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Ogloszenia
Ogłoszenia ргzуjшоwапе
przyjmowane sq:
są: w AdmiuistraАdшillistга
cyi Dzienuika
Dziепuikа oraz w Biurach
Diurach OgloszeIi
Ogłoszeń 1tajchItajchDIana
тапа i Frendlera
Fгепdlега w Warszawie
\Varszawie i w Lodzi.
Łodzi.
R~kopjsy nadesłane
Rękopisy
паdеslапе bez zastrzeżenia
zаstгzеzепiа - nie
пiе
będą
b~dq zwracane.

ll'
zbozem
zbożem prawie nic nieznaczqcq,
nieznaczqcą, jest 110to·
noto· nycll
nych od radykalnej pl'acy
pmcy nad poprawą,
poprawQ, jj zbożowem,-oprócz
zboioweOl,-орl'6сz konkurencyi ameryka
amerykań.
wana od czasu
сzазu do cza~u wiadolllo§c
wiadomość Oо 1)0Ilo- 1'I stosunków
st08ullk6w ziemiaitskich
ziemiańskich i zmienić
zшiеuiс stan 0- skiej, austra6kiej
austraJ.kiej i indyj5kiej,
indyjskiej, opr6cz
oprócz u·
о·
е а CYl.
lepszaniu się
si~ cen
сеп na
па targach
tЮ'gасЬ Iluszych,
I1!Lszych, oо moшо- Ьеспу,
becny, - bez kwesty
k\vesty i bardzo smutny,
sщutny, ale padku l'olnictwa
rolnictwa w Rosyi, - zlq,
złą, woll}
wolę ргу·
pry·
__
enem
CIIе Ul lub stałem
5tаlещ usposobieniu targów
tаl'gб,v \ум- " ostl\tccz
OStl\tccz llie
nie pr7.ejściowy-w
pr7.ej§cio\\'y-w zgubfJ
zgubę stanowczq,.
stanowczą,. w"tnych
w.. tnych towarz~tw
1owarz~tw kolejowych co
со do han·
Ьап·
S
k··
!I
оdп ' ce
се dludlп- ' szawskich;
szaw8kicllj 51],
p"zej§cioW tym
tуш ducl,u
dlll i przemysłu
ргzешуs/u wogóle;
,vоgбlеj brak kolei że·
"е·
k'·
odu
są. to objawy drobne, p"zejścioduchu .Iedooglo§nie
Jednogłośnie odzy\vajq,
odzywajll si~ dlu
tosun
tOSUJl 1l cenzura Ile,
не, ~w
~\y _ J!1.
Ją.
. we
,уе zreszt'l,
zresztą, kt6rycll
których doniosloM
doniosłość maleje
шаlеJе do poważni
powazlli ekollollu§ci
ekonollll§ci krajowi
kraJowi aа ostrzeieni
ostrzeżeni".. laznycll
laznych z południa
poludnia lIa
lIа północ
р61пос państwa
pa6stwa w
\у
gq
gą przerwę
przer\v~ w
\у wydawlllctwle
wydawlllct\Vle пиеnmDZlenm- zera
_ега w?be~ skarg, jakie nadchodZ!~:
nadchodz,~: .c~łe.c~le- Icll
ICh por;
por;zytywa(;
zytywać nal.ezy
nal.eży jako ba!dzo sluszne
słuszne prostym
ргоstуш kierunku;
kierunkuj niell1oino§c
ni e możność uiszczania
ka zost.aly
zost.ały już
jпz tak ureO'ulowane
Ш'еО'lI!о\vаllе ze
że go krajU
kraJu 1I Cesarstwa na
па coraz
сога. groznteJsze
gl'ozoleJsze 11
II zbaWienne;
zba\Ylenoej pesymIstyczne
pesymlstyczne SI!
811 Ich
lСЬ poglq,d), się
si~ na
Ш1 termin
termil1 z dosta\\'1j,
dostawą, zagranicll
zagraoic~ z poро'"
''
p
p%ienie
o łożenie rolników.
гоlпikбw. Co
Со najsmutniejsze,
najsmutlliejsze, że
"е ale majq,
mają, warto§(;
wartość lekarstwa
lekal'stwa skutecznego, wodu
\vodu wczesnej zimy,
ziшу, zatamowania
zаtашоwапiа komuni,
.
praca Jlasza
nasza nadal
паdа! rue
ше dozna
dоzпа przeszk6d.
przeszkód. mało
шаlо którym
ktбгуш z nich sytuacya
sytuucya fin,,"sowa
fin"lIsowa które
k16re zazwyczaj ЬУ"'а
bywa ostrem
оstгеш i nieprzr~
nieprz)'~ kacyj wodnych
\vodnych i t. d., wreszcie falsyfikacYl:
fаlsуfikасл:
Ргzуst«tрujешу do
Przystępujemy
ао niej
пiеj z równą
г6WIЩ jak i'' pozwa!" dluiej
dłużej je~zcze oczekiwac
oczekiwać cierpliwiejjeUlnem..
Сiегрli\V i еjjешпеш..
gatunków
gаtuпkбw zboia,
zboża, dokonywanq, przez aferzy·
l
d tad ta
ś .
'e
w
uszcza'ac
lepszej
sposobnośCI
do
sprzedaży
nagromaSkutkI
przesilenia
zbożowego
objawiają.
stów.
'е
lIszcza'ac lepszeJ ЭРОВОЬПОВCl ао sprzeda"y паg"ОIlШSkutk,
zboiowego objawiajq. 8t6\•.
O.
О. S
s ral~no.
Гal~ПО. C1~,
CI~, ~. yp
ур
J. Idzonycb zapa~ów.
zара~бw. Z r6inycll
różnych stron docho- sill
si~ już
juz W
,у ~aglyCII
~aglYII\ spadku cen
сеп ziemi;
ziешij krekrc- Rzeczll
Rzeczlł Jest
Je.t niezaprzeczonll,
niezaprzeczonI!, że
'е prywatlle
nadto
паdtо z pamięCI,
раШН!CI, ze C1ązy
CI~zy na
па nas
паз obo- : dz,! wiesci
wieści oо dokonanych tranzakcyacb na
па Idyt ograDlczony
ogrsDlczony !Iotychczas,
dotychczas, sciska
ściska sill
5i~ towarzystwa dr6g
dróg ,elaznyclI
żelaznych zamalo
zamało wsp61współ
wi~zek spłacenia
wiązek
зрlaсеша dlu"'u
dłurru jaki mimoшiшо- II warunkach
\\'arunkach tak niekorzystnych, że
"е takowe IIjeszcze
jeszcze bardziej, gdyi
gdyż karital
kapitał niewidzi
uiewidzi tu czujlł
сzujч. ogólną,
оgбlоq klęskIl,
kl~k~, aа zla wola w tej spraврга.•
'"
b
'.'.
bodaj czy odpowi~ają.
odpowi~ajl], nawet kosztom
kоsztоlП wy- dla siebie pewnej i korzystnej lokacyi. CeСе- wie jest dowodem
dоwоdеш zlego
złego zrozumienia intewO!llle względem
wolrue
wzg!«tdеш czytelmków
czyte!lllk6w naszych . twórstwa.
t,,·6rstwa. PrzycfP,q,
PrzycfP,ą, obja\.6w
objawów podobnych ny
пу dzierza,v,
dzierżaw, w por6wnanlu
porównaniu takowych z "es6
resó w
\v wlasnychj
własnych; gdy stosunki
s10sunki handlowe ро.
po.
zaciągnęliśmy
Ijest bez
przed kilkll
kilku laty,
niesłycbanie; w gOI'szlj,
gorszą, sill
odbijają, sil:
zaci~Jl(~liSшу powyższą
puwуzз~ przerwa.
Ьеъ zaprzeczeuia niedostatek dobrze ргъоо
Jaty, spadły
враМу niesl)'cbaniej
si~ jeszcze bardziej, odbijajq,
8i~
Prawo wydawnictwa
Dzie~nika"
unormo,,:anego kre.dytu rolnego,-z drugie~ Lubelskiem
żą.dają, ~~ż
po wówczas
wуdаwпiсtwа
Dziе~пikа" I' "norlllo,,:anego
Lubelskielll naprzyk~ad
napl'Z}'k~ad zl],daj"
~~, tylk~ 1'0
\убwсzаs niezawodnie na
па towarzystwach ko.
"
_ . strony Oleogllldnośc
Dleogl~dnosc dawOleJsza,
da,vDleJsza, k161'a
która WŚCI
шsс, 3 ruble
гиЫе od JUorga-1
шогgа-I to
(о w PObJlZU
pobhzu kolel.
kolei.
lejowych.
przeszło
przeszlo obecme
оЬеСlllе na
па wlasJlosc
własność lIlZ.
шz. sill
si\: obecnie i pO\fodllje
pO\foduje ruinIl
ruin~ niejednego
Zaledwie uiszczone zostaly
zostały raty zalegle
zaległe
Wyjq,tek w tej mierze
шiегzе stanowi zarzqd
zarzą,d dróg
dt'бg
Stefana Kossutha.
rolnika...
.
.
•
.
od. z~emian za pierwsze
piel'w8ze półro~ze
p6/ro~ze rГ'... 1884, iel"znycb
żelaznych południowo-zacbodnich;
poludniowo-zacbodnichj zan,ierza
zащiегzа
PrzesileDle zbozowe Jest ogolnem,
PrzesileOle
оgоlпеш, UCiska
uC18ka "a JUZ
ЭО Ъ towarzystwo
towal,zystwo kredytowe Zlel1lSkle
ZiemskIe roz- on
оп znizyc
zniźyć Opłatll:
oplat~: od miłki
шч.ki przewożonej
przewoionej do
до
ono
опо Ellropll
Eoгop~ calq"
całą" ale zgubnie oddzialywa
oddziaływa poczllło
p()cz~lo oglaszac
ogłaszać wykaz majq,tków,
шаjq,tk6w, wysta·
"У5tз· Królestwa.
Кгбlеstwа. Rzecz ta wy,volala
wywołała zaniepokona
11а kr~j nasz
пазъ rolniczy, który
kt6ry dotychczas
dotychcza8 wionych
\viooycll na
па licytacy\:
IicytacYIl za
,а ra4J
ra4) noworocznq,. jenie porni~d
pornilldzy
zy rolnikami
гоlпikашi naszymi.
пaszушi. .Ga.
.иа.
jeszcze caly
s,v6j zawdzięcza
zawdzi~cza рlоdош
rozpocz~l.. gubernia
gubel'nia ,yarszawskaj
<а
cały byt swój
plodom 'Vykaz rozpoczlll"
warszawska; zeta ,yarszawska"
warszawska" uwaia
uważa ten przestrach za
PRZEGL.д.D
PRZEGLĄD
ziel1li.
на. S,!
Si} tam
Шm przy
рl'ZУ niektórych
uickt61'ych dobrach
доЬгасЬ bardzo bezpodstawny;
bezpodstawnYj lepszy Ьоwiеш
bowiem gatunek naпа
ziemi. Nie pr~ko jeszcze zawita u nas
dzień, w którym
długów.
szej pszenicy i oszcz~zane
k16ry'" niedobory rolne zrówno·
Zl'б"оо· poważne
powaine cyfry
суСгу dlug6".
oszez~zaDe koszty przewo.
pprzemyslowo-han~
r zemysłowo-han~
о dzieu,
waży wyzysk bogact"
bogactw kopalnianych lub
Ze sp"awozdania
sprawozdania szczegolowego
szczegółowego o
przy normalnych
,vaiy
о maша- zu, рпу
погтшпусЬ cenach
сеnасЬ zboia, b~dą,
Ь~dч.
W
\V CESARSTWIE
CESARSТ\VIE i KRÓLESTWIE.
КROLEST\VIE.
tych, k16re
które innym
innYlll krajom
krajo ll1 daje przemysł
pl'zelllysl j'ltk
j"tk ch
сЬ zastawionych w pl'ywatnJch
prywatnych banЬап- stanowily
stanowiły dostat.eczne
dostateczue pl'emillm,-wrazie
premillm,-wrazie zaś
zаЗ
szeroko rozwini~ty.
Prz6liilenie zboto\Ve
Przeliilenie
zbożowe kac
hypotecznych
hypotвczoych oltazuje
okazuje się,
si~, ze
że w Ro- nieurodzaju i drozyzny,
drożyzny, dowóz
dow6z choćby
сЬо(:Ьу z
оЬсепе naleiy
należy przeto uwatac
uważać za początek
poczlj,t.ek syi europejskiej
еш'ореjskiеj zastawionych jest wogóle
wоgбl е najdalszych okolic b~zie poż~danym.
poz~danym.
obecne
II.
П.
ciężkiej
próby, k16ra
która trwac
trwać b~dzie
blldzie dluiej,
dłużej, 333,000,000 dziesięcin.
W związku
poprzednio powiedziallem
powiedzianem
ci~ikiej ргБЬу,
dziesi~cin. W ziemskiem
zielllskiem to(оz,viчzku z I'oprzednio
St.oeunki
Sł.oeunki rolne
roLne - Obniienie
Obniżenie cen
сеп Eiemi.
~iemi. - Z petenреtеп anizuli
aniżeli sq,dzlj,
sq,dzą, ci, którzy
kt6rzy zbyt skwapliwie i warzystwie
\varzystwie wzajemnego kredytu zastawiozastawi 0- sq,
з!! dwa wnioski, ktore
które 1owarzystwo
towarzystwo war.
"аг.
})unkiego
hunkiego towaTZ)'.t.wa
towarz},.t.wa popierania pnomyslu
p1'!.omyslu j hanЬап
zbyt
Jlrzywi'lzujq,
wiele
lH'zywi'kzujq,
wagi
do
olJliczeit
ouliczeń nych
nусЬ jest og61em
ogółem 7,300,000 dziesillcin,
dziesi~cin, na
оа szawskie
sza,vskie
popierania
popierallia
ргzешуslu i handlu
przemysłu
dlo.-No'WB
dlo.-Nо'Wв "la i nowe projekty cel.
ceł. - Odpowiedzi
niek16rycl.
niektórych
ekon9mistów,
еkОП9mistб\v,
"е
że
konkurencya
kопkШ'епсуа
187,100,000
rs.,
ГВ.,
przy
\yarto§ci
wartości
ziemi
ziешi
otl'Zj'uoalo
otrzymało
w
spl'a,vie
sprawie
cla
cła
od
од
шчki
mąki
obco·
оЬсо.
11& kwestyooaryusz
kwestyonaryusz hr. Krasi.tialciego.
Кгазi.it.akiеgо.
amerykanska,
amerykańska, owa główna
glб\vпа przyczyna
pl'zyczyna zlego,
złego, 306000,000 rs.
rB.
krajowej.
kl·ajowej. Pau
Раll Eisemann рода!
podal wniosek
Sprawa przesilenia zbo:!owego
zbożowego bardzi ej za
_а lat kilka stanowczo
stano"czo zmniejszyc
zmniejszyć się
si~ musi. :Na
Ыа posiedzeniach petersburskiego
реtеГSЬШ'skiе~о towa- dotyczl],cy
dotyczą.cy ochrony
осЬгопу pl'odukeyi
produkcyi mącznej
Шl!сzпеj w
S/t 10
to wywody
w)',vody oparte
opat'te przeważnie
ргzеwаzпiе Ilа
ua te- l'zyst"a
rzystwa popierania
popierani" Pl,zemysłu
pl,zelllyslu bandlu, wska· kr
kr"ju
..ju naszym,
паszу ш, a
а pan
рап Rymkiewicz proponu·
pl'oponu,
ni:!
niż kiedykolwiek zajllluje
zajmuje ulllysly
ulICysły ekonomiekonollli- Sit
огуасЬ, a
а tno/(q,
mogą, tylko
t)'lko odci'll(n'IC
odciągnllć l"t,yo,.i
ł"twowi e.'e r- za1l0
zallO jjnko
.. ko przyczyny stagnacyi
5tagnacyi ,.
w handlu
bandlu je ustano,vienie
ustanowienie cl'a
cła od
од mą,ki
шq,ki sprowadzanej
sprowadzallej
ci~glej stagnacyi
stаgпасуi w Ilandlu
handlu oryach,
atów. 'Wobec
8t6w.
Vobec cillgłej

/'

Od R d k '

e aCYl.

war-I'

s.

ruchn

lowe go

рагtуstб\У
partystów panuj e rozdwojenie, dostarczajlldostarczajl!се
шаtегуаlu
hUlllorystyczoego.
Młody
ce
materya!u
humorystycznego. Mlody
ksiq,i;~ Wiktor,
ksillźll
WiktOl', zdyskredytowany
zdyskredyto\vany na
па рипpunzdolności i ргzушiо16w,
przymiotów, nieforkcie 8wycli zdoll1o§ci
rol\: pretendenta.
pretendcnta. No,vy
kall'
tunuie
tunnie gra rolll
Nowy kan·
młodego sy"a
syna księcia
ksi~ia Hie·
Иiе·
dydat, w osobie III10dego
Zanim
Zапiш przejdziemy do rzeczy bieżą,cycb,
biezq,cycb, romina,
rOlllina, cllOc
choć popierany prz ez ojca, na
па licz·
паш rzuci(:
rzucić okiem
оkiеш wstecz,
wst.ecz, w prze- bę
b~ poważną,
powaznq, stronnik6w
stronników racbowac
racbować Ilie
nie 1II0ze.
moż e.
wypada nam
sz/oM,
szłość, choć
сЬос niedalekl!,
niedaleką, a
а przeci
przeeiez
eż jnż
jlli sta- Z tych więc
wi~ stron IILutua
IILatua '1110
,!/lO prawdopodonowi~C1} pewną.
nowilłcą
pewnl], epok~, zaznaczon~
zaznllczon~ chronoCllrOIIO- bniejszelll jest od
од zamachu
ъаmасЬо stanu i zmiany.
zшiап)'.
Filozoficz06 twierdzenie,
twierdzeuie, iz
iż okolicznosci
okoliczności wy·
wY·
logicznie i his1orycznie.
bistorycznie.
Filozoficzne
Ubiegły rok dla Francyi ma
ша sWIl
5W~ wyra.wyгa- twarzajll
twarzają ludzi, nie sprawdza się
si~ dotąd
dоtч,d we
,у е
Uhiegly
~nl], charakterystykIl,
~ną.
chllrakterystyk~, niezawodnie w następ'
lIast~p' Francyi,
Frallcyi, której
ktбt-еj potożenie
potozenie wymaga i zda
bogatą.. Przesilenie ekonomiczne,
еkОllошiсzпе, u·
и· sill
si~ wyczekuje czlowieka,
człowieka, zdolnego ster rzą,'
гz,,·
stwa bogatl],.
dr\:czajl],ce
dręczają.ce wszystkie stany,
8ШПУ, dajlłce
dаjч.се sill
si~ czuc
czuć dowy uj'lc
ujllć w umiejlltne
ullli ej~tne i silne dlonie,
d/onie, Ьу
by
we wszystkich
wszY8tkich gałllziach
gal~ziacll prz
ргz eе mysłu
шуslu i hall'
han· ,.
w jakiejkolwiek formie uregulo\val
uregulował nielad
ni eład
dlu, wywiera nieuchronnym
uicuchronnYIll rzeczy
rzeezy porzj\dporzl\d- dzisiejszych stosunków.
stosunk6w. Ale jak gdyby
kiem
kiеш wp/yw
wpływ podw6jny:
podwójny: rozstroju s1osunk6w
stosunków wielka rewolucya, wydajllc
wydając tak obf.ty
obf,ty 1'1011
I'lon
wewo~trznych, oraz
wewnętrznych,
ога. ogólnq,
og6lnq, tendeMY/J
t.endeM)'fJ polio
poli. prawdziwie
pl'awdzi\\'ie bohatcl'Skicl,
bohaterskich osobistosci,
osobistości, ",yple.
wyple.
tyki zewn~trznej w kierunku
kiеГШJku kolooizacyj.
kolonizacyj. nila
nita ów
OW grunt,
gl'unt, le'lIcy
leżący obp.cuie
obp.cnie odlogielll,
odłogiem,
nym
пуш . Sil
Sq, to, jak widzimy
widziшу zywioty
żywioły bardzo ~'rancya
~'гancya ezeka
czeka daremnie
dагешпiе w§r6d
wśród ni eszczęś
eszcz~§ liburzliwe, wsr6d
wsród k16r)'cb
którycb obecny
оЬеспу rZl],d
rzą.d niby wych
wycll okoliczno§ci
okoliczności na
па zjawienie się
si~ bobate·
16dka
łódka , miotana faJIi
fallł niepewnotci
niepewności na
оа wysz· ra
га epoki. Bylozby
Było.by 10
to naturalnYIII objal)'ch
szel'oko rozIa·
rozla· wem
łych ze zwyktego
zwykłego lozyska
łożyska i szeroko
,,'еш deD1okratyzujl!cego
demokratyzującego wszystko ducha
nycb
пусЬ wodach,
wodacll, zegluje,
żegluje, jak dot"d
dotą,d niedosyc
niedosyć wieku? lub zmateryal'zowauego
zmаш)'aI ' zо,уаl1еgо na
па ".k,'o§
wskroś
8zcz~~liwie, potrącając
szczęśliwie,
роtГllсаjче CO
со chwila o
о nowe u8posobienia
usposobienia. narodu, _niezdolnegol
_uiezdolneg.) ,.yd
wydać
ac z
przeszkody.
bohateI;&kie
prze5zkody.
siebie jednostki posiadającej
posiadajl!cej bohatet;&kie
Zapat
Zapał kolonizacyjny, podniecany sztucz- przymioty?
przYllliot),?
~ • ".
,..
nie,
niе, podtrzymywany brzmillcemi
brzllliq,cemi donosnie
donośnie
Bezstronne aа przycbylne
przychylne oko, ze
"е SlllUtsmutпаwо!уwапiашi ргаву,
nawoływaniami
prasy, naksztalt
naksztaH bojowej kiem
kiеш wid;IłC
wid;ч.с ten stan państwa,
panst\Va, usiluje
usiłuje przemuzyki zagrzewajl!cej
lIIuzyki
zagrzewającej dueha
ducha do walki, nie cie uzBac
uzllać tylko chwilowe z10
zło tam, k ędy
~dy
noо,е jednak zaglusz)'c
ncoże
zagłuszyć szelDrania
szemrania lIlalkoomalkon- nieprzyjaciele
niepl'zyjaciele wyczytujq, już
jui radzi grozne
groźn e
tentów
posiadania obiecanej zie·
zie' Jj symptomaty
t.eпtбw nadziejll
uadziej'l роsiаdапiа
SУll1рtошаtу upadku. Po
Ро za роlitусzпешi
politycznemi
lici.
u,i. Dalekie wyprawy i zaUlierzone
z!\шiеl'zопе pod· ' sprawy, mill10
mimo szarpi~cych
szarpi~cyeh niezgód
niezg6d we
,уе\уwboje egzotycznych kraJÓW,
kl'aJ6w, blldqce
b\Jdqce podstaWił
РО!lstawч. \"QtГZПУС\I
nętrznycu i czasowego
czaso,vego zubozenia,
zubożenia, Fl'sncya,
Francya,
terazoiejszej
teraźniejszej polityki zewlI<;tl'znej,
zewnlltrznej, dotl!!l
dotąd kl'aj
kraj pi ękny
~kny i go§cinny
gościnny i dotqd jeszcze Ьо
bo··
jeszcze w)'lIIagaj!}
wymagaj!} j~dy"ie
jedynie ogrolllnycll
ogromnych ofiar
0fia.1· g~ty, przoduje niezachwianie swq
s,vq cywilizai n!\k/ad6w,
nakładów, i pierwsze nawet z"yci<:ztwa
zwycillztwa cyjnq, potęglł
pot~g~ i Ul'okiem,
Ш'оkiеш, a
а zawsze
za,vsze Paryż
Рагу';
przyniosly tylk.o
przyniosły
tylk.O - straty,
stгaty, ubozqce
ubożqce skarb jest owem sercem,
sегсеш, czy mózgiem
m6zgiern spolecznespołecznepanstwa, wrogie dla illt.eres6w
państwa,
interesów willkszości.
wi~kszosci. go ciala,
ciała, dajq,cym illlpuls
impuls zy,votny
żywotny wszelPolityk& wewnętrzna
wewn~trzoa oie
nie wzbudza zadnego
żadnego kim
kiш prądom
pГl!dolН intelektualnego
illtelektualoego rozwoju.
roz,voju. Po·
Ро·
Polityka.
zaufania. Wap6lzawodnictwo
Współzawodnictwo ~rup, zatargi r6\.nanie
równanie pod tym
tуш względem
wzgl~dem z innemi
innellli na·
па·
zaufaoia.
wyborcze, hałaśliwe
Iшlа§liwе роsiеdzеша
posiedzeOla kongresu,
kongresll, rody
1'оау wykazuje bezwarunkowq wyiszosc,
wyższość, a
а
polemika dziennikarska, kierowana rywali- niebywala
роlешikа
ni~bywal:a gdzicindziej
gdzieindziej swoboda
в,уоЬода przekonań,
przekollan,
zacyq
zaeYIl osobiSŁq
оsоЫsщ - oto
010 oajgl6wniejsze
najgłówniejsze jej wy·
"'У' wolue
wolne dochodzenie wyników
wynik6w najr6znorod·
najróżnorod·
padki, nie imponujlIce
iшроn.uj~се zgola
zgoła donioslo§cil],.
doniosłością.. niejszych Illetod
metod , blldź
b"dZ na
па polu nauki, blldź
bq,dz
Ze śmiercu.
АПliегсщ hrabiego
brabiego Chambord'a, legi· w
,у zakresie stosunk6w
stosunków ludzkich, tolerancya
tymiAci
tymiści rozproszyli si p , nib
nih 8tado
stado
owieczek
owieezek
wszelkich
,vyzoan,
wyznań, pOJ' oA,
оА, obyczaJÓw,
obyczaJOW,
wyzwolev
V
""
pasterza pozbawione. Hra
Ига ia Paryza,
Paryża, ogól.
og61. nie przeto usposobionych potelllu
potemu jcdnost.ek
jednostek
nie j6lit
jelit znienawidzooy,
znienawidzony. W obozie Ьоnа·
bona· zpod rutyny
rlltyoy kladllCej
kladJlCej post~powi
post~po\yi tamę,
ШпI~,

LISTY
LISТY Z PARYi.A.
PARYŻA.
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dzielnie dopomaga
dорошаgа do роdtгzушуwапi
podtrzymywani".. sto- / Niedawno
Nieda,vno wyszly
wyszły "Memoire" рапа
pana Gre.
licy Fmncyi
FI'ancyi na
па stanowisku
stano,visku stolicy
s10licy §wiata
świata ard, czlonka
członka instytutu i vice-rektora
vice-rek1ora akai gl'omad,i
gl'оша!lzi tl'\val,!
trwałi} podstawę
podstaw~ do budowy IdeOIii
demii pal'yzkiej,
paryzkiej, zawiera w tej kwestyi obоЬ
Pl·zyszlo§ci.
PI·zyszlości.
szeroy
szerny i bardzo ciekawy aа bezstronny
bezstl'onny wy·
wY·
TI'zeba tez
\vo§c tendenteoden- w6d,
па roz·
Trzeba
też oddac
oddać sprawiedli wość
wód, rzucajl],cy
rzucają.cy histol'yczne
historyczne §wiatto
światło na
cyom
суош rzl!du,
rZlldu, ii
iż w zakresie nauki, l·ozwija
rozwij a . wój
wбj pojllć
poj~c o
о wyksztalceniu
wykształceniu kobiety.
Wy.
dzialfllnosi:
działalność godn~ ,vszelkiego
wszelkiego luznania
luznaoia i o-I
0-1 kazuje on
оп faktam
faktalll i, że
"е jednak sprawa rów·
row·
sil}ga "wspaniale
si.}ga
spalliale I·czultaty.
rezultaty. Uni"ersyt.et
Uniwersytet i nouprawnie1lia
nouprawoiellia obu
оЬn płci
ptci zajmo,vala
zajmowała umysly
umysły
szkola lDedyczlla
medyczna otwierajq,
otwieraj q, swe podwoje jeszcze w siedmnastym
siеdmпastуш wieku;
wiekuj liczny
liezny zastllP
zast~p
uczq,cej
uczą,cej s i ~ młodzieży
шtоdziеiу bez różnicy
гбzniсу naradonal'odo- pisarzy docnagał
dошаgаt sill
si\: dla kobiet nauki praw·
wo§ci.
wości. Z tego powodu zasz!a
zaszła. lIawet
nawet nie- dzi\vej,
dziwej, lIie
nie ogra.niczajq,cej
ograniczajq,cej sill
si~ na
па nabyciu
,Jawllo
dawno роlешikа
polemika pocz~ta рпе.
przez f"ancuzkich
francuzkich powierzchownych
po\Vierzchownyeh talentów.
tаlепtбw. Przybrana córсбг
student6\v,
studentów, którym
kt"I'УШ wyJalo
wydało się
si~ nieslusznelll
niesłusznem ka
kil. illontaigne'a,
Montaigne'a, раппа
panna de Gowinay, pisała
pisala
P"zyjlllo\yanie
przyjmowanie obcych
оЬсусЬ lIa
па równych
r6wnych pl'awach
prawach pod6wczas
podówczas rozprawy, dowodzl!ce
dowodzące równości
гбwnо§сi
z francuz"mi,
f"апеuzш"i, pozwalajlłce
pozwalaj~ce droglł
drog~ konkur- kobiet i m~czyzn
ш~сzуzп wobec
wobee nauki
паою i prawa.
su
во dochodzic
dochodzić lIliejsc
miejsc doktorów
dоktогбw przy szpita- Anna-Maria ScllOurmann
SсllOuгшаоп wydaje dziela
lach
lасЬ i otl'zYlllywac
otrzymywać korzystne
kOl'zystn6 stanowi~ka.
staoo"i~ka. swe
5we w czt.el·eeh
cztereeh j~zykach
jl,lzykach pod tytulem
tytułem
Ale zywa
żywa wymiana li8t6w,
listów, ogloszonych
ogłoszonych w
w "Nobil~ailllde
"Nobil~$illlde oiJ'gillia
oirgillia АШШ8
AlltWe .l1uriue
.l1ariae &11111'&h/ll'dzieollikacb,
dziennikach, otrzymilła
оtl'zушаtа konkluzyę
konkJuzy~ potwier- 7/lallll
,JltJJш
0/Jlt8сиЬ, hebruea,
o/mścu/-.
йеЬ"иеа, graua, tatina,
шиnи,
dzon:}
dzoną przez
pl'zez glosy Рl'оfеsогб,v
profesorów i znacznej
zuacznej gullira,
gallira, 11rosai,.a
pr08uicu el
elmelrwa."
JIIeIJ·wu ." Twierdzi ona,
опа,
,yi~k5Z0sei studentów,
willkszości
stud~nt6w, że
"е nlatwienia,
ułatwienia, jakicll
jakich ze
"е roioica
różni ca pIci
plci nie wp/ywa
wplywa na
па iuteligencYIl,
iuteligellcy~,
doznaj'l p"zybysze
przybysze ,.
w Paryzu,
Paryżu, zaszczyt tylko ie
że kobieta jest zdolnq
zdolną, do tych samych
вашусЬ reprzynosz,! liberalnym
przynoszi}
liЬегalllУШ роglqdош
poglqdom Francyi, że
"е zultatów
zultat6w umysłowy
uш)'s/о,у)' ch
сЬ co
со męższyzna,
lI1~zszyzoa, że
",е za·
.nauka
nnauka lIaksztalt
naksztalt sloiica
słoń ca powinna
powiona być
Ьус do·
до· dne
дпе prawo boskie ni przyrodzone
przyrodzoue nie za·
brodziejstwem
Ьгоdzi
еjstwе ш
udzkJ§ci,
udzkJści, którego
ktбгеgо wptywu
wpływu kazuje jej pracować
prscowa6 nad
пад rozwojem
rozwоjеш wladz
§cie§niac
ścieś niać lub pozbawiać
pozbawiac nikt Awiatly
światły lIie
nie intelektualnych
int.elektualnyeh i nie pozbawia jej . cwiczen
ćwiczeń
zechce."
<есЬсе." Skonczylo
Skończyło się
si~ wit;<:
wi<;c na
11а utrzymautrzYllla- w jakiejbq,dź
jakiejbq,dz forlllie
formie czynno§ci
czynności og6lnycb.
ogólnych.
niu dotycnczaso,,'cgo
dotychczasowego prawa, Pl'zyczem
przyczem dzien· Ale najgorlltszym
najgО I'<;tszуш bodaj zwolennikiem
z,volennikiem eеniki, robillc
robilłc niejako przeglqd uczą,cej
uczqcej sill
5i<; maucypacyi
mancypacyi kobiecej był
Ьуl D1<;iczyzna
m~żczyzna Poul·
mlodzieiy,
młodzieży, dość
ао§с 8ympatycznie
sympatycznie wyraialy
wyrażały się
8i~ lai"
/ailL de
ив [4 Вапе,
Barre, teolog, w Genewie za·
oо stndentkach,
stndentkaeh, których
kt6rych liczba w tym roku mieszkaly.
mieszkały. Jego .Diacours
.DЙсоuгв et Entretien,,·
E"tretien,,·
wzrosla
wzrosła do pokaźnej
pokaZnej cyfry sześćdziesięciu
sze§Cdziesi~iu wydajq
wydaj~ się
si~ jakby dzis
dziś pisaue,
pisa06, piórem
pi6rem pelkilku. Jak stanowczej
stauowczej zmianie,
zmiallie, odnosnie
odnośnie nem
пеш werwy i śmiałości.
§шiаlо§сi. Same
Sаше tytuly
tytuły dziel:
do zapatrywania
zapatry"ania sill
si~ na
па wyksztalceni6
wykształcenie ko- "De
"Dе [- ЕкаЩе
Egaliti de dell.c вегев,
seres, d;scour
discour 1I/1!J'
Il/I!I'
biet, ulegly
uległy zdania ,vi<;kszo§ci,
większości, zauwaiyc
zauważyć ащuе
siftue et
ее 7/lor{/l,
7Jюrаl, ou
оu t:OJL
[-Oli 1)O;t
1)oit l'illlportallce de
ШО'llа opi eraj~c
możua
erajlЬc sill
si\: na
па zestawieniu
zesta"ieuiu choćby
сЬосЬу вв
se rli(uire
rli!tJil'e dts JJI'ejugees·
pl'ej/lgees· *) lub "De
"Dе tlE·
е'Е·
tylko spl'a"ozdan
sprawozdań dzieonikarskich
dziennikarskich z te·
t.e. ducaliM du
des da1Jle$
da1llea POlll'
POUI' ta cond/lite
соnиllие de
ив
l'aZniejszych
raźniejszych dziej6,v
dziejów uniwersytetu,
uniwersyt.etu, aа owych t'espl'i/
tCea/Jl'il daJls
dalls (e8 8cienus
sciences et
ее dllllSleS
dllЛ8leв 7/l0fura"
1IIоеига"
gloszouych
głoszonych drukiem
dгukiеш i mowlł
mow~ przed
przcdwieko·
wieko· dowodzq, ~ jak dalece
na
па seryo
sel'Yo i wywych
,оусЬ zasad
za5ad oО "ycbowaniu
wycbowanin niewiast. Jan czerpuj:j,co
czerpuj",co traktowal
traktował on
оп swój
swбj przedmiot.
рrzеdшiоt.
Jak6b Rousseau odrzucil
Jakób
odrzncił nawet myśl
IIlУ§! do- Treść
Тге§с potwierdza on
оп obszernie argumen·
puszczenia obcych
оЬсусЬ oaucz)'cieli
nauczycieli dla dziewecz· tacYIł
шсу~ niezmiernie
niezruiernie zr\lCZ1llJ,
zr<;cZ1lIJ, i, jak prawdziwy
ki, wyroslej
wyrosłej w
w odosobnieniu i pod cieniem kartezyjczyk,
karŁezyjczyk, oparŁq
орагщ na
оа. ideach jasno i wy·
"'у.
strzecby
strzechy dOUlo\.ej.
domowej. Jego "pendant" do l'nZo
raźniie
e Pl·zedsta\.ionych,
przedstawionych, zgodn)!cb
zgodnych z prawdll
pl'awdll
Еm;ш,
Emita, nadobna Zofia,
Zofia., aż
а:! do cbwili zaOlllŻ'
zаЮl}Z' i logikq,.
Jogikq,. Pnedstawia
Pl"tedstawia plany z8.klad6w
zakładów na·
оа·
pojscia nie "idziala
pójścia
widziała obcej twarzy;
twarzYj ucz)'l
uczył jq ukowych,
uko\v)'cll, przygotowuj'lcych
przygotowuj'icych nauczycieli
uauczycieli i
spiewu
śpiewu ojciec, a
а tanca
tańca i gospodarskich sesu- nauczycielki, wskazuje
wskuuje llletody
metody nauczania,
kre16,v - matka, zaś
kretów
ха§ dokonczeniem
dokończeniem tej
Łei eеrówaości oba
...
k
'
') O
о rO"oo8ci
оЪо płci,
ptci, Do~-odzeDi. • hy
8010&'
du acyi zaj"c
zają,ć sill
si<; Illi
miał
..j mą,ż,
ш"z, dajlłc
daj~c j ej ~e Dych
оуоо i moralnych
mоraln)"ш w.gIOdów,
w.gl0dow, w,woj,01ch
wJwajłoych kODiBe
kODiвc••
wiаdОШО§СI, które
wiadomOŚCI,
k16re za
za. potrzebne охоа.
uzna.
по.е wy.wole.lA
DOŚĆ
wy,wo16DI& .iv
liV'• pr
przeatdow.
....tdo ....
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z Austro-Węgier,
Austro-W~gier, w stosunku
stoSl1пku 50 lwp.
I,op. od
од zanim
zапiш jlł
jll przedstawi
przedвtawi do
до zatwierdzenia wlawła- zniej
żn iej za
'а duie,
duże, aа za
,а male
ma1e o
о 20 kop. mniej. przy obec~e
оЬес~еш
m rozdwojeniu
rozdwojeni u i brakn
Ьгаkп organi_
dzy
wszakże towarzystwo
po zacyi w рl"'lешу§
prlemy§le
cały ten
puda.
t1zy właściwej.
wtШiwеj. A
А. wszakie
towarzyst\VO ma
ша Druga obejmowała
оЬ"jшоwаtа pożyczki
pozyczki wschodnie ро
lе kolpjowym,
kоlРjоwуш, caly
teп kaцNową,
Now'lo aа poważną
powazo'lo klęs
kl~sk'lo
ką, dla
d1a I>a8zego
uaszego gl6wnie
głównie na
па uwadze stosuoki
stosunki ziemiafi
z iem iań kie, 99;
9В; w
\v cil}gu
ciągu tygodnia płacono
placooo tylko 97.50, pitał
pital olbrzymi
olb""Yllli uwazany
uważany być
Ьу(; moie
OIoże jako na
па
handlu zbo"owego
zbożowego jest podwyżs
zenie cla
cła podniesienie przemysłu
końcu nieco droiej,
drożej, chociai
chociaż nie
stmcony, g,lyi
gdyż nawet
pny oaj§wienajświe
podwy"szenie
przemYBlu rrolnego
olnego i dalecy w koficu
ni" ią,dallo
цd ,шо czysto st"acoo)"
na.vet рпу
od zboia
zboża wprowadzonego
wp"owadzonego do
до Ni
Niemiec.
е шi е с. PodРои- jesteśmy
jesWшу od mniemania,
шоiвшапiа, jakoby, w intere
illtere ie wyzej
wyżej nad
пад 99.
9В. Po"yczki
Pożyczki premiowe
pr"miow" piprw- tniejszych i l1ajpol11}'§lniejszych
llajpomyślniejszych dochodach
wyżka jest bardzo znaczn!}, wyuo8i
wynosi bowiem kilkuoastu
kilknnastu fabr.
fabrykantów
jedynie, na,'aiac
nal·aial.: szej emisyi
po 219,
istnieją,cej sieci kolejowej, lecz
wyika
y kant6w jedyni",
elllisyi ofiarowano ро
21В, drugiej po
ро z ruchu ua
па istoiej'loOOj
сепtпага metrycznego,
lПеtгусzпеgо, czyJi
czyli mialo
шiаlо lekkomyślnie
lеkkошу§lпiе dobrobyt
roll1ietwa. 213.50. - :;>;
rolnictwa.
7,; akcyj notowano
поtоwапо handlow"
handlowe ро
po przy Ьеz
bezustannem
ustаппе ш zmniejszaniu
zшпi еjв zаоiu sill
si~ warto2 marki od centnara
oko1o 62 kop. metal. od korca wan;zawokolo
wa!1;zaw- Zarzut ten
teo zdaje nam
паш si~ zbyt ciężkim.
oi~ikion. 325 przy braku oddawców.
oddawc6w. Z papierow
papierów §ci
ści rubla
гоЫ а kredytowego,
k,'edytowego, SplllC8I1Y
spł:u:any on
00 będzie
bl!dzie
skiego, aа dodajqc
dodając clo
cło dawniejsze, będziemy
Iн,:dziешу W każdym
kа:!dуш razie kwe tyę
(y~ tQ
tę powinnyby
po\vinnyby przemysłowy
р.'zещуslоw),с1.
ch poszukiwano lyszko\vickic!J
łyszkowicki ch od
од ka7.dej
ka żdej kolei powoli,
po\Voli, w drobnych
dгоЬпусl1 ratach,
nJieli
eyfr~ 1 rs. 43 kop. kred},tokredy to- wyczerpujqco
wусzегрпjqсо zbadai:
zbadać inne
iпов oddzi
oddzi"ły
.. ly krajo- 110 240; wielki popyt miały
шialу akeye
akcye często·
cz~to· tak. że
"е sptata
spłata jego państwu
pafistwu przejdzie hez
mieli spor!} cyfr~
wych
\vyc!J stosownie do
до kursu obecnego naszych
пaszусh we towarzystwa i zakomunikowa6
zakomunikować sobie
so Ы е ciekie ]>0
po 260 - 275, w nadziei
пашiеi zo"czoycl!
zn ..eznych §ladu
śladu i !lie
"ie wplynie
wpłynie wcale na
па polepszenie
polepszeoie
papier6w.
j~шiе- wzajemne pogl!}dy.
pogJ!}dy.
korzy§Ci,
fioansOw.
papierów. Podwy:!ka
Podwyżka cta od iyta,
żyta, jęczmiekorzyści, jakie tej fabryce przyciesie droga oaszycl,
naszych finansów.
пiа, orkiszu, owsa,
uwsa, grochu i innych
inD}'eh zb6i
zbóż
Na kwestonaryusz
kwestопагуuвz br. Krasifiskipgo
Kr8Bifiskipgo 00- iwangrodzko-d!!browska.
iwangrodzko-dąbrows ka. Z monet poszuDlatcgo tez
Dlatego
też wlMnie
właśnie ten
teп kapital
kapita1 uważauwazania,
jest mniej
шпi еj \Vysokq,
wyso ką, zawsze jed
jednak
nak bardzo debral
debrał uddzial
oddział warszawski
warszaws ki towarzY8twl\
towarzystwa kiwaoo
kiwano marki
шагki ; kupony celne
celпе 4°/..
nym
пуш j t u nas
паs w Rosyi, a
а szczególniej
szczeg61niej IV
w
znaczn!!,
znaczną, wyoosi
wynosi bowiem
bowielIl 1000;..
100"/0. 'Vielka
Wielka do§(:
d ość znaczn
ZЩJ.сzо!!
ą liczbę
liczb~ odpowiedzi.
odpo\Viedzi. SIl
Sił po·
ро·
We/lla.
Ji/el"a. B er
e ril in, 19 lutego. W tygo- Europie, poniek
poniek!!d
ą d jako ni
пi eistniejący
еistпiеjqсу wcale
wcal"
własność ziemska
wzorowe; niekt6ro
niektóro dniu ubieg/YIl1
ubieg/y m sprzedaoo
sprzedano fabrykantom
łu- i oiel1laj!!cy
nielllający "adnego
żadnego znaczenia. Po
wlasno§(:
ziешskа w Niemczech
Nielllczee!J odniesie
odoiesie ",itdzy
шitdzу niemi
пiешi prawdziwi e "'zorowe;
fаЬгуkапtоlП luРо wykubez\Vqtpienia niezmierne
bezwqtpienia
пiеzшiегпе korzyści
korzy~ci z nowego z nicl.
nich dmkuje
d'"Ilkuj" .Gazeta
,Gazeta l'oJnicza',
rolnicza' , jako ,nza- "ycki",
iyckim okolo 500 ctr. starej welny
wełny brudnej pieuin jednnk
jednak wszystkich
\vszystkich dróg
d"6g żelaznych
zеlаzпусh
Ыn, wqtpic
cłn,
wqtpi ć atoli naleiy,
nałeży, czy takowe przy- sluguj'lce
sługuj'lce na
па nwag~
uwag~ powszechną.
pO\V8zecbD!!. Z wielu
\vielll ро
po cenach
сепасЬ "o"onaitycll
rozm aitych do niespełna
пiеsреlпа 60 III.
111 . od pojed} nczyeh
ńczych towarzystw, b~dzie rzeczq
rzeczą
czy"i sill
czyni
si~ do dobrobytu
<lobrobytu og61nego w iemiеш- powiat6w
powiatów brak jjeszcze
eszcze tych
t)'ch odpowiedzi.
odpo\viedzi. za ctr., prócz
pr6cz tego kilka partyj §redniej
średniej zupe/n
zupełniic
e prawidłowq
prawidlowq i sluszn!}
słuszn!} - zwlaszcza,
zwłaszcza,
ezecb.
czech. Produ
PI'odllkcya
kcya zboio\\'a
zbożowa Niemiec nie Jestto
J estto opieszulo§ci!},
opieszałością, bezwqtpienia,
Ьеz"'qtрiепiа, lecz wełny
\Velny wlo§ciaIiskiej
włościańs kiej po
ро cenie do 50 ta!.,
tal., aа że
"в już
jui obecnie koleje doszły
dозz!у do zadowalzad owaljest wstaoie
wsłanie zaspokoi(:
zaspokoić potrzeb
potrzelJ wewn~trz- z dr
drllgi.j
ugiej strony
вtгопу s!}dzicby
sądzi l.:by moina,
można, ie
że роpo- Dawet
DJ\wet wy:!ej.
wyżej. Z
Zakupiono
akupiono również
r6wп iеi oieco
nieco wel- niaj'locego
niają,cego procentowania - jeżeli
jeieli caly
cały ten
teo
nych,
пусЬ, a
а clo
cło sprowadzi 1)1'zеd
przedewszystkiem
еwszуstkiеш nęп\:, wiaty,
\viaty, klore
które odpowiedzi t)'cl.
tych nie
niе oadeslaly,
nadesłały, ny
пу włościańs
wlо§сiабski
ki ej
еj gorszego gatunkn
gаtnпkо po
ро ceсе- kapital
kapita1 zRliczy
,аНсч sil!
się do su",
sum warto§ciowych
wartościowych
dz~ kla.q
klа.ч biednych.
biednycl,. Z nast~ps
l\as t~ps twa",i
t\vami tellli
teJlJ i oie
nie rnah
шаj •• kompetentnych
kотреtепtпусl. ekonomistów,
ekonomist6w, któktб- nach
nacl! odpowiednio niższych.
пi:!szусh. Do czesanki
сzеsапki dróg
dгбg :1elaznycb
żelaznych i ро
po ,Ioł~zeniu
,lol~zelliu do kapitauiech się
lIieeh
5i ~ jednak liczy książ
k si ll:!~~ BiSn'lark,
BiBn'lark, aа rzyby podołać
podolac mogli
шоgli .arlaniu.
zarlaJJiu. 'l'rudno w sprzedano
sprzedallo podobno okolo 400 ctr. welny
wełny lu zaktanowe/:o,
zakłarlowego, zalllielli
zamielli si~
s i~ na.
па osobne
080Ьпв papie:!е podobno otwarcie lIIial
że
miał wypowiedzie(:,
wypowiedzieć, sprawie tak wa:!nej
ważnej pomówić
ротбwiс ziemian
zielllian Q zlq
złq pomorskiej
рощогskiеj ро
po niespelna
niespełna 55 tal.; zdaje się
si~ ry procentowe,
procelltO\\'e, które
ktore będą
b~(11l oddane
oddaue do rozпо\vе clo
cło wymierzonem
wушiегzопеш zostal
zostaloo g!6głó- wolę,
\Vol ~, a
а lIIieliby
mieliby nadsyla(:
nadsyłać odpowiedzi nieте- jednak, że
"е partya ta zakupiollq
zakupiouą była
byla już
jui porz'ldzenia
porzlldzellia rZ>!(lo\vi.
rZ!!dowi. Pt'zceiwko
Przeciwko takiemu
tаkiешu
jakoby nowe
wnie przeciwko
przeci"'ko Rosyi, zamanifestował
zашапifеstоwаl temtelO- ргаktусzпе
praktyczne i bezwlLtto
bezw!Lrto§ciowe
ściowe i obciqiac
obciążać dawniej.
duwniej.
skousolido\vanitt
skousolidowaniu dlugów
dlug6w wszystkich dr6g
dróg
sameDl
вашеоJ. niebardzo przyjazne usposobienie temsamem
tеlOsаlOещ trudne
tгudпв zadanie sekcyi nad
паd t,10uloZboie. Torn
Zboże.
ТОГl1n
ń,, 21 lutego. W pierw- ielazoych
żelaznych i dolqczeniu
dolączeniu sumy
suшу dluznej
dłużnej do
wzgl~delU jej handlu
haodJu wywozo",ego.
wywozowego.
"епiеlll materyatu
żeniem
materyału do
ио obrad - toć
(о6 lepiej, szych
Bzyeb dniach tygodnia
tуgоdпiа ubieglego
ubiegłego powietrzc
powietrzo ieh
ich zasohów
,азоЬо', wa.·to§ciowyc1!,
wartościowych, nie
пi" nalezy
należy o·
о·
Oprócz
Оргбсz cla
cła od zboza
zboźa i od
од drzewa, które
ktбге ż"е
e milCZIl.
milczIł. Odpowiedzi nweslano
nwesłano przesz/o było
bylo cieple,
ciepl e, wkrótce
wkr6tce jednak nastąpiła
паsщрilа od- czekiwac
czekiwać роwaZпеj
poważnej opozycyi, jako przeciwto ostatnie mOże
щоiс nawet dobroczynnie
dobl'ocz)'nnie od- 90;
ВО; niechajby
ni cclJВjby połowa
polowa z nicl.
nich odpowiadala
odpowia<Ja1a lIIiana,
miana, późni
p6zniej
ej IlIróz
,"гбz i §nieg.
śnieg. Na targ do.
dO. , ko §rodkowi,
środkowi, który
ktбl'У polega na
па zasadzie praрга
dz~ala(; I!.a
dz~nłać
n.a kraj nn.sz,
ПП,SZ, po,!.strzyllla
po\!,strzYllla bowie!"
bo\vie!" warunkOln
WЮ'uпkОIl1 kwes~yonaryu sza w ~posób
~pos6b w/a- ,,:ozq
,,:ożą ba~dzo lII.alo;
m.alo; przy oiywiony!"
ożywionY!l' popyрору- widło~
\I'idlo~ej
ej i 8/0
s/u zne~,
,o c~, wyplywaj'lcej.
\vyplywajllcej. z waru
warunnnlJnownDle
ntJпоwащв dalszd lasów
lаsб \v It wpłynąć
\\' JlIУПI\~ JI10ZC
Uloze $cl\vy,
ŚCIWY, utworzy Się
s!~ z tego I,owazny
J,owazoy 1I dosta- I cle
Cle podolOSly
podDlosly S ię
l ~ ceny
сепу iyta
żyta 1I рszещсу.
pszeDlcy. JęJ~- I ków
kбw ,I zouowlqzan,
zоl.ЮWlqzап, na
па podstawIP
podsta\V'p których
kt6"ycll
na
па podniesienie przemy"!u
РI'zешу"lu drz~wnego,
drz~\Vnego, malI1а- teczny materyn!.
шаtегуаl.
czmieii,
czmień, ofiarowany
ofiaJ'o\Yuny w oiewielkiej
niewielkiej ilo§ci,
ilości, doио- koleje w
\\. Rosyi byly zbudowalle
zbudowane i wyzY8kiwyzyskiту jeszcze do zanoto\\'ania
przy'vo·
8zedl
kопiсzупа bez
Ье. zmiany.
zJlliany. wall
\Vall"" w
\у pierwszych
pie.'\vszycll 1at:Lcl,
ро zRprowadzemy
zanotowania zakaz przy
wo·
szedł ro\Vniei
~ównież popytem; koniczyna
latlLch po
zaprowadzezu
"п owiec z grallic
gJ'1шiе państwa
paiJstwa rosyjskiego do
Placono za 1,000 kgr. рszепiсу
pszenicy na
па transit 120 nio
niu na
па nich
пi сl. ruchu.
гuсlш. Skonsolidowanie
Skопsоlidоwапiв dluNiemiec. Zaknz
Niешiес.
Z aknz ten
(е" upozoro,vano
upozorowano ro.woro_wo-]40
-140 krajowej pstrej 130-140, 140-145 gów
gO .. istniejllcych
istni ejących "r6g
dróg :!elaznycb
żelaznych w sposóh
зроз6Ь
j~1ll
jtJlO chorób
сЬогБЬ za"nzJiw)'cl,
zaraźliwych u owiec rosyjskicb
rosyjskicIJ
.
j~snej 140 145, wyborowej
wyborow"j 150 - 155 wskazany,
\Vskazany, .ueali1.uje
.zreaJi1.ujc kapitul
k apitał olbrzym
olbrzYllli,
i, groi naszych.
пnsZ)'сl,. 'V
'У sferach
sferaclt kompetentnych
kOlllpetentnycl, uпf!itltIa
f!ieltla Icursza1!s/w.
Icursza1!slm. SprawozdaDlo
Sргаwоzdащо tygo- Z
Zyta
yta tranzyt. 110-115, krajowego
krajowCl:o 125- lOudzący
ша,I,,!с)' Sll!
SIę przez
p."Zez I"
hitt dziesiqtki
d ziезiqt ki z budżetu
budietu
tгzушuj!} jednak, ii
trzymują
iż rzeczywi
гzесzуwi stą
sщ przy
рГZ)' c7_yną
С7_упq dnto.we
dnlO.,ve..(do dma 23 lutego).
Jutego). Przr
Przł' uraku 130, 130-]32.
130-132. Jęcz
J~сz mien
шiеоiа
ia rosyjskiego 105 wydatkow,
wydatków, klOI'e
które ponosiło
pooosilo paftstwo samo
зато i
Owsa rosyj- to kapital,
kapitał, który
zakazu jest obawa, aby
zakazn
аЬу Anglia nie
пiе za!nza!l1- wybltOlelszych.
\VуЬ'tПlеlszусh. ~obu~ek w tygo~OIu
tуgо~П1U uhleul>1e- -125, krajowego 115-135. O\Vsa
kt6ry obecnie
obeenie nie jest wcale
wcal"
ko~la swych granic
knęła
g.'апiс dla
d1a P"zy\VOZU
przywozu oWiec
O\Vl ec głym
glуш usposobleme
l1sроsоып1еe gw/dy
gl e/dy było
bylo nlezdecydoщ еzdесуdо- kiego 115-1
115-135,
35, krajowego 115-135. Gro· fikcyjnym,
fikcyjnYIII, ale przedstawia
p.'zedstawia wartoM
wartość rzeczydanych
statystyczw.anem
..
Na
rynkn
wekslowym
kursy
z.mlechu
na
pas
z~
110-120,
warzelnego
130wistą
i
posiada
możność
procentowania.
niemieckich. 'V
W edlug
cdlog danycl, 8t:.tY8tyCZ- \V,aнem
ry"ku wеkslо\vуш kШ:8У ".т,епа pasz~ 110-]20, wal'Zelnego 130- \Vistq
p08iada 1I10iпо§с procelltowania.
пусЬ . wYYlóz
wYY'6z owiec.
o\viec . z Cesarstwa
Ceвal'stl\'a i .K'·ólestwa
,к.·Оlеst\l·J\ t mały
пшIу Si
з.\:ę slabo, -:- ruch . ~żywlł
~iywll Się
s.~ mec.o;
шес.о; 1150, Victoria.
YictOI'ia. 160-190.
160-1ВО. Kucbu
Kuchu T'le~ako.
I"le~ako. Moźn~
Mozo~ bowiem
bo \viem . oczekiw.
oczeki\v.a~ ~ zupeln!}
zupełną peре
nych
około 80 tJsIQcy
tyslQcy szLuk naby~ano
marki ,I ~uldeny,
ZlL 50 k.l.
kIJ. 5.50-5.70. Kuchu ImanellostaJ ntemu ruchu kodo Nlenuec
Nlenllec WynOSI okolo
lIaby~ano .gł6.w~lIe
.g16.w~le '111J.rkl
~uldeIJY, ~akz
~akzee I wego '"
Iпшпе- wnośclą,
\vno§C'll, że
:!е P?
р? uJed
ujednostaJnle11lu
rocznie.
franki,
frll.ok" naJmrueJ
паJШOlеJ f~n.ty.
f~п.tу. Papiery
Paplery publlczllc
pubhczno go 7.00 - 7.20. Otrl}b
Otr\}b рszеппусh
pszennych 3.75
3.76 - leJowego
lejowego kap.Lal
kaplLał ten otrzymywać
оtгzущуwа6 b~dzie
Oto chmury,
сhщш'У, gromadzące
gгоmаdщсе si~ na
па naszym
пasz)'ш przYJ,~owano ssłabIeJ.
labl OJ. Interes
Iпtегеs skup,al
skupiał SIę
з,~ 14.00. Otrqb
Otrąb żytnich
iуtпiсh 4.25-4.50. K
KooicZ)'oniczy- jаkоаjрuпktuаlпiеj
jaknajpunktualniej raty uшагzаlое
umarzalne i prohoryzollcie
horyzoncie,, niepr~dko
пiерг~dkо one
опе pierzchną,
pierzcuoq, - g!6wn,"
głÓWnie okolo l.st6w
hstów zastawnycb. T.e
Т.е 8tasta- ny
оу czerwonej 25-40, białej
bialej 25-55. TyТу- centy
cellLy z dochodu
docllodu czystego
ezystego dróg
dгбg "elaznych
ielaznych i
wobec niemożliwości
пiв lOоZli\Vо§еi zbytu, trudno
truclno o
о роpo- nęly
lI ~ly J~ź
J~i u kresu, uZł'sk~ry
uzrsk~l'y kurs
kш'S pan;
parJ; 8ta- ' motki 12-19.
12-1В.
"е wply\V
że
wpływ takowych
ta kowyeh będzie
b~dzie niewątpliwie
пiеWl}tрliwiе z
[>raw~ w handlu.
prnwę
Il&пdl0 . Niеша
Niema innej
iопсj mdy,
"аду, jak rano Sl~
s.~ o
о utrzymaD1e
utrzymame Ich na
па tym POZIOpOZIOkаZdуш rokiem
każdym
гоkiеш coraz
сога. lepiej
le[>iej zapewniony.
tylko przeci
przecierpiec
erpieć zło
zto i pracować
pracowa6 dla przy- mie.
шiе. '1'ylko
'l'ylko serya ~i'ltn, pozostaje
po"ostaje jjeszcze
eszcze
PRZEMYSŁ
3) Po
Ро skonsolidowaniu
skolJsolido\vaniu omawianego
отаwiап.вgо dludłuszlсЖ~i.
szłollci.
w ~yle; z ~ursu ~aJwyższego
~aJwyiszego 97.75 w р!аp!aL
.•
gu, przedstawiający
przedstawiaj'lcy go kapital
kapitał 500 milioшiliо.
W prasie krajo\\'ej
krajowej znajdujemy
żądamu.
nów
łqcznie z akcyami
zпаjdujешу COraz
со '·а. ceUJ.u
сет." obmiyla
ОЬПliуlа Sl~
з.~ do 97.35 w iqdanlU.
пб\v rubli metalicmych,
шеtаliС'lПУСЬ, IqczlIie
cz~~ze glosy . ziemi~n z rO~llIaitych.
częs~ze
rO~JJlaitycb, stron
stгоп Z II
JI stó~
st6~ 10.
m. Warsza.w! raz tylko lIabyto
nabyto I Projekt odkupu rosyj
rosyjskich
skich dróg
drog zelażela- na
па 100 m!lionow
m!lionów rubli,
l'и ЬН, kt6re
które ~ąd
~qd ~Ia
~,a 0p:zeclwko proJ~ktowl
p:zeClwko
proj~ktowl oclema
осlеща machtn
шаеып .rol- serY\l.p
seryę.p.lerws~ą
.•er\vs~q po
ро 9:>.00,
9".00, druglJ:
dl'uglJ: [>0
po 94.25.
94,25. znych ii zwrotu rządowi
rz~dowi ciążących
ci~z~cych na
па trzymac
trzy:mać Jako zwrot
ZW"ot ,po:!yczek
.pożyczek 1I zalJCzek,
zahczek,
Dlczych
Пlсzусh zagramcznych,
zаgгаПlСZllусh, ktMy
kt6l'y to projekt
proJekt CzęścieJ
CZ~$c. eJ ob.egala
obl egała 8el·YII.
serya tl'zесщ
u'zecla z kursu
kш'Su
odz.elonycll
udZielonych (Irogom
drogom zelaznym
zеlаzпуш do zaoparozЪieranym i ostatecznie
ostateczlJie Jlrzyjętym
l)rzyj~tym zostal
został 93.60 zszedlszy
zszedłszy oо 20 kop.;
ko[>.; czwarta spadła
вра(lIа
nich dlugow.
długów.
trzeoia si~ w większq
trzenia
\\'i~kszq liczb~ wagonów
wаgоп6w i 10
lo
rozbieranym
рпе. war8zawski~
war8za\V ski~ towarzystwo popierallia
popierania 1również
'6wniei z 93.15 do
до 92.90, później
рБZпiеj jednak
S.
Э. Pole.ko"",a._
Pole.ko..",.a._
kOllloty"',
kОlПоtу"', - moie
może być
Ьус zlo:1ooy
zlożony w skarbie
przez
przemysłu
po- podniosła.
V
państwa
ргzешуslu i handlu. Glosy tp,
t p, nnder
na,ler роpodoiosla. się
si~ napowrót
napowl'6t ~o 93.05. Z ,' li ty
(у
У
рабstwа i zamieniony
zашiепiопу w fundusz
funduBz osobny,
овоЬпу,
wa:!ne,
ważne, wyc2erpujq
wyczerpują kwestyę
kwesty~ wszechstronnie;
wszecl,stronllie; tli.
ш . 1.0,IzI
ŁodZ I seryl
зе.·у ' drugiej
drugIPJ płacono
placooo 96.
В6. O
О do
до 1
I
.
. .
'
przeznnczo,!y do zabezpieczenia
przeznaczolly
zabe"pieczenia war
wartości
to§ci ыbiwskazujq
wskazują na
па niebezpieczeństwo,
пiеЬеzрiесzебstwо, jakie za"а- 96.75,
В6 ,75, za
,а seryę
sery~ рi
pierwsz'l
егwsщ witcej o
() caly
са1у Р"О-,
pro- , 2) OmawIane
ОlOа\у,аllе poprzednio
рорrzеdпiо d!ugi
długi rozm~_irozm ~_i- letów
leto\V kredytowych,
k.'edylo\\')'c!J, znajdtljqcych
znajdujących sil!
się obeоЬе
graza6
grażać może
шоiе rolnictwu
rolnict\vu z powodu
pO\l'odu pl'otegoprotego- cent,
ceot, aа za tl'zeciq
trzecią 95.50.
В5,50. Obligi 111 . WarWal·- . tycll
tych towarzyst\v
towarzystw .ko1ejowych
olejowych za
,а wyplaty
\V}'r1aty z I coie
cnie w
\v obiegu 011.
na sumę
вош~ 617 l1Iilionow
milionów ruwania
\vапiа interesów
interes6w kilkunastu
kiJkuпаstu fabryk
fahryk .
szawy nabywano
паЬу\vапо ро
po 91.90, za listy wileiJwileil- po\vodu
powodu gwarancYI,
l)'\vагапrУI, РГОJеktоwапе
prOjektowane du sskonkon- ЬН.
bli. Stosowllie
Stosownie do potl'zeb)'
potrzeby kapitat
kapitał tcn
Zаzпасzуli§IOУ już
Zaznaczyliśmy
jui w swoim
Bwoim czasie, ze
że skie
sk ie ż'ldano
:I'Idапо 95.50. Na targu
ta"gtJ p:,pi
p~piel'~\V
el·~w Il s~lidowania,
s~lidowallia, l'lczn
I/!cznie
ie z przynal
ргzупаl eżne
еiпешi
mi od ! może
то:!е albo pozostać
pozostac w swoich
swoicl. własnych
w!asпусh J'-'
J'- '
ziemianie
ziвllliапiе nasi
пазi ро
po wi~kszej cz~ści
cz~gci l1p,·zedze·
uprzedze· pai'lst\vow}'ch
państwowych dokonano
dоkоlНШО w
\v tygodll
tygodll1u
lU IIhICuhle- IlI
lI1 Cb
сll ~r.oce llta
lJta llll
lll\ ~nległem!,
~aleglel\l!, wynoszlJr
wynoszą, do pierach eloisyjnych,
e,uisyjnyeh, albo być
Ьу(: w cZ\l§ci
części ;
ni
пi 8!}
są na
па niekorzyść
пiеkоI'ZУ§(: ,?achin
,?асЫп z f~hryk
f~b.ryk kra- glym.
glYIII. dw~ch t,lko tranz~kcyj..
tl·al1z~kcyj.. Prz
Рl'zе(I,~,iоe dl~tio- ; ;;00 ,",IIOIIO'V
lIt1hollóW rubli.
rub!l. ChOCiaż.
СIЮСlаi. SU!"y,
ВО!ПУ, . b~dą,b~dlJr- ,, alizowanym,
аlizо\vаПУIJJ, jeżeli
jezeli wymagać
\vушаgа(: tego b~dzie
b~(I"ie ,_ " .
jow)'ch.
jowych. Z tem
tern wBzystklem
wszystkie", ре\Vш
pewm Jeste§IJJY,
Jesteśmy, tem
telll Jed
Jednej
nej z Dlch
Пlсh byjy ltsty
Ilsty Ilk
hkwldacYJne,
\vldacYJne, ce
се podsta.~vl!
pods ta~v,! tych
(усЬ d!ug6,v?
długów? me
ше fi~cYJ!\.e
fi~cYJl'\.e sq meczność
ш есzоо§С wz",ocnienia
\vz",ocnienia funduszu,
fuaduszl1, przeznaze
towBrzyst\l'o popierania
że towsrzystwo
popierania. pnemysłu
РГ1.ешуslu i hanI,аа- za
,а które
kt6"e zaptacono
zapłacono ро
po 89, zarówno
zа " бwпо 111
l a dudt.- aа rzecz)'\VIste,
rzeczywiste, gdy7.
gdyż w swoim
SWОIШ czasle
czasie wypla- : czonego do zabezpieczen
zalJezpieczenia
ia wartości
\vartosci biledIu
dlu zbada jeszcze spraw\l
sprawę tę
t~ gruntownie,
gl'UDtоwп.iе. ze
że jak i za
,а małe
шаlе sztuki; tylr?
tylrż ż~dallo
i~,la\Jo I1бpó- cono
COIJO je ,·zeczy\vis<.
rzeczywiś<.:ię
:ie tow,wzystwll,
tОWЮOZУRtWII, to jednak Łów
tбw kred.l'Jowych.
kred,\'.t owych. za роlПОClj,
pomoCl} Illon~ty
100n~ty brz'f

Sprawozdania targowe
targowc,.

PRZEMYS" 1
I HANDEL'
HANDEL·

I

I

odpowiednie ?upe!nie
zupełnie dzisiejszej metodzie,]
JПеtоdziе, 1dzi6
dzić .iako
)ako wyjqtko\Vej;
wyjątkowej; statystyka uo\Vielll
bowiem
1dzie
Idzie nawet
паwеt dalej lJii
niż najzapaleilsi
паjzараlei!si z\\'olellzwolen- ! podaJe
podaje za rok ublegly
nbległy cyf
cJfl'~
..~ l/"lylla.~tlt
I/'ly"a,~tlt 1
1<0'
<0·
gdyż powiada, że
pobudek obrony
nicy
Пiсу postępu,
post~pu, gdyi
"в .kobieta I biet, wyst~pujacych z pobucl"k
оuгопу lllu
I"u
moie
.Judyty, godzqcej
godz'lcej ~a zycie
życi e
то"е przy odpowiedniem
odpowiednielll wyksztalceniu
\vykszta/ceniu zaj- zemsty
zешstу w roli .Tndyty,
mowac
mować godno§ci
godności kap/011skie,
kap/0118kie, woj~koLCe
woj~ko.ce i s'l- nowoczesnych
nowoczesnycll Holofernes6w.
Holofernesów. DWie
D\v.e tylko
downicze."
I skazano
skаzапо na
па dość
до§(: lekkie ka,'y,
I'eszt~ ZII§
- dO/Mieze."
kary, reszt~
ZliŚ
Wobec takiego
tak'iego podniesiellia
podniesienia kwestyi
k\vestyi CС- '' uwolniono,
uwoluiono, kierujqc
kieruj ąc si\l
się poglądelll
роgl4 dеш humanilJUшаl1i-

I

SKARB
DONNlNY
SKAR"O
DONNINY+•
X:J
Przez

I

Sa.l"",a.tora.
Sa.l..",.a.tora. :E"a.r1na._
P,,_kl.d
przeklad z wlo.kiego
\vlo.kiego

:::~~~aXiw~:':~t ~~~:~e si~ r;1I01ż~92~:;:t
:::~irXiw~!:~t
Г;поlz~92~:;:t ~;~?:e,;
~;~~:e; ;~::~/;;':'~:tę~;g!cY~I~d:~ju
;~::~:;;':'~:t~~;g~eY~'~d:~ju nl~~~~
ul~~~~

е сУ К

у

с

е

gunac!J.
gunach.
WszQdzie
Wszędzie tois:J."'o:
tożsa",o: ma/e,
та/е, biadające
bi!\dajqce usteczka, stodka
s łodka twarz llIatki,
matki, pll.trJ~ca
p!1.trJ~ca zZ miloшilоści~
py_
sci~ i taisama
tazsаша odpowie\lt na
па ty8i~zn'e
tY8i~zo'e ру_
tallla
taша - calus
całus z/ozony
złożony na
па rumianej
гuшiапеj buzi.
'Vszl!dzie
§wi~to rodzinne;
rodzione; wielki ogien
'V szędzie święto
ogień ,раН
pali
5i~ na
si~
па kominkach,
kошil1kасЬ, co
со chwila
ch\Vila tfzaskajl}c
ttzaskając

~:i~~~~' ;~:Jący~~
;~:Jqcy~~ si~ p~~;~~::T~ło~!i~~
p~~;~~::T~lo~~i~~

F e I i c y IKr
I
r z y w I c k t e J.
przeciwny, utrzymujqcy
utrzymujący kobjet~
kobiet~ na
па stanosŁano- kiego. ~lrzebn.
~ll"zеЬл. tez
teź zwaiyc,
zważyć, ie
że uiyta
użyta do
до
-r.Li>-r.ei>Kazdy
Każdy dziś
dzj~ bowieJn czuje się
si~ bliższym
ыiszушш dziewisku
porównania biblijna postać
Holofernesa,
l.
ciitstwa
\Vi5ku podrzędnem,
podrz~doeOJ, ij zredukowanie
z"eduko\Vanie ?akrel.akre- poro\vnaoia
postac H
olofe1'ne5a,
1.
ciitst\Va niż
пi i wczoraj
\vczo"aj i najpowainiejszerult
паjроwаiпiвjszеmlJ.
su
50 jej wyksztalceuia
wykształceuia do
до ciasl1ego
ciasnego obrębu,
obr~bu, slabe
słabe daje
d:.je wyobrażenie
wуоЬгаiепiе o
о istotnych
istotnyc1. l1iegoniegoDzien
Dzień 80;1ego
Bożego Narodzenia.
Na rodzenia.
nie
пiв mów,
mбw, ie
że nie wierzysz w
w trzech kr61i,
kroli,
w jakim wzmiankowauy
wzшiankоwаuу filozof .Tnn
,Ти п Jakób
Jаkбh dzi
dzilVościach
\vo§ciacb owych panów,
раоб\v, kt6t-YIIJ
którym z(lnrzyfo
zdarzyło
Ьо nie raczy cię
bo
ci~ slucba(;.
słuchać.
ROl1sseu
Rousseu przedstawił
przedstawil typ,
(ур, \ved!ug
według poj~ć
poj~(: się
s i~ ginqC.
ginąć. z r~ki
.:~ki oiewiasty,
niewiasty. O
О ile zas
zaś zl!-·
zl!-'
Przepyszny był
byt to ranek! Kt6iby
Któżby рошуpomyNiedaleko tycb
tych rado§ci
radości moglibyśmy
шоgliЬу"шу znazпаswej epoki, doskonały.
dовkопа!у. Oscylacyjny
Osc)'lacyjny rtJch
ruch раtгуwаш"
patrywaDle Się
s,~ na
па Sam
ваш f"kt
f"k t wyrobllo
wyrobtlo Si
s. ę~ §Iat,
ślak, ie
że już
jui gl·udzień
gl'пdziеfi i Że
"е styczeń
5tусzеб tak blizbJiz- leM
leźć smutek,
sшutеk, a
а na\vet
nawet gorzej, Ьо
bo nudę.
пud~. P-l'zy
p.rzy
pos~pu niejednokrotnie
postępn
niejedllokrotoie w dziejach. роpo- is.totnie
iS,totnie no~e,
по~е, ś:viadczy.
~:vindczy. przy~łnd,
przy~!ad, i? 11\\'01uwol- ko, patrząc
patrzqc na
па to niebo
пiеЬо lazcowe
laze owe i na
па stoiJsłoń- tych szczęśliwych,
szcz~sliwycJ., którycb
kt6ryc11 u§miech
uśmiech odbija
wszechnych
popycba naprz6d
naprzód daleko
mone znb6Jczynte,
wвzесhпуch рорусЬа
dnleko 1I nal1а- Olone
zab6jCzYIJl6, Je:!eh
Je:!el. są
зц; nlezamęzne,
Пlеzаш~"пе, Dle·
ше· ca
са §wietne
świetne promienre.
ргошi~пi'e.
Powietrze tylko, 1sill
si!} w
\V zadziwionych
zаdzi\viопусh oczętach
ocz~tach dzieci,
dzi"ci, znaleznale·
st~pnie cofa si~ porządkiem
słępnie
РОI'Z'ldkiеш reakcyi,
геа k суi, odno- chyblli.e.
сhуЬпi.". z~ajd."jq
z~ajdyjq małżonków,
шаliопk6"', zas
zaś jeden z niec?
пiес? ]>rzejmujące,.
]Jгzеjшujq се,. pr.zypo~inalo
рг.zуро~iпаlо grudzie~; ~libyśmy
~liЬJ'§ШУ ~p iących
iqcych ~iężkim
~i~ikiDl sn?m
8п?т az
aż do raт
§пiе do
śnie
до idei swobód
swob6d religijnych
геligijпусh i spolecz- U\VOdZIClel.,
uwodzlCleh, c.qiko
c lążko mnny
r.,nny przez sW'l
8\У') ofiar~,
ofial'~, pagorkl
pngOl'kl pokryte śrueglem
§Пlеg.еш 1
I sople lodu ,vlwl- ua,
оа, skutkiem
skutk.еш nadnzyć
паdпzус wczorajszych.
wczoraJszych. -Lecz
nych-a
пусh-а zatem
zаtеш fakt to nie
пiе odosobniony
odosobniooy calcał- po
ро \tyzdrowieniu,
\l-yzdrowieniu, pod naciskiem
!щсiskiСI\J opinii
орiпii рпpu- sz&
szą w
\о festonacb
festooncb jJrzy
jl.rzy dachówkach,
dacb6\vkach, aа t\jtę- w tycb domach
dошаch niema
пiета jasnowłosej
jaBnowkosej g16wki
główki
kowicie. Niешпiеj,
Niemniej, przestając
przestajqc §Iedzic
śledzić szcze- blicznej, nie
пiе wahał
\vahat si
si~ę o:!enic
ożenić wkrótce
\vk" otce z t'l czowe ich
io1. koJo.'y
kolory odbijają
odbijaj~ sil!
się od
оа opustosza0p"stosza- dzieci~cej, sprce nIe
П16 )est
jest przejęte
przej~te żadne
zаdоеш
m
g610we
gółowe przyczyny tego zjaw.iska, z.anotować
,.апоtоwа6 samą,
sаш!}, kt.ór:,
kt.Or~ kuJ\}
kulą :ewolwcrn
:e\Vo1\V"I'1I yrzYI?omlliala
УГ1.УI?О llllliаlа Iycl.
łych gll1azd
glllazd Jas
Ja s k61czych.
kółczych . Czas przepyszny,
przepYBzny, uczuClem,-gluchem
uсzое.еш,-gluchеш Jest na
па radoM
radość spokojnam
оаш je przyszło
przyszlo dla zestawIenia
zesta"·,p.lJla I wykaza- mu
ПJU dotkhwle
dotkl.wle powzl~te
powz.~te zobOWiązania.
zobo\v.~zanla.
pO~I'zedz~qcy d~ień
po~rzedz~ący
d~iefi jeszcze piękniejszy,
pi~koiejszy, 11'1.
n'l. Ale
A.le powi.erzajlłc~
powi.erzaj"cJ: nalll
оаш !IiV~ tajem!lice
taj"m!,ice
oia,
iż pojęcia,
poj~cia , kielkuj&ce
kiełkujące \V
\у siedmnasty~n
siеdлшаstу~'
~o.bec t~·ch
t~'eh ~bJa\Vów,
~bJa\v6\V, do\Vodz~cyc~1
do\vo(lz~cyc~1 przeрпе- Bozego
at·odzeDla.
arodzema.
A
А.sшоdеusz
Slllodeusz nte
те zarazll
zaгazll 1IaB
nas 8WOJIJr
swoJą, iźłośh
l osllwowo
nia, i"
zagrzebane w
\v ośmnasty"',
О§Пluаstут, obecule
оЬеС1l1е wagi
\\'ng. IIldywlduahzO\u
шdУWlduаllZnШ IV
\v społeczenstwlo,
sроlесzепst\VIС, te·
Milczeoie
Milczenie zaleglo
zaległo pola, lecz jest to mil- sciq,
ściq, wolimy
wоliшу wi~c powrócić
powroci6 na.
па podwórze
pod w6r%"
wieku, zagl'zebane
pod koniec naszego stulecia
stu1ecia powstają
powstajq z noпо- orya
ol'ya tlekadellcyi,
dekadellcyi, często
cz~sto zastosowywana
znst050\vy,van:. do czen
czeoie
ie "adosci,
radości, czystszej i głębszej
gl~bszej kiedy
kied)' pokryte śniegiem.
Впiеgi"ш.
wą sił~,
zdobywają obecnego stanu Francyi,
bez milczy,
uii gdy p:zema,,;,ia.. Nie sfycha6
sfychać
Ju ź od godziny
człowiek przecbawq
эН~, rozpowszechniają
гоzроwszесhпiаj\} się,
si~, zdobywajq
F"aucyi, n!e
o~e jes~ m.oże
m.О"е Ье?
шilсzy, oii
Juz
godzioy jakiś
jakig czlowiek
przecb&grunt i odnooZIJ.
odnoozą zwycięztwa
zwyci~ztwa nad
па" przesądaprze8qda- podsta\vy.
podstalvy. Le~z tutaj
tutnJ 1'II11511nY
t'nusllny Sl~
"~ nIeco
п,есо wy·
\уу' biegu powozów,
po\\oz6w, ant
ат tętmema
t~tП1еП1а kopyt konk06- dza 5iQ
si~ ро
po niAUI
пiАШ wzdluz
wzdłuż i "WszerZ;
'WsZt!rZ; z glowl}
głOWI}
mi nietyJko w teoryi, lecz
lес. i w pI1,ktyce.
pmktyce. tlul1Jaczy6
tłumaczyć z teJ
tej nazwy, C1.ęsto
C1.~sto w
\V użycIu
u:lyclU роpo- SklCb,
SkIC!J, nawet tego glnchego
gluchego szmeru,
szшеru, oznaj· spuszczon!},
sрuszсzопl), ramionami
гаmlооашi zwieszónemi,
zwiевz6пеш i, ocieoeieK~stya kobieca
tego roku we
fałszywie. DlJktttlellry(!.
JIIującego budzenie si\l
się iycia
życia codziennego.
rając się
Wieleż to razy go przekobiecn w przeciągu
przecil}gu tegO
"в toczne
tосzпе m
lll branej
braoej falsz1\Vie.
DlJkttdellry(!. o·
о· lI1ujqeego
соdziеопеgо. raj'lc
si~ oо mur.
П1Ог. 'Vi"lei
Francyi postąpiłn
Р08Щрil., olbrzYlllim kroki
kгоkiеш
em na·
па· znacza \vla§ciwie
właściwie stall
stan spolec1.eitstwa,
spolec1.eiJst\va, w
\у któ-I
kto- I Gdy:!
Gdyż dzieil
dzieit ten
t61J ]loświęcońy
po§wi~cody jest radościom
rаdоSciош szedl!
szedł! Patrzqc,
Patrząc, z jaką
jakq to czyni
ezyni powagą,
po\Vagq,
prz6d i dlatego wlMoie
przód
właśnie dotkn'lc
dotknqć nam
оаш jej rem
геш organizm
Оl'gаоizш państwo'vy
рабst\vо\vу się
si~ rozprzęga,
"ozprz~ga, z I domowego
dOD1o\vego ogniska;
ogni5ka; tysiqce
tysiące ludzi do WCzoWC1.0- nie przyśpieszając
przJ'§pieszajqc kroku,
kl'oku, nie od\vr
od wracając
acajl\c
wypadlo
wypadło,,:
": niniejszem
пiniеjszеш sprawozdani~.
sрга\Уоzdапi~. N.i- p.owodu nadruiart1
nadruiaru jednostek
jedllostck uso\vaj'l(;)'e!J
usuwająGych raj
га) lIIoże
1II07.е ?ddal.'ych
?c1da,.'ych złym
zlуш . skł?nnościon~,
skl?поо§сiоп~, si~, nie
пiе opuszczajqc
opuszczając najmniejs1.ego
lIаjшпiеjszеgо kawalka
kawałka
gdzie moze konwenanse
Się zpod
,Jednostka, we·
przypomlllelt
sobIe, że
są OJcami,
sądzićby 1ll07.na,
kопwепапsе towarzyskie
townrzYBklB nIe
пlе Sll!
'род prawa
pra\va ogólnego.
og6Jn ego. ,TednostkfL,
\vo· przypomJl1
cl l soble,
:!в sq
oJcaml, braćmi,
bra6m., ziemi,
ziешi, sqdzicby
шо7.0а, że
"е przepisał
przepisal sobie
воЫе
ciqiq
ciążą tak nad l1czciwemi
uczciwemi kobietami,
kоЫеtашi, ._ jak dle dotychczas
dotycllczas przyj~tego systemu,
sуstешtJ, stano- . m~t.anll.
ш ~t.аПII.
jakąś
jak&§ liczh\)
liczb~ tych tajemniczych obrotów
obrotow i
tutaj i ~ znsadz~e
zasadz~" małol~tniość
таlоl~tпiоМ niewiast,Y, wiqcego
wiącego siłę
sil~ pans~wow~,
pa6s~wo\V~, j ę~
~~tt j:lkoby.
jakoby. atOato- I . \V
\У PJdzl."Y
PJdz,."y .na
па t? podwó.r~e
podwO.r~e..
. . Tajemnicza że
"е 108
los jakiegoś
jakiego§ tajemne~o
tajellJne~o .zamiaru
.zallJiaru zaleiy
zaleźy
cheeby S1wow1oseJ,
slwowloseJ, mgdzle
шgdZlе tak bardzo me
Пlе nem,
оеш, komór~ą,
kош6г~q, meskonczeme
шеskОl1сz еntе lIIal,~
lIJа"t,ь .Io§clq
IlOŚC I ą zywotno~c
ZY"'OtI10~C IIl1lczema
.шlсzеощ latwlBJ
łatWiej Sl~
8'~ odgadUje
odgaduJe od ich dokladnego
dokładnego spełmema.
sреlПlеща.
krllPuje
kr~puje i nie
ni" zaprzecza jej wszelkiej samoвашо - w
w organiz~le
orgaoi1.~le społeczeństwa
sроlесzебst\vа pewneg~
pe\Vlleg~ l\I\roщ\го- :: ~v obrębI
olJr~blee t~c hl. ,vysokieb
wysokich muró,,:,
тuгб,,:, oddzielaN,e1.naj01J1Y
NIeznajomy zakzymuje
zatr-tymuje się
8i~ nagle, jak auао
dzielno§ci,
dzielności, jak pod surowemi
suгоwешi artykutami
агtуkl1tашi duo
du. Energia
Eoel'g,a owych
o\Vycl! cząstek
сщstеk )"8t
Jest rllezLęcl
lI\ ez u~,I - J'lcych
J'lc)'c1, to III1C
mIejSCe
)SCB od reszty §wJata,
ŚWiata, nadaпаdn- '' to",at,
toIII!lt, któremu
kt6re1J1u wyszla
wyszła sprętyna,
spr~tyna, роdпоsi
podnosi
uświęconego przyj~tym
рt'zуj\ltуш ną
пц; do
до stworzenia
stworzeoia energicznej
C<Jcl'gicz(lcj calosci,
całości, ale
а1с jących
jl\cych Ifl~
.,,~ pozór
роzбг klfLsztOI'oy;
klasztomy; duch
ducb jest sub8оь- II głowę,
glow~, spoglqda
spogląda w okolo
okoto i zwolna zbliia
zbli"a Bi\l
się
kodeksu Napoleona, u§wi\lconego
obyczajem
O~ÓŻ ten rok n~ korzy§c
korzyść idei I przy na~miarze
an 'lrclllu telnym.
WIeszczem, aа imaginaCJa
klany~h, . b~'ną,c
obyczajeD1 •. O~6.
па~шiаrzе indywicluali:..tnll,
indy,vi<1uali:"lIl11, al1'\1'cI"'I/
t" lnYIl1. "'lesZCz!!""
iшаgiпаСJа Ognistym
оgпistуш '' do d~7.wi sz
szklnlly~h,
b~'nlJre . prz~z
pI'Z~Z śnieg,
зniеg,
emancypacYJneJ,
еmапсураСУJпеJ, odznaczy!
odznaczył Sl~ nast~pstwa- Jako
Jl1ko Dlenchronne
шеuсhгоппе IIftStępStwo
IIftSt~PSt\\'O wys
\vys tępuJe
t~ptlJe ., 1l U
ulllaklem.
",[Lkle"'.
przJcIska
przyCIska klamk~
kla1J1 k~ lIIosl\lznlł
IJIOSI\lZO~ 1I zmka
ZПlkа w 0mi
п,i godnemi
gоdпешi nwagi.
uwagi. Uwolnienie
Uwоlпiепiе pani Ctoе/о- wbrew interesom subordynacyi, ko
kопiесz
niecznej
пеj
Gt1ybyS".'y
Gdybyś".'y posiadali tajemnice AsmodeuА8тоаеи- // t\va.·tych
twartych drzwiach,
drzwiacb, lecz nie
пiе dość
dоз6 prędko,
pI'~dko,
loi8 lIu.gues,
lIидиеа, mimo
шiщо ~ozmy§l~ie
niш wej§c
,
10i8
~ozmyśl~ie doko~aDedoko~ane- do u~zy!nania pot~gi
potęgi pa~8t\v~
pa~stw~ . . 1)~Ir"'/~Itj)dr"d~lt- sza, ,),ogl.bySmy.
1)logllbyśmy. zajrze(;,
zajrzeć, I?od. te wszyst~ie аЬувшу
abyśmy Z~
z~ nim
wejść nie
uie mieli:
. ..
zabóJ.stwa lIa
go zabOJ.stwa
па osobie
osoble potworcy MormaМогша- eya
суа Dle
Пlе Jest p"zeto
przeto II/I.adkłem?
!I/I,аlIIrШJ/? I Jakkolwl~k
Jakkol\vl~k dachy.
c1acl.y. aа wszęd~le.
\Vsz~d~ le. zn~l6'lhbys~y
zn~l6'll,bys~y radosc
radośc ~
Z"le(l
Z :lłedlVle.
\Vle. \vszedt,
wsżed ł . do d.olJltI,
d.OUlU, wita
\v.ta go Jakl§
jakiś
~lo§nych ~owodów,
~owod6w, O
о ile.
iJe . sa- z punktu.
puoktu. oceny
осеоу 'poltt)"~zneJ
'po1It)'~znej prz?dstawla
prz?dst\l\v,a rO~I'IInltę
,'о~,,nа,tе ml
ШI od?,emam,;
оd?lеОIRШI; teisame. o~rZYkl
o~rzYkl l glos. l~odzl~LI\ny
l~оdZl~\JIПУ 1
drzqcy,
alc lł.\godny,
••godny,
jest jednym z ~lośnych
I
drzący, alo
lIIoilltno
JIJoilltnc wyslllplenie
WУSЩРlеniе kobiety
koblety ~e wlasneJ
własnej .0- stan
Btal1 wadltwy
wadliwy - "len~ntPJ
lII ell ~nl PJ dla bezst.ronneg?
,Ь еz,t."о,щеg? c1t:lecIQce.
dt:leclęce. ~a WIdok
wldok dar6w
dnгбw ~rzymeslonyc,h
~rzУDlеSIОПУС,h przYJacle~s~l.
pI'1.YJacl e~s~l.
.
bronie wtargnęło
wtargn~lo w obyczaje,
obyczaJe, dotqd
dotąd meПl6- badacza, dla filozofa •I Jl~ycho.loga?
p~ycho.10ga? Jes~ ~aJ~аJ-1l plZ~Z
pIZ~1. DZieCIę
DZ1ecI~ J?zus! poprze~zaJą,cych
poprze~zaJlJrcyeh te, któkt6-; Dz~e"
Dz~elJ ,'Iobry
,'lol)l'y 0.lC7.e
(),1С7.е J\\ko?o?
JII!cO?O?
lIronie
~rzypuszczaj,.ce nigdy podobnego wypadku. IJоgatszуш
~rzypuszczaj'łce
bogatszym mater'yałe~
mater'yale~ 1I DaJwdzlęczmeJszo
Ш\J\vdZ'~СZDl"JSZО re
,'в IlT~
I (J~ trzej
trzeJ kroloWle
k"olowte przymosą;
przyOlos\}; sny
вnу o
о kró
kr6 I -- DZIOÓ
D Zloii dolky,
(lo1Jtoy, JJ\ojc
moje driecl~.
dri~I~,
Doda6
Dodać trzeba, iz
iż tej sprawy
5pl'UWY oie
nie nloina
można sqsą- do studyów
study6w przedstaWia
przedstawJa poje.
poJe. (d.' t. 11,).
n.). listWie
listWIB z karmelków,
ka"nlelk6w, Qfi rumakach na
па bieЫе.....: Czy dohrze
dobrze spateg
spałeś ojcze?

I

I
I

s
cz.\OOj.
cцooj.

Tym
тут SP080bem
sposobem rubel
rпЬеI Irredytowy
kredytowy
gwarantowany nietylko znajdujllcym
gwa.ranto1Oany
sil} w banku państwa
panstwa funduszem
fnnduszem gotówko.
got6wko.
1
wym
"ут w zlocie
złocie i srebrze na
па 171
171'/.
шiНОllа
/ . miliona
IubIi,
rubli, ale takie
taHe naleźącomi
паlеilj,сошi do rzqdu ра
pa
рiе~щi proce~towem~'
pie~mi
proce~to1Oem~' ogólnej
og61nej 1Oarto§ci
wartości 60.0
miI\On6w rubh
rubIl metalicznych, lub ро
po zrealimihonów
zowauiu pewnej części
cz~§ci tych papier6w,
papierów, od·

chomym,
сЬотуш, z wszystkiemi1Оszузtkiвmi - kapitalami
kaрitalami zasobo- połowie
polo1Oie przez rZ,!d,
rząd, w polowie
połowie zaś
,аА przez
p.zeZ [UZI11!
lCZll1! w Peszcie. Na kolejach: brzeskowem4
"еш4 obrotowemi, ubezpiecza1nłl1Ui,
uЬеzрiеcza1nшni, emeеше- akcyonaryuszy.
moskiewskiej.
шоskiеwskiеj. o"lowsko-witeb
orlowsko-witeb kiej i dyna.
rytalnemi i t. р.
p.
Zarz,!dy
Zarządy okrl}gowe skladae
składać si~ b~dą:
b~dl!: z bursko-witebskiej
bursko-witeuskiej przewó7.
prze\V67. powrotny
po1Orotny przedNiezależnie
Niezaleinie od tego, rZlld zastrzega soзо- naczelnika okr~gowego,
okr~go,yego, mianowanego
щiаllо,vаl1еgо przez
ргъеъ ",iotów
lI1iotnw lIiesprzedanych
niesprzedanych na
па wystawie
wysta10ie bl}dzie
Ые
bie prnwo
prawo prz'j'jC
Prz-j'lĆ na
па ,vlasoo§(:
własność rozporzqrozporzą- zarzlld gl6wnYj
glównYj z przedstawicieJi:
przedstawicieli: kOl1tl'oli
kontroli l,ezplatl1)'.
bezpłatny. Xa
Ха kolejach
kolcjach zela7.nych
żelawych austrydzlllnq
dzlłlnq 10szytkie
wszytkie drogi
Ф"Оgi żela~ne
zela~ne od~ane
od~aoe to(о- państwowej,
patistwowej, ministeryum finansów
fioans6,,- i ko- acko-wfgierskich
acko-węg ierskich oplatl}
opłatę za p"zew6z
przewóz do PeszРев?
"'arzyst1On
warzystwu celem
сеlеш wyZySkiI,
wYZYSk", J"ko
jako tez
ОО. wszyst· munikacyjj
lТIunikacyjj z dwóch
dw6ch czlonk6w
członków to,yarzyst"'a
towarzystwa tu i z PUWI'OtC
powrotem
I1l znacznie zn iionoj
iżouoj 1OynoBi
wynosi
kie bndowle
budowle wzniesione
wzniвsione w cilj,gu
ciągu istnie- akcyjnego, a
а takie
także wedlug
według uznania rządu,
гщ(lu, ona
опа na
I1а kilometr
kilошеtг oko!o
około 3 krajcarów
kгаjсагбw od 100
powiedni~Jn powięk~zeniem
powiedni~m
po1Oil}k~zenielll metalicz~le.go,шеtaliСZ~lе.gо,- ni~ towarzystwa
towarzystll'a kos7.telll i .ś
.§ rodkami
ГОdkашi te(с- z jednego lub
lиЬ dwóch
dwбсh delegatów
delegat6,y mi ejscowego kilogl'alllów.
kilоg,·аll1бw . PierIV8ze
Pierwsze zaś
,а§ towarzystwo
to,yarzystwo ze·
że·
b~zie WIęC
będzie
1OI~C zabezpIeczony
zabezpleczony najzupełmej.
паJzuреlщеJ. Ja- goz towarzystwa, gdzlekolwlekby tako\Ve
takowe hand1n
handlu i przemysłu.
ргzешузl'l.
glugi po
ро Dunaju
Dunajl1 zniiylo
zniżyło SW"
з,у" taryfę
tat'yf~ dla po·
рО·
opioie mog/i
mogił być
Ьус późuiej
p6zuiej IVyda·
wyda· si~ znajdowaly, aа to ро
po uplywi
upływi e lat
Il\t 15 od
од
- Melalizacya
etalizacya list6w
listów zastawnych ziemskich syłanych
зу!аl1УСЬ na
']а wystaw~ okazów
okaz6w o
о 50%.
kiekolwiek opinie
ne
nе o
о skonsolidowaniu
skonsolido,yaniu d!ug6w
długów rosyjskich ·, dnia.
dnia zatwierdzenia ustaw to,va.rzyst,ya,
towarzystwa, uie przyszla
przyszła do
до skutku. 'Vi ększość
~k8zo§(: obraоЬга- Przedmioty
PI'zCllmioty przeznaczone
pl'zeznaczonc na
па wystaw~, n·
cll'óg felaznych,
żelaznych, to jednak
jeónak aie
nie może
шоiе ulega.c
ulegać za
1.а splat"
spłatą jego akcyj podłng
podlog pelnej
pełnej ich
icll dujllcych w komitecie
kошitесiе towarz}"st,ya
towarzystwa kt·edyto·
kredy to· "'Ollliol1o
wolo,;ono ol
01 cla
cła granicznego,
gl'апiсzпеgо, oraz
ога. od redt'6g
iadnej
żadnej w"tpliw('§ci,
w'ltpliw!>ści , że
ze zabezpie:zenie
zabezpie: zenie wy"у- warto§ci
wartości gieldo,,'ej,
giełdowej, gotowizn'l
goto1Oizn" lub obliga- wego ziemskiego
ziешskiеgо o§wiadczyta
oświadczyła sil}
si~ przeciw
przeci,,' wizyi lIa
на ~omorze
~ощоrzе peszteńskiej.
pesztetiskiej. Rewizyi
pnszczonych
(о za"а- ,. cyami
суnшi - sto olVnie
uшоwу rzqdo
rządn z to· niej, uznaj,!c
uznając obecne
оЬеспв warunki nie przyjająprzyjajl}- tej dopelni/}
dopelnią specyalni
specya]ni urz~dnicy w gmachu
puszczonych bilet6w
biletów kredytowych, czy to
ownie do umowy
papier6w procentowych, czy tei,
też, warzystwelll.
warzyst,ye,".
cemi konwersyi. Przedmiot
Рrzеdшiоt ten nie pójdzie
рбjdziе wystawy.
pomocq papierów
ро
po zrealizowaniu
zreaJizowaniu tychie, za pomocq gotówgоtбw!i 3. Ustanowienie wszzelkich taryf prze- już
juz pod rozpoznanie ogólnego
оg61пеgо zgromadze·
zgгошаdzе ·
W Szczuczyriskiem
Szczuczyńskiem oiywil
ożywił si~
Ю~ wywóz
wyw6z zboia
zboża
kowego funduszu metalicznego,
lI1еtаliczпеgо, - zabezpie- wozowych,
wozowycll, regnlaminn
regnlanlilln ruchu
ruchn i innych
innycl\ prze- nia.
do
ао 'Prus sqsiednicll
sąsieduich j niekt6rzy
niektórzy producenci
шаjq bilety kredytowe рisбw,
dгбg ielnznycll,
Z Grodzinskiego
ао "Gazety
nGazety pol.r sprzedali już
juz wszystkie zapasy.
czenip, jnkiego
jakiego nie majq
piww, dotyczllCYch
dotyczących wyzysku dróg
żelaznych,
G rodzińskiego piszl)
pisz!) do
iаdпуш z pa6stw europejskich, - wplywpły- zaleiy
zależy wy!qczl1ie
wyłącznie od uznauia
u1.nania i zatwierdze- W r.
г. z. fnnkcyonowaly
funkcyonowały \1
\I nas
паз ogółem
оg61еш 92
- ---w żadnym
nie stanowczo na
па podniesienie kursu, który
kt6ry Ił nia rzqdu, którego
kt6rego wymaganiom
wушаgапiОIll winno to- gorzelnie.
gorze]nie. Z liczby tej 5
б zaledwie produŁ ó dzka.
powoli z każdym
ka.idуш rokiem
rоkiвш
coraz
сога> wyzszy
wyższy IVarzystwo
warzystwo zado§c
zadość uczynic
uczynić Ье.
bez iadnego,opo- kowalo
kowało rocznie od 25-50,000 wiader
\Viader okozajmować będzie
b~zie роziош.
poziom. Tym
Туш sposobem ru.
ги.
wity 40 stopniowej i 65 gorzelni ,yyrabialo
wyrabiało
(-) Ulatwienia w
'У wysyłce
,уузу!се korespondencyj
zajmowac
kredyt nasz
пав? odzyska w zupelnosci
zupełności zaufanie,
§ 4. Nominalny
Nominaln}" kapital
kapitał zakladowy
zakładowy lwotwo- 10-25,000 takich wiader, prodllkcya
produkcya zaś
_ав ,yeszly
wesdy w iycie.
życie. Od
Од dnia 15-go
l б-gо lutego poро
B
kredyto'yy swojq
s100jq ,\,art05c
wartość Ье.
bez ża"а- · rzy się:
8i~:
pozostalych 19 nie przenosiła
pozostałych
przenosila 10,000 ,,-iawia- ci'lg
ciąg drogi
dl'ogi ie]aznej
ielaznej ,yal'szawsko-wiedenskiej,
warszawsko-wiedeńskiej,
а rubel kredytowy
dnych
дпусЬ §rudk6w
środków wyj,!tkowych,
wyjlltkowych, Ьеъ
bez nowych
nowJch 1 1)
l) Z l'ozll1aitych
rozmaitych obligacyj kolejowycll
kolejowych juź
juz der. W ciqgu I'oku
roku zuiyto
zużyto ogólem
оg61еш iyt"
żyt" ,y)'chodz'lcy
wychodzący ze
<е stac)'i Warszawa
'Vаl'зzаwа oо godzinie
pofyczek
podatków, bez jakichkol,viek
jakichkolwiek emitowanych
ешitо ,v:шусh i ,.
w obiegu bęc1qcych,
b~c1qcycI1, w
'У ,ynrwnr- 136,705 рид
pud ów,
6,у, kartofli
kю·tоfli 2,807,380, sloc1u
słodu 6 u.il1ut
u.inut 50 wieczór,
,vi есzб1-, z,\biero.
z,\Ыещ ł)OCZtf~
!юсzt~ listo,yl\
Iistow,\
pozyczek i podatk6w,
clalszycll w8trz,!sniei1
wstrzIlśn ieil finausowego położenia
poloienia :: tOBci
tości nominalnej
ПОllliпаlпеj jednego lIIi1iarda
miliarda rubli
rubJi zie]onego
zielonego 102,256.,
J02,256., slodll
s łodu suchego
sucl1ego 139,189
l39,18\) i posylkowfl
posyIkową do I:.odzi,
Łodzi, nieza einie
eżnie od poро
dalszych
Rosyi.
Ił metalicznych.
шеtnliсzпусh.
.
pudów,
pud6w, mąki
щqki jęczmiennej
j~СZllliеппеj 140 рu(lбw.
pudów. Spi- ci'lgu
ciągu l'allnego.
rannego. R6'YI10cze§l1ie
Równocześnie poczta listo·
4) Po
Ро zabezpieczeniu
z..bezpieczeniu warto~i
"ю·to~; rubli
гпЫi krek" c- I 2). ~ ak~yj ?%,
?О/о, które
ktбге b~dą
b~d'} wypu.
'уури. zczol~e rytusu czystego wypędzono
wyp~d1.ono 532,472 wia~er.
wia~e,·. "W!,
(, z Lodzi
Łodzi ,yysytnnq
wysybną bywa pociągami
pocilj,gami paра
dytowych
dyto1Oych na
па zasadach
zазаdасh powyżej
powyicJ ,yyluszczowyłuszcw- w
'У IUlejsce
nlleJsce Istniejących,
IstшеJ,!с)'сh, - w
'У '\'nl'008CI1101l1lwal"toścl nOIlIl- Większość
'Vi~kszo§(: gorzelni pędzi
pl}dzi okowitl}
okowitę przy
pl'zy sażerskiemi,
sаiегskiешi, do
до których
kt6rycl. dol!}cza
dołącza się
si~ wagon
nych,
нусЬ, kurs ich
irh podniesie
podl1iesie się
si~ Hie,yqtp1i
niewqtpli ""ie
"'ie Iln
1I~ lllej
llI ej 400 lUilio~ów
lI1iliО~б,У n1bli
п1ыi mctalicznych.
шсtаliсznyсll.
wyzszej
wyższej norlUie
погшiе (74 go.·z.),
gorz.), aа pl'zy
przy "yzszej
wyższ ej pocztowy.
co
średn iq-13. Gorzelni
się znacz·
со najmuięj
najrttni~j do
до 'rs.
"8. 5 kop.
кор. 98 za
,а półimpeрбliшрс- : 3) Z 5% obhgacyj
obIlgacyj ,. ~tóre
~t6re b~dą
Ь~<Щ wypu·
'УУР"' naprzemian
паргzешiап ze
,е sl·edniq-13.
GorzelHi drożФ'оi- I (-) Stan zdrowotny pogorszył
pogorszyl 8il}
ryał
rząd uzyska
celem uzupelruema
wypłat za
ilość ich
się Hie
nie od
roku bieiącego
Głównie
г}"а! a
а rzqd
uZ)'ska ..wskutek
'skutek tego znac-<ne
,llасо<не szczone
зzсzопе celell1
uzuреlmеша wyplat
"а ak- dfowych
dzowych jest 5, aа ilo§(:
icl\ powiększa
powi~ksza Si\11
0(1 początku
pocz~tkll l'okll
bieiqcego.. G16wnie
oszcz~dno§ci na
oszczędności
па Ill1Mecie
hudżecie wog6le, ",zedeI',ze(I.- ' cye
С)'е PI'ZY
przy dokonaniu od.k.upu kolei zelazhych-:żelaznych-:- z każdym
kаidуш ro~iem. Zacierów
Zacier6w w ci~gu roku
rokll rozwinęła
l'ozwin~la sill
siIJ ślll~ertelno~ć
slll~ertelno~(: pomiędzy
рошi~dzу cdzieć
lziec..
\\szyatkiem zaś
,а§ na
l1а plocelltnch
plocentacl.. i splatach
зрlаtасl, uН- '"
w wartosci
wartości 100 milionów
шiliопб,у l'UbIl
rubh metah·
шеtаll' dokonano
dоkопапо o~ołem
о~оlеш 18,347. I.'rzewyzka
I,'rzewyzka nad
па(1 1111
nil w ~Vl eku miej
шiеJ lat lJ1
PI ętnas
~tnas t~ . . ąt.atysty
~t.atysty
\\sz}"stkielll
marzalnych
шагzа]пусh od pożyczek
poiyczek państwowych,
patistwowyclI, umleиll118- ,, cznych .
l{ normę
nОГIl1I} wyniosła
wушоslа 63,146 WIader.
wtadel" HUl·tOHUI·to- ki1,
ka, zbIerana
zbIP-l'апа w p'H'afiacll
p'lrafiach katollCkleJ
katohckleJ 1l ewanszczonych zsgl·at,iCJ}
poi}"czek kolejo' j 4) Z 5% akcyj za
'а 100 milionów
шiliоп6w rubli
гиыi wych
wYCll składów
sklаdбw wódki
wбdki gubernia grodzielisb
grodzietisk:. gplickiej oraz
о'·а. w
'У gminie
gшiпiе starozakonnej poро
zagmllicq i od pożyczek
wych' oszczędności
озzсz~dпоsсi te
(е ")'ni08l}
wynios'l PI'zpszlo
przpszJo 100
J 00 metalicznych,
шеtаliсzпусh, kt61'e
które b~dq osobno
оsоЬпо ,yYP\Iwyru- posiada 90, z których
kt6rycl. 55 znajduje
zпаjdпjе sil}
się IV
'У daje Jiczbe prze
pl·7.e 1.10 300 os6b
osób zmarłych
ZШaJ'lусh od
од
lIIi1iо~6 .. rubli
tlIilio~ów
rubIi l·ocz1Jic.
roczuic.
szc1.one, celem
szczone,
celelll zwrotu
z,yrotu pożyczek
pozyczek udzielo· miastach. Wi ele
e]e z t)'cll
tyell sklad6w
składów hurtowych
1шrtоwусl. 1I0,vego
nowego l·okn
roku . do
<10 dnia 13-go lutego w
'У któktбOto sq
są projektowllne
p"ojekto,valle §I'odki
środki do
до pr~e·
pl·~e· ~yc~
':lyc~ to.warzystwom
to.war1.)'stwom przez
prze7. rzqd
rząd no.
по. WZlllO·
wzшо· slui.y
służ-\, za glolVne
główne .u
ujście
jscie dl~ wó~ki
wб~ki kradz.io. 1
rym
')'111 .wys.zedl
wys.zedl pl'ze(lostatu!
prze<1ostatn! numer dziennika.
kзztаlсеniа rosyjskipgo
kształcenia
ros)jskipgo przemysłu
ргъеlllУЭ!l1 kolej
koleJ o- zeme
zеше st!
S Ił 1
l s"odk6,y
ś"odków tmnsportowych
transporto,yycl\ na
па dro· neJ
nej I ргzешусапеJ,
przemycanej, ta tez dZlatallloM
dZiałalność lcl.
Ich 'V
\V "I.czb,e
ezb,e tej
teJ prawIe
pl'a'Yle . /. Jest znlarlycll
zma rłych
wego na
па zasadncll
zasadncl1 llowych
nowych wskazanycl1
wskazanych gach zelaznych,
żelaznych, jako tei
też celem
сеlеш zwrotu
zwrotll Sllsu- jak również
гбwпiеz konkurencyo.
konkureacya nader
лаdеl' s1.kod]ilVc
szkodliwe dzieci.
d1.ieci.
tera~niejszos{: i okolicz~ości,
okolicz~o§ci, zupelnie
zupulnie 1li 111
1Ою·tоS~iо,уеj szyn i mate1'yalu
зч, .dla uczciw~ch
uczci\.~cl. g~rzelników.,
g~rzelnik6w., S~yn~ów
S~yn~6w
Jlltro ?degra~ą.
?degra~fI
przez tera~niejszość
myУ wartoś~iowej
materyału kolo,yekołowe- SIJ,
(-:-) z
Z teatru polskiego. Jutro
I'acyona]nych
racyonalnych , aа do odzyskania kre(lytu
kredytu 1I go, odstąpIOnych
оdSЩРlОпусh na
па rzecz towarzystw
tОWЮ'zуstw z za,а- роsшdа
poslada gubernta
guberD1a 1,2/4.
1,214. Browarow IstD1eje
IstшеJ е będzlO
bl}dzlO na
па henefis
benefis рапа
pana Popla,ysklego
Popławsklego P1tr
pUr
wartości rubla
гиЫа kredytowego
k"edytowego bezwarunkowo
bezwal·unko ..·o 1j 111611'ie6
lllÓwieU , koron~ych.
korol\~ych. .
.
83. 00 si.e
si.~ ty?zy
(у?ч naduiyc,
nadużyć, ",:"ykryto
,:"ykl·yto . 10
w l'oku
roku cioaktowa.
cioakto\ya. komeuya.
kоше"уа. Elllila
EII,;la Augiera р.
p. t.:
warto§ci
niezb~nych. Zbytecznem
niezbędnych.
ZЬуteсzпеш byłoby
byloby wykazy5) 3°10
3% akCYJ
a kcYJ lub
]иЬ obJ'gacYJ,
obhgacYJ, które
kt6re będą
bedl) wy"у- ".
z. gorzelOl
gorzc1nt t-aJnych
t-аJп)'сll 2, naduzyc
naduzyć w JalVn)'cl,
Jawnych rBezczellll."
rВeZczellll." NazWIsko
Nazwlsko slynnego poety dra"ас szczegółowo
wać
зzсzеgбlоwо jnk
jak doniosle
doniosł e znaczellie
znaczenie puszczone ,.
w ,.arto§ci
wartości nominalnej
пошiпаlnеj 500 ;milio;ш iliо- gorzelniash 112, w handlacl.
handlach zaś
,аН truukami
truukашi matycznego
шаtуcznеgо i czlonka
cz ł onka akademii ~francuz
~francuzkiej
kiej
рои
pou względem
wzgl~dent ekonomicznym
еkОIlОllliсzпуш i poli~ycznym
роli~),czпуш nów.
n6w. Mlbli
MlbIi ,m
,ш eta!i~znych,
еtа!i~zпусh, celem
сеlеш zwr~tu
Z'I'Г~tu n'lп,)- 680.
. . . Iznane
zпаllеш
m jest. dostatecznie publiczności
publicznosci naпа
ша oietylko
nietylko dla Rosyi,
Ros)'i, lecz
lес> t.aHe
t-akźe 1l dl.. za,а- dowl
"о,•• dlugow,
długo w, CI1!ZI!Cych
cI,!zących !la
!1а ,yszystklch
wszystkIch ko·
Nowa fabryka. Z Dqbrowy górmczeJ
1(6rюсzеJ 1)'11'- ' szeJ. Oelnlejsze
ОеlщеJszе Jego komedye
kOllledye ![rywane sq
są
ma
granicy. - wykup wszystkich dróg
dr6g żelazn~ch
zel"zn~ch lejach.
leJach. zo.
,а doplaty uczymone
uсzуюопе z tytnłu
tуtп!u gwa- sze koresponde.nt n
"Kury~ra
Kury~ra Warszawskl
Warszawsk, e- z РОlVоdzешеm
powodzelllem na
"а ~cell'lch
~ce"'lcl , 1'0]
pol klCb,
k1Ch, ze
że wy·
'уу.
od rozmaitych
гоzшаitусh towarzystw i oddanie Ich rancyl.
га1lСУ'.
. .
.
g~n ~o nast~puje:
g~"
nast~puJe: Osadz.le fabryczn ej
eJ ZaZ a- nlleOlllly
ШlеntlПУ .tylko
FI!tIJel·tI},n
Flhber~," w .wybornym
.,yybornym
pod bezpośredni
bezpo§redni zarz'ld
zагщd i kierowoictwo
Оg61еш wymesle
wушеSlе normalny
nогпшlпу kapltal
WlerCle
zno1OU przybyła
pl"Zybyla Jedna fabryka, za,а- prz
pl'zek!adzle
Kasze,ysk1ego, daleJ
"L 'avenOgółem
kapItał pod- WlerC
le znowu
e kładZI e Kaszewsklego,
dalej "L'avenrzqdu.
зtа\\'о .. у tn"'nrzystwa
d\Va miliardy
шiliШ'dу łożona
lоzопа przez р.
Reicl1'a et O.
О. z Wi
\Vi ec- t1ll'iel'e,
IIШ" iаgе (I'OIYlllpe,"
nLe fils
około dwa
p. S. Reich'a
tUl'iere,"n "Le mariage
d'Olympe," "Le
stall'o"y
towarzystwa okolo
n
i, sto
i.
зto milionów
шiliОllбw rubli
"иЫ; lIletalicznych,
lIIetaJiczoycl., aа I'OCZrocz- dnia,
dnin, aа jp-st
jest nifl
nią huta szklana, w
'У kt6rej
której wy'
'У),' ,, de Giboyer"
Giboyer i innue.
illnue. Nazwisko Augier'a,
PrOjekt
I'roJekt U8~a/l}
U8~а/l) tO/l}~"l!I.'~/l}a
tO/J)~'·l!I.'~/J)a 1"08!!jskid,
l'08!1jskicl, drag
d/,/jg ne
пе procenty i amortyzacya
ашоrtуzасуа takowego okolo
około rabiać
гаЫас się
si~ będlJ,
b~дl) jeclynie
jedynie wyroby
"Уl'ОЬУ galantel'yjgalanteryj- ; 111l1ie
umie zczoue na
па aS
аБ zu,
,и, daje rękojmię,
r~kоjшi~, ze
że
zetaz7l!l,k
95 milionów
шiliО\l6w I'ubli
щеtaliсzпусЬ.
пе i krysztalowe. W
\У nie(lziel~
ваlU przyjdzie utworu O
о tendenzetaZ7I!!'" pa1lstLCOIr!lcl,.
pan8tLCOIr!!cli.
rubli metalicznych.
ne
niedzielę dnia l.go wysluchac
wysłuchać BalU
§ 1. 'V
W ce1u
celu wyzysku już
jui istniejqcych,
istniejących,
§ 5.
б. Oelem
Оеlеш kierowania spra1Onll1i
sprawami towa(о,уа- 1).
h. lll.
ПI. proboszcz z Krol1lolowa,
Kromołowa, ksiqclz
ksiądz Le·
Le. IIl\ cyi szlachetnej,
шistгzоwskitn, za_8.szlacl1etllej, dy"logu
dyalogu mistrzowskim,
jak niemniej
пiешпiеj dalszej budowy
blldo,.y nowych
nowycll Idl'6g
Id róg I,zystwa
rzystwa ustanowione bęclq:
bt;dq:
sniewskL
śniewski dopelnil
dopełnił jej poświęcen
po§wi~cen ia i IV
,у sto- ЬаГll'iопуш
barwionym dowcipem,
do,ycipelll, aа niekiedy gryzqcq
żel aznych, odgałęzień,
odg81~zieft, drÓg
dr6g dowozowych
dowozow)'ch i ' 1/)
11) Zarzqd g16wny
główny w Petersburgu.
Рвtel·зЬпгgu.
sownej Рl'zешоwiе
przemowie zaznaczyt
zaznaczył szybki wzrost
\vzrost satyrq,
заtУI'!}, wYll1ierzoll'l
wymierzoną przeciwko wadom
wаdош i
"elaznych,
elewator6w, Da
elewatorów,
па iqdanie
żądanie i podług
podlug wskaz6wskazób)
о) W rozmaitych
l'о zшаitусh tniejscowosciach
miejscowościach pańраn- Zawiercia.
Zawiet·cia. Dziś
Dzi~ Zawiercie liczy dwie pl"zę_
p1'Z~_ 1 śmiesznostkom
§щiеszпоstkо," spó
sрб łl ecznyul.
еСZI1УЩ.
wek l'zlj,dll
rządu zawiflzanem
zawią.zanem będzie
b~dzie stowarzyszesto1Oarzysze- stwa
st,ya i na
па liniach
Jioiach zal'zqdy
zarzqdy miejscowe,
шiеjSСU"'е, kt6·
któ· dzalnie, jedną
jedllq fabl'ykIJ
fabrykę Ilłótna
I)fбtпа i kretOIl6,v
kretonów ,,1I DOI>I'y
Doln'y ,vi\jC
więC ,yyI>6..
wybór uczyuił
uczyuil рап
pan POl'lawPopław
Щ1z'уq: "towarzystwo
ntОWЮ'zуst\Vо "osyjskich
rosyjskich rym
rуш powierzoną
po,vierzonq będzie
b~dzie administracya poро- jedną
jednq fabryk~ tektury
tektш'У asfa1to,yej
asfaltowej i hu
hut\j
tli ,' ski. Artysta
AI·tysta ten
tcn "yróżuia
"уl'бiuiа sie
si~ korzY8tnie
korzystnie
nie pod nazwą:
dr6g
paitstwo,vych. n
jedyticZJcb gl'u!,
па jakie cala
dпiеш 3-lII
3-111 z pośród
роSrбd I'ZC8X)'
dróg ielaznych
żelaznych państwowych."
jedyńczJch
grup kolejowycl1,
kolejowych, na
cała szklanq,
szklaną, puszczonll
puszczonI! w rucll
ruell z dniem
rzesz)' akto,',j,y
aktorów IJI'owincyollalnych
prowincyonalnych
§ 2. Termin
Теl'шiп istnienia
istniel1ia towarzystwa usta- siec
sieć dróg
dr6g ielszl1ych
żelaznych l'osyjskich,
rosyjskich, odpowiednio
оdроwiеdпiо lutego.
iuteligencYIl,
iuteligency,!, zamilowaniem
zаlllilОll',шiеlll do
до sztuk i i suвиnawia sil}
się na
па lat 60, ро
po lIplywle
upłyWie kt6rycl.
których (10
do potrzeb i dogodnosci
dogodności ruchu
гисЬи podzieloną.
podzielonq
Departament handlu i przemysłu
przemysfu oglasza ".
w miennl!
шiепп:} pracą·
pl·SCJ}. \V
W kl'eacyach
kreacyach jego dojrzec
dojrzeć
wзzуstkiе d
rogi ielazne
b~ (Izie.
"Gоб. Urzęd."
UI·Z~.n ulgi w
'У opiatach
optatach za ргzеwбz
шоinа zawsze pe,,,iclI
konsek,yency~wszystkie
drogi
żelazne Ье.
bez wyjlltku
wyjątku prze- bę
dzie.
"Goń.
przewóz można
pewicn la,l
ład i konsekwencyęchodzll
chodzą bezpłatnie
bezplatllie IV
'У administracyę
adlllinistracy~ rzqdu
rządu
Zarz!}d
Zarząd gl6,yny
główny skladac
s kładać ' si~ będzie
bIJdzie z przep"ze- , kolejami żelaznemi
ielаzпешi okazów,
okaz6,v, przesyłać
przesylac sili
si\l dowód,
dоwбd , :ie
że artysta
al·tysta umie
uшiе myślom
шу§lоnt swym
swуш nanа
z calYIIl
całym ich ma,iqtkiem
lIIа,iqtkiеш nieruchomym
пiеl'uсhош)'ш i ru- I WOdl1iczqcego
wodniczącego i 14 czlonk6\V,
członków, wybranych
wyul"l11ych ,.
w I majqcych
шujqсусll na
lIа ,vystawl}
wystawę powszechnq
powszechną tegol'otegoro- dawaC
dawać kiel'unek
kiemuek logiczny. Jeste§my
Jesteśmy tei
te.
b~ie

I

I
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- Bardzo dobrze, dziękuj~
dzi~kuj~ --ci.
ci.
r~czal;-iz zartowal
r~czał;-iż
żartował tylko, poczem
росzеш na
па noWO
nowo Ыв
bie samego ma
I1\а jej pełną,
pelnq, beczkę,
beczkQ, aа moż
шо" eе wy
'уу na
иа chwilę
cl"yil~ przerwane,
РI'zеl',уапе, wiążą
,vilj,Zч, siIJ
się na
па noпоG los dziecinny zamilkl
po,vl'6cil do zaczętej
zacz~tej rozmowy.
rozl1\owy.
tez
,уа?'у i gl·al1a.
najsшutlliеjsi, stoj!}C
Ilа boku, l'owniei
zamilkł i ojciec Jakobo powrócił
też rozun!
rozum jego nie waży
grana.
WOj najsmutlliejsi,
stojąc na
również
Glos
idzie dalej w towarzystwie szczególniejszej
- Ozy nie domyślasz
dошу§iasz sie
si~ pan,
рап, ie
że Paolo
00 1lI6wisz!
mówisz! 'fo waryat zupelny
zupełny od biorą
Ыо.·!} IV
,. niej
uiej lIdzialj
udzialj ,yesolo§c
wesołość ozywia
oźywia te
szczeg6lniejszej
istoty. Jestto
Jезttо starzec
sta"zec chlldy,
chudy, złamany
zlаШ!1I1У wie- znalaxl
znalazł w swoim tl'zewiku
trzewiku podarunek ,yiwi- stóp
зt6р do g!o,yy.
głowy.
biedne istoty.
-kiеш, pochylony, §redniego
\I'zrostuj ,y!osy
nabiel'a dohrego humoru
IШlНоru i ude., Po
Ро ich ozywiol1ej
l'оzшоw iе domyśleć
dошуslес siIJ
średniego \vzrostuj
włosy ' gili jny?
Profesor nabiera
ożywionej rozmowie
się
okiem,
та bIałe,
blsle, dlugie,
pIJkach potarganycb
potarganych 1I·· Zapytany uśmiechnął
U§ll1iесhШJ,1 si~ milczqco.
шilсzqсо.
1rza
'1.a ро
гашiеаill przyjacielsko
przyjacie]sko wielebnego, można,
шоzuа, że
"е ich niespokojne
пiеsроkоjпе umysły
uшуslу oczekuma
długie, w pękach
po ramieniu
spadające no.
па szyję
szyj~ - idzie, 1'0dskakuj4c
podskakujl!c
- Sfldzisz
Sądzisz рап,
pan, ie
że co
со znalazl?
znalazł?
który
kt6ry pragnie podzielać
podzielac jego ,vesolo§c.
wesołość.
ją
jl) jakiegoś
jakiego§ wypadku
"урадки spo(lzie,.nnego.
spoclziewnnego. 1
spadajl!ce
drobnemi
kгоkашi, starajqc si\)
si~ nadać
Iш(lас so· i Sqsiad IIJka
I~ka si~
8i~ odpowiedziec
odpowiedzieć i zalllysla
zamyśla
Rozmowa
RoznlOwa profesora
profesol'a Rigoli
RigoJi daj e już
jllz РО'
po, I J eden
eclell z nich
uich dla zabicia czasu wygrywa
\Vygrywa
drobnellli krokami,
Ые pozór
poz6r dziecięcy.
dziвci~cy. Twarz jego j est bill'
Ыа· sie
siIJ glIJboko.
głęboko.
znac
znać naszym
паszуш czytelnikom,
сzуtеlпikош, iz
iż jpst
jjlSt IVpl'owawprowa- skocznlj,
skoczną l'olkl}
]Jolkę na
оа fortepianie,
fOI·tepianie, inny
illnY chodzi
bie
да i "ychndla,
wychudła, l'\. Cjlla
Cl'ła postać
postac lila
ша podobieilpodobiei,- I - O
О czem
сzещ tak myślicie,
шу§liсiв, wielebny ojcze? dzonym
dzопуш do elomu
nоши obłqkanych,
оblч,kапусh, do sali
эаН re"в- 1>0
ł>o sali
заli wielkiemi
wiеlkiешi krokami,
krokanti, zaciel'ajllc
zacie"ajl\c rtr
rę
da
stwo starego регgашiпu.
pergaminu.
Na ten
(еп tytul,
tytuł, przypominający
przypoll1inajqcy Il\U
щu jego kreacyjnej
kl'eacyjnej w Medyolanie i że
"в te wszystkie ce
се i uśmiechając
uSllIiecbaj,!c si\)
si~ do swych myśli.
II1У§Н. Doшuшiа zyjl)ca,
żyjąca, stan
зtal1 duchowny,
ducllOWl1Y, błysk
blysk lI1istyczay
mistyczny oiywia
ożywia za,а- osobistosci,
osobistości, podług
podlug 7.dania
zdania profesora, majlJ,
шаjч, syć,
.уС, że
"е 'yszystkie
wszystkie twal'ze I·ozrado,.ane.
rozradowane. JeNie pytajcie, kto jest ta mnmia
jakie nieszcz~\cia złam
aty to siedmdziesil}siedmdziesię- I' myślonq
sąsiada, który
większą dozę
waryacyi, jeżeli
SiedZ!ic
zlашаtу
шуslопq twarz
t,yal'z s!}siada,
kt61'y odpowiada mniejszą
Шl1iеjszq lub
lиЬ wil}kszq
doz~ "8I'yacyi,
jezeli dna tylko smutna-twarz
slllutna-twarz dozorcy.
dozol·cy. Siedzqc
cioletnie serce. Ozy jest rzeczy,Yiscie
rzeczywiście tak I na
па руtапiе
pytanie I,j:ierwszym
iегwszуш lepszym
lерszуш wierszem
wiel'szelll już
jui nie callj,
całą jej beczkę.
beczkl}.
w kqcie
kącie zdaje sil}
się rozmyślać,
l'оzшу&lа6, jjak
.. k to ile,
"е, ze
że
8tarym?
starym? On
Оп już
jш\ zapomuial
zаРОПllliаl o
О swych
sIVycl1 1,,la- łacińskim
IlIсitiskiш z modlitwy
шоdlitwу pańskiej.
paitskiej.
Profesor Rigoli
RigoJi jest człow
сzlо,v iekiem
iеkiеш bardzo
bal'dzo on
оп jedell
jeden ma
та tu l'OZl1ln
rozum i nie 1II0:le
może podzietach, ]ecz
lecz serce
zestar-<nło się,
8i~, - I Ten liturgiczny wykręt
1Oykr~t pobudza pytają·
pytaj4' rozSfldnym
I'оzщdпуш i w chwilach tylko, gdy zapoхаро- lać
[ас radosci,
radości, oiywiajllcej
ożywiającej te szalone umysly.
sercc jego nie zesta,..<alo
шоzе białe
bi~le jego wlosy
włosy kłamią?
klашi~ Je_eli ' cego do
до śmiechu.
Sшiесhu.
lIIina
mina oо swojej profesorskiej godnosci,
godności, lubi
JedueltLu
Jednemu z najniecierpliwszycb
паjпiесiеl'рli1ОSZУСЬ przycboрпусЬоaа IUoźe
dzieci sq
зq istotami
istotallli naiwnemi,
паiwпешi, Paolo
Рао]о jest
Zlo§li,.ym
Złośliwym jesteście
jeste§cie ojcze.
·'
trochl}
trochę poszydzić.
poszydzic. O
О "ielu
wielu l'zeczac]1
rzeczacb 1116wi
mówi dzi jakaś
jaka.lj s,yietna
świetna myśl
шу§1 do glowy-wychogłowy-wychouajnaiwniejszym.
ш.jпаi.,пiеjsZУI1l. z dzieci nam
паш znanych
zпачсl, i
- Czyż
Съу" za
7.а takipgo IIInie
mnie macie,
шасiе, profe- poważuie,
powaznie, nawet ..00 tych,
tyc.h, k~rych
k~rycll nie
uie zna.
"llа. dzi na
па podwórze
pod,yorze i porozumiewającym
РОI'оz uшiеwаjч,суш wzroiaden
żaden wzglqd
wzgląd nie
ше роwstrzуша
powstrzyma nas od da· sorze.
Czasem
Сzasеш zachOWUje
zachowuJe Ilulczeme
ПLllсzвше naukowe, na
па klem
klеш spogl!\da
spogląda na
па zegar, POtelf'
potem powraca
nia mu
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сЬогусЬ t~n nie przy ulicy. Dzik!ej, ale
а!е ".
w. ~as~żu
~as~iu zowskiej powiatu błońskiego,
bloiiskiego, zawarli роpo,
lVi.oIei.
IVie,loi,
kr.
kro
1/
2
2",
2'12
2
re.
rз . 54 do rozdania lUi~dzy 18
] 8 biednych
ЫоопусЬ hczl\cy
ll СZI\СУ m
Ш Sl~
Ю~ do uhcy
u11cy PIOtrkowskIej
PJOtrkowskleJ Jest między
mi~dzy sobli
sobJi .p6Ik\}
spółkll firmow~ celem eksplo- f},.ko"',,
0J.kon'o I"ywa'u.
I"ywa'".
wychodzllcych
pomieszczony.
wусhоdz'Ъсусh ze
"е szpitala starozakonnycb. pomieszuzooy.
..
1I "tacyi
atacyi przemysłu
ргzешуslu drzewnego w obr~bie nienie·
Giełda Londyńs
Londy~ s ka .
Gielda
(_) 00
Do statystyki
statystyki pożarowej.
swoim
Pasaż
poiarowej. W 8woim
Рма:! ten, no,,"00tworzy6
nowootworzy6 SIIl
51\} maJllcy,
шаJ'ЪСУ, wy"у- ' ruchomości
гнеhошо§сi Birencweiga i Oksnera
Okвnera w osaоза- W~b
\V~b ł8
I8 11.
11& I'ttf.ur,hllr,(
Рnf.uг.lщг,(
24" '..
czasie donosiliAmy,
donosiliśmy, że
"е towarzystwa
towarz)'stwa ubezpie- lany
1апу asfa
аsfn lt~m.
lt~ш, wieczorem
wieczol'ell1 §,viatle",
światlem elektry .' dzie Su]ejo,yie,
Sulejowie, aа mianowicie
шiапоwiсiе wyrobu maта· 0rakout.u
Dr.kuuŁo 4,'/.
czeii
czeń nie przyjęły
przyj ~ly odnowienia роН.
polis wie]u
wielu cznem o§WJCCOnY,
ośwIecony. aа ро
po obu
оЬи str?!lach mle- teryal6'v
teryałów z drzewa stanowiJicego
slanowilicego wsp6ID1}
wsр6lш}
sklep6w, ubezpieczonych
ubezpicczonych ,.
w roku zesdym.
zesztyru. szblnemi
szk,,]пешi zabudowany domami,
dотаШ1, ntworzy
utworzy . wlasno§c
własność spólników
ap61nik6w i w og61e
ogóle celem
се]еш propro·
J estto prawdopodobnie nastllPstwem
паst<;рst'уеш strat, naj
najpi
piękniejszą
~k niejsz~ ulicll
uJic<; JIliasta.
miasta.
I' wadzenia
handlu drzewnego, pod firml\
jaki~
jakie towarzystwa ubezpiecze;,
ubezpieczeil poniosły
poni051y
W chwili obecnej niew.iadolllo
nie".iadoll1o jeszcze .Bracia Goldlust
Go]dlust i S-ka·,
8·ka·, z terminem
terminelll pi\}TARGI t.OOZK'E
ŁODZKIE
wskutek ogromnej liczby poial'6w
pożarów w Lodzi.
Łodzi. napewne! ezy
czy p.oczta obeJnll~ obrany
оЬгnпу ]ok.al:
lok.al: cio]etnim.
cioletnim. Kaidy
Każdy ze
"е stowarzyszonych
stownrzyazonych WJl?WJJ?' 1!
IVtorek 23 lulego
lu/ego 1885 1'oku.
roku.
Rok 1884 był
Ьуl pod tym wzgllldem
wzg1\jilell1 istotnie Gdyby Jednakze tak z robiła.
rоыз,' dla wyzeJ 8i
si do kasy kapital
kapitał zakladowy
zak ładowy w summ
воm1е
Targ
Та " lboiowy.
zboiowy. Spr:.eutLu\J
Spr:t.ed.łluo (lzis;
dziś;
fata]nYDI. Samo
8ашо warszawskie
warsza\V.kie towurzystwo
towurzY5two prz~toczo
prz~toczonych.
nych . wzgllldów
wzg]<;,lбw uważać
uwaia6 muszę
musz~ .ten 3,750 rs.
rз . - czyli
ezyJi razem
гаzеш W5Z,SCY
wsz,scy 15,000 rS' 1
l'.~euioy:
iŻ yу t .....·
fatalnym.
ł'ueuioy:
po 6.60 <..
rB.
100 kor. po
ро 6.00 n.
п.
ubezpieczeń zaplacilo
zapłaciło 16dzk
lódzk im
Dnia 1]
11 (23) grudl1Ja
grudnia 1884 roku. 100 ku:. Р"
nbezpleczefi
illl pogorzelcom
pogol'ze]corn prOjekt
proJekt za
"а najlepszy.
naJlep.zy.
0.46
100
4.8.)
170.000
170,000 rs.
г.. wynagrodzeń
\\'ynagrodzeii - gdy tymczasem
tушczasеll1
l. J.
Aktem
Аktеш z dnia 6 (18) grudnia 1884 r. za
"а I ::;::
6.60..
100
4.66
8kladki
składki z Lodzi
Łodzi pobrane
pobJ'ane wyniosly
wyniosły tylko
ty]ko
A~tor powyższego
powyiszego artykulu
artykułu rozwija pr~e~ Nr. 1706 przed rejentem Pi"tkowskim
Рi"tkоw.kiш ~v
~y
60
6.30
6.90
100
4.70
140,000 rs. Ponie,v:lz
Ponieważ jednocześnie
jednocze§nie z War\Vnr- nami
паПII obraz bardzo pon\)tnych
pon\}tnych przeobrazell Częstochowie
Cz~.tochowie sPorzlldzonym,
sроrz'ЪdzоПУDl, Berek
Вerek R echmc
echo1c 1..0
6.20
100
4.66 n
6.35
IЩ
szawskiem
вzаwskiеш - operowaly
operowały w Lodzi
Łodzi wszystkie
wazystkie pasażu
pasaiu,•.. który
Н6гу w ~rzysdości
~rzya~lo§ci ~ol.ączyć
~01.'1CZYC . ma
ша :: we
,уе wsi
w.i Dl!browa
D~browa Stara,
8tara, powiatu B~ziń·
B~ziii· 100
6.95
liK)
4.67 ',
'"...
..
S.M)
б.Ш
6<)
6U
4.90
aseku1'acyjne Cesarstwa,
Ce5a.t'Stwa, ogól·
og6]. uhCIl
u], c~ PJOtrkowskl\ 1I PZl
pZ1kl}.
Je?-el1 WZIПJa.~па rzeez
Izra· ~
towarzystwa asekuracyjne
kl}. Je?-eh
wZ'nla~- 1 skiego, zalllicszkaly,
zamieszkały. usщрil
us~pił na
rzecz Izra6.60
100
4.95
4 .95
na
па strata
stratn przez pożary
poiary zrzlldzona
zгz'Ъdzопа i zaplazapła- kowane
ko,vane I'rzeobraienta
l'rzeobrażenla nast'lpl!\
nastąpili rzeczywIrzeczywl' ela Icka Freudmana
Fгеudшапа zamieszkalego
zamieszkałego w osaоэаlKl
IЮ
6.70
cona
сопа dochodzi
docbodzi zapewne do miliona
шiliоnа rs.
r5.
A~ie, wówczas'.
Ii~ie,
w6wczas,. biorąc
biorqc równi
"б,уоi eż
еi na
па l\Wag~
l\wag~ : dzie Palice
Paliee powiatu Olkuskiego
01kuskiego udzial
udział SW?j
4b
4ь
oо .....
.... s&:&:
"u
6.40
Gryki,
100 k-or.
kor. ро
po 3.3l
3.3.1 n
ТIJ..
(-) Policya przyaresztowała
przyaresztowa!a niejakiego Dlzkll
ш.kll cenll
сеп<; najmu
naJrnu ~a . lokale
loka]e dl~
,П~ poczty
poe.ty ~ ., ..
w spółce,
8р6lсе, zawartej na
па 1I10cy
IIIОСУ aktu z dOla
dn1a
1o:0r.
п.
kor. ро
po 6W
6 (,O ".
60
5.50
S.50
Fryderyka Gintera.
Gintera, który
k16ry j est
eat domniema·
dOlllniema· telegrafu,
tc1egrnfu, р]ап
plan РlozеП1е.lеша
przeOleSlema tyeb
t)'cb lO.styt.ucYJ
lD.styt.ueYJ 13
] 3 (25) kwietnia 1884 r. przed I ejentem 100
7(}
60
495
70
8.15
nym
ПУIII sprawCIł
sргаwсч śmierci
~rnierci czeladnika
cze]"dnika piekar- do doml!.
дот,:,. рапа
pana M.eyera przedstaWia
przedstaw1a S lI ~ w . Zyzniewskil1l
ŻyzJliewskim w B~dzinie, co
со ~o budowy i 100
б.05
~.06
lKl
IЮ
3.00
/j()
życia przed korz)'stllleJszem
korzystllleJszem śWIetle..
~W1et]e..
pro.,v~dzenia bydłobój.ni
pro.w~dzenia
bydlob6j.ni .we wSI.,Zaj:ól"<e
wS1.,Zaj:6r<e w
60
skicgo, znalezionego
zoa1ezionego prawie Ьех
bez i)'cia
liO
5.06
"
4..80
JoczmieoiS!
Joczmi6oi~
100
8.00
S.OÓ
ki1ku dniami
kilku
doiami przy ulicy
u!icy Sredniej.
8redniej. NapadNapad·
(-) Z Powiatu. Dwóch
Dwoch Dl ezn"nych
cznanyc]1 zlozło- gmJn1e
gmlDle Górna
G6rna w pow1ec1e
powiecie będzlDsklm.
Ь~dZ1П.klrn.
120 kor. po
ро 4.30 n.
60
S.9l
8.3~
oi~ty znlarl
гnп, zada- czyitców
czyitc6w l1apadto
оа szosie
nięty
zmarł wkr6tee
wkrótce wskutek rnn,
nalladło w dniu 9 ]utego
lutego na
100
H5
И5
nych
пусЬ mu
шu ręk"
r~k" zloczy6cy.
złoczyńcy.
prowadzljcej
prowadz,!cej przez las igoski
żgoski na
I1а szewca z
100
4.20
Grochu,
Z powodu nienadejscia
nienadejścia POCZty,
pOCZty, rubryka
rubгyka
ро 6.70
_•.
60
(-) Sprowadzenie opery
орегу niemieckiej do 1:.0'
Ło- Pabianic Gelbarta.
Ge1barta. Napadnięty
Napadl1i~ty chwyeil
chwyci ł ..
4.25 "n
10 kor. po
6.70 ro.
WI400MOŚCI HANDLOWYCH
HANOLOWYCH poро
60
4.27",,,
4.27'/,»
16
6.00
6.50
stanowczym. Przed- jednego z napastników
napaatoik6w za
ха szyję,
szyj~, drugi
dl'ugi je- OSTATNICH W'400MOSC'
dzi jest tedy faktem 8t8OowczYIII.
\
30
90
4.30
4.90
dziś niewypełnioni,
пiеwyреlпiОПi,
stawienia rozpoezD,!
rozpocznij się
si~ z dniem
dl1iel1l 5 kwie!,.
k"'iet,. , dnak pośpieszył
po§piesz)'1 sp61nikowi
spólnikowi swemu
SW"nll1 z рО·
po· zostaje dzis
8tawienia
nia r.
г. Ь.
b. Opera
Орега niemiecka
пiешiесkа gościć
go~ic będzie
b~dzie moclj
тос'! i silneU!
.i!nеш uderzeniem kijl\
kijn. РОlуаШ
powalil
l11ie~cie nasze
na5zem
m przez l11iesi,!c
miesiljc jeden.
jedel1. РО.
pO- I! Gelbarla
Gelbarta na
па ziemill
zi ещj<; . . Inni
IOl1i pasażero
pasazerowio
wio nadw mieście
ODPOWIEDZI
OD REDAKCYI.
ODPOWIEOZ' 00
REOAKCYI.
LISTA PRZYJEZDNYCH
PRZYJEZONYCH
lТIi~dzy śpiewakami
między
§рiе"'аkашi znajdujemy l1azwisko
nazwisko cil}gnęli
cil}gn~li wprawdzie z obronIl,
ОЬГОI1I!, cofll~li
cof,,~li się
ai~
Раn1l
Panu 8. &1,,·cibuulII.
&/,,·eibaul/I. List pański
pafta1ti dla
dla.
.
.
p. Knminskiego,
р.
Kamińskiego, tenora,
teoora, znanego da
dn wniej jednak pocI
po(l grozb'1
groźb,! strzal6w.
strzałów.
ZloczY{ley
ZłoczY{lcy zbyt
"Ьу! dl'ailiw
dJ'aili wej
ej tresci
treści drukowanym być
Ьус nie
пю
Holll
Holel . V,cło~I.:.
v,clo~I.:. kupcy' Denk • I'u<naola,
PO'Dama. Tatarka
Tat6rk.
lo
r. BerhD8,
Berl1D8 J Sprluger z Warsuwy,
\Vаrзх&w)', lIerr.eoskorn
lIerzeołkorn z
па scenie ]wowskiej
znbrali ,v.zystek
tоwю' 8ze,vca,
z wyst\}p6w
wyst\}PÓW na
lwowskiej aа podobno zabrali
wszystek towar
szewca, ,vat·tosci
waI·tości
шоZе.
I \Varuawy,
\ Varl:r.awy, Klein z Wiednia,
\Viednia, }t~rohnęr
}t~rohner z Wletluia.,
\V16uuia.,
ra. i umknęli,
i warszawskiej .
okolo 50 rs.
ul1lkn~li, dawszy
da,yszy dwa ,vy·
wy- może.
\Vil hеlщзь'u (еn. Bebia
ВеЫа z Kutaiau.
KuŁaiau .
. Hempel z Wilb.ehnsQu(en.
Nades!ane. Z powodu zamierzonego strzal)'
ods~J'as~e~lia pogoni.
pogooi. P!ze?si~
(_) Nadesłane.
strzały dla ods~ras~e~lia
RUCH rrYGODNIOWY
Hol.1
HOlel Polski.
Polskl. Bary!Jki
Barylв1o:i &
& 'Yar.&.wv,
War..a"v. Lubliner
LubIiner '
przeprowadzenia urz ęd
~duu pocztowego i te- W.zllltli.
W.zl<;tli. па
ua drugi
drtlg1 dZlen oblawa,
оЬ!а..уа, ",
w, ]esle
leSie zgos·
zgosKernpna,
Kernpn&,
Gottlieb
Guttlieb
z
z.
Galicyi,
Krambiti.
Кralnbiti.
z \ Varuawy.
Varlzawy.
na
па tutejRzej Stacyi
St::\cyi to-warowej
tow-arowej
legJ·a.ficznego
legra..ficznego na
па nowy 10ka],
lokal, 8potJ'kam
spotykam w kilU
kllu Dle
nJe ,,'ykry/a
wykry/a §]"du
śladu zloczYllco",
złoczyncow.
д. 8
•..
od d.
8 du 14 lutego 1886 (.
r. wl,c.oi
wlłc,nie
• Dzienniku l6dzkim"
łódzkim" wzmiank\},
wzmiankę, uwa:iajquważają
l'r.ybylo,
Pr.ybylo,
KRONIKA
KRONIКA
komno. ,Cekomnn.
,Се- ,Za.
,Z...
- Echa
ЕсЬа muzycznego i t8atralnego
teatralnego Nr. 70
CI! nowo-wybrane
nowo·wybrane рошiе5zсzеniе
pomieszczenie za
"а nieodKRA
К
R
А
J
O
О
W
A
А
,
I
Z
A
А
G
R
A
А
N
1
I
C
С
Z
N
A
А
.
A.
А.
Zywno.i~
Żywno.ić
1
I
polr%.by
РОlrж.Ьу
domow.
domowo
kr.j
kraj.
.•oara~wa
ara~wa l1"aDi.
i1ГRn;. wyszedl
wyszedł z druku i zawiera: A.
А. E.
Е. Odyniec,
Zdajc mi si~, ie
że staję
staj~ na
па punkpowiednie. Zdaje
cie
l'ueDiea
I'..enica
ше zupe!oie
zu pełnie objektywnym
оЬjеktуwпуш i Ьеzstгоппуш,
bezstronnym,
wlв u dд';ó w kgr. przez
p1'zez Winc. Korotyftakiego.
Korotyńskiego. - Pan
Рап TndeTadegdy wla§eiwo§l:
właściwość tego wyboru usprawiedli- - t S.
Ś. р.
p. Adam Praimowski, b.
Ь. profesor
pl'ofeso1' Zyt.o
Żyt.o . .
usz
ив> i nowa ksil\:!ka
ksil\żka o
о nim,
nilll, przez Stan.
8tan.
wi\} i wyt1ómacz\}.
wyt.t6macz\}.
Ь. szkole
szko]e gl6wl1ej,
а zarazem
zагаzеш Gr""b
will
fizyki w b.
głównej, a
Groch .
Tarnowskiego.
mat. kOllledya
160
94
Tarnow8kiego. - Szach
8жасЬ i 1Oat,
kошеdуа w
Jezeli
Jeżeli zwrócimy
zwr6cimy nwag<;
uw&g1l na
па sytuacyjny
sytnacyjny stors.y
stnrszy pomocnik dyrektom
dYI'ekto1'f\ obserwatoryum
obscr"'atol'yul1l
.
810 3031
i
plan :f.odzi,
Łodzi, nie moie
może być
Ьу6 d"óch
d .. 6ch zdaft
zdań r6ró- warszawskiego, zmarł
"та1'1 w
\\' Pal'yiu
Paryżu duia
dnia 5 Ь.
b.
tnych,
tnycЪ, ie
że miejsce obecnie wybrane l1 eży
е,у w III.
111.
Pok6j jego duszy.
Pokój
dusz)·. Czes6
Cześć j ego Рll'
pa- Kukurydza
Kukllrydza
oiuszki,
niuszki. studyum przez J. Karlowicza. 8ашуОl środku
~rt)dku miasta.
шiаsta. Opr6cz
Oprócz w!ęc
w!~c idealideal. millci.
шi<;сi.
snmym
M~ka .
Mąka
1766 1976
Wladyslaw
Władyslaw Seideman,
8еidешап, przez J. KI.
К1. (z
(> porsprawiedl iwości d]a
dla intel'csan16w
interesantów choсЬо·
- J~zyk niemiecki w kilku
ki1ku warszawskich
waraza,,'. kic1, ~:~:fl~
nej sprawicd]iwosci
~:~:o~
treteOl). - Modrzejowska
tretem).
Modrzejowska. (rysunek).
(ry.unek). dZIlC)'ch na
dZllcych
па pocztll,
poczt<;, roznoszenie kore.pon.
korespon- ЫШ'асh
biurach bankierskich, jak donosi
dooosi "810wo",
"Słowo", Cukier
Cukior .
41S
41В
Konkur8 doroczny towar
Konkurs
towarzystwa
zystwa zacbIlly
zacb<;ty
dencyj рпе>
przez listonoszów
Iistonosz6,v będzie
b~dzie ułatwionem,
ulаtwiопеш, zostal zamieniony j~zykiem polskim
polskill1 tak w
'У Mel..
104
sztuk pięknycb,
Mol.. .
104.
pi~knycb, III, przez K.
К. MatuszewMatu8zewgdyz
r6wn ej będą
bedl} roz]eglo§ci,
а buchalteryi.
buchaltcryi, jak i w stosunkach piśmiennych
рi§шiеппусh Spirytus
gdyż wydzialy
wydziały równ
rozleglości, a
609
skiego. - .Denise" Aleksandra Dumasa
DUШ8sа
Spirytn.
tО58ШО odnosi się
si~ i do depesz
depe.z telegra..fitelegra.fi- z miejscowymi
шiеjscowрпi przemysłowcami.
ргzеmуslо,уеашi.
tosamo
P,wo. • . . . .
P,wO.
16
(syna),
(зупа), przez Z. Sarneckiego.
88.l·neekiego. - MierzwiftMierzwiń47930
k'
.
k
ТО"·8ГУ kolonialne.
koloulalo". . .
1286
1I
cznycb.
cznyeb.
- Ciągnienie
Ci~gnienie drugiej klasy 144·ej
] 44·ej 10teryi
loteryi Towary
Mi~.o 8wi"z.
świeże i w~d,oDe
W~d'OD.
968
96в
Il' s
8 1I W )rezme,
)геzше, przez M.
М. Karasows iego.J eieli
eźeli znów
zo6w statystycznie obrachujem,
obrachujern, klasycznej
k]asyczoej Królestwa
Кгб]е5twа Polskiego odbywać
одЬУ'УI1С ltyby
Н)' I,)' i .Iedzi..
śledzie. .
774
• Wieczór
\Viecz6r trzech króli"
kr6li" albo .Co
.Со chcecie,"
ilość
korespondencyj, to naJПоМ depesz i
паз- sill
8i~ będzie
blJdzie ?nia 6 i 7·go marca.
тагса.
0rodolvi.oy . .
0rodowi.oy
215
przez Z.
Z . - Kronika. - Scherzo.
Scherzo, nowella
wi~cej ', ieb
icb przypadnie wla§nie
właśnie na
па te
.- На
Na WISle
Wiśle .pod ~OWII
~owl\ Aleks:tndrH
A1eks:lI1(]rH IlUI)U- ~~~jda chl~w'n" : ....
",~ak
~uk
przez W. Z. K
к ościałkoViskll·
o§cialkoViBk~.
oko]ice, w któr)ch
okolice,
kt6r)ch ma
ша zamiar
zашiаг poczta i śclły
~Ily 10dy.
lody. Kilkodm~we.
Кilkodnt~we. zimna
zllllna budZIł
budzl~ JeJe·
Oleje i oliwy . . . pudów
pud';\Y 1478 1305
1905 10000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
telegraf się
Bi~ pomieścić,
pomie~i(:, a
а już
jui ten jeden
je(len dnak obaw\)
obaw\j utworzema
utwOJ'zeDla Sll!
Się zatorów.'
zatOJ·6w. ·
Wyroby tabac7.Jle
861
25
IVvroby
\&Ь.С"llО
26
dоstаtеczпуш, aieby
ażeby w tym
Biuro hezplatnych
hezpłatnych porad prawnych.
prawoych, ~\Viece
warunek jest dostatecznym,
~1V;Oce 1
t mydło
JЛ)'d/о . .
894
S94
Do dzisiejszego numeru .Dziennika·
właśnie punkcie,
а ni'1 innYDl,
inllJ'DI, urz\jdy
urzęrly t\j
tę jak óonosi
oonosi .Gazeta Kielecka",
Kie1eck,,", zostalo
zostało za"а ~~~ : : : : : :
wla§nie
punkeie, anię
1983 !~
~~
dоlчсzа się:
dołącza
si~: a)
а) Dodatek z ogłoszeniami,
оgl08zепiашi, _
siedzib<; sobie
5ОЫе obraty.
obrały. Ze cz~ść
cz~M ulicy
uJicy Piotr- 107.one
łożone w Radomiu przez tamtejszych
tamtejSZYC]1 ndwo·
siedzibIl
N dto d 1
I
k
·.'k·
'.'k· k
k"
"
b)
Ь) Cennik nas
паз ion domu rolniczo·
ro1niczo·hand]owohandlowoka16w przysięgłych,
przY8i~glycb, co
со IIie"'ltpliwi!\
niew'ltpliwi l\ wpl}'wJlły
kowskiej
kow8kiej pomilldzy
pomi<;dzy ulicami
uJicami Cegielnianl\
Cegie]nianl\ aа I katów
p~/':IK
,vM.~'i~:d.~~:
wM.ti~:d.~~:
C:h;·~ad.
Ć:h;e~ud.
1220,
1220. 1
I przern~słowego
pl'zern~slowego
li.
Н.
hr . Skarbka
8karbka i W . hr
I
Dziewll
Dzie\n~ jest w chwili obecnej najruchliwnajrnchliw- ' nie nп .. usuni~cie
u.uni~cie pokątnego
poklltnego dOI'aclztwa
doradztwa i uи- Spirytu.u
Spirytu8u род.
pud. 29.
29, l'iw.
Piwa ~ud.
~oд. 1497. Towarów
Тоw"бw kolokolo. RomkIera.
RODJkJera.
malnych pud. 478,
47S, Oleju 1
I oliwy pud.
pad. 269.
1I
8zll,
sz"
aа telllsalllelll
tel11sal11ell1 za
"а centrum lIIi&sta
miasta : chroni
ehJ'oni nie§,viadomyc],
nieświadomych od wyzysku ]udzi
ludzi zlej
złej DI.lnycl,
si~ nwafa, lIie
się
uie dowód,
dow6d, aby
аЬу jutt-o
jutro na
па inne . woli.
,,'оН.
н '1.' Y
У G O
О D
В .N
.1\' 1
О W Y
у
B'(J () H
I O
miejsce
шiеjsce rocb uliczny
uliczoy si~ nie przeniósł.
przeni6s1. Bar- 1I
N.A. ~'O'=SZEJ'
~1:Т=SZЕЗ' S~.A..CYJ:
e~.A..CY1: ~O'V';7"
~O'V';7' ~O"QQ"EJ'
~О'VQ"EЗ'
dzo oiedawne
niedawne to czasy, kiedy calc
całe iycie
życie ze,е
od dni. 8 do 14 lu,ego
lutego 188Ii r.
г.
т
Е
А
М
У.
wnetrzne miasta
miазtа wrzalo
wrzało tylko na
па Starym
Staгуш
l'r'ybylo,
Pr'ybylo,
Ode
Od ...
.. ,o.
lo.
Rynku, aа k~mieniC? !lp.
Rynko,
\>р. Dobranicki~go.
Dobranicki~go . i
Petersburg 23 lutego. 'iVecllug
Według doniesieit
doniesień
z komun.
kопшn, z Cesar· &
&: Za,ra·
Z.,ra· w komun. do Cesar.
Ceaar. za
z& Gra.
B.
В. Materyaly
Materyały i wyroby
KOn8tadta Jiczyly
Konstadta
liczyły SIli
8111 JUZ
JUż do
du przedmieŚCIU.
przedm1e~lU.
.
.
'
.
.
krajowej .t.wa
nioy
krajowt
krajowł
atwa
nicO
nico
8to niowo ruch ten przenosil się
Sto
8i~ w góg6- dZlenOlków
dZlепшk6w tU~Jszych,
tU~J8zycll, p06taIlOWI?n~m
poвtaIJOWI?n~OI ~o~o·
р u d ó
p
б IV
w
kgr.
P
Р u d ó
о ..
..
kgr.
Чr·
r\j
Fil i doszedl
doszedł dziA
dziś do punktu wyzej
wyżej opisa.
opisa- ! stalo
stało utworzeme
utwоrzеше konsulatu
konau1atu rOSyjsk
rosYJsk1ego
iego IV
w Ilawelna
IJaw.ln. ·SM/30
SМ/30
16
1410
UIO
7230
86
3ti
nego. Rzecz!\
Rzeczll bardzo prawdopodobnI!
prawdopodobn~ ie
że Królewcu
Kr61ewcu i wice-konsulatu
wice-konsu1atu w Toruniu.
IY.ln.
Weln.
6215
11630
2H
2Н
.
..
'
. d I .
ć1.. .• b
Ь d·
d'ZIQ. I Petersburg, 23 lutego
Odpadki
Udpadki uawełniane
uаwеlпiапе i wełuiauB
wеlujаП8 w 8weJ.
swej. mlgra~yl
aа ej
posuwa SI\)
m1gra~y1
eJ posuwa~
SJ\} .I!
.\1 zle.
Iutego . Przy
РI'ZУ 7.awalelliu
7.a,,·a]elliu l'rZ9dza
l'rZfJdza bawelniana
bawelni.oa._ _ ._ ._
17M
17М
SlO
SЮ
919
82650
З2660
1468
~di, Ja~o
~dź,
за~о tDlasto.
lПJа8to. nowe,. tw0rz1łC8
tworцce Slll dodu· si~
.i~ domu ks.
k8. Wiaziemskicgo
Wiаziешskiсgо ponieśli
РОlliеШ śmierć
§шiе1'С l'rz~d
I'rz~d .. welniana
w.lniana
243З
243~
2217
HI3
HIS
26298
plero,
wyrobIło sobie
stałych d
. 1l k
.
D . . , • rl' .. ,k
źk Tkaniny
bawelnia .. e 1t weloiaDe
p,ero, Ole
ше wyrobJlo
ВОЬ1е Jeszcze stalych
Tk.niny 1'8welni.".
weloi'De 83;10
SG27
3621
nisk zycia
życia miejskiego
шiеjskiegо wszystko tu w rozгох- waJ
waj oо atorOWJe.
atorowIe.
"8J
\I aj zos,a
_оз,а 1
I CIIl
C1~ o
о Przetwory
Przet,.ory chemiczDe
сhеЩ;СZD. i f.rby
farby ·818
318
1099
1625
~~icie i dlatego
d1atego pewny~h oznak oiywienia
ożywienia poranieni, inni otrzymali ]ekkie
lekkie I'any.
]'I\ОУ, ~:f~: .u~ow~
245930
245990
powainie bra.ć
poważnie
bra.6 ni~ moina.
można. ~edy więc
wi~c in- '\V
W chwili
cЪwili katastrofy willksza
\vi ~ksza część
cz~s6 ]ok:ltoloknto.. kute.
knt •• otll.wy
otllewy i t. P.
Р.
2\1d
2\łd
25UO
261:Ю
378
978
6<j7lA
&l71A
15686
IЬ586
korcy
korc1
~ytu~ye tak~e, .Jak Jl,Oczta
~ytn~ye
p'oczta 1I .telegraf, wy- rów
r6w znajdowata
znajdowała sill
si<; na
па "obocie
robocie i tym
t)'1I1 spoеро' W~gle
IY~gl. kamienue
kаПliеuu. i ko'"
koka 6028
b1eraJ' dl~ SIebie
sleble pOmJe8~czeOle
p0mle8~CZen1e bez . pO.wopo.wo- sobem
sоЬещ Uumaczy
иитасху się
si~ niewielka
nie,yie]ka ilo§(:
обаг. Dr~wo
Dr~,vo ~~~ł~::l~~e
~~~{~::I~~e
bleraJ,
iloŚĆ ofiar.
43~I
43~1
610
1830
dowanla
d· k 23
dд ''
bЬ 1
I
I'
Wap
.. o i ""mcnt·
dowaDla slll
81\1 zewn~trznem l wzgl\)daml
wzg1\}dаШ1 Oleuшеu· J d
d'
l
'''ар''о
""n,cnt·
245.
20000
stalonego oiywienia
ożywienia danej okolicy, aа na
па eе ~o
Zlec
'1ее o
о
.go zll1y
z1l1Y Y
У o
о PO(
ро( glUgl о- Gips.
Gip •.
g16wnym
widokn maj
maj!\
~yg~\I wi~kszości
wi~kszo§ci zam~.
,a1O~. Wydoby~o ~e iywe
Ccgl.. .- - -_
głównym widoku
'l ~yg~1l
żywe z matozllaczl\małoznaczl\- Cegla.
interesaot6w, zapatrywame
interesantów,
Z8раtrуwаше slll
Sl<; takle
tak1e tylko
ty1ko ceml u8zkodzenl8m1.
uszkodzeDlaml.
Asralt.
Азr.l!, smJI. i takt~ra
t6kt~ra ;moiow';"w;
зои
,а6
S1.щаt.у i mua
тааа drzewna·
30łł
IU6
•
al
.
S"mał.y
G8
za .luszne
słoszne i go d ne
ое рос
pochЬ wa.y uzna6
uznać n ezy.
Londyn 23 lutego. W
\V dlliu
dniu dzisiejszYJll
dzisiejszym Skóry
Skбrv
367
116
5i
717
W~esz<:!e ~ieszkańcy
~ieszkaiJ.cy tak naz,,:anej
naz~anej Wólki
W6]ki odpłynlll~
odplyn<;l~ . z~d.
zщd, gwardyr,
g,vlll'dyr, przezoaczone
przeznaczone do KonOpi.Kon,jpie6i
1~
n
maJ~ rown1ez
rowDleż prawo domaga6
domagać SIIl,
SJ\!, deby,
afeby, роpo- S
8 d
Torf
noszllc jedne
jtdne i te same
вате eifJiary,
ci\lżary, co
со reszta
u anu.
апп.
.
. .
' S,y."~
S,y."~.- 1l'
miasta, niezawsze ро
po macoszemu traktowaPefersburg, 23 lutego. K':llzl!_p~głoskl,
Pelersburg,
К':'ЪZI}_р~glоsk1, KOlet
КоаСI p_a
p_....
__o_De_ _-:::-_ _ _ _-:::=--:--:-_-:-:=--==-~:__--:_::__----.,_:__
-- Wydawca, SteCan
8teCan :Ko88nth
Ko_nth _ Redaktor, Zdzl.81aw
Zdz18ław :Knl'akow8Jd.
Knl'akowsJd. J(09BO.IeaO
АО9выево l(easJPolI.
ЦеВSJPОII.
'V
W drukarni L.
L • .Krukow8kle.o
J{rUkoW8kle.o 1f t.odzi.
Łodzi.
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Dodatek do N-ru 35 "Dziennika Lódzkiego"
Lбdzkiеgо"
z dni" 1:1
t:ł

(~5)

lutego
ltl t ego 1885
18 85 roku.
r okll.

STAN RACHUNKOW

D!/J'tlr~!/a
Dl/rel(~l/a

IO/1JaTzl/s/u;a
lowarz!/stu;a Irrerl!llo/cego
krer/!llolcego
OBWIE SZC Z E NIE.
OBWIESZCZENIE.
",iasia
71Iiasta l..odzi
Łodzi
Dyrekcya
y,ekcya lowa,zyslwa
towarzystwa kr.dylowego
k,edylowego m. t.odzi
Łodzi
pOdaje
pada.je do powszechnej wiadomości,:
wiаdошо~сi,:
Banki' Handlowego
На.Шlоwеgо tV Wa'ł'6iZ:awle
poiI.je do
poił_je
до powszechnej wiadomoSci.:.o
wiadomośei.:.o
7..
że w ilniu 3 (15)
( 15) Jna.ja
Jnaja 1885 roku !/
warzy.wnyeb,
warzy,zon)'cb, że
<е ,wyc,.ajoe
zwycr.ajne ogólne
оgбlпе ,ebr&
zebra
O
о godzinie 11 zrana w miejscowym
шiеjsсоwуш
ро
po dzJ
dzIeń
e n 31 stycznia
8Cyczni" 1885 roku.
rokll.
oie
nie cdonków
czlookOw towar'y,twa
towarzfltwa _dytowego
od~dzie
ti (18) mar""
marca '.
r. Ьb..
od~d,ie si~
Ю~ w dnin 6
wydzia 1Ieе hlypotecznym prz ed nOПО- '. I '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lotwarte
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lоtwart.. zootanie
_tanie oо ~nie 5·ej po
ро polu
laryuszem
Каl1l осkiш Odbl}-I
odb\}- I I
doi.
dniu w
w .ali
.аli ogóln)c'!.
ogбlп)сЪ zebrali
zebrań w domu
дото to
Illryuszem Janem
J anem Kamockim
sprzedaż nieruchomo~ci, ро-I
W
\У WARSZA
\VARSZA \YJEI W
\VPETERSBUR.
PEТERSBUR. O
О G ()Ó 1:.
Ł EЕ M
М
warzy.tw_
wa
..y.twa рпу
przy uliey
ulicy Sredniej pod N. 427
dzie si~ sprzedaZ
lożonej W
Łodzi, рпу
przy ulicy
na
loionej
w mieście
mi~cie IJodzi,
оа które
kt.i>re wszyscy
wS'J'scy .towarzyszeni zaprasza
"рraз,а
2ó3, obci&obciąJ':;~mioty pod obrady
оЬтаду ogólnego
оgбlnеgо zebra
zebr_
ppiotrkowskiej,
iotrkowskiej, pod Nr. 253,
zonej
żonej poiyczk~ towarzystwa kredyoi_
nia poddać
рodда6 .i~ ""j,ce
mające .,
. , n.. t~puj,ee:
t~puj,ce:
towego W
\. sumie ".
rs. 9,200.
J
1
Goto",i",a w kkasie.
.. ie.
.
•
.
.
.
..
186,b9280'/,
1 86,Ь9280 '/,
148,0;7 76
148,0i7
70
333,67'166'/,
333,67'166 '/' 1).
I). Sprawozdanie
8prawo'danie dyrekcyi za
,а rok le8S/~
1~8B/~
Przyst\}puj~cy do licytacyi, kt6ra'
Przystępuj~cy
która'
2
Rachnnki bieżące
biei,ce w bankach
bankacb r"dowych
rчdоwуch i prywatnych
prY"'atll)'ch
18,02122
18,n21
18,021 2~ i 2). I'i-ojekt
projekt do
до etatn
et&tn Da
па rok fio,noowy
fin_IllIOwy
.
d
•
.
S
з
kup weksli
wеkзli opatrzonych najmoiej
najmniej d"'oma
dwoma J>?<Ipi.ami
J'?<łpi.ami
.
7,697,768 32
1,801,86017
9,599,1 211
2'; 49
t9 II
1884/6.
OzpoczDle SIl}
OzpOCzDle
Sl\} O
о sumy rs. 13,800,
,
Sku.p рарierбw
papierów publicznych
public,nych wylosowanych
wylosowanych,• kuponów
kupon6w Ыеbie3). Projekt ozupoloieni.
nzupolnienia § 28 notawy
nstawy toobowiqzani
obo wiązan i s&
są zlozy6
złożyć vadium "'
W,
.'oych.
'ąoych..
..
...
...
. ......
.
...
ij8,46708
б8,46708
2,88767
60,794 6b
6Ь
wa... ,·.twa.
wan,·.twa.
ilo§ci
ilości rs. 1840,
1840.
6
Sknp eola-weksli
8О1а-wеkзli aabezpieczonych
ubezpieczonych papierami publicznemi
4). Projekt u,"pelnienia art. 7 warnnków
warnnkOw
1258--1
lub hypotek,
h)'potek, .
.
.
.
.
.
..
991,888 991,888 licytacyjnych
lic)'t&cyjoych .przedaZy
sprzedaży nierocbomosci
nierncbomości
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6
Pozyczki
Pożyczki na
па .... taw
Ь.. рарiеrбw
papierów pnblicznych
pnblic,n)'ch i towarów.
tow_r6w.
2,017,96870
2,Щ7,9б870
793,47279
793,472 79
2,811,451
2,811,45149
49
р
p dд bezpieczeństwo
be'pieezen'two towarzy.twa pod.
МопеЬ brz~c"ca,
Ьr,~счса, .tanowi,ca
.t&nowi,ca wlunośo
wlaвnoao banku.
b.nko.
1,992 74
d.n)'ch.
I 7
Moneta
..
20827
2201 " 1I
d.nych.
Papiery publiczn.
public,o. wlaone
•,
.
.
.
.
"
1,096,66285
S7,C6114
S7,Сб114
1,134:31400
1,134:314 00
6). Wybór
\Ууоо, dwóch
dw6ch dyrektorów.
дyrеktcrбw.
8
wlasne
Мlody człowiek I 9
Młody
Tratty i weksle na
па ugr.nicę,
Z8gr.nic~, nabyte na
п. wl
\.I."IY
.."y rRchunek.
rAсlшпеk.
24,91093
24,91693
72,094
72,Щ14 99
96,9b092
96,9ЬО92
6) Wybór
\")'оо, ... ~pey
~pcy dyrektora.
10
Uposazenie
Uposażenie filii
fШi banku
bankll
2,000,000 2,000,000 _
'V)'oor trzech
trz.ech cdonków
cr.lonk6w komitetu na.d
над
2:z patenten1
patentem ukoIicZooego
ukońcZonego gimna!yum'
gimna!)'um' re'
ПО
11
Koretpoudeoci.
KoretpoudeDci.
.
4,113,22616
4,115,226 16
1,786,28771
6,898,5M
6,898,5М 17
zorcze~.
zorc2:e~.

Ba'tkl'

Wa"'6iZawle

po-I

WJEI

Stan Czynny.

I

'J.

czlowiek

'1):

О

aloego, po!liadajl}CJ gralltownie
alDego,
grQntownie jCEyk
j CEyk ro'
ro
8yj8ki i matematyk~,
8yjski
matem atJk~,

POSZUKUJE
POSZUKUJE
KONDYCYI ,
.

1&
la рrz)'gotow)'
przygotowywania
wапiа kand}"{Jat6,v
kandydatów <10
do szkbl
szkół
rqdo\vycIJ.
rządowych. Oferty
Ofcrty P1"05r.V
pronV !lkladBQ,
!lkładBó, pod
lit. R. S.,
Varsza wB, Rajchman
Frendler,
li!.
8" ''Vаrзzаwв,
Rаjсhщап i ""'rendler,
Seuatt·r Jka Nr.
Seuatl·rJka
N г, 18,
18.
1264-2-1

12
13
]3
14
15
16
]7
18

Rachonek z oddzialem
oddziałem banku
b&nku
'VoksIe
\Yeksle proteвtowane
protestowane .
.
Wr
\"y,l.tki
Ыe7.~ce ,z '.
r. 18B4
1 8В4 .
d• tki bież~ce
Wydatki
r. bie7.,cego
\\'ydatki bież,ce
biei,ce ,z '.
bie',cego
\\r)'daUti zwrotne ,О
\VydaUti
Kont
K06zt}'y organizacyi .
Nieruchomośó.
.
Nieruchomo§6.
Rachunki
Rаcl1\шki przechodnie
przecbodnie

17,322:-19
17,322:-1.9

46H:lg
4lЮ:!9

132,UI
1 32,1~1 09
10,722
13
10,72213

9il,I6066t
90,16066t
7,93? 49 (

7,64609
5,394 б8
5,59468

,

150,4.04
8')
l БО,4.G48')
GOJ,641
GO J,641 87

1901 1 3914611
~91461/

,

l,bSM>,650
l,6SЮ,650 43
17,77278

1,690,660 43

Podlog
Podług §
S 72 ustawJ
ustawy towart.)'stw8
towart.)'atwa,. do 8&
8a
li obrad ogóloegozebrania.
ogOlnegoz.ebraniR. bez
Ье!. biletu wej

246,96526

14,939 96
14',939
22,5~6 06
Об
4,64275
9,937 S3
З3
_
_
160,4()4.
) 60,4Ы 80
812,66982
914,101 69
6,687,479"47
6,687,479"47;-1-..,.,,..,,,;;;-';;=11
;-1-..,.,""";;;-';;=11"",;;,,,,,;;-

-'-""'1--'-""'/--'=--'-:;':;11'
'=--'-:;':;11':':"_ - 25,6~87093'/,
25,6~87093 1/,

,

5ci.
ści. nikt
uikt wpuszczonym
\Vpo"czonym być
Ьу6 niemoie,
niemoże, dy
rekey..atem, jak to w!atacb
w latach poprzednich
rekcya,.tem,

mialo
miało miejsce,
miеjзсе, T1.6CZOne
n6Czone bilet)' 8towar
stowarzy
zy
swupn przez woineąo
wuine~o 8wego
swego ror.eślo,
rошlо, a
а
mianowicie tym,
81ł wy1ltczn}'mi
wyłlłcznymi
t)'m, klorzy
kforzy 8'
wlаSсiсiеlя.mi lJiernchomosci,
właścicielami
uieruchomości, obci4ionych
obciążonych
po,,}'czkami towarr.ysl.wa,
połyczkami
to,,·arr.)·sc.wa, jak równie
r ownie któ
kt6

'"1 zlozyli
dożyli dowody nabycia
паЬусiи niernchomo

аса
śca

§ 22

\У zastosowaniu
zазtosоwапiu sie
зi',} do
w

uвtawp
mŁawY'

podaje do pows1.echuej wiadomości,
wiаdоnюsсi J ii
iż u·
iQd8n~ z"IAt""a
z"IAt",la pożyczka
poiyczka na
па nieruchomość,
пiегucll0m05б,
żądan~
pod .Nr. 464 przy ulicy Wschoduiej,
\Vschodniej, Jan
Erb,
Er
b, potJczki dodatkowej n. 2,000; pod
Nr. 226a
Nr,
226а рпу
pny Rynku
Ryoku Starym,
8tarym, połowa
polowa do-mu,
ти, Sdama
Sr.lama Ro7.eDbaum,
Ro7.t:nbaum, pożyc,ki
poz)'c,ki nowej
8a 2)500.
2,500.
'\V8zelkie
Vszelkie zarzuty
zat'znty przeoiwko
pr zeoiwlro udzieleniu
udr.ielenin
zaitd811)'ch
zai łda1łY ch pożyczkek,
pozyczkek, stowarzyszam
8towarZ)' 8Z8Ш . ze,
zвo
сЬс,! рrzed,tawiб
рг%есщgu
chcl!
przed,tawió dyrekcyi w pr%eciągu
dni
nni 14 od
оа daty wydru.kowania
wydrukowania niniejszego
пiпi еjз zеgо
ohwienczenia.
o1>wie8zcI6nia.

od poprzednich stowarzyszonych
Btow&rZ}'szonych ро
po
'О
osatniem ogólnem
ogбlпеm zebraniu.
reЬгапiu.
titowarzysuni,
~to"'arzY8uni, p081sdajłcy
poslsdaj,cy wapólme
wврбlше nie.nie.

Stan Bierny.

OBW/ESZCZEN/E
OBWIESZCZENIE
Dyrekcya towarzystwa kredyfowego
kredytowego m.
т , .t.odzi.
Łodzi.
1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

11

K.pital
K_pitał zakladowy
zaklado,.y .

.

6,000,000 -

Up08a.ienie
Upoa&Żenie filii
fiШ banku .
}'uоd\Иz rezerwowy
}'und~z
r ezerwowy
.
.
.,
.,
.
\Vklad)'
па rachunek przeka7.o\vy
'Vkłady na
przekazowy i lokacye.
Коrезропdепсi .
.
Korespondenci.
•
.
•
.
.,
RachuDek zt: oddzialem
oddziałem banku
banka
•
.,
•
Rachunek
Tratty przez
TraUy
pпez bank akceptowane .
.
.
Dywidenda od akcyj
akc)'j bnn
banku
ku niepodu i eaioDa
eвio na..

•
.,

.,
.

.
.

Procenty
przypada),.. do .aplaty
Proceoty przyp_d&J'ce
•• platy od wkladów
wklad6,. i obligaoyj.
obIigaoyj.
Procenty 1l komis
.
l'rooenty
komis z r,
biezQoogo
r. bieżącego
Procenty i komu
Rachnnki przechodnie
Rachunki
prz.ecllodnie .
.

Preze8, L. Grohmann,
Prezes,
Grohmann.

=

1,169,
1,169,17969
17969
2,9"',Jl),':J3623
2,9"'Jй,':J36 23

8,784150
2,876
2,97661
Ы
806,'
806,478
78 11

6t,H64l
Ы,Н64 1

~Ы8,601
1 8,601 31
31'/,
'/,
I-...,.-i:-:-,"",,,,l':'i:-H
I -...,.-i:т"""'",l ':'i:-Н
19,011
19,011,39146'/,
,39146'/,

]",6,It<1nia
Łód1dnia 2 (U
( Н ) lutego 1885 roku.
roko.

Dyrektor Ыпи
binra A.
А . Ro,icki.
1265-1.

2,000-:000

822,42712
6,261,184
6,261 ,18482
82
2,949,74225
2,949,742 25
1,690,66(' 43

l,li90,6bO.(8
l,б90,6ЬО.(8

519,97691
_
694 óS
ь6
283,924 11l
II I
1l,1l030(
1l , J1 0ЗО (

2,66967
2,609
67
6,687,47947

-..."..,=~,I
-""",,=~,I :;;-

ГUСЬОПloSсi, obowi'łzani
ruchomości,
obuwi~zan i 8/}
Bił dożyć
z lо iуб w т
binа
rze
ги dyrekCji
dyrekt:Ji piśmleune
p18mlenne upoważnienie,
upowaznienie,
dla pozy!kaoia
pozy!kania dla jednego z pośród
розrбd 8ie.
aieЫе bileto
bie
biletn wejsci&,
wejścia, nabywcy z&§
zaś nierucho
most:i,
mośt:i, dowody
do\vod}' nabycia tako,,'Ych.
takowych.
JJl"żeliby
t."zelilJY stowarzy8'tOny,
stowarzY8'tony, który
ktUry otrzyma
bilet wejscia,
wejścia, nie zyczyl
życzyi 80bie
80Ые uczestni
uczeslni
czyó
czyc na
па ogólnem
og6lneru zebraniu,
zebraoiu, mOze
mOże udzieli
реlоощосniсt,,·о do
pełnomocnictwo
до UlstłłPlenia
uзt'lРlепiа go, al
а[
t}'lko tzlonkowi
tylko
ćzłonkowi towarzystwa;
towarzystwaj ро
po zloieniu
złożeniu
przealanych Ы~еtб,v
bHetów wejscia
wejścia 1l pełnomo
petnomo
cnictwa w bIurze
blurZ6 dyrekcl"i,
dyrekc\'i, pełnomocnik
peloomocnik
otrzyma
ои.ут& nowy bilet, ,z рга"е",
pia"em do dwóch
dw6ch

6,000,000 _
2,OOO,(X)()
2,ООО,(Х)() _
822,427 12
822.427
7,430,36461
6,849,777 (8
319,97691
319,97691
8,78460
8,78 460
2,97 1 07
2,971

l ,162,65}j
,162,65}J 93

521,260 98'/,
---- glO>Ów.
-glo.ow.
26,698,87093'/,
26,698,87093'1,
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Żaden ze stowarzyszonych na
п. ogólnem
og6lnem
~brani~ wi~ej
,vi~ej nii
niż

Weksle
\\'еkзlе do ink",y.

.

6,093 16
1,860,7IQ
1,860,710 -

Tov.ary w komU!
Towary
kОП'l i!! oddane

20,000143,67161

Ole
Dle moze.
n10ze.

26,09315
26,093
15
1,504,28161

dwa

Za maloletnich
małoletnich i w ogóle
ogole

glозу
głosy

miec
mieć

poZ08taj~cych

сzlоnkбw towarzylt""'
towarzy,t'lV8, Bluzy
pod opiek,
opiekł członków
.służy
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trlaZ68~:a;ii~~~~:ct.;~ne~a ~:~ln~m
~:~ln~т
obecme
оЬеСПl е pod firm~
zebraniu
zeb,.niu nC'le.toic'y6
nC'le.tniczyó roogtl
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(уПIiе bile·
BORlANN SZWEDE &TULER
~oście{~~ttu':,,":!:~I~t~;J~~:'
ТЕILЕН
~oScie{~~ttu':,,~:~I~t~;J~~:' ~~~zk~~~;
:'~~'k~~~;
~~~~~б/='
z;~~~:i:o~;::e
.":.~
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~~~~~ól='
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sl! do komplelnych urz~dzeń
sI!
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BRmvAR() \V, GORZELNI i DYSTYLARNL
DYSТYLARXL
Formul.rze drnkowane
drnkowaoe n.
п. upoważnie
ороwaZпiе
BROWARÓW,
Formularze
!'
nia
peloomocnictwa "-ydawane
wydawaue ~d,
niа i pelnoDlocnictwa
~д,
W
Ф
Przeszlo
Przeszło 100 gorzelD!
gorzelDl urządziła
urz&dzila powy~sza "I!laszaj,cym
"I!laszaj,c)'ffi .ig
sig .towarzyszonym
.to,var,yszonpn bezpIat
bezplat
firma
fil'ша W
w ci&gu
ciągu 10 ostatnich lat.
Dle
те w biurze
biorze dyrekcyi.
dyrekc)·i.
PORZ4DEK
PORZ~EK DZIEMNY:
DZIEMN Y:
~ ~
..
.
.
. Bilety
Bilet)' wejRcia
wej_cia n_
п , ogólne
ogOlne zebranie dla
J. Przedstawienie
J,
P rzedstawienie sprawozdania i bilansu za rok 1884.
...... _
"
I-!.
Pla~y~ kalalogi
kalaloglllusl,owane
lIuslrowane .maszyn
.ma'1Yn wysylamy
wysyłamy nu
пи z~da",e
z~dan,e.•towarzyszonych,
to",arzy.zonych, na
па ....dzie opow.inieli
upoważnień
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1tS;
I tS;
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~aJnows
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dl)wodow sprawowa
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2,
tenże rok.
....
gul.torem
gul_torem do
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'y_temu Bo,manna.
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lub knrateli,
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wydaw.ne ~d.
~d~
3. Wybór
członków
a ndydatów,
IV
Wyh6r czl
onk6w rady i k
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w biurze dyrekcyi od
од doi. 2~ lutego
lntego (9
'Do
))0 uczestniczeni
uczestniczenja
a w zgromadzeniu ogólne
og61nem
m maj~ prawo akcyomarca) do dnilt1 (16) marca
тиса 'r.. Ь.,
b., .to
naryusze, którzy
na.rynsze,
kt6rzy do
до dnia
dnia 7 ((19)
19) marca
шагса r . b.,
Ь., zloz&
z łożą swoje akcye:
warzy.zeni ..tem,
tern, pr'gn,c)'
pr.gn,cy pozy.kać
pozy.kae ta
let l' w
w kasie banku handlowego w IJndzi,
Łodzi,
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О Ш1<)
zanown~
"~ <10
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Do zlozonych
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do!qczone 3 jednobrzmiące
jednobrzmi&oo spe- Ii
Ii~~ ze
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oieb~,ie.
.
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Ch
СЬ . Bł
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. pana C
с ezara
ht a, n
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.prawozdama
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IeZYCle
cyfikacye, zZ któryc
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па, na
па 1
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" mu
ШП
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lęgarm рапа
ez ara R'lC
1с e rra,
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depozyci., Ii
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mct~ l owV{1h
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~ ~ nym
towar.):st aа
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се е ,
U
u
JU
u
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to I,oznie
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mi w~
biletu wejścia
n
'. Ь
n 8c.a
stowarzy.zonych.
wej~cia na
па zgromadzenie.
"
8с, а., lutt .towarZ)',zoll)'ch.
n
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од
dnl'
dnl'a
8
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kWl
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'
etnl'n
r.
~
па
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lU
Pr.y
Przy
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przed
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й
й
,
, .
J
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uц . y,
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.
~:- ogol~l'ch
ogol~)'ch ..~~n,
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ZW1'оteш specyfikacyi
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b.'let
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t lik' w d wuuas tu
tn r 6"
'" ogoloem wbramn.
zeЬraщп.
.,
uych k!
oо orac
natawy towarzr.t",.,
wnro"n 1l samowarowe
sашоwаl'о\vе s o
о
1 W
wunas
;опус
Ol'ac ,, "n
Podlug § 76 n.tawy
towar,y.t",., wnio1I ~ kt6re to wyroby
\УУ1'ОЬУ sprzedaje
8p1'zec1aje ро
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