl!-c za dZleSlą~eIUle1Ua WreSZCIe ~eblaka,. kt;>rybl .kęsem w krajU ca~ym zamyką.Ją· znow bl1ans,tego8zczerże lub· nie -,- ale że zaśpiewa, to płoty: .Po tyu: rachunku. pIerwszym. zro~!chle~a .~aoszc.zęd~o~ego Ule m~gł .Slę Jeszcze rOCZI)y, - Ja~ ~. roką zeszłym. Jest ~le,
pewne;'
drugI: czy w sercach- l ,umysłach braCI\'!iPoJzlehc z bIedmeJszym od Sleble . lub za- ale czy gorzej mż było rok temu? NIe po,';Odkądżyji;} na świecie, a zwlaszcza od- niższej i słabszej, beżpośrednio tobie w o-'chowaĆokn~ch na godzinę, w której nikt wiem. Jeżeli tu i owdzie zacią7.yl rok mimony, to dla tego, że zaczęto ściślej obli·
kl!d: nauczyłem się pojmować złe i dobre, piek§ oddanej, nie wichrzą namiętuości rmunowej kromki nie rzuci."
nie' p~iniętam, 'ażeby zastaruszk!eln, któ~ dz~k!e, ~y~li spaez~ne ... W.szak }asa~a
Lecz tu właśnie rozpoczpa '~ię odwrotn.~ czać' qrz~chy, mier~yĆ. siły i trzeźwiej ro~·
remu kalendarz każe zejść do grobu, nie' ;rOSOl bhzmego nałezy do ldealow DletYlkOi\ strona medalu., Jak' bOWIem zebrak dZIS glądac SHJ w polozenm, ....;. to dlatego, ze
rzucano złorzeczeń - niby on winien temu, ~ozwOlo~y.<?haie. '·.i..kon.iec.~ny~h. i r'oc.entu-l,.gardzi k.!'omklJ; chI~?aana ~wa. grosz? z po- niej~~er~ Zd.objl'.Si ę na .odwag.ę. izbad.~łCO
żeŚiny'w kalendarzu. na czystych kartach JlJ;cych sl§naw~t w naszym WIeku zelaznym, gardą patrzy, tak l przewazna częśc spo- własclWle Jest 'Jego własllema co WIerzy·
złe prowadzili rachunki... Natomiast do który trwa już setki'latpodohn() i trwać rłeczeństwaliaszeg-o, składająca się niestetyl cieli.. Ustlj;pilo wiele sźowiniznm, przybyło
bębna malego z buzią: pyzatą, jak nam za~ będzie wiecznie, daje. zatem . podstawę iz żebraków błyszczących resztkami świeci- natomiast trochę pl'awdygorzkiej, lecz
zwyczaj przedstawiaji1i Rok Nowy malarze, trw~łll: i s~lną;do.,wszelkich ubracli.unków. :deł, rozu~ie .oszczędność dopiero od tysi~- zdrowej - a więc' dórobek . czysty i Tę lub
każdy uśmiechnie się mimowoli, patrzy . Następmezroblc mdzę ol;lracJmnek z gło~ jca,zapommaJlJlc . o prostym rachunku, ze oWl1pozycyę oddać wypadme w obce ręcef
nań
ja\;~ś otuchą.. i na,dziej~..
.
wą :co \v niej dobrego przybyło, jakie po.' tysiącakłada się z setek, a setki z dzie- ale.pozostaje otucha, że to, czego':ni'erz!1d
J użci6 otucha zawsze potrzebna l za- stępy zrobiła z 40swiadczeńwłasnycu luo ąią:tków i t. d . ,
..
jeszcze nie' zniszczył do gruntu, ostoi· śi~ już
brawszy się z nią do małego lub wieJ,kiego cudzych,-'--ile czasu zyskała na 'prędkiem {W tych dniachnawin§la· mi się pod 1'12- nadali pozostanie własnością dzieci tej
dzieła. dochodzi się do celu szybciejrbo oryeutowanit; .się, .aHa go&tra?ila n8: g1?-UŚ~ f kę k~i~żka mądrego czlowiek3:, ~tóry da- ~iellli.
..
.
. , ..
nie tak . strasz1iw!j; wygląda lada przeszkoda. nem' I?rzemysh:vamu , przed "przystąpIell1ell~ wno jllZ umarł., .Otw.orzylem Jlli ~ przypadTe.go tez zyezę sol.n.e,. wam l. kraJowo l!.
Jedyne straty, lile pochodz1!ce z Wllly
. 'Door.ą jest i nadzieja.:....o. ile mamy pra- do dZIeła, bą:dz dla dobra własnego, bądz kowo wzrok mOJ padł na zdanHl bardzo
wo spodziewać się czegoś lepszego, na· pod~ dla' dobra drugich.-;-.
". .
proste, ale jak doskonale l .
naszeJ, na które' skarżyć sig 'lllamy prastawieuczciwychusilowań już . ..wydatkowa.
A kaleta? Policicie; pl:OSZę, wielcy i i!
"Pilnuj każdej chwili, ll. z pewnością wo - to straty w ukochanych, .sercu blizri'ych~k.tÓre .w. wielu razach ró~nie ~o- mali, zamożni ibiedni,~policzcie mówię luie stracisz dnia-pilnuj . groszy, a setki i kich, krajowi zasłużonych. Niejedna bobrym są kapItałem zakładowym J.akpl~- te wszystkie grosze ';wydaue wciągu roku itysiillce już same pilnować cię; będą·" .
lesna mogiła zamknęła się przed nami,
ni!!ldze.- Tak jest!. S~rce"sercem SlJl 'p!a~l, niepotrzeboie, bez celu,-jakie to ładne u- ~ Jak mi Bóg mily, prawda!
lecz llie zmienićwyróków ()dwiecznych prógrosz- gro~zem, UCZClWOSC - UCZClWO~cl.ą;,rO.sną; ztą!j sumki. Cofnijcie, się choćby o
Słowa te powinny być umieszczone nad znem narzekańiem. Pamięć wsercuchdobra gospodarka-dobrym bytem; tak Jest, lat 10, dodajcie . sumę podobuill za rok ażdym kantorkiem, nad każde m biurkiem "a w .ślad dobrze zasłużonych i nam trze·
to'proste prawo handlu, ~ro,zumia~e: tylko każdy, doliczcie naj skromniejszy procent do pracy a najpi~kniej przyozdobilyby go· ba dalej" ~ oto słowap'Ociech.y~ które wy~
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podaż nie by1a·n!ł.g1%cą,.WogóleskończQns jUZre- lw.an~ro zb'o'-. ~ rows lej: o '. ~ ZJe .s~ę w skiej A. de Go'ldschmidt. .
'.
(-) hl< to nazwac? W jednym ze skla·
guTacya grudniowa odbylI!. si\) pomyślnie. iprz~eslfllcu lezfllcym....
.i . - - ' - - ..- dów fabrycznych pewnej lbardzo znacznej
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·,;'8PRAWOZDANlA. TARGOWE.
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· : ClE
·ZA·
Z-yeIE
Z ' . prze",.. ' . . . .
'y.

. . . Widy.walli~§.'ze.s.o~ą...• tYl.k.oł·n.a,ty~."..~.UD.- do. swe.go poko.'.jU im.·~cej 'si~' jllż nie:pO-!z nami pozostaniesz - o'drzekłam, .·na wi:
?le neutra,nY?l;~am.lll ~c~y~ lch'Je, c.ze k!1 zywał: .. , .. ~.' . ,
. . , : dok błagaJnegówyrazujej ócz~ ' . ' ,
~akaś .w~p~lndsc~ 'lo zam,m ~e.bYro J~7Le~z.J,~dneg(} .wIeczora~.,Boże! CÓ,ż to.ł -w takim razie zo'stan~,~--'QdrżeH
zy mIDI. za ~l.(:J ąC~~OŚCl~ .z;adnyc~ me byłaza.:,no'c! bllrza ..sza.l~ła' straszhwie. 'awyraz ulgi i zado'wolenia 'w,:'e'!ctwarz'

rrl·es;ylk~ , s~bIe :l~cep.b pod .JedI,1;y;m}!lc~~lll

C LA Y
.::9 :ę~IJ:I:ę~A~:·'5r'~...
. ' ,y lt J:~

Deszcz;

leJący POP?k::ńll~mył. caly·sJ?ieg. a' hył· jeszcze

ijardziej

,\\1zruszają;ey{j'od) roI.

y zupe 1l1~ o,cy,. ,1"y~H\~~aJtI:q'JeT. w~O~~a:hl~ z ..tak1Jl slłą,,~ź zdawał?"się,.że·paczy i trwogi.:"""

, . . . .. :
zwy~de.~ pl'Zep1~~~1' to~a~~sklłl;rrtr 1ł.?1 Jed~ego -!Ile pozostaill,e'. c~łego.Wiati:·:Nieroztimiałam,·dIaczego·e·tak,zalena jego.
dla
jej' ,tak
(Dalsz'!t qg-patri1ł1';279).
UQŚCl~ S~~tn:to~ylo .P?zyCIe,~.: t . s~yszehśmYi Co'śmy ~o s~elh~ mowil\~ Drze- gor~co pragli~ła.. ~r~e'ż cał:y wiećzór 'ani
Ob' d'
.
" :'b'1:11' '.. t IOhmura, kto'r~p.lgdy :!lle s~hodzlła zll~ ?a; wYfy~ane.z. korZema!~ll ;p~da1yz trza-spoJrzal na,. m~,amprzem6wił. . :
ę
A jeżeli ona do mnie siodż·
l···· o'.
. }a, u~ll~,~,na~l }Ol. . • ono'ry. so.u,' :czola,rzucałaC1en.n~ cate lC~o'tocz,I~I11e.~B~lem~ drZWI \ o~na.i:skr~ypIaly:tak,ze
me.
"\Vmlki dzwon 8y- wczas
milci:niea:ch •
przYJ~c,.:DW ~ }~a a, mg ~ ~le .n1L ega : IQ nIgdy u§mIecl;!.u j ,mgdy pogo'dnęgo. iwy- gnał~wy uder~yl:kIl~a. razy, .·apsy 'szcze·ciaz zdawii.lo'mi si 'Że z ewn m "d a0 •
po.,raz
nr
w domu
l
zapalczywie.
ze
Si!'
•
'cb?
nam<t.Wlta.'. _
czemu.
, : \ . strachu l
na
nieprzytomna..
wom.
...JeJ s o
.
u on. 11 ges mo'g:!. s .owa zas l!PlC, UCle- . J d . '
. d . l
'
,
' I '.
P
b' d'c • "R
. :..
...
.'..
'
kaLsi~ .. d() tegoQard.zo·cp~tnie.. Każdy . e y~le W?le .zle ~ zasladah ra~e* do'.
00 Ie Zl~ sIr; udolf S";"O.l;n zwyczaJemPodlłz~stego .Wleczoru powstało między
a
aktgrzeązności, jak podanie krżesla, lub §madama· -:- Ja~ze . SIę ono smutme, \ po~ pows!ał, zam]erzaJącpo~rO?lC do s~ego !llt;ą:. SIr ~uddlfem, pewne .uczncie przy·
odsunigcie poą,nóżka; :~pełni()ny był tak gr~ebow~ meomal o~by,!ało'1 -- przez ~ały p0k.0J? . Wtem, ku wlel,kieI?1!' llloJeIll;u Ja.zm. Posla~al on wszystkIe zalety czło·
.iiinno' i urzędowo, żelepiej"byłoby, Rżeb' zas tyd~leń . spoty~ah. SIę ze,so~ą dop~e!o' ~dzlwlen~u!lady Qulm?re r~wm~z .powstaw- WIeka dobrze wychowanego a o'bejście je,go' ,wcalezaIliecha~. '.' N~~~y jP.j nig~zien!e przy obIedzl.e.Slr, Ę.udolf dztehlczas \flltd· BZy Z n;U;J8c.a,zastącplłall1u 4rog~. Tym g~ nacech?,,:ane, 'by,lo' więceJ. ni~ ~wYktą:
to'warzyszył, on szedł .swoH droglll, lile wtrą~ dzy study~ 1 sport, a lady Onl~o,re.... OD;;t, ~azem .J~z al~ ~o Ule ~o:t~D;ęł~l~lle polo- glze~Z?OśClą. ml~~q 0';10 w sobIe coś z .dwo'r.
,c.aj~c sifJ oal(3 do jfij ozjnów albózamia.-· zd~wałoslę, pozo~tawala WG~~IYI?-~ ~Dle zylar~k! na Jeg.o ral1l1,ellIQ.! patrzyl!=,- tył- noŚCI 1.l'ycersko'sc1 memal. ~lasycznej. Uw
rów;, 'JeźęIiona,
zadala mu jakiepytaJiie,gOIlhC~~O'YY~' ,D~zę, gdy:n?llly.sl~,Jaklelll ko' na mego oczyma pelneml trwogI'l roz· ~ysł Jegobar~zo wysoklem odzna.czał
o~pPJViadało' i1e możności najzwięźl.ej, nicby;ło JeJ zyCl~. NIgdy Ul?: ~p§dzlła~,!a- paczy. .
..
Sl§ wyksztaIc.eulem •. Mówiliśmy dużo' o
ńi~ ~o~e!1tując, .:~igd:r, silJ nicż~inu nie ~~a~:a .nad Jedną ą~ynnosCl~. O~ ;Ch!lla .::- SIr ~udol~e -:-: przemówiła; glosem Goethem, ~eme'm l Q ty~ wielce sympa·
sp'~~eCI\Vla}i!c,pzleh~a lc~.przepaęc cala- ,a SIę d~ ?zegośmr:ego. To'IDUle pro· drzl!cym, leczdzlwIl;le ~róc.zystym -::-:- p~o~ ty~znym:a orygmalnYID .. pls,a:-zuFouqne,
przepaść Jak grób Zimna' lmro'kleJli:zala-SI~a, abym JeJ COŚk?~WIek zagrała luh~!!-- szę, p~zost~ń ,~,nanu"',Ja SIfJ lęka.m. NIe~ ktorego gorą:cym był Wle1tJlClelem. Roz·
na.
. śpIewała .:a p~i}~w:h powst~wa:ta z;.~leJ-bo' ,CI§zko ,na r;l1S,Zl;\gUle~ane, a ja si~ tak m()wa nasza na~erb!~a. ożywiona.i kilka.
.·Leć lady Culmgreniestety żywiła dla sca, wo'łaJąc, ;e JUz J?a do'syc~u~y}rlf,\Za~ Ięka~wybucho\V Jego glllewu.PQzostań Z razy staralam BIfJ wCIągnąć' donif.ij·lad
przera- czynala
namI.
. ' ..'
do- niej z
żala.'Sa "odgł:9 jego krokówprzYPFa.;yk~ lOStUZ~~li. ~aczYdała plsac~ lecz 1 Przez chwilę. o'Czy jego ciskaly błyska~i- z~ro'Cl.łam, ~qwczas o'n milczal, nie odpo'wiał ją o a.res~cznerWowy. W o'czach jej Q nfe. .mog. o " uzeJ . na parę mmut u- ce. Lecz' spoJrzawszy nadrźlllce usta i "lYladaJiJI~ :::nlJ~daem: s~owem na jej uwagi•
.przeglą;d!l-la tęSkrio~a i rozpacz namiętna. wagI JeJ~w:ęzIC ... _ . ,
: . . I.'. oc~y, łez pełn~" w jego własnych zagasI Z samej htoŚGI nad JeJ ~akłopotanieni, za~
G.dygo nie było', trawio'na t~sknotą: cier,-WYJdz!lly,mlss~oster. ~.ma~lała ogle.n oburzema.a miejsce jego' zaj~ł wy- przestalamp!o'.nnych USIłowań uczynienia
p~ala ni~wypowiedzianie, hlcz straszniejsze wo'wCzas:Nle mO~fJ· zmeść dłuzeJ ddmu. raz najgłębszej litosci.
.
. ..' .
rozmowy ogo'lną. .Tak ~zhvny, niepojęt
wjega
obecnoTchu
braknIe.
'
.
Taki
'wiatr
i
des
cz·
'
.
,
'l
'.'
para;t·ak
y
. -"
.S h d '1'
. . , . ....
. .
z
lllOZenaJSlme.J- byl
wsz takI
h .. drzeczy
b .' pomri>dzy
..,
.~
ze
~~i., :Nieriatitralniejszego stosupkti. wyobra~. e.o.,zllśmy do ogrodu, lec~ zale,dwie s~e ~a~et, nerwy roz~troi6 -'- rzekł'am w s k~c ~Iar o raną· ,On, ?z~owięk wyii6.sobie niepodóbna.,Sir Rudólfzamiesz. ~o'szh~my dobr~n:,par1m,. wołaJa: wro,cmy ~ad:leJ, ,za słowa mOJe w połlhczeniuz jej': lego' ro~umu, g~~bokl m~śhc!el, z darem
kiwał 1eweskrzydJ:o' pałacu;' wszys,t1HijegO!lI~, memo'gę Zlllesa parku!' . .
. .' prosb~ me będft bezskuteczne.-·.
.b!~owy, nl~po~politJ'm;,.zaJmuJą,cy: \vspół.
pracownia,
t Elm,p3§kuem;
.
poczerni. nie
llle\'pele, byly odstronyp~rku; PQdcza(>' . gdy lady uJrzaJarp. alll na chwllęspoko'ju.
.! - JaZ na zonę, zoapytałmnie:··
a.~n e l.gentna l 'pI§kna. Jak Mrza
Oulmor~·zajnio",ała.~kl:iydló prawe, wieI· W' lllec~?ry.byłl najsmutni~jszlll;porą; 2{yci~ .~ C~y p~m, .miss' Foster, istotnie oba- ~~ryfJ.~r;::nfopi~emo'ś~okw:s:ys,tko'h leg~a pomię·
ka ZaB sala,jadalnia i dwa mniej8ze"salo.~ w..U
" am~re.SlrR~dolf I;l1gdy lChz~am."I \VIaSZSlę burzy?_
.' •.. . . . .
",~, ot a ludzk .,p:a. e,. ~o'reJ. rz.egow- ?adna
~j. mieściły si~ w środku pałacu.
'llI.es;pvdzał~ .•.Zara~J>? ,Qbl~dzl<? odcho:dzll. -:- B~d~ panupardzowdzi~czną1 'jeżeU P .~g
a połączy.c me byla ,zdoln!!_
Przeklą,d z angIelskIego.

dyn~e

_cm.......Ilak~zanepoml~d.~y dw.l~m3;llł?lrmI)j~~~-, pl'zyte~.h~zał prz~~az~lwla:~~ledwie żalo

ci
le~;'[5~YJ.~J, po~a! rk~ p~raw~a o'ntJeł ~aw.etw ~wa:zaph' sr~żfllcych
WOg~l~o.Ulg~y J~J
dI~.gl.
nkołwai"l" nlCtZe~o, ~leł

widać~by·, Się ro'z;sadza~ gl'ożlł'y<',
IJ0P<Fra~u:Jak
załobYtspeł?iali'w, ~jl- kały wrły
ez~~
posępnelllczynnośClswoJe.
była p6ł

Służba'blailla

obecności~

zachowywaluparte
jem'cIekawości prz;~tiIćhiwrł

c~;g(r

~~

1

I

z
ni~ża:uezU:6ie.
ntiłości;Jrtórego siła
m
s

J'ęszezeka.tuęz.e·dręc.zyłY,·.J·a

llokoje~

,slpią.lnia.izbl'ojownia, .~a

czytac,~e mebawemk.s~ą:z~ęi~PO~

Dul~l~rc,leczgdy się

ml~u

zapytanie~

~tan

~yrazisteni: óblic~uln!8'

Wah~ł się chwilkę,.

,patr~c k~ebi:fm~, tJi~1Ch
.

o.n~ również
(D.c.~n.)

Nr. 1

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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l

firmy
nasze m ni·
mieście t sprzedają
'
k
· 'Jedną z naJ. I tern k rolewsklm
'
. do chwili zawarcia pokoju
"
wane wjaknajpięl
k·;
'1opako
k~ pa t yę, R ol
a 'gaskonczy
a Jest
~ondyn 29g~!ldnia.
IJukwl' Hawana N.12 nomilk.
K. ej
sz u l ~ po sztu l lepszych w repertuarze operetkowym bene- odroc
..
.. t
d·
nalme 16 112; cukIer burakowy 15 518, mocno.
'
w~ze lego rodzaju towarów białych, iecz fisanta sama zaś o eretka odznacza si
zon!!1, . pomewaz mlms eryum oplero
Londyn. 29 grudnia. Na wjbrzeźu ofiarowano dziś
mestety taka sztuka lub półsztuka zawiera barwn~ i melod 'nlb p
k
12 wtedy będzie moglo zdać spl'aw~ z całego 2 ładunki pszenicy; mróz.
W sobie p
1!l 8ztllC ykę Oto składa się J'est d k
l
YJ d tmu~y ą, bWdzyu.cz~n~ przebiegu rzeczy
Glazgów, ,29 grudnia. SllrOWIeo. Mixed numberB
ewn
d 'h k
łk'
~.. ' .
,.'
os ona ~ a prze s aWlOną
ę 1e J U z . ·
warrants 40 8Z. 11 p.
z wo.c
~wa .~w, ~a~ll1astz Jedne~o. Wl- po raz ostatm.
SofIa, 30 grudnia. Armia zajmie zimowe.
GI~z!lów? 29 grudnia. Sllrow'ca "Yywi~ziono yv
doczme "nęc, lZ taz. zwane resztki sprze(-) Ofiary. W miejsce powinszowall no- kwatery po wioskach za p e n t 1
tygodmu ubleglym 4,700 t., w odpoW16dmm ozaSIe
dawane S!!1 publiczności jako dobry towar worocznych złoż li
'
' . d k . dl
as m eu ra nym. rokuprzeszlego 5,800 t.
(_) Snrawa p. Ho Biedermana prze i . b· d
h l . .,1 w ~a,~~eJKlel.~ kCrl:
a
Na południe Starej płaniny zatrzyma się
Liverpool 29gr(l~nia. .')prawo~d:"nie P?czą,tkowe
.
t'..
.
c w le uyc
UCZlllOW pp .. ul.
O ms 1 rs. 3, 46 000
_~
. .
.
Przypuszczalny ohrot 7,000 uel; Clęzko. DZlilTluy uomagl~tratowl ~odzl,. rzą,dowl gubernialne- O. Rychter rs. 2, dr. J onszer na dom sie,
, na pOlnoco - zachodmeJ gramcy wóż 51,000 bel. i
mu plotr~?wskIemu l ~ukcesorom Anstadta rot rs. 3, Henryk Elzenuerg na straż ocho- 30,000. Mieszkańcy chętnie przyjmują, kwa- , liverpool, 29 grudnia. Sprawozdanie Ito~(l()we. Ohrót
o whlasnosc grlułn~u, .zaJęl~egopPłrzez ~ozwa- t?iczą, rs. 3, M. Spokorny na kasę wspar- terunek, a stan wojsk wyhorny. O rozpusz- bi~~~o lJekii~il~!~ n:;~~~~~~k! l :iW~ ~?O t7~I:
nyct. na' przec
u lCy o. b
nocnej·rozfal'maceuto'w rs. 5, B ogu- czemu
. szeregow
,.
t 'lt. 4 718. na"lt. mr. 4 29/32' na mr. " kw. 4 81 /6h
IS·
b ł uzeme' d
· ma podupadłych
".
me myślą przed zawarciem no. a.
pa lywauą. y ~ we sra ę . w lZ le sądowej sJ:aw Russockl dla najbiedniejszych rs. 2
.
na kw. mj, 5, na mj. cz. 5 3/61, na ez. lp 57/., p.
waTsz~wskle.J. 1 rozstrzygmętą zostala na Kniehowiecki dla biednych r8. 2, dr: pokOJU.
Dalsze doniesienie: Sura~y tańsze o Ilt6 p'
kor:tyś~ p. BIeder~~n.a" grunt 3porny uzna- Lohrer na dom sierot rs. ą, pastor Rond- Belgrad, 30 grudnia. Wobec złośliwych Wa:!n~~es~e:yl;; 8~ru~V:terW;Óer L!~hT;~lo~V~:~~!
n? z~ Jeg~ wladsnosc l zas,ądzono mu kosz- thaler rs ... 3! R.ozmysłowlCZ na biednych pogłosek o objawach niekarności i niechęci 30 Clayton 81~8' Moc~ 3? l!rooke 8 1/"Mule ~O Ma3
5
tow l)fo.ceti~ o su k cesorow Anstadta rs. rs. 1, dr. Llklermk na ochronkę przy ulicy w szeregach a.rmii serb k·e· urzędo nie yoU 8 3/S' MedlO 40 \~llklllson 9 / 8 , 3Warpcops 32
80, znllemwszy wyrok są,du okręgowego Wschodniej 1'8. 3.
...
S .1. ~'.
W
tees 7 /"7 Warpcopa 3n RowlaI!d 8 /8, Double 40
piotrkowskiego co do wynagrodzenia szkód
zapewnIaJą, ze duch armu Jest stale wy- Weston 818, Double 60 zwykły g. 113/8 , 32'· 116
i strat.
Ze strony
p
Biedermana
stawał
Tz-RONIKA
boruym i nie daie
żadnego powodu do yedsNew-York,
16X16 grey
tkan~uy zBawełna
32/<1.-6 170,
spokojnie.
,
L3o..
J
29 grudRla.
93116,
w N. Or5
u
adwokat Kraushar, sprzedawcy gruntu BerKRA J UW A I Z AGRANI CZ NA.
skarg lub obaw. Również nieprawdziwemi leame
8
/ s' Olej skalny rafinowany 70 Ju Abel Test
1
3
5
gera - adwokat Leon Krysiński, interesów
slll.doniesienia o antidynastycznych knowa- 7 /" w1filad~lfii 7 Surowy olej skalny 6 / 11 , Certymagistratu bronilaprokuratorya a ze stro.
,
. .
.,
Ilkaty pIpe !me ~8 /8 c. M;ę,~a 3 d. óO o. Czersukcesoró' An t dt ' . . h'
. d"
Resursa rzemieślnicza w W arszawie mach, w ktorych mlehby uczestmczyc na- wo~ pSZelllOl!. OZlma3 W mleJsclł 92
c., 119- gr.
t' k "
~ k
..'
nomm., na st. 90 /, c., na !t. 92 3ts c. Kukuryn y . , , "w. s a . !l' .1:C BąSla OW
stawalI adwo.kacl Poznansk! 1 Hausbrand. moźe .nie prz;vjdzie do skutku, gdyż inicya- we me tOlzy CZ:1on OWIe stronmctwa po- dza (nowa) 48 1/ 2• Cukier (fair rafining MUSCOVaU3S)
Jak się dOWIadujemy, prokuratoryazrobiła torOWI p. ŁOjce władza zwróciła podani!3 st~powego.
~.35 .. Kawa
(fair Rio) 8.2,0. ~ój35 (Wilcox) 6.65.
1
podanie CI kasacyę wyroku sprawa wi§c z żądaniem, aby takowe opatrzyli swe mi
Kair 30 grudnia O napadzie sudańczy- !:leomna 5 / 2 , Fracht. zbozowv
1s'
. ~~.
.'
,.'
od·
. t
.
h'
.. d k d ' ·1· ,
1
:
.
Jawne zapasy pszemcy 58,400,000 busz., kukup plsamI s ann cec ow, ,CI Je na - o mowI l kow na Koszech Jenerat Steevenson tele- rydzy ~,300,OOO buszli. Pszenicy wywieziono, w
Jeszvze 1:>lę prZ?Cląg~Ie. ,
. (_) Nowa ple~ar~la W ~amu Starka dro- swych podpisów) ponieważ p. Łojko w pro- g rafuJ· e: NieprzYJ· aciel zo;tal od art i ści- ty,godni?- ubieglym z por~ów. !ltIantyc~~ch Sta.
gą, przymusoweJ lIcytar,yl przeszła przed jekcie ustawy resursy domaga się dla siebie
. p y
now ZJed!10czonych d? Wielk16J.Brytanll 8,000,
tygodniem
inne rpce. Przy teJ' okaz i dziwnego przywileju a mianowicie chce do- gany był przez naszą kawaleryę· Straty, do Francyl 2,000, d? lI~~yc.h portow lą,da .stal.e-.
.
b'
.".
Y.
t·
d
.
b 'd '
Z· t
go 18,000, z J{ahfornUl Oregonu do WlelkleJ
me o eS~:1o SIę. naturalnIe bez strat ze zywo mo zarzą zać resursą·
. Jeg~ są. al zo znac~ne..
n~sze~ s rony Brytanii 45,O()0, do innych portów :ią,du stałestrony OSOb. trzecI,Ch,'. "
,.
- Tanie kuchnie w Warszawie zaczęły swych zabIty Jeden poruczmk l 20 zołmerzy ra-Igo - - kwr.
.
_ (_) ~ewnemu. podroznemu z okolIcy Ło~ stołowników żywić baraniną sololllll, SplO- ..ionych.
.
dZI, udaJ1j;cemu Sl~ do \Varszawy, przytrafił wadzan 1b przez pewien dom handlowy całe~~~,~~~~~~,~~~~~~~~~~~
się w Koluszkach zalJawny wypadek. Nie mi wagonami z odległych gubernij CesarI'ELEGIU:lłHl GIEŁDÓ\vE. '
wiedz",c
Próba'
gdyż
z',~·
.." o tern., że trz, eba po przybyciu do stwa.
.
k "wypadla pomyślnie,
d
'
uU1a30;l dnia.: 31
Koluszek przejść na drug~ stronę dworca, mHijso to o aza:1o SIę taniem, z rowem l
Giełda Warszawska.
l
,czekał cierpliwie
sali pasażerskiej, po- smacznem.
Berlin, 30 grudnia. Giełda była dziś
Żę,danozkollcem giełdy.
czem wsiadł do pociągu i odjechal-z po.
- Pewien hrabia, zamieszkały w Warsza- bardzo ożywioną, szczególniej w dziedzinie
Za weksle krótkoferminoW8,.
50.20 I 5015
'wrotem do Łodzi. Konduktor nie zwrócił wie, prenumeruje 30 czasopism, w liczbie papierów spekulacyjnych, pod wpływem po- Uli. Berlin za 100 mr.
10.12· t mio
uwagi na bilet, był bowiem przekonany, iż których jest 28 cudzoziemskich::t tylko dwa głosek o wielkich operacjach finansowych, "Londyn"
l
.E..
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40,50 '. 40.40
wszyscy pasażerowie udaJ·ą się do Łodzi, pohkie.
które mająs być dokonane już w najbliź- "P,;;-:· 1z,,, 11°0°0 fflr. . . , ",'
'8UlO l 8LIO
jak zwykle. Nie wiemy, o ile- w tym ra- Nadprogramowa lektura dziel w językn szym czasie przez pierwszorzędne banki tu- " 'lieca en"
... .
w poł!l,czeniu
z wi, elkiemi instytucya- f·,1sty zL Ikwicl.
państwowe:
. papisry1\1'.
zje pasażerowi zależ-:-;;u'o na czasie, w kaz' _ rosyjskim odbywa si~ w kilku zakładach teisze
J
~
p,u!. male .
:89,30
89.40
9825
odym razie służba stacyjna. w Koluszkach naukowych prywatnych w Warszawie, mimo mi zagranicznemi. Akcye kredytowe zy- ROB. Poż. Wschodnia . . ..
98.25
!l7.90
,98.winna zawiadamiać pasażerów, . że udający seryj świllltecznych. Korzystanie z prelekcyj skały około 5 m. W drugiej połowie czyn- ListyZas. Ziem. z Elf) r. Lit. A.
97,90
98."::"
s. ię w dalszą podróż winni przesi!lść SiA do
pozostawiono
woli
ności giełda była spokojniejszą,h realizacya ListyZa.st.
"
" M." Warsz.
mateSer,.. l, ,
95.95.26
.."
~
R ' wolnej
D
. l uczniów.
.
d k
pociągu po drugiej stronie dworca, nie
- , ocznica.
roga ze azna lwangro z 0- wywolalą,wahania kursowe, c ociaż w za9350
93.60
:)3.92.70
:każdy bowiem obowi~zany wiedzieć otem, dąbrowska obchodzić b§dzie d. 24 stycznia sadzie pozostało usposobienie mocne. Z pa- :: : : : : ',', ,
92.92.10
zwłaszcza że niema napisówinformującychpierwszlb rocznicę otwarcia ruchu pocią,gów pierów państwowych zagrauicznych najwięn"
)J
"IV
89,75
90.00
publiczność. ,
.
towarowych i osobowych.
kszem powodzeniem cieszyła się węgierska LisLy Ze.st. M. Ludzi Ser: . I
88,30
8& 35
~ (_), KaroŁa.Niejaki M. H. D ... mienią- - Urzędnicy drogi żelaznej i waugrodzko- renta złota- i papiery rosyjskie. Giełda n "
n
"
:87,.50 ·.8,7.50
ey się ,by'i: inka,sentem ·J·akieJ·ś ochronk,i dla dąbr.
" "Giefda "Berlińska.
"
t ł otrzymali
fik·pensyę
l jedno-miesięczną
. d .
. k ty- zbożowa była dziś usposobioll!~ bardzo mo,dzieCi,'. któr,e"i,~ nie znam"y i nic o niej· nie u b
'em. . gra .acyl,.
B!luknoty rosyjskie :-:e.raz - '.
. . ecz Je yme Cl, tórzy cno, alespokoJ·uie.,
19990 2011.50
200.50 201.25
','wiemy' " ''rozdiie
po 1eraJl}; mmeJmż 900 l rs.
~ listy, drukowan, e w J. pzyku
"
. pensyi
d roczneJ·.
Petersburg, 29 gru d·
ma.. 'X,łTeks le na Lon dyn (3
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15' 1" '
" n a "dORt.
199.60 . 20020
,niemieckim rozmaitym "osobom lepiejsytuo-- Grzmot ,przy zupe me pogo nem nie- na Hambul<g 2(,1 l/S, na Amsterdam -, na Pa- Weksle na Warszawll kro .
199,25
19:);95
wanym, żebrzą,c O wsparcie. List taki do- bie dał się słyszeć w tych dniach w Bliinie. ryż 249; '/2 imperyaly1 8.35, rosyjska premiowa
"
Puterahu!");
kro
3
197.95
198.90
"stał się w nasze ręce. Jest tam mowa o - Majf!iek straży ogniowej ochotniczej pozyczkaI-ej emisyi :&32 1" tabż II em, 216 14, rO",
"
dt
20.33
20.331/~
',c, hłopcu siedmioletnim,' który o,ślepł'nagle, kieleckiej przeszedł na własność miasta, syjska poż. z r. 1873 152, II pożyczka wschodnia 1
",
LOllllyn
ak;.
20:22
20.22 1/ 2
98'/" III poż. wacho ania 98'/4; 6°/u renta zlota
",
"
l. ,:
e,
,161.15
161.10
llr~eto ojciec prosi o pieniądze, aby mógł magistrat zaś jako zawiązek stałej straży; 177 1/1' 50/ u listy zast. ziemsko 1513/" akcye rosyjsko
"
Wiedeń
kro
3 1/8
3'/8
p0.Jecha~z.nim do Wiednia i umieścić go przyjął juz 30 ludzi płatnych.
wiel. D. Z. 245 1/2, kolei kursko-kijowskiej 339 114, Dyskonto Pl'Jwatns
,"I) illstytuCie,:oeiemniałych. Tresćcałego - Gry hazardowne pojawiły się na jar- petersburski bank dyskontowy 624, waJ·Bzawski . ,Giełda londyń=ka..
lIstu J' est 'mocnóblag",zanrawiona,
-'-J. ezeli markach
,w Opoczyńskiem.,
W Gielniowie
bank dyskontowy
324, rosyjski bank dla haudlu
'jj
L'
k
d
],
, zagr.
325 1/2, dyskonto'prywatne 5%.
Weksle na Petershlirg'. .
ł,atwowierny,ch i j,a iś ży ek urządzii na rynku ruletA" ze
~
Berlin, 30 grudnia.
Biler.y bauku rosyjskiego Dyskonto"
,J',edna"k,"M,. H. D. zn, aidzie
'zbierZe'pienfądze, to Tadzimy TIm::lldaó ,się stawką, po ~O gl'oszy. 'Wójt gminy z uwa- 199.90; EU/~ listy zastawne 60.20, 4% listy likwidado instytutu ociemniałych w Warszawie, gi, iż gry hazardowne nie są tolerowane, cyjne 55.80, 5°h po~yczk!l. wschOdnia Hem. 60.40,
będzie go taniej podróż kośztowac. '
ruletę skonfiskował, leco;: Blanc jarmaczny ill emisyi 61.40,4°/u POŻY(J:,,!n>. z 1880 1'.82.00, 5°/0
RUCH TYGODNIOWY
'--,,,), PrzeJ'e,ch,an, ie., \,y, czoraJ', r,an,o na uli- zn~laz,l
obrońcę w,o,sobie straźnika ziem- listy
zastawne premiowa
rosyjskie 93.75,
celo'! t.akaz
322.30,z
•
óOfo pożyczka
z 1864kupony
roku 143.50,
,(
na
tutejszej
Stacyi towarowej
ey Piotrkowskiej doroż,karzuderzyl batem sklegó, który dowodził, iż wójt postępuje 1866 r. 134.10; n.kcye hanku handlowego 82.75, dy· od d. 20 do 26 grudnia 1885" r. wl/jcznie.
jakiegoś ćhłopca, przechodzą-cego srodkiem nieprawnie, iż przy stawce, wynoszącej 10 skoutowego 76,75, dr. żel. w ..,.qz. wied. 218.00; akp r z y by l o:
,ulicy,sk,utkiem 'częgo, ten .prz,' ewrócił się i ,groszy, gra, nie jest hazardowną, iż gdy, cye kredytowf< austryaclne482.00,
najnows'.\a pożyczka.
w komun, z' Ce- z Za., . . d k kt~
d'"
l
rosyjska 97.30, 6D/ U renta roayjska 110:10, dyskonto A. Żywność i potrzeby domowe'
. k
kraJ., sarstwe; grani.
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ory urzą, Zl~ ru et~, po 40to, prywatna 3 1/s OlG.
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d 'onie.
k
.
p lid ówkgr.
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Na stacyitelligmficznej w Warszawie innych jarmarkach także graj1!l, nie może
londyn, 30 grudnia w poradnie. Konsole 99 /2, Pszenica
4930·
...
3
0
znajdują, się telegl·amy niedoręczom', nade, to być zabronionem, iź lepiej, żeby grali, pruskie 4 / u konsole 104., tnrec. konw. 14 / 8 , rusyj- Żyto . .
610
1
Słane, z Łódz!· d. 27 b; m.dla Teodora aniżeli żeby kudli...
ska poz. ~ '1873 3 r. 95 /2; 4% renta. dota. węg·
.,
Groch .'.
1
610 .
Steigertaidla Ludwika Rydla:
.'
- Z, Wilna donoszą, że ze 116 żydów: 81'12, egipska 64 / 16 , banku ottomańsklego 10 /16'
Jęczmień
3
4
1220 1220
/ , Owies .
Listy'·
lokatorów
umieszczone
w
braktórzy
m~e,li
się
stawić
W r. b. do losowania, lombardy
lIII"
akcya'kanal'u
Bue:okiego
87
..!j;)'
mocno.
"
. Gryka . .
(
m!1s:h cio mó,w łódzkich dopominają się, u- stawi lo się niespełna 50, na reszt§ zaś poWarszawa, 30 grudnia. Targ na placu Witkowskie- Knkurydza
FQ~ządJtowairia~Na 'niektórychtiioZuit zna~· licyamusiała robić obławę, przyczem nie go. Pszenica sm. i I)rd. - - - , pstra i dobra 510- Mą,ka: .
910 1830
,815 leźć nazwiska osób,' które J'użwy' p'"rowadziły' brakowało scen komicznych. ,Tak np. jeden 525, biale. 450-570, wyborowa ól35-622j żyto Kasza .
.
d
k
d ·k'
r· h
l l • d
wyborowe 367' - B90, średnie ---~, wadli· Kartofle,
SIę' prze 1'0 iem i więcej a nawet takich, z urz~ m ow po wYJnyc zna; az zy a "za- we - - j
jęc~mip.:Ó 2 i4-orzęd.375-420, owies 270 Cukier
• -1231
które już pomarły.
szytego \'.' pierzynie.
-330, gryka ---:--, rzepik letni ----,zimowy Melas.
156
(_) Teatr amatorski.
Słyszeliśmy, że
--, rzepakrapszim. --, groch polny 600--, Spirytus
.1262
. ISO
wkrótce grono pan dobroczynnych ma się
cukr.----, fasola -~-- za korzee; kasza ja- Piwo . . . . . . •
. ,
d
glana----, jllczmienna--.gryczana gruba --; Towai"y kolonialne. . :.
3-119
zaJąc urzą zeniem teatru amatorskiego na
,"
•
olej rzepakowy ---,' lniany - - - za" pud. Mięso świeże i wędzone
797;
rzeczstow.arzyszenia pielęguowania chorych;
Dowieziono pszenicy 800, żyta 500, jllczmienia 40, Ryby i śledzie .
. 1868
Ogrodowizny
Wszystkie ,l1 aęze sympatye ,SI1 po stronie
Wiedeń, 30 grudnia. "Politische Con'es." owsa 600, grochu polnego 20 korcy.u
-..:.,' .
6zlachetnych inicyatorek, które z pewnością zaprzecza pogłosce, jakoby ksilb § Aleksan _ Warszawa, 30 grudnia. Okowita 78 /u z akcl1 zę, po k. Woły . . . . sztuk 3·.
2 • Hurt. Trzoda chlewna.:
"
242.
przysporzą znaczny fundusz potrżebującej
SOfo· Stosunek garnca do wiadra
100-307
/
6
8
1~94' 61Q 10284
tego instytucYI·.,
do Petersburga,
skład Szynki
za wiadro
kop. 808
, za 1 garn. 263- Oleju i oliwy . pudów
, ,Nasze poparcl·e J·est z go'ry der wybierałd się .już teraz
b
b'.
265.
za wiadro
kop.-814
820 9-827
za garniec Wyroby tabaczne'"
• 1416
126
u
zapewnione temu teatrowi, na którym uro. celem wyje n~llla so ie .prze aczema u I kopiejek 267-269 (z dod. na wyschn. 2 /o)'
Świece i mydro"
. 1317
485
1220
cze łodzianki gl'ać będą po polsku.
dworu. Obecllle byłoby Jeszcze !na taką:
petersburg, 29 grudnia. Lój w m. 47.00. Pszemca w Nafta: ; . " "
...•
"
2'420
.(_) W teatrze niemieckim przedstawioną podr5ż zawcześnie i wątpić należy, czy m. 11:75. LJyto w m •. 7.~5. O.wies wm. 5'.40. Sól
- . . .
1221·
, .
dziś, bpazie
J'edna, z naiTt:ipszychkomedYJ· k"
h . lb
.
d .,
h"
KonopIe w m. 44.50. SIemle Imane w m. 17.50; Owoce
Buraki cukrowe
281H- .','
'"
~
SląZę zec CIa y SIę o wazyc na c iodne odwilż.
: 1óG
_
Mozera. "Dożywocie" (Die Leibrente), któ- przyj§eie. Rzecz należy pozostawić czaso-! . Berlin 30 grudnia... Targ n zb~zowy.
Paze- Jaja i masło. .
. . . •
ra podobno przypomina bardzo żywo "Do1
, ' . 1
'
,
me&. mocno, w nneJscu 14,,-163, 1ua gr. -, Otręby·
Nadto ode3~10 w komuńikacyi. kt'ajowej:
żywocie" Fredry ojca.
Wl l aalszemu lOZWOJOWi awypadkow, ktore Da gl'. st. - , na st. lt.~, na kw. mj. 153 /2, na mj.
3
Cukru.'30~3, Pl.wa 944, .Oleju i oliwy 114 pudów.
(_) [)ziś W teat,rze V, ictoria "Doru otwar. może ułożą; sie pomyś1niej dla księcia Ale- cz. 156, na cz. lp. 158 / 4 , Zyto mocno, w m,
W komumkacYJ zagratllcznej: Cukr,u 60000 kilg.
"
,L.
. 'd . k d B k d
~
125-134, na gr. 130, na gr. st. 130, na st. It.
130, na lt. mr.-, na mr. kw.-, na kw. mj. 133,
t y, .. pe~na.llnni.orh l OWClpU ome ya a- san ta.
łuckiego i obrazek okolicznościowy ze śpieCharków 30 grudnia. Gubernialne ze- Damj. cz. 134,nacz.lp.135.,Jęczmieiiwm.J12-175,
OZIENNA SIA TYSTYkA LUDNOSer.
1
wami i' tańcami. p. ,t. "W nowy rok."
.
.'.
.
.
Owies nomina.lnie, wrn. 122-160, na gr.127 /j, na
MaHefislwa zawarte w dniu 30 grudnia:
W antraktach odśpiewa pani Micińskabrame ZIemIau postanow1ło starać SIę o gr. st.
-, na st.lt.--, na lt, mr. --, na kw. mj,
1
IN parafii kaloł.czardasza Straussa'., prze'dstawl·erll·e zakon' _ rozpoczęcie budowy penzołowskiej . drogi rzel.150
130 / 4,-na-200,
mj.pastewny
cz. 1313/4,130-142.
na cz. Ole"
lP:-Imany
.Grochwwa.·
W param ewang. :m.
starozako:mych.czy mazur wilanowski w, 6 par. Program kosztem skarbu, aby dostarczyć przez to -,rzepakowy' w m; h. !Jecz. 44.2. Okowita w m.
Zmarli w dnm 30 grudnia..
urozmaicony i dobrany bardzo dobrze.
zarobku potrzebującej go ludności.
be~ becz..40.1.
.
.
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d
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SzczeclII, 30 grud ma. PSZI;TllCa usp. dobre, "! m. · .Ka~olicy: dz!eci do ln:t 15-tu I'.mar~o 4,. \"1 tej
... u 1'0 "yolllza,
wme ya w
a ac
Paryz, 30 grudma. Przeslleme mIlllste- 136-151 na kw. mj. 154.50, na mj. cz. 156.50. Zyto l~czb!e chl~pcow 3, dZlewcz~t; l;dorosl)ch--":;w tej
Dumas'a syna.
ryalne potęguje się. Brissoll ohlltaje przy mocno, ~. m. 117-122, na gr.st. 124,00, na.k\v. mj, hczlne męzczyzn-, kobiet -, a lnlallowicie: W niedzielę wznowiony b§dzie piękny
., .
.
.
130,00. Olej rzepakowy bez zmiany, na gr. st. 44.00, · EW!ll1gelicy: ,dzieci d? lat 15-tl1 ,ziruido1,:w tiij
dramat Sieńkiewicza ,,,Na jedu!!kartę."
dymlsyI a FreyclllBt odrZUCIł propozycyę na kw. mj, 45,00. :Spirytus ospale, w m. 38.50, ~~~zb~e chŁop.cow-, dZlewc~ę,t l; dOl'o~łych: 2" Y! tej
l1czlne lllilzcz~'zn-, koblf\t 2, fi. mill.no\vicie:
W poniedziałek "Gaskończyk" operetka utworzenia nawerro
gabinetu. Sesya izby i 42.4(}.
na gr. st,
kw· mj.
41.00,
•
b
Olej38.50,
skalnynaoclony
11/4 q/o
12.0U.na cz. lp. Matylda. Tet~lo\v, lat 31; Ern~tyna Ulrich, lat 81.
w 3 aktach Suppego,llu· bene(ts p. Juliana senatu zamkm~ta.
Gdańsk 29 grudnia. Pszenica. w miejscu bez zmiany. · Sta.rozaktmn1; dZIeci ~o la.t 15·tu ·zmarŁo':"', ,w tej
Czyżkowskiego,utaleutowanego śpiewaka,
Belgrad 30 grudnia. Król nie przvJ'ą! Obrót,200tonn. Pstraijaspa 1J.5~139,jasnopatr... l~czh~e chl0p'cow-, dZIew-cz.fJJt--; dorostvch-'-; w tej
który jestfilal'emoperetki w towarzystwie
..'..
, . J
141-145, wysoko pstra l azkhs,;a 148-lóZj. na h czbJ e mijzczyzn,-, l-Qbwt-, a. mianowicie:
p.Teldaj humorem szczerym potrafil l:aw. dymlsyl gabllletu. Skupczyna, 'ktoreJ man- gr. tranz. 129.00, nakw. mj. tranz.136.00. Zyto
zo- w mi.ejsc?-l bez
z!lli~ny,tranzyt
krajowe88-91,
120 (t.na116-11~,
z;ir Do numeru dzisiejszego doł~cza sit
.s.zezelektryzow'ac' publi·C· zność, zatem za- dat
" z końcem. bieżącego 'roku
. . upływa 'polskIe
rOSYJskIe
kw. mJ.
.
pia.9GWał , suniienni~ na wzgl~dy jej i sym- stala zwolan~1 rownoczesnle Jednak dekre-I tranzyt. 94.50. Spirytus 10,000 litr. % w m. 36.5U. dodatek.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
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Nr. 1.

DODATEK.

E

N

A.

I

TŁOl\IA.CZENIA.

do weksli
są,

do nabycia

BAZYLI
PElłtO WI SYN OWIE~
NADWORNI DOSTAWCY

w kantorze

drukarni "Dziennika Łódzkiego".'

THATR
VICTORIA
Towarzystwo .

W

pod

DOM OTWARTY
Bałuckieg.o.

w' Sobot~

::agraBicą.

',. Mają honor zawiadomić, że wlasne ictt składy w Warszawie,. znajdują się:
t. ,Nalewld Nr. 10. 2•. NoWy-ŚWiat Nr. 31. 3. Róg Rymarskiej i Tlomackiego Nr.H. tł. Elektoralna Nr.iO.

~tycznia1886 r ..

Komedia.. 'w3-ch .'.ą.Jrtach,.

B06yi i

dom handlowy egzystuje w Moskwie ód 1787.

itiIó~ela Texla.
WpilJltek d. 1

'

.

, 5.. MarszaJJunvslia Nr.#. . ,6, Diuga Nr. U.

.UljlJ,ŁUi:Io

7.:KI·akowskie:-Przed,mieście Nr.

87. 8, na Pradze Nr. 18.

HERBATA
czarna
na rs. 1.4.0, 1..56, i.76"ts. 2, 2.16, 2.40, 2.~0 i 2.80, w pudelkacD blasza.nnyeh rs.
, ";"
. ......
.
. 2, 2.20, 2.50 3, KWIATOWA., rs. 3, 4,.5 6 za, fant.
KAWA bezpośrednio sprowadzana od 35 do 60 ,kop. za Cunt.
CllkierrąbanY131mp. f~nt, kostkowy 12 ;2 ·kop. MączkaU)1l~ kop. i Puder 12 kop. za funt.

.1'
.. :

1

dnia 2 stycznia 1886' r;

UIUNIZA

1

1

: ~a źądan~e pp. Oukierników i Restauratorów cukier .rą,biemy. na kawałki różnej wielkości.

..

~ WGtÓWN,\rSKtADJSWrEcHEwsKic"'.r~ ~

S_ztu~a::w,4~Qhaktac~h ,'pr~e~ ._~le

ksal}dra.: .p.p,~as~ (Syria;),' t!óltiaczył
'-_·_-Z. -Bamęcki. . . . ..

prżygłównym

hurtowym

na. Nalewkach: ' .. '

składzie

SkładwJrobDW&utl~rnlcnch Lannryna,Hinmna 1innych.
Wódki; Nalewki;'Lilriery wdowy~{ .. A. POPOWA.

,w.

K. A. ., ". I.··.OR.'
. . . , p. r.'as'.' o' w'.an·y.
..zn.a;iJej :firmy Hast.orguje~. w'Moskwie,'w hermetycznych pudelkach bla.' ' . . . . , .
.
. szanych, po rs. 1.20 rs. 1,60 za f u n t . '
.
1

. ~ 'HAJI/TT 'do 'GBr' Fabryki B;&ądowej• •~

'JIandluJącymraliak .:-'8zczególowe cenniki wyd~jen'y i'wysyłamy na żą,danie.
Op,ako!ariietowa;~ów ,j

. '.
~

,;

i na Dworce

Q

ce- doborow~ muzy k§ fortepianową
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ezuwaj1j,ca nawet, że przylgnęły do niej wy- ciwnika w tak wesołym humorze i że tr.ze- zadać mu śmiertelnąs rauę, tak demo!l naoczy obcego, podobna raczej do ba. knć żelazo póki górące.
miętnej gry pozwalał swej ofierze ,;,;,:ry-tCnRzeczywiście amfitryol1 szalał nieopisa.ną wać od czasu do czasu, aby go tem wi'ir
bogini Wenus, niż do westa.lki prozaiczneJESTRZAB CONTRA HYRDLICZKA. go kuchennego plomienia, drobuemi, wy- wesołości~ i wymow~l_ Zaczął od dytyl'am- cej otumanić i popędzić do gry szalonej,
twornemi paluszkami przebiegała oJ jednej bu· na cześć ponczu i żałował, że to pół- bez pamięci o jutrze.
(Z nota.tek pr~ja.oiela.)_
pokrywki do drugiej.
nocne szampańskie znalazło właśnie w Niem.Po chwili ujrzał pan Hyrdliczka S wOJ
Przy rozstaniu pau Jestrzab wyuurzył czech swego Auakreona.
woreczek próżnym, zm:eszał się, ale po naPrzełożyła z czeskiego
wrażenie, jakie na niego uczynił domowy . Ale - dodał - kto chce poznać ca- myśle, drżącą, r~k~ wyjął osobny pakiecik,
KA.BOLINA. MESSING.
k~cik dłużnika, teuli słowy:
łą, czarowną siłę tego niebiaflskiego napo- przeznaczony dla pana Jestrzaba.
Prze~oPięknie pan mieszkasz, panie inspe- ju, powinien pić .go w wesolem to warzy- szla mu myśl przez głowę, źe ta garstka
. (Dalszy ciqg-patj'z M. 277 z l'. z.J.
ktorze, tylko trochę za wysoko.
' . stwie polskich pań i panów, w cieplej, sta- papierów uświęcona jest najczystszą, miłoPotem zwrócił się do starożytnego, troFantazya mojej żony - uniewinniał rożytnej komnacie, gdy śnieżna burza Bza- ścilłl w świecie i że musi przywabić do niechęzdezelowanego zegara i zawyrokowal, się pan Hyrdliczka. '
leje na dworze, gdy ciężkie szronem, białe_ go z powrotem niewierne szczęście.
że nie powinuo się żałować pieniędzy ua
Po odejściu gościa, ojciec rodziny mu:' gałęzie jodel tlukl!! si'!) o okna a wygło\V uastępneru okamgnieniu pakiecik znajego. naprawę; przekonał się o zupełnej od- siał wysłuchać wca.1eniepochlebnych są,dów dniałe wilki wyją, zdaleka z głodu i lazł się w rękach polskiego pełnOmocnika.
:powiedzialności wielkiego zwierciadła i po- o nowej znaJomości. Pani domu z pOlUOCą, zimna.
Tenże, podniósłszy go do nosa, . zawołal z
Wkrótce dobry jego humor zaraziŁ cale głośnym śmiechem;
. -'
chwaliI, że pozłaca.ne ozdobne jego ramy służą,cej zatarła najprzód starannie ślady
codżiennie obcierane bywaj~ wilgotnym wielkich, brudnych, zabłoconych butów go- towarzystwo. Na rozmowie i śmiechu go·. - Cóż u dyabIa, pan perfumujesz bilegałgankiem. Krótko mówi~c, pan Jestrzab ścia, mrucząc przytem znaileprzyslowie, że dzina ubiegała za g o d z i n l l ! . t y bankowe!
.
objawial wcale nie obojętny-udział co do można. pozna.6 .Iwa !.lo jego pazurach. K~oNagle - w.tej wesołej wrzawi~ dało ~ię
PanHyrdliczka uczuł w piersi pal~cy
zachowani", w dobrym stanie umeblowania by uWIerzył Jej .doclI:tkom,. by;łby powZ1.ą,1 słyszeć?zaruJl!ce . słowo "kart~.
Na Je- ból. . W myśli mignęła mu gIówka dziewi:uloniku państwa Hyrdliczków~ .. '.
. ".
o panu JestrzabIl!- wyobr~zenI: nad?r me· dną, chWIlkę przymchtowpr~wdzle, ale?hy~ częcia z niewyspanemi oczkami, przy hlaNakoniec oczy jego 7. ciekawoś~ią utkwi- poc~lebne. ~eu. Je~na~ mo nuał am prze- ba ?la te~o., aby .wydrzeć SIę na pOWIerz- sku nocnej lalilpki schylona nad sznurkiem
l! w~ drzwiac~,. dzielących ~alolll~ od są- CZUCla o ~razeDlu, JakIe wywart
Chlllę z Wl'!)~SZI1 sIłą...
drobnych perełek, które nawlekała do stro~leąmego pokOJU; namyślał Sl~ chwIlkę, pod
ZupełnIe zadow.olony, postępowałJ?an Je· .. - :l'ak Jest, pallO'i."le b:acl~1 Wesoły jów dla obcych osób - główka ztwarzyczj~klmby poz~reru otworz:yć Je., Przypad- strzab ku dom~~l ~woln;t,. po. stal"Ozytnych wlecl,or bez kart, to J.ak Jllllośc bez poca- ką bladlb, zmęczoną, \Valczt~clł!.· z . ch~ci~ do
klem. wzrok Jego zabłądzll w okno I pO-, schodach, do mzszeJ C7.ęSCl mIasta. p,rzed- łunkolV - zawołał CZCIgodny kasztelan.
snu, z czo!eln pełnem troskI l· smutku.
Niektórzy" wprawdzie oponowali,-,-dwóch W tej chwili szacunek, jaki czul dla czciz6r był gotów. Począł pn:yglfbdać się ma- ~ nim w jasnym, wesołY"In bląsku słonecznym
sie kamiennych potworów.
.'
roztaczała się rozkoszna panot:ama niezli- z gości umiało grać tylko W czarnego Pio- godnego kasztelana znikł zupełnie' ujrzał
. - Szkoda naprawdę - zaczl}ł - że ten! czonych dachów, upstrzonych mnóstwem ró- tra, - ale przecież idzie o b1ahl!! rozrywkę; :&uchwaly, cyniczn~ uśmiech, sp~dzajlllcy
~tarożytny d~m . tak Bzc;zelnie. obstawiony żnokszta:ltnychw~eż i.kopul. .Oh-;yilami lu- il!l?Żna w~brać grę tak ł::tw:t,. że najb,ar- zmarszczki z pargaminowego oblicza,a to
Jest nowszem~ budowlamI . . Wld?k przez to bowar SH~. tym wldok.1I3m, chwIlamI z~pad~ł dZIeJ ogramczony. Ilauczy SIIiJ Jej w dwoch szyder~two '!' garścipjenię;dzyuś~iEJcoDych
s~racony a Jednak w~rt wldzema. patrz-I' w głębokIe z~my~lellle: :Myślał ~oble, .z~ partyach.
. .
mlłoŚCl1Jl dZIecka, zdawało mu SIę szyderCle państwo! co za dZIwaczny gust w tych weksel Hyrdhczkl pOSIada wartośc, chocJaz
I rzeczywIścIe wybrauo grliJ nader pro- stwem szatana, na widok urwanej lilii w
postaciach; tamta przedstawia widocznie ja- nie zaszkodziłoby postarać siliJ o podpis sa-I stą,. Biorą się trzy karty do ręki, wjsta- raju. ' .
.
kiego§ piekielnego ad~o~a~a.
..
mej ~ani, po~rzeb~y w razie zaniesienia wia się atut,~aj.ą,cy :noże go ,,:,yb~ać sam
Bez czucia padł na krzeslo:resztagości
-,'-Jest to czarnoksIęzmk - obJaśmł go skargI sllldoweJ, - ze temu dumnemu, py- a potem gra IdZIe JUz sama z SIebie. Pan przestała grać również.
.
Jaro~law! który wł~§nie wcisnął s~ę) ~o po-I ~znem:u ~a~stw~ op~?nie w~rótce czubek,- Hyrdliczka g~·jwał. w tEJ prost~grę c~ęsto
Pełnomo~ni~ z za~owoleniem schował pałOJU a me mógł mIlczeć, gdy mOWlono o' ze bozy sWlat Jest pIękny l wszystko na podczas ~ługlCh wIeczor6w. w SupowIe ze chutbcy pakIeCIk piemędzy, oddawszy jeden
nim tak dobrze ~rzl!!dz.one, -::-: ~e prze trzy- ?wą rodzmą o fasolę. Umiał: 0I?rócz tego bilet bll:nkowy wl,a§ci~ielowi kawiarni, , kt?jego dobrych znajomych z n.apr~eciwka..
.... ~·Hm~ hm, naprawdę zajmUjące - CIl}-1 mał zwykłą godzl~1iJ .obIadu l ze go za to mną, ~azwaulll marya~zem, w ktorą,.:grywal ryprzynł go z uśrlllechem porozumlema
gną,ł da~eJ . p~n J estrzab. - A tamte to: kuc~arka ~ezwątplema ur~czy: ~r~ypalonl1 z. kOlUICznym szlB:chclcem! . w. czaSIe, gdy i .~n:zał przynieść ,nową po.rcyę ponc,zu.l~o
bezw~tplema ~ony złego ~uc,ha. ..
..'.'. gęSIIHh. - .ze ?n ~sam dosyc ~Ię J~z !1apr~- meboszczyk .hrabIa . przYJezd.z~l do, Supo- pIJaJlbc! zac~ąt znow opOWIadać 'Yesolo 'Ja' .. _. ,C~arowmce - nadml~nIl JarosławIa- cowal 1 .wlel~l czas,a?y uzył zY91a, .ze ~a. Była to cała Jego umleJętnośc kar- kll!ś ~ll~mozebll,! przygodę myślIwski!' na
kOn1iJZllle.
. . ' '....
•.
.zresztfbJest Jeszcze męzczyzną w slle.wle- Clana. . .
.
UkraIme.
:~ ~'A ten m.ężczY2:~a iwotkleńl pienię- ku. ~ .. d;dsiaj . na\V~t'ij~awdziwa krew '~lło- . Wesole !,-owąrzystw.o udał~ .się do .oso:
- A widziałeś pan tamkozakó\v(:.iIzy ll~ se~cu 1. z,:obbczerrr':h!eny? . "
.,~?:IeJl~za krl1zy ~u, v.:"zy~ach;':- .w:r~zCleo bneg~ gabmetu, gdZIe wlaśc:clel ~aWl.arn~ prze:wa~ mu ktoś z towarzystwa.: " .... :
.-To hchwlarz - dopeimł Jarosław.
tem, Jak to słonce plękme ŚWIeCI a Jaskół- zapahl lampę, ka:mł zamknąc oklenmce l
NlewIero dla czego to zapytame,rOzsńlle- .
ki w~solo po~latują. .
..
poza~rywał zwi~rcia~ła, wi~zą,ce jedno na- szyło w?zys~kich, ale pewnem jest~ .. że . wy, _P~ Hyrdlic~ka drgn~ł,.jakby ]?iorun
meg?:ud~r~y'łl zaczerwlemwszy . .sIIiJ, sp 0J- .ZaJ~ty teml myślaml8zybkoprzybhzal p:ze~Iwko drL.glego Ischy:IaJ~cesH~, ku .so~ buchn~l~.. mSllohamowan,ym, głośnym śmienar ~uk.radklflm na pana Jestrza.ba, -a.le ten Sl§ do domu. _ b l e , Jakby zakochane.
.
. ' .... .
chem..
.
tjlkosiluiejprzycisną:ł wargi dohiski, a
*
*
Pan HyrdliczkanaIJlyślalsię pl;zez~hwilPan Hyrdliczka patrzyl z zadżiwieniem
przyjr,zawsźysię przezchwilkękaruhmnemu
*
kIJ, czy ma. należ~ do tak niewinnej roz- na śmiejących się. Zagadkowy tenślJiiech
lichwiarzowi,cią.gnąldalej: '.' _ '.' .•......
Pan Hyrdiiczka odwiedził znowu kance- ry~kj.Przypommalsobie, .że w: Supowie _wyllał lIlusię tak szczególnym,. tak dzi· ...:..;Hm, hm, mi.prawdfJ zajmujące. Dal- laryę, w której istniała dotąd pulaczka z wygrywał zaws~e, pomyślał, że przy oglę- wacznym, że p~)mi1UO woli upatrywał w nim
szym figurom nie moźna się ztą.dprzy. ni~czytelnyl~ tytułem: "N aprawa supow- d.ności i zimn~J ,krwi ła~wo moż.e ~ustrz~dz jakl!!ś niegodziwość; zdawałó mu się rópatrzeć:. . . . .
....;.
. sklego za~~~." Wysluchll:~ plotek o ~o- SIę o~ straty l, ze polskI szla~hcIC, u ktore- wnieź, że oczy :vszystkich z szyderstwem
· . M:6W11lc to, postąpIł lnlka krokow w kle-, wlch w~as~IClelacb, w .eleglJnem u~posoble- go ~lał dostacposadę,. chętme .gryw~-c~a- spoglądał} na tuego.
runkuśą;siedniego pokoj~ i. spoglflsdając :na mu, w .Ja.klem. rozma'Ylamy o drogIch z.ruar- saml w ka!ty ze swymI. oficyalistaml, .Jak .. Opuśeit kawiarni~. Cbłodny wietrzyk opana domu tak wymowme)"'że ten mUSiał łych; z CIerpkJm uśmIechem prZyjął WJado- go zapewmalpelnomoclllk.
wionął rozpalone jego skronie a miryady
zrozumieć spojrzenie· i 'ztajemnem west- mość,. że zn~wu jednawi~ża zamku Zawa~
przysunął SIę do stolu. .
. ..
gwiazd błyszczały na jasnem sklepieniu nieDemon gl'y ~rzX chwyt~n~u ludzkich dus~ bios. Promienie tych wiecznych świa.tel pachbieniem otworzył drzwLpFOwadzą.ce. do liła Sl~, p~klwal głowlbdo taktu~raz ze
dąlszychapąrtamentów. '. '. .
.
starym reWIzorem, nad obecnem pięknem używa zaw~ze Jednak?weJ l nader prostBJ dajl!! jak krople rosy niebieskiej w zt'anioPani .Hyr~liczkowa p:zyjęła ~ościaJ k~ó- gospodll:rs~wem - i za jednym razem za- :netody, a )edn~ tJ:s1ące mllld~yc~ ;i ostro~ ne' b~lel~ serce ludzki~i. lagod~1! _ciEi:żkie
r~go JeJ mąz przedstawlł~lekkleni. kIW~lę~ brał 111lesIę czn lł sWlll pen~yę.
.
znych ludZI st~J~ s~ę ofiara~1 Jednych .1 straptema,a!e pan Hyrdhczka. me wznosił
CIem gŁowy, ,zmrużywszy przytemoczy, Jak-: . PowracaJ~c, postanOWIł poprOSIĆ naza- tych samych figI elko w, zktorych składa oczu ku nim. Pochylit nizko glowfi) na
by nie. mogla' znieść widoku :pleb~jusza. ju~rzpana J estrz~ba b 'przed~u~enie ter- si~ cała )eg? p~e~ielna sztuka. Cóż. dzi- piersi, uc.iśnibne świadomością winy. Przez
SZczęŚCIem, wzrok pana· Jestrzaba me pod-I mwu weksl~wego Jeszcze na nuesHlic; pro- wne&,o, ze medos~ladczony pau Hyrdliczka, całą. dmgę do d(}IUU towarzy.~zylo mu ·jak
· ni6sł siEJ a~ do jej o~licza., .pop~zestat tyP centy mial JUż przyszyko~ll'ne. .
. . p.oml1no, swych- bIałych włosów,. tr~epotał st~aszr:-e "mll:ne tekej,': groźn~ "jutro;'" ~i
'konapowIerzchowneJ oceme JeJ. odzlema
Przechodząc około znaJomeJ kawIarm, sIęwkrotce, złal?any w dyabelskle Sidła.
dZIał ]ewjplsane OO"lllstem pismem w po.
,j zatrzymał się niecó dłużej "na, złotej ślu- ,przypomniał sobie, że należałoby poprzeć . Z po~zllltku wI~kszą uwag~ zwracał na wietrz!!. ~ a ponura o troska obciążała mu
.bnej obrącżce·.Niecierpliwespojrzenie,rżu- sprawę posady w Polsce. W tym celu mtetesuHcl1-twarz peln~mocnik3:, niż na czoło.->
eona mu prze.z. Irenę, wyrwanI! z póetycz- wszedlnagórę, znalazł. taI?- sprzyja~ąc'~90 malowan~ karty, które. nt~zgrabUle trzymał' N:iewied.zl1ckie.dy i ja~1 znalazl si~ W
nego marzema nad romanąem _ .Bulwera,mu p.ana, w towarzystwIe ~llk~ przYJa?lOł, w:-Iil ku . l Z r.?ztargnle~lem słuc~al, nauk swoJem _mwszka.mu. SpOJrzał w górliJ na
r6wnież uszło jego baczności; . ale za to przy"' w rozo~ym humorze. Powlermk pols.klego p.osredIllka~ ktory wspal1lałomyśl~le zrzekł stary dom a z· kamiennych potworów .wyjgl~dał się znów bardzo uwainieumeblówa.- szlachCICa ugaszczał cale zgromadzeme. go- slęuczeS~m?twa.w grze, aby mogl poma- rzała na niego kamienna postać lichwianin. A byto ono godne uwagi; świeże _i rącym p~~czem, któr~go IJrzerażaj~cl1 Ilość gać prz!JaCl~lowI.
. !za, przyciskająca do. serca worek pienię
piękne, pochodziło widocznie .. z· lepszych ~am wYl?IJał? dla dama dobreg;o przykładu.
": ~rotce Jedn~k gra pochlo~ęla ,~o ca.t- dzy, posrebrzo ,y .blaskiem księżyca. Rozpoczasów. Rodzina wolała ograniczyć się na Ow powlermk był klasyczną figurą. Przy- kowICle -:-. stał SlliJ. ofl.ar~ namIętnos9 I . R~- zuawa! rysy jego oblicza, te twarde,kaskromnem mieszkaniu, aniżeli rozstawać siępominal szablon starychk~s~telanów, .któ- ka pewmeJ s?hwyc~ła karty, usta SIę zac~- .mienne rysy, kt6re gr~ wyobraźni zmienina. zawsze z m:ilemi pamiątkamisupowskiej ry' znaleźĆ mo.żna w każdeJ hIstor~czneJ po- sn~ły, oczy CIekaWIe wytrzeszczy~y a· deh~ ł:y sifd w oblicze pana Jestrzaba.· .. ..
chwały.
wlastce, z. llle~dzownym olbrzymIm puha- katne .rysy twarzy stawały SIg ostre l
Wszedł: do pokoju na palcachj szczęściem
, . -NapI6żno Jaroslaw przypominał praw- r~m. GlowEi: mIal gładko ostrzyżoną, skro- szorstkIe..
. .
. nie przebud~ił nikogo. Położył się do lóż
-dziwy cel odwiedzin w tym pokoju, - pan n~e głfJboko ~apadłe, ~warz. ~hudl1, wyW ygl'yw.al. Palcem konwulsYJllle .z.agl~- ka w ubramu, ala sen daleki był od jego
J~st.rzab.P?Święca.~ całą u~agę. ume~l?wa- nIsz.~zont1, z kIlkoma.. ,b.hzn.amI l zm~rszcz:ltym zg~rll1al. wy.g.ranili, .spo~ląd,aJą..c lSk.rzlJl- o~zu. Na sąsiedniem łóżku. widzialdz~e. nlu,:o~ ktox:ego me przedzlel~!y. &0 Jl!z te- ka~l, podobn~ do ~zol~ł~J, pa:gamlD0v-:e~ ceru .okle~ na .ro.snlbc~ 1loś~ plen~ęd~y,. w Cl.nnl1 twarz J ar~s~awa, ośwIeconl!l promlerazam dumna ma~rona, am. JeJ pIękna skory. . Z ob~ stron naJezał SIę na n~eJ myśh.?bltcz~ł ,Juz z 111ch uzytek, Ja~I mIal mem b.la~ego kSI~.zyca - ona. ~ama wydacórka, które z obraźhwym pośp~echem schro- malow111c~y, SIWY,. obfity w~s,. ~ gęste, .b~a- uczY,mc.. N~es~etłt demon gry ukaz~ł IDUw;alaBlę Jak ~ekkl odblask kSlęzyca, zasŁo
nity się do. trzeciego, ostatniego pokoju.
ławe ~rwl dopel:uały rycerskIej .całoścI lU- w~rotce. lune oblIcze, podług. ~yrafinow:a- mona w CZIilŚclobfitemi, starganemi kędzio
. Pan Jeatrzab wzią,ł w rękę Bulwera, któ· teres.uJącego oblIcza. Postać ml~1 wysmu- n~J swej ~etody .. Pełna nadZlel kupa pl~- rami. .. Ta blada, delikatna twarz, z zam..'
~lliJdzy taJ.a~a, zmkała. w ocza.ch•. Napro- k~iętemi powiekami, była dla czuwającego
rego Irena tam pozostawiła i obejrzał go k1:~ l chudą.'.
okiem znawcy ze wszystkich stron.
I ~a p~nu. Hyrd~ICz~e od samego poczlj:tku zno OSł?pla!ym. wzrokIem ~tara~ SIIiJ pr~y- 0J~a boleśnym wyrzutem, - lepiej niż kiet~'zymac uClekajl1 cymetal 1. papIery; zamUl dYlUdziej poją.ł w tej chwili, że ten ma- Takie książki nie mają, żadnej ceny-! robll wIel~le wl'azeme..
wymówił: nakoniec.
PośrednIk. w. dostarczalllu korzystnych SIę spostrzegł, Jata~na gramca została prze- rzyciel -nie da sobie rady w zimnym świe. - Bulwer posiada wielu czcicieli i czy- posad, prz.eClwme, był ogładz~nym elegan- kroczonl1: m~sIał SIęqUąĆ do. wła~neg? wo- c~e, że zginie, jeżeli nie wyciągnie się nad
telników - nadmienił· skromnie pan Ryr- tern w. naJle~~zyc~ lataohj m~zna m~ było recz~a, w ktorym, B~g to WIe, ze. me by~ m~ pew~a, ochronna ręka. A ręka tego,
dliczka. .
chyba zarzuclC, . ze lubował SIę w dz;lwacz- ło UlC do zbytku. Status quo mUSIało hyc ktQry. mIał być jego podporill -- przed
...:.. Może> być, ale kto kupuje podobne ~ej orygin~ności:-różnokolorowe kostki na powrócon~m, rób co.c~cesz! Dopiero. co chwill!!.:..
. .
.
ksi/łżki? Wypożyczajlł je zwykle z r~ki do Jego koszulI były zanadto ~rzycz1l:ce, kształt koły.sal SI~ błog~ n!1 dz1eJlll tylu korzyścl,~anHyrdhczka zamknl1ł oczy, jah:by
rE.jki. Ęsiążki w ogóle są, inweutarzem bar- kapelu~za ~an~dto uderzaJ~cy w - oczy a za- za~lla~t. Olch, Bz.um.lały ill~ w;uszach wy- chc~ał- .uni.kną,ć ",:idoku ohydnego .czyrm
~o ?iewdzięcznym. Nie warto·. wydawać pach fiJołkow l. reze~y, kto:ą .roztaczał wo· mo~kl zony l corki, skargI pana J estrza- • Suml8111e stawlal.o ~u dalszy CIąg zar~uplelllędzy na kosztowną oprawę, bo w skro- koło, zan>l.dto slluy l. przemkln:vJ:"..
ba l ~styd. ..' ..
. . I . t o w : :::n~szał sł:~dkl, rown.y oddec~ drogIch
mnej łatwiej je sprzedać można.
.
. -~ch, przychodZISZ pan dZISIa) mezwy:ZnaJ~o~ał SIę JUŻ c!Lłko~19le w. dyabel- i sobIe os~b,. P?Wlerzonyc~ Je~o opume. Spa. . Stanowisko z jakiego gość zapatrywał 1rl~ pozno -zawoł~l. na wchodzącego Hyr: :>klCh sleClach. Od tej ChWI.h gra Jego by- ły Sp?koJllle 1 bez tros~J, me przeczuwajlllc
się na literat~rę nadobną., uie harll!onizo- dhc~kę,. przedst.awlaJlłc go. towarzystwu l ~a .gorączkowa, sza~onaj oblicze pokryło SIę utrapIeń następnego dma.
.
.
wało ze zdaniem gospodarza, dla tego po- wyhczaJllicnazwIska l tytuły zgromadza- snllertelnl1 bla~oścllj:, usta drzaly, oczy
Słyszał znany szmer starego, ulubionego
'Wstrzymał siE.j od dalszych uwag.
nych..
; . . . błyszczały złOWIeszczo, a. po zll:chmurzonem zegaI:a: jak przyjaźnie, j.ak wesolo wybija!
Kamień spadł mu z serc.a; gdy p~n J~P~n .HyrdlIczka poznał, ze znaJdUJe SIę ponuro czole s{>ada!y kro~le zln:neg,o. pot~. g?dzmy tam? w !3upowle, gdz~e podc~as
strzab pożegnał go nareSZCle. ObaWIał su; ~ ko1:~u wybr~ne~l. Przymuszono go u· Zdawał? mu ~lę, ze palce wspolgraJ1l: cy.ch Zimowych wlec~orow, bez trosk I kłopotow,
napadu na ostatni pokój, ale nadspodzie- Sl!~ść,1 zanurzy_~ SIę w pon.czowe~ morzu, I poruszaJI1 sIę.Jak palce, llluz~kanta grają.: z myśll!! SPOk~JDI1, z ~Valter Scottem w r~
wanie gość złożył broń, usłyszawszy, że tam w k~or~m polsk,l pełnomocnik topIł swych cego .na kO~Clelnym chm;ze, ze. karty tu l k~, ~rzysluchlWll:l Się w;:ciu .burzli~ych
leży chora staruszka.
prZYJaCiÓł. _
...•.
OWdZl~ lataJą prz7z. stoI. . ~ J~k zręczny wlatrow, szarpllllcych WleźaIlll starego
Z kurytarza zajrzał jeszcze przez szkla- . Elega~t s~ep~ąl m~(lo ucha, ze Jeszcze szerIruerz rozplomle~a przeClw~lka sv;;ego zamku.
ne drzwi do kuchDi, . gdzie Julia nie prze· mgdy me WIdzIaŁ swego szachowego prze- pozornem ustępowanIem 1 czyhaJ%c, gdzIe by
(Dalszy cif/g na8tqpi).'

Świętopełk Czech.

łupione

>-

l

I
l

I
I

I

:v

i

2

DZIENNIK ŁÓDZKI. - DODATEK.

Nr. 1.

NAJWYŻEJ ZATWIERDZONE TOWARZYSTWO
-ma zaszczyt

poclać

S.M. SCHIBAJEFF &CO
do _wiadQmości powszechnej,

że

w fabrykach jego,

będących _pod:;'kierliIlkiem

W.J. Ragosin'a
w BAKU,-'wypr()duko,vany zostalnowy,znpelnie beppiecznyinateryal

oświetl~jący,

i- w.ajduje się już'w handlu, Astralina nie przedstawia żadnego niebezp:ieczenst-wa, -_ zapala SIę
'dQpieroprzy -65:°,' ::plonie~ pięknym,' bialym .plomieniem i dajeoszczę~nośei25do ,30\":wpo'równaniu z ,naftą ima tę wyższość, że pali się'wybornie w lampach i --brenerach wszystkich
-systemów;" zatem' s~usznie uważaną ,jest ·za ną.jzłJakomitszy -materyal oświetlaj'ący,.:jaki-dotych..
,~za,s yr handlu się ukazaI.
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