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!przednich,
przeci\}ciu z calego roku (WPu-/jego
(wpU-/jеgо .. ргаWОdаWСБW
oo~ rozumnej i z~'l'
Z~' I, olbrzymi deficyt
defi.cyt 446 milion6w.
па·
przednich, w PrzecillCiu
prawodawców jako te~
milionów. Lata na·
dach):
.
~neJ. g?spodarce jego ffi\}z6w
mllźów stanu. Wy- stllpne
st\}pne pogorszyły
pogorszyly jeszcze położenie,
poloienie, przeprz~a baw.
przędza
tkanlflY
tkamny
sllema
sllenla 1l mr6wcza praca narodu, obok
оЬо" roz- paść
рМ6 deficytu
defi.cytu rozwierala
rozwierała 8i\}
się coraz szerzej.
.
..
• w roku 1881
2,704
18,530
18,630
tropnej . g08podarki
gospodarki rrzqdll
zqdll wytworzyly
wytworzyły poро- W
\У celu pokrycia rosnl}cych
СОЗD/}СУСЬ wydatków
wуdаtk бw munJe
1882
Z powod~ odby\vaJ!\ceJ
odbywającej ~Ię
~l~ .0?ec
.о?есПlе
"
2,461
21,1 6 0 ! ~połu
21,160
~polu 811~1}
811~/} podstawe
podstawlI dla fina
finansów
ns6w panstwa
państwa ! siano uciekac
uciekać sifJ niemal co
со roku do
до poź
ро,; -_
W 'Varszawle
'VarszawIe wystawy rolmczeJ
гоlшсzеJ 1I prze1883
2,918
23,1186
23,\)86
1l ~41wabnll
~41wallD\) dla ekonomicznego
ekonornicznego rozkwitu czek, coraz
соса. d.roiszycb.
droższych. IIstniejqce
stniejqce dotych.
~Y81owej , zanosimy
~Y8Iowej,
zallosimy prośbę
pl'osbE; do
d o przyja- '
,,1884
985
27,018
kr~Ju. N
NaJwillksze
aJwi\)ksze trudnolici
trudno§ci poko~ano I I cz~.
cz~ . Jlodat~i
J>0dat~i zniesiono lub zrobiono mniej
ш61 naszego
mół
Ilaвzego рiБта
pisma oо m
możliwe
ozli\ve rozpodZI§
dZiś naród
nar6d mlody moze
może z zadowolemem
zаdоwоlеDlеш раpa- uCll}tliweml,
uClążliweml, aа wprowadzono nowe,
no we, przede·
w szeohnial1ie
wszech
nianie O
о niem wiadomoSci
wiadomości \V8"6d
wśród '
trze6
trzeć na
па przeby~ drogll
drog\j i z otucbl}
otuch!} sJ>ogl/Y
sJlogllł- wsz.y~tkiem poda~ek od własnoli~i
wlas no§~i r~choc~cЪol1
t1
1l có
.1
рс6 ." 'dża'
,,-,. '
dae
:" przysztok Aby
АЬу zbadac
rozw6J eko- mej
meJ 1l od przedmIOtów
przedOllot6w konsuruCyI.
kооsиШСУI. CI
\}zar
dać:"
zbadać
CI\lżar
P!zemys
p!zemys ow
о\у",,'У
lY 1I.• k UU pcó
W zJ~z
zJ~zu=.J!\cych
Jących
L)
U ]l
А 11
IJlJ
norulczny
ООШIСZПу danego narodu, aby
аЬу por6wnać
por6woac jjee- podatków
роdаtkбw przygniatał
przygniata1 coraz bardziej tych,
tyeh,
Sl~ ze wSZYStkIch
SIę
\VSZYStklch stron
зиоп kraju.
kraJu. W pąрцgo położeme
polo"enle finansowe
fiu ansowe ob.cne
оЬ.с пе z dawniejdawoiej- którzy
kt6rzy jjee op1acali
opłacali gdyz
gdyż tl'zeba
trzeba było
bylo nietyl.
wilol1ie praвy
prasy biuro Rajchmaua
Rajchmana i Fren"W L
ŁO
ОC
С H.
Н.
B~oт i mó~z
s~em
m6~z ocenic
ocenić ~topniowy wzrost jego k? zaspokoic
zaspokoić potr~eby państwa,
рабstwа, lecz tak:!e
także
wilonie
dlera przyjmuje
przyjmuj e prenumeratę
prellumerat~ i oglosze.
~Il ekonomicznych,
ekonomlczoycll, mema
шеmа §rodka
щеtс pomoc
ротое finansow~
finaosow~ prowincyom i gminom,
dIera
ogłosze.
-<LJ>~Ił
środka lepszego, D\eść
nia
та (1
d
Dz'en'k tł -d
-d k'
"
"Т
T mZ
mź
K
К ''
Jak
jak studyum nad
пад jego zarz~dem
zаrz~dеш finanso·
Боаово- na
па kt6re
które państwo
рабstwо zlo"ylo
złożyło część
ez~§6 wydatków
wydatk6w
o"
о" 1I ni
nl a
а o.
о. z lego.
aа e
е .. .. OD\ecznem
ощееzпет II8S.
nas.ttPstwem
t tpstwem odrodze~a po·
рО· wym,
"'ут, k~óry
k~6ry zwi~zany jjest
est jakоаj§еШеj
jaknajlicililej z inio- obcillzaj/}cych
obciążajllcych jego budżet.
budzet. R
Rząd
Zlld musial się
si~
B pг~OOa~aиe. są
spr~eda~ane.
B~.. poj,~dYI\cze
POJ,~dYl\cze • nume~y litycznego
lityczoego narodu Jest Jego
jego odrodzenl6
odrodzenIe eko- te~a~ll
te~a~l\ sp?leczne~l~
Sp?leczoe~l~ i daje jakoaj,,!ie,:niej.
jaknaj,,!ie,:niej. ch~ytać
eh~yta6 w8zelkie:b mo:!liwych
możliwych §rodk6Iv,
środków, aby
аЬу
a
DZlеППlkа todzklego,
kt6ry Jako PlSnOlffi1ez~ei· Te
Те 810:ra
Wlktora El:"anuela,
E,:"anuela, ~zy. 1l Ja~naJz~pełD\.eJs~y
Ja~naJz~pelDl.eJs~y obraz polozema,
p010zeDls, w wYJ§c
ch si\)
"" DZiennika
łodzklego, . który
plS- nOt1cz~ei·
sło:r 1I Wiktora
WYJŚĆ z trudoo§cl
trudnOŚCI finansowych, w jaki
jakich
sill
IDO
шо ротl1пе
poranne przychodzI
przycbodzl do Warszawy zl!- ozycle
ozyele a.;wego
\:~wego t~ estwa w~gs~ego, wy·
wY· JaklI?
jakl':" Sl~
81~ kraj
kraJ znaJdnJe. Okres
Опез od zjedno· znajdował.
zпаjdоwаl. Sprzedawal
Sprzedawał koleje
kolej e państwowe
рабstwоwе
O
pisane
'bo ,'"
,w nd~ 1ł IV
Wada.
czeD\a Królestw.a
ż'ldal przed czasem oplatylpodatk6w,
opłatylpodatków, aа gdy
О godzinie
g odzinie 11 przed południem.
poludniem.
plBaoe s~ . o
о 1:0
w
wada. czenla
Кr61estw.a do.
до. roku 1870 jest okre· z'ldal
oego
nego ~ ~Ie.o
~le .o szerneg.o
szeroeg.o zle aа zy
'у ora
ога sem
зет bezustannej
bezustaonej walin
wall<1 z deficytem.
dеfiсуоош . Nowe wybuchla
wybuchła wojna
wojoa w roku 1866 ро
po zaprowa.
ВасЬза .•L Itahe,
Паllе, s.es.
в.ев. 1inan~es
tioao~es ,et .son
.воп ~e- K:~lestwo.
K:~lestwo . otrzymalo
оtгzушаlо w dziedzietwie
dziedzictwie 2 241 dzeniu przymusowego obiegu not dla 0Pll'
ор\}'
Sacbsa
BULETYN
BULEТYN TYGODNIOWY
ТYGODNIOWY
delo~emeot economlque depUls
delo~ement
depuls 1I unificatlOn mJ!io06w
milionów IIr6w
hrów dlugu
dłngu i na
па podstawie bud. dzeoia
dzenia najbardziej nagl~cych wydatków
wydatk6w na.
па.
aume
,u
1l
185~-1884," które
kt6re postawl'
postaWI. zetu
żetu dawniejszych państw
рабstw ułożyło
u10iy10 pierwszy loiyl
lożył na
па k.raj
kraj pożyczk~
po2:yczk~ przymuSOWI}
przymusow/}
,
ÓW L
ÓDZKICH.
WYWOZIJ "\VYROB
'YYROB6
Ł6
DZКICН. 10
lo 80ble
sobIe za zadaDl~ dowielif.
dowie§f. na
па podstawie tymczasowy budżet
budiet wlasny
własny na
па rok 1860, '!f Nar6d
Naród w niezachwiane
niezacbwianem
m zaufani~ swem
-o-оcyfr urzlldowych,
urz~dowych, 12:
IŻ powyzaJ
powyzoJ p~zytoc~o.ne którym
kt6rym wydatki obliczono na
па 671, aа do- w Jepszll
J epsz~ przyszłość,
przysz1o§C, z/}dane
żl}dane od niego co.
со.
ubiegłym tygodniu sprawozdawczym, s10wa
słowa plerw~zego ~ó~
~6~ 'Vloch
Włoch JUż
jui dZISiaJ
dZl51aJ chody
сЬоду na
па 469 mil.i~nów,
mil.i~n6w, sJ?Odziewano
sI?Odziewano si~ I'"!I'z
~z .większe
.wi~ksze ofiary
оБагу spelnia1,
spełniał, z zapa
zaparciem
rciem
W ubieglym
o(~ ~ia 7 do 13 czerwca w1'lczoie,
oc~
wł'lcznie, wy. doczekaly
doczekały S~fJ spełmenl8.
sре1шеПlа. .Autor. traktuje
traktuJe WI~ de~cytn
de~cytu 102 ffilllOnY.
miliony. Nledob6r
NIedobór ten w SIe
slll SIebIe,
sleble, kt6re
które pozostanie na
па zawsze naj.
WieZIOno
w,eZlOOO gl6woych
głównych wyrohów
wyrob6w 16dzkich:
łódzkich:
swkóJ.przed'!'lot
SWk6J . przed':"lOt z . tak~ znaJomoAC1l1
znaJomośCUl rzeczv, rzcczywIsto§ci
rzeczywIstości okazał
okaza1si~znaczoie
się znacznie willkszym
wi\)kszуш szczytnieJ·sza.
szczytnieJ'sza kJlr'"
kя.г'я. '" ;oan \';otnru'
\'; otnru'l 'u roГОl)
З) Prz<;:dz1 wolne
woln. i bn.wQ)n
bn.wQ}n w Irota JUllO.a.
JUJlO.a.
.'~IWSQ,J ~.· ..........
.,~IWSQ,J~.·
..........oJu..
~ и..
iN
llV WO~o\"
WO~()\".... '"
fto
tt .. u.~..
r: tlk
.
. ..
.t
oО t'..:t:a.v
t'..:t:a.v ..
.."'t.~l'«. .L.
.l..r. ...'t.."I.l~""W'O ·. J;ttlo
J;tt.lo t\J ....
.. .. \
u' t'
mUllikncyi krajowej . . 1,253 pud. ostalnieJ
ostatniej strony utrzymuje czytelnika
czyOOlnika w wydarzyly
wydarzyły wewnlltrz
wewn/itrz kraJ~~ '" t~ "l~~Jllu.ę!.ę
"l~~J!I,Ш.~ ~Y.oW~o
~Y.o\.~~o SIll
Sl~ jeszcze bardziej. Wojna prze·
pl·ze·
2) przędzy
prz~dzybawe1n.doCesarstwa
bawełn. do Cesarstwa 3,724"
ciekawo§ci.
ciekawości. We
\Уе wstępie
wst~pie do
до swego dzieln
dzieła tego, że
"е rZl}d
rz/}d nowy utworzony w imi~ wol· ciwko Austryi pochłonęła
pocbloo~ta 800 milio.nów.
milio.D6w.
3) tkanin
tknnio welo.,
weln., bawełn.
baweln. i in.
~oztacza rozlegty.
rozległy. obraz
оЬса. fi.nansowe~o
fi.naosowe~o rozwo· ności
uo~ci i post~pu Illusiał
шus iаl зi~
się zajq6
zajllć natye:h.
natye:11' WzrastajllCY
Wzrastaj~y ~iężar
~i~iar pr.llcentów,
pr.IJcent6w, o~nowlenie
o~oowl en ie
w komunik. kraj.. • . 6,487"
JU
jU narodu
nnrodu wloskiego
włoskiego od załoźema
zа10zеша KróleКс61е- miast wprowadzeniem
wргоwаdzепiеш reform,
геfогш , Ьу
by odpowleOdpOWIe- materyalu
materyału wOJennego
wOjennego Il marynarkI,
maryuarkl, b~dące
b~dl}ce
4) takichZe
takichźe tkanin
tkanio do
до Cesarstwa20,
Cesarstwa20,120"
l 20 " stwa w r. 1860, aż
а. do roku 1884. Zna- dziec
dzieć sluszoym
słusznym z/idaoiom
żlldaniom ludnoSci
ludności.. Przyst/}Przystl}- nieuoikoiooem
nieuniknionem następstwem
nast~pstwem wojny,
wojoy, powię·
po wi ~.
W poprzednilll
poprzednim tygodniu od
од dnia 3J
3] czeuie,
czenie, jakie posiadają
posiadaj~ finanse
Боапве 'Vloch
WIoch dla piono dofoaprawiaoia
do'naprawiania błędów
bll:<l6w gospodarki
gospodarkida·
da· k5zyly
kszyły budżet
budZet wydatków.
wydatk6w. Państwo
Рабstwо stracimaja
шаjа do 6 czerwca wywóz
wyw6z wynosi1
wynosił::
kapital6w
kapitałów innych państw,
рабstw, .nadaj'l
.nadaj'ł wywodom woiej5zej.
wniejszej. W kroczywszy stanowczo na
па drog~ 10
ło kredyt do OOgo
tego stopnia,
stopoia, źe
"е oо now
nowej
ej ро·
po·
l)
J) przędzy
prz~dzy w kom. kraj . . . 1,006 pud. auto:a og61n/}
ogólnI} warto§(:,
wartość, dlatego tei
też podaje- re.form, zniesiono daniny
daoioynajbardziej
najbardziej zniena·lż~czce.
zOieoa·li~czce. ~Ie
~ie moioa
można było
bylo nawet myśleć:
ту§l ес: p~.
2) przędzy
prz~d zy weln.
wełn . do
до Cesarstwa 3,720"
з, 720"
my
ту 100
Ich tre§6
treść skróconą,
skгбсоп~, Ciekawszym
clekawszym poleca- wIdzone
wldzone przez ludność
(пдпо§6 i podczas gdy w ten
ООП Olewaz
nlewaz Jedn&k
Jednak oо fr6dla
fr6dła nowe kOOleczme
kooleczDle
tkabin
3) tkali
in r6i.
r6ż. rodz.w kom. kraj. 6,940"
j/ie
jllc samo
вато dzie10.
dzieło. Ekonomiczne
Ekonomiczoe odrodzenie sposób
вров6Ь odebrano młoderuu
mlоdешu państwu
panstwu część
cz~c trzeba było
bylo się
si ~ postarać,
postarac, powiększono
powi~ksz ono więc
wi~c
4)
do Cesarstwa 22,202.
22,1102 . \Yloch-pisze
si\) wreszcie
wreszeie ~zy.
~zy' jego dochodów,
dochod6w, larzl}dzono
stro. !l o~ieg n?t i sprz~ano ~obra
~obca rz!}dowe
rZl}dowe i ро·
4
).
"
"
Włoch-pisze autor-:-s~lo sill
larządzono z dl'ugiej
dI'ugiej stro'
po·
Вгедп! wywóz
Średni
wyw6z tygodniowy w r.
с. Ь.
b. od dnia
doia nem,
пеш, dokonanym
dоkоо&пуш dZI~kI
dZI~kl patryotyzmowl, e·
е· ny
пу znaczne
zoaczne wydatki na
оа cele naukowe, na
па 81ad1o§C1
slad10ścI martwej
martweJ rękI.
r~kl. Przy ротосу
pomocy ta·
13 stycznia
styczoia do 13 czerwca:
nergii i r,racowito§ei
r, racowitości ludu wloskiego,
włoskiego, dzill"
dzi'7 bndow~
budow~ gmachów
gmach6w publiczoyeh
publicznych i na
па podoiepodnie- \\kiCh
kiCh środków
~rodk6w zaradczych,
zaradczycb, dociągnięto
docil!goi ~to do
1)
l) przlldzy
prz\}dzy baw. . . . • 3 229 pud. ki gotowo§ci,
gotowości, z jakl}
jak!} poddaje sill
si\) oajwi\)knajwillk- sienie tych zarzą,dów,
zагzч,dБIV, które
kt6re dotychczas w roku 1868, kt6ry
który był
Ьуl oajoplakaflszym
najopłakańszym dla
гбi. rodz. . . • 21'475
szym ci\}zarom
cillżarom i ponosi najprzykrzejsze 00- w największem
najwi~kszem były
byly zaniedbaniu.
zaoiedbaniu. Cały
Са!у finansów
finаоsб.. wloskieh.
włoskich. Kraj dowiedzial:
dowiedzial się
si~ z
tkaoin róź.
2) tkanin
bredni wywóz
wyw6z tygodniowy w iatach
latach ~o.
ЪО. fiary, dzięki
dzi~ki wreszcie dzielnej wytrwalotci
wytrwalości gmach finansowy
fina050wy runilI,
rUn/i1, rok 1862 wykazal
wykazal: ust wlasnego
własnego ministra fioans6w,
finansów, ii
iż państwo
рабstwо

/
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ty

panieo stara 8i\)
panien
sill oо d?sko.nal!}
d?sko.nall} party~, jak/}
jakI} I al.6którb
aI.6kt6rb udaje ~ię
~i~ z~yk
<~y" leo
(е. Henryk od·
od·1I mi i matkami,.H
matkami,.li .ty
.tyl~o
l~o ionami
żonami i matkami'
jest Henryk Oiywskl.
je5t
Ożywski. Zadna z Olch
DlСЬ Ole
ше blera IV
w obecnośCi
оЬеспо§ш Zofii
Zofil telegram,
tеlеgгаш, W
w kt6rym
którym mnsz!}
muszl} starac
starać SIIl
51\) Jakim
Jаk,ш b!}dź
bl}dz kosztem znaLISТY
raebunek jjego
ego szlachetnego
szlachetoego serca,
весса, donoszl}
donosz/} DlU
mu O
О stracie znacznych
zoaeznych kapita16w
kapitałów leść
lеМ tego męża,
ffi~za, prześcigać
prze§cigac się
si ~ w zabiegach
bierze w rachunek
przymiot6w
uшуslu, wyksztalcenia,
wykształcenia, zacnych umieszczonycb
uшiеszсzопусЬ w domu bankierskim. Zofla
Zofia i dochodz~ w praktyce rzeczywi§cie
rzeczywiście do tak
przymiotów umysłu,
ch\)ci, chodzi jedynie o
chllCi,
о 00
te pół
р61 miliona
тШопа for· zrujoowanemu
zrujnowanemu zwraca pierścionek.
pier§cionek.
gwa!townych
gwałtownych napatei
napaści jak 00,
te, kt6re
które widzimy
Obeuna pora.-Teatr'Obeooa
pora.-Teatr.-"Pół
)JPM miliona,"
тШопа," .komedya Sa.
Ва.
tuoy. Co
со prawda o
о przymiotach Henryka
Zawód
Zаwбd sercowy ЬоЬаооса
bohatera 1agodzi
łagodzi PauliРапН- na
па 8ceoie
scenie w sztuce Sabowskiego.
bow.kiego. luteresowno§6
Iuteresowność kobiet jako wynik
w)"nik poło
polo- tuny.
m6wi
tylko
mówi
autor
przez
usta
jego
przyja·
przy
ja·
n\j,
nil,
kt6ra
która
zdolala
zdołała
zerwac
zerwać
z
Drabickim,
a
а
Nie
było
bylo
wcale
skuteczniejszego
sposobu
Z 6Di a. - Seп na
zęDia.-Sen
па kwiat.a.ch Pruszkowskiego. -~ Nowele
Stefanii (;hl~dow.kiej
(;hI ~ do w. k iej "Babie
.Ва Ые 10to."
lato." - Z hi.toryi
historyi ciela
cieła Ci~ckiego
Ci~ekiego lub przez usta jego samego
sашеgо swoje serce
вессе niezmienione, pomimo odstęp·
одзЦjр · znizenia
zniżenia charaktern
charakOOru i moralnego poziomu
nie Ьо
bohaterów
Die
Ьаteгбw "Mary.ia."
" MarJ'8ia." - Zdolnosc
Zdolność i humor IU8О w tyradach, kt6re
r~k'l i kobiety nad położenie,
poloienie, jakie jej jest dane,
дапе,
które wypowiada, akcya nie stwa kochanka, ofiaruje mu wraz z r~kll
torki-Panna
torki.-Pan.na Ludwika.
Lndwika. - B"anly
Bażanly Jlllka.-lmpre·
Jnlka.-lmpredaje mu pola pokazać
роkаzаб ich w czynie,
czyoie, aа naпа- majlłtkiem.
шаjlltkiеш. Tym
Тут sposobem
врозоЬет Zofia zlapala
złapała oie
nie dziw wi~, że
<е położenie
p010ienie to wyrabia takByonistka.
вуоniзtkа .
wet czyny nie bardzo go chwal~. Kochał
КосЪаl si\}
się we wlasne
własne sieci
sieei i wykazala
wykazała calI}
cal/} sw~ ie
że Zofia, którego
kt6rego ofiarami są
Вl} najcz~ściej
oaj cz~ §ciej
Warszawa
War5zawa wre teraz zyciem.
życiem. Wys~wa, 8i\)
sill on
оп niegdy§
niegdyś w pannie Panlinie,
Panlioie, ona
опа za§
zaś moralnI}
moraln/} nico§(:.
nicość. Troch~ dziwnym jednak ludzie szlachetni. Jestto Nemezys sluszna,
słuszna,
wy§cigi,
wyścigi, jarmark welniaoy
wełniany Scil}gaj/}
ści!}gajl} mn6тп6- jakkolwiek kochała
"осЬа!а go wzajem, nie przyjllła
przyj~la wydaje sill
si\) Henryk,
Heuryk, który
kt6ry nczucia
uczucia swe zmie- mSci
mści sill
si\) ona
оna za pogwa1cenie
pogwałcenie prawa. Skutstwo przybyszów
przybysz6w ze wsi, aа na
па ich przyj~- ofiarowanej
ofiarowaoej sobie
воЫе r\}ki,
ręki, gdyz
gdyż nie iyjl}cy
żyj!}cy juź
juz oia
nia jak rllkawiczki.
r\}kawiczki. Moina
Można o
о nim ротеpowie· ki zlego
złego 5padaj'l
spadaj'ł na
па tych, co
со je popełniaj~,
popelniaj/},
cie teatry wys'llpujll
wys'\}puj'l z nowo§ciami
nowościami Inb z rod.Lice
rod.tice zar~zyli
zar~zy!i jl}
j/} z hrabi~
ЬсаЫ/} Drabickim, dziee,
dzieć, ie
że nie kocba!
koch ał ani
ап! Pauliny, ani Zofii, oto praktyczna ffil}dro§c,
m!}drość, jjaka
ak& uderza ze
ргzеdstаwiепiеш
przedstawieniem rzeczy powszechnie
powszechoie .Iubio:
.lubio: ona
опа więc
wi~ nie mogla
mogła zwi/}zku
zwi~zku OOgo
tego zerwa6
zerwać a
а szukal
szukał tylko żony
:!ооу z pewnemi
реwnешi matematy· sztuki napisanej widocznie przeciw przeпусЬ. Wystawy obrazów
obraz6w nllcą
П\)CI} nazwlska~1
nazwIska~1 samowolnie,
sашоwоlniе, choć
сЬос obiecala,
оЫеcзlа, ze
b\j- cznie okre§lonemi
J,Jrzymiotami i że
7,е jego wrotno§ci
że stara6
starać si\}
się bil'
określonemi J,lrzymiotami
wrotności kobiet. Wyrzucaj~ im zawsze,
nych.
zoakomitych artystvw.
al·tystvw. Tymczasem tropi'
tropl' dzie odzyskae
odzyskać prawo rozporz'ldzania
гоzрогzчdzапiа sw~ miłość
тио§6 w1a§ciwie
właściwie miloScil}
miłości~ oazwnc
nazwać trudno. ii
iż w zawieraniu zwi'lzk6w
zwi'łzków malienskich
małżeńskich są
B~
znakomitych
kalne gorl}ca
gorąca i pl"Zeoikliwe
przenikliwe zimno nęka
n~ka na
оа osobIl.
озоЬ~.
Ludzie wprawdzie ро
po doznanym
dоzпапуш zawodzie interesowoiejsze
interesowniejsze od mężczyzn.
m~iczyzo. Przeczyc
Przeczyć 00'
te·
przemian
ргzс
шiап przybyłych,
przybylych, którzy
kt6rzy staraj'ł
stю:аj'l się
si~ za,.
zз,.
Henryk
Неосу" jednak z tej uczciwej odpowie· pocieszaj'l się,
si~, kocbajl}
kochają zoowu,
znowu, ale nie tak mu ani
aoi dziwic
dziwić się
si~ nie można;
шоiп аj kto sam
ваш jest
pełnić
pelnic poiytecznie
pożytecznie czas pobytu w Warsza.
\Yarsza.· dzi nie był
Ьуl wcale zadowolony, a
а przeciwnie oagle.
nagle. Je§!i'M
Jeśli zaś tak czyni~ nie naleiy
należy pod- bezsilny i oie
nie moie
może naw It zapracowac
zapracować na
па
wie i obejrzec
obejrzeć wszystko, co
со ogł4dać
оgщdас warto. wyobrs.ial
wyobrażal sobie,
воЫе, ii
iż рапоа
panna przenoszl}C
przeooszl}C na·
па· nosic
nosić ich nad miar." oie
nie Bił
в~ oni przydatni zado§cuczynieoie
zadośćuczynienie w!asoym
własnym роtrzеЬош,
potrzebom, ten
T eatr letni wystawil
Teatr
wystawił pifJcioaktow~ kome- dzieje Drabickiego
Drabiclciego dla tytulu
tytułu i maj/}tku,
majl}tku, na
па bohaterów,
bobaOOr6w, chyba
сЬуЬа ie
że autor sam
аат kladzie
kładzie z konieczooSci
konieczności musi sifJ 00,
na, drugich ogll}dac
ogl!}dać
dy\)
dYIl Wladys1a
WŁadysława
\\'a Sabowskiego "Pół
"Рбl miliona" chce
сЬсе go trzymac
trzymać w odwodzie. Znudzony
Zoudzony nacisk
naeisk na
па braki
Ьсаю charakteru.
charakOOru. Tymczasem i 8zukac
szukać kogo§,
kogoś, co
со ma
та ,",zi/}c
,",zil}ć na
п а siebie ei\}·
cię·
prelDiowan~ niegdyś
premiowaną
oiegdy~ na
па konkursie krakow· sidlami,
sidłami, które
ktбге ze wszech
w8zech 8tl'On
stron zastawiaj&
zastawiajll w .pól
.Рб! milionie" Henryk stanowi cbarakOOr
charakter iar
żar jego bytu.
skim,
kt6rn, jak zwykle, dostala się
si~ do na
па niego, pragnie jedyoie
jedynie w swej przyszlej
przyszłej dodatni.
Kobiety wi~ musia!y
musiały nanczy6
nauczyć sill
si\} РСХ8przeskirn, aа która,
паз bardzo późno.
p6zoo. Lepiej póŹI10
рБZnо jak nigdy ionie
żonie znalefC
znaleźć bezinteresownI}
bezinOOresown/} milo§c
miłość i wSZfJ'
wsz~·
A
А utor uzywa
używa ostrej satyry, mianowicie
mia.nowicie biegłości
bieg!o§ci i poznaćJsłab'ł
poznaeJslab~ stronll
stron\) przeci wnika,
nas
m6wi
mówi przyslowie,
przysłowie, stosujemy je w zupetnozupeŁno- dzie dostrzega zasadzk~.
przeciw kobietom, które
"оосе z wyj~tkiem jed· kt6rego
którego zmuszone
zтuзzопе s~
B~ ujarzmiac
ujarzmiać i obracac,
obracać,
sci
ści do .P6ł
nР61 miliona",
тШопа", gdzie są,
B~ obrazki i
S~ ludzie, kt6rzy
którzy w podobne
podobnem
m PQlozeniu
położeniu nej tylko s1!o
są, przedstawione jako chciwe, jak to często
cz~to bywa, na
па roboczego wo1u.
wołu.
sylwetki zdj~te z natury, ~aprawne. trafn~ wcale sill
si\) oie
nie zeni&,
żenill, nie dowierzajl}c
dowierzając kobie- frymarcz~ce
fr'ymarcz~ce uczuciem, zdolne przebojem Udajl}
Udaj!} wifJc bezinteresowność,.
Ьеziпtегеsоwпо§б,. uczucie itp.,
satyrl} spolecznq,
społeczną, bez ŹółCI
Zб1СI Jednak 1
I gory·
gory' cemn
сетп sercu, Heoryk
Henryk przecież
przeciez nie posuwa zdobywa6
zdobywać sobie męża.
ш~Zа. Nie my§l\}
myślę przeczyć,
pl'zeczye, Ьо
bo wiedzl}
wiedz/} z do§wiadczenia,
doświadczenia, źe
,е jjest
est to wlldw\}dsatyr!}
czy, jaka zbyt cz~sto satyrze towarzyszy. swego реsутizшu
pesymizmu tak daleko;
dalekoj nęcą
n~CI} go pię·
pi~· że
"е fakty родоЬое
podobne bardzo często
cz~sto -zdarzaj
-zdarzaj:}
Ił ka, na
na. któl1l
kt6~ wla.§nie
właśnie najszlachetniejsi 1ałaKomedya ta rozgrywa si~ na
па. ~e o~ycza- kne oczy, ale
ше jak to zdarza 8i~ bardzo cZllcz~- si~ w zyciu,
życiu, ie
że раппу
panny na
па wydaniu
wydaoiu i ich
icb pać
ра6 sill
si\) daj~.
joweOlj
jowem; polowanie na
оа męża
m~ia posladaJ~ce~o
pOS1adaj~ce~o sto ostroinym,
ostrożnym, on
оп co
со niedowierzal
niedowierzał czczym
сzсzуш rodzice, oieraz
nieraz posuwaj'ł
posuwaj~ swoje zabiegi do
Smutnie
Smutoie tez
też wygllłdaj~
wygl~daj~ w iyciu
życiu i komeр61 miliona
p6ł
тiliопа majl}tku,
шаj/}tku, oto arcypowszedn~a
arcypowszedo~a. In·
ш· slowom
słowom Pauliny,
PauHay, daje 8i~ zlapac
złapać zimnej,
ziшпеj, oajwyzszej
najwyższej §mieszno§ci,
śmieszno§ci, gdybyśmy
gdуЬу§шу jednak
jedoak dyi owi panowie
panowle stworzenia,
stworzeoia, którzy
kt6rzy pomimo
оа tle
t1e której
kt6rej jest osnuta..
POD1ew~z wyrachowanej,
wyrachowaoej, zrllczaej
zr\}cznej Zofii, kt6ra
która wio
wi· głębiej
gl~biej badać
badac ehcieli
chcieli przyczyny
przyezyny tego zja· ii
iż maj~ przewyższać
przewyisza6 kobiety rozumem,
гоzuшеm, tak
tryga, na
. . PODlew~ż
jedna
jednakk ta
t a rzecz stara powszednil}
powszednl/} być
Ьус Dl~
D1~ dz:}c
dZIłC bezskuteczne
bezskuteezoe zabiegi swych rywalek, wiska, znaleźlibyśmy
ZDаlеzliЬу§шу je niezawodnie w pod. 1a.two
łatwo wpadaj'l
wpadaj'ł w zatrzaski zastawione nie·
uie·
та zupelne
zupełne praw.o bytu 1
I uzywa
używa lepiej obmyślanej
оЬшу§lапеj broni
brooi i byłaby
bylaby ро·
po· rz\)dnem
rZllduem położeniu
polo:!eniu kobiet, które
ktбге odepchni\}.
odepchoi\}. raz nawet bez wielkie} zręczności.
zr~czno§ci.
. przestała,
prze. tala, sztuka
Bztuka ma
sa.tyra w niej zawarta
zawarta. jest na
па mieJscu.
mieJВCu.
stawi1a
stawiła na
оа. swojem,
swоjеш, gdyby nie praktyczny te 0(1
ocl wszystkich
wszystkicb dróg
dr6g samoistnej
sа шоistпеj pracy,
Autor przedstawił
pl,zedstawi1 w oiej
niej wierny. obraz przyjl\ciel H
Henryka,
eoryka, Karol
Кагоl Ci'lcki, kt6ry
który za,а- chowane
cbOlvane jedynie do zycia
życia domowego, uczo(Doko/lrunie
(DokO/lrzenie nast'lpi).
nast'lpi) .
naszych 8tosunk6w.
Кilka przecI~tnych
pl"Zecl~tnych Istawia
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ni'ł pu.!apkll
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dość powszedni~,
powszednill, ne
ое od dzieeinstwa
dzieciństwa tego, ze
źe maj,
maj'l być
Ьу(: zonażonastosunków. Kilka
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":,ВS~':inJ':'i§~i.m ~c~,7,i.:~ti'.:i~~~~i:e
~·~,7,i.:~ti' :i~~~~i:e ':,"
rozrywkI. Na- (hlnlckl
pr,ze- ne dopiero od dnia 1l stycznia
d "
J
.
P
., ptyeh dla
dJa wypoczynku 1I rozrywk1.
(I' jo,.'" •I .wl~.ruokl),
.w'~.01ok,), .prawdZlt
.p.... wdz.1 oczek!,!&nla,
oozek!'!ao.., pr,..5tyczn ia 1887 r
Р J
P odJ' 'li"plych
у
. "
WIJУWiше obn1zki
wIJywłlne
obnlzki nasląp
оазttР lły
ltу rzeCJzywlsole.
rzeCJZYWlSOle. 'Na
Na JatJ8.t,
,•
.•
р&
pa nłł
n~ na
па doo.
duo. Tak przeklarowaoe
przekltLro\V8n6 mado
щаз lо na
па ogmu
оgпщ
m"rku tutejszym ceoy
wysokich gatunków
wet ., Р1еГ.
pler.w
WВZОГZfJdпеШ1
szorzfJdneml раР1егаШ1
paplera.DI spekula- murku
оеnу '.yookich
gatookow sukieuооюо,,Glowny
Głowny Inspektor
IПsреktог ~lny
~1пу Prus
PruB przybył
przybyt do lnb
10Ь ,!od.zie.
,!od.1.ie, wlewa.
wle,va, siO.
oiO. w
w wysokie
wy.oki. a"u,:ynia,
nau,:ynia. ро
po ."zal
I
lacyJueull
lаеУJuеШ1 obracauo
ob1'a~ao o tak lllalo,
mało, że
:!в Dlek1edy
mekledy oi,"ych,
ni.,.ych, ollOiz)'ly
ohniżyly s. i~ o
о .6-10 m.,
т., 'ro<1oich
średnich o
о 12- Krakowa, aby
аЬу czuwac na d ttеe m,
ш, czy
С7.У zboźe
_Ьо:!е atygOll:C'u
ItygOlęetU posypuJe
posypuJ. .81~
,"О war~t,,:~
war~~,,:~ 801
Boh•••
I .~czeIOle
~cz.l o,e
cZYnl10sci
czynności gie/do\ve
gi ełdowe przybieraly cechy
сееЬу zu- 20 m
n•.•.• poślednicb
po.ledn.icb jeszcoo
j ..... . b_rdoi.j.
bardziej. NajwiQceJ
NajwioceJ n.п.- z Rosyi nie Pl'zcwozi
przewozi sill
sit,j przez
pl'zez Galicyt,j
GalicYIl do zamyka.
zaщуk.. Ka
Ка",.!,
..,,!, m"zna
т"ща 'Vrdz\ebl
wrdzlehć przez
prz.. kllk,krok.lk.kroełnego zasto:J
to р"уp"y- by.wali niemcy.
glólvnie
ko- Prus IV
takim
bowiem razie bAd zie oblo- tne,prszemyw~OIo
w czy.teJ
e!nego
za5t0:J' u. Pl'ZygD~bienie
Przygn~bieuie
аi"
ш.у.
gl6,vai• .t;'bryka~ci
.t;'br),ka~ci
•z SR"".0f!i~,
~a"".of!i~,
\у
takil11 Ьоwiеш
tn.\prSzemyw~OIo
w
c.y.teJ wod~le.
,vod~.".
P. .
.
..
m19,)'onerzy dla Francy'
m19)'ooerzy
Fr&ucy' Angin
Auglll Szwecp
Szwec)'l 1 Jeden
,
.
'&f •
•
V zkoc.f1
V
zkocp oz~tokroć
cz~tokroC <1odaJli
dodaJ'ł do masta
masła cnkru,
cukru,
P1SUJ 'I na
PISUJ
па gleldzle
gIełdZie stratom
slJ:utош pOniesIOnym
РОD1еslОП)' Ш z labrykantów
tabrykaoto,v rosyjskich.
rosуjзkiсh. Wyd~jnoś6
\Vyd~joos6 .tr,yzy
.tnyży jeot
jost ione
żone clel1l
cłem.. Kupcy krakowscy
kl'akowscy maJq
шаJq zamiar
zаШlaГ IV
\О .ooln
.0010 lepszej konserwacyi,
koo,erw_.yi, j_ko
jako li"odek
środek przeciwprz.ciwpodczas ргzеS\lеша,
przesIleOla, wymkaJą,cemu
\VУD1kаJ ..сешu ztlj,d 00 - nieco
ni ••o wiOk."I
wiOk.ZIj ui'
niż "yla
I,)-Ia w roku рpneszlym.
...езzl)'m. Myciu skarzJC
skarżyć si~ swemu
8wешu rZlldowi
rządow i na
па taką,
tak~ kon- gnilny.
gailoy.
s!abieoiu
słabi e niu spekulacyi,
5pekuJacyi, wreszcie
\vreszcie obawom szko- ogólnie
og61aio zadawalnia.
udowalnia. .Wedlog.
.\Vedlog, oblicz.n
obliczeń ek.~ed)·cyj trol\!.
trolę.
dll\v"
dll\v<'ch
ch naBtt,jpstw
następstw z zastosowania podatku 1'0
то "'I
"'1 tkowych.
tkowycb .•I., zar'''I dow koleJowyc!I,
koloJowyc!., .p;zfw.e.,ouo
.p;zfwlO'IOUO
ProJ' ekt przeprowadzenia kolei zelazneJ'
żelazneJ' W
w
Кronl-ka Łódzka.
. ./
.
we Ol'
О)' szlllZkif-J
szlliZkif'J 17,729 ctr., poznaDskleJ
poznanskleJ 1l brandtlb raIHII:!·
.
. .
:I..J
gl~~dowego.
.,
.,Ьа:оЮ.)
bu:skieJ 8.006
8,006 etr.,
otr., au.tr)'acko·wvgierBkiei
au.tr)'acko, w~gi.rвk iei i ~.skiej
~.okiej P.ers~
P,ers~ I," IV
\У celu ułatw
u!аtW1еша
lema zby.tu towarów
towa\'6w
1aJ'g.
1Щ'g' WU1'8z'fwslr.e.
W/Л8ZГfwslr.е. Sprawoz?ame.
Sprawoz?arue. tygo- ~7';, zapas
.арао Btary
.Ьту.. ..
",,.
,,-n~il
a~il 6,600 .tr.,
ctt., 10,10
I.ylo "'00 na
па OIe.'l1IeckICh,
D1 е.'шес k\СU, powstał
powstat w B
Веerllme.
l·IШ1е. "Mosk.
(- ) Drukarnia " Dziennika t.6dzkiego."
Łódzkiego ." Dzi~
dnio\ve (do dma
dniowe
dша 13 czerwca). Z boza do- J,,!,marko
J"!,ffi.rku,,w.z)·otkiego
..wBz)'atkiego 32.ólł
32,Ы l ctt
ctr.• czyh
eZJ'I. oо 2,468
2.468 cli'.
с .... 'V1ed."
Wled." zW1'acaJIl
zwracają uwag~ rz&du
rząd u na
па ten
ООN рго
pro- ki usiJпуш
usilnym staranio "',
Ul, "edakcya
redakcya uasza jest
wiezioDo w tygodniu ubiegłym
wieziono
uЫеg!уш niewiele.
uiewiele. WI~ceJ
w.~ceJ DI~
n.~ w Toku
roku przeszlym.
prz...lym. I'lacooo
Placono ~a, w)'oo·
'У)'.О · J'ekt J'ako moa.cy
11Iо".еу być
Ьус gl'O~Dym
gl'О~nУШ dla prz
prz".... już
w
posiadaniu
własnej
we
jui
\VlasneJ "'е wszystkie
\Vszystkie poро
.
,•
.
.'
•I
.. b
Ь
ko pnedDlł
p.. edn •••elekloralną
I.kioraln~ 215 - ~70.
ИО, рrzednщ
przedUI. 200 - I
' .
"..
..
,
~
trzeby nalezycie
należycie zaopatrzonej drukarni.
d,·ukarni. Nie
Pszenica
172- 200 ...
średdoi,160ni,16O-185
myslu 1I handln
PszenlCa ofiarowana
06аГО\VIша ską,po,
skч.ро, Cleszy.a SlfJ
s'fJ arаг- 22r.
22Г> średnio-przedni~
8redoio-przedni~ 172-200
185 l1Iyslu
handlu rOSYJskIego.
rosYJsk,ego.
dzo doblpu
dоы1ушш )lоруtеш,
popytem, poszukiwana
poszl1ki wana ргхе.
przez cht~p.kł
ohl~p.k, i pośled~i,
po8led~i% 120- 136,
135, 'poznati.k,
'poznań.ką przecłoi,
prz"<1oi%
Opóinienie.
Орбiпiепiе. Niektóre
Niekt61'e transporty towarów
towar6w bez pewnej nadziei poparcia ze
"е strony
st,·ony ży
"у
w/asciC1e!i
właściCIeli wiatrak6w i na
па wywóz
wy,v6z do Ga- IH -.188,
-,188, średDlo
'тООо1О pтz.dni'l
przedni'l ..'60-165.
160-165. Na targo
t_rgo zmuszone
ZШU 5Z0пе są,
Эl} w Iwangrodzie
I,vangrodzie popasać
роразас dobę
dob~ clJiwych "Dziennikowi,"
"Dzienniko\v i, " dzielimy
dziеliшу si~ tl}
tą,
licyi. NIe
N\6 tak ehfJtnie
chfJtnie nabywano zytu,
żyto, роpo- poz;:stalo,
pO';:"lAlo, o~~lo 16,000 ceytnar0'k'
cey,oar0'k'
!
I'
i dluiej
dłuiej z powodu manipulacyi
шапiрulасуi przy prze- wiadomości
\viаdошоsсi ą,
l} z czytelnikami
сzуtelnikаш i i przyjaciółmi
ргzуjасi6!шi
pisma.
nie\vai zbyt IUlikl
niewai
шqk1 Jest utrudniony, aа ~apa~ ..pa- uSl'o:~bi:~iu
uOJ",:~bi:~iu ;;'~~i.: :':b;~.j,r°"tu";:;
:'b;~.j%r°"tu";:; z~;,.."'.
<~:.."'. ladowywaniu
lado\vy"aniu towal'ów
towa1'6w z ~l'ogi
~1'ogi d!lbrowski
d!lbrow5ki ej naszego рisша.
sy
ву jej znuozne.
zna"zne. Ceny
Сепу iyta
żyta zdola!y
zdołały SIIJ Je- oi,
ni,,,,ni
.. ni i f.brJ'kanci
fabrykanci •o bliźszych
ыizzусь рr,,,.iП'J'j,
pNwincyj, ,vyj,twyj,t- na
па nadwI
nadWI śs lańską,.
lafisk~. Srodkl przeCIwko
przeC1wko temu
tешu
(l P.
b. sędzia
śledczy w
(-1
Р. Andruszczenko Ь.
s~dzia sledczy
dnak utrzymać,
ut1'zушас, niekiedy płacono
р!асопо l1a\v.et
nawet ko,.o
kowo iylko
tylko n_dr.n,oy
nadreóscy a.
а. obc~ch
obo~cb brak zupelulO.
znp"ln ... z05taly
zostały juź
jui prz eds
edB ięwzi~te
i~wzi~te przez zarzl}dy
zarzą,dy okręgu
okr~gu kiszyniewskiego 61}clu
są,du okr~gowego,
81 0cy.oeutua.
d' 'e'
J pczmień
kilka 1'f·y), 8l
'е'
Рсzшiеп i groch
grocn polny
poluy clqgle
сщglе Je- D.. tychc
~ychc.... apned~no
орпеd~оо dopiero
дор•• то k1lka
00y.o."toa. kolej-owe.
kole:)'o"e.
mianowany
шiапоwапу
zostaJ:
zostal:
s~dzi!}
s~dzią,
pokoju
w
nasze
паszеш
m
lOZ ~.
'O
'о
.•
r o\v po
row
ро oeuach
oenach DlZ9zych
DlZ9Z)'cb o
о 16 -24 m.
т. MyCIe
М)·С18 rzadrz&d•
,
. .. .. .
шiеSсiе.
eście.
ezcze 51}
są, IV
\у zaUledbaUlu,
zашеdЬашu, OWIes
OW1es РОЭХllЮ
poszlIkI wano ko kiedy
ki.dy odpowiada oczekiwaniom.
о.z.kiwа"iоП',.
W Odesle kupcy zagraniczni
zag1'an1cZn1 zamÓWIli
zаш6w,I1 du- mi
z oŻyWieniem_
о Zу \V1 епiеш. l'!acol1o
.Płacono za: pszemc~
p5zenlC~ wy"'уPozna/i,
POlnaIi, 18 czerwca,
cz.,·wca, rano. Targ ",рosоЫопу
u. posobiony ci,cią- że
<е partye drzewa
drze\va bndulcowego
budulco\vego i okowity 0(-) Korespondent gazety "Nowosti" z wy"'уЬОГО\У!!. 7.35-7.72·, białą,
borową
Ыal,! 7-7.20, pstrq igle
i gle 08pal.,
ospal., n&l.et
nawet 1.",,_
lep"a wel.oa
wel,._ .okieu.oioza
sukien.nicza ma
ntа р
p.,.,- czyszczonej.
6tawy warszawski
warsza\vski ej pis.e: "Pawilony
"Ра \уВопу znastawy
A
dolirl}
dOU1'1} 66.60-б.9U;
.60-6.9Uj iyto
żyto wyborowe 5-5.25, pyt
ру! maly, ,,·adl.weJ
wadliwej zupelm~
zuреlш~ me
ш. mozoa
mozna oprz.d
sprzedAĆ.
6.
Kurs gorzelnictwa IV
w Z abiko\vie,
abikowie, w zaklazak ła- nych
nycl, rf.dlrykantów
.. l>rykant6\. 16dzkich
łódzki ch Scheiblera,
ScheibIe"a, PoРо
.
'
.. ,
liь 420--450' Ceny
wełny
·ą D1ZS"
b
I''
....
H
Сеоу ..
"101 CIeuklej
cleuk'.J .,
D1ZSZв o
о 20-27 m
т .••
.• • re·
ro· d' Ь
k tł
l
н lI'' « zl1anskiego
znańskiego i J1iekt6r}'ch
niektórych tutejszych
tutejszycu 6,''''
firlU
srednle
średDle 4.65-5j
4.65-5; Jęczll1Jen
J~czlUlen wy
"'у or_.
ог_.
- , dniej
doiej oSO-58
о 80-58 m.
Пl. wadliwej
w_dliwei do 42 m.
т. WełuO
\Vel"o wlo,у10zle
Zle . 8Z
sz O
о y
У 1'0 mczeJ
ПlсzеJ ImleDla
IIl11еша " a
а lOy
lOу
ргz eе mysłowych
шуs/оwусh ",oglyby
mogłyby zajl}c
zają,ć wybitne
\vybitne miejшiеj
0\Vie5 3-iI.50j
owies
3-11.50; glyk\)
g.ykIJ 4.:::0--4.50j
4':10--4.50; groch
gronh pol- ścianBk,
'cian.k~ nabywano
nabyw"oo w
w ni.wielkiej
r,i.wi.lkiej ilo
ilości
•• i ро
po e_nach
conaeh I'ozpocz,!l
rozp oczął slll
51t,j d. 15
]5 eze1'wca
czel'wca i trwa6
trwać będzie
b~dzie prz
ny 4 .20-5, cukrowy
cuk.rowy 7.5U-8.50j
7.50-8.50; fasol~ 1V11}- ni .. zych
оуеЬ ,o
,о 20-25
2и-25 m.
т. Polowę
l'olo\.~ sp".edano.
'РТ7.вdапо.
..
,. do sierpnia.
sie'·pnia.
see i na
sce
па wystawie
wY5tawie powszechnej."
1
'
k'
la
"
"1
30-1.50'
30-1.б()·
ole:)'
oleJ'
rze'·aгхе'·а.
Poznan,
POlnan,
.~3
.~s
...
czer~ca
г~.a
Gdy
,,1"0'0,"1.
wlaśoJelele
zgodz",
zgodZIlI
Wystawa
apteka
r
'
ka
i
ziazd
a
pt"knrzy
ptekarzy
od(
)
Poci~g
wystawowy
z
todzi
Łodzi
P1·z)·\vi67.1
pl'zywi67.1
1 , asz~ Jag UL,
'О
'r
а10 Da OhOlZkO,
docЬotlz1la do 40 m.,
т., ruch
.• . '
u~' .. •
SlV
O bDlZk~, ktora dochotlzlła
'J
•
niedziel~ czterysta osób
056Ь na
па wystawę
\vystaw~ warkowy do tl.óO,
tj.oO, lniany
ln1any do~ .
k oо w ~ ta.
t а. oi) wil s~
o~ ,nac.oi..
znacznie. w.loO
weln~ dobrze przyrz~dzon~
przyrz~dzoo~ będZie
b~dZ1e SIę
З1~ w r.
Г. Ь.
b. dDla
dnbl 18,
]8, 19, 20, 21 Slersler- w niedzielę
szaws}ą,.
1'0czц.tku tygodnia
tygodl1ia placouo 2.60--2.62
2.61}-2.62 za
ха pr~dko apr
zedano. WOIllug
\VOI1lug ,vykaz6w
pn~!I w Królewcu.
Kr6leweu.
Z 1'0cz'łlkn
Iprzedano.
wyk.zów urz~,lowyeb
urzvclowych pn~a
szawsJo'i<'
6
6
garl1lec,
gUГШ8С, czylI
CZyl1 7.\l9-8.U5
7.\!9-8.и5 za W
w1adro,
Iadro, ceny
ccny d?wieziono,
d?wi.ziono, wolny
welny bar~>.O
baT~"O cienkiej
oi.nki.j 241) ctr., cien~
.i.n~
Zy/@ złotlJ
zlot~ pl'zechod7.ą,cll
p\'Zeebod7.~cq przez
pr7.ez i<warc,
Kwarc, za,а
(-) W kwestyi gimnazyum. W ostatnim
оstаtпiш
okaz
okuz .\\·aJ·
' 11' al' wI~k~zą,
w1~k~z~ sta/osc.
stałość. 1'rzy
.Przy koncu/
kOńCUj kJ,'J
k"'J 4,906 etr.,
ctr., lir.do'.J
środoleJ 15,780 ctr.,
otr., ordynarYJnoJ
ordynarYJu8J barwiony
bal'\viony tlenkiem
tl епki еш zelaza,
żelaza, odkryl
odkrył na
па Szll}zku
Szlą,zku numerze
ПШllегzе n Prawdy, n w artykule "Na wi)J >
.
Ьb '' 1,1·6~
1 ,1'6~ ctr
ctr.,.• ......
т 22.786
22,786 ctr. wobec 20,169
20,163 ctr. W
ź• d .'
ralem
w J ll''
S It
W
d ' d
d
mieszkańcy l.odzi
Łodzi "'1Wydnokl'~g U" czytamy: ..nшiеszkапсу
pogor~zy!o SJ~
pogor~zyło
51~ USР050Ь18ше,
uSposobleme, ~,.
,. ania
anla. oо nIп1- roku
roka przesałym.
przв•• lym. Zk,din,d oceni~~
ooeni~. dowóz
dow6. na
па
u !Usz
Ш8' aа eny.
воу.
.' рга,.
praw zle
,,1е
ot!}
ощ spoty- dnokręgu"
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Kronl·ka 't:.6dzka_
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i).

I

,

3
brali już
Ьгаli
juz dwa
dwu. place na
па których
kt6l")'cb stan!i6
stanąć mao
П1а· / lO-tej
l0·tеj w nocJ'" spalenisko tlilo
tliło jednak przez
.
bЬ
'
,
k"
ż 'sk' I
cal
•ź d'д'
.
d .
t
JIt ~1II8C
J't
~" 1 8C y
у glln~azyuOl
gllD~аzуuш . męz
Ш~ I~go .1.1 .• e~ I.eI,e. noc. ,
,a~.
a . oо wlecz~ra ma
ша nll:S
nв:s ~pnego.
g~ 1I.. Jcdoocze§nle.
lcdoocześme. pra,!16 ~owle~zlell SIę,
Sl~, 1;e
1;е OryglOalny
OryglOa]ny II smutny wIdok
wldok sprawlał~
sprawlal~ sterster·
IIIlш .tpl"yu
.tfl·уu m
m o§wlecenla
те moze pozwol,c
kt6rych bIedacy
blcdacy
lI11m
ośwlecema me
pozwohć ty towar6w
towarów palonych, w których
na
па utworzenie
ut\\'orzenie tych s<kót,
s<kбt, dop6ki nie olrz
otrzy.,'
-,' wyszukiwali niedopalonych
niedopaJonych kawalk6w.
Ola
ша wiadomości
,,' iаdощо§сi o
о li czbie
czhie ludno§Ci,
ludności, o
о naro.
паго.
(_) Wypadek. W niedzielę
niedziel~ p6~nym
р6~nуш wiewie.
]
~..
Ь'
ś"
..
' 6
b'lega ,ły Się
. k'ОOlе
' u wo Ian
t pry(OW().C,
(OWO.CI
IJ wyznanIU
w)'znnD1u
Illlesz
IIIlesz kanc
anс w 1
I. t'. d .• czorem roz
го! lega.y
Sl~ ·onle
ао u ргуDane .te zeLrau~
<ebгan~ jnż
jni oddawna\
oudnwna\ ale
alе dotych- wat~ego. FUfl~an,
Fur.~an, który
kt6ry zesko~zyl, ch~c
сhщс
czas.
шe
е <lo
.. ly Je zcze do
до .mleJsca
.1l1,eJsca. przeznaprzezna· koul? poskromIć,
poskroml6, рош6
dotklllve uszkoczus. nI
doszły
poru6 1
l dotkliwe
czenlU. 'l'ylllczasem
czemu.
'l'Уlllсzаsеш zaś
_а§ Wlt
W1t ln fabrykant6w dzeOla.
dzеша.
niemc6w,
niemc6\~, kt6rym
kt6rYlll nie wiadomo dlaczego, "n.
zaOobrze
Dobrze i to na
па ciężkie
ci~zkie czasy.
czasy_ W pi',
pi"
..
loie
łoże nie gimnazyum
gilllпаzушп jest solą
sоЩ w oku, agitungitu. tym
tJШ oiu
niu cil!gnienia
ciągnienia piątej
pilltej klasy na
па Nr.
j'l przeciw otwarciu przybytków
przybytk6w nanki." 14,299 padła
pad1a wygrana 2,000 rs. Bilet ten
D.o słów
вМ .. 'powyiszych
'powyższych doda6
dodać moiemJ:'.
możemJ:'. fe znnjdowat
znajdował .sill.U
.si\}.n kolektora Banmgartena w
wшd~010 CI
w![ld~010
с, s~atysty~zne o
о._narod.owoś~I,.wyoarod.owo§~I,.wy- naszem
naszelll o1Je§cle.
n"eŚCle.
.
. ._
znaOlU,
zпашu, stopOlu
8toршu o§Wlaty
OŚWIaty mleszkanców
mleszkallc6w 1I (.
t. d.
d_
(-) Owa
Dwa przedstawIenia
przedstawlenla р.
p. O-kara LenLen·
оdеslзnе zostaly,
odesłane
zostały, jRk
jotk nas
пав zapewniono, do genIe1da,
genIelda, dllne
dJlne w teatrze • Victoria" w 80sookr~gu naukowego warszawskiego.
okręgu
warsznwskiego. DlaczeDlncze- botll
bot!} i w niedzielę,
niedzie]~, sprowadzity
sprowadziły niewieln
go wiadomo~ci
\\' iаdошо~сi te nie do zty
zły je zcze do mi·
mi- widz6w. Przyczynily
Przyczyniły się
si~ do
до tego rozmaite
гоzшаitе
lIistel'yuJll-nie
nisteryum-nie ,,'ieIllY.
wiemy. Co
со się
si~ tyczy agi- siły
зНу willksze,
wi\}ksze, jako to gor"co,
gorąco, brak zamilo·
zallliłotacyi fabrykant6w
fabryknnt6\v niemc6w, slldzimy,
sądzimy, że
"е wania publiczności
publiczoo§ci t6dzkiej
ł6dzkiej do tego l'odzarod zal1Iowa
mowa tu oо pr6bach
Р"6IJnсЬ opozycyjnych
opozycyjnycll Jedneifo ju widowisk, aа nadto w sobotę
sobot~ pożar,
poiar, kt6kt6.
z obywateli tutejszyeL,
tutejszycJ., kt6re I'ozbij,
rozbij, SIQ
Sl\) ry
гу wybuciJnlll
wybucilnllł w czasie rozpocz~cia przedniezawo<lllie o
niezawodnie
о zdrowy
zc1rowy rozslldek dobrze myШУ· stawienia.
st.'lwienin. Od bliższego
bliiszego rozbioru pl·odnk.
produk~IIlC)'cl" jRk
juz raz
га. lIIia1:o
engellfe/da wstrzymujemy
wstгzymujешу siQ. PuРп·
ślących,
jotk to już
miało miejsce,-z cyj р.
p. L engenfelda
ргБЬашi
tешi zatem
zаtеш liczyc
liczyć sili
si!} niema
пiеша рО·
po- bliczność
b1iczno§6 okla
okln kiwala
kiwała 1,Ywo
żywo eksperymenty
eksperYll1enty
próbami temi
trzeby.
myśli. w której
kt6rej to 8ztuce
sztuce р.
p- L.
L_
trzeby_
odgadywania my§!i,
ł"d
k" zamIerza
t ara
·ć prze d s t aWl1
., в'l:
. d oо."
ŚĆ
" ru tynowanym
. t ,а t ,0
o' d z,
М agls
а915 ra
Z,
Zalll1erZa pos t
ara"
а1Уl1 slll
yoowanym specyaзресуn·
(- ) M
sil)
siIJ o
о zwi~kszenie dochodów
dochod6w swych przez "nza- listl}.
listą.
prowadzenie tRkich
totkich podatk6w, jakie роЫе.
pobie(-) Ofiarodawca na
па rzecz dwojga Ыеbieralle S,
rane
в, IV
\у Warszawie.
Wnrszawie.
dnycil,
dnyciJ, zagroionych
zagrożonych n~dzll-zechce
п~dz:ъ-zесhсе datek
(-) Wywóz
Wywoz nieczystosci
nieczystości za
<а dnia jest
jcst polipoli· sw6j odebrać
одеЬга6 w administracyi
ndministrncyi "Dziennika,·
"Dziennika,"
cyjnie
zakazany,-i1eż razy powtarzać
gdyż potrzebujllcym
pomoc
cyjuie zakazany,-ilei
powtarzac to gc1yi
potrzebujllcYIl1 udzielono już
juz РОll10С
blld ziemy
panom obywatelom,
konieczną.
Ь\}d
zi ешу tym
tуш раllОШ
оЬуwаtеlош, kt6rty
kt6rlY kOlliecznl}.
wyjeźdzajllc za
wyw6zki,
wyjezdzajllc
ха miasto
Пliаstо podczas ,,'
yw6zki,
zmuszaj'}
blh\nich do
до zamykania okienic
okieuic
KRONIKA
KRONIКA
z!llusznjl} bIil\nich
\Vsr6d
wśród lata.
latn. W
'У dniach
dniacl. ostatnich
ostatI1ich zdarzylo
zdarzyło
KRA
К RА J O
О WA
А I/ Z A
А GR A
А N I/ C
С Z N A.
А.
si~ zn6w kilka
się
kiJka razy spotyku6
spotykuć IVOZY,
wozy, ledwie
ledlvie
przykl'yte, rozwoillce zara.zl:
przykryte,
zarazll ро
po mieście
шiе§сiе jesz·
jeszNa korzysc
korzyść pogorzelców
p090rzelcow grodzieńskich
gгоdziеuзkiсh
cze przed
pl'zed zmrokiem.
zmгоkiеш. Jestto obskurantyzm
оЬskUl'апtуzПl JlодоЬnо
podobno p6jdzie caly dochód
doch6d za bilety wej.
wejposuni~ty do najwyzszego
posunięty
najwyższego stopnia..
§cia
ścia na
па wystawll
wystaw!} warszawskll
wаl'szаwsk:ъ w dniu 16.tym
16-tym
(-) Fabryka chemikalij ргху
przy ulicy SpaceВрасе· czerwca.
l'owCj ma
l'owej
ша być
Ьу(: podobno ргzсniеsiоnч,
przeniesionlj, za miaшiа·
- Teatr w Warszawie zamierza wystawi6
wystawić
sto. Z e wzgllldu
па zdl'owotnoM
zdrowotność miasta,
шiastа, kilka nowych sztuk w czasie
cZ8Sie trwania wy"у'
wzgll:du na
na]ciy
należy się
si~ przedsilIbiorcy
przedsi\}biorcy uznanie za ten stawy.
zamiar.
zашiаг.
- Mróz
Mroz biały
bialy poczynił
poczynil wielkie 8zkody
szkody w
(_) Brukowe. Wiadomo,
'Уindошо, ie
że ulica
ulica. PiOtl"
Piotr- okolicach
okolicncl. 'Yarszawy,
Warszawy, pomarzły
pomarzly gryki, grokow.ka od
од domu
доши р.
p. Silbersteina
SiJbel'Steina do koitca,
końca, chy,
сЬу, oraz nać
пас kartoflana_
kartoflana.
w
\У stronl:
st ronę 'Vólki,
'Vбlki, naleiy
należy llie
nie do
до lIIiast8,
miasta ...lecz
lecz
- Towarzystwu ogrodniczemu w Warszakошuпikасуj krajowych. Obecnie z ini- wie przysła.lo
przyslalo ministeryum
ministегуuш d6br
д6Ьг paflstwa
do komunikacyj
10
1
G
Ь
t
wielkich medali
шеdali srebrnych, 25 małvch
шаlvсh i
cya
суп t ywy J . \V . G en
епега.·
era ł-G u borna
ОГ1l8 t orli.
ога wyznawyzna·
J
czono
CZ0l10 fundusz
fuodusz na
па przełożenie
przelozenie bruku na
па ргхе.
prze- 50 bronzowych, dla rozdania na
па zamierzozamierzo·
strzeni półtorej
p61torej wiorsty tej cz~ści
cz~§ci ulicy,
иliсу, w nej wystawie kwiat6w,
kwiatów, owoców
o\voc6w i jarzyn.
drugiej zn§
zaś cz~ści
cz~§ci polecono bruk naprawi6.
naprawić.
- Florentyna
Florenłyna Niewiarowska, autorka kilku
Prawdopodobnie
Pra>l' dopodobnie i ta druga cZ\j§6
część Ivkr6tce
wkr6tce udatnych pOIVie~ci
powie~ci i poetka, zlllarla
zmarła w
\у tych
blldzie
więcej Z)'CZ),{:.
życzyć. dniach.
bl:dzie przełożoną,
przekoion/l, czego tem wil:cej
~o
~O
'e
'е
tk'
h
I·
l'
.•
'.
t
_
.
Kusociti.ki,
Kusociń.ki,
ZDany
,nаnу
profesor
pikiety,
zno"по·
by
Ьу nalez
należ I'1'
Il' ,z
"
ze
,е wszys
\vszys Je
IС
u IC
IС mlDS
ШIDS a,
а,
Piot"ko\vska ma
Piotl'kowska
111а bruk
bl'uk najgorszy-z wyjlltr
wуj:ъ tr wu oskal'zony
oskarżony zostal,
został, że
:!е przyj,ł
przyj,l od lIielet·
nielet·
kiem ulic, I<t6re
które go zupelnie
zupełnie nie IIInjlj,.
lIlają.
nicgo weksel na
niogo
па doM
dość znaczną
zпаСZПI! sumę,
sum~, wiewie·
Pożary. Wspominali~my
słusznie lIienie- dz"c,
d ząc, ie
że podpis na
sfałszowany.
(_) Pozary.
'VSРОllliпаli§шу slusznie
па weksIn
weksln jest sfalszowany.
dawno,
да\уnо, że
"е z porą
рог" letni/l
letnią witamy zarazem
- Loteryę
Lotery~ na
па korzy§c
korzyść polak6w wydaIowydalo.
ерidешi\j pożarową.
epidemię
pozarowl}. Od
Од czwal·tku
czwartku zesztego
zeszłego d;ch z Prus
Ргиз z8111ierzajll
zamierzają nrz'ldzi6
nrz'ldzić w Wlo·
Włotygodnia do
до niedzieli, mieli§my
mieliśmy cztery роpoawku.
zl11')'-n
żary-a zatem
zаtеш codziennie jeden. We
W е wszystr
- Dla
О/а роgогzеlсбw
pogorzelców Grodna. Czytamy w
klch tych wJpadkacb
kICh
wypadkach pożar
ро:!аг powstał
powstal Ьуl
by! "Kur. Codz.": .n Ponieważ
Ропiеwаz zarzl!d
zarząd drogi ieże
w zabudowaniach
znuucto\vaniach drewnianych,
dl'ewnianych, przy obeeоЬес- laznej warszawsko
warsza\vsko ·- petersburskiej udzielił
udziеШ
nej gorl!cej
gorącej porze roku palących
РalljСУСЬ się
si~ jak nam
паш pozwolenie przewiezienia
przewiezieoia bezpłatnego
uezplatnego
wi6ry stolarskie. Najlepszy tego dowód
dow6d zapas6w
zapasów zy\vnu§ci
żywności dla nieszczęśliwych
nieszcz~~liwycll pogomieblmy
mieliśmy w niedziell:'
niedzielę. Ogieli
OgieIi wybuchnl!l
wybuchnął na
па rzeJców
гzеlсбlV 111. Grodna,
GI'odlla, potrzebujących
potl'Zebujl!cych natychnatych.
dziedziitcu
dziedzińcu ровеву;
posesyi Lehmana
Lebmana przy uli cy miastowego zasilkn,
zasilkll, zwracamy
zwrасашу się
si~ przeto do
piotrkowskiej w drewnianej
dl'elvnianej budzie. Plo.
Pło- osób
os61) dobroczynnych,
dobroczynnycb, oraz do
до producent6w
mieit
ruień ogromny
оgl'ОI1ШУ strzelil
strzelił w
\У górę,
g61'~, jakby
jnkby fabry{аЬгу. naszycb,
naszych, a'feby, oо ile gotowi będą
bl:dII po§piepośpie
ka gorzała,-fajerwerk
gOI'zala,-fаjегwегk ten trwat
trwał jednak za"а- szyc
szyć z pomocą
ротос'} dotkniętym
dotkni~tym klęsklj"
kl~skч" raczyli
ledwie dwadzie~cia minut, aа przybyła
straż wszelkie
żywnościowe '"
w jak najpl'Zybyla straz
wыzelkie produkty zywno§ciowe
naj.
zalewala
zalewała już
jui tylko resztki spaleniska. Z jaja. kr6tszym
kl'6tszYIII czasie nadsylac
nadsyłać na
па nasze rllce"_
1·\}0О".
kiej Jlrzyczyny
przyczyny powstlIł
powst"l pożar,
pozar, niewiadomo.
niewiadoJllo. Adres
Ad"es redakcyi "Kur.
" Kur. Codz.": W ars7.awa,
Dzi~ki obfito§ci
Dzięki
ohfitości wody,
",оду, domownicy
dOlDownicy zlokali.
zlokali- ulica Czysta Иг.
Nr. 6.
zOlvali pożar,
poiar, co
со im przyszło
przyszto z latwo§ci"
łatwości" V- Eliza Orzeszkowa wskutek роiю'U
poiaru w GroGro·
zowali
gdyi
gdyż wiatr d'll
dął w stronę
stl'on~ pustego placu od
од dnie, poniosła
poniosla bardzo dotkliwe straty, nienie·
nlicy
IIliсу Spacerowej.
Spaoorowej. Obronl}
Obroną dowodzil
dowodził starszy tylko Ьоwiеш
bowiem spalił
sраШ si~
się dom, będqcy
b~dlj,cy jej
stra.inik
strażnik drugiego cyrkulu.
cyrkułu.
w!asпо§сiч" lecz
własnością,
]ес. caly
cały kosztowny księgozbi6r
ksi~gozbi61'
W sobotę
sobot~ okolo godziny 6smej wieczo- i rękopisy
r~kopisy przygotowane w części
cz~§ci do druku.
rem zaalarmowane
zааlагшоwапе było
bylo miasto ogromnym
ogl'omnym
- Kato/ickie
Katolickie towarzystwo dobroczynno§ci
dobroczynności
роiагеш Pl'ZY
pożarem
przy ulicy Piotrkowskiej, w dzie- w P etersburgu
etel'sburgu otworzyto
otworzyło przytułek
przytulek dla 1<0kodzificu, gdzie mie§cila
mieściła się
si~ drnkarnia
dl'nkarnia i litolito. biet, pozbawionych możności
шоiпо§сi zarobkowania.
zarobkolvania.
dziiicu,
gl'afia
grafiII. Petersilge'go oraz
araz sklady
składy t<,waro\ve
t(lwarOIVe Zn
Zп alazło
аlаztо już
jui tam
taш pomieszczenie
pOlllieszczenie 20 os6b.
tоwю-zystwа tl'ansportowego
- Golos
Gołos Moskwy zawiesi!
zawiesił swe wyda
wydawni.. nitowarzystwa
transportowego rosyjskiego.
Gdzie pawstal
powstał pożar,
poiar, trudno orzec stanow- ctwo wskutek trudoosci
trudności natury finansowej
fiпаnsоwеj ..
cz(o.
CZcI. 'V
Według
edlug jednych w stajni przy skla.
skła- W Anglii przeszło
przeszlo przez izhę
izh~ lord6w
dl'ugich w hudynku SzlamoSzlamo. prawo, odbierajl}ce
odbierające glos
głos przy wszelkich wydacb, wedlug drugich
оЬоl' stajni. Wlltpliwo§c
Wlltpliwość tę
t~ wy
wyja.
ja- borach
bOI'ach osobom,
OSObOIll, które
kt6re bądź
b/ldz dla siebie, bądź
bl}dz
wicza obok
§n;
śni chyba
сЬуЬа §ledztwo
śledztwo s'}dowe.
sądowe_ Mówiono
M6wiono nam,
пат, dla swej
s\vej rodziny korzystajl!
korzystają z bezpłatnej
bezplatnej
ie
że pożar
poial' zaprnszyl jakiś
jakis parobek nieostro.
nieostro- pOl'ady
porady lekarskiej.
zny-I'zecz
żoy-rzecz ta wymaga jednak sprawdzenia_
spl·awdzenia.
- Kongres
КОП9 гез mi~dzynarodGwy w sprawie willwi!}.
оlЬгzушiе. Sklady
Składy towarowe towa.
towa- zien
zień odbędzie
odb~dzie się
si~ w Rzymie
Rzушiе w r.
г. Ь.
b.
Szkody olbrzymie.
rzyst\va transporlowego
rzystwa
transportowego zgorzaly
zgorzały doszczę·
doszcz~·
tnie wraz z towarami,
tОWЮ'аmi, których
kt6rych warto§c
wartość ceсе·
ni/l
nią jedni
jedlli na
па 50,000 rs.-drndzy na
па 2 mil.
тil.
l·uuli.
Obak zgorzaty sklady
składy szkla
szkła JezierParyz,
Paryż, 14 czerwca. Freycinet podniósł
роdniбsl
rubli. Obok
skiego. W
,у domu
dошu Salomonowicza
Salolllonowicza ulegla
uległa wczoraj
wczol'aj na
па posiedzeniu komisyi przeznaczo·
przeznaczokОПl)Jlеtп ~mu
kom}Jletn
~шu zniszczeniu drukarnia
drnkarnia "Lo"Lo· nej do zbadania dokument6w berlińskiej
berliitskiej
dzer
etersilge'go,-maszyna drukardrukar· konferencyi w sprawie
spl'awie Konga, korzy§ci
korzyści trakdzel' Ztg." P etel'silge'go,-maszyna
ska spadla
spadła przez sufit przepalony. Litogl'afin ocalala
grafia
ocalała wprawdzie,
\Vf)l'awdzie, lecz poniosła
poniosta zna"па- tatn milldzynarodowego,
mi\}dzynarodowego, który
kt6ry okre§la
określa doczne uszkodzenia od żaru.
ZЮ'U, Drnkarnia
DrnkВl'nia i Ii.
Ii- kladnie
kład nie obszar posiadłości
posia.dlo§ci f'rancuzkich
f·I·a.ncuzkich nad
lIад
gl'afia uhezpieczone b.yly
grafia
były na
па stosunkowo Kongiem
Коngiеш i ubezpiecza je przed zaborem
zaborenl inil1·
Diewielkq,
niewielką sumę,-wlaściciel
SШn~,-\vlа§сiсiеl poniósł
poni6sl tem
tеш sa- nych
пусh mocarstw.
шоса.l·stw.
melU
шею lIiepowetowanq,
niepowetowaną stratę·
strnt~.
Petersburg, 14 czerwca_
czerwca. Podobno następca.
nast~pca.
N aа lIIiejsctl
miejscu pożaru
poiaru czynne byly wszystwszyst·
kie trzy oddzialy
oddziały strazy
straży ochotniczej, p6zniej
później tt-onu
tronu szwedzkiego Oskar, odwiedzi w ciq,cią
pr7.ybyla
pomocy stl'az
straż zaklad6w
zakładów scheip""ybyla do ротосу
scllei. gu tego lata
/ata Finlandyę·
Fin]andy~. Oczekiwani SIl
sq 0о·
blerowskich. Pomoc
blel·O\vskic/l.
РОl1l0С była
byla energiczna, lecz uecnie
becnie sz\vedzki
szwedzki minister
шiпisteг spraw wewnętrz
wewn~trz·
darem.na
da,·em.lJa wobec . rozpas~nego zywiotu.
żywiołu. Na lJych
nych Krusenstjerua
KruselJstjel'lla i dyrektor jeneralny koko·
~znaDle zasluguJ'1
~zname
zasJuguJ'1 ~w!'J
~IV!'J stra~acy, рр.
pp. Ast lei szwedzkich Troilius kt6rzy
którzy stu<lyowac
studyować
kt6J-zу nleaopu§clli
meaopuśCIli ogma
оgnш poza
pOZ&
1 Frencel,
FI'encel, kt6rzy
dom
дот Mlamonowicza,
MIBlllonowicza, jakkolwiek płomień
plomieit plagną
plagnq, stosunki
stosunkl koleI
kolel finlandzkl~h.
.
przedostawal się
si~jui:
już przez mur bezpieczeń-,
bezpieczeit., Petersburg, 14 czerwca.
rzerwca. "NowoJe wremla"
stwa.
6twa. Zlokalizowano pożar
pozar okolo
około godziny s,.dzi.
s/ldzi, ze
że przyj§cie
przyjście do wladzy
władzy gabinetu za-

z

(-l

'

v-

TELEGRAMY.

I.

._ .' .

I

I

chowawczego w Anglii b~zie
c/\Owawczego
u~.ie sygnalem
sygnałem do
до
.
li ki k '
6
A
А''
aCyl
а СУl zar wno w
zyl
'уl
§1'odkowej
środkowej jak na
па półwyspie
p61wJspie bałkańskim
balkanskim
k"
t '"
"''.
, Z Ь'
pР t Ь'
b' k"
. d
f
b'
".
n. eе ers nrs
urs IJa wie
wle omos 1 ~ISZ,.
oО ~IT
~IТ
clem rz,d6w przez lonla
CIem
lorua Sahsbury,
Sallsbury, nas~п8SЩЬ
.
k
t
'
d
.
b
.
.
рl
pl znowu oо res
гез ej
eJ uszneJ,
usznej,
nrznll}\
nrzallll CIIT
C11Т
zВl'nej atmosfery, która
żarnej
kt6ra niedawno grozila
zаwiSnllб nad
nад całll
саt:ъ EuroPIl.
Еигор:ъ.
zawisnll~
.
, .
Wlede~, 14 c.zer.wca.
Wiedeń,
c.zer.wc&. .Wladolllo§6
.Wladomość oо uCle. czk
d t6
alb n
ń 1ci
ki h
ce
00 znanego
sl~la mIry
Slęcla
mlry y
у w
w aаss c,
с,
Prenka Bib Dody, jeM
jesi nieprawdziwll.
nieprawdziwą. Usilowanie
łowanie ucieczki w por\}
porll ndaremniono. Donosi
пов; o
о tem Polit. COl'espondenz"
Corespondenz"..
._
•
.
Wledet\,
WIedeń, 14 czerw.~. Regula~ya gramcy
gгашсу
turecko-czarnogórkieJ
tш·есkо·сzагnоg6гkiеJ w tym Jeszcze ro
kn blldzie
ku
b!}dzie przyprowadzon, ostatecznie do
skutku.
Madryt, 14 czerwca_
czerwca. Przyniesiona tu choсЬоrozpocz~la ро
po ty

lera z Walencyi nie przybiera dotychczas
dotycllczas
wi!}kszych
willkszych rozmiar6w.
rozmiarów. W dniu wczorajszym
wоzогаjszуш
byly tylko dwa śmiertelne
§шiегtеlnе wypadki.
były
Wiede~ , 14 czerwca. W
Wiedeń
'У sferach un~doиn~дoh
'"
. d
wyc
"'ус zapewDlaJą,
zареwшаJI}, ze
"е sprawa zJaz u monarch6w
chów dotqd formalnie
fогшаlniе poruszon,
рогизzоп, nie zostala. Wątpliwe
Wl}tрliwеш
m jest Ьоwiеш,
bowiem, czyli cesarz
Wilhelm moze
może narazi(:
narazić aill
ei\} na
п .. niewygody
dalszej podr6zy.
podróży. Przypnszczaj" ze
że pora
рога i
ćwiczeń wojskowych IV
miejsce wielkich cwiczen
w CzeCze·
chach,
końcu sierpnia, uznane zostan, za
сЬасЬ, w koitcu
najdogodniejsze.
Berlin, 14 czerwca.
czerwca.. Bawarya
BawarylI. zgadza
zgadzu. sill
sil:
na
па wykluczenie ks. Kumberlandzkiego
КuшЬегlапdzkiеgо od
B
.k
'k
nastllpstwa
nllst\}pst\va tl'onu
tronu w rnn§wl
runśwl и.
u.
Londyn, 14 czerwca.
czerwca.. Spłon~ło
SJllon~lo wczoraj
wczol'aj do
до
SZCZ\}tu
szczlltu D1uzeum
muzeum indyjskie. Wystawa wynalazk6w cz~ściowo
cz~§ciowo r6wniei
r6wnież zniszczona.
Berlin, 14 czerwca. W
Wiadomość,
iadomo§6, jakoby
millly
miały n8S'.pic
nasł.pić pewne ulgi w przymusowem
...
wydalllniu
wydalaniu polak6w,
polaków, rosyjskich poddanych
z nadgranicznych pruskich prowincyj, urz~downie zostalll
zostalJl zaprzeczonll_
zарrzеczоn:ъ.
Kair, 14 czerwca.
czer .. cn. Przybyly
Przybyły tu zZ ChartuChartu.
mu
шп kupiec izraelita opowiadat,
opowiadał, ze
że Gordon

Uvtrpool12
UYłrpool12 czerwca. Sprawozdanie
Sprawo.dauie . poc"tkolVe.
pocz,tkolVe.
1'nypulzcu.luy
1'пypo.zcи.loy ohrot8000
ohrol8000 bel, .pokoJnIe.
.pokoJnle.
LI ...
•.,pool,
pool, 12 czerwc.:Sprawozdaoie koń_owe.
kоDСОW'.ОЬгбt
Obrót
8,000 ""1,
bel, • lego
tвgo na
па 8pekul,c,O
epekulaclO II wywóz
wуwб, 1,000 1'01.
hel.
Spokoj .. i•. Middliog ,m.ryk,n.ka
n, cz.
с,. lp.
Ip.5"1
Spokojnie.
amerykan.ka na
5"/.. ,
n~ .ier,
.i.r, 6"1
6"/..
.. ,, oa
о, 8i.r.
eier. wr,.
wrz. 5"/...
5"1... oa
оа WTZ.
WТZ. pat.
6"1
6"/''2> na
па pat.
p.t. li.t.
li.1. 5"/
5"1.. , na
n. gr.• 1.t. 6"/.. р.
p.
·York,
czerwc
•. raOnowany
Bawel.na 10'/.,
Orle,·
-York,
12 czerwca.
Bawelna
N. Orleani.
nieN....10'1
,. Olej
ekalny
8ы1уy rafinowany
70'1.
70'/. wAbel
АЬеl Tert
Те"
3/ .. w FiladelfiI
773/.,
FI!adol81 7'1
7'/•. Surowy olej .kalny 6'/,
6'/•..Oerty06rty'
fik.ty pipe line
lin. - d 79'1.
с. M,ka S d. Cb
СЬ o.
о.
fikaty
79'/. c.
Czerwoua pazeoi""
Czerwona
pezeni"" osima
osim. w m.
т.ll d. 1
l c.,
с., oa
па 0<_
С••
1
Id.
d. 'I.c.,
'I,c_,
nalp. 1 d. 1'/1 0.,
nalp_
с., nasier.
n••i.r. ld.
Id. S'/
8'1."
••. KukoryKuknrycha
ша (nowa) 66.
Cukier
Cuk:ier «('lir
(С"1r T6fioing MI19C01'ad6l')
Muscol'ad6lł)
5.02~, _. Kawa (fair Rio) 8.80.
8.80_ Łój
J'.бj (Wilcox)
(\Vilcox) 7.10.
Slowna
Slоnша 6'1,.
6'1•. F'racht
F'r.. ht oOO.owy
zbożowy 2'/,.
·.I·ELEGICA.M1t UIE.r.UO'''E_
UIE.r.UO,,,E.
·.l·ELEGU,Ul1t

Gielda War,zaw,ka.
Warszaw.ka_
Z,danozkolicem gi.ldy.
Z,d.nookouc.m
giełdy.
z.
Za w,.,l,
w,•• I, kr6tkolerminowI
kr6t.o1erminowl
oa
па Berlin ..
za 100 mr.
тг.
"LondlU"
"Loodł""
1 L.
""Раг},
Pary ,,100 fr.
" Wiedeó
Wi.d.6 ,,100 O.
О.
Za papIery
p.plery p.~.twowt:
J.;~~\~~~I~;.in~~I.. ..
J.;~~\~~~t~;.in~~l..
Li.ty z... Ziem.
Ziещ . 069
z 69 <.
r. Ioit.
J.il. A.
А.
male
щ.1.
La
LlI
···'·yZ
·'·yZ
..
"·
"·_
.
..
u'
'.'\Var
.
'IVar
••.
~"г'
~"r'
1
• ~
~
•
""
"
"
,,11
II
""
"
L;LJ Z~L. M.
М. Eoozi
Eu,Izj &;r.
М:;г. 1
""
"
',', 111
, "H 'G' I'e/da
I-elda 'B
erll'ń.ka.
'в'' er/,
" ,ka.
"
BanknoLy
raz.
B.nknoLy rOlyi.kie
rO.Yi.kie ..
......
\Vot.::1e
lVe~le na
n. W~~.zaw;\;~ost.
'V~~.za .. ;\;~O,L.
"
l'.tereuurg kro
kr.
"
J.ouJ'yn~.
LouJ'yn~.
..n
~
'Vi~deti d/.
\Vi~deó
Oy.kouLo
l)y.kooLo prywatoe
prlwaln6
kro
kr.

it:;.',r
iL:,r

"IV
"W

Gie/da
Gielda

zZ ,Inio
]8r'~ dni.16
dnia 1Sr'~
I
46.67./,1 46.75
46.67'1,1

9.88
9.S8
S9.40
89.40

9.90

89.07

7~SO
7~5O

79.90
W9.90

~9.70

96.26
99.40
99.40

95. 99.15
99.1b
99.1Ь
96.25
94.S0
94.80
93_80
93.80
93.\0

96.25

9'1.80
93.40
98.20
89.88.50

87.-

205.70
206.75
205.16
204.80
203.10
203.\0
20.89'/,
20.82
20.S2
168.75
16S.75

206.25
21J6.206.-

205."15
205:15
206.50
208.50
2,).89
2,).S9
20.82
20.S2
163.96

8
S

2'/.

Londy~,ka.
Londyń.ka.

\Vtslusltt na
па Pet.ersburg
Pet.er81)urg •

23"/..
••

23"/..

llYlkonto
1)у"оnоо a
а

OZIENNA
DZIENNA STATYSTYKA
STAТYSТYKA LUDNOSCf.
LUONOgC/.
Urodz.1i
Urodze~ od dnia 8 do 14 czerwca wl,conie
wl,cznie bylo:
W parafil
parafii katol.
kałol. Dzieci
Dzieoi tywych 6-1, aа mianoWlcie:
mianoW1cie:

chlopców
сhlорсбw 82, dziewc"t
dziowc"t 22, 'z tej liczby
lic,by dzieci
d,ieci 610b61nЬ·
nych 49, nie610bnych
nie61nbnych 5. Nie,ywo
Nie'lwo urodzonJch
uroШоnусh 1,
w lej
tвj liczbie 61ubn1ch
61оЬnусЬ 1,
l, nie81nt",ych
nieślot",ych -.

wraz ze
"е swym slnillcym,
służącym, jedllym
jednym z kupc6w
W parafii
Iwang. Dziecl
żywyoh 23, 8
parafil Iwa"9'
Dzieol zywyoh
8. mianowioie:
сЫоробw 16, dziewcqt 7, z tej liczby dzieci s1u.b·
ślllb·
greckicil
greckiciJ i dwoma
dlyoma kawasami
kаwаsашi tureckimi,
tuгесkiшi, opuори chłopców
oych
nych 23,
2З, nie41ubnyoh-.
ni6Ślubnyoh-. Nieżywo
Niezywo urodzonyoh 3,
§сili Chartum
ścili
Chartul1l przed
pl,zed wej~ciem powstańców
powst8itc6w w
w lej
tвj liczUi.
liczuie 61uborch
61оЬnусЬ 6, nieAlubo)'ch
nieślubuych -.
żywych SI,
51, aа mianowicie:
щiапоwiсiе :
Zapewnia,
Zapewllia, ze
że ni zwlok,
zwłok, ni
п; odzieiy,
odzieży, ni раpa- Sfarozakonnrch. Dzieci zywych
cht.,poów
сЫ"робw 26, dzie'"'"'lt
dzie'""'lt 6, • lej
tвj liczby
lic.by 6lubnych
61ubnych 51,
pier6w ich p6źniej
p61\niej IJie
nie znaleziono.
zno.leziono.
пiеs l ubnych
nieś
uIJDусh -. Nieżywo
Niezywo nrodzou)'ch-,
nroШОU)'ch -, w t.ej
t-ej liczlicz·
bi. śluboych-,
8IоЬпусЬ-, nieAlnbnych
nieślobnyoh -.
Tirnowa, 14 czerwca. Wybuch spowodo- ы.
M.łieftsłwa
dniu 13 i 14. czerwoa:
"llie~stwa Z8.warte
z8.warte
W
wał tu olbrzymie szkody.
wal
miauoW1clfl'. JJбzеf
Szсцзпу
W parafii katol. " aа mia.noWlclfl'.
ózef Szczęsny

'1

z Antonio,
Аоtoniшt Pozy
Pozybut,
but, 9taolsta\v
9tanlsław O\vczarek
O,vczarek z Mary.
Магу
апц Mijakowsk"
aOnJł
Nijakowak" Antoni JJlaehowski
1Jlасhоwзki z Franciszq
Franciszką

OST A
А TNIE
ТЮЕ WIADOMOSCI
HANDLOWE.

Gliwny,
Адат Dotkowaki
Dntkowвki ,z Paulio,
P,nlio, Szmidel
S,nudel
G1iwoy, Adam

W parafi i ewang. 2, aа mianowicle:
miaoowiCle: Juliusz Fran·

ci.oek Kable"
ci.zek
Кabl.rt z Paulin, Bliew
Bliewt!rl,
....1, Karol Hau
Нао z
Be",
Вещ Hornong.
Hornnng.
P.t... burg 12 czerwca. Wekale
Petersburg
\Vekale na
по Londyn 2(
24 11/..
"/..
st.rozakonnych.starozakonnych.-

/" , oa
n8 Hamburg
na
НащЬurg 2C71/1l ua
па Amsteruam
ArnstercJaТJ1 122J /.
па Pary.i
Paryż
J /. ;j 1/
266'/.
266
1/22 imper)'aly 8.1
8,] 2, rosyjska
rosyj8ka pтemiowa
premiowa po
РО
1/2, takailJ em.
1/., ro!',jalca
zyczka
tyczka l-ej em18J1 222
2221/1'
ещ. 209
2091/.,
1/" 11 pożyczka
poi.zz r.
т. 1873143
18731431/'1
pozyczka wsohodnia
wsohoduia 9"/41
9,J/41 l
Ш
poi.
i
polo. wschodnia
poz.
wachodnia 96j
96; 6'1.
6'/. renta dota 170;
l70j 6'/0
listy mat..
mst.. ziemsko
ziеП\вk. 1421/8'
]421/8' akcye f08yjsk.
rosyjsko wielko
wielk. D. 2:
2431 koleI
24.3,
kolel kUrBkQ
kurBko kijowsk:iej
kijowskiej S3Sll,.
8331l,; peterвbunki
petersburski
b,nk dy.kontowy 550, wara.aw.k.
bank
worвoaw.k. haok
honk dy.kou
d)'.koo
OOwy
towy SIO,
810, rosyj.ki
гозуj.ki u,nk
uank dl,
dla haudlu
h,udlu zagr.
Z8gr. 806,
d)'skonto prywatne 6 0/0
dyskonto
О/о ''
r llp,
8e
~)&nkt1 rosyjskiego
rоз)'Jsklеgо
Beri
I", 13 czerwca. Bilet)" hanku
206.10;
2Об.l0j fO/_
fOJ_ liaty zastawne 61.60, 4% listy
liзtу likwi
likwitla.
tla.
oyjue 67.10, 6°/, pożyczka
poi;yc:r;ka wschodnia
\vscuodnia li
U 8m.
вт. 6980
III
Ш emisyi
ещiS}'i 60.6\),4%
6O.6\}, 4,% pożyc1.b.
роZусzkя. r:Е 1880 r . &0.40, 60/.
r()зуjskiе 00.10, k.upoo.y
св1пе 82l.90,
82А.90,
listy z&sta\voe
zastaw'oe rosyjskie
kupony celne
6°/.
60/. Poz}·cv.ka
pożycv.ka premiowa:r;
premiowa z J864. r . 142.90, te.kRi
te.\c.Ąi z

Zm.rll
Zmarli w dnIU
Unш 13 i 14 czerwca:
czerwCQ:
Katolicy: dzieci do lat 1('
Ui-tu
.. tu zmarło
zщагtо 8, w tej
liczbie
Liczbie ohtopoow
ohłopców 4, dziewcZlłt
dziеwсчt 4; doro9tyoh
dогозlуоh _, w
t.ej liczbie
liczble m~iol.yzn
m~iol.Yzn _ , kobiet _, aа mianowicie:
tej
Ewangelfcy: dzieoi
Ewangelicy:
tlzieoi do
d() lat.
I"t. 16--t.ll
16--ł.ll zm$rlo
zmllrło a,
3, w lej
t.ej
1iczblo
liczLio chtopoow
chłopców 1,
l, dziewcZlłt
dziвwсчt 2; doroalych
dorosłych ],
l, w tej
liczUie mQzc1.Yzn
liczbie
mQżc1.yzn 1,
l, koblet
kobieł. _.
_, aа mianowioie:
Вogumil
Bogumił

Gooht, Jat
I&t 46.
st.rozakonni.
starozaleonni. dZIeci
d"eci do lat
I,t 15-tn
15·tn ,marlo
zmarło _ w tt"j
..j

liczbie chlopców-,
liczlJie
сhlорсбw-, dziewcztt-j
dziewcZłt-j dorosłych
dогозtусh 1,
l, w tej
hczbie męiczyn
m~zczyn 1, kobiet -,
_, aа mianowicie:
Chudel Lajb Judea,
Jпdез, lat 48.

60',

RUCH TYGODNIOWY
ТУGОDNЮ\VУ

па tutejszej
tпtеjszеj Stacyi towarowej
towaro,vej
18661'. 136.00;
130.00; al<oye
ol<oy. baoku
bonku honuio"ego
hanulo"ego 7U.26, <
tlv·
lv- na
od d. 7 do 1
18S czerwca
c..rwca 1685 r. wlqcznie.
wlqczni •.
•skantowego
kontowego 78.60,
78.(0) dr. zeL
żel WJlTS&.
WJi.T8L wiad.
wied. 218.5(1;
218.5a; ak
cye
суе kredytowe
kred)'towe austryaok1e
austryaokle 4:72, nAjnO\'ł'łU
nAjnO\.,,~a pożyczka
pozJczka
l'rzybylo:
Przybylo:
rosyjska
rоз}'jвkа 94.60,
94.6О, 6°/
6% 0 renta roayj.ka 108
lOS 30. dyskonto
dyskooto

"I,.
4'1,. prywaln.
prJlv,tn. 2'/.
2'1. '1,·
'I,·

1/ ,
lOndyn
Konaole
Londyn , lB
1В czerwca \V
\'9' poludnie.
KOH8oIe 99
991/21
2
U/ " r08)'jpr')Rkie4°I, k')Dllohs
pfuRkie4o/,
k'Щllоlts IU!'/J'
IU.1'/2' t.urac.
t. UfnC. konw.16
kOllW.16 IS
roe)'j·
,kR
ak" poi. z ) 878 r.
Г. 92
921/2;
/' 2 ; 4% reota zlota
zlot.a weg
81 1'/., egtplka
eg1p.k. 64~/1fi1
64~/lfi' bauku
banku oLtolllaÓJklogo
oLto,oan'klogo lJ.I/., lum
lо", e
·
1/ . j spokOJnie
lJaruy
Lart.ly 111/4'
III/t, akcye kaualu
kanału luez"-iego
зuеz"'iеgо 86
861/.
spokoJoie . .J
Pet,rsburj 12 czerwca. Mj
Petersburj
М; w m. M.OO.
М.ОО. l'BzenlCJa
l'BzenHJa w
m.
т. lO.6U.
]О.БН. Z)'to
Zyto w nl.
nł. 8.00. Owiei
()\V1eV w m.
т. 6.00.
б.ОО. Kooopie
Konopie
w nl.
т . 46. Siemits
Siernits lniaue
Lniaue w m.
т. 16.00j
16.00; zimno.
ziшпо.
Serlil1
Berlhl 13 czerwca. faq(
Гаг.:: ?:Lozowy.
zuozowy. l".t6UI(J!L
ł'.t6UHJh. ospale
1/ , UB
1/ , UB
w m.
ш. 168108- J85, DIl
па cz. 169
1691/21
па oz. lp.
Ip. 169
1691/1'
па
2
2
1/ , na
lp.
Ip.8ier.
siar. 169
J69'/1'
Bier. wrz
wrz.. -,
-,oa
па wu.
wr~ pai.174
pai. J.74 1/ 221,
1 па sier.
UB
па paJ.list.176'11.
p&t.list.176 /1 • 2ylospokojnie,
2yloBpokojoie, w 111.
III. 141-149,u&
141-149,о&
' .р . 145
1/ , OB
1/"U8
1/"
CZ.
СЕ. 146
1461/2'
CZ lp.
1451/'1
ЩL lp.
Ip. sier. 146
1461/.,
UH.
оно .ier
2 па cz
wrl..-,
WГI..-, na
па wu.
wrh pai.
p8i. 150,
1БU, na.
па paź.
рай. list
liзt 161 '/2' OB
па list
liвt
gr.-, Da
па gr. st.-. Jeczlllicu
J~czlllj4jU W
w Ul.
ш. J26-lt:łb.
J26-I~b. Owies
Uwiea
bez zmiany,
Ье!.
zmiапу, w m.132- 16b,na
16Б,nа cz.
cz.l~I/4,U&c,
14C 1/ h na c,.. lp.
lp.1133,
33,
ier.133, nssier.
nasier. wr.-, na
па wrz. paź.
pat. 133,
]83, na
na.
nalp.•
. aier.133,
pat. Iiat.-,
Iist.-, na
па list.
liзt. gr.-. Groc4
Groch warwlul .47·2\.16,
ł47-206, ра
pa..
stewoy
зtewпу 127-JiS9.
J27-HS9. Olej lniany w nl.
n •. 62, rupako
wy w Jn. Ь.
b. becz. 48.6. Okowita w m.bez
JН.Ьеж; beCz.
becz.. "'3.4
-&3.4
Szczecin, 13 czerwca. J!ueuiu
J!luuil".a oepale,
оераlе, w Ul
щ
Szcz8cin,

komnn.

z 06Се· z Za·

A
А.. tywnoió
tywnoic 1l potrzeby
potrz,by domowe
domow. kraj .•,r.twa
arstwa grani

pр u d 6ó w kgr.
11461
t 1461 1220

Plzeoica
P.zenica

iyto
Żyto

1829

Groch

Joczmien
Joczmień

Owi..
Gryka ._ ._
Gryk.
Kukurydza
Mqka
Mqk. .
Kas..
К88.. .
Kartofl.
Karton.
Cuki6r
C"kier
M.I.. .
Mel..
SpiryLus
SpiryttlS
Piwo

.

.

• .

MiQSo
Mi~o swiez6
świeze i w~zone

-

-

-

Sl6
816
768
20
2186
237
127
707
123
786

2440
1220
605
-

2820

-

1900

660

-

-

Ryby
..
602
ВуЬу i śle,I';.
8Iе,I';0._
OJ(rOdowizny
OJ(rOdowi'ny ._ . ._ . ._ . 727
Woly
\\"oIу . . ._ . ..to.k
.otn.k 12.
Trzoda
,572 .
chJewna
Trzodo chlewna
164-168, na
па cz.
с •. lp.
Iр. 167.(Y.),
167.(У.), na
по wneś.
""ев. pat.
pot. 174.50- Oleju
Uleju i oliwy . pudów
рudбw . . 2367
Zyto bezzmiany,
bez zmiany, wm.140--143,nac,
\vm.140--14S,nac,.. lp.
Ip.l«.50,
1«.50, oa
па Wyroby
\УугоЬу labaczne"
IaЬ,соnо"
..
, 1106
1105
wrz. ptt. 148.60.
wrZ.
148.БU. Olej rzepakowy Ье!
bez zmiany, nB
оа oz
с.. Swiece
Świece i mydlo"
706
48.50, na
па wr..;. paźA9.00
patA9.00•. Spirytus
Spirytu9 mocniej w.. nL
m. 43.00, N&fta • • . •
ns.
пв. oz.
cz. lp. 42.90, DII.
ns. IIler.
Яlеr. wrz. H,.bO,
Н,.ЬО, na
па wrz. рп
pat Sól
861
.
..

UJej .kaloy
.k,lny 7.55.
46.10. Olej

londyn
Londyn 12 Czerwca.
Cz'rwca. Cukier Hawaoa
Паwаuа N. 12 nomi
1/ . ;; nioprBwidłc.wo
nalnie
uatnie 17. Cukier barakowy
borakowy 16
161/.
Dio~TawidtCtwo

LOndyn 12 czerwca.
Londyn
czerwco. Targ ,boi;owy.
zbożowy.

Wszyetkie
\VszY8tlrie

"

.•

-

-

-

2~a
2~d

.

Towary koloni.loe.
kolonialue. . .

-

617

-

-

--

610
6\0
87
-

-

-

-

"
..
2420
Nadto odes<lo
odeszło W
w kO>nunikacyi
komunikacp krajow.j:
krajowej:
Nodto
соп.. 610,
]915 po.dów.
pndow.
eokru
6tO, piwa 1915
LISTA PRZYJEZDNYCH.
PRZYJEZONYCH.

rodzaje zboia
zboża spokojuie, pszenica nominalnie, przy
Holel
Hol.1 Potski.
Potskl. Ku~cy:
Ka~cy: Smidt
ЗтЫ; ,z Warazawy
'Varв.aw)· SiarSlarbyle laduuki
byłe
ładuuki j owies rosyjski
гоsуjзki stale,
Btalo, inne
ione art)klll)
Brt)kllł)
Кыа, Koblert.ycki II Kalanow&)
Kalanow&, EDga1
Engel z
zniikowo.
zoiźkowo..
Od ostatniego
оstвtпiеgo poniedziałku
pDoiedzialku dowieziono cr.ewBki z Koła.,
Torunia,
Meryakri
Meryak:ri.r.;
z
Warsz.a.wy,
\Va.rзz.a.wу,
Szernooki
Szernocki
I
z
Siedlec,
obcego zboia
zboża : рзzеlliсу
pszenicy 78,-&30,
78,"'30, joczmienia
joczmieoia 20,190,
lЮealег z Pros.
Рrоз.
owsa. 26,300 kwr. Na wybrzezu
OWS&
wybrzeżu ofiarowano
oflarowano dz~s łWealer
óЬ ladunk6w
ładunków pszenicy;
pSZ6nicy; pogoda pi~kn"
pit;kn" ..

Manch.st.r 12 cllrwca.
Manchester
CllrwCl. Wawr
\V.wr 12
1~ Taylor
T.ylor 6'1.
6'/.
WYKAZ D~PESZ
O~PESZ
Wator
\Vator 50
SO
Taylor 9, W.ter
\V.ler 20 LOIgh
LOlgII 8',.. lIiedorC(zollych
lIiedol'C(ZO,,!/ch ',,·zez
<I1'zez tllteiszn
tuteiszn fуеlll''''
tal' tele"ratele"J'a\V.tвr 80
CI.yton 8'1.. Mock 92 IJrook.
Waler
50 Clayton
IJrooke 8'/..
6'/"
Il '
~'~
J
l>
lUul.
IIlule 40 MayolI
Ма)'оl1 0'/., Medio 40 Wilkin.oo
\Vilkin.on
flшllfJ
flczll'i ZZ Jlowodu
j/o/Dodu lIiedokladllyr/l
lIiedokładllydl adresów
щJJ-еНО/D
10,
lO, Warpcop.
\Varpcop. 82
S2 L... 8'/..
..., Warpoops
\У"рсор. 86
S6 llnw
Row
i inllyc!l
inllycll 11rzYClYIl.
IlrzyClyll.
",ud 6'/., Double
DoubJe 40 W
\V..OOn
9'1., Doubl.
DonbJe 60 Rabioowiczowi.
Rabinowiczowi. Grodna _ Rablnowiczowi
Gr ..
!:>ud
ton 9'1..
Rahinowiczowi •z Gro...
.wykły
ykly g. 12'/., S2'I
82" 116 yM
ум 16Xl6
l6X16 gr.y Lkanioy
Lkaniny dna-Weber Carl Friedrich liloo
Iilоо •• Wroclawi~_
\Vrocl,wi~_
• 92/46 171 i .pokojnie.
Ipokojnie.
Fr&IIcis.kowi Le.ael I lmencowa,
Franciukowi
lщеnсоwа,

II'

4

Jak lat poprzednich
poprzedl1ich

d\\'a razy tygodniowo,
tуgodпiо\vо, t. j. ,vc
"llOlJУ i . OBOTY
овоту od
(1(1 godwa
wc "RODY
w tym
celu рго
prowadzam
dzinyl-ej3-ej po
dziпуl-еj -3-еj
ро połndniu
роtпdlli!! i ".
tYI11 cel!!
\\-аdZllIJl
пооеl dwa razy
rnzy tygodniowo
tygod llio\\'o sświeżą
\viezq
z najlepszych źródeł

Na żądanie
z~(lanie i pod kontrolą
kOI\trol~ lekarskq.
lekarską. urządzoną.
ur2Щдzоп~ zostata
została w dobrach
dObl'acll Widzów,
Widz6,v,
obora,
stosownie karmione
obol'a, w której
kt6rej krowy trzymane osobno
овоЬпо i 8t08Ownie
kагmiопе dostarczatl
d08tarcZa~ będą.
bItd~
mleka
шlеkа odpowiedniego do
до karmienia
kаnniепiа dzieci i do
до celów
ceJ6w kuracyjnycll,
kuracyjnych.
Mleko
1Шеkо w butelkach
b!!telkacJl obanderolowanych, opatrzonych datą,
dащ, dostarczanem będzie
~zie
codziennie
соdziешuе o
о godzinie 7 rano, począwszy
pocz~wszy od dnia
dl1ia dzi
дю iejszego.
iejszego,
Spгzedaz w aptece pana
Sprzedaż
рапа M.
М. S P
РO
о KOR
к о RN У
Y,, ulica Piotrkowska w domu F. Millera.
CelU.
Се,и. butelki
kOjJ. 15.
:1.5.

pól wtelki
butelki
ро'

"J'

ię
i~

Szczepieniem ospy ochronnej

MLEKO KURACYJNE.
"

zajmnję
zajmпj !!

krowiankę.
krowiank~.
Cena
Се па szczepienia krowiankIl
krowianklJ: 3 rs.
гз.
limfll
limfą humanizowan/l
humanizowanq rs.
rs. 1 k. 50.

B,-.
в,-. J. JJTi6locki.
JJТi6locki.
Lekarz (Izieci
dzieci i akuszer.
аkш"zеr.
Piotrkowska, dom
dOD1 SS. ScheibIera.
Scheiblera.

10.
:1.0.
1473-12-12
1473-12- 12

Istniej~ce od r. 1818.

D!Jl·t
D!/l'tlcrya
krya

tO::.~::fa8t;:dz1redytollJego
tO::.~::fa8t;:dz:redytollJego

ows~echn.ej wiadomoś~it
1iADY MECHANICZNE
podaje ~o
~o ppows~echn.ej
wiadomo§~it
MECHANICZNE iepodaje
ZAK
ZAKŁADY
i.J
w dDlu
dnIU 22 S1erpUla
slerpma (3
obecnie pod
1885 roku O godzinie 11 z rana, w
UVT UR
SZllТUDH &T
ТПШ
ПН
Ь)''N SZWEDH
kancelaryi !6dzkiego
łódzkiego wydzialu
wydziału hylIlA ,
nJj
llIIlL.Ii
potecznego, przed notaryuszem KonBOHUV'N
BOR
że

firm~

м,

о

ШIlJ.i.li

wrześrua)
wгzе~ша)
гапа,

Коп-

stantym
Placheckim
Płacheckim
odb~dzi e
odb~dzie
пiегu сhо що§сi tutejszej
si~ sprzedaz
sprzedaż nieruchomości
p.l,caJ~
,,.,bodo.,,1ń
p.locaJ~ Si!
Sl! do kompletnych u,.~dz,n
urz~dzon lub
lиЬ "zob.do
...iI przy uli
оН cy
су Piotrkowskiej pod Nr.
BRO\VARO\V. GORZELNI i DYSTYLAR~L
BROWARÓW,
769 położonej,
poloionej, obci'lionej
obci'lżonej poiyczk'ł
poiyczklk
Prz6Sz!0
Przeszło 100 gorzelni
gorzel,ti urzlldzila
urządziła powy<sza
роwу<зzа towa
towarzystwa
rzyst\va kredytowego w sumie
8uшiе
firma
fiгша w cillgu
ciągu 10 ostatnich lat.
rs. ~ 7,000.
.
. ..
Pla_y. kalalogI
Plany,
kalalogi lIust,owan,
lIust,o... _o ...
maszyn
szy_ wysylamy
wysyłlmy na
_а i!danlo
ż!danl'
L,cytacya rozpocz01~
LlCytacya
rozpoczDl~ Sl~ od su8Оrzerwl •z r.N_joolV". apa,
aty, d.ialaj,
działaj,.. 00.
bez Pprzerwy
prs. 2t5,5~0. d t k
~.joo\Vlr.e
apa.aty.
re· my
mYprs.
. bЬ
nys
пуз ~puJ'lcy
~роису
oо aа owej
oweJ oо o·
о·
gnl.torem do
до pary
pary .ystomo
o)-st.omo Bo,mannl.
Bo,.. an_..
wiqzani sq złożyć
zloi y6 vadium w ilo§ci
ilości
gol,torem
rs. 3,400.
1698-3-1
w Warszawie, Srebrna Nr. 14,

(Jegielniana
łJegielniana N. 211-b.
l'l'zуjmпjе wszelkie
ł'l'zyjmnje
,vszeJkieroЪoty
roboty

dzqce,
dzące,

w zakres
zakl'CS drukarstwa
dшkаrstwа wchotakowe jak najstaralluiej,
паjstaгаllшеj, po
ро ceсе
nach
пасh przystępnych.
przyst~pnych.

wykonywaj~c
wykonywając

Syndyk t!/mczasow!/
t!/1ЛСZOSОШ!/ l/Ias!/
1II0ВУ upodio8C
upad/ościi
/gлщtgо
Ignactgo Pogla kupca w Łodzi.
Lodzi.
Dl ОСУ decyzyi sąd
s~d u okręgowe
okr~gowe
N aа mocy
go piotrkowskiego z dnia
dJ1ia 28-go maша
jn.
ja (9 czerwca)
czcrwca) 1885 r., tresci
treści naпа

SZCZAWNICA
ZAKŁAD ZDROJOWO - KĄPIELOWY
ZAKtAD
КЛРIELОWУ
'1ła
"BJOBZIV8JVU
'1"" "BJ.OBZIV8J.V
w
u

stępujlłcej:
st~pujllcej:
"Naznaczy6
"Naznaczyć

otwartyIn
оt,vаrtуIП zostal
został W dnio
dnin 20 Inaja.
IПаjа.

Zaklad
Zakład na
па MiodzlQsiu, w oajweaeluern
najweaelll.e rn połoteniu
poloteniu SuuwDioy, w poblitu
pobIita. wy·
8okopi.ennyeh
lIokopi.ennyeh las6w
lasów 8zpilko,,",,!cb,
8zpilko"""Ycb, poвiada
posiada barllzo
bartlzo pi~koe
рi~1ше . pacery w obazeroY1l1
obвzeroyrt1 pArрАТ'
kil z uTOllwmi
ku
uroowmi widok.ami na
па Pieniny. W
\У parku
рагко pruw&żnie
pruwatnio drzewami 8zpilkuwe.
szpilkowemi' obsad,.on)'m,
оЬзаd,.оо)' m, jako tai
tвi Daprzeciw
naprzeciw te ot, &uajdoj'l
&uajdoj, si'j;
silj; budynki mlł~8Ika
Ш1е&zkа IDe,
lоо, rest&-.
reeta...
uracya, zdroje, ta7.ien.k.i
uracJ8,
ł87.ien.k.i dla k,pieli mineralD)cb
mineralo)cb ze
r-C 8ZCl.awy
IZCl.awy tela..iatej Szymona
Зхуn\оп& i
1It)V,
1a~ienki dla kąpieli
Иl}рiеli natryskowych
natrysk.owych ziO\oy
ch.
nuw e6 la~ienki
zimnych.
Do zabaw dlag080i
d la g080 i .8lużt=
lut t= obszerna
obszeroa bawi.Joia
bawi.loi. II fortepianem
lOTtepian~ m i obok
оьок urądzo.
uruadzo.
D4
О4 ozyteJnil),
ozytвJ lI i l) , rondo
гоо(10 do
до gier towara:y.ltich
towara:yalt.ich na
па woloe.m
wol.oe.m powietnIl
роwiв шu w parku,
parkuJ ze
св stoso.
atoso.
tвш muzyka
mozJka w godzinacb
godzillacb wieczornych.
wnemi Przyrz4<larni
przyrz4damijj przy tem
D l& komllnikacj
Dl"
komUllikac) i mitdzy
mit<Jzy zakładem
r,aklade lН nl\
П8о Miod1.iuaiu
bliodziuзiu a
а f,drojem
zdrojem "JO
"Jów6ny"
Ee6ny"
kU r8 ujQ nieustannie
kursuj,
пi е u з tаппi е wózki
woz ki i powor,y.
powozy.

Sery .. Jnleszkao
jest od :lO
do 30 czerwca)
Scry"
Jn1C8Zk"u jC8t
:!о maja
шаjа .10
czerwea) jakol

~':,~::b~6 "Ierpnla
~':,~::h~6
ill er pnia do kooca
kouca Sezonu
lIezonu po
ро znacznie
znaeznle zlllzonycb
z ułzonycb

Z a m6
Za
mówipnia
wipnia miesIkań
n1iesr.ka6. i y,'od
wód zo
r,o r.droju ,,~zyrnODa"
,~r,yrnona" i ,,'Vandy"
,,'Vaody" prulyła6
ргиауla6 nan&ei)'
cż)' род
pod adresem:
adresern: M.
М. Tom
Тош"пеk
.. nek 10'
W Szezawnlcy
SzczawniCY na
па Miodzlu8iu.
,

1681<-2
lti8l<-2 --

Bo,'i..
Bor';..
"

. . . (162'/, )
(162 /, )
. . .• (162/.

dl.
d:' tflr.
kro ter.
kr.
dl. ~ r.
г.
kr. ler.
kro
Ler.

lUII
IUl1 6 1110
uiOln
1n . nliul8.
n1iut.R. IJ&uk.
IJ&11k".

" 11lI"
Lolltlj'
LollI1J'

cll.
,Н . ter.
ter.
kr. ter.
kro

p~~y7. .

ot
t1l. ter.
te r.

w'i
<1е;'
wY tlen

,.
.
PeLerol,urg
Petershurg

100
1(10
)(10
]00
100
WO
НЮ
1I
1l

2 ,].
<1.

2 tJ.
и.
2 d.
cJ.

kro
и. ter.
d/. t_r.
dl.
ter.

rnr.

mr.

m.
т.
S m
т.
10 t!.
(~.

тг.
mr.
mr.
1:..
L.
J4
Jł .
100 J.'r.
J.'r .

8 .1.
d.
<1.
2 d.

100 Hor.
100 rs.
rB.

8

~~..- ~~: 19~.
Ig~:~~.

. (133'/.1
(133'/,)

k.ute
koute

:~ ~:~.

-ł~-

!~

4

1:,(1.00
t,dano

8.76
48.67 '/,
48.67'/,

!::
~

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ __

~

IDopehliono tranu. keJo

zZ koóctJ
kооct) m
щ gietdy
giełdy

UJo·
иуI'

ZA
"-А

'" ek .. I 8_

~""=_="'="'IL:=:='<"'=_=
~""=_="'="'IL:=:=.o"'=_=

Dopelrai ono tranEakcI6

ehci_&uo Plao.,
I "hOi_aDO
-

_
------48
486660
666067
67'/,66
'/,66

i~d"

179 70 _

7990
79 90

I

z koilc.g;.ldy
~ g Dopelnio·l
końo.:
DOpel"i··I/,/, kon
•. : giercl,
glel,ly
II~ s151/: i)opetoiooel
I)opelo;one\z
koń •.gieldy
Ak
А k eTe.
[·"I.lery
l'a •• lery I,alillt".
I, .. oist". \ S
$ ' l:
"те.
~ ~ ne
по trADZ.
trADZ. ~hQ.j)i
~IIQ.j)i
( •• 100
] 00 n
ro.).
'" р.
t,d. I chc.pl.
(.а 100 n.).
ro.).
(.,
.).
'"
p, ~
.,d.
(za
Obligilllkar.
Obl;giiIJkar. Kr. l'ol
Polo.
•. dute - ,АA kOleD.i.
kOleD.Ż. War.-W.IOOr.
\Var.-\V.I00r. 1.ł
Li.L,l,ikw.Kr.Polo.
dnze 4
W.-IIJd./iOOr.
\V.·IIJd.600 r. 4
LioL,l,ikw.Kr.l'ol
•. d.ze
m
altt
JI
'
1
"
małe
4.
nн
lOOr. 5
"
V
1
l
000
6
.
°.5.
0.5.
'
26
'
T~гe•. JOOOr. 5
T~re
Но
•.
Уoi.
,..
6
",,1
r.
HOI . Poi. 'I. 6m,l
r.

a

)1

6б

lJOOr.
OOr.

"..

60r.
1000r.

11 ..
II
"

lOOr.
НЮг.
OOOr.
Ul JI lJOOO
lJl
r.
",)
,.
n JI
"n
lOOr.
}toi
lloi.ł'oł..
. l'uz. Pr.
Pr.zr.
zr. J/)64.J6111.
}/)ti4.JeJll .
"
_ "
"
JJ J866Jlero.
J866Jłeru.
ł:h
blJ !et'l
!et'l Bau.l'aJJ
Bau.ł'aJJ .. Jto
lto•.
• . lem.
1 ещ.
"n 11"
11 "
")1
JJ lU '1
,ł
"
"
11
n 1\'
IV""
))
Li.ty ZuLa.wutI
ZuLa.wlJtI C
(ZatНЮг.)
Ell JOOr.)
"fI zr.
" Г. J8tW!:i.
J 86~:>. J Iit.A.
Iit.А.
" "n " ""lit-łł.
Ht.'u.
male
rullle

J.'r.·U· 1,II·L.A.
L. A.
J.'r.'U'
".. lit.
lit.K
1J.

o
u

małe
щаl(!
IUli'A
JU
А

JI

u

J I"
"
"

1)
f)

Ił

11

"

JI
JI

u'

U:

Jil.lJ:
uer. lil.
mate
nн
małe
~or. lVlit.A.
l V lit. А.

"lit.H.
"lit.1:S.
n
"
JII,JtJ
шнltJ

"" Sery.
Sery' V.
У.

i..llt}Zaa\.
i..18t}Zaв\ . m.
m. \'vl:Lrlz.~r.J
\'v tLr8z.~r. J

" 11
Ш
" "..
" ,. III
lV
IV
6'/,
ОЫУк; m.
п •. \V'
\V
·
......
wy
6°/. 01>I\'gi
....
z.wy
, -d
1I
Lio~y
по. ~J
~'
"..
Li'~r
....t. m.
"
,,"
" "
"U
""
"
".Р
. P Ul
Ш
Lilty
LiatY··Bt.II."I
u.t.II."1.. \\ .Iit.Z.
0/, Wileń.kied/u,ot.
Liat.6'/,
Liab6
\Vileil,kied/ullot.
., •,.. atkot.ć"
.aLkоt.б"
.•

\ 9526
95 2611
96261
94.66 . 9626
95.25 1
I

I

6
bЬ
6

I

6
6
6

6
6б
5б
6
bЬ
6
6б

6б

6
6б

66
6
6
6
6б
bЬ

55
6

6
6б

6
6
66.0

66.0
u

6
6

"n
"
"

9626 ,
I

6
6

tJ
11

U

89.66 80:70'
80.
89:70' =:=
--189-'
f
9626 ,

"

J~r.

~·Abr.·.t6dz ;ej
ł·abr.-.tóc1z
iej
Nadwijla';ok.
".. Nadwilila';.k.

6

(SKŁADY)

w domu
dошu Krablera.
K rabIera. .Bliższych
~Шszусh wiadOlDosci
domości udzieli
udzieIi August Teschich
dom Czapiewskiego, 1-sze
l-sze pię~ro.
pi~tro.
1661-6-5

1

r..:r

Potrl'zebna
P
otrl'zebna jest. zaraz
na
па ,",fes
wies

-'-1

I

-J

~:S~.~=-.'.=- ~:s~.~
_ =:-1
-:=

ч:Iu, .. lA>..il.atoi
lAz.il.atоi ]00,.
~:ru,
lOOt.
.."tiarb.
иагЬ. Temler i S.wedel
~.wedel
--.-/
W • r t oо 6 бć kk u P
Рo
о n Q.
О.
-.- .- Liol.
Liot. ..... uowJch
uowych . . 287'/,
287 1/,
-."
"m.War
"m,\~arв"в.
..... liJUOO_,
liJIlОО -,
. " m.Lodsi
m.Lodzi ... .. 56'/.
66'/.

--'-1

Do wynajęcia
wynaj~cia

DOLNE
LOKALE
(SKLADY)

")J War.l'ow.UIJ.odogni
War.l'ow.Ub.odogoi ..
zIł wpl. rI.
га. l..25 ~OOr.
~OOГ.
"н War.'l'ow.F.Cok.ru
War.'l'ow.F.Cokru600
600
Uau.Dobrzel.
UаП.DоЬгzеl. 6OOr.
6ООг.
E
Ё
Józefów
J ozel6w 260r.
260г. ~
)}
n Czerek::
Czarek::
260r.
260 г.
~
Gł
99.40 ,
" Uermanów260r.
UегmапОw2lЮг.
9
99.4и"
9 . 4 U " " ŁIlZkowio.250r.
~18:r.kowio.250 r. E
Е
9U.({) I
" Leou6w
Leouów 260r.
260г.
?:С10'
t.o'
98 . 7
70
01
, ,"
, '\ C
ZOl to'
Olce
СIС6 260 r..:r
98.70,,,
98.7 0 , , , 1'. ~. ~'. Stali
St.ali 1000r. :!
9
98.70
8 . 7 0 "n 1'ow.
Tow. Lilpop,
LilpoPJ Han
Иво i
"870
Loewc.usteiu
Loewc.ueŁeiu
JOOOr.
Н)()() т.
.." Tow. Z.k.l.
Metal. H.
Н. .!!
98'701
Z.ld. Melal.
__:_
:_
9d.70 ,
Hant.kew
'Var. IOOOr. ~
9g.70
Hant.kewWar.IOOOr.
- . - , 98.701
98.70 1
11
"S~·tar0"a·chZa~W1·~ctculi.CI·OOYC:
S~·tar0"a·chZa~W1·~ctcu,i.CI'OOYC:.. ..
I 9870
1.1
ц
-.
, - 98:70 11
"" Tow. \Var.I:f'ab.
WU.I:ł'ab. Mach,
МасЬ.
969096
Об 90 96 ~6 ]0
JO 1
l
Nar•. Hol. i Odl.
Nan.Rol.
OdL l00r.
lOOr.
_,_ , 96.-U
_._
96 ..u
u
J' \Vare.T.Kop.w~glol.i
\Var8.T.Kup.w~glol.i
94.80
Z.kl.Hutnicz,cbl!6Or.
Z.kl.Нutniс.,сhJ!БOr.
~8.4:>
То... Z.kl. l'r
Ва.,. )
~a.4:>
" Toll'.
Pr•. Baw.
1931092.90. ~320
ЫЗ20
Tk.wZa"ieroiu~60r.
Tk.wZa"ieroiu~liOr.

- - ] 92._
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przed notal'yuszem Romanem
RomaneD1 DanielewiczeD1 odbędzie
odb~z ie si~ sp1'zedaz
sprzedaż
nidewiczem
nieruchomości tutejszej, położonej
poloionej
nieruchomosci
przy ulicy Brzezinskiej
Brzezióskiej pod N
N.. 158,
obciążonej pożyczką
pozyczk~
towarzystwa
obcil}zonej
Ю'еdуtо\vеgо miasta
пйаэш l..odzi
Łodzi w suзи
kredytowego
rs. 3,000.
mie 1'S.
Licy~acya rozpocznie si~ od suту rs,
my
rs. 4,500.
PrzyRlępujący
PrzYR~puj~cy do takowej oboоЬо
wiqzani są
в1Ъ z10'y6
złożyć vadium
vadiuU\ w ilo§ci
ilości
rs,
rs. 600.
1634-3-2

od dnia l-go lipca,
Iipca,

IJauka lJaml1uwego
.u.u!r.a
lJащl1uwеgо
9ó
25
W
9625
w Wan:r..wie~OOr.
'V an:r..w ie~OOr.
9
9626
626"
u War
\Var..
. . Ban.Dy
Ball.Dy•. 2Wr.
2ЬOr.
"Hau.
"Jłau.U.wl.odt;i250
U.w l.odt;i250 r.
"u

DУ1'сltсуз
(оюотzувеllJа kl'edytollJego
DyI'C"C!/~ towarz!/stllJa
miasta Łodzi
Lodzi
podaje do powszechnej wiadomości,
wiadomo~ci,
ze
że w dniu
аniи 7 (19) sierpuia
sierpnia 1885 roku
O
о godzinie 11 z rana, w kancelaryi
łódzkiego wydzialy
wydziały
16dzkiego
hypotecznego

Bona niemka

koniecznie katoliczka.
WiadoDlo§6
Wiadomość w biurze powiatu 16dzłódz
kiego,
kiego.
1702-3-2

GISER

-.-.-

lI
Liot. likWHl.
13'/,
Li.t.
likwlCl. .
Obligow .karll.
Obligów
okarl,. 80Pot.pre m
n •..lem.
lem. 208'/,.
208'/..
"
"u
"U em.126-

I

1
I

odlew6w stalowych
st.alowych i ielazl1ych,
odlewów
żelaznych, zna6Ь
Ь6
·'
ób
.. .
bó
нсу
zaIDJenIan!a
Jlłcy
spos
zarruemaDta
w
zelaznych
lanych
па
podlug
żelaznych
na kute,wyro
podług
chemii
сЬеm Н francuzkiei, poszukUJ·
poszukuJ' eе odpo. d . .
d' Ł
... d'
d '
wle mej
wIe
nIeJ posa yу w ....o0 "1.
Zl.
1704-1-1

nowy i ostateczny
termin dwu tygodniowy dla spraw\vierzytelno~ci
wszystkich
dzenia wierzytelności
npadłości l6dzkiego
lódzkiego kup-wierzycieli upadlo§ci
kupca
са Ignacego Fogla,
F ogla, którzy
kt61'zy po
ро dzieIi
dzień
шеldоwаli się,
si~, !iCZ/AC
licząc
dzisieiszy uie meldowali
poczqtek tego terminu
tегшiпu od dnia wy"'у
drukowania niniejszej decyzyi w gazetach",
oraz
ога. na
па
mocy
шосу art. 511 i 512
wszys~kich niekod. hand., wzywa wszystkich
zameldowanych
zameJdowanych dotychczas wierzycieli,
шiаnоwiсiе:
cieIi, aа mianowicie:
~) Marciua Wolmnna,
\Vоlшnna, 2) JuliuJu!i,,Наu s шапs, 3) Ottona Gehlicha,
sza Hausmana,
4) Maksymiliana Goldfedera,
Goldfeders, 5)
6z~fa BaБа
Ludwika Grohmana,
Grohlllans, 6) J óz~fa
jera, 7) Ernesta S~ulca,
S~uJca, 8) Moryca
Gnlewskiego,
Witmana, 9) Konrada Gniewskiego,
10) Herszla GincIa,
Gincla, 11) firm~
firш ~ JanJ ankuike1
N01'dbucb, 12) Aloizego
knike1 & Nordbucb,
Balie, 13) Edwarda Millera, 14)
Balle,
Soderstrema, 15) Ludwika
Karola Sodersti'ema,
Straucha, 16) Augusta Fischera,
Augusta
ugustaMindta,
Mindta, 18) Aug. Sche17) A
TarpO\VDkiego,
fera, 19) Augusta Tarpowokiego,
20) Ben.
Веп. Berescha, 21) Gustawa
Reisera, 22) firm~ Dobrauicki, 23)
Jana Kamerera,
K amerera, 24) F
Ferdynanda
erdynanda
Fleisnera, 25) Wilhelma Zase,
Z ase, 26)
Gustawa Ryszaka, 27) firmę
fiгш~ J.
H ausman & Comp.,
Hausman
Соmр ., 28) Jakóba
J ak6ba.
Ft'enkla,
Frenkla, 29) Teodor.. Meldnera,
fit'm~
30) Symche Rapaporta, 31) fil'mę
Br. Go!dstein, 32) kasę
kas~ oszczędno
oszcz~dno
~ci przemysłowców
ści
ргzешуslоwс6w łódzkich,
lбdzkiсh , 33)
Natana Dancygiera, 34) Ferdynanda Rate, 35) Aleksandra SkrudzinSkrudzióLiЫзzu, 37) HeuНеn
,skiego, 36) Jana Libiszu,37)
ryka Tugendholda, 38) Markusa
Kohna,
КоЬпа, 39) Gersona Millera, 40)
Roberta Biedermana,
Вiеdегшапа,
41) firm'J
firm<,j
Kwaśn er & Miller, 42) firmę
firDl~ EIu·Elu'Kwasner
lich
НсЬ & Jacobi, 43) Bank P
Polski,
olski,
опаза Susmana
S usшапа wszystkich pod
44) JJonasa
N.N. od l-go do 41-go w!l}czoie
włączuie w
N, N. zaś
zаз 42, 43 i 44
l..odzi,
Łodzi, pod N.
wYD1ienionych w Warszawie zawymienionych
"а
шiезzkаlусh, aby
mieszkałych,
аЬу IV
w ciqgu dwóch
dw6ch
ogłoszenia
tygodni od niniejszego ogloszenia
liczl}c stawili si~ blłdź
liczllC
bl!dz osobiooie,
osobiście,
hlJ:d~ przez swoich pełnomocników
blld~
реlпошоспik6\v
w gmachu
gшасhu Slldu
S'ldu okręgowego
okl'~~owego piotrkażdodzienuie z wyjlJ:twyjlltkowskiego kaZdodzienuie
świąt urokiem dni niedzielnych i swi!lt
Ш'о
czystych, między
mi~dzy godzinami
gоdziпашi 1-szl!
l-szlł a
а
8-ciq,
д-сiq, ро
po południu,
poludniu, celem sprawdzewierzytelności przez uiżej
nia ich wierzyteluosci
uiiej
podpisanego syndyka
w obecności
оЬеспо§с;
syndyk& IV
s~dziego komisarza i zaręcz
zal'~cz enia
przed nim za
"а rzetelność
rzetelno~6 tych naпа
leznosci.
leżności.
Adwokat przysięgły
przysieg1y
1705-1-1
Michat
Michał Kohn.
Kohn,
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~odzki ego"
еко"

