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W,chl.]
\V,chI. l .Ionca
oIońca o
о goch.
gods. 6 min.
mill. 60.
tO. Z.chód
Z.сhбd O
о goth.
got1&. C
С min. 4.
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D1uro§o dni. !:'Xl
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.. 12 min.
щiо. 9. Uuylo
Ubyło dnia
dnja godzin
god.in 4,
4. minut
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Z powodu zbIizajl!ccgo
zbliżającego siO koflca kwartału przypominamy
naszym
lu
przypoll1iDamy llrenumeratllrom
\Jгепuшегаоо,'ОШ DnSZYlll
przedplaty. Tylko wczesne
oо odnowieniu przedpłaty.
zapisywanie si\)
uchrozapisYlVaDie
si\} na
па list\)
list~ abonentów
aboDent6\V UCI1COnil:
шоzе od
од zwloki
оtrzушуwаniu ,.
nić może
zwłoki w otrzymywaniu
w
k"artale nast'i}pnym
następnym początkowych
pocz,!tko,.ych numerów
nUl1lel'6w
kwartale
.Dzienn ikn.
ika. "
BULETYN
BUL E ТYN TYGODNIOWY
ТYGO DNIOWY

~YWOZ'C WYROBÓW
WYROB6W ŁÓDZKICH.
I.6DZКICH.
,~YWOZC
-Q
(}--

W ubie
иЫ( głrm
glуш tygodniu sprawozdawczym,
sргаwоzдаwсzуш,
од dnia 13 do
до
J9 wrzesnia
19
września wl,!cznie,
włącznie,
od
wywieziono głównych
glбwпусh wyrobów
\'УГО\)6,У 16dzkich:
łódzkich:
prz~dzy ,vel.i
\V kom.
kош. kraj. 1,129 рпd.
1)
l) przędzy
weLi Ьа,у.
baw. w
pud.
2)
"
bawełn.
ba\Veln. do
до Cesarstwa 1,620
1,62() "
3) tkanin baw. i wolll.w
wełn.w kom.kraj. 8,814 "
"dоСеsarstwа28,13Б"
4) "
"
"doCesarstwa28,135
"
W popr2ednim
popNednim tygOdDiu
од duia 6
tygodniu od
wrzesnia
września do
до 12
] 2 wrzesDia
września wywóz
wyw6z WYDosil:
wynosił:
l) przędzy
krajtJw. 684
pud.
1)
p"z~dzy bawełn.
bawelD. w kom.
kош. kraj.:.w.
684род.
2)
,, _
do
"
до Cesarstwa
Cesarst'.a 2,110 "
3) tkan.baw.
tkan.baw.ii 'wełn.
V C!D. ,.
w kom. kl·aj.
kraj. 7,385 "
4)" "
"doCesal'stWI\24,013"
"doCesarstwa24,013"
81
wyw6z tygodniowy w r.
г. b.
Ь. od
од dDia
ŚI edni wywóz
dnia
września:
13 ~tycznia
~tyczDia do
до 19 ""ze5nil\:
1) przQdzy
przędzy baw.
pud_
. 3,135 рид_
tkaDiu róź.
г6,. rodz. . . . 26,905 "
~) tkaniu
Э1'едп] wywóz
wyw6z tygoduiowy
tygodniowy w latach роpoSredni
przedllicll, w przcci~ciu
przednich,
p,ozcci~ciu z cal'ego rokn (w
(.. ро
pudacl,):
dach):
tkaniuy
przędza
bl\\v.
przQdza baw.
tkanilJY
w COk'1
2,704
roku 1881
18,530
21,150
1882
"
2,461
2,9]8
,,1883
2,918
23,986
1884
985
27,0]8
27,018

"
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1.
l.
i rozw6j
rozwój og"odnictwa
ogrodnictwa datuje si\)
Bi\}
w kraju DlIszym
nllszym od
од niedawnego cza'u.
cza.u.
Ogrody wielkim kosztem utrzymywane
utrzYI1lYlVane Da
na
Postęp
Post~p

17)

STRASZLIWE ZAGADNIENIE,
ZAGADNIENIE,
Przełożył •z (rancu.kiego
Przelozyl
francuzkiego
K
:в:: eе
р
p o
о vr
VT ..
lO lo:
]о; 1.

S t ... n 1 ..
Ol <:
ł ... vr
VT
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(Dalszy ciqg-putrz
ciąg-pairz Л'J'.
Nr. 170).
SpojfZ&!
Spojrzał znowu
ZDOWU na
па t~
(~ twarz, za11!Dq
zaląnq jeszcze cicho płyn~cemi
plYDlI:cemi 1zall1i,
łzami, rzucil
rzucił to konajl!cych .ach!",
naj"cych
"асЫ", ten
teD rodzaj krzyku
krzykn zranio·
z,·aDio·
"усЬ śmiertelnie
§шiеrtе1niе zwierząt
zwiег:щt aа роtеш
potem jakby
nych
lękał
I\)kał si\)
I~kal si\)
si'J tu wszystkiego, jakby l'Jkal
Bi\)
tych murów,
lIlиг6п, tej kobiety, samego
sашеgо siebie
nawet, uciekl z pokoju z goll1
gołą glow,!,
głową, z duди8Z,!
sZIl rozszalałtj,.
rozszalal~. Mial
Miał jeszcze dosyć
дозус sily,
siły,
by zrozumiec,
Ьу
zrozumieć, ie
że w pięć
pifJ6 minut
miDUt роteш
potem sta.l·
stał·
Ьу
by si~ już
juz niechybnie zabójcą·
zаЬ6jсч.
, Uciekl,-gdzie? w jaki sposób?
spos6b? jaklł
jak~ (lro·
gą? Nigdy potem nie wiedziaJ,
wiedział, co
БО dzia!o
działo
gq?
si~ z nim podczas tego
się
t ego calego,
całego, pami~tnego
pami~tDego
dDia.
Ргzурошinаl sobie
зоЫе tylko
ty1ko Dnzajutl'z,
nazajutrz,
dnia. Przypominał
ze
że i(l,!c
idąc przez иlic~,
ulic\l, spostrzegl naraz "1
w 1uluswoją twarz, zmienion!)"
zmiсniОDч" dzikq"
dziką, z w10włostrze 8WOj,!
sami na
па wiatr rozwianemi i ie
że powodowajаkiШ5 prawem zmysl6w,
zmysłów, wszed!
wszedł
• yу dziwDym
dziwnym jakimś
by kupl~ ~apel~sz.
~ape]~sz. . Potem
Роteш
do sklepu, Ьу
szedl
sleble, az gdZleS,
szedł oaprzod
naprzod prz?d SIebIe,
gdzieś, .. na
па
~а1l~ kran.lec Paryza. Potem zDalazl
~an~
znalazł SI.\l
SI.~ w
Jak.leJ~~ wIOsce.
Jak.leJ
wlosce. ~u
~n napa~ła
napa~la go burza 1l ledWle ze
,е zdoł~ł
zdo!~l Sl\l
Sl~ schroDlć
SСЬГОШ (: przed D1ą
Ш!} pod
род
dWIe
żelazny, ko!eJowy
koleJOWy most.
шоst. Jak d!ugo
długo tu
tn zoze1azny,
stawal?
stawał? Deszcz pada~
paдa~ naw~ny.
Daw~DY. Oparty
~yl o
podtrzyrnuJtj,cy WISZtj,Cy
о mur, podkzyrnuJl}cy
wIszlI:cy po
ро nad
Jego glowq,
głowtj, most 1l od c~asu.
с~nsо. do
до czasu sly·
sły·
sz~1 po
sz~ł
ро ~a~ sobą
50Ь,! przeblegaJlłce
przeblegaJlI:ce z szybko§CI~ P.oCHlgl.
ŚCI!ł
p.oCI!}gl. Pot~m de~zcz ustal.. .Zarz,!1
.Zaczął
znow IŚĆ,
18С, obryzguJ!)C
obryzgUJąc Się
Sl~ st~aszhw~e
st~asz1Iw~e błoЫоtem;
tеШj g!OdDY,
głodny, od
од rana
сапа Dle
D1e I1I"Jqcy
m"Jący D1e
шс w u8t/lcll..
То ,vszysto
IVszysto nic go jedn~k nie ob·
оЬ·
stach.. To
~hQ!1zl~9. Automatyczny
~hO!lZI~9.
Automatycz!Oy wch
Пlсh C!ala
Ciała potrze-
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F~ndlera w \VarU8.W16
\VarsU,\V16
iiw~zi.
w Łodzi.

Biuro
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Tckli l'anD)'
Tekli
l'anD), MeCleOoicf.kl.
MeC!eooicf.kl.
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Ы. P.
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V1I~..pu ni<1colnibl",.
Jutro. N. M.
ni<1colnil-.loc.

Od Redakcyi.

pn:ewyi.,.aj,cl'ch 10 rtI.
no.
. Od nlleinolcl
naloino'cl рм:еw)·ы.&,сJ'сhh
...~p.~wo dodatkowe
dodatlcowe ogólne
ogбlDе 0'/
6'/0'
•.

pismo przemysłowe,
przemyslowe, handlowe literackie.

КALE~DARZYK.
KALE~DARZYK.

D:r:iA:

og'OI~ui. &t1r6l0·
ogłoueuia
&t1r6l0·

Wt'
Wt' po
ро re.
У8. 2 n
mieeiecznie.
.. ie8iecznie.

Adr.. tolegrafiuwy:
toJegrafluruy:

pa(lSkieJ
paflSkieJ stople,
stopie, cieplarnIe
сiерlЗГnlе zoytl<owe
zБytКО\\'е istnialy
ły u nas
uаз dawno;
да,оnо; bywały
Ьу,vзlу nawet
na\\'et wale
шаtе wy'уу
stawy
Rtawy kwiat6w
kwiatów i owoców,
owoc6w, urzlłdzane
urz~dzane dla
о kierunku
ki(\runku umiej~tnym
u",iеj~tnJЩ ogrozabawy, - o
myślano "001(\
WCAle 1\a jeszcze Pl'Zed
przed
dnictwa nie myslano
dziesi~ciu laty w przemyśle
ргzешуslе krajowym
kгаjо,vуш o·
о·
grodnictwo nie odgrywalo
odgrywało prawie
pl'awie zadnej
żadnej
roli.
гоН. Kilku zaledwie og"odnik6'Y'ploze,nyogrodników-przemyslowc6w,
slowców, rozproszonycl.
rozproszonych tu i owdzie, zaj mowało
warzyw, k"iat6w
kwiatów i
шоwаtо się
si~ kullur~
kuНuщ "arzy'v,
о,уос6п; o
о zbioro,.ych
cele,n
owoców;
zbiorowych usilo,vauiach,
usiłowauiach, celem
podniesienia tej ,vaznej
podniesieuia
ważuej gałęzi
gal~zi "olnictwa
rolnictwa
bylo mowy.
шоwу.
nie było

Z chwill!
chwil" zalozcDia
założenia 8zkoly
szkoły ogrodniczej/
ogrodniczejl
specyalnego pisгna
pisma .0grodDik
.Ogrodnik polski" lI
s]lecya1nego
towar2ystwa ogrodDiczego,
ogrodniczego, rozpowreszcie towaNystwa
cz~la się
częła
si~ organiczna,
orgalliczna, umiej~tna
ull1iej~tDa ргаса,
praca, któ·
kt6·
duszą jest р.
p. Jankowski
Jапkоwski Edmund, ff·..·•
rej duszli
chowy
сЬопу i wykszWcony
wykształcony gruntowDie
gruntownie przyrodnik. Od
Од owej
owoj tez
też chwili rozpoczyna się
si~
wlnSciwy
w/aści wy postęp
pos~p ,.
w ogrodnictwie, kt6re
które ро
po·
~znieje z rokiem
tężnieje
гоkiеш kllzdym,
każdym, jakkolwiek, Die·
nie·
stety, przewainie tylko w 'Yarsza,yie
Warszawie i jej
еdDзk:iе w kilku II.tach
okolica(;b.
hitach
okolicacb. TrudDo
Trudno j ednakże
przypro,vadzic do
przyprowadzić
до porzą.dku
porzl1dkn w
,у kraju
kщju calYIIl
całYlll
przemysl, który
przemysł,
kt6ry ty1e
tyle czasu 1eiat
leżał odlogiell1.
odłogiem.
Mamy
Мату \Vszakze
wszakże nadziej'i},
nadzieję, ie
źe postęp
post'i}P wkroczy
na P"OWiDCY'i},
prowincyę, co
nieba"em i 1111.
со wobec
"оЬес lIzuallieba"e\U
działalności towarzyst,va
towarzystwa ogroog"Onia godnej
goduej dzialalnosci
dDiczego i projektowanych
projektowaDych IV
'У Diel1l
nielIt urz,,dniczego
dzеб, jest naturalnem
dzeń,
паtш-аIDеrn i koniecznem.
kоniесzпеш.
Ostatnia wystawa ogrodnicza urzl)dzou"
Ш'Zl)dZОUl!
byla
ciągu Dnst'i}pnych
następnych
by/a w l'oku
roku 1881. W cil!gu
czterecb lat
czterech
Illt nie zasypiano widocZ'lic
widocznic spra·
зрга·
wy,
пу, o
о czem
сzеш naj1epiej
najlepiej §wiadczy
świadczy dziesi~cio
dzie5i~cio
dDiowa wystawa tegoroczna, ot\ya,'ta
dniowa
otl)'arta Da
na р1а
plaси Ujazdowskim
Ujаzdо{,gkiш duia 5 ,vl'zesnia,
cu
września, w trzy
miesi,!ce
miesiące ро
po wystawie rolniczo przemysłowej.
ргzешуslоwеj.
Szczupłe ramy,
zamknąć muSzczuple
"аIl1У, "IV których
kt6rycb zamknli6
Щи
simy
sill1Y sprawozdanie niniejsze, Die
nie pozwalajl!
pozwalaj"
паш Da
na !,oglqd
pogląd og6lny,
ogólny, zajmiemy
zаjllliешу si'i}
się prze·
pJ·ze·
nam
to, o
о ile możności,
ШОZDоsсi, tre§ciw!)
treściwą ocenli
oceną siedmiu
siеdшiu
grup wystawowych;
пузшпо,уусЬ; ргzеdtеш
"урада
zaś wypada
przedtem Zll§
паш zwr6ci6
zwrócić się
Bi~ z kilkoma
kilkоша slowy
słowy szczel'eszczerenam
uZDaDia do
до komitetu
kошitеtu wystawowego:
go uznania
PrzernieDi(:
Przemienić plac PUBty,
pusty, zrujnowany
zrujnowauy na
па ]10po!у urzlldzeniami
ły
UГZlldzеDiашi wystawy przemysłowej
przcmys!owej w
ogr6d, któl'emu
kt61'ешu род
ciljgu
ciągu kilku tygOdDi
tygodni Da
na ogród,
pod
wzgl~dеш estetycznym
wzgl~dem
еstеtусzп'уШ Dic
nic zarzucic
zarzncić nie moто
ina, było
bylo to wynikiem
\Vynikiell1 energicznej
encr~icznej ргасу
pracy
bny
Ьоу mu był
Ьуl konieczDle,
konieczD!e, chl'onil
cbronił go od
од Dapanapadającego szalu.
szału . Wi\lc
Więc szedl.
szedł.
dajllcego
Czuł si\)
Czul
siIJ jakby uderzony
ude"zoDY obuchem.
оЬосЬет. OdОд
c~uł
wrażenie, że
c~ol tak straszliwe
Btl'aszliwe wraieDie,
"е przestał
p"zestal
już
jui nawet cierpiec.
cierpieć. Wieczór
Wiecz6r zapadal.
zapadał. Znajdowal'
dował si\}
się teraz Da
na drodze
dl'od7.e prowadzącej
pro,vadz,!cej do
до
domu.
дото. InstYDkt
Instynkt wida(:
widać zwierz~cy zaprowadził
go
tutaj.
Około
godziny
dziesiątej
dzi!
Oko!o godziDY dziesiq,tej
dzwoni!
dzwonił Dareszcie
nareszcie do
до pałacowej
palacowej hramy
hгашу Рl'ZУ
przy
ulicy VaDeau.
Vaneau.
- Czy Dic
nic z!ego
złego nie P"zytl'afito
przytrafiło sill
pasi\l ра
nu? pyta! odzwie'·DY.
odźwierny. Panie tak
pytal
by1y niespokojne.
były
_ Powiedz im,
iш, ie powróciłem,
роwг6сilеш, lecz
1ес. że
"е
czuj~
cz
uj ~ si\)
si~ tak słabym,
slаЬуш, ii
iż pragnąLbym
pragl111LbYlll samoвато
tDosci,
tności, zupelDej
zupełnej s31110tno§ci,
samotności, slyszysz
s łyszysz Fir.
min?
шiD?
TOD jаkiш
jakim wymówi!
wym6,vil te slowa,
słowa , był
Ьу1 teTon
go rodzaju, źe
,е stary
staч słnż/lcy
slui~cy nie §mia1
śmiał już
jui
dalej pytać.
руtаб. Spostrzeglszy
Spostrzegłszy w oczach paDipanieza
cza SZalODI}
szalonlł błyskawicę
bIyskawiC\j gniewu,
gDiewu, post\)pował
post\lpow&l
za
_а nim z oglupia!,}
ogłupiałl} ze zdziwienia miD,!.
miną.
РГZШ'аzi! go r6wDiei
PrzOl'aził
również niepol'z,!dek
nieporządek jego tnatua1ety.
lety. Patrzal
Patrzał za
,а młodym
т!одут panem, jak ten
przeszedłszy
przeszedlszy dziedziniec, wchodzi!
wchodził do ра
paWilODU,
wilonu, następnie
Dast~pDie dopiero ::dal
::dał się
si~ do
до gospodYDi
дото, Ьу
powt6rzyc jej dzi,vDe,
spodyni domu,
by powtórzyć
dziwne,
daDe sobie
dane
зоЫе zleeeDie.
zlecenie. Pani
PaDi Liauran
LiauraD wyczekiwala
kiwała syna
sYDa Da
na SniadaDie.
śniadan ie. Hubert
Hube,·t jednak
nie nadchodzil.
nadchodził. Mimo ii nie było
bylo zwyczajem młodzieńca
тlоdziебса da6
dać Da
na siebie wyczekiwa6,
wyczekiwać,
biedDa matka
biedna
шаtkа stal'a!a
starała si\}
się o
о ile
ilе możności
шоiDоsсi
Ьу6 spokojn,!.
być
spokojną. Cal'a
Cała popołudnie
popoludnie przeszto
przeszlo
bez jakiejkol,viek
jakiejkolwiek wiadomości,
wiадошоsсi, nareszcie
nadesz!a
рога obiadowa i tu daremne
да"е,пие ocze.
oeze.
nadeszła pora
kiwanie.
kiwaDie.
- Mamo,-pl'zem6wila
Mamo,-przemówiła do
до pani Castel,czyi
miałoby się
stać jakieko1,viek
jakiekolwiek Dienie.
czyz lllialoby
si~ stac
szcz~sci e?
szcz\lści

•

K'O"~OVVS=, ŁÓ:DZ_
K"O"~OVVS=,
~O:DZ_

- Przyjaciele powstl'zymaliby
powst"ZYll1a1iby go od
од te.
ОО.
go, - odpowiedzinla
odpowiedziała pani Lauran, tlumil}c
tlumitj,c
,у!азоу swój
własny
sw6j niepokój,
niepok6j, Ьу
by Die
nie przerażać
przel'azac
córki.
с6гЮ.
Gdy DareBzcie
nareszcie oо dziesitj,tej godzinie otwoot,vol,zyla
rzyła ' sill
5i\! przecież
pl'zeciez brama,
ы1аtnа,' pani Liauran,

R~kopis}"
R~kopisy

i zalllilOlvt\nia,
zallliГul,t\l1ia, kt6re
które pozwalB)I}
poz,valaj/} przyszłYIII
przyszlYIII
usi/owuniom
u~lo,vulliorn piękue
pi\}kue ,vr6zy6
wróżyć razultaty.
геzпltаtу.
Wystawa
została \vedlug
według pmUГZ,!dzоп!) zostala
р"ОWysta.,va urządzon!)
jektu i p1anu
рр. Szaniora
SZal1iol'a Franciszka
Fщnсiszkа i
planu pp.
K"onenb~fl:a Walerego.
Kronenb~rl:a

*
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W
I Jlat/kошеj
}lal/kowej uderza
'У grupie 1
udel'Za najprzód
najp"z6d
nicobecno§(:
nicobecność ,vystawcy,
wystawcy, kt6rel1lu
któremu obowi,!zko
obowiązko ..
"10 ,.ypadal0
tu wystl!pi(:,
11'0
Ivypadalo najpokazniej
najpokaźniej lu
wyst"pić, ,vY8ta'I'01}
wystawcq, tym
tYIII jest og"6d
ogród bota.l!iczny
botaniczny war"агszt1.wski. Któ~
miał okazy war8za\vski.
Kt6~ przedstawić
prze~\stt\wic lIlial
"а,'to§cio,ve
tościowe dla specyalistów
specyalist6\v pod wzglQdem
wzgl~em
naukowYIII, jeżeli
naukowym,
jezeli ogl'6d
ogród botaniczny, kt6rektórego l.adaniem
l.аdаniещ jest naukowe ogrodnict,vo,
ogrodnictwo,
,vYI'6zuil
wyróżuił się
si~ Dieobccnosci/}?
nieobecnościl}?
W grupie Daukowej
naukowej ]lошiеszczоnе
pomieszczone Ьуby1y
ly okazy pi~tnastu wystawców.
wysta\Vc6w. Pierwszq,
Pierwszą
,vzrniaDk~ poświęcamy
wzmiank~
ро§wi'i}CflШУ ргасу
pracy р.
p. C.
С. MaJewskiegoj zasluguje
zasługuje ona
ODa Da
na uznanie
uznaDie znawców
znawc6w
skiego;
sJlo/eczef.stwa calego:
całego: jestto sloll'nik
słownik naпаi spoleczef.stwa.
zwisk zoologiczno-botanicznych,
zoologiczno-botaniczoych, przedstawiol1Y
rękópisie. Ma.tel·yal
Ma.teryał zebmny
zеЬгапу do·
wiony ,.
w J·'i}kdpisie.
tychezas
tychczas przez р.
p. Majewskiego obejmuje
pI'zeszło
p"zeszlo 60,000 kartek
kщ·tеk ułożonych
ulozonyoh IV
w роporZ/ldku
rz~dku alfabetycznym;
аlfаЬеtУСZI1УЩj połowa
polowa z Dicb
nicb obcjoboj,uuje
muje lIaz,vy
nazwy polsko-Ia.cil,skie,
polsko-ła.ciflskie, d"uga
druga polowa
połowa
lасiбskо·роlskiе.
Łacińsko·
polskie. Wobec
\~ оЬес b"aku
braku tego roгоslo,vnika specyalnego ,.
dzaju slownika
w polskiej litel·ntt,rze l18ukowej,
p. MajewskIego
Majewsklego
te.-aturze
naukowej, ргаса
praca р.
b~dzie cennym
сепnуш podr~cznikiem
pod"~czDikielll dla Datura.
natura.
Iist6w.
listów.
"OgrodDika Polskiego"
Po1skiego" przedRedakcya "Ogrodnika
stawila
stawiła zbiór
zbi6r wydawnictw
wydawDict\y swoich
s\,oich od
18711 r.
г. i dwa
дпа dzielka
dziełka рр.
pp. A.
А. SzaniOl'a
SzaDiol'a i
J. Kaczyńskiego,
Касzубskiеgо, wydaue naldadem reгеdakcyi.
Рl'ас\} o
Prac~
О mchach
lllсЬасЬ wodnycb
wodnych a& 8zczeg61niej
szczególniej
oо pokładacb
pokladacb otwockich zaprezentowal
zaprezentował р.
p.
F. Rymkiewicz
Rущkiеwiсz oraz przedsta.,vil
przedstawił nawóz
nawбz
osil1gni~ty przez połl}czenie
pOll}CzeDie odbezwonny, osillgnięty
chodów
сЬод6п lud zkich z wojlokiem
wojłokiem ros1inny01
roślinnym
sргоszkоwаПУIl1.
sproszkowanym.
Z ksi,!ikami
książkami wystll:pili
wystąpili jcszcze:
jeszcze: р.
p. J ankowski Edmund
Еdпшпd z wbsnemi
,vlаsпешi pracami w
kt6rych "Kwiaty
"K,viaty
dziedzinie ogl'odnictwa, z których
ogrod6w Daszych"
опосо·
ogrodów
naszych" i "Sad i ogr6d
ogród owoco·
wy"
,уу" doezekaly
doczekały si~ już
jui powtórnych
powt6"nycb wydań;
wуdаПj
trzy dzielka
dziełka og"odnicze
ogrodnicze dał
даl na
па wystaw\)
wystaw\} р.
p.
tl'zy
J. Kaezyiiskij
Kaczyński; znany nam
Dаш z wystawy przemyslowoj
mysłowej amator
ашаtОl' jedwabDictwa
jedwabnictwa р.
p. Bogucki,
Вogucki,
p\'Zedstawil pгac~
przedstawił
pracll sWIł
sw~ o
О hodowli jedwa-

D1Ldeslane bez
оо!'. ,.astrzczenia,.asŁrzcżenia -nie
nie

bvtJ~
})vtJlł

zwraaanu.
zwracanu.

bmków
bnlk6w i potrzebJe
potrzebIe rozszerzallla
l·оzszеrzIШ13. 'prze~uyslu
jedwabniczego w kraju, -wreszCIe
-wreszc,e kS'Mal'kSlęgal'
nia Gebethnera
złoźyła wydawnicl1ia
GеЬеtlшега i Wolfo.
Wolfa zlo'yla
wуdЗ\VDiс
po1skie, francuzkie
fral1cuzkie i niemieckie, tra·
twa polskie,
ktujl!ce
klujące o
о le§nictwie,
leśnictwie, ogrodnictwie i Ьоbotanice.
Paprocie krajo,ve
krajowe zywe
żywe i suszoDe.
suszone. ?ra~
?гa~
rosliDY
KamlDsklj
rośliny owadoierne
owadożerne Dades/al
nadesłal р.
p. KamlDskl;
р.
даl ziola SUSZODe,
p. 0lsztynski,
Olsztyński, aptekarz, dał
suszone,
jagody bzo,ve,
bzowe, jałowiec
jlllo"iec i innej
inne; p.
р. KnchaКпсЬаrzewbki z Golucbowa
Go/uchowa w Poznall8kiem
naI'zewbki
РОZDаlls kiеш Dadeslal
desłał zbi6,'
zbiór szys.ek;
szys.ekj р.
p. A.
А. Wiśniakowski
Wi~Diakowski
przedst8.lvil
przedstawi! kolekcy'i}
kolekcyę zabawek
zaba,vek pedagogiczDych
nych do
до nanki
uauki Pogllldowej
pogll1do"ej ogrodnictwa
og[odnictwa aа
warszawska fabn
СаЬг\ ka przedmiot6w
przedmiotów rogowycll
rogowych
wystawila
wystawiła odpadki z rog6w
rogów rozlllaitychj
rozmaitych;
wyiej
wyżej wymienieni
wymiellieni wystawcy,
\vysta.wcy, w liczbic
liczbie pi~
ciu, stanęli
stащ~!i ро
po za konkursem.
kоnkU1'Sеш.
Wl'eszcie
Wreszcie "1
w grupie tej zaDotowal:
zanotować przycbodzi
chodzi okazy bezwonnych
bez,voDnyeh nawozów
nawoz6w z wojloku
torf6w р.
łokn ros!inDego
roślinnego i torfów
p. Gal'eckiego
Gałeckiego z
R..1bienia род
pod I.odziq,.
Łodziq,.

*

*
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Gl'upa II
П obj~ła
obj~la 11lally,
lJlallY, rysullki i malar·
7тшlаг·
silJJO
siwo ogrodowe.
o/lJ·odowe. Pl'zeclstawi1
Przedstawił tu kilka wy,vу
borowych plan6w
planów р.
p. W . Kroncnberg:
KroncDberg: na
па
najwi~kszq, uwag~ zasluguje
najwi~ksz'ł
zasługuje plan ogrodu
ogroclu
CJwocowego w
\у Cieszanowicach,
CieszaDowicach,
ozdobnego i owocowego
w kt6rym
którym autor
autol' umiejętnie
uшiеj\}tDiе poł"czyć
pol1!czy6 zdo·
"до·
lal
łał pożytek
pozytek z pi~knem,-dalej
pi~knell1,-da1ej plan
plaD parku
pal'ku
raszyńskiego i plany
plaDY budowli
budow!i ogrodowych,
ogrodowycb,
raszynskiego
wykoDaDych w Lesmierzu.
Leśmierzu. Prace
Ргасе р.
p. KroКго
wykonanych
nenberga zaslugujl}
zasługujl} jeszcze z tego względu
,vzgl~du
na
па uZDanie,
uznanie, że
"е autor
nutor miał
шial' widocznie i warunki
rnnki finansowe ziemiaD
ziemian naszych na
па UWa'
uwa·
dzej zZ pi~knem i pożytccznem
dze;
poiytccznem poł!),czyl
роlч,сzуl tei
tanio§(:.
tanioŚĆ.
Gustowne SI}
81} t.::z
t.::ż plany
p1&DY ogrodów
ogrod6w brnci
braci
Turkowskich, niemniej
Diешniеj tez
też plany
plaDY park6,v
parków
angielskich
angie1skich р.
p. Zawady z Częstochowy.
Cz~tochowy.
Projekt cieplarni
cieplSГDi dal
dał р
p.. I.uba.
Łnba. Okazy
trzech wspomDionych
91} 111.lawspomnionych wystawc6w
wystawców sI}
dne i starannie wykoDaDe,
wykonane, niema IV
w nich
jednak szczeg6l6w
szczegółów oowych
nowych - nic ol·ygi·
na1nego.
nalnego.
СЬгошоlitogгаfiе р
Władysława G16wGłów
Chromolitografie
p.. Wladyslawa
czewskiego, napotykaDe
napotykane cz~sto w zeszytach
"Ogrodnika Po1skiego,"
Polskiego," musz'!
muszą być
Ъус znane
znaDe
aiowielu
niowielu osobom.
озоЬош. Ot6:!
Otóż Da
na wY8tawie
wystawie ogrodniczej og6l
ogół mial
miał ' sposobność
SРОSОЬDОЙ(: zapozna6
zapoznać si\)
si\!
z owocami
owocallli i kwiatami
kwiаta.шi malowane
ша10wаDетi
mi przez р.
p.

kt6rej
cała istota skoncentl'owafa
skoncentrowała SIę
Зl~ d~
д~
Ach!
АсЬ! wamo,
lllашо,
dOl'zucila
dorzuciła jeszcze,
której oo1a
siaj w sluchu,
słuchu, przemówiła
ргzеш6wilа zaraz do matki
шаtki d1aczeg6z
dlaczegóż dzieci przekształcaj!),
ргzеksztа!саjч, si\)
si\} na
па 1ului h,'abiego
SеШу, zDajduj,!cego
znajdującego się
si~ tn
tu od
од dzi. Dawniej
DawDiej latwo
łatwo mu
шu było
bylo płakać,
p1aka6, maшаhrabiego Scilly,
obiadu:
jąc
j'!c wspartą
wsрartч głow~
g!ow~ na
па mojem
тоjеш rarnieniu,
ramieniu, jak
- To
То Hubort.
r6wnie,
równieź i ja to niegdys
niegdyś czynitam,
сzуnitаш , będą,c
b~dq.c
Gdy Firmin
Fifl1lin zjawiwszy
zjawiw5zy si\)
si\j na
па chwilę,
chwil~, poро- lllalem
malem dzieckiem,
dziесkiеш, a
а teraz ...
wt6Nyl
paDicza, chora
wtór2ył zyczeDie
życzenie panicza,
сЬога kobieta ~a- A
А teraz jest on
оп fak
lak samo nierozsq,·
nierozsą, ·
wolala:
wołab:
dny,
dl1Y, jak nieprzyrnierzaj,!c
nieprzymierzając jego matka, ażehym z nim przerwała
przer\Vala pani
paDi Castel, zachowujllca
zachowujl}ca przez
- Trzeba kODiecznie,
koniecznie, azehym
ш6wilа.
mówiła.
caly
cały prawie wieczór
wiecz6r g!\jbokie
głębokie milczenie.
шi1сzеDiе.
1I zapominajll:c
zapomiuają,c zupelnie,
znpełnie, że
_е Die
nie ma
та sily
sity Z!ozyla
Złożyła, pocal'unek na,
па glowie
głowie c6rki
córki i zam·
zащ·
do
до chodzenia, podniosła
podoiosla sill
si\! szybko z fote1u.
fotelu. knllła
kn~ta jej skargIJ
skarg\) na
па nstacb
ustacb slowami,
słowami, od- Hrabia
НгаЫа pójdzie
p6jdzie do
до Huberta i Pl'ZYprzy- krywaj"cemi
krywajl!cemi cale
całe jej m~eństwo:
nt~eiistwo:
j,! matka.
Cierpi\} za
_а was oboje.
prowadzi go tutaj - uspokaja!a
uspokaj ała ją
- Cierpil)
Po
Ро dZiMi\}ciu
dziMi~ciu minutach
шiпutаеh powrócił
po,vr6cil hrabia.
ЬгаЫа.
X.
Х.
Вуl salll.
5аш. Stuka!
до drzwi, РОООт
nazajut,·z rano
I'IЩО pani Liauran posła·
posla·
Był
Stukał do
potem ргоЬоpro boGdy nazajutrz
,.аl je ot\\·orzy6.
wał
otworzyć. Nаdаl'епшiе.
Nadaremnie. D,'zwi
Drzwi na
па la
ta. do
до syna,
зупа, Ьу
by dowiedzie6
dowiedzieć si\)
siIJ o
о jego zdro·
były
zamknięte.
Wołał
kilkakrotnie
wiu,
otrzymała
odpowiedź,
iż
przyjdzie
na
klucz
k1ucz byly zal1lkni~te. Wo!al kilkakrotDie
otrzymala odpowiedz, i:! P"zyjdzie Da
Da
na Huberta;
Hube,·taj nareszcie ten ostatni
ostatDi błagał
blagal śniadanie.
~niadaDie. W istoeie
istocie zjawil.
zjawił. się
si~ w polu by mU
ти da6
dać spokój.
spok6j.
dnie.
dDio. Od
Од piel'wszego
pierwszego zaraz spojrzeDia
spojrzenia zro,гоgo, Ьу
-- 1I ani
aDi s!owa
słowa dla
d1a Das?
nas? - zapyta.la
zapytała раpa- zumia!a
zuшiаlа matka, jakl}
jakI} (wIeść
lю1еs6 przejść
przejsc musial.
mnsiał.
ni LiaU\·an.
Liauran.
Oczy jego miu!y
miały jakiś
jakis DiezlVykly
niezwykly wyraz,
- ADi
Ani słowa,
в1опа, odpolViedzial
odpowiedział hrabia.
ЬгаЫа. usta silDie
silnie byty
były zaciśnięte,
zacisDi~te, cały
са!у wyraz twaCóżeśmy zrobi!y?
zrobily? - odezwala
odezwała si\j.
się. rzy okazywal gl'Jbokie
głębokie przebyte cierpienie,
. - C6iesmy
Na c6z
cóż l1Ii
mi było
bylo odrywać
одгупа(: go od
од tej kobie- a
а przytem coś
со§ dziwnie b~ło
b~lo w tych rysach
ty, kiedy straci!alll
straciłam jego serce.
зегсе.
zaci~tego, coś,
zaciętego,
СО§, co
со m6w.!0
mÓWIło jasDo,
jasno, i:i;
iź nie
OD do
до pani jutro i tkliwtk1iw- chcial,
chciał, Ьу
by go zapytywaDo
zapytywano coko1wiek.
cokolwiek. To
То
- PrzyjcJzie
Przyjdzie on
szym
_аре· też
ОО. ani
ап] рап]
aDi tez
sZy1l1 b\ldzie
będ zie Dii
niż kiedyko!wiek,
kiedykolwiek, - zape·
pani Liauran, ani
też jej matkll,
matka,
wnial
SсШу. - W pie,'wszej
шu zadać
_ада6 najl:i;ej5zego
wniał Scilly.
piel' wszej chwili calkocałko- niesrnialy
nieśmia,ły mu
najlżejszego pytania .
sIV6j żal
"аl zwala
zwa1a na
па was.
"аз. Szukal
Szukał doдо- Od
Од roku ju~ niemal
niellla1 trzy te osoby,
080ЬУ, JadajqJadaj qwity swój
wod6w
potwierdzaj,!cych Dasze
slowa i znawodów potwierdzających
nasze stowa
ZDa- ce
се wspólnie,
wsp6lDie, przep'Jdzal'y
przeplldzały niejednokrotnie
lazł je. ,Oto cal'y
cały pow6d
powód zagadkowego jego ten
teD czas w ponurem
ponurelll i przykre
przykrem
m milczeniu.
milczeDiu.
1az!
post~powania.
postępowania.
Nigdy jednak to milczenie
rni1czenie nie hy10
hyło dla
przyszed1 oawet
ta.k ci~ikiem
ci~:i;kiel1l jak dzisiaj . Gdy narasz·
naгesz·
nawet Ьу
by cierpiec
cierpieć nich tak
- 1I Die
nie przyszedł
wrl\z zemną!
wrllz
zешnq.! - za,volala
zawoła/a 7.l·ozpa.czonll
zrozpaczona l1Iat·
mat· cie РО
po sDiadaDiu,
śniadaniu, kt6rego
którego prawie nie tknlll,
tknllł,
ka. -- Boze
Boże m6j,
mój, czyz
czyż J1loja
moja mi/ość
шilоs6 miala·
miała· wstal
wstał Hubert od
од stolu
stołu i przeszedłszy
przeszedlszy wraz
"га.
by być
Ьу
Ьу6 egoistYCZD!}?
egoistyczną? Generale,
GeDel'ale, jeśliś
je8lis ta.k
tak z paDiami
paniami do małegu
шal'еgп salonu,
за1оnи, żegnał
z~gnal si\)
si'J
доЬгу,
zadzwo(l,
Diech
mnie
przeuiosl!
(10
juz
za
chwi1\}
z
matklj,
ta.
odlVaiyla
dobry, zadzwofl, niech
przeuios" do już
chwilę
matką, ta odważyła si~
mego
шеgо pokoju. Gdy Dareszeie
nareszcie zna1azla
znalazła przemówić:
ргzетбwiс:
si~ już
juz w sypialnym pokoju, goly
g,ly ją
j'! u/o·
ulo·
- Hubercie?
żono
w łóżko,
przemówiła do
pani Castel:
- Co,
zapytał.
"опо "1
!бikо, 1)}'zern6IVila
до paDi
Со, mamo,
татО, - zapytal.
- Mamo,
Мато, rozsuń
гоzsuб firanki, chC\)
chC\j widziec
widzieć
okna l1Iego
mego syna.
вупа.
okDa
Okiennice J1ie
nie były
Okicnnice
byly zamlmillte
zашlшi\ltе i cieft
cień HuНиberta przesuw&!
ао CZIISD.
D.
п. c.
С. 71.)
11.)
przesuwa I sig od czasu do_czasu.

_

DZIENNIK ŁÓDZKI.
IJ6DZКI.
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ulahill
u!atwil p~rowadumi. zniilri
zniżlri kunów
kunOw na
па ugra-, р.
p. 06 r 86 L
k. - 1
I ....
n. 8 k., jara 9 р.
p. - 9 р.
p. BO
во r.
(.
nicę·
..ane р,
p, .9.:10, n
....!t po
I '".,
n., san.oomierka
san.domierka 9 р.
p. 16 t - 9 p.
ni~. MarIn
Миl<1 naby
оаЬу"апе
п ....
JЮ ~or~or· .7 k - 1
р. 30 t
..
••ch
сь niżs.ych
ош,усь nie miAl)
mial) nu\1:poi.
о&&ц:роiо n&by
n&ьу .. co....
со.... w.
\у. 93 ".
k. - 1 n_
rI_ 8 k., irlo
iylo 8 p.
р. 20 t - 9 р.
p. 16 t 66
Кгоnikа Łódzka.
wtorek oOarowano
l.n
08ио..&Оо je
j. dar.mnie
dar.mni. po
ро 49.12'/,. Od· -80 k., koknrydza
koknr1dza 63-68 L,
k., o.. i.. 73-80 L,
It., 1.0
I4d
цd rozpotnyna
ro.potпyoa oio
oiO reakcya.
reakc1'" W
,у Berlinie
Вerlinie kurs
ko .. ro· 6'!.
б'l. 1
I .... 70 ". - ,I .... 83 kop.
koр.
Magis!rat miasta
miasla l,odzi
(-)
Magistrat
Łodzi podaje do wiabli Pr&,.taI
pro, .taI .io
aiO podnosi.
...• orodowe
IwiaOKlMr.
ьН
podoooic! aа 1.&""
I.&""ac
orO<lo..e .wia·
СкШr. Kij
К i j ów,
О", 18 wrzdnia
wrzdoia W
\У tfgodniu
tfgodnio ubieо1>;"·
.t.ow&l1
.Łowaly pogonuoie r; powodów
pow0d6w polityc"nej
politycr.nej natory.
natury. gtym
głym .1'1"%00&110
.pI"%OO&11o co.lrra
co.łrra do odstawienI"
odst.&wieUl& _ mieli,mieti,- domo§ci
domości powszechnej,
że w dniu
dnin 30 wrlewrLepowszeehnej, :ie
l'odnletiono
l'OOol.. iooo wi~ kon
kоп marek
marel< do 49.2~'1
49.2~'/.. w c.warClwar- cach
саш, jeoi.nnych
j .. i.ooych na
па .tacye
.tлeуе drÓ'6
driY6 i.l
<.1"оусЬ
...nych poIupoIn. §~ia
§~ ia (12 pnidziernika) r. Ь.
b. o(lb<;dzio
oc1b~zio si~ w
tek: plaooQo
płaooDo juź
jui 49.35 aа gdy wiecl.Orem
wiесl.Orещ otrzymano
ot.rsymano tlniowo
liniowo ·u.chodnich
-u.chodnich 46/
46/..0.)
..J.) padów
podbw po
ро n. 4..20
b,uracll magistratu
шаgistгаtu роwtбгпа
powtórna licytacya, ceсе
~ Berlina
Вerlin • •
.y~r~
y~r~ 202.1~. poloienie
polozeni. pogors.ylo
pogoruylo liO
oiO ...
z ..d.tkiem,
datkiom, do Moskwy
M08kwy 86,000 родЬ...
pudó... ро
po rllго. biurach
lеш wydtierŻBwieoia
wуd:иегznwiсоiа na
оа trzy lata
lnш jatek
Jeo..,
J"ZCZC
.. ЬаrШiеJ.
bard%ieJ. W
,у !",tek
!",tгk marlri
m.rlri dOllzly
dOłlzly do 49.46,
49.4Ь, 4.86, na
па (Irogo
drog~ r
raslowokQ
..lowokQ SIi,OOO
36,000 род';"
podów ро
po n.
п. lem
składów na
па pieczywo; mianowiщiаооw i
(unIt do 10.0.,
do Kijo
.... 20,010
po n 4.21'/, lI!iejsL.;ch i sktad6w
(nn1t
10.04, frankI
fraokl do
до 3990 a
а gulde"y
gal(I.IlY 8 '.60. 4.:!O
4.:!О i 4.26, ""
куо ...
2О,О Ю pu']ow
pu'J6w ро
,у CI~
ClЦU tygodnia
tygOOoia ruch
ruсь ni.
01. odznaczał
ооаоаша! .i;
са1. <r
п•• I.&cy.
koLei b,...,.lri.j
b...... ki.j :!O,OOO
:!О,ООО ра(lО",
W
.ie ...
wcal.
er i n
tacy. kolei
podów ро
po nп.. Cie
с,е IIcytacya
J,cytncya p!lbliczoa
publiczna 111.
n.. wydzier.lawiel\ie
wydzieriawienie
l;rwieOlena
żywieniem a
а w eobo~
8ОЬоЧ: z powoda. OrocZ)'ltego
uroczystego jwiO· 4.26 za pod.
trzech
skład6w,
co
со
do
kt6rych
których
cena.
се
по.
dziertrzeeh
sklad6w,
ta 'y<1o
t&
żydo ...k~ ·gu,
·go, DIW
IJ.It.aI .apeJoi..
InpoJnie. Rynek
RJ'nek papierów
papi.nlw
Owlciu..()
ClAkiи.() ,1 e.
е. a,
а, 19
]G "rzelni..
wn.ełni.. (lIr.
(11т. LedQ.
Led.>żawna od kaidego
każdego nie przenosi 150 rs.
г•. roто
pohlicznych nspooobiony
loiikowo,
ra. 4.SIi-~40
роhliСЖDУСЬ
nsроооЫооу cit~l.
сitц1е ospale
оор.!. i ,0iZko
..o, cbowllei
cbowoki i ~ka). M""o
M""l<a ".
4.36-~40 raftnada
ra8uadt iawna
czoie i licytacya za pośrednictwem
pogredoictwem dekladekJacznie
nicma przed
niema
pned ..
IOb~
b~ obiecoj
obiecnj ....j ppn:y.zlości.
....y.do!ci. Ubytek n.
п. 6.60-6.80.
б.60-б.80.
'
pienivd'Y
рiепivdЕУ na
па potrzeby jesienne
jeaiel1118 oetabi
osłabi popyi a
а kor·
kur·
racyj
rncyj opiecz~towanych, na
па wydzier.ta.wiel1ie
wydzierżawicnie
10m
ют ],edzie
J>eшie tem
tгт Irudniej
trudniej opne<l
орnee .iQ
liO ol,.iiae,
oboiżce, te n.nlPRZEMYSL 1l HANDEL.
НANOEL .
49 jatek i sklad6w
składów po
ро ceru
сеше
e dzicriawnej
dzierżawnej
ply.. "wietych
pI)'w
hrietych papier,;w
papi.r';.. 01.
Ole Ull.&je;
Ull.&j.; Iiltów
li1ti>.....
... 1&,..
tawKupony
Киропу od akcyj i obligacyj kolei
ko!ei teres- od
од 150 do 500 rs. rocznie.
roczoie. Warunki IicyliсуDych
оусЬ oerp
oeryi pittej
pi,tej ma
т. рrчЬус!
proybJ. ie.zc..,
ieucze kilkadzi
ki1Ir&Шi .. i~t
i~1
miliooólY.
тШо06 1Y. N. cele
ооlе kon"erlyjn.
koo1ferlJjn. i pokrycie
pokrJci. mieJmi.J- poIskiej,
p1atne od 1l pnZdziernika
pnidziernika 1880 r.
т. tacyjne
tacyjoe przegll!dać
przegll!dac mozoa
mOżna codzienoie
codziennie w mall1аpolskiej, płatne
.cowych potr.eb oabywano
oabywaoo ..rn
ryo pier
pi.r ..... ро
po 97.60 ulegaj/i
ulegajlł
przedawnieniu
z
d.
30
Ь.
b.
m.
щ.
gistracie
w
godzinacb
urz~dowych.
urzędowych.
-97.80,
- 97.80, oerlO
оегуо dro",
dragъ trzeci~
trz.ci~ i czwarl4
са.. а", motna
тоХп. byЬу
Taryfy bezpo~redoie DA
(-) Z towarzystwa dobroczynnoici.
dobroczynności. R
Rada
l1A przewóz
przew6z transal!"
lu nnli""'i.
umiejcić ро
po 97
Ul aа kn
knro
.....eryi
eryi pi,"'j
pi,w.j .mieni
'nlieoi 1I .iO
liO
тj ОШ1 ~3.60
zbożowych ze
,е stacyj kolei nołudoiopoludnio- gospodarcz."\
gospodarcza 16dzkicgo
ł6dzkiego towarzystwa dobropomiOdzy
ро
~З.60 aа 93.80. Li.ty m.
т. W.rs
\У, .......
а",у
y obi
оЫе
.. port6w zbo:io,vycb
galy w ni
п) wiellriej
wiellri.j i1ctici.
ilotici.
rya pier"..
ry.
••a raz
та. ju- wo.zachodoic!l,
charkow5ko-IIIikоlаjеwskiеj, czynności
czyono~i zawindamia
zаwiadв.щia niuiejszem,
пiuiеj5ZСШ, zo
,аЬа
ŹO zabawo-zachodnich, charkowsko-ulikołajewskiej,
den Oliwela.
OIjW~Ia. kura
kuп nitsbywaty
nitsbywały 96.40, .eryo
teryo drug,
tJrug,
ekaterynefiskiej i fastowskiej
fщ;tоwskiеj do
до g16woiejgł6woiej- wa ogrodowa wraz z tombol'l
tombolll urzlldzona
urządzona w
\у
kapiOl!o ре
trzooi~ o,bywaoo
~.lб, najnaj. eknteryneóskiej
kupiono
po 93.90, trzeci~
nabywano ро
po ~.16,
8zych
.atacyj
kolei
df}browskiej,
weszty
weszły
już
jn:!
parku
"Kwela"
dnia
23
sie"pnia
sierpnia
r.
Ь.
b.
przyszych
.stacyj
dl}browskiej,
c,~.eioj obracano
cz~.ciej
obracaon .ery,
.вгу, cz"arl4
еzw.щ ро
po 91.76, której
ktбгеj
życIC.
niosta
niosła dochodu czystegu
czystegIl rs. 3,406 kop.
({ор. 82.
kun
kuп doa
d08ZCd!
..dl do
<1о 91.90 a
а w
,у i'l'lauiu
i'l'1aniu utnymal
utr.y,.ol .iO
oiO w iyc,c.
1
przy 92. Obligi m.
риу
т. Waraza"y
\Vars .."y ро
po 89.40
89.4U niomialy
niOn,ial!
Sp61ki
.ргzупiбs łl 4,166
4,156 rs.
ra. 73
731/.
Spółki i kasy zaliczkowo-wkta(lowe,
zaliczkowo-wkłaclowe, opla.
opła- Doch.6d
Dochód .og6lny .przyniós
/ . k.
о&1'у,,06,.. Z.
т. l.odzi 2~daj.
2~a.j, wci,t
woj,t 8~,
8З,
nahJ"oów.
Za 1i111
Iilty m.
. "
§wiadectwo gildyi rT i IT,
П. winny
winoy Oо- Wydatki
Wydatkj nczyolly.
uczYOlły. . • 749 "• 91 1'// ••
68 1l 87 .a
.а odpowiednie
OOpowiedni. oery..
lerye. Z
Z papierów
papienl,v pailp.;I- caj'lce §lViadectwo
becnie przesyłać
przesyltlc do ministeryum
mioistcryum finans6w
Itwowych 08'.0"800
oOarowano poiy",ki
po 117.60, Ьесше
ot",o"Jch
poiYCIki w.chodnie
w.chodni. ро
sprawozdania
aprawozdaoia
roczne
dla
wydrukowania
ich
Doch6d
Dochód
czysty
przyni6sł
przyni6s1
3,406
rs.
rБ.
82
k.
w wlpad""ch
wlpadlr&cb o.glych
naglych placono
pl_uo 97.30. Lioty
Li.Ly lakwi·
IIkwidao)Joo ma.te
dao)Juo
mAłe po
ро 8.40 ~jawiłf
~jawitf liO
tiO VI 1.ranzak·
l.ranuk· w "Wiest.
• 'V iest. Fin.Lo.·
Fin.ln." za opła~;
орlащ; te spótki
sрбtki i
Interesuj'lcy
I oteresuj"cy si~ rachunkiem
гасhuпkiещ szczególoszczeg610eyach,
.уаеЬ, dnzo
dużo ро
po 9 ni.
nie nualy oabywcOw.
nabywcó.... Pozye'kQ
Pożyc,kQ
kt6re p'Jprzestają
p'Jprzestajll na
оа §wiadectwach
świadectwach wym,
\VУШ, mog"
шоg" takowy przejrzeć
przejrzec kaidego
kaźdego dnia,
dniз,
premiow~
premio.... emilY;
cmi.yi pi.rw....
•.zejj oolow,oo
oolowano ро
po 223 w kasy, które
bandlu, oie
nie maj~
lUaj~ obowillZku
obowiązku рпе
prze z wyjątkiem
wуjlltki еш §\viqt,
świqt, u kasyera p.
р. A.
А. tarke.
pltce.iu, druga
placeniu,
drnga ро
po 10a0
looowaniu
...oiu а""иа do
до 208. Z .k·
ak- drobnego handlu,
зу/аош sprawozdań.
sргnwоzdаб.
Za
Z a rezaltat
rezultat pow~'ższy,
pow~'xszy, pomimo
рошiщо uiepogooyj chciano
cyj
cheiAno kueowa6
ko~w.ć handlowe
Ьanдlо". ро
po 323, dyokonto<1,oko .1o- sy/ania
po 830,
530, inne
". po
ро S14
З14 i lóu.kie
!iю,ki. ро
inno notowano
поto ...оо bel
Ье,
zakład6w prz~dzalno- dy, wcale pomyślny,
pomy§lny, rada gospodarcza
g05podarcza ро
poTowarzystwo akcyjne zaktad6w
~mi.DY· Z D10net
~mi.uy.
monet pclIlokiwano
po8zukiwano ma.rki, ofiarowano
060.10"'&110
.Zawiercie·
"Zawiercie"
llIia10
mialo
IV
'У
r.
1884
doczuwa
Бi~
się
do
шitеgо
miłego
оЬоwillzlш
obowiązku
zloieuia
złożeuia
tkackich
frankii
tr.a"i; kupony celne
сеlпв .'1..
4'1•.
chodu
4,114,157
rs.,
г
•
.
,
ll1i~dzy
mi~dzy
innemi
za
podzi~ki
podzillki
komitetolVi
komitetowi
urzlldzajqcelllu,
urzlldzajqcemu,
jak
(k/"'"
rn./d4 ptlulOOr,ka.
ptl..-lOOr,ka. Sprawozdanio
8pr....ozd.nio tygodniowe
tygodoiowe
prz~dz\j 744,161 rs. i za towary 3,344,441 niemniej
niemoiej wszystkim,
wazystkill1, którzy
ktбrzу b/ldi
blldi ofiarami,
ofiaraD1i,
(do
(до duia
4"i. 19 wrwaniA).
w..шпiA). W
\у tygodoiu
t)'godniu ubieglym siel- prz~dzlj
d.
da beriiUah
beriiOtka nie
ni. byl. tak
tale kon,atnie
kor.,.Loie u'pooobloo,
u.poooblon, rs./
zaś uczynily
uczyniły 3,978,955 rs.,
гз., ja- b'ldź.
blldz. pr~ez :iyczliwe
życzliwe ,!"p6Idzialaoie,
,!"półdziałanie, przyр'ц
rs., wydatki zat
dl .. papierow roIyjlkicb
l'OIyjlkicb ).k moioa
тоЬоа b)·to
było lpod.ziolpo<lzio- koto: na
па kupno bawelny
bawe!oy 1,375,423 rs., na
па czynili
czyoil, SIIj
s'\j do powodzenia
powodzeDla zabawy.
zL\bawy. SlC'~eaól
S~С'~еабl
waó
liQ wobec
wa6 .iO
"оьес zapowi;.i"aoOj
zaро,yj.;д"'ПОj emilri
emi'1i 4',. pryorypryor)'.uГOlVego ll1ateryalu
materyalu 1;028,526 rs.,
r5., niej
пiвj oalezy
należy si~ podzi~kowRllie
podzi~kownrlic wielco
Ivi~lcc sza~lo
sza~lO'
wti>w poludoiowerzachodnieh
wtów
po!aduiow<rzachOOnieh d,
<1, ó~
O~ ielaonych
Хе1".усЬ ro· kupno surowego
па ko zty produkcyi,
pI'odukcyi, sprzedniy
sprzednZy i podatki wnej
wпеj "odzinie
rodzinie pp.
рр. Scheiblerów
Scheiblcr61v la
~a odstllpieodst'lpio.
wlasneD\u.
własnemu.
')'jlkieh.
tl'j.kich. Dla
DI, tego toi i na
па tutejszym
tuteJIZYIН ryuku
r)'uku we· na
Z kolekcyl).
kolekcy'l wcalo
",са! о bogatą
Ьоgnщ roślin
го§liо ozdo- kolowym
kо10WУШ kony
kап)' .ac.~ly
,ac.~ly chyli';
ol')'li'; liO
oiO ku ..
.ni'co.
itce. l'icr·
Picr- 1,233,lJ68
lokalu i pa'vilol16w,
pawilon6w, oraz
pallom Hielle
па administracY\l
adll1inistracY\J 22,820 rs.
'·В. uie lokall1
ога> 1'0.110111
1 ,233,~68 rs., na
l)ОусЬ \Vyst"pi1
bnych
wyst"pił i tutaJ'
tUtliJ' р.
p. Krooenberg
Kronel1berg Wa.
Wa- wlzorzQ<lny
w ••orzQ<lny papier
p'pi.r berliński
ber1izi,ki nubywano
n.byw.no ро
po 2J"/.. , tak, ii dochód
dał 135,202 l'S.
Żyrardowie za bezpłatne
doch6d czysty
czyaty dat
Г5. KaКа- i Dittrich w Zyra"dowie
bezplntne odод
';
0;
:!..:t i 29
29"" //.1
.. na
па Londyn, po
ро 121 DR.
Do. Amsterua.m,
АП1stеruаrn, po
ро
рНn! zakladolVY
zakładowy towarz.
to warz. wyoosi
wynosi 2,250,000 sł.llpienie
sщр i еmе doborowej
doborolVej orkiostry
orkiostry..
Jery,
J01'y, który
kt6,·y posiada og"6d
ogród "w Warszawio i 208'/.,201'/.
203'/.. 201'1.
i 21)31,~ na
па Berlin
Berli. i ро
po 262'/.
2б2 '/. na
п.1'.·
1'a- pital
amortyzacyjny 932,678 rs., zapasowy
гз., amol·tyzacyjoy
Prezes tow. dobroczynno§ci:
dobroczynoości: J. Heim
Heimel.
el .
pod Makowe",
ryi.
Z.••zloto
po 8 ....
Makowem w guberni
guberlJi łOUlży6skiej.
lошZу6skiеj.
ry' . Z
1010. I1lacih
/1laeil' ро
п. 28 k,
О, 8 n. 26 i .s rs.,
Z Innych
JlJnych firm
fiгш oumdniczycb
oUI'odniczycl1 wYUlienić
w).шiепiС ".
rI. 27 k.
k...
za pohmpcr,al
pollmper,.I.. Rynek
Ryn.k paplo
paplor6",
rów pubhpubll' 75,014 rs.,
гз., Obl'
Obł'OtOWY
O tOWY 1,531,566 rB.
гв. Grunty,
Kasyer: А.
A. SIarkc.
Stш·kе.
.. K
К ВB k "
k"
k II'k
'k
'-1'
śl'
CZD)cb był
czo)cb
I>у1 bnrdzo
tJnrdzo ozywlonYt
oZYWlonYt wskutek
wskotek osromnego
~omnego budowlo i lI1aszyny,
maszyny,
staoowil}ce
stanowil}ee
wtasnoM
własność
(-)
()
Trudno
sobie
wyslawic
wystawić
opu5zczenie,
opuszczenie,
I czy .'
n.a
n~1
. - rogows .Jego
.legO z O
о e
е ~Y/l
~yq ro
rО:и'~
'~ popytu na
оа l;'ty
lЫу ..
•• otawuo
0I.&wu6 WIQ"".ej
wlQklZcj CZvAOI
CIQŚCI bankó
b•• k,,\O
..
tОlv:1.rzуstwз, przedstawiały
przedstawialy 8um~
8UП1~ 2,658,013 w jakiem sill
si~ znajdaje
zoajdaje synngoga
syoagoga ua
оа Starym
StarYI1l
clCplnrlllllnych;
dalej z родоЬnеllll
podobuellll okazallll
с,ерlnrшапусh; daleJ
оkаzаlП' akcyjnych .ienukich.
.;enukich. Obroll
Obroly Icmi
temi p.picrami
p.pierami do· towll.rzystwa,
wartość zaś
,а§ prz~dzy i towaru
towa"u gotowe- Rynku.
R yoku. .G.mach
.G.шасh sam
sаш jest ~"rdzo
~ardzo pillkny,
pi~kny,
рр.
pp. S.
В. Górskiego
G6r5kiego ~ Wilanowa,
\Vilanowa, A.
А. MicbalMichal- \ kon.ano
oo w ci~. Lygodnia,
tygodnia, .do.iOgly
.do,iOgly podoboo
podobno 4'/, rs., warto§c
oe
ne
Diebla SieiJcowa
Sie6cowa i braci Tur- m~hona
M~11ona rabh.
rab!,. naoono,,a
~lacoDO'A 1111t1
bIt, ...
.... I.&w. c~.rko
.~.rko .. - go w d. 31 grudnia
skicgo W. Diehla
grudoia r.
г. z_
z. reprezentowa!a
reprezentowała szcze~6lUleJ w.ewnl)trz,
\V.ewn/ltrz, lecz
lее. Olestety
шеstetу obecny
оЬеспу
! h
r,
'.
od'k
okie
pol'.awI/ne
Lulskle 93,
98, ~'Jow,klo
1I
od ' k
ою. 1l'J'/.,
II'J'/.,
pol'.aw8Ine 98, lnlskle
~'Jow8klo 9 '/.. suma
~ta ~ Jeg.o psuje
рвозе Cilly
са/у efekt. ~rz~z
~"z~z lat 20,
k ows k '~.' Z P:'OwlOcyo~a
Р:'ОWlПсуо~а nych ogr Dl
Dl 6w
6,у nloskie,,"lrio
Пloski .... lriо 101'/.,
101 '/., betaraboko·tauryeki.
betar.boko·t.uryekie i ni"
niż .. s uш а 1,004,165 rs. Przedsi~bierstwo wy- ~ta~
placilo dywidendll
dywidend\l w stosunku
atosunku 16
15 1'8. za
"а Ja.kle
Ja.k,e mIDęto
ШID~tо od cz~u ~vystawlenla.
~vуstаw,еша. 'у!
V! .mo.010\yystl!p,I, tu ZawadowIe
Zawadowle z Cl~tocbowy,
C~~tochowy, grod.kero.marolrie
grod,k<r•• n,araki. 98, wilcó.kie
wilcD.kie 97'/.
onratow.ko- płaciło
wyst/!plh
97'/.,, oaratowlkoakcyę 260-rublow'l.
wie
kaid~ akcY\J
250-rublow'l.
\\',е b~l\ceJ
b<;d~ceJ synagogi,
synagog" me
те zdolano Jej
JeJ Jeszojcicc i syn
ojciec
8УО z kolckcyl)
kolckc)·'l roblio
roślin blciastycll,
liściastych, :t;mbmlrie
:;;щЬ,rslriе 89'/. 'I,·
'/, ... Oprócz
Opri>cz .l;'ww
.lisww ...
.... I&WOJ·OII,
tawnych, kaidq
SMnowski z Nowego Sadu
Sarnowski
Sadn pod 'Varszawq
'Varsznwq obrym.
obr)'n\. po~y~DI
РО~)~DI cl
c,...~yly
~y!y 110
0'0 bIlety
b,lety 100k
laok"wo
.•wo
O
О uzyskanie pozwolenia na
па budow~ kolei cz~
ш~ ?tynkowali
?tyokowaC.. .. 'iVewuqtrz
Wewuqtrz b.yla
b.yla. ona
опа oc~
o(~.
О 1
....
J·.tk\cb p10elu
.ЩIОI·J, o.bywauo
оо
. F 1,
Ś .• k'
d O
I
"'''yotklcb
plOCIU enUO\'
nabywano ро
po 99'/. zo
Krąkowa do
до Miechowa robi stnt'ania
starania. sw,ezan!l,
śWleZan!}, ostatOl.
ostato,. raz przed kilku .Iaty, IlUПLl
1/, .a
1I '"
r,' i:)WIC~
wle~ ,I z
Z ро
po
p~ a.
а.
.
.
dwie pierw.ze
pierw.Z6 .misJ·e
emillre 1
l ро
po '. 1'1 -98
-98'/,
,а pozostapozost.· z Kr'}kowa
то to. Jednak śCla~y
tCIS~y od g6~y az
а. do
до P?р,оprzedsillbierców galicj'jskicb.
galicyjskich.
mo
Z pOlDl~dzy
ро,ш~dzу ogrodników
ogrodDlk6w n,c
me haodluJIY
bandluJIY le. Inne papiery poństwowe
p.Dot",owe i ';Yl"'teczne
';ypoteczlle obie8"ly kilku przedsi~bierc6w
W ministeryum dóbr
są. brudne
cycl, roślinami,
cych
"о§liоашi, wyrMni6 naleiy р.
p. ''VaV a- w ilości
H~c; nadr.wyc.aj malej.
mat.j. Moi"J
/dniej równiai
rowoiei o.I)J·'
n.by·
dБЬr państwa
pafi5twa opracowa- sadz~l.
заШ~,. Sll.
b"udne 'I .gwattownla
.gwa ttowo,e P?trz~buJll
P?trz~buJ'l
nuska ogrocluikR.
оgго(ltlikя. z
Z Lazienek który
kt6ry przedprze<l- ,,.апо
..no akan
аkcп bankowych
bookowych . Zo okuyo
okoJ'o bauku
banka d),kond)8kon. 110
n!lska
no projekt, na
па mocy
lI10СУ
kt6rego szk61ki
szkółki od§wlezeOla_
оd§w,еzепш. Drzw,
DrZWI tak gl6wne,
gl6wnc, Jak 1I Ъо
bo. t' I Ьb
1"
l"
.• '
.
tOWf go placono
tOW!
placoDO 1>70,
б10, 1\66,
I\6б, 668 I\ 1>70
510 '".,
n., za
,а akcyo
OIVOCOlvycll majq być
Ьус pozbawione pra- cZlle
CZlle .S'l
.5'1 ilo.
i lo. dopas.owane,
dораз.оwапе, brudne,
brudoe, przez
drzew owocowych
a~alV'I (O
S~!lW
(о ór
61' ros
гоЭ 10
lU cleJllnrmanych
с,ерlnтшапусЬ I.szklar,.szklar- banku miodzynarodowego
miOd'J.o_rooow.go 4J7, 409'/1 i 408 ro.,
то., d"zew
"а sprzcdBiy
sprzedaży drze\Vek,
drzewek, jeżeli
jezeli spostrzeione
spostrzeżone szczeliuy IV
'у ~lCh mowa
mOZl1a wygl~dać
\vygl~dac na
па ŚWiat
~WlВt
manych,
шапусl., ~"czn/l
~I, cz nq kolekcYQ
kolekcYQ pa:JrOCI
pa:JrOCl drze- l,anku
banku rr08rj.kiego
..,j.kiego dl.
dla handlo
haodln ,agraole
zagram cz.
•• ego
cgo 811, wa
\v'lyclJj рnlш,
oraz·,ozadki
8~, 819
~ 1 8, rB.,
n., . banku
bankn w.olzk
.. ~n",.kle~o ро
па nicb
nich będą
b~д1! objawy jakiej choroby
cllOroby zarnzara- boiy.
boży. IJa,!kl
Ła,!kl z ~rostych,
~roatycI1, ~Ie~eblowanych
:"e~eblowaoych
wllycb
palm, 8agowc6w
sagowców i t. р.
p. oraz·
rzadki s~,
919 ,I HIS.
w.ol.ker~am.kle~o
po na
okaz
nkaz tilodencU'onu
tilodendronu kwiLoqcego.-Ogr6d
kwitoqcego.-Ogr6d SaЭа- 4~~ - «O
«о .n
.п .. Z wlo""z.m
""о"" •• т o'yw.'~OI.'~
ozyw.'~nl. '~ oblegaly
o1>legaly i liwej.
des.ek
<les.ek ~robl?ne,
~гob, ? ne, zbite
zh,te goi~z.'anll
goi~z.'aull tylko, le'е·
k k
k ··
..
k
d··'
d·"
k akoyb
.КоуЬ drog ,elunych;
_с1•• nусь; kunko-klJolV.ki.
knпkо-k1J о ,v,ki. PU"UIO'
podOloSzerokosc
Szerokość pasa
раза pogl'aoicznego,
pogranicznego, znajdujlłznajduj~- dWI~.
dlV'~. Sl~ J.uz trzymaJ~,
trzyntaJ~, miejsce
lш еJsсе ~la
~]a kantoS
s k"I, 1'0
po za
,а .on
.оп Ul.cm,
U1sem, ...
lU na
па wys~awfJ
\vys~awfJ .0- oly
ely oiQ w
w kunIe
kurs .. oо 6 n.
п. (S22-~27
(822-~27 n.),
п.), .kcy.
akcye glo
gló
si~ pod nadzorem
паdzогещ 5traxy
straży akcyzo'vej,
akcyzowej, ra.
ra Jest tez zrobu~ne
иob\(~oв z desek Oleh.eblo,!aOleh.eblov:alekcyę
parków 1I ro§hny
.. o .opadły
le kcy~ ro§hn
ro§l111 do
до ozdoby park6w
ro§llnY wnego Iowarzlot
towarzJot,va
P"d!y do 242, moskiewsko-rioщoskiеwskо·гiа cego si\\
r. b.
k oWercowe, z kt6rych na
kobiercowe,
оа placu lVystalvy
wystawy ..
zafukie
illlki. doedy
doer.ly do ~90 ":'
n., carycy;loki..
carycyiloki.e nabl"vono
о_Ьруаоо w
\V ,'.
Ь. pozostaje bez
Ье. zmiany,
zюiапу, od pocz'ltku nych_
пусЬ. 'V
W przedslOnku
przedslOnkn Sil
з" ol~rzymle
ol~rzym,e dzlUdZIUogll)daó
оgl'ldаб 1110zna
można było
bylo barlvny
barwny .kobierzec..kobierzec_- ро
po 114-1~6 r..
rB. a
а moeklewsko;br
m08k,ewsko;br"ok,e
..okle р.
po 127;- zaś
przyszłego
roku obejmie
on
1;0 ry w podlod~e.
Przy
drz:"1a~h
w.chod~.
'~
przyaztego
"oku
оЬеjшiе
оп
45
_
pod1od~e.
p"zy
drz~a~h
·
OtywlOny рору!
popyt obudzil
obudził .'g
lIg w tygodn\u
tygodnIU wiorst.
12 n.
ТЗ. OtyW\ooy
wy~ ~ przedSionka
wY~
przedsl0nka do sameJ
samej §wlqtym
§Wlqtуш znaJzuaJIа. roś
I lO
IOOl}.
U s~a
B~n 1
ОDl}. r~putacy~ . ma.
та h O
О d owa.
о ... 1
го§ 1
lП w uhieslym
ubieslym oa
оа akc)'e
akcy •••
czaroomorskie,
_rnol1\orskie, których
kti>rych knra
kara
Biuro cukrownictwa IV
w Kijowie zabralo
zabrało si\l
sili dUJe Sl~
З,~ zastoua
zasłona ze s~rego dywanu, kt6.ry
1Vllanowle 1I NatollDle
NatohD1e 1,,'.
hr. PotockieJ;
PotockleJ; ogro- podUl'",
podUloal .ig oо 16
l б n.
п. (Ul-162
(Н1-762 n.)
п.) i na
па akcre
akc1e to1V,Ianow1e
bar(lzo energicznie
energiczoie (1
do0 clziela.
(е przyczyniły
pl'zyczynHy sili
sif,j oiezl1liernie
до UpillupiQ- w.r01.t,,·a
Kauk •• i Merknry,
Merkury, które
kti>re tak!e
dzieła. Otrzymuje
Оtrz)'шujе chyba
сЬуЬа gdz,.eS
gdzl.eś РОР"zеdшо
poprzedOlo s1uiy1
służył za CllOdo,k,
chodnik,
dy te
niezmiernie do
waroyatw. Kauko.
także .y.ka·
zy.ka- barclzo
pawilonu g16wnego.
glównego. _ Przeszl0
Przesz lo sto Iy
/y 6 "n . «(29-495
(ł29-495 ....).
.
,viаdошоtсi o
о cenach
сеоасЬ cukru
cnkru na
па pelno
pe1no w ~111l
~lIn dzIUr,
dzlUr, plam
рlаl11 1l t. рp..
. .aа u dolu
dołu
kszenia pa.wilonu
000
ono ci'lgle
cil\gle wiadomości
. 1I
.
h
d'
d
Zoo:'.
z/ю;.. G d
д •a n o
о k, 19 września.
",п.'п'" Z
Z poclljtku
poclljtkn rynkach
ryoknch
zag"anicznych
zagranicznych
a
а
takie
także
o
о
kursie
porwany
Jest
w
strz?p.y.
strzęp.y·
Podob~,ez
Podob~leź
wygllj,wygl/j,rot
rośli u .clep
.с, ер arl1lil~yc.
а.ГПlil~УС . ._ prze staw.,t
staw.,ł ogró
ogr6 tygodn:.
tygo<lu:. po
po"ie'"e
.. ie'r,e bylo .anieone
zmienne i .Iotne,
.Iotoe, od
од Bropapier6w
papierów
rosyjskich
i
wiаdошоtсi
wiadomości
te
pr~cda
zаз/ооа
zasłona
рпоо
przed
mieJscem,
ШlеJsсеш,
gdzl~
I.ezy
I.eży
ToТоFra8cat,
Ьг.
Braolck,ego
а
poml~dzy
Oleду
pogodne
i
eiepl.
а
wczor_j
.oowu
p«ykro.
Na
Frascall hr. BraOlcklego a
OIe- dy pogodoe cieple a wczoraj znown
11I;
mi kilka okazów
оkаzбlV 7.upelo
zupełnie
ie nowych. Ogro- targu
targa LDt.j'Zrm
tutejurm przyjmowano
przYjmo,vono ospale
osрше pв,ol1icg
pszouicO doдо syla
5y1a codzieunie
codziennie abonentom
аЬопепtош za op
орlащ
10 rs. :a.
:а. Do(~a~Cle
DO(~a~Cle do tego .ku'py
.ku,Py ś!,,!ecI
з!":еСl w r6ła ł.lll0
duictwo amatol'skie
ашstогs k iе Postllpowe
post\\powe dobrze reсе- wle
w,e"oo,
.. on, uml.r~ow.nle;
UЩI.r~оw"о\е; czgoto
częoto tr.udno
и.од.о bylo apr
арт .. · miesiGcznie.
WC
chodzi
umowy z bankalOi
bankami znych
llOdzi IV
\у U010lVY
"оусЬ miejscach
IПIeJsсасh aа będ"ecle.
b~dZ1ec,e. lJlle~
т,e~ slaby 0miesiGczoie. 'V
·
1l
.
dai doprowadzlo do akutku
dni
skutku 1l 091Qgn~ó
091Qgn~6 ceny
сапу lllOш оws zеlkiеш i firmami
firшаmi pryw..tnel1li,
tnemi, aby
al>y módz
I11М. b.rn."
b.ra.z iego,
tego, co
со Jest w l'zeczywlsto§C1.
rzeczywIsto§CI. A
А przeprezen~uJII:
p. B
zmieniono. Wywozowcy
.., •• oio
nio mog,
prezen~uJ II: og:·6.d р.
в oc~a.
oc~a w Ł\lczOle.w
IJ\jсzше.w .",ieoiono.
\Vy",ozowcy zaw""
zaw>" j .."".
шоg, i wszelkiemi
wydawać
па cukier, naladowany
na1adowany CI~Z to Jest synagog~ parafialna. '\Val'to
Warto
wac zaliczki na
gubeml
guЬе,'Ш lubelskieJ,
luЬеl5 k ШJ, okazami
okazam, tadnych
ładnych 1
rośllll
'0§l1D .oal.t6
znaleić korzystnego
korzysto.go .bytu
zbytu ••
za graoi"'l,
gr_oiCl}, nioktórzy
niokti>rzy ~o.
jo. wyda
szkJашiапусh
i
d,·.
;:S.
Markiewicz,
kt6ry
до.О
oniJyw_li
ohQtni~
.iarno
kraj?,ye.
\У
ogol.e
szklarnianych
dr. l:S.
doak n.hywali
.iaruo kraj?we. W
do Ivagon?w."a
wagon?w."a wzó~'
Ivz6~' zagraniczny,
zаgшпiсzоу , zaraz po
ро WI~C
""~c byłoby
byloby pO~ly~lec oо upor~lIdkowaOlu
upor~lIdkowaoltl
pnedstawił
pl,zedstawil kilkaclziesiqt
kilka(lziesiqt ro§liu
roślin wybodowawyhodowa. .pn..daao
,pr,.ed_ao 1,800 tonn
toоп 1
l placono
ptacooo wkollcu
"ооасо ••
za Р.Ееп,·
p.oenl- przedstawleOlIl
przedstaw,eDlI1 pokwltowarua
pokw,tOlVarna kolei, do wy",у- Jej,
JBJ, o.
о. przyozdoblen.'u
przyozdoblen.lu zewnlltrz
zewnątrz ,I we,,!n~trz.
we,,!o~trz.
"
..с!
cI
'd
~ kra)o .., Jar, lU,
cę
I!i, 126
]26 1ft.
<tt. 136,
IS1i, 187,
197, 12IJ
12'J (I.
(1. 1«, sokości 75'/.
76 0/ 0 wartogci
wartości cukru. Stara
ławki, Jako
Вшта się
si~ Nalez~oby teź
(е" zmeść
zше§с obecne
оЬееое tawkl,
DyC
nych w ~okoJu,. рl
pl f;guowany~h z ""
WI.OCZ.ocz- eczerwonlł
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(1. 126f1
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ti_ 138, 140,
НО, śniedzi.t,.
SоiеШi.t,. sokosci
znгаzеш o
о zmicnie
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па kolejacb
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пет zamlłowaOlem.-Wspomrumy
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1 9б, .zarQ
, ..r~ ..
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k\i.t, 117, 118tt.
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оа morzu
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cze willll
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125/6 (I.
(1. 14U,
140, jllSno
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121 do
до 124{6
1 24{б statkacb
statkach towarzystwa zeglugi
żeglugi na
I po~yśleć
ławek
gooij _ pani~ AleksandrowiczoWll
gonij
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nag~dze. ~~winienby
~~wioieoby zale!"
zate!" zarz/id
zarzlłd gmigшi
wyhodolvaoe r6że),-paOl~
г6iе),-раOl~ M.
М. Szczurowskl),
Szczurowskq, 123 j .. no рви,
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1 2~ 1ft.
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ozkli:
wyhodowane
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Izr~elsk'
Izr~elskl~J
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wZlqć
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a
а
pisze
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otlj'' 126f1
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НО do 146, wysoko psirt
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pokladane IV
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premium wywozowem
lVу,vоzо,vеш okazu- Wielu
wlel!l Izr.aebtów,
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atal1. 00w mieszkaniu i wreszcie kilka okazów
okaz6w 11'0
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lI. 144, ..
za rosyj.k, czerwon,
e.erwon, •z dorui.uk,
domj... k, 1:11 (1.
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tliu
ślin przedstawionych przez р.
p. Kumrowa.
КuшrОlуа.
I B~, lagodoie
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lagoduie czer\Vo~,
e..,rwo~, 122/3 (1.
tl_ 126, JSSUt
jasn, ragot_go· ją
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zawodoemi.
mi. Pomimo
РошilOО bowiem
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.
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,1 ше e
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wadli". 127/8 (1.
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"?'/ое/?о .g~tun:<u
.g~tuu:':u rosyjskiej
rosyjRkiej . ~afinady i tatn- t)'~,a,
t),~la, Ole
шв m,atoby
\Vkr6tce na
па co
со Sl~
в,~ zaSto kl~~adzlesl.l)t
kl~~adz,esl.~t odmll~n
odmH~o r6ź
г6;! CllltJ:cb
Cl~tJ:ch lagodoio
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е"".оо. 133/4 (1.
lt. 140, p.tr~
pstr~ •z domieozdomi••• · r?we/?o
PI'zedstawll,
122JЗ (/.
1 2б, p.tr, 124, 124/6 (I.
(1. 129, 126{1 (1.
obecnej ChWIli,
przedstawIli Ьгасln
braCIa Kaczyuscy, napalvaJIIC
napawa]'lc k, 122/8
lI. 126,
tt. lllOŚCI
11l08С1 Jej
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chw,ll, docbodz/j,cej
dochodzlj,cej lić.
liб.
. . . ..
. .;
ó rub.
l· оЬ. 75 kop. za
,а pud,
pnd, aа. w 1I'i~kszych
1I' i~kszych
(-) . DowladuJ~my Sl~, It
Ił n~
o~ n~Jbhzszel."
n~Jbl,zsze,."
,vzrok
z'viedzaj,~cych różnobarwnościl\
l·БZ поЬа.Гlvпо§сi~ tego 13ł,
1 з(, jaon,
jaso, wadliw.
wadliw••z d_mieszk,
d_nues.k, 110/9
]]0J9 fi.
{I. 12~, ja- do 5
wzrok z'Viedzahcych
5zп еgо kwiatu.-Bogatq
klviatu.-Boga tq i ':Vspaniałlł
",spao iat~ ko- .~.
.~4 126/6 do 127 (/.
fI_ 185
135 do 196
136'/"
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З "ОО pst
p,tl',
.. , partyach uawet
sznego
ualvet taniej (a
(а wi
lVi ~c po
ро zwrocie
zWl'ocie zeu.raOlu
zеu:аош z~rzq<lu
z~rzq!lu str~źy
str~iy ogOlo~eJ
ognlO~eJ .oChotlllochotOl· .
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.
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1_6{6 (1.
tl. 139, wy.oko p.tr,
pstr, w.dli,v,
wadliw'ł 129, 130 (t.
а.
Ey
роtГllсешеm premium,
premiu01, wyniesie
wyoiesie czeJ m~
Ш~ Ьус
byc osta~eczOle zała~wlOnq
za1a~wloo lI sprawa
ekcy~ róz
r6z CI~tych
Cl ~tych l?r~eds~aw~{
I?"~eds~a lv~{ р.
p. Uln~h,Ulr,~b,- 140 m.
пt • •zaа tonue;
to.nо; Ua
'" wrzesi.u.paidziiruik
wrzesi.u.p.tdzi.rnik placono
placooo akcyzy i z potrlłceruem
па rynku
ryoku odeskim zaledwie
zaledlYie 4 rub. 10 czlo,~kolv
zw'... szuc·
azuc,
CzłOl~kow dozoruJllcych
dozorUjących c~yll
c~yb t. zw
bardzo ladnll,
ładną, choClaz
chOClaZ OIewlelkq,
Dlewlelkll, р.
p. KroKI'O- 196, 194'/
194'/".. 195'/"
135'1" n&
па paidzieruik-li.topad
p&td.ieruik-listop.d placono to na
nenberg'
odznaczały sil)
też róże
136, 136,
135, 196'/"
186'/" 136,
fl'aocuzki i austryacki man~w.
mao~w. Ja~eśll1!
Ja~etlll! słysze~l,
slY5ze~I, cz.ło~ko
cz.to~k0.w,e
... ,e doдо
netto) cukier francuzki
nenbe"g' odznaczaly
si\: tex
гбzе cillte
ci~te z 196,
1Зб, 136,
196, na
о. l;'topad-gradzień
1istopad-gruШiе.б plao. kop. oetto)
1
willi M~rynin.
М~гуоiп.
197'/"
197 /" 13~,
1 9~, J3yl/;,
13У'/;, na
о. grudzien-.tyczc;,
grudzień-stye.eil .pl~
.1'1~c..
... 1401
1401 jest jednak
jedoak tauszy
ta6szy i z tego powodu ma
ш а zO"uJ/lcy
zorujący m~JI!
Ш~JI! Ьус
byc zup~IOle
zup~lOle Zn!eSlo.Dl,
Zn!OSlo.Dl, wszys.
.
!SB,
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konen z,d. 140, ofiar. 139, na
па kWleOleu-maJ
kWleolell ~maJ
w tych państwach,
panstwach, któktб- c~
с>: za§
,о§ pelOlI)Cy
pe1Dl'lCY obecOle
оЬеСOlе obowlą~kl
obowlq~k, szucmapierIV5zenstwo zbytu IV
. Arty~tycznyll1
A,·ty~tyczoYlJl .-,v,
WIelce
elce nklade.m
układe.m odz';IaczaJ/j,
od.z,;,aczaJIj, plac.
plae. 145'/" 14ij,
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14б'/" 145, 145'/.,
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па eoerwi.c·
coerwiec- pierwszeństwo
ГО sq
811 położoue
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j~ sta1e
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p,.~y slkawk~ch,
slka\\'k~ch, oо czel1l
па og6!n~m
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"О ,~
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C.Ole, chOClał
СЬОOl" Dle
nl. nabywauo
n.bJ'wnno ją
wagA
zWl'acała oryginalna biżuterya
tak, Ja~
szkodą WYlVozu
wywozu cukru rosyjskieao
rоsуjsю еао do Tur- zebra~IU
zebra~1U wsz~stklCh
wsz~st k,ch sz~cm~nów
sz~сш~u6w oznaJIDIOоzпаJШlО
wag A zWl'acala
bizuterya z kwia- go •z ochotlj
ocho!lj I&kt
J'~ do
до !ej
IcJ por~.
роч· Sprzedano
Sprzed_oo szkodll
Y
У.
.
d
wslyatklego 925 tonn 1l placouo
wBlyatklego
płacono "kOllCU
"kOLlCU stosowm6
stoSOWDJ8
Egiptu
giptu i Wloch
Włoch jest okoflczooM:
okoliczność że
.е nem
оеш l~ b~le.
b<;<lz,e. Obow'l}zkt
ObOWiązki zas
zaś czlonkó~
сz1опkб~
tów,
tбw, рrzеdstаwIOОя..
przedstawIOnR.. p!zez
p,rzez wysta~cę;
wysta~C?; oz 0- do gatunko
g.tnnko ..
za krajowe
kr_jo,ve 120 (I.
(1. 120-122'/
120-122 '/".. wadliw.d1i- cyi, E
rosyjski wyrabia
",угаЫа si~ w duiych'
dużych' glogło- dozoruJ./lcych
dozoruJ.qcych ~rzy po}:uach
pO}::Irach odt/ld
o<ltqd pełUlć
реtшс
Ьу
by tualetowe z kwmtow,
kwшtоw, lecz mOleJ
mmeJ gustogus to- we
,уе 1J9,
119, ..
za роlзые
polskie 100 do
до ::и2,
02, za l'OIlyjskle
rosyjsk,e 101 ..
za cukier l'osyjski
",асЬ, kjedy
kiedy ludnot(:
ludność tych pa6stw priywy- b~d'k
b~д!} CI
СI zZ I?osrod
l?ośrod strazak6w, kt6rych
ktбl'усh w
\V tym
tуш
wnie zrobione
p Brzo· Ionn9,
wrzesień·paidziernik placono
zl'oЪione przedstawił
przedsta wit też
[е" р
Ioопо, oa
па wrzesiezi'p&tdzieroik
plocono za kraj'owe wach,
1/ , ofiar. 122, za dC'lllOpo
oО s k i '
. ...
l~, \у
\V koucu
końcu z,d.
żłd. 121
1211/21
dC'luopo slC.e
slć.e kla
2
kła do nzywa
używania
nia cukru w roalenkich
maleńkich g161vgłów- celn
celH za
'а ~azdym
~~zdym razem
rаzеш przeznacz~
przeznacz>: ,;,aczel~acze l
z w .
b ki t h Ьb
plac.
w koucu
ż.d. 10~'/l'
.
.
1l I.1.
Ь
pl.c. 103,
109, ,.
koucn z.d.
1 0~'/1' tranzyt.
tr.o. )i. pl.,..
pI"". 102, kach, .mających
.шаjllсусh
5
do
до
8
funt6w.
funtów.
Pozosteje
Pozostaje
Olk
шk
oddzlalu,
oddZiału,
gdy
zat
zaś
st,·.aiacy
stl·.aiacy
zaJ~'
zaJ~1
.prz,
.przf
W s.рошп ,еС tez na
Ws.pomOleć
па ezy O
О.. u e
е ac.
ас.
ar- w
w kozicn
końcu 'td.
ź,d. 101'/"
\01'1" na
о. paźdZlernik-lilllopad
patdZlernik-lisloр_d oa
<а kraп_
rafioada rosyj- slkawk~ch
Slkawk~ch lub
lоЬ tei toporm~y
tорогщ~у .zlll~c~q SIę,
s,~, t~
dzo pl~knych
pI~knych р.
p. Brognwsklego,
Brogowsklego, bukIetach
bukletach iowe plal:.
plat:. 124, 12'J'/" ,.a
,.а dolnopol.kie
dоlnоро1зkiе no,ye
no"e plac.
plnc. tylko Jedna Persya, gdzie rafinada
t . 103,
mogłaby iiiC
iść w
\у dniej ilosci.
ilości. Lecz
L ecz dla dozoruJą,~y
clozoruJ q,~y porz/l~lm
РОГZl!~lш pomleOlaJą
РОЩlеОlаJII Się
З,~ z. llhn~
П!I11~
stotolyych p.
р. B
a bickiego, Wolskiego i wre",ге- 104.. tramy
trаnч t.
:vkouca 00_;.101'/"
п_ kwie- ska 1110glaby
stokowych
Babickiego,
\03, :vkoilcn
ooar. 101'/" . na
szcie
azcic O
о bnkietach
bukietacl1 i ozdobach z kwiatów
k,уiаtбw Clen-maJ
ОI.п-m"J
plao. 108 /"
plac.
l"~ lO~,
10~, .108 /". w
w konc? ź~danQ
z~danQ zawi~zania
za\vi~zania .sto~unków.
.stО~ПОkбw. handlowych z rynгуо- co
со do. zaJ.~~.
zaJ.~~' ~mlan~
~Шlаn~ t~k/l
t~kq ":. orgaOlzacyl
огgашzасуl
108 1/" oOar.
oftar. 108. JJ~czml.n
krajOwy du,y
duzy 11'6
(1_
.
.
108'/"
~c.ml.o kr'Jo,vy
Il'б (1.
kаШl penkleml
pel'sklem, l'OSYJ5C
rosYJscyY fabrykanci
fabrykaoci nie oaszeJ
naszej ~tlazy
~t,azy Ochot~lCzeJ
ochot~,czeJ .uwazamy . za barsucl'y?h,. których
sucby?h,.
kt6rych wyrouem
wyroueol 1I f~rbowa01em
f~"bolVaD1em 112, 118, 106 (I.
(1. 121, 110, 111 (I.1~8,
(I.1 ~8, z.t~chly
z_t~chly 106, kaml
mają. dość
д0 86 euergii" .
dzo ~oządan~,
~ОZlldаПl~, gd!z
gdlz odtąd
оdщd do stmzy
st"azy wst~trudlll
p. Krell,
wprowndzaJąc
11 l, drobny
\06 (I.
lIO, rosyjski
trudlJ' Sl~
B '~ р.
KI'ell, wpI'o\\'adzaJ
f!c telll
teщ saза- 106 (I.
(1. 111,
droboy 106
(1. 110,
rO'J'jski !14 i 102/H
102/~ majlJ<
Bank przemysłowy
przemyslowy kijowski zamkn~
zашkо~ 8WOswo- powac będl}
Ь\:д!} Je~yOle
Jе~уще ~yl~o . tacy,
(асу, którzy
kt6rzy maтаmem
ше nJ nowy I'odzaj
rotlzaj przemysłu
przemyslu ogrodoiczego
ogrodniczego 00, 106/1
100/1 (I.
(1. 106 m.
т . Owi.. krajowy 112, 118'/"
118'/"
(10 l'raJ'
do
"
)' U
u
120,
1211, .t.'1
otary 136;
1 Зб; groch
grocb krajowy
kr.jowy warzelny
w.rzelny 136,
196, polpol· je agentury
ageotu1'J
w
Królewcu
Кrбlеwсu
i
w
Gda6sku.
з~
Ją
s.zczory
s.zczery
zaml:l.r
zашJЗ.Г
ШО61
DleSlenu~
еО
lВ
РОl110СУ
pomocy
przy
" га .
.ki
oki .średni
redni 112, rosyjski pastewny stary
al&ry 102 m.
щ. za
оа
Grupa
kupców,
prowadzqcych
znaczny
hanOgOlU.
'
.
.
.
kupc6w, p"owadzqcych zua.czoy Ьап- оgшu.
tonnei
ŁaDnei ot.r~by
oи~by pszeun,
psz:eun, polskie grube S.~21/2,
B.~21/21 rOiłyj.
rо!\уjФ
tlel z AzYl!,
ZW1'бсilа si~ do
до ministeryum
шiпiвtеrуuш
(-) ~wlczeOl.a
~wlczenl.a ogólne
og61ne .wsz)'stk,ch
.wsz)'stklch c~ter?ch
c~tor?ch
AZJIl, zwróciła
skle
зk16 z rewersem średwe
.згеdШ6 3.60, cienkie 3.20
3.2О m.
)Н. za del
ВРНАWOZDA.NIA Т ARGOWE,
centnar;
centnAr; rzepik zimowy krajo\vy
krajowy HI5, rO'syjski 162, spraw wewnętrznych,
wewn~trznych, finansów
fiо:щs61V i komunikakошuпikа- oddz,alow
oddzlałow s.traz!
s.trazlochotlllczeJ.
ochotOlczeJ. od?yły
од?у1у Się,
З1~, J~k
rzepak
uepak
raps
гар!
~ilaowy
krajowy
19ó-19tJ,
19&-19З,
wyj,tkowo
Gitłda too.rnalC.ka. (~prawO,..d~ni6 tygodniowe
cyj z prośb~
P?Oledzlałek: . N!eprosb~ oо wydanie
wydanic im koncesyi na
па było
bylo ~apowledz~ane,
~apowledz~aoe. w P?Uledzlalek:
доЬгу 200, rosyjski 1&7 PI.
m. za
.а tonn9.
toооо. Okowita
Okowil& w
do dnia 21 wrY.6Śnia). ~yla?~mOŚCl o _m~Dem ~ dobry
budolv~ kolei
kole, od
0<1 zatoki Michajtowskiej
Michajłowskiej stety J~d~a~ ';Ile
';'lе obylo,
obyło. SIIl
R'\I be~ Rp~ZmeOlR.;
RР~ZЩСOlа;
П\i.jоса 4175, na
па blizk~ dootawQ
dastowQ 41.60 za
оа 10,000 budow~
sposobieniu giełdy l;erhllskle~ d!a ~aplero.w rosYJ- mi.jlOu
przez Kizil-Arwat Aschabad
Aschnbad Merw na
па o
о gOdZ1D1C
gOdZID16 o-ej,
o-еJ, na
па ktorq
kto" q CWICZCOI::l
ĆWIczeOla hyły
byty
'lo.•.
ии. '/
8 kich, otrzymane w 8obot~ WI~czo.r l potWlerdzo.ue htr.
Burdalyk
Taszkentn
.
'
naznac~one,
l
c~wie
kilkn
сztопkQ'f
znajdq,
Burdałyk
do
Taszkentu.'
lo~wie
kilku
czlonkó'f
znajdq.
ZixЛ...
ZIxń..
O
О
d
.8
e
s...
а,
19
wrzeaoia
września
(Hr.
(Нт.
Led6chow·
LedóchowtakSBCY"llll paraonemi w pODledziałek~ usposobiły
S·ka). Pazenica
P.zвoica czerwon.
czerlVOn. ij tółtn
fбltn 9 р
ski i S-ka).
p.. - 10
Wl\to
wato Sl~
B1~ na
па nueJscu
П1lеJ5СU,1
I<o<%)'.loie gicldg Wlr''''Wlk,. 0$""',cw01 pop)'t 8ki

G. zZ callj,
cał/j,

~is1ogcit} boŁaniczDll
ścislości/}
botaniczolI i prawdziwy m
t
Ш
ar yzmem. I.1.
l'
ka h k'
k '
W
W spOlUnicc
spOlUnicć tez
WIe[е. na
оа ezy o
о rysun
rysUl1 C
С
""еtuików,
przez р.
p. Kami6skiego,
tuikбw, wykonanych рпе>
Кашi6skiеgо,
które
nwagl!
ktбге zwraCllją
z,. ,·асзjll
nwag\: pl'ostoł.ll
1"'Оstoщ i ła'аdnolll
(IUCll1 kolor6w
kclor6\v zestawieniem.
zезtawiепiеш. Reszta
Rеszt:э. oka~
zów
z61v lIio
nie ma
ша w!osciwio
właściwio 7. wystawo. ogrodniogrodoi..
CZ1!
czą nic wspólnego.
wsp610ego. SI~
Э.Ъ wi~c jeszcze tale[аlеrze, wazony i filiiaoki
filiżanki malowaoo,
malowano, które
kt6re
prezentowały
kuchar5i~ już
jux na
па wystawie kuchar.
p"ezento"'aly si~
akioi i przemta1ow"i,.
skioi
pl'zemtslowbi,. wacblarze
wachlarze malowaue
malowane
<J
OJ
'J
i fotografie
fotog"afie
wiatów
wiаtбw kolorowane, slowem
słowem
rzeczy
nie majqce
rzcczy nio
шаjqсе nic wspólnego
wsрбlоеgо ani z 0grodnictwem
gгоdniсtwсП\ ani
ао; naukll
nauką jego. Wyr6żnimy
Wуг6iпiшу
.
d
Ьaа Jeszcze
chy
сЬу b
5zkice,
szkice, z D&tnry
n&tnry z jęte
jete przez
paoi ~ Potwikow\j
pani~
Poświkowlj i akwarele Bardetównej
Ваrd еtбwпеj
Adeli przedstn\Viajqce
przedstawiajqce kwiaty.
Grupa l
Ш
i sklada
składa sif;
5if; z dwóch
dw6ch oddzialб\v, llIianowicie
łów,
lIIi:шоwiсiе III
IП a)
а) rośli"y
rоsliщ/ i ID
Ш Ь)
b)
kwilII!!
IГlcj/ll!/ i bukiet!!.
bllltiel!/. 'V
W grupie tej z cafll
całą
8\YioLJl08Ci/i
BwioLnościlł wystlłpiło
wyst~pilo bogactwo Flory. ~iopodobic(,stwena J'est opisac
podobicflstwem
opisać wszystkie oka\> tej grupie pomiesz~'Zono;
pomiesz~'Zooo; wy",уzy, jn
ja k ie w
mienimy
шiспill1У tylko co
со wainiejsze.
ważniejsze. 'V dziale
dzinle
r081i11
roślin ozdobnych
ozdoboycl1 walczyli oо lepsze bracia
H08Cro"ic z firlnq
Roserowie
fir'nq C.
С. U1richa
Ulricha i Fr. Bar1.I. d
..
h
d ela
К II'
eta . K
3Z y
у z
Z wystawców
wystnwc6w pOnJleOlonyc
РОI1J1ешопус
tlał
po kilkaset
roślin ozdobnych i
аа! ро
kilka5et okazów
okaz6w ro§lio
cieplarnianych;
ci~rlarniaoych; tu już
jui widoipje postOI'
postop zoa·
"оа'
. .
t
1881
czny O
о d czasu os
оз t a
а t mej
ше) w)'s
wy. awy w r.
т.
;
)1O<lol.la rosliu
)lOdowla
"оШо znanych
znапусЬ zostala
została znakomicie
zоаkошjсiе
zlvjckszon~ i ulepszonIl
zwickszon~
ulepszon'l aа nadto wyhodownno
",опо kilkanaście
kilkan~cie gatunków
gatul1k6w zupelnie
zupełnie 00·
nowych.
Trzy firmy
wyżej wy\vych. Trz)'
firшу ogrodnicze wyzej
",у. .
dd
d
llueOlone,
lшеПlOпе,
zoane
znnne SIl
~ O
о
awno,
awnn, prowa zq
llanclcl
lшП!lсl roślin
roАliп i kwiat6w
kIViat6w % wielkim
lViеlkiш zy'уskiOl!' i w iuteresie ich leży,
skiellI
lе2:у, przyswajać
przyswajac
sobie
sobio kaidy
każdy nowy dobytek w dziedzinie 0.
. .. . .
.
grod Dlctwa,-wywllłzUJIl
o,ctlVa,-wуw'/iZUJ" SIli
S' \I lez
[е. z tego za,аdania
<lul1ia ku zadowoleniu
zaclO\vOIOl1iu 8\Vych
swych odbiorc6w
odbiorc6\V i -
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DZIENNIK
DZ1ENNШ ŁÓDZKI.
r,ODZКI.

~~================================~=======================================
Роспа ij telegraf. Z chwil'l
chwiJ~ zupel(_) Poczta
oego polączenia
роlцсzеniа tutejszych urzljd6w
urzlldów pocztotelegraficznego, urzljdnicy
urzlldnicy otrzymafe"o 1I te1egraficznego,
1I~0 oо podwyższonlJa
podwyZszon!Ja płacę.
plal:l;. Umundurowanie
Umundurowanje
J]1B być
JllB
Ьу6 zupetnie
zupełnie zmienionem. W tutejtutej.
S!ym
§жрu urzlldzie
urzljdzie telegraficznym rozpoczWY
JUŻ
sluzЩ: dwie kobiety, telegrafistki przyjui 8łuż~
byłe
byte z Warszawy; niebawem pn:yb~ie
Ьу6 podo'eszcze trzecia. Kobiety majl} być
głównie do obslugi
obsługi te1e
tele
tno przeznaczone gl6wnie
fonowej.
fonowej .
(_) Ze stacyi telefonów.
telelonow. W рорn:еdпiш
popn:edniOl
J]1iesiqcu
Jlliesiącu uastępujqcy
uast~pujllcy abonenci polqezeni
lostnli
łostnli ze
<е stacYI}
stacY!Ja centralnI}
centralnl} na
па zego miasta:
1) Schmitz
Sсhшitz Van
Уап Endert, fahryka "'yrob6w
wyrobów
j6dwabn)'cb;
МауЬаUln et Ascher,
A5cher, ageujedwabnycb; 2.) Maybaum
tury;
(пгу; 3) Krusze
Кrusze et Ender, przędzalnia.
prz~dzaInia.
'V
W bieżącym
Ыеi,!суш zas
zaś JOiesil\cn
miesił\cu połączony
polllczony zo20stal
st.al S. Czamanski,
Czamański, fabryka
fabrykn tl1801.
taśm.
(_) U
Ulica
lica stodolna strasznie ро
po macoszemaC08zeDtU
po niej zupe!zupelпш jest
jcst traktowanq.
tl·nktowanll. JJazda
azda ро
nie jest niemoiliwą,
пiешоiliWIl, tak ze
2е "zględu
wzgl~u na
па liczne wyboje, jak i na
па olbrzymie
оlЬгzушiе kaluzc
kałuże cuсоchnl}cej
chnącej wody i błota
Ыош рrzурошiпаjl}се
przypominajllce роpoleskie. Miejsca ZI18
Бuchе, sluil}ce
_а przejlaskie.
zaś suche,
służllce za
§cia
śeia dla pieszych, 51!
SIł ;kl>Ldami
;k!>Ldашi kurzu, zasypuj!\cego oczy ргzесhоdпiош,
sypujllcego
przechodniom, aа przecież
przeciez
tamt~dy chodzi codziennie bardzo wie!u
wielu roгоbotników,
зi~ do fabryk.
botnik6w, udnjllcych 8i~
(-) Nowy figiel
ligiel.. W jеdD)'Ш
jednym z tntejszych
handJ6w kolonialnych, przytwierdzaue
handlów
przytwierdzane Sil
в!\
roЫе klocki do pakietów
małe
pakiet6w z towarami
tоwагаО11 zakupapionemi.
рiопешi. Klocki te ułatwiajll
ulatwiaj!\ noszenie раkiet6w, bowiem szpagat nie wpija si\j
kietów,
sill 11'
w
ciało, nadto sq
są one
опе wydr/izone
wydr/łżone wewnlltrz
wewnl1trz i sIu·
з1пcialo,
zy6
żyć mogll
mogą jako obsadki do paIenia
palenia papieros6w. .Nie potrzebujemy
potrzebujcmy dodawa6,
rosów.
dodawać, ie
że figiel ten, praktyczny
prakt1czny zreszt'!,
zresztą, pochodzi 2
z zagranicy.
(-) Na stacyi telegraficznej w Warszawje
Warszawie
znajduje si\}
się niedor~czona depesza wyslana
wysłana
д. 20 Ь.
О1. i adresowaadl'esowaz naszcgo
naszego miasta d.
b. m.
na
па do niejakiego
niejllkiego P.
Р. Wintera.
(-) Ofiary.
aа wieczorku z taiicami
tańcami toOfiary.
warzystwa "Fidelitas" "w Paradyzie, zebra·
"arzystwa
zebrano
по rs.
гз. 23 kop. 71 '/. kop. na
па rzecz
гхесх towal'Zystwa
dobroczynności.
Kwotl,j
powyższą
I'ZУБtwа dobl·oczynnosci. Kwot\j POWY1.5Zl}
zlozono
złożono 11'
w redakcyi ,:ragebIatt'u."
,:rageblatl'u."
(-) Pozary
Pożary w powiecie. Dnia 10 wrzesnia
śnia we
\уе wsi Biezywoda,
Bieżywoda, gminy Czarnocin,
Схагпосin,
пiеwiаdо.ш сj zgorzal
zgorzał dom
dош drez2 przyczyny niewiadomej
wniany wlosr,ianina
włośdanina Ignacego Pytla, ubezpieczony na
па 400 rs. Ruchomości
Ruсhошоsсi nieubezpieczonych spłonllło
splon~ro za 100 rs.
rз.
W osadzie T
Tuszyn,
uszyn, gminy Górki,
G6rki, zgoI'zal
dniaa 15
] 5 wrzesnia
września no.wo·zbudowany
по"о-zЬпdоwапу
rzal dni
drewniany dom
Lede!.
дот Franciszka L
ede1. Przy.:zyna
;:zyna po.żaru
poiaru lJiewiadoma.
niewiadoma.
'W
V Zubardziu
Ż ubardziu Nо"уш,
Nowym, gminy
gшinу Radogoszcz
lIplonIlI
IIp!onlll w nocy
посу z d. 17 na
па 18 wrze§nia
września dred.redош mieszkalny
шiеszkаlпу J ak6ba
akóba i Moszka
wniany dom
braci Salcensztei
n, ubezpieczony
ubezpieczDny na
SаlсеПБztеiп,
па 1000
bl'aci
rs. Ruchomości
Ruсhошоsсi nieuhezpieczonych
nietlhezpieczonych zgorzalo
ło za 100 1'8.
r8. Jako
J ako przyczynę
przyczyn~ родапо
podano nieostrozne
ostrożne obejscie
obejści e się
si~ z ogniem.
оgпi еш .
We
gшinу Rszew wybuchW e wsi Srebrna, gminy
п~ dnia 15 wrze~nia pożar
n~
poiar w zabudowantасЬ Józefa.
J6zefa. Hofrichterl1;
splomach
H ofrichterll; pod N .. 33; 5plolJ~ly nastllpuJllce
nęly
nast~puJqce Ьодупю:
budynki: Drewmany
Dгеwшапу dom
dош
mieszkaIny, ubezpieczony na
па 120 rs.
Г5. i stomieszkalny,
dola
doła ubezpieczona na
па 70 rs.
гз. P
Род
od N. 34
obora
оЬога Józefa
J6zefa E
Еll ubezpieczona na
па 50 rs.
rз. i
stodola
stodoła ubezpieczona na
па 600 rs.
гз. Pod
P od N.
35d'
b ory
dwie
' sto
W elSa
'
~le
~
Ie o
о. Ь
огу 1I'' d
"1е
5tO dlAd
oо yу
ama
аша W'
etsa
ubezpieczone na
ubezp1eczone
па sumlj
БUШ\} og61nl}
ogólną 910 rs. R
Ruuсhошоsсi nieubezpieczonych zgorzalo
chomośei
zgorzało pod
N
rs., pod N. 34 za
N.. 33 za
,а 150 I·S.,
_а 1,500 rs.,
гз. ,
pod 35 za 350 rs.
гз. Pozar
Pożar powstał
powstal skutkiem
kiеш ~odp::Jen
~odp::Jenia;
ia; spralYcy
spl'a"cy Sil
Sl! energicznie
pOszukl walli.
роszuk1wаш.
Dnia 17 wrzesnia
września we wsi Przypusta, gmigшiny
Wiskitno zgorzaly
zgorzały zabudowania miesznу Wi5kitno
kalne i gospodarcze braci GJapi6skich,
Glapińskich,
ubezp!eczone na
па 200. rs.
1·В. i ruchomosci
ruchomości nieubezp1.eczone
wl1;liuJ!Jace 700 rs. PrzyczyubezpI.eczone!l wlI;rtuJl}ce
па pozaru Ole
ше W
w1adoma.
iadoma.
na
n1'a 19 \v r eś
. we WSI
. C'
С' 'kó
'k6
.
D nl'a
WБ1
gШ1w zе'.ntа
ma
1~.
w, gmlny
пу Beld6w,
Bełdów, spłonęły
splon~y 3 budynki kolonisty
Gotl1ba
uh~zpieczoue na
па 130 rs.
Gotltba Niczke, uhezpieczone
Ruchomosci
Ruchomości nieubezpieczonych zgorzalo
zgorzało za
40~ rs.
rз. Pozar
Pożur powstał
powstal skutkiem pod
роараpalema.
lеша.

KRONIKA
КRONIКA
KRA
К RА J O
О WA
А I ZA
А GR A
А N1
fC
С Z N A.
А.
zашiе5zczаjI}C znane
zuane
- .. Prawit.
Prawił. wiest.,"
wiesł., " zamieszczajł\C
czytelnikom
сzуtеlпikош naszym
n!lSZУШ objasnienie
objaśnien ie co
со do
до zajścia między
щi\}dzу niemieckim
niешiесkiш konsulem
kопsulеш generalscia
пуш w Warszawie
Wагзzаwiе ' р.
RесhеnЬегgiеш
,а
nym
p. R
echenbergiem aа zal'Z,!dzaj1Icym
kancelaryą Obe1'Po.licmajstra
oberpoliomajstra
rz,!dzаjllСУЩ kancelarYI}
warszawskiego,
radcą stanu Miller
Мillегеш
em {lisze
)?isze
\va1'sza\vskiego, radCl}
"Nazajutrz,
utrz, podczas objasmenia
objaśmenia
jeszcze: "Nazaj
11'
w tej sprawie z oberpolicmnjstrem
оЬегроliсшnjstгеш miasta
шiаst8
Wa1'szawy,
W
arszawy, konsul
konsu! jenel'alny
jeneralny br. RechenНесЬеп
berg nie mógł
ш6g1 nie uznac
u znać sam
sаш pewnej nieoglljd ności w
w swoim
5wоiщ sposobie postą.pienia.
роstllрiеШа.
ogl\\dllo§ci
G.azety, które
kt61'C podały
рода!у ,vyiej
wyżej przytoczonl],
przytoczonI],
W1adошоsc, sllyroszone
Wiadomość,
są 'proszone o
о przedrukowanie
takze
także niniejszego objaiinienia."
objaśnienia. "
:-- "Warsz.
" Warsz. Oniewnik"
Dniewnik" 11'
w jednym z ostatn
ich numer6w
numerów P1'zytacza
tшсh
przytacza wnioski
\Vllioski 8l·tykulu
at·tykułu
umieszczonego w "Wieku" przez р.
uшiе5zсzопеgо
p. Z. deI
del
Campo
p. n.
Сашро р.
п . "Ostracyzm XIX-go wieku"
wiekn"
uwag, tak koiiczy:
k ończy:
1I uczyniwszy
uczyn1wszy kilka nwag,
"Istotne
"I
sto.tue i zupelnie
zupełni e zrozulll.iale
zrozumiale wap61czucie
współczucie
dla 8woicu
Bwoicu wsp6trodakow
współrodaków widocznie unio-

autora tego artykulu
daIeko i
slo autora.
artykułu zbyt daleko
рn:еЬгаl on
pn:ebrał
оп l1Iiarklj,
Illiarkll, mit;szając
mit;szаjцс 11'
w swoim
5woim
programie środki,
Ю-оdki, jakie dyktuje
dyktujc rozum, z
takiemi, na
па użycie
uzycie kt-6rych zdecydowa6
zdecydować siQ
щоzпа jedynie pod wplywem
można
wpływem mocno
шоспо wzbul'Zouych
rzouych namilltności.
пашiQtпо~i. Nikt nie może
шоzе nic
powiedzieć
powiedziee przeciw tym,
tуш, którzy
kt6n:y wyroby
miejscowe
шiеjscоwе przełoźl!
przelozq nad
пад zagraniczne, alli
ani
pn:eciw
przeciw tym,
t)· ш, którzy
kt6rzy zalliecbaj!}
zaniecbaj!} wyjazd6\v
wyjazdów
do wód
пiешieckiсЬ. Taki
\v6d mineralnych
wineralnycll niemieckicb.
sposób
зpos6Ь post~powania bylby uznany przez
wszystkich
\vszystkich za
,а zupelIlie
zupelnie rozsl\dny
rozsł\dny i upraирга
wniony nfi nawet za
<а najlepszy sposób
sp056b rOZllOrOZI)On:qdznnia
n:ądznnia swemi
swешi srodkarui
środkami mał.eryalnomi,
mаteгуаJпошi,
chociaiby
chociażby go przedsięwzi~ło
przedsi~\\'zi~lo tuteJszo spoleczenstwo
łeczeństwo nietylko pod wplywem
wp!ywem postanop05tano·
wienia, 11'
w jakikolwiek
jakiko1,,'iek spos6b
sposób odplaci6
odpłacić
czemkolwiek
czешkо1wiеk Niешсош
Niemcom za wydalanie ро11\polak6w z Prus. Ale 2aleca6
ków
zalecać ogólno
og61no usuni~ie
wszystkich niemieckich osobników,
osobnik6w, pracu·
prncu·
jllcych
wogóle
j\cych u polskich pn:edsiębierców
pn:edsi~bierc6w i wog61e
wszystkich
w5zystkich niemców
пiешооw zoajduj'lcych sill
si'J w
\о za"а
!einosci
leżności od polaków,
polak6w, jestto już
juz rzecz
пес. nip,
majllca
шаjqса nic wsp61nego
wspólnego ani z przezornościII,
przezornoscill,
ani ze sprawiedliwosci!\.
r6wni z temi
tешi
sprawiedliwościII . Na ró"ni
radami, zupe!nie
zupelnie racyonalnemi
гасуопаlпешi ze wzgl~dn
na
па ogromne znaczenie stosunk6w
stosunków ekonomicznych 11'
w zyciu
życiu wspólczesnem,
wsp61czesnem, zaleca srodśrod
ki kraiicowe
krańcowe przeciw niemcom,
пiеО1СОО1, srodki
środki tem
tеш
ostrzejsze, ze
że gdyby rady te byly ZlloitOSOZllitOSOwane,
,,"апе, to srodki
środki owe spadlyby Ье.
bez wyboru
na
па ludzi zupelnie
zupełnie nieprzygotowanych na
па
gwaltowną zmianlj
w ich polożeniu.
gwaItownl}
zшiап\\ 11'
poloieniu. Autor
nie nawoluje do роmосу
pomocy ludziom, kt6rzy
którzy
wskutek wysylki ucierpieli
ucicl'pieli i położenie
poloienie któ·
kt6·
rych widocznie nie zajmuje
zаjшujе go wcale;
wcaJe; wzywa on
оп do zemsty,
zеО1stу, która
kt6ra nawzajem
na\vzajem nie moшо
ze
że nie wywo/a6
wywołać nowych nieprzyjaznych
dzialan
działań ze strony przec1wnej,
przeciwnej, ~o 11'
w tym
tуО1 роpost\\pie
stljpie doprowadzi!:
doprowadzić moze
może do
до takich rozu,jarów,
шiar6w, do jakich "idocznie
widocznie nie chce
сЬсе doprowadzić
prowadzi6 tej walki p.
р, dei
de! Campo,
Сашро, pragn/ł'
pragn/i'
cy
су ograniczy6
ograniczyć się
si~ do "alki
walki cichej i spokojtakież srodki,
środki, które
nej aа zalecajl}cy
znlecaj!Jacy takiei
kt6re mu5Ц koniecznie w1wola6
s~
wywolać tem
ten1 willksze
wi~ksze zaostrzElnie. Potljpiajllc
Pot\}piajl}c ostracyzm
оstгасуzш rrządowy,
zqdo \vy,
nie
nic wiadomo
\Уiаdошо dlaczego przyznaje
p1'zyznaje autor,
antor, że
"е
jest on
оп prawną,
ргаwпч, bronili
broniq. w r~kach osób
056Ь ргуprywatnych
watllych i zaleca jaknajszerszo
jaknajszel'5ze jego zastozasto·
sowanie,
Боwапiе, zapominając,
zарошiпаj q.с, ie
że pn:ecież
pn:eciei w tutejtпtеjszych fabrykach, naleiq.cj'ch
należących do niemców,
niemc6w,
pracuje równiet
r6wniet mn6stwo
mnóstwo polak6w, na
па któkt6·
rych odbiloby
odbiłoby się
Бi~ natychmiast
паtусhшiа5t rozdratnierozdr!ltnienie wzajemnych stosunków,
stosunk6w, które
kt6re byloby
byłoby
koniecznem
kопi..сzпеш nastllPstwem
nast\jpstwem urzeczywistnienia
un:eczywistnienia
idei p.
р. deI
del Campo.
Сашро. Propt\gowane
PrOpl\go.wane pl'zez
przez
niego wyp<;dzeuie
wypędzeuie w formie i rozmiarach
гоzшiаrасh
pn:ez niego proponowanych, nie byloby
byłoby
ani
al1i pokojowe ani spokojne
Броkоjпе i mogłoby
шоglоЬу (10cło
prowadzic
prowadzić do nasŁ\:pstw:
паsц:рstw: których
kt6rych pragnl}6
pragnąć
nie moze
może zaden
żaden czlowiek
człowiek ludzki i pl'zezorny.
,огпу.

TELEGRAMY.

środkowo-aryatyckiej, nie odniosly
odniosły skutku
skutkn
sruclkowo-aryatyckiej,
Wieclen,
Wiedeń, 21 wn:esnia.
wn:eśnia. O
О ' koncentrowaniu
iiI!
Аdгуапороlеш,:: nic
ii\! wojsk tureckich pod Adryanopolem,
tutaj niewiadomo.
пi еwiаdощо. Podobno wszystkie mo
то -
CtlrIltwa,
C41'11twa, nie wyjmujllc
wyjmnjl1c Rosyi, mo.cno
щоспо &11 o
о
burzone na
па ksi~ia Aleksandra. Krok je\lwa2ajl} za
_а wlasnowolne
własnowolne naruszenie eneugo uWllŹają
ropejskiego
nВ1'о.dбw i przyznaj!Ja
przyznajlJa
ropej5kiego prawa narodów
Porcie prawo do zgniecenia silll
si l~ rokoszu. Pomimo
Рощiшо wszakie
wszakże pilnującego
pl\nuj~cego oburzeRНО1 еlii z Bulgania, dokonany fakt unii Rumelii
гy~ cofni
соfl1i ~ ty
t), m
щ l1ie
zost.anie. Moc.~rstwa b~
ry~
nie zostanie.
Elч. Po.piol'aly
Elą,
popierały dyplomntycznie
dурlошntусzпiе interesy W .
POl·ty.
Filipopoi,
wrześaia. Oprócz
Орг6с. genel'a1negeneralneFilipopol, 21 wrzesoia.
Ruщеlii Gawl'yla
Gawryła baszy
bo.szy
nego gnbol'natora
gubernatora Rumelii
Krestowiczn, U\vil2ziony
Ulvięziony zostal
został komendant
komcndant
шiliсуi rumelskiej
гuше!skiеj DrygaIski
Drygalski basza.
milicyi
Fiiipopol , 21 wrze§nia.
\vrze§nia. Dzisiaj ро
po poluFiiipopol,
dniu
oduył si~ uroczysty
uroczJsty wjazd ksi~ia
k5i~i a AА
duiu oduyl
leksandrn
Jeksandrn do Filipopola. Miasto
Мiasto przyj~ło
przyj~to
go z nieOpisanym
niео[>isапуш zapaleOl.
zараlеш.

'V.

OSTATNIE
ОВТАТЮЕ WIADOMOSCI
WIADOMOŚCI HilD
НА1ШLОWК
LOW'E.
Berlin, 21 wrzesnia.
września. Obalenie
Obalonie rZlldu
rz!\du 1I'U
'n
melijskiego
шеlijskiеgо i ргоk!вшасуа
proklamacya polqczenia Ru
Но
melii
ше1ii wschodniej
\vschodniej z ButgarYi!,
Bułgaryą, wy
wywolala
wolała pa
ра
nik~ na
nikę
па gieldach Wiednia
Wieclnia i Paryza.
Paryża. Tutaj wrazenie
wrażenie było
bylo mniej
шпiеj silne.
зНпе. Slłdzll,
Sqdщ, ze
że
wypadek
ogólnego poko\vypadek ten nie zachwieje og61nego
Stosujlic si~ do
ju. Stosujllc
до notowan
notowań zagranicznych
kurs akcyj kredytowych obniiono
оЬшtопо o
о 7 III
111
Pozyczki
Pożyczki rosyjskie, których
kt6rych kursy takze
także 11'
w
Lo.ndynio obniżono,
оЬпНоnо, spadly
spadły tutaj o
о 1'/. Londynio
1 '/."!.,
'/.%, ruble
rubIe bIisko
blisko oо 3 m.
ш. Lecz nil.
па ob
оЬ
пizопуш poziomie cen
niźonym
сеп rozwiO!}1
гоzwiш}1 si~ ruch
dosy6
do.Syć ozywiony.
ożywiony. Usposobieuie
Usposobienie wogóle
wоgбlе wzmowzшо
cni!o
cniło si\}
się рl'Zу
przy ko1icu
końcu.. N
Naа gioldzie
giełdzie zboiozbożo
\vуsщрilо stanowczo mocne
тоспе usposohieuвposohie
wej wystąpiło
nie, pszenica podrożal'a
podro:!aJ'a o
о 1 '/, m.
ш.

Berlln,
Berli
n, 2l
21 wrze!nia.
w rześ n i a. llilety bu.ukll
bu.ukl1 rosyJeklogo
rозуJеkl оgо
201.00;
201,(Ю; fOl
fOJ,.. 1iBty
listy zaat.awoe
zaat.awne 61.00, 40/. liliy
li8ty IJkwitI
hkwi,I ...
oyjne 55.90, 6°/., pożyczka
pozyczka w8cbodoia
w8chodnia II em.
вт . 69.90,
UJ
Ш emi.yi 69.70,
б9.70, 4'1. potyo.k
pożyotk •• 1880 r. 80.60.
80.50. 60f0
luLy zastawne
luty
,азtawnе rOSyjskie
rosYJskie 90.20, kopony oeln. 524.60,
60/. poiycxka
potyczka premiowa z 1864,
]864, roku
rokn 1!J8.70,
1~.70, takaz z
1866 rr.. 152.00; okoye
о1<оу е bankn
banku handluwego
handlowego 80.00, d.r
akantowego
IkQotowego 77.00, dr. zeL
żeL W&T8L
waru. wied. 208.30; ak
eya
суе k:redj,towe
kred,ytowe austryackle465.60,
аuвtrуасklе46З.60, najoowlr.&
DаjПОWlr.& POZ)'czka
pożyczka
rooyj.ka 9'.90,
rosyj.ka
9~.90, 6'10 rent.
ren!. rosyj,ka
rOByj.ka 108.60, dy.kouto
dyskonto
4'/., prywatne
'I,.
4'1.,
prJwato8 S
8 '1..
LDndy
LDodyn,21
n,21 wrzeinia w pOł
pOludnie.
u dnie. KODsole
KODBote 1001/11'
1()()1/1I'
pruskie 4:% kOll!ole,
k.o1l!ole, - - , tturec.
urec. kanw.
konw. 14.'/.,
14.'1. , tOlfJrOlfJsk. ро!.
po!. • 1875 r. 96'/.;
('/. rreuta
enta tloŁa
9б'I.; ('1.
uoLa w~g
5/•• bauka
1/" (010791/4)
eКlpeka 63
635/
оLt.oшаriвktеgо 10
101/'1
79 1/4) eKlpaka.
banka oLtomariaklego
lom3/. ; ałabo.
Ilar~ly n
11,811::
0У& k.ao""u
kan&lu8umłdezo
8umkiezo 79
793/,,;
81аЬо.
harlly
, akore
Warszawa, 21 wrzesnla.
wrześ nia . Targ na
па рlа0Ц
planu Witkowskie
\Yitkowskie
go.1'81enica am.
go.1'nenica
вт. i ord.----,
ord.- - - - , patra
ps!ra i dobra - -, biała
biala 685-626,
685-62б, wyborowa
wyborow. 660-676;
650-676; zyto
żyto
wyborowo
\vyOOro",o 420 - 470, srednie
średni. -----,
, wadliwe"
,уе;,:---;
---; jeczmień
joczmieu 2 i 4-0
4-a rzo<l400-4.8l1,
rzo<l400-4.8U, owies
оwiез 285
iso,gryka--9
-90\1,
gryka----,
- - , rzepik letni----,zimowy
- - - -- ,, rzepakraps
гzeраkгарз zun.
ZШ1. - -- groch
grooh polny - -,
,
fазаlа __ ; kasza
kазzа jaglana
jag1aua _
cnkrowy - - - - , fasola
- - , j~zmienna
j~zmieDna ---ł
- - , grycz..gr.grycz..gr.--j
- j milka
ШlikaраroparowapszennaOOO,----,Q9, -- ---~l,----,
--~l,-- - -, n.,
П.'
maniшапi- 'vapszennaOOO,----,Q9,

Filipopoi,
Filipopol, 21 W1·ze§nia.
września. Ogloszony
Ogłoszony
fest ksi~ia bułgarsk
bnlgarskiego
iego opiewa jak IlastljI1Mt\)puje:
pnje:
My
Му Aleksauder
A1eksandCl' z Boiej
Bożej laski
łaski i
. ". '
"
'.
. .
z 11'011
wolt .narodu
.пагодп kSlllz~ BulgnrY1
Bułgaryl pół~ocneJ
p61~ocncJ 1l
Po.ludnlOweJ,
połudmoweJ, ukochanemu
ukосhапещu narodOWI
narodow1 naszemu
шu wiadomo
wiаdощо czynimy,
сzупiшу, ii
iż 18-go
l8-go Ь.
b. m.
щ. ludnoM
dność wschodnieJ' Rumelii
Ruше1ii zrzuci wszy rz.
1·Х. d
' "
miejscowy
wiejscowy utworzyla
utworzyła tymczasowy
i jedno.'
.. .
glosn1e
glośme okrzyknllla
okrzyknąła nas
пав swo1m
sWOIm kSlllClem,
kSI~C1em, oraz
О1'а.
dla
dJa dobra narodu i zgodnie z jego iyczeżycze
niami postanowiła
postanowila polllczyć
роll!сzуб się
si~ z bulgarbułgar
skiem państwem.
ра6stwеш. Pragn!!c
Pragnqc urzeczywistnić
uгzесzу\уistпiб
'd
'д 1
ł t . 1
I d s'
ś'
.
1ł сz .
po Ilczeme
1t ea
еа eJ u no
по CI,
С1, u~.n~Jem!
U~.П~Jещ! ро
Il еше .to
z~ fakt . dokonany,
p.lzYJmuJemy
.tytuł k8~ę
dokonan:r, Р.IZУJmUJешу .tytul
ks~\}
cia
С1а oboJga
obOjga BulgaryJ
Bułgaryj p6!nocneJ
północneJ 1
I połudmo
роludшо·
wej, przyst\lpujemy
przystępujemy do rZlldów
rZl1d6w tej krainy i
оglaszашу, że
ogłaszamy,
<е iycie,
życie, cześć
схез6 i własność
,,!мпоМ oso.
oso. . . .
blsta
Ь1ЗШ
WSZУБtklCh spo.koJuych
obywate11. bez
Ье.
.,' wszystkich
•spokoJuych
. . • obywatelI.
.
г~zшс~ wyznano
r~zmc~
wyznan. 1I naIodowoSCl,
nalodowoSC1, bll<ią
b~1l ochraосЬга
Olane
шаnе 1
I zabezpieczone,
zabezp1eczone, oraz
01·а. ze
że dla
dJa utrzyUt1'ZYOlania
шапiа spokoju i porzqdkn
porzqdku zarz,!dzone
Z81'z,!dzone zo_оstanl}
staną wszelkie srodki
środki i nako!1iec,
nakouiec, że
,е osoby
nie szanujllce
szanujqce tych srodk6w,
środków, podlegać
podlegac b~dlł
b~d,!
surowym
suгоwущ karom.
kагош. t:5podziewamy
t:spodziewamy sill
si~ tez
też ро
po
ukochanym
ukосhапущ nl)szym
ПI)SZУШ narodzie, źe
:!е obie ziemie
шiе bułgarskie
Ьпlgarskiе przyjqwszy
przyjq\vszy C"
С' zapalem
zapałem akt
a kt
po!q.czenia obojga Bulgaryj,
polą.czenia
Bułgaryj , oka"q.
okażą. gotogo.towоSб do
wość
до wszelkich ofiar dla
dJa utrzymania jjeednosci
dności i niezawis!osci
niezawislości naszej wyswohodzonej ojczyzny. Bóg
Вбg pomoże
pomoie nam
паш w apelspeł
nieniu tego trudnego
tl'udnego zadania.
Ksi'lię
Ksi'liO Aleksallder."
Akksallde/·."
Palermo, 21
21 wrzesnia.
września. Cho.lera
Cholera wzrasta.
zachorowało "p1'0\vinw prowinb. m.
ш. zachol'owalo
W dniu 19 Ь.
cyi tutejszej osób
056Ь 250, a
а zmarIo
zшагlо 185.
185,
Wieden,
Wiedeń , 21 wrzesnia.
września . Rzqd tutejszy gotów
posredniczy6
niczyć w sprawie \vydu!aii
wyda lań
t6w jest pośred
pruskich, pod warunkiem
ргозюсЬ,
wагuпkiеш jeżeli
jeieli wydaleni
po wyczerpauiu
u dadzą si
ро
wyczerpaniu drogi rekursów,
r eknrs6w, ndadz'1
5i~~
do rZlj,du z pР1·ОSЬч.
rośbą, popartą,
popartl} dowlJdami,
dОWlJdашi, ze
że
grozi im krzywda albo
а1Ьо ruina Zdrowia lub
maj'!tku.
шаjlltku.
Petersburg, 21 wn:eśrua.
wrzеSШа. Stara
Starania
nia kupcó
с6..
w z T
Taszkicntu
aszkientu co
со do
do. b
ьцао\уу
udowy kolei

----,ш,----,iуШiаруtl.N
----,1ll,-- -,żymiapytl.N.li2,--. l i2,----,оlеJ
-,oleJ

rzepakowy - -- , lniany
lnian)" ---о
- -o Dowieziono
DowiezioDo plZe
psze
nioy 800, tyta 400, jęczmienia
nicy
j~czmi6nia 60, Owsa 120, gro

chu
сЬп polnego -.
Warszawa,21 wrz.snia.Okowita78'1ozakcJzt
pokop
Warszawa,21
wnośn la. Okowita780f0zakcl " po
kop
80f0·
8'10. Slosunek
Slo8unek garnca
g.rnca do wiadra
wi.dra 100-507 '1
'/•. Hurt.
.ldad za ..
.klad
"iadro
iadro kop. 796'-802',
796'- 802', ,.
za garn.
g.rn. 2S9
2~9 261. -Szynki za wiadro kop.808
kop. 808 88-81411 za.
za gal'niec
garniec
kopiejek 269-266 (.
(z dod.
dod. na
па wysohn.
wYBohn. 2'/0).
2'/.).
Berlln 21 wrzeinla.
wrześn ia. Targ .botowy.
tbotowy. p
Р••emck
ешс. mocno,
тоепо,
Berlin
yf
VI
m. 14.9
149 - 170,
]70, na
па wrz. - ,
na
па
wrz. pai
paź
-, na
па pat. list. 155, na
па list.
Liвt. gr. ]67J/~
]67 J/ . ,, na
па kw
mj.167
mj.
167 1/ 21 па
na. mj. cz.-.
oz.-. Zyto 8pokojnie,
spokojnie, w m. 130-133,

~~w,r~;3~~t
r~; 3~~t grn~ ;00:/
;00:/'"" ~:t'gr~~~~~ ::..ast.Pł~t:
::..a8t.Pl~t:_,~;
_,~;

kw. mj. 144, na
па mj. Cz.-.
Cz.- .••JRczmieu
' Rczmień w m.
т. 114-170
114-17С
О .
•
O
W
Wlез
Iea mocno,
тосnо, w
\У m.
щ . 126-160,
120-160. na,
па, wrz. -,
- , na
па wrz. paź
pai
126'1
" na
па paź.
ра:!. list.
IUt. 126'"
126'1", na
па lut. gr. 128'/,,=
128'/","" gr
t 26'/"
st. - -, na
13G I/1, na
8t.
па kw.mj. 1361/1'
па mj. cz. -.
- . Groch
игooh wa
r.el. 160-206,
rzel.
160-20б, pastewny 11~6-145.
~6-145. Olej
Olej loiany
loi.ny w m
~~ ~!~~a:~.7,Y
~~~~':~.7,Y w m.
т. Ь.
b. Ьесо.
becz. U.6.
Н.6. Okowita w ID
m

Starozakonnych. 1,
l, aа mianowicIe:
пllапотСlе: Cukierman Mo-Мо-
••ek •z Bronow"q
Bronow8Iщ lAj,.
..
łAj,.
Zmarli w dn1U
dnlD. 21 września:
wrшniа:
Kalollcy:
KatoUcy: ilitioci
Шioci do lat Il~tl1
~tn .marlo
.rnarlo 9, .. tej
liczbie ch1opc6w
lietbie
chłopców -.
-, dzie ....cz.~ Si
3j dorOll1ch
dorosł ych -,
-, W
w
tej Liczbio
_ , kobiet -,
- , aа miano
wioie:
Нcz.Ыо mgtczyzn -,
mianowioie:
Ewangelicy: dzieci dd,,Q 1.~ 16-\.11
EWlngellcy:
16-t.11 zmulo 5, w tej
liozbie chlop06w
chłopców '.
4, dciewcztt
dciewcZłt 1:
l: doroslych
dorosł ych lJ,, w tej
1iosbie
Iiosbie
liо&Ые m~OIJzn 1, kobiet -, a
а
mi_Dowioie:
mianowicie:
Otto Hermao
Herman Ryman,
Otlo
Rущап, l.t
lat 59.
starozakonni!
s tarozakon ni.! dzteci do 1&t
lat 100t11
l~tll r,marlo
r,marlo-,
- , w tej
t.вj
liczble
Liczbie chłopoów-,
сblоробw-, dzioWCZllt-;
dziеwщt -; doroslychdoroslych-,, w tej
Iicsbie
Ii саЫе mvzczyzn
mvżcz.yzn - ,, kobiet -, aа mianowici6.mianowicia.-

LlCYTACYE
LICYТACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ.
PIOTRKOWSКlEJ.
- 10 października
IV-s." opaidziernika w .,dzie gminnym
gmiПI1YJП IV-8."
о
IUk:iego, na
па IIprzcdu
m6rg zIemi
Z1Сщi
pow. laskiego,
IIprzed&ż 16 mórg
Ье,. Ьudуnkбw
bez
budynków I od sumy 260 n.
- 12 patdziernika w .,dz.ie
s,dzie gminnym
gщil1пуm V-go oо
k~n pow. laskiego, na
k~u
па .pr
sprzedaż
..daZ 6 m6rg
rn6rg 150
160 pr~t.
ziomi
r,iomi z domem drewuianym
drewnianym od 160 ra.
п.
pa:!d,iernika w s~d.ie
.~d.ie gminnym
gщiппуm l·go 0о
- 14 października
kr~gn pow. brze\oińBkiego,
kręgu
brze\oiilвkiego, na
па .pr
spr..da~
d.~ 7 mórg
mбrg 150
160
811ту SOO
300 n.
pr~t. Ье,.
bez zabndowan,
zabudowań, od 8umy
- 25 lutopad. w kanoeiaryi
kanoeiarJ-i hypoteezollj
hypoteczoej mi.813
ata 1:Jodzi,
l:Jodzi, ua
па sprzcdai
sprzedaż nieruahomo§cl
nieruchomoścI w ID.
m. 1iodzi
liodzi
pod Nr. 781-8 pr,y
przy ulicy Ziulonej, od aumy
зuту rs.
п.
13,060.
13,050.
П~
k:r~

'.l'EL EGlt.t.M 1! ornr.nOWE_
'.l'ELEGll.t.Ml!
uшr.nО'У Е _

Zdoi. 211Z
21 1Z dni.22
dui.22

Gielda
Giełda Warszawska.
WarlZaVllka.
:2;,dano.koncвm
:2;
,dano.końcem gieldy.
gield1.
z.
Z. wlktl.
wlk. 11 kr61kolormln
k r6tkołorm l now.
owI
at.
п .. HerIill
HerIin za 100 mr.
n
Londyn nJ1
l .t.
" Lond1D
1
u Paryż
11
РаI'У' nн 100 fr.
fr.
)t
\Vieden ,,100
JL.
n 100 J1.
u Wiedeń
Z. p.plory
pa ńs twowo:
p.pl." pa6.lwowo:
Li.LJ
Li.tJ Likwid. Kr. 1'ol.
1'01. male •
[1...
... Po!.
1'о!. W.chodnia
\V.chodnia . . .
n
Luly Z... Ziem. 169
& 69 r.l,it.
r. J.it. A.
Л.
l11i
n
n.alo ,ł
11
"ł'
Li.ty Z.. t. M:Wanz.
М: \Vапz. Sor
50r 1I

"
n
tI
'!

II
)1

n
u"
""
JJ

u.:LI
u.:Ll

u"и
U
u
11

111

Z~t. M.
М. &dr.i
Łodzi ::J:r.
l:ł:r. II~~

n
Ił
11.'
n
n "JJ

1)

Ił

n
JJ

""

"JJ

11
и
111
Ul

49.8б I1

49.86
1012

498-:'
10.12

40.50
40.22'/, 40.5()

81.80

80.86

89.05
97.50
~7.60
97.30
97.90
97.91)
97.91>

89.97.97.90
97.30
97.80
9б.25
96.26
99.60
92.11>
92.1Ь
91.90
89.IIS.88.81.-

95.25
93.76
92.16
92.89.88.81.-

Gielda Berlinl
Berli ńlka.
ka.

Uankuoty r08J'jakie
r08yjlkie ztU'as •_
Banknoty
t1
_,
d08t.
"
"
na. da.t.
Wek.l. na
Wekol.
п. Wara
\Var.zawQ
....Q kro
П.
11
l'eLertbllrg
Pelerabllrg kro
п.
"
l'
I'
dl.
LOnU1u
N.
"JJ
LonU1u
kro
па

'Vi~e6
'Vi~eń

t.
t.

:
01lkooto prywatne
Orokoo!o
pryw.tne

201.201.200.76
2ОО.7б
200.40
200AO
200.40

199.10
199. 10
20.36
20.21
162.26
162.2б
9

199.60
199.25
IW.IO
1\19.10
198.10
195.10
196.75

~~:~'/,
~~:~'/'

161.80
sS

Gielda LondYnl
Londyńl ka.

Wtiule
\V.,u16 na
па Peterlburg.
PeŁenburg . .

23'/..

OJ'.konlo
DJ'.konto 2

29'/"
29'1"

RUCH TYGODNIOWY
TYGODNIO\VY
na
па tutejszej
tu te js z ej Stacri
Stacri towarowej
t owarowej

od d. 13 do 19 wrz"wa
wrześwa 1886 r. wl ..
...zni
ni •.
l' r •z J'y ь
bY
у I o:
о:
komun. z Ceсе- z ZaA.
А. t,wn
tywn oic
ość 1
I potrzeby
polrzeb, domow8
domowe kraj. sarstwa
Bar.twa grol1i
grani
d '
k
Pszenica
GS1S
GЗ1ВPР u ~ W'
VI
.,!.r
.,!.Т
Zyto
Żyto
1220
_
_
Groch
100
_
_
Jvczmieu
Jvczmień
1220
_
_
Owies .
1815
__
6 10
610
Gryka . .
Gryka.
1916
_
__
Knkurydza
Kukurydza
_
_
_
1G15
4:>000
M~ka •,
IGI5 1830 40000
Kasza
Казza •
89
_
_
KarloOe
KartoOe
110
_
_
Cuk.ier
689
_
_
Cukier
Mela.
Мвlа. .
16
_
_
S~irytD8
S~irytna
965
_
_
1?1WO
PIWO .• .• • .• .• .• •
58
_
_
To\vary kolonialno. . .
1966
96
_
Mi~80 8wieze
Mi~so
świeze i wodzono
696
_
_
у
y
ROyb
аоуьod i '.ledzie.
•
• . . • 619
_
Igr owuny
O\V1Zny
• • . . ..
135
\Voly
s.Luk
Woły . • . . ..
tuk 116
liG •
Тrz.?d~ c~lewutl
Trz.?d~
c~lewua
",. 696.
696 .
_
_
_
OlejU
ШеJU 1t oliwy . рпdбw
pndów
2341
1776
1176 10130
10 130
Wyroby
tabaczne "
1618
69
_
\Vyroby t.abaczne
Swiecв i mydlo
Świece
mydło
816
81б
_
_
~fta. . . .
. ;;
;;
1220 8030
80'10
_

od

=

Szczecin,
Szczecln. 21 wrześnIa.
wrzеSпtа. Pszenica
Pazeuica mocno, W
w m.
т. l148
48 Owoce _ . . . .". . .
.•
.
~~ 66<..~
66<.~
па wr'.
wr•. pat.
p.t. 100.00,
155.00, na
па kw. mj. 167.00. :2;yto
:2;уlo
lo w komunikacyi krajowej'
-163, na
. Nadto od...
.. zło
ospale,
озра.lе, w
\У m. 126-126--129,
129, na.
па. wrz. pat.
раt.129.БО,
129.60, na
па kkw
w M,kl
Mtk1 llJ60
I IJGO cllkru 2570, melasu
melssu 12:l0, piwa
pi\va lU2
l U2 pud
mj.140.50.01ej r.epakowy
mj.140.60.01ej
rzepakowy bezzrni.oy,na
bezzmiaoy,na wrz.pd.46.60
wrz.ра:!.4б.60
na
па kw. mj. 47.70. Spirytna cieho,
cicho, w. m.
т. 41.01:
na
па wrz. pa.ź.
paz. 40.60, na
па list.
Jist. grJ
gr, 40.00, na
па kw. mJ
TARGI t.ODZKIE.
ŁOOZKIE.
41.60. Olej
Ulej skawy
sk.шу 7.80.
IVto/'ek dnia
,lllia 22 wrzesllia
Wtorek
września 1885 r.
LOndyn
Londyn 19 wrzesnJa.
wrześ n I a . Ua.klCr
Unklcr Hawana
Паwапа N. 12 OOml
DOml
Targ zboiowy. Sprzedano dzjj,
dzJJ,
ualnie
cokier bll1'akowy
burakowy 16'/,;
u.lnie 16; enki.r
1б'/.; ospale.
озраlв. Centry
Pszenic",
P.r.enie",
Zyto :
СпЬа 17'/•.
•.
fngalny Cuba
30 kor. ро
po 6.05 rs.
n. 100 kor. ро
po 4.25 ra.
r•.
Londy n, 21 wrześn
Londyn,21
w r zе§пiчТаrg
l a .\Targ zbozowy.
zbożowy. W
\У tygodnin
tygodnil1
~o
ao
"J)
6.15"
6.15 łJ
100
"fi
4.20
4.20"
IJ
od dnia
dnia. 12 do
ао 18 wrzesma
września dowieziono: pszenicy
рзzeniоу an
n
6.60
60
t)
Б.5О 1J
"u
3.90"
gieLskiej
gielвkiej 7,4.06,
7,406. obcej 56,99
56,991,1
1,1 joczmienia angielski&angielskie-- 200
100
n
640"
80
~I
640 rr
"n
4.35"
go.1,024,
go.I
,024, obcego 11,680, joczmienia stodowego
słodowego an
ап
100
gielskiego
giвlзkiеgо IS,a27,
1Э,~27, OW.8
owsa ang. 6,934,
б,934, obcego 83,49~
83,4Ю
"
6.80"
6.80 н
'10
'/о
"
4.40"
50
60
6.(0)1
so
4.15 11
kwr. M~ki ang. 18,122, obcej
obcвj 16,688 worków
wоrkбw i 910
"11
6.00"
SO
"tI
4.15"
100
6.UQ"
"
4.00 1)
beozek. На
beczek.
Na wybr
\vybrze;i;u
zei;u ofiarowano
оfiaгоwапо w sobot~
зоЬоt~ 6 1&
la
"н
6.UO"
60
4.00"
70
6.00 1J
4.10"
dunków
dunkбw pszenicy; deszcz.
dезzсz.
")f
n
GO
")1
4.10 n
8(1
8('
10 t1
4.25"
Glazg6w, ]]99 wrzeinia.
wrześ nia. ~Qrowca
~Qrowca. na
па skladach
składach ZDaJ
ZПSJ
"JJ
6 10"
100
"
100
H
н
6.4.5"
6.4.5 11
100
"tł
4.27"
4.27 "
dujt" silJ
dujE"
BilJ obecuie 622,800
622.800 t.)
t., wobeo 684,200 t. w ro
(O
(О
630 n
80
1)
4.30 ntt
Ił
"Jt
kn przeszłym.
рrzeзzlуm. Pienów
Pien6w wielkich czynnych
с.уппусЬ jest 90,
bO
ьо
pr.ed roklem
prted
roktem bylo 94.
4.40 н
"
6.40"
100
"
4.40"
50
_,
6.00
J1
"
6.00 n
Liverpool 19 wndnla.
Llv.rpool19
wrztinla. Sprawozdanio
8prawo.danio poc
poezttko
..tkowe
...
J~e.rnieit:
J~czmień:
16
1б
6.06"
"u
6.0б 1)
1'rzrpu,zc.. luy ohr6t 7,000 Ьеl;
1'rzypuszc
bel; spokojni
apokoj nie.
•.
100
25 kor. po
ро 4.01i
4.0& ra.
rB.
6.46 JJ
"
6.46"
Llver pool,:19 wrzesnia.
Llverpool,:19
września . Sprawozdanie
Sprawozdaoie Końcowe.Obrót
коnооwе .ОЬгбt
Owies!
Оwiсз:
26
7,000 1.>01,
bel, z tego na
па spekulaey~
8pekulacy~ 1
l wywóz
wywoz 500 001;
bel;
4.20"
"н
4.20 n
kor.
ро
po
2.b7
2.Ь7
rs.
n.
100
1>0
ьо
mocno.
n10CnO.
3.90 rt
"J)
Ił
J)
3.00 1)
60
n
3.00"
New·York, 19 września
New-York,
wrze~nia.. Bawelna 10'/",
10'/.. , w N. Orlea- 100
8.95 "
"J)
100
100
3.05"
"n
3.05 1J
"ie
9'/".
,,, Olej skalny
.Оlnу rafioowany
raHoo ...ny 70'10 Abel
ЛЬеl Te,1
Те.1
uie 9'1
""
4..00.,
4..00
"
50
60
fj/)
2.80"
tlIJ
",ł
2.80 JI
8'/"
8'1" w biladellIi
biladeWi 8'/,.
8'1,. ~urowy olej skaluy
.Ка1О1 7'/,. Certy
•.06"
06"
"
60
,Gry k.,
fikaty pipo line 99'/.
99'1. C.с. M~ka 9 d. 76
7б C.
с. Czer
C.er
"
2.70"
10
)J
н
2.40"
10
lO
WODa pBzcnif',.&
wona
pBzcni(',.& ozima
оziша w m
т.. 94 c.,
с., 118
l1a wrz. nami
nomi n.,
п.,
4.00"
"n
10
lO
16
15
,)
3.90 JI
na
na
lutopad
2.50 J)
па paź
pai.. 95 c.,
с.,
па
lulopad 96 ''I,.
1,. KukuryKuknryn
3.90"
"
2.60"
50
60
n
JJ
2.90"
d.a
.м:nsеоvаdJЗ)
dza (nowa) 49'1
49'/•. Cukier (fair refining .MnscovadlS)
б.50.
K.wa (fair
(СШ Rio) 8.20. t.6j
Uj (Wiloox)
( \Viloox) 6.70.
6.50.
Kawa
~Ionina 6'/,.
6 '/, . Fracht
Fraoht zboiowy
zbożowy 4.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hotel
Hol.1 Mant.uftel.
Manl.un.l. Knpcy,
Кпреу, R. Kunhel
Кпп!••! z Warsza.
\Уапи.
wy,
Kahu
c
с Moguncyi,
Moguncy1, A.
А. Bcrust.ein
ВсruзLein z Mit.awy,
Mit.aw)',
OZIENNA
OZłENNA STATYSTYKA
SТAТYSТYKA LUONOSCI.
LUD NOSCI.
1. llaim.nn
llaimann •z Kaluza, H.
Н. Muth z Gorlit. A.
А. Kio.
Юо.
Matiefistwa v.:aWArte vr dniu 21
Matiefislwa
21 wrze&nJa:
w rześnja:
Bewetter r;z Lublinih.
Lublinitz:.
')
W parafii kato I.l. 1,
l , aа miano\vicie:
mianowicie: A
ugustyn l..aŁu
А ugust)'U
Hotel
Hol81 P.IJkL
PoiłkL Komisarz
Komisar. Borhman
Вorhman •z Pabianic,
eczak
•• k z M.rlann~ KoIod,iej.
Kołodziej.
Тоmазwwа,
....wa, Retaj.lri • Rndy,
Rl1dy, A.
А.
fabr. Sibert z Tom
parafii ,'.'
..ang.
П8. W paranl
1'otocki • WlIl'Izawf,
'Varзzawу, )I.
)1. 1'o\<Wki • WIl"""'l'
\у ......"·1.
1)

uo
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