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i t , dl! a następuią I i- koD\nnP aeya przez wte y wa'kę taryfową z kierunkiem Odesaport odesl!;i. Drogi *elazne tem Jat.wiej Moskwa, Jednakowoż w 1', 1883 wspól" y, -J.V.l,jt·I.Ł '
" .: ;,;/ mogły prz~sad,zać się w obniżanin taryf, nym usiłowaniom ~owarzystw dróg żelazJ:! jj",'~ "
Ol 'ijtlll'u~ ~/.. , I
il!! Źll towary przywo~owe były dla ,nioh nych p.olwlaiowo·zachodnicli, drogi kursko·
• 'f. ł 'III
, I,
~
lir "nuw ~ PO'f ptnemi, t , zn ;lla.\liel·aJlemi II: powro- kijowskiej li moskiewsko-kw'skiej, ruskiego
tetą do srodka ROsyi I w wysyłanych do towarzystwa żeglngi pal'owej i handln,
r'~ar zó"J~' i ns. d1~ pdellllsfu R!!sy~ ~Wl\' ,&,ranlcy ,z towarall)i " ruskiemi wagollllch, wreszcie ruskiej floty dobrowolnej, powio.
, s~y'a: 0reg!llo\yąllia tru:yr ~olejo~'ycb t .. zw: które inaczej musiałyby powracać próżne, dło się Ul'ządzenie komunikacyl bezpośred·
przY1fozówlch. , ao opracowama której W I'oku 1882 niektóre z współzawodniczą- niej przez Odesę, z takiemi opłatami prze',it\vOl;~O l!/Jj 8.:P cyalną. ~ppllsyę przy Wini. cyeh dróg żelaznych, chcąc zakoilczyó wozowemi, ae tow&l'Y wschodnie w znacz, ~ter~um ś~~'1ffi (p, Dz. E •.N.;/lr ę9), p\>d- szl.."9dIiT'~ dla swych IlutEjtejlów walkę, za- nej ilości zw óc.iły się na Odesę i przyniesronł,illyl jl!~ przed I kUku ~a~y. .Jesz- warł wowę, mocą ktUl'~r ustanowiono IWÓZ tOW.&I'ÓW zagranicznych przez Odesę
cze , '8i 1i1l'r;,Il) , rl!g~ ' A': k\l~t,ę~ , mini.s~'~ w jeduakowe taryfy dla przewozn towilrów przybrał wielkie wymiary. Bezpośrednie
~ UZ\{jl 1-a Dlezbę ne 'przedjj/jlwZ/ąć . odpow)lj- zagrauicznychJ ~K.ró I8łVp!l, R!\wła, Libawy taryfy Odesa-Warszawa I Odesa-Peters'/(lnle śroliki ' elellj ,ureguro'fania t,y,CI\ ta· i Ryg~ do Moąkwy. W przybliteniu tej· burg nie miały takiego powodzenia; kouI ryf kolejowych, 'kt6I'e,' popierając wyl'a~nie sąwel wyso~ośc~. tarm .ustanowioną była kurencya drogi wodnej i zagranicznycb
prIZ~V6J?, t""'/I:I'ó \ ;.agr~niCt 'f!i. l , prze-I także dl~ DI;zewozu z Pęte,rs\lurg&lM Mo· dróg żelaznych okazała się 81a 'tych kie" ciw ~'ałają,c
sposobem "rlll!1pej, pcilityce, sk}fy, nomil}lo znaczl\ęj aóżnicy, odleglo:lci; ruuk.ówl zbyt uciążliwą·
ee ej, )>> 'z~J1oszą s~od!; '''pl'ze1l1ss1o,:\\,i,vu- oiue , t~ ł&\,yfJ[ były znącznie , niższe od ta'l, .'fym sposbbem na drogach żelaznych
" słlIemu',- a 'j1noqcz ś~~ , ',karh ,wb pąństwa il'yi jco.mu~iJcacyi miejscpwej, p~ajmnlej I'uskieh powstały specyalne taryfy przywo,I jihez' US7&;7iup.l~n "do.chod6lf dró~ , żelaz- ,dla' główDiejs~ych pr~edlpiotów llrzywozu. zawe, dla najznaczniejsz,)'Ch, pod względem
' nych, kUfirs~,aj,cych z iIbPJa g\v~'a'lcyj:! ~ tymże k czasie, staraniem ~ nie!Dieckich wYllllarów przywozll, towarów zagranicz~ ftych. 1 '\'Vy' ~qr~eni.e • si~ ' kwestyi ' taryf dl'óg .żelaznych, ustanowi,oną ,by~a k9mnni-nyCu, (surowięc, , węgiel kamienny, bawełna
p'rzyl 6zQwy'cIl. ; .Now~sti" Jli nją w spo- liacJa eezl)o~re~ia przez zacil<i.dnią grllni- etc), bezporównania niisze od taryf dla
spb II~ ~pujll):Y: Dop6ki ~8If,wa' Ja. z nią cę IlIdąjVą, ~osyi, pomi,ędzy główuemi ogni- ,pl'zewozu takiehze towarów' w komunika ·
t 'cała 'ifb'sya ' śrbdkowlll połllcZODlt" była skllmi hąndlowemi , Nientiec a 1oskwą, cyi miejscowej, t, j. dla przewozu towarów
lIrogą.1 :ll'elazni}" z";ed~ym tylko i;'e'tetśpur- Opiaty przawozowe 'Y. tej. ~omunikaeyi l b.r' r.uskich. Przedstawiciele przemysłu i hau·
'gietu. ~łów~ie ,t!} drogą (nie lic~ą'c kom n- Iy ł.ilk obliczone" r±eby UDlOżli'\1llć ,:w~p.6łz~- din ruskiego, komitety giełdowe, ziemstwa,
"niklfc,v\. wo~n~l ~ kOl}neJ >j przywożone bIły woiWictlVO z liniami łą,ezącemi Mo.skwę z towarzystwa przemysłowe i wiejsko- iodo 1tos~l we~ll~ 'Znej towar): 1Jbeej lecz. 11'USIii.~ portami półnO'Cllemi. Jedllakowoż spoda.reze zaprotestowały przeciwko takim
ó'dł~d st6pniolV0. 'Rosla za~li~ła ~ki·y.'Yać wSłystpą te ,taryfy umó\Vionllo'Hc\ykrótce .stosnnkom, widząc w nich bezpośrednią
" ie baI~ 's l~ą dl!óg :tlllaznyćli, ,j, )!;osKwa musia.łY 1iyć ohniżone jeszeze"batdziej; wo- ocbronę pl'zemysłnz&granicznego, ' na nieJ.lÓł~czyła 'slę llDial}l1 ko)e)owemi z 'główne- bec Iliebezpieczeilstwa konkurencyi kill~un- korzyść ruskiego. Na skutek nieustannych
I ini' l)oH&~~ P'óIQQ~ąe\ur i polpdniowellli, tll_ , ku , odeski8jto u J?rfel\ q~W&I'gie\lfitunelu ŚW. skal'g ', tego rodzaju, ministeryum skarbu
dti~z z' gI6W~i~szemL kQlI\orami '~gJ;l/:ni- Go,th'ai'ua, Wll~ stkia to~jlrJ' zagraniczne w Tom 1885- po-tallowilo uregulować ta, 0/ I~dowe.i V'6Iudnlowó-Z&c~9~n1el, towa.ry (plodY",J~ll()we Indyj, Cb1n i Egiptu: ba- ryfy przywozowe i W' tym celu utworzono
za~i'liDtęZti\l mógą - prze~ostlLw,a(f się do wełna, ka'Ya, herbata,J lkQr~enie, wiu&, specyaln~ komisyę taryfową, kt6ra pracoMbskwy z, ' rÓinych ątj'p'n , i pl,'Zewożone są owo ~e' l tytoń. etc.) przyq~odziły do Jiosyi ,wała przez t1'Zy lata. Zbadawszy szcze·
l'Ozmaiteml drógalljt ~źelaznem1. . ;Wszy\!t'kie, przez ,P<\-\'t,y ,morza
ięmieckiego" a po gółowo spra.wę, komisya stwierdziła stan
l, te ' drogi łelazne
si~l'ały się p'rzycią~nąć ot,warcm tunelu pr:ll~ Tryjest, i. GimUęi tym ,&llol'malny: ruskie ' drogi żelazne- wapółzad&~ sie'bie ja'kuaJ'większą ilość towarółY za- spos'ob!\\I1 spożywcy ru.~()1"o()tr3ymywąl1 to- wodnicząc ze sobll> obniżyły nieprodukcyj, gran'cznv~ z~pomocą . Qbniża~a _ taryf. wary wschoduie zawsze za pośrednictwem ,nie swe taryfy dla drogich towarów za,Yoz*ln~ła :vę ~acl~tta. wal- ~upców zjlgranicznych 2 iclł skladów,. t.~. granicznych, które i bez tego nie mogly
. ~~ SpOk
~ kil. tal'y'fa R~ ~oi~ocz,ęrY Ją drogi j~elazne ~ drugi~, j'ąk- Dopiero po przekopaniu ominlłć dróg żelaznych ruskich, ponieważ
' Ią~~cel.~oskw~ z· portliJlli pOl~ocJlem~: ~e- kaJIllłu, ,sue~k'ieg?.' dla t.\lwarów wschodnich glów.ne ogniBka. ich zbytu le~ą. daleko od
bw'g llI!.
elll, y,-•..Lib&~ą 1 . '
O'Jrol'Ky-* ę bliższa
ła8c!łM a do graDlc, skutkiem tego drogi że1azne po·
b ElWCeJll , ,*\'ó~cll .jeduak wmięszały ,się -do
ROlIyil przez Odesę. 'Dllogi żelazne au- zbawiły się sa.me dochodów, na korzyść
,njej Jakż~ ,Ij,I'ogl J p!'Qwad_ząee. , d<t ~ M08k.Wy- stryaokie i lliemieckle, w których intel/e- wyfwórcó\v zagranicznych, przynoszą stra·
" z ~achpdnillllttl!lmkPów, gl'anlcznycb: Wierz- ,sie leż&lo przyciągmęcie towarów \VSChO-1 ty skarbowi opłacającemu większe sumy
, 010 i ,AlęJc~i.lldr9It'a. ,So!jnowic GI;ajewa -UnicI! do 'portu W'!!'I' jeśoie, ' J1ńpocz ły z tytułu gwarauc i 'I prżemy:~łowl r kie·
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W uocy do~le,b, rli~ u~WftJn, wróc1ła
m świadoBloś~ {ełlil!. 'ijt~'prz,t\lcZY i za~rżał. Q toczył go ,tłum ' aa~aychł wrazeń
-~ <fzieclli~twa: ''fu (chłopcem lls.rpiał, niegdyś
' z ,J&ltóbein, (I:reltna za drugą, tlfari e qJ~
" lI.atki 'i sióstr ' staw,iiłY lll'Zed .00zyQla,
, I' łl ~l~" i l 'zaczl!ł · 1t9.Sluchhyać; l.~oleciał 'ło
• 'W&'~fJ'~li!iz' 1eJtkr".od'de<;h ,§P\ą'cf,ch ~~~ u
r'zwl' W" u~leJ HIl)i.e~lóstr, ; POclszew!tu
kllu r'pa l'Zy\.lpl'zez 1 wilę.", :nir bo:,gwiazdy " ~ bl\lodłt!·~Jak~.' taszypa zaświ~gotałli: w" pod'W6 ~ \ P ofr u miec)\oąl . śię;
~aa-wa oSCttllf 'Yięl1 'ZęIi/)~naje · ten świergot.

Ze.

' 9,!ojąc

wsó~t& j ll '~'bY o~r~dzenie p'r?ię-

v Sżło~el," wr6clf do

lania. ' , położył Się
,!zt~~ótI ,::ro'zmi1.tż'on , ' Wkr6~e ~ §'~i~Wąki
pó I Jeden" po ' drngldi aczęty Wlta~ iiI,Vi,t.
nal,eszci blask wielki rll erzy.ł w oku' to
'7.nrza, Ił 1'" ' . ' "
,
• I..,
Ojciec :'wys'zeiU '" ~re'dnręj izby- i ' na
pal~ach zbliżył się M'różka syna. Z(l~iwił
' Slęl,nidcllo, Wilf.ąC, 2e ten /li.e śpi.
,::::;. Lepiej' I, s nu1 .:!! zaJlytal.
'Tak;"ó3ez"! '. Ił
," •
I "-...1l1rTzypomln, ~ ':~?,>Ie, jak~iabla ell! ~lęl
.,one~:r !t P'a!'y~a? '
..
~", I' ,l'
, - NIl!ittl>~1ii~ ~daje mi ~ę, t ~łi3 em
'Pl'żll~esloby itr . 'eJh:te~
",' I
~l,!J. "Masz ii tb ~I\l do \jlllIe?
",
" Plot'ł od'!V~óCi! tl'oc'tięgłowę,. ja~ g~yby
~'k &tY.d IlIyld ' l IIddllkł:
.
I,
• , Dó~~ uh)iHh, J' ojcze, PI'~lwoj!łC
lO11Je tutaj,
' .. ",
Fe!'mel' poszedl do pracy za(lowolony.
'A1U leg dnia, aul następnycb, nie było

)

~

Od ••leta...1 P",,,,iłluj~l.b 10
rubli nolfp8t"0 dodatko". og6l... ~
pro ••

mu, przez. ułatwianie przemys owcom za
gl'anlcznym współzawodnict)'l'a z ' ruskim,
na rynkach ruskich, paraliżując tym spo
sobem l'Ządowe środki polityki celnej. Gló
wny port wywozowy ruski - Petersbnl'g
w którym skupia śię wyw6z bogatego
w zboże okręgu Wołgi, stracił znaczuą
część przewożonych przezeń dawniej towarów zagranicznyclr i skntkiem tego okręty
zagraniczne, przybywa.jące po zboże ruskie,
musiały bl'ać balast ziLmiast towarn, co
niewątpliwie odbiło się na wysokogci .frachtów wywozowycb. Niektóre pOI·tt zagraniczne (Kr6Iewiec, Gda.ńsk) uallrały wielkiego zuaczenla dla handlu ruskiego, z kl'Zywdą , dla portów ruskiclI, na które I'ząd
wyłożył znaczne sumY'.

PrzemysI, handel i komunikaCJe.
Drogi bite.
- W celu usunięcia przesilenia rolniczego w palistwie, komlsya pod !')rzewodnlctwem seuatora Plewego projektuje budowę dróg bitych dojazdowych, pl'zy pomocy szarwarku w naturze od włościan i
właścicieli ziemskich.
Drogi 'Żelazne.
- Komisya delegowana ze strouy towarzystwa kolei warszawsko·wledeńskiej do
Petersburga., w celu podpisania. ulllowy z
rządem o pl'Zytączenie ltolei bydgoaldej, powróciła jaź do Warszawy, Przy podpisa·
niu uml'wy, komisya wyjednała zastrzeże
nie, te towa.rzystwo fnnduszaml Rweml gwarantuje oficya.listom wysłużone emel·ytnry.
Miuisteryum zaądało wskutek tego wysłA
nia specyalnej delegacyl dla udzielenia blitszych objaśnień i wskazówek, dotyczących
tej sprawy. Umówę powyższ , podpisaną
przez przedstawicieli towarzystwa kolei
wiedeńskiej i bydgoskiej z jeduej, a przedstawicieli minis
um z drug.ieJ strony,
pl'Zeslano niezw ocznie do zatwlerdzeuia
rady państwa.
- Na kolei wiedeńskiej pHdniesiono
kwestyę utworzenia samodzielnego poste.
ruuku tele aficznego na stacyi towarowej

-1 niezwykła
w ogl'ódku i udel'~ a go w niej bl
ć I niemoż iwem, & nig Y moźliwem
i jaki~ uI'ok wielkiej gOdnOŚCi., nie może... w tem właśnie męka,

p! gWY , 9. p~esz oSc,i P,O.mięJlzy ojcęm a 8Y

n~m. Pomiędzy t!} J/jllęąną.,,przeszłości a.
pIJy~złoś~ą niepęwn" itqry 1los\.B,!lllł znów
swoje dziecko i dość mn byto teg-o" jĘ!'jlsztą ,wier~l)" że kj/cllana Wa~ldea najlepiej
dl'radzi ,}lYnowi, ktOny i dla nil\l samej by~
nanowo od zyskĄuep1 dzi.ecjęęiem, ,Fermer
V{l;Ześniej . '~el:az st81:l"ł się wrl'ocIIĆ do do·
mu , któ.tYIjl odl\~djlwał <fatą sw.ą i droż·
szą prze'Ź '~samo 'odzinę; a . na , twal'l'>yjego zliiiwu 'zac;ąt pOJawiaĆ' si~ odda-wna
strącony weiloły )lŚmiecn . .
"~ (
, Pfotr .tymczasem 'pow,racał llo ID\q!a: Mó·
ił m~lo, lIl!ikał wioski i najczę~cioj od
8!lmego r~a uciekał w pQle, a natura uie
skąpiła mil tego wielk;lego, ~ulęgq ' lIgmie
Ilhu, ktA'.rp!. darzy kJlŻd~go.. , jlQ jł} Il'kocha.ł.
Powolnym krokięm Piotr w~dh,łŻ, j w!!zel'Z
wierzył I okolicę, wllluqhując. ~~ . \\' /.(Iosy
,drogieJ ziemi rodzlnuej. Iy .z.ięmia, ,, budzljc
IV p.(ąJ roje da~ny,ch WIlJ10nmi ń, darzyła
go spokojem, a nawet i nadzieją. D1u~ie
przechadzki I i zdtOIVe po\Vietrze wzgórz,
wracałr mil \r.olqr twarzy i energię. ducha.
Ocz~ nabrały ż)tcia, myśl pkrzellta,
By'!y jedńak widoki, kiórycli z\tleść nie
~6~ł. Kieay na zalO'qcie .drogi,.. lub przy
Wyjściu z wąwozu, nagle wZ/'ok jego pJldal
nil' d~py wyniosłe i topole wysmukłe pai'ku Landehue, oaw~acał się raptQloVllie.
Wśr6d ciągłej I błąkaniny ,nie .zachodził
jedu.ak, ~o ~melii. ch9ciaii codzię(l \1!yrzucął sóbie, ni~lvdżięczność wzgJęnem tej nie~,~c,zęśli~~ ,~Ie.y;czyny! 1 0ll)lązCllonej 'prz~z
,'Yszyst~lch ~ obt~uąolle) ,!>lo~n z Je'10 WInl', PO.lvodem teio byŁ PQ,wi6r~Qny; \uegdy,ś
robotnicy selO'et, Piotro,wi zdawafQlsię, że
!loslyiiiy ironię w glos'e j~" . gd,y'j b!ldzill
mówiła' ,. , :
,
." ';1.
o'
Ach f bleilny mÓJ przyjacielu, OUj\ wyązła za mąi~I '
Pl'z~z:'Yye~ężył wr8.llzcie wahania i ruszył
znłJ.1,l1ł , i1rożlJł'ł pelVDego d,nillo . o pOłudwu
ku domko\Yl Amelii. Zastał j , pl'zy pl'acy

Przypo~lDiał& .mu madonny o zapadłych
,trochę. oozacb, ' zbyt dużych dla małego owalu twarzy, z ObllazÓW wielkich mistrzów.
Dostrzegłszy go, robotnica nie zdziwiła
się wcale.l i .fzbliży/a się do furtki, zanim
zdołał ją otworzyć. Piotr zrozumiał ten
rucb; nie chciała go wpuściĆ przez wzgląd
na plotki. Ubrauia na niej było bardzo
Wl'ta.rte) na. uogaCh grube trzewiki dra·
lVuiaue: liyta ,to prawie nędzarka.
- P1'Zechodziłeś- odezwałl\ się z odcleniem goryczy w głosie, opierając się na
rydlu. ,
III
.. __ Nie; pro:yszedłem do ciebie. N ależało
Ilozyllić to ,wcześniej\ ~iem o tem...
" ie wklauaj na siebie tadnych wzglę!lem mnie obowiązków. ..Byłeś chory?
- 'fak, ,I
r \ ' Ze zgnyzoty7 Biellny mój Piotrze, tak
niepokoilam ,) się 0 , ciebie, kiedym się
dQwiedziala, że panna Magdalena wychodzi
21\1. mąż.
I W , <&łowach tych nie było cienia 8..'\rh,
Zo.lU, I a WZl'Oli: był plozytem taki sel'deczny
L.,PJ:zyjazny, że , Piotr:\ do głębi WZl' U zyla
ta litość.
- Achl gdyby~ wiedziała-o(ler.wl\ł slęco to znaczy kochać i być wzgardzonym ,
o

odtl-ąconym...

- Serce wtelly jak gdyby na cz?ści się
,tQzrywR.. ,
- l!czulem się nagle takil~ samotnl:m
ua ś\I(Jecie, " kiedy wydarto mI marzenie,
z którelll wZl'osłem, którem :iyłem',
" - ",Wobec takiego \liosu, człowiek traci
cel L cłlęó do życia, A prac.'\, .. i ona. nawet
staje się ,,:stl'ętną.
<
•
•
- Rmclłem wszystko, stl-acllem mle ce
Z willy szaleństwa, któl'e I d&ili nie opa§cl.
14 lIIIlie j_ze: 'niem& godxiuy, żebym o
niej nie my§Ial.
- Rozmyślać nad tem, co jut stało lę

stać Się

- Tak, a we wspomnieniach o dniacb
nadziei tkwi drnga...
- Dni złe i dobre, wszyst.kiejednakowo
smutne na tle teraźniejszości, cisną się
wciąż do pamięci i wygnać ich niellla. mocy, Ty!l dlaj niej tyle poświęcił .
- Wszystko, ll&wet rodziców!
- A potem z obUl'Zeuiem nieraz liczyleś poniesione dla n1ej oft81')', pytając, jak
tyle poświęceuia I czułości w ciągu lat
tyln .. ,
- Dziesięcin ' l~tl ,
,
Mogło przejść Dlespostrzeienle, Jak
można było tego nie ocenie!?
- 0, tak, to prawdal
- Jak można było zdeptać nogami bie·
dną istotę; niby nieme źdźbło mchn lUb
trawki, nie dostrzegając jej nawet!
- To nadzwyczajne; jalt ty odczuwasz
to wszyst.k01
- Ja?-odrzekla.-Jestem ciągle sama,
cierpiałam trochę, to też rozumIem.
,
- 0, tak, ty~ rozumna i dobra i pOJmnjesz, co sIę -.re mnie dzieje na myśl, \~e
ona jest żoną innego, żonł człolvfeka 1l1t8zegO odemnie umysłowo, który nie ",ałczył, nie cierpiał dla niej jak ja, który
nie Illlał nic do oflarowauia jej prawdziwie
własnego: ani talentu, ani nankl, ani 8ławy, ani zdobytego przez siebie samego bogachva. Achl chciałbym wiedzieć, co s~
tam Iu:rje. w głębi .dlll!zy t&k:let bóga.tej
pięknej d!:lewczyny, Jakui serce bl.re w piel'slach
tych wybranych 5zczęllUwych?
Chciałbym wiedziel!, czy rzeczywłtlcle nie
uczuła ona nigdy dla mnie... czeglń bllskiego miłości: szaconm lub c1toć Uf:OścJ? ,
- Nie mylilotem, Płotrze, a bu" ...
lelIlej z r~zygnacJ" do pracy,
(D . c. 'I.),
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Warszawa, tak, ateb~ (koreapollbeucya te\eglaielaa.. ł1H,..,....'~wanła I wyprawiania pociągów towarowych, załatwia
n, była, nie jak dol~ , za pogrednictwem
stacyi osobowej, lecz bezpośrednio le naCYIł Pruszków. , ,zmiana ta ma aa cela
ułatwienie bardzo skomplikowany
obecnie formalności I pociągnie za sobł \lotrzehę powiększenia personełu służbowego stacyi towarowej o jednego telegrafia&ę klasy
li z pensyą rubli 550 rocznie i dodatkiem
l·ubli 180 na mieszkanie.
- Dla bezpieczeństwa ruchu, zarztd
dróg żelaznych południowo - zacbodnich ograniczył szybkość jazdy do 30 wiorst na
godzinę dla pociągów osobowych i do 20
dla towarowych na większych mostacb na
Deśnie, Prucie, Dniestrze i t. d.
- Nowe t.aryfy towarowe ustanowione
są na czas żeglugi na Wi§le od. 14 maja
do 13 listopada roku bieżącego przez drogę lełazną nadwj~ańską dla ładunków,
idących z Mławy tranzyto do Warszawy,
Pragi, Nowogeorgiew.aka, Nowego-Dworn,
stacyi Wawer i lwangrodu. Tary!) obliezone Sił dla ładunKÓW pudowyCh i ogłoszo
ne pod ·16 2393 taryf w ostątnim (110)
numerze żbioru taryf. Dotyczą one tych
towarów, jakie podczas sezonu nawigacyjnego najczęściej przewożone są berlinkami,
wspólzawodniczącemi z w·ogą żelazną.
- • Wileusklj wiestnlJt" dowodzikonieczno§cj zaprowadzenia na kolejach obowiąz
kowej taryfy l-obotniczęj, t. j. tail8zego
przewozu rpbotników, udających się na robotę w czasie od dnia 13 kwietnia do
dnia 13 listopada. Wtedy ruch robotników
jest bardzo wielki i ułatwienie tego ruchu
miałpby doniosłe ~naczenie ekollomiczne
dla lu·aju. Dotychczas koleje niektóre robią różne jellnorazowe ustępstwa, zaprowadzając rodzaj klasy Hej.
- W dniu 18 b. m., na kolei cJiełmsko
brzeskiej wykoleił się pociąg IIi l. megł
uszkodzeniu parowóz, a prócz tego rozbiły
się tny wagony towarowe I cysterna od
nafty. Maszynista, palacz I brekowy ponie§li lekkie stłuczenia.. Tor Q&tyc~miast naprawiono i komunlkacya nie uległa przerwie.
Handel.
- Do rady państwa wniesiono projekt
otwierania przez zarządy dróg żelazn1,ch
na rynkach zagranicznycb agentur, kt"ó.·e
zajmowałyby się sprzedażą rllSkich prodnktów gospodarstwa rolnego.
- Rada }!aństwa rozpatl·uj~· w dalszym
ciągu projekt środków, opracowanych przez
komisyę pod przewodnictwem SilU. Plewe,
zd'taJllcycb do podniesienia cen produktów
roJnych,' zajmowała się w tych dniach .\l"e·
stYl! elewatorów i zatwierdziła projekt ~o
mlsyi w całości . .Peterb. wiedomosti"
donoszą, że według projektu, dla zgromadzenia odpowiedniego kapitału na budowę
całej sieci elewatorów postanowiono wprowadzić opłatę w wysokości '/. kop. od każdego puda zboża wywożouego za granicę.
We w8zntkich jedńak portach, gdzie tylko \>każe si to , możUwe, zbo:i:e, w wotoue

granicę,

W"iktor Cberbuliez,

Z A:.
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H.IOI)' Prz),.toJaokl.J.
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Wszyscy młodzi oświadczyli w powrocie
do domu, że kSIężna d'Arman,che była do·
br'ł dziewczynką, a nawet dobrym chłop.
cem, kolegą w potrzebie, że możDa było
szczene powiedzieć jej jwawdę. :Ale niezllali jej dobrze, nie wiedzieli, że miała za
duto rozumu, aby nleprzyj ..ć sądu, który
ją ranił boleśoie, a zadużo ambicyi, aby
przebaczyć sędziemu. Sprawiedliwość kobiet bywa niesprawiedliwlłi gdy im potrzeba ofiary gniewu, nie, przebierają w środ
kach, a jeżeli winnego dotknlłć nie mogą,
IllBZczą się na niewinpycb. Pani de Lo/lvaigne ża4nej roll nie od~rała w tej sprawie, nie szukała plam na słońcII, nie zganDa ręki grzeszącej bezmier!lą długości ..,
a przecież powinna była .upłacić drogo
za tę zniewagę.
Pani de Seviigne czuła ból w piersi
chorej swej ~ól"ki; pan Marivet czuł aię
tkniętym w serce ukłuciem wymierzonem
przeciwko miłości własnej pani d'Armancbe,
a nie mogąc obronić jej od zł'1śliwych S'ł'
dów, uąlkn .. ł z placu boju. Gdy ,wysl/.!dl
z pracowni, uJrzał idącą ku sobie panię de
Lonvaigne, która zatrzymała go ukłonem.
- Co za szczęśliwa zmiaoał-zawołał.
Dziękl uiechaj za nlł będą niebu I Wiatr
zmienił ,Dagle kierUDek. WCZOl~ wiał od
północy, przejmujłC mnie dreszczem; daiB
łagodnJ' Jego powiew topi lody, odmładza
trawnikl i pn:ygpiesza. rozkwit rÓŻy.
Wczoraj dopl"oll'adz.ald mnie pani do rozpaczy okrncieństwem 8wem i srogości'ł,
nie chciałaś mn.ie słuchać, nil! pozwalałd
Iść JA 80blł. Ale noc przyniosła radę. Te'·u szukasz mnie sama. Ostrożnie jednak

I
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Z MIASTA i OKOLICY.

mną,

o mogę nabyć prze onania, że...
iestet-x, pani, mąż twój us ysza
Panie, chcę z tobą mówill ' o rzeczacb wszystko i przyśle 1\0 mnie swoich sekuądantów. Teu człowiek czyha widocznie na
mówili o wszytkiem, o czem mą zgn,bę, choć ściśle rzeczy bioj·~, mógłpani zechce, ale ~my na te} Ato ławce, by iii zadowolnili
m płZeprasza.t1ł
.
bo pragnę aby świat caly wiedział o na· Dał mi czterdzieści ośm godzin' czś.~u do
szem pojednaniu. !,
napisania takowego:
'
Usiadł, zmuszając i ją do tego. '
- Ma zUp'ehJe prawo· żądać, aby§ go
- Panie, co zaszło wczoraj między toblj. pan przeprosIł.
'
,&. panem I\e Lonvaigne? zapytała bra- 1- · To pewna-odrzekł Mal'ivet"':' 'że ile
postąpiliśmy oboje. ·1'ani go na~wafaś lekblns.
- l1iędzy mną a panem de Lonvalgne? .. kim, niegodziwym człowiekiem. .. ,
Ależ nie widziałem go ani wczoraj, ani
- Ol nie żartuj panł-Zawołała Xlaraonegdaj.
gdybym temu uwiel-zyła, byłabym niepo- Spotkałeś go pan na dworcu w Melun. cieszoną ... umarłabym z pewnośclą.. .
- Zdawało się pani. Tajemniczy niezoa- Jakże wdzięczuym pani jestem za. 0jomy, który. zbliżył się do mnie na tym kazywaną mi życzliwość, ale nie troszcz
smntnym dworcu, jest jednym z najlep- się o muie zbytecznie!. Dobrze robię szpaszych moiclI llnajomych i najpl-zyjenmiej- dą, e. jeszcze lepiej stl-zelam z piStoletu i
szych ludzi. Spędziłem z nim wieczór na mam swoją gwiazl\ę', kt.órej ufam ślepo;
,rozmowie o kobiecie, którą ubóstwiam, któ- wierzę, że wybrnę z kiopotu. ~ skoro tak
ra nazywa się raz KlarIł, drugi raz Anetił, dobrze mi życzysz, Aneto, powlnlla§ dbać
'..
a o której Favart mówi, że jest obrazem o mój honor.
wiosny, zorzą poranną i że:
,,- Honor pański niems . tem żadnego
.Łono jej białe jak lilia,"
udzlału-odrzekia z wzrastajlłcem wzrusze I
która kwitnie niestety, tylko dla Lubina.
niem '- I Jlowlnieneś uapisać list; ,którego
- Alówmy poważnie, mój panie; pozna- żądają od ciebie.
'
łam odrazu wczoraj pana de Lonvalgue.
- He, he, he, zobaczymy to jeszcze:
- Nie dziwię się pomyłce pani: mój
Korzystaj~e z położenia, pochwycił droprzyjaciel przypomina go trochę. Ma ten- bną rączkę bez rękawiczki, kt6rej mu. nie
sam wzrost, tęsamo smagławą cerę,' tę- . broniono i obracał ją w swej dłoni, glasamą powi81·zchowność g.wałtoWDą i niemi- skał, pieścił, jak to zwykł robić ź ręklł pałą. Ale pomimo podobielistwa, człowIek, z l)i d'A[manche.
•
, .
- Sliczna. łapka-mówił-pulchna, zgraktórym mówiłem o ubó~twlanej kobiecie,
bila, 'milutka w dotknięcia, II ja:kie igranie był pape,m de Lonvaigne.
Kłamał tak bezczelnie, ie Klara uwie- bne paluszki. Są ręce, na które zdala tylrzyła i wyrzekła:
ko patrzeć jest przyjemnie i irlnę, które
- W takim razie, nie Dłam nic (\0 po- ehcialoby się ciągle calowa!!. Ciy wiesz
wiedzenia panu. ,
pani, że jestem równie bieglym w cbiro. Cliciała odejść, Jecs Marivet pośpieszył mancyi, jak w sztuee' robienia bronili. Ta
za· oią, mówiąc głosem zmienionym:.
. zaokrąglona linia id~a od wielkiego palca,
- A więc tak. 'l'ajemniczy ńieznajomy jest bardzo wy~ażuą u pani, a nazywa
był panem de Lonvaigne. Skłamałem· dla-' się ... przepaskIl Wenery.!
'
tego, że to spotkanie musi mieć wBine naPotem, pocbylając się nad ~woją OllBl·'ł,
stępstwa, a wiem, jak pani latwo przera- mówił:
'.
'
WI się wszystkiem.
- Pozwól mi pani spojrzeć " w twoje
Widqc, jak Klara blednie :le wzrusunla,l oW-y, czy ' są orzechowe, ciy 'oiemno kaszdodał:
"
tauowate, bo to kWl!stya niei·oZ8tnJygnJ~ze
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uie będzie ponosiło te o nowe! dzono w falir~~
!'O clętsru, natomIast owa ł'/•.:łop ej1c:owa aZ/e 'Pod Cliehiiem. o ~zono tam Wazy8topłata da możność zebrania 20 milionów kie oddziały fabryki za pośreduictwem starubli, które wystat·czą na pobudowanie cyi centralnej, która zul\iduje się w głó wpierwIlej sieci elewatorów.
nym kaptorze tabryki.
- .Nowoje wreml." przytacza dame
Wykształcenie przllQlłowe.
punkty zatwierdzonego. w tycb dniach "-.ez
- Delegacya sekcyj: rzemle&~, qłIeradę pań~tw~ projektu kOll1isyi senatora mleznej i teChnicznej przy oddZirJe warPlewe o elewatorach. 1) budowa elewato- ~awsklm towarsystwa popis·ania przeayrów powinna być prowadzona okręgami, Iłu, wyznaczona dtą wyprlłlCoWaąla 0<ltPdla kudego portu lab punktu, wywOtące- wiedzi na wnioski p. kuratora okrętn
go ziarno za granleę; 2) plany elewatorów kowego w przedmiocie akół fachowych rsesporządu kOllllsya, skła . p się :i: reprjl- mieślni<l&Jch, zamieni
z_tała. pnez za,.zentantów ministery6w dóbr państwa, spraw rząd towarzystwa na stałą delegacyę do
wewnętrznych, skarbu i komunikacyj; 3) ,spraw szkolo ch przemysloWJcę i rzemieślkoI$ya kieruje budol!ą przy pomocy ko- niczych. '
,oj
I
I
mltetów miejscowych gospodarczych i pod
Wystawy.
kontrolą organów miejscowych; 4) ekapla- Wystawę fotograficzną w Odesie zam&tacya elewatorów należy do miejscowego knięto w dniu 18 maj a. Z 56 wystawców
komitetu pod kontrolą komisyi rządowej i 37 otrzymald ,n'agrody. Najwyższą nagrodę,
z udziałem iuspektOl·a zlloioweg". 01'&1. llł- meda towlIrzYltw technicznego, pl'zysączeln1ka dystansu kolejowego I 5) mi· dzono moskiewskim amatorom br. Nostinister skarbu opracuje oddzielny pl'ojekt ,czowi i Mllzurinowi, niższonowogrodzkiemu
inspekcyi zbożowej dla pos7.czególnycn o- fotografowi Dmitriewowi i firmie peterakręgów i ele~ torów
bur kiej Wamick i l1li.
- W 98tatDieh czasach dAje się zauwa- Dla okazów\ przeznaczonych ua przyżyć znaczny popyt z 7,agranicy na ruski, szlą tegoroczną wystawę rolniczo-przemymangan. Z portu odeskiego wyszedł obec- słow. ' w 'l'aszkenoie (we wrześniu roku
nie angielski okręt parowy, wiozący 2,500 bież4<:ego), droga ielazDa waT zawsko-tepndów manganu z dóbr kaukaskich \V .:K.~ . l·espolska zapewniła powrót bezpłatny Jll"Zez
Miehała Mikołajewlcza.
swą linię. Z 'akiejsamej ulgi kórżystają
Poczty.
pasażerowIe, udają6y się dl'ogą t:erespolsk'ł
- Naczelnik warszawskiego kantoru po- na wystawę.
'
cztowego zawiadamia, ie z dniem 18 bie:Łącego miesiąca ustanowiono przesyłkę korespodeneyj z Warszawy do Moskwy i stacyj pośrednich przez nadkond!lktorów pociągu kuryel1!kiego 16 2-gi, wycbodzącego
"
z War~wy o godzinie 8 min. 3l) rano I
(-) Szlachetny proieit. W ród grona
łączącego się w Brześciu z pociągiem 'ku- obywateli tutejszych powstał projekt staryerskim kolei moskiewsko·brzeskiej.
łego utJ·zymywania na wspólny koszt t rzech
PrzemYił.
młodycb ludzi, pragnącycb uczyć s ię, a nie
- Towarzystwo rolnicze kijowskie uwa· mających na to śt·odków. Kandydatsml moŻBjlłc, że wszystkie składy maszyn i na- gą być młodzi ludzi bez I'óżnićy wyznania,
rzędzi rolniczych ciągną .zbyt wysokie zy- wybrani przez powyższe gron';, k Ufre odda
ski ze spI·zedaży tych narzędzi rolnikom i wychowailców swych do szk6ł, a po ukońliczą lilio swoją korzyść zawielkie procen- 'czenlu takowycb zapewni im śl'Odki do dalty w porównaniu , z fabrycznemi cenami, szego kształcenia się w obranym 'zawodzie,
zamierzs urządzić wielką własną fabrykę z warunkiem, że po ukończeniu studyów
narzędzi rolniczycb. Kapitał zakładowy powrócą do Łodzi i tu Pl·acqwać będlj..
w sumie 400,000 rubli i obrotowy ·w sumie Gdy ~rzej stypendyści zdobędą' sobie byt
250,000 I·ubli, ma być zebrany przez roz- niezależuy, wybrani będą trzej inni kansIyprzeda.nie 1,500 ndziałów po 500 rubli. daei, którzy tąsamą drogą dojdll do upm 'abryka stanąć ma w Jekaterynosławiu gnionego celu. Nie można wątpić, ~ szlanad brzegiem Dniepru, co , da możność roz- chetny ten projekt będzie urzeczyWlstnloprzedawania maszyn i narzędzi, ,wyrabia- ny, powzięli go bowiem ludzi ż'nanł.. w nanych przęz tę fabrykę w Charkowie, Ro· szem mieście na polu dobroczynndści i obystowie, Odesie i Kijowie.
watelskiej działalnoścI.
- O przywilej na nlepszony sposób fa(-) Towarzystwo liIip,utów, z powodu
brykacyi cegieł ,z wapna, stara się w de- nieprzewIdzIanej przeszkódy, nie przybędzie
partamencie handlu i przemysłu towarzy- do Łodzi w terminie zapowiedzianym.
stwo zagraniczne pod firmą CreBsi i sp.
(-) Teatr letni. Dziś rozpocznie szereg'
- .Charltowskija guberoskija wiedomo- gościnnych występów na scenie. teatru lesU" doposzą, że w zagłębiu ;donieokiem, tniegopani Marya Krzyszkowska. Na
uiedaleko 0<1 stacyi Kon8tantynówki kolei pierwszy swój występ al·tystka wybrała
żelaznej azowskiej, pewna spólka kapitali- .Halkę" Mónluszki, w której ukate się
stów zacznie budować niebawem wielką fa- w I·oli tytułowej. '.
brykę żelaza.
(-) SpadkI. Wydział hypoteczny przy
Telefony.
piotrkowskim sąUzie okręgowym ogłasza,
- Komunikacy
że na dzień 30 października r. '11. wyznaza
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poważnych.
. - Będziemy
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spadk6w po niżej wymieuio~!lh zmarłYeb:
1) Włodzimierzu Simonsie, właścicielu ob.
zaru gruntu wyuollałll8łO 239 morgólI
53 prętów w obrębie majątku ' rządowego
Częstocbowa i wiel·zycielu 9U1llY ):8. 455
kop. 73 zabypotekowanej na majątkU Zd&uia powiatu nO'jl'oradomskiego; ~) ~endll
Wenderze 'wierzycielu rs. 3,łl74 kop. 61
wraz z kancyą w su~i~ rs. 367, tumy 1'1.
,578 kop. 64 z kosztami I prDe. J poręczenia
wynoszącego rs. 5,000, zahypotekowauycb
11110 majlItklI Bujał,v powiatu nuvsklegó; 3)
Józefie J>oleskilllf' wsp6łwłaśclcieln ,maj.tb
Włodowla l Rdkitno powiatu będzińskiego:
4) J6zefie PasikowBkItP wieuycielll J-nbll
3,000, jako por~czenia" z&hypotekow;anYeh
ua funduszach p. Wandy _~ar~cklej , kŁó.
re obci~ją !Ifiij~te1t Dobryszyce powiatl
noworadoolskiego I 5) Rozalii z Sapińsklch
Boltzowej (vel Bols) lIlła§clclellłi cz~
gruntn ns majątku Chrusty powIatu brze.
zińsk1ego. Oso.by mające prawo do dziedziczenia powyższych spadków, wiuny się
osie 't aowi>dauii lIajdalej w dum' \l6wyżej oznaczonym do biura sekretarza h"~
pote ~ i regenia p. ~ilłp8~ Iw Piotr.
kowie.
(-) Zarząd komitetu towarzystwa Czar·
won.go Krzyża, stosownie do §§ 73 i 98
ustawy, po raz drugi zaprasza, .członków
na ogólne ze~r~nie roczne, w środę' d9ia 28
b. m. o god%ible 6 wleczót oabyć ~Ię ma·
jące w lokalu towarzystwa kr8drtowego
w celu: s) sptawdzenla I'lichunli:~w z 9bro.
tów i fuudusz~IV,'iomitetu 'za rok' pl·żeszły
18119 I b) p~dstawleniJ, projektń Zllrządu
kohiitetu o otwa.·ciu w 10dzi lecznicy ,(bez.
płatnego ambiiłatoryum dla p,i1yehodz~ ~yeh
chorych) Czerwonejl'o Kl·zyta z dOlem 13
lipca. r. b,
.
,I
(-) N~delłane. Otrzymall§my 'ust Ul·
slAipujl!.cy: '"Wyczytaliśmy w dzjJIi6jszym
num~rze "Dziennika", że w dni~ 'ollegaaj.
szym utopił się chłopiec vf kanale ustę·
powym domu przy ulicy Piotr\{owskiej pod
N. 520. Jako przyczynę wYP\ldku ,Podano
tę okoliczność, "że Inil.zie towa~ystwa
asenizacyjnego "Otwock", wywożący IV
tym czasie nieczystoęć, nie zalUknęli otworJl karlaIiI". Ninlejszem upraszamy szauo·
wną Redakcję o sprostowanie teJ wiado·
rlno~ci, o tyje źe my nigdy domu )'(r. 520
ns nłicy Plotrkowsk!ej, należącego do p.
Ludwika Meyer, nie obsługiwaU, ;gdyt p.
Ludwik ' ~eyer, posiMając własne beo~k1,
zapomocą' takowych wszystkIe swoje do·
my· oczYB?!cza. Następnie u oM takI wypadek zdarzYć się nie mó~~, ~dyi specyal.
ny' człowiek zawsze aSyltuje ri~rm becz.
kom przy rODo\lie, aby wszelkim weporząd
kom i wypadkom zapobledz. Upraszaj.,:
o pomleszczeme tych kilk~ słów w s~p&l.
tach Dziennika, zostajemy, z' uęzanOW&'
niem. Generalna Reprezenlacy!:l. Tofoarzystwa

Otwock".
.
(-) . ~Ie 'udało 'I~. We .}.Vtorek jalW

rzezmueszek prz,XstąplWSZr na Nowym Ryn·
ku do 'Włokiahina, któl:y przY.iflchaf do
Łodzi w .:elu sprze!lania drob'u, pI:zywi i
ta, ale to pewne, e są s o II, pe ne &nieiskiego wyrazu, a takie wzbudz&ją najsilniejsze namiętno§ci. Zmrnż je ' pani,
zmruż Jlrędzej, bo sprowadzą kłótDI., ,żaj·
gcm, b6Jk1.
- Pan naPISZesz do ni go, bo dare~ n&
to słowo.. .
'.'
- O, nie jeszcze. Zanim zlożę tak UI·O·
czys~ l o\lil\tnięę, postawię . yr zamian pe·
wne łwa~dnłi. ZObowi4Z1ję s~ h,pisać naj·
głupszy list pod słońcem do hrabiego, je·
żeli mi pani pozwolisz kochać I starać si~
o siebie. ' l nie dość na tem. ~ądam jeszcze
abyś i t1. ,mnie f trophę kochała.
,
I

-

Będę się starała znosić llan&-oąr.ze-

kle. niecierpliwie. ,
- 'fo figura r~ł.?l:yczna, która" mniej
wyraża słol"am!, ~Iz · SIę, dq\Dyś\lIc! p9z,vala,
Gdy pani mówisz, że )iędziesz sąu:ała się
mnie znosić, to znaczy, że mi juź' sprzyjasz, lecz jl{ tylk.o do umów pl§miąnpych
'p~wifłZUj'ę wlig'ę. Napiilzmy więc takow•.
Klara chclala w1,r"ć r~kę, Jr;tórej",pneśladowca puścić lile .chciał, i I\iwet dJ'&
raZy z l'zę~il do 1iBf p"lyclBllilJ, m6wi4c:
-"Zres~; /lŻyż pani możesz ,' ~y~ pewną, że w~rajszy · nl81iDajoJllY był p&lł6ID
de Lonvalgue, 'B.o ja to tylko utrzymł\i~
z pewności~1 :lei nie l prfeb~lJ nlgdy.\ąłowiekówi, przez któ,rego spóźriiłe", s ę na
pociąg,' uwoż!t:Cy panilł·
I
I
.
Klara miała ochotę wypoliczkować zu·
chwalca i zawołała ze wBtl·ęt.,lm:
.
- Nienawidzę panal
.. '"
.
Odeszła, nie , sluchając słów, I którelJl I
chciał jlj. skłońlć do powrotu ~ na l1arę go·
dziD zamknęła się w swoim pokoju. ' A skoro tylko Marlvet z pil}ciom e,r~y8tami wyjechał i Brunoy, weszła I
salonu. aby
jaknsjprędzej .powierzyć pmjaciółee ' swe
'troski. Zas~a j'ł l8Żąą na sze,ą)ongl\/ p..r'l-Y
oknie, zasłoniętem ' ~torlj., a księcia s edz4. ce~p przed małym ' stoUkiem, st&wlĄj/łll8r 0
pas'yan'sa z Zl\)"ęcieln, I 'd owodqcem, że ale
zObojęt,piał jeszcu dla ' wszystkiqh spraw
zieDłsiliCII.
'"
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; słowr.mi dobrego znajomefO i po wypytaniu się, z czem na t&rg łlrzyjee,~h.,a,..ł,&od..-41!itTrllilfn"iifA

TELIG~\.Y

~ ~ł-lnl!\"'"

I ~tami,

jakob.y chciała .kupić
pe1ma 39', 11') YI\I z pobllzkich tJo,mów,
lI.\I:lal' w oścJaninOWl iść za sobl}. Przyszedł
szy do jednego z domów przy ulicy NowomiejSkiej, usłużny pośrednik wszedł w braDlę a włościaninowi kazał poczek~ na
ie;Uadze i koszyk. Nie mogl}C się docze~&Ć • właściciel kurcqt zaniepokoił się 1
poc~ął pytać, czy kto nie widział człowie
ka z koszykiem. Dziewczynka jakaś slysząc to, powiedziała, że widziała jak szedl
do komórek w dziedzińcu. Włościanin po-Bledł we wpk,aaane miejsce i po obejrzeniu
kilku kom6tek ził)~ył n
tjlgo
lil!cz
ką złodzieja, tmy w tejże clawiH u ·ek
pozostawi aj'ł'l kosz z lrurozętami .
(-) Wypadki. W dOllll iPrtego na. Bap§. ol ni
lutach, sjladU ie sc od
dziewczynp ~g. .lauł lIObis.
ę i
mocno potlnkta głowę·
Jan Sniatek, w przystępie choroby św.
Walentego, upadł onegjlaj ~-c Ił l~ ł"'tl
ulicy Widzewskiej ' r'Ułl'lfs~ł k lć PacierzOWą. Nieszczęśliwemń grozi ut.rata życia.
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~ _.
r. 106.10, poiy"" w'sctibdllia Ir OID. 11.5<1. 111 .mi10 Koł or.
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Płót~a bielone, Kreasy, ;Re'W'ańt~~hy'"Drelidhy, Worki, ~W AŃTUCHY, OpobN, 1tę6żhiki,
Scierki, Chu~tki do nosa: 'płóciennę, " batystowe, jed\!"abne, bi~łe i kolorowe. P~Q Ilł
na prześcieradła w ~ednej , szerokoś~i~ oraz Prze~~i:er~dł~ ~dpas~wa~e: ~rZyągQ71 ud~ .
ką.pieli: Płaszcze, ' Prześcieradła, Ręczniki~ < Mydlniki. Kapy na łóżka.'" StOłową. I'
bieliznę. Obrusy,' Serwęty stołowe," Całe . n ak;rycia,:
6, 12;' td, i 24
S'er\V!etj:J
dQ k~wy l herbaty, białe, l;>iałę, ze,,~Flak;a.tnj, kolot,owę ~e' ,szJ~iem /i frędzlątl 4,an.-' i
. wowe i wall~.we, z odl>owied;nię'n~:i ~erwet1Fami dęęęr~weńi:i. " ;1 ',I!I."

na

osobo

!

:''11. ••

Tkanin, ... kanwową, Ma~apolam, Tyrolskie ' płó~no, 'Kreasy lJ~~ełniane: ' P1,~i, Satynki, ,:;Brilal,1jY~Y, ~.Q,Y,U1ki;r.'J
Victoria Lavn. Gotową bieliznę .damską i 'męzką. I Pończochy, Skarpetki,.. kamizelki dó polowania, spódni-'
,I ee włóczkowe, koszule" kaftanike
Spodnje bawełniane, wełniane,ji. j8.dw3tine.~' Chustki , nal,' szyjęu' iedwa': ,
boe, Krawaty, "kapy pikowe, gipiurowe, gbbetlndWe, ryp$owe; ,. plUsźbw8 i, adamaszkowe, ,~' Kołdry wa,tow~~; I
atłasowe jedwabne, atłaso}Ve węłniane l " kaą~:ffiiroVle i 'tyft'ykowe, kołdry ·jflanelowe i pluszowe, -Def,f ,:dlf,r,
podróż~~ Tka"iny na obicia mebli, Portyery, Serwety" Chodni,~:r Firanki, ij,Pp~sQwanp ~ na łpkci~, ' $torty,~,:
~iałe, erem~ ~ kolorowe w wielkim wyborze.
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