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po 500 do 600 rubh
rubll
Nie idzie zatem,
аЬу rejestr upad/ości
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przeniwoio, /y.
/)•. '
i zaniepokojonych
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po.wlecle b~
т6. bandlowych,
mńw
baodlowycb, zwlaucza
zwlaszcza niemieckicb,
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na.porz~dku dzien- kneh,.
kncll,. gdy
I!dyii prywatne
prywntne kapitn/y
kapitaly chow~jl}
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że dZlalalnoA6
dualalno'ć
dzi .'
si~~ trzy upndto§ci,
si
upadłości,
znnmienie
zпnrniеоiеш
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wl"cznie, "1wy-

_;tziono gl6wnyeb
w,тоМ,, 16d1:kicb:
witziono
głównyeh wyroM"
ł6d1:ki cb:
pnl:dz1 w
_ kOlllunikacyi kraj. 922 pud.
1) pnl:dzy
!I
li
"
"do Cesarst"a
Oesar8t"a •• 3,429 "
83 tkanin"
tkaoin .. komnnikaeyi
komnnikac1i kraj.
krnj. 9,060
9,ОБО ..
4
..
" do Cesarstwa •. 17,969 "
W popn:ednim t1godoiu
tygodniu 00
od dnia
doia 80
.tyezDia
.tye~nia do 15
б lutego "1.6%
wy.6z wynosił:
_yoosil:
pn:Ods1 w komuoikacyl
komunikaoyi kraj.1808 pud.
1l przCdsy
li
11
"
.. do Cellll'ltwa
CC8llntwa •• 3,249 "
tkallin w
_ komunikacyi
komunikac1i kraj. 8,935 "
83 tkanin
'1
Oesa.nt_a ••
• _ 91,320 "..
4
'I
'"
do Oesarstwa
Śrellni "1w61 tygodniowy
bleSre!loi
tygodoiowy w roku Ые
tllcym
t"С1Ш do dnaa
d01' 11l
111 lutego:
l) przedzy
8,862 pud1'
pudy.
1)
1)
tkaoin
24"111,,
I) tkanin
2li,111 "
Sredni
_,...6& tygodniowy w
_ lataeb
Średni wyw6c
latach ро·
po·
JlI"t:edtliclt,
_ pn:eei~eiu
przceioeiu z catego
całego roku (.
(w ро
pupn:ednicll, w
dneh):
diteh):
tkaniuy
tkaniu1
рn:~dиа
prz~dza
18,5ЗО
18,530
w roku 1881
!,704
J881
21,150
11,4«11
1I,4бl
1882
18811
11,918
" 1883
ЗЗ,!l86
~3,!l86
" 188'
986
98б
117,018
lł7,Ol8
1884
" 1885
1'1,170
8,106
" 1886
38.5S0
38.550
11,898
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PRZEMYSLOWO-HANDLOWY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY
W
w CI!'.!!ARSl'WII!:
CP'.!!ARSl'WII!: 1I KRÓLKBTW'I>.
KROLggT\"O:.

V.
1'oIoM"it
1'010..,,1. "bM
"Ьм... -P,ojoktr.-Bondol
-Р,оj,ktr.-Попdоl .b.l:e",..bol:..... Z pr
pr"ntJ.Ia.-8рr"d",
.. ntJlla.-8pruda.. dobr.-lloby"onie
dobr.-}jоЬJ"оnlе ,iomi
IJt'~B .lo6oiaD.
Iłt'~B
wlo6oiaD.

•

,1

•

S"

ny
пу
,. osenne
IV
osellne 1I
wy
wy
роpo- ona
опв
t
tеш.
em.
dokona6
dokonać tego
e/a
е/а
'. Po·
Ро· pcbnio
pcbnie siO
się jakoś
jako§ biedę
bicd'J z ni
nr
ie ujrzymy
ujгzушу na
па ni
wiele okaz6w fikc,Jtem
tеш kaide
knxde paustwo powinnoby wysla(:
wysłać
- A
А, kto nam
пnш WJ'6ci
wróci k
st"acone
st"зсопе li nycb,
пусЬ, t. j. takich,
takicb, kt6rych wyroben.'
wyroben,r olkt
nikt
przedstawiciela swego do Berlinn,
Вегliм, kt6ryiJy
kt6rY!JY na
пn produktach
pl'oduktacll ,urowycb,
surowycb, za
ZtL
płacimy
placimy dotycbczas
dotychczas nie trudni
trudoi 8iO
aiO w kraju 1I kt6któW
\" "".d.dnja
"tladedn;a "ol~oia I pokOjb. - Po.
РА. L •• sęp.
~p. przcdstawiciela
powiedzia1 zelaznemu
żelaznemu ksi~ciu IDlliej
mniej wiQcej
więcej oiel1l:11
niel1lal ze
że podwójne
podw6jne ceny
сепу z powodu r6inicy
różnicy rych
rycb uzyteczllO§ci
użyteczllości oikt
nikt nie 8prawdzilj
sprawdziłj następ'
naat~par.lo
... 1 Euopt. - D"hre
Dohre in.t,I"""
In,l,tl&O,e kred,to"o.kredJlo .... - powiedział
aratow.1
Nacl,itj
Kto wr60i
wy· te slows:
Nacl,i'j •. - KI.
...6о} .trat,1
.1..IJ1 - Z powoda
powod. "'1'
słowa:
kurBU?
kursu?
lIie
nie tem, ie
że jest już
juz gwarantowaD/l,
gwarantowl\nll, pollapollla.1
...., Ikookioj.
tkaokioj. - Nolwao
Nol"., b".gI
b ... 'g1 •о "'J.lo
wJ.to .. i.
io hJ'
Ьу
• t ...
_ Mam
Мат zaszczyt 0§wiadczy6
oś wiadczyć waszej knnkan,
- Tego jn.
ja nie wiem.
wicm, Wróci
'Уг6с! walii
,уа,п chyclIY- da bowiem fundusz
{оодов: dziesięoiu
dziesi~oiu tyaiecy
tY8iOC1 tu·
gi,
gi'OIunoj.
.. eonej. - J'bJ'"
JabJ'" J, inoouj
inoo••) ar
on,d,U.
••d.lI. - Co
со '0'
cler8kiej mo§ci,
mości, że
,е jesteDl
jestem już
jпz mocny...
шоспу...
Ь"
b" teu, kto zab"al,
zabrał, jeżeli
jeieli potrnficie
potraficie dobrzo bli, moze
może wioc
więc pokusić
pokusi6 si~ o.
о. pokazanie
poke.zanie
baczl"'1 u ",,..tawie
",y.tawie "iekawero
eiekawero dl.
dJ. nat!
па.! - O
О buЬо· cienkiej
die.tB8
die.łne mitJlkiM,
mitJlki ... , W'
w' s8.tolO".nia
ultolQ"ania do ..h,gieDY."ieDY_Żelazoy ksiq,ze
książe odpowied7.ialby zapewne: wsp6lzawodnicz)6 z jego towammi
tOlVnrami IIn
na ryn. Iviclu
wiolu ladnycb
ładnych rzeczy. Wszystkie
Wszystk16 te ladne
ładne
Zelnzoy
D.rJkado"oni
lio. - Logika
obp,atela. - Spo.
D'r,kodo"onie••
olio.
Loglko ob",ate1a.
Бро
_ Wybornie!
więc glupgłup- kacb międzynarodowych
- i jeżolf
uzua· rzeczy b~d"
oczywiśc.ie zapisane .'"
.w 8:ktacb
lI:ktach
Wybofole! nie
nio bq,dżmy
bq,dznry wioc
lIIi~dz)'oarodowycll
jеzоlГ
IIZnn'
b~a"
oczywi§c.ie
dzie".ft.
"Lali,u - O
kosza. II Indlldzie".D8 bano.
ЬаТIО. -- Do "L81i."
О KOSZD.
kwia- cami i dajmy
воЫе buzi...
cie wl'eszcie
wreszcie za I'zecz
rzecz poiyteczuq, zaprze- wystawowych, aа opuane.
opl8noe. ": dZlennlk~ch;
dZleoolk~eh;
daj m1 sobie
'0",1
"i.6."
IlUO.,'.... _ .- Oporetka i ata'0
...1 I ..
le6." 1'''0'''''',
stn6
stoć ~prowadznnia
~prowndznni!\ mn6stwa
шп6stwrr. rzeczy od nie- hygieoa
hygiena krajowa popraWI
poprawl 81ę
81~ oJ1tychmla't
nIltychmiast
I,.!,k&,
1,.tJka.
Ozyz
Ozyż IIIOZA
IIlOŻA być
Ьу(: prostsza
prostsz!\ droga do
<10 uszczęuszcz~- go, których
kt6rych dosta(:
dostać IlIoiecie
IlIoźecie w kraju. Z «ru.
dru. oо jakie sto procent! Do i~nyc~ wy.staw,
wY.8tn_,
Aliwienia
ludzkości? przenigdyl Należy
naleidoby postamć
się, aby
bygieniczaa родоЬп~
podobnll b~dzle
bodZie le~ynle.ze
AIi"ienia ludzko§ci?
Nalezy tyl- giej strony
strooy naleialoby
postnl'a6 siQ,
аЬу hygieoiczos
)е~УDlе ,ze
Dzieln1 m,i,
Dzielny
m,t, ten рап
pan Lessepa! J es~
еа! 00
on ko
"о coprędzej
copr~<lzej zaratwić
Zll/аtwiб t~ marll
runl~ fOl'lllalooś6,
fO"lIIa100~6, kraj
krnj pozoał
pozoa1 doktadoiej
dokładniej wyroby
wyrel>1 ,vnszo,
waszo, z wzgl~du
,vzg1~du na
па pierniki hygieniczne 1I odzl"
odzlet
nietylko znakolllit1D1
znakoloityDl uczonym,
UСZООУШ, iniynierem
inżynierem aа w8zelkie
wszelkie widma
widllla krach6w
kracl16w gicldowych,
giełdowych, ni
niepoepo- kt61·Ycl.r
którycu wielo
wie10 idzie
irlzie na
па spl'zedai
sprzedaż pod lOarпn- normalnIl,
nOI'lJIs10~, te bowiem okazy stanowi"
stanowi~ n~
.ławnym,
_/"wo1m, ale
aJe takie
takte oitp08polit1m
nilpo.politym dyploi przewidywane uorubardowania
ЬошЬагdоwnпiа zniknfl
zoiknfl skt!
skI! zagrnniczul},
zagraniczuq, za
"а sprawI}
aprawq szkodliwej, zle
źle odłllczuy
odl~czny rekwizyt wBzystkicb
wszystkich wystaw warIJlllt4.
lOlitą. Gd,b,
Gdyby ·,.ai8
ia on,
оп, Europa
Europ. drinl_by
drżałaby lJ8,r<
tJB," sen
'en niemi/y
niemiły - raj
rnj zab/y§nie
zabłyśnie na
оп ziemi! zrozunril1Mj
trozumiaMj spekulacyi.
sреlшlасуi.
szawskich
szawskicb ...
jesztze
jesz"ze B6g wie jak dlugo pod groźb/ł
grozb~
A
А tymczasem.,.
tymCZRsern ... Tymczasem,
TYlllczasem, kto ssi~
i ~ cbce
сЬсе .· Owa to spekulacya
spokulacya spral.ia,
sprawia, ze
że na
nn IVY'
wy.
Gdyby mnie
moie upowazniono
upoważniono do
dt> urt.d%~.
t1Tt.dz~.
etraszJiwej
potogi wojeoo8j,
wojennej, oie
nie wiedz/lc,
wiedz'lc, bawić
stawach krajowycb
krajowych widzimy tsk
tak mało
nia wystawy
hygieuioznej, wywillzałbym
alg
ItrnlZJiwej pozogi
ba"i6 w ślep!}
61ерl} babk~, niechAj
пiес1шj szuka kre·
kr·e· 8tawacll
ша/о re. oia
wY8tawy Ilygieuioznej,
wywi~za1bym 81g
gd%ie si~ takowa zapalić
nloŻe. LesReps
moino- prezelltaotow
prezentantów przemysłu
Wia.: zadania w sposób
poЕараЫ Dloze.
Lв8Kep, dytu z zawi"zanemi
znwi"zаnешi oczyma, o
о ile 1110:100przemY81u lódzkiego.
l6dzki&go. 'Yia.:
8ро,6Ь nasLępuj!}cy.
nas~puj~cy. Pr~y ро
umiał
trafić d.o .erca
lerea ielunego ksil,jCia,
ści, guza unikaj!}c.
Nasi wielcy przemy- dOlllo zresztll,
tysil,jCy rubli
umiat trafi6
ksilJCia, aа §ci,
uoikaj~c. Nnsi
zreszt'l, że
"е pomiędzy
рошi~dzу niektórymi
ni&kt6rymi wy"'у- mocy
IПоеу owych dziesiociu
dzie8iociu tysi(\C1
rubll ~wa
~waIrogi
1Г0gi i tajemniczy
tаjвщпiСЖ1 Bismark wygadal
wygadał 8i~ 8101'01
słowcy tak już
jui nawykli
nawykll do koziolk6w
koziołk6w giel·
gieł· twórcami
tw6rcami an kupcami
kupoami istn
istniejl}
iej!} nawet
nnwet for- rantowanycb; sprowadziłbym
sргоwndzilЬуш ро
po kolel
"о1вl do
przed Le,s8paem,
Lesseplem, jak Itochanek
kochanek )lrzed
przed ko.
ko· dowych,
<lowyeb, :ie
że ile razy kurs
"игз rubla J)t>dskoczy
podskoczy malne
шаlпс umowy,
uшоwу, na
па mocy
шосу których
kt6rycll oie
nie wolno
_о1оо dziesiociu
dziesięciu wi~kszych
wi~kszycb miast Królestwa.
Kr61estwa, ucz!>:
осх!>:
ebank", tkliwie i otwarcie.
ebank"
w g6rO na
nn gie/dzio
giełdzie berliuskiej, eieszll
сiевz'l si~, wytwórcom
wytw6rcotl1 zdradzac
zdradzać krajowego
krзjоwеgо pochodze. nych
nусЬ naszych hygienist6w,
bygienist6w, nteby
nieby z"ledzlll
ZWledzlh
O
О tej tkliwoAci telazoego
telaznćgo ksil,jCia,
k8iIJCia, LesLe,- jakby ~ygnli
~ygr~li n~ l.otery!. Na~omiast
Na~oD1iast mniej
nrniej-- uia towaru, pod grozb'l
groźbą zerwania
zerwBoin stosu
вtoзиnn- ulice, domy,
donry, szpitale, fabryki i t. d: KoКо
вер' cuda glosi
g/o,i w
_ 811'0iO\
811'0iщ kraju,
krajn, aа z opoоро- szym
szуш clerpl~wośCI
clerpl~wo§CI JUz
JUż ole
nie ~taJe, skoro
skol'o chCIl
cbc~ :'6w.
kÓw. Ta"ie
Takie figle, роzошiе
pozomie zyskowne,
zYSkOWOB, w rzy§6
rzyść pozytywna
pozytywon byłaby
byraby oо tyle. wlęk.UIl,
wr~k.8Z",
seps
wieAci
wieści tych
t1cb wynika,
wyoika, ie
te skoro
akoro ty1ko
tylko 1Iszys"szya- weks.le
weks.1e kraJa6
krajać na
оп kawntkr,
kawałki, ~by 1J16dz
módz roro· w gruucie
gr'\lucie I'zec?y
J'zec1.Y podkopujq, przemysł
ргzешуsl hakr'a- v ile
Не dowiedzie1ibY§'I'y
dowiedzielibyśmy si~ przynajmDlej
przyoaJmOleJ.. ze.
"а
ey
су kieruj'ley
kieruj,cy polit1k"
polityk" s"ych
''''10Ь państw
pafl~tw Dl~nr~- bolmkom
bolnlkoru wyp/~CI
wypl~cr?..
? .. Ale cóz!
c6z! cboć~y
cboc~y n:1M- jowy. 'Yielu
W ialu wierzy,
wieny, ii
iż ,Iaoy
dany towar rze- pośrednictwem
po&redoictwem urzędowych
urz~(lowych spra~ozda{l, J~k
iowie
iowio Ьеа,
bed'l sobie
аоЫе Dlogli
Ulogli wzajemnie
wzajemoie powie- wet ~decyd?wah
~decyd?wnll SI~.W
Sl~ ,'" cz~n wpr'owadz
wprowadZIĆ
r6 t~k cZY'vi&cie
czywiście nie wyrabia
"угаЫ" się
si~ w kl'sju,
kraju, wielll
wieln wla§ciwie
właściwie stoimy
stоiшу z na8Zll
nащ hyglenll
hygreo~ kraJ
kraJo0<llie6
dJieć - .bylibl'my
.ьуны1т11 glupcami,
głupcami, morduj"c
morduj/lc zac~e
"ac~e ChęCI,
сЬ~ш, spot.kahby
spot.kallby Sl~
sr~ praw~opodobn~e
praw~opodobo~e tez
teź sprowadza go wprost
_ргоз! z zugl'anicy.
zagranicy. wq? By/by
Bylby to rezultat
rвzultat w każdym
kаzdуш razie
si~ obustronnie
li~
obu.troonle;i poł,czmy
роl,СZШ1 ,i1l
siłl nasze,
n.asze, aа z .Dlewdzlęcznośclll
.Dlewdz1~czno§c11l ludzkfl· Go,~wa~1l
GDI~wa~~ Się
З1~ W
\V роszсzеgбlпусh
poszczególnych wypadkach
wураdlшсh spekulant
sреkпlапt interesuj~cy.
ioteresuj~cy.
.
.
.
Itnniemy si~
,i~ J.>аОl\шi
panami '.iata
ś.iata ... 1
I b~dziemy
Ь~dziешу W1e
wlecc n.a
о.а bog~w 1
I p6łbogó
p61bog6w
w ~dzl~laJllcy~h
~<IZI~lвису~11 zyskuje, ale przemysł
рпетувl wogóle
wog61e traci. Wspo·
'Узро·
Pooiewaz
Poniewaź jedoak
jednak me
nle upoważnIOno
upowaznrono mDle
тOlе
attloiem1
mogli"
шоиli " zgodne
zgOdll8 pracować
pracowa6 dla post~pu
poat~pu cy'
су· got~wkl,.
got~wkr,. aа CI
СI ~nów
~o6", odpowiadaJ!}:
odpOWIa«nJ~: n!e·
о!е· minllill
шiПIlШ o
о tych
tYCI1 rzeczach
rzeezacb z powodu proje. do urz"dzenia
urz~dzenia wystawy, zatem
zateru lUog~ tylko
t,lko
wilizacIi"
"ШzаСli" - wówczas
w6_cza8 niezawodnie raj za,а- WdZI~CZDl!
Wdz1~cznl! zagra~lca
zagl'a~lcn cofnę/a
cofo~/a wnm
,Уnт caly
cnly kl'G'
kre· ktowanej wystawy
wystllwy tknckiej
tkackiej w warszawskiem
wаt'szаwskiеш POP1'08i6
poprosić naszych
nas.yeb (l6dzkicll)
(łódzkich) ojców.
ojc6w. miasta
rniaata
błyśnie
па ziemi.
d,t,
dyt, aа m~
т~ ~gt'lllllczamy
~gl'аПlсznmу !;lo
!?о ty lko
Iko do
до trze·
tt'ze· muzeum
ПluzеUIJI przemys/owem.
pl'zemyslolvero. Zal'z'l<l
Zal'zlld ,vystawy
wystawy (nie
(oie okre§laj'lc
określając bliżej
bliiej cbarakteru 1I godnogoduobl,§oie na
Do wypowiedzenia
w1powiedzвnia PO_1i8ZYch
powyższych s16w
sł6w S6rser- cleJ
С1ез cZ\j§cr,
CZ\lŚCI, Jes
Jеstе&шу
teś my lepSI...
lep8l...
zalllierza
zlImierza podobno przy
przY8186
sIać do
до 1-odzi
Łodzi umyślцщу§[- &ci),
śc i), aby
аЬу wydelegowali na
па wystaw~
wysta,,~ specyal'pecyalskłoniły Bismarka frAncuskie
francuskie
Bezw!}tpienia, ie
że lepsi!
lep,il A
А, niecbaj tylko oego
nego agenta IV
w spra"8cll
sprawach wystawowycb, nlł
n~ komisyo,
kошisу~, gdyz
gdyż bOdll
bOd" tQm okazy oо kt6któdecznycb, 8klonily
Bezwl}tpieoin,
decznych,
uzbr~jenia. ~6w~04ć
uzbr~jenill.
~6w~046 jeat
jest ~alllldniczyJD
~alllldnicZ1JD wa.
wa- 1.agranica
zagraoica worki swoje otworz, będą,
b~dq, jesz. dla
dln rozrus~anin.
I'ozrus~aoi!\ maruderów.
maruder6w. Rozruśzanie
Rozru~zaoie rycu
гусЬ w l.odzi
Łodzi poj~cia
poj~cirr. nie mamy,
шnmу, jako to:
runklem
runkiem przYJdm
przYJ8!01 - mÓ"I/
m6"ll dalej
dalвj przed· cze lepsi. Aby
А,Ьу ,n§
zaś zagrnoicll
zagranica worki swoje to nie przyjdzie DlU
mU latwo,
łatwo, wiele jedoak
jednak czyste powietrze i zdrowa woda.
wOOa. Oba
ОЬа te
tв
,~~icie/ pott;~i niem~eckiej
s~~icie/
oiem~eckiej do prze<lstaprzedsta- otworzyla,
otworzyła, potrzeba, aby
nЬу z Berlioa
Berlina ogloog!o- zaleze6
zależeć będzie
b~dzje od agenta i od sposobów,
sроsоЬбw, okazy bt;d,
bl;d" sprowadzone umy§loie
umyślnie na
па "1wy1Ilclela
wIcIela Francyl
FrancYI - t1
ty Jeste.
Je,te, teraz mocny
nrОСО1 i szono wszeohbraterstwo lud6w, na
оп co
со się
si~ z jаkiешi
jakiemi wyst'lpi
wystElpi do "alki z obojQtno§ci'l,
obojętnościII, stawę
staw~ kuryerskim роci4giеш,
pocillgiem, gdyz
gdyż Warja mocny,
tnоспу, nicbyśmy
оiСЬУ§Ш1 sobie
80Ые nie zrobili,
ztobili, zyjżyj- widopzpie
widoczpie zanosi, jeteli
jeieli wierzy6
wierzyć romansom
ro,ual1sotll uprzedzeniami
UРI'zеdzеоiашi i przewrotn'ł
przewrotn" spekulacyq,.
szawa icb
ich oie
nie posiada. Bed
Bed,l takie przedmy
ту wi~c jak bracia.
BisIIlarka
Bisrnarka z Lessepsem.
Lеssерsеш. Zanim
Znoilll to nastq,·
Р.'zуr·zеklеш powiedzieć
Przyrzekłem
powiedzie6 tu sl6w
słów par\} o
о stawione pogll\dowo
pogll}dowo blkladoiki
~kładniki pokarD16~,
pokarm6:w,
Jakit
Jakiż stlld
8t~d "nio"k?
woioвek? Oto
Шо 1I'8118cy,
..8118С1, któkt6- pi, zaczni~my przecież
przeciez sprzednwn6
sprzedawnć nareaznal·esz· wystawie hygienicznej.
bygiellicznej. A
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