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r.1\ wit~(I'j
HeltTologi:
Nekrologi: f.& kait.ly
każdy wicr~~
wi~ r ~ ~ J!l
J~ kop.
Rekllmy: ZA
u kaidy wicrn:
wi~r8z 16 kop.
kop•
Reklamy:
Stale
5tl18 3 wierszowe
wiепwwе ogłoszenia
оgtoszепiа adreao
adrC80
_е n. 2 miesiecznie.
miesj~znie.
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Оglоszепiа ргzуjтоwапе
Ogłoszenia
przyjmowane są:
B~: w Administracyi Dziennika oraz w Biurach
Вiurach Ogloszen
Ogłoszeń Rajchтапа i Frendlera w Warszawie i w Lodzi.
Łodzi.
mana
Rt;kopisy
Rękopis y nadestane
nadesłane bez zaslrzeienia
zastrzeienia - nie
będą
b~d~ zwracane.
zwracan6.

dzają, nawet
na\vet uи włościan
w~o§cian pewien
pe\viell postęp
post~p w odziejstwo. Gotowe ubl'unia
ubrania męzkie
lП~zkiе i damdаlП- mentacyjue
mentacyjne z 1'6:inycll
różnych materynłów.
lПаtегуnl6w. PosadzNowo przystępujlłcy
prenumeratorowie 0- dznjl}
przyst~pujl!cy prenumeratorowie
ргzешуslи dl·obnego.
dl"Obnego. Gdy- kie, bielizna, hafty,
Iщftу, kOl"Onki,
ko,"Ooki, fabrykacya ki kamienne.
kашiеппе. Tektury smotowcowe
smołowcowe i inne
"p"a\vie
uprawie roli i przemysłu
trzymaj Ił bezpłatn
trzymaj%
bezplatnie
ie numery, zawi
zawieraj~ce
eraj~c e po·
ро·
Ьу ,.
by
w Kr6lest\vie
Królestwie istnialy
istniały towarzystwa
tО\VЮ'zуst\уа 1'01·
roI· zlucznych
ZlUCZD)'ch kwiatów
k"iаtбl\' i t. р.
p. Grzebieniar- 8ystemy
systemy krycia dachów.
dach6w. Piece. OgrzewacZl!tek
cZlłte k najnowszej powi
powiesci
eś ci Emila Zoli p.
р. t. nicz~,
пiсz~, wystawy
\vyst!l\vy rnialyby
miałyby tę
(~ niepospulitą,
пiе роs рulitl} two, szczotkarstwo
szczotkarst\vo i \f zelkie wyroby z ko- nia. 'Ventylacya.
'Veotylacya. Oświetlcni~.
OswietlcDi~.
Plany i
\vyiszo§(;,
wyższość, że
"е ur'l}dZl\ne
ur<ą,dzl\ne corocznie w
\у gub",'guber- ci, l'Ogu
rogu i kauczuku. Wyroby nieprzemaпiергzеша- modele ulepszen
ulepszeń w budowlacb
budowlach wiejskich i
"GERМIN
zсzеgбlпусЬ, da\valyby
alne,
niach ро
po zczególnych,
dawałyby stale i cil}cią,nlne, c,,·aty.
cpraty. 8zewctwo.
Szewctwo. 8iodla,·st",0.
Siodlarstwo. Ry. miejskich.
miejskich .
----~------------------ gle
----~-----------------оЬга. wierny
\Viешу prze mysłu
шуslи krajowego,
k"ajo\Vego, lIarst\\·o.
';zшuklег&twо. TaТаК wiaty, owoce,
о\уосе, nasio·
glc obraz
uarst\l"o. Kusniel'Stwo.
Kuśnie rstwo . clzmukler&two.
IX. Ogrodlljrt/oo:
Ogrod/liclloo: Kwiaty,
miеjшу nauzieję,
nat!ziej~, że
"е doczekamy
dосzеkuшу si\\
sili tych
tyCll picer.two.
picel·.t\VO.
no.
по. i warzywa (odpowiednie porze roku).
miejlllY
illStytllCyj wielce
\vielce poiytecznych.
pożytecznych ,
IV.
1У. Рпеmун'
Prumysi (/J/)/"Уl'ШУ
f/JbrYl"lIlY tkacki:
tkac!ti: Wyroby
WY1'oby Krzewy i drzewka owocowe, przy
pl'ZY rozmaI'ОZlПаinstytucyj
'\VYS
T 1ł. 'VA
'VУSТЛ'VА
ТУlllсzаsеш naleiy
należy 8i\\
sili inicyatorom
iпiсуаtогош w'!·
w,/' z w16kien
włóki en rosliullych
roślinnych i zwierzęcych
zwierz~cych.. Len.
Lon. itym
ityш sposobie
зрозоЫе ich prowadzenia. Rosliny
Rośliny
Tymczasem
sta,v), rolnic.o·przemyskiej
stawy
гоlаiсzо·ргzешуskiеj pełno
р е lпо uzname
ПZПalН С Konopie.
Копорi е. Ba"ellla.
Bawełna.
\Y
Wełna.
elna. JJedwab
eawab i pożyteczne
pozyteczne dla рszсzбt
pszczót i jedwаЬпikб\v.
jedwabnikólV. Na·
i pozostaje tylko wez\Vac
lVezwać kraj ca
cały,
ly, !Lb)'
tLby wyroby z tycbż~,
tycl!i~, a
а mianowicie:
шiапоwiсiе: płótna
pl6tl1a i in- rz~zia i przyrządy
prz)'rz,!dy ogl·odnicze.
ogl"Odnicze. Plany 1I
wzi~ w
\у takowej udział
шlziаl jaknajbardziej roz·
roz- 110
по okazy tkact\va.
tkactwa. Powroznictwo.
Powrozuictwo. Prz~ projekty
proj ekty urządzeń
игщdzеп i upiększenia
upi~ksze l1i a ogrodów.
оgгоdбw.
W'
W"ARSZA"WSRA.
'WSKA.
legly.
l egły.
~a bawełniana.
buwelni:\Da. Wata.
\Уаtп. Perkale, kretony Meble
Ме Ые ogrudowe.
ogrudoll·e. Ogrodzenia.
\vуsсigбw konuych,
kOnllych, podając
podajllc 1I (.
t. d. 8ukna,
Sukna, korty,
kOI·ty, dywany
dy\Vany i inne wyroX.
Х. PlallY
Plally i opiay urzqdzeń
игzqdzеб gospodarstlV
gоsроdзrst\V
To\varzyst\Vo
Towarzystwo wyścigów
до \\'iadollLosci
wiadomości publicznej o
о wzmiankolVa,vzшiаnkоwа- Ьу
by fabryczne z welny.
wełny. MaterJ'e
Materye do
до kry- rolnych I rolniczo-fabl'ycznych
rolniczo-fabrycznych od r.
т. 1874
Mini.stel· dóbr
Minisler
d6br państwa
рабstwо w d.
д. 24 listopada
listopado do
шеЫi. Materye
Matel'ye jedwabne.
jedwnbne. PonczoszoicPończosznic- i włOŚCiańskich
\vIО§Сlабski сh od rг.. 1864.
nej powyiej Najwyższej
Naj\vyiszej decyzyi, zawiaful- cia mebli.
r. z. zawiadomił
1'.
zаwiudошil jW.
jw. gen. guberuatora
guberuatol'O W01'wal"",ia
równocześn ie, ii
iż urz'ldzeniem
Ul'z'ldzenielll wystawy
\yysta\vy two.
t\Vo.
XI.
Ы. 1'I'l
l'rumYIIł
emY9l drobllY
drobny /Dlоsсiшilfki
IDloscill/illki i 08/Jl/:
oS/Jd:
lilia 1'6wnoczesnie,
szawskiego! te na.
па. 8k~tek jego prz~dstawic
]Jrz~dstawic
zаjшiе si\\
si~ oddzielny
odelzielny kOlnitet
ko,nitet wystawowy
V.
У. Wyroby
JJiJl'oby cllellliczJlo-fabl'y,'wtgo
1"IlemjczJlo-{аы!ll'ulсgоo Рl"tеpru- Wyroby z lnu,
'nи, kODOpi,
konopi, welny,
wełny, skóry,
8kбry, zelażela
nia nastąpiło
паSЩР110 Naj\vyzsze
NaJ'vyzsze zezwoleme
zеzwоlеше na
па и·
u· zajlUie
podług następującego
lla8t~pujqcego ргоgrаши,
programu, zat,.iel·zatwier- mysla: Cukrowllictwo.
Cukrownictwo. Gorzell1ictwo
Gorzelnictwo i dysдУ8- za, drzewa
drzew!\ (koszykarstwo). Sitarstwo,
8itarstwo, ka.
rządzenie
wystawy "olniczol"Olniczo- przemysłowej
щdzепiе WY8taWY
]Jl'zешуslО\\'еj poalug
dzol1ego
dzonego
przez
jw.
genera!·gubernatora
generał·gubernatora
wa"\уа,'tylaroie.
tуJю·пiе.
Piwowarstwo.
Piwo\\'arstwo.
Drozdie.
Drożdże.
Kl'O'
Kro·
mieniarstwo.
шiепiarst\vо.
\у
przez towarzystwo wy§cig6w
wyścigów konnycb w
sza\vskiego:
szawskiego:
chlUale
сhшаlе i S)'1'Opy.
syropy. Wody
'Уо(lу mineralne.
шinегаlпе. GarXII. OuuliallJomOI"Y
Otltl.inllJOтO('!/ naukowe/o
nau!tou:ei' Wzory
''Varszawie,
Varszawie, w
IIliesillcu czerwcu r. Ь.
\У lIIiesillcu
b.
I.
1. P"oul/kty
P"otlukty go,.,,;czego
gómiczego {}r~eIllY811J:
{}/'~eIllY811J: W ~- barstwo
barst"o i okazy fabrykacyi. MydJnrstwo.
Mydlarstwo. urzlldzeń
urZlldzеб szkolnych. Fizyczne i chomiczne
'Viadoll1o§(;
Wiadomość ta bezwIllpienia
bezwlltpienia żywo
")'\\'О z
zl\inte.. iulekашiеUIJУ,
surowiec,
ze
że
azo,
stal,
miedZ,
lПiedZ,
'Vyroby
Wyroby
kosl1letyczne.
kosmetyczne.
Oleje
mineralne,
przyrządy.
przyrzljdy.
Instrumenty
Iпstгuщепtу
geodozyjne. In1п
giel
kamieuuy,
snrowiec,
resuje kraj cały.
са!у. W
'У cbwili
сЬ\уШ gdy kwestya
супа, .cynk, ołów
оlбw (w różnych
гбinуch okazach
okaznch fa- smary,
slllary, smarowid/a,
sшагоwidlа, kleje, farby,
{агЬу, lakiery. strUlllenty
strulllenty 1I111zyczne.
muzyczne. Zastosowanie malarznprząta umysły
ит)'э!у ekonomist6w
ekonomist6\v kra- cyna,
l'Olniczo
rolnicza znprzllta
861, gips. Mapy
Мару g.
ologiczne, P"piel·nict\\·o
Papiernictwo i obicia, tektury i t. р.
p. 8zklo,
Szkło, stwa, rzezbiarstwa
rzeźbiarstwa i rysunku do przemysłu.
przcmyslu.
brycznych). Sól,
geologiczne,
jo\V)'ch,
jowych, gd)'
gdy przemysł
]Jl'Zешуsl dOllla~a siQ 1'6wnip-i
również Ь,·)'сzпусl!).
mouele eksploatacyi g6rniczycb,
g6rniczych, Darz~(h
Dal'z~(lzii i fajans,
fujans, porcelana,
pOl'celann, majoliki
шаjоliki i okazy suroзиго- Drakarstwo,
Drukarstwo, litografia, fotografia, przyrzqpod "'ielu
wielu wzgl~dallli
wzgl~dollli reform
геfОl'Ш i 1llepszen,
ulepszeń, 1II0t!ele
Ill!lСЫО uiy\vanych
używanych w tym
tуш eelu.
wych materyalów,
Il1зtегуulо\V, używanych
uiywanych dla tych wy- dy
ду gimnastyczne,
giшпазt)'сzпе, zabawki dziecinne,
dzieciune, przyprzy.
wystawa rolniczo-p
гоlniсzо-рr,ешуslоwа,
...<emysłowa, jako ży~va
zy~vo machiu
II,
П, АlасМ/!!/
AJaclliny j prlJlrul'/!/
prz!lrul'ly (/Jbl"!J'
{/JbJ"y/ ~Jle
~II" (1111
dla robów.
гоЬбw. Produkty
Pro(lukty suchej destylacyi drzewa rzqdy
rządy do
ао ratowania
ratowaoia tonqcycb.
ilustracya pracy 1I postępu
post~pu w obu
оЬи tycb dZledZIerO;mo;lyd,
/'O;ma;fycl,
motoJ'ów:
1II0С0,'ОIO:
'Vszelkie
\Vszelkie
",cchanizlll)'
mechanizlllY
i
\'~gl,~
węgh
kamienncgo.
kamiennego.
Prooukty
Produkty
chel1liczne.
chemiczne.
XIII.
ЮП.
Dliał
Dliol
ill/oelltar;a
illlo""lar;a
iy/Cego:
iyu:ego:
Konie:
dzinach,
шiпосЬ, będllocycb
Ь~dч.сусЬ podstaw,~
роdэtп\\·,~ dubr Jbytu kl'UkraОЬПIЫапiа metali.
шеtаli. drzewa.
d,"Zewa. '\Уу
\Vyroby
..оЬу aptekarskie. ~awozy sztuczne.
a)
а) wierzchowe; b)
Ь) powozowe; c)
с) roboe.e;
roЬое.е; d)
д)
па czasi~, dost",·czyc
'1:__ _
_ _ jowego, je8t
jest bardzo na
dostarczyć wykonawcze dla obmbiania
wlбkiеп, skór
skбг i t. р.
p. Aparaty i przyrzqdy
przyrządy
VI. V,jal
Ddał ~fJoiY/JJay.
IIfJoiY/JJczy. Przeroby ziarna, stadnina do
до lat 3-ch
3-сЬ (podział
(Iюdzinl ten
tell podzielomoze Wielu
"'~kаzб\vеk cenuych
сепиусЬ i ulatwi
ul .. twi włókien,
wlelu w~kazówek
pl'zeIl1Y810,ve dla
сНа cukJ-ownictwa,
сиЮ'оwпiсtwа, .gorzelnic,gorzeJl1ic- I11leka,
mleka, mięsa,
rni~sa, miodu,
ntiodu, cukru,
CUkl'U, owoców
OWO<:6\V i t. p.
р. ny
"У ua
па dwa
a\va kOl1kursy,
konkursy, to jest koni w рпу
przypon
iekqd prac~
pгac~ t0:-varzystwolJl,
t°:-vагzуst\VОlJl, zaj 1~lujł!cym
,~,иjl!СУШ przemysłowe
poniekqd
piwo\vul'stwa, IIIlynurstwa,
krocllllla- jako to: шIУl1агst\vо,
wiеl'zсhоwешi lub
lиЬ ро
młynarstwa, kJ-ochmamłynarstwo, kaszarstwoi piekar- szlosci
sz/ości шоgqcусЪ
mogących Ьу"
by" wiel'Zchowemi
posi~ przeprowadzeniem
przepl'owadzenlem reform
геСОl'''' komecznych
kошесzпусh twa, piwowal'stwa,
i
I",'oi
i
iппусh
gal~zi
gałęzi
przel}lysłu.
przel}'yslu.
TaborJrustwo,
cuk1"Ownictwo,
cuJu'ownict\\,o,
wyroby
\vyroby
nabia
паЫа
owe,
maшаwozowemi
wоzоwешi
i
koni
w
\у
Pl'zyszlo§ci
przyszłości
l'oboczych);
roboczych);
laroi
innych
i rozbudzi niezawodnie ozy\vip.l1ie
ożywip.nie pOlllię
pOllli~
cltomy
dróg
żelaznych.
Machiuy
i
narzęślarstwo,
konserwy
z
mic;sa,
ja.rzyn,
e)
specyaln~,
ujeżdżone,
do
сllOШУ
(1"6g
iel"zoych.
МасЫпу
narz~§Iarstwo,
kOOSCl'\VY
Z
шi~,
jш'ZУП,
owoе)
konie
specyalu~,
ujeidZone,
zdatne
до
dzy wytwórcami
wуtwогсашi a
а nabywcami.
паЬуwсашi.
c6w i tt.. d,
д,
siutby wojskowej.
wojsko\vej. Bydlo rogate: a)
а) bubaЬиЬа
dzia l·oloicze.
rolnicze. Wozy, bryczki, sanie i t.
t . р.
p. ców
ze
Ze wzgltdu
względu 03.
na projekt oclenia machin
шасhiп azia
Po\yrozuictwo.
VII. Plot/y
Plo/ly leliue
/~IiJle i torfy:
lог{у: Okazy uasion
иaзiоп je od
од 1'/. roku;
rokn; b)
Ь) krowy; c)
с) jałolVizna;
jalowizDa; d)
rol niczych, sprowadzanych z zagranicy,
rolniczych,
zagl'anicy, któktб Powrozuictwo.
m.
Ш.
IVIJJ'oby
IVlJroby J'ckodliel/!jcze
rękodzielnicze i r~ellli,'iIJli·
1·~elllj,'iIJlj· drzew
drze,v leśnych.
'е§о )' ch. Okazy
Ukazy III/odych
III10dycll drzewek ze woły
\voly robocze'
гоЬоше' e)
е) bydło
bydlo opasowe. Owce: a)
а)
remu
геши to projektowi
pl'ojektowi przeciwni są,
Вl} rolnicy,си: Wyroby
\УугоЬу Jubilel'Skie,
Jubilerskie, srebroe,
srebrne, plateJ'oplatero- szk61ek
szkółek le§nych
lе§nyсЬ i plantacyj. Plany urzqnrzą- ras
газ celujqcych
celujllCych cienkoscil}
cienkością, welny
wełny (tryki i
wysta,,·o może
wystawa
шоzе mieć
шiес niepospolite znaczenie, cze:
wane
i
galwano-plastyczne,
gаlwапо-р1astусznе,
zastosowane
do
dzеб
dzeń
gospodarstw
gоsроdю'Stw
lesnycb.
leśnycb.
Przekl'oje
Przekroje
uiytużytmatki);
шаtki);
Ь)
b)
ras
гаэ
dlugowelnissycll
długowełnissych
(tryki
i
maша
jeżeli
speł ui w tej f"ierze s~'oje zadanie,
zadal1ie,
jezeli spelni
рl"Zешуslи sztuk p
pi~knycb;
i ęknych; wyroby
"угоЬу z Ьгоп-,
brono , kowego starodrze\Vu.
starodrzewu. Okazy torfu zwyczaj- tki); c)
с) ras
гаэ mi~snych
шi~sпусh (tryki, matki,
шаtki, owce
jeieli natchnie rolników
гоlпikбw \vi~ksze",
jeżeli
wi~kszem zaufa- przemysłu
zu, wyroby
"угоЬу §lus81'skie,
ślusarskie, kowalskie, noz(>lvninożolVui- nego, prasowanego lub
lиЬ pl,zerabianego
przerabianego IV
w iuill- już
jui dopasione). Trzoda chlewua:
chlewna: 0.)
а) knury;
knUl'y;
nie", W
w dobroć
доЬг06 wyrobów
wyrob6\v krnjowych.
kl·njO\vycl,.
niem
myśliwska. I1УСЬ
uych celacb. Przyrzlldy
P"ZY"zlldy do
до tępienia
t~pienia szko- Ь)
b) maciory; c)
с) prosi~ta;
p"o si~ta; d) tnczniki, psy,
platnerskie. Broil palna my§liwska.
'Vystawy
Sl! niezaprzeczenie potężuą,
pot~illl} dz\vidżwi cze, płatnerskie.
' Vystawy Sil
Wyroby z miedzi,
шiешi, stali
зtпli dliwych
dli\vych zwierz!lt.
zwiel"Z!lt.
kJ-6liki,
kr6liki, drób.
drБЬ. Rybołów
RуЬоlбw stwo,
stwо, pszczolnictwo,
pszczoluictwo,
gniq przemysłu
ргzешуslu i l'oloict\yo;
rolnictwa; mamy
ша",у tego doдо Wyroby z drutu. '\Vyroby
\vszelVIII.
VПI. Dzial
Dziol bud%laJlY:
bud% laIlY: ;Gonty, klepki, jedwabnictwo, zywe
żywe ryby, przyrzl!dy
przyrzlldy rybac.
gnberniacb Cesarstwn,
Cesarstwa, gdzie wy.wody w goberniacb
"у i t. d. Wyroby kotlarskie. Odlewy wszelkiego
l'odzaJD
rodzajU
z
zelaza,
żelaza,
cynku,
cyny
супу
i
1'6·
ró·
posadzki,
Ьше
bale
i
t.
p.
р.
Каl1liеб
Kamień
naturalny
l
\
kie,
opisy
i
plany
гуЬоlбwstwа.
rybołówstwa.
Pszczoly
Pszczoły
stawy urzlldzane
Ш'Zlldznпе рпе>
przez to\yarzyst\va
towarzystwa rolnIгоlш
:!пусЬ alia:!y.
aliaży. 8tol:u'Stwo.
Stolarstwo. Meble
МеЫе wszelkie- i sztuczny. Cegta,
Cegła, dachówka,
dach6wka, rury, dre- rozmaitych
гоzшаitусh odlDian,
odmian, ule, przyrzl}d.y
przyrząd.y pszczolcze, przyczyniajq się
8i~ skutecznie do.
до. podnie- żnycb
go gatunku.
I(atunku. TokarstLvo. Bednarstwo. KoКо- ny,
пу, kaHe. Wapno,
Wapno. cement. Ozdoby ornaогпа- nicze. jedwabnictwo.
sienia ogólnego
stanu wytw6)'st\Va
wytwórstwa 1I rozbllrozbu- 1(0
og61nego 8taou

"GERMINAL".

RO
ROLNICZO-PRZEM
LN IC ZO-PRZE M'YSLOWA

I

LISTY Z GRODNA
DO LODZ1.
ŁODZI.
VI.
Tytu ł 08tatniej,
ostatniej, Ьо
bo dopiel'o
dopiero w
Tytul
\v lipcu
liрси ze"е
szlego
szłego roku z pod ргазу
prasy Tauchnitza w
Lipsku wyszlej
wyszłej powieści
powie§ci Ouidy ;fhe priuprinNapraxill~," zwraca
Z\Vl"aca Q\\'ag<:
па dość
(10§С
cess Napraxin~,"
uwag~ na
ciekawy literacki objaw,
ol!jaw, na
па wziętość,
wzittО§б, jakll
5i~ od niejakiego czasu cieszll
si~
cieszl! w beletrybeletl'ystyce zagranicznej tematy,
tешаtу, tytuly,
tytuły, bohaterki
bobatel'ki
i bohaterowie rosyjscy. We Fraucyi
Fral1cyi w
-ciągu kilku ostatnich
-ciqgu
ostatllich lat Henryk
Heuryk Gren·
villej
уiJIе} najudatniejsze
naj udatniejsze na
па tem odległem
оdlеglеш i
fantastyeznie zwykle traktowanelll tle pisal
fantnstyeznie
powie§Ci. Między
powieści.
Мitdzy innemi
iппешi "I)ooia,·
"Sonia," tom
tOIl1 jeden
аеп i dwutomowa
d"",tошоwа "Les Konmiassine'
Копшiassiпе· są
Щ
zupelnic
zupełnie ladueUli
ładueuli rzeczami,
l'zеczашi, рisаnешi
pisanemi z ре·
pe·
wnl}
\\'n,} znajoDłością,
zпаjошо§сil} tJa
tła i charakteru
charaktel'D bohatebol1ate\У obcem
оЬсе", sobie
зоЫе s[!oleczelispołeczeń
rów,
r6w, obranych
obranycl, w
stwie. Zwy
kle jednak 8alllO
salllo to przerzup..zcrzu8twie.
Zwykle
па grunt
gгппt tak ыllшоo
оЬсу, nielaпiеl(\.
cenie si\\
si~ na
bnrdzo obcy,
two dajłlcy
daj~cy się
si~ zbadać
,Ьае\ас '1a\\'et
nawet p"zez
przez dlugi
długi e
lata w Rosyi osiadrym
оsiаdr)'ш cudZOZiemcom,
сиdZОZlell1СОШ, jflk
jak
tego mamy
шашу dowód
dow6d na
па .Russia,·
.Russia," stuuyulU
stиt!уиПJ
spolecznelll,
społecznem, którego
ktбгеgо autor,
alltor, lIIackenzie,
Mnckenzie, usilousiło
wal
\Уа! być
Ьу6 l.ezstronnym
l.еZ8tгопп)'ш i dob"ze
dobrze роiпfогшо
poinformowапуш, stanowi nieunikniouy
wąnym,
nieunikniony kamień
kаllliеб obraоЬга
zy
"у w utworach beletrystycznych.
beletryst)·cznych.
РОП1i~dzу zachodem
Pomi~dzy
zасhоdеш i Rosyllo
Ros)·q, j est niedajl!ca
prze.kl·oczy6 b~ryem-róin~j
b~ryer(\-r6in~j wcasi~. prze.kroczyĆ
jllca siQ.
le
'в cywiltzacy'.
cywillzacYI. Rosyame
RosyaUle ugotowam
иgоtо\vаш w
\у soзо8ie
sie zachod"im,
zacbod"im, przestają,
przestajq, być
Ьу(: rosyanami,
гоsуапашi, a
а
\viele wówczas,
\v6wczas, gdy
g<ly autor chce
сЬсе i",
im
gorzej oо wiele
zostawi6
zostawić niby chamkterystyczue
сhШ'аktегуstусzпе narodowe
сесЪу i lokalny koloryt\ '\V
Wówczas
6wczas zmiezшiеcechy

Opaliński, zbawca Polski, któkosznej wiRi
wiru pod Monte Carlo,
saJonów
niaj'! 8i\\
sili ,na
,па i~tne karykatury i dzilYoh1gi,
dzi\\'ol'1gi, mej
mcj hrabia Opn1inski,
Н6- koszllej
СаНо, do saJon6
niajll
OChl'zczooe
irniепiеm "Hetmanów,·
.Неtшаn6w," "Ma.Ма- ry
I'У z Krakowa wyp~dza
\vyp~dza niemców.
niеmсбw. A
А co,
со, paryzkich,
pal'yzkich, - z krymskich \vybrzezy
wybrzeży doochrzczone imieniem
ksушбw,· .8acbs6w,·
со ma oznaczac
8а- ciekawe? Wystawa
\Vysta\Va. zato ma
ша być
Ьус przepysz- gdzie§
\у poduralskich
ksymów,"
.Sacbsów," co
oznaczać Sagdzieś IV
jloduralskich sniegach
śniegach zukopazakopasz~ (Aleksandra), .Mitz6w,·
"Mitz6w," MiSZ\)
Мiszl: (DllIi(Dшi- 1111,
"11, przedstawia
przedsta\\'ia WIernie
\vlernie rynek krakowski,
kl'akowski, nej ksiqzecej
ksiqźecej rezydencyi Zaraizoff. Zda•
'Ver,·
.Nadezd,·
z
prze'идповс
w
narodowych
strojach
z
zesz!ego
je
шi
8i\\
nawet,
ie
nabrawszy
jui raz
га.
tra), .Borys6w,·
"Borysów,' "'Ver," "Nadeżd,·
ludność
zeszłego
mi sili
że
już
гбiпсшi na
па 0/1
zаkобсzоnешi uazwiskami.
uazwiskallli. 8tulecia.
(е:! tam
(ат ladny i gorl}co
роdгбiиjllсеgо rozmachu,
гоzшасhu, Ouida wyslala
różnollli
011 zakończonemi
stulecia. Jest też
gorąco przez podróżujllcego
lVysłała jl)
Palac zimowy,
ziшоwу, stepy, §niegi,
śniegi, futra, sanie, anglików
aoglik6w oklaskiwany l11a.zur,
mazur, tauczony
tańczony nie
niе aZ
aż na
па Syberyę.
8)· beг)·~. Po
Ро co?
со? W wysoce
"уsосе szla·
szl&·
polowanie na
па niedtwiedzie, do
до laIek
lalek podobni wiem już
juz na
па czy
сzуjеш
jem weselu;
weseln; owej, zdaje lIli
Uli chetnej
cbetnej misyi
шisуi szlo
5zl0 ksi~żnie
ksi~inie o
о to, aby
аоу polichfopi-szahlonowa, szablonowo-barbarzyńzesłaniec, nieznany jej zresztl!
zreszt:} pnszаblопоwо-ЬагЬаl"ZУn- się
si~ hrabianki,
маЫапю, z owym
0\У)"111 studentem
studепtеш żebrakiem.
ZеЬгаkiвш. tyczny
tyczoy zcslanicc,
рп
ska szlacbta,
szlachta, aа jnk
jak teraz, ni w pięć
pi~c Ili
ni IV
\У
Pl'zed kilku laty wyszła
Przed
\vyszta była
byla w
\у Lond)'Londy- blicysta BOgllUów,
Bog!\Uow, pr~dzej otrzyma.!
оtгzушal wyje\Vyjedzie\vi~(" jakto m6,vil},
dziewięć,
mówią, wmięszani
wшi~szапi w
\у to
(о nie dwutomowa .A.
.А. no"\"el,'
nO'fel,· na
па tle wspótwsрбl- dllane
dnane przez nill, Di\ prośby
pro§by starej matki,oшаtki, а
wszystko
\vszystko nihiblci
nihiliści i socyaliści,
sосуаШсi, 5klaaajll
składają, się
si~ czesnych na
па zych
,усЬ wypadków
wypadk6w i obyczajów.
obyczaj6w. taskawienie.
łaskawienie. Dlatego to
(о powiozła
powiozta lmu
:l11и je
ua
па ów
6\у domniemany
с10шпiеmаnу lokalny koloryt.
Autorelll jej był
AutorellI
Ьуl znany z kilkoletniego ро-I
po-I sama,
sаша, gardzllc kuryerami, Ьа!
bal telegrafelll
telegrafellI
1'аkiшi byli przed kilku laty slynni
słynni ua
иа bytu w Warszawie konsul angielski. .Ten- (rzecz dziej
dziejee sit
sill ЬО"'
bowiem
iе ш w ostatnich cza1'akimi
Dешidоwiе-takfешi 81}
są, ze
że sam
8аш konsul pozyskal
pozyskał sobie szacunek nasz
nазz sach
засh ро
po wstawieniu si~ za
z& Balkananli
Bałkanami gescenie
scellie francuzkiej Demidowie-takfellli
wszclkie inne родоЬое
wszelkie
podobne im ekspol·tacye.
eksportacye. Dzi- i zaufanie
zаufапiе znakomitemi
zпаkоmiteшi raportami,
гарогtаПli, zapisazарiза- nerala Skobelewa).
8kobelewa). Co?
Со? czy nie
niе Szcz)'
szczytne
tne ро
po\упа rzecz
пссz na\vet,
ajllcy nemi
nеlll; w dyplomatycznej
.bl~kitnej ksi~e,'
ksi~e,· święcenie?
swi~enie? 1
(о w kobiecie bez
Ье. serca,
8егса, dla
dJa. któkt6wna
nawet, ie
że francuzi, posiad ajl\cy
dypłomatycznej .bł\lkituej
I to
przekłady Turgeniewa, tak malo
шаlо ttеш
em niemniej
пiешпiеj powieść
powie§6 jego, wszechwzglę,,'szechwzgl~- rej, zauimj1l
zаиiшj!l czyteluicy poznali,zginęlozdzie
poznaIi,zgin~lozdzie
wyborne przeklady
znaj/},
znają, na
па żywym
iу\vуш uczynku niby, w ich nanа- dnie bardzo licha, nie jest niczem innem,
iпnеш, sil}tek
sią,tek co
со najmniej
паjшni оj w pojcaynku
pojedynku duk6w,
duków,
сесЬасЬ, pochwyconych przez ge- jeno nieudatnym
пiеudаtпуш раszkwiJеш.
шагkizбw i contów,
сопtб,v, która
ktбга w oczach jш
jlLl
rodo\vycll
rodowych cechach,
paszkwilem.
markizów
nialnego Turgeniewa pióro
pi6ro jego ziol1lk6\V.
ziomków.
'\Vг6Сшу do
Wróćmy
до trzytomowej
tгz)'tошоwеj powieści
po"'iesci Ouidy. czl;telników
cz~telnikбw przyjmuje naj?boj~t~iej 83010samoJe§!i
Jeśli my
IIIУ wpadniemy
\vраdlliешу рrzураdkiеш
przypadkiem pod Księżna
Ksi~zna Napraxina z nazwiska tylko jest bÓJ~two
ЬБJ~twо I1Il0dego
młodego.. knzyua
kuzyna 1I .pupila swego
IHnct~ obserwacyi, czyli raczej fantazyowa- rosyankl}.
lunetę
rosyank/ł. Bajecznie
Вajeczoie bogata, cllJo\\'nie
cudownie pi~- m~za:.
ш~zа:. 1}orysa
J}oгуза eliedoffa,-śouerć"!eliedoffa,-sD1lег6 Il!' lodach
10ШЬ
пiа cudzoziemców,
сudzоziешс6\У, to bywa pouo
ропо gorzej kna, ustawicznie
ustawicznic ~zytelnikom
~zуtеlпikош ukazywana
иkazуwапа w zatokl
zatoki S·g~ 'YawrzY,ilca,
'Уаwгzу.бса, eleganckiego
elegancklego 101'lornia
иГZfьdzаjч. history~ koronkach, brylantach, blador6iowych
blador6żowych atlaatła- ~a Gru:al~lDe
Ger:al~lne 1l w pOJedynk!l wlasnego
własnego "'
m ..
.Jeszcze. Jak francuzi urzc.dzajllo
n[lsz~, geo~mfię,
nusz~,
geo~l"!I6~, charakter narodowy, wyo- snch,
васЬ, jak lody północy
p61nocy zimna,
ziшпа, ja.k
jak Cyrcea z~,
"~, kSlęcl
kSl~СЩa .Pl~to
.PI~to N~prłUlna,
N~ргaxtпа, przeds~wI
prZe(Is~\Vl
bl'azic soble
bmzić
sobie !t'uduo,
tl'udno, kiedy oо wiele w
\" tcm,
tсю, ponętna,
pon\}tlla, dowcipna
do\vcipna i nie wierzqca
wierząca jnk
jak ClIły
спlу Clela
щеlа w powleś?1
pOWle§?1 ruskiego,
rusklego, na.
па . zagrfiD!CZnY
zagrł\D!czny
jnk
jak i ,l
\v innych
illnycll rzeczach sumienniejsi
Sllшiеппiеjsi ano
ап· encyklopedyst6w areopag,
Ю'еораg, uczona, o
о wszy.t\vszy.t- sposób
"роэ6Ь zroz~~~nego typu: to Je t pOSl&dapOSladaglicy, niewiele w tym
tуш wzgllldzie
wzgl\\dzie sllosumieDniejsq,sишiеппiеj- kiem
kiеш z soblł
зоЬ!! sama,
sаша, zakochanero
zаkосlшnеmii w niej po
ро c~ olbrzymieJ
olbrz)' l!lleJ 1I bar?ZysteJ. игodу,
urody, kalmuc:
kаlшuс:
szymi.
szушi. Niedawno wy.tawiouo
\vy.tawiouo w Londynie, uszy młodzieńcami
шlоdziеnсarui wszelkich narodowo§ci
narodowości - ~Ich
~lch rJ
т)' 'ów,
'б"" meograulczolleJ
шеоgraulСZОllеJ dobroduszno'Cl
dobroduszno'cl
skwerze Leicester szcz~ściem
głupoty.
nowoodbudowanYIll na
w no"oodbuaowanYIll
па 8kwel'ze
szсz~~сiеш Ouida pOlilin~ła
pOlilin~la typowego
typo\\'ego thc 1I glupoty.
teatl'ze
teatrze .Alhaulbra,'
.Alba",bra,· operli
oper\\ komicznll
kошiсzпq pod
род /lo/JI;81,
polllisl, COUJlt!
COUIlt! - przyjaciółk'ł
pl'zyjaci6Ik~ "l}
wą, lady
'аду EЕDrug!! osobq,
Drugllo
osobą, zarówno
zar6wno jak tytulowa
tytułowa ksie'
ksie·
tуtu1вш ,,'l.'be beggar-student,'
beggal·-student,· z lihretem
liы1еtешш velyn Braucepeth, 1\
шоnsigпогеlll Meh'ilMel\·i!- zna.
powie§ci z:ljmująC1l
zаjшujllCfl miejшi еj
tytulem
a 1lI0nsignorem
żna. slerokio
szerokie w powieści
Beaty Kil1gstou,
Kingston, na
Bcaty
па Ue
t1e historyi polskiej. le'm
'е' ", i tak dalej dyskutują.ca
d1skиtиjqсз księżna
ksi~n(\. КаNa- sce jest hrabia
ЬгаЫа Otbmar,
Utblllar, kroat rodem,
rude"" banballJ est tam
(аlll 8tanisla\y
Stanis ław Leszczyf.ski
Leszczyflski i August delda
деЫа Napraxine, wdziljki
wcłzillki swe, tualety, kier,
юег, kt6rego
klór~go bogactwa przesz/y
prz05zly wielokrowielokruni~lllieckii OI1~ndor~-:czarny
OI1~n(lor~-:-czarny dysk~~ye o.
о. Bismnrku,
BiSllltlrku, . yirc~owie,
Yirc~o\vie, . Pa~l~ tnie.
tnie . slyn.ne
~Iontekry. t;~ ~karlor.
~karl/)·.
sas),i,
generał ni~mieck
słyn.ne uicgd)'<
uicgdJ< .lIootekry.
sasId, genel'al
сllагаktоl'!-hl'аыll\ Bal
charakterl-hrablllł\
Ваlшаtlса,
Ulaltca, Jej
JeJ córka
c6rka Bert
Вert Cle,
ше, Brtllat
BrlJlat a,arlO
а,агlD le 1
I tak
t:lk .dnleJ
.<lnleJ 1l \Y
'У yhczalllcm
yllCZaJ1lelll tych sruM\\',
sJrurb6w, zwracawcm
.\насаw с ш ,i~
Laul'a, Szymon
Laum,
8z)'Jnon Romt\nowicz-ów
Rошt\поwiсz-6w stuJent
student t k dalej do nieskończonoSci,
nieskобczопо.сi, zimnllo
ziшпq, ."'11
6\\"11 i do
nich
niCI, 11<\
n.\ kaidej
tronnicy, auwrka
tronniey,
аuшrkа
wI6cz~ga, przebrany
włóczęga,
przebrallY za księcia
ksi~ia i jego przyрпу- "yciem
iусiсш lIie
uie zcz~';lIych
zcz~';l1ych ofiar
06ы' opłac<lną
optac<>n~ kokic- nuży
nпiу czytelników,
czytelnik6w, zdrn,lzajllC
zdra.lzaj~c jt\k
j:lk jq,
jll &;inl"
&;iPI"
jaciel, Konrad Malicki-w
~Ialicki-w rzeczy za§ 81\-1
sa-I teryę,
(еГу\:, przez
рпе. cale
cate tny
trzy tomy
tошу przc\\'ozi
przewozi z rozго.- potlobno
poUobno rzeczy
пссц oHniewo.jl\.
QHniewają. Z.laje
Z,laje 19 UlI'
IЩ.

-2;rak
;Tak widzimy, wystawa obejmowac
obejmować bę-'ralnie
b!-'ralnie pierwsze рг6Ьу
próby byly niezdarne, alekolei żelaznych
zelиznych , które
kt6re umozeboily
umożebnily konku- dni
до; ow ych,
усЬ, przy ruchu
гпсЬо bardzo ograniczoograoiczodZl6 13 dZlil.ł~w
dZl8
dZ1i!.l~w g!6wl1ycb,
głównycb, z kt6rych
których kaZ_ tez
też 1 gusta. i potrzeby 6wczesllycb
ówczesnych mieszшiеsz ' Il rencyę
гency~ tak dalekich
dalekicll 8troll,
stron, jak np_
пр. I:.6dz.
Ł6dź. nym,
пуш, ceny
сепу nie ulegly
uległy zadnej
żadnej zmiaoie.
zmianie. I W
dy przedsla.wla
przed8ta.W1a n.ader
п.адег boga.ty r~Jestr
1'~Jestr poро- kanc6w
kańców nie byty
były hynajlJlniej
Ьупаjшоiеj wybredne.
wybredlle. JllSzcze
Juszcze l1ieda.wne
nieda.wne CZ8Sy,
CZ8SY, kiedy fauryka.nci A
А us
пв try i i W Qg r z ech zboie
zboże stanowczo
ga.l~1 przemysłowych,
ргzешуslоwусlI, nalez'lnaleź'l- Musia.l
Musia.ł ten
(еп jedna.k
jedlla.k przemys
przemyslł być
Ьус bardzo ziirahi,,1i
zii\'al,i,,1i ро
po 2 i 1'0
po 3 ruble
гоЫе na.
па. sztuce,
szluce, dzi§
dziś podrożało
podroialo.. r.Hyny
Młyny przystąpiwszy
pfZJ8tt}piwszy do robieгоЫе
szczególn!ch
szczeg6ln!ch ga.łęzl
cych
сусЬ do Jego zakres~. Uwa.g~ ziem
Zlenllan
ian zwra.zwm- korzy,tnYIlI,
korzy.tnym, skoro zoaczna
znaczna liczba ówczeowcze. zarohek
z:\I'oJ,ck zeszcdl
zeszedł do 20 kopiejek, a
а interes
ioteres nia. zapasów,
zapas6w, nabywaj,\ wi~ej, wywóz
wyw6z do
camy
сашу przedewszystk~em
przedewszystk~ell1 na.
па. dZlat,
dZiał. VI,
V1, IX, 1snych
эп)"сЬ mieizkańców
шiеizkа6с6w nim
пiш się
si~ za.jęla.
za.j~la. Prze- II na~ywa si~ §wielnYIII,
świetnym, kiedy zysk wynosi Francyi i Bawaryi trwa w dawnej
dawoej rozleX,
Х, ~I
~1 1
I XIII.
ХШ DZlat
Dzщ! 6smy
ósmy W
w nlektóry~h
nlekl6ry~h mysł
шуsl zatem baweloia.ny
bawelnia.ny rozwinl!l
rozwinllł si~ 1VlPdl
w pól kop/e/ki
kopteiki z arszyna.
"ГSZУIШ. Ale oietylko
nietylko goto- g!o§ci.
głości. Na.wet w Rumunii
Rощuпii targi zboiowe
zbożowe
gal~zlac~ wchodz.'
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postarall Się
Sl~ o
о Dle
ШС ~ tu(и- CI
СI SIj:
511: SukcesorowIe.
8ukcesorowle. A.
А. F. Zu?kowa,
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well~y,
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J, teJszych
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naJdawuleJsza, dalej
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ten ,b)·tby
.byłby oadz,vyczaj
nadzwyczaj Fokin,
Fukin, \Vito'!,
Wito'!, Kuwajewy,
Kuw ..jewy, Paluszin,
Paluszio, No- Wall!,
wan!, c~ociaż
c~ocia:! ,~iększy
,~i~kszy cokolwiek, oiz
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waznym,
fabl')'kancI !6dzcy
ł6d zcy 1I10gllby
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przeszlego. Deszcze
De,zcze
w o
о Zł.mleld
Zl.Шlеld·s
·S! lel~'śpowlccdl
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jednocze§nie '. tutejszymi
tulejszYllli wyrabiac
wyrabiać perka!c
perkale bienie\V,
bieniew, Greczin,
GI'eczin, Kakuszkin, Gandurio,
Gaodurin, częste
cz~ste utrudniały
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CI oо •• os
08 WV
wv 1
dlo
dlu
h
,h
,Ь
6ó
k dl
d! M
М
.' .
.
,
"
J
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w6z oowe~
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\VI~ceJ szczego1owy
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Орl. tutejszego
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przedsta,vIa Się
81~ dobrze.
dolJГ'c, szczególme
8zсzеg61ше z poluW dl l' . .
СI
У
'0 k oо eg eśJsózdeJ
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о z tutejsztm
tutejszъш l'uchell1
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fаыlуczпуш,' móglbyUl
m6glbYll1 mysłu
шуs!u роzоstаwiаш
pozostawiam do następnego
nast~pnego listu. dnia dowieziono
do\Vieziol1o duio
dużo pięknych
pi~koych partyj.
pQ1'L)·j.
WI s ti11
ą, wpo
wpo.rr
InZ
IOZ eg yc
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allC,
гс 84IIрСУ "аС owuJI! Sl/; о ol\:tD1eJ,
щz zwyG~:n:woa,
są, bez
fabrykant6w kle!
klei tylko wolne od zar~u~u p~rty~ ll~jleJlG~:o:woa, k~6naz;.ę
k~6naz~~ czs:~o ~!,ęł~w
~:I~!~W oо r;a~,~
г;a~1~ 8~nk6w
s~l1k6w najnows~ych
oajnows~ycll dla fabryka,~tów
fabrJkQ1~t6w ł6d~16d~- dzę
(Iz~ n!e
"!е SIi
Ь"" interesu
iotel'esu i dla fa1)rykant6w
11~jleJ1lł ł'
ry
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t~·
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У
klCh, za.
kich,
"а pośredl1lctw
po§redl1lct\Vell1
em szanownej
szanowneJ redakcyl
redakcYI . 16dzklCh,
łódzkich.
szeJ welny
weloy czesaokoweJ
czesankowej 1 8ukleOOlczeJ
suklenOlczeJ huЬнpocZ," ki
kl ~rzefYs
~rzef)'s u,
о, ~we
~,ye 2) Drugim
Dгugiш ,varoo
kielll pomyślnego
рошуslllеgn roz- W
\V przy
ргzучzlуш
z"telll liściebęd\)
ШсiеЬ/;d\j sill
si/; staralzadzity ozywienie,
zy.kujl!c ceny.
сеl1У .
;~~
ler'."sze. pocz,"
warunkiem
,zły m z"tem
staraha- dziky
ożywienie, wysokie zyskujllc
~go 1
ł :I~ga~ą
:1~ga~1I . wie
wle u zes~r eyo
efok Jes~cśe.
Jes~cSe. woju
wojo .toelzi
.!JorIzi je5t,
jest, aby
аЬу fi\b1'Jkanci
fnbrykanci łódzcy
Iб,lzсу zuajollli(;
znajomić czytdnik6w
czywlllik6w wi/;cej
wi~cej 8zczeg6l0wo
szczeg61owo tak Na tal'gu zl1ajduje
znajduje się
si~ oko!o
około 8,000-10,000
ko:aJw~ ~iCd~D1::.~~~o~~;;~li
~iCd~D1::,~~~o~~;;~1i us~
оэ~ ko;~~ o:
о: 8'."oje
,уугоЬу. sprzedawali nio ~a pośredpO§I'ed- "z, przem:rsłem
ргzеlll:rs1еш l>awcll1ianYIl1,.
welprze~vail1ie we1ny
p6lnocnej. Noto~vakO:aJw~
s'."oje wyroby.
bawełnianym,. jako .te';
.też we
1- bel, prze~vażnie
wełny p61nocnej.
., do
b' k
~
'.
h ę~ db
kontlsantów, ale bCl}J08/'el/I//O
bClpos/'edl//o tak nlllllylll
до
Ь'
дЬ It Рp mctwem
Olсtwсш k0l1l1Saot6w,
0I1111У'" 1 1IlIIanym
111 l\Il)'"1 środkowej
~1'o(lkoweJ RosYI,
R08)'1, to Jest
Je8t no
по pI'ZeClęCIOWO:
pl'zeCI~CIOIVO: CIenka
cleoka welna suklenlllcza
sоklеllщсzа
~~\ .' t aа ly
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w prowl~lcya~
prowl~1Cya~ tnk
tП'k aа {Co
{Со '"
w Moskwie, jak i w Niżnym-N
Niillym-.N owogl'odzie.
о\Vоgl·о<1ziе. gubernij:
gube1'l1ij: 11I0.kiewskiej,
moskiewskiej, wlodzimiel'skiej,
wJudziшiеl'skiеj, fr. 165-175, wyborowa
wyborOIl'a czesankowa
czesallkowa i fa1
1
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lC tik
tlk am
аО1 wyuczywbszYdSlek'
wyuczywbszYdslęk' ze
,е . aа rzek
rze 0l'/;
nl.ę 'Vszyscy
\Vszysc'J tutejsi fabrykanci
fabryk!\oci ruajll
шаjllo stale
st.alc s,voswo- kostrolllskiej
koslrolllskiej i n
о owogl·odzkiej.
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,pp.
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l1l ryczna
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l1Iа a.l1twerplJs
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РО\У~.CI: O
PO\V~.C1:
о ~o Z1nbn~go
Zlnbo~go mlas
'11IМ a
а 1 u zasz- w Niżnym-Nowogrodzie
NizПУIl1-Nоwоgгоdziе i z tego powo,lo
powodu
150-155, gorsze gatuoki
gatunki 145-HO,
145-1'>0, przy
% ,
czep 1 en
еп pierw
plerlVOo ltny
)tny przemysł.
рrzвшуsl. Natu- kupcy oader
nader rzadko zagllldajll
zagl%dajl! do 1wanoIwanolI·yda.jno§ci
wyda.jności 30
30%,
tl!Czllie
łllcznie z koszla.mi.
koszta. .... i. W
\У
--wa. Zlote
Złote czasy minęły
П1iо~!у już
jui dla 1wanowa,
Iwanowa,
grudniu spodzlewajll si<,j
się znacznych
zoaczoych doдо*) z
Z wdzi~cz"ości'l
wdz;~czno'c;'1 ргzуjmпjеП\у
przyjm"jemy powyżozł
powyz.., о·
u- zdaje się
si~ bezpowrotnie;
bezpolvrotoie; w
\V cil}gu
ciągu ostatniego
:J
woz6w.
тату lladziej~J 16
роwagg i mamy
że ten dol)ry
dohry przvkll1d
przvkłl1d poI... h
citguie
C;tgll;. innych do ,vst,p;.n;a
w.t,pienia w
'У slady
ślady ~orespo"~oгeapon. dziesi'itka
dziesi%tka lat
I"t ceny
сепу obni:!yly
obniżyly .i<,j
się nies
nies,yc
yc aа
1i/rgi :boiOlce.
zbożowe. Sprawozdanie
8prawozdaoie tygodnioIуgоdпiоdenta.
den
ta.
oie
nie i zeszty
zeszły do
до lIlinil11um.
minimum. Skute
8kute k to
(о sieci
\.e (do dnia
,.е
doia 7 8t)'CZ11i,,).
stycznia). Cbocia.i
Chocia.ź zimniejziошiеj
PRZEMYSŁ
wet, "&
że o
о wiele wi~cej, niz
niż 1Jf; Ily i krew lIIiejsca
miejsca fatalnej owej
o,,'ej Cyrcei.
Cyrcei, To,
То, w obj\jobję- sza lIieco
nieco temperatura
tel11peratura oie
nie odpowiada jeszniemałe wszelako 1
I ciu Othmam,
roku, zasiewy
znajdują
popierallia /l1'lе
pruarystokratyczna,
arY8tokl'atyczna, której
kt6rej niemMe
Othmal'a, pyta siehie
siebie jeszcze z Iliedo- cze porze I'oku,
zasi&wy jednak zoajdujll
Warszawa. Tow"l'lystwo
ТО/Оll1'lуаеюо pOl'ieralli</
przyznaje znaczeoie,
znaczenie, skol'o
skoro ów
бw Otbmar
Оtuшаг jak II wierzamem:
\Vierzall'ielll: czy zdo1a
zdola go pokochać?
pokochaC?
si<,j
się w pomyślniejszym
рошу§lоiеjszуш stanie.
staoie. Targi
T01'gi zbo_Ьо- II/ysl/l
IJ/yslu i IШl/lllu.
I/alllllu_ W ostatnich dniach
dniacll zlokr61
król potęf.ny,
pot~f.ny, szlachetny,
szJaclletny, rozumny,
гоzпшпу, przepi\}.
Na tern
tem się
si~ koticzy
kończy dluga,
długa, roZ\vlekla,
rozwlekła, uо. zowe
źowe przybl'aly
przyhraly wszędzie
wsz~dzie mocnIl
n10СОIj, postawę,
[>ostaw~, :lono
iono w zarz'ldzie
zarzlldzie towarzystwa popiernnia
popierania
koy,
gагdщсу bogaclwy
swешi i brzydz'lźle prowadzona
prowadzol1a najnowsza
najl10lvsza ceny
сепу POdlliosly
podniosły się
si~ po
ро większej
wi~kszej części.
cz~ci. HanНап- przemysłu
ргzешуs1п i h,,"dlu
handlu nast~pujl}ce
nasl~pujl(:ce wnioski
woioski i
kny, gardU!cy
bogactwy swemi
brzydzll- boga w рошуsl,
pomysl, zle
су 5i/;
si\} niemi,
пiешi, jako nabytkiem
nabytkielll handlu
haodlu i za- I powieść
po\Vie~c Ouidy_
Ouidy. Niеша
Niema w niej prawdy ży:!у- dei
del zboiowy nabrał
паЬгаl oiywieuio,
ożywienia, lecz obroty projekty:
cy
pobiegliwości
оjсбw swych, stal
sta1 8i\}
sil} legl'OIId
leg"(lJjd ciowej, ani szczerego Ivzruszeoia,
wzruszenia, nh""a
пiНlllа oie
nie przybl'aly
przybraly większych
wi\jkзzусll wymiar6w,
wYl1liar6w, znajdu1)
l) Pana
Рапа Kosiuskiego-o
Kosińskiego-o wyznaczenie
wyzoaczeoie deае
pobiegliwo§ci ojców
eunage,
eUJJage, jak go kilkakrotnie
kiJkakrotoie nazywa,
nazy,va, dlate- poezyi, oryginalno§Ci,
oryginalności, ani
aoi charakterów.
cbarakter6w. MamМаш- jllc
jl!c tam\\.
tаш\\ w lliepewno§ci
niepewności co
со do projektowa.- legacyi do
ао zbadunia
zbadania wynalazk6w
wynalazków dla род
podgo, że
"е oi&
nie lюsiаda
jlosiada tego, co
со :si~ za
7.а .. zudn,!
żudnl\ ie
że powiedzie6:
powiedzieć: ludzi i z)'cia
ż)'cia niema
пiеша w tym
tYIl1 nego podwyzszeuia
podwyższenia cta
cła od
од zboza.
zboża. Na. podрод- wyzRzeoia
wyż.zenia sil.y
siły IlIotor6w.
IIlotor6w.
nie
пiв da nabyć
оаЬу6 cen~,
cco~, krwi arystokratycznej
arystokl'at)'cznej labil'yncie
labil')'ncie salonów,
salon6w, obiad6w, Ьа16
balów
.. pl'ywajlrywa- l1iesienie
niesienie cen
сеп Ivplyn<,:ly
wpłyn<,:ly najbardziej notowa2) Pana
Раоа Sohieszczańskieg(}-w
SоЫeszсzабskiеgо--w przedmioprzedl1liożyłach. Dla tej to krwi raczej, tl1)'cll,
tllycb, ua
па które
"tбге 1Doolll'cllOwie
monarchowie UClę&zczaj'i
uc<~zczaj'1 oia
nia an III
111 e
е ryk
г у k aа 11fi s k i e,
в, prawic
pra,yio z kazdym
każdym cie skoncentrowania
skooccotrowania interes6w
interes6" wytworców
wytworc6w
w swych iy!ach.
niż dla wdzillków
wdzi<,:k6w i cnót,
спбt, w chwili rozpa.- 80bie
sobie niby
oiЬу zwykli
zlvykli śmiertelnicy,
~OIierteloicy, ku podniepodnic- dniem
dnielll wyższe,
")" эzе, w
'у por6wnaniu
pOI'6woaniu z przeszloty- Królestwa
Kr61estwa Polskiego.
oiz
~z~, na
па zloM
złość o(lpychajl1
odpychajllcej
milość ksi~- sienin
sieoill zapewne stanowiska
staoowiska księżnej
ksi~inej Napra- godniowemi
go/Jl1io\Vellli oienol'lIIall1e
nienormalne i zadziwiajllce
zadzi\Viajl!ce naпа3) Pana.
Рапа. Ciszewskiego-w kwestyi utwoulwo·
cej jego roiloM
ZOle,
zше, poślubił
poslubil on
00 mlodzinchnl}
mlodziucuollo 1seulte
Iseulte de xine
юпе i sfery, kt6rl}
którą oc!
0<1 oiejakiegos
niejakiegoś czasu wet )11'Z)'
pl'Z)' la.k
ta.k nizkim
nizkilll POZiOO1ic,
poziomic, jak obecny.
оЬеспу. rzeoia
rzenia na
па wysta,yie
wystawie rolniczo-przemysłowej,
гоlпiсzо-ргzеШУ8tоwеj,
Pologne, obogll,
ubogą" pl'zez
przez bogatycll
bogatych krewnych
kl'ewoych Ouida
Oui(la opisuje z ,fanatycznem,
,faoatyczoem, poniekąd
poniek'ld peI'е- Zapewne
Zape\Vne kryje si/;
się 1tl..... oowy
nowy manewr
О1апеwг speku- maj,!cej
majllcej sill
sio; odbyc
odbyć w czel wcu roku biei'lC8bieżące
poniewieranI}, na
оа zakonne
znkoooe ';ycie
życie skazno,!
skazaną, "'11'
wną,1 lueznajol11o§C
lueznajolllość t ej sfery, Ьаdапiе
badanie jej lacyi, gd)'i
gdyż ja.\Vl1e
ja.wlle zapasy
znpasy powi~k8zyły
powiQkszyly się
si~ go, oddzialu,
oddziału, w którym
kt61'УШ "'yoa1azCf
wynalazCf 1II0gliby
moglihy
poniewiel'anl(:,
sierot\}.
sierotę. Dla tej to krwi zapewl1e
zapewne kocba
kocha si/;
sill zda.leka, zdradzajllcem
zdщdzаjl!сеш za.milowaniem.
zа.IlIi10Ivаоiеш. W
\V caса· znowu
хоо,,'о oо 300,000 buszli i obejmują
оЬеjшujl(: obecnie pomieszczać
рошiеszсzас swoje pomysły
рошуsl)' bezplatnie.
bezplatllie.
t:Ik
tak na
оа zabój,
zab6j, Dieu1eczalnie,
nieuleczalnie, fatalnie w ksi\jksię- lej
tej powie§ci
powieści oajudatoiejszel1li
najudatniejszemi 84
Sll daleko pla- olbl'z)'l1Ii,!
olhrzymią, ilość
ilo~6 43,375,000 busz., wobee
wobec
4) Podanie
Podaoie ,,'Iascicicieli
właścicicieli ziemskich
ziешskiсll zpod
оашiеtоо§с, oowe
де Vauner
Vauller 3!),ó25,000
31},525,000 busz.
bU8Z. ]11'ze(1
zoie
żnie N"pra.x.ioe.
Napra.x.ine. IWieLka ta namietność,
nowe posta.cie diaka i diaszery de
przed rokiem. Wywiezio- WarszawY
WarszawYjj w Рl'zеdшiосiе
przedmiocie wyjedoaoia
wyjednania n
b\}dllca
będąca przedmiotem
ргzеdшiоtеm trzytomowych I'ozpraw,
rozpraw, i ich wybol'nycb
wybornych c61'eczek:
córeczek: Blaucbotte
Blauehotte i no
по cokolwiek wi~cej, Ьо
bo 213,000 kwr., wobec wtadzy
władzy po
ро icyjnej
icyjoej możności
шоinо§сi wywoteoia
wywożenia naоа
niczem
nie jest ргzуоаjпшiеj
niczelO innem oie
przynajmniej ul1lolyul1loty- Toinon.
Toioon. Starsza zwtaszcza,
zwłaszcza, ta lIIala,
mała, naiпаi- 198,000 kwr. w
'у t)'gOdllill
tygodniu роргzеdпiш,
poprzednim, aа 89,000 wozn
wozu śmietnikowego
~lDielnikowego na
па pola-i
wowaoll,
wowaną, bedl}c
Ьед,!с upozorowao,!
upozorowan,! tylko 10do\V1}
lodOWI} "'oie
wnie nawskro§
nawskroś zepsnta
"ерзпш lalka paryzka,
pat-yzka, jest kwr.
k"'I·. ))пе/I
przed I'okiem,
rokiell1, cllOciaz
chociaż rata frachtowa
frllchtowa
5) Wniosek
Woiosek wlo§Cia.o
włościa.n guberni
guberoi łomźyń
lошiуti
ksi<,:zoej
księżnej obojętnością,.
oboj~tno§ci'1. Niсzеш
Niczem !tei
!też nie jest dziecięcym
dzieci~cym typem,
(уреlll, zywcelll
żywcem рос11\vусоnеш
pocbwyconem na
па staniala
staniała z 6'/,
6 1/ , na
па 5 p.
р. Do I'ochu
ruchu zwy:!kozwyżko- skiej, w kweslyi
kwestyi oboiienia
obniżenia akcyzy od
0(1 !>kookoumotywowanll owa lodowa
UlOOtYWO"aol!
lodo\Va obojętność,
oboj~too§c, gdy wybrzeiu
wybrzeżu 1II0<loycll
mounych k,!pieli
ką,pieli i wloskicll
włoskich wiJwil- wego zastoso\Va1a
zastosowała Sill
si~ przedewszystkiem wity sprowadzanej przez gl·aoic\}.
gl'Rnicę·
sama
ваша autorka
antol'ka wk!ada
wkłada w оэtз.
usta. kt6rej§
którejś z legiatur. Nаjsуmраt)'СZlliеj
Najsympatyczniejszemi,
szеш i, prawdzipI'a,,'dzi- A
А ng 1
I i a,
n, bardziej l1ii
niż Iqd
l ąd staly
stały od AmeАшвLubIin. f'uЬ"!JkШ'!J{j
Lublin.
f'ubl'!}kw,!/a dJ·obliy.
drożdży. KoresponКогеэроо
dzia.fai'lcych
dzia.taj'1cych osób
оsБЬ - aа wszyscy tam
шт filozofiJozo- wie drawatycznemi
dгашаtусzпеmi ,.
w tej za efekhllni
еfеktшпi 0u- I'yki
ryki zalezna,
zależna, poddnla
poddala IIIU
ти si/;
si~ tem
telll latwiej,
łatwiej, dent
deot do .Kur. warsz_·
warsz.· ]1isze:
pisze: Od czasu
cza.su
fujl}- bardzo slu5zoe,
słuszne, chociai
chociaż nieco bmta.łbrl1ta.1- biegajllcej
biegajl!ccj sil}
si\} powieści,
!юwiеsсi, 5.1, aoi
Rni mzu
rllZll czytel.
czy tel- ie
"е za.pasy
za.pas)' "I
s'l małe,
шаlе, dowozy
dOlvozy krajowe szczu- zwioi<,:cia
zwinięcia fabryki droi!iiy
droż!iiy prasowaoych,
prasowanych, kt6ne, jak na
па tak
tnk salonowll
salonowl! powieść
powie§c przysta- oikowi
nikowi oiepokazaoi,
niepokazani, lecz cz/;sto
często prze,!
przeli nilll
nim płe
ple i IIIniejszy
II1niejszy 1'6,vniei
również Рl'Zуwбz
przywóz .. zagrani-I
zagraoi-! ra
га znajdowala
zoajdowala si~ w Zulinie
Zulioie pod Chelmem
Chełmem
10,
lo, ,,'ypowiedziaoe
wypowiedziane zdanie:
zdaoie:
wzmiankowaoi,
wzmiankowani, !przez
'Рl'Zе. wlasn,!
własn,! matk
ll1atk ę~ dla cy;
су; pl'zytcm
przytcm zaczęto
zacz~to znowu
zno"o kupowa6
kupować do I "ikt
nikt w
'у oaszcj
naszej guberoi
guberni oie
nie zamierza
zашiегzа otwon IVomm
lVomm tkllt
'nае (lre
are beaute{ul
Ьеаиее/и' 'a
Шld
nd iJl
;11 good kalll1uckich
kałmuckich swych synów
sy06w i podobieil stwa
st,va m1yn6w.
młynów. Wszystkie
\V sz)'stkie gatunki podniosły
podoiosly się
si~ rzJ~
П)~ 110wej
nowej takiej fabryki, aа jednak oiepo·
niepoltealtk lIl'eneul'
lleoltn
О1'enесе" saillls.
aaiJlts. n '
Z
Z uczciwym ojccll1
ojcem odepchllię~i
odepchlli~~i jej d,vaj
dwaj syву· w cenie,
ceoie, nahywanie
nabywanie z "'iQkszelll
lI'iększem oiywieoiell1.
ożywieniem. doboa
dobna. PI'zypu§cic,
przypuścić, aby
аЬу siQ
si~ ona
oIJa oie
nie oplacata.
opłacała.
Nie ŚWiętą
§WI~tt} tei
też jest piękna
pi~koa i род
pod Idelika- oowie:
nowie: Sachs i Jllitz,
Mitz, co
со jak 1116"'ilnlll
m6wiłam jest Nier6wnie
NiC1'6"'nie powoli, lecz z tak"
tak% samll
sаШI(: w k06koń- Teraz
Тега. droidie
drożdże ргазо,уаое
prasowane Lublin
LubIio spl'owasprowatn!} powłokll
tOIl
po\V1ok'1 zelazoe
żelazne posiadająca
posiadajl}ca zdrowie, dla
dJa. cudzoziemców
cndzoziemc6w jе'dПОЬГZlllil!сеш
je'dnobrzmillcem z Saszą,
Sщ;zq, cu
си stanowczości,!
st"IПО"'сzо~сi,! wystąpił
\Vyst~pil ruch
госЬ zwyikowy
zwyżkowy dza ze
,е Slonillla,
Slопiша, w gubemi
gubel'oi grodzie{iskieJ,
grodzieńskiej,
ksi~ina. Nie świętq,
ksi~żna.
swi~tq, oie
nie lodowo zimo'l
zimną i Miszll.
MisZf!.
we
'уе Fr"neyi.
FI·HOC)'i. Na targach belgijskich albo Oszmia.ny
Oszmia.oy i Oliany
ОНапу w gubernii wi1e6wileń
fatalnq, ро
po grobach. i krwi idllCIl
idl!cl! 'do tego;
.Tbe
.ТЬе prinC8Sse
prioC8Sse Napra:"in.e·
NapI·n:"in.e· tłem
tlеш Рl'ZУl'оprzyjlo- pOlllilllO
pomilllo małego
шаtеgо ruchu,
ТllсЬи, panowało
panowa!o lepsze. иu- sk!ei·
8k!e~ . ..Że
2;е .zbyt. droż~~y
dl'oi~~y pr~owanych
pr~owaoycll w Lu.
oо czeill
czel1l sama.
8аО111 . oie
nie w~e, czy będziA
b~ziA wzajemnowzаjепшо· ll1ioa
mina O
о kilka.
kilka lat od
од Sleble
Siebie stul'szy
starszy u.twór
u.tw6r sposobIeme
sposoblenle.. W
"у Hol~ndyl
Ho1~oдYI ceny
сепу pSZe~llcy
psze~llcy bl.'D1~
bJ.lDl~ 1 bhższeJ
bblszeJ okolicy.
оkоliСУ.ШU,SI
mu.sI by~ znaczny,
zoaczoy,
§ciq,
ścill dla.
дш !,aml\lt~o~C1
~aml\lt~o~C1 Othmara. Świ~tą
Swi~ut jest рiбга
pióra Ouidy, род
pod t)·tulelll:
tytułem: ,.In
,.10 .,the
the wIOter
WlПlег pOdOlosły
podnlOsly 51\1
S Ię Zllaczme,
ZJlаczше, podczas g.dy 7.Jto
7.yto wldz~l1Iy
Wldz~шу z tego, że
:!е z8JmuJIlcy
zaJmUJl!cy Sl~ sprow~
za
"а to, Jak wID1etka.
Wlщеtkа z §redniowieczl1ego
średniowiecznego citty r. tłumaczone
Uuшасzоое u nas
паэ .Na zlmo\\'ycu
ZIШО\l')'СU Je1е- wskutek
\Vskutek naply\yu
naplywu la(luok6w
łaclunk6w połudmowo-roроludПlОwо-rо- dzanlelll
dzащеlll tego produktu oplaca
opłaca D1leslęczme
П1lеSI~СZl1lе
l11зzalu wycieta,
mszału
wycięta, Iseulte de Pologne_
Pologoe. DnDu- iacb:·
żach:· LCC'~ co
со za 1różnica
'6io ica artystycznego
artystyczoego syjskicll,
syjskich, oiezoaczn.%
nieznaczn.ą tylko u~yskało
u~yska1o zwyżkę·
zwyik~. akcyzy do kas skarbowych
skarbowycb od .1,200 do
mnll,
ШПll, nieśmiała
oie~l11iala i kochajl!ca,
kochajllca, widz'1c,
widząc, ze
źe oie
nie obrobienial
obrobieoial By1ioby
Byłżoby talent
taleot Ouidy w UPad-\~a~
прад-\~а~ R e oe.'o
ue.1D powlęk~zył
powl~k~zy1 81/;
Się z~yt W
VI dru- 1,4!?O
1,4!?<J r~
г~ . Dalsze
DaJsze .strooy
_strony gubernl
guberOl zaopa"аораjest kochanl},
kochaną, przez wlasoowolnq,
wfasnowolną" lecz
Jecz роpo- II ku?
kп?
.gleJ
,gleJ .p~ł0'Yle
.p~l0'Y18 tygodDla,
tуgоdща, 'przy Oleznacznem
D1&znacznem truJ~ .SI\)
.81\) w droidze,
drożdze, sprowadzane .bez,po.bez.pozorami
ZQгашi przypadku pokrY!1l
pokryt'l śmierć,
~mierc, ustępuje
uщрujе
(Dokonrze1lie
(DokończeJlie na8tlJpi
nas/llpi).
).
роdО1еSlепщ
podOlesIeOlu cen.
ссп. ·W Niemczech
Nlemczech p
р oluoln- średnie
~геdще z Warszawy,
Wагзzаwу, a.
а. zbyt r6wOle
г6wше Jest
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prawoz ania tarnowe.
tarnowc.

PRZEMYSt 1
I HANDEL,
HANDEL.
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-3
-3
znaczny. Cilłg
Ci~ le słyszymy
slуszушу wyrzekania,
wlrzekania, szcze
gólnie
g6lnie między
mi~zy producentami
producentanll gorzp.lnianelUi,
gОГZР.lпiап ешi ,
na
па rnal~
ша./~ wydajnosc
wydajność okowity, zle
złe ceny,
сenу, 1lULша1.
Iv "byt
l.byt itp., aа jednak nikt I!ie
uie my§/i
myśli O
о tem,
"iJy przy gorzelni ur~'1Jzić
"oy
ur~:lJzic fabrykacy~
fa.brykacy~
droidiy
drożdiy prasowanych. Z e jedna fabr;vka
upadła,
upadla, nie było
bylo to
t.o Lyuaj
I..YI!"j umiej
шпiеj skutkiem
skutklem
braku odbytu, zreszt/k
zreszt'ł od
0« wszelkiego ryzyka. 1l1two
ka
łatwo się
si~ jest zaslouic,
zasłouić, nie rozpoczynarozpoczyna.j~ odrazu produkcyi na
jęc
па wi
wielk~
elkił 8ka.1~.·
8kal~.·
Konsorcyum
Konsorcy
um bankiers
bankierskie
kie wprowadza
wprowadza. w
\у ])0'
po·
10l\'ie
łowie tego ruiesillca
шiе8iqса na
па. giełd~
gield~ berlińsk'ł
berli6sk/k
akcye rostowsko· wladykaukazkiej
wla.dJkaukazkiej drogi
«I'ogi
żelaznej, nahyte
paru nIiesillcam
w
I!li esiqсашii \"
ielaznej,
nabyte przed раго
PetersbU1·gu. Następni
Petersburgu.
Nast~p"i e na
па tym
tуш salllym
вашуш
targu pieniężnym
pieni~inYI1l ukazać
ukazac się
si~ II",j/}
lIlUj'ł w pierwpiel'\Vszej połowie
p%wie lutego akcye 'L'owarzystwa
'L'U\\'a.l·zystwa
'Vielkich
Wielkich Rosyjskich dróg
dl'6g zelaznycb.
żelaznych . Po
Ро
ulokowaniu
papierów nad Spre~
ulokowa"iu czt;ści
cz~ci tych pa.pier6w
biorące
udział
w
interesie,
w
iedeńskie
t0Ыoг~ce udzial
iedefi8kie 10wa.rzystwo kredytowe ma
warzystwo
ша je w])rowadzi(,
wprowadzić, na
па
giełdę
wiedeńską.
gield~
wiedensk/l.
JJednocześnie
ed!1oczcsnie istnieje
projekt wprowadzenia na
па giełdę
gield~ parysk'ł
p"rysk,.
rosyjskich bilet6w
biletów kredyto\vych
kredytowych w charakr08yjskich
cMI'akterze spekulacyjnego
spekuJacyjl1ego papieru, w jаkiш
jakim się
si~
obecnie zna.jdujlj,
znajdują na
na. gieldzie
giełdzie herlińskiej.
berJi6.skiej.
Rozprowadzanie pary. W
'У Petershul·gu
РеtersЬш·gu za_а.
willzala
wi,}zala. si~ sp61ku,
spółka, która
kt6ra podała
podula już
jui ustawy swoje do zatwierdzenia
zatwicrdzenia władzom.
wlаdzош. Sp61Spół
ka ma
та na
па celu zbudowac
zbudować fabrykę
fabl·yk~ o
о 90
ko/ach dla rozprowa.dzenia
kolach
rozprowadzenia pary 1
!JO
10 miescie
mieście
cale111
całe m do użytk
uiytk u jako motoru
шоtогu uh
Ь ogrzeOgl'Zewania. Da to
(о 1l10zno§C
шпiеjszуш pl·ze·
możność mniejszym
prze·
mysłowcom
шуslоwсош korzystania
kOl·zystal1i" z taniej d~wig!li
d~\vig!1i..

starego steml'la
stemI>la przyj mowane będą
dnia ta stracila.
straciła w cil}gu
ciągu ltlt
b~1j, do dnio.
I&t trzech
trzecb 300,000 dzie1l lipca r. Ь.
8i~n ziemi; gdy bowiem w roku 1878 bysięcin
Ьуb.
onast8l's ki, artysta teatru
lo w
w jej ręku
(-) Pan
Рап M
Monast8l'ski,
tea.tru • Vi- 10
r~ku 2,200,f)Q()
2,200i)QO dziesi~cin, w roku
ctoria.· otrzymal
ctoria·
оtrzушаl pozwolenie dawa.ni"
dawania lekcyj 1881 posiadała
posiadata już
jnZ tylko 1,900,000. NatoNa.totaitc6w
tańców w lIIieści~
шiе~сi ~ nasze
паszеш,
m, w bi
Ыеz,!су
etącym
ш kar- 111il18t
mil1st wloscianie
włościanie rozszerzaj'} swe posiadło
posiadlonawale. Pan
Рап Monasterski
Mona.sterski przedstawił
przedstawil się
si~ sci.
ści. Niejaki Kobzar posiada
posialla. w jednym
już
juz niejednokrotnie i korzystnie jako
j"ko tan·
Шп· powiecie 50,000 dziesi
dziesi~in
ęcin ziemi,
zi 6 шi, a
а w dmdrnсег. publiczn
pub/icznosci
ości naszej ze scen)',
все")', tak w.
\у. u- gim
giш 10,000; Pszenicznyj
Pszeuicznyj ma
ша okolo
ok% 50,000
cerz
kladzie
jakotei w
\у wykonaoiu taftc6w.
taÓlc6w. Zy- dziesięcin;
dziesi~n; Pleszanow okolo
okol o 50,000; Melcew
k/"dzie ja.kotei
сzущу
my a,rtyscie
ąrtyście rletelnego ро\\·оdzuпiа.
powodzenia.
okolo
około 160,000 i (.
t. d.
д. Ostatni
Оstаtпi z !lich
!1ich wy\ууczy
(-) Uklon
Ukłon zebraka.
żebraka. W naszy
паszуш
m wieku
\vieku dzieriawil
dzierżawil jeszc"e
jeszc1.e od 8karbu
skarbu 6,000 dziesi~
pozytywnym nie 1l10il1a
można się
że i żepo 1l ru b.
żehy odda(:
oddać sllSia·
si~ dzi wić,
\vic, ze
"е- cin
cio ро
Ь. 25 kop., ieby
.~ia·
'н'асу zastosowuj/l
zastosowuj ą swoje uklony
ukłony ściśle
'еШе do
до dom
dоПl ро
po 10 rub.~za
I·ub.~za dziesięcinę.
dziesi~in~. Jednego
Jeduego z
hmcy
оt,'zушуwапеj jałmużny.
jalmuiny. Jeden
Jedel1 z ll1ieszmiesz- takich
takicll rolnik6w
rolników pytano, naco
пасо mu tyle .zieotrzymywanej
ka;lc6w tutejszycb,
totejszycb, przecbodzlj,cy
kailCÓW
przechodzący codziennie mi? Ten
Теп odparl:
odparł: .Chc~ dojsc
dojść do
до 100,000
uliell Piotl'kowsk/k,
uJiclI
Piotrkowską, spotykal
spotykał liię
lii~ tei codzien- dziesi~cin (przeszlo
(przeszło 6,600 wI6k),
włók), a
а potem
рооот
jednym i tymsamem
tушsашеш żebrakiem,
iеЬrаkiеш, któkt6- już
jnZ dam
дат pokój!
pok6j!
uie z jеdпуш
ry
I'У da.wniej
dawniej kłaniał
Нanial mu
то siO przy kazdem
kaźdem
- W Tarnowie, w Galicyi, zlD8.r!
Ztnarl w dniu
spotkaniu. Od czaso
czasu jedna.k,
jednak, gdy iebl'ak
żebra k onegdajszym
biskup dyecezalny Aloizy
obliczył, że
ów obdarza
obliczyl,
"е jegomość
jеgошо§С 6w
obdarza. go jal- Pukalski.
ш6iп~ tylko raz ua
móiną
па tydzień,
tуdziеб, mianowicie w
- 350
350-letnia
-letnia rocznica wprowadzenia.
wprowadzenia reге
sobot~, stal
sobotę,
stał się
si~ w uk/onach
uklonach oszczędnym;
оszсz~dпуш; formacyi do ~wajcaryi
~wa.jcaryi obcbodzon/k
obchodzonlł być
ЬуС: ma
ша
iguol'uje 011
ignoruje
011 swego dobroczyiico
dobroczyńco przez dni w r.
т. Ь.
b. w Genewie.
]1i~6, a
pięć,
а zaczyna mu
то oddawa.6
oddawać nizkie uklony
ukłony
- - --tek •
dopiero w pilł
pi~tek.
т Е Е
А М У.
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TElLEGRAMY.

KRONIKA
KRONIК.A
KRAJOWA 1
I ZAGRANICZNA
ZAGRANICZNA..

t Filip Sulimierski, jedeu z nnjdziclnajdzicluiejszycb i najwytrwalszycb
naj wytrwalszych pubIicyst6w
publicystów poluiejszycll
skicll,
zшагl nagle w nocy
посу z dnia
<Inia. 7-go
skich, zmarł
stycznia
Warszawie. Urodzony
st)"cznia r.
т. b.
Ь. w 'Yarszawie.
Urodzol1Y w
roku 1843 w Siel'adzu,
Sieradzu, ucz~zczał
ucz~zczal do gimgi111Łódzka.
naZYUlll
nаzуш" w Piotrkowie i ukończyl
uk06czyl je jako
(-) W skfadzie
składzie narz~dzi ogniowych przy uczen
uczeń WZ01·0WY
wzorowy ze
ze" złotym
zlоtуш medalem.
mеdalеш. Przeulicy
оНсу KonstlUJtynowskiej
Копst!Шtуuоwskiеj spelniooo
spełniono kradziei,
kradzież, ni6s1szy
niósłszy si\j
się do Warszawy, wstqpil
wstąpił do
до szkokt6ra zlodziejo",
która
złodziejom uie op/aci
oplaci na.wet
nawet tl·Utru- ly
ły g16wnej
głównej a
а. ucz'lc si\!
się dniem
dоiеш i u
по<'4,
oClI, zdoz«od6\v
poniesionycb, ..a strazy
pt'zy- Ьуl
straźy ogniowej przybyl gruntowne i szerokie w}'ksztalcelJie
wykształcenie na.
па.
dów poniesionych,
nosi znacznIt
ukowe. Bardzo mlodo
znacznlj, s.kod\!. Rzezimieszków
Rzеziшiеszk6w muто- uko\\'e.
młodo stanął
stan~l §.
ś. р.
p. Filip
sialo być
Ьус prawdopodohnie
prawdopodobnie dw6ch.
dwóch. Jeden
Jedel1 w szcrcgu
szcI·cgu bojowników
bojowoik6w za
za. prawdę
prawd\! i swiatlo
światło
dostal
dostał się
si~ ро
po ramieniu
гашiепiu drugiego do okien- a
а ро
po ukończeniu
ukoficzeniu nauk oddal 8i<;
si<; zupelnie
zupełnie
ka umieszczonego
uшiеszсzопеgо w górze,
g6rze, stlukt
stłukł szyb~,
szybę, dzia.lalno§ci
dzialalności publicY5tycznej.
publicystycznej. PloduoM
Ploduość jeodsun~1 I'ygle
odsunął
rygle i tym
tуш sposobem
sровоЬеlll \vszedl
wszedł do go pisarska
pisa\'Ska byb
byla niemał
пiешаI wszechstronnlł,
\vszechstronn~, z рiб
piówn~t.l·za., gdzie poodcinał
wnęt.rza,
poodcinal mutry mosiężne
Пlоsi\!il1е ra
га jego korzystaly
kOl'zysta/y przeważnie
przewainie • Tygodnik
Tygodllik
węży i latarki od
0« pocbodni
pochodni strażackich.
stп.zасkiсЬ. ilustrowany,·
ilustro\vany,· .Gazeta
.Gazet8. polska,· .Gazeta
.Gazeta.
od w\!iy
Mutry te,
ОО, sprzedllne
sprzedane na
оа wag~, dadzll rezul- I,andlowa,·
handlowa,· .Ę:uryer
.~игyel· warszawski,· ·.Nowitat dw6ch
dwóch do tnecu
tr.eclt rubli, aа stra.i
straż ogniowa ny,
пу,"" które
kt6re porzucił
porzucil dla
dla. r6inosci
różności pogllldów
pogllld6w
ma
ша szkody na
па muli
rubli hlizko
blizko 8tO.
sto. Niеwiешу
Niewiewy z "Ia§cicielami
właścicielami рisша.
pisma i • W
\У Ildrowiec·
~drowiec· kt6.
któ.
doprawdy, co
со tu bardziej podziwiać,
podziwiac, czy l'ego
rego p"zez
przez lat J<ilkana§cie
ailkanaście Ьуl
byl redaktorem
геdаktогеш..
g/opot~ rzezimieszków,
glupotę
гzеziшiеszk6w, nara.iajqcycb
narażaj'lcych się
si~ na
оа Jako biegły
biegly tlumacz,
tłumacz, pozostawił
pozostawil Sulimierkal·ku dla
dl.. bezwartościowej
bezwartosciowej kra· ski dlogi
przeklad6w dziel
ТШ'giе
skr~enie karku
długi szereg przekładów
dzieł Turgiedzieiy,
dzieży, czy niesumienność
niеsuшiеllПОSС ich, która
kt6ra urąga
Ш''lgа niewa, 'Viktora
Wiktora Hugo i Hackliindera;
НасЫаодега; naj.
na.jskromniejszym pojęciom
poj~iom poszanowaniaposzano\vania- trwalszlł
trwalsz~ jednak
jeduak pracą,
pгa~, zapewniająCll
zapewnia.j~C4 mu
шu
najskromniejszym
wlasno§ci
własności publicznej.
publicznej .
naj
najpi~kniejsze
piękniejsze wspomnienie
wsрошпiепiе i pOlllnik
pomnik wie
\vie
(-) Gimnazyum. Wiesci
Wieści krl1zllCe
krążące o
о proрго- czysty, jest stworzenie Slownika
S/ownika ~еоgroJfi-('z
geogrufi-t'zjekcie zalozenia
zaloźenia gimnazyum
giшпаzуum w f,odzi
Lodzi oо ttyy- nego.
1Ie~o. Niestety, kofica tej ргасу
pracy śmierć
sшiег(: nie.
1е s/k
SIł prawdziwe, ii
iż władza
\\·tadza. wyisza
wyższa przycbyprzychy- ublagana
ubłagana ujrzeć
ujrzec mu już
jui nie pozwoliła.
роzwоШа..
le
la si\j,
się, a.ieby
ażeby na
wydatkowaną
-IV zorowy
tJbywatel,
па cel
сеl powyższy
powy"szy wydatkow
ап~ ';V
zOl'owy syn,
8УП, wzorowy Ullłź
ш~i i l>bywatel,
hyla
sшnа. 27 pozostawia ро
przedwcze§oie zgasty,
była z kasy miejskiej corocznie suma
po sobie przedwcześnie
zgasły,
tysięcy 1·8.
tysi~cy
l·S. Dowiadujemy
Dоwiа.dujешу się
si~ da.lej,
dalej, ze
źe suви- głęboki
gl~boki żal
,аl i pamięć
pami~c serdecznlł,
serdeczn~, do kt6rej
której
ma
w jednej
łqczy się
llajźywszego uzoania
uznania dla
ша. ta Ula
ша. być
Ьус przezuaczon'ł
pl·zezuaczon!k )v
jed"ej czę·
cz~· Il1czy
si~ uczucie llajzywszego
§ci,
ści, 1·6woiei
również na
па za/oienie
zalożenie i utl'zYlnunie
utrzylOunie jego za.slug
zasług i ргасу.
pracy. Cze§C
Cześć jego pamięci
p"mi~ilI
gimnazyum
giШDаzушп ze6skiego.
żeńskiego. Co
со si\j
się tyczy innych
i"nycll
- WiQzienie
Więzien ie na
па tysej
Łysej Górze,
G6rze, Wiadomo
Windomo
środków, zmierzajqcych
powi~kszenia. już,
jui, że
"е dawniejszy klasztor i::!więto-krzyzki
i::jwi~to-krzyzki
srodk6w,
zmierzajlj,cych do powiększenia
funduвz6w na
па utrzYUlanie
utгzушаniе pomienionych
рошiепiопусЬ za·
,а· na
па r..ysej-górze,
r..ysej-g6rze, w powiecie opatowskim,
ораtоwskiш,
funduszów
klad6w
kładów §rednich
średnich - S!l
Sił to "'szystko
wszystko рго'
pro· p,·zabudowany
pl·Z6budowany jest na
па więzienie
wi~zienie kryminalne,
po- do
jekty, oо których
kt6rycb urzeczywistnieniu
urzeczywist"iel1iu nic ро(10 którego
kt6rego przesyłani
p,'ze8ylani będ~
b~d~ aresztanci z
tушсznsо\vо powi
powiedzie(:
edz ieć nie moшо- inuych więzień
wi~zieD Królestwa
Kr61estwa Polskiego, za.
za..
zytywnego tymczasowo
źna.
wsze
Ponieważ
"па..
w8ze przepełnionycu
przepelnion)·ch nad miarę.
шiar~. Poniewai
Nie bez podstawy jest dalej \viesc,
wieść, ie
że gUlach
gll1acb wi~zienny w roku biеillСУШ
biezllcym będzie
b~dzie
szkol'a.
szkoł'a sze§cioklaso\va.
sześcioklasowa rzemiesluicza
rzemieślnicza lila
11\а. być
Ьус gotowy, wykazala
wykazała się
8i~ przeto potrzeba wyprzekształconlł
etapów, kt6remi
któremi przesylani
przesyłani
pl'Zeksztalcoo~ na
па pełnll
pelnll szkołę
szkol~ o
о ośmiu
оsшiu tknięcia
tkni~cia. linii etsp6w,
klasach
b~dzie zapewne
zape\vne na
па będą
b~d/k aresztanci
a.,·e5ztanci i w tym
tуш wzgl~dzie naczelklasacb i podzielouą
podzieloul} będzie
dwa
dwa. oddzia!y.
oddziały.
uik gl6wnego
głównego zllrządu
Zlllчdu więzień,
wi~zie6, radca tajny
tajn)·
(-) Z teatru polskiego. W czwartek
czwal·tek odод- Jalkin-Wrazskij,
Ja/kin-Wra.zskij, który
Н6гу osobi§cie
osobiście badał
badal wahył
SIO pierwszy
rllnki miejscowe,
wyrażał zdanie,
iż najkoЬуl 810
pier\\'szy z zapowiedzianych
zapo\viedzinnych czterech
cztel'ecb l'lll1ki
шiеjsсоwе, wYI'aial
zda.nie, ii
ua.jkowyst~p6w gosciooycb
występów
gościnnych рапа
pana Boleslawa
Bolesława Le· 1'zystoiejszem
rzystniejszem byloby
Ьу!оЬу przesyłać
przesyla6 aresztantów
aresztant6w
szczynskiego
papiel·U·. Sala
szczyńskiego w .Owilll·tce
.Owim·tce papieru·.
Sa]a przez Kielce, aа nadto, ii
iż konieczne
kопiеczпеш
m jest
teatraloa. nie była
teatralna
byla wjlrawdzie
wj)l'awdZie przepełnion'ł,
przepelnionlj" IV
\у pobliżu
pobliiu wi~zienia wybudowac
wybudować stacyę
stacy~ etaеtз
za.to doborowa риЬ
zato
pub iczno§(:
iewość stawila
stawiła sili
si\} w
\у pową
РО\'I} dla
dla. odpoczynku tak
ta.k aresztantów,
aresztant6w, jak
kошрlесiр, zajmując
zаjшujqс wszystkie loie
шiеj- i kOll\vojuj/}cego
wojska., gdyz
komplecip,
loże i miejkonwojującego ich wojska,
gdyż odlegloM
odległość
sca
зса pierwszorzędne.
pierwsz01·z~dne. Pan
Рап LeszcZYlIski,
LeszczYllski, роpo- t.-zydziesto\viorstowa.
tl-zydziestowiorstowa między
шi~dzу Kielcami
Кielсашi a
а
gor~cemi oklaskami,
оklaskашi, odegrał
оdеgпtl z su5U- f,YS'l
Lys•• G61·/k
Gór'ł jest zhyt
zbyt wielk~, Ьу
by j/k
jll moina.
można
witany gorlłcemi
miconem
шiеппеm wykończeniem
wуkоnсzеniеш najdrobniejszych
najdrobl1iej5zych I,,'zeb)'c
]lrzeuyć jеdnуш
jednym przemarszem. Zdanie to
(о
szczeg616w
szczegółów rolę
rol~ Vaubov'a przezco niewl}tpli·
niewątpli· IlRczelnika.
naczelnika głównego
glбwпеgо zan'łdu
za.rz~du więzień,
wi\!ziеб, 0wie zyskal..
zyskała cal
са/о§(:
ość przedstawienia wyhorwybor- becnie
becnic zakomunikowane
zаkошuпikо\vа.пе zost.alo
zostało р.
p. war\\·nl·nej komedyi,-rola
kошеdуi,-гоlа ta jjednak
ednak l1ie
nie przedstapl·zedsta- szaIVskiemu
szа\vskiешu generat·gubernatorowi.
generał·gubernatorowi.
wi.. dosta.tecz!lego
wi"
dostatecznego pola do
до rozwinięcia
I'ozwini~cia
- Kijów.
Кij6w. Statystyka
StatY8tyka prywatnych zak/a·
zBkla·
wszystkich
wszyst.kicll zalet !liepospolitej
lliepospolitej gry
g.'y 8.1'tY'cie
artyście d6w
dów naukowych
nllukowycll w Kijowie przedstawia si\j
się
tej miary,
со pan
рап Leszczy6ski
Leszczyński - &lłdziDly,
&~dziDlY, nast\}puj/kco:
następuj liCO: Obecnie znajduje si<; W
w mieшiе
mia\·y, co
"е artysta
że
artysta. zgodzil
zgodził si~ odegl'a6
odegrać jll dJatego
dlatego scie
ście 41 zaktad6w
zakładów naukowych
naukowycu prywatnycb;
prywatnych;
jedynie, ii
iż dalsze jego, występy
wyst~py wym3gały
\vуш зg8.lу IV
\у tej liczbie 2 gimnazya ze6skie,
zeńskie, 3 szkoly
szkoły
prZJgotol\'ania,
przygotowania, aа • Cwiartka papieru"
papiel·u" 1I kategoryi,
kategol'yi, 3-II
З-II kategoryi, 29-IIr
29-ПI ka-IV kategoryi
prodawniej
<la\vniej już
jui była
byla. gotowlł.
gotow~. Z tern
tеш więk\vi~k- tegoryi,
tegol'yi, 2 -lV
ka.tegoryi i 2 szkoly Р1'о
sze1ll zainteresowaniem
szem
zаiпtеl'esО\\'nпiеш oczekujemy
осzеkujешу dalsz)·ch
dalszych fesyonalne
fesyooaloe - rysunkowa.
rysunkowa i l·zemieslnicza.
l'Zemieśloicza.
wyst\}p6w
występów artysty.
'Vszystkich
Wszystkich uczlj,cych
uczących się
si~ w powyższych
powyiszych zaDzis
Dziś danpll
danym będzie
b\}dzie z gosciem
gościem warSzaw\val'szaw- kladacb
kładach jest 1,524. Od 1860 roku przy.Otello·, zapelniajllca
zapełniająca zwykle teatl',
teatr bywało
шiаstu ро
po jednej szkólce
szk61ce rocznie
skim .Ote1l0·,
bywalo miastu
ро I..l·zegi.
<Iol'iel'o IV
\у 1876 roku szkolnictwo rozwin~ło
rozwin~lo
po
Lrzegi.
dopiero
(-) Jutrzejszy koncert artystek warszaw·
\V3.-1·8Z:1\'· si
si~ę znacznie. Szkoly
Szkoły te Sił
B~ przeważnie
przewaZoie kie&kich
зkiсЬ rozpocznie nieza.wodnie
niezawodnie z powodze'l
powodze' l ro\vaoe
rowane przez kobiety, gdyz
gdyż na
па 41 szk6l
szkół
nie",
niem tegoroczny
tego,·oCZ!1Y sezon koncertowy.
koncel'tO\\'y, Obfity utrzymujq
utl'zуnшj'l one
оое 37.
\YysokoM
Wysokość oplaty
opłaty ро
poi wartościowy
wю·tОSсiо"у рl·оgгаш
program jjest
est nie",al/k
nie m a łll przy- , biel'anej
bienwej za naukę
nauk~ w 3 gimnazyacb,
gimnazyach, w 3
ll~tll dla amatorów
nęt'ł
ашаtОl·6\v muzyki
шuzуki i spiewu,
śpiewu, to tez
teź ' szkolach
szkołach 1
I kategoryi i 2 ргоСезуоnыпусЬ
profesyoualnych
sJlrzedaż biletów
szkołach naznaczane
pomówiono
ш6wiопо nam,
паш, że
"е 8111'zedai
bilet6w postępu-'
post~pu-' szkolach
na.znaczane bywajll
bywaj~ stale z ро
je nader
паdег zywo.
źywo.
c"l],tku roku szkolnego, za§
cllltku
zaś w szkolach
szkołach n;z·
uiż·
(-) Marki pocztowe. W
uzupełnieniu 82ycl1
szych ustauawiają
'У l1zupelnieniu
uвtana"iaj/k się
si~ na
па zasadzio dobro\viо.dошоSсi podanej w numerze
wiadomości
nuшегzе WCZOI·ajwczoraj- ; woluej
\voIl1 ej umowy
uшоwу pomiędzy
pomi~zy utrzymujllcymi
utrZY1llujllcymi
szym
szуш pod l'ubl'yk/k
rnbryką .Przemysł
.Рl'zешуsl i hand
baHdel·
el· oо szkol
szkoJy,
y, aа rodzicami
гоdziсашi uczni i wynoszlł
wynosz~ od rs,
rз,
odroczeniu terminu
ter1l1inu wycofania
wycofania. starych JlIa·
",а· ' 1
l do
до 10 miesięcznie
miesi~lIie.. Biblioteka
Biblioteka. znajdnje
rek stemplowych
stешрIО\\")'сh i pocztowych, podaj6111Y,
podajemy, 'I się
si~ tylko przy gimnazyach.
ii
iż tutejszy
tutcj8ZY urząd
urz~d jlocztowy
j>ocztowy otrzymał
оtl'zушаl urz~
Ul'Z~ I - Fortuny wfoscianskie.
włośc iań s ki e. 'V
W gub. samar.
sашаl·'
dowe zawiadomienie,
za\\'iadomienie, że
:!е marki
шarki llocztowe
IJOcztOlve:: skiej, ja.k
jak pisze miejscowy .Listok", szlachszlacb-

Kronika L6dzka.
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11115
landya,
Londya, (,а stycznia w południe.
poludnie. KODJole 99
9911115
pru,kie "/.
kuuюlu JOli
J01 1 0'1..
tur~kie li
r; lłSU6
1~U6 r
pru.lde
"~I. kousolu
ó°J. Łuroękie
7 1.,. roeyJlka
7111.,.
rueYJlka pO~~ 1873 t".
ł". 86;
96; ..ł'J.
'/. reotadota
reDta~rota weg
"
77 1/.,
/.,6gtpaU
6gt pa u. 6S"/",baoku
6S /",b&oku ottomaÓJluego
оttomаб.Jluegо l~lJllI
l~IJllI lomLomlJaruyI2
t..aruyI2 J/.,&kcye
/.,.kcye" kanału
kалalо ,u6zlriego
IU6zlriego 72 epokojD.le.
.роkоjше.
Wanzawa, 5 stycznla.
Warnawa,
atycznla.
Targ zbotowy.
zbotowJ'. P,z.o..
nica
щса "lt U.
u. p.t""
p.t... ii dobra ~7()-600, bida
blala 615-640,
wyborowa
wybor. 23J (J.
wтboruwa 66;)-676; *,to
",ю "ybor.
(1. 485-610,
8reduJ
.. - ___ , wadllwe
; JQczmie6.
41'0·
areduw----ł
wadliwe ---i
JQczmień 2 i 41'0~dowy 202 (1.
(/. ----i
- - - - ; owi.. 142 (I.
(1. SI5-330;
815-330;
gryka
gr}'ka :JOO
:ЮО fi.
fl. ~0-'60, rzepik letni
I.tni ---, .unowy
ounowy

210 (I.
(1. - - -, rr...pak ropps
"рра .,mowy 210 (1.
(/. - -;groch
20011. 600
-;groc!, lwluy
lюlllУ 26~ 1J. 450-620, cukrowy
cukrOW12f1.J11.
fI.JO
- 900; 1t..01.
ul. 200 (I.
(1. 1100-1200 "k. .. ko""'c.
korzec. Kasza
К .. и

laglana 116-126, jl)Czmienna --;
i olej rzepakowy
-bOO,
-ЬОО, (uiauy
(11iauy --650 kop.za pud. Dowieziouo pszeuilJj" ],000,
nicy
1,')()О, zJLa
żJLa 1000, j~clanie.иia
j eczrnie.uia - , c~!a
c~~a 60,
60) grochn poIoeJCo
poIneJC"o 8Oko1'oy.
SOkoro)'_
Warlzawa, 8 styclnla. Okowit.a
Warszawa,
Okowita 78'/. zakcyą
zа"СJЧ kop.
ро
po 80/
SO/•.
•• Sto,nlnek
~too,шеk garoca dQ wiadra
wiadr'I00-307'/,.
100-307'/,. lIurt.
Hurt.
Iklad
Ikład .,
za wiadro wp.763'-76a',
kop.763'-76a', za gar. 246-2~.
Szynki
&.)-uki za
z& wiadro kop . •76b'-777',
76Ь'-777', za garnieo kG-Жо-.
p,ojek t49-2b2 (.
p,ejek
(z dod. na
п' wyoebn.
wy.cbn. 2'/,).
2'1,).
8erlin 8 stycznla.
zboio.,..
Р.иО1С&
SerIin
stycznia. Te.rg
%.bo1ołł'J'.
PJlf.eD1C&
,lа1ю, w m. 142 ,łabo,
173, na
na.t..
at.. -, na kw. mj.
1641/410&
164 1/ł, O& mj.
щj. CL 16GI/"
16GI/21 na
П& ez
с!. lp. 169, na
па lp.
lр. !lier.na. ner.
n8r. wrz.-. 22yto
yto mocno,
тоапо, w m.
м. 137-148,
137 -1'3, na
па
J/ .. , na .t.
'L.141
aL. Ul II",
_t. 11.
It. UIlI""
НJI/4 , na.
па 11.
lt. mr.
шr. -,, OB
па kw.
1J."
rujo
щj. 142, na
па 1nJ.
10;. er..
cz. 142, na
па et:..
са:.. lp.
(р. 142 1
/" na lp.
Ip.
aier. -.
ajer.
- . JJcczmiвn
cezmien w m. 124- - 186. Owies mocno,
w m.l3ft
m. 136 - 160,
ltIO, na.t. --,
, na
nalt.lt.
at. lt. - na lt.
It.
шr. -.
- . na
па mr. kw. - , na kw. mj.
па
mr.
mj. 1981'.,
198 I'ł' na
IIIj. cz.
с.. 188'/.,
188'1., na
п, ... lp.
Jp. - Groch
Grocb ...
warzeloy
,rzolo! 168-210,
16S-210,
]35-146. Olej luiany vr m.
т. 4a,
48, rze·
пе·
pastewny 135-146.
pakowy nB
па gr. 60.8 Okowita w m. bez lJecz.
iJecz. 41.9.
Sl.czecin. ts styuni.
Szczecin.
stycU1ia popot.·l·
popot:l·..r~ ~boiowy
~'юiоwу . k.l'ar.eu\r.&
k.l'ar.eu\r.a
08pa.te lit
08pate
w 111.
m. 148,00--169.01,),
148.00--169.00, ua
па k,w.
k.w. 1ml.
'nj. 164..60,
na
па mj. cz.
с%.. 16U.60.
lGU.60. tyto
Zytu Ье,;
bez zmiany w m.191.-134.
1Н.191.-134.
na
па kw. mj.
пtj. 188.60.
188.6\). n'
п. mj,
mj. ••.
et. 138.1jl).
138.1j1). Olej rzepakowy
Ьеа
bez zmlany,
zm18DJ, ua .t. 50.00, na
па kw. mj. 61.50. Spl'
SP1rytu8
rytus OIpaLe,
08paLe, w m.
т. 40.60, na
ПIL et. 4-;.90,
4~.90, па
ua k\v.
mj. 4:3.20,ua
4:3.20,па cz. lp. 44.40. "lf'j
t>lf'j ekaiuy
т. B.6!).
В.6!).
akaluJ w m.
LondJn
slyczola. Targ
zbożowy. ł'lIze
dc&~3po
Londyn 7 S'yczDla.
Тат, zboiowy.
1'8ze ..,iс&~чю
kojui. stale,
kojuie
atal., przybIłe
przybj"lo ladunki
ładunki , m,ka spokojnie,
ароkоjпiе,
ku.kurycU.a
k:u.kurуШа 1l jeczlnteń
j ~СZШlеJi mocno,
moeno, owies drouzy.
droUzy. Od
08tatwego pouiedziałku
OItatwego
pouiedzialku dowieziono
dowiezioDo obcego
oboogo zbot.a.:
zboża:
pueuic)' 18,7&),
pueniey
18,73'), jvczmienia
j vczmienia 9,030, owsa 17,100 kwr.
Nadpl)·n~11 dzi.!
d.i.! ~ ladunki
t,dnnki р.zeпiсу,
ПIroz.
Nadplyn~łl
p.zenicy, mróz.
Lond,.n 7 s1ycznla.
siycml&. Cukier Паwauа
Uawana Nr. 12 noпо
1/2,
minaLme
шiJJаUП6 12 1
/ 2, cukier
cukit:r bur,,"-ow1
bur"kow1 10, ei~żko.
ci~zko.
Glug6w, 8 stycznia.
Glugów,
stycZnia. ~arowlec. Mixed numbers
потЬеrз
warn.nt.a 4.2 sz
az.• р
p..
llYerpool
UYerpool 7 stycznl&
stJcznla Spra\vozdaoie
Sprawozdanie POCqtkOW8.
pocqtkOW8.

Bruksela, 8 stycznia. Hiszpania uznała
uznala
sto\VBI'zyszenie af'rykaiiskie
stowarzyszenie
afrykańskie
i zawar/a
zawaria z niem
l1iеш U!llow\j,
umowę, jednobrzmi~cą
jеdпоЬгzшi~~ z
niemiecką. Dzi§
Dzi ś 7.ost.1/a
zostala takowa podpisapodpisa.oiemieck/}.
nl!
ną tutaj przez розlа
posla biszpaflskiego i przedprzedstawiciela to\\"arzyst\\·a.
towarzystwa.
Paryi,
Paryż, 8 stycznia. Opel'scye
Opel'acye francozkie
francuzkie
na
па wyspie Formozie uk06czone
ukończone być
Ьу6 maj
шаj~
Ił
w
\У lutym,
lutуш, ро~zеш
poczem flot.a
flota rozpocznie operacye
орегnсуе
wojenne u brzegów
brzeg6w c1Ji6skicb.
chińskich. "\V
W lutym
odejdzie
odejd;,;ie rio
"о Tonkinu
Tonkillu 6 batalionów
batalion6w algiernlgierskicb.
Rzym, 8 stycznia. Oczekujl}
Oczekują tutaj :przyI'rzп,nаzczaln1 ohrót
ohrot 8,000 001,
bel, .pokojDle.
.pokojD1o. Drienny
Drienny
bycia agentów
pól urzędowych
ngent6w p6/Ul'z~
owych Rosyi i An·
Ап· Przl1,uszczalny
dowoz 24,000 OOl
dowóz
bel
glii, Buteniewa
Boteniew8. i Erringtoua.
Erl·ingtoua.
lherpool,
Lherpool, 7 stJcznia
styclnia popołudniu.
popotodniu. Uawelna. (!:ipra-(~pra-
8,OOn Ьеl,
bel, z tego Da
оа
Paryz,
Paryż, 7 stycznia. Depesza
DepeSZ8. generata
generała Brie- wozd&uie kouoowe.). Obrot 8,000
apekuls.cyO
.реkulасп~ i wywóz
W)' WOZ 700 001.
bel. Amerykamks.
Ащеrуkаfut\t:а 8pokojoie.
spokojnie.
re'a
ге'а potwierdza telegram
telegraon Agencyi !Havasa
lНavasa
Sonty
Middłiog amerykail!:ka
ameryk&ń!:ka na
Su.rat, m().3DO.
т().3оо. Middling
па mr. k.w.
oо ponowne m
ш zwycięztwie
zwyci~ztwie generaln
generała IN egrie- 6$1"~ na
па kW. mj. 6"",
6"1" na mj. er..
cr.. 6'1
6J/ ..
.. р.
p. Orleańska
Orleailвka
taпiеj o
о 'I
'/".. p.
р.
ra,
га, który
Н6гу sciga
ściga c1Ji6czyk6w
chińczyków i ma
ша nadzieję
nadziej~ taniej
New-York, 7 stJczni.,
stycznil, wieczorem.
wiесwгеш_ Hawełnll
llawetnl~ 111/'1
11 1/"
przybyć
przybyc w bieżlj,cym
Ьiеi!j,СУШ jeszcze tygodniu do w N. Orleanie 107/1"
107/", Olej
Ulej .kalny
Ikaloy rafinowany
raOoowany 7<>-1.
7lJ8!.
Ahel
8 1/" ,,,.
ł4t1adeLfii 81'
8 1/ •.
•• SaNwr
Al..el Teat 81"1
'" 141ladeLdi
SONwl Qlej akal·
аЬ[·
Lang-Son.
01 6'/,. Certydkaty
Cert)"dkaty pipe Iiouliou- d. 72'1.
72'/. Co
со M,1cA
м,,,,, 3
3
U!
Ryga, 8 stycznia. Lód
L6d ,na
,па lliwinie
Dźwinie skruslcru- d. 60
БО c.
с. Czerwona
CZвrWOII& p~~lIicll
p~~rlicll. 0:&iIl1&
о:tiща •_ rn.,п.- d. ~l c.,
с.,
na
sl
nalt.,89'/,
Co, na
mr
91'I,c.
Kukurydza
ua
al
88'/.0.,
"'
1t.,89'/,
0.,
па
91'/,с.
szono przy pomocy
рООIOСУ machin
onасЫп 'parowych
'parowycb i o·
о·
(oow.) 6~ Co
(oowa)
с. Cukier (fair reOoing
r enoing MUlcoYa.tl~)
MIJ.coya.t l~)
twarto wolne przejście
przejscie dla
dl8. statków.
statk6w.
VjÓ.
Н!5. Kawa (lair
(!air lUo)
Шо) 9.65. Uj
l.бj (WilocE)
(IViloc<) 7-ó5.
7-05.
1/..
~·racllt. zhot.owy
zlюt.оw~ 4.
~'racht
Budapeszt, 8 stycznia. .Peszti Naplo· ~oniD" 661/,.
'l'ELt:t,u,
'l'ELt:UIC.LA
,,M.Y
У UJEr.I)(HVt:.
O J Er.I)O W ł: .
w 8.rtykule
artykule wstępnym
wst~рпуш dowodzi, że
"е przyszlой6 dyoastyi
babsburskiej opiera
opier8. si\j
szlość
dynastyi habsburskiej
się tylZd.ni.. Si
8\ z
Z doia.9
do1.a.9
Gielda Warszawska.
Węgrach.
ko na
па 'V
~grach.
Z,tlILDOZ
Z,tlaDoz
koi!cem
koiłCem giel\l)·.
giel\ly.
Berlin, 8 stycznia. KsilłŻę
Ksi~i~ Bismo.rk 0ola weksl,
ImSlkotermjnowł
weksl. krtSlkotermjnowt
swi8.dczyl
świadczył na
na. dzisiejsze
dzisiеjszеш
m posiedzeniu
posiedzenio рат
par- na
па &rliu
&Гl.iи r.a
ЩГ.
za 100 rur.
lamentu
lаш еоtu niemieckiego, iz
iż uważa
uwai8. podwyższe
podwyisze- n" Lonuyu
9.63
9.62
Louuyn"н
l ~.
1
ł1 Paryż
JI 100
rr.
SS.10
33.10
SS.06
33.06
"Paryi
(г.
nie ceł
се! od zboz8.
zboźa za
Z8. nieodzowne.
77,90
77.96
77.90
" Wietleo
Wiedeń n
tJ.
t1 100
".
Paryz,
Paryż, 8 styczni8..
stycznia. Generala
Generała Courcy miaz.
plp1err pIAslwowo:
pl6,Iwowo:
Z. plpler,
ОО\У8.ПО naczelnym
оасzеlпуш komendantem
kошспdапtеm wszylIt·
wszyllt· LiIJ
nowano
117,30
87.50
81.50
Li!Jt.)"
ty LikwitJ.
Likwitł. Kr.
Кг. Pol.
Pul.
1i7.30
Kot.
Кое. 1'0%.
Poi.
\\'.c.hoduia
\\'.ehodoia
•
96.00
96.00
kicll
\vojsk fral1cuzkich
wscbodoiej AА
kich wojsk
francuzkich we wschodniej
97,00
Litt.r Z ... Ziem.
List!
Zien •. z 6U f.
г. Lit
J~iL. A.
А.
97.60
97.00
zyi. JJenerał
еоеГ8.1 Briere de 1'1sle
I'Isle otrzymuje
оtrzушujе
97.56
97.30
))))
l'
n
JI
шаt ts 1
małts
94,75
94.75
Lia~y
М. 11'.., ••
1
I
9-;..60
9-:..60
dQw6dztwo
~ast\jpц Lisly ZaoL M. War... Ser
dQwództwo wojsk w Tonkinie. ~astę~
92.<1,
92.80
92.86
II
11
92..só
ge:lerala
ge:lerała Levala mianowano jenerała
jenerata HenНеп
111
\li
92.35
92.30
91.90
91.00
91.90
"J)
11
n
IV
t1
rion. Do Toukinu
Топkiпu odejsc
odejść ma
та 12 ba.taliobatalio- !.iJIly
86.86.LilIly Zut. M.
М. r.odzi
r.od.i Ser. 1I
8ó.nów,
п6\\", zloiooych
złożonych z ocbotnik6w
ochotników wszystkich
84.60
8L76
H
11
8'-76
111
\li
8~.26
84.26
84.25
pUlk6w, oо ile nie zostan~ \vyslane
pułków,
wysłane do AlGielda Berlinska.
Berlińska.
gieru.
Hank.noLy rros)"
Banknoty
osyjskie
jskie d,rar..
urar.. .
212.85 213.10
B/ago\\
ies zczeń s k, 8 stycznia.
W
Władze
ladze
B/ago\l ieszczensk,
213.2,
213.25
n
JJ
,
tf , 0 0
по.
. tl08t.
doaŁ.
213.\Vek.le Da
па WaTlu,we
\VanltAWe kro
и.
212.90
212.40 212.9ó
сЫпзюе odniosly
chińskie
odniosły ssi~
ię z prośbą
pro§b/k do
до rządu
гщdu Weble
.Petersburg
feterauurg kro
п.
212.- 212.40
l'osyjskiego
rosyjskiego oО zabl·onienie
zabronienie I'osyjskim
rosyjskim podda210.S5
210.10 210.86
dl.
'
2i).(8
Loщ\)' О
kr.
20.48
LoUlYD
kro
nym
пут poszukiwać
poszukiwa6 zlota
złota za
,а chińskl}
сЬшsц granicIł.
gl'a.nic~.
d/.
dl.
20.30
20.29'/,
Gubernator usunął
poWi~;len
usunlll się
si~ od tej sprawy, ро,
'Vi~;lon
kr.
kro
166040
166.40 166.40
8S
zostawiaj,!c wladzom
władzom chi6skim
chińskim woloo§c
wolność dzia- D1.ko.lo
D1.koulo prywa~o.
prrwatoe
8'/.
S'/.
lania
łania na
па swe
sweOl
m terytoryum.
оогуtoГУОI!I, 'Vskutek
Wskutek tego,
Gielda Londynska.
Londyńska .
Cycykara. oddzial
wezwano z Cycyka.ra
oddział wojsk chi:D.chiń W~JuJ6
\\'~JuJ6 ua
па L't:l1.eraIIUf';
l'tlt.el'lhur.;
24'/..
U)".koow 60/,
5°/,
skicb 500 ludzi, dla
skich
dla. pilnowania р61
pól poszu- Uy.kooto
kiwanych, na
па których
kt61'Ych wedle ostatnich
ostatoich wiadomowi,
domości, pracowa/o
pracowało już
juz 4,000 przybyszów.
przybysz6w.
LISTA PRZYJEZDNYCII.
st)·czoia. Z Suakino
Snakinu donoszą,
dопоsщ, Hotel Polski.
Po/.kl. Jo
Józef
•• f Dawido
Dawil1o ..';cz
oic. sz BoI~",cz
ВoI~""c. Bur• Londyn, 8 stycznia.
. >ł
500
t • c6
с6
d
d
nu
оп z Bacbct)scraju, M.k.i~ milian
шi1iап Kacaorowski z
t.
<е odd zla
że
Zla, 1,
l,
POWS:a1l
pows:nn w,
\У,
owo zony
_опу Nowo-КаdоDlаkа,
Nowo-Kadomska, lzaak
Izaak Mumc
МuП\с sz ierodza,
i.rad.za, Feilkuer
F.ilku.r
zbliżył si~ przed kil- sz Od08ly,
SselI'er • Myolowic,
przez OsmOM
Озmnna Digmę
Diglll~ zbIizyl
Od..." Sseil'er
M)"oIowio, Chrsanowski
Chrsano\\.. ki •z Ram·
koma dniami do miasta.
шiавtз. Komendant SuSo- b~.1
b~., ViclorlL
victorlL Kupcy:
Ku pC)·; Bergaohn.
Вergaoho. \Vanza",y,
'Уа" .."у,
akinu wyslal
wyslał przeciw nim
niOl kawaleryę
kawalery~ egip-'
egip- II'
p zuai1lki
zuański • I\"arozawy,
Waroza"'r, Lebicki •z Kali
КаН ..... Koskor·
H
Posn.uis. Fronberg
.
Н
d IIloaki
toolri sz I'o"o".ia.
~-ronООrg s
z Labao,
L.bao, Treullerfont.
Тreшl.rrоnt.
ód zt wem
s kIl~ ро
po d d ow6d
"ет majora
шаJОI·а.
aggar a.
а. •z llelgradu,
IJeIgr,du, Becker
Вeck.r •z Huhenlilnbllrga.
Huhenlimbllrga.
Nieprzyja?iół
Nieprzyja?i61 od~arto.
od~al'to.
Nast~pnej
п~у
n~y
HO.III Manto.nl...
Ho.tll
Mant..nl... KupoJ
Коро] Meioter.
Moioter.•z Tomu.o
Tomuzowa,
....
Osman
.. wy,
1'0Uak z B,elaka,
Оsшап Dlgma
DIgma USiłował
uSllowat wtargnlł
wtargn~cć do
до mla- J. ~'riedo • W.ro
'У."""1.
1'0Uak.
B,et.ka, J . Go!tl.
.
•
.
stem
arem z. Wt.nt&wy,
\Vt.r8t&WJ, Nathan 800
lOn s WaruaWJ,
\Vt.ru&WJ, A.
А. } cr
sta z przeclwneJ
przeciwnej strony.
виопу. Spostrzezono Je- gowitz • Il'iedoia,
Wiedoia, paoo
paoowi.
.. ie Z. Jakobaohu
Jakobaohn.z M,..
М,..
dnak doM:
duak
dość wcze§nie
wcześnie na.dci."aJ·"cego
nadci."aJ·llcego nie- k
kwy,
Bernat.;n . Il'arozawy,
Warozawy, Bi80Wl
Bi88W1 • Il'aroza"')·,
Waro ..",)",
WJ, Bernste;n.
-.o
'ц) ....
Di!telhorat
Di!~elhorat • Glouebau,
Gloucbau, Mo
М. Be
I!e.......".
nen .O.deudortlu.
о O.de.dortln.
przyjaciela i odp«;dzono
działami fortu
od~dzono go dzialami
DZIENNA STATYSTYKA
STAТYSТYKA lUDNO"SCI.
LUDNO"SCI.
Euryalus.
щi~ZУDarоdоwе
międzynarodowe

"W.

~7.()2.,,147.02

}I

1

}I

J)

8,.-

"

MI.tatistwa
.,łbóstwa &awarte w dniu
doiu
W parafii
W
рапfil ki
kltol.
101. W param
•••
ng.
рaraПl '.'"8.

OSTATNIE
OSTATNlE WIADOMOSCI
HANDLOWE.

.tycznia.:
atycznia.:

Slaroukon.,c~,
Starouko".rc~, dЩц 8 .L)·Q&Jjia,
Zmarli w dWu
.lYC&Jlia:
B•• I;", 8 sl,cznlL
strcznlL Bile!y
BHeLy banku
b,.ku ro.yj.kiogo
Berlin,
rO'yj.kiego
K.lollcr: d.ieci do 1.,
KalollcJ:
lat I~u .ma.rlo
.marło S,
З, ... "'J
".J
212.86; f'l,
f'/, ll8ly
li.<y ...
r.astawne
tawo. 65.00, .'" luty
luLy 1ik""d
likWld ...
.... licsbi."
lic:sbi." cblopoów
chlоробw -, dzi
dziО"Щ\
• ....,..~ 3; dorosJfeb
dorosJfcb 2,_
2, _...
w
cyjn. 6$.20, 6°1. pożyczka
cyjne
poz)·czk' Wllchodnia
W1Ichodnia 11 .nL
OnL 6~.10.
6~. 10. tej licsb18
tiCSb18 mOlurm
n101иуш 1,
l , koblet.
k.oblet. 1,
I , aа ntl"&UOWIClC:
m~UO"lC1e:
Ul
6
Ш ePlisyi
ещiS)'i 64.20, .',. poiycskĄ
pot)'csk~ & 1880 r.
г. 82.10, 6'/.
Kazimien K&rDaowlki,
Kazimierz
K&rDikoW8ki, l.t
t.t 4 , Rozalia
RozaHa BoroWika,
ВoroWlka,
listy
zastawue
list1 ...
tawu. rOSYJskie
r08YJaki. 93.90, kupony
"ороп! oelne
оеlП8 20.54,
200М, laL
lal M.
56.
6'1
6'/.. pożyczka
poiyczka рreщiоwа.
premiowa s 1864 r. 147.76, taku •z
EWlnge1ic,.: d_ilcl
EWlngeUcy:
d_i(cl d·,
d·J J \ 16-tu ..m-.rlo
m_rio i,
2, w uj
t.tj
1866r. 138.76; akcye
ako)·. bauku
b,uku handlowego
haodlowego 8S
88 75, dr·
dY. li""lJio
licsbi. chłupcó'"
сЫоpoci.. 1,
d&i."cц\ 1;
ио)
l, d&iow.,..~
l; doroolycb-,
doroolyeb-, Ww /joJ

1/.

.1,.

.koutowego 82.76, dr. ie.L
że.l

W&nL

wicd. 212.00; .k·
ak· lior.bio

mt;zC&)'IQ
mt;żC&)'ID

-.

k.,)biot-, • mit.nowicle:k.."biot-,
mit.ПоwiсI8 :

cyo.kredytowo
..
cy ••kred)-towu austryaclrie60I.OO,
аuэtrуасlriо60I.ОО, najoowua
паjооw_ pożyc.k
poiyc.k"
Sta"uko."1:
Slarouko.nt dri""i do 16t
lat 1C>-tu 'Alarlo-,
Оnlи/о-, w lej
[е)
!'01)jsk.
l'OSljsk. 97.10, ';'/, rellta
re11t, roIyj,ka 108.90, dYlkooto
д)"IЖООЮ licb,bie
НсЬ.ы. chłopców
сhluробw -, wew.,..t----;
w.wcцt----; dur
doroeljeb-,w
..l)cb-,w lej
[е)
4°/"
40'" prywatne
pry",.tn. S
3 '/,.
'/"
iCIUbie
iсшЫе lIletC&lw
шеt.С&JШ -, GLid
k:.oUie-t - , . mianowiGlCl:mianowicnct:-

Podzi~kowanie.
Podziękowanie.

'Vsz)'stlriш przyjaciołom

ZAnlD LZOZXICZT
LZОZXIСП

z-z-z-z-z-z-z-z-z---z~~
z-z-ж-z-ж-ж-ж-ж-ж---z~~
LEKC "I"E
TE TANCA.
TAŃCA. !!
M
М

M
М

Wszystkim przyjaciotom i znajo·
cznia
J\IУП~, którz~
JlIyn~,
kt6l'Z~ wzi~Ii udział
udzial wpocbo- ~
Z:1"wiadamiam
Z:1"wiаdюпiаш szanownq
szanownlk public7.no~1:,
РllbliС7ло~1:, ii. ".z. dniem.lO
dllielll .10 .tr
_t)'czllil1
~
walllu zwlo
zwło mOJeJ ukochanej o,alo,ał- r.
1885 r.,
Т., Tozpoczynam
rozpoczynam lekcye tAnoow,
tAńcow, kU"'e
kti"'e ",lzo.111111
uUzl.lam prrрту- м'
żonki
... --:atnie
Otworzyłem ~ź
dzi e:
zOl1ki
--:atl1ie i publicznie.
pubIiczoie. Otworzylem
~z oddzidny
o<ldzi"IIIY kurs
kUl's dzie:
"" C1nny.
сшпу. O.oby
О.оЬу interesowalle
interp.sowalle racz'i
ТI1С.'! SI,!
SO'J zgll\8ZIl(:
zgll\8zlIĆ do
<10 culoel"Ol
сul"ео'П,
~
,
W-go Wistehubego.
\VistellUbegu.
~
aа zwlaszcza ksi~dzu pastorowi BuВII- ~
А М
М
scloej~nioo' i 'p~noru,
schej~nior
'р~пош, ~tórzy;Ponieś)i
~t6rzy;Pooie&li
1127-0-1
•о
о
zwłokt "a
"а II1leJsce
miejsce wIecznego
wteeznego spoэро- ~
_
_
.. __ ~
~
z,vlokl
czynku, składam
czyo\ku,
sklаdаш niniejszem
пiпiеjszеш naj..
"Z_Ж_Ж~Ж_Ж_Ж_Ж_Ж_ЖА
Z_Z_Z~Z_Z_Z_Z_:Je_ZA:Je:Je
Ж Ж
serdeczniejsze podzi~kowanie.
г.
Zgierz, 8 stycznia 1885 r.
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PAULI

A M onast ers.
erski

B-t-a Н.
H. Hi6ielvi~iZa
Hi6iewiciZa

ulica PiotrkowSka. dOlll
dоПl ROE'ena N1':
Nr: 254
254..

. . ..

Choroby
СЬогоЬу ~oble<:e
~oboeCe 1l d.tec."JDe
d.tес.шne od 9--~1
9--~l zrana.
,гапа. ~pecyalne przyjlIcie,
pTzyj<;cie,
z cborobanll
сЬuгuЬашо weljer~cznen",
\\'еоjет~сzпеп", gardlllneu"
g .. гdlllпешо , skórneml
sk6rnell1l 1l Lnoczoplclowemi
,посzорlсооwешi
od
0,1 3--<s
3--<S ро
po potudolu.
pOtlldOIU. Szczeg?lowe
Szczeg?łowe po~z~lkiwllnia
po~z~okiwal1ia cewki (przy TZerzerz'lc:.:c~) Iо pęcber7.u
rząc:.:c~)
pIJCber7.ll (EndoscopIa),
(EndoscopoaJ, krtalll
kTtaDl Iо dró.g
do·o.g o~clechowych
o~dec}oowycb (LaryngU""OIH"), nosa (Rhi.noscopla)
gO"eOIU"),
(Rhi.noscopoa) Iо UCM
ucha (OtOSCOplI'),
(Otoscopla), jakotei odpowiednie
odpo,viednie
opemc)e
о рег"с)е od
0<1 5-7 wIeczorem
w.есzогеш .
.
Pensyollat ,111'
Pensyonat
dla.. chorych
сЬогусЬ zo stale,ni
st"lellli 16ikallli.
łóżkami. Specyalne uтщdzсurz'ldzel1Ie
ще ,11"
dl" chorób
сlюг6Ь koblecych,
kobIecych, 1I10czoplcoowycb,
moczopłclowycb, wencTycz
wenerycznych,
nyclo, skórnych
skбгпусl, i
1058-7-1.
gardlanycb.
gardlanych.
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ZAPROSZENIE DO PRZEDPEATY
PRZEDPŁATY
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V dniu S
3 ((16)
15) .ly~zni&
.Ly~,ni& 1885
18B5 r.
т. o
о godzi
go<bl
Dl е 10 :traua, b~dne
I)~dne sprzerlana
8ргипапа W
Dle
w slidzip
slłdzip
okr~gowym 'II(
w \Vaтtzawie
\Varuawie w drodze
dr.ialów
dt.iаlбw

NA
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