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W'1w6z reprezentuJe.
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р I.IIc
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gоill1iашi przez "Bid"Biri- wie4." wil1donwść,
wil1dощоS~,
Nakouico"dziol pillty sklada si!)
Nakonico"dzial
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8ze~ciu cie: 200 korcy ро
po 7 rs.
тэ. 60
ÓO kop., 100 kor·
doi. poprletJllł\fgo\
nie"nacLn\!mi .minami.
popl'ietJlIMgo\ " nie"nac..n\!mi
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1
.
.
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w
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z
ostatnich
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po
7
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1
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rocli 1,,1
hyl ogr.oi
ograni lony.
&ооу. Od
0<1 wtorku ')01000.
do 1000. obecnio
obecllio projekt połllczenia
pol,ezel1ia (lw6Ch
dwóch to\v/\rzyst"
towarzystw dYiudlieBtu,
dY\udlieвtu, luallLrst.wo
lUalLLrst.wo z osootnicl1
ostatnich lat dwu·
dwn· 75 łop:
"ор: 1col'zec: tyta 8przedallo
sprzedano aTó
ЗТ6 korcy
"оссу
tr JIOCIDii*
JIOCIоЦ* ";0 kor.
kura Da
оа »
.a•• lin •I 62·z:I'/.o.
6Ull l/,Da 68.()6,
68J16, kolejowych,
ko1ejowycb, drogi nadwiślauskiej
nadwi~la68kiej ij tel·espol
terespol . dziesLu, 8ztuki
sztuki grilfiozne
gritfiozne jak.o artyzm, sztu· ро
po 5 rs, 25 kop. korzec;
korzecj oWla
о".а 450 korc1
korcy
•
lAadp.
1Аадр. 11>.64
t/).64 no
ua
10,11'"
10,11'1" ,Ra
rar).
rar)i
.411.16
,411.16
Da
оа 42.RO, k"
lI а 810
.' ь.
b
·11 .
to sowano (O
1
Ił·
~ t ~.
.00
,00
k
k op.
k
korzec.
O
С
'
" .
wl6det.
wl6d
...& 8U6
84J16 na
п. 8~,86.
8~.8б. R.
hrgu
~.rgu papierów
papier6w
pu. S IOJ. 11() kk
aza
иz/\ a
euasaun,
e.:zaSf\un,
"11.
kil. B
в sowana
(О przemys
pl'zemys 1\1\1 1. St aro"y
nO~CI, ро
no~CI,
po 5 rs.
rs . .,
IQ
ор.
ol·zee.
eny
епу pa~QllIcy
р8~QПlСУ ,1
hlieauych
Ыieauуch paoowalo
p.oo_lo u.pooobieoie
u.pooobienio prll6
prl6 .. at.,,(e
at.n(e ...
mOoНа
Na ogólnem
оg61пеm oadzl'!yczajneln
D8(lzl'!yczajneln zebraniu akcyo. oraz
ornz pamilltlci
pamilitki hi toryczne.
toryeznt.
,I,1
iyta
i.Yta trzyolaly siO
si~ .bar<ho
.ЬагШо dobrze.
ene,
еое, рокор
pokup lJie
ule 1l8ta
,utawal.
.. 81. O
О ile Dio
nio UObJW1OI.
uAby ...la ро
po naryusz6
naryuS1.6 11'
w fl.luryki
fabryki eukl'u
cukl'u Zl\krzówek,
Zl\kгzбwеk, kt6re
które
Otwarcie powyższej
powyiszej wystawy, kt6ra
która orzl}'
Na Starym Ryo'ku
Ryn'kll popyt na
па zboże
zboze i ceсеblic,ność
we
aill odb,lo
odbyło P!II'O
pure doi telllll.,
uchwalono dzoul}
dZODI} bljuzie
rogutce ny
r6wnież bardzo
dOwozy
bIiezn066 pr1'.,at.n~1
pr1'.,al.o~1 'JlopatrrwlW
'.4opalrywlili .io w
"'о ei\j
tellll.l., ucl1walono
b\juzie oa
па gruntach przy roglltco
пу były
byly r61vniei
bal'dzo dobre, ·aie
'afe d'owozy
k,lar,e, '"
kalane,
w naadei
n.d&lei podwyiki
podw)'iki kursowej.
kureowej.
W
w zasadzie nie zamwkau.
zашvkаu, f_bryki.
r_bryki.
I:sobzowskieJ',
ŁobzowskieJ·, nastqpi
nastąpi dnia 1
l września,
wrze~l1ill, a
а slabe.
sll1be. Sprzedano
Spl'zedano pszenicy 240 korcy
kOl'CJ W
w
Ветliп. naby"aoó
n.Ьу".od Iitt1
.,taW1)f!'
Berlina
lilty t
ta.taW1lę'
.
k
d
k
до cn'lnej
CP'lńej 1'0 ]00.76 ....
w
Th'ienniki
Dr'ienniki rosyjsleie
rosyj,kie do·
до· zamkniljcie
zашkпi\jсiе ostatniego wrze§nia
września 1887 roko. cellle
сеDlе ро
po 7 rs. 50 op.
ор.
oо 8 rs. orzec:
drug;et do
drugiet
....
yd!. 8or1.
Ser}a pierwn.
po ]01
JOl .d.
na
nOlzą, ze no'!'y
uprawy chmielu, wY·
wy·
żyta 150 korcy
po 2 n.
wydl.
ple'''8'. ро
I&t. t)lko "'
n08Z/i,
по'!'у spośób
врое6Ь upruwy
zyta
korey ро
rs. 25 kop.
"ор. do 5 rs.
ne"
ое" I.Owar&ylt"a
r.owar&1.t ". uw
о.., konweraJ\).
kODW8l'lJfJ. Najwitcej obra.
obr•. nalaziony
naląziony przez р.
p. K01l'rowa,
K01l'rown, okazot
okazał sie
siO
кr
kŁód
50 kop. korzec;
kOrZ8Cj jесzmiепiа:
jeczmieoia: 300 korcy ро
po
uno
po 09,8!iOS.8li- wyśmi
Wł6kna
uprawianego w
W ten
3з rs.
иоо liltami
Ii.t.am; letl~
I.tl~ pittej,
pi,lej, poę"tlIOWO
~..t"o"o ро
wу§юi enitym.
епitуm. W
16kna upra\vianego
а.
1'э. 75 kop. do 4 rs. korzec.
korzee. Op\-ócz
Op\-6ez te·
119.80. pod
pod,uOIly
..iOlly
110 ив
u& 100
1:10 10. Pr.y
przy ko~cu
J.>1a.cC!:
lo.ccr
Ь
b Cс hЬ nlle
' 1Iо sI}
. nk'le, 1IeC7j mocne,
.
h о: 40 korcy
no
по 100. Za dute
dułe ..
•.tuki
toki
Dieco
nieco drOio,idrOłe,i- . Z li.iów
li.!б" m.
т.
оне O
В!} cle
Сlеп
тоспе, lI
go sprze daoo
апо groc tl:
orey ро
po 6 rij.
rbl. 15
W&r;u.wy
'Yar;и.wy Dabywano
о.Ьу ... аоо ..
"Гl~
rr~ czwartQ
са"ап, ро
po 98.!ió,
98.!Ю, na.
оа.
ale ' sie
siO na(laj..
nadaj.. 0.0
<10 wyrobu tkallin,
tkal1in,
(-) Kanalizacya i wodoci~gl.
wodoci~gi. DowiadujeDewiaduje- kop. konec.
konee. Og6tem
Og6teru sprzedano
sprzedanu zboia
zboża na
па
.tupnie
,tgpoie coral
cora& drotej a~ do '.18.70
'.ł8.70 1
l trzeCi"
trиоl" której
ktOrej któro
kt6ro będl}
bfJdl} znaczoie
znacznie ta6sze i zarazeln O
о my
ту siIJ
si~ z pewnego zl'6dla,
hódła, io
ze inzyniel'o\vie
inżynierowie targu wczorajszym
WСZОI'аjszуш 2,030 korcy.
~OTI ~ówn
~ura
~O ... o.1
..1 .ig
lig •I k.auem
k.arlВm QZ~rtej .. ObIl,i
Obhgi kaoa"апа- wiele lepeze
lep8ze od bawełDianych.
bawelDianych.
prO\vadzllCY studya
prowadzllcy
stltdya do
до budowy wodociąg6w
wodoci~g6w
(-) K,pieie 16dzkie
łódzkie nie
nio •' odznaczaj" sie
si!)
IIPJtom.
h"O»De
..
о»)ое tylko
(уl1<о w du'ych
dоч сh ••
ntukach
tukach
Clenyry
clO.zyry .iO
liO PllP!ISt acya
d o..ś~ wa
1I
d
l'
.
Ł
'" 0dZl,. prze
." 11'
' о- wca 1Ieе czysto.OI"
~.. k
'м
.
pyt.",. Zapbcouo
Z.placono 06, potem
Die
nie Iu"lo
.przedar..
асуа O
wIаdcz aJ na ro
го nicza, urzll zona II
11 kano
апо Izacyl w .... o
pl'ze dstltwlll
stltwlli
IV oczysto.ol'l
Ja litJ te ID
m WIolIlo
WI·ad
01110 k az·
olch
01СЬ 1'0
po ~":. "urole.
ku ...le. Mate
Мме .Unki
.ttnki ро
po 96,70 Ь1'/1
bl'IJ ., obecnie
оЬесniе w Sobieszynie, zajmowa6
zajmować b
b!)dzio
ędzie czątkach
cz~tkach kwietnia przell.ly
przell.lyslo\vcom,
słowcom, zapro·
za pro· delllu,
demu, kto choć
еЬо6 raz
гах próbował
pr6bowal obmyć
оЬшу6 w nich
obitoga.
оЫ"Р.
tratli.
uBói. dollY
do!5Y Y
y.allo
•• llo .i,
li, oо liety
Usty •'''''''''fIle
.,taWD8 przestrzeń
przestrzen trzydziesto morgowlI,
morgow/!, aа pi
piel',,'szq
e rwszą szouym przez komitet, rezultaty swoich
swoieh poро- ,, 8we
swe grzeszne eialo.
ciało. To
То tei nie o
о tem
teD1 chco·
сЬев·
.lcalilkie
Jr:. li.ki. i lllbl!\okie.
ll1b1!\lkie. Z papierów
papi,row ~.do\,,!ycb,
~,do\'!Jcb, iilLy
lioLy jer'
je robot" na
па wi!)lrsl"
wiljlrSl" skale
skalO b~zie hodo·
hodo. 8zukiwaii,
8Zukiwań, oraz projekt lranalizącyi
lrl\na1iz~cyi i wodo·
\\'odo. my
шу m6wi6
mówić obecnie,
obElcllie, aа zopelnie
zopełnie o
о cIem
Сlеш inlik,;id.o,joo
lik1l:idaoyjne родо!),,,
podnoo.. oie
oiO &OQW'"
ZDQWIn CAoiAoo
CAoiAOO płacić
placi6 ~
,.
D
d
D h d
' h
h
••
za Cluie
Cloie ..
.,tuki
tuki 94.86; ..~ malych
m.11 ch oie
nie ehoiaoo
cboiaoo odda.
одаа. w
"а
a por.6w.na.wcza rótnych
r6tnyeh gatunk6w
gatul1k6\v psze.. oi"g6w
oi'lg6w wraz
wr!\z z Kosztorysem.
owili
OWil1 ujemy ny~.
oc
ос o,
о , ~ 'ł
I\ nas
пав w ostatDle
ostatlllc cZllsac
eZIl8aC
".6
wa6 ро
po es
ез 60. Poźr~ki
PoZ)'~ki ",.eboduie
w.eboduie byly
b,I)' przedMio.
przedhlio. Ilicy
IIi01 na
па rozmaitych nawozAeb
naWOZAch sztucznych
sztucznycll i sie
siO r6wniei,
również, ii
iż pogłoski
pogloski oо olbrtymich
01Ьгtушiсh ko· ·' bard,zo
bal'd,zo 1i<\Zl1e
li <\Z Ile s!l;argi na
l1а 'nię~rzęczność
'ni~~rz~czoo§6 służзluz- ;
tom bardzo ot,wiooych
tem
olywinDych obrotó""
obrot6:w, ро
po kur,abh
kureabh oо ..
wie·
ie· Ilaturaloych.
naturoloyeh. Doświadczenie
DO~1I'iadczenie to prowJldzić
prowJldzi6 sztach wspomnionego
wsрОП1lliопеgо przedsi~bierstwa sI).
в1), ' Ьу
by kIlpielowej.
kllpielowej. Niechno kto§
ktoś z kqpil\eych
kqpi'łcych
Je
)е drtlŻflYc,
дroz,&ус, l1ii
uii berl~~ie.
be,I~~ie. ..'Vigkloe
Wiekooe part,y;o
partJe .p
8рт&е'
....e· 1111\
lha kierownik statyi dr.
dt·. Cichoqki.
Cichoąki.
znacznie przesadZbne.
przesadzone. Ta
Та ostatnia wiado.
wiadu· !lsiO
sili pozwoli
pozwo1i sobie
воЫе wpuścić
wрШlсi6 wodt;
wod., do
<1.0 wonny
"nппу
~:~~дoГpo 9;i~ i P~~,c·.~~!r~id~e
~:~~dorpo
P~~,c'I~~~r~id~e
Qadania. Z polecenia
polecEloia depart4weotu
depart4wentu g6.rg6.1·- mość
шо§6 cieszy nas
пав bardzo, wiemy Ьоwiеш,
bowiem, iZ
iż w celu epszego jej wyllltci~,
wYllltci~, aа z p~wnoоа tej ••
moj gieltlzie
kupoa oо
ro
biczego eostanie.
eosOOllie, wydell!goWBn"
nieeiel'pli\vie ' 4cill sluitia
powic mu
шu spor!}
врог!} ilo§6.iegrzeczna
lamej
giełdzie .Iecenia
Ilecenia kupna
ru
lIiczego
wydelęgowB1l" komisya, og6l
og6ł mieszkaflc6w
mieszkaflców d~zekuje niecierpliwie
służIJa powie
iloś6.iegrzecz- ..
....
Ji... nio
siO za.jqO
za.jqć :d>adajliem
,PQkładów laWodociągi no§ci,
ności, IJie
\lie zw}"acajllc
ocźyszczanie
"li.~
шо moglr Ьb 6ć wykónalle.
wykoDAue. O
О dOJe
ааО18 nie
nio
zl>adl1pie.ll1 »Qkllld6w
1а- ogł08z~nia
ogl08z~nia rezultatu studYQw
studYQ\V.. . \Vodoeiqgi
zw}"acl.ljllc u~agi!
u ~lIgi! i~ ociyszczanie
P)·ty,..uo
\IIooM' \I>arki ,.c~i otlaro·
06a1O·
guberui wolypskioJ,
ozaopi. i kanalizacyll.
wапifЭll pozostawjlL
pozostawjjl willle
wijJle do zyczeoia.
pyty"auo t!,
tle ",oal8.
woale. Z \l\ODM'
w guberoi
wołypskieJ, oraz 'Zaopi.
kanalizacya wsparlyb:r.
wsparłyby' skutecznie рпе·
prze· wanitlll
życzenia. Obok (
W8D;;..'М"!0;1t:.:J::,:1.1 ~~.wozdaDje
~~.wo'daoje tygodoiQwe niowaniem
niowauieln ez)\
cZll eksploat!lcya
eksploatącya tyoh
'уоЬ ,, kopa1ir,
kopalu, mysł
тув! tutejszy, warunki
wal'unki ' zdrowotne
zdrowotoe popra· tego
te~o sloiba.
słożba, traktuje k"pil\cych
k/lpi'lcych si\l
si\j w spoвро
(do
(до .dn.!a
,дn}. 8 .trclnla).
Itlc&n1a). ~d
~C! "'1>I,l.em
w-pIJl.em oippomy§loych
nippomyślnych przedeiebrana
przedeiobrana kps7.tem
kps7.tell1 skarbu, moglaby
mogłaby wityDY
witуЪу si~ znacznie,
zoacznie, ргzуtе.ш
przyte.m ludno§6
ludność r6bo·
róbo· s6b
в6Ь tak
ta1l: bezwzgled.~y,
bezw2g1ed.~y, ,iz
.iż P'oZQsta.,ia
p'ozosta,ia 0)
np • .
iIonloue4
dODleueD • ,wld .вr
_1IJ"&.O\canych,
....c8J\)'ch, na
оа tb~j
tb~j..,m
•.,m tal't.ar- pl'zynię.ió
РI'ZУlli~б pewne korzySci.
korzyści.
cza
czn ioa1azlaby
ioalazłaby obfite zr6dto
źr6dtó zarobkowania.
zarobkowallia. dl'z~i otwarte
otwlI.rte rra
Ifа 6cioiaj,
ściożaj, enoc
enoć wewnl\trJ;
wewn'łtr1l
ga
gb wek8Jow~m 110"1
k.....' ..ощ./r
lęa l r ""ao,oej
I"ao,nej pl/piłce,
рl/ьitсе, 8 ' Kantory wymiany. Nieda'\!inO
Niedawno ogl08zone
ogłoszone roz(-) Nowy dom bankierski.
bankiel'ski. Słyszeli4my,
Slуszеli4шу, znajduj/l
znajduj" si~
8i~ kobiety jui zupelnie l·ozebra·
mi.nowi"ie
mianowicie
obuii.oncr
ob"ii.ooC!'
ku...
kurona
na
оа ,, '(~
Z.~,IJu
!)~dJu
,,22'/, na
оа
dzenie
przedmiooie skladonia
przedmiocie
składania. ', kau.
ie
że opr6cz
opl'6cz dotychczasowych
dotychczllsolvych dom6w
dОП16w baokip.r.
bankip.r. ne.
пе. Sndzimy,
itił- w1ascitJiele
wlaścilliele
zaklad6w
zakładów kn.·
1(" na
22
I& ]93'/.
'na
z 288 1),2
..
..
22'("
n. Berlin
Borlin
па 191
]91'/8/
' оа l'ar)Ź
Раг)" .28811
,
..
.
..
na
па 288'/,.
288'/.. Cell"
CelU' ~lota
~Iot' podoiolla
podoi08la 8i!i'
liii' •z 8 TS.
п. 68 ".
k. cyi przez oso
озо y
у zajtlluj'łG8
zajtl!'uj~Ge sie
siO inka~elll
iпkа~еlЧ we· skieh,
skil:h, ma
ша powstać
powsta6 nowy
no\vy z dniom
dпiош 1
l k~le. ,Pielowycjl
pielowycjl IVO
wc w a~nym
а~пут interesie
intel'esie powinniby
Da
п. 8 rrl.
•. 76 kop. Na targu
targo papierów
papio.6w Jlubliozoych
J>obIio'nych ksli i .naleioo§ci,
llależno§ci, stosuje
śtosuje sie,
siO, .i/lk'
.i~kf wyja~lllo
wyja~lJio : tnia r. Ь.
b. Założycielem
Zаlоiусiеlеш nowej firmy
fiгшу ьап·
ban· ujq6
ująć s~u~be
B~o~bo kllpielowlj,}V
klłpielowlJ,}v naleiyte
należyte
.
rbch .m.lar
ruch
.malat ba~d.iej
ba~u.iej .kDtkiem
,kotki6Jl1s.\t.Ci.
ś.lłJi, DlZ
ruż [JOd
lюd wplywpl)'- no,
по , tak dobl;2e i d~ kautor6w wymi~y,
wу шi lЧ1У, kierskiej,
kiегзkiеj, jest р.
p. Maksymilian
МаkSУП1Нiап Goldfptler,
Goldfpder,
(-) Gtosy
Głosy z
Z mia$ta.
mia$ta •
p
....
уе'!'
e'!'
n!eponl)'slo)'ch
n!epomyślnych
",iadom?8ei
)Yiadom?ści
poiit,CznycJl.
politycznych.
Uopo.
U.po.
gdzle
gdżie
SiA
eiA
podobnem
lOkasowa
IDkasowa
,
nienl
do.yCh.
d.
d,
o
tyehczasowy
tychczasowy
pl'zedstawiciel
przedstawiciel
filii
бlii
firmy
firшу
rze.
Gdy
pl'zechodzp
przechodz
olicami
оliеашi
.obleme
ooelli6"
r'
•
"
IОЬ'801е oolablo,
00lаЫо, leCI
'ее. w
W J.klm
Jallam .topOla,
etopUlO, lego ooe"i6"
Die
nie lnotna,
tnotn., .kutkieDI
.kutkioUI ,apetoegd
lapelnego' braku
braltu obrotów"
obrotow" !Jzas
Ilzas zajmowano.
zoJroowano. Kazdy
Każdy wi\jc'
wi~c' :w~aściciel
:w~n§ciciel warszawąkiej:
warszltw~kiej: A.
А. Goldfeder. Tą
Т:} ostatnll}
ostatn11} daje mi
rui sie, ie
że to nie miasto,
шiаstо,
oiQgu 08tatoich
OItatuich dDi c.ter80",
ozterech.
Itantoru,
kantoru, jeżeli
jezeli zechce nadal
nll<1al prowadzić
prowlldzi6 in· już
jui '' od llowego
)10wego roku zarzqdza
zarz~dza р.
p. Landau,
Lllndau, pewnerui
pewnemi przepiвa.roi,
prZepisa.mi, ale jaki,eś
jaki,e§
,
.
'
calsp
cal$p weksli i wszelkich
wszе1kiсЪ nuleino§oi,
nuleżno§oi, obo·
оЬо· zifJ6
zięć bankiera warszawskiego. Tym
ТуП1 s·poso· .' Vi
w które
kt61'em
m kaZdy
każdy robi, co
со mu
тп
Przemysl,
Przemysł, Handel i Komunikacye. wi(iany
wiqiany jest. w przepisanym
przepisanilll '" tym
tуш celu bem,
Ьеш, oprócz
opr6ez dwu publicznych zakladó.w
zaklad6.w OZl
CZl to np.
ор. slyszane
słyszane rzęC1:Y,
пеС1:У, aby
аЬу przez cat"
cał/l
,
porzqdku postarać
porzlldku
postal'/\6 si~ oо pozwolellie
pozwolenie i 1.10- kredytowych (baqku państwa
раiiзtwа i banku
Ъапku han·
Ьап· l1ielllal
niemal JtugoM
Jtugość trotnar6w
trotuarów chlopcy
chłopcy ustawi· r
KomitJY(J 1Iilftou:a,'
lUJftOltll,' ob,ooujllcu
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przywlanczy6
.
charakter pisma.
pi8ma. Opr6cz
Upr6cz tego, hdzielam
hdcrelam lekcyj
Jekcyj języj~y'
Й'ааС:Dlkleg.е, a.głelskle~o,
ft'alł:Dlldeg.e,
a.glelskle~o, .lemIClkle~o
.le.lelkle~o I "Ioskle~o
"loskle~o
i ,praktyczniej to Jest ,lsat I .6w16
.6,,16 pi,nnie
piynnie i prawidłowa
pra1l'idlo1l'o
kr6tkirn cl&8ie i ро
krótkim
po eenach
еепасЬ umlnrkowauycla.
пmlnrkоwаП1сlа.
11'
w
asza6
aazać li~
8i~ pro8Z~
prosz~ do domu Roaena,
R08ena, "ej8cie
wejście od
оа POludnio1l'ej,
POłudniowej,
.,
"ko
wko ksiogarni W'go
W·go Richtera. P1'ZyimDj~'
Рt<zуiшujо' od 8 z ran&
rana do 9

..

.,

...
' .. LEO.'
LEON' GOLD8TEIN.

,
r.

W
W
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