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•. D,;::;rEJ::TJ:::rrK_·· ŁÓDZ_ 

Z sekcyi technicznef. 
Jądl·O tregc~tego pasma faktów, zwią- stków od atomów dl·ugich. Szczytem ze zl1anych dotychczas- objawów energii. 

zanych ze sobą śdsłym łogiczlI~m lwiąz- wszakże tych dociekań był tak zwauy ,sze- jak np.: liwiatło, ciepło, ełekt.ryc~lIość i t. II. 
kiem, jest nastęvujące: reg Meudelejewa", w którym znakomit.y u- Ponieważ za§ energia nie może istnieć bet. 

Zapowiedziane wybory nowego zarządu Starożytni myśliciele drogą czystego ro- czony zestawił at.omy wszystkich pierwia- rucho, przeto wysnuto stąd wniosek, i ż 
sekcyi technicznej oddziału tutejszego to- zumowania doszli do pojęcia o atomach, stków, odpowiednio do ich fizyc7.uych i cząsteczki i atomy 7.Ill\jdują się w pewnym 
warzystwa popierania pl·zemysłu i handlu t. j. naj drobniejszych cząstkach materyi, chemicznych własności. Szereg ten wyka· stałym ruchu. Liczue zjawiska fizyc7. II P 

nie mogły odbyć się na zebraniu Bobo- niedających się więcej podzielić IUI skla· 7.l1ł, iż muszą istnieć piel·wiastki, których potwierdzaj. w zupełności to ju·zypuszcze
tniem ponieważ liczba obecnych nie prze- dowe części. Niektórzy z nich starali się wcale jeszcze nie znauo i dał pobudkę do nie. Ogólne prawo rnchu we w~zechświe
n06ił~ 110 łowy wszystkich członków, jak to nawet wskazać pierwiastki wszechrzeczy. ich wykrycia. cie odkrył genialny nmysł Newtona; che 
jest przewidziane w regulaminie oddziałn. Arystoteles np. nważa za pienviastki: ogień, Dzisiejsza fizyka i chemia, mimo to mia czeka na swego Newtona. Jako) prób· 
Odłożono je zatem do następnego zebrania. wodę, .ziemię i powietrze. Pojęcia podobne wszystko cośmy powiedzieli, mają w wy- kę dążenia w tym kierunku uogólnienia, 
Ponieważ dawały się slyszeć głosy, iż zwy- wszakze byly zupełnie fautastyczue, nie iątkowych tylko raz lich do czynienia z a- zaznaczyć wy patia odczyt mially przeł l 
kłe dni zebralI, mianowicie soboty, nie są oparte na doświadczeniu , które wyszło ua tomami. Atomy bowiem nie występują pra- dwoma laty przez Meudelejewa w Lond} 
dogodne dla wielu członków, postanowiono widn wnię dopiero IV epoce odrodzenia ua- wie nigdy pojedyuczo, lecz, czy to IV cia- nie, w kt6rym tenże uczony dowodzi, i i. 
więc tytulem próby przenieść trzy następu- lik. Ałchemicy, ktÓI·ych celem dociekail by- lach prostych, czy w zlożonych, w polą' opierając się nil jednem z praw ogólnych 
jąC8 miesięczne zebrania na godzinę 4-tą lo wytworzenie złota z każdej rzeczy, czeniu ze sobą. Połączenie takie, składają· Newtona, a mianowicie, iż dzialanie je<t 
w niedzielę, tak, iż wybory odbędą się dnia Ilrzyjmowali eo ipso jeden pienviastek ta- ce się przynajmniej z 2 atomów, nazywa- równem oddziaływaniu, moiua bez ocieka-
7-go lutego. • . jemniczy we wszechświecie. Badania ich my molekllłami lub cząstkami. Atomy wy- nia się do pojęcia wartościowo~ci i·str -

W dalszym ciągu postanowiono sprawo· były uieścisle i powierzchowne. Dopiel·o stępują samodzielnie t,ylko w chwili two- ktury ciał, wyjaśnić wiele zjawisk chern i· 
zdania z działalności sekcyi komouikować I Lavoisier, opierając się na pracach kilku rzeuia się danego połączenia chemicznego, cznych przez prostą zamianę jednego ato
.Przeglądowi technicznemu', który otwo- , poważniejszych poprz~dników i przyjąwszy t. j. gdy zmieniają swoje miejsca IV czą· mn na inny. 
rzył już łamy swoje dla sekcyj war_zaw- za podstawę swych doświadczeń wagę i steczkach ciał działających na siebie. Łą. Reasumując to wszystko, widzimy, i l, 
skich. miarę, wygłosił wielką zasadę niezniszczal- czenie to odbywa się wskutek wspomnia- dzisiej sza nasza wiedza o atomach ogr~-
Ważną kwestyę szkol y dla palaczów i no§ci materyi. Od tej chwili wiedza che- nego powinowactlva chemicznego, zaś samo nicza się znajomością ich illdywidualnyc 

maszynistów powierzono specy,tł npj komi· miczna postępUje szybkiemi krokami i Dal- pmwo łączeuia się cząsteczek zależIlem jest własności. Jak wygląda sam atom, jak 
ayi. mającej zająć się zbadaniem, na jakich ton stawia teoryę, iż żde ciało sklada od tak zwanej wartościol/lQści atom6w, z ma kształt, jaką wielkość - o tern nil. 
podlrta.wach i w jakim zakl-esie są urzą- się z najmniejszycb, niepodzielnych cząste- któl·ych się skladaj ą . Pod mianem warto· stanowczego dziśjeszcze powiedzieć uie m . 
dzone tego rodzaju szkoły za granicą. czek, t. j. atomów. Zgrupowanie atomów ściowości rozumieć n ależy liczbę atomów żerny. Badania Cauchy, Taita i Thompso 
Opracowawszy projekt odpowiadający miej- jednorodnych daje ciało proste; atomy ciał wodoru, z jaką dany atom pierwiastku mo- na zdają się wskazywać, iż atomy ież~! ' 
scowym warunkom, komisya przedstawi go prostych, t. j. pierwiastków chemicznych, że się łączyć, lub jaką może zastąpić W są knliste, mają średnicę około 1/100,000,0(, 
niezwłocznie oddziałowi. W skład komi- dają ciala złożone. Podczas glly staroży- danem połączeniu; i tak, woda sklada si~ (jednej stumilionowej części) milimetra. 
syi weszli pp.: Arkuszewski, Dobrzyński, tni przypuszczali jedynie istnienie atomow, z l atomu tleuu i 2 atomów WOdOI·U, tlen W. 'fhompson postawił nawet hypotez 
Jechalski, Lisiecki, Waguer i Zemau. atomy Daltona posildajl} pewne illdywidu· jest zatem dwuwartościowym. W ew- iż atomy są tylko wirami pier§cieuiowe 

W skrzynce zapytań zUllle:r.iollo dwa spe· alne cechy i własuosci, od któr ch zależą St:ych czasach, gdy odkryto wiele cial tak eteru, wypełniaj"cego wszechświat. Hyp 
cyalne pytauia, które l·ozebrauo na miej- własności ciała z uiw I'OW BIAŁego; mlLj'ł ZI 'jUlych izomerycznych, t. j. taklc;lt, które, teza ta, jakkolwiek tłomaczy wiele zjawi~ 
scu. one swój określony ciężar i mogą się łą- mimo zupełnie jeunakowego skladu che mi- flzyczuych i chemiczuych. nie zostala jed 

Resztę wieczorn zajął dalszy ciąg od- czyć ze sobą tylko w pewnych stalych, cznego, różnią się od siebie, powstalo no· nak dotychczas ostatec7.uie stwierdzoną. 
czytn p. A. Goldsobla "O pojęciu najmoiej- z góry określonych stosunkach Daltou we pojęcie-struktury ciała, polegające ua Czy ludzko§ć dojdzie kiedykolwiek uo 
szej cząstki". Przebiedz w ciągu dwóch odkrył równiei prawo powinowactwa ato· Ilewnym wzajemnym podziale wartościowo· poznania samej istoty tych' nieslrouczeuie 
odczytów, po godzinie trwających, calą mów, polegające na tern, iż atomy tlanego ści oddzielnych atomów dauej molekuły niemal malych cząsteczek, czy będzie m 
drogę, jaką postępowały pojęcia nasze o I'ierwiastku łączą się z atomllmi innego ciala. w stanie zbadać dokładnie wszystkie be · 
naj drobniejszych cząsteczkach materyi - bardzo łatwo, z atomami jeszcze innego \V szystkie te jednak wlllsnogci cząstek wyjątku ich własności, czy zdołamy okl·e 
należy do wcale niełatwych zadań. Mimo trutlniej, Inb też wcale się nie ląc~ą i t. 1'. i atomów są oparte na przypuszczeni n , że ślić wszystkie prawa, którym atomy pod 
to p. G. nietylko przezwyciężył trudności, Dalsze badallia calej vlejady uczonych, atomy s~ w SPOkOj l. Najnowsze wszakże legają - SI} to pytania, ua które ni . 
wynikające z niezwykłej obfitości materya- Ilrostując drohne nied okładności, grupowa- badania nad powillowactwem ~hemicznem można dziś dać odpowiedzi. Z.laje si •• 
lo, o kt6t-yw możnaby mówić całemi go- ly wciąż fakty potwienlzające zasadniczą doprowadzily do wniosku, że nie jest ono wszakże, że wiele z nich zostanie dla III 
dzinami, lecz nmlał zarazem nadać odczy- mylil atomistyczną teoryi Daltona i Od-\ pewną stałą , niezmieuuą własuością ato· niedocieczoną tajemuicą, guyż rozwiązani , 
towi, wypowied:r.ianemn z pamięci, formę krywaly wciąż nowe wfllsności i cechy, mów i cząstek, lecz, że jest jednym z ich byłoby to rozwiązaniem zagadki po· 
nacechowaną pewną swadą i zacięciem bądź to wspólne atomom wszystkich cial, vrzejawów energii i to przejawem samo- wstania w8zech~wiata i zagadki istot, 
profesorskiem. bądź też r6żniące atomy jed)nycb pienvla- dzielnym, niedającym się objnśllić żadnym życia, D. M. 

29) - I fyCli;-abysooie ZUÓIV o- nich przypomnieć, I Otaria oczy;\Vzru8zyłaramiooami i tup:-, - Za.trzyma a się, wyczerpana, zmieniona, 
IJeon Tillseau. gdy cierpię. , Zdaje mi się, te cmentarz IlIl}wszy lIogą o ziemię, odparla; z piersi. wznosz.C4 się przyśpieszooym od-

I będ:r.ie odtąd widywał mnie często... Czy - A zatem obawiasz się pan, ażeby I dechem, piękniejsza niż kiedykolwiek. CJe
pan zechce - dodała IlO chwili milczenia- rozpacz po utracie vice-hl'abiego de L~- go6rec podziwiał ją w milczeniu, doznając 

ft ł)' T ". O ft I • "" Q abyśmy zrobili pewien uklad? vltudien uie sprowadziła tutaj wkr6tce jak niegdyś w Postelui, tajemuej zazdro-
\ł .Q A ~ A U f - Jaki? trumny z mojemi zwłokami, zdobnej w lilie ści dla czlowieka, który z odrobiną odwa-

- Jeżeli to pauu może zrobić pr\yjem. i białe róże? gi i dohrych chęci mógł posiąść skllrb ta-
Przekład z frane1l8kiego. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr 7). 

W milczeniu raz jeszcze przeszli kręte 
gcieźki. Gdy doszli do grobu, Simona zło· 
ż.v1a kwiecistą wonną ofiarę przy wieńcu 
Manrycego, uklękła i modliła się z czołem 
opartem o zimny marmUl·, Gdy wstała, 
oczy miała łez Iletne i lista jej drgały 
wzruszeniem. 

- Czy dawno i~h pan stt·acileś- spyt.a
ła, siadając na kamieniu . 

- Przed laty piętnastu, w krótkich 
bardzo odstępach. Matka moja, pielęgnu
jąc ojca, zaraziła się jego chorobą. 

- Ja pożegnałam się z moim ojcem, gdy 
miałam lat piętnailcie. To była jedyna 
istota na świecie, któm mnie kocbała tak, 
jak ja miłość pojmuję. Al tak, wielki Bo
żel Jedynal Nigdy w życiu mojem uie od
czulam tak tego, jak teraz, tu, na tym 
cmentarzu. 

CI6gnerec wyjąkał kilka niezrozumialych 
słów pociechy. Ruchem ręki dała mu do 
poznania, że to zbyteczne. Jednocześnie 
uśmiechała się, lecz dołeczki w twarzy, 
głębsze niż zazwyczaj, wskazywały, jak 
wiele ją ten nśmiech kosztuje. 

- Mówmy o czem ionem-rzekła wresz
cie.-'l'a śwlatowa kobieta, którą pan znasz 
tak mało, czuje potrzebę oddalenia od sie
bie wszystkich pełnych hypokryzyi, pozo
rów, nieistniej'lcych zalet. Niech pau nie 
wyobraża sobie, że przychodzę tu regular
nie, tak, jak powinnam. Gdy żyjący czy
nią mnie siCZęśIiWII ... zapominam o um ar-

ność, raz na tydzień przyjdę tu odwiedzić - Nie, Bogu dzięki-odpal"! MaUl·Ycy- ki. Glośno też pomyślał: 
drogich pańskich, wzamian za to pan po- boleśnie uderzouy jej śmiechem. Lecz dla - Jakże on m6gł wyrzec się pani, ber. 
myśli o mnie... raz na tydzie!l. Czy to kobiety rzeczą gor zą od po"!ylki w wy- słowa przeproszenia, z lekkiem sercem? 
nie zawiele? borze jest to, że zhyt szybko poznala swo· Wybuchnęła nienaturalnym ostrym śmie-

- Simonol- zawołał, biorąc ją za rękę h pomyłkę. chem. 
i ściskając ją siluie, czyś pani jnż zapo· Panna Moutdanphiu z wyrazem hamo- - I?rzeproszenial Alei on go żlldał, o 
mniala o naszym związk,.u przyjaźni? Nie wanego gniewu oczy swoje utk wiła w o· ile zroznmiałam; nie potępiaj go pan, bo 
raz w tydzień, ale codzi~ń myśl moja szu- czach Maurycego. pisał.' 
kać będzie twojej, Niech mnie Bog strze- - Jeden, jedyny człowiek nie ma pra- - Alaio, "isall D1aczego§ pani to prze-
że, ażebym pani doradzal zapomuienie wa wylllawiać mi zbyt szybkiego wylecze- (lemn~ ukryła. . . 
zmarłych! Ale dla istoty młodej, tkliwej nia się - odparła. Możeszże mi pan brać Panna Montdauphin WYJęła I za st.&mh 
i delikatnej, jak pani, marmur grobowy za zle, że uie jestem ani ślepą, ani głn· zmiętą kopertę i prawie gwa./tem wcunęła 
jest zbyt. twardem łożem wypoczynku w chą? Tak, przekonałeś mnie pan. KI'o- jl} w rękę Maurycemn. 
chwilach znużenia. Proszę mi wiel'zyć: czyłam błędną drogą, oświecana już nie - Czytaj pau -- rozkazała,. ze szczegól
uiech pani tu zbyt częstych wycieczek nie wiem jakiem zwodnic1.em światłem; ale nym IlŚmiechem i błęduym nlelUal wzro· 
robi. kroczyłam z dobrą wiarą, odwainie, uczci- kiem. - Skoro jesteś moim przyjacielem , 

- Al gdybyś pan wiedział, jak ja tu wie, zdecydowana nie us~p~ć n~wet wów- powinieneś. ~ięc ~ie~zie.ć wszystkie taje, 
często przychodzić będę. 'l'ak, kamień ten czas, gdy cel usnwał Sl~ l zUlkał. Pan mnlce swoJeJ przYJaCiółkI. 
często będzie mnie widział taką, jaką dziś Ilrzyjechllł eś. Wziąleś mnie za rękę, zmu- I Cl6gn6rec, z poczlłtk.u oburzony a 110-
jestem, tylko sama. . sileś do Odwl·ócenia glowy. Kazałeś mi tem zmięszany i rozgoryczony myślą, że 

Nagle wybuclinęła namiętuem łkaniem, uwielbiać, pragnąc prawdziwej drogi, tej, jego nazwisko posłuiyło za pretekit do 
gdy tymczasem jej towarzysz, wzrnszony która dąży ku olślliew~jące) jasności sło- ze.nvania przebiegł o~zyma. te kilkaua~ci.~ 
bolelinie tą rozpaczą, którą zaczynał rozu- necznej, ku szczytom niezmIerzonym. Oto wierszy, które oskarzałr SImonę, ze ilueJ
mieć nie Pl·zerywal jej ani słowem. pańskie dzieło. A teraz, nieprawdaż? Na- sce narzeczonego IV 8woJem sercu oliarowll-

Gdy się uareszcie trochę uspokoiła - deszła chwila, w której powinnam puś~iĆ ła kom~ innem~... Maurycemu: .. 
rzekł: rękę, co mi przewodniczyła . .A nawet JUż -:- NI68ZC&ę§lIIVyl.- rzek~, h~t Jej WI·ę -

_ Zaklinam panią, proszę wierzyć mi, może Z811ÓŻUO. Powinnam Jut SlloczlłĆ, czaJ lic. - Czyli p~IU odpOWiedZIał&? 
że masz we mnie najlelJszego przyjaciela. przystojnie w szaty bolesne przyodzi na Zwolna. ,Irż,eemt rękoma ~łożyła uapo· 
Odjeżdżałbym szczęśliwy, bal·dzo szczęśli- na grobie, gdzie zanikać. będzie krew mo- wrót papIer do koperty; słodklDl lagoduym 
wy, gllyby uie widok tych łez, których jego sel·CII, lUt. brzegu ~(\Jeżki bez WYJścia, głosem odpal:!&:. . 
obraz na zawsze wyrył się IV mem sercu. Powiuuam łzy lVylew~~ wobec wzru zo- - Załed1Vl~ skonczyłam list czy~ć, ,.ko
Czy pau i uie pozwoli się pocieszyć? Bie- uych i zbudowauych widokiem tym prZ8- czyłam do bIurka, &teby OdP.OWI8łUi8Ć. 
dne dziecię. Gdybyś zechciała tylko do- chodniów. Ale ja, ja nie chcę. Jestem Połotyłam ]lapier, nDl&CI!olam Pl6ro I my
brze oczy otworzyć, latwl} byłaby pocie- mloda i piękna. Zgadzam się na cierpie- lałam n!od te~ co. n~ls&t!. Jak: dlugo 
cha. Serce twoje pomylilo się: wylecz się, nia... Ale chcę, żeby ze mną cierlliauo, zast&nawll~łam SIę, Ole wIem. Wazylt.ko eo 
bądź odważną; wezwij dumę nil pomoc; walczono, poświęcano się dla mnie. Chcę mon powiedzieć, 1.0'. &8 Z&I1Imi,nioua ~ 
mlodość każe ci :żyć, mieć nadzieję, ufać. kochać, być kochan~. wetydo, I17.czę4l\w. edDak, nlewymowDIe 
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giillle tlIW. kred. m. \I',u' 'za 'y, gdzie ZI\

pewue we W3Zy. lki II szuel(tiłllch rozl\o
l'rall)'m zo.tauie . .Tell 'la że uie nBI i.y , -
dll~, al,,: naweL l' r.lzie Vpl'Ol'/l\dlelli .. n I 
przy ,łóść "yste1ll'1 b""eryjnegc, o Cli;" 
istni~; ,ce s~l'ye la>gly by" przez tli zuie
;iulIe. 'y.lPD! ueZS~l'yjnl w żlidnylll I nzie 
wstt:c7.llej mocy mit:e uie może. 

L. G. 

DZIAŁ PRZEMYSŁO, Y. 

II.!,'DEL. wiuku i i~by zamoiop~o wiJ- la"I:.K la~r, hel'l'ilŁy! - /\ 'im tOlle,lI, t~-
X • \ IIr:zaw kij duiewuik" lii ze, iż ·<potrze. Dego. r~!to uie \>01\ -ty z'laby ,i1 najuar hi ej z 

\ll'agll,!ć 1I"leży, ażeby IV zwi )Zku z 1'0"" ZJAZDY. k I/,c~ a'lIi g .• bllltlto\·emi oh, a ~ry7.et'" \. 
,,- I'haem r~,,11 owalliem halhlln /.boż~1Il IV X \\' l'etel l ur:<kiem to al!.} L 'le le 'ni· i'o',vinHolVll" tAki_j .. tII~llcYl'aeyi ./i'l tł~ 
Hosyi, Z I")\'JIIO IV \\';l r s z IV i e g i e 1- kfn': I'odnie 'i,mo kwe t.yP z 'ułani \ WIO- /. k'"; po in. z ~ nS jej molmom i ~h:ej
lę ~lJ"tOll'ą me~lerów r>r~Y'i~głych ku ze złym zjol;:dll w"ła,;cicieli la- SZ~UlU kierunku,,'; wych1·.vayczemu ... 
dh, h,."dlu lb lżem i zalll'ol ',Ldzollo urze,- " 1\ I,.ilnocllego f'lbn Rosyi, dla. cuzpa- l\ie l,ouo vał nafU ię-jak widlisz CZ'-
dOlle u"\.u,, .. oi;< cen. trz~nill środków och runy la,ów IV tym ldloiku,-ślizglll\'k-\ w Helenowie i uci,,-

X D lychcza, ch m i el r u, ki sprzed,,- pa:ie. I kli';my z Iliej, kieruj'lc kl'llkl oa~ze Jjl'lb 
'au} b i do Anglii ttrzez hsndlujących z~ml'''Lollego u~l'o,lu helellow. kiego. 1>0 

ni~mieckich, luączem często uełlOuzil tlllll Wia omości ogólne. drodz~ zwiel'lyniec. I'ierwsz,\ wizyta Mld' 
l& niemieckI. Obecnie, ja' dOllo.z~ "I'~. iy się Ul isiom. SI!Illlii~my, ie śpią Ollll i 
terb. wIeJomosti', flewi~n plautatol' w Zimą w Helenowie. Olem j~"t pDtI Hglę- .liŻ~ łapII", j'l i.: w~bl"tkitl niedźwiedziu U" 

ŁÓDŹ, duia 8f11892 I'. Ro ).j I.IIl·z~1 "Jll'zedawać swój chmiel bez- Ilem kuu tIU ogl·oJlIic7.ego llelenó\v w le- .lwieci~ cillym, aJj"ci kn zdziwieni .. U'ls/.e-
ł:< Dowiadujemy sił) obecuie, że ZAzna· pośredniO do Londynu i osią~Il,)1 ual'dzn cie-wiuzi ~ię dopiero w ... Zimie!... Podąży· illit w prawyln k de mu,'olVanej kla ki

C701ll\ na tem miejscu przed kilku dni~mi I,?my,jloe. I·~l~ltat):. }~obec u~la.uia Fię L:i Ullly. aln wczo!'aj z~ch~cen.i clo. tej Ilr~wie IlIJjl'ze1h1mr w o 1I'0rze, Le Sl'uczllej jĄmy 
~prz~1l i jar b i e r 11 i i I' r III i p. Ad,,)· plfrw,zeJ pro~y! l~tllleJe Z1\II\InI' 7n)oz6nl:\ I Zilml~J ' kl~1 wr~lec~kl .Z:I!,OIVI~dzl, leOlllOIlU na dwór prow Jl.ącym IIft~'rzó,1 ślel,ki ś\\'ie· 
fa l\untzego w Zgierzu, p, Erostowi 101., ngolu!.UI'·Y .,·usk!eJ ula wywozu r.hllllelu 1111. lł)'ZW.lar . ~lego, Jaki 1111ell da~ S.lJb. 16 ua z~u- cąc~, Ą pOLem nlel\}Tsź"ie ') 7łUrukn wie-
chwinła ię. Pomimo bowiem zawarte,' już rynki a!lgI61~kle. , (:;'.IIPI h1.ga\\c!l helenoII: kl~1 zwolenniCY cZlJrnym zal'Y'ow,LlIe. kontury nzy"glllJmil 
umowy, p. El'I\st skol'zy. t.al z zastrzeżone-I POCZTY I TBLBGH \FY. • ~p'JI'tu ... posuwistego. \\ 'ledhl.r na po· p:lnll Ilie~źwi~dlia, tli (" .. e IJ.. IJ~ I.lVróco· 
go ,obie 1\ .niej "rawa cofni~cia Mię ~\' C! .: X "Ruskij:l wiedomosti" donoszą, że . 1 wlu~,~ lu~ow~. .'lo,~tP'IHU~ ?.\r~;\'no dl~ ,lej. WI .. " lie 11l·7.Y"ldł t~z lbzor~o\ z 'ie. · 
gu dal ~,mlll od daty umowy. ~rÓIVII~ Je-\ mlllisleryum SI,r;<\\ lV~wnętrZIJych ptlZlI'łl SpO.l bill ,\II o IV Ja.k I I' ()f,.n6", tlusc "~m b.) - nąt /, kilkoma bochtukami chle'j dl .. dL'

Iluak I.owszeclmie, że ukłauy uawią1. ue Ililo orz~t1"t11 IIocztowylO w l'et~,.<hur:::1I I ł0.Je~lIe.g~ .rzutu oka ~1l.1l. {Jrz~konanta. >.,~. piezIlików. p" dlugim namy'le I.decyt1,,
hęJ" 11/\ nowo. d o Ha w i 1\ ~ li 'l 1II i es z k a '-1 i' a k i e t r Zb IVldz.'eh.my w m~II~J>zyciJ U;twet I\llll- w ł się miś wyjś.! naWilGł z kl'yj,\wki du 

X Jeden z więk zych lu'zemy.lolI'ctl" I II i o II i ~ Ż II e 11.1 I O rubli i I'I'1;e8yl kiwI":' , . lach, nl~ rozporządzaj C~"~l tak dogo~lI!ym rzuconych IIIU klOl\lek chleba, ktulych ui" 
lót1zkich zakJalla z wiosną f'\bl'yk~ to'cioll'e do 15 fllnlvw. Ilat1u)llI.t~l'eueJU? l~ple~.I. estetY~'zlllel u- "jarll'ua nllej~cu,' ale w kupkę llipą ZS!l' 

11.1' z.e t w o I' Ó IV C h e m i c l II Y c h Pa- PODA'IKI. I'zą~)zone sli~ga wk.'., I ~mIJaH" ~owl~m}rak UlpV.l.J, p" n,li~żytelll jMlla obw'lcb: uiu 
IHa lllc3ch, F/lbl'yka la ma być pl'owMlzo- O ł ' .... I " ".' .laklegokoIWl~k lllzedllalu lJOll\lędz) IjzlVu- zahl'.1 z sobl). du .lUieHz~ilnia". 'l'osRmo u 

d I X .I~ 0'7. 0110 10ZpOIZł)( lenKI . aJlvyl~ze ią~\'IJli a widzami i uieśllzgleJ dll\ tych o· czyniła Zllcua nie!J.wipdzi/\ polo wica. 
na na uią s a ę · o wytnllllileh r> o tI a t ku /J (I Ul e I' u c h 0-' • . I I At •. "k' I ' '1" . ' . Dl . l ',A l < 

X Dwa droboe zaklady lilII wSI:tlvn 10 o ~ c i III i ~ j k i c ~ UlI 1'01, 1892 . ~tl\tnl~ I c 'o" ,'Y ~CI'!Z,~' I ZI-.'~.I Itill.'Y S.'f} lU' - acz"gu onll lIIe c IC'~ wYJ·' . ° nil ! 
mydła i dW iec, ot\\'<ll'to IV Iyell <IuI,.,cb I .. , , " . . I'~ Illos t.U ule<S.luetl}C7.U~~C~ am") p~. -zsp.l alem rlolOI'"p'. 
w Jlaszem mieście. HO~.~I?1 WO I I RZK\lISL JtoLN\'. wlel'zcblll ludolVt'J. wylalteJ lUe IV ,k ztalc l6 - Bo im zimuo I\' I/lJly-o.lll ow iedzial 

., '< I\ollllt~t to;' I'z)',t\\a l, rell) to II ego koła, owalu, kIl ndl'lltu, lub IlIuglego pl n- mi t~uże 
DROGI BITE I ZWYCtAJNE. , "i tll"l-;j~g() IV Króie,t l\'iH P"lskitlll IJtwo. .tok~t", al~ rzuconej" ksztalcie wielki.j, I tym "I'osohem u("vie,lzl~lem si~. jo\ku 

X Del'artameflt. k O~lUn lkacYI za\\'lIld,,: l'y.yl Ildt';II~y~ Z r"Jców: '['aMusz" 1"0- "o~t,.z~pionej ua brzeg.ch, "hehty, nl\ lIi~rl:b\ie(lzie t kż .. w klim~"itl luJzkim ue
mIli, ze po uklluczen:o robót środk.'\llll IV"J,k l~go, Wludzilllierl.a Biesiekierl!kies,:JJ calJm \Jbcu I'est orlll'.d lelui . I'll.ell Sil- ' Ii:'atuieją. 1'1'1..1 Jl~~"ilbym tei. że, co za 
~kal·bo,. otwarto du IJOzytku n t~i'uJlIce i Feliksa Z"kll..w. kiegu, !lo uloi~llia I'b. mI} h,"I~. :\ie JUauo tu uh- ° wy:;o,lę It~m iuzi~, cy\\iliwją si~ tu dral'ie:lUe tiLWII
d. r o g I. S. z: o o we.: 0,1 SokololVa II gu~ nu dn1.-u!;o I,'·oll·.tll.e"ia s t li I r s ty \; i odpoelynku Iyżwial'zy. 01\ 'wi,.zem powi~- I'zellia; Jl"lI'strzJ'1l ,11\ mi~ je'\.I,"{ od te:;o 
sl~dleckleJ UO D\'O~lczyna IV gub. grotlzl~u , d Ó In t \I' a l' z y, z u II I'" h. 'ko ro del,,- lI'ZU: u~tawiOllo 1)'1'0 kilk., ławek. Cdl ; \- mo~ua idazll/\ kmtR, jaką III Ledzielullo ua 
~kipj II!ogogcj 22 lI'i.or<t;, oll. ~I.Myi droj!'i g C)'a cąlllludd sll'nj~ likoliczy, kierunek two ollgallnąć: zniewolenie zm~e ... ouych ,l~ ,l.illlę ko,nlł\t'ł parp' 1ł,·I;~elJ,ką. "Palli" ~po
zel"~oeJ "et~r'bU1·':I.J Szepletowo. Jlr!-~z III'He ,tlltystl'c1.lIych Jlodlu!; jej pl.lUlI ohej- WCllLSU IV.am 'l1i~tej "tli l'e'·lnumcYJl,ej. dl.iew~ si~ konsol'lcJi. "Plln" 1.\1.' ma na 
Brali k do Hle!.k" w ~ h. IrI·o(l1.h'"skl~J, 111 e ud",1 JanuM R"stl\'urow~ki. Bardzo 1I0h" je t t·. ll'O~ li I'O·~ ze 811''' -1 slI'.)je POt"llIstwu n"et,·I.-oto sekl'd owej 
dł~ll'0~ci 47 wiol'st; od lI'~i ~:l~łail do W'!' X, '\\ leI." dOllu,i, z,, w llIiuistel-yolll Ul' gosIJI)I!.u'"a i wychodzi mil ona na ko iddZlIfj vrzegru,ly, 
Wlsnlel. a w .:;ub. IqrutJu'klPJ lu~o§>'i t> "~I'i dl I'oll'alrywal II ,;et kwe ·I.ya ko l:z.J'lil, bo-ku ź~.i\\'!"ui~ 1111 :~~lU-!ilSLa'l 'r.k tyją w Hclello'li~ ni~Ilź\yiedzie . 
wiol' ~ I IV :~j~" guberni UJ l Dyszk?'y/l II,) I lIiec<uo"d ubowiązkowego IV) kla ll" IV lozk,,· ~1~łllY tli Z:l~I·7.IIl~ 1\ 1~~eJ .g,,,!:1 1,Iel (I. 'o l' illUd /.wieI'U;L:i? Daniele, Sdrlly. ~idmzy 
stacyl drogi . z~18l!'tJ l,etcr'buI: kl ~J 1.0- łMh realuych J tcchllicz!l)ciJ, 1I'"ryi 1,I'ak- Jej za stol,bml z piwem, 1114 n1\ lo(llI~ ... zll~olle i rzezkle' trzymajl} sie tylko 1 ,l b<~j 
cuów ~hlg~ ~I lu II 101' I; 011. \~'Sl. \~ y~oda lyJ-i b u II o w " n I 0\ i s kiR II a II i II lU a c h in 'l"lm I,rzewailli ,używa" 1lIluutiei. h,m-I sct.roniell swoiclL' IlreNnhm)' ,fi , mż ozru-
l10 V'l Le.nlra, w IIb. lomz l"kleJ I 3 IV. I' u In i ~ Ly C h. (lIo~'Il,. z&llow"rllUIl z dour.j vo.\)vuo~ci I d7.eli, ruo' 1~'\ Not.\Ue, 'hp,tllie prz chodzą do 
i od (J~fttly Wy okielitewskit pl'1.e7. I'ruzll' TELEFONY. roblellla h?lIorów. damom, cllO~ 11/\ ... Iollzle. I' ki. Naj\\ ięk zy "OIŚ 1',,!!,acL IOU. i CI.UĆ .ię 
uy do Rui::tny łllllgo~ei l:lJ wiotr!.. I X ieć t~leł.)nicz'HI \V ~o_lIo\\'ica"h lI a Rzadko. Się to J~J zrlarziI. \Y dZI~n 1'0' bIlrdzo Ilohl'ze, ~k"I"1 lIie oJch"dzl g" ch~t-

l1ROUl ZE!'.\;'>'.·I: kt~re.i 7.apro<>I\łllenie na I' llgmuiczu zy- W~Z"UOl kall tor od rana. 110 nOFY, z argu- b boJzellla I ",,,dl/llem l roga'ui od"l~-
X Projektowane zaprOI\<ldlenie na g16· ~k ł przeli tl zem" lat) k "nc~ :<.r ", V. ~Iauve, ~owem okiem, nie~fJu&zcz~lI~m z ~bialych dZlljl}"fcb l'''lVr,Z~, 1II \\ y<l ... ·e c:harakLen'

vnyeh Iioiacb dr(,g żdazuydl IV .. g o n ó w z dni~m la b. w. II I' Z e u b o d z i 11 11 mUl'zynó\\· przez szef lub jego .IIl'I\\\ą tyany cichl' '~~k. KI .rki ~ pt~ ,twem IlU
I' e 8 t n u l' a C y j 11 )' c h pu t.ąVi!~ obecnie.\\ ł i\ • n o, Ć I Z I} d o, \ ":\Z ze zIniall'ł rękę". \V niedzielę i świętu za>, jeloli nie· Sl~. PQI~a .. zł:,by vierz~t llie,lt<ctwo, wif}\! 
o tyle, ie na skutek ~t8r.l11 mi.,dzyui\I·"do- I'osiad ,eza, zmieniono punkt stacyi cell- I'og~ ·l ne kUlljrk!l -:- ~}lo .zwY~!" t!'e:lt! pl'.1- sclJO 'aIH) Je d~ "'Idy, gilzie Zlmuwe /l. y
lI'e;:-o towarzystwa lIagvnólV sypialoych tralll"j, któl'll od lerminu IVskazlllległł 1"1- cy I we ela po lIIeJ tej ""Jh~7.IIU~J~7.fJ w lum othtcJWllflO tei: mai pum na wiencltol. 
kursolVać zarzną. IJJ'MUbem I'l'ł'iuy agun) w)i:e,i l'rZl'lIi~sioną będl.ie z ,'ielca do So- Łod1.i ,fery ludzi, Nie IZl\v wie, , iA gdy ku. P r07.rl7.,elan~ w klilt ;'eh "I'zej,! sił) 
l'estaun.cyjul\ IV }lo.-ią(adl 1'0 'I'ieszny~h Ilu sllo\Vi~, Aurol'a uśmiechnie ,ię tlo nich I rQlnieni/l-1 tam pr7.y Iljc·C.U pl ytlle cz.voro7,.)!p, nie-
JiuidCb: l'et ",.burg-Ejtk'llI}' i Muskw .. - W 'STA\YY. mi uladego, zimowego łonka, .rallehy u· wielkie ll\l)i ... nl\we , że 11.1 dwo!'u zima ... 
Will'~" .:\ i od 11'1'0 t uie. Za lo.ow.lllie taj X .Tedell 7. II~CÓ" Iletel'~błll'~kich, h .. u Sl.e ich do rajl!', Wi~l' ... id} na ~IiLgilWkę S .. ni ogród h~l~n JW. i zmrożlllly i n-
jllo"'n~}1 I'uzp".:z'!te fi'l )Ć z \\' \,1''' ~'I-I cllującl'ch IlJwal'lImi II'xchodnjuni. z"mówil swl, .. ć Wl'lllell w Sllortl)wym t\n'cI~. Bo śpioq·. POIIle 'ko n'tIJl'uslollym śniegiem 
Ilzel/iem nowego letniego I'olkiadłl. I 'I'tcylllniu IHI \V)'St31V~ m i ę d z y n a I' o d o- ella kogóż on lliellust~I,ny?I... . 1'}SlIją się Iini~ ulic, ;:;~Ieżek I kl(JmbólV, 

X l'<:tInie'liollll VI'<'jel.t 1Il0ililY)llh nll\- IV It IV C III C" ~ o rzadkie Ilyw"ny, ~z!lle, \\' I'e,tanl'acyi helenowsl,i~.I mólV IVię-, "le j.,kill', one same jlltlu",tajnie Opli tli· 
Iwien IV z~I"'lJw"dzeulu z nowym letllim wyszyciu. i tkaniny z 1'6inych mipj sc llwo- C"j ... dzieci ni ;, stal'szycll. '1'0 I'ol'zątkując:s . zOile! W zf)(lzie z pod hialej I,owloki prte
rozklad'-'I,! biegu \,ociągów bezpośl'ell lliej I ~ci. UI'zą,lza ilU na wystawie caly szel eg I)'żwitll'ki, 1"132"zone samol,as pI'Uly. zaua· bija ie zcte lIier.asYllllni\ ziemia, zm:uzb 
kOlllU/likacsi j lQciągami l'obl'ieSlIIemi JI O-I vnętl'zy 111 ie.zkat'1 w)'znllwcbw iRI"mu , 1'0 wiaj'lce si~ pau t~n CI./lS ua louzie bony i twanla. Brak u tlll zieleul OI'ZIlII' 
m i ę d z y M o s k w Ij I B e 1'1 i n e III 1'1'7.0Z eząw.zy on jurty b<Jgategu chlopa, lL kOli - ich i opiekunki, "l'olgl'l.e vlIj l) kl'u \ .• hel'ba- tera!. calkiem ogo\l)conych, brak II'zort.y
Wal'8Zllwlt i Aleksandl'liw. cząe na I l r/'~I,y.z nej sali IV mt\nrJtJ\(\~I;jm tą, '1'0' l'elVlla jedlIak, ż~ ni6zlullugo 11 I <tych kubier~(, v kwia~o"')rh i I'oślillllvch. 

X \V or"neskie ziems wo gllbpl'nialn~ na stylu. \r~zeregu tym będą pokoje IV gu- tym solo wypi.bnYffi, nieWinnym napoju kLór~ !.ak piękni~ i h,mntJnijn:'l -va· 
llosiedzeniu \I' dniu :lG gl'ul.lllia !,coldnowi- :lcie kaukazkim, I,el'skiml tJnchal'skim i chi· wJlr:lwi~ się i wyć'. iczą nalelycl6 pauienki ",Ią OKO IV ltlci~. Gl'ol./\ takie jakby 
lo staraĆ 8i~ II rzqdu ą budowę d log i wali~kilD. Wzury mebli z;ulluwiolle SIl na I w .. wy!lysalliu krwi serde.c1.nej obłop~1.y- obumarła. Zamia,t j~.i. eglot)eZnej letlli~j 
2 d a z I ej od Dl . L e b i e tI i II n i prz~1. Wsdlo<lzie. a wykonane uędą w Petel'sbur- kom... 'l'ymc7.asem damulki te są tll'cyko- wy taw' wewn~tl'zner - kł d łftwek i 
minsto Zad~il~k, Zemlań<k i " d., dlll /lO- gu. Oprócz Lego jeden z zakl"dów stolnr'l micwe. WcllOll~ one oa ,alę pewllym kro- stolik.)\V ogronowych - widok bart!7.o 1'1'0-
łączenia z clrogą żelazną kur ku·worone- kich w Peter b rgu IIl'zyg'otoll'nje n& wy· l.iem, " wyzy'Wl\j'łcemi miu!.ami, zajmują zaicLuy... ·taw,)' ""kI'yly Si'i 1011em; gan
kI}. ~tawe ~ilłe ol·ząd/.eui~ hoj/ll'skiej!'o aomu ua miPjsc!\ przy stulikaclt bb7; ceremonii i wo- ki nad niemi lak że nie ll~CI} llo spacern, 

W rzędzie kllllkurP ll tlj\\, o n, 'p' malej Munt- , C"",tka.. odbyć spacerek PQ 1Il0r~u, roz~ - gromcę. Lecz uuhater e fraku nawP6ł bo tll'ewni.1~" wiązani/\. s7.tł\ezl\i~ ,rozpllll\' 
daupbill, od czasu, guy .tary LavauJieu 'ollan()by ~ię ruu IV nos. I tylko jest bohaterem; ten pu,tblllik bez uych IV le~le na. nl~h zle~ooyeb SCI'lD 1 1 1:~
u uoął 0<1 niej ,ylla? %:~bilwn,\ hi tury al llalll'Yr..I' 7.wl'óeil uwagę, ie gllnel'al ma wielIdego pilśnioll'ego kapelusza, bez , k6- chów - nit. <IaJ~, tel'az t~dn~go zlllllzellla. 
\V~zyscy, k órzy biorą ul\zjal w tej k,me· ter&z złośliwy język. I rzan.\'eb SPOIlIIi zostal tylko. salonol~eelll. ?nom na wOI\O~'l sk.n ~tal a~nlt~ .o kl y t! •. 1"\
dyi, sij. szaleuey ~leI,j, aibo II'S tf}tui. ~18m - Ot są mój cI"ogi skutki, l.pęuzania I Ażehy obJarzyć go łi\s!.:1} musIala sobie u- 111. olem-po tall. ł "le, I 1I01JIPlal, .. kł\l;katl.1 
nadzieję , że uie ,10slallie~1. i~ do ich gro- calycb noty 11 rozmowach ze st~remi ha- óil!lie l,rzYPollluieć, że teD wyroal'lony j~j ~11~zy JR~ :-l\klęta, bo. wouy ,stO]il, wago 
M, Ilomimo czułości, jl\kiemi musiała cię bami. : Clegn~ rec z Pus~llłi i ten co pl'zy niej UI~I. kol'!)kl ~g.rod~wBJ. Skllp!On8 S,} "P"
obsYl13Ć mama mal·:;I·abiua. ~[fody czlo ~iek po l'ozmoWle Z g~1I "1 siellzial to jednll i tasama fiMoba. kOf/ue ba, Ulllllatlll:oWe] hnll; I~'zystko 

- Zlllladto byla na ti! 'Iliącq, kochany łem, żywiej je,zcze l81lraguąl b) Ć użyte '1.- Lecz czemu zaledwie spojl'z&l 1Ia. uią? slowe?, ŚI\liltlczy, ze był tu JODledaWII1\ 
{JaDie. uym Simouie I jeduocze§uie obawiał sie t\'l uią, któl''' od pienI' zego weJl'zenia za· ruch I uB.tal... ". . 

- 9óż lll) ·Ii.-z o jej cÓl'ce? 'i~ blpg wy!laJków zm usi go llo . VOI'I'zelita~ wl'a?ałll gl.owy wszy.tkim m'iż:'zy.znoml . \~~. ClIJ!!,? 111\ ~h~~a.~v~ę pOl\. g"r:'. us~~'-
- Ze Je. t bartlzo pięko~ i warta cze l\Ia Da dobrych chęciach. Gdy spotykali I Kolneta, ktol'a zua "'Jal\zę SlVuJ~J plękno- szc!,§my \\le.czolllJ IIlz.\sk Jlusze~}k,\. 1.0 

goi! lepszego r,iż er epuis, pl'zyzn j~. się w to ·al"l.y~tlVie rozmawiali dlugo pOll ści, musi z.awsze . l~ociec przyczyn~ takiej UWI? SOI~y,. Jedy.~e klat.e~. ptaij.znl\:z~clt\ ZI-
_ i\fożesz dodać i czego więcej niż pl'etekstem, że t:u-'czą razem _ kotylionA. I b.zkarno';cl m~7kleJ. !!lowe 1I11eszkankl, do~Lla)O\H bl~ ~ak 8 Vo-

Al, in I.a\'8uuien. Leu z powodu uadchodzącej zimy zebl'a- Pewllego dnia litościwa osoha jaka' lIU g!~sem no ~blll'll~teru .smutnej po.l'y o-
_ Zatem milo';ć icb jest rzeczą zupeł- lIill taneczno byly rzadkie. zwróciła się do niej: . . bec~lel.. 5hlSI.II~?: IV!O nI}. I l~telll ~w"~ tn 

nie zuaną. Raz lub dwa, tygouuiowo Cleglllil'eil ()d-I - Widocwie imollle de Montllauphlll i tl)hlJlI SIOlVlkl- ZlIlII} .• ~W) l" I.~czą zło-
- Jeszcze uiezupeluie. Dotąd to taje· wiedzal Simonę w dOlllu wieczurem. Mar- nie dOś6 było jednej awanltH·Y. 'ren mlo- wrog? Otl ,ponurego dtlVlęku o(l~l·w.lł n~ 

mlllca, tylko pi~ćdziesi~ciu przyjaciólek gr billa nic zawsze spala; pomimo to roz dl' czlowiek z Ęanady uie Optl~ZCZ& jej lIui r~~h,I,\I? .. wldo~ s~.~ących ,po lo.'lzłll} ~ÓI~ 
I'/luny ~iU\fJIIJ, tylnż przyjaciół młodzielica mowa mlndych ludzi była zlIw,'ze IJIJ\\'łlllll\, I Uli chwilę. . Isz~, lIII zJ. l'0}eu;.I,cZO, yal n'!ll' tloJ~,~ml, 
i setki IdubowJ'ch kolegÓW papy. Beldeczu~, cokolwiek smutna.. lmit; Alaill'a I Iosylluacya była tem powl\i.lllcJ~ZIl, że lI'ęzal~l całeulI. II . ?~wletl~Ulu elckt,}.cz· 

- Biedne dzieci:! Zal mi jej z calego rzadko kiedy bylo wymawiane. Zl'es'-tą ' aul malka, Rl\i córk,\ slowem nie w"pollli- u.em I .. Iłafto~velll, sllzg~wkl Ilof~lrzyltsmy 
serca, tembardziej, że traktowal .. mnie przestal już pisywać do hrabiny Gl'avino, ' DlIly przed nIkitu o 110 vym pr~yjllcielu, Sl~ t.a~I~~OŻ kontlastu, ~ak IV sIliewIe sło
jak JJI·zyjaciela. albo przYllajmniej ta nie pokazywała icb , Hl'abina tedy zebl'al .. wil\dolllO~ci, zb .. dała Wlkll I krzyk~ puszc~yk,\, b~ I l(la~ tlo ": 

__ \Vin~znjf( ci; roskoszna rola. Ale więcej. i\ie przychodziła tei: wogli le wię- ' oczyma ueJikw~lltólV pl'zy pierwszej oka- llatl'ywallla k?l\tla tow bylt~my unego:\J 
strzeż liit; miłościl cej do MonLdauphin'ów. M UI'ycy za~ zlo ,! zyi, o"ąuziła, że je.b coś między uiwi i baldz Sk!O~1l1l 1... " 

- Wllt ię, m6j geuarale, abym się mógl żył powtórnI} wIzytę IV dzieil jej (lr1.yjęcia, trochę przez zpm~tę, a giównie pr7.el. po- Na popa~le .. MQ,lys(~I\ tuteJs~11 pal~l Y., 
zakochać... na lIowńd, że nie mial ~amii\l'll wetllug tl'zeb~ hałasu, zamięszania, która zwu~za cltCI)~ ° wleuzlć_ dobrą, sw. zDaJomi} ~ stQ.-

- \\ I'II1'Jiu pl'zynaJmni~. No, 1\ lila- JI6w gen rala nawet zwiedzatl statku. dl.ieci do rzucauia kamyków w spokOjną lą kl.,eotkę.l' l., .zamle. ~I(lilą na WSI .. o.d-
biu;L~ Może tn je I ocalenie. CZ) piękna Zle jednak zDaliby piękui) Matyhl., ci, ton wody, przezorna osoba napisal.'l'. t.eg:oż 161\'Ieł o kilka 1011 011. ŁodZI, zes~łe-J .UI~-
fatyldłl również ci~ trak owala jak l'czy- którzyby twierdzili, że zlarnał jej tInszę. Jnia list do Alaill'a. Sens li tu mIlle; \\'11}- .Izlelt wY?I'.ała Się ,lo lIleJ w IIVlIl'óz ~oumł. 

ja iela? Resztka pensyoual'skiej wyobraźni, jaką ceJ był tlIki: Jetlllocze~~lle za~I'ala 7.. sobą, . z~mowr,,!,ą 
(,1~gD~1 c bzybko i wymijająco opowie· zacholVlllll ta lVIIItowa kobieta, otywi!n "Glowę mają tu kOlUpletuie Zlwr6coni) prz z pa~lą i l wykollcz.oną )11.:1: uknu), 

dzial ~ 'oj/} wi.,\ tą; ale general, zoając go się pny czyt3/jill uiekt"'l'ych IiMtów Alain'It.' \lall.kim kuzyuem. Bo tez C') Z/L m.y$! hylll I "tlIr,! uple,ła na IlIlce ?I'lICI .neJ I t~k Z~
dokladnie, nie dlll si~ oszuknć . Jak tyle innych, '"I'aguiollil uowości, ua 'przedst,Lwiać go w swoich listach IlIko ~u, JI~ko\Vała . IVI'az z 1!IOellll clrobr z~a-

- Doskonały lekarz ua ch01'l,b-; której romant.ycznych 1Il31zeniach s", .. hila !lwe hatem llelnego oclw .. gi i I'OeL~'. (1\ le- IDI UO długiego, 11: wą~klego IlUdt~ dl'el~nla-
sIę nb<lllia:z oll'~rl,-lj"na 01:.1 11 MZn.- chwile 'cI~ialollo:i, Jaka ugarnilL Il/lIJi,llnki, dzi.tła CO~ o lem i'~czci\Va Ilrab\lllAl. C.II' Ilego. \V pewneJ IV'I za łJodzlą IVOZU1C 
la.likich wybiegach. \V k:lzJym ruie od li tOI,ada do stJczuift, a z którycb do- ~ol ~iekvądź, jeżeli ci zlll~iy na '1IlII)nl~, ~tauąt !"'zeJ ~arczm'h dl/l wypuczyn~1l 1 

tllisl',izoj, że "le trz61,o\ si, d.le pozuroOl ~konal" I,olz),tać potl'l\fil) I\QŚWiilllrzeoi musisz p'zedsięl\'zi'lć 'I'o~ki ostl'ożno~ul. nallojellla "om. Z k' \"'~O\y .wyszło kIlku
b(I\ ego l,rz,\"t'Jf'U. fHy,Zll~Ul Jnk kto~ Ulę~cZ.\7.ui. Utwor?) la ~obi" t~dy oUl'a~ Jeżeli z.u- 7.Uużouy 'estd JUt \~',lIkil 7. ,Vla- naotu .")Tustk6w I. zac~~ło hl'! .1'1'1.na 1.I'Y-
(I IÓI\'lI) wal JI} UO owych ohętuw, które I Macrlc~gJ IV sWlJjej wyuul'dilli, jaku czlo- trakami. a! Illaklln I' "'~ I ,,,,,, cnlP'/l- wać cl;-lmwle ~odrolllym. Palii X. chcąc 
·,10\\ iek Iw'z u'ndu lwipdl.r,~ ruoia oill'l'Zo- wieka, kuremu nip.pouobna się oprle!! i (Iw, .. ,(tl"t!" 17.a.bl'.ZI'I c.zyć Sl~ Oli chlodu, ,otWOI'ZyUL pu-
lu do tylu. AL gtlyuy mn tak 1'1'7Y!'l7.la z r!\dogci4 młodej h,,~y czekała Da 1'0- . D_c. 11.). dlo I wYJ I)ła c pl .. chu tk . Zaledwlę z~ -



·' 8 DZIENNIK ŁODZKI. 

lat kilku doszedł do posiadania ~ałego tu- miewał ehwile rOldratnieoio, bord,o niepoleoj,- bligacyj prowadzą bauki petersburskie z to ' 11ty .... tawo. miasta Łodzi r-ej .eryi - -, rr..,j 
zlua dozgonnycb towarzyszek. Pomiędzy <ego. Zmeczouy forsown~ prac" uIDyslow, w,u'zystwem kolei korsko kijowskiej. I~rli - .-, m ·.j ~ryi -_ -;-, rv..,j ..,r~ - - &:10: 
uiemi dziwnym zbiegiem okoliczności zna- Maupus.nt powinien byl oddać sie ,upełnemo Ptltcrsburg, 9 stycznia. (Ag. pół.) . Oll'ło. I~ty .asta~. IIIl&!Ita Kallln ~ - 'td., taki •• 
I I . . d . ka'e któ d ok' . I' l Al .. .. I." d,l. · d". mla.ta Lublina - - żąd·, takloż Dl1&,ta Plo-az a Się I n wna wOJell . J go, ra o p czyn OITI, J' ił mu gorlIco zo ecano. o SZOIlO I oz pOI zą( Z . l11a. O O anIU w Zlel· eko. ___ ż,d., 6'/. liaty zasta ... o. "ieletUki. 
zdążyla już porzucić śpiewaka dla nieja- trud.o bylo znakomitemu autorowi Jlod,hć aie Ż&\vę lIa lat 60 ?aJdad6w g6rniczych by- długi. - - - itd., 5'/. takież ,krótki. __ 
kie~o Toupette., a tego ostatniego dla bo · tym rodom. Umy.ł jego pracował ciągle. łego okręgu zacbodniego KI'ólestw& P ol· it<l O,.kouto; ".,liu 3 ',." 1 ... 1,,, 3'" I'&,y. 
gatego Patel'sona, któl'y ją, jako pannę Manpa"ant myśl al nieostnnoie o nowej .wojej ~kiego' o zmianie repartycyi liczby nota. I l" W,edeń 6' .. , [,.:".b·,,~ 6 '1,. IV,,"'ló. kUII?-

l •. k -'I b'l k . k" b'ar k ń • . . k Ó' k k" . b d d'ł lo pot"\C8U1em ".' .. : Ii .. t, u,ilł.t\wne t.IIII ·Uikle Arabe ę, .plewacz ę z"" U I , II,tce, wr, c CI u o c.y~, pIsalIlO ·t6roj I·y(!sz. W O ręgu w~r !.aw! l.eJ IZ y są o· 'l'l.~, '"r.o. I I II 129.3 L->:. i 89.7. h.t, lib,i [,. 
Ale i szczę§cie noży czlowieka, gdy go jednak przecbodzilo jego sily, przeciwko cze- wel, I o przedlnzellln t l'waola czasowego criuo łO l, poiy«'" P'""'O''' [ 'H~.2, l ' 153.l. 

za wiele, za dIngo, to te:G i Paterson po mo uparci. walczył nupró~uo. To właśllio cią· dodatkowego etatu lIrchilvum pl'zy sądzie PoIer,burg,9 .tycznia. IV.""len.I ••• u ly",101.70, 
kilku latacb pożycia z dwunastu :Gonami głe zaJocie i świadomość niemo111Ości ,upelnego okl'ęll'owym w<L\·szawski m. li I.ui" .. ka .. ' "hu.lu .. 10-~.2J , CI! I •• L, .k. ' .. ohu -
zatęsknił do swobody i zapl'agnął choćby oddauia siO uci,~liwej prucy przyśpieszyly osta- Wiedeń 9 stycznia. ( Ag. pó!.). Synowie lu!a.102'/., 41/,''1, li .. , .... "' .. ". kr.,lyt. ,Ieot,ki. 

l .. d k P d . k . . ló d k ó k d ' 'k . " ł.. Abb .... I Al' 1~Z5, "kere b ... lXn raułue~\J lI! .. h""'tlln ,.",,,,rllll"}'c'~ ki kumleslęcznego o poczyn o. o pozo- tecz .. e oto · IIPmlo ... I1lU zmys w, po czas t re- e} I!a, SląZę... as I me lem~L I: •• ~" 259.00, p.te .. ~~ .. lr.i.gu I.&nkll ,ly.k'III<."'." 
rem ważnycb interes6w wyjeżdża do Pa- go Jlr.gu~ siC Monpassuot;zamordow.ć. Wi<rótce skutkiem wezwania telegl'aficzoego udali 576.00, b,"k'l ",i9'''yn&,.I" .. ,,·) ~O.OJ ... ~,.,A"-
ryża, gdzie z wujaszkiem używa IV pełni 1'0 chwilowym, I,o.oroym spokoj.asl".ilo dru- S~ do Kairu. ,ki o'!',) b •• ku dy. k."to ... {,. '- .-. 
r oskoszy kawalerskiego życia. Niedłogo gio przesilenie swołtowne, które skłouiło ro· Kair, 9 stycznia. (Ag. pól.). Wczoraj 8orno, 9·go Ityezua. 1I".blty ,1I.k.. 10M .. : 

mn się to udaje. Toupettes przybywa dzinv <lo umieszczeniu powieściopisarz" w domu odbył się pogrzeb kedywa w obecności 199.60, lIa ,IU''''''~ 199 00 . ... ~<I" "" ,V"" .. "1 
d kl ' ., k .1 _ • _.1' d' .• d . ł t l J d . d t .. I" . k' I . . d 6 b 193.10, U. 1'.",,,h,lt~ .r. 198.oa. 11'. L'."''' ' ,.r~ o Amery ,zJawia Się Ja ...,u,s ex m"",n- z rOWln, o czem JU. anIa. y e egrnmy. e y. lllze s aw~cle I wszyst le I pa!lstw I W c· ,11.196.30. ". l.ondy" k,.lt. tU.3i, ". 1 •• ".11" II . 
na w jego domu i zawiadamia żony o spra· nie spokój i ollpoczynok, j.k twierdzą lek.r"e kro<!stotyslęcznego tłumu . Clalo zmarłego 2(,.25', •• Wi.,I.iI I7l1lO knp"'" ,·.lu8 Hł6J; 
wkach małżonka. Wszystkie udają się do specyaliści, przywrócić mog, zdrowie głośnomu zlo:Gono IV prostym grobie al·aIMkim. ;'/. Ii.t, ......... ". 628~, \"/. li<l'1 Iik .. ;. I ~'/JI" 
Pal'yża, aby zbłąkanego Jafeta zwrócić na romansopisarwwi francoskiemo, Kair , 9 stycznia. (Ag. póL). Z mocy ist- 6O.lO. I.oży.aka rn.b ł'l, , I~<' ~. 9300, l 'j., • 

B l · d' d " .... G . dk' .. t M' . t f . .. "1 fi· ó It . . ł Abb 18S7 r. - .- , ~'I, r." ..... 101.& 101.8). >'1. r. ,I., I~>\ drogę obowiązkn. 8 I\'esn OWIS IlJe SUI .." wlaz a ' mlOls ra. IIIIS ~r rau· n l~Jąc:\C I II mali IV S!I an m(allolV.\ a· r. 99.60. poż,,,.ka , .. ohodni' II .'u. 6J.8.). I II "'U' 
o grzeszkach sio.trzelica i grozi wydzie· eoski Constans doslat "l1a gwiuzdl,O"··· I,lane- sa beJIi kedywem Egiptu. "i Si.10, 5'/, li", .. " . ... ". ,n.ki .. - .- . ;~,I'o. 
d ziczell i~m. 'l'rzy miliony, smac~uy w ką- tO .. . No". gwiozdn nazwunu GoIl$tantia nule· Lon llyn , 9 stycznia. (Ag. pó!.) . W Wall- i,e.k .. prelDi.". z IS~~ rok" 161.00 .... h •• I~';o! 
s~k. Ni e chcąc go utracić, Pater30n sta- ~y do grupy, jok .i~ zdnje, polo20nej po mi~- sallu uwięziono fnmcuza, anglika l kobie- ~. 1~2.00, ake,. drogi .. I. " ..... '~,k"· .. '.I .,,"<I., 

Ś d · C J M St· 3°1 l '.. l 'óIJ ' b bR' 2H.,0, aker. kld.I, ... ", •• n<t""kl" - .- .ke,. ra się O rozwody, a za po I'e IIIctwem 8S· dty owi.z.m i nrsem. .no"!., on. '" te, vO( e)l ZRUyC I ~ wyl . om . eWlzya, w ...... ".lti.". IoLUkn b.udl"". g" _ ._ , ,Iy"'""'" 
sonIeta, który otworzył kantor kojarzenia z plonet m. le,\kk~, odkrytych w ostotnkh dokouana w kln\ne socyallstów, doprowa· ".go - .- , d,.kont" "i.,ui. ,.,.,., 10"'1<" p~Ii",. " 
małżells tw, pozbywa się dwunasta połowic 'czosac~. n dot~d j"SZOlo nieocbrzcwny cb. Nie dzila d .. wykrycia niebezpiecznego spisku. 3'/. prr ... 'n. \l ': .. 
na korzyść poszukujących żou pary tan, 1'0 raz pierwszy to uuzwisko osobistości Jloli- J ednego ze ~I'rzy. ięionych al'esztowllUO w LIndyn, 9·go Itlczni4. P"'yc." ",.k. , I~il '. 
a tym sposobem do łask i milionó w Ivuja- tyczurj •• pisono no mal.ie niobieskiej. HersrheU Londynie. li . ,aiayi 9J'/, . lI'/,'1. lI:u, .. ·,I. an~ I . I •• ,. 9; "/ ... 
szka powraca. OliO~zy innemi nozwlll swego plauctQ GeorgiuJll Madryt , 9 ~Iycznil\. (Ag. pół.}. Minister ~.,n., ~ .tyeznia ~ ... ui"',213 -130 !I~ kwiee. 

Oto mniei więceJ' treść sobotniei nremi~- sidlW, glti .. dq Jerzego, króla Auglii. Pluuet" skarbu IVYJ'aśnia dekretem że '\nglia Ro- maj 21~.25, " ••• ~rw.lip. 217.l!. , ty,,, 225 - 136, 
, , , . .' • , U& k". maj 222.70. u. ezer". lip. 218.60. 

ry zatytulowauej: .Dwanaście żon Jafeta". Victoria otrzym_la swoje imi~ w podobnyoh S~I\.I Rol~ndya będą kUI'zy~tal'y z t Ilryfy Hl.ra, 91,y ••• ia. Ku" " .,,1 &f O,.". ~ .• IIU" 

Wesoła, pel na dowcipu, komicznych sy· okolicznościach. minimalnej 1882 r .. ku do ullla 30·go czel'· Ha m.rzee 7825, 11& maj 7050, n& ........ 75.25, 
tua r.yj i i§cje francuskiego bumoru farsa * *" Ostatnie chwile Balmacedy. Naoczny WCtl r. h. Spokojni •. 
ogólnie się podobal .. , ,lo czego niemało śl'liode k podnJo w .BI.ckwood, M"ga,in" SZcze· . New-York , 9 stycznia. ( A~. pó!.) . \V 0- ludyn, ą ,ty ... i&. Caki.r Ja ... 9il proc. 16'" 
pl·"yczynil:\ się doskonała i pełua życia ~óly nustepuj ące o o.t"tui"h chwil."h ",x·dyl,. kolicy K websn w Sranie lndyalla, w ko- moono. CIIki .. bur.kowy lł'/. mocno. 
gra Kl'ly. rów. tnt,!rR cWlijsld pgo, nalma"c,ly - . B.lmacelln r alni we"l .. Ilasta)ln wybuch. Z pomipdzy lIu.he.ter, 8·go Itycznia. Wator 12 T"yLor 7'1 .. 

Pl'.: '}'I'''I'SZO (Jafet Patel'son) i WinkIel' J zlIjmo".ł w dniach ost"tnich tBjc,"n~ komnatv zllajtluj~~ycl; się w kO)lalni 350l"Obotników Wator 30 Taylor 7'1 .. W.tor 20 L.igb 6'/ .. Wator 
30 Claytou 1'/., .!l.ok 32 Brook. 1'1 .. lllll. iU 

(Briqnel , slużący), I1I1Wet cieq,iącego spleen I w gmuchu umhą,,"ly urgontyilSklej. m<ryto r.doll<lv ocalić życie tylko 143. łl&yoU 1'/ .. lfedio łO Wilkia.oa 8'1 .. WILrjICop.32 
anglika rozweselićby mogli. P. Sosnowski . chody prowudzily ,lo ni ,'j , d r!." i zaś byly Zl1w., New - York , 9 styczuia. Skutkiem wy- Lee.7'/" l'Ia.rpeop336 ao"lano! 1'1" Donbl.lO lVe· 
(Baliveau) pierwszy rllz ukazał si~ nam IV II Ste zomkni~te. J e,llla ol"rus,k" tyli,o 7,n.t. ta· buchu IV kopalniach Coalaud 200 ludzi lton 8'/ .. Doubl. 00 .wykly g.t. U'/" a'l" llS 
roli chllrakterystycznej i wywiązał sif) jomnicc, Sdzio lIIi •• zl,,, Balma"e,la. Codziennio zgille,lo. dys. 16+16 grey tkaain,. • JlrW - . Spokoj.i •. 
z niei doskonale. Dzielnie sekundowal mu wychod, ilo Ona 110 •• kopy 1yw noś"i. Nosl.Opnio Lon dyn , 9 stycznia Biuro Reutera do- LIverpool, 8·go otyezni ... 1I .... lu .. ~pr ... ".I.ni. 

'ol końcowe. Ohróc; 8.001) bel, 'Z tel{O "" illJeklll ...... 
p. SLaszkowski (Cassoulet). P. Uaniele .1 -I un lampie opirytu,ow"j goto, .. la jedyni. w po· 1I0si: że szach ('~I'Bki, w porozumieniu "y~ i "y .. 60 IO.JO h.l. Spokojui •. lU'hlliol( .,.ery-
skiemn niewldciwie powierzouo rolę 'l'o u- koJu Bolln.ee,ly. Polot.ny ,lo niedawna proq- z kom)lanią angielską, zni6s1 monopol tyto- lraillka:uastyez.ńLutr3"I .. u.by .. oy, na luty mauee 
pettes'a. Niewyrobiony, a wskutek tego I delIt rzeozypospolitej chilij.kiej pisal tlni~m i niowy . 3"/ .. 1I&by"oy, na menee kwiecień ,. oaby"· 
b k· d l . ó . I ., d ś . t P t b 10 t . (A ól) O ł cy, D& kwiecień mtJ 6c'/" Ipr~BJ&Welł na. UlAj ra lem mo u aCyl grzeszący organ, r wilie i DOC~, w ce u ,,·zys.czellla S1V prze WIO em. e era urg , s yCZOIR. g. I' .. g 0- eterwiee 4'1, sprzed ... "y, U& c.er"i"" lipiec 4"1 .. 
jak lH'zyostre rllchy artysty, nawet w faro , Póiniej s"olil wS<fstki. le IJalliery. Pewncgo SZ0l10 manifest Naj wyżs?., na mocy któ· sprzeda .. cy, 11& lipiec li.rpi." "'/ .. Ipr.ed ... e" ua 
sie uie nadają się do 1'61 lekkich amantów .t doia drzwi, pro" .. d!.'lco ,I" ' ChOlló.', ~yły 0 - re go zakaz wywozn z Finllllldyi prodok· sl.rpień ... rz .. i.6 ł"/ .. spr.edawcy. Suraty o 1/ .. 
Dla· d~b"a sztnki rolę tf) powiuien objąć tworte. Dzieł i mieslknl"ców domu w~icgly nn' tów wymienionych II" IIIl\nifestacb T. l -go niżej. 
1'. Janowski. P. Gloger poważnym był schody I pocz~ly kol.toć do <I",wi znmkniv' (13·go) września l 28·go października N.,,·Yor~, 80t,c.oia tl, .. . I,,, 7'{,. ...'I. Or-
llutol'em, W malych rolkllcb po~zukują- tych. Nie przeczuwoły one, it. tam w komn.· (I O·go listopada) rozci~gnięto i ua pazeni. l ••• i. 6'/,. 

i . ., k . k I kt ' l dl . t I I . kk' b Na,,·York,8-go o'y •• uie K"" Ili, .'t 7 13.2(;. "'yc I ZOil I'ary.au, ta gnl Ja c lara e· C1U z r ewo werem w 001 S a cz oWle zroz- cę, ol'az mą ę I otrę y pszenne. K"", iii l I." "r ,liu~,y ••• ty •• eń I ~ lO, n. mar. 
ryzacYI), wyróżnili się pp.: Roman i Mero · pRczony, b~d~c pewnym, it kryjówl,o j ego od· Petersburg , 10 stycznia. (Ag. pół.). Za- 11.16 
~owi cz. kryto, kontr.s~ iści. tragiczny: wesoło b.wi~ce mia t taksy za l'~Celltul''l pl'zy wydawaniu 

Co do ról żeńskicb, palma l.ierwszeń- aie dzieci i zrozpaczony człolTiek, gotuj'loy si~ lekarstw IV aptekach ogloszono taksę za 
stwa należy się pilni T I'apszowaj (Debora)~ nn śmlerć!..,· pracę. (taa:a laborwlł). Nowa taksa zyskuje 
która za grę p eł ną komicznej wel'wy hu- .;.'* Romans z życia. Z miasta Vin" .. w ko- IDOC oIJowiązującą z dniem l (13) stycznia 
czne zbierała oklaski. :j!ani Brouiko ska mitoći. Unger na Węgrzecb Iliszq do peszteń. r. b. W Petel'sbul'gu i Moskwie, z dniem 
(AI'abela), kuplety UI\ ,&,61ne żądani' po· skiego .Hirlopn: .• W jednej z wiosek WIjgier. 1 (13) lipca IV miastach gubernialnych, 
wtól·zyla. skich [.rzed kilim loty tył sobie dziurski mlo- obwodowych i gradonaczalsLwacb; wI'esz-

Muzyka (uiewiadomego autora), ilustrują - dzioniec z l'i~kn, tydów.c.k~. Kochali siO ~IU"- cie IV Rosyi enl'o p~jskiej i na Kaukazie 
ca farsę , posiada tę zaletę, ~e jest jej nie · dzo, ale pouiewa~ chlopiec hył I(utolikie~ , a Z dniem l (13) stycznia 1893 "., n/\ Sybe· 
wiele i pisana bez preteusyi Bez szkody dzrewc,yu. tydówką, rodzilla leochnukn nie ryi i IV haju ZakaspijskiOl z dniem l ( 13) 
dla ~ztuki mO:Goaby ją pominąć. Szkoda, chciuJa u.wet slyszeć o z.i"ku m./Łońskim. lipca 1893 r. 
1.e tego nie uczyniono. :?;ycie i rucb sceni- P ewnego dnia kochaukowie zniknQli. Nikt uie Petersburg , 10 stycznia (Ag. płn.). Od 
czuy zyskałyby na tem wiele. ..iedzinł dok,d sie udo li i "s.elki. ślady ni. · unia 21-go tlo 24 go grndnia 1891 roku (od 

8. Erz. bawem zogin~ly. Powodrowaw8zy w świ.t ko- 2'11'0 do 5·go stycznia 1892 roku). do kasy 

= Dzi§ w teatrze "Victoria" powtór.zo. 
ną. będzie po raz pierwszy sensacYJ lla 
sztuka Dumasa syna p. Lo "Księżniczka 
Bagdadu." 

W ciąga tygodnia teatr nasz występuje 
zuowu z premierą. Wystawione będą dwie 
nowości zaczerllni.ęte z repertuaru teatrów 
warszawskicu, a mianowicie: "Reprezeu
t n nt firmy Miilller i Spólka," komedya l" 
jednym .. kcie orygiualnie uapisanl\ przez 
hr. Koziebrodzkiego, oraz "Pożycz mi 
tiwej żooy", komedya w 2 aktacb z fran
cuskiego. Przedstawienie to odbędzie się 
w czwartek , zamiast w sobotę, ponieważ 
por80nel komedyowy wyje:Gdża na sobotę, 
niedzielę i IJouiedzialck do Pioh'kowa, 

• gdzi e odegra "KsięŻlliczkę Bagdadn" , 
"Honor" i ,,rreściau • 
Sobotę i niedzielę wypełnią w Łodzi 

d wa wznowienia opel'etkowe, w któl'ych 
weźmie udział p. J amiński, świeżo ~aan
gaiowany tenor operety Iwo~sklej, 

ROZMAITOŚCI, 
* ~.* Rok ł892 j est przedostatnim rokiem 

pncstepnym biet.ącego wieku. Ostntnim bed.ie 

choukowie, znoleźli scbrouienie u wspólwyznaw· komitetu specyalnego wplynęło 165,858 rs. 
ców dziowczecin, którym mlodzieniec przedsta- ofiar pieniężnych, w tej liczbie 100,000 rs. 
wił siv zu tyd. . T. rozstrz,gnOlo o dulszych od księżny JusupolVowej. 
jego losach. Zostoł l,odrabinki em i wziql sie Madryt, 10 stycznia ·(Ag. pl n.). Allarchi · 
, zapa łem do studyowRuio talmodu, u gdy po Ilci, zgromadzi wszy się w okolicacb Chere· 
kilku lotach zawakowala posadu rabinu w mie· sn i uzbroiwszy się IV strzelby, dziś w uo· 
ście Vinn. udalo mu siO j, dostać. Nowo· cy napadli II I< miasto w celu ogn\bienia 
kreowany rabin za swoj, młod~ mnUouk~ pne· go. Żandarmi odparli uatllrcie, lecz sb'ze
niósl ·siO do Vinno, gdzie obowi"ki rabiua lanina trwała do r ,\na. J Ilzda puściła się 
.pełni"ł ko .. ielkiem Il zudowoleniu gminy. .po IV po;toń za anarchistami, kt6rych większą 
kilko latul'h umarł, tajemnica jodnak wraz część ujęto . Wyda na nich wyrok ąd wo
z uim niu mogł.. pÓjść do grob. . Nut.śDi~ta jenuy. Ruch ten nie posiada wcale cha
przez sto rszych gminy wdown zezn.ła, it zmu- rak teru ·politycznego. Podcz8.1 utarczki po
ły m,t jej nie byl 1ydem, ale cbncś.ioninem, legło trzech ludzi , jeden zaś otrzymał ra-
J((óry tylko pnez miłość uh, niej zdecydowul Il ę. U więziono 30. Porządek jest przywró· 
sie pr,"" całe tycie uchodzić r.a tyd... Notu- couy. . 
rolnic niewiernemu r.bioowi odmówiono po· Kair, 10 stycznia. (Ag. pól n.). Lekarze 
grlebu. Pozostałil rodzina zwróciła sie do krajowcy lIie wiedzieli, że kedyw cierpi 
władz policyjnych; to zuś nu mocy odDulezio- l1a zapaleni" I'łuc i chorob~ nerek. Dopie
oej w papierach zmnrłogo metryki chrzto, po· 1'0 ua 17 godzi O przed śmiercią byli we
I..,ily pocMw.oio pro~oszczowi k.Lolickiemu. z wanI lekarze enropejscy; przedtem leka
Ten ost.lni zwrócił si~ • zapyt.,micm do bi- rze kraj9wcy zastrzykiwali tylko choremu 
skupa i gdy uMleszlo zezwoleuie miasto Vinnu morfiuę, która mu zaszkodziła, Powiadają , 
było świ.dkiem oryginalnego pogrzebu: ksi~dz że będzie zlIl'ządzone ścisle śledztwo le-
eksportow&I ...... bilra". karskie. 

T E L E G R A M y, 
rok 1896. W roku bie~qcym bodziemy świ.d- Marsylia, 8 stycznia. WyprąIVa maro· 
karni dwa z.ćmień ~łoócn i tylu? z.tmień ksiO- kaliska, wysiana do 'l'uatu, zrobiła zupeł· 
tycn, Pierwsze zllćmionio ksigtyca przypndn ne fiasco. Powróciła ona IV stanie bal·dzo 
na noc z 11 na 12 m"J" Bed"ie ono tylko oplakanym. Przywódców aresztowano i gro
cteściowem, ole widziulnem, jeZeli tylko zjn· zi im śmierć pl'zez uduszenie, którą karzą 
wis!! a nio .okryj, chmury, juk to czesto bywa. W 'l' uacie. 

Sofia, 10 stycznia. (Ag. 116ło.). Przed
s ięwzięto wielkie środki ostl'ożoości. po· 
uieważ otrzy mano wskazówki, że pośl'Ód 
emigrantó w, przebywających w SerbII, wre 
żywa agitacyu. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 
Berlin , 11 stycznia. Niemiecki bauk pali

stwa obniżył dziś dyskonto do 3°' •. 

TELEGRM1Y GIEŁDOWE, 
• 

Giełda W rszawska. 

Zal·łILCOUO 
Za "sbl. królkot.r .. ln ..... 

u& BerHn z& 100 mr. 
ua Loudyu .. 1 Ł. • 
1& Pa.ryt za 100 (r .• 
n. IVi.d.ó .. f()() 8. 

:!:ąd.no • koóc.m ~ield, 
Z_ p_plery p ... h ...... 

Li.ty likwid&cyjue Kr. Pol. . 
Rnsk .. pożyezka. wsebOthul\ . 

ł'l, poż. we "DZ. r. 1~~7 . 
Lilty Zl-'4t. zielo. SerI i ł A U . 

" " " III A B. 
Listy z&S~ ID. WU;iZ. ~er. r. 

n " " V. 
Listy U,IIt. m. Łod2.i SerIi l 

GIełda Berlińska. 

II 
lU 

Baultnoty r lUki. ..... . . 
" "na d08t.",~ 

DylkoulO pry".tu. . . . . 

IZ,L.;.9 Zdui. l l 

6037'1. 502(; 
-.- l/na 
40 55 łO 57'/. 
80 90 6665 

10285 
9560 

10000 
1(lC1.30 
102 -
9975 

L99.50 
199-
2°/, 

98 -
lC275 
95.50 

1 1.25 
100.20 
lO2.-

9925 
98.-
982(; 

2°0.50 
200.25 
2'/, 

MONETY i·BA.NK~OTY 

Uarki n~IDieek.ie 
AnstrlAckie bt.ukllot-y 
Frauki 
Kup'DT eeln. 

ot. nrz~d. 
50", .-
87'/. 
41'1. 

ruellJ"Z. 

106-

OZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 

lIaUshl" ... ".rte w duio 10 Ity.,ui.: 
Sl_r ... k.~.yah. 2: R&f~ł Jak6b Srga! z J&Ch.t. 

Ol.oer, Basltiel Lldzbauki • Sur~ Kiraztajn. 
Zmarli w duiu 8-10 .ty.znia; 
KalolIDy; O.ieei do I.t 15-tu , .. ario 9 ... V) 

liczbi.e .ehł~pc6_. 5, dziBW'CZ'ł.t ł, doro:lrcb 2, 
." tej li .. ble tnę_.zyzn - Itobleta 2 • ml.u .... ici.: 
W.ud. Maudler, la, 66, Anna llialkowJk. I.t 19. 

St_roz_lto •• I: n.ieci do lat 15-~~ :LIIUIrlo 2 ... tej 
liesbi. chlope6w I, d.i .... czyn. Idomałych 2, 
w tej liczbie m~icz,&1l Z. kobiet. -' a mie.nowicie: 
M.B.k Radouycki l.t 86, A.ron Ooldman, lat 19, 

Drugie zaćmienio ksi'l'lyca zoboczymy 4 IIsto- Petersburg , 9 styczniII. (Ag. p6In.). "Bir
pada; no wschodzie będzie ono calkowitem. iewyja wiedomosti" nazywają pogłoski o 
W dzies ieć dni pótnicj ro'poezole slO przecho· wprowadzeniu nowycb ruskich palistwo
dzeui. gwiuzd opadojących, trwoj,ee 4 do wych operaryj finansowych w Paryżu bez-
5 <lIIi. zasadnemi. Bezzasadności tych pogłosek 

Wa'aza",.,9-g0 stycznia. IV.k,l. kr6~ lorlo. no; LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Berlin (~ d. ' 60.37 '1" 35, at l", aOkup.; 1.o.,I,u (3 .a) Grud H.tel. J . lit ... Akwlzgr&nu, L. War-

* * * O zdrowiu Guy de Maupasunt'a dowodzi już tosamo, że ruski zal'ząd finau
ostatnie d.ienniki poryskie przyoo .. 'l nast~IJu- sowy rozporządza obecnie prawie miliardem 
j,ce ,zcI.góly: spokój, jaki powieściopisan o· złota. 
k~Y"al po swoim zamachu s.mobój""ym nie Petersburg, 9 st.yeznla. (Ag. półn.) .• Bir
mluł być stalym I trwolym. J ednej z ostAtolch żewyja wiedomosti" donoszą, że grupa ka-
1l.OCY tok siluie moj.czył i rweał sie, te mu· pitalistólV mQskiewskich zlożyla towllrzy-
81 allO utyć koftu"o be11lier_eństwa dla powstr1Y- / stwn kolei moskiewsko - kazańskiej ofertę 
mauin chorego "Mtku. Od pewnego czaso co do zrealizowanill 88 procent obligacyj , 
choroba Maupassant'. staw~I" sie cieUl"'l, " jakie rzeczoIle towal'zystwo ma wypuścić. 
chociu* była )es.czo dopiero w stanie ro.woju, Podobueż nkłady o realizacyę nowych 0-

- - - ; rar,' (II! d.) łO.ll5, SO Itup; IVI.,I.ń (8 nerko x Londynu, I. Hlhnel, B. JILeobsobu i Wo
d.) 66.90 itd.; 4.,. li"I likwidacyjue Kr61 .. t"a ber, lIl03kwy. J. B. B&ch&raeh • Ascbtof&uf,nrga, 
('"Iski.go Iluże 98.00 iąd; lAkież lUaI. 97.50 itd.; 11.. He<bt z llogun.yi, W. Bi.ł.". P.ler8burg&. T. 
5°/. rnska poty .. ta w.obodni. H-ej emis,i lOt fs5 Grosglik, L. Heyer .War .... "y i K. Lange • Toma
źąd., 10-2.62'/, kup., m..,j emiayi 103.'!O i\d.i. S 'I. m· nowa. 
.ka pozye.tIL pr.lnlow~ • 1.86~ r. I-ej O1IUJyl - .; Hotal lIut .. "aJ. Pi .. tu,uld. War..... B _ 
toku • 11!66 roko U"'J .lIllJyl - - - ; b'l, llOty h.,L. Za.riehu Kiedrsy1i,ki •• L" d·tu 
8~lLCh .. - - ; /' ".I",tyo,zka we"'Il~,lrsU& .. 1 .' rok~ Ho.kw,.' ."a, l & 

~" .. 50 .,d.; li lo h~ ~.t.wu ........ kle I'.J. sefJ! Hotel Pllaltl, Sallsm,UD, Gro.sm DU I Siei""" 
du •• 100.00 ż"L, teJti~. m";ie. - - iąd·, lll~ .o.r,l • W&rI"WY, S"lrino. • Pablui • .KDp= s 
mal.100.dO 'ąd., V·eJ 8,eryllit.. - -: - -:; ., .. h'

l 
P."'ubnrga, Bnl&ko ... . ki • O by Kult. ze Zd.-Wo

~ty z .. ,a~u. mIasta II .... a.' J"J serJ'1 l~l.O. I li, Polnllo"aki ... Sb.rod"b!, Nen .. ark s Płocka 
·ąd.,. U·eJ . 8.rJ'1 .10l.OO W .. ln"'J . •• I'1I_IUO.76 ąd·, )deleker z Tol1l&UOw Wehr P I ' 
lV·eJ .eryl 99.80 ąd., \l.." I.r,l 99.7. iti; b', a,' apru lll. 
obligi miOita W.r ...... 1 duże - - itd.; ó"I, li· 



DZIE~NIK I.ÓDZKI. 

G Ł o s z E 
T eatr Łódzki. lody człowiek Cels Fabiani, 

YICTORlA, dokławe ob<najmiollY & pOdwójnł bn· ADWOKAT PRZYSIĘGŁY 
ehalt'.rH, kor .. poDdut g.yk6w: nle-

We wtorek, d.12 styczuil\ 1892 

KSJaŻNIGZKA BAGDADU 

_I.oklegn, pol.ltlego, n.klego I fraacu- otworzył kancelaryę w Warsza-
I. Iklego S~U A, PO ADY. D,br ... for Ił- wic, przy ulicy Ogrodollej pod :r. 

ey' r: ,.4.nl •• Oferty rro~z~ k!.,I.ć 30, Oo(\ziny przl'j~cia : przed 10 
po,l Ig. li. G. la2 Admlul.tracl' te· ! d 5 7 ł d l 

Komedya w 3 aktach, przez Ale· 
ksandra Dumas," (~yna). 

O S O B y . 
Jan ,'Le Bun p. aDowali 
• 'onxv.dy p. DobrUJI,ki 
GodIer p. 11. Trap o 
RYB.""I p. taukow.ln 
Fr •• ~l~ p. D ielewoki 
KollliN.rz poli.yi p. Bartouewskl 

'" ~isU1~, ł ~ rano () - po I'u II n u. 53-3 

. STUD~NT Osoba młoda 
, "r z łl "" 8 k. e ~ o '1Joł- .n'li .... krój I Izycie bielizny pOl!1:ukuje 
er ytetu po, znkUJ6 korepe miej ••• przycbodniej ... dOlllACh pry ..... 

tyefj lub lekcyj j;;zyków starożyt- tuyeh. Wiadom~ć: dom Grzy ..... n ~ 
uych, l'o8yjskie~o j matematyki. 88. .m. 12, ol. PIOt.r~O .... k,t. .w p~eow,!' 

Ofert IV Administracyi poci lit. rnklen I okryć daru.kich \\ ·eJ Lewlń.klPJ. 
lI .• '. 34-.3 r5-3 

11I.10lly człowiek, 

N I A. 

Z powodn muj!!cych od by ( się dzisiaj 
u'lubill pana aurycego Poznań klt .. o z 
panną Sarą SlIberstelo, pozwalamy sobie 
złożyć Szanowuym Nowożeńcom najserde. 

czniltil!ze żyezeuia, 
Z wysokim slIRconkiem 

.' 8 

majstrowitl Silbersteinowskicj przęozalni bawełny, 

Lionett. p.Bu,en·Jonow.b D E C K fi k' 
Baul d. Hun (6 letni r Z ~ a ~ l posiadający pI'7..e.lmioty gimnazyal-lbOOOOIOICICICIC3(3()(:I)lOOOOIOIOICK:ICJ(J()(~ clIlopi .. ! .. • • ne, Luchal1eryęl języki niemiecki iiI I 
~~:}:~I~~C\\A"JiOlk_~~~~ ~!~:i!! k. •• ńanco~ki, po-zykl1je l~kcYJ, kOl'e-
Słoż~ey p. Walenlo ... ki wyłłrznle: tu"r~b~ kobiece. wener!czne re~ycYj luu t.ez IIdp".wledDlego za· Zarząd 'rowurzystwu Drogi Żelaznej 
~ekr. an: k"mih~rn p. lloTOzo-..;iez I .k6~e. Ul.~ PlOtrkow.h li, 39 no- JęCia w god~maoh wieczornych za 

A.jent l p. Czerwi6.kl przeciw aptekl WIelmożnego ~tU~era.O skromnewynngrollzenielub'zaobiady Iwan grodzko _ Dąbrowski· ej· Ajent. ~ I" Ro~.n 11 -I - 1 Oferty pod lit. B.B. przyjmnje A,lmini-
LalaR' d .' . p. 'VJp"łorltl. 1 JIlleJ"IPln mam honor cllwia- Itrucya "Dziennika". 27-2 

zecz ZIfJ6 Się W aryzu. dnmlć "now"4 Pnbliczno,l! -=. ___ _ 
... Łodzi i oloticy, •• ,l orczam.\ g- Młoda osoba niniejszem podaje ,lo wiadomogci, iż; 

Rostanracya Frankfnrła bawy, we.el" I b .. le ORKłE- l d' t 3 . 1892 d' ,l d 11 , 8TRĘ 7oIoionł ort ... do 20 osób, ł . -o Z Dlll (1) .styczrul\. I;. wprow za Się, I\i UOfO wo-
W . t k d' 8 t zn 1892 roku krz) pce I fortepian, lub ro,," pOlIZokoJ" mł. J8Cl\ klepow .. J. aum, zamieszczona w. 275 "Zbioru 'l ary1" pOII, 4249 tary a bez-

I P"ld~i~cbu:""tę~:;ch'~wi.."or.m lepI/m M~m. . Otmr . pod I~t .. ~. S. pr ~ę skład.ć poślednia k01Uunikac.v i towal'o\VPj Warszaw ko. Kanknsko -7.akasl,ij · 
\\ . I ZlIlDe o \\ ledellskie o I .POI.~!" I~ wzgl,;d"," .. no.~.cJ ' Pu- w AdruJnI.tratYI nmlej .. ego l"sma'9_ 3 skiej przez Odesą Z wp~'owadz~n~em t~j taryfy .Z~łO. Z'l .. ię: 

y r ll) g g , bliean0.4 I : n zaUoWRnl,m ____ o a) taryfa bezpo§l'edma lcomumkacYI zamorskiej Warszawsko-Za-

TERCETU na CYTRACH n ..• 'e6e,lłbeł·g W pierajcie Iltzemysł kraJow)'!! kauka kiej wrll,z ~~ ws~ystkiemi zmianami i d~at '~n.'i do ni~.j i . 
Zaprodoł;.owan. bed.: melodion .ytra i Dyrek,or orkle "y, nll_. KOMI •• .m0w- UŻYW ' JCIE: b Dodatki X, J XVIII do taryfy bezpo~redulej komunikacYJ 

xyl<pl;,n, '\'.J'cie bezpl.iu.. ak .. li Hi, dom ahklcgo &l-3, Gl" I ,- SZUWAKS gllce- Warsilawsko·Z morskiej, przez Odes ~, wraz ze w~zystk;emi zmiana· 
____ ~------ł-"7---3_ lU {lego rylowy, mi i dodatkami do takowych. i 

DrO"1l telazll& Fabryczno- Udzi ]am ] el\c~.i ' Gllll" sl< 'e( 'O SIIAROWIDŁO d. 2-0) na przewóz w pelnych ładunkach z~ st. Petersburg drogi 
" • I Ó obawia. Petersbunko- Warbzaw~kiej do stacyi Sosnowice 1. D. przez Malkiń-

Łódzka gry na cytrze, ' Gliiiskieo'o ATRAIIENTY. SiedJ~e-~uków-h\~ngl'6d i ~tacyj Tomaszów. przez Warszi\wę-K?-
Z pow n o'"i.dczenia wy.ył i'łCYclI, • ~ luszkl klejU snchego l W \llyDle, wprowadza Się z d. I (13) ~tyczDla 

towar, pp. K."rb l RelDBtt'ju. o Z&lfUllle· I'u cenie 11l'~yStępD6J; nlica Kon- S Gl" k' I 92 . d d ł i tar f ' l" 78 
nin duplikatu li.tu frnehJ,)wego Łódt· stantYllOl\'bka ~ 48 nowy, I-sze • 111.. lego fabryka . r., at . ,~. l' wo !i.n a,. nowa i a, zaolleszc1.oDI\ W ~. l 
W.r.za ...... li 2681. dnIa ~ (20) gru- r.i.tro mieszkania • 10 2ł-3 wyrobów ohelRlcz •• ch w Warnawie "ZbIOru Tal)! pod 1\1. 4282. 5_-1 
dUta l~ l r, iJrogA Żelazna Fabrycznlj- , , •. ł J 

ł,ó,bka podaje do wJ.domov;, ie pomie· T C ki łó Łóo-, , h Filia w Łodzi, fn:OWY.kullie·J~Y !102t7r.,-ulo.., duplik.! listu fmchtowego za li ... 
2687 u'Daje za ni.wuny. 7-3 owarz, y IS W Z~lC, dom W-go 1I.j,eh.tu. 21~ "ŁODZIANIN" . 

" r?d~. d. 13 Itycznia 1892 r . 

W lokalu bo.y., (dom Koacertowy) 
"nlIk ni o -ej wieczorem. 

RADOMSKA FABRYKA 

Walne zebranie GILZ 
só" 

kalendarz lDrormacYJoo-adre o.Y ItR rok 18\)2. 
Miedci w lobie. oprOcz działu literacki.go. dział adruowy oraz in/orm""rj
ny, zawieraj.,'Y: taryfę dom" .... t.Rryf~ ulic. podziałem na rewiry .ędziOw 
pok.Jn, taryfę opl.t kolejowy<b. now. t&ryC, · •• lną, ryf, .templowł i giI
{Iyjn., pr..pisy o oplatacl> podatkowych. wycił&' ~ uBbwy ° n.jml. robotni
klJw, prsepl'Y pMztowe, telegra.fiesne i metrolt)gie. 

Do nabyci .. w ksi~garniaeh. Skład glowny u wydawcy C. RICHTERA, 
nlica CegielniaJIa JIJ ~ nowy. <\0-3--

Z lł01fOf\U v.i"i dczeDja O4lbien.j~ego 
towa' p J. Kg... o .agubi ... iu dupli.ta. 
t6w li.t6,,· fratbtowych Warszawa· Łód.t 
.. ~ li ;>łJ lU2118 i 10:375 z dnia 7 (lO) 
grudni. 11191 r . Droga Ż.J .. na Fabry",,· 
ur.-Ł6dzka pod'lie do wiad.mollci. ie po
JOieniono duplikat· n )1110211 i 10"Z-J1ii 
llZBaje :la DlE'wa.i.n . !'ti 3 

~~I\ porządku dziennym: M. Paschaiskiego 
~1I1 w RADQMlU Ip-------Ili!!IIIIIDI-=--~ .. _~-III!l .. _'-

Zarząll Drogi ~elazllej Fabt'Ycz- sllz",lUv~1l I Polepa gilzy bygie~ic.~e •. Di08~ej.ne, o~.~ 
lIo-.Łodzh.iej plac u·ysclgowy. sklejane z prawdzIwej bIbułkI francuskiej . . .. I 43 3 Le. DernlereHCu rtoocbe., anali· 

• powodu ośwlodczema odb"~nceg" to: ,ow,u~ przez Labohtorj1lDl Chemiczne 
war P: Zlotow kl.g" o "l\Ob,enlU dupl~, Warszaw.kiego Uniwersytetu. 
kam lutu (,"chtowego Końsk-Łódż .& li , . . . . b 
1651i Da "agon d .. ek przybyłyclI dni. ,War '1&" 1.01 FlIYZYEItIU,", NOJstaranweJ wyk06uone z~ wszy.tt.ic 
,'" d' 891' Łódź D ' .. dot~d znanyob. Nabywal! Je możua w 

11 c..~) ~.,.n Ula l na slacyę ',TO- Mam b~nor ..... ,a'lom'ó. Sa. l?am.y, te znacZlIiej.zych aklepneb dystrybucyjnych. 
g~ •• Iu~ ~.brycz~o: Łódska podOJe do przy~yllUD teru do ŁudzI, przYJmDJ9 za· P h u1lu' c od.t oje si st.sowny 
wlAdomoścl. ze ynm,eruony duplikat za. mów",.i. n& bRie 11f~.el" or •• pr.yj· p. Ją ym b tf ~ 
16677 uZJl!lje :ta mew.żny. 49-3 muję abOD~eQt& mit Ivc.znego nes&Dia.. Óra • 
Dnia 7 b. m. 111\ przestrzeni od Polecam BI' la ho;rm w.ględom S •. Dam SKUD GL WNY W ŁODZI 
Nowego-Rynku do Hotelo :lIauŁenf. pp_t&J~ • U ... DO .... Ulem 

fla ZAGINĘŁA .. 80".IJa" 
róg Clfogielnianej i Pio trko .... kiej ., ho,.,. 1 P' k k v 520 ( 88) mapa folwarozna z aneksami. lo Weneckim. M-3 n. Jotr OWI a "I nowy . 

u \V. KOLIS KIEGO 

siąiki abrycine 
do zapisywania KAR, 

zatwierdzone przez inspekcyę 
fabryczną, 

Znalazca zechce złożyć takową w COG NAC __ OS'bffB,I.lEHIE. d . 
hotelu Mantenfrla za. wynagl'odze- 061>l!BJlfłeTCR, liTO 7 HRBSpS Są do nab)'cia W A mlllistra.cyi "Dzienni-
niem rs. 3. 55-2 Z WI,'OGRON KRY.HSKICH 1892 r. Co 10 'lRr. yTpa Bo rop. ]T'(I\ Lo' dz-171·ego". 

f .. bryki .[OASH no )(pCOBOBCROII y.:rl1ln1l BO u. JA 

t
ZGUBIO"/n'O t IMPERIAL w Warszawie J.o.v:1I 0011.0 N. 126, 6Y.JleTT> opo.Jla-I'-________ ..:-=:;----=I:II;I;:a __ .. 

kal- ę 1JO y Ił, B8TJ.CJI JlBH.UAlOC HMYlI\eCTBO, DPR'IW 
wy aUI} z magistratu m. Łodzi, na HaJ.~e",alI\ee Rapall.'Jy JIeil6l1 TaB- . 
imię Maryana Liss. rep30JJy, eOC'l'OllIl\ee BSo Ke6eJlB, ~~~"".!'~ 
Łaskawy zDl\lazca raczy złożyć Kf:ECKOx-.. Ił llteBCROM.. JUaTL1I Ił W 

takową w t n jszym magistracie. eepe/lpll, onllneHBoe A-III ToproBo , ' 
6ł- 80 200 pyO, - KOD. 

1!I ••• ~~~~~ •• lIiiElJl CYJ.cOoblll IIpHcraoo OCTpOBCRiił. 
ZGUBIONO 61 

bilet wO'j6kowy 
OB'bHBJIEHIK 

OOnause .. os, liTO 7·ro Huoapn 
1892 l'o)\a , Co lO qac. yTpa, BO 

rop. JIoAan uo 3l\saA3l1011 yll. 00,11.1> 

W administ.racyi "Duenn.ika 
nabycia. 

PRZBPISY fi PF1GY lliOLHTNIGH ROBOTNIKÓW 

Książki fabryczne i ksiąit'l.'zkę legitymacyjną wy~ 
dane z tutejszego magistratu 
na imię Henocha Bergmana oraz 

dwa weksle 1Ii 443, (lYAeT1> opoAunaTLClI ABB' do zaniSl' wauin mał ololniclt robotników, oraz 
lIIlłMOO uloIymecTBo, JJpl!UaAJlelllRlI\Oe I' 

CUlIO.v:ORy RODY, oocTosU{ee HS'b K S lĄŻ K I 
po rs. 16 wystawione przez J 90;JtWI>I.1·h '!neoo'b Ił OyM3Jl(ijarO TO' . I 
lllachmaoa ua Heuocha Bel·gmana. Rapa, O~'hHeuooe Alin TOprOB'L Bo do zapisywania dowodów 1ł!~ll)'mlleyJII)tlJ rnbo-
1) weksel na TS. 100, in blanco z pol .... ai, konne erom Jako do- 1<'5 PYU'. II Ó 

Podpisem )L Blac1Jmana .\. ~~oWnll\!Ypl ztdrM~I'!'Y n"DP4J• CYAeOohlli IIpBcTaB'b OCTpoBGRtil. to , w. 
) nJIUo1 'Y. ro. 1 "~er 1 r. Nenc- dO 

1) na rs. 27 wystawiony przez k!ego I Dr, Za:adzkie!t0. o~.elrają. i. ko' Szematy do zapI" sywanI" a ~ 
Hpl'mana lendla na Henochl\ mu "ImpenaJ me rO.OJ .it od do.b~y~ 

,. d . w,roM .. ~rod"kow •• ~clI we Francyl I ze OB'I>HBJIEHIE 
Bergmana. )l1.atDY ma t5 mar- cena to.unkowo do ... ej dobroci, jeat . 
ca 18 2 l'. 63-1 b~. Ditką· Koniak .,Imperi.I·' jako 06ollullHeTCII, qTO 7 HRBaps wypadko'w W fabryce, I~ 

cq.ty wyt ... ór z "ino, zaJe .... ię chorym 1892 rOĄa c. 10 quo. yTpa B'Io rop. 

Z 
. ł, d"' k] ir.konwaleocentom: . .10,1;311 uo 3ana,ll;3lłof! yJlun1l noJ.O -

un nęl' ~,cl we e Srrudu ~.taliezn. odbyw. ..~ we !Ii 437 6YJ.en llpOA&oaTLCIl ĄBB OI'I\Z.. \\' n:el kI' e druk.- sluz' ące .~ . 50' 89 wuy.tkleb I~k.,.ycb.k] epach w Kró·· , , f, " 
l \J& PS. J wl.la"l~ r'" styczna l } I lwie, a w Łod.i n panów: IIRMoe I!KymecTBo, npunaJ.BelE3Wee 

~{;~;1r~~:~ó~~;:;g~ D:ti:;: ~:~:~~.,..k',. nlic',.PiOtTknw8ka. ~:g~aH~Y K::;~~~~~~ eoe;~~~e:::. ula sau'ow DokoJ'u l' ~IDI'nnJch 
2) na r . 100 ia blanco~.ta"w.y w ma. S. ZarzeckI! uli'!, Poł.dmow .. JIJ 11. mepCT/lHol! II UOJyme.1KOBoli lIJ1Te • _ ' . ' 

. 18") r~ I' h' k' Sn,.lke, I.li~~ P,Qlrkow"I!a. '.. ~ JU -: r. prz • : '. ,.zew,.... KarWO.lkl utia Konatant~I"""ka. PIli, on .. oeBDoe .Jl,m TOproB" Bo 
ua 'iktOJry~ .roru.zew.k,.. j" ,. 170 l) 
O.t~ga i by nikt powr.:azroh we- A. Houk. u ". PJotrk.wai&. py • - KOIl. ' u • 

kali 11: 'nob '11, gdy 'ł ni ........ ·ne. JBtrpmalD'1 C y,ll;COB 1>1 li llpBCTa .... OCTposCKill. OOOO~I' \I~' OO~OO 
T R '.- . II ' re I er, Nt 163. 69 ,l '~ , omnsz Z:III I, SZłjnert, <f I t>f ... 

łł-:\ nuru eraoia, _ lbS:l25 • - -

ClI t-t.ru K. la!".~ktll B~ Iw KOlctió'..,le iI-l- ;{" ".w"" łt.·,,}'i>O :lO A~atiPa- V dl'1l'k&I'Dl "Dtłenalkl liIlIkl,pI'_' __ _ 
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