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na samej granicy prusklej znalazły ':t:j9kie. Rili)~ zrskałi-:dziś0!i6io ~-'f~ m-o-0- plaODCZYT .. S. SZARA POWA
go na przykład nie przychodzą zakładać i si§ w posiadaniu prusaków _ majora von me..kon,!ersYl 5"10, pozyczek r.<)s~JsklCh, dOtlos7:!i
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. "BIrz. Wledom,," Zg r7.~d rOSVJSkl zamlerza naJ.la ry r ?
arszawy, o rod oweJ. osy Li rams a, 1'3. l~y . enar l ra Iego Eu- pierw przeprowadzić konwersni na 11,0 milionów
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OdpOwIedź na to bardzo prosta. Dlate- lenburga. Na ZIemIach tych przedewszyst- rubli n. miauowicie ma tu chodzić o pożyczkI} z
-UTJgo właśnie, że Królestwo Polskie swojem kiem rozpocz~to eksploatacyę naj bogatszych roku l8G? T~z phmo dowiaduje ,sie .'6 win.rog~'
J,.zy C•.rt{[ --'-- patr'''' l~rl'. 60).
prawodawstwem oddzielnem i hlizko§ci/1ł z kopalń których tym razem ani pożary ani dnego źrodla, ze .kwestya konwm'sjl poz.yczolc pan:
(Da b<!J
....~ ",v,
N"
d t'
'1· k
d'··
.
ł
. , , ,stwowych ma byc od.danl} do rozpatt-zBma osobuf'J
. Iemcarrll ~rze S aWla szczego me or~y- p~I~O z}e me, nawIe~za Y', DZlesl!fjtkaml komisyi.
· Z n§dznej wioszczyny So~nowice, w cią.- stne warunkI dla napływu przemysłu me- mlhonow pudow węgIel skIerowany został
Giełda londy.t,k., Sprawo.:danie tygo;lniowB (do
gu ostatnich lat siedmiu - .ośmiu, zd!l-żyły mieckiego a okr\}g sosnowicki ma, prócz ,do Łodzi i vVarszawy a obok kopalń, jak dn~a 13 m".rca). U.sposobienie gieidy w .tygod~iu
powstać i wzrosną.c, zdążyly zrównać się tego, mnóstwo innych dogodności natu~ grzyby po deszczu wyrastały z ziemi setki ul>legtym me był.') Jednakowe. ~e wszrs~lnch dZla-'
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lach, Kursy kraJowych papIerow koleJowych ob·
rawI's
Z,u
...
p zYJ ..v no, C UleJ po, ra yc .
,00nl,no-.y .la ryczDyc: .
, niźyly się tl'ochę, poniewa6 zimne powietrze US7.CZUP
niekild groźną postawę, a my o SosnowiPrzestarzałe prawodawstwo Krolestwa
I JakiCh produkcYj me rozpoczeto tutaj. pIało dochody z ruchu kolejowelTo a obok ~ego o·
. each ńie wiedzieliśmy nic. Przemysłowy nie przewidziało przyszłego rozwoju prze-Wymienię na chybit trafił niektÓre fabry- hawiano się złych nast,epstw no~e'go :rrojektu.rz%oI!:rąg sosnowicki odkrytym został jak gdyby mysłowego tych
kresów i nie prży- ki: oto przędzalnia welny wigoniowej dowego ~o ?regulowam~ t~ryfy. PapIery. ko~eJo:va
· k a A mery k a -przez k orespon d en t'ow ga- go t o,\vane .bł'
'
D a leJ. S ~ h'"ona l p:owad z~ca z llllJ
. k on k urencYEJ-:- amerykanskIc
kanadYJskIe,
przy dos\,c OZyW10Ja
y o na Jego spo t k
ame..
nych obro~acb,l trzymały
aię dohrze. Żagl'aniczne
zElCiarskich i to być może dziIJki tylko te- częśc ta lezy na dr~dze albo w bhzko§CI DltIa, obaj saksończycy. O~o ogl'Omna papiery państwowe postlłpily znowu w kierunku
mu, że niemcy oświetlili fabryki swe świa- tej drogi, po której IdlJl do centl'alnych fa· fabryka kwasu octowego mogunckiego to- zwyżko~vym. Giełda berl~ńska ok&znje zawsze je.tłem elektrycznem!
bryk ładunki zagraniczne surowca i półfa- warzystwa chemicznego. Dalej wielka 01e- azcz~ mewyczerpa~ą, <:hllc .kupna" pomImo . og~oW
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maeJ masy papIerow, Jaką, JUż pl)slada. Tutaj dZIa. .. rzeczy samej o raz szy lego wzro~ ~y a ~w.
o l ę~ SOS,??WIC l prze s ~-JarDla l m yn prusa ow,
tr~ a
I
rln- bln ość spekulacyi hyła o wiele spokojniejszą" chostu i rozwoju, podobnego okręgowi sosno- Wli\. procz tego naJszczęshwsze polą,czeme sai fabryka smołowca prusakow br. Not- ciaż wykonVW'auo także doayó wielki,e obroty. Konwickiemu, przedstawia jedynie Ameryka; wszelkich koniecznych dla rozwoju wielkie-. mann; fabryka sztucznego wosku, żydów sole p~zyJ.m-owa~e ospOole, spadły o .l/s %. W .d~ia
Tu przedsi§biorcy Z gwałtownym pośpi e- go przemysłu warunków. Obok sił}hie na austryackich: Gartenberga Lauterbacha le yapIer?w ,ml~dzyna.rodowych pIerwsze mIejSCe
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t '.!' b k k ' Z!LJllły egIpskle, ktorych kursy uzyskały znn.Clzne
Ch e.m ~a b u d o.wY,wal l ,Sl~, ~a
g y y za e- Je nY,m l ym samy tU awa u zle~ z a·· o amn;tera l
agma.s a; ~a ry a prosz u z\vyzlfi. Dla papierów rosyjskich nsposobienie 0dWIe kIlka mlesH~cy zyC1a Hn pozostawalo. rza Sl~ wyborny gatunek w§gla kamIenne-kostnego? prusaka Lamprechta;
huta słabło, skutkiem realizacyj niemieokich. - Wykaz;
Tu dym wąli z ledwie dokończollego komi- i go, leżący niekiedy na głębokości 2arszy" .szklanna, prusaka, Epsteina; fabryka bieli 'ban~owy do,,:"odzi! ~e k~pi,tały swob?dne uszczuplina tam na jednej połowie tylko co W7.nie- nów ruda ż61azna i cynkowa świetna glina ·cynkowe j i walcownia cynku almYJ'nego to- ~y slll, skutkIem SCII}~ml)(lla podatkowj ubyt.ek Jest
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Jednak !tosunkowo m8zna znym !L dalszelTo USlI':ZUSlOneJ ..a, ry l pl'a~uJą, Jeszcze mu arze a
3; crgIe!, l zna .om:te ,g:atun ,l ~ my o-warz.fstwa p!USklego von Krauts~a; fabry- pIenianie mozna spodziewać sill, ponie\~aż w ona drugIej warczą· JUż warsztaty, matel'ya- gmotrwałeJ. Na nIeWIelkIej od SIebIe prze·. ka 1m druClanych, prusaka DeIChsla; fa- statuich tygodniach roku finansowego wydatki pań
ły znś mieszczlłl si~ w napr§dce zbudowa- strzelli rozrzucone wapno i piasek a tuż bryka maszyn prusaków Ficnera i Ham- ~t:V0W6 s~ zawsze większe nii. docho~y. .t>onieważ
nych znieobrobionego drzewa sżopach. obok IlrzeplywaiiJI BrYllica Czarna i Biała ·pera· fabryka żelaza prusaka hrabiego JUZ :-8.raZ stoPa: pro,centowa ,utrzymuJe Slll z tru. d·
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dUOSCIą" spodZltWaJIł aill ogolUle stanowczego obW. Je nym l tym s~my~ czaSIe u Uje G!ę, Przem8z~ z ICh oJ? yw~nll l ,strull1y am.l, Hu~o Henkela vonl?onnerilmal'~a, nazwa- niżenia wartości pieni\jdzy. "EcouomiB~" robi udom za domem, układają szyny dla odnog woda ktorych praWIe me zaWIera w sobIe na Jakby na urą,gowlsko-Puszkmem.
wag\l, że z zapatrywalllem tem nie zgadza sill cii}drogi żelaznej,. kopią studnie i kanały".
domieszek mineralnych i nie tworzy w koSzybkość, z jaklII powstalyi rozrosły g!y o,dpływ, złota z. bauku, że gdyby nie powrót goW dwa lub trzy miesi!lce cale fabryki tłach osadu.
SiA fabryki okrAgu sosnowickiego rozmai- tOw:kl z Obl~g~ wewn\jt~~lle%o,. dy~ektorzy . banku
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bylIby mUSIelI zastanoWIC SIę) nnd srodkamI do za.·
W .pe~ny~.
omp e~Ie ~ Z 'właś~IClel~ml, . Stosunk.owo, Ule aWIlO Jeszcze .z::: nyc tość ~ roźnorodn?śc /c~ prOdukCYJ., 8 uzą. bezpieczenia. swego zapasu metalicznego. Nie momaJstramI 1 robotnIkamI przenosIły SIę z zgoła obJawow przemysłu obrablaJlłcego za najlepszy dowod, ze Ich powstallle było żna jednak oczekiwać, by obiegzmniejszyl sili jeszPrus, z nad Renu, z Saksonii, na tery to- tu nie było, pomimo że drogę żelazną prze- w wysokim stopniu sztuczne. I w rzeczy samej cze. o. wiele, barJ.ziej, Prawdopodobue1!l j:st raryum nasze. i jakoby fabryki rosyjskie prowadzono już dawno - najlepszy dowód; PQczą.tek historyi okręgu sosnowickiego sięga CtZ~Jlze pO,,:"llfJ~s~J: ~llll' on znow.u zt;l ZmtlaUl~k;khwa!"=
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. ' a<u, Bzczego Ulej Jeze l popraWIą, BIll s osun l. aD,
rozpoczyna ł Y swoJą. zla a no Ć - a mysmy ze po a Jest WIęcej 1'0 nI lem, lllZ prze- at, tore ezposredmo nastą.pl y po wOJme dlowe, Gdy willO nie ustanie odpływ złota zagratego wcale nie zauważyli. Ockn§liśmy si§ mysłowcem. Tylko 10 kopalń węgla było 1877-1878 roku, poł~czone.i ze zniżeniem nic~ -: a. nic nie prze!Dawia za. tern, ?y zapotrzewtedy tylko, kiedy roczna produkcya jedne- eksploatowanych przez zarząd" górniczy, się naszego kursu i zaprowadzeniem claw bow~Ule zlotIL ,za gralllcą, hy~o za~pokoJ,one :: bauk
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b~dzle wystaWiOny na p;dwoJone zę,dama k.ore go
go POWIa U ę. zms lego gu erm pIOtr ow- eszcze l teraz WI zlec mozna rozrzucone z,j.ocre, przy Je noczesnem po llleslelllu a obko zmus ę, do podniesienia d}skont~. - Targ
skiej, południowo-zachodnilf! część którego wróźnych punktach skarbowe zabudowa- wego od niektórych przedmiotów przywozu. :~~bra zako;c"yl tydzień ospale, z cenę, 46 3/ l p.,
przedstawiono na dołączającej si§ mapie, nia górnicze z wybitemi szybami i dacha(D. 6. n.)
po której apr~ed~no wszystkie ~owozy z IndJ:j. Doprzekroczyła sumę 50 milionów rubli i kie. mi przedstawiające godne opłakania. szkielary
meksykan8kl~ ntrzymaly SIl) do wczoraj prlly
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45 13/ p, nast~pme cena ~padla do 45 3/, p. Z Amed y ~a~za pr.o U cya wewnętrzna o ty oz Slę ety.
opa me ~ na. eza y
o lCZ y. naJryki I~rodkowej przybyło 8,000 1:.., podczas gdy
zmllleJszyła. .
gorszych - ustawICzme to zapalały SIę, to
43000 1:.. wywieziono do Chin.
Ale jakież szczególne warunki przedsta- zalewane bywały "odlb i oczywiście nie poZ giełdy berlMa1dej donolz'll pod dniem 15. ma:' W~łna. P e ~ 1:: t, 13 marca. P~dczafl dwóch
wia sobą, dla przemysłu obcokrajowego krywały tych kosztów, jakie corocznie po- ca. W dziale papierów bankowych zwyżka zrobI- ostatlll-Jh tygOd~l ruch na ~argu ~uteJszYl!l był:. b~r:
Królestwo Polskie! osobliwie zaś pas po- nosić musiał skarh na ich utrzymanie. la. llzdiśL dalsze kP~st\l'P60r Udz~aly dl}USkzonktoou'!'coo'wkoe~ ·~~o k~pa~y. n~oJ;i~%~r~dJ:~:~~~fUlZZ~~~~ni~eyz~i~~
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~all1~zny, O amy, llle austryac I,.a e. mereszCIe),e zam lll§ o.... . . .
wemi kursami Bobotlliemi. Obok akcyj bankowych, Jeszcze ,me pr~YJechal: . Pod w~lywem n~epom'l!l:
mwekI? Dlaczego prze!llysłowcy memleccy
Ale otoz przeszło me WIęcej Jak 10 l~t. przedmiotem ożywionych obzotów b y~y także ren· nych Clę,gle. wlad?moSCl z targow zagram\lznych l
obrllli dla najścjaswego tylko linię drogi Ogromne· kawały ziemi' powiatu będzlń, ty zagra!llczne, szczególniej pa.pie ry państwow3 ro· z austryacklCh mmst fabrycznych, ru"h .koutrak~

OŁODZI I SOSNOWICACH

SPRAWOZD!NIA TARGOWE.
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\ rą oceniamy prz~jściowe stanowisko w urzę- noru w gruncie rzeczy zasadza-~iii na wZgi ę -, przez wszystkich czJ:on.ków kObieceg,orodza·
dzie j:otkkolwiek ocena ta modyfikuje się dach użyteczności. Honor płclOwy rozpa· JU., W skutek tego kazd~ panna, ktora zdr~-

zdol~ościl!większości

do zmierzenia ważno- da ~i'il st,osownie do ~~~j natury na honor dZlła korporacy'il ~rzez DleśI~bne obcow.an~e
ści stanowiska. Zawsze jednak więcej czci o- kobIecy l .honor mę8~1 1 Jest z obydwu stl'on z. m§żczyznl}! g~yz przez rozpo~szechllle.ll1e
kazujemy temu, który spełnia jakieś 8zcze- d?brze, pOJQty~l1 e~p.rr.t de corl?s. Hono; k?- SHa t~ch stosu,nkow dQbrob.yt rodzajU zachwlalSH~, zO,staJe wyg?aną l o~łoszoną, za kogólne obowią.zki, niż zwyczajnemu oby'\Y~t~- bIe~y Jest naJw!lzme)szy, pomewa~ w Z!ClU
SOHOPENHAUERA.
lowi, którego honor spoczywaprzewazme kohI.ety stosunkI płclOwe odgrywaJI.L na.jwa- blet~, kto!a utr,acIb, h~mor, .odtlłd źa~na
na negatywnych własnościach.'
żnieJsz~ rolę~
.
.
kob~eta n.le l?owmna ?Uleć z mą... st,o:mnk:o~:
(J)aJI.V' oiq,g-p.'!tt'. N". 60).
Honor urzędowy Źl1da, żeby ten, kto sl?ra: . Oześc kobI~ca .~est, pow.~echnem mn~e~a- powmna. Ją., Jak zar~z?n~, wJ[~IJa~. Talnz
Wartość honoru jest' ·tylko pośrednia. wuje jakiśurzą.d, szanował urząd, kolegow 1 nIem o pa~Dle~ I.Z mgdy me. o~dała SI~
Jest udzI~ł ?udzoło~mcy .. gdyz me dotrzyGdyż zdanie innych o nas ma tylko o t y- podwładnychprzezsumiennespełnjanieswych dnemu męzczyzme. a o kobIeCIe, zamęzneJ, mala ~lęZ~W~ nmówlOny~h ~arunk6w, prz6:&
le dla nas wartości, o ile ono .~kreśla, :::1: obowiązków, żeby nie pozwalał napadać bez- że :-- tyl~o zaślublOueI.Du. Wazność, tego co męzczyzlll o~stręczaJIli SIę od ślubu, ~o
bo okolicznościowo jest w staDle okreś~IC karnie na urzą.d i siebie, dopóki go sp el- mmemallla. za~a.~za SI.ę na .następuJ~cem. na szwank ?araza ~obrobyt całego k?~le
.ich postępowanie wzgl§dem nas., ~o, Je- nia, t. j. żeby prawnie prześladował wszel- Oały !odzaJ . koblecy ząda. l oczekuJe od cego. rodzaJU. Oprocz te~o cudz,otozmc~
dnak ma miejsce tak długo, dopokl zy~e- kie zdania o niesumiennem spełnianiu zaj- r~dzaJu m~zklsgo.wszystkleg?, słowęm ,,:,szyst- traCI wraz. z honore.m płCiowym. Jeszcze ~
my między ludźmi, albo z ludź~l. Pon~e mowanego urzędu lub o szkodliwości togoż kIego, czego S?ble życzy l P?trze~uJe; 1'0- obywatelskI za t1'y~lalne ,zla~ame ~łowa l
waż my w ucywilizowanym stallle Z~WdZl~ dla dobra ogólnego i dówiódł, źe zdania te dzaj ~aś m~skl przedewszystkIem l bezpo- oszustwo .. Wyrażellle ,,?'Ił'I.edz.lO;'1a dZIewczy.
czamy bezpieczeńst.wo
w}asność . Jedy~le byly niesprawiedliwe.
..
średl1lo. tylko je~n~j .rzec~y. Z tego, powsta- n~" ma }e:szcze ~o~ umew.IllDlaJllicego w ~ospołeczeństwu; pOlllewaz. pot~ze.buJemy :nHonor urzędowy przedstaWIa rózne po- lo to" lźm~źczyzUl ~iJldll:Jlł od ko!:net tyl~o b~e, gdyz .u.wodz:Clel, moze przez zaś~uble
· nych przy naszych przedslęwzlęC1ach;.pome dzialy, jako to: honor un:ędnika, lekarza, t~go Jedn.ego a przYJ~uJ~ ~atomIast na sIe~ m,e zrehablhtowa~dzIewc~yn~, leCZllle
waż oni. muszą ku nam mieć zaufa,nIe? aby adwokata,każdego posiadriją:cego odpowie- ble t,ro~kl ~ wszystkIe zycrowe p,otrzeby l w,lera"tego ,W . sobIe . v.:y~azenIe "upadla koz nami \vejść w stosunki: to zdame ICh o dnie rZllido we kwalifikacye nauczyciela lub o d.zleCI, ktore I!owstaną, z małżens&wa: na bleta, ~c1yz c~dz~ł~z?l~,. po ~?szłyn; ~o
nas jest bardzo wielkiego, chocia,ż zawsze pracuj~cego na polu umysłowem, słowem t.aln.em nrzą,dzeD:lU polega do~roby~ calego ~kutku IOz~odzle, JliZ Jej z~ehablht0'Yac me
pośredniego znaczenia; bezpośredmego zna- honor wszystkich podejmuj/}Jcych sili) czegoś. kobIecego rodza~u. Źeb! ~slą,gn,c do?ro- Jest w stame. . G~y zgodnIe z tym J~s;'1ym
czenia nie moźna mu przyznać.
Tutaj należy też prawdziw.v honor żolnier- byt,. musz!JI kobIety wspołdzlałac l dOWIeść pogllJJdem, przYJLUIet~y za podstawli) kobleceTyle o honorze obywatelskim.
ski; zasadza się on na tem, że kto się do espnt de c o r p s . . .
go honoru, wI?raw,dzIe potrzebny, ale do~rze
obrony wspólnej ojczyzny zobowiq,zał, poDlatego te~ st9-JlJl k?bI~ty w z,~artym sze- obrachowany l.na mteresach .oparty esprlt d~
IJ.
siadać winien wszystkie potrzebne do tego regu naprzeclw r?dzaJ~Wl, męskIemu, ~tó- c~rpst to musI~y honorowl tem~ przy:znac
Honor. urzędowy polega n,a ~niema~ill własności a więc przedewszystkiem odwag~, ry, w skutek wYZSZO§Cl SIl fi~ycznrch l, u- wIolkle znaczenIe, dla byt~ kob16t, wldką
innych, źe człowiek, który zaJ~uJe. peWle? waleczność i siłę, powinien być gotów oj- u~ysłow:ych przys7.edl w P?s~adame, ~obr wzg~§do, ,wartośc, .lecz me bezwzględną,
urzlł d , posiada ';łszelkie o~powled.llle !rwah- czyzny swej aż do śmierci bronić a ch~ml;- zIemsklCh!ą.źe~y ,go ZWY?l~ZYĆ, POSll~SĆ a pO~le,,:,az J~st on, 8klero~a.ny ku potrzebom
fi.ka~ye .i:vr kazdy~razIesUmlenlll? wY,- glvi, której raz zaprzysiągł, nigdy za mc w p~zez posladame Jego. przy~śc do poslada- ź~cla l ~agma Slę. do Jego ce!u. Dlateg~
pelma Cll}zące D:.a mm. z. urz~du, ObOWllłZ~I. w świecie nie opuścić.
ma _wszystkich dóbr ZiemskICh .. O~o do cze- ~J.lgd! ~I~ pochwalImy postlJpk~w Lukre~yl
Im większym l ważmeJszym Je~t z,akI,es
Przedśtawi!em tu honor Ul'z~dowy w zna- go (l1jźy' główna ,m~ksyma ~wbIece~o hono- l WIrgllllUsz~, przesadzonych l zakra~aJ!b
działania urz~dnika, im znaczmeJszą,. l ;'1E;'
czeniu ogólniejszem, gdyż zwykle jest on ru, w fi~u~ek ktor~J z~~ranIanym Jest suro- cy~h na. traglC,z~ą fars~.. Dlatego tez ~a
cej wplywowlll jest z~j~l1owana ~rzez, ll1e~o pojmow~l1J jako uszanowal~i~, przynależne ~o koblecr,~ każ,?eJ llleslubny stosu~e~, a- konczen.Ie EmIla Gallottl ma coś tak wzDlOpozycya, tem zupełmeJszem mUSI byc m,me- urz~dowl ze strony obywatelr.
zeby zmUS1C m§zczyzn~ do. ~l~bl1, 1. J. do slego, ,!l,~ ~puszczami.: t~l'I.tr w zupełnem
manie o jego intelek~ualnych ;:dolnośCIach
pewnego rodzaju kapltul?-cyl 1 tym sposo- r~zdraz.n1enIu. ~rzeClwme, wbrew hono!'oi .moralnych własnoś~lach, .kto re go uzdalU.
bem zabezpieczyć byt kobIety. Tylko pl'zez \fl kobIecemu, me można sympatyzowac z
t~iaj~ do spral"owama urzędu...
.•
Honor płciowy wymaga bliższego obja· surowe przestrzeganie tej zasady moźe być Klarchen Egmonta.
. Stosownie do tego otrzymuje on wy~szy śnienia i sprowadzenią. jego zasadniczych osiągni~ty cel wyżej wymieniony i dlatego
stopień honoru, którego wyrazem są, Je~o
(D. I. 3).
maksym do podstaw honoru wogólej obja- to 'kobiety z prllwdziweIU esprit de corps,
tytuły, ordery oraZ ~~dwł~dne zachowa~le śni~ie takie wykaże, że kaźdy rodzaj ho- stają. na straży dla zachowanią. tej zasad~
li~innych wzgl~deIU mego. rak!lJ lamIJ mIa-
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" : dachy Jaminu) statystycz~lej~ ekonomicz~ej, przewy ustał zupełnie, Spodziewajlb Bill cen o 30°/0 sprzedawano wczoraj miał. Nabywano też się do roboty gruntownie i oCzyśclc mys!owo~handloweJ, t?pograficzneJ1 kodeksoniższych niż podczas kontraktów przeszłorocznych. chętnie koks, którego cena ?czywiście tak- i rynny ze śniegu?.
. ,
. wej i ogólno-fachowej.
.' ;
Welny mytej sposobem fabrycznym sprieda.no w1400~ że pos21a w górA
Najgorzej z całej spra~
(-}Znany publiczności tódzkleJ antyspl~
Az'.eby nadaniu temu odpoWled,zlec gokresie sprawozdawczym okolo 12,500 kgr. po ,
"
y'
.
• 1'" d'
t t·
F lh b
kt'
li roku ze
-2.W 11.; ceny niezmie.nioua,
wy . w~J~~ bIedUl, kupUjący :vęg1e z ma rJ -Js a p. au a er,
ory'
.
- dnie, udajemy się dó ~z.RedakcJl z. p:o~.'
... _-"-'_.,nadZlen w drobnych cz~stkach.
sdym urz~dził kilkazajmujący?h wleczo-bll. o pomoc, t. j. o łask,Rwe ',,:s~azame z1'<:~ -,
h
l .
l
rów w teatrze Talia, wybiera SH~ w pr~y- '1>
b d
t t st kI
"
(
tk
Sk
)
PRZEMYSŁ I HANDEL.
. --:- u lem zasp smeznyc na, tirogacn 8złyni miesi!'cu. do miast ok.olicznycb, mla- deł: podręcznikó,w, a ~aJ ~r, ZIeJ s, a y y ,
_ _._
żelaznych dał się llCZUĆ brak węgla w fa'1l
z któreJ'byśmy SIę dOWIedzIec ~lOglt, co włab k h ł d k'
.
b"
k' h D .
nowicie do Zgierza, Pabianic i Tomaszowa·,
k
ID
Ulga. Krą.żQ! pogłoski, iż ministery~m r~ ae ? z ICh ! p~. la~lC. :c, '
OWla· czyn.iSlC zadość .otrzymanym ztamtąd zaprQ- ściwie jest już w tym za 'reSIe w naszy
skarbu zamierza zastososować do Kro~e.. dUJ~m~ s~ę 'Ył~śme~ lZ nlektOIe, z fabryk szeni;m.
kraju i Cesarstwie.
.
stwa przepis 7 obowi1llzuJ.'ący w. Oesar,stw16 7 pablamcklC,h JllZ stoJą.' od onegdaj.
(~
• W
. k l 6
Upraszamy także i innych Sr.. R,edakcYJ,
'd
(- ) Od zarzą, du gmmy st arozak ?unyc1l o~ godziny
-) Smiała
oo
towaI'zystw .:ft..pierania.
przemysłu,
.
o gorzel m t ut eJszy~h
rano kradziez.
okradziono. czoraJ
skleI? o szewc~
pv
• b
b l l l handlu."
k 1.
co do poblerama
polowy kaucyi, wymaganej przy wywozl,e trzymaliśmy następujące ogto8zeme z proś- I3te.iuhauera przy ulicy PiotrkowskIe} .DrzwI i pojedyńczych osób, aze y
y l as a VI.'
okowity za granicę, Dotychczas gorzelme bą o umieszczenie:
.
otwarto widocznie kluczem podrobIOnym, jnż to radą" wskazówk~ ,lub matel'yal;u6
tutejsze musiały wnosić kaucYę równib ak·
Rodzina b. p. Abra~ama Prussaka,. zło- gdyż nie było ani śladu włamania. P~ź- zwłaszcza przez ofiary kSH~zkowe, dopomodz
cyzie,
.
' , żyła na, ręce' przewodmcz~ce~o w tutejszym ,.
l'·
. d' d
d llg ze nam wtem przedsięwzi1dciu.
· k.warant anny wet erynarYJneJ zarzą,d zle p. I . K
' k lego k wo·~
t rs. lazny,
mej zną.pozostawiony
eZlOno w si1S1przez
e mm rZeZlm1e:'3Z~ow.
o~u, r~~ ,~
PI'O'CZ teao
prosimy
Szau.
Nowa l mm
. P
oznans
b
T J' es:mze
d'
'" Redab
od miejscowości graniczą;cych z AustrY1li i 200. do rozdzialu między biedlłyeh, o czem Ze sklepu zabrano towaru, przewazme <:. keYę "Przegh~du
ygo lllowego,
aze y,
Prusami aż do w!l:chodnich granic Rosyi zarząd gminy podaje do wiad?muści przy b .' ' t
sto kilkadziesill,t Tubh. jeżeli to jest możebnem, kwestyę ekono. k'leJ,, ma b'
"
UWIa
go owego,
na
~,'
t t t
eJ'ze')' ,traktowala w
yc wk1'0'tce przepl'o w
- a
wyrazemu
ofi aro d awcom p OdZ1A~ ko wan 1a;w VI
domu
gdzie kradzież
spełniono Jest 1'e- mlCZnO-g a ys yczną. 8Z
".
ł
europeJs
dzoną. ' Departament· medycznywYPl'aCO- . imjeniu obdarowanych biednych.
stauracy~, stróż przeto czuwa d~ późnej ~w?m piśn).i~, bo sprawft ta Jest teraz w awał już odnośny. projekt w tym pl'zedmio-!. Członkowie zarządu l. Dobranicld, S. Bo- godziny'drugi stróż (nocny) czuwa w po. j SUle na czaSIe, "
."
.
.
cie..
. ' senblat, 'sekTetarz Robe1't Km'p!:
bliżu pr~ez noć całą.,Rzezimieszkowie wybrali I ~rzez ty?h, k~o~'zy zaJmuJ~. 81~, UH!!, w
Ko~wencya ~ustryacki~h fabry'kantó"~ iel~z~,l (-) Targi łÓ,dzkie. l::>kl!tkiem o?cięcia: Łodzi chwilę k.l.edy stróże nocni udają silJ na kraJu, b§dzle z mej korzy~tało takze w~elu
pom:ędzy. POJ6d Y!lC.Z. emI za.kładaml. gór~ll.-"I Od. całego Ś\.IłIa.ta. ! ta.!.'gl wczoraJ~.z. e metyl!co spoczy'uek ruch na ulicach jest jeszcze polaków b~dibcych zagraUl~t!. Z, pod? n~~
czemI w AustryI t?czf!I Sl~ u.k!a.dy zmle- że nie były OŻyWIOne, ale mo zna powle- bardzo' mały.
mi bowiem do nasz:lTCh zamlara:nl znajdUJe
rzaj~ce do utworzema konwencyi fabryk~n- dziee iż wcale nie. istniały. Na' stacyi to~_ _
się wielu i my samI zni1:my kllkuI?-a~tu.w
tów żel.aza. z, całego państwa. Umową zWl,ą;-\warowel nie było wcale zboża na sprzedaż
KPONil{.A
Wjedniu w Paryżu, Zurrchu, PeSZCIe l PIlzaly Sl~ JUZ zak:tady a.us~ryacko-s7.lf!lzkIe, I a nawetnje dostawiono zboża, sprzedanego
-'źnie;są 'to przewaznie meeh~nicy.
na:
węgierskie i czeskiej obecnIe rozpoc~ęto u·! we wtorek które miano odstawić. na środę
KB Aj OWA. J Z AGfi ANi CZ NA.
8zem" Kół~u" są.: mech alll cy, chemICY 1
kłady z austryackó.alpejskiem towarzystwem i nic dziw~ego, gdyż pocit!gi nie kursowatkacze."
górniczem.
Iły przez te dni. Na Tynku zjawiło się kijku
. Koresp,on,?encya z Chemnitz. W IlTy-j
Pozostajemy z szacunkiem:
'--~-~
! pToducentów okolicznych z próbka uli żyta, godn~ku Mod , . ezyt.a,my: ~
) ,. II Przewodniczą;cy "Kólka' Przem.", Inżynier1Łó'
l ponieważ jednak żądali po 5 rs. za korzec,
Chemmh, dma 2iJ Lutego 1886 1.
M h 'k H. G
1. •
!
.
d'
. . d ł l' b'
'
'
ec am
. 7'U8ZeCliZ.
,
__
.." I nic WlEJc zlwnego, 7.e me z o a. 1 z ye ą11l
Szanowna Redakcyo! . Mamy honor d o - "
".
" ,
(_) Po usuni~ciu zasp śnieznych na dro- ~ jednego garnca.
,"
'.
" "
nieM~ Szanownej Redakcyi, że w łonie towa- I Sekretarz, Techmk-Mechamk K. Rel/mond.
dze żelaznej fabryczno-łódzkiej w dnilI one~
We środę ,donoslhsmy" Iz tuteJszy do- rzystwa polaków "JednoM" w Ohomnitz,
Pl'zewodniczący Towarzystwa "Jeduoś6"
gdajszymo godzinie fi wieczorem, wyszedł I stawc~dla WOjska wysłalJednego ze s:vy~h zawillza.n~ zosta,lo t~k zwane "Kół~~ przeA. ZwieJ' zI/11.8ki.
wćzoraj rano o godzinie 7 minut 30 PierW-\ag entow do Radoml~ w c~lu ~oroblel~la mysłowe. Pomewaz tow. "Jednośc skła.
I"
l'
k ł 700
szy pocią;g osobowy z Łodzi do· .Koluszek . tam znacznych zakupow, pomewaz. c~ny zy- da si~ przeważnie z członków, którzy przy-; - ~ kawal~ry! W~OSKteJ s uzy, o o o
i przywiózł o 11 przedpołudniem pasaże. ta na .naszym targ~ wydawały mu SIęZ?yt b li do Ohemnitz, jako gniazda saskiego polakow, w teJ hc~ble 16 ~ficerow. .
rów, którzy tam pozostawali od' onegdaj-I ~vysokle .. Wpra~d,zle ,agent ten dotychczas p~zemysłu, w celu już-to ~eol:etycznego, jUż-, ,-. Garst~a P?}SkICh k.reolow, okoro 20 0:
szegopodt!gu kuryerskiego Nr. 2 wraz z !Jeszcze. :11e powrocą, J~dnak przys!al .tele~ to praktycznego kształcema SIę w tym zakre 80~, m~ plz;VbjC ~ ~~Ju do Europy. Za
przybyłymi wczorajszym pociągiem Nr. 12 I gra?I' lZ w RadomIU zyto sprzedaJe 8I~, w sie i zamiarem każdego jest po przebyciu mlerZ~J~ om odWledzlC . 'Var~zawę. s~ to
do Łodzi. O godzinie l po południu wY~.1 ceme .3 ~s. 75 ~op., do pTzeszlo. 4 rs,; ~le tu pewnego czasu, powrócić do kraju i być zamOZll1 pr~emysIowcy l dwaJ lekarze.
.
szedŁ wczoraj, podług rozkładu! poci~g oso- i zakupIł 1}t~; . me w:~my, natomIast mo~e. mu pożytecznym na polu rozwo~u pr~en:Y-1 -:- S;czeg~lna spekulacya: Do ho~elu znaJbowy do Koluszek~ Towary me są, Jeszcze my ~od~c, IzzakuplJ 300 czy 400 workow sIu, koni~cznem zat~IU było z.awląz~ll1e .)a- i dnJ,~ceoo SIę .obok dW?ICa k~leJowe~o ~
wysyłane, z powodu, iż komunikacya z t'zTazowkl po rs. 6, kop. 10 za czetw.ert z kiegoś tOW~t w ktoremby Sl~ mozna na' Lem!~ld, . przYJechał" plzed , k!lku dmamI
Wal'szawązostala dopiero przywr,óconą;! odst~ wt!. do JjOdZl, pacz~m ,ud~l ~lę d? regularnych zebraniach wzajemnie naradzać po~lrozny 1 zaJ~ł pokoJ, zamowlO~Y poprzesprowadzane są, tylko towary zalegaJl!ce wl Ohml?lmka \v. ,celu ~ab'yCla znac,zmeJsz,eJ i informować względem swych zamiarów i l dmo teleg~afem., W nocy zauw::,-zono d~m
Koluszkach!,iĘ:omunikacya z Granic& i So-: partyl . kaszy Jagl~neJ l pe:'ło:veJ. O Ile celów, To też fJrojekt tfln podany na po-I ,,:ydo~~waJą,cy Sl~ z tego po~oJu. P~hło
snowcem otwartą; była jnż ~wczoraj przed; n~m wI.adomo" to ow, przedsH~blOrca zakll- siedzeniu tow. "J edność" znalazł ogólne SIę ł?z~o) w ktorem z~~leZlOn?, szkIelet
połndniem. .
i pll takz~ w PlOtrkowl~ dwa wagony kaszy uznanie, wskutek tego na dzień 5 stycz-lludzkI. l czaszk~. Podrozny u,creKł przez
(_) Szolc-Rogoziński, słynny podróżnik po l gryczaneJ po 10 rs. za czetwert.
..
nia zwolanem zostało nadzwyczajne zebra.! okno: Jak o te;n, przekonywały sIady po~o·
Afryce, znajdował" się wĘ:olu8zkach po-\ (-)Licytacya. W poniedziałek dnia 22 nie. na kt'órem obradowany i zatwierdzo.llV! staWIOne na smegu, Z karty pozostawlOmiędzy pasażerami, oczeknjłlcymi' na mo~; marca r. b, o· godzinie 12 w południe od- zostalodpowiedni' Tegulamln,. a związekte;l: nej w hotelu ~ok.azało siy~ ź.e p~dł'óżnym
źuość dahz~j podT5ży i w~az z nimi 11rzy-, będzie ~ię w magi:tracie ~ll~ejs~ym lip,zta- nazwano " Kółko przemysłowe." .":.' l ty:u: był ,S" kupIec berlmskl. N abyl . ~n
był wczoraj przed połud11lsm do ŁodZI. P.; oya głosna w drugIm termllue, na wy4z IerZasadniczym .oelem "Kółka" jest· dokła- ~zkIelet ~ czaszkę. ~d st~ldenta . w. Berl.lUle
Rogoziński udaje si12 zt~(l do Kalisza dla l żawienie sklepów w jatkach miejskich przy dne poznanie okolic imiejscQwo§ci naszego l w. sposob powyzeJ opls~ny ~hcIa{ ~yzy
odwiedzenia rodziny. '
'..
·1 Rynku Nowym a mianowicie Nr. 9 i 10 kraju,poznanie, jakich gałęzi przemysłu w l skac tow~rzystwo u?ez;neczen, w ktorem.
(-)Mi~so koszerne podrożało wczoraj zna.! po prąwej i tychże numerów po lewej stro- obecpym czasie i warunkach, brak jest naj- był nbezpIeczony na zyme.
"
Nowy wynalazek Edisona. Znakomity
cznie w 'mieście naszem, z powodu przer~l nie, ilatrzy l~ta, t. j. do końca r. 1888. bardziej u nas i wreszcie, jak i gdzie 1110wanej komunikacyi z Warszawą; sprzeda-!LicytacytIJ rozpocznie się od cen dzierż a- żna danągaląź fabrykacyi rozwijać. ' .
wynala.zca znowu zadziwił świat nowym
wnych, zniżonych o 1/4 część.
Posiedzen~a, na których te kwestye będą, produktem swej twól'czości.Oto wynalad
wano je wczoraj po 25 kop_ funt.
(-) Węgiel kamienny, grnbszy, jaki pOZO-I (-). Olbrzymie sople wiszące u rynien, traktowane, mają, się odbywać c02 tygo- sposób wysył"ania i odbierania depesz w wą.
stał jeszcze na składach, zarezerwowano strą;cają stróże w wielu domach żerdziami dnie .. Na ka:idem p~siedzeniu ma mieć gonie, w czasie pelnego biegu pocit!gów.
dla użytku fabryk. Odbiol'com cz~stkowym' z balkonów. ,Ozy".' nie by loby lepiej wziąć jeden z członków wykład treści (2 § regu- Wiadomość
tym wynalazku przyjęta byL
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do zsunęło wraz z doktorem. ZastanowiŁo to

czynić jak uznasz za stos o- uszu Guitierrezów i wogóle do nikogo. Na-II młodego oficera,
JAwne.
'.'
łezilI one tylko do przeszłości i do mojej milę od miejsca,
. -ł'
. Stałap.rze~ ni.ui blada,. nerwowym
ru- matki. . .
,
ło starca. , Fakt
plrzezBRET .HARTE A.
chem otwreraJt!c l zamykaJilIc wachlarz.
!
Roznmlem, - rzekł młody cz:towrek, dzał z ogolnem

M A R U'

że lezało, mniej więcej, o

w którem znaleziono ci&ten, zupeł.nie się nie zgammemamem, jakoby wy...-C01Powiedziałam panu, że dr. West by! Ispokojnie. Ten list npoważnia mnie do; padeł mógŁ mieć miejsce dalej a koń .wlókł'
...., M' 6:J) .
IdoradC~mOjej matki. Uważała go więcej, l odbioru tamtych."
jeszcze za sobą, przez pewien czas martwe
D l
.
(
. a ~z~ tJtqg .~ ~atl.~, I. . . • . . .n~i za. ,przyjaciela, 9z~ pan . wi~sz
jaki --:- p~ częśCi, choe jest w nim wzn~.ian- zwło~i, aż dopók~i się siodło nie '.z.':śG.~ęło.
Słaby ,!smlec~ pOJaW:lł SIę na tej ust~ch'ln~ebezple:znemp?łozenll~ znaJdUje .Slę. ko· ka, l
lllnych rze?zach, Ten mI'. PrlUce, Kapltan Oarroll, jako człowiekmtający się
- Czyz to me dosye? . Zos:an pan Jesz·lblet~,. ~tora ~traCl~szy Jednągo ople~Ul~a, ktor~go, amerykame ZWili AladY!lem! był 11a rzeczy, był przekonany, ż~ siodło; przycz~ ~ut~J! ~~mi o czem waznemd.o. ~o~, mUSI SI~ z,dac na mnego? .Matka mOJa Je-I przy~a?lelelll do~tora "\Yesta; bylr. 001 złą;. krycie oraz nieszcz~śli\Vy Jeździec, musieli
mow.lema:. NIe <\p~t,asz p...an wcale, JakleJI!.~zcze'.n.,Ie, Jes~.star~....Dl':'.iVest sz~n. owa.l cz.em lnte.resamI., b,ę.dzle, WI~C m,lał,praw- w tem miejscu :-azem,,";::ecieć, ko:6. zaś pra~
łaskI mOJa." matk.a ząda od pana?
.,
. J~ a m~ PO~llzal sleb.le, - t? s~ dW1~ rz~~ dopodobme przystęp do Jego papIerow, 00 wdopodobUle bIegł dalej. Nie długo je~
. ,-r. W. Sz.ystkO. Je.. ,dno; Vi .k. ~z~ym., raz~o. zro.~ I.ozy,. k. toreml. ~atw.o "UHc. ko.bletę~ kaPItan. Ie dO. re.szt y ." pol~ga.my ~a pa~u.,
.
,dnak parroll ,nad tern myślał. Nie zlazIszy
blę co tylko będZIe w m~JeJ mocy. - o~-I Oa1'1'o11] a 11loJa mat~a Jest kobletill. , ~
:Zdaje nn SIę, ze mozeCIe p~ll1e byc wcale Z,kO~l~~;, przypatrywał się śladom
. r~ekł Carr?IIp!ęd~<::-.,. Jestem. mew,oIm: l Za~mlHa na chwilkę, poczem mowl!a sp?koJne, - rzekł ?arroll skromme.-~a- kopyt k?nsk\Gu, Jeszcze n~e zatartych, gdy
klem ,ma~kl. paUl, Jesh ,tylko P?ZWOhml 'I znów.
,'.
".
,ruJa. J?od~ła mu ~ękę, Mło~y c~ł'owlek k~pyto Jego koma zawadZIło o mn.ly pl'zeds~użJ:c sO~le obok, pam.'1)lko - .d?dal ... -:- N.o,. wreSZCIe, .1llewJadon:o, c~y gdyby ~och.yhŁ SH;l pr~ed mf.b z ,szacunk.l~rn l odda: I mIot nawpól ukryty w piasku~byt to skóClsz.eJ-chc:ałbym, ~eb.r to ~lle by ta , spIa:va \ me· te.n wypada!', . matka. mOJa me był~by IJł SIę· . SpodZle:vała SIę. po ~lrn pewn!lJ' rzany pugilares. Oarroll podniósł go natego. rOdZ. aJu,. - n.lc. SIę. n.l.e zn. a;n". na m-I· U?zynIla...pow~omle ta., kle. go w.ybo.ru., Jak OPoz.yCyl, ~ m.oze i1aw~t ządama nagrody. l tych miast .i przeczytał zaraz na wstępie na~
teresach.
. . . . .. pierwszy raz l przek.Ien~two Koorotory by- Ale pommC1e honoru me p~)Zwoliło mu ka.! zwisko i adres doktora Westa. Zawierał
' . ..,.-Gdyby. to tylk,o był Inyere~ kaplia-: loby spadŁo, na ,t~ Zle~l1~,. _ ".; rzystać.ze .sw:~ przew~gi izagluszyło na-I kilka papierów i jakieś notatki,zresztąe
n.re -:-rzekła MaruJa . powolI - bylabY~1 . :; I'p~Ul mlto H:OW1SZ, paUl Ma:u~o, wet m~szczęsllW~ mIłoŚĆ: Wszystko t?,' nic ,wi~cej. ~rzez chwilę miał nadzieję,że
Sl~ .udał. a do Ra. ymo.n. da ..al.bo d.o s, e.n,ora.l.kto:.a~....mI sa~a OdebIaławs~el~~,n.adz.l.eJę? .p:zyzn.ac I?lUSZę ze -smutkl,em.! by!o praw~e znaJ~zIe tu hsty po które jechał, ale pręd
B~chanana;, gdyby było pot~zeba tylko c:J'o- " -- Czyż, mogłar~ to przewld~lec? - o~- meZl:ozTIrmałe"'l dla Marm 1 ~ll:lZuJ]ehiIe ko SIę przekonal, że ich nie bylo-był to
wlek,a zaufane.go,. marszałek ,nasz, Pereo'l rzekła g~Ią.czko,!o, zr~szt~, wles,z pau., ~e przYJemI!e. Gdy tylko przestąpIł prog te' I tylko fakt pot.wierdzaj~cy jego domysł, źe
p,o.mImo Clerp~ellla .. zatrz y., l~uJibce~~ go ~.łV Icaf,.a . , mo.J. ~ ~odzllla. me dOpu.sC1łaby p.Jan. - gO, P.?k,OJU.: !)o~o~.eni.e. ich się. ,zmienił~j nie: wypadel~ ~tał się· w tem miejscu. N'ie trałOZkU,.
bY.łbY. ~peł~,lł ro. Zka. ,_y, mOJeJ l.natkl.. SkI~h..Z.3.?l.e.g., oW',"
.' .
.'
.... by!. )l!z, m.eSlUl..a,f.Ylll., .k~chan. lnem d.rz. ącym: eąc dłuzeJ czasn, waun. t!ł pngilares do kieAle to wszys~ 'o me ~?, czego nam potrze- . - WIęC panI ?Iys~ała~ ; o mOlch zahle· u Jej stop. Przez chwIlę myślała, ze po- 3zeni, spifJIl konia i pojechaŁ w dalszf.b
ba --: to moze uczy~nc ~'ylko gentelman:- gach? - rzekl, UJ~1UJą.~ Jej rękę·
wO,de[~l t~go była. słabostka jej ·matki, o drogę.·
\.
fi, ~oJamatka,
~al?ltaUle Carroll,. powle-.- Albo .0 . cZyl?h mnych,:--. odpar~a ktoreJ ~lębył dowiedział; ale wnet s p o t - '
,
dZla~aby. -:- prZYJaCIel. .'
..
. pręd~o, rumIemą.c Sll~:' Po ch~llowem ~1I.; ~awszy Jego szczere spojrzenie, zawstydziła
ROZDZIAIJ VII,
UJ~ł Je.~ r~k. ~ 1 pokryl Ją,. pocał.unka. IDI., czemu.. dodała łagodnIe z rodzaje. ID wym.. ow- SH;J teg. o przypuszcz.enia. 0. dchodzf1.c· .. za·
Pałac Aladyna 'choc~' no
' : b .. O
'c?" tł"
k'
..
t
ł
h 'lk
'1> ,
, z Lony JUZ yi ar- O
. o mam uczym :-'"""" ~a~y a . zywo. . 1: '.
.
'.
, ,
•.
.'
rzyma ~ ~o C wl ~ przy drzwiach. Wtej rollowi, wydał mu się te o' dni b· 'd ..
WYJęła .z za paska bllęClk l. podała mu J ~ <;Jzy pan lr:ysh~z, ze. ~ylko ,dlatego samot!'osCI lJlógfby JI} był pocałować!~ic ,nii zwykle nieziemskim~' ef"H~er ~znZl~:
go.
.
.
WyjaWIłam mu blstOlyę mOJeJ matkI? Ozy UCZynIł tego.
.
Kolumny' roz.mal·t
b k; ł
Y, y
M .
, h 'tbT'k'
t' t
"
k "
b' ł?
.
N'
.
,
e ala es 1~ z ote IDlllare..
d -Al ~SlSZ 11alldao~ec .a~ z ym l eCI lem o Jesp~oboc, Ja. ąil~n, o leca 'kI ;t. d l
1epostrzezony pl'ze~, ~ikog?, oddam s~ę ty błyszczące przy słońcu--,.wszYstko to wyo ,a }na'kit O 3·C go JheUltu. -SW1!etnu, -: fi- lza ~c~ ml'J taluJo -. Ttze
:r.n. o y {lonno z domu. f3pokoJ Jego l powaga megląc1ało jak dekoracye sceniczne mog'Ace
b
C? wlę~eJ, .nI,
~ oecnye
am me pO~Vl- o cer powazme . • es ~m egols~, WIem ,0 caw,a.r poznać zadnGgo rozgorączkowania. w jednej chwili ukl' ć "
'd k''1l
men Wl,~?ZleC,Ze,pana. spro~'ladza;c?śrn- tem, ~ .dlatego,. ze . c~ę kocha!u .. Ale me własCl~e~o
nieszczęąliwym
kochankom,' widzów.
y
SIę prze o lem
nego mz zwyczaJn~' wlzyta. JeZ,ehPa- POWIedZIałaś ml,pam Jeszcze, J~klm, sposo~ Ozuł, Jaki obowiązek wzi~ł na siebie ale; Tymczasem słnź c
d '1
.,'
na zatrzyma na: oblad--pozostan :- to b.em . mogę pomodz matce pam, oanosząc z rozkoszą to czynił dla nie,j Nie. ·.~kla- do gabl'netu'"
~ lY wprobw1a Zl Cal! oIla
'd ' .
,.
dl"
'. t
l' t
k "d' .
- l-b t
., d v
.
v'
wspam3. e ume owanego l po
co pa:n o meg.o.· przY,wlez:esz. a m.OJeJ 1 en lS, Co az! Inny m?g1. y o. uczyp.16, a:l zawczasu żadnego planu j)Ostępowania ,dał mu sherr cobbler Al d . "
,
~
atIn
:rn
, orrdasz mI potaJemme, . .. .., . :
:- Pozwól. m1 pat; WIęC. dokoncz!ć~.~ ale zdayvał się na okolicznoścI.
ko sam 1'z}'mow
.
a yn ,h~l dzo rzad. ~ OZ! to .wszys~ko? : - zapytał ~arJ-"oI1l'zek~a.MaruJa, ,M~slsz.pnn porad~lĆ7:CO
Był JU~ ? dwie mile przeszło .oddalony wiał tę gz ~! ~~, swych g~SCl., rozost~.
glosem .maluJą,cynr z.aw.oa:~.
.'
' . zrob~Ć. ,pr. ~est lmoJ~ matl~a plsywa'li od Lu.. MISlon Perdida, d, zauważ ł 'a./ du' c ch~' osc ,oremu z, plzYJacl6l: znaJ- N~e, - r~ekt~ MaruJa, l?owstaJąć na.:. d? S1~blEl.· MOJa ~atka, Jest mer~zważna; kjeś przykrycie siodła. leż~c! w rowi~•
te.tb~rroll ę .właln~e ,lo~ jego d~ch~lllj ~o
gIe. Nl~,. kapltame ~ t~ me w~zystko!~:le ~I~m o ~zem pl~ała, ale r~zu~llesz pan; trzymał. konia, by módz '6 obe·rzec. B.;! zna'om
me z ZlWI. SIę, gdy Ja.kIś. meAle dowle~z SIEJ o wszys~klem" ch?cby tyl~ ~e lIsty t~ nIe powmny: ~o8tac SIę ,w niczy.:j lo to Ulewątpliwie pl'Z ]r~J 'cie ~oc1ła nal~- cz ~towY ł wY3ze~ł n~, J:g~ ~potkaDle l. poko~ zebv~.
SIt:; przekonać Jak WIęlkIe zaufa- Je r~ce, Jak tylko w Jej własne 1 wiado- źące do konia doktora Y'V~sta. które "tu siAl ktęó
a ąo 7.now OI~eZW1aJ~cym napoJem,
. ,
~.
rago b y1. poprzedmo odmówU,
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Nr. 63

DZIENNIK1iODZKJ.

la :adrów~lO pr~e~ prasę, jak i publiczność niono wymiany raty:fikacyi traktatu pokoJ'u męznych
d
h h dl
z me OWlerzamem: Niedawno wynalazek'
t
' d
'kutk' l prowa
Z%c~U
an e pubsicznie; - 3) lluńliltiego ('1'111 w8i Stobecko miejskie) od sumy
go
oO,ddano pub, licznemu dośwl·adczenl·u. Do I zawal' ego mI~ zy Serbi~ i Bułgary~.
:a.powi~~ ;Zt
~au~m;:Eruestynaa-~ugusta ~ilke 1,~'17 rs,; o) 248 są:zni sZOBy na 2()-ej i' 26·ej wiorb, k
zTa a, ze . \l Zle pr?wa Zl~ handel l fa- ŚCle truktu noworadomsko przedborskiego, od supacią_gu_' ko,.lei wsj.ad~o kilku ekspertów, firy ę w omaSIlOWIC w mIcszkaDlU wynajlltem, my !ci 087 rB. 38 kop
-b
SAD
PlOT RKOWSKI.' '
czasowo
_ . m. PIOtrkowa.
.
nan.slst OW
l
an klerow,
ktorzy,
gdy, pociąg l
' )OKReGOWY
..
a W' w" dom u pod, Nr' 130
. i por1 fi :m~" ł'aul'1, -,
18(30) marca. w maglBtrame
doslPO'n!ll
bk Ś . 25'1
'
n_enl'!elks,e, ,zaBtr?.egaJ~o sobIe. w . raZIe po.trzebi' l) Da reperacyę dwóch mostków, od Bumy 62 rs.
'00 'ti .8Zy
~.C1
m: .ang.na. godzi-! Alety ,'cjentalne, któryc/~ treM wywiesza- ~i:
leme handlu l fabrykI .do lI~nego :nIeszka- 40 kop.; 2) na urt:lłdzenie trotuaru z płyt kamiennę, posłalI ?o roznych mIeJSCOwoŚCi depe- no w 8ali ustepowe,j sądu okl'egowego w cif/:,d~ czego ze. ~t!ony męz.a mema zadnyoh nych przed plaoem miejskim na ulicy Moskiew8z~,na .ktore wkrótce otrzymali odpowiegu l'olcu 1885.
'~r:.,:zl~od. Akt nlllIeJazy WyWIeszony zostal 3 (15) skitlj, od sumy 237 rs. 61 kop.
dZl. EdIson w. tym s~oim wynala.zku za10. AI,t sporz~dzony dnh!. 25 lutego (9, marca) "~
85 r.
- 20 marca (1 kwietnia) w Blldzie zjazdowym
stosował tok mdukcyJny, transmItowany 1885 r. Nr. 682 przed rejentem Plaoheckini w Low Piotrkowie, ua sprzedaz uieruchomości w roieprzez wpływ ze spodniej części wagonów l c1z~, treści, nast~J?ują,(lej: ,Ja Juli?s~ Ki?dler, na
TELEGUA.itlY GIEŁDOWE.
ŚCIe Brzezinach pon Nr. 423, od sumy 450 1'a,
do ID-utowtelegraficznych idących po obu i iE.otk~ z o~ce:m l braCl~l: L~~,!lklem laskarem'"
Z dnlll.lS,Ziloia 19
stronach drogi żelazueJ' '
llldler~m}, J~s~8m. wspolwlaB.ClClelem· spółki faGI'e,łda Warsza""ska.
I
LSITA PRZYJEZDNYCH.
•
bryczl!8J, IstmeJlllceJ w pOWIeCIe laskim w Pabiani..
--~------cę.ch l w LodzI, poc1 firmą, "R. Kindler." StOBDl.ą,dano:dwucem giełdy.
I · HOTEL MA.NTEUF1!'EL. H. l~rtel z Berlina, L.
!ynie do u,m~wJ' zawartej milldzy spólnikami, kaZa wskii" królkOf,rminowe
,
Halang z Drezna, O. PantlI z Chemnitz; C. Schwinzdy ze spol.mkow ma prawo wydawaó i w imieniu nR, Berlin za 100 mr_ . .
4:9.15'
ge z Berlina.
firb m!<LzPOandl.PalSkYw~ć wk·,ekst.le i wsze.1 kieg o rodzaju zo"Londyn" 1 li. . ••
9.99
'~:g~
?WI .. ,
upIeo le, ,ycz!!ce ?l§ firmy a wszystp
f
Petersburg, 18 marca. Na posiedzeniu ~e ,takle doku;menty.obowlązuJą wszystkich spól- II ary.: ,,100 r.. . .
39.95 ,I 39 bO
rady koleJ-oweJ', naznaczonem na 18 h. m. ~1~OW. O~ecll1e z~m~erzajl/,C zajljlć sill jedynie C7\}- "Willtleń ,,100 II. - . ,
79.~O 79,76 I
'WYKAZ DE.PESZ
.
"
SClIj, tec~mczną, spo~k~ fubr czne), zrzekamsiljl doZa papiery pańslwowe:
I
' niedol'(}ozonycll przez; tutejszą, 8ta(}y~ te/eb~dzle rozstrzygana prośba trzynastego o- brow?lme a.ktem n:Dl~js~ym prawa wydawania i Liaty Likwid, Kr. Pol. mru:e .
90.70! 90.7,)
graficz/lfJ Z p,owodu niedoltladnllch adruów
61
. •d '
d t . - l' d '
. I PO?plsywalllll; wekslI l Innych zobowil!zań kupio- Hos. l'o~., Wschodnia . . .
100.76 101.1..:J
g . nago zJaz u, p~ze s aWlcl~ l
rog rosYJ-, ?~I<:h waz~lkle)(o rGdzaju \~ imi~~iu firmy i co do I,isty Zo.s. Ziem. z 69,. Ser l.
100.10 j 100 10 ł
i innyc/ł przyczyn.
sklCh.o dopelmeme a.rtykułow 17, 18 19 Jej mterooow; hcząc od dma d?<lSlejszego na nieo-"
"
n
Ser. II do IV
10010 100,10 i Wolf Bern z Rosprzy-Hanftwul'zel Z \Varszawy2,2 2426 31 i 36
'l'
t
"
znaczony przecilj,g czasu. Akt niniejszy wywieszony I.feL}' ZMt. M. Wltr~:r;.l:ler j
97,.25
97,2(;
Malinlak z Warszawy,
, J'
ogo neJ us awy.
zOitał d. ,.28 kwietnia (6 maja) 1885 r.
"""
n
II
95.75
95"/6
Moskwa, 18 marca. Tntejsze towarzy11. Akt Bporz!j,dzony przed rejentem Millerem " "
"
li
HI
95.16
9b,80 '1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!!!
t
h'·· .
, k
w Tomaszowie dnia 30 listopada (12 gruc1nia) 1883 " "
JJ
"J V
95.95.s wo e lrUIglCzne na WD10se prezesa swe- r. Nr. 417. Kl'1rol-Fryderyli-AuguBt trzp,ch imion i,iBty Zast. M. r..odt:i Ser. f
93.:.!i
93.lł5
Nr. 11 " Gazet y Rzemieślniczej" wyszedł ,.
go, dra Sklifasowskiego, postanowiło zalo- Wilke, sukiennik i zona jego Pauliua-Ernestyna- " "
" " li
92 9:lS0 druku· i zawiera: Treść N. 11,. W iUlip
· (:
M' k' -'
t'
l
h
Augusta, trzech imion, Wilki z domu Wermer
>l"
"
"Hl
9176
02.11
zy W
os WIe s acyę oc ronnego szcze - zawarli akt treści nastllPujacej: I) Paulina-Erne~
Giełda Berlińska.
przyszłości, przez W. Zagrodę. - W sprake
pienia jadu wścieklizny wedle metody dra styna-Au.guBta Wi.1 uwiadÓmila, że postanowiła Banknoty rosYiskie zaraz..
204:.10 ~04.,M
wie ustawy rzemieślniczej: Sprawozda.nie
pod
swoa firmąhandel
l Da własny rachunek prowadzić
"
"
nn~ doat.
ankiety, przez A • '.lU....ak ow l' eck'lego. - TV'
PasteU r a.
w Tomaszowie
towarami 8ukiennomi, a na204.- •20'.76
t la·
Belgrad, 18 marca. Proklamacya króla ~~t otworzyć ~lasnl!fabryk~ w:yrobów sukiennych Wekale na rf::e~~8b:~IT~:'
203.85 '204,25
domości krajowe i ~agraniczne: Kasy oda
d
. d
..
d k
, l mnych welman:rch, bez
udzlalą ml,lzaw tem
"
..
203,4.f1 20380
8zczędności. - Przestrog1lt. - Żal do rze~
wy .. na o naro u, OZnajmIa O o onaneJ prt:edsi\jbierstwieiw tym celu oLjaśJlila: po pier-"
"
dł.
202A.O
lW2,80
~ników lubelskich.-Anormalne stosunki.~a~y:fikaCYtik.trhaktatutPokOjUl! dziękduje ldudno-:~:~k~eWo~~:~~ti~to:f: ~~~~~~li i~~:~llY!;~V~l'~~~
I.o:~yn
~g:~~:f: ~g:~~ Kadsy ńrzemieuślnicze.-Żydzi starszymi zgroCI wszys !C.
wars W z.a ,lc~ne owo y pa- tem" wed.log prawQ,. n.je,istnieJ'e miAdz,y 'nimI wspól"
Wiedeń
.
Hlll.lli. 16!U6
ma ze . mowy piśmienne. - Delega·2
"
n
~
k a. - P rzedwczesna', WIa
. d omru:zenstwo zaś "zawarte zostało Dyskonto prywatne
1'"
cya mqnars
t ryo t yzmul gotowOŚCI do ofiar za rozu- nosc maJą,tkow~, -,
k' .. . dnia 6 maja (nowego stylu) 1881 r. w Tomaszomość. - W sprawie stowarzyszenia szewmne I prawne pOJmowame ser s leJ IdeI wie; powtóre, Paulina-Ernestyna-Auguata Wilke
Giełda londyńska.
l
ców. _ Pytania i odpowiedzi: Zapytania
państwowej, t,udzież obowiil:zków, jakie u-I zapewnia, ze przed zawarciem ZWil/,Zk,ÓW malZeń- Weksle na l'eterRlmrg," .
21'/. I 28"«
p. St. U. rzeml'eślnl'ka W ŁodZI'. _ Polem1-. . .
".
'
skich posiadala wlasny kapital w sumie 1,200 ma- nynkonto J
r~eczywlstD1eme Jej nakłada. POJ mowa- rek, otrzymany od towarzystwa ubezpieczeń, a próoz
ka fachowa. - Rozmaitości. - Listy do
Dle to zadań patryotyzmu, dowi edzionem tego wl8;sne meble, sprz~ty do~ow~, nac~ylliaku_
czytelników. - Ogłoszenia. - W odcinku:
lo
"
'"
chenne l stolowe, a mIędzy meml sof\) l komod\j
NI"
d . ł"
' l A 'el 1\ ....
zos t a:l.o przez narod podczas ostatmeJ wOJ- z szufladami wysuwanemi z drzewa czerwooe"o
DZIENNA STATYSTYKA lUONOSCI.
»erowny po Zla , napIsa a Ul a ..w..l~
ny w sposób godny 'podziwu. Te dO"--I'ad-1
szafę jesionow"·" do ubrania, maszyn"" do szycia,' . Małzeństwa za warte 1'1 dniu 18 maroa:
lewska
(ciąg dalsży).
"
'
ti W
D
. ,
. , . .
. stół sosnowy politurowany
i sześć takich samyoh
, O niniejszego "numeru "Gazety Rzemieczema będą stanOWIły skuteczny bodzlec W krzeseł, dwa wielliie lustra, zegar stołowy, d\va ow parafii kat%~~ ślniczej"dołlbczony jest arkusz 9-ty dziełka.
przyszłych pracach pokojowJchnarodu.
bra~i, olej,ne, trz.y fotografie wiel}de. j inne rucho- '!ił paraflki ewah"o. p. t. "Arytmetyka praktyczna" w opracow-.
• .
• •
mOSiJl, ktore wlllosfa "wemu męZOIVl, co przyznał
-- aroza onnyc . - , "
WIedeń, 18 marca. "Pohttsche COlres-! i Karol-FrydeJ'yk-August Wilke; po t.r&eeie: PauZmarli ;VdIl:lU ,18 marca.
,
niu H. Zielezińskiego, jako· dodatek hal[pondenz" donoBi, że rozporzl!dzenie mini- l lina7Ernestyna AugQ,sta Wilke pr.ze.d~tawiła rej~n- . Ka~ollcy. dZ!eCI do l~t 15-tu zmar~o a, w tej' płatny.
,
. ,:
,'.
l-OWI dla przyłl/,czema do aktu mmeJszego WyCIą,g l~czb~e chł~pcow l, dt:le~czfit 2; dorosłych l, w tej
stra handlu barona Pmo, o orgamzacyl' za- z aktu, spol'zą:dzonego' przed rejentem Gustawem hczllle m\jzczyzn -, kobIet 1, a mIanowicie:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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rza:du pocałztowych. kas o~z~z€;ldności, które! ~:ói~~:~ ;r~~~~~~ ,': ~:':l~~ie ~~d:w~~!~':i~~~~~ai!~~~~c;;~f:!O~I~kJ~t.la~ :~~ 1lmarlo', W' tbj
Nowe gatnnki ~apierosów Samson Pri~
spowodow o dymlsy~ mlmstra, zostalo na fz którego to aktu widać, że otrgymal:a ona od swyoh liczlne chłopcovr l, dZJewczą,t 3; doroillych 1, "1( tej f ma (mocne)~ Dubec Prima (aromatyczne śre
mocy cesarskiego upoważnienia zd 18 b; m,lrodzi,c,ów, Wilhelma i Wilhelmin,y malŻOnkÓW, ,We- liczhie Ill~zc"yzu 1, kohiet -, a mianowioib:
dnie) w cenie rs l za 100 sztuk oraz zna...
,',"
• • ;~er. darowizną, 1,5iJO marek, bez zaliczenia tej 1{arol Ferdynand Muller, lat 4:7.
, .
I
.."
- D b 1 F rt 'D
ZDleSlOnem.
, .!fumy w przyszłości na rachunek udzialu w spad- . st~ro2akonni: dzililci ąo lat 15-tu zmarlo-, "" t8j . czme u .epszone" papIerosy. U ec o J
U' ' ' ' t t" ' ku l l!: W
k'
b
d
. hczble chlopcow-, dZlewCZl}t-· doroslych- vr tai bec ChOlSle, Dubec Moyen, Desser, Frou-Frou
L:on'd yn,' 18 marca. ",T
t,mes ,w os a ?l,m JlOios~!w:la :U:a~~:-Iy!a~i~ur:źitko:~:i~tI~ę~~~ licgbie męzczyzn-, kobiet-, a' mianowicie: ~ .' i ty t O n i 8 Erzerum w cenie od rs. 1 do
swym uumerze bardzo ostro odzywa Sl~, o 2) na zasadzie tego, co po~viedziano w punkcie
.
rs. 12 ~a fuut (średnie i mocne), fabryki
upol'zeGreeyi ioświa.dczażeEliro:pa.·je;.'~erw5z:j'l~1, Po.ulina-Ernesty~a-Allgust~ ~l~ po-",'-'i; , ..
,".'
,.'~ " W.. G. Pa.tkanowa w St. Peterahurgu•.
·
, - ..
'
..
'. l,luad!l. maJlJotek wlasny, w ktoryffimą,z Jej me mo.
llCYTACY'E
p l'
d
.
bl'lCZnO'lCl,
" dnomyśl nIe potępla.JeJ zachowa.me SIl;} wzglli}- udziału, skutkiem czego Karol-Frydetyk-August
'"'
, , ''W GUBERN'(·PJOTRKn:WSKIEJ
'
,\1',.
" ' , ,o ecaJIII uwa ze szanowneJ'pu
dem Turcyi. '
:W~lke, stosownie do § 4 ~odeks?- ha~dlowego, .wy-\ -'-17 (29). m~rca w ma~s~l'aciemiasta CZ(lsto- i pp. handlujlJlcym
~ ,
' Kalinowski i Przepiórkowski
·
" ,raza swą zgod\j na to, azeby lego zonaPauhno.- chowy, nadz~8rzaw\j 211 mIeJSC dla drobnego hanlondyn, 18 . m~rc~. "Agencya. Hava~a 'Ernost}'na-AuĘusta Wilke prowadziła, na. wlasn~ dlu ~a Jasnej Gór:ze, oraz 4.7 takichże miejsc w
zaprzecza donlesIemom gazetwledeńskicb, rachu~ek zamIerzony handel towarmm an.klenner~ll Starej CZ\jstochowle.
"
,'
&I' 'Waruawi, (hotil ouropejild).
·
',
',.
.
..
'
" Inbtez otworzyla z, własnych funduszow 8w"H
- 17 (29) marca w nrzlldzle gubermalnym
Jakoby ostatme zlJIdama kSIIi}Cla Aleksandra fabryk\) dla wyrobu towarów sukiennych i innych piotrkowskim, na budoWIl: a) 7'20 81j,zni szosy na
były skutkiem, podszeptów Anglii.
welnian,Ych i przez to sa:n0 aby korzy~t~a ze 2-ej. i ~-ej wiorście traktu noworadolllsko:wlosz.
wszystkich praw, wyplywaJt),cych t: przeplsow ko- Czowsklego, od Bumy 5,734 ra.; b) 285sIj,ŻDl szosy
Bukareszt, 18 marca. Wczoraj dopel- deka u handlowego, odnoszlj,cyl!h si\) do kobiet za- na 4-p j i 5-e.i wiorście traktu noworad.msko-wie~

I

l
I

- Widzisz pan-rzekł tymczasowy gO-' i listy w swem posiadaniu! Hml Zacisnął się do roboty i nie znosi świadków! Idź by polowy naleźności. Jeźeli zaś ona ma
spodarz - jestem tu sam obcy i nie znam wargi i szedł obok swego towarzysza.
z miss Wilson - dodał, kładąc z ojcowską, zapisany maj:Ltek doktora, o czem właśnie
tak, dalece ,zwYcz,ajów, ale zażądaj pan CZe,-jl Nie długo czekał. Oałe towarzystwo zbli- pO"llfalością. obydwie ręce na ramieniu naj- w liście wzmiankuje, jeżeli wszelkie formalładniejszej i najskromniejszej panienki ż ności są; w porzą.dku, no, jednem słowem,
go tylko sobie życzysz a postaram się, że- żalo się do nich.
byś mialwszytltkQ.· Jim (właściwe imię
- Oto jest Jim ze swymi gośćmi - całego zgromadzenia. - Ona dziś jest go- jeżeli ma zaj!j;ć miejsce doktora Wes,ta, my
AIadyńa), w tej chwili pokazuje towarzy- I rzekł cicerone -'-powiem mu, że pan tutaj spodynillli i nim mogli sobie zdać sprawę z jemu winniśmy trzy miliony a zatem z nią
stwustajnie. Może zechcesz sililpan do jesteś i uwolnię pana od swego to warzy- jego postępowania, oraz zauważyć nieobec- przyjdzie nam robić układy. Wpadłeś tUJ
n~ego przy~ączyć ,--:'" pe.wnie jes~cze polowy st,!,a. ~fam nadzieję, że się zobaczymy przy ność Oarrolla, Aladyn zaryglował ~rz~i i kapitanie, jak bomba, rozpryskuj~ca si ę na.
me ob<:>szh; 1l.1bo. moze WejdZIeSZ pan na obIedZIe.
został sam na sam z młodym człowIeklem. wszystkie strony i przyznajli}, że mnie te
]lraw-o~jest tu przepyszny nowy bilard ze
W tejze chwili ukazał się we drzwiach Doszedł do biurka i otworzył list.
odłamki trochę drasnęły. Nigdy nie myszklaiżeIaza? .Albo może pan chcesz zo- AIad)n, na czele wielu pań i panów a mloZadowolona i wesola twarz jego stala śIał:em o tej kombinacyi; sześć dziesięciole
baczyć toaJetę z drzewa bambusowegó i ze dj człOwiek, czujl1c się, już zbytecznym, od- się poważną. i zamyśloną,.
Nie mówillC tni człowiek, żeby się tak dał złapać!
srebra; krv&ztałowe łóżko, które kosztuje dam się.
sIowa, 'Wstal i doszedłszy do przyrzą,du teKapitan Carroll nie okazał najmniejsze
piętn::i.ście tysięl!Y dolarów? Albo może pan
Aladyn powitał Carrolla serdecznie i z legraficznego, umieszczonego w drugim koń- go sIadu zdziwienia. ani zadowolenia, jakie
wolisżbyć na otwartempo'wietrzu- każlill wielklll uprzejmością przedstawił go całemu cu pokoju; poruszył gwałtownie z pół tuzi- mu sprawiła ta nowina, ani też urazy z
zaprzą;dz do wolantu i przejedziemy się towarzystwu; byłoby mu przyjemniei wi- na kościanych guziczków. Następnie po- powodu szorstkiego sposobu opowiadania jej.
troch~ przed obiadem? .. '
dzieć młodego wojskowego w paradnyw wrócildo stolu i zaczął przegllJsdać różne
- W papierach uie mogę znaleźć żadnej
Carroll jednak wolał l?ozo~tać w domu. mundurze.' przyznał )ednak W duchu, że i ~otatk.i i pliki papierów. 9a!roll ,między wzmianki o tym zapisie - ciągnął dalej
_ ~daje mi, si~, z.e JI~ Jest teraz ba;- w zwyczajnem ubranIU wyglądał bardzo do- ll~nenl1 ~os.trzegł. paczkę l~stow, p18aay~h Prince, wra.cajl}c znów do nich.
dzo ZltJęty- mowIl meznaJomy. - Doktor brze.
'
D1ewil:tphwle koblecą, r~ką. 1 był pewny, ze
- Czyś pan szukał tutaj? - zapytał Ca1'
West skończył: tak nagle ... gdy im właśnie l - Pokazałeś nam pan wszystko - rzekł to Sljj te, jakie miał przywieźć. .Nie pod- 1'01, bior~c do r~ki paczk\i listów.
tak ~obrze ,sz~o ~ budowtb kolei i ~ fa bry- \ Carroll ~ uśmiec?em -: opró~z _tajem~icze- n~szllic wcale oczu,mT. Prince zapytał pra- . - Nie, zdaje mi się, że są to prywatne
kaml... Mowlll!, ze wypadek ten medobrze go pokOJU, w ktorym Slę znajdUje mag1Czna wIe s z o r s t k o : ' ,
listy, . o których mrs; 8altonstall wzmianku....:-, K~m~ jes1'cze t~ opowiedziała?
je w liście i zwrotu ich ż!)dtl..
, wpłynl}ił na interesy; to teź, Jim oab"o się i 13:mp~ i .p!erścień. !Jzyż nie Il~o.g1ibyśrny
wzią,t do rzeczy-:-:-:-,zaraz, pQJechal ,do San uJl'ZeCmleJsca, z ktorego wszyst1ne te cu·
- JazelI pan mÓWISZ o zawartOŚCI tego
..... Zobaczmy - rzek;!: Oarroll, rozwią,zuAntonio, sprowadzil.d~ie kaią,żki i pa~ da powstają? Panie pałają, żądzą, UJrzenia listu, to mogę paua upewnić, że był napi- jąc pakiecik.
pierydokt6ra~potem ,miał jakll~ se~yę i pańskiego ~a.nktuaryu.U1, p:ra,cowni., j:d!1em sa?y i mI;li~ odd~~y :przed trzema godzinaByło tam kilka bilecików, zapełnionych
zanim się inaLdowiedzie1i, o, ŚmierCI do- słowem" mIeJsca, gdZIe pan lstotme zYJesz. nu. Do tej ChWlh me wyszedł z mego po- ściskem pismem hisr:pański~m i angielskiem.
ktora,
już~okbdniezbad~ł s~an inte-:-. ~est,~no PFawdziwą J~skinią" jak ~ó- siadania..
- Miłosne bileciki, zdaje mi się - rzekł
resówz~ośtatmeh dwóch lat; PraWie wszys- wmez 1 UlOJ sypialny pokoJ - rzekł Prm- Hm! Kto Jest w pałacu? Buchanan, Prince - pewnie dlatego chce je stara odecy to· odczuj~~ta hiszpank,a,. która,ma tę i ce, którysii,'l ,s,zczycil spartańs~ą prostoą Rajmond, Wiktor <ą"uit!errez, co? .
•
,brać. Nie Życzy sobie, żeby słodkie słów
ładną ctirkli) ... ta dumna, ·tęga, ktor.a ma' swych ohyczaJow; ~ Proszę panstw!1 tędy.
:- M.?g~ panarowmeż upe~mć" z~ o~ ka, któremi przycilllgala doktora, poznane
duży dom... Pan wie, o kim ja mYślę?'''1 Posze~ł naprzod l. otworzył drZWI małe- p~ocz corkl, mrs.~altonst~l lll~ wI~zIała były przez innych.
_ Nie, wiem _ odparł Carrollzimno.- go pOkOIku, skroIIlllle umeblowanego. NA mkogo po otrzymamu nowmy, Jezeh o to
- Przejrzyjmy je lepiej - rzekł Carroll,
Znam ty,Uw panilł Saltónstall, maj~c~ kI ś~odku. stał stó~ pokryty ro.zmaitemi P~-I panu chodzi -: rzekł pa.rr~ll nie spuszcza- otwierając każdy list tak zręcznie, żeby
ka cór~k.
'
pH~ramI. Przyszło Carrollowl na myśl, ze Ją.c z oka owej paczkI listow.
Prince ich zawartości nie mógł dojrzeć. -_ To właśnie ona- zdawało mi si.ę, że 114 one w!asno§cilJl doktora Westa. WyjlJił
Prince zamyślił się.·
Nie, tu niema żadnych notatek. To wipana tam raz widzialem~ .• Otóż i jf!! do- spo~~jnie list z .kieszeni i. korzyst.ając z
- Jeste.ś pan tego pewny?
docznie tylko prywatne listy.
któr zarwatok;ropnie;.. ,Zdaje mi się, że ChWIlI, gdy. goścIe. ogl:}dah ,przec.IWległ!ł
- . Prawle;
.
.
- Widocznie - potwierdził Prince.
mu całe mienie zawierzyła?;.'
stronę pokOJU, połozyl go na stole 1 wymoPl'Ince zIiow pow:stal.l po ra~ drugI po-Kapitan Carroll zwil1zal je napowl'ót i
Carroll musiał użyć całej swej siły, że- wił głosem dostępnym tylko dla Prince'a: ruszył ko~ciane g~zlczk1.
włożył do kieszeni.
'
by nie okazać wzruszenia>' To wiEJc była
~' Od ml's .. Saltonstall. ,
- .ChC1a~Qby SH.l o~razu ;poznać, ca!y. ~ Oddam je więc jej - rzekł spokojtajemnica, wyjaśniają,na s?Iutek łv~arui ..BieAladyn pOSIadał. oWlb wysoki!: b~zczelność, ,przebleq tej sp~aw:y, kt.ora w mesp~łna czt~- me.
dne dziecko! jak odważme,ten CIOS ZnIosła tak .często zastępuJ~CIJI takt. SIJoJrzal,prze- 1',Y ~odzlny . zmlen~a ln~run~k naszych mI- Za pozwoleniem! przepraszam-krzya on nawet nie pomyślało tem. 'Może ten lotme na Carrolla 1 krzyknllił:
llOnow; meprawdaz,k~pltallle? -: rzekł, po kn!!! Prince, powstajllc z krzesła.
lilSt był tylko wymówk/łJ, żeby mu,oznajmi6
- Hola!,
_
.
raz pIerwszy s~ogl!1~aJljc na gośC1a ..-Przed
- Powiedziałem, że jej zwrócę - potę nowinę, gdyż, teraz z pewności/:b dowie
"!?ocze~ z głośn~ml okrzykamI wyprowa.- ?zterem~ g.od~maml,. w tlm właśme p(}ko- wtórzy! Carl'oll.
się o wszystkiem ·oc1.Aladyna. .A ten czlo> dZlł gOŚCI zadr~wl."
.. .
JU, c10,!,1edzlehśmy S~\h ze wdowa S~~ton- Ależ ja ich .panu nie dalem! Nie
wiek, litÓrywidocznie objl&l cały zarzlldin- Czary tu sIęro;poczynaJł!i - wyr~ekł ~tall wlI~na doktorOWI ~ e:s t około mih?na zgodziłem si~ wcale na wypuszczenie ich z
teres6wdoktora ·Westa, bez wł)tpieniamiał podnosz!}c l'~ce do gory - gemusz zabIera. l myślebśmy ż~dać od nIeJ zwrotu, chocIaż- swoich 'flfk.
(D. c. n.).
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DZIER1\TJ:K ŁÓDZKI.
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., l()YG1l.BA Ełlre.nf"rieda ~r. 1 Il :5 .. ,) H . "
. CJYG.tl..B& Ebren:frieda l'r. t3 " J"
n·
;l
CJYGA-BA.. Ehrenfrieda Nr. 11 " 3 ·~"1
"

CYG.c\..Bil.. Ebrcnfrieda Nr. G " 2"

II

O

biady prywatne po 25 koI!iejek, ulic.~.D~ika N. 5~6t
dom POloslIlsklego, 3 pIętro.
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Z ·FABRYKI CYCAR

Zarząd drogi żelaznej
p AP l E R OSY
FABRYGZNO-ŁÓnZKIEJ
NO 'VE

I

Emanuela Ehrenfrieda

SKLADww'i'ROiQ';"TABACZNYCHI

,;otrzymal

Kair

.
•

lUarka.

c111gremu
podrabianiu; dlategoteź' zwracam uwagę na mar~ę
fabryki Emanuela. Ehrenfrieda, gdyź ·tylko taJne
S:~ prawdziwe.
.
.:. "
.~
289.....-'15-1
.

"

6"

"

·
-fabry k L:

5"

.:li

.

podaje do wiadomości osób interesowanych, że wszystkie towary przybyłe na st. Łódź od 20 stycznia (1
lutego) 1886 roku, do 17 lutego (1
marca) 1886 roku, a nie wykupione do 20 CZQrwca (l lipca) 1886 r.,
będą, sprzedane przez publicwą, li·
cytacyę dla pokrycia należności drodze żelaznej przypadających a to w
myil art. 40 i 90 Najwyżej zatwier-

dzonej ustawy dr6g

•

męzkich

II
I

JÓZ EF AS ZK OP

WtoDZI, D~a~;!l!~~~~~;~~~z!!r!to~~~~!!!bnrltie,o.

najświeższe

w
materyaly francuzkle,
angielskie i krajow.e, z których garderoba w.y:
konyw .. si~ .na obstalunekpodlug .osta,tmeJ
mody,trwale, zeznaną, elegancy~ l w bardzo krótkim. czasie i po cenach bardzo
przYltępnych.
.
Oprócz·uhiorów m~t.kich, magazyn mÓJ
zaopatrzony. został w . wielki wybór

L Ef~~~~~

270-10~7..

RA~!~!-.NE..

IIA WSmTKlE f~~l[~~g~ EPILEPTYCZNE . . ..
tjlko podług mojej metody.

Honot'a1'Jja dOI'~CUt $z"~ po kompletnem wykurowaniu

I

ze1'::~L3

Uzdolniony bednarz
.

Dostać można we wszystkich s'ldadach tabacznych i dystrybucyach.

• •

FILIA... ma.g·.azy·nu i p..racowni. u. bi.orow.
została

10 "
6

"LAFERME" WstP~t~r~bur[u.

ze swej dobroci, z powodu tego ulegają

v

10

Słowik

..

Ehr9nfrie~az!lane sąs

Oygara fabryki .Emanuela

10. sztuk 10. kop.

Petersburskie 10 "
Czudo .
10"
Amatorskie
10 "

G.~~2~[~~ce!t~~~~~!~ Pię.1

.~:J knym aromatem, znawcom dobrych cygar polecam.

nieporó,vnanej dobroci

może znaleśćzaraz zttJę CIe

Gersona Mlillera.

... .

u pana.

2~2-2-r

. ..
. . - PISARZ

I

obznll.jmiony Z

proftednr~

stt-doW4

prz~jmuje do pisa.nia ,:szelkiego ro-

dzaju prośby~ poda.ma, opozycye,
apelacye i t. p., do 3ł}dów pokoju,
Odonek lYl~lu Tow&rllJstw Naukowych
~I oraz do zjazdu s~dziów z~ bardzo
106 Faubourg ~aint - A.ntoine.-PABIS
umiarkowane wynagrodz~llie. Ła'RADY W DRODZE KORESPONDENOYI
skawi interesanci racz~s~~ zglaszać
2326-0-18
od 11 z rana do ~ godz!ny po po~
ł'ndniu pod adresem: uliCa Długa.
przy Zielonym Rynku, dom Maca.
od skromnych do najbardziej wykwintnych,
N. 270-m,mieszkania N ..18, 2 pi,.
co w Łodzi stauowi prawdziw~ nowość.
tro.··
~12-3-2
,.Nadmieni~~ przyte~, iź z chwilą otwardo uczucia dobroczynności sza.nownych współobywateli naszych.
CIa przezemmew ŁodZI magazynu, usunąlem
v' . .
. d'
.
. . . ~ k· 'k· d·
.
t .
t · · . ·s d oh
J..'llllleJszem zaWla amlamy naJuprz6JffileJ, ze SląZ l o zapIsypo rzeb~. zaoPha rywant!a Slf) w1·79ar le2r 91;)
,wania ofiar dla t. owarzystwadobroczynności na rok 1886~ rozdzielone
..
O
u zagramcr;nyc agen OWo
-c-.
' · · · t v·
- 'd· . . k '
·k ł
·h··
.. ..
.
- - - - - .---=
II
•
"',
.'
----"""':'~-_._- :J~z zos ,a:ł.YP?mI§ zy ople unow cY,1' u owyc
l panoWIe. CI ro~poczną koronek ruskich wszelkiego
·zedslęblor·
'll1ebawem zb~er~ć deklaracy.e odnos~e.
' . ' rodzaju udziela tylko krótki czas
Z.u!,agl, .ze znaczl!a lIczba bled.nycb, pot~'zebuPl:cyc~, wsparc~a w tutejszem mieście specyalnie w tym
,me zmmejsza S1C~ wcale 1 z po)'Vodumającego wkrotce nastąplc otwarCIa fachu wykwalifikowana osoba. Bliż!och:onk~ dla biednyel:, ~owarzy~two będzie m~aro w tym roklI zn~- sza wiadomość :w redakcyi niniej-,
. .
;
... . .
..
.
•czme WIększe wydatkl,. . JakkolWIek koszty welfnętrznegourządzema sza o isma
t
253-3-3
. W WarSZaWie, ulica Jllarszalkowska 114~
:ochronkipokryją. dochody z przedstawień amatorsk!ch. Ponieważ mI.
g p
.
Rozporz~dżaj=łc rozległefui torfowiskami, podejmuje się dezyn-: opędzenie !Vs~y~~k~ch po~rzeb nie, wystarczt} kwoty dawniej dekl.aro-·.
..
..
. .
fekcyonowania systememtorfowYlll, z~lecanym przezWladze Sanitarne,;wane, pn~to'n!z~J .podpls~ny zal:zBtd. towarzystwa, dobroczynnoścI u- .
w8zelkichnieczystych ścieków, oraz zawartości miejsc ustępowych bezprasza naJprzeJm!eJ o zaplsywan~e wlększyc.h datko:v na .Gele to~arz:r- .
O OJ . .. .
dokonywania kosztownych przeróbek. Na:dtó sprzedaje przetwory z stwa,. z.,,:,ł'aszc~af ze prze~ otwarCle o.chr?nkl dla bIednych staJe Sl§ z pl'J:edpokojem zaraz lul? od 1 kWletm&
wojłoku roślinnego po możliwie zniżonych cenach. Zamówienia i zadosć zyczemu wszystklCh obywatelI mIasta.
' d o wJnaj~cia, .na życzęme z. umeblo\Va·
sprz.edaż przetworó~. torfowych dokonywaią się' w mieśCie Łodzi
Łódź 12 marca 1886 r.
. .'
. 275l-~-1 nie~l, udug~ i stołem.• _ w dombukRSetmhelr.' '
. aptecznych Jl.. LlpInsk
. ~- ,
i e.ro.
ZarzCid .t owarzys t wa dObroczynnosCI
' . m. ŁOdZł.•
towlCza ' UlICa. Brzezllls k a, o ~.Hl-~-l
o
~nc a.
5kladzle
materyalow
. ..
.
Cennik oraz próby wysył'aj=ł się na źą.danie franco.
281-'-2--2
. . ~ekretarz: Rover.
" Prezes: Heinzel.
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Ubezpieczenia stypendyalne dla chłopców.
Przykład: ojciec, opiękun lub inna osoba ubezpiecza na rzecz chłopca 2-letniego, stypendyom
roczne 'W ilości 300 rubli, mające się wyplacaćod 18 ..:....... 23 lat życia. Od takiego ubezpieczenia opl"aca się ·toW'arzyst-włl ubezpieczeń
nBOSY...ł.. ..•• premia kwartalna wkwocie rs. 13
kop. 81.

'na

Bliźsze szczegÓły wyjaśniaj~broszury,kt6re,
żą;danie wydaje i rozsyła bezplatniezarząd wPeter~błH'IrU (Wielka llIorsJia Nr./ 13),

jeneli'alna reprezentacya w '\Viirsza.. urie, JlYIarszaJ:ko-wskaNr. 1,44), Ol'az
agenCI to'Warzy~t'Wa.
../ 115-4.-4
·1 g o d: 15 i Ii f i mi: n at y
przychodz~: .. 71101101151 41
8 ( 151'11135

do ŁtJdlli • .

~dK~1.:::~~

.. :./

·ó:

6 10

v Skierniewic "

" Warszawy
12 Piotrkowa
4 45
1
n-Granicy... • .• 10 40
" Sosnowca;.
• .10 25
" Krakqwl/; .
. 600
". Lwowa.. , • . ' I 26
"Wiednia •.•.. 11
n

Wrocławia

"

4U

TT

t

,

t 355.

na • '. • .

1

T··

4 . 35,11 34

AleksandrowR.
"Berlina
.

I'.

" Moskwy •..• •
,; Petersburg~ ,

.,

11

II

. ". .

.

.

··,1 9·120·

1

, .'romall#o~'"
~

1 25

I

.

.

.

I ran..

.

•

et Zpg~tI°do ':'1 "iQ ... >Q rl
634 SI
b.O - I
....
3 35 'C~:I '9191ZplHN: . ;g-Q<l
>t'ł>OIQ
o
UHQ
9
~
"
~>.QC'łlQ:::

~
....

'12D2'Ó··2.'
~
il
'"
....
"Bzina'
.' - 8 06 "2 ,~
35
li1
·
l
'
" K16 \) • •
. 9 20
6
~
" Radomia. • •
2 18 1 4
Q.j
lwa.ngrodu'
.,.
/12 . 10 11. 119
...
1
~~AGA. Cyfry. ozn~czon8 p'u~szym drukiem wyrll.za.JIł czas od gód.-z;l,l1.)" .6-eJWlecZOrelll do godziny

I

I

....... :_

0:0.

101'.

'1200

:~~.

\910"'0

7 1, 15'10 35
1l~oq08;::::::4 ~~
7 4Ó! 1,23
854 .
~ ~ ~ :::6
~~
6
11;10 1
646
:lJtlt'll!J -." ~lO" JQ.....
~ r-ł ..... >-\
t
1'1 ..... '.....
~
12 54 5 )48
---"--'R
~~l;ii5 :;;~g
1
l[ep:lłM.ZO .... - 7:20 1 15
,..:
E1 ~ >Q C!IJ >Q ~ """ ~ !! ............ r-ł l»
. i20 12 160
!!li
00 >O ' " o
o o
•.. · s i'J.Ó~1
~po.tĘ! :"< ~~::;;; ri~;..... ,..I...t
r .
~.
~ ....
,~:-::-,;",.,.:.......:..--:::-::=-_ _
g~.~_----...,
10 7 , .' .. R :g~:gg
S %5
~ :ąG.IO~A\. '''' C'i:;Q'N I.Q rl co ~ ............... <&.
-, ' .
~
N .....
....
o o .
6 25
Q
•....
'd :g\ft :g-",-g~··:::;-=--;;co~co~____.

9li'ó si' fi
l

:~
.óS' • ~
N

'd

o
:;...

~

"O

121

<D

At

_.

~

.
•

tij'

~ .... t'

~. ~~"

~ !L

~,

c:o

~

.... rl

....

..., ........a ,...

~ ..~.1I

o
co co

<::o

c:o~ ..............

~&.!!1

~. ~;q ~ o

..

• ~

C!>

~ h!
~.

~.a:::· o~p..§~djp..cSp..J
.... j:!:.....
:!: ~'.... ~.... .~
t:~ ~o

;!:l

-roi .....

.,;..cl,o
~~ o ~ o
o o o !:i
<l> -+' ~",..., ill +>

~:;a

13

(3 'S,ll.g:! .s,!d

.....-....---..

Jf
N
v

:e
'N

_

~.~

ii

.~

~...5

~

CD

Q

-

~

,

----- - '

"e
...,. "-§_....:
iI;

.•~

ci S.•

I\J

.s, ~

L.'

.....

'..:
.",

.~

..= ......'"tf
tU

!I:.

.:.:

~ .::1
tli

~

~

I

