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Ś S i S ży
Ono§ne referaty. PróCz tego dwu seJn'etarzy zjazdu . qpracowalo . do~ładną b.ibli?' grafię plozedmiotu, z której SIę okll.ZlIJe, ze
literatura tej kwestyi obejmuje już więcej
I
I
niż sz~g(\ , setek dzief różnych.
- Dnia 18 czel·wca.i:l w .koJiciele paa'aPomimo dość' wysokiej Składki, dzięki
fialnym na Pradze, wobec th/.mu obecllYo!I, czynnej prop~gandzie .I poparciu prasy, zazarówno 'Wlościan jak Ii objwatęU, 1l1'0- Plsałq się na" listę ,uczestników kongresu
boszcz, ks. Dudrewjcz,40pebtill , ohrz,ędą po- przeszło 120. osób, a wzięło w nim ndział
święcepię. obrazu Matki BQI!ki~J, 'Zall,upio- okołl> '80 cztouków. 2Jjecbali się ' oni z barnego , z p!ia.1' mieszlt~ców g;m. BrwlJJ.p ,na dzo ",leltł krajów: z Anglii, 'WIoch, Rosyi,
pamiątkę ocalenia.. 29 p~illl'nika r. z. Hiszpanii, 'MeksyKu, Brazylii, k t'ajów sj(anW ,lb).ill tYID>k8. Dudrewicz po raz pierw- dyuawskich, zwaJearyi. Nie będkiemy się
BZy wystąpił w nQW~. ~al>fiar()?{anym zastanawiali Sżczegółówó nad llrzebiegiem
przez mieszkańców gm. ~/l.WPiJl, orllllCie.
obrad k"Oń'gt'e~ir, lecz prZ1ljdziemy wprost
li
J.,
(. ar/lZ, pniewn.). do jego nchwal. ZaznaczYmY jednak przyI
tem, Ż~ kongres, trzymajllc się ściSle eko--:=---------......"....::........,----,,- "llomicznego "gruntu, mimo różnolitośei jego
I
Ś l'
członków,skłaniał się więcej ku postnl~ziań. to'm' szkoły m~l)czestersk'iej, jakkolwiek złal'
I I) q,
-gó~onym i zmodyfikowanym w nówym, że
,.
,
'ol
-<00"
się tak"wyraz!lny, śtylu'; dalej, że naj~W~r.ód kOng1'6Só'ly:, od~ywającyc.h si~ PQd- wiej zainteI'esowltła kongres
rola kas
cZas WrstilWY P&rysjqjlj, t !lo )lajwięllEU in- -oszczędnóści I' nagromadzonych tamże droterelj)ljąc,ycll r. należał kongres w sprawie 'bnych kapita16w,' odnośnie do postępów 'gpratanich mieszkań, ;k.t6r.}l ,ię 04by~ w dniach: wy tanich mieszkan. 'Przed treściwem przy26, 27' . , ~ez:ęr q.. ~ l prllleh\egieJ , całE\i , toczeniem. uchwał, po'wziętych na kongrespr8;wy ~ . lIliIlsz!l;-&Ii.. i1 tylę wtżnej dla sie, trzymając się ~c~le Informacyjnycb
ro\l9tńilróW, rzemieślnik4w ' lnb I}robnych granie, z_znaczymy jeszcze, , że 2godnfe ze
.0Jicyalis.tów" zaznajamiJuHlIIY bezlJs~annje ·wspomnianym wybitnym kieruilkiem p,ost)!naszyc4- c~ytelnlków, 'Iwskazując na. rezul- latów, w formę uchwał njętych - ogólny
tą.t;)\, tll>si~nięte n~ tern poJu ea gJ.·ąnicą. 'reZUltat nankowy koągresJJ' da si~ wyraNie pOW~8; " też' ta, jcwestya .: .być już dla zić IW jednym zasa:dniczytń wywodzie z jenich oQeą" \Ioni"obojętnJ'l!l kQngFe~ ,pionierów -go rozpraw. Inicyatywa prywatna, poparw /jęnl.ojlzielę, W- blisk zwią.~nem z po- 't a ploze,z dpałalno§ć prawodawczą-oto ów
l~'llf~~ ~ L., §ji:~\f.ie1l1\!11 U8IidtIłćz witltlIIelf!NijdOlifMej Wit&!
~ablelĄ , ~ jj~ycZ\\Wlł ~j~yQ/l. w.4U'Ilt1o" ll~, 1ij>~ą-I 'W l lićh14'llłI!.Clt, llo~yc*ych
i>1'~ł"Yro",,l~dStlollIDY.lmY HilIfI,, ~ ("pęDnie i «ófl&p#~~nali'l!\li\rij l' !ltI"ÓnY' Pl'teilmiot,U"
'M lu;AtIb~ci Jlad l'ezuJ~ ~sp, ~ln Wdzilt u1lkUatUl 'łńłetWlCYi bezpllgł:eijh~ej
Q~iejłl Żłl wiI'JlftiJ! ruc~i. f'I ,!Wea..my lilW ,łtła.d'żl'Putilliląye~1 s,P.l'lIwał&llDł! żi1itala. Id6
tpW~Yiih , pc4wa~ " pl'Zej~H nw~ w 8~'!i j, 1I'M~Ii~ltne~o . millim!lhi. '. v'
ć
-faktQlt' ,P9~wpychl ,Już,,' , J\iejIąJtJtięj ;'.tueh~a1b', : pÓ\vziętl!l1przenongJ.'(l , ~1I~~I!ru~p~~ (łI /1, '/WIJ'I . "h,. ;1U:in dIlję sl~'nW,llżtiry k'&te$',oryl\, 'lVzględilijlllo
li Kqm,it.eh ot;gan~ł'inJl: I kongl~u; .l!Qwię- 1 ~twŚJ.jt1ilirl1Iil#~111 gfb"lfnyE!h pnIiltt6w ' widZelozająp 'e era~; .• AAtY,CZAAę Ii}ll'awy ,~ch mA.1I OM >ttehwalt >tę 'w streszezeruu: A J
mieszkali ' kiJ~'lA ' łI ~~.Y~tom; . przyg.QOO;- • Sprwa"mles21.t'a'ń łilnieh r' z\holo'W'Y'ch, .jaL
wał materyaly do nader wsz,!lchs,tronne' ko złożoua z muóetwa różnorodnych w grę
w tej kwestyi dyskusyi. S'prawa tanich tu W.cho<lzą.eydI cąnnikó:w, . nie może mieć
uji~k' ń: 'óztrząSaną też l\~ła na kon$'resie jed'nego " pOW8z6'Chnego i "'bezwzględnego
z 4. gł,6wn~cl,I .punktów widzenia: ekonoJIIi- "ozWl~anill. Początkowarue prywatne inczn.o-:fioAoaowego, prawodawczego, budo- dywidU'R:!n'e i "IV ,fp\'mie stowarzyszeń~ winwlane o, zdl'owotne o i moraln o, za ma- no II i.yć do 6we o rozw;iązania, 1i:astoso-

wanego do każdego wypadku' poszezeg61-\-teeznyc Jeś d m t8Jd stanowić będzia
nie. Bezpośrednia interwencya państwa jedyny przedmiot spadkowy dla danej 1'0w tej sprawie. w:illna się śeiśle og1'~niezy:ć dzin.y. ~ależy ~prowa~i6 zmiany w prodo uprzystępruerua środków komurukacYJ, cedUł'Ze eksmiSYI lokatorow z tych domów,
nadzom policyi sanitamej i zastosowania odnośnie do redukcyi kosztów.
wszelkich ulg fiskalnych. Rozwój bndowy
Plany budowy tamch ' domów powinny
domów tanicfl, na przedmieśc~aeh i w oKo- zatwierdzać władze pnbliczne, pilnie p1'Z)'licach miast, zwitp;anym jest ściśle z 1ll'Z1ł- tem bllCz~ na zachowanie wamilk6w zdl'odzeniem komunikacyi jaknajczęstszej i naj- wotności i bezpieczeństwa dla zdl'owia i ży
tańszej z miastami (taryfy zniżone na ko- cia lokatorów.
lejach żel, pociągi r Obocze, linie prowaWszędzie, gdzie pozwalaj!!' na to warundzące w głąb miast, tram\\'a~e, statki pa- ki ekonomiczne, nalety oddltć pierwszeilI'owe i t. d.). Naleźy się nciec do kapila- srno systemom mieszkań' odosobnionych
łów, nagromadzonych w kasaeh oszczędno- z małemi ogródkiImi. Gdzie dFogośó plaści dla usnnięcia choć w części trudności c6w pod budowlfl, albo inne powody zmufinansowej strony tej ~prll.wy;
praw 0- szają do bndowania w środku ' miasta do'dawca winien dopom6dz do tego przez 1Il6w, w któryćh pod jednym dachem mieszuznanie swobody rozporządzania w ten kać musi wiele rodzin, należy mie~ na wisposób owemi kapitałami, oraz znmiejsze- doku przy' bndowie jaknajwiększą nieza'llii\ do minimum cięża'róW' fi~kalnych, odnO'- leżnoŚl! sąsiedzką jednej rodziny lod drnśnie do kupna nierucbomoś i tego rodzajn giej, aby konieczność wz~jemnego ich sty'l zaciągania na nie potyczek hypoteeznych. kania się ' była ograniczona do minimum.
Należy dozwolić kasOlll oszczędności po- ' <rym wymaganiom winien odpowiadać plan
wierzać, PQd dobrą gwar'ancyą, przed- .domu; wszystkie Jll'Zejśęia i kor~ze winsięl)jercom budowlanym części złożonych ny by6 pl'zedłnżimiem aróg, służących do
w kasach fnnt1uszóll' i obracać je na budo- -publicznego użytkń , każde mieszkanie powę tanich domów, jako produkcyjne użycie szczególnie wInno być zaopatrzon'll
'miejnagTomallzonych kapitałów. Dla ułatwienia sca ustępowe, ze światłem na zejvnątrz i
Warnuk6w nabywania domów i celem jalt'- zaopatrzone w wod~. Dla rodzin, składa
najwięlqizegQ zmniejszenia dla nabywców i Jl!eych się z kiJku osób, niezbędne są najich spadkobierców ciężaru
:zyjęty'ch /la mniej trzy pokoje, celem rozdzielenia osób
siebie, przez nabycie ta'kiGh dlimów, żóbo- płci różnej.
t]eży zakazać wszelldego
'Wiązań materyalnych -'olimy6teć i zastdsd- zbytniego skupiania się loka.Ł6rów, które
wać należy różne kombinacye ulatwiające zagrażaeby mogło ieb, lub ich rodzin nle(nabywanie domów {la spłatY rocznemi ra- zależności domowej.
tami ubez ieczenia.na żyeie poźyczki hiP..rzed. BWllm zamkn:lęciedl kbp$!,e8 przy'PO eezne)."
'
jął dwa Wnioski, pustawione p~ . Sieg• Pl'awodawc&' willi6Jl wydlll\ liI!eeya1ne fried'a ! Rall'alowicza, a dot:y'czą.f:le utwoprlieplśy, pobtldzające do onilb~vy takich rzenill.dwpel1eedtl'ów propaglmdy, badan i
-aprnów, jak 'dp;: tanie domy winny być zbiera:nia mezbędhych dla powodzenia i r llz.speęyalnie Wyjęte ' z P9d 'ogólh:thh ćięźarów wojn' całej sprawy ,vskazówek, I1/1d postallskalllych, albiJ st$l~; alb'o li ' też eZasO-wo cią dwóch stowai-zy~zeń:' narOdowego fran'W pierwszy?h lataeh po. ich po":~t8:Oln, cuskiego i międzyna!'Odowego. B!uro ,konZłe wzrunkl zdl·OWO't.nO~Cl dómtl Jakiego gresu, waz ~.M;O
tęm ł1 ~z!leYJnym
lub całej gl'lil& /dom6w winny pociąga~ zą. nadzol'czjtl rlt&
'&alJ.w Wpowiednie
sobą ich wywłas:r;czenie na użytek publicZ- statuty tego podwójnego stowarzyszenia,
ny. ł"Wła.tlz~ miejscówe w.inny pilnie prze- kI;Qre połączy :fn jednemu Wllowi llldzi dostrzegać zachÓwarull w domach warunków b eJ woli, obeznanych ze stanem )ozeczy.
zdrowotności, czystości wody, w którą winny być domy dostatecznie zaIJpatrzone. 1'a- I'
leżr zwolnić przech,)d,zenie wla ńogci do"
mąw tllkich w dl'odze spadku od wszelkich opłat stemplowyclI, sądowych, hypo-

.
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SIę
II
'Ewelinka spostrzegła, że pani de
Pr~saOCles jest zachwycającą., pomimo, że
jej dwócfl zębów brakuje.
~ Czy kuzyiJka pozwoli mi się ucałować?....:J ' z&llytala Ewełin'ka!'
,
,I' ..u Ż przyjemnością, dl'ogie dzle~lęl ' "
II. Jerzy "odWrócił się W tej
chwili i spostrzegł je; pani de la Rouvraye nie widziała' Jtego wszystkiego . Tel'az właśnie
mówiła do ll&na' de VarcolIrt w sąsiednim
salcinie:
"
, ,I .!.. ' Czy pat! żauważyłeś, jak!! Ewelinka

C6t to zna ,te-Iltedl!.WOO byłktof 8ttIdentem medycyny, że eznje się nieswój,
obciążony dyplomem doktorsąm, okrywają
cym go, jakby togą, że 'Odziela darmo porady Iekatskiej chłopom przebiegłym, marząc w priyszłości o wyższych stndyach
w stolicy; pomimo to wszystko może ńletiz
s'tabości. Chociaż się wyrzeknie na teraz
nauki, ażeby zapewnić dobrobyt nkochanej
matee, kUl,'a dla: ;niego wzrok traciła, chociaż z tajemnym . żalem i upokorzeniem
Zlozecze się swego ideału, przyszłości dla
'Zltrobienia kilku talarów, choeiaż powie
sobie: nie zakoeham się; bó chcę speł
nić oboWiązek mój w zn'r.e1no§ci, a pótem
nauce się poświęcić ... - nie idzie za tern,
!\Żeby nie spotkał się kiedy z wejrzeniem
dwn jasnych QCZU dziewczyny: którą lJokocha. szalenie, !la wieczne tzasy'.
Pomimo ogólnie przyznawanej mężcz.rn6m
wyższośei,
nie są oni bardzo
il'llymi!
Większa Ich liczba. przynajmniej.
Jedni
chełpią się, że srukają tylko przyjemno§ci
-w życitl i WStydziliby się przyznać, że k1edyg kochali bardzo i cierpieli; tacy gardZI)
kobietą. i kobieta Iiimi gardzi, jeżeli tylko
ma poCzucie własnej godnoUL Inni znown
przp.ciwuie, klękaj~ plozed kobietą, jak pl-ud
bóstwem, hołduj~ jej słabo 'ciom, wielbiąc
jej błędY l stawiają.. kobiety bez Wyboru na
piedestale, z któregó pilno im pótńlej strą
cić bóginię i zdeptać ją; takimi mężcZyzna
mi gardzą kobiety, gbdne same pogardy,
chociaż _ci mężczyzni o wiele są lepsi, zacniej i od poPlozednich.
'lewielu bardzp llŹywa radości, w które
tycie nie obfttllje, ale kiedy nadejdzie pO\'a,
serca ich się otwierają.. kochają. ozczerze;
cM!} istotą zlaehetne jaki~ dtiewczę, które zdolne jest· tM pokochl!.Ć i idą pIJ dro-

W.

,

It'

- J. C.
W. Ks. Eiqtr ll1kolaj,ewlcz
!l.
ol 10
10 p.lO. Qg. 7 wieczo1'eJ,Il p~Z)lblł do iWllrszawy .koleją waa·szawsko-Jletersbnrską.
(W.arsz. Dniewn.).
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TOI najmili~SZ&"'" mówiła znbwn pani
de Presanceil' - ~ spać ! ni6 dadzą,' tó nic,
ale byWają epidemie... Wielkie. tjl/Jcierpienie, niepokój strasZńy dla. kochajttcej tfnatki.
II Było I th' coś zupeliild" howego dla ''EweUnkil ,jNIgdy nie 'Widziała'" nt8tki ciel'piąc.ej
z powolIn ilIilllścill kir Ilzieciom. Kochano
bez, cierpienia WI·jej świlleie , dystyngowa.c
\L.

nym. '

l.
I,
,1!4' Kiedy\ lIach'Ol'OWał Da." tlyfteritis- mÓlwlłlll ' tlale} 'pańi ds Presances, wodzą<! okiem
za sy'nem ..... czułam się bardzo ńieszezęśll-wą.,
ale skoro -wyzdrowia~, dumną z niego by"
łam.
..
"
- DnuińIj.jlu...Jzapytała "EweJfuk& nie ·rozumieją\)

l",
IIUI,
,
,
, - ' Tak,iJ bo siEi zarllZił, " pielęgnujłC ohorych ' ~" sżpitaJu ... 'tro łwllI'te galllnów, .l.to...
To też obiecano go krzyżem przy.ozdobi6,
al~ potem uzn&llo., tbjest'jeszcze zamłody.
- W ;akin1 jest wieku? ~ zapytała 'roz'.. iti ' I
targniona Ewelinka.
- Ma la.t dwadmllŚcia,J eztery,.. Gdyby
był uinaJ'4"przysl:a'llOby' mn order, ale ponieważ wyzdrowiał...
Wolę ja go mieć
żyjącym, a bez krzyża, pojmujesz to.

dnsi, uciE!kła do
nie 'śmiał za nią

XVII.

panien sięga ; meraz daleko. Ewelinka stwOl'zyla sobie §litzny obraz życia rodziny de Pr~saD.ces
w małym, sKromnym domku: ' J?;ycie to
gcieśnione, ciclI~, zdawało jej aię najpięk
dziś ładna?
I
niejszem w świeci!!. Słyszała OM o jakiejś
""';1 Cudównal Kt6Zby llie zauważył tyle cótce królewskiej, piórącej biefizn ę nad rzewdZiękn i piękności?
I .
ką I nważała, I że można spełniać najniższe
I - 11 ol... tó idź pan . i powiedr jej to ... pósługi, a me stt-acić ' nic ze swE\i godności
Qstrożnie jednak,' pl'oszę pR:na.
. i .że pani de 'la Pl'8SanCes, colrolwiekbąd1
"..:.. Żapewne, ..zapewne... A zatem pani l'bbila, ni~mniej była osobą zacną i dystynmnie upowazma?!.!
II
gowaną, pomimo sukni zniszczonej i skrom, - Powiedzlal'am ci,' kochany panie Var- ności Ułoż enia.
aourt, pod~bI!sz mi się bardzo i źdaje mi
Są lozeczy tJ:u~ne do zbadanIa. Gdyby
się, ze j ej l przypadniesz dQ gństu. Ona pani de la Ronvraye ule krytykowała ubojest"bardzo 'dobrem dilieekiem, dobrze jest giej krewnej,pannlJ. Brice nie byłaliy mowychowaną I przykro!lci nie zechce mi zro- że . zwrócila uwagi na kuzyna Jerzego.
bi~; plozyjmie cię, jel!eli jej powiem, że te- Kuzyn? Tak, rzeczywiście
ale daleki i
go sobie ży<lZęi ale' dobrze byłoby; gdybyś Ewelinka, która odzyw;tła _ię: "ltnzyuko'
jej Się starał podobllll.'
do matki, która po imieniu wołała na c6r')/'VatcoUl'V ' 8kłonił Się, zadowolony; nie k~, nie pomySłala., ' ażeby inaczej mifżua
gńiewałby się, gdyby się podobaŁ pa.nnie. przemówić do syna, jak ,panie." X !Ia- A rodzina? :. pańs~wb Ryszardowie? 'Vet nie nazywała ~o pauem Jerzym, ale
c")" palił> jesfl illh pe.wńlt,"'t nie tawi~ JlI'ze- panem de Presances, i Jerzy nie !tomyślal
I J
~I'
szkód?
sil} nawet, źe ta cei'emonialna nazwa stó. Pani de la Rouvraye
zrobiła rtlch,
.~."'.,•• troblt.
lllth, k'tó- sowala się do pogardzonego przez babkę
r y znac~ył: niech eię to ' nie obćhodzil
t" 'kuzyna, którego tym s~osobem Ewelinka
I
0zaszka Varcourt.81 pod jego rzadkiemi 'podnieiłć chciała do wysokośei względów,
włosami ' zaczer wieniła , się z zadowolenia. n&!6'lnyeh ' ludzibm znakoluitego radn.
Otlszellł ii zwrócił się ku Elwelinee.
On nazjWal ił z początku pauną Eweli- Jakiż on szpetńyl.A. jaki śmieszuyl nIi, jak n&1eża1b; t\le od pewnego ćzasn
pomyślałś 'dllleweezk&, spostrzegłszy go.- m6wił o nil\i zwykle: ·ona.

. ........,
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na tutejsze spoleczeilStwo żydowskie. Przydo Htarszego majstą, qędą P!fIC~4 tylko
taczamy jlł w przek~dzie: "Czytelnikom
żydzi *). Pau P. wi~rzy w poWodzeuie tego
Wqselloaa" wy
i~ Uwuelll. ,'e z miaięwzięcia, a jako dOP"iadczonemu
ta pierw zego w kraja po Warsza.wie,
a;lIfykantowi Illoźpa IllU zawierzytl".' Jeśli
tak mało znajdują wiadomo 'ci ua zpall~naczoDell!jest,by to dosz/oldo sk~LJ,;u,naDr ogi żelazne.
pe uo znajdzie on wielu naś ladowców i tym
- Ruch towarowy !la kolei terespol kiej tach pi ma. Rzecz ta jednak tlómaczy się
obem dla ~~&8.Yi c ą}>qgi!j ot~()I~V i~
7.nacznie si') w ostatnlćh duiach zmniejuyl, tern, że 8 na przecillliel\stwa religijne i
e pole zarobkowania.
ro pociągnęlI) za sobą zmniejszeltie liczby Ilieszczę!lliwa ,kwestya żydow h " mniejlodziłJfł1,,".
robotników taboru, w~lIajmowanycl! dziennie. !!Ze m~ą wymiary, niż gdziekolwiek w
- Kwe tyli. opałania 10kOlhotyw węglem '4jIIarstwie lub Króle twie. ;Dlatego też
_) POŻJl/" ,,~ciąuu. Dono~zą na~) z RoInb naft.ą IllIW8Zy, tkich koiejallh ma być roz- skarg, j ki się dają ł szeć ze wszystże w n~y ·z dqia lo.,na. li b. L,
p:\tryll'alll~ w ra.dzie pailstwa. Opalanie kich krańców Ro yi, z błogo lawionego
w pociągu tow&rowym .' ] 26,. JwJei wierłrz~wem podobno będzie w7.b~onio ne, celem grod u naszego nie słychać. Do tego znodeńskiej, dążącym dł) Warszawy, pomięd:r.y
zapobieżenia wyni~zcz ni\\ 'lasów.
~~o <ll~ as stauu przyczynią i9 Ilo
stacyami PlyĆ)'f/ł RogQwem, wybucM potar.
- 1JpRilstwowienie fU kich !lr';g żelaz IlIenvsze ta okoliC7Jlo!lć, że pmwie wśzysDzięki natyclfriiiastowemn ratunkowi, 81110nych postęp uje wciąż naprzód; od r. 1883 cy tutej i mieszkailcy zajmują się wylącznął tylko jeden wagon towarowy ż ładun....1 I,WO WUH'St na.le~yclt (lo skarhu dłn JLia fabrykacyą,. która JedJ'lllllll jest.. ch)'ba
Id . Mle"!lci
wyroby-nklane,
slogo~ć linij kolejowych, któremi 1'7.ąd rozporzą ze wszystkich innych zatru\4lieniem pozostamie pakóWl\IlII. Wypadek ten spowodowal,
wiónem
poniekąd
żydom
·
bez
ograniczeń;
dzę
miejscową,
i
tytuWa
rozwinęł
a
dzia-·
.
k
ki
~it
l'd
,.
n
.
.1Z:I,IVZl'osla !lo 5,127 wiorllt. Po l1Pf1."I~twQ
wipniu zamlerzonem obecnie dróg mor zall- potll'llgie, że przemysł i handel łódzki la.lno~ć swą. do te o stopnia, że mogla wy- ze poCiąg -uryers • ,I,.ey Jtll. "ram" ko-syzrall ~kiej i riażsko-wiazemskiej, w roz- znajduje się przeważnie w rękach niemców datkować na leczenie i OIJiekę nad biedny- cy, przetrzymano ns. wlol'śei
i Jninut ~4. ~p przyJlycili tegoż54dogddzinę
Rogoporzą(l7.enin rządn znajllzie się cała linia skutkiem czego żywioł alltochtonicz1lJ' st;l- .mi cllorymi pl~eszlo 10,000 rs. ~ocznie. wli i zrewido\l'auin go, pocil}g puszczono
n
re .
.
z pry do Wiazllly, o!!pJmnjąca. 173-ł wior- nowiqcy nieznacznl} (?)" mniejszość, pomi- Jednakże; aby u ~alić t - oż t
ugo II e
Pk'
~t J, gllyt koleje • 1I1Ual'skq-ufimska. i I'ysko- mo cnęci, nill moię jeanak zaśpieWaĆ zgo- przoosięw7.ięcie I .zalle\Vn,i~ m~ l
dnyJII
ch9rem:
"dt,
iydzi
z,urarnęli
wswe
rpj
tnienie,
założyciele
uznali,
niewi,adpmo
!:Iłanem.
rzX
ratl1n
u
pOCIągu
towarowego
mOl';lzań~ka InRle~:~ już 110 Rkarbll. .
.."..
.
obecnymIflbrli: tió pektol' rząddwy, ini. Wur.- aTinistftryull\ kODlunikacyj , z uwagi Cll ~ IY bandel" - ~iemcy za!l, będąc ~ami I'l- ~ego, 7,& s~oso wne O\ldać zW;~ w ręce cel li 'kontrOler ruCblt, p. ObełmO\is ki , ktfiIllI ciągly wzrQst, przemysłu i baJjdln w dwie cierpiani, uie czują pod nogami sta- nsiluych tego świata". PYChl\\ pr.zęqi~ .sjl- rzy :przyjechal~ .zatrzymanym ( pociągi m
pailstwie, POCZYluło, jak donoszą dzienniki l~o gruntu, pozostaw,iajl} więc żydQw w nych tego ~wiata" nie POz.wo ila jlll ,post&- knryers'killl'. r straty wynikłe z pożaru wyZ drugiej rać się li wyższej WIRIj7..J o zatv(,i.erdzel~ie noszą kilka tysięcy rubli.
pet!'r'iburiWl~ , 1I0we krQki c;elelJl wzmocnie- $llpk(lju i zgo<luie z nimi żyJą,
nia ~r9dk(iw pl'i'!\,\}Vl)zowych wielu kolei 1L1l- sh'ony slllutnem na tępstwept tego dość u tawy, którą, ułqży),i \ 1 w.y.dą.li ,ludzie- nie - {_) Przedm ieśc ie 'Baluty zaczyl1Jl s ię coJa?uyoh. l)rogi ŹelaZJI6i moskiewsko-brze- zuo -uegQ Jlolożenia. jest kra.l\cowy indylfe- z ich sfery, tenl, ięcej , *e fitt~lIiO",aJ,y Iljl ra.z!lWięhej rltzsZerzać i npiększ&ó. W tym
~k,l i WI\I ~awsko-pe~'sburska otlozymal}' rentyzm (I?)
tutejszych ;i:ydów wzglę- {'ej f:1'omtięach naz-ą'igka założy,cieli. ').'0 ll,y- rokil przybyło w dzielnicy tej kilka nówj'cll
pozwolenie na. zbudowanie w pllwnych gra- dem IJp.rJll/fj 81'row.1I 'Żudol.qlŃfiej i w ogóle Q powodem, ż~ o ądzili ~~ lep~ze sc)lować doblÓw. Kilku wł śeicleJi zamierza jeszczl'
nicach (Irllgiego tilru, Ilal1to ?,smierzono wszystkiego, co (lotyczy '1gólnuc/~ inl~l'e- ową u8t.aW\\ do IIr.ch~wullł i zl'edllgo"'lI-ć il\- PFli4!(1 zillląl..iPlozebudowad drewniane . liIe
7.wi~kszyć od(lQwiednio tabór (ll"lg żela7r ,'ÓIlJ i!JdOlOdidl(!!).
Oka~qje i ę, że osJa- nI}, czegQjClinak nill, dopełl)ili, Il dk\W ając to posiadŁ ślIi na". mnrowllntr. Jeśli ruch bUL
nycb llOhulniowyclJ"ą ]łomi~y illnemi na wiona sQ lidarność żydów, która tak kłqj e z dnia n ~iell, aż : pe\fJll\g\> ifl'kMęg:O ,JX!- do\\l)anyi tW~, tIędz'ie dalej w takim sttip!JlrrJc!ze nall)Viślalv 'kiej i ll!Jłnduiowo-zacJlo W OCH judo!obów, jest u nas czczą tyJko ranku instytucJę za.l1/. kmęto ')' ll i:1.· 'I j '!lill, j.ak ebemtie, 'jno~my si~ SlJOtfzl wll"',
el.nich. . OgólemlJOstanowiOllł,l wykouać sze- chimerą , i w rzeczy samej wspólczucie Dobrze jeszcze" że w/\l'ód tutejązy~h ki;ezq- fe: lia la. kilka Batuty tanówid bP.ds: oltllię IV ser- ~Qw znaj(1uje ~ę wyż w&poJ11ll,i.a!xy p. P" zała prze<1niie§'tlle"ll&8ugo grodm . r~g I'/)bc).~ ua. !I kpl ęjacll żelaznych (w tej (11a cudzego ltieszczęścill budzi
liczbie i na kol~i padwiglańąkiej) za SłJl1lę <:acJi tylko tych, którzy sami ból odczuwają. .który odznacza się hu.manizmęm ~ ~zerę/ll
('-'-'} 'TowarzVatwo strzeleckie tutejsze
7 miliol\ów rubli .i\lIZupelnic! tabór za SI'" ~,\Ieży się rzeczywiście dziwić, że tak licz- w p6łczueiem dl;!. m,niejs~ej ~.i braci; (bię- (Lodzel' Biirger Schiitzgengil<1e), wedle słów
Olę I ~ mil. rs.
V r. 1). /)a roboty \l.ZY- ne społeczeJistwo żydowskie, jak tuteJ&ze, ki jego tli el\\\I;gicznej Ilzial~lności,j ~a.c;łi- "Grażdanina", ma być polączone z utwoI'k\ln\l ,,kl'e!}.Y~ ,.,1V Wysok\lg,ul ? mil., a na zuąne ze ~wej zam,ożn\lllci i wjadające <1- nY,lI) .. ofiarom, ~ czasem lłHl~iemy JIIieli, uP!~- rl!9.nem "Ohe .
!1llt,JU.'{lI,~:s~\\,a ols ' ip.go
omą:tihm."
,~
grolllnllmi kapitała.mi, zacb owl~e się wobec kuy sz.pit.aJ ży QWslfj , i '~olę lozcu1M\lił; nlr&>Varz.Jt
t;tbor ~,SOO,OQI' 1'8.
- Ząbranie ogólne akcYQnaryuszy kolei cierpieii swych współbraci z tak ziJllną Qez tego IJlgdM ' ~ nill doczekalilij;li(_) P. Connes, o ,którym wspomiuaJiślllY
)wangroclzko - (Iąbrowskiej, llieIJosl\le. (lo Krwią i Qra.kiem wspólczuci/l. Klasie ~red- my ię tych pożytej)ł.nycl~ 1\!\Ii:!lIdów~ l!ubj:i- w .Dzienniku'", z .powodzeniem dla swego
~utku przed kiłku I1nia.mi, odbędzię się piej, która stosowuie do OIozeczeuia. Wmu- czuycl!. , Jak mi wladQmo,,, p, ~. 110 wziął
rzedslęwzlę!lia Pl-acuje-. Podobn już ,'?.:jfbez wzgl'3!\1I na \ic~hę utzestllików IV d. uyczuego, UW8;Ża. za. cnotę wyżywienie wla- obecnie szczęśliwą ideę. l!:tófej urzeczy:wi- dna.ł dla sWego pIAim kilka j\rm prze waż23 b. lU. o g. 1 z lJOlullnia, w ,Iokain ZIj.- nej rodziny, takie po tępowanie wobec ~tnienie od~iałałoby Qg1;olllnie ,nietylk nil nie ~'- dziedziny przemysin welhlanligb. Ży..
rzą!lu .. prąy ulicy" KrQlewskiel 1l0<1 nr. 36. ('Ud,~ ~iedy można jeszC2je wybaczyć, lecz pomyślno!lć naszego npejscowt\g,~ży(lQwątw,a., czytlo na.leży, abY' ł pl'zti~ysłowcy l\j3~elUilt
~ \'v edlug ~hiw "Plozegll}c1u techniczne- nie majętnej sferze i bo~tym naszym milio- a.le w czę~ci i \Ul JIjlwodzenie !lałej !\prllwy ul po]lśrli id pożyteczJ\ę' pl'~dsięw'zięcie.
go", kolpj wars7.awsko-\vjede,ńska podwyż Ill\rOlp, któryc~, chwali,ć Bo~a! cip tuzi!la żydowskiej. W wię~zJ:ch. t!ftej!jZy~h fa(-"-~ .We wzmiallce Dl fabryce, 1'O m1e87.~ zyć ma. taryfę wew.J;łętrzni) na przewóz n!ot:!IIy tl! na.lIczyć, roztl:wan~aJących dZl~- bl)'kacll ~zy to oJll·~Clans~IPI.li czy z!i)..0l!'- 'czon d \vczólla.j I!l, tl "Kowa. przęM&lMa,"
cukru. Wj'llikiem takiej I10rlwyiki bę!lzie Sl!łt~1 ty lęCJ nil. plozep)ch .1 zadośćll~l- ski!)h.- zydów !Io lpbot~ me przYJI~uJłł! wki·aIHil. się diDyłka którlt niniejszem Ilroni~'Yątpliwi e wzmożenie przewozów fur- UlelU!! SWj'lu .k~plJ.'so~, .a oboJętn~ch wo»ec s)wtkie~ czego czeIad~lcy tkaccy zydzl stnjemy. ZQst:&la plli!Zczoną w .rllch nie
mąnkami, którl\lIli , dotącl znaczna. ' częgć prze~ladowan I c!el·lllen. sw~ch Jeduowler- ZllluszenL są do llz~.a.lUa , robqty ,u fl}.'OA- fabryka. sukcesorów §. p. li! Grohman'a
cnkrowni się posluguje, z u~zczerbkieDl c(iw. ~Z!ldstawcle s.oble, ..ze n!lwet taka .nyeIL tka,czy, wyrabJaJącyc~ ~WII~; Ua. ,r!t Illtz fa.bryIta. 1p.l Hein·yka "GrobrIiana ' kW Y
I'Ilchu kolejowego, którego znów nadmier- ?góln?-zyaows~a ?l~~tI'OIlIJU~ ~lstytn~ya, r:z!l3~ warsztat~h dla wlę.kszych :abr.y-I jest ' zarazem Ilzarz~ającymt' rzed~iębiel"
ne Rtawki 11I'zewozowe każą UnikRĆ.
Jaką Jest pet,ersblUs!tie tO~aJzy~two :oz- ka.n~ów, OlI któxych z p~llz~kll 11. ~y st\vem sukcils'orów 'ś . p. b: ' Grohmltna.
Przemy.ł.
P?ws~echlUalUa.. pODllędzy zydanll ośwIaty, ~a.I~ą. Ła.two ~tłdzrozllDlleć, z~ ropotlUCY We wżlliisi\lteJ tej, wskntkn1przej)atrzeni/\
- ;1 'W WW'lizawie na , Lęsznie i na przed- m~ wlem, czy lic;1:y W naszym bogatym P?I- zydzl,og)-a~lczell1 nil tel!! polu, nata,zeljl sąC~\j- korllktora ( ~drUlowano w\vliiei
tilędme
mifl~ci\l P\,\ldze, stara.uiem !lwu 11I'ze\lsie- Skill,l Mhnf:hestl:ze 2-3 członków! Ale me- sto, ,~kutkie~ br~ku p~acy, nI!' Ul~dos~tęk. ~BO,OOO m~oslen .~lłmias, " "2Ó,OOó·wl'zećIOJf!
alU
dów
bierc6w mają powst.ać '~on'IY, pOllziel\lne lia dośc tego; .tuf:eJsz~ dobroczynne nasze z!l- ,P?wodem zas lUeplozYJmll\V J1. :&.\C
;. dQ !II {-)' Teatr łódzki. u Dziś 'W tiea.f'rze le(łrobne n]ieszkani:t, z t,ranRlIliRyą pa\,ową ,lIa kla~ly zna.JduJą s)(~ . . w opłakanym st:'-I~e; Wlększy~~. f~bryk Je,s~ ten .Stal·.l\ u ~I~ąąsl, wim . w' 6gr~zie '8ellina danE!m i liIJd7Jie:
uboż'7.~·ch rękollzielni~6)~.
szplta.la stałego dl~ z~d.ólV dotychczas Jes;;- ze .zydzl Jakoby są ~I~loll\~ d .nI a.wldłQr ;, Marcowy" kawl\)er" 't rotoohwila w jednym
cztl D1e. mamy, a IS~lIleJący czasowy SZP!- weJ p~acJ: J!rodukcJlJneJ. Ot~z.~. Ę.,. b~- a1tCfe, przez '!Tóufa Bliiińśkieglli i ~'Łobz
t.a~, uŁJ z,Ylllywauy kosztem J: K.. Pozllall- dą~ pl~eclwnego zd'a,.ma, zanll~~za "Zlą~IĆ wianie" , obraz dra.matyczny w jednym akch!,
s~ego, Jest z!lmaly, a.Py yomleśclŁ wszy~t- !Irobę I w tym. Glllu 'X ,?zlegIXIJl s~l\m ma- 1;1\ ~piewami i łatk&lni. • 'j anttaktach
Wiadomości bieżące.
kich .potr~ebuJących opIeki chQr,vch; szkola Jątku lila z~lozyJl ~a ..)VlęksMl ·/~J<.ą.ja ! fa.brN~ ś!lie.\Va. liędaie znany( tntejsZej pllblieznMci
rzelllleślwcza, 1ttóra. dla .I)aszego p~ozem'y- kę , v której od naJnl:&s~eg()" robot,nik~ az al'~ ta' 'b. J: Ś'jliewakowskil i,
I
(-) C harakte ry s tyclną korespondenc)', słowego miasta Jest tak lUezbędną, me wy,"II r
,f
,II' I II
•
7. .LO(!z' zu'ajdujemy IV je(lnym z osta.łnich ~zla. dotąd z dziedziny J)rojektów; tahnudII" Ił I
'"
1"
'i , .. " ,)
7.e~z.Yt{'w piSm l\ petersburskiego lila żydów tora prowadzoną jest wciąż jeszcze na dl\.' *l U,j~~.~ 1?,ldalo.~_ 0<\ +~i \I, DJ.i1 kilk&~~j .
bł'łab, to Więc cblba.Ja~&Ś ~IDlgraela tkaczy. lila.,)iiellielna,ja CbrOltika. \\'oschoda". Kore- wnych zasadach nie przynoszac żadnego
,
,
kJch .yd6w n•...
'Powletrze. CM nom Olę .~
~ponilencya. zasluguje na uwagę, tak ze
") Wiadom.ki .tAty.tye.ne, jeśli .i~ ns "ieb o~11ij8.l
' , I
(Przyp. Kea.,.
lV7.glę(lll na specyficzny ducb, jakim jest luera, kO?6Spondent z mętnego widać cz8tpal Źle,..
fIf ..·.\.ł
"Hit" 'II
(I' J ~ .()
'O'.ł,
prze· tą, jak i dOtłć "Ol: ginalne poglądy dl&. (
• Redo).

fian~cl i komuni
komunikaCJ
I'Przemyst
II8mJsl. mdel
acJe.e.

-

,

"

..

1."

""'OZ.

rlr.e, życia z tOWiu'zy zką,
me Wl' i O pOWIli a a z pogo ą zupe ną, I (I pallstY(a Ryszar Ó)Y, llIEj Il)og a· ać ani patrzy do sijlliedilieg6 salonu, gazie ' spacl'mi lillrzę i pogody.
tak, jłlKmlode pallny, które zwiodly i zwio- dobrej ~'ady, ani te~ ' wielkiego zmiązenia rowały pary tańczące. Ewelinka nie tańJer\!y (le Pl'Iisances ł1ył z tYell ostatnich. !lą jeszcze niejednego zarozumialca.
Je- w la Rouvraye nie 11Iiąła. A po~em j~ęli ' czyła. Siedziała w kąciku z Bertą i z .• ko1)łaczego ' llył zmuszonym plozez zbieg oko- duakże Varcourt nie potrafił jeszcze znal~ć Va.rconrt podob(ł. ,o;ię" EweUpQl\? ~i~ mógł- chaną kllZoYn4" ~aja siO§uoz6 opowiadać
Jic;.no·ci błądzić.o~oło raju, niemogl}c wejść sposobuości wypowiedzenia słowa stanow- by nikt w takim .I'/lZie ·lsj;aw!Ć ,,!Wory. aJ,e sobie różne epizody z lit dziecięcych ,Tet10 niego?
czego. Nie było to jego w zllpelności wi- trzeba, i~bf Varcourt ,po,llobal. sil} Ewelin- IOZęgO a paui (le Presances ZQ Z~kłą mal'1'zelledził w d\llllku swoim kiika bardzo ną. Ewelinka posŁa.nowila nie dopuścić go cei. powinien jej się poc1ob&ói , to I nielllti- teJ[ r
oązą d O agala,
1l
IlII:l;C
]Jl'zykryćb nocy, I'ozlv:yślają~ nąd smutJleUI ' do tego słowa i ~umiellnie unikala wy- .knlOne,
I
,
'I:
'I , •.•• rÓżne tczl!g
,
"re do ,vesoł Ś
obu- No, mój kochany, 1 czy po!ltjąpllei w dzaly panienKę.
przeznaczeniem. Zrollil ofiarę ze swej przy- znani,a.
,szłości, dła.czegóż nllpoty]cał pokusę, któm
Pani de la. ROl\"ł-aye niepokoiła. się tro- .swojej sprawie? - zapytaJa. Jl)llwnego p~~
Ewelinka, siedziała n& .JLiskieru kiozeselIDU mówiła: - Pat,·z, . jaka ona lad na, do- chę tą. zalotnością.;. byłaby daleko więcej knego dnia, pani de la ROllVl'aye Węg.Q kn, łokciami na kolanach wsparta, naprzód
bra, 'pociugajl}cal Pl'zypatrz sięjej dobloze, niespokojną, gdyby mogla wyczyta.ć tajem- Jlrotegowal,leg(), poąCZa,!l \l;ieqY lmlodzi tań- pochylona, z oczami ku opowiada.jącej
uW8;Żaj tYlko, ja.k się inile u.'miecua, .kiedy ne mylili wuuczki! Ale, podobnie jak więk;- czyli w sąsiednim salonie.
,lll! 'l,
wzniesioheml,' cli iwie wshicruwltła się w
jej piękne oczy spoczuą ua tobie, ale wiedz, &zoŚć· oSÓb samowła.dnycl!, dama. ta. uie '.vyYru;COllct nie tańczy,!, ~)lyba zmuszony, co lllową; ~ Illl cza u 40 ~u ,wfbuchała. szaże ona nie rlla ciebie, że twoll} być ltie 010- obr8;Żała. sobie, żeby ktoś mógł lIlieć jakieś martwiło panią de la Ro,ll",;aye. ~~łodi' ko- .Ion~ śmie/Jhem" ktY~emu dopomagałą ~I\l'r
że, że kto inny ją w6Źmięl
stanowcze myśli, bo byla plozyzwyj:Zajoną bieta Jlowinna. się bawi!ł idobrzę ,.I]yloby, ta, .opowjacla.iJIC f\llłt8.ll~yezne wyprą.)ł'y'Z d,.""
;Biedny Jerzy, bardzo I'umienny, powta- IOZądziĆ i kierować tymi, co ją otaczali i gdyby mąż jej tubU i uDli~1 taUezylh Gdy- VQI.llll\1 ·..dS\bJ'ycl!lcz&sóW.
"
I • "
I'za.ł to sobie ciągle i tak długo, że świt przyjmować, jak\> rzecz natul'ąlll1ł, wyloze- ,by Varcolll·t lubi! taul\ZJ'Il... q N\l>J alę czło- .. Jęl~Jo ał"g(l> , iłJądzi~ zdaleka od rtej grugo zast.'\ł plozy oknie, 'fe lza.ch, a serce . ,czenie się wJa.snego tych osób z~auia. Co wiek nie może być doskonąłYlll·
,J' ",,, iłY, ll.Q§j;an9w.iwszy .J iUB zbliża.ć i~ Q' .ni!lj
wyniosle, dUlUue Qylo z krwawęJ ofiary. się tyczy Ewelinki, omyliła. się i o9krycie
- .Nię lllniem pani powiedzie~ -odrzekł ,wcalę; a potem psiadł tuź .o,l)pk, udaj~ż~
Jędnakże IV kążdy czwartek tpwal:zyszyl to spra.wiło jej wiele przykl-ogci.
.
~<lczęśliwy Ślniertelnik, rumjelJiiłc $ię.-Plln- lJi ~ij)rz8 ndziałlll'Vlo J;ozlIlowit!'l #le słQ,wa
matce i ~io~tloze t10 Rouvra.ye; czyż IllVgl _ ;Pa.ństwo Ryszardowie Brit,;e mieli wki'ót- n8.. ElYelina. p~rzy miJlI na 1Il0je atencye,.. jednego z "niej nie stra.cił; plozysluchiwał ąię
się wyrzec tycJI tygodniolyych zebrali., na. cę przybyó, babunia wi9c zdecydowała się tll\lZę sobie llq:ynajlllltiej ..• , !\Iti nie · ,nogę .dziwnym 'Nt&!IiolJł Ewe1in.ki ~ jej ,Il}todemll
Jdól'e wszyscy ~ . ~ką oC;hotą d'łŻyli? Mial wybadać zakochanego \ arc,6urta o postępy po,wie(lzięll, ,żeb~ IIlI,lię IIPow·ł.żni\a !lo,... 1).0 SmiJlcl!oWł.\ ,· J~moWMemu 'IlI:zyzwoltollc.ił;
przytem. bolesną plozyjjlmuotlć patlozeć na w jego zamiarach. Życzeniem jej bylo, wreszciEj ... J,1I- lti~ willlD ..' , '11 t J ,101 ~IIł, jak gd)llly iYłi dziM pceY;\l\łoll!li, (lziew
swój ideał, otoczQny nbiega,ią.cymi ~ę o je- ażeby ];,onklll'ent był przyjętym przed pl'zY~ Ależ, bo lIue lIl8ljz odwą.gj~'Qdppwie. ~yny, patrzącft , na. chJQpc~wtem ,u& )1l1Qgo względy. ,)nstYllktem ;lakochally,ch ofl- bycielll rodziców, k0'rymby się rzecz Pl'zed- działa pa.ni de la Rou1(raYI\ ·~łJlię,ll~do.wo.ler dzieniaszka, nareszcie na młodego czlowjegalU wkrvtce kon~lIręllta pl'(ltegowanego s~a.wila, jako s'li:oilczona.. \'a.rcourt. posia- , niem -"tQ pl'zl\cież nie t,ail, ~lldl)q;,. SPI;P~iljl , .kĄ.... ,i zdlłWl:l.łjJ I)l u !Jiię; Iile w lllllflł.\:cb chwipl'zęz ~k~, i zauważył, żejeąt ou glupim, dal ~lIży majątek, dobre zdrowie, piękne
- Upewrriam pani'ł, , ;'0. .. ~ ta d~eko ' lach oczy jej dumue i sJodkie sp» ze:cąJy
Iimies7.nYjll, prze adzollym. Ewelipka nie nazl'(i$ko, łallną IV $wiecię pozycYę, wła- tr\ldniejsze, ani'ż~i przypuszcza pl;Ini - mÓ- 1 się" ljie!Iy .; si~tra,l JJ19~iąo o ,nilU )j wyla.Plozyjmowala go zacll~cającp, ale wiadomo sność ~ ziemską, sąsiadującą z wip$ą [li- wił i' a.wou,rt, obcięliając rń~pwe Cljp\p 01\\1- )1ielU, loI00a~iałll. ą4\ct!ec2ne, I'odzinn jch iIv
pl'zeciei, ~e !luode panny nie mogą w)ja- Rouvl'a.ye; babunia nie marzyła. o lepszej steczką batystową, haftowaną kolora1ll1. o jffillJUce.
r· I
I
wiać uczuć SWOjCJl, 8;Ż 110 formalnych pa.rtyi.
bar!Izo ... ol b!\rdzo 6r\ldno ... l'anna.I,Ew\\lina .'( >r r ~ehl '7 l1;akonczyta. pani , de ,Prll$ROCłI$
o~wiadczyllaeh.
Cóż by mieli pl'~eclwko temu l?aństwo Itie ... nie , zac!lęca umie.. " I , 'I' ')). \ (I z:,l\'e8f,chJliel\ielll~ bQ m<ij Jef~ k;oclllll barZamiast się tak męczyć dbbrowQlnie, Ryszardowie l o których, wreszcie zupełnie
~ Rozm.awiaszjednalqlier<l?fz ,j).ią..d~ugol dzo swoją matkę!
~ h'l
. r 'IX
gdy b>' m1od.)' Chłopiec był z aałą uwagą nie db~np? Wychowanie Ewelinki, !łzięki
,:- Rozm&wja.m, Ilraw,dl\.,. I'ozmawią.my
.<", SW.QjłtllJl/.tkęh"I~\)'tónyt..'l, EwelillkR,
patrzyl, był~y nabrał pewności, że nielito- Bogu, obeszlo się bez ~cb wspqlullziallj, tak długo... ale· J).ie wiem. nic, . ;zupellJj ' I\ill sP9w8;Żnil\w~~y nllgle.w 'woją !lIll~kę!O'
. ciwa Ewelloka 'tr/lktow.ałj\ pi~knegp '!U'- sĄlIlO b~llzie, j z jej zaDl;ążn<tiści~ Ale by- znIUJl ..• 1ljlllwlliallli p8)\ią.... lłO~UÓ ,jej\,osobi- '.i·
• ~I"
,.-.l,,'" 'I
,·OIU·t·ll, jak I·akiep. wolauf·a. ~ IlOCZi!tKq la jeszcze pau i Brice... zapojllniano 7.UPe,ł- StYCll, uę.dewszystko - 00, (lj\ mnie 11M ·'Ul..
IŁ (f, l'"
,
~miała ~ię i uciekała. na widok pl'otegowa- nie o babce Brice; tJozeba bylo ją o tem
Skoilczywszy i 7. tl'lldem wYllowiedziaw(lJ.
( IJ, e'.
1'. fi/I.).
).
nego "abuni. teraz pozwala.la mn 110 sipbie koniecznie 1I 111'zJl{lzić; alp odkąd przyRtala szy ostRtuie zdanie, VarcrJlł l't niespokojnie
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
t,ÓDZKI.

3

Ło<ni Ber. I 95.50 żąd., II 93.75 żąd.,
IV 92.75 żtd. Dyskonto: Berlin 3%,

III 93.25 itd.,
Londyn 2'/.'10,
Paryż 3%, Wiedeu "'1" Petersburlt 5'1.%. Wart0ll6
kuponu z potra.e. 5".: l18ty Z&8t. zlelD.Skie 25. warsa:.
I i II 131.9, !.odzi g-2.~ Usty likwid. "2.2, pot.
pAlili owa I 23'-9, II 100.0.
B<lrlin, ll·go Upea. Bauknoty ruskie zaraz
208."5, na dostaw~ 207.75, weksle Il& W... zawę
208.3D, ll& I'etenDurg la. 207,75, nt. Petersbug
dł. 205.90, na Londyn kro 20.48, no. Lomlyn dl.
5OW/., na Wiedeu 171.55, klIpony eelue a·~4.90,
~.'p liBty z&Stawne 63.10/ 4% listy likwidacyjne
1>6.90, pożyezka rlll!b 4. f. z 1880 r. 89.70, 5"/, z
IBM r. 1()'l.10, 4'10 • 1887 r. 1».25, 6'10 renta zlota
p2.25, pożyozk .. wsebodnia II 61D. 64.20, III emisyi 63.75, 5'10 listy Z&8tawne rlUki. 10'2.00, 5"/, pożyezb premiowa z 1864 rokll 180.00, tak&ż • 1!l6G
r. 158.00, &keye drogi żel. w&I'IIZ&ws"o-wiedeńBkiej
220.10, akeye kredytowe &lll!tryackie 161.75, &key.
warszawskiego bauku ha.DdJowe~o -.-, dyalwut()-wego 75.90, dyakonw niemieckIego bankn paustw&
3·/ prywatnel'h'lo.
t ondyn, 11 Iipea. POilyoz"a moka z 1889 rokn II
eUl. 89, :'"'1. Konsole angielskie 98"/l i ,
Warazalo., lI-go lipo&. Targ n. placn Witkowskiego. Pszenica. sm. ord. - -, p9tr& i uobrr. - -, biała 585- - , ..yborowa 600--635, żyto
wyborowe 435-ł65 sredni. - - -, wadliwe
-.-, j~&mieu 2 i
rzę'\. 390-420, owies :100345, gryki< 42\)-465, rzepik letni -, zimowy 1Wl, r.e'pak rap •• iUL - -900, groob Iwiny 55061.0, elmrowy SOO-900, fasol .. 9(;')-1100 && Iwrz.r,
k•••• j.glana 115-ISO, ol.j .. ep.kowy - - -,
Ini.ny - - - ... pud.
Dowieziono pszenicy 300, żyta 150, j~zmieuia
- OW." - , grochn polnego - korey.
Waraz. w., li-go lipca. Okowita 78'1. z akeyz~
po k. 9'1..1•. Stosun.k garnca do wiadra 100-301'1,.
Hurt. 8kład. z.a wiadro kop. 83.'jT-8381, ~& g&.rn. 272
~2n. Szynki z. wi&dro kop. 848-8.')1', •• garni."
276- 277 kop. (z d"d. na wy ..b. 2'1,,).
Berll. , II lip.... P.zęnina 177- 192 n" li~. 186.50,
11& list. ~nd. 187.50. Zyw 14:1-152, .& hp. -.- ,
u. lip. sler. 151.50, n. list. gr. 156.50.
l .adya, IO-go lipea. Cuki"r Jawa 9() pror. 25
o~J)ale, tlIkier burlLkowy ~łl, ospale.
Liverpool, IO-go lipca. Spr...ozdanie końco .....
Obrót 10,000 bel, z (ego llA speknlaeyę i wywóz 2,000
bel. Ameryk&fu!k. spokojnie. Sunty stale. Hiddlillg
&Uleryka6sk.. : na lip. - - - - -, na lip. sierp.
- - - , na siar. - - - - , nIL sierp. wrr.. 6'/"
nabywcy I na wrzes. - - - -, DA wrz. patdz.
aU/" na.bywcy, Il& pud. list. 5'1 i nabyey, na. lisr.
gr. 5U,J,. nabyc1, na gr. 8tyć. 5'~ił Hprxed&wey,...ua
styez. luty - - -.
Havre, ) l -go lipe&. Kt.wa. gootl average Sllnto!ol

4-0

""§t$

DIL Hp. 80.00,

lla wrz. 85.25, ua

gnuł.

dO.on

spokojnie.
New-York, lO·go Iipc ... Bawelna II'J" w N. Or.
leanie lOUo' I.'
New-Yor k, lO lipca. Kawa (Fair-Rio) 17, Rio
• 7 low onlwł\ry UI\ sierpień J4.07, UIL psid z..
14.27.

,

TELEGRAMY GIE.IJ08WE.
TEUGRU"
WIU,P'U'L
Giełda
GI.11Ia Warszawsk.a.
W....n • • k• .
Żąllano
'........z końcem
~ gieldy
p,ł":

la .wekal
.......e królkoterMlnowe
ktlotkm, . . .. .
Za
1lA
... 1\eI'I1
Herlill....
70& 100
l(Iol mr.
....,
lIa Londyn
Ł. .
~,r, z. IIL.
na
Paryż ...
za 1111\1"..
{)() fr.
_I'...Dl
Wiedeń ...
za 100
~.W~
ICJ\o 8,
'

..

...

1.., ''''''''1''',
Ii::l.IIt_.n,........

... .s-.

Z.
papie ry p.hlw.we.
z.. ...
Listy lik .. id~eyjne lir.
Kr. Pol.
1"01.
~ .
Ruska po'yezka wsehoduia
" 4'1.
r. 1887 ..
~ pot.
..... "ewnz.
onna.ł.lł'I1
Listy
LMa, za9t.
...... ziem. ::Ieryi
lłoorJl r
I •.
""
.."
.."
V.
V.
"""'
Le,ty ........
z.~t. m. W.r.z.
W..... _.
Ser. lI .
,
."
'"1.:
0' V.
"~
"
Listy ...t. m. ŁoiLti Seryi yI .
.. 1A4ai~ I .

l.Oot,

""

-

"

II .
U.

III ..
lI[

/z ,Iniall/Zdnia 12

..""" I ...
48.16
9.81
39.10
:IIP. ln

8'2.65
-'"

~,
48.:10
9.82

3925
»~.\

82."'--

....,
"'". ....
.......
.....
."'"..... ' ........,
88.311
99.25
8ł.~

98.35
97.10
'Ul,
98.50
95.20
9550
93.75
t1n

nr,
93.2.';

81:1.30

99.25

84."'98.30
91.16
"'1.1~
98.50
~
,.
95.20
95.W
93.75
IQ:;~

.,
93.2.>

Giełda
Gl lł'" Berlińska.
a.rllłak • .

Banknoty ruski. zaraz
"
"
na dOiłtaw.
Dyskonta prywatne.

208.45
208.25

1'/,"10

208.10
207.75

1'/,"1.

=

1I••• ly i ha hot,. :
Not. uoozę<!. Not. nienrz.
ża,1.
1'1.
Imperyaly i piiliwperyal.l'
(Emi.yi 17 grudnia 1 88.~ r .. kn> •
j~l
Pólimperyaly stare
Marki uiemieekie
Au.tryacltie banKnoty. •
Fr.mki . . .
. .. .
WartoM robla kre<1. w .łoeie
Kupony eelne. • . • . .

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
lIalt ...tw. zawarte ." dni. 11 liJlca:
W paraai katolic klej W ,..,alli ew. agieUc kiej ' 1, a mianowieie: Erllv.rd
PrUfer.s

Maryą

z 'VtSiioert'Jw HellSelmftuo.
-

Stv,.. k"·1eh

Z....U w dwu 11 lipca:

..,

K.toney : d.ieci do lat 16-1. omario 20, lO tej
liczbie eblopoow 10, ,t.iewezą. lO. doroslych 4.
tej Habie mę:iczyzu -, kobiet. 4, a mianowicie:
Lupwika .sEym« k, lat 65, Ida Ulmanu, lal W.
Balbina Lip ~ be... lat 28. Walentyna taw.l:&, lat I~.
Ew .... licy : d,i""i do lat H;·tu zm .... lo 8, w tej
lieabie chłopców 4, d&ieweąt 4, dorosłych 2,
w t.ej liczbie męże&y:CU -, kobiet 2, a aojt.Dflwicie:
OttyUa. Piest.he, laL 25 ł J'.h'\llD& Dorot.a a.niapeJ.
lat 77.
Starozaka.al: d&ieci ,lo lat U;-t.. .marlo :1.
w tej Iieabie eb!opoow :!, dziewc.ąt l; dnr.. ty"h
1, w uj liczbie męi:ezyzD 1, kobiet - . a ,oiauó-wicie:
lcek Kosiek Wy...,grod~ki, lat 1G.
\V

', '1.0~thtu ie wiadomości 'landlowc_
1

l n~r

I

~•

--

LISTA PRZYJEZDNYCH

l Wa ....w., 11 Il~ Weksle kro term. na: Berlin
1I0iel Pol.k'. B. KotZJter, KiAU'eI, Fitipu(2 d.) ~.15 itt\~ 411, ł7 .95, 9'l'I". 91'/; ....)'~LoDdln wi~ Sz. Ebrlieh z WaruaW}, Harynowlllti I Tum ...
kro \er. (3 Ul.) lI.81 'I. ząd.; PaQ'a (10<).) 39.10 .~.; J . Zisen. .nu z J &JI()W". R. K rwoaowlLi a K.łOienDY.
Wiedeu (8 '1J 112.65 żątl., SU5 kup.; 4'1. Ii_ty Arkuszewski 1 Ruay, Bewert li TOIua &Owa.
liJ.-wid. ( JObJ. l'<>1 k. duże 88.30 żąd.; _le 81:1.00
Ho&e' Vic toria. E. lo'ainer I Piolrko ....
schodnia li ew. 99.2;; ąd.;
E. Wohl z Pro zki. _. R.epko .. ska.
RuVl:owska, Gh. Rzepko".I<i z U,orkow... W. Baum z TolO&SZOWa, M. GODler z Ozorkowa, A. Kanbold • War.uwy, ". Pogo... .". K. Adamo .. z Nachioawaiob
D. L... ,wski ... EIi..,wl'Igr.du, T'·tr obn • llial • •
go,.toktt.

».

.Na każdym ił 'q)Veu} l ~ąCł: 1l\ ~ '1.'il\J

1I1ellia do '{'on ka, można ogląda~ ' mnóstwo

DZIENNIK
DZIESł.'IK ŁÓDZKI.
LÓDZKL

o
P

o, s z

Ł

G

J6
)I: 155
Ui5

E

N , Il

A.

]' ?!II9ASN
'li OPi'

owróc i łem

z za"ranicy i pl'Zyjmuj~ w mym .akł....zie l_ol.,.y01 chorych weHeryeznreh 1 K'ardlaoycb od 9 - 11 zraua, z chorobami zaś
kobieceDli od 3 - 5 po południu. Stol!luj~ Jla88aKe j apparat }Jrof. Cbarcota bierna extensia w Cierpieniach mlecza. w os:rableoiacb,.m.t:
Icb
(Impoteutia) i w chorobach nerwowyeh. Ulica Plotr'kowl!lka Nr. 18, dom Rosena, 2 piętro.
.

Br. JlE. nUłewff:~, Specya1ista chorób moczoplciowrch i kobiecych.

1130--3-1

Teatr ' Łódzki.
W ogrodzie
ógrodzie Sellina.
IV
SeUinn.
W
sobotę, dnia
lipca 1889'
\V ~lHIt"
.;tuia 13
la 1i1~a
18811

Potrzebną

jest OSOBA

średnim wieku mężczyzna
do dozoru mleka na.
Wiadomogć w handlu

Dla bezdtietnych!

sobie życzył z wyższej
wzi.ąść na włllSllOŚĆ
jest chłopca i dzie"w"z~1

Nowym-Rynku.

:ma.jąca

6 IDle:glec'r.l

na
b.

MARCO
MARCOWY
WY KA
Kil \\ A

ulicę -LUlt01llJIer:-1

Krotochwila
I\'ro~b1\'i1l, w ll IIkcitl
akcie J)n:ez
przez
zefa Bliziń3kiego.
UhRlili~.

\

ielonej. '
Promenada, róg ulicy ,ZZielonej.

MUZEUM BalWA
l

w mleSClB
Łodzi tylko
tylko- jeszcze ''do
(fo
W
mlescle lodzi
.niedzieli,
nledziel~ dnia
dnJa 2 (14/
(14) lipca, nieodwołalnie,
W
opty,oz'n)" \' '
IV muzeum pOKazuje
po'.zuje się cud optyozny

~ pozostaje
pozostaiie

W
W IlIlralnan
autraktaclt wy
\\ )',tąpł
tąpi
znany
publiczności ar-If~~~~~--==~·It~~~~
ZIAly tutejszej
'a'tJile.J ,tjlllrutid
tysta J.
J. ŚPlE\\'AKOWSIiI.
t)sla
ł'IE"UO\\'SIU.

Łobzowiani~
Ł~DZ~wiani~

jeszcze oi.
nie widziaAy
widziany w mieści.
mieście .JŁodzi.
jesz,,"
Łodzi . ....

Obraz dramatyczny w l akcie
śpiewami i tańcami.

Hotel Manteuffel.
Dzlli w

w adminJstracyi
,,:qziennika
~~ ,J>aiellllib

dnia 13 czerwca
1889 r.

wyłożone
w1~6II.

orkie try Grodzieńskiego pulku
lejbgwardyi huzarów
pod dyrekcyą kapelmaj tra
p. HOEPNER.
Początek o godzinie 8 wieczorem.
Cena wejścia kop. 25" Dla.
kop. 10.
R. SOłDDler .
1144-1
niedzielę,

i Itzuplllnione
pnykładalnl lI wzlirami
lmIJł-hilohł pnykb.ilbU
_lOrUJU

Sltrau H.ossuiba,
kUSlIlh,
Sterana
., Dpektora
D7rtltGn ...
uk1M6.
kłAdów

,Pi'żez
p~

,

Żp"'</~".lJich
~ ~eUego
HWIeco iI lliIuw..
Dittri.~;; >-

PRZEPISY O
IAtOLBTBICH ROB01RIlńWPR!EPISY
UPRACY IllIlLBIIICB
80UlI1IllU' ,

Ksi&żki 'ffabryczne
abryczna "
Ksi~żki
IJJ

:

do zapisJwa'nia
zapi~ywahia malole
małoletnieh
nich roho!pjków,
robotGik6w, .oraz
oraz

K 8 ,1.4 ŻEl '"
KSI4ŻKI

dnia U lipca r. b.

-.'

II
Zł,lsY.'Allla d4}wpaó1r
d,w,,;,,1 ' le(łI)'.aeyJD)'t.
•.
do ' zapisywAnia
!egUyn~4cYJn) ~ .~,~
o~o·
talU"', " ,
'.
t!IJ.k,ow.
fI, ",~

w Helenowie

KONOERT l~r::t:ł~:~nT~:g~~lan'fei~juego_

, Szematy
Sze~ty

Pocz~tek

dó Z81p,isyw'
". , ~
do
zapisywania:
. wypadków
\vypadkQw w
vi fabryce,
fabryoe~":Uf.

, .•', druz
orąz wszelkIe
wszelkie druk.
druki Ii ksiątki
kSIążkI ;'

·o ..

n

orkiestq Grodzieńskiego pull-u I--------~-"'-leibgwardyi huzarów
I - - - - --t--"'-'----I
o godz. 5 po południu
WejścIe kop. 20.
Dzieci placą połowę·

li'

4~

.

ł .

l

•

Ił

~

•

ula ~ądó~
. poroju
[minnycn.
-h~1 dla
Do.kiIin ihlwjllRfOO."

Wieczorem ogród oświetlony
elektrycznie,
)..

1l:l5- z- 1

Letnią
letnią

J

Prawo
P,.W. Fą.bryczne
F.bryczoe.zd. ~3(IS)
(lS)(cz.e~,ca;,
""~,C& 18S6'
lS88

KONCERT

W

Łódzldego"
~ .. ~
Ił do
d.o

nabycia
ubyela

sobotę,

resta

W
wHELENO
HELENOWIH
WIE
otwieram w

Xijldzielę

,dnia. lA b,

dobrze utrzymane i jeszcze w < U - I ___' . __
chn będące belgij skie: dw a .k
u •.... . __ .•. .
Uy parowe z Ballerami o
50 koni; d", a
'''Q''h_'--~'--wolfe); jeden

:::: ::::

:::: :::: :!

Lekcl'e wukaeyjne, na

ruo~ej

.

przygotowawczej pens;Yi

jedeu
nici
"U""UU!lIU"'J

rOlJMPDł ~

c!fla 8 ldtrpIii...

•

"'"

pisma.
października r. b.
kt~e się obszernego

Od i-go

pokOJU
pokOJU
przy f:unilli. Oferty pod lit. Z.
przyjmuje admini tracy& "VziellJlli-'.
ka...
11

FARBY ~.......LAKIERY,

POKOSTY
polecają Zakł. przemy.ł.

chemicz.

W. KARPIŃSKI &W. LEPPERT
w WARSZAWIE.

FILIA

W

DOM ZBOŻnWO~EKSPBDICIjNt
~lU~"V~"u"
KQrole,61; et Kope'ti ',;:lI~'

___

Ib

W O~TROWCU, ,gub.~;:·RiWolDska~"" ~."
~biJż'e

'z"

