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si~ nie
żem się
daję, zem
hOlloru daj't,
honoru
got6\v...
na
jot't, zawszem gotów
па jotę,
lIlfВ. Tucker,
ź rurS.
odpowieddi
byla odpowie
jak~ była
Niewiemy jaką
opuszczałl
pół godziny potem, mr. Weaver opuszcza
'у р61
lecz w
y,
Y,
zmięszan
zmi'tszaI1
oczach,
oczac!J,
w
łez
lez
adami
śl
8la<1ami
ze
Cueroos
L os
zupełоz паkаmii zl1pelsłowem, z oznakam
m, slowem,
och rypłym,
głosem ochryply
z glosem

pe\vuo';ci siety1ko pewno';c
Zachowałl tyle tylko
porazki.i. ZacllO,va
nej porażk
Siо 8iсов o
ć coś
nadmieniC
Indyancye lIadmieni
głuchej 1I1dyallc
аЬу gluchej
Ые,
bie, aby
па
głowy na
zlJakiem glowy
c znakiem
\vskazuj~c
acu, wskazują
пусh pastwiskach,
nych
ą
zeguaj~~
bladiJ: i żegnając
d1"z\vi bladą
п drzwi
stoj~ u
рапi~ jej, stojącą
panią
skillielJ..icm
cia skinienie
współczucia
pełnem
pelnem ,vsp6lczu
jącego
odjeżdzaj!]:cego
(){ljezdza
ręki.
l'ttki.
młodej
w mlodej
zmialla '"
zaszła zmiana
сzаsп zaszla
Około tego czasu
Okolo
ch jej
nielicznycJl
pl'zez lueliezuy
byla prz6z
uq była
zauważoną
kobiecie i zauwazo
młodzieńcza
za mlodzieu
dаwпiеjszа
j~ dawniejs
ОрпSсПа ją
znajomy
zllajomych. Opuściła
posię go роc si't
zajmować
Zacz~a zajmo\va
hnmorn. Zaczęła
swoboda JlI1mol"u.
ta.k, jak gdyby
zapałem i tak,
darstwem domowem z zapalem
ogr6d
vYk,'6tce ogród
k, Wkrótce
obowiązek.
swój obo\viqze
uwaz30la
uważała to za sw6j
CZ:ll"Onia pod czarouiepozllalJia
się do niepozna
zmienił sitt
cały zmieuil
дош caly
i dom
robotnicy,
Nawet l'obotuicy
em. Na,,'et
dotknięciem.
rąk jej dotklu'tci
dziejskiem rqk
о
mówić o
zaczęli m6wi6
haciendy zacz'tli
\vI'ota l!aciendy
zаj~су wrota
ргzеlпасzający
przekrac
\уусЬо(10ШП wychoa. Z dOlllu
dziеdzШеа.
оgгodп i dziedzińc
piękności
pi'tknosci ogrodu
stпtowarzystwie slukiedy i zawsze w towal,zys
dzila
dziła rzadko kie(ly
uczęszczane miejnajmuiej uczE)szcz
\у najmniej
па samotne. w
żącej na
z!l,cej
до
ziła do
jezilzila
пiеdziеl't jeźd
\у niedzielę
вса przechadzki. Czasem w
sca
83ollta·
\у Santa·
misyouarzy w
ej kaplicy misyona
rozwalone.i
nawpół rozwalon
nawp61
сh6гп.
mi chóru.
kоlППlllаmi
słuchała mszy, skTyta za kolumna
Inez i slnchala
1I1ez
uszaniezwykle ПSZ3оokazywaćc jej luezwyk
zaczaj ok3ozy\va
lпd zacza)
Powoli lud
c uпskladaj~
uiskie skladają
Zdl'Ogi, niskie
się zdrogi,
пsпwапо si't
nowanie, usuwano
Ilowallie,
shvo i
wdowiCllstwo
niby wdowielI
czuć luby
też CZl1C
a tez
Zaczynałla
klollY.
klony. Zaczyna
łzami jej oczy,
częstp Iz30mi
o cz'tstp
l1ареlпiаlо
псzuсiе to napełuiał
chociaż uczucie
chociaz
koj~cego.
сов kojącego
воЫе coś
też w sobie
miało tez
mialo
żaała zaprzywdziiala
псzпсiа PI'zy\vdz
wpływem tego uczucia
Рod wplywem
Pod
rodzicach,
po J'odzicach
byla przedtem nosila ро
którą była
lo~, kt6n}
łobę,
wdzięki
Н jej Ivdzi'tki
podl1o H
<1alece podno
str6j tak dalece
сzarпу strój
lecz czaruy
młookoliczlJej mlosel"cach okoliczn
\у sercach
Ьпdzil takie nadzieje w
i budził
żasz30t z3owyrzec szat
zml1szoną~ ,vyrzee
się zmuszon
widziała si't
że Ividziala
dzieży, ie
clziezy,
IliektómуШу lliekt6dtlma myliły
też jej i duma
lobnycb. Powaga tez
10bl1ych.
jq
nazywać ją
Z3ocz~to nazy,,'ac
osci. Zaczęto
C11 co
narodowości.
до jej naro<1ow
СО do
rych
l"Y
t.ylko
t'y1ko
est
j
że
jC8t
ze
potro~ze,
допа
no
zap~mni~
i
zar~mni~
Bella"
ВеПа"
»dona
n
la
z3opo~ll1ala
шеmаl zapo~lIla
вата memal
.C!lWllanuu sama
ТnCkel". .C!1W11an
mrs.
ml·S. Tucker.
w,,
dZWlęków
оЬсусЬ (IZ\\'lIik6
<10 obcyoh
nawykło do
JeJ nawyklo
oо tem. Ucho Jej
шi calemi siadywaGodzil1~mi
tурп. Godzin~
clo obcego typu.
oko (10
pl'zez czas linie
lе przez
росzегшаłe
kt6rego poczerma
gaнkl1, którego
I1а ganku,
la na
pl'zez
сi, lub przez
рl'ZВ$zlosci,
о pl'z6$złoś
głośno o
mówiły gloslIo
i ozdoby m6wily
si~ od barw
miепi~е się
ala w mieniące
wzrok zapuszczała
okllo wZ!'ok
okno
rozległy spokoj ny k rajoPolu biła rozlegty
l~ki i moczary . Poll1mla
łąki

się wiere sitt
odbij3оjз,се
słońce, gwiazdy odbijając
пiеЫов3о, stonce,
bl'az, niebiosa,
braz,
Było w tem
placl1tach wody. Bylo
пiе w szerokich płachtac
nie
a
Odrzuciło
oczno Odrzucil3
cu oczu.
zm~zouyych
kojącego dla jej zmęczon
co~ kojqcego
co';
poglttbie~runt6w i pogłębie
nia ~runtów
wуkпрiеuiа
prawuika, wykupie
projekt prawnik
krajobl'az takim,
ic krajobra
pozostawić
wolała pozostaw
przystani, wolala
nia
пш Pl'ZY8tau
ń
пай
rZUCll.nem ua.
cieuiem, l·ZUc.'l.nem
m cieniem,
pl,zelotneem
byl, z przełotn
jakim był,
ptactwa.
o
ptact,,'a.
morskieg
i
błotnego
blotuego
skrzydła
sю:zуdlа
przez
pl'zez
la pojazd,
zauważyła
itl zau\vazy
popolUduiu
duia popołudn
Pewnego dnia
па
się powoli na
posuwal sitt
gościniec.. posuwał
oрпвсiwszy goSciniec
który,
kt6ry, opuściws
до Los Cueroos, wigości do
оп gOBci
wiózł on
Jeśli wi6z1
bagnie. JeSli
Ьаgпiе.
skraeali
воЫе skracali
bylo, skoro tak sobie
pilno im było,
doczuie рНпо
docznie
baccJ.ziej
była szersza i bacdziej
dalej byla
bowiem (lalej
о mi1tt
milę bo\viem
dl'Oglt,
drogę, o
пZуwаuа.
używaua

п przeuiероkоju
pewuego niepokoj
ia i pewnego
zdziwiellia
Nie bez zdziwien
\Vkr6thacumdy . Wkrótдо haciendy
że pojazd zmierza do
się, ze
konała si't,
konala
Шl·. Patterso n
że mr.
а jej, ze
оzпаjmila
slużąca oznajmił
też sluiqca
се tez
ce
rozmowy poufnej.
pl'osi
prosi oо kilka chwil l'ozmowy
и
дпiе pogodne zakt61'y w dnie
па ganek, który
Wyszła na
Wyszla
się bardziej jeszcze,
zdziwiła si't
вalon i zdziwila
stępował jej salon
st'tpowal
ват. Obok niego
пiе jest sam.
goŚĆ nie
że g08C
trzegłszy,, ie
вро tl'zeglszy
spo
jaca sie
rozglądaojaca
а kobieta, l'ozglqd3
пstгоjопa
pi'tku3o, ustrojou
stała piękna,
stal30
••
koła
<10 kol3o
wesoło do
ciekawie i wesolo
eiekawie
pl'zetl
lo przed
wyglądało
niż wygl!J:<la
wygląda,, Ui.Z
- Lepiej to wyglllda
głośno, dobitnie -miejsce
się gloBl1o,
al3o si't
laty,-oz wala
д\уоша laty,-ozw
dwoma
доЬгеstЮ'апiоm i dobrewidzę, starauiom
jalii wi(lz't,
\viele, jaki
za wiele,
to zawdzięc
z3o\vdzi~za
pani.
smako\vi p3olli.
mu smakow
pylooz руszty\vuie, lecz
si~ sztywnie
zwróciła się
Тпсkег z\vr6cila
l\1sr, Tucker
l\1sr.
mеlап
Zwykła jego melanP3otterson'a. Z\vykl3o
до mr. Patterso
tаjз,со do
tająco
wesołego uspo,уоЬес wesolego
zdwajać wobec
się zdw30jac
zclawała sitt
cholia z(la,v3ola
głeboko
ł gleboko
Wzdychaal
zki. Wzdych
tо\vю'zуszki.
sobiel1ia jego towarzys
sobienia
brzegi kapelusza oо ;eka~
jąc bl'Zegi
wygładzaojqc
staгаl1пiе ,vygladz3
starannie
•
sпг<1utа.
surduta.
-śmiała
prosZtt -smiala
тпiе proszę
że mnie
prze<1staw ze
cóż przedsta
- 1I c6i
Czyś kal'ami~ nieznajoma. Czys
~" ramiE.:
l~tl~aj~c go ~v
si9 l~trącają
i~
Widzę ię
ci~! Widz't
Uem? Bogdaj cię!
przypa(IIkiem?
nllelllal przypad
вата.
wić sama.
przedsta\vic
~ Pl'zedsta
zmuszon
zmuszouą
gło Pattcrgl'obo\\'y glo
wybornie grobowy
~с Ivyborlli
павlаdпjąo
1I naśladuj
msr, Tucker z okrą<10 msr.
okr~z\пас.'\jасc sie do
8011'30, aа zwracaja
son'a,
гпсhеm.
s\v~body· ruchem.
pełnym sw~body·
głym, pelllym
glym,

nastąpi)..
ciąg nastqpi)
(Dauzy ciqg

2
czajqc
czając tyko lub zl1lieniajqc
zmieniając niekt6re paraрага
gmfy.
gпUу . Piel'wsza
Pierwsza mianowicie usu,ya
usuwa рагаpara1;1a ~)' . w
gla~y.
w kt()I'yell
których jest mowa oо zaleino§ci
zależności
bium wywiadowczego od
ЫUl'а
од towarzystwa ро
pou i handlu, uwaiaj2}c
uważając tapiorania przemysł
р'.еl1lУ5lи
kO
IVIl za
оа nie potrzebn/l.
potrzebnIl. P.
Р. Kindler ZM,
<М,
ko\v/l
zgadzajq,c się
zgadzajlj,c
si~ na
па ,vszystkie
wszystkie par"grafy рго
projektowanej
jcktowanej ustawy, proponuje, aby
аЬу oddzial
oddział
tO\VQl'zystwa рор.
towarzystwa
pop. przem. i handlu dla rozcil!glli~eia kontroli nad
cillgnięcia
пад biurem
Ыпгет wywiadowczem wybral
sll'ego oddzielnlj,
oddzieloq, ku
wybrał z 100a
lona swego
temu
(ети komisyę.
komisy~. Dyskusya zawiq,zala
zawilj,zała się
si~
nacler iywa,
nader
żywa, yrawie wSZY5ey
wszyscy ohecoi
obecni brali
ЬгаН
w niej
ńiej udzia. Rozbierano
Rozbieraoo następnie
nast~pnie zamieszczoną w
lIIieszczon'l
w projekcie
projekeie taryCę,
(aгyC~, dysputowano
по oad
nad ргаl.еш
prawem pośredniczenia
posredniczenia Ыига
biura wywiadowezego w odbiorze naleinosei
wiadowczego
należności i w u·
и·
kladaeh
nieporozumień handlowych.
handluwyeh. Z uи
kladach nieporozumieii
wagi 11:1
na konieeznos(:
Ivagi
konieczność wsparcia takiej ill8tyin_tytucyi, jakll
jakq ma
ша być
Ьус Ыиго
biuro wywiadowcze,
powagq towarzystwa, któr4l
powaglj,
ktБГ4J zreoztq,
zre.ztą udzieli
jej pierwszych zasadniczych wiadom05ei
wiadomości
zgodzono się
si~ na
па zale2n05(:
zależność Ыига
biura od tegoi
tegoż
towarzystwa. Przez wzgllld
wzgl/ld następnie
nast~pnie na
па
znaezne koszty, jakie dobrze zorganizowane
znaczne
zorgallizowane
biuro
wywiadowcze w pierwszych
poЫиго ,vywiadowcze
pierwszyeh latach
Jataell 1'0Ilies(:
nieść będzie
b~dzie zmuszone,
z,nuszone, uznano
uzпапо r6wniei
również za
,а
konieczne, aby
аЬу oprócz
орг6с. dzialu
działu wywiadowczego, posiadało
posiadalo jeszcze inne, korzysc
korzyść mu
ти pгzy
przyПОSZllсе, Tym
noszące.
Тут sposobem wszystkie zasadzазаd
projektu przyjęte
nicze paragrafy projektll
przyj~te zostaly
zostały
bez zmiany, aа w innych
Ье.
ilшусh ma10
mało znaczllce ро
poczyniono uwagi.
\lwagi.
Ро ukoliczonej clyskusyi
пnд ргоjеktеш
Po
dyskusyi nad
projektem
Ыпгn wy\\'iadowczego,
palJ
biura
wywiadowczego, przewodoiez'lcy
przewodnicz'lcy раlJ
E.
Е. Herbst
Herb5t przedstawił
ргzеdзtаwil zgromadzeniu
zgгошаdzепiu odeo,lezw~ departamentu
zwę
departal11entu handlu
hnndJu i rękodzieł
1'~kodzie1 w
k\yestyi kontrabandy,
kontl'abancly, nadesłanll
пndезlап'l WaI'szalvkwestyi
warszawskiеши komitetowi
kошitеtоwi rekoclziel,
rękodzieł, H6r/l
którll ten
(еп
skiemu
ostatni zakomunikowal
zakomunikował mu
ти z prośbą
pl'oAbll przedstawienia
wskazanych w niej pl·opo7.Jeyi
propozycyi
зtаwiепiа wsknzanych
miejscowym
шiеjsсо,vym wytwórcom.
wуtw6гсош.
Cn1kowitll
Całkowitą tę
t~ odezwę
odezw~ oraz
ога. sklad
skład komisyi,
kошisуi,
dla
dIn. zbadania I<westyi
kwestyi podanej przez deparпа zgromadzen
zgгошаdzеоiu,
iu, z któkt6tament, wybranej na
rego czynno§ci
czynności dajemy obecnie sprawozdanie, drukowali§my
drukowaliśmy w N. 60 Dziennika.
Po
Ро zalatwieniu
załatwieniu się
si~ z odezwq,
odezwlI deparLameDdepartall1eDдо wyboru
wyhoru
tu, przystlIpiło
przystllpilo zgromadzenie
zgromadzonie do
ПОIl'о-zg~аszаjllсусh sill
nowo-zgłaszajl}cych
sie na
па czlonk6w
członkówoddzia
oddzia111
łu i jednogłośnie
jednoglo§nie wybrano naslępujllcych
паз~рujllсусh
osm
ośm osób:
оз6Ь:
Panów: Feliksa TrepkI),
Pan6w:
Trepk\}, Wladyslawa
Władysława
Woliki ego, Zygmunta Pionczyiiskiego,8taPlonczyńskiego, StaWolikiego,
nislawa
nisława Przukowskiego,
Ргzukоwзkiеgо, Juliusza
Julillsza RomoeRomockiego, Kazi1l1ierza
Kazilllierza Pruskiego, Cezarego
Kamienieckiego,
Nalepióskiego,
К"Пliепiееkiсgо, Aleksandra
Aleks<lnd"a Nаlерiбskiеgо,
na
па czem
CZCD\ posiedzenie zakollczono.
zakończono.

Sprawozdania targow8,
targowe.
Gie/l!a
Giełda ]Jele/'sblll'ska
petersbuI"ska w doiu
dniu 30 marca.
татса.
Podobnie jak na
па zagranicznych gieldnclJ,
giełdach,
zезzеd! i tutaj knrs
zeszedł
"пгз wekslowy do nadzwyczaj nizkiego poziomu. Pierwszorzędnych
Pierwszorz~dnyeh
weksli
\veksli bankierskicll
bankierskich moina
można było
bylo dosta(:
dostać tylпа L
LOlldyn,
2081/, na
па Berlin
ko ро
po 24'/. na
ondyn, 208'/.
па Pa1"Jz,
Paryż, ,veksli
weksli loudynskicl,
londyńskich na
па doi 251 na

1
staw\j
stawę tylko po
ро 24
24'/..
Zloto sprzedawau~
sprzedawan~ dnio-indyjskiej wiek5zym
większym jest o
о 13,983 bel,
Droga zelazna
żelazna roslowsko-wladykaukazka. Po
Ро
/ ..
po 8.06 rs.
ро
rз. za
'а półimperya
p6liruperyaly
ly w monecIe
lJIопее1е 1
I aniieli
aniżeli przypuszczano; w kaidym
każdym jednak
jedoak oddaniu drodze rostowsko-w/adykaukazkiej
rostowsko-wladykaukazkiej
po 8.05 rs.
ро
гs. za
"а półimperyały
рбlimрегуа1у w kuponach
kuponaeh razie jawne zapasy
zаразу w Anglii Slj,
sq, nadzwy- budowy i zarzlldu
zaГZlldu odnogi do Noworosyj_
celnyeh.
celnych. Rynek рарiегбw
papierów pubIicznyeh
publicznych uи- czaj
cznj szszuple,
szszupłe, wyn03211
wупозz'l bowiem 139,630 Ье!
bel ska, siec
sieć wspomnionej drogi ielaznej
żelaznej obejsposobiony
spозоЫопу był
Ьу! slabo
słabo i cicho.
cieho. Bilety Ьапban- wobec 265,050 Ье!
bel przed rokiem. Lepsze muje 909'/. wiorsty aа mianowicie:
miallowicie: z Rokowe zupelnie
zupełnie nie mialy
miały nabywców.
Pousposobienie
w
handlu
terminowym
nie
stowa
nad
Donem
do
Władykaukazu
nabywc6w. Роteгmiпоwуш
пас!
'V1adykaukazu wiorst
iyczki
życzki wschodnie nabywano ро
po 86'/., 86'/. zdolalo
zdołało sie
się utrzymać
utrzуша(: wobec alarmujllcych
alarmnjącycb 6ól"
601" .. i z Tichorjezkaja do Noworosyjska
zastawoJch akcyjnych banЬап- wiarlomoSci
wiadomości politycznych
politycznycb i wyniklej
wynikłej z tego wiorst 258,.,.
i 86'/.. List6w zastawnych
k6w ziemskich
ziешзkiеh nie było
bylo wcale ,.
og61IJej stagnacyi w interesach.
interesach,
сlа w Rosyi od ielaza,
ków
w obiegu. dowodu ogólnej
Projekt podniesienia cIa
żelaza,
papier6w banków
bank6w handlowych
Z papierów
Iщоdlоwуеll Jlrywaprywa- Poniewai
Ponieważ jednak warunki 5tatystyczne
statystyczne Sil
Bll maszyn,
шsszуп, stali etc., tudziei
tudzież od
ос! rozmaitych
ГОZ1Оnitусll
(пусЬ, nabywano akcye banku dyskontowe- dla bawełny
bawelny nader
падег korzystne, notowania innych artykul6w
artykuł6w sprowadzanych z zagratnych,
go ро
po 570 rs.,
гв., międzynarodowego
Пli~dZУDагоdоwеgо ро
po 403 obniiyty
obniżyły si~ tylko o
о 5-7 pnnktów.
punkt6w. Zda· nicy, ma
ша być
Ь}'с roipatrywany w radzie pllń
рап
rs.,
гз., rosyjskiego dla handlu zagranicznego je się,
si~, że
"е nawet rzeczywista wojna nie zdo- stwa
зt\\'а jeszcze w tym
tуш tygodniu.
po 297 - 299 rs.
ро
гв. i ,wołzko·kamskiego
,wоlzkо ·k аПlskiеgо ро
po lalnby
łałnby o
о wiele bardziej zepchnąć
"врсЬп!!(: notowan,
notowań,
Wroclaw.
Wrocław.
UJladloiti.
UpadłoŚĆ.
Zawiesila
Zawiesiła
wyrs, Akcye
Akeye gl6wnego
potrwataby dluRеiПlапп et comp.
сотр.
Прn
430 rs.
głównego towa1'zyst,va
towarzystwa spa- aа przynajmniej zniika
zniźka nie potrwałaby
dłu- ptaty
płaty firma G. Reimann
Upadty
dły w kursie
kuтsie do
до 246'/. [8.,
IS., rybillskie
rybi(lskic naпа- go. Daleko więcej
wi~j szkodzi niepewno§6,
niepewność, i w
w dłość
МоМ 8powodowaly
spowodowały straty poniesione w 8kuskubywaoo
bywano ро
po 79'/. i 80 J·S.,
rs., carycyńskie
сагусубskiе ро
po jakikolwiek
jakiko!,.iek sposób
spos6b zakOllCZ!!
zakończą sill
si~ obecne
оЬеспе tek
(е" silncj
silnej obniiki
obniżki kursu papier6w
papierów speku!aspekula112'/.-113% rs. Obrót
Obr6t był
Ьуl wogóle
wog61e bar- trlldno§ci,
trudności, jeżeli
jeieli tylko to nastq.pi,
nastIlpi, spodzie- cyjoych
cyjnych w ostatnich
ostatnicb czasach. 'Vla§cieiel
Właściciel
dzo ogrnJJiezony,
ograniczony. 'V
W ,Iniu
dniu dzisiejszym
dzisiеjszу1О za_а- wac
wać się
8i~ można
шоiпа na
па targu stanowczego oiyoźy- firmy F.
F, Wiesner odeb"al
odebmł sobie
воЫе podobno
cz~to wypJaca(:
częto
wyplacać dywidendy: od
од akcyj charсЬаг- wienia.
wieJJia. Konsumr.ya
Копsuшr.уа nie Blabnie
słabnie ani tro(го- iycie.
życie. R6inice
Różnice nie przedstawiajlj,
przedstawiajq, wielkiej
ko\Vskiego banku
bankn ziemskiego ро
kO\V8kiego
po 22 rs.
гs. i ch~,
cb~, zapasy
,аразу przędzalników
ргz~dzаlnikбw malejq,
maleją widocz- sumy.
зиту.
od
од akcyj petersburskiego
petersbUl'skiego towarzystwa wo- nie, wkrótce
wkгбtcе jU7.
jui będą
b~дll lI1usieli
musieli przystlj,pić
przystq,pic
Projekty kOlejowe w Rumunii. Izba rUllluńгиll1ипdocillg6w
dociągów ро
po 15 rs.
гs. 50
60 kop.
"ор. od
ос! akcyi. .
do
до rozleg1yeh
rozległycb zakup6w.
zakupów.
ska przyjęła
przyj~tn projekt do
до prawa, zapewniajll'
gieldy berliń8lti~i
berlin8lti~i donoszll pod dniem
doiel1l
Рпеt1za
lkanin.1J bawelnillne
Ьаюе/ni,mе•.
Ma.ncll.e- cego rZ/ldowi romu(lskielllu
rnmu(,skielllu kredyt 400,000
Z giełdy
Przetlza i tkanin.'1
.. Ma.nch.e31 marca.
шагса. Po
Ро ukończeniu
ukобеzеlliu regulacyi
reglllacyi i za_а- ster,
ste1', 26 marca.
шагса. ~ezulLaty,
~ezuJtaty, Jakle o.lIqgn~~
o.ltqgn~~ fr. na
па studya przedwstępne
przedlvst~pne do budowy
budo\Vy kilspokojeniu potrzeb, wynikaj&cych
wynikajllcych ze
na rynku tuteJszrm
,е zmia-/
ZШiа-/ to DIl
t.utеJSzrш w tygodDlu
tygodn\U ubleubJe- ku
"и mniejszych linij kolejowych
ko!ejoll'ych w okolicach
okolicacll
ny
пу kwartatu,
kwartału, pojawi1a
pojawiła si~ na
па gicldzie
giełdzie daда- g/ym,
glуш, p.rze~stawlaJą
p.l·ze~staw1aJ& Sl~
B1~ b~rdzo zadawalaJIIzаdаwаlаи- \lprawi!\jq.cyeh
uprawilljących wino.
wna obfitoBc
obfitość pieniędzy,
pieni\}dzy, uyskonto prywatne co.
со. WIęcej
\Vl\}CeJ ЬОW1еПl,
bOWIem, nli
DlŻ p:zypuszczano,
p:zypuszezano,
• Wyr6b
Wy.6b 1I .iylkowa.l.
użyłkowani. m!kl
m!ki'l ,1
dlrn
••• sl.!kowych.
słr!kowy ch.
z jednego dnia na
па druai obni:!ylo
obniżyło si~ O
о sprze~ano. szyrtyngów.
szyrtYlIg6w. do Chl1~
Chll~ ~ Kalkuty. Czytamy w "DWOT.
"Dwo•. Wiejskim",
\Viej.kim", że
<е nowy
no"y artykul,
artykuł,
'/ •• '., co
'/.0'0'
со naleiy
należy do wypadków
wypadk6w niestychanie
niesłychanie R6wnlei.
Rówmeż. 1I dla rozma:tych
rozmn:tych mDleJ
тшеJszусh
szych tar- jak,m jeat
je.t m~ka pnygotowana
pnygotow&na z ziarn boba,
ЬоЬа, gro·
"f ,
6
b
Ь
k
P
Р
k n
ń
cha,
еЬо, fasoli
faaoli i soczewiey
lJoczewicy zDajdnje
znajduje coraz
ooraz powszech.
rzadkich. Najlepszych
Najlepszyc!1 ,veksli,
weksli, które
"С6ге wczo- g. w rГО
o IOno
IOпо za up:r •.
.. . rzy oО cu
Сп usposo- niej
niei''''
.... nZycie
użycie w S.wajc&rri do przyrz~d
pT.yr.~d..ania ро.
po.
raj można
lIIо:!па było
bylo zdyskoHtowa(:
zdyskontować tylko ро
po Ь1еп,в
blenle było
bylo SpokoJDleJsze,
spokoJDleJsze, ale bardzo 1110mo- traw,
tra"" zap
<ар i wYl'iekanego
wYj>iekanego C
01ми.
Iasta. Pod
Рod n.zw,
n•• w, "Iegu_
4'/,0/01 ,Izi§
4'/'./01
dziś posznkujll
poszukujll ро
po 3'/J% • Oczy- cne.
спе,
miDOzOw MaggI'ego" m~ki .tronkowe
mioozów
.t.onkowe .taly
.ta!y .ię
.i~ tam
m targowym.
"/,
... . d t
Ь d"
д"
zWJczajoym artykule
·ś .
·1
b
zwyczajnym
artykułem
WI.C1e
WI Cle ргzусzуш<
przyczyUl SIę
SJ~ o
о ego
ar
аг zIeJ
zleJ роpoP.zez k.nal
Przez
k•• al S.eskl
Suoskl przepłynela
pr.. plyn~lo w 1884 rok->
ruk" 130
kojowy wyraz, jakiego nabieraj/l
nabie1'aj/l stosunki PRZEMYSŁ
okr~t?w niemieckich,
niemieckioh, obj~tości
obj~to.ci 238,293 tonD,
toпп, 2,473
polityczne, ротiшо
pomimo dymisyi ministeryum
шinistеl'уum
okrotów
оkrоюw aU81elsklch
aU81el.k1oh 6,3in,282
6,310,282 toD.
toп. 66 aU8tryackich
au.tryackich
Ferry'ego w Paryżu.
Рагу2и.
Warszawa. Delegacya cechowa,
сеrhоюо, jak do- 147,096 tono,
toоп, '6 akr.
okr. hi"p.Iiskich
hiszpańskich 137,632 tonn,
(опп,
. SI
81
" Ьb d
1ł
d 1
I
300 akr.
okr. francozkich
fr.ncDzkioh 829,sr8
829,Sr8 t., 146 ok
OkT.
•. holender·
/Ja/oellla,
J8 okr. TO'yj'kich
rosyjskich 46,786 ii (.t. d.
/]moellla, L i vveв r рp oо oО 1,I, 27 marca.
та"са, UspoПвро- nOSI
nOS1 n owo,
OWO, O
О ra
га owa aа waszym
w а SZYID cilj,ciq,- .kich 869,756 t., 18
sobienie tar(;u tutejszego zmieniało
Z1Оiеоiаlо sill
Bi\} w gu
gt1 nad
пас! reformll
геfогшq ustawy rzemieślniczej
гzешiе§lпiсzеj z r.
г. Ogółem
Оgб1ет prz.plyn~lo
pr•• plyn~lo okr~tów
оkr~юw w'.y,tkioh
w.zy,tkioh państw
paIi.tw
tygodniu ubIegłym,
UЬ1еglуш, stosownie do
до ы1zшiе-brzmie- 1816. Przedyskutowano paragrafy: 12, 13, 3,283, obj~tości
obj~to.ci 8,319,662 tonn.
toоп.
nia wiadomooci
wiadomości politycznych. 'Vog61e obrót
obr6t 14, 15 i 16-ty oо przyjmowaniu uczniów
uczni6w do
- - -- Ьу1 znowu l1ieznncznym,
był
nieznacznym, ceny
сепу jednak trzy- terminu,
teгшiпu, oо czasie trwania
trwaoia nauki, oо kontroli
Łódzka.
шаlу si\j
mały
się bardzo mocno.
OI0СПО. Ceny
Сепу bawełny
bawelny aа- moralnej
шогаlоеj nad
пад warsztatem,
wal'sztatem, oО sUll1iellnem
sumieJlnem роpomегуkабs~iсj utrzymały
merykaós~ioj
utгzупщtу sie
się bez
Ье. zmiany,
zш iапу, stępow~niu
st~РОlv~пiu rzel1lieśl~ików
rzel1lieBl~ik6w .z kons~mentami
kons~mentalDi I (-:-) Po
Porz~dek
rz~dek .naho~eństwa
.naho~enstwa parafialneg~
gooc! ordlDary
good
ordlOary podrożała
podrozata nawet oо '/,. р.,
p., 1I ,,"'
W koncu
kопсu zastanaWIanO
zastanaWiano SIę,
B1~, o
о de
llе urzlj,d
urzq,d w C\Ij,gD
CIągU §wlllt
ŚWIąt wlelka~oe.nych
w1eJka~oc.nych w obu
оЬи tuteJ'/ .. -1/.. p.
р. Gatunków
Gаtuпk6w gor- st.arszych danego zgromadz.enia ~oże
~oze wy"'у- szych ko§clOtaeh
kOŚCIołach ka~hckICb.
ka~J1ckleb.
. .
aа ordinary oо '/,,-'/
szych jest nadzwyczaj
nadzwyezaj lIIalo
mało i najczęściej
najez~Bciej w1ernc
wlerać wp1yw
wpływ na
па ukróceOle
ukг6сеше zleJ
złej roboty,
W.
W . p'q,tek
pllj,tek nabo~enstwo ranne
гаnпв o
о godz'Dlo
godzI Ole
nie można
шоiпа ich
ieh było
by10 nawet
Ш\lvеt dostać
dозta(: ро
po ceС6- rozprzeslrzeniajllcej
rozprzesu'zeoiajllcej sill
si~ obecnie coraz
сога> barЬаг- 10-tej.
lO-te;. ~op?łudOln
~op?ludnlU o
о godzinie. 3 stacra
nach
паеЬ notowanych
notowanycll urz\ldownie.
urz~dolvnie, Sea
8еа Island
IsJand dziej ,vsr6d
wśród rzelllieslnik6w.
rzemi eślników. Co
Со si'}
się tyczy
tyezy ~ęki
М:\}ю .PauskleJ
.Pansk1eJ z. ~azall\el!,
~azall1e,!, w Jllzyku
JIJzJku nleше
poszukiwanll ро
po cenach
сеnаеЬ daаа- kontroli
kont1'oli moralnej
nlOralnej nad
пад warsztatem,
wагsztаtеш, oprócz
орг6с. Duecklln:
Dllecklln: . О g~dzlDle 5 wI.eczorem
W1.ееzогеш ]Jааауа
passya
bardziej jest poszukiwaną
wniejszycb.
wniejszych. Z brazylijskich
brazylijskieb tylko Wo
Шо Grau·
Gran· p~zestrze~ania w nim spokoju
spokoj\l i ",,:ype1nia",,:ypełnia- z kazaOlem
kаzаП1еш w Jllzy~~
JIJzy~~ polskIm.
polskllll.
..
.
де staniala
staniała o
о '/'0 р.
p. Egipska miała
шiаtа slaby
słaby Ola
Dla ObOW1I1zk6IV,
ObOWlązkólv, delegacya
delegaeya postanowJl·a
postanow1Ia wproW sobotl)
sobot\) oabozenstwo
nabozenstwo oо godzIDla
gOdz1DlB 8-eJ
8-е}
de
poprt, fair i good fair bl"Unatna
poPyt,
b1'unatna staniala
staniała wadzi(:
wadzić w ustawie ustęp
ust~p o
о przestгzeganiu
przestrzeganiu rano...
гаno...
.
oо 1
'//".. р.,
p., brunatna
bru11atna good oо '/. р.,
p., aа biała
biata nlOralno§ci
moralności uczniów
\lсzпiбw i w ogóle
og6le pracowników.
pracownik6w.
W. ~ledzlelę
~ledz,el\) W1elkanOCnll.
wIelkanocnIl . rezurekcy~ oо
good fair oо '/,.
'/16 1"p. Względna
Wzgl~dna tanioM
taniość Ьаba- Okreslajq,c
Określajllc znown czas terminowania, dele- godzlDle
gоdzш,е 6 .rano
.1·апо z kaza~llem polsklem;
welny
wełny egipskiej okazuje sie
się najlepiej w роpo- gacya postanowiła,
розtапоwilа, ze
że moio
może on
оп trwac
trwać naj- o
о 9~/. W
w ~oś?lele.
~os?lele. §w.
św. Krzyza w.otywa z karównaniu obecnych
notowań z przeszloroezprzeszłorocz- mniej lat trzy, z prawem ulgi na
kOŚCIele
1'6wnaniu
оЬесоусЬ notowan
па rok, aа zaDlem
'liшет meml~cklem,
Dlеml~еk,еш, ZM o
о 9·teJ
9·ОО) w koSc1e!e
nemi. Podczas gdy ceny
еепу bawełny
bawelny ameryаlllе1'У- najdluiej
najdłużej lat pillć.
pi~c.
N. ~. Mary~
Maгy~ msza
шszа ranna.
гаппа. О g~dzin ie
kaiiskiej
kańskiej i wschodnio-indyjskiej
wзсhоdпiо-in<!уjskiеj zlJpetnie
zupełnie
Petersburg. Upadlos6
Upadlość Scarn.mangi.
Scarf/.l/longi. Na ll-te)
n-te) n~bożenstwo
DI~bozenstwo solenne,. o
о 4-tej. роро
popoprawie nie r6iuiq,
różuiII sill
зiQ ocl
0<1 przeszlOrocznych,
przeszlo1'ocznycn, 'zgl"Omadzeniu
'zg"o,nadzeniu wiel"Zycieli
wierzycieli upadłej1il"llly
uраdlеj1i1'ШУ SlJa81Jа- 1l1dn\U
łudnm D\eszpory
Dleszpo,'y w obu ko§eI01aeh.
kOŚCIOłach .
1
egipska
еgiрskя. good fair
fai1' i good
goo<l jest taiisz'l
tańszll oо 1'/,.
1 / ,. ramanga i s.ka, wykazano, ze
~e pasywa firmy
fiгщу Święcenie
Slvi~nie potraw rozpocznie
rozpoeznie si~ w soboвоЬоdo 1'/. р.
p. Tahiti notowane są,
Вlj, niiej
ni~ej o
о w Petersburgu, Londynie, Taganrogu
Tagsnrogu i RO- , tę
t~ o
о godzinie 10 rano.
'/. р.
p. Bawe!na
Bawełna wschodnio-indyjska
wscbodnio-indyjska ma
ша ро.
po. stoku wynoszll
wynoszą razem
гаzещ 286,000
285,000 f. st., akt
aktyyIV !wścio/ac!,
IюSt'iо/ас/. elDallgelickil"h:
elDallgelickil"h;
pyt doskonaty,
doskonały, finc
fine Broach,
ВгоаеЬ, wszystkie Dhol- wa zaś
<ав 162,000 f. st. Filia tego domu
dоuш
W niedzielę
niedziel~ wielkanocnIl
wielkanocn& IY
w obu
оЬи kosciokości 0le"ah od
lerah
од good fair w gór~,
gбl'~, good i fine
line handlowego ,.
w Marsylii jest nienaruszonll. 1ach
łach resurekcya o
о godzinie 6 rano
гапо i nabonаЬо
ООll1га podrożały
pCtdr02aty oо '/,.
'/ .. р.,
p., Veravul nawet
Moskwa.
Moskwa. Upat1loiG.
Upadlośó.
Za,yiesil
Zawiesił wyptawypła- zenstwo
żeństwo solenne z kazaniem
kаzапiещ o
о godzinie
Oomra
%
oо '/. р.
p. Po
Ро wczorajszem
,vсzогаjszеш sprawdzeniu
spl'awdzeniu oka· ty dom
dощ handlowy
halldlowy 8,
S. M.
М. Malkiel. Pasywa 10
10·/ •.•
za10
zało si~, że
"е tutejszy
tlltejszy zapas
,араз bawełny
bawe!ny wsehowscho- majll
1Оаjlj, wynosi6
wynosić okolo
około 2,000,000.
W pooiedzia1ek
poniedziałek nabożeństwo
паhоiеiiзtwо z kazaniem
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Kronika L6dzka.

°

°

I
I

- Oddalalll
Oddałam рапп
panu mój
m6j szacunek i IIfoo§(:ufność- !ajqc:
łając:
kt6re w tej chwili sie nehylajq
które
uchylajll i ukaznje
ukazuje
5.1 rzeczy
rzeezy pochodzące
pochodzllce z serca.
веl'са, PrzeP"Ze- Prawda, oszukiwalalll
oszukiwałam cie - a
а zarzu- 1sie
nich twarz, przerznie
przerznieta
ta od
ос! ucha
псЬа do
до
aа to Sil
1sie w nicb
lotnego uczucia
ucz\lcia da(:
dać nie 1ll0gQ,
mogę, a
а powie- cajllc
cając mu
1ОU ręce
г~ ce na
па szyj\},
szyję, k06ezy
kończy ze lkaoiem:
łkaniem: ucba
псЬа g!upowatym
głupowatym usmiechem.
uśmiechem .
c1ziec
dzieć że
,"е kocham,
kоеЬа1О, byłoby
bytoby klamstwelll.
kłamstwem. PJ"ZeРl"Zе- - Koehalam
Kochałam ci\j
cię i kocham szczerze.
Poskromiony
Роsk1'ошiопу grotnem
groznem wejrzeniem 8yreSyreвшп się
stań
si~ рап
pan ludzic.
łudzić. Gdy
G<ly myślI],
шу§llj, przebiep1'zebieMaurizio
Mauгizio przez chwilę
chwil~ pozostaje nieporu- ny,
пу, bankier Redi coCa
соСа si\}
się i niknie. Widok
przez
gam
gаш me
ше iycie,
życie, nie znajduj~ w nim od<laodda- szony, lecz c~ujllc
c~ujqc .serce
.зегсе .Syre?y
.8уге?у bijące
bij2}ce glogło- 1
objaS~ia Maurizia, kt:ory. oie
nie opiera si\j
się
I ~en objaś~ia
-w-s.tors. Fa.rln,{t_
Sa.l-w-s.tora.
Fa.rln.ę.
wna
",па ofiary tak szlachetnej, post~powania
розt~роwапiа śno
Апо przy solne,.
soble,. Dle
nle moze JUz powstrzymać
powstrzymac J\li
JUż UCZUCIU dumy,
диту, sk!aDla
skłaDla Sle lekko, nie
nio
Przeklad
Przekład z włos
\vlоз kiego
kiegо
tak otwartego i serca
зегеа równie
r6wnie zacnego
zncnego jak okrzykn
Okl,zykn radoBel.
radOŚCI.
zatrzymany
zаtгzушапу przez byren~
byгen~ i wychodzi.
wychodzi,
»'
)О' e
е I i c
с y
У IKr
I Кr zy
у w I c
сk i e
е JJpańskie. DJa
Dla tego to nie ehcialam,
chciałam, abyś
аЬУБ . - Przez lit.os(:,
lit.oŚć, ~ilcz - wo1a
woła nIloda
młoda k~"~- . Syrena.
8угепа. nie płac~e
ptac~e - a.
а. kiedy prz1pompanskie.
mnie
pan sqdzil
щпiе ран
sądził gorszll
gorszą nii
niż Jestem
Jestenl i w
\V tym
tуш b1eta,
bleta, zamykając
zашуkаJllе drzq,CIl
drzącą, r\}k2}
ręką usta
uзtа MaurlМаПТ1- Dlara
mara sohle
sobIe oо bankIerze,
bank,erze, JUz
JUż go w sq,siedslj,siedдо рапа,
pana, nie sqdzqc,
sqdzq,e, i:!
iż wi- zia, kt6ry w uniesieniu rado§ci
radości pokrywa je nim
пiщ pokoju nie bylo.
było. Przezorny milioner
lIIi1iопег
celu pisałam
pisalalll do
(Dalszy ciqg.-Jlatrz
ciqg.-]latl'z Л),,
A·I". 63).
dziec
dzieć go jeszcze będę.
b~e.
gor2}cenli
gorącemi pocałunkami.
poca!unkami.
oddalil
oddalił się,
si~, pozostawiając
pozostawiajqc po
ро sobie tylko
- Posluchaj mnie pani i ehciej
chciej mnie doSyrena
rąk zapach
salonu
Nakoniec ukazuje
ukaz\lje się
si~ Syrena.
8утепа. Maurizio
Ma\lrizio
8угеnа wysuwa Jwolna rękę
r~k~ swq
SWII z r!!k
zapaeh paczuli. Syrena
Syretla wraca
",гаса do
до salonll
biegnie ku niej, ale mtoda
młoda kobieta zajllta
zajIJta brze zrozumie(:
zrozumieć..
.. ,. Nie dbam
dЬа1О o
о przeszłość
przesz!os6 Maurizia,
Mau"izia, odzyskuje w!adz\j
władzę nad sobll, роpo- i dtugo
długo w uim
пiщ pozostaje pog1''1zona
Pogrllżona w myшу·
jest poprawianiem
popra\Vianiem trenu,
treou, w kt6rym
kt6гуш zaplll- twojlj,;
twoją; co
со mnie obcllOdzic
obchodzić ffi()ze
może czas, który
kt6ry wraca na
па miejsce,
шiеjsсе, padaj'lc
padaj lic na
па fotel z za- §Iacb.
ślach.
ta/a
tała się
si~ jej noga, i Maurizio czuje sl\j
się jak- do mnie
шпiе nie nalei:a!.
należał. Jakai
Jakaż zresztą,
zгеszщ może
то:!е niedbaniem pcłn~m
ре/пет wdzieku.
Powoli niknie swiatloM,
światłość dzienna, cztery
by
Ьу przykutym do ziemi.
ziemi . U§miecIJ,
Uśmiech, zimne
ziшпе być
Ьус wina, która
kt6ra pozostawiła
pozostawila cill
ci~ tak silnll
silną
Maurizio wyci2}ga
wyciąga ku
"и niej ręce,
гесе, wolajq,c
wołajllc cnoty wymalowane
wушаlоwапе na
па §cianach
ścianach zdajll
zdaj& sie
lubo
lиЬо szlachetne
szlaehetne ulo:!enie
ułożenie Syreny
8угепу nie okazuokazn- i piękną?
pi~koll? Wiedz pani o
о tem, że
:!е i na
па moто- namiętnie:
nami~tnie:
дl"Zетас, błękit
drzemać,
bt\}kit obicia pokrywa sie cieniem
cienielll
je zakocbanej
zakochanej kobiety. Pl'6ino
Próżno Maurizio jelll
jem sumieniu ci&iy
ciąży wina i naprMno
паргб iпо sta- Kochasz
Kocbasz mnie, aа wi\}c
więc zostań
zоstя.ll mojll'
moją. i tylko białe
biate w plaskorzezbio
płaskorzeźbie amorki rupl'agllie
pragnie wyczytac
wyczytać na
па jej bladej twarzy, ram
гат si\j
się o
о niej zapolllniec.
zapomnieć. Zostaii
Zostań mojll
шоjll Nadzieja Szcz\)Bcia,
szcześcia, to mil04c
miłość twoja,
twoja.
mienili
lпiепill si\)
się odblaskiem
odblaskielo płomienia,
рlошiепiа, gasnqcegasnlj,ceco
со widzial
widział tak jasoem
jasnem w jej IiScie.
liście. Syre8уге- ionq,
żoną, ,wypelnisz
,wypełnisz czyn szlachetny i dopolllodopomo- JJestem
estem twojll...
twoją . .. 8lowa
Słowa mimowolnie
miшоwоlпiе go na
па kominku
kOlllinku ...
na
па siada, wskaz\ljlle
wskazując miejsce gosciowi
gościowi i pier- iesz
żesz do
до zlagodzenia
złagodzenia mych
туеЬ błędów.
bI~d6w. Czy wymówione,
wym6wione, oddaj/l
oddają. mnie
шпiе w twe ręce-móг~e-т6Nazajutrz Syrena
8yrena opuscila
opuściła Medyolan.
Menyolan.
wsza zaczyna
zaezyna rozmowę.
rOZD1Ow~.
mam
тат dodac
dodać jeszcze?..
jeszcze?"
wi zwolna Syrena.
8угепа, Kiedy podobne
podohne mnie
Zaledwie ta wiadomo§c
wiadomość rozeszla
rozeszła się
si~ po
ро
- Pisa!alll
Pisałam do рапа.
pana.
- Nie, przestań,
przestaii, błagam
btagam рапа.
pana.
kobiety glosoo
głośno wyznajll
wyznają swe nczucia,
uczucia, . wó~w6~- n;tie§cie,
rt;Jieście, zwykli goscie
goście kawiarni zgromadzili
zgгошзdzili
- 1I dla
dJa tego widzisz Illnie
mnie tu
(и pani. JeSyrena
8угепа zamysla
zamyśla się.
si~. Maurizio
Ma\lrizio korzysta czas
сzаз forteca zdobyta, a
а haslem
hasłem Jej
JeJ mlШl- S Il ę,
~, aby
аЬу roztrzllsa6
roztrząsać powody tej katastrofy
i:eli
żeli równie
гБWlliс jesteś
jestes wspania1omy§ln2}
wspaniałomyślną jak piępi~- z tej ehwili
chwili slab05ci,
slabości, aby
аЬу mówić
щ6wi(: dalej:
1056....
łość... ...
.
tem
tещ .bo~i.em
.Ьо~i.еПl ",.iancm
m.ianom wielbiciele
wielbieiele Syl·eny
8У1'епу na:
па:
knq,
kną, skróć
skl"6б moje cierpienie i badz
badź szczerlj,.
szczerą,.
- Wiesz pani, ie
że nie jestem Ьоgаtуш,
bogatym,
Maul·lzlO
MaU1'lzlO patrzy ~słuplały
~slupJ&!y na
па !Ikochaoll.
!1kochaoq. zwah.
zwall. Jej
JeJ :o"YJazd.
:o"YJazd, . Zazdro§cili
Zazdrościli szczęściu
szcz~§ei\l
_ Nie rozumiem рапа
pana - odpowiada zi- ale z tem
(ет co
со mi pozostało,
pozostalo, można
mо:!па żyć
"ус do- Boles?y
Boleś?y ruch,
Г\lСЬ, z Jakj~l
Jakj~, ~dsuwa
~ds\lwa SIę
51е ?d Ijy.
/:ly- b!,nkler~ aа J~ko. ludZIe
ludzle weso1ego
wesołego uspo_obieивро.оЫе
mno,
тnО, - jednakże
jednakie przystaję,
przystaj<;, gdyi
gdyż Sfkdz\),
Sfkdzę, że
:!е statnio. 0p\l§cin;ty
Opuści11)Y Medyolan,
MedyoJan, wyjedziemy reny
I'епу 1
l dumoe WZDleSleme
WZn1eS1eDle c7,ola
c7,oła daje
daJe 1'0- Ola,
ша, роеlеszя.li
pOCIeszali SIę
Slе wspólnie.
wsp6lnie. Dwóch
Dw6ch tylko
nie nadużyjesz
нaduzyjeBz рап
pan mego
шеgо zaufania.
znufania. PraРга- gdzie zeehcesz. 8wiat
Swiat jest wielki i ma
ша ttyy- znac
znać ту§!
myśl jego, zanim przemawia głosem
gtоsещ było
bylo niepocieszonych z kt61'ych
których knzdy
każdy ,viewiegniesz mnie рап
pan slldzi6,
sądzić, lecz nie dałam
dаlаП1 mu
mll sil],ce
si~ce scllronieii
schronień dla prawdziwego szcz\j§cia
szczęści a . powainym.
poważnym.
dzial,
dział, że
,е odni6s1
odniósł zwycięztwo
zwyci~zt\vo nad
пад dumną
dитПIl
prawa do
до tego, za moje postępki
post~pki odpowia- Wyszukamy je wspólnie,
wsрбlпiе, niep"awdaz?
nieprawdaż?
- ZwiodlM
ZwiodłM mnie pani, zapewniaj'lc o
о pięknością,
pi~kno§cill, lecz
leez ci nie ukazali się
si~ w kak8dam
даll\ sama
зата przed sobll.
- Napróźno
Naprozno - odpowiada obojętnie
oboj~tnie Sy8у- swym szacunku. Nie przybyłem
pJ,zybylem tu w eelu
celu wiarni.
_ ! ja r6wniei
również pragnę
pragn\) by?
Ьу? ~łasnym
~lasnym 010шо- rena - .takbym żyć
2у(: nie m?gła.
ш?glа. Gdybym \lbliie.oia
ubliżenia ci - o
о innej ja mito§ci
miłości marzyшагzу
ЫХ,
XIX.
im
została zonll
czy Sq,dZ1SZ
slj,dZlsZ że
zerwała- 1em.
łem.
i1n sędzil],
s\}dzi~ - przerywa MaurlzlO z głębogl~bo- zosta!a
zonq, pana,
рапп, ezy
"е ze1'walaSyrena
do Maurizia.
kiem przejęciem,
pl"Zej\}Ciem, pochylajlj,c
pocllylajq,c głowę.
gtow~. - Mia- Ьут
bym ze §wiateOl?
światem? Wszyscy
Wszysey m6will
ш6wi~ llli
mi >lem
żem
- In.nej dać
дае nie mogę.
щоg~.
lem sen
зеп śmiały,
sшiа1у, jeżeli
jeieli mniemałem,
1Опiеmаlеш, ie
źe pani piękna,
pi~kna, a
а nasłuchawszy
паs1uсhаwзzу si!}
sił} tego, chcę
cbc~ Ьу
by
- N~e mówi\)
m6wi~ do kobiety uwielbianej
\lwielbianej
"Odje:!diam
"Odjeżdżam Ье.
bez boleści,
bolesci, Ье.
bez radosci
radości
mnie
jeszcze powtarzano tak d!ugo
шпiе kochasz.
mi to jeszeze
długo Pl'ZYprzy- przez WIelu,
wlelu, lecz do
до tej, która
Н6га posiada 1110- niedbam gdzie,
Może nigdy
I:dzie, byle daleko... Moie
_ Rozbudz
Rozbudź się
si~ рап
pan - zawolata
zawołała Syrena
8угепа najmniej, dopóki
dop6ki pięknosć
pi~knos(: moja nie prze-IJe
pl'ze-I Jе serce.
зегсе. Pragnę,
Pragn~, aby
аЬу dzi§
dziś kochala
kochała mnie nie
sło
nio wrócę
\1...6~ ... nigdy cill
ci~ nie zobacz~_
zobacz~. Te
Те sloze szczególniejszym
szеzеgбlпiеjszуш uśmiechem.
\lSП1iесЬеm.
minie.
i była
byka cnotliwI],.
cnotliwll. Czy'
Czyi nill
nią, zostac
zostać nie 010010- wa Sfk
sfk jakby ostatniq,
ostatnią, mojll
moją wolll,
wolq, "ozdzierozdziedopóki nie powiem, ~e
- Przestan
Przestań pani, nie my§lisz
myślisz tak jak
jak/ żesz.
:!езz.
.
_ Jeszcze nie, dop6ki
lajlj,c,!< llInie
lUnie ze
wszystkiem, co
"е wszystkielO,
со ukochałam.
ukосllа1аш,
laj/lell
OIНо§(: twoja jest mi
miłość
шi ..a~
d~ życi~
iyci~ potrzebnIl
potrzebo'l i Dlówis.z
ш6wis.z i ie.
że. mówisz
m6wisz ~o jedynie .w.
.\V. celu wy-:- NJepodobna-odpowi~da
N1epodobna-odpowi~da Syrena. Fl!'FI!'- Nie grzecznosc,
grzeczność, nie slllDtna
smutoa fantnzya
fantazya koze
\itо§б dac
т1 JI],
J~ powl~naś.
pow1~na§. Jedno
J едпо l~czeOla
l~czeD1a mOle.
тше, Al~ cool".oby
cnoJ·.oby mOJeJ ,vyleczy(:
tal1zm mego .przeznaczema
.przezoaczen1a рорусЬа
że przez litość
d ać mI
wyleczrć talIzm
popycha .ffiDle
.mme b.ietr upadłej
upadtej zmusza I11l1io
mnie do
до pisanil\
pisnnil\ do
до
slo,vo
słowo twoje bll.dzie
b\).dzie !'lem
!'Iem SZCZe§C1em.
szczęścIem. A
А te(е- n!epodobna. Dopok1
Dopokl lUleć
1U1ес blldę
bIJd\j nad~I~Ję!
nad~I~J~! ku
kll złem~
zlem~ - u~e
n~в mog~ porzucIć
porz\lclc go aDl
ап! dla
dJa CIebIe,
spełnienia obowiIlZku ...
с1еы1,' lecz
leez potrzeba spelnieoia
raz powiedz nH
ПJl paDl,
panl, czy sen
веп mÓJ
ш6J był
Ьуl fal- Ole
ше przestanI)
przestan\) marzyć
тапус zuchwale,
zuehwale, lecz Jezel1
JezelI рапа,
pana, aDl
am dla 1D0ych.
IDnych.
Szlaehetnos(:
Szlachetność twoja nakazuje
na.kazuje lIIi
mi wyzna6
wyznać ci
ei
szy,vym?
twеш obj~ciu,
го- Dosy(:
1I'szystko.
szywym?
.
nie obudzQ sie w twem
objęciu, stщс~
strac~ roDosyć pani - pгze~yw~
prze~yw~ M~uri~io
"szystko.
_ Rozbud~ si\j
się рап
pn.n - odpOWIada
odpow1ada Syre- zum...
walczllc
walez~c pr,mlędzy
pr,IllJ\jdzy dum~
dпш~ 1l illit
IIlllo§C1!!
OŚCI' IJ Spoвро(Daury I:iqg n08tqpi),
M8tqpi).
na
Syrena
nagle, spoglllda
spogląda wo- gllj,daJllc
gllj,(laJąc wokolo
wokoło wzroklem
wzroluem obt!!kanym.
obł,kanym •.,8у.
Sy.
па z tymże
tУ1Оiе 8amy~
вaтy~ . uśmiechem.
\I~miееhеш, ..
8yrena podnosi sill
si~ nag!e,
A
А kiedy MaurlZlo
МаигlZlО szuka na
па Jej
JeJ twar~y kolo
koło siebie jakby z przerażeniem
ргzегаiепiеш i z twa- r?lIa
г?"а p~wstaJe p~zestraszonll,
р~zе8tгазZОПIl, lecz
Jecz zaml~t
wyrazlI zadajlłcego
wymzu
zadaj~cego klam
kłam słowom,
s/оwош, ona
опа dodaJe, rzą
rz~ zmienioną
zmienion~ zbliia
zbliża Sill
8i~ do
до Ma\lrizia,
Maurizia, wo- ilę
il~ zbli.Zyc
zbliżyć ku memu,
DIешu, spogl2}da
spogląda. na
па drzwl,
drZWI,

I
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Gdali,k
PI!,enioa w m.
napale.
Gdali'k SI
31 marca.
та,...
т.
naр.lв.
".
\\' kosciele
kościele §w.
św. Trójcy
Tr6jcy (ks. pastor Wernitz);
Werilltz); tkowycll
tkowych 23,524 ludzi. Właściwa
Wlшiwа armia
агщiа resztowano
reszto,vano jednego z pl,zyw6dc6w
pJ'zywódców republi.
Obr<>t 160 t. 1'.tra
.. n_ 166, jазnо
Obrót
Patra i jjuna
jasno petra
patra
oо ~ymże
kościele świ4ijtego
czynna i rezerwow8
rezerwowa liczyta:
liczyła: piecboty 506,796
Lушiе czasie
сzазiе w kowiele
~wi4iltego Jana
J апа cZJDlla
б06, 796 kańskicb
kабskiсh Albaniego.
IG2, ,vysoko
wysoko pstra i B!.kHata
u.kliata 166, na
па
kw.
Л:lЬоiеiistwо i konfirmacya
nabożeństwo
kопfiгшасуа 399 dzie\I'czlit
dzie\\'CZllt ludzi (954 bataliony), jazda 56,630 ludzi
mj. tranz
tran z 1«.60,u&cz.
tra.... 148.60. Zyto
Żyto w m
144.60,о&с" lp.
'р. tr_nz.
т
ewangeliekich (ks. разtог
pastor R ond· (330 szwadron6w),
szwadronów), artylerya 78,517 ludzi
• obu gmin ewangelickich
тоспо,
(1. ]83-]36,
па kw. mj.
mocnoJ
krajowe 120 (I.
lSS-lSó, na
OSTATNIE WIADOMO$CI
WI ADOMO$CI
1
hanz..
t-ru.nz.. 115.00,namj. cz.tranz. 117.00 J~czmień
J~czmieIi drobny
drоЪпу
/ . park6w),
działa i 57
571/.
parków),
tbaler).
(367 bateryj, 1,634 dziala
1
Owies w m. 140. Groch w m . 120.00.
138, dniy 145. Owi".
/ .. batalionów,
(-) Ko nfirmacya 413 cblopc6w
chłopców z obu
оЬи iniynierya
inżynierya 20,506 ludzi) 30
301/
bataIiol16w,
HANDLOWE.
HA NDLOWE.
Spirytn. 10,000 litr '/, w m.
т. 40.60.
gmin
gтin ewangelickich odbyla
odbyła si\\
sil) w ubiegly
ubiegły 22 parki i kompanij). Wog61e
Wogóle armii
аl' шii czyl1czynd
Londyn 31 marca. Cukier
Cokier [JaW&n8
ПаW&П8 Nr. 12
]2 nowtorek.
nej i rezerwy było
bylo 662,449 ludzi.
Berlin, 1
l kwietn ia . Regulacya nie oо uY·
bIlrakow] 12'/., opokojniej.
Ьу· min,l",e
min.I",. 13, c.kier bllrakow]
opokojni"j.
We środ~
§ro(l~ do przyj~
PI'zyj~ cia pierwszej komu·
kошu· I Chark6w. Smsar!/jll!/
Charków.
Smsaclljllll р1'осеа
proces w tycll
tych la si~ tak pomyślnie,
рошу§)пiе, jak z razu przypusz· o.ntryfugalny
СоЬ. 14'/..
\4'/.. 1'rzy
kобсn bnrakowy
bnr_kowy
Centryfugal"y Cub.
przy końcn
nii przlstąpiło
lOS cblopc6w,
chłopców, роlаkбw
polaków e·
nkończo nym. Występo·
fil'ша zawiesila wyplaty
wypła ty 12'1..
"ii
przlst/lpilo 108
е· dniach zostal tn nkonczonym.
Wyst~po· czano. Niejedna firma
każdym wypadkll
wypadku Ь\}.
b\).
Londy.,
Na wybrzezu
wybrzeżu ofiaro"'ano
ofiarowano 15
'У kaZdym
L
Ondy., 31 marca. На
wangehcko·reformowanych
wali w
oskarżeni oо defraudacye i niewiadomo czy w
wangellcko·reformowanych i ewangelicko. I ,,'ali
'У nim,
l1iш, jako oskarieni
laflunkow
ładunków pszenioYi pogoda PYl!zna.
pyl!zna.
luterańskich.
celne
сеlnе wszyscy urz~dnicy komory
kOl\lory w TaganT agan- dzie motliwem
luteraiiskicb.
mоt1iwеш porozumienie. W
\У Paryiu
Paryżu Glugów
Glug6w 1l kwl.lnla
kwlelnla Snrowiec.
Borowiec. Mixed numben
nотЬе ..
(-) PIerwsze
Plerwsze og61ne
ogólne zebranie członków
сzlоukбw '' I·ogu.
rogu. Odczytanie werdyktu przysięgłych,
przysiMlycll, otrzymano znowu niepomyślne
niepomy~lne wiadomości
wiаdошо§сi warraub
w_rr_ut. 41 ••.
az. 6'/. p.
р.
lód:kiego
l od:kiego rkrzesci!J1!skiego
rhrześri!J1!skiego tOIJ)Q1·z!/81IctJ.
tO/JJa1'ZlI8t1ctJ. do'
"о' ,v
w którym
kt6rym chodzilo
chodziło o
о odpowiedz na
па 1,315 z Tonkinu, aа utworzenie nowego gabinetu
Llv.' pool 31 marca.
L1.arpool
та,са. Sprawozdanie
8p,awo,d_nie poc,~tkow •.
br~c:lIIIIIOści
odbyło sil)
l pytań,
zabrało 6'/. godzin. _ S!!d
Sąd uznał
br~e:!/"floiL'i odbylo
si~ we środ~
srod~ dnia 1
pytan, zabralo
uznat sprawia tam dużo
аШ0 klopotu,
kłopotu, Gielda
Giełda bberlin·
erliń· dPro~l!.ns2zczal.ooolnYb.oLhróI6,ooo
dl'ro~~"2zczal.0001nYb.oLhr<>16,OOO ЬеI,
bel, .pokojnie. Dzienny
D,ienny
kwietnia r. Ь.
b. w sali Paradyzu .
winnymi 6-ciu
6-<;iu urzlldników
urz~dnik6w komory
kОШОI'У i tyluz
tyluź ska była
byta dzi§
"6.
dziś pocz1ltko\yo
pocz1ltkowo nieco ргzуgщ;·
przygnl)'
"Ó.
ЫОI1!!,
uioną,
lecz
wyzsze
wyźsze
noto,vanja
notowania
z
'Wiednia
'\Viednia
i
Ne.,.Yo,k,
N
....
Y
ork,
31
marc,.
marca.
Bawelna
Б,w"lnа
11'/.,
w
N.
Н
. (}rle.·
Orle.·
Czlonk6w
Członków obecnych
оЬеспусЬ było
bylo okolo
około stu.
kupców.
kupc6w. Pelnomocnik
Pełnomocnik komory domaga
dошаgа sili
si~
e/. Abel
·
,.
k 6Ó
nie 10'1,.· Olej .k,lny
.kalny rafinowany
r_finowany 70
708/.
АЬеl Test
Тезt
Posiedzenie zagail
zagaił рап
pan policmajster
policmajste,· ma·
ша· , za
"а zrz,\dzone
zrzlłdzone skarbowi szkody przyznallia
przyznania d epes~a orty.
Т "',les
о rty.k uIeе " T
,,'.'es a,
а, w
t .rym
.'·ут 7'h, w • iladel8i
iladelfti 7'/•. 8urowy
llurowy olej .k,lDY
akaley 7. Certy.
o.,ty.
jOI'
jol' hlaksimow,
Маksiшоw, росzеш
poczem na
па jego wniosek od jednego z knpców
kupc6w pokaźnej
pokaznej sumyвиmу podróz
podr6? królowej
kr610weJ za
_а gramcl)
gгашс~ przedstawlOnq flk.ty
tikaty pipe line
"nв - d 811/.
811/ . C.
а. M,ka 3 d.
д. 25 c.
с.
jest jako zapowied~ porozumienia
poro?umienia z RosJ!!,
Rosyą, Czerwona
Cze,wona p.zenica
p.renica o.ima
olima w m.
т. 90 c.,
с., Da
па kw.
zebranie powołalo
powolalo prezesa byłego
bylego stowarzy·
stowarzy. ·. 2,582,000 rubli
rubIi .
wywołały otywienie i ZnaCzn!!
znaczną podwyżkI)
podwyik\) nom.,
пот., na
па roJ.
mJ. 88'/•. c.,
с., na
па cz.
с.. ~O c.
с. Kukury.
szenia wsparcia Ыеаnусь,
biednych, radC\)
radCIJ handlowe- I - Paryi.
Paryż. Leo"ard
Leollard Reltel,
Reltet, jeden z wy- wywolaly
. . d
. .
.
.,
,
dza
а.а (nowa) 49'/•. Cukier
Союв, (f01l'
(fall' refiUlng
refiulOg Mu.ca.ade,)
мо.со._а",)
go рапа
pana J. Heinzla do
ао I rzewodniczenia
rzewodniczeni!\ o·
о · hitniejszych
bitniejszych pracowników
pracowl1ik6w na
па Jlolu
polu literac· kursów
klll's6,v.... PIOnlą,
РlОШ:j, .Z
. z pOJawll
pOJawił slll
В1\} znowu
zno'.u w ~·I4.55. Kau
Ka~a (Iair
(I.ir Rir) 8.65. Uj (Wilca:.)
(\Vilcox) 7.35.
bradom.
kiem,
kiеш, zmarl
zmaгl w Paryiu.
Paryżu. L. R ettel nrodzit
urodził gromneJ obfitosc"
obfitośCI, dyskonto prywatne ObOl'
оЬш· Slonin,
Slonina 6'/•. •·racht ,bozowy
tbożowy 4'/•.
1/.%.
РI'zеwоdпiсщсу wezwal
Przewodniczący
wezwał na
па asesorów
asesOl'6w рр.
pp. I, sil)
si\} w 1805 roku ...
w Wat'szawie,
Warszawie, gdzie skon·
skoń· żyło
<у!о si\)
si\} do
ао 3
31/.%.
Oczekiwanl}
Oczekiwaną jest obni:!obniż - P.zonicy
P... nicy .wywieti~no
.wywi".i~no w.tygodniu
w.tygo<!niu ubiegłym
ubieglym z portów
portOw
'т banku państwa.
panstwa. W dru. atlantyclOch Stanow ZJednoc,,?nych
ZJвdnoc,,?nych do W
\У.• .Brytanll
Бrуt'ПJl
Hocbedlingera, Karpowa, inspektora szk61
Hochedlingera,
szkół czyl
czyI szkoly pijarskie i następnie
nast~pnie wydziat
wydzi a ł ka dyskonta w
"
ł
d'
.
Id
,а
Ь'
b'
k
.
.
.
49,000,
do
FrancYl
Francyl
-,
do
mnych
шnусh
portów
роrtбw
I~du
t
.
w I.odzi,
Łodzi, i Majewskiego
M!\jewskiego budowniczego.
filozoficzny miejscowej
шiеjscоwеj wszechnicy. ',\У
w r. d 1eJ
lej ро
po oW
le ma
stalego 18,000 • Kalifornii i Oregonu
OW1e
ша gle
g,e . aа . y.a
у.а spo oJmeJszą,
ОJшеJSZ'l, .t.alego
OregoHU do W.
\У. Bry.
Br)'.
Przewodniczlłcy
zaprosił następnie
służył W
Ргzеwоdпiсщсу zaprosit
nast~puie obeоЬе- 1824 wstąpił
wsцрil do wojska, w
'У którem
kt6l'elll sluzyl
w LondYDle
LondYnle nsposobleme
nsposob1eDle D81abIo
osłabi o trochlJ.
troch\). tauii
t.auii 64,000, do
до I,du
\,du 8t.alego
etalego -.- "'"'.
tn.r.
cnych
спусЬ do zalatwienia
załatwienia porządku
porzl}dku dziennego, !Iat
! lat kilka, resztl)
I'eszt~ zaś
zаз zycia
życia sp\}dzit
sp\)dził we Fran· Gielda
Giełda zbozowa
zboio,ya była
byta dzis
dziś cokolwiek bar·
mianowicie do
ао nkonstytuowania
ukonstytuowania 1'(j{(!/
radli gO'
go· 1I cyi. Prace swoje pomieszczal
pomieszczał IV
\v .Gazecie dziej
<1ziej o"ywionll,
podL'oialo
o"ywionlł, pszenica i iyto
zyto podl'ożało
splJt/arczej
splJdarczej towarzystwa,
towal,zystwa, która
kt6ra wedlug
w ed ług 1I warszawskiej,·
waгszawskiej,· . Dzienniku krajowym,· lub '/._'1
Z dnia 1l IZ dnia
Ш.
' /.- '/.. m.
Gielda Warszawska.
Ьгzшiепiа
brzmienia § 16 statutu sktada6
składać si4ij
si~ winna I od,]zielnie
oddzielnie je drukowal, podpisnj!!c
podpisując często
cz~sto
Petersburg, SO
30 marca. Wyka.z
\Vykaz banku pa.ńBtwa
panвtwa z
Z.danozk.oncem
Z, danoZKońcem gieldy.
giełdy.
m_rc.. Stan
St_n k.,y
k..y 98,626,7ó9
98,626,7;;9 (ubylo 4,47P
4,(7Р,528)
z 12 czlonk6w
członków i czlerech zastępców
zазt~рс6w oraz . pseudonimem
рsеudопimеш "Jan Zamostowski.·
Zашоstоwski .· Jako d. 30 marca.
1528)
skupione of,kt)·
ofekty 23,043,782 (ubylo 293,612); ,_Uczki
,aUczki
z.
Za weksle
weltl18 krotkotermlnowe
krótkoterminowI
do
ао wyboru komisyi rewizyjnej, skladac
składać si\)
si\} I przyjaciel Mickiewicza, dał
ааl dokładn'ł
doktadn~ jego .kupione
na
towary 112,753 (przyb. 34 653); ••
n, 1owa,y
zaliczki
Iiczk' na
па
Uбгliu
U6rliu
za
100
JOO
mr.
majllcej
członków (§ 28 statutu) i je.l
je': sylwetk~,
syl\.etk~, umieszczaną
uшiеszсzап!! w "Gazecie war·
,уаг· na
maj/lcej z 3 czlonk6w
papiery publiczn"
publiczne 2,697,939 (ubylo 7,398); .... "n Londyn
па p'piery
li. .• .•
9.77
9.76
Lond)"n)lłI
1 1'1.
!l<lnego
nego zast~pcy.
zазt~рсу.
szawskiej.·
szawskiej."
liczki "'
na 'kcye
akcye i oblig. 14,114,6{0
14,1I4,6łO (ubr1o'13,080):
(ubr ło'13,080) : ,"'
ra· "Pary!
n Paryż ,,100
u 100 fr. . .
38.85
38.76
chunek
biei:'lcy
bieżłcy
ministeryum 8na.nsow·
8па.nзow· 70,174,995 11 \Vieden JJ
Gtosowanie
Głosowanie odbylo si\)
si\} za pomoclł
РОШОС,\ kar·
- Thennomikrofon
Тhеnпоmikrоfоп dra Ochorowicza .o
. o kt6·
któ·
О. • .
79.30
79.80
79.Wiedeń n 100 li.
"
(ubyło 2,887,1 10); inne rachunki bież~
biez~ 63,898,316
w tym
tуш celu pr~ygotowa~ej . aа rym wspominaliśmy
wsротiпаli§шу dawniej w "Dzie~njku,"
"Dzie~njku,· (ubyI02,887,110);
tek, z listy 'v
(ubylo
(ubyło 3,14;,\02);
3,14;,102); z.,tawy
z.. t.awy oprocentowane28,ó64,033
орrocen1оw_nв28,б64,О33
z.
Z. papiery
papiory p.~.I ...
.. owe:
w.:
c.zlonk6\v.
c.złonków. rady go~podarczeJ wybram
wуЬгащ zosta· w czasopismach
сzasорisшасh francuzkicll
francuzki ch zyskuje wielkie (ubylo 81,654).
Li.ty
Liety l,ikwid.
lдwi<1. Kr. l'ol.
.
~9.89.97.60
Petersburg 31 marca. \Veksle
\Vеkзlе ua
па Londyn
Lond)'n 248
2488'
•• ROB.
ВОВ. Poz.
l'оХ. Wschodnia
\Vschoduia • . .
97.50
11
h panowIe:
panowle: R. FID8ter,
FШ8tег, A
А . Gattermann,
Gаttегшапп, L_
L. pochwały
pocllwaly jako bardzo
bal'dzo ciekawy i pl·a
prakty·
kty·
1'. , n8
99.60
па Hamburg 2103/
2103/4'
па Amsterdam
Amsterdnm 124 '1"
па Paryz
Рагу! Lilst.y
LilSt.y Zaa. Ziem. zr. 69 r.
г. J.it
J.it.. А.
99.50
na
A.
Grobman, Juliusz Heil~zel,
Grohman,
Hei,~zel, Edward Herbst, czny wyn'aIazek.
wyn'alazek.
4 , na
3/.; I/
99.60
99.~O
2693/4;
259
I/JJ imperyg}y
imperyały 7.97, r08yjlka
rosyj.kB. premiowa po~
рой
"n
"
"n mate
małe t
dr.
аг. Hofer, ~aJor Maksunow,
Maksllnow, L . ~eyer, G.
_ Tyfus glodowy
gł odo wy w Galicyi szerzy si~ za.
"а. tyczkB.l-ej
95.50
95.50
zYCzkВ. L-ej enuayi
еП\18У] 218, t.akaz
takaż 11 em.
ет. 207, roayjska
roayjBka List.y
blst.1Zut..
Zut. M..
М. Warss.
\Varss. He
Не rт
1ł
1/" ill.
94.16
Peter, R. Royer, A.
А. Starke, H.
Н. Zlegler.
tl·waiaj/lco.
trważajlł co . Wedlug
Według dat, sięgają,cycb
si~gaj:j,cycb do poi. 'r1873
9.1c.15
9с1с.15
II pożyczka
poiyc,k. w.chodnia
971/"
Ш.
U
z rl873 142, 11
wschodnia 97
li
93.60
93.76
poz.
w.chodn.
97'1.;
6'/.
,ent_
zlot.a
165'/,;
5'/.
ш
renta złota
Ul
Zast~pc~1D1 obrano ~a,nó.w:
Zastl)pc~ml
~a,n6.w: L. Anrad~,
An:tad~, połowy
polowy marca,
шагса, pojawiły
pojawily .si\j
.si\) wypadki tyfu. poż. wschodn.
93.60
95.60
ziеmзk. 1(2. akcye
akC)'8 rosyjsko
гоsуjзk. wielko
wielk. D. ~'.
11
11
З.'
(V
listy zast. ziemsko
"
"
J.'
lV
J. G~mle
G~m,pe go, А· Gehllg
GebIlg aа 1I prezyden amIa·
а тш· Stl
811 w 16 powiatach (34 gminach).
kolel kursko
kпгзk()
kijowakiej SOSj
306; petersburski
реtеrвЬuгзki
LilLJ Za.L.
Listy
Z •• L. M.
Ы.
lIodJ:i
rюdJ:i
S::r.
1l
248, kolei
kijowskiej
sta
stil. Plenkowsklego.
667, warszawski
\V&rвzаwзki bank dyskon·
11
Jl
w
Europle. Dziennik indyjski
iпdуjзki Chai
(JJaai bank dyskontowy 567,
•
Bramini
Europie.
Do komisyi
kошisуi rewizyjnej weszli panowie:
1/,
towy 520'/" rosyj.ki
r09yj.ki bank dla h_ndlu
handlu 'agr.
'чr. 802
3021/,
1lI
III
Вo6at
Bohat donosi,
dOD08i, iZ
iż kilku
kilk:u oraminów
огаminбw z Sw.
św . miasta
miазtа 10wy
K.
К. Strenge, L. Fischer,
Fische.·, A.
А. Haugk, E.
Е. F . B608re8
p'ywalne
walne 5'/. 'I,·
'/,.
Gielda Berlinska.
Be rlińska_
Ben8re8 Dad
nad Gangesem i z kilku sł8iednioh
stзiеdпiоh miast
miазt dy.konto pry
Nenlllan.
N euman.
zebralo
zebrało sit; i postanowiło
postanowilo prz.edsi\}wzi,ó
ргz.еdsivw zi,б wзрбlоt:
wapólnł:
Be rlin,
rlln, 1l kwietnia
kwietnia..
Bilet.y banku
rosyjskiego
гозуjзkiеgо UanknoLr
Uanknot.r ros}
roe} jskie
j"kie ZAoraz.
r."ra". .
:108.60
208.60 208.90
%
WYPT&W\) nankowI} do
WYPT&W\}
до Europy.
Епrор}', Zamierzaj,
Zamierr.aj, om
ОП1 8tustu· 208.60; f-/.
fe'. listy zast.aWIIU
zaзt.в.WIIU 64.60, 4
4%
listy likwida·
likwitla"
"
"ПА
D A do.'Jt..
Na tem wyczerpano porzlldek dzienny.
208.60 209.о\уо.С rozmaite
OWo.ć
го zшаitе religie, wyzs!.e
wyżue Bzkoly
szkoły i роz
poznajo·
паju· "yjne
oyjne 67.70, 5'/, pożyczka
pozyc,ka w.cboJui. 11 em.
вт. 6260. W.""le
\V.""le na
па Wor
IV.rв..
••awO
wo kro
kr.
208.40 2(jij.76
20~.76
Przewodniczlłcy р.
p. J . Heincel w krótkr6t- d}
PI'zewodnicz/lcy
пй6 .i~
mić
8i~ z najznakomitazymi
nаjzпаkоmitвzyщi ~czonymi.
~czon)'mi 'Vi~ksza
'Vi~kвza III
Ш "mi.)'i
emi.yi 62.60,4'/, PO'-jczka
ро7.,с," .1880 r.
г. 80.70, 5'/.
1'etersburg
Petersburg kro
и.
207.80 208.20
kich slowach
słowach stre§cit
streścił działalność
dziаlaIпоМ: bylego cz~śó
kicb
oz~§6 czlonk6w
t.ej osobliwej
o80bIiwej wypr.8.wy
\vypr_awy mówi
mo,vi 1JO
JЮ liBly
członków tej
liвl y ,zastawne
.. t.awne ,ooyjoki.
rosyjskie 91,75, kupony celne
cвlne 820.90,
J'
dl.
206.20 206.65
206.66
,аа! angielska.
angie18ka. Pierwszym celem podróży
podrOzy braminow [)%
pożyc~ka
ł.al(aż li
Lon yn
kr.
stowarzyszenia wsparcia biednych,
biednycl., zdał
6%
pozye~ka premiowa
pтen,iowa z 1864
J864 Tт.. 149.60, tal(ai
z
тn
п.
20.46
20.47'1,
2;).47'"
m'j, być
Ьу6 Wiochy.
Wlochy.
J36.25 j akcye
akc)'e uanku handlowego 82.50, dr·
dy.
dl.
IJ866r.
866r. 136.25
"
spl'aw~ z dochodów
spraw~
dосЬоdбw i rozchod6w,
rozchodów, oraz za·
"а· maj,
20.80
20.S2'/,
20.32'/,
Ikontow.,go
skontow",go
81.00,
dr.
Ш. zel.
że l. waraz. wied. 217.4.0j ak·
.,
'Vjedeo
Wjedeó
kr.
п.
164.5<)
164.40
164.6<>
wiadomit,
wiadomił, że
хе obecne
оЬеспе towarzystwo dobrocya
С)'6 kredytowe
kreu}'towe ausLryackle484.00,
апзt.rуасklе484.00, Dajoow8u
najnowau pożyczka
poZ)'czka Dr.konto
DY8kouto prywatne
3'1.
3'1.
czynności posiada w kasio 4.300 rs.
гз. goto.
czynnosci
rosyj.ka
renta rosyi.Im
roвyjsk. 94.40, 6'1,
6'10 "nt,
,аз)'i''''' 107 80, dyakouw
dyokouv>
,yizny.
wizny. Wyrazit
Wyraził podziękowanie
podzi~kowanie komiteto·
kошiteto·
5'/" prywatue
pryw_tn. S'I.
3'1. 'I,.
'/,.
Gielda
Lo
ndy~sk
a.
1/UJ
wi zabaw za
,а gorliwe wyszukiwanie
wyszukiwallie srodśrod
Londyn,
l kwietnia w polu
dnie. Konsole
Lо пdуп, 1
роСоdniе.
КО08016 98
9811."
Weulo
\Y eul0 na
па l.'eLershurg.
l.'еLer.lщrg. .
23"/..
23"/"
1/ , tureckie
(0/.
kou801e 102
kan.ole
1021/1'
tureckje
konw. Oje"onto 3'/,
Petersburg, 1l kwielnia.
PeterSburg,
kwietnia. Z powodu ob·
оЬ· pruRkie (0/.
k6w,
ków, celem
сеlеш przysporzenia fundusz6w
funduszów towa·
1
O'.'on1o 3'!.
15//" , rosyjska
e/. renladoLa
16
J6
rOlyj8k:a
poi.
z
r.
187Sr.
1879г. S9j
99;
./..,.
.J.
renta.r.:loLa
w;g.
15
rzystwu oraz tym
tуш czlonkom,
członkom, kt6rzy
którzy nie chodzenia w Niemczech z nadzwyczajn!!
nadzwyczajną \1'
u · 791/2'
79 1/ 2 , egtpeka
eglp8ka b7
Ь7 1//1I
...• banku oLtoman'kJego
oLtomańtkJego ta,
13,1от
łom
wahali
wа lшli sili
bli~ ,yzi/lC
wziąć na
па siebie obowilj,zku
obowiązku in- roczystoscilJo
5/''''-akcye
bkl"',Jy 11
ll'/.,"
-akcye uo.tu
kanału lIue,.kiego
lов,.Юеgo 801/4;
SOlI. ; o.sp.
u.sp. dobre.
roczystością, 70-sią,tej
70-silJotеj rocznicy urodzin
urodzill ks. okl"'dy
OZIENNA
DZIENNA STATYSTYKA
STAТYSТYKA LUDNOSCI_
LUONOSCI.
kasentów.
kаsепtбw . P6zniej
Później omaw iano projekt Ьи·
bu· Bismarka, .Journal
Petersburg SI
91 marca.
та гс а . lAj
l.лj w m.
т. 56.00.
66.00. l'azenica w
VI
.JournaI de St.·pćtersbourg"
St.·реtегsЬош·g" ID.
т. 10.76. Zyto w m.
т. 8.25.0wies
8.25. Owies w m.
щ . 5.40. Kooopie
Konopie
Matielistwa
Małżeństwa zawarta
zawarte w dniu 1 knietnia:
ubogirll, na
dowy tIomu
tfomи ubogir/z,
па który
ktory istnieje fun.
w n1.
П1. 45. Siemie
Siвшiе lniane
lniапе w m.
ш. 15.75;
15.76; powietrze рпуПе.
przykre.
W рагаШ
parafii kat ol. powiada:
.Rosya
z
całego
serca
łączy
si~
caJego
l'lczy
'у sumie
suшiе okoto
około 15,500. Fundusz ten
dusz w
Berlin 1l kwietnia.
Targ zboiowy.
zbozowy. Par.eOlt.&.
Pezeotblo.
W parafii ewang.
Iwang.
Щ uroczysto§cill,
uroczystościIł, gdyz
gdyż Bismark
Вismark umial
sklada
składa si~ najprzód
najprz6d z dw6ch
dwóch zapisów
zapis6w 8.
Ś. р.
p. z ŁIł
atabo,
ałabo, \\у"'r rn.
т. 165-184,
155-184, na
оа kw. - , n&
па kw. Dl
mj ./
.
. / s taro~onnych. - .
Karola Scheiblera:
Scbeiblera: pierwotnego w sumie
sUl11ie nieustannie podtrzymywać
podtrzymywac przyjaźń
przyjazn między
шi~dzу 1653/4,namj.oz.I68'/2
,oa cr.. lp. 171'/.,llaJp.
171'/.,uaJp. sier.174,
Zmarll w dn~u.l kWietnia:
Zmarli
kWlеtша:
16ól/hnamj.cz.I68'/2 ,na
n_
na
Wl'
""о.
Z.
pai.177'/
paź.I77'/
•.
•
.
2)'to
.I.bo,
w
m.
140-148,
K.lolicy:
Kalolicy:
ohi~l
&i~1
do
lat
1а!
1r..tu
I{,.tn .marlo
,marlo S,
3, w tej
rS. 1,500 i drngiego,
rs.
drugiego, uczynionego przed sa· obydwoma cesarstwami."
ua
па kw. - _ __ , na
па kw.
k\v. mj. 148'/"
148'/2, na
па mj. Cli.
Сli. Lu~zbl.e
L1C~zbl.8 ~hlopcow 2, dr.tewCZ!J:t
dztewCZ!J:t li dorosłych
dогозtусll 2! .w
ПlI} §l11iercill
mą
śmiercill w sumie rs.
'·В. 6,500 - razem
UI'z\}dnik do
Petersburg, 1l kwietnia. Urz\)dnik
ао 149'/2,
149'12, na
оа cz. lp. 150'/2,
J50'/2' na
па lp.
lр. 8ier.
sier. 161'/.,
161 'lu na
оа sier.
aier.11 t.E:J 110zble
hczble motczyzn
mozezyzn l,
J, .kobIet
.koblet 1, & mianOWICie:
mlanO\~lCI6:
rs. 8,000. Dalsze kwoty pochodzą,
pocbodzlf, ze skta·
skła·
па wrz.
\vrz. paź.
paz. 1523/.
1623/. . Jec"mień
J~%mien w m.
т. 123- J ozef Zenft, lat ~6,.
~6J. Franciszka
Franclszka Korcz,
Kore!:, lat 26.
.
szczeg61nych
szczególnych poruczeń
рогuсzеб przy geuerat·guber.
generał·guber. w:~. - na
dek innych ofiarodawc6w.
ofiarodawców.
bez zU1iany,
zmiany, w
\У nl.
П\. 138-163, na
па kw. -,
- , . Ew~nglhc1:
Ew~ngtllc1: ?slecI
?sleol d~ Lat lb-tu
IЬ-tu Im.do
zm.rto 2, w t.e~
ич
185. Owies Ье!.
1/., na
Pogodiu mianowany
шiапоwапу Da
оа kw. ntj.
mj. 144
1441/4'
па mj. cz. 144
1441/2'
па cz.
cz.lp,
lp. 144, l~elb!6
t~czb~6 chło~w-,
сhIо~w-, dziewcl4~
dziеwсц~ 2i
2j dorosłyc~-,
doroslyc~-, ~ ~J
Przy omawianiu projektu buclowy
bU!lowy domu
"оmu natorze warszawskim Pogoiliu
' /2 , na
na
па lp
lp.. •,ier.
ier . - Groch warzelny 163.210,
Н:'3.210, разt.eWD)·
pastewny llczble
hc%ble
то~сч,,~ .-, koblet-,
mo~ezyz~
koblet,-, aа mlanOWlc,e:
ntlanOWlc,e:
ubogick,
ubogich, przewodniczllcy
przewo<1niczllCY zebraniu
zebl'aniu podniósl
podni6sl zostal
został wiIeiiskim
wileńskim wice·gubel·natorel1l.
wice·gubernatorem.
J30-149, Olej lniany w m.
т. 48, rzepakowy
ш. . st~r.zakonAI:
St~r.zakOnAI: dJ,ip.cI.do
dJ,iP.Cl.do lat 16-tu
zщагlо 1,
130-149.
rzepa.kowy w m.
l6-tu zmarło
l, w teJ
zastugi
zasłngi nieodzalowanej
n ieodżałowanej paUli~ci
рашi~сi dobroczyiidobroczyń
Fiгша SkaraSkal'a- bez beczki 48. Okowita w m.
т. bez becz. 42.1.
l~czb~e chtopcow
chłopcow 1, dZlewcąt
dZ18wсчt - ; doroslycu
dorosłych 1,
l, w tej
t.eJ
Petersburg, 1l kwietnia. Firma
Iloz1)le
hczl)16 m"zr.zyzn
m"żr.zyzn - , kobiet J, a
а mianowicle:mianowio16:cy,
су, K.
К. Scbeiblera, którego
kt6rego inicyatywie mia·
шiа·
Liverpool, Sl
manga ofiaruje podobno wierzycielom 50 za
Llverpool.
3 l marca Sprawozdanie
Sprawozdl\oie koócowe.
koncoW6. Obrót
Obrot Ludzka
f.uШkв Rywka,
Rywk., lat 93.
sto zawdzi\}czac
zawdzi\)czać bl)dzie
b\}dzie istnienie i tej insty6,000 bel, z tego na
па 8(>8kulooyo
Bpekulecyg 1I wywóz
wp,,6z 600
óOO bel.
100, z czego 25 natychmiast, drugie za§
zaś 25
wielu innych.
tucyi, obok ,vielu
Ameryk.nok_
Amery k,ńaka stale
ot.l".. Snr.ty
Sur,ty spokojnie.
opokojnie. Middl.
am...
ащеLISTA PRZYJEZDNYCH
PRZYJEZONYCH
zарasб\v zllOza.
zhoża.
rykanska na
rykanaka
па kw. mJ. 6 3311J/ sS2:h , na
па mJ.
ШJ. f'Z. SS/
6 s/..
оа cz.
oz.
po sprzedaniu zapasów
(- ) W sprawie towarzystwa wzajemnych ро
64 , na
7/ p.
7/,., na
lp.
6
lp.
sier.
6
1'
/6-4,
na
sier.
WTZ.
6
Hotel
.annt8u~el
. Kupcy:
P.
Giiraelalр.
67/'4'
па
lр.
sler.
61'/64'
па
зiег.
wrz.
61/32
р.
.annteu~el
Kupe}":
Р. Glra.rdoni
Glre.rdoni z Giiraels32
ubezp ieczeń
iecze~ od ognia odbyly
odbyły sili
siIJ we wtorek
Londyn,
Lопd у п , 1
l kwietnia.
kwietnia_ Berliński
Веl'liбski korespou· Amerykańska
Ащегуk8шkn podroi:ała
podro2:ala o
о l'Iu
1 1 /н р.
p. Suraty czgSCiOWO:
CzgŚCiowo: dorfu, T
Т..Rateliffe
RateШf6 z Londj'UIl,
Londynu, J. Pa~en z 'Yar~
narady w 8ali
sali Paradyzu,
РЮ'а<1уzu, w ktOI'ych
których ,vzi\}lo
wzi\)lo dent .Daily
1/ , Dhollerah lizaWy,
także o
о 'I"
1/lб p.
р. M.
М . G. Broach
Broac.:h good 56'/11
&Z8Wy, sp16waozka
śpiewaczka panna
раопа lbas
.\Iа8З r.
,. Berlllla.
BerlIna.
.DaHy Telegraph· donosi, ie
że Turcya t,akze
1
I'1/u,
udzia! okolo
\ldziз.!
około pi~dziesi\)ciu
pi~dziesi\}ciu obywateli, Ze·
fatr 4~/161
4~/lбl Oomra
Оотта good fai!
fai!'
lб , Oomra faIr
stanowczo nie przyj
przyj\}la
\)la propozycyi przymie· good fair 44'J/
411/.. , Bengal fine
бnе 4"/"
4"/.. p.
р.
4"/
- Pl'enumerat\}
Prenumeratę w ilo§ci
ilości 12 rubli (koszty
( koszty
hrani
brani uznali
uznaIj jednomyślnie
jedпошу§lпiе potrzeb~
potrzebl) otwar·
Rosy~.
anchesler SI
31 marc..
та,с..
\УаОО. 12 Ta~lor
T.~1o. 6'/"
6'/., przesyłki
przesylkj 1l rs.) na
па Mapo
Маро pog
pogl,
dow2 Króle.
Krole.
Manch.sl.r
Wator
hłdoW2
cia powytszej
powyższej instytncyi.
instytucyi. Czytania statutu tow. rza uczynionej przez Rosyę.
80
30
Taylor
Т'уlо. 9'/.. Water
\V,te,
20
Lelgh
L01gh
8'1.
8'11
t
P
Р 1
l
k'
•
.
..
...
Water
'V,ter
Paryz,
Paryż, 1
l kwietnia. Anglia zbroi flot\j
flot\) nn.
пя, Water
petersburskiego
вр6 ·
petersbnrskiego zaniechano
zal1iechano z powodu spó·
\V,ter 80
30 Clayton
Cl,y1on 8'/., Mock 32 Brooke 9, S Wll:
WЭ: ~ S legO, u.ozoną
u.ozon!! prz~z '.
J. IVoJclCkq,
lVoJclCkq,
~nionej рогу.
pory. Ponieważ
Ропiеwаt jednak statut рО·
po· morze Baltyckie,
Mul. 40 MayolI
М')'оll 9,
Medio
40 Wilkinson
\Vilkinson przYJmUje
przYlmule redakcya naszego pisma.
plsma.
Bałtyckie, zlotonl}
zlożoną z 17 pancerni· Mule
10'/"
LO'/" Warpcop.
\Увгрсоро 32 Lee.
L..o 8'/" Warpcop.
\Varpcop. 36 Bow·
Row·
Po
Ро zamkni~ciu
zamkni~iu prenumeraty, która
kt6ra nastlY
lDieniony
mieniony ma
ша być
Ьус wzorem do statutu to· ków.
k6w.
9,
Double
40
IV,oton
We.ton
LO,
!О,
DoubIe
Double
.60
pi
w
dniu
dпiu
15
kwietnia
cena
mapy
тару wynosić
wупоsiб
land
l'nd
l6dzkiego, postanowiono zatem
warzystwa lódzkiego,
Paryz,
Paryż, 1
l kwietnia. Izba uch
псЬ waIila
waliła wczo- ,wykly
32" 116 Ide
lдо 16X16
16Х16 grey tkaniny bhA ' 15 ubl'
,'
twykły g. 12'/., S2"
ubł'
na
па wniosek р,
p, Skl'Udziilskiego
Skl'\ldzińskiego wybrac
wybrać ko·
,32/46
moeno.
,...zle
1.I.
. .
.
S2/46
174;
m""no.
\jUzle
r
z
wysokości pillćdziesi\)ciu
pi~Cdziesi\}ciu miщi
misyę,
obowiązkiem będzie
misy~, której
kt6rej obowil}zkiem
b~dzie statut raj kredyt w wysoko§ci
Szczecln,
Szczecin, 1l kwielnla. P.,,"ica
Pe .. ,,;ca mocniej,
mocni"j, w m.
м. . ~apa kolorowa.na WYJdZIe
wYJdzle w p%
polowI
wlee maliопб,v na
па wypraw\)
wypraw\} tonkiiisk!!.
tonkińską. Senat przy· 153towarzystwa реtеГSЬШ'skiеgо
petersburskiego zbada6,
zbadać, ро
po- lionów
163, na
n, kw
k\v ..
. . mj. 161 ,5<>, na
n, CS.
с•. lp.
Ip. 169,50, na
па 1&
o~dan,\ b~d~le prenumeratorom
ргепшuегаtoгоm w ko{j153-163,
Ja 1 o~danlł
ko ń
wrz. pat..
p.t.. !77.00. Zyto beumlOny,
be"m18nY, w ,n,
m. 136-139, \\CU
CU mala, po~kleJona na
па płótno,
pl6tno, werniksoczynic
czynić w nim
nilD zmiany,
zшiапу, stosownie do
ао warun· jąt
j!!l uchwalony przez izb\}
izb\) kredyt bez dy.
dy- ,vrz.
na
па
kw.
nIJ·
ЩJ
•
.143.00,
•
143.00,
na
па
oz.
lp.
'р.
146.50,
na
па
wr~.
p.t.
pat.
wana,
oprawlOna
oprawIOna
w
dwa
walki
watki
ozdobnemi
ków .miej8cowych,
.miejscowych, nast\}pnje
nastl)pnie tak uloiony
ułożony skusyi. SUad
k6w
Sklad nowego ministeryum jeszcze 149.50. 01'J
Olej rzepakOWy
rzep_kowy bes
Ье. .mIOny,
zm18nY, na
па kw. 1nJ.
InJ. 48.50,
lk .
k ńб
'
projekt statutu wydl'nkowac
wydrukować i rozesl:lc
rozesłać o·
о·
n_ wrz. paź.
pai. 52.00.
52.00_ Spirytua
Spirytuo 08pale,
08pal., w m.
т. 4040, ga
gil. alD1
a1Dl z~ O
о ~oue,
~one,
.
.
nie jest wiadomy. Grevy
Greyy prl)wadzi
prowadzi ukla· na
bywatelom miasta
шiаsta do przej,·zenia.
przejrzenia. Poczem
na
wr..
Do zaWleszerna
Z&Wleszerua mapy
słuzyć b~dzle sznur
n, kw. mj. 41.00,
41 .00, na
па cz.
с.. lp.
'р. 4S.2O,
43.20, na
па .ier.
.'ег. """
шарJ 81uzy6
45.10 Olej
01ej .kalny 8.~5.
trzema
trzеша pl)tlic:\mi
p\}Uic:\mi zaopatrzony.
zаораtгzопу.
1387.
zwolanem
zwołanem być
Ьус ma
та ponowne zebranie,
zebl'anie, aа je- dy z Freycinetem.
ieli
żeli obywatele zgodz~ sil)
si\} na
па wypracowny
P aryż , 1
t kwietnia. Freycinet napotyka
Paryz,
BVVH
ИVVИ TYGOD N I O "' Y
statut, takowy zostanie w6wczas
wówczas przedsta· wielkie trudnowi
trudności w uformowaniu nowego
:N'.A.
:N' A
'X''O''X'EJ"sz:e::J'
'Х''О''Х'EJ"sz:е::З' S'X'ACYl:
Э'Х'.А.СУ1: 'X'OVV.A.:E<,OVV:EU
.A.:E<.OVV:ElJ'
wiопуш do
ао zatwierdzenia wladzy.
władzy.
wionym
od dnia 15 do ~1 marca
тиса 1886 <.
r.
gabinetn.
gabinetu.
Do komisli,
kошiSli , o
о której
kt6rej mowa powyżej,
powyzej, wy1'r.ybyl.
Prsybyl.
Ode •• I~
Rzym, 1l kwietnia. Krąźlł
Кr!!z,\ pogłoski
pogloskj oо ро
pobrani zostali
Веуег, L. Grohbl'ani
zostal1 panowie: J. Beyer,
& komun.
komnn. s Cesar·
Сезп· & Zagra· w komun.
komnn. do Ce.aar.
Ce.aaг~ &a
&а Gra_
ега.
B,
В,
Materya/y
Materyaly
i
W)roby
wy
roby
I'ozumieniu
rozumieniu
pomi/Jdzy
poтjEJdzy
WlосЬашi
Włochami
;0.
;11.
AngH/I,
Anglią,
krajowej
.twa
nicy
шоу
mj.".,
kraj.".,
alwa
man,
шан, A
А . Gehlig, G. Geyer, E.
Е. Herbst, J.
niCQ
ШCQ
р
p
n
d
6
ó
w
kgr.
р
p
u
d
11
ó
..
Heinzel, J , K
Ku
unitzer,
niŁzer, H.
Н. Konstadt, L, MeМе podług
kgr.
podtug którego
ktбгеgо wojsko wloskie
włoskie zajllc
zająć ma
ша H_w"ln,.
Jlawełna.
2~70
2~10
191~
155760
1328
ISl18
yer,
)'ег, K.
К. Placbecki,
Płacbecki, J. K,
К, Poznaiiskj,
Poznański, A.
А. ewentualille
A)eksaudry~.
\Velna
ewentualnie Kair i AleksandrYl)·
Welna
891
166
64300
80
Skrudziński.
Skrudzinski.
9U
941
31160
239
Paryi,
Paryż, 1
l kwietilla.
kwietnia. Redaktorowie wszyst.
wszузt. Odpadki
Udp_dki bawelniane i welni.n"
welniane .
(-) Kuchnia tania Nr. 3 wydala
wуdз.!а w cillgu
cilłgu
Pr~dza bawelniana·
b.welni.n,· . . .
ISSa
183~
66
SIO
310
t
3181
dziепnikбw radykalnych
radykaInych rozpowszech· Prz~dza
l'rz~dz_ w"lnian,
wełniana
kioh dzienników
846
346
1'}
l ')
"9140
1131 (
щiеsiliса marca
miesią,ca
шагса 8,026 porcyj obiadowych.
ubiadowycb. kich
1964
846
8ł6
&SM
Ь8Ы
17d78
niajl!o
niają
adresy
аагезу
przeciw
dalszemu
prowadzeniu
Tkaniny
Tk,niny
bawelniane
b.welniane
•
l
wolni.n
wołniane
••
•
Pl'zeci<;tnie wydawano ро
po 258 obiad6w
obiadów bezP"zeci<;tnie
Przet\vory
Przetwory chemiczne
chemiozne i farby 2881
216
121160
610
ptatnych. Koszt obiad6w
płatnych.
obiadów w ciqgu
cill8u miesiq·
908
10
1573
157S
:~u~:ii:onk.jille i domagaj!ł
:~n~:ii:onkinie
domagaj~ 8i\}
sil) wycofawycofa. ~:f::~
~:г::~ O';'OIV~
.;.ow~ ~ ~ ~ ~
cz wyn i6s1
rз. 29'/.
291/. kop,
i ósł 339 rs.
SS:W
ЗS:W
64
2176:KJ
2176:Ю
" kut., odlewy i (.
t. р.
p.
Wi edeń,
ede~, 1 kwietnja.
kwietnia. W Lipczy uiemiec- Weg1
Weglee k_miOlllle
kamielllle ii koka
ko"" .
11790
korcy 49963
KRONIKA
KRONIКA
610
kiej na
па W
Węgrzech
~grzech prZyszło
prZyszlo do wielkich zo.- Drzewo opalowe·
opalowe •
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
ZAGRAN/CZNA.
11116
"
budo\\'laoebudowlane·
1297
burzen antysemickicl1.
burzeń
antysemickjcn. Cala
Cała okolic.'\ jest Wapuo
\Уароо i cemenl.
9057
714
10000
а/'т;; r08!/iskiej,
A\zb11rzono. nowq poglosklł.
роglозk,\, źe jakaś
jaka.§ dzie. Gip.·
.
Petersburg, Slrlad
SIrład a1'l11ii
rosllJskiej, Alzburzona

i

I

I

4~.12.J 47.9~

A·

TELEGRAMY.

I.

I

.

995~

ze

wed.ług" danych
аапусЬ nrz\}dowego
urz~dowego "Ruskiego in: wczyn&
wczyno. zaledwie zdolala
zdolała uj§c
ujść zamordo· ~f~~~ .';;ola·
a';;ola' i t.kt~ra ;moiow';"w~
;nloiow';"w~
wed.!ug.
wal lda, 11czyl
wahda,
liczył w r. z.
Z. 30,889 genera16w
generałów 1
I wania
8om_'y i m.,a
Szma'y
таза drzewna.
iunych oficerow,
'
.
.
tndzież 798,908 szeregow.,
Sk6ry . .
Skóry
oficerów, tndzjez
ców. Z pomi\)dzy
c6w.
pOD1i\}dzy tych ostatnicll
ostatnich by
byto
ło w
Rzym,.l k.wietnia: Pollcya
PO)lcya wykryla
wykryła taJ
taJ D
D!ł
I!o Konopie.
КОnОР'в. •
iechocie
591,481,
]'eZdzie
w
J'
eździe
73,418,
w
ar.
аг.
drukarnll)
drukarnię
1I przejęła
przeJIJla
pl'oklamacye
proklamacye
РО-,
po-,
Torf
. "
P
"
Szyn~ . ..
.'
S.yn~
tyle"yi
tyleryi 110,549, oraz w oddzialacb
oddziałacb doda-! wszechnego zwil}zku
związku I·epublikanskiego.·
republikańskiego.· A·
А· KOŚCI
Ко'с. palone
p.lone

Gl0
бlО
SMl
3Ыl
461
2'1~

1629

20000

21610

610
651
186

:...

"
Do wvna
Jecla
wVnaJeCla

-=

=..= . ~
--= ~ ~ =-=> == ~,~=
,r/ ~= ~
ziL
z=z=Zł
I!
~ II
,~z=z=z=Z=Z=
~ '-=r
- '-=r
-z~-:'~z=
;::...nl!!":",.
::"'1~~
."",,;;
~~ z=z=z~z~z,":
'""""' ."",,;
- '""""'
-~ '='у '-=r
~ ~- 'e:Y
"r
"Г~~dotne
dofne lokal
Тipca,
i'jO
Tipca,
~ (odklddnia)
(odkłddnia) wl-l-ggdOdoOUIu
NIA
NIA
JEB
JEB
CUН
CUH
1
<
I
HI
Mil"
КгаЫега. Bli'
OUlU Krablera.
~Ц s aа yу . W
szkoła
~
!III
!"I
Augu Zi
uuzieli
1''"~,,"
i

IV klaso wa szko la filologiczn a

zi
W1аdощоw
szych. wiadomośc
R AА У М О N D' AА ~~Ц , 8zych.
-- Iti
~~ --Iti
męzka
m~zk
l -sze
dom
d01J1 CZ~~~~k;~~: losze
~~~~~Ch
~~~~~Cb
Н I~ ~
N r. 272-i M
niada Nr.
V egl e llliada
l1liса Cegiel
rga ulica
G oldbeerga
~~ dom
dош Goldb
~
wyb6r
\vielki wybór
s\vi~ta wielki
ące święta
падсЬош!!оо
па nadcbodz
poleca na
Obj~W8ZY 11 1 ~
że objllwszy
§ci, ie
Pnbliczności,
SzaDowDej PDbIicZDO
па poczcie w
oznajmić Szanowne
zosłał na
honor oZDajmi6
Маш hOIJor
Zgubiony zostat
~ l\Illm
..
"
"
' ~ . .•
M
'
taН
шimię,
i1J1i~,
moje
na
шоjе
па
go
slciego
па
iaDO\vslcie
Kościanow
p.
K08C
р.
ym weksel na
realnI}
reall1l1
zwyczajn
klasową
2
zwусzajпуП1
klQSOWII
liście
f
szkołę
liscie
-I'
l3i
szkol~
l3;
baum
l
1
w
torto
,
ow,
rkow
urk
mazu
,
maz
CIast
:
Clast
100.
1
:
100.
warokr~g:u naukowego wnrJ:W. Kuratora okręg:u
em J.'iV.
rs 122 kop 80
pozwole~ieon
,а pozwole~i
~
~;., kowl}
kow~ za
'
h
k
IIIJ
"IIIJ
"
aprzygoto\v
,
оdduаlеш przygotow
.
до 4 klas., z oddzIałem
ш do
t"
rf
podmostem
szawsk1ego, роdDlOstе
~ szawskleg
ис enow
uc
Н ~
reczmerządowegoo.. Kandy- M
Mij KКгесzщеУ11Ш rzlldoweg
р. M
ргоgiШDаZzyum
a~;~IY P~zkz p.
programu progimna
;fsz a;;;~IY
1.11 ;:sz
podlug ргоgгашu
WСZУШ podług
Н wczym
H
ога.
oraz
!
&
,fi
,ri
,~
роп!Осу
pomocy
z
korzystać
korzysta6
Dlogą
D1ogI!
ego
.r. ?,
filologiczD
filologiczn
ш
m
utym
'
Пl
Dlp'
w
giШDаzуu
u
f
до gimnazyu
р
~ ~ da?i do
zleceni~gs
zleceni~gS
па
na
k
l
1
l
1
k
i
. '.
eCłlk
c'IOlk
8wlowlcklleотопа 8wloWlck
' JljJ
.., d omona
- "" 1
Ł
~
.
е •
gгесkiш.
а(. e
о at.
łacińskim i greckim
ch: lacitiskim
с.::е O
c.::e
starożytnych:
staroiytny
,ow
'ow
..
J~zykach
w Językach
~
WУSШWСУ
wystawcy
u
ptatny
płatny
y
ZI,
"1,
o
y
..,0
w
P1'zelozon
go
Przelożon
1361-6-1
1Ii~
Iii~
M
Н
II!~ It,
Орга
Upra
.
опрп.
~.
kreślonym
пiеоkгеtl
nieo
,
tе~miпiе
te~minie
w
~..JJ)
~JJ)
~
..::;=о.
~
..:=о.
..:=o.
~~
t:;Ю.о::;;;;;о.
Aii:"'iiII. _ _ _ t3'.l.o::;;;;;o.
Aii:"iiII.
~~
I~~
НI
M
е,'.
Jo.:: ef .JJJ.. e.J e,'.
о zwro
znalazc~ o
awego znalazcę
a~kawego
"1~ę lla~k
sza Si
Н
M
jilj ~ =""'" =="" == ~ ~ --~~ ~ ""'-""" ~
Н
M

D'

YMO

R

1

.8

W

.0:::::0.

1390- 3- 1
1390-3-1

Iili

ж ~~
ж=ж=Z
ж=ж=Z=Z=
::с.Z=Z=
=ж>.::C.
=ж=ж=Z>'
.ж=ж=Z=Z
~Z':
~ж.:'Z=Z

źe niepra
si~, ze
bCdzi
1I uprze~za się,
posladacz
wy posiadacz
_ ; : , takowe~o

-_ -_

-_ -_

-_

-_ -_

-_

__

D1~tуш
ągD1ętym
.РОС1qg
.pOC1

b ę dzi

<, ,dp"'''''"oмo
J~
;;URRĘ
GL6;;~ '~~;;;U
~: GŁÓ
=Z~~~:
Z~ZЖ=Ж
~Si;Ж~
~E;~Ж;
~:=~Е;
S=S~:=
f;=Ж=Ж
rurIA
mrIA
ПО WYNAdijtJ
§l~gl'a~ no
~~:)~~~~~iiśl~gra~
st~s~~~~:o: ~~:)~!~~~
p~~~~est~s~~~~
~) ~~:~~h ::~~fnkc~ew p~!;'~~e
~~ Ł ÓО Z,Z. пНеаdz~
dlj[j
dщеm
si~
trzymają
tl'zymaj~ceoo się
вт~ш
ące święta
do odp"''''' "oMO 14"-3 -1

78 6.
r. 786.
Nr.
ka N
owska
rko'''8
Piotrk
ulica Piot
••
dlugo
M
cie:
mianowi
a
piwa,
e
wyborow
,vyborow
M
..
ро kop. 6 1 ••
butelkac hl po
bialycb Ьпtеlkасl
w białycb
piwo pilzeuski e IV
•• pi\vo
Н
M
/2
771/2
po"
bntelkachl1)J0"
'СЬ butelkac
сzеl'WОП)ycb
w czerwon
kie \..,
belenowsskiе
Iliwo ЬеlеПОI'f
Н !Jiwo
M
••
po ,, 10
bntelkacbh ро
czarnycl l butelkac
IV czarnych
bskie W
kпlmЬасЬskiе
pi,yo kulmbac
.~ piwo

nadcho
Ш\ nadchodz

D
I.
Poleca na

~~

а

!\l~~
~ei~~:~~\l~~
ep;;~~t! ~~i~~:~
,j~~~!e~ep;;~~t~
tYChP:~;~h j:e~l~~;,j~~~~e~
, 1I1ica
ulica

H~j
•.M~i

się w filii
sprzedajqą 8i~
(lll1,
dIu , sprzedaj
Wбlсе i
па Wólce
~~~~ Piotrkowska na

.
.. .... ...... . JJTI
w.c'JE~
-,.,.- -.-.C
-,..Н ''
I LAN BE
OJJТ.
........ '' 'H~O
л........
pa'll/U JJ
' pałl/U
Е
I E
'У
'V
л
A
Z
~
В
B
А
A
'V
'v
'v
'"
))
оuуш
uроwаzпiouym
§ci upoważni
ści

n)
n''

Н
M
A. Semelke
рапа
pana А.
pana Il
fiJii uп рапа
,у filii
wina w
rl1skic ,vil1a
rnskic
Н
M
~j
1
1398-4--1
1398-4

11

rig o, ulica Srednia.
Grigo,
A. G
Н А.
M
~.~

miejscowo
h miejscowo
powyższycch
tenźe jedynie dla PO\vyzszy
że tenze
i "е

,

panom
szanOWDYm," рапо,"
DleJs~em szanowny
П1еJs~еш
епiопусh
wушi enionych
powy.'!ej.. wymi
m w powy.żej
kupco,"
I kupco
to~ 1

~;

'Wv

~

zechc~ si@ Z9ł::Ć :~~-~ _
6
1
Z9 : :

VV
EЭ
~~O

С
C

'U
'VC'U
S O S NO'YV
SOSNO

_

-

-

poma 1'0оtгzуща
wskazał otrzy
IlIb wskszal
lub
znalazł uagrodę.
( znalazl
\vyzsz~ uag1·od~. Ulica Widzewska
wyższl}
'
ki.
SШгk_,. Kobierzyc
do," Starko"~
dom

~:~::Oj~,
EN'rYST'T'"" .... ~:~::Ol~
DEN'rY~
D
....

(

ki.rJli
.i"'~~~_;9uuki.rJli
~~~:~:wska' ,i··;'~~~_;9
~~ii~:W~~~:~:W.k

-:r-

5
IAL ~~ Z - d
CHl1A.L
EВOCHl1L
r~
Ж~ HBO
АВВ
~eС ~:~ .~ABB
СЕМЕNТП
I PORTLAND CEMENTU
FАППУII
DYREI
ИУНЕIСТClr1 FABRYK
R arzi
_
_
C.
Е V.
О D Z I E
1. O
G .Ił,
Z-

Grodziec, 18

I '.
I

pod firm,:

.-r..

M.
М. WIE SEL

р.р..łCС

па powyższe ogłoszeni e,

upl'nszamy p.p.
si\j na PO\vyzsze ogloszenie, upraszam
OlVolujllcc si\)
P
Po\volujq
adresować6 wprost
сешепt adreso\va
па cement
2alll6\vienia na
wszell<ie zam6wien
ów wszelkie
interesant6\v
do nas
шагса ~885 r.
д. 18. marca
ow1 ce,, d.
Sosn
SosnowIce
wie.
\У. W1e.
2el. w.
dl·. zel.
Stacya dl'.

.-Го.

r . 10.
Nr,
rska N
Sепаtоrskа
a . Senato
awa,
zaw
Warsz
Wars
Subagenci

N

б.
agro dy rs. 5.
ObJ7;~
to;t;!
'(c:f~~q~t
'(ć:f~~ą~
:I'a~ias~;
:'e~vi~no~:ra~ias~;
(~~ :'e~yi~no~

' DE
mоg~N
mogęN
A
iУБА
ŻYĆ
ami SIUUL
arunkŁ
MIC HwA
'LI
A

с)
C)

V
4" v
Н.
H. Beic lter ".

EGO
{IEGО
",VSI'I
J11.NКО",VSI
М. JANKO
M.
-~
,,a.""'ie
V'Va.r sza.""'ie
С zern
C
~ ,"'" V'Va.rsz
.~ r_ 6~
a.k o"",s~a.
zern.i ""
ООl1асЬ bardzo
ро cenacb
\vyroby po
dobroci wyroby
s\vej (lobl'oci
Zllal1e ze swej
poleca znane
Ьb
. k
lImШI'
umiar owanyc .
StosOWllY rabat.
оtl'zушuj&! StOSOWIly
cy otrzymuj,
Handlujący
HaIJdlujq

С
C
С
C
4

••

.:lIIr-. -.-.
.:lIIr-...

~
1870- 3-)
1870-3-J
.А .:.:. _
____ A
____
_

_ _ -_ _ _ ___
_ _ _ ____
_____

p'i~
p'ię

I-em
DоJJЩ
D . Dobrl\
omu pp. D.
ti:Olltl1 ul.
од frontu
.Со., od
&.00.,
&
Bliższa
r. 1405. BIiz8Z11.
alleJ 1',
Ceg1ell1laneJ
Oeglelm
ScJ1eibIeskładzie Sclteible\у skladzie
ć IV
\viadom08C
wiadomoś
Reclakcyi.
\v Redakcy
lub w
га 111b
ra
l'ze
rze w

'а
§ciach zamiejscowościach
miejscowo
stassfurt- '
fabrykaty CWorkali stassfUl·tпа fabl'ykaty
Z8mÓWlem1aa na
te z81l16w1eD
D1, ze
ml.esz kałym,
) ml.eszkatY
cenl1llli "
żq,danie cenami
cz onych
па zlldanie
przyj'"!1j~ i na
zakładów przyjmuję
ych i zaklad6w
I,ołq,czon
skICh I,olll
sktcll
i wncuDk;;li si

dпiеш dzi- •ł
iśmy z dniem
po\\"erzy!i§my
pro~ '.lkcyi powierzyl
JШ8zеj pro~'.
alej naszej
с: ecałej
e:
J l1 a

:~

p~lVlIicami, l1~n~
Ф ~1\\'iеI1Ш
~Iwiema P~'Y11icaU1
O
ОllШ рр.
•

..

c

górą'.
kucblli z g61'q
p1'zedpok oju i kucbni
przedpok

dODOSZ~ niniej- •
ienie, donoszę
zаwiаdошiепiе,
powyzsze zawiadom
P.o~olujllc si~ ru. powyższe
P.o~ołują
-.
ziешskim,, fabrykan -,
m ziemskim
obywatelolJl

\O~)
&m:;,~;\W\W ....\W ....\!~)
m\awi:dd&m:;,
cс ;:vv........\W ....N=m\awi:
•CłС ,)
AZ
Z
ZED
EDA
SPR
SPRZ
А
e)'~ WY
A
AOZN
:.
J
'
WYŁ
L\L\o
L\:LJL\o
099
ER & 0
i fE
si J( fH
Е SI
Н. R E
H.

sześciu pokoi
si~ z szescin
~OO się
18kl:lllające
ISkh\llaj

en). '.'.
/Л'iken).
II1-Faul'ik
ChlOl·kaliUIl1-FU
,[е/' ChlorkaliU
S!/I/dil'at tlel'
(Vel'kau(s S!/I/dil'ul
(Vel'kau!s

,

Аf
~:A - - - - - - - ~~ - - - - - - - - A

C

ty:;ni:aslz8;;c~::;k.
:~:'~~ie:tY:;ni:nSlz8
przyj~~s
przyj~~s::~u~a :~:,~~ie:

MIE SZK ANIE ,

. ~ nick!eg~
'"
ю '"
m
CHLORIALI.. uick!eg~
АТП CHLORlA
FАВRУК.ATU
PRZEDAZY FABRYK
SPRZEDA
УКАТ S
S YKAT

jest do

ir.'

z ...~
:.ж~ж
.:.ж.z.:.z~
ж.:.ж:.z.:.
.ж.:.z.:.z.
ж~ж.:::z.:.
~ж~ж~z!::z!
I..~ж::z!::
I..~z!

с
С

g

dZ1s1e.lszym
dnIem dZISiejszy

та

go
spożywczego
stowarzyszenia spoiywcze

PO:i:~~~
PO:i:~~~~i~i Р Ł

Wp 1
ma bonor
оп~
с. on~
k6w stowarzyszenia i szan~ . cz
wn~ pu
wnll
d
ść'
bl'Iczno
stowarzysklepl1 stowal'zyoо sklepu
,е
, ze
ICzno.'6'
§wi~ta,
lce święta,
nadcbodzące
па nadcbodzl
szonyeb, na
szonycb,
'''~dlsprowadzone ,vędl!'zostały spl'o\vadz
rzostaly
Пll1;о.:r
n1ąu.:r
oraz
firm,
ich. fir01,
\varsza~sk
\Varsza~skich.
tako\.e
a, i takowe
na 11 krupczatk
zagrall1cz
zagrallIczDa
umial'kow apo nader umi1l1'kow
sprzedaj& si~ ро
sprzedaj,!

сеоасЬ .
....... nych cenach.

1375

3

-....!!-

U ' A.lł~Zll. "' ~J'-A d.1 kwietn ia.

t.lJEŁDll.

ZA

, ,,.,
III e.
el<I< IIIe.
'''
Вer!in
Berlin

(160'/,)
• .• . (160'{,)

1łie~l. ~i~8~:~~
I~~e liie~\.

" "
LondpI
Lolldfll

!ег.
kr. ter.
kro

t.er.
dl. ter.
п. (ег.
kr.ler.
dl. t.er.
kro ter.
kr.
t.er.
dl. ter.
ill.

"

Гагу!:.
raryż.

\v';',deh
deh
W'i,

."

Lcr.
dl. ler.
П. er.
kro
dl. t.er.
kr. ter.
kro
(ег.
д/. ler.
dl.

..

l'et.er.uurg
l'et.ersuurg

,

тт.
mT.

100
100
]00
100
НЮ
100

2 <1.
201.
2 ,1.
d.

тг.
roT.

щ.
111.

<1.
lO ,I.
10

3 д.
Sd.
д.
8 d.

2 dd..

4

}1

.-- .-

rtI.
rt!.

-'- 1 -.-

- '- 1
-'-1

"

4ł
4
4
6

Oor.
Oor.

89.- 1,
- . - 89'89.60 1
88.40 ' 89.60,
97.60,
97.50,
~7·60 1
- . - ~7·501
97.60
97.50
- .9760
9750
- .- . - ~7,60
9760,
- .- 9750,
-.97.60
- . - 97.50

- ..-- ..-- ..- .- ..-.- .-.-.-

-

9.77
- ..38.86
S8.86
-.79.30
79.50
- ..-

-

- .-

3'/,
S'/,
3'/,
3",

~·r.

k."",
'ok."",
-.-, -.-

48.12'/,
- ..- ..-

4ł
4

I'·r.

100
100
100
100
]00
lOO

д.
10 d.

el' ••
OOP8łDionel'
i~ OOP81Di0t1
p ...ó",tw_
i 8tW. \ ł~
pJery
J.,ry .....
(·
....
t· ..
chc.pl.
źłd.1 chc.pt.
Р. ~ .,d.1
'" Po
re.).
( ... 100 <8.).
Kr. J'ol •. dute - 4OhligiSkar . Kr.Pol
()bligiSk.r
uoie (.
s . cloie
Kr.lJols.
Li,tyLikw.
Li ety L ikw.Kr.l'oł
II
II
male 46б
" małe
" "" J om.
""
r.
вт. 1000 r.
\У •.
Рой. WI.
ао •. Poz.
ROI.
100 r. f)Ь
100r.
n
")) l1
nt1
6Or.
n
"
n
n ""
6Or. bЬ
"
n
11 n 1000r.
1000г. (;
"
"n " 11"
56
1oor.
"
100r.
"
.
,
n
JJ
n ""
1000г. 6
fi
н "JJj "JJ 1000r.
""
(j
]ООт.
JI
"
OOr.
"
l
J1
"
"
"
J1
6
1 в rп.
J!oż . l'r.zr. Hi6~ Jem.
ROi. J!oz.
.uOi.
,,18U611em . 6
JJ
tJ
"łJ
6
вт.
aro.
J
oa.
Н08.
1Jап.l'аП.
łh !sty Hau.PaD.H
lblsty
6
tI
11 "
J)
1 "" " "il
'n
5fi
"J11 J1
J)
""
tJ
""Hl"
tJ
6
)) IV "
""
n
""
""
OOr.) 6
lIOOr.)
••
L'wue r( ••
Li.t) Z .. law"e
Ь
Jlit.A.
b
"r;r.18tJl)~
"zr.HłtJ!łS..Jlit.A.
"tJ
"hL.B. 6
" " " "liL.B.
"
6
małe
n
ma.le
('
('"
"
"
u
Ser.Ulit.A
"n
Ser.Hlit.A . fiЬ
t1
"
"
!iLU.
'1
"n
liLll. 6
n
'1
"
"
male 6
1)
"małe
" "'1
"n "
1U liLA., 6
n n kier.
t)er.lUliLA
"'1
""
"lit.B.
" "n " l i t. B. 6
,, "
6
nl&łe
li
n
m&le
"_. "
"
"
I:)er.lVlit..A
lV lit..A.. 6
11 l:)er.
н "
""
H
"lit.R
"
l i"
"lit.B. 6
"
"U
ma.lв 6
rude
"
""
""
JI
"
n
6
V .
""БerуаУ.
",) ""Serya
1,
II
.l
.Ser .l
\Va.r8z.Ser
m..W&l'n
Lt.tysaat..
LlItysaat..m
n 1)l)
t " li
t
"
tJ"
")) n
6
Ш
'J III
11 I 'J
l
)1 1 ""
1
lУ 6
IV
""
~ 11n
6
.. wy
War...
т.. Waro
6'" uuligi m
6."
1 6
11
Lodzi II
т.. .Lodti
иat. m
Lllty ust.
L18ty
6
"IJ
11
,,11
,11
,
"
"Ił
Шl i 66
"-'J
".'} l
J
JJJ
"
"
W. Iir. Z. 6
Т. IV.lir.
Н. T.
ty ... t. li.
Liвty
Lill
6
o~
/Olo~
leńllki.dlo,
'Vilefulki.d
Liotz6"
Li8L.6'/.. Wi
6
" .. mtkot. Hн

-56

mr.

,"r.
Inr.
1 f..
lJ J~.

ci.
2 .1.
8 ПI.
Sm.
8
S

konto

kcy.,.
...
"'kcye.

(и
(O

Г8.).
JOO rI.).

6б
res.. 10001'.
T~ res
)1
II
JOO1'. 6
"JOOr.
"
J1
n
ó<lzkitJ
,,}I'аЪг.-Ll)(lzЮ"'J
",lI'ahr.-L
atisk.)
"Nadw ili lańsk.)
"Nadwi'l
o
lIащllоwеgо
.IJalJku Handloweg
.Hauku
200r.
\Var8zawie200r.
w Warnawie
Вап., Dys. 2601'.
\Уаг. Ban.,
н War.
tł
2601'..
wl.odsi 2601'
Нап.П. wt.odsi
n Han.U.
IJ
\Var.Tow.U b.odoguia
" War.Tow.U

"
"IJ
"

el. 6001'.
r.Dob1'zel.
" Uuk'
Uukr.Dobrz
2БОг.
r.
ózefów 260
" "" J 6zef6w
2601'.
260 1'.
Czerak
Jt
11
Czarek
JJ
"

т.
60 r.
Нвгruапбw2óO
"11 He1'ruanów2
l:.Y8zkowic.
))
}1
l:.yukowic.250r.
"
l1
1'.
250
Lеопбw
Leonów
"
11
II
"11 CZ~lItociC8 2501',
""
1" . St.al
St.alii lOOOr.
W . .]О'.
".. TТ.. 'V.
Наа i
Lilpop, Hau
Tow. Lilpop.
"t1 l'ow.
Loewenatei o 10001'.

"11

50 1
99
99601
9960
9950
1

99.50,
99.601
99.601
99.50
99.tO

1

::~~~~:
~~;ik~~~VV!!~~~~:
., ~~;ik!~~
czych
czych
JJ

~~gg,

-,-1
-'-1

_._

- .-

94.J6
94.16

87.50

I ==:=:= ~:~I

--.-.-. I -·-1
.

635
8 1

lO lO
1010

giobly
końc. :: gioMy
konc.
i
trallZ. ~ho.pł
пв tram:.
ue
.- / -- .- .·-1
.-11 -- .-

ll
Oopełllio. ll
1I OOpell1iQ'

326.322.S22.186.-

Ё
E

~
~

_

~N-EH~
"o
"O-

300.800.246.240.-

.....

:;;
:

.~

::
Zakł.GÓrui
н Tow. Zakl,G6rl1i
H
lrich lOOr.
Sł.arachowicclrichJOOr.
St.arachowi
М.сЬ.
}'аЬ. Mach.
\Vaг. }'ab.
..
" Tow. War.
lOO r.
N.rz. RoLiOdl. lOOr.
Narz.
W~gld i
Кор. w~gld
Т.. Kop.
War•. T
.. IVar
Zakl.Hntnic tych26Or.
Ба", . }
.РтЕ. Baw.
Zakł.. Prz.
Tow. Zakl
" '!'ow.

- . - , 9960"'1
I
1

:: ::~I'
=:=1
I =:=/
I -.-=:=j=:=)87.~ml~ШI60

niewic..
Slderoiewic
Skier
Wanzawy ..
Waruawy
Piotrkowa .
Granicy.
S08Do,vca
S08nowca
K1'J'kowa.
}J
Kl'J'kow&.
li
Lwowa •
" Lwowa.
'Viedni,.,.• •
" 'Viednia
Wrocławia..
n Wroclawia
J)

II

650011
99.99.99.601
=:=/ 99.50

I

S~tYK~=k. .
S~tJK~=

I

J1
II

0'
99'60'
- .- ;;'

-'- 1

S.

Lod%i

YCH
KOLEJOW
KOlEJOWYCH

JI
11

11

=:=/
- ..-.'- ,
-,
- ..-,
-.-.-

~d
Е 6
S

OW
POCIĄG
POCI ~ GOW

ch o dz~ :
odchodz~
od

n
"
"))
"IJ
tJ
n

-

00

%

JI

-

r. - 4 \Vаг.-\V.lОО0r.
Akcy.I>.Z.
Akcy"n.Ż. IVar.-IV.10
\V.-JJ)'<I.500 r. 4.
W.-JJyd.óOO
"
tJ
n
JOO1'.
n
б
)001'. 6
"n
11
"
"

.~6kr2~
"n ;a;:t~:,~
;a;:t~:.~;;.~6kr2~

=:= ~

lO
7'{, 10
48 6 7'/,
-

-

RUCH

.

I

giełdy
końcem gielll)'
kобсещ
t,;.·anzlI.kcye
Dopołmono t,;.·anz,,"kcye
Dopolmof18
chcial10 plac.
I chciano
ż,da oo
i,daDo
,
22'/,
22'{
48
48.27'/,

zZ

Щ8UJO-

- .-.-. -.- .oiu~601'.
Тk.wZаwiеrоiu~БОг.
Tk.wZawier
.- - .. - --.- ..-lOOr.1
iŁatui 1001'.1
,;lo w .Łaz.. il.atni
,,'1U\v.lJaz..
-.-1 - ·- 1 - .Temler i ~.wedel
"ОагЬ. Temler
"Garb.
13S' /,.
List. likwid. . 133'/,.
I Li.t.
П'
p o n Q'
o ś ó k nпро
а r t 0.6
War
IV
21)()ru. 200Oblig6w.k ar".
]37'/,. I Obligów.ka
. . 137'/,.
wy·
.... nOWJch
Lie!......
Liet
drаkiещ wyoznaClOne grubszym drakiem
UWAGA. Cyfry o&nacr;one
l 08 1/u
l em. 1081/"
Poż. p1'em,. lem,
250-,, I/Poz.prem
.8.liIJ250łł m.\V&r8.z.I
m.\Vars.z I.liIJ
tt
gоdZШJ
"łJ
wiеоzбr do godziny
god&i.ny 6-tej wieozór
СЕ&В od godliny
raz~i' cus
ет.
I Jt "11
"Ił ero. 26·-, raź~i,
1/11 I"
•••
2081/"
. 208
m.lIodzll .
"m.lIodz
"
ппо.
6.t'J rano.
"

}t

o w,t,odzi
w Łodzi •
Jo
8kieIJ
w8kieI
Кrukow
r . W drukarni J,. Kruko
1 885г.
марта 1885
Ценвурою .. 22 MapTn
о D;easypolO
,дозволенO
owskl
wski.. )l:03BOJI6a
Kułako
aw Knlak
Zdzisław
ktor Zdzisl
th - Rеdaktоr
KOlilliluh-Reda
ydIIowca SteCan Kossut
W
Wyda.wca

.

----..

.

.

-

-

1l

