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Od Redakcyi.
Z powodu zbliZajl}cego
zbliźajllcego 8i'.l
sie konca
końca kwartnkwartaprenumerntl)rom
prenumeratl)rom naszym
паszуш
oо bdnowieniu przedpłnty.
przedptaty. Tylko wczesne
si~ na
па listlI
list\} abonent6w
nbonent6w исЬто
uchrozapisywanie się
nic
nić może
1Поiе od zwloki
zwłoki w otrzymywaniu w
\V
пastQРПj'Ш początkowych
poczl}tkowych numer6w
numerów
kwartale następnym
"Dzicnnika.
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II.
П.
Najwi~kszem Ьоgасtwещ
Nаj\Vi~kszеш
bogactwem okazów
оkazбw odznaпа wystawie
\Vysta\vie tegorocznej grupa
czala si~ na
IV, do
до której
ktбt'еj zaliczono prudukty
produkty sadownictwa, mianowicie
шiапо\Viciе o/Coce
ОICосе i szko/ki
szkółki drzew
owocowych. W grupie tej znane
_папе firmy
firшу 0grodnicze przedstawiły
przedstawily zajmuj!}cy
zajmuj"cy obraz pro\Vysoko rozwiniętej;
rozwini~tejj gdyby
gd}'by przyszło
przyszlo
dukcyi wysoko
brać
bra6 l1uarQ
Iluarę sadownictwa
sadownictw& krajo\vego
krajowego z wyшоiпаЬу oznaczyc
oznaczyć je
stawy ogrodniczej, możnaby
naz\v!} najlepiej rozwini~tego dzialu
dzinlu przenazw"
my&lowo-rolnego,
my&łowo-rolnego, ale z wyj!}tk6\V
wyją,tków nie moшоzna
żna s!}dzic
są,dzić o
о produkcyi kraju_
Nader interesuj!}co
interesują,co przedstawiały
przedstawia1y się
si~ drzedl'zewa
"а karlowate
karłowate z ogrodu Frascati;
Frnscati; post~p
hodo\V1i sztucznej odnosi tu zwyci~ztwo
hodowli
z\Vyci~ztwo nad
naturll,-rzeczywi§cie
naturlj,-rzeczywiście doznaje sili
si!l dziwnego
wrafenia,
patrzl}c na
wrażenia, patrząc
па male
małe drzewiny w
\V wadźwigajl\ce obfitoM
obfitość olbrzymiej wialzonach, dzwigaj!}ce
zonaoo,
wielkogci owoców.
owoc6w.
Kilkadziesią,t drzewek
drze\Vek owoco\vych
owocowych z koKilkadziesi!}t
гопаюi i Ьех
bez koron,
kOI'on, przedstawił
przedsta\Vi1 ogród
ogr6d poроronami
mologiczny
шоlоgiсzпу warszawski. Co
Со do ilo§ci
ilości odmian
шiап owoców,
owoc6w, kolekcya ogrodu odniosla
odniosła
zwyci~zt\vo nad temii
zwyci~ztlVo
temiż innych wystawc6w.
DzinlalnoM,
Działalność ogrodu pomologicznego
рошоlоgiсzпеgо przedрпедstawila
stawiła si~ gciSle
gciśle nauko\V!},
naukowlł, starannll
starann!} i odодpowiednilk zadaniu.
Świetnie prezentowaly
też szk6lki
szkółki
Swietnie
prezentownly sill
si\j teZ
drzew owocowych, przedstawione przez trzy
najpot~:! n iejsze firmy
najpot\lż
fiгшу ogrodnicze warszawskie: braci Roserów,
Hoser6w, Ulricha i braci Bardet'ów. Szczeg61niej
Szczególniej pierwsze dwie firmy
det'6w.
fiгшу
18)
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- Czy dzi§
dziś zupelni
zupełni e
е czujesz si~ dobrze?
- Najzupełniej,
Najzupelniej, - odpowiedzial bezdźw i~cznym
dzw
i~сzпуш glosem;
głosem; głosem,
glоsеш, który
kt6ry przeciпn! stanowczo dalszlI
nał
dalsz!} rozmowę;
rozmow~; potem doдо
да! jeszcze: dał
Stawi~ się
si~ akuratnie na
па
ohiad.
оЪiаd.
Mlodzieuiec
Młodzieniec dziwnemu
dziwпешu teraz
югnz podlega!
podlegał uи
czuciu. P
Ро
o d!ugich,
długi ch, ciężkich,
ci ~kich, jakich nigdy nie przebywał
przebywa! m~czarni
ш~сzагпi ach,
асh, czul Sill
si!:
w tej chwili najz
паjz u pełniejszym
реlпiеjszуш рапеш
panem sieЪiе.
Przeszedł już
juz najbole§niejszy
najboleśniejszy kryzys,
bie. Przeszedl
ро jakim
jaldm nie umiera si\)
sill już
ju:! z rozpnrozpataki, po
gdyż ból
Ь6! dosi\jgnl}l
dosi\lgną,ł już
ju:! najglQbszych
najglębszych
czy, gdyz
swoich głębi.
gIQЪi. Teraz przeszedł
przeszedl w chwiJowy
chwilowy
spok6j,
spokój, tak często
cz~sto napotykajllcy
napotykaj!}cy się
si~ u nerwowych
wo wych natur ро
po doznanych najsilniejszych
wstrzq,§nieniach.
wstrzljśnieniach. M6g1
Mógł już
jui myśleć
шу§lес i oto
ogarLq,1
ogarLą,ł go niepokój
nie{lok6j co
со do pani de Saure.
ООП niepokoj zakochanych, gdyz
gdyż po
ро naпа
Nie ten
padzie bolesci
boleści przebytej, duszę
dU8Z~ miał
шial jakby
wyschniętll,
wyschni~tll, b~dą,cą
Ъ~dч,CIl w stanie absolutnego
аЪsоlutnеgо
letargu
letal'gu i niezdoln!}
niezdolną, do cierpienia, lecz przyрпу
рошп iał
pomn
iа! sobie nagle, ii
i ż pozostawił
pozostawi1 Teresę
Teres~
ваш!} jednll
samą,
jednl} w mieszkaniu
шiеszkапi u i przejęła
przejlJla go
obawa,
оЪnwа, co
со sill
si\} tam
taш lDoglo
mogło z nil}
nifi stac.
stać.
Му81 ta przyszla mu
Myśl
ти jak raz
га. przy konkoń
cu
со sniadania.
śniad ania. W strzq,snfil
strzljsnllł si~ nerwowo na
па
to wspomnienie. Poszedl zaraz
zal'nZ na
па uliCf,l
uliC\J
Friedland, lecz gdy stanlll
stanlłł przed domem,
dошеш,
straci1
L~kal sili
si\} wejść
wеj~б do
stracił naraz odwag~. Lllkał
odźwier
tego mieszkania.
шiеsz k апiа. 'Wywolał
Vywo!a! tylko odZwiernego:
~ Zechce mi
шi рап
pan przebaczyć,
рl'zеЪасzус, -- prze-
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oras w Biuraoh Ogłoszeń
Oglозr.eD. Rajchman& i Frendlera w Wanzaw18
\Vanzaw18
i w Łodzi.
lлdzi.
B~KopЦ)· D&destano
R~kopisy
Dadesłano Ье.:
bez zastrzeżenia-nie
zазLrzezепiа-пiе Ьод,
bOdq

zаslugUJч, n..
zasługuJą,
п.. odznaczeme,
оdzпасzеше, tak pod
росl wzglę-I
\Vzgl~ Idzo J>oclilebna
J>осБ1еБпа wzmianka
\Vzшiапkа okazom
оkаzош owoców
O\VOCU\V
dem
dеш r6inorodnycll
r6żnorodnych odmian,
оdшiап, jз.kо
jako tez
teź ogromu
ogl'O"'U ksi~za Karolca z J elonek w Łomżyńf.ошiуUzaś zlozyly
złożyły do- skiom,
ple.
produkcyi; wszystkie trzy za8
produkcyij
ВЮОIII, jedynego wystawcy "w koukursie
kOukUt'sie рlе.
wody umiej~tnlgo
uшiеj~tПlgо kierownictwa i zamiłozашi!о- ban6w. R6wniez
Również jedynym byl
Ьу! hr.
Ьг. Grabowswуш znwodzie. 'Vspomnieć
'Vsрошпiее tei
też ski
вю z Gutnnowa, kt6ry wyst!}pi!
wystą,pił z planem
рlапеш
wnnia "w swym
należy o
о mniejszych szk6lkach
szk6łkach owocowych,
owoco\Vych, do konkursu
kOl1kU1'SU sad6w.-Do
snd6\v.-Dn konkursu produknalezy
mianowicie
шiапоwiсiе pana
рапа Z nwady z Cz~stochowy, cyi zbiorowej
zbioro\vej z danej
<lnnej okolicy, wystą,pil
wуsщрi! z
ogтodnika Poznańskiego
Роzпабskiеgо z Nowego Sa- kolekcYIk owoc6w
0\.ос611' р.
p. Siwecki z Kluczkowic.
ogrodnika
ди oraz
ога. o
о drzewkach owocowych pp.
рр. W
'У a·
а·
Przet\vory
również do
du
Przetwory o\Vocowe,
owocowe, zaliczone r6wlliez
lerego Kronenberga, Sm6lskiego
Sm6łskiego i KaКа- grupy
gl·tlpy IV-tej, przodstawiło
przodstnwilo kiJkn
kilkn wystaw\Vystawшiбskiеgо . Mieczysl~wa;
mińskiego
Mieczysl~waj .ni~źle
.ni~zle tei.
też. przed- ców,
с6\у, z pOllliędzy
pOllliQdzy kt6ry~h
kt6t-y~h }vy~·6ż~ić.
}vy~·6i~iC. 0ll;пв;stawiają, Sił;
8Н; szk6tkl
szkółki z wILli
willl Marynm
МаГУП11l oraz
огах lezy
leży р.
p. S.tengla
Sztengla oraz
ornz раOlе
paDle CW
OW lerClaklewllerCJaklewlstawiaj!}
szk6łki рр.
pp. Turkowskich i р.
p. PiechowskiePiecholl'skie- czowfl
cZOWII i Kaczyńską,.
Кl1сzуnskч,.
szk61ki
go. Ostatnio wymienieni
wymienieui wystawcy,
\Vystawcy, w liJak J>olViedzielismy,
powiedzieliśmy, grupa
gl'Upa IV była
Ьу!а najczbie
схЫе osmiu,
ośmiu, majlk j~zcze tQ
tę znsługę
znslug~ ро
po bogatszlk na
па wystawie,
\vystawie, dala
dała nawet po
pouienieswej stronie, że
:!е przecistawiajl\
przedstawiaj!} produkcyę
produkcy~ klld wyobrażen
\vуоЬщiеп ie
iе o
о post~pach sadownictwa
pro\Vi1lcyonalnll.
prowincyonalnlj.
na
па prowincyi,
pro\vincyi, jakkolwiek przykładami
przykl&dami naпаKolekcye owoców,
ow0c6w, opr6cz ogrodu ротоpomo- del'
der nielicznemi. Szkoda, ze
że z pleban6w
logiczncgo, przedstawily
logicznego,
przedsta\vily oczywiscie
oczywiście W
w ogroogl'o- jeden tylko uczuł
uczul si~ obowi!}zn1lym
obowią,zanym wzi!}6
wzią,ć
mnym
mпуш wyborze
,"уЬогхе wszystkie firmy ogt'od1licze
ogrodnicze udzial w
\V wystawie,
\vysta\Vie, aа przecież
przeciei na
па рlеЪаplebawarszawskie.
wагзzаwskiе. DwieScie
Dwieście odmian
оdщiап owocó
оwо сб w
w zaха- niach, ile wiemy,
\Viешу , zan1i!owauie
zamiłowanie do
до sad
вадо0prezentownl
prezento wal ogr6d
ogród pomologiczny,
pOlDologiczny, tylez
tyleż bl'abra- wllictwa
\vnict\.a jest prawie
ршwiе ogólnelll.
оgбlпеlll. Bardziej
cia Hosero\vie,
Roserowie, mało
mа!о co
со mniej
шпiеj р.
p. Ulrich
Ulriclt aа jeszcze zu!o\vac
źałować przychodzi,
pl'zychodzi, ii
iż ani jeden z
cl1yba najwio;cej
chyba
najwio;cвj odmian
o<I/Oian bracia BardetoBur(leto- z ;w!o§cinn
; wlości a n kl'ajowych
krajowych nie zaprezentowal
zaprezentował
wiej bracia Roserowie
wie;
Hosero\vie przedstawili
przcdstawili nadto okaz6w wiejskiej
\viejskiej uprawy
upra\vy 0\Voc6w.
owoców.
kilknnMcie
kilkanaście gatunków
gatunk6w winogron,
winogroD, wyprodu\vyproclu..
kowanych w
\V swych ogrodach.
....
'Vybornie
Wybornie przedstawioną,
przedstawion!} i doskonale oоMniej ЪоgаtO,
bogatO, wca!e
wcale jednak interesują,co
iпюгвsujl}СО
znnczon!}
byla kolekcya owoców
owoc6w braci KaКn- przedstawila
pl,zedstawi!n si~
У, obejmuj!}C8
znaczoolI była
się grupa V,
obejm ują,ca wszelczynskich-po
czyńskich-po za konkursem.
kопkuгsеш. Wartość
'Vагtо§б 00- kie gatuuki ICal'zYlo
/Carz/po aа nadto 1'oslillY
1'ośliny lekarknz6w
kazów i czystoM:
czystość odmian,
оdшiап, zwracaly
zwracały uwagę
uwag~ skje
skie ; miododajne.
mjododlljпe.
znawców.
znawc6w. Po
Ро za
_а konkursem pl,zedstawili
przedstawili
Pierwlme
Рiегwlше miejsce nalezy
należy \v
w tym
tуП1 dziale
tei
też bardzo ładne
'адпе okazy owoców
owoc6w рр.
pp. f.aŁa- firmie "Ogrodnika
"Ogl'odnikn pulskiego,
pulskiego,"" kt6i'a na
пn
wryno\Vicz
wrynowicz i MontwiU
Montwill z guberni kowieil' placu
рlаси przed раwilопеш
pawilonem wlasllym
własllym uloko\Vaulokowaskiej, znani i zami10wani
ZnП1i10wапi pomologowie.
pOnJOlogo\vie.
fa
1а wielklJs
wielkq, kolekcyE.)
kolekcYEJ warzyw
wat·zyw w rozmaitych
Oprócz
Оргбcz wystawców
\Vystawc6w wymienionych
\vymienio11ych PI'ZY
przy odmiannch.
odmianach. Wspaniala
Wspaniała kolekcya salnt,
sałat,
szkółkuub, z kolekcyami owoców
0\voc6w w,ystą,pito
w,уsщрilо krzaki рошidОI'оwе,
pomidorowe, arbuzy, ll1elony,
melony, dynip.,
szk61kuub,
jeszcze kilku sadowników-amatoró\v
sаdоwпik6w-ашаtОI'6\v ргоpro- knlafiol'y,
kalafiory, cebule, rzodkiewki i wiele innych
wincyonalnych
\Vincyonalnych aа na
па pierwszem
рiегwszеш miejscn
miejscu wy\уу- okazów
okaz6w ogrodowizny,
ogl'odowizny, wyhodowanych
\Vyl\Odowallych po;wymieniamy kolekcYIl
kolekcy~ owoców
owoc6w р.
p. f.uszczewŁUBzczew- pl'óbowaniu
pl'6bowalliu ich dobroci, skladajl}
składaj II tu nR.jnRojskiego z Nowo Niiiska (po
(ро za
ха konkJll"sem);
kопkJlI'sеШ)j lepsze świadectwo
~\viadectw() wzorowej i Ulniej~tnej
umiejlltnej
dalej zaznaczamy
zazпасzашу oknzy
okazy z Natolina i 'Vi- produkcyi.
lanowa, nie grzesZI}ce
grzeszące co
со prawda zbytni!}
zbytnią, §cilJoboro\ve
Doborowe odmiany warzyw zaprezelltozaprezentoslo§ciq
słościll nazw, mimo to
tojjednak
ednak !adne.
ładne. MnicjMniej- wa!
wał r6wlliez
również ogr6d
ogród pomologicznYj
pomologiczny; niekt6re
sze kolekcye owoców
owoc6w pochodziły
pochodzily z ogro- okazy szpinak6w
szpinaków i satat,
sałat, pomieszczone w
d6w: hr. Zamoyskiego z Podzamcza
dów:
Роdznшсzа i paра- tej kolekcyi, są,
sч, dotychczas bardzo mało
ша10
na
па Kisielnickiego z JJanowa,
anowa, - n obu
оЬп rozpo\vszechnionej
rozpowszechnione; wog6le
wogóle kolekcya wzorozwracaly
zwracały uwag~ bardzo ladne ananasy; wca· wa.
le przyz\Voity
przyzwoity dob6r
dobór owoców
owoc6w przedstawił
pl'zedst&wil
GodnlJs
Godnq, uwagi byla obfita kolekcya z 0Mallugiewicz z Grabicyoraz
рp.. Manugiewicz
Gщbiсу ога. р.
p. Parzych, gl'odu
grodu warzywnego
\varzywuego JaM
J аnn KubaIskiego
Kubalskiego pod
ogrodnik z f.eczny.
Łeczny. Należy
Naleiy się
si~ wreszcie bar- WarszawII,
Warszaw!}, dalej warzy\va z ogrodów
ogrod6w hr.
Ьг.
ш6wil ten OstatOl
ostatnl zanim go jeszcze zapymówil
ta1
tał Hubert. - Nie wiedziałem,
wiеdziа!еш, ze
że pani
раni
tа.ш jeszcze byla.
była . Rano widzialem
widzialеш jak pan
рап
tam
wychodzil;
wychodził; ро
po obiedzie poszedlem
poszedłem do
до wiesz/Ilieszkania, Ъу
by uporzą,dkować
uрогz!}dkоwаб tam
taш jak zwykle.
Tymczasem
Тушсzаsеm zastalem
zаsta!еш panią,
pani!} siedz!}CIk
siedzą,clk na
па
kanapie. Wydawala
Wyda\Vala si~ bardzo cierpilkCI}.
cierpilkcą.
Czy
Ozy dzi§
dziś lepiej si~
8i~ miewa?
шiеwа? - dorzuci!.
dorzucił.
- Zdrow/l
ZdrOWI} jest zupelnie
zupełnie - odpowiedzial
odpowiedział
Hubert, aа ponieważ
poniewaf odcznl
odczuł nagle wstrllt
wstr~t
do
strony nie
до tego mieszkania,
шiеszkапiа, z drugiej stl'ony
chciał wtajemniczać
wtajешпiсzас odzwiernego w odechcial
grany w jego iyciu
życiu dramat,
dгашаt, przemówił:
przemo\Vi!:
- Przyszedlem
Ргzуszеdlеш uregulować
uгсgиlоwаб wasz l'achurachunek. W yjeźdżam!...
уjeidiаш !...
- Alei
Ależ рап
pan zaplacil
zapłacił mi
шi już
jui na
пn poczlktku miesillca,
kn
miesi'lC8, - odpo\vief1zial
odpowiedział odZ\VierIlY.
odźwierny.
- Być
Вус moie,
może, ii
iż wyjadQ
wyjadę na
па d!nZszy
dłuższy
czns, - tłumaczył
czas,
tlUШ!1СZУ! Hubert, wydostajllc
wydostajl1c pieni!}dze
nią,dze z portmonetki.
рогtшопеtki. - Zapiszcie to na
па
dalszy rachunek.
Рап nie wejdzie?
- Pan
- Nie, - odpowiedzial
odpowiedział Hubert oddalajlłc si~ szybko i pomyślał
pomy~lal jednocześnie:
jednoczesnie:-lajl}c
Czuj~ sill
si<; najzupelniej
najzupełniej niewinnym . Alboi
Alboż
takie kobiety zabijajfi
zabijają, sill
si~ kiedy.
Takie
l Naturalne
określeТаюе kobiety 1
Natnralne to okre§lenie przyszło
przyszlo teraz
югаz na
па myśl
шуSl temu
tешu dotfid
dotl}d naпаiwnemu
iwпеши i słodkiemu
slоdkiешu dziecku. Tłumaczyło
ТInшасzу!о
ono
опо dok!ndnie
dokładnie wraienie
wrażenie jakiego teraz doznawal
znawał i kt6re
które to wraienie
wrażenie trwalo nawet
czas jakiś.
jakis. Był
Ву! to jakiś
jakis nadz\vyczajllY
nadzwyczajny nies юаk, coś
со§ niesłychanie
niвslychanie nudz!}cego.
smak,
Iludzą.cego. Uczu.
шu serce
вегсе ро
cie to napelnialo
napełniało mu
po brzegi. Nie
mógłby nawet odpowiedzieć
оdроwiеdziеб czy
сху cierpi,
ciel'pi, gdyi
gdyż
m6glby
uczucie wstrętu
wstr~tll panowało
panowalo teraz nad ca!fi
całą.
jego istotą,.
istоtч,. Kobiet~, kt6r!}
którą, czci!
czcił niemal
пiешаl
jak b6stwo, spostrZegl
spostrzegl teraz
(ега. tak zanurzonlj
zanurzOnlk
w blocie, ii
iż zdawnl
zdawał się
si~ sam
заlll być
Ьус niem obryobl'Yzgany. Obraz, jaki miał
шiа! cil\gle
ciągle przed oczyос.уma,
ша, nape!nia!
napełniał go obl"Zydzeniem.
оыlzJdzепiеш. . Nie był
Ьу!
myśleć o
о niczem innem.
'ппет . Dusz~
Dnsz~
wstanie myslec
mial
miał jakby przesyconq
przesyconą, żółcią.
iбlсifi. Wszystko
W szystko
co
со mn
ти podpadało
podpadnlo pod oczy, r.rzemienialo
r.rzemieniało
si~ w kal
się
kął i brud tylko. W sta ,przerzuca1
,przerz ucał

Od ",I.inoiel
naleinoicl pnewyźs"'j,cl'cb
pпewyz....j,c)·cb 10 ".
rt.
dodAtkowe ogólne
ogбlпе 6'/
5'/•.
••
dodatkowe

п.Цр.twо
n.~p.two

zwracane.

Zl\lOoyskJego, pomIędzy
Zamoyskiego,
poml~dzy .któreml
.kt6геШI odznaczają,
j!} si~ melony
шеlопу cukrow!l
сuпоw!! IJ ład~~
lad~~ ananasy.
апапазу.
możenoy ~ż
Nie moze".y
~z pomlDą,ć
РОШIU!}с . mmeJszych,
mnteJszych, а!о
wcale
"саlе przyzwOItych
przyzwoltych kolekcYj
kolekcYJ pp.
рр . Jal08zynJa!08zynskiego i Piechowskiego oraz
ога. :warzyw hodo-

a!0

wanych do
wnnych
до handlu
hnndlu w ~grodz.i?
~grodz.,? р.
p. KraJewKrnJewskiego, kt6ry przedstawI!
przedstawIł zblOr
"ыоr bardzo ladny.
.
Z innych zaznacza~y p.
р. P~wlowskleg?
P~W!owskleg?
sztnсzпч,. grz~dE.)
sztuczną,.
grz~dEJ z pleczar~aml,
pleczar~nml, na
па .kt6reJ
p!eCZarkl ros!y
p!eczarkl
ros ły.. na
па wystawle,
wystawie, oraz pleczarpIeczarki
kl р.
p. Brodowskleg~, hodowane
hodownne w skrzy
skrzynnkach i gniazd.a pIeczarek
pleczarek р.
p. Treszczak~w~kiego z WOll
Woli рос!
pod Warszaw!}.
Warszawlł. W.
'V.SРОШDlвl:
SpOIUDlIll:
Jeszcze nalczy
należy o
о wa~ywach z Wlla~owa
,Vlla~owa 1l
Natolina, oо nowych Dlez~anych
Olez~anych odmlan~ch
оdmlащ~сh
warzyw р.
p. K.
К. Czarne kiego, p~zedstawJOp~zedstawlO7
nych do konkursu taklchie
takichże odlDlan,-o
оdШJaП,-о ~a:
rzywl1ch р.
rzywach
p. ~ anke, . oraz P!1ń:
Р!1и: Rabkowej.
RaЪkоwеJ. 1
Jeziarskiej
JеziШ'skiеj 1I wresZCie
wreszete oО hcznyc~.
IICZnYC~. ?dmJa?dIDJanach
пасЬ buraków,
burak6w, grochów,.
groch6w,. kartofli
kartofll 1I JOnych
шпусh
warzyw
\Varzyw р.
p. Plewako z ~Isk.
.
Do konku~sn na
па rośliny
го§lшу lekarskie
lekarskle stanl}l:
stanl}J:
p. Iwa(18ki 1I otrzymal ~edel
р.
~eдe! srebrny za
znaczny z~iór
z~i6r tychie
tychże ro~hn
ro~11D hodowanych. w
ogrodach 1I rosnl}cych
rosnlłcych dZiko;
dZlkoj w tymie
tymże .dzU\.дхшle .medal
шеdаl bronz.owy przyzn~no
{lrzyzn~no р.
p. SUl1kowSuhkowsklem~ za
ха rośhny
го§lшу mlododaJ.ne.
ШlОdоdаJ.пе.
NaslOna (gr. YI). były_?aJ8łabszlł
byly_,naJslabszl} str~n!}
NaSiona
str~nll
wystawy ogrodDlczeJ.
оgгоdщсzеJ. Nie
Nle m?g!o
m?gło być
Ьус ma:
ша:
czej. Sp~owadzan~ od.
од. daWIen
dawlen dawo."
dawn.a 1i
sprowadzl\J~ do. dZls
sprowadzĄJ:ł
dZiś dOla
dща u ~aB
~aв nasiOna
пns\Опа
warzywne 1I .kwtatowe
.kwlatowe z zagramcy;.
zаgгащсу;. zką,ąźe
zkll~ie
mieli sili
siIJ wZl1l6
wZllIĆ wystawcy produkcYi
produkcYl kralOпаJО wej?
.
W ostatmch
оstatшсh ~atach doplc,fo.
dople,fo..:edak~y
redak~y ..
"Ogl'odD1kn P?lsk,ego"_
"OgrodD1ka
p~lsklego"_ aа .wFaznl~J
.wlrazul~J mÓWiąc
ш6WIf!,С
рр.
pp . .Tankowskl,
oТankowskl, Kaczy,!skl
Kaczyl!ski 1I SZ!1DJor
SZ!1U1or zaprowadzili bodo'.vlę
hodo'."l~ nasiOn,
ПnSJOп, .. slnzllc
słuzllC dobrym
dоЬгуш
ргzуk1аdеш melicznym
przykładem
D1еIICZПУШ wYJą,tkoOl:
WУJ!}tkош: RozulRezultaty dotychczasowe
doLychczasowe .81}
.są, tego rodzaJU,
rodzaJu, ż~
Z~ na
па
wystawie
\Vystawie tegoroczneJ redakcya "<!grodD1ka"
"<!grodmka"
przedstawiła
przedstawita 150 l1atunków
l1atunk6w nasIon
nnSlOn warzywnych i 215 kWIatowych.
kWlato\Vycb. Za prodnkcY\l
prodnkcYIJ
nasion zaszczycono redakcYI!
redakoy\! dyplomem
dyplo/Oem za"аslngi.
słngi.
Medalem
Меdalеш Ъгоnzоwуш
bronzowym nagroclzono
nagrodzono też
оо:! na·
па·
siona p.
р. Plewako, wspomnionego
wspoтnionego w grupie
grnpie
poprzedniej.
.
Oto wszystko co
со mamy
ташу do zaznaczeOla
znzпасzеша
w grupie nasion, gdyz
gdyż kolekcye reszty wy-

ksifiZkl,
ksią,żkl, otwleral
ot\vleral je, lecz
Jecz Ole
D1е czytal
czytał aUl
аU1 [G"QyIlyś
[GQyБу~ ty mógł
ш6gt wledzie6
WIedzieć do
ао ila
На CIQ
CI~ kocha
jednej. Przy
Ргху sniadauiu
śniadauiu widok matki za- ten portret 1...
l...
. .
miast
шiаst rozczulić
гоzсzuliб go, sprawil
sprawił mu
шu niewymonie\vymoHubertowi
НuЪегtо\Vi naprawd~ wydawa~o Sl~,
81~, IZ
IŻ
,"П'! przykrość.
wną,
Рl·zуkго§б. Prosto z ulicy
иНсу Friedland ten portret go kocha.
Widzial
Widział Jakby ~y
powrócił
zatopił s i ę~ w lania.illcy
łaniajllcy siQ
się zeń
WidZiał
роwгбсil do swego pokoju i zatopil
Ееn miłośny
шilо~пу obraz. Widzla1
ponurem rozmyślaniu.
роnитст
гоzшу§lаniu.
Udal
Udał si~ późni
p6zniej
ej ten śliczny
~liczny owal twarzy;
twa.rzy; te delikatne .usta,
na
па obiad,
оЫад, ро
po którym
kt6гуш Ilatychmi~t
natychmi~t uciekl
uciekł te oczy zatopione w
\V marzenin_
marzeniu_ Ozu1
Czuł Jaklty
JakIJy
znown do swego mieszkania,
шiеszkапiа, uiechCllc
niechcąc sill
si~ rozkoszne, owiewaj/lce
owiewaj"ce go tcbnienie. Praspotykac
spotykać ani
nni z generałem
gепегаlеш ani
апi tei
też z kuzy- wda, wiedzial
wiedział dokladnie,
dokładnie, ze
że Teresa zdraЕдга
nem
пеш JJerzym.
erzym. W nocy,
посу, gdy si~ przebudził,
ргzеЪudzil, dzira
dzila go, powiedzia!a
powiedziała mu
шu o
о tem
teш Bama,
ваша., lecz
\Vidzia1 ponownie obrzydliwe obrazy,
widział
оЬгаху, napel- pami'ltki mówiły
ш6wilу mu
шu glo§no,
głośno, ze
że ~or,,?O
~oг!}?o br!
br{
niaj!}ce
niają.ce go wstrlltem.
wstl·~tem. Gdy znów
zпбw zasypiat,
zasypiał, niegdyś
niegdy~ kochany, ie
że kochanym Jest 1
I dzldnsily
dnsiły go męczlłce
Ш~СZl}се zmory.
zшогу. Ponie\Vai
Poni eważ nie siaj nawet. Stan~ła
Stan~ln mu
та w oczach tak!},
takli,
ш6g1 sobie
mógł
зоЫе przedstawić
ргzеdstа\Viб jak wygl!}da
wyglą,da czloczło- jakl),
jaki), pozosta\Vil
pozostawil na
па kanapie, samlj
ват!} - w da·
wiek, dla którego
kt6t'ego zdradzila
zdradziła go Teresa,
Tel'esa, w wnym
wпуш ich przybytku !Oilosci,
miłości, z twarzll
twarzlll zaza.sll8ch jego zatem pl,zedstawialy
snach
przedstawiały !OU
mu si~ róźI'бz- lanI!
lan!! łzami.
lzашi. Ach!
АсЬ! jаkiещi
jakiemi Izami!
łzami! Po
Ро raz
Dorodne
погодпе ohydne
ollydne twarze. Zry\val
Zrywał si~ ze pierwszy od tej fatalnej godziny stanęło
8tau~lo
snu
зпа przerażony.
przeraiony. Oblany
ОЫаnу był
Ьу! poteIПj
potem; w sercn
вегсn mu
шu w mym
шуШ szlachetne przyznanie si~ jej
odczuwa.t
odczuwał Ь61
ból nieopisany. Pulsy biły
Ы!у mu
ти do winy. Wszak mogla
mogła tak latwo
łatwo sk1a
skła
gwa1to\vnie,
gwałtownie, lecz mimo
miшо wszystkich tych cier- mać.
та6. 1
I ро
po raz pierwszy ро
po kilku dniach
pien czuł
pień
схиl siQ
się jakby umarłym,
umагlуш, Teresa
Тегеза nie gorzkiego odr~twienia wyrzucil
wyrzucił z siebie
istniata
istniała już
jui wcale dla niego.
okrzyk:
- Z tern
tещ wszystkiem
wszуstkiеш - powiedzia!
powiedział so·
во·
- Alei
Ależ dlaczego? dlaczego?
Ые
bie jedl!ego
jednego Iporallku
Iporanku - żyłem
iуlеш i dawniej
Tak, dlaczego? Moralny
Могшпу ten niepok6
niepokó
nieznaj!}c
nieznają.c jej. PotrzebujE.)
PotrzebujEJ tylko powrócić
ро\Vг6сiб przyIllczył
przyI!}czyl sill
si\J teraz do dawniejszlch zmy
do takiego stanu,
stnnu, w jаkiш
jakim się
si~ znaJdowa- slowych
słowych cierpien.
cierpień. Hubert zaczl}l:
zaczlj,l myśleć
mуАlеб
łem
września. - Po\VtaPowta- nietylko oо samem
'еш przed tamtym
tаmtуш 12 wrzeSnia.
sашеш dotykajllcem
dotykajqcem go z/elU,
zlеш,
rzal
rzał sobie
воЫе niejednokrotnie tQ
tę datQ.
datę. - Tro·
ТГО · a
а''e
е zacz!}1
zacz"ł docieka6
dociekać przyczyn, jakie to zlo
zło
cb~ więcej
ch~
\Vi~cej jak rok temu,
tепш, czułem
сzulеш sill
si\J taki spowodowa6
spowodować mogly.
шоglу. Spali6
Spalić te listy, rozespokojny. Ot, miałem
шiа!еш zly
zły sen,
зеп, nic wiecej . drze6
drzeć ten
ООП 'portret, wyrzuci6
wyrzucić ten kluczyk
Trzeba siQ
się tylko pozbyć
роzЬуб wszelkich, jakie z łańcuszkiem,
1аnсuszkiеш, pierścionek,
pierncionek, zniszczy6
zniszczyć te
mam
та/О z owego czasu, рашilltеk.
pamiljtek.
wszystkie pozostałości
pozostalosci zaginionego
zaginiouego S"tcz\l
S'tCZ\J
Usiadl
pl'zed Ыuгkiеш
\Vysunlkwszy szuвЕn - eci
.. , byłoby
byloby mu teraz tak trudnem,
trudne!O, jak
Us i adł przed
biurkiem i wysunlkwszy
ścia,
flad~, poczlkł
росщl przegllldać
przegll}clac znajduj!}ce
przebic żelazem
zеlаzеш drż"ce
dГZf!,ce cialo
fladll,
znajdnją,ce si~ w przebić
ciało kocha.nki
kochanki
niej рашilktki.
paruilktki. A
А ile ich tu
tn bylol
byłol Zloty
Złoty Wszak były
Ьу!у to przedmioty
ргzеdшiоtу nalei1fce
należące do
до zy
ży
pierscionek
pierścionek otrzymany od
ос! kochanki, zwi~- wej osoby,
оsоЪу, majlkcej tak cudne
садпе oczy, taką,
tаkч,
dle kwiaty, rIJkawiczka,
rękawiczka, kOI'onkowa
koronkowa woalka, 'pieszczotę,
'piвszczot\J, takie gorlj,ce
gor:j,ce t~tno w swych iy
ży
I'oznorodne
różnorodne jakieś
jakies drobiazgi, pudelko
pudełko list6w
listów lach,
łach, taki glos.
głos.
ZашkПlkl szuflndll
Zamknlkł
8zuflnd~ nie
i depesz. BI'a!
Brał to wszystko
\Vszystko do rIJki, przepl'ze- zdolny patrzeć
раше6 dlniej
dłużej na
па smutne te ра
pa
rzucn!
rzucał niekt6re
niektóre listy, odczytywal
odczytywał ро
po kilka- mi!}tki.
mią,tki. Rzucil
Rzucił siEJ
siE.) na
па kanapll
kanap\J i pogrąży
pogтl}zy
krotnie niektóre
niekt6re nakre§loue
nakreślone tu linje_ Na- w gł~bi
gl~bi swych myśli.
1l1уеli. Tak, 'r eresn
eresa kocha.la
kochała
trafil
trafił na
па fotografi~. Kazala
Kazała jlj
jll zrobić
zгоЫб wy- go, kocha1a
kochała Ъе.
bez wą,tpienia.
wч,tрiепiа. Bywaj"
Bywa.j, łzy,
lЕУ,
lq,cznie
łljcznie dla H uberta, aа ofiaruj&c
ofiarując mu
/Ои ją
j!) 1l16mó- u§cisk,
uścisk, g01'1lco
gorąco jakieś
jakies duszy, które
kt6re nie kln
kła
wila:
wiła:
mi!} nigdy. Ona
mi"
Опа go kocha1a.
kochała i zdradzi!a.
zdradziła
- Tyle ll1yslalam
myślałam o
о tobie, pozujI}C.....
pozujl}C..... zarazem!
zlIrflzelll!
Odda.ta
Oddała się
si~ drugiemu
drugien1U z jegl)
jeg()
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stawc6w, o§miu
lиЬ dziewi~iu, nie wJtrzy- 11.16
grnpio nasion rozbraja.
паз energiczna i 1
Afg.n;,.tan.;~. !hien.
!>zien. dr.i
dr.; ;."j"y
do~;6d11 cych
сусЬ dopom6dz towarzystwu w pracacll
пад
stawców,
ośmiu lab
ale w grnpie
rozbrajo. nas
Igdy' w Afgani,.tan.i~.
i."j"y do~iódll
pracacb nad
шаlу krytyki areopagu sedziowskiego, jak. umiejotn~
mały
umiojotn~ dzio.łalność
dzia.lalno~ wy~awców
wy~awcnw .Ogrodni- . ~:"':śCi~ja~b
~:"~C;~j-~b śC"~:'~t~OÓC~~.reld~lr.!'a':ró:
!c"~:,~(~o6c~~.reld~lr.!'a':"';: statystyką
~tatystyk'l рr::еmузlu.
pr::emyslu. .
.
kolwiek
koll.iek bylo tam
(аш kilka firm odznaczonych kil.
ka polskIego·.
роlзk.еgо·. .UrZ'ld.z~Dle.
.UrZ'ld.Z~Dle. WY8tawy
wystawy by~o grV
gтV ",ej
",.jd,
d, ~yp,.~j
~yp,.~; po~ly.,.'le.
po~IY.,.'le.
wy,
yу
.• Nowe pr zepisy
zeplsy oо przYJ"~owall1u рпс.
pncz b!,nЬ!,п
innych grupacb.
grupach.
wyborne, rozdz.al
rozdzlal m.eJsc
mIeJsc 11 ugrupowamc
w inllycll
wyboroe,
ugrupowan.c
zoo;...
ZIm.. T
тo
о rrań,
оп, 21 wn.e6oia.
września. W
\У ty~odnin
(y~odnin nbie. '"
kI wHad6w
wkład6w tak na
па termlD
terlUlD oznaczony,
oznaczooy, Jak
Wielkie
głym .powietrr.e
j.k i na
SIl obecnie
Wielkic sumy
80111У id'l
idll rokrocznie
rokroczoie za granico we wszystkich
w8zystkicll kierunkach
kierl10kach bardzo dobre
dobrc - gl)'m
.pow;etrr.e było
bylo .'"0'"'
-'00'"' pO!!?"n.
рО!!?"о • •I ..ciepl.
c;epl. jak
па rachunek
гшuпеk bieżqcy,
bieiqcy, ""
obccnie opraco·
оргасо·
"а kupno llasion,
(еш wipkllZa też
(е" J'e~t zaоn- ale-dowiedzieliśmy
ale-dоwiеdziеligDlУ siQ jedynie rzeczy zna_па- W
w lecIe.
I.c, .. .,Na
N. ta~g In"'J"Y
In""J"Y ,)oWle
dOWIeZIono
..ono ni.
О,. Wlele
W1ele aа wywane w mioistcryum
ministcryolU finansów.
finnos6w.
lIa
nasion, tem
ch
Z
Ь'
,
. O
О
соп! obniir1y
n,.(>От,
[оусь.
•,
" . h odb
odЬ 'ł
,
h Z
b'
ł'
d' conr
obniiyly 110
"V р.ю
p.x! wp/ywem
wpływem ...
(>Om! tnr
.
fi 1
I d k'
~tllga Р"uсоwnikбw,
pracowników, ogoiskujqcych
ogniskt,jqcych siQ w re- oyc.
nус.
!Iane Sil
!lane
sq .owlem zas,ugl
zas ugl • gro 01- wi.dom"'ci,
w;lUlom,*c;, otT,ym
оtт.ут.nyсЬ
.. ych • glowny.h
głównyeh targów
t&rg.;", . Zjazd
ZJazd przemysl0w,cow
prze.myslow,cow . nппп
an z tC
,с
yУ'
d(lkcyi .Ogrodnika
dakcyi
oOgrodnikn J)olskiego',
polskiego', że
"е za
_а ich ka polskiego·,
J)оlзk.iеgо·, ŚWIetność
gw.etno~c bogatych ogrod6w pĆ>lnoenoр61nосno- niemiPclcich.
n;emiPcl<;cb. PI...,no
Plooono sa
.а 1,000 lrilogr. 10 w Helsmgforsle
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P&иo;c~ rans. 116 - 1116 . m.,
т., . ~jo~ej pstrej
p"lrej zjezdzie
siIJ za obоЬ
Dziś J' ui
uż zaczyna słabnqć
stanie znajSS, 1S8
ISS - ,}40,
lU ••) 1~14!l,
cłem W8zystkich
wszystkich towarow
sprowaczy. Dzi§)'
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dnia 15 lipca
liрса 1'.
r. b.,
Ь., staj'l siO
si~ płatnemi
platoellli z d.
д. czej Gerke)/
Gerke») 50 lat, oskarionej
oskarżonej o
о kradziei;
kradzież;
· ·, 1l16
6 о plze
JВ8' o
о "'161.
prawdopodobol_J''''I
017.
.pad.k,
1l р.
azdziernika
.
.
L estom .erz,
'
,
. dsSt aw i!a
iła konta J"IIt
WIei.
prawdopodobnieJ''''
nl7. do
.padek,
aździernika
3) w1
I oо§ś CtnUłOa
Ьb kaа •о W oJcIec
,уа; f a:y
О:У
oJclec
gdyz
ортrю ••
pod,,;ewaocgn
od)'lywu
Iota
до Amo.
Ато.
СШПlОа gUlIny
gШIП}'
I w· pIZe
gdyż opróc.
Ipo(l7.iewancgo
od)'ływu .zlota
p
.
estOlmerz, pow. ,•~.
wa;
meble
mеЫе gtete.
g'ete.
ryki
тую i jak .wykl.
,wykl_ w paźd
p".d,.ern;kn
... rnikn i listopadzie,
li.topadz;e,
Pozyczka
Pożyczka krótkoterminowa.
kгОtkоtегmiпоwа. W
\У •oP.'nw.
Praw. wiest." czyckiego, S.
В. Zwawca,
Żwawca, 20 lat,
Iat, oskarzonego
oskarżonego
W oddziale bttdowlanym,
budowlanym, pr6cz
prócz wspo- wiCkszcgo
~Ckszego .. polr~bow.nia
polr~bowao;~ krajowego.
krajow6g0. pnruy.wa
przyby.wa ogl08zooo
ogłoszono rozporzqdzco
rozporzqdzen ie ministerynn.
ministeryunl fiб- o
о grabiei
grabież i oddanego na
па !,or~k\l
!,or~k\J mies1czal11iеsжсzа
mnionych
p. \\У
V.. Kronen... nad'''y''.Jn)'
pow!,du wyborowo
ł6dzkiego T.
шпiопусh już
jui raz
гах plan6w
plan61v р.
Кгопвп- JOI.e,
J"'.''''
n_d'''Y''·Joy !>Opyt
!>ОРУ' • pow!'d.
wyborow. nansów,
nans6w, nakazut''lce
nakazllt''lce wypuszczenie XIV se· nina 16dzkiego
Т. Hertlera, 29 lat, oskar'
t
t
'
'
.
kt
.
"VI"
"Vln
Ryoek
Rynek
...
er.bra
Ьта
""I'OIoolOny
"'I'oIоыоуy
Ьуl
był
'nlzkowo
.nlżkowo!
w.kq·
w.ku·
r
l'
bon6
bonó
V
V
skal'
owych
owycb
n
u
25'1
B
В'
'
dl
н
§
172
k
d
k
k
.
bЬerga Jes Jeszcze
Jcszcze prOJe.
proJe. su.sza~Ol
su.sza~D1 р.
p. ., ~- lek
tek .topniowego
.Iopniowegn .padku
ap.dku kamw
kunOw ,.okall
\.ok.l.1 ;odyjiodyj- yУ
1I
aа
mI
ш •.. rs.
0- zonego we
wешug
ug
oо eе su
зu
arnego.
dysluwa
clузlаwа f,nby-nadto
r,nby-nadto OlC
шс wI~eJ.
wI~eJ,
.k;ch.
akich.
ny
пу wypuszczaj'l
wypuszczaiIi si\:
sill ро
po 500, 1,000 i 5,000
(-) "Kur.
" Киг. Por.·
Рог. О m6willc,
m6"illc, ii
iż jut
jui wkrótco
wkr6tco
W kO(lCU
kO(ICU zaznaczamy
znzпасzашу dwóch
dw6ch wystawców
wystawc6w
Welna. Br.
We/na.
В r а d fo
(о rт d,
д, 17.,...840i
17 września.
•. No
N. larga
t&rgu 1'8.
rs. na
Оа 6 Illie
I!lie si~cy, licz'lc
liczl}c od
од 13 sierpnia. gromady
gгошаdу wygnanc6w
wygnańców z Prl1s
Prus pojawi'l Sill
si!}
m nicwi.I
1l0wycb:
llowycb: р.
p. Kolaczkow8ki
Kołaczkowski Leon, ogrodnik, lutej
tolвj 'r
-1"'
n;owi_I.••zmieni,lo
mioni.ło .iO
liV w Lygodoiu
Lygodo;q nb~.,. Kapital
Кapital wyplacany b~zie od
од 13 lutego w Królestwie
Kr61estwie i nawotuj'lC
nawołuj'lc do
до odzielania
udzielania
0
/ 0,
dal
dał bardzo zg~abnie robion~ żnrdy~ierki
zardy~ierki i ~~n;ll.
~~I1;11. t~c\n~7d~e
1~"\0~7d~e g~i..~łO
g~i.~IO":;:lul~t":ab~'$:;'°t~~;
,:;:(nl~t":'b~'$:;'°t~~; 1886 r.
т. z р.'освпte
procente m
ш 440/0'
pr,\cy tr.m
рщсу
tг.ш biedakom , powiada: oprzyu\jdzie
.przybędzie
koszykl do
koszyki
(10 klv.at6w,
kWJat6w, 1\
11 р.
p. F.lorowskl
FJlorow8kt przed- tyw;cj
żywiej uioler
uinIeT..ow.ni
owao; 1_
lecz Iylko WYj~tkowo
",yj~lkowo dochoZjazd górników.
g6гпikОw. .Gazeta radomska·
radomska o pro- też
(е' wie eе miejsc
шiеjsс w ;t,odzi,
Łodzi , zkqd,
zkąd, jak nam
паlO
stawil dobrte
stawi]
dobl'te wyrobione sekatory i inno
inllO d,il),
dziły obroly
obrot), do wi9k"ych
wi9b.)·cb wymiarOwo
WУПliаr6w. Popyl
l'ор)'! na
оа ponuje, aby
nЬу projektowany zjazd g6rników
g6rnik6w donoszlI,
donoszll, niekt6rzy fabrykanci (milldzy
(mi\:dzy ttyyШlгz~dziа ogrodnicze. O
narz~dzia
О majolikach
шаjоlikасh nie- prv,:d"'l oiywil
о*у,,;1 .;v.nac
liv zu.cznie,
..;", lecz
lее. do
до .lanowe.ej
.tanowc._j р,о,
p.o, odbył
одЬуl si\J
si~ w Radomiu
Rаdошill nie za§
zaś "W
w W nrаг- lOi
mi jeden z wi~kszych, izraelita) gotowi рl'ОУprzyborowskich m6wiliśmy
bOI'OIVSkicll
п!6wili§щу obs"emiej
obs,'e"niej w spra- P~'W1
p~awy 1Qt.a",,?w
lOt.aroo?W D1~
DI~ P:,,~·łO,
p:'1~.IO, • powodn
powOOn ,Lyt
.Ьу. D1Z'
01"
szawie.
sZ:1\\'ie.
jqć
jqc potrzebuj'lcych
potrzebujllcych Р1'!\су.
pracy .•о
wozdaniach z wystawy rolniczo-przemysloгоlпiСZО-J)гzеlПуslо- :~~ni~~·h~:d.i
:~~o;~~ah~:d.i ~:~;ó!':J
~:~;6~':) .korzy.t.1
.korzy.tal w
w .....
.....ch
сЬ oо- Fabryka przygotolVująca
przygotolvuj!}cn płyty
p1yty mal'muroПЩI'О1UГО- (_) Zbankrulowała
ZЬапkгиtоwа/а jec!na
je(lna zwilIkszych
z wi\\kszycll
,vej.
wej.
Ziю%е. B.
ZboŻe.
В. rт 1
l ;i o,
n, 21 wr...śni..
~oia. Pod
РОО wply",em
\Vplywem we dla
dJa uiytku
użytku kamieniarzy, ma
та powstać
pow8ta6 firm lubelskicb.
lubelskich. P a8ywa
asywa wynosz'l okoto
około
wszjstko.
120,000 rs., aktywa podobno 30,000 rs.
со W)~"h noto~.ali
nOlo~.ali am.ryk!,llskieh
ameryk!,,1ak;ch ;i wojeooJcb
woj.noycb w~.:
"~': pod Chllcinami.
Оh\:сiпашi.
r5.
Oto wszsstko.
Reasulllujqc zatem co
si.\:
si.1l w)zej
W)żoj powiedziało,
powiedzialo, wid"iIllY,
wid"imy, ie
że wystq- ~o u.~i,i~.r;
u.~i,;~.r; att':."!o~~':g'~;'~~~~1
.tt':."!o~~':'g'~;'~~~~1 ~d~z;:~~ Nowa fabryka baftów
baft6w ma
та powstać
powstal: w KaКа- I.6dz
Łódź zaangaiowan'l
zaangażowan'l jest wtem
w tещ b,nkruрйу z calem
pIły
calеш Ьоgасtwеш
bogactwem tJ·zy §rodko"o
środkowo celi
сеп рp.zooicy
... о;.)' oо 1'/,
1'I, m.
т. Po
Го chwilowem
cbw;lowem o,labienio
o.l.bi.o;u liszu,
Iiszu, gdzie już
jui znajduje siO
si~ jeden родоЬпу
podobny ctwie na
llа 7 - 8,000 rs.
gl'uPY: roślin
gwpy:
,'о§liп i kwiat6w, owoców
owoc6w i warzyw,
wal7.Yw, ,dTotala
zdrotał. pp..
...enica
oica jeuc
j.. ,c •• oо 'I,
'/, m.,
т" przljmowana
przljmo,van. zaklad.
zakład.
(- ) Chwalebnem
Chwalebne m jest zamykanie hramy
Ьгашу
1110
ale przeważnie,
prze"ainie, dzi~ki ogrodnictwu war_аг- w koncn
końcn ~ieco
~i.co o.p.lej.
o.pal.j. Oslabi_o;_
Osłabienie pтz):
pnr orlOU
ойсц t.r·
tor·
Oddzial
Oddział warszawski towarzystwa popiera- o
о godzinie 10 wieczorem,
wiесzогеш, ale
al6 naleiy
należy w6w\\'6wn gu U08t1jlHlo
szawskiemu
Тв trzy
grupy
byly•О tei
też cal"t:
uaotł!IHlo
w ..
C'OŚOI
с_о. "
w .knt;ek ~.ahza~YJ,
~.al'ZIl~)'J,
l.c1.
l.с .. nia
nja.
przembsłu
przeOltslu
i hancllu
han(lIu zwraca
zwrnca SiA
siA'\S.do
до wlaczas kaidelllu
każdemu 10k
lok·o torowI
torowI'' dac'
дас' klucz albo
szawskielnu •о Te
•о
•о
'łl bardz18J
bardziej Josr.c%C
JOSr.сuз dla
dł .. tego, pOD18waz
pontewaz wkrotcB
wkrotc8 Pl).
о.. .О
.
•о
Przynetll
przynetll dla pubhcznoścl.
pub!lCzno§cl.
DWle
DWIe grnpy
grupy w'"cto
wzic to pTwkou~o;.
prwkooanie te
,е wr
wr18I.'
..,.a wojeaDa
wojeooa i ••
"CZOk
czOk I§Clclell
śClclelI fa ryk z prośbą
pro~b~ o
о przyśpleszeme
ргzуSр.cszеще postarać
postarac sili
si~ o
о dohrze
dobrze funkcyonujllcy
funkcyollujlkcy dzwopierwsze
pierw8ze oraz (Iwie
dwie ostatnie-nie <1opisaly,
dopisaŁy, lorota
\ ото!, w Rumelii
R.m_lii r~z.br<\I1i
r~'.br<fI1; be
Ь.,••.kulku,
kulko, j.k oieо;в- nadsylania
nadsyłania szemat6w
SZ6шаtбw Ivype1nionych,
wypełnionych, maj,...
maj:r nek do
до izdebki str6za.
stróża. Wielu wla§cicieli
właścicieli

SPR!WOZDAlIIA TARGOWE,

Kronika L6dzka.
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imieniem
illliепfеш wyryt6m
wyrytem w se~cu, w .niespe na
па W
\У roz!l0ryczenlU
rOZ!!OI'yczenlU tem
teш P?pel~ial
P?pel~inl niem~
niel!l~ że
"е resy .zepsu~l.e.
,zepsu~ •.e. CiekaWO§/j
Ciekawość .. owladajqca Olm
Шlu w jakllllkolwlek eleganckim klubie. Do ta(а
SZ6SC
sześć tygodni
tygo<1ni ро
po rozstamu.
гоzstашu. Alez dla cze- zbrodDl~,
хЬгодю~, zaczlIl
zaczllł Powlłtplewac
pow~tplewac o
о przywlfłzaprzyw1llza- w teJ
tej CbWlli, wydala Ьу
by 81\j
SUi) w oczach
oczacb tego kiego tez
też klubu
klubll udał
llда! si~ Hubert
Hl1bol·t i zapytat:
zapytał:
go? dla czego? Jak'l popch~i~ta silq?
sil1}? ja- lliu
niu ~ej ma~kL
l1la~ki ... Tak, ,.
w t.em gwa~towuo~\
gwa~towuo~! pracowitego bada~za Oi.e1vqtpliwylO
ni.ewqtpliwym symptosушрtо - czy znajduje si\j
8i~ obecnie w P6ryiu
Paryżu podobna
kiщ szałem?
5zаtеш? Jakim
JakiOl owtndOl~ta
оwtаdшоtа hyła
byla upoпро- UCZUCIU
UCZUC1l1 pam
panl Llaumn,
Ll!\uran, meszcz~śliwy
Oleszcz~§liwy Ole
ше lOatem
шеtО1l10гfоzу dzieдпе- OSObi8tO§/j.
byta potwierdzaj~c'l.
potwierdzaj/lc'l'
kim
matem llaJwYI'nzOleJszeJ
naJwyrnźmeJszeJ metomorfozy
osobistość. Odpowiedz
Odpowiedż była.
jепiеш?
jeniem?
widzial
widział już
juz nic prócz
pr6cz zazdrosnego
znzdros06go egoizmu.
egoizmo. cka, wyhodowanego
wybodowanego w tak niesplamionej czy- Dano mu
ш!! nawet adres:
adees: olica
ulica P eyrouse, 1111nuJ ak'lz
natura llie
tyC11 już
jui ko·
Gdyby l1lnie
bylo' to
(о przej
przej§cie
dotycbczasowej mer
шег 14. OL6i
со Hubert
НоЬвп umyślił.
uшу§Ш. Powieak'lż Jcst natum
nie tych
- Gdyhy
mnie by1a
była kocha!a,
kochała, ni6
nie bylaby
byłaby sto§ci.Nie
stoścLNie byłoż
ście z dotychczasowej
Otóż co
kt6rej możliwym
шоiliwуш Uli
шi powiedziała
powiedziala tego.
odrnzy
до J)ewnego
росщgu, dzial
дот,
biet-Iecz kobiety, dla której
odrazy zlego
złego do
pewnego rodzaju pociJ}gu,
dział sobie, iZ
iź szpiegowa(:
szpiegować b\jdzie
będzie ten dom,
jest czyn роdоlшiе
podobnie obydny.
оЬудпу . Z )akie!!o ciaBe~C6 jego znajdo~alo sill,
Sa~ce
si\:. te~az
(e~a. w stanie granicz'lcogo
granicz'lccgo ~k blizko z ze~sucien~.
ze~sl1ciel1~. W~zak w kt6rym
kt6rYIll zamieszkiwalo
zamieszkiwało Ьагшо
bardzo mało
шаtо 10la
l a jest ona
опа ulepiona, ta zwodmcza
zwоdшczа Istota? malUJ'lcym
шаlUJ'lсуm tak tmfll1e
trafll1e połozenIe
polozenle od
odczal'oczaro- było
Ьу!о to JUz
JUż wJelkle
wlelk.e lubowame
ll1Ьоwаше 51\)
Sl~ ImagmalUшgша- kator6w.
katorow. Kt6regokolwiek
Кtбгеgоkоlwiеk poranku
porauku pójdzie
рбjdziе
Zkqd pochodzi jej zmienn~ś(:
zmieDn~§(: ? Dla czego, wania. P~zes~ał
P~zes~al już
joz widzie(:
widzieć J)iokno§{:.
piokność. naпа- cyi.1 w obrazie sa!nym
sа!пуm nieczystosci,
nieczystości, spe!niospełnio- na
па tll
t\j ulic~ i skrywszy si~ w przeciwległlł
pI'zeciwlegl~
gdy uśmiecha
usmi6cha si~ do
до cieb,e,
ciebte, gdy placze, tury
(пгу l~d~k~eJ. 1
1 począl
росщl przekonywać
przekony,va(; Sl\:
Się o
о neJ
ое) pr~ez ~lpragOlon'l
~'pragDlOn'l kobietę,
koblet~, które
kt6re to lu- bram~, lub tez
teź chodzl\c
chodzqc tam
tаш i napowrót
пароwгбt ро
po
juz innego; aа !Idy
!!ду tamte.n
taшtе.п pobaроЬа- głębo~leJ
gt\jbo~leJ Jej
JeJ n~zy aа w ~ercu
~eгcn odzywalo
odzywało bowame
bowanle SI
51 ę,
~, przez smutne
slOutne p~al\:o natury, trotuarze, czelrac
czekać będzie
b~dzi6 na
па wyjsCi6
wyjście oczek
oczekiidostrzega już
,vi
\Vi siO
si~ z rulk
nill cboćby
сЬосЬу godzlD\:,
godzmę, pośwl~ca
po§wl~ca dla
dJa mu
то Sl\\
SIli bezprzestanne bolesne zapy tanie:
tan le: chce,
сЬсв, by
Ьу skonstatowawszy mewlerność,
ще"lегnоsс, aа wanego m~żczyzny.
шоiсzуzпу. Przedtem
Przedtel1l jtdnak zaха
niego calll
cał'l twoj'l tkliwosc,
tkliwość, cale twoje przy· .dla
odln czego? dla.
dJa. czego~ .. 1
I znowu
ZnOIVl! pOlyracal nast\Jpnie
następnie po.niź~jq,c
po.niz~jq,c kochl<nka
kocbl<nka i ha".biqc
ball.hille m6wi sili
si\\ oо co~kolwiek u odzwiernego
odźwiernego i o.
о.
,viq,zanie?
wiq,zanie? Ach!
АсЫ dla
дш czego? dla
dla. czego? Ozyi
Czyż do
до przetrzllsama,
J)гzеtrzqsаща, taJOlk6w,
taJ01k6w, sktadaJQ,cych
składaJllcych kochankę,
kochonk~, ozy'v.(:
ozywIć przez to
(о samo
saтo uśplonll
U§РlОПll trzyma
trZ}'lПа mniej Ivi\jcej
willcej potrzebny rysopis.
je8t
jest co
со prawdziwego na
па §wiecie,
świecie, kiedy milПi- charakter dawnej
dawl1ej ~ochanki - lecz zawsze
zaWSZ6 już
juz IUiloS6.
miłość.
ByJ:
Ву}: to plan
plal1 bardzo
bat'dzo naiwny, kt6ry dopro108(:
łoŚ<: zdolnq
z<1olnlk jest nawet ktama(:?
kłamać? 1
I jaka napr6'no
napr6żno i na
па próżno
pr6zno I
Вус bal'dzo
Być
bat'dzo może,
шоiе, iZ
iż w родоЬпусЬ
podobnycb wy- wadzil
wadził go jednak do
до celu. JJednego
ednego zatem
шilо§(: I
miłość
POlliewaz
Ponieważ jeduak
jednak b1.ł
Ь1.1 młodym
шlоdуш i ponie- padkach samo
sашu przedstawienie
przedstawiellie w umys!e
umyśle zimowego, grudniowego poranku, znalazl
znalazł
Cala przeszłość
prze8z10sc tego stosu~ku stan\Jl!,
stanę!!, wai
waż stosu.nek je~o z Tereslł
Тегев" przyzwycza}ł
przyzwycza}l popcłni!lnej
popclni!lnej nie~ierności,
nie~ierno§ci, spowodowywa o·
о · si\:
sill !Jrzed
lJrzed domem
dошещ O
о samej
sашеj dziewiqtej
dziewifłtej godzi.
mu
1IIп w рашi\jсij
pamillci; wstrzqsn\jla
wstrzllsn~la mm
шш do
до gl~bl. go do najgorsze)
пажогвое) rozkoszy, do
до odczuwaOla
odczuwa01a hydne
bydne obrazy 11 w ten to sposób
spos6b tlumatłuma- nie. P!lranek suchy był
Ьуl i jasny, niebieskie
1
zn6" opaoowala
opanowała go l'azdl'oSl:,
razdl'ość, .zazdl·o§c
.zazdrość ~ej~ozkoszy,działajqc~jjednocześn
~ej~ozkoszy,dzialajqc~jjednocze§n ie na umysł
omysl czyc.
czyć. si~ mog~
шоg~ o.w~
o,w~ nap~dy
пар~dу z'!,ysl?wej
zl!,ysł?wej nie- obloki poprzerzynane były
by1y lekkiemi
lеkkiешi chmurсhщuг
I znó\V
jak tortura
tOI·tnra bolesna i J)owtarzal
powtarzał cI/lgle
CIągle dla
dlA 11 clalo, przeto po
ро kIlku
kllku tych bolesuych
bolesuycb ttyy- nawl§C1,
naWIśCI, zndZlwlaJlj,CO
zя.dZ'WlаjqСО mepOUllerD1e
шерОlD1вГО1е morallшога1.- kami,
karni, aа elegancka ta cz~ć
czl}§~ miast.'1
щiast.'I zaledwie
(На czego?
Pragnlll
Pragnął za cobynie- godniach
godruach rozmy§lania,
rozmyślania, zacz\j1o
zaczęło sie w nim
пiш odод- stów,
st6w, w cilkgu
ciągu przebiegu
pt'zebiegu niektórych
niekt6rych dramadгаша- że
"е zacz~ła
zacz~ta si~ poruszać.
po'·uszac. Z domu, obserОЬЗ61'
czego dla
bt),dZ 'odgadnqc
bądź'
odgadnąć (\)
tę męczllclI
Ш\jСZlkсq go szaradlI
szaradIJ bez zywac
zywać pewne ni6wYl'azne
niewyraźne pożqdanie,
po:!qdanie, pewien tycznycb
tycznych pl'oces6,v,
proces6w, 05nutych
osnutych na
па tle zazdm·
zazd.·o· wow~nego przez Huberta, wychodzi1a
wychodziła raz
sł6w, tl}
t\} dusz~
dosz~ kobiety upadającej
upadajqcej w g.rzech
g."zech jaki~ po~stajll?y g16d,
głód, g~a~t~llna
g~a~t~wna c~~ć
c~~c uj- sci.
ści . Twie:dzic
Tllie:dzić moioa
można uie~ na
па pewne, ii
iż po
ро raz sluzba,
służba, to znown
ZnOWIl jakaś
jakas "iekowa
wiekowa
s16w,
гао, dwa
д,уа razy, Ье.
до SIWych
S1wych rzeDla
rz6ша tej
tCJ koblety,
о, ktorej
ktoreJ IstUlen!U
IstU1eU!U ~ra·
~,·a· Hu~~rt
HU~~I·t . me
юе ~opadłby
~opadlby mgd,
юgd, w . роdОЬП,е
даша nkazal
од naboze{lraz,
bez koftca,
końca, .aZ
.aż do
kobIety, o.
podobn,e dama
ukazah~ si~ z ksiqiklj, od
naboże{l
w10s61v
włos6w ai
aż do
до §l1lierci
śm ierci santeJ.
вашеJ.
goqlby
gn1l1by nawet zapommeć,
zаРОШП16С, kt6r'l uwazal
uwazał Jak- pOOlzeme,
pOnlzeme, aа Jednak sama
sаша Jego clekawo§c,
Clekawośc, stwa w r\jko,
ręku, to jeszcze jakiś
ja1<is cblopczyk
chłopczyk
rollville, nie była
Nowy ten
cierpienia prze§ladowa!
prześladował by
umarłq niemal,
kt6rą tak nadmier'llrouville,
opieką ducbownego
byla już
(еп l'odzaj cierpiellia
Ьу za umarlq
пiеlПаl, kt6rl\
nadl1lier- by
Ьу poznać
poznac rywala z 'l'
jui pod Opi6k!}
dl1cbownego guwel'llera,
guwe"nera, ai naпа
go i dni nastllpnych.
nast\jpnycb. Młodzieniec
Мlodzieniec dał
да! si~ nie pogardzal.
pogardzał. Ten
Теп dziwny, n i~okf~ślonl
i~okl'~§!onl dobr'l
dobl''l ozoak/l.
oznakq. B)'Io
Było z niq ~ak, jak z wy- reszci
reszri ec okolo
około południa
роludпiя. zjalvi1
zjawił si~ llllody
młody
w zupelno§ci
zupełności opanowac
opanować nieznanemu ~otfłd
~otqd powrót
powr6t ku rozkoszom odc~uwaneJ.
odc~uwalleJ. ~ll1łOŚCl,
'."йО§С1, st~pklem.
stорk.еш. T
Теге8У,
eresy. .Byla
l:Iyla to
(о mewyra.zna,
юеWУ1·а.Zпа, ).>0po- je8zcze,
jeszcze, §r<;dniego
śr<;dniego wzrostll
wzrost't i eleganckiej
elegancki6j ро
pouczuciu, nieufności,
лiеufпо§сi, niewierze. Do tej
teJ роpo- lecz ~o~vrót
~0~vr6t meuszl~chetD1ony
П1еuszl~сhеtпlОПУ lUZ
JUz ~a~nym
~а~пуш grt),iooa
grążona Je~z~ze.
Je~z~z .. w clem~ośc!ach,
Сlеш~о§с!асЬ, me
юе zmszzшsz- stawy mezczyzna.
шеzсzуzпа. Smukły
SШl1ktу był
Ьу! i silny,
вilпу, uи
ry
I'У llie
uie znat
zna! co
со to podejrze~ie. Wierz)'!
WierzJ'l Ide~lU1eJszy,!,
.de~lU1eJszy,!, pOCZUCIem,
poczoC1em, uspr!'wledl.wlc
uspr!,wledhwlć Slll
Sl\j czona раШI\jС
panllllc.. C1ala,
CIała, dZlałaJl}~
dZlalaJl)~ .bezswlado..bezśwlado.- b~any
Ь~апу w wytworne futrzane palt(). OdoOzlowszystkim,
wszуstkiш, aа nadewszystko
uadewszystko wlerzy!
WIerzył T ereSIe
eres.e m~ze
ш~zе Jedyme
Jеdуше ĘJewuy~
~ewoy~ rodzajem.
rodzaJem. Cle~awocle~awo- mle
О1lе na
па c~towleka.
c~lowleka. Był?
Ву!? IV
w mej
шеJ t.r0ch~
t.rocb~ 1 l'lek
WIek ten
ООП s~edl.
s~e(ll. 1)I'osto
prosto w stronI}
stronQ Hob01·ta.
Hnberta.
'У szystko do kola
koła niego zda- ŚCl,
sС1, poc~o.dzfłceJ
poc~o.dzl}ceJ z DaJglębszycb
naJgl~bszych O1edoc!ec~oшеdос~ес~о- przypoll1m~U1a
РГZУРОIllШ~Пlа wszyst~lCh
WSZY8t~lCh danycb
дап)'СЬ 1
1 otrzy: T
Теп
en ostatnI
ostatll1 dOJrzal
dOjrzał teraz cięż
ci~i ki cokolwiek
d e Saure. Wszystko
walo mu
щu si\j
si~ być
Ьус Pl'awdlk,
prawdfł, a
а miIosc
miłość kocl.ankochan- nych
пусЬ taJDlków
taJOlk6w uasz~J
na8z~J natury. MłodZlemec
МlоdZlешес msnych
mапусЬ PlesZCZOt
pIesZCZOt w C1l1csu
mą(5u nocy,
посу, pt,zebytcJ
przebytej profil, wllsy koloru przypalonego złota
"!ош , ce'
се·
ki brał
Ьгаl za
za. rrawd~
prawd\j najwyzszq
najwyższq .. Teraz.gu~acb
Teraz,gll~ach odczuwac
odczuwać zaczq!
zасщ! chorobIiwlk,
chorobliwIl, rzec mozna,
można, w Folkes.tone. Teraz wspomnie~a
wsрошпiе~а te w~- ~Il
~\: zal'11lOielliol1q
zarumienioną ch
сh wytającym
wytаjqсуш już
jui zilllnem
zilllnoll1
ten prawdy
pl'alv<1y runął
гuоч1 bezpowrot.~le.
bezpolvrot,~le. Nle~mra
Nlе~шга potrzebę,
potrzeb\), UJгzеша
uFzema na
па wl~ne oczy te~o ~o- dawaly
dawały SI\j
SIę czemś
сzешs tak.p.rzykrem 1. tak dOJ- 1
l oko lekko . zmęczone,
1.Щ\jсzопе, .. oko.
oko, htt~aki,
b'l~aki, kt6ry
j ego poszła
długIeJ, . toczonej
po sp\jdzolleJ
spęd zonej hachanalt!
udaj e Sl~ póz
no "!
а'; tak daleko,
da!eko, 'IZ
" P~W&tpl~\Va~
P~W&tpl~\Vn~ chan~a
cban~a ~ eresy, tego bra~l e~o
Q~o de
д6 la
!а ~rOJse~l'olse- mUJqcem,
ШUJqсеlП, że
"е po.
ро. dlug.eJ"
toczoneJ z sobą
воЬ!! ро
Ьас118паl,! ndaJ
p6z oo
p08zla aż
zaczq!
zaczllł o
о przeJzlości
przeJzlo§ci T eresy, oо wlerno§C1
wIernośCI Jej
JeJ Flrmllla,
FlrmlDa, W
w którego
kt6rego obJ\jcIach
obJęclacb kobleta
kobIeta ta walce,
"аlсе, Hnbert
Hob ..·t Ole
О1е m6g1
mógł Jednak oprzeć
оргzеб SH},
зн}, noc na
па spoczynek. NI
N. ewytłum
еwуtll1ш aczone
аСZОП6 licl~CI
dla niego od samego
вamego zacz'ltku
zocz'ltkn ich. stosun- drzala
drżaIa w zlOyslowej,
zmysłowej, npajajllcej.
opajaj~c6j. rozkoszy. by
Ьу nie zobnczy~
zobaczy~ rywala i o?~yślil
о!)}~у§Ш do
до te~o snienie
śnienie serca
serea .p0J>!lh
.po~h ~ ęt?
\jl? zazdrosnego koku. J'yta1
J'ytał sam
ват siebie, czy prawdzIwem
prawdzlwem to
D!a pIlnego
Dla
pllnego badacza, ~ostllPuJlj,Cego
~ost\jpojqcego trop р!ао,
p!an, kt6ry moznaby
щоzпаЬу nazwac
nozwac memai
шеmаl że
"е dZle- cbanka po
ро zBSlęgmeme
zasl~gD1еП1е IOformRCyi.
IОfогшасуi.
jest aby
аЬу że
"е de 111.
la Croise-j<'irmin
Oroise-jl'irmin pierwszym
рiегwszуш w trop
иор za l'ozwoJeOl
rozwoJem lllysll
myśh Huberta.,
Huberta, lat",o
łatwo ClOnym.
clOnylO.
- Czy
Ozy jest hrabia
brabia de 11'
la Croise-Firmin?Oroise-Firl1lin?D.ialby
Dliałby 'b'y
'Ь.У ćС dopiero kochankiem?
kocbankiem? Wi.ru·oWi.a1·o- by
Ьу mo~na
Olo~na hyło
bylo doci.ec ~pustoszenia, jakie Skombin0'Yał
SkошЫпо-уаl on,
011, ie
że hrabia
brabia de
де 111.
la CroiseOroise- zapytal
zapytał odiwiern.ego. .
lOll1st"o
IOlllStWO tej kobiety kazilo
kaziło mu nawet leg~
Jeg~ powstaJ'l ~!az IV
w tej.
teJ. duszy, Jak fermentofегшвпtо- ~lrlJlln
~ШIl1П nalezec
нalezec ~nuslał
~nus!al do
до ~odne~o k6lk~ . - .Pana
.Рапа hrableg?
hrab.eg? ulemą
шета w domu,-odpodОlПu,-оdроl"spomlliellia,
szła jeszc~e
że m6głby
\Vladom06CI wledZISl
WlędZISł ten OStatlll
ostątllll1
(D. c.
l"SРОШlJiеlljl\, Niewiara 8z1a
jeszc~6 daleJ.
dalCJ. wało
"Ыо w mej
ШОJ wszczelllone
wszczell,one przez zdrad~ Te·
Те· 1I ie
ш6gtЬу zaslęgnllć
zaS1~gn,.6 oо Olm
П11l1 wladom06C1
с. n)

dо
do

zre
хге
25
255

d.z
d.zw

szk
i n
lok
lоk
wa
mi
шi
gq
gil
str
"и
zw
zb
lll
my
go
spo
do
до
ry
nie
niе
ne
пе
nie
tor
ter

п6
n6

dzt
rza

ria
nia
uia

ra~

lal
łal
Dr
wn
zrc
me
ше

DI
D

sa
ваl

SO
вОI
on
ОП

kt
gd
Ce
ОЕ
no
по

k~

ce;
се;

z\\
Z\I

ł~i~

"w::

P,
Р
18
la
д:
dl
п,
nI
Ol
01
sl
sI

d

11
i!

~
~

n
p
р
р
p

z
cс
t

3

ŁÓDZKI..
IK ;t,()DZКI
DZIENNIК
DZIENN

pai.
paź.

W'rz.
wre.
па
па wrz. -, na
zmiany, w m. 149 -170, na
po- zmia.ny,
pragną ро
je<lnakowo pragnl}
pailstwa jednakow
па kw.
li5t.. gr.. 167 t /" na
па 1i5t..
11>4'/. , na
c wydawan ie paszport6w Wszystki e państwa
list. 11)4'/.
pa.t.list.
па pat.
wstrzymać
-, na
пада.! wstrzYllla
warunku, tak nadaJ
wypełnia tego warunkn,
domów nie wypelnia
doro6w
. J30-1~9t
n'.
m
w
W
BpokojOle,
па mj. cz.-. Zyto Spokojole,
1671/'1 na
mj. 167'/"
przesiedM..
koju.
chcieli si~ przesiedlić
tyoo, kt6rzyby cbcieli
t1lko Nr. tym,
jmy tylko
3/., na
Wsроmnijшу
hit..
pa:!.: 11lt..
1/"1 na
па pIL:t.:
zгeszщ naturalne go. Wspomni
zresztą
181
1813/.,
pai.
Wt'L
п.
1311/'
131
wr.t.
wrL
па
na
wyochotniC2a kaliska W)'września. I stnieje projekt
Straż ogniowa ocllOtniC2
- Strai
Bialogr6d,
Bia/ogród , 22 wrze§t1ill.
Ш\
па st.lt. --, na
sL-. na
kieJ. gdzie drut od
па gr. sl-.
/s, na
PiotrkowskiвJ.
ulicy Piotrkows
!iB~ gr. 186 l1 /ж1
lM]/"
255 przy nlicy
tSiP/" na H9~
m.114-J7C .
Jpmień w m.1l4-J7C
Jpmieu
шоюеоо sprawozd anie za rok 1884. wysuniQcia korpusu
drukiem
gragl'acz,,-.
cz.-.
kn
ku
dała
dala
mj.
ruj.
па
na
шiеmiejnogo
144,
stróż
str6z
щj.
mj.
а
a
ohserwacy
obserwacy
k\'f'.
zerwany
korpnsu
dawno
juz
już
dZ,,"onka
dzwonka
pu.
pat.
wrr:.
па
na
,
..
WN'
па
na
poczl!tku
poczl!tkn
па
na
12ь.160,
12.160,
nl.
m.
\.
\V
byto
było
тоспо,
Owies mocno,
- Obcych poddanych
dziedziбсu
trzecim dziedzińc
drugim czy trzecioo
а;; w drugioo
j.
szka aż
bulgarski ej.
liвt. gr.129 1/ 2 ,oa gr.
па list.
list. 127, na
па pat.
127, na
przewaznie nicy hułgarskie
11,246, przeważni
kaliskiej 1l,246,
gub. kaJiskiej
dobijania siO do bramy 1884 r. w gnb.
słyszcć dohijania
шоiе slyszcC
- . Groch wa·
с'_ -.
i nie moie
па mj. c,_
18а, na
k\v. mj. 18G,
па kw.
wrze§nia.
22
września. Do "Neue Freie st. - '- , na
W iede~,
iedeń,
prnsacy.
prusacy.
\o
to
byli
odbyт.
loi&n1 '" m.
Codzienn ie
Olei loi.oy
ch. Oodzienn
spófniony cb.
p.,towoy 136-146. Olej
lokatorów sp6fniony
lokator6w
rzel. 160-206, p.,tewuy
Rówuocze uie czel.
R6\vuocze
Belgradu:
Belgl'adu:
z
paра
ZB
za
douoszll
douosz!}
oplaty
opIaty
м.
vr
Presse"
zenia
VI m.
Okowit.a
podwyz
podwyż
(4.6.
'4.6.
ЬеО%.
Kwestya
Ь.
heC%.
m.
b.
w
hl.
poроrzepako'W'J
bramy
Ьгашу
52,
rzepakow)"
si~ tam szturm formalny do
wa sili
ich he~
po- z wil\domo§
ро
rnmelijsk
h
(1.2.
(Ul.
po"t6rnie
powtórnie
rumelijsk
heoz.
lиз~ l>8oz.
zostala
zostn.Ja
wypadkac
о
ne
o
ci!}
ill
zagranicz
szporty
wil\domośc
ШОdroSwojl!
8woj/l
nocy.
w
D1i~zy godzin!! 10 aа 12
mi~zy
т. 148
P.zenioa mocno, w m.
Pnenioa
wrze!nlł.
Szczecin.
Szczlcln. 22 wtze!nlJ.
ów.
бпап 6w.
lU finan
ministeryunm
w ministery
Ао
о god. 10; ruszoul! 11'
pogloska, jakoby Ansi\} pogłoska,
zaшуkапе o
cbnila sill
Ъу(: zamykane
:1;у\о
rozpowsze
rozpowszechniła
mj. 166.60. :1;yto
k... mi.
о. kw.
g/l bramy powinny być
gl!
Р", 15300, na
0& wn. paź.
-Iб.q, U8
-)ó.~,
urz~dy
рпе! urzedy
Kwesłya przyjmow ania przez
- Kwestya
па kw.
na
129.60,
pat.I29.60,
pat.
i
wn.
па
na
Вo§ni
Bośni
126-129,
aoeksyi
aneksyi
ro.
lU.
w
dоkоuаб
dokouać
озра1е,
ospale,
a
la
str6że domowi zaprowad zili jeduak inny
str6ie
zamierzał
strya zaoniel'Za
\уусЬо
wycho46.1Ю
46.60
pisma,
pat.
р.!.
па
na
wrz.
оа
na
me"aty
UlcI'aty
ospale,
с.. раКо ..у ospal0,
Olei rz.pakowy
poczto\\'e prenu
щj.14О.60, Olej
вра6 aа gdy si~ pocztowe
kladą siO spać
О 10·tej kladl}
wywoła "Ii.14O.60.
zwyczaj. O
kraju wywolacałym krajn
со w cl\lYI11
w: m. 40.51.
озраlе, "':
'О Hercegow iny, co
Spir)'\tU ospale,
rosrjskieg o, zoрабstwв rosyjskieg
па kw. mj. 47.50. Spir)'LtU
na
w granicach
g1'anicacb państwa
dZl!ce 11'
'В- dZ/lce
w6wczas wstaj l! i zazbudZI!
zbudz/l oо 12 lub 1, wówczas
па kw. mj.
gт, 40.00, na
W tu- na
liat. gr,
па list.
umysłów.
ie t1Jl1YSt6W.
ра!. 40.10, na
па wrs. pat.
wzburzen
e
\vja~ciwe
е
właściwe
prze.
niewliern
l}
ło
l1iеzшiеГl1
ną
10
podnicsion
podniesio
znowu
stala
stała
trzy
lub
C dwie
zostawiajlłC
bramy, zostawiajl}
mykajl! Ьrашу,
7.60.
oka1oy
.kaln,
Olej
41.10.
h panuje obawa,
rządowyc
rZlldowyc
władze.
wladze.
kolach
koJach
go1'szeoic.
j
l'szeoic.
tejsz)'ch
tejszych
.bożowy.
swobodne
do
.OO'owy.
Targ
zkош
zkom
wrzośnla.
гzеziшiеs
Kr61ewlec
Кr61ewleo 22 wrz"nl..
godziny rzezimies
ewangelicko-augs- ii
r. 2000
т. (120 f.
wyznal1ia cwangelic
ospele, w m.
Konsys!orz wyznania
- Konsystorz
шоglуЬу kolo- bez
:1;у\о ospale,
lош
.miany. :1;yto
Rumelii mogłyby
ООо .mi.ny.
wlа~сicielom
też właścicie
\v)'padki w RUlnelii
пату teZ
iż wypadki
Рrzурошinamy
spodarki. Przypomi
be.
.. 00.
От
Owies
ароkОjще,
lpokojnle,
uchwały
ucb\valy
J~.mieU
J~.mień
niedawnej
123.75.
123.76.
olow.)
па skutek
burskiego na
.. i ko- hnrskiego
до Cuot. clow.)
schodów
a SCllOd6
pOpchnl!ć do
oświetlaniia
potrlebo o§wietlan
uw serbskich POpchnl!(:
domów potrleb~
dom6w
wychodźcuw
cI.)
ni~ wycbodic
nill
bialy(2000 r.. cl.)
bi.ly(2000f
Groob.
Groch
120.oo.
120.00.
r.cI.
f.0I.
2000
"'т.
wrn.
omi.ny,
.mi.nl,
dwóch
d\v6ch
z
składać
skladac
si\}
sil)
ша
ma
рабstwа,
гady państwa,
о godzi- rady
długie, o
jui dlugie,
n.
Вl! juź
п.
42.26,
m.
w
м.
8erSer100".
w
litr.
rytarzy. Wieczory sI!
100'/0
100
O
rewolucyi
a
a
Spirytus
144.60.
wywołani
144.БО. Spiry\os!O
р16Ь wywotani
nowych plób
świeckich i jednego duchownego nowycb
członków §wieckich
po- czlonk6w
42J.IOj burza.
о tej роwiозпg 42.00j
па wi09ng
со roku o
zupełnie. Co
wrz. pat. 41.00, na
сiешпо zupelnie.
nie 7 ciemno
dokument y, stwier- WYz.
dokuooent
posiada
serbski
Ozlo:1Czlo::tRzqd
dоЩd.
dotąd.
bii.
пощi ~Ф
nomi
12
bylo
było
N.
jak
,
Ilawana
llawana
Vukle.r
Cukle.r
odwrotnie
odwrotnic
.
niе
nie
а
a
września
wrzll"la.
21
nia,
Londyn
за те napomnie
siO te same
powtn.rzajq sili
пе powtarzaj
rze
т о сао.
pe- dzajqce
rozgał~zionego nalnie
bll1"akowy 15'1,; mocno.
сцkЗег burakowy
szeroko rozgal~zi
ш bodzie kaznodzie ja ре
tlalnie. 16; cukier
istnienie szel'oko
duchоwпуm
dzajllce istuienie
юео> duchowny
iеj odnio~ skutek w in; kiem
przynajm niej
niechźe ргzупаjшп
niecble
Рszcшса
Pszenica
zbożowy.
ТМК zboiowl.
шо
LondYn t 21 wrzdnia. Targ
Londyn,
zas~pstwie kaznodzie ja moI tersbursk i aа w zastępstwi
щk 1
calo~6 I'l!k
oо całość
spisku.
dbałych
dbalych
,
gatnoku
lokatorów
lер ..ут gatuuku
tore ie lokato1'6w
tere
tylko w lepszym
angielska
.ngielska
.pokojnie,
.pokojni.,
щitаwski.
lоЬ mitawski.
bylewski lub
przybylo
praPrz1bylo
sроtkаб niespo- hylewski
cI~źko,
ol~zko,
iudyjski
bardzo
uniknq(: spotkań
b.rdro
Rz!}d
obca
RZlld
оЬса
uwag~,
\vrze§uia.
nw.g~,
22
n6g i chCl!cych uniknqć
nóg
września.
zwraoala
zwreoala
Simla,
szkoq
'l
trzyklasow
otwarto
,Iabi.j,
owi.. alabiej, groch
- W Mitawie
ciV:ko, owi.,
takorytam~k. oiV:ko,
otale, m~ka
I.duoki .tale,
ciemnycb scbodach i kory
па ciemnych
po ozna- I.dnoki
dzianych na
dzianycb
аЬу komisya demarkacyjna ро
guie, aby
drożej. Na.
fasola drotej.
przed- gnie,
jQCUn.ieu i fuola
ktаdеш wszystkich рпедi k ukurydr.a mocno, jQCUnieu
miejskl! z wy kładem
łO miejskI!
10
po..
rzach.
paz.enicy; 1>0"
pszenicy;
ładunki
ladunki
Heri4.
i
dziś
I!
o6arowano dzi6
Aoou-Dar yq
lDi~dzy Amu-DarY
wybrzei:u ofiarowano
wybrzeZu
czeniu granicy między
ро rosyjsku.
miot6w po
Victo- miotów
teatrze "VictoRobo!y budowlane w teatrze.
(-) Roboty
..
pigko
pivkn
goda
po- Rudem,
dla ро
o AfganipOlTlnik
pblnocneg
~to pOlТlnik
до p6łnocueg
do
si\}
sill
odstoni
odsłoni
udała
udata
Wiedniu
W
nотЬега
numbera
Rudещ,
Mixed
rашiе:
ramie:
z
ne
Surowieo.
wstrzyma
wrzełnia.
wrzetniL
:l1
GI&zg6w :lI
Glazg6w
zostały cbwilowo
ria" zostaly
ria'
tem
wtem
zało żył w
który zaloiyl
шi~dzу warraut.a
р.
Ku1czyckiego, kt61'y
drZWI laka Kulczyck
ustanowie nia granicy mi~dzy
warr.ola 42 aо •• 10'/, p.
ie oо drzw1
celel1l lIstanowie
шiапоwi сiв
stanu, celem
Chodzi mianowic
władzy. Ohodzi
nia wladzy.
w)'wieziono w
SllroWca wywieziono
\. r. 1683.
wrz8$nll. Surowca
kawiat'ni!!, w
01&Z96w, 21 wrzeSnl..
Qlup6w,
рiегwsщ kawiarnilj
mieście pierwszll
zasłoni- mie§cie
kt6re zastonim.
ш.
po lewej stronie, kt6ra
Szuпgаuе
Sznngane
i
l
гatunkowee ро
ratunkow
Roszaue'l
Roszanem
ozasie
odpoW1ednim ozasi.
t., w odpoWledn
ubiegłym 11,600 '.,
ubieglym
tygodwn
tуgоdщп
pewuepe,yuekоsztеш
kosztem
y
postawion
został
lóż parterowy ch. Pomnik zostal
од 16i
tylna od
ściana tylua.
t.
dono·
"
laby §ciaoa
11,000
Corr.
Oorr.
1l,OOO
nPo1.
nPol.
pr_zlego
roku
przeszłego
nia.
wrze~
Wiedeń , 22 wrześ
Wiederi,
następ
kt6ry go nast\}pkawial'ni, który
właściciela kawiami,
budo- go wlMciciel
nie pooz~tkowe
d.nie
.....
Spr.wozd&
Spr
według planu bndowrzośnla.
wrz"nla.
zаtеш, weillug
Ь~дl! zatem,
Uverpo.121
Llverpool21
te b~dl!
Drzwi tc
ł
al
wystosowa
er wystosow
Aleksal1del'
:!е ks. Aleksand
Dzieдny
si z; Sofii, że
0\81_. Dzienny
podarowałl miastu.
ohrót 8,000 bel; .tale.
loy ol,rOl
ne aа natomias t nie podarowa
Pr&)'o.zcu
Pnl)'U.zc..loy
zашuгоwапе
zupełnie zamurowa
wniczego, Z\lpelnie
со do mocarstw
Нiszpanii cotraktn.cie ber- <10""0'
па traktacie
ch na
niemc6w w Hiszpanii
па niemców
uowo. 4.000 bel.
podpisan)·cll
- Oburzenie na
mocsl'st\V podpisany
ваpo tej sawej~cie ро
080Ьпе wejście
zrobione b~dzie osobne
br6t
brót
koiJ:cowP.O
J[oócowP.O
nie
Sprawozda
.
września
wrz.snia.
21
Llverpool,
Liverpool,
dro.
nuwet w
dl'ogl! usprawied liwie- 8,000 001,
n,\ d"og!}
z~nycb. raz wzrasta i przebija si~ nawet
telegraficznI!
bel.
krzeseł pierwszorz~nych.
liб.skiш, telegraficz
lińskim,
"'роО. 1,000 001.
шеj stronie, do krzese1
mej
ua apokulaoyV
tego "'
opel<ulaoyO •I wp.ó.
bel, • tegc
heł
nosić hetСЬCl! nosi<:
nia chCl!
втесу
głE;hi biazgach. Oficerowie nio
ameryМiddlшg
..
MiddlUlg
.
Suratyjsta1
po lewej stronie w glE;hi
SuratYJ!'ale
mocno.
ania.
Ь
ka
Postllpow
post\\pow
Атесуоn.
Drzwi ratunkow e ро
Amerykańs
nie swojego
daczapki
li
2J
lt.
па
na
p1'zywdzie
przywdzie
6$/1"
gr.
list..
па 1iat..
mów aа natomiast
mow
wrz. pat. 5r;u//,1 t,
па WYZ.
kańska na
t , na
pozostanll,, jak byly.
don o kanska
sali teatraluej pozostaną
Belgradli dono
września, Z Belgl'nd'l
Wiedeń , 22 \vrze§nia,
Wieden,
ti /"" na
p.
6 /tl р.
ubiorem glowy nie przyпа mr. kw. fil/U
rur.
аЬу nawet ubioreoo
mr. 6fiU,u"
jl!се przepi- wne, aby
оdроwiаdз.ajl!ce
'
Do roż ki nie odpowiad
I /lłt w N. Orlea,..
(-) Dorozki
Orlea,...
то
000łO
101'.1'
Bawełna
zarz/ldza
wrześnIa.. .Dawelna
kt6ry zarzl!dza
1at·- SZ/l
kr6ln, który
New-York, 21 wrzdnta
postllpiI11marSZI! oо dekrecie króln,
Podobnieżz postlj,pił
niemców. Podobnie
pominać niemc6w.
podczas rewizyi pominac
zostały podczll.s
Тмl
ш,, zostaly
ЛЬеI Test
70'/. Abel
policyjnym
ВОШ роliсуjпу
som
ok.ln)· r.Ono ....ny 70".
OIoj ak.luy
9" ,. Olej
nfe 9'/
па Ilfe
sktlpczyn~ na
przycbylny wielce bilizacy~
ОопсЬа aа nawet przychyln
bilizacYIl armii i zwoluje skupczyn~
szałek Concha
szalek
Сепу7",. Certyakalnl 7'/,.
oloj ,.aloy
kursu.
Snrowy olej
8" , . Surowy
8'/,
t'ilad_U!i
w t'UadelJfi
8'/.,
8"",
onegdajszej wycofane z kursn.
podal·tej dzień
8zсщtki podartej
Szczątki
о 6katr
o
д. 70 .. Czer·
Pavia.
S d.
Prawa
M,ka
generał
general
о. Mika
C.
Niszu.
'/,
',.
d.
do
l
1
rZl!dowi
ika
lioo
line
апе·
ane·
pipe
pipo
paidziern
październ
Okaty
wi.~j
l
1
dziеб.
.СО1'а'
.coraz
ami
c
owo.
2
l
W6zki
(-) Wózki
с.,
95 c.,
па wr:r.. 96
С., na
pa95 C.,
n1. 96
w m.
sI! jako ра
aue sl!
pazeml".a ozima ''1
woua puenil".a
Осе- flagi niemieckiej sprzedaw ane
'о wona
k1eJ. Oneб. czasowo zo
nllCy PlOtrkow~kleJ.
zgгоооаdzеeń
wolności
ktujq bruk przy UllCy
\volno~ci prasy i zgromadz
KnkuryKukuryliв\opad 97.
n. lisIopad
с.,
pat. 95'/, c.,
n. р",
mi/ltki.
од ~ogu mil!tki.
па prze~trze~1 od
,)
z~oku, na
Mnscovad,
MD8cov.d,
о. zou:oku,
gdaj o.
r.Oning
roOoiog
(Cair
(rair
Cukier
Cokicr
•.
'/,.
"
48
(OOw&)
ша (nowa)
dz.
stały zawieszone.
вупа staty
Zwłoki Napoleon a m 1I Jego syna
_ Zwloki
('Vi'cox) 6.66.
I:.бj (Wi'cox)
nahczoRio) 8.20. Łój
Victoria"" nal1czo(C.ir &io)
& (rair
Ка .. a
hotelu."Vlctor1a
0,30. Ka
Oeg!elO1aneJ do hotelu
Ceg!elOla
аrшii 6:30.
września. Mobilizac ya armii
wrze§nia.
22
Wiedeń,
Wiederi,
do
1
st
4.
islehurst
Clt
OUi51ebur
z
zbożowy
"boiowy
ne
Fraoht
Fracht
/,.
61/,.
6
przeniesio
Ьу6
~)onina
шаjl} być
".ро dwa w mają
stn.jl!cycb. z'Yykle ".po
о§ш, stajl!cych
lC~ ośm,
по IC~
no
dni czterdokonanI! w dlli
Ьус dokonanl!
moźe być
ugh, obecnej rezydencyi ekscesa- aerbskiej
ЗШ'Ьskiеj moze
Fal'nborougb,
lekt6re l!l' Farnboro
Niektóre
8.1еЬ1е. N
'''E.
UIEt.UO \\'E.
odległoścIl od. s.leble.
U.IIl't 61Et.UO
pe~neJ. odleglosc
·J.·~ L~6 1C.t.M't
'J.'~L~C;U
i
Eugcnii.
Eugenii.
Austryi
rzowej
\11
WIll11'
wiedzl!
I
1
zwiedzI!
z
ona
sązma
sllznla
Je~n.ego
Nas~pifa
Nas~piła
l
naście.
na§cie.
odległOŚCI
odleglo§c
B1~ w
kUJą Sl~
kUJIl
dni. 28
Z doi.
W L'
dnia 2ll
22,Z
'V
k
zZ doi.
St
SI t k
у~,
kОШUU1kасcye,
}С kOmuOlka
МНап
Milan
kr61
utrudшаJIąc
l
poniewai
ponieważ
cbodnika, utrudmaJ
,
cej od
од chodnika,
mocarstw
innych 1110carstw
l~er- i innycb
. I~erą. ,•
Waruawl ka.
е. parowy z . muzy '1.
aа e.
Gielda Waruavll
światło dzienne
zwłaszcza w czasie, kiedy swiatlo
zwlaszcza
konwlelk1ego
Wielkiego
~
Wieduia
Wiednia
..
z
budo
оЬеСU1е budow
wyjazdem
przed wyjazdeoo
onegdaj pl'zed
giełdy.
poolu ukouczono obecOle
ócem gie!dy.
:1;,daoo.ko
:1;,dano.koilcen,
1ł aа azowego jeszcze nie zapa- рооlо
.UZ.
kt6rego puszcza w ruch
parostatk n, motor którego
аоо
oi am
owI
wszystkie mi
g
kr6!ko!ermlnlwl
КaJпоkущ i wszystkieo
weklll kr6tkolermln
zagas oо
br. KaJnokym
Z. wekllo
ferował z hr.
ferowal
pomi.eorganu,
l
,
00.82
шес~апiZП.
mec~anizn.
nie
nie
t987',,1 60.82
za 100 mr.
jednoczes
О& Berlin z.a
na
Р1'ZУJ'шо- jednocześ
ostrożn m w przYJ'moЬb Ć/j oslrozn
tutejszel11i.
należ Y
on(~) J k nalez
basadoraooii tutejszem
basadoram
1e
le
Pasaierow
10.18
Pasaierow
У
10.12
ogolneJ.
kaJuCle
11.
\у
1
kaJUCie
\V
Ił
It
szczonego
LoodYD
LondYD
n
IJ
'akt
'w1'ez'y
śWI'ez'y
naYs
cz
У
l'
hЬ Y
d
b
Ь
. la.
d
.ł
.1
ól
61
О
o
t
.
.
4066
"
"
40.30
•
fr.
а
Р u a
uzącyc , p
I
ParIt ItIł 100
l'n Par,.t
lПоg 1
wanlU s UZ!!cyc
~ mog
~ ą
~ rog~ ę
са Il
еп spos ) .przez ca
шiп- w en
kt6ra nie minslui~, która
81.60
przyj~i służ~.
60.86
.
E.
О.
O.
PaDRtwo L. przyjęli
PaD.two
11 100
НAND10WE
HANDLOW
SШ
Wiedeń
Jt Wieden
It
WlADОМО
OSTATNIE
.
~~~k'l'
в1\} ~~~k'l.
ac slll
rozkoszować
wi~cej nie wie- rozkoszow
kt6rej nic wiecej
ta paszportu i oо której
la
p.hlwowt:
papl.ry p.~.!wowt:
Za "pl."
z.
giełdy
'Y1~k
budz~. coraz 'Ylęk
wrze~~ia. Usposobie nie gieldy
Karol~nsk1e budzą.
Berlin, 22 wrześ~ia.
- ~yspy Karol~nskl
imi~ Maryan89.па imill
89."е jej na
dzieli, jak tylko, że
\V~~:::dof:I.~.:
\V!~:::d.f
podaJ~my
~~:'YI.;~~
~~:'II.;~~
podaJ~OOY W
Europie,
dosyć
dosy(:
W
o
ЕОГОР1е,
w
o~aOle
poczl!tkow
pocz/ltkow
o~aU1e
było
bylo
zalUt~res
96.75
m
sz.e
!fI.!J7.dzisiejszy
służby
sluiby
dniu
\v
po
objociu
ро
dni
kilka
Ot6Z w
na.
па. Otói
л.
A.
Ы\.
Lit.
с.
r.
69
.•
Arch1peArchlpeZiom
Ziem
...
Z
97.30
97.50
Liв\y
Listy
szczegбty.
ше~t6ге szczegóły.
U1сЬ me~tóre
О Olch
Wll~C o
раб.- Wlł~C
sci pańnieobecności
pomy~l~e .. Ko nt~mina w~trzyma~a si~ od
pomyśl~e
Mnrynnnaa podczas nieobecno
owa Mnrynnn
97.30
97.30
malo ,
male
..
..
w~sepek. dzialaOla
raczeJ popra~y n
8111 raczej
przeszlo ~OO w~sepek,
B1~ .z przeszło
spodziewa no 81\\
składa. Się
I spodz18wa
działanu~ 1
rs. lag ten sklada.
б 1'5.
srebrnych , G
łyżeczek srebrnycb
95.2Ь
95.2b
26
.
•
9
zabrał... 6 lyzeczek
stWI\ zabralll.
stwa
1
... Ser
\У .....
М. War
Zut. M.
Li.1J Z.,\.
510 Li.IJ
stało SIO
kа uii
шеzаШlеszzkaspa<1ku kurs6w. Lecz stato
k11ka Jest. mezamles
ledw1e kilka
uiż nowego spadku
о- z kt6rych ledWie
poczem u93.60
93.60
odzieży, poczel1l
got6wkq i sporo sztuk odzieiy,
II
U
..
..
....
Jecyach,
cyacb,
па
na
grupy;
дeтonви~
demonstr~
о
o
dW1~
dWI~
Ateu
Aten
tworz~
tworzą.
се
fe
92.11>
92.1.
epesza.z
92.V
D
Wyspy
iuaczej.
ly~.
ły~.
tel11 wszystkiem.
lotniła si~ z tem
Iotnila
ш
.. lU
..
towa- majl!cych
91.~0
9UO
czuwaOla nad . . . .
czuwama
zw.
91.90
до
do
t:
rZl!d
l'z/ld
~11e
~he
swe
,~a
pobudzlC
pobudzIć
n~a
grup
tycb
шsj,\сусЬ
z
tych
dneJ
pozostadziecko
iesi@czne
Ośmnasłomiesi@czne
(_) 04mnastom
l~
1~
&;..
89.89.€od.i
Eod.i
.111.
.III.
.
Z~I
Z~t
Li;\y
Li;tl
oceanu
wywolв:la
wywol~a
ci greckiej,
~oloD1zacYJne
I ~oloDlzac
nat'od?wo~ci
prawami narod?woś
źona wyro- rzystwo handlo,!e 1
dOZOl'U zona
n bez dozoru
шieszkапii u
88.88.8S.wila
wiła w mieszkan
II
.. U
..
....
На!D: wieksztl podaż
zarz~d w Ha!n:
głowny zarzlj,d
popcbn~la kursy w kleI popchn~ł
maJ,\ce gIO\V'ly
рода' 1
~i~t~ze SpokoJnego~ maJl!ce
87.87.trzecieoo ~ięt~ze
па trzeciem
łego Da
zamieszka1ego
bnika, zamieszka
ш
.. Ul
..
....
ucierpiały
dr.ugl~J
grupy.
Najbardz iej ucierpiaty
o.
m.
р~nktеш
p~uktem
zniźkowy
zuizkowyo
Glownyoo
runku
Cegtelnla . burgu. Glownym
dош6w przy ulicy Cegtelma
jednyoo z dom6w
w jednym
Berli~lka.
Berlińlka.
Gielda
to
kredy
kredyto
~1\}
~11l
akcye
iej
znajdUje
znaJduJe
szczególn
szczeg61n
także
tak:!e
gdzle
gdZie
banków,
bank6w,
Уар,
Yap,
akcye
wysp~
st~1 J.e~t
bylo przy stole aа st~ł
199.00 199.26
Łóżko dziecka było
nej. :fJ6iko
rO'Yiokio .ас...
Ваоlшо\у rO'lj.kie
panstwowee aа aanknoty
nl1~ we i papiery zagranicz ne państwow
pr6cz t~go. nll~
а. prócz
t.owarzystwa, . a.
fihaa tegoz t.owa1'Zyst
199.26 198.76
sobIe fil1
oy soble
Wyobraźmy
d08t.
D a doat.
"па
"
n
tJ
okneoo otwartem . Wyobrazo
pod oknem
Р4о
p40
. k'le.
. k'1I .rosYJs
kro
о kr.
.... o
\уа".....
U1eOOl~ckt, prze
Oleml~ckt,
о. War
na
Jeden
Wokelo
Weklle
JU9.10 198.40
lU9.10
ml
.а
.a
1е.
handlowe
tki
do!"aOOl
do!"aml
dzy
pozycz
а
a
еоо
em
d
dziеdziб.с
dziedzińc
z
ewszys
pl'ze
dołu
doln
z
gdy
шаtki,
przestrachb matki,
и.
l'etor.burg kro
1'etertburg
..
198. !о
19S 10 \ 198.10
198
пажl6- pierami
OŻyWle
Уар naJgł6w1elk1eoo OZyW1e
pOl·t6w. wyspy Yap
obracs~o z melklem
Не.гв,teша.. .Z podów.
pieraooi temi obraca~o
zobaczyła nagle dziecko ua oknie; . jeszcze He.rs,tema
zobaczy!a
196.75 196.00
dl.
J'
..
wtado
wtadO
o
J~dnak
otrzyooan
Сl1!gп otrzyman
Т:'Ш11, z powo~u
Tamil,
dlllszуш CIl!gu
dalszym
Jest
W
nieoo.
niem.
,!шеJSZУОО
,!DleJszym
przyше
me
gdyby
spadło,
spadlo,
byloby
Ьуl0ЬУ
а
a
cbwila
chwila
; ,.
yn
Lon fO
:
тО mosc
kt6ry wykazuwpływac don mOal'tykule ,,'furquie ," który
~~:~',.
о artyknle
hcznych raf kor8;lowych wptywac
mość O
~~:~'/' ~~:~*
kt6rzy z 11Cznych
6w, którzy
mieszkańców,
są,siednich mieszkanc
tотпоsб Sl}Siednich
tomność
kro
и.
Wi~d.ń
'V i~d.Q
"
Cała pr.ze- je koniecz~o ś~
161.60 161.20
sprlledn~ drog,. Oafa
PortJ: .w spraokrllty tylko J edną
g~ okr\\ty
~~ . inter~eucyi Porty:
zеб.stwо. gą
niеЬ~zpiесczeństwo.
zanważyli uieb~zpie
swoicb zauwa:!yli
okien swoich
3
3
pryw.tno
Oyol<oo\o prywatne
poglo- O,.konto
k1Ioooetl·ow. wie ruooellJsk
r6wшеz pogło":У11ОВ1 130 kllometro
Oblegały rówmez
rumehJsk leJ. Oblega!y
strzеб. wyspy ~ap ,,:ynosl
па przestrac hu i nanc6, kt6· strzeń
si\\ na
Skобсzуlо sili
Skończyło
obfitll, stano- ski O
dość obfit!},
al'ooii austryack iej i serbrośhnna Jest dos6
mobilizac vi armii
о ooobilizac
~ eg~tacya rosllDna
przysz!os6..
па przyszłość
poskutkuj e na
сЪуЬа poskutknj
га chyba
ra
.
•
•
LondY~lk
Londyńlka
Gie/da
Gielda
сЫе skiej, budzl!c
drzewcl chle~ia wojuy
wybuchniocia
obaw\\ wybuchni
palooy kokoso.we, '" drzewd
,а§ palmy
З~ zaś
budz,\c Obawll
WI~ l~
Złodzieje otworzyli .duia wczorajsze- Wlą,
(-) Zfodzieje
23" .. 23
l'et.e"~urg
23'/
о. 1'e\e"~urg
le n.
\Vekele
dziś Weki
byla dzi§
zbożowa była
Giełda zbozowa
e. NaJwyzsz : te~p'~ra na
w8chodzie. Gielda
па wschodzie
poma:ańczze.
we 1I poooa:anc
bowe
potudnie sklep Rozenkra ntza bo
kon lo li2
зато południe
go w samo
()уокоо\о
01.
.
spokoj:lie
паJщzszа
naJntzsza
spokoj!lie
lecz
~O,
до
do
тоспо,
пч.
mocno,
wysple.
wyspie.
па
usроsоЫо
nsposobioną.
~ocbodzl na
па rogu Konstauty nowskiej i Nowego ryn- tura ~ochodzl
na
bez
padaJIl Ьех
B1e~pnla padaJ~
państw. • d. ~~7.==~~~~~~~~~~~~=
czel'wca ~o Sle~pD1a
banku pwtw.
од czerwca
\УуЬ! Ьаоко
Wykaz
wrze$nla.
wrzrinla.
zabl'aIi do 23 , od
Po!e,sburg 21Stan
Pelersburg
РООООCl} dobraneg o klucza i zabrali
ku za pomocą
(obyloI2,047,760), "а.у 99,637,686 (ubyloI2,04
wrze8oia. 8tao kasy
Уар 21 wrz"nia.
~yyвpa Yap
c6w ~vyspa
LUONOSCI.
M1ellzkanców
KA LUDNDSCI
STATYSТYKA
DZIENNA STATYSTY
OZIENNA
u- ~rzerwy deszcze. Mlellzkan
ednego z nlic,ki
zalic,ki
(przyb.491,072), ..
(lJrzyb.491,
22,866,105
paJeto ty i 6 sztuk kortu. JJednego
c!ekty
ctekty
4 paJetoty
.kupiou_
.kupioue
września:
M~iczy
dniu 22 wпeSnia:
malaJskieJ: Męzczy
_ •• 18БIIW8 ~awt.rte w dnin
MaUenslwa
па
za1icz.ki
lic~y tylko 1,200~ rasy lIIalaJsk1eJ
zalicz.ki na.
sc~wytal Iic~y
(Ье.. zmiany),
zdobyczl! sc~wytał
swoją zdobycz!}
па towary 112,763 (bez
ch ze swojll
n&
ciekajl!cycb
_
kalol.
ka!ol.
W parafii
nosz!} papi~ry public~ue
za""
kob1ety noszl!
(ubyło 47,166)~
ŹD1 c~odzl! c~lkl~m ~ago, kobiety
pubIic~oo .2,969,344 (obylo
policYI wraz znl
1'~ce POliCYl
oddal: w ręce
Fnсhз
ślnsarz i odda!
p. W. slusarz
р.
n\iaDowicie: Samuel FIlcha
l, 88 mianowicie
8wаП8. 1,
W parafii ewang.
re.·
до ko- liczkl na
(ubyło 32.2(0); ra·
ł,691 (ubylo
obllg.la,7Std,691
D1edochodzqce do
па akcye 1 Obllg'.13,7g
sр6dшсzkll D1edocbod
krótkie sp6dmczk
jedn,\ kr6tk1e
paletoteoo i jednI!
niоо paletotem
Liok.
,ЕmilЩ Link.
ze znalezionym przy nim
fiп.шОw 31,624,284 ,Emilli!
m finaruów
n1lШ8terуnm
nlllll8teryu
bież,cy
biez,cy
chnnek
chunek
ia
tatuowan
zwyczaj
majl!
ptcie 11laj!}
ОЫе płcie
lano Obie
lan.
,oh.
ych.
S!arozakon"
Starozakonn
76,14и,690
76,14ti,690
biez~ce
bież~ce
sztnkч. kortu.
sztnkl!
rachunki
ione
inne
62,334);
(рсоуЬ. 52,334);
są bardzo nie- (pr"yb.
cy Вl}
września,
dщu 22 wrzeзniа,
karolińczycy
'\Vоgбlе karoIinczy
Zmarli w dwu
si~. Wogóle
oprocentowane 28,280,941
7,186,24ł); z..tawy oproceotow
(pr"yb. 7,186,244);
tej
до (przyb.
l&-to .morlo 4, " 18]
lа\ l&-tu
ą nigdy, nawet do
шiесi do lat
Ка!о"о,: dzieci
Katolicy:
nieużywajq,
cblujni,
chlujni, wody nieuiywaj
(przyb. 38,494).
'"
1J
КA.
dzie'f"cqt
2,
dzie'f"cцt 2; dorostych _, ,,,
KRONIIKA.
KRON
chłopców
owoców kokoso'Vеkзlв:n& Londyn 23 / 1" liczbie ch1opcOw
września. 'Veksle:n&
pij~ mleko z 0\voc6w
gdyż piją,
Petersburg, 21 wrzesnia.
picia, gdyz
miaoowioio :
k.obiet - , 8 mianowioio
-,
n1vtczyzn
mvtczyzn
liozbie
tвj
tej
w8chowachopozyczka
.
Ш
lU
ICZNA.
a6'/"
96'/"
NICZNA
ZAGRAN
po;i;yczka wschounia
KRAJOWA JłZAGRA
kагоliбski odkryty zo- II poi;yczka
tej
w
l
1
wycb. Archipela g karoliński
wych.
smlł.rło
smll.fto
16·ФI
l6-ł.Ił
la~
d~
.dzicci
.dzieci
Ew.angtlfcy:
3/. , 6°10
zазf.a... "_ Ew.anglllcy:
1iЗLу zasf.a...
złota 174, 6'/0 lisLy
6% renta zlota
963/'1
\" tej
l, \'II
zyk6\v aа gdy dnia 96
t1or08łych, 1,
pOl·tugalczyków
рl'Zе. portugalc
dY.IBWCZ'it 1: tlOr08tych,
\" r. 1525 przez
stał w
cWOPCOW-,, dy.leWCz'it
sta!
11(~sl)J6 cbtopcowгоsуjзkiеgo hodne
akcye banku rosyjskiego
1«3/" akCJe
uemsk. 1«'/h
щiапоwiсiе::
l, aа mianowicie
koblot 1,
агсЫре wne kred.
teoou archipem~iczyzn - , kobiet
Ksilj,- p6iniej jeden Iliszpan
nadał temu
Wielki Ksiqhiszpan nadal
dyakonto- liczbie meiczyzn
Wysokos~ '\Vielki
banku dyskonto315, ba.nkn
л:о SU),
Jego Cesarska Wysokość
zаgгапiсzп~n:o
dla. handlll zagraniczn~
Вerta Harich, lat 23.
Berta
~15.
аgо ~H5.
Ка wego p~ter8bursk
wаГ8Z11wзk:iiago
57U, warszawBk:
nazwę wysp Kaiеgо 570,
П nazwe
rowicz, jak do- lagowi nil
Karol~ II
р~tеr8Ьurзkiego
Aleksn.ndrowicz,
схеМ Karola
па czeŚĆ
егz Aleksand
Wlоdziшierz
Z~ Włodzimi
ż~
roзrjSkl~gо
banku.. ro31j9kl~go
n
Шlеtу bauku.
września. Iłilety
8erlln, 22 wrzesnia.
SerIIn,
iż to
щdzilа, iz
niedziel~ 20 wrze- roliftskich
cała Hiszpani a ~dziła,
rolińskich,, ca1a
"' Yarsz. Dniew. w niedzielę
nosi "Warsz.
..
1.W1d
,у hkWld
..
1
/.
••
ha'y
6О.60, "1.
60.60,
tawoo
...
t.wne
li.,y
f'/,
f'l,
199.60'
wła
raczył najzupelu iej zabezpiec za jej prawo w1a1'апо raczy1
PRZYJEZONYCH.
оо. 55 rano
LISTA PRZYJEZD
b. oо godz. 4 m.
т. Ь.
ет. 59.70,
śnia 1'.
§nia
U em.
W8cb.odnia II
potyczk. ",c110dnia
6°1, potyczka
cyjoe 66.70, 60/,
cyjne
Peter.bur.
S..hański z Peterabur.
Generał Sachan'ki
Maniouffol. GODeral
Holol Ma"lo.«81.
ó'l.
с. 60.16, 5'/,
żelaznlj, warszaws ko-peter- sno§ci.
1880 r.
drogI! zelazn!!
j>Ozyc.ka••.1880
sności.
przybyc drog/l
przybyć
69.60,4'1. j>Ożyc.k
ш emi.yi 59.60,
Ul
КnaзоlY
polko\voik Knasow
Petel'1lbu~l!
... bo~I!"a, pulkownik
P.te
•
lJepp
U.pp
general
ga,
geoeral
323.60,
ooluo
",,10.
kupony
па
sili na
roaYJ.kl. 89.60,
Przesiadłszy si\\
t&\vn. r08y;.kle
arszawy.. Przesiad!
li.ty ... t.wue
Warszawy
до '\V
5hШ'skq, do
sburską,
F.
Cr_reld,
Crefeld,
•
Knderl
Kod_r\
F.
nРО1'
Petersbnrga,, kupcy,
• l'_tersborg&
takaż ••
roko 137.00, taka"
pozyc.k& premiowa .1864 roku
до
5'1. poźyc.k.
5'/.
skа (Pelcowiz na) do
Ме)'_' •
Н. !Ileyer
H.
Nadwiślańska
Liboritz,
LiOOrilz,
•
Riug
&iog
stacyi Praga NаdwШаб
О.
O.
BI.brich,
\voиr.
WoUf.
d.Y
80.00,
h&ndlowego
h&1ldlow.go
bankn
.kcye b.nku
lSO.60;
с. 130.60;
r.
1866
z
Hirschfeld
y,
o\Vancaw)',
z
zWarnaw
У.
warszawsk
М
А
drogi
Szmiew,dci
Szmiew,.1ri
О.
Е
т
'Varaz&wy, O.
pocillgn nadzwycz ajnego
pociągn
Wl1T8L wied. 208.60; ak.- 'Vanzawy,
d r. zel. WIlTla.
Ikontowego 77.00, dr.
akontowego
\Valtner z Peszta.
S. Waltner
udal
\Varзzawy,::).
c udał
Wysokość
pozyczka Warszawy,
najoow8u pożyczka
j, Jego Cesarska '\Yysokos
aU8t.ryaokle462.oo, najoowlu
wiedеб.skiеj,
wiedeńskie
cyekrecJ.ytowA aust.ryaokle
cyekreclyto
108.20, dy.k::onw
rозуj.k.a 108.25,
towarow~
вшсу\\ towarowIj,
па stacyO
rosyjska 94.70, 6°/. renta rOByj_1m
r08)·jsk.a
po linii
Iinii obwodowej na
się
si~ ро
Ogłoszony zoRzemieślniczej" wyszedl z
września. Ogloszony
Nr. 38 " Gazety Rzemieilni
"r.
Pe!ersburg
Petersburg , 22 wrze§nia.
о go"I,·
j, zkl!d o
iеj,
prywatn. 3 "/,.
4'/., prywatno
4'1.,
wiedeńskie
.wiеdеб.sk
wаrszаwskоko·
drogi warszaws
iooi\}
i"-" W imil)
Redakcyyi'-"
Kon.ol. 100, druku i zawiera: "Od Redakc
Kon.ole
oj
polodoie.
poluduie.
s~dowo-w
sądowo-w
w
ustawy
wrzeSnia
22
czwarty
Londyn,
rozdział
stał l'ozdzial
odjechać stal
raczył odjechac
Ноlеwiб.шiпut 40 rano raczy1
б·еj minut
J6zefa HolewińJózefa
dzinie G·ej
przez
własnei,
wtasnei,
miłości
ro'yj- ooiloSci
а"/.. , roayja"I
konw.
...
hr
'.ree.
102'/"
102'1"
.".'01.
.".,01.
i'I,
,./,
pr.Bkie
prnBkie
Przed.
J
.
О
wojuy.
O
żelaznej
tejże drogi zelaznej
r:IQt.a w~g.
sądach podczas
skowej oо sq,dacb
4.0/. renta dut.a
do stacyi Koluszki, tejie
SkR poi:. :I:1 1879 r. 94 4/8;i 4.°1.
(рошiе
па pytanie 7 (pomiedpowiedź na
!О'/... 10"'- skiego"- n dpowiedz
go 10"",10"'otlomaós ••ego
bauku o\\omailsklo
па 79""
stały wsp6lprac o- silIwzięto
64"., banku
eg'p"ka 64'/.,
Sumi~ski, staly
79'/" 8g'p"l<a
Zygmunl Sumiński,
- Zygmunt
środki celem sformowa nia na
со do
si\\wzi~to srodki
są, warunki co
w N. 36: Jakie 51!
szczone W
ospale.
05pale.
;
8u',.
8,)'/,
go
ego
aIQ,ue.kie
uala.ue.ki
\у
w
ll,akcy.k.u
ll,okcy.k.
~aruy
zmarł
zooar1
,
nNiwy"
nNiwy'
ciciel
ciciel
współwłaś
wlIik
wnik i wsp6twla§
щ
l4
шаszупiв
prócz tego
maszynis
zostac
batel'yj, pr6cz
Ьу
zostać
yi,
by
cyi,
nowych 16 bateryj,
kwaJifikac
i
kwaJifika
cZas"U
czas wojny nowycb
cZas"u
~
\VditkOW8k
п, pla"u
plo"u WditkO"'k
na
Targ
wrz"nia.
22
wrzośnia.
Warszawa,
оо.
m.
b.
Ь.
20
d.
ie
иКоrеп
MKoren
Warszaw
Wal'szaw
Н. Z.
żelaznei? przez H.
па drodze zelaznei?
na
Wrеш." go.l'
р.иа i obra -,, p.tra
g6rskicb. nNow. Wrem.·
ch i 3 górskich.
осд.-- -вт. i ord.--""
..enica om.
go. Plz.nica
J
,
o- 8 .zapasowycb
оу\о
źyto
645-660;
шiевi~сzuik wydawany 0wyborowa
"Ateneum, "' miesięczu
685-626,
- "Ateneum,
biala
biała
М"
А. M"
go, przez A.
Коniб.skiеgо,
będ'l _
roku karczmy b\}d'1
owego l'oku
од N o\vego
- - - , wadli· spondenc ya z Konińskie
----,
że od
W M·sza· donosi, ze
średnie \.;borowa 420 - 480, "redoie
w;borowo
nakładem Spasowic za w Warsza·
becnie naktadem
przemysl w Galicyi, przez
па przemysł
-:-420, owii.. 280 "Rzut oka na
.. rzod. -:-42U,ow
sprzedaż we~---; j~zmień
i4-orzod.
Ре zupelnie
j~zmieQ 2 i'
уш w Pedrukоwапym
podobno drukowan
zupełnie zniesioue, aа natomias t sprzedaz
Ьу(: родоЬпо
ша być
wie, ma
wyna
i
krусiа
krycia
iеgо"-nОd
iego"-nOd
Lud~ilщ Zi~lliisk
,zlmоwу Lud~ika
lеtщ----zlmowy
rzeplk letnl----,
то
pism 1'0y- -330, gryka-- - -, rzepIk
jedno z pisoo
traktyw trakt
lko w
tylko
b\}dzie ty
farbowan i a.
si~ będzie
telosbL1rgu, jak donosi jedllo
tersburgu
odbywać się
wskaz6wki farbowani
w6dki odbywa(:
wódki
lazki: Praktycz ne wskazówk
h polny -~ 1azki;
а.
.iщ. ---,groc
ropo zim.
rzepakrapв
rzepak
,
----,
kазzа jaglaua
fазоlа - - : kasza
Ь\\ cukrowy - - - - , fasola
syjskicb.
w6dki bę
sprzedaż wódki
§c
wsiacb spl'zedai
Ро wsiach
'\Viadomośc
erniach.
"-. '\Viadoooo
erniacb. Po
łozowychb"-.
pl'ljjt6w i obr~czy lozowyc
р.ro prljtów
jvozmleooa ---о grycz.gr.- -; m~ka paro
__ , jvczm.enna
e pojawily
2б·rublоwе
Fałszywe papierki 25·rublow
- Fafszywe
НосЬ
Hoch
Jan
p.
р.
В.
Ś.
е:
ne:
a..
na.
Щ1'апiсzп
zagranicz
i
ograniczon
,ll, krajowe
--- ,u,
,------,l,----,l
----,oo ,, \у dzie og1'aniczo
w.pBzeon.OOO ----,OO
wapozenn.O
icb \V
puszclI.mшa ich
\Yinni рUSZСl!.п
Książeczkaa
Radошiu . Winni
si\} w Radomiu
si\)
Wypadek w kopalni KOfzelew. Ksillieczk
__,olejj '\Yypadek
l.N.li2,:--:--:---,оl_
,iyLniapyt
Науава " -_ ---,
___ УLпiа
руt1.N.lщ:
"Agencya Havasa"
___ ,Ul,-'
ш,-'---,i
września. .Agencya
Paryż, 22 wl·zesnia.
Paryz,
oi.
Копаl'
ioo. Konar
w szkole im.
obieg zostali aresztowa ni.
Lokcye
Lekcye
iв.
ie,
шlупаrstw
młynarstw
о
O
....
p
р"е·
DoWlezloDo
DoWle.,ono
:--:--.
Inlaoy
Imany
--,
rz_p.kowy
па wyna- rzepakowy
się na
Od
Тшсуа nie zgodzi si\}
źe Turcya
OWS3 300, gro- ki
w powiecie konec- donosi, ze
J~czmlen18 60, owsa
dOllosiliśmy, W
juz dOllosilism
żyta 400, J~czmle1ll8
- Jak już
uic)' 900, z)·ta
uiel'
,вDla zefabryka.
Nowa
No\va
czyty.
ego.
ogo.
s
iż grodzeuie
chn polnego -.
wieść, ii
strat~ Rumelii. chu
włościan wie§c,
wśr6d wlo§cian
się w§r6d
pieD1~zne za stratę
rozeszła si\\
grodzenie pieD1ęzne
kioo rozesz!a
kim
garmistrz 6w. Stowarzy szenie opieki nad
po !rop.
"ор. garmislrz
•• akclą
ko) Ц ро
78" •••
owit.
t. 78'/
wrzaśnia.Ok
••inia.Oko\vi
Warszawa,2
W.rs.awa,22 IIIr
ko.
bezplatnie grunty osadnikom Granica bałkańska
e
e
Spokoj
scy.
niezb~dni
niezblldni
r Zlld nadaje bezpłatni
jej
jest
petersbur
Ьаtkабskа
Нort. ogrodnika mi. Krawcy
100-507'/,•.. Hurt.
wia<1r. 100-507"
garoC8 do wiaura
S\oвnn.k garnca
8'10 . Sloannek
8'/0
włościan wlprze6w"
Otóż wielu \vloscian
nп aа Syberyi. Ot6Z
e. "Listy do cz~telników"
ostrzeżeniie.
Dlt> ,klad
по ostl·zezen
garD. 2~9 - ne
za garn.
..
nieczn~ dla obrony Konstant ynopola. Dl!>
.а wiadro kop. 796'-802',
Iklad .a
d
па nieczną
О"ł'
в1\} na
O
garшео
puscilo SI\)
808"-814" •• garwec
wiadro kop. 8081-8141
si~ ze wszystkiego i puściło
••
а!о się
д ało
d
za
Szyoki
Szynki
261.
о staremu'
о cinku: " O
O
'\V
"-,\У
}
q
oszerua"g,оszеша
g
"
ryzykownI
ryzykown
raczej
l'aczej
lI'Io),
2'10),
ona
w)·acbu.
wyscbu.
n.
na
przelozy
przełoży
dod.
С.
C,
też
tez
266
1166
tego
263zawr6cono
zawrócono
kopiejek
w\}dr6wkQ, z Warszaw y jednak
wllrlrówkQ
(с, d.).
Jeża. (c,
Т. Jeia.
PUOUltk bez 'f. T.
•• lnl.. Targ .bo~owy. 1"'0",00
wmlnl..
..110 22 I11r
Berlin
azano wojn\)
kazano
porządku.. 8
enia dawnogo porzl}dku
władzy, aа zarazem k
pr7.ywr6cellia
potecenia wladzy,
wojn~ dla pr7.ywróc
ich
icll z polecenia

i

OSTATNIE WlADOMOSm

.ar... .
:!:

"I.

TEl EGRAMY.

---o

DZIENNIK ŁÓDZKI
WOZКI

4

oо

oо s z

Ł

G

E
Е

- ~~z:z:z:z:z:z~:z:ź~z:z:z:z:z:z:z:z~~
~~ж:ж:ж:ж:ж:ж~:ж:ж~ж:ж:ж:ж:ж:ж:z:ж~~

I

PRZEWODNIK ADRESOWY.

С'
ROBt SUERMONDT et C'

~.

- - IłМ
---

Jtr.
Ur. R!lIldo.
R!,шlо. l,~zy
l'~zy cho!",hy
cho!""I,y •n
.,wo••
e
" rwo.".
Jaku trż
(о;: c'er1"e1"8
c'erl"<I"8 zol~~k. 1 k!szok
k!szek .. poроJako
mo",!
ШО",! .,.ktr.ypzno!cl.
el.klr.ypzn.!cl. Nowom'~J.ka dom Ił
М

W-go
\Y-go Jaroclllsklego.
J.roclll,k,ego.
i

60.1992-0 -0

--------------

M,
М. GUT
ТE
Е NT
Т АA G

Ad1'
Адl'

P
Р P
Р
•
•

zа\viаdошiс, ZC
zawiadomić,
że powi
роwi erzyli
егчli ~lJly
~ IJlУ

illi('jj 'z
ini<'
'Z m mamy
mamI za zezy
zczytt

O!lrekr!lfl
Dgrekrgfl tOlcOr:!J8lll'Q
iOlсоr:!J8lll'б knt/!Jtf}w~go
knl/!Jif}w~go

1//;а810

"~
i.I

po<lв.jC d~
POdaje
(I~ powszechnej
p<lwszcchllej
/.II(/zjwiad~lIlo~i,
wi:1I1~1Il0~i,
1//;a8l0I.llrlzi
ie
dnlU 15 (27) раft}Z
l е l'ПlЦ
źe w dniu
pafdzlerlllka
z ,'nnn
rana
w kancelaryi
kaucelaryi 16dzkiego
lódzkiego wJ!Izi.'lI~
wJ!Izi.'''~
hypotecznego Jlrzed
przed notaryuS1:eru
notarYUS1:cm
KonstantY111 Placheckim
Konstantym
Plncheckill1 odbędzie
odl)~lIzie
юо powtórnll
si~
powt6mll sprzedaz
sprzedaż nieruchomo·
пiеruchошо·
~M sci
~Ił
'ci tutejszej przy ulicy Francis7.kanFrancisz kańskiej pod Nr. 67 położonej,
polozonej, obciqio·
obciążo·
М nej pożyczk,
Ił
pozyczk, towarzystwa I<redytokredy towego w sumie
rs.
5,000.
suшiе
Licytacy& rozpocznie sie
ВВLicytaCJa
sil: od suIł
obowiązkiem
м my
ту 1'8.
1"8. 5,561 kop. 98, z obowillzkiem
speloieni&
spełnienia przp.z nowonabywco
nowonabywce ,,"l\WtlН runków
Ił
runk6 .. licytacyjnych. VaaiuUl
Уа:Ниш do
l licytacyi zloiyc
zlożyć siO maj~ce
majlЪce wynosi
"у"озi
r5. 1,000.
],000.
rs.
М
Ił
Nowonabywca obow
obow iqzany
iązany bodzie
bedzie
ze§6 pożyczki
zzwrócić
.. r6ci6 '/'0
'/ '0 c
poiyczki CZ)'1i
CZ)·(j rs.
rз.
cześć
HH~ 500
500wlistachzastnWny~~;~r.:'\i~iej,
Iłlł~
w listach zastawny~~;~r.:'\i~iej.
Н
Ił 1885 roku o
о godzinie'
godzilli8' 11
II

W

Ił
М

Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3.
1838-0-0
- - - - . - - - - - - - -- AlJre(1 Iiw8s
ИWRsпiе,W"нld
AU'red
niewsld
LEKARZ-WETERYNARYI
LEKARZ-WEТERYNARYI miasta todzi,
Łodzi.
\Vschodnia, dom
dOIl1 Zieglera.
Wschodnia,
1819-0-0

I

firmi e filialn
filialll ej

Ьra
аc
с i GO
О L DS T
ТE
Е I N w tŁ o
О dz i
b
••

ВE
Е RT
Т O,L DE
ЕM
М DO
О R I NG
B

zn s t ępstwo
za
~pst\\'O iJlterc
iпtе гс u lIasz('O'o
uasz('O'o na
па Królestwo
Kr6lest",o Pol. kic, celem ułatwienia
ulаt\viепiа zaJlo\nJym
zаПО\ПI)' Ш
Odbiorcom
Оdl>iогсоЛl na,
па. zym
Z)' 111 ,to,
• (о. unków
uпk6,,' handlowych
bal1dlo"' ~'ch z nП aszą
ПSZI! fablJ-k(!,
fabrykl,!, co
со pro.
pro, im)'
iш)'
НIł
do
до la kawej
ka,,'ej wiadomo
\viadomo ~ci.
Z głębokim
gl~bokiIll ,zacunkicm
,zаСllllkiсш
M"
м"
&v!l~~~"~~ ~~~~
Щ~~~ ]!!~.~."a,
]~~~.~",a.
Fabryka chemikalij НоЫ; 8nermonM et Ci~.. Ił~H~

wynaj~cilL
wynajęci"

Н
Ił

Gdyby kto
do
FORTEPIAN,

J'aczy
raczy złożyć
zloiyc swój
8\V6j a(I,'08
aclres w redakcyi
Dzienniku
DziСПl1ik .. ;t,6<lzkiego.
Łó<lzkiego.

Je.
lе,

-

soda-amoniak 98~00 010'
010 1 ci ężka
~zka soda hutnicza 99~oo
ł1
so da
а
rysz t a
a,owa.
owa.
dla
t е1
legl'fiffiO''":
'
L'f.
L'f"
•
w
7fnr
t ЮУ.
egraIDOW:
.1LIOlł wy.
а e
..~dellłł6C,łe
лlеllI16с"е .1L8.0'&

dеllkаtеlЮ'"
dellkate~...

L • .JANlSZE'''SJUEGO
.JЛNlSZE'''SКIEGО
Н
Ił
od
од gad
godz.
.. l.cj
l .cj do
до S-ej
з-еj po
р<> poladnia
poIadnia "yd..
чd..
wane
_.пе .~ obiady
оЫаду po
ро kop 60.
Н
Ił

шiаl
miał

"I'Z

FA
А B
В R
RYK
У КA
А C
С H
Н E
Е M
М
'' IK
КA
А LIJ

19 .7-0-0

W
'У pokojach
p<>kojach goócwnych
gо4сШDусh przy
рпу

Ь,щdlп
bl... dln ..
win
10

A.
А.

1I

N

2088-3-2

Fabryka chemikalij Rob!; 8nermonM et

potr/4l
potr/al inl>UT<l<łou:./d.
iПl>UТ<l<lощ/d.

~ 8

....

~ •.~
~

P'='WI
"Ы.I

Dgrek/'g"
kret/!Jlowtgo Ił
D!lrfk/'!I" loworz!lsflCa
l owarz!lsflCa kreu!Jlowtgo
М

Powolując iliQ
się na
powyższoC zawiadomienie,
upra zamy
Po\volllj\!c
па PO\VYZSZ
za\vindol1licllie, lI])ra
zalllY Szanown)'clIOdbiorSzаПО\VП)'С]J O(lbioroglasza,
ogłasza, icże '~'aаd~u'-':l/(~з)
d~u'-':"(~3) listopaazcby
ażeby jak najczęściej
Ilnjcz~:§ciej raczyli roz])orzqdzac
rozporządzać na
па zemi
zcmi IIu ługami
tllgашi aа taraniom
taranicIJl
da 1885 roku oо godzinie
II z falla
ralla Ił
.,
I. d .
d"
a~ III'0
godzioie l1
Н
1,
д "
.," .IC
'0
W kancelaryi
IMSzem
u
leLt wymag,
m.
W
kапссlЮ'у i miejscowego
шiеj sсоwеgо wydzilllu
Iblszel11
иę
(} zle
ZIC za o
о c
с uczynic
uCZYI1lC
,v ушаg"ш
111.
I,ypotcczocgo,
nob.ryusze~n М
Ił
Z O'fębokim
rrl'~boki!ll zaclUlkiem
zаСШlkiеш
hypotecznogo, )?rze~ notbr)'uszc~n

il

D

o?:
о?:

...
J....~
~
. ,--,

~

1<...,
I<...,

Bracla
. G Id st'
fil"la w t odZl.
em 111"
Doring.
Bertold Diiring.

R
RошnпоПl
omanom DIIOJelewlczem
DllшоlСWlсzеUl odb~zle
odb~z,e
В
Ł
sprzedaż nicruchoJlloś,
O
si\) powtórna
powt6"na 81"'zcdai
nicruchollJo~,
о S еш
о
ci w lIIic§cio
uJ!cy 'l'~rgo- Ił
М
~
mieście ;t,ot1zi
Łodzi przy nl!cy
lłł
w~j pod Nr. 398 polożonej,
poloioneJ, obclqto·
obcląto·
2082-3-3
~
towlIl'1:yst.m
nej pożyczką
poiyczkq tow:"
'1:ystw,\ kr~dyto· ~~Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-~-Z-Z-Z-Z-Z-Z~..i'
~~ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-~-ж-z-z-ж-ж-ж~..i'
mIasta ŁodZI
__
~
~V'~~
- ~~
wfgO 1lI1asta
bodz\ IV
'У sumlo
ЗОIll'О rs.
3,700.
•
~

~

J.L.4

~

!vi
Ivf

~
t-'-\
t--'\

I--Il
1--11

8-

:; .~

m
rn '"

M.o
М~ ~j

-~
"

m
rn
.........1 ..
IW "'"
re .•.."
.........

R ~ 9'93.l ~ .g
.g
-g
~ ~
....1 ~dlе ~...
Ol • ...,
..., g:
-:;;
.:z: ?; ., 'lii
~ ~ ~ ~ ~
....... ~ O,.!d
o.!d c..
с..

.e-

.s

~:.g .р ~
bЬ . . c.>с.> ]

..

~tfu:~;:::~:;:::;,:;i SWIECE
ŚWIECE ~t~arynow~ NEWSKIE 8~E~i~ ~~~J~I~ ~() ; ~ ~ J
ł·
___
h
pO се,&ас
CeJłaC
.~
-.ро

dzie spellli6
dzio
spełnić wal'unki
'УЮ'uпki licytac)'jnc
licytacyjne i
zwrócić '/'0
t/,o cz~ść
zwr6cic
cz~§6 pożyczki
pozyczki to jest
2
,'S,
2031-2rs. 400.

<lo dzieci. ,j',aska,yo oferty uprasza się
s~ skladaf
skawo
skladnć
pod lit.
Ш. J. C.
С. 23 w redakcyi Dzien·
Łódzkiego.
2089-3-3
nika ;t,6!1zkiego.

ll UIJA
Ю~А

clI.
(Н. ttr.
łotr.

Ilient
niem ., nliuta
n\iruta I,ank.
hank.

,,'{><lео
"'{,,leń

""

'•

М',:)
ó('1 MJ,:)

1'.tcr.
l'et.cr.l,urw
t,ur w

p"plery ),all
8 tw,
""pler,.
) ....18(,.,.

g.si
ISgg,si

l:
1:

( •• 100
)()() n.).
го .).
""
(.a
rrд
JJ '"
ObligiSkar. Kr.Pol•. dui.e T
т
Li.tyLikw. Kr. l'ol •.
•• dOlte
do.t8 4

mało

JJ
n
""
""
li
tI
mato
1I08.
\у •. 1I endmr.
en,. lmr.
8os. 1'Qt.
l'ot. IV

.~ <.
r.
uvr.
JJ tJ
1J
l1()(Юг.
()(X)r.
"
ll00г.
00r.
"
JI
fi 111"
Ul łł ll000r.
000r.
• •t
100
l1~t}~. &r.'i~6~ lo,,';:
I с,,';:
.1
""
n ))
łJ ".n. 1866 11Ił em.
Ui!.trlJ.o.P.,1.lI08. lem.
Uii.trlJ.o.Pall.lIos.
II
11
11"
11.,
"
Ш"
JJ
,
,"
V "r.)
'1"
If..i.tl
I,t1 Za»taw uu (za.
(zli 100
JOOr.)
..
"n

n:' •.•.
n:.

"

fł

Ul "

"
""
,.
"
•

" lit..

II
'1
"

=
:;
:;

•

'"
6
6
56
6fi
•
6
6

6lJб

"" ",1

"
11 n
n.,ate
. ,atc
Me
мв lJJ
UJ lLt A
А

6

6Ь
6Ь

5
()

r;, l~a~~:
";,
I~Д~:

::Юг:'lVlit.А.

Sur:'lVlit.A.

n n

""

1)

6fi

~!~f~
~~~f~ :

II
"tt
11
"
" !:)erya
blerya V,
У, ,о
ш ., w.rodler'J
Llot,... t.
t. no
\V.r ... !JI>r'J

6

~

"ш
III bь
"" "" III. \Varu
.:;"
awIV
.:;"
lУl 565
6'}
61J r'bl~8i
r'hI~8i
\Var
..aW
II
11

u

"JJ

111.

...
Jty 11\8L.
т.. Lodz.i "н
LJt1
lalt. m

,J

11

"llJ
""
"
"
"ш
L.b't1 t.~t.1{. T:'
L.b'ty
т:' \V. Kr. zZ..

W_Kro
LiJtw"
G
Wileóak.iedłnrot.
L.iJtw"G
Wileo8kiedlorot.
". l' krótkol"
krбtkоt."
PI

l'

f>Ь
6

6
6

okolic~
okolicę

i

~ d.
д.
2 d.
д.

100 mr.
шr.
) 00 mr.
100
] 00 nu.
щ r.
100
) 00 mr.
100

--,,-

.,.1ano
_,.I.no

,•

~'г.
~·r.
~,. .
~".
O
flor.
or.
Нnг .
Hor.
ra.
' •.

4030

4
ł
4

80.85

10

~811 DOI"'llIio'l"
Do,,,,llIio·lt. koi1
~8
końc.c. giol<1,

a

~ ~

_._ 1 - ..-- ,Hc,ol).~.W.r
\V. IOO r.
Akc,ol). ~. War.. W.
В9 I~'~I :~:~I
:~:~ I = :=
\Y.-Byd. 600r.
a9
1V.-8yd.6OOr.
97
"n
100r.
97.- _ ._
~ ! 87._._
hbr.-Ud.kiej
~·."r.-Ud.ki.j
tI
NRuwiślańsk.
NRUwij{а.Dзk.
96.76
97.UR.llku
l.hulku U&utJ{o,vego
Uau tJłowego
~I 97 W
w \Vаr.т.аwiе~БUг.
WarlY.awie~60r.
. 97.B
В
D
J)
.~
I 9'1. n,,'''аг.
War. 1Ul.
&n.
{lo
ll.2uv
2uv r.
" lJan.lI.
lJап.lI. w[j"~
"'[j"~ 250!.
11
Wr.:a~Tt.w;•. ~~o5
~~Об ~~~
~~'::
n Wza~Tł.W;e.

=:=
_1_'_

TO;~8. J ~~:
Tu;~e.

ne
nе trRUZ.
trRUZ. ~ho.pi
~l\o:pi

,

-_.-_1
-_.-_111

~:~g ,

- .-

~~:sol

-'-1

7 76 1

-.- . - 977'~
977'~I1

-..--

1*.uv
1* .\JV
9-

SOl
301

-'-1
-.- ; ~f;g,
~йgl
=:=1
I ::=-I g~.~,
19365 7и

97.30;

193657080
80

lIH.90.

;;;;''0:
w'o: ~~.;;g,
~~.;;g.

9291':0

tl2.
t12. 16!
16:

==:_1:.':,=: "_'0 ' :97
:=90_'
:97~1~):=90

==:'
_I:.:'=::"-'Oj'

1

Czonk
260r.
",.nłt Hennan6w260r.
Czera"
26Or.
Hennanów260r.
1)
Ił lIlSZkowic.260r.
lIl.zkоwiо.2БОг.
LooIlów
"Ił "" L
60IIOW 260r.
"'\ Czeatooice 250r.
260r.
т.
У.
Е'.
T. V. ł" !:)l.ali
Sl.ali lUOOr.
"Tow.
" Tow. Lilpop,
L ilpop, HBO
Н.о i
L
('
t'
1000

n

.,
Ił"
1)
n

,)
""'\

06\veDII
06\Venll e
6 10
lU

6
6
6

826.326..,-

Sl9
819

196.196.-

I

11
11м
56
8,26

9 64

2'25

640
, 1I 4

9:86

6'51
537
9 '13

1

8 14

827
11-

625
7 46
935
"n 25
5450
450
10
!O It ~
S-s- 52
447
10 15
l eС 6

88118
18
8g 150

I

1 g oо d z i n y
у i m 1 11
n uU t 1
przychodz,: "')"'
"1r;;0;r;11;ii
0:T;/I";;6'-i,r";;'
6'-ilr';;'15f-iI"":Ssi".,1:-i5"'
I",:
l:-i5'"'11;:-:;1-.i1/
;:-:;loil/;;;8'";S'<<"5'5

Ot(chodzI
ollcllodz'ł

I

• Kolaa.ok
Kolao •• k .

•

I

_3:'

" Piotrkowa

!"

"Granicy.
n Granicy. •
" Sosnowca.
SoзПОWС& •
11 Krl\kowa
Кrrt.kowa .
"н I~wowa
I~wowa.о ,,
"Wiedni. .•
n
" 'Vroc1awia
\Vroc1awia

" War.....y

~

i..

850.850.-

: Be~linAI~l(r~w~
Be~linA:(r~W~

100.- : :

240

I

_'_1

- - 6 b7
Ь7
6 2
1127
)I '""
{ .. ON
01V

Brześcia

~1~I', ~6

о

Brz6scia liwws..
liwws.
"n Moskwy
Мозkwу
"" l'etersbnrgn
l'eter.bnrgn

27b.27Ь.-

ir";
fr'"; ~:~ie:~~ :~';.: J

10

" flta
'1"
fl~a '1"

100.-

:

IJ
u

Mtawy
Mławy ..

I

9,16
86
2S
7 149
11
1128
61110
11
4,_.
126&
4,-']26&

n Skierniewic

tJ

Zakl.HutDicZJch~6Or,
ZakI.HutnicZJch~6Or.

923

I

7 20
720

I

I

64.8
)J 16
1255
8 Z1
z1

11n ~Э2
~32
8 /51

G 53
11 /25

I~~~

lO/53
10/53

1'23
1123

I

103$
10 Зi
IBM
18 М
646

1,15

gl;:! ~

91
l зо-g

9 30-g

7 50
60

853

"LuЫiпа

:::
U

~

A
А
-<t1

- "" Lublina
_._1 _._
Kowl. .
Kowl..
82
)1 Kijo
\,·a.
)I
Kijowa.

~
::.:::

Li.t. likw-id. .• II
)1 .

. • 118.7& l'ot.
l'oł. pram.
Li.t. Z&I. nowJch
prem. 1J em.
вт. 91.0
"
"
ł' nm.
1 Waru
\\'аПLв.l
.. B•• j U 226.6
,.
n
" 110m.
11 8m. 18.2
0

180
88180

22'40
'40 9914040
6'59
5' 59

do LйЫ
uu.

330-

,Tow.La
•. iiL.tuil00r.1
Latni
lOOr.'
,To"',L
••.
"Garb.
"U.rb.
Temler
T.mler
j li,wede'
liswedeJ
WarWó
WаrWб kupono.
kupono • potr.
p<>tr. 6%
ó%

l

7130 112166 1 6,26

М/а,,!
Mla"y

")1 War
\Var•. T.
Т. Kop.
Кор. w~gl"
w~gt" i
JI

panny
раппу uzdolnione

I

Lablina..
Lablina
Kowla
Kijo\va
Kijowa

"1~:i~~~~v~~;~~: 5

"~~;~.li:["i~~ll:
~~;~.li:r.·i~~r.: ~~~:

I

155
441
61
6124.
24.

llrzejcia
Brześcia lit.ewI.
Ш,еWI.
Moskwy
Мозkwу . .
Petenba.rga

r..

"~~;~~:o~~ti~~~~C~
u~~;~~:o~~ti~~~~C~

SĄ

KOLEJOWYCH

3/65 I

8 S6
з6

Berlina
ИегliD'

/

(
(

II

,,\'Var.1'ow.~·.Cu"'ru6OO
,,\'V.г,1'оw.~'.СUIЧU600
Cakr.DolJrzel.
tJakr.DolJrzel. 6OO
6ОО r.г.
J6zefów
J6.eC6 .. ~50r.
~5(Jr.

Odchodz.:

Lwowa
L\vowa
\Vie<1ni. ., .
Wieania
''Vroclawill
''VroCra\v
j" .
Kntna.
KntDa.
AleklaDUrowa.
AI.kI.nUrowa.

81 65

1

AkcJ'fl
Лk СJ'f!
(za
r;).
(.. 100
' О() <;).

I
odchodz.:

80000wo.

46 12'/~10

8

POCI~GOW
POCIĄGOW

Skieniowic
Skieni.wic .
War
..awy
\Var...
"y
Piotrkowa
Piotrko".
GraHicy
Gгаиiсу .,
Soanowca
Krakowa.

11. 9

10.12
10, 12

2
S
9
B
В

DopelDiOae\Z ko';c.gi.ld,
DoP"IDioa8\Z
końc. gi./d,
trans
tr.us
t,d. I chap/o
cho.pl.
~ ltd.

I

•

(

2

~

---7"-;-:'---7"-;-:--'--i--::-:~::7::-::-Т-::"""'='-::"
Lodzi
Łodzi '--i--::-:~::-r-::-::"7-::"""'='-::"
g oо d z i n 1 i m
щi n u t y
У

K~Y~~~:.~k.
K~y~~~:.~k.

B2'/,

~ ~.

&:;

PO'l'R?;EBNE S1\

.»,.~ GOldba·
GOldba-ułlł,
U III, ..

1I obciano
ohciano plac. __
_ _ ___ _ _
___
__ _
В2'/,

,•

nl\ca
uhca PIOtrkowska
PlOt.-kоwskа N. 256, 110111
dOili 110
do stani
stal1i k6w
k6\V . Wiadomość
WiniJошо§с F. WUnWiinKestcoberga.
Kestenberga.
2090-6-3 sche,
зсЬе, ulic~
olic~ Dzika, dom
dOD1 Ludwika
Lndwika
Meyera.
Меуе,'а.
2048-3-3

RUCH

D
DopetD1ono
opetD1tJno tl.'a.
tl.'a ll y.fl.lt:cJe
y.fl.kcJe

497075 80

_~.§.
_".§. "'_
""_

.......

R

Z-ЕIllS

I
1·
·

iolU 1
ggiolu!

(

l "L..
1
1
l L.

100
) 00
100
100
100
)00
)00
100
100
100

---

zz koiłem
kоilсещ..

Dy.·
Ру.·
Ir:ont.
kont.

1=tI'::;'
1=łI'::;' ~

-p
owr-6-Cil
Ci! z- Ems -

2087-3-]
2087-3-1

~
6ь

Uti::
tlti: :

"r. uł6U
H~6i1 S. tl
n "
n ., »
"
(,
(t "maJe
"ma.le
"
Ser. l1Ht.~.
J )"
"
Ulit.~.
II
11

ft

4,

~

~

w Lodzi ulica Dzielna
Dziеhш NT.
Nr. 1355,
1355.

kro
Кг. ter.
lег.
2 a.
<1.
,li.
<1/. !er.
!ег.
8 m.
kro\ег.
kr.
\er. B
В m.
т.
<1/. \ег.
\er. 10 d.
kr.
д.
krot.r.
tor. 110О d.
dl.
<11. ter. 8 d.
и.
kr.
в d.
kro t.r.
ter. B
dl.
<11. \er. 2 d.
д.

" "
Londyn
Lorl<ly"

..w rozwoju, pewny,
pewny. Najdawniejsza
Najdawnicjsza
fabryka wyrob6\v
wyrobów pc.uczoszniczlcb,
fabrykn
p('uczosznicZlcb,
Ье.
bez szwu, do sprzedania w Wars1.awie, Zlota Nr. 30 (]8)
s7.awie,
(18)
2059-6-4

Ił ~

\\r

ZA

d/. !er.
dl.
kro
п. ter.
[ег.

rYCfZtlYC

Hn[o
НП[О Manna~~r[
Маппа~~г[

Francuzka
do d7.ieci. ,l',a-

(1G6'Jo)
(1G6'J.)

Ь

роlеса
poleca sktad
skład gt6wny
główny na
lШ Łódź
tбdi

po~z ukuje
nkllje miejsca
шiеjsсn

BurIIn
Bur lln
"
. ,.

,..
,.,. b
h
J"
ryCt::łłyC

UWAGA. Cyfry oznac~on6
oznaC~Ol)6 grubu,ym
grubs:r.y", <kukiem
<lrukiem "!y.
"!У.

..

N
O
О

~

~~-~'-~~~="~;n:;DL::J:;odz~
' :i;.';'~',;1~a6=.~О-;===:-;;=;;;;;=~г~а~z.~i;.;0~za~.~0~d~gО~d;,Z1~·U~y~6-<IJ;;.·~W;i~.с~_г_е,mfd;о~god~';'D~Jk;Р:;;;;;;;~:;:т.;~~~.g~;н:==::--

~~-~.-~~~="~;n:;DL::J:;odz~
· :i;.';'~',;l~S6=.~O-;===:-;;=;;;;;=~r~.~źa~i;.;c~za~.~0~d~gO~d;,Z1~
· 1l~y~6-<IJ;;.·__W;i~.c~_r_e,mfd;O~god~';'D~Yk;P:;;;;;;;~:;:T.;~ii~.g~;H:==::-66
89.c~
89.f~
89 80
8tJ
G-tej Tano.
rano.
'Wydawca
Yydawca Ster
Steran
.. o K08sntb.
КО880(Ь .
R
Ra.1.ktor
• .1.kt.or Zdzlalaw
Zd",lиlаw &01&1<0"'81<1.
Kułakowski.
)\oauo.cllo
ДОЗ"ОЛСIIО 1.\003YI)OIO.
ЦеUЗУIЮЮ. lJapUJaBa,
lJаршава, 11 CeltT.6pa,
Сеит.6ра, Il M85 r.
г.
W
\V drukarni"Dzlennlk
dro.k ••ni"»,,,iennll<"
a ~.dzkleg_'!.'~
~.d",kleg_'!.'i:::.

,

