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idепtуtzпе z Pl'zytoczonel11i
przytoczonemi poprzednio
popl'zedllio co
со
Nowo przyst~pui~cy
przystępujący prenumeratorowie - identyczne
do l'obotllików
l'obotllik6,v i dlatego osobnego rozbioru
trzymaj!! bezpłatnie
bezplatnie numery, zawieraj~ce po·
ро·
nie wYllIag"jl!.
wYllIagają.
nje
cz!!tek najnowszej powieści
powiesci Emila Zoli p.
р. {.
t. 1)
l) 'VI'eszcie
Wreszcie ministerynm
шiпisteгуnm nie Hwaza
uważa za
stosowne, azeby
stoso,yne,
ażeby jedna
jedn" i ta sama
sаша instytucya
jnst)·tucya
"GERМINAL".
podejmowllła dwa
й,,'а tak 1'6znorodne
różnorodne zadania,
zпdПlliа,
podejlJ\o\yala
- - - - - - - - - - - - - - - - - jak zabezpioozenjc
zabezpieczenie l'obotnik6w
robotników w r"zie
razie niezdolności do pracy i wydawanie
wsparć i
z<!olno§ci
wyd"wanie wspare
emerytnr
ешеrуtnr zbankrutowanym
zЬапkгutо\уanуш lub zuboiatYIII
zubożałym
NIEDOSZŁA
NIEDOSZf.A
,vla§cicielolll
wlaścicielolll fabryk i warsztat6w,
,vаl'зztаt6w, u to z
JI
Ь
powo<!u
,Ьу! wielkiej r6znjcy
.. i
J
,li
powodu zbyt
różnicy P010ZClli
położeni:>
стег а а ша го о
§1'odk6w
środków pI'acod"wc6\v
pracodawców i robotników.
robotnik6w. Gdy
znS
zaś pr<'jekt
projekt nie
nje wskazuje o<!no§nic
odnośnie do ргаprai nowe projekty
со<!а,ус6,," ani cza.sn
codawców
czasn pozostawania czlonkami
kasy,
do
eшi
"азу,
ani
wieku
uprawniaj,!cego
до
еpodobnych in!"tytucyj.
JIlerytul'y,
lIIегуtш'У, a
а ,yyznaczanie
wyznaczanie emerytur
ешеrytUl' i ,увраl'С
wspal'ć
zaJeie6
ша od komitetu
kошitеtu zlo;onel;o
Z samycb
sшнусЬ
zależeć ma
zło:1onel;o z
(DoltO/klmi,).
(Do/rOliczmi,),
pracodawców, przeto llIinistel')'um
tylko pl'acod&,vc6w,
шiпistеl'JUШ
się, czy emerytury
вшеrуtuгу pl'zewi<1zilLllc
przewidziane dla
Pozostaje jednak z tego ust~pu
ustępu krytyki obawia sil:,
pracodawców oie
nie b<;d!}
będą z u~zczerukielll
u~zczerbkiem Jla
ula
ministeryalnej
шiпistet'уаlnеj zarzut, «е
że I'ouotnic},
robotnicy nte
ПlС 1110'
1110' pl'acodu,vc6w
glj,
gą lIIiee
mieć pewl1o§Ci
pewności otl'zYlllywania
otJ'zylllywania elllcJ'ytu·
emerytu· robotników,
гоЬоtпik6,v, tem
(еlll wi\:cej,
więcej, "е
że od tegoi
tegoż komi·
kошi·
ry, j eieli
eże li §rodki
środki knsy
k"sy okai&
okażq. si\}
sil} l1ie,vy.
niewy. tetll
tetu znlezy
znleży okreslenie
określenie шогаlпо~сi
moralności robotnizdolności ich do pracy.
starczajl}ce.
t-оп jest l1iewlltpli
niewątpliwie
,vie ków
k6w i zdolno§ci
pr"cy.
starczaj!}ce. Zarzut t-en
7,,,rznt
bardzo l'owаZnуш.
poważnym. EllIerytura
Еlllегуtш'а u5tano,vio·
ustanowio·
7,arznt ten nie podlega rozbiorowi, роpoпа w projekcie kasy, nie stanowilaby
вшпо,,,ilаЬу wpl'awna
wpraw- 'уtССZIIо§б
źytecZllość ЬоwiсlП
bowiem lub ,vadliwo§e
wadliwość l'lczenia
dzie
<!zie pra\\'a
prawa nabytego przez pl'acowl1
pracowników,
ik6\y, w jednej instytucyi interesów
intw."es6w гМпусЬ
różnych warstw
gdyz odl1o§ne
пiсl1 lIIiagdyż
odnośne skladki
składki nie przez nich
mia- sp6lecznych,
sp6łecznycb, zaleiy
zależy w!nSciwie
właściwie od ind}',vil1uindywiduły Ьус
być wnoszone,
jednakie pr"co\vnic)',
pracownicy, &lnego
alnego na
па ten
(О1l ргzеdшiоt
przedmiot poglądu,pogll!dll,- co
со si~
się
'у
ППОЗZОllе, jеdп"kiе
za
_а kt6rych
których skladki
składki te bylyuy
byłyby ",>Iacanc,
o,>lacanc, li- 'n§
zaś t}'czy
tyczy przewi<!ywal!ej
przewidywanej stronno§Ci
stronności р\'асо·
praco·
dawców ,.
w wyznaczaniu
emeryturę, a
nadziejn otrzymawyznaczaoiu emerytur,
ешегуtuг, kwestya
па ell1erytur~,
а na<!zieja
оtl'zуша dawc6,y
czyliby na
raczej etyki sp6lecznei,
lIia
nia takowej o<!!lzjalywal"by
oddziaływałaby na
па nicl1
nich 1'0- to l'aczej
spółecznei, nii ustawodawst\Va.
stwa.
wstrzymuj'lco ро<!
wstrzymujqco
pod wzgll:dсш
względem zubezpieczeni"
zabezpieczeni"
sobie
воЫе w inny
inl1Y spos6b
вров6Ь bytu na
па ,vypadek
wypadek tl'I\'IItrwaDalsze zarzuty ministerynm
шiпistеl'УUШ SI}
51} już
juz tylko
lej
ргасу. Niepodobna za,а l'ozwiniQciel1l
łej l1iezdolnosci
niezdolności do pracy.
rozwinięciem poprzednio przytoczouego
prz}'toczonego z:\щprzeczyć, ie
prucownikach l"Zutu
rzutu co
со do
до ,vlj,tlo§ci
wątłości zamierzonej
zamiel'zonej i listy·
nst)'·
ргzесzуб,
"е utrzymanie
utl'Zушапi е w
'У Pl'ucownikacll
nadziei, kt6ra
która шоglаЬу
mogłaby sill
si\} okazac
okazać zludnl\,
złudną, tucyi
w l'azie
razie jednoczesnego
je<!lloczesnego nstllpienia
ustllpienia
miałoby ,vielce
щiаlоЬу
wielce ujemne
ujсшпе sklltki.
skutki. Do przed.
p\·zed. znacznej liczby
czlonków, co
Jiczby czl0llk6w,
со już
jui lVeulug
według
miotu
шiоtu tego powrócimy
powr6cilllY jeszcze ,v
w n"st!}p'
następ· Jlrzcwidywail
projektu spowo<!owalobyj
spowodowałobyj kopl'Zcwidywall pl'ojektu
stwie.
niecznoSć zacil!gni~cia
пiеczпоgб
zaciągni~cia poiyczki,
pożyczki, a
а wi~c
więc w
ń) DaJszy
Ь)
Dalszy zarzut
ZЮ'Zllt ministeryum
llIinistеl'УllШ dotyczy dalszelJl
dalszem nast~pstwie
następstwie podwyższenia
podwyiszenia skl"dek
składek
niepewności otrzymywania
оtгzуш)'wnпiа emerytury
ешвrуturу przez na
па pokrycie takowej. \V
W takich ,yaruukach,
waruukach,
niepe"no§Ci
urz!}dnik6w i oficyalist6\v,
tycb nrzędników
oficyalistów, kt61'zy
którzy we,о е liczb"
liczba tych, którzy
kt6rzy zechclj,
zechcą naleiec
należeć do
<!о ka.sy
kasy
dlug
dług projektowanej ustawy, mieli
щiеli wnosi6
wnosić b~<!zie
będzie zdaniem
z<!аniеш ministeryum
шiпistегуuш nie,vielkf\
niewielkfl i
za
siebie
skladki
w
stosunku
po
2
ruble
knsa bl:t1zie
będzie musiala
Шllsiаlа przystl}pić
przystl}pi6 do likwidaJikwida<а
'"
ро
ruhle kasa
na
па rok.
W drukowanym
dгukоwаl1УШ projekcie ()
O tej cyi, Pl'zc,vi<!zianej
przcwidzianej już
jui zresztl} w projekcie;
kategOl'yi pracowników
praco,ynik6w niema
kategoryi
пiеша mowy;
ЩОl\'У; wpro·
'урго· lik widacya
\vidacya za§
zaś pol~czoul}
połllCZOul} b~dzie
będzie z ,vie!kie·
wielkie·
wa<!zenie
до popl'awionego
wadzenie ,vi\jC
willC tako,yej
takowej do
poprawionego mi
шi nietl0g0dno§ciami
niedogodnościami dla
d1a tych, którzy
kt6rzy pl"Zez
przez
cały szereg lat oplncali
opłacali skladki:
składki: jedni u·
и·
nastąpiło z"pe,vne
zapewne wskutek ott'zy.
otrzy. с:йу
proj ektu пasщрil0
'
.
1
manych
lIIапусЬ przez l,rojektodawc6w
IJrojektodawców wskaz6\vek.
wskazówek. t raCl} zas
nlone pl'alVO
prawo uO
a
zаз InlOl1e
"о emerytury, "
'V
'У kаidуш
każdym razie znl"Zuty
zarzuty te B~
są pra\vie
prawie (11'udzy
drudzy korzystae
korzystać b~dl)
będq. z emerytury
ешегуtш'У zale_аlе-
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, emuytaIna lila ru butnikt.kóuWw
.ll.asa
.II.asa

dwie
uwie w SIOSUllku
stosunku zl1aczllie
znacznie zlnmeJszonym.
ZlnшеJSZОПУI11.
Zalllykaj'lc
Zalllykuj.!c sWIl
sw~ Opilli~,
opini~, lIIinisteryum
шinisterУUlll skar·
wyraziło zdanie,
że byloby
byłoby daleko lepiej
bu wyrazilo
Zd!шiе, "е
lepioj
zaloz.l'c
założ.l'ć kast elJleryWn~
emerytalną w)'IIlCZnie
wyłącznie dla
d1a ro·
го·
botnik6w,
botników, na
па zasad,;ch
zasad,u:h towarzystw wZlljem.
\vzajem.
nych ubezpieczc(,
nycl1
ubezpieczell na
IЩ wypadek staro§Ci
starości i
niczdoloo§ci
niezdolności do ргасу,
pracy, z tern
teш konieczne
kоniооzпеП1
m
zastrzeżeniem, "в
że рl'zуsцрiепiв
przyslllpienie do tc.kiego
za.strzе:!сniеш,
towarzystwa nie !Ю,уinпо
powinno Ьус
być obo\vil!zkoobowiązkowem
wеш dla nikogo i "е
że kaiU.y
każuy cztollek
członek towarzyst\va
sаш za sierzyshva oplacae
oplacać ~I:dzie
Lędzie skladki sam
bie.
Ые.
'Vskutek
Wskutek tego mini ter spraw we·
пе·
wn\}trznych
wnętrznycb o§,viadczyl,
oświadczyl, "е
że nie widzi mo·
то·
zlJo~ci
(Iапiа tej sprawie
spl'awie ,Ialszego
bieg\l.
żności !lania
dalszego biegu.
że za·
Z powyższych
powyiszych przytoczeń
przytoczeti wynika, -'е
mierzona
шiеl'ZОП"
n kasa
ша W"lЩГС
wsparć emerytalnych ",
n,
сlюсlJУ
cboćby nawet
n"wet w ustawie jej zaprowadzone
zo,taly odl'owiednie
odpowiednie zlIliaoy
zmiany зzсzеg610wе,
szczegółowe,
nicJUlL
uielU" ,а,lnусЬ
ż:l<luych II'idok6,v
widoków nrze<.."ywistnienia.
ш·zе<...уwistпiеniа.
Xiektórc zarzuty, jak lego
Xiekt6rc
tego do,vodzi
dowodzi po·
рО·
wyiszJ
wyższJ ich rozbiór,
гоzbiбr, dalyby
dałyby si\:
się wyja§nic,
wyjaśnić,
pozostajl}
pozostajl) Jednak
Jеdпаk inne zarzuty
zorzuty zasadnicze,
z"sadnicze,
co
zdanin swego
со do których
kt61'ych ministeryum
ll1iпistечuт zdani..
nie zmieni,
zшiеоi, ten\
tem lVil:cej,
więcej, ie
że nieograniczaj'lc
się zarzutall1j,
si~
zarzutami, wskazalo
wskazało ono
оnо zarazem drog~,
drogę,
jaką
jak!} <!Il'ye
dllźyć naleiy
należy do l'ozwilllania
rozwillllLnia tej
kwęstyi.
kW!JЗtyi.

przemysłu i handlu
ргzешyslu
Ьапдlи ,.
w Pelersl.Jurgu.
Petersburgu. Ot6z
Otóż
kOll1itet tego towarzystwa
komitet
towarzyst\ya przedstawił
przedsta,vil miшinisteryum skarbu dl\'!\
dwa projekty: 1) kasy
pa(lstwowej ubezpieczeni"
uuezpieczenia robotników
robotnik6w od
0<1
wypadków
wypadk6w (obowillzkowego
(obowiązkowego dla pracodawpracoda,vców)
с6,у) i 2) kasy
k"sy państwol\'ej
pafistwol\'ej emerytalnej
ешеrуtа1псj dla
pl'acownik6w, z uсzеstпiсtwеш
pracowników,
uczestnictwem dobrowolnem
dоlJго,vоlпеш
aа 1II0:Шwеm
1II0żliwem dla wszystkich os6b
osób obojga plci
płci
zamieszkałych ,.
zашieszkаlусll
w Rosyi,
Rosyi. Projckty
Projekty te znane
"мпе
Sił czytelnikom
Вl!
czytelnikolll I1&SZYIll
naszym jako ро<!апе
podane w prze·
kla<!zie
kładzie w NN. 274 i 281 Dziennika I'.6dz·
Ł6dz·
kiego z r. '.
z.
Pierl\'szy z rzeczonych pl'ojekt6w
pl"Ojektów si~ga
sięga
bardzo da1eko.
daleko. Ka.idy
Każdy pracodawca obowi,!własnym kosztem ubezpieczyć
zany jest w/a.snJIU
ubezpioozyc
wszystku:h
\v$zуstkи:h swoich robotoik6w,
robotników, aа оdпо§пе
odnośne
sk/adki
шаjl) wraz z podat/caskładki 5ciqgsne
ściągane Ьус
być majl}
poda tkami przez wladze skarbolve.
зkагЬо\vе. Kasa
Каза znS
zaś wy"у
[Ilaeać
placac b~dzie rent~
rentę <Ioiywotnil\
dożywotnil\ poszkodowanemn
,vаllепш tylko
t)'lko w tym razie,
\'azie, jeżeli
jeie1i wypa.dek
wypadek
nast4pil
nastąpil oie
nie z winy pracouawcy,
pracodawcy, w prze·
рпе·
ciwnYIII
ci\vnYIl1 razie
r&zie l'enta
renta ta
[а niezale*nie od slelasklapIaconI} Ьус
być winna
przez pracodawcę
dek pl"conl}
winn" рпе?;
pracodawc\:
oiezaleznie
niezależnie od
ой ubezpieczenia.
uhezpieczenia. W
'У jаkiПl
jakim
stosonku renta ta ma
stosnnku
ша Ьу(:
być płacom.
placool} przez
pracodawc~ i w jaki sposób
pracod&wc~
spos6b zabezpieczo·
nI},
пl}, - projekt nie wspomina;
wsрошiпа; domy§]a(:
domyślać si~
możua, ,е
шоznа,
że nastqpi(;
nastąpić to ma
ша stosownie
зtоsоwпiе do
przepisów
przepis6w zaprojektowanego przez miniшiпi
steryulll
sterуuш prawa specyalnego
зресуаlnеgо o
о odpowiedzialo<!polViedzia1no§ci
ności majlltkowej
majątkowej pracodnwców
pracodawc6w za
"а wypadkiI
wypadki/
jаkiш
jakim podczas roboty ulegnl}
ulegnl) zatrudniem
zatrudnienl
pl'zez nich robotnicy. 'I'ym
przez
'I'уш sposobem
sроsоЬеrn ро
poglqd towarzystwa z zakresie
zakrcsie zabezJlieczenia
zabezl'ieczenia
l'obotnik61V
robotników na
па wypadek
w)'padek niezdolno§Ci
niezdolności do
pracy spowodowanej
ргасу
spo,vodo,,'anej przez kalectwo,
kolootwo, nie
zbiega si~ z роgщdеm
pogł4dem ministeryum
ministeryuП1 skarbu,
które
Н6ге w przytoczonej powyżej
powyzej odpowiedzi
o§,via.dczylo
oświadczyło si<:
5i<: zn
,а tem,
tеш, ыеЬу
ażeby skladki
składki и·
u·
bezpieczajllce na
па wypadek
w)'padek niezdolno§ci
niezdolności do
<!о
pracy wogóle
ргасу
,vоgбlв oplacane
opłacane były
byly przez samych
вашусЬ
pracownik6w. Nadto pomieniony projekt
pracowników.
towarzystwa pozostawia wiele k,yestyj
kwestyj szczeg610"'ych
gółowych Ье.
bez naleiytego
należytego wyja§nieltia,
wyjaśnienia. 1)
I)
') Juz
Już ро
po napi.ania niniei""go
niniej,"'80 .rtykulu
.rtykułu ode.
оде.
braliś",)'
ЬгаliS,
•• ), tom
\от XlV
Х1У "Prac
"I'гас Tow.ny.tw
Тоw.гч.tw..
.....
•·• gdrie ob.
оЬ.
prQj.kty podane ••• Ulutpvami,
proj.kty
щutр"mi, jcdna1ciв
jcdnalci6 projtJkt
projokt
kUl'
"аоу uh
ul"'.pioozenia
••pioozeuia od W)'padk';",
wypadkó", uu....
....doiooy
doioo)' J"~
tam
nader pobieżnie
natollliast podllloo
podłlIDO tamie re·
taш nt.der
pobiunie;; naLollliast
те·
fur.t
p. Jarockiego poddaj,o)'
ten projekl .iln.j
silnej
("г.! р.
poddaj,oJ' (en

Ze dl'oga
droga ta
[а 11ie
nie jest latwlj"
latwą, ie
że najeion&
najeżoną
jest owszem
OWSZCll1 olbl'zYlIIiellli
olbrzymielIIi trudno§ciami,
trudnościami, oie
nie ulega to najlllniejszej
najmniejszej w"tpljwo§ci.
w"tpliwości. W
tego rodzajn wzajemnych
wzаjешnуch ubezpieczeniach,
ubezpieczeniacl.J,
obejmujl!cych
obejmujących staro§6
starość i kalectwo, sHadki
składki
oplacane
opłacane рг.в.
pr.ez robotników
robotnik6w musia.lyby
musiałyby być
Ьуб
dosy(;
dosyć w)'sokie,
wysokie, (lobl'owolne
dobL'owolne т~c
wi~c nczestnictwo robotników
l'оЬоtпikбw "
w takiem
t.a.kiсш stowarzyszeniu
nasuwa
омипа bardzo
bat,<!zo poważne
po,yaille wl}tpliwo§ci.
w,!tpliwości.
W
og61no§ci
og61ności kwestya zahezpieczenia
zabezpieczenia bytu 1'0,
ro·
botoik6,v
botników nniezdolnionych
nniczdolnionych do ргаС1
pracy naleiy
należy
.10
do lIajtruduiejszych.
паjtrudоiеjszyсlJ.
Dosy(:
Dosyć рn:урошпiес
przypomnieć
tu
(и obszcrnl}
obszerną już
jui dzisiaj,
<!zisiaj, рошiшо
pomimo wzgl~nej
nowo§ci
nowości przedmiotu,
przedollotu, jego literatur\)
Jiteratur\j i za,аci\:te
cięte spory,
ВрО1'У, jnkie
jakie wywolnl
wywołał projekt ksi~cia
księcia
Bismarka
Вisшnгkа co
со do
<!о Pl'ZJUlusowego
przymusowego państwowepallst,yo"'ego nbezpieczenia
nbezpicczellia rohotników.
гоhоlпik6w.
\V rozbiór
rozbi6r kwestyi
k"'estyi tak obszernej wcho·
псЬо·
dzic
dzić tu oczywi§Cie
oczywiście nie 1Il0:!ешу;
możemy; natomiast
оаtошiast
,vobec
wobec odrzncenia
odrzuceoia 1'1'ojektu
jlrojektu przemysłowców
przemyslowc6\v
,val'sza,yskicl.J,
warszawskich, wsрошпiе(:
wspomnieć nam
паш wypada
'~ypada o
о
,1
l)' t t
l.
d ounyeu
,. I.h (( co uO
.1
1)'
1.
po ounyc
ро
со "о ce
се u
о ;ns
;из y
у ucyacu,
исуаси, zapro"'ргоjektoIVanych przez
jektowanych
pl'zez towarzystwo
towarzyst\\·o popierania Im·tyce.
Icг,·tyce.

b.tezył
b.tczyl Stefana i spytal
spytał pogardliwie.
pogardli,vie.
Bez sladu
śladu l'ulllieiica-odparl&
rumieńca-odparła wesolo,
wesoło.
botnik zdawal
zdawał sil,l
sif,l Ьу(:
być zakopanym
zаkораоуш IV
wszcze·
szcze·
- С6"
Cóż to jest?
- Rozumie
Rоzuшiе si\},
się. То§
Toś ty si~ dopiero te· linie przez siebie wyci~tej.
-hlabeu
Mnbeu opowiedzial
opowiedział mu
тп necz
rzecz calq.
całq.
raz
та. o
о tem
tеш do\viedzjal?
dowiedział?
1I1aheu najbardziej cierpia/.
cierpiał. W
'У g6rze
górze
- To
То chlopaki
сЫеЬ zabie·
,аЫе·
lel1)perature
chłopaki b\}dl}
będą teraz chleb
temperature dochodzila
dochodzi/a do trzydziestu pie'
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rać dziewcz\}tol1l,
l'а6
dziewczętolll, шгukПlj,1
mruknął przez ,\}Ьу.
zęby.

lV.
IV.
ciu
ши stopni ciepla,
ciepła, iaden
żaden przcwiew
przewiew tn
(п nie
Cztel'ej robotnicy zaj\}li
stanolVi· dochodzi/,
mężczyzni skrzyiolVali
skrzyżowali z sobl}
sobą spoj.
sJloj .
zajęli swoje stanowi·
dochodził, ,!uszno§(:
duszność шоglа
mogła Ьус
być §miertelnll.
śmiertelną .
Obaj tn\}iczyzni
tycb ska. Rozdziela1y
1а· Ażeby
Aieby lepiej widziee,
rzenie, ,.
w krMem
krórem zablysla
zablysła jcdna z tych
Rozdzielały ich deski opatrzone ha·
widzieć, шusiоllаlUрk~
mnsiał lampkę zawi&z&wi&instynktownych nienawisci,
instY\Jktownych
nienawiści, które
kt6re po\vstajq.
powstajq. czykami,
сzуk&шi, na
па kt6re
które spadaly
spadały ka"'aly
kawały odrl}- sil:
sić u gwozdzia,
gwoździa, tu:!
tuż ро
po nad glowll,
głową, gor,ce
gor'lce
ZOLĘ.
nagle, nibr iskra zaiegajaca pozary.
pożary. StoЭte- banego w~gla.
węgla. Kaldy z njqh
niąh zajl1lolVat
zajmował bJibli- jej §"iatlo
światło rozgrzewoto
rozgrzewało mu
ти jeszcze
jeiizcze bardzie]
bardzicJ
I'rzelozyl
Przeloźył
fan
С"l1 poczn obelg~,
obelgę, zanim
zапiш j!Ъ
j~ zl'oznll1ial.
zrozumiał. Na· zko cztery metry
шеtrу mieJSca.
шiСJSса. Zyla
Zyta w telll
teш miej. czaszk~,
czaszkę, pa1ilo
paliło krew.
иеп. Najwi~ksze pl'Bwie
pmwie
St~s~a.,,"
St~sła.""" Ke:rnpc,,"sk:i..
Ke:rnpc"""sk:i..
sta/a
stała cisza, kaidy
każdy Ьгal
brał si~
się do swojei
swojej robo- scu
зсн byla
była cienkll,
cienką, miat&
miała. grubo§Ci
grubości zaledwle
zaledWie cierpienie sprawiala
sprawiała mu
шu wi1gol:.
wilgoć. Skala o
о
()'.
Kopalnia zlL\vrzala
zawrzała zyciem,
życiem, iarlocz[ta
żarloczna р~\:бdzi~sil\t
p~ęćdzi~sil\t се~tушеtr6w,
ce~tymetr6w, to
(о te:!
też splaszczespłaszcze- ki1ka.
kilka. centywetr6w
centymetrów ponad nim, ciekla
ciekła gl1lgl11ty. K0l'alnia
j~j gal'dziel
gardziel pochlon~la
pochłon~la zwykl~
zwykłą porcYQ
porcylJ 1'0"0- Ol
Лl poml~z>'
poml~zy ~clanl),
~Clan~. aа stг~реш,
str~pem, czolgalJ
ezolgall Б~С
s~C h€mi
h€шi kropl
иорl mi
nt.i wody, kt6re
które spadaly
spadały 8zyuko
szybko
Ьоtпik6IVj
chlVili okolo
około siedmsct
siеdшsсt n.a
П,а kolan.ach 1
l lokCJac~,
łokClac~, me
ше .mogllc оЬг6СI6
obróCIĆ jeUna
jedna ро
po drugiej, w
\\' upartym rytmie,
гуtшiе, z ""wbotników; w owej chwili
UZj<~ŚĆ PIER
UZj<~S6
PIERWSZA.
\VSZA.
ludzi pracowalo
pl'aco,valo ,v
w olbrzymicm
01Ьrzуmiсш mrowisku
шго,уisku б1~
Sl~ рга'Оlе
prawIe bez obtal'cla
obtarcIa sobIe
воы1в Рl'~у~еlU
pr~y~etn :a:а- sze w tosa1lJO
t05111110 miejsce.
шiеjscе. Daremnie
Darешniе przoprzetOCZ!}C, ryjl}c
toczl}C,
r)'jl}c ziешi\},
ziemię, tak jak robaki loczlj,
toczą 11)100.
mIon. Aby
АЬу odrllbac
odrąbać w~glel, . mUSIeli
ШШleli lezel:
1ezвl: kr\:ca! szyj~. k"rk
kark odwrae&l,
odwracał, krople Uily
biły go
(Da/s
l!! "iqg
riqg - !la/n
N,'. 290).
(DIl/Hl!!
Jlllt/'L 1\"'.
stare drzewo.
<!1·zewo. A
А "'po§r6d
wpośr6d ciszy dyszl}cej na
па bo~и,
bo~u, z 'pl'zekl'<;con&
,PrzekrllConą ~УJ!Ъ,
~YJą, z r~kаШ1
rękatn1 ро
po tw"rzy
twarzy bez
Ье. przestanku. Po
Ро kwadransie
zda się
groźbą śmierci,
w~lUesJOnem~ w
w ~6rQ
~órQ skoS
me, uderzaJ'c
uderzaJ'lc w przemoczon}',
przemoczouy, sJlocovy
otanał go ciesi~ grozul!
sшiеl'сi, możnaby
Ш0ХnaЬу było
bylo przy- ,,'~щеSlOпеm~
skoSD1e,
ВРОСОРУ był,
b11, otacиl
- Odw3gi,
Оd\vзgi, jllŻ
jlti jesteSOly-zа.Ьгzшiаl
jesteśmy-zabrzmiał gl05
glos loiy,vszy
łożywszy do
йО ska.l
skał ucho,
исЬо, rozr6Znil:
rozrÓŻnić szelesty
szelosty ВСlaП\:
ścmD\: kr6tklO\
krótkIm ktlof~n~.
kllof~o~.
płyopal,
p l1 0pnl, jakuy
jakby bieliLnY
bieli Lny zanurzonej 1\' lugu
ługu..
l!atarzyny.
ruchów tych lu,lzi-l'obak6w,
rucb6w
ludzi-robaków, zaczf\wszy
zaczflwszy od
przy koryt:lrz~
Рпу
korytarz~ naJpler\\'
najpIerw sta.l
stał Z~c.h4ryasz,
Z~cb!lryasz, Dnia tego jakaś
jaknS nparta
uparta kropla
/cropla р.
p. data
dała mu
шu
.1!atarzyny.
Rzeczywiscie
stanl}t u celu, tn
[и fUl'czenia
Но, nnosz'lcych
uпоsщсусh ,vinde,
и<!е- p~telll Le,'ague
naJ\\'yzeJ, za8
w oko, to t~" klqt
tanoip.
Rzeczywiście IVkl'6tce
wkl'ótce stanfIl
furczenia lin,
windę, ai
aż do udeLe"ague 1I Chaval, na.JwyzeJ.
zaś пu- ciagle IV
klql j:J,
jll hezu
bezu tanni
•.
P?styszal:
P?słyszal: znowu jakiś
jakis glos
głos inny,
il1nY, dot:t.1
dotąd IIIU
mu :Г~e(l.
:r~ell, kilof6,Y,
kilof6w, "YI'\}bujllcych
wyrllbujllcych lV~giel
węgiel z gl\}bin
głębin 1Il1~ZCZ?nJ
łlll~ZCZ?ny Ьуl
był Ma~eu
MIL~eu .. Kaidy
КаЫу z Olch
I1lСЬ ~y- Xie chcial
chciał opu§Cie
opuścić ;".ego
owego lniej<ca, uderznl
u<1erznl
meznany.
Zlenll.
drllzał zyl\)
zylę ndel~enll~I'~1
nder~eOlan~1 kilofa, zaczynaJ=lc
skalI: Aci§l1iQty
ściśniQty рошil:dzу
pomil:dzy Jej
ści;\
шеzпапу.
"1еl111.
drllzal
2I1czYn&J~c zajadlo
zajadl0 IV
'У skal\:
J~j ki;\- Об:!
Cóż "'.y
w.y kpicie sobie z ludzi? Ра)'przy-!! SteCan
Stefan znown
_nопи otarl
otarł si~ ргzураdkiеш
przypadkiem oо o~ ~ol~,
~oł~, na.s~pDJe
następrue robll
robIł dwa po~lui~e
po~luż~e wy"'у- nami, lliby
niby robaClek
соЬаС%е" z.'\шkni~tу
z.'\D1kni~ty рошi~zу
pomi~%y
Ьуlеш
bylem tu
tn 11Ierwszy,
I>\el'wszy, cbocia.i
chociaż z 1I10ntsoLl
Montson (10
do Kat"l·zyn\).
Katarzynę. Ale
Аlе tel'az
teraz dopiero
<!opiel'o zrОZШl1iаl
zrozumiał Cl~Cla
CIęCIa IJ О<!11'"·,,I
odry",ał bl'yl~,
bryl~, wyr~buJ~
wyrębuJIłC J&
Ją od
0<1 dwiema kartkami
kагtkaшi ksiqiki kt6r1
który l(b
I(k" 1~
I~
kopalni. mam
kopolni.
пщщ dwa kilometry
kilощеtrу drogi .
to
(о cicplo,
ciepło, któro
kt6ro go оЬ~jшо\уаlо,
obejmowało, kiedy sie·
Ые· góry.
g6ry, Bryla
Bryła padala
padałn w
w kawalkacb, tocz,c
toCZ'lC zupclncgo zgniecenia.,
zgniecellia.,
'
.Mówlł to Cbav~l,
,МбlVЙ
Chav~I, wysoki, chndy
сЬnду i ko· I' dzial
dział przyciśnięty
pl'zyci§ni\}ty do
<!о Iliej
niej w windzie.
si\}
się ,vzdlui
wzdłuż n6g
nóg robotnika i zatrz)'1lJujqc
zatrzymujqc si\j
si\)
Nie z"mieJliono
zamieniono ani jcdncgo
jednego low&.
łowa.
Ś~lsty сЫор,
§~Isty
chłop, w Wieku
wleku lat
I&t dwodziestll
dwudziestu pi~ I - 1'08
l'oś ty dziewczyna? - zaga~nl}t
zaga~nllt zdzi- dopiero na
па desce. A
А kied)'
kiedy M
м tej desce
.1escв
CIU
СIП mozei
możej zly
zły byt, хе
że czeka(:
czekać musiat.
musiał. Zo·
ZO' 1I wiony.
II zebrato
zebrało si~ już
jui dozo
dużo kawalk6w
kawałków w~gla, ro- Ił
(D,d~:!I ri'l
(D"/~:!I
riq no,I'I!")'
nO'''l!'')'
przez
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-2W
,у drugim
<11'ugim SWOi'H
swoim projekcie .kasy раnpań- weloiany
wełniany odzoaczat
odznaczał si~ w roku 188!
1884, DSPOnspo- lIIy&Jnej,
lIIy&Jnej_ Plac!}
PłacI} za
ъа pi~koy
piękny chmiel
сhшiе1 hllllertau- zyczek
życzek kredytowych sel'yi
seryi 5,
5_ Z og610ej
ogólnej
stwowej emerytalnej dla pJ'aco\vHikow"
pracowników" lo[о- sobieniem
soЫеоiеш bardzo ospa1elll,
ospIlIellI, stojl\c
stojąc ,.
w ,'azl}raią- ski, IVittemberski
Ivil'le",berski i роzоабski
poznański 95-100 m.,
т" liczby tej udzielooo
udzielono poiyczek
pożyczek 173, mianoшiаоо
WЮ'l.уstwо popierania ргzеш)'slu
hand1u ,ej sprzeczno&ci z ozywionellli
ożywionelIIi l1ukcyullli
nukcyumi '"
za wyj'llkowo
\\')'j'ltko"o dobre, wybmne
\\'уЬщне partye ki1ka
kilka wicie w oddzia\e
oddziale dyrekcyi szczeg6towej
szczeg6łowej lu1о
wal'l.ystwo
przemyslu i handlu
r6wniez
również nie zhiega
zlJiega si'J
siIJ zZ рrzуtОСZ<JПУШ
przylocz"nym роpo- lопdубskiешi,
londyńskienti.
Welna
Wełna kolonialna wzbu,ha
\\· ЪЬШ]l.а lIIarek
marek "yiej,
wyżej. Wywozowcy
\Yywozowcy poszukują
po,zllkuj!} 00to- belskiej 47, warszawskiej 36, tошiубskiеj
łomżyńskiej
glądem ministeryum
g]l}о1еш
шiпistеl'УШН skarbu, ktore
które nie иu- coraz iywsze
żywsze zainteresowanie.
zainteresowaoie, Og61"1}
Ogólną ol,acha- waru
\\'аГО tailszego,
tail5zego, najwyiej
najwyżej ро
po 65 III.
111,
Uspo- 23, kieleckiej 19, radomskiej
гаdошskiеj 12, siedJecsiedlecwaia
waża za
ъа sto.owne, azeby
ażeby jedoa
jedna i ta
[а saUla
sаша l'akterystyk!}
mkterystykll targu tutejszego w COkl'
roku Ubie.\SOlJiellie
Ubie-\SOI,ienie IIlOcne.
"lOспе, Notowania: chmiel
chшiеl targo- kiej 11, kaliskiej ,7, plockiej
płockiej 7, piotrkowin.tytucya zаЬеzрiеczеб
zabezpieczeń slu:iyta
służyła ludziom
ludziош glym
glуш J'est to, "е
że wel"a
wełna dohra
dol>ra i sucha
suclla uо· wy
\уу 55-70
55-7О 111"
m., g6,"Ski
górski 75-90, 11aJlertauski
hallertauski skiej 6, wreszcie
\Vreszcie suwaJskiej
suwalskiej 5.
5,
instylucya
r6inych
różnych warstw spólecznych.
зрбlесъпусЬ,
trzym
trZ1m aа sie
sio; przy cenach
сепасЬ jar,шиСZПJсll,
jarlllarcznych, 60-100,
6U-100, wirtemuel'Ski
\Уiгtешuю'ski 60-100, alzacki 60
Lublin. W
LubIin.
\У niektórych
оiеkt6чсh osadach luhelskiej
Niezależnie
оЬа projekty oasunasu- podczas gdy ceny
сепу \Vadlil<~j
wadliw~j lIIusiano
musiano obni·
obni- -75, poznnl18ki
poznalIski 75-10;;.
75-1и;;,
guberni zl1ajdujfl
znajdujlł sio;
si~ kuzuie,
kuźnie, ktore
które zajmuj'}
zаjшujl}
Nieza]ezoie od tego oba
waj') bardzo wiele innych
spó!ecz- iy(:
шпусЬ kwestyj sp6!eczżyć o
о 2 - 6 tal,
tal. Wytwórcy
Wytw6rcy oi~lIIieccy
ni~mieccy роposię 11ietylko
si~
nietylko zwykIemi
zwyklellli robotami
гоЬоtaшi kowatskiekowalskienych, prawnycb
H)'ch,
prawoych i administracyjnych,
аdшinistгпсуjоусh, kt6t'e
które rzuClljl}
rzucajll dawniejszq zasad~:
zasadę: .cllOciai
.chociaż >.Ie,
>.le,
PRZEMYSŁ
lIIi,
mi, ale
nte i sklаdаlliеш
składaniem cъ~§c;
cześci lIIaszyo
maszyn rolniro10istaraonie zbndane
stnrannie
zbadane Ьус
być winny,
winny. Gdy ъп§
zaś byle taoio·
tanio· i stnrajl}
starajll si~
się WJLwаГ'lltс
wylWal"'laĆ towar
[о,,-аг
czych,
czycb, spro,vadzallych
sprowadzanych z falJryk,
fabryk. KnZoie
Kuźnie
miuisteryum
шitlistеJ'УUЩ skarbu, o
о ile tych projektów
projekt6w lepszy.
lepszy,
Ze statystyki aptek w
\у Królestwio
KI-olestwio Polskiem
Ро]skiеш tak,e
takle glównie
glБWlliе skladajl}
skladajq pługi,
plugi, zwane
<\Уапе wrzewrzp.,yprost
zażąda zapew!le co
со do
Lm i Ho"opie,
kOllopie. Królewiec
Кгб]еwiес 4 slycwi".
slycz"i .. , drukowanej
drllkowanej w
\у ,Wiad.
r'Yiad_ [armac."
fагш3ос." widzimy,
widziщу, si"skiemi
si(lskiешi i 8ieczkaroie,
sieczkarnie, ktore
które jak pisze
wprost oi?,
ni? odrzuci, zaiqd30
Olch
шсh opum
ОрШ11 OJ'gan6\Y
organów <10гaдcъyc~
doradczyc~ 1
I kot
kół za·
za- Targ kro]ewiecki
królewiecki traci
(гас; powoli wybitne
\vybitlle zna"па· iz
iź w
\у naszej gubemi
~lIberlli zoajdlljl}
znajdujl} si~
się 53 apteki, miejscowa
шiеjSСО\У1\ gazeta, l'ozpowszechnily
rozpowszechnily si\}
sil} już
jui
~ntercsowanych, pl'zeto
~nteresolvanych,
pneto "Ьааа!11е
zbada~lIe ty_cb
ty.ch рго·
pro- czenie, jakie шiпl
miał dawniej
d3o,voiej w handlu
Iшвdlll lnem.
InclII, z klórych
kl6rycl, 43 ceott'alne,
centralne, 2 filialne
litiа]пе i 8 lIIiejmiej- w Lnbelskiem
LuЬеlskiеш pomiedzy
pOlUiedzy wlо~сiащ\шi.
wło~cianami_ tJe..
UeJe~t6w .towarzystwa
,towat'zystwa przez .krajowe
,krajowe jego od- Wskutek
\Y skutek konkureocyi
konkurencyi rosyj.kich
rosyj.kicll haodlabandla- .kich.
skicll, 0,1
Od czasu
СЪМО ut\Yol'Zetlia
utwol'zenia gub,
gub. piOtl'kowpiotrkow- na
па tych
tYCll пагz~шi
narz~dzi w Rykach i Markl1Szowie,
Markuszowie,
dz,aly
dZiały Jcs.t
зев,! bal'o1zo
bardzo na
па czasie.
czaSle, ._
rzy, wywozowcy
\Yywozo\Ycy tutejsi zmuszeni
zшu szспi "'l
"" najcz\}najcz~- sski~j,
ki~j, czyli IV
\у cil\gu
ciągu 16 lat, 1iczba
liczba aptek gdzie takie sklady
składy s,.
BIł Ul'z!}шоое,
urządzone, s1\
BIł wpraw,орга,оBad~1l1e to dotyczyc
Bad~lIle
dotyczyć ро\У!ооо
pow~nno przcdeprzede- §ciej
ściej гоЫс
robić zakupy wprost
"ргоз! w
\у Rosyi.
Rosyi, 'l'am
'l'ащ si~
się pod\Yoila
podwoi la z g6rq,
górq, gdyi
gdyż do 26 ,Iawnycb
dawnych dzie wyisze
wyższe niz
niż w
\у fabrykach,
fnbl'ykach, ale
ше mimo
шiUIО te[е\Уszуstklеш n~t~pнych
n~tępllych kwestyJ:
roz\Vioql
rozwinqł 8i\j
sill ruch
1'ПСЬ ba"lzo
banlzo oiywioo)-,
ożywiony, zewsz'ld
zewsząd IJl-zу
przybyło
Ьуlо 27 1I0\Yycl,;
nowych; w
\v jedоуш
jednym 1882 rokn
roku go rzeczone
гъесъоое kuzoie
kuźnie niemalem
оiешаlеш SI\
są dobrodziejwszystklem
1)
l) Czy prOjekty
projekty opracowa.ne
ортасо\Уа.ое przez organ nabywaoo
nabywano ochoezo,
ochoczo, aа płacono
plaoooo oо 7-8 rubli
гиЫ; powstało
powstalo 7 nowych
по\У)"сЬ aptek.
aptek,
stwem
stwеш dla oaszego
naszego wlo§cianioa,
włościanina, gdyi
gdyż teo
ten
па bcrkowcu
przeszl)'l1l,
со do Ilaoko,v)'ch
<а- widz,!c maszyny
шаszупу os\Yuja
celltratny
centralny tOW"":'lystWn'
tOWru:'lyStWa. p<>pl~raDJn'
p<>pl~raDla. pl-zem)'·
przemy- na
berkowcu droiej
drożej llii
niż w roku przeszłym.
Co
nankowych stopni wla§cicieli
właścicieli i zaoswaja siQ
siO z ich uiусiеш
użyciem
slu
słn 1
I handlu
Iшпdlu Ole
ше odpOWiadaJ!],
odроwшdаJq, ool0wI
ool0Wl pod Usposobienie
Usposobiooie targu ._ nie przestaje Ьус
być 010- J'zfldzaj,cych
rZlłdzajllcych powyższych
po\Yyiszych artek,
aptek, magistrów
шаgistгоw i w kобсu
końcu zdobywa
"аоЬу\Уа sil}
si\} na
па kupnI)
knpnQ ;j inaczej
względem sp6Ieczny""
,vzgl~dеш
spółecznym, рГ3оwоуш
prawnym 1I t.
t_ d.
d, - cnem,
спет, gdyi
gdyż wskutek nadzwyczaj
Iшо1zwусzаj ша/усЬ
IlInłych farmacyi
fЮ'lПасуi jest 6 (.
(z tych
(усЬ 3 w l.odzi),
Łodzi), prowi- dziesiq,tki
dziesiątki lat шоglуЬу
mogłyby upłyn,!ć,
uplyn,!(:, aа wlo§Ciawlościa
w~g6le ) w
\Y~g6Ie
\у 7.astosowaOln
7.аsООsowашп do
ао wa.ruok6w
warnnków zbiorów,
"ЫоrO\у, spo<lziewac
spodziewać sill
si~ IIIOZOI1
można dalszej pod- zorow
zorów 42 i РОlПосоikб\v
pomocników aptekarskich
npteknrskich 5.
б,
lIin
nin 11Ie
l1,е рошуМаlЬу
pOUJyślałby nawet
"",ое! o
о kupnio
kupnie np.
пр,
I11JeJscowych?
ШJеJsсоwусh? .
.
"
.
\Yyiki
wyżki cen
сео po
ро §wi~lnch
świlltach rosyjskiell
rosyjskich i zydow·
żydowKas ' wiejskich pożyczkowo
pozyczkowo - oszcz~noscio·
oszcz~nościo- sieczkaroi,
sieczkarni, kt6ra lIiezllliorllie
niezmiernie ut"twin.
ułatwia prapl'a2).
CZ\}~ClOwe. ~nllany
~mtany !ub
!иЬ uzu- skicll,
skich. Przcdzalnicy
Przcdza1nicy okazuj'l
okazuj!1 wi
wielkI}
clkq, ochoос],о· wych ,.
IV gllbr
guberni
l,.,i warszawskiej
warszawskioj z nowym
по,vуш 1'0го- c~,
cę, tem
tеш \vi~cpj,
więcPj, "е
że l1a
па to tl'Zcl)
trzeb,~
,~ ,ууаас
wydać kit·
kit2), Czy pr.zez.
pr.'cz, CZ~~CIOWo,
pel111cllł~ I Jakle
реl,неш~
J1\kle ПН&П_О\Уl~10
nllan.owl~IO -projekty
-prOjekty 10
te 11 tl}
(о; do kupna,
kn)ln'" zbyt
zl>yt byłby
bylby si~ 1lI6g1
mógł 8t,,(;
stać '-'arbar- klem
klelll 1884, I>ylo
bylo już
jlli 117 z k"рitfllеш
kapitułem obmОЬ1-0' kallascie
kanaście l'ubl"
ruuh, z Cl.C1II
cze1l1 ""SZ
Ilasz wloBCiaHil1
wlościallill (10<10,]ndzq,
ulep8':Yc, azeby odpowlao1aly
I'оzlеglуш, alo
\vielu okolic
oko]io "ie "a"'1- towy'"
(О\УУIII 57.0,214
57,и,214 l'ubJ,
.. ie sill
si~ nie oswoi/o
oswoil,
dadz!} S,I~
S.I~ tak Illeps,:yc,
odpOWiadały dziej rozleglym,
alu 1.z wielu
rubli 81 kop,
kop. Z tego 43 tl}o1
tąd zupet
zupalIlie
wszystkl1l1
\VSZYStkll11 WYlllng3olllOlU?
wymaganiom?
desIano
dеsюоо wcale
\Ycllle pal'tyj
partyj ргоыlсь,'
próbnycb. ZlIaczn'!
Znaczn,! kasy za10zooo
zulozone zosta!y
zostaly z funduszów
f,JПdusz6\V rZlldoг.,.<10Ankieta rolna.
rolna_ 8Pl'''I<q,
Spl'IIwl} obecnego ]>I'zesilcprzesile3) 9zy te~ zaprOjekt.owaC,
zaprojektować, IInlezy
nnleży w.
\У _ t(УIII
Y111 przeszkodq w handlu Ьуl
był r6\Yni~i
również "ie')lo.
niespo- , wych,
\Vycl" 31 z funduszów
fuшlusz6\У gminnych-a
gшinпусh-а 43 z lIia
nia rolnego
roloego zajmujq,
zаjшujq, si~,
się, j,\k
jnk już
juz w
\о pOlllniepomnieceln
се] '1 mili)
1l1Щ) II1StytUCY~
Instytucy~ 11Ib
lub 10 tytllcye
tytucye I n:\
па kojny
kоjпу k111'S
kщ's rubla,
гоЬ\а, kt6ry
który lliejednokrotllie
Hi ejed'lOkl,otllie 'l zy
'у ko\v
kólV рпе.
przez dawniejsze
<1''''-lIiеjszе kllsy
kusy osil\goi~tl'ch,
osiągni~tl'ch. lislllY,
liśmy, prawie
pl'a\vie ,vszy.tkie
wszy.tkie towarzystwll
tо\vю'zуstIV/i ekouoekol1oJakich
jnklch zasadach?
zmieniał sill
zшiеоiаl
si~ O
о wi\:cej
willcej liii.
lIii. 10/ 0 IV
'у Pl'zecillgu
przeciągu l'N
IW. c~>!gu
c~ągu J'?ku
r?ku 1883 wszystkie te
[е k~sy uи- miczne
l1Iiсzпе w
\у Cesarstwie,
OesILl'.t,,- iе, zielllstlVa,
ziemstwa, zl11-zl\dy
zarządy
8,
/S. /{osHIJIII,
/{osHulli.
dwóch
d\YOch do trzech dni.
doi, Pod
РО<! \\'
wzglęuem
zgl~u"," ga·
gu- di.1eltly
dl.lel,ly I'ozyczek
I'ozyczok za
'а 2,169,679 rllb!1
rubh 72'/.
72'/ . min8t
шiй8t pocztowych
poczto"-ycb i t. d.
d, Mi~]zy
Mi~lzy innemi
iооешi
----tunku lell
tllnku
len tegoroczoy
tegoroczny j8llt
je.t Zoo\CZlll0
ZU,lCWIO ]Cp9ZY'"
lepszy'" kop"
kop., :1.
n wklndów
wklа<lб\v pJ')-\vаtll)"сll
prywatuych posiad"ły
posiao1 .. ly I'U'
ru- ъа§,
zaś J charko\Yskio
charkowskie towarzystwu
uJ\v",'zyst\VU gospodargospoda,''а
od
0<1 przeszlorocznego:
przeszloroczoego: \Yl6koa
włókna szerokie,
9zerokie, moшо- '' Lli
!.оН 4]8,834
418,834 kop,
kop. 99,
99.
skie urzIldza
urz,!dza oо becnie
becuie zjazd ziellli,,"
ziemil"l miejшiеj~.
cne,
сое, przewaiajll;
przewaiajl}; jest р6'V'Ш
pewna t7.~SC
t7.ęŚć luu
]но )lmр""._Kwestyonaryusz
Kweslyonaryusz hr.
hr, L,
L. Krasinskiego
Krasińskiego w
\у spraзрта· scowych, celem
се]еlll szсzеgбtо\Уеgо
szczegółowego rozbudlcllia
rozbudlenia
wdziwie
\Y(lziwie wysokiego
\Yysokiego gatunku.
~atllokiI. Z drugiej
dl'ugiej wie
\Yle Illlndlu
handlu._zЬоzеш
zboźem obudzil
obudził iy,,'e
żywe znj~ie
zajęcie i uandJu
bandlu zbozowegl)
zbożowego un
оа poluduiu
poludlli'l Rosyi.
Н
/re/I/f/.
-е/па, W l'l' o
о cС 1I aа W.
\у, W lIIies;'lcu
IlIiesi,}cu gl'ug,'lI- strony
slrooy jest takie
także znac],uy
ZIШС7.IlУ procent
procellt gorszych
gorszycll ,~Oes~I'8twle,
,~Ces~rstwle. Oelltraloe
Centralne towarzystwo
to\Yarzyst\Yo ро'
poZwracamy
ZwгаCllШУ u:-"ag~
u:-"agę nil
па glб\У~е
gł6w~e pUllkty
puukty ]>1:0prodniu .na
doiu
,на targu tutejsz>:1II
tutejsz>:m :ob,-6t
:obrót Ьуl
był '~'81J:,
'~'8łJ:, g~tunkow
g~tunków 1I.nu,
_"o, tak1>o~ \vzgl~<lсш
względem mocy
",осу \у16:
włó: I"erllnll\
plemnia )lrzemyslu
рl'Zеш)'slu 1I handlu
Iшоdtu l'o.e8lalo
rozeslalo go ]>onolvaJ\ego
ponowanego ._zJ"zllu
zJaztluJ оЬе~lIIиисс,
Obe~111UjllCe, ]>ytallla:
pytama:
kazdym jеdпаk
jednak raz'e
razie sprzedallo
sprzedano W,~ej,
więcej, klCO
klen Jak IJ ollrobltlll1a.
оl1гоЬншш, Randei
Rапdе l kOHO]>1
k o n O pl dl",
dla. otl'z),'''''I1I3o
otrzymania u\vag
uwag do
010 wszystkich
wszystklCll gl6wgłów- 1) czy Istoleje
Istmeje "'\
na p~ludlllu.
p~lud11łu. HOSY
Hosyll p,'~esllo
pr~eslle
w kazdYIII
lIlе rolmcze,
oii
,у listopadzic,
8zcze g6.1nie
. ]niejj 'ОО:11О;
kошitеtо\У gidgiel- lIle
I'оlшсzе, .w
,у_ JukI.
jakl_ sl'osol>
Sl~ objnwJa,
ОЬjQ\VШ,
niż w
listopadzie. Szcze
IVełn~ Zl\-\
zl\- l I'ozwijal
rozwijał sio;
sil} citho,
cicho, jak zWJkle
zwykle oо lej
tej pOl'ze,
porze. l1leJszycll
I11cJszych !lIIn.st
~ulast pOl'tl)\vyclo,
portowych, komitetów
sposob Slll
РОСОП!}
pochodzl}CIl z nizin w~gierskicll
Копор; nowcgo
zЫОТIl dowieziono (Iotycho1ow)-cl" z,
~ шst,v i townl'zystw
to,va,'zyst\Y ro]niczyc]"
!"klctl ,шl
е~у lIi.y(;
гo~
poconą i pochodząCIl
węgierskich Konopi
nowego zbioru
dotych- dowych,
zl~mstw
rolniczych. l z~l}d
z~ąd poc]lOdz,
pochodzI.,1I !aklClt
u"le~y
użyć §śro~
nabywano
паЬу\vапо w
\у wi~kszcj
wi~kszej ilOBCi,
ilości, podczas gdy ' czas tak IIIalo,
malo, "е
że nie
пiе шоiпа
mOżna jeszczc
jeszcze naпа- Ol~PO\\'Ie<lz,
Ol~powle<IZI Da
оа k,vestyooa"Yllsz
kwestyonaryusz od ,vielu
wielu 1kOlv
kolV dla US':'III~cla
US';'11łęcln wyzysku?
\vyzysku? 2)
2)., czy 111:
,vclo)'
ш)'tеj glzbietolvej
8po_ 1IJUZ osób
0561.0 ,щ(lеszlу,
nicll za
"а g16wnl\
welny mytej
glzbietowej zakupiono pr30wie
prawie 1I ы1асc
brać pewllego
pewnego przekollani
przekonani .. oо l'osli,lIie"
rośli.uie .. Sponndeszły, aа w nich
główną naleiy
należy ZIl1ll1ejsZ)'(;
Z111111ejSzyć p,rodl1kcy,
p.rodl1kcYI pSZ~JIlcy,
pSZ~ll1cy, kloktotak!], salOl}
sаш/} Но§с,
ilość, aа \Yi~
więc okolo
około 1,000
1,оио ct,',
Ctl·. tykac
tykać moioa
można obz)'
okaZ)' pi~k"e,
piękne, (1tul.('c
dlugle 1I 1110lltO- ]>rr.yczy'l~
przyczynę upa<]ku
upadku handltl
handlu zboiolvego
zbożowego родаpoda- rej
ге) ceny
сепу tak sl]lIIe
sIlnte upndły.
upadly _ ~ przejść
pl'zej§C
takq,
Najbardziej poszukilvan!}
poszukiwanI} byla ргъе.
przez fabryfa bry- cne,
CIIO, zdaje
z<lnjc si~
się jedllak,
jednak, _о
że wiele
wiel~ równie"
J'Оlvпiе" jest . walle
\уане s'A
В'! Рl'zс\Уаzпiо
przeważnie zbyt ,vielkic
wielkie koszty do uprawy
орга"у ~'
~v slcr.zJ:1II
sler.z~111 z"krcslo
z"kreslo ~l1nycll
~IJOych &agaNajbar<1zicj
hntów
klшt6w оаdгебskiсl"
lladreńskich, saskicb
saskich i luiyckicl.l,
lużyckich, towarll
towaru kr6tkiego
krótkiego i wqUego,
wqUego.
!I Irunspol'tO..
trunsportó" ko]ejo"ycll,
kolejowych. Dla zbadal1ia
zbadania tunków
tllпkОIV zboza, j,~k
jak zyt,~, OW53,
OWS3, j\:CW.I1CI1ł",
j\:CZ II_"CIII<l,
tlldziez
tndzież рпе.
przez komisyonerów
kошisуопег6w &lIgielskicb,
angielskich,
Jtt/wab.
Jtt1юоЬ, Med
Меа )'olal1
yolan 3 stycznia.
stycz\lia, Przy
Р,'ъу s~czcglilowego
s~czcgliłowego tej
(е) kW,estyi,
kw.estyi, to,,'arzY8t\Yo
towarzystwo роpo- na
па które
_Н6ге popyt zagranI",!
zаgгаш",! doti!d,
dotąd. slll
51\) 11_10
n.le
]epsza,
lepsza, st!1.l'annie
starannie piel~goowalla
pielęgnowana welna
\vеlпа s;ll}s;lq- IIOWYI1l
nowym rokll
roku l,sposoUienie
usposobienie L.lrgu
t"rgu I'opmwilo
рор,'а,уйо pIO''ilIII''
plol'nllh, рГlеш)'slи
pt"'lemysłu ,hl1.n<llu
I handlu ,.
w Pete1'sbnrPetersbur- zlulejsza?
Z'lIIej8za? oraz
OI'UZ 3) czy me
ше ~t!lje SI\}
В1\} k01llekоше
zka i polska.
polska, 'Velnn
Wełna gl'nba
gmba prawie zupel- si~ 8tnno,vczo,
stanowczo. JJedwab
со1,уаЬ zarówuo
zю'бwuо IV
,. lIIiej5cu
miejscu !gu
gn utworzylo specyalnl}
specYll.lnq, kОlПisу~,
komisyę.
cznosclq,
cznoścl!], nlepszyc
ulepszyć kl,!tllr~
ku!tl1rę IШI,l'ltkо",
maJątków, l)rzeJ~c
l)rzeJ~ć
lIic
nic oic
nic zwrncaln
z\vl'acala uwagi.
u\vagi, Ceny
Оепу ull'zymy\Yautrzymywa- jak i na
па dostaw~
dostawę nabywany
паЬу\Vапу bywn
by\Va w
\\' IviCwiCN~wa fabryka,
fabryka. 'l'owarzystwo
'l'owarzyst\Yo francuzkicll
francuzkich do
ао wY1;szych
\YY1;szycll SyS~IIIOIV
sys~mow 1~"I'a
l~prawy
\l'y gteby,
gleby, Ilzeby
nżeby
0
s~~ _n~
n~ poziomie ргаеszlотiеsi~сzоуП1,
praeszłomiesi~cznym. ksz~j i1o§Ci,
ilości, ро
po cenach
сепаС!1 \I'yzs~),ch
wyźs~ych oо 1-2
1-20/0'
kaplt~hstów krz'lt,a
krzllt.!l ~i~,
~ię, jnk
jak don05~
donos~ .K~,
.K~r... na
оа mU1ejszy.ch
IIш,еjszу_сh oо ']~
!l~ 'Ilowa.
ШОZllа, )Jrzestrzenltlcb,
)J,'zеstl'zеПltIсЬ,
Iy B~~
/ 0 , kар't~I,stб\V
ROSYJskieJ welny
R05YJskICJ
wełny zapoconej
"арооопе) spl'ZeUal1o
sprzeunno okoZLLazo.
ZLLazo_ Z S
8 z 1I qIł z k aа G oо rг n eе g oо donoаОIlО- codz,
codz. okolo
około zalozclII/\
załozem" w
\у 'Varsz""vle
Warszawie ,vlolwlel- otrzYllla6
otrzymać wl~kszq
wlększq Ilo§c
Ilość zbo~a?
lo J ,000 ctr"
ctr., welny
nizin węgierskich
szą: W dniach
fabryki wyrobów
cbarkowsklego Sl!
sI! "5I,6]ne
ws!,ólne
10
well1Y z nizil1
~gierskicb 8ZI\:
doiach ostatnicb
ostatllicb grudnia powiępo\vi~- kieJ f"bt'ykl
,у)тоЬ6\у uronzowych,
ul'onzowyct" !naj~cej
!"aj~cej
f'unkty zjl\~du ch,arko\Vsklego
61)0-700
61)0-7()0 ctr,
etr. Z koócem
kоuсеш J'oku
roku pozostalo kszy!
kszył si~
się wywóz
\оу\у6. SllrO\\'Ctl,
surowca, zapasów
z:1.pasow ubyło
ubylo 1swe
5\1'0 ,ylasne
własne sklepy tak w
\у WarszaWie,
Wn.rszawlC, Jako
jako z programami
ргоgгашаllll auklet rollllczych,
rolrl1czych, J'ozpocl.\!rozpocz\)113
na ~kladach
~kładach tulej
tutej zycb:
чсЬ: ,veloy
wełny lIIytej
mytej gl"'lbiegГ'lЫе· troch~,
trochę. Placooo
Płacono za
<а suro,viec
surowiec 5,20
ó,20 m.,
т" "n
za i na
l1а l'ynk"ch
rynkltch Cesarstw",
Оеsю'st",з, dostnJ'czajqcej
dostarczającej to- tych IV
\о Petersburgu
РеtегsЬш'gu i ·Warszawie.
'.v",-szawie_
towej
tO\l'ej okolo 12,000
] 2,000 ctr"
ctr., w którejlo
kt6rejto ilo§Ci
ilości ze]azo
żelazo lane
lalle 6,30-6.80 111,
111.
Po
Ро ciszy 8\Yi/l.-I,vn.ru
świq- I waru fabrykom
fзыуkоIll lamp
lащр i ,vieln
wielu innym
iопуш ]lI
pJZCze" Pr~wit. Wiestn,"
Wiestn." oglasza.
ogłasza, "е
że termin
tel'l1Iil1 wy"уz",~jdujl} si\)
zш~jlluj!}
si~ bl\rdzo
b!\I'dzo pi~k\le
piękne party~
partye szhlzkieJ
szl!lZkieJ teczllej
teczlloj oblldzilo
obudziło siO
się wi~ej
więcej оZуwiепin.
ożywienia dla
dJa "'Y8lolll,
mysIom .
coCaOla
COCaola z kursu starych
stю')'сl, marek
1П"I'СК stell1plo\v)'ch
stemplowych
polskiej jed"ostrzyżnej;
\V,е!пу r~syjsk,iej
r~syjsk.iej wyrobów
\Y~-Tob6IY z ze]aza
żelaza wlllcolvaoego:
walcowanego: W
\У zn11lózаш6Z I\wagi
uwagi na
l1а roz\Y6j
rozwój tamtejszych
taшtеjszусll zaklad6\v
zakładów 1
I I'ocztowycl,
pocztowych jakotei
jak"tei palJle,'1\
pal)lel'u slешрlо\vе~о
stemplowe~o
i pol8kiej
jedlJoslrzyioej; w.e!ny
okoio
okolo 3,000
3,иоо ctr,;
ctr.; well\y
wełny z 0lZ1ll
nlZł11 wfglersklch
węgIerskich Wlепщ
Wł8nHl zaopatrzooe
zaopntrzone SI\
są walcow111e
,vаlСОlVПlе tloslatecz.
tloslatecz- 1! wyrou6w
,У)'l'оЬ6IУ pl"tel'olv3I1ycll,
platerowauych, fabryka
fabl'Jka bronzobronzo· ~dl'OCZO"YI11
~droczonym zostat
został do
до ']IIIП
<lłl1a 13 czeJ'wca
czerwca '-"сbICi cygajskiej okolo 3,500
a,500 ctr,
etr.
nic
nie na
I\а 2-3 lI1iesi'lce,
miesi'lce, 1'6\vпiоz
również i wywóz
"У\УОЪ ,vHicza,
wnicza, ]J1'olvadzonll.
prowadzona przez
pl'zez biegłych
biegl)'cl, IV
\у tej z,!cego
Z'lcego roku.
roku,
Wellla.
/I 'e/IlIJ, Peszt,:J
P es z t, :J styczoia,
stycznia. JlIl·mlll·k
JЮ'I1InO'k noпо- przedst",vi
przedstawia
.. si\}
sil} 1'0Пl)'slпiеj
pomyślniej ,.
w l.lajlJliiszej
najbliższej Igal\}Zi
gałęzi przemysłu
pl-zell1yslu francuzów,
fl'ancuz6w, 1II0ic
1I10że licz)'c
liczyć on
ПIl
Tytun
Tytuń rosyjski ,
zdnniem
zdaniell1 р.
p. RlIckel"",
Ruckeł"a,
woroczny nie г6iпil
r6żnił sill
siIJ l1iczelll
niczem od
од zwyz\Yy- pl'zyszlo§ci,
pl'zyszłości. Celln'
Ceua. zasadnicza dla
(lIа ielaza
ielnza ri~kHq,
pi~kną pl'ZYSZ!o§c,
przyszłość, uo p,-zez
przez komory
kOl.llor)' ],tdo]'1do· kt_6t:ego
kt.óI:ego badania og/osilo
ogłosiło w swym
SIV)'11I organie
orgallie
'Vol'oczny
klych dni
дп; targowycb_
targowycb. Przybylo
Przybyło tylko ki1ku
kilku walcowllnego
,vаlСОlVlшеgо wynosi
\I'ynosi 11 111,
m. W
'У I,andlll
handlu me",с- wc
we i IVO(tOC
wodne wYl'obow
wyrobów 1)J'onzo,vycl,
uronzowych p,'zychoprzycho- nl1DlSteryum
ШIDJStCl'УUlI1 sk:,r~u, przewyższn
przewyisza wsZ)'stkic
wszystkie
mniejszych
okolo tal"l1Ii
talanti bylo b"ro1zo
bardzo cicho,
cicho. Oy"k
Cynk 27,60- uli 7.z zagrunicy
шпiеjszусh kupców,
kupc6w, którzy
kt6rzy zakupili oko!o
1.3g'-Шliсу za
ъа РЮ'~
parę 1I1i!iOHOIV
milionów "lIbJi
rubli gatuokl
gatunki e"ropeJskle,
europeJskie, lIsto;pujqc
uS~Jlujqc tylko wy
\\'уЬоbo600 m.
ЛI, ctJ'.
ctl'_ welny
\Yelny na
па sukna
Bukoa zolnier5kie;
żolnierskie; 28 .m.
,111,
.'
11rocznie,
'ocznie, aа S')
S,) one
оое ОЫО"ОIlО
oblożono wysokiem
,vуsоkiеш clCIl1
cłem rowym
гоwуш gatunkom
gаtппkош tureckil1l,
tureckim.
PrzyczynI)
Рt'Z)ТZУШ}
pr6cz
m. ctl',
ctr.
&/0:0,
Ze/azo. W 8z
Sz k oо cс yУ i IV
\о l'oku
roku 1884 wy"у- Рl'оtсkсуjпеl1l,
protekcyjnem, wynoszllcem
\\-у"оsz.}сеш 36 rubli
гоЫ; ztotem
ztоtеш 1D~lego
łO~lego zl>ytu
zbytu zagl'allic~
zagranic~ tytul1iu
tytunin bessnrahbessarahprócz tego sprzedano okolo 400 111,
sl'edniej
średniej welny
wełny tkackiej i czesankowuj,
czesankowoj. CeСе- tworzouo suro"c.'l
suro"c..'\ 988,080 ton,
[оп, wobec
\\'о Ьес ou
оо ро<lз
puda towaru.
10'У""",
sklego, ~I')'o"kiego
~ry""kiego i kankazkiego
kallkazkiego widzi
\vi<]zi au,ш
ny
оу nie 1I1egly
nlegly zmianie.
zшiаоiе, 'Veloy
Welny mytej
шуtej sprze- 1,129,000 t,
t. w roK1l
roku ргzеszlуш,
przeszłym. ZlIiyto
Zużyto ,.
w
Do spólki,
sрбlki, oо kt6rej
kt6t'ej wspominamy,
\YspOl1linIlIl1Y, wejS6
wejść tor w !1lеuшiеj~tоеj
meumiejętnej UJH'!1.Ivie
uprawie i suszelllu,
suszem u, oо
dano
ааоо okolo
około 28,500 kgr,
kgr. 1>0
po 1.80
],80 - 2,35
2.35 Н,
Ił. fabl'ykach
fabrykach krajo\Yych
krajowych 467,000 t.,
t" wywiezio- 101\
101\ z udzialami
uuzialallli swemi
s\vешi kitku
kilku tamtejszych
tашtеjszусh ka- I'az
raz braku agcnt6lv
agentów 7.agral1iCl\,
?agranicą. W
'У rzeczy
rzcczy
zn.
100
(ооо, Nn.
uанdlо\vешi st05uokal1li
,ирга\\-а lytulliu odbywa
оаЬу,,' а się
si~ tam
lаlll
za. 1 kgr,
kgr.
no 5,343 tonn.
Na skladacl,
składach znajduje 8io;
się pita]ist6lV,
pitalistów, z handlowemi
stosunkami kraju sa~~j! .uprawa
IIfe/IlIJ
Wełllll., Bet'lin,
B e din, 1l styczoia,
stycznia. O,tatoi
O,tatni tyty- 500,000 tonn, w r~kach
rękach fabrykantów
fаы1уkапtоww 1'// . obeznanycb.
оЬеънап)'сЬ,
dZISiaj
d'1S13j Jak рГ'lед
pl"'led slo
stu lat)',
laty.
dzień ~'
шiоб
~v ._rok"
roku pl'Z?szedł,
pJ'Z?szed/, jak 7.,,:y~le
?,,:y~le lIadnad- miliona.
шiliоn.a, C~l1a
Cęna przeci~iol"a
przecięciowa z calego
calcgo roku
rokll
Dyr~kcye. szczeg610we
Dyr~kcye,
szczegółowe )JI'Zedstawlły
pl'Zedstnwtly już
juz dyдуW stanie nowojorskim znn.jd"jc
znajduje siC wi.le
\Yi.]o
1
zwyczaj CIcho,
zwyczaJ
C'CJIO, co
со Jest lem
tel1lbnrdztej
bardziej zrozu-/
ZI-0ZU./IVYOOSI
wynosI 42 sz,
sZ. 1'/,
1 / , р,
p.
1'ekcy,
rekcYI gloWllej
glolv'.lej towarzystwa
to\Ya,'zystwa kre(]ytowego
kredytowego шlуп6\У
młynów рГ'lеt'аЫаjqсусh
pl"'lerabiajqcych OIi~kkie
miękkie gatunki
g"ttшki
noi"le",!
ndałem! ~e IV
'у doiacll-'Jаjblii5zуС~
dniachnajbliiszyc~ rozpoгоъро·
Chmiel.
Cll1l1ie[, N ~ r y.m
У,I1I ~e J'g
rg aа 3 st),czl1ia,_
stycznia .. Na I ziemskie&o
ziеlПskiеgО 200 0]>el'al6w
operatów takso\vyc~,
taksowyc~, celem
сеlеш 1
I drzewa, przeważnie
pl'ze\\'aioie topole, 11a
I1а bardzo deli<Ie]iczyna
SI~ Jarmark
Jагшагk IV
,у LlP5ku,
Lipsku. TutejSZy
ТtltoJszy tal'g
ш,'~ largu
targll trwa
(г\уа ozywleme
оzуw.еше Pl-ZY
przy tcnuellcp
wшlеl1СР роpo-'' 1>1-'YZ'1IIO'"
przyzunnla na
па mocy
!Носу nowych
IIO\l-)'сlt przepIs6w
przepisów роpo-,, katnl}
katną шqk~,
milkę, НОг,!
którą tl'udno
trudno 0<1r6inic
odróżnić od
од 111/1"1/1czyn" Slll
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tarnowe
SpraWOZdanl
SргаwоzdаПl'a tarnowc

I

I
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!

I

I
I

I

I

I

jestto .psycl;iczne
,psycl;iczoe wnik'ln,ie
wnik'~0,ie w ·' to, coсо- anglial1gli. ny,
ну, ~alonll,
~alonu, cl
chaty-zamkniętyn.'
... ty-zащkпi~tУII,1 dгаlП~tе,~,
dram~tel~, do.
<10, niej
пiеj zawsze
Za\V8Ze z рпуjеlllооsсiq"
przyjemnościl}, aа nn
п/\ 09ta

LISTY

ry
'r)'

.A:A
.А:А

GRODNA Icyсу Wnaj,lV>:ieJ
naj.w>:żeJ сеШIl,
cell1ą, w one
Оllе ~ se1f.,
se/f..
?O
?о Sl\}
Się pOlvtarza
powtarzn _wBz~dzle,
wszędZIe, gdzl,e
gdzl.e ludzkie.
lu<lzkle, bl-,
ы1,, ~Illej
~1I1ej strollicy
stronicy zcgnal1lY
żegnamy bobaterów
bol1llteJ'6\v z zа
ża tl еш
em
to tego
w 111ch po- je SeJ'ce,
se.rce,
tak samo 1I zawBze
zawsze lOa- jak przyjaci6l, z którymi
kt6rYllli si\j ,viek
wiek ooly
\У 1I111~
Iml~ [о

rozwl1lłlltego
rozWlol~tego

шсl, ро-

wszędZie
\Vsz~dz,e

8аl1l0

ша-

przyjaciół,

si~

cały

czucia i uszano\Vania
uszanowania iody\vidualizlllu,
indywidualizmu, 811ап- czej, dzi~ki
dzięki гбzпiсош
różnicom iodywidualizlllu.
indywidualizmu. In-I
1П-I przeiy1o,"
przeżyło."
D O
О L
ŁO
ОD Z L
glicy oie
nie pt"'lcstali
рГ'lcstali i prawtl~podoboie
praw,l~podobnie nie ~УlvidнаlizlП~,
~ylVidunlizm~, ._zajl1luj,qcego
zajn1Uj,ącego w litcratorz~,
literlltnrz~, Powies6
Powieść angielska,
angietska, IlIl\j.)CIl
majllca РОо1оЬпо
podobue »0po-c.o--.а-prze~tanlł Ьус
prze~tao~
być przedews~ystklell1
przedews~ystklel1l l'sycholoI>S)'Cll0]0' jak
jak._ 1I w.
\у _ zyclu
"УСID aoglelsklem.
аоg,elsklеш, tak szel'ok~e
szerok~e n\)ty
o~ty dla d?jrzalych
d?jrzalycll i oieruz
nieruz [ll-zesyt
przesyt oczyУ,
gЮ'.ll,.., А
obraz6\v III1~jSCe,
те spot-rkamy
sроt.rkашу w tej s.a?"ej
s_a?Jej dO~le tallla
ша nadto to;
A 1l0cel
l/Ocet prz,edsta\V1II
prz.edstawla szereg obraz6w
ml~jsce, me.
tama СШ'РlI}С)'СЬ
cierpiących czytelnik6w,
czytelników, ma
~
V.
gaJ'."
,•
._ _
_.
'
r.
го
Z
Z "У~1II
zy~la po,,'szedllleg~,
powszed1l1eg~, .,dnl1l0lvego
domowego 1I towatо\\"з- a~'
a~1 w.
\У_ ~asze~,
~Ilsze~, am
ащ 'ye
'уе .fr.ancuzklej
_fr,ancuzklej I~b_
I~b Oleше- dourq
<lobrq 8tron~,
stronę, "8
że z lIIalenoi
małemi wyj'ltka",i,
wyjątkami, Ьуby(DQH01lCZeme .pall."'.
,POll,L, Nr,
о),
1I ~'zysklego,
Ргzеdstawш ~e dl'ob,azgowo,
Шlесklеj, a111.
аlll _w rOSyjskiej
rOSYjsk,ej lub .czesklej
,czesklej Ье-,
\Уа_ dosto;l?l!!}
ohojga płci,
plci, nie
._(Dokollczeme
Nr. iJ).
~·zysklego. PrzedstaWia
drobIazgOWI). t~k, nllecklej,
be- , WB.
dos~l?ną dla III10dziezy
Inłodzieży obojga
W literatm'ze
W
litегаtш'zе angIelskiej
al.lg,elsklej n.owela
nowela znala- ", lee iad~n
żad~n !"ошепt
~UoUlent zycJa
źycla lюhаteг?1V
bohater?w IJ Ich letrystyce,-:1I1gdzle
letrystyce,-шgdZlе zgo~a, gdz,e
gdZie spoleczoc
społeczne daje .bowlem
.ЬОWI8Ш ffałszywy:h
.. lsZ)'\Yy: h lub cyniczn)'cll
cynicznych 1)0zla swego ~rola
~róla za AtlantykIem,
АtlаntуkJеш, ~~. B,'etBret- , o~czclIIa
0~czc111a me
те ,vYllly~a
wymy~a z pod u\va~1
uwa~1 czytcI-1
czy tel-I grupy
g"upy :! pohtyczny
polltyczoy lI~tr~j
n~tr~j ро~ЫаЛlаjq
po~hłantajq 1
I na
оа glq,do\Y
gll}dow 1)&
na z}'oie
żyoie i lIatur~
natur~ ludzkq,
tudzkq, oie
nie zliziezo1zicRnrte'~. NIkt
Rnrte'~,
Nlkt go ~'
~v ty.m
tу,ш rodzajn
rodzajU Ole
ше pг~epr~e- mk6w.
шk6w, Obl'aZ!
Obraz! t_e,
t.e, jll:kkol\YlekbqUl
j,,:kkolwlekbqul realne
l'озll1е ?"Iszo
?lllszo plany
plaoy tusuwaJl}
tusuwaJ'} _lDdy~v!<tu"]IZ!n,
.'ndy~v~du"lłz~n.
ra
га bl'utaloie
bmtalnie iluzyi z iycia
życia I'ealoego,
realoego, - роpo5zeM, 111.kt
lII,Н ~U
~u шо~е
mo~e me
ше ~or6wnal:
~or6wnnl: O
О u~ш
u~mIOle.
l ruе_ s,!,_
Sił,. tak,l
tak} zyCie
'УClе me
те bywa
bYlva od",'lc_
odarte. z 1'0'
po- Jedoej_
Jednej. beletl'ystyce
beletrystyce w~g,ersklej
węgierskiej wydzlel'a
wydZiera SIli
з,\: kazuje to,
[о, cozbytl\iq,
cozbytnil} oie
nie razi
rn.zi na~o§ciq"
na~ościl} ..,
szedl,
to.,wJ~e),
wlęce) , Dl'
OlZ o
о ~III1,kolwlek,
~l1n.kolwlek, da Sl_~
Sl.~ P?'!le-!
р?,!,е- ! eZy1
eZYl 1I l~nzYl,
ąuzyl. 9wszem,
9wszеш, grzesz!],
grzeszq, l'nC7,eJ
raC7.CJ p,'ze·1
prze-lon
оп "'!n\':
zuow: na.
па_ ple.'\Ysze
pierwsze p,la~y!
p.la~y! lecz awanturа\Vапtш'- ._ Z.
Z_ 7.al~1II
źnl~11l 'VH~Ztn'y,
wH~zlmy, ie
że w
\у ostatn,elll
ostatmem dZIa<]Ъ1е
to
dZle6:
dZieć: .ze
nze czasami
сzаsаШl Ole
ще ~otrz~ba \\'J~ej
więcej .J.ak,
,J.ak , sa.<ll\,
sa.dą, I1I:!;
OlŹ braklelll
brakiellI w ty'"
tym ,vzgl~o1z,c,
względzie .._ An-,
Ан-, I\lCZ~',
IlłCZr, 1l1eoklelznany,
lIIeok.elznany, .dzlkl,
,dz,kl, Jak \Vрбt
wpół azyn.azya.- Зl~СlO~еши
S1fJclO~ecłU pOIV,eM
pOWIeM angietska
angielskn l,cl,),la
uchyla si\}
się od
slow~, aby
аЬу B1~
Się пшeSlIlIегtеlп!с,
umcś11lIerteln!c.·n gl,c)',
glłc)', jako psychotogow~e,
psychologow~e, doskollfllrllll
doskollal~l'" zWY-j
Ъ\\')'- i ty~k, cltal'Ukter
clшшklеl' l1I,adz,al'6w,
m.adzlar6w.
.,
.,
wlaśclw'yc~ '' swych
IVlll§CI\"'yC~
swycl, torów.
tOI'O\I', Miss
Mis~ BI·addoll
В"адо1о"
jednego
jet1nego slo\Y~,
zostaWił Ьуl
był w
kllkn kte
kle bywaJIł
strony,
Zdaje "'1
mi Ю~,
Się, ze
ów to rys
wprowadZiła do
Gdyby zosla\YII
,у ltteraturze
111еl'а.Lш'zе te k,lka
bywaJ1l anatomanl1,-z
апаtОl1lа,ш,-z drugIej
o1l'uglOJ 8t"ony,
ZdaJc
"о 61.
1'УВ llldywlduaшdУ"ldun.- ,vpl'owadzlla
ао powieści
po\Yiesci angielskiej
angielskicj najstronic,
które poświllOił
po§wi\}oil oaprzyklad
naprzyklad "cdo-I
"Ozlo-1 poza рisщiеоniсtwещ,
piśmiennictwem, l1ie
nie posiadają
posialtaj!} zbyt lizmu
Iizonu uzycza
użycza w
'у znacznej mierze
шiе1'Zе po\Viepowie- slllutoiejszy
s11lntniejszy z l'od1.aj';\v
rod1.ajów - J'o'!z<\j
rorlz,lj icllerCt,:.
id/eri/,:.
sLronic> kt6rc
I
,.ieko\Yi
wiekowi malej
Шlllеj wagi,n
wagi,· lub drobnemu
drolJDeOlU dzie-I
dzie- I' I'оZwiui\}tе
rozwiniętego
",-tуzщu, lecI.
Icc!. w
\у piśpis- sciolll
ściom angielskim
аl\giеt5kiщ ,vla§cilvej
właściwej im
iщ orygina]nooryginalno- Po\Vie§ci
Powieści joj
jej by"'"j'l
bywajll mikstur!],
щikstUl'~ skonobillolVaskombillowag о poczucia aJ·tyzmu,
cięciu, znaleZionemu
ci~ciu,
znаlОZlОпешu w
\у osadzie kalifol'Dijkalifornij- l1lieunictwie
шiеl.lоiсtwiо poczncie
poczucie to
(о l'ОZlviп~1i
rozwill~1i (lo
<10 naj-I
нaj-, вс;
ści i samoroduego
sаЩОl'оdllеgо \vdzi~kll,
wdzi~ku, jn.kil1l
jakim si\j
si~ od- П!],
ną z Anny
Апоу Reduliff
Redclilf i bll.l'dziej
bardziej \Yspolczesncwspółczesne
skiej,-Iub tej wiolkiej grzesznicy
skiej,-lub
grzeszoicy .Miggles,"
nMiggtes," w.rzszego
wyższego stopoia
stopnia w
\V rubensowski
rubenSOlvski sposób.
sp086b, zZ ,acz306
,aczać z\vykly,
zwykły, zk.}<lilН~d
zk'ldin~d na,vet
nawet w lite- go Ponson
Pooson du TerraiJ.
Тепаil, 'Vilkie
Wilkie CoBins
СоШоз
zostawilby
zostawiłby <]zielo
dzieło рОlllпikо-уо,
pomniko-ye. JJccz on
ОП W
\У peloi
pelni i .kw.iecie
,k\V,iecie z)'~i"
ży~ia ni.e
ni_e szukaj/},
szukają, a
а i racki ~1II
~m znaczeniu
ZllaCZCllill mniej
IIIпiеj wybitne-lloDets
Ivуbitпе--1l0Dеls".. ,vst«;~ujo
wstę~uje cz~sto
często"
" jej §Iady,
ślady, a
n. glo§oa
głośna OIUО,й
IVlelo
Wiele ]>оаоьпусь
podobnych 11aplsal
napisał stromc,
strошс, które
Ноге ,yzrnwzru- z\Ylaszcza
zwłaszcza. JUZ me
ще роkazlljЦ,
pokazUją, mby
IIlЬУ "w anato·
nnatoN ajcz~stszl}
ajcz~stszą Icl,
Ich wad'l
wadll Ьу\Уа
bywa l'ozlvlek1osc
rozwlekłość 1
I da
аа llIezawsze
шоzаwszе bywa
Ьу,уа tem,
tеш, czem
сzеш sill
siIJ Ьус
być za"а
szajl},
szają, czarujq
czarujll i wiodllC czytelllika
czytelnika ро
po ра-I
pa-Imicznej
шiсzпеj sa]i
sali lub w klinice,
klinicc, ko§ciotrup6\Y
kościotrup6w щоооt.oгшо§с,
monotonność, lecz i te podobll8
podobne SI\
są do roz"оъ- powin.<1ala
powiadała w pl'zesIicznyctl
pI'ze§licznycb i jak rosa
I'ОВа. ро
podolach
dołach lez
łez i upadk6w,
upadków, podnoszą
pouoosZl\ w jasne i i rozklado\Yych
rozkładowych ргосево\У,
procesów.
,~Iekłości i щопоtоопоsсi
,~Ieklo§ci
monotonności po,vszedoiego
powszedniego "уży- ranku
ranku ~wieiych,
~wieżych, początkowycb
poczl}tko\vycll swych ut\.outwoniezlllienoc
<10Ьга i Pi~kOn.'l
Piękna./ T10
Tło noweli
оо,уеН zwykle
zwyk]c bywa
Ьу\Уа rozlegle i spoзро- Cln-111e
СЩ-\lIе nnZl\'
nużą. Najrzadsz/}
Najrzndszl} wadI}
,уад!], przesada ·- racb:
гасЬ: "Under two
t\Yo Hags," "A
"А lenf
]еnЕ io
in the.
[ив
niezmienne st.'efy
strefy prawdy, dobra
Bret-Harte dlJ:l
d~ modl~
modł\} o~,!elistycznej
n~,!elistycznej formy.
fогшу, koju~, jak morze i jak iycie,
życie, w
\у kt6,'ego
którego i pospolitosc,
pospolitość, рошion,О
pomim.o powsze.duiości
po\vsze,dui08Ci podej- storl1l,~
storm,~ "T,!o
"Т,!о !ittle,
~ittlo , woden sc~oes,n
sc~oes.· Ten
Теn
To,
То, co
со angltcy
noglJcy pospoliclo
pospoliCie щ'.ZУWn'JIl
llf._zywa.JIł a
а 110- gl~blacll
głl}blacb hncz!}
huczą IJ szalejl\
szaleją burze.
bUl'ze, ~a tem
[еll' 1II0lvanycll
mowanych tematów
tешаt6\v 1
I sytnacYj,
sytuacYJ.
ostatm
05tatDl tomik
tOlJllk 1I takle
takl8 Itteracklo
hterackle brylanty,
bl'ylanty,
"rl,
ul, tak dalece
da1ece oie
nie jest OO\Yelll,
noweIq, "е
że t)']>owe
typowe dopiero tle l'oztncza
roztacza si~ baft wypuklej r1aplaStosunek
8tosunek YOlvicSci
'powieści angielskiej
n.ogielskiej do romanгошап· jak naprzyklad
naprzyklnd .Nello and
nnd Patl'ache,"
Patrache,"
w tym
tуш rodzaju utwory Bl'et-H:u-te'a
ао roz,'zuloo§ci
lиЬ su
Зи f1'ancnzklego
f,'aocuzk,ego wybowie
IYYbOl-niе okre§\iI
zj c']naly jcj lIIiej5cc
\у literatur7e i slnwf,
Bret-Hal'te'a 1I0SZ:}
noszą /st),ki,
/styki, cz~to
często do
rozrzutności bog"ty
bogaty lub
określił kied)'s
kiedyś ljerlnnly
miejsce w
sławę,
nazwę: ClOl'ies,
nazlv~:
clo/'ies, lales,
loles, it/yts.
it1yts, А
A 1I0~e!
1I0~et jestoo
jestto IШistегоу
misterny bal-dzo,
bardzo, lIIajq,cy
mnjący za
<а przedmiot
przedllliot jзjn- pelvieH
pewien 1ite"Il.ck
literack i slD"kosz
slOnkosz i znawca
zn:~\Yoo nielada:
nielad,,: j"kiej
jakiej nie zjedMj'l jcj
jej pelVnO
pewno t,'zytolUolve
tl'zytomowe
,vla§ci\vic
właściwie nasza
nasza. dwu, trzy lub i wi~ej
więcej to[о- kis
kiś do gl~bi
glębi prze.QtudyolVaoy
prze.qtudyowany psycl,iczny
psychiczny
"Romans
"H,o",ans fraocuzki
francuzki - 1116wilm6wil- podnieca .8igoa
.Signa·n 111b
lub ostatllia
ostatuia jej tei
też 1.'zytol1low"
trzytomowa
mowa po\viesc,
Jllowa
powieść, której
ktбl-еj faHura
faktnra odmiennq
оdшiеппq proces, wielkie uczucie,
uczucic, po§wi~cellic,
poświęcenie, boleść,
bolu§c, n
ое,'\у)',
e ł'lv)' , zaostrza
Zuo,tl'z3o zшуslу,
zmysły, rozogoia
rozognia wyobra\ууоЬга- powieść
pOlVie§c .The
nТЬе princesse N,ч>го.хiое,"
Nnprnxine."
jest wsz,clliko
wsz.eluko od n,aszej
n.aszej powieści
powiesci i w
\v ni- grzech"
grzech,. omy!k~
omyłkIl ЫаЬ!}
błah!], napoz';r,
uapozór, kt~"'1
kl~'·'1 si~ z~,iQ,
ź~tiQ, nJLSUWa,
I.lILЗU1У", l1a
на lIIysl
myśl tysil}ce
tysiące J1ie<la~q,cych
nieda~l}cych
.Zanim
,Zaoim _zak06~z~
.zakoń~zę tl}
t~ I?iel'wsz""
l?iel'wsz~, lecz
Iccz jeśli
je§li
ezem "~O
czoIII
n~o p:zyp~mlDa
p:zyp~mlna faktury roman8U
romansu SZCZ\}SCl~1II
sZCzęścI~m oplaca,
opłaca, lub PO~I'OStU
pO~l'ostu ПlеllbI3-1
m6nbłn-1 ~'o;
~'~ ,'oz\vlI}zac
rozwll}zac I?rob!elllat6~.
l?rob!e1Uató~_ Oz,ytelDlk
Cz,ytelmk iloJJO' 1111
nU POZ~OliCl~,
poz~olicl~, I.ue
1_11С ostatD11}
оstаtшq, g~w~d~o;
g~wlld~1} z wa,уа
fl'ancuzkIego jakleJb~dz
f,'allcuzkJego
jakJeJb/ldź 8zkoly,
szkoły. Jestto prze- gaue,
gane, jak fatum,
fаtuш, wypadki.
\Vypa<lkl, FlltUIll
Fnlum owo
о\уо zera
"е"а karty kSll}zkl,
kSiążki, traWiony
traw!Ony c,oka\Vo§cl/},
clCkawośClI}, 'nil
111 obIefIlcej
о blef/}ceJ Itteraturze
Ittегаtш'zе ang,elsk,ej,
angielskIej, przyniesiona Dn'
na. pa.piel'
papier fakturn.
faktura oodziellllego
codziennego ~)'~y- jcst
jest podobne do DII.\Ysk,'6§
Dll.wskr6ś J'eligijnego
religijnego ffatum
.. tulIl jak to s'\}
SIę skобсzу?
skończy? lub oiepokojelll:
niepokojem: oby
оЬу patrzymy
patl'ZYIl1Y si~
się bliżej
b!izej tej ostatniej prodnkcyi
prodokcyi
oiesionn.
zrozumiana ,yг~cъ
wr~cz przeciwoie
przeciwnie i przed- greków:
grck6w: gdyz
gdyż tk,vi
tkwi zalvsze
zawsze "w sampj
sаШРj lVеlvп~tгzwe\Vn~trz- 1 si~ skoucz)'lo!
skouczylo! Trudno
Tl'udno mu
'"о ZШ1'uiус
zmrużyć oko, pióra
piora Ouidy, jakoteż
jnkotez kilko
kilku jeszcze
jeszczc uajnowuajno,vcia zrozullliann.
sto.'\\·iou:~ zi~nej
zi~uej strony, jak )1}
)'} .r?zu~iejq nej ulошооsсi
ułomności natury
lIаtш'у ]l ud;kiej i Iliezaloini_e
niezależni.e dopóki
<lop6ki d?
а? ostatl1iego
ostatniego oie
nie dotrze sl?Na,
Sł?Na, aа SZJ:ID
sZJ:m powieściom
powie§cioUl angielskim,
allgiel~killl, kt6ro
któro w tych
sta'wioua
i przedstawlajll koryfeu~ze naj§W1eZSZej
najśwlezszej n~- od zewn\:tгzoych
zewnętrznych wypndkow,
\Vypll.dkolV, b~dqcych
będl}cych tejtCj- ро
po ostatlllem
ostat'llelll C~Uj~ czczo§~
czczoś~ lub
1оЬ ll1':8mak
Dl~Ш3оk d?lach Uli
ЩI .1Jelt.
.1lelt, bealtl,ollf/
bealtl,oll/i nn.
na ,vasz\:,
waszl}, laskn.łaska
tUl'a1i tycznej
turali
tYCZJ1cj sz~olYj
sz~ołyj ~еdпеш
~ednem s~owelll,
s~owe1łl, m.el
ш,е) '~
ż~ konsekwencYli'
konsekwencY/l· Jednem
Jedoell.l slоwещ
słowem a
а lI'!cel/pl'zesytu,
lI'!cet/przesytu. PrzeCIwme,
РrzеСllvше, P_OIVI~SC
p.OWI~ŚĆ a~gleISk~\Wl
a~gleISkl}\WI czytelUlcy,
сzуtеlшсу, mtcncYfJ
шtСПСУfJ czytalam,
czytałam.
jcstto aonliza
,а, te~at to wszystko, co
со jes,t
eszamy
П'.. Z,
analiza fizyolo~lcznych 1l patologl- b,lerze
b!erze 80bJ~
80bl~ za.
jes.t czyta~y zwykle
zwykle._Ье,'
be.z po~plecl,
po~plecl.lU, ~awl
~awleszamy
TJ'
Z. Kolirialkowska,
Kośda/kowsku,
cznych proces6w,
czoych
procesów, nurtuJ'lcych
nurtnJ~cych spoleczenBtwo,
spoleczeństwo, Cichym
Сlсhуш aа ll1eumk1llonym
шеUПlkшооут IV
w rn.mach
ramach rodziГОШl- I1 czy
сzуtашо
tamo bez шеСlегрliWО§СI,
ll1eclerpliwoścl, me
ще wracamy
wгасашу
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ki wyrabianej z pszenicy.
pszen icy. 'V!a§cicie!c
Właściciele mlymły
nów zapewniajll,
n6w
zapewniaj'ł, ii
iż mlika
mąka 111.
ta sprzedawanI!
sрrzе,lа\VШII1
jest jedynie indyanom
indyanoDI i armii,
агшii, kt61·1J.
która. si~
p\ld\lbno na
Р\I<1\1ЬПО
па ten
(еп przysll1ak
przysmak l1ie
nie iali.
żali.

1/,. Kukllrydza
па ,L
al 00., na
па ll.
Il. 91.c-,
91.Co, na
па.. 1nr.
mr. 92
921/,.
Kukllr)'dza
пег Allgemeine
АlJgешеiпе Correspondenz" o
о nmowie
шnоwiе na
~cznyOl, mi
~СZI1УШ,
minist~ryum
ni st~ryull1 spr~w wewn~trzl1yrll
wewn~trzllyrh ner
(nowa)
( nowa) ()!,1/,
Ь!,I/, C.
С. Cllkler
СШtlеr (rltoJr
(rlt.Jr tt!Uuiug
r~Uuiug MIlICO"ada
MIlICU".de:...)
Niemiec, Rosyi i Anstryi
Austryi w sprawie
spr.lwie przeрпе 4.60.
4.60, K.w.
Ка,.. (r.ir
(fair Rio)
Шо) 9.65,
9,65, f.\j (Wil"
(\V;I.I<I'
...) 700.
7óO.
zimowy 4. Jawne zapuJ
zapuy
§Iadowania
śladowania auarchist6\V
auarchistów nie шаjlj,
lIlaj'ł ~/tbszej
głebszej ~roui~.. ~J/.. ~'rac~lt zlmowr
plzeulcy4&,.UJO.OOO, I[okarydzy
p.zeulcy4&,.UJO.OOO,
I[akarydzy 4,800 tł()(Ю
OOO bUlzli
bUlili
podstawy. Opr6cz
Oprócz solidarno~ci
solidarności '"
w I)ОЩРО
l)O~po Puenie)'
rodstawy.
ubległym z portów
P.unic-j' wywieziono
wywiezioDo w tygodoiu ublegtym
portbw
at1ant)ctich La.oów
La.oбw Zjednoeronych
Zjеdnосюnуch do W.
\V, Bryta.nil
Brytani,
wruJiu
\.(U)iu w/adz
władz poJicyjll)'cb,
policyjnych, ni ~lIIa
~1I1l1 "адпусЬ
żadnych .tlant)cl<ich
Кronika Ł ódzka.
i9,()()(),
ł9,OOO, do
<10 Francyi
t'raneyi
42,000, do
rID
innych
innусЬ роrtбw
portów Itdn
lłdo
innych umów
uш6w milJdzynarodowych.
шilJdZУlJзгodоw)'сh,
tWego 26,000, , Katifornii
Kalifornii i Oregoun do W.
\У. Bry.Wego
(-) Ozi§
00,000, do
йо l,do.
lłdo. ,tatego
stałego ItwT.
Itwr.
D ziś drugi wyst~p р
p., Boles!awa
Bolesława LeszWieden,
W iedeń, 7 stycznia.
styczllia. W lI,iejsce
п,iеjsсе zmarlego
zmarłego tanii 9ti,{)()(),
czyu.k
czyń. kiego
iego w "Obacie
,Cbacie "" 1<8i",,"
wsią." W ystllP
yst\}P
hr. Auersperga prezcselll
prezesellI 1Itljwyi.szej
nujwyi.szej izby

Kronika L6dzka.
Z"

ten zainteresuje
bezwqtpienia og61
ogół \ltlbliczpubliczZllil1tel'esuje uezwittpienia
ności l1aszej,
naszej, zw!aszcza,
zw łaszcza, "е
że I'ola
rola TUlIIl'ego
IIOBci
ТШIII'еgо
należy do rz~du tych,
l:delll
lIaJeiy
tycb, w kl6rych
kL6rych 1"lellt
warszawskiego
artysty jlrzedstawić
jJrzedsta\vic si~
się 1110IIIО
wa.'szawskiego at'tysty
że IV
"с
W са/уш
całYIII bIasku.
blasku. Talent niepospolity i
telllperament
te"'pel'aUlent art)'sty,
artysty, który
Н6гу jest jedl1УШ
jednYLII z
naj\\'ailliejszycb
najważniejszycb czy
CZY l111ik6w
nników w
\у jego kreacy,,"u
kreacyach,,
zl1ajd,.
znajd,. w roli TUlll1'ego
Tumrego nader
Шl.dсг wclzi..:cwe
\y,lzi\:C<lI" i
ouszeme
OUSZel'lle pole do dzialania,
działania, "е
że up,'zytollll1iuP"zytolllniту sobie
эоЫе tylko Iugomara
IlIgОШЮ'а w "Synn
" Вуоо puszmy
czy," którym
kt6гуш рап
pan Leszczyfiski
Leszczyń ski podczas występów zesz/orocznycl.
zeszłorocznych zacb\vyci/
zachwycił publiczst~p6lV
noŚĆ. Jestesll1Y
по~,
Jesteś my przekonalli,
przekonani, ie
że teatl'
teatr b~,ll.ie
bęt!l.ie
<lzi§
dziś przepełniony,
przepelniony, tem
tеш bat'dziej,
bardziej, ie
że .Ub"tlL
.Uh"tlL
za
,а wsilj,
wsi li "n cieszy si~
się u nas
паэ Diezwyklq
uiezwyklq syll1sуш
patyą.
patyit.
(-) Koncert artystek
ю:tуstek warszawskich
\varszawskicb zapo_аро
wiada si'J
"iada
się nader
надег po,"y~lnie.
pomyślnie. DowiadujelllY
się, i:!
iż wiele
lóż i z'!aCZ',,!
znacz,,,! cz~Sl:
cz~ść krzesel
krzeseł
si~,
\Viele 16:;
pierwszorz\)dnych już
pierwszorz~l1ycb
jui sprzedano.
sp,'zedallo , Bilety naпа
bywać
1II0ż ll"
na IV
księgarni
p. Fiscbera
Fischera IJl'zy
przy
bywac I110i
w ksi~gal'
ni 1"
ulicy
иНсу Piotl'kolv8kiej,
Piotrkowskiej.
(-) Poiar,
Po żar.
\Yspanialll.
W span iała /шщ
łUlla zajasnia/a
zajaśniała
\v §ro(l~
\У
środę wieczorem
\viеСZОl'е ш okoto godziny
godzil1Y 9-ej za
lasem ll1iejskilll,
lasell1
miejskiIII, w
w stronie KOl1st:1l1tyno\va,
Konstalltynowa.
Poiar
Pożar wyuuchn,!1
wybuchną! IV
,у Brusacll,
Brusach, w osadzie
osatlzie
kolollist6w. Spalily
kolonistów.
Враlilу si\}
się d\vie
dwie clla/ul'y
chałul'y (I"edrewniane i sto<lo!a,
stodoła. SL1'ai
Straż pożarna
poial'l1a l6<lzka
ł6<hka
nie wyjeidia1a
wyjeżdżała do
до ognia.
(-) Kradziei
Kradz ież znaczn~ spelniol1o
spełniono w dOlllu
а0l1l"
N. 520 рпу
przy ulicy Piotrkowskiej.
Piotrkowskiej, Uwagi
godnem
gоdпеш j est, :!е
źe okradzionym
оkгаdziопуш zostal \vla·
wła·
ściciel domu,
шеiеl
dошu , przyczell1
przyczelll родоЬпо
podobno poszkodowaпе u\jd,}
U\jdl} osoby,
овоЬу, kt6re
które lI1il1ly
lIIiały u lIiego
niego r oz·
ne
l1Iaite
maite depozyty zloiol1e,
zlożone. Przypuszcza6
Przypuszczać naпа
le'y,
leży, ie
że sprawcy krad .. ieiy
ieży zostal1'l
zostan,! wykrywykl'yci;
шusiеli to Ьус
być w kаidуш
każdym rt\zic
rt\zie zlod,.iezlodziecii musieli
j ec domowi,
dошоwi, SkOl'O
skoro potrafili tak zl'\jcznie
zręcznie doдо
brać
bl'ac sill
si\) do
ао pokoju, obok kt6J'ego
którego zzjedllej
jedllej
i z drugiej Stl'OI1Y
strony sypiajq-gospodarz
s)'piajq- gospodal'z i jego rodzina. 'V
Wartość
artoBc skradzionych
skrarizionycll przedрпед
rs.
lIIiotów
lIIiot6w wynosi
\v)'oosi przeszło
p,'zeszlo 7CO
7СО 1"8.
W
tynoże d01l1u
domu i lejsa
III ej nocy
\У tYl1lze
tejsa111
посу skraskl'adziono piekal'Zowi
pieka1'Zowi са!у
cały zapas
_арм swieiego
świeżego pi eczywa.
dOl1 0SZ:Ъ,
osz:~, "е
że ta,"ze
ta,,,że
(-) Z gminy Chojny dОI1
przed niewielu dniami
dпiашi wyullrzyla
\vyul1 \'ZyJa sill
si~ b6jka,
bójka,
sr6d
śród kt6rej
której p1'zeuywajitcy
przebywajqcy tашzе
tamźe czasowo
ozaso,,'o
staly
stały l1Iieszkaniec
mieszkaniec z Sieradzkiego,
Siel'adzkicgo, niejaki
Klingsbeil,
bez widoczllej
rzucił
ЮillgsЬеil , Ье.
\vidoczllej przy02ylly
pl'ZY02YIlY ,'zuci!
się
si
~ z поiсш
nożem w r\}ku
ręku na
па 19 letniego
letlliego J6zefa
Józefa
Kl'3kowiaka i rauil
ranil go niebe?pieczuie
IV
Kl'akowiaka
niebe?piecztlie l'
plecy. Raniollego
plecy,
Ranionego od wieziono
wieziooo do
<10 szpitala
szpitl\la
sw.
św. Aleksandra w
\у I..odzi,
Łodzi, Kliugsbeil ZuKlingsueil
"и
stał areszto\\'"ny
aresztowany i odrlallY
odrlany "\V "есе
ręce s~dz
sędz iego
sta/
§ledczego,
śledczego.

KRONIKA
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А,
Warszawa. SlIIu{n!llr!ll)(JI/~Ir.
Slllu{n!llr!l"llrl~lr. Ozcigo·
Czcigo·
дпу kierowuik "K!os6,,',"
ctdny
"Kłosów," 1'. Alltoni
A"toni Pi etPług), "y"i"d"jllc
wys iadając z
ki ewicz (Adam Plug),
Z l.ranttташ
dlliu 6-ym
6-уш ь.
b. m.,
ш., uleg!
uległ slllutnemu
Slllutпешu
waju w dniu
zdarzeniu,
zdю'zеlliu, upadłszy
upadlszy Ьоwi
bowiem
еш na
l1а bl'uk
bruk z I'OZrozpędzonego pOI.OZU,
р\}dzопеgо
powozu, silnie
silп i е si<;
si ł} ройukt
potłukł i ро
po,'"nil.
N atychlllillstowa
аtусlш,il1stоwа POIJ'OC
РОIJIОС lekarska
lekal'ska
ranił.
prawdopodobnie za~ezpieczy go od nicbczprawdopodounie
niebezpiecznych skutk6\v
skutków Hpadku,
upadku, kt6"y
który 1116g!
mógł 1'0popieczoyc!1
ciqgnąć za SOUIJ,
sobl}, kalcctwo_
kalectwo_
сiчgОI!С
KOlllrUI"8 (tJ/·/lII.Il'eulyczIIY·
(1l1"1II1ll'eutyCZ //y.
Warszawa. KOlllrlll'8
Towarzystwo farlllaceutyczoe
fаl' шасеutусzое podało
poda/o 1'0po \vt6111ie do
до wiado",o~ci,
wiadolllości, iZ
iż na
па posiedzelli
posiedzeniuu
wtól1lie
w dniu 11 stycznia
styczl1ia 1884 r.
г, odbytem,
оdЬуtсш, wy'ОУ
znaczyło
_пасху/
о kwot~ rs.
1'З. 150 na
па nagl'o(l~
nagl·od~ za
<а pl'apmcę naukowlJ,
~
naukowq огуgiпalПl~
oryginallll~ na
па nast\}puj:tcycll
nasŁ\)pujących
warunkach
\varu nkacJI:: 1)
l) l1agl'oda
nagroda. b~<1z
b~dz ie pl'zyzoal1lj
przyznanI)
pracę w j~zyku
języku ро!skiш,
polskim, z dzieza najlepszlj PI'ac~
fl1mlacyi lub nauk
nallk przyrodzonych,
dziny fll.l'lI1acyi
przyrodzonycb,
nie mniejszych
шпiеjszусll wymiarów
\'у111 i,.r6\\' nii
niż 3 arkusze
druku;
d1'uku; 2) o
о nagrod~
nagrodę l1I
m ogl}
ogą si\}
się IIbiegnc
ubi egać farшасеuсi ш'оdzеl1i
urodzeni i zalllieszkali w
\о KI'6IeKI'ólelJIaceuci
stwle Polskiem, ~cz
stwie
ucz wzgl\)du
Ivzgl~u na
па stopir6
stopirń
naukowy;
pracę kOl1kUl"8owlJ,
konkursowI}, z!oion,.
złoionlł w
uuukoWYi 3) pra~
rękopisie, towarzyst
1'~kopisie,
towarzystwo
\VO farmaceutyczne
farmacentyczue 0ogłosi drukiem
s\vоiш Iшk!аuеш
nakładem i zajmie
zajl1l ie
glosi
d,'ukielll swoim
si\}
się н
nłatwieniem
lаtwiСlliеш sl,,'zedaiy
sprzedaży ksi'1zki,
ksitlżki. Docil(){1
Doch6<1
zt1J.d
ztą.d osiqgni\}ty
osiqgnięty przeznaczony b~ziG
będzie na
па naпа
grodę za по\У,.
nowlł pl'a~
pracę konkurso\V/ji
konkurSOWI); 4) 1'~ko
ręko
gl'od\}
pisy winllY
winny Ьу(;
być z/oione
złożone na
lIа r\)Ce
1'\}Се sekretarza
sekl'etal'za
towno'zystwa
tо\.ю'zуstwа farmaceutycznego
tiШlll\сеutусzпоgо prze
pl'ze dnielll
duiem
1 stycznia
st)'cznia 1887 1'.
- Z M!awy
Mławy donos",}
допоsz:} "Kur.
" KlII'. war·z.,"
\Var'z,," iz
iż
spe/uiolll} talll
lаш zostata
została 8tl'astmw tych
tycll dniach spelnionq
szna zbrodnia.
sz"'\
zu,'Оdlliз, Ofi"11l
Ofiarą zemsty
zешstу радl
padł urz~d
urzęd
nik akcyzy р.
p. M_
М_ Chlldzióski.
Оuщlziбski, Врга\\'с,!
Sprawcą
zbrodni Ьуl
zbl'odui
był рrzешуtllik,
przemytnik, który
ktбt-у параdlszу
napadłszy
p. 01,.
Ch. na
ulicy '"
w Ыа/у
biały dzie6,
dzieil, zadal
zada! IIIU
р,
па "liсу
dwie
nożelll tak silne,
że o
nieszczęśli
dw
ie rany
l'II.l'У noiel1l
silllC, "е
i eszcz~§ !i
wy
\\'У Ch.,
ОЬ" [lolIIbIlO
po",i,"o lIat)'Clll11iastowego
natychmiastowego I'atunku,
ratunku,
IV рю'~
pru'll godzin ducba
ciucha wyzionllt.
'"
\vy zion'lt,
W Krzemiencu,
Krzem ie ńcu , \у
w górze
g61'ze Kulicz6\\'ce
Kulicz6wce
wyk~yto,
pokłauy
węgla
\\"y
k~yto, jak donos",!,
dопоsщ,
pok/ady
Iv~glu
kallllennego,
kаl1llеПl1еgо , kt61
którego
'ego dobywanie
rloby,.anie I'ada
rada lIIi
IIdejcjska ucblvali!a
uchwaliła l'OZpoczlic
rozpocząć na
l1а Iviosl1~.
wiosnę.
--:- W celu
се!и pO,
po.dniesienia роziощu
poziomu \\'yksztalwykszlał
CCllIa
СС111а os6u,
osób, s/uzlJ,cych
sluzących w zarZl),dzie
zarządzie tel
te! rg l'ara-

/

Jak donosz,.
donoszlł "~t. P
Pet.
et. 1Vled.,'
1V1ed., n postanowiło
postanolvilo
zaloiyc
założyć w Petersburgu
Petel"8burgu wyiszy
wyższy zaklad
zakład naпа
ukowy pod Ш1ZW,.
nazwlł "instytut telegraficzny"
wlegraficzny"
t"ecbletnilll
... kursem.
kllгsem. Na pie.·\vszy
piel·wszy k"r
kllr''
z lnechletni
instytutu рrzуjшu\vапi
illstytutu
przyjmuwani b~dll
b~d'ł ро<l<1ап;"
poddani" rosyjгозуj
scy, chrze§cial1ie
chrześcianie płci
ptci m~zki ej, kt6rzy
którzy ukoil'
ukoil·
o<lznac1.eniel1l przynaj"oni
przynajlllni ej ,'alko('aIkoczyli zZ odznaczeniem
wity kurs
kш'S ~redll
średn i ch zaklad61v
zakłndów 11lIukowych.
IIIl11kow)'ch.
- Sprzedai posad rz~dowych.
rz~dowych . W
'У pete1'spetershurskim
Sl}dzie okr~gO
okr~gowyul
są
l,ш'skill1 SJ}dzie
\vYIII wOjennym
"О) СI1П)' 1I1 sqIlzol1o
lizOllO W
w kof1clI
końcu grudnia
gl'lIdl1ia 1',
r. "z. l'efe1'enta
referenta wydziału ,.
IV zl1rz,!dzie
zarządzie !ckal'ski>ll
lekarski IIIwojs
\vojs kowYIII,
(Izialu
g'"lerala
g'IIIerala Karickiego i pOlllocnika inspektom.
гл. tegoi
tegoż wydzialu
wydziału Karola FeГl'~go,
Fert·~go. KaКа
rickij, ,u
..jqc wplywy
wpływy w zarzqdzie,
"i"kij,
lIIajqc
zа1'щdziе, z dawien
dawna
dawn:. I'ozdawal
rozdawał роэаду
posady takim
takilJl tylko kan(Iуt!аtoш na
па weterynarzy lub aptekarzy,
dydatom
któl:zy IO~ dawa~ naj\\'i~j,
kt6I:ZY
najwi~j.
::)ull1Y
Sumy te
(е
ch\vlaly зSIę
. ~ pOllu\}dzy
3,иou l,nuli.
chwlaly
pOlll1lldzy 100 aа 3,000
l"lIUJj.
Spraw\}
Sprawę \Vywola/
wywalał laborant Ribner, kt6rego
którego
pUllli ... o zalecen
pUlllilllO
zaleceń wladzy,
władzy, nie wybrano
,")'Ьгапо na
па
zal'zl\dzajqcego
zarządzajqcego skladem
składem aptecznym
арteсzпуш w Kijowie,
jo\vie, gdy
/(dy z8lvakowala
zawakowala ta ровада,
posada, aа to dlatego, 'е
że nie,
nie. zlo~y!
zło~ył KarickieO\u
Karickiemu zl}danego
żqdanego
kubana w
\о Il
IlOŚCI
o~1 3,000 l'ub.
mb. Ferro lUial
miał
dopomagać Karickiemu
Karickiemn w tych
tYCl1 operacyach.
(Iopomagac
Są,1 wojenny
skazał Karickiego na
zesła
81\'\
\Yojenny skazal
па zeslanio do
rlo odleglejszych guberni
gubel'ni Syberyi, na
па
pozbawienie
pozua
.. ienie pl'aw
praw dziedzicznych i osobiStYCII,
osobistych,
oraz na
па z\vrot
zwrot sum
В11О\ pobranycll
pobranych i zaplacenie
zapłacenie
kosztów procesu.
koszt6\v
procesu, Fert·ego
Ferl'ego uznano za
<а niewinnego,
winnego.
Sp raw~ regulacyi
Spraw~
regnlacyi rzek galicyjskich
galicyjskicb
przyspieszaj,!
przyśpieszaj,! - R
Rosya
osya i Prusy,
Prusy.
Nied,a\vno
Nied.awllo доповiliвшу,
donosiliśmy, _е
że rzqd I'osyjski
rosyjski
upomnlal
1~ u rz,du
аЬу
upomDlał ЗSl~
rzlidu austryackieg(),
austryackiego, aby
,'eglllacy\}
I'eglllacy~ Wls1y
Wisły \10
po swej stron ie prowadził
prowadzi/
st?sownie do . uloi?nego
st?solYllie
nloż?oego obop61nie
obopólnie planu,
WIadomo
bOWIem, ze
po 8tl'OlIie
stl"Qllie au·
w.adomo Ьоюет,
'е roboty \10
stryackiej
stl'yacki
pj idl\
idą o
о wiele powolniej, nii
niź u/ouło
żono-a
nawet
w
bndżet
na
rok
1885
wsta"Оl10-а па\уе! '" bndiet па
wi!
IV.Ч l'zl}r[
rząc[ austl'yacki
austryacki kwot~
kwotę znacznie nii8zlJ"
niższą,
llI'
nlz \vedlug
według plan ll
u wypada.
\\'yp,!da, Obecni
Obecnio
o dO'IOSi
dOlIosi
"Polit.. COlT.',
"Po!it.,
001'1'. ", "е
że i 1'ZlJ,d
rząd pruski spraw\}
sprawę reglllacYI l'U8za,
gulacYI
rusza.
Według,
[li~l~la tego ,"ial
mial rzqd
'V
edtug, pi~'~la
lчd pruski
oS\Vladczyc,
ośwladezyc, "IZ
,,1' Jest gotów
got6.. przystąpić
p1'zystlJ,pic do
komisyjnych
rokowań W
spralyie reglllal'yi
regułacy i
kOll1isyjnycll I'okowan
w sprawie
austryacko-ruemieckiej cz~sci
austryaoko-ruemieckiej
części 'Visly,
Wisły, wzdluz
wzdluż
g,'nnicy Szh}ska
SZll}ska i Galicyi.
Ga1icyi. Chodzi
Ohodzi na
granicy
па ral'а
zie o
о .oznaczenie
,oznaczenie ~a~resu
~a~resn robót
,'оЬ6! regulacyjD)'cll
па ten
(ап cel
сеl preliD)'ch 11 oо k\Yoty,
kwoty, Jakleby
JakICby na
шiпоwа(;
Konlisya,
minować na1eialo,
należało.
Komisya, ,/о7.ои:\
zło;\on:\ z
techników
tecllll ik6\V galicyjskiego namiestnictwa
пашi estпiсtlvа i
szlqskiego rzqd,;,
rząd,;, ~I'ajo\vego,
~rajowego, b~dzie
będzie upoważ
upo\vaimouq do kOl1l1sYJuych
nlOuq
kOl1llsYJnych rokowail z 1'/l1<lelll
r/aclelll
pruskim.
pl'uskim.
- Ordynacya Pszczy6ska
Pszczyńska na
па SzllJ,skn
Szll},skn Gór,
а61',
l1alei'lca
należ'lca ouecuie
obecnie do
до ks. H
Hohenlohe
obenJohe i obe/
оЬе/
lUujl}ca
mujl},ca 19'/. Illil
mil kwadr., zamieszkanych
p,'zez
Jiczneprzez 60,000 ludnosci,
ludności, odznacza si~ licznemi_
rнi_ ij slarannie
sLаl"аппiе .utrzymanemi_
.utГZУlllапешi_ ~wiеl'.zуilC3.шi,
~wiel'.zyilc3.IlIi,
k torfch dozór
<1oz6r Jest. uardzo
bardzo sClsly
sClsły 1
l najdrohmcJtiza
l)щеJSZn sztu~a,
sztu~a. z\Vlel'zyny,
zWIerzyny. pod kredk\}
kredkę jest
ыаlн}..
b mili}. Adl1l1U1stracya
Adl11lDlstracya kSI\}ztwa
kSlęztwa zl'obila
zrobiła rachunek
chul1ek uuitej
ubitej zwierzyoy
z\Viel'zyny w
\о roku III)'ВН\\'
IIlyśłi,,'
skitII,
skilll, koncz,.cym
kończlłcym sill
si<;! 1l kwietnia 1r.'. ".
z. CqО.у
(ату talii:
(аlll: 1 iub1'
tamy
żnbr (iO\portowany),
(importowany), 24 je!ejeleni, 26 danieli, 15 dzików,
dzik6lV, 25 kun, 8 wydr
\Vydl'
48 tchórzów,
tсЬбl'Z6\V, 493 lasek, 182 SQ1'n,
sam , 3,128
zajęcy, 266 uaiant6w,
zaj~cy,
bażantów, 51 cietrzewi
157
słomek, 382 bekas6w
slошеk,
bekasów i t. d. Taka r~cbun
r~chun
kOIVOBC
kowość ,zd,alaby sill
si\} i u nas!
пав! g~zie opr6cz
oprócz
klusolvl11kolY,
kłusowllLkow, zabawy mySllwskle
myślIwskIe uy,vaj'l
bywaj'l
częótokroc nazbyt hojne na
cz~"tOkl'OC
па zlvierzyn\!_
zwierzynę_

hr. Hollenwartll,
Hohenwartll,
obrachunkowej zostanie Ilr.
albo namiestnik
пашiеstпik Tr)"estu,
Tryestu, Ьмоп
baron de Pretis.
P1'etis.
stycznia. W
Według
edlug zapewnien
zapewnień
Londyn, 7 stycznia,
"World,"
" ' Yorld," lord D
Derby
erby wkr6tce
wkrótce nst,pi
nst'łpi z gabinetn, P
owierzenie mu teki ministra
шiпistга koPowierzenie
binetu.
lonii poczytujq za błqd
b/I}d fatalny.
Londyn, 7 stycznia.
st)"cznia, Dla transportu
trэ.nsрогtu wojsk
do TOllkinn
Tonkinu zakupil
zakupi! rzlJ,d
rz'łd francuzki siedm
parowców, kktórych
parowc6w,
t6r)'ch uiywal
używał rzqd angielski
do przewozu wojsk podczas ostatniej wyprawy egipskiej.
egipskiej, _ _ __

OSTATNIE WIADOMOSCl
HANDLOWE.
Berl in, j s,
Berlin,
s.tycznia.
tycznia. Bilety Ilanku
hanku TO'yJsk
rO'JJsk iego
21 ~.70; tG/.
t Q/. 118&.)'
hat.)' zastawno
zазt.aWIt6 G5.00, 4'/0 liety
liaty Ilkwltla.
hkwltla.
cyjue 68.00, 6'J.,
5 1J.. puip,;r.kn.
II еJn. 63.90.
cll'ue
poiY',;r.kn. ,.sc1Lodnia
,.schodnia Ilem.
J em.isyi.
JU
СIН..iЗ}-1. 63.00, 4 j / o poi)'vzk"
poiytJzkĄ r. ll~O
~O T.
Т. 8l.l0.
82.10, 6°/.
60/.
lis
liSL)'
L)' r.Ili!.Lawue
r.a!l.La\vue T09YJ8kie
ТОЗ)'J,kiе 94..()i
9 4..()i"'ł kopou1
kupony celne
сеlпе 20.64,
20.M,
6'1. pużyczka
puzYl.:zka ргtШI10\Vа.
prt!lla10W8 r. 1 ~6 4
" r. l~.OO, takaz r.
18litir.
18Ut.ir. 13/:$.00; akcyl:S buuku
lJUHku 11andlowego
haodlowego 8:1
8!J 90, dssko1ttowego
Ikoutowego 82.50, ur.
ur. iE:1.
ŻElI. WllNL
WUoNL wied. 212.1)0212.00' akcye
С)'6 krcd)"t.O,,·c
krcdyto,,·c Q.u~tr)·a~kic501.00J
Q.u~tryackic50l.00, uajnowna
uajnow,'C& pożScr.k.a
pozYcr.k.a
rosyjska
reuta ros)';,ka
rosy;,ka 108.00, д.flКОПШ
dflkooŁo
roвуjзkа 97.20,
Tellta
4'/••
"'/
•• prp\·atup.
prywatup. 3 "/.londyn,
Londyn, 7 stycznia
s-t)'cznia w
VI ,)Uraduje.
iюluduiе. J{olL'lole
){olL'lole 9951.
ргш,kiе
ktщsulе 101,
НН. 6'/. &.ureelcio
Luret:kio z Ifs66 r
pruskie "~I. ktHlSOle
71
87~ r.
т. ~6'I.j
J:luLa w~g
7 ' ~1I
" r(5)'jska
rosyjska poi. ~ 1187~
~ó'l.j _О/.
ł'l. r euta
enta duta
I"' ll,hAUku
77 1., eglp8kfL&3
eglp8kfl&3''''
II ,lmf1ku ot~lIIalia:k
ol~lIIańa:lue5to
le5tO 1J
13 15/1'
lsl" 101U10111Inu"I}
I'Мor,l} I :l'{.,uc),u
:ł'l.,lIlkcyę "'kll.
... ttll. tu .acsklOgo
.aesklogo 71
711/"
'I" mocno.
П100ПО.
. WaNZaW"i,
Waruaw"i J 7 ~tycznia.
Tnrj{
TarliC ~~iowy. Pllllte-

6·,'.
6','

4,".

Ł

G I E LOOlVE.
GIE"OO'''E.

Gielda
Giełda Warlzawska.
Warszawska.
Z'llanoz kOl1c61R
Z'llallOz
kOllC81R gietdy.
giełdy.
Z. weksle krótkoterminowI
kr6tkot,rmlnowl
Za
na
па Berlin
ВегНи UL
r.a 100 mr.
щг.
Londyo n
L. .• .•
"11 Lond)'o"
1J .L.
"Paryi
n Paryi "I()()
11 ' ()()
fr. ., .
" \Viedeu.
Wiedeń "н 100 6. . .
Za papl,ry paliltwow.:
Z.
palistwow,:
Lidy
LiaLl Likwi
Likwill
jL Kr.
Кг. l'ul.
Pul.
.
ltos.
Рoi. Wschoduia
\Yac!Jotlui. . . .
llos. Poi.
Listy zz. .... Zi~lII ... 6U T.
Lit. A.
L.iatr
т. J.it.
А.
11
"lałli ,
11
J'JJ
"n "1altj
l.i'LyZ1L'l.L
I.iny Zasl M.
М. WUIIL
\VI\.l'IIL !)er
~г
1
I
II
Jl
II
JI
111
Hl

J.~Ll Z:.'.t. M.
1.~Ll
М. Eod.i
Eodzi s:,'r.
~'г. II~~

"

'

Wi~;I.ń
\V;~;I.iJ

,

V7.30

00,60
00.60
97.95
97,40
97.40
9~.60

92.d.
92.d5
9'1.85
9'1.S5
91,00
91.00
86.86.84,00
84.óO
8.
8 •.,25
25

8~,26
8ł.26

Gielda Berlihska.
B erlińska.
BalJkoot.y
r(4)'jllkitj ZR.rkZ.
Bauknot.y r(4)'illkiti
ZA.ru. .•
"
"
l U & ' dU!Jt.
dO!JL.
"IН"
Wek.
\\Tek.le
le I1Il
I1А Waru&wg
\VaTflZ&wg k.r.
lu. .•
Pet.eraLurg
Itr.
l'еt.eгаLщгg "r.
dl,
'
dł.
Lonl
Loщl\yu
)'П

87,50
87.óO
116.75
96.75
97,60
97.óO
97,30
97.30
94.00
9ł.óO
92,80
92.80
92,30
92.30
91,76
91.76
85,85.8L60
8LБО

II
11
u
Ul
,,11(

"lJ

47.12'/. 47.02
47,12'/.
9.67
9.63
38.17'/.
З8, 17 '/. 38.\0
З8,1O
78.20
77,95
71.95

Itr.
КТ.

d~~.

O)'!kouLO
Dyskouto l,rJwatue
IJrywatue

212.70
218.2IS.212.00
212_
30
21
1.76
211.76
209,116
209.Só
20.«'/,
20.29'/,
20,29'1,
165.40
S
8

212,86
212.86
213.212,40
212.40
212,21U.1O
210.10
20.48
20.30
20,00

166.40
S
8

Giefda
Giełda Londynska.
Londyńska.

W~ults U&
\Y~ults
и& l'cu:u·s!J·u·
1't:wтsIJ''''J
U),.kout.o 6"1.
Ur.koulo

24'/..
łt1-trH.1 bl!,r.
\Ol!,r. -_ _ 6G:!1/2~
6G:!1/,~ (}lllla
{I. It1-U'KI
l.нl'l. 630-660. 1
wyhorowa
wуlюгоwа 675-700;
075-700; iyt.u
i)"to W)·IH)r.
wyhor. ШJ~
2S~ (I.
(1. 480-600, ~~~~~~~~~~~~~~~~~=
§reunte----,
śreunte----, ,vadliwe
wadliwe - --;
- - i JQczmien
JQczmień 2 i -tro4гО- rz~(lo\Yy 202 {t.
rz~(I(HYY
{J. 300-330;
3ОО-330; owie.8
owiea 142 (I.
(1. ----;
j
OOPOWIEOZI
ODPOWł EDZ I 00 REOAKCY/.
RED A KCYł .
Wylot.
grуkи. '200(1. - - - - , rwpik
ncpik letni - - - , ramowy
~IO (1_ - - -, r"'pak r.pp.
~IU
горр. ",nowy
'''OOW)' 210 (I.
(/. - (-)
(- ) 00 nauclycieli
паuсчсiеli szk61
szkół ludowych, a
а minщiа
- ;grocl,
;groch poluy 2UG/I. ---- ,, cokrowy
cnkrowy 26/.)/1.
26101/1. 800 nowicie рр.
pp. Hassenll1ajera
Hassenlllajera Adama,
Аdаша, szkola
szkoła
---;
ol. 200(1, - ; - - - - k.
О,,&
Оо..сс. K
К .... Nl'.
о Ludwl
-i r[ ..
..01.20011.
--;---za kor.ec.
Nr. 9 _ Jablonskle
JabłońskIe o
LudwI'' kn,
ka, 8zko'szko'1&gIAna
Iч1я.оа ~---, JOCZ
JoczllIumu&
lll1tmua - - ;i oleJ rup&kowY:r
тuраkОWJ:т
J
;
• g
...
UJ,
ш
__ , I",
hnauy
..оу - - - - kop.... l'ud. Dowie,iono
DoW;CZ;OIlO P"cре..._ Nr. 15, - Jablollskiego
Jabłollskiego Wac1awa,
Waelawa, szkola
szkoła
oioy
nioy 700, zyta
'у1& 400,
4óO, j\:C.",i.uUl
j\:Cz,,,i.ulA -, c,",oa
с.::. 120,
Nr. 2, - J astrz~bskiej Luuonii,
Lubonii, szkola N
Nrr 4
UlCH. :!И
:!ł1
ULCK

gro-I

i

сЬо polueqo - korcy:.
korc)·:.
Modrzejewskieg(j
chu
Modrzejewskiego Albina, szkola
szkoła Nr 14
Warsz~w., 7 S'yczm.,
stycznia. Oko~v,""
Oko~vlla 78'10 .akc).,
.akc)" kop.
"ор, Z
Zakrzewskiego
akrzewskiego Teofila
k Ił N
3
po ijo'
ро
l:So,•. ::>l.u!ul1ek
::ił.osunek bra.ruca
btaruca t!.)
tl.) wiadra
wladтa JOO-907 'I,.
1/,. lIurf.
Ilurf.
.
~ SZ
az o
о a
а
r.
г.
, ,ldad ..
za wiadro
za I(&r. 246-248.
.l<Iad
wi...lгo kop.7ó3'-7ti2',
k"p.763'-762','"
246- 248. z,!racamy
z'!raсашу Sl~
B1~ zZ uprzeJmli
uргzеJШ' prośbl)
pro§b/j O
о odpo~'Yn,k; ... \vi~~~o
76;;'- :77', ...
J!1'rnicc kO"Wledi
па Щtу
Szyn.ki
wi~~~o kup,
kup. 76;;'-:77',
za0 J!l't'llicc
kO.'Wledż na
li~ty ~ redakcyi .nadeslane,
.nadesłane. Brak
p'.Jok ."49;:-_0_
pleJok
."49,:-_0_ (x
(о .,1",1:
dod: 00
n. wJ'ch~,
wJoch~. 2°/.).
2 /.).
tych odpowledzl
tycb
odpOWIedZI wstrzyO\uJe
wstrzymuje skompletowaB.,I..
slytm,a, rarg ,bo-.o"1·
000-.0"1' 1'
10& ni
tate
te
Ił
d
Berltn / slyclI"a.
P....
... u,O&
t kul
niit'j, w
njit'j,
\\" 111.
lit. 14:l
_ 173, na
па 81.
at. _
_,, Da
па kw. mj.
eе O~
o~
.czne ~ rya u
oо ar yу
~ o
о
16."""a
16."""а ",j,
Uli. 00... 166'/" u.
о. c.
с. 1p.163'/., na
па Ip.
Iр. .ier- \SZ kOIDlctwle
kolDlctwle 1łódzk.lem.
6dzklеш, 'Vszyscy
'Узzувсу nauczyclele
nauczyCIele
na
па ,icr,
sier. wrz.-.
'П'l"-, 2)
2) ",
", ",,,,,no,
",,,,,по, w ,,~ 137-14.2, ...
118 szk6!
szkół 174dowych
174dowycb 1l prywatnych uczynili jnź
jnz
.L.IH
oL.IH '/.,"
'/., n. 'l.:
'10: It. HI·/"
HI'/" "'
"о lL
IL mr.
тг, -, na
оа kw. zadoSl:
zadość naszej prośbie,
prosbie, spodziewamy
sрodziеwашу si<;!
się prze".tJ.
".IJ. l·u'l"
I·H '/" na. '!-,J: cz. 1411/"
141 '/" Da
па CL lp.
[р. l~l
l~l)Jł
)J. na
па lp.
lр. to ie
że i wyzei
wyżel wymienieni
wушiепiепi
ech~A. 1
есh~я.
l ·ka. .
ster.
OWiC5 mocno,
vne
ашт. -_ . Jt;CZDllen w m.
т. 124 _ 185. OWIC5
П\ОСПО ,
'
•
.
~
.
zZ
......~. as
~ "'16
w
w m.
т. 135
la. - 160, na
па ,L
oL - -- -,, na.t.
na ot. lL
IL _ na
о. lL
IL odpoW1edzlec
odpOWIedZIeć na
па postaWlOne
postaWIOne pytama.
pytaD1a.

.z'

1/.1
/ ., DR
nlr. -. na
nu.
па mr.
Л\r. kw. - ,, na
па kw. fl\j.
mj. 1S7
lS"j 1
па
naj. oz.
13P/ł , ua
Uroch waJ"'ZelllY
wał"'ł:el lly 160-2101
100-210,
naj.
cz. 1313/4'
па cz..
и. Jp. - UrocJ1
р азtewоу 13iJ-14S.
J3a-J4S. Olej lnb.ny
lпiэ.пу w m.
lП. 4&, r re pastewny
pakowy na
pakow)'
па gr. 61. Okowita
Oko,vita w m. bez beCz. 42.2.
SzczeCin, 7 stycznia. popuł:rlU"g
Szczecin,
poput.TlU'g slx.iow)'.
slюiuw)'. PIU'.eJlir:.
rll,..e"ir:.
ospale w 11\.
Ul.
148.0IJ---169.0CJ, na
148.(.)I,}--169.00,
11а kw. mj.
щ1. 166.00,
na
па mj.
шj. oz.
ш. 161.60.
167.60. 2.)'w
tIto 08pale
ospale w 111.
lit.
191.J91.-134.
134.
na
па kw. mj.
шj. 138.50 na
па mj.
щj. C
c ~ l:i.9
1:ł.9 ()I). Olej rupakow)"
rupa.kow)"
Ucz
lюz znllany
ZЛl1апу 11&
IIA st. 6O.uo,
60.00, na
па kw. mj. 6
61.50.
J.5U. SPl'
Spl'
rJ'tll8 ospale
rytlu
uspa[e w m.
т. 40.tkt,
40.UO, 1111 ,L
et. 41.00, 11&
na kw.
mj.
O}t-j .kalur
щj. 4.3.50,0&
4.3.00,оа cz.
CZ. lp. 4-1.70. O)"j
'kalny w m.
т. 8.60.
Londyn 6 st)'cz.nia.
stycznia. Cuk.ier 1Jawao&
Hawana .Nr. 12 000.0/:tt cukier uurakowy
minalOle 12 1/:t,cukier
miualole
burakowy JO, ci~i:ko.
ci~żko. CentryCeutryfogalny C:uba
ąuba 13. ~adpl)'u~ly
~adplyu~ły d.ii
d.bl 2 ladunld
laduoki р.же
p,uUley, mroz.
шсу,
1ПТОZ.
Glazg6w
GIIZg6w,, 7 stycznia. ~urowiec. Mixod
Мixod numbe:rs
warr&llts 42 !lZ.
!IZ. 1
'I, рp..
,\\'аГr&Iltз
11'"
stycznia
ia Spra\o\'ozdanie poct:!\k.owe.
росч\k.оwе.
Liverpool 6 slyczn
l'rz, puszczalu)·
pUlzczaluy ohrót.
ol,rO" 8,000 hel,
hcl, spokojQ1e.
'pokojQ1e. Dzienoy
dowóz SO,OOO
do\voz
3О,ООО bcL
beL
liverpool,
Liverpool, 6, stycznia popołulluiu.
poputulluiu. Ua.welll&.
Uawełll& . (Spr
(~PT""
....
w~dRnie kuucuwc).
k~шcuwс). O'-'r()L
O'-'roL 8.000 bel. z tego ua
па
spekulac)·
~ i "'Jw,,:
wyw,,: ьоо
spekulacy~
bOO 001. Amerykanaka
Amerykańaka 8tele
atele Suraty nlOJno.
ratr
mOJno. MitbllilJg
Mitlllliug amerykailSka
amerykar'1Ska na
па lit.
иt. lt. b'I/~
611/~
1/ . p~
na
па lt..
IŁ.. mI".
тг. 6, 08
па mr.
щr. kw. Ijl/lt
Ulllł na
па cz. lp. 66IJ.
Dhollerah fair
rair 4'/
4 3/ ...
... Oomm
Оотга gooa
go<ю 6, lIne b
ь1//".
.. , lleun"u.
Konstantynopol, 7 stycznia,
Konstanlynopol,
stycznia. 'V
W skutek
sku tek aа DhoUerah
gal One
g.1
Вое 4'1.
4'/. р,
p.
I'eszto\vallia
kilku czerkiesów
cZC1'kies6lv powsta/y
powstały poро
resztowania kilkn
Manchester 6 slycznla.
Manthes'.r
slytznl.. W.wr
\V.f.t:r Taylor
Та)' 1о. 6'/.. 'V.l.er
W.ler
\V.f.t:r 30
зо Cla)'ton
Ctayton 9, Mock 32 Bro·
glosk
głoskii o
о odklyciu
odklYciu bnntu, majqcego
шаjl}сеgо na
па celu 20 Leigh 8'/•. Wawr

T
т El E
Е GRA
АА MY.
МУ.

ut\vol'zenie
utwol'zenie Ilowego
nowego pa[lstwa czerkieskiego.
\У. Porta
Porla jest mocno zaniepokojon,..
zaniepokojODIł. 'VieWieW.
lu Ivysokich
wysokich dygnitarzy i szef polieyi
policyi tutejszej
szcj 51j,
Sił czerkiesami.
czel'kiesami. W samym
заmУI11 Konstantynopolu zl1ajduje
znajduje sill
si\} przeszło
przeszlo 30,000 czerkiesów,
uzbrojonych. \У
\V pro\.inprowinkies6\\', dobrze UZbl'ojonych,
cyach
cyacll Nikошеdiа,
Nikomedia, Brussa,
Вгusэа, Balikesser Sl}
SJ}
czerkiesi panall1i
panami kraju
lI1iejscowyoh
miejscowych
\\,tadz
władz tureckich nie uznajl}.
uznajq.

Tl>Lł:
t.lU.ł.M Y
'П';
Lt,:t.llt"-МУ

OZIENNA
DZIENNA STATYSTYKA
SТAТYSТYKA LUONMcl.
L U D N OŚC I.
Malienstwa
Malieńsłwa r.awarte
uwaTŁe w dnio
dniu 1 atyczwl.:
,tУСZШIL:
W
w

katol. parafii ta'ol.

W parafii ewang.
Starozakonnych: stycznia.
Zmarli w dniu 7 stJcznia.
I(atolicy:
Kalolicy: dzieci do lat l&·to
l&-to zmarlo
~Л1агlо J. w tej
lic:zbi.e ~QpcOw
~opców -,
- , dziewcц.t
dziewUł.t li
Jj dOl"03l.fch
dОl"Oзl.fсh ~,
~,w
w
teJ
tej 11CZb18
hczb16 m~~czyzn -,
- , koblet 1,
l, aа mIanOWIcie:
mlanowlcie:

Maryanna
Ма..)'а.nа Rydel, lAt
I1It 68,
ó8.

. Ew.aogelicy:
ngelicy: ~1t:Ci и~
u~ lat 16-la
lb-tа zmarlo 2, vf
Vf t,ej
t.ej
~csb,e chlopOO\'ł'-,
doros1ych-, w lej
~ab'6
сЫорОО''''-, dnewCZJ)t
dnewcцt 2; doroslych-,
t.ej
llcsbie
m~iС%ужп -,
шi&поwiсiе:
liczbie m~iC%J%n
- , k.()blet.kohiet.- t • mianowicie:. Star~zakoAni:
S tar~zakoAni: .dt.iA(~i do. lat 15-"0
16-t.o zшаrfо
zmarło 2, ." t.ej
tej
~cbsb16 chlopoow
d.,lеwщt-; dOl"08t}ch
~cbsble
chłopoow 2, dSleWCIJlt-;
dorosł} ch l,w tej
heor.bie
l1еПЕЫе meiu}'m
n1ef,r.I.}'Ш
1
l f koblet
kobiet -,, aа mianow1c18:
mianowiCIe:
l'ietrkow.ki
Ueryвz, lat 8!,
Pietrkowski Uerysz,
S!.

l,'"

LISTA
L/SТA PRZYJEZONYCH.
PRZYJEZD NYCH.
Holel
Hol.1 V;tlo,la.
Viclorla.
thal kp.

r;

Span obyw.
oby~" •z l'iot.rlowa,
l'iot.rkowa, Kron·
Po%oania,
Рожпапiа, Marcosy
Мисоа)' kp. z Landsbergu

G.hnek
Gаlшеk kp. Landsbergu.
Landsbergn.
H
Hol,1
ol.1 .anteuWlo..
• • n'.uWI... !Ui".
Кai". A.
А, Wodhut.ki
\УodЬоЬю • Bial.Вial.
g08toku,_ G. Vogel •z Lanu.borgo,
LаnшООгgо, W.
\V. 2;ieliu.ki
Zieliu.ki wlaSё,
włość,
dobr .z li.mpna,
К.трnа, H.
Н, Brah. fabrykan • 1I0henotadt.
Поhеno1&dt.

93/., Medio 40 Wilkinson
oke U
~ 'I,.
'1" Mole JO
40 MayolI
Мауоll 9'/.,
\Villciшоu

WYKAZ OEPESZ
DEPESZ
10~/" \\ arpcops
агрсорз 92 Lee!
Lees 81/.,
8 1/. , Warpoops
\\' агроорз 36 RawRowland
lап<1 9'/..
9'/., Donble
DonЫе 40 Weston
\V.,.ton 10'/.,
10'/" Donbl.
DonЫ. 60 niedore<:zon!lc/~
niedoreczon!ld~ Jl"zez
przez tulej8Z'l
tutejaz'l Ylar!l~
ytar!l~ letegrll/elegrrJ·
.w)'kly g,
.wykly
g. 13'/.,
IS'/., 32'/ 116 yu.
)'Ш 16Xl6
16X16 gr~y tkanilly
tkanillY
/kzllq ;; ]Jоюоdа
]JolDOrla ltiedokladnych
Iłietloklatlnych adruo/D
atlruó/D
З,/46
180 .1&10.
at.le.
• a'/46
j illllyrlt !Jrzyczyll.
!JГZYCZY",
Hew·York, 6 stycznia, \viecwrem.
Hew-York,
,уiесwreщ. JJa\Tdua
Ua\Tt:fu. lJ J1'~
I~
Stanisław Aodrrs&CWlki
Ло.drrS&СWlki .pital p1at<
plah Sl'inlinie 864N..
.•~rlt:.allie
~rlt:.ani6 101/1~'
101/1f~' Ul6J
Ulej !kAlo.1
!b,lo1 ,n.4110\\·any
,ratłuowany 70
7Ue{; St.anislaw
1/41 \\V
Stern-L.
Stero- L. Coh"c..h"-QI,,,rsL
OI,,,rsL Pol_naln-A.
1'о1.nslц-А. Lalm...
La1mer V.Уа
Ahal
AI~I Jt!8t
J~t 8
8'141
.... l'iIA(I~161
l'iIAłltd61 ~I/,·
łJl/•. Surowy
Suтow)' olej
ulej slr.lt
Iluł
riete Tbeater-Luuwika
Tlteater-Luuwika Kowal.!ka "Jiеd.rewcrst.rasз6
Wied.z.ewersł.ru56
ul'
о)' 6'/,.
6'/.. CurLJ'8k.L)'
CurLy8k.Ly 1';1'"
pip<! linaliD~- d. 73'/. c.
с. .\14kA
.\1."" 3 Tiere
II
Па
....
.. Lu.k:iewicz-Abram
Lu.kiewicz-Abram G_blbordL
G_IdbordL
d. 60 c.
с. Czurwona
Cr:urwooa рЗUlliи
psuuiu otirn.
OKi,". W"I.w n l . - d.
и. U:!I/. c.,
с.,
W
w

В'1JСП
R
"(J C H TYGODNIO",,",Y
T Y G O D N I O '" Y

N.A. 'r'O'TEJ'SZE:!'
'r"O"' rEJ"SZEJ" S'r.A.C
ST.A.CYI
YJ: 'rOV'V
':ГОVl7'.A.:ROVl7'EJ'
.A.:ROV'VEJ"
od dnia 28 grndnia 1884 do 8S .Lyo.nia
alyo.nia 1I 86 <,
r.

Krlłżli pogłoski,
pogloski, ie
że
Berlin, 7 stycznia. Kr,.i,
Ber!in,
na
lIа \Vущzпе
wyraźne iżyczenie
ycze uie cesarza,
cesR1'za, ksil1i~
ksiqż~ Bi~
",ark
lII ark zaniechal
zaniechał wsze!kich
wszelkich ргоjеktбw
projektów pod-

1'r'ybylo,
Pr'ybylo,

B.
В. Materya!y
Materyały i wyroby

I'бiу.
róży.
Londyn, 7 st)"czuia.
styczuia. Korweta niemiecka:
пiещiесka:
"Glleisellau" z gcneralnym
"Gneisenau"
generalnym konsulem na
па роpoklauzie, - wypl)'n~la
wypłynęla z Kapstadu, aby
żyk/at!zie,
аЬу na
па iyczenie
czellie l11iejscowego
miejscowego sultal1a
sułtana objllć
ubjllc protekto-

l!aweln.
Ilaweln. _
Welna
\Velna
Odpadki
Odpadk:i bawelniane
bawełniane i wellliane
welniane I'r.~du b.w.lni.na
I'r.~dи
bawelniana du
Pne
Pп~dи welnian3
welnianз
Tkaniny bawełniane
bawetniane 1I welniane
wełniane·•
Prret\vory
Prretlvory chemiczne i farbyшЬу-

l'at
ZапziUа.-еш,
rat lIau
nad Zanziba.-em.
Chanoi, 7 stycznia.
stycznia,
Dwuna1>totysi\}Czny
Dwnna1)totysi~zny
korpus chinski
chiński I'ОZРОСЩ!
rozpoczqł dzialanie
działanie zaczepne
i zuowu
znOlvu pobity zostal przez francuzów
fl'ancllz6w pod
сlоw6dztw еш generala
generała Negrier. Ohinczycy
Chińczycy
dowództwem
st1',\cili
zabitycb, mnóstwo
шп6stwо ranionycb,
stmcili 600 zabitych,
ranionych,
dwie
cl
wie bater)"c
bateryc i са!у
cały ob6z
obóz z zapasem
,аразеш broni.

~:r~ a~w~
..;..,w~

. :: :: ::
"kute, odlewy i t. p.

::

"kut., odlewy i t. р,
le kanuenne
korcy
II:О",,!
WVg
\VVg1e
kапuепnе i kola Drzewo opalowe "
bndowlanebudowlaneWapno ii cemeutGip. Ccgla
Cegla
A.fal~ .,~ola- ii i;,kt';'" ;moi~w';;',,'
A.f.l~
'zmaLy i masa
щasа drzewna ~
Stmty
Stl'aty francllz6,v
francuzów wynoszl)
\vynosz/j 22 zabitych i 65 Skóry
Skбrу
rannych.
1'аllПУСЬ.
f.~:fPi. Wieden,
'чпу - _
W i edeń , 7 stycznia,
stycznia. Doniesienia" LOl1doLondo- "y"y

-

.

Ode •• lo,
Odeulo.

s kOnlun.
komun. s CesaT·
Cesar· • Zagra.. yt
VI komun. doCesu
doCesar • .. OraОга
nic!
"",a
niC\}
niCQ
krajowej stwa
nicl
krajo....
kgr.
Р ;:
роо d Óб 2~I
3~O
;: d ..ó W'
Poo
2~1
s~o
I1P
w

8'' '.

287
39 2
1148
1066
«3
«з
19JI

!2B
!2В

709
738Só
7JЗS6
S9SI
8981
3795
2013
610
GID
·1
'1
416

73
355

67640
IGJ30
lGJЗO

4O~

8.10
8.!О
Só930
S69ЭО

611
óll
2d

816,0
10000
6t03
6'03

21

426
Sil
811

SI44
81 44
1167
l!67
1630

1.cr.Ii!
1~

66

20000

1103
1147
lU7

-

..

-4-

Lekcye

Tańca! ~S!fnd!l.k 1!/I1IC!UkO/t!/
Тапса!
t!lI1lC!UkOlt!l l/Ia~!I
1/I0~!I IlfladIOs;,j+r
IlflOdIOS;,j+
r .......... ................
..................,
Adres. Redakcya " Bie5iady
Biesiady literackiej" w Warszawie, Chmielna Nr. 20.
Se,oou
РЕRFПМЕНП+ ''
Numer ok
• .owy przeayla
Sezonu ~,now,
~mow. ud.ielam I.ez
hez przer lodlk'~J
IOllzk'~J Pl'~"!I
fiJ'~"!! ,.Iltrg~r
"Iltrg~r II Sonlo/csk.
Sontoluk. IМAЛiЩКЗП ЗКliЛD PERFUMERYI+
okazowy
przeoyl••ei~
i~ na .,1Iaoi"
iłuanio Ьe,pI,tnie.
bezpłatnie.
wy w l>,ez40)m 'l:'arnawale. tak po do- na zasadzie
,",'
zasadzlc Arl ,,02 Kod. Hall.
Hall_ ""
mach
j.k i po ..l1.ukowych
aukowych wzywa wierzycieli teJ'z6 mas ai.e- +
+ ._
J\
.
.
za1d.~a"l:l .hlOroWtk'.~
kO:;:'t =!t"le'j' I,y
hy w ci!j,gll
cillgu dni
KO
Ó
Jllustracya warszawska, w formacle
formaCIe zWlekszonym.
zWlekszonym, bbez
ez podpod·
kot:,t
(111i czlerdziest~' (40) +
i
Illustracya
SMETYK W
M.1t%:
lub przez umocowanych
unlOcowanych +
\V
wyzszenia ceny, •bawI, Ce~i~lni.o.
Ce~i~lni.n.
Nr. 199.1.
IS9.1, ~oт
~om A.
А. Ra:
В,: zglosili
zgłosili
się do syndyka
si~
sущlуkа
i о~wiаdсчoświadczyJJ;eMda
П;еМdаU...,v)c1.odz~c
w)chod.~c
p~Z1 ~opbludri.le
P~Z1
~sp"ludriale
pi.-r~..orzedn)·.ch
orzedny.ch .il1iteracklcl,
.illiteraek,ch i ar·
агb.nol.
wera,gd",~ te.
wera.gd",~
w. I",ka,!"
IMka,,!1 ,"Ш~"'nl
,"ter~ ... nl Iili IIIn
IIIU • jakiego tytuJu
tytulu i na
па jakl!
jaki!
+ YOI)C111),·h.
YSI)C11'l"h, 1I u"'-'cs
ICВf.C'·
....• :"".'"'01,
l""v,o'el, dr.mot.,
dram,t., opowl&da11la
оро" .. д .... а b.~
h,~"~ry
...~г)· ..
...oc.
c, wi.domo§ci
\vi"lomo§ci

IN"AJWn;KSZYSKliAD

uleząolm
~arnawale,ро ро па wieтz)'cieli teJ'że Код.
+
тасЬ
pr)wa~ych
pr)w.~ych
шаа aże. + ZAGRA~lCZNEJ
zakla~a"l:' .hloroWtk'.~
urz~"I.'i'
cZlerdziest~'
КО
6
+
wwi~c~~"::':"~. \o~.;~ 1..L lI.1t%: озоЫSсiе.
osobiście,
~;I, \Vwi~c~~"::':"~"
SMEТYK
ALEKI.1ANDRA
I,1A
+ALEK
\) NDRA LIPINK +
zgtuzllU
zgłlllZll.o .1~ .. rac%li.
rac%ll. U1ublony
UlubIony <h18
Шl8 VIw Lo.
".arzJl5lwi(j
W&rzyl5twio ,MENUET" jll.ko
j"ko dopelnienie
8aloHuwego
VI 6-ciu ie,
v1
salonowego

.• 1
I

.

dopełnienie зи1111:
sumę; 81}:
sił: WlerZY~le
wlerzy~le 3"11
ann mas>:,
П1а8>:, aа t~
'I

.•

kk

-

~ńcał
~ncat
w.yu("1.~Ć
w.yu("1.~C
n.,og~ 2710 że,
ТI.,og~
aby
аЬу do~~czylt
do~~czyh t~tuly
t~tuły
sW.Olch
6W.OICh WIOAdreB.mól'
rzytelooścl, lub tez zlo')'11
zlożyll t\1kowc
tl1kowe
Ad
ea.m6J' CcgICIUlanaNr.
Ceg1OIU1.naNr. 271.
rzyteloo~c"

+

'
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SWA
L
ВУА A
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C
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wyższenia сепу.

.

+ "!,о" ~l.tt~itl·СIШУn\
l'rr.jт\нIIШ..' Zjсl"
+
+

t. "!,uk prr,j nHluu..'zl ch, pr~em)'8tUt
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