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tnogcl,
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oJ ' oiże.nia ...
8"OgO
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pisarSkie). Nadto 1I oо telll
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sze.clu
sze
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1.0nУС
onyc ~rac~wol:
~rac~wDl: tetlakcyn
te.lukcyn nad
оад .ustosunkowaniem
.ustОSU1lkоwпniеш temat6w
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piÓra, ~tó:ym
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гzеЩI?slо
sło dZlellDlknr·
dZ1еПО1knг· czu\vac
czuwać zawsze
zаwзzе b~zie i Ilie
nie pozwoli na
па dJ~.ktorty
dJ~.k"'rty mogliby
mogilby P~'J'l4pl~
p~&Jol4pi~ do jejobo!ieuu.,
jejobo!touu.. do_
cown1kanll, J~ko lud~le
cowDlkanll,
1ud~le раПUJчсу.
panuJllcY.l!ad
чаd prze~. skle
sk1e z.gola
z.goła .me
.ше Jest obcem
оЬсеш 1I którzyby
kt6rzyby przy zbyt specyalne kwestye
kwest)'e 1ub
lub kwestyjki. O
О póki
poki !Io'"
!łoto nie
nlo U.pIJDle
U.pIYDI8 obn.lo.
ОЬnС\8 . o
' ...
"lraol.J.
r&OI.y, O~О'!"
- nie
П1е . slldzlmy,
B~dzl
1еЬу ~t
zakreВlo
dobrej wob
wol. starcz'l.lt
starcz'l.11 za dwunastu. MlIle
М11lе
tеш , te I'edakcy!\
redakcya oświadczyła
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dowóz
i'utrzeb~ b~lo kOll\e~zn.le
i'otrzeb~
konte~zn.le ~pecyah~pecyaI1- go stosunkowo gronu
grona os6b, plsząc~ch
P1sz~c~ch ady.
a1·ty. fikuj!! sil)
siQ do •.дziеnПlkа,·
.Qziennlka,· oczywiście
oczy"i~ie nic o.\al,
Olla/, aа Stany
Stony Z~d~oDo
Z~d~ooe ole,,!,tpliwi.
Die,,!,tpliwle ~kte oie·
Oi8'
at6w dla
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д1а traktowaollL
traktowaDla spraw
Bpraw nSJbltieJ
naJbltżeJ nas
паз obоЬ- kuly wstępne
wst~plle o
о kwestyach 1D1eJscowycb,
mleJscowycb, powiedzieć
powiedzie6 oie
nie mogli.
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dota рооь,.
poab,o al' ul:\'
ыl.t chólaly.
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w DaJlapuym
D8Jlapo&l m
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cy,e" Owszem, moiemamy;że
ch~ldz.•. ''''0'1
lПпiеmащу;zе encyklo·
encyk10- jest zwyc.ajoe...
zwусщjое...
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cteuio
ctellitS w "Dzi6noikt1,'J
"Dzi6nniktl," oо Ueby
Н,Ьу podawały
pod&wa1r necl.y
neclJ no-UO-w1ksztalconJ:
inartyku16w
ożywienia artykulów
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.
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leżała na
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рощ
Pom
пе białemi
Ыаlешi
pochlonie, jeżeli
jeie1i
chotby
krotylko
ne
pochłonie,
choćb'J kro·
pok6j mamie,
- Dajze
Dajże pokój
maDlie, mity,
тНу, dobry Oli.
mi. A
А teO\bardziej,
tembardziej, gdy przysz/y
przyszly dzil'ci,
dziACi, pelkę,
pelk~, albo jeżeli
jeieli
OQ
nQ prófoować
pr6foo"at
Dallesie - rzekla
rzekła Sara, I'llce
I'Qce zalamnjllc.
załamując.
slodziucbne
słodziuchne dzieci, jedno ро
po drugiem! Lecz będę.
b~d~. Przebacz mi,
& gd'J
gdy b~O
b~o
ozeT'Wonego
OllleT'Wonego Pfe·fermana..
Pfe·f'ermana..
- Onn
Опп tah
tak~ uczciw~, Lnka
toka ..pobra,
.!10brn, jak znale11i
zпа1еШ siQ przyjaciele, którzy
kt6rzy wycillgR;li
wyciągR;li sł~?ymJ
Bl~?ytnJ zabij ,!,nie. "imiQ.
w imiO.
1ub
lub obe·
оЬе·
nuz
naгz tata,
tat.a, który
kt6ry 'inrub1a
'ŻarubIll dla
д1а lias
nas na
па chleb.
сЫеЬ. go
СО z małego
шаlеgо warsztatu
warsztatn do
clo szynku,
BZ1oku, gdZie
gdz1e I tmJ
tDlJ 0\1
mi brodo
brodQ 1I peJsy·)
peJsy .) (Iolu)
(lok1).
,
•
wina była
Zloba wstrzą8n~ła
glo ....
'l -ll Nie bij taty, myśmy
my~u!y tak biedni.
byla cibfitość,
6bЫo~6, a
а cyganie. grali bl'ndnebl'odnew8trzll8o~la glo"
...
Szkic aа życia
zycia .ż!/dow8kiego.
i!/dОЮ8kiеgо.
I
, - Gdy zarabiac
zarabiać nie moie, nie mamy
тату z mi
lПi kartami. Pienilldzolll
РiеniчdZОIll urosły
urosly skrzydlsj
skrtydłsj
- To
То na
па nic 8iQ
siO nie zdaj
ма; 1ecz
lecz pиyrxг·
przyru·
•
Jj I
.'.'
у'
'Ipotlzcljl
' .poJucIYł
czogo
схвсо zyc.
zyć.
..
.• olotnily
ulotniły się.
si~. Z kazdym
hżdym dniem mniej pra- knij, ie
że nie wyjdziesz z domu
dOlDU bez mojego
Słodziuchny Dallesie, nie bij mamy.
100ШУ. cowa/,
co wal, aа gdy Zloba
Złoba plakała,
p/akala, wyśmie
wу§щiе .. ał
аl pozwolenia i oddasz mi katd'J
ka!dy grosz, kt6·
- Slodziochoy
SalloeI GIOckslDlaa.
SIIIoeI
GIOckslDaaa.
Dziki czlowiek, kt'6rero
kt'6l·efo dzieci
dzleci nie zna·
_nа· ją.
jf!. G(ly
Gcly wsz)'8tko
wszystko sprzedann
sprzedano i zastawiono, ry
ту zllrobisz.
zarobisz.
/у, dtngo
długo na
па oie patrzy sz
szk1аnуш,
klanym, chło·
сЫо· rzadko kto ilo
<10 niego zabllldzil.
zabłlldzil. Prz~prn.
- Niech się
8i~ stanie .ola
.. ola twoja
twoj& Z1obo.
Złobo.
Iy,
.1
I
upuścił miot/ę,
lIIiot/~, ręk'ł
~k~ tart
tarł wadzali się
зi~ z jednego Olieszkania
mieszkania do dru·
PTzez
Przez dJugi czas
сzаз dotrz),.ny"al
dotny.nywał alowa,
słowa, lecz
dnym wzrokiem, upu§cil
, (Dokonczenie
(Dokończenie - patrz N. 13).
•
80Ые czolo,
czoło, jakby chcial
chciał nowe
по\,& zebra(:
zebrać myшу. glego,
giego, az
aż dostali
dозtаli siO
się do zwyl<lych
zwykłych miesz·
miesz- razu
razn jednego zapomniAl
zapomniA/ siC.
się. W6"c",
WÓWCUl jesobie
śli, ..
włosy
Iosy jeżyły
jeiyly IIIU
IIIU sil)
si~ nn
na glowie, zimny
ziшпу kaii.
kań Inciarzy,
łaciarzy, galganiarzy
ga!ganiarzy i zebr
żebraków.
.. k6w. Od dnak wystarczylo.
wystaTCZ)'!O. aby
аЬу Zlobt.
Złob .. upuk&lt.
"pukał...
"
- To
То on,
оп, tli
tto nasz
паа. Dalles'
Dałles ' rzekla
rzeki.. Sa·
Ва §li,
dreszcz go
во pl'zejllł
p1'zejl\l i usitidl
usilidł na
па krzeselku,
krzesełku, wina przeszedł
рrzезzedl Pfeferman
Pfefer1D8n do
clo w6dkij
wódkij przy· okno karezm)'
karezmy i zawolala:
zawołała:
rra.. i przyciskała
przyciskala czaro" '8W"
'sw .. glówk~
gI6"k~ do ra· droszcz
mion Jak6bka.
na
па którem
ktбгеш zwykle prncowal.
pracowal.
j8ciple
jaciple olllijali
omijali go, nawet garbar%
garbarz Cudek,
- AbraOlie1
Abramiel
J"kóbka.
- Czuwasz, CZO"88%...
CZUW88Z... ryczał glo.
gło.
роwtбrzуl cicho złamanym
zkаmапуш który
ktбrу nibruz rozbijal
rozbijał 8w6j
swój nocny
поспу namiot
nawiot
Abram.
АЬгаПL"
w tej chwili .'Juedł
"уиed! i id,c & ai,
Di,
- Dalles - powtórzył
ryczal
,по oczcklwala~ moie z miłościll
milo§ci~ i wia· glosem
glоsеш Daltes....
род
pod gólem
gOlem niebem.
niebe\}}.
do domu, rzekI:
rzekl:
śno
oczcklwalaś
1.'у ... ty
[у... zlota Zlobol..
Zlobol .. - nic
nio placz,
rг..... _ l.'y
Dzieci chórem
ch6rem ltrzyczsly:
lcrzyczały:
Po
POIl'li
liii 010,
mo, ze w domu wielka pl\nnwała
pl\nn"ala
- Teraz zabij mnie, Zlobo.
Złobo.
- Tata - i zamilkły,
Ьо
bo ... 1
I nderz,.l
nderzył siO
siQ mioU"
miotl"., ро
po glowie.
zашilklу, zdziwione
ździwiolle na
па oie·
uie· nędza,
n~dza, cale
са!е dnie i noce
по ее przep~dzal
przep~dzn! Pfefer- Dlatego,
Dшtegо, żeś
,е§ moie u!luchAl?
u!luchał? r:e·
zbliżaj 8iQ
siO do moie
шпiе rzekla
rzekła go rzucajllc
гzuсаjчс spojrzenia.
lDап w karczmie, doklld
dоkчd si~ schodzili
schodzi1i zlo'
siQ §miej,c
- :Nie
Nie zbliiaj
man
zło· lIkla,
kła, g/o§no
glośno siO
śmiej,c - oi·,
oi-, Abram\8
Abc.mw.1
opieraj~c siO
8i~ o
о ścianę
§cian~ nie dam
dаш
Zloba, opierajllc
Ву! to ich
Był
icb ojciec, czerwony Pfeferman.
Pfeferlllnn. dzieje, włócz~gi
wl6cz~gi i r6iowane
różowane bachantkij
bachsntkij gra/,
gro.!, ' zasluty/e!
zasłużyleś oa
оа pacalunek.
pocalunek.
BiO
BiQ bić,
Ы(:, jak Bóg
B6g "w niebie.
Dlonią zakryt
zakrył sobie
nagle pił,
pil, §pie
śpiew,,1
..,,/ rozpostne
rozpustne piosnki, " gdy wra·
Obj~!a ramionami
Objęla
ramiопащi jego urjo
u1jO i
low&·
low&Dloni"
soble twarz, kt6ra nag1e
СЬсев. moie... mnie,
шuiе, twemu
twешu panu ... zbIadla
- Chcesz
zbladła i gorzkie lzy
łzy SflGzyly
sftGzyły sili
si\} z oczu cał
са! do domu,
dошu, bił
bil SWIl
swч niewinnfI
niewinnfl żonę.
ion~.
la
ła go.
grozi(:.
grozić. ZIobo1
ZłoboI Ztobo!..
Złobo!.. zanadto sobie
воЫе рО
po·· jego. Cisza
CiBza dlugo
d/ugo panolVala
paoo,yala w tej Olalej,
małej,
'l'ak,
'rak, on
оп był
Ь)'1 ргаwdziwуш
prawdziwym DaUesem
Dоllезеш dla
Na
N .. drugi dzie6 przyszedł
ри,пед! do
ао niego CuCU·
zwaln8x...
'1'у da
zla kobietol.. Fel
zwalasz... 'l'y
biednej ргzеstгzепi,
k1~czaly jeszcze
je8zcze nicb
nich wszystkicbj
w8zystkicb; był
Ьу! zlym duchem, który
kt6ry dek i wyśmiewał
wу§шi еw .. 1 i~, 1ccJ
lecI Zlob
Złob
przestrzeni, dzi eci klęczały
Р1uпчl trzy raz.'!.
raz'y.
Plunllł
nil ziemi
do
1Ia
ziешi i Z/obn leżała
1"'lIlа jak sknmieniała.
вknщiепiаlа. biedy i n~dzy
'1l~dzy ich
icl1 nabawi/o
nabawi/.
до niego i groilłc
groi~c ~~k4,
чk4, aplun la.
Ia.
- PoMt
РоМ! 8iQ
siO spać.
8РОС.
S/yszano tylko odzyw!ljqcy
OdZYWlljqCY sili
зi\} czasami
cZRsami glos
в!ов
Zloba
Z!oba dnIa
да/а DlU
mu jakiś
jaki§ czas
ааа odpOCZllć,
оdроczчс,
- Wyno
\У )' nо i6
ić 10;
,,; z mego
шево doma
d01D1I - kray·
kra'JSlyszano
- Cbal
Jestem 8pragniony,
spragniony, czerwonego Pfefermaon:
СЬп1 chsl
СЬ81 cha!
сЬа! Je8tem
Рfe{егщам:
•
wreszcie cicbaczem
сiсunсzещ zbIiiyla
zbliżyła sil)
si~ do niego.
niego, cz.ala glośno
а/ о§п о - i "i<;<ej
wi<;tej oie
uie gad
рд 6 &
i
сЬсе Oli siO
siQ pić,
pit, gdzie masz wódk~?
w6dk~? oie
chce
nie
- Dalles...
obj~la jego szyję
objęla
szyj~ ramionami,
гnmiОllаПli, a
а on
оп okryl
ukryl m\licm
щеiсnl na
па ulicy. Ьо
bo ...
DaUes...
cho"aj
B6g... Bóg
B6g widzi wszelkie
wszclkie
chowaj jej ... Bóg
Tllk,
оп był
byl Dałl
Dаl/еsеш
ese m dla
d1a swej ZOIIY
żOlly i twarz na
па jej piel~.
pie1~. Z
Żadne
adJ\c z nich oie
nie "y.
"у.
Podllios/a rek bk
Podniosla
t"k za
ха
co,
со, tł '",,,we
Tuk, on
Ikrytości.
Ikryto§ci.
dzieci i samegb
ssmegb siebie.
sicbie. Czy nie 011 i!ili
i!Ш do
до mówiło
ш6,уilо 810\\'0.
SIOW8 .
%tozumi
zrоzuшi I/ llł
l~ i
./
'1 it.
- Nie mam
щаm wódki.
w6dki.
n~dzy i tebractwa doprowadzi
o~dzy
doprowodzi/?
l? Zadeo
Zadeu
Na drugi dzieil,
dzień, gdy dzieci siO
siQ obudzily,
obodziły,
'V
Whótce
kl6tce rot
pot 1\1
lU Z/·,
ZI·.
- Bobym
BobYIII cię
ci~ ...
szadcheo") nie wabił
"аЫI go przes3.dn~
przesndnll mowllj
ШОWllj siedział
зiеdziаl jut czer"ony Pfeferlnn'n
Pfefertnlln рtч
prz'J ro· dzieno1e
dziennie goto"
ао1о" 6 m
ш
i
szadcheo·)
(Jhwycil za
ха miotł\l
miotl~ i poczql bić.
Ы~.
on
оп sam,
ваш, jego serce
вегсе wybralo
wybra/ o sobie
воЫе wysmu·
"УЗlПn· bociej jego r~ce pr~dkim
pr~dkilll ruchem
гu thеш иу/у,
uy/y, jak .i
"i ..
"ioo
ioo do (obl.Ju.
tob1aJu.
chwiJi ~darzylo sili
si\} coś
со§ nadzwy.
nadzwy- kl.}
k/.} Z/obI)
ZlobQ za
ze slodkiemi
slоdkiешi rГ 7Ul'Demi
7:1 I'nещi oczyma. już
juz dawno oie bywało,
bywalo, wygwildyw81
wygwi.dy"./ jak..
Pnyula
Рпуп!а j
6.
''у\'! tej cbwili
pr~owidzie(: nie 11I6gl.
11I6gł. Ona
Опа boga
bogatt .. nie
ni e była,
byl/J" lecz przyniosła
prz)'nioslll mu piosnę,
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pol"k6w, iyd6w
żydów i l1ielllc6w,
niemców, z/I\czonycll
złllczonyc h w
w 1:.odzi.
Łod z i, skpłki
slцJtki e m C<lego .P'lP)'t
.P'1P)'t na
па towar
to ... al' go·
w)'d lll\ tk iem ""
nn zlIprowH,I
zlIprowlftł .renio
Clli" Ilazu,
I;azu, z t .. killl
kiш 8t03Ullkll,
8tosunku, ie
h iaden
iadcn z tycll
tych iywio
żywio low
ł ó w ttowy
owy znacznie
znncznie ';0
siO wlUleją
.щщеj~ zyt.
zуl. Fabrykant,
Fabrykl1nt.
z wJd
Przemyst,
Przemysł, Handsl
Hand~l i Komunikaey
КОП1Uпikасу .• k08Zt
k08zt '" oA
оА,,
.. i; tlon in, ogrz oia,
nia, najmll
najmu 111;;'
lui· 'Iic
nic ma
mtl taoowczej prJ.ewagi
prJ.ewogi . W
\V rzecozy
rzeczy wi . oо kl6rym
k t6 rуш nlOwo,
mowa, maj l\C
lIc na
па sk/adziu
składzio 8pore
by, 1>9(lzi
będ zi ce do dni.1
da;,\ 25 I)'oznio,
tycznio, 1.
I. j. do ato§ci dnwna
dawnn przewaga niemc6w
prze myZftP! y
gotowego towarII,
zaprzestał fabry.
Ьу,
'liе ш с6 w w РГZС
IП1- '' zapa
у gotowegt)
towarll, zaprzest!tt
fubry.
z'lnm, k n'li~
ięc i n,
A, kosztowa
k08zto"a lll
/1) okt)
okolo
lo rio
ri. ' 10
lo kraj u nn
nA dwi&la6
d wiSla6 kiego,
kicgo. nietylko
niotylko siQ nie
nio kacyi,
kacJ'i, oczeku jlIc
j"c ргzуjа~пiе,зzеj
przyjdnielszej chwil~
ch"Щ 8 z
tcr", inu zll
Warlzawa.
Rzemiosla
ła UJ War,uartlt.
IYor.ttartl,. " W
Warar- terlU
Warszawa. Rzemios
4.600. Nakl
Nakl"d
.. d Jouniik
zam ieAci
ie§ci l nlerll\woo
Jоtlrщk już
jui siO
siQ o"
op lncil,
/Ilcil. IlI.
nI. znchwi"ta,
znchlOillln, lecz
lес7. nf\ltIct
nawet oi
ni o pponiosll1
on i os ł a iadnego powodu tej stagollcyi
stagnllcyi okulo 30 tkam;y
tkз\ttl ро·
po·
szawskij Dniewnik· 7.8m
n!erlllwno in · 4,600.
wya:LlwQ do
до tej chwili
cllwili 2wiedzi
uku i 81\,I7.i,oy,
czlo·
zwiedzi lo 87."a nku
811"7.;'0Y, ie
że ьо
boz. oC2e
ocze kiwanyc b z08t8/0
zosta ł o Ье.
bez zarobku. F"brykaot
Fabrykant jest cdo·
teresujllce
f. 6del
6de ł ofi·
teresujl\ce da nc,
пс. pochodz'lco
pochod, ,,co zO
" о ft
о П· bowi m wyalL\I"Q
о.оЬ 28
t.ileta",i platncmi
_о 8trony
8tron1 rZlid"
~rod~oIY , samo
вотn 6po/eC7.e(l
nio po!liadn
po!liadf\ jednak
jetlnak
pr1.rszlo 20,000 osób
za lriletallli
platnenti za
rZlidll ~rod~ó\Y.
spo ł ecz e ll .' wiekiem zallloioYIll,
zamożnym,
nie
cyaJn)'ch, oо slanie
cyalnycb,
stanie rzem
rzelll iosl w W ar"zaw
ar"zawio
ie pr1.rsz/o
(/" I1tlotowemi
Ilz ł o towe mi..
two tutRjsze,
tutRj"Ze, pomi ",n
lllo n lljgo
:'jgo r~lszyc
r~tsl)'c b ode7.w
ode?w wlasnego
włas nego zak/ndu
zakładu fabryczn
fll.b,'yczn ogo.
ogo, lecz od(laje
oddaje
tycl\ wi<lac,
w i d ać, (l"
eg/Y/ll. Z dtlllych tych
w roku ubi eglym.
р,'иЕ
!nО' nic
kt5r,cl, organ6
orzy roboly
еj 8 z)'сl! ,Yhr8ztat6w
tkacPruz II'Y8tIJW(.
lI'y8tIlW(. D7.i~ ki wystawie w IOU·
nie kt5rych
organó w I'0l.
pol. kicl)
kich,, nie ,"
morzy
roboty (10
do рошпi
pomniejszyclI
wllr8ztatów tknciż
j i 8tau
stau ten w por6wnaniu z r.
т. 1885 zna·
< па·
ua 7.z lIlIulej
lej zych
чс ll fKIr
tK I"'yk
"yk ,,0('
,,0(I C208Z208Z' nawet
nawct oо ppowainej
o w aż n ej walco z iy
ży ..
"iiolem
o łe m Il
nie·
ie· kich.
kicu.
ZCU,lI ., jed oa
cznie s ię
i~ ро
po ruwil.
rl1wil. Ogólna
Og6lnf\ ho
hо wi ~ m
ПI 8Unl
auma.. zeuro
niC2ycl, otrzy
otrzY lll
III a/
<l111n bt Iy
'у ob
оЬ t[ll lIunek
lIek 2 R o· mieckilll
Пl i ес k i /ll na
па ~o lu przemyalu
prze'nY8/u mi ejsco
ejsco"wego.
ego. ' (- ) Rada gospodarcza chrzełciaó,kiego
сhгzе!сiап'kiеgо lo·
to·
,446,820 niczych
obrol6w II'
do&l ę~ gła
gln cyfry
ергу 8 .446,820
obrot6w
w
r. dosi
i, kt6ry
kt6r'y ",
Ul i 8iQCznie
liQCznie wpo
"р о le
iC bO!l7.io
d7.io okolo Ni edllw
edaw no gnzcty
gozely III
1II I~jsco
!~jsco w e po
podkre§lily
dkreś lily ze
'о warzystwa
warzystwl\ do"rO'czynoo§ci
d o brO'czynoości 10.
m. f,odzi"
f,odzi' zllwi,,znwille~li z tej cyr.·y
суС,'у odtrtlci
o dtl'/~ci my 8з 11lh~
о,\,~ o·
о· ay l,
rs,.
rs" aо j eśli
czeg61nl\ 1'adoacil),
1'odoQci/l. 20
ż e \V
'У 1:.o(l.
Ło d z ii dwu pola·
pol". da",i".
dal\lia, że
,"о czysty
czyoty dochód
docl,M z prze(lstawieoif\
przedstawienia
st
1,500 rs.
szczególnl\
brotów aptek,
brot6w
aptek. Zl\k/dd6w
znkłd dów POilOZ08zoiczycb,
jJOi'CZ08zoiczycb, 1.500
Kasy emerytalne dla
dlo oficyafisl6w
olicyalistów koleje·
kolejo· k6w ",iIl
mia llowano
IlOWOI1O ,Iyrektorollli
dyrektorami fabryk, na
па am~torskiego,
nm~tor8kiego, urzq.dzonego
urzl}дzonego w teatrze Vipiernikarsldcn
niekl6rych inoJ'
inny 1,.
h, io"r,,iOJlrtlpiernikar8fricn i niekt6rycll
Nn wi oQ
oq Il/J
nę 1886
czyta
my " lII
miej
przedtem przez
dniu 15 grudnia 1886 r.,przYDi6"t
r., przyni6sł
widłowo pierl\'ot~ie
pierwotrtie do liczby n
ne
elllieAlni·
ml eś loi· wych. Nf\
J886 r.
т. C
zytll '"Y
iej sco
ocn znj
Zllj mowan
n\ OI\'an eo p\'zedtOIll
prze. niem- toria w doiu
widlowo
gazecie .Nowostl" kot\celarya
katlCelarya .1Iinisll·1\
IIIilli811'n C
ców;
OW; ta
!а rnd
rad ość
o~c z powodu lak
tak lIIikraskopij·
mikroskopij· 605 l'8. 67 l<op.
J<op. Tnl(
Tf\]( dos"}ooa]y rezultnt
rezullllt
J<6w
ków zaliczoolcl"
zaliczooIch, otrzymamy sв um
oт ~35
~ 35,1
,1 34,200
34 .2 00 gazecio
I(olllunika cyj T
r.rzedsta
,rzedsta ltlil
wil a r"dzie
rlldzie ,10
do apra
ар га ..
w lIycll
lIycl, fJo"'pdzefl,
powpdzefl, najlepi
nujlepi ej dowodzi, ie
że spoJe·
społe· 8k/aoia
skłaoia rad~
тадо gospodarczl}
gospodarcz,} do wyrazeuia
wyrażenia aerзег
przpwyu.zlljllC!} jeszczo .umo
au mo obll)
obrotów
t6w z leollluoika
rs., PI·zpwyu.z"jllcf}
/lr61( ii~daz
l аz nych
п ус h rll port,
po,'t, "kt6"ym
.. kt6rym " ypro" n- cze
сzе ńп st wo
lV О I>o
I'o l ~ki oc U
u1.1. ll&j
IIQj ec 8woj,
swoj ..... niemoc
niellloc w deczlloj
decznoj lłoqzi~ki
I,>офi~k.i w8zystkim
W8Z)'stkiш wsp61dzialaj,,współdzialaj/l
3.316.01 0 rs.,
r8., t. j , ni eco
ecf! "i~ cej oо dróg
r . 1885 oо 3,316,010
wnio ek.
ck, i7. wobec ni
ni ewlltpliwego
e \Y I\ tpliw ~go poiytpoiyt.- wol
wal cę
c~ przelllysl
przc"'yslolvej
o,vej z lIiCIUCf\lI1i.
nie mcn.ui. Nie mów
то" cym,
СУ"" aо szczeg6111iej
szczególniej ioicyatol!ce
iuicYf\tol!ce рап;
pani doktodokŁo
]0"/.. 'V
W tylllie
tpl1ie OJoi
шпi oj
оj więcej
wi~cej slopniu
stopniu (10'
po· dza Ivnio
10"/..
ku. sl1l
s lu 8zn
szn ogci
ości i k oO n
ll i~zn ośc
o§c i u
о tB'lowieni!\
ta nllwienil\ lIIy
"'у j ui
uż OtO
о (О lU,
"', :1i 0
o ni
пi ektórzy,
е kt6 гzу, wydatni dzia· rowej Lohrer
Lollrer i Ilani
I>ani Jani8zewskiej,
Janiszewskiej, która
kt6ra
si~ ilość
ilo~6 rze llli
ll)l eślni
e~lni czych
cz)'cl, robotn
robottl i- ku,
mooiyla
mnoży/a 8i~
nf\ w!zy,tkicl,
wn y,tkich tlrogaclt
tlrogacu felllzllycll,
że l a znyc h, ni ~2n'
~2f\' lacze
Inczo lIIi
mi ej scnwi,
scowi, nietylko ni o PI'flC
pl'BCUj!}
Ujf} '"
w ki e·
c· z PI'l1wuziw,\
prawuziw,} gorliwo§cil\
gorliwościl\ zajmowala
zаjшоwоlа 8iQ
8ао
różnych kategoryj, W81't04l:
wartość wnrsd.t6w,
wnrszt.t6w, nn
k6w r6zllych
poloi
je- runku
rllllkH 'lieprzyjazllym
Il i е рrzуjаZIlJ'lП dla przemysł
przc",ysl owc6w
przyj§cielU
(а).: w mowie
n)owie b~d,,
l eż nie od iclJ
icIJ po
łoi onia
e nia 6l1ansowego,
finan sowego, - je.
o wców przyjści
em do 8kutku,
skutku. tak
n8Tz~d1i i pтzyrz'ldf>w.
narzędzi
pny rz'ld f> w, tak, ii
iż cn/kicOl
cnłki e m 7.8
za Jcz
dnaki ego w}nngrod
w)nвgrod zenia
ze nio elllerytaln
е шегуtulп ego
еgо znj
za1 ni eUlieckich,
clllieckiclI. lecz traktuj!}
tl'uktujf} ich jako
j .. ko 8woidl
8шо;,'/" . cego,
ccgo, jllk
jak i poprzednicb
popl'zcdnicb przedstawie(l
przedstllwie(lOll1a·
ama'
sadnie
ШО'ПI1 powi
pOlvi edzief,
e dzi eć,
iź oo rl.e,"ios/a
rl.e miosła dllllki
sad nie moźnn
Il1 t. - nio lIIoźna
IIIо'ПIl zMl
zn a leM
eM innego
illп сgа W
\У tym
(у'" celn
cell1 Zl\toiooo
zulożoao rozwijaj
rozwijn,il\cy
llcy się
si~ na·
па· torskicu.
torskich. NiеШlliеj
Niemniej 80rdeczlie
aordecztie podzi~kolva·
warszawskie pos t~pujll
t~pujl\ ., rozwoJu. Dallo
Dnllo wy s lug~ lut,
wyj8cia. nad
па,1 ustnnowieni
ustll'lowie'li o 0,::61nej
ogólnej Ivct
wet o<ldzielny
oddzielny orgoll
organ "polski" Ozienllik
П.;enllik oie
nie sklada
sklarJI1 rada gospodarcza
gospodllrcza 8zallownej [1О'
pu·
jednak
statystyczne przedbtawiuj"
przed.tawiuj/l tnk wi- punktu wyjQcia,
jcdn"k sLatystyczlle
сшсг)'lnlп oj
оj kolui
źelu znJcl..
znycll. PO'liQ
Ponią 11
I/A
A t1z/ri.
dz'ri, ustawiczni
usta\viczni oe broni4cy
brooi4cy 8woich
swoich opie· bliczności
bliczno§ci ,n
za liczne
Jicznc zebl'a;>ie
zebrnilie ai~
8i~ "w teatrze
teotrze
kaay elllerytaln
kol ui zelu
doczne rllllo
nlt\o knz(Jego
każdego (zwtllszcza
(zwłaszcza w Ivykozie
wykllzie kS8Y
,Уа:! jednak 01>
ol>raco
raco wllrtie
wllńie tak iego projektu
pl'ojeklu kunów
kunolv - fubrykantów
fl1Ьrуkапt6w on iemieckicb."
ietнieckich."
i za
_n naddatki.
'
niedokładności za·
,а· waż
p08zc.egOlnych rzemioel)
rzellli081) niedoktndnoAci
poszczególnych
wytllaS'1 wiole cza8u,
oZRau, aа nadto (!пеd
przed zlltwi
ZIItwi el'.,
el··1 Odd.
Odd zia
ill luwi
lowi wnrszawskie",u
wnrszawskie/olu 'oIusimy zosta'
zosta·
Osoby
ОзоЬу inte"csuj4ce
interesuj4ce aię
si~ szczegółami
szсzеg6lашi obrll·
obl'~'
ре,,'
pewno
оо wskutek trudllośc
trudllo~c i w zbiol'nlliu,
zbiel'l\lIiu, ie
że wy/llag.1
Sl8WY tuki ~j ka8y,
kasy. kOllieczll
k О lli еСZll em
е щ wić
wi~ odpo\viedz
od p owiedź ОII
ua za8adniczy
zasadniczy zarzut,jakol>yoo
zarzut,jakohyon cuunku
chunku knsol.ego,
kasowego, mng'l
mogli takowy ptzejrzeć
ptzejrze~
dzeniem U
ustawy
ograuic1.J'
оgгаuiС1.J' Uly
ШУ si~ tylko nu
па przytoczeniu
przytoczcniu za
оn dzenienl
je8t roztrzllśni
гоztГZl\§lIi eе nie
пiо warunk
\vnruuk 6w
ów istnienia
i . t"iепill ty ch
cb ' miał
шiа/ by
Ь)' ć{; zn\vi,)zllo)'
zawitlzany w
'у celu watki.
wa!"i. W
\V przemy- u ka8yera
ka8)·er .. towarzystwa,
towllrzystwu, р.
p. A.
А. i:!tnrke.
i:ltarke.
"Dniewriikicm"
najgI6'1'ni ejszycb,
ejszycb. która
ktoro l1io
nie jest
"Dniewrlikicm" najgló'l'ni
kt6rYl1l dozwolono czasowo
CZtlSOWO funkcyono- lilo
~ Io rozund
гоzuшi emy
е l1lУ tylko powolne zmiany,
zшiапу, mo·
то·
Rado gospodarcza
Rada
ulognjq. wQtpJiwoAci,
jnko dotyczllco
doLJ'czQco 8klhClu
sklhc1u kas, którym
wlitpliwolici, jako
wać i sposobu
ich zlunia
zl ,щiа zzamierzon,}
Z z/Hlliorzol1l} ka- ili,ve
iliwe IV
'У obec
оЬес dt.isiejszego
dl.isiejszego u8troju i o\val'un,
o,vnl'un·
8ekrelllrz
Sekrelarz 110[81',
flolc/', prezes J. Heblul.
Не;пиЕ.
op080bu icll
080bislpgo
080biatpgo klasy
klllsy rzeJllieślllicz~j,
rzenlie§llIicz~j, wi~cej doдо- wac
0'1 ogOlll
og61l, ib
tl, - to
(о w
'У celu
c~ lu unikni ~cia
~cill clalszej
/Ialszcj kowl\lI
kownn e "odstaWI!
]lodstllwlj historyczu!},
Uistoryczuf}, na
оп ktÓI'/l
kt6,'" prs·
pra·
(-) Odznaczenie
Odznaczenio l' Dalegat
Dalegl\t halldlowy
bandlowy р.
p.
8t~pnego dJa
8tępnego
dla urz~aowej kontroli.
konll'oli. Wazyst\Vszyst- s'l
zwroki, w rozwoju
rozwojll tej sprnwy, "ylo!,y
byl o"y w/Il'
wła· co",nlo
cowało p"z
pl'zeszlo
eszło lat 50.
E.
Е. Kesler jr. zostal
zosUlł Nnjwyźej
N:ljwY'ej udekol'own'
udekol·owa·
kich rzemieślników
po iadnla
rzешiе6111ik6w ро
iad,!la Warszawa
'У nrszawa w
'У zwfoki.
Aciwenl Ivyjo<
wyjednanie
llIanie już
jui teraz
tel'!lZ w drodze
<lro(lz6 РГI\. / Ouodzic
Ohodzić nll.n
паш tylko może
1!I02е o
о jaknajwi~.
jakoajwi~. ny
пу medalem
шеdаlе ш Brebrnym
.геЬГПУIII na
па wstędze
wst~dzo ordero
orderu
r. '.
z. 40,021.
40,021, w tej liczbie majslrów
шаjSII'6w 5,801, liciwem
zatwie"dzenia og61nycll
ogólnych zaZ:I- ksze РГZY8
przyswoj
wоj enie
е пiе przemysło
przel1lyot uwi
wi cech
cecu ,woj·
5wOj· §w.
św. Anny.
Лппу.
J) zatwiel'dzenia
podmaj8trzJ'ch
podmajstrzych 14.083
14,083 i uczni6w
uczniów 20,137. wodawczej: I)
еад zakladllnill
zakładania odtlzielnych
odtlzielnycb ka8
kas el1l
emerytal.
erytal. I' skicll.
skicb, oо uczciwość
uczciwo§e '' spoleczol\
spoleczoII faIJryknnt6,v
fabryknnto\v
(-) Wypadek w ·fabryce. OnegaJ młody
ш1оdу
Wartość na)'Z~dzi pracy wYn06i1a
wyoosiła 1,983,220 sad
Warto§{;
ych, OI'uZ
OI'"Z kas
kаэ рооlOСУ
pODlOCy i oszczędności
oszcz~dn04ci dla
dIn 'I wzgl~d
wzgJ~(l e m spoleczeilstwa
apołecze ilstwa mil.jsoowego
mi"jscowego i oо robotnik pracujllcy
p,'ncujl\cy w jednej z WIększych
wl~kszycll
rB.,
rз., przecio~uie
przeciQ~uie zatelll
zatem dJa
dla jedoego warsztnwarsztf\- ..nyeh,
oficYllJi st6w
stów drog
dróg i elaznych.
elnznycb, z IIl1toiellielll
nnłoże niem ' otworzenie
ot\vorzenie w prz
pl'ze,nyglo
e my ś l e "ola
]101.. , pracy tlla
tlIa fllbryk
fabryk tutejszycl',
tutejszych, zbliżyl
zЬШуl siO nie08tl'ozoie
nieostl'Ożnie
tu kolo
koło 350 ra.
Na
materyalów oficyali
тв.
Nn
lII"te"ya/6w
na
па zP"zl\dy
zurzlldy towarzystw
tOlvarzystw kolejowy ch obnwitlZ'
obowillz, ; krajowcó'v
k,'ajowc61' - oigdy
nigdy zaś
,а§ o
о w!llkll.
IV!llk~,
Ostnte·
Ostate· do ра8О
pas u przewodowego; ma8zyna zgniotla
zgniotła
aа
ko zllstosowallia
ku
zllstosowanill tych
tycl. zasad
,а811и do wszelkich
wozelkicll czno ЬоwiеПl
bowiem zwycicztwo ' cz.!'li zwalcznnie
zwalczanie mu
шu rami~.
гашi~.
'I
wej§~
za8z/a
."'О prog~ ustaw kkas
..s elllorytn!nyclJ
przewairtie nie(-) NaSze
Nasze kalendarze wkrotce
.
wejś~ do ewego
zaszła .'"U
elUorytnlnyclJ i o.zczvdon~ci,
oBzczvdnnści, nie ргzеШУ8/U
przemy81u ctld~ozie
clld~ozie n,ski
mski ego, przeważnie
wkrótce
obca
Jego zopy·
l tycu,
Łych, którym
fuuk- : lIIieckicgo
lIIieckiego w pieriv
pierw zylll
ОЬСа kobieta, która
кtбга na
lIа
1.IIРУ' wy/Ij,:czajlj,:c
wyl~czaj~c 1
kt6rym dozwolono fU[lk'УIII rz~dzie te!l.
(еq za
1.а ao·
80 · przysłowlo\\'eJlłi
przystow!o~lIi PQd
tanie, odpowfedziala:
odpowi"edziała:
..
,
cyqnowac CZa60\'O, "rzed znt,viordzenielll
zatwierdzenieIII ы}
b!} poci1lgnqłoby
po~i(lgnq/oby skutek,
skutek. ze
że pola рГ,
pr,acy
асу dla doych
dnycb iГ lIIyloych
myloych illforlllacyj.
informacyj.
ijamy
-: Czel'wony
Czerwony Pfeferman
РfefеrШ8n już
jui Ole
о,е Illleszkn
IJJleszkf\ tycb za,,,c;I,
zа5щl, i 2) powierzenia
powierzenin lIIinisteryum
lIIinistol'yuRl krajow
krnjo\v ców.
coW, zw~żyłyby
zw~iytyby siO jeszcze bardziej. już
jui kalendarze
ka!endarze encl.~loJ>8dyczne, którym
kt6rYRl
tutaj,
I
.' kolllullikucyj
komunikacyj wygotowauia
wni esienia
Nie IROi"l1
można "olvielll
bowiem wytrząsuqć
mi- wiele II)l)inll
Uloina wybaczy~ (id
tutaJ, le~z
Je~z w ry~kn.
ry~ko.
.
.
wygotowllllill i Ivui
csienia do Nic
wytrzl}6uq~ z r~kawa
r~k/\\va lIIiiid alendarzy je·
~Z~b~11II krokIem
~Z~b~1I11
JпоklеRl przebIegł
przeb'egl ulice,
uJlce, wszęwsz~ "ntwier<lzenja
zatwierdzenjll w drodze p"lIwodu.wczej
prawodawczej pro. lionur6\v
Iionorów przemysłowcólV
рrzешуslоwclilV polskich, cbocini·
chocin;'.· dnak
dпnk specyalnych
specyalnycb W)'llIaga
wymaga się
6i~ i!'bk/adnych
iI'okładnych
dZle JI!Z
J'~z okoa błys~czuły
bIY8~CZU/y okll~afen~
oka~afen~ §WI!IŚWI"- jektu ust,,\vy
ustllwy ogóln~j
og6ln~j kllsy
k!lsy olllerytuloej
ешеl'Уt/llосj dla
dl" , by
Ьу śmy
§шу tego najserdeczniej
паjsегdесzпiеj pragnęli;
I'r8gn~li; zwinię·
zwioi~. ilłformllcyj,
illfОl'шрсуj, 'Obclo4,zlj,eych
'Obcl octzących ludzi
ludzi.. pewJlego
~еlD, Jak gdyby.
~elll,
ндуЬу . '1I1118to.
IIl1ustO. ca.le
cn.łe Iluml~ował,o
IIUШI~оwal,О ll oficyalistów
оfiС)'аli8tбw Iwl
I<ol ojowycb.
ujowycb.
Icia
cia zuś
,а& fsbryk,
fabryk, cbociaiby
chociażby uiemieckic~ Ьу,
by. fachu. "Kf\lendarz
"Kalendarz lekurski"
leklIrski" wydany
",удаоу przez
al~ nu
alę
па cze46
cześć ~a.klego . k~,ę()Ja.
k~I~(aB. ~ rzeczywl'
rzeczyw" 1l Radll.
Radli. kolejow~ post.
post.nnoowiłR:
nowilll: 1)
J) J.I~dj~t_
p~dj~t,!f} 10by
łoby kIeską
kl~skq dla
dlf\ k~ajll .. Proces
Реосез stwor?Jln~1l
stWОГ7J,"~1l dr;
dr: Rogowicza,
Rogowicz8, traktuj~
trnktuj~ L6rJz
L6dź "idocznio
widocznio
~cle gOŚCIł
go~cll wOlem
'У ПlеOl .ksllJ.:zQ
.kollj,:zQ -. 11111,
dгugl Ш puokcle wUl08ku
\vUl08ku kancel"ry'
kancel"rYI 1111. przemyalu,
przernY8/u, l,d1.elllllO
IщеJSСО\\'еgо, 1)11151
SI~ fler
ре,' n0l!a1ll, gdyż
кду:! rokrocznie
rokroczllie popełnia
pope/nia rnż/l'
та:!,,·
śme
Iłlll, 6zobas:
6zabas: w drugIm
rd1.enOlo IIIlejSCol\'ego,
IIIlISI Się
~~gle apostr~eg.'
sрозtг~еg.' w,elk'l
wlelkfł tablicę,
t:tbIIC~, nn
lIа kt6reJ. nistrll
nistra kOllluuikacyj, kll'estyę
k\\' esty~ zf\loiellia
zalożenia je.
jc. ~ odby\vn6
odbywać powolnie. 10""
Ionl\ I'zecz"
rzecz" czy fubl'Y'
fllb"y, ce
се hlę«y
Ы~ay w illformacyach
informacyaoh dot1c,,,cych
dotyc'/lcych naоа
llUl~ Jego §WI6CI/O
lmlę
ŚWIeCIło pod z/otym.
złotym. butelll,
butem, ~ z I doej
dnej ogólnej
og6111ej kasy
knзу emeq·taloej
e",el;ytnlllej dla oficyali·
uficyali· 1kunci czynili
czynil\ dzi§
dziś zad
zlId qsy"
qsyi: wszystkim
wszувtkiш swym szego
azego miasts.
miasta. W .'оkц
\'Oku ~eszły'm
~eszly'1II zwróciliśmy
zwгосi!i§шу
oklell
okIen sk,lepu,
sk.lepu, lIad
nad któr.l"1l
kt6r,YI1I wlsJa~a
WISIO~" t!lIJlJ~n,
t!lbll~n. s\ów
в\6,. kolojow)'cll
kolejowych _ zootllwi6
zostawić otl<sl·tll.
otwartll. i 2) ' obowa.lzkom
ObOlVi'lzkOIll spolpcznym.
opolpczoYIII. Na ._ to lIieraz
nieraz uwagę
uwag~ wydawcy, i* u lIas
nas 'zslllieszkuje
'zamieszkuje leprzYJ8znle gQ
gą .wlta/a
.wltuła )lIsność
)"зпо§(: stedllllO
slednlln zn·
zf\· przygotowawc~e
przygotowaWcle o"I'acownnie
oJll't\cownnie I'r~edstawio
pr~ edstawio .1 "Dziennik 1.6dzki"
Łódzki" oilpowilldd.1
oilpowi!ldd.1 gromkiem:
I;rOlllkielll: ' k/lI'zy
ka,'zy daleko więcej,
wi~coj. niz
niż 13, przez
p,'zez niego
rzчс)' с~ Sl\j
rZllcl'c~
alll śWI~r.
~wl~r.
.
., ,nyc11
,пус11 ogolllycb
og61nych 2nSlld
2asad z"kladania
zakładania oddziel· ' lIic!
nic! .Myli
~Jyli się
si~ wi~c "W
"\У ~rszawskij
~\'szawskij DDie·
Dnie· podanycb;
podaoych; . w tym
ty'n roku.
roku, ka~endarz
kз~еndllГZ podaje
~(~y przestIlPIl
pl,zestqpll próg
pr6g nowego mleszka!lla,
mleszkanl8, nyeb
пуc.\l kas
kаз emerylalnych,
еlllегуtaШусll. or"z
oraz РnШОСУ
pOlllocy i wnik," gdy nam,
nаlll. j:lk
j:.k ",a/olctnim,
lIlaloletnim, zarzuca
Z8rZUCII już
ju!: 31, • ale 7 z nich takich.
takich, oо kt6rych
których
dZIeCI przybIegły
dof! z. Wlelkf}.
wlelk!}. I'ndo§cllj"
rudOŚCIą, oszc.z~r1noŚci
o8zc.z~,lno§ci przy kolejach :!elazllycll.
żelaznych, aа tak· opiekę
opiek~ i wmawia
wlllawio w
w lias
lIаз jakąś
jakll§ 8pecy~ln!}
specy~lnf} l:.6t!z
Łódż ..
"Ibo
Ibo 81Y8za1a
slyazała albo do,.no
da,.no zauomnia.
dZlecl
przyblegly dofi
pl'owadzllc
prowadz'lc go ртхех
przez <I/ugl,
długI, WIelkI
\I'lelkl sklep d~ I1ie
że §rodk6w,
środk6w, celem
свlеш pugouzenia
pogodzenia z t~lIi
t~lIIi raSa'
.аза· rol~,
I·ol~. kt9,'ej
kŁ9rej nie podej!no.w\all~IIIY.
V8Ii~",y. ~Dzion. ta,
ta. "Ibo
albo te~ zna
znа ich
icb j~ko ludzi
Judzi in.nych
ill.DYch za·
<а·
o~ozero~go pokOlU,
o~szero~go
poko)u, IV
'У któ~ym
ktо~уш hy1y
były .uśta
_usta .' dam
dашii о.tз,.
ustaw ka8,
kas, których
ktorycb czasowe funkcyo· nIk"
шk" za/oiono
założono rzeczy,v,§cle
rzeczywIścIe w lht,
1\lt,e~ęsl
~~Sl e 'peze
'prze wodów.
wod6w. 0J.
Oj, te rogntkl
rogf\tkl wa~ązawskle!
wa~~zowokle! •,
wlone n~
wlOnc
O~"'~
... ~ meble,.
шеЫе •. bIałe
Ьщlе firanki,
fimnki, .. w~!·od,
w~!'od" . nowanie
uowanie zostalo
zostało dopuszczoneIII
UOpu8zczonelll , _ w/oiy6
włożyć lIIysłu
шуslu kraj o\\'ego,
owego, (lle
!1lе tl\kie
tnkżó i dla obrony
(-) :>Ia/e
Stale zapomogi tygodniowe z k,a8Y
sy to·
ku pokoJu
pokOJU stllf,
stnf. b'lIly
b.aly siM
зtol !Iaklyty
!,ak,yty bl~ł'ł
b,~l'l na
па 8pecyalnl\
specyalnl\ komisy\)
kошiЗУ\l z pośród
po§r6d czlonk6w
członków SPI'S\Y
spraw tubylc6w
tubylców "IV tym
tYIII zagrpżonyn\
zаgгрiопуп\ szma·
8Х1113' wal,zystwa
warzy6twa dobroczy"no§ci
dobroczynności •.otrzymui-o obec·
оЬес·
serwetlI,
aerwetll, na
па ktorym . p~lIłn
p~blf\ Sl~ szabnsown
szabasowa I, fsdy.
rady. Obecnie kOlllisya
komisya ta ukończy,rn
ukofJczy,ra wlo·
wło· cie ziemi sI0\viIl6skiej:
słowiańskjej.' Brooilj,c
Brooifłc ргzеПlуsfu
przemysfu uie 308 bied~ych, aа mjano-ricie:
mjano'ł'icie: ..
,
)аUl.Р~, 'VteOl
łam.p~.
Wtem ~rzwl
~rzw, SI\l
61~ otwor,:yły
оtwоrч1у ?d ku- iOllo
ŻOIlO n~
o~ .ui~ zudanic
zadanie i IV
w Jlocz~t.ka~h
poc7.~t,ka~h roku ! 100:ljowego.
krajowego, dnj'l,'ego
dnjll"ego (n~i~d~y
(lI~i~d~y iUII~lIIi, IVw 1:.0Ło- 1I . ~ cyrkule 1I 47 katolik6w
katolików i ]3 eW~l!ge;
ew~,!ge;
chOI. 1I ukazals
chOl.
ukazała SIę
s,~ ~Io~a w zgl
zglllbn)
abn) III
111 ка' 1887
J887 lI'nleSle
wOleSle 0pl'acownne
opracownne PI'ZCZ
przez SIebIe
51elJle og61. ! dZI zajęcIe
znJ~cle 80,000 ludZI,
ludzl, р,е
ple mozemy
moze'l)y zq<la6
żl\dać ILkow,
IlkolV, - razem
гаzеш 60 086b.
ов66.
ft~n'~u, . z rozprollllenlollll
ft~n1~u,
I'ozprollllenlol'~ lw,u:'Ii.
twщ:z'l. Ka,
Ка, 'i0
'10 z~sady dla oddzielu1cll
oddzielulch kas emerytal.
Cl1lerytal. ' jego
jcgo ustania,
USЩDiа, bobyśmy
ЬОЬУ&IRУ ,lzial,11i
dzia.ł,lli wbrew
,уЬте .. illte·
inte·
W cyrkule II
11 56 katolikow
katolików i 37 ewanечrап
Шlе:>lв 1I perly, które
kt6re oklllaly
okalały Jej
JeJ głow~,
glow~. l' oycll,
nych, zu6,y
zu6w do roztrzą.snięcia
I'oztrzqsoi~cia I'ndy
rody kolejo. resolll
reso", ziomków;
ziошkбlV; lIicclll'j
nieclll'j więc
wi~c ten
(еп przelllyBł
przellly.1 gelików,
gelik61v, - 'razęm
'raz~1I) 93 osoby.
060ЬУ.
"
mle:>le
były
.. rs~ywe, lecz
które gorqco
gorąco .1)1'
.1)1. ,,'ej.
wej.
rozwija się
lcwituie,-ale jednocześnie
W c)'I'kule
cyrkule III 43 !rato!ik6w
"atolików i 43 ew·an·
Ьу/у ff"rs~ywc.
Iccz serc~,
6erc~ • . ktore
l'ozwijn
8i~ i 1rwituie,-ale
jerJnocze&oie tei
(е:!
\V
10
lo ,llod
.1>0<1 (ll
(J1 ~kny!n
~kIlY!n kaftamklel11,
kаftашklеl1l" . było
b)'lo '' al)lel
а\lIеl
Cukrownia
i:ukrownia akcyjna. Podlug
Podług informacyj
iпfоrlПасуj sposobi krajowców
krajolvc61v na
па posady
p08ady ро<lIПlljstгz)'сll,
podmnjstrzych, gelików,
ge1ik6Iv, - rnzcm
rf\ZCID . ę6
~6 o~ób.
0~6b.
,
skle,.
skI e,. czyste.
czyste, UleskalllllC.
UleskaJ!lllc. DopIero
Doplero gdy p~. "Gllzety
"GlIzety IOSOWl\6,"
losowań," cukrownia
cukrowoill akcyjna .Za· llJajstn~w,
lIJujstrl~w, werkfirerów,
werkfirer6lv, ouel'majstl'6w,
obermajstr6w, (Iy.
dy.
\V cyrkule ~V
~y 39 katolik6w
katolików i'.30
i'.зо ewal,leW8'.'8taWI?n,O prz~d
8tawwn.o
pl'z~d 01,,)
nim ryby,
гуЬу, d05trzrgl
dostrzrgł Pfef~l:
Pfef~,: , krzówrk
kl'z6Ivrk fubl'yczny,"
fllb"yczlIJ'." zllluszona będzie
1>~(lzje P"zy'
przy. l'ektor6w,
rektorów, ьu
bu cIJb"lteró",
сlJыltщ'6,,, i (.t. d.
<1, 'l'cgo
'l'ego lIlamy
шату gellków,
gеllkбw, - razem
)'QzеПl 69
69 ..oоз6[>.
sób.
IJ
man
шаll Jej
JOJ rlf~zk~
r1f~zk~ ~Ixbaslro.w'l,
~Ixbastro.w'l, okr"gl'l
oktllgl'l J~J 18lqpi(:
Slllpić do likwiducyi
likwidacyi z powodu
pOloo(lu lJ"nku
IJraku środo
~rod· pl'l1WO
pl'I1WO illd.(:
żqdać od
од fabryl<anlów,
fab"yl<anI6w, alty
I11>у uie spro·
W
\У ogólnoj
оgбlпсj liczbie 308
3О8 wspomaganych
wвРОПlвgаnyсl1
ce .oC?·Y·.
twahyczke
twarzyczk~ 1I ognlen~
ogDlen~ gorcJ'I
gorejące
.ос?)'.,
k6,v ob"otowycll;
ków
obrotowych; fabl')'ka
fub"ykt\ pl'zejdzie
przejdzie prswpl'aw- wadzIIIi
widzllli inteligencyi zagranioznej,
zаg"l1пiоznеj. I~cz da·
да· bieduych
bie(luych jest 64 <\bcych,
I\lюус\l, którzy
kt6rzy jed)lak. ро
po
N'gd! Je .zcze lIIe
Nlgd!
lIIе odprawtl
OdprtlWlł 1II0dlltw)',
modlitwy, dopocloboie
dopodobnie na
оа wtIl
włn SIlO§"
sność firmy
fiгшу . h",~dJUrg.
b",~,lJurg. Iv.ali
w.ali zaj~cie роlн.kош-i.
polllkom-i. teg.o
tego też
(е:! u~t.~lViczu~t,~lvicz- -, większ.ej
wI~ksz.ej .części
.cx~§c" od
од lat
I"t 3~ do
<10 50 tut~j osicosie·
k~61'1\.. wlta
k~ór
wIta Się.
61~. sznblls.,
szаыl., tak g~rą;o,
g~rl};o, Jak
J"k tego : skiej KJinckmth
КJillсkшtll & ~IarŁells,
bla,·tell8, maJ'Icej
ШnJ'IсеJ dość
до§{) me
те 1I Ilata"czywle
natarczywIe "D';lelllllk
,.D';lenlllk Ł6dz~I"
l:.6t1z~I" dO j d~ll~ Sl~ 1I tutaJ
tutaj p~ąco~a.h.
p~aco~n.l!. Zapom
Zарош ogl.otr~y:
оg,.оtr~у:
wIeczoru.
Gd} DllkraJal
nukraJal . ch,,!y
dWIe '::111'
glU' znaczn'l
wiel'7.ytcln oM
ość nn
IlIagać 81~ nIe
którzy cona.J'DllIoJ
wleczoru. Gd)
ct",ty , d,vle
.IIВСХII'} IviOI'zyt"lo
пn trzeCIm
tl'zrСIШ numerze lIIaga6
lI'е 1I rzost"lIIe.
l'Zоst"щс. Prawda,
Pl'al"da. ze
_е WIewle- I mUjl!
шuи tylko
tyJko CI
СI bIedOl.
btedDl, kt6rzy
СОШ).J'DIII8J
Ьb 3.
э. Iz~ Sl.'łYll~ly.
S!,'/Yll~/Y, mu
ШII z oczu;
OCzu; były
Ь)'/у to osta- lJJPcLecznYIII.
IJypctecznym. Piel'lvszy
Pierwszy oumer
I)uшег zajll,uje
zajlllUje ро,
po. lu fulrr)'kantów
fuы'knпtбlvv łódzkich
/6dzkicl. np.
пр. o"olVi'lzkll
obowiązku te'
(е- РГ7.си
pr?cu 10 laty
Il1ty osiedliJi
osiedlili si~ W
w Łod~i
l.od~i - ро
po
tOle. jnk~e
Jllk~o uronl/.
urolllł. . . . .
iyczka baliku
ba .. ku pańs'wa,
paos'l\·n. drugi - dom
дОIll Ьао:
buo: go jes;-cze
je8;-czo niepojmuje,
niepujmuje, ttle
ule tei truyno
tl'UYOO Utl'Z),"
utrzy. , (Iokllldne!n
dokludne!n sprawdzeniu
sprnwdzeoiu ich
icll ~bóstw.a:
цЬ6st".8: Opr6cz
Oprócz
tOle,
Dalles ) go opU§OI/1
0pu§olł I IIIglly
ItIgcly Ule
nle wr6cil.
wrócił.
kowy H.
Н. Wawelberg,
\Val.elbel·S'. kOllllsyoller
kOIll18),0"e1' f"I,rykl.
fahrykl. mywac, abyśmy
nЬУ~lПу tych
(усЬ IVrogo
wrogo dla РI'I!су
pracy kra·
kl'!I' 11 tego udZIelane
uuzlelaoc Sil
Щ lIczne
Ilcznc zapomogl
zapomogI JednomJedool'f\Nowo
jowców usposobiolI)'ch
usposobionych ludzi
zowe.
Nuwo wyumny
,,)'1"'\IIУ znrz~d
znгщd li~widilcy'J
Ji~widiIC)'~ przygo· jоwсбlV
Il\dzi CZęstOIVUJi
cz~stOIVUJi lellr·
I",r· "Olve.
'
KONIEC.
tOlyujo.
towuje.
melk!\tIli.
Пlеlk!\шi. Owszem,
О\\'szеш, W)'I"'\lvialllY
wYlllawiamy im
i/l1 to
(о '11'1
zl\.j W przytułku
przytulku dla stnrcliw
starców i klllek
kalek zoaj.
znaj.
Akcyjna fabryka
obowillZku, jako gnech
p8 osób,
labryka papieru Mi"kow,
Mil'ko". własność
,v1"sno§~ niechanio
niecbanic świętego
~Ivi~tcgo obolvi'IZku.
grzecl' 1l duje si~
oi~ obecnie 98
оз6Ь. aа mianowicie
шiаПОlviсiе 18
I
•
fil' Ш: .Leopold Krol\enberg"
KI'ol\enberg" i .8.
.S. Nаtaп
Nalan · społeczny
зроlесzпу a
n nawet
ne.wet oiezrozulllienie
niezrozulldenie Iv1a8n,ch,
własn,ch, tubylców
tuЬуlсбw (8 katolików
kаtоlikбw i ~O ewangelików),
ewangelik6w),
firw:
lU'

•

•

'r.
' г.

DZIE NNIK I ,OOZKI.

,
)~ bJd';
bJd,,;

Kronika L6dzka..

.p".!

"8.

.1, .n.·

1'.

pm·1

I

b.,l

I ,

I
I

i

,

•

•

•
•

"

-

•'r.
г.

14

DZIENNIK
DZIENNIК ŁOD7.KJ.
"OO7.КJ .

I

•

aа lII)
2') przybyszów
prsylJYsW. (14 katolik6w
kаtоJikб. i 6 Iwan·
8.аn ·
gellków). Przybysze
ulrv.ymywaoi Jr lIrzy·
gel'kuw).
РгчЬ)' з,е uLr7.Jmy.aoi
1IГЧ'
tułku o
w Godti
Godzi Ье!
bez wYJIltku
tnllru
о iedhli al~
a,~ "
"л"tku
pnod ról
wiekiem i tale
pracowali.
рпod
fЮI "iekielll
ta1e tutaj ргасо.аli.
WUJstkie
zczeg6ły wyiej
wyżej przytoczone
"' UJsШе sczeg61y
lako01Oni ,,011
w n1l
lakornuni
'li
'11 ZOli
Щ 11 рпе!
przez Tade
TadO
go pod rCł4
гсц towarz~twa
to"arz~t.a
(-) Ucieczka.
Ueieezka. Robotnicy prSleu.
pnlcu.
kобсzаlui niejakiego K.
К. рn
гО!,
koóctalui
prs ulicy
ról,
zdziwili siC
6iO niepomierni,
niepomierni , g уy 11'
w poniodz\8'
poniodzla.
lek rano,
гапо, prz1s18dłuy
przJS1edkzJ do roboty, zastali
zазtaJi
fabrJko
fabrykę zamkoi
. P
Р
i dziano
daiano im
iщ p6z
póź..
nicj, te
niej,
{е wła~ciel
wla~ciel wJject!111
wJjecłll1/ dniem wprz6d
wрrzбd
do Rokicin i nie .rocil
.rócil wi\'Cej. Pooie,,'az
Poniewai
K.
nie placił
l"ObotuiК. od
0<1 trzech tygodni
t)'goclui oie
pl"cil l'Obotui·
ków,
kбw,
ргбcz
prócz tego pozo tu·i!
t8",il inne
iooe niennie&8'
laLwiooe
lalwione zobowi"zsoia,
zobowil\z8oia, prztto rochi si ро·
podejrzenie,
dejrzenie. ze
że K.
К. IIlotni!
ulotni! iO
ię na
па %8wsze.
Ulwsze. WiaWia·
domo§~
powyw\ podaJ8
'fageыLt..··
domość powyżu"
podaje .Loilz.
"Lo/łz. 'fageblalt.."
(-)
(- ) Targi
18Г91 toozkle.
łódzkie. N
t~e)'i \011' rOlVej
t~cyi
nedano "CZOl8j
wczoraj 303
a03 korce рзжеnlсу,
pszenicy. z
po 7.70 n., 100 ро
po 7.50
7.60 r.,
tych
11СЬ 103 ро
г., 100
ро
po 7.55 rs.
rз. konec;
к опес; tyta sprzedano
aprzedaoo mqcza·
шqczа·
nom
поOl tut~nym
tut~ny...
10 korcy
"огеу po
ро 5.40
6.40 1'8. koко·
nee.
nес. OPr6cz
Op!6cz t~go sprowadzil
sprowadził I!.'
IJ.' N. Brode
Broda
dla wojska 525 korcy
" огсу lIta
iIta I 180 korcy
"огсу
owsa;
о"аа; tyto pochodziło
pocbodzilo z KutIla
Kntna i płacoue
ptacoue
bylo ро
po 5,25
5,26 rs.,
га., owies ро
po 2.70
2.7() ra.
rs. kQfzec.
kQfz8C.
Na StnrYln
Starym rynku do"o1.Y
dowo1.Y by/y
byly niewieI.
niewicl.
się doAC
dość
kie, aа рору!
popyt slaby' ceny
еепу trzyOlIl/y
tгzyщnlу siO
dobrze. Sprzedano 250
260 korcy pszeuicy ро
po
ceoie od 7.50 do 7.65 rs. korzec.-120
cenie
" о гж ес,-1 20 kor·
kor ·
cy
су z)'ln
żyta ро
po cenio od 5.25 do 5.40 rs.
гз. ko·
ко·
rzec,-150
гжес,-150 korBy
kor!!y owsa ~o cenia
cenie oil
оil 2.70 do
po
3.00 tli.
t8. korzec i 300 korcy jęl.~llIiellil\
j~'''~l1Iiallil\ ро
cenie od 3.90 do 4.1 O
О .IS.
А8. korzec. Og6łem
Оg6lещ
sprzedaDo
80. targu ~czoraJszym
~czor8J 9zym
sprzedano zboia
zboi" aa
2,038 korcy.
(-) Sadze
Sadz8 zajolY
ujęły siV onegdaj popołudniu
popoludlliu
w do",u
domu obok
оЬок jatek przy Nоwуш
Nowym Rynku.
Rупku.
Niebezpieczeń
Niebazpiecze6 twa nie I>ylo,
było, jakkoll'iek g~
в~
sty
sly dym,
dYIll, za1egajqcy
zalegajqcy rynek,
гупе k, lIi
niepokoił
epokoil l1IieIllie·
s.lrпnсбw. Strofy
sdrnńcGw.
Strozy ogniowej nie alarmoаlагшо·
_ап о.
wano.
(-) Br.k
Br.ak wody daje siO
się we
wа zuaki
tllaki niektórym
kt6гую zakładom
zаklаdош fabrycznym;
fаЬгусzпуш; niedosl.atek
niedostatek
przypiaujq
przypisujq o~lrym
о~tгуlП mrozom.
1IIГОZОШ.
(-) G%ledf.
Gołoledf. Pani RAdlich
RAdJicb upadta o0oegdaj,
~rzy ulicy
nНеу Piotrkow·
negdaj, nо chodnik,.u
chodnik,u Iłrzy
skiej tol[
oie.szct~AJiw,e, że
же z/a
zlашаlа
teł[ nie.szcz~śliwle,
Ola/a lewll
rvkt. Niedbalstwo
Niedbtilstwo str6i6
st różó w
w domowych,
dOll1owyeh, aа
wlgI~dni
wlgl~dui e wla§cicieli
właścicieli dom6lv,
domów, przecqodzi
przec40dzi
wuolkie pojęcie.
pojtcle. Jczeli
Jeżeli str6io
stróźo uiywaoi
używani ~o
in.yeh
cayunno6oi, nie majll czasu
inoych caynono6oi,
сzaз" oczyścIć
oczy~c,6
chodoik6w
chodnik6w 1t 10<10,
lodo, powinniby рrzуnnj
przynajmniej
... пiеj
posypywali chodoiki
chodniki piaskieD1,
piaskiem, lub popio·
ровУРУ"alI
łem;
'еш; Da
оа to aiewiele
nie"iele czalu
cza8U potrzebo,
potrzeba, aа
popiołu
popiolu eh1ba
chJba poddos&atkiem jeat
jeet 11'
w 1.01.0'
dzil
RozwoŻłcych towary ostrzegamy
оstгzеgашу pr1.ed
przed
(-)
(- ) Rozwottcych
nowym
поwvш fortelem
fогtеlеш rzezimieszk6W'.
гzеziшiеszk6W'. Onegdaj
rozwoŹllcy towary z fabr,ki
p. Moyera
Моуега
rozwoiIlcy
fabrlki р.
przystalJ/~t na
przystallllł
оа ulicy
оНс)' Ogrodowej, w celu od·
од
dania towaru, komu
kошu naleia,l:o.
naleźa,l:o. Wtem
\Vtеш zbli·
жуl
żył
czlowiek
człowiek niezn~ny
niezn~oy i oświadczył,
o~wiadczyl, ie
że
ша zDosi6
nia
mi
znosić to,,"ry.
tow"ry. Rozwo;',.cy
Rozwo;''łCY nie
mial
miał nic przeciwko ,, temu,
teшu, oddal rzezi
пех!
mieszkowi sztu"~,
sztn"~, warto§ci
гuБ1i 75
w"rtości 4
rubli
kop., z którll
kt6rl\ tenie
tenże ulotnil si~ natl c~,
c~
miast.
Dobrze jeszcze, że
шiаst. J)obrze
же skończylo
вk06czylo 81~
8'~
na
па jеdпеj
jednej sztuce.
(-) Benefis. Szereg przedstawień
przedstnwion Ьеnв
bene·
fisowych w teatrze Victoria rozpocznie w
I'гzуыzlуш tygoduiu
I'rzyszłym
tygodniu mianowicie we
_в wtorek,
wtore.k,
p. Ka izmierz
р.
ll/ierz Królikowski,
KrolikO/1Jski, pięknll
pi~knl\ tragedYIl
trngedYI\
Juliusza Slowackiego
nMarya Stusrt.·
Słowackiego
"Marya
Stuart."
WazystkieJ
\VszystkieJ ole_w tej tragedyi oddawn&-81l
oddawn&-81\
już
jui nmiane,
nllliane, aа przekonani jesteśmy,
jeste§my, że
:!е Ье·
be·
nefissnt
ńefisantJJ sięgnllws}Y
si~gПIlWS.zy do
до ta~po\Vażnago
ta~po,vaznllgo reposzcz~dzi staran.
starań. o.:ieby
ażeby wy"у'
pertuarza, nie poszczędzi
konanio
kопаniо godnie
godoie odpowied1.ialo
odpowied1.iało wyborowi.
wybo,'ow i.
P.
Р. Kr6likowski jest artystll
artyst" sumiennym,
sumiеопуш,
"до1пу", i fJracowitym,
zasłąguje na
па
zdolnym
IJracowitym, przeto zsslqguje
Жус.l1wе poparcie ze
życ.lIwe
же strony pnbl
pnblIczDo§ci;
lcz ności;
ргzешаwiату
przemawiamy za
,а nim tem
tеш śmielej.
§шiеlеj, ile że
:!е
publiczno§6 nasza cb~tnie proteguje Ьеl1еБ·
publiczność
benefisy
8у zdolnych artyst6w.
artystów.
(-) Dzii
Dziś w teatrze Victoria prze-dstawio·
prze-dstnwio·
DIł
WiJ·
П~ .będzie
.Ь~Шiе komedya
kошеdуа w 3 aktach Ad. Wil·
brsDdt'a "Córka
nC6rka Fabrycyusza,"
Fabrycyuszn,· w przekla.
brandt'a
dzie L. K.
К. Soleckiego.
~

tn\ilOY); Ii.t)·
Iilly "UltaWQ8
.. tawue • .• obie,u
Obi8'U
8&.,80
polu nie zysk
uj, szerokich
chooiai
oszkle"'. ulicy.
pow.tal (bez tmiloy);
zyskuj,.
azerokicb rek lam,
1 8 т, chooia:!
• PrO/.kt
P,O/.kl .llk1."'.
.l1су. IV
'У ~.rytu
~.'rtu pow.t&1
(prsyb. 4(0).
400).
рга
peryod)'czna nie udena
uderz8 im
iш w lanCa.
(апСа- projekl
p,oj.kl .bu<1o",.oi
kl,"cgo ,I,ohu
па,l 1'01·
pra aа peryodyczna
,budowania...
uktanego
<I.ohu ро
po nad
IIul· (przyb.
wa.rem
n.u,n,."., W
w aelu
łoni.oi. рпеоЬodа,·
prseohods,·
w",rOh1 O.U'nl.".,
аеll1 .....Ioni.oi.
~... IКi( .. 17 Iły....,a. W.bt.
PwtOl'IK1'g,
W.lut. "'
n. rr",n.lrn
.... n.trn 2]WI
21WI..
...,~~
ry
гу - przecież
przeciet prr.etrwajlł
pr1.etrwaj~ one
опе setki
aetki nawet cyoh
суоЬ oa
оа d...o•• i 'ol.g.
śnieg. D
n.-h
•• I. m.
Щ" b)ó
bJo w.oi
w_ni•• io· lf poł.
ре., l\'8oh.
99'1., 111
pot, .....
Ь. 99'/,.
99'/., 6'/. ,"01
• •1...\\'Boh. 99'1,.
III pot.
w.oh.
roul"I.",
u"ienczon,.eh na
uwieńczonych
па konkur~lIch u~wor6w-po
n~wo row- po , ny
ОУ t,lko •_<1
.1 obodaiko,nL
obodoik.,nL IV
'У ,r..
•• i.
io jółoli
jltoli pron.
p..on. 1841
1 8~'I.,
6'1. Hat,
Ч'I»" •• krod.
k,od. ~Io"uli.
~,.,...Ii. llO~
11O~..., alt·
а"·
/ .. 6'/.
Hity .100"
fe lIJ.ftlcll
UJ.ft\c:u rrоз'Vf"k10!О
os'Vf"kTo!O a(..
й(.. h.odlll
baodlll "franiuII,,,.:')
&&fr.. niul"".:'}
siadajll
siad8j~ Ьоw'еш
bow'em wysokie z8lety,
I8le~y, jako dzie· ta .ig
.iO ud'
ud./l 1>l> 11obno
Ilobno ,la.hy
'1•• ьу ...
.,.~
~ urotdaiu.
ur.tdaiu. I nad
natI ,8
323, tlaoku
hauku dys
dYSkontowego
l(coto wego p,t.er .. hllr4kieJf'
bl1r4kie.tn 77~.
'а
~ci i literackiej i scenicznoi.
i.пощi IIIIC.,.i.
ła .... rtohi
sceniczno; . Do ion.uri
Ilh"a."i.
Il00, pn!arobarokiq.
baBk. "'i ....,.
pnlarobarokiq. baBka
'
l'I'
d
J,t.k рап1
РаШ "yno.t,
•• pewoi_j~
pewoi.j~ "n·
_n· w,,",a ... kie... Il00.
d' · !
I ·• ••
MaJ,t.k
pani Patll
"Jno.t. j. k ..
takich. g 16
ló wnle
tnkich
ICzyć wypa.\:
gi.l.ki. dZlouuik
800.000 (.anków.
za
"а ICzy6
"ура.\: "Kró
"К гб tL gi.1.ki.
d ••• ""ik",. 44,800,0О()
(•• nk6",. Nicolioi
Nioolioi pQ' narodowego
•
na'oclowego (!jS.
(МЗ.
j iou !t'ouków
Don·Zuar1n," 1.0....
Don·Zuana,"
kom. w fiБ aktacb,
аkшсЬ , "Kr6la
n Кгбlа .i.dapr60.
.iad_p'6os lego
<"ко mi
miliol1
C,'.l1k';w wlun.go
wlulI.gu m_j,1
m"jtl
• ...
•• lIn,
In, 18
IS .tycznla.
.lyczn1a. Oil.t, ba~k.
bank. ''',J.!tle.o
r",J.ltle.a
Miec.yslnwa
Mieczysława II,"
П,· dramat
dГЗll1st w 5 aktnoh,
aktaoh. nu· h.
ko. Zan,.k
Zamok ~,oi
~_oi P.lti
Palti C,.ig·J·No.
Craig-y·No. wwW.
IV. 1lii.
ii, р«о<1
p«od.· 100.10, tlI,
tlJ, H,t1 ..sat&1t'de
at&1t'de 69.90, C'
C'I.I. Ii",
IitLJ li\.,.lLo
Ji\.,.IL
wiei"u:zony
wiейczопу pierw .zł}
.щ nagrod,.
паgгоd,. W\
w\ kookul'sie
kooku"sie Itawia
IŁawia WArtość
wAr t~6 przenło
prse"to d\V~
д\Y~ ·' ou
oи milionów
п\i1iо u6 w frMlk'6w,
frMlk'6 w, ОГI' Щ~ ~6.~o,
~6·ęO, 6-',
II ",.,.
68,90,
6", lWifodCA
~if0J:U. ".ohl)tful.
".oIH)tfUl. 11
"'.,. 68.90,
eml'11 6816, ,ol.
С". poiI0~łn,
poiI0~r,., 1I IsRO
l вАО r. 8S
8З 00, 6./
kraleowskiOl w rхоки
oku 1876, .Kr6ln
BolesJa. ,.
re111,
l, m_j,tku
doiona w p.pieraoh
w"rlośl'wwyoh I e"II.YI
Itrako_s1tiol
maj,tku .Ioio"a
p'pier.oh w'r1os"ww)'oh
.,.Кгбlа Bolesla." ..angielsklln
J...
.,
."
аngi. еlsk llП banku.
ba"ku.
li"~1 r."tL."ue
li"~J
r."SL.""8 (o!lJjekie
(O!lIJtkie 9&.40.
9&.-4.0. kupom,
kgpoa., ",I""
",1 "" m .
•waа Ś
ошi
mi lego,
lego. dram
dгаш t " 5 aktach
nktach i illne.
inne.
• W
W AllÓor,1
"1~.,,1 рp.. Le
L...
..op. i ~.Ikowl\ik
palkowuik &O.d_ir.,
noad,ire. (,'1.
(,'/. poiJ~l.ra
poil~l.ra D"'""O"'.
О,",""0 •• sz 186 ' roku lł1SU.
Н2.9{). ku..
,-ц.. •
•
Przed laty
181у dwudzi86lo,
dwudzieвto, w pierwszej
pierwszoj epo·
еро, o<lI<rJl)
0<11",}) рОО.w.пш.
то,!)",о.
k.u,
I)"
buddw,,,.
podriomo. morql..oe kau. ly. buddw.ue 1800 ,.
r. 196.80;
19б.8 0; .~o,.
.~ o,.I,
ha.~.
a.~. han,t!o
han,l!o".ao
...,o 81.76, d1'
dy.
ce
се sl'lej
swej tw6rczości
t,vбгсzо§с i literackiej,
literackiej. kiody je9zeze
jeszCze joosclO
j....1O рp ...... "1,"il.·
",,"iaD' .a
оа poluduie
polu<1"i •••
nś§ 0od
(1 m.kry
Вi. k 'y .kolllo
.КОl1lо ....1O
'" 71.IU,
71.10. "'.
tir. tul.
t.1 .....
War"а
.........
... ,.. 1.
t. 2U.00,
2Н.оо, ak·
а.·
.
к' . B
В 1
ł k'
.
odkryto
odkrrto atudoiQ,
ItudniO. d.j~"ł
d'j~.,. 9.000
9,1)()() litrów
litr6w wody na
па mI·
т'· oJe k.rotlytv
k'
Ilt. HLH"ykte •• ,. ,oi'81.k.1
krotlytv .... IIl.nLu"ylue
- .-.
. -. najflo
oajuo.u'''l,ołlel.k.1
1I
S l
I 'I 1\ UC
ос 1
I pIsywali
plsywali р08ауо
poezyo - ró·
гб· nu~.
ou~. W.kulek
\V.k"l.k j_k,"g06
jaklegoj kot.kli.mu,
k.t,k1i ..nu, uJormow.l_
uJormo",.I. 018
''011).k. 96.10.
''Olr).k.
00.10. 6'f. re.t. rOł,jak.
ruчjakа 109 ~lił
~li. d,.lrooto.
"konto.
i р.
p. Adam
Аdащ род
pod w,'azeniOIl1
wmźeniem eh\vili,
chwili, 8iO
Big ,. 10m
tom miaJ...
щi.j •• о р'
przepa'ó,
... ра'О, •& na.to\>oi.
na.twoi. j~zioc'o
j._loro • 0l.,
1
prl aln.
atn. 83 '1/.. '/'1•.
•.
0/0, Р.1
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nl\pi 1\1
al kilka
kilk!\ oennych
оепnусЬ utworów
utw о гб w poety
poetycz·
cz· 20 mo~rów
то~rO .....
..erokoś.i
rokosoi •, I~ glal~~ei.
glal~~ei, Sooda
Bood •.. ."
L....JII, 18 slyc.o1l,
stycznia. t{.n.~I.
t{.~. ~l.
100'1,.
tOO'J,. k'o.,
kloł, •• ka
k&
nich
jak
np.
Młodość
p.
naczelnika"
_
kryla
JO"o,~
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ilnJlleq
IItr6
Di
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р.
naczeloi
ka"
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ch
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