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Za ftd,n
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wl,rl1 pełilem
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28 k. r.a wieeej
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Nekrologi:
_а kaidy
każdy wiersz l~ kop.
Reklamy: za
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katuy "ier8z
wiersz 15 kop.
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Dziś: Marka i Marcelina
Marcelioa M\:CZ.
Dzi§:
_Jutro: GerwAzego
_JuLro:
Gerwllzego i Prot8.zego Mp.
Мр.
'Vaclor>d
Wschrod sloi,c&
doi.c& oо god1\. 8 mAO.
шАО. ZIuiliód
ZмclI6d 1\/llIdz,
,\ąlldz. 8 .... 20.
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A
л li:
кO
оW

Ogłoszenia prz)'jmowane
przyjmowane SIl:
są: W
w Adminis!raOgloszenia
Аdшiflistгаcyi Dziennika
Dzieonika oraz W
w lliurach
lliurac.ll Ogloszer!
Ogłoszeń ltajchHajcllmana
шаоа i Freodlera
Frendłera w Warszawie i w
w l.odzi.
RQkopisy
Rękopisy oadestaoe
nadesłane Ье!
bez zastrzezenia
zastrzeteoia - oie
nie
bQdll
będą zwracane.

t.r-

wie ogl!!dac
oglądać mo:!na
można profile tych szyn, wy-\
wy-\ Bodzechowa do Koń.kich,
Коuчkiсh, opracowana dro-, gdy bndzi nowe o~niska przemysłowe,
przemyslowe, oо t,rtl'zymujl1cych, jak nas
trzymujllcych,
оаз zapewoiano,
zapewniano, pr6b~ biazgowo i do~ł.adnie.
do~l.adnie.
.
le niepożlłd~nym
niepo:!,d~nym J.est oaplyw
napływ..obcych
0ЬсусЬ sił
зй
ciśnienia wyisz"
wyższą, od przepiaanej.
przepisanej. 8,
Są, tam! N88t~pne
ciAoienia
Naвt~pne IIIleJsce
IIIleJSOO należy
па!е:!у kopalDl
kора!ш w TwarТюаr- !! roboczych! JlI:kkolwlek
Jв:kkоlwlеk w~g!QdDleJ
w~g!QdшеJ traktowar6woiez
rownież ladoe
ładne okazy 8urowizoy,
surowizny, rud ielażela- ,I tlowicocll,
t10WiCOC/I, L. Grabiailskiego,
Grabiań.!lkiego, 'produkcya kt6- nyoh,
оуоЬ, aDlżeh
ашiе!l to ma
та miejsce
mlejsce ~ /Je~nol?le
IJe~nol?!e
znych
zоусЬ o
о rozlUaitych
roz!Uaitycb procentach zawarto§ci,
zawartości, rej wynosi
wyoosi rocznie do 250,000
21>0,000 pndów.
pnd6w. KoКо- mieńcami
miеfiсашi w Slłsiedniem
~siеdпiеш państwie
paustw16 DlemlCCшеmlСС:!e!azo
żelazo kuto-Iane, oraz modele
mode!e rozmaite. j palnia ta zasila rud,
rudlł ielazn,
żelaznlł zaklady
zakłady .Hu- kiem.
kiеш.
(Dok. nast.)
WAR8ZAWA 1885
]885 r .
WARSZAWA
PJ'zedsi~biorsLwo nale:!y
PI'zedsi~biorstwo
należy do towarzystwa ak- ' ty Bankowej.·
Bankowej,· W Twardowicach istnieje
istoieje
cyjnego francuzkiego,
fraocuzkiego, niemniej
niel110iej przeto naj
оа] te:!
też kopalnia
kopa!oia glinki ogniotrwalej,
ogniotrwałej, oale:!,ca
należlłca
RОZРОRЦDZЕNIA RЦDОWЕ.
robotoik6w,
1,000
robotników,
utrzymuje
utl"ZJ'шujе
880
krajowdo
sp6lki
spółki
.Grabiaflski
i
Kalicki.·
ProРгоIL
.
c6w. Zaklady
Zakłady utrzymują,
utГZУП1ujlj, kas~ рОПlосу
pomocy ~Ia dulro):A
dukc):1I glinki
g!ioki ~cbodzi
~chodzi do
до 200,000 pu~6w
(Dokonczeni.
(Dokończeni. - patrz
p.trz Nr.
Nr, 121).
]21).
Produkty przemysłu
przemys/u górniczego.
g6rПlсzegо.
robotnik6w,
robotników, oraz szkoly
szkoły e!emeotarne
elementarne dla ICh
IсЬ rOCZDle.
roczDle, Eksploatacya)
Eksp!oatacya) w obu
оЬ" kopalol\j.ch
kopalOl\J.ch Wykaz papi&r6w wartoscwwych
wartoścwwych zwol'У sprawozdaniach
sprawozdaoiach oaszych
naszych chcemy
chсешу za,а- lI dzieci,
dzieci. Na utrzymanie
utrzymaoie t~ch urz,dzeń
UЩlodzеu роpo- prowadzi si\l
sili robotami r\:CZnemi,
г\:CZоешi, podzie'fI.innych
nWnych od poda{ktt.
podat"-'tt.
cbowac
chować pOr2lldek
porz,dek programu . wystawy i dla mocniczych rohotnicy
robotnicy op
ор e.cajfj,
acują, ро.
po. 4% od mn~mi. <!lioka
<!linka ~ kopalni
kopa!oi . twa~dowickiej
1.
I. Panstwowe
Państwowe papiery wartosciowe.
wartościowe.
tego zajmujemy
si~
I$ruPIl
pler~szlł,.
pomtza.robk~.
R~prezentantell1.
firmy
Jest
-pan
p?slada
Wielką
ogmot~walość
I
zasilII:
WS~y8t.
zаjmоjешу
pler~sz" . pomlR~prezentaotel11. fiгшу
-pa1l p~)8\ada wle!k, ognIot~w .. lo§c 1 zasilIl: WS~Y8tmo,
то, :!6
że kllnusye
k\Jшisуе sOdzl6w
s~dzlów zwr6cily
zwróciły Sle prze- Nledtwledzkl
NledtwJedzkl w WarszawIe.
\Varszawle.
kie wl~k8ze cyokowme
cyokow1l1e w KrólestWie
Kr61estwle 1I na
па A.
А. Poiyczki
Pożyczki zawarte na
па monet\)
топеЦ} metalicznlj,.
metaliczną,.
R6woie:!
mieAci:si~ ~zku górnym.
g6rnym. Glink~ tl)
LIJ widzimy jako
Pie1,,~:.ag~=~r.:~~~"
dewszystk.iem do inwentarza,
ioweotarza, aа to z powodewszystkiem
Również w pawilonie wlasnym
własnym mieści:si~
J. Pie1°~:.ag~=~r.:~~~"
du wczeAoiejszego
wcześniejszego termiou
terminu zalllkni~ia
zашkпi~iа dzia- druga
drnga firma franouzka:
fr80ouzka: .Towarzystwo
.Towarzyatwo me·
ше- okaz na
оа ,wystawie, r6wnie:!
również rudy zelazne
żelazne
2. Anglo-holunderoka
Anglo-hol"nd_rok. potyczka
poi.yczk. z r. 1864.
lu rolniczego
ro!oiczego wystawy.
wystawy, QceolJ
Ocen~ S\ldziów
s\}dzi6w роpo- talurgiczne
tаlurgiсzпе C"'ewi~k{l·
Cklewi~k{l· - towarzystwo 11.00ano- i błyszcz
blyszcz olowiany,
ołowiany, jedyny w 8woim
swoim rodza8. Tak&i
TakAŻ .P"zyczka
.P"zyczk••z r.
т. 1866.
dawać b~ziemy
w notatkach
nimowe.
kacitałem 3,000,000 franków.
grupie pierwsz"j. Kopalnie twar- ..
ł. ZagranIczna
6'1o'W& potyozka
dawllc
Ь~ziешу w
notatk ..ch osobnych.
оsoЬоусЬ,
nimowe, z kacitalem
fr8nk6w. ju okaz w gl'upie
Zagr'nlczn, 6'10-"'.
poi.yozk. z r.т. 1877.
. przemll'
Т owarzy~two? .JetO
.• d 0.ta
bЬ
k.op
' k'le
ł'
'}оше
'1
' g16
ló - 6.
Ь. Drnga
1'i.r",..
4.'/,'/o.wa
4.'/,'/0
...,. pożyczka.
po'yczka.
·W
\У ~rupie pierwszej. рrо
prod uиk tO/D
/о/о
przem!l- T
)':10
о.га
.орaln'I&ne
шов W
w r. d
OWIC
'в u!Io
о kowal
yу '
slll
вl\) w PIIWI
pawIoDla
6.
takai
poiyc,k
poiJcz""
..
н/и
Hlu gornirugo,
gornirzego, szukahśmy
azukаЫшу wyłllczrue
wу1llсzше prze- 1882, mlano.wlcle
mIaПО.WIСlе Chlewls~a
Chlewls~8 I Pawk6w,
Pawłów. wraz, woym:
wnym:
. . . .
b)
Ь) Zagronic:no
Zagr"nic: ... P"Żllezki
pttZ!I<zki .u.t
tШt..............
mysłu
zakładami fabrycznemi.
zakładach
Najstarsza
I gl- 7. Drnga pożyczb
6'1o·wa.
ш)'slu kopalnianego
kopa!ni80ego krajowego, aа poza tern
(ет z zakladaml
fabryczoeml. W zaklBdach
NaJstarsza w krajU
kl'aJu kopaIma
kораlша rud 1
poiyc,ka 6'1o-w"
finll,
fiЛII, p.rzer~biajllcych
p.rzer~biaj!\cych su;owe produkty kr~.
kr~, pracuje &50 robotnik6w
robotoik6w t z ~t6rych procent semia
sel'oia B.'i~lIlI
ВЩ!lIl pod ~ucbedni?wer.n,
~ucbedoi?we'.'l' w gub.
8. ~sóata
~..;.ta tak&i
takAŻ pożyczka.
poiyczlr.•.
jowe. Znajdujemy
ZoaJdujemy tu Jednak:!e
Jednakże walcowDlIl
walcowDlIJ znaczny przypada na
па cu<lZozlemców.
сu<lZОZlешс6w. Oprócz
Opr6cz radomskieJ,
r8domskleJ, wystawlla
wystawiła w pawllome
pawl!oDle wlasnym
własoym ;~. ~~~~:~a
~~~~:~. 8ao".w
0/,'w •.
miedzi
Prywesa Luzera, przerabil_jlłClł,
шiedzi Pry..,esa
przeJ'abilljl}Cl!, rzecz rud ielazoych,
żelaznych, odlewów
odlew6w surowcowych i ro·
го, odlewy ie!azoe,
żelazne, surowe i разоwапе.
pasowane. Rudy
e)
с) W~. po<yC>ki.u.terтinowe.
pnll",ki.u.termi_
oczywista, I08Leryal
materyał surowy zagraniczny;
zagrar,iczoYi l.maitlch
l.таН,сь gatunków
gatunk6w zela
żelaza,
..a, zaprodukowalo
zaprodukowało zelazne
żelazne zna.jduj,
znajdują sil)
siIJ w Bliiynie
Bliiyoie na
па рпеpne· 11. Sze'.ioprocentow.
Sześoioprocentowa renta
теnи zlota.
zlои.
tym
tуш sposobem
зрозоЬет zmniejsza
zшпiеjsza si~ !iczba
liczba wystaw- towa"ystwo
towarzystwo na
па wystawie ugier czerwony i stl'zeni
st1'Zeni 6,000 mórg
m6rg i zawieraj" 32 do 48%
d)
<1) Spl4ł1l
ВpЮlу dJJ <wrol.
<wrotu рп
p"'''
.. drogi iM,"".
itlCl .....
ców,
сбw, którzy
kt6rzy przedstawiai..
przedst8wiail> bogactwa Iziemi i6lty,
żółty, sur6wke
surówkę bia!,
bial!} i siw!}, oraz glinl)
glinlJ zwy'
zw)" ze!aza.
żelaza. F
F..a..bryk~ znlozyl
znłożył w rokn 1838 Ale12
]2 - W.
111. Obligi konsolidow.ne
kOllвolidow.n. dr.
dr, telaznych
Zel.znych
,..
kkIł
1 1 k
Ь
b
",s&J.tk.ich
wl&JIłk.ich siedmia.
siedmiu. emisyj.
e.misyj.
krsjowe.
krajowe.
czajn,
czaj nil i ogniotrwal,.
ogniotrwałlł.
saoder Wie
sander
\Vie og ows
оwз ii w ro:ce
ręce o
О ecnych
есвусЬ
19
]9 ii 20. Obligi mikol.jewaki.j
mikoł.jewaki.j drogi telaznej
żelaznej
Wyatawc6w
Wystawców og61em
ogółem w grupi .. &Il.jduj
&IIajduj
Zaklady
Zakłady górnicze
g6rnicze r._e, rozl:oione
rozł:oione.",
w fNliiadaczy, maliook6w
małżonków Krauze
Ксаше,, przeszła
przeszla dwóch
d..,OOh "",i.)1.
ш)' czteroastu,
... przypndll
па czterech
cztel'ech guberniach,
gllbel'oiach, mianowicie:
шiапоwiсiе: warszawwarsza,,'- fabryka
/'abryka w roku 188~ i zostal8
została znacznie
.) 06&gl dróg
drJg 'domllchpnu,l.
.d"m!lchpNu,I.""
na "'= .1carbu.
,karbu.
my
czternastu, z tych polow
polowa
przypada nA
kopaloie rud ze]azoych
kopalnie
żelaznych lub fabryk przera·
przera- skiej, piotrkowskiej, radomskiej
rаdощsk.iеj i kieleckiej, powi~kszoną
powi~kszon, i ulepszoll'ł.
ulерazоlЩ. Wlaiciciek
IfТlaiciciek "ill'
ui!l- .J~i. Obligi drogi t.laznoj
t.laznej f.amoow.ko·98ratow·
tamoow.ko"or.tow·
bia.jqcych
kopa!nie węw~ zajęIy
zaj~y skromne
wпоmпе miejsce
miejace w pawilonie
p... wilooie glóglб- Il)ajq,
giBel'lli wlościa"
wlо8сiЩ.lIIiejВСОW!lМ
prz!l- 22. Obligi ch.rlwwako-Icremienozudzkiego
ch.rkowako-kremienozudzkiego ucz~.
ucz~,
biajllcych takowe, aа piecin 011.
na kopalnie
wajq, w gisel'lli
miejscowllch i przll'
gIli.; zaklady
zakłady górnicze
wnym. Wystawa zaklad6w
zakładów Lych
tych odzna"za
odznacza Z1шjq"
Z/lajq, ie
że ci przez d/ugokllliq,
dlugokllliq swq
charkow.ko.mikoł'jewBki.j drogi ż.loumej.
gla;
gбгпiсzе rZlldowe liczymy,
liсzушу, naпа- ' woym.
BWq praktll'
p"a!tl!l' .tku
'!ЕО charkow.ko,mikol'jew.ki.j
Z.l,uшеj.
turalHie,
tural~ie, do
до pierwszych i drugich.
Isil)
Isill kolekcy!}
kolekcy'ł rud rOWlaitych,
го.щаitусh, wydobywa- kD kOllkllromać
kОIl/шгоюас lIIogq
тОЕ'!: z najzdo(lliej6zi.llli
najzdo(lliej6Zi.llIi B.
В. Dlugi
Długi zawarte
zawartв na
па monetll
1П0оеt\l papierowIl.
papierowl1.
~Y przemyśle
~V
pI'zelUy§le ielaznylU
żelaznym pierwsze !,,jej~ce
!"iej~ce I ny~
OY~ z kopalni ~~bro
~~Ьго wskic~l
wзkiС~l i suchedniowsuchedoiow- cudz~ziemc'f1/li.
cudz~ziel/lc'f1/li. Ważnem
"\Уа:!оет jest ~o liwia~.
~wia~,
28-24.,") c;,:r.;:"i·;u:~e~~:"~k
28-24..")
c;,:r.;:"i,~:~c~~:"~k..
dZ1m y, ie
zajmuje
zаJШUJе .Huta hankowa·
bankowa· w Dl\browle.
Dl\browle, JOle·
Jше- lI sklCh
sklсh - pIanami
planaml 1I mapami
шараШl geognostyczne- two I S'ł
s"dZlШУ,
że ludność
ludпо§б krajowa
kraJowa rówme
г6wще
b)
Ь) Zogrcmicrno
Zagrl>nicmo po<.II<zki
pn,llezki ~
Щel<rmino....
szcz!}ca
szcz'łca si~ w pawilonie
pawilooie wlasoym.
własnym. KopnlКора!- mi. 'rtumy
'rlumy ciekawych sprowadza model
шоdе! dobrze obeznalaby
obeznałaby si<;
się 7. inuemi
iooemi galeziami
gałęziami
25-28. l'i.r..,
Pi.rw...
...., drugo,
drug., pi~ta i •.о.t. potyczka
poiyczk.
nie tej firlllY
firmy dajll
dajl1 I'ocznie
rocznie 1,000,000 рudБJV
pudóJV robót,
rob6t, wykonanych
wykooanycll w celu osuszenia
osuszeoia odwie- przemysłu
рl'zешуslu fabrycznego, gdyby oie
nie zamyzашу- 5'/,-w
5'/,·w..
rudy
году ielazoej;
żelaznej; huta pr.erabia oadto
nadto p61top6lto- ' cznych
czoych kopalfi
kopalń o!kuskich;
olkuskich; model
шоdеl ten, dzielo
dzieło kaoo
kano przed oilj,
nią, wrót
wr6t do zarobku.
zarobku, Niechaj
c)
с) K rajowe РО<!lС=А>
pnllc=ki .u.terminow
tШterтinow.,
•.
са miliona
ШШО08 l1ldy
ionycb kopa!6
produ- / cierpliwcJ'
ciel'p!iwcJ' ргасу,
da1: 011.
zastaoowill sill
siIJ nad tern
tem firmy obce,
оЬоо, eks- 29. &eścioprooentowe
8Шсiорrooentow. nieterminowe.
nieterminowe,
ra
I11dy z innych
kopalń i produ·
pracy, dal:
na wystawl)
wystaw~ р.
p. Kor- zastanowill
30. Sześcioprocentowe
Sшсiорrосвоtowв oiezmieuDB.
pud6w ' 0llci6ski,
Zазlugujе Lez
оа uwa- ploatuj'łce
ploatujllce przemysI
przemysl w ollSzym
31, ,o'o'w.
40,.,w. bilety renty wieczyatej.
wieczYltej.
kuje telazo
żelazo sprzedaine
sprzedażne .(750,000 pudów
naciński, iniynier.
inżynier. Zasługuje
też na
naszym kraju. OstaSI.
rocznie), stal i szyny stalowe. Na wysta- gil
gIJ karta, przedstawiająca
przedstawiaj!\ca przestrzeń
przestrzefi od tecznie, oо ile
Не pozlldanym
роilj,dаоуш jest kapitat
kapitał obcy,
оЬсу,
32. Piocioprocentow. wk/.dy
wkłady Wi6Cf;)"'te.
wi8Cf;)"Зte.

!

WYSTAWA
rolniczo - przemysłowa..
рrzешуslоwа..
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i narodowych
narodowycb

LISTY Z GRODNA
D O
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L
Ł O
О D Z L
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Czarnog6rze zlewa .si<;
.się ponieklld
poniekqd z Ser8есbilj,. Rozbrzmiewa ono
bią,.
опо wojeooll
wojenną pieśnilł,
pie§oifj"lecz
lecz
ku wielkiej stracie piśmiennictwa
pismiennictwa slowia/isłowiańskiego, pieśni
piclni Le
te nie SIł
~ zebrane i spisane.
Blqkajllc!l
mqkajl\c~ s!~.
B!~, ~odow!l
~odow~ podania, rzucajfj,
rzucają,
D1eJ":k~e SWJatlo
śWiatło n.
П.a8 wewo.etrzoe
wewn.ętrzne
wprawdzle DleJ,,:k~e
wprawdZIe
Czarnogórza dZleJe.
dZieJe. Pocz!}tklem
Poczlltklem tu
Czaroog6rza
tn 1I os
ostatatniem słowem
slоwеш ЬБJ.
bÓJ. Serbski
8erbski ~eta Jerzy Jak·
Jakwlerszu .Czarno·
.Czarnoszycz, w ladnym
ładnym bardzo wierszu
ш~оwi wysylac
g6rzec-Czaroog6rce", kaie
kaźe m~owi
wysylać
górzec-Czarnogórce",
ZOo~ na
żonę
оа bój,
b6j, gdzie Amierc
śmierć kroczy, bez
Ье. lez,
łez,
bez -westch~ieil,
Ъе.
'westch~ieiI, ku zemAcie;
zemście; synó~
Бу.п6~ hodować
hоdоwаб
na
па mSCJclell,
mŚCICieli, wcze§D1e
wcześme uczyc
uczyć blc
biĆ Sl~.
sl~. Wno·
Wno,
si6
sić Le:!
też moina,
można, że
"е cala
cała poezya Ozarnogórz&
Ozaroog6rz&
jest jed?ą,
jed~1j, w?jenn~ pobudką,
pobudkll, gdyz
gdyż czarno·
czarooIstоtше smlercl,
śmierCią tylko 1116gl
mógł dot!}d
dot'ł d
g6rzec Istotme
ojcz}"tnie dowieść
ojczytnie
dowie~c swej miloSci.
miłości.
O
О wiele szczęśliwszymi
вzczеsliWSZ)'шi SIl
~ chorwaci.
cb.orwaci. Li·
Liroz"'ija si~ oietylko
pomy§Joie
teratura ich rozwija
nietylko pomyślnie
lecz hojnie.
hojoie. Akademia w Zagrzebiu wydaje
zast~p m~źów
zastęp
lO~i6w dzielnych,
dzieloycb, których
kt6J-усh imiona
imioo& na·
паbierajlj, rozglosu
.ty!ko ich ojrozgłosu .. oie
nie w samej .tylko
czytnle.
czy
tnie. Zna~1l Jest
Jeat powszechOle.
powszechDle. postać
postac prs:
pre:
zesa
,е88 akademn
akademll Dr. Raczk.a. Nlеша
Niema gał~zl
ga!~zl
nauk hlBt!>rycznych,
hl"t!>ryczoych, filologicznych,
filo!oglczoycb, prawnych,
prawoycb,
przyrodniczych,
fizy.c:zo~cb, ~atematycznych,
~atematycznycb,
przyrodnlczych, fizy.c:zn~cb,
kt6reby w akademu
аkаdеШll Ole
01С oJlaly
nllaly swych przedprzed.
stawicieli. Literr.tUl·a
Literr.tura nadob~a
oadob~a i ~rasa
~rasll roz·
rozkwitaj!!
kwitają w naJle~sze. OZ88opl~m
СzавОРl~Ш Jest .nawet,
.oawet,
jak PIszII,
Plszll, nadOolar,
nadOo1ar, aа wAr6.d
wśró.d Dlch
шch "Wlemec'
"Wlешес'
i "Chorwacka Wila·,
\Vila·, maJIj,
mają, ustaloo,
uatalonlł Ье!еbeletrystycznl}
trystyczol], sławę·
"law~. Po
Ро Szenoa, znanym
zoaoym i u
n88
пав z przekładów,
przeklad6w, pióro
pi6ro przeszło
przeszlo w r~ce
c~ce poроwieAciopisarza
wieściopisarza Tomicza, iejuz
żejuż pomin~ młodo
шlod8zych
szych i mniej znanych.
zпапусh. Akademia zajmuje
8i~ przytem
li~
przytOIll wydawnictwem dawniejszych
dawoiejszl ch

poet6w, jako to: Marka Maru·!
Maru,! wyda, drzemie cale nieraz wieki w piersi
.A
.А u 088
пав smutno jako na
па cintore
ciotore
licza, Nikoli DymitrowicZA,
Dymitrowicz&, Hektorowicza, IIUdU, jako baśń,
ba~п, podanie,
podaoie, pragnienie, cza(cmentarzu)
Gudnlicza. Parll
Pи~ poetycznych utwor6w
utworów wsp6l,
współ· sem
sещ Jako niezbudzony jeszcze do narodo,
narodo·
Na nomż
пош:! Tatarin poruchal
pOJ'uchal pomniki;
pomoikii
czesnycb pisarzy, uшiеszrzопусh
"Sborni, wej AwiadoDlo§ci
А u
и n88
пав smntno
зтПtnо o
о zrubanej jak hore
bore
świadomości instynkt, kt6ry wcze§niej'
wcześniej'
A
czesnych
umieszczonych w "Sborni.
ku·, jako to: "Solferyno·,
,,80lferyoo·, Lawoslawa Wu- czy potniej, ot tak, poprostu, literalnio powKde pusto strmia hole
Ьо!е chladne
cbladna pniky.
kelicza "Na strazy"
straży" i "Pasza· Duro Ar-Istaje
.лr-Istajе z looa
łona matki
шаtki zielni
zieloi w postaci rozwi:ltichy hlaholi
bIaholi oо rozhorcenej hrudihrud.inolda., nie charakteryzujlj,
nolda,
charakteryzują, dostatecznie
dostatвc.. nie poeрое- nietej
niętej idei lub dokooaoego
dokonanego czynu. Przyktad
Przykład
8pemi aа oik
Sperni
nik nas
оав spievanim
spievaoim nebudi..
nebudi ...... "
zyi chorwackiej, pozbawione cech
сесЬ szczególszczeg61- chocia:!by
chociażby na
оа sloweficacb!
sloweńcach!
Tak śpiewał
~piewal przed laty wieszcz, którego
kt6rego
пусЬ,. m?gq być
Ьу6 wciqgniooe
wciqgnione ~o antologii
anto!ogii
Otokar Mokry oprowadza
Otnkar
oprowe.dz8 nas
пм po
ро ich kraпа- dla
d!a pokrewieństwa
pokrewie6stwa j~zykowego rozumiemy
nych,.
~yle Jakiego
Jaklego oarodu.
narodu. N aа og6~ Jedn~~, ~wa- inie.
ioie. Ozarowna,
Ozarowoa, i rzeklby§,
rzekłbyś, w cichym,
cichYDl, roz- bez
Ье. tlumaczenia
tłumaczenia i wszelkich objaśnień.
obja~nieu. Lecz
z:\,wszr
z:\,wsz,. wszystko ., co
со chorwaCI
chorwacl Z~Obl~1 I ro- kosznym aа smętnym
sш<;tпуm §oie
śnie zaczarowana oko,
oko. i w jego piersi wybucW:o
wybuchl:o ogoiem
ogniem rozhudzoы1!,'
bill, trz~ha
trz~ba przyznać,
przyznac, że.
"е. odpowladaJIj,
odpOWiadaJą, pro- lica! Mylny
Му!пу to pasaż.
раза:!. W lonie
looie ziemi
ziешi matki ne
ое jego narodu
пагодо zycie,
życie, to tez
teź wkrótce
wkгбtсе slowa
słowa
gramowl .skreslooemu
gramowI
.skreślonemu р'
plZe.z
ze.z swego роеЦ}
poet\) kipialo
kipiało iodywidualne
indywidualne narodowe zycie.
życie. Przed oadziei
nadziei śmiało
sшiаlо rzucal swej braci.
Wukasowlcza, który
kt6ry wola.
woła. lI~aprzód
,,~aprz6d tyl- dziesi~ciu oiespelna
niespełna laty
łaty mozoowladne
możnowładne mi.Boh
.ВОЬ da aа my
IIIУ se
зв oidime
оidiше na
па skore
ko 1l Naprz6d duchem,
dllсЬеш, glowll,
głową, 81l!},
sIłII, slowem
słowem ... oisterstwo
nisterstwo Tiszy, niby g;obowy kamiefi
kamień na
оа
Ja i "1.
Ty' oо Ii~ch ~Iavianskiej
~!8viansk.iej svobodr.l·
зуоЬоду'!·
innego niema lekarstwa".
pier§
pierś tej cichej aа czarownej krainy
kraioy cisn~ło
сiзп~tо
Zatrzymajmy
ZаtгzушаJШУ B.II)
S.I~ Lez
tez chwdk~
CbWllk~ wraz
"га. ~lle~IeO
О oowszycb
nowszych dziejach Chorwacyi,
Cborwacyi, od wo- wyrok: .Nie ma
та sloweuc6w!.
słoweńców!. tymczasem zmordo~anym
zшогdо~аоуш pielgrzymem.
plelgrzymem, ро
po Slowla~
810WШ~
jeo oapo!e06skich,
ро przez walki
wa!ki oо oieza~, iyj!},
jeAli kt6ry filozof s~czy~n.le,
s~czy~n.'e, 11'
)1. Edw:"rdem
Еdw:"rdеш J ehnklem,
е!шklеm, ~ wrot
jen
napoleońskich, po
nieza· SIł,
źyjll, spiewajlj,.
śpiewają,. 1
l jeśli
lezoo§(:
а. do obecnego
obecoego odrodzenia,
odrodzeoia, zazna·
zazna- oczywistoM
istnieoia czlowieka
blaleJ Jak
J8k J'
~,:,Ы~ny, we
"е "81
leźność ai:
oczywistość istnienia
człowieka wywodzi;od białeJ
JIł ZOWI,
zowllł ~';1bl~ny,
WSI 8zySzyjamia ~zytelnik6w
~zyte!nik6w .Shornika·
.Sboroika· P epelka,
epelka,ob.
ob· twierdzenia:
twierdzeoia: .my§l\l
,myślll wi~ jеstеш,"
jestem," to jakie szka. Oto
Otо dom WieJski,
wlejskl, skro~ny,
skro~oy, pod
szernq pracą,
szernll
praClj" Osoutll
osnut'ł na
па dziele Smiczykla·
8miczyk!a, latwo
łatwo wywiesc
wywieść można
шоzпа samlł
8ат, istot\)
istot\} bytu za,а- strze.ch"
strze.chlł, lacz przed tym.
tуш, domem Jak przed
sa
В8 .Poviest Brvatska". Pięknq
Pi~knq krain<;
krainę Ohor~ sad!\
sad'ł od "§piewam
"śpiewam wi~c jеsLeш,
jestem, D1ówi~
Dl6wi~ willc
wi~c kośCloł~m
kosclOl~m Sl?wacy'
Sł?wllCr. ko~nle
kO~nle schylaJ",
schylają,. czola.
czoła.
wacyi, jej koscioly,
kościoły, pami!}tki,
pamilltki, mieszkańców,
шiеszkабс6w, iyj<;..
żyję.. Jestto istotnie
istotoie uUima
uИimа l'atio wszelwsze!- Jestto I.stotllle śWlą,tyma,
SWllj,tуша, Betleem ICh
ICЬ od·
odich go§ciooosc,
gościnność, w zajmujllcy
zаjшuj!\су i ży,!,y
Ey~y spos6b
зроз6Ь kiego narodowego bytu. Zaczyna sil)
siIJ on
оп rodzonej
rodzooeJ narod?woś~l.
narod?wo§~I. Pod tlj,
tą, strzech!},.
strzech'ł,. w
opisuje pan
рап Bronislaw
Bronisław Grabo\vskl.
GrabowskI. Od pa.
ра. od samowiedzy aа koficzy
kończy zostatniem
z ostatniem L?58
L?б8 r. ~odził
~odzil S!IJ
S!1l WalentY.fi
Wa!eoty.m Wod~k,
na
па Grabowskiego
Grabowsk.iego dowiadujemy sill
siIJ oadto,
nadto, brzmienielll
brzmieniem ostatoiego
ostatniego slowa...
słowa... i jeszcze. plerw~zy,. J!-k IC'amllłtkowa
J:'аШl,tkОW8 opiewa
0plewa tablica,
'е chorwaci
że
cborwaci zajmuj!}
zajmuj'ł sie
się oami
nami i uasz'ł
им ..!} lite·
lite, Ci
Oi co
со pod Missolunghi
Misso!uoghi wywalczali niepod- słow!lnski
slow~osk.i p~eśDlarz.
р~е~шarz.
., .
'.
.
raturfj,
ш6wiс po
ро polsku.
!egloS6
zаро mnieli
шоiеli m6wić
ш6wiс
Nl~ straci
straclm
~resz~ czasu, .Je§!1
ChWl]~
raturą ucz,
uczlł sil)
si~ mówić
ległość Grecyi, czy oie
nie zapo
NI~
m ~resztll
.Jeś!1 chwII~
W ~rlykule
~rtykule раоа
pana SpiessB,
8рiеSЗ8, traktujlj,cym
traktują,cym oо Alcybiadesa
Alcybiadesa. slodkll
słodką mowll?
dlu:!ej
dłużej za~rzymuJlłc
za~rzymuJ'c Sl~ na
оа "S1,
WSI, Je§li
Jeśli pod
domowej wojnie w ChOrwacyi
Cborwacyi w koucu
końcu XVI
..
,
..
przewodnlctwem Jana
przewodOlctwem
Jaoa Herbena, przypastu!ecia, znanej pod nazwll
stulecia,
nazwą .sielskiej burzy· . WI~ 1
I s.lo,wency,
s.ło.webcy, któr!ch
kt6r!ch рпед
przed dZlesl~- trzym si~ zabawom i igraniu cblopc6w
chłopc6w
sJicznc
śliczne znajduj~
zoajduj~ podanie. Bohater Lej
tej woj·
woj' c,~ laty nllD1ster8~wo
Пl\швtеГ8~WО TIszy'
Tlsz1. wy.kre§lalo
wy.kreślało z sloweuc6w
słoweńców od pi~iu do pi~tn88tu
pi~tnaвtu lat. O
О
ny,
оу, Maciej Gubec wraz z wojownikami swyswy· iYJlj,cych
żYJą,cych grona,
grопя, iYJ',
żYJIł, slj" splewaJ!\:
śpiewaJą,:
jak tam wesolo,
wesoło, ochoczo, jak zdrowol Jami
nie po!egl,
poległ, tylko
nad Dimi
nimi zwady
.Gazyka dar s"etll
sTeLI I nam
kie
si<; piosnkil
Nie.
шi oie
ty!ko si~ oad
zwarly
пат Boh
ВоЬ ... •
k.i6 pląsy,
р~зу, jakie rozlegajll
rozlegajlj, 8i<;
piosokil Niedwa kopce ziemi.
zieDli. 1I oto siedzll sobie
зоЫе Leraz
teraz
Majq,
Majl], wlasD!}
własu'ł rozwijaj!\CIj,
rozwijajllcą si~ Jiterature,
literatur~, kt6re do naszych wiejskich
wiejsk.ich podobne, we"еw lonie
łonie matki ojczyzny, za
,а kamiennym sto·
sto, znanych
znaoycb nowelistów
nowelist6w i poetów.
poet6w. Po
Ро zmar·
ZDlar- selsze tylko może,
шо:!е, obyczajniejsze.
obyczajoiejsze.
lłem,
el11, nad czarami
сzагашi Wi08,
wina, aа gdy WIlS
wqs Macieja lych
łych oiedawno
niedawno Mikulaaie Ferceóczyku
Fегсебсzуku i
"Vrana.
"Vraoll. leti, nema
пеша deti,
dziewi~krotnie st61
dziewię(ikrotnie
stół owinie, wstanl],
wstaną i wyj·
wyj, Milostawie
Miłosławie Dumnym,
Duшпуm, powieściopisarską
powiesciopisarskll
A
А my
ту mame,
тате, oeprodame,
neprodame,
dl}
dą i wywalczli
wywalczą cborwack,
chorwacklł wolnosc.
wolność.
chor,giew
chorlłgiew ohj%l
ohjfłl zdolny oowelista
nowelista Woj
Woja6ańP80bicko"i darmo dame.
PanbickoTi
dаше.
Zawsze i wsz~zie
wзz~ziе to samo!
эато! ZaWRze
ZawRze fan- ski, Szkuttety, Bonicki i kobieta Helena
Zakopeme do dolicka••
~ya I~du
prawa!"i. 1?1·
I?rzyr~dy
BoŁta,lecz
Spoty~aD;ly
złof.IJ 1.yl~du zgod~ie z рrаwя!"i.
..yr~dy ! Sz?łte~owa.
Sz?lte~owa. l!milkł
~lПilkl poeta Jan
Jao Botta,lecz
8poty~all;1y si~ tu ~ prawdziwll ztoUJ
'уhlstoryl
blstoryl wywodZI
wywodzl oswobodzlClCll
oBwobodzlClCh I 1UśClClel~
IUsc,c,el~ §plewBJq
§plew8Jq HWlezdosla",
HWlezdoslaT, Andrzej Bella
ВеНа aа III
lą gier 1 pIOsenek
plosenek dzloci~ych.
dzlOCi~ycb.
k.rzY!,d oarodowych,
k.rzy!,d
narodowych. z samego
вашеgо I?JJa
ł?u& matki
matkl рl'УЩ
prym trzyma ,!y:!ej
,!yżej wzmiankowany WojaiiWojańZajш.uj,су te~ 8zkic
Zajm.ujlłcy
szkic Herbena dopelnia.
dopełnia
ZleDlI,
Ziemi, z procb6w
prochów ojc6w,
oJCów, Ich krwJ,
krWI, czy06w,
czyn6w, skl.
skI. Przed
PI'Zed kilku laty, Ducil
nucił smntkiem
smutkiem w drugllo
drugim roczOlkn
госzщkп .Sbornika· Zywot
Żywot slo.
s1o,
historycznego zasiewu, kt6ry zanim plon zdjęty:
histnrycznego
zdj~ty;
waokich dllie"'CZIlt."
waokicb
d:&ie'"'cцt." W obu ty·ch pracach
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II.
11. Poreczone przez rZl!d obligi
obIigi dr6g zelaznych'l
żelaznych. oо tatoich
tatoicb rozlegl2!' i ceny
сепу trzyma
trzy mały
/y sie
się zna·
,па- I.row. Z.kllp6w,
Zakupbw, .zcseg6Ll1i.j
.zeseg6llliej ptu.okó"
ptu.oki>w niiuy,,:h
nibcy,,:h

I

..Mi~ynarodowy
Mi~ynarodowy .kon~es
.kоп~ез !rolejowy
kolejowy odbl)'
odЬ').
. .
Н'Ь
u
'h t d
•
t dokoo.oo 1&k
tak m
md.,
olo, te
йе del.pry"
de1ep'J" lumarcma,
зиmarcmа, 0\8
u\8 dZJe Sl~
SI~ 11'
w Brukaeh
Brukвell dm
dnl ... 8 sierpnia. I
•
A.
А. Obligi emitowane n
п ... walutfJ
walutę metaliczn'l"
metalicznl\. ! czole mocOlej.
mocnleJ.
.u
ш o
О ~s
~Б ~u ?nOSZ·l
?ПОЗZ·I os
08 a·
а- maj.ca
maj,ca d081&teczoej
dootateczoej po<IstaW!
po<Istaw1 do ooormo"ania
ooormowania
•
Y" w, 100yj.
lri.h dróg
nr6g tt.
и. "'0"0%0
о. ba~o ..
DШ raD".
_". Ip
'Р
•
3~. Glowoogo
GłÓWO"go toWRn
łOWRny"w,
'OIyj.kieh
~o .. ozo I pazem
pszem u posobleolU
posobleOlu II o.
oenn .takowlCb
.tako"ycb ni
nie. .. 0010
ooło ..."'" , ])W
lazoyeh
1&,оу сЬ l..,j,
I..,j, 2..ej i S·cj
g·rj emis".
em;"yi.
znaczof~11 obrotach, ~tóre
znaczoy~h
~t6re utwlerdz~J'l
utwlerd'~JI\ no
по ro
rowoiet
.. oieź Larlho
bard&o malo.
та/о. !'"~"CJ
!'A~wCJ ~Jł
~J' ~
Кrошkа Łódzka
~~. Ohligi
~~,
O!Jligi drogi orlow.ko.witel,.ki,
orlow.ko.wileh.kiej.
j.
wszy
wзzу tklch
tktch w przekonam
przekonaotu,
u, ie
że przędzalnrcy
przedzalnrcy ny~h
ny~b Ultt1V.....
ut'01V..... 118
na któ'!'
kth,!, 01.
О,. 'et
" гО rrgod"t
rrgod ..t WJ.;
WYk
•
r
1UU рп,ь,н
56.
36.
mo.ki ....
. ...ko.bne.kiej.
ko.br... lriej.
tuteJ'
tuteJ'si
si przystąpi,.
przystljpi,. wkrótce
wkr6tce do
до rozleg/ych
rOZl egłYChl'lOOrBoey.
от • у · ' . dolu
doll"ГyЬОО
m.
m\Te·'UU
IDO l.rm8
IUm"Tr
(-)
(_) Przedłużenie
przedluienie drogi zelazne,'
żelazne,' fabrycznopnyhyH, 10.
~6
mo.ki.w.ko-ri.zań,k,ej
k
tki
b' iż ce
,.
pp.
t 1 Mel.
,.
"eru. •o peru
m~.kiew.ko-rio"";,klej
Z
Ь'
.
рр. Во 1
Меl. rho
с. Z1'0"'.
рето ,& ToоS7:
konko-IdJOw.lrie'.
po ryć
począ
.."wa,
owa, Wolfooho..
k, 'VolkowJlk
WolkowJOk • Bi.·
pru kiej,
według jedne.
87:
konko-IdJOw.Iri...
·
РО
<Y~ .·
poCZIl ~m le
' е llcego
'1 g o .rulesHł~
.nJtesl'l~ ma
m...
Wolfooho се lany.
t... y.,ak,
ш.· łódzkiej
~6dzkiej do
до granicy
gтaoicy р"О
kiej , wOOlug
88.
S8,
,,0j'
UOjlko-iwanowl.:iej.
ko-iw&oo..,l.:iej.
W
w rllk
r\:k ...ch. przędzalolków
prz~dzalDtk6w anglel ktch
kich znaJ'
znaJ- lego ,t<>k.,
,I<>ko, Vortiinder
Vortiioder •, Berlina.
ВerliDL
. .
go zZ dzieoU1
dzieoUlków
k6w "\fariz,\wskicL,
a riz,\wskicu , będzie
b<:dzie po.
ро_
39.
ri
..ań,ko-kodowokiej.
dowało
Toruli. 14 OZ_OL
zadecydowane. Przekonari"_n8koko, lowolriej.
до"а/о SIIl
81~ 126,000 bel, wobec
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n .;,i 14 1,h_ m. ,~on~1
".0 .,1
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również
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fi .
40.
гiai.kо-mо,.. ..n'ki.J.
w rok .. poyrzed
pofrzcdoim,
па l!jdzie
от.с~оwo
СЫ.П. 1'
.~00~1 11.0
pnouje r6wn
iei w k6lkach
41.
k. ~k,,,,h,,:rk?w.kо-о.о
ka~k",eh,,:rk?w.ko..o..ln.J.
klеJ.
323000 Ье
be
wobec
"ОЬес 514000 bel. Zahasy 6"'''1
6erWl lut
lot ~.a
~ .....,raз
ral ~~r.m. N,.
N,e . POW1ed,iaI
powredlial D
п nsi
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wykonywaj~ takowe jak lIajstaralllliej,
najstaranniej, po
ро ceсе
nach przystępnych.
przY8t~pnych.

Li.t)
t.i.t)

997,898 2,6SЗ,886 76
2,6SS,886
12,SSt~69
l2,SЗt~69
1,686,768 70
206,846
2,000,000 5~6,6ОЗ 62'/••
6~6,60S
274.,48397
274,48397

г

89,927 69

nZlB ()egielnil\n/\
nZID
DIK
ИIК LODZIIEGO
LODZKIEGO
()egieloil\o/\

"

-

39
'/.
39'1.

D KARl\TI-4
-pft
KARl\TIĄ
~ft\J

"

-

111,87089
111,97089

,-

1,791,;66
1,791,i66 81

~uЬjеktбw
~ubjektów

!,
8,1148,241 ł~ 1I •I

- -

Rachuoki przechodoie
przecbodoi.

11

1,862 !19
!ł9

+
. .f
+ Towarzystwo wZllJemneJ
wZa.JemneJ
+pomocy
handlo+ wych miasta
mlasta Warszawy.
+nlIca Kratowsii8
Krał:owsii8~~icb
PrzcimieSctc
Przeimieścic ~ 21. +

482,669 !YJ'/,

ЗЗ7,78214
537,78214

(SKLADY)
(SKŁADY)

dOlllu Krablera.
КтаЫега. 1Iliiszy_cb
1Iliźszy_cb wiadошо§Сi ndzieli
dOlUości
udzieli August T
ТезсЫсl
eschicl
dom
дош Czapiewskiego, 1-8ze
l-sze pięlro.
pi~tro.
_
_
1661-6-6

OS'bRBnEHIE.
ОS'ЬRВЛЕНIЕ.
§"ieio
świeżo pocieletnych jest do
до 88 rzeda
Cp,e6Buli
Ср,ебвыli npKCTaB1>
првставъ IIeTpoKo~:
Петроко~: ma
ша w Bru:!ycy-Mnlej pod AYeksao
CKBrO
скато Ospy.lEHarO
Окру.жваго Cy,l;1I
CY,l;1I .lleB8BCKlD
Левавсюи drowem.
1710--2-2
oa
Оа OCROBaBlH
ОС80В8В1И 1030 eT
от YCT.
уст. rpalK,II;.
граЖ,l;.
6,000,000 6,000,000 cy,ll;onp.
СУ.ll.опр. 001>BlIlIHen,
оБЪКВJlкетъ, no
что 11 (\l3)
(23) - - -- -- - - - - - - - 2,000,000 2,000,000 902.616 88
- но
902,~~~88
902,~!~88
iloOK
!юОН 1l Ó
б rг.,., C'L
СЪ 10 Ql\ooB1>
часовъ YTpa,
утра,
Р
o
o
1,1
1,] 89,5U HO
7,696,607 93
6,566,2
6,666,2.... 83
бу.. eT'hnpo,ll;aBaTLCJI,II;BUlKl1}(~K"'yеТ'ЬпродаваТЪСJЦВШIШ}(~ВЫУО Zlę
ZI~ оwаПlе
6y
,О
iO
5,520,08S
5,820,oвS ,O
1,816,971 ;0
8,503 , 1 1~ 8,603,11~
rqec'fBo
щеС'rво Bo.ureJILvl\
ВИ.ilъгеJIЫI:ll B
и 3v:1LlIlll
Эv:WШI cyсу"(
•
274,'8897
274,48897
274,'8897
274,48597
810,10 64
810,10184
810,10154
1' 0pyrOB1>
оруговъ MaI\1>
Мзцъ B1>
въ HX1>
ихъ KBaPTKpfl
квартир'll pzi~l~ej strai.
straż.y! o~o.iowej, nasze
J()З,~211
j(13,~2lI
IОЗ,~~~/IOS,~~~,B1>
въ rop
гор.. .TI0,il;3U
Лодзл 00,11,1>
оодъ N. 266, Baиа- ml.eJ.skleJ
ШI.еJ.skl еJ ocbotDl.c~eJ 1
l Szejblerow
SzejbIerow
M
М J8
5,77676
8,28,
8,25, 78
ХО.ll:ящее~в B1>
XO,ll;lI1I\ee~B
въ Tolare
то.асе naporBpfl
партлр1; H
и slcieJ
sk:ieJ skladam.
składam. m
nlU
Olejsz~1D
.ejs1.~1D woje
шоjе oaj
Daj
97,1l!
97,11~ jQ
829,460 88
829,46ó
'426,680
26,580 68
oOMtITIeHI
UllIe.
оомtщеНl OX1>,
ИХЪ, cocTOarqee
состоящее lIS1>
изъ weме- szczersze pOdZlęk
podz.~k o W
\\·ul!
' e. za
'В udzielo
470,988
470,989 4.!1J~ I __ "...:.ISS;;;!,;;1I:":~1
"...:.lsз;;;!,;;II:":~1 16
SIU,09766'/,
во.,09766'/, 6eJIII,
БМII, QBKRlI
сввин 11
Н ручваго
pyqnaro KaTJm,
KaTJt.~, Ol\tоцt- nil
П,! роmос
pomoc w czas:o [>oiaru
pożaru dnia 13
IS,I45,662
IS, 148,6b2 ~
6,.97,211 17 ~4O;86a
~Щ86з iffi/,
iffiT, oe811oe
oeвnoe ,ll;1I11
ДJlЯ TOprOB1>
торговъ B1>
въ J 35 руб.
py6. Ь.
b. m.,
т., dzi ~k i któn'j
kt6,"'j 10
to ulokalizo"a
ulokalizowa
,30 1100.
00 pożar
00
poiar oa
оа 1lI0jej
mojej розesуi
posesyi sto
fop.
Гор. JIO,ll,3b
Лодзь 1
l (13) iloHO
!юли 1885
J885 r.
г. sunkowo
suokowo z niewielk I!tj stratą
8tгащ
6,5:~ 96
6,8:~
71,22Ь
зо
1,631,91,
1,631,91.

Fundu
Fuпdu..
•• re&erwOwy

4

109,617 90
12,85269
Щ88269

Kapitol .. kladowy.
Kapital
kl.dow1 .
.•
Upota1eoi.
filii banku.
bankn.
.•
.•
.•
.•
Upota1eoie 811i
•
•
•
•
•
Wklady
k pr..,kuo"1
przekuo"y i 10.""10.
lok""yo.
\VkI'dy oa
оа raohun.
гамоn""
Kore.pondencL
•
.
KorelpondencL
._
Rachuoek ,odd.i.lem
Rachuo.k
I oddzialem baoku
•
.
.•
Tratty prt.z
prf.' baok .kceptow.n.
.kceptowane .
.
.•
•
.•
.
Dyw:id.nda od akclJ baoku ni.podni
ni_podoi..iooa
Dyw:id.nM
ioo. .
•
•
•
Proool1ty pгz:rpadaJ.oo
до ..pI.t,
piaty od ..
wklodów
klod6.. i obJi..."J.
obli...,,].
Procenty
przypadaJ.ce do
Proceoty 1 komiJ
Procenty
komil

1
I

1,776,26921

997,s88997,!188-

Stan Bierny.
2
5

1702-~:
------;,--I II.:;+
~~.~~.;;:.~+~+
~~.~.~+
~+
~:+
~Ir''
~tr"

ш~~g::
m~~g::

7,187,97220

61,886

OGUl.EM
OGÓŁEM

- -

-

-

