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7. Ptody
Płody leśne
'е'пе i torfy.
Z czternastu
cztern8stu wystawców
wystawc6w grupy siódmej,
si6dmej,
czterej dali nam
inni zaś
nат okazy torfu, inui
za~ saва
dzonki rozmaite,
rоzшаitе, nasiona
nasion .. lesue,
leśne, pr6by
próby szk6szkółek i t. р.
p. okazy płodów
ptod6w lesnych.
leśnych.
lek
"\V
W grnpie tej widzimy reprezentowanych
Ма·
kilka
kiJka gospodarstw pierwszorz~dnych w kraju, dalej kilka mniejszych, za
ха to nie spo. trzegall1Y
trzegamy ani
włościani
аni jednego wystawcy w!oscianina.
па.
Wystawa zatem
zаtеш nie 1l16wi,
mówi, aiali
ażali tei
tez
włościanie ll1ajl}
mają choćby
сЬоБЬу najliejsze
najlżejsze pojęcie
poj~ie
wlo§ciauie
obej~(: gospodarczych,
oо zadrzewianiu swych obejść
dróg
wartości wielkiej
wie1kiej podobnego gospo·
gospodl'6g i oо wartosci
Ozy tei
też oni
Оni wiedzl}
wiedzą przynajpl'zynajdarowania. Czy
tеш, ze
że im więcej
wi~j drzew dokola
dokoła
mniej oо tem,
chaty, tem
tern mniejsze
шпiеjszе niebezpiec1.en.two
niebezpiec1.eń.two pod·
czas
схаз tradycy:o~alnych pożarów
pozar6w corocznych
w porze letnleJ,
choćby dla tego tylko, ie
że
letmeJ, cho(:by
ratunek przystępniejszy.
przyst~pniejszy. Odpowiedi
Odpowiedź na
па to
pytanie роzоstawiашу
pozostawiamy osobistościom,
оsоЫstоSciош, które
kt6re
13)

Guy de Maupassant.
Ma.upa.ssa.nt.

YWETTA.
NO~ELL.A..

Przek!ad
Przekład z francu,kiego
frапсu,kiеgо А..
A.. Z.

(DalsZf; ciqg-patrz
Nr_ 140).
(Dalszy
ci'lg - patrz Nr.
Nie, mamo.
шашо . Ten czlowiek
człowiek wyjdzie z
dошu , albo ja go opuszczę.
opuszcz~. Zdania
Zdauia
tego domu,
mojego nie zmienię.
zшiеni~.
- 1I dokl}die
dokądże pojdziesz?...
pojdziesz?.. 00
Co będziesz
b~dziesz
robila?
robiła?
- Nie wiem...
wiеш.. . mniejsza o
о to... Chcę
Cbc~
iebysmy
żebyśmy byly
były uczciwemi kobietami.
"Uczciwe kobiety," te slowa
słowa do wście
w~cie
kJ:osci
margl·abin\}.
kl:ości doprowadzily margrabinIl.
- Milcz! nie pozwalam ci m6wi(:
mówić do
зроз6Ь . Tyle jestell1
со
mnie w ten sposób.
jestem wartl}
wartll co
rоzuшiеsz? Otwartl}
i kaida
każda inna, rozumiesz?
Otwartą jеsteш,
jestem,
to prawda, szczycll
szczyC\} sill
si\} tem,
teш, dlatego wlawła
~nie willcej
wi\}cej jеstеш
wartl} od tych
tycb uczciwycb
śnie
jestem waIill
kobiet! ...
kobiet!...
yУ ,vetta
wetta z przerażeniem
przera:ieniem wyjl}kala:
wyjąkała:
- O!
О! matko!
шаtkо!
J'.fargrabina rozdrainiona
J'.Iargrabina
rozdrażniona ciągn\lła
cil}gn~la dalej.
I cóż
с6;' ztl}d? Gdybym
- Tak, jestem... 1
J'a nill
nil} nie była,
byla, ty byłabyś
bylabys dzisiaj
d.zisiaj kucharkq,
Ьуlаш niq
praco·
ką, tak jak ja byłam
nilł kiedys;
ki edyś; pracowałabyś d.zien
dzień caly
cały za
ха półtora
p61tora franka,
walaby§
zmywa1aby§
zmywałabyś talerze, chodzi!aby§
chodziłabyś ро
po mięso
шi<;sо
z koszykiem,
kоszуkiеш, a
а za pr6iniactwo
próżniactwo wyp!lliziła
wyp~ila
by ci~ twoja pani -kiedy teraz nr6znujesz
Ьу
nróżnujesz
przez dzien
dzień caly.
•
1'0
Po chwili ciasn~ła
ciasn~la dalej.

. - Kiedy jest się
si~ tylko sluiqcl},
służącą, liIedną
b[edDl~ Icie. Teraz my
шу nic zmienić
zшiепi(: tu nie moiedziewczyuq,
dziewczyną, majl}CIj,
mającą. raptem
гарtеш pięćdziesiąt
рi~бdziеsillt my.
ту. Trzeba brać
brac iycie
życie takiem, jаkiеш
jakiem
franków oszcz~dności,
frank6w
oszcz~dno~ci, trzeba umie(:
umieć wydo· jest.
вtз(: 6i~ z obj~ć
stać
obj~(: biedy, albo umrze(:
umrzeć n~dzarYwetta płakała
plakala ci'lgle. Cios
Oios był
Ьуl zanadkl}; aа dla
kil;
dJa nas
na.s sluzl}cych
służących istnieje jeden tyltyl. to silny
sill1Y i niespodziewany, aby
аЬу zastanawia(:
zastanawiać
ko sposób,
spos6b, rozumiesz
rоzuшiеsz mnie, tylko jeden. sill
si\} mogła.
шоglа.
Nie możemy
mоzешу zdobyc
zdobyć sobie
боЫе bogactwa stanoMatka mówiła
ш6wilа d~lej:
wiskiem
wiskiеш lub szachrajskl}
szachrajską gr'l
grą na
па gieblzie.
giełdzie.
- \Vstan
Wstań moje
шоjе dziecko,
dz.iecko, ubierz si~
My
Му mamy
ташу tylko nasze ciato,
ciało, tylko cialo!
ciało! zejdz
zejdź na
па §niadanie.
śniadanie.
,
M6wiqc
Mówiąc to biła
Ы!а się
si~ w piersi, jak pokutpokut·
Ale mloda
młoda dziewczyna wstrz'lsala
wstrzllsala glowl}
głową
nica wyznajl}cs
wyznająca swoje grzechy; czerwona, przecząco;
przeczl}co; wreszcie zdolala
zdołała wyrzec oslaosła
roznami~tniona, zbliiyla
zbliżyła sill
si\} do 16zka
łóżka córki.
c61·ki. Ыуш
blym glosem.
Jeże li jesteśmy
jeste§my pillkne,
pi\}kne, tem
tеш gorzej,
- Nie mamo
тато , nie zmieni\}
zmienill zdania. Nie
- JeieJi
żyć z tej pi~kności,
pi~knosci, albo cierpie(:
cierpieć wyjdll
wyjd\} ztl}d, dopóki
dop6ki oni 8'1
Bą tutaj. Ludzi
trzeba zyc
n~z~ cale zycie...
n!l<lzę
życie... cale
całe iycie...
żyde... tu niema tych nie chC\}
СЬС\} widzie(:
widzieć nigdy... nigdy... J ee·
wyboru.
zeli
żeli tu jeszcze wr6C1j,...
wrócą.... to nie zobaczysz
Potem powróciła
powr6cila znowu do 8wej
Bwej pierw- mnie
пшiе więcej.
wi~ej.
szej mysli:
myśli:
Margrabina otarla
otarła oczy,
zm~zona
zmęczona
- A
А niby te uczciwe kobiety obchodz!Jo
obchodzą, wzruszeniem
wzгuszепiеш i wyszepta1a:
wyszeptała:
si\) bez tego. To
sill
То one
оnе s!Jo
są, lotrzyce,
łotrzyce, rozu·
- Zastanów
Zastan6w Sill
si\} Ywetto, bądź
b!!dz rozSlj,dnq.
rozsądnlł.
miesz mnie,
шпiе, one, Ьо
bo nic ich nie zmusza.
Po
Ро chwilowem
сhwilоwеш milczeniu dodala.
dodała.
Mają pieniądze,
mają z czego żyć
- Zreszt'l
Zresztą r6b
rób jak chcesz. Po
Maj!!
pieni!!dze, maj'l
"ус i za co
со
Ро potudpoludsi\} bawić,
bawi(:, aа koclULnk6w
bior'l. To
То one Sil
81} niu przyjdll
przyjd\} do ciebie.
sill
kochanków biorą.
lоtrzусашi.
łotrzycami.
Ucalowala
całowała córkI)
c6rkl) i już
jui uspokojona poроStala
Stała tui
tuż przy t6iku
łóżku przerażonej
przerazonej Ywet- szla
szła się
si~ ubierać.
ubiera6.
.
шiаtа ochot\) wo!ac
wołać ratunku, uZaledwie matka wyszla,
wyszła, Ywetta роЫе·
pobiety, która
kt6ra miała
сiеkаб, płacząc
ciekać,
p1acz'lC glosno
głośno jak obite dziecko.
gla
gła zamkn'l(:
zamkn'lć drzwi na
па klucz, aby
аЬу pozostać
pozosta(:
Margrabina umilkła,
uшilklа, popatrzyła
popatrzyla na
п а c6rcór- samą
ват!! ; zacz\lła
zacz~la rozwaia(:
rozważać slowa
słowa matki.
Margrabiua
k\} aа widzqc
kil
widząc ją
jll oszalalq
oszalałlł prawie
pl'awie z rozpaczy,
rozp"czy,
Okolo
Około jedenastej sluz!!ca
służąca zapukala
zapukała do
sama
jq ial
żal jakiś,
sаша poczula że
"е ogarnia j'l
jakis, wy- drzwi.
rzoty sumienia,
suшiеuiа, litość,
lito~(:, wzruszenie; otworzy- Pani margrabina
m.u-grabiua zapytuje, co
со ma
ша
rzuty
la
ła ramiona
rашiопа i padła
раМа na
па 16iko,
łóżko, lkaj'!c
łkaj'!c g.,algwal- przysłać
przysla(: panience na
па sniadanie?
śniadanie?
towDle.
tоwше.
Ywetta odpowied.ziala:
odpowiedziała:
Dziecko moje, dziecko! gdybys
gdybyś wiedzial..
wiedziała
- Nie jestem gtodna.
głodna. Prosz~ tylko zoхоjak mnie placz
płacz twój
tw6j Ьоli!
boli!
stawic
stawić mnie tutaj w spokoju.
spokoj\l.
Dlngo
Dłngo tak razem
гаzеш płakały.
plakaly.
l'ozostala
l'ozostała w 16iku.
łóżku.
Ale margrabina
шargrаЫuа nie umiala
umiała sill
si\} dlugo
długo
Okolo
Około trzeciej zapukano znowu.
ZnOWU.
шаrtwiб. Powstala
martwić.
Powstała i rzek/a
rzekla cichym
сiсhуш glo.
gło- Kto tam?-spytala
tam?-spytała Ywetta.
sem:
sеш:
.
To
То ja kochanko - odezwa1a
odezwała sill
siQ pani
siIJ dzieje na
па Swie-.
świe-. Obal'di, przysdam
przyszlsl1l zapyta(;
zapytać o
о twoje zdrozdro·
- Kochanko,
Kocbanko, tak to sill

I

wie. Zawabala
Zawabała sill.
si\}. 00
Co naleialo
należało uczyni(;?
uczynić?
Otworzyla
Otworzyła drzwi i położyła
poloiyla si~ znowu.
podeszła ostroinie
ostrożnie do córki.
c6rki.
Margrabina podeszla
- Czy
Ozy lepiej ci jest teraz - zapytala
zapytała
p6lg10sell1.. Moze
półgłosem
Może zjadlabys
zjadłabyś kilka jajek na
па
шiIJkkо.
millkko.
- Nie, dzillkuję
dzi\}kuj~ mamie.
mашiе.
usiadła przy l6Z.ku.
lóżku. MilМilPani Obardi usiadla
czaly
czały obydwie. Y
У wetta leial'a
leżała nieruchoma.
пiеl·uсhоша.
- Czy
Ozy wstaniesz pieszczotko?
stan~ - odrzekla_
odrzekła.
- W stan\l- Myślałam
Муslаlаш wiele dzisiaj - durzucila
dorzuciła
ро
po chw.iIi
chw.i1i ,Powaiuie
,Poważnie i...
i... takie jest moje ро
postanОWlеше. Przeszłość
Przeszlo~(: przeszłością
pl'zeszlosciq zosta"
ZOSta(,
stanowIeme.
musi, nie mówmy
ш6wmу o
о niej . Al" przyszłość
przyszlos6
~usi być
Ьу6 innq,
inną, albo teZ
też...
... wiem
wiеш co
со mi
щi czyшс wypada. Jak
mć
J ak na
па teraz zakonczmy
zakończmy milшil
czeniem
czепiеш tl) spraw~.
Te
Те stowa
słowa zniecierpliwily
zniecierpliwiły margrabinę,
шагgгаЫп~,
kt6ra sq,dzila,
która
s'ldziła, ie
że wszystko
wszysLko już
juz jest stanowczo zakonczone.
zakończone. Tego bylo
było już
juz 7:l.wielel
z:l.wiele!
Taka
ТаЬ duia
duża dziewczyna powinna była
byla przecież domyśleć
dошуSlес sill
siIJ sama
вата wszystkiego. Nic
ciei
odpowiedziala
za·
odpowiedziała przeciei,
przecież, tylko znowu zapytala:
pytała:
- Wstajesz wi~?
- Tak, wstaj~.
Matka ubrala
ubrała ją,
jq, podała
podala jej pończochy,
ponczochy,
gorset. spódl1lCIl,
sp6dl11c\;, potem pocałowała
pocalowala jq.
j'l.
si~ przejść
przej§C teraz?
- Chcesz
Ohcesz się
- 1I owszem,
оwszеш, mamo.
ташо .
Zeszly
па brzeg rzeki, prowadzl}c
Zeszły na
prowadzlłc zupcl.
zupcllue
Ьапа!п!} rozmowll.
rоzшоw\}.
nie banalnlł
с_ n.).
(D. c.
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danIj,
daną, na
па obszernym torfowisku rllbieńskim
r~bienskim Do.il.
Dooil. ~JDy,
~JDY, 1..,.
l..,. iDne
iDD6 roduje
roduj••.~
~ 1?Jly
1?yly w .... 1t-owe majll
шаj~ dokonać
dokona~ podziału
podziatu przypadaj~cej
przypadajllcej . dokładność
dokladno~ takowej
tnkowej poreczajll
poreczaj~ nazwiska
oо glebokich
głębokich pokładach.
pok!adacb.
niedb&D'u. _w~
niedbaDlu.
W~ .Fr
.Fra.
•. n~J
"~Y'I :"pooobl.ule
:"pooob'8UJe larg,w
largów na
па kaidy
każdy powiat 8umy
8UШУ pomiędzy
рошiIJdzу pojedY(I- wsp6lpracownik6w,
współpracowników, obeznanych
obeznanycb gruntownie
ni6
nie
uleglo
TOWDlez
тowmez
,ml.DlO.
,m,.шо.
Na
largach
I&ТРСЬ
w6WDJjIr.
weWlllllr.
h
sl
có
-~
.
k
•
17 -"da
'te'
l
I
'
'
1
ł k .
'
F aа bЬry kaа to N
rfu opa
łowego w J\owej wai
opatowego
wsi kraju.
kraju • po
ро"'odО
...odu Izczuplych
IzczuplJcb dowozó
dоwozб ... inlereoy ra.ro•. czyc. przemy
рпешу ow
ow""",
"II 1
I u!>C?w. ~
z rozmlll
rozm&l mi
ш, ga eZlaml
\JZlаШI przemys u "'Jo,
raJo(gub. warszawska), рпу
przy рошосу
pomocy 40-stu ro·
ro- wijalJ
wijaly 110
"о bvd.zo cicho,
cicbo, w portach
porlach bylo cokolwiek konusya
kOnU8ya podatkowa 8klada
składa Slll
Б1\} z рпе"о·
prze .. o- wego.
botników i machiny
Ьotl1ikбw
macbiny parowej 6-cio konnej, wi~j
wi~i otywienia, ceny
свпу jedp.k Di•. ul~ly
u!~ly .... i'Die, dmczącego
dЩСZ'lсеgо zZ urzlJdu, 6 członków
czlопkбw stałych
зtatусh
Wyslawa rolniczo-przemystowa warszawska
Wystawa
01 0 nIeco.
1110ze
mo że produkować
produkowac dziennie okolo
około 1,000 pu- chocI~
cboc,~ .han~.l
.Ьan~еl "'4Q
"'4"4 poWlOk
poWlOkoxyl
..yl "0
п,.со. T.rir.
T.r:r. i 6 kandydatów
kandydat6w z wyboru. Obradom ko- koliczy sili
siV wla§ciwie
właściwie z dniem
dпiеП1 jutrzejszym.
p "", рrеzез
тП1·ез·. TorTor. b.e~gIJ.k1o
b.e~g
'J.k,
. ....
. .bowaly.dobr~
bow.ly. dobr~
~1&"O,.·"".eJ!6·
~la"o,.
au:,.8IlÓ.
misyi
miзуi gubernialne;
gubernialnej
przewodoip-.v
prezes iz.
iz- Jutro odb""-ie
odb"""ie
sip" tei lowanie akCYJ'
аkсуз' rublod6w torf", ..
.. rodukuJ·e J'ednak
'ednal< mnl·eJ·.
Dl"J
p"..,D1CJ, które
. ' prze"odoi
.
'.
'i"'"
D1<J dla lepszych
leP"XYcb ptoDkow
ptuDkow р'..,ПlСУ,
klOre n.by",Ъуfowisko
iowisko nowowiejskie jезt
jest Ье.
bez porównania
por6wnania ..aoo.
аоо. wieki
wieko ••m olywieniem'
oiJwieniвm' inne
inoе artyknly
arlyknly przYJ- by
Ьу skarbowcJ,
skarbowej, w komlsyacb
komIsyach poW1atowych
poWIatowych "усЬ
wyeh przemy lu
łu drobnego. Istnieje zamiar
uboZsze od rllbieńskiego,
uboższe
r~bienskiego, pokłady
poklady na
па 25 mowaoo cicho.
cicbo. W li
и oо 1,
I. Dd'Y.i
d'J .i obo~ilo
obn~ilo .ie
,ie W'p"'Р- prezydować
prezydowac bQ~
bQdIl in.pektorowie podatkowi przedlużenia
przedluienia wystawy oо dzień
dziеб jeden, t. j .
morgach maj
ll 2 do 3 lokcie
łokcie grubo§Ci.
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оЬеспа Jak
Jak"1"I do§w1adniemieckicb Ьапki
егб w wyst'lpila
:d~:'i~do~·mJ:..:L%ku~ ~~r.!~~.~::g~;;''':.i~;~
:d~:'i~dn~omJ:..:I%ku~
~~~~~.~::g~;;''':.i~;~
PRZEМYSr, 1I HANDEL.
PRZEMYSŁ
Dle
ше firm.
fiг/П. pI~rws~orzE;dnych,.
p1~rws~orzE;dnycb,. przekon~ly
рrzеkощ~lу d?- z odno§nem
odnośnem w tej sprawie podannieon,
podanniem, lecz
Iy
.iomiO tak, ••
że .tan
powi.tr... O"wa6
n8Zwa6 moioa
moiua
..,
stateczDl~,
lOrcy rosYJSCy
'у .i"mig
,tao powietr
8tateczDl~, ~e Oletylko
Uletylko od.bI01·CY
ГОSУJЗСУ me
ше i jej starania, wobec
"оЬес bardzo korzystnej dla
uutyzniaj~cym.
tyźni.j~cym. O
О .laDie
II&Die 1"'1 n.dchodz.
п,дсЬod., zew
wWląd
...d
OpJaly
OpIaty dodatkowe
dodalkowe od ŚWiadectw
SWlзdесlw glldy!nych.
glldYlnych. m~Jq, pOJ
pOJ'i}C!a
~ClR o
о produkcYI
produkcY1 Kr6!estwa
Кr6!езtwа PolРо!- skarbu
skal'bu oiel·ty
ofel·ty ze
",е strony
slrony kolei warszawskopomy~lo. wiadom08ci,
pomyślne
wiadomości, •z WJJtlkiem
WJ'J,lkiem Amerlki
АтеТlё aа .....
•••••·- Na mocy
шосу ukazu z. d. 16 lutego Ь:
b: r. WSZ!
WSZ!SS- 8klego,
sklago, .bo
.Ьо nuwet
nawet kraJ
kraj sam
saш me
ше zna wla- wiedeilskiej
wiedeńskiej i silnej
konkurencyi drogi
gOIn,ej Rosyi. Okohoom
Okol,ooт
naddDi.pr.. n.kim IIU\
gro- cy
су
przcmy
. lo.,vcy
ор.!
acaJl1cl ś.wH~§.wн~-18П)'сЬ
811 pro.d_ukcyJnych.
ukcYJnych. Zar.z'ld
gólmaj
naddni.przati.kim
mA gro·
przemy.
lo.wcy 1I kup.cy, op.
ł
acaJl1cy
lsnych
Sil
Zar.z'ld to\var
towar.zy- iwangrodzko.d~browskieJ·, роzозtапl'
pozostanI' Ье.
bez
niouroJr.aj. Wia.domoś6
\Via.dom086 ta uie 'Jotwiercf:r:itA.
ld
1l
П
kl
k
k ""
~
.•
r.i6 niouroJr.a.j.
łJotwiercf:r:it" d
Id
II
kI
t
dE
k
k
'II
.iV
oiO je"c
jC8Zcze,
.., 10
lec.
•• WJw,rla
wyw.rła juJ:
jol; "'
n. spekulaoyO
spekulao)'o wplyw ectwa!ll
ectwa!!1 YJne
yJne ·eJ
-ej 1I
·e~
-e~
IUIY,
I\8У, ''1001,
WWDI, stwa wys q,p.l!
q,p!ł prze
pl'ze ewszyst lelll
lеш z proJe •- .kutku. Nie ulega tei juź
juz podohno
podobno w/i
wlł ttpobudz.j,ey. IV
pomimo wyrrJlkania
b., wnoSlc
wnoSIĆ do odpowle·
odpowle- tem wydaw~Ictwa
iż jeżeli
zq,d zgodzi sil)
роЬuШ'j,су.
\У A
А m eе r y
у CС o
о роmiшо
W)тr.Ak.nia p~ynaJlłc
p~ynaJ/ic od r. Ь.,
wydaw~lctwa per.r0dycznego
per.rodycznego .an?os6w
.ап?ns6w O
о pliwości,
pliwo§Ci, ii
jeieli rrzq,d
si\) na
па budona
па Died..laleczne
l&leczDe .biory,
.Ыоту, DOtow.ni.
DOto".ni, oblliZyly
oblliżyły .ig
.i9 dOlC
dD1Cbh k~
k~.. państwowyc.h
раб.stwоwус.h 0i>latO
oJ>latO dodatko\vlj,
dodatkową, firmach
fiгщасh kraJowych
kraJowych.. w Jllzyk7~
Jvzyk7~ ro_sYJ~k!m;
ГО.SУj~k!ш; Р"О'
pro- "\)
Wl) wspomnianej drogi, to przy niej utrzy.oowu, co
.nowu,
со <reszt,
zrезzt, jOlI
j..1 .rnzol>jiAlem
.rоzощiAlе". w
wobec
оЬ•• nowonо ...- od wYUJ1eDlonycb.wyze.J
wyuJlemonych.wyże.J §wla<1ectw.
ŚWIadectw. Z. moшо- ~ekt. teu o.pracowall pp.
рр. K
Kl§laoskl
HHanskl
. 1I Dlehl.
D1ehl. maJ'.
ша]'. sill
si\) mieiscowe
шiеisсоwе towarzystwa kolejow
kole;o,.e.
e.
go przyrostu
pr:r:j' roBtu jawnych
jawnyc.h. zapas6w
zapasów O
о 600:000 bun.
bUlz. Ta·
Та·
k
Ь
b
t k
k
k
Ь
b kk d
1l
Id
kl da
~I
J
J
kOW6 doszły
kowe
dоз.lу jaż
jai do olbr.ymiej
olbrzymiej .yfry
.y fr1 87,900,000
су U
u -azu, g
gu
u erOla
еrша PlO
рl0 r ows
О'У8 a
а o
о oWlllza0\V1~za·
nOl
nD1 proJe to awcy prop~"
P"op~"0wa
o wa 1
I za
_а a
а·(-) Pawilony: firmy scheibIerowskiej
scheiblerowskiej i р.
p.
87 ,900,000 cy
bo
..
:,
w
ob.c
14,~66,OOO
bu
...
w
tymże
..
mY'~
na
w.
r.
h.
wmeść
78,000
rs.
optaty
dodatDle
agentur:
Po
nader
zy
w~ch
debatach
Poznańs
kiego
pozostanq,
podobno
na
placu
Ьо••
оЬ.о 14,~6Ii,000 bDlz.
tymi6 "тp~ па ".
Ь_ wDle§C
тз. op/aty
ше
Ро
zyw~ch
Poznanskiego
па
ez
СО88'
.. ,e.•. roko przeszłego
przeazlego. .l'rzytem
ł'rzytem ."1w6.
.wywó. ZTllOleJzтnшеJ' koweJ..
ko\veJ..
.
zgodzono
zgodzooo slll
з1\) na
па sporzl}dzeme
sporz/}dzeU1e almanachu
all1lanachu wystawowy
wystawowym
m nierozebrane
nierozebralle at do ,vystawy
wysta wy
"yl
ozyl "Q
,,~ oо 18,000 kwr. ?~eJm.~w.1
?~.Jm.~w,1 WIOC
w'OC 128,noo
128,000 kwr.
Celem prawldlowego rozdZiaŁu
гоzdzщlu opiat
oplat do<10- b"zellll/BtoWC
ъ"zе1lll/8/0wсg
O
о w rodzajU
rodz"Ju corocznych pu- ogrodniczei
ogrodoiczei kt6ra otwa.... b""zie 11'
w dniu
g
••
o.yl,
yh 10,000 kwr. mOlOJ
mOl"J 01Z
nlZ w
w roku
roko p
prz",zlym.
...",zlym. d tk
h
,_.
tał t
k ' l'k
l'k
. er
fr
'
' k' h
. k
. k'
~,
• -. ....
W
\V Anglii
Aoglii ni•• wr.cano
",'саоо W1.I.
Wl.le uwagi D
Da••otoouo'J
\ooun-J aа owyc, utworzone ~os
~OB","Y
Y.'
. . ZIV:
',у: 0111;'
от;·
1I aCYJ
асу)
ao~uz
an~
uz IC, W.
W. J~zy U
u rosYJ
rosYJss Im:
1т: 12 wrze§nla.
wrześOla.
ki amerykaó,ki
аm.r)'kаб,kiо.
•. :N,
N. targi 'VOWD\ltrz
wownlltrz kraju do- 81/e
81/е Tlo!lalkowe:
lЮI/аlkоwе: guberDlalna
guЬеrшalпа 1I POWlatowe.
pOWiatowe. Do wykonaOla
wуkопаша pracy tC
teJJ zaproszaOl
zaproszeDl zostal!
zostaJI
(-) W sisiednim
slłsiednim Zgierzu otwartą
оtwаrщ zostala
zostaJa
wi.ziooo
wieziono mało
тЫо ,• pODi~waź
pODi~wai po
ро '' dloi,zej
dluższej pr~rwiel
pr~rwi.1 K?misya
К?шisуа gu~ernialna ma
ша lobo
lobowi'lzek
wiązek .r0z.'oz· gp. L: hr.
Ь,·. Krasiński,
Кrasшski, Kiśla~ski,
Ki§la~ski, I?iehl!
I?iebl! azkola.
szkoła. elementarna dla
dJa dzieci
dziooi starozakonstагоzаkоп
l
wyolllpllo
.?.znleJ'w ..polrzebowarue,
dZiału ogólnej
opłaty dodatkowej
t:lzlenkler, Lepel·t,
L epert, Szafarkiewlcz. FelSt 1I nych
kilkunastu prze
mysłowJl
4p·lo ".nowa
".nОWП .?'.Znl.J'"
poLrzebow.nte, oaоа- dZ1atU
og61neJ sumy oplaty
dodatkoweJ na
па tSzlenkler,
пусь dzillki
dzi\)ki energii kilkuDtLstu
рrzешуslоb)'waDo W'OC
bywaDo
WIOC • o'yWleolem
OZJ"'.O'6D1 I.donkl
I,dw,k, na
па wybrzeżo
wуЬrшп 8
ś'
•.
d
. d'
hЬ'I'l
d k . lIK
К
lsk'
Isk' P
Р 'ekt
d
d "" t
b
Ь
'
. .
•
-.
'
.
aа uapo.obienie
Le•••a
~ze
CI, O
.Sl
pro u 'CyJI.. rOJ
ow~
ne wy
u'pooobieDi. poWltalo
poZOltalo nie.mieDione.
ni.,nrieDiooe. LOI'"a
~Z\J.Cl,
о pOWI~
POWll~ aJllcyc
aj~cyc
.81 eе рто
'CyJ' I ?wa 1..
оwв;пе
""у awOlC
aWDlC ~o Il\r wców
"СО" mIeJscowych,
mleJscowych, którzy
kt6rzy Dle
ше szczl)dz!li
szczlJdz11i
pazem •• rosyj,ka
рзzет
rooyj,ka byla роз.ukiwао~
pos.ukiwao, i dobro
dobre рpny..у- neJ
пе) ka:!dego
każd ego powiatu;
powlatu; konllsye
kОП1l8уе zaś
<а§ рО'УIIIpOWI"- dZle
dZ1e rodzajem
rodzaJem geografii
geografil prz
ргzеШУ8tоwеJ
e mysłowej aа za.- starail
starai\ O
о pozwolenie
pozwolooie wladzy,
władzy, choć
сЬос nara"al
naraźal i

°
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1kt6ry
który Riosowi coś
соА dobrego zrobil.
zrobił. Cokol· 1bylo już
juz .tysin\),
.łysinl), "razem
"rаzеш i slońce
зlоnсе i ksi
ksi~:!yc"
~życ" 1
Iwalczyc
walczyć z kreola
kгеоlашi.
mi. Karlt
Karlł za
"а takie kno.
knowiek zechces.z, .dokouam.
.
. ..
IJak mówI.
ш6WI. przysłOWie.
przyslowle. Narzeczona była
byla PillPi\r/I wanh-jest
wani:t.-jest §miel·c.
śmierć.
А
ANIOŁ
MorduJ 1l pustosz tam, gdZle
MordUJ
gdZie Jeste§
Jesteś knll
kn~ ~ОЬ1ещ
~oblełll oо .czarnych,
.czaruycb, dług~ch
dlug~ch lokach, oо - 1I ty§
tyś podpisał
podpisal taki wyrok?
Czys
Czyś
poslany.
posłany.
bladej
bIadeJ nerwowej
nerwoweJ twarzy, oо bl~kitnych oczach nie
niе hiszpan?
wszpan? Czy
Сху nie kochasz
kocbasz swej ojczy(A
(А V":ElaON'J:'AS.A.J:<rGY
~ОN'r.A.S.A.З:<rGУ ALA)
AL-A.)
_ Powied~ ~rzy?ajm~i
~rzу?аjш~iеj
ej sw:e nazwisko, z tym
tуш niewymo\vnym
niewymownym bIaskiem,
blaskiem, jOlI?
jal? tylko zny?
РО\\'ШО
POWIEŚĆ
aby'."
аЬу'." ~ógl
~6g1 Je ZOOle
zоше ~?J
~?) .1 dZle?k~ memu
шеonu II W
w_
• ?tfJkitnych
?/fJkitnych .oczacll
.oczacl.t hiszpanów
Ызzраи6 .. ~ozna
~оzпа zuaznaPrzedewszystkiem jestem iolnierzelll
żołnierzem
M
М J O
О K
КА
A JА
A
P?w1edz1ec,
P?wledzleć, aby
аЬу modlili
modlill SIę
Sl~ codzlen
codz1en za
_а c1eCle. , lezc. Gdy milczata,
milczała, na
па twarz:
twar:z: JeJ
Jej . blad,.,
blad'ł'
cZCZfJ prawo.
Ь16.
na
па czolo
czoło marmurowe,
шагшurоwе, na
па c1enk18
Cienkie delikatDle
delikatnle
- Niepodobna, abyś
аЬу§ ty, który
ktбгу tak szlaszlll.
.
ble.
..
.
.
Prz
e loż yl
_ Nаz",lзk?
Naz",lsk? me
blask padał
kochać, nie czul naj'.y:!szenajwyższeР •• oloz
уl • wogiero
w Og i 6" ki
k i ego
ше zac~owaUl
zас~оwаш w taJemDl~Y.
taJemD1~y. 1 rozc/Ilte
rozcl\:te usta tak fa.ntastyczOl.e
fa.ntastYCZn1.e.. bIask
padal chlltnie
cb\:tnie umiesz kocba6,
A.
А_ L.L.~GE,
L&J.~GE_
Teraz ZOWI
ZOW1~~ Sl~
З1~ Leon d Acapulco, .abym
.аЬуш Ile
11е z bł~kitnych
bl~kitnycb o~zu,
o~xo, Jak ?d kSlfJzyca,
kS1fJZYca, g~y oо go rodzaju
rodzaj u miłości,
П1ilоsсi, milosci
miłości ojczyzny.
-W>ыос zostan~
kroć
zозtaп~ tak nazwanJ;' wspoll~U1al,
Wspoll~D1al, gdzl.e półn?cy
p61n?cy przy clchym
CIchym wietrze
wletrze wsch?dZl na
па - Kocbać
Kocba~ umiem,
uшiеm, ale marzyć
шаrzу" nie uшiет.
umiem.
1.
I.
z?зtalеm ZOlszczony.1
z?stałem
ZDlSZCZOnY.1 ze
_е ~o '."-Iasto
'."lasto PoW!POW!- DleblOsa. A
А gdy mówlO~o.
m6wlO~0. przy
przy.weJ
.DleJ oо oJ: Z tych
tycb zasad, które
kt61'e rewolucYIl
rewolucy~ gtOSZ'l,
głoszą, ni
nicc
ciąg-patrz Nr.
A'r. 140).
140)_
Пlе~.е'." a)?ustoszyc
D1e~.e'."
sl?ustoszyć 1,
I , Z zlemlq
ZlеШ1q, zr6,vnac.
zrównac. ?z,zllle
?z,źllle.. lub gdy 'ona
'опа ODleJ.
о шеj. m6.wila,
mó.wiła, wargi
wargl nie rozum.iem.
гоzuш.iеm. RzeknfJ więcej:
wi~cej: nigdy z rere.
Dalszy ciqg-pat/'Z
( Datszy
ZW1Jc1e mlll
ZWIJCie
шl~ L.eo~e~ d Acap~lco, ab.r za'YzalY- 1Jej
JeJ . drzaly!
drzały! Jed~ablle
Jеd~аЬпе brWI
brWl.. SC1'lgaly
śCiągały SIIl
В1\: 1I wolucyi OlC
тс dobrego nie wyniknie. Duio
Dużo
Potem zwrócił
zwrбсil si~ do swych towarzyszy. sze
зzе przy. tem
t em lnueDlu
1nuепщ we~Dle
we~nle ucz~cla
u.cz~cla Sle
Sl~ takle
tak,e na
nadZ1ешsklе
dZIemskie §wIatło
§'Уlаио IŚDlło
I§Оl!О Jej
JeJ 11'
w.oczach,
.oczacb, kl'wi,
krwi, malo
mało slaw)·,
sŁawy, wieczne ciel·pienie.
cierpienie.
"опl zwolac
zwolać gwardyo!
g,yardyo!
burzyly 1I abym.
burzyły
аЬут. czul
czuł krwl.pragDleDle.
krwI.pragOleDle.
Jakby .Jedno lIlebo
щеЬо patrzyŁo
patrzylo na
па drugIe,
drugle, pel- Nie m6w: wieczne cierpieuie. Wiecz- Na końl
, Ci
С; wnet skoczyli na
па 5ioMa
siodła i wkolo po
ро
- C~y pÓJdzl~sz
p6Jdzl~SZ zZ namI?
патl?
. ne
пе gWiazd,
gW1azd, pełn
petnee amolów.
аDlоlбw.
~a nnad~ieja
ad~ieja ~a tych, co
со nie zapominają,
zаротiпаjч,
sawanie dal
dał sill
8i\} słyszeć
stузzе6 §wist
świst osobliwy, aа
- Nie
N1e tteraz
eraz Jeszc~e.
Jезzс~е. Mam
Маш ~eszcz~ 1§6,
I ŚĆ, A
А gdy ujrza!a
ujrzała narzeczonego, gdy poczuła,
poczula, ze mUSI
mUSl nadejŚĆ
nadeJ~c chwila,
cbwila, kiedy ,vszystko
wszystko b~
b~.ро
po kilku chwilach zjawilo
zjawiło sill
si\) prze<1
przed Rier
Ricr w dalek'l. drog~ р.о
p.o Ilcznych
hcznych kraJa~h 1I I~I~. że
,е jego r~ka dl'ZY
drży w jej roku, wtedy na
п а dzie sptacone;
spłacone; cierpienie temu co
со je zadat,
zadał,
sem
зет bIisko
blisko dwudziestu
dwudziезtu uzbrojonych
uzbrojonycb jefd~- dach. Kiedy
Kledy m?J los Przeklllty
przekl\:ty . Sl\)
SIIl spelD1,
spełm, 1twarzy jej zakwit/a
zakwbla r6zana
róźana zorza miłości
шilо§с; 81awa
sława temu co
со o
о niq
ni'l walczyl.
walczył.
c6w w pel:nem
pełne m orlliu,
or\:iu, na
па swietnych
świetnych koniach_
koniach, ро
po krwawych dwacb,
druach, ~potkamy
~роtkашу sl9
з19 na
па krwl1- aа oczy b!ysły
blysty jak wschodzllce
wscbodz~ce slonce.
słońce.
'M6wi'lc
'Mówiąc to, kobieta mazatlanska
mazatlańska stan\}ta
stau\}ła
- Bracia,
Brncia, - rzekl
rzekł do nich
nicb stary der
dcr wem polu, gd~le. an10ly
amoły §.ffilerc1
li.mlercl przy?~d,
Przed weselem
wеsсlеш wiecznrem
wiесzпгеш przyszedł
przyszedllubq,
lubił przed n.arzeczonym i pochwyciwszy.
pocbwyci\vszy . W
w .!~ce
r~ce
w6dca. - To,
wódca.
То, oо czem tak dawno marzy- z tnb'l.
tobą· Nad D1k1em
ruklem l!tO§CI,
htO§CI, nad Olkleill.
D1klem. odwiedzić
odwiedzi~ narzeczony.
пш:zесzопу.
Chce
СЬсе udac
udać weso- mandolin\},
mandolin\},!w
!w gorllczkowym natchmemu
паtchшеп1U uШту, zostalo spelnioue.
liśmy,
spełnioue. Nie jesteśmy
jeste§my już
juz . To
То ~zekłszy,
~zеklзzу, poszedł
poszedl w .niezn~ne . krainy łość,
'о§с, !ecz
lecz kochajllce
kochaj~ce oko umie czytać
czуtaб w jeje. derzył~
derzyl~ w ni'l
nią i zaspiewala
zaśpiewała gwaltown!}
gwałtownI} meloшеlо
zb6jcami,
аlЬоwiеш prawo nam
пат przebaczyło.
przebaczyto. 1l d!U!!1
dłu!!1 czas
СZ&З slycbac
dychać .0 mm.
тт. OlC
шс me
ше było.
bylo. go rysach,
ГУ8асЬ, w mimowolnych zmarszczkach
zmarszczkacb dYlł
<1н mlejscow'l.
miejscową.
zbójcami, albowiem
Pozwolono nam
паш ZjI. grzechy naszego zywota
żywota W Dlezn~nyc~
D1ezn~nyc~ ot~aDlach;Dlebez~leczeństw
оtс!йашасh;ПlеЬеZ~lесzеlistw na
па 7zole i w ni~spokojnym wzroku i poро.
W t.ej chwili dw.oj
dw.ojee oczu tej kobiety zdazgin~c uczciwll
zginllć
uczciw~ §mierci'l.
śmiercią· Czy jest śród
§rбd was lub~w!lł
lub~w!ll ~~ Wld~klem
Wld~k1em ludZI
ludz1 p~ywaJl}cych
p~ywaJ/}cych we znaJe,
znaJ e, ie
że luby cierpi.
clerp1.
waly SI\}
51\} chmur.1l
chmur.~ pIOrunową"
plOrtlOowlj" aа lzy
łzy oswieoświ ektn taki, coby
kto
соЬу wolat
wolał zyc
żyć dotychczasowem krwl
krWI 1I miast
m1sзt stoJllcych
зtnJ~сусh w OgOlU.
ognIU.
Bialq,
Białq, r~ką
r~k'l gladzi
gładzi czolo,
czoło, caluje
całuje gor'lcemi
gorącemi tlone. Ich
1СЬ .bła~klem
.Ыачk1еш byly jak deszcz z hlyЫу.iyciem,
życiem, coby
соЬу sill
зi\: nie radowal z Ьоhаterзkiеj
bohaterskiej
*
usty;
ust
y; niby znik!y
znikły zmarszczki,
zшагszсzki, lecz znów
",п6 .. sifJ 8kawlcaml.
skawIcami.
'
..
smierci?
śmierci?
pokazały.
pok ..zaty.
Nl\.rzeczony
Narzeczony przystl}plŁ
przyst/}p11 do Olej,
D1eJ, pocalo·
pocalo- Niemal niemal-wymykD\}1i
niemal-wykrzyko\}li wszyscy
wszузсу
W Marottonie ohozowala dywizya kiraСб:!"
Cóź"
t l?
l ? JJakie
akie twoje cier- wal i z drżllcej
drz~cej r\}ki
ręki wyjl}l
wyjął mandolinę.
шапdоliп~.
razem.
гаzеш.
syer6w hiszpańskic~,
syerów
hiszpanskic~, ~wesołych,
~wesolycb, ładny~h
ladny~h pi;;;ie?
pi;;;]e? \~l
\~' s:~eds~i:ń
S:~edS~i:n wesela J'esws
J'eswś smu- - BiednyMazatlan!-wyrzekł._
ВiеdnуМаzаtJап!-wугzеkl._ Kobiety
- Pójdziecie
Рбjdziесiе zemnll
па woj
wоjЩj.
~tбrеJ 1ll00ll.n
ШО~)D.П bl.ł~
bl.l~ serce
зегсе Dleше· tn •
рp
aztek:6w maJq,
Вуlеш raz
zemną na
n\}.
?blo~w:, dla ~t6reJ
azteków
maJIł czego /ptakac.
fpłakać. ByŁem
- Wsz~dzie, na
па §ll1ierc.
śmierć.
Jednej
jedneJ h1szpankl.
hiszpan kl. A
А naJPI~kuleJsza.
паJРI~lmlеJзzа z ko- y
у.
.
.
'"
. w Kululllbli,
K ..llIIllb,i. W pewnem mjeście
шjе§сiе na
па jaja.
- Przysi\}!lnijcie.
biet w okolicy kochata
kochała najpi\}klliejszego
najpięklliejszego
- . Nie
N1e mam
шат zadnego
za<1nego ClerplCDla,
ClеГР1сша, lecz Ol~Ш~- kiej§
kiejś u1icy
ulicy dom
dош budowano. S
S"6d
.. ód wyrouniЮlj,twа byla kr6tka.
Klą,twa
z hohaterów-kap!tana.
bohater6w-kap!tana.
POk01
pokOI mię
Шl\} wHadek, któr~go
kt6r~go odroczyc
odroczyć Ole
Пlе ków
kбw ujrzaŁem
ujrzalem kobiet~ nosZIlCl}
nosZl}cą kamienie
kашiепiе
- Przysięgamy
Przysi~gamy z radosci'l
radością przelać
przelac krew
Anna
Аппа mtoda,
młoda, pl~kna,
p1~kna, wdowa od pół
рбl ro· po~obua.
po~oboa.
~rybunat wOJ~nny
~rybunał
wOJ~nnY sk~ał
sk~at na
па murarzOffi.
murarzom. Kilkakrotnie chodziłem
сЬоdzilеш taDltamпаSZIj, w bitwie.
naszą,
bitwie_
ku, juź
ju:! była
byla zar~ona. z pillkny~n
pi\:kny~n kapita- śm~e.rć
§ш~е.'с czloWleka:
człOWIeka: ~łaśDle
~!a§nle teraz .J a podpod· tedy!
tędy! a.
а. kobieta;
kohieŁa: w:c~ąż
w:c~'l:! w pocie czo!a
czoła nosila
nosiła
Loon rzekl
Loou
rzekŁ do Riosa:
nem;
пеш; weseJny
weselny dz1en
dzlen Jnz
JUz bllZko,
bltzko, Jedna
Je<1na 1I0C
110С Р1sаlеш
pisalem wyrok, czlow1ek
człOWiek Jutro. bl)dzle
b\}dz1e roz- kamIeOle,
kаmlеще, nogi
nogl JeJ dria!y.
drżały. Nie była
byla już
jl1Z
- Niech dodadz'l:
dodadzą: i nad nikiem nie mieć
шiес go jeszcze oddziela.
strzelany. :D!aczego
:Dlaczego wlasD1e
wŁaśDle Jutro? Dla.- młoda,
шlоdа, npadala
npadaJa pod cil)zarem
ci\)zarem pracy. Ta
Та
lito§ci.
litości.
Tej nocy
посу późnym
р6Znут wieczorem do narzeпа1·хе· czego W
w dni~ Ule?O
ше?о wesela? Dlaczego me
ше kobieta miata
miała kiedy§
kiedyś w Mazatlanie
Mazat!anie pałac
palac
Jeden dZlen рбzшеJ?
pózDleJ? .
pi~kniejszy nii
niż ten, dla którego
Przysi~gli i na
па to.
czonej przybył
przyhyl oblubieniec. JJakże
akze pi~- oо JedeH
•_
pi~kniej8zy
kt6rego teraz kaА teraz :jowiedz czego chcesz
сhсезz ~de- knlł
kn~ była
byla ta para I Kirasyer
Кi.t·азуеr Ьуlt?
teo czlow1ek
jest zloczyncą?
zlосzупCl}?
Ьаwilеш ":
dошu,
~ A
bylt? :wysoki,
Czy ten
człOWiek Jest
m~enie niosla; cz\:St.
cZ\lSt.n bawiłem
w: jej domu,
awo WOjenne
mDle,
ШО1е, - m6wI
mówI w6dz
wódz dn Leona. - Mozesz wysmukly
wysmukły m~tczyzDa,
ш\}tсzуzпа, mlodość
шlоdо§с klplata
kipiała na.
па
1I P.r
P;awo
wOJenoe go tak nkzywa. Bu~:
Вп~: Wiele
w1ele wesolych
wesołycn chwil
cnwił tam
шт sp\}dzlłem.
зр\}dzllеll1.
powiedzieć,
powiedzie6. Jeste§
Jesteś jedYnYll1
jedynym cdowiekiem,
сzlоwiеkiеш, jego twarzy, ale nad wypukIem
wypuklem czołem
сzоlеш znac
znać towa zolnlerzy,
zoJll1erzy, aby
аЬу pOSZ!1
poszl1 do Kolumbu
коluшы1
(D. c.
С. 11.).
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DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
U>DZКI.

3

1ł ieе k 1'2adkiej
prawo§Ci
....
. k'lego, CZ10W
nadkiej
prawości lI 'k!>d za wiadro kop. 76~' -76~·.
za rrn.
248 8i<;
si<; na
па opór
op6r i pnykrości
p1'2ykro§Ci ze
"е strony zaco-l
zaco-I A.
А. rs. l-Herm3nn
l-НегПl3ПП Z . rs. 2- Ge1I·th ner rs'
rз' 1I ga rl'ICyJs
ICYJs
człow
5 bЬ
k t k 250. 'ynki
zynki ...
za wiadro kop.-76~·
714'-780
za
,а garnieo
prnioo
f!Ulc6w.
fańców.
3-Toeplitzki rs.
rз. l-Himmelfarh rs. 1- charakteru. ?lmar
?,mar w nocy
. m.
т. W
wsB u eе kopiejek 2j>2-2ót
2р2-2Ы (,
(z dod. na
па wy.chn. 2'/.).
2'1.). .
(-) Marki pocztowe koperty i karty
karŁy ko- Bleszynski
Bleszyński rs. l-Nagel rs. 1-Wachs
I-Wachs M'lataku parahtycznego..
parablycznego..
.
B"lin 9 lipca. Targzbotowy.
Berlin
Татg,Ьоtоwу. 1',zenu",.
1'.zeп."".ООzzш.вnу.
bez.m,any.
·
' t e 1l tra
tтa
l-Od ki D
1l Lipmann
LiрПlапп L rs
- Spadek Slld
Sl}d powIatowy
powlatowy pIerwszego
plerwszego '"
w m. 168-180 Da
оа lp.
lр. --,
--о Da
оа lp.
Ip. .Ier.
.,or. --,
--о na
па
d
respon encYJn~
encY]n~ star~go Ss mp
шр aа с... war· ~5.
~..
es E'
Е' т'
6-b
6-Ь . ~hli ' l wydzialu
wydziału we'
\Уе' Lwowie oglasza
ogłasza ze
że ро
po staro- .ier.. wrz.--.;'awrz. paź.169'1,.
paf.169'1,. oapai.list.I7l'I,.
oapai.list.171'1,.
tość z dwem JutrzeJ zym.
-Je
.
. rs.
TS.
rl:lcla
ci
B'al
Zyto 00'
bez zmiany. w m.
zуш.
. enmann
r';lc1a
g
. G.tli
G'Ш Galdb
Goldb
d
B'вt _, na
па list. gr. 173. 2yto
т. 143-148.
tosc
(-) Ceny
Сепу mieszkań
miеszkаб obniiajll
obniiajl} sie
5i<; u nas
мэ rs. 6-Knoedel rs. I-BnndsŁem
1-ВппdsLeш rs.. 1- zakonnej
zakonneJ 1I
erg, ro em
еш z ~21:'9
1:'9 na
па lp.14ti'/
lp.146'1.. na
па lp
1р .•
. • i6r
ior..•. 146'/
146'1•• naaier
па "i.r.......
vtr,. __
__ ,, na
оа
bardzo powoli. Faktem
cokolwiek lecz bвrdzo
Fаktеш Kirsch rs. 1-Bein
I-Bein A.
А. kop. 50-FIscher
50-F1scller stoku, PO Z?stał
Z?stвl spade~ wynosz!}cy
wynosZl}cy .' '. wro.
wr.. pai.
pai . 150.
150, na
оа pat. Ii.t. 162•. n~
o~ I,.t.
h.t. gr.
gr.I64.
164.
! k
§б I k 10
ŚĆ
ló
kt6re opuktóre
оро- rs 3- teinhagen re
rs 3-F1irster W. rs.
rз. 1- zlr.
złr. Termm
Тегmш preklUZyjny
preklUZYJnY do zglaszan1a
zgłaszawa Sl~
З1~ Da
па ".
" . •st.-.
1.-. o.
о.aа 8t.
at. 11.
It. ---o
---о JQcsmleu
Jocam,.u w m.
т. 112-175.
. t"
Jes
JCS , ze WI~
W1~ sza
зzn c~~
oо aа ~,
.'
. Fl'
FI' d Ьb
dk b'
Ъ' 6
I wa z dniem
dnieln 27 stycz- OWIes
О ..,.. poomkiwanv.
poo.nkiwanv. w nm.124-163.
•. 124-1 68. nalp. 125. na
оа lp.
lр.
§CiJi
ścili dotychczaSOWI
dotychcznsowl lokatorOWIe
lokatorowle Z6
_о zmIaną
ZПlllШ!\ Pegal
Pegał Z. ko p. 50- le
,е er aum
аuш rs.
rз. 1- sJ!a
sl!a oо lerc w up
ор yу
'11'
1l
. .;er.
lier. 125, na
оа .iei.
.ier. 126'1
126'1.,oa
.. na wrz. pa>!.
paf. 131. na
оа paz.
pai.
kwartвlu w naięŁ!l
kwartału
nai~tI} zo
_о tata
taln ро
po cenie
сеniв zni"ozniżo- Rappeport kop. 30-Horowltz A.
А. M.
М. kop. n.,a
п.,а 1886 r., po.cz~m wrazI
wraZ1 UlCZg oszeUla
оszепш list. 132, Da
оа 1ist.
list. gr. _ . na
оа gr. 81.at.- -. Groch
Grooh wa.
"а.
ne·.
пв·. Ni~trtlrzy
Ni~ыlrzy wla§Ciciele
wlaściciele t1'2ymajll
t1'2ymajl} si~ je- iiO-Zeybert
iiO-ZeуЬегt B.
В. rs.
rз. 3 - Kis.chel rs.
rз. 1-1
l _I RI~
Яl~ spade~ przejdZIe
przeJdz1e na
па w1asnoM
własność skarbu rzel. 146-206, pastewny 1SO-140.
1ОО-140. Olej lni~ny
loi~oy w nI.
m.
~ k oО tro,о, p02nlmo,
.
1.
I.
1I kal
kał eе sSt'n
М . rs. 1-He1der
I-Helder J . rs . 1- austryncklego
allstrynck1ego .
62.
r<epakowy
nepakowy
т. Ь.b. bec
Ьес.. 48. OkoWlta w m.
т.
dM
па
powmo,
ze?
",в?
?J..
?J .. pр ust- Warszawski J . hl
00'
be. oecz.
becz.
42.6. w m.
kl} od p6ł
k!}
р61 roku. Na co
со CI PВn0wle
panowIe czeka- Samet
Sa011et . rs. 2:20-Herzenber~ Izaelsohn
11e,eei
Slczecin.
•. 9 lipca.
lipea. P. .. ui.,. bez
bezzmian)'."
zmiany. Wm.
т. I6016ОjlJo
j!} wla§ciwie
właściwie - nie wiemy. Oboiienie
Obniżenie ceсо. rs. 3-:~ewskl
3-:~ewsk1 rs.
rB. l-;-Kosenko
I-;-КоsеlJkо rs. 1т Е Е
А М У.
1~9.~a lp.sierp. 166.łY.I,
166.1У.1, na
па wr"'.
wrzoś. ~at. 170.50. Zyto
ny
пу nie przyniosloby
przyniosłoby im ujmy zwłaszcza
zwtвszcza że
"е Wenckiewlcz
Wenckiew1cz rs. l-Klelllermann
l-КLеlllегmапп S. B.
В. rs.
rз.
oiieJ
niżej ... m. 136:-142. no
о. lp.
Ip. ".rp.
'I.rp. 147.00, no
п.
·· \·v'
·V'arszawa,~
Н~rdr
dJ'IC
Ш"~ rs. 2- Ber
вeren
wrz.paU48.00.0IeJ
wr,.раt.I48.00.0IеJrzераkоwуОО,ruсhо.оа1р.48.БО.
rzepakowy
bezrncbu,
ruchu. w
nalp.48./iO.
dobrym
доЬгуО11 przyk111
tud ~m
~ш sв1ł uz'y
uZ.Y
вrszawa,~d'
zle
ZIO 1l. -H
1Сzk"
еп dt rs . 1l - Der:
Berno. 9 lipca. Ostatnia zmowa robotni- oawrz.pat.48.61).
nawrz.pat.48.61).
Sp,rytnaOO,
Sp,rytnabe,
rnchu,
m.42.G).
m.42.S).
na
па niektórych
niekt6ryc.h ulicвch
ulicach Jest ро
po ~t~ kilkakiIka- ""wskI
ZUWSk1 rs. ll-RоsепbIаtt
- Rosenblatt
. r. 20-Hel20-Не1- ków
k6w zaprowadzila
znprowadzi1a 54
64 przed kratki SIJodowe.
sqdowe. na
па lp.
Ip.8ierp:42.SO.
aierp:42.SO. na
па .ier. wr.. 42.60. na
па wrz. pal.
paJ.
dziesil}t lokalów
lokal6w рnstyоо,
шаоп
гз. 1.-N.
Т8. U>o-Dr.
I.БО-Dг. Kohn
КоЬп
OI.J a~alnJ
8~а1nУ 7.80. .
dziesillt
pustych, aа wlasClClele
właŚCICIele do- maD
n rs.
l.-N. J. rB.
43.50. Olej
._ .
m6w obniiajq
obniiвjq ce~y O
о ~rzeci':l
~rzeci~ ~~ść.
~~SC. CbaСЬа- rs. 2-LcWIU
2-LсWlU M.
М. rs.
rB. 3.
.
36 z nich
niоо oskarzono
oskarżono oо zbrodni<; gwaltu
gwałtu n.~:f:Yf7. ~u~~\u~:~\~er
~o~~\n~:~\~.' ~60,~":.:u"tal!~~oon,~6',~":.:u"taj~~~oon,raktervst"cznem Jest ze
"'о zmleUlaJący
ZШ1еПlаJ&СУ lokalokn,y
'У zystkim
zувtkiш ofiarodawcom
оfinгоdаwсош komltet
komItet urz'lurzą- publicznego.
L d 8 li
Ii
T
Т
001.
boY' I"
/8. P
Р ze 'ca
'са ООгдzo
berdzo
Ь
kl
d
"е
У'
•
оп
уп
ре..
и~.
о,
•
J
!...
b
d
'
kł
"
e
i
pogorzelc6w
gro
d
V·
Zt
"
Ź
on
yn
pco.
aq'
zowy.
• Ol
le, przeważnie
przewвinio wynaJmuJIl
wynaJmuJI} mUle~
О11Ulе~ oО zeroe
zerne z!lJllcy.
Z!LJl}cy. sв aа aа w lml
lШl nu.
n о.
.
Berlin, 9 lipca.
lipcв. Piszq o"
о" os.
Оз. g. .ee ci~żko
ci~zko ро
po cenaclt
cenaoh ,z ostatniego
oota.toiego ponieaEialk~lno~i.
pooiea.ia!k~'no~i.
od zajmowanych dotychczas.
dotycbczвs. BIeda
Bleda - czy dZIe(,skich
dZ1e()skich serdeczne podzlękowan~e.
podzl~kowan~e.
uktady
układy pomi~dzy
рошi~dzу austryackimi
аuзtгуасkiшi i węgierw~gier- o.lme.
n.lme. przybyl.
przybyle I~d?nki
I~d?old mocno,
тоеоо, .1.
ole 8pokOJUle
apokoJule•. onoszcz~dOO§6? Naj
oszcz~doość?
Najpewniej
pewniej jedno i drugie.
F/.att.
Kabaczmk.
n.
о. arty~nly
arty~n!y .pokoJ.o,,;
.pokoJ.ollj Ое
bez••tml&ny.
т.апу. <!d
<!д oatotn,~o
08t.tn,~O
Ś· t t Ine Z any
апу pnblicznof i·jedsleil'.
i·jedsteill.
KU/·sl.
Kursi.
skimi
skiщi ministrami
miпistгащi napotkajlJo
napotkaj!} na
па znaczne pooledZlałku
pooledztalkn dO~leZ1ono
.дО~'.Ю0ОО olJcego
оlюеgо ,OOza,
zboza, р.zсщсу
pszclIlcy
W· <.
(
.!еоСI
еа
ra .
•.
Р
JecznuerH&
11 ,:d70, OW8&
99117.O
О
.
!e
CI
ea
~
.
.
t
d
Ś·
P
d
tk'
W
'"d
'
26,980,
Jecznuelll& 1l
OW8a 99)17.
.. Na
ŚCI
p. Katnu'iskl
ru
CI. rze ewszys
ęgry
aJIj, wybrzezu
wybrzeżu oHarowaoo
dziś 21 I.dookow
ładunkow kwr
pp".OIO)';
..eOlO)';
§С1 naszej
naszeJ tenor bohaterskI
bohaterskl р.
КаШll'iзkl
<о no
no.cl.
еwszуз lelU
lel1l
~gтy 'Z'O
•• aJq
06arow&00 dzij
doznaje w Warszawie
Warazawie sympatycznego
sympвtJcznego р1'2уpnynI{:RОNП{.А
::RONII{.A
od Austryi
Allstryi indemnizacyi
iпdешпizасуi celnej w wYB
wysokości
oko§Ci pochтnrоо.
pochmurno.
К RА J O
О WA I Z A
А GR A
А NI C
СZN
А.
guldепбw za
_а piwo i cukier, gdy
IIре•• Surowieo ~lixed
~1ixod numbo"
пптОО ..
'''cia
KRA
NA.
5Б lI1ilion6w
milionów guldenów
Glazg6w 9 lipca.
J
J. . ..
.
k
TA_lA
Тл_l. p. Ba
Баn"
h warranta 40 ".
sz. 10'/,
10'1, р.
p.
Artysta-śpiewa
tymczasem
indemnlzacya przyznana z IC
Liv.rpool
Агtузta-I§Рlеwаst1 ~ trupy ~ р.
tY011czasem indemDlzacya
1С
Li•• rpool 8 lipca.
lipea. Sprawozelanie
Sprawozclanie pocz,tkowo
poe"lkowo
drowski ma
wyst1lplĆ
Opłaty. Do ministerynm
lp1C na
ша wy
па sceme
scellle teatru letOpfaty.
miпisteгупш skarbu
skвrbu wnie- strony
strollY Austryi na
па spirytus,
sрiгуtuз, wynosi zaledwie l'rsypuszczalny
l'rчрus..zalnу obról
olJтO\ 7,000 bel.
b.l••,tale.
tale. Dzieuuy
Dzi.o"y
nipgo w Warszawie w operach:
ореl"Всh: "Faust,"
nFaust," sione zostato
роdаб oо zasulPienie
zвsщрiепiе w k 'lk k ćе t t '
ld
do,,",
З.ООО OOL
zostało kilka podań
Id 6ó
dow.. 3.000
hel
Violetta"
Violettв" i "Fra.Diavolo."
" Frв.Diavolo."
SIJodac.h pokoju oplaty
sqdach
opłaty pieni~żnej
pieni~inej markami
шаrkашi 1
I aа ro s oО ySI~cy gu en
еп w.
liverpOOl.
U.orpool. 8 lipca.
IIре •. Sprawozdanie
SprawozdaOOe koń~ow
kоб~ОW•. Obrót
ОЬгбt
" (-) Przy ulicy Konstantynowskiej z gór.
g6r. stemplowemi.
stelllplowemi. Podobno
РодоЬпо podania te zyska6
zyskać Rzym, 9 lipca.
liрса. Przed opuszczeniem
opuszczeoiem Rzy- ~'tC:.
~i~. bel,.
OOI,. tego na
па .peklllaeyo
.pakuJaeYQ ,I "'''0'1,000
wy ..oz1,OOO hel.
bel.
nych
пусЬ pi~tr domu
dошu restanrowanego,
restanrowвnego, .Bpadlo
.spadło maj!}
шаjlJo zatwierdzanie.
zаtwiеrШапiе.
mu
шu Mancini przesłał
przes1al izbie zbi6r
zbiór dokumenN"
Naw.York.
... Vo,k. 8 lipca.
IIреа. Bawelna 10'/,.
10'1,. w Н.
N. Orle,.
Orl.,.
wczoraj duie
duio d1uto
dluto ostrzem
оstl'ZеПl na
па d61
dół 1l р1'2е·
pne·
- Zlodzieje.
Złodzieje. któny
kt61'2Y okradli bank hamh ащ- tów,
t6w, tyczllcych
tyczl}cyc.h si~ projektowanej koofer
ko nfer en- 01.
nle 10. Olej .kalny rafinowanv
ra600waov 70'1.
70'/. Abel
АЬеl Te.t
т••!
cbodzqcej właśnie
w1a~nie tamt<;dy
tвmt<;dy kobiecie rozdarlo
rozdarło burski na
па 200,000 lllarek,
шагеk, zaaresztowani
zaвresztowani zo- cyi mipdzynarodowej
шiрdzупаrоdоwеj w sprawie zgodnego 8'ft. "F~>delfii
"F~>d.lfii 8'1
8'/•. orowy
urowy olej ,kalny
skalny 7'1..
7"'. Cert
Cвrt)'yp6,..
dłuto
t I'
b k t6
tó
Lo d .
•
Okaty PIpa
hne - d. 96'/.
O.
"
." .
ód .
k р6,..
. . Ь
р'ре 1100
96'1.
С. M,ka 3 d. Sb
8ь o.
о.
вр 6d
ПlС<;. и
а. zUle~.
'Ulе~. :" dluto s aа l'1I р1'2У
ZШ1аU1е
ап no
по w w n y01e,
уО1е, utoienia
зi~ co
со do wymierzania
wY011ierzania kary
kвry skaskn- Czerwona рpszeni""
...ni... oama
оата.,
т. 99
оа lp.
Ip. 99'/,.
99'1,.
Sp
O1C<;.
~gUleUle ~ a.
pny zmlame
an
ułożenia si~
VI' m.
oО.••• na
JПоglо utkw1e
mogło
utkWIĆ w glow1e
głOWIe weostrozneJ, która
kt6ra Paryi
Paryżuu i Genewie.
h
na
оа .ier.
sier. 1l d. '/ 0.. na
па wr
wrE.
•• 1
l d.2'/.
d.2'1. c.
с. Kukury.
Kukory.
widocznie nie
nio wiedzia1a,
wiedziała, że
"е naleiy
należy zdala
zdalв
- Dr.
Ог. Jul ian Ochorowicz, wynalazca
wynaJazca ter· zanym
zаnуш za przest~pstwa
przeBt~pstwa cywilne lub anап- d~a
a~a (nowa)
(oowa) 68",: ellk.i.
Onk.i err (fAir
(fĄir ret1~ing
rot1~iog MuscovPCl.e')
Мпзсот1.0')
obchodzie
obchodzić domy
dоПlУ restaurowane.
restвurowane .
momikrofonu,
шошikrоfопu, роmiезzсzа
pomieszcza w "Kur. 'Varszaw- dlowe, zgodnie z autonomi"
аutопошi" prawodawczq 6.•6. Kawa
Ка .. а (tatr
(!а11" RIO) 8.36. ŁóJ (Wilcox)
(\Vilcox) 6.9'J.
(-) Siedmiu braci śpilłcych
spi~cych min~ło
min~lo nas
паз skim"
ski011" list otwarty
otlvarty w sprawie
Bprawie pogłosek
pogtOBek roz- państw.
рабstw. Rzqdy wszystkich znaczniejszych
znaczniejszyc.h SlOOlna
s!oo'o& 6'/•. Fracht
Fraeht .bozowy
.oozowy 2'1.
porz,dkjem ka.lendarzowym
ka.lendarzowYIll w~r6d pl.'zestrzeniajqcych
pJ:zestrzeniajqcych wieść,
wie~, jakoby znany eе- państw
раП8tw zgadza.j:}:
па powyższ,
powyzsz, konferen..
'l'ELEGl&&~('f c...1lELOO'VE.
c...1IELOO'VE.
wczoraj porz,dkieru
zgadza.ją: si\} na
'l'ELEGl'&~l'f
]>ogody.
pogody. .Teieli
.JeŻeli wierzye
wierzyć wr6Zbom
wróżbom dosw1addośwlad- lektrotec.hoik
lektrotechllik р.
p. H enryk MacbalBki,
Machaiski, miał
щiаl cy~.
li
z dnia
doia 9 fZ dui. 10
l0
czonych ziemian,
ziешiап, powinniśmy
powinni§my wi~c odtl}d
оdщd miec
mieć jakiekolwiek pretensye do wsp6lauto,·współautord t 9 li
W
'У . Ь'
b' t
. daldałGielda Warszawska.
Warszawlka.
stвll! mieć
stalą
шiее pogod~.
.
stwn w
stwa
,у wynalazlru
wynalazku termomikrofon?
tегmошikгоfоп? F
FałatMa
Ма ry ,
pca.
рса.
,.
IZ le
'е oczq Sl~
B1~
(- ) Skradziono w tych dniach
dntach trzy kowe szywym
Bzywym Iym
tym pog1oskom,
pogłoskom, lekkoUlyślDle
LеkkОU1у§lше w Dleше- sie
sże rozprawy nad ]>olityk"
polityką zachowawcz"
Z,dano,ko"oem
Z,dauozkooicem gi.ldy.
gieldy.
A.n
. praw dopo
. o.
Za weki
wek,l,
I,а 100
kr6tkot.rminowl
kr6lkoterminowI
z poszczegól~ych
poszczeg61~ych .staj~n
.staj~u 1.'rzy
l.'rzy ul'
.lCy
.IСУ А
.п drzo.
rze- kt6ryc.h .pismach
.рiВП1асh warszawskich sze~zonym,
зzе~zопуm, rzq,du
rzą,du .. W ię
i~ kBzo§e
szość bЬ ~ę dZle
ороdoоbЬ lue
1I1в
о. Berlin
Bor1i
••.a
mr.
4920
49.22
ja. ZlodzleJe
ZłodZieje dzIałalI
ШJalаJ1 wldoczme
Wldосzше zbIOrowo,
zblOrowo, najlepIej
паJlеР1еJ zaprzecza dot"czone
doł"czone do IlstU
hstu paра- popierać
popiera6 gabinet.
.. Londyn..
Loodyo.. 1I ~.
9.98
9.98
g<lyi
gdyź w inn.vch
innych stajniach
stвjniach spostrzezono
spostrzeżono rówr6w- na
па Ochorowicza pismo рапа
pana Machalskiego,
Macha1skiego,
Wieden,
Wiedeń, 9 lipca. Cesarz Wihelm ma
та .. Parj';;
Paryż .. 100 fr.
89.
39. O
О
39.70
80.60
30.60
80.40
os6b, które
osób,
kt6re
stanowczo w dniu 21 h. m. do ..
••
z okazyi koncertn wtorkowego
związku z autorami
Lilt, Likwid. Kr. 1'01.
wtOl'kowego na
па rze~z poро- zwi"zku
аutогашi wspomnianych
wзроmniапуc.h pogłopog1o- Gasteinu.
Gазtеiпu.
Li.tl
89.40
89.70
g orzeJców
gгоdziебвkiсh przyczyniły
przyczyni1y .Sl
.ЗI ~ da- glosek
głosek ..
New-York. 8 lipca.
lipcв. D epesze z Cleveland ROI.
ВOI. 1'oi.
1'0;;. IV.cbodoia
WIcbodnia
orzelc6w grodzieńskich
90.26
96.26
96.d
.
ks
kв
d
'
k
'
h
Lbly
Lia~y
Zu.
Zi.on.
Ziem.
,69
z
69
r.
Lit.
A.
А.
98.98.tkam
donoszą, ie
że 120 robotników
wpadło do f8fa- ., ..
tkaD1ii pieni~żnemi
pieni~inemi O
о pOWlę
pow,~ zeUla oо- - Rewizya lombardow warszaws
warszaWB IC
1С ma
ша donoBzq,
robotnik6w wpndlo
.. mole
mal. • . .
98.98.Ьус dokonan"
być
dokonau" z ramienia ministeryum
miпistегуuш spraw bryk, w których
kt6ryc.h jeszcze pracowano, zmusi- Listy
Liaty Zut. M.
М. IVanL
WanL S.r
8.г 1l
cbodu:
96.95.16
Неllшапп
М. rs.
rз. 10-Epstein
100Epstein M.
М. rs.
rB. 3- w ewn~trznych.
ewn~trznycll.
....
..
.. 1I
li
H
ellmann M.
93.50
93.6n
93.liO
I. rs.
l-Łubiński L . 1"8.
r8. 2:-Mo6
- Pomi@dzy alumnami, kt5rzy w roku Ь.
b. 10
lo robotników
pracy i wy- "
n
n
Iłн lLl
Ul
Lewstein 1.
rз. l-}:jubiflski
2:-Мо.
robotnik6w do opuszczenia.
opuszczenia ргасу
"
"n
92.76
U22f>
U22Ó
low,' st rs. 2-Ginsburg
91.60
91.60
10wl
2-GiDsЬurg L rs.
гв. 1
l - Slef L . W
w akademii
a kademii duchownei
<luchowl1ei rz .-kat. w P etel'sburetel·sbur. rrządziło
Zlldzilo znaczne szkody w fabrykach .
n
"н
"
l'
,,1
11
1V
Li8~J Z.. t. M.
Lo<
Мег. ii
89.89.r8_ 2-Lewkowicz S. rs. 2-Bary
rs_
2-Вагу 1.
I. L. rs.
гз. gu otr7.ymali
оtГ7.ушаli stoprue
stopnieJ magistrów
шаgiвtг6w teologii
Lima, 9 lipca. RZ'ld
Rząd Dakazat
nakazał wojskom Lia~J
. . . . М. Lad,i
.. I,i tler.
.. 11
8~.86.8S.10-Sackheim A.
А. rs.
гв. 5б - Marcus
MaI'CUB Ch
СЬ .. M.
М. czytamy
czytaUlY nazwiska: Bochnia
Вoc.hoia Kaź
Каzшiеrz
mierz z dye- południowym
роludпiоwуш zawieszenie ,vszelkich
wszelkich kro- . . . .
"
..,,111
Iii
ij7.~7. 87.rs.
ТВ. 2 - Wiesel
Wieseł 1.
I. rs. 12 - Karcze!"sk1
Karcze!"skl L. cezy
cezyii ki eleckiej. D~biński
D~bifiski Karol z dyecezyi k6w
k6,v nieprzyjBŹnych.
nieprzyjвZnych.
Gielda Berlinska.
Berlińska.
rs.
rз. l-Seeliger
I-Seeliger F. rB.
Т8. 3- Grodeńskl
Gгоdебвkl N . rs. lubelskiej, Zbirachowicz Ignacy i J a nkowukowBankooty rO' liakie
Banknoty
)i"ki. ,ZAra
.. а,•.. .
203.36
203.З6
2(13.70
203.70
3-Pawlowicki
rз. 2-Zeilengold rB.
Т8. 2 вю Walenty z dyecezyi p10ckiej
ога. SiParyi:,
9lipcв.
па <
108\.
3-Pawłowicki rs.
ski
płocki ej oraz
Paryż, 9
lipca. Wiadomo§6,
Wiadomość, jakoby~Frey"n
..
na
<1osl.
20:J.5U 203.76
20:J.50
203.- 20335
Bronowski H.
Н. z Piotrkowa rs. 2-Poznań2-Роzпаб- korski
kогзki Antoni CUlll
cum e:ximia taude z dyecezyi cinet wydae
wydać miat
miał not~ w kwestyi
kwe8tyi kanalu
kanału W
IVekвle
eksle na
оа Wa
\Var"
...awo
awQ kro
kr.
Polertburg
Pot.eraburg
kr.
kro
202.65 203. 202.6ó
ski Sam.
Sаш. rs.
r s. 3-Hofer Dr. rs.
rз. 2-Rothe & kujawsko-kaliskiej.
Sueskiego, zostala
została zmyslonl!.
zmyśloną.
::
l'
,.
dl.
dł.
201.25 201.60
Gl'Ossmann
G1'оssшапп rs. 2-Maissio rs. 1-- Stepban
- Wisla
Wisła pod Warszawq,
Warszawą cillgle
cil}gle wzbiera.
..
l.oodyo kro
l.oodyn
kr.
2v.37
2\J.37
20.37
W . rs. l-Janiszewski
1-Jапiвzеwski rs.
<в. 2-Probe
2-Р,'оЬе rs. 1- I.awa
Ława piaskowa
piaBkowa na
па wprost lacby
łachy wislanej
wiślanej
08ТАТlПE WIADOMOŚCI
WIADОМ:ОЗСI НAЮJLОWE,
dl.
1~~:~~ '/'
'I, 1:g:~'/2
I~~:~~
N. N. kop. 50-Wysznacki rs
rз .. 3-P
3-Р . .ko- prawie zupelnie
zupełnie zalana. Mieszkańcy
Мiезzkабсу nadOJ.k~ol.o pr~:t:: kro
OJlk~oLo
п.
2'1,
2'1,
2'J,
2'Is
misarz
шiввгz wlo§c.
wIośc. rs. 1l - NaczеLшk
Naczelmk powIatu
powlatu brzeźni
brzezni uwiadomieni
uwiаdошiепi już
ju:! zostali oо nie
niebezbezBerlin. 9 lipca.
Нрса. Niepokojllce
Niepokojqce pogtoski
pogłoski ро
po
уоп Burmajster rs.
гз. 2-Bartke
2-Вartke [5.
rs. 1l - . AIAl- pieczeństwie
pieczenBtwie i przygotowujq
przygotowujlJo §rodki
środki ostrożозtгоz- lityczne, które
ktбrе były
byly przyczYllll
przyczYDl} zniechęcema
zniech~eDla
von
Gielda
Giełda Londyńska
Lопdу~skа .
was
waB rs. 2-Banke
2-Ваnkе rs. 5-JarzeD1bowski
5-JаrzеШЬОlузki rs.
rз. nosci.
ności. Mozna
Można si'J
się jednak spodziewac,
spodziewać, że
"е i bezczynności
bezczynno§ci na
па gietdzie
giełdzie wczorajszej,
wczorajBzej, 010
Ule Weble
\Veble na
па Peteraburg
PeteralJUrg
23'1.
23"/" 23'/.
2-Wiilicki
2Wiślicki 1"8.
l"S. l-Raigrodzki
l-Rвigrodzki H.
Н. rs. 2- r6wnoczesnie
równocześnie ze slotq
slotą ustl}pi
uвщрi tez
też obawa znikn~ły
znikn~ly dzisiaj, ucicbIy
ucichły j ednak znacznie, I)y.kouto
I)J,kon~o li
:1
Hermann rs.
I·З. 2-Mogk rs.
ГЗ. 2-Sudra rs.
гз. 1- wylewu.
co
со w połączeniu
poll}czeniu z wiadomościami
wiаdошо§сiаmi oо 0110moGoldl'ath rs.
Goldrath
rз. l-Bitdorf rs. 3 - AndreJew - W Grodnie
Grоdпiе przedsi~wzi~tą
ргzеdsi~wzi~Щ być
Ьуе ma
ша poро- cniejszem
спiеjзzош usposobieniu gield
giełd za~ranicznych,
JARG/
JARGł tODZKIE.
tOOZKIE.
rI·В.
8. l-Plachecki
l-Płachecki rs.
rз. l-Birenzweig rs.
ГЗ. 1- dobno bndowa na
па lat trzy
tJ-zу czasowych
czвsowych szop konystnie
kО1'2узtпiе nastroi1o
nastroiło gietd~
gie1d~ tuteJsz"
tuteJsz", przy oо
Bayel' rs.
гз. l-Nolvack
гз. 1-Weger rs.1- dla
dJa pogorzeLc6w.
r~ku gubernatora
gubernato1'a gl'O
gl'o-- twarciu. Poprawa uwidocznila
Bayer
l-No\Vack rs.
pogorzelców. W ręku
uwidoczniła si~ jednak
РЩlеk dnia 10 lipca
Piąlek
{фса 1
/885
885 r.
Targ zbozowy.
zbożowy. Sprze4ano
Sprz.4ano <!zis,
<lziś,
Fidler '"8.
rs. l-Hirschbe:g rs.
гз. l-Pe.tersilge
l-Ре.tеrзilgе dzieilsk!ego
dzieitsk!ego znajdnje się
si~ dotq,d
dotą,d ua
па rzecz ]>0po- 1'&Czej
l'BCZej we
wo wzmocnieniu kursów
kurs6w i nieznaczP.zenicy'
Р.,еООсу'
Zyta,
I-Peters rs. 2-Nlppe
2-N'ppe rs.
гз. 3-Gmsbnrg
3-GшвЬurg gorzelcow okoto
około rs
rB .. 60-,000
60;000 rs.
ГЗ. .•
. nej ich podwyice,
podwyżce, aniieli
aniżeli w hardziej oiyoży
rs. 1-Petel"8
80
30 kor. ро
po 7.50 n.
п.
100 kor. ро
po 4.95 rs.
r8.
rB.
rs. I-Hastu
1-Наз\U rs:
rз: 2-;Fichtenbolz rs. l-N. .--:
.-: Gra~y ~ pOWIeCIe
pOW1eCle troc!<~m"
trос!<~ш" guber~l
guber~1 wionej i rozleglejszej dziatalnosci.
działalności. T
Таa nieni&- óO
"
7.60 JIJt
60
n
ó.()(} u
ьо
"
н
0.00"
~аш RoslCka
Ros1cka rs'.
rs .. 5 -:- ~oczkó.w
~oczk6.w wJlen~k~eJ
w,len~k~eJ ~mszczyły
~Dlszczyly I!0t_
ch~e do Р1'2уjшоwапiа
N. ~op. 50 ~am
l!0ł_oowo;
wę zblOrow. N:a~N:al- chęć
pnyjmowania zobowil}zall,
zobowillzań, wstrzy
11
II
н
7.66"
100
"
6.25"
в~шщ pokOJU
S~dzlll.
pokoJu r~. ~ - :Wwledenskl sędzIa
S'JШlа bardzl~J
bardz1~J uClerp1a1r
uCIerpIał, oZlml.ny,
ОZIШI.ПУ, Jarzyny . mUleJ
ПlDlеJ .. mała
ша1n w dalszym ci"gu
ciągu prawie
plawie zupe1nie
zupełnie ruch
rпсЬ 50
610 "
60
"Jt
7.65"
106
"
610"
7.65)1
25
"
6.00 "
6.00"
pokoJ? rs. 2-Nlewlerowlcz
2-N1ewlerow1cz rs. 2 - PlguP1gU- Wlo§Clanom
WłOŚCIanom grozl
grOZI gl6d
głód 1. n~dza, dZ1er.za,!dZler.żal!- i zaszkodziła
zазzkоdzilа kursom.
kursош. Papiery rosyjskie 60 "u
50
7.65,.
100
n
7.65"
160
"
4.80
"
l~wsk1 rs.
I~wskl
ГЗ. l-Kurzyna ~s.
~B. ~ - H entschke c~m
с~ш z8~.bankruct~0. MIasteczko
Mlвsteczko O!k1ew:
O!klew: przyjmowano zrBZU
zrвzu z wielkiem ozywieniem
ożywieniem 20 "
7.6tJ"
7.% JJ
20
"Jt
"-96"
'-96"
:N . N. kop. 50-Konopmcki
po kursach
wyższych, nast<;pnie
sła 80 "
50-Копоршсki rs: 2 - Gold- kI
kl w ~Jze g~berUl spłonęło
splon~lo we w~<;ks~eJ ро
kuгзасh wyiszych,
nвst<;pnie jednak 51a7.65"
80
u
4.90"
mann
шапп rS'
ГS',I-;-N.
,l-;-N. N. rs. 1 - R
ReJew~ka
eJewska rs. 1l potow1e.
połOWIe. Pozar powstał
powsta1 od uderzema
udеrzеша PlO- bi
biej.
ej. Na gieldzie
giełdzie zbozowej
zbożowej ро
po cenach
сеnacЬ obоЬ 60
"
Owaa:
50
7.60"
OWВ& :
s. 1-Czamanskl
-Сzашаnsk1 rs. 1-W elsbrem
e1sbrem .'з.
1- H
Herzerz- runu.
niionych
niżonych rozwinql
rozwinqł si~ rnch umiarkowany. 50 J~zmi~:'
Joczmi~:" , ..
1~ kO,:' ро
l~
po ::~ :'"
berg rs.
ГЗ. 3-Guze
3-Guzo rs.
rз. l-Epstem
l-Ерsteш S. rs. 8- W Kijowie
Кijowle sąd
з~d okręgowy
okr~gowy skazał
зkаzаl na
па P szenica zdotala
zdołała si~ utrzymać
utrzyma6 w cenie ży"у- 60
4.271/2"
76
"
S.ЗQ"
"
4.27 1/ 211
9.30"
Landau L . rs.
r s. 2-Preuss rs.
ГЗ. l-Ar~)Osohn
l-Аr?DЗОhn pięć
pi~~ dn~
дn~ aresztu .lekarza.
.Iekarza. Reit~ana!
Rei[~ana! kt6ry to staniato
staniało znowu oо "!.
з;. m.
Ш.
'
50
"
4.20"
100
"
9.25"
9.25"
4(J
4CJ
S. H.
Н. rs.
гз. 5-Lohrer Dr. rs. 4 - TICh.auer
Tlch.auer Ole
ше cbClal
cbClał lldae
udać Sl~ do mebezplecznle
шеЬеZР1еСZП1е choсЬо- Petersburg.
Pele,sburg. 8 lipca. Weble
\V. lul. na
оа Londyn
Londyo 21'1
21'1",
..,
"
4.15"
1-SalаШОl10wicz rs.
<в. 2-Mik~łowski
2-Мik~10wЗki rs.
гз. rej kobiety, iadaj'lC
żadaj/łC z góry
gбгу 50 rubli ho
Ьопоno- II pożyczka
pozyczka :schodnia 94 '/" III
ш po:yc,~ waohow8oiiors. l-SałamOllowicz
l-Ma!achowski
l-Małachowski rs. l-Ruseckl
l-Ru8eckl rs. 1-N.
l-N. raryum.
гаrушл.
dnIa
dn,а 96, ~ /. renta zlata
z/ota 170. 61.
б 1. listy
listy..•zaвta..
utaOZIENNA STATYSTYKA
STAТYSТYKA lUDNOSCI.
LUONOSCI.
N. rs..2- Ch ome t OWSk'1
sз
Р"
p..
W Cha.
СЬа k '
wne
wn. kred.
kr.d. z,emsk. 143'/" akcye
akcy. baoku
banku roaYJ.klego
r08YJ.k,ogo
lIalielislwa
IIllieóstwa ,awart.
zawarte w dniu
doio 9 lipca:
.OWIeszenIe.
.
haodl. ..granioznego
306, banku
W раг,бl
parafii katol.
l. aа mianowicie:
оше ows 1 rs. 2- S C
Сhild er.
е r.
OW1eSZenle.
rrowIe
oWle zos
zоз t aа1ł . poро- dla
haodlll
zagraoiozo.go 806,
baoko dyakontody"konl.okalol. 1.
miaoowicie: AnLoni
Aol.ooi Jobst
Job.t
1-Dy110n
l-DylI on rs. 1-Rappapo,·t
I-Rappaport rs.l-<;irawe 1.
l. wleszony
w1eszony w tych dOlach
dUlach w zabudowamach
zаЬudоwаШ8сh wego
w.go p. teraburskiego
ter8barskiego 660'/,.
ОБU'/,.
Znzann,
Znzaoo, Papra.
Рарга.
H
Н.. rs.
I·В. 3-Reisner rs.
гз. l-J::itwickl
l-J::itwick1 rs. 1- wi~ziennych przest~pca Lisianskij
Liзiапskij .. E gzeB.rl1~. .9 lipca.
Ilpe.. Bilety
Вil.ty Оао:о
ban."u .. r""y),kl.go
r""y),klego
W
w р.,.61
parafii ew.ng.
ewang. _
Козебkо rs.
Koseńko
rB. l-StanisławskI
I-Stапis1аwзk1 rs. l-Andre- kucyi dokonal
dokonał kat sprowadzony umyślnie
umy~lnie 1203.35;
120з.85; f 1.
I. 1'81y
haty .astawne
.aвtawn. 61.76. 4'/.
4../, 11Sty
hsty likw,daSI.rozakonnyeh. 4, aа mianowicie:
Starozakonnych.
miaoowici.: Bialek
Bia!ek Zeli~
.
W
b'
W
cyJne
Wajsbard. Agorowicz
1'ło"-ner CM
1l
Ъ
М ..
,
CYJO. 66.60. 6'/, pozyozka wachodOla
w8cbodola J.l em.
.т. 69 tO Mirl, 'Vajsbard.
Agorowic, lzr.el
См
Jew rs.
r8. - . oro
01'0 10W
IOW . ~s.
~в. 1l - M
oazny~
rs. z
arszawy. .
.
Ul
ш .mi8yi
emiayi 69.90, 4%
4'10 pożyc,k~
pozyczk~
• 1880 r.
т. &0.60.
5'j. w~,
"~, Olsztajn
Olsztajo Jankiel ,z Taub"
ТапЬ"Izroel
Kr)'.~z 1'1""-o.r
Kry.~
Dajche, Opa
Dajcha,
Ора
1-Czestuchm
1-Сzеstuсhш rs.
ГЗ. 6-lliJas
6-ЮJas rs.
ГЗ. l-RaClborl-RаС1ЬоrAkademla przemystowo-tесhПlсzпа
Akademia
przemystowo-techRlczna w li8t,
liaty ,z.. tawne rosyj.kie
ro.yj.ld. 90.50. kupony
корооу r.elue
r.elno 323.50. l.ow.ki
Lowaki Jnda .Mosiek
Mosiek •z 1'P...l.ow8k,
Lowaklł Maik
Malk ...
ski rs.
ТВ. l -Leiuweber rs. l-Barok
l-Багоk rs. 2- Krakowie,
Кrakowie, ma
ша być
Ьуе przekształconq
przeksztatconq na
па "wyi"wyż- 6'10 pożyczka
pozyozka рг.ПI;ОW"
premiowa z 1864 <.
r. 144.60. taka;;,
takaż z Zmarli
Zm.rli w dnIU
dn.о 99lipca,
lipca,
AndruBzyn rrs.
Andruszyn
B. 1-Dr.
l-Dr. Moisiewicz rs. 1l - sz" szkołę
Bzkot~ pnemysłowq."
Р1'2етузlоwq." Przemiana
Ргzешiапа do- 1866 r. 1S4.25;
134.25; akcye
а.оу. '~anku
I~anku handlo~ego
h&odlo~.go 78.26. dr
d.r
Kaloliey: dzieci
Kalolicy:
Шiес; do
до lot
I.t 1&-lu
l&-tu zmarlo
,maтlo 13. w
w tej
C
С ..
'
1l G ldr'
тз k
' t·
вZd'
.koo!ow.go 77.00. dr
М.••
••elL war... ",.d.
Wled. 214.50; a',а',- Iic,bi.
liozOO. cblopoow
cbłopców 6. dzie"c"'lt
7; doroslych
dorosłych 1.
l. w
al
аl mln
ШJn
rs. - o
о Idr'mg
шg r:?' 1l ~. N • N • TS
• onywan~ bЬ fJd Zle
Złe
s 0l?m?wo
0I?Ш?WО oP.
о d Р.BŹd'
ZlerniZlеrПl-. .kontowego
oye
оуе k:redytow&
kredytow& auatryaokle-.-,
austryaokle-.-, najooW8ta
najoowua pOźl
pozl czka
tej liczbie moiczyzn
mężczyzn dzio"oZit
1,
l, kobiet- , aа mie.nowicie:
mianowicie:
czka
1l - Lorbach rs.
rB. 2 - Soderstrom rs.
ГЗ. 3- ka r. Ь.
b. Nanka obejmIe
оЬеJШ10 trzy dzIały:
Шlа!у: Ьоbu- T
ro.yj.ka
o.yjska 94.80. 6'10 renta
r.nta roayj.ka
roayj,ka 1Od.60.
IOd.50. dyuonLo
dY8KOOl.o Micbał
Мicbal Kuszczyński.
КUЗОСЕyitвю. lat
lal 33.
Danziger rs. 2-Feder rB.
Dauziger
rs. l-Bohen rs. 2- downictwo, mechanikę
mechвnik~ i chemię
сhешiIJ technicznq. 4'1
4'1,.
,. prywatne
prywatno 2'/.
2'1. %.
'10.
.
EwaogtlleJ: dz,"ci
Ewanglllcl:
Ш,.с; du la~
1&~ 16-tu
16-to "marlo
.m"lo 4. w lej
tej
Bendorf rs. 2-dr. Wislockirs.
Wisłockirs. l-SchneerI-Schneer- W Krakowie odbywa si~
зi~ obecnie waln,)'
waln,r
Londyn,
Lопdуп, 9 lipe.
lipca \V
\у po/udnie.
poladoi.. Koosole
KO"'OI. 99/1/...
99"I... liczbie
liczbi. chłopCÓw
сыороо .. 2. d,iowo"t
d,iewo'lłt 2; doros!yob
dorosłych 1.
I. w tej
sohn
воыJ z Petersburga rs. 5-Danielewiczre5 -DаniеLеwiсzге- Zt'azd towarzystwa k6tek
kółek rolniczych galicJJga!icYJ- pra8ki
pruakie."I,
• ."I. konsole
konвol. 102. tnrec.
tar.o. konw.
koow. 16'/".
16'1". rosyjr08yj- lic,bie
lio.OO. m~żc.yzo
nI~zc.y,n _О. kobiet
kolJi.1 1.
l. •а mianowicie,
mianowioie,
. t
1l S
.
. h
""
..
h
ak.
8К. poz. • 1873 r. 92'1,; 4'/, renta
,10,"
zlota wQg.
weg. Charlotta Ober",ann.
OOOr&laoo. lat 26.
Jen
зеп
rs.
rз. 3-S cс hore.s
оге.з rs.
rB. - zampa01er r~. s -IC
-IС
',ur~qd zonyc
',ur~"
,опусh na
па wz.or
~ stnleJący?
зtn1еJ"СУ?
~ 79'1
.,.gtp.ka 65'1..
.,ell'pska
65'1•• oaukuoLl.oma68
baukuoLLomaćaronta
kl8go
kl8go 10"/",
10"1... 10"'10mSlarozakonni. dz,eci
Starozakonni.
ш,вт do lat 16.to
l6.tu .marlo
zmarlo 4. w tej
l-Kahn
I-Kahn 1"8.
rs. 1-G1ebultowskl
I-Glebultowskl rs.
ГЗ. l:-MoUlC
I:-МОDlС PoznanskIem.
Роzпапsk1еш. Napływ
Naptyw zIemIan
Z1еШ1аn POlBk1ch
polskIch 1l haroy
IJaт«y il'I".
U'/". akeru
akoyu kanalu
kaoaln .u
,.e.kiego
••ki.go 82; ,pokojui..
spokojuie.
liczbie
lic,OO. cblopców
сЫорсО" 2. dziow"'ł
dziowcцtt 2; doros/yoh
doroalyol. S. w tej
rs.
1·В. 2-Rzepkowicz rs. l-Jurkowskl rs.
rB. 2--;
2~ rusińskich
rusiбskiсh jest wielki. Publiczność
puыcznos66 krakow- Warna!,a,
Warsz.!'a, 9 lijlca.
lil'ca. Targ na
оа placu.
placo. IVitkowakieWitkowskie- Icobie
IсоЫе m~'coyzn
т~'coyoo -. kobiet
koOOet
3. aа mianowicie,
m;aoo\vici.,
Wizbek rs.
rз. l-Schafer rs_ l-Lewafiskl
l-Lewańskl ska zajmuje si~
Bi~ nimi
пiшi iyczliwie
życzliwie i goscillnie.
gościnnie. go.1'ozen~ca
go.1'8Z.n~ca 8m.
"т . •
, ord.----. ps..ra
p•..ra 1, dobra:-doora:-- Gotlib Szewa, lat
lа! 24. Kolska Brana,
Brao., lat 63, Tatarrs. 2-Kur?atowski 1"8.
1"8. l-Tanbe
l-ТапЬе rs. 1- Nl:ld~ienić.
N';ld~ienie. nal~ży,
nal~zy, że
_е k6lka
kółka rolnicze gali- ;~ro~~ala 6OO-=r;i~' śr~a~?;0~_=48o';SO;~?_
.r~;j~?;0~_=48o';SO;~?_ kiio;;w;;"'
kiiо;;w;;"';;kа;.;С;;
;;ka;.;C;;hh;;
;;iin;;о;d
;d;;;;aа;;.;
;;.;
,, II;;
;;at
аt;;;;;
;;;4;;
4 ;;2.
2.__;;;;;;;;;;__~_ _ _ _;;;;
Czudnowskl
Сzudnоwзkl rs.
l·в. 1-Borawscy
I-Borawscy kop. 30-Ta30-Та- cyJikle
cYJ8k1e роЗlВdаJq
posIadaJ q 603 egzemplarze
еgzешрlагzе czasoczвso- w.
we ___ ; j~czmień
j~сzщiеб 2 i 4-0 rZQd.
r'Od. 400--, owi..
owiea
LISTA PRZYJEZDNYCH.
PRZYJEZONYCH.
tarin rs. 3-Lewinsohn rs. l-Petersllge
lotni- - -, ,imo·
zimo·
Hotel
ManteuHeI.
Bcheier •z 'VarszaWar",,,l-РеtеrзIlgе pism
рiвш rozmaitych,
"оzшаitусЬ, utrzymuj" 136 czytelni s00-34li.gryka
з00-346.grуkа 420--466, rzepak
rzep.k 10tOOHol.1 ••
nleuffel. Kupcy,
Кореу, (J. Scheier
1'8.
l-Рiе{,kоWвki prezydent rB.
Т8. 1-Al'lt
I-Adt ludowych
ludowyc.h i maj
шаjq
q w zbiorach swoich 12 633 wy
"у -.rzepak ra!'"
r&!'s zlmowy-950,grocb
zlmowy-95U,grocb poloy600-670,
polny600-670, wy,
"'у, G.
Go Hoffman
Hoffmau ,z Lil"'ka. G.
О. Blum
Blom ,z Mo~uncyi.
Mo~ooc)'i.
l·S. l-Pie{,kowski
6-H
6-Н t 1I
2 D Plichta rs k ' zż
k
'
cnkrowy750-850, fasola1000-UOO:
fasolaIOOO-ilОО: kaszaJaglaua
kаз.аJaglаu. 120 .1. Wabie
\Vabl. ,z Wroc/awla,
\Vroclaw,a, N. Danilow •z M08kvty. d..
rs.
er z zaa rs. r.
. SJ&
SJą ecze .
-]76
-176 jOtzmlenna--.grус:zаnа
joozlD.lenna--.gryc:zana gruba-o
gruba-. m'ika
mli ka раro..
paro.. Rabinowicz
RaWnowicz z M.inska.,
Мin.ska., f.br. Polakiewicz
Potakiewicz z \Var8t.ars: 2-Joskowicz rs.
rз. l-Strenge r s. 1-;- . - W Zakopanem zniszc7.yl
zniszc7.ył pożar
poiar suszarзuвzаr- waps~.nnaOOO.
waps~.onaOOO. 2SO-250.()(J.2iO-226.I,i~h-2J6.J.l.
2SO-250.()(J.2iО-226.I,i~h-2J6.J.l. WY
"У • . Rabioowicz ,z MinBka,
Мinaka, Baron
Ватоп Dangol
Daogel
F1scblnann rs.
Flschmann
гз. 1-Gold:nann rs. l-WoJl-WоJ- Dl~ fabryki рару
papy dnewneJ
d1'2ewneJ z zapasami
zapвsami i l70-l90.
170-190. III,llO-14~.żyLDlapytI.N.h2,lSO-I50,olej
Ш,llО-14~.i1LDlаруtl.N.1, 2,.ISO-I50,оl.j Ruboa.
ВоЬо&.
dzys1awski
dzysławski rs.
гз. 1-'Varszawski
1-'VarBzawski rs. 3----;Kraw3----:Kraw - machinami.
шасЫпаmi.
rzepakowy-;- -850, In,!",y-:-~.
1D1!,ПУ-:-~. DomeZlono
DowteZlOoo 1"'....
paza.
Hol,1 Polski.
Hot,1
Polskl. Wojewódzki
\Vоj.wбd.ki z Wano
\Vап •• "v,
wv, Dzi
Dzie.....
....
l-Bliith M.
М. rB.
rз. l-FriedrICh
l-FrJеdГ1сh
- J6zef
Józef PrzygCJdzki,
Рrzуgcяlzki, iniynier
iużynier kolei Karola
KaroJa 0h'cy 400
400'e
.~
~ 800, JQaE=eUla
Jос.=.ша lO,
~O, owaa
опа 250, gro- тою
bicki • War
\Var.... wy. kup. Apfelbaum
АрСеlЬаот z, WanoZ/lwy.
\Vапzawу.
czyk rs. l-BJiith
1п,••
cо u ро
po1n
go .
Stanki.wicz
Stankiewicz •z Ozórkow&,
UzOrkowa, WI.
\VI. dóbr
dOЬг Heczkowic.,
JJeczkowioz, •
W
rB.
rз. l-Gruszczyński
l-Gгuвzсzубвki rs. l-Blume
l-Вluше . TS.
Т8. 1- Ludwika w Galicyi, mqż
ПllJoi wysoce zasłużony]
zвstniOnYJ Waruawa,
Warazawa, 9lipoR.
9liре•. Okowita
Okowit. 78'"
78'!. •z ako)zot
akolZł ро
po Icop.
кор. lVedrzynla,
IVedrzyola, SimotUki
Simoliski •z fabr.
Caor. Jaolcow.ki.
Jaokow.ki. War
\\.атаА...oдbramski rs. l-,Zeitlin
~bramski
l-,ZеitIiп J. rs.
rB. l-Wohl
l-Wobl okolo przeniesienia przemysłu
рrzешуslu domowego
dошоwеgо 8'/0. Stalunek
Sto.unek garnca
еаrnса do "i.dra
"iadra 100-507'1
100-507'/•. Hurt
Нат, wy,
"у, kp. Aatachó"
A"tach6" • :l!oskwy.
:l!osk",j'.
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Syndyk ty1lU"zasolIJy
/Yml"zaso/JJY 1/Ia
1IIа yу upadtosci
upadlo8ci BI".
В,". Bąjgl"Od6ki
lOdzkiej
łódzkiej firmy
jirmy " Berger i Sontowski". mieszka
mieszk& teru
ter&Z w domu
дотп PР.. Sachsa
S&chsa

~

Bqjg"od6ki

тоеу дес>:ч';

okr~go- I'rzy
okręgoprzy

Na mocy dec,pyi sI\du
s"du
wego z dnia 7 (19) czerwca 1885
wago
т.r. tre§Ci
treści następującej:
nast~puj/lcej: "Naа mocy
тосу
art. 511
aI·t.
61 1 kod. ,1and!.
,1япdl. dla nie za,а-
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Dr.
пГI LITTAUER
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DYREKCYА
A ZDROJUWAt
ZDROJUW А t 'I'1

'ł~

ulicy .Piotrkowskiej
Piotrkowskiej Nr. 280,
(obok d. Scbeiblera).
ScbeibIera). Leczy choro·
сЪого·
by kobiec.
Ьу
kobicc. dzicc. i pk;
ptc.j przyjmuje )
cborych
сЬогусЬ rano
гапо od
од 8-10, ро
po obied. ,

dl~~~Wfi~~~h "I1::;!;i~liS:::~w~~~;
dł~~~wfi~~~h
"I1::;~;i~!iS:::~w~~~; od
од

E
Е

.Z

.
•
"'" .
.
W
w Ofen, Franzensbadzle, Gleshub II Karlsbadzle
KarisbadzIe
oraz
ога.

~)

przeprowadzi1 si~ do
przeprowadził
до domu
domn W-nAj
W-ПАj
Bellin,
ВеШо, Nr.
N т. 273, przy
рпу ulicy Piotr-

,

I~ glOwna
główna agentura
agcntnra wszelkich
wszc!kich 'wód
Od mineralnych
mincralnych naturalnych'
natnralnych I )

1816-12-1
J816-12-1

H M A T T O N 1I

I!()

(())

kowskiej (vis-i·vis
(vis·t\·vis cukierni Rey·
R ey·
monda)j przyjmuje chorych
chorycb do 10
monda);
z rana
Гапа i od
од 3-ó
3-0 po
ро południu.
poludoiu.
1799-6-4

(»

+
+

naznaczyć nowy
termiu dJa
dla spraOB'bRBJlEOIE
nnznaczyc
вргаОБЪЯВЛЕОIЕ. •
'( )
Н
М А Т Т О
wdzenia ich wierzytelno§ci
wierzytelności w cillgu
ciągu
2.ch miesi~cy !icz/lc
licząc od dnia ogloog10- li.
И. .11.. Cy,II,e6naro
СУ,ll,ебпаго !lfucTaaa
!'fUСТИ&а C'I>t3С]'tз•
eU
a
о tem'
g&7.etach" oraz
ога. na.ll.
na,ll.a MlIpoShlX'b
МИроВЫХ], Cr.ll.
СУ,II.еи ·ro
·го HCTPOKOS-I
ПеТРОКОВ-I ,, , niniejszem p.odaje
.Odaje . do powszecbnej
powszechnej wiadomo§ci,
wiadomości, ii
iż powierzyła"
powierzyta"
tem ' w gazetach"
szenia o
'!/
'!I..................... !G
3 ,11,e6- , ,,sprzedaź
100cy
100СУ art. 612
бl2 kod. band!.
bandl. wzywa CK!';O
CK~O O.pyra,
Окр)'га, CT~~au'l>
CT~~aв], 11
ИЗ,ll,ебsprzedaz wszystkiocb
wszystki.cb 'ród
'!od InilJeralnycb naturalnych,
naturalnycll' ,
llI
lO
,.szystkicb
wszystkich nie zameldowanych
zашеldоwапусh do- eRIU,
СRШ, 3U1TeJlbCTsy
жuте.11ЬСТВУЮЩШ
m S'В],I> rop
гор . .lo·
.10'
oraz
ога. produkto,,"
prodl.kto,," zr~dłowycb
zr~dlowyclt na
па Łódź
f,Ш i okolice wy- ) : Towarzystwo wzajemnej :
tych
czas wierzycieli, aа mianowicie: ,11,311
tycJlczas
,ll,ЗИ 8'L
В'Ь .11.0>111
.11.0>1'11 N. ll09-A,
l109-А, 06'1>88.11/:
06],ЯI1.1Я: ,tączme
Jtllсzше ·mu
·шu aptekarzowI
aptekarzowl
(
ротосу subjektów
pomocy
suЬjеktбw handlo1) Abrama
АЬгаmа Joska Dohrzyiiskiego,
Dobrzyńskiego, en,
етъ, gro
что 2 (14) lIona
!юли cero
сего 10
1 :J
M.
М. SPOHOBNT.
SPOHOBNY. '
wych miasta Warszawy
2) Bankierski
Вankierski dom "A.
"А. Goldfeder", ~o.ll.a,
~O,ll.a, D'в],I> 10 qacoo'l>
часов], r,Tpa, 0'1>
в], rop.
гор. )
3) firmę
fiгш!) "H
"Heke\
ekeI i Mengardt", 4) ;!O.ll.31l
;!О,ll.ЗII 00
по BUMeBcRou
BU.ll.3CBCROII YlUll\lI
ушщ'll OOA'I>
ПО,ll;]'
,V 1';.
Ł O
О D Z 1.
I.
nl.
nI. КraiowsIic Przedmieście .Iё 21.
firn,,;
fiгшо;
J.
J . Birnbaum
Birnbaul1l i K-o"
К-о" 5)
б) .,.
.;. 1437, GY.II.eT'I>
будет], upO.ll.aoaTbCS
продаваться ADn,ll;В".
.
---.- - - --.
.• ~
rekomenduje
геkошеlldujе SWOicJl
SWOic.ll czlonk6w
członków +
Marku;~ Kona
l\[arku;~
Копа i 6) G. Jozefi spad- 3lIUI06Ilu}'U(ecTBo,
аш"оеllиущество, npuBa,ll,JlelKa1l\Ce
приuа,ll,лежащее ''
. PowoluJIlC
PowoluJąc Sl~ na
па powy~sze ogloszeOle,
ogloszenle, ":am
":ат hon~r
lIOП~Г zawla·.
zawla' l
na
па posady administrator6w,
administratorów, ka- +
kobierc -wsz stklch sze§ciu
sześciu w osoово- lllln!OHy
illnlOНУ fpUnill1ł3uy,
ГРUIIШIl3I1У, aaK.llOQalO·
заК.llОчаю· I'donlłć
dol1!IC W.c~
\V.c~ рр.
pp. doktor6w
doktorów 1I Szanowo/l
Szanowną PubI,czno§(:,
Publiczność, li
IŻ ~rzez.
ko~e~pondent6~, buchalte-.
bucha!te-.
syerów, ko~e~pondentó~,
Ые ic?
icJ peln~mocnika
peln~mocnjka adwokata ll\eeClI
щесся 111>
оъ MCGC"~,
"ебс,,~, rap).epo61l
гар).ероб1! uU cepeсере- ,,~eZI)Oś~edD1e
,,~eZI)O§~ednle stosunkI
stosunkl hand!o~e
Iland!o~e z powyższą
powyisz~ dyrekCJI}
dyrekcJI} Zdr?JO"ą~)
Zdr?JOW~~) + syer6w,
IJie
I!I row, podr6zuJicych,
podrózuJicych, kSięgarzy,
kSI~garzy, ki· D
а
rz
г. 'si
osi le
łe o
о Mlodowskie
Młodowskie o
о w mii!§mieś- 6pllJlhlX'L
БРНJlЫХ'Ь u3.11.1uIII
UЗ,ll.1ШII U
u Ol\tBeRBOe
оцtuеавое lą6
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