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tуtulош: Pl'ndukcya
Ш!Jnу 'й
kiego· pod tytułem:
"Olunleu
"Olunku do
{/О tary/v
tarYfv celntj,
ce/ntj, pomieszczono
po!\!ieszczooo
poprzedzajqce ostatebardzo trafne
ш(ое owagi, poprzedznjqce
сао, konkluzyo
kookluzyQ .Swiet'
.Swiet'a,·
Powied.zio.oo
ezn,
•. " Powied.zia.no
tam, ie
te zadoa
tadna z ga1ezi
gałezi przemysłu
przemyslu nie 010шо
te
łe ani
aoi powstać,
powstaf, ani
aoi roz.ija6
rozwijać siO w H08yi
UOlyi
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bez .,stemu
.ystemu oohronnego,
oohroooego, ze
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teo system
systel11 jest
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oietylko
u!ytecznym, ale
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до produkcyi
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rozumowanie рisшn
pisma .Swiet·
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.Swiet O dotyczy
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siO ",raz
wraz z раос,"
panem 'na
premiay
postawione przez .Swiet,"
oSwiet," .) dalecy
dnlecy jeste'my
od oznaoio.
uznania. sluszooAci
słuszności jego kookluzyj,
konkluzyj. WiO\ViOcej jeszcze
jeazcze odpieramy
odрiегаШ1 zarzuty, które
kt6re czynicie реwоуш
pewnym ргzеdzагzош
przedzarzom weloy
wełny czesankowej, gdJ'!
zastaoa",iajqc 8i\)
gdy! zastaoawiajqc
sill oad
nad kwestyq
kwestY!l
głobiej, cbcemy
сЬсешу w)'kuza6,
wykuzać, gd:r.ie
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в, pra.wdzipro.wdziglobiej,
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.nidadu;
siO sklada,
składa, ze
te dwie
озоЬу, które
kt6ro najwiecej
nnjwiQCej kocham
kосhаш na
па §wiecie,
osoby,
świecie,
pocllOdz!l
tejże samej
pochodzq z tej'c
saшеj dalekiej
dalekicj wyspy.
"У8РУ.
Musi,z chyba.
Musisz
сЬуЬо. zlla6
zlIać jego rodzin~?
rodzio~?
•
- Wla4uio,
Właśuie, co
со dziwnego w tej sprawie,
że nie
nio рашiQtаm
pallliQtam wcale jego familii, oio
nie
to, ie
воЫе nawet·,
nawet" abym
аЬуm o
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sztuCZOCj
cze6aloi.. .•
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IIni tea.
wartości!l czesanek
PrzfJdz~ przywożona
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farbowl\ua 3 ruble
rubIc od puda, Ь)
farbowaua
b) farbowan
ftll'bowan WynosI
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moie usunąć,
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uzywlIme welny
wełny sztucznoJ
sztuczneJ 1I 1,630,000
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wyга. 60
БО kop., Ь)
farbow"oa 9 re.
rB. od puda. SI~
Sl~ tylko dn,
dl1, UZYWBIIIO
1,Б30,ООО pudów
pud6w weloy
brudosJ. ~ł
~! 91Puukt pierwszy tego pnragrafu
paragrafu tal'y
taryfy
fy odpadk6,v,
odpadków, do wyrobów
wYI'ob6w materyj
шаtсгуj w Rosyi. nika z tych cyfr? Oto,.
Oto, , te
że zagra..nlc&
zagra..0lc& рod
pod
stosuje 8i~
si~ do welny
wclny 8urowoj
surowej ,v8zelkiej
'wszelkiej na·
па· Jczoli
Jeżeli tak, goto.,iśLllY
gоtо.,i4шу uZlla~,
UZIIВ~, io
że Inryfikl\'
tnryfika. postacill prz~dzy, prZyWOZI
przywozl do ~08yl
~osYI 1~,000
1~,OOO
zwy: 1-0
l-o do wszelkich
wszelkicll gat.unk6w
gnt.uok6w wellly
welllY cy~ tych rodzajów
rodzaj6w 9(elny Jest doA(:
dość ПХП8(\uzaSll- p~dy,
p~дy, podcz&.s gdy przodzalole
przodzalOle bez czela.lие.Ы8trzyiooej
strzyżonej to jest do IVszelklch
wszelkICh gatunków
gatunk6w dmou'l.
dщоu'l.
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wе10У, ktÓre
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atrlyiy dokonn·
Z kolei !d'l раllНУ;
punkty: 3) welna.
welno. czesann
czosann w
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гз. od puda, far[ас- ,, iqd06
iqdać podwoJema
podwojeola cel
ceł od tych
t1ch 90,00~
90,OO~ ~1I
~o .,
.,
ny
оу brudnej, Jc
Jo wollly
wolllY lI1ytej
mytej prz,ed
prz.ed stl'zyż~
stl'zyt~ 1
I bowaua
bownun 4 ~s
~a...,od
od puda
pud[l i ~) prz~dza z wel·
we I· a.
a,oie
nie propooować
propooowa6 tego 8ameR!?
lamegl? PO'!IO IZo,аО
przez zanurzanie
zanurzaoie owiec w wodZie
wodzle ble.ią~eJ
ble,il1~cj ny
оу c~esaneJ OIefl1rbownneJ
щеfl1ГЬОW!lПСJ .7 rs.
r8. 60,
БО, farb?- nla od 194:,00~
194:,oo~ przedzy za~ra.n!cz~eJ?
za~ro.o.. cz~eJ?
i do weloy
wełny mytej
П1уlоj po.
pO,8trzyiy,
strzyży, w.kqpl eh
cll z l wsneJ.rs.
wsnej!s, 99.. .,Krytykl\
Krytyka .Sw!eto.·
oSw!eta.° zwrncnsl~
zwrnCl\sl~
C~yi w.takl
C~yż
w,takl sposób
8роа6Ь broOl 81\)
Bill .. nter~w
oter~9
wody gorlIcej,
gorllcej, .tosowllle
stosowme do
до rozmaltyc~
I'оz шаltус~ spo.
аро. '' gl6wDle
główDle prz~clwko
prz~Clwko P?nktowl a-emu.
3-ешu. Osk~r.
OBk~r. roIOlc~w~ 1I skarbu? Propozycya WI~ .SWlo.SWI&80b6w; 2-0 do wszelkiej ,vcl01
80bów;
weloy bru<ineJ,
bruclneJ, my.
IПУ' :: ia
ża go 0_ w'p1yw
w'pływ za.bóJczy
za,b6jczy na
оп ~odowl~ oWiec
OWICC ta"
tз" ~Ie ~est poważną·
powaioll· ~dyby rz,.d Jt
Jł orz~
tej w wodzie bieżllcej
biezl1cej lub gor'lcej
gor'lceJ welny,
wełny, na
оа polu~Dlu
polunDlu Rosyl.
R09YI. NastfJpDl~,
Nast~pol~, wlasn'l
wlaSII'l P?р?- czywlstoll,
czywlstmł, moioa?y
można?y .SIO
,SIO zapytać.
ааруtз6. coby
СОЬ1 51\)
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росlщdZIl<!еj
pochlldzll<!ej z owiec (Jadlych.
(Jadlych,
wagll, Ьох
waglj,
boz gl~bszego zbadania,
zbl\daola, proponuJe
propoouJO stalo z przedzalDlaull~
рrzеdzаlПlаWI~
ObIozy(:
Obłożyć cłem
с/еш jcdnllkow?m
jcdoakow?nI (rublem
(rubIcl1l od pu· rZ'ldowi zlllinn~
zl1li!ln~ przypadajqc'l
przypadnjllC'l IIIU
шu do gu·
gu'
~~xoт~al prz~dzaIDlc~y
~~zem~sł
prz~dzalolc~1 weloy,
wełny. czesankoczesaokoda) wl7,ys~kie
w87.ys~kie te gatunkI
gatuokl welny
well1Y tak roz- 1I stu pod wzgll}dem
względem cel
сеl pl'zywozowycll
przywozowych od weJ Jest Jeszcze
Jcszcze w Rosyl
R08YI zbyt ~wleżym,
~wleiym, aby
а Ь1
olaite,
o1aito, jest
jcst to popelnić
popelni6 wielki błlld,
bllld, !Idy:!'
!ldy:!' welllY
wełny surowej i.
i, czesanek
czcsaoek n.icczystycb,
n,icczystycb, od l1ie
nie pot.rze~ował
pot,rze~owal ocl~rony. celne~
celoo~ dla s~łego
s~lego
jeżeli
jeieli weźmieLllY
wеZl1liешу 1.0.
za. norm~
nOI'D1~ wolnI)
welOIJ zupelolo
zupełmo 0o- 1I W~łDy
w~loy (arbowanej,
(nruowanej, sztuczne) farbowanej,
farbowaneJ, przYJeCla Sl~ w kraJu.
kraJU. Zllda.ma.
Zlldo.olo. tkalol roczyszczonll,
czyszczoną, zobaczymy,
аоЬасхуnlУ, io
że jej
jcj stOSlIDek
stоs'шеk ~ czesauek farbowanych
faruo,vltn)'cll i oakoniec
nakoniec od welny
wełny syjskicb
syjskich przewyższają
prze"yzszajq oо 194:,000
194,000 .pud
,pud...,przIJprzl)e;
cbwiejo si\)
chwiejo
sj~ w por6woalliu
porównaniu z brudnq
brlldnq od 25 czesanej
czesnnej W
w Р:lвтnсЬ.
pasmacb. Przedza
Prz~dza z welny
wełny cze- dz\)
dz~ dostarczanIl
dostarczanll przcz
przez prz~dzalDle
przfJdzalnlo kraJow:
kraJow:ej
do 50 procent, z we/ull
wełull mytq przez ZlInuczyż oie
nie jest oaglqcem
naglqcem zachowa~ to nie·
ZllnU- lI1j sanej 7,najduje
7.lIajdnje u niego łaskIl,
lask~. Dlaczego?
DI:lczego? czyi
ые·
rzanie od
rzaoie
од 60
БО - 76
7Б proc., z welllq
welną mytq
шуlq w Nic
Nie 11I6wi.
mówi. Tak post~pować,
post~powa6, znnczy
zOl\czy odgaodgn- zwyklll
zwykłą prod~kcy~... pracy ~ar.odo,!eJ?
~ar,odo,!eJ~ Jalde
Jakże
wodzie I!or,cej
gorącej od 80 do 95 pl'OC"
proc., co
со znazoa- dywa6
dywać projekty
projckty nkryte
ukryte i dl\wa6
dl\wać dowody роpo- mOzo!\
można to 0'll1g0116
oSiągnąć 10acz,eJ!
\Dacz.ej! }eiell
}eieh 018
DI8 prz~z
czy że
:!е jeden kilogl'am
kilоgl'аш welny brudnej
brudoej wy·
wy. 14piechu
Iśpiechu w kwcstyi tak wainej,
ważnej, w której
kt6rej protekcYfJ
protekcye cel
celoll,
nil, umożh~laJ'c"
umoill~laJ'c, two~zenle
two~zeole
twdrzy O,'
О,' ~60"
~БО" do O,·
О,· 600"
БОО" weloy,
wełny. C1.yszC1.Y8Z- w~h?dzą.
w~h?dzlI, w grl)
grIJ nnjp~wainiejsz~
nnjp~waiuiejsz~ i n:\jzyw
n:\jżywo.. - u?wyc.h
u?w),c,h przedz~lni?
przfJdz~lni? A
А IfleO
Wleo chy?"
сЬу?а 010
nlo na·
оа
czooej, jeden kilogrBm
czonej,
kilоgrвш welny
wclllY myteJ I?rzez
I?rzcz tn~eJ.s":e
tn~eJ,s":e Interesy
II1teresy kraJu.
kl'oju, Czyz
Czyż nl~
III~ było
bylo wlBwła- 10iy
loży Im
InI slawl0.6
stawla.ć zawad przez nle{ort.u~n,
ole{ort.u~o,
zanurzanie
zaourzaoie O,'
О,' 600<'
БОО<' do O,'
О," 760"
7БО" a.
о. Jeden śc!wleJ.
~c"wleJ, zbadn6
zbadać sprawlj
spraw\) gruntowme,
gгuпtОWПlе, zastano'
zastaoo' zwyżk~
zwyzk~ ceł
сеl wcbodowych
wcbodoW1Ch od czesankl
czesanki 9w
wełny mytej
шуtеj w gorllcel1l
gorącem O,'
О,' 11001'
!100l ' wl6
WIĆ Sll}
Się ood
nnd DlIl z szerszego punktu, ..uby
Ьу рвsшасЬ.
pasmacb.
.,
kilogram welny
j
do ()'
O' 950."
dojrze6
dojrzeć widllokrqg, kt6ryby
któryby obejmowa/
obejmował zaPrzedzalnie
Prz~dzaluie Ье.
bez cze8ll10i
cze8łllni lI:IaJ'
ll:IaJ" racn
racyo ЬуbyZ~cllOdzi wiec miedzy
Z~chodzi
miedz1 teml
tcm\ rozll>aitemi rówuo
r6wno interesy
intcrcsy hodowli
uodowli owiec w przyszło·
przyszlo· tu; oa4laduj,
naśladuj, ooe
оое w tej mIerze
mloгze F~ancnt
P~aocy~,
gatunkami
gаtuпkашi welny oieustosunkowaDl~
nieustosuokowaDl~ znaznn· ilci
~ci jak 1 iote,
inte.resy
csy przędza.luictwn
przedza,llJictwa i tknct-ya
tkact'Ya gdzie pra..wle
pro.,wle w8Z!~tkie
w8z!~tkie lOale
male ezeulnle
czes .. lol. plZ}'
pUl'
czne co
со do wydajo04ci
wydajności welny
wełny OI:ys~eJ.
OI:ys~ej. To
То I welny
weloy czesanej? Wszl'stkle
\Vsz!'stklo dowo~y
do,vo~y r.Swle:
r.SWIO: prz~d~aln!ach ZWln!eto.
ZWID!eto. Re(ormo to
t~ o\4lanula8'1. cz~r'pane
latlТo do pojecia niellslo~uokowaOle
łatwe
niellsto~uokowanle oaka·
nakl\' ta
(а·O S'l,
cz~r'paoo z .cyfr
,суСг produ~cyl
produ~cYI w~loy 1
I dUJ'I 1
I ~Ielllcy.
~Ielllcy, WI~k.szo~
WIf,jk,szo~ przedzauy
przedzarzy tych
t1cb
zUJe
zUJO zl1liane
zlllian~ racyonololl
racyonolol1 plel'wszego
pierwszego punktu
puoktu SpO;\YClB
вРО;\УСII\ Jej \V
'у kraJU.
kraju, Posluglwac
Posługiwać Sl~ bęЬе- dwu kraJÓW
kraj6w zaopatruje
zl\op:ltruJe II\)
81~ -: weln\)
.elo~ czuaczeaataryfy w tym
tYI1l wzgledzie.
względzie. To,
То, co
со si~ роpo- dziemy
dziel11Y tomi
tошi samemi
snmel11i cyframi, oie
nie szuknjqc
szukajqc 0'1
011 w разтасЬ,
pasmach, we
_е wszelklc~ zaltladach
zakładacb
wiedziało o
о welna.cb
welno.ch odnosi
odoosi si~ 1r6wllież
'6Wlliei do innych, gdyi
gdyż i te wystarcz'l
wystnrcz'l do '.ykrycin
wykrycia czesaloiczycll,
czesalniczyc1l, kt6ro
które wobec
wоЬес swoJego ogrol~'tl
ogrol~'t1
wiedzialo
odpadk6w oieczystych
odpadków
nieczystych pUllktu
puuktu pierwszego, prawdy
pra,vdy i do doj§cia
dojścia z lIill
nill do wniosków
wniosk6w i ргасу
pracy wylqczoie
wyłącznie specya~nej,
spocya~oej, przedstawIlL'
przedstawllL'
gdyi
gdyż i one
оое przedstnwiajll
przedstawiajll si~ IV
w rozmaity"b
rozmaitycb wprost przeciw.nych
przcciw,oycll wnioskom tej s:azety.
s:azety, jll.
jll, przy cenacb
сеоасЬ daleko Dlh~yc~,
01!s~1C~, .yroby
wyroby oо
których wydo.joo§6
stanach, kt6rych
wyda.jność w czesaokacb
czesankacb
P,odlug
P.odług "Swleta," Rosya potrzebuJe
potrzebUJe dla Wiele
wlele wyisze
wyższe od ,!yrob6w,
~1rob6w, Jakle mozoa
moźoa 0oczyszczonych
ocz.Yszczonych jest bnrdzo
bardzo zmienną.
zшiеПnf\.
SWOIch
swolch tkaczy 288,000 pudów
pud6w prz\)d~y
prz~d~y z trzyma(:
trzymać w czesalmach
cze!iВlolach malych, .,podobo~cb
podobo~cb
Puokt drugi: cel
Punkt
ceł dwurublowych
dwurubIo,vych od welweł- we/oy
wełoy czesankowoJ.
czesaokowoJ. IloŚĆ
!10М t~ otrzymuJe
оtГZУШUJе w tym, kt6re
które 1D;~::k~~:_ obecm8
obecole 111'
w .Ielu
wlell1
ny
оу farbowanej, sztucznej
sztuczoej i czesanek farbo- sposób
зров6Ь nastl}pujllCY:
następujący:
przedzaloiach rlr,
przedzalniach
rorewanych - pl'zodstawia
przedstawia anomalie
апошоliе widoczne.
Prz~dzn wymbiolla
Przędza
wYI'obiolln w krnju
kraju
62,000
Б2,ООО
C6i
Cóż
zro,bif
zro,bić aby
аЬу doj66
doj6ć do
\VartoA(:
wrzecioo
zultat~u~~~~~~T~rz~e~b~a~
Wartość
., kt6ra
wrzecion z czesalni.
eOl
ет
ROZDZIAl"
ROZDZIAŁ IV.
wraz z moim
шоiш ojcem, a
а sam
sаш роп
pon Hawthorn
Hawtborll tego iycia,
życia, gdy tylko
аdwоkо.tеш, Ьаdасzеш
badaczem bedzi~;
bedzi~j w każdym
kаidуш razie
razio oiezmiernll
uiezmieroll rado§6
radość . Jasno
Jasne bezchmurne niebo roztaczalo
roztaczało .i\)
lill
jest w Cambridge adwoka.teDl,
języka
sJlra.wia mi my§l,
myśl, ze
że i ty tam b~dziesz.
blldziesz.
oad
nad Ag~altll
Ag~altk Estate
E8tate w TrYllidad:r.ie;
Trynidad:r.io; dzie6.
dzieli
jezykn arabskiego, bardzo uczonym
uczooym czlo- spro.wia
wiekiem, jo.k
ja.k mówil
ш6wil рао
pan Noel. Nie mog~
шоg~
- O
О tak, wszystko si~ dobrze ułoiy,
ulo:ly, 00.
na. byl
był skwarny, pełen
ре/ео woni
wooi i Ь1аа"о
blaskl1 .tref
wiec pojqć,
pojq6, jakim sposobem
врозоЬет oio
nie slyszalam
słyszałam jedoYDl
jednym okrecie wyjedziemy z Aoglii,
Anglii, a.о. tam
tаш podzwrotnikowycb; ciua
cisza panowała
paoowala w naоа
nigdy oо oicb.
nicb.
oigdy
już
ju:! 00.
na. miejscu
шiеjsсu mój
ш6j ojciec zapozna
zapozoa was z turze od czasu
CZ8.8U do CI8.SU tylko
tyllto lekki
leklti роpoDowie~IY silj
Dowie~ly
si\) oо tenl
tem w
\V przyszłości.
przyszlo§ci. calenl
całem towarzystwem i rl1zem
r/łzem wsz~dzie
wsz~dzio Ьуby- wiew' ze
_е strony
strooy Atlantycki~o
Atlaotyc"i~o oceUI1
oceвnt1 ро
poNie uwierzysz Noro, jak Ьа
bardzo
... дхо si\j
się cieszę,
ciesz~, wać
"ас będziemy.
bfJdziemy.
ruszal
ruszał b/yszczllcemi
b1yszczllcemi liACml
liŚĆmI wl'muUych
wl'тоН,сЬ
slyszllC,
słysząc, ie
że mr Hawthorn podobał
podobal ci si~
W tej chwili sluzl}C8
służqca ozoajlOila
oznajmiła przy
przybyby- palm kokosowycb. Przez cal1
cały rok,
rOK, z 9Yi,_twYi,_tcic Mr HawthOl'na; Marya wybiegla
kielll pory dzdiy.tej
paoowata. w.
_, Agualcl8
Agua1c18
prawdziwie; kobiecie tak przykro, gdy jej cie
wybiegła 00.
na. kienl
dżdźystej panowała.
znajomi oie
lubią przyszłego
przyszlego jej DlfJza.
mfJża.
jego sJ>otkaoie.
spotkanie.
tak §wietna
świetna pogoda: !Il06ce
słońce §wlecllo
ŚWieCiło na
оа hoЬоnie lubiq
- Niepodobna go lIie lubi6,
lubić, роwiаdаш
powiadam
- Wszystko
\Vszystko si~ jaknajlepiej
joknajlepiej sklo.da
skła.da ryzoncie oie
nie lazurowym jak w krajacb p6łр61ci, io
że jest pr,,,vie
prrIWie najpieklliejszym
паjрiеkl1iеjszуш ze
_е mówił
mбwil młódy
шl6dу czlowiek,
człowiek, witajqc silj
si\) z oarzenarze- nocnych,
оосоусЬ, a.Ie
ые bl~dO
bI~dO niebieakawlm!
оiеЫеаkаW1Ш! a
а "pi&5,piowszystkich m~żczlzn,
DI~iczlzo, jakich
jl\kicll spotkalam
sроtkоlаш w czonll
cZOl11l - otrzymałem
оtгzущаlеm miejsce nil
пn Trynida.Tryoido.- oione
nione morze tyslqcem
tY81qcem barw mleDJło
mlешlо 110
.. ~ 1:z
życiu.
шоiеl\JУ siO pobrać
pobra6 i Iliezwloczniezwłocz- ро
po za wiotkicb palm, 8zerokoli8toych
szerokolistnych Ь&оаbanaiyciu.
dzie, teraz
ternz lUożemy
- A
А to fJ/'owie
prawie kog6i
kogóż ma
ша o,zoaczat?
oie
nie wyjecha6.
wyjechać. Mal'ya
MSI'ya posłyszawszy
pos/y8zawszy oiesponiespo- 06w
nów i zielonycb
zielooycb rozlo!yst1ch
rozloźystyeh galQzi
gałozi tnciny
tnci01
- Powiedziałam
Роwiеdziаlаш tak dla kOllwenansu
kOllWCnUnsu z dziewauie, iz
iż staje sie
się zadoM
zadość oajgor\jtszym
najgor~tszym cukrowej. Dom plantatora
pJaotatora 9wAgoalcie
Agoalcis
аЬу§ nie posądziła
posf\dzila ' mnie
nlDie oо zbytek. jej pragllieoioDl,
zащiо.st sill
si\) radowa(:,
byl na
оа szczycie
azczycie wynioalej
w1nioslej lka.п
obawy, abyś
pragnieniom, zamia.st
radować, jak uшiеаzczооу
umieszczony był
mI' Hawtborn
wybuchneła gwaltow- ły,
skqd pie~ny
liO na
zachwytu. 1I czy wiesz, 101'
Hawtboro za.zo.- przypuszczal
przypu8zczal Edward, wybucboela
'у, 8kqd
pie~oy widok roatac~ał
rOltac~al .iO
оа ~ł.
~tt
шуАJa objq6
myśla
objqć urzqd sfJdziego na
оа TrynidnTrynida- nym
оут płaczem.
ploczelD. Ka:!da
Każda kobieta jest zagad- okolic~.
Mleazka6cy Iod1J
Mleazkallcy
IndYJ Wtchoc!luch
Wochodulch
паш było
bylo przyjemoio
przyjemnie mieszkać
шiеszkа6 kil
kll - doznaje
duzo"je oieraz
nieraz wra.ieft
wr8.Źeń i uczu6,
uczuć, o
о obieraj,
obierają sobie
80ЫО zazwyczaj
zazwyczoj mieaUan~
mieazkan~ na
оа
dzie, jakby nam
tam
którycb
tаш razem.
rаzещ.
Н6гусЬ m~żczyzni
m~iczyzoi pojecia nie
nio majq.
mają. Edward najwyiszych
najwyższych wznioslokiacb,
wzoioslokiacb, lecz CZYDlt
CZyDlł lo
to
- Po
Ро cz~ści
cz~§ci radowalabym
rad owałabym si\j
siO z tego
Ьуl zdziwiony i zaoiepokojooy
był
zaniepokojony tym przyj~przyj\)- oie
nie z pobudek estetycz01ch,
estetycznych, ale
ы. dJa
dla .110wygoz westcuoieoiem
westchnieniem m6wila
m6wiła Marya.
Moryo. - gdyz
gdyż ciem.
dy: na
О!l. g6racb jest
jelt c~łodoiej,
c~lodoiej, . a
а 10
to ~ec&
wtedy bezzwłocznie
bezzwloczoie moglibyśmy
DlоgliЬу§шу si\)
siO pobrać,
pobl'a(:, - Co
Со to znaczy
zoaczy Maoio
Manio - rzeH
rzekł z wyrzu- oajpoiqdaftsza
najpoiqdańsza dla kudego
kaz.dego 1:& wch.
шеь. WldoprzeciwDY jest zareczazOl'eczn- IjIl tem
teDl - s,.dzilem,
s'łdziłem, że
"е ci~ ta wiodomoM
wiadomość uо- ki & tycb domków
domk6w ~ przecDdne,
pnecadne, aа AgulAgaalaа wiesz jak ojciec przeciwny
niu si\)
si~ na
оа dlugi
długi przecitlg
przecillg czasu.
czasu,
cieszy, spiesz11em
spieszyłem tez
też aby
аЬу ci jej I1dzielić.
udzielic. ta oaleiala
nsleżała do oajpif;kD:ejS&ych
najpif;kDiejRych miejlCOwo- No, aа przytem
przytel11 i ty sama
зата pragn~la.
- O
О ja.
ja sj~
ciesz~ bardzo, a.le
0.10 to tnk
па· §ci
па calej
cnlej wy,pie:
taraau p!""ed domem
dOlnelD
pragn~ła.
si~ ciesz\)
tak na·
ści na
wy,pił!: Z tarasu
Ьу§ jllknajwcześniej
jl\koajwcze§oiej 7,ostnc
'оп,.
Ма· spoglll.da~eś.
spoglll.da~e4, na
оа .zlelon!,
,zleloo!, r6wo100
r6wnloo Z;UO'lt
byś
zostać jego żon
'I - gle,
gl e, oiespodziewaoio
niespodziewanie - Ikaj'ic
łkajllc odpo.rla
odpa.rła Ma·
';&1O'lł
ze
zwykłą szczero§ciq
dodała. Nora.
rya.
drzewamI
I ro§!IDooicl'
rośhDnoścl, podlw~
Ik_0""
o....
'О zwykl"
szczel'o§ciq <Iodala
lJa,
dгzеWПШI 1
podl.~ 1"_
- 0110(:
Choć zZ drugiej strony
strooy - z lekkiDl
lekkim
- 01
Ol z/\
Zl\ chwile wszystko btdzie dobrze- I ро
po dwóch
dw6ch l'ej
/'ej stroDach pi~tny!y
pi~trlJ!1 110 Dl
ПI oоU§l11iесЬеш k06czyla
uśmiechem
kończyła Marya
Магуа wyjeZdia(:
wyjeżdżać wtfl\cila
wtl'l\cila Nora uspakajajqc
uspakajając przyjaciółkI)
przyjaci6lk~ B~poe ska 1,
s~pn8
y, aа z РЬ
pl> za ich C
ClaD
laQ .pouarr~
,potzarr~
tak daleko od calej
całej rodziny
ro<1ziny to za.wsze
zo.,vsze przy- i wyjedziemy
,vуjеdziешу z Aoglii
Anglii 0&
na jcdnym
jednym okrecieokrocie- lInycb,
ll1cb, gd%ie§
gdzieś w oddali ро
po nad 11010
IlelO
tł
kl'O, cbocin'
kro,
cbocinż pod opick'l
opiek'l Edwarda, nie oba·
оЬа, dodala
dodała tryumfująco.
trуuшfujllСО. Edward stal
staL z boku r6\Voioy
rÓlVniny widnieje. w ki pa~
Ua
иа Ik~
11t~
wiaDl sil)
wiam
siIJ niczego 0/1
nil 4,viecie.
świecie.
niespokojny i 81Dutny
smutny - ostatecznie
ostateczoie było
bylo to 1I up trzony ~robneml
~гoboeтl -1
wy рПIIII,
pkallU, !alaJ
falUj
1I
-,
_. Bezwl}tpienia
Bezwl}tpieoi/l - wtrqcila
wtrąciła Nora -przy.
-Рl'ZУ' rzeczq lJaturalu'i,
lJaturalUIl, ii
iż mlode dziewCl~ usmuиsшu- Ijll
Ijll kk ryb3ckle
гуЬзсklе czólDo
I:%61оо na tle leJu
1
tem i ja tam
tnш b~dę,
b~d~, tak rozkoszne b~dzie- cila
сНо si~ na
па I'azie
razie myśl"
шуtl, opuszczenia
opus%czeoia nagle ,1I zoncie.
zoocie. Srodkiew doHoy pl!D
plYD _
al.
ał_
my
ту prowadzily iycie!
życie! W
'У Iudyach
Illdyach wschoI,зсЬо- calej
całej rodzioy - Hawthorn
HawLhorn ..
wszakże
szaHe doroa!
ilo%oaL rzeczka;
rzeczlta; bi_ł,
bi.l,
cс
doich ma
ша być
Ьус uroczo,
uro010, wieczna
wiecznn wiosna, kwia- bardzo pnykrego
praykrego uczucia;
uczuciaj przyjęcie
prZ)'jfJcle ze
zo lzałza- bujnej
bujoej rollino
roilioo o6ci.
o6c:i.
dnich
ty i §piow
śpiew ptaków
ptak6w usposobiajq do cillglej
cilłglej mi
шi wiadomo§Ci,
wiadomości, kt6rq
którą moiemal
mniemał sprawi6
sprawić ra·
та· mil'
шiе liicie
liście Ь
b mbll
шЬа Q
u
wesoloAci.
wesołości. Mama.
Мато. mówiła
ш6wilа Oli
lIIi zwykle, że
:!е do§c
dość swej ukochanej,
ukochaoej, zdawalo
zdawało mo
шо siO być
Ьу6 lecz niltly
nikły potok
za
nic w §wiecie
zo oic
świecie nie
nio zgodzi łaby
lаЬу si~
8i~ zy6
żyć w
VI z/q
zł!l przepowiedoi,
przepowiedni, na
па drOgi)
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. . n:
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I<i 6(0).1 we~.Ie
we~.le plotn
pl"to • ., zlocie 14,109 (prayb.
(ргауЬ.
IIki nabJ'l
nabJ'ł jjedon
edon r. najwiokn)'oh
n8j\viok!z)'oh i najl'ił;koiejeayoll
nвjрi-:kоiеj,и)'оь. (ubJ IIi
zil
ził w r.asadach
rJlsadaeh skargi, ie
ze jak
jnkkol,,'iek
koł wiek obo·
оЬо· aki
606)1 porUe
portre 118,(\()()
118.(\()(} (ob,lo
(abylo 7.700);
7,7(0); lomo.ra,
lombard,
orlulitowau)'ch
o.dl,litowau)·ch kl\wnlków
k l\wntkб w kamieni",
ka.n\ieoiQ, ....·ai'oy
·&iłoy 19·cie
19·oie 606)\
wi~:tek oglaszlluia
ogłaszaoia aktów
akf6w sp6/ki
sp6łki ciqzy
citlży tyl. karatów
willzek
20,900 (uhylo
(ul,ylo 600), pożyczkj
poz,.o'kj .ahypoLok1>w&n.92,400
zahJpotek1>wan.92,400
kаrntбw i za
zapłaoił
plnoil r.sń
,ао 200,On.l
200,ОО ,} fr.
l'odobuio
Podobuie jak 20.900
(1''')·0. 200),
Ulty
Ut!y ...tawn.
ta ..
vf
Vf obiegu
оЫер 86,100
ko, w
W mySl
myśl 8rt.
art. 42 k.
К. h.
Ь. sp61ki firmowe
firшоwе i "Baratkie
\9ЗИу оtkiе połUt
роlшluiо\vоIuiowo- afrrkaó
аfrskао ,ki o
о (ly.m6Dt~'
(1)' ant6Dt~' , i ten
te l1 (pn)'b.
( I'ГIof Ь. rroo).
БОО).
i
llajczyatuoj wody,
\\'041)', b
brak
r ak mu
щu j otlua.k
otl\1a.k Olaniowaоlйniоwn (I''''yb.
koman.dyto"e,
ut. 50 k. 11.,
h .• powołany
po\vo/an)· jo~t 11SjCZ}'8tSZOj
komlln.dyto'll'e, aа art.
'"lerlltUl'g,
,Iycznl.. V.'.k,l. ,.
,О t>On/1yn
тюпауп 22'/",
22'/.. ,
'"lerlłtUl'g. 24 .t,cznl..
I,eego ognia i gry
gr1 uarw
barw .tar)·ob
staTyoh dymHontów
dYUlHontO\V bubra•w deeyt)'i
deoyzyi wyratnie
wyrntnie orzekn,
orzeka, ie
że do 8V6lek
sp6łek l,eego
11 rr,l.
Wlfh. 95'/.,
95'/•• 111
III poz.
poi ....
ch. 98'/1'
98'/1. 6'/. Tenta
olota
rp,i.
".сЬ.
гео!. ,Iot.a
oJlij.kich.
'JI;j.kich.
udzialowych
udziałowych przepis art.
al·t. 42 k. Ь.
b. nio
nie sto184 //.,.. 6'10
6'/0 li.ty
listy zastawno
оазtowп. Itrod.
krod .•Eienul<.
ienuk. 169'/
169'/".. a~·
&~.
CfO
с,е uanl{u
uапlщ ron
ros\-jlkJ61:°
jlk16#:O dla handln r;agral1łot:nelfo
r;аgrаl1iоt:пело
suje si!;,
6il;, jednakc''''Qż
jednak('wQz prawo oglaszRnia
n-I
ogłaszania a'l
318'/" banku
b.nko dl·akcoto.ego
dj·.kento ..ego p.16rsbQnki.go
petersbonki.go 16J.
16J,
kt6w oie
kt6.
nie jest nikomu
nikolllu wzbroniOlIeOl.
wzЬrопiОllеш. Nie
wan1aw8kjego
wan1&włkiego 300, pnteubu.rakiego
pnter.bu.r.kiego Ь&аЁо.
bauka. miQ\lsl·
nliQ\lsl·
b~c
bt;d4c
obowiqzlriem,
obow;qz/riem,
nie
przestaje
ono
опо
Ьу6
być
l..
Ł. K.
К.
oarodowego
narodowego 476.
prawem,
prowelJl, z kt6rego strona
stronn il1teresowaua
interesowana 1110·
mo·
S
8"110.
.. lIn. 25 .Iycznl..
81ycznlL rulely
JЩеlу banka;
bankOlJ _,J,kl'la
_,J,kl"d
Petersburg, 25 stycznia.
,.Now.
slycznia. (Ag. р6/п.).
półn.).•.
Now. 188.00;
(-) Gnima
Gniuda chorób
chonlb zaratliwych u uаз
uas ie
f'l,
f'/, Ii,ty
Ii.tf ...t ..... 1II' 68.80, 4'1,
4'/, liot,
Ii.ty likw;,l
Н •• И ..
korzystać podług
pod/ug swego tlznaoin.
uznania. W (Indaistniejl} bezwIllpienia,
bezwlltpiehia, jak oо tem
telll przekony. źe korz)'stac
istniej"
Wr~m." dowiadujo siQ, ze
panku pań
zo IV
'У Рl1пku
рап o,jne
б'l,, pOi
pOiH,ka
oYł· ne 55.00,
55.00. 6'1
Haka ,.lobo,I"..
,.Ioho,b"o 11.", 67.10,
оут wypadku strony
BtroUY
2godzil)'
zgodziły si~, aby
nЬу \Vr~",." dOl.iadujo
nym
и( 8111181160.901
81111811 66.901 łOI.
j,o/. POZ1(}1;J..,
r. S060J 6'1.
wa
,.,а chociaiby
chociatby dom na
па 'V
W ólce
61се pod N t.
Т. 588,
ó88,
pOŹy(}1;J.., 1.I. 1880 r.80GO,
stwa
stWIl przygotowuj'l
przygotowuj 'l siQ przepisy co
со do
<10 ..
wydaуда Ul
akt
Ьуl wywieszonym.
był
wp,ieszollYIU.
Jest
to
warunek
Ii.Ly
nlŁy zasLa.wne
za8L8.Wn8 rU8.fj.lr:ie
rOIJj.leie {)~ 20, kupony
knpoo1 Mln"
MI"Ą 822.40,
822 ..ю,
,.,
w kt6ryn'
który n, hłonica
hlопiса (dyfierytys) ,..idocznie
widocznie
uiesprzeciwiajl}cy si~
wania poiycz~k
зi~ prawu, o
а wi~c dozwodoz"o- waui!\
pl)iycz~k DII
Пll msta",
rostaw ładunków
lаduпkбw zboia,
zboża, 5~/t
5~/. poirc~lra р"о
p"o llliowa
щi оwа r lttlH
łtt6' 10ko.
roka. 198.20,
188.20, t"kaJ:
t"k&J: cс
oЬrala lObie
obrała
IOЫе k.ate~. P~ed półtora
p61tora ro- uiesprzeciwinjl}cy
18fJli
18fJU r. J82.10,- ..akoyo
kOJO Itauktl
haukm Jl",n
JНШ lllowego
tllоwegо '/9.10, dr"
lony
pr04ba
uczestoik6w
sp6lki
prośba
uczestnik6w
sp6łki Dlvzgl\).
nlVzg!fJi
wуsу/nпусll
wysyłanych
drogarni
drogami
zelaznellli.
źelaznemi
.
\lmarl taUl
taD1 robotoik fabr,csny,
fabrycsny, ojciec dnioDl), być ",ion8..
Ideru
kiero IImarł
.konto.~o 68.76, dr. %01.
.konto_ę&o
tol. waru
war,z "ied.
wied. 280.l~,
280.2~, ak..
dniont),
Ьу6 "iolla..
Petersburg, 25 stycznia.
stусzпiа. (Ag. półn.).
рбln.). Ogto
Ogło cfe
kiJkorga
d.ia·
суе krouylo."
krоUуШ." I.oaLrya.ck18
I.oaŁrya.ck18 459,00, najno,
najno ••
.. ta POilozkl
POllozka
kilkorga dZleci,
dZIeci, ,.,
w t)"ch
tych doiacb
dniach jedno z dzia·
MoznoM
Możność oglaszania
ogłaszania aktu
аНо wynika
wyoika
dlt.
dl
..
0
t'Olyjlka
ГOlyjlka 99.90, 60/.
6 J. renla
rent. ru~,J'1ca 108.00.lly,kontol08.00,llylkontoci ,marlego
ten, samem
811мет mieszkllniu
mieszkaniu za·
,а·
zmarłego w tem
szono
decyzYIl
decyzy~
rady
państwa,
pni:tstlva,
ze1.lVahijllol}
ze1.I.alajllcl}
z art. 48 k. Ь.,
sp6łników i "
b., kt6ry pozo·
0/0' I>TJ,
..
8'/1 '1,.
'I,.
55 '10.
\"J''''n.
padło
padlo na
па ci~tkl} form~
fоrш~ tejie
tejże choroby,
chorob)", je- sp61nik6w
wydawa ć ,.do szynk6w
szynk6\v i z tyc1tio
tychżo wódk~
w6dk~ i
stawia
im
zupełną swobod~
\Ol
okre~leniu
sts"ia
iП1 zupe/ntj,
swobo<l~ '"
okre~lelliu wydawac
Londyn,
100'/...
LOndy", ~ stycznia.
lIyc..I•. Kon,olt
Коn,о1' 1
оо'/... Półr.,q
РЫт•• Ц
dпооz~пiе ,.,
dnooześnie
w tym samym
ааmут domn zapadają
zapadaj~
rooyj. k.
ko zо 187U T.
<. 92'/..
.
warunk6w
sp6łki.
reszci.e
ce
waruok6"
sp6/ki.
W
l·eszci.e
се łl ogloszeog/oszespirytus
w
Itllczyniacb
naczyniach
majl}cych
obj~to§ci ro.yj.
obj~tości
dzieci w
W innem
inllem lOie8zksoiu,
mieszkaniu. •z których
kt6rych je·
jeWarszawa, 26
20 .tycznla.
stycznia. l"arK
t'ar$r na
па pIAna
plAClD Witk.o .... k:t~.
nia,
dt),!l}cy
d~!l}cy do za.
zа.z najomienia
uаjошiеоiа osób
os6b
t,·ze·
tl·ze·
jedl1~
jedn~
setn'l
seln
••
cz~~c
cz~~ć
wiadra.
dno
доо przed trzema
t.rzеша duiami przeniosło
ргzепiоs/о si~ do
go. 1'8r.elliaa
l'ar.elliaa Im.
1т. i ...
'lrll.
r ~ l. - - - , pltn,
p.tr .. i flohr&
flohra - _
cicb
cich
z
wal"Unkallli
wat·unkall1i
sp61ki,
sp6łki. nietylko
nielylko
l1ic
nic
-ł biała
biala . --760,
--760.
wrborowa 76b-780j-tyto
wyborowa
766-780; i:y1o
Moskwa, 25 stycznia. (Ag. )16111.).
p6łtl.). Wczo·
\Vczo- -,
lepszego twiata.
świata. Tu dodsc
dodać należy,
po1epszego
паlеiу, że
"е роprzeczy prę.wu,
prQ.wu, ale wprost z ducbn
ducbtL j ego
wyborowe
wуlюrо\vе 4aO-500,
4iO-500, -'reullae
śreullae
---,
"aali·
"аан·
8es)'a,
8сзуа, o
о 1tt6rej
Itlórej mowa,
ШОW:l, sk/ada
składa si~ z dre ·
raj
IV
no~ci l11inistra.
o§wiecenia,
genc·
w
ob
ec
ności
ministra
oświecenia,
gene·
we ---;
j jgos.mioó
jgol.miou 2 i 4~ no<.l.4.20-4.60,
rt0<.1.4.20-4.60, owie.
owiee 260
wynika.
"ynikn.
dOlllko i takichie oо
wnianego
wniaoego {rontowe~o domko
-80011 gryka
gr)' ka - - - , rsepik: letni - - , zimo.,.r. l·а1·guЬеl'паtОГI1 i wielu
rał·guhernatora
wio1u wybitnych os6b, obоЬ -800
Izba
slldowa
nie
podzieliła IIlgo
poglądu
sl\dows
lIie
J>odzielila
tego
pogll\r!u
ficyn, istnych
Podłoga tu rua
po·
i8tn1c11 Tuder. Pod/oga
roа ро
- , fzepak
rzepak rap.
тар. f,im.
zim. - - - , IfOOb.
Iroob. poIoy
poID1 ---626,
---626.
chodzono
i
skRI'g~ ad".
skRrg~
ад". Grabowskiego
GrnbowBkiego
pozostalYilll
pozostawi/n
chodzolto
132
I·ocznicc
rocznice
moskiewskiego
шоskiеwskiеgо uui·
uoi·
oulcr·---ol1j[r·---- t raaola
(азо1.
- - - - , r.iemoiald-r.iernniaki-ziош nizszy
niższy nii
niż powierżchnia
powier:tcbnia dziedzi6ca i
ziom
boz skutku.
sku1ku.
-.- . - .&
sa korz.e8; kana
kuza jagtan&
jagtan. ---I
- - . jOOJ:
joCJ:...
wersytelu.
wersytetu.
па ziemi, w
'У odleg/o§ci
odległości zaś
"а' kil·
ki1lety
leiy wprost na
fТнеппа ----о
grfcr.aoa
Krycr.aaa grnba
grnЬа
---Pamietnilri pilni
Pumietni/ri
plloi Baulllan·Jericbau,
Baul11an·Jericbau, wyjściany domu
Berlin,
Ветliп, 25 stycznia. (Ag. р6111.).
p6In.). "Nordd. -nuenna
ku kroków
krok6w od 'ciany
dolOu ~najd
~паjd uje 8i~
- - la put1. Dowieziono P8t61\icr
pU6l\icy I 600, "ta
t,t.
dl}
дl} ро
po
polsku
(.
(z
duбskiеgо).
duńskiego).
miejsce
шiеjsсе ust~powe.
J~СС111iеDiя. -,, O"lIa
0"11& 200
2001, groolul
grooJ.1Q. pOlnego
pOloego
AHg.
Al/g. Ztg." k&tegol·ycznie
kntegorycznie zllprzecza
zaprzecza wczo·
wczo- 400, J~ccmieDiA.
Z
ртаау.
prasy.
Nmnel·
Numer
1
Tygod/liku
TYf{od/liko
Ро·
Po·
18 korcy.
(-) W jednym z Sid6w pokoju rozpatrywa.
rozpatrywarajszym
rajs70YI1l Ivic§ciol11,
wieściom, że
,е NiOl11cy
Niemcy zaź'ldajl}
zaz~dajl} od
II!8zetllllego
II!8zet!lIIego
odzllacza
si~ bezbtLrwnośoil},
bezbnt·wno§oil},
War.tawa
Warnłwa JJ 26 ,tycznla.
stycznia. Okowita 780/0
78 0/0 z akclt!)
akclzl) ро
po
по ..
zeszłym tygodnia
t)·godnin kilkana§cl6
kilkanaŚCie spraw
no
w Z68%11111
k.ЭО/•. Sto.uuok
Sto.uuоk g~rnca
g~rnoa do wiadr.
100-~07'I,. J1Qrt.
kt6ra usp.-awiedliwiu.
uspl·awiedliIViu. руtnпiе
pywnie w jakim celu Francyi
wiadro lOO-a07'/,.
n.rt.
Francy i wyja§nien
wyja§nień po\vod6w
powodów zgromadzenia k.90/
oо rozpocz~cie budowli, bez zatwierdzenia
zаtwiегdzепiа
8kt
akt ... 1l za win.uro kor. 814'-817', ta
са garn. 266-powstało
nowe
pismo
.obejllluj'lce
wsr.yst·
рisшо
"obejl11uj'lc6
Ivs"yst·
powstalo
па
gr8uicy
пiеП1iесkiеj.
francuski
na
granicy
niemieckiej.
wojsk
f.-nucuski
cb
plan6w.
p1al\6w. praw:ie,e wlzY8tkieb
wlzyeŁkieh tych spra26&. Szynki
SZ)'nki 111
sa wiath'o
wio.tlt·o kop. 821 1-8S0 1, za
са garaieo
п
kie
dzinly
ist.
działy jl1kie
jakie
istnieć
n
iec
mog'l.
шо/и. n
Jeieli
Jeżeli jaja.
kop;ejHk 269-270 rz
( о иои.
uou. na
па wJ.chn.
wj'Qho. 2'/.).
2'1.).
wach
Redaktor
"Freisioige Ztg." skazany
wасЬ wyrok z8padt
zapadŁ ostry, gdyi
gdyż winni
winoi b~dl}
b~дl}
ttedaktor "FI'cisioige
зkаzапу zostal
zosta/ kopiejek
wybitny cllat'akter
chamkter nowego
uOlvego tygokik olwiek "ybitIlY
aerlln,
Berlin, 26 slycznl..
slye%.II. P...
.... oioa
nica 15S-178, na
n&
musieli rozebroc
rozebrać ro sl'oczęte
sl'ocz~te budowle. Nie·
nn
па
вzс§сiошiеs
sześcioll1ies
i~СZJ\е
i~czl1e
Ivi~
wi~zienie
z
i
enie
za
<а
l·ozllly§lrozmyśl
zdоlашу w jego dalszycb
dl\łszych
.1.
,1. - , ...
п. lp
Ip.. •,ier.
ier. 170'/,. ;>'yto 1:19 - leB,
1~,
dnikll dostrzedz
dostl·zcdz zdołamy
dnika
chaj lo
to b~dzie przeslrogl}
przestrogl} dla
д1а innycb.
cbaj
mnj l1 e2'/,.
no
по UpoIyszecbllienie
upowszechnienie niepmwdziwej
niepl'awdzilyej pogłoski
pogloski na
оа I<w. tn.j
~2'I" na
оа Cr.. lp.
Ip. 133'/,.
Dumerach,
DuшеrnсЬ, ргzугzоkашу
przyrzekamy
mu
шu odpowiedni!}
odpolViedoil}
(-) Ciekawa kradziez.
kradzież. Z Konstantynowa
Londyn.
24 stycznll.
styczni I. Cukier
!!ł. norai ...
LOndyn.24
Cukler 1",,'&na
Н"".п. Nr. !2.
wzmisnkl),
wzшiапkе, l1aleinl}
należnI} kaidorou
każderuu świeżo
~wjeio Рl'ZУ
przy·
o
о zabiciu IV
w
Petersburgtl
Petersburgu
niel11ieckiego
niemieckiego
peł
pel1/,. cukier
oalnie
Dałnie ' J2
)21/2'
cakier uarako"",
barakowy 1111.,
111/., spokojnie.
apokojuie.
przybyła
до l.orlzi
Łoclzi przed kilku dniami
duiami ра·
pa·
przybyla do
bywajl\ciHnU
bywajllciHnu
koledze.
Livorpool 24 ,tycznil.
stycznia. liprawo~d
1iprawo~tJ"'Hil:t
... uht poo:r-łtko"
poo:r.. tko"••
nOlUocnika wojskowego, pułkownika
nomocnika
pulkOlvnika VilVii· livorpool
ni A.,
А., iOD8
шаlеj fabryki tknżooa ,,18§Cicie
wldcicie 8a lIIałej
tkaWorze
Prawdy spotykamy
'У nrZ8 3 i 4 PI·owdy
sроtуkашу si\)
sifJ z laume·u.
Pu.vPl1l11.'l,..aluy
Рrz.vРЦIIЩt'.аluу ohrót
ot}roi 8,000
81000 1.181;
lI81; Ipokajai..
Ipoltojoie. Dzieuo!
DzieUDl
1апmе·а.
ckiej w celu zabrania stlld towaru do
до prze·
до", о, 1
3,аоо bel.
dowot
l3.000
interesujqcym
nrtykulem
interesujIJ.cym
artykułem рапа
pana
N.
bardzo
r6bki. Konie stao~ły
staD~/Y przed fabrykI}
fabrykl} S.
В. RR.
LI.,erpool
LiverpOOl 24 .tycznla
stycznia. .1)pra"o~dan.iG
.1)pra"o~d&o.ie &.Olieo"
&.Оnео" •• Obrit
Ol)rit
Wiеdеб, 25 stycznia. (Ag.
Wiedeń,
(Ag, р.).
p.). Wczoraj
\У czoraj
Hirszbanda
PQd
pod
tytuleln
tytułem .Epidemia
"Epidemia
рез)'
pesy'
10,000
tO,OOO J-el,
hel, :r; t.I:tJ("
t.tłJ(u ua
IНL IIpeknIacJO
IIpeknlacJO 1.'.0&
I ",_Ó& 1,O{)()
I,Onn 1.8'.
heJ.
przy uIicy
ulicy Piotrltowskiej,
Plolrkowskiej, oal8dowauo
naładowano na
па
1)1'zejeidial
przejeżdżał
t~dy
Kalczew,
udaj~c
udai~c
sili
si~
do
шizшu."
mizmu. "
Spokojoie. Middling
Spokojnie.
Midd1iog amer1kan.ka
omerIkań.k. na
па ot.
п. 6"1
6"/.. , na
аа
.6.
.6z prz~dzy za jakio
jakie 100 rs.,
гз., podczas gdy
11
lt
Gauta
Gozfta aqdowu
аqdоюо przedstawia
przedstaviia. w czterech
czterecb Bulgaryi, wieS6
wieść zatem
zаtещ o
о spotkaniu
ероtkапiu si~ z ks.
kB. 8t.
at. It. 6
611// ...
.. , na
па II
tL. mr. 6
6It/'~J
/ 1h Da
па mr. kw
Х" 61/1"
6 /uł
zatrzymałn si~ jeszcze
jeszcze"
pani A.
А. zatrzY01a/n
" kantorze
u /1h na
na
j,,,
na
па kw. ma;
т.; 6 IJ j",
па maj cz.
CZ. 6
бl'J,~,
па cr.
Of. ' lp.
ponoworOCZllych
numerach
пuшеГllсh zuaczne
Zllaczne
oiYIyieożywie· Bnttenbergiel!'
Battenbergielll w Medyolanie,
Medyo1al1ie, okazuje si~ 61'/...
fabrycznym.
faЬгусzпуш, dla zolat.,ienia
załahlienia obrachunku.
ПВо Ip.
'/'fJ D_
п. .ier.
lier. wrl.
WТI. 6"/uf
621/l ff
6 1'lit. na.
lp. 8ier. 6 1"I'f'
nie.
Pismo
to.
to,
jedYl16
jedyne
u
nas
пав prawnicze,
pI'awnicze,
z
nieprawdziwl}.
nieprawdziwI}.
Wyszedłszy 11
II kantoru, nie zlIostala
zastała oa
па uliu1iо. wrz. pat. 6'/
оа pat.
p,t. list. 6'/,
Wyozedlszy
Da
b'/.. na
b'I, р.
p. Egip.ka
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