Nr. 85. Dnia 17 Kwietnia.

5 (17) Kwietnia 1888 r. Rok V.

Wtorek.

~~'!!'!'!"'!!!8
~~~

l'IСЕNIJПlа&,"I',\
1·ICENIJM..~Il,"I'"

:
UЕNл.
CENĄ.

г. 6
r.
н S
В
u
){
Ю
Je ",,,rt.luie
",nn.luie . . . . . . IIJI 1:t 00

J{oewie
Hoewie . . • . . . .
..
'···
",гОСI.О'О
1l ,··,
Ulrocl.o's
.• • • • .• •

._J,c:,

)~·

K
К warta.lute
warta.tute "

.

.

• • •

"ł'
II
11

za
n

I.ь
I.~

8 koP"
kop.. ....
a pt
t
t .
ем
.
e~l.j роwш
poww..]J ,010 '
' .. .a
.łtJtc:.

-

Ta.
т..

Of.t.ONZ

la 1041.
1041• •
wlo,u
10," ,Ilit.
РIШ.

M1aieelD:e • • .• . o
M1etie<:lo:e
О.
.
II
l ' tO
w KR6LESTWIE
KRÓLESTWIE I CESARSTWIE:

nonnio . . . . . .
norsnio
..
ll'óI
roeznur
""roezn1tr
. . . . • •

•

knJw
knyw

8
Ił
4

.,
.1.....
.....,'

J ..
'1.1.
ru

..1
I

"",p".
""р".'I lA
IA '"
"1

I
l ''

I.a*
.••
'.а*.8..

~

Nlkrolotl sa
о. kat~J
каЫ, .... ,f••
i. I
ko!.
kOl.
Rokl••,: ... ka.hlJ
kahlJ wio
_io•• 12
р
p..

Prenomer:at, na
Prenomer:att
па "Dziennik L)uzki"
Lót.bki u
w Wlrp:lwi'-'Puljfnoje
Wlrp:lwi'-'Рт&)jfnоjе .klad
.kład lIel1Tlka
Henryka
lIin_t.MJ., рп\'
pru ulicy
Mazowieckiej,
111"lt.""I.,
иliе,. lIazowi('ckiej,
Nr. 1(, "prul'
TOWUl.rltwa Kred}towpnll' 1'O""1.1ItW&
wego
"еgo "Z;e.m.\iegd.
"Z;е.ШI\iеgd.
Ta
Т. Tnie
rnie ltall}
uall} w.a
_ ... .1
motoR
тип. poj~1yllcae
poj~1plc.e nUnlery
numery DzieDPika.
D.ioDPika.
,

sta."
Sła'"

3ił ..
wi"'ruo..
i"'rIЩ..
.owe
80we ро
po re
n t miMi
miмi

•

pismo przemysłowe,
przemystowe, handlowe
handJowe I literackie
Jiterackie.

Cena
Сеоа pojedInpzt'lgo
pojedrnplt'lgo nomeru
nornero 5fi kop.

KALIS!>IDARZYK.
КALIS~DARZYКo

Biuro
iliuL'O H
IŁellaJ<oyi
,etlnJ<oy i i AlImilliElt1'I\oyi
Atlmiu.i",t1'I\OY i

Dsi8;
Dziś; AnicJta P.
Р.
Jom:
Jutro: Apoll)Dioua
Apol1)oio8za B.
В.
\V'Qh~
W'Qh~

8Io!Jc.
б n1jn.
О goll".
gol1,.. G щ:".
Ilo!Jca oо gucl&.
BOd&. G
min. н:.
Ił"!. Z.ulltbl
Z.chórl O
IIł:". ,(1
Dlugo8C
Długo8Ć llula
tlUl& got1e.
got1c. 18
181Н10.
nHO. 29. Przyl"lo
Pnyh,ło dnia
t10ia goclz.
gOłłz. G ".i,I.60.
win. 60.

UHeR
,'НСВ .-.otrIUHf'Nkn
.-.оfrliСНf'Nktt .. hU'el
hc.tel Jla,.ub'lrHkl
JlauubłlrHkl Nra 273.
Atlł"b8
teJegraOclOr:
AtJl"b8 teJegraOcznr:
"DZ:rE:N":N":r::a::::,"
ŁÓDŹ.
"DZ:IЕ==:I:К::,"
LODZ.

O
о t(IQ
ł(llł& ...

]u·
]r.·

p ....... 'u
)) !.lo 10 rL
04 Illlb"el
""11а"сl р
'Ь
o.\~pot_o dodatkow.
Q,\~pot.o
doda!ko_. 01.>10.
01.>101 6'
6t •.
t.

OII.IOI&eoia
OII.łOl&eoia nnljlllo
nn,jll1o••'j8 q:
ц: •w Adm.ioiltraeJi
Adm.ioi.ttraeJi nDueo.
"оиео. Ika"
łka"
OfU .
oraz
... Dim".cb
Diu·.cb OgtOlua
Ogłol%łlń ltĄjcbnu.n.
[Цjc;bnu.n. i i'reod}en
ł>reodlen •w aar
r. . . '.
i W' l..odd.
l..od&i.

.ad...,..,.

Ro'щр:., nad""..,. Ье
Re'wp:"
be....tnekaia- DIe ~d

...
аса
zwraca

w

PIHAN8H
PIN!N8H ROZMAITYCH
ROZruТYGH PANSTW.
PAŃSTW,

tego spokojnego i prze· sL owych ouniza
ouniża si~
sj~ z
Cbili ро.
po.
widuj,!cego
"idujчсеgо zdrowego rozsqdku. Finanse raz bardziej, obocnie doszto
doszło juź
juz do
до tego, siada
wiVk1zy oit
wiVkszy
i zLIi·
zbIi·
-CQ':Francyi oddano
оддапо na
па pastwV wszelakich rzqdz
rządz ie
że powstaje
po"slaje pytanie, czy rubel
тоЬе1 kiedykol· iaj"cy
żajllCf ei~
.i~
fraoc:u.skiego;
Cranc:u.skiego; Br
Вт IJIi
zJIi ale·
wyborczych.
stało si~ mistrzem wiek powróci
psza ."OJ8
.woJe stosunki
wybOI·CZYCJI. Państwo
Рnбstwо stalo
powroci do kursu
"отво pari.
stosuoki mooetarne,
rnooetarne, dl) lat o.
о.
Cz"arte
Czwarte wydanio
wyd&nio swego <lzieta
dzieła .Un
.Uo rozrzutności;
rozrzutno~ci; departamenty
dерагtашепtу i gminy olUsia·
шusiа·
W
'У każdym
"аЫут razie, pomi~d%y
pomi~dzy temi wszyst. 8tatoich
statnich
bardzo wadliwe; rzecZ(I<
песЖ(I< роЫа
polita
Traite de 1"
la Science des
żadnego, które
Argeotyńska, dzi~ki .zybkiema
lZybkiema zal
i".
dез Fiunnces' Paul
Рао! ly go naślauować.
па§lаUоwаС. Powrócono
Powrocono znowu
,по"о do
до kiemi
kiешi mocarstwalUi
П10сnгstwаlUi niema zadnego,
ktore ArgeotyMka,
жаl ,lo
,IDi".
Leroy·Beaulieu poprzedza kr6tkim
kг6tkiш artyku· starych
s!arych sposobów
sposobow prowadzenia
pro"auzenia finansów,
6папsбw, nie
uie mogłoby,
шоgtоЬу, ро
pn dziesi~cin latach dobrej oiu siV i obnitenia
oboiteoio etopy
.оору proeento"ej
proceoOO"ej od
од
tem
łem o
о gospodarstwie
gos(1odnrstwie finallsowe",
6панsоwеП\ rozUlui·
гоzшаi· Komioye
Кошi.уе ·budżetowe
·ЬпdiеtОlf8 niekompetentne i nie· administracyi
аdПliпistгасуi 6naosowej
finansowej i pokoju mi~zy'
mi~z1' swych potyczek zdoby"a
zdobywa lObie
IOЫ8 coraz
сотаж ро
potych
(усЬ krajów
krajow świnta
jwinta cywilizowanego w ci". zgodne podniosly do
(10 teoryi
teol'yi rozrzutność
rOZl"zutno~6 narodowego,
паfоdоwеgо. powrócić
powr6ci6 do
до .tann
etann prawidło.
prawidlo. my'loiej8ze
myślniejaze warunki,
wагпоki, lecz pożyc%a
pot1cza L
Ь rdzo
гшо
gu ostatnich dziesiiCiu lat. Artykut
Artykuł ten puulicznl}
puuliczUI) i bezład
bez/ad w rachunkowoAci.
rachunkowości. Roz. wego i natalonego,
natalooego, nawet
оа.е! ze
,е swym
Bwym obie.
оЫе. ",alo
mało i oie
nie atara siV dosy/!
dosy/: WJlloie
USilnie Ьу
by u"ol·
u.o1·
ogtoszony
ogłoszony w ostatnim
оstаtпiш numerze
1шшегzе tygodnika
tygodnikn bito hndzet
hodżet i kontrol~. NiеШ!1
Niem" już
juz wykona.
wykooa. gis
giеш
m рiопiQiпуш.
pioniQinYIll. Paltslwa
Państwa nowoczesne ma.
та. ni6
nić siV.
_iV. od kurstl
"оrsn przymulO"ego
przymulO.egooboifooego
oboiżonego
.1'Economiste
.1'Econullliste fran~ais,' rozpoczyna
rozpoczYl\a si~ nia budżetu
budietu ani
noi jedności
jеdпоАсi budżetowej.
bud:i.eto .. ej. Ra· jl}
j'l rzeczywi'cie
rzeczywiście dla swych finansów
6naпво" dwa
д .. а zn6CZDJe.
zoaCZD\e.
krylyk" gospodarki francuskiej.
krytyk"
fraocuskiej. Francya,
Frапсуn, chunków
сhuпkоw specyalnych i kas rozmaitych
rozlDaityclt jest zr6d/a
źródła nadzwyczaj
nndzwyczaj cenne:
сеппе: najpierw
najpier .. stopnio .
Z dalekiego wacbodn
wасЬодо Chiny
СЫпу i J ponia
poDia
mówi
шоwi autor,
odznaczyla
odznaczyła si~ pomi~zy
pOllli~z1 mnóstwo
ш06stwо poza budżetem;
Ьudiеtеш; bil!lDse
bil.lDse бllапво·
/iuanso· "l}
Wl} zniik~
zпiik~ stopy procentowej,
proceotowej. daj'lCII
dajltCII moi.
moź. "yst4pily
wyst'łpiły •z emisyami pożyczek
ро:!усже" na
о_ 'yo·
fYO'
wBzystkimi
wszystkimi narodami
оаrоdашi 811'
swą
1} nieprzezorno§ciq,
nieprzezornością, we
"е pll}czl}
pll}czq, si~ mi~dzy 80bl},
sobą, nic majqc ani
ап; 00'6
no'ć kOlJwersyi dlng6w,
dłng6w, n
а nas~pnie
na8~poie spa.
ара. kach enropejskich.
enropejslcich. W przyszłoki
przyszloki pra"dGpra.dGшагооtrаwstwеm i 8\.e",i
де" cen
сеп al·tyku16w
Iиa·
marnotrawstwem
swemi 8zаlеnstwашi.
szaleństwami. poczl\tku
poczlltku aoi
ani koDca.
końca.
dek
artykułów spoiywczych
spożywczycb b~l}cycb
b~qcych podoboie
podobnie cze'ciej
cześciej b~, zwracal!
zwracać ,iO
lie te kra·
\V
W jak A
świetnem
.. ietoem położeniu,
potoieniu, zoajdowala
znajdowała si~
Rzekomi
Rzеkошi nowatorzy, którzy
ktбгzу zadali
,адаli so·
ао · pod_t,wl}
pod,t,,,/} podatkó
pOdatko .. , jak okowita, cnkier, je do
<.10 kapitalistów
kapitaJisl6w atarego 'wiata.
ona
опа •w roku 18771 Budiety
Budżety doprowadzone Ые
bie "ielo
wieI o trudu,
trudu. aieby
nieby przywrócić
рrzуwrбсi6 pod na·
па· ka .. a,
n, nafta etc. PaDstwa
Paóstwa mogl}
шоg/} wi~ род.
pod.
do
до znpelnej
znpe10ej równowagi,
rowoowaci, pozwalaly
pozwa1aly na·
оа· zWIl refor III
... ,, 10,
to, co
со dawno
dаwпо potępiono,
роt<,:рiопо, Ьуli.
byli. wyi,zy(:
wyż_zyć zoaczoie
znacznie podatki od tych artykn.
wet na
па przyzwoiLe umar28nie
uшаr2апiе dlu!!u
д/о!!о 01·
ol· Ьу
by wyczel'p"li
wyczel'pali powoli gl6wne
główne ~r6dla do·
<.10' 1611',
J6w, oie
nie powodujllc
powoduj"c przez to ograniczenia
Przewl's),
Рrzеш)'s), lIandei
Uundel i Komunikacre.
КошuпikаС1·е.
ЬГZ1шiе1..0j
brzymie1..o; Jlrzyszlo~ć
przysz/oM: pełna
ре/па najrozmait. chodów
сЬод6. publicznych,
puhliczoych, gdyby Ьуli
byli рапашi
panami konlulUcyi.
kООluшсуi. W warunkach
waruokach lak pomyślnych
pomy!lnych
szych
zniżka .stoPy
. .
niedob6r w bndżecie
Akcyza.
8ЖУСЬ t~ódeł
t~odet dochodó!';
dосhОdб~; zoiika
.stop! pro· wszechwladnymi...
wszechwlado!mi...
bndiecie może
шоiе pocbodzić
pochodzi6 tylko
ty/ko
cento~eJ '!-awa1a
'!-awała mo.zność
mо.хпоА6 stoJlDloweJ
sto)Jn\OweJ ko~.
"o~.
~рГ2еdzеlllа ~nJPowlerzcbownleJszc
~pM!edze1lJa
~nJPow1erzcbo"DleJszc i oaj
naj . z rozrzntootci
rozrzntności niepobamowanej,
niepohamowan8j,
_
B'
В'
..
.•
.
.
wersyl
wеrзУ1 dlu,.
dlu~ skonsolidowanego;
skoosolldowaoegoj nptywnole
npływaOJe mDlej
шшеJ uzasadDJone
uzasadn\Ooe były
Ьу/у podtrzymywane
pudtrzyruywane
Ci~ikie klopoty
Ci~żkie
kłopoty w jakich znajdnj4
znajdnj'ł si~
ai~ I
~ l;zewYJa
l!zewYJa Wled.om.ostJ.
wled.om.olb. ро.!_)"
potla)" wla·
Ilaleino§<:i
lIależno§<:i termioowych.
terminowycb. zm~iejszało
znt~iejszalo z kai·
każ· przez dyskusye ртазу
prusy i izb?
izb ? naturze i r~.
T~' "szystkie
wszystkie państwa
panstwa Europy w rzeezywistoAci
rzeczywistości doru~,
dош~, z~
'~ w uzupe!nleDlU
пzuре!ПlеОIП . DI~aw'::hgo
nl~aw'::hgo roz:
roж:
dym
душ rokiem
I'оklеш dlug
dług zaclqgDl~ty
zaclqgDl~tJ lIa
оа terollo
termlD zultatach naszego systemu
sуstешu finansowego.
/inansowego.
lIIaj,
maj, 8we
swe zr6dlo
źródło oietylko
nietylko w nzbrojeniacb
nzbrojeoiacb porz ~en"lk
~eDlak O
о przJ)mowan,lo
przJ)mo"80.lo nle~a
ole~a ~mo.'t;
okre§lonyj
określony; 8platy
splaty z tytulu gwarancyi
gwащпсуi do·l
do·
Wszystkie
\V szystkie te wp/Jwy
wpłJwy burzllce, nadwer/,l'
nadwerl,l' i obl1wnclt
obAwoch przed "ojnl)
woj0'l 1ecz
lecz takie
taHe w Arod.
środo Da
оа za
жа.,
•. ..
w aа cyzy postanOWIOno,
p05laoowlooo, ~ 1 r ..
wnlt
Olt
gt
chodów
żelaznych zacz~ły
żyły w wysokim
naszą budowe fi. t koch
źle obmydlao1ch.
obmyślanych. ' 'Vytwofl!ly
Wytwoczyly J'e nI.
gł y! ~Jbć
prt1jOlowan.
0&
сЬодО. dróg
drog ielaznych
zacz~ly powracać
powracac iyly
\Vуsоkiш stopniu naszq
kncl. zle
пl. fabrykI
fabryk1 upałle~
%&pa/le~ OI°
ЩОod
~Yb6 РГkZJ)що
..ао. D&
1
1
k
d
·
k 1855
I IIDDSOW/} 1I. gl'ozll
. Jej
"' . zupe
I nI} fU\Dq.
.
•
1
Iю'
-'
.•
zastaw
Z_6tSW.za
<а
па 8%0.
8%0/'
nIc
aа clZ~.
сIж~.
bOWI
8 k ar
, dO
grozI!
ruJDIl.
gl mew
czesne, rOllUty
nadnlJern6,
. na
. olc
.
.
ат Ь
OW1.' sumy
вишу wy
"у ane
апе Ou ro u
О IInnsowll
JCJ
"пре 0li
nl8wczesne,
го
(1.pnbIJczne
pnbllczne
оадонегов,
1877.
.
Jeduakowoi, chociai
publiczoy pożyczki
poiyczki bezładne,
bezladne, budiety oie
ni8 trzymaj'lce
trzymaj"ce
Dro~1 bite
blte.. Prz~81~blerca ,% ,Var
,Уат awy
а.. у
Jednakowoi,
chociaż dl"g publiczny
Oro~1
Od n:ls
М8 tylko zalezalo
zależało pÓJŚć,
pOJ~6, z daleka
da1eka Francyi
Fraocyi przedstawia
przedsta"ia dzi§
dziś ilrzeszlo
j>rzeszJo pil}tlllsi~
piq,tll,8i~ caloAci
calości i nieszczere odda"aoi8
oddawanie pier. zobowl
ZObow1 %&1
Ul 81~ .. clOlgu
С"8О ~ku
~1rn 1888 . lI 1 &9
wprawdzie i oi?
ni? tak spiesznie, za
жа p~zykło.
p~zykln. cz.~~ć
cz.~~6 calego
calcgo dlugu wsz~stkich krnjów
krnj6w CY'I .. szefistw~ oajoiebezpiec;niejszym
najniebezpiec;niejszym sposobom
вроаоЬот zb~dować
zb~do"a6 8Z0'~
8Ж0'~ od.
оа. ~1&5ł.a:
~'85I.a: ,. powlato:rego
po"laLo:rego
dem Stanów
Btanow ZJedooczonych
Zjednoczonych Amel·ykl.
Ameryki. Przy wlhzowanych,
\Vlllzowan)'ch. moinnby
moiunby Jeszcze, ]Jrzy
przy ener. роz)'skаша
poz,skaDla dochodów,
dochodo", socyalizm
8ОСуаliжт paflstwo.
pa6slwo. Ahec;h~wa
bl1ec;h~.a w gubernI
gubernl k.eleckJ~J,.
k.eleckl~J,. do
до • c1
С1 11
o.drobioie ~n~rgii i roz~l}dkn.
o.drobinie
roz~lldkn. zdrowego uY:
ьу: llii
~H i konsekwencyi,.
koosekwencyi,. onpr",!i6
napr",!ić nllRze
na.ze finanse
60~озе wy
"у i mnnicypalny,
mnnicypalo1, pory .. ajllC)'
ajllCY tak umo
4ашо ko~el
"o~el I"aogrudzko.
Iwangrodzko . d brow51t1e.J
brow&luej tego!
t.egot n·
о·
IlbyAII1Y
hbyśmy IDleh
Шlеll /Irzy koncu Wieku
wleku nasz kraj
kraJ 1I napowrót
ОЗРОlfr6t posta\Vlć
posta\Vlc kraJ
kraj W pomyślnych
рощу§lпусll 111/0<1"
Illłodll i oaiwo,.
naiwn,. deDlokracy~,
dеПlоkraсу~, jak auto. z"lska.
zWISka.
08wobodzony
oswobodzony z ws~ystkicb ci~źar6w
ci~iar6w finan.'
60ап.' w'\funkach
w'lrunkach ekonomicznych.
еkооошiсzпусh. Przezorność
Przezoruo~(: na·
па· kracn
kracy~ wyniost'l
wyniosłll i ambitnI}.
ашЫtо/}.
Drogi wodne. Admilli.tracya
Admilli.traeтa %1i81agi
ili8lagi
•
sowych, które
НМе zwaliła
,,,аlilа Da
оа nas wojna z roku 8zych
azych ojców,
ojc6w, przez urz"dzeni"
urz"dzeoia doskonale
doskoosle
Jeuoa Ameryka
Jeuna
Ашегуkа daje dzi§
dziś przykład
ргжуНад .. ro"ej
rowej na
оа Wi6le
Wiłle zmieoiła
жmiеоilа rolkt
rozkt d·
а·
J •
1870 - 1871. Ro",nocz8§nie
Równocześnie dal8ze
dalsze р08О'
posu· obmyślane,
obl11y~laoe, zachowala
zachowaJa dla najbliiS1ej
najbliiszej na·
па· cal
cuJ ,. ~bacze~nacze-.. iu bndują"y,
budujq<:1. gtlyt
811у! dawna
ш"па re<е- rowców
ro.сО" osobo
оаоЬо lob.
)сь. Parol"
Parol18 kI
kl ""1
'.1 jo~,
Зо~,
"anie
prz)'szto§ci środki
~rodki których
kt6rych oie
yczer. ,l putacya 6nansowa
,а· z cenami
ceoami oо połow~
polo_~ oiinemi,
оiiяеllli, odcbOdzt
wwanie u1g,
ulg, z rozlropnoAci'i,
rozlropności/ł, dobrze wybra.! szej przyszłości
nie ..
wyczer'
finansowa 'Vielkiej
Wielkiej Brytanii za·
odcbOdq Wnycb,
оусЬ, i zastosowanych szczególni~i
8zczeg6lni~i do oplat
opIat ·. pala jeszcze nasza rozrzntność
rozrzutno~6 §Iepa
ślepa i kn.
kil.. czyna
сжуоа slnbn'lć.
slnЬПl\б.
coie do
cnie
до Ploc:ka
Płocka o
о 1lOd..
JtOd.. 9 ej r.т. 00.
no. 'y.
'у'
utrudniajqcych produkcy~ i obieg, hyloby
utrudniającycb
byloby rygodna.
tany
(аПУ Zjednoczone
Zjedooczooe na
па POCZllLku
początku wieku chodzllC8
сЬодж"се zaś
жа§ dotyeIlC:zaa
dоt1сБcua 5t.Uti
&taU.i poepi8lZlle
poepi8lllle
dodalo
dodało naszemu
па"zешu organizmowi
orgaoizmowi okonomiez·
оkооошiсz·
\Vi~kszоАб krajów
\Vi~kszość
krnjow Europy, od lat
Int pięciu
pi~iu przyszlego b~d:}
b~dll miały
шiаlу prawie calko
całko .. icie do
до Wloclawka
Wlocławka o
о gadz.
godz. 8-ej rano,
таоо,
i.
ie
nemu
оетп elnstyczno~ci
elaBtyczno~ci i gi~lkości,
gi~!ko'~i, których
ktorych mo
то lub
1оЬ sze§ciu,
sześciu, popcJuiala bl~dy
bI~dy родоЬпе
podobne do t 6ptacony
6płacony dtug
dług zwiqzko"yj
związkowy; jakko1wiek
jakkolwiek je· bedll
bed" w,mszały
"угnsж_1у oо g. 6 j r&lIO
r&JIO - cod&iell.
cod&iea.
brak.
ua"zy.h, chociaz
uaszycb,
chociaż W mniejszym
шпiеjszуш zakresie.
zakresi..
dnak doskona/I),
doskonałą, .. porównaniu
porO"naniu z рp 6stwa·
баtwа· nie. Z powrotem wyjeidia6
wyjeidł.a6 btd~ie
btdde paro·
Podniesieniu sit; materyalnemu
mаtегуа1пешu byłoby
bytoby
'Vloc1Jy
Włocby doszed/szy
doszedłszy 1'0
po d/ugich
długicb wysil. mi
шi europejskiemi,
еuгореjskiешi, wydaje sit; admjnistra·
administrll' .tatek pospie tny
"оу z \ loc
łoc .
wks
0 oо (.
g. 4";
toworzyszyło moralne.
W Europie niespo' l kach do
fiuansowa Stanów
Płocka o
Ilu S.Jea&jD"
s"ycujn,' sS
townnyazy/o
шоrаlпе. \V
до r6wnowagi budżetowej
budzetowej i do
до przy.
przy . •cya
уа 6ounsowa
Staoow Zjednoc:zonych AmeАте- rano, aа z Plocka
о g. '/..
kojn8j.
kojnej, przygoieconej
przygnieconej uzbrojeniami, kraj . wr6cenia obiegu metalicznego,
шеtа1iсzпеgо, znczynajq
zaczynają ryki, posiada
posiaua ona
ооа tnHe
także kilka рппКtб
punktów
.. Plocka
Płoch O
о g. 6'/. raDO.
гаоо.
nns%
оов. tak dobrze uposaiony
uposażony przez oatur\j,
naturę, znowu popadać
рорnда6 w
\V deficyty i zsuwnj"
zsuwuj" sifj
siłj slabJch:
słabych: niewypłacaloość,
пiеwурtаса100Аб, czasem umyślna,
пшуЫnа.
- Statek
Btat.ek parowy ~No.a·
~No._· Pra,a·
Prag_· D·
przez pracowity i skrz~tny charakter
nosj wpra· wielu państw
oddzielnycb, naleillcJch
koroować pomi~%y
aruawIl
charnkter swych nieznacznie
nieznaczllie do stanu, który
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paDstw oddziel01cb,
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до czął
СZII! joi
jui kareowal!
pomi~z1
anи, .." •а
dzieci.
d70ieci, moglby
mógłby był,
byt, wzmacniajl}c
wzmacniajqc sily obron.
оЬгоп. wdzie onzwy
nazwy karsu ргzушusowеgо,
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1е.,. рО·
po· wielkiego
wielkie$!o zwi"zku,
zwillzku, marDotrawstwo
шагпоtrawstwо runnicy.
шпоiсу. Magonnewem.
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j:Odu oi.
nie aа
ne
zacbować1siada
jego znamiona.
palności,
wadliwy podział
pOdalkówlMagnuuewa oо gad
. ..f'j
. f'j zZ ra 8,
a, s War·
ое swego
Bwego wojska i marynarki,
шагупагki, zacbowac,siada
paloo§ci, bardzo wadli"y
podzial podatkowlMagnu~zewa
godz.
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Chorob .. wiekn.
wieko. - Powiesu
Powieś6 w 2·ch
2·сЬ tomach
toтасЬ M.kaa
M.kвa
Nord,oa.Nord •• a.- Lip.k 1888.

Literatura naukowa
nnukowa i beletrystyczna
beletrystyezoa
ostatoicb czas6w
ostatnicb
czaa6w przynosi
przyoosi Dam
пап! ciq,gle
ci/łgle dzie.
la po§"i~cooe
(усЬ, to
(о owyeh
poś"i~cone rozbiorowi to tych,
owycb
ow naszego
nasxego istnienia.
iвtnienia.
chorobliwych obja .. ów
cborobliwych
Specyali~ci jeduostronnie
Specyaliści
jeuuo,tronnie odnosz"
odllosz" icb przy·
czyny
tródła. Lekarze widz:}
czyoy do jednego trodta.
widz"
je w zabnrzeniach
zabnrzeni8ch s.vstematu
s.vstещаtu oerwowego,
nerwowego,
.asad
etycznycb;
moraJi§ci,
moraliści, w upadku
zasad etycznych;
ekonomiści
-w
układzie 8tosunkow
stosunków spo·
ekonomi~ci . uktadzie
аро·
lecznych;
lеczпусhj politycy-w znchwianiu politycz.
polit1CZ'
n.Jch ideat6wj
o.Ych
ideałów; estetycy w deprawacyi
d8prawacyi nrty'
nrty.
stycznego smaku.
BlDaku. Ale obok oich
uich 610zofo·
filozofo·
artyści, Oi8
nie majqc wzroku zwróconezwr6cooewie i artyAci,
go "ylqoznie
wylqoznie lub
luh przewainie
przewaioie na
оа jednll
jedn" ka·
t~goryv warnnk6w, starajll
t~garyv
6taraj" si~
8i~ okre§ij6
okre§lić
cbarakter
cbsl'nkter i рrzусчпу
przyczyny chorobIiwoAci
cborobliwości sp66р6teczoego
łecznego c.lo"ieka.
człowieka, majl}c
шаj/}с na
оа wzgl~zio
l"c,00'6
IIlc'DOŚĆ i w.poldzinlanie
współdzinłanie W8ZYBtkich
wszyatkich "·n·
" ' 0'
mnków,
skladnjllcych si~
runkow, 8kladnj"c1ch
8i~ DIl
па uksztaltownnie
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ch_rakt8rn ludzkiego. W ostatnich
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wieliie
wielkie ..rdenie
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ienlczech, 1\
11 i ро
po za
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оiешi, zrohiło
ЕГОЬНО jedno z uai/owan
usiłowaił w
w tym
kicruoko, mianowicie
kieronkn,
miano"icie powicść
powie§6 Maksa
Maks8 Nor·
daua,
дап&, błyskotliwego
bIyskotliwego antora.
alltora .Paradoksow·
Paradoksów'
i • Kłamstw
К/ашstw konwencyonalnych"
koow80cyonaJnych" - po"ie
powie 6ć
род
pod amia/ym
Ami.lym t]tulem
tytułem .Choroba
.СЬогоЬа ..
wieku.'
ieku.·
Jest
J 8It 10
to pierwszy utwór
ut,,6r powicściowy
powie§cio1l'Y tego
(ево
autora. Pod
Род ""glodem
w.glode01 artystycznym
агl1stусzuуш Dla
ша
OD
wielIcie "ady.
wady. FlIbula
rozwlekła, nie·
оп "ielkie
Fllbula ro."lekla,
jednolitn,
jednolita, rozer.aua
rozer_aua na
оа cz~§ci;
cl~§ei; .adut.o
zaduł.o o'
о·
powiadl1nia w .'osuoku
powiadania
"osunku do akcyij
IIkcyi; tadufo
tadużo
filozoficznych
tiloz06czoych r01pra",
r01praw, klóre
kt6re czl;
еж!: to
(о z 5ft·
&8·
Uleln
ше.п opo
opowindaniem
..indaoietn 100ny
lu10y bardzo
bar<.lzo maJ'
шаJ'
zwiltzekj drugi 10111
zwi'lzekj
tOIll rozpoczyna
rоzросzуП8 &i~
ьi~ wów
_О"
CZM. kiedy 10
lo Jy gl6wn)'cb
glównych O
о 6b
6Ь i ich chA·
см·
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rakter &Ił
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zupelni8 u tal
talooe.
one. Ale Jako
JAko
pr6bka J'8ychologii
próbka
reycbologii .poleczocgo
epółeczncgo cz/owi.ka,
czlowi.ka,

!\

n·

na
па

z tego głównie
glбwоiе slanowiska
stanowiska cbcemy
сЬсешу si~,
poprzedOi8 zdohycze
poprzednie
хдоЬуае DJJ[f
byllf
zwroci6
zwrócić na
па oiq,
nil} uwagt:.
u",agt:. Pomijajllc
Pomijajlic osnow~ Przedsi~branie
Pfledsi~braoi8 ртасу
pracy
jest %upel.
zupel.
powieści,
powie§ci, zatrzymamy
zаtrzушаmу sill
si\j na
па gl6wDJch
głównych ry· /1ie
\1i8 bezpłodnem.
bezptodnem. • Wszystko, co
со moina
moioa
D
8nch
sach bohatera, dotkni~tego
dotkoi~tego chorobll.
churobq. Jest było
byto powiedzieć,
powiedzlel!, jut
jui powiedziano.powiedziaDo.
to młodzieniec
шlоdziеоiес 1at
lat 24, który,
"tбгу, w chwili
cbwili kie·
Niemniej działalność
dziatalno~6 spoleczoa
społeczna lob
Inb р_б.
pa6.
dy go
СО роzовjешу,
poznajemy, ukoiłczył
ukoilczyl 8tnd)'a
stndya UDi",er·
uoi .. er· 8t,,0"0,
stwowo, oie_iel8
niewiele przyoi~ść
pr,yni~t6 moie
шо!е
syteckie
syŁeckie i poświ~ić
poAwi~i6 si~
8i~ ma
О\а Ьаdаоiош
badaniom przy· usi/owani
usilo .. ani jednostki
jedoostki lub grupy osób
os6b
rodniczym. Znajduje
Znajduj8 8iO
siO 00
on w warunkacb
waruokach I zawsze bezcelowemi, wobl!C tego, te ne·
rze·
bardzo dogodnych. 'Vilbelm
Wilhelm Eynbardt
połecrne~,
Eyohardt jest. czywistym
czуwistуш motorem rozwoju
ro~"oju
potecroe~,
pi~kny, .alOozoy,
zamożny, Ье.
bez rodziny, Ье.
bez
w~dlug Wilbelmll,
\Vilhelms. jest .niezDana,
ипiеZDaоа, we"oętrz·
we"o~trz·
nych;
пусь; wstllpnje
wstIJpnje wif,lc
wi\Jc W
w zycie
życie Ье.
bez tych
(усь naj·
naj ••I nR,
пn. organiczna
orgaoiczoa sila, która
kt6ra okre~a
I)kre~a wsz,..t.
wsz)'$t.
prostszycb
prostszych oawet
nawet obowil}zków,
obowil}zkow, które
ktore nn.
па. , kie obj:lwy
obj~wy zyciowe
życiowe i pojedynczycb
pojed10czych nоаго·
aro·
k~a(lajq na
k~adajq
па czlowieka
człowieka ."il\zki
związki rodzinne,
rodziune' Ij dów
dбw., 1I catej
całej Indxko§c:i.
Indzkości. Roz
RozwiJa
.. iJa iO
i~ 00_
ona
З~Ы8 bytu tak,
tnk, jak ro§aie
dn@wo.· Pogl,dy
Pogl,<ly te
~ ot..
о),.
oraz koniecZlloM
konieczIlość wywllkzlloin
wywlllezllDia subie
rośnie dnewo.·
llluteryalnego.
шutеr)·а1пеgо. Miał
blia/ on
оп "i~ wszelkie
wBze1kie da "ladniaty
wladniały Wilhelma w jego d.ial_loo§ci;
działaloo§ci:
n.
п. ро
po temu,
temn, ażeby,
azвby, hlid1
blldź 00
to podj'lć
podjl\6 poży
poiy.. ni8
nie cbciat
cbciał 00
on pracować
pracowal! na
ОА ро1п
polu
teczDIl prac~, bllCU
teczol}
b"df tet,
też, jak robi "ieln,
wiein, wew,
"еы, oiechciat
niechciał brać
Ьта6 udliału
udzialu •w iycjll
życiu
ui)'wa6 I·ozkos.y
używać
rozkoszy zycia,
życia, Ale Wilbelm
Wilhelm oie
nie I'eczoem,
l łec,nem, oie
nie cbcial
chciał oczyć
аау6 dra ich. • ~aА kai·
kał·
,гоЫI ani
ап; jednego, ani
aoi drugiego,
drngiego, ,z rowoро"о- dem
дет •z tycb 1'01
zrobi!
I'ól uxoawal
uznaw.ł oico
du choroby.
сЬотоЬу.
czem
сzеш ona
оп" r,0lega?
r,0l.ga? NI\.
Nn 10
to wrch
"усЬ n ilow_o,
iłowaó, nied tateaoo
talenoo
odpowiada Nordnu: Wllhe
Wl1be Ulowi
шо"i braklo
bruk10 kicb.
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woli ... Brak ten był
Ьуl ,kutkiem
skutk.iem jego poglll
pogl"
Drogiem tróJłem
trodlвm choroby W
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i1belm3 от·
by·
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Sleroo Ś"iado",o..~
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d6w na
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pra· 11\
gniei.-.. yrazem pogardy dla
gnieil-..
dln wny
wsz,. lkie~o,
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d.ie<laic.oie, w CI
а ki naLy
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co
со lIIaroe
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odraZ8 wzgh;:dem
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u,u. i 1
ł
zJ8wiska
Zjawiska .- wypływem
wурlуwеш widzenia
\Vi<lzeoia za
uWlZe
... ne po
ро I'rzypomoieli
przypomnieli Boorg
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Goy de
д.
za
poza że
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"е tak
lа" l'
""kniccr
\А1
sjаwiskiеш widzi lab
lob przeczuwa Iylko
рг&у, thr
... 01,
roЬi
zjawiskiem
tylko PI'lJ'
m, ie
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nadmiar
w 011
nil
a_
zlachetnienie in
w,yslko pod
gwindomo
gwiadomo ci, wy
"у llaclleloieoie
io itynkt"w,
ilyokt('w, ".yslko
wrf zcie J~;;o
З~;;О pogl:tdy n i,cie.
i,Cif. Filo.
Fllol 6a
6.. WI~
_I~ na
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(-) Koiciolek
Kościołek dre.wniauy
dre.• niany род
pod wezwaniem
wezwaniel1l
Woiebow~i~cia N. P.
Wniebow~i~eia
Р. Maryi na
па Starem
Miegdo, lada
Mieg"io,
lада dziefi
dzieCi zniknie
zaikoie jat zapelnie
zapeloio
z miej.
eB, 0/\
n/\ kt6re
.. przetrwał
шiеj аса,
kt6rеш
przotrwal błi~ko
bli~ko tr-,y
trч
wieki. Przed.iooek
Przedsionek i gl6woy
gl6wny korpas togo
tego
ko§ciola
kościola rozebrano jnt
jut doszczotnie,
doszczotnio, pozostnpozostala tylko mala
świlłtyni z wielkim
18.
шаlа cz".tka §"i"tyni
wie!kim
oltarzeru, zakryst}·",
zakrystYIł, a
strony koа z drugiej
drngiej 8tron1
rytarzyk,
rytnrzyk, w którym
kt6rym obecnie odbywa
одЬу.а siO
Те pozostajeszcze "powiedt
spowieM .ie!kaoQcoa.
wielkanocoa. Te
le cz~ści
10
cz~§ci §.i"tyni,
świ lłtyni, onalownne desknmi,
dе.kпшi,
од frontu zakryto
zl1kryto z8.loOII,
zasłooll, z ро
po za
оа któ·
kt6·
aа od
rej wczoraj np.
I'ej
пр. dolatywaly
dolatywały Gpie\vy
śpiewy podczns
podczas
ekzekwij odprawianych,
odprawinnycll, dziwne sprawiajll
spra.injl1
wraieoio;
wrażeoio; on
оп wierzchu
wierzcbu budowH rozebrnnej
w trzech
trzeeh czwartych
c,wnl·tycll cz~ściacb,
cz~gciacb, nie ma
ша jut
ani
alli kopulki z 8ygll8.tor'1,
sygnator'l, ani
ап; krzyin;
krzyża; ".'yst·
wszyst·
b
k, to przypomioa,
przypomina, przy odrobinie fantazyi,
Cantazyi,
pierwsze czuy
czt.sy ery
ory chrzelici&6skiej.
ehпegci&6skiej.
N aа placu do
до kola
koll1 rozebranego
rozebraoego ko§ciolka
kościolka
za.rzal
zawrzal ruch
тосЬ niezwykly.
Pod muralUi
murami
COlentRrza
kościelnego ze
'О wszecb stron
atron wi.
wio
C010ntRrta koseiolnego
przygotow8.oych dn
dzimy stosy eegiol
cegieł przygotowanych
до Ьо·
bu·
1I0wy
lIowy llowej
nowej §wi"Lyni
świlłlyni i ogrom8e sterty
atorty piaWewnlłtrz ogrod~enia
sku.
sko. \Vewn"trz
ogrod~oni& pro"ndzi siQ
energiczna
еоеrgiеzпл robota
robotn okolo ukoficzenia
ukoCic7.enia fund.Cuod.mont6w,
ment6w, kt6ro
które .. cillgu
ciągu Ь.
b. 111. b~dll już
jnt zu·
'О'
pełnie
peloio gotowe
gotowe..
Łodzi, nil
Па
(-)
(- ) Plan budowy gimnazyum w f.odzi,
którl} to budow<;
kt6r"
budowO rodzinn рр.
pp. Scheibler
8cheibIer 0611'
0611·
rowala rs.
r.. 100,000, zostnl
zostal zntwierdzony
znt"iordzony
przez warszawski
wnrszawaki okrOg
okr<;g naukowy.
nllukowy. Piali
Р1n"
111. f.odzi,
Łodzi,
budowy wykonal uudowniczy III.
р.
p. Hilary Majewski.
r.rajewski.
(-) Z teatru. Szesnaste
8zesnasto j uź
оо podobno
lIa
lIа 8cenie
scenie 16dzkioj
ł6dzkioj przedatnwienie
przedstawienie sztuki
Obnet'a "Wla§cicie!
"Właściciel ku~nic," dane
daoe w sobo·
зоЬо·
tQ ""
rш benefi. р.
Н. Micbnlowskiego,
p. H.
Michałowskiego, utrzy·
malo ,10bn~
111810
,10br:~ trady~y<;, jaklł
jak" ma
ша o
о tej sztu
ce
се kasa
kазl10 tentrs!na.
tentraina. W illzów
illz6w zebrnlo siV
sporo,
ЗРО"о, willcej,
wi\:c"j, aniieli
nniżeli si~ spodziewnno
spodziewnDo z n·
о·
wagi
w"gi nu
п .. rzecz star"
starl} i kooiec
koniec Stlzonu.
SlIZOOU. Przed·
stawieuio odznncza/o
odzoncznlo sill
si<; ataraooo§ci'l;
staranności/l; ро.
pu,
stawieuie
bIiczllo§c darzyla
ю·tуst6w rzllsi~terui
rz<;si~te1Ui okla·
bliczność
darzyła artyst6w
skami,
których 11\
skallli, z kt6rycb
lida
ia cz~ść
cz~§t przypadłl1"
przypadll1"
ntlzialo
udziale рр.
pp. Zapo!skiej,
Zapolskiej, Kopczewskiemu
Kopczewskiomo i
Win klerowi.
'Vink1erowi.

w
m
przymus.
т
рпУПlиз.
opozycyi? - zapytnl
zapytnł Pennicuick.
- Zapewoe,
Zapewne, tak - odpad
оdРЮ'1 Pennicuick, Pennicuickn,
Ponnicuickn, tym
tyru razem
raze1l1 wsz/lkie
wsz/lkże
PilI'N.
РЛI'N.
J
- Przeciwnie,
wszузtkо doakoon10
doskonl1le ~iO czujllc krew uderzajq,el}
uderzl1jącą mu
шu do twarzy. . I wiony
wiollY zupelnie,
zupełnie, 8Iyaz"c.
slyszlłc. nie!,stajll~y
nio!'.taj,,~y plusk
p1uak
Przooiwoio, wszystko
sklado
składa .. Dwaj obecni
obecoi koodyd4Ci
kandyd4ci Freml1ioo
Freml1ine . - Lecz W'.'rreo
W'.'rren ze
'е s~okoJnem sumIe·
аош,е. I, wody,
wudy, 'przez dlugll
d/ugll ?bwIIIl
?hwII\: nIe
Dlа 1I16g1
m6gł otrzl}Warren, jakko!wiok
jakkolwiek zlllczeni
zll}czeoi Sił
а" razem,
r8.zem, Olem
ше1l1 POStJWI
post'l1H Jak szubrawle~.
szubraw1e~.
RUIlI!
RUI}~ Sl~
SI~ z
Z wI·aionli1.
wraŻenIII. ,V
'V koiico
końcu z wysil.
\vузil.
i 'Varren,
•
аЬу dziall1t
dzialnć przeciwko раоо,
panu, rozejdJ}
rozejdlł sill
siV
SzubrawIecI
8zubra\\'lecl tak1em
taklem lIlIanem
""апет nacecbo·
пасесЬо· klem
klеш watal
wstał z 16ika
lóika zapalił
'араЫ §wiatlo
światło i ,,6w •
aby
wkrótce,
wkr6tce, gdyz
gdyż stanowil}
stanowią dwa przeciwień.
przeciwieiI. wal
_аl ten
(во Рllг!ашепtnгпу
parlamentarny agent
agont czlowiekn
człowieka czas
сzаз spostrzegł
арозtrzеgl nu
по dywanie ka10ien
kamień mieшiе
Jашеs pochodzi
ze staro"ytnej
starożytnej o
о chwiejnym
сhwiеjпуш charakterze,
cbarakterze, nie dotnymuj'ldotl'zymuj'i- nillcy
nillCY się
8i~ Iysiqcem
barw.
Przera:lonie
Przerażenie
stwa. Sir James
PO\VIESC.
POWIEŚĆ.
rodziny - Slowcomb
należało niegdy§
niegdyś do cego sI~wa
w. sp;awie nsania~ia
810wc01l1b oale"alo
sl~wa "'.
ugania~ia się
зi~ za
ха Pennicuicka bylo tak
tllk silne że
"е bezprzytombozprzytomjego przodk6w;- aа Warren,
Wnrren, to
(о IlOmo
I/Omo 110'
no· urzlldanll
urzvd8.nll .. A.
А. ~akze nazwalb~ Jego - myту- ny
оу upadł
орадl na
па ~otel; był
Ьуl przekonany że
"о 6.
ów
Przcklau
przcklau Wiktoryi Rosiekiej.
Rosickiej.
,/)1(8, chwilowo tylko występujący
kan· §Ial
ślał Peon,cUlck
Penmculck -.
leży
'/)/(8,
wyst~pujqcy jnko kon·
- . kt~ry
kt~1'f me
ше dot!zy.mal
dot.rzy.mal 8hay'/e
8bay'le s~rndzlony
s~rndzlOoy wi.elkiemu
wi.e1kiemo Budzie, le:ly
serwatystn,
serwntyatn, aа jego 1udzio
ludzie robotnicy
robotoicy z ell'
(",. sł~wn
sl~wn . (1l1oogo
danego umleraJllc~mu.
от,е1·аJIIС~ШU. przYJacleloprzY.lac1elo- tu. род
pod mm.
шш. ~owr6ClWSZy
~owr6Clwazy do przytomooprzytomnoI bryk io!nzoyc11
żelaznych kt6re
które posiada, glosuj"
glозuj" za
1.а WI, ueaJ'łceJfJ~
u(aJ'leolfl~ mu
шu bezgra.mczuw..
bezgl·a.DlCZU,10..
§е, p~zel(Qnal
ŚCI
p~zekonal 31'J
SIę dopiero,
dopioro, że
"о 6..
6w plusk
pluak i
'D/I/s:
I D//18:
ci
_
In
ln Nr.
A'r. '3).
oiro
nim ze
хе wzglodu
wzglodo .na
.па wtn;soy
wła;,lUY tylko illt~res.
- Przystaję
PrzystaJ~ ~~I)C
~~IJC раО1е
paDle J:'~errepotnt,
J:'~errepo10t, - har~lllclel'.
ba'·~II~e,·. pochollził
pocholl1.il z 81lsiednich
sqsiedoich pokoi,
pokoi I
\
Уy qg
ра
pa
A
А w danej
danoJ ch",h
cb"II, przechylił
przecbyl" SIę
Sl~ na
па 1.awolal
zawolał ро
po chwlh
chwI!1 - оdаш
udam SIIl
в,\: do
до Slaw· gdZIe
gdz,e slnzba
s/uzba hotelown
botelowa zajmowala
zajmowała 8iO
siO zmyzm)'ltаЧ Peunicuick,.
ltal~
Peuoieuick,. ро
po u(l~zedniej
up~zedoiej kore~pon'
koro~pon' l dr~gl}
dr~gli stronl)-ironi!,znie
stгoo<;-ironi!,znie zauwa'yl
zauważył Ponni·
Penni· comb.
сошЬ.
. waoielll
waniem talerzy, aа bIyszcz,cy
blyszcz,cy k&mion
kamień był
Ь1 1
deacy.
деаеу' z I,anem
I'&оеш Plerrepowt
PlerrepolDt zgloall
zgłOSIł SIO
в'о do cUlck.
cU1ck.
- Bardzo lIobrze - alo
nie ргаwdороdоЬшо
prawdopodobDle spadly'"
spadłYIII z . kande!abra
kandelabra tr6jk"teru
tr6jkllteru krysztnDiego
kandydat miasteczka
шiаstесzkn .Slowcomb
O
о lIie!
uie! mylisz
noy!isz siO рап
pan bardzo, oio
nie chcialby§
chciałbyś р.
p.nnnп .mieć
.шiеt jakDl~j~laieJ
j.knaj~,aieJ prz~krości.
prz~kro~ci. lowym.
lоwуш. .1'0
. Ро zasz/YIlI
zaszlYIll wypadku
wypadko Penoicuick
Pennicuick
niego jako kaudydat
poloionego .... ś~odkowych
poloiooego
§~odkowych brnbst"acb. Pan J op~szCzlł.
op~szcz". s:vego
а:теgо wodza, .który.
. НОгу. "'.
w. dobrych . - Przec~wDle,
Ргzес~wше, chcę
cbc~ dZI8.lac,
dZIałac, zaJmowat
zajmować dlugo. Dle
01в n~óil
п~6il się
8i~ uspokoić,
uзроkоi6, nl\prÓŻDO
Пl\рr6:1по
Pi.rrel'0lllt
Pi.rrejlolllt o§wladczyl,
OŚWIadczył, :10
ze godoo§t
godność deputo- zYJe
żYJe z 111101
IIlml stosunkach
stoaunk.ch .'.1 sumlenn~e
somloDn~e wy~a.
"'y~a. 810
SIO wszysL~lem.
wszyst~lem.
.
.
.
w,~.wIaI w SIebie,
wI~awlał
8lеЫе, źe
"е "styd
"8tyd dla
d1a m~żezyzny
m~:!r:zyzoy
wnuego
wlinego z Slowcom.b
Slо"сош.Ь - nа dw6cb
dwócb deputo. 1' gradza Zlr pracę.
pгac~. Pr~d
Pr~d,.oJ
•.eJ I!loao".a1lpy
I!łoso".ah~y .1..% mm
DlШ 7". A
А WIlle
"'\:.с d?brze, Jutro
Jut,·o o
о tej
(е) 8~m~J
8~т~! go· ?rze6
?rzeć na
па każdy
"аЫу szelest;
зzеlезt; ie
że niedorzeczoo§
niedorzecznoś i"
.'1IIYCII
""Iluycl! "ysy/alo
"Y8y/alo )[)Ialtecz.ko
ШI&ltесz.kо - nabyć
паЬу6 mo.
то. !! razem
гаzеш za. рап.вт
pan.em przeclw
przecIw l.'l'emalne
1"'ешаluе OWI; Je· dVIDle
dV1D10 St~WI~
8t~w,~ Sl~
з,~ u.
о. раоа,
pana, aby
пЬу udZIelić
u,]zlelic рО·
po· Jest d.'·ec'yt
d.l·ęczyć sill
siV tern,
(еш, co
со ,aszlo,
zaszło, aа czugo
tn.
ina 18
la dwa
dw!\ do
до trzecb tyBIOCy
tY81~CY ~unt6w.
~unt6..
go wszakze 1.lle
,."е op~SZCZ'l.
0P~SZCZI1.
.
. , . trzebneJ
trzeboeJ lOformacJI.
InformacYI.
odroblC
odrobIĆ w żad~n
iad~n spos6b
зро.6Ь nie można.
шоZоа. JezoJi
Jeżeli
- 'fo
'ro trochę
troch~ udu~o
z~do~o "Jrzuel6
"yrzucIć tyle
t11e dla
- \V
W tnk'm
tl1klm ratle
raZle 'Varreo
Warren Jest rownlez
rOWDlez
Nella odm6w,Ia
odmÓWIła przyj~cia małej
шаlеj sumy
suшу
kal>ГY, u - lao"at,1
zau_dył Pc.ooieuick.
Pc.nnicuick. z .mi~Il
.mi~1i pewoy,
pewny, jak Tre~ain.e. .
.
uczyoilaby
uczynilaby tak samo,
аашо, posłyszawszy
paslyszaw8zy o
о 20,000
ka»ry,
cslo.leka przywykłego
przy"ykl'ga Dl08~czod~IĆ
Dl08lczodz1~ pIOłl~~рI~~~- 1 - .Trochę
.rrucb~ WIOCOJ;
w1~ceJ; &,r
lIr Jamos
James mUSI
тОВ1 nam
оат
ROZDZIAf.
ROZDZIAŁ XliI
ХП!
fu~t6~; zreszLfl
fu~tó~;
zreszlfł ~ikt, ale 10
to nikt na
п& calym
cal1m
eslowleka
d,)'
dzy d1"
dh~ dobru kraJo
krajU al,
ala gdyblm.
gdybym. mI
ШI I ustąpIĆ..
ust~pI6..
. .
~wl~le, oprócz
śWI~le,
орс6сх kIlku chiCiozyk6"
chifiozyk6" wie
wio o
о tem
р.е"оо
zostan~ "Jbranylu,
"lbraoYlu, zgOdzl/bym
zgоdZI/ЬУШ / . - . Nlepodoboa!
Niepodobna! . przeCIeż
przeclei polow.
polowa okohcy
o"ol,cy
Z Ił
аЬ
b i e
е K'
к' i.
co.
СО. 810.
SIO. st.lo,
stalo, dlar.z~go
d1ar.z~go ".iI)C
".iOC drzat,
drżnł, oioponiepop.e_uo f, iv ,ostan~
liV ~ 1111
Uli tr~y tytlqce..
Jest Jego wł~suo§clq.
.
kOli
'"
ty,lqce..
wl~suO§cllI. .
"О1/ SI~
B1~ beznstanOle?
bezostlloDle? NIeszczęsny
NIOSZCZ~80Y rOlstroj
!'Iel
pOlOt r,oze§'
r,ozośI.l\lał
.I\1&1
luacz,co.
loaczlico.
\~ laśule,
lа4ше, WI
wI.BŚ
.• '010.
Ole. 8,:
SI! J am~s
аш~в do
до
W
\У trzy dni
doi ро
po wizycie u paU8
puua Pierre·
Pier1·e· oerwowy
nerwowy t/6maczył
tl6Ш8.czуl tę
(о niepoj<;tJ}
niepojlltlł draili.
drażH.
Piel r /,о,о!
_ O
О 11,
Ile UIOI~
",o,~ 010.
nlo.
wlpr6bo·
wypr6bo· <.Izla/aOl&
uZlalanla "cale Dle
Dlе wy.stIlPI;
wY.BtIlPI; b~dzle.
b~dz1e. cze·
схе· point Peollieuick
Penuicuick wyjechal
wyjechał do
до Slamcomu.
SlаmсошU. W?ść.
,,?~I;. Nast~puego
Nast~poego .dni~ Penniouick
Peooiouick zloi,
złoŻl 1ł
.. n~
..
1'~ I "rJ kty.k 1l Z0:1Jomo!6
zn:lJomo!ć rzeczy,
r,ecz1, kt6~. 1 ~al
~B' rezultat6w.
rezuJtat6w. glosowama
glosowaDla swycb
swych 1udzl,
ludZI, aа Nod~na
N~(I~oa ta
(а mieścin",
шiе§сiо", posiadajl}ca
posiadnj"ca jedell
jeden za·
_а· w~zytll
w~zyt\: burmIstrzowI.
burmlstrzow,. mIasto,
ш,аstа, раоп
panu majnro.
rnajoro.
UIIZJCI/QUI I~
lIotychcla , r~c~Ić
mo ~, ze
pRna ~ods.uo~.
pierwotnie urz"dzony
urzlłdzony "",
WI, ~ bodlłC
nader serdooznio
,~lIutycIICla,
r~c~I(: 010
,е Ja
J& wtedy nazwIs~o
ПnZ_1S~0 рпоа
~одз.оо~. ~arre~
~апе~ ledWIe
Jedw1e b?tel, bardzo pierwotuie
bod"c przez Ulego oader
зеrdооzпiо
ICI:Zlc'/QU'
\lU
tlgoJul b~dzl08Z . р.ао
p.au deSIę ry~nl!zBcyl,
miejscem ustrOD. podeJmowa~y, ch~~oie
\1<1 IIzi z pl~
p'~ 11go.101
де- ,,I' z nat~ry
nat~r)' tchó!ll!wy,
tcb6!.I~wy, zl~kn~e
,1~ko~o S''J
ry~allz8cYI, wydala Sl~
з,~ Ralfowi rajem,
rajom, ll1iejscelll
cb~~oie przyj"ł
przyj,,1 zaproszenie
zaproa,enie
lI
put
_аи) Ul
ЦI ,.
.Io~ comb,
сошЬ, cboc'a,
сЬос'&,
010
о,е OpD
оро ·01
'el Trerualne
TrerualDe a,
а, aа s~o~
B~O~ 01
m ludZIOm.
Judz,ош. tyl~o Deru,
ueru, w którem
kt6rеш 8podziewal
spodziewał się
зi~ znal.M
znal.ść tok
tnk zamleszk~Ola
zam,eszk~Dla ."
.w Jego dOInU.
дОI1lП. PaD
Рао majoe
шаjог
и! WIlU)
11 01
nI "ZI
\'11 I l' tv
rv lIuI
lIul mÓjllbym
ШОj!IЬуm раои
panu tlle
(11о za
"а 80&11.
80011 . kaie
każe g1050W8(;
głosować ISlr
18,г James
Jашоs oSI"dzle opragniony
opragniooy 8pok6j.
Bpok6j. Pierwszej w8znkio
w8znkże I'J1
hyl 060b,sto§el".
060blBtoścllł. znanl}
znaolł j lubianll
lubiaDIi " Slowр!
pr 'obl
'оы 8~.
na
оа lodZIe.
lodzl8.
nocy
оосу niemila
пiешilа przygoda o
о 1U1110
ma/o co
со oio
nie aklo·
skło· comu,
союЬ, pod Jego toi
też prolekcl1l
protekc,,, "'yst~puj~
"'узt~роj~
__
'!
"
"uzi z рап,
pan, <o podcza DUtV'
D&StV'
- Ale
А!е to nic byłoby
Ь110Ьу ladoie
ladnie zo
,о strony nila go
во do
до wyjaz?u.
wyjIlZ?u.
Pennicuiek
Penoieuick jako kandydat
kl1ndydat stronniotwa
stroooiotwa 11'
h.
рp cb
сЬ :"1"
:"110 rów
ruw b~L1e
b~'lo b.l.
b.I,otowa"i~?
\\'lIrren~..
Wllrren~..
.
.
Zasnl}"s~y z WIeczora,
Zasnllw8~1
w1eczo"8, obudzi
obudzilI go oaraz
naraz boralnego
beralnego miał
шiаl wszelkie
wsze!kie 8Z8.nSe
szanse powodzonia.
_
I рао
pau JeUen
J8IleD ,'rt 'lei
'Iеж b~JII z k80'
kan·
- NIe
Nle kazdy
kazd, Jest
JtsL dientelmanem,
diеоtеlш&пеm, Jak jaki.ś
jaki.~ b~mlder
b~mldor i plusk "ody, n podnioco·
podnieco·
8'1дх"с z obecnycb,
SlldzlłC
оЬоооусЬ, 8pokojoie
spokojnie odby"a.
1\ tH8;
hrl; OiflU
oiflu
~ieb Ipie·
P8nD.icuick. - "zruszajqc
wzruszając rnmio·
siO wy
bor.ó", oie
nie 1U0:!".
lUożna mieć
po'
1I
Ipio· r liо 'p_ule P8no.icoick.
гпшiо· na.
па. l~aglDacya
I~ag,oacya nasun~la
nRsuo~la nn
па Ulyśl
шуAl Icen~
8cen~ z j/lc!cb
j"c!ch 8iO
"у Ьог.6",
шiес ро.
1''''111''0118
... UletoIl8 1I W"rren
\V.,rren D
о "11,
Uli, o.lp&tl
odpatł PlerepolDt.
Plerepomt.
Clnu.
CIJlu. zda"Blo
zd8."alo mu
то SIę,
"I~, że
:/е wraz
wrnz z przYJa. JęcIa
J~cla oО wzuurzcUlu
wzuurzcolU umydó"
ПШ1,t6" i Z8j~iu
zaj~iu ja.
l .. I 1'
1I
{ll
{zL tJli
rJzi tli
tll il
&1
mi,.
шi..
l'ao
1'ао
oio
nie zlamlllly~
z18m8111y~ lowa
'о_а dII nego
оево ciele
сiоlеш
m z~jdujo si~ na
па pokładzio
pokladzio czółna
с,Мп. kle
k1e tn
ta kweatya W1wo1y.ala"
w1wolywała" calym 01.0I<lro
luro cl."il!Jo
ch_il!J o oо k од,-udy- czy to na
па ri§Ulie.
рi§шiе. 1:%1
CZ1 u,toie,
u,tnie, bez czy ,.r%y
I.rzy UdRJ'I
udRJ'I cC 81~
8'~ no.
по. роlU.
polów r1U.
ryU. Wizyo
\Vizyo родОЬПОI
podobno wod~lo.
_oд~,o.
'''I
'''1 .Jhch,
.lkIlCh, - ci,zl""
ci,żlłb, na
па рp 00
nu Dlorolol
0I0гn10, przy"odz'lce mu
(,ш na
па llly§1
JIlyśl wypalIki
w1pallki zllszio
za8zio
(lJ.
(IJ. c.
с. II.)
11.)
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0

wi ocej ... Nie potrzebujemy
cza6j.knaj
cza6j.knajwięcej
poLrzebujemy cbyba
сЬуЬа .. nalnym zapisie zmarlego przed oiedawnym
niedawnym da6.twa
dабltwа ruski€go. 'Vyl"c%nie
Wy/"ctnie z poddafl.
poddaliGIELDO '" e.
GIELOO
е.
nadmieniaa,
nadmieniać, ie
że ..
w roli HHareg J ..
wybornym
уЬогоут czasem obywatela guberni grodzie6skiej,
gгоdziебskiеj, atwa nie b,:dzie kar"
kar4 kryminaIn",
kryminaln", lecz
lаСЕ cy'
су.
ZJaia
Zdaia 1
l
był
p. Kopezewaki;
to role z §.
ś. 1'.
p. Ludwika A8z"tycki~go. B~d'lc niego
Giełda WartnwskL
Ьуl р.
Kopc.ewaki; arty$ta
nrtY$ta gra 10
nieg· wiloelU
wilоеш następstwem
nas~pst .. em czyn6w
С1уnб .. niew/uciwych
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