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Cena pojetlY'!('''RI:(O Ilnmeru

Ó

pismo przemysłowe,
przemyslowe, handlowe literackie.

kop.

Kalendarzyk.
U7.iS: Piotra Nоlазkо
Nolasko i Marcelli
Магооlli Wdowy.
..Jutro:
Jut,'o: 11'
N.. 41103
4110 3 K,'.
К,'. Ignacego
Ignaoogo B.
В. M.
М. i Brygidy
Bl'ygidy P.
Р.
\У schód
scl,o,J sloiH:a
о go,lz.
gf)(lz. 7 Ill
,,,.. 49. Zacll6d
W
s ł ońca o
Zachód oо godz. 44111.43
III. 43.,
f;6ć ,Iuia
/)Iugf)ЬС
111 . 59. Przybylo
dl1ia g. 1",.
/)lug
duia go(lz.
godz. 8 III.
Przybyło dnia
III,. 19.
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Ii СШ. Cegielni/um
VеgiеlllilllЩ N r. 2n
2,1 11).
/b .
АDШ'~~ Tf,;f,blJlt,\l<'I\;ZNY,
ADltI·~~
TBf.j,;(JIt.\l<'IGZNY,
U U .J:.
Ł A
l, 1:.
Ł Ó
Ż.
А .Ii
J( O
О \V ~ li 1,
О 1)
J) Z.

J'

Za Jeden
jeden wJersz
wiersz petilem
petitem lub uza Jego
)810
miejsce:
mie)sce:
Zwykle
та,.. 7 kop.
Zwykłe ogloszenia:
ogłoszen ia: ,.....
u. ) TU
r;a ~ rnr.y
J6 k., ,..J\
k., Y-A.
гnч 16
,.А S
В ruy
га,,! J8 ".,
У.А. 4
rny.)'
ГВУ.)' !l2
~2 k'
k.,l ~a
",а 5
fi Tlu',y
та,..у 2[,
2fł k"
k., y-a
У.а U nr.!
ГJ\Ч
~ i. k. ,..a
ruy piJ
,.а wi~t'j ra:r.)'
Р') 4- k. u
и k,,;'.l)
k .. ;"l) rn~
гn~
Nekrologl: za
Nekrologi:
z:a kat,l)'
kai'lJ wicr
v.. icr 1. J2
J!ł kop.
klJp.
Reklamy: rA katd)'
kaid)" Wif'rI"
wił-Tu 16
Jб kop.
Stale
Słale 3 wierat,owB
wiefi!l!.owB ogton.enia
ogt081.enia "dreeo.
,,(1геео.
W6 n.
we
п. 2 n.ieaiecznie.
nlieai~:r.tlje.

Ogtoszenia
Ogłoszenia przyjmowane
przyjmowan6 są
в!\:: w AdministraAdmiuis!racyi Dziennika oraz w Biurach Ogloszen
Ogłoszeń RajchRaj chma
таоа
na i Frendlera
Freodlera w Warszawie i w ,l,odzi
Łodzi..
Rl}kopisy
Rękopisy nadestao6
nadesłane bez zastrzeieoia
zastrzeżenia - oie
nie
b ędą
l}d~ zwracane.

I

nowy stan rzeczy we
",е Francyi roz,
rozwiąże
..illze dzial
dział w
,у stronnictwie
stronnict"'ie rcpublikafiskiem.
'·срttЫikаfiskiеш. Sko- za!ezne.
za!eżne. Ma.my
Ма.ту nadzieję,
nadziej~, ze
źe .wkr6tce bę
b~ 
węgrom ręce.
\1'~gl'ОШ
г~e. Sqdzq
8qdщ oni, że
"е si~ znajdujl!< "0
ro więc
\1' i~c sprawa ta
(а przyjdzie
p''Z)'jdzie pod ..obrady
obrady 1I dZlemy
dZlешу .mlel~
.m,e]~ sposobność
врозоЬпо~с dama
dаша odprawy
w stanie koniecznej
nastąpi nowe
napadł na
koniecznt'j obrony
оЬгопу i jako kompeukошреu- kongresu,
kougresu, onst'lpi
110"'е ngrupowame
ugrupowallle dwu ' p.rzool'!ntkowl,
p!Zool'!nlkow1, kt6ry napadl
па nas
паз z za·
т·
i saty, spowodowanej
spowodowaneJ odjęciem
odj~ciem rolnictwlI
rolnict\vil wę"'~- strollnictw
stl'O'lIIictw 11'
w tej k"est}i.
kwest}i. Demokraci
Dешоkrасi РГОpro· ClętO.ŚClq.
C1~tO.W:1!. Za CO
со ,;,derzono na
па Dziетшilr,
DzieTmi/r,
giel'ski~mu rynku
gierski~lllu
ч пku fra~cll.zki.ego,
fra~ctt.zki.ego, znż,!t!aj'
ZnZ'!llаи• •, tekcy?nisto,!scy
tekcy?nisto'!scy polllcz~
pol~cz~ si~. ze
,е swymi
s\vушi je. p,ubhczn0ś6,
Р,иЫ,сznо~ n~za
п~zа wie
""е tylk~ z przedruku w
- ::Q
fP
>, od swojego
swoJego rzqdu podnieslema
роdnies1еша ceł
се! od pro-'
рГО-' dnowlercaml
dПОW1еl'~Шl repubhkansklml,
геРUЫ1kаusklШI, bo
Ьо przedepl'zede- Iiuryerze
/(uryaze C01z~nnym. Moze medługo
юеdlugо wy"'уOp6Znione.
Op6źnione. nieco
пiссо sPI'I\\1'oz<lania
sprawozdania nasze roz- 'I duktów
,luktб\у IH'zemyslll
IH'zemysłn francuzkiego.
fгапсuzkiеgо_
wszy
\yszy tklclU
tklClН t1'zeba
trzeba być
Ьу6 wybranym
'VУЬГ'Ш)'Ш na
па llOW?,
now?, czyta z lamow
łamow naszych
пазzусh obronę·
obгon~.
росщс IIIUSll1ly
począć
ШUSJl1lУ od spraw
зрг .. ,. l'olnlCzycll,
rolmczych, 1'08ko,'0 JUz
Skoro
JUŻ mowa
шо\ча o
О Węgrzech,
W~grzecb, zaznaczllly
zаznасzшу l'epubllkal'He
repubhkatlle Zaś
<а§ wolnohandlowcy
,vоlпоl\!шdlоwсу wykonaJI!<
cltlania.jqc)"ch ealq
chlauiajqcycu
cal,! niemal
nient,,1 uW3g~
u\Vзg~ 8t"tY8t6\v.
statyst6w. jeszcze, ze
że ,.
w tym
tуш kraju istnieje liczne,
Hezne, роpo- ruch podoimy.
podolmy. Jest
Jcst rzeczq prawdopodobnq,
SргаwоzdаПI'а
n
w
'У kOllCU
koflCU ubieg!eao
ubiegłeao roku rzqd
"щd fmncuzki
f'Гlшсuzki ' tężne
t~ine i czynne stronnictwo,
stronnict\Vo, które
kt6re dtlzy
dąży do
до że
"е nie będzie
b~dzie walki
\\'alЮ zasadmczej
zaвadnlCzej i że
"е l'e{or·
refor·
1l1J ~.
U,
Pl'opol1o\,al
propouował podni~
POdlli~ ienie cel
се! zl>oio\y)'ch
zbożowych oо niepodległości
Iliepodleglo~ci cl:owej które
ktбге chce
сЬсе w
'У t~j ma
ша ogr'Llliczy
Ogl"Llliczy ię
i~ do
до wyzwolenia
wYZlvolenia materyj
шаtегуj I
~ 1,'.,
ir., aа IV
w takim
tllkilll razie wynio~łyby
wynio~lyby one
опе lIIierz~
шiеrz~ zerwa~ ws~el~i
.ws~el~i w<:zel
węzeł z Austr)"1k
.8.Llst,·и 1I suroW)'cl>,
surowych, i,!dallego
ż,!dallego pl·Z~Z
1)l'Z~Z sa.rnrch
S8.1Dł'cu ~tnnu~ШПU- I Tar"i
Т!JI'''; :bo:o'u.
:Ьо:о.и. Sprawozdanie tygodnio.
f·r. 60 c.,
с., komisya
kошisуа zaś
,а§ clo11'a
cłowa Izby
Izhy depu- pragme
ргаgше Dl mDlej
ШDlеJ Dl
m więcej,
w1~ceJ, JeDo
Jeno zaprowa. faktUlozyst6"
fakturzystów protekcyonJstowsk1Ch
protekcyonJstowsklch 1I do we
,уе (do dOla.
dша. 28 ~tyczDla).
~tycznla).
2 fr.
to\vanyeh PfOpolJo\1'"la
towanych
proponowała podniesienie
podlliesier,ie oо 2 fi·.
li·. "zenia
,Izепiа gl'anicy
granicy clo\vej
cłowej naokoło
паоkоlо królestwa
k.rбlestw& zmniejszenia
zш.Uеjszепiа cel
сеl od pl'odukt6w
pI'oduktów naturalnycl,
natnralnych
P1'awdz,wLe
PrawdziWie zlluowe
ZimOwe powietrze
powiet1'ze trwalo
40 c.,
с., przez co
со doszlyby
doszłyby one
опе do
до 3 fr.
Сг. Od- S-go
Ś-go Stefana
Ste{ana oraz
ога. utworzenia banku
banlru speаре- Ameryki
Ашегуki Polndnio\vej.
Połndniowej. Orędzie
Ol'~dzie doroczne przez caly
cały tyd~iefl
tyd~ieit ubiegły,
ubieg!)', w dl1iach
duiach ostapowiedoie
powiednie powiększenia
powi~kszellia były
byly jJl"op.onowane
jJ,·oP.ollowalle cyalnie węgierskiego,
w~giel'skiego, bez żadne~
iadne~ wspólności
wsрбlпоgсi prezydenta Arthum
A,·tl1Ul·a i rap?rt podskar~iego
podska.l'~iego t~ich jednak Dle
ше brakło
braklo wskazówek,
wskаzбwеk, zapo.
"аро.
i co
со do innych
innycll zbóż
"Ь6;; {oprócz
{OPl'OCZ zyta
z1tl\ 1I jJl'zешprzelll- interesów
ill1егеsб\v z
Z Ьапklеш
bankIem austryackuu.
аustчаckllП. Sam
8аПl р.
p. Mac
Мас CuUoch'a przekonywaJ
p1'zekonywaJq,
q, źe
"е stronDlctwo
stгопшсtwо ,v,adaJqcrch
W1adaJqcł'ch lagourneJszl}
łagodrueJsz/} wkr6too
wkrótce temperatешре1'а
cy).
су). Co
Со do
до bydla,
bydla., komisya
kODlisya рагlагпеntагпа
parlamentarna 'fisza '"
w pewnej epoce
еросе 8wojej
swojej karyery
kary ery роli.
poli. repubIikaf\skie
republikańskie nie chcialo
chciało zostawić
zоstаwiб swoje- turę.
tUl·~. NIezły
N1ezly dotychczas wogóle
wоgбlе stan za,а
nie chce
zdawał si~ skralliac
skłaniać ku temu
l1ie
сЬсе podniesienia ceł
се! od tego towaru.
towa1·U. tycznej zdawal
tell1u sy8У- UlU
шu współzawodnikowi
wsрб!zа\vоdnikоwi początkowania
росщtkоwапiа co
со do
до siewów,
siеwбw, .tylko w niektórych
niekt6rych częściack
cz~"ciack BranВгаll
Niezależnie
Niezaleinie od tego, minister
шiпisteг spraw
В[Н'а\у we"е- stelllowi.
stelllo\,i. Lecz do§wiadczenie
doświadczenie n
u wladz)'
władzy tych
(усЬ d\yu
dwu l·eforl1l.
reform. Pod.karbi zaleca znie- denburgti,
denbnГgJi, na
па 'Vllgrzp.ch
'Vt;:grzp.ch i w Danii zaczyna
zасzупа
WD~trznych kaza!
woętrznych
kazał sobie przcdstawil:
przedstawil: spl'aspra- wykazalo
wykazało mu
l'lП niebezpieczeitstwa
niebezpieczeństwa i dzis
dziś jest sienie ccl
cel od materyj
пшtегуj suro\1'ych
surowych i radzi uи- II budzić
bndzic obawy. \V
'У mi~dzynaroJowylll
mi~dzyn:u'oJO"'YIII hanЬап
wozdania oо stanie rolnictwa i przelll)'s!u
przemysłu zwolennikiem
zwоlеппikiеш iarliwym
żarliwym porozumienia
porozull1ienia sill
silJ tworzenie komisyi,
kOll1isyi, n.ajqcej
IIшj,!сеj zbadac
zbadać środki
~rodki dlu zbozowyru
zbożowy'" utгzушujе
utrzymuje się
si~ Ье"
bez zmiany u.
we Francyi, które
kt6re poslużą
роsluz:ъ za podst",vę
podst",v~ ,10
do z Aus~ryą.
Aus~rYI}. Oświadcz~~
()§,viadcz>:~ to I;łośno
I;lo~no " ~rybu:
~гybи: powi~kszeDia
powi~kszenia. stosunków
stоsuпkб,v handlowych,
handlo,vych, zw!a.
zwła. ,, spo~o.bienie m~ne,
Ш~lIе, obroty
0""01у przybierają
przybierajl} zna:
'О3.:
projekt6w..
"У, Ole
ше chCILC
СЬС/lС pozwolic OplUU
ОрШll pubhczneJ
pubI,czneJ szcza z Ameryką
Ашегуkq Połudlllową.
Роludщо\v,!. Prezydent czntejsze
czшеJszе wymiary,
wy,rnary, w IllJar~,
'l1Ial'~, Jak POdUOS1
poduosl
dalszych projektów..
ny,
Przewniajqca.
obecnie
Przewaiaj,!ca. ohccnie we
,уе Francyi
F1'ancyi dttzl1o§i:
d'lżność u,vodzi6
uwodzi ć się
si~ k.onjunkturruni
k.onjunkturami fałszy~·ell,j.
falszy~·ellli.
ze swej strony z,,?aje so?ie
so~ie pytanie: .czy l s!ę
s!~ konsnmcya..
konsnll1cya.. Ostatni obj~w. powtarza
do
до роdwуiszеша
podwyhzenta ceł
сеl zboiowycll,
zbożowycb, \vywolllJe
wywołUje
Po
Ро rządzemu
ГZlldzеnш przez 24 lata
Ia.ta UnII}
Uпщ /tmerynшеl'У- protekcya
pl'otekc)'a zapewUloua
zapewUlolla (17.lel0'u
d7.lełolu artystów
artyst6\v aа- SIę
B1~ zwykle o
о tej
(е) porze, obecnte
оЬесП1е Jednak za·
zarepresalia na
па 'V<:arzech.
Węarzech. Kraj ten
(еп nie Slj'Щ- kanskq,
kańską, stronni ctwo republikailskie
republikańskie ",usiało
Пlusittlо rner)'kanskich
merykańskich nie sprowadzi zniesienia.
zniesicnia ko- I potrzebowl\nie
potrzebowIlnie wyst~puje szczególniej
szczeg61niej naпа
dzil,
dził, aby
аЬу Francya"
F1'ancya" dala
dała się
si~ porwać
pol'wai: I~rqdowi
1~I'IIdo\\'i ustą,pić
usщрi6 miejsca
lПiеjsса demokratom.
dешоkгаtОID. Kandydat l'zygci,
rzyści, ja.kie dotychczas
dоt)"сhсzаз odno~ili
одпо~iIi zagranic..
zagranic., gll}co,
gl>}co, 1'0
po .,dluiszej.
dłuższej. wstrzemięź~iwości
wstrzelDi~z~iwowi w 0protekcyonistowskiemu. Przyzwyczajony
ргоtеkсуопistоwskiешu.
PrzyzwyczaJony do delllokratyczyny
dешою'аtусzупу Cleveland
C1eveland ,vybrnny
wybrnny z,,,t.'ll
""tał l1Ia]nrze
malarze 1I r7.eźblarze
г7.еzыгzеe amerykauscy?·
аmегуkапsсу?· Zapo- kresle
kresie ~wyzkowym 1I wobec
"оЬес РГОJеktоwапсgо
prOjektowanego
pnywoienia z Frnncyi
pnywożenia
Francyi nietylko znaczl1ej
znacztlej 1 pr~zydentpOl
Jlf~zydentpm Stanów
8tапб,у Zjednoczonych
Zjednoczon)·ch .. Wol\\'0]- wi:,ela
wi:,cla 'Yre
'Уге zcie, ż~
i~ traktat. handlowy ~ p?dniesle?ia
p?dnieS1e?ia cła
Ыа w .'iemczech,
Лешсzесh, Fran~yi i Belcz~ produktów
produkt6w łJnemyslowych,
I>пешуslоwуch, lecz
lес. na·
па· nosć
по"с handlowa
handlo'YR była
byla przez dlug,
długI Cl.as
Сl.а8 Jednem
Jеdпеш Hlszpalll'}
Hlszpalll'. przedlozony
przed/ozon y będZie
b~z,e kongre OWI . gil.
gll. Z krotkli
krotkfi tylko
ty]ko przerwą
ргzегw:ъ notowama
notowal1la aа m
ш e·
е·
dewszystko 8.I"tyku
al'tyku 6,.
ów zbytkowych
zbytkowycll i t"go,
tl'gO, z hasel
baseł JlI'ogl'a,nu
programu delllokratycznego.
demokratycznego. Lecz
Przegl!ld
Przegh.d ogólnego
оgбlllеgо ruohu
гиohО handlowego w rryk
уka
а it
ńskie
е post~powaly dalej w kicrnnkicrnucu
та z.. i'tzek
iqzek z modlJ,
щоd,! i elegancyq,
elegaocyq, kraj
k]'aj I zt.,d
аЬу spodziewac
К]'бlе,;twiо uwa1nia
паэ od ku zniiko\l'YIl1,
co. ma
zŁ."d 1Jic
lIie wynika, aby
spodziewać si~
się 1Н0ina
można Cesarstwie i Króle,;twio
uwalnia nas
zniżkowym, nie wywarly jеdпаk
jednak wplywpły
ten i)"czyt
życzył s.ouie
з.оЫе tylko widzi~ rozw?j coraz rychl
rycbl ej i. rad~·.kalnej zmiany.
zшiапу. ,.
IV p?lityce wZlllianek.w
\vzlllianck .,. tej. mierze.
шiегzе. .W
.'v f,odzi
Łodzi intere-!
il1tere- ! wu
\у!! na
па targi europej,kie.
europejskie. Cena
Сепа .fraclttu
frachtu ~pa·
wi~kszy wzajemnych
\vzаJешпусh stosunkow,
stosullko,v, Ье.
bez zadnych
,адпусЬ handlowej
handlo\\'eJ UnII.
UIlIl .
Na роl!!dшu,
polud 1II u , O1egdyś
шеgdуs sy
зу cokolWIek
cokolw1ek Sl~ popraWIły,
рорга,уйу, kupców
lruрсб,v Jest dta
dła o
о drobnostkę,
drobnostk~, wywóz
wyw6z ZnlOleJszyl
ZllIOlejszył Sl~
Ю~ o
О
przeszkód.
Rozczarowanie było
рrzeszkбd.
RoZCzaro11'anie
bylo wielkie,
\viclkie, wolno-handlowelll
wo]no-handlowelll , PO\vstaty
powstały interesy
intere.y ргоpro- sporo, chociai
chociaż to ozywienie
ożywienie chwilowe
ch\vilowe nie 76,000 kwr., aа wi~c
więc do 218,000 kW1·.,
kwr., pod<е we
",е Francyi panuje
panujo tekcyonistowskie,
tekcyonisto\vskie, które
kt6re ,.
w tej kwestyi roz- upoważnia
upowainia. nas
паз zgola
zgoła do
до stawiania
sta,vi&Лiа jasnych
jas!!yclI 'I czas gdy jawne
ja.wne zapasy
zapaвy nanowo
nauowo wzrosly
wzrosły oо
gdy si~ przekonano, że
prqd przeciwny,
przeciwny. P1'z\>jacielsl,;e
Prz\>jacielslde przedsta· rlziebly
pr,!d
dzieliły
nawet stronnictwo.
'atollliast
Tatomiast lIOroskop6w
horoskop6w na
па przyszłość.
przyszlosc. Nieufność
Nieufn\)§{: nasza
l1азzа 200,000 buszli,
oо bejrnuj:}
bej mujl} wiec obecnie
ашЬasаdога austro-w\;gierskiego
аustГО-W\;giщ'skiеgо ))у- I sztuczna
sztuczna. opieka, zapewniona przez
przcz systelll do obecnej
obecl1ej sytuacyi l.al1dlowej,
przytaczabusz1i wobec
"оЬес 34,850,01)
busz1i
wienia ambasadora
handlowej, przy
tacza- 42,800,000 buszli
34,850,0') buszli
Iy hezskuteczne;
\V ~gl'y
ęgry 1'0'
po· pl'otekcyjny
protekcyjny przemysłom
Рl'zешуslоm stanów
stan6\, рбlпосuусh
pólnocuych,, nie przyczyn przer6luych
p"ze1'6luycll aа ostatnio i je- przed roJriem.
ro.kiern.
owy przyro~t jawnych zaly
bezskuteczne; obecnie p,'zeto
przeto W
stawily sobie pytanie: co
со zrobić
'1'ОЫС wobec 1'0·
po· 11odwrócenie
о dwгбсеl1iе kapitałów
kарitalбw od ich ujM
ujść natural- dnej, natury spotecznej,
społecznej, nie podoba!a
podobała się
si~ разаw
pasów ро
po ubytku
uhytku w tygodruu
tуgоdпш poprzednim
роргzеdniш
dobnego §rodka.
środka.
Konwencya f,'ancuzko
francuzko - ' nych
n)"сЬ i przesilenia niszczqce, kt61'e
które były
Ьу!у (głównie
(gtбwпiе ze
_е względu
wzgl~du na
па motywy)
шоtуwу) pewnemu 101>udza.
l obudza. zdziwienie, lubo nikt nie przywią·
przywi~.
w~gierska upływa
w~gierska
uplywa wprawdzie .<Iopie1'o
dopiero w
,у rГ". ", następstw~m
пазt~рS1W~ш tego, ni~
ni~ mówiąc
шб\viqс już
jllz oо ruinie dzienni~owi
dzienni~owi północnemu..
рбlпоспеIl1U.. Odpowiedzi
Orlpowiedzi _na
ш, zuje
zllje do ~iego
~iego ~~i~kszego
~~i~kszego znaczenia. ~
~ kai·
każ·
1887; przyznaje
pl'Zyznaje ona Francyl
FrancY1 prawa
Р1'а,уа na- marynarkt
шагупагkl handlowej,
halldloweJ, - wszystko to
(о wy·
"'у' zaczepki
zaczeJ)kl tego organu
o"gauu me
ше pozo.tallb)'sI1lY
pozo.tallb)'sllly dym razle
razIe obnlzka
obmzka cen
000 w Ameryce
Атегусе Ule
me ро'
po·
lecz ., wolalo
rodu najbardziej uprzywilejowanego, lccz
wolało reakcYQ
reakcyę przeciwko systemowi i roz- dluini,
dłużni, gJ.vby nie okoliczno ci od nas
"аз nie- I zo tata
tal.. beż
Ье;; wplywu
wpływu na
па targi
t&fgi angielskie.
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Sprawozdanl'a tarnowa
tarnow

by-I

hate1' wielkie wschodnie oczy ,vlepit
hater
wlepił 'У pr.epr:oeIstl'zeit
strzeń i duma,
duma. Prze§liczna
Prześliczna jego g!owa
głowa ma
та

Obrazki Kowalskiego, poprawnie bardzo ca
са w więzieniu,
wi~zieniu, ku któremu
kt6гешu rzuca ię
i~ 11110Il1iOwykonane,
\vykonane, kn!"1!
kn!żą w
\1' ciasnem
ciasllem k6lku
kółku dziel· da
да i strojna kobieta. Obraz
ОЬга. ten
(еп poetycz.
соз sfinksowego
coś
sfiuksowego w wyrazie, &
a postac
postać rysuгузи- nych czw6rek,
czwórek, zbiedzon)"ch
zbiedzonych szkap i prqgód
prlyg6d ny
пу w swojem
swоjеш założenin
zэ..l:оiеniu budzi
bndzi już
jui sru~tne
sDJ~tne
je się
wrażenie posępnym
si~ prosta, gibka, silna niby palma, lub podróżnych,
роdгбiпусh, zwykle
zwyklc jednak postacie jego wraienie
pos~pnylU kolorytem. Starzec sieLISТY
kolumna,
kоluшnа, której
ktбl'еj przypadło
przypadlo w udziale dz,Yidźwi - llIaj,!
majq dnio
дыо wi~cej
\v i~cej rharakteru
r.harakteru i dlatego (]zqcy
chący na
па barłogu,
barlogu, plecami
pleC&lUi ,ysparty
wsparty oо sciaścia
gać gtnach
przysztosci,-na tle krajobrazu
k1'ajobrazu patl'zy
patrzy si ę~ na
па nie z przyjemności>},
ргzуjешпо§сil}, odczuwa nę,
n~, z g!owl}
głowq spuszczonq
spuszczon,! na
па piersi, modelomode1ogac
gJnach przyszłości,-na
Antoni
Аntoп} Edward
Ed\vard Odyniec:. - Hołd
Поtd \Varszawy: - Reoblanego
zielonawo
srebrnem
obIal1ego
згеЬгпет
~,viat!elН
światłem
ksi~
ich
wra:!enia.
wrażenia.
81}
Są
to
zalety,
z&lety,
których
ktбгусh
brakЬгакwany
jest
i
m&lowallY
malowany
znakornicie.
znakomicie.
Patrz,!c
Patrząc
fогща w zabawacb.-Kookurs
zabb.wacb.-Кооkuгз malanki:
шаlаnki: ,,Mojżesz.
,,моjiезz."
forma
"уса.
nie ouecnej
ohecnej scence,
зсепс(', jakkolwiek род
pod wzglę·
\\'zgl~. na
па niego przychodzą
przychodzq na
па myś.lwalki
шу&! walki ciężkie,
ci~ikie,
blelwarta,
"JеsiРш,Н Ko\valskiego, "I!rzed tulił"
fощ" życn.
AleI
warta, "Jesipul'u
\Уi esiołowalciego.
\Yi
евiоtоwsЮegо. Krajobrazy:
КrajоЬгач: Benedyktowicza, SwieWidzimy
afrykańskq w calym
całym dem
zarzucić nie moin&.
moi na. czyny zbrodnicze, wielkie
\Vidziшу tu noc
"0С afrykafiskq
dеш wykonania nic jej zarzucic
wie]kie namiętno
nallli~tno 'ci, któkt6szewskiego
szewskiegoJJ KuchanowskieJo.
KuchanoW8kie;Io. ",nara,
,,\Пага , nachiej&.
naшiеjа i
przepychu barw
Ьа]· .. gorqcych
gorących krajów,
kгаjбw, w jasnych
Wiesiolowski,
Wiesiolo\l'ski, kt6rego kilka kompozycyj re
ге wypisal:y
\vypisaly swoje tajemnicze hierog1ify
hieroglify na
па
miloaC"
milość" 1'018,
Pola, "W
,,\У wi~1.i6niu"
wi~1.i 6niu" Alchimowier.a.
Alchimowic.r.a. Nowa
promieuiach pełni,
pe!ni, które
kt6re uwydatniajq ci~ż
ci~i - uwa.żaliśmy
uwа:!аЫшу już
ju:! na
па wystawie,
w}'sta,vie, wysUlpil
wys~pil obeоЬе- tej twarzy ponnrej,
ponurej, SpiOl1JnOWaDej
spiol1lnowaDej Dieszcz~
promieniach
ksi,żka ekonomiczna: nPos~p
"Pos~p i n~dzalf George'n.
ksj,zka
kI!
k~ architektur~ budowli
budow]i egipskich z icu
ich cnie
cnio z bardzo udаtnуш
udatnYIll obrazem
ОЬ1'аzеш .przed
.Przed §ciem.
ściem. Kobieta jednak mniej szcz~ liwie
li\vie
ргzесiqiопешi
fa.ntastyczno§ciq.
fnгtq, klasztorn,!.~
klasztol'Oq.~ Przed Ul
~ furt'l
\vi~c wi~
,yi~
piloIJami przeciqżonemi
pilonami
fantastycznością furtl!.
furtlł dw6ch
dwóch jest wyhonanl},
wykonaną, nie odpowiada wi~c
(Dok014'z8nie - p(Jt,·z
(Dok014't8nie
patrz ""'. 23).
ozd6b, z szeregami
ozdób,
szегеgашi sfinksów
sfinks6w potwornych,
potworl1Ych, co
со zakonników
zаkОl1llikб11' l'ozdaje
rozdaje żywność
iywno~c ubogim,
uЬоgiш, two- ~niowi
~l1iowi i psuje harmonio calo
cało 'ci.
Юеdу tak zabawy род
pod haslem
hasłem nmiarko·
uшiагkо· przylegty na
па swych pod"tawach,
podstawach, stróżując
stгбz"jqс rzqcym
гzqсуш różne
г6:!пе grupy wyraziste i malowni·
шаlоwпi·
W każdym
kaidуш razie
гзziе obrazy konkursowe, z
Kiedy
towarzystwo sztuk im niby.
cze. Obraz
ОЬга. ten jednak przysl:any
prz)"sl:any dawniej których
kt6rych tylko
tyJko w
\У pOlllniałam
РОlllniаlаш niektóre,
niekt6re, wy.
"у.
,vania
wania id" w najlepsze, towarzJstwo
pi~knych za
"а pomocą
РОIПОС!} konkursu stara
sta,'a -s i ę~
Na bliższym
bliiszym planie, tui
tuż za
'а. .. Mojie'Zem"
M ojże..em" na
па konkurs
kOllkurs nie b),t
był przeznaczony, taksa.mo
taksamo wolały
",о/а!у wielki ruch
"llСЬ pomfędzy
pomf~dz1 artystami i
oiywic
ożywić dziedzin~
dziedziu~ 8ztuki.
sztuki. Zarzucono już
juz od wida.e
widać o§wiecone
oświecone wnętrze
wn~trze domu, z którego
ktбгеgо jak przepyszne sosny Benedy\"-towicza,
Benedy!..-towicza, któktб- zail1teresowaly
zainteresowały publicznosc,
publiczność, liczuie
Iiczuie zwiedza.
lat kilkn
kilku rutyniczny
rutyniczllY sposób
ароз6Ь określania
okre~lania te· wyszedl
wyszedł napastnik,
паразtnik, aа w nim jаkiеь
jakie6 niew)'niewy- re, jakkolwiek stanowill
stапо,vi:ъ motyw niera.z
nieraz jnż
jui jl\cą,
jl\CIj, wystaw~.
w)"sta,v~.
matu artystom, aа do\volno§6,
dowolność, jakli
jakfi im zosta- ra~ne
гa~ne postacie. Swiat1:a
Swiatł:a i cienie umiejętnie
umiej~tnie przez tego utalentowanego artystę
аrtуsЦ: malowaшalоwаNie ustaje tez
też ruch
гпсь wydawniczy. W han11ап
wiono, wpłyn~la
wply"~la i tym
tуш razem najakoS6
najakość oraz wzięte,
wzi~te, służq
slui~ do uwydatnienia młodego
шtоdеgо boЬо- иу,
uy, nigdy moie tak do~konale przedstawio- dlu
dlll księgarskim
ksi~garskim ukaz:Lla
ukaz:tla się
si~ IV
\у tych
t)·ch dniach
dnincll
na
па ilość
ilo~c nadeslanych
nadesłanych obrazów.
ОЬ1·аzб11'. Pier\1'sze
Pierwsze hatera, aа ob]'az
obraz przemawia zarówno
zа.гбwпо poezyą,
poezy'l< ne
пе nie były.
byly.
cz~§c pierwsza dawno zapowiada
część
za powiat1n. nego tłu
Йп
ruiejsce pomięd
рошi~d zy
zу niemi
uiешi naleiy
należy si~ "Mojie·
"Mojże· kompozyoyi, jak poezYlł
poezy,! barw.
Pi~kne tez
Piękne
też kt-ajobrazy
k1'a.jobrazy konkursowe
konknrsowe przy- 1UllCzenia
,uaczenia "Postępu
"Post~pu i nędzy"
n~zy" Henryka
Hellryka Geszowi" P&w!a
Pawła Merwarta, jnkkol,yiek
jakkolwiek nagl·ouagl'OKontrast z nim
пiш pod każdym
kаidуш względem
wzg]~em s!nli
słali 8wieszewski
Swieszewski i Kocbano,vski
Kocbanowski.. Pierwszy orge':L
orga'a. J esLto dzie!o
dzieło niezmiernej donio.!odonio.ło
d\j
d\l nie otrzyma~-takie przynajmniej
przy"ajll1niej jest stanowi premiowana kompozycya .A.lfr~da przedstawił
przedstawil skaly pod WYSPIl
wysP/} Capri, cale wi,
ści, czego dowodem liczba
liczbs w)"dan,
wydań, jakio
jakie
zelanie og6lu.
ogółu. ubmz
ubraz to efektowny, gł~bogl~bo- Kowalskiego "Jesieniq."
"Jesieni~." Widzimy
'Vidziшу tu "Iiuli- jeszcze w ogniach zachodu, w czasie, gdy miało
шiаlо w Ameryce;
Атегуоо; tlumaczenie
tłumaczenie dokooanem
dokonanelll
z,lanie
treści, świetnie
~wietllie pomyślany
рошу§IIШУ i wykouany c~ malego
шalеgо miasteczka, zydowski
żydowski wózek
wбzеk i głębie
gl~bie wód
wбd czerniejll
czerniejq, już
jui nadchodz,!CI}
nadchodzlJ,cą, nocq.
UOCl!. zo
'о tato
tało z 28-go. Punkt widzenia autora
ki ej treSci,
z wielką
,vi el k~ brawurą·
bl'SWUN\. Pl'ZYSZ!y
Przyszły prawodawca dwie kobiety, które
ktбге z niego wysiadly, nio·
nio- Szczeg6lniej przestrzeń
przestrzeit morska, jej zmien- na
па l1ajwazniej
naj ważniej ze
,е zadania ekonomiczne obcоЬс
I zraela,
Z1'aela, w stroju egipikim, jak przystalo na
па SIlC
sąc sw6j skromny
sk1'omny palrunek,
pakunek, aа wszystko to ne
пе tony, j(.j przezrocze,
przezrocze,oddal
oddal artysta z nie- cnego czasu,
сzазu, wyknzany
wykazaoy jest w osgM,,·ku
nagłówku
wусhоwабса córki
wychowańca
C61'ki Faraona,
F81'ao na, przedstawiony
przedsta,viony 'V§I'6!l
wśrócl szarej,
szal'ej, wilgotnej atmosfery,
аtшоsfегу, wlaSciwej
właściwej zmiern/}
zlllie,'oq, prawdą.
p1·awdJi. P
Pejzaż
ejzai Kochanowskiego ksiqiki
ksiqik:i "Badauia przyczyn sprowadzajllcych
sprowadzajllc)"ch
jest w chwili, kiedy
k,cdy pierwszy
piel'\'szy l'az
raz krzywdy
k.rzy\\'dy jesieni.
przedstawia znów
zпбw na
па 'l,)
Zl,) swojsk,!
swojską, naturo dla
dlll przesilenia
jJrzesilenja przemysłowe,
przemys!owe, oraz
огзz wzro tu n\:п\:.
,vlasn ~go Durodu
wlasn~go
uarodu pobud.zll)·go
pobud.zllygo do
до czynu.
CZY"U. W
'У
Ludzie
r~ud zie jednak
jedoak jesieniq,
jesieni,!, zarówno
zагб,VI1О jak w kazdego
kaźdego dobrze zl\anq,
zцanq, tem milsz,!,
milszą. że
"е zra·
zгo· dzy jednocześnie
jednocze§nie z wzrostem
wzгоstеш bogactwa."
obro01e
ОЬГОOlе wsp4łpleml~nDlka
wsp4lplem'~nDlka r.ozpoczql
r.ozpocząl 011
011 wal\VIII- kaZdej
każdej innej porze, maj/}
majl} swoje
s11'oje zaj~cia, zumialll.
znmiałl}.
,Ve
-We IV
w t';]pie
t';1pie już
jui aulor
autor kre,li
kгe.;li obraz.mloobraz.zalokil
k~ z. naJ.lastmklem
П81,>astшklещ 1I powalił
powalll go inarL\vego
inarLwego slllntki,
smntki, radości,
l'ado~ci, które
kt61'e uwydatoiajl}
uwydatniaj/} si~ w
Z innych
inl1Ych konkursowych
konkursow)'ch obrazów
оЬra.zбw zasłu·
<ав!П· nego rozwoju wiedzy, wynaLuków,
wyпa.L1zkбw, ulatwicii
ulatwieii
1111
<1Сll11~.
.
. .,
. ро
po taci i twarzy.
twal'Z)'. Tutaj jednak tego po./gnje
pO'lguje na
Щ\ nwagQP
n\\"agę Perla
erla "Wiara, nadzieja
nadziejllii lIIimi- i ulepszeit,
ulepszeń, jakie SIl
Ц ndziałem
udzia!elll n."\zc'o
n.'\zc'o wi •
na ZICllllę·
(о stanowczy ,.
zyClI1, pOjpOJ- znae
znac nie podobna; ani wo~nica,
wо~пiса, ani podróżpodr6i- lość,"
10~6," oraz
ога. Alchimowicza
A1chi,nowicza. "\V
wi~zieniu." lru,
jednocze~nio mówi
шбwi o
о nadziejll~h
nad;r.ieja~h .zbu.
Moment to
w J~go zyCIU,
"W więzieniu."
ku, jednocze~nie
wzbu.
lIIuje
sаш zapewne i St01
pogl'q:iony w
\у ni nie majl\
шаj!\ nic charakterystycznego,
ch:ll'akterystycznego, nic, Mistyczny temat
tеша.t Perle przedstawił
przedsta.wi! reali· dzonyall
dzonycll z tego powodu
powod!1 W
w szlacl,
stOI pogl'q"ony
szlacll tnych umuje to sam
llIysla.ch,
myślach, może
шоzе przerażony
pl'Zeraiony wla5nYIII
własny III czynem,
сzупе ш, coby
соЬу zatrzymało
zаtrzушаtо na
па l1icll
nich oko i wtajemniwtаjешпi- styczuie'
stycznie' nie sięgajllc
si~gl\Jllc do wyiyn niebiailskich
niebiańskich mysłach,
lII)'э/асЬ, któro
ktбго lOarz)'I)',
marzyly, ie
że za
'а pomoCl
po,001:.1 ryеуmoże wail}c
waiąc jego nastQpstwa.
następstwa. Pie"s
Pierś Jcgo czylo
czyło choćby
najprostszo uczucia, dalo dal wiz~runek czy to ziem kich
wkk
11\0ie
cbo~by w lIajprostszo
юсь ucznć,
uczu~, od· wiJizacyi
\vilizllC)'i urzeczywistni
urzeczywi,tni si~
8i~ ua
па "' .. iecie
i"cie .kk
zdaje się
si~ dyszec
dyszeć dumll
dUlllll tl'yumfu
tryumfu i wyi~zel~1
wyi~zel~\ poznać
poznac chociaiby tylko fizyczne znuZenie,
znużenie,.. powiadaj~ych
powiadajl!Cych cnotom
споtoш teologicznym.
tвologiczoym. J t zloty.
złoty. TymcZl\Sem marzeoia
marzenia to pierzchły
pierzchly
nad nie nczucie\ll
dopełnionej sprawledh'l
chociażby niech~ć
niech~c brni\jcia
brni\Jcia 1'0
po blocie ulicz- to 1'0
po pro tu para
рага mlodycb,
młodycb, zakochanych,Iwobec
zakochanych, 'wobec f.\ktl\
f,\ktц wy
w)" tepuj'lC6go
t,epuj'lC6go corazj
соrзz] kc
кт wicJ,
uczucielll dOl'eJnionej
spraw,edl1-1 chociaiby
,"oBci.
wości .
ki. Nie, są
эl} one
опе tu
tn na
па to tylko, aby
аЬу za21\- iegllajl\c)"ch
iegllajl\cych sil;
si«; na
па czas jakiś
jakis z wiarll
wiar~ i 0<1-\
na-\ ii
iż wszystkie
wsz)"stkie cuda
спда przam)""łu
РГZСIl1}"Я!U lut tylko
tylkn ,lo
,10
wymownym rucllll,
ruchu. z jakim pełn
Widnc to w wymownYIl1
pell1 ialy
iały ll1iejsce,
miejsce, którego
ktбгеgо i tak
tl\k jest zbyt
zb)'t dzicj •• w przyszlo§C.
przyszłość.
pog!~bienia otchlani,
pogl~bienia
otchłani, ouilzielajl\ooj
oddzielajl\ooj t go.
posta.\Vil nogI,)
postawił
nogl,) na
па piersi zabitego. Doko· dl1io
dużo na
па Pl,zedstawionq
przedstawionq scenę,
вcen~, gdy1.
gdyż ta cof·
Mniej prawdy i naturhlności
Ul\turыno~i 101\
ma komllo.
kопч>о. ktury
który ulywa--od
шуwа--о(l tego, co
со J1racU)C
pracuje •w Dn łzy
'%у
II1\W8ZY
nawszy tego pierwszego
pierw8zego czynu, młody
шlоdу Ьоbo· niętll
ni~tq, je t w gl"b płótna.
p!6tnl\.
zycya
zyeya Alcl1imowiczn,
Alcbimowicza, przoostawi~jąca
przoostawi~j,.ca star- i to
(о ."
w n~zy
n~z1 powi~k z:l.je~~j
zaje~~j <I
<1 { loi
Ini ,I
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Kronika

Zшпiеjszуlо się
Zmniejszyło
si~

widoctnie ozywienie
widocznie
ożywienie hanЬап- prowincyi. Pszenicą
Pszenic~ obracano
оЬгасапо cokolwiek
Jesttn
JestŁo już
juz drugo
drugn kasa
ke.sa przemysłowców
przemyslowc6w w
Кronika Łódzka.
~6dzka.
dlu, ceny
сепу ze.jt1y
zajęły роziош
poziom cokulwiek
cokolwiek nii.szy.
niiszy. rozleglej, nii
niż w tygoduiu poprzeilnim,
pnprze<1nilll, h~n',~п- tej guberni,
I;lIberni, lIied"wllO
lIied""flO bowiem podobnll
podobu!! oоPrzyczyniło się
powietrze lagodne,
łagodne, dei
nawet 1,l, ""Ilt1
'1',llU o;:ywioPrzyczynilo
si~ do
до tego I'o\vietrze
del terminowy był
Ьуl oawet
u;:J'\io- tWOI'ZOIlO
t\\'О"ЩII() w
\у Pnltnsku.
Pllltllsku.
tr\vajflce
trwające w Anglii od
од d/uiszego
dłuższego czasu,
CZMII, kWktб- ny,
I1У, pr~,czem
p"~,czem notowania podflio~ly "~,,
Ы~"
W Plocku zbudowany
zIJUdo\,,,"y być
Ьу6 ma
ша urowar
browar ak(-) O
О pobycie J. E.
Е. księdza
ksi~dza biskupa
re
wywołato
już
w
części
znaczniejszq
1'0l
111
.
Zyto,
dowiezione
w
więk,zej
i1n'ci,
cyjllY
na
wiplk,!
skalę.
kiewicza 'fi
Łodzi IIzuреlпiашу
uzupełniamy nasze Dl).
ге wywolato jui
cz~sci
1'0- 1
w wi~k,zej ilo'ci, cyj"y на \viplk,! skl<le.
w IJodzi
D().
да" lqdow.!.
daż
lądow,!, 11'
w czegci
części zaś
,а§ kaie
każe sit:
się spodzicspodzie- nabywaly
паЬуwalу chetnie
chętnie młyny.
ш/ynу. Do utrzymania
utгzуш"пiа . PrzemY5t
Przemysł na
па prowincyi. W Pruszkowie tatki poprzednie wiadomosciami
wiadomościami bardziej
wас większych
wać
wi~kszych dowozów
do\vozO,,· d"ogq
drogą wodnfl.
wodną. PlyPty- mocnego usposobienia przycz ·nial}·
'nialy -iQ
się SZCZllSZCZll- zaloiuna
zalożona zostala
została fal)l'yka
fabryka lIlydła
"'уМа z odpad- szczeg6łowemi.
szсzеgМоwешi.
nqce
nące do AngJii
Anglii zboie
zboże pr
przed
zed tawia ilog6
ilość Ьагbar- "Ie
ple zapa
,ара y.
у. Handel terminowy
teгntilЮWу OliZIl:IC7.,,1
otizmlc7.ał ków
kб\v nafty; prlerabianie
prle.'abianie to,
(о, odbywaj
odbywaj"ce
'lee siQ
się
W sobote,
sobotę, dnia 24 Ьb.. lll.
m. ро
po połndni
polndni
dzo duz/!,
duż", która
ktora wystarczy nietylko do zaха- si'J
się otywieniem,
оtуwiепiеш, blii ze terHliu.\'
ter",i".\' zy
ху kaly 2% na
па ,poSób
'IJO,БЬ na merykański,
lllргуkшiski, - jest, jak dotqd,
dotąd, oczekiwali dostojnego gościa
go~cia na
па dWOfCl
dwor~
spokojenia zapot.rzebo\vama,
zapot.rzebowania, lecz i do
до poро- lll.,
m., pó~niejsze
p6~niejsze 1'/.
l';' do 2 m.
ш. Obficie
Obticie dowi
do\vi zio- IIO\VOSCill
nowościll w
\у 118«y'O
lIa<ZYIfi przemyśle.
przcllly§le.
ksi~ia pamfii
księża
pal'afii miejscowej.
шiеjsсоwеj. Na platformie
platforl11ie 1I
wolnego
\volnego nzupełnienia
uzupelnienia szcznplych zapasów.
zapas6w. ny
пу owies l",zyjmowano
przyjmowano stabiej,
słabiej, 1'0
po cellach
сеllасЬ
Galicyjskie iródła
fгбdfа nafty
natty zn6w
znów wzbugacolle
wzbogacone ua
па pllLcu
pllLcl. pl"led
pned dworcem
(!wо ..сеш zebrane
,еЬгanе hyty
byty tła.
tlа.
We Francyi ceny
сеnу podni~sly si'J
się ро
po wiewię- wyiszycl,
wyższych o
о 1
l do
до 1'/.
1 ' /. marek.
шnгеk. Kukur)'tlza
КukШ')'llzа zoslaly
zostały 1I0welll
lIо\уеlll ZrO(lIclU.
źródlem. W
\V Zagórzu,
Zag61'zu, miaшiа- my
I11У ludu ..
kszej części,
cz~§ci, przy nsposobieniu
usposobieniu stanowczo na
па dostaw'J
dostawę zy
ху kaln
kała 1
l 10.,
m., dlatego
dllilego tylko, że
:1е stcczku lIIi~dzy LeskiclIl
LeskiclII aа Sanokiem,
Sапоkiеш, gdzie
Po
Ро chWilowym
cl,w,low}'lu odpocz.ynku,.
odpocz,Ynku,. tegosamegO
tеgоsашеgо
mocuem,
mоспеlll, co
со w znacznej części
cz~ci przypisać
ртzурisаб brak
bl'ak jej rra\vie
rrawie zupelnie
zupełnie na
па targu.
tш·gll. M'lkn
Mąka się
"i~ zuajduje
zlllljdllje gl':",
głó" 1'"
'''' stllcya
8tl\CYU kolei węgierw~gier- dwa..
dwa., jeszc~e
Jeszc~e udał
идаl SIQ
Się ksllldz
ksl!!dz b,skup
bIskup oо go.
nalezy
należy spodziewanemn
sроdziеwапсшп podwyższeniu
podwyiszeniu cIa.
cla. żytnia
"уtniа niema
lIiеша już
jui tak ozywionego
oiywiolle/{o )JO"ytll.
popytu. sko-galicyjskiej i kolei
ko!ei państwowej,
pnnstwowej, 11'
w kO-I dZlllle 6 wI~czorem
WI~сzогеш do
до .ko§clOla
.kośCloła i do
до gl).
g().
Z\vyika
Zwyżka ta
t:J. zaslug!lje
zasługuje na
па szczególni!
szсzеgбlUI! 1I\1'ag'J
uwagę H andel tel'lIIinowy
tel'll,inowy odzuactal
odznactał się
si~ j,'dI1:Lk
j,·dll:Lk palnioch
palninch nafty
n.fly Ьа,'.
bul'. IUlade
Hhade i Sp. wybuchnęwуЬисЬо\}- d~lDy
д~Шу 9 utlz!e!al
udz!elał oczekuj,&cym
осzеkUJ'&СУШ Sakramentu
Sаkl'ашепtа
wobec
"'оЬес zwiększonego
zwi~kszonego nap!ywu
napływu obcego
olJcego zbo·
,Ьо· więkslem
wi~kslelU ożywieniem,
оiуwiепiеш, cl}Oci"i
chociaż lIotowllni"
IIUIUWlllli" la przed
pl'ze<l kilku duiand
duiallli nafta
uafta w takiej obоЬ- BlerZIll?\V:l.llla.
В,еГХIII?\уаnш .
. .
ża; w (Irugiej
drugiej )Jolo\vie
połowie gruilnia
przywiozio- podniosły
się tylko O
f"D. .Jęczmie6toścI, ii
iż nie 1II0ina
można było
czeria;
g"u<1nia Prz)'\viczio·
podniosty si'J
о 5-10 f"n.
.J~cz",ie- 6tu§c"
bylo podołać
роdо!аб jej czel'W medZlelę,.
шеdZlel~" o.
о. gOdZIDl~
godzlD'~ 11 z rana,
гапа, oto.
01Q.
110
no pszenicy 1,056,887 III.
Ш. Ctl·., wobec
\уоЬес nia prawie
p"n\vie zupelnie nienabywuno.
пiепаIJ}'\VUПО.
Olej paniu. Drugi
Drllgi ten
(ео w
\У krótkim
kг6tkiщ przcci'!gu
przeclt}gu czon>:
czoo>: ?ałem
?а!еlll lllleJscowem
ш,еJscо\vеш 1
I dekanalu
dеkапа!u cm
е ш du.
дц.
463,844 m.
ш. ctr., a
а llIąki
ш~ki 62,217 m.
щ. ctr. skalny noto"'nno
notowano nizej
niżej i tylko
ty!ko nominałnie.
пошiпаlпiе. czasu
СХа8l1 wJPadek
wypadek silnej erupcyi
c"ul'cyi nafty (pier\v(pierw- cbowlenstwem,
СЬОWlеп stwеш , "! stroJu
stroJn рапtуfikаlll>:m
pantyfikaln>:m wy.
"'у.
wobec
\уоЬес 21,643 m.
ш. ctr. 11'
w odpowiednilll
odpowiednim czaCZIl- Dla oleju rzepakowego dopiero w
\у dlliacll
dniach BZy
зч w ze5zlYIII
zeszłym roku w
\у Polanie kolo 1.1._ szedł
"хед1 kSI"dz
kSIądz bIskup
b,skup przed oltarz 1I zaj'll
zaJ'I1
aie roku przesz
lego. ~largi
sie
p,·zeszlego.
~'argi Ь
b elg
ełg ij 8
s k i e,
е, o
о tatnich ohlldzilo
obudziło si~ więcej
\vi~cej
()i.Y'vienia
oi.ywienia strzyk dolnych), "'skazuje
,,'skuzuje na
па niezwykł~
niezwykl~ obоЬ- ,uleJsce
IUleJsce na
па trome.
tгоше. AsystuJ'lcy:
AsystuJ"cy: mu.
шu, kanoniJ.,
1v p"o\vinc}'i;
początkowo
bardzo oZ)'wionp,
ożywionp, zt\koilczyly
zakoilczyły "'skutek
wskutek znaczniejszych
zпасzпiеjszусl, zakup6
zakupólV
prowincyi; fito§c
litość żródeł
zгбdе1 nafty w tym
tYIII stoku
stokll Beskidów,
Вeskid6w, ks. Gabry~ls~I,
Gab"y~ls~" )J'·ОЬОЗ1.СZ
pl'<lb031.cZ zglel'~ kl, rozpo.
poczqtkowo Ьагдхо
tydzień w cichem
сiсhеш u posobieniu. Pszenica
P5zenict\ ceny
сепу podniosły
po,llIiosly si~ O
о 20-50 feli.
{е". Mocne
Мосое ciilgn'lcym
ciilgo,!c}'1I1 si\}
się oil
0<1 \V
\У ~gi
ęgi er ku Bukowinie.
czql
cZl],1 nabozellst\vo
nabozellstwo od dOł)ełDle~
dOIJe1Dte~ la
1a aB!'8rsyi
&sIJ8ГSyi
tydzieti
ut.'Zynoa/a
utrzymała si<;
się IV
w cenie, Zyto
żyto ,"skutek
I'skutek szeZl\SZCZII- usposobienie
usposolJiollie dla
d!a spirytusu
spirytuslI IItrzYlllalo
utrzymało s ię
i~ i
Zam iar oclenia przez
ргхех Niemcy
Nie'llcy ziarua
ziurna za- 7.ebranego ludu.
!иди. NastępIIle
Nазt~IJlllе ksiądz
kSI~dz b l~kup
,~kup
plycll z'-pasów
plycb
"'-разо\у bylo
byto poszukiw8Jle
poszukiwane po
ро ceсе- w
\у tygodniu
tуgоuпiu ubieglym
uЫеglуш i cllOciai
chociaz realizacye g"aniczllego
granicznego "·ywo1
wywołał
.. ! przeciwko sobie w ~szedł.
~szed!. na
па aUlbon~
ашЬоп~ w
\у t.owal·zys~wle
t.owa,'zys~w1e asysty
asyst,
nach
wyższych. W
sprowad!.ily I'&
pewne
powszechnq, kampanię
I ()glos.!
OgłOSIł akt rozdzlalu
rozdZIału 1
I erekcYI noweJ
nowej pa·
пасЬ wyzszycb.
'У Ho
Но I aа n dyi
tlyi targi roz- IV
w dniach
д.иасЬ ostatnich SI'I·O\vu(!t.ily
\vlle o·
о· Austryi
Austr}'i i Węgrzech
\V~grzecb РОW8zесhшlt
kашрапi~ 1
ра·
poczęły
tydzień w usposobieniu bardzo
D10' slabienie, ceny
się O
dzienuikarską. "N'.
" N". Fr. Presse"
uderzyła r.afu,
rafii, ze
pocz\}ly tydzieii
bat'<1zo 0\0'
сеllУ podniosły
podlliosly sil,j
о 10-30 fen.
fell. dziel1"ikal·skQ,.
Pl'esse" uderzyla
"с stoso.wn:o
stOSO.\VII!], Muką,
lIi1uk~, poczem od~zytal
cnem,
спеlll, 11'
w koncu
końcu jednak Z}'to
żyto 8padlo cokolWe/llo.
IJfelllo. Poznań,
Рохоап, 26 stycwiil..
styczlliit. 1'11 (""h,,·- z tcgo
tego I'oll'odu
powodu 1111 alanII,
alal'lll, powiadajqc,
powiadając, że
"е probos~cz
р,·оЬоз~с. IIllejScowy,
ЩlеJSСОIVУ, k.s. D,!brolVskl,
Пi~Ьго\vskl, akt
nagląco i na
па ko- gu tutejszym
tutejszYIII bmk
bl'ak jeszcze ci'l/{Ie
c iągl e o~ywielli,,;
o~YlVielli,,; "Nielllcy, Jako k"aj
kmj nie lIIogqcy
mogący znspokoic
zaspokoić erekcy'
erekcYl w
'У ol)'glnale
OI)'glOale tacIlI~kl~II,
tасш~kl~", .a
,3. następnie
oast~p"i.
wiek w cenie,
ccuie, bardziej
bat'dziej 11aglllco
)'zystl1iejszycb
rzystniejszycb waruokuch
warunkach ofiarowane
Ofi3.l·oWal1C z Ro-:
Ro·: w
\у tygodniu ubiegl}'1I1
ubiegłym "p
sp l,zedano
rzedano u:mlzo
b:lI'llzo 111",щl- swych
з\\'усЬ I'ol"zel)
potrzeb 7.bni.owych
7.boi.o\\·ycb wbsnemi
"Iаsпешi silam
si łam i,
i, w tłulllac~eDlu
tlulllac~eUlu .polsklem
, роlsklеш I.",e\IJ,eck,elll.
IUle,ulecklem. Po
Ро
syi. Nad Re lle
Ile m
ПI z\vyika
zwyżka zrobila
zrobiła (Ialsze
dalsze 10.
ło. Kilka et centnarów
centn1ll'6,v ",olIlY
\Velny suklellniczc-j
" uk.e lllli~Z<'j IH'ojektuj'lc
projektując obecllie
obecnie clu
cło 011.
оа zboże
zboie przy\Vożoprzy,voio- dopełmemu
dореlПlешu tej
(ез ceremonll
сегеlllОПIl ~ozpocz~la się
si~
pos~Py, 'V
postępy.
IV N i eе !li
111 cze c
с 11
h )101
po I ud n i O
о IV
\у ych
ycll zakupili fabrykanci z f.u
Łu iyc
życ i aksonii po
ро ne
пе '.
z. zagranicy,
zagrallicy, żarLuj:l
1.at·tuj,~ chyba
сЬуЬа sobie najlvynaj wy- su~a,.
ВUl~а,. c~leurowau:l..
c~leurowaUiI. I'I'ZCZ
przez kS'Qdza
kSiędza bIskupa.
b,skupa.
przy
ргху niejednakowem
niejednakowe", wszędzie
wsz~zie oz}'wieoiu,
ożywieniu, u·
и· 55 lal.,
tal., aа niew ielk,!
ielk'l partl'~
part)'~ \ve/ny
wełny tkackicj
tkackiej rażmcJ
гаZПlСJ z ",ja,,,ej
wla,IIej (loli
poli tyki quasi-humanitarqllasi-llUшапitаг- Naoozellstwo
Nauozellstwo zakoo"zyl
zakonczyI ~plew
~J!,ew Te
Те f)~I/I" laa·
/ии·
tгZ)'шуwаlо sif
оэровоЫепiс mocne,
1I10СI\8, ceny
сспу nabył
l,аЬу/ kupiec saski po
ро 50 kilka (,,!.
socyalislyczlloj, (lolegaj'lcej
)Jolegaj,!cej na
па uorgauOl'ga- dO/llIl/i,
IvуkО Il!ШУ prt.cz
d,ICUO\Vle.i·
trzymywało
się nsposobienie
t,,!, \VclW c ł- l1cj
ncj i socyalistyczlloj,
dO/llUIi, wykonelly
pr!.cz cale
całe ducuowleli·
zdolaly
zdołały sj~
si~ podnieść.
podnies6. '\V
W Austl'yi i W ę~- ny
пу cienkiej
cieokicj lIie
nie nabyw.mo
паЬуw.шо wCllle.
\vCJ.le. R
Ró6wniei
wnież .,izo
Ilizowfi
\vanill
nill pomocy
рошосу pallstwowej dla ubogich.
ultogicb. stwo
st\l'o dekann:ln~
dеkаlln:lп~ 1
I IIIO(II,t\\'a
JlIodlltwa .Za
Za dOl~' Hultt
I'Iш((
осЬ \lsроsоЫепiе
bylo ciche,
ciclle, i na
па prowincyi
pro\villcyi trwa.
и"а- cisza IV
\' intel'es:1
,а- Pierwej
Pie.·\vej lIiech
шаjq chleb
сЫеЬ lalli,
Jeotlsa, odmowl?n"
odll1ow,?oa pl'zez
kSI,~dza ~Iskupa.
gr z ech
usposobienie tnrg6w
targów było
interes~ cl,;
ch; zauiech ubodzy majq,
tani, р6pó- Jeousa,
przez kSI.ędza
lecz mocne.
шосле. Ust'lpil
Ustąpił niepokój,
niepok6j, obndzony
oblldzony 11'
w I1 ~.dwi~
~.(lwi ~ kilb
kilk~ llIniejszych
шпiеjsz}'сЬ partyj wel
\уе/ ny
I1У tkactk"c- ~niej
~lIiej dopiero
dopiel'o I'olllyslcie
pomyślcie o
о \rJswiadczaniu
\ryświadczaniu Po
Ро połudmu
polu(lnlU bIerzmowal
ыгzlllо\vзl kSI"dz
kSI'ldz b,skup
bIskup w
8k,)tek
ski/tek ргоjеktоwзпеgо
projektowanego podoiesiclliu
podniesienia cia
с/" w
\у klej
k.eJ 1I s~,klenlllczeJ
S~lk,е"ПlсzеJ sprzedano
sprzedalln ., kll]J~m
kllj)~Щ z
Z illl
im dohrodzipjst\v
dobrodzipjstw swej
s\vej opieki." P6Iul,ze
Pół u l'zędodalszym ci'!gu
ciągu licznie zebranych
хеЬгапусЬ wiernych.
\viel'llycll.
do - da!szYIll
wewnątrz krnju,
kraju, konsumcya.
rownwz 1110
III C wy "Pe:stl'l'
Lloyt!" ze swej
'IV
N ielllczech
N
i ешczесl, wewnqtrz
kоnsuш с}'3. Wrocła.wla..
\Yroclawl3.. O
О k?otra~tach
k?"tra~tacl, J'UIV'l!eZ
"Pe:;t('!· Lloy.l"
s"ej strony
stl'ony zagrozag"o\У poniedziałek
pouiedzialek odp~'lI\Vil
OdJl~',,\ViI J. E.
Е. OlSZ\)
ШSZ\) w
ргzуsщрilа z oiywieniem
przystąpila
ożywien iem do
ао zakup6w.
zakupów. Ro- slycha6;
s łychać; wysokIe
wysok18 z:ldaOla
Z!ldаш" \v,trz)·IJt
w,trzYlI,uJą
uJ /! kUP-lzil
"и р-, zil nawot
ЩL\vеt Kie",com
KielllcoIII odwetem
оdlvеtеш protekcyjnym.
РI·оtеkсуjпуш. kosclele
kOŚCIele N. ~{. P
Р.. D(1
na Starem
Stll.'elll MIeśCIe
Ml~c,e li
а ре
po
вуа okazuje większ"
\vi\}ksщ ochotę
ocЬotQ do sprzedaiy,
сО\у. Nowych
Nowycll dowozów
dowoz6,,' l)l'zyby\va
lIIalo... "Jakkolwiek
"J"kkolwiek (pisze
(piszc organ
o.'g:1I1 ten
lео ministeryal_
шiпistегуаl_ ,, ро\vгос,е
udzlelal SlIk~'alllentll
S"k~'alllentll BIerzmowaBlerzlllowasya
sprzedaży, ców.
przybywa ",alo.
powrocle udZIelaJ
gdyż zaczyniajq
zaczyniajq, sig
skł a(Iy
ady w
Clu/Ilcl
m be.rg
styczn Ia: lny),
Jcstd,,,,y zwolenuik"",i
wolności han_
w .c'!}gu ca!ego
całego dlll"
si~ przepe
ргzере łniać
lпiа6 skl
С/и/Ilе/. . N Ol'
о,· Y
у 111
bc..·g a,
а, 24 .tyCZ"''':
пу), Jcst"SIIIY
zlvulclJuikallli \volno§ci
Ьап- IOla
I ша 11'
(1111" w
\у kO~Clele śWlllto
§wl~to
gdyz
portach
pólnocuycb. Więcej
staje Sl~ coraz
bardziej ' dlowej
skoro Niemcy
Fraucya krzyskim.
pOl'tacb p6lnocuych.
'Vi ~cej jednak
jedonk wy,уу- Usposobleme
usроsоыlшсc targu
шгgu staJe
C01'UZ UЮ'dZIСJ
dlolvej , jcdnak SkOl'O
N iemcy i Fl'ancya
kl'zуskIШ.
wieziono
ospałcm . Od
się za . ·We
po m.s'-y
w tymic
\vieziono z Rosyi południowej.
poludnio\\·ej. 'IVysył:!.no
Vysylano ospulCIlI
Од czwartku
c7.\vartku sprzedano
spl'zedano zaledWie
zaled\\'lc zuiewalają
zoielvalaj~ nas
паэ ku temn,
tешu, weźmiemy
\vеZllliеПlУ sil)
'\Ve wtorek,.
\vtOI·ek, . 1'0
Ш,S1.У '"
tушiс kości~le,
k08ci~le,
przewaillie zboie
przeważnie
zboże dawniej
da\vniej sprzedane,
SРI'zед:ше, lecz 400 worków
work6w 1'0
po cen1\ch
сепмЬ o
О 5 111.
m. niis.ycl,.
niższych. oręż
o"~i i z kolei lIaloiytny
nałożymy clo
cło ""
n" towary
tO\VaI'Y bIerzmował
ble"zlllowal hllldz
k~1IIdz u,skup
biskup pozostałych
pozost,,!ycb WIeI'W1e,'także na
przywożone do
głó- nych,
Ś·go Satakze
па cele pokryciowe do
до Fl'3ucyi
FI'aocyi i AnАп- l~otowano:
l~otO\vano: chmiel
cll,nie! targowy
шгgоwу m.
Ш. 55-85, aа- P"zywoiolle
до Węgier
'Y~gier z zagranicy, gt6"усЬ, oczekuj,&cych
oczekuJ'&cycЬ na
па przyjęcIe
przYJ~cle S·go
glii. R u III
111 U
u n i aа cieszJla
cieszyla się
si~ willkszem
\vi~kszelll 0-1
o-I i zgrundzki 75-85, 11aJle,·tauski
hallertauski 70-118, wnie
\vlIie z Niсшiес."
Niemiec." Gtosy
Głosy te
(е prasy
pl'asy lIllstroRI1St,·0- kramentu.
kгашеlltu. .
..
zywienielll
żywieniem handlo,
handlu, podniósł
podni6s1 się
si~ bardziej
blll'dziej 1'0po- spalterski 110-120, sk\rou,
sk\"oul a "chijski
l'cllijski 55- węgierski
\v~iel'skiuj
oj znabzly
znalt\zly tei
(е'; Ьагдхо
bardzo :1ywy
żywy odNa5t~pllle .,zwledzil
NastępIlle
ZWIedził zakla.dy
zakła.dy .fabryczne
fabryczne
pyt do zag"nnicy,
zagranicy, lecz
! ес. skarżą
skari~ się
si~ jeszcze 65, poznański
poznaiiski 65-105, ,virtelllbcrski
wirtelllberski 75- dźwięk
dZlvi~k w
\у samej
s!llllej prasie niemieckiej.
nietnieckiej. Prze'
Ргхе' schelblerowskle.
sche,blel·owsk,e. Na przybyCIe
przybycle bIskupa
bJskupa o·
о·
na
па nizkie ceny.
сепу. Usposobienie
Usposobieuie targu
(аг!;и Ьегber- 105, alzacki 58-85j
58-85; za
"а partye
part)'e wybrane
"уЬгаllC ciwko ocleniu ziarlla
ziarua na
lIа komorach
kОIПО"асll niemiec- czekl\,:al
czekl\,:ał рап
pan . EdwIIr,!
Edwllrcl Herbst
Herhst i z godn.!
godn,!
!I iII
i(l 8s ki ego zułeżnem
zаlеiпеш było
bylo w zupelno~ci od 5 111.
m. d,·oiej.
drożej.
kich
kicll oswiadcZ)'ly
oświadczyły się
si~ najbardziej wplywowe
\vplywowe uznnma
uzПilПШ uprzeJIIlOSC!'I.
nprzejlllośc!,!. gospodarza oJ!rowaoprowapogłose k, dotyczących
----i UPo\\'szechllione
upowszechnione organy:
dzał pasterza o~oblścle.
po wszystkIch
zapoglosek,
dotycz~cych zamierzonego
zamieгzonego POdoI
P~д-I
ol'gatlY: "Koln.
"Kol". Ztg.," dza/
o~oul§cle. 1'0
wszystklcl, "n"yiszenia
wyższenia cla
cła . . Wzmacniajqco
Wzmacniającooddzial~wiaoddziaj~ wiaPRZEMYSŁ
НА
"I
,,1 abonal
IIt,ollal Ztg.," "Berlincr
"BerHnCl' 'l'gblt.,"
'l'gbIt.," "Bor"Вог- kladacb
kładach fabrycznych,
faIJ"yczuycll, Dle
ше szczl)dzqc
szczlJdząc obJasobjas(10010~6 o
clomo~ć
о maJącem
шаJqсеlll wkrótce
wkr6tce nast/!pl6
nast"plć odодL
.
sen
зеп COUl·ier"
COUl'iel'" ni"
nie wyl!ICzajflc
wył!ICzając
KladerraКlаdепа- Dleń
шеn szczeg610\vycl,.
szczegó łowych. K
Ksiądz
silldz biskup zwiez,,'iegraniczeniu clowelll. Zboie
Zboże ma
ша być
Ьус pl'Zep,ozedatsclla." Ż tego powodu,
datscha."
po>vodn, jak '~auważyły
'~auwazyly dzi!
dzil ., też
(е' szpital Рl'ZУ
przy zakladach
zakładach {abrycznycb,
fabrycznycb,
до kraju
kl'ajn przez granicę
g"anic~ tylko z
W tomiy
tomży l'o\vstaje
powstaje kMa
kasa przelllyslowców
przelllyslowco\v "Nowosti,"
"No\\'osti," 1110zlla
można mieć
шiес nadzieję
na(1ziej~ że
'е ks. pow ,tany
itany tam
talll przez lekarza
lekal'za miejscowego
miejsco\\'ego
elll do
puszczan em
tem
(еl1l zastrzeżeniem.
zastгzеiепiеш, że
,е zapłaconą
"ар!асоп!! będzie
bedzie p6р6- lIIiejsco,,}'ch,
miejsco\\)'ch, na
па zasadach
,авадасЬ ustawy
uslalVY 1I0rlllalnorlllal- BislIIark,
Вisпшгk? projektujl!cy
projektujllcy clo "dla
"д!а p~dziękop~dzi~ko- dora
d-ra ~asiJIskiego,
~asi(,skiego, .obje~ha~ później
pozniej gl6wlliejgłówniej
zuiej
zl1iej r6inicn
różnica pomiędzy
РОПli~dzу cłem
сlеш obecnem
оЬеспеПI i 1'6·
pó· nej
neJ dla tego rodzaju instytucyj, "·ypl·3.CO\Vawypracowa- wanta
\\'апш kIlku
k!lku większym
\vi~"szYIIl w!Mcicie!olll
właścicielom ziel1lziem- sze. ulice llI,asta
llllasta 1I РОС1'lgl
pocl/iglem
еш роfudпlO\VУ'П,
potudntowym,
tniej zem
toiej
,еlll w)'ższem,
\vyzszelll, resp. za
ха or1atfl
opłatą cla uaJ
uP.J ргхе.
przez ministeryum
шiпistегУUIII skal·bu.
skarbu.
skilll
ski m I(
/{ Prusach,
РгивnсЬ, za
zu рОIПОС
pomoc okazan/!
okazaną przez po~egnany na
па d,vo.'cu
dworcu przez grono obywawу" zego z ewentualnem
wyż
e\ventllalnelll późniejsze",
pozniejszem od0(1Ustawa
UstaIva kasy
"аву l1 omżyńskiej
0Пlzупskiеj IV
\у tych
(усЬ czasach
czasacl, nic!1
nich polityce knllclel'skioj
kanclerskioj " (810,."
(slowa Berlin.
Berliu. 001.,
teb, po>vr6c,1
powróClI do
до Wal·szawy.
\Va\'"a\vy.
szkodowaniem.
S7.kо(!о,,'аmеш. Wiadolllo§6
Wiadomość ta, nieprzed- jUl otrzymała
оt1'Zушаlа sankcy'J
sankcyę od
од ministra
шiJlist"n BungeBUlIge- 1'agblattu"), cofnie
cot'nie się'
si~' tym
(уш raze",'1 przed
I"'zed
~iczba osób
~iczbll.
osob wyhierzmowll.lIych
"уlJiеl'zшо\vаuусЬ docllOuzi
dochodzi
szawiająca zresztą
Z"еszщ nic
пiс pewnego, wy\\'olala
wywolała go, IHI
.ш po
pousta\\'ie
ustawie której
kt6t-ej pożyteczna
poiyteczna instyin8ty- przeważną
Рl'zе\\'з,ZПI\ częścią
cz~gci!], opinii
opillii )JlIbIicZIIOj
publicznej i ie
że o.
0- 0!l.0lem
о~оlеш do 4,000, co
со latwem
lаtwеш Jest
jest do zroZllzrozuszawiajqca
na
па targu oiy\vienie.
ożywienie. Znnczlliejszej
Znaczniejszej pod\vy:i.podwy*- tucya meba~vem
шеЬа~vеш POW?łan'ł<
pow?lan'1< będzie
Ьеd,iе do iyciu.
życia. statecznie
stateoznic Niemcy
Nielllcy będą
IJ~dq (Ialej
dalej jadly "tanie IH~en1a,
ш~еПlа, gdy Sl,Q
Sl,ę z"aiy,
zważy, ~e od "oku
rokn 1860
ce
се cen
сеп przeszkodziła
pl'zeszkodzila je(lnnk
jednak niepewnoM рО·
po·
Czlonkowle
CzłonkOWIe .obow,,!zal,
.0boWlązalt s'Q
SIę wnosIć
\У IIО81С tytutytu· zboic.'
zboże.'
IJodz
Łodź pozbawlOl,ą
pozbawlO',q była
by1a wizyty
wlzyty pusterRkleJ.
pusterRklej.
ł ożenia i sfabszy
słabszy w
\у dniach ostatnicb
ostatnich udzi,,1
udział l' em
ет "'
wkładu
kladu ро
po rs.
гв. 25.
----Przez
PI'zez caf
са!у
y czas
с"аз pobytu, podejm
родеjш ował
о\vа! go10:1enia

I

I
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Z

koniecznie
kOlliecznie w miarę
tIIiar~ rozwoju tych czynni- niej zy.
"у .
II
-- Tak ludzie
lodzie prawią
p,'a"iq - dodal
dod'al -poczciwy
-росzсilVJ
k6w, kt6re
które zniweczyc
zniweczyć jlJ<
jl], mialy.
шiа/)' . Nn
Na ulicach
пliсасЬ
Te
Те §cisle
ścisłe i dosadne
дозадпе dowodzenia wymaga"'упшgn- ·'
woloch,
\volocb, - ale
iI!е któż
ktбi wie,
\vie, jakto tam
(аlll było.
bylu.
os\vietlonych
oświetlonych gazem
gаzеш lllb
lub elektrycznością
elektryczno§ci~ że"в- lybv
Iybv oо obnego studyulII
studyulll lub stl·es1.czenia.
streszczenia.
.
Da!ej opo\viada!,
Dalej
opowiadał, że
"е stalo tu
(и kiedy§
kiedyś miasto,
шillstо,
brak wycil!ga
wyciąga ..
rękę
przechodniów, aа pod Część
l) za.lU..v.
aа naprzeciwko
~k<; do
<10 ргzесhоdпi6w,
Cz~§6 pierwsza
pie1'wsza zawiera cztery księgi:
ksi~gi: 1)
.аJ.Y Х
naprzeci\vko niego drugie na
па Czartowej
gmachami
gl1lасhашi uniwersytetów,
uпiwеl'sуtеt6w, bibliotek
bibIiotek i muПlu- robek i kapital; 2) zaludnienie i §,'odki
środki
в'
Ś'
skale.
ze6w kryj/!
zeów
kryj" ię
i~ prawdziwi
pra\fdzi\vi Hunnowie
Hunno\\'ie i Wan·
Wan- do
до iycia;
życia; 3) prawo podzialll
podzialu bogact\va;
bogactwaj 4)
POWIE O
О
Oba
ОЬа l1Iiasta
miasta da\vllo
dawno runęły.
,·un~ly. Na CzartoCZal'loшаtегуаlпеgо na
па podzia!
SVVDiJTO:i?ELE:.A. c=c~. Ivej
dalowi e, wyst~puj/!cy
występuj"cy ргх)'
przy kaZd~j
kaźdej sposob- \ур/уw
wpływ pos~pu
postępu materyalnego
podział SVVDilTO:i?ELE:.A.
wej skale jest otw6r,
otwór, kto,'y
który g/~boko
glęboko idzie
ności, a
а bardzi ej g"ozni
groźni lIii
niż te
(е рlешiопа,
plemiona, bogactw. CzeM
Część druga
d"uga ca/ego
całego dzieb
dzieta ma
ша
I'rzeloz)'1
J'rzelożyl z czeekiego .ł..
Л. L.
w
\у góry.
g6ry. .Jacyś
.Тасу§ panowie z Pragi "zucali
rzucali
no§ci,
które
ktбге kiedyś
kiedy~ zalaly
zalały star!}
starą cywilizacy~
c)' wilizacy~ poto- być
Ьуб poświęconą.
po§\\' i~conlj, ś§ rodkom
"оdkоПl zaradczym.
zагаdсzуш. Tych
ТусЬ
-tLl>-Ul>tam
taш slomę,
slош~, a
а sloma
sfotl1a wyszla
wyszła z wo(lq
wodą w
\у tl'ze(·h
tl'Ze('h
kami
kашi krwi.
kr\vi.
sгоdkб\v, które
środków,
kt6"e miaty
miały być
Ьус zawarte
za\v[Ll·te w i1al<1alr6inycb
różnych miejscach
щiеjsсасll pod górą.
g6r~.
Jnko dowód,
Jako
dow"d, ii
iż nędza
n~dzt\ wZlUaga
\vzlOagn sill
si\j wobec szych tomach
(ошасЬ "Kapitalu,"
"Kapitału," jak wiadolllo
\via(lolllo
(Oa{sz!J
(Dalsz!J ciąg-patrz
l'itщ-раtl'Z NI'.23).
NI'. 23).
Tak rozmawiaj.!c,
гоzша\viаj'1С, doszliśmy
dоszЫшу przez
рпе. (.t. zw.
'\У.
cywilizacyi Henryk
Непгуk George
Geol'ge stawin
sta\vin przykład
przyklad Marks
Ma"ks 11ie
nie objawi!
objawit §\vintu,
światu, autor
alltor amerykal'tllI1cl'ykaII- Na pulc7.yńskie
plllc7.ynskie skaly,
skaIy, co?
со? - pytał
pytal Czartowe
CZIll·towe schody,
всЬоду, które
kt6re r6wniez
również tworzlI
t\vorz!!
Am
Аш eryki,
еl'уki, gdzie stosunki ekonomiczne
ekonotl1iczne dawdaw· ski jest pod
род tym
(УIII wzgl~dem
"zgl~dеш śmielszy,
§шiе!szу, czy W%ch,
Wołoch, wysypuj'lc
\vYSypllj'IC zwolna
z\volna popi6!
popiół z kr6tkrót- część
сz~sб tego lailcucha
laftcucba dziwnych
dzi\vnycb wytworów
w)·twor6w
k\vitnl!ce, dziś
dzi~ ,n§
zaś wobec
\ооЬес "'zra\\'zra- szcz~śliwszy.
szcz~sli\vszy.
kiej, grllbej,
grubej, drewll
t11'ewll ianej fajeczki.
skalnycb,
ska!IIYcu, 110
do glosnej
głośnej grupy
gropy skal
skał pulczYlIpulczyftniejsze byJy kwitnące,
stajllcej
stającej ludności
ludпо§сi i przemysłu,
ргzешуslu, ksztaltuj/!
kształtuj"
'W
Vpprawdzie
.. a,,·dzie od
од czasow
czasów MaI'ks<,'I
Marks.... postąpiliроsщрiliRZlj,dca
l~z,!d ca mówił
ШОlvil już
jui kilka razy
гаху synowi,
syno\,i, skich
skicb na
па Hradisku.
Нгаdiskll.
si~ coraz wi~cej na
się
па wzór
wz6r Europy.
Еигору. SystcS}'stc- śmy
§шу bardzo, teol'ye
teorye zawa,·te
zawarte w
\' Jego ksi.!ice
k sil'!żce aby
аЬу II1nie
mnie na
оа pulczyńskie
pulczyuskie skaly
skały zap,·owadzil.
zaprowadził.
Jestto widok czarujqcy.
czarujący. Jest
Jcst on
оп родо·
podo·
Z\\Tocily powszechną
ekonollliczne powszechnie nznane
uznane ja- I zwrócily
po,,'szechu~ uwagę,
uwag~, przestaliśmy
ргzеstаЫшу Jestto bardzo
ЬЮ'dzо tadoa
до zburzonego amfiteatl'U;
ашfitеаt"u; na
11а lesi.tym
lеsi.tуш
maty ekonomiczne
ładna okolica. Ale
Ałe Stani- Ьпу
bny do
ko najlepsze, nie zado\va!niajlJ<
zadowalniają wcale auto- być
Ьус podobni do
до owych dzicci,
dzieci, zakry\vaj,,zakrywaj,,- sla"
sław uie myślal
Пlуslа1 wcale
wca!e oо tem
ООш , o
о co
со zl'esztq
zresztą wierz?hołk~
wierz?ho!k~
skupio~e
olbrzymie
оlЬгzушiе glazy.
głazy.
ra
.Postępu i nędzy"-uważa
iż powagi cych
niebezpieczel,stwa. i ja
kIlka pIętr
różno
,'а nPost\}pn
n~zy"-u"'!lin on,
00, ii
сусЬ sobie
воЫе oczy
осху wobec
\уоЬес niebezpieczeilst\vu.
j" niewiele dbalem.
r1Ьаlеш . Teraz
Тега. j ednak za- W kllka
pl~tr ustawIOne
ustawlOne ogromne,
ogl'olllne, aа "6iuonaukowe dopuszczaly sill
nnukowe
si~ niej~dnokrotnie
niej~dnokl'otnie Przeciwnie
Pl'zeci\vnie na>vet,
nawet, przyszliśmy
ргzуszlisшу do
д() przeko. chcialo
chciało mi się
si~ je obej,·zec.
obejrzeć.
lite balwany. Czasem ściśle
sсШе ze
"е sobll
воЬ!! zfq,złą,
bI~d6\v optymistyczuyc.h,
błędów
optymistyczu)·c.b, kt6rych
którycb iI~1
i.~, wyty- I naoia,
nania, ie
że jakikolwiek .bylb
.byłby nasz.
павz , Ыlап,S
bilan.s
Zgodziiem
Zgоdziiеш sie
się na
па propozycyę
propozycy~ \volocha,
wołocba, czone,
схопе, czaSCll\
czasell! 8111ia1o
śmiało skupiQue
skupiolle na
па sobie,
kać nie śmiano,
sшiапо, wtaśD1e
wlnSше dla stano\vlska
stanOWIska POpo- !I spoleczuy,
społeczny, trzeba
ихеЬа II',edz,e6
WIedZIeć J!lk
juk z mm
ПIlI1 5t01ьtо,- ale dodałelll,
dоdаlеш, że
,е nie znam
zпаш d,·ogi.
dl·ogi. Góral
G6ral z aluo
albo też
ОО. dzi
dzi\vacznie
wacznie '·ozrzucone.
rozrzucone. RozmaiRОZl1шi
ka6
wag, jakie zajmowa!i.
zajll1o\"a!j. Sam
Sаш wi~c
\vi~c ~ostana- my...
ШУ'..
..
ch~ci/! zostal tym
chęci"
tуш razem
I'аzеш moim
шоiш p"zewodniprzewodni- tość
(оМ i podobieństwo
podobieiistwo ich
icl, budzi ulllysł
urnys1 do P<'
Р<'
оd.шсi(:
wszelkle wzglQdy.
,е cofn~
cofJl~
Nle wladqmo.Jnkle
\vladqmo)ak,e lekatstwo
lekaJst,,·o na
па zasad- kiem.
kiell1.
ro\Vnaii.
Ти widzisz
\vidzisz olbl'zymi
оlыlzушii grzyb k
wia od
... ucić wszelkIe
względy. "n le
NIe
równań. Tu
si ę
~ przed żadnym
,адПУIII wnioskiem,
wпiоskiеш, pi ze,
"е, nie nicze zlo,
zło, tkwI"ce
tk\v,/!ce 11'
w "stroju
"Stl'Oj" spolecznym
społecznym ,
Cz~sc cudownych
Część
cudOIVllych tych
(усЬ skal widziałem
\viдziаlеш lnienny,
tnienny, tu
(о szpicza~ty kapelusz,
kapelllsz, na
па który".
kt(S!-у"_
zdecyduj<;
zdecydnję iadnej
żadnej kwestyi Ье.
bez dowodów,
do\vodow, b\J-,'
bll-,' wynajdzie Henryk
Heoryk George, łudzić
ludziб się
si~ j ed- już
jui na
па drodze do V setina przed
pl'zed Lidecz- dumnie
дпшпiе wypięte
wypi~te lIiby
niby piOra.
pióra. \viszq
wiszą szpilki
dl:
d<,: szedi za
ха prawdą,
prawd~, bez względu
wzg!~du na
па to
(о doдо- nak nie należy,-Iekarstwo
па!еiу,-Iеkаl'stwо to
(о jest tl'udnem
t.'uUпеш kielll
kien, . Tu
Т'I biją
bljlJ< w
\у niebo
uiebo ро
po obu
оыl stronacb
stronach jodly; tam
taш gigantyczne
gigаlltусzпе kule, gdzieindziej
kqd
.kąd IIInie.
mnie. ona
опа zaprowa?zi." ~ dalej
d:tlej (10dO- 'I ~ardz~,
~a"dz~, jeżeli
jeieli nawet
па\vеt .leży
}eiy w
\у gran~ct\ch
gran~C'\Cll 1II0ŻIllOZ- lesiste wIerzchojki,
wlel'zcllOJki, na
па !e\vo
lewo Ostrahora i potwol'nc
potworne twarze
t\varze ludzi i zwierzqt,
zwierząt, strasznym
stшszпvш
daje z wlelkq
WIelką sluszno§cl/!.
sJusznoścl" . .Nle
nN1e na
па nas I'WO§Cl.
ltwOŚCI. Krytykowac
Krytykownc zresztq,
zreszt/! 'I wytykać
\vylykac Hradisko,
HI'adisko, ·na
·па ргм'О
pra\\'o Certova
Ce,·tova skala,
skała, aа koto
koło wzrokiem
Ivzгоkiеш patrz'lce
patl·1.'ltce ku
kll tobie. Nie dziwisz
dziw1sz
spada
зрада odpowiedzialnoM:
odpowiedzialność za
"а to, czego prawa . blędy
bI\}dy coraz więcej
wi~cej biją,ce
bijqce w
\' oczy, j~st rze- niej, niby jakaś
jaka§ potężna,
pot~illa, Bapćl
пароl w
\v l'uiDie
ruioie lelе- si<;,
się, źe
,е lud
!ид widzi w
\у jednej
jedllej z tych
(усЬ skal
ska1 kudowiod",
obowiązkiem naszym
паszуш jest bnbl\- ,' czq,
czą, stosunkowo latwlj,.
łatwą . ale z tycb
tych kl'ytyk
kry tyk :1'loa
ż'lc" "ciana,
';ciana, ulożona
uloiollll z olbl'z)'lnich
olbl'zYJJlich skalnych
skalnycb źnię
zlli~ dyabelskq,.
dyabelską,. Tu
То i tam
ШШ te
(е kamienne
kall1ienne
dowiod/!, lecz oboll'iqzkielll
danie tych pl·aw.
praw. OkailllY
Okażmy się
si~ mężni,
ПI~il1i, gdy wyciągnllć
wусiqgп!t6 syntetyczne ,,·nioski,
wnioski, to stanowi
stnпо\vi glnz6lv.
głazów. Zaistel wyglllda
\vygl!tda ("
to jak ртаса
praca TyТу- masy
шаsу lei!!
leżII niby l'ozbite
)'ozbite przez
ргхех miecz
шiесz tytana,
pг~ex nas
паs wnioski zadadzą
,ада<1х,! prawdziwe zadanie naszego
naszegQ wieku.
\vieku. Tu
Ти le!е- tan6lv.
tanów. Podobnie f'antastyczne
fantastyczne wytwory aа w glębokich
gl~bokicb rozpadlinach wiszl],
wiszlJ, jak jeń
jenwyprowadzone pr~ez
Наш
.k
łam przesądom
ргzеSl!dощ og6ln,
og6łu, nie cofajmy
соfаjшу się'l
si~, Żl.
:1у. owa z~gadka slinksowa,
sfil1ksowa, której
kt6rej jeśli
je§!i rozгох- wysuwaj,!
\vysuwaj.! sig
si~ gdzieniegdzie z lasu. Zda cy
су ołbrzymie
оlЬгzушiе glazy.
głazy. Gdzieniegdzie SIJ<
Sił głę
g/~
gdy one
опе wykaż~
wуkз,Z~ b
bI~dno~c
ł ~dność urzqdzeii
urządzeń uzna- wIązać
w,~xa(; Ule
lIIе zdolaOl.J:'
zdołaJll.J:' czeka nas
пав zg"ba
zgtlha D1e:
Dlе: się,
si~,
ie.
że. "uiuy
ruiny tej skaly
skaty gigantycznej bokie jaskinie, niby pokoje otwarte,
ot\\'al'te, 11'
w któkt6nych
nусЬ przez nas
n&& za
"а mądre
Шl!drе i zgodne z natu- chybna.
сЬуЬпа. Choćhy
СЬосЬу \\"QC
WIęc nawet
na\vet aUler~'kallskt
aUler~'kailskl c'l!l1"q
cląllną Sl<;
SIę przez
p"zez doliny i grzbiety gor,
gór, rych
гусЬ rosną
rosn~ drzewa
w'zcwa iglaste.
igłaste. W je(lnej
jednej szcze)'szczer1'С!!
11 czlowiekn."
człowieka." Taką
Tak~ rzeczywi~ie
гzeczywi~ie być
Ьус pO-I
ро- , auto~ nie
пiе ~ostal Edypem
Еdуреш ekonOl.lI1czny
ekono'.lIlcZlIY ,.".
'.". gdz,es
gdZIeś daleko, ,Iu!eko
du!eko uez.
bez. konca!
końca! Mńj
Мбj 1'01.roz· bie
Ые tam
tпт widac
widać pogięty
I'ogi~ty piel'
pie(, jodły,
jod!y, kt6"ego
którego
1vаще, IIIowny
winn,n
każda me~oda.
Ust!owIlOle,
że korona dawno
stracił" ~wą.
zieleń i na
wil1n'n kaida
mc~oдa. na?kowa;
na?ko\va; oad~Jlle
oad~J!tc fa- nalezy UlU
IIIи Sl.ę
Sl.~ uzn~fl)e
UZП~Пlе za
"а salllo
5аlllОIlSlIО
1I!О\УI1}' przewodn.lk
przewodn,lk WCl
"'Сl ąZ
!!" 1~1l
'~Il do,,:odzll,
до,,:ОдХl l, ze
да\упо straci1a
~WIJ< zie!eti
па kt6kty
шеш, rz/!dzq,
lIIе naleпа!е- a
а nawet z~ Jasne
Ja5ne ,I kategoryczne
kategoryczl1e postaWIepostaw,c- \v
tell1 wszystklem
\vszystk,elll Sl!
nЗ!!У Dleczyste."
шесzуsОО." ry
гу z obu
оЬи stron nalegaj'ł
ua!egaJ~ ska!y,
kŁy ,I prawa, Jak.e
Jakle meml
rz"dzą, me
\V tem
S!! .slły
skały, jakby 0zy
ży ogl~dać
ogl~da(: się
si~ na
па rezultaty, jakiekolwi.ekby nie kwestyl.
kwesty,t. .
. ' I P,'zed
Przed WIelu
юеlu aа wlel~
'Y1e!~ !aty
laty mieszkata
шiеszkа!а tu
(и ,pierajqc
. pierając si\}
się na
l1а nim.
пiш. ~dzieindziej wielka
оое były.
b)·ly. Henryk George dochodZI
docllOdz, do
до
PrzyswoJeDle
РГZУSWОJеПlе tak
Ц" wainel10
ważncllo dZlClu
dZIeła :Iaszoj
:,aszoJ wdowa
\удО\\' а z mezwykle
шеz,vуklе piękną
pl<;knq, córk",
c6rk/!, O
о któr!}
ktol'l} "U\S1\
III!\Sn kamIenna
kаШ18nuа tak &n1lalo
śnllalo spoczywa na
па
one
rozpaczliwych
rozpaczliwycl, wniosków,
wniosk6w, kt6rychby sill
si~ nie
ше li~eraturze
Щегаtuгzе jest faktem,
fakte 111 , maJąc)"'.'
шаJl!С)'1II swoJę
S\\'oJ~ .10do- stll,·al
sta rał .. Się
SI~ dy,,?cł:
ду,,?с!: 'Vdowa
Wdowa zgo~ziła
zgo~zila ,się
.si~ na
па lIluwjszej,
IIllllcjszej, .iak~y.
jak~y. igrala
igrała sobie
воЫе z nieublaganieubIaga"ураг! nnjz.n8orzalszy.
wyparł
najz.a8orZa!Szy. реSУlЛistа
pesylnistll .. Przecho- moslo§ć.
шоslо§б. ~lłumaczeme,
1'lumасzеше, J"kkol\vl
j'lkkolwlek
~ k Wierne,
\v ш'пс, oudanle
оudаПlе IUU
lIIи corkl
co"k, pod
I'од warunkIem,
wаГUl1klеш, ze
_е 11'1
wy'-- nem
пеш prawem
pr1L\velll Cll}zellla.
CH}Zellla.
dzi on
оп koleJ
kolej no wszelkIe
wszelk,e ekonomIczne
ekOnOIDlCzne trud- grzeszy j~dnak
jednak niekt61·e'.',j
niekt6,'e,,,i bl~dnm~:
Ы~даlll~: i t~k "talv,
stllWI jej w
\у ciągu
ci~gll jеdпеj
jednej nocy,
посу, do pierwpier\vStаuеlisшу nad
Stanęliśmy
паа g!Qbokq,
głęboką, przepaściI],.
przepa§ciq, Oko
no~ci, zagadnien ia, orn.z
ności,
oraz teo"Jc
teoryc swoich роpo- fabr)'ka
fabryka .n~y wana je (,t. [aHol·},,!.
faktory:!, wl<luC';~lle
\I.ItIUC';~lle , szego l"alll1L
p,a'.'''L kOgllt6\v
kogutów -:- wielki
\vielki pałac.
palac. Dya-!
Dya-llIl?jе
Ill?je pogr"źyło
pogl'/!iylo si<;
si ę IV
\у ciemnie
cielllllie ostro
08tl'0 rozdarСО7.дal·
przedników
pl'zednik6w na
па ро!и
polu nank spo!eczn)'c!1
społecznyc!, i 11'
w od
од wyrazeDla
wугаzеша anlllClskl~go
aDlpelskl~go "tbe
ntbe [factory
..ctor)· ."' utJI
bel" $cll\v)·ta!
schw~·tał роtаJ.еЮlllе
potaJ.enlllle wszystkIe
wszystkle koguty tej
(ез skaly,
skały, przysłoniętej
p1'zysloni<;tej ozdobnym
oz<1obnYIll zielonym
ziе!опуш
tym
(уlll razie książkę
ksiqzk~ jego moina
można porównać
рог6\1'пn6 z ргzуtеш
przytem zbyt. Dl
ш ewolmczo.
еWО!ПJСZ О . t,·tYIII:\Ille
trtymmlle S'Q
SIę lIaokolo
lIaokoło I, zabra!
zabl'a! SIę
в,<; do )'oboty,
roboty, ale wdowa wachlarzem
IVасhlагzеш Ьпjllеj
bujnej pa.proci.
paproci. Powiedzi
Роwiедzi n[t łem
lеш
Kapitole1ll
A'apilolt:1II Marksa,
M!l.fks.~, kt6ry także
шkiе nazwal
nazwał go wyr.aieii
wyr!lżeń orygmału
Оl.'уgщаlu szkodZI
szkod1.1 dobit'.'enlll
l!оыtllеlllП o~- była
byla chytra
cll)'tra 1.I. nkl'yla
ukryła swego
slvego koguta род
pod memu
шепш przewodnikowi, że
"е nieclobrze
nie(lobrze wyszedlwyszedł
k"ytyk'l dotychczasowej
dot).chczasowej ekonomii
krytykI],
еkопошii politycz- dan
dаш~
l~ mysl...
myśh. . &,
&'], to
t,o Jednak
Jedn"k lIIale.
lUnIe. IIStCl'kl,
usterki, koszelll
koszern . A
А l<ledy
'ое,!у (Iyabel
dyabel U
uSIIDle
SlIDte pracował,
p"acolval, Ьу
by ten,
tel1, coby
соЬу tam
taш skoc7.Jc
skoczyć się
si~ odwaiy!.
odważył.
nej!
пеj! George, taksalllo
taksruno jak Marks, uiywa
używa w
\у okupIone
okUJ1lOne WlernOM:'I!
\у,е"ПОЫ:III 1
I stt\"aUt,o,clil,
sttu'aunośclih omz
OI·"Z znos~ąc
Z'IOS~I!C ~llIzy
~ll\zy kalne do ~udowy palacu!
palacII!
- O,
О, ~ ie wyi.yll>>,:!
wy*yłbr:! ,,- p.otwie.rdzit
p.o twie.rdził wo'"Оswoich
po zanowaOlem
tekstu.
odktyto kosz, kogut IVyleClal,
wyleCiał, zaplal
łoch. - NIe
wyżyłby, Jak Ole
wyzyła c6rka
s\Voich dowodzeniach
dоwодzепiаch formul matematycz·
шаtешаtуcz· ро
zапоwаlllеш tekstll.
OdklytO
zаршl -- "'11oCll.
Nle IVyiy!by,
ше \vyzyla
lIych,
dużo od niego
mego dost~pWtller!Ja
H'tlwr!Ja ,IIIINell/:.
,I1I1ПСIII:.
cala
cała robota dyabIa
dyabła zostal'a
została niedokoflcz Onll.
on!!. !e§nika.1
leśnika. I
llych, jest jednak duzo

Y\l'(UryYKA
Y\l'(UY)"YKA
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licinnie ksiodza biskupa miejscowy
nUejscowy dziekan warszawskiej
warszawskiej"-"Niwie"-"Gazecie
"-"Niwie"-"Gazecie codzien-I sche
эсЬе Zeitung" poświęca
po§wi~ca kwestyi
kwезtуi tej obsz~rk iqdz Dqbrowski.
nej" i innych
inпусЬ pismach warszawskich.
niejszl} wzmiankę.
wzmiank~.
Specyalny
Вресуыпу wiedeiiski
wiedeński
(-) Nоmiпасуе
Nominacye wikaryuszy,
wikaryuszy. przywiezione
- Roman
Rоmап Lisowski, weteran i czlowiek
człowiek dziennik medyczny
rnedyczny stwi
stwierdza,
erdza, źe
,е lekarze !q
Iq
Ilrzez
l1гze. księdza
k8i~za bisknpa Ruszkiewicza dla oо- wielce zasluiony,
zasłużony, zmarł
zшагl 11'
w dniu 13-01
]3-01 Ь.
b. m.
т. i w roku Ь.
b. takSlllllo,
taksal1l o, jnk
jak i lat ubieglycb,
uhiegłych,
Lu parafij
plH'afij l6dzkich,
łódzkich, SIj,
są, następujl}ce:
nast~pujl}ce:
w Sepnowie 11'
w powiecie brzeski ""
n" W
w Gali- niezadowoleni
пiеzаdоwоlепi z honoraryów
hon(m~ry6,v i dodaje, że
"'е
Do рагаш
parafii sw.
św. Krzyia
Krzyża naznaczeni sq
з!! cyi. Nieboszczyk pochodzi z K,·6Iestwo.
Królestwa. ze
_е liczba lekarzy 1.
w stolicy Au
Аи tryi
!гу; jest za'а
ksi~ia: Nowakowski, Kajrukszto i Szczep- Skalbmierskiego,
księia:
SkalЬшiегski сgо, gdzie miał
шiа1 ,oaj11tek.
'Daj'ltek. Odоа- wielka. W por6wnaniu
porównaniu z Londynem,
Lопdупеrn, stokowski.
Ьу! kampanię
był
kampani~ 1831 roku. Po
Ро roku 1846
] 846 sunek przed"tawia się
si~ 1:
l: 10. W stolicy
Do parafii N. M.
wyniósł się
Szlązk pruski.
pruski, gdzie lIIieszludności, znajd
uМ. P.
Р. księża:
ksi ~za: Ostrowski i wyni681
si~ na
па Szl,!zk
lIIiA8Z- Anglii, licz;}cej
IjcZl}cej 4 miliony
шiliопу ludoosci,
znajduChylicki. W krótkim
kl'6tkiш czasie oczekiwanI}
осzеkiwаш~ kal już
juz to pod
ро(] Opolem, już
jui w Radoszuwie je sill
si\! 3,000 dyplomowanych
dyplomowanycll lekarzy, w
jest nominacya proboszcza
pl'oboszcza dla tejie
tejże раpa- albo
ыЬо pod Gliwicami.
Gli,.icallli ... '1У ostatnich
ostatllicll cza.sach
cza.sacll lVi.edniu
\Vi.edniu .za§
.zaś liczba doktorów.
doktor6w. wynos~ 1,500.
I·afji.
pl,zem6s1 Slll
в,~ <10
GalicYl. gdZie
gdzle tei
z)'cle XaJsławmllJszy
XaJslawmP-Jszу z
Z doktorów
doktor6w W1edp.Dsk,ch
та
rafii.
przemósł
UO Galicyl.
też zycie
Wledp.ńsklCh ma
Zarzqd
Zarząd calego
całego dekanatu i рагаЫ
parabi sw.
św. zakoiiczyl.
zakończył.
dochodu rocznego Joo,ooo zlr.
złr. Dochód
Doch6d
Krzyia
Krzyża piastować
piastowac będzie
b~ie nadaj
nadaJ kSlqdz
kSiądz
- Warszawa. l/ClIIlC
l/C1I1l8 podllrllllki
podllJ·ullki otrzymal,
otrzymal. styonego
słynnego doktora Pean
Peau w Paryzu
Paryżu podobno
dziekan
uziekan Dqbrowski.
Dąbrowski.
jak donosi .Slowo·,
.Słowo·, 11'
w tych dniach fotograf wynosi
w)'no_i 600 do 700,000 franków
frank6w rocznie. O
О
пuшегzе jutrzejszym pomieścimy
pomiescimy akt warszawski pan
рап Mieczkowski, za zdj\lCia
zdj<;cia fo- wiele willksze
wi\!ksze wplywy ma
ша (lokt6r
doktór Spencer
W numerze
pamil}tkowy rozdzialu
раlllщtkоwу
rozdziału parafii łó~zkiej.
16~zkiej.
tografic:"ne, dok0!lau~
tografic?,ne,
dok0!1an~ p.odczas
p.odcza8 zja?,du t~ó)
t~6) - Well.
WeUs w L.ondynie, kt6.ry
któ.ry za operacye,
орегасуе, jak
(-) Ochronka
Dсhгопka dla biednych dZlewCzl}t
dZlewczl}t st&sl&- cesarskiego w Skiermewlcacb,
SkiегщеWlсасh, aа ffilanOW1Cle
mianOWICie owaryotomJa, otrzymuje
оtrzУШUJ е 120 do 140,000
rozakonnych w f,odzi,
Łodzi, ma
та być
Ьус otwartq
otwartl} w od Najj6Śniejszego
Najja§niejszego Pana:
Рапа: kosztowny piel'- zlr.
złr. Wspomnieć
\VSРОl1шiе(: r6wniei
również naleiy
należy o
о dorze
d-rze
dniu 1l lutego Ь.
b. r.
т. Ochronka pomielicić
рошiеlici6 §cien,
ścień, ozdobiony brylantami
Ьгуlапtашi i od cesarza
cesliГza Koberlem
K oberlel1l w Strasburgu, 'który
'ktбгу otrzymał
оtrzушaJ: od
moze
dziewcZl}t. Dotychczas przyjęto
moźe 50 dziewczl}t.
przyj~to niemieckiego
пiешiесkiеgо Il ztoty
złoty zegarek, ozdobiony moшо- pewnej Iksillżniczki
Iksi~iniczki hiszpaiiskiej
hiszpańskiej 500,000
28, mogl!.
шоg/Ъ wi\lC
wi<;c jeszcze znale~ć
znale~~ schronienie nogramem
поgгаmеш monarchy
ШОl1агсЬу i herbami
hегЬашi państwa.
paiistwa. frank61'
franków honoraryum
hОПОГaI'УUШ i odrazu
оdгшu stal
stał sill
si~ cdoczlosię, ze
że instytucya ta, Podarki te Wl'\)CZOne
wrllczone były
byly рапи
panu Mieczko- wiekiem majętnym.
таj\)tпуш.
22. Dowiadujemy si\),
jeszcze przed otwarciem
otwarcieDl stala
stała się
si~ ofiarl} wskiemu przez dyrektora kancelaryi
kanceJaryi war----zlodziei,
złodziei, kt6rzy
którzy wyłamali
wуlашаli drzwi onegdaj w szawskiego genel'al-gubernatora,
generał-gubernatora, rz. 1'.
I'. s.
в.
Т Е
Е
А М У.
nocy
посу i zabrali rozmaite
гоzшаite utensylia wal·to§ciowartości o- Kornilowa i przez generalnego pl'uskiego
pruskiego
we. Policya śledzi
~ledzi energicznie za
<а spraw- konsula, wraz
wrnz z odno§nemi
odnośnemi odezwami
оdеzwашi gaLondyn,
Lопdуп , 29 stycznia. Bank angielski obоЬcami.
binet6w
niiyl
niżył dyskonto na
па 4 procent.
cemi.
binetów obu panujl}cych.
(-) Dwaj nieletni
пiеlеtпi rzezi
гzеziшiеszkоwiе
mieszkowi e wkra- . Margr,
Margr,~bia
~bia Wielopolski. ja~ .utl·zymuje
utrzymuje
Charków,
Charkow, 29 stycznia.
styczoia. '1V
W dniu dzisiejobo dli się
si~ przed kilku dniami
dlliашi do
до mieszkania
шiеszkапiа ,,~Ul.
"~ш. por.
рог. podał
podal Slll
SI~?? uwolDleDl~
uwоlDlеш~ ?<l.obopewnej wdowy
\\'dowy podczas chwiJow~j
chwiJolv~j .lej
.1 ej nieo- wUlozkó~
w.q.zk6~ pr~zesa kolei
kolВl dąbrowskieJ,
dqb~owskleJ, ~ poро- szym odl1yla
odhyła silj
się uroczystość
Ш'осzуstоsс 80-letniego
becno~c i i wyłalllali
becności
Ivуll1шali szuflad\),
szufladę, w
\V której
kt61'ej znaj- wodu,
wo(lu, ];!
IŻ sw.'ezy
św.,eży ukaz zabrallla
zаЬгаша urz\ldlllkOl~
urz~dlJlko,~ istnienia tutejszego llniwersJtetu.
uniwersytetu.
dowało sill
si~ trocb\)
trochę drobnych
d"oboycl! pieniędzy.
pieni\)dzy. Mali dworskllll
d,.orskllH pierwszych
plerlyszych trzech
trzecll klas
Ыав zaJlllo\\
zaJ'IIO\\ ać
ас
Rzym, 29 stycznia. 'V
\У kwestyi polityki
dOlvalo
zloczY(lcy
zl:OCZY(ICY licz,!
Jiczl! od 10 clo
ао 12 lat wieku
wiekll ... Co
Со poslldy
posady Y'
у' to'."arz~s~wach
to'."al·z~s~wach akCYJnych..
akcYJ'!ycb..
kolonialllej l'oIJ
kolonialnej
blJ !Icini
псiпi o§,viadczy!,
oświadczył, że
"е rzqd
rząd
z oich
nich będzie
.- Sr
odkl.
Zlellls~wo
należnq energi\)
energię
b~zie w przyszłości?..
p,·zysz~osci?..
Srodk..
ZlВI1I8~WO gubermalne
guЬегшalпе W
w rozWInie
rOz\\·.nle w
'У razie
1'аюе potrzeby naleinq
(_) Kradziez.
Kradzież. \V
W czwartek
czwl1l·tek oо godzinie 9911W
W I~tce
,,~tce wyznaczylo
wyznaczyło 6~o,000
6~",000 rubli.
гиЫl •dla
dJa r~.zГ~.. wieczorelll spelniollo
spełniono zuchwali}
zuchwaJ,} k"adziei
kradzież w
\\' danl!\.
dama. p~ml~~zy.
P~J\ll~~zy. llle!l'aJl}cych
ше!1ll1Jl}сусh zapas~w zbo?,a
_Ьо?,а i śmiało
sшiаlо wystqpi,
wystąpi, jeżeli
jeieli tylko przekonany
n!iезzkапiu doktora G., zuch
zuc11\\·aJq.
walą talii
telll bnrЬа,'- (10
do plzekarmlema.
Рlzеkагm1еша. 81\),
Się, o.raz na
па zasiew
zaSlew ~VIO- blldzie,
b\}dzie, że
"е posiada zaufanie
zaufanic deputo'yanJcb.
deputowanych.
mieszkaniu
dziej, że
"е gospodarz
gоsроdю'Z był
Ьуl pod ten
оон czas w do- S"UIlY·.
sellny .. PostanOWIOno
PostanO'ylOnO pt~ytem starac.
starać. Slę.
Ю\}.ОO Przetllówienie
Р"zеш6wi еll iе ministra
шiuistl'а sprawilo
sl"'awiJo dobre
dolJre wrnwramu.
ти. miał
шinl nawet
ШI\\'еt goscia
gościa u siebie. Zlodzieje dodame
dоdо.ше Jeszcze 120,000 lub.
lиЬ. do
ао l'oprzedmo
poprzedlllo zenie.
żenie .
wyj'~li
wyj'
~li szyb\}
szybę w ~zklanych drzwiach wcho,.сЬо- asygn?wanych
asygn?,vanych 420,000 ;ub. z kap,talu zy"уLondyn,
Lопdуп, 29 stycznia.
st)-cznia. Kolumna jenerala
dOI.yriI, otworzyJi
dowyrh,
otwOl'zyJi zatrzask i zabrali z przed- wno§clOwego
wnośclOwego calego
całego .pal.'stwa:
.paJ.'stwa: .
.
pokoju dwa
а,уа paltoty
paltQty tudziei
tudzież futro
futI-о jednego /, - Ludnoś~
Ludпоs~ guberm
guЬегп. W
w,lебsk,еJ
i leń ski ej wedlug
według SW
śWlele- Earle, podczas wyprawy
wypraw)' Nilеш
Nilem ku brzegoz g05ci.
gości. Spl'awowali
Sprawowali się
że 1.0
ogłoszonych danych
si~ tak zr~cznie,
zl'~cznie, ie
"о ogloszonych
аапусЬ statystycznych
statystycznycb wy- wi, była
Ьуlа przedwczoraj
przedlyczoraj zaatakowanI!
zaatakowanq przez
nikt z domowników
domo\\'nik6\V lIie
nie zauwazyl
zauważył ich go- nosI
пОВ' J ,189,564 dusz. .
powstaiic6\\'
powstańców sudaóskich
sudafiskich i odparla
odparła ataki.
8podarki.
spodarki.
. ~aJWl~Cej
~aJwl\)CeJ ~es.
~es.tt .litwlUÓW:
.litwш6w: 475,626, naslllpпавЦjрLondyn,
Lопdуп, 29 stycznia. W ostatniej bitwie
(- ) Czyżby
CzyiЬy już
juz wiosna1
wiosna? Po
Ро dwudniowym
dwudпiоwуш me
те I~ą,
1~Ij, b,ałoluslDl
b,al01US\Dl ~92,391
~92,39],.•. J!Olacy 178,360, z oddzialem
oddzialelll Mahdiego
Ma J,diego 11'
w Egipcie poległo
poleg1o
рг~е§liczщ~ poро- zydZl
108~847, wlelkorusllll
WlеlkогпSlШ 30'.
30,.196, maшаdeszczu mieJiSrny
mieliśmy wczoraj pqeślicznll
żydZI. .108!847,
god\),
godę, przy telllperaturze,
telllperatlll'Ze, dochodzącej
dосhоdщооj w Iloruslm
I IОГUSШl
,,48,
048,
niemcy
пiешсу 2,378 1I tatar-q
tatal"lY dwóch
dw6cll korespon:lent6w
korespon:leot6w dziennikarskich:
dziennikaгskich: CaСаcieniu do 9 stopni powyżej
powyiej zel·a.
zera. NI\
NR wio- 2,]91.
2,191.
.
..
merom
тегот korespondent .Standard·a
.Staodard·a i Herbert
8П~ cokolwiek za·,vcze§nie.
snę
zawcześnie. Stan роаоьпу
podobny
Co
Со do wyznan: katolików
katollk6w J~st
J~8t 70~,746,
70~, 746, korespondent
kOl'espondent .Morning Post·a.·
Post·a.•
niebezpiecznym
lIiеЬеzрiесzпуш jest nietylko ze
"е wz~lędów
wz~l\)d6w prawosławny<;h
prawos1awny<;h 307,700,. ~yznallla
~уzпаша mOJzeszoBerli
Вегliп,
n, 29 stycznia. Dzieci zamordowazamol'dowasaoitarnych, ale i dla zasiewów
sanitarnych,
zаsiб\\'6w OZimych,
OZll11ycb, we~o 152,180, roskolnikow 19,90?, ewa
ewann- nego radcy policyjnego Rumpfa
Ruшрfа maj',!
maJ',! oо
zw!aszcza,
zwłaszcza, że
,"е IlIroz6,v
mrozów jeszcze naleiy
należy si\}
się gelików
gelik6w 4.000, mahometan 2,191, karaimów
karall1l6w
spodziewac,
spodziewać, aа zbota
zboia nie majq
majl! zbawiennej 616.
.
.'
trzymac
trzymać doiywotni,!
dożywotnil! pensyę,
pensy~, pobieraną
pobieranq przez
pokrywy §nieinej.
- Profesor. Ca~o
śnieżnej.
Ca~o,, Jak donoszq
donoszą z PaIyZa,
Рачzа, ojce.
ojca.
zostal
został w
'У pomedzlałek
рошеdZJalеk przed
pl'Zed rozpocz~letu
ГОZРОСZ <;Сlеш
Wieden,
Wiedeń, 29 stycznia. Posłowie
Розlоwiе CzerkawKRO IKA
IК.A
za ski, Hausner
prelekcyi
wygwizdany prze~ studentów
student6,y ""
Иаusпег i Starzeóski
Starzefiski domagali
dошаgali si~ na
па
pl'elekuyi Ivygwizdany
reakcyjlU}
геаkсуjШ}
шоw\)
mowę
wygloszonl}
wygłoszonI}
nad
grobem
gгоЬеш
KRA
К RА JO
О WA
А J
ł ZA
А GR A
А N Ił C
С Z N A.
А.
Ed munda
шundа About.
dzisiejsze
dzisiеjszеш
m posiedzeniu rady paustwa utwoS.
Ś. p.
р. Eugeniusz Zmijewski,
Żmijewski , z zawodu
zalyodu
DamYI które
kt6re w audytoryum wymownego
wymowroego l'zenia
rzenia wydzialu
wydziału lekarskiebo na
па uniwersyuniweгsytechnik, występujl}cy
tecbnik,
wyst~pujl}cy tez
też z powodzeniem
РО\\'оdzепiеш rrofesora,
f"Оfеsо ш, tworzq.
t\Y01'Zq. zazwyczaj większość,
wi~k8Z0SC, ujlluj<,r tccie
tecie l,yowskim.
lwowskim. i\Iinister
Minister o§\Viaty
oświaty Iyskazuwskazunпа
... niwie
ni,vie literackiej,
Jiterackiej, zmarł
ZШIll'l w tych dniach
doiach yу sill
si~ za swym
swуш ulubieńcem
uluЫе6сеш i oklaskami
оklаskашi za"а- je na
па poll}czone
poJl1czone z t'!
tl! sprawq.
sprawI! trudnolici fiw Illielicie
mielicie naszem,
Ilаszеш, w sędziwym
S\idzi\Vуш ,vieku.
wieku. Za gluszyly
głuszyly gwizdanie m~żczyzn
ш~iсzуzп .
шlоdll przebywał
młodu
przeby,.-al dlugi
długi czas
cza, lIa
I1а Sybe,'p
Syber}'l 1I
Honorarya lekarskie W
w Wiedniu
Wiеdпiu SI!
В,! wy- nans~we. Rzq.d
Rząd sprawy tej nie zaniechal,
zaniechał,
krainll
krain~ tę
~ opisal
opisał później
p6zniej w licznych
licznych""Wspo.
Wspo. , placane "vykle
zwykle IV
w końcu
kобсu roku. Z okazyi lecz Jq
Ją tylko odracza.
mnieniach". drukowanych
mnieniach",
druko\Vanycll w • Bibliotece
BibIiotece tej gazeta "Wiener
.. 'Viener Allgemeine
АUgешеiпе Jl.fedicilliMedicilliWieden,
Wiedeń, . 29 st~czni~.
Baldey, który
kt6ry

,y
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Na moje
шоjе pytanie co
со do tego wJpadb."U,
wJpadb.-u, bardzo omylić
ошуliс się
si~ nie mogłem
шоglет . Spotkam
Spoikam
opowiedzial
оп z dramatycznI!
dгашаtусzп,! iywol'оzруtаш si\).
opowiedział mi on
żywo- ludzi i I'ozpytam
się.
§cil},
ścil}, w jakiej się
si~ lubuje tamtejszy lud, jak
Lecz nie spotkalem
spotkałem nikogo, aа 5ciezka
ścieżka
przed dwoma laty w
'У tej przepa- ,yi
w i odqca
odąca na
па d61
dół w gęstym
g~stym lesie, rozgałęzia
rozgal~zia
znaleziono рпед
5~i na
ś~i
па .dole
dole skr~~wione
Skl'~~wione z"'
",'.ł?ki
.l?ki pięk~ej
pi\}k~ej cMсМ- si\)
się w rozmai.te
l·оzшаi.tе 8tl'ony,
strony. .
ki le§Dlka.
leśDlka. Z JeJ
Jej ran
г:1О wldac
\Vldae było,
Ьу!о, ze zablZdawszy Się
Э1~ na
па los, ld\!
Idll w prawo; w lela
ła sill
si\! spacllszy
spacll8zy ze skaly.
skały. Ludzie r6znie
różnie owo,
о wo, jednem slowem
słowem blqdzę.
blqdz~. '1V
W wiencacb
wieńcach
tem gadali. Jedni mówili,
mowi!i, że
<е dziewczyna dl'ZC\V
drzew pohladł
pobladl zlotoczerwony
złotoczerwony płomieil
plomieil wiespadla
spadła biegnąc
biegn~ nieostrozllie,
nieostroźnie, inni znowu
zпоw!! czoroy,
CZOl'lly, wszystko szarzeje
sZR1'zeje naokolo:
naokoło: glazy,
głazy,
"spominali oО samobójstwie,
sашоЬ6jstw i е, jeszcze inni o
о g~stwiny, przepaści.
przepa§ci.
zbrodni, aа niektórzy
niektOl'ZJ oо zlYIII
złym duchu, któkt6Nadchodzi noc.
пас. W ciemno§ci
ciemności poznałem
poznaleol
ry - tu
(и woloch
wolocb obr6cil
obrócił sill
si~ bojaźliwie
bojazJiwie na
па jakąś
jakqs ścieżkIl
sciezk~ bielejq.Cll
bielejq.CI1 przedemnq..
przedemnIl. Kroczę
Krocz~
wszystkie strony - który
kt6ry tlldy
t~dy czasami
czasallli choсЬо- w imi\}
iшi\) Boie
Boźe dalej. Nie będzie
b~dzie wielkie niedzi, szukajq.c
szukając dusz ludzkich na
па zgubI}.
zgub~.
szcz~§cie, jeżeli
Szczl}ście,
jeieli ta.
ta przygoda zmusi mnie
шпiе do
Z
..pytalem go znowu,
Zapytałem
zпо,уu, czy prawdziwa
prawdzi\Ya przy- noclegu na
па świeżym
§wi еiуш mcbu,
тсЬи, pod zaslon,!
zasłonq joczyoa śmierci
czyna
Sl11iШ'сi pózniej
p6zl\iej na
иа jaw nie wyszla.
wyszła.
del,
deł, przez kt61'e
które patrzeć
patrzec na
па mnie będą,
b~dlj, zlozłoOd.l'Zekl
przeczqco.
Odrzekł lIli
mi przecząco.
ciste oczy niebios.
- Ziemia
Ziешiа za,varla
zawarła sill
si~ naj
па] nieszcz\)sliwl}
nieszczęśliWI}
\Vszedl
Wszedł jasny księżyc.
ksi~zyc. Wierzcho1ki
Wierzchołki drzew
pocho"ala ",raz
wraz zZ nhk
ni'k tajemnicę
tajешпiс\) jej śmier§шiеl'- za15nily
zalśnily 11'
w bIadym,
bladym, srebrnym
зreЬгпут blasku, aа
i pocho"ała
ci. Szkoda jej, byla miła
IÓшilа i piękna,
pi~kna, jak gdzie padały
padaly promienie
prol1lienie ksillżyca,
ksi~iyca, tam
talll 10kwiat maliny.
malillY, Czysta dusza gotq.bki
gołq.bki раpa- wnina lesna
leśna. wyglqdala
wyglądała jak biała,
biata, jasna
trzala z jej modrych
DlодгусЬ oczu. Swemu
Swеnш Buros ш'О- błoń,
blоб, lIa
1Iа której
kt6rej jeżyna,
jeiyna, paproć
раргос i z\Vi5le
zwisłe
wemu
wешu ojcu sluiyla
służyla z tkliwI),
tkJiwlj, lagodnosciq.
łagodnością. igly
igły jodel czysto rysowały
I'У50\У81у swe piękne
pi~kne sylsy!O
О samobójstwie
samob6jst\\'ie nie 1II0ina
można żadnym
iаdпуш spos(\sposc>- wetki. - Las
Lаз szumiał
szuшiaJ: tajemniczo,
tajernniczo, szeptal
szeptał i
bem pomyśle6....
Ьеlll
рошу§!ес.... Ozas lIIi do domu,
dOIllU, pani- wzdychal, jak we §nie.
śnie.
zakończył nagle Iyo1och
wołoch swe opowiaopowili.Nagle rozsunllly
rozsun\Jly się
si~ dnewa.
drzewa. ZachwycoZach,.ycoczu - zakoiiczyl
elanie.
danie.
uy
иу spojrzałem
sроjl'Zаlеш IV
'У górll.
gбг~. Błędna
Bl~na scieika
ścieżka
Ja jednak nie chciaJelll
chciałem jeszcze odejsc
odejść z s)Jl'owadzila
sprowadzi ła mnie
пшiе z-nów
z-n6w na
па to llIiejsce,
miejsce,
tego zacbw)'cajq.cego
zachwycającego miejsca. PozostaleOl
Pozostaleu, gdziem był
Ьуl p ierwej.
iel·wej. '1Vidz\)
'Vidz\l nad sobq.
sobą skuW!ęc, [Jodzi\)kowawszy
Ilodziękowawszy memu
Illсти przewodnikoprze"'odniko- pio~e .w nieladzie
nieładzie fantastyczne skaly
skały pulw!\)c,
Wl. Sladlszy
WI.
Siadłszy na
па mchu
ШСllU skalnego tarasu,
tarasn, Ьаba- czynsk
czynskle.
.e. '1Vygll}daly
Wygll}daly one
опе teraz w blasku
,!ilelll
,!item si\}
się spoglądan~em
spoglqdan~ em na
па rozko~zn~ oko- księży?owym
ksi~zу?оwущ jeszcze bardz.iej tajemniczo i
1100
lice 1I glazy
głazy oJhr~yuJIe,
oJbr~yulle, których
kt6rych polhacl?
polftaCl? роа
pod dZlwme.
dZlwllle. .T
.Тен
en okrltg1y
okrągły kamlen
kamień роаоьпу
podobny Jest
зез!
I~p}Jw~m. rozbuJaleJ
,~p}yw~rn.
rozbUJałej fantazy~
fllntazJ~ ustawlCzme
us!a'V1CZDle do
ао cz.aszkl olhrzyma.
olbrzyma. Potworne masy
щasУ!1а!laВ1\) zmleDla~y.
Się
<Шlепш~у. Wtórował
\Vt6ro,val Jej
JeJ Szum '.101·Zwierz- blOraJą
bleraJq fantastycznych
fantaвtycznych rysów.
rysOw. l::!padZlste
\:jpadzlste
leśnych, kt61'e
które jakby opoоро- skaly
ska/y zmieniajl} si\!
sill w mury z gro'źnemi
gго'zпешi
cholk6w
cholków drzew lesnych,
wiadał
wiadal~
[Jl-zytluш i onym
ОПУI1l glos91ll
glOS91ll swe! strz~lnicami;
stl'z~lпiсашi; wys~ępy
wys~\JPY i blanki.
blanki, o~o~ nich
y sobie Ilrzylłum
taJemlllcze
tаJ еmшсzе baśO!.
basOl.
l·ozs.aclle
rOZSiadłe dl'ze,va
drzewa Iglaste, ostro odbijaJ!!,
odbljaJll, SWI}
jasno§ci tych murów
Сzаsашi przed 1'0Zl!laI'zonel!l
оkiсщ
mш'ОW i wyCzasami
rozmarzonem oki
enl lIIimi-I cielllnosciq
ciemnościq. od jasności
gnql
gnqł na
па kraiicu
krańcu skaty biały
Ыаlу cien,
cień, mara.
шага nie- 1dajq.
dają sill,
si~, jak migajl}ce
шigаjqсе dachy.
dochy.
szcz~ liwcj dziewczyny, pochylonej nad glll'!
szczę
gl\!.! Mimowoli
bliшоwоli oko moje zatrzymRl0
zatrzymało sill
si~ na
па
bil} z l'OZlyiall)'1I!
rozwianym wlosclII,
włosem, z rozpiętemi
гоzрi~tешi ku
kп występie,
wyst~pie, z którego
kt6rego pa.dła
pa.dla w
IУ głębie
gl~lJie córa
с6га
niebu r~k?Dla.
1·~k?Dla.
leGni
leśnika.
ka. Wyznaję,
Wyznaj~, żem
zещ się
si~ zachwial. UjWreszcle wstałem.
WreszCIe
wstalеш. ZauwazJlem,
Zauważyłem, ie
że slonsloń- rza!em
rzałem taili
(аl1l l'zeczy,viscie
I'zeczywiście :posta6
postać ludzk/l,
ludzkll, sie~ za.ch~dzi
głazy rzucaj:} dlu
na samym
za.cl)~dzi .za drzewa,
drze"'a, aа glazy
d/u - dzq.cq. 1Ia
sаmуш rogu wystIlPu.·
w)'st\JPU'·
wleczorne.
gle CleDle Wieczorne.
'IVracalel1l
Wracałem do
ао goscinnego
gościnnego dwol·u.
dW01·U. Ale ро
po
(ОЩ8:1!1 ciqg
(DaJ8:1!1
ciąg 110St(/p.).
lIostqp.).
chwili
C!IWiJi poznałem,
роzuаlеш, ie
że nie idO tt.~
..~ sciezkl},
ścieżkI!, ktoktór:}
wiódł mnie wolocll.
wołoch.
г:ъ Ivi6dl
- E,
Е, c6z
шу§l~ sobie
8ОЫе - wszakze
cóż - myślll
wszakże tak
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k". raj. 143.60. Da
n& mj. et.
cz.. 14360. Olej rz.epalcow~
rz.epakow~
be~ t.miany, ".
u.el.
!t. 60.20, na
па kw. mj.
rnj. M.50.
М.50. Spi.
SPI'
rytQ' ospale,
ryto,
ospal~
w m.42.1O,
т.42. 1 0 , na
па st.
et. 4.2.10, na
па k\v.
mj.43.90,u&
Ip. ,(5.10.
I k.alny w In.
mj.43.90,oa cz. lp.
'(CI.IO. Olf'j
łUł'j ak.alny
m. 8'16.
lLопd
ondyn
уn 2H
2Н .tycznia.
stycznia. Psrenic&
Pszenica. spokojnie, Ilominalnominal·
ше, bez
be.z zmiany; przybyłe
prz)'byle ladunki
atale, spokojnie
nie,
ładunki stale,
т,и i owies otlarowane tanit"j,
miłka
tan it"j , nie majt
majł nabywców
naby\yoow
kulmrydr..a i j~c:r;miań
j~czтi&n !tale.
etale. Ot!
Ой o!tatruego
o!tatniego poniedział
ponicdzial.
ku dowieziono
do~.-je:r;:iono obc~ zboża:
z1юz&: p5zeuic)'
pU8uic)' 47,450, jQcr.j t;c,.·
mienia 20,360, 0"8&
owsa 11,740
J 1,740 kwr.
1'Na
11. wybrzeiu
wybrzeżu Oо8arowano
Darowano 1J 1l laduuk6w
Iaduuków p!7.enicy;
р!7.епюу; po\\~.
pow. la.godne.
ła.godne.
Londyn 28 stycznia. Cllkier
Cukier Hawana Nr. 12
)2 nonо
"'1118t016
minatUle 13, cukier huralmwrll
Iщrakt)wr t 1'1.,
s/., eiei;ko.
eit;iko.
GI&'96w,
stycznia. ·urn
·uro..iiec.
... Mised
МisOO numbere
GII'96w. 29 slyoznla.
warra.nts 42 SZ.
warra.nt8
liverpool
Uverpool 2s
2S stycznia Spray
S prawozdanie
..ozdanie J>OCZłtkowe.
pocz.}tk.owe.
Przypuszczalny
Prz)'Pn.вzczalny ohrót
01Jгбt 8,000 bel, spokojnie. Dzienny
Dzie.nDY
dowóz 3~.OOIJ
dow"z
3~.ООI) b.l.
bal.
Llverpool,28 stycznia Obrot
Obrót 8,000 001,
bel, cс tego na
па
lIverpool,28
.pekulecJ~ 1
.pekulecy~
1 wywóz
W)f\VOZ 1,000 beL Midd1ing amerykao.
amerykau.
1/,7.,
!ska
k.a na
па kw. mj. 61
tz. 6 S5/121
/S7., na mj. cz.
6 " •.
S21 na u.lp. 6'3"
"
New·York, 28 stycznia,
Jtycznia, wieewrtllll.
wiec.wГI::III. Uawt:lll&
Uа,vt:lл& 11
] 1'/.1
'/h
w N. Orleanie 10'/".
10'1", OleJ .kalnr
W
Ikalny raOnowAn)"
r&Ono\van}" 70.'.
1/ , . Surowy
АЬеI Test 7
Abel
71/21
l/ t 1 w J:I'iIadeltti
J:I'iIII.deLtti 771/,.
Sпг/)w! I)tuj
I)tuj eksl!kвlФ
ay
ау ti'I..
6'/.. Cerlydkaly
Cert)'dka\y pipe line
Но . - d.69'/,
d.69' /, C.
с. M~""
М~kя S
d. 26 c.
с. Czerwona
Сterwоп& p8umica
p8U!Wca ozima.
ozim& w 01.n1. - cI.
cl. !:fl
!Н c.,
с.,
па at.
at.. nom.,)na
ПОJIL,)па It.
It.- 89'/,c.,
89 1/, c., na
па mr. 9O
901s11
/. e.
с. Kuknrytl%8
Кukп.гуtl%8
na
(no
(nowa)
wa) 52 c.
с.
CI1k-ier
CIlk-ier (fair reftniug
r~nl1iug MUiJc.
МUiJС<''fаДрtt)
,.,a.llP łt)
~.85. !<.w.
l<.w. ((r.
ir Rio)
Шо)
1';, (Wi
(\I'il,юс)
7,00
'.85.
r.ir
9.30. 1';,
l"".) 7.00
;>Iooin& ';1/
-;1/,.
•. Fracht
E'racllt zLoi
z'boiowy
owy .1/,.
.1/28
;,Iouina.

7n.'.

GieJda
Giełd a Warszawska.
Za wek.le
weksle kr6
kr6lkolerminowe
tkolerminow!
na
UL 100
оа llflrlil1
llflrHll r.&
НЮ IIIr.
"'г.
"Loml)ll"
" Lon tl) 11 н
1}.IJ
JJ.• •
. ••
"Par)·j;
n Paryż ,,
n 100 fr. . .
11
n Wiedeii
Wiedeń ,, 100 li.
1.1. .• .•
Za papiery
pap[ery paiistwowe:
państwowe:
и. ~y Lik\\'ill.
Li.~y
Likwitl. I{r. 1·ul.
l·ul.
RU8. l'oz.
ROI.
J·oi. Wschoduia
\\'scll<xlllia.
.
List)'
Шt)· Zu.
Zaв. Z ibltl.
iьщ. t:. 69 r. J
l jjit.
ił... .\.
A.
"
11
n
II
11 .nale
Inate ,
Liet.r Zaat..
Lut.r
hUt.. lI.
~. Waru
\\'a.r8Z.•
. . r 1l
II
1I

~r~yznal SIIl
~r~yznał
SI~ do
ао WlOy
wIDy 1I popelm?n~ch.
popeIDl?n~ch. nadu"ус, skazany zostal
па J."t
J.at 7 wI~zleDla.
Wl~Zlеша.
zyc,
został na
Jacobstadt, 29 styczDla.
stусzша.
Splon~la
Splonęła
ze
Ш
lłI
szеz~ООIЛ niedawno wyrestaurowana
szczętem
\\'у геstаШ'Оll'апа cerkiew
ccrkiew
IV
М. Eotbi
Eotl,;i S::r.
~r. 1l
5,у. Ducha.
św.
L~t1 Z~t. M.
11
tl

JJl
lłI

"Gielda
Giełda

OSTATNIE
OSTATNlE WIADOMO$CI
HANDLOWE.

Berlinske.
Berlińska.
Uaulc.uut
Uaulc.uot.)·
)· roay
r08)'jakie
jakie :nT&.Z.
:onru .

Antwerpia
Апtwегрiа 28 stycznia. Aukcya na
па wełn~.
wetn~.
Ofiarowano wełny
Ofial'O\\'ano
wеlпу La Plata 1442 bel,
sprzedano 824 bel. Brak oiy,vienia;
ożywienia; ceny
оопу
niezmienione_
Londyn
Lопdуп 28 stycznia
stусzпiа . Na dzisiejszej aukcyi na
па weln\:
wełnę ceny
оопу utrzymywały
utrzymywaly sill
si~ bez
zmiany.
zшianу.
Berlin,
Вег1iп, 29 stycznia.
stусzпiа. Na gieldzie
giełdzie daje sill
si~
uczuwali
uczuwac silniejszy
siJniejszy nadmiar papierów,
papier6w, który
kt6ry
jednak niesprawia trudnolici, ponieważ
poniewai obfitos(:
tość pieniędzy
pieui\)dzy zwi~ksza sil}
si~ prawie z dniem
doiem
kaidуш . Likwidacya
każdym
Likwi<lacya jest już
jui w zasadzie
ukоБСZОПf\, regulacya r6inic
ukończonl\,
różnic nie budzi ża
"а
dnych
dnусЬ obaw. I::lpekulacya
I:)pekulacya trzyma sill
si\! jednak
w rezerIVie,
rezer\Vie, ze względu
\\'zgl~u na
па !zagranic~. Spodziewane dzis
dziś obnizenie
obniżenie dyskonta przez
bank
bar,k angielski nie wYlvola1o
wywolało ozy\Vienia
ożywienia (dyskonto rzeczywi§cie
rzeczywiście obniiono
obniżono z 5 do 4 "lo).
%).
Oslabiajl}co oddzlal
oddział postanowienia ko,nisyi
obradujq.ooj
obradującej nad Ilodatkiem.
[Jоdаtkiеш. gieldowym
giełdowym kt6l'ej
rej większość
wi~kszo~c ośwladczyla
o~\\'ladczyla SI\!
slll za
'а podatkiem
podatkielll
procentowym i ~owoda.mi
~owoda.llIi zawarcia interes6w
sów (Schlusschelne). Zyto stanialo
staniało o
о '/.
'I. m.
т.
pszenica oо 1".
1'/. m.,
т., przyruchubardzo małym.
тalущ.

zZ dnia29

,Z dnia30

4685

4G.75
4С.75
9.49
S7.85
87.85
71.00

I

Z

dniаЗ()

z,dаDоzkопсеm gielu)".
Z,danozkońcem
giełdy .

""
Welule
\Velule 11&
ua

.
"O
k tloJ'
L,
"
nk
tl""L

\VМo~r.awo
WM.nsr.awljł

kro
kr.
l'cle.nbDrg
L'ct.e.nbnrg kro
kr.
dl.
dJ.
'
LoU)'11
J)'О kr.
Lou
"Т.
dl.
"n
.,
kro
'WiaJeu
VieJeu
п.
Or.koulo prywatne
Oy.kouto

.

99.51
.51

S7.&O
37.&0
77.70
88.80
88.SO
~8.2.J
!ł8.!l:i

9393 9.95.60
93.2()
93.2<1
92.70
92.66
87.25
86.60
b.Ь. 214.65
214.214.4<1
214 .40
213.50
213.БU
211 .:10
211.:10

20.46'/.
2<1.46'/.

98.20
95.60

93.75
92.
i()
9Ц<l
92.60
87.60
86.60
S6.60
85.214.65
214.60
214.]5
214.15
21S.6()
2'8.00
211.60
2<1.01;0/,
2<J.oł;o/,

20.30'"
20.30'1, 20.30
16546
16545
166.10

2'1.

2'/,
2'/.

24"/"

2"',

Gielda Londyńska.
Lо пdуПskа.
Wckslo
\\'t;o lo 11,.,
шt. l't::lerahuTJ
I.'t::Leral,urJ .•
l>ylkvulo
DJlkvuto 4. ','.

"8.
111
"S.11i
98.]2
9S.12
9d.2()
98.2<1

OZIENNA
STAТYSТYк.A LUDNOSCI_
DZIENNA STATYSTYKA
LUD N OŚC I.

.lniu 29 t.yClnia:
tp~~nia:
W parafil
parafii katol.
talol.
parafil ewanQ.
Теоfll HaU5Ch
Паusch z
W parafii
Iwang. 3, aа miauowia: Teofil
Id, Fijnl<:r.
~'iiЛlt<:r. Karol
Кarol TU<!"llliInn
ТUi!"IШ\ОО • Amali4
Amalią Falwr,
Fe\t.or, JJ~
uForster Iz 1I.tyld,
SwerItner.
liu .. F.rner
:u.IJ·ld, Swer\tner.
Sfaroukonnych.
Starozakonnych.
Zmarll
Zmarli w dnłU.
dшu. 23
2Э st)'uoia;
styuoia;
Katolicy:
Kato!icy: dz:ieci
dzieci do lat: 15-tu ~marło
~marlo 10,
lO, "fi
w tej
liczbie chlopców
chli>pcOw J dziewcąt
dziеwсцt 2; dor05IJch
dor05łJch 2, w
tej licsbie
licsUie mvlcŁyzo
mvtсчzо 1, kobiet 1,
l, R mianowicie:
Tom
Тот ... Olejni.ki,
Olejoicki, I.t
lat 00, Antonina
АоtoОinа RJ"ik,
Rrnik, la 66б6.
EWl ng.1icy: dlh:'ci
EWlnUlneJ:
d"t.-ci d" I
I~t.o zm
zlI\lI.rlu
..rlu 1, w tej
LiCl1Ji6
cbl(lp06w 1,
l, tbje\Ycqt-;
d.Jjв\ущt-; uorosłych
uoroslych 2, 9( tej
liClhi6 cht\lpoOW
liclbie mgiCl}'Zn
lic:r.bie
mgicayzn 1,
l, kobl
kohi L
L 11
l, aа mianowicie:
шjаuоwiсiе:
Jnlianna •z "·' achów
.сМ,," \\'ol.oka.
\\'01.00. lat 60,
W, ..!.ugu.\
Augu.1 l>teb~",b
ner,
пет, l.t 6ó..
60..
stаr, za.kоrшi: <bi~i do
d() lat
tat 16--tu
lь.-tu zmarlo 0,
61 w ~
Startza.kol'Uli:
chlopOOw S,
5, dr.iewC1:1t d;
oS; dorosl)ch-",
dorosł)ch-, w leJ
teJ
Petersburg.
.. l. na Londrn
Londyn 25'1
1' liczhie chlopców
P"I"'5bu'g. 28 st,cznla.
51,omll. We
\V~"18
25'1"
Jn'l:tcsyz.o
Jn'l:tu!z.o -,
- , kobiet.
kobict. -,
- , aа mianuwicIe
mianuwiCl8::
11 pożyczka
pozyczka ....chodnia
ooodnia 98 'I
'1.. IH
Ш pot7czk~
potyczb .... cho(\·
000<1· tiar:.bio
nia 98'1
98'I,,6'1orentaj:lolal64'/.,6'/tliny
....
tawn.142'1
••
..6'1orenŁajdolal64'I.,6'/tliny
tawn.142'1
b.nk dla handlu "gr.
SIO, peterabunki Ьan"
bank dysь.nk
zegт. 810,
dJ'kontowy646. wan
kontowyM6.
warз .... w.ki Ьаnk
bank dyskonloWJ
dyskontowy :312"..
:312"..
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Berlin,
В.,lIп, 2~ sI,czolL
st,OZnIL
B,I_~J baaku
B,le~J
""'yjlk,ego
rooyjlklego
2]4.56;
214.55; f'l.
f'/. li.~y ~ta"n. 65.&0, 4?J.
4?!. listy
н,., lik",d.lik",daHotel Polsk 1<0""1'
Hol"1
"О""1' R
othal
n\hal.с Krako
Krakowa,
..... Ern<
Е,о. t
cyJDe
C)'JDe ~.~, 6'1, pozyc,~a
pozJc&~a W!chod.nia
wschodnia 11 em# 65.40. ~ " ·.ruawy,
"anz:awy, ~owick:i
~оwйсю z \Vartuw,",
\\#artzaw'"t l\apltan
l\ap1t.an Hi
Bi la·
Ja.
_т )"! 66.60,4'/, P?"yozb
P?"yozka 11880
82.90. 6'10 jew •I 14cofcy.
ЦСlfСJ', kJ!.
"я. Kompel.oki
Котреl.oю •s \\·;(,Iu"..,
\\';(,10";'" li
11 ;nd;Ddill emuy'
z 1880 r. S2.90.
115Ly
rОЗ)'Jsk.iс 94,41),
kupou)" celne
сеlnе S23.SU,
Вerlш&. Kitka
Altka &'l'ruI&.Ok-у,
tidalljtW & ' r.
hsLy uвtawne
ustawne rO!),Jskic
94,40, kupony
S23.SO, I rieh •s BerIma.
ro' l'ruI&.Oity, lidah"ew
6°/.
60/. poiycdt.a
poi)'cdt.a рrещiоwа
premiowa s 186! r.
т. 146.40, t.ak.ai
Łakai & niowie,
niowic., Ma.ezer
Maczer t. 'I'1 C1t'~ulowie
СИ'~u\оwiе ••
••
baaku handlow
SÓ.((),
Hot,1 Mante."IL
z _- rl'
1866r. 141.6V;
аl.БV; akey.
"СУ. I,aaku
85.(<1. dl'ц,'- II Hol.1
M.. leu"lL ku!'('!,
"Оl'('!' Z,mmormauu
Z,",morm~u 1_r / ' -_
Ikontowego 3.20, dr.
Ikoutowego
Ш. iel.
tel. W'VIL
WVlL w.h·d.
w.it>d. 21 .70j ak'l
ak· ber~t Y_yer
Уауег 'I
'1 "W·.nU""f.
....n ... ""f. Jark 'I
'1 Bri
Вп kln&,
k1n&, 1,cd k
ey.
cJ·. kredytowa]
kredytoW"] ausU'yacln.6U
aU8Lryacln. ьа 0&100"""
DAl no", .. POŹr~b
poZy~ka Joyt<l
JO)"t<> •s Klapowa,
Юероwa, B.
В. :U"k
lI"k 1l •с Bydgottu),
Вydgott<lJ, IL
rosyjska 97.~, 60',
rosyj.ka
60 ', r_.\.
renI. rosyj.o
rosyj.ka 100.40,
10:1.40, dyakoulo
dJ-.kоu\о Bonin
Вonin I& L.nd.!.ersL
Land.Leą;a.
~"Io, рrуwаше
prywatne 2'/. 0/,.
Lond
yn. 29 sl,o."ll
01,0••1& " poIudnie.
018 99"
Londyn.
polu dnie. 1(00
I(on ole
pru8kie ....,. kODIOJe
prulkie
"ОDIO)е 101'/1,6'/, lqtPckie
LqtPckie 1:l: 1 66 т. 1
маН!пя_а Cilwa
CiI.\V&rt-d
Matieństwa
rt-d w

J

..

Il

r. 1

Il

OS'bRBI1EHIE.
ОБЪRВI1ЕНIЕ.

I да
lA"

В-,-а M.
М. I;6ie,vic~a
B-J-a
I;6ielVic~a
пliса Piotrko,v!3ka,
Piotrko,vska. do=
ulica
dOln ROFcna :Nr:
Nr: 254.

no
ПО WYNAJĘ~IA
WYNAJE~IA

er

11.
II .•д.
,. Су ,lCUlltWO
,tсuнш'U

1I
II PHCTill1<l
pIlCl'i1U<l
М'llIlIшаъ Cy;l,eii
Судеii 1'1'0
MII\lIlBlU'L
l·ro

KcoKI~I.,Ha.rocO:J>yril,
СТ~Ф:l,II,
KcoKI~I'IHa.rOeO:Jlyra,
CT~'":I,I"
,a_nT
H ll1.
fi'.
,я_rtт

Н

d
od

Choroby kobiece i dzieciooe od
przyjęcie, iJ,311
Chol'oby
од 9-11 zrana. Specyalne przyjecie,
ДЗII D'ł,
В'Ь iJ,o~II;N.
AO~II;K,
z chorobami
choroha11li wenel'):cznemi,
wenel1:cznellli, gardlanerui,
gat'dlallemi, sk6roemi
sk6гnешi i lIIo.czoplciowel1li!,j1'O
mo.czopłciowelllil'J1'O 2:?
2~ UIIU.
Н,ш. :;:; \tlcop.'
Феер.'
lщl<tj!!се się
ład<tjące
si~ zZ szc;$ciu
szcściu ))()koi,
lюkоi,
од 3-5
3-б ро
poludDlU. Szczeg610we
cewkl (przy rze·
пс· rO;\i1,
года, U'b
въ 10
lU ~ac"u"
ч ас{) В',.
od
po połudDlU.
Szczegółowe IIOszuklwallla
\lOSZUklwallla cewki
гщсzсс) i p~herzo (Eodoscopia), krtn.ni
rz/~czcc)
krtani i dl'og
dróg odupcbowycll
odupcbowych (L!\l'Yn(Laryn- ropo;\t
городt .'10)1.311
,'IOASH
110 JjIl,1I3CBCH:OlIlprzedpokoju
J>l1,ДЗСВСН'Оlllр,'zеdроkоju i kuchni,
kLlсlшi, zZ górą
g<m~ i
goscopia), nosa (Rbinoscopia) i ucha
(Otoscopin), jakoteż
исЬа (Ot05copi,\),
jakotez odpowiednie
odpo,,,ie(lnie 7'r.
7'С. N. I.J.:37
J.J.;П Ii)'
lir,len
дстъ
wiewa
"' iеша piwuicami,
pilYllicami, na
на I-em
I-еш
operacye od 5-7 wieczoreUl.
wiесzогеш.
iJ,nUAiI/MOC
ДПUЖIIМОС ""yll~ecl'UO
"мущество "pl/""n,p:I':O-'
HP""""'P:I':O-'
Pensyonat dla chorych
chorycb zo sWel1li
stałemi łóikami.
MikalНi. Specyalne
SpecyalDe urządzeIIrщdzе- lI~ce
щсе Hap.,)'
Нар.')' 'l',tyvc
TllyCie II
11 nay_lunhl
Пау_"IПЫ
domu рр.
pp. D.
nie dla
(На chor6b
СЬО"6Ь kobiecych, Dloczoplciowycb,
moczopłciowycb, ,,,cnerycznycll,
wcnerycznych, skórnych
skбt-nусЬ i :Ja,t.1IQ'''''OIl\CCCII
:Ja,(,lЮ""'ОЩСССII 1l'L
ВЪ >leue.ll1,
"с6с.1II, 1III
& Co.,
Со., od froutu
fl'Olltu
1107-7-1.
gar(lIanych.
gardlanych.
HeUlloe
uеШlOе 11~ руб.
p)'6. - 1<011.,
lЮН., Ha
на
N 1405
D.,e'l'BopeHIC
upcl'eH:li ii
r.
В.lе'l'вореН10 IIpoTeH:li
г.
.
IIpyullIoBrJtaro.
Пр)'uшовrIШГО.
tiClle,lb.le-I.
~elle,lb.le-,.
ZARZJ\D
ZARZĄD TOW
TOWARZYSTWA
ARZYSTW А
OnUCh
ОIШСh uU OLI,11111iY
QЦ1ншу III>o),aBae>1blX'b
п(>о),аваемыъъ
'liH.-t~"·++I!D"""'''''-''''
lIiH.-.ł~"·++I!lJ"""""'''-'''
drogi zel8zI1ej
żelaznej
UpC),l.1CTOIl1>
pUaCllOl'plmUTb
(Irogi
ироДмстовъ >10;1(110
можно РRЗС1l01'РLlвать
yу CY;l:eGuaro
Судбнаго IIpucTRBR
ПРUСТ3ВR II
11 D1>
ВЪ "ellbl==============\
;\elłb !==============\
iwangrodzko-d~browskiej
iwangrodzko-dąbrowskiej
OPO;\U:KII
продаЖII 113
ilU MtCTt
иtетt olloii.
ma
zawiallomić,
ffIlOU(lH
18 -1
41'0;\",.
ша za~zcz\·t
zawia(lol1li~, że na
па zasadzie
z:lsadzie ])()zwolenia
]ЮZlvоlеmа J. W. 1208-1
ffllваjJЯ 15 ,~II11
Д"'1H3;J;EBCKIH.
года,.
J
]208-1
Н3;J;ЕБСЮи.
Millistra dróg
Ministra
dl'og i kommunikacyj
kОШI1lUlLikасуj I'tlcll
ruch pasaże
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