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Z powodu zbliZnjllcego
zbliźnjącego si~ konca
końca kwartalu РГZУРОll1illашу
przypominamy p,enumeraOOrom
prenumeratorom naszyrn
naszym
O
о .odnowieniu
odnowieniu ptozetlpłaty.
ptozetlplaty. Tylko "czesne
wczesne
zapisywanie si\j
się na
па listt;
listę abonent6w
abonentów uchroисЬто
nic
nić moze
może od zwloki
zwłoki w otrzymywaniu w
następnym począ,tkowych
пиll1 ег6 ",
kwarta1e nast\jpnym
poczq,tko,vych numerów
kwartale
"Dziennika."
"Dziellnika." _

KORESPONDENCYE.
Ot1eaa
Пt1еаа 12 wruslI;a
września 1885 r.
Т.
Wiestniku finansow, proW urzędowym"
urz~dowym" 'Viestniku
myszlenuosti
myszlennosti i torgowli" znajdujemy sprawozdallia
wozdania ,·ozmaitych
rozmaitych towarzystw akcyjnych
za r. 1884. Sprawozdania te SIj, nadzwyczaj ciekawe, choćby
względn, ze
że po.
сЬ06Ьу z tego wzglVdu,
роg1t!dowo
gщdоwо przekonywamy
przekollywamy sit;,
się, o
о ile i jakie
"alt;zie
"ałęzie przemysłu
p,·zeDlyslu Sil
511. w obecnych
оЬеспусЬ warun'У tem
tеш właśnie
\vtasnie leiy
leży
kach korzystnemi. ·W
zllaczenie statystyki; gdyby nietyldoniosle zuaczenie
ko akcyjne OOWal·zys·,wa
towarzys',wa lecz oddzielne
врбlki i firmy
spółki
fiгшу przemysłowe
ргzешуslоwе lub handlowe,
gosllodarze wiejscy zechcieli
dalej oddzielni goslJOdarze
prowadzić
jawnIl statystykę,
statystyk~, to
prowadzic uczciWll
uczciw/l i jawnlj,
IпоgliЬу~шу się
si~ ustrzedz od tych
z latwo§cilj,
łatwościlj, moglibyśmy
smutnych
objawów npadkn
całych gal~zi
smutl1ych objaw6w
upadku ca1ych
ргzешуslu, które
ktбге raz ро
po raz obsernaszego przemysłu,
wпjешу, a
а spowodowane slj,
są, zwykle zupelolj,
zupełną,
wujemy,
niе§wiаdопlО§СЩ ilo§ci
nieświadomością,
ilości pTodnkcyi
prodnkcyi danego
OOwa,·n
towarn w Rosyi,
Rosyj, oraz
ога. ilości
ilo~ci potrzebnej
potrzeboej dla
Ztlłd naprzykundman6w. Zt/id
zaspokojenia knndmanów.
klad nadprodnkcya
nadprodukcya cukru, na
па którl}
kt6rl} osta·
ostautyskl1jq, cukrownicy.
tniemi czasy tak utyskujll
Ale
A.Iе wróćmy
\н6<:шу do sprawozdania.
gal~zi najzyskowniejszym
Z oddzielnych gałęzi
iпtеl"еsеш okaza1o
okazało si~ jedno towarzystwo
interesem
г. '.
z. dalo
dało 59%
59"/0 zyskn.
zysku.
gazowe, kt6re
które w r.
W.zystkich spl·awozdan
'V.zystkich
sprawozdań .tow.
.tow. akcyjnych gazowych-12; ogólny
оgбlпу kapital
kapitał (bez
(Ье. zapaso_аразоwego) 20,200,000 rs. Z pozostałych
pozostalych 11 todało 25, jedno 24, osiem
warzystw jedno dalo
od 10 do 18 i jedno 6°fo
6th dywidendy.
tow. przewozowych z ka"itakapitaZ dwóch
dw6ch OOw.
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(Dalszy ciqg-pdtrz Nr.
II'r_ 196).
I~ecz jakie роtwоше
potworne zagadnienie zjawilo
zjawiło
Lecz
si\j
się nagle przed nill! Straszliwe!
Strnsz1iwel straszliwe
аНе z bosk/}
boskl} tll
tq, rtiemal
niemal mizagadulenie! J aHe
zagadnienie!
loscilj,
łościll w sercn .zdolnll
.zdoln/l była
byla uczynić
uczyni(: to, co
со
uczynila?
uczyniła? Bo·
Во· wszakiei
wszakżeż była
byla to ona,
опа, ta
sama,
ваmа, ze
_е zlodowaciałemi
zlоdоwасiа1ешi teraz nogami, z
r~kami ргzусiвkаj/lсешi
przyciskajllcemi biją.ce
Ыjч.се gorllczkll
gor/lczkq,
czoło, ona,
оп а, z ca1q,
całll< swojll
81"fOjq, cielesn/}
cielesnll istotlj"
czol0,
ktбга pojechawszy
pojechnwszy do 'frouville w koncu
końcu
która
liрса, ulokowała
ulokowala si~ w pi~knej
miesiq,ca
miesillca lipca,
willi, znajdujllcej
się w górnej
gбгпеj czt;§ci
części uroигоznajduj/lcej si\j
czej tej miejscowości.
шiеjsсоwоSсi. Tak,
ТМ, to była
byla ona,
опа,
А jednak nie! NieTeresa de Sanre...
Saure... A
шо:!liwеm jest, Ьу
możliwem
by kochanka
koehanka Huberta moтоgła uczynić
co~ podobnego... Jakto, czyn
gla
uczyni" coś
АеЬ! straszliwe, straszliwe
oltydny? Ach!
tak ohydny?
zagadnieniel... Z jakiejże
jakiejie glt;bi
głębi zmyslo.
zagadnienie!...
wej pami~ci wystq,pil
wystllpił teraz dziwny ten
ant'·akt
głuche lubieine
lubieźne pragnienie,
antrakt - to gluche
obejmujq,ce
obejmują,ce jl}
jll naraz? Czyiby
Czyżby zmysly
zmysły na·
паprawdt; mialy
prawdę
miały swq,
swą pamięć?
pami~C? Czyz
Czyż grzeszne
рlошiепiе, trawilj,ce uas
płomienie,
одз chwilowo,
chwiJowo, nie nst~pujll już
pujq,
juz nigdy z nawpół
паwрбl spopielalej
spopielałej natury?
T~resa samotna była
byla w swej oddalonej
odda1onej
Teresa
willi,
wiш. przepędzajlIc
przep\)dzajllc tu czas na
па rozkosznem
гоzшуslапlU , nie przerywanem nawet zadn/l
rozmyślanIU,
żadnll
czytanIl ksiq,ikq,.
ksil}żkll. Prawd~ mówiąc,
mбwiqс, nie luczytanq,
biła
bila nigdy tak dalece ksi'lźek
ksi~iek aа stosunek
z Alfredem Fanieres, obrzydzil
obrzydził jej nazawsze
Bze pięknie
pi~knie ulozone
u!oźone fl·azesy.
frazesy. Do Huberta
рisу\vзlа dlugie,
pi8ywsła
długie, codzienne !isty,
listy, do
<10 m\)ia
męża
zaś co
gdyż i
1.1\8
со dni kilka zwi~złe
zwi~zle bileciki!
biJeciki! gdyz
talt przyjcźdiał
tak
prz~'jc:!dial kilkakl·otnie ЬУ)II
by Ją odwie-

Biw'o
Бiw'о Redalwyi
Redal<:oyi i Administracyi
Admin.isll'aoyi
ulica
пllеи Plolrkowska,
PlolrkoW8ka, hotel Hamburski
пашыli!k.l l\r. 273.
Adres
Аагев telegrafluzny:
telegraftuzny:
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iE..oÓDŻ.

1l nulion
ШJliоп rs.
гв. Jedno da10
dalo 27, drugie zaS
za§

10"1. dywidendy.
dywideudy.

Z trzech tow. handlowych z ogólnym
оg61пуш kapitalem 9 miljonów
pitałem
miljon6w rs., jedno zajmuj/lce
zlljmujllcEI
si~ handlem herbllty
herbaty dalo
dało 25°/.,
250/.. drugie h.
andlem sukna 6"/.,
bandluj/lce
handlem
6%, trzecie handlujllco
% ,
welnq,
wełną. 5
5"/0,
przyczeUl jednak cz~ść
przуczеш
cz~~6 sumy
зиту
procenOOwej pokrytq,
została z kapit.'\lu
kapit.'\łu za_аprocentowej
pokrytll zostala
pasowego. Cukrowni i rafineryj akcyjnych
akcyjl1ycb
funkcyonowal022,kapital,vyuosil15,230,Ooo
fuukcyonowal022, kapitał wyuosiłl5,230,Ooo
dały
dochody nas~pujl}Ce: dwie cukro~nie daly
tI-zу 12, oSiem
OSleIn od 4
20, jedna 18, trzy 15, trzy
% , pi~ zaś
do 8
8"/0,
za~ nie daly wcale dywidendy,yidenprzyniosly straty.
dy Inb tC'l przyniosły
Sprawozdal}
browarów akcyj·
Sprawozda{l gorzeloi
ROl"Zelni i ЬГОW3l·бw
ILkcyj·
nych
пусЬ znajdujemy 5, z kapita!el11
kapitałem ogólnym
og61nym
гв. Jedna
Jedlla gorzelnia da1a
dala 20"10,
20%,
2,250,000 rs.
druga 7"/.;
7"/0; jeden browar· 4%, dwa zas
_а§ drugie wcale nie daly dywidendy.
banków akcyjnych
Z 14 bank6w
akcyjllych z ogólnym
оg61пуш hkapitalem
рitalе
ш 61,360,000 rs.
rз. jeden wydal
wуdзl swym
swуш
1
1/ ••
/ ., dwa
181/"
<1wa 16, jeden 12
121/"
akcyonaryuszom 18
1/ ..
jeden 11
111/
.. jeden 10, cztery 9, dwa 8%,
8Ofę,
dwa zaś
zupełnie nie wydaly
wydały dywidendy.
"а§ zupelnie
Towarzystwa wZl1jemnego
wzajemnego kredytu
kredytn <1nly
dały
cokolwiek slabsze rezultaty,
rezu1taty, aа lIIianowicie:
mianowicie:
z 24 tow. z obrotowym
Obl·otowym kapitałem
k"рitаlеш 10,324,261
rз., jedno dalo
dało 17, jedno 15, osiem od 8
rs.,
do 11, osiem od 4 do 7%
7"/0 i siedem
siеdеш tow.
wcale
",са1е nie daly
dały dywidendy.
których liczba w sprawozBanki rolne, kt6rych
daniu
danin wynosi 6, z ogólnym
оgбlпуш kapitałem
kарitаlеш
nast~pujq,ce (lywidendy:
13,179,772 rs. da1y
dały nast~pujllce
dywidendy:
trzy banki
baoki 13, jeden 12°/.,
12%, dwa zaś
,а§ nie
daly
dały wcale zysków.
zysk6w. Godnym
Gоdоуш uwagi jest
fakt, że
_е jednym
jedoym z tej ostatniej kategoryi
kategol·yi
jest bank szlachecki.
ezlachecki.
Z 8 tow. iegLugi
żeglugi parowej, z ogólnym
оg61пуш kaka·
рitаlеш 8,238,550 rs.;
pitałem
гз.; jedno dalo
dało 17,6%,
17,6"10,
pi~ zas
pięć
zaś od 4 do 10''/0
10''10 aа dwa wcale nie
wydaly
wydały dywidendy.
%
.I!'ablj'ka
'!!'abryka cukierków
сuk.iегkбw dala
dała 15
150/0
zysku,
kapita1
kapiLal jej wynosil
wynosił 500,000 rs.
rB.
JJedno
edno Low.
tow. handlu materyałów
Пl!\teгуаlбw apteczllych
llУС·Ь na
па Kaukazie
Кaukazie z kapita.lem 150,000 rs.
ГЗ.
dalo
dało 14% dywidendy.
<Iywidendy.
0
Dwie papiernie:
papi ernie: jedna 12
12°'.,
/.,
druga 3%.
Dwie fabryki tytonin
tytonio z kapitałem
kapitatem 2,150,000
wydały: jedna 11,45%, druga 7'/0.
7'10.
wydaly:
Jedno
J edno tow. eksploatacyi
eksploatac)·i nafty z kapitałem 15 milion.
duło 10'/..
lem
тiJiоп. rs.
rз. dulo
10'/0.
IIdzic.
dzić.

16)

literackie.
literackie.

Reszt~ eznsu
Resztę
czasu potrzebowała
potrzebowala zapelnic
zapełnić
czemkolwiek, bo
Ьо nudzila
nudziła siEJ
się już
jui ba.rdzo.
Potrzeba zmyslowej
PoLrzeba
zmysłowej t·ozkoszy
rozkoszy obuduła
obud~ala się
зi\j
w niej i dziwila
dziwiła niespokojnie. Slyszala
Słyszała
nieraz, ze
że kaidy
każdy mężczyzna,
шQiсzуzпв, najbardziej nawet zakochany, podczas dluiszej
dłuższej ze
_в swIj,
kocJtankq,
kochanką, r07J'lki,
r07J'1ki, odczuwa nieprzezwyci~ione
żon e pragnienie, popycbajllce
popycbaj/lce go w obоЬjęcia
j\jcia pierwszej lepszej ulicznicy. Bylo
Było to
prawdzi we
",е co
со do mt;iczyzn,
mężczyzn, ale
ые co
со do ko·
biet? Dlaczeg6Z
Dlaczegóż więc
wi~c odczuwa to nagabywanie zmys1owe?
zmysłowe? Natura jej rozwięzła,
roz\yi~zla,
obndzala
obndzała si\j
się powoli.
powoJi. W cillgu
cilj,gl1 bezsennych
nocy,
посу, obrazy pI·zeszłości
pt·zeszlo§ci wyst~powały
wyst~po\valy coraz
bardziej z otaczają.cej
оtaеznjч.сеj ją,
jq, pomroki.
pOlllroki. N aарг6:!по wa1czyla,
próżno
walczyła,
паргбiпо przeklinała
napróżno
pt·zeklina1a
odczuwane w swej gł~bi
odtlZuwane
gl~bi zepsucie natury.
паtш·у.
Potem slucha(:
słuchać już
juz uwainiej
uważniej zaczęła.
zacz~la m~odowych słówek
slбwеk mlodego
młodego hrabiego de la CroiOroise-Firmin'a.
sе-Fiгшiп'а. Przypominala
Przypominała teraz sobie
ze zgrozq,
zgroZIł rodzaj nerwowego czarl1,
czaru, jaki
odczuwala w obecn08ci
odcznwala
obecności tego cz1owieka.
człowieka. J aаkie I1roki
uroki l·zucal
rzucał na
па niq,
nill ten
ООП uś
u§шiесh
m i ech - te
oczyl Potem
oczy!
Роtеш w jedno gorą.ce
gогч.се popołudnie
popoludnie
przyj\)la
przyjęła jego wizyt~. Ach!
АсЬ! co
со stalo
stało się
si\)
w6wczas... W
wówczas...
\У cillgu
ciq,gu trzech dni byla
Ьуlа jego
kucbankq,...
kochanką. . . PUa
риа chciwie z rozkosznej,
оdurzаjчсеj jej zmysly,
odurzającej
zmysły, czary. Coraz bar·
bal·dzrej zapada1a
zapadała w sen
веп jakiś
jaki§ glt;boki.
głęboki. Po
Ро
trzech
t,·zech dniach obudzila
obndziła. si\)
się nagle, przetarła
przetarla
oczy, otworzy1a
otworzyła ,ie szeroko i ujrzala
ujrzała wstyd.
Jak zraniona hyena, jak konajllca
konajq,ca lwica
Iwica
wyrwala
wyrwała si~ z tego przeklętego
przekl~tego miejsca,
uciekla
uci ekła od .obrzydliwego
obrzydliwego tego wsp61winowspółwino·
wajcy, Ьу
by powrócić
роwгбсiб - do
до czego? i do kokogo?
Smutny i rozdzierajqcy
rozdzi erający powrót.
powr6t. \Veszla
Weszła
do mieszkania, napelnionego
napełnionego jeszcze odczuwanym
_аl1ут tak nieda\vno
niedawno cichym
сiсhущ spokojem
sроkоjеш i
szсz\)sсiеш i spotkala
szczęściem
spotkała Huberta, swojego
Huberta, lecz wolnoz
wolno:! jej bylo nazywa"
nazywać go
tak teraz? Mimo,
Иimо, ii
iż kochala
kochała go jeszcze
gor\)cej,
gorllcej, jeszcze silniej! Niestety! w uscisku
uścisku
je~o gorllcym,
spoczywajqc na
gОГ/lСУШ, 8poczywajqc
па tem
tею ukochanem
пет sercu, w pamięci
pami\)ci jej obudzal
obudzał si~ obraz

<>2toszeuia
<>2łoszeuia. prsyjmo,,~ane
przyjmowane '11:
8ł: w Adminittracyi
Adminiвtracyi "Dzionnika
nDziennika""
oraz
от_" w Biurach
Diorach OgtOlze.ii
OgłOlzeó Rajehmana
Rajcllmana i Frendlera w \Var91.8wie
\Vаrз,.аwiе
i w l.odzi.
~kopisy Dadeslane
nadesłane

Z <r.vóCllTaIiijk
<Ev6ё1ll'8brJ"k pt·zetwor6w
przetworów chellliczchemicznych
пусь (kapit.
(k:"lpit. 800,000) je(lna
jedna dllla
dała 10'10, druga zaA
zaś nic.
To\varzystwo
Towarzystwo kolei konnej (belgijskie) z
kapit. 6 milion. rs.
гз. dalo
dało 7'10 dywidendy.
Re tauracya
tаш·асуа na
па akcyach w
\у Moskwie z
kapit. 700,000 dala 5%.
Jedno tow. eksplo:\tuj1lce
eksplo:\tujtlce kopalnie
kopalnia w~gla i zelaza,
żelaza, z kapitałem
kарitаlеш 1,300,000, dalo
4,70/0.
4,7%.
.redDa fabryka 1mebli
шеbli gi~tych z kapit.
275,000 rs.
Г5. dnla
dnła 2
21/,"/0.
/ ,"/. .
Tow.
То,у. wodocil}gów
\vodocil}g6w z kapit. 500,000 rs.
dalo
da10 zysku 1%.
1"/0.
Następne
Nast~pne zaś
"а§ towarzystwa
tоwагzузtwа akcyjne nie
daly
dały dywidendy:
dy\yidendy: fabryka -prasowanych
-prasowal1ycb drozdrożtliy
tИу z kapit. 300,000 rs.;
rB.; fabryka
fab,·yka tektury
dla pokrycia dach6w
dachów z knpit.
kapit. 200,000 rs.;
dwa towarzystwa znjmujqce
zajmujqce się
sit; przeróbkIl
przer6bk/l
i handlem
handlel11 drzewa z kapit.
knpit. 300,000 rs.; dwie
fabryki: celllentu
cementu z :tapit. 1,700,000 rs.
rз. N aаTe>Zcie
reOlcie tow. ektploatujl}ce
ektploatuj&ce kopalniQ
kopaJniQ wt;gla
węgla
z k"pit.
kapit. 523,900 '·s.
rs. i tow. elrsploatacyi soli
kucąennej z kapit. 600,000 rs.
kuc4ennej
Г5. przyniosły
przyniosly
straty.
Dochodów
DосЬоdбw za
"а r. ".
z. tow. akcyjn.
akcyjno tkackich
tkaekich
i przędzalniczych
prz~dzalniczych nie роdаjешу
podajemy tutaj ze
"е
wzgl~du na
względu
па to, ii
iż "Dziennik" poprzednio
już
jui poświęcił
po§wi~il im
iщ osobny artykul.
artykuł. Z cyfr
tutaj p,·zytoczonych
przytoczonych widzimy,
widziшу, iZ
iż towarzystwa asekuracyjne
pomimo czt;stycll
częstych pożapoiaasekl1racyjne роmiшо
rów,
гбw, które
kt6re nalef.q
należq już
juz do cech
сесЬ charakterysty~zuych Rosyi, da1y
rezultaty.
stycznych
dały najlepsze reznltaty.
W og61e
ogóle OOwarzystw
towarzystw tych jeszcze ташу
mamy za
_а
011110.
mało. Zegluga
Żegluga parowa, dzięki
dzi~k.i konkurencyi dróg
dr6g ielazllyeh
żelaznych i obniieniu
obniżeniu wód
w6d wrzew rzekach, naleiy
należy do ioteres6w
interesów nieszczeg6laie
nieszczególnie
poplacają,cych.
poplacaj=1cych.
Eksploatacya nafty w r. Ь.
b. poniesie dotkliwe ~traty
~t,·aty dzit;ki
dzięki silnej konkurencyi aаmerykanskiej
merykańskiej i galicyjskiej.
galieyjskiej. Ceny
Оепу Sil
51j, nadzwyczaj nizkie: \V
,у Carycynie obecnie pła~
placq,
ро
po 32 kop. za
_а pud. Pl·ZY
Przy takicll
takich cenach
сепасЬ
przemysłowcy
przemyslowcy tracI!
traclI od 10 do 15 kop. na
па
pudzie. Stan
Stall cukrownictwa
cukro\vnictwa nie jest
jcst w tak
орlаkапуш stanie,
opłakanym
etanie, jakby si~ wydawa1o,
wyda.wało, slusłuchajl1c ustawicznych skarg cukrownik6w.
cukrowników.
Na tem zakonczymy
zakończymy notatkę,
notatk~, zwracajl}c
zwracają,c
U\vag~ czytelników,
uwagę
czytelllik6w, ze
że nie j~st ona
опа zupelnll.
zupełnll.
,.
,...

bez ustrzcic.nia-nie
usŁrzcic.nia-nie

b~dSj
b~dSł

zwracane.

JJeszcze
eszcze z rozwojem 'Jednej gał~zl
gal~zt przeрпвmysln,
mysłn, dzi~ki sprawozdaniu banku rZ'ldorz~dowego, zapoznac
zapoznać siQ możemy.
mоiешу. Jest niq, faСаbrykacya... falszywych
fałszywych banknotów
banknot6w pai\stwopa.ilstwowych.
wусЬ. "Przemysl"
"Przemysł" ten znajduje w Rosyi
bardzo sprzyjają.co
sргzуjаjч.се warunki dla swego rozwoju; te "arllnki
warunki Sil:
sq,: male
małe stosunkowo 1·0Zrozpowszechnienie umiej~tności
ullliej~tno§ci czytania; sposób
з6Ь przesyłania
przesylania pieDi~zy pocztlł
poczt/i w natuпе, nie zaś
_а§ za
_а pomo~
рошо~ przekazów
przekaz6w (manrze,
dats postal); nareszcie to, ii
iż poszkodowany
nigdzie wynagrodzenia
wynagrodzellia straty szukac
szukać nie mo·
Inоie,
że, nawet w wypadku, gdy podrobienie tylko specyalista
specya1ista poznać
pozna6 moze;
może; nast~pstwem
iź zkl}dinlld
tego jest zjl\wisko, ii
zk&dinq,d uczciwa
jednostka, będ'lc
b~d~c oszukanq
oszukaną, nie niszczy lub
lnb
zwraca
zwrlLca filii
fiJij państwowego
panstwowego banku falszywy
fałszywy
banknot, lecz stara sit;
się go pozbyć,
pozbyc, pnszczapuszczajqc .."mi~zy
mi~zy ludzi." Wszelkiego.
WszeJkiego. gatullkll
gatunku
papierki
według wzor6w z 1866 1
I 1876 <.
r.
pnpierki \vedlug
podrabiaj/l.
podrabiajll.
Oto lista falszywych
fałszywych papierów,
papier6w, znajduj
znajduj~
'lcych
сусЬ się
si~ w banku państwowym
pafI5twowym w PetersРеtеrз
burgu, uloiona
ułożona wedlug
według warto§ci:/
wartości:1
li
n bl
bl
W
iJ
Rodzaj biletu ość
о§(: i etów
еtб. arto!6
arto!ć Ьb·· etów
et6w
1l rs.
16,161
] 6,161
16,161
3 .."
48,481
145,443
5 ..ot
5,424
27,120
10
JO "Ol
16,027
160,270
25 "
17,741
443,525
50 "
1,981
99,050
100"
11
1,100
Najwi~ksZlj, wi~c ilo§c
Największll
ilość trzechrublowych
Łrzechrublowych
biletów
bilet6w fatszujl1.
fałszujl1. W sumie 105,826 paра
pierków,
pierk6w, przedstawiają,cych
prze<1stawiaj=1cych warOO§1:
wartość (rozumie eię
si~ fikcyjnq) 892,669 re.,
гв., czyli kolo
koło
miliona
шiliопа rubli, wypada trzyrublowych 48,451.
Niezłe
Niezle więc
wi~ plony zbieraj!}
zbieraj& za
_а swI}
sw& роту
pomyslowosc.
slowość.
..
..
..
Tego lata jeszcze oczekiwanym jest
je5t w
Odesie рp.. Bungo minister finansów.
fiпапsбw. Z tego powodu kupiectwo tutejsze poleciło
polecilo prof.
Orbinskiemu
Orbińskiemu zredagowanie
zredagowauie noty, w której
ktбгеj
zamieszezone
zamieszczone bq,dq,
blldll zq,dania
źlld:lnia pewnych
pewnycll ulg,
majllcych
majlj,eych podnieść
podoiesc upadajllcy
upadajq,cy handel Odesy.
P,"Zedew.zystkiem
Przedew.zystkiem kupiect,vo
knpiectlvo domaga si~
zniesienia monopolu, jaki obecnie posiada
artel komory
wyładowywanie tokошогу celnej na
па wyladowywanie

innego mężczyzny.
ш~iсzуzпу. Wówczas
Wбwсzаs to US1Y8ziifi1i1eta,
uS1ysziifi1iiёta, stworzona do
ао szlachetnej, wiernej,
wlernej, jenagle Hubert, glosne,
głośne, rozf.aczliwe
rozf,aczliwe Ikania
łkania dynej miłości,
шilоsсi, -do milosci,
miłości, którlj,
kt6rq, uchwykoehanki. Teresa
kochanki.
Тегева przerazi aа si\j,
się, by
Ьу Hu- ci
ciwszy
wszy już
jui nawet wypusci1a
wypuściła. tak rychło,
гусЫо,
bert nie Odkl·yl
odkrył teraz hańby,
ЬапЬу, piętnujllcej
piEJtnuj/lcej przez błqd,
blqd, kt6ry
który mimo, ii
iż ukrytym był
Ьуl
jej czolo.
czoło. O
О wlasnlj,
własnll 6pini\j
ópinię nie tyle jej w jej gl\jbiach,
głębiach, nie był
Ьуl jednak calkowitq,
całkowitą,
chodzilo.
chodziło. 'iViedziala
Wiedziała i tak, że
"е de la CmiC,·oi- jej tylko winIl.
winq,.
se-Firmin
sе-Fiгшiп nie pozostawi na
па niej suchej
IX.
nitki. Wiedziala
Wiedziała co
со wyraz
wушz "honor"
"Ьопог" zna_паNazajutrz, udajq,c
ndają,c si~ na
па ulicę
ulic\j Friedland
czy u podobnych mu
шu mt;iczyzn.
mężczyzn. Nie lt;kalęka- nie zachowywala
zachowywała Teresa
Тегеза zaduych
żaduych jak zwyla
ła si\j
się 1"6wnici
również o
о swojlj, przyszłość.
przyszlos<:. Gdy Ьу
by kle uiywanych
używanych ostroznosci.
ostrożności. Nie zmienila
zmieniła
nawet pnblicznie
pnbJicznie ją,
jq, oczernial,
oczerniał, to i cóż?
ебi? doroiki
dorożki w drodze, ani tei
też nie zaslonila
zasłoniła
Bezdzietna, bogata, posiadająca
posiadajl!ca niepodle- twarzy gęstll,
g~st/l, nie pozwalają.~
роzwаlаjч.~ dostrzedz
gly
gły majlltek, czegoi
czegoż lt;kac
lękać się
si~ miala
miała ze
_е jej rysów,
rys6w, woalk/l,
woalkIl, nie wyglt}dała
wуgщdalа nawet
strony
skony męża?
Ш\jzа? D,·zala
Drźała tylko co
со do Hnber- malem,
mаlеш, znajdujlj,cem
znajdnjl}cem si~ z tyll1
tyłu karetki
ta. Przeczuwala,
Przeczuwała, ii
iż nie zniósłby
zпiбslЬу jej dludłu- okienkiem,
оkiепkiеш, Ьу
by przekonać
przekona(: sit;,
si«;, ezy
czy nie jest
iej.
żej. A
А jednak lepiej może,
шоzе, Ьу
by odkryla
odkryła mn
mu aby
аЬу przez kogo śledzoną.
§ledzoD!~. 'Vszystkie
Wszystkie te
cal/l
calll prawdę?
pl·awdt;? Wyp~dzi
\V yp~dzi ją
jl\ moze
może jak nie- zakazanej mil08ci,
miłości, l~kliwe
I~kliwe wybiegi,
wybiegl, slodkie
słodkie
rZlj,dnic~ - ale
rZlj,dnicę
а1е woli
_оli nawet to, niiby
niżby miała
шialа były
byly dla niej onego czasu, gdyi
gdyż chodzilo
chodziło
popełniać
popelnia<: klamstwo
kłamstwo względem
wzgl~dem tego szlaszJa- tu oо Hnberta.
Huberta. Wszak tajemnica
tajeDloica ich stor.betnego czlowieka.
człowieka. Lepsza polowa jej sunkn
5unku zabezpicczala
zabezpieczała dluisze
dłuższe jego trwanie.
isooty,
istoty, to jest romantyczna, Ilakazywala
nakazywała Nawet teraz trzeba było
bylo na
па. to z"r6ci(:
zluócić uwypowiedziec
wypowiedzieć ca11l
całl} ohydnlj, prawdę
prawd\) - nie wagę.
wa.g~. W ręce,
г\)се, z kt6rej
której sciq,gn\jla
ścifłgnęła przed
znalazla
znalazła jednak na
па to potrzebnej
potrzebne) sily
зНу - i chwilI}
chwilll r\)kawiczk\),
rękawiczkę, trzyma1a
trzymała mały
шаlу zloty
umilkla.
nmilkła. Milczenie
MiJczenie to
(о było
bylo już
jui niewlltpli.
niew/ltpli. klnczyk, który
ktбгу przytwierdzony był
Ьу1 delikawie kłamstwem
klаmstwеш - klQ.mstwem
kłamstwem ohydnem;
оЬуdnет; tnym lancl1szkiem
łańcnszkiem do zlotej,
złotej, ofiarowanej
>;nosila je jednak. Lecz gdyby jlj, tak przez kochanka branzoletki. Klnczyk
Kloczyk ten,
Wpl·ost
wprost zapytal?
zapytał? Na takie k!amstwo
kłamstwo nie nie odst\jpujq,cy
odstępujllcy j~j nigdy, otwiera!
otwieral miesz.
mialaby
miałaby sily. A
А teraz pytanie 00,
to, strasz- kanko pozostawione im przez Emanuela
ne
пе pytanie leialo
leżało pr:red nią.
niч. Czytala
Сzуtзlа je Dervy. Urocze ustronie, w którem
ktбгеm рпв
przewYl·aznie,
wyraźn ie, w leiq,cej
leżllcej przed nill
nilj, niebieskiej snila
śniła tyle chwil rozkosznych. Teraz рпу
przydepeszy. Achl
АсЬ! cóż
с6;; ma
ша uczynic,
uczynić, jeśli
jesli do- bliiała
bli:!ala si\)
się don,
doń, jak do ponurego cmentaсшепtа
тузl jej okaie
mysł
okaźe si\)
się prawdziwym?
prawdzi\vym? Wypila
Wypiła rza. W chwili, gdy doro:!ka
dorożka zatrzymywała
zаtгzушуwаlа
już
jui caly
са!у kielich wstydu - zdolnI}
zdoJnl} li jeszcze si\j
się przed wskazanym domem,
dошеш, Teresa
Тегеза odbędzie
bCdzie do wysq,czenia
wysączenia tej ostatniej kropli czytywala
czytywała jeszeze
jeszcze otrzymany
оtгzушаnу wczo,·aj
wczoraj Ьilе
bilegoryczy? Nie może
ти"е jednak zd,·adzaC
zdradzać роpo- cik. Nietylko slowa, ale
ыв sam
заю nawet chaсЬаwt6rnie jedynej swej miłości.
wtórnie
шilо§Сi. Jesli
Jeśli b~dzie rakter pisma swiadczyl
świadczył o
о gl<,:bokilll
gł<,:bokim nieposzczer& Рl"Zупаjшпiеj,
szczerl}
przynajmniej, Hubert szanowac
szanować ją
jq, koju. Zk'ldże
Zk~die mialby
miałby pochodzić
pochodzi(: ten nieb~dzio za tll
będzie
t~ choćby
еЬосЬу ~zczerość.
~zczero§C. Tak; ale pok6j,
pokój, jeśli
je§!i nie z jakiej "iadomo§ci,
wiadomości, doty1I16\Vil:,
mówić, znaczy to jakby rozbi6
rozbić dobrowolnie
dobro,volnie cZllcoj
czq,cej ich stosunku? A
А jeśli
jes!i tak, oо muши
swoje Szcz\)scie!
szczęście! Niestety! czyz
czyż szczęście
szcz~§cie to sial
siał już
jui być
Ьу6 роwiаdоmiопуш
powiadomionym oо straszliwej
зtгазzliwеj
nie jest już
jui i tak pogrzebane, z chwilq,
chwilll zd,·adzie,
zdradzie, popełnionej
popelnionej рпе.
przez niq"
nill, tak, рпе70
prze7ó
ohy(tllego npadku?
ohy<tnego
upadku? Czy odnajdzie
o<1najdzie już
jui ona
опа niq,
nill samIj,.
SВШIj,. Ach!
АсЬ! gdyby tak znajdowala
znajdowała się
sit;
kiedykolwiek
kiedykol\yiek to, {)()
()() utracila?
utraciła? 1
I podczlls
podczl1s gdziekolwiek lustralna staroiytnycb
starożytnych woda,
całej, dlugiej
długiej nocy,
ealej,
посу, pasowała
pasowala si~ tak w w której
ktбгеj możnaby
шоiпаЬу przepłukać
przeplukac sw/}
swI} krew, aа
§miertelnlch
śmiertelnych obl\wach, nieszoz~liwa ta ko·
ko- razem z jej oczyszczeniem
oczyszczenieт pozbyć
pozbyc się
8i~ i

DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
WDZКL
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war6w zagranicznych, lub co
со najmniej
паjшпiеj nre.
ure- 1I bow.j podwladne, w powiato"ych
powiato"yoh za8
zaś ,.".,..Jool1
""'ł'loch
ch wehodzi. ono
gulowa.nia jej taksy
ta.ksy
podatkow1ch
000 ., ogólny
ogolny ukres o~)gulowania
podatkow1
dd'
..
t 00te- witdtów
witzkOw pre".s,,; w tych
tJch za.!
za.i w1Pa.dkadl,
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''
S
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ta oо awnn.
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IIpnn",. QZORUem
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wywołanych post~po4
POst~po4 cza
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сn1 arteli
nrteli -tomy
-tоlНУ pi.ai: możną.
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woloily ogóIa,
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nn". aа \",wieŁrze
\",wietr.e pogodne i eieple
eiepłe ро.",'I.
po.."'l.
.oi
щJ.ogоdоiеti, &oi
&о] tej;
tei; nie
Пlе UJ[J.u~ł,.
Ш[J.u~t,. W\~pUwośoL
W\~pLiwojoL lpod.ziew.ó
8pod.ziеW8б Ile
"е (Iuiej
сапа w hur.,.
Iщr.,.
aoi udogodoień,
dużej u\varto!ci cokru
N"jwi~bu. trudooS6
trudność tk.WL
tkWl .", ror.to.i.eniu
ror.ło.i.eniu D')Wego dO-,
cio-,

iaru
żaru 'poJmiQd:r.y hanki maklor3kie
maklor&kie i bao'tieró"
bao'tier6'IIF i wikl.
prs.z ...
~lt,1 n&
b,nkI. "O
"О niem31
оiеmзl bf>z
ь... wyj!cia, р".'
"';;14'1
о. Ь,оki ~ld8rskie.
~kI8rskie. prow!,'J~
pro"'!,'J~ .Iamot,he
.•amo~tDe lntereJy
tntereэу z~·
Z~·
gr&Olct·.
graOlą· . Ro..t"1goll9'-~e mepom
Dl.рощ ,łlno
,tlno dl.
dla 1,"!,kio"
b&!lki".
k .
.• k ~
13. Ou'be-rrualne
Ou'be-rmalne zarqd.,.
ZMqd.,. ~tkowe ()(lbyw01J'
odbywaj' n1a.klorakieh
nlв.klоriJkiсh gro!.l ralnł
ruш, tym lt1ltJLucyO(~
lt11tJLUCYO(~ których
ktorfch
pc.t}l~ya. иplec~~a
pc.ty~ya.
uplec~~a oma.'~la.
On13.'~1a. nie
nlе tore ~rudno. swoje
Iwoje po!i8~".en~ ,.. .l~k.a~acb
"~b~acЪ ,ub
.uЬ I~rbowycb: miejmiej· dziA~at~ci
dziA~al~ci przyp~nj.
prz)·p~nj. Jt6woje.
,łównie, pierW'aw~
рiеrWilWЩ lru:
l.u: ~na·
~Da·
§Ш , Jakle
J"klВ stwalza
stwaIza zbytnia
zЬуtща formaluoś"
fоrшаluо§сwlаdz
.ее ,zaś
.. ропedzen
mleJ.k'Oh
powl_towych oanor 0"018
Орг"". poJalku
podatku gleld<>śeJ
władz "" ."
po01edzen mieJ'
kich 1l powiatowych
c.. n18 g1eld,
gleld, berllD.Iru!J.
berh .... IneJ. Oproe.

"''''1-

ka.eh W
ka.e.h
\У spn~tJ.,ł,.
spn~tJ.~,. cz.q,tkoW1!ł
щ,tkoW1!! płĄCOna
pt"-СОпз za
ха n·fll".
П·fll".
nOw
nów 9.21, frHU.1.v,
fe)u,) ..., Orr'zew
Urr'zew i KOD!ł.lnflJt
КОD!tЩ~J9 :ł.16,
~.16, 13.
la.

inna m>rki
10-3.11",. K
ioo.
mиki S
310-3.11'/,.
К o.
о. t k i S
3 t5-3.27",.
tS-З.27'/t.

.\1.".0
Y ....c z k. aа w:L§>tluni
W:L§)ц,mi 2.;5,
2.)5, wol,-kami
wo\J,-kаmi 2HI/
2)71/22 ,P.'\
.•\ ka:
mlen
т .. о 2{
2ł ._ruutow~
._runtow~. .B
Пy
у d1
lo.
о. W
\V"r.lw
.. lOw .• t·p ,~yeh
,~yol1 ,
p'JlcsI.Qk.)\y tLlurle7.I!.
p'llcsl.akó\Y
tblUJle7.I !)II1,)
Uh) n'\
u'\ tar.;
tarJ prlUkl w
W Cl'l'~U
CI'I'~U o·
о·
st.atnich
st.aŁnich (Jw.)ch
dw.)ch t.YA\lloi
t.)'6~ loi o.:)rOt
o.,pół m1
,"1 ;jr8~ł
;jr8~I.ztu't.
utule 1'1
l'hoo.
'00.
IlU'"
t.lr~ wol
••otellO'
lelю'••g' Y(
у( Pl.
РlOг~,7.УЩ
~)·gO.
110 za .
...talc~
wołu
rwnym ~y
go.

st:
в!.:
Zl
Z:
roi
Oli

mm,
maJ, popyt
kiem,maJ,
JКlPyt doskonal)'
dosk.onat)' 1l po
ро IOU3q
lоuзq 110 \V C6С6oie.
nie. W
\V plorw.:I_ym
plorwnym tygoJnlll
tуgoJЩIl ptac.Jn
ptac.Jn)l Z.l IZ.Łt1k~
lz.tt1k~ 13
-16.60 ra,
rl, w drol)'im
drПlYim 1
l L-ht75
-lu.75 rt.
fł. '\cór
'k.ar cidl~cl"!h
cidl~c)'o1t
sp"elao, kilbn:Jei.
sp"elan,
kilbn;;§.i. Ly.i~c!
Ly.i~cr po
ро 2.3 n.
то. pad,
p.d, ko,i.
akich !"O'Jyjiki:b 3/
3/УЮ
}I)() po
ро G rг•. sztalln.,
8ztalr:1.. роlзkiсЬ.
pobkicb.
600 ро
po 5a ".
n. i prowiuDJDonaL
prowiuDJooaaL ba.ranieh
n. ро
po
ba.raoieh 10,000
lО,OtЮ 11:.
nп .. 1l kop
кор 80 para aа z·\
Е·\ taLBjJZ8
tOLВjJZ8 płact
plac. po
ро n.
п. 2 za.
paT~. SIWr)'
par~.
Skior)' wyp:.wa.
"'ур :а ..... m~j~ р'ру!
p'pyt ~ardw o.ły~o.
o.<y~o.
D}', bez
DyJ
Ье!. .r.nnaof
.r.nttaoy Cd....
и'1. p,jml~~
P,jlnt~~ Le&o
Leбо Jeden
Jeclea x
х plor.
p\Or.
Wlzoщdпусlа garbarzy
wlZo~dnych
ga.rbarzy tU~JiZrch
tU~Jizrch w celach koukukrщ"ure.Qcyjoy<:h obuUyl
r8.Qcyjoy<:h
obui~yr conO
сапа pod';łU",i&llak
pod';US",ialldk 1)()II"icb
l)()ltkicb i
R10
аI0 Janelro
J"neltO oо 1l k lP,
)р. na
па fauclo,
rauClO.
. JV'lna
,у.та•.
.. Bв eе r 1. , ~'. 17 ~or"'ni~. o.~,ły
o.~,ly VTl.o).
vrl.o).
bleg au.kOj1
bieg
au_kOp lond,rn.skiej
Iond,rn.s1cieJ 1l ~lep0'!lY9Ino
~lep0'!1Y9Ino wl"d!>ntości
WIR.tl!>щoiсi
oо zbyCie
ZbYC18 w)"rooo\9'
W)'!'OOO\9' tk.a.cktoh 1l prz~du.lnlCT.)·chł
рrz~ф.... lпtст.)·С}'t
nie poz\~d.jił
poZ\~f\t.jil i tu'aj
to'aj oly\yiu
oly\yiU 1IiO
lIiO inte~e':hJlłl.
iпterе':JlJЩ, Z lku~kuру o~ran_ic!.&J'ł
o~ran,ic!.&J'1l1iO
ei}J"o {1.
о,щаrkoJWllнеgо ()O(:юPI
lIiO ei1::"6
], anuarkoJwllnego

P(
Р(
k(
kc
ci

celnych i portowych dla statków
statk6w i kupc6w. dów
dб .. "'1'''''''''
wyz"""za liO pr
рг..
...z izby .korb
.КотЬ ,'we.
..е.
"ego,
wego, do
до oslabienia
osIabienia i\eldl
ileldl puy"",nil!
PГZI""10i1y .i~
oi~
о. d.iu
u.
doiu 76-109 ".,
N., ,.
,. .Iragin,
<lragi", 6\-1119 «.
r<.
' ~ury
у
~аt6Ш nas~puje
~at6m
lIas~puje tylokrotuie pertraktowapertrakOOwa~4 .. 1'0Iied<enia
1'0Iied<eni& ~
~rцdow
...dów podatkow;yeh
pod.tk0W;ych wY7na"'У7"- ,~iżko.we.
,~itko.we. o
n.otowania akcYJ
akcf.) kolejowych
kol.jo~1cb na
па gieldzie
gioldzie I~rowe
,~ro,.. od'll&CUj,
odlll&CUj, lig
liO obecni.
obecnie nnjl.p"y'~l
nnjl.рз_у'~, g.'.og.'an-

...
sig przez
tychźe ,.a.rqdóvr
apa.dk.a. cen
czaJII 810
рги:.: prezesow
prez.esow tycbze
,.a.rцdбvr w nna.ro
nHaro wlederu:kleJ,
WlеdеозklеJ, btd,ce nas~p!twem 'pa.dk.a.
его zh)zb)na
па 1I\ we~tya eе k.sportu
.gportu rosYJskiego
rosyjskiego Spl~ytUBU. potrzeby,
potrиbJ, prf!CZ
рп:сz rozesłanie
roz.eslапiе anonlÓw
anon.ow członkom
иl0пкот zaа- za
ża w krajach koo.9Qlnc1jo1c[t.
kOD.9Qlncyjo1Clt. Targ tateJuf,
tateJ~zfJ IJ.eZeNю'ео;;zс1С
Nnreo;;zclC kupiectwo
kUplectwo stara6
stа.габ si~ b~dzle o
о u· rądów,
гцсЮw, JЮliedsenia
poIiedsenia uwd&
uważa .ig
.iO za
жа wa.zoe,
ważne, jetoli
jeto1i w gólniej
gollliej w środe,
jrod~J u.sposobiony
u.spGSobiony ust
"у: n.1z.
п.1z..... y,JZ,sj
у.д.аj Olpn.01рвlatwi enia dla Zyczllcych
życzących sobie
воЫе u"yskal:
uzyskać sto- oioh
nich bierze
bier.., ad.ial
adział co
со oajmnioj
najmniej tr...,h
trzech o,Jo.kow,
c,JonkÓw, 1..
l.. Ogromno ...
oap")",
р.. )", wielka
wielk. i!U§c
ilość 'Oot"
'00'<" o..Iplywa.
n.dpływa.
.o ,,
fi
~
ki h dJ
dl '.
'.
1I oto rachoj,o w tej
tcj liczble
liczbie i prezesa.
ptezeaa.
jlłoego
j.,oegn i nukie
n.izkie oferty
ofert,. z Rosyi na
па H"m1Jar~ i '%c~eple l1
n 0k
Ok cera
an oweJ.
16. Cttonek
Ctłonek u.ntda podatkowego powinien
wywołał! gwaltowoy
Widocznie
сега malynar
matynar
powinieu aа- ClU,
С10, W'ywotal!
gwalto"o1 .padek cen.
сеn. Widoczn.ie
wszyst oо .. .
.
cb!Lic
chylić .iO
siO od udzi&ta
udziału V( rozpatrzeniu.
rozpatrzenlo i dooydow&dooydowa- wiQkszt
wiOkuł cttiC
cttić zboia wJwoq z .Rosyl
&ов.Уl pt&$ koleje
toleje

Aczkolwlek prośby
Aczkolwiek
pro~by kupców
kupc6w odll;Skl;h
odв;Skl;h ma·
ша· oin
nin .p~~
"P~~ O
о wJT&chnwania
wyтachow,ni. 1
'.. pobierania
pobierani. pod,IIWw:
pod'lkiow: i ропу
porty Tos1jskie,
rosyjskie, . ••
z• . czom
czo.m przemawia taki.
takie maly

ją
jf} pewne znaczenie

t
l
d u ze~.nfJ rznego

dIn. udogodmeullL
udоgоdшеn13 ]lan·
han· dopelmaJ,cych
dopełruajlł,cych z r.ruw1oblentw
г.гишlоыlпtww

01
Ol
~(esr,
p(
wszystkle-drobnostkaml.
wszуstkш-dгоЬпоstkаml.

esr,

~l"~ Uowro~
HowJO~ 1
nie nnieJ' 8ft one
опе prr.omytłowJch,
prr.omy.towJch, na
па ei'łCJcb:
ei:~Jcb: ft)
R) OS:>bi8C(6
osobiścle do
до 010'0
I
~'
~J
tamego, do jeg'! iO'D)', krewnych
krewnycll jego w .ti~ii_J>ro.tej
stej - bez ogramcr:eOla,
ogтanlcr:eOla, do
а0 rodzon,.cb
rodzonych bram
braC1 1l 'Iostr,
Ilostr,

Spostrzegamy
SР08trzеgашу wiec, ie
że kupiectwo
kllpiectwo tutejsze
tuOOjsze
samo
вашо nie widzi §rodk6\v
środków
kt6reby rnogly
mogły
6ci ~ Ooesie ha
Ьа d 1
l
'd
h ro .'аa
WT
wr C
с
.
n eе ~
aw~yc . zm~ тз.сЬ' .w
,'V prl,eClwnym
рrzеСIWПУШ bowJC!D.
bowJ e!D. razlO D
П,1.leе .omlB-,от 16-0
Tach,
szka1lby skorzystać
зkОI·zуstаl: z takleJ
szkallby
takIej okazYl, Jak 0bccno§(; ministra
шiпistга i wystq,pilihy z pro§bl\
о
bccność
prośbl\ o
iiił
. .
., k
.•..- k
CO
со ;; ..
.. masywmeJszego,
щasуwшеJszеgо, J.a
з.а zmm~Jszenle
zmnL~JSzenLe 0szto.w
зztо.w po~y~u
po~y~o W
w )?orCle
)?OrCLe odesklm
odeskIm statk6w
O
о kllkadzleslflt rubli. Ale w epoce
еросе og6lne·
ogólne·
go ро"шаtwаniа
interes6w
сkопошiсzuуch
po"matwania interesów ekonomicznych
oо
.
I'
."
,.
l'
' .
.

oarówno
rATOWOO jałt
jalt .i do
до ich
ioh d.ieci przybranych;
ргоуЬпnуоЬ; b)
Ь) do
до o·
о·

fesor
fcsor ~IC
~'c ?,e
?Ie . wymy~ll;
ooyтy~11; kwestY\l
kwезtуv pr~zeJ roztrzyg)1le,
generał lub dyplomata, kt6·
trzygще, JakI
Jakl general
rym na
па рошос
pomoc w sprawie zatamowania
zаtашоwаniа hnn·
Ьnп·
dlu międzynarodowego
JПi~dzупаrоdоwеgо zJ·awiaJ·q,
zз·аwiаJ·q, SiA
siA J·ak
·uk na
па
1
ł
.' lk"
lk'
·d
'а
·'
T
Т k"
Kr6
Кгб
za,wo arue
вше Wle
wIe 10
]0 epJ
ер ) emle... ._ a.,
а., z
~
lestwa dooosZtl,
donosztl, źe
1estwa
"е przywóz
przyw6z do NiemIec
NlemLeC wszelkiego rodzajll
rodzaju zywego
żywego inwentarza (z wyjflt..
.
.
kle
klещ.
m . kOili,
kOl1l, osl6w
osł6w (!).
(!>. II ffill16w
mułów (I))
(1)) z całej
са1ез
ltosyl
Rosyl zostal.
został. wzbromonym!
wzЬrОDlОПУШ! ze
zo względu
wzgl~du na
па
zaraz~, panuJąCtl
zarazę,
pauuJIlCtl na
па LitWie.
LltWle. Coroczna
Соrосzпа to
igułka ks. kanclerza kt6r"
kt6L·"prz.
prz.etrawić
trawiclnu
mu ·,
P
P.igulka
,..

l!'.' ,ar
naJeży kilka mi.. t,
I!'.'
,&Т..
...du
'I. powiltowcgo
powiatowcgo oale.y

ze spra~arn.l
вpгa~arn.l ро
po ltycz~eml, naJuczenszy.
na.juczenszy. pro

SImy.
slmy.

•

.

roch na
па w.Chodulo:nl~ m.lee~ch
m.lec~ch koleJach
kolcJacb tr.~por.
towych. AkoIe
Akoye oaJbliZeJ
o&JbliżeJ Z8.tnteresowauych
u,mteresowallych dro6 f.&.
lllznyc,h
lUDYC.h 01>oH;)I)'
ohniż)ly "iO
.si~ s~)'bko.
,~)'bko, O,.J ....ieni~m.
ieoi~m, oJz~aczat 110
'10 w tlgodnm
t1g0dош ubleglym
obległym rynek
ryne'k paptero...,
papiero ..... gor-

oicTo,c~, pod
oicТo,o~,
рod !,vlywem
!,vlуwещ ko."y.tnej
kO."r.tnej wildom~ci
wiadom~oi o
о ~.:
s6~ kompantJ
IÓ~
kompanlJ 1l towar~,.,tw,
towar~",tw, w итцdпто.
zarZlłdzarutl Ip~aw,
'p~aw, zWOJQ.
ZWOJU lote~esoW
10te~esoW w .r:oz'!"aliych
~z,!"aliych zakladach
zakładach 1
l n"dZ1e~,
których
kti>rycb on
оп bleru
blerze UdZlal,
udtnał, lub od
од których
kt6rych po31ada ie
te konwencya
kooweno)'a .....)·tw()rcow
ytw()roow zelaza
żelaza ws.lcowanego dOJdo)pelnornocnict:wo,
pełoornocnicŁwo.
dzie wkr6tce
wkrótce do ,kotka.
skotka_ N&
Na rJnku
rJnko pieoioźnym
pioni~znym

gnoornialn,ym, poро- trwa cit,gle,niezwykta
оЫ\toЗС. S~goloi~
S.юzegОlоi~ n~ ро16. Dla pom~1 ~tdl)m gnbernialn.1m,
cit,gle.niezwykta obfttość.
powi.to,.ym
l nЬ mlejlklm,
mlej,k,m, przy
рТО1 Joprawdzenla
J"prowdzeola ,.ade·
,.аде· Ir""hy
~г",,1,y cod",pooe
ll\t.... l,ardzo.
plen,o<!_y, ItrrC1~
potп61>.
.
wi.to
.. ym lub
cod",pone 'OlIwo
bard"'. d""t.6
d""t.ć pl.mod_y,
ItrY"'Ą bleцcych
blez:jCych potneb.
kl_rowanlch przez
pТZIJ> kontrybaelltó
kon~r1bae"li> .. ich
ioh obrot6w hanЬап- pod""
podcz.. gdf dy.konto
dyokonto od
од ..
wшl1
ргу,.а·
w.t"". Hн r aа d f oо rт d, 17 wr""śnla.
оот..,§п,•• W.ln,
.~•.
Idarowanych
mb w racll'
rach,
pryl.a·
Wol"".
W.łnl .~o·
7
dlowJ~h, dla oma.cxenia
оша.схепт obrotów
obrot6w tych )\&ndll.baodla- tUfm
tnym podnlO!to
pOdnl()!to liO z 2'1. do 2
2'/"
/., :t powoda
powodo WIItrze..
watrze.. kojoie,
kojaie, ale
&18 sr.ale,
st.ale, przodza
przgdza spakojnie,
s(Юkojпiе, eon!
соп! ni!ird_
dlA..ч, którzy
dlAnr,
kli>TZY nie 010.'
tloż, takowych
takowyoh d.kl_racyj,
deklaracyj, ••r6гб- mi~tliwośoi
mi~tli",o50i .drskonter6w,
.dJ·.kooter6w, ktil"1
którz, p".",id.j,
prz.widaj .. '"l.1wl.l- gnlarue,
gnlaTlle, lkaniuy
Lkaniuy Ье.
be, ruchu.
r.oh •.
wno.Jak
",оо)ак i dl. o.n ....
..... ni.
ni••'YlkownOllc~
Ylkownoac~ ró~nych
гo~oyob roго- ~.
~e zapotrzebowauia
zapot....,bow.ui. pr.~
prz~ ~mianie
~mi_ni. kwartalu.
kwart"u. I'~
d~jo .. handl.a,-:-<gTO!"adzomom
haodl.a,-:-<gТO!"аdzoоlОm kupl8Ck!m,
kuршсk!"., a.
а. w
w zycsk,!noYJsk;e
zyOSk1 .ТOIYJsk;e ~y
~YI.czogol~lano
..czogol~lano .nown
,nown kO"l.tnl.
kO"l.tme
m,
• .tacb gdzi.
JOIL g1elda-l
что п,ad..n,?,п .gl
.gшl.
\V"1Itk1' bez
ml.atacb
gdzie Jed
glelda-l zgromadzeni?'"
•.ł. ,~rOd
,~ród pap.'.row
pap.'orow ,ag<:a'!'ozoych..
,ag<:a'!'cznyeh.. W"yltklO

wybierać z pośrod
dowym nadaje
nadaJo SIO
'10 prawo wybiera6
po§rod S16blO
s16b lO wYJI)Ltu zakonczyty
zakonczyt,. tydzlcn
t,.шlCП na.
Пя. wyzu)'m
wyuzym meco
11l8СО (>Gроbiegłyoh
bieglyoh znawców.
znawc6w. Jttteu
Jtłteu do jednogo
jednego i tego 8anleIsme- z,iom
z.iom le not.owailj
noŁowani rable
roble zy,katy
zrakały 0..26 m.
т.
w taTa~!li
tygodniowe
\<1Ta~!l' tcamau;d'"
tca,r..au;,& (Sprawozaauie
(Sprawo.aanie tygodniow.
Projekt budowy kolei ielazoej
żelaznej od Niinegoklm
kaźdema •z tych mlast
miast .Iuzy
prawo "1wy- do
wrzośm&). IV
In
IV tygodoi.
tygodnia n- NOlvogorodu
Кlт rlme
nше k.zd.mu
010'1 рта"о
до dma
dша I~ wr"'olo).
\у e
е1
о a.
а. \V
NOlVogorodu do K azania wkrótce
wkr6tce b ędz
~dz ie

bi!,,"~oia pomi.Di?nych
bi!,,~nia
pomi.Di?nycb bi'!l!lych
bi'!l!lyoh .0awcO!,
znawcó!' '.
' . pOllród
poan\d bieglym ..
oakapy
k.py w.lny
welny pollkiej
polokiej ogranic.zyly
оgгааiо.ч1у 8i~
.i~ do
mloJlcowO)!O .k',plootwa
mloJlCOW"j!0
.k"plootwa .. LlOty
L18ty wybranycn
"уЬгаnуоn bles.lyc~,
bl.S.lyo~, 1(0 P:
р: ,,:elny
<>:еl nу ":" ~k6r po
ро 68-70 talarow
taJarow ...
oa cenсеп810 har
r.:z wynueD1ł1QlCm
wynuешtlDIОnl rodzajU
rodzaJu handlu,
bandla, komUDlkUJ'l
komuDlkuJ'ł SIO
toar 1l kilkudzlCSU:ClU
kilkl1dZleslО:СЩ pudów
pud6 w dol,rej
dohreJ ,wetny
,wełny domtdOm1·
wtaAci
właści wemn
wemu z8nlłdowi.
z8~dowi.
nialoej po
nia.lnej
ро 79 tat,
tal., zaknpionrch do
(10 TornasIOwa.
TurnaslOwL
J7. Ozn
artyknle 1G
lG tym biegli "praGłówaie DabY'.ano
nabywano ...
welnv
О.n ....nl
о' w ,rtyk.l.
"р".- Glaw.ie
elov ""Yl,kQ
rosn,kQ (por.gon),
(per.go.), kW.
ktilluj,
I..j, li~ na
оа po.ied
po.iedz.nia
•• nia w.dlog
wedlag nmania
nшаоi...
..rz~do
тz~дo.. rej
r.j SW
360 рp..•8prznd.no
рг..д.оо do Tomaszowa
Тот ... оооо. a
а bli,leo
bli.ko 170
Oprocz tego рте
pr.....
....;i ,0"Qd6w
,a"Qdów m.j, pr.wo wzywać
""у .. о6 р.
p. w miej.cu
miej.ou do
до przgdulni
przOdzaloi w Markach.
Mark_ch. W
\У I'locku
na pOIicd
n.
p"'icdzen1a
.. n,a i inna
innв OIoby.
0I0ЬУ. Wozyotkie
\Vszy.tki. te osoby
ОSOЬ1 .akupiono
ukupiono 260 etr.
ctr. w.lny średni.j
Згеdni.j dl
dJ •• poklllanta
pek<llant.&
~П1 To<pat
~n!y
ro.pat .... oiu
niu spraw
.рта", IV
w .ZI1,,~dach,
. ,,~dach, majQ glos
gl08 bi~lostookiego. Od dni.
dui. 13 .ierp!'ia
.ieTp!'ia do 19 wr..li tylko doradczy.
..
'п,а p,"yl')"~o
śnta
proY"y!" na
па t"g
hrg ",.ruaw.kl
",."zaw.k, 2,420 p.
р. 1
l rnnl
Сnо!
.18 . . Dooy.,e
Duoy... znr"aow
znrZidow . podatk?wych . p"'t.oa.
pOIt.n .. (w
( ... '.
r. To.
То. 2,6.8
2,6_8 р.
p. 11
II (.),
r.), nbylo
ubylo zZ targo},IHG
taгgo},lfЯ; р.
p. 26
WlaJ'
maJ' .l~ wedlng
według prnotoJ
pr08to) WlOkeW'Ol
Wl~keWŚCl gl"",w
głosow o,lonczłon- 1.
t. (w
( .. r.
г. t.
о. 5,621 р.
p. 2 n,
С), pOzostało
рОzoзtalо 20,211 р.
p. 1
I f.с.

kó\
k6,,,•.,oOO01lyol1,
oOO01lyoh, na
па posiodzeniu, w wypadku równego
rбwпеgo (w r. z.
z, 23,979) czyli oо 2,:lSl
2,:l91 р_
p_ SS
s8 ~_~. wi~cej oii; w

W
Weszliśmy
eszll§my na
оа sprawe kwarantan
kwarantao salll
зат tar- pod
pod"al.
..ala glOlOw, pr..wago
w.go n.daje
uadaje gl08
gl.. prozydnj~pTe.y(luj~- ..roka
ok. prZll9z1ym.
prZl!9zlym. l'oz
I'oz.. t.to§6
hto§ć roku bleitoogo
bl."cego .al.i.·
zalvie·
nych;
пусЬ; mocno
П10СПО dopieka ona i Odesie. Stat- ..
cego.
go.
<~ w.lny rosyjski.j
r~
roзrj.ki.j (p.Ngoan)
(p."'go.n) 1 ,453.~.•S
3 (.,
f., "',tem
w,t.m
ki z port6w francuzkich
francnzkich pom i mo ii
i ż 2 tyt y(Dalr.v cia.!/
cia.!l OIJIlqpi).
-Щpi).
O1
niesprzedanej
. . przedaDeJ 1,126 р.
p. 15 1.f. 1l pollk«J
pol.k<OJ .,476
_,476 p.
р. 34
d .
·d · ·
d' d
...
(.,
f., w tern
tem w
ruesprzedaueJ
.. przeдaueJ 9,761 p.
р. 7 r. l'
I'...ewyżk~
ewyik~
go nп Ie
l е znaj
znaJ uJ
UJ I}:
J):

S lI ~

w

ro
го ze, pom1mo
РОШlто JZ
)Z

w innych Dliastac1L
miastach portowych
I} in
W
pOL·towych podlegaj
podlegajl}
swnma 10 dniowej
doiowej ohserwacyi, wOJesie
w OJesie
stać musz
JПusz •. w zatoce Oczy.· eszcze dni 14 stal:

JЗ

.,

.

•

'~'

.,

SPRAWOZDANIA TARGOWE.
TARGOWR

•,

RОZРОRЦDZЕNIA RZ4DOWE.
RЦDОWE.
ROZPORZ4DZENIA
INSTRUKCYA
oо 1xn-..qdku
1xп-..qdku obloi"lia
оЫoi..liа prz~u.rlttc
1""z~u."ttc '.and/trwyeJ,
'",ndItrwyd. i
NCłjwy:fj
Na-jwy:fj :altcterd;cm""
:altcterd;onemi 10 dniu
d,uu 15
IIt!lc;mia
IIt!lс;mш 1885 ł'ok",
t'ok/~, podatkatJu l101Jel)oojqct:nJi
d01JellHajqct:nłi - ~
ct1ll()tv!lf1~ i "'ozkllUlowym;
ct:nIQ'W!lf/ł
.,'оzklшlowут; o
о pot"zqdku
pot'zqdku poIAttanit:ł
poiAttani... tycI.
tycJ.
podalk6Jc J o
podalk6w,
о ro.chtmkctoolri
rо.сlШ1~kctooJri i tpratro=da.niach co
со do
tycl.i. poda/k6on.
tycl,i.
podalk6w.
(Zo.twierdwna
(Zo.Łwierdwna przoz
przez ministra
щiоiзtга finansów'
8паnaб\'1 28 ClQrwca
ClOrwca
1886
1885 roku).
1. l'
.... pi. y o
о góln
gбlов.
Przepi8y
•.
(DallZV ci<jg
"",и - раь
pab.•
.• Nr. 198) .
. ]l . Prowadzenie
Prowadr.:enie .praw
sprsw w
\у gubernialnych
gnbernialnych i miejmiej·
skich
aklch r.arz,dacb
rArzłdaub podatkowjoh wklada
wkłada 810
810 prze"
przez zaи
rzod.zaj,cer
rZł}d.zajfłcer izb, skarOO\vi
skarboWi na
па osoby i::bio .kar·
skar~

przеЩУ8/0'U}!}С/'
przemy8/ow!Jc/,

JVszystkich
wszystkiCh gorflczkowych, dych
zlych pamiqtek!
рашiqtek !
ciągle w
L ecz nie;
;Lecz
niej tażsallla
taisаща krew
krc" płynie
plynie cil!gle"
naszych zylach!
żyłach! ta krew przepełniona
przepelniona qi~
'1ifГ
zагещ najbezwstydniejszych bł\ldów.
żarem
bll)d6w. Z[lZadnego nie ma
ш а rozdzialu
rozdziału po
ро mi
шi ędzy
~dzу рulsе
pulsem,
щ,
tętniącym
t~tпi/iСУШ "w nas
пав podczas zabijajllcych
zabij aj~cyc h wy"у
rZllt6w sumienia
rzutów
sumicnia aа tym, jaki odzywal
odzywał sill
si\)
w
\v ch
сЬ wili popełnion
popeloionego
ego bt~u.
Ы~o. 1
I oto TereТеге
sa
эа czula
czuła znowu naolllltne
nami\)tne pocalnuki cdoczlowieka, wraz z którym
kt6rуш zdradzala
zdradzała niewinnego Huberta. Ona
Ооа mu
то je oddawala
oddawała - t e
stL·aszne
pocaluuki!
straszne pocałunki!
АсЫ jeśli
je§li mnie zapyta, zkqdie
znajd\)
- Ach!
zką.d że znajdll
зitу, Ьу
siły,
by módz
m6dz przed
pl·zed nim
niш sklama6?
skłamać? a
а wre·
ро cor...
со?.. S etny
etoy już
juz raz llowtarza
lJO"tal·za od
szcie, po
"czol·aj
wczoraj te slowa.
słowa. Znajdowala
Znajdowała si\)
sill już
juz przed
pl·Zed.
drz"iami,
drzwiami, ро
po za kt6remi miala si~
эi~ zapewzape,,ne
по odegrać
оdеgгаб jedna najtragiczniejsza scena
эсепа z
dramatu
drашаtu jej zycia.
życia. Rl)ce
R\lce j ej tak drzaly,
drżały,
iz
iż z trudnością.
tгudпо§сiч. przyszło
przyszlo jej wlo:1yl:
wlożyć w zamek ten maleii.ki,
maleńki, zloty
złoty kluczyk, WiedziaJIIek
la, iz
iź przy pierwszem poruszeniu
poruszeoiu zamka
zашkа
HuheI·t znajdzie si\)
Huhert
sill ро
po za temi
tешi drzwiami,
:ie
ie czeka już
jui na
па nil}.
ni:}. Byt
Ву! tam
talll w istocie i
przyj~l jl}
przyjt}ł
jll w otwarte ramiona.
rашiоna. Poczuta,
Poczula, iZ
iż
wargi mial
miał zimne.
ziшпе. Jak zwykle, tak idzi·
i dzi·
siaj w§r6d
wśród tego uściskn
usciskn zaczęła
zacz~la sill
s i~ wpa"ра
try\v&c
trywać w kochanka.
kосЪаоkа. Moina
Można bylo
było przypuszczać,
iż chce
сЬсе się
si~ przekonać
przekona6 oо prawdzie
puszczac, i'<
jego istnienia. Pierwszy
Pierw8zy taki pocalunek,
pocałunek,
wywoływał zawsze
wy"olywal
za wsze u Teresy jakiś
jakis spazm
w sercu. 1I dzisiaj jeszcze, mimo
w
miD10 calonocałono
cnych odczn"anych
odczuwanych męczarni,
wstrzl}sła sill
ш~сzarоi, wstrzl}sla
8i~
aż
а" do gł\)bi
gl~bi i przyszła
przyszla jej szalona chęć
ch~l:
upojenia Huberta
Hubel·ta do tego stopuia, by
Ьу oboоЬо
je utonqwszy w l·ozkoszy, zapomnieli
zарошпiеli o
о tem,
tern,
со JIIieli
mieli sobie <10
<lo powiedzenia. Huhert je. co
dnak zapytal
zapytał z niepokojem:
niероkоjеш:

- Czy jesteś
chorą? W
Widząc
jestes chor/!?
idzllC ją.
jq tak blaЫа
juz sobie,
воЫе,
dq, kochaj/lce
kochajtlce (lziecko
dziecko wyL·zucalo
wyrzucało już
:\е ścil}gollło
że
SCi:}gD~tO jl}
j:} tutaj tak rauo i wobec wi\fidocznego tego cieL·piollia,
cierpiellia, zapomniało
zарошпiаlо o
о ро
powodach
",одасЬ spotkania. Co
Со wiIJcej
wi~cej ufność
ufnоsб w
w do/lre
pl·e skutki tej rozmowy
rоzшоwу była.
byla. tak silnl},
siln'}, że
-'е

pozosta łości
pozoaŁa
loвci

ro!c.u biez'icego
rolln
bież'icego st&nowi
lItanowi wi-r' welua
\velua

nieaprzedana/
targ
unieвprzedaoa/ dowieziona
do,.ie.ion& n_.
О'. ta
..g w:nu
w:nll .. i,cu nbleglym. ':V,~kezy
'Y,~b,y ruuh
тооЬ w ml.. t.
tach
ch fab.ryoznych
fab.ryoznycb
G;шl~ b<r-/i,uka.
Gótł<l~
b<r/huka. Sprawozdanio
Sprawozdaoi. trgodoiow.
tygodniowo (do
(до ~U.d~l
~u.d~, n.dZl.J~,
D.dZleJ~, 'ż....
"pasy
разу lateJ'"
L.t.eJ'" pr~d.eJ
pr~d'.J lub
lnЬ .рp(}.
l>-

dnia 19 wrzrinia).
wпеВпiа).

I:'lorwazcgo
1:'1orwвzcgo dnia po
ро noworocz.
noworocz~ zDtej
ZOleJ l.uBJdt
l.UBJdt n8uyw06w
nauyw06w,f lecz podwyzka
podw}'zka cen
сеп jезt
jest

"1~Cle, ze
wl~cle,
_е zaden
żaden 8tatek
statek z tych okollC
okolic do nych
nyoh 'wiVtach
świvtaeh zydow.kich,
źydow.leich, w .obote,
lobot~, ezlonkowi.
c.lonkowie
niе zawita.
za.wita. J
Jednocześnie
ednocze§nie rz,d tu· zeb rania gicldowc!)o
gicłdowe!)o zrowu w zwyklej
zwykłej lictllie
lictble zgrozgro·
Odesy nie
rccki I\alozyl
nałożył kwarantannl)
kwarantann\j w KonstantynoKOn8tantyno- madzeni,
mad ..oi, rozwineb
rozwinOl1 żyw...
'У<УIЦ d,ial.loosc.
dzial_lność. N. gielgiełolu 1\8.
na wszystkio statki
statkj id nce z portów
port6w <lzie
<łzie pnewaiyło
pnewaiyto usposobienie
u5p08obieoie mocne,
тосnе, tydzien
tydzień rrzyrrz yoIu
P
., •
.
"
' . ~.
.,вц)'
arJ.y zapowiadal
zspowiadał sio
siO pomyślni
pom)'.§Jnie,
e, rllch ozywia
ożywia 8iO
Big
rosYJsklCh, jJоrОZШlllаюsz!/
rOSYJskIch,
jJoroLWlIIallJSz!J slll
Sl~ poprzedmo
poprzednLO wobec
~оЬес ..
zamieтw08i
mierzoo"i omi.yi
omisyi pryorytetó..
pryoryletilvr południopolndniozZ nUlldzynarodowl}
ПII~dzупarоdоw:} komisYI}
kошiSУI} sanitarntl.
sanitaro/l.
wo-zaohodnicb dróg
wo-oechod.ich
drбg '.Ia.oycb
żelaznych roeyjskich
roeyj.kicl1 i wiado·
wi,do·
А
A 1l
1ł
m<Жсi o
mości
о podoiea:ioniu
podniesieniu sio
sig wywozu zboża
Еbotа z Wogier.
\Vogier,
•

PRZEMYSr..
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S\.08unk.i
S\.06unk..i polityczne
polit)'czne 018
Dla budą
budq zadnej
żadnej obawYi
obaw)'j w
\у
'prawiu
Iprawiu uregulowania
uregulo ...ania granic w Azyl
Azyi srodkoWf3j
środkowęj na.
па,
stll:piro
stlł:pito рогоzuщiеniе
porozumienie ро'miоdч
pomiedzy AogIilJ:
AnglilJ: i R
ROSi'ł
OSi'l aа
zlItarg
utarg hiszpa1i!ko,niemleoki
histpali!ko-niemleoki wszedl
wszedł na
па spokojne 10·
to~
ry i nie grozi zadnem
żadnem oiebezpicozewtwom.
niebezpicozвwtwem. Mimo
to przebieg inte1'8low
intel'8lów w tygodni
tygmtni au ub
uЫ;egłrm
оgl)"Пl nie
nio odod~
powieddal
powie
ddał oczekiwaniom.
oczek iwaniom . \У
\V poniedz.lalek przy
usposobieniu
uзposoЫвniu mocnom
тосnвт giolda
giołda była
byla jjC81.Cze
C81,Cze oiJwiooiywioпъ leoz w
Dł,
\V dniach naatQpnych
nвatQpnych пазцрilа
na.sU}pilo. znpelua
znpe łns ci·
sza,
UB, kursy
kutsy ulegly
uległy CZQstVIO
czostVlO,J chocia;l;
chocia;i; nieznacznym
nieznaczuyn\
wahaniom,
5iO pтzewai
przewainie
oie ku zniZce.
zniżce. Niewchaniom, chyll)c siO

pr,wie
prawie momoWlvQ,
ш.mоZli '.Q, wobec
",оЬ.с oaply,..
naplywa 1V"lny
'.81nу ro,yjro'rj-

Ikiej, auatr,tlskiej
auatr'llskiej i prz)'ł'łdkowej
prz)'II)dkowej i wobec zORczo)'ch
zDRcznych

zapasó
._р ..а,.
.. prawinoyonalnych,
prowiooyonalnyoh, konkuruj%cycb.
konkuruj%o)·ob.

~n!aj
~ulaj

prz~·st~pn~scJl&. cen
prz~·lIt~pn~ŚCJlł.
ссn 1l .konYJtneml
.kоrJ:УJtnеЩl waraD.kam,
waroD.kamt na
па -
byola. МI0
bYOl&.
N1e ,,,da6
,,,dać ta.ho
ta.kzo na
па targa kupoow zagrszagra-

nlc'nyoh, ktil"y
me'nych,
któ"y coroc,ni.
corocznie oо tej por
рог... oabyw_li
nabywali
.etki ""ntnarów
Mntn.raw welny. J .. tto m,z.
może n.jwa
nsjważniej•• iej-

8Z'
nł przeszk.od~
ргzезzkоd~ do o3il)gu.i~cia
озil)gWосiа can
сеп wyzszych
wyższyoh jak nil
пм.
jв.гmаrku.
jarmarku. Z bЬ oо iż eе • .Pr,.y
.rr"y koncll
końca tygodnia zmnioj
zmniej-8zyly
8zyły siQ
aie c1o\Vozy
(}о\уоху na targa.
targo. tutejszym,
tаwjзzуш, co
со WS'l.akl:8
WЗ'l.аk~8
nie wzml)coito
wzml)cnito u3po!JobieDla.
UЭРО!JоЫеD18. Zakupy
Zakopy robiono tJlko
dla
<На m t}'nO\f
tynÓ\f i ,viatraków,
,viatrakow, dumagajlłc
duщарj,с .iO
siO u9lIJPStw
ustfJPstw
od wta~cioicli.
wta~cioicli, Wrjf)tkewo
Wfifłtkewo dubre
dlJbre gatun ki pszenicy
рзzeпiс)'
byly poszukiwane
były
p08zukiw8ne 1l osi ,,gngły
gugl}' Z\lryzkO.
Z'WyżkO. Za iyto
tyto pła
ptacono
сопо w tygodniu popr,.ednim
popr".ednim ро
po 4 rB.
п, 80 "-,
k., w trgotl
god oio
niu ubi eg łym
lylТ1 ofiarowano je р<>
pOl 4 I"S.
rз. 60 kop.
aа eony
со пу gatnnków
gatunko\v ll.iZ8Z)'ch
niższych obniiy ly
ły 8i"
si" jjeszcza
езzсzе b!lr~
b~r.
dziej.
dzicj, lhep
Hzep \k podrota.l.
podrotat. Placono
Płacono za:
ИII.: psz'.
рзz'..!.niс~
mic~ wyborlJ\v'i
borlJ
wł 6.30
6.3U - 6.77 1//11
bi!\l~ 6.S6 - 6.26 рз
pstrll
tгt i doS1 bidlł

KOrzy.!U'
Korzy.tuł omiane
.mi,o~ .powodowaly
8powodowaly dyskuoro
dy.ku.,. oо pod_tpodal- b,.r.ą
b,.Г.~ .6.2
.б.2· 400_-.6.:.~,rd.'rneadrnYl).a~S.9'~~-4-.066
400_-.6.:.~,Гd.,гОе·dГnУl).·~3.9'~~-4-.06б·2,óo'
2,бо, rdżytoS.
гdZуto3. 60W
w_
yуOoS.7ro-6.,
0О3.7ГО-б.,

knu gietdowym
~ UV
uv
vIJ
k
giett10wym i O
о przewidywt\n~'6h
рrzвwidУW"Щ'6h jego nastepпазtер..'ł
1} j owies
stwach,
atwach, ~UllOych
ч-ul)Q)'сh dla g1eJdy.
giełdy. ~Vobeo
~Yobec ogromnej j~сzmi
j~czmbń
зn wy boro\vy 4.20-4.80, sr6dn
śradn ii 44-4.1
4..lIlj

doni .. lo§cl,
lo§ol, jak,
j,k, розi,d.
posiada oowy
nowy pod_tek
pod.tek dl.
аl. gi.ldy,
giełdy ,

~.85-3.30;
~.85-S.30;

gryke
gтyk§

4.20-1.60, K
k_"e
...~ j. gl ... , 1l-

nic dzi,,'nego,
dziwnego, Z8
że w czasie
сzазiе niedalekim swego
5wego zas
za8 to~
sowania,
SOWW&, w10zi IlU
\ )0 cal!}
cał, jej uwagg i wywiera wply'v
wpływ
1't'Z8waZny
przeWAŻny na
па jOJ
jej uap080bienle.
usposobienie. Przepi8Y
Przepisy praktyczpraktycz.
nego zRsto!owaDl&
ZRato!owaOla nowego prawa,
prawn, nlozoue
ułożone przez
prz8z ra
та .
de
dO zwi4zkow"
związkowlł, j ak wia.domo,
wiadomo, b)'oaj1nniej
broajmniej me
Ш8 zadozo.do-

1.00;
1.óO; r zepik lotni
letni G-6.60, rzepak raps
гар! zimowy
zimow)'
8.60;
8_60; olej rzepakowy
rzepa.kowy do 460, lniany
Inianf do 6.
о. C
С uk i eе r.
г. J ed)'nie
edynie tylko na
па potrzeby k,onsumo)'i
konsnmoyi nabywano rafluad~
raflua(1~ i m1łcz
nцcz k~.
ke. Właściciele
\V'lазсiсiеlе sklonni
skłonni 5'
Sił
do us
Ds tegatw.
t,eрзtw. gdyi
gdyż wkrÓtc.e
wkr6tc.e rozpocznie
r ozpocznie siO kam
kampapa-

zapomniat
zapomniał nawet
na\vet oо wczorajszych
wczorajszyclL podeJL·zepodeJrzeniach.
Ту josteś
jostes chorq,?
chorą? - powt6rzył,
powt6rzyl, pocil}poci:}- Ty
gaj'lc
gaj
liC jj'l
'l do drugiego pokojn i sadzaj&C
sadzajflC na
па
sofie.
U padła
раМа raczej nii
niż usiadla
usiadła na
па ~ soflJ
sofiJ aа
on
zaczq,ł jej zdejmowal:
zdejmować kapelusz i okry·
оп zaczq,l
okry"-Pozwalała na
па wszystko, patrzqc si\j
się
cie. Pozwalala
tkliwie na
па niego.
uiego. Po
Ро przebytych godzinaoh
godzioaoh
m~czarni gorzkn
męczarni
gorzko j ej OOraz
teraz było,
bylo, lecz je·
dnoczMnie odczuwa!a
dnocze§nie
odcz uwała przejmujl}ce ją.
jq, silnie
wl·azellie,
па
widok
pieszczot
okazywanycl\
wrażeni e, na
okazywanych
przez tego młodzieńca!
pl·zez
шlоdziеuса! Znajdywaia
Znaj(ly\vaia go tak
kochajtlcym,
kосhаj/lСУШ, tak tkliwym,
tkliwуш, tak nic nie zmiezшiеnionym,
пiопуш, ze
że przypnściła
przypllw ila już
jlL;; 118"et,
nawet, ii
iź роpoшуЫа silJ
myliła
sill co
со do znaczenia listu i na
па zapysię jej zdrowia, odpowietanie, tyozqce siV
dziala:
działa:
- Nie, nie jеstош
jestem chor/t,
chorą, t.ylko
t-y1ko ton twej
depeszy był
Ьуl tak dziwnym, iz
iż przestraszył
przestraszyl
mnie Dad
nad wyraz.
- Mojej depeszy? - przemówił
рrzеш6wil Hubert,
ściskając
zlodowaciałl} cllkę,
chctlc ją,
scisk8j~C jej zlodolvacial:}
r\!k~, chc/lc
j:j,
rozgl·zal:.
rozgrzać. Ach!
АсЫ nie była
byla nawet tego warta...
т... Wiesz, ni e śmiem
smiеш sill
зi(l terAZ
teL·"Z nawet
przyznać,
роs1аlеш,
przyzna6, dla czego ci jq posłałem,
- Przyznaj si\j
si\) jednak na1egata
nalegała z rosn/lrosntl·
cym
сут znów
zn6w niepokojem,
пiероkоjеш, gdyi
gdyż widziala,
widziała, ii
iż
Hubert zmi\lSzal
ZПlilJSzаl sie niewymownie.
пiеwушоwпiе.
Ot! takim
tаkiш sill
si~ jest czasami dziwnym!
dziwпуш!
- szepn'l!
szepną.ł mlody
młody cz!owiek,
człowiek, роtrzqзаjl}С
potrzqsajl}c
głowtl. Przychodzll
Przychodzą nieraz chwile, iz
iź mi·
glow/l.
mo
то woli
"оН nawet powątpiewamy
РОWlltрiеwашу o
о rzeczach
naj pewniejszych... Lecz trzeba koniecznie
oajpewniejszych...
azebys
ażebyś mi
JПi najprzód
паjргzбd przebaczyła.
pl·zebaczy!a.
- Tobie
ТоЫе przebaczyć,
przebaczy6, mój
ш6j aniele! Ach!
АсЫ
zanadto ci\j
cię kocham!.
kocham l. .. Tobie
ТоЫе przebaczyć,
pL·zebaczyc,
powtórzyła;
wymawiane wla·
powt6rzy!aj aа sylaby te, wymawianc
8nYl11 jej głosem,
snym
g!оsеш, rozlegaly
rozlegały si\!
sill w jej suвоmieniu
шiепiu dziwnem
dziwпеш doprawdy echem.
есhеш. Jakze
Jakże
chcialaby
chciałaby módz
mMz przebaczać,
pl·zebacza6, sama,
sаша, nie ZI}ŹI}daj'lc
dajf!c przebaczenia!
Ależ CO
со takiego? - zapyta!a
zapytała cich- Alez
szym
вzуш i niespokojnym
пiе8роkоjоуш g!osem.
głosem.
- To,
То, ze
że z(10lny
zdolny byłem
Ьуlеш za.niepokoi6
za.niepokoić siEJ

сЬосЬу chwilowo skandalicznl},
choćby
skandalicznq" jakoby z
Trouville historY/l,
Truuville
historYtl, k t6rl}
tócl} powtarzały
powta rzaly mi
шi
osobisto§ci,
osobistości, nienawidz/ice
ni enawidzące ciebie, moja
шоjа ty
ukochana... Ale.<
Ależ co
со tobie, na
па Boga? ..
Stowa
Słowa t e a
а bardziej jeszcze ton, jakim były
byly m6wione
ш6wiопе przeszywały
przeszywaly ostrrm
ostrym
mieczem i tak już
zbolałe serce
mieczell1
juz zbolale
зеrсе Teresy.
Tere8Y.
Вус może,
Być
шоiе, jeśliby
jesliby Hubert obrzucit
obrzucił jq z saаа
mego początku
poczlltku ostremi słowami
slоwашi podejrzenia - biedna
bied.na kobieta znalazlaby
znal azłaby niechlboie
bnie dość
(10М Rporll
sporą doz~
dozę dumy
duшу i wyparla
wyparła Sll)
SIIJ
swego błedu.
bledu. Lecz Hubel·t
si~
Hubert okazywal
okazywał sill
tak dobrym,
dоыlуш, tak serdeczoym,
serdecznym, tak ufnym.
ufnуш .
Jakie
Jakże mogła
шоglа mu
то ktalllac?
kłamać?
Zараооwаlй chwila milczenia. Chwila
Zapanowała
zbyt przykra
pl·zykra dla obojga tych ludzi. MloMło
dzieniec siedzflc na
tuż obok kochan·
kochano
c1zieniec
па sofie, tuz
ki, wpatrywa!
wpatrywał si\j
sil) z niepokoj em w jej spuзрuszczono powieki, w usta wp6lotwal·te,
wpółotwarte, w ~
twarz bladą.
blad:} jak kreda. Gwalto"na
Gwałtowna zmia·
zшiа·
na
па Teresy była
byla tak szczeg6In'l,
szczególnI}, źe
"е wszystkie odepchnięte
оdерсhпilJtе wczoraj podejrzenia zacze·
ły
się znowu
odzywać w umysle
umyśle Huberta.
!у si\)
zoowu odzywa6
Ujrzal
Ujrzał nagle otwiel·ajflCtl
otwierajflCtl silJ
sill przed nim
пiш
przepaść
przepa§c i wychodzqce z niej straszne,
obrzydliwe widmo.
widшо.
- Tereso! - kl·zykuql
krzykuą.ł pL·zeraiony.
przerażony. Nie,
to być
Ьу6 nie może,
шоzе, to niepodobna ...
- Co?
Со? zapytala
zapytała jeszcze.
jcszcze. Mów
М6" рап
pall,,
ja odpowiel11.
odpowiem.
Przej§cie
Przejście ze s!odkiego
słodkiego r. ty" do konwencyonalnego "pan"
прап" doprowadzilo
doprowadziło Hub~rta
do ostatecznego szatu.
szału.
- Lecz nie! - ciqgnął
ciqgn~l powstajl}c
powstajllc i cho·
сЬо·
dzq,c
dzą.c gwa!towllie
gwałtownie ро
po pokoju; iad
żad n:}
nI} miarl}
шiаl·:}
nie jestem zdolny
zdoloy tego pojąć...
pojlll:... nie mog\)
mogę ...
A
А willC
wi~c tak!... wyrzekt,
wyrzekł, zatrzymujl}c
zatrzушuj:}с si(l
sill
pL·zed nill:
przed
nią: powiedzano mi,
ш.i , ze
że w Trouville
bylas kochaukq
byłaś
kochauką. uiejakiego hrabiego de la
Croise-Firmin'a,
Сrоisе-Fiгщiп'а,;;е
że historya
hisoorya ta g!osn'l
głośnf! Ьу
bylа w ca!ej
ła
całej miejscowości,
шiеjsсоwо§сi, źe
"е grono
grooo młodych
шlоdусh
ludzi widzia!o
widziało Cill
СЛ\! wchodzl}Ctl
wсhоdщCtl do niego i
calLlj'lCIl
całują.cą go; że
"е on
оп sam
ват nawet chwalil
chwalił si\),
sill,
i"
Ы był
Ьуl twoim kochankiem...
kосhапkiеш... Oto,
Uto, co
со mi
щi
powiedziano. A
pOwiedziano.
А powiedziano mi
Оl; to tak

rozpatrywany w komitecie
kощitесiе luinistr6w.
ministr6w.
Listy likwidacyjne 4% Kr6lestw.. Poll, 2 i 3 b.
Ь. 01. będą.
b~dq
skiego, wylosowane d. 1,
splacane
spłacane od 1 grudnia w banku роls
polskim.
kiш.
0Do0 relllizacyi
realizacyi skta(!ac
składać je nalezy
należy z 17 kuропаmi.
ponami.
W celu poparcia ogr od oictwa
nictwa ministerYUlIl
шiпistеrушп
d6br państwa
dóbr
paii.stwa pprzygoOOwalo
rzygotowało projekt otwarcia szkół
szkбl ogL'odniczych
ogl'Odniczych w tycb
tYCll miejscowo.
щiеjsсоwо·
sciach,
ściach, gdzie ogroduictwo istnieje j ui 0о(!
(1dawoa. \Vedtug
maj!} te;;
dawna.
Według OOgo
tego projektu majll
też
Ьус 1.aloionel1li
być
1.a!oźo nemi szk6!ki
szkółki drzew
drze,v owocowych
owocowYC11
kosztem
kоszООш rztldu
rZ/ldu choćby
сЬосЬу ро
po jednej
jedllej na
lIа kilka
guberoij dla udziela nia ogrodnikom
оgгоdнikощ dl·zewek w lepszych gatunkach.
Agenlury mi
Agentury
шi ~dzynarodowe
~dzуоагоdоwе gl6wnego
głównego to·
warzystwa rosyjskich
rозуjskiсh dróg
dr6g ze!aznych
że laznych obli·
czaj'l
czajll obecnie plozy
pl"Z)" optacie
opłac i e cla
cła rubel meще
ta1iczoy ро
taliczny
po 1.61'/.
1.61'/ . kop. kred.
Hodowl~ roslin
roślin lekarskich zamierza
zашiеrzа u sieЫе zaprowadzic
zaprowadzić na
па wi olkl}
olkI} skal~ kilku obyоЬу
bie
wateli
"аооli ziemskich
ziеmэkiсh Kr6lestwa.
Balumskie towarzystwo produkcyi nafty
powi~ ksza
ks.a sw6j
swój kapitał
kаг-ital zaktadQwy
zakładowy o
о p6łto
p6ltora miliona
шiliопа 1"5.
L·8. Zmienia
Zl1lieoia ono
оnо tak;;e
także uazwo;
uazwę
ua
оа "Kaspijsko .- czarnomorskie
сzarООШОI·skiе handlowohalldlowoргzеш)"slо\vе OOwarzystwo
przemysłowe
towarzystwo produkcyi
pl·odukcyi nafty",
Kolo nisci
niści niemieccy
пiешiессу w okolicy Iłowa
Поwа (pow.
sochaczewski) posiadaj'l
80chaczew.ki)
posiadają plantacye
plalltacye tytoniu,
z kt6rych zaspakajajq swe własne
wlазое potrzeby
i jeszcze sporo
spOL·O sprzedaj
sprzedaj'l
'i włościauom
wlоsсiаuош oko·
okolicznym.
оgtоszел J hancUowych,
Ilаш!lоwусh, przemysło.
przemyslo" Kartka ogłoszeń
wych
"усЬ i informaoyjnych,"
iоfоrшаоуjпусll," zawiellZona
zаwiезzооа przez
jakiś
jakis czas,
CZ3S, znowu zaczęła
zacz~ta wychodzi6
wychodzić w
Cz ~stocho\Vi
~stocholvi e . RozdawanI}
Rozdawan:} jest bezpłatnie.
bezplatoie.

przekonywaJ'lco,
że była
byla chwils,
chwila, iz
iż ulegfeUl
uległem
przekollywaJ'lco, ze
а" zazdro§ci
aż
zazdrości i uwierzyłem
uwiегzуlещ tym ohydnym
оhуdпуп.
potwarzolU; wówczas
роtWЮ·ZОlllj
w6wczas to, uozulem
uozułem gwaltowgwałtow
Пl}
potL·zebe zobaczeoie
zobaczenie ciebie - uslyszeusłysze
ną pob·zebe
nia protestu z wlasllych
własnych ust twoich. PraРга
gПl}lещ usłyszeć
gnąłem
uslysze6 od ciebie
ciehie .to
.00 wszystko
wszY9tko nie·
prawda." To
То wystarozyloby
wystarozyłoby mi na
па zawsze
zawszo...
шilо§сi ty 1D0ja
moja jedyna,
jedYlla, ze
że wy"у
Odpowiedz, miłości
baczas~ moją,
chwilową niewiarę,
щоj& chwilowll
niewiar~, że
"е kochasz, że
"е kocha!:IS
kochał:IŚ ·mnie ·zawsze,
·zaw8ze, ze
że wszy·
wszystko to ohydnem
оhуdnеш je8t
jest tylko klamstwem
kłamstwem ...
Mówi'ic
słowa, rzucil
rzucił si~ przed
pL·zed nitl
ni/l na
па
M6wi'lc te 810w,,",
kolana. Z acz&1
aczlłł calowac
całować jej r~e, jej L·aramiona, obejUlowal
obejmował jej kibi6;
kibić; chwytal
chwytał si(l
sill
jej jak ton&cy,
tonlj,cy, gdy obejmuje silnie
silпiе wlratowu.iq,c
wują,c ~go go czlo\vieka.
człowieka.
kооhаш cill,
ci~, to \vielktl
\vielk/l jest praw·
praw- Ze kocham
d:}, dl},
odpowied.ziala
odpowiedziała za1edwie
zaledwie doslysza1.
dosłyszal.
nym
пуш glosem.
głosem.
- 1I że
"е reszta wszystko jest kłamstwem?
k!ащst wеш?
b!agal hezprzytomuy.
błagał
hezprzyOOmny. Ach!
АсЫ za jedno sło
а!о
wo, wymówione
wym6wione temi
terni blаdешi
blademi ust
usty,
y, oddalby
oddałby
cale
całe swoje
Bwoje iycie.
życie. Lecz u sta te milczały,
шilсzаlу,
aа ро
po zn~kaoych
zn~kanych licach kobiety płynęły'gru
ptyn~ly'gru
Ье
be Izy.
łzy. PłyoIJły
Plyn~ly powolnie i dlugo,
długo, Ье.
bez
najliejszego
naj
lżejszego lkania,
łkania, bez westchnieoia
westchnienia na·
па·
wet, Dusza to jej płakała.
wet.
plakala. To
То milczenie,
шilсzеniе,
00
te lzy
łzy spokojne w tak okrutnej
okrutoej chwili, nie
byta7.to najwyra~niejsza
byłn7.to
najwyra~oiejsza odpowiedZ,
odpowiedź, u!\j.
uaj.
straszliwa, jaka tylko . 1}yC
шоglа?
być mogła?
- Wi~ to prawda? - zapytal
zapytał jeszcze.
А gdy milczała
шilсzаlа uparcie, zawolal
zawołał z pTzel·apneraA
iaj:}CtI
żajl}Ctl nallli~tnością.
пашi~tпоSсi/!. Alez
Ależ odpo"iedz,
odpowiedz, odpowiedz, odpowiedz! Usta kobiety wyszeptaly
tały nareszcie ledwie
led\vie doslyszane
dosłyszane .tak."
,tak." To
То
"tak" było
bylo tak ciche aа jedllak
jednak miał
щiаl on
оп je
slyszec
słyszeć zawsze i zawsze! Z
Zerwał
el·wal sie uagle
i rzucit
rzucił dokola
dokoła osłupiałym
оsluрiа!уш wzrokiem.
wzrоkiеш. Na
§cianach
ścianach rozwieszoo/i
rozwieszoną była
byla r6inorodua
różnorodua broil.
Gwaltowua chęć
GwaHo\fua
ch~l: przebicia
pt·zebicia tej kobiety, je(Ntl}
(Ю:} z migoCtlcyclL
migoCtlcych sill
8i~ tutaj szabel opanoорапо
wа1й tak silnie
wała
siloie zolllierskiego
żołnierskiego tego
t_go роtошkа,
potomka,
~e cofn'il
że
cofn&1 sil)
si~ przerażony.
рrzеrаiоп)'.

(D.
c._tJ.)
(О. c._1I.)
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DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
I.ODZКI.

.3

hec
Ьёс naplywu
napływu obcych
оЬсусЬ zy\viot6w,
żywiołów, przyłą.czyli
przyl/l,czyli mj.I4I.00.016i
mj.141.00.016i r... pakowy
p&kowy OOzzmian)'
bezzmiany nawr
nа .......
.. раМ5.50
paU5.50
si.. do noweJ' 8ily
siły ekonomiczneJ' i wsp61wsp6ł- n. kw·mj.47.70. Spiryto.a bez
ООо zmiany,
zmiач, w m.
т. 41.2J.
41.2~.
v
na
па wrz.. pat. 40.50, na
па list. gr,
gт, 4.0.10, na.
па kw. mj.
dzialaj/l,c
działają.c zZ ni/l,.
nią. umiejq,
umieją, wyzyskac
wyzyskać polozenie;
położenie; 41.50. Ol.j
Olej .kalny 7.80.
"е walka z tq,
tą silq,
silą, mniej
шпiеj jest w'!wr- londyn
Londyn 18 wrze§nl
wrzośnla.
•. Unlanr H.".na
Н.".nа N. 12 nomi·
odczuli, że
(-) Nowe udogodnienie wprowadzonem zoo
оо'
odna, niZ
niż przymierze i dlatego~orliwle 0&lni.16'/,;
D&lnie 16'/,; cnkier
onki.r bnrak0"Y
bnrakoWJ 15'/.; otale.
.
staJo na
stalo
nа. stacyi towarowej
tоwз.гоwеj tutejszej
tntejszej drogi.
kt
londyn,
LOndyn, 18 wrzdnia.
września. Targ
Тщ zbożowI.
zIЮZОWI.
P8zenIC~
P8zemc~
·
I
1
l
J
O
О nowej potęgi
pot~gi si\l
si~ przy :}czy
Ilczy 1.I.
aа yу w .pokojnio,
.pokojni., prawie
ртт. nominalnie,
nomin"lni., przybyle
przybyl. ladnnki
Zacząwszy od soboty interesanci uwiadoZaczq,wszy
zupelno§ci
zupelności uspl'nwiedliwity
usprnwiedliwity zasadno§c
zasadność rachun- mocno,
moono, opokojnie, linne artykuly .pokojnie,
spokojnie, ""ny
ceny
miaui
шiапi ~
!Щ przez umy§lnych
umyślnych poslańców
pasla.uc6w oо ka·
kil.'
ku. Niешсу
Niemcy i zydzi,
żydzi, idq,c
idąc r\lka
r~ka w r\lkę,
r~k~, ni.e.~ienlone
Od
Од 08tatnioĘo
08tatni.~o polll.dz~lkn
po,".dz~!ku . do·
<10'
lidym
IidуП1 towarze, jaki dla
dla. nich nadejdzie. Do
по
§\vietnie
świetnie prowadzą,
prowadzq, swe interesy i coraz
сога> bar· WleZiono
те"оnо obcego
o!,cego ,bo
'00"'"
... , рp ....mcy
шсу 52,600, J~.mleDla
J~.m,eDl.
czynności tej przeznaczonych
па kolei
clynno§ci
przeznaczonycb jest na
k
9,100, owsa
оwза 64,850 kwr.
Na wybrzezu
wybrzeżu ofiarown·
.
Ь le
d ziej za
b ezpieczaj/l,
"а Ь
,е panownDle
'опо- no
по dili
дш 7 ladunkow
p.zenicy;
zmi.nno.
ezpieczają sob
panowame eе 'onoladunków ps
.. nicy; powietrze "mi.nno.
dw6cb ludzi. \VaZne
Ważne to udogodnienie nie
niе
dwóch
miczne ,.
w kraju
krnju tutejszym.·
tutеjszуш.·
liverpool
Llverpool18
18 wrze§nia.
wrzośnia.
Spraw01.d"ni. pocz~tkowo
Sprawozdanie
pocz~tko\.o
pociljga za
poci:jga.
"а sobą,
зоЬч. dla interesantów
interesant6w wielkich
_
Wedlug
Według
rozporz~dzenia
rozporządzenia
JW.
J\V.
Generat·
Generał
·
PUlPu
PNI)pu.zcи.lny
......
lny
ohrol
ol,rcil
8,000
001,
boi:
.t.ale.
stale.
DziMny
Dzillnny
koszt6w.
gdyż za kafde
każde uwiadomienie pJa·
pla·
kosztów. gdyz
gubernatora warszawskjego, napisy nao
пап dowóz
<low'" 1.000 001.
bel. I
ci si~ tylko 5 kop.
ł6żkami
chorych
we
wszystkich
szpitalacb
_
UverpooI,I8
wrzeinia.
Spr.wo.danie
końcow
16ikal1li cllOrych
szpita!acb Hverpoo',18
Sprawo.d"oi. koucow •. Obrot
Obrcit
(-) Sprawa Ferdynanda Sempera. W czer;a,OOO
а,ООО t.el,
па spekulacyv
bel, liz tego na
apekulaeyv 1 wy.,,6,.
wywóz 1,000 bcI
bel..
щаj~ być
maj~
Ьус robione
гоЫопе w j~zyku
j~Z)'ku rosyjskim.
Stale. llliddlmg
lШddlшg amerykouiska
amerykańska na
аа wr.. paź.
раО. 5"/,
5"/...
.. na
па
wcu r. z.
Z. nadsz
na(lsz tł li t z :r.odzi
Łodzi do litogra· pomarańez~.
рошагаUсz~ .
_ Depesza Agencyi p6łnocnej
pat.liвl.
list. 5'/",
0'/", nagr. st.
at. 5'/... na
па .t.
.1. It.
IŁ 5"/.. , n.
па It.
p6lnocoej z Warsza- paź.
(-) Targ na
urządzony na
fa
Са Cebisza w Halli
НаШ nad Saalą.
SЩ. W liście
blcie
па Ksi~żym
Ksi~zym Młynie
Мlynie urz/l.dzony
па
tym nieznnny Cebiszowi nieja ki Wendei
Wendel umy§[oie
umyś[nie na
па ten
ООП cel
сеl ргzеzпа.czопуш
przeznaczonym placu, wy z dnia 16 wrze§oia,
września, рошieszсzопа
pomieszczona w mr·M~~~t:.;:~r 18 wrze§.i..
wrzoś.ia. 'Va!.r
Water 12 Taylor
T"ylor 6'/.,
wygnauców Waler
prosił
knpon6w jakoś
jako§ prosperuje dobrze od trzech
шесЬ tygodni, "Praw. Wiest.,
Wiest.,"" podaje liczbO wygnauc6w
\Vater 50 Taylor 8'/" Water
\V"ter 20 Leigh 8. W.ler
\Vater
prosil go oо odbicie 2,000 sztuk kupon6w
C1ayton 8!/
Рго. przybyłych
przybytych do Warszawy na
па 84 50 CI"ytoa
8Ц,, Mock 82 Brooke
Brook. 8'/hMul.
8'/"Mulo 40 M.м.
wed!ug
za//I,czonego
według
zalączonego
wzoru. Odpowiedz
Odpowiedź tj. od chwili
cbwili swego zato'enia.
założenia.
przedaj/l, zZ Prus
przedają
pl,zewaZnie rzemieslnicy
8'/.. Me~io
M.~io 40 Wilkinoon
\Vilkinвoa 9'/•• Warpcos.
\Varpcos' 82
Sił to przeważnie
rzemieślnicy i robotnicy )'011
)'011 8'/"
wraz z kupona.mi
kuponami miała
шiаlа być
Ьус yrzeslanq,
yrzesłaną, pod siO
зiо tam wyl/l,cznie
wylą.cznie warzywa i to tylko dwa SI}
_ Rodzina Rozwadowskich z gub. "wileń
'ileu Lee.
Lees 8'!. W.rpoop3
\Vагроорз Sd
80 Rowland
Rowl"nd 8'/f'
8'/t, Donb
Doab oо 40
adresem:
Ł6dt. Emil
Wende u M.
ЕшiJ 'Vende
М. Sem· dni w tygodniu, w sobotll
sobot\\ i w niedziel<:.
niedziel~.
a.dresem: :r.6dt.
skie; 11111 podnieM
01. Weslon
\Vesloa 9'/•. Dooble
DoubIe 60 ...
ykly g. Jl /.. 32" 116
zwykly
liG
pera. Cebisz oatycbmiast
natychmiast list 6w
ów przeslał
pгzes1al
(-) Towarzystwo dramatyczne Józefa
J6zefa TeТе skie•i liliI podnieść z banku angielskiego ol. yd.
16Xl6 grey tk.niny
tkania}' • 32/.6 171, mocno.
тосао.
brzYl1li
jаkiш§ krewnym,
kгеwпуш, w wY·
Now.York. 15 wrzeinia.
Baw_ln. 10'/",
10'/... w N. Orl ...·
111 i spadek ро
po jakimś
wy· New.York.
września. B.welu.
wla.dzom
władzom policyjnym w Halli,
НаШ, z)qd
zklld dostnt
dostał xla, ро
po odegraniu
odegra.nill w ubiegI!}
ubiegl!} niedziel\}
niedzicl\} ро
po brzy
sokości 100 :milion6w dolar6w.
dоlз.г6w. Podobno. nie
ni. 9'/ . Olej .kalny
skalny r.Onowany
raOaow.ay 70% Abel
АЬеl Test
T•• t
si\! on
оп do Piotrkowa do r/l,k
prokurntora. raz
rnz 37 operetki "Ga
"G[\ parone,
parone,"" wyjechalo
wyjech[\/o do soko§ci
rąk prokuratora
sili
że milion rubli spadkobiercy przeznaczyli 8'/•• w1~i1adellli
w1~iI.delfli 8'/•. Surowy
Surow1 olej .kalny
.ka101 7'/•. Cert
Certyywraz z listami,
listaшi, które
kt6re Cebisz
СеЫв> p6źniej
p6zniej otrzy- Piotrkowa.
Piotrkowa na
па kilka.na§cie
kilkanaście przedstawień,
przedstawieu, ze
Пll wpis i wsparcia
\vsparcia dla
d!a biednych uczniów
uczni6w ~:.;~ ~~':nli~U: o~;.:I~ m.
м. ~t:..
~:k:,. ~.d.w:.~. ·~o~f::.
O~o~f::.
mał. Po
Ро przeprowadzonem §ledztwie
śledztwie przez
рпе> Przedstawienia w :r.odzi
Łodzi rozpocznie p.
р. TeТе na
ma1.
- Ciignienie trzeciej klasy
k!asy .loteryi
.1oteryi kla- na
па paź.
pat. 98'/. e..
е.. tu
tn& li.lopad
liolopad 9S'/,e
95'/,с Knkory.
Knknry.
роliсу\)
policy\) okaza.lo
okazało si\l,
si~, ii
iż iadnego
żadnego Wendla xc)
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przemysJu; szynkach nie sprzedawano trunków
stosujący si\!
sili do tego przepisu
pгzepisu
z. wek.le
wokll. kr6tkotermlnowI
kr6!ko!ermlnowl
znaleziono maszyn\)
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lecz i w tych rzadkich razach
l'ахасЬ tuog"
tung" douosZ!}
douoszlł z Madrytu,
Madrytu. ze
że ~rzlJ:d posta- Oy.kooto
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tO\VIll'Zystwo kredytowe ckiej zostaly
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Fraociszek
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jeszoze pocierać
p!lciera.e je J e§li kraj tutejszy niema prywatnych Ьа.п·
ban·
tnq,
ОSТАТNШ WIADOMOŚCI
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опе niepotrzebne dla osiadlych
Kr6le- Petersburu,18 wrzetnia.
wrzełnia. Weksle na
па Londyn 23
2З"JI6,
.szwedzkicp·.
gdyż pudełka
zapałek cz~- one
osiadłych w KróleBokowieoki r; MarJaooQ:
Мвтувnо, Jurek, J
J6ze
\Vladyвlaw Bukowieoki
Wladyalaw
óze
n, Hamburg ,203'/..
/203'/.. na
па Arosl.erdam
Amsterd.m 121. na
п" Pa·
Ра·
stoehowskich dla wla.snego
własnego fabrykatu nie stwie PoIskiem
Роlskiеш niemców;
niешс6w; lecz jeśli
je§1i ~kolicz n.
TurkO\.. ki z Albert1n~
Tnrko,
AIOOrt1n~ Klimbeil,
Кlimbeil, J.n Erdm,n
ryz 2521/2;
ryi
2ó2 1/ 2 ; 1//22 i01pery&ly
impery&ły 8.25, rosyjBka
roвyjBka premiowa
Schwanke z \Vandll
Wandlł Kolsą,
Коlsч , Franciszek Knznikowskl
Kuznikowskl
wystarcza.jlj,.
wystarczają,.
Ozyiby
Ozyżby fabryka powyższa
powyzsza nosci
ności tego wymagać
wушаgас bllrllł,
bl!d:t, bl!dźmy
Ьqdzшу pewni, poiyczka
1
1
/ 2 , ro·
pozyczka l-ej
I-ej emisyi 220
2201// .... ,, taW lC em,
вт, 208
2081/2'
z Annli
Апn, Galeck'},
Bialkows1ri z J oaDU,
оаошt
Galeck<}, }'ranciszek
Jlranciszek Bialkowski
chciala.
chciała stwierdzic
stwierdzić na
па. sobie
воЫе przysłowie
przyslowie oо .no.по- ze
że niemieccy
пiешiессу bankie"owie
bankiel"Owie nie kaiq,
każą, dlugo
długo syjska.
Byjska. poż.
poz. z r . 1873 148, li
11 Poż1czka
poz1czka W8chodnia.
wschodnia.
Lasota, Marcin Walendowaki
\Valendowaki z Stanisła,,·,
Staniз[а"·1} Boro\v
Вoro\v
щiс.tlв"?
па. siebie czekaC.
Ргzуtеш stosunki l1iem·
Ш po?.
ро7.. wschodnia 97 J /Si
/8i 6% renta dota
zlota ską. Marceli Wejss • Ann, aarJ.ezak
wej miotle"?
na
czekać. Przytem
niem· 'J7 1/ 21 III
Mar""li \Vej., Annt Bart<:z"k
'}, 5'/0
5'10 listy ... t. ,iemsk.
zi.msk. 145'/.. .kcye
akcye rosyjsko
r08yj.k. .kq.
па Rynku Nowym w SDва- ców
c6w z ludno§ciq,
tutejsz!} nie Sił
Щ jednakowe.
jedoakowe. 174 'J.
(-) W niedziel~ na
ludnością, tutejszl}
W parafii
W
parafil ewang. 6,
61 aа mianowicie:
miauowicie: Kar.ol Fryde-Fr)'de-wiel. D. Z. 242, kolei karsko·
wieI.
kагskо·kijоwзkiеj
kijowskiej S27,
mo
шО połndnie
polndnie dbywala
dbywala. sili
si\! licytacya na
па. ko· W rzadkich
rzaclkich wypadkach, gdy przybysz z petersburski
Наз_ •z Mar)"q
Mary'ł Tischle".
TiвOO!e'·. Beajamin
Benj.min Natz.!
Natoel
bank dyskontowy
d)'зkопtоwу 069,
W9, warazawski
\var8zawski ryk Hase
l'auliD~ Utach.
Ulech.
Jan
Fryd.ryk
Fryderyk
Marialk.
M.riAlk.
z
Emili~
Emilił
nie wybrakowane tutejszych sotni kozac- nad Sprei,
Spl'ei, nie umiejący
uшiеj!}су slo\va
słowa ро
po polsku, bank
b"nk dyskonlowy
dy.konIoWy .- rosyjski
roвyj.ki b.nk
bank dl.
dla handlu
h&ndlu P;mfaQ
Тгz~зwwзki z Ano'i!
Ма
PJlllf:l1ł Ko~onko, Andrzej Trz~!wwski
Ann'ł Ma
kicb,
udział przeważnie
przewa.inie do· znajdzie si\!
si<J w stronach jeszcze przez niemпiеш ..gr. 318. ,lyskonto
<ly.konlo prywatne
prywata_ 5'/.%.
kich, w kt6rej brali udzial
tyldt Jankowsq.
tyld,
J.nkowoq. Karol MaleSZ6w.ki
Maleszew.ki.z 1'.uli04
Paolin, Szy
В.у
Berlin,
BerlJn, 19 wrzesnia.
września. lJilety
łłilety baukn
bauka rOSj'Jekieg
ГОЗJ'Jskiеg..
oо ke. Adam llimmel
roikarze.
roźkarze. JJeżeli
eieli już
ju:! nie można
то"па było
byto od- ców
сбw nie zamieszkanycb.
zamieszkanych. lue
nie napotyka wielШтшеl z Emili,
ЕmШ, Sztajgor.
Szlejgor.
202.90; f'l.
е'l. listy
liвty ...tawne
t8Wn. 61.50, 4'10 liety
li.t1 Iirwid.
Ilrwi<J.
loiyc
łożyć licytacyi
licytac1i tej na
па. inny dzie6..
dzień, to WJpawypa- kich
юсЬ trudno§ci,
trudności. dzi~ki żydom,
iуdош, z którymi
kt6t'ушi ayjoe 56.00. 60), pożyczka wscbodnia II em.
Starozakonnych.
Slarozakonnych. oyjue
6'1, po.yczka W8ohodaia 11 ет. 6(;.00
Zmarli w dntu
dnш 19 i 20 wrzetinia:
września:
dalo
dało urzq,dzi6
urządzić ją,
jч. na
па dziedziitcu
dziedzińcu w koszarach
kOSZa.l'llch Ia.two
łatwo mu
шu się
si~ porozumieć.
РОl·оzuшiес. Wszyscy Ьа.г·
bar· lli emisyi 60.76,4
60.75,4%% pozyozka
pożyozka ~ 1880 r.
г. 81.80, 61'1';
51'1/;
Kalolicy: dzieci do lat lC,·tu
Uj·tu zmarlo
zmarło (,
4, vr te
Haly zastawlle
zазtа\vuв rosyjskie
гозуjзkiе 91.30, kupony 06108
ne1nе 824.20,
przy ulicy Sredniej. Jeieli
Jeżeli handel
bandel w skle- dziej cywilizowani
cywilizowa.ni zydzi
żydzi posiadają
posiadaj/l, dosko- lisLy

Łódzka.
Kronika
Кronika L6dzka.

dziel\l
dziel~ w południe
paludnie w domn tkaczy stowastownrzyszonych
ulicy Piotrkowskiej i z mu·
рпу nlicy
rzyszonycb przy
zykq,
zyką, na
па czele.
czele, w ordynku ргаwidlоwуш
prawidIowym
wyrnszylo do strzelnicy w pa.rku
parku Kwela na
па
dorocznIl
doroczn, uroczysto§6
uroczystość strzelania premiowego. .Bawiono
.8Awiono sill
si~ do p6znej
p6źnej godziny wieczorem;
сzогеш; w dniu
dnill wczorajszyru
wczorajszym odby/o
odbyło si\)
sie
strzeJanie w dal zym
strzelanie
zуш cillgU.
ciągu. Warto
W nrto zazna·
cz)'c,
czyć. ie
że napoje i przekąski
przekllski sprzedawn.ne
sргzedаwз.nе
Ьу/у
byly ро
po zwyklej cenie, jakto praktykowane
jest w mie~cie;
шiе~сiе; рr
pr zytaczamy
zуtaсzашу to dla
d![\ dzieriawc6w
bufet6w teatralnyeh,
kaz!}
żawców bufetów
teatralnych, kt6rzy
którzy hill
sobie placi(:
płacić ро
po 1
10
О kop. za
"а pół
рбl bulki
buJki z ciacieniutkim
пiutkiш skrawkiellI
skrawkic1ll sera i ро
po 20 kop. za
za.
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HANDLOWK

n,

liczbie
ticzbie cblopoow
cWopców 3, dziewcq,t
dziеwсщt 1;
l;

dorostycl~
dorosłych

1, w

óOJo pożyczka
pozyczk& premiow&
premiowa z 1864 roku 140.60,
140.50, te.kaz,z
te.kai_~
расЬ
pach uważanym
uwaZапуш jest za
_а. pogwa.lcenie
pogwalcenie nie- nale język
j\\zyk niemiecki. Wazna
Waźna ta okolicz·
oko!icz· 50J0
liczbie
НСЕЫе mgiczyzn
mgzczyzn - , kobiet 1, aа miano.icie:
miano'\'ficie:
1866 r.
т . 188.25;
183.25; .kcye
.Осу_ banku haodlo,vego
haudlo\.ego 80.25, dv'
dv· tej
Hel_na Rzeszewska
Rzesz_w,ka l.t
lat 26.
26 .
dzieli, to cóż
с6. powiedzieć
powiedziec oо licytacyi publi- ność
по§6 nadzwyczaj ułatwia
ulatwia niemcom
пiешсоm stosun· •akoutowego
kontowego 77.26,
77.2Ь, dr. zeL
żeL waru.
warJJz. wiad.
wied. 209.70j
209.70; ak- Helena
Ewangelicy: dzieci
<hieci du lat lr:..to
lf).to zmarlo
zmarło 1,
l , w t.ej
cznej?
ki z tutejszl)
tutejsz/) ludnosci:t
ludnościlj i sprzyja germanigerma.ni- aс )'6
)'e kredytowe
kredytow8 aostryackle470.00,
аозtrуасklе470.00, najnoweu.
najnow8u pożyczka
pOi)'czka
liczbie chłopców
chlорсбv.· 1, d~iewcz,t
d~i6wcz,t -; doroalych-,
dor08tyoh-, w te-j
6°/00 rer~a rOByji'ka
za.cyi kraju. W
\V I.odzi.
Łodzi, Tomaszowie i in· rosyjska
гosyjska 96.30, 6°'
rosyjaka 100.40, dyskonto
d)'skonto liczuie
. (-) Wypadek. W tych dniach wieziono zacyi
liczbie m~czyzn
m~cz}'zn -,
- , koblet
kohiet -,
- , aа mia.no
miano ...... icie:
7
0
4%1
pryw
atne
2Ч.
о/о·
2 /. °Jo'
do jednej z fabryk
fabl'Jk za Rynkiem
Еупюеm Gayera
Gayer'a ko· nych
пусЬ miastach,
шia.stасh, gdzie przeważają
przewaiaj/l, lub kr6· 4 / oJ
Slarozakonn ~ dZIeci
tШес; do lat l&-tn
omarlo 1,
Starozakonn
I&-tn omarIo
l, w tej
Petersburs,
Petersburg, l8
~8 wrze.snia.
września. }Aj
IAj w m.-ł-7.60.
m.47.БО. Pszcmca
Р8ЕеnlС& w
ciC1t
cioł parowy.
pa.rowy. Zapewne z powodu nieostroz·
nieostrof· luj/l,
lują niemcy, handlowe
ba.ndlowe i tal'gowe
targowe firmy fy·
"У' m.
chIopcOw-,
chłopców -, dziewcZIIt
dziewcąt 1; dorostycl,
dorosłych 1,
l, w tej
tcj
т. 10.76.
Zylo w m.
м. '1.50.
'/.50. O...ie.
ioo w >n.
m. 4.75. liczbie
ticzbie
m~czy:m
-,
,
a
а
mianowicie.
liczbie
mezczy:m
1,
kobiet
no§ci
Dości woznicy,
woźnicy, ogromny
оgгошпу ,,6.
wóz ciQzarowy
ci\)żarowy роpo- dowskie
do\vskie prowad~ą
pl'owad~q, księgi
ksi~gi i korespondency~ Konopie \,. m.
м. 44.50.
8iemie
Biernie lniane
шiаnе w
\v m.
ш. 15.00,
Granek Aron. 181
lal 66.
toczyt
toczył siO na
па najbliiszq,
najbliższą, par~
pa.г~ koni, która
kt6ra. po
ро niemiecku. Zydzi l1igdy
nigdy i Iligdzie
nigdzie nie powiotrze pogodne.
H) wrzesnla.
września. Targ zbotowy.
zbozowy. PauD1C&.
PaUDJCft. bez,rubez,rnulegla połamaniu
uległa
polamaniu nóg
n6g tylnich. Obydwa przeciwdziałali
przeciwdzialnli niemieckim
пiешiесkim robotom i pt'zedprzed- Berlin 19
сЬо , VI Jn.
ш. 149-170,
J4.9-170, na;
па; wrz. 163, na
wrz. paź.
wre.
ры.
cho,
LISTA
LISТA PRZYJEZDNYCH.
konie musiano
zabić.
sięwzi~ciom;
gł6·
rnusiano nutychmin.st
nutychmiast zabit.
si\\wzi~ciom; to nie nieprzyjaciele, lecz g16·
153. n.llaŹ.list.
па p.t.list. 153'/"
153'/.. na
n, list. gr. 155'/" n.
оа kw.
158.
Hol.1 Pol,ld.
Hot.1
Polsl<l. Steinbar
Bleinb.r.z Mochylewa,
Mochyl_wa, R050bski
Rosub,ki
1
(-) Kuczki. Od niedzieli trwa
tl'wa przyśpie·
przy§pie· wni pioniel'owie
pionierowie poslllpu kolonizacyi
ko!onizacyi cudzo- mj.
шj. 166
1601/21
па mj. az.-.
cz..-. Zyto bez rocho,w
rucho,w 111.
J30--138, z \Varsl".&wy,
/"
na
lU. 130--138,
\VаГЭ1.а\vу, Fichtnor z Wardz&wy,
\Vardz&wy, Berlnch z Ben·
Веп·
szona budowa szałn.sów
вzаlasбw na
па nadchodz/l,ce
nadchodzące ziemskiej
ziешskiеj w
\у kraju
kra.ju tutejszym, z której
ktбl'оj oni
опi ua
иа wr",. 1ii:l
lii:l //'J
иа wrz. pat. 132
1321/2'
па paź.
paz. list.
Jiзt. dzina.
/2 , na
dziDa, Bednarski
Веdnагзki z \Varszawy,
\Va.rsza\vy, Dzieszyuski
Dziооz},u.зki z ' Var·
21 ua
'
' gr.
3/., na
133
1333/.1
па
list.
gr.l3GI/
1361/
..
,
n&
оа
gr.
st.-.
nast.lt.
naat.lt.
--,
na
па
8Za\vy,
~aincel
z
\Vаrзzawу.
\Varszawy.
szawy,
§wi~ta ра!шоwе
świllta
palmowe u starozakonnych.
staroza.konnych. 'Ve
We tylko jedni umiej/l,
umieją wyci/l,gac
wycią.gnć korzySl:
korzyść dla
k\v. mj.14i:S
kw.
mj.14ił ll ,.,
/., na
па ruj.
mj. cz,-.
cz.-. , I~czmi
1~СZП1i eń
еD. \V
\V nl.
m. IH·-17C.
114-17С.
Hotel
Hol81 Hamburski.
Hamb.rskl. Gut.m.n
Gut.man z Ch.rkowa
Cn8rkowa .... W~U.ch
\V~tl.ch
§ro.d~ wieczorem
śro.dę
wi еczогеш rozpoczyna.
rozpoczyna si~ świ~to
§wi~to Su·
SU· siebie, jako pośrednicy
po§rednicy i gOl'liwi
gorliwi pt·opaga·
propaga· Owies
1/" na
Uwics bez ruchu,
rttchu, w m.12ó·I60,
m.120·160, na
па wrz.. 126
1261/"
па wrr..
wrz. z Białegostoku,
Вiаlеgозtoku, Au
Asz z Kato8.,
Kat~a., Sza.lman
SzaJman z 1SerCI)'CZOłSerClyczo
kos. kt6re trwa przez czwartek i рiч,tеk,
pil!tek, torowie przemysłu
ргzешуslu niemieckiego nie tylko p.~.
kos,
lisŁ gr.l28'/.. na
pa~. 126'/" na
па paź.
P"t. list.
llst. 127. na
аа li.t.
па gr. W8,
\\"8, \VRjS ~ Tomaszowa.
Тоmазzowа.
IV
po szabasie nadchodz/l,
nadchodzą tak zwane tutaj, lecz
!ее> i w Rosyi.
Rозуi. Zbyt !ódzkich
!бdzkiсh i im
iш st. - - , ua kw.mj. 134,1/.,
w sobotll
sobot\\ ро
134: 1/., na
па ruj.
mj. cz.
oz. -. Groch wa·
""а·
Hotol
Hol.1 MantouH.I.
Мао!е.П.!. Kupcy N. Nachbar
Nach1>"r z Londy·
Lon<ly'
pastewny HiS-U7.
rzеl.lБО·20Б, paste\vu)'
H!8-147. Olej 1uiany
luiany w hl.
Ь1. OU, Kosnbslri
К osnЬзki z \Vanzawy, E
Е . Moli
Моllсг
er 1. Berlina.,
Вerlina., J .
§wi\\tl1
trwać b~ą,
Ь~ч. do
до §rody
środy przy- podobnych towarów
tоwагбw na
па. rynkach
rynka.ch rosyjskich rzel.160·205,
liwillta wo!ne
wolne i trwa.e
52,
62, rzepakowy w m.
п\. Ь.
b. becz. 'U.G.
4.4.6. Okowita w
W m.
т. Hoy
Но, •
z
llirsbergn.
llirзООгgn. G. PI.tzhoCf
PlalzhoCf
z
llaagen
Uaagen
O.
О. UadenU.del1"е czwartek i pia.t~k
piatek dnia
dnia. odbywa si\) wyl/l,cznie
wyłącznie przy РОl1lОСУ
pomocy agen·
lIgen· bez bacz.
IIzłego
zlego tygodnia; we
Ьзсz. 41.6.
feldt
f_ldt ,• Londynn.
Londyon. R.
В . D.h1
D.W z Barm_n,
Вlшnеп. S. BoUin
БоШп z
1 i 2 października
paZdziernika ostatnie dnie nroczyste
uroczyste t6w
tów i komisyonerów
kошisуопегбw iyd6w,
żyd6w, osi&gaj!J,cych
osiągajllcych
Szczecln,
8zczecln, J9 września.
wrzeSпiа. Plzouiea
Plzouica bez zmiany, w m.l48
ш.l48 W
\у......
"у. J. Vogolaang
VogoJaang oо Rygi, R. Cho
СЬоnuе
..... z Rygi,
....zawy.
Sukos.
z tego pogrednictwa
pośrednictwa niemate
niemałe zyski. Zydzi -153 •.00 wrz. paź.
n'j. 165.50. :l;ylo T.
l'а'. 164.00, na
о. kw. "'j.
Т. Wulff
\УиШ z Barmon.
Вмтоо. O.
О. Dewars I Warszawy,
\Vars ...W)·, J,
beZ.ZTIllaDy, w
~y m.12G--129, na
па wn.
wrz. РIlZ.lЗО.ОО,
pat.lSO.OO, ntt.
Щt. kw.
k,v. Friedlaender I Borlill&.
Вerlill&.
.
,-) Bractwo .trzeleckie
strzeleckie zebralo
zebrało sil)
roili odegrq.6
odegrą.Ć maj
I} wosijj IV
w nie- zrozumiawszy,
zrozumia.wszy, jakq,
j[\kq, Tol\!
mnj'Ъ
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