
Nr. 9~ Dnia 13- Stycznia. Sroda. 1 (13) Stycznia 1888 r .. 

ltoc~lIii; .. ' 

Pól'n)(w~l1ici 

Roowie. '. 
połrocwi .. 

w . ł.. o d z.i:. 

.. 

". 

= &5 _+&M'w 

" <1 k~ !'in 

" 2. Ie., .!in 

r,] .. 12 .k. 

~-n,·6 k. bO 

.pismo przemysłowe, handlowe 

SM MW ,WCM 

• 
literackie~ I 

. - . - " . >. , . .... -

(lI<}N,\ OłU.OSZEŃ: 

Za jeden wiersz pelllom lub za· JegO 
miejsce 6 k., !: u9tępstwem, ':0. 2 razy 
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Stale 3wierQy.(}we oglo.,,(iui ... adreBo-

wP.:po r"". 2 JlliABi~~~nie~. 

Od należności przewyższil:ią,cych 10 fa. 
U3t~pstwo dodatkowe ogólne 5%' 

~~~ I '.' Biuro Redali:cyi iAdIninistracyiOgtoB"cnia. prr;yjmow. ane są,: w AclllliTlistracyi ".DlIieunika" 
Dżig, WBroniki Panny;' nUCił, Pioirkowgk:u,.'hoteł ł/iamllulrgki Nr_ 27:1. om" w Biurach Ogto9Zcil Rl<jchmaha i ł'rendleru.w Wrirsr.awis 
Jutro:, Hilarego B.' D,· K; li w :todzi. 
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Nu me;' tl!lst.f}Jm?J wl/idzie ,w piątek. I stwaćh, którycB;\v ńi?((lo.~ć ~"i~le-. -2 .ty~lirn{na.,T[~lmfoblach.ostk,a, zapl'a,:d~lt~ka, 1 co d~formy zbn~a}ą;-się do m~l1durów"lu-
towarzy~tw:naJbal~dzleJ ~IdmeJą.cem lze I ~lle\VUl!1a zabawka, ze UJe pOJmuJemy, Jak nych .straźy pi'Owlllcyotralnych, a codo ma~ 
tak pOWIem, . śzy~ow~em .Jest bractwo strze- Ją" mozna było pomieszczać w punktach tel'yałów (krajowych naturalnie) są, oczywi
leckle, czysto memleckle !le wzgl§clu na natlzelnych. aktu oskarźenia,który niby nie ście kombinaCją: opieki, jakiej. pn.flstwo ro
pO(lhodzenie, ponieważ zabawka ta ma żró~ pozwala dać Łodżi sądu handlowego, zja- syjskie udziela przemystowi,-kapitałunie~ 
dło Vi obyczajach germańskich i ze wzglę-zdu etc.. ' . mieckiego, - i'pracy . robotnika· polskiego 

Ostatniemiezasy pta-sa rosyjska w Cesar- du na skladswój, na przyjęte w niem zwy- Idziemy dalej za korespondentein: . "To-(przeważnie). Oyfry zewll/~~rzne (,[. II. O.) 
!!t.wie, otgan lll'~ędowy w Wal'szawie idzIcn- czaje idosyć konieczne cer!3IUoriirilj. Ozłon- warzystwo straży ogniowej o'!hotniczej, są 1'Osyjskie. N al'zędzia Sił może i z Nie
n~k:i warszawskie gol'liwie. zajll1uj~ się Ło- k. ?wi~ ni?rri~ec~i. egq b~'.act ... w .. a llo.SZą pmndu,ry uorgn:nizo\~anej dosyć, d.O?i'Ze i. przyno-I ~iec sprowadzane, ~ecz. t~go krytykować 
dzią· ~Przychodziuam. tylkożalować, żemenlleckle luzbroJem są. w sztncery me- szą,ceJ lUlastu korzyśc mewątphwą, ma me wolno O tyle, ze SIę .Je nabywa tam, 
owo zajęcie. się Łodzią .nie mialomiejsca ll1iecki~, .• .:fa.~ :ve ,w8t;yst~ich brac~wa,ch·l~akie churaktel'niemiecki, choci::ż w. skład gdzie są; lepsze i tańs,..:e. '. 
pI:zedtem,ehoćbykilkanaście lat temu l gdy stl'zelecklCh memIec~ICh (llletylko. llIem~e-IJego wchodzą polacy a naw~t zydzI, lecz Dalej znowu czytamy: .,W ŁodZ1 jest 
więle rzecz:y łatwiEj bylonriprawića wielu ckich: ale' i polskIch, np .. IV KrakOWIe. w'zupełności poddajilisif,J oni i}anu.ilłcemu takźe wiele towarzystw śpiewackich,zaczy
ła.two l;;ap?hiedz. ,Dziśwsz.ystko trudniej, Przyp.reił. D. Ł.), tak i w łódzkiem jest \vstraży śystemowi niemieukiemu. Wszyscy nając odzupelnie demokratycznych,' zaj~· 
lecz .lepiej .pózniej niź nigdy.' ,:WNr.262 król' i fwicekról (po polsku nazywa się to 'członkowie straży. mają mundury • niemie- mują,cychsię tylI{o śpiewem kościelnym i 
zamieścił "WarszawskijDniewIiik" kores'" król -kurkowy. Pl'~yp. red: D. Ł.), którzy. ckie, narz~dzia także!' Tu juź szanowny kończąc na • klubie muzykalnym bogaczy
pondenJ3YEJ z Łodzi, podpisaną' przez1'osya- zwycililżjli na dorocznych turniej ach, odby- korespOlidimt dotknął zarzutu ważniejszego. fabrykantów z ogromnI!! op1atl1 roczną, bo 
nina; którą uważamy za odpowiedź na nasz wających si';1 wobec licznej publiki .. Po Pomimó całego uznania, jakie mamy dla więcej niż 100 1'8_ Do klubu tego nie moźe sir;} 
ar.tykuł,zatytulowany: "Potrzeby Łodzi i ukończonym turnieju, z wyci ęzc§,: owego nó~ niezmordowanego poświęcenia strażaków,- nikt dostac oprócz bogatych p1'zet'nJslow
Warszawskij Dlliewnik". Z tego wzgl~du wego króla verei:n'u,. prowa.dzą. uroczy- przyznać musimy, że komenda niemiecka ców. Od najbardziej plebejtiszowskiegO to~ 
omzzpowodu innych interesujących rze~ście po całęm mIeŚCie, na czele całego w straży z zupełnem ignorowaniem jej pol- watzystwa amaforskiego śpiewaków kościel
C'l.y,· któr8 .. zhajdujemy w.korespondencyi, verein'u,którego członkowie, uzhrojejJi 'skich czlónków, jest częmś nienormalnem,nych aż do owe'go klubu, wszystkie one Sili 
uwazamyza. stosowne zaznajomić:<z nil1 swojerhi .. sztucerami,. to'warzyszl); mu w ui-esprawiedliwem, krzyczącem iobra.żają- całkowicie niemieckie z ducha, s~ladu. i 
cz.ytelni.ków.,;Nietakdawno "Warszawskij szykuqqasi- wojennym, '-przy dźwiękach cem .uczucia naszej tu narodowości. Scho- Ul'ządzenia, W końcu siódmego lat d;de
Dniew;n.ik" i • SI!! słowakor.esporidenta, wska- . orkiestry . \vojskowej, nale'żącej' . do towa.- dzimysię tu' zupelniez j'osl/anżnem i wy- siątka urząd.zono· w Łodzi 'olbrzymią, uto
zy;waLlla pl·zesadn.Qść życzeń. Łodzi, któc rzystwa (chyba ,w!}llajmowanej,.pońieważ rażamy nadzieję, że. zarżąd uwzględni w czystość stowarzyszeń śpiewackich, IiietyI~ 
rej się zachciewa stać si§ jakiemś szczegół orkiestra wojlik?wa należećmoźe tylko do. końeu słuszne. źądania strażaków-krajow- Iw miJ3jścowychlecz i zagranicznych. Na 
ni.ę :Wf!,Ę1)BIIi.· 'ogniskiem·: poti'~ebit jej s1!dli pułku. Przyp. red. D.z~ Łódz.). Cerenwnia ców, który}}i, jeżeli już nie pierwszeństwo, tę uroczys~ość śpiewacką: i piwną przjje
l1:indIQwego, ~jazdu .sędziówpokoju, komo- ta, mocno przypomiriającaoperetkę komi- (j~kby słusznośc mieć chciała), to przynaj- chało z Niemiec mnóstwo śpiewaków z 
ry,.:gię~dyi: t. do. Zaprowadzenie iutrzy-czną, ściąga zawsze wielki tłum ulicznych ·mniej ró\"vnoupra\vnienle bezwarunkowo silil przeróżnych miejscowości; pamiętaj~ tu .le
manie w, Łodzi:. takich .instytucyj,' jak są;d gapiów ku~ wielkiej n.ciesze śrzelców-byr~ należy. ·Komenda polska obok niemieckiej szcze, że pociąg, którypi'zywiózt gości za
hąpdlowyLkomora) wymagaloby znacznych gerów, maśzerują;ćych dumnie i Ul'óczyście .• .winnabyć natychmiast zaprowadzoną; w in~ granicznych, składał siEJ z' 28 nabitych wa
jednorazowych a potem j . stałych wydat- lecz dosyĆ licho. Do towarzystwa strzeIec~ teresie latwiejszęgo opanowania: pożaru. gonów pasażerskich. W łódzkich cechach 
kó-w: żę~skar:Ou .. "Dniewnik" .·w~kazywał, kiego nie dopuszczają nikogo oprócz niem- Niemniej naglącą jest reformą, adminiStra" rzemieślniczych takźe wszystko niemieckie_ 
dla.cżęgo takie żądania są przesadzone, lecz ców."·· . . . cyjna:która powinna uwzgl§dnićjęzykpol- J~zykw pogadankacli ) w adniinistracyi, 
zbij~t on te ,proj~kty z punktu· wyłącznie I Ogólne rysy bractwa st:fzeleckiegokores- ski. .J estto,zaiste, rzeczą bezprzykładną tradycyjne obyczaje cecnowe a nawet znaki 
rZą90wego, . n.M dotykając., kwestyi, czem poildent skrt:śli!' wiernie. Ostatni punkt w 'j~kimkolwiek kraju na świecie, aby in- zewnętl'zne np. chorągwie - wszystkonie~ 

,·~JI.3."t;:K,f:iM,,~(!.ri~1!iJldJ:!iJ::sfdLi,J:.?.Y zasługuje nie zdaje nam się odpowiadać' prawdzie; stytucya publiczna, z ofiarności miasta, a mieckie. Istnieje tu także towarzystwo 
onaI},a takie llprzejmości ze strony rzą;du w liczbie bowiem ki:'Ólów kurkowych, prży- przez to i kraju (bo miasto samo bez kra-amatorówgry w kręgle, w którem uczest
rosyjsk,iego, do których nie roszczą sobie toczonych przez Flattaod r. 1824 do 1852; ju by loby literalnie niczem i źyćby nie niwll i damy; trzebaż nadmienjać, źe i ono 
prętensyj niemniej znaczne od Łodzi - cżytaIilY cztery nazwiska polskie: w l'. 1825 moglo) żyjąca,aby ta instytucya; powia- wyłącznie niemieckie? Było w' Łodzi i to
rdzennierolSyjskiemiasta •. Ze wzgI~du, że Czarkowski, burmistrz miasta, Łodzi; w. r, rzamy, prowadzjla cal,! biurowość' i kores- warzystwogimnastyczne (rozumiesilil cZY
Łódź .znarią jest·. wogóle tylko jako mia- 1826 Gozdowski, kasyer miasta ŁOdzi; w ponrlBllcYIil w języku cudzoziemskim. Na sto niemiecki TUi'ncVerein); obecn'ie' już 
stoprzemyslowe, .uwaźam za właściwepo-r. 1830 Brzeski; wr. 1848 Andrzej Jezier- zmian~ w tym względzie liczymy w niedli- zamkni~te zcpowodów od niego nie:ia[eż~ 
dać wamg!ówniejsz,e. rysy charakterystycz- ski. PrzyjI110WanO wi§c a prawdopodobnie. lekiej przyszłości;· taJct szanownego prezesa nych a prawdlil mówil1c z przyczyn . dość 
nejej życiasPQlecznego i domowego (we- i teraz przyjmujl1 do bractwa polaków. In- i komendanta straży, jest, dla nas l'ękoj- brzydkiego gatunku. I tak, widzimy; że 
wnętrz.nego)~'.< Po tej zapowiedzi moźnaby stytucya ta IVszakźEi z czasem utraciła wszel- mią;, że tę słuszni} rp,formę przeprowadzi a w~zystkie korporacye· obywateliłóclzkich, 
się ,spodziewać: wyczerpującej charaktery. ki powab wobec innej nierównie.pożytecz- temsamem ocali dzielną instytucyę od czy- Z<Lrówno te, których celem Sił zadania' po-

, ki miasta. ,Zo,bac;ilymy!czy szanowny ko- niejszej(straży ogniowej);Nie garną się wililC nienia jej zarzutów przeż "Warszawskij ważne jakoteż verein'y z celem. zaba:wy,~ 
respon:dent oqpowie:dzialoczekiwaniu. ,;Zycie do niej . zgoła wybitni:ńiieszkańcy, których Dniewnik", że nosi ona na sobie chamk- ~ił! niemieckie podwszelkiinwzgl~dem, . ję
spole.czne Łodzi,:mówL on', objawia się w odstrasżylaby zresztą, komicznacharaktel'y- ter ~udzoziem.ski. Za,rzuty. co do mundu- zykiem, duchem, ob.l'cżaja~i i urz!idz~n.iein 
różnych veręin'ach, .spółkach i tbwarzy- styka, clośćwiernie pochwycona przez rosI/a- rów 1 narzędZI, Sl1' mesłuszne. Mundu.ry obce tak nam rosyanom .1ukoteź 1 m18Jsco~ 
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~ OJ I ~ied ... ol~ takil;lj·ęnlierc ukoćh::nej istoty ,n~,e n~gradza ikarze tylko według prawludz- -g~z.~li.·. był,z ~ l~., Hos.'dci , . d.la 11.ięgobylabym: 
_.. Jest mąT po~ostaJe naID~o.wl~m nadZIeJa. bch. . '. ., . . pos~ia w oglen l wo ·ę. a temz on:._. . .' ZYCIE ZA ZYCIE I spotkama. S.I~ w lepszym s\VlecIej c~o.rob~, - , W taklI.u Taz~e m?głohy Sllil zdarzYĆ-'-'-l . .l::). POo.~lą~. al. am·, _ n.ał ~ mąO' . z.e . ;:dzlwlemem. 

na którą ·mema lekarstwa" rOWlllezmą dodala slllutme - zemebo wybaczy a· u- Ozegoz. Sl~ .dOpUSCl a. o .bY1; .. za gl'zech, 
prze.: . jęsżcze. lilIe jest" bo cierpliwie znoszona, dzie jednak karęwymierzą?októi'ym mÓ,wil~? . Pi~kn:: Jej. tw~rz n,osi.-

:eE~T~ lM!:'ABY,:Ęl CL...A..Y_ podnosi ,nas moralnie; utrata mają;tkutak- _ Naturalnie. Wez pani np. złodzieja łaś~adr WielkICh Clerr}!en'.ił: me. lUlała 
Pr:zeklą.dz angielsJdego. ż,e nią nie jest, bo życie oprócz majątku on llloźe grzechuźalo'wać, modlitwlII i ha: znaml~ma grzec,hu. Gdybym JeJbył!i wó.w-

..,.,:-cm- zawiera wiele innych jeszcze. źródeł, szcz~- mi uzyskać przebaczenie' niebios, lecz lu- cz.as, klika p.ytan.ządala, ~yłaby, 'm~wYJa~ 
ś1iwości ca.praca nikogo nie hańhl: NI~ dzie jego postępek ukarac· h1U~Zą;. Uwili)- wlła.<S;vąt::J~mmcę, ~le ,llle~chclalam . ko-

(Dalszyeiqg--:-patrz:- NI'. 8). wiem istotniej coby mogło sprowadZIĆ takI zionym zostaje i przynaglonym, jeżeli się rZlstac. z Jej :.uSposoblema • luszanowalam 
ł{ie chcąciry\viel'aćna niążadriegq mo, stan rozpaczy; jedynem chyba jegozródłe~n udaje,·.do zwrotu haniehnie' przywłaszcz6'- n1Jlczeme, w Jakle popadła... . . 

ralnego Ilacisku,zaprz~s~alam j~ b~d.~c; moźe bycwystępny uczynek,któr.ego 11lellych dóhr; I tak dzieje silJz każdym. wy- . - ~ucy -"":rz~kl:a d? mn;e • po dłuĘl9J 
albQwiem. taka. taj.ęWHlca,', któreJCl§Zar mamy możności w życiu wynagrodZIĆ. stępkiem,chociażnajglębiej przekonaną, llrzerwle . - czy ~D1e ,s~~zlłabys, . ze; czł~wlek 
zdawał Slępodkopyw~ć. pop.stawyjej istnie~ ,-A więc taki występek byłby źródłem jestem; fe Pan Bóg największą; zhrodnilil uk;lC~any .. przez !llel.ll~ ~akąmllo.śclą;, w . 
nia;ń:)ąglli.tylkodobrówolilie~.' z włRs~ne,go cierpienia nieuleczalnego? ' . wybaczygrzeszllikowipokornemu, prawdżi~ ktol:eJ ~ku'pllabJ Sil;) cał;'l. zyw?tna sllatw~
pop~du byćlio'muś powierzoną. Patrzą,cna piękność nieba i ziemi,nawieżałujlllcemu.·· 'g~ lS~llIema, .. P? Za k~or&.nre. był?by: me 

Z. ciflpłęmwiosennecm rzadszemistalYwody polyskują,ce, które ohlewały zielone -Ajec1nak mąż' mój.-:za\Vołala: rózpa~ WlęC~J ~la Cleble~a ZIemI, dla ktorej • za~ 
się hahicyuacyę· nocne .. 'Zmuszałam ją, nie- brzegi, na miryady dzikich .kwi~tów i ro~ czliwje~nie wybaczy mi nigdy. Ach, dla~ pom~naJą~ wszyst~l~hzasa~ mora~nJch, P,?" 
mar przemoclido uzywa:nia,cruchuj chodzi- ślin,za,vahalam slęz odpowledzlą. czego jest on mniej od niebios litościwym? pełnil:aby~ zbrodmę; c;.>;:y-me są;d~l~abyś, .ze 
1yśmy po p·.arku,· po.I.·ą.kach, lecz bezowo- W·· tk t d' l Et' O d' Gdybym klpcz"c przed nim od wschodu do ten czlowwk wybaczy CI.Z latwosClą grzech 

. l b d . . szys o o Złe, o worqy. , zy l~O o- . ": 't: .• • '. '. po elniony dla niego? ' ..... 
cnemi były zabiegi moje w ce u o u zema bna' aby Ten ktory karmI wroble l pn.- zachodu slonca, o Jego przebacf:eme blaga~ p T b .' f . l . lk .', '1 CI 
jej wrażliwości na piękno natmy. . mięta o najmńiejszym robaczku, mógł je~ la, takZebym go nie uzyskała; odtrąciłby d-do .y z~ eZh o c.ak.owl~e, JaF 1 zę, 

--:Serce moje zamark-rzekła do mme dn? ze .. sw."fch stwor~~ń ~ostawić w bólu,m~j,e tem pielitościwie :::ininem ski~ieniem, ~cił~~ zaJu grzec u, Ja lego ym SIę· opu
pewnegq poranku,. gdyśmy siedziały nad ktoregoby UlC złagodzlc nIe mogło? ktole . m~Ie do. sz~lenstwa d~plOwadza: Si ' " l b r~'l h • 
brzegi:e·mje:>'..iora.-Ty, Lucy, .(od czasu o- _. Zaczynam nabierać przekonl.l.uia:-rze- ~ucy aIDo,Jai czy dty w~eilz ... 3.1~. me odLsuwaJ nierooz:ay. śl~~1i;e wnyl1~~~~z~n"1~G C;~il~~~' gC dyO~ 
wej pióniętnej nocy zbliźylyśmyęię wi§cej kł ' l ;; ,. '~,. , l Ble o emD1e er y CI to pOWIem - ucy "J.'. 
do Sieb. ie uazyw.ala mnie po im. ieniu),. w .. id.zisz . am zv: o n~---:,.e UJ.ema. na sw leCIe 1:nOI~ ~ ",.'. ~ l '. o. ;.', t . L .. ; wzdrygl1~ła SI~. l .1'ZeWneml zalała Sl~ 

l . nego Clerplema meuleczalnego zupełme. ml.lG Słlil <oC ~Je .•. a na",e p:wnl}.Jesl~m, 'l~ łzami. . . . 
pię~n9plas.ku sloneczneg.o i kvv:iat6w, )aZaadzamy sie 'na to że złe ucz~nki wolałabym Jego przebac7.eme, lllZ uIItowa- .' O kI; kb d' . "ł' d 
go n.ie. widz.Iil,:-.. dla mnie wszystko Jedną Cle- "";. d V

' .:' "dl- . ," k J h' nie sip. nadell1nąniebios. - o o WIe lJ; z pam uczym as.'· rog~ 
g~zech, _~bro ma" to ZIO 1;a ?aJw~ę .szy~ ~ . . '..' _' " . ladyCulmore -:- rzekłam ze łzamI-dosyc 

mną, otchlaIlią.· 'b' meszczęsc. Ale l~lema zbrodm takIeJ, kto- Oczy Je~ szuk~!y mego ;:;~oJlzema z wy-. juź za to cierpiałaś. . 
~ Dlapzego . pani droga. nie spro ujesz rejby Pan B6g me wybaczył. razem, Hory nli serce rozdz1erał. . ._ I cierpieć tak bpdp do śnlierci~l'ze. 

otrz!1snąć się z tego usposobienia, zapano- p' h l d O l' ..., " 
wać Dad niemcpoĆ trochiJ-pytalam ją.- - rraksf1dzisz, J.Jucy? - zapytala a w .~ aui kocana, a y ~ more,. me my- kła przerywanym od łkania głosem .. 
Wien~ ja, że istni'eją cierpienia nieulecf:al- pi ęknyell , smliltl1ych, niebieskich jej oczaeh śhsz tego 8zcz~rze! b~ w taklill razl~ kocha-pozostawiłam jlb chwil kilkasam:e, w. na
ne, ale chyba twoje troski, l2.dyCulmore, ujrzałampó raz pierwszy s1ahypromyk labyś męża WIęcej mż samegoStwotC§. dziei, iż prędzej uspokoi siE,j, lecz gdy po 
do Ilich. śięnie ~aliczają; . . nadziei. ~Kocha!am go istotnie wi~cej 'lJlZ nieJ.akim czasie wróciłam, zastalamjąi szlo-

.--:Oo .. Lucyna.zy,vasz cierpieniem nieu-. -, Tak~e moje przekonanie - odrze- wszys~ko ,na ziemi a ~awe.t ;Vs,zystkopochającą, z tWf.l,rztJ: w. trawi~ ,ukrytą, '. 
leczalnęIll?·. . . '. . . . ·klam.~ niema ,grzechu takwielkiego,ani llhad ZIemIą· t'V tem tkrYJe sllilzr~dło '1rze- U -.frze~aczJfJal. PallI be. . przkebahcz~Dla; 

....:..:T:;tkie c Cierpienie"":";": odrzek!am-:-,-które- zbrodni takstraśznej, za którQ;by Pau Bóg c u mego, ego s raszn~go, mepoJę. ego czymam . o, a n~~go! Q go. oc ał.am. 
go złagodzić nie ;mamy' na~ziei.. . . żałującemu przebaczenia odmówiL grzech~!... Teraz stanę Slę roz~lllmeJ.sZąi! ,l S~l'aSZll,leJsz~ m,z ~ledy~olW1ek. wyd~la 

-~.A·· co,. s.lJ;dzl.sz,· spowodo\vać jemoż~r; ~;A.le" ludzie;.. dlaczego onidal'ować b~d~s)~ niebu naprzykrzała .hanu swo~eml mI Sl.ę taJen:lll~a Zy~la, tej tak pH~kneJ a 
Po· chwilo'ierii, .powa;i;nemza,stanowiemu nje chcą.? i błaganiem o ~rzebacz~me a gdy J.e o~ tak meszczęśbweJ kol;nety. 

. d' '~1-l- .-. Bo człowiek, .. J' est tylko czlowiekiell1 trzyma. m" udam Sl§ do mego, wtedy l on Sllil, O rzeJi.:la,m: .. '. . .' d T 
_ N a szczlilście niewieIe istnieje źródeł a władza niebios-boska. Człowiek os~dza, musi mi winę moją: a1'owa6. en straszny 

(D. r.. n.) 
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wym .1g-lhlowcOm. . Nie1it6r"e z tych korpą- do 49,90 i niżej; w o*lII~ll.r.dll ut~ymał si~ 'l!ce"?ule l Fabryka asfaltu, tektury. s~oIowcoweJ fI dzi.a~-u . tutejszego : bęa~ie miało ·miejs.ce ka~' 
I'ilicYjzażarosiiie'· siiJ o ogradzaji;L' od o. przy; ~urs-50; Tal'g'pap)erow llu~l:c~ych US-pOS?blOny wyrobów betonowych buduje SIę pod· War- b?zenstwo odpowIedme, pooczen;t w ml~SZ a 

· '" . .. byl bardzo mocno. Wstrżemlęzlnva ~odaz me wy- W. . .. ... mu dyrektora zaprpsz6m zblOrth SIę. na 
mIeszki JakIegokolWIek mnego elementu, atarczah na zagpokoienie popytu ktorvm cieszyŁy sza c

lk• . - . ·.0 .. - ·"1 b'·d.· k l' ,. Do współudZIału 
' .' . k' .J k o o k'" . . o' • ~ '. ! ~ k .' Fabryka wyrobo'u, metalowych am13.nOWI- o la o o WZllOSClOWy. oproczo lllJH!Jlec IęgO .. : ~zy .memlec .lt Ja-, 8~ prawlewszystlne ilaplBry;wlele trlmZ9. CYJnl:B . '. . .l,. . '. . .~. d o 'eli władz mieoseo. 

}r0.,PQc0f7znhpanuJew ~OdZlWszędzle (!?)doszlo d~:.e~utk:ll). dla braku odda:vcow·o POSZUkl- Cle stalu,!ych l ll1OSI~znfc11., wkrótce otwar zaproszono p:ze stawI.CI d k t eJ o i. 
ilietyIko' w stosunkach prywatnych ipoga- WB.U? g~owP.Ia .hatow'zastawnych z~emskIch, K~ra tlk zostame w 'Varszaww·. • . wych,~z~onl!:ow komItetu JS on ow g ~ 
d 'nk' . h"l .. t k"li .0' t t t.' _ :leryr Plerw:,zPJ podskoczyl: do !JS ... o w place~u, Fabryka bukietów makartowsklCh powsta- urzędmkow bankowych, ogoIem około ~O., q,; ac , . ecz: I.;t:o a. 10 .. lUsy ucyac~ pu trzy n"Bt!(pne seryedosz!y do 98 .. Je8z~ze WI~.- . . ..' osób' . 
bll~,znY,ch J::1k~ I!l1eJskle to\Va~zystwo kredy- ks~ym popytel}1ilieszJta SI~ serya plę,tlł, Jako naJ- la W tych ~U1ach w Wars;awle. . :;.,. ". dl ddzialu" 
towe, Bank handlowy, towarzystwo dobro- tansza, z~kt~rl!zaplae~no podobno 9401.0 •• Naby- Jeden z wl~kszych browaro"!'l warszaws~ICh, ,Lls~a urz~do:va. nOffil1lacYJ .. a o . _ 
czymlOści i t. d. ,Na wszystkich zebraniach w.a~o ta~~ .1ll!ty m. Wa;r8za~y: Kurs seryr trze· posjadającyspecyalne wagony nn. o kolejach I ~odzlriego brzmI J.ak na~tępuJe. Zar.ządza 

bF .. 'h' b ' t r' r'd k' b a óbia- p~el p~c1nlOgl ~lJl do 9,3! cz~ad;PJ do 92025 w p~>ł.ce- rosYJ'skich z wiosną wysyłać będZIe do Pe- Jący ~ J au BelClkowskl; członkowIe. ko~ 
pu~~zuy'? .. o ywa e l o Z" lC., U " ; mu, pIerWSZej l drugIej me było wcale. w oblegu. . 1 • .•• . ·t· t d k t . G yer Eugemusz 
~a~h.da.wanJch z powp~u Jaklchbądzu~o~ Za()bligim.,Warsz~woY placc)uo 89;~O, lenz zabr,:' tersburga cod~len~le. wa,gon plwa... mI e u ys on ?wego: e in: . ~ 
CZ!StośC1, na bal.~sh p~~hcznyc~l.gwa~ D:e" ·~do;-m~tery~lu. WyzeJ not;J\va!lO. !lsty ~. r,odz~, . S~I~ka .. Pr~edSlębl~rcy zagr~n~czm ~d Grohma?- LudWIk, Herbst Edward, Re 
mIecka rozlęga.o ~l~ • memal .nlepodzlelllle. Jednak~6 mil o dokonffUO: .me!lll za;dn~jotJ.anz~kcYI. ChWIh otwarCIa .. drogl dąbrowskieJ. wywozą zel J llhusz, Konstadt. Hen!lan, Landau 
~ięk8za częśćszyld?y! wYmaIowana po nie· ~~\;:t:!h~~t~w~~~.~~~:/l;~i;t;n~~~;t~;~~~ zest~ęyj. Ni.eHań;· J?zin i Such~d.nióws~la- Salol~lOn, Meyer L~dwlk, ~le?ler R~do1f: 
mlecku. FabrykanCi l kupcy prowadzą ko- trzYmają, sitl bardzo wysoko. Z listow ihk:V1d1l.cYJ· kę frj"szerską Calellll wagonaull za gramcę. kontr?ler - Edwa.d Hamnch1 starsl PO. 
respondencyę i księgi t-a,kże o po niemieckunychi. m,a:~e byty ~a~d"Ziej poszukiwa~e ~IZ' du7.e. Szlaka ta zawiera 38 -?O proc. żelaza: lllocUlcy k?ntrQ~era; ~ladyslaw Slupeckl ~ 
(od' nowego roku: kilka powazny.ch firm za- O:Qozyczll:l wschodll1t: dopytywano Sl~ .. Cl~gle,. do Fabryka'papki drzewnej do wyrobu pa- Paweł MlkolaJewskI; kasyer - Antom 

.. ·"1 k' .. .. ' . tranzB.kcyj j'ldnak nIe przyszlo, Przedmlotam zyw-. . ..' b o, ., k' . St' k'. t r poniocnikkasyera ..:... prowad~l () Slęgowame 1 ko-:espondencyę ~O szy"h ~brotÓ\V.. byla;' póżycikapremiow~' emisyi p1erll pows~aJew gn erm ml.ns lej. a;-zyns I, . S a szy,. : .. _ .. .. 
polsku. Przyp. red. Dz. Łodz.), co mOze pierwszej po 231-23Ilh; drugl! uotowa,:!o po 216. PewIen piwowar. warszawski przygotował Juhan. Pomlauowskl,. buchalter MIchal. 
przedstawiać . ważne. niedogodności w tym W dziale akcyj wystę,pil ~nowu.dawny zastój. Ce- memoryal do ·ministeryum z powodu za- lIalewlU. .. .' . . .. .' 
wypadkU;ogdykSi@gi winnybye TQ7ipatry- ~:l; akc~j ba.n~owy_ch ObUlzrIY.Sl~ ~.pr~edptaty dy- mierzonego obłożenia poclatk!emOchmielu' (-) Mianowanie. ~andydat ąo posad 
.--- '0 ..... -'.. . li' ." k·· d d l WIdendowe l Jeszcze o parll rublI, me Ilotowano . ..' . . .. o d h' B dnal'slri 'praktykujący przy wana" w:;s,Wiac Ja Q owo y materya n~t ich wcale. Z monetposzultiwanotr1ówniecml!.rki; zagraDlczn~go., . • .; . .... ~1J: owyc .- . e , o, .. ' . ~ 

a}hqprzez wła,dzep'nansoweW ceLu prawl-kupony celn~'-P/3%' ... : .' ." . Ruch lbozowy •. ' Na stacyI Uowoprzela 8 Jednym z tuteJszyc~ sędz~ow pokoJu,. mla 
d!owljlgQ .obliczB1).ianowego ppdatlm prze~·,. Giald~, Pil·t. eNbu:t: g,9 stycznia·o W tygo~ dowują obecnie dziennieokolo.9~owago~~v: nowany. zost~ł S§d~lą, g~lllonnyll,l 4~.g? o~r~ 
lliy'slowego,. A pl'zecieżni€l.podobna chyba' anm u,bIeg1:~m gIeroda tuteJs~a ?ylą. c;-:yuną, .tytko zboża pochod1iącego z gnberm klJowskleJ l gu pOwlatu JędrzeJows~ego, guberm klele~ 

.. " .' .. ~. . b· ',' : 1" • 'k"h w Cll!gll dwoch ,dm: w pO~lledzlatek.l. w.l;ną.tek. ,'. . '.' . .. 'dl G' d ' k k" 
postano:w~c,:a y . dla .czwnkow)·osYJs lC Obydwa zebrania 'byly nieliczne i ~echowul je z~- ~ołyn~kleJ· a przeznaczonego a ans a c lej. .'. .•. .. 
~ladz .. r?,~dow:Y~h: .obowH~~ko~ą ~yła. dQ.sko;- pelny ?rak; ożywienia .. Kurs wekslI utrzymał: s~!} 1 Be~lina.. . .. ' ...."..;. (-) Kontraband~: W "Kury~rza Pora.n
n~J;a znaJomQęc, Języka llIęmlecklegó; 'pr,ze- .na.pil~lOm.~e pr~eszto-pIlIitkowy~, ce~a _zlota. me o Pozyczkl na zboze. W mllllst.eryulll dob.r nym" N. 11 zdma 11 styczma r~ b. czy· 
dwn-ie . naletałoby priedsi~wzią.ćśrodki, ZJlll~n~flo ,s~ę;takźe od po.przedmego Plllihtku; ;kką.r~y państwa 'istnieje projekt udzi(31ańia właśC1- tamy co następuje: ' "W tych . dmach; n3. 

- c 't . . k' . l! b' k' . d ilo paplerow panstwowych l hypoteczn~ c -w~ SZUJę, .• l . .. k'" . li: b • . kk' '. d .. do 
aby; t~eJsl: ~p~y 1 La.!"y ~nCl wpro,!a z .1:. różnIce oar<Izo niaIe,l/s--c1/, oto, akcye :bank6w i m.e ?ni z~.ems HU pozyc,ze, n~.z oza wZlat': s ute o~rzy~aJ?-eJ. enuncyacyI zrewI wa-
~,.sleb~e:. k.S1'iigr: l koresponqencyę w Języku dróg żelaznych not.oWano bez zmiany. o ·me. ]?ozyczek tych uQzmlac b~dl1i bank1 now SkIermewIcach wag?n. towarowy, w 
rosyjskim i dać iW Vi celuzqliany ,w. tej ~.9iełdZl lan~Yńi?kieJ dońos~ę, ?~d 'dUl8m ~S~!' ziemskie, a gdzie ich niema - kasy po~ którym istotnie :okazalasIę kontrabanda. 
mierze. pewien choćhy·np. pięcioletni ter· czn.l.a .. USPO~O?l!lUle}.1;-nkn p~el!l§zue~o w~ąJbhz. wiatciwe ze specyalnie na to przeŹi1aCZO~Wagon ten szedł ,do Łodzi z wyprawtł pan-
·nii~; .... ~q~Yżby,'.szanów~y. k~respóndent· n~: ~riV?JdY~~:~~b jjJ=~:y~r:~~pon'Je~~;mz~rint=;~: 'nych fu~duszów~.. o .' '.. ny* * *c_órki:'j~dnego . Z miejscow~~h c prż~-· 
ChCl.al przy .prowad~elllu 'ĘSllllg, ~uwzględmc sv idą bardzo·leniwo, spodzlewacoSllj nalezyco~'az Nafta. Powstał prOjekt specyalnych zm- mysł9wco.w, ktory wszystkązakuplt wBer~ 
j'Jzy~a krajowegQ? ·P.od. tym ; względem większej ?bfit~śei pi~ni\ld;-:y. W. waru~kach taki~hżonycl1 taryf dla nafty, w celu zmnjejsze- linie chociaż jest jednym z gorliwych· pro
powinnaby dla;:(abrv)rantów i kupców· pa- bank a~~lelBkI zadacsoblB mUSl w~otce pytame"nia kosztów dosta.wy jej na rynki krajowe \ tekt~rów oddziału towarzystwa popierania 

· , . l .,;.. b - ... ... •. k· 1- czy obmzk:a dyskonta bankowego . Ule byl~by po- '. . . ..... , '. . l k '0 • . 'N' .. h 
n.0;t:a;c WOPOS?~wy (}l.u.~J'zec~ez)ęzy po zl!daul!, a ponieważ, kurs. weksl.lzll;gramczny~h, l zagramczne., .. .. . . . prze?:yslu l hand U taJ owego. la c. ~c 
sklwpanstw19 orosYJskJem me 'Jest cudzo- szczególniejberlińsklCh, popraWiłSl\! .znaczm!l. Ruch towarowy. na koleI saratowskleJ l plaćlccła, cał~ wyprawtlprzeszwarcowa.ł 
żi:em~kim.,:.frzyp~ l:ed. D .. Ł.) . Mięszkania obl!-izk~ urzędoweg.o }~~nimum. nięda. Sl~ pr~Wle rostowskó-wladykaukaskiej'przerwano z po- \ przez granicę pod Nieszawl1.' Zwykle je
jakotako "zanio~żny'chmieszkańców niemie~ umkną oc. Oznacząc sClsle ChWIlę,. w któr~,t zn;lana wod1i zamieCi śnieżnych. . . . . dnali: miłe złecr-Q po'cz~tki lec~ koniec za-' 
kić~ Ło9zi,:niewY~l1iczająCit~cIl.'~tórz~już ;::;t~l;zc::rri~~j';l~Y m!ją,cit:~d;~;~ <!~~I~ .SIIl .. w Towarzystwo . hand16wo-p.rze~ysloweśrod: łośny. Skonfi~kówanep;zedlUioty k-Qsz~~ 
oddawnaąą;poddany1n;l.I'OSY!lskIID,l,1l1ePd-. '. Baw6łna.'Komitetżwią,zk~wy' wl~sclCleh P)·z~·. kowo-azyatyckie. N. Kudnn l Sp. wypu.sz- wały około 70,000 marek.~ Teraz • WH;1c 
zown!~., c~ełp'ilłsię pOl;tretą.mi tych: oS<,JIH- d7.a,lń bawe!ny w ~ldł).amie, l?o.stll:noWltzB.pTO~on,?~ cza 200 k,,:jtów~dżiałowych P? 1JOOO rs. panu ** * Opl:ÓCZ stratywypr9-WY, wYP3:dni~ 
StOŚCl, dZ,lęk1 którym pruska:prządsl<;)bIer- ~?o~ rQblotlllk9m~1 azeby .. zgod,Z11,1..Bll) nal bnowe• pUl w celn powlększema swego kapItału ·zakla- grubo zapłacIć: a ul'zlJldprokuratorskl za-· ... ;,.... ,,:. . d· . lO . zeUle p acv o. 5.0101 pOUlewaz przemys aWElimany d' . '... . . . . - b d 
cZQąc, 1 s:z?~ę&ClEh ~O trzymy.waI).e zycz lWlkzawsze jesicie llie 0Jtazuje ~pddziew~~ej. p~p~awyo oweg,o. . ' '., .. .;~ . decydowaŁ zabezpIeczeme oso y 5amego~ e-
nę:u~~poSClą)~,o.~yl,stwor?y;j:~ .,obecną; po- Przed12tyg(jdnil!-~t; rOb?~lllcy 'zgodzllI Slll Juzr~z . Doz~r nad. towarzystwamI ~eglugI, :VSpl~- rrauQanta."·: " '. . ' 
t~ę zJ~~!l.oc,zqn,eJ Gerlnl;tuu. Lęe~ .. raz.opl'ze- .na podohne, ozmmejszenI.e: plaGy!przedtem Je- ranem1 prz,ez rzą;d,pi'oponuJe obee,meml-. Co. dó zabezpIeczema. osoby flefraudanta,' 
stlłpiwszy ~prQg domu tutejszęgo. niemęa, d~al~ urądzllt,pezroboCle, trwaJ~ce· pt:~ez trzy nisteryum skarbu. Zadaniem doż'oru ·ma winniśmy 1;J.admienićt żetutejsza władza 
nietylką}ęsJ?ecy~c~~ie:l!!emi:ecki~ ~j':pl~~le mleOl;~i.o Ń:o r y m b:~r .g a; 8' styćinia .. · 0:Ikjl- by.e zapl'owa~zeni~ ściŚlejszej prtl:~vidl0'Yq~: po~icyjn~:. ~ie ot~zymar3. w teJ ~ierże~o 
przek~naJ:k wafl, .zesCle SIę znalezh.: 'Vi In- ku. iłUldaJ6' spostrzega.c· SIli' na'. targutu~eJszyt;n ŚCl w kumumkac.JI. Odnosny prOjekt mI· dma dzISleJszego zadnego polecemlł., SklEJ.. 
n:Y!lt, obcjinświec.i,ęi.~ałeurządz.eDj.e, wszyst- :ŻyWs~Y: popyt;ob.r?-{;.azie.nny d08ięg9.:400-50~b~I niste'!:yuni wkrótceprzedsta;wi radzie pań::i:owanago. przeciwk-o ,któremukolwiek' z 
kle,. ,.sprz~ty fomąwe ,t;y~4lqdZl ~dJ;aZłl do:~t~~~~r;~w~~~2g:sz~a~t~:~g~wr:;:~$Ob~~ stwa. _ .••. '. '. .' . .~ przemysłow,ców lódz~ich .. 
wodz;Ir" ześClą wkroQ~yh,do .grt~a~da. wy zawsze. W mlf.jscach uprawy rzadko gdzIe. mo-. ~O~wyZKę cła?d z?l~z~ ~IWEjk.tUJ~ w Szwe. , (...-,) . PrOjekt nowej uhc~.nowiadujeniY 
chodzcow,.z fan3;~yzmem . sekc~a:~klm 1,:PB:- Żniw je jeszc~e·:·~nile~ć, a d?WllZOne czasem na ·targ cyI, JakdonosządZ1enmkl. zag~amc,zne. . Slę., że, towarzystwo btacl N~bel,' które 
da~t~rN, .. phroll1~clehdolll :swoJo -Q~,wtal'. n,>11oe padYJlci c~mlelu pIe~wszorzęd~ego, s"Jbk~ . Ban,kr~ctwo .. +?01A: bankIerskI P. Salzedo otworzyłoskładY'nafty 'pod lllu .. stem przy 
gQ~gc~t;l.naJdrobllleJ~Q. ~awetc1enJa,po. bi:~1:J.lar~hY:~Ó~eP~i~e~~~~u~YS;:d~:i !f~~i .. w . Pal'Jzu :zawle~Il ,!yplaty .. Pasywa Wy7 ?rodze fabryczno-łó~zk~ej, wy$t~piło ;'ż. pio:. 
chodz!1lcegp,.z otaczaJą.ceJ ~chsf~ry:-: .T()u- Notują,: chmiel targowy 13:"'35, aiszgruildzki:lll- noszlJJ 700,000 fla~ko~. . " '. ~ . Jektem przeprowadzema nowej UlICY ;od 
d~rz~Jące;WFok-1' ~endenc:fJ~e;.1J.parte:~tI:?·30" h?lllertaaski 25'::".80; ,Virtembers~i 15-70, 'ba- .. ·NoYiY. mótpr.NIedawną oaby~ały .SIę WEl .tychźesk~adów do miasta: Ile Iia~w;ja. 
memy, wyVrJ.era SZ!3zeg6!me), !lllBe.W:f~z:n.Ie d~ns~. 14.~3_0i'lIlzacki15-:--~ .polski 25-70, spd- FrftncYl oproby. z now~m fUotorem. F;l'an-doJllo,. ulICa ta, według planu przecmałaby 
na :pas" r{)ąYf1n •... Przywykliąmy. Wl~l!lIeC :~terst~}t~..,..6z ~ y.t l i s:u dmloSzl! pod dnie~ 26 cuz- TeIJje~wyzyskal. ~lepło słoneczne Jako -znaczną .przestrzeń gruntów; prywatnych, 
niemcaąhl.llli~szkającyc;h, ::w "RoJl~,ludzl ·grudnia. ;; .z .. Wywóz' ; {ill.fGY 'ż Bakupo\villkszyi mot0,r. u~yteczny wprze~yśle~ : Fachówcy które oczywiście musiałoby towarzystwo na"" 
PQd:)ra.żily~m~.al. W?~ę~~~: s9hd~nych .. śię ~iia'cżnie w l'olttf '188.5: ~o wn~t:za Rosyi p:zr- ~ÓWlą,."1Ż próby wypadły' bardzo pomyśl:: być od właścicieli. . Czy jadna:kwpodób-
z ROsyt!i~ .. 1łle. mowlmy JUZP s?'lachcle.gu-bylo.(Jrogą"wodnę,-15 mihonowplId~w do CarJc:y- me ... ' . '.-. ... . nym razie opłaciłyby sipkoszty ':to'J'eszc~e 
b .~ .... db lt ki li któ" . liŚl 'p, l'· W na nad Wola" .. Dowozy ,,,·tym waznym .punk~le p 'd' I' fi 'K'· t 'B" . . . . . o 'I' '.. 
e~mJ~a_, a.~(}e,z .}·.lf,ZZY> my~.'I' ;skladówjm ~~gromaazily.slll w ilości takwięlkieJ; .. r~~ za A!a rmy ays~r e .' lesmg W.wle~kle; pyŁame.· ?resztl1 nadmIema?lY o 

ogo4fljJ ,s;tuZi~lę:dla Ro.sYI::we: ,~s~y~~klCh7-e 9óO'wagonów" cysternowych. na liuii Carj'cJn- Akwlzgrame zgorzah\·;d.8 b: m. Straty proJekCIe·.z ObO\Vlą.zku sprawozdawczego, 
naszyg~,;;lnstytuy'ya?hi l. JYQbOZI?WOJsk;o:-: Griązij nis ,,":ygtarczalo dó ~alsz6~o .pr~ewozu .. 1?o wynosżfb około Pq .mlliona. nie przesą,dzaj'ąc, jaką drog!}. tQwarzystwo. 
WY.IIl:;!i:~a.'Pol.achoJ).ltwy.Le~zka~dy. rosya~ B?-tumu: ~oleJ:t,zaka,ukazkl!' dOwIeZIono 12 mlho-·· obierże. ostatecznie celem. ułatwi·enia.sobie 
nill.,.prz.y?y,w~j~{ly cdo ŁQd.zI,3.I~o ~o .. k~6-now.pudo:;v. ',. o. KroIiika Łódzka. potrze~nej kOIDnnikacyiz mias~ein. o.' . 
re~90k?~'YIę~. !-Ifneg~ 2;: ~l!teJszych~I3.~t nle-·PRZEMYSL I HANDEL ,. -,-: . .. : .(-)·Oobrazie:Styki ;,RozHlllożenie chleba; 
mlę.~k1~~t:; .. Il~e,: mO:.~ą 'Ul~:!I~śtir~edz,te.J;ogro. . ....:1 ~ o '. .,.. {-:-)'. Fundusz. stypend·yalny., WN r. ,5 na.:puszczy" l ofiarowanYlll przez p. K. dla no" 
~n~c ;J;;~Z,~9~Y;f.· kt?r4: t S~{l~q~O .~\Wh!~t:- :,' ROżpóri~dżenie mi~istetYJlm .8"karb~, za~:,."Dziennika~\ poc1al~§my ",iadomo.ść o dwóch wegokośf,ioła e\v.an~elick~eg() oW ~~o~zij '.t:l~J~ 
kl~m. rO"fn.Inl·e.~f~'" : u . eJs~J:t' o . y~, ~'.brą.niajikće os.klepom .z·towaramI . ~o.I6mli:l:ne.- lstypen:C:ya.ch (z. procentu od ?Pl ~ału ~g,200 .tamy .W .Nr .. 2 . Bres;imy Lttttrf!cltzej; "Popra~ 
~tory~h;. p~zywy I~Y 1-., ~. .oryilll t:~o;. :Wi lit.r~ymy~auia>skl:adów.: napo~ów . ~plry- fr~. zlozoneg~przezfa?l'ykantowłodzkICh w wny. rysunek,. wyborne mIejSCamI mod:lo
liś~y SIę· u .,~a~1 w ~08~: )~atego . e ,,1.:.: . .tualnych, sprzedawanych na zablerame do lcelu uczczema 17~letll1ego z<J;rzlJldu .. gube.r.:.wame, s~anOWllkzaJety, tego obra.zu ":z; figu
d~lk llam.-··ktzu~Dł~ł,e,7~~y?,n~ne~,b~~' domu,.zaczęlo 'ąU~i obnwią.z:ywa~·ód dzis: · .. 1 ni~ pidtrkov;:~k~ prze~ genera~a Kachan?- rami. WIelkości natura~nej; SZal], brudnr 
" ,~rsza,:vs.Iego n~ewn~;, ~.,F,ochki (t . .r.~. ;;Ogólne '~ebrame akcyonar:y~szow:to,:",arzy-+:wa) :;dl.a,dz.lem ~o~zm Ub.oglc~wyz~an~~ r~?zeJ koloryl .or~z bra~ prav;:dzlweg? reli
CZ9;I?!.;~J~Wl.~r.C1p pze7ioo l~ bztŁóaz~Y ~ sti\YR akcyjne~o wa~szaws1geJ cfa~rJkl. ~ma·lłc~rześCłan~k~egó, lttOl'y?h'OjCOwl.a znaJ.duJ.i! glJn~go. n9.tc~llle~.la!;s~ Je~.~o:~łen:lle~~~ro
~asz., .... Zl:~.~lt. r-ZtP·. Hdi<Ł'dz-'d cbm,::qarzędzl.l'oln-Wzychlodlewowllla od. SIę na.sluzblerządoweJ:'w ŁodzI. W lado- na.mI. -Z pIerWSZej poprawlC Sl~ Jeszcze 

homd~cz.n0, c~;.~St' a~oVf~eDla ... t~, '''-.~ . l ,sltl.;t ·h~d,zie się . d,:· ~W; b~. lll;.; . jak poprzednio mość 'powyżS~Ql' 'nzupe~niallly następująceini można, choe trudno: kólorystą' urodzić siC;} 
an !Owego l: . -u ,a' przez o puun1e8lem9. ",,' l d 2,4 b . '} .' .. . t . . "dl' t b d d .. li d .. 

· ' .... :b" d' .. :: '~'i ... 'z'll· /;r.ódź'tr\ówf ;ogto8-;l:On{)" ecz:' '. '±.~ m· o ' ." .'. szczego1aml(ZaCZerpmę eml zezro a u·~ .rz~ a; co 00 rug~eJ ?,=ac o z~ Jeszcze py-
Jdeszcz,e . adr. ~l~J JeJzna~ e t1ka , ........ 'dl":f' .' ;., .Fabryk~ zabitwek :mmręrzaJą w .Warsza.j rZlildowego.· Stypendy1l. pl'zeznaozone'sądla tame: czy to. wymk rzeCZyWIstego .. braku 

o'nas:-j'aJcrenam wszys '0, -co a nas '., ' •. , .. ' . lo' c . d' . d' ,.' ·d··k' "ł"'b' ., t·' . .. t' lk 'k k' . d·'·' . 
k " :'.: .... , t n "'m"wai( i ~nać,·wle.za~ozy(l przemyę.iowC~Wl~ enscy. ". zlec~ urz.ę~l()W,W-~S nZH3 panswoweJ ~czuCla, czy, y .0 s ,:tenle o~~ateczneJ 
· ?IllBhCZne \?ozy ~cz.~ ,a .J: ~t. " "c-ze'k'l'w' ':,'A; ;,Od4zuLłVJ.ars~awskl, popJeramap~zemysłu .1'I'zostaJlłeych,wnastępuJ~cym' porzlkdku; wy- Jeszcze na wYPowłeClzemeowszystklego tech
me c cemy czyz moznana Oc o ON h . dl W t' 1.. .. d' h '1"· . . . . ·Bł l' k O .. ' l . 'k' . ł d .' -1' ... J' '. ..,.. 
· . ·:i6d.. .J-edzi: ·'ak"teO;któr '-dalo:War: ~nu~ .: •. > Yl1u .. ą1ac:: ,pewna l osc .cz"'0D:~.J zn~nl~ prawo.awn~go, ewange lC lego_: m~ .lll:·m, o. ego . ~a: ~r~a,. .' .• : .' ' ..... . 
lllneJ 'f' ibi'li~wnlk~" . R(j~' ll»zn,t:~: .. ", :'. kQw~e.kcy~. drugleJ . oąbyla .konfere~cyę w! tohckleg?_. w,. !~Zl~ ?l'a.ku ~kandY4ato~ z .'. (~f.,Na ~tacYł .te.l~graficzneJ .:v 'Yarszap;ie 
sza;sk~iai" i~inie'sie' ko!espoi1.d~tic f'któ~k.wef>tJl ,ZJazdu m~ynarsklego • .' ~~lCyator'lkategorYJ. wyzeJ l?ol~llenlOn'ych, stypendya; znajdUje sllil telegralll z liodil'n.!Moręczo~ 

y. :'li~ .,) {~.: .:. d c'!zy(t Itii" ,z-Jaz(!llP .. ,·;rrzy;lupskl·przedstawlI, l~.wobec I·b~dlll udZIelane dZleclOm· bIednych 'obywa~ ny~ nadesłany d. 10 b. m.dlaLlchtenbau'" 
~{;n~~:~\.z~}ad~i: :::;::ń~~,a nie' po:wa~ ,.kFytyc.znego stanu rolr:1ctyva n;ale~y wziąść! teli, mia.staiEJo~zi:c wyzua!lia.:. pra~osl~wne- m~.. . '.. .' ,". c '. ' .. ' .' .. ' . .•..... 
~"o ':na!"oa owiBdire6i1a:'~le jednocZ~śni.e· ~l~ ;'lbI9.rQW.ą . {lo, p~erob\n ~boza na ,mąkę Igo,e.wangell(;~lego-, katol.1Cloegolstaroza-.. '(-1 Zma~ło .w'ł,odzl V{ tYĘo!1111UO u.l)Ie~ 
k~!st .0,";'Jlil:ila' cJcząjtku'-zalatwi1iśmY'się .lka~z~ .,a I>r?dukty, teznaJ~ leps.zy z1>.1,t; J kqnnego. '. ..' .:. .... .... . :~.' .gt.rm. od'dlll~ ,4 do l? styczma.włącznie, 
z nia~Jiiineni;'brac1wEinistrieI€ckrein iś,viec' W ~ym. .. GaluJe~naK ]Jot~zebai l}_podme~c. (-) Na ostatnI~ chwIl~.·. W!-ad?mo; .z~d~leCI do,Iat.15: katohków 21,ewangeli8 

tu 'stratą ~'ógnf(jwą; ;'któr;:t, 'miejmy riadzi~- mły~arllt:w(}~aJ?Wei. 2);-roz~ze~zyc .~y'l'lOZ ,~pcr: zwłaszcza dr~gorzęclllll, ·drobnI kow ~1; ~y~ow 4 '-'- .r~m -46; ,dorosłych: 
· lJl w tknięte waa..iiwości:iiosta:ra· si~'u.~ti~ mą.kr. za:.g~aI).~ą,ę,})p~star~ą SI~.O -q.Jedno~: ,p~zeUlYs~owCY odJdadą;ą zwykl~ na ost!lt- katohkow 7, ,ewa.ngelIkow.4, żydów5-:-ra
~ęąe .. '/:Raec:ż <> innych' ~arzlita,-ch; :szanowne, staJlllenl,el--:-.Jeśh, m?zna, o z~lzkę ~a.ryf I ~lłr .chwIl@ ,wy~upywallle . p~te~tow, p.lace- zero 16. Ogołem zmar~o. ~ tygo~ni?- ubie
go koreapondefłta:odlÓźjć muśiniy dQar~ .pr::ew.R~ow.r:ch. n~: z1:IO~~, P)ą.lj:E;} l, kaszlJ~ 4),D1e poda~ko,! ltp,. czy~nośCl. ~wy.czaJ t~n g{ym. 62 !?soby, o. 15 Wl~C~J, alllżeh w ty
t kulu następnego. Ta,m też dowieść bę~ p(J!t~~il!C,.~wo>pod~y;t;k!J;. cIa od m~k~ .za~.lpraktyku~e S1~wszęd~le, ale llJg~złe .fioze .godmu .poprze~mm.!3ml~rtelność zwię~ 
/zieni]' nsiłowali, że gdybynawet'częś6 ich ~raul~.zneJl, .S)""YJ,,:dnap. dlalJl~~clCIeh~:n.t\. ~ak wI~lką; .slral~ Jak W.ŁOąZI., Wc:?:o~ kszyła SIę por;nędzy dZIecmI o 13, pomi~ 
była'słuszną; nie powinny on.e· wpJlyniJIć~a mly~pw.kredyt hypoteczn!; 6): ~ba-cJac~r~n- J r:~J JedHak .~ozna ~y.ło obse~w?;vac w ma- dzr dorosłymI o 2 wypadki. ' 
ustanowieriie,instytueyj,~ którewarunku.lą towlll~; .~w~sty~ .' Ube7ipI~cza:~l1a ml;yuOW'iglstra~le g()r.L~cz~oWlk pochopnosG do .wyku- . ,c-) Interes I.od(}~y •• ~ ~as~ąpieniem ruro
normaluy rozwój miasta. Qwszęm,_ zapro-' Ro.zpll!:'!Y ,.były' bar~zop~J\Vl.one7 nl.e pO~j pywama pa Ulnt?W no wY,'cb , . -:- w,.. blUrachzow, browary, CUkIernIe 1 lline tympodo~ 
wadzenie ioh; usunie może kiedy§"podstaw~ ~WZIlJto Jednak zadn~ch d,ecyzYJ. . ".' Banowal. tło~. me ~o opl~aUl~.. ~lezwykły bne zakłady zaczęŁy z gorączkową skwa~ 
dog6rikick' 'ńarżekani ; któi:'ychwytazatn' .'.' "Ok~~lta. P: ŁUllJ~wskl, o ?yw.atel z SIe·. ~en pośJ;nech sprp.,wlłB:' naJprzod. wladom08ą"pliwością .zwozić lód. PiE;lknie to :ze strony 
jest koresponąellcya rosyanina;:' o:·. ~'. dl~cklego, Pl,zedstf!.wll od~~~al?wl war~zaw •. ze z d~lem 1ą styczma w sklepach, kor~~m- panó":v.cukie;rników, fabrykantów' wody so-

.c··' c' ;', ~ , . 'I ". :',' ;"';',' ~kIemu tow~rzyst~a popIelama przemysłu nyc~ me b@dzle. ,~oln~ utrzyffiywac . sp1r.r- doweJ Itp., IŻ pragną żaopatrzyc si w' o. 
, .' .. l' ha!1dlu wnr.0~ek, O ?roga~h zbytu d~a ? tuah6w; nn:s~§pme. grozba;: .ze szynkI, kto- .trzabny materyał naochlodę dla n~s~d-

. ,,:;~FIiA:wOZDANi!'TARGOWE. ,' .. C .'. okOWIty pols~leJ,. J~śh :v N)emczech dOJdZIe rych wl.aśeIClele n~e odnOWIlI patentów, beż· czas ani gor~cych, ale musimy za rotisto;. 

. ···.0 . ~.' '. o '. . do -skutku monopol w?dczany., . zw-łoczme z!l'mkmęte zostaną., Każdy. z waĆ przeciwli:ożwożeniu lodu wi~ce' nił 
(}i~a.-. "f'ar,!"a:-.v~ka.,.- Spre.woz(lą;~lle·:t:rg~dJ?low~ ,,!ralersal . .'warszaws.kl sl?rze~awac b~dzle hand.larzy wodczanych starał się wililC za-o wątpliwej czystości. Widzi l'ś ~ 1 .' 

(d~ d~lla 1tl,stYdc~Ul!lł"b' .l;t';!lh web~s!l .. u~;g~ęIl:~Zle,~Tl': .nad:al.kolnez wolneJ 'ręki, me zaś Vi dto-bezpleczyć przeciwko niemiły1l1 lub ńieprze. woz""; n"łado'wane 'Łak bru···d el mYl' dwczor~ł 
teJszeJ ow ,go Uln n legq~ y .. \Vog~ e ma,)', d r t .... 'kd t . h ,. 'd' . .' . ,.' '. . J. Ch • • ~ nym O em 1:1: 
IIzczegółni~j zaŻ!-i~dbyw&nó d~wiz\l:paryzIi'~,-'Zapo~o ., ~e lCy l1Cy1, Ja . o yc G',ms.. _ , Wl zla~ylll; eweutualnoSCol~m, -:~.ale . dla: zdaleka WIęcej byl podobn do li' 'la. 
ti'zebOwama~:nHeJscowe:·byly 'Jęduak.dOllYć zuaczne, .. ' .Fabryka:obsad cynowych do syfonow po- czego· dopIero w ostatmeJ' chwrlll 'skóro"W lodzie . tym' , 'moz'n' 'b lo . Y; .• ł:. ,ęg 

;r.," '.. .' d' d ś o t . łd ,.. t ł b . W ". . b lo • d - " ,. a yfO zaulVllzyv war~ temba.r~Zle}r.ze.~ Jl~O, jJz·,ll?:-Yo u:. \Vl\) ag:l_~ .l; WS ~ a ,0. ecme w, .arszaWle .. · .'. ' . '.' 1'1.0 na to czasu wa IlileSll:J1ce?:, ,.;'. ,. 'stwy różnej ba'· f k "ś' . ł .' 
byla ~,!,ni~~:;~t~1 a';'lę9: dZp,,).n:Ptrkz.ed~~mk Il!ltl;9z~2 : Fahryka kotłów.: parowych: rurowych sy- : .(~) Oeremonia otwa.rcia oddziału bli,ńk~ niepr~"zro' c' zY"sterwY'Lc:zdęSt'o roc hZ3.

d 
~npe Ima_· 

zaopatrz~c Sl~ wremesy .. OC~:j, o~'!y.:-nrs ..... ~~ t '. d N .: . t '. W ' db" o. .'. c. • o. en poc o Zł . Z ra
do 50 p~d?-iósl sill do czw.artku ~wl!l!"CzTIle o J/3 °10' S ?~~. e . O!&.yer ~a pow~ a~ .. v: , a.~sza- pans~w.a.,. ~ .. @dzle SIę '. dus P?poJ:udnm:o' luży,'inajdnjącei sie obak fabI' kina . Pra~ 
W pilłteltl, 1lQbot'i wyllt'llplta rel\kcY&1 kurs zeszedł Wle. .Załoźy.melaml:ll!h kapItahsCl helglJscy.godzInle 3. W dołnychloka.lnościach odrlze" Szkodr 'J ś~' d b Y l d'" . 

. . . .' - - • . HVO CI po O. nego .o "Q mę 



mamy potrzeby dowodzić. S,low~ ,powyźsze I ministeryum wojny, wypracowało projekt ... Pl'z~rze~z. onol że gdy s;:1l9 wie' ich wyucz/l 
pl'zesylamy'pod·adr~Bem oBob 'mteresowa- .opłaty.kwaterunkow~go. Podl~g Tzeczone',si§mówić po rosyjsIm w słani blild~ kOBZ
nych. .' .. ',"', .~ .. " .'. goproJektl1~mabyc .. postanow.lOMm: a)żetell1iz. '.' . .'Y ••. ' '_ 

ziemi!?; budynkami, w gmioie Buczek we wsi "Ga-
cin,'od sńmjI50·rs·." . 

(--=-). Ko~cert.~spomInahsmy przedk~r~ oplatakwatenlllkowego W mIastach, osa~ '.' lJIdu do r?s~Js~LCh zakłado~ n~ul~o 
lm dmaID~ oża'Iinerzonym koncercie panien dach' i' wsia:ch, będzie ściągana w wysoko- wych. Po ukonczemu·· budowy.drogl z.e
Jadwigi i Wandy Bule'YĘikicb.. Dówia.du-. ścl 15% od patentów na~ sprzedaż wyro- laznej, w JYIerwie. wzniesiony. blJdzie .dwo

- .11 (23) lutego w kancelat;yi hyp,otecznej mia
atiLBodzi; na Bprzedaż nieruchomości . w mieście 
łJodzi:.l) przy u!icy Starr-RJnekpodNI'. 140, od 
sumy 3,360 '1'8., 2) pt'zy ulićy Drewniluiej i Starym 
Rynku pod 'NNr. 119, 141, od sumy6,760 rs. 

jl!\my się obecpie,że słynne rodaczki na.sze~ówcty~uni9w,ycp! z wyjątJr.ietn od patentów rzec i arsenał. ,. 
koncertowacbędą(dIiia20stycznia . wtea-., na:faJjryki tytuniu i skła~yhurtowe; b) że '.' .·J.~ELEGIU.ł(llGIELDOWE. 

trze Victoria. Znakofuire '\virtuó~ki dadzą skarb będzie 'przelewaJ corocznie dofnndu~ . 
się sły-szeć'wf:jo'dzi p'oraz pierw:szyiprze-siti,kwatel'unkowego(' 'k,wotę 64,000 rubli; OSTATNIE 'WIADOMOSCIHA..NDLO .. W. E. ... 1 
konani jesteśmy, że.rbigJos jaki je poprze- c} ie "śCiągane .. ód.,przelnYsłowcóww War- . 

. dza,hędzie dla nich najlepsztli rekomellda- szawie opłaty kwaterunkowego będą u- Berlin, 11 stycznia. Na gieŁdZle utl'zy,~ 

Giełda Warszawska. 
2lłdanozkońcem.' giełdy . 

Za weksle kr~łkołotminowe 
na Berlin za 100 mI' .. 
" ·Londyn i, 1 E. 
"Pary'" ;J. :100 fr. 
" Wiedeń" 100 Cli. 

cyą ,,:,obe9:Pu.blic,~P,9~ci H~i;lzej, która.z~"Ys.:ze .:no~·moy"+L1~e . w ,.ten ,.sposób, aby ta ogólna mało się dziś usposobienie mocne •. Kursy 
chętme"j" ·ttumnlE'f'uczęszcżac zwy'kła' nakwotil..stariowil~/!to'część kwoty' poh-ze~ nie wielerózriiły się od !lobolnich notowań 
kOllcerty artystew, uznany«h przeż eur<:>pej~ bnej JJapokrycie wJ'~atków na kwaterunki; końcowych~W ciągu giełdy w:ystąpila u
skie p0'\Vagi )ny.tyezlie.:·Panny . :l3ulewsJ>;i!3d) *e z.awiadowa!lie ,opla t~ kwaterunkowe- silna podaż akcyj kredytowych, pod wpIy-
zwiedzily" niemal całi!l Eur6pę - i . \vystępo~ 'go, przechodżi Vi Królestwie Polskiem po. d wem której obniżyły się ich kursy o kilka Za papiery pansiwowo: , . kl' h . S .I,jsty LilnviiLKr. PoLnial:a. 
wąły\·nietylko na estradach publicznych, zarząd __ !Il!DJs~ęryUli:i skarbu. Dltt genem- mare , eez rueożywil· SIę nieco.' prze- l~OB. Poz. Wschodnia. . . , 
lecz także~na wielu dworach ,monarszych, łów; i. ,ofłcerów', : będl}j: włtanowione nowe daże wykonywano podobno. na zlecenie z !.jaty ZaB. Ziem. z 69 l' Ser I 
jako to:: w Wiedni1,l, Berlinie; --:L'oudy~ie, 'normy k,\vaterunkowe;pienią,dze na zapła- Wiednia. Wogóle ruch był dzisiajnad-- . " n " Ser. II do IV' 
Kopenhadze;, S~tokhoJmie, w 'Brukśeli'u tę lokalu'generalówie . i oficerowie będą;zwycza.j ograniczony a w dru,giej polowi e l,iaty Zast. M.Waraz. der l' 
hrabiego Jj'landrYi,., wres~cie ostatnio ,w Sy- mieli wypłacane Bobie do rąk. W miejsco- czynności cisza dawała się uczuwac jeszcze ,,;::: ~:',', rU' 
naju, letniej ,rezydencj'i'królestwa.rum1lń~ waściach. jednak; w: których wynajęcie 10- dotkliwiej. Na giełdzie zbożowej, przy u- ." ',,;, " lV .. 
skich, dokąd na, zaproszenie , królowej-poetki kalu'. za kwotę, jaką, generał lub. oficer sposobieniu ospalem, .. ceny utrzy m ary się {,iBI,y Za.st. M. f..od,.j Ser. I 
i· wielkiej milośuiczk;imuzyki,udajlll się doata'! do ręki,ok..'lże się niemóżebuem, bez zmiany. . :::: :: :: Ji. 
"'. tym .. roku·powtói:nie • ..,.-.Po .. ukcińCżeriiiiwyszukanie odpowiedniej kwatery obędzie Barlinl! stycznia. Wyka~ banku. państwa z d. [1 Glełd~ Berlińska. 
wyższego kursu nauk w Szwajcaryi, udały ciążyło na magistratach lub urzędach Btycznia (w tysiącach marek)~ Stan czynny: zapas 
si~Lpanriy 'Bulewskie do Paryża, .gdzie wy- g' minnyeh. fuEitaliczny629,373 (prz)i.b.l1,131); zapas biletów' 

_ kasy; państwa 21,412 (przyb. 344); noty innych 
Bll.nkiJotyro9yjski~ z>J,raz. . 

" '. '" . '. n,~ dout 
Weksla n~· Waraza\V1l kl'. 

" l'etsrsburgkr. 
ksźtałcenie muzykalne, odebrały. pod kie- '..::., Chór śpiewacki ma powsta.t~· pr-zy to- banków 17,846 (przyb. 1,M7)i weksle 439,045· (ubyto 
mnkiem!'lwóch. zna.komitychmuzyków te-, warzystwie wio§larskiem w Wai·szawie. Za ~2,576), żą,dauia lombard 65,66~ (nbyIo; 13,278); 
gogzesnycbj' ini'strzem-W aridybył fortepia- granicą wsiystkietowarzystwa :wiQślarskie ef~kty 49,'117 (przyb, 3,061); inne aktywa,30,?139 ." '. " 

··t . B . t l .... k kJ 'd . . l" . (ubyli> 324). Stan bierny: kapitat. zakladowy. " Lc:'lldyn 
·.dt 

kl'. 
tU.··· UlS ai (jrlo. ,. syn: Sp1negos rzyp a,~. a- posla aJ~ swe c lOry. 120,000 (bez zmiany); rezerwa '21,356 (bez zmiany), . I; ,. 

dWlgi, wiolinistki-Henryk Vieuxtemps. Od, . -'-'-o Bibliografia. Taniego zbiorowego wy- noty w obiegu 821,878 (ubyto 37,047);' innezobo. ., .. Wiedeń 
dnia pierwszego występu na koncercie zbio- dania powieści. E~ Orzeszkowej wyszedł z wią,zania 279;5/{I(przyb. 17,594), inne pasywa 922 Oj'akol~to prywatne 

kro 

rowym w Paryżu, ,wirtu.ozki nasz,e zaliczone drukll.toni· 24;żawierający dokończenie po- (ubyło ,694,). 
zocitały do niezwyklyeh ·:tiLlentów mi1zycz- wieści p. t; 'Rodzina Brochwiczów. . \V' Wieden 11 ·stycznia. Wykaz. banku państwa. z 
ny;ćh a w,k,rótce . potem c.ały .. ś.w .. iat art y- kró .. tce wyJ'dllie :tom 25, w którym mieścić dnia 7,styczuia, (wtysią,cachguldenów). Notyw 

, Giełda londyńska. 
Wekala nal'etaralmrg 
DY9konto4. . ". obiegu 366,500 (przyb. 2,900); zapas nietalicznyw 

sty~znysł!1chał ich gryz podziwu godilem siębędą;"Pompa1ińscY,:". '. • srebrze 131,100' (przyb. 400), w· zlocie 6i};HlO 
uwielbieiniem~ Najsurowszy krytyk wiedeń- - Niezły procenł. Wlaści.ciel:pewnej cu~ (bez zmiany); weksle:platne w zlocie 10,!&OO (bez 
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I 
ski; Ranślick, coświadczył,iż nn. horyzoncie kierui w Kielcach od 3,000 rs. wypoży- zmiany); pOl'~fel lą2,GOO (nbyl~ 4,400); lombard)' UCH T G 
sztuki Sil. 0. n.e. .z. J·awiski.em. .' niep,ospoh.· tem. c. zonych drobno ";-c, li sumek, I)łacił uiiesięcznie 26,5GO,{ubyło 700Jj pożyczki zahy.potekowane ~9,400· . R" . y. O DNIO wy . 

'1< .,. .' . ~, - . (bez zmiany); listy z'astawne w'obiegu 81,300 (nbyIo n' 'a' t' ~t" e ,"s' ~e·i ·&;:t""'CYł- 'tow' .. '''r' ow'ej 
Kóncerfpanien'Bulewskicn będzie dlapu- przeszło ~OO rS.Pl'ocentuskutkiern czego 700), . u. .~ ~~"'; '. .... . ' 

bl
" .- ś· .' .... .. d .. t' . .. ł . . b' k' ·t ,.,.. :. . . ' . od d. 3 do 9 styczma 1886 r. wfl}Czme. 
lczno CI nasz~J,na erIn.eresu.J~~yID, s y- z an IU owai., .' . ' .... Berlin,llstyczma. BIlety banlm ro9yjskIego . '. Przybyto: 

szała ona' bomem w roku ub1eglym l)ro~ - Cholera w Algesu'as Vi HIszpann sze~ 200.55; fO/~ listy zastawne 61.60, 4% listy jjwlda- .' . , w kon'lim. zCe- z Za-
dUI.reye kilku pierwsz?~żę~riYc.·.h 'talentów rzy się coraz ?ardziej. Dnia 7 b. m'l cyjne ~5·ęO, 5°1) p~życz~a 'rschodma II ~;n' 6Ul~, A. Żywność i potrzeby domowe kraj.sarst~a grani. 
muzycznych nasuwa. Sl§ WIęC pole' do roz- było 22 wypadkI choro b y z których 11 l!l emlsyl 61.30,4 lo ~o_ycz '" z 1880 r. ~~.75, 5 10 . '. p n d o w kgr. 

. ~,,, .. , .;.,.. .... .'. .... ... k' ., ....' . lIsty zastawne rosYJ!"kIe 94.10, kupony ce':I'" 322.70, Pszenica . . -. • . . • . 0325 J2~0 
leg1ych porownan. za onczylo SIę smIelcl/łi. ". . 5% poźyczk1J. premiowa z 1864 roku 142.00, t.akaŻ z Ż 'to.. . 610 1!20 
>,.,'..~~ _... . -. Tkacz 'bawełny James Fletcher, :r.mar-11866 x .. 134.50; akcye ~aDku handl?weg~ 83.40, dy- G~oeh ..... , HO 

KRONII~A ły medawno w Woolton . Hull pod Liver~ ·llkon~1)w.ego 78,00, dr. zeL WJ\l'9Z. w,tec1.· 22S.7~i ak- J\jczrnień.~ .. o.. '. 587U U!lO 
,--..... ..' . l -- . t'~ ""tl b' te .. cyekredytoV'fAaustryackle49LOO,nalnows~a.pozyczka.OwieB' ',. .' 1820 

KRAJOWA ł Z A G R A'N i C Z N A. poo em, pozo~ a Wl~ . ma}ą; (li . oso lsgO rosyjska 97.30,: 6oJo':r~nta t:oayj~ka, 110.70; dySKonto l Gi'vka :. 
1,394,000 funtow sterhngow., '. 4{J]ó;PLY\V-9.tpeJ 2 ,°/0'. .... , . .•.. .' -c. IKukurydza;; .. 

"-orodyn, 11 SlYCZl1I'ł 'w połudme. Konsole 993/,,1 Miłka • i •.• , ;'t- Świętokradztwo. \V nocy zniędzieli ., pruskie. 4°/o;koDSąlii.lP21/j2' turec. komv. 1313lt6' rOBYJ-1 Kaszą - :-.' • 
mi poniedziałek około godziny pią;tej' ni.no' T E l E G R A M Y D '-aka po;:.:.l 1873 r. 955Is'; {Olo renta dota. WfJlJ'· Kartofle , . . 

. 1 T h K ł 80, eglp~l<R 6411s. bankIl ottoffiańaklego 95/"~6' Cukier .. - . na: p acu rzec rzyży in Warszawie da -' , . • , . l 'k' k J d . ., k" 1 " . ,.,... .;. 10mhardy' ',lII/s. 'akcye kana.n auazkIego" 8a.5Js,TMelas. . " '. 
Sllil s ysze~ "IZ'J.. Ilz .o Zlej w ~scle e: Petersburg, II stycznia. NajwyźszymUka- !mocno.'; ... ' '. '. ..' ..•. < 'Slłirytns. • .; 
P~zechodll1e pospleszyh do· zakrystYl, gdZIe ...• ,.,'.. t I: d. d. k. l ... ,. warsz.a~a, 1l .. s~YCz/llai Tal'g na. PlaCllWltkoWSll:le-1.

1

·.pn.;v.o., ••..• . . . 
bąbka kościelna' bpo-wi-aditłi"ilu,Ze. wszedł:" ,ze~L zamła~°Woany ~o.s a o.:ra y O eJo- g? Psz~mca sm."ll')r,ą.~~-:-:~, pstr:l.i dobra -:--. T~wary; I~ol.oni.alne. .'. .., 
szy do kościoła poczula ',dymzpapierośa weJ.'z ramlema mIlllsteryum skarhu od-j625, bIała. 540:-:-, \vy;~oro~a. 585-625; .zyt.o Mlęso.B':"leze.l w\jllzone 

'. . '... . , . d . l . d'l d 'I h' l " wyborowe.S.SO -.4~2\ :BIedme ~-_._, .wadlt· Ryby 1 s!Hdzle... •• 
pO?eJIzewaJąc ~1~C, .lZ ktośJes~ w lwsCleIe, zleqYUlzę nIC: o szczego nycpo ecen,we .... .,..,-tJIJC'ilml~ll 2r4-0.rzIJlL370..-435, oWles270 0grodoWlZlly .•.•. .' 
z?ad~,la ~ puszk~ .: z ofiarami} i. przekonał.a Piclino, tudzież przedstawicielami . handlu I--.,~, gryk,a._-:-:",:-:" rzepir~etrii -:,-~':"',zimowy W~'y; '. _,., .... sztuk 7 J' 

SI!}, lZ .)ą rozblto~ Zacz'i)to: WIęc: POSZUkI- i i kodzie! Aleks Prozorow i Michał Zu_j.-:-.,rzepakraps Zlm~-.,.., gIoch polny ---:-' T~z?d,!-.cqlewn~ ,,,;.168. 
wania W kościele przyczem spostrzeżono ę y cukr~_-:--::-:-:-, fasola --,-- za korzec; kasza Ja- Ol8JU l ollwy . puc1ow, 
.. '.. . ' . > .. :: . '.. .' , i'awiew. .1 glana'--,jIlCZmlenna--:-. grycz.gruba -..,...za pud. Wyroby tabaczne', .. " . 
lZ ,rozbIte są .dwle V~SZkI ~ zaarte wota z '.'" ! Dowiezionnpszenicy. 850, żyta;500, jęczmienia 60, ,Świece i mydl:o" 
ołł@.I;,~: ~1:atk1.; Ęp~lrleJ •. ·,MH.lW1H),l·:dzogor--, Be!grad,ll styczma. Połurzędowl11e za- 'owsa: 50, grochu polnego - ·koJ:cy. '. . Nafta ...o. " 
Iiwj'cli"póHzukiwań nie udało się odnalezie- pewniają, że wiadomości, jakoby w pałacu . Wa,rszawa,llstycznia. Oko~ita780f0 za.kcjzq,pok. Sól .. :,." 

. , . t k d . d '. d k'lk t " .... .. ·9°j,. Stosunekg!l-r~ca do wladr.a 100-3(}71/2··Hurt. Owocn- .. --. .; 
me SW!ę o ,r~ .~~!.},op~e~og~,l. u s ra- krolewsklm. odbywały fjlę lod przewodmc- śkfad zn;wradro "kop; . :"'-8178, za. garn. -- Buraki cukrowa. • 
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1220 10000 
27 

41 

SW .. 5650 
. 102 

1220 
~UO 

~aków::.ogtnowyah: ;ws~ło .n-a.Q~'a1)!~ęi ~to~ twem królą Milana kqnfelencye.pt'zewód- 266 .. ,Szynki za wiadro. kop. --'=830\ za garniec Jajadnaslo .. 
Jącą Qbok przybl,ldowkl,·oslamaJl1ceJ glow~.;·. . .... ; .'. ..... _ ". . kopIeJek --270 (z dod. na wyschn. 2%), . . .Otr-\łby,... .'. ... ..... 
ne wejs.cie. ilo'kOśćioła,,$nalezionotam zło- t:'?w. ~tronlllctw,. ~ą ~~eU~as>l.d1l10ne,: . ""'. Berlill.,:11 stycznia... Tatgzlio.~o:vy. ,Paza- Nadto.od~~zlo w komu~ik~~yi. krajowej; . 
dzieja. __ ByJ:to c.złow.le'k.· ·, ... d. dśćprzy.zwoicie JIIIP . .oPOI,. 11 . styczma... Połowę zołmerzy l'Ule." le.p. H~J, ... w . HneJscn.. 1_4S-16:J, .... na.s!. -;, Cukrn 1841) hw:a 1447, 91eJu. 1.011\'1'.1' ,- pud~w. 

b
· .~ :. ,: Jc_, :": ,. ,: • .';- '.' .' .': . ..... .. l '. ':'~. . ,.' na k:v. In.J. 152 112, namJ. ~Z', 15~'/" na cz-.!p. 10S,.na Vi{ komunlkacy] zagramczneJ: Cukru 60000 kIlg. 

u rany.,..3at .. 0.lUJl0 .40, -.~ .:1ntehgentn;YH~ wy..-.. rozpuszczono na Ul' opy., '. . lp. mer. 159)/2, na w~·z. paz. -. Zy-I,O bezzrmany, WIJ). ' .hool . 

raze.ru .. ~:;.:B.a~apy :n1l'r11.IeJ.,S. Cli, z~ezn.ał~.ze na- . :K,onstant.ynOPOI, U ... stycznia.\V referacie '1
125- :34'l:la st.--, . uasti lt. --::. na.lt. ~lr.-, T' .A R.' G" I . Ó··· ... 

zywa :81f}WladysLiw. KulczynskI Jest for- 1" . G dbff d" . d na ml.k, ... -, na kw. mJ. 132/2, na rnJ; cz. 133/4, na . t,O ZK ,I ,E .. 
t ; "'. t ,. \U , b' l dl' z ozonym przez a ona-e en l,~gO znaJ u- cz.lp.l34l/r, na lp. aier. 1353/4"Il:czmień w in.1 15-175. \ .WtO··l'e· le,' d"!lz'a' 12 st'!lcznt'a 1886' l'. 

bk '-o c: • '. ·C.' , "a' .', 1~"1~~ . ~. l' . .p'" Je Się 'oswla czeme s .. u1.O'arskwgo w kto- ,WleB, spo oJ me, c
w m. ~ -. ,.na.s. -, na s .. epl~.lllS ą~ (lO,_.V arszawy przy y a za- , '.'; -"d .' k' . b'" .. " lo' .. " k····' '195 162 .. t- t lt /I .. 

ro , owama._4l1ZB. _ K]1~,nas6.y" at y_ . rzy,··. , • . o ,. ,'. , lt.--, na ·it. mr. -'--, na kw. mJ, nu '/2 , na mJ. Na stacyi towaroweJ. ' ' 
rewi~yLznal?ziQUO.,przy: ':nim; mapkę odl'~c reili kSH{:Z~ wyraza UCZUCle WWrllopoddan-, cz. 1023/4,-na cz. lp. --, ,na lp. sieI'. -:,-:'.Uroch wa· '. ..,. 
czną',K:rQlest~»:a ::'i.Di3s:lxstwa,,, z. ozną.cze~stwa, lecz zarazem obstaje .za zjednocze- rzel. il?U -200, pastewny 13S'-142; OlaJ .Ima.ny w m. S p r ze (l a ~n () : , 

. . t ł' ..-- h . : kt'. h .. d . ~'. , '.' . . '. ,- l'zepakowy w m. b. becz, 40.5. OkoWJta w m' .' Pszenicy; .\. 100 kor. po 5.95 1'9. 
mew.ll!!.a§_~:p.W~l~JS,zyc '"z ?IyC Jl:j ne Ulem 1 przyrzeka, ze Jesll uma będZie za- be'" becz. 38.2. . . '. 1CO kor. po f?QOra.. . lO:},,, 5.90 11 

b!ły :p.<Li;l1<)::ę1l1o.ne, __ a~am~tem,.lUna. zą.Ś. ?~ twierdżona przybędzie wyrazić ulegloś6 Szczecin, 11 stycz~ia. PAzenica ~ez ziuia~r, w m. 
low]qęm .• , .• ZIlaczemater mapki trudno Sl~ , : > ' , • C" t.,.. 138-:-1~3,~.ll:a. !,::w. mJ. 154.50,llamJt.cz,156.o0.~yto 
dOII\yślę(f..:',~: ,_ :.':~,' . '. ,.' ,,_ ,,, , sultaDowl .. Oswladcze~?e to su,Lan~le ~rzYJllit bez ~~lany, \,;'!~. 1l~-l25,na kw. ,mJ,129,OO'I1a mJ.cz, 

---' ,Towarzystw~ . opieki .nad zwierzelami. Porta wstrzymala.. Slę z rozhroJememd~ ~30.~0. ~le) rzepako~y bez zmIany, nB 
.. st. ~~.OO, 

W 
. > "d": .. : '.' .... .. . w , d" . ., . S' b" . B' ł ł lllł kw,rnJ. 44.50. SpIrytus ospale, . w· m. at.OD, 

'. ~~e ... ~.Ie.lę od. pył~ SI? .~ębraUle,wars'Za,,:- czasu emob.lh. zacyl Grecyl~ •. er. 11 1'. : U •. , Im kW ... rnj .. ".S8 80,. na, . CZ. .. l.P' 40.3.0' na lp, sier. 
sklego ~owarzystwa~ Ojl~.ekl nad ZWle!zętąml. garyi. '. .... ., 4L10: Olej skalny .qclo~y w m, 12.0I.k. . ' 
Zebrallle rozp' OCZaJO " SIA,. odczytalllem' 'no- .. .' . d k' b . londyn 9 st~CZnl~. tiukler . Hawana ~.~ 2 noml-

Targi zbożowe' na StarymRynku. 
D o w o z y m a l B.'., 

'. . J)zQuica 'ód 5 50 . do' S.D;) 111;' 

. zyta· ._" "'S.70 ", 4.05 ,;' 
JeĆzmiep. .. " 3.30:" .3.60, n 
'qwias .... " 2.25.,,: .',3.7& " 

W ; 1.·;' 'if'~. ": .. :"ix ,Berlm,ll styczllla.Na WHla e wy u-- ll!l.lnie 16 1/ 2 ;' cukier bllrakowyl55/s, spokoJllle~ Cen-
ego lęgua;:l1!lJ~'~"View:nę zlnego,~prafow~- chu wojny między: Turcyą, i Grecy4 ll10- tryfugaIny Cuba 17. ..: . DZiENNA ST-ATYSTYKA LUONOSCI. 

nego p.t;zez: q.IDJSyę spe9ya ną,_ . egu amm. , . .' . ,.'.; IJonllyn 11 styczaia. Targ zlloilowy. W tygodnlu od Małżenslwa.'l!l.·Nll.l"tew dniu 11 stycznill. 
ten qbejmuje kjJ~a bardzo' wainyeh nowo- carstwa pOl'ozumlały SIę o umIeJSCOWIenIe dnia 2 do 8 . stycznia dowiez~o~o:_pBzen~cy ano , W parafii karąl. l; li: mianowicie: Edward Lande 
sci a 'miano'wicie:" J ) rvgor wykreślania' z . wojny 'i. za.prop0 no wan-ie·strono Ul· pośre~ gielskiej 3,257;-obcej 32,6.33,j~czr.nHml~ !l-llgJelskl!l- z Marj annfłFrankowskf}. , r t " r k'" ~'< ' .. d "t 'li d'l' t' kt'.·.·· . . . . go 3,212, obcego 8,756, J\l!)zrruen1a słod9wego ano W -',.' rf' 
lS y'Cz ?now . zat:~ą u;. y'V. .~ eIF1 ow, o. dUlctwa. ._, .. " . . gielskiego 15;920, owsa ang. ,893, . obgego,!:lO,929 Staf:::~~nnlly~~~~'::" -:-

1:z.Y O)2 .. ~lIc.zą,be,z. za.dn~ch. POW-Od??i. ': uspra. ·-.'BhlłogróiL fI stycznia. Serbiapi:oponuje l:kwr. .' Mę,ki, angie!s. kiej 16,3.53,' ob. eej 2. 9,366 Zm'arIi -w dum' 11 stycznia,. .. . . 
wledhwIaJQ;cyeh: _,trzy 'sesye' -lllleąlęczne Z . ' _ '.;. ' . worków . .Na wybrl';ezu ofiarowano w sobot!! 3 ta- . Kalołicy: dziećido lat, 15-tu zll1arto 3, w taj 
rzędll;~) w.l1i~ski .. _JJa. o~órn€?ebranie wi,?:: rozpOczęCIe układ6v: \V BukareSZCIe., .l dunkilIszenicy; rnró~~ , ". .. . ,.. lic1lbie chłopców 2,' Ilziewczl}t l,. dorosłych 2, \v tej 
ny ?yć._z.ar~ą,aowl})r~edstaw,l~.ue:na J?iŚm1eJJ 

.• , '. N.eapol, 11 styc.zma,' Wybu.chnęlo .. hezl'o., n'a~.~I~aZ!t:'401~z~ł~~ZI2Ilip~ SurOWIec. M .. lXed llmnbe-- liczbie mllzczyzn 2; kobiet -, a'mllmowicie: 
k' ... . d '.. b '1 b d k d h k ł" Amarid Emanuel,' lat 82, Karul LIlDiak, lat .81 na Ja JS_ c.zas.pr,ze. _.zę ramem ogo nemj i OCle· ru ·arzy zą aJl1cyc ZW1ę szema p a- Glazgów 9 stycznia. Surowca na Bklar1achznai Ewangelicy: dzi.,ci do ill.t lf>-t,] zmarło _o; w taj 

3) wy~orJ, wszelki? Qdbyw3;ćC się b~dą; przez I cy j zniniejszeniagodzih pracy~ Wszelkie duje si~ obecnie ?7:J., ~68 ~., ~'obec 579,447 ~. w r~' liczbie elilo~ców-. lizifHVCZl}t-; dOl'o9tl'ch-, w tej 
POdkrP-.Ślame. naz. WIS.kna .. lIst.[I;ch llrzygoto-I '1 .. . .., d t.· d', . . ku przeszłym. P16COW w. lelklCh. czynnych Jest 9~, liczbie ni~ź9iyZ;11":':'; kobiet~, .R .nli!l.rlowicie: -
wanych'p' rz"e'z' z'a-r"z;ld' '''0, ob' e'm· '-u'J'~c 'ch '.2' 7 USI owama porozum1~Ula, o.ą, Ule mają, przed rokiem było 93.' •• .' Starozakof1ni: 'dzJeci do lat 15·tu zmarło -, ",. te; 
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Świętopełk Ozech. 

-u:n-

?chot~ uporzą,dkowac i uregulowac pańskie 1 roz~osz.nej, wesołej okolicy i przepędzę ta m stych drzew owocowych wyzierał szczyt 
l~teresy, ale do tego trzeba przedewszyst-l z me mI kwartał na zdrowem, wiejskiem po- domku szwajcarskiego, w sąsiedztwie sta
klem, abyś pan .oMoż!! na st~onę ws::el~qwietr~u, zdała: od miejskic::h kłopotów. Na- roświeckiego młyna i skromnych chatek 

JESTRZAB CONTRA HYRDLICZKA. wstyd' ~a!szJ:wJ l abys pan zWIerzyl mI Się! uczyClelka pOjechałaby z nami, zamieszki- wiejskich, była rzeczywiście piękną· Głę
całkoWICIe. Ja~ rodzonemu bratu.. . .. I wal~by z Rozalią, i dziecmi osobny pawilon, bia jej zapełnioni1 była gęste mi ogrodami, 

Pr'6y ostatr:lCh sło:vach, ulegając Jakle-l gdzle?y mogła według własnego uznania po bokach czerniały jodły, bielały brzozy, 
muś pOp§dOW1, pan ,lspektor odsunął swe I rozdzIelic czas na naukę z dziećmi i wla- a w przełomie utworzonym przez ścieżk~ 
krzesło <?d k~zes,la swe~o p.rotektora. .' sną pracę . lub rozrywkę. Ofiarowałbym za prowadzą;cą; w szeroki boży świat, otwierał 

Ten ostatm me zwazał Jednak na me-' to całkowIte utrzymanie i oprócz tego mie- się widok na ulamek rozgałęzionych wzgó-

(Z :ncta tek przyja.ciela.)_ 

Przelożyla z czeskiego 
K,łBOLINA HESSING. 

-0-

(DokOllczeaie - patrz 11,1". 4 z 1'. b.) 
braterskie poruszenie i ciągną,ldalej: I sięcznIj, pemYę. ~ rzy. 

- Oszczędz§ panu nieprzyjemnego mo- Mówca zamilkł znowu, ale i tym razem * * 
ż.e wyznania; napatrzyłem się. dosyć za ku-! roztargniony słuchacz nie zaprzestaŁ zaba- , * 

Nie będę szczegółowo opisywał gry, hsy waszego domowego kółka. Wiem, że i wy z pierścieniem. Zycie naszych znn.j'Jmych w cichej zielo-
jaką pan Jestrzab prowądzil ze swą. ofia- jedyny sposób utr~ymanja sta~owi szczupła l ~a~ Je~trab przysięgał w duchu, że przy nej dolinie było prawdziwą idyllą. 
l'/!, zanim ostatecznie zagłębił w niej swe pensya, wystarczająca zaledw18 na ntrzy- i naJbhzszeJ sposobności sam własnoręcznie Pan Jestrzab w szerokim słomianym ka
szpony. Grata miała wielkie podohień- manie tak licznej rodzi~y. .Gdyby i. dalej I ściągnie mu z palca tę błyszczącą zabawkę, peluszu, siadywał na brzegu rzeczki, zaba-
stwo do 'niewinnej rozrywki sytego kota, wszystko pozostało. tak Jak Je8~, muslałb,śi 9~yby nawet musiał dla tego jednego pier- wiajIj,c się rybołówstwem. . 
igrającego z pochwyconą, drżącą od smier- pan utonąć. A WIęC posłuchaj pan mOJe- j sClonka podawać osobnlli skargę egzeku- W domowem kółku śledził z żywym u· 
telnej trwogi myszką;. go projektu. Gotów jestem nietylko ode-. cyjną. dziaJem postępy, jakie dziatki jego robiły 

Rzeczywistej grze pana Jestrzababra- gnać groźne straszydło licytacyi, ale oprócz I - Pomyślałem sobie-prawił z tłumioną, pod kierunkiem młodziutkiej nauczycielki, 
kowało tej miękkiej i wdzięcznej ogłady, tego zawrzeć z panem prawdziwe przymie- i niechęcią--c"że 'na to stanowisko nadałaby a wieczorem :t: trudnością rozłączał się ze 
jakllJ wiecznie poetyczna natura nacechowa- rze na tak długo, dopóki finansowe polo-I się wybornie pańska młodsza córka. O ile swemi aniollcami, które nader często usy
ła wyrafinowane;okrucieństwo kota. W szyst- żenie pańskie nie uczyni tej pomocy zby- sądzić mogę z powierzchowności, zaleca ją piały mu w objęciu. Julia, do której obo
ko . odbywało się suc~ym, wymierzonym t~czną... Przedstaw pan. sobie zniknięcie I wykształcenie, jak zarazem delikatny, szla- wią;zków należało ułożyć dzieci· do snu, 
sposobem; nie było tu aksamitnych, wy- pIeczęcI z ruchomości, ~rak W!zyt wo.znego: chetny charakter i wyobraiam już sobie, musiała dobrą godzinlil jeszcze przesiedzieĆ 
twornych poruszeń.' . z sądu; brutalny krok Jego Dle będZie na-! coby to była za wzorowa oo-rodniczka dla z milutkim ojczulkiem. 

Jeden wszakże epizod okrutnej igraszki ruszał pańskiego spokoju, a przez ciąg ca-, moich drogich kwiateczków~ Jeden czlo- Panna nauezycielka nie umiała, niestety! 
wierzyciela, nosilna sobie cechę aksami- łego J?k~ nic nie przypomni panu istnienia: nek licznej rodziny miałby tym sposobem ocenić powabu późnych tych wieczorów, gdy 
tnej elegancyi kociej; a ponieważ mial na śWiecie człowieka, którego nazwisko' utrzymanie, a ruiesięcznem honoraryUln pan J estrzab, igrają,c z włosami synka, 
miejsce na. w.si, nie waham się opowiedzieć Jestrzab. i mógłby spłacać procent, może i kapitał. drzymiącego mu na kobnach, promieniat 
go czytelnikom. ~an Hyrdli?~k~ r?zjaśnionym ,w~rokieml Natur~lnje, pozostawiłbym jej z honoraryum dobrym humorem, który powiększał się w 

Było to w czasie, gdy pan Jestrzab spojrzał w prozn~ę, Jakby. tam WidZIał da-I tyle, lleby zapotrzebowała na. toaletowe stosunku znikania czerwonego płynu z wy .. 
znowu wycią,gnąl kocią łapę, czyli in1tczej W110 utracony raj. I drobnostki. Odżyłaby na wiejskiem, świe- smukłej, wysokiej butelki. Napróżno na
mówiąc, podał "prośbę O przyśpieszenie li- - Przypuśćmy, że ten naprzykrzony J e- żem powietrzu, którego tak długo bywa mawiał dziewczę, aby przezwyci~żyła wstręt 
cytacyi. Termin jej był bardzo blizkim i 8tr~ab przed swem z,niknięciem jeszcze po· I pozbawiona. Ma si~ razumi~ć, jeżeli' mo- do wina - napróżno usiłował sprowadzić 
tym razem zdawało się, że wierzyciel na- moze panu małą, pozyczką, dla ureguIowa-, Ja skromna szata 1 starOŚWiecka prostota uśmiech prawdziwej wesolości na jej twa-
sycił się igraszką, i że rzeczywiście zamie- nia naj pilniejszych spl;aw. nie będą, temu na przeszkodzie, bo prze- rzy. Julia pozostawała ciągle zimną, obo-
rza ukończyć ostatecznie wlokl1cl1 się Oczy dłużnika zaiskrzyły się. pych i kosztowna wystawnośc, modna obe- jętu1h chwytała ochotnie pierwszą, lepszą 
sprawę. -,Nie myśl pan jedn2.k, żeby Jestrzab cnie~ nie mają przystępu do mego domu. sposobnośc, aby życzyć mu dobrej nocy i 

Znajdujemy całą rodzinę w saloniku p~zy całej swej dobroduszności mógŁ o so- Ostatnie słowa pełne były zjad1i wej, sar- oddalic sirJ z jadalnego pokoju. 
zniesławionym brutalną. ręką egzekutora ble zapomnie6. Wraz ze zniknięciem pie- kastycznej ironii. Miała i ona, przyjemne chwi:e, a to, gdy 
ana rozlicznych. meblach czerwienią, się częei, nie znikłoby prawo jego do pańskich Pan Hyrdliczka spojrzał z boku na są,- z powierzonemi sobie dziatkami wybiegała 
olbrzymie sl1do\'te pieczęcie. Sama pani ruchomości; połóweczka pensyi wpływałaby siada, a nie spostrzegłszY nic szczególnego na przechadzkę na pola i lasy, szczegÓLniej 
Ryrdliczko.wa pojęła, że byłoby prawdziwą; jak pierwej do jego kasy, starałby się na- w jego twarzy, powiedział wahającym to- gdy weszła na szczyt wzgórza. Tam sia
ironią, zamykać przed własną rodziną; zbesz- leżną, mu sumę zwolna. umarzać, a to nem: dywala calemi god:dnarni, zajęta wspomnie
czeczon!b świątynię, której naj tajniejsze wszystko umożebniłoby się tern, ie uka- - Z wdzięCi:llościl1 uznaję łaskawość niami, oddyc~~j'lic-słodkitJm uczuciem swo
szczególy zostały opisane ieo do krajcara załuy wam nowe źL'ódl0 egzystencyi, które pańskiego projektu, ale pozwól pan, żebym bos".".,-Nad Je) głową, szczebiotało ptactwo! 
ocenione" w sądowym protokule. Siedzieli w polączeni~ z połową I?ensyi s~ar.czyl?by o tem pOllió'Yil ~ matką i córką .. ~d _:t:. olu . wolame kukułek odzywało się w 
więc razem w rozpacz1iwem przygnębieniu~ na przyz,\'Olte utrzymame całej rod:tIllY. - RozumIe SIę samo prze~- ~'~ o po gaIku ZIelonym; czasami metalowo lśniący 
a całe zgromadzenie nosiło na sobie ślad Naturalnie, przypuszczam, że pozbędziesz wiedział pan JestrzabY'J-~t<·.mlony:-J~tro owad zabrzęczał nad zamyślone m jej czo-

. . . h ~ d' 'd d ._-vuZ. u ro mozna jesz- lem. 
upaclku tak moralnego Jak l materyalnego. SIę pan p~wny.c pr~esą OWo • przy] EJ po 9 f'''-d l O ł D 

Tak J·est. Surducik i spodnie małego. - MylIsz SIę pan-odrzekł Hyrdhczka- cze li(1." ...... dvJ~. ~ wee. aZł,naczy1em panu zieci polubiły również samotność. Po-
. ., ·1 . - . d h d' k 'd . oki ZIała1 pan po u'" w asuego u- znały że kochana nau z CI' lk b" 't Jarosława nOSIły na sobIe cechę mocnego melx:am za nyc przesIj,.ow, az y .UCZCI~y w::t-.. ,,,, b , • '. c y e a pa am 

zniszcz'enia Pan Hyrdliczka z głęboką, bO-\ sposob egzystencyl będZie dla mUle POZ!!- znanIa. . 'ci J t b li 'l' k weselszl! l więcej ożywioną, niż w dolinie 
. . • ł' .. . k d' . Po od"Jo u es rza a pan yl'CI ICZ a pod. sz.wa.Jcarskim dachem. TutaJ' opowia~ 

l.eś.cIIll zauwazy '. ze .. pam J~~o me . urywa anym.· " . .• .. Łu1 sil;) chwilkA, czy ma udzielić ro- d b ~ 
JliZ srebrnych mtek prZeblja]ą.cychslę coraz - ,Tem lepIeJ. Wyszukałem .luz l1ueJ-jna..mr;r- i d ś' "t .. k . . ama .J.ej. yq żyw8z~ i b~rwniejsze, zda-
. gęściej przez krucz~ jej nif1gdyś warkocze I sca dla pana, wprawdzie nie bardzo korzy- dZP'{7ci':' a o om1 c o Yi. prOJe Cle, czy tez wało SIl;), ze cała okolICa. blel't:e w nich u-
że arystokratyczny polor c~raz wiAceJ' znik~ stne, ale ciche a dla pana jakby umyślnie pdZ''':deccdg a;V ~snowo ~Ie. dz~al. .Wierzchołki drzew szumiały pieśnią 
". , ". , "'. . t . . ,. ' y 01'1' i SI/j na pierwsze. ta1emmcz!l· okr'>ł"głe r" k l k 
z 'przygnębiOneJ postaCl, ze codzlenme u worzone. . ' . . ..., Pani zapłonęła znowu b l m ar sto kra- J '-II' - '-II , ozno o orowe o no 
mięknie i słabnie niegdyś tak energiczny Na: ~warzy dluzmka malowała SIEJ bIop" tycznym oaniem' laialaY y m' A.z'aY dla- od~alone(5o kościoła gOl'zat~_w ,JlJg.f6n:li:o-
. d t ..• kt Z b l " nadZIeja " / . o , Ol '" , duzy rublU a "7"'" ." "U l d ł h 
1 esp~ ycz~y JeJ ~nara er. o esclą, . '. ." ~ Kan- czego po pIerwszych wymówionvf'.h "1',, ",n ~t. -">- F VLU

] ~e żuaczemem spog ą a , wyc y~ 
z~uwazył .rowmez, ze twarz Ireny J?o~rywa I :- Jed~n z mOich 'lnaJomych t~z~~otrze_ nie pokazal drzwi temu zuchwałem~ po- Iając się z trawy. 
me~sta~:n:l~ e~mura, pr?ynoszą~a . uJInIę ro-! to! .. 10teryI .. Z powo~u nawaŁu ~IJ~~ał i za- tworowi i zawyrokowała, źe tak śmIeszny Zbliża sili! koniec liaszej sielanki. 
dzaJowlJeJ pIl;)knoŚC1 l te mekledy tylko 'I' b~Je człOWIeka:, .ktoryby prz~1lety. Przy- przedmiot nie zasługuje na uwagę. W stą,- Różowy humor pana J estrzaba zaczą.ł 
pr.omie~ ?adziei r?zjaśnia jej rysy, wó.wczas

l 
pisywał stawkI l, wJ:"daw~.,r praca 'łatwa i pić w slużbę do tego. b~utala i wJ:drw.i- nagle przemienia'; się w cierpkośc, rosnąc% 

mIanowlCle, g~y sledzą;c przed fo.rtep.Iane~1 znas~z 'pau sam, ze Jest . grosza, wydać na J?ośnllewlsko ludzkIe me w miarę coraz silniejszego oporu Julii 
egzekucYIJI .0bJęty~, wy~;nukleml b.laleml, spokOJna. p.; .. dliczki znikła nadzie- skalan~ cześc rodzmy, byłoby poniżeniem przeciw jego wieczornym pokuszeniom nac 

paluszka~ll błą~Zl po zzokły.ch k~awlszach,:!. ~ twa~zy. pan~{ego oczekiwania; jakby nad Il!lar~... '. pojenia j~ winem . i przekona.nia, aby we
l wywołnJe z mch pełWll taJemmcy meio-': Ja 1 WyI tLZ błZmięszanie jego było tak J uha me była tego samego zdama, za- selej zapatrywała się na życie. 
dyę "Ec~o. SZGzęśliwy~h .chwil." . .' .. 1 g~bk~ zmytt:ee pan J estl'zab dodał szybko: uważyła, ż~ ?awno już mlśla~a. o tern, aby PewnHgo wieczoru, gdy Julia, oparłszy 

. W ta~IeJ to- szC~ęśhwl.e:vybr,aneJ ChWlhl wldoczne~nby to naturalnie zajęcie tymcza- przyją;ć lflleJsc,e nauczYClelk:.l t~m Sp?SO- się natarczywym naleganiom," odeszła z 
we. drz"':lach salol1lku ZJaWIł SIę ~adspo-\ - _~b ókibym dla pana nie wyszukał be~ być ulgą l. po:uocą rodZIme, ze I?leJsce dziećmi, pan Jestrzab był bardzo wzburzo
dZlew~me pan Jestrzab. .Cał~ p.owJerzcho-\ sow:'stnkjsze.go miejsca. Oprócz tego, mam takle wcale u.le Jest ~o .pogal:~zema l ~,e ny. Przechadzał flię szybko po pokoju, za
WIl:0ŚClI1 dawał do poznama, ze Dl~ przycho-., ~oitze inny projekt na myśli. Widziałeś zresztą: może Je. w ~azdeJ ChWih porzuclC, żądał przeciw zwyczajowi jeszcze jednej bu
dZI tym ra~em Z nowem ~pokorzeUlem, a~e z J~n mó' domow kl1cik. Mam nadzieję, że gdyby okazało SI~ ~18stos?wnem,. . tel~i. wina a wypiwszy jl'b z, ~horobliwym 
palmową roszczką., pokOJU. Gdy pOmlmp\ p. j'l Yanu nieprzychylnego wra- Przez noc oglen pam HyrdhczkoweJ posplechem, wysz~dl na podwo~ze. 
tego rodzina rozpierzchła się, z wyjątlr!,jm ~18. uczYJ~st~~ P w ra\vdzie wdowcem ale ochłódł znacznie, a nazajutl'z Julia wy- ~am blask kSlę~yca wy:ablal cuda: o· 
oJ'ca usiadł hez ceremonii koło SWP,i' ofia- zema. l d P d l k' a krewna z'acłl0- j'e7dżała bram"· miasta w powozie pana śWieca! wszystko Jak przejrzysta, srebrna , . 1 l wzorowa gospo yUI. a e , ~. 'l' I ~ . kl' k' b t h' . N' ry i I}O krótkim wstApie obJ·awil.crl SWyCl . d .. t lk t n s st·ema- Jestrzaua mgia, Ja eClUt ·le, sre rne c meme. te-.., wUJe w omowym przy u u e y . . 1 l 'd . ! J t b d " ł 
odwiedzin. . / kt tyczny porządek ten blask czystości, ja- Ten powóz, 'jak prawle wszystko, .c~ i (a\Vn~ :VI Zła l~nl ~s rza . w~r ~ ~e. ~ 

_ Wiesz pan pewnie, r>aDlebl1~skPe °Brze, kim otaczała n~nie wiecznie w pamięcj stykało się z osobą pana Jestrzaba, Dua l' nedm
b

. zI~n~edlll Wl:t e, eraz uJtrza Plbl;), nłl~ 
~e licytacya J'est J·U7. b",cdz.o lZ ą· ~z: .... . J ' l Pozo~tawila mi dosyć ULJ·IllUJ'!łCil. history~. Szlachetny nasz o Ity clen rewmanego szczy u na la ej ..' /,' ., t ki J mOJe1 zYJ&ca me )OSZCZ m. ~ .,. 'l' .. ~ " . . D"~' t" wątplema WIesz pan/rowmez, ze na a e . J • Ii d . d' . l I-t '1' ch przv- prZYJaCIel kupił go na llCytacp po pewnym ZIemI. zlWli SIę roman yczneJ powierz-
sprzedaży idą przedmioty niźej ceny, źe n~ pOCIec .ę t wOJe ł1eCI 'd{ o '1~ 0/serce1:1 lekkomyślnym młodziku, który z laskawl1 chowności drewnianego balkonu, którego 
zwykle tworzy się p<,wna kilka,zakupująca wlązan1. Je~ e~ ca fi: ~s:'1' raca życi~ pomoc~ pana J estrzaba umieścił swe dzie- Sama prosta rzeźbiarska robota wydawa
drogocenne mehltl prawie za darmo. W W ~zpt le . rut ~ ~oh' ~a e~ci~ w przv- dzictwo w brylantach oświecajl1cych praw- la się czystsztli, wypuklejsztli i masywniej
każdym raziebedzie to dlapanaznacznl! pO.s~I~c~a J~.s . ~ lC . sz : •. ~ dohrą peb~ą, dziwą ~oc pewnych czarnych kędziorów. szą, niż za dnia; zdawało mu się, że 
stratą nie~spo'iuinam już nawet o. sensa- sZ~O~CJ'k rat la JiS wP;~7ci~nawalu' dom;- JVHodzik ten w końcu,. wracaj ac z próżnym najwznioślejszy poeta nie mógłby wy O1y
cyi vi l slbsiedztwie i innych nieprzYJemno- cz~cIa o 16 ą" atpo ,z. odu swego pro ~oreczkiem i bez kochanki - ~na ostatniej śleć dla swej ukochanej, lepszej ozdoby Oc 
ściach " . . . weJpra?y? kP? czę Cl hzadszePlol' wa" l' wychowania- stacyi' w tym właśnie powozie kulką, 010- kna, niż ten prosty balkon, toną;ey w gę-

. " dl' l d l 'hem że flteG'O WIeJS lego poc o z I , . , , . • t t " . l . Pan Hyr ;ICZ ra. a po.znac ru? ' ieb
• est wstanie nadać dzieciom moim de- wianą zakoflCzył swóJ ronantyczny zowo . s ym. WIencu z.le en~.. , 

następstwa hcytacyl okazuH mu SIli) daleko lIl:
k 

J t. t rz skiego po- Obecnie buda tego powozu tworzyła ra- SkIerował Się lfll!nowolme w tę cZ!Jśc o·· 
grozniejszemi niż to mogły opisać słowa 11 atn~gko., wy d~rnego, bd owa, y oJ' e male my śUCZheCTo obrazka Siedział w "nim p. grodn, zkad widzieć można było oświetlo
palla Jestrzaba.· or~, Jt lm Ta i n1 o krzt

c 
:a'cenniej- Jestrzab b'zymają:c ~a kolanach drobną, z ne okienk; pomiędzy słupami balkonu. 0-

_ Wcale nIe mam zamiaru szkodzić kleJnd~ y, m.o]e u oc :-ne s, a:- Y.'e l) dlateo-o J'asnemi 'włoskami dziewczynkę, a kolo kienko to należało do sypialnego pokoju 
"" . , ć' !lł sze >a mUle na caqm SWIeCI '",' 1 l d 1- d . . 'k' P h d 1> • wam, ani zupełnie wa~ Z~llszCZy ,-clągn'l' ~ 'l .",'. ć do nich nauczy- niego pann:ł, Ryrdliczkówna przy tu a'~ o miO ej nauczrc~e!!. ~zec a zai. . SIę n& 

dalej wierzy?iel-prz~cl,!me,. po !n1mo wszel- ~~l~nowl em PIZYJą. siebie drugie J estrzabiątko, które. o.d plerw- poły zarosłe.lUl sClezkaml. ogrod~;-Jak, sza-
.kich trosk 1 zmartwlenIa, Jaluego dozna- ę· J t b ·lkl.·d . v kl'. szego SIJoJ'rzenia p"rzylgtlAlo do nJeJ calem lony mIodZIk zrywał bIałe roze, ktorych . . h' Pan es rza zauu WI oczme ouze . .., k' ś" b b" I·' .-lem z pańskIeJ strony, zac owuJe w sercu ł . H dl'· l' .. serce'n Oczy calego towarzystwa ut WI0- mezny powa prze J]ai Clemuosc nocną; -. . ," d' • wa' IJomocy pana yr ICZ u w rOZWlll1e- • ." . ., . k t' d l' h ł . dla pana! dla panSklej 1'0 zmy szczerą '. d l b,<;l l l t· ne były w ro~leo-ł:łI okolIcę. rozclagaJą:cą przyC1s a Je o rozpa onye ust, gryz Je-

P
rzvJ' aźń.' OonaJ' mnieJ' musisz pan przyznać, cm ta. szen

k
\ o tmy" °bueg?,. p a~ul' b a B.breall SI'", przed nie~i "'w blasku letniego ·słońca. d wabne, niewinne ich płatki. 

J • ' • ." • osta 111 za :lOpO any aWl:l. Sle s u ną o '.' " ' . ~.' N' l . d' że oka:ta:łem ~~errł:ło łbobl~zIDla~, zew~~e czk4 ktÓra dotl!d szczęśliwie· ocata w egze- podobnego do. uśr~J.l~ch~.1 k Zb~OtwolGDla na l B .Lł le ~t ,,:raca! Sk~ o. ośtfconeg\oknt" 
każdy wIerzyC1el c owaKy' kya ,ra~y h' kucyjnv. fi szturmie. Pan Jestrzab zauwa- twarzy dojrzałej, pl~'~eJ o le y. k l "t wZ~U1zonYi k 110Ul~ pa a? mu urz h 
ty miecz do pochwy. k ~·ot·o :no""tTJąl'kc, c cę żył z ;ieukoutentowaniem zachowanie sili) Złote morze k~osow f,;tlowalo "':0 Obł· o, wdle, ~1- o P?W e.bato ds~ę l mg ą,· w ustac 
pod::ć panu środek, tory Dl? ~ O na os odarza. tu i owdzie przedZIerały SI~ prze.z me ,a- ZWOllliO c~s, 1ll Y, o ,na on:r szu lU. mOl:za. 

P
eWIen czas ale nazawsze wyClągnIe pana g P . d' ., , . waty i plonn.cy mak. ten prawdzIWy kWiat Tonął w WIęzach SIlnej namIętnośCI, ktora 

, ' k ' dł ' . . ~ Zlt aUla mOJe me' są; wygalowane. ..'. .. t . h ł· 1. • ł b ś6 
z przepaŚCI, w. torą; .wpa es d pa~ 10,ze Zyczę sobie troche francuzczyzny muzyki, lata, pogardzaJący rosl'b. l Clel11em, Pd: rzący P?pyc da ~z bWlell.D. Ś ~ Ittg ę szą, .przepa . 
prz~z fatalne .n1esz.częśh,,!e zrzl1b zeme . osu, delikatnych robótek damskich. 'Po upIy- się na świat promlennem , ra osnem l11er~ą. u d . ~~cno CI u. wWznoSl tkW naJ
moze przez meznaJomosc, prze acz mI pan.. k'lk d' d' 'd. d . tk . do okiem. czy s SZ/b zle zmę poezyl. szys· o, co 
mojl! otwartość, nieznajomość życia, stosun- I WIe, t~ U kt,~l O. Jciz zam t z ZJk ~{n1 w Dolina w której pośrodku z cienia g~- go otaczało, jeszcze ba.rdziej rozniecało plo .. 
ków) potrzeb rzeczywistych. Mam szczerlls mają u, Oly me awno emu Upl em ., 
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mień: ciepły wietrzyk, sł.odki zapach śpig., noc, sam siebie nazwał starym błaznem a l ZgnAbiony wyszedł z hotelu. łomyślnością;, ale pr~yj~ć ~ej ofia.ry ni? mO-
.. 1. "1> • 'l:. • • b t . • ź Dot!l.d nl'kt me śmIał ofiarowac nam 
cycu kwiatów, czarujtllca igraszka· księżyco- wieczorem pojechał do miasta w celu za- Tak WięC zU1kn~iy ezpowro me same z emy. ~ . b 
wego światła. kończenia ra7, na zawsze niemilej sprawy l mazurem, oŚllieźone lasy! pozostani~ dalej ja!~użn:f', ZabIerz pan, te rzeMy Z? ao ~, 

W oknie na balkonie mignął profil wy- contra . Hyrdliczka. . ! w szponach J estrzaba, - będzie SHi}. mę- kupIłeś J~ pau dosyc drogo. y ICh Ule 
amukly;zasłony przy· okui0 zostały spUsz- '" l czył dla nedznego wyżywienia rodzmy z potrzebnJemy.. .... 
czone, ale prżytfumione śWiatlo mówiło; że *;{< I dnia na dzień bedzie patrzeć na jej nę-I Ukłoniwszy SIę oboJętme, zmkl~ znowu 
młoda nauczyCielka powiedziaŁa dobranoc Panu Hyrdliczce nastrljczyla si~ bardzo dZ\l1 słuchać jej "wymówek i zarzu~ów,'- w s%sie.dnim .pokoju. ~yłD;br pew:lleh uc~~- -
tylko zalotnemu księżycowi, zagl~dającemu szczęśliwa sposobność korzystnego umiesz· będzie. np~dał coraz głębiej. Miejsce w ia wsp~Łczułle dl~ 1/1dzle~~iyt~~: jeió 
zanadto Iliedyskretnie wdziewicz% jej iz- czenia ostatniej sumy, pożyczonej mu przez kantorze jużpostradal. Bóg wie, kto po- ta SPOH rzAeg a 'YYlabz ~ ObU, zupełnie inaczeJ' 
debk.A; ........ . . bl T . . . l d . . k k hl b , warzy. moze y1.a y 

'tI po az lwego WIerzyCIe a.. . a mu Jutro rom ę c . e a.... . bł' . d by przeczuła że stoi 
Pan Jestrzab zboczył do balkonu. Spru- Spotkał na ulicy pośrednika w rozdawa- Ostatnie pieni%dze wycilJJgnę1i muz kle- o esz a .Slę. z mm~.~ y h .. snów' niezna-

chniałe schody zaskrzypiały mu pod noga- niu~orzystnych posad i ten go zatrzymał szeni· oszuści. . Dzisiaj rano wy~ebr~ł od przed mili Ideał ~)1ę a;\uJ:letu a'utor 01-
ini.Wstrzyinał sili} chwilkę, tajl1c oddech,- wymowką, dlaczego od tak dawnego czasu córki resztę w celu przygotowama SIę do ~! dawck·w~::~H~.lek ton; nieraz ~oz 
stał nieporuszenie, ale gdy nic .podejrzane- nie pokazał .R~1j 'fi ~awian:j;. - wyraził podróży. pzem~e z~spok0.i gŁód swych dl:O- l-~azllr 1, Ole1 ~e·oC~~~la _ źe ten mlo: 
go nie odezwało się wokoło niego, stą;pał przyt~m nadZieJę; .z~ meszczęshwa przegra- gich? co s~ę z Uleml stame? Wokoło me- ~a~lla.ły ch~~:~ r/ ~a.z do 'roku z szyder-
oględnie coraz wyżej. na me, była przeClez tego przyczyn!!;. go nędza l hafiba... '.' ., zIemeC,? o y omina!a zachował o-
. Staną;l przed oknem. Przez lekką, przej- _ Załowałem pana z calego serca; sta- Wtem ktoś dotknal Się Jego ramiema. czytIl. śpneche.m wsP. . kd 
rzystą zasłonę spoglądał na łóżko dziew- łeś sie pan jak niejeden z na8zego kółka UJ'rzul przed soblJl "dobrze· znanego czlo- bra.z Jej w.sercu. sdwoJem Ja k·rogśoc~n~y 
.. . W'd . ł d . t· ,. l . .. fi ~ : , , . k . .• 'k' . . . ... . '1-_' klejnot - ze on Je en na szero lin Wl6Cl6 
częCla. l Zla o sumę ą; posClea na Ulej O. al'lJl nan1H~tn.oscI arClaneJ pemomocm a. w!eka z duzeml moslezneml gUZI1Ul.ml. h' l d'· . . dd l . t,,'knl'}' . t' ,,. l' . '.. ·d . Od . .. ł .,. . .. ~ . t . 'l wzdyc a o mel W o a emu, .~::> i. l co-
W. pos atVle p01. eZlJlceJ, poJ. .. sle ząceJ spo- . . owego czasu pozna emgo 1 z Innej, - Chodź pan z naIll1, - tu aJ uczyll1 0- .. .;) dl .. h" 
czywa~a postać dziewcz~cia w śnieżno-bia- riiepięknejstrony. Zaręczam panu, że bę- by to publiczne zgorszenie. dkzlen1~e kdwledk~~ r~zp~ j; z1~~zr kulu-
łym negliżu. Byłtoobraz czystości, pełen dąc na miejscu pana hrabiego, wypędził- ....:.. Czego chcecie? - pytał pan Hyrdli- są?, lI:n ę, w. r?J Uleg y . y '1 ,~
c;~"ljącego wdzi'ilkn. Ta chłódnai anielo. bym go w tej chwili ze służhY. Mówię pa- czka;. . . wemI wle~s~alm u ozon~. :<yz~ame mI ~S?l, 
_sk~., białość jeszcze. więcej rozpłomieniała nu, to prawdziwy wydrwigros.z., Za:nówil ~ Drobnostka! . Oto pan J est~'za? w.y- . Po cJ;twlh salon o~rozmł SI~ cał~OW!Cle. 
polglądającego~ ..... dlaswegopryncypala urz§dmkow me po- mógł przeciw panu tak zwane zaJęcle kle- Wkrotce potem. roz~egły . SI§ k _OkI na. 
. :t',d falami tego śniegu śledził zarys mlo" dług. zd?lu?ści, a.le st?sow:lie do wynagro- j!zeni.Pozwó~ pan łaskawie, abym. si~ pr.ze- koryta.r~u, n~;t'ilP~le sIl~a rEJka. t po~uszył~ 
dego, kw.itną,cego ciała az do drabnych, a- d·zema, Jakie a~plrancl do tych posad o~a~ konał, czy me masz pan przy sobIe JakIch dzwonkIem, a e . zwone > nawe. me. wy 
rystokratycznych nóżek, uwi§zionych wbia- rowują mu. Tym sposobem sprzedal· JUZ cennych przedmiotów... sz~dł .cało z panującego tal.ł zaml§szaUla 
·łych pantofelkach zbialemi różyczkami. wszystkie miejsca, - wyj~,!szy ~wó?h po- Pan Ryrdliczka nie stawiał już żadnego omemlał. . . 

Spojrzał na owe różyczki, jakby je chciał sad rządców. Za kilka dm przYJedz~e hm- oporu. J estrzab ścią,gnąt mu najprzód z Przybysz pukaŁ prz~z. chWIlkę, potem?, 
zgnieść w zębach pod wpływem szalonej bia, potwierdzi umowy, a pełnomocmk po- palca ślubną; obrą.czkę, której przysiągł tworzj"ł zwolna drzwl ~ wszedł do po~oJu. 
namiętności, jak owe białe róże w ogro- chwyci umówioną; cen§ kupna.. pomstę, potem wyjęto ma z kieszeni roz- Była to opalona, energ~czna twa~z. męzczy: 
dzie. Oszołomiony, upo.iony, obezwładnio- Jakkolwiek wielką pokUSił dla pamt Ryr- maite drobnostki i woreczek z ostatnie mi ~ny, oto~z~na. czarne~l1 wlo~ami l W}l;Saml 
ny, przechodził wzrokiem od nóżki w po- dliczki~yły o~e d~ie posady r~ą~cYl nie od .Julii pożyczonemi pieniędzmi. Pau 1 z z.adzl\'I'lemem obeJrz~ł ~lę po. pr<!zuy~ 
rowie odkrytej, doramion, które pełne świe- wspommał o mch ara słowem. NIe przy~ Hyrdliczka prosi! błagalnie, aby mu pozo- pokOJU. Zapukał do .. drZWI s~s;sdmego l 

zo§ci i' ciepła wychylały się z odzienia,-do stało jego charakterowi,aby pomagał pel- stawiono z nich skromną ' .. cząstk'il. Na tam znalaz!' nareSZCIe tych, ktorych. BZU-

warkoczy rozpuszczonych; zwieszających si'il nomocnikowi w bezprawiach. .., . wstawienie się woźnego, wierzyciel zezwolił. kał.. . . . 
na; piersi, do główki spoczywającej na po- Na drodze·do domu żałował JUŻ swe~o Gdy go opu§cili, szedł dalej nlicą, bez W pustej p.rzestrzem ~tało., Jak.ostatma 
'duszce, do policzków słabo zarąmienionych przemilczenia li, gdy wkrótce potem Juha celu. W gŁowie dziwnie mu szumiało a o~;a w pot?ple! starośwleckl~ 16z~o a w 
i marzących oczu, ciekawie wpatrzonych w zelzami w oczach powróci~szy. do ~6mu, czasami· jakby z wielkiej odległości za- łozk~ na białej poduszce .z, blateml wszyw
list, który trz!mal~ w ręku: opowiedziała tragiczny. k?mec ~dylh, pan brzmiewala melodya grającego. pudełka, 0- kaml spoczywała stara! ~zołk~a, zlllarsz~zo-

Wtem odłozyła lIst, skrzy,z~w.ala.rfijce pod Ryrd1iczka zdecydował Sl.ę knpl~ posad§ trzymanego od dziecil!tka Jezus ... Zatrzy- na, tvi3.~·z, okolona §mezneml wlos~ml, w 
głow~ na po~.uszce.Postac Jej, ~ezą.ca BW,O- rzą;dcy. Szczlj;ściem. była Jeszcze .Jedua ~a maI Si'il przy sklepie puszkarza, wszedHam ktoryc!I błyszczałyperly dyad~mu J.ak ~o
P9dm~ na ~o.zku, u~azała.· slę.mepro~zo~e-: sprzed~z i pelnomocnik. przyrzekł. mu Ją; a po chWili powrócili nkrywając coś pod do.we Iskry. BlIa, to t~arz Ule umleraJlł-
mu 'Y!d:;:O~l, w całej sweJ .. dZIeWIczeJ pJę- solenme, gdy pan Ryrdhczka wyraZIł pr~y- surdutem. . • ceJ, ale z;:tadeJ krolo:veJ... . 
kpOŚOl. Plers pod l~k~ą;, bla!~ zasł0!lI1,,?d- szlI! swą wdzięczność stosowną; sum!!: Ple-Zawołał na dorożkarza i kazał siiJ za.- Przy !ozkn umarłej stal~ ~ilka płaczą.-
dlchal!L lekko a zWlśm§ta nozka, opI.eraJąc ni~dzy... . .. . wieść do najbliZszego hotelur Tam· nająJ cych. osob-wlsmlJ~ły ~lodzlemaszek! pr.zy-
Sl'il kollcem palca o : podłogę, oszołomIła do W kilka dni potem zaprDwadzI! pelno- pokój i obstalował butelkę czerwonego wi- gn'il~Iona. kob1e~a l dWIe doro.dne .dzieWlce. 
reszt;r zmyslJ llaP:J:_JQ.'l.f;rzaba. . .. mocnik swego protegowanego do h?telu, w na a gdy mu ją, przyniesiono,- ziLkrlJcil klu- W JedneJ od pierwszego , sP.oJr~elll~ rozpo-

~le pa?uJll:cJ~z nad so~. wYf.lJlł klucz którym przybyły z Polski pan hrabla obrał, czem w:e drzwiach.rznał przybył! tę, za ktorej WIdokIem tak 
z kl~szem, o~worz!ł ?szklone, fi a"~'l.a- sobie mieszkanie. Nareszcie więc pan Hyr- * • : gorl1co t~~kmł. '. . 
.słomęte d.rzwl sypIalm, a wszedłszy melio, u-"'·~kl ujrzał twarz w twarz, oko w o~o ., * l, W ta~lem poło~en~u znalazł do~6r \1{01-
zamknął )ezno~u za sobą.; . ,. OSObiS. ~l>~ lTtór~ tyle Tazymalował sobIe Licytacya. skończyła się. Familijny sa, n! rodzlDę,. ~ ktorej tyle 0llowladał mu 

Pr~erazone dZlewcz~ wysk~c~yto z i6zka. w.my~h, 3;1e
1 

pO ....... by' blizny na czole, hra- lonik dożyLdnia najwi§kszego upokorzenia: bIedny prZYJaCIel w CarogrodZIe. Wsmut· 
.Lekklokrzyk zabrz!~l1ał ~a ~eJ u~t!:ic . k bIa ~Ie. mIal w .0 ~cr b7ttvch cech wyż- napelnll się brutalną wrzawą przekupniów. k~ 1>.0grlłżeni, ~poj~'zeli ~a nieg~ z za~zi

. P:m ~ estrz~b z~hzał. SIę U ~leJ z rę ~ SZOŚCI l wca e me y. J?~b~ n:p.... "lo obra- Pomi§dzy tłumein kupujących, odznaczał w.1eUlem~ oczekiwalI. ,boYłlem. z ~lepokoJem 
wyClągmętą, . Jąkając mezrozumlałe słowa. zn, utworzonego w wy :tźm panA n,,-r_ '. 'łod' człó -·iek· . .. dr" ·t'b - . ojca ktory całv dzlen lm SIli} DIe pokazy-
. _ Czego pan żsi:dasz? - zawołało dziew- dliczki. Niepokaźny ten roa!5'<tn.t krótko i bS10ękuffi BY d 'l w '. z hPoć tozną;. Ol ·hą. przy wat'. '. . 

'Z 'l·b· . .• '1· H dHc" . u Z1 on DIec ę . arguJącyc upo- . 
:czę z trwogl1, eo~nąwszy SIę za fote, m y węzł?wa~o~znaiIl!~ pr~~ !rupły~r,ze ~o r~m, z jakim chciaizostać wlą.sci.cielem D,okt?r Wolny stał p~zed n~~ ~i1cząc. 
~a wal obron~l' . dzi " d b IP.rz:rJm~J~d ~;z Y doklidniejszyc~dzle- nIektórych przedmiotów, szczególniej rozli- Czyz mIal zaczl1ć od wladomosCl, ze W1:o-
.• -'- Przyszewem: powle eo panI o ra: SI~C:U m u Z1e 1 mu «Z~~e- cznych· figur i garderoby pań domu.dzimierz. lez! tam, ~ o~cej .ziemi, pod pa-

noc -:-, o~ezwał SIę Jes}rzab zuchwale . l gołow. . śliw rz szI rządc... Je~en Jarosła.w uczuł serdeczntli wdzię- lillcym plaskle~, w .Clemu ~lel?ny~ cypry-
-~""'l~~l§.Q~I1_'p~(ał~nek.. 1 b . ~ adł wyraz. szcz§nie Py ~zirz:czo~ą wdzie- rznośc dla obcego, jego. tylko oczy śledzi-SÓW?.. Czy miał 1m pOWiedZIeć, ze z ust 
"lam o pomoc! ~krzYiili. ~1Jlr~:. __ ~ za,,:o,. wClsnś~ .dna Pko}:egn~ ocnIka i pobiegł ll'a: błJ"\.CZY~ zagadkowy przybysza. Jarosław umierają,cego otrżymał legat, to jest opie
... . d .. . d . b . ź·· "-.. n~o- C;>.;DO v o r§ 1 pe1.nOm On., t h' . k d ł d' .. ,. tk' h 
nąc O g~le~u I, rz~c.z oJa 1ll,sJrrzyara·cn··u"' ........ <>. nif'.uezuwanej radości do . iem~em wes ? menIem rozłączał si~ z dIn- .. ę na ca ą; ro z!n§ l. ze nZYJe wszys !c. 

- Jakze;Jeste~ ~ziecmną! - .s~epn~ł pan domu. . '. ~nienm~ze.dmlOta~i, . stanowi!1cemi wspo- ~Ił ser~a-, duszy 1 m~J,ątku, aby. powróCl~ 
J!3str~ab. uspokaJaJ!J:co - pl'ZeC1~Z .nIe z.ro- Teraz tiiech sobie pan Jestrzab sprzeda- derzeuieni1eku dZIeClnnego a ter.az za u- I~ mmlO1~e sZcz~ścle? Czy mIał wy~nac 
h1'il CI me ~łego. PIękność twoJa l obo.Jęt- je! Najchętniej byłby zaraz dzisiaj opuścił .. Odd "~tka przechodzącelllI w obCe ~n~lemu dZ18wczęcm, ze chce starać SIli} o 
noś6przywlodly mnie do tego kroku. Nie. miasto i ojczyzn'il gdżie musiał poniżyć się ręce. d ltC, ,u. swohodniej za każdym: ra- Jej slodką; rączkę? Czyż mial udzielić wia-
umiem jak lekkomyślny młódzik, wblaskn służgc za pisarza' Vi kantorze loteryi ' :hemd' ~~ y ary ~ ·vch przedmiot.Ów p. rze- domosci, że kupił w pięknej górzysŁej oko· 
k ... ;. . k·· t' d k ."1> . • C o ZI1. w rece Jasn""'l, b 11" t k kt' d' l'ć d J l' BJęzyca~ z gL~arą w T~. U. s ac po o nem I?ni, oddziel~jąc~ rodzinę od licltacyi, bysziJ,:"'- zreszt nie bo~ego o cego. pr~y-. cy :naJą e, ~ry zle l, Z . rogą; u ~lb 
kochanki. Krew mOJa Jest gorętsza, - mozna było pohczyc na palcach KIedym- b ł t d ~b Y. to obcy dla me· Jest Jego marzemt'lm? Czyz mIal wreSZCie 
bądźże rozsądną,- idzie tuo twoje szczfijś- dzie; w innych okolicznościach . po za tym gho --:. y S· o o ry,p stary, 'naj omy z uko- dodać, że ten majątek polożony jest nieda .. 
cie' . . ... . . J'.. . .. .'. . c anego upowa. o skonczl:,., . l" leko dr' S kt' . d b 

..... . ".. . g?rZklm kl~llChe~ bl:ltby WIdZIeli, glęboką, ·Jarosław tz st ił do et !CytacyI, . ,oglego upowa,. orego, o rze z~a-
· Ale dZle',V~z§ zawołał~)~z o po~oc: Pan memną, meprzelllkmoną; przepasc, . teraz dró:b tor~ y i ąp ol. człow. "'a z po- n?, w~eze, obl~ne potokleUl słonca, czerWie .. 
Jestrza.b chmał po?hwyclC.Ją; w?bJęCIa, ale ~po~trzegli . tam. nowe' źl~ie ~.wprawdrie niemuą ręce: 11 . zaw al, wyCląg~c ku me Sl~ b~dą l błyszczeć na firmamencie? 
przy tern porusz~nlU zrzumł ŚWIecę na 1>.0- zyCle na wygnamu, ale coz mIeh czynić lu- _ A h' . ... '" _ * 
dłogę· W pokOJU zapan.owała głliJboka Cle~ dzie dla których we własnym kraiu kwitły t ... ~ J?pame naUCZYCIelu, zk!łd pan"iA . ,. · . ś' .. . . . , ";} u WZlą.:1eS ... \1 N . t 
mno C. •.. ..... .• .' jedynie smutne wspomnienia!... _ Szkoda wielka k d •. . a~aJu rz pan Jestrzab z~witał .do kan. 
· Nastąplła walka. Napastmk, przemaWia- W na.znaczony dzień _ bylto zaraaem b ł " . . sz o .a, ze me przy- ~elaryl doktora Zamotala wldoczme wzru-
Jl1cy to ~,roź~alllii to ptzyrzecz~niam!; chci~ł dzień licytacyi _ pośpieszył pan Hyrdlicz- n y ~ • wc~eśm?J t- odl?owledzia~ zapyta- ~zo .... v~ Podaj liC tabakierkę dependentom 
pOc~wyC1~ plękn~ . cIałko,. kto:e wldocime ka do hotelu dla przyjęcia instrukcyj hra- c! si z:u~:~ ~f:ć eh a~l przeczu'~la o tem, zaWOi<.ł drżącym glosem: ' 
unOSIło slę.przedJeg?wyobra~mą,ale chwy~. bieg~.. Gdy zap;ytał się portyera . o pana _ ęCóż Jan ue ~dzle.. . - 9Z1' wiecie p~now!e nowinę? Stary 
t~ł tylko c~eJ?ne, prozne 'po.WIetrze. .Nak?- hrabIego, teli ?:atrząsł tak gwałtownie gIo- _ CóżbPm ~y1l18:6 ~ t~ml rzec~aml? Hyrdhczh zastrzeltł SIę wczoraj wieczo-
lllec.palc8Jeg.o k?nwulsYJ~Ie. zagłębil:yslę w.ą, źe zlote chwasty jego kapelusza długo zostawi e .~ tu~l~ł z meml uczym~? P?- rem. Pr.:y ~st~tnielU zajęcin zostawiłem 
W (:replem, mIękkIe m ra.mlen.lU .. ; ,. me mogły uspokoić si~ po tym ruchu i w _ w rw (J. aj, -.'! tym celu Jedyn~e m~ trochę,'plem~{h:y - kupił rewolwer w _ 

)Vtem, nagle - dał SIę WIdZlec od?las~, buchnął szyd·erskiin, urągliwym śmieche~. Ja l:;m ~e ,~e szp0!l0"! ha~dlarzy. NIe naJlbl pokoJ w hotelu i strzelił sobie' r~
śWlaU'a, ~toś ,.~ zewnątrz trzasnąl drZWiamI, I . ....:. Ha! ha! pan hrabia! raczył zmienić zbe~cze§ .zmesc m;rśll, ze meg~dn~ ręk~ sto w ser~e. Przed~e'n wypił szklanklJ c~er
potem bI.Z§CZą.c spadło roztrzaskane~zkło I mieszkame. . Przebywa obecnie w bezpie- t le szczclśliPrzedmloty,. przypomlllaJące mI wonego Wllla. f\:foJe bl~dne dzieci są zno
pod nogI· ~2.D~ Jestrzaba. a. w r?Zbltycn cznym i rozleglym pałacu, maj~cym tro- y _ cę wszych ~~wIl. . . wu oszuk:"ne. 1 pozbawione piękne o ka
szk}.anych dI.zWIach. ukazało Się ob1i?ze Ro- ch'il· zaszczuple pokoiki i niepotrzebne 0-' A h, zac~ymt szlachetnym pan Jesteś, walka dZIedzlctwa. Pensya prze )a~la li-
zaln, blade Jak Ś!?lerĆ, .~le ; wc~e .me mar- kratowanie w· oknach. ~~~:: t:t~tzYClelu! --:- szepnął J a~osł'aw i cytacya przyniosła drobnostke... I , 
twe,.hez~>arwne ~ ?ez zyma, Jak~awsze. ...:-. 0.0 mówicie? _ zawołał pan Hyrdli. z 1'0; d ~§o sąsledll1ego pokOJU, gdzie Ale gdy t~ zajmnjac~ nowinę udzielił 
Przecl\vmeloczy Jej rzucalyblyskawlce, ry- czka przerażony . . gN. a z0!l1JJ yła reszta rodziny. . adwokatowl tenże odrzekł' •. h 
sy . twar~y drżały od zazdrości, gniewu; _ Có mówię? Mówię ze policy a ma oś ad~zYCleis1lOwski stal zakłopotany w - Czytałem o tem w ga~e~~;llecR em:. 
wstr§tll \ pogard.y. .. . już w klatce całe to piękne towarzystwo: ~adroróż~o~a om u, zupełnie ju.ż próżnego, s~at i~ .pace!" Nie pozostał p;n~' z:~~t 
... - .~ad stary lbs~r?'ilbD! bY Ule wy~tar- pa~a hrabieg.o,. jego petnomocnika, pośre- niego zaku 1l:rwnąh kupą przedmi. ot6.W przez tm.c WInIen; wczoraj przyszedł do mnie p! 
cza CI Je na go ~ a . ya le! szataDfe!- dmka służb 1 Jak się tam te ptaszki nazy- Po h E~onyc . Wien doktor Wolny bezwlitpienia k k 
zasycr;ała. •. .• •.. . wały,~mówi'il, że przeszkodzono temn szalo' łem b~" w I weszła Irena z śnieżno bia- rent jednej z córek' i zapłacił aż d on u-

J uha" .kt~reJ ramIę pan J estt'za~ puś~11 bierskiemu rzemioslu i że trzymają ich niu o B lIzem, ': .czarne!?, żałobnem odzie-l tniego krajcara wszelkie pańskie .' Od os~a
z.przer~ze.ma,. J?oskocz;vła po .kluczlza'mm pod ryglem i zamkiem ab nie mo li ..' y a CZ~IU~!lICO pIękną. Ukloniwsz z procentami i stratami T . zą aura, 
Il;eprzYJamel Jej} opaml§tał . SIę, wymk[J~la ciągać pierJiliJdzy poczciwy~ ludzior: oz hl~~ :ę za~e~ce~azemem,. utkwiła zimno ocz~ całą. sumę po odtrą,ceni~ megU;~ masz pa.n 
SIę wraz .Z s~a oną RozalIą. . Pr'!;epędzlla szeni. Zdaje mi się że i ' k" . m16ll1oną; twarz młodzieńca i mó . _ Twarz pan J t.. b . ono.rarJu~n. 
noc w~yplallll. ,dziecinnej a .gdy kościołek rza· pozi>itało także' trochępan\ IbgO ple: la surow!m, .zabÓjczym tonem. Wl Ostrożnie zga:Uął es. rz~ d ~ozJaś~lła S!~. 
Uli: p~~orku ~abłysllą} od plerws,:ych pro- rach... . w c pazn - DzqkuJę panu, pa~ie nauczycielu ~e kie pokwitowanie. plemą Z6 l pOdpIsał krut-:fi:1 J~fsf{~\~;ll!romnym węzelkle~ opu- "Pan. Hyrdliczka, nie mógł, nie chciał Zl'a- ~:~~:~e~;o::;:ka. pr.fJrz~r się wido~owi .W tell sposób SkOlICZY! się proces: "Je. 

l?an JestrzalJ całkowicie otrzeźwiał przez i: ~:ie~i;ć~fi~l':o;~:eSi~~t~hP~~e~o~~ł go, że. masz pan za!~~~ p~~~~t~;itsfe°;:::J~ sttzab contra Hyrd1iczka." 
. z s ow~ DUOty. Zachwycamy się pańskl1· wspania-


