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czają? -'V! faf:n;kacyi niechybnego zastoju: O'dpowiedź na to pytanie daje nam lita- litycznej samodzielności Królestwa Polski"';
Ale Jeś~1 konkurencya ta. przekracza o wie- tystyka fabryk podŁug narodowości ich wla- go i przeszla do nas jako spadek już gole granu::a normalnej i uzdrawiającej walid, ścicieli. Statystyka ta. dowodzi, że przemysł to wy 1r postaci obszernego centrum fabry-<.(nsłuży to dowodem jasnym, że musi istnieć naszych kresów zachodnich nie ma w sobie c:l:nego, czysto niemieckiego co prawda,
oałJ: .szer~g przyjaz?yc~ warullków w je- pra~ie nic ~wojego miejscowego, coby powsta- ale z ludności1ł, choć na papierze iigurujłł
Szanowne Panie i Szanowni Panowie!
dne] ,okoli?y. l, przec~w~le cały szereg wa- ~o l rozrosło si4J drogI} naturalnego rozwo- c~ jako do poddaństwa rosyjskiego należą;
Za przedmiot niniejszego odczytu mego rl!n.kow uCllj;zhwych l mekorzystnych w dr u- JU. Oały przl;Jmysł w przerażajl1cej wiljkszości c~. O Łodzi wiemy 'już oddawna. Nie wia~
obrałem kwestyę, mającą dla Moskwy, ja- gleJ,
.
.
jest obcy, przybyły do Królestwa Polskiego z my chyba tylko tego, że element polski 'VI
ko najgłówniejszego ogniska przemysŁu 1'0OCzywIste," że ~a postawione przezemnie są,siednich Niemiec, rozgospodarowany i roz niej reprezentowany jest jeizcze sk/llpiej,
syjskiego nadzwyczaj wielką, doniosłość, tem w tytule zapytaOle: dlaczego Łódź i Sosno- rosty kosztem naszym, który zawojował niż na tej mapie. W okręgu sosnowickim
wi~kszą, że życie i przemysł tych dalekich wiee zwyciężają Moskwę? będzie odpowiedź: Polsk§ i obecnie dą.ży do podbicia w tenże mamy, naprzykład, przynajmniej jedn/ll fakresów, o których będzie mowa, zbyt ma- d,latego, że [las ~achodni w ostatnim cza- sam sposób naszych rynków rosyjskich.
brykę" czysto pohk!JI z produkcy~ wyżej 100
lo Bl!: nam znane.
Sle na skutek mezależnych od przemysłu
Pobieżny rzut oka na mapę, kt6rą, widzi- tys. rubli rocznie, mianowicie fa.brykl) ceDo llas dolatują tylko oddalone echa te- wielkorosyjskiego okoliczności, stal siEJ sil- cie przed sobą, dostatecznym będzie dla mentu Ciechanowskiego. W Łodzi, śród olgo życia, odbijają,cego si~ na przemyśle na- niejszym, dodamy, pod wszelkiemi wzgl~- scharakteryzowania tego, że si\) tak wyra- brzy miej liczby fabryk z produkcy~ przewyż8zym i interesach handlowych, to też słabo darni.
zimy najazdu kulturnego. Trzy, cztery fa- szając!! 50,000 rubli na rok, byla tylko
widzimy, źe k~dyś daleko wzrasta i nasuAle nim przejdziemy do rozpatrzenia tych bryki polskie oznaczone zwyczajnemi kół- jedna polska, ale i tEJ niemcy w roku biewa się na !las coraz to silniej i silniej ja- warunków i ich anormalności, musimy za- kami, gin!1 niepostrzeżenie śród calej chlllu- żą,cym omal nie doprowadzili do likwida.kaś obca SIła, walka z którą z każdym 1'0- stanowić się nad drugą; bardziej jeszcze do- 1'y fabryk niemieckich a po części żydow- cyi. W Łodzi tylko czę~ć rohotników fa.brykiem staje się trudniejszą.
niosłlb kwesty!!. Z kogo się składa przemy- skich. W rozkładzie i rozmieszczeniu tych cznych i biedni mieszczanie-właściciele móPrzemysł głównego ogniska wielko-roByj- słowa grupa zachodnia? Jak przedst.awiajlb fabryk widać myśl do minuj ą;cq,. Niemcy, wi~ po polsku. Tam S!} już instytucye S{lOski ego odczuwa już poważne niebezpieczeń- się Łódź i Sosnowice pod względem naro- zwarci szeregiem, id!b ręka \v rękę. Awan- leczne, jak naprzyktad Hotel ~anteufel,
stwo. Kryzys obecny, spowodowany złym dowoścwwym? Kwestya ta oczywiście bez garda ich rozsiadła i '!:agnieździla się w gdzie język polski zrozumianym nie bywa,
Łodzi i Warszawie, oddzielne fOl'poclty roz- nie b~d!JIc przynajmniej zastąpionym przez
stanem gospodarstwa narodowego i fałszy- znaczeuia dla nas pozostać nie UloŻe.
wym kierunkiem naszej polityki finansowej,
Gdyby przemysł t~n, który zadaje nam lokowane są; na całej linii drogi żelaznej rosyjski.
staje się w~wójuas.óh cięższym przez to smu-, takie .straszne cios~~ wytw?r:;on:y zostal przez warszawsko-wiedeńskiej a siły główne przeAle oupowiedz% mi: jednakowoż niemcy
tne prześwladczeme, że tam tego kryzysu bratme nam plemIę slowlanskle, z którem szly jU7. tu na naszą ziemię i zalały cale na kresach zachodnich pr:l:yjaźni!}:się z pola.jak gdyby, n~e by10, że wtedy, gdy prze- łączy nas wspólna nić dziejowa, powinni by- półtorasta wiorst kwadratowych przy samej kami; jednakowoż polacy przyznaj t; tanwrze.
mysI rOSYJskI choruje i zmniejsza wci~ż libyśmy walczyć z tym przemysłem nieza- granicy; prawie pięćdziesią.t tysięcy niem- mysI za swój i są; dumni z niego; jednako~
swój zakres, na kresach zachodnich wszyst- przeczenie, ale wa.lczyć z jaknajwiększ!!l o- c6w mocno siedzi w tym kącie, opierając' woz w Łodzi, oboJe dwóch pism codzienkie j6g0 gałęzie wzrastają, towary coraz' ględnością. My powinniśmy bronić swego się t.yłem o wysoki, mądrze i przezornie w nych niemieckich, wydaje się jedno polskie.
da.lej i dalej się dostaj!!l, wypierajlll nasze kroku za krokiem, ale nie mamy prawa na~ samym środku starych ziem polskich, zbu- Ze smutkiem przyznać muszę, że to prawprodukty z ich starych i prawowitych ryn- stawać na przemysł ten w jego granicach dowany mur niemiecki. Tu na całej prze- da: do dni ostatnich polacy, ci nieszcz~li
ków, nareszcie zwyci~żają, nas u n'LS w do- prawnych, krępować rozwoju kulturnego na- strzeni, zasianej fabrykami niemieckiemi, wi, bawilbcy się w fantazye i szumne fl'amu, w miejscach własnej naszej fabrykacyi. rodu polskiego, złączonego z nami pod je- polskiego ani rosyjskiego słowa nie słychać. zeBY, eolidaryzowali sili} z przemysłem nie·
Fakty te Slli już zbyt rażące. Bawełniane dnem wspólnem berłem.
Nawet władza rosyjska porozumiewa si~ z mieckim, dlatego tylko, że przemysł ten
. i wełniane wyroby łódzkie sprzedają; się
Ale jeśli ten przemysł, obcy nam, obcy przybyłymi gOŚCtlli po niemiecku, w fa.bry- walczył z RosYlb i przyprawiał jlll o wielkie
w kaźdem miasteczku prowincyonalnem. tyleż, jeśli nie więcej, temu narodowi, na kach właściciele, kierujący robotami maj- straty; niemcy kierowali się przebiegł~ i milPl'z~dza sosnowiska całemi partyami przy- terytoryum którego 1'0zgospodal'ow..ł się, je- strowie, technicy i robotnicy, to wszystko dr1h polityką! Z pocz!IJtku zaciillgnęli się o·
chodzi dla naszych iabryk tkackich. Pló- śli rozwój i postępy jego, paraliżując prze· niemcy. Na przestrzeni pomi~dzy fabrykami ni pod sztandar polski, udawali "polatna żyrardowskie rozwożone bywajlli po ca- mysI naszego centrum przemysłowego, je- po wsiach, które dotychczas zachowaly jesz- ków pochodzenia. niemieckiego," dawali
lej Rosyi i sprzedawane we własnych skła· dnocześnie prowadzą do zguby całe plemię cze swoje nazwy słowiańskie, siedz!} koloni- pieniądze na gazetę poIskiJl, której nie
dach fabryki nietylko W Moskwie, ale na-! słowif'.ńskie, wypierając je na każdym kro- ści niemieccy. Kaeczmy, bawarye i zajazdy czytali, uzywali wszelkich sposobów, aby
wet w Ekaterynburgu, a żelazo z, fabryk ku, pozbawiając je ziemi i tłumiąc każdy utrzymywane są przez niemców i tylko w wzniecić nienawiść pomięd!.y rosyanami i .
w okolicach DlJibrowy, Sialc i Sosnowic objaw samodzielny własnego jego przemy- mieście Będzinie iw drobnych kramikach polakami a tembardziej nie dopuścić farozchodzi si§ w guberniach centralnych set- slu, to w takim razie wszelkie krępowanie po wsiach zostal jeszcze żyd, przypomina~ talnAgo dla nich zbliżenia si~ tych dwu na~
kami tysięcy pudów, wypierając żelazo ural- i wahanie się miejsca mieć nie powinno.
jlłcy sobił, że ongi była tu Polslca.
rodowości słowiańskich. Polacy lekkomyślskie.
W rzeczy samej cóź to jest ta groźna
Takim właśnie jest okręg Sielc, SO!lnowic. nie dowierzająco szli na nastawion'l dl!lo
W zyciu przemysłowem kraju każdego, sib przemysłowa, tak niemiłosiernie przy- Łódź powstała wcześniej, początek jej od- nich pułapkę aż do ostd,tnich czasów, póki
konkurencya odgrywa l'olę jednego z naj. gniataj!}ca nas? Jak wielkim jest w niej Inosi się do pocz~tku bieżą.cego stulecia. niemcy nie zrzucili z siebie lniaski obłudy.
bardziej potrzebnYf!h czynników, nie dopusz- element polski?
Powstała i rozl'osta się ona za czasów po, . Byłem w Królestwie
P,olskiem, kiedy
ODCZYTY S. SZARAPOWA
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jego ualIne starania -s-tatecz-nych wynikach na niezmienności mO- stanowi on wyj!}tku; mówilJic zaś, ze to jest
dobre zdanie innych i wysoka wa.rtość, ja- ralnego charakteru, z powodu czego jeden lIczłowiek sławy" - powiadamy, że on go
kI} on temu ostatniemu przypisnje; jedno i zly postępek posiada własność "wszystkich stanowi. Sław~ trzeba najpierw sobie zdodrugie występuje jako uczucie z samego następnych, przy odpowiednich warunkach, byćj honor przeciwnie nie powjnien być tył.,Z :r.o. ą. et:r o $ c 1. Ź 37" c i o "W" ej" poczq,tku wrodzone, które nazywamy uczu- (dowodzi bowiem zmienności moralnego ko utraconym. Odpowiednio do tego brak
SOHOPENHADERA.
ciem honoru, . lub nczuciem wstydu, stoso- charakteru). Dla tego też angielskie wy- sławy - niewybitność - jest poj~ciem nagawnie do okoliczności. Oto co czerwieni jego: rażenie "character, II służy dla pojęć sławy, tywnemj brak honoru - sromota - jest popoliczki, gdy slJ:dzi, że straci na wartości w'l reputacyi, honoru. Z tegoż powodn utra- jęciem pOl':ytywnem. N egatywności tej nie
l.
oczach innych, chociażby się czuł niewin- cony honor nie może być odzyskanym: niech trz"eba jednak mięszać z biernością, honor
Honor objektywnie - jestto zdanie in- nym; nawet wterły, gdy objawiu.jl:hca się wa- wie o tem każdy, ktoby się pokusił na o- bowiem ma. pr§dzej charakter czynny. Za.nych o. naszej wartości; subjektywnie - da jest tylko względną., mianowicie dotyczy szustwo, potwarz lub fałszywe świadectwo. leży on od czynności i postępków pewnego
nasza bojaźń przed tem zdaniem. Ho- samowolnie wziętego na się obowi!!zku; z Dla tego też istniej!} prawa, wymierzone subjektu, a nie od tego, co inni czyniłł.
nor - jako bojazń nasza przed zdaniem drugiej strony nic tak nie wzmacnia jego przeciwko oszustwu, paszkwilom i bezpra.~ Właśnie różnic!} pomi~dzy tak poj mowa.innych -- wywiera bardzo często zbawien- odwagi życiowej, jak zdobyta lub odnowio- wiu; bo zniewaga, samo nawet zelżenie slo- wanym honorem i honorem rodowym," jest
ny wpływ na ludzi, chociaż nie czysto mo- na pewność dobrego zdania innych, gdyż we m, jest sumaryczn!} potwarzą, bez poda- bierność tego ostatniego. Napad na ho~
ralny - w człowieku honoru. Moźnaby ono obiecnje mu obron EJ i pomoc zjednoczo- nia podstaw, co się jednak nigdzie nie zda- nor z zewną.trz jest możliwym tylko przez
jeszcze dać inne określenie honorn i po- nych sił wszystkich, które stanowią daleko rza. Zapewne ten, który szkaluje, wynu- potwarz; jedyną obroną, - obalenie ze stowiedzieć, że honor - jestto zewn(Jtrzne su· wi~kszy mur obronny przeciwko nieszczEJ- rzasili), że podaje tylko premisye, konklu, sowną, otwartością: tej potwarzy i zermienie, a sumienia - wewnętrzny honor, ściom życia, niż jego własna tylko.
zyę zaś w zaufaniu pozostawi słuchaczom, wanie przyłbicy z potwarcy (zdemaskowa·
Każdy człowiek jest postawionym w 1'6- że nic rzeczywistego i faktycznego przy to- nie).
lecz byłoby to bardziej błyszczącem niż
gruntownem i Bcisłem objaśnieniem.
żnych stosunkach do .innych ludzi. Z ró- czyć nie może; zamiast tego podaje on konSzacunek dla 'itarości zasadza sililI zda.je
Zobaczmy, gdzie jest źródło, obecnego w żnych tych itosunków, z powodu których, kluzyę, premisyę pozostaje dłużnym - czy- się, na. tern, że honor młodych osób, jeżeli
każdym nie zupełnie zepsutym człowieku, muszlb oni mieć do niego zaufanie, a więc ni to jednak tylko. z miłości do skróceń.
przypuszczamy jego obecność, nie zo~tal
uczucia honoru i wstydu, oraz, fia czem po- pewnego rodzaju dobre o nim mniemanie,
Honor obywatelski otrzymał im ili) od jeszcze jednak wypróbowanym, polega. wi~c
lega wysoka wartość przyznawana pierwsze- powstają różne rodzaje honoru. Stosunki mieszczaństwa, rozciąga się jednak jego zna- w istocie na kredycie. U starszych jednak
mu z nich.
te opierajl1 się na pojęciu wŁasności, wy- czonie po nad wszystkie stany bez różnicy, musi być dowied7.ionem, że w cilligu życia.
Człowiąk sam przez sil;} może bardzo ma- konywaniu żobowią:zań i na zależności płcio- nie wyjf!Jwszy nawet najwyższych; żaden umieli zachować honor przez swoje czyny.
lo zrobić i jest opuszczonym :4obinsonem. wejj odpowiadają, im: honor obywatelski, ho, człowiek nie może mu się spt'zf1niewierzyć, Lata bowiem same przez silJ i doświad·
Tylko wspólnie z innymi, jest on w stanie nor urzędu i honor płciowy, w każdej z a zanadto poważD~ rzeczll! jest lekceważyć czenie nie atanowil} dość wystarczajllcej zawiele zrobić. Ten stosunek pojmuje on od tych grup rozr6żniamy jeszcze podgmpy.
go sobie. Kto zanfanie i wiarę w sililbie sady dla powazania starszych, które jest
czasu, jak świadomość zaczyna si~ w nim
Największ~ sferę objawów obejmuje ho- raz naruszy, ten wiarę i zaufanie stracH jednak wszędzie wymagalne, gdyż zwierz~·
rozwijać i wtedy to powstaje w nim dlbże- nor obywatelski, polega on lIa zasadzie, że na zawsze, kimkolwiek byłby i gorzkie 0- ta dosięgaj!! daleko większej liczby lat, a
nie do uchodzenia za godnego członka ludz- my bezwarunkowo szanujemy prawa każde- woce, jakie ta strata. za sobi1 pociaga, nie doświadczenie jest to tylko bliższa znajokiego społeczeństwa, t. j. za takiego, który go i dla tego nie wolno nam używać dla dadzą na siebie czekać.
mość zjawisk świata.
SlaboM wyższego
jest w stanie pro parte vi1'ili współdziałać własnej korzyści środków niesprawiedliwych,
Honor ma w pewnem znaczeniu charakter wieku mogla,by więcej rościć pretensyi do
i przez to stać się uprawnionym do przy- lub prawnie zabronionych.
negatywny, mianowicie w przeciwstawieniu oszczędzania, niż do uszanowania. Za.dzijęcia udziału w korzyściach, płyną;cych z
Kierowanie się t!!l zasadlll jest koniecznem do sławy, która ma charakter pozytywny. wiaj~cem jest jednak to, ze człowiekowi
obcowania z ludżmi. Takim członkiem sta- do przyjmowania udziału w spokojnem ob- Honor bowiem nie jest mniemaniem o oso· jest wrodzony pewien respekt dla siwych
je si~ on przez to, że wypełnia wszystko, cowaniu z ludźmi. Z powodu chociażby bliwych własnościach pewnego iudywiduum, włosów i dla tego jest on rzenzywiście inczego si~ wymaga i oczekuje od każdego jedynego postępku, silnie i otwarcie mówi!!l- jego tylko charakteryzujących, lecz o tych styktownym. Zmarszczki da.leko pewniejw og6le i od niego, w tej szczególnej po- cego przeciwko tej zasadzie, postradamy własnościach, jakie zgodnię z zasadlJ:, przy- sza oznaka wieku bynaj mniej nie wywotuzycyi, któr." on .za~~l:., Lecz wkrót?e po; nasz ho~o;' obY,watel.ski, a,. zatem i z P?wo· puszcz~ć w nim i !' każdym innym n~leży, ją, tego respektu, nigdy 8i~ n~e mówi o
t;naje on, że tu me IdZIe o to, aby SIEj stac duo choClaz~y JedneJty~ko kary krYIll:lll!1!- o~ ~torych ,za~em l o.n wol?y~ być Dle po- szanownyc~ zmarszczkach, ale ?l!:}gle o szagodnym czlon~iem spolecz~ństw~ ~e wla- neJ, rozumle SIę, gdy J~st ona spr~wIedh. W~Dl~n. MOWlą~ o klI~Ś, ze Jest on "czł~. nownych SIwych włosach.
(D. c. n.).
~nem mniemamu? lecz W mmemamu.lllnych. I WIJI· Honor obywatelski zasad,za SI~ w 0- WIekiem honoru -pOWIadamy tylko, że Ulę
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rozpoczęfo Sl§ wydalame polakow z teryto-j Cle lub eZ\lSC10WO, z konce~. llue/ul!ca. blezę,cego.! honow pudo\v. Prawle wszystka .nafta po n
.'
t 'ch planów SlOl oheGnle na.
ryum pruskiego i nawlasue oczy widzia- SkutkieJ?1 ~ego masy l'Ohot~lkow pOzbaWIone ~!&d~ chodzi z guberni hakińskfej, bOWiem w ob· teczmenldu. y k r nQść iż cześć grut!tów,
l
t··
.. . . ... ; .• ,...
. , zatrUtlUlBlllR. SamB fabrykl w Glamorga.uahlTe 1
d h· k b k '
. t . k'
' w gu- przeszko zle O O lCZ
'.,."
t,
a~n O smutne wytr~e~Wlenle!
,Momnoutshire zati'udniaj~ 20,000 robotników,
Wo ,:C
?- ~ń.s 1It;t 1 erec lI?,. ~laz ~. kt'l'e rojektowano zaJI1ic pod cn~en .,trz,
. PO.lacrzaczynaJąpoJ:nowa? teraz pol:ty~
.
-r-b~rn.l. tlfltskleJ, ehzab~tpolskleJ .1 Dage::;t~_ . o. wł!snością małoletnich. Skutlnem ~e.
kęulenUeck&, PO.Jffiowac swoJe POIOZ81116 l
PRZEM'iSL I HANDEL.
me llosc otrzymywatHlJ nafty me pl',zewy~ Jest
t
,iono zaprowadzić pewną znna~ 'jak~ si~tl odezw.ały si~ głosy, ',"skazują,ce,
sza, 400,000 pudów. ')v edług tychze ~a- go p~s f~~.~~tn TUl Jlanie.
ze ocaleme PolskI od ostatecznej żguby le- Towarzystwo kredytowe miejskie w Kali- nych urzędowych, nafta kauka~ka wYl?arla nę w p
J r
. , "", h 'uż
źy tylko w ścielam i szczere m zbliżeniu si~ s~u zajmowało się w ko~cu, zeszł€~o mi:- w państwie l~osyjskieD:1. naftę a:meryka~.ską,
Obok tego l'o~sz~rzema, !stm~H~Y~ z:to:
z Rosyą.
..
.
'..
sl'1~a kwestyą, przyznawaUla ,l zabezple~Z~n1a. a nawet ,,:spolzawodplCzy z mą z~ gIa~ll- cm~nta,rz~, magIstrat powz:_ą~ Zd,Inl~ ulicv
Ozy skorzystamy ztego zapału UClUÓ. na- pozyczek towarzystwa na UlerucholHoscracl1 ,cą, Wyl'ob smarowIdeł z odpadkow na,f- żenuJ, awoch nowych cmenliarzy pr~!
.,
rodowych,· z te"go prawdziwego lamentu? o.bciąźonych pożyczk!1 bUllo:v 1aną . Niem-I cianych również wzrasta; w r. ~883 otrzy- św. Karola. J ec1~n, z tych c~entalZy. l!~a
A lament ten wyraźaprzedewszystkiem: 0- chorności takich jest· w ~ah~zu 53j wyso: \ mano ich 1,263,726 pudów, czyli o 7~ proc. służyć dla katohkow. l~arafil ś~. ~lZyZ<l,
c~Ici~ nas od niemców, którzy opanowali kość pożyczki. budowlanej n~e przechodzI więcej niż w, r. ,1882. Spra:vozd~Ule d~- drugi zaś dla ,ewa~gehkow par~fil sw. JaZIernit;) .nasz~...i dom. y, .. ocalcie nas· od prze~ 5,000 rs. na Jeden dom a tez same ~orny pal'tarnentu g0l'l11Czego ~lskarz,ą. Hl\} , tyI,ko na. Przy oblIczamu rozleglośc~ obu tyC~l
mysłutk:tóry gubi nas i was.
lI~ogł.rby otrzymać okoŁo l~!O?O 1'8. pozycz- na to,. że wyrób ns.ft! me stOI na rowm, z pl'oje~~owanych, c~eI~ta~zy przyjęto Zfl nOl·
(l>. 6. n.).
kI z, to\~arzystwa. '~1'Udn?sc J~dnak prz~d: zagramcznym: Z. Uleoczys'!czo~ego ole~? lllę, lZ ludno.śe .ka:-:deJ. ze v:spolll~ll~nych
stawIa SlfJ w tern, ze oble WlerzytelnoScl skalneO'o otrzymują na KaukazIe zaledwIe parafij wynosl 22,500 osob, ze Ullllera ropowinny być zabezpieczone na pierwszym 33 pro~. narty, 67 proc. idzie zaś na opał, czuie 39 osób z tysiąca i że cme~tarze ponumerze hypoteki. WJ'adze towarzystwa zamiast węgla kamiennego, drew lub torfu. winny służyć na lat 15, skutk.lem czego
zaprojektowały dopełnienie do ustawy, któprojektowane cmentarze b§~it mmły rozJeGi81da· wlWszaw3ka •. Sprawozdanie tygodniowól l'e,g~dzi o?ie P?ży~zki i p~z:vala. p,omieglości razem 24,5~3 s ażelll e k;vadrn;towe.
l
.n.
Na gruntach, ma.ących byćza.lęteml pod
(do dnia 15 marca). Tydzień ubiegły rozpocząttu~ ŚCIĆ Je na Jedne1 meruchomośC1 w taklspo,
tej8zy targ wekslowy, pod bardzo. dobrlb wrózhl!'
J
"
'l
l
DepeB'l~. berlińakie zapowiadały daJsz~ zwyżkIJ ru-· Bób, że pozostała po potr:~ceniu niesplacocmentarze, rośnie obecnie dość pl~ my ~s
lJli.. Giełda warszaws~awyprzedzala notowania nejp~życzki bu~~wlane) część przyznanej • (-) .ZeIH:anie ogól.na ?złonków naszęj stra- miejski~- który w.razie zatwierdzema proJsbei'lińskie; chaą,c wynagrodzić sobie ostrożność za na meruchomosCI- pozyczkl towarzystwa zy ogmoweJ ochotmcz~l odbyło się w I!0- ktu zostałby WyCIęty, za grunt za~ parafie
chowaną początkowo wobeaIl~espoązie.wanej zwyż- weOl1dzie na drugi numer po poży.czce b.u-. niedziałek VT ParaclyzI,e, pod prz.ewod.
mc- z"płacl'łuby
nll'astu.
ki. ·'Kurs. mar~k octrazu zahł: poziom znacznie niżl
..
J
SZ,Y' aw cil1lgu giełdy ze3Zetl.l do 48J}71/2; \turau dowlanej.Projekt ten wkrótce, przesłany twem p.·prezydenta :n msta; ~. ~o ICmajster.
.
ł'd
tak nizki"go od wielu już miesi\}cj nie bylo w ce- będzie do ffiinisterYllm skarbu.
.
pl'zyslal w zastępstwIe z9: ~leble p. Zaso- , (~) Na ochron~@ dla biednych, 1?rzy o. zduJe.:Cho6iażwyprzedzonnnfltowania berlińskie,
Towarzystwo popierania przemysłu ihan. -.1 demsk.iego, komisarza p. olIcYJ,nego ~~r~lllu kle.~n tow~rzystwle dobroczynnosCl wynaJę
utrżymalo: sili) i nazajutr'l. sfabeusposob}enie dla dl.u W Petersburgu na ostatniem zebraniu dl'uoO'iego. Członkowie straży Dle stawIl,1 Slę w to Jednopl~trowy dom .murowa?,y z. podda.
wallit ·obaych... Po nadejściu depesz berlińskich,
"" 9·~
kb d
ł
ś
M 11 l a Dom
}'ązwim.)ta silil tak .natarJzywa pod'lż długiego Ber- zajmowalo się rozpatrzeniem wniosku je- komplecie, gdy:'" brako,!,aio. :r straza OWo szem, ~ Ił,cy ~ asno cli1 p. ~. ~t (l ~'.
•
lina, .~e pomięazy"pierwszą, i· ostatni~ cieną, tram:- dnego z fabrykantów wyrobów bawe:tnia· ~ Ze strony zarządu obeCnI ~ylI,PP. Gro,hman, ten znaJduJe, Się w~ wschod~leJ CZfJ::J.Cl l1uaakcYJll§. 'różrilcawynosita·. 1/2 Oto' .. Taksacyezawio- nych. w Moskwie co do pracy kobiet. Zoner, Konstadt, Rover 1 P~ter! procz te~ s~a, ~o l~weJ strome od uJśCIa ulICY Oedry: ruule spadry,. TrasencicofllOlisię, tylko je- \.łlspomniony fabrykant zwracał uwagA za- gosekretal'z rady zarz~dzaJą.ceJ. p. Karol glel.manej, w. pole, po. za fnbryką ~r.I~Y.
dna.· firma z nie2iaohwian~ wiarlłl w. ruble sprzedad
S II
B l h
k II N d l
'
wala zl.1acznesuiny,· którenabywiuio br.rdzo ohę-rzą,du nato, że chociaż .od 1 października Kessler junior. p.o odczy~aUlu sJ?rawoz, a- ", tl er ~ le.sc OWS, l, . .l a o e rnlesCIC
tnie .. Wstecznrkier1iIiek hotowańroblowych za" r. z. praca nocna kobiet w fabrykach zo- nia. z rocznej dZla:taln?śc~ strazy, ktore SIę blilclz1e n~leszk.ame lllspektora wraz, ~
rysów'ywal si~ Goraz wyl'aźntej, pOwl'ócono willO stah zakazaIll.!i, jednakże w niektórych fa- wkrótce pomieścimy w PIŚffiW naszem w.ca- salą, . do P?sIe,dze~ zarz~du, !?o. drugIej
spieszuie
do niezwazają,o
49 a ,w :aobotę pl'zękroczono.nawet b k h
' t Uleje
. . ona d O d'~'"
t'
d
b
l k
t
d
b e 'w' l Wldn'1 ku
ten poziom,
na lepsze taksacye, Rery ac . mns k'lewak'ICh 1S
Zl~ iOŚCI 1 przys 1lIplOno ,o wy Ol'U ~~cze Ol a s ro;ue znaj uJe ,Sl~ o S2 I c"
zultatem tSgoduia· byla zw'yzka· walut obcych o dnia. Skutkiem tego wniO!~kodawcapro- straży, jego pomoc~lka! oraz. szascI,u. człon- c~Ula, zupełn~~ JUZ ~rzi1clzona a za kuch·
1%. Obroty odznaczaly silil willkszem ozywieniem,- ponuje prosić p. ministra skarbu, aby po· ków mdy z~l,rządzaJ'1ceJ. Wll~kSZOSCl~ gio- 11l1ll mał~ pokoJ kąpIelowy z :wanuit wmuTarg papierów publimmych .·przybiera cor'az .wyra- lecił.· inspekto.rom. fabrycz.nym. zwracanie sów wybrano, na naczelni~a strażyp. Groh- ~ov:aną·l kotle,m do. ogrzewam~ wody: vV
źniejchara.kter spekulacyjny. wóhodz~c w zupelulb b '
ł
d.(
k
Z
b I h
'
kł
k h l
zależność od Berlina. Pozyczkll wschodnilb emisyi· aczneJ uwagI na wype mallle o, n.~~negomana) na .Jego pOmOCil} a. p.
one~'a, na i l~ le ;{~lC enne.), op~'ocz zwy eJ, uc n . an~
pierwszej nabpvanona poczlbtku tygodniA. polOl, prawa. W~iosek przesłano do opmu trze- członków rady zarz~dzaJącej pp., Fln~tra,· glelskleJ, z blachanll ruchomellll, pOJJ18SZ
emisyę druglj po lO~,listy ziemskie po 100,40, gdy ciegooddzi1.l.łu komitetu towarzystwa.
Heiozla, Kesslera, Konsta.clta, .lYIeJel'a,I Pe- l czono pIec kaflowy z dwoma wmurowanezasaruittai przestał popl:acać, pożyczkiwschoduie
Wywóz cukru. Podług wiadomości urzę- tera, czyli ie cały prawie zarząd pozostał. mi kotlami do gotowania w przewidywaniu
l d'
spadły do 10U.50 i 101 a listy ziemskie nawet po d
h otrzymanych Z k
'
'1'
h czasowym, g d yz• t y.lko na:,otwarClaameJ
.
. t ., k uc h'
11)0 nie miaJ'ynabywców. Kurs seryiplf8tej podowyc,
omor
ce l nyc h w Sk ia
zle aotyc
Ul dla b'1ed nye h przy~
niósł. sj~' do '98, P0!1ifiważ miano ją, wprowadzic na przez departament dochodów niesta·łych, miejsce p. Rovera, który wkrótce opuszcza! chodzących. .Na pierwszern piętrze widziegiel:dęberlińską;· następnie zapal· do kupna ustal całkowity zeszłoroczny i tegoroczny .wywóz Łódź, wybranop. Kesslem. Na wniosek .liśmy dziewięć pokoi, przeznaczonych na
zupelnie ·akursobIiiżyłsill o pół procentu.- Z pa· cuk-ru z premiami z& granicę, wyniósł: do jednego z członków straży, zebrani pl'zez i właściwą ochronkę dla ubogicht tj. dla star~
p.ierówmiejscowv,:h, lis.tym. Warsz","wy cieszyl:y
, .
d 'k
r
R"
"
k l k .
l
'b' d l h
sl,\ldobrym Rop.ytem,który jednak oslabl później r1 ni a 27 lutego ,5,788,201 pudów. Pierwo- powstanie z mle.Jsc pO ZH~ owa l p. ove-: cow,
a e 1 wogó e oso
nIez o nye umeco, powoc1uję,c obniżkę kursów seryi trzeciej i tne premium w wysokości 1 rubla, wypla- rowi za jego dotychczasową, pożyteczną dla! trzymać silil z pracy. Pokoje są widne i
czwart.ej, Pr,zedmiotem z~aczD~cjs'Lych ,obrotów by- eona za 3,114,042 pudy, .zniżone zaś d() 80 straży działalność. Nadmieniamy, iż p. Ro-i obszerne, niektóre mogf! wygodnie pomiely takze _obhg~cy~ ka?-a-lZaC!Jne, ktore zysk~ly kop. za 2674167 pudów. NaJ'większa ilość vel' bl.T:t rekwizytorem straży. P. Grohman' śció 7 a nawet 8 osób. Wogóle może \V
'12 Ofo· L1Sty lIkWIdaCYJne duze ofiarowano w me.
."
.
..
' ~ ,
_
., v
•.
.. ! .
" , '
wielkiej ilości po 91, za mde żl}dauo nieco mniej, cukru wy~zla !,agranlCfJ przez ,komorę. o- w lmleOlU zarz1lldu WlllOS1. uczczeme p. Ro: I no,!eJ ochronc.e znalezc przytułek conaJ~
Pożyczki premiowe emisyi pierwszej Dotowano po deską w IlOŚCI 3,~86,147 pudowo Za tą vera tytułem 'CzI.onka honorowego naszej mnieJ 40 ubuglch; z przytułku tego korzy2.40, drugiej po 23.2, przed Cil!gniem.·em, Akcyj me komorlb idzie z kolei grajewska z 7.05,505 straży, co przyjęto jednomyślnie, poczem stać będą. oczywiście nl1jbiedniejsi uznani
ndotokwatno j zap!~conotby 3,.~4 zl.' hfaudkl~\Veb a d31.6 za pudami, mławska z 394,735 pudami i ale· przystąpiono do wyboru członków komisyi I za takowych przez zarzf1d towarzy'stwa doys on owe. ·.ll'l.one y,giowme ran l, ar zo. po- k . d
k
386 823
d ..
".
k"" d kt' .'
r
R- b
' .
8zuk;iwane. Kupony celne 4, 2/3 0/O, .
san rows a ~ . . '
:pu ,alIl:; przez. l~ne l'~wl.zY.1neJ, w. s 1.a
or~J wesz l pp,
01:0 czy nllos,C1.
N~ poddaszu
od fro~tu
Gulde1'. KIj Ó W, 13 marca. W tygotlniu ubia.. ~om?ry wywlez~ollo. mel'?wme, ,mn:eJBZI3 slckIAndrzeJ ,:Ayr~ktor bIUra tow~rzystwa l ml,e,szczą, SH~ s tryc-?-y , zaś od strony dZleglYQl'dprz~daho cukru go~ow:ego27,200pud~w do ll?śc~. Na rynki aZy9,tycłn~, naJwlę~eJ wy: kl:edvtowego mleJsk.16go,J arzębowskl Oswald, d~mca klIka 'pOkOl małych z przeznacze~
odstawl~ma na sta<:ye drog :z;elaznych. J?olnd?-lOwo- ":l€ZlOnOprzez komo~ę bakmską, llllanOwl- El~ne~ Edward, Zlegler~udolf, Thern L!l- !m~m n~ salkl.robocze. Tutaj wyznaczono
zachodn~ch w mieslącach wlosennych l letn~,.h po Cle 101 034 pudy.
dWIk: 1 Gatterman Antom. Po dokonamu tez mlCszkame dl
t"
, . fd
1'8. 3:60,:,""3,77'/2 za pud.
G~kru z przysz~eJ )tam'.,'
"
~"
.;a ,s raza, ~opra~, a. w
nm
panu spl:~edano 60,000pndow do oc1stawlema na
Produkcya nafty W ROSyl. \Vedług da?ych t.ycll cZł OłlOSCl 1 odczytlł:
protokolu, po- mIeJSCU meodpoWledmem, gdyz stroz ml e..
~ta~j'e dróg. p~rudniowo-zachodui(lh w: rt:ies1,!caJh u~zędowy~h, produ~cya. na~ty. W ROSyl pO- sled~ellle zos~ał? zarnk1l1~te, poczem ~z~on-I szka? powinien na dole. Niedogodność t a
Je~lenuych l Z\~0'Yych po rs, 3 ~~-~ l 10,000 pu- WIększa SI\} z osobhwym pospIechem. Pro- Jmwle podpIsali protokol.
ObszernIeJsze·l będZIe zapewne usunięt~ później' tymcza.~dodw .do odst8hwdleI!-lah na sta~ye, dro;"h1 z~la~nychhPo:- dukc.ya Z r. 1883 była dwanaście razy wię- sprawozdanie z zebrania ogólnego pomie-, sem musiano SiA liczuć z warunkami ml'e;
iU UlOWO zac o UlC
w. mleSl~cac . JeSIeunye. . l k
d·· d k .
4····
,
.
.,)::
J
. ~~
zimowych,po4rs, za pud.
.
..•
SZ~ (J pro u .cyl z r. 187.; w '1'. 1874 śClrny w tych dmach.
scoweml.
Ochronka spl'ą.wia w całości
.C!u!cier. O ą e i. a, 12 marca .. ~afina(~a. Brodz- otrzymano bOWIem ~,~OO,OOO pud6w na~ty,.. (:-). Cme~tarze. Od do~6 dawnego czasu wrażenie bardzo dodatnie. Obecnie pol'ząd~~e~oo~;~~w~n:~d!i~~'3.~~~rnomlOSk 4,80. Mącz-~ r~k~8:;ś ~~83 JUz ~g.:gg~ggg pu~o;w, ~st~leJełPJo~~~~rozszer~t?~ obecnycp. chen-, kuująbslilil pr~yszłe Il"l:iesz.k~nia dla biednych.
:i~la~o, Wobeo ciąglego zastoju; w przemyśle
ftr .
188~ rzY~Oa5nOoO 000"
pU'do~ śa~zf k,oh Z le
wszys GC; .wyznan C rze-j me owame pr~wle JUz gotowe; porniężelaza·j stali, wi\)ksza czgść fabrykantówpolnduio- na y, W
. r.
" ,
,z ?zego WI a,c C,lans, IC , wypracowano JUz nawet odpo- dzy ofiarowalleml sprzętami i odzież~ wic
wejV}1alii postauowiła zawieai6 czyunościcalkowi- że produkcya wzrasta rokroczme o 10 mI, I wIedma plany, według lrtóL-ych1 rozsze.rze- dzieliśmy przedmioty wyborowej utensylia
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~zył? dzoktorotwi, . dlac~eg~ ty ~egoMnie . mo-I pałacd' ~ 'po~róci~ z ca~em. t?\:arz~stwem w chwalaJ: nawet Aladyna, którego rozrzuzesz.·.. resziJI' Wl~rzaJ mI, m!lle, anll,......., w na z:e~,uJl'zellIa swej kSlęZlllczki, zdołały tnośĆ wydawała mu si\} z poczl}tku prawie
li: dra~aty~cz~,ąd m1r:ą" przył3zyta. l'\}k~
przywr!tClC 8wobod~ do tego stopnia, że bezbożną.
aJ
pl?zezBRETHARTE'A..
~e~lya'1i ~ Je ,tmlcsca,
z~e pH~
o~ nastąpI ~ ,n~wet. za~iana komplementów,
- Wcale niemówilil, że go mam za wac
~ apI a:n a tarl'o,. a 1 h era y. d' grzJecz:noscO'l r ZWIerzen.
.
ryata - rzekł do .swego' przyjaciela, banb
-':'u:n-":'
. • os ,ara:n SH~ 0. o, ze y onor 1'0 Z}~
onta astro słyszała (któż me słyszał?} kiera z San-Francisco.
(Da68zy tJif/:g ........ pat,'z Nri'. 58).
~Ybme ~lClerpla:t wI ~~cz~m. A #iera~, mOJ tO cudachd pał,acu AI!1 d yna i zapytała go, czy I - 'Vszyscy co go mają za takiego my ..
o ry . ereo, Uspo ~OJ SIę, ,przys ę CI zaraz o pra~, a, ze pame bfJdillce jego gośćmi, lą, się - odpad bankier.
,.
~ 'Ach; tak! Ty,pierwol'odna, dzle- butelk\} .st~re.go Wl~a, kt?rą dostałam ,o,d co ~zlen rano otrzymy?,ały bukiet iwa- - Jego rozrzutność jest teO'o rodza'u
dziczka -"-, rzeczywiście, tak! W tobie ply" twego p~zYJaCIe~a oJca, M~gauela, a _ktore chlalz stosowny do SUklll, a panom przy- że każdy j~ gani, ajeduak błb
otó J.,
:dęła ,żawąie krew Guitierrezów. Ale tam~ POC~OdZl,z,tuteJszych .wmr:1C. O~wa~:, ~e- .sylałp~zed śnia?aniem,kosz szampana? . naśladować.
y y g
w J~
ci? Ech, co się z ni9hzrobilo? Azaw- reo. ~OWlSZ,. ze AID.lta SIę skarzY1 lZ lIlIe-:- Nlech pam hlildz18 laskaw1ll przybyć
Prz
b' d,'
,
,
sze byló:::, Pereo~ .co dziś będziemy robili? s~asz Slę pO~Hildzy, mą a. B:ayrt;tonde~. 00 z .ojcem i. braćmi~ pozostać tydzień, a domu y o~ 1~ Złe J?o,sta~ l1!aJe~tyczna .pan~
P,areo, dobry Pereo, chcemy ,tu, albo t3;m I CI. to S~k:OdZl? .UC1eszy~~. SIę Ja;k, CI po- flrze~o~asz się - odpowiedział Aladyn u~ i zlot [ ~l~zJneJ .Jedwabl.a~m, aksamlta.ml
pojecha.ć,. musimy nowych sąsladow odwle- WIem, Ze zaproslłam ·dZIS na obIad wszyst- przeJmIe. -, Przepraszam! Jak pani 0'- ' l . Y Ul
a tarnI, nastIOl!a wszystkIch
dzi~" co pa ~o. :nówisz, Pereo? : Kto ·~ziś kich . t~yoh daw~y?h przyjaciół Peraltów'J cu na imi~? Przyśl~ jutro'fpowóz po pai- ~nikząc~. Od czasl~ do ?zasu odzywały si§
będZIe na obIedZIe? Albo,. dOWIedz SIę o Pacbecow, EstIJdl11ow. Usłyszysz stare na- stwa.
..
y . o urywane zdama., Jako tako podtrzy~
tyma.1bo'ov.,rym 'eabalero, czy można z nim zwiska, choć twa.rze są dla ciebie ll9we.
- Czy to ·prawda źeś pan odstI'asz l te- bUJące rozmo'!(J. Generał Pico opowia.dał
-mówić. Ach, wczoraj jeszcze Amita mó- Odwagi! Czyf1 swoją powinność, przyjacie" go przystojnego kapitana Carrollao~ A. lVIrd~o, szczegolo,;,o o ~roc~ystościach w
wila; Pożycz- ~i tw~~o konia,. Pereo,·, że- lu, p:>każ i,m, że gościnnoś.ć ·w La Mission mity? - zapytała DoloresBHones Ra _ S.on erey
,czesc odw16dzm sir Jer~ego
bym mogla "\VyprzedzIC. tego . amerykanma, Perdlda me zestarzała SIę, choć o mar~ monda,
y
~mpsona,torych był.naocznym śWladkt6ry)est oiągle przy. mnie, ha! ~~! ·Alboszałk~ ~oż?-a~o już I?ewi~dzie6, Ta;quita
-- Najzupełniejsza'- odpowiedział Ra _ ~leU?-, , Dou Juan EstudlUO sta!ał si~ zapowaz,ua: porota szernęf~; . Powl.e~z te~u I pl'zym~sle CI W1ll0..~I~, me tędy; me po- monel szczerze - zrobił'em z teO'o 'kwest y
aWl3:c. t?warz!~two a!le~dotkaml o Ludwis. eno. r. ów. 1 p..am. . poso, .. ze co.rkI GUltIelTezow .. trzebuJeęz tędy pl'zeJsc I .spotkać znów .tego życia lub śmierci. On natur i
.
~u F~p:,::, ktorego wldzl.al w Paryzu. Pe..
nie (;}d~ywajl'JJ, pl'zec~adżek s~m~ z obcymi! czlowie~a •. Daj mi rlJk~t poprowadzę c,i~. to pierwsze, bo korzystniejsze. a n e, wo a
rl, ultIerI'e~ pl"z~powiadał napad I?on.
Albo nawet mala Llzeta ,mowl1:a,h~! he!' Ona drzr, Poreol To. me te ręce powalIły
;-A myśmy sądzili że pan wolisz 11 ~ gOro~ na. KaLlf~rIl1ę, pl:zyczem palllJ.Jl'JJca
Dlaczego ten obcy pan śClska tak mOJą no- byka w ,Soquel ledwIe· dwa lata temu, je- rUJCJ.
.
'.,
1.: a.
:e ,Igla ~lla~a ?yc z~stąp10n~ pogańskiemi
g(:-: swojej ,dużejr§.ce, jak mi·pomltg;a dynie "za po.moc~ ~assa} Pa~rz! mogę cię . - To było przed dwoma lat. _
,SWlątYlllar~ll l ~ohgamia ,zaprowadzoną.
weJsq. :gak01l.1~(P?Wledz mu, Pere~, ,ze powallC!. ~ l Ś~IeJąC~I/i) pOC1ągnę!a go ~a Rayroond z po.wagit.'
J . odpad : 'szy~~y J,e~nak Jednogłośme prz1znali, że
t?:, 81~ t~k ,.n~e robi! Ha! ha!, - ZaStlllaL sobą, az, glosy ICh UGlchły zupełme w Cle- ~ Awy amerykanie umiecie t 1 k '_ w:~~th!. lnezą?1łł było ustanoWle~l1e podzia.
mę dZlecmme lpl:zestal ~a ChWIlę, - .a dl~- Innym ~orytarzu.
,
kim czasie zmienić sw miłość? w aK rot lu z~eml ponw~d~y .amerykanam1 i hiszpa-.
czego teraz senoflta Amlta ~karzy SIę, . ze
MaruJa dotrzymała słowoa. Gdy slońce
- Zrobilem właśn! dol'. . d
_ , nam1. Wtem dzwlęczny głos Marui zap..
.. . .
.
. . d'
. ł
'
t t' .
..
oWla czellle ze pytał'
.
t , ..ereo,
P .ereo, sary
.m1esza SIę ~omIę zy zaczę 0. ~zu_cac os ,a me prOtnIeme, . w calej nawet mniej czasu na to w st l'
_ ' d.
.
.
Dl~ fi ty~ seI;lorem Rayrn~ndem? . Ą dla- La . MlslOn . Perdlela z~wrzalo ŻyCIe, Ro-powiedział znacząco.
y a cza
. o
- Ozem Je~tezłoWlek podróżujący pie..
cze~o matka, Oastela?&, mo ch~e JUZ slu- zma1to ,P?~ozy, stare l, n?":0t;n0dD:e, poje- Rozmowę tego roelza'u i inne
~ szo?
,
c~ac ·radP~rea? ---:-cl~gną1: dalej, l.l~osząc dyuczy Jezdzcy, zaczy~ah zJezdza6 SIę przed wadziły.
J . osoby pro ,R~ym~nd, sl~dz~~y. p1~zy niej, objaśnił zaSIę- ~ coznacz~· te tajemne spo~kamaf co? ~olllem. Na weren~zI~ dym cygar mieszał .':- ,Z!1 wsze myślałam, że hisz n'
~az, z~ l'fędrowlec, J~z~h ~rnie śpiewać, moze
t.6. ,ro., Z...ll.l. 01'
....y. . z
... t..!.
n. le pr. zy. ro.
z
ZdO.
cz. a.rm 1 no.sZ!1
ie w. S' i
fa le S!1
?yc
' Jezeh umie si\} TtlOdliB1;. . ..
~zmlo, me pl'Z! ilIr:1e!
.
plękn}ch pan~ w.szysoy. przechadzah się rzekła ładna miss \Valke;Y s p asz~z
m,oze ~yc pIelgr~ym.em, w· każdym razfe:
. ~)~)oslu~haJ mme, Pereo,:- rzekła mlo- tam 1 napowrot me ?baJąc o resżtę .towa'- przyjemn~ okrąglą twarz 'stay~glądaJąc w:. j pl zed~mote:n kO~l~ceJ troskliwości. J szelr
a.~lewcr:yną" kła"dl1,c. znON rękę na l'a~ rzystwa .. Przez pew~en czas obydWIe na- ca ......., ale widzę, że pan 'Bst ,~z~go, Pache zaś ~le umIe: am Jednego ani drugiego jes;
ml~~lustar~a -:-mow!~z.prawd~, .~l~ za- rodOWOŚCI ~rzy~ały Sllil.osob?o, ale takto- stojnyjak ja.
J es rOWUle przy- poprostu.włoczęgą.
'
pommasz" ze lata illlJ3:Ją". T,o J~z.ll}-~ są wna up~~eJmośc Garme:a l, RayIt;tonda i
:- Gdybym tak )om ślał'
.
~ W1lilc pan s~dzisz, że ten ostatni nie
O?cy~u~z~e;< sta;~y przYJ~c~ele 0:p:u śClh na", gr.z~<}znosc ...AJady~a, ,~tory .Jak naJupl'zej; na wieki -,., odrzek1: Ime1rnch 'li ~ll.ech Zglll§ ~?....zebyć· przedmIOtem kobiecej tro&kliwoCI zaJ~ll' lC'h lllleJ!iCe. OJclec mOJ pl'zeba- mIeJ zapraszal zW1edzIe, swóJ;: zaczarowany '. Mr. Buchanan byv, b· d
~ Jn.le.
SCl(. Ale to ,!szystko mi nie mo"wl'
,
" .
..
.
:I.
ar zo OZywlOny. W y_ on Jest.
' ozem
c

4)

. A'R. U
·.M
; . J.. ...A·.

'-l k

fi

it

,lo

I

k

i

tyll~ u.d.as.~em,

da:..

~ S.l,.ę zapaCh~U1k.Wlatow

bląą.Y.Ch ~VłOSy.

dług.

{l

tr~ba~lurem.

Nr. 60

DZIENNIK ŁODZKI.

byłych ~uchen tanich oddano też na rzecz

I (-)

Usiłowano okraść w niedzielę przed
1,447 rB.; o) 248 Bliźni szosy na 25-ej i 26 ej wiorście truktu noworadomsko przedborskiego, od BUochronki.
...•.. .
p~ludniem biuro dyrekcyi teatru niemiecmy 2,087 rB. 38 kop.
~-) Wskutek zaWIeI ~lllezneJ w dnm wczo· kl~g? ~prawdzono ślady włamania. Zło.
- 18 (30) maroo. w magistracie m. Piotrkowa.
r3:Jszy~, . ~a drodze zelazneJ warszawsko- dZIeJ był prawdopodobnie spłoszony, gdyż
BerUn, 15 marca. Wczoraj z powodu ro- l) na
reperacy~ dwóch mostków, oel Bumy 62 ra.
wledens~Ie.J pl'ze~waD:1lI .zost~ła; ko~u~ika. nie dokończyl roboty.
cznicy urodzin NajjaAniejszego Cesarza Ro- 40 kop.; 2) na nrz'łdzenie trotuaru li płyt kamien.
c~a. Mlę~zy SkIerlllew:caml l Płycw~~ u- (-) Wypadek. Na ulicy Piotrkowskiej syjskiego, odbył się u cesarza Wilhelma nych przed plaoem miejskim Ila ulioy Moskiew·
skiej, od Bumy 237 ra. 51 kop .
WIązł pO~ląg .kuryerskl Nr.. 2 a mIędzy Dap~'zeci:w domu p. Schepsa rozbiegały si~ wielki obiad galowy.
.- 20 maroa (l kWIetnia) w Bfł!Uie zjazdowym
Babami 1 PIOtrkowem. pOCl!łg ?sobowy kome u powozu, uderzyły o słup latarniaw Piotrkowie, na sprzeda;); nieruchomości w mieNr. 8. ~ ~eg? pow~du l Da naszej drodze ny, skutkiem czego złamała siEJ oś u poWiedeń, 15 maren.. Powodem, który sklo- ście Brzezinach pod Nr. 58, 66 i dwóch dzialk:ów
ul~gl opozmemu pOCIąg osobowy, który za- wozu.
.
nil ministra handlu, barona Pino, do po- ziemi, od Bumy 6t'0 rs.
mIast o
~ano, przybył ~o Łodzi dopie(-) Bez dozoru. We wsi Wiskitno tej- dania Bi~ do dymisyi, jest różnica Zdltń w
1'0 0. g.OdZlDI'il 12 w połudme. Komumka· że gminy, w pow. łódzkim, w dniu 9 mar- lonie gabinetu, w kwestyi rozporządzenia
TELEGIU.lII'i 6IELDO WE.
CYIJ JUZ przywl'ócono·• "
t '.
J u l'la K owal s k-a d'
.
.••
Cli. POZ?S aWha
Zlec k o ministra z dnia 26 lutego
r. b. dotvczlJiceZ dmaI!> ZJnia 18
(-) Zmart~ w ŁodZI w tygodmu uble- trzyletme bez .dozoru w mieszkaniu. Z b l i - ·
..
'
v
l
Giełda Warszawska.
gł~m. od dUla 8 do 14 marca włą,cznie, żyło się ono zanadto do pieca i zapaliło go zakres~ dZIałama .pocztowy~h kas o2!jdanozkońcem giełdy.
dZle~1 do lat 15: katolików 30, ewangelików si~ na niem ubranie. Dziecko zmarło na szcZl;jdnośCl. Według lllformacYJ "FremZa weklle kr6tkoterminowI
12, żydów 6-razem 48; dorosłych katoli- drugi dzień.
denblattu," cesarz przyjlłlt dymisyę barona
na
Berliu
za 100 mr. . .
48.95
4.8.117
ków 14, ewangelików 2, żydów 3, - razem
Pino.
" Londyn" l li. . • .
9.96 j 9.94.
a980 ! 59.76
19. t?gółem .zmarło .w ~ygod~!u. ubiegłym
::KRONIKA
Wiesbaden 15 marea. O północy dało "Pary.. ,,100 er. . '.'
.. Wiedeń" 100 n. . • _
7!).40
79.lS5
67 osob, czylI o 2 WIęceJ, amzeh ,v tygoKR AJ O WA I Z AGRA NI CZ NA.
.
' .
•.•.
dnin poprzednim. Smiertelność zwiększyła
SIę tu uczuć SIlne trzęSlen 19 ZIemI.
Za papiery państwowe:
90.S·) 1 90.70
aję pomiędzy .dzieć~i. o 3 wypad~i,· pomię-.
Z B~dzina donosz/!, iż d. 13 stycznia
.Kons.tanty~o~ol, 15 marca. W czora~, gdy Listy Likwi<l Kl'. Pol. małe.
poż. Wschodnin. . . •
102.- 1101.76
dzy dorosłym~ zn:mf'Jszyła SIę o Jeden~
otwa~to tam resursEi) wieczorem tańcują,cym. OSląglllEi)tO JUz zgodę co do red~kcyl pro- Ros.
Liuty Za.s. Ziem. " 69 r Ser l.
10020 100.·(-) T,argl łodzkle. Na targu naszym wczo- W CIągU karnawału odbyły się w resursie tokułu którym mocarstwa miały zatwier10020 100"
..
"Ser. II do IV
1
1'a dowoz był bardzo mały popyt zaś zna- czter v wI'eczorkl' t '
·llce
kt'
'
.
.
'
Listy
ZlJ.Bt.
M.
Warsz.
;jer
l
97.97."
•
. '
'J
ancuJ.~ ,na
ore pozJez- dzlĆ ugod!;) turecko-bułgarską nagle otrzy95'11S
95.15
czny l możnf!. było OSIągnąć bardzo wyso- dżali siEi) goście nawet z dalszych okolic.
."...'
•
".1I
9620
95.20
.,
JI
"
JI
III
kie ceny. Na s~acyi tow~rowej sprzedano
_. Przegl~d techniczny. Pożyteczne to mano wladomos~, ze kSląZfJ Aleksander zlłl9',85 J 94.85
"."
"
"IV
305 korcy pszemcy. w ceme od 61's. 50 k. wydawnict.wo, mimo, iź w kraju naszym da, aby go zamIanowano generalnym gu- (,iety
Zast. 1\1.. t.odzi
Ser.
I
93,26
9a.:.!iS
do 7 rs. 35 kop.; zyta 105 korc~, po 41's. znajduje się bardzo wielu techników, nie bernatorem Rumelii wschodniej, nie na
92.-.
92JJ
li
91.85
9185
80 kop. Na S.tarym-Ryn~u takz.e sprzeda-, ma jakoś szczęścia. W r. z. pismo to mia· pięć lat jak zadecydowano lecz bez ogra.""
"
"III
no sporo pszemcy w ceme
61's. 50 k. lo dochodu 3,000 I'S ., wy datkI' zas• wymo.
.
' term.
' . . pełnomocGiełda Berlińska.
, od
.
mczonego
mu.l wznowlema
do 7 ra. 5 kop., ,
Banknoty rosyjskie zaraz. .
20525 204.90
za pszemcę, ktorą, sprze- sły 7,000 rs., pozostało więc 4,000 rs. de- .
. ,
205.25 20U6
" n a doat.
"
dano po 7 rs. 5 kop:, ż~dano z razu 7 r.s.1 ficytu, który pokryli Indzie dobrej woli. mctwa.
R:0z~oczę:y. SIę rokowama, ee- Weksle
nil. Warszaw\) kl'. •
201:.20UO
50 kop:, co wskaznJe, IZ ce,ny d~brze Slf~', Czyż w gronie techników nas'lóych nie mo- lem nakłomema kSlęCla, aby cofnl!lł to żl&
"
Petersburg kro
204.50 203.90
trzymaJą,. Dostawca dla WOjska n::był .2?0. że si~ znaleźć tylu przenumeratorów "Prze- danie.
n
"dl.
203.50 120'2.80
>,
Londyn
kl'.
20.U
20.4.0·
korcy zyta, po ~ rs. 25 k?p., pO~Iewaz Je-I &1ą;du," aby pismo moglo obyć się bez deLondyn, 15 marca. .W niedzielę odbyła.
dł.
20.35
20.a8
dnak ceny tnteJsze wydają, mu Sll~ za wy-I ficytu?
.
d
b' to
d
d
Gl d
"
"
kro
16230 ,162.30
sokie; wysłał więc jednego ze swych agen_ Otwarcie sezonu leczniczego w Ciecho- Slę ra a ?a me wa P? pr~zy ency.ą,
a - 018k~nto pr~;:~~!
i 17/.
tów aż do Radomia po żyto. Owsa wcale cinku zapowiedziano na d. 20 maja.
stona, ktory w kwestyl swowh planow, ma.~
~ie blIo na targu, popyt jego był znaczny
_ Hilary Woźnicki, b. członek senatu, ją,cych mi. celu rozwilllzanie sprawy irlandzGiełda Londyńska.
l chCIano ofi~To~ać . cenę ~ r.s. 75, kop. do; zmarł w dobrach swoich w guberni płoc- kiej, oświadczy t,
iż w przedmiocie tym Wokale na Petersburg. .
4. rs. Jęc~mlema Dle dowlezlono 1 zr~sztą, kiej.
kursuje mnóstwo nieuzasadnionych lub nie- Oyskonto 2
j
me POszukIwano go wcale. Na stacyI to- Dziewcze Z chaty.. Taki tytuł nosi d
h"
.
d
l'
warowei sprzerlnno 245 korcy otl'llb pszent k . d kVt'
b
.
,
'
1\"" l
orllecznyc pogi.osek. Do Ich rZIil u za 1"y,p.
oz.
8Z n a, na
orą, o ecme praCUje p . .lV.1.P • t'
l'
d .
. k b
.
nyc.h, Pl? l rs .. 35 ko~. do .TorunIa.. Na- lerowa wraz z pp. Ga1a.siewiczem i No- czyc ez na ~'l.y z an:e, Ja ~ y utw?rzeme
T A R G I Ł Ó D Z KlE.
bywcaun żyta 1 p8ze~llcy byl~ wyłą.cz:me ml},' skowskim. Będzie to druga część znanej parlamentu IrlandzkIego mIało byc kroWtorek, dnia 16 ma1'ca 1886 1'.
czarze łódz?y. Pewle. kupIec tutejszy na- tutejszej publiczności "Ohaty za wsią.." Bo- kiem do przyszłego wywłaszczenia irlaudz·
Sprzeda.no:
był w okolICach Koluszek 200 par po 10 haterką. sztuki ma być córka Motruny i kich posiadaczy ziemi.
stacya towarowa.
Pszenioy:
Ia. za parę·
Tumrego.
Londyn 15 marca Anglia opuszcza Su50 kor. po 7.35 rl.
(-) Po zamkni~ciu rachunków z przedsta- "Bank szmaciany," o którego bankru. k'
.' t
'd
d l ł •
lk'
15
wienia amatorskiego w cyrku okazało się, że ctwie nied'Awno donosiliśmy,. znowu się a lm 1 z ego powo u o wo a a wsze le
"
"6.9ó,,
60
"
"6.90,,
dochód ogólny przyniósł 1,282 rs. 83 kop. przypomniał SZel'!lzej publiczności, gdyż dostawy.
80
"
6.80 ń
Wydatki uczyniły 565 rs. 31 kop. Ozystego przypuszczają, że przyczyną. pożarn w teKonsfantynopol, 15-go marca. W. Porta
100
"
6.1i0"
Żyta:
do.chodu na rzecz towarzystwa dobroczynno- atr~e ~karbk?wskim we Lwowie bylo po: przynagla w nowej nocie l'z!JId grecki do
101S kor. po 4.801'8.
ŚCl. P?zost~lo .717 rs. 5; k?p •. J estto praW- dłoz~ll1~ ogma w sklad::ch tego, smutnej rozbrojenia grożąc w przeciwnym razie'
Na Starym Rynku.
dZ1wle naJwyzszy dochod, JakI dotychczas u- pamH~Cl zakładu zastawmczego.
.
.'
•
Pszenicy:
zyskano z przedstawienia amatorskiego w
- Znany magazyn Bon 1I1aJ'CIuJ w Paryżu zel wamem stosunkow dyplomatycznych.
60 kor. po 7.50 r8.
mieście naszem, ale nienależy zapominać, zatrudnia trzy tysią.ce osób: 2,750 m~żczyzn
75
"
,,6.90 ot
~I\D . OKRĘGOWY PIOTRKOWSKI.
ze ceny były potrojone.
i 250 kobiet.
.
100
". ,,6:50 "
Zyto: .
(-) Koncert amatorski będzie urzą,dzony
-- utwory Daudeta rozchodzą, się w ol- .4!cty l'ejentatne, których tJ'e# wywieszo30 kor. po 4.8/1 rs..
niebawem na korzyść towarzystwa dobro-j brzymiej ilości egzemplarzy i tak »Ft'Omont no w sali ustepowej sądu okl'~gowego w .ciflt150
"
,,4, 80 ..
czynności. Udział przyjmą, w nim prze- i Rissler" w 67,000, "Nabab" w 75,000,
gu 1'oku 1885.
20
n
"4.76,,
ważnie ci sami amatorowie, którzy wspńł- "Numa Rumestan" w 65,000, "Sapho" w
8. Akt zawarty przed rejentem Plaoheckim w
30
"
"4.70,,
!Jodzi dnia 17 (29) stycznia 1885 roku Nr. 201działali w koncercie na rzecz stowarzysze- 40,000 egzemplarzy i t. d.
60
"
". <l.60 "
Jan EgeI' i Karol Rorer Z&wi!łzali
150
"
"4,.56,,
nia chorych starozakonnych, zatem powo,
- Mrozy niezwykłe panujl1 w okolicach Fabryka.nci
spółk\) w celu wyrabiania szpagatów i w ogóle wy15
"
'" 4.50 "
dzenie można uważać jako zapewnione.
Rzymu, a brzegi włoskie morza adryatyc- robów powroźniczych, na la.t 6, licząc od dnia za.200
"
" ~.25 n
(-) lima w nowe m wydaniu zawitała kiego pokryły się grubl1 warstw1! śuiegu.
warcia a.ktn. Spótka istnieć będ:lie pod firm'ł "Fa·
onegdaj.· Pomimo błota na ulicach, obficie
- Słoń jako zwierz~ robocze. W pew- bryka. mechaniczna wyrobów powroźniczych Egera
DZIENNA STATYSTYKA LUONOSCI.
i Rorera." w !Jodzi. Udziały spólników sli równe
spadły śnieg utrzymał się a wczoraj 7. powro· Dem mieście indyjskiem słoń obraca. koło
i WyUOBZ% po 6,000 ra. czyli raZflm 12,000 rs. Spół
Urodzeń od dnia 8 do 14 marca. wllłcznie
tem ukazały się sanki. W każdym razie wrot, używany przez jego pana do kręce ka zawa.rt~ zostala.zgodnie z § 47 i nast\lpuję,cemi
W parafii katol. Dzieci :?;ywyoh 63, a. mianowicie:
jest to zapewne ostatni wysiłek zimy tegoro-1uia powrozów, inny zaś słoń porusza miech kodeksu hantllowego, przyf'zem udziały spólników chiopców S3, dziewC7.lbt 30, z tej liczby dzieci ślub·
0
ta.k w zyskach jak i w stratach wynoszą po 50 / 6 n,ch 62, nieślubnych l, Ni.eżywo urodzonych ~ )
cznej.
..
kowalski.
dla każdego. Wszystkie weksle i zobowil)za.nia
tej liczbie ślubnych 1, nieślubnych l.
W parafii ewang. Dzieci żywych 4,0 a mianowioie:
Kilku panów natychmiast wzi~ło się do wewnętrznego .niepokoju - ale nudzi mi~ spólnicy podpisywać hIJdą, własnorlJcznie i zawsze
obaj, miauowicie po wyra.zaoh "Fa.bryka mecha·
objaśnień. Z tego wszystkiego można by- przechadzka CIągle po tych samych ścież niczna wyrobów powroźniczy oh Egera i Rorel'a," chłopców 2., dziewczl}t 16, z tej liczby dzieci ślub
nych 39, nieślubnyoh 1. Nieźywo urodzonych a,
lo zrozumicć, że w Kalifornii wcale nie ma kach. Wejdźmy lepiej w tę aleję. Jeźeli winny hyć własnoręczne podpisy obu spólników. w tej liczbie ślubnych 2, Ilieślubnych 1.
wędrowców i że w Kalifornii bywają, nie- jesteś zm§czonlb, Mr. Raymond cili} popro- Akt, niniej zy wywię5zony zostal dnia 23 kwietnia
Starozakonnych. Dzieci żywych 6, & mianowicie:
(5 maja) 1885 r.
chłopców ~, dziewczlłt ~-, z tej liczby ślubnych 6,
zliczone rodzaje wędrowców.
wadzi.
nieślubnych-. Nieźywo urodzonych -. w tej lioll- Ale czy zawsze slb niegrzeczni? - zaZagłębili się w aleję, prowadzeni przez
nie ilubnych-nieślubnych -.
pytała Maruja.
, . , ';ll~łą osóbkę,. która zd~wal:a si.ę nie zwa·
Małżeństwa zawarte w dniu 16 marca:
Znów nastąpiła wymiana roznych zda~. zac w,?ale na. czu~e U:va?I Gar.mera: 9ze:
w
parafii katDł. Warszawa, 15 marca. Targ na pla.nu WitkowskieGdy Jlakoniec spór się zakońc~yl, ~arl~Ja go .mogł sobIe ~l~ceJ zyczyc J.ak CleUlste~
W parafii ewang. go.
Pszenica
sm.
i I}rd. - - - , pstrll. i dobra - starozakonnYCh. zatopiona już była w rozmOWIe z klm lU- alel, cudnego kSlęzyca, pary nnlych oczu l 540, biała 556-600, wyborowa 630-690; żyto
Zmarli w dnm 15 marca.
nym.
ślicznej figurki? Ale nie podobało mu się wyborowe 470 - 41:30, średnie 400-415, wa.dli,Ka~ollcy: dz!eci do l~t 15-tu zmarło St ., tej
Amita, okazalsza i piEi)kniejsza od ~a- wcale, że szla tak prędko. . Można by,ć ży we - - - i j'ilozmil3ń 2i4-orz'ild.42Ó"':"450, owies
lIczbIe chłopcow -, dZlewcZljt a; doro!tych-, 11" tej
rui, słuchabRaymonda ze skromnym, dZle- w~, odważną, ale tak ~a!lllętnl1, - . mgdy I -375, grylm - - - - , rzepik letni - - - , zimowy liczhie m\lzczyzn -, kobiet-, a mIanowicie:
--, rzepakraps zim. --, groch polny --800,
Ewangelicy: dzieci do lat l5-ta zmarŁo 4, 'II' tej
wiczym wyrazem twarzy, będącym w .sp~ze- CIsza była ~upełJla, s~h CIągle rO~U1e prę.d cukr. - - - - , fa.soła. - - - - za korzec; kasza. jaczności z jej postacią, pelną, powagI, Jak ko.. W. koncu, M.arl!J.a zaczEi)ła bIedz, śpIe glana -, j\jczmienna --o gry cz. gruba - za pud bie chłopclicz -l, d"iewcz'lt-; dorosłych l, 11" tej
bie mllżczyzn 1,
kohiet -, a mianowioie:spokojne zachowanie si~ Marui nie przy- waJąc pI?Sn~ę, k~oreJJą, nauczył .Pereo ,gdy Dowieziono pszenicy 900, zyta. 800, jllczmienia. 40, Stanisław Zawieja, lat 27.
owsa
60,
groch
n
pOlnego
30
korcy.
stawało do dziecięcej prawie jej twarzyczki. była dZ19ck~em l ..zatrzymałl;lo Sl~ dople~o
Starozakonni: dzi~ci do lat 15-tll zmarlo--, '" tej
Warszawa, 15 marca. Oko,:"ita 78% z akoyzę, po k. liczbie chlopców-, dziewczlłt-j doroslvch S, w taj
Glos Raymonda, gdy rozmawiał z Amitą'l przy parkame, gdZIe rano m. lata spotkame 9"10.
1
Stosunek garnca do Wla.dra 100-307 / 2 , Hurt. liczbie m\!ic~yzn 2, kobiet l. !lo mianowicie:
był cichy i poważny.
z wędrowcem.
"
skład za wiadro kop. - - 805 6, za garn.
Chendlisz MOB:zek, lat 57, Ajzenband Litmall, lat
_ Mówi/ł o budowie nowej kolei; kreBezwątpienia,
reszta towar.zystw~ nie 262. Szynki za. wiadl'o kop. --8178 za garniec 34, Wajngart Rywka~ lat 48.
--266 (z dod. na. wyschn. 2%).
wni pani są, przeciwni temu,ale jutro pra- była bardzo zadowolon~, A~lta. me by- kopiejek
Londyn, 13 marca. Cakiel' Havana Nr. 12 nomiLISTA PRZYJEZDNYCH.
wdopodobnie Aladyn zatwierdzi ten pro- la zdolną do tego rodzajU ĆWICzen, Raynalnie 14, cukier burakowy 127/., lIi\lźko. Centry fa·
!IOTEL
MANTEUFFEL.
Kupey: K08Upski :&
jekt.
'
. •
. mond zły był z .niepowo~zenia biednej dzie- galny
Cuba. 14 1/ 2 ,
.
.
WarBzawy, Markns z Warszawy, Briiunet' z "var·
_ Nigdy nie widziałam k?lel zelazneJ wczyn!J a Garmer, ~traClw,szy wyb,orn~ ~po~
Londyn. 13 marca. Na wybrzeżu ofiarowa.no dziś azawy, H. Ertel z Berlina.
_ rzekła Amita rumienią,c SIę lekko - sobnosc do p:>kazallla swej uprzeJmosCl, o- 1 ładunek pszenicy; mróz.
l.iverIWol 13 marCa. Sprawozdanie począ.tkowe.
ale wiem że m~si to być coś bardzo mą- bawialsię, czy nie wyglądał śmiesznie.
WYKAZ DEPESZ
Przypuszczalny
drego.
'
.
. . , Ty~ko w oczach Marui widniało zadowo- dowóz 4,000 bel.ohrót 6,000 I>el; spokojnie. Dllienny
niedol'(}czonyc/t przez tutejszq stacyr: tele·
Pomimo chlodu WIeczornego, gO~Cle udali leme.
Liverpool, 13 marca Sprawozdanie KońCOWE>. Ollrót g1'aficzną z powodu niedokładnych adre8ów
i inn/Jck przyczyn_
się na were~d.ę, gdzie .poda?~ kaw~. 9krY-1 - .Jeste~cie. ok~opnie ~njew~eściali - S,ono .bel, z te){o na spekula.cY9 l wywóz 500 bel.
amerykańska na mj. cz. 4 6S/u, Dębiński li Kotunia-Dawid Dembiński z Warszaci chustkamI 1 szalamI, robIlI wrazeme za- rzekła, Opierając SIę o palkan I rozgląda Spokojnie. Middling
5fi
G.ldstein z
maskowanych albo ubranych w~ domiI?-a. Iją,c się !l około:- cywil~z::cya odebr~~ l)na pcz, .1P: 4 /6ł , na sieI'. wrz. 4' 1/6" naj wrz. paź. wy-Gerson MiiUeI' z Warszawy-Leja
Kutna.
Niektórzy zeszli do ogrodu, a:by SI~ prz?Jść wa~ nog!" OzłowIek P?Wlnlen ~ałJ. dZIeD
przy swietle. k8ięż~ca: Pom.Iędzy tymI. o:' ufac SWOIm n~g~m - mcz.emu WIęceJ.
- Nowe gatunki papierosów Samson PriLlCYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ.
statnimi byh MaruJa l Garmer, a za mmI II - RzeczywIscle, wędrOWIec - dodał Ray'
d - l O (22) marca. na. komorze w Sosnowcu, na ma (mocne), Dubee Prima (aromatyczne śre·
szła Amita z Raymondem.
"mon •
, .
spl'zeda.ż Bp~rytuBu i towa.rów, od sumy s,qoo rs.
dnie) w cenie rs. t za. 100 sztuk, oraz zna.Tak. OhCIałabym być cygank~ wę- 17 (29) marca w urzoadzie gminy Zeromin, czuie ulepszone papierosy: Dubec Fort, Du_ Jesteś dziś ·niezmordowaną., Marujo I -rzekła Amita, starając się, pominio nie- drujljjcą. ci~gle....
.
na sprzedaż mebli i stodoly, od sumy 90 rs.
bec Choisie, Dubec Mayen, Desser, Frou-Frou
bk"
k
CIekawy Jestem na ak d l ?
- 17 (29) marca w magistracie miasta CZ\lsto'
chęci R aymon d a, Z1' Ówuac z. SZJ; Iml ro..
J
"ugo '. - chowy, na dzierżawę 211 miejsc dla drobnego ha.n- i t Yt O n i e Erzerum w cenie od ra. l do
kami siostry - bezsenność SIł CI dodała. I rze~ł Rayl,D.~nd ~. ale, . sery~, czy pallI u-, dlu na Jasnej Górze, ora.z 47 takichie miejsc w rs. 12 za funt (średnie i mocne), fabryki
. Przyszło na myśl obu mężczyznom, I wazasz, zeSCle paUle. stosowllle ubrane na Starej Czestochowie.
W. G. Patkanowa w St. Petersburgu.
że była rozdrażnionlb nieobecnością, kapita.-j tę porę? Jest .porządnie ~imn~ - do?~J?
- 17 ~(29) marca w urzoadzie gubernialnym
Polecają, nwadze śzanownej publiczności
na Oarrolla.
.
podnosząc kollllerz mozebysmy wrocrh piotrkowskim, na budowę: a) 710 sl}ini szosy na i pp. handlują.cym
_. powI'etrze tak J'eat przY.l·emne po za I na ciepX!l kolacyA?
.
2·ej i S·ej wiorście traJ.-tn noworadomsko·wlosz'1l
..,
czowskiego, od sumy 5,734 rs.; b) 285 '5liźoi szosy
Kalinowski i Przepiórkowski
do~em - odpada ~faruja silnym głosem, I
na 4-~j i ó.ej wiorście traktu nowora.domsko-wie·
;nie znamionujt1<cym wc~le zm~czenia, anil
(D. e. n.)
Inńskiego (we wsi Stobecko miejskie), od_Bumy
'1'1 Wat'lIlJ",i, (hotil tnrQpej.ki).
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Cy,n;e6~bIii

IIpHcTaB'h C,.i;a,JJ,a!~------------------------_··
MIIpOBHI'BCy,n;eii I-ro IIęTpOIwBmmro Oipyra, C.
1I3,1l;e6cKiii:,
lRllTem.cr.rnyroID;iii B'I> rop. JIO,1f,SH no'
,1J;slmoi: yJUln;t N. 1109-A,olhaBJIHe'l"b, llTO 11 (23)MapTa 1886 ro.n;a
chłopców.
Ha ){'BCTt'-xprureniH rro'II;ereJIbHHRoii )TJI. no,n;'!. N. 2116y,ll;eT1> lIpO~
Przyktad: ojciec, opiekun lub inn'a osoba ubez,:n;/ilBaT.bClf .,1l;BIDKHMoa 1łMym.eCTBo,.
piecza na rzecz chłopca 2-1etniego, stypendjum
lIpHBa,lI;JlęiImiIi;ee nlop,Jl,Ry. lII1LyJIIO
roczne -w Uości 300 rubli, mające sild wyJIlInmirn;y, COCTOHru;ee KS'li M6ÓOJrn:
placa6''I' od 18 - 23 lat życia. Od takiego ubezpi~
On;1meHRoe );JIH TOprOB'I> ] 7.9 pyOJI.
czenia oplaca się towarzystwu nbe~pieczjen
ROlI. ,Ha Y,J:OBJIeTBOpeIiie lIpe"BOSY.&,.. premja kwartalna w kwocie rs. 13,
TeH3ilIMaplryca Rona.
kop. 81.
Om!Cb; on;fmRy II caKOł npO,ll;a·
Bliższe szczegóły wyjaśniają oroszury, które na
num,welulym.ecTBO MOjKHO pasm..:ożą,danie wydaje i rozsyła bezpłatnie zarząd W FeTptTb B'I> .n;CRb rrpOAai1ur..
, ,
ter~burgn ('\'Wielka Morska Nr. 13).,
f. JID,TI,3L 3 MapTa 1886 r.
jene.·alna reprezentacja '\.v "\,Varszłl.'"
Cy.n;eomxfł IIpKcTaB'I> H3,I1;EBCKIH.
wie, (lJIsr~za;ikowska Nr. 144), oraz
.
286~1-1
agenci towarżyfłtwa.
115-4~4

VERITABlE LIOUER BENEDICTINE !
PRA\~DZIWY L!KIER BENEDYKTYŃSKI OPACTWA FECAMP
li
(Depa.:rta. o::'l.ent dolnej Sekv:;rany v:;re F:re.:o.cyi.)

r.

Ubezpieczenia _stypendjalnedla

Wyśmienity, wzmacnia or[aniZlli ułatwia traWienie i GzynnoM kiszeK. \
j

..

t'. .
.

mHTMM~yro~IB'brop,JIo~Rn'bI~_.

.

AMAT.

Uno Neuchatelase ,

212-3-1

LEK"CYJ' oboty.
r'

Pokój

tt

Patrz dzisiejszy numer "Tagcblatu."

E. P.

-

-

211-2-1

: FINLANDZKIE i JAROSŁAWSKIE.

racz~ si~ zgłaszać

tro.

się ,v8zędzie.

.cnerc:ne une place a la campagne 1\ przedpokojem !;Il.raz lU!J od 1 kwietnilł.
1 Avril S'lldresser au Bureau, do wrnajęcia" na życzenie !; umeblowl'tl
Dziennik Łódzki" nieI?' usługą, 1 stolem! • w domu R~mhera gaze e 'J
288 1 1 tOwICza, ulIca J3rzezmska obok Stenci...

p,rzed·
b- .
T 'f
Się lorswo " or owe
t'

...

wyroby

•

dzaJu pr?śby, ppdania,. Opozycye, __JI~~~~łI."łIl!l"I!II"IJłIl!lł
apelacye l t. p., do 8~dow pokoju
oraz do zjazdu sędżiów zabardz~

N. 270-m, mieszkanht N. 18, 2 pr,

8przeda.j e

2268-2-2

p~~~j~~~O~~ p~sa~~:C~s~~rki:i:O!~~

;~~;i~i~l:ny~~r~;:;~u,u~~~u ~~:~:

~"'~~'A~Y', f:~t dzielny środek leczmcy podczaspanowama cho-

t~ ;r;'7'&,"-r.J;'iLV r(6. epidetuicznJih jak np. cholery.

r

_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _···_I.=~il

PISARZ,

umiarkowane wynagrodzenie. Łaskawi interesanci
od 11 z ran2, do 2 godziny po po-

i

w rozcieńczeniu :lo wodl1 zVlyczajn~ lub ga.ZOW& przed)e,dze::uem.
Dla ułatwienia zaś Łrawienia jeden lub dwakIe!lszkl po
kaMem jedzeniu..
vf~::~i.;.m~a ;i;~1'L~~
Każda butelka pOWlIllla ~ spo- !!Jrqm:li d~PQ3ŚtS t.m Franec e~ AI'Elrallgar
du mieó prostokątną, etylnet~ z
~~ ~
podpisem dyrektora głównego.,
==~~
•
,'," .,' c·, ,_ ..~.,..;;,,';;::,,;';;;';""'=='"

pOBhIX'DCy,TI,eii:

,Jl,m.i'B N. 1384-D, 06'bRB.lUl6T'b QTO
MapTa cero 1886 -ro.n;u C'ó 10
Y'l'lm B1>' róp. JIo,n;S:H, B'b ,Ą01li'B HRIWJIaaIll'rapRR IIO;n;'1i N. 1437, 6y;n;eT'b lIpO;u;aBaT1>CJI,;n;BHiKHMoe HMy:m;ecTBo, iIplffia;n;JIęmaI1~ee Cl;lJlIH,li;Pl1xyi
lly.n;am.cr, SaRJnOIIaIOm;eee.a,B'1> meCTH ROpO:BaX'D H on;1nieRHoe ~50 pyG.
o-- ROll;
Ha y;n;OBJIeTBOpeme npeTem~iR HRCJI'B,TI,HHKOB'b ,IJ;aBR,n;a ray.
OmIC.b II On;1HIRy .npo.n;aBaelirhr:r1>
npe;n;M,eTOB'I> ~roiKHO pa3CMa'rpHBaTb
y Cy;n;e6Haro llpHCTaBa li B1> )l;eiII.
npo,n;amn. Ha :M:BCT'B ORoH.
<I>eBpaml 28 ,Jl,Ha 1886 ro,n;a • .,
5185-1-;-1.'
CYID1ffiGKm

~~' D.:r 5~ Ił;.'.) Najznakomitsi lekarze fran?u:;>;cy i~z~g~'ani?zni
rtJ.?ti-rr- t1! powszechnie uznaw~jlj obecme ten lIkI?1' Jako

"~.J::~
" ,\ .'.~' .
SPOSÓB UŻYCIA. Dla ułatwienia wypróżnienia kiszek uży~a go. sie

OS1lRBJ1EHIE.

Cy;n;e<lHblH llpHCTaB'I> C'b'BS;n;a MHI-ro IIeTpoKoBcRa1'0 OKpyra, KrH3.Tiii QyllIllHCldii,

PrawdziWY likier benedyktyńs~i. opactwa Fecamp
jest stanowczo najlepszym hklel';Hll stOłOWP:l.
.J ako środek ułatwiający trawieme 1 przedst~wla
on nieocenion,!1J skutec~n?ŚĆ7 fi ws~yso.y, ktori[
ciągle używaJą tego hkle.l'U, mogh Sl<d. prze.'~"" świadczyć o Jego znakoUlItych własnoścIach hy'\f~, giemcznych i o jego wybornym wpływIe na
~~t zdrowie,

.
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płócienne

v eJ'· dla lo'tna na koszule
A
"prz
Selera '" p,
e '. s~rwet y, rę~~nl·k'l.etc· etc
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ObI'łUSy
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FmlandzkIe wyroby płomenne me ustępuJą w mczernł
,:y~obom zagl'an,ic.znyrn, a n~w~t przewyższają je dobro- ł
'to

•

JOZEF A .
PRZYGODZKIEGO
t
...
CH~ lwytl'zymałosmą· Następme fmlandzkIe madapolam wy-.
w WarSZR\ne, ulICa ~IarszaJ:kowska 114.

t roby

J.

nadzwyczaj mocne, prawie nie dozdarcia, na koszule,.
Rozpor~ądzając rozlegle mi torfowiskami, . podejmuje się.uezyn- ~ meskie oraz na pokrycia na meble ,polecają. po nizkich cenach ,Al
fekcyonowama systemem torfowym, zalecanym przez Władze Samtarne, V ~

.s-

Jj(or~ne~ ruskich v:sz~lkieg.o wszelkich ~ieczystych ścieków, oraz zawartośei miejsc u.stępowych bez •
J akób I:=rael601łłł
C., ~
rodzaJ?- udzle~a tylko krot~l czas doI~onywama ,kosztownych prz~r~bek. Nadto sprzedaj e przetwory, z ..
•• •
""
w tutsJszem ll1:eśmEl s.pecya.ln.19 w
WOjłoku roś.lmnego, po. możlIWIe zniżonych cenach.. Zamówienia i ~
nllca PIOtI kowska N. 2f>4,. dom Rosena.. ł
fachu .wykwalIfikowana oso~>a., .. sprzed~ż przetworów torfowych dokonywajlj ,się w mieście Łodzi w " ,
,
248-~
sza WIadomość .w redakcylnmleJ sIdadzIe ~ateryał6w aptecznych A. Lipińskiel'{o.
:e.
..... ~
~ . . +:~!.,..!.~~.....:.:-;~
azego pisma:
c:::::::---~

Cenmk oraz próby wysylajtL się na i~danie franco.

253-8-3

281-2-1
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