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- -oOecnie przcsztow sprytne ręee ( -Jak mó· DŻy~ ani Płoz-ez oszukiwanierobotiiikóW;--X- Spo ziewana katastl'Ofa nawiedziła
swą dzia- aui przez wypłacanie im zal'obku markam1, świat handlowy miasta Livol'no. 0[1 lat
aui wre~zcie przez wyzyskiwanie pracy dwnstu istniejąca firma domu Carradini i
.Zdawałoby . Się, ze. z popr~wą. zbytu małoletmch".
od tej ostatniej zależna rafinerya cuiU'lI w
Auconie, zawiesiły wypłaty. Pasywa ma.
wyrobów tutejszych I z powlększelllem
pracy "! fabryk~ch, powi,nno poprawić się
ją wynosić 20 milionów. Jest nadzieja, iż
p~łożen!e robot.lllkOw tutejszych; w rzecz~·
PRZEMYSŁU
wzm!ankowalle lit'my unikną gl'ożącego nie·
WIS.tOŚCI zaś nIc ,Ilo.lo?nell'0 za,u wazyć Ule
bezpIeczeństwa. Z drugiej strony spodzie
Pod powyższym tytułem .Moskowskija mO~lla: Stan taki wYJaśnia SIę .Dadzwy.
DROGI ŻELAZNE,
waue są liczne zachwiania z powodu tej
X Do • Warszl\lVskiego dnie wnika" te. katastrofy. W mIeście pannje wielka pa·
1I'iedomost[" pomieściły następującą korea- cZ.I\J Ulzką płacą zal'obkową, skutkIem nad·
pondeucyę z Łodzi: .Miasto nasze promie· mlarn rąk.
legl·afują. z Peter bUl'ga, że od kwietnia na nika.
.Łódź, licząca obecnie 126,000 mieszkań· drogach żelaznych fabryczno-łódzkiej i warnieje radością: fabl'yki, szczegółniej towa·
PRZEMYSł;.
I'ÓW wełnianych, pracują calą siłą. i na.wet ców i zajmująca w szeregu miast kraju szawsko.terespolskiej, obowił)zywać będzie
,X
W
Suchedniowie
kielecka) mieod wielu łat gl'omadzące się zapasy są już pierwsze miejsce po Warszawie pud wzglę' ta I' y fa u I g o IV a, z ustęp twe m no/., ŚCI się rezydencya z ar z(gub.
ą d n w s cho d n i e!pl'zedaue ałbo też sprzedają się. Przyje· dem liczby mieszkaliców, posiada przeszło dl
' zd '
h
/1
go
okręgu
górniczego
w Kl'ólestwie
chało do nas wielu kupców z I'ozmaitych 90,000 robotników fabryczn"cb. Niemcy
a IJloze.J3 u lIlezamożnyc uczniów i wy·
ól . .
ł d .
J
cbowańcólV wytszych zakładów naukowych, P.olskiem. Do tego okręgu należą: kopalstron, szczeg ulej z po u mowego wscho· stanowią. w Łodzi przeszło połowę całej za okazauiem świadectwa.
Ule rudy żelaznej w powiecie ilżeckim i
du (uawet ·z nad Donu i Wołgi) . Tkani· ' ludności; między innemi samych protestanX Kolej nadwiślańska z począ.tkiem ma- koneckim guberni radomskiej, wiei kie pie·
ny bawetniane dotychczas nie są. jeszcze w t6w jest plozeszlo 40%. Do tycb stałych .
takim ruchu, lecz i dla tego towaru spo. 90,000 robotuików w każdej chwili może Ja ma wprowadzić b ił e t y a b o n a m e n· ce w Bzinie, MI'oczkowie i Rejowie, fry.
dziewaną jest tutaj poprawa interes6w. być dodanych choćuy dł'Ugie tyle mieszkań- to w e do stacyj Otwock i Wawel' w jedn~ szerki w Sucheduiowie i walcownie w Siel.
stronę, do Pragi zaś, Płudów i Jabłonny pi, tndzież warsztaty mechaniczne w BiaT a k samo zuacznle
poprawił się zbyt sukna ców powiatu, kt6l'zy chętnie pozostawią w dl1.1gą. BUety będą w kształcie książe. łogonie. Wymienione zakłady dają stały
i ~ogóle . towarów wełniąnych w Tom~~o: gospodarstwo. n~j~m?ikom i kobiet?m. i pój· czek, za cenę o 30% niższą od zwykłej.
zarobek i utrzymanie miejscowej luduości
Wie, gd~,~e zaczęt~ ~f>I:z~daw!lć w~ze Ulej dą do fa~rykl, Jezeh tylko podlllesle SIę.
X Na kolei wal·szawsko.wiedeńskiej pro- włościańskiej, zlltrudniają bowiem więcej
naw~t OIZ ~ Ło~zl. I:Ile mozna pIzy. t.em płaca z~lobkowa."
.
jektowane jest wprowadzenie na czas lata niż 1,500 robotników.
pomllląć mllcz,:wem, ze tak w ~odzl J~k
.• P.OWI~t nasz uwa,zać m?zna za całkIem ua oddziale od Warszawy do Skie1'Diewic
I.W TomaszowIe po d,awnemu D1e wabaj!) n!emleckl; są, w mm gmmy, w .któl·y~h loci
ów t, z.w. letnich" które w ~
Się ~l)rzedaw~ć wszelkI to~ar wybrakowa· u!emcy staDoWI~ przeszło 'po~owę !lIleszka~ ~ralVi!~e będą z W;rszawy o godzinie
Wiadomości
ny ! ws~elkle zapasy zlezale, co, . O~l'óCZ c,! w, Ul?; Bru~ca, gdzl~ łch 'Jest 60 (. min. 20 wieczór, a przybywać do /del'Uie.
ch~lł.~weJ, straty na~ywcom! pl'zymesJe w (pr~testtlfitów 5~ 1.) ~ub No,,:,osolna, gdZIe wic o godzinie ! min. 5 po pólnocy j IV odSzkola froeb/owska w Łodzi. Przeuy.
naJbltzszeJ przys~łotlcl pow.azne 8~kody fa· stosune~ Ich ~rzl!wyz~z~ 80
(pro~esta~l- wroln.JUU kierunkn wychodzi6 ze Skieruie. IVająca IV naszem mieście panna Calina
brykom, podkopUjąc zallfallle do Ich IV yro· tów 72 l.). ~Iemcy CI !edua~ 0?ec~Je 1!le wic o godzinie 6 min. 20 i pl"lYchodzi6 do Bronowska, b. uczennica a następnie
wspólpracowniczka znanej z działalności
Mw.
. _
'.
. . s~ za~owo.ieUl z!l.s\yego polozel!la I .ob)a- Warszawy o godzinie 8 min. 25 rano.
.Obeznam z tnteJszeml stosunkami ludZIe >VI!\ Sl~ mIędzy 0I1Il1 chęć emlgl'acyl do
na poiu pedagogii p. ~raryi \V Bryho, kiesą pl'zekollani, że niespodziewany napływ Amel·yki.
IlANDEL
rowuiczki i wła>lcicielki wzorowej s~koły
t~taj knpców rnsklch jest następstwem a·
• Wśród robotników fabrycznych prąd d- .:X W piątek na ta~' g a c h t u t.ej s Z! c h froeblowskiej w Warszawie, otrzymała po·
gltacy! lIa k_yol~ laiIłtJkattł4w. tat4\i8~ydJ, migI' yjuy j~t dosyć silny i Ilbja,śnia .si~ !IlE) dokonano ia~neJ . trakzakcYI zbozem, zwolenie na otwarcie JlQdobnej szkoły w
którą. wszędzie rozwijają rozesłaui przez nadzwyczaj lIizkim zarobkiem, który nie gtlyi skutklem ~Wląt me było wcale dowo- Lodzi. Potrzeba taki ell'O zakładu odda wua
nich do miejsc zbytu żydzi·komisyonerzy. jeden z fabrykantów uszczupla jeszcze przez zÓw.
dawala się uczuwać tutaj dotkliwie idzi·
Jeszcze większe nadzieje pokladają w przy· ściąganie kal' za ro~maite przewinienia, lub
X S ta n o z i m i II tegorocznych w gu· wić się tyłko naleźy, że dotycTtczas nie
szłym zbycie towarów tutejszych do Azyi; przez wypłatę w naturze, artykułami sllO· bel'Uiacq poludniowych budzi poważne oba· była zaspokojoną. Panna BrODowska jest
środkowet l na nasz wscb6tJ, dzięki mo· żywczemi, wódką z szynku, skąd wydają wy. IV miejscowościach tych, gdzie w je· młodą, łecz bardzo doświadczoną, a lll·ze·
sklewskieJ wystawie środkowo·azyatyckiej, ją. za mal'kalni fabrycznemi i' I. p. Aby sieni pojawila się szarańcza, gołoledź zi· dewszystklem z całem zamiłowaniem i pow któł'ej fabrykanci tutejsi biorą czynny wykazać, jak oplaea się tutaj praca fa- mowa wywada wJllyw bardzo szkodliwy. święceniem oddającą się mozolnemu zawoudział.
bryczna, przytoczę Pl,zykiad następujący: Weding prób dokonanych , zasiewy w po- dowi swemu nauczycielką, niewątpliwie
.Coraz bardziej rozszerzający się udział tkacz pracujący IV fabryce przez 8-10 go· wiatach lipowieckim i llUmańskim ułegły więc potl'llfi utrzymać szkolę na wy~okości
fabrykantów tutejszych w handiu z dale- dzin, II następnie ()I'zez 8 godzin w nocy znacznym uszkodzeniom. Topnienie śniegu zadania, tembal'dziej, że z urządzeniem i
kim wschodem, z Kankazem i południem spełniający obowiązki stl'óźa, pobiera 18 l'S. w chwili 'Obecnej powiększa je zcze obawy prowadzeniem jej, jak już IVspomnieli§my,
Rosyi wzdłuż bl'zegów morza Czarnego na miesiąc i maleliką komórkę na mieszka· gospodarzy. Po dniach ciepłych i słonecz· jest praktycznie obeznauą i korzysta z wy·
l Azowskiego, dawno jut skłoniły rnskie nie. PI'zy cenach tutejszych, suma tanie wy· nych uastępują noce mroźne i chłodne, tmwnych rad i wskazówek tak doskonałej
towarzystwo żeglugi parowej i lJandln clo )ltarcza na zaspokojenie najniezbędniejszyclJ wskutek czego z jetlnej strony zatl'zymuje o~ganizatorki, jak p. Weryho, Do szkoly
zało~enia w Warszawie kautom dia kraju potrzeb robotnika z rodziuą ,
się topnienie ~lliegu, z drugiej zaś strony fl'oeblowskiej paDuy Bronowskiej, której
l~teJszego, kt6ry to kantor bierze na sie·
.Obecnie fabrykantom ogromnie nie po· na powierzchni zasiewów tworzy się co· otwarcie wkrótce już nastąpi, będą przyj·
bJe przewóz towarów na miejsce przezna· doba się surowość nadzoru inspekcyi fa- dziennie nowa skol'Upa lodowa, szkodliwie mowane dzieci w wiekn od 4 do 7 lat.
czenia. Przedsiąbierstwo to komisyonierskie bl'ycznej, przy której nie można robić nad- wplywaj!)ca na stan kielkującej roś1inno§ci.
Dziwny pojazd. Wczomj rauo, na ulicy

Z lJou;odu iwiq' Wielkanocnllc1l, tltlnler wią., bardzo energicznie rozwija
naatomll u1lIidzie wirode.
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Z TYGODNIA.
Jalowog6 wielkopoBtna,-lednoltronnoj6literaeka.n_jei. nam " ••oloiloil -Oponent On...kowej,- Brak
wiary w ideały, - Weaoł. tematy do (elietonu,
Prawdziwie wielkopostna jalowość charakteryzowała życie nasze publiczne w
dniach ostatnich. Próżnia to, której nie
zapelnią naj piękuiejsze kwiaty stylowe najlepszego felietonisty. Nic nie slychać poza
halasem maszyn i gwarem pracy fabryc7.nej, oraz przygotowaniami do §wiąt wielkanocnych. Co prawda, tym ra7.em nie
mamy się czego wstydzić przed Europą,
cisza bowiem świą.teczna zapanowała wszę·
dzie niepodzielnie. Jedynym wypadkiem,
jaki przerwał normalny bieg naszego ży·
cia, był występ Modrzejewskiej w .Mak·
becie". Poprzedził on wielkotygodniową.
skl'Uchę, nie psując pożądanego poważnego
nastroju, ałe doprowadził do rozpaczy me·
go przyjaciela.
- Kiedyż wy dacie pokój uareszcie tym
trage.lyom l dramatom? - wolał nieszczę·
śiiwiec.
- Możebyś

chciał włd~eć raz jeszcze
.Pieszczoszka" w wielkim tygodniu, grze·
szuikul A zresztą, po co chodzis:r na dra·
maty i tragedye?
- Bo chcę widzieć Modrzejewską, a cze·
mużby uie miała nam zagrać w • Wesołych
kumoszkach z Will~oru" lub .Poskromie·
niu złośnicy'. Kru zy i kruszy serca. Co
ja już łez wylałem gorących lIad temi o·
kl'opnościami I Kie pamiętam, bym się tak
kiedy napłakał serdecznie, jak na jej wy·
stil pach, a" .l!akbecie" tak!) mnie prze·

chwilę

nie byt pewny, czym rzeczywigcie
kiedy kogo nie zabił. Przy tern pp, Wiukler, Trapszo i Gorzkowski stanowili taką
piękną tl'6jcę czarownic,
że pod nrokiemjej wdzięków skazałbym się na post wieczuy, gdybym był duchem lIieczystym, który uchodzi za U1'zędowego wielbiciwa cza'
rownic z Łysej-Góry, a w Szkocyi zapewne
nie musialo być także iuaczej,
- Człowieku, mięszasz sacra profanis ...
- Nic nie szkodzi, wszak życie mięsza
dramat z komedyą na każdym kroku, co
nie7.adowoleni nazywają właśnie gorzką.
ironią życia. I dlatego, oraz z innych słu ·
szuych powodów, uważam za trafne za·
rzuty, robione wspólczesnym naszym i obcym pisarzom, że malują życie zbyt' pesy·
mistyczuie, bez chwilowego choćby uśmie·
chu na ustach, dręcząc czytelników same·
mi okropnościami. Przyłączam się tedy do
protestu przeciwko temu prą.dowi, wyrato·
nego niedawno >V artykule .Kuryera co·
dziennego" pod tytułem • Nie nękaj bliźnie·
go twego'.
- I to mimo świetnej odpowiedzi na
owe zarzuty w temże pi~1Die napisanej przez
Orzeszkową?

- Z calym szacnukiem dla znakomitej
autorki, ośmielam $ię być iunego zdania,
co zapewne wielbicieli talentu powieściopi·
sarki bynajmniej nie zmartwi, ale i mnie
do pozost.allia przy swojem nie przeszkodzi. Przedewszystkiem bowiem, choć życie
je t dramatem, >vedle oklepanego wyraże
nia, to i komedyą zarazem, petną. humoru
gorzkiego nieco, a l)oza dramatem istnieje odrodzenie, powotanie do nowego ży·
. cia w nowej formie. Otóż to wiary w to

odl'odzeme, nowe życie, uie ma u pisarzy
współczesnych tak silnej, aby po zapadnię·
cin kurtyny na sceuie, łub wygłoszeniu sa·
kramentalnego .koniec· na ostatniej stron·
nicy powieści, widz iub czytelnik powielizieli sobie z otuchą: przez cierpienia [ ofiary do szczęścia i spokoju w odrodzonym
bycie. 'ren pessymi tyczuy nastrój, ten
brak wiary w przysziy, szczęśliwszy byt
ludzkości, takiemi czarnemi barwy powleka
utwory wspóiczesnej liteI'llLul·Y. Nie dlate·
go więc, że życie jest dramatem, brak w
w nich wesołości, jako odźwierciadlających
to życie, ałe skutkiem subjektywizmu au·
torów, widz!)cych naokót tylko nędzę życia
nagą i pozlacaną, "nie mogących dojrzeć
jasnych promyków, jakie przeuikają już w
głąb tych mroków od słoilCa przyszłości.
Bo na to potrzeba wiary \V idealy. I dl\wniej życie bylo dramatem, nie stalo się
niem dopiero obecuie, a pisarze malowali
nietyiko grozę i smutek, ale i uśmiechy
tego życia.
Humol' i pogoda jak nitka złota przewi·
ja aię w pl'zędzy literatury wieków minio·
nych, plozeczą.c, aby życie byio jeduem tylko cierpieniem i smutkiem. Najwięksi ge·
niusze, nie wyłączają.c Szekspit'a, byli w
gruncie rzeczy pogodnymi myślicielami,
wierzącymi w odrodzenie ludzkości. Subjektywizm zatem, wynikający ze zdenerwo·
wania i braku dostatecznego zdl'owia fizy.
cznego i moralnego zasiania naszemu po·
koleuiu piszących jaśniejsze strony życia,
bo I zatl'llwa z\\'ą.tpieniem chwile ja§niej·
sze. A przecież człowiek godzieu jest ob·
serwacyj i w doli szczęśliwej i równe ma
prawo taki do bytu w literaturze, jak i
rozmaici nieszczęgiiwi ze upitala ludzkich
nędz i bólów ...

!móWiłby

tak runżeJ, gdybym sobie ni e

przypomniał, że miałem napis'lć wesoiy fe·
Iieton i aby ustrzedz się subjektywizlUl\>
szukałem w myśli tematów poza Łodzilł

w rodzaju emigracyi brazylijskiej, handlu
na~zemi
dziewczątkami,
spl'zedawallemi
przez żydów galicyjskich, jako ży\vy to·
wal' dła haremów wschodnich i tlo Ameryki Południowej i t. p. wesolych objawów
życia społecznego. Tak się bowiem zamziłem optymizmem intel'iokntorB, że patrząc na te objawy wszecbstronnie, musia·
łem dojneć ich jasnych stron, Emigl'acya
przecież sItlży za przedmiot mnóstwa al·ty.

kulów dziennikal'skich i utworów Iiterac·
kicb, nie mówiąc już o ciekawych podl'ó·
żach delegatów naszej inteligencyi do Br,,·
zylii, dokąd, jak wiadomo, \V ślady p. Dy·
gasińskiego, wybrali się: ks. Chełmicki i
I'. Glinka; tylko projektowana. we Lwowi8
wypra wa naukowa jakoś ruszyć z miejsca
nie może. Powrót za§ państwa Rogoziń·
skich, zllrowych i całych .z plantacyj "
Afryce zwrotnikowej dowodzi, że na za in·
teligencya dobrze znosi gorąco, tylko lu·
dowi ono nie służy, gdyż uie posiada on ..
własnych plantacyj.
Co do handlu dziewczętami, nle mówiąc
już o tern, że po czci wi handlarze te oBal'y
gwaitu, podstępu i ciemnoty wywożą Da ...
w~ołe życie, tak się howiem owa dola nazywa, poprawiają oni i byt ekonomicz,
ny kraju, moiej bowiem zostaje dziewcząt
ubogich n wydaniu.
Nie powinno więc psuć nam Lo humoru,
aD~ apetytn przy spożywauiu tra1lycyjllego
śWlęcon~go.
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Wólczailski~j,

się

lżejsze przechodził.

nieszczę

że

i zaprz.g.
Budkp, kt6m mieściła prz,"pod
cle, gdy Ivszystkiemll podolać nie mógł, czyI okamień czolo. Tego już było zawie"
.1 ...,
do ostrzenia noży, ciągnt)ly czlel')' psy, Ilrzyj~1 miejsce... stróża w domu pana H. le. Zapłacil furmanowi cal~ sumę, jaka we:Mieszkańcy tej ,;zielnicy zdziwieni tern zja- 'l'n, skołatany niepowodzeniem, z całych \ d1e umowy oale1ala . ię za odwiezienie go
wiskiem, powychodzili z dom6w i grom a- sił staral • ię utrzymać na stanowisku. do Łodzi i pie zo )Jrzyuył do Pauianic,
1 bYI 80 b'le JIl
. k'le t Ilk'le g d'
' k al'e tk'I IIOCZ<lnie otoczyli I'l'Zeno Ul} 8Z l 'fi
I emię. Zb'lego l' r ób ę I'rze t rwaI 'I ZIO
zle w I10 tel u d ocze k
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wisko roslo ciągle, liŻ wreszcie orygiualny utrzym oie. Lat trzy otwier!\1 bl'llmę, za- towPj i w czwlu·tek I'ano bez szwanku już
pojazd nie mógl posuwać się dalej . Zaam- miatał pod wórz i t. d., 8:;' uareszcie zła- znalazl sit; w na zem mieście.
Wiadomość o kiełbasie z padliny, przybarasowany szlifierz, wjechal w dziedzi- Olany ciężką pracą, legi w gl'obie przed
. ro dz I- rzą dzaueJ. Ja
. kobY przez rze ź ul'a
Ok z UrICy
lIiec je(lnego z (lom6w, gdzie u kryty wy- k'lk
I u tygo d'
mam.I P ozosta Ia po mm
czeki wal, aż rozejdą się ciekawi. Zaledwie na, zagrożoua była nędzą; los jednak uli- Targow~j, 1'0 przeprowadzeniu śledzt\Ya,
jednak 7.IlÓW wyjechał na ulicę, nowy t1um towal się uad sierot.ami. Wdowa na kiłka okazala się oszczel'Btwem zmyślonem i l'oZludzi otoczył go Ilokola. Zirytowany, za- rOZIJaczliwych listów do kl'ewnych swych gloszonem przez zloSIill'o~ć. Podawszy
.
. d'z, Ja
. k"lej Się
. mg!
. l y lIIe
. w numerze wczOraJ's zy m 8 am ~ Wlal
. 10m o,
ŚĆ
wrócil il'Opędzając I'sy, opngcl'1 mury nnaot l'ZymaIa odpowie
sta, przeprowadzony prawdziwie kocią mu- spodziewała. BI'at jej napisal, że poda jej tem chętniej donosimy dzi' o rezultacie
zyką zebranego IlO p6lstwa.
pomoc, niech tylko JlrzybywIL w rodzinne .led7.tw!l., które wykaz1Llo zupełną niewin·
Brak współczucia. Wczoraj przed wie- strony.
przedala wszystko i opu~ciła w no~ć oskarżonego.
Z.ol'elll,
Ill'I'all"
robotnik
pow\'llcal
do
dot"ch dniach nasze miasto.
PI'7eciwko o zczercom
poszkodowany wyC
, . 1 . 1
d
n:n ulicą, Dziką. Zaledwie jednak IV t.ąpil
Podróż z przygodami. Zamieszkały IV Ka· stępuje na drogę s~ OWił·
na ~topieil schodków prowadzących do Iiszn p. S., zamierzy I IIwięta willlkanocne
Konfiskata. Weterynarz miejski, p. KII'adrzwi wchodowych, stracił równowagę i spedzić n rodziców w Łodzi. W tym celu .niew ki, skoufi.kowal na tal'gach tutejspadł. Podnieść się z ziemi o wlasnej siłe wynajął furmankę i Ive \ftorek wyhrał się szych \, zeszlym tygodniu przesz lo 1,000
nie mógł i leżat ulizko dwie godziuy w w podróż. Nad wieczorem przybył pod funt6w ryb zepsutych, które zniszczono i
blocie ua chcIIlnikn. Obok pijanego prze- Sierallz, gdzie stanął 11I·ZP.d karczmą. Z'L- zakopano; takiemusamemu lo 01l'i uległo
chodziło IlIllóstwO ludzi, uikt jednnk nie- ~tał " niej kilku IVłolician )1011 dobrą datl!, przesz lo 100 fnntów wedlin zepsutych,
szczęśliwemu I,olllocy dać nie chdII!. Zgr.a- któl'zy zaczęli hałasolVać, .. następnie do- skonlbko"anych na placn okolo kościola.
ja chlopaków otocz)'wszy go, znęcala Się, maga!! się, żeby im funllowal. Gdy t16maWściekły pies. W czwartek uuiegly, II'
bijqc go kijllmi, lub obrzucając blotem. czeuia nie pomogly, p. S. kazal dać wód- domu p. M. przl ulicy Piotrkowskiej, pies
Znalazl sil) Wreszcie samal'ytauin, "oso- ki; jedna kolejka lIie wyst ... czyla, 1Illlsi,Ll wście kly pokl)sal stróża i dziell'czlnl;ę, cóbie j akiegoś 11I'zechodz'lcego węglarza, któ· powtarzać kilka I·azy. 00 chlYihL je.lllak reczkę slu , ~eego. Ps" z:lbito, li. pok~sl\ni
ry podniósl leżącego i I.osad ził na Bcho- II' karczmie robi lo się ciszej; włośc i anie mllj,! być w tych dllillclJ odwiezieni do lit·
dach; siedział tak Opoll·ty glową o mur do bowiem pijani bądź wynosili się do domu, kbulu <I-rd Bujwid .. w Wars7.llwie.
późnego wieczora. DOl'iel'o "'tedy wyszli bądź padali IUL podlogę. 'l 'emi ostJ\tniemi
- -domownicy i zabrali go do mieszkani...
p. S. ball'i1 si ę bardl.o i IlostanOlYj\ IIp oić
Warszawa.
Z pałacu do rudery. K\llIstanty L" był lIozostal~ resttę o moc niej~zych glu wach.
Na rzecz budowy IlOmnik6w dla Zólkow·
ougi synem jednego l zalllot niejszych oby· Niewiele to trudu kosr.toll'ało; p. S. uba· skiego i ({rólikow.kiego pani 1l0drzej ell'wateli ziemskich " guuerlli gro\bieńs ki ej, II'iony, wlszedl z furIIlanem tlLkże uieco ska otiuowlLl1l dochód ze sweg'. przedsta)Jo !mierci ojca nawet odziedziczył czę:lć podchmielouylU i 1I'Iialll IIa brYC1·kę· Le- l'I'ienia, a mialloll'icie 80ł rqul..
majątku, lecz dziwn/) koleją lo LI straci w- dwie przejechali Sieradz i zaczl;li IlrzelRi\d,
Na 'ciuuie jednego z dombw położonlch
szy t.akowy, zualazl się b.z gro za. Byl lI.gle bryk .. IlI'zechylila się i ouaj wypadli nil Powiglu w Wal'SZI( wie, wmlll' Oll'aU~ uęmIody, pelen wial'l w iycie, nietrndno na ziemi ę. Okazal\) się, i~ ODręcz, zapew- dzie tablica na pllllli~tk~ powodzi tego·
IUU bylo nagi~ć się do lIolyych mU'unkó" ne obluzowana l'l"'l.ez wio ciaII, ~Il .. dła z ko- rocznej.
Koszt tablicl pouo.i magistrat.
bytu, do pracy. Dostal miej.ce okOlIomiL la, które skutkiellI tego p~klo i rozleciało
Stars7.ym o r d y n a t o I' e lU s z P i t a I a
IV jednym z mnjl!tków powiatu maryam- aię . • ·oc już uylll, nigdzie w pollliżu do· ~w. Duclm li' Warszawie z rozporz~dzeuill
Jlolskiego guberni Huwal~kiej. Otenił się mów nie ",id,ieli. ROZpKCZ ogllrnęłtL obu: lIIinisteryum sllI'aw wewoętl'znych mili noIV lat kilka i przyzwyczaił znosić niewy· fu"mana i I' lin. Dopytl\oli si ? jednak· jakie· wlluy jest d(·. Pa Wil\ski.
gody życia z poddaniem ię i )11'0 lot'!. Po ~od gospodlu'za i uulagali o l)o1yoz8ni8
Druki żelazne II' Wal'szawi. maj~ byel
dziesięciu latach umarł!). mu żona, nie po· woza. Po pewnl111 cz ie wyjechali z miej- stopn iowo za3t~I)lllłl' kostkalIIi z ~r .nltu
zostawiwszy potomstwa; wS7.fd l w z\\'i'ł~ki sca wYlJl~dkll I Ilrzybyli szczę~liwie do szwedzkiego.
malźeliskie (lO raz wt6ry. Zn6w ul'lynęło Zdu(lsklej- Woli. Lecz tu nowe nie~zezę~cie.
ltomlt. l towat.!.t ... nobt l, sztat p i ,kn,e~"
lat pit;ć jellno tajnie w jego bycie, zllIi~- :llluwa~oll", że kol'I zaczlłl chroulIL~ na no- Król ••t"io Polokiem Olfl..... umiej ... m, li "ciłlIionym o tyle tylko, że IJI"/.y uylo IDU troje gę. PoniewllŹ jednak fnrlllall zapewniał, że '" r. b., lH91Ż wako"a" b~d'ł n.. ~t·uj.c. "'y. zł f.go, II. I'
S zgo d'l
' pstypen.lYIlll\
e u d· a: I)n . 240,
foudn.zn
imienia J6zefa
Simmler.,
dziatek. Po tym j~dnllk okre. ie cz u na- niG się nie stallle
1.1 SIę
dla JIIlodzieĄ
rodom
z Kr6stąpila okropna zmil\n". ~Ilłjąt~k, w któ- na dalszą IIO\"·Ói.. Ko"l ul'a\ al coraz 1Il0- te..wo Polokiego, bez różnie, wyznania, PO"iadaj·t.
rym slużył przez lat t1wadzie~cill, pl'zeszedl clliej i w Łasku jut I "'~e\,;onano si~, że da- 0611'0 rzooz,,,,i"., talent i prae-0teea-0 ,,!,lo.kouo ić
IV inue ręce, a lIowy dziedzic nie uZllal w Jej ia,ln/ł lIlilll'" jechać nie mOŻIHL.
Fnr- .i9 " "ztnco mal.rskiej. Stypond,um prZYZD,n. b·
L. stosownego dla ~ebiu pomocnika. Na IIInn uojoJ\ si ę. aby nie sLmcil zarohku, zo ° dzie tomu • kan.lydató" , który po.l okiem deleiQ....
S d
wanyeh ez.łonków komitetu lowarz,atwA najlepiej
razie od IIOwi.(llIiego miejsca nie uylo; po- bowi~7.at si l) dowiei~ p. ,je uym koniem. w,kona otu~Jnm olejne z u.tury, oraz ..kie kom.
7.bawiony IlosaJ\y. L ..zacz~1 żyć z uciula- Poiycz.l'l o!lpowiednl.l ul'yczk~, a wóz i pozycyi, na ..dony iemat.
"'Włubiegaj ..yoh
nych oszczędnośd . :l:1'6<1to to jednllk wy- chorego konhL pozostawił n znlljomeglł mu Jednako"ej k"aliSka.yi, pier"..."••"o mie4 bt d...
i L. lYidzoc 1\I·r.e8I\'ie- ouel·:iyaLy. Zdawalo
eię, ~e jui .kqnillc immlor, k~e"ul 'Inarle~o art,,,,, m_lar... Józef.
czerpalo siA, IlI·.dko
, . ,
I
d
ljimmlen.. -2) Z zapisu Beteuy Kor"in~z,.manowcajllce dno slo"'bonld, za pomdl} znlljomyclJ III'zygodom , nie by o tak jednlLk. Po róż - .kiej, .typen.lyum rs. 1511, dl, mlouzieńe. urodzo)I'zybyl do Łod zi s zukać zajęcia . Miasto nych uzil'/nc falum lIie jll'zestalo 11I'ześ la- nego " Król .. twie Pot.ki.m, wy ...nia rzym,ko·
nasze )lrzeuieglll dlugo, z/lliilll wl'e9zci. dO\\'lIć. 011 strolll P~biunic pędził pojazd kotoliekie, o, uboiie,o, moralnej kouduit" prai n,znalazł lO, czego szukllJ. Ale choć ~nlllll~1 zaprzężony w czlel'y konie; woźnica nie ee~o "ydo.konalić .i9 " .ztn•• mal,rskiej lub "0.
I .
I ·t
b
tbla.rakiej. StypendJUm prz.rznane b~dzie temu, kto
miej_ce, lIitprzyzwyczlljony do lluleJ pl'a- uWllia I zawal Zl 110ll'oze m o IIIl1ru'l I'y- pod oklom dele~o".nyeh cdoukó" komi&elu to".ey. mnsiał je Iwrzucić i siopIliowo z tm- c z'-ę fUl'lIIUlI1l i III'z~l'/r6eil j~. P. S. znowu r.,. t". najlepIej wykona n. teln,t, "youoc.on.
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może Zado~<lucz'ynićJego i 4d;:--/się'"ii"i\ cze~ć
lila,uiu.- że nie rze'd
w kOlku brutaluie - dam jego

ile pani zeehcesz... 1'ysi,0, chcesz palli,
dwa t.ysi!lce?
Opiel'l\łtL się st.anol\'czo.
- Ohcesz paui dwa? uo, dziesięć LlTłóm_C'lla M. t.
sieey?
Zakzymnla go lagodnie.
(DIL/<lzy cłlJU -1mb':; Kr. 69).
-- .Ani dziesięć, ani pię ćdziesiąt, IIni sto.
Około tegosamego CZllSU mala pO)letytl" Przecież pali widzi, że ja nie mam lIa 50kn, III\ni Ooniu, Idola stl\nolYczl) odpowiedź bie Iłni je,lnego klejnotn. .... ch! of\RI'owlodmowną nll 7.abiegi
3.ccard'a. Często "'ano l!li dos~~ klojnotó.\\', pieniędzy i
uanlzo zachodził do tklepn, maj~c zawsze wSzl.tklego.
,e chcę IIIC. Ale zl·07.llmcoś do kupien ia.
CzarujlIca I'óżolya blon- ~e pan, że mllż mój, bllnlzo mlli~ kocha i
dyneczka, wdzięczna, zllwsze wesola, po- J'\ Jego tak?e. 'fo blll'dzo uczcIwy czlo·
douala mu się uad wy\'l\Z.
wiek. Z pewnoki~ nie chcę zauija~ go,
- Nie, nie chcę z panem, nigdy- ~tale łprawiaj~e mu cię~kie zmlLrtwienie... Oóż
pau chcesz, allym z I!luiskiemi pieniędzmi
odpowia.lala.
A gdy nlZ powiedziala nigdy, rzecz hy- nczynila, s~or? mu lch nie m?gę od(~a~?
la !kOlk7.ona; nic j~j od postanolfienia 0,1- A zreszt4 lIIe JesteSmy wcale lIIes7.czę~ lIwl;
w i eść uie zdolalo.
kiedy~, jllk zechcemy odl'oeZlle, będziemy
- Czemu?-naleglll SacCllrd-wid1.i(dem mieli ładul maj'lleczek, 1\ jeżeli ci II'szys ·
I'anię z iunym, jak l'lIni wychodzila~ z ja· cy panowie che~ m! okazać przyjaźń,
kiegoś hotelu IV pa. ażu Panoramy?
wszystko n mnie kU)lIlJ~C, to mogę )ll'zyPani Oonin zarumienila się, nie )lr1.e~tll jllć. Ol n~e c.h~ę się 'YY llnć mniej intel'esojąc mu jednak ~lIlialo pat..·ze!! w oczy. wan,!, IIIlI~eh Jestem. G<lybym blla 8111\1a,
Hotel ten, utrzymywany I"'zez stal'~ jak~~ być \Ilo~e .... 'J'ylk~ niech p~n souie, n!8
kobietę, jej 1"·7.yjaciólkę, slużyl jej istotnie "yobraza, ze mÓJ m~ż Ilr7.YJ~lby panskle
za miejsce schadzek, gdy upodobala soul e s.to tysięcy franków... ' ie, nie, nawet mi ·
którego z giełdowicz(Jlv.
Ilon I
-- Pani już wie, kto to był Gnstaw SeUpierala się, a Saccnrd, zl'Ozpaczony
dille, ten miody człowiek, pnni kochanek. Lym n!espod7:ia~ym ollorem ze slV?jej .troZaprotestowala 7.ręcwym ruchem. Nie, n~ u\ll~ra.1 Się Jes!,cze Ill'zeMzlo IIIlesI4 0 • A
nie, ona uie mialtl kochanków. Ani jeden Wlę~ plelll~dze . \l1~II's~y~tko dawały? Oto
mężczyzna uie mógł się pocbwl\lić, ź. · miał k?bleta, ~t?I'1f !nlll mleh za durne, li. on
ją Ilwa )·azy. Za kogoż on ją bierze? Raz, nIe mógł Jej nueć za taką szalonIl cenę,
takI przypadkiem, dla )l1'zyjemuogci i to choć podoaała mu się niezwykle i drllŹniła
nie pociągalo 1.1\ souą żadnych konsek\\'en- go t, ~lic~ną, ug~iechnięt.4 twarzy~zk, i
cy,j. Wszyscy zostawali jej przyjnclołmi, dołe~zkaml w poh.czka:h I.bl·ódce I WIeIbardzo wdzięczni i dy~kretni.
klem!, za.wsze ugmlec~O\ęteml oeum!. .Od- Czy może dlatego, że nie jestem już mówlla I rzecz . s~onc.zon~. Jego mllogć
mIody?
n:łasna b~rd7.o 311111e C!el'~la~a; zaczIII w~LZ nieopuslczającym ją nigdy n~miecheDl piĆ o swej ws.zechpotęznfJ sile, zaczął ro~zrobila ruch, jakby chc~c powiedzieć, że czarow~wać ~Ię do zlota, ~ któl'~m e~dzll
ouie z tego nic nie robi. 1\1 iewala już dotlłd, ~e. pOSiada \Yladz~ mel'odzlełnlł \lad
i slilrszych i daleko bl'zydszych.
calym ftWlatelO.
- Więc czemu, powiedz rani czemu?
Pewnego wie~zorl~ jed!lak doz~al zupe l- Alei, mt',j Boże, to b.lrdzo jaslle ... nego zado\f?lema mll?śCI wlasueJ. .Był t~
pl!nH kulmllll\cYJny Jego )IowodzelIla. \\
Nie \>odoba~z mi się )lan o
pozo lała j~duak lllu dzo Ul'rz~jDlą, smut- 1Il1l1ll1lel'J'nlll apraw zagrallIcznych odbywal

PIENIĄDZ

iO jeduako". o uzdolnieni., Szyman"wo.y herbu
, epo"ron prz,domm Korwin, lub Ko ow.ey z Glo·
'O"!, bodą mieli pi.r ....eń twa do atypendynm. _
aj z ..pion ~aeego Cioze" kiego, "typendynm ...
21:', dla mlo<~ieńea, pojwiveaj,
"i~ s..ueo "e·
źbiarskiej,
"yboru
komitetuo powyższe
towarzyotn.
Kand!daei,"edIug
prag",!,,!
'ę nbiegać
5&J'
pe.dy .., winui .~p6iniej do dnia l wra.,g"i .. r. b.
uezynić podanie do komitetu tow.. ny twa, ua papier.e bez "&empi .. z zal,!"zeniem: metryki "rod.eni&. świadectw. zl\IDieazkania, h,iadeetv.'a stano
m_j,t.kowego i j"i..dootwa dobrej konduity;
kandydaci Simmlerowi., Szymauowscy i Ros •• w!ey.
opr6ez po",h.yeh dowod6w i legitymaoyv.wego
pOchodzeni.. o zaś do .typenuyum Cist.".kielfo,
~audydaei
"iDni d01fod6w
przedato"ić
komitetowiWlasD!
obok
"zmiuko"nn,.h
i odpowiednią
prsev, o ile tako". nie była umi.u.zona na "1st •.
wie to"any8lwĄ przed podaniem .ię n~ stypendy"~. Gdyby ktMy z kandydató" pr.gn~ł uzyskać
jza no
z powyis.ych .typeudl6w dl& k•• talceuia si?
:rranictt winie.n puoostawi ć świadectwo uac:zel·
nih guberni o pozyakanie p.oportn na pobyt za

.n'

iT,ui.~.

Z Włocławka. Kore~pondent .Gazell
II'arszawRkiej· pisze: 0(1 czasu z",ini~d"
tutejszej filii uankowej, sprawa Illtwego i
tauiego kredytu jest 8111·,\wą paląc/} dla tutejsz~go miasta i okolicy. PI'ojekt kasy
Iloiyczkowej, przysłany przez rząd gubel'nialllY lIa podanie kiłku obywateli tutejszych, z powodu lIadanej mu ual'dzo og"ani~zonej sfel'l dzialania, nie znalazł uznauia pllmiędzy tutejszymi kupcami i pl'zemysłoll'cami i na jednem z pl'y"lItnych zebl'll'"
postanowiono starać si ę o za)ll'owadzellie
kasy przemys,ow<:óll', zalożonej n1\ zlLsadach
przyj~tyeh w :':ilku miastach gllbel'nialnych
i pro ll'ineyonl1lnych II' Królestwie Polskiewl.
Abl wyk azać konieczno~~ podobnej iustl'
tuc!i, żebrano pe"ne dane co do \'Uchu
towarów i atanu tutejszego Ill"'lem.\,słll, któ·
re może l szel'szy ogól zainteresujIł. Wedlug najnowszych lIl'zęlloll'ych informacyj,
miasto WIocIawek, ł~cznie z przedmieścia
mi Zazamcze, Rakutówko i inue, liczy oko·
lo 20,000 mie zkalicóll'. łliMto posiada
627 wszelkiego rodzaju zakładów przemysloII'lCh, w t.~'" fab"yk 93, skladów IIul·toII'lcb 66, sklepów r" inego rodzaju 528,
III'ÓCZ magazynów i spichrzóIY, mieszcz~.
cych od 145 - 150 korcy zboża. Zlloża
"szelkiego rodzaju wysIano za granicę IV
ostll.tnieh trzech latach pr7.ecięciowo 7580,000 korcy II'od~ i 50-55,000 korcy drogą żellZn~. Włocła"ek odbiera )·oczoł.
różllych toll'aró". przemyslo\\'ych drogą żelazn~ 2,092,820 pudów, wysyła drog,! żela
zną 1,165,460 pudów, II'od~ 300,000 do
350,000 pudów i d\'og~ l~doll'1t łOO,OOO Pll'
dóll'. Abl ostatnia c"fra ui. wydala słt
.J
rażłc~, nadmieniamy, te na bliższe odlegl08ci od czasn zmiany taryfy przewóz furmanalm okazal się o 33-60% tańszy dla
wielu towarów i to.'l dl·ogo.'l wszystkie towarl, jak drzewo bl'ezylioll'e, fłll'by, chemikalia przychodzllce Wiel~, s,! wysylane (lo
ŁOllzi, sk~11 znowu flll'malli przywoż,. to·
II'arl ta\llt~J·~1.ych fllur"k. Włocll\lyek l)laJ
ci podatku dodatkowego od świa(Iectw gildyjnych 6,500 rs., ~ II' iadectw na drobny
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notal'yusza LelolTain nil II ic~
Anlly i zloiyl prawne daklal'acye,

zl'I'ycięzt"ie ol\d pani/) de JeumollL. I stll'ierdz8j,c, że II'Szlstkie akeye sqlegalnie

Do wszystkich illteresów, jakie pl·zedsię·
brllllł ta pi~kna osoba, wchodzil konieczuy
warunek, wedlug którego uc~~gliwl wieibiciel miał prawo publiczuie pochll'eli6 si~
dobrym skutkiem prowadzonych ukladóll'.
Kolo pólnocy więc, II' salonach, gdzie obnaźone rn.miona mięszały się z C'tal'Demi
frakami , pod oślepiaj~C4 jasności4 żyrandoli, Saccard ukazal się, prowadzłc pot!
rękę 11anilł .de J eum.ont; za nimi s~e~1
1II'ł"l. Gdy Się ukazali, wszyscy usunęli Się
z drogi, zOstlL~iajiłc .sw~uodue. )lrzeJ~cie
temu l.:aprpowl Zl\ d II'l e~ele tlSlęcy Il'aoków; skaudd śII'ladc7.46y o "yuzdaniu i
s~aJonej r07.pugeie, II'yll'uł wielkie wl'ażenie na tem zepsutem, pozbawiollelll wszelkie~o
uczu.cia i m.oralllo~ci spoleezeństwle. Ugmleclll\uo Się, szeptano "eeolo,
bez gniewu, II'gl'ód upajaj4cej woni ramion
obnażonych,
przl do chod7.~ClCh z dala
dźwiękach orkiestl·l·
LICZ w głębi salonu, inna ciekawa fala ludzi toczy la się okolo olbrzyma, ubranego
we IY81"ll,iall mundur biRlych kiI'IISlel'óII'.
Byl to ksi~że BiSmarck, kt6rego wysoka
postae 'dominowała II ali inuem. Śmial się
serdecznie i śmialo patl'zał wielkiemi wlpuklemi oC7.arni; vr LII'al'zy calej uwydatuial
się duży nos i duie ust" okvlone W'I88111i
be.rbal·zYliskiego zwycięzcy. Po adowie
oddał Niemcy Prusom; traklaLy przymierza
przeci~v ,Francy i po~pisane już były od kilku miesIęcy; a wOJua, któl'l\ omlll, że ule
wybuchła z powo~n 8p rawl Luksłl1lburskiej, stala się teraz nieunikllionll. Gdy
Saccard, odbywał tl'yumfalny pochód po
sali z pauią de Jeumont i mężem, Bismarck
przestał się śmiać \la chwilę i z dobrodusznI! mi\l~ ciekllITie \1& nich spogl~da\.

I

IX.
Z.no\\·~ pa.ni ~aJ'olina pozostala sa.ma. Haruelm sl~dzl&1 Jeszcze w Paryżu do pierwszych dni listopada dla ulatwienill formalDo§ei, jak!cb wynlagalo ostateczne nkoD5t.'y~UO\,allle towarzystwa z kapitalem 150
Dllłlouów. I znowu na żł!dlluie accłll'd'",

podpisane i pokrlte, co było falszem. Na.
stępnie udał się do Rzymu, gdzie miał przepędzlć dwa miesilłce, celem pl'zestudyo\Yaoia dwóch wielkich dziel, które dotlłd pokrywał milczeniem; niezl\1Yodnie piel'wszem
było słynne mal'Zelue o papieżu w Jerozolimie, zaś drugiem, praktyczniejszem i łat
II' iejszem do urzeczywistnienia, Ill'Zemian(\
banku uni wersaluego nB katolicki \Ilajlłcy
1 opl:ze6 s.ię na i~tel'esach c.b\'~e~cil\~ całego
~II'lllta, Jako Wielka machilla przeznaczona
/ na zmia~dienie ! uMunięr.ie z I.:uli ziell\~kiej
banku zydoll'sluego. Stllmt~.l \'iLZ jeszcz~
zamierzał powrócić na wschód, dokIId 1'0II'olywaly go roboty około kolei żelaznej.
prowadzonej z Brus, (\0 Beymtu. Wyjeżdźał s7.cz~śliwy z tak szybkiego rotkll'itu bl\nku, przekonaul najy.upelniej o tnnłych jego pod~tall'&ch, II' glębi duszy jedolLk
żlwi,C gluchy niellokój 7. powo(ln zbyt
szybkiego pOII'odzenil\. 'fo tei: w wigilię
II'yjlLZdu, w rozmoll'i. jllkll miat z SiOStl'4,
zaleci! jej ual'dz? .gorąco, aby oparla się
ogóluemu sZlIIoWI I sprzedllłl\ akeye lIiezll'locz~le, .• koro kUl's przejdzie dlVl\ tysi~
ce d"le~ cle franków, postl\nowił bo"iem
osouigeie wówczas sprzeciwie .ię tej cilłglej
zwyżce. którą nll'dał Zl\ szalOUI) i niebezpieczll4·
. Pani !{~r.o lina,. pozostawszy sama, coraz
IIlespokol'lIeJ z~ Się czull\ w§"ód tej go1'lIczkoll'ej,llieuaturalllej atmosfery, IV jakiej
zmuszon!) byla żyć nieustannie. W )\iel'l"szym tygodniu listopada osiagni~to kurs
dwóch tysięcl dwustu frallk(l\v. Dokola
siebie slyszala tylko okrzyki zachwytu, \10d~ięki, bezgranicznej nadziei. Dejoje nie
mUl~ słów n~ :"yr&żenie swej wdzięczności;
palll~ Beauv~lhers traktowały ją jak równ~, Jak Pl,zyJaciółkę botka, który wzniesie
znó" ich ród starożytnl. Oał y konce,·t
błogosła"ieństll' splYII'al ze stl'ony szczęśliwego tłumu małych i wielkich, c6rek nakoniec wIPosażonych bi.dllkó" nll"'le lI'zbogaconych, pewnych ~chrollienia n~ Stlll'OŚĆ,
bogaczy podnieconlch lIienasycolll! Ż4dz~
bogact.wa i l'aduj"lcICh się z kai<1ego 1'0IIlBtżeuii lIlajł tkll .
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targ 1,000 rs., podatków różnych do kasy
miejscowej 95,612 r. 31 kop. Miasto odbiera rocznie z poczty listów zwyczajnych
zamkniętych krajowych 509,745, otwartych
krajowych 129,405, pod opa kIł z krajn
20.577 sztuk. Zagranicznych listów zamkniętych odbiera tntejsza poczta 119,646,
otwartych 29,922, pod opaską 10,368, pieniężnych krajowych 27,846 z zawartością
6,884,370 rubli, zagranicznych pieniężnych
2,262 z zawartością 253,452 ruble IV zło
cie, gdyż poczta zagraniczna przesylki pieniężne w kursie złotym oblicza. Co do wysokości prodnkcyi pojedynczych fabryk i
ilości robotników, tych skromność tutejszych przemysłowców, a może inne wzglę
dy nie pozwalaly podać. Najwyższą produkcyą pochwalić się może fabl'yka cykoryi, nsłetąca do SS·ów Ferdynanda Bohnll\,
założona w roku 1818. Druga fabryka cykoryi mniejszych wymiarów Lipskiego. Fabryki te o(h1ają wiełką usługę okolicznym
rolnikom, przel'abiając produkt miejscowy.
Włoc/a wek liczy dałej nBstępujące większe
zakłady przemysłowe: Huta szklana wymbiająca szkło talio we biale i butelki Lndwika Bauera; fabryka tektury smołowco
wej W. Steillickiego, fabryka smarów i
tektury smołowcowej Iwańc1.yka, odlewuia
że.laza i fabryka machin ro.lniczych W. Haka i druga niedawno założona H. Miihsama. Miasto liczy trzy tartaki parowe: R.
Meiera, A. Meiera i Leona Bojańczyka, dalej tegoż cegie.lnia. parowa po spaleniu odbudowana podług najnowszej te~hniki, mogąca dostarczyć rocznie parę milionów cegły i drenów. Browarów liczy miasto trzy,
z tych dwa należą do Wincentego Bojań
czykIl., trzeci do p. Wą ikowskiego. Dystylarnia parowa jedna należąca do Ludwika
Bauera. Fabryk fajansów liczy mia to
dwie, t. j . pp. Teicbfełda i Asterb.luma, dalej L. Czamail kiego i spólki. Fabryk pojazdów (lwie, t. j. Kraszewskiego i Andru·
szkiewicza. Świece i mydło wyrabiają fabryki Neumarka i Juliana Vaedkego. Mły
nów większych liczy miasto trzy: A. Majera. parowy i turbinowy o sne 100 koni parowych, J. Ludwika wodny i holenderski
wiatrak Efimowa, mający posiłkową parową machinę. Liny do berlinek, pasy konopne, bawełniane do machin wyrabia fabryka Dominika. Olejarnie menażowe dwie:
Wystrzyca i Eisika. Drukarnie trzy: L.
Rosińskiego, St. Błędowskiego i Hermana
Neumana, ostatnie dwie połączono z księ
gal'Diami. Ostatnia z nich najstarsza, wła
ściciel zaś jej, p. Herman Neuman, obcho(lził nl\ początku te~o roku jubileusz swej
dwudziestoletniej uczciwej i mozolnej pracy na po.lu księgarstwa. Przemysł tutejszy dużo ucierpiał skutkiem ostatniej zmiany taryf bezpośredniej komunikacyi (lo Rosyi, dokąd, główny zbyt tutejszych wyrobów był skierowany, dalej pod wpływem
wysokiej taryfy przewozu węgla Ilużo ma
Nazajutrz po zamknięcin wystawy, Paryż upojony roskoszami i potęgą, przechodził jedyuą w swoim rodzajn epokę-epokę
wiary IV szczęście i IV powodzenie bezgraniczne. Wszystkie papiel'y poszły w górę,
najmniej solidne znajdowaly nabywców, cala plejada podejrzanych przedsiębierstw zalewała rynek swemi papierami i podniecała
umysły doprowadzając je do szaleństwa.
Tymczasem pod lł rozszalalą powłoką
dźwięczała pustka, wyczerpanie sił cesarstwa, które użyło wszelkich roskoszy ży
cia, wydawało milłardy na wielkie przedsięwzięcia, utuczyło o.lbrzymie instytucye
kredytowe, których kasy rozpieraue byly
we wszystkich kierunkach nadmiarem pieniędzy. Przy pierwszem potknięciu, wśród
ogólnego zawrotu, musiala nastąpić katastrofa.
.
Bani Karolina doznawala niejasnego przeczucia nieszczę§cia, !lo serce bole§nie się jej
ściskało przy każdej zwyżce akcyj banku
uniwersalnego.
igdzie słówka lIieprzyjaznego nawet słychać nie bylo, zaledwie jakiś cichy szmerek zdziwionych, skojarzonych z sobą zniżkowców. Niemniej pani
Karolina czuła w powietrzu coś niedobrego, coś, co podminowywało z takim trudem wzniesiony gmach; co to bylo wszakże? nie umiała określić l zmuszona byla
c~ekać, wobec blasku coraz ~zrastającego
tryumfu, pomimo tych lekkich, za.ledwie dostrzega.lnych wstrząśnień, zapowiadających
katastrofę·

Prócz tego, panię Karolinę dzęczyła jeszcze inna troska. W domu Pl'acy nakoniec
byH zadowo.leni z Wiktora, który uspokoił
się nareszcie, stal się milczącym i ponurym. Jeżeli zaś dotąd nie wspomniała. nic
jeszcze Saccard'owi, czyniła to pl'zez pewnego rodzaju pomięszanie na myśl o uczuciu wstydu, jakiego będzie musia.ł doznać.
Z drugiej stt'ony Maks, któremu oddała ze
swej kieszeni dwa. tysiące franków, drwił
z czterech tysięcy jeszcze żądanych przez
Bosc!l'a i Mechain 'owę: ci Indzie stanowczo
okradali ojca, a ou będzie o to wściekły.
To tei odtąd odl'zucała nieustanue nalegania Busch'a, żądającego wyplacenia reszty
należności.

(D. ,. 71.).
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trzy nagrody w złocle, w stosuukn 20, 15 tywanym jako atrament. Sok posiadl> nadto
i 10 rs. Termin n:\dsyłania utworów z za- przymiot, który stawi go wytej nad wszystkie
chowaniem zwykłych I'ormalno"ci, pod ad- inne gatunki atramentu, a mianowicie, nie
resem: Warszawa, Resursa Obywatelska, d%iola szkodliwie nil pióra metalowe.
"Lutuia," do dnia 1 maja. 1'. b. Utwory
**. Influenza. Z Chicago donos"" do "Newnagrodzone, z za tl'zeżeniem praw auto- York Heralda", it inflnenza wzmag. si~ tam
rów, będą ogłoszone w pismach warszaw- z doiem katdym. Liczb. wypadków śmierci
dochodzi do 150 dziennie, a w ostatoich dwócb
skich.
Istnieje porlo!lno projekt, aby od osta- tygodniach zmarło 1,540 osób. Znaezoo liczba
tniego dnia. wyścigów konnycu po dzień lekarzy oIegla rÓWDi~ epidemii: szpitale Sił
I października każdego roku w t e a t r a. ch przepełoiooe. W Pittsburgu zachorowolo osób
I' z ą d o IV Yc h warSZ8 IVskich nie były wy- 10,000 a w mieście Cleveland w stanie Obio
stawiane większe opel'y, a lo z powodu okolo 2,000. To.amo d7.ieje siO w inuych
wielkich kosztów, jakie pociąga ~a sobą miastach miOdzy innemi w A1legaoy zacboroich wystawianie, oraz nie licznej bardzo wało "iole osób, a w New-Yorku 160 agengarstki słuchllCZÓIV, zbiel'l\jących się nil tów policyjoycb.
TEATR i MUZYKA.
widowiskll operowe w cz.\sie wzmianko*** Do Bourg la Reine, rezydencyi p.
; Dziś IV teatrze Victoria operetka Her- wanym.
Ehen&l, wpadli w obiegllł niedzielo zlodzioje,
vego" Wdowa malabarska".
któtzy prócz zoacznej liczby przedmiotów srebr\V poniedziałek .Dom otwarty', 3-aktonych, zabrali także swego rodzaj o relikwio hiwa komedya M. Bałuckiego, a na. zakoń
storyczo~, chowao'ł starannie przez właściciela,
czenie "Gabinet fignr mechanicznych", panmianowicie sławny sordot szory Napoleona I.
*... Wielkie wzburzenie panuje od tygodnia Złodzieje, którzy nie ZDali istotoej wartości
tomina z tailcami nkładn p. ::>t. Zaborw mie§eiel I.uksemburgu, a to z nas~"uj~cego tego surdota, prawdopodobnio albo obrócili go
skiego.
powodu:
Znany lekarz miejscowy, posiRd.j~cy na własny u1ytek, albo tet sprzedali komuś,
We wtorek .Ładnll perfumiarka", opera
wielk, praktyko w lepszych sferach towarzy- który równie2 nie domyśla siO pewnie, jak
komiczna J. Offenbacha.
: \V SI'odę, dnia l kwietnia r. b: da skich, a zojmuj~cy si~ przewatuie chorobami świetny zrobil interes. Policya rozpocz~łll nienam się słyszeć, w sali koncertowej, uta- kobiecemi oglosił w czasopiśmie, lYychodz~cem zwłocznio usilne posznkiwonio, dotychczas jelentowana, choć mlodziutka wiekiem wio- w Neowied, szereg przypodlców ze swojej prak- dnak nie udało jej .iQ ani odkryć zlodzioi, ani
lonistka, panna Wauda Podgórska, laure- tyki, celem p0l'0rcia lYypowiedzionego zapatry- odnale1ć historIe"oego surdota.
atka konserwatoryum lwowskiego. W kon- wani.. Lekarz nie zadowolił sig podaniem
*** Kosztowna szyba. Były urzodoik wojcercie tym wezmą udział d wie młodsze sio- poc.~tkowych liter imienia i nazwiska pacyen- skowy włoski opowiada w gazecio .Dirotto"
tek,
Ilcz
opisał
szczegółowo
zawód
katdej
z
nich,
stl'y wirtuozki, p. Cecylia., śpiewaczka i p.
nas~poj."" historye z dziedziny formalistyki
Ludmiła, fortepianistka. 'fl'zy te młode wiek, stosnnki familijne, nawet wyzuanie, tak slutboweJ we Włonech. Komendant twierdzy
adep,ki sztuki, od rokn już przesz/o odby- te nuejscowa publiczność z łatwości~ odgadn"ć Sperone pod Genuą, dotyl raport słutbowy
wają podróż artystyczną, w celu zebrania mogla, kogo dany wypadek dotyczy. Dotknigte do glównego z&l"l,du twierdz, it wiatr, widoczfumlu , zu na dalsze ksztalcenie się za gra- t~ k..ygodn, niedyskrecY'l do 2ywego niektóre nie z braku pnszanowania względem armii krónicą.
W podróży towarzyszy im matka paey.nt~i wniosly skargo do prokoratoryi. łewskiej, a§mielil siO sUuc rZ'idow szybO"
spełniająclI zarazem obowiązki impresaria, Bros:ora, Zll.wieraj~ca Ólf artykuł, a stanowillca oknie koszarów. Zarz,d twierdz przesiał raa ciężkie to zadanie, gdy afisz sam przez przeiruk z pismo, zostola w Luksemborgu port do biora dywizyi, które ze swej strony
się nic je zeze nie mówi, bo imiona mlo- skonfiskowana, lekarz za§ wkrótco bodzie od- odesłało takowy do korpusIl i01ynierów.
Szef
dych koncertantek są jeszcze nieznane, a powilIdoi przed s.dem za swój postopek. Prak- korposn iutynierów wydelegował niezwłocznie
otwarte głoszeuie pochwał d.la swych có- tykO oczywiście stracil lekarz ów zupe/nle.
adyutanta do Sperone dla skonstato\Yania s....
*'* Moda. Najmodniejszem p",ykryciem mego Cokto i zlotenia raportu. Poniewat
rek może łatwo ściąguąć zarzut zbytniego
zaślepienia właściwego wszystkim prawic niewieścich glówek sil malutkie kBpotki, b~dt wzmiankowana twierdza l~y o dwie mile od
matkom. Mimo to artystyczna ta drużyna z 1f1tJ)10k, b'ldt z klfiatów, b'ldt z dtetu zo Genui przeto adyoteot otrzymlll dyet 2 liry.
nie żali się na swe losy, a choć droga jej zlot.mi skrzydelkami; wygląda to tak, jak Po otrzymaoill wiadomości, it komend nt twierniezawsze różami nslana, choĆ często ciel'ó gdyby ptak, rozpostarłszy skrzydła, spocz'll na dzy w raporcie swoim dooiósł prawdo i te
boleśnie zrani jej stopy, z wesołem okiem, fryzurze. Kapelusiki te s. bardzo elegaockie, RUoczono szyba mote kosztować okolo 60 cenu§miec!lniętą twarzą, a iście młodzieilczą a przytem nie oi~.. na glowie-znledwio si~ timów, szef korposn iotynierów wydal rozkaz
wiarą w przyszłość i miłością dła sztuki, je czuje.
zamówieoia szklarza, który mógłby dostarczyć
.** Po amerykańsku. Dwóch lek&r2y z wzmiankowanej szyby. Szklarz jedoak prócz
dąży śmiało prze(1 siebie z ufuością, że i
wśród obcych znajdzie zaslużone uznanie i Wheeling (Wirginio) doktorowie Garriso i Braid, n&letności za szybo i opłaty za jej wprawienie
,obywatele f.nani i szaoowani powszechnie", likwidował sobie jednocze§nie 2 liry odszkoobcymi dla uich być przestaną!
Dotychczas, tak galicyjska, jak uaszl\ Iie mogile siO zgodzić na system korocyi co wllnio za pół dnia roboczego stracooego na
krytyka wyraia sip, bardzo pochlebnie o lo jednego ze swoich pacyentów, wszezoli podrót, co w eało§ci bylo mu wyplllcone. Potalentach pp. Podgól'Skich, zlVla zcza p. ąll'zeczko pn:y 101u chorego, zapaloj\c slO eo- tem dopiero w towarzystwie adyotanto pojeWandy, wiolonistki. Prawie wszędzie, gdy laz bardziej, wy jOli rewolwery i jeden połotyl ebol na miejsco katastrofy i w obecności tego
nawet pierwszy koncert nie ściągnął slu- !rugi ego tropem. Depesza nie dod~le, czy ostatniego szybo wprawił. Za tę podró1 j_duak
adyutant otrzymał znowu dyetO w ilości 2
chaczów, młode artystki zmusiła publicz- ,aka kOrBcya uzdrowila pacyenta.
*** Cudowne echo. W pewnem miejscu lir. Naturaloie szef korpus n intynierów zanim
ność do powtórzenia go pl'zy przepełnionej
sali. Z umieszczouej przed kilku dniami l'\IpielolYcm w Pyrenojacb rozmowa przy stole pieoilldzo narodowe zderydowal siQ wypłacić
w "Dzienniku" korespondencyi z Częstocho tcczy RiO o zadziIViajllcem echu, które m02na szklarzowi, mosiał siO oojpierw upewnić, czy
wy widocznem jest, że i tam pp. P. doznaly usłyszeć na granicy francusko - bi!2pań kiej. szyba dobrzo jest wprawioo'ł i w tym celo
serdecznego PI·zyjęcia. i na żądanie koncert .1stotnio jestto cudowne echo-wolo jaku wydelegował specyalnego kontrolera, który wypowtórzyly. Sądzimy, że i nasz gl'ód nie morsylczyk-glos leci od skaly do skoly, z razil przycby~ Opini'ł o wprawieniu szyby i
zostanie w tyle, a tak melomani jak przepa§ci w pn:opaść, a skoro tylko pnejdlie za to czyono§ć męcz~clł otrzymal dyet ~ liry
wszyscy zacni Imlzie, ua których nie zby- groaic~, nabiera hiszpańskiego akcentu'.
to jest jako kootro/er dwa razy tyle, co rulyu*". "Agoramania". Tak jest, mamy nowll taot. Tym sposobem jedna szyba, której "arwa, pośpie zą na śl'odowy koncert, aby
mimo fataluej daty, kasa koncel·towa nie chorobQ. Doktorzy "onowu coś wymyślili", tość rzeczywista wynosiła 60 centimów, kourządziła .ptaszkom bożym" prawdziwego jak zwylli mówić niektórzy. Co to jest "ago- sztowała królestwo wloskie 10 lir 60 centiramaoia?" Jestto mauia prze"meni, lOk p",o- mów , nie liCZl\c znaczoej straty czasll i masy
a wca.le nie pożądanego prima apt-ilis.
W tygodniu poświątecznym oczekuje strzeni ... Objawy jej s'1 cieltowe. Ktoś, X. zepsutego papiero.
nas miła uiespodzianka. al'tystyczua, a mia- dajmy nd to, ma przejśĆ jak,ś płl\Szczy"uQ
*"* Z Dieppe doooszą, it w pobli2o Pays
nowicie koncert b. primadonny opery wal'- równą, plnc jakiś. Staje na brzegu i odrazu zawaliła siO 2,000 metrów kobicznych brzegu
szawskiej, panny Józefy Szlezygier. Ko· podlega oczuciu niewysłowionego przestroebo, skalistego, ptzyczem jednl> osoba poniosla.
rzystając z krótkiego pobytu p. S. wWar- zdaje mu siO, to ten plac jest bezmierny, 1e śmierć, a dwie ci~ko ranne.
sza wie, przed wyjazdem jej do Gratzu, nigdy, ni(dy go nie przebodzie i niema odwagi
dokąd zaangażowano naszą utalentowaną postawić pierwszego kroku. Woli obejść dokośpiewaczkę grono amatorów śpiewu ła, bocznemi uliczkami, andłotyć drogi, byle
skłoniło ją do dania w tutej3zej sali koncer- Omio'lĆ fataln~ płaszczyzo~, której som widok
Petersburg, 27-go marca. (Ag. póln.).
towej koncertn ze współudziałem znanego trwogą go przejmuje. Je1eli przypadkiem idzie
wiolonczelisty, p. A.loiz. Wszystkie recen- z prlyjaeielem pod r~ko, przechodzi teosam Według gaz. " BiI'że wyj a wiedomosti", IV Pezye jakie Ulamy przed sobą, przyznają p. ploc najspokojniej, rozmawiaj,., agonunania tersburgu odbyla się konferencya reprezenS. jednogłośnie talent niepospolity, ta.lent, si~ nie odzywa. Niecb go przyjaciel pości no tantów ruskich banków I'olniczych, rezu.lktórego punktem ciężkości i dominując!} środku, natychmiast siO poj.wio. Postraeh ten tatem której było przekonanie, iż ogólua
przewagą jest inteligencya nadzwyczaj '"by- doje znać o sobie t.zwyczaj nn kmJa wielkiej konwersya 6% listów zastawnych jest niestra obok duszy artystycznej niepospolitej, plos.czy.ny, placu, pned mostem i t. p., ob· możli wą. Postanowiono natomiasL opracodelikatnie czującej, wytwol'llie wykształco· jawio siO równict na mniejs"" skalO i 1'1 czyn- wać pl'zepisy częściowej konwersyi za
nej, - obok tego przyznaje krytyka talen- nościach poprzed nicb, przed pisaniem listu bo- wzajemnem porozumieniem wierzycieli i kotowi temu słuch snbtelny, pamięć biegłą i daj krótkiego ale niemiłego, pn:ed wizyt~, Ul> rzystających z kredytn.
Pińsk, 27 marca. (Ag. płn.). Żegluga
wyćwiczone poczucie rytmu. Przez głos któr~ .zebrać si~ nie można" i t. p. Zdaje
panuy S. przemawia wyborna artystka; siQ ona mieć cecby wspólne z I~kicm prótni, ua Prypeci 7,ostała otwartą.
Berlin. 27 marca. (Ag. płn.). Ks. Biswykończone fl'8zowanie §piewu, prostota i otcblani otwartej przed oczyma i z lokiem
siła deklamacyi, IV akcentach pełnych u- szybkiego ruchu, pp. jazdy w wagonie, letóry mark odwiedził wczoraj hr. Waldersee w
podsuwa
myśl
wyBleoczellia
oknom
i
\.
p.
Altonie
i zabawił II niego tl'zy godziny.
czucia stawiają artystkę na wysokośc i ta*** Nowy wynalazek, który mote mieć W "Nordd. Allg. Ztg'" pomieszczono list
kich §piewaczek piel'wszorzędllych, jak np.
Kochańska.
.KUI·yer wal'sza wski" daje bardzo szerolde zastosowanie w przemyśle, do- z Alzacyi, IV którym zaprzeczono wiado·
taką recenzyę z koucertu, w którym w d. I<onany zosto: IV Ameryce. Pewnemu mechooi- mo§ci o ulgach w stosowaniu tamże prze·
14 b. m. występowała pauna Szlezygier i kowi w Cbkago, po długotrwałych do§wiod- pisów paszportowych.
p. Aloiz: .Szczera piosenka Żeleńskiego czeoiacu, odalo siQ stopić :llnmininm zo szkłem
• 'a fujarce" i • Pleśń o Zosi sierocie" Mo- w jedno m.s~, gdy dotychczas nieOlotna było
niuszki,-przemówi1y do słuchaczów dźwię pol'lczyć ukło z żadoym metalem. Otrzymany
WYKAZ DEPESZ
kiem tej nuty, która pOI'ywa wszystkich st,d zwi'l"ek zastepoje podobno doskonale pła
bez OpOI'D. Panna Józefa Szlezygierówoa tynO; wywolałoby to zopewy przewrót p...y C.- tliedm'ęczonych prECZ tu.tejszą stacyę lelegra·
darzyla. w nich nietylko artyzmem mi- brykocyi np. tkrowycb bOlI' eloktrycznych, bo ficZIlą e potIlOdu. nieodnaleziellia adresalćl/).
Hermao A1.x • Berlina, - Dorożkarz .
.e
strzowskiej fOI'my, lecz tern ciepłem, głę gdy funt pl.tyoy ko.ztuje 6,500 marek, Cunt
bią serdecznego uczucia, które w al·tyście szkła aluminiowego nie kosztowałby wiocej oit Zdtlliskiej-Woli,-fabryk& POZDańskiego m~yniJci·
I( arpiti.kiemn "Charko"R,
Ise
l\'
eiobergowi
Stokaże doszukiwać się istoty człowieczej, bo- 200 marek.
doJoil\Jla li 1~6 ze Skierniewio,-Anna lI.ueller oli**", A1rament. Dotonicy francoscy .t.~rajl} e.
.lejącej, czującej głęboko, żyjącej więc istoWschodnia z KaliJu.
tnie .•
siO obecnie "oaklimatyzow.ć roso,,,,, w ttanie
dzikim
w
Nowej
Grenadzie
roślinQ,
znanIl
IY
: Warszawskie towarzystwo §piewacze
"Lutnia" rozpi~aio k o n k u I' s na napisa- botanice pod nazw" .Goriaria thymiColia".
nie utwom poetyckiego IV formie ballady, Wydziela ona z siebie i to w dość zoacznej
~~r~d~ieiaiA:::
któl'yby mógł być użyty następnie za tekst ilości sok pieknego czerwonego kołoru, który r dJ w ehorobach .... wnętrzn1ch, .,ener1emyeb i
do chóru na głosy męzkie. Długość bala- wystawiony no działanie powietrza zmieoia si~ 1k.6rnyoh. Palu':\f.eyera:ot 11t upueciwko poczty_
dy winna wynosić okolo cztel'dziestu wier- w zupeloie czarny, skotkiem czego moh beo
23i-O
szy. Za najlepsze prace przeznacza się "szelkirh domieszek innych sob t n.yi być udo zwa.lczenia, przy zmniejszonych jednakte zyskach ciągłe się rozwija i zatrudnia
dość znaczną liczbę I:Ilbotników. Ruch jednakże cały pieniężny spoczywa w prywatnych rękach kapotowych bankierów, którzy z braku poważnej konkurencyi jakiej~
in tytncyi fin!lnsowej, dzierżąc w ręku mo·
nopoł, wyzyskują polożenie, zdzierając lichwiarskie procenty. Zastąpienie więc zniesionej filii bankowej kasą przemysłowców,
lub urządzenie filii inuej jakiej finansowej
instytucyi, jest sprawą niecierpiącą zwłoki
I zadanie to wzięło na siebie kilku młod
szych kupców.
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przyjmuję wszelkie roboty
- - MU!RSKlE i SZTUK!

TORSIIlE
__
n

jak rOwnież wytapetowanie pokoi za
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przyjmuje
roboty:
1. Obmurowanie kot/ów, projekty kotłó w i forma.Jności, niezbędne przy instalacyl nowych
kotlów.
2 P . kt
. rOJe y, pIany i kosz t orysy domów prywatny ch, fabryk,
wszelkich maszyn, transmisyj it.p.
3 U
. rządzaniearmatury kotłów,

Cegi:;"an~~~~~'\V-gO ~~~~~~nie

do naj nowszych prze-

4. Analizy wody i oczyszcza. t
Ule akowej własnym systemem

dla kotłów, fabryk, oraz §cieków
fabrycznych.
5. Analizy farb , recepty i
r. 265a, nI. wskazów ki dla farbiarni,
drukar576·6-1 oi, blichami i apretury.
6. Analizy medyczne i produktów spożywczych wykonyw a
Dl'. med. E. Sack, 584-8-1
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materyałów
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na płaszcze letnie i żakiety

Otrzymali i polecają po cenach nizkich lecz bezwarullkowo stałych
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FELIKSA KARBOWNICKIEGO
11' ŁODZI,

Itrz)' ulicy NI"",,rot i Dzikiej P\!r. 1315.

Nil. nadchodąca ś"ięta ma zaszczyt polecić zanownej Publiczno 'ci wsz elkie towllry
koloniAlnc w wyborowych gatunkach.

WINA czyste naturnlue kaukazkie,

lwchetyńs ld e,

1{I')"mskie

i inne od :10 kOI'. za butelkę. BElID.' '.I'Ę różnych firm, miAnowicie poważa się
zwrócić S7.Ilnoll'nej Publiczuości ~zczeg6lną uwagę na wysoki j!"atnnek herbaty domu handlowego ..Olgi Jiorcflzczenl{o" z Moskwy.
CE~Y llOŻLIWIE NIZ[{IE LECZ STAŁE.
HA~DLUJĄ.CYM 'rosow~r RABAT.
ó75-3
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Po zwiniętym klepie stowarzyszenia pożyw
czego, w domu \\ -go F. Abel, ulica Południowa
...
Nr. 490 je t zaraz do od stąpienia

zu""rulliczne

BAZAR WARSZAWSKI

IIlzllie

~

Piotl'kowslm

o~~z~rny lokal skl~DOWY,

z -calem urzą.dzeniem tegoż lub bez.
Bliż zych szczególów udzielą Panowie: Sellin, ul.
[(on talltynow 1m dom wla ny, lub .Filipczyilski ulica Dzielna Nr. 6.
62 -3 ~I

I

Swi~c~ St~arynowfl
NEWSKIEGO TOWARZYSTWA
w St.-Petersburgu.
Newskie Towarzystwo ma zaszczyt zwrócić uwagę, iż każda paczka świec llewsJdch

Zebranie Reprezentantów
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Dr. me d J. KI emptner

On"IJl_l!ii .' J~.
_
przyjmuje od godz. 9-12 13-;)
~
uJ. Piotrkowska Nr. 21 (IIOWY)
z fla~iel,;j W-g. Wł. Otto w Warszawie aualizowany przez ~ naprzeciwko apteki p. Spokornego.
W-go do.ktol"ll L. Henckiego, wyłAcznl\' .przedaz lIa miasto ~
424-10-1
.,
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uoj~~~~:ł~~e~re~i.:~~~."KWierobowa 9, Simon i SIecili, Krak,
Le!Z1l0 H, Kulako,nki i
I~~:::~:~~~~~::~:e:
Karol Lesio.,
i S-b, KraKraet
"en"Wlua 2ł19, Sowiń.ki
Wl.dysl&\T
•••••••••••
6. P.' Voigt i S-h,
•
Ar~'u.,:..wl,kl . .Miodow.., J. PIUWin, MioNiniejs,ym mam •• szczyt podać do
l, Stanislaw łlędnecki, Tręb ch J5, .l
wiadomQśti ~z. Pl1bJicznośei i Szan
Wn,. .nu"VI. ulica Twarda. 8 i Długa 'n.
2099-.7
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PRAWDZIWY LIKIER BENEDYKTYŃSKI ~
z KLASZTORU
' FECAMP WE FRANCYI

:

-Ił tucie 'Varszawsklm pod kleruuklem
w ęg lers
~ profesora S~robla, .u~ziela l~kcyi i
l
~ przygotowuje nczm 1 uczellIlIce.
.
( 1818 I. 1811.
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LE'I'NIE MIEShKANIA
~~~łłOIVlod~ łład ł'~e1tą Pilicą'".
IIÓW

)(iej •..,wo'" kll.aty... a J.... odlea-Io o póltorej go(lziuy od stacyi TomaRawskI. bli.ko Spały.
.ll.ie..ksnia llllOilijn. o ~, 3 i .. i ~eej pokojach um.blo ....nych z kuchni't i we-

rtn~ł j a.ko też i j~dnopokojo"e. N& miejscu: leka.n, apteka, r~taura.cJ&, sklep
spOZJ"eJI~1 lodowola, OW088, waIllI" o, nabial, co dziet1 ~wieie pieczywo i mięso,

l)OU~, iLmDutyka, fortepian. d"a r.ll tygodniowo orkiestra., klł))iel w Pilicy, komumkacya ułatwiona. Ceu! mieszkań i artykułów spożywczych umiarkowane.
Polożenie miejsoo"oIci wyniosłe-otoczona lalami iglastemi zasłonięta od
p6łnooy, otwarta od. południa, woda bież,o., powietrze czyste. obfitujące w lotne
l'ierwiutki iywiczne, brd:: wn.lkiej wilgo.1 grunto\Yej. Wedle :opinJl lekarzy wa.TOnki te czyni, pobyt w Ino"lodzn pode,-&! lat.. nietyłko przyjemnym, ale nn.wet

kliellt6w moich, że do krlLwieckiego
mego zakładu, i!ltnie-)ąeego 'v Łodzi
nI. Piotrkowskiej N. 259 dom
Tenenb uma, pOll firmą

przy

Herman Nadel,
11a nadcbodz'l-cy sezon letni na.(~8ze~ł
znaczny wyb6r naj nowszych I ~RJmodniejszych 1l1ateryeJ6w zagrruuc.z:uJch i krajowych. 'V na.dziei,. ż~
Sz. panowie klien ei zechcą. m.nIe.l

pomy'lnym dla .drowia ..Ob r.,drahloDyo~, Dledokrwlstyoh, rekonwaJesnentów I n"dal zaszczycać .wemi zlecemaml •
• Ierpl,oyoh la k.tary dreu oddeohowyob. S,czególnie doty.'y to kobiet i dzieci
zostnję z szacunkiem
. 490-J2-1
Bliż ••yoh obj "ni_ń ud.ieli .. t.'uiciel - Ł64t Zielona ił ~65A. Widoki InoII ermn 11 N n II el.
wled ••• t do obeJrzenia tam'e.
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Łodzi,

Dostać można

ulica Plotrkowekll, dom Klossa Nr. 765.
poleclI. NA ·ADCHODZĄCE ŚWIĘTA
Tlllllki w zr.kres Ilyst)'lru·ni wcho(}z4ce, 11' dobroci Ilieustępujl!-ce zagrauiczllym, jak ule"lbi ki.
CTOIGB •• l"IIII1.U III', IIldery, kremy w ozdQbnych flakonach, llIpirytusy: do picia winny, do politur)' i clo palenia, jako tei okowitę smaczlll!- i mocuą. '''IN!\. naturalno od tale
z n~eelniejsz)'ch piwnic: wę.. lerekle. frRDcuSkie, SZ/lmlJnilskie, reilskic_ IIiszpaDekle, IJortugaltllkle. Araki, kOlllallł krajowe i zagraniczne (kuracyjne). Miody .tAre. porter AIJJ(ielski 1, '/•• '/.butelkach. Octy frRncll8kie, '" IN tł: beearRbakłe,
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ZUZCZ.l't zawiadomić ~zl\no"nl!- Publiczność, że
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Pale Ale

znów dosIać można równo cześn ie zwraCHOl UWt1 w ę
prr.y nadchodzących świętach na wszystkie moje piwa
po na tępującrch cenach,
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Z sz cookiem

Robert Schnerr,
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MAGASIN de MOSCOU
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otrzymane towary wełniane zagraniczne. Nouvaute ~ • \V i eUd z a p a s \V s zel k i ch g fi t un k ów
Materyaly wełniane czarne w wielkim wyborze.
~
Krepa angielslm na żałobne welony.
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",~ĘGIED8KI(Jn WIN z własnych winnic." MaSprzedaż podług cennika .
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t dzie przy Tokaju, które szczególniej poleca .i~ Szanownym •
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I'oldry 81lnvuckie. pluszowe. watowane I plaidy pOdróżne.
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Żyrardowski Czarny Towar
GW ARANTUJĄC TRW AŁOSC BARWY
mamy zaszczytQpolecić Szanownej Publiczności

NOWE DYAMENTOWO-CZARNE
Pończochy damskie po ceuie od 1'8. 5.00 do rs. 11.60 za
Skarpetki
"
" " 4.- " " 7.76"
Pończoszki dziecinne"
"" " " 4.26 "
6.-"

tużin

"
"

II

całkiem

wielkość

5.

PIERWSZA już pr6ba przekona każdego kupującego o praktyczności pomienionych towar6w, wyrobionych przy użyeiu IIpecyahłego
nowego Bposolm farbowania.

SKŁAD WYROIBlÓW

ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSKICH
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w Ł o D Z I, przy ulicy Piotrkowskiej NI'. 76 (nowy).
Poleca przy nadchodzących dwiętaeh Wielkanoenych swój
skład zaopatrzouy w wszelkiego rodzaju wyroby masarskie,
mianowicie: szynki surowe, gotowane, szynki z dzików, kieł
basy surowe, wędzone, i gotowllno, salcesony, głowizny, galaretki, kiszki pasztetowe i podgal'dlane i t. d.
Szynki z mojego zakładu, będą zaopatrzone znakaJUi i gdyby która okazala się nietlobl'lI, odmieniam nawet w Swięta.

346-3

2J

__

10
12

Polecam

si~

(Jeny

możllwle

łaskawym względom

485-6-1

34
2-1.
16
14
19
30
15

lb.my .as...yt

uwiadomił

powierzyliśmy

złoceniami.

w

mieści,

.todz\

ulie.. PIOTRKOWSKA ,. 7M,
który w'Bystki. gatunki D...yeh p..pierosó .. i tytoni jał otraymał. Pole~ 'c 14ko .. e dalszym łaskawym w.gl~om S"DOwn.j PablicBno.ci, pOlostajemy

sussanowaruem
Kalinowski
I Przepiórkowski.
Powołująe się aa po"yis.. ogłoslenio. mam hODor .... iadomi~ S"DO ".~
miasta ŁodZI i okolicy, 10 pOBiad,m D& sk ładaie wielki wyJtdr

,n IP .. h·n....

n"

wyrobów tabacznych
polecam s~ u~':.:;~e:.ględom

.wymi.eni"nei

s....-

Klemens Willerth.

poleca swe wyroby

prawdziwemi

Ił

"NOBLESSE"

EmaiioW3Uft białe gładkie, siaro niemieckie. w Jednym i w kilko
kolorach, majolikowe piece I kominki także z wypalaueml
zaopatrzony jest bogato w najnowsze i naj wspanialsze wzory niklowych, galwanizow8nych i bronzowanych ekranIków, przybor6w do ognia,
,oslllle.ló"' tlo (reb przyborów, Skrzy. ek aa węgiel, postamelllów do parasoli
I wie zdel
Sprze<laż odbywa się w sklepie pana Adolfa BOl!lentllala, Piotr"
kowska 269, filia vis·a·vis Grand-Hotelu, gdzie znajdują się także modele
pleców I kład wzorów kall .ajollkowyeb.
112-15-1

detallcZ1lą

panu

II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skład
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R'e,ne"6owf, Wille.""a

10
10

Rudolfa Scholz

W. Schmidt.

WYROBÓW TABACZNYCH naszej fabryki

18
25

FABRYKA PIECÓW

nlzkle. _ _

SzanownfJ Publicznogci

SUDO..Dł PnbliuDo't.

wyłączną sprzedaż burtową

11

-

.

Schmidt,

.

IIp;.
9
2
7
l
2
3

Warszawskich

Władysława

efHT.
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KIEŁBAS i DELIKATESÓ w

BtC'L

HUIl)(enoBanie
rpysH

"

6 nowy.

Skład Wędlin

YnpaBJleoie JIO)l.SUUCKon·<l>a<!puqooll lIIelltsHoA )\opOrlf .lOllO.lUTt. )1.0 oceo<!'L\aI'O CB·k.l\tuiu, 'I'ro nUlICenOHlle·
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DO

WYNAJĘCIA

LETNIE MIESZKANIA
\Y

Rndzle PabJllnlckleJ pod

ŁOdzi".

Mieszkania te znajduj, się w gl'odku ~lkullastnvvMko1"eEro
sosnowego lasII. Budynki mw·owane. Każde mieszkanie
się z 2 dużych widuyoh pokojów, kuchui, werandy l
Połączenie telefoniczue z Łodzią I P abi8nicami.
Nabiał, wal'zywa, świeże pieczywo; ryby każdego
po nmiarkowanej ceuie. Kąpiele zimne w specyalnie 1I1" :am<o - '.......
nych łazienkach. Wiadomogć na miejscu w kantorze

