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miaramf 8wami pokoje', mieezcz'lce nieraz I tr~tb.J Catmem prA,lwJczajeniem, .hera.l(o (t. J. IWrocoDtlO ku ~~ ••) b.rugu
n
czterdziestu, albo i Wi~8Zfl Iic,be uczoiów, na~ura~ Niejeden z nal pewnie m6głby lawkl. W71Okolić atołll ruq. WiOceJ. po·
iO dU8zo~ i ci~tk,. a'tmoBCerq," sklipo od· przytoczy~ fakty, j;1ko tło wody niezbite oa wiona by6 tat", , aby podcu. 1I~łC8J ~o__
świetao" oader rzadkf6m otwieraniem okien, u1l'rawiedliwiellie tego, oo'my powiedzieli 11cyi uczoia brieg atolu ~t7~ 110 -. ela·
. .
( 2 8zkoBliwe dla wzroku, ' oiorów'n 'pieroe o· ~yżęj ; cbłopak ws~pił do 8zkół zdrów i tem uczoa ua p~trallll1 lJuodzy mlecz)'·
"
.
I
Wv 4D,.1'1. 19 . ~: "" . ~ . godzlple li 1Jl. & Awietleoie w skut ku wadliwej bud0'rY zaklt.. prosty, 1\ wyst'lpil z niej krzy.y i cher· kow~tylll ~yr~~l_ moat.k~ ~ ""kłem.
ll,Cł., ~IuuD'~ ~aJJa60leJII .r,ań.two ! Ullt<\l~: d6w .. koloycb, w których dawniej Dajc~ll' II~y.
II
.'
N!_ PO'!ledzleliłmYI ololeJuym ...tyko.
',I~,w 8w.oJ" otMcookl'l korpus PI'~IÓ~ J8ł kiej mietlcily .ill kjasz~r, i t. d.
Bo lfIy\iłb-y sili teo, ktoby.sil, ii poza le OIC.
o ~em by oowec,eeDa pe ·
C,. .. ~o4c~. . Według "R~sk' I . "L.~ułł, .
Dziś, szczególniej wIzkołach Tqdowl'ch. oieDatur~loem skrzywieoiem ciała, wadliw1 ) dagOCla aj oadto ole ,bJ~ praekOD~; ale
).iaJJd~leJsl J>,,6~!,0 o~e~OI ~1}! oa, lekąyl władze na tem polu z~prowadzajlł 8,~te'Pa. us.trój łgwek iooej już szkody oczoiowi oie że, jak raeldiśm)', wiei_ J-cze oa talii po'
fechtuoKU, n~ ćWI~811lach wOJsl\llwych .w tycznid hardzo wiele u\epszll6 i śmiatO rzec przyoosi.
pozostaje do zcbiał.aaia. (wzorowo pod
klaljlcQ ~ Il\loych I o,ólOl.cb • oraz W o~. możoa, t~ obecoie ksZ~Cllce ąill poUolł!nie
Przy oieoatllral08111 PC?cbyleoill całego tym wzgl\jdem ufZ4dzoll6. Jest prywatoa
lI~ych"kJjlUfh na. lekcyacll J,'Jka f~pc~. mozololl AW" pracll w's okroć szcz~śli.szycb tulowi a orguy wewnętrzne nie Sł watRnie azlrola rtaloa pana Gón/WlJo w W ....ZA·
Ju,so, lUlkl.ego I Iłll1tmetykl. <?dWled~I. ' oli bas <labywa warunk eb.
'
czynności ' l.yeb dokooywać olleżycie: pro. wle)\1 oi~..ZIitem oie wetolle Dalii ZA złe,
8Z.l1 0f.~n e chory~b . w 1~.areCle, ,N iQ'
~Ie wiele pozoatawiajll do :<yczeoia ,\~' cesy oddychaoia. krwjobiegu i trawjeoi~ -II!e teAm" .po~zyli k.weetn - tak .uo, dla
l,
~aJ I J'ań~ ..~ta~z:r~1 idz.~JAllk do .IPIIJl~:;, Ise zakłady prywatoe oaukowe, a co ~I~ id, trypem oorma1byD> i co za tem IdZie uOlfłCeJ 8U) młodZieży.
j.e , pr: ~ I..:l~e. le plll\eJłlul. I: t.Jcie 'urz,dzeDia ławek szkolllycb, to 8Zl'~U' atopoiowy I i ."tematyczoy rozwój całego
J. B.
a~ OJ, Ub A ~. ~e~I\l'. J aoa mMlI kuje 000 moiej klbo wi~ej oiem(aI wszo' orgaoizmu mOCDO zostaje up04ledzo07m.
"
l
łz~z~'el
1,~ , PfZ!ł".'r"",,,looYJl1I J . ,g~.
o· dzie.
1
I .
,'W k,06o~ uależy dodall, że ltadliwy
§Cl uowo-.mlao.owaDl kamer.pazlowl~, przy·
N\e zapom Dajmy jNloa , ze uoz ń~I\I~O UIUÓj, ławek wpływa .t ujemoie ~a li'nrok Przllmysl, Uande) i Komunik8cye.
F.e~ NlWa' OI '1'i'J'.tł«P"o _4/<lIf.- ... n~wa~ uczeonica a~zaJ' 'w rzkole 6 - 8 god~io ~lII"cłli sili młodzieży: zbytoie przybJiuoie
J"zczeÓJed,y.~Q. "ych~wa6ca , ze " !'''~~ l dzieńuie, że ' dDi ta~icll .J roku je.t' 11'y~I!l· oozu do ksi"żki, a jeszcze wi~cej do kajeto eta.
,
.
.
,k~ll lod.ZI~I" ó . II1 lDut ł6 tNłQJUJl1e.t~1 ćzaj,c 'uled:tlele, 6wi~ta i fery!,; przęuJo pqdczas pilllUlia, wraz z wadliwem o6wie· -. W oetatnilO. uumeu;~ 1 Wleetnlka fi·
rz
f.q~ ~o rl\cz1i. odjechać, II yc]:01l! NłJ' d'wieAcie i że oauka w średJ!ich f~kl ~acp tlępllm kopUlat aHolnych wywoluje. z bie· D.IlIÓ..~" ogloaoao J okólolk departam_~u
JUDleJs~y
rozkazp.l uwol0l6 pazIów na 1/ 10w'ycb tr.f lat 08iem~ ' Mie~my '1frl!fz. gie.a. czalu ~iedajliC,.. sili już potem ulu. celnego, UJliadamiajw, że .. pnp l ocIeUlU
trzy dm.
"
.
li. .
I cie Uli pwadze, że kszt81p,.ca alll młlidil 'ż ó,~ ~ad~, kt6t" Oliaoujemy krótkl*zrocz· przodzy welnianej na &art lOpUow~ll~ie) po(I;Gom8C urztdo.y).
" IJest' w tym ~iiellu wł'a§ÓiJ, 'który twymaga 1I0~i" (myopia). 9z~te wreszcie bóle «10' 1~a 8ill przy belaeJl Są/. (dawolej 8'/0)
!
naj.illkazej oajtros"\i.~zeJ Jlłioki, .. wle~o "y na dakie 'skal'Żlł aill uczoiowie, żródło a I1ny ./trzgniile4 ~"ulanJCh lIl% (da·
I
, Ó
1. lIied,. dziecko wyrasta oa pel'oego sil mło' l lwoje r lIi~apIizeczellie maj" w ci~kiej, wOlej 'J6"!o). Sltatkie~ ~o ko~t Ipro,,!,'
E.ILHM. Sh W
IlIrieńeal
" .,
d.!l..szoejJ szkolnej atmosferze, jakot&ż w q. theoia pn\jdzy .ełnlPoJ powl,kI:~y 110
" ~ t,. I
I
,
l"
P.h ~ W'racaJ"c do ollszego ,prze1Jmrotu, prz~. ItllmtyCt:oem oacbylaoio głowy prz7 uie· zo~csoia.
I .. I
, Kwes~yi l
ny~.t" ''dewszl'tkiem o,dmieuic p0l!ioni§m7, d.ze odpo..ie4olej budó.wi,e l.wek.
- .Świet" oonoli, te mlol.r~1IIJl ......
.'
1.
l
w utk4~zeoiu ła~ek SZkOJOYCh':JlaleŹYll~łR' " Uw.gi te nie w,tpliwie ... 1I~ .oadto do- bu rozważa projekt o podwlł..enlo cła ~
"
:ii ---;0;' 1* b n S l I 1 8!!'1lĆ el\l dd 'wzrostu z~8iadaj"oyob .." .. ~. Jtat\ICzoe" iUly zrozomieć cal, dOłliosl~, kartoDów tkackicb i od papierowJCh gilz
lliit,ljuż,lIdaioki oajiwieżn:flb zaobi~om . ' i~' UCZ'Di~w a ,'l1ou1,waż ' oi p~a9911a po.\\'
o.\8Ż~1 prz1!łi4z,..aĆ dq oale:lytego na pr~1l do li rllbli " .locie za pud.
116 polu hnieoy I,koloej, J owa lItIra, .. le tUo"ć Icli w8zystlllcb poa ~oaoll mlar~, I\rqc};'1D1a lawe
atol6w .. kolnycb.
DrogI ielaDł.
&&_ae\ p~..dziwa Ulaktjm1l: m.eoJ:0880 io ' daleŻ!
baozyć, aby ł raw~1 rozm~i
Wy8pkl)~ ła"ek powiDoa hyć ta~, aby
Program Z$joć zjazdu kolejow!.
oor~e ..OÓ~ (w sd'l'Oweln 'l!iele umy.Hdro. , tIlj' .i~a ~~lo1t~i.
d (~I
.lIggi .JlCllli . d~kaly.)p08logi, Job> odpowie· go, majlłC8go odbyć liO w MOlkwie, obeJ '
wy~ ~oajdajel ariR7d ...... ' ZAstiii8ira'iiie ,J ehH
' ~'lI, ;;1.8olie~ ńO~1 uć~olf dnior Ilrzł!iz/lo&gO pomolto, zuttpujlłC8l!o muje miod'y iooemi naatOpujlłC8 k_~e:
~ .yciu ral:txcsllllw l(~ lii.ie
lIla· wisIeć 1\
.. pąwietl1'iu' '~1I 'przooiwo(e jej mi)!jsot. ~ ty&! , powioba mieć ooa l) ultaoowieoie taryf dla lou, prztdZlwa
~ie Mziałaoo nodtillj lelII, ś1 ib ~d,' zbyt I j.~i'l,. I,a 8t6Foaz~y~
alool; PP~rc!e 1l, kje~okUl8kośoY~1 w4l~,eciwny~m Iniaoego i rak~ł; 2) o~oiien~e taryf sa
t.JI~1 jeiąes lilł w ,n~o1r.i:h ~i1\!g411lil l d~ri p'riV: PI~O\ ~m &Zooj' ~,WłZl~ J ulów ra~ ., 'pUyA IOO?wyD1 ~lerUOII:II opllrcJt. przewóz maszyo I oars\jdZl rololczyeb.
zq,.owi ... ksittlcvej llł'~Cldzlett *,dl~ ~w ~ .Od'~"ie?OIo oacp~)a~, prwczePł ,~I\'P.; uc~eń pocbylać SIli b~dzle. oaprz6~, aby
Ha"dll. :: "
b7 6m pr.gu~i . ' ZaŚ1'ablca,
~Ib~~ rzy 81.11 ,,.yp~klenle gr~b ~tl,l zwr~oo KU UD1k!l'~ o~ wyra7. ~9CzłceJ pozl~Y" !,rz~· - Z Kijowa don~Z4. po~ d. i2 b. '!I'
AQglia Nie1llCJ i ' S,w.j.yli ~jlrsedilłfli1łowl. ~Je'h sW blldzle ~awls Iii
B~' pomp!8J,ceJ polołeOle Ikooy wjlll"gouJteJ. Jarmark kODtraktowyulzleopl...ala. W dOlO
Uf ZIl~Cllole w t1I1W1ki.uoku; lWiijm,t w,i.~ 'ił lu do oiski!gó ai~ enl8, '.u.~l:eń pr~;: &erok '6 .lawki. POWiOIUl ze.zwa.Ja~ na ,'!o· ~zieiejaZyDl ot'tarto w~tawo ~aa,ioo.
.
lIaeaiej'h że
lIi.a.te1liej prtf:lzld6Ci ...tljh~1 pisaolu wykrZyWia tułów:5 ki sQbsóll, li' bQ!iool\; zw fl8Z&OIO u6jp pOCZy08J'lP od zglt- \Y UltjltOlm BeZOOle wy"lezlOoo z Kao·
IIi ęję ".z,.tko i 'lf...'b'a lepall.o
"I iJ'ł,ullle'oie j grz~ietU' s f\o~w~':~D1 • zoeta~ qj& lwlaoQ.weg91 prz,yczem przeltr~g8ć Da. !ID i Shaogw ó1 miliooó. {IlDlIiw herbaty,
Po.ęaijaj'c jgj:) oi'ifm.1 zupełol ~iried~L W"tjm WypadkIi "bokj ?,a"Jltt..io pri.łozp,m Je.iy, aby brzeg iljej P-tZy ",uiyeiu tyloep (w roku popriedoim ó9 mi~), , Foocbaw
nie 1~IJ~Jlego rozwoju aczola, jedoli.fró..w.6
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'
, ..... 11M ....,.~ ~ ""!tP" ~ 4- - W soboto paul Aooa Bocskaj obzała 21) Dawido.i ::,załdajewlkiemll oWIkro.
Na sobotniej giełdzie berlióskiej otrzy . 5.70 sa Iltakę'"tooo'D,.d. "'g' ',"I.lk"'~I. W ~ BiO po raz drogi. wesolej operetce: Oon. lczeoi. pneciwko lla~wi. trunko ••j. 22}
kU I I ,
k. m , •...
n ni.
u ł--Ogli
Z'P"1
po"'e
' . W~stGP teo nie
."
. 'l , W_l
'
- O po t .arz. 23)
m~o depe"e II P..ter,bvga d0008l"ce, ż • •cir' • IZ.potrubo
proea D'.
r. ryki
knjo"IOna J uaDltta.
&U1Ie'\l
.,en t emu J ach
OWICl3.1
UIllOWfJ o d&lll" konw.nn poiyc&ęk ru· ...;;.. 000...... '" •• d_I.r.,. oitg.. Pomi_ _ oicaeta kOI'll,._nego r.daDia, jalti"my .y. adrzejo.i Krnsska o pobicie. 114) Mordce
&kich zawarto oBtateczoie z petenbul'llkiu. 'JeIa IP".'1iajte ."_,.u~ó"" ryualt "Ogli kaOli" , robili lobie O ,rle i '. pie.io 1.0. ieJ ar- OIa.cht o niewykooaoie rozporqdzeó po.
bankiem dy.konto.wm II berlińłll ie m to. "reII .. ~.b l....., ''1 w'o....r ..~.'oa
co- tyatki.
l iClj olch.
"
. . .!ileJ
poaob'OD,. _ber.P'_OIt.. O ... - 8110 to wc~o' ,l p rÓcz po.y.uyc
7.
h zJas
. d ~olpoz na 9
.auyat.em d1~koo.~.em
I,. 'Z d omew ba n- ,ku
ar u, ..
klórejo_e
p""ed uie<1awDym c.......
- ) Z _tałlk W kar_
kowym 8. Blelchrodera. Tym apo8obem wJel._lo lit dOlfÓ .",1oen" 00_ m.ioj daje .... ra . Boa rzolll, w p6hacbwycle w"t- I'pra. cY.lloych Z których ledna kaa,.
dawniejsze doniepienia o po.ierzeniu tej WGd. ~ oba.. , Cen, w Ilbiegłym 'liodoi. "'1, ł'DI do roki kamet, • któr1. O ego .zca~ Ali· 1 Cyj08, a lIIi,oo.icie: Pa.la Nebe P"'. ,
operacyi baokom i domom baokowym pa. Dlenedcon..lta'!". I~ ....... 872 p.,!",,:,. wk·h~rloplwI18J wego doia pod .płJwem oroka roztacza. ci_ko Aleksaodro.i Kupke o re. 10.
. b,.y
' bt b....
. Bp
r • O' lftOt'eRl
Da 1w • wftIIQ;ens lej
(- ) -~'.!I'y ......
-~.
q-b"
ry~kl~n
~zpuulta.ne. ,y :pra.!e
DO n. U-lL
W detali""ne)
IprlOd.iy .... , aco·
u' n'ł 0 przez .cud owne. panny •'ó"-k"
~~. sp.'"
we•. Ul'
OJ.l IDO. D,o i.
tej pIsze berlInskI "Boeneo Couriec ' : NIe t",IOo'l ,ił je""" uapoaiomie t6 - 100 kop.. łeDl notatki. Na pJerwul" mleJlto Ina· 1 ",MzlerOlka r. I. wleczore'., pracol"Cf
możemy powi.due() nic .~o.czetf0 o eo. lroneo.
.e m e .. t. ~ob.c . r.bl!łal,oej li? pory laztem stowa poety:
, • fabryce Poznafl.kiago robotnicy Bir,el
tentyc1.Uości • donie.sieoit; peterab.lI~kiego, ~~_~~~:~Jh ~:~~~!o ".:'y!':~' :~e, ;~::d.,eo·~v ~ ~
; Kreczy i Tarn?waki .racali. z mias!a ,,~
ll
lecz zanwdyc musimy, że zawarcIe lotere· .oka* 10 do Ir. kop. 'a.iej. t
p
"..,
.i~ aio, '.ie lill wieku młody,
I do,ou. Na ohc~ Ogrodow~J dOpfJdzll leb
su jest bardzo prawdopodob?e wobec z.,ż.
nie na kwiatach, śoie m6j doty.
,' zoajom)' :"yrobOlk Aotom . Sobczyk ,.1
ki
kursów dawnyeb
pozyczek ru_klch
Ideale "jary, cooty.
Sobczyńskl. Sobczyk ,,"czepił Kreczego i
w czasach ostatnich. Gdyby dooiesienie
Wiadomości bieżące.
I milości i swobody!
I Tarno.skieio, popchoą' ich, 11 z.rÓCi.uy
okazalo aie prswdziwem, b,łby to pucie' l
'fak święć się, '.ięć mlodo'ci, bo i . , siV do Tarno.ak i go, rzeki: "tl m.. jSt..r
szaj\cy objaw pOBtępU .. stosunkach rusko·
-.
.
. loa..ym grodzie masz oiezaprzeczooe do te- , wivc już ~"Slisz, żeś .,j~lka fi,ura, j~
niemieckicb gdyż bez istotoej zmiaoy tlch I (-) Z teatr~. ~~ tlI! .ysta.loneJ. D~e' l go prawo; a teraz wyjaw Oli mój karo~cie : z tow. jeazcze kiedy pomó.ię, a .tedy do.
stosuoków 'do .ykoDaoia operacyi konwer- dll elV kOlIIedyl Bhzlń~klego l" n. "Rozblt- twoje tajemnice. opo"iem je czytelniko/lI.
stanieaz oderuoie." Taraowaki i Krecty
8yjnej oie należalyby firmy wymienion..
: ki" posluiylo wyzyskaoe. jnź .ielokrotnie
PostaCi gracyj (na balu lIyły same uie azli dalej. prosili tylko Bobczyk.., ażehy ich
_ Do HerL Boerl8łl Ztg." piaq z P8_ ! pr&eZ Dalzych komedyoplaarzy zeeta."ooiellOal gracye) I'rzeoosiły wyobrduiEJ moj" nie zaczepia I. L ecz Sobczyk wcillŹ szedł
tersburga: " Wllre. donleaieo!u gaz~ty .No- uplld .. j~j a.rYBtokracli ro~o.ej ze zdrowlł, w ~ieznaue .k ruinv pi~ko.&; ~aawalo .'ni sie, za o.imi. i wymyślał. .W~y Tarno.ski
WOBU," jakob~ wskatek .zmnteJlZema .. t ya, 1peln, ~~ A.leżych klasll ml"'"cl&ósk". C~- : źe Jestom D1e '! ŁodZI I me. w uh kon- rzUCI/1I0 Da 8obezylta. 1 obroai go uderzyć,
zmniejszyła sig . ta~te l produkcy .. zlata , lego, bIJlIcego w .oczI, k~utr~Btu au!or "'~ I ~rtoweJ, lecz, ze zoalazłeu~ 010 ua!!le • al~' lecz Kreczy przeezkodztł mu, za co przez
w ROSli okaznJe IlfJ ,.e iródła urzfJdowego, .yzyek'" lIale%ycle; przec"'OIe, osIabIl go I ble, Ił którem Ujrzałem aOlołów I cherubi- Sobczyka zostal skaleczooy w gło.~. Sob.
ie prod'ukcya min syberyj.kich .ynolila z..ciemoil, odn~jduj,c z jednej etrooy w ~fe.! oów. Oblicza icb jaAniały urokiem, rozta- czyk ,.ocZ<\1 uciekać, Taroo.ski jednak do.
w roku 1888 - 1966 pudów i SG fantó.' rze ary tokratYLoznej wiele typów dodatOlch czaly czar jaki', w zachwyt .prawiajlłcy. pfJdzil go. Wy.i1pMła ai~ mifJdzy nimi na
L icZ\c pud po 14,i04 re., prodakcya o.~ 1(op. w Rozbitkacb: M~urycy i 'Yładysław : I nie sama Jlięk~oś(: była. tego 1.8cil.ytu alicy b6jk.tl, tr.~j"ca "ar~ miout. Wkrótce
przedata.ia ' wadoAć robli 27,600,000, CZY!I I CZ8r~0.kal.C!), z drugiej - • •,C1U mle- j przy~zyolł;. . p~nU)IlCa .w sah se!deczna ba~. Taroo.akl . wróc!ł do s.ycb . to.arzYRzy, ca.
110 miliooó. fraokó., a ulem O 1.6 WI- .z~nst.a podkrełlftJ'~ to tylko, ~ Jest mOOla zbltzllJ'lcych Sle oare.zcle ku sobie ly okr.a.looy I wp6ł godzlOy umarł. Na
liooa re. a wzgl~dnie 6 mil. fr. wi-:c8j, !' nl~m śmielZ.ne i. gluple (np. ŁechClóska I dwu waioycll i uajwiokszych liczebuie 1.y. szyi zmarłego okuda .ie gł~boka rana.
ni ? • r.' 1887. Produkcya złota. ostatnich I D Zleodzierzyóskl). Na teUl ~le olnuty , wioló .. mi:.. ta, oy/a zllaczlłcy", czyuoikiem, zadaoa oofem i uliczona prz.z doktora do
G-ciu latach wynOlila:
jeat w"tek romantyczoy, Itaoo.l"cy tylk~ zachwyt ten wywołujlłcym_
nfJdo bez.aruokowo Amierte/oycb. Sobczlk
pudów wartość.e fraDkach
ramko dla obrazu, gdyż obraze!D ~ła6c1- ~ Nie olega w"tpliwo~ci, że bill paoieóski przyzoał oifJ do zab6js~ ..., utrzymy.a' je
• roku
1884.
2 S50
192,iOO,OOO
.ym BIł pnedBtawJOn• • ko:oedyl tej typy I. karnaw .. le lIież!ł(lym, zo wszystkich za· doak, że z08tał zaczeplouy przel Taroo".
1885
2:261
127,600,000
j~kby :iywcOlu z~jote z oa~o~~. .SzaUlb~l .. . ba. tegoroczoych udał sie oajlepiej. Mło· .~iego i m~siał sili brooi~. S"d okr,go.y
1886
188ó .
l06,OOO,O!lO
niC Czarooskal.kl ( p, Cbmlehn~l), zruJno-/ dzież tyDI razem nie sprzeniewierzy/a siO plotrko.aki skazał AOloDlego Sobczyka h
1887
1'845
10ł,00(),000
.aoy dOtlzczotoie, dla rato waDIa chylllcego tradycyi i . Acieśniooych szeregach stawiła llo"ba.ieoie .lZy8~ich praw staoo i zesłn .
1888
1'951
110,000,000
siV do upadku domu, wydaje jedyoaczkv siV na wez .. anie oadobnych pań naszych.
nie do moieJ oddalonych mi.jeco.ości S"~
Przemys"
'
.wojll, G .. lJryelfJ (p~n i .Różań.ka), za StraA teraz, jeżeli zb/"d10, prast\) mil) uka- beryi.
_ Kółko kapitalist6w warsza.Bkich, j .. k Ha (p. Żeloz,ows.kl), eksdependenta u ~d.o-jmiellować i .plyo"ć na r8dak!or~ gt~.oe(-:-) ~lIII!i..~a. "Kuryer .arsza.ski"
dODosi Gazeta lubelska" zamierza podo . kata, obecole Jednak bardzo zamotoego go, aby o przyszłych balach plsac 101 za· dowiadUje SIIl, 'Ile prezydeoL m. Warna.y
boo zb:dać czy nie ~daloby siV j nadal oby.atela zie olskiello~
.
brooił. Jeżeli zaS sprawiedli.ym 8~dzill wyl~pił jui z urz~o"em przedstawieniellI
utrzymać cukro.nio • Zakrzó.ku. ~eieli
GIlbryel .. , trze~wo I. praktyczole Da. życie bodę, ni.ec~~j najcudni.jsza z toocerek ~ .. do .władzy wy.tszej o zat.ierdze/lie b. fn .
zaA warunti okai\ siO oiekorzystoeml, to patrz"ca, odtr'lca nulość . kuzyna s.ego, balu oaJbhzazy!" . czarownym SWOIIO ~'mle' iyo~era drogi . f~bryczno - łódzkie), pan~
ruołe budynki pozoa_ale po cukrowni dadz.. W ladysław ", C,arnoakalekl8gD (p. Koap. chem obdarzyCjou\l raczy. ProszO lollle .y- KaJetaoa MOŚCICkl.go, oa urzfJd"e głów.
sill lotytko.all Da innt jak" f.. bryk~.
ceyó ki), który oprooz dobr,Jcb cb~ci oic obrazić, jak ja po królewsku oagrodzooy bil· oego iożyniera miasfa Waflza.y i noozel ·
_ Jedno z za,raoiclnych to.arzystw fa. nie posiada i udd.a~e rok.\l Struzowl. Sk!o. dll; je~en taki u'mie~.h, to jaż ~0.zKOSZ Diel~- oika wydzi~u budowlaoego w mag~tracie.
hryczolch przydało do Lublina •• ego a,eu. dal, wy.ołany uplcle!D Ble ~traua • dZI~ti da 'a Ja mam oadzleJO otrzyOlao Ich przyoaJ- JednocleśOIe paD prezydent, ze wzglOdu
ta celem zbadania _ miMcie i okolicy,. czy ślubu, przy ~ote~oaolu źycla. lCa.a.lerskIA' moiej dzieBieć, lub wiocej, bo ~tóż m~ z~ro ' na ~wiOk.szolly ~kres dliała~oo'ci gł~,,~e .
może opłacić siO tam założenie fa~rlkl ce· go, przycI~nta SIO do zerwaOla zamlerzl!n• • c~y, źe na I~O taocerek cZ\lść !cil dZ!~llłta l g? lOżYDler.. mIasta, a~ra Slll .o pOdnIeBie.
meotu. "Gazeta lubelska" przel1o • •lad". po· go .IOJllżeust.s, a l>Ołll~zeola nat~mlast OJe zellbce SlfJ uznać za oaJP!\lkUl~Jsz,? ule RUnati puy:" a ~ do .
(11,
wodzeoie przedsiobiercom zagraOJcznym I za· d.wo~ga serc( które zgodole dot/łd blł, dla r Obylu s,,~ tylko w. rachub~ch mOIch nie po· S,OO ra. rocz ole.
ch\jCa ich do pośpiecbu.
Bleble. Ta J.edoak bajka Ul~głaby wyatar- myhł... SzesoaScle uś,olech6w szesnastu
(-) Zamieć aniIŻa Korespondent nasz
Wylławy.
"syć;. auto~ Jedn~k, ch~c ACIAleJ dwa. tak urQ!lzycb •. polek, t~ ocean r03koszy_. Ot:o l2 Raio.a dooOli nam, że dnia liS b. OJ.
_ Na .ysta.ę roloiczo. I'rze!DyBło." r~źulllc. s,,~ wza,Jem '~Iaty zI"cz,ć, UCIeka mÓJ. • yrok; do bukietu, któr,bym poz.ohl o zmroku po.stal", tam zamieć I 'oietua,
w Miósku, zspo.iadziao" Da 013), kIl ku slll dQ .d.u lIIałzeóatw. ~aurycego p. (Kop· sobie zeblać, wybrałbym paDle: AD. Bar., k~ra zasypała cat, prawie stacyO do tago
przemysło.ców .arsza.skiob WyBył .. swe cze!,8łn~ syna a~mbelau~ca z .Pol",. córk" Bet Gr. Jao. Jez. KI~. L an., Le.... Lo. BtOpOia, że nadeszły oko/o, pół"ooy poci\g
okuy.
DZleudzlsrzy~s.klego ,(~aDl .!JlaJdro:"lczo.a), Maj. Mar•. Ro. S. Te. I Zla. Wyba?zcle pa · , 19.arowy, nie mógl być wypra.iooy w dal.
----bylego .łaśclcle~a .InIUrol! obecole zamoi· D1e, że ,śmIem. z was . tworzy~ bukIet lecz 8.,. drogv i musiał siO za\rzym&ó na 8tacyi
~PHUOZD!NU UHGOłE.
nego ~hy.utela !. go.si>Odynl do~u czarno., dla 1O~le, które~u J~ko S:"leto kreowaoe. dop6ty, clopóki lokomoty.a nie oczyściłl!
---"-Bkals~lch. ŁechclnBkleJ (p. Gr.~ló8ka) z hr. m.u, mkogo p~awle D1ezoaJlłc~w.u. ~Il~ po: toru. Przybyły oazajutrz O.kolo godziuy 4
r..rgl ..a'........kło. SprA"old.we l,god.i.~. Kot.lcz-Dahlberg Czarooakalsklm (p. Feld. wleczl!0o, bU~let teo by/by o.aJPIEJkoleJsz, l rano pociU kgrle,.i ugr.,.zł w śniegu
(lo unia l4 lulego.) IV ol D'. RJook .... I.~ C'ł' maon).
.
. .
. . ?zdoblłb'y ka dy, aalon wykw!ntoy."
. W blis~ości stacyi i dopiero przy pomoqy
,lo od.o ...... _it brakiem wll.UńlgO o.,w'.... .
1'0 raz pler.Bzy mIeliśmy sposoboo'ć .1W mlaoOWBOIU "królo.eJ balu
daJV drugiej lokomoty.y odczepionej od poci"
Z. 'TIlDi", poa&llki"."ł jeeL .. eln. c.. ~~ko"., dli'!Ć p.. Zela?,ow.kieg? • kom.edyi o za· glos. o~inii ogóluej. z którlł jedua.k oajCh~. ! gu towaro.ego, ~toro.ał sobie drogo
któr.j zapa.y wyor.erp.jł "O coraz bard ..oJ. N. kroJU. olec
. o lzoJszyw I przyzlUlJem, .zc.ze- tnlel 81IJ. ł"cz~,. tytuł teu oH.leiy Sle nl.eza. Skutkiem .~o nas'.piło JJp6joieole ó cal..
targu warszaw• .-im :t.doe wiO.ks~ obroty w ~YGO:
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t l t l
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dOlU ubiegłym miejl" .i. mlOly. N. pro .. , DOf' ne~ ~e .PIQ Dy . a en
:"0.. ki ego t ~agl ka przeczeole paOI G ~.- \V k onc.u ua d 'Olenl ć ~r~wie .godzio~.
ObaJJiaj'ł lig tn 'Z88Y uis
~ootrakto_.o kilka _ieja.,cb partyj po ....oh mOleJ 810 .nadaje do roh ~go rodzaJD. la.k IUU~ZO' . że wszyslkle. gospody~le '. ba!u praco- hOli wlgdzJ, etacyalJli PłIĆ.i .. , Rogo.e, i
•.••oIOrQClUlyoh. J.deo. ,:"iej~o.w,,,b Ipekul.ulów Stra..a. ,,?yatyokcya, ktora tak .ybl!OIe wały mezmord.owame nad oz!w,.emem za· Koluszkami, jakto aig IIwIkle ~darza pra.
ni. m_j.., opoooba po.by... ' 1; totaJ ... ego lo ... · cechUje uz.d" grll p. Żelaz?s~lego, .Idl!- ba, wy, w której urzlłd. zeo.lu I bl.gu paoo- wie corok o tym CJasi!!. Od sa-o raDa
do Tomulow. , .Ur tam .pr~daó s~o-b ł
da
St rasz ~.
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Ć
lru
••po$ećhat
apa'J. Rezultat
podróży jeuc.. D~. J.. t .. ,•. ~zo"y a I ": gCle on." ~~eJ.
wIe na ,pr~ysz l oś6 WI\lceJ zac h~ d~ ~ ka za·
pfZ8Izło st,u ludzi bezua~oie pracuje nad
domy. podoboo jedo.k i .. t~m"'.!,lo ,b,t b~ JaD>: prz!poml~RI raclej Bpl.tegO panka ~IŹ by powlnDl, skoro JUź raz .podJllh SIV po- oczys~czenle~ toru, aby zape.uić pra.ideod,i. I>arUllO tr.floy. W Oltato,cu dU'&9h tygo In,. ur!,"~~ I łobuza ,,:arua•• k.lego, który WI~' dać ~omocoll rvk~ orgaUlzatorkom balu. wy bIeg pocl"gu. przy ci",l.j zadymce,
,pokulaut bialOltocki Gord.n oabll ., Ploósko 250 caJ .nlZ poło.V, :iycla mło~&leticz~o 8pfJd~lł MÓWImy, oaturalnle, o gospodarz,ach z mlo- pouo.lle zasypanie lioii J'81t wieI.... 'prawdo.
ce.tnar6,.
etay
80 byly
lal.ró...
Z" ou~ieglegn
t... Do.....
h M 1010 to Je d ua k,Je. d ego po k
'
k t órzl czasamI od pawia· podoboem.
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...po
".ki
w ol""
tJ' w I IC bych Jco aJp kac.
Ol
eOla,
gad.ia . reduio, l... pn, brak. uabyw,:,>w at u.~- śli zapomnimy kto byJ tym pijaoym, musi· I' d81~ Da za.da ... ~6 py~oia j..k?y od uiech·
(-) llallldycia. • Warsz. 'Doiew." do.
to .. ,.roujęoe· .PnOJlioa lIt1'zt mal• "'0 .. c~o .. my jlrzy~o~ć, że a.~o .. ta, bardzo. t~ndna, ce~la" zaoledb~h SWOich ebo.l,..kó. przy uosi, że łódzki fabrykaot Rudolf Eianer,
poprzeduiej lec. t,lko .. gUuD,k. wl~ru .. o, ,o~o szczególoleJ • chwlh uaglegb przeJ'cla na .eJśClu do 8ah, przy, ~t6~elll nal~~alo dJl. zOBtał poci'ł8ni"'y Viizez iospekclA fabrycz.
lIatuuki ataDialy o 16 kop. Da Iw<cu., Zylu ulrac,· t
t
h
ń I roz
Ala6. ode
ć k
k
I I
d
Y'
v
lo rówuie!: 20 kop. Ncto",.oo: pa.eo,c§ w,boro". ory Bmu oyc w~pomOle
, my
,
- mo~ wrocza
aroeCl I, ule po ~<;J I rOlno- O" o. odpo.ieazia oo'ei 8"dowej, Zll lekce.
ts. 6 - il S6, bi"'. 6.80. p.I" 5.1&; zyto "Iboro!," graolł była. po mlst.rzowsku. .
• . szao.la dam?m cbłodZllcych ~apoJo. (kddy ważenie przepisów o pracy nieletnich. F ..
od 3.86 - 4.<15 kop.; joeam;eiJ od 8.80-4.06, ow'"
Pan WIUkler, Jako DZleodzlerzyn51u, mUBlał dopiero tlldać ...) 'Jeduego WIdzie- brykaot teo zatrudoial nieletuich pracow.
O() l!~ - Ub; &rl kO ud SJiI) - UO , grooh łpolny stworz.ył typ, który Amido. zaliczyć mozoa li~my oa.et zoikajlłcego prz,ed wyczerp.. oików!li l ,godaia Da ~ zamiIJf 8
~e,' ~1;;o::O~a ~'l'k: & wci": w "'ab,,,, pop,- do ~aJleps~ych kreaCYJ. • Jego . re~r.tuarze. olem programu ?alo.e~o. M,mo to wazy st· ~ jed.eli z lIic ni miał lIawat lat I,
n l
PaDl Grabltiaka W roh ŁechcltiskleJ była ko, zabawa pOWIodła SIO doskooale I za· Jest wieku od którego woloo dopiero przyj .
• mlyo.:
' (o
'I. '1. '(,
0.2 doskooałlł; koflco •. " sceoO aktu. cz.artego koqczyła siO bialym mazurem
7'/. ran.
u, G'Jolłać do' l.b-k.
Slodo"iee 10.26 »6~ 9,26 8.76 8.2~ 6.7& d
la
ł d
ó
h
ki"
Zegrzyn.k _ ._
8.76 8.611 - ,o el!f8 z m oZie czlł .er." I. umor~lD. ~odczal kt9rego .• ycllylaoo z ~jlalem e·
(-) Zaprzeczenie. Pisma warszawskie
K.....
10.00 9,50 8.76 8.2ó 7.- 6.50 Paol Ró~ati6ka grała dobrze, . Jakkol.l.e~ hcby ... z~ zdrowie. da lU. •
•
H.
podały wiadomo'6, jakoby na jesieni roku
KcMimiaek JO.- 1/,60 9,7.łi &.76 r~la có;kl star.ego C~arooskaIB~lego mDlej
(-) Zjazd
pekOIU. . DUla 29 lu· bieżłcego miala być W'Z<\dzou8 wy)lt.w"
:l~~~m.n
~'~~'/. ~
~:~
BI~ ~oze. nadałe do . rodzaJu . .Jej talentu. tego Blłd~oo~ będlł n8st'il~uJ'łC8 s~r.awy t~ack" w Ł.odzi. O wysta.ie taki.j,-jak
-raroogó"elO.- 9.50 9.12'/.8,00 7.26 6.;6 PaDl MaJdro •.lcz~.eJ zarzuclhby'~y zby~ ~~rDe: l) Prze.cl.• ko i)ollle v.,rJltnlcklel elO dowiadujemy z .iarygodnego tr6d'.. ,8:15 - ,cZfJ8le uCIekaole 81fJ do mel .. ochohJnego I I lno~1D ° p~blcle. 2) P ... ło.1 Neb. o • tu.lejnych sferaoh kompetentn.foh olc
S.....hr....... _. - 9,60 9 Hrabi..
~.60 9.
Ub 7.-- :.~ Bmu~n~go wyra~u t.~rzy ta~" gdZie dyalo, o~gl. słowne I L:y~ne. 3) Ideio.! ~u~o. oie .1~do lJlo. Wiadomości po"y:llżej mo.
or~:k. rOI"" od r.~~.óO~;;- n. 8 ~.r. ,8 O,
powlolen być ro .. ny I spokOJny.
chińskIemu o pobiCie. 4) Herazowl l LI •. "ewy zatem zaprz czyć w· sposób katego_ • '110i, _
6.26 _
6.30
Fatalna aykcya paooy Pichoró.oy i ci małżonkom Eksztejo i) pobicie i samo· rycloy.
•
.ielki brak. odpo.i~o~ej !D?dulaćyi glOBU, • .ładoośó. 6) Josko.i .Tosko.i.cz.o• i o .obel.
(-) Wpływ napoj6w w"skoke.vch na dlllC
u "i e r. a.poeobieoie D& rJ.ko cakro.'11l oie
d t atkl wlelk18J
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medyd. w .. polnem j .. I prĄ"'o zan,.db •• ,., dl. m~. cy, Jeżeh p.na P. chce SIO stac . BI~Ił. mozl, · leckiemu o pobICIe. 7) Abramo.1 lekowi CIOS wyzoae~y'o kowisyO któ~ej poruczono
caki p•••je wiOk... oż,,,i•• 'e, • eonl Idr'?~J' lD'I w: naszej drużyuie ~e&traIDeJ, J~kO pra: Jak~bo.iczow.i o krad~ieź. 8) l\łoszkowi zbadaoie wpły-tu napojÓw alkoholicznyclI
kierDnek Z"fżkowy. Z.pol,r.eloo••",....... kJ J'" CO.UICr.k.. w kowedYI . W g'osle paDl WaJkselfiszo.1 o obelgi słowoe. 9) Pau· na długość tycia ludzkierr
Komisya zba.
car" ...o.niejue. Pojed,ńo •••...,.,. k.pow,'QO Kor.ioo.ej (szamb.el .. o.owa Czarno.skaIBka.) linie Maske o pot.arz. lO) S.t .. oiela.ie dał...,284 wyp .. dkó. Gm'lę~cl' I' oa'osl'ł- opo n . 2.62'/.. RafuJ.d. ""peIoio pra.,. o,e ~... aI.
b ł
ta
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•
nab,,,ców, Noto".no tak Jak .. ~p ... d," J.o,m cznć 'O to oBta.ICzole pO. rzaJIlclł SI/,I Ber ińskiej o pobi~ie. li J .. nowi KraDłe becnie rezultat a.ych prao wAllgem
tlIodoi.: n.rmanów II. 6, Leoaow, M,oh.lo". bojał6, która wpły."'a 8zkodUwie Da całlł i Berto!dowi MeL,!ero,,:i o ~aUlo.ładność. ~edic. Ze~tung" (rok 1889 Nr. 2), któr):
C.. nk. Kon.ta.OJO, J ... łów i GGr.ó. po n.2.lY1'{" grę.
...
12) M1Ch~owl ~orysIQko.1 o. tosamo. D1eW'ltph.le Die~llh Iprawi .rażenie po.
ro. 2.92'1.. Ko_lki u.blw.oo po rI. I&~~/.
Pan.C. hW.lehtiakl z, panellI F. eldmanem lS) Aotoo. le.mu S t myd. ke o o.belgl clynoe. IIII lzI człoDkaml hczole po.staJ·"cych to .
.. k.mieó 2ł f O k o • i t a. Obroty "prs.ł h
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..
• rlym tygodoio o,ly norm_lae. ~io wi.li<i. ~... staDo.11t dZlelolł dwóJkfJ z.yrodola yc ary- 14) PauhDle &rateJn o ś.ladome oaby- warzy.tw wstrzemi~tli.ości. Ogółu, lic~~
WOSJ "I ..od.oo po •••••b d.... le....r.b r. OJ. atokratów. Pan KopczewBki, ja.k z.l kle .an~e rzecU kradzio?ycb. 16) Ferdyoao. zb~d~oyub wypadkÓ. 'mierci, komisya poLileraluie łado,eII ni. bylo obrolow.. S m ~ r J. popra.oy; w pilon Koapcsyfllklm WIdaĆ dO.1 Kelle o kradzle, drze.a. 16) Le •• dZIeliła DA pi06 kategoryj: do pierwuej za.
~:r oO~~;'::=i:~i: ~;~:~iloO ~i~J 'Ol;;;~~: godoll uZD~ia Btara~ooAć i usiło.ania, ~t6. ko"i .Sobacki~~u O sprzedai .ryb • oi •. liczl~a IlIiarłych, którzy wcale Die ufywali
I".k • ttd.oia do ee..
ni ......... N ". ft.. re ohI I czasem u.le6czooe były Bkutklem .ł!,~I.em mle~ecn. 17) Rosal" Szcsepań : OJlpoJów . !,ylk?kowycb, do drugiej tych,
..
skleJ . o. o~gl dowoe. .18) Ab.ramo.l któr~y pilI lImlarko.aoie, do trteciej uieo.
Ulpooob,enie 001.1>10, .e., wpr•.• d... t ...~~.J. "~ pom~śloYID·
j...... oa PO"U'''18 ....lotJgodmowym, 7.n .. k., ~toIi
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J. B. 110"1 Ewal" I mnyiO o gwałt I pobICIe. goM tyCIa DllÓb lloar'1ob, po.,ł. u l oh ..j~.
PiIIiIdu.

-

",ó

j

I

j

I

I
I

J
.
l&

-.."

Ol

tb

U;:2,

8.6.

. .:: :::

:.:::

.11.

°

aó,,-.-

2>."••

A

rzt,..

!!r.!·.•

SIr."

•

•

DZIBNlOK WDZKl.

ciu kategoryj była naa~pujłOa: 1 bł., lat I.Setrnelay" na wody Oboku. Auioow uie. dzy podoieoiły Da no.~ prz~illbierG&06ć l
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ijakc1w nałogowyeh dłuiazem jett .nil t,cb, odDi6l1 lill do parYł~a i wtedy otrzymał willcej znllCZlle.
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mial zażl}aać od Anioo.a, aby albo poddał ei, prawoOl wiejaco.ym, albo tei opu·
śaił terytoryum, lO.taj,ce pod z.ierzchoic.
tw_
i. J ......... IIdIlirał AD.
bry otrzymał pQl-.ie aW lit JIlL.fnpeie

'I'

"M" :

ewaa

~ : g.r.'h,:'~ 6
"H..,,~.• :6

" ,t

" "

" " Ser. W IiI. A.
"
tł Ił ., lit.B. 6
.. .. .. .. '1 małe. 6
H
,. .. lIor. lV liLA.
Ił
" . " lO iiI. B. 6
Ił "Sa ~ V ~e ~
"" t••
o"
. .
•ry.
~małe6
~J .ul. m 'nr... 8or.l
6
,. .." li :
• " ....
Ił-:
V
6
Olalfi Ja. W'aro&aWJ cfw.te 6
.. to .. P.oo mał, 6
lAolpul. m.
.i ..
.. to . .. " .. W •
: .. ~ :,,' : IV •
Lilly ...1. Dl. .I~...
»
~nbhua
I
u:.,..'tJC~Pio\r,!;:z. 6
l.iK1'" WiI.óokie dł.

., . .. W •
J :

"lU.

•

"

11

"

J)

II

tf

h

-.-

9416110110

96-

114 60
9360
SU6
91110

Ps-

Hermaoó,,260r.
l;Jnkowic.260 t .

Leouó"

:uo r.

C.to~ice ~ r.

Kout8ncya 600

ii

I

1i l;
E

I

Ił ł

1.#

.. :T. W. F. lllah lOOOr. ' :!
~ To•. Lilpop, Ba.. i
Loew.o.lein 1000 r.
.. To ... Zajd. Malal. B.
H.lltke"W.,. ~OOO,.
" To •. Z.kl.Góruic~
SIar.ohowiolrichlOOr.
" W.r.To... F.h.lhob.
Nar•. Rol.i OdL 100 r.
lo Wara. r. Kop...,dla i
ZakI.Hatuiclych250r.
" T••. Z.kl. Pr<. Ba... J
'l;k... Zawieroia .~'.
"To .. r.... iŁdlli 100,.
. "Garb.l'omlv i s.~

I

li

-l -==,

I

=]

Pap. &c.wh IlOo

.,!;,.Olt1. clro8i fabr.łódsk.

~.~~--.-

_ ._;

-.- -=--:-:-:--:-----:--~~-~-IlU

- .- WArto6ó kapoo~ • poił. 6'10 \ List. likwid.
- - Li,t..... IlOwy6h
80.6 Pot. pNm. I .m.
-- n
- ._ . .

Waru.. JiU
m. r.acłń

t, ...

18i(

141.1

,. .. Bel1l,

".~

1111.1

ł7 .

Ni

ŁO

.

~'t1

~

fJ.

a z

u
P.

K;9pćZyńskich

FALZMA NN
,

JADWIGA. BO)JM

SAMUEL

POZl\"AN~KI

~ .. ręczeni

Kasy

Cfęstoobo" • .

BILANS

Za~i l'ZłOwej Przemysłowców J:. .~~kich
po 31 grudnia 1888 foku. I
1l.K'I'YW1l...

A .

~ lI"i_nn " kalie
•
Weksle w portfelu
wekale ,Ił portfelu
•••
IIrZf:dzellia ra. 622 kop. 77 znich odpisano
n.. .pytek fi. 62 kpp. 28
•
"
.
Liity Z/lIltawne 1l1lą,I,C' do kapitalo zapasowego
aachlloek z pali kielU ,Handlowym w Warezawie
Illi'ejs,:o,,'o~~lIl llacpullek , Łódzkim Oddziale", Banku l1.tóstw.:
R6 ż ni debitorowia
"
•
•)

• 'e

'I'

li

I

J;-1l..tJ,Y'W A.

Wkłl\~Y . c~onk6w to.warzyszooych •
hocenty IIi kllCll t 'J.Jod daty wk'adu • _.....l:et!.E!I,::!e.j
R\)g918ki~@:o.1I '~kłlldy czasowo.
•
.
. .Różoi kre~ytoJ'owie Z'lweksle ihkasowe
achuoek: zyakó-. · rat, zyski z dy'
' skouta od> wek li i l.a prowiz~ę
inkaoow, eto..
•
.
.
oj

~i:~~;rt,IZ~:~i~::~~~~~~;11

' UJle')~,ulj"ll

" znich odcbqdz.• .:

"% dla członków stow ....zy:
kn8~y
admini.traoljDe
j a-.
800Dych
,.
,: ko~o ua ,p6osy~, Iksillgi

. lokalu ,
. "ia·
dectwo gildyjne, podatek
akarbo"i ete.
•
.
ohl,riohtoD.1I 'ollpislloe z "arto§cI (o"eo'
ta .. ::~ . J l ni
PozostaJ\\.szlstpgO .'1 u
ukasowe, oionitl

opał . i IOŚwi.Wąu~1

__ -.::_===~!.1~~:'j,-~I~

owe roz1zlelolo jak lutęl!..te:

2%

ua dy"ideodQ dla człoolró" u
pO.• dQks=i8- kapitału zapll8owego
oa odpi8auie IlRleioości o iepe"JI,eh ,,,I
dla .prleaieii8lli ' na rachunek zyaków
roku przyazłego

Jl8.

'~~.~~h.or;~,~p:,ed::~::h
.;

_'_:T--,:T ~" :J{ftpi ~J ~eze rwowX
.11

Jt-Ol\ł;RKY

KoaHO Da :ICłlaTI~IIIIl1T.101
Ae@iii'o IIpllC'l'asa II B10 ,JI,ealO
npo,Jl,aaL aa }lt;cń ouoi'l
JIoAU, <PeUpOll 10 AHlI1889

1J!l!~Ke~l'Ol~

r.

H.

)1;.

CyA, IIpIfC'l'.

~YASHRCKiii.

116-1

