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pojeflrncz.eao numel'a
пuщеl'Q 6 kop.
Ко р.
Cena

Kalendarzy k.

Biuro Redakcyi i Administracy
Administl'acyii

D1.i': Gerwazego i Protazego MIlCZ.
M\:Cz.
JJutro
utro : Sylweryusza
Sylwaryusza Papieia.
Papieża.
W8CI,6t! aloiłel<
Wschód
.Ioiщ< o
о Sad&.
SodL 3
ił m.
ш . 40~ Zac\Jód
ZacЬ6д o
о godz. 8 111.20.
Dll1r;r"c
Dll1';IIŚĆ doi .. godz. 16 111.40
'".40.. .Przybylo
Przybyło dnia g. 9 III.
111. 2.

IIl1ca
•llIel\ c:Jea1elohma
c:Jеа1еlоIIlШl\ Nr.

~71 / b.

AIl1\ES
АШ\ES TEl-:Ull.
ТEl·:шtЛ~
H '' ICZNY
ICZNУ ,

J(

w

IJ ..~ Л
A. .K
.к O
о W 8 K
к 1,
I .....
.... ÓD
О D Z.
Ż.

Oglo8zeoia
Ogłoszenia рrzуjшоwаО6
przyjmowane 8/1:
Bił : w AdministraАdшiпis!rа
cyi Dzienoika
Dzi600ika oraz w Biurach Oglo8z6o
Ogłoszeń RujchRujcllmana
шаоа i Frendlera
Freod1era w Warszawie
\Varszawie i w l..odzi
Łodzi..
R~kopis1 oadeslaoe
Rękopisy
nadesłane Ье!
bez zasLrzeieoia
zasŁrzezenia - oie
nie
będą
b~dll zwracane.
zwraC8oe.
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I niach towarzystwa
towat·zystwa francuzko-wtoskiego
francuzko-włoskiego eks-I OOwanycll,
towanych, aа kt6rych pokłady
poklady rozmaiwj SIi
SIł I niczych, g6rniczycb,
górniczycb, cegiell1ie,
cegielnie, . fu)Jryki
fu)lryk i cyn.
cYI1.ploa\Jacya nie odbywa sifJ sposobem
вР080Ьет rabun-I
гаЬиn-1 grubości.
grubo~ci. Towarzystwo
Towatzystwo zbudowalo
zbudowało domy \ ku, surowca, ЫасЬу
blachy cynkoweJ.
cynkoweJ . 1I ielaznej,
żelaznej,
ploatacya
całym polsko·szII\Zpolsko·szll\z- mieszkall1e
mieszkalne dla urz~ników
urz~nik6w i robotnik6w, SI\
81\ własności,
wlазnо~сil\ zaklad6w.
zakładów. Poml\jdzy
Pomlljdzy o.kazao.knzaI kowym przyjfJtym w calym
Z powodu odbywającej
odbywaj~cej siC(
się obecnie kim
ют b~senie, lecz
leez sposobem
врозоЬет lJ<JtUudki,
lJ<JtUudlci, któ·
kt6· aaprowadzilo
lIaprowadziło szkolfJ elementarnl\ dla dzie- , mi
т! zwracajl\
zwraeajl\ uwag~ wzory rud
гид rozma
rozmalty.ch,
lty.ch,
.
1
гу to system jest bardziej ekonomiczny i ci, infirmerYfJ z ambulatoryum
a,ubulatoryunl lekarskiem, plany, mapy
шару i modele, nader pracowlClO
pracowlCtO
<n
l" · · .
ry
War8~wle
W W
ar8~w16 wy:s"",wy
wy:s ... wy ro ruczeJ
mczeJ 1 pr~ bezpierzniejszy _ nie zost3.wia
zostawia bowiem gru- kasfJ wzajemnej ротоеу
pomocy robotnik6w i kasIl
kas~ I odtworzone. Produkcy~ og6lna
og61na ~akładów
~ak1ad6w
mys!oweJ, zanosImy
mysloweJ,
zal10slmy prośbę
p1·0Sb!; do przYJ
przYJaa- ЬусЬ
bych filarów
filarб" w~gla, który
kt6ry jest na
па zawsze
zaw8ze przezorności
przezorno§Ci i рошосу
pomocy dla
dla. urz~nik6w i 0- ' sięga
8i~ga 700,000 rs.
гз. rocznle;
roczme; robo~mkó
robo~nlk6 w p~a:
ci61
ci6ł lla.t!WgO
naszego рiвша
pisma oо mozliwe
możliwe rozpo- stracony aа nadto
поооо bywa przyczynl\
przyczYnl\ pożapota- ficyalistów
ficyalist6w 8woich.
swoich. Robotnik6w
Robotników zatrudniozatrudnia- cnje 1,IWO.
1,:ЮО. Roboty w ~ztoln.1
~ztoln.t o)l<u~kleJ
oIl<u~ kleJ
w8zoohl1ianie O
w8zoohnianie
о niem wiadomosci
wiadomości wsr6d
wśród r6w, nis~czl\cych cale
całe poktady.
pokłady. Dość
по§с wfJwę· nych przy kopa.lniach
kopalniach jезt
je3t 900. Slow81U,
810w81n, ~ prowad~il do niedawna
niedawna. mŻyDler
шiушег SW1'JtOŚWIlltO'
przemysłowców
przemyslowc6w i kupc6w
knp<lÓw zjezdZajacych
zjeżdżaj acych gla w pokladach OOwarzystwa
towarzystwa francnzko- 00
to zakladr
zakładr w calem
całem tego slowa
słowa znaczenlU
znaczemu chowskl. . .
.
.
ki
k.i h
kr
п '·
W·
wloskiego,
włoskiego, pokładach
pokladach grubych od
од 6 do 7 wzorowe 1
I pos~powe.
BkrommeJsza
ВkгоmшеJszа род
pod wzgllldem
wzgl~.dem produkcYI
produkcYl
Bl~ ze. wszyst
81~
\vszyst ~ stro~
aJu..
aJU..
JЩ- sażeni
pąвazeni wvnosic
wonosić ma
та podług
podlug najsci41ejszych
najści41ejszych Tak
Таk wifJc,
wi~c, pomimo wi'Jkszej
willkszej ooocnie
obecnie pro- kopalnia .Jan· р.
p. f.apinskiego
f.apińskiego w Dq,bro·
D lj,bro·
wJlollle pr~y
wllollle
pl·~Y ~1Uro RaJchman~
RаJсhшаll~ 1l Fren- oblicz~ń
оыiz~бб 3,500,060,000 p.ud6w. TowarzyTowaгzy- dukcyi towarzystwa
wwarzyst\va f1·ancuzko-wloskiego,
francuzko-włoskiego, wie, dajq,ca
dajlj,ca rocznie ~kolo 1,200,000 centna
centna-dlera рГZУJШUJе
dIera
przYJmuJe prenumeratę
ргепuшегаt~ 1l ogloszeogłosze- stwo posiada jeszcze opr6cz tugo poklady
pokłady bogactwl1
bogactwa kopalniane towarzystwa warszaw- r6w w~gla, przeważ
рrzе wаzше
Ql e grube~o, za
zasługUje
sluguJe
nia do Dziennika łódzkiego."
tбdzkiеgо." 'l'amZe
'raIDŻe cieósze,
сieбszе, od '/. do 1l sazenia
saZenia grubości.
gтub04ci. Naj- skiego Sil
в' wi~ks~e
wi<;ks~e i czekajll
czekaj~ tylko chwili na uwag'J
uwagll gl6wnie
głównie z powodu, ze p~owadzo8przed~~ane Sa
sa, pojedyńcze
роjedуfшzе numery nowszll
nowszl!o kopa1nil\
kopalui" jest •.Paryż,·
.Рагу',· otwarty
otWa1·ty szcz<;§liwej,
szcz~śliwej, ażeby
шеЬу i produkcy~ SWIl
swl\ powi~- nl\ jest srodkami
środkami jednego p~zedslllblOrcy
р~zеdзl'Jыoсуy
' d k-'
k-·
"któ
11
kt6 . k . przed dwoma laty. W liczbie TObotnik6w
тobotnik6w kszyc.
kszyć. Opr6cz okaz6w w~gla z kopalń
kораlб to- i wyłllcznie
wyl~cznie silami
siłami krajo~em~.
krajo~em~ . P
Рап
an f.
f.aa· -k tt'd
Dz.enm
"JJ D
z,enn, aа oо z .ego,
,ego, . ry Ja oо plSР1В- zaznaczono 50
60 cudzoziemc6w
cndzoziemców na
па 1,200 kmkra. warzystwa i modelu sortowni,
sorOOwni, widzimy na
па piński
piftski zbudowal
zbudował maly
mały раW110шk
pawdoQlk własny,
wtaвny, w
mo
шо po~.l1ne
РО~.lше przychodzI
przychodz1 d? Warszawy
War8zawy jоwобw.
jowców. Istniej"
Istniejl\ рпу
przy zakladach:
zakładach: kasa роpo- wysta-yie model wiez>:
wież>: dobyw~lnej kop~lni którym
kt6rym urzlldził
urz~dzil grotll
Itrot~ podst~p!owanl\,
роdзt~р!оwаnl\, z wa.",а.
O
О g
godZlше
odZ1l11e 11 pl·zed
przed poludruem,
poludmem.
mocy
шоеу dla robotników,
robotnik6w, z bardzo pokażnym
pokatnym Ka.źmlerz.
КaZ1шегz. Okazy mleszcZ'l
mt68zc" SI\)
81\) w pawilo- gonem na
па 8zynach - wlelko§el
WielkOŚCI naturalne~.
kapitalem
kapitałem 35,000
36,000 rs.,
гз., 82:ko1y
szkoły elementarne
eleтentarne oie
nie ogólnym
og61nyт komitetn
komitetu wystawowego.
wystaw<iwego.
Pabliezno§c
Pnbliczność moze
mote tam
taт poznać
poznac doktadnle
dokładnie
i szpital, obslugiwany
obsługiwany przez lekarza i dw6ch
Towarzystwo g6rnicze .Hrabla
.Hrabia Remmf' ca1l\
cał, robot\)
robotfJ górniczl\,
g6rniczl\, zwlaszcza
zwłaszcza ~e рап
pan f..
felczer6w. Na wystawie znajdnjemy
felczerów.
znajdujemy do- w Sielca,
Sielcu, kt6rego
którego okazy mieszcz,
mieszczI\ si<;
si~ w paра- nie szcz<;dzi
szcz~dzi dokladnych
dokładnych obJ
ОЬJа§,n1еб,
aśmeń, przy
kladne
przewainie ry- ротосу
narz~dzi g6rQlczych.
g6гшсzусh.
"l' CZ 0- przem"'słowa..
kładne plany poklad6w
pokładów i starannie wyko- wilonie og61nym, wystawHo
wystawiło przeważnie
pomocy wszelkich narzędzi
...
... JtI i
~
nany
папу model 8Ortowni
sortowni w~la,
w<ж1а, kt6ra zasluzasłu- 8unki
sunki 8wych
swych szybów
szyb6w kopalnianych,
kopalniaayeh, miano\V
W Ilgiel
\:giel i zelazo,
żelazo, te dwa gl?wne
gł?wne yroduWARSZAWA 1885
WARSZAWA
1886 r.
goje na
guje
па uwagll
uwag" 8pecyalistów,
specyalist6w, zaoucz~a
zaoezcz~a wicie: .hr.
.Ьг. Renarda," • Wilhelminy· i :ryп- kty dotychczasowej
dоtусhczазоwвj eksploatac;p .kraJ?w>:ch
___
сzазu. PodoРodо- suuek
sunek formacyi warstw ziemnych w kopal- bogactw
bogaetw kopalnianych, wypetnlajll
wypeln1ajllo tez, IJak
-et:I>bowiem wjele
wiele w\!gla
węgla i wiele czasu.
Ьnу
шodеl 8OrOOwni
grup~ przemysłu
przemyslu gór·
gбг·
IL
bny model
sortowni m.echanicznej widzimy n~ach ~iвlce.
~ielce. Pr~duk~ya. w\)~!a
wfJ~!a z :topalfl
:Copalń ~dzimy, prawie call\
callł gruPIl
jМ
jM {I""';..,J.,
ł!""';.,.l., okua...
nkua... ~~!l1ł4łH
~~!l44fН _1'_I'- ~h
~!! doehocb.
dochocb. do PlfJClU
plfJClU miltonów
millon6w centa.
свuЮ. IUCZegO.
I'rtdukty przemysłu
рпетуМм g6m'czego.
g6mlczego.
l,rUlJJlkieio,
IUUWlkieio, którego
kt6rego kopalnie, mniej eks·
ekв· wfJgla roczni~_
roczni~. Gl<;boko§C
Gb;bokość szybów
szyb6w wynosi
wyn08i
Odliczywszy
Odliczywezy firmll
мт" Deichsel'a. w I:)ielc.acb,
/:Sielc.acb,
(Dokot!czenie
(Dokt»!czenie - patrz Nr. 122).
ploaOOwane, zdajli
ploatowane,
Zdaj" si\) jednak zawiera6
zawierać wi~ 86
85 do
до 178 metr6w. Kopalnie
Kopnlnie .Renard'a· Prywesa Luzera w Osinach
Озinасh i Zoltynsklego
Zo łtyńsklego
Przechodzimy do kopal6
kopa16 węgla.
w~gla.
kue
k8ze bogactwo ~~gla od kopaln
kopalń francuzko- zatrudoiajl\
zatrudniaj" okolil
okoł,) tlsiQca
tlsi'lca robotnik6w, рпеprze- w Warszawie, z kt6rycb
których pierwsza
pierw8za prz:el·aprz:eraZ pomiędzy
pomi~dzy firm reprezentowanych
reprezenOOwanych na
па wloskich.
włoskich.
Warszawskie OOwarzystwo
towarzystwo ko· waznie
ważnie krajowców
krаjоwобw 1I rozporzl\dzajlj,
rozporzl\dzajl\ sił"
вН, oо- Ыа
bia telazo z innych kopaln,
kopalń , druga Jnledz
miedź
wystawie, pierwsze
pierw8ze miejsce co
со do рГОdUk-1
produk-I palń
palil i zaklad6w
zakładów hutniczych pracuje od ro· §miu
śmiu machin parowyeh,
parowych, oо sile
вilе 1,050 koni, zagraniczn",
zagтanicznl\, aа trzecia gips surowy (pra~d~.
cyi dotychczasowej zajmnje
zajmuje bezwlltpienia
bezwl\tpienia ku
kn 1374 z kapitalem
kapitałem zakladowym
zakładowym 1,500,000 dla wypompowywanin
wypompowywaniu wody naplywowej.
napływowej.
podobnie z kopalni czarkowickich), w.ld~l
w,ld~l
towarzystwo (rancuzko-w/oakie
tOlJJarzystlJJo
(rancuzlco-wJoakie kopalń
kораlб dQ.
dlł' "re.,
., zebranym przez krajowców.
krаjоwобw. Eksploa.
EksploaZaklady
Zakłady górnicze
g6rnicze rZJidowe,
rz"dowe, oо których
kt6rych my
ту jeszcze reprezentowane na
па wystawie
wystaw1e Jebrowskich
browskich,, z produkcy'l
produkcYQ rocznlj,
roeznl!o okolo
około ,, tacya
tacya. prowadzi się
si~ w trzech kopalniach: wspomnieblmy
wspomnieliśmy juz
jut przy kopalniach
kopalnia.ch rud zete- dynie z80klady
zakłady siarczane
siarcz80ne braci
braei Puslowskich
Pusłowskich
centnar6w. Ma
8,000,000 centnarów.
Ма ono jednak nie- Kazmierz,
Kaźmierz, Feliks 1
I i Feliks II.
п. Wszystkie laznych, zbiorowo uwaiane,
uważan e, przedstawiajll
przedstawiajl\ w Czarkowcach, w guberni kieleckiej-jako
bezpiecznego rywala w tOIJJalOZY8tIJJie
towarzystwie war-Itrz
war-I trzyy kopalnie poll\Czone
połllCzone qSIł boczn~
bocznI} !linil)
lIini" si~
зi~ pokaźuie.
pokazuie. Zlozone
Złożone z dw6ch
dwóch okr\)gów,
okr\)g6w, s~moistny
8~moi8tny przemysł
przemysl kopalniauy
kopalniany i firm~ .• RlIRt18ZUIJJ8kiem,
8zuw8kiem, które
kt6re powiada, ze
że w miarll
miar~ no- z drogl\
drogll zelaznl\
żelazn" warszawsko-wiedeóskl\.
wаГ8zаwskо-wiеdебskl\. To·
То· wschodniego i zachodniego,
zacbodniego, posiadajlj,
posiadaj/i ko- dniki,
dniki,·• z okazami wapna z wlasnej
własnej kopalwych
"'УСЬ zr6del
zródeł zbytu, produkcy\)
produkcYfJ swl\,
swlj" która
kt6ra warzystwo posiada jeвzcze
jeszcze pi~ć
pi~c placów
plac6w ko·
ko- palnie węgla,
w~gla, galmanu, rud ielaznych,
żelaznych, aа ni, której
kt6rej pro~ukcya
pro~ukeya brutto
brntoo wynosi
wуnозi 76,000
obecnie okolo
około 5,000,000 cent.
cвnt. wynosi,
wупозi, POро- , palnianych w~lowych:
w<ж1оwусh: Wikwr,
Wiktor, Karol, Teo·
Тео- w Ciechocinku warzelni~ soli. Opr6cz
Oprócz tego rubli.
dwoić, a
а nawet potroić
potroic moze.
może. W kopal- dor, Jakób,
Jak6b, Ignacy,
Ignaey, dotychczas nieeksploa- rozlegle warszta.ty
warsztaty Dl&8zyn
maszyn i narzedzi rolOkazy siarczane braci
braei Pusłowskich,
Рuslоwзkiеh, od
odzna
zna
dwoic,
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У ST
Т AWA
WY
rol
rOl czo _prZ8'" "'s\ow".

I nym.
пуш. Bez
Беz w'ltpienia
wJitpienia R6za
R6ża nie dzielila
dzieliła je-j §cil}
lici" utrzymujllC
utrzymnjl\C równowagę.-BawiłM
г6wnоwаg~.-ВаwНа§ si\)
sil,j I przerwał
przerwal ojciec, podnoszllC
podnoszllc r<;k\!,
rekę, jakby w
gO oczuc,
uczuć, ponieważ,
poDiewaz, odchodz"c
odchodzl\c od Okna,\dobrze, Jenny?
Icelu odparcia jej zarzutów-to
zarzut6w-to wszystko
wzruszy1a
wzruszyła tylko ramionami. Szła
8Йа krokiem
- Dobrze, ojcze.
bezowocne w tym razie, wszelkie moje
n10je usiprzymusu, jakiego do§wiadpewnym, bez przymn8u,
doświad- Byli oni tam
tзт wszyscy?
wszy8Cy?
10wania
łowania zostajl\
zostaj" bez rezultatu. Nie chce
сЬсе
NO\VELA
NOWELA
czaj~ osoby,
овоЬу, przy~adkowo chodzlj,ce
chodz~ce Ьозо.
boso.
- Tak, był
Ьуl Rance
Ra.nce i York, Ryder
Rydar i gra(:
grać w karty, whisky
wblsky niema dla niego zaża\ czajll
BRET HARTE'A.
НARTE'A.
Niedawno rzeczywl§cie
rzeczywiście przyjeła
przyj<;l8o zwyczaj no- John
J ohn
dnego uroku.
urokn. Znalem
Znałem go zawsze
z80wsze takim.
-<O>---<О">-szenia bncik6w.
bucików. By1aby
Byłaby okazala
okazała wielkie
- Ah Johnl Mrugajlj,ce
MrugajQcв male
małe jedno oо· Niezdolny do gry, do picia, pełen
pelen obowilj,zobowil}zByla
Była prawie druga rano; ani jedna lam. zdziwienie,
zd,ziwienie, gdyby jej kto
kOO oо nieh
nich m6wil
m6wił ko p.
р. Mac
Мае Closky
Olosky pr6bowalo
próbowało wyrazic
wyrazić oieka- ków
k6w wzgl~dem swego otoczenia.
ра nie paliła
pa
раШа sill
si\) już
juz w salonach
s8olonach RobinzoRabinza- c;tery
с;шу lat!"
lat!'- temu,
оото, kiedy wys.kakiwala
wys.kakiwała z роpo- wo.ść,
"о.§с, al~
8ol~ opu§Cil
opuścił je pr~ko, 8potkawszy
8~otkawszy aо:- Dlacz~g6ż
Dlaez~g6z willC
wi\:C zatrzymujesz go tun6w, gdzie §wietny
świetny Ьаl
bal zebral
zebrał tego wieczawieczo- Cllj,gn
Cl!igU emigrantów,
еШlgгаnt6w, który
kt6ry Sll,j
Sl~ zatrzymal
zatrzymał w bOJetny
bOJ<;tny 1I spokOjny
spokoJnY wzrok córki.
ебrkl.
taJ?-wtГl\сНа Jenny
taJ?-wtrl\ciła
J еnnу wesolo.
wesoło.
ra
га liczne OOwarzystwo
towarzystwo z Four-Forksj
Foor-Forksj ksi~ Chemisal-Ridge. Byla
Była wtedy dnZI\
duż, dziew- Tak był
Ьуl tam
t80m i John - powt6rzyla
powtórzyła
Powieki р.
p. Mac·Closky
Mae·Closky opadły
ораМу prlldlco
pr\)dlco
zye
p1ynl\l ро
życ płyn'll
po niebie, o§wietlajl\e
oświetIaj,c nagle zcie- czynl},
czynił, wyrostkiem w bluzce,
bIuzce, jakl}
jak" zwykle J enny
еnnу bez wszelkich panieńskich
panieltskich rumieltrumień- na
па niespokojne jego oczy.
gorszlj,ca przed nosz/i
noszlł indyanki.
ind,anki. Niekt6re
Niektóre z dzikich upo- ców,
обw, роdсzаз
podczas kiedy p.
р. Ma<>Closky z"czer·
- C6z
Cóż chcesz, nadlozyl
nadłożył drogi, aby
аЬу mi
mnione okna. Kalwakata, gorszQca
godzinlj,
godzin~ swemi §piewami
śpiewami i śmiechami
~mieehami 11\8
las dobań
dоЬаб zachowala
zachowała pomimo przyj\:Cia
przyjllCia cywili- wienil
wienił si\)
si~ ро
po korzenie wlos6w-odprowadzil
włos6w-odprowadził zrobic
zrobić przyslng"j
przysługllj nie przyjeżdta
przyjeZdza częs
cz~sOO
to
melancho\ijnych sosen-rozproszyla
melancholijnych
sosen-rozproszyła ,ifJ;
,ię; jeje· zacyi.
mnie nawet do domu-dodała.-Bkrzytodomu-dоdаlа.-ВkrzуZо- wiesz o
о tem.
ООт. Inaczej
Inaezej nie §mialbym
śmiałbym ci tepillknej Jenny, gwiazda
den z adorator6w pi\)knej
Nagle zapukano nie§mia1o
nieśmiało do drzwi. Jen- wala
wała ręce
rfJcв nad glowl!o,
głowlj" szukajllc
szukajl\c wygodniej- raz przeszkadzać,
przeszkadza.c, ale my§lalem,
myślałem, że
"е kiedy
uroczysto§ci,
pojechal galopem w stronfJ
stron\) ny
uroczystości, pojechał
пу wskoczyla
wskoczyła do
ао 16ika
łóżka i marsz0Z'lc
maгзzоцс brew, szej pozycyi na
па poduszkach. Pytał
Руtзl mnie ja me
ше mogfJ
mog\) nie
nic zrobi(:
zrobić dla niego, ty sobie
воЫе
wschodu, drugi w kierunku
kierunkn zachodu, trZ&- spytala:
spytała:
jeвzcze
jeszcze raz
<а. o
о to samo
вато i powiedziałam:
powiedzialam: tak. z nim poradzisz jak zwykle ze wszystkieci na
па północ,
р61пос, inny jeszcze ndał
одаl si\)
się kn
ku
- Kto tam?
Zdaje si\), ze
że to wszystko na
па dobre, m6j
mój mi.
шi.
poludniowi, роdсzаз
południowi,
podczas gdy рrzеdшiоt
przedmiot ich za·
Rozleg1
Rozległ sie
si~ szept, wyrazaj\cy
wyrażaj\cy wpo'r6d ojcze. 1
I lek.kiem,
lekkiem, ale
ше energicznem pchni~
Jenny wzruszy1a
wzruszyła ramionami. Czy mlomłobieg6w,
biegów, odprowadzony do swego mi_kania
mieszkania mnóstwa
mnбstwа słów
вlб... prośb~
рro§Ь<; o
о przebaczenie,
przebaezenie.
ciem
сiеш nogi obudzila
obudziła go z gl\)bokieh
gł\)bokich rozmy.
rozmy- dy?-spyta1a.
dy?-spytała,
w Chemisal-Ridge, chcial
chciał nareszcie p6jść
p6j§(:
- Jakto,
J akOO, to ty, ojcze? ..
§Ialt,
ślaiJ, w kt6rych
których był
Ьуl pogrlltolly.
pogrl\zony.
- Nie jest stary, ale posiada
posia.da wifJC6j
wi~j
ар&(:.
spać.
.
Nowe chrzI\kanie
chrzlłkanie potwierdzajl!oce,
potwierdzajllce, ale
ше zaw- A
А wiec
wi~ taki
takl - powiedzi8ol
powiedział i OOnem
tonem do§wiadczenia
doświadczenia i wiadomoSci,
wiadomości, niz
niż niejeden,
Już
Jui dwa krzesl80
krzesła zniknely
zniknęly pod faldami
fałdami sze ciche i 1agodne.
łagodne.
c~lowieka, który
c~łowieka,
kt6ry tylko dzillki
dzil,jki zelaznej
żelaznej ko- kt6ryby
któryby m6g1
m6gł być
Ьус jego ojcem.
bialej i lekkiej materyj;
materyi; mis Jenny nawp6t
nawpół
JJenny
enny podniosła
podniosla sill,
si<;, odsnn<;la
odsnneła rygiel, роpa- nlcczno§Ci
Dlcczności wraca od swych marzeil
marzeń do
ао zyży- Czem sill
sie zajmnje?
zа.jшujе? co
со robi?
гоЫ?,.
,.
schowana w rozpuszczonych splotach swych lozyla
łożyła oapowrót
napowr6t do
ао 16ika
ł6żka i zawolala:
zawołała:
cia rzeczywistego.
rzeezywiвtego. jeszcze
jeszeze nawp61
nawp6ł nieprzy- Nic wielkiego - brz miala
miała odpowiedz.
odpowiedź .
wlos6w
włosów koloru zboza,
zboża, wloiyla
włożyła na
па siebie 00
to
- Wejdź
\Vejdz terazl
tomny, spyta1:
spytał:
Ma
Ма pienilłdze
pienil\dze w kopalniach
kopalniacb w Four-Forks,
F onr-Forks,
d1ngie i szerokie ubranie nocne, kt6re czycllugie
Drzwi si\) wolno otworzyly.
otworzyły. PokazMy
Pokaz&ly
- Czyby 00
to nie było
bylo moiebnem,
możebnem, moje dnZo
dużo podróżuje,
podr6inje, pisze ... wiersze,
wiегзzе, m6will,
m6wi~, desi/J pochylone ramiona i siwa glowa
głowa czloczło- dziecko, abyli
аЬу§ wloiyla
włożyła te oto
000 suknie na
па sie- wizy moze.
może.
ni wszystkie kobiety podobnemi do siebie: sill
okrl\gle
okr,głe ramiona, wysmukla
"увтиНа postać,
розtaC, która
kt6ra wieka, który
kt6ry już
juz mueial
musiał przebyć
рпеЬу(: piećdziepieCdzie- Ые,
bie, ja cię
ci~ bardzo o
о to proszę-m6wił
prosz~-m6wil р.
p.
P.
Р. Mac-Closky chcia1
chciał wzruszy6
wzrnszy6 córk~,
обгk\j,
przed godzinlj,
godzinq, zadawala
zadawała tak straszne klllSki
kJfJski si"tk
sil}tk\j;
po wahaniu ze strony wchodzlj,cewchodz~ce- Mae-Closky,
Mac-Closky, targaj"c
targaj~c nerwowym giestem robil\C
robillC jej aluzye do wierszy
wiегзzу na
па papierkach,
pa.pierkaeh,
ll; ро
w pośr6d
po§r6d eleganckieh
eleganckich kalifornijczyk6w,
kalifornijczyków, zni- go IIJrzat&
UJrzała dalej dwie dnie
dnże nogi, obute w sWIl
sw~ rzadkq"
rzadką" 8ztywnl\ jak szczotka
szezotka brod~.
brod<;.
slщсусh do owijania cukierk6w. Pogarsł1lŹ'łcych
kn~la. Natomiast z draperyi nkazywal
knllła,
ukazywał si/J
się pluszowe
plnszowe pantofle, l'oczem
Ж'оеzеm ukazala
ukazała się
8i~ w caса- Co
Со za myśl!
ту§1I
dliwy grymas był
Ьуl mu
щu jedynl}
jedyn" odpowiedzil\'
odpowiedzil\.
łości-postać zdradzajllca
zdradzająca wyraznie
wyraźnie amba·
атЬа- Och!
Ochl nie to w8zystkol
wszystkol те
Nie zlldam,
ż"dam, Nie czula
czuła szacnuku
szacuuku dla wytworów
wyt'!i'or6w wyobra.
z jednej strony najszlachetniejszy profil, z lo§ci-postac
drugiej-nogi, godne rzezby,
rzeźby, chociaz
chociat wcale ras
гае i coś
со§ podobnego do obawy.
аЬу§ wlozyla
abyś
włożyła te wszystkie, najniezb\)dniejnajniezb\}dniej- zni
źni w og6le,
og61e, w 8zczeg61noSci
szczególności zaS
ZM dla tych
nie malych
rozmiar6w.
małych rozmiarów.
- Czego u licha chcesz, ojcze?-przywi- sze tylko. Widzisz-m6wi!,
Widzisz-m6wił, gladzl\c
gładz,c jednll 810d.ko-md1ych
słodko-mdłych reprodukcyj
reprodnkcyj..
_ Kwiaty nie podnoszIł
podnoszl\ gMw,
głów, aby
аЬу mi tala
tała go Je~ny.
r~kl\ koldre,
rękll
koldr\j, aа nie prz8staj,c
przestajl\e m~zyć
m~zy6 bro- Nie radz\)
radz\} ci tylko mówić
т6т(: zZ nim o
о
si~ przygl,dać,
się
przygll\da(:, powiedziała
powiedziala raz jednemu
- Tyś
Ту§ 81\)
81fJ już
juz polozy1a,
położyła, Jenny?-spytal
Jenny?-spytał dy drugq"
druglj" oto
000 co
со zaszlo:
zaszło: tam na
па dole jest jego utworach,
utworacb, ci'lgn,.t
Ci~gD,.t dalej stary, przed
wielbicieli.
ze 8wych
swych wielbicieli,
p.
р. Mac-Closk.r, patrz"c
patrzl\c z donUi,
dunщ, pomiesza- nieznaj?my, to jest nieznajomy dla ciebie, kwadransem,
kwa<lranвem, chCl!c mu
шо si"
sill przypodobac,
Fizyognomia R6Zy
Róży z Toulumne zdradza,
zdradza· nl\ z szacunkI.em
szacunkl,em na
па dwa ~esła
~esla i na
n80 błt
Ы~- dla mm6--stary
mШ6--stаrу przyjaciel.
przyjaciei. Dzi§
Dziś wieczo· powiedziałem,
powiedzialem, 8tawiajl\e
stawiaj,c przed nim na
по. sto1a
wewn\)trzoy. Przechała zupelny
zupełny spok6j wewnlltrzDy.
Przeeha· ~zczl}~ na
па Olch
ntсЬ DlAterYfJ.-Rozebrałaś
ШАtеГУfJ.-RоzеЬгаlа§ Slll
Sl<; rem
геш .przyjecbal.
.przyjechał. Zostaje tu jeszcze dwie le
lе kieliszek likieru: przyjaeielu,
przyjacielu, pomyśl,
pomy§l,
dzajl\e
dzajl\c si\)
sill ро
po pokoju, podniosła
podniosla zwolna ro' 1I połozy~aś?
polozy~a§~.
godztny. Proszę
godZInY,
Prosz~ ci\) zatem,
zBtem, moja córko,
обгkо, it
iż jesteś
jeзоо§ teraz
шаz u siebie i zadeklamUj
zadeklamnJ mi
т! to,
le~ i rzucil&
rzuciła spojrzenie na
па drogll.
drog". Jaki§
Jakiś
- WidZISZ
\VldzlSZ ~o, ~daje sill
si\}...
.. '
аЬу§ zeszłlł
abyś
zeszь. na
па d61
dół ротбdz
pom6dz mi go zabawic.
zabawić. co
со uwaŹ8sz
uwaiasz za najlepsze swoje dzielo.
dzieło . Ku
m10dzieniee
młodzieniec stal
stał tam nieruchomy, zatopia>
zaOOpiO'o
-"-. Bez.
Вш. Wl\tplenla-odpart
w"tplenla-odparł р.
p. Mac-CIQ&Mac-Clos- Alez
Ależ czy nie...
mojemu wie!kiemn
wie:kiemu zdziwieniu
zdziwienin odm6wH
odmówił mi,
nу w marzeniacb,
marzeniach, dobrze znanych zakocha- ky, sladaJ"c
sladaJlic na
па brzegu 16tka
вil,j, 00 chcesz
сЬсеа, powiedzieć,
powiedzie6, nie
uie zadaj4c sobie
soЫе woale trodu
trudu na
па nkrycie
ny
łóżka i z trudno- Domy§lam
Domyślam Bill,
ukrycie
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p. s.s (.
t. (w rТ ....
. . 8916 ma
ша być
Ьус gI6IVD1A
gł6wOlA instytucy"
i08tytUCY" pośrednicz"~'
po'rednicz"~" d'
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т••• S7lIIH
87З8. р.
]6 r.),
С.). To!oica
To!oi.. oa
оа Program
Ргоgгаш Jego obeJmnJe:
obeJmoJe: 1)
Е. do :todzi,
gdz1e w koCÓ,v
p. 26 ( ~ r.'.
p. 16
l) urz,dzaще
urzlldzaDle go- 'w.
św. wyjecbal
wyjecbał J. E.
Łodzi, gdZie
znaje ii
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gorzelD1, c~krowm
с~kгоwш 1
I t. p.,
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~bioroow do eksploatacyi bogactw
bog&ctw tnio dziennie czynit.
czyoił. Po
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przeszlo kil.
kil1/ . na
było
оаЬус ро
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władzami, 15) regulowanie
regulowaoie aluieboo§ci,
służebności, k&dziesillt
kadzies iąt tysiAcy
tY8i A cy ludu. Od dawnych cza.
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'ут 18 (6) grudnia 1883 r.; 3) Ignacym
r.
г. (1 r. taniej), carycyńBkie
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gorących, we wzro§cie
wzroście zatrzymaly
zatrzymały ..
O!Ip.I,.
pal" ceoy
сео, ehwial,
cl ...;6I, .ig
';0 JlOmi~d.y
JЮmi~d.у 10; i 128 m. laeh
łach finansowych
finaosowych w Petersburgu.
Peter8burgu.
8пт~ 15,000 rs., zlllarlym
sum~
zlllarłym w Łęczycy
:t~,-,zycy 17 (5)

lar'

.:I

1. .............

Kronika L6dzka_

PRZEMYS1- 1I HANDEL

tt.

r

&0=

Sprawozdania targowe.
targowc.

l'

8zalonego
goiewu. jaki go opaoowal
szalonego gniewu,
opanował z poро- pokryte karmazynow"
karmazynową Ulatery"
ш&tегу,., na
па wszyst·
w8zy8t- towarzystwa
towarzystw& dotrzYlllywa1a.
dotrzymywała. Ale c6ż
с6! to '&,
za' przewagi jak sil\)
silIJ fizyczn~, była
byla troch~
trocb~
wodu lIIej
mej PI·opozycyi.
propozycyi.
kie te bogactwa nieznane jego przodkom,
przodkolD, dziewczyna? .
zdziwiolUJo i prawie przestraszonIl
przestraszonll t,
t,. oow"
nową
- Ojcze, zejd~ zaraz na
па d6ł
дбl - zawo1azawoła· a
а wzbudzaj'lce w gościacb
go~ci&ch podziw i szacu,
9zacu- To
То córka
oorka Nancy!
dla.
дlа niej pot~ą
pot~,. umysłową
umyslow" pod eleganck!)
eleganckll i
1a
То wszystko
w8zystko oie
- Twojej iouy?
sympatyczo, osłolUJo.
оз!оlUJo. Pote m oastqpi1
la J enny.
nek. To
nie robilo
robiło jednak zadżad·
żouy?
sympatycznll
nastąpił z jej
C,,1a
O..la figura p.
р. Mac-Closky
Mac-0l08ky promieniała
promieoiala nego wraienia
wrażeDia na
па znajduj,.cym
znajdującym si
8i ~ tu
(о przed
- Pst! - szepn,.1
szepn,ł Mac-Olosky,
Mae-Ol08ky, klad,c
kładllc strony podziw i uwielbienie din
dla oi
ni ego,
radością.
chwilą. Tyle
Туlе przepychu nie zdol&lo
zdolało utrzyutrzy. dri!)CIj,
drżllC'ł rvkll
rvkl) na
па ramieniu
г&шiепiu swego przyjaciela.
przyjaciel&. wskutek czego kazala
kazała k!l)kn'lc
k1llkn'lć wszystkim
wszystkilll
r&do§cill.
chwil".
Byłaś zawsze dobr~ córk,
c6rk,. - powie- mać
шае 11'
w murach
шш&сЬ tego czlowieka
człowieka który
kt6ry wy"'у- JeDDy
Jenny jest pewull, ii
iż jej matka oie
nie iyje
żyje... 8woim starym boikom
Ьоzkош przed tym, którego
kt6rego
- Byl&§
dzial,
dział, zgioaj"c
zginając kolaDa,
kol&na, aby
аЬу zloiyc
złożyć pocału·
pocalu- 8zedl8zy
szedłszy balkonowemi
Ьalkопоwешi drzwiami, palił
раЮ cygacyg&- na
па dnie Miauri. Pamilltaj
Pamil:taj oо tem.
uwaiala za
uważala
_а uosobienie
u080bienie doskoualo§ci.
doskouał'ości. To
То
nek na
оа jej czole. J enny obj~ła
obj~la go sweoui
swешi ro na
оа drodze, oświetlonej
o~wietlonej jasno blaskiem
blаskiеш
Ridgeraya oburzylo 00
to ukrywanje praw- cbarakterystyczDY
cbarakterystyczny objaw
obj&w u jej płci.
plci. Jej
J ej
r~koma i trzym&la
trzymała dość
доМ d1ug"
długą chwil'J
cbwilll pod ksi~życa.
ksi~tyca.
dl' Jakto,
JakOO, zawolal,
zawołal, historya o
о którejilrzed
kt6rej-przed zanfanie
zaofaoie dla tej wzni081ej
wzniosłej postaci było
bylo tak
b&d&wczem spojrzeDiem
badawczem
sроjгzеоiеш swych pi'Jknycb
pi'Jko,cb
P.
Р. Mac-Olosky wyszed!
wyszedł na
оа werand\). Rid- OI/ł
Ш~ zawlczale',
zamilczałeś, moie
może j~ doj§c
dojść kaidej
każdej chwi- wielkie, it
iż z niewytlumaczooym
niewytłumaczoDym zapalem,
zapałem,
oezo, oо szarym i czystym bla..ku.
oczn,
geray, zbieg zauwaiy1
zauważył go natycbmiast
оаtусЬшiавt i li,
Н, moze
może siV o
о oiej
niej przypadkowo dow1ed.ziec
dOWiedzieć nie ~ąc
~"c wcale o
о to proszoną,
proszonll, wyspowiawyspowia.
Byla
Była widocznie wzruszona_
wzruszooa_
zbJuaj,c
zbliżajllc 8i~, zawol&1:
zawołał:
.
роdсzаз
podczas kiedy ty sw,.
swą taktykIl
taktyk, nkuwasz da1&
dała mu
то się
si~ ze wszystkich
wszystkieh swoicb myśli
ту§1i i
- Osoby,
ОвоЬу, które
kt61'e były
by1y dzisiaj u Robinzon6w
Robinzonów
. . . . .
przeciwko własnej
wlaвnej córce
с6гее Ьгоб,
broli, kt6rej
której pier- uczuć_
uczuc_ Po
Ро półgodzinnej
p61godzionej rozmowie
гоzшоwiе posiadał
posi&dal
miały kogo§,
kogoś, kto im towarzyszyl:
towarzyszył: matk~
ffi&tk~ - . Jakt?, .WI~
.W1~ Jes~cze Je~teś
Je~te§ tutaJ, Jes~Je8~- wsze uderzenie może
шоzе j~ zabić.
,аые. To
То OIedoПlедо- Ridgeray wszystkie tajemnice
tajemoice jej iycia,
życia, &
a
mi&ly
starsz"
starszą siostrlJ,
siostrę, ciotkę,
ciotk~, wszystkie oprócz
орrбcz cze D1~ ŚpiSZ?
§р1вх? cz~ż.
cz~~. ol\/r!'sl.1em,
D1\jr!>sl.lem, abyś.
аЬу§. mlV
Ш1V rzeczne! 1I Ridger&y
Ridgeray dostal
dostał znowu
_поwп kaszlu, oawet
nawet marzenia, z wYj,tkiem
wYj,.tkiem jednego ...
M6j ojcze kochany, jabym cbciata
cbciała zos~wlł
ZOS~WJ! w. śrokoJu?
~kokOJU?
Jm!~ wszystkiego,
Im!ę
wszystk1ego, kt6ry
k16ry mu
то nie pozwoli1 dalej
d&lej m6wic.
m6wić.
Pan
Р&п ?'fac-Olosky
M:ac-Olosky w1dZIic
Widząc tych dwoje lu.
lо
JlInie...
mnie... Mój
aby
&Ьу mi
m; Dlatka
matka nie umarła,
umarla, kiedy jeszcze C<!
С<! Jest D1~S
Щ~8 ończeDle
ОDсzеще gl.
gt.up1em,
plem, dlaczegoz
dlaczegoż
Twarz Mac-Closky
M&c-OIоskу zdradzal&
zdradzała bardzo dzi w tak prz,jazDych
przljaznych ze
"е sobll
80Ь' stosunkach
stosuok&ch
Ьуt&ш małą.
byłam
mal~.
Ш~ &rzestaJesz wł6~zyć
w~
w16~zyc ~Ill
~I'J za. mną?
шо,,? D~u- przykre uczucie.
poszedł
poszedl spokOJnie
spokoJnie spać.
араС.
M6wil&
Mówiła to
(о glosem
głosem dri'lcym, cichym, ieJ
żeJ .,.dz
.,dź ~wnym nJ~
01~ zmoso
Znl050 CI~
C1~ przy sobie.
воы1..
Ые! - odparl
Ależ
odparł nakoniec- JenDy
Jeuny moie
mOŻe Dla
Ш& Jenny miała
шiаtа ta godzina ca1y
cały ~ok
~o"
przechodzlj,Cym w tlumione
tłumione lk&oia_
łkania_
~Ie Jesteś
Jeste~ Jeszcz~ śplqcym?
§рll~СУШ? Czy.
Ozy. moie
może '&.
za- wznie§e
wZDieść głow~
glow~ . tak wysoko jak tylko to jest oowo§ci;
nowości; §mielej
śmielej si~ tei
też w oiej
niej pogrll
pogrążyła
zyla
z
P.
Р. Mac-Olosky zdawal si~ tymczasem 1Jcza:s
hcZJl:9z somnabnhzm
sошоаЬulJzm do twych mnych
lПоусh sb81&- 1II0zebnem.
1Il0żebnem. Zreszt,. oim
nim minie miesi,c oii
niż jej towarzysz, ze
"е wzgl~du na
па nieunik.
nieuoik.
wyl,cznie
wyłllcznie zajllty
zajl)ty rysowaniem rozmaitych
гоzшаitусh bośCI?
bOSCJ? N aа",Jad
ад nerwow~go ~aszlu, zakfJńzаkDб.- zostanie żoo/ł
'on~ oajbogatszego
najbogatszego i najdumDiej-!
паjdшnпiеj-! nione
niooe skutki podobnej
podoboej sytuacyi. Ridgeray
deseni na
оа koldrze_
kołdrze_
c~yl ~n. go~~cz~owy.
c~ył
go~~cz~o"'1. 1I dZiwny
dZ1wny wybu:lh.
wybU:Ih. szego czlowieka
człowieka w hrabstwie. John Ashe
.А.зЬе nie
niе mial, rllcz~
'I:CZ~ zadoego
żadnego zamiaru
zашiагu zaleca{:
zalecać
_ Nie ma
та раппу
paDny na
п& awiecie-odparł
йwiесiе-оdрагl ро
po Slada~~c
B1aдa~~c 1l.. 0p1eraJ'lc
opleraJ'lc Sl~ oо por~z
porlJCz weran y,
у, oie
nie 'cierpi
ścierpi bezkarnie
bezkaroie slowa
słowa rzuconego na!
П8! jej sit;.
si~. Kocbał
КосЬ&l - i robilby
robiłby sobie
воЫе godde
gor1.kie
chwili, kt6ra.by
kt6raby oie
nie oddala.
oddała. ojca i matki, zwr6cl1
zwr6C1ł Rldgeray
RJdgeray do sw~go ~tarego przy.
przy- swoj~ żon~.
zon~. .A.le
Ale dosye
dosyć sły8z~
slysz~ jej kroki na wyrzuty z powodu oajmniejszej
najmniejszej zdrady; ale
aby
аЬу być
Ьуе na
оа twojem miejscu. 00 do ostat- JaClela
Jac1el& twarz, na
па kt6reJ
k16reJ śmiech
~mlech kon~zył
koo~zyl schodach.
schod&ch. Idzie!
Idziel
jbk prawie wszyscy poeci, był
Ьуl wiernym
wiегпуш ra.
га.
oiej
niej pozw61
pozwól sobie
зоЫе powiedzieć
powiedzie6 kochana
kocbana it
iż sw!,
sw!' walkIl
w&lk\j ze
"е .zlym
.złym humore~;
boтoгe~; u~ta Jego
Podniesion& roleta u drzwi balkonowl'ch,
PodniesioDa
b&Jkonowych, czej w zasadzie
zaвadzie oii
niż w rzeczywisOO§ci.
rzeczywistości. Bar.
Barmoie
może jest lepiej Ье>
bez niej.'
'drz"ce
'drzące przy kazdem wzruszemu
wzruszenlO miały
Ш1аlу zwy- wychodz'lcych na
оа werandll
weraod'J oie
nie mogla
mogła twot.,o- dzo egzaltowaoe
egzaltowane poj~ie oо doskonalo§ci
doskonałości koko.
temi slowami
słowami podniósł
kły wyraz szyderstwa;
szyder8tW&; od~~te czolo
czoło zdra- rzye
rzyć raili
гаш na
па nic pifJkniejszego,
piękniejszego, jak na
па oto- biecej nadawalo
nadawało jego usposobieniu cbarakcbar&kZ t6mi
podni6s! si~ gwa!townie kly
i poszedł
Ztаmщd odwr6cil
odwrócił się,
si~, dz&lo
dzało boga~two. wyobra~OI
wyohra~nl 1l szczeroś~,
szczeros~, aа czenie tego świ~źego
§wi~zego i świetnego
~wietoego zjawiska.
zjawisk&. ter
tjjr ogDia,
ogni&, kt6ry
k16ry mu
шu pozwalał
pozw&l&l sympatyzosущраtуzо
poszedl do drzwi. Ztamtqd
n§lDiecbnlj,l
uśmiecbnlj,! i zniknl!l'
zniknlłl wY81awszy
wysławszy naprzód
n&prz6d pełna
peln& zło~liwośCl
zlo~liwosCl wesolosc
wesołość tryskala
tryskała z jego J enny
еппу ubrala
ubrała sili
si\l prl)dko,
prE)dko, ale z instyoktoiostyokto- wać
",ас z kaid,.
kaźdą oow"
nową postacią,
роst&сщ, bez uczczerbku
jeszcze glow\:.'
głow\:.'
czaro'Dcb I b~6s:cRz~dCyCh
czarnyDch
b~6s:cRz~dCyCb oczu:
.
. , wnym
wоуш gustem
gU8tem kobiety, zoaj,cej
znajllcej dobrze swe 8wieio§ci
świeżości idealu - uczucie tysillc
tysiąc razy nie.
Kiedy р.
p. Mac-Olosky w8zedl
wszedł do 8&10:10.
salo:lu,
.aj ро
po ~ 1I geray, Ole
ше gD1.ewaJ.
gOI.ew&J. slll,
В11), wdzięki.
wdzi~ki.
.
bezpieczoiejsze, nii
bezpieczniejsze,
niż Ьаоаlп&
banalDa galanterya
gal&nterya z'llynie zastal
zastał już
gościa. Kieli.
Mac-Closky przedstawił
donźuana. Ta
oie
jui tam
t&m swego go§cia.
Кieli- u8pakaJal
uspakaJal go Mac-Olosk.y
Mllc-Olosk.y ze
"е S~Oją
S~Oj" m~zaDI~zaprzedstawi! młodych
шlоdусh ludzi czaj uego donzu&n&.
Та nieśmierteina
пiе§шiегtelпа dlie·
dlieszek likieru,
likiern, oо którym
kt6rym wspominał,
wsрошiоа1, stal
st&l oienie- c~wlan'ł
c~w1an'l ~łodycz'ł_
~Iodycz'l_ Ohc!ałem
ОЬс!ыет Sl~
B1~ połozyć,
polozyc, krótko
kгбtkО i bez
Ье. ceremonii.
сегешопii. Kiedy jej pięk·
pi~k- wiczoM:
wiczość jego serca robil&
robiła go POZlld&uym
pożlldauym
tkni~ty; рат\:
tknięty;
parll ksi/!zek
ksillżek 1ei'lcych
leż'lcych na
па posadzce,
pos&dzce, k!edy mO.Ja J~nny wróClla
wгбеJlа ~. balu,
b&lu, ale poро- ność
по§с przestała
przestata o§lepiac
oślepiać Ridgeraya, zaczllli
zacz'Jli dla
dl& najlepszycb
n&jlepszych z pośród
po§r6d kobiet, kt6re ро
pozbi6r fotografij
zbiór
fоtоgгабj przedstawiaj~cycb najpillk.
n&jpi'Jk- OIewa1
шеwai ~Ile. nu~ła
nu~!а och?ty pOJść
pOJM s.pać,
в.раС, zdazd&- ze
,е sobą
воыl swobodnie i szczerze rozm,wiae.
rozm,wi&Ć. ci
ci'lgal
,gal do oiego
niego instynkt prawie macierzy'ń
шасiегzу'П.
niejsze widoki gór,
gбг, oumery
nnmery meksykańskie·
шеkS)'kапskiе- wało
",аlо mi
тl Sl~,
вl~, ze
_е b~dz.'emy mogli
mogll wszyscy Jemu
Jешu wpadlo
wpadło ро
po cbwili
chwili na
n& myśl,
my~l, ie
że nie w skiej czu!o§ci.
czułości.
pism& w oieladzie
nieładzie wymownie 'wiadczyświadczy- razem ten
teo czaa Sp!jdZ1C.
5pljdzlĆ.
miejscu jest być
Ьуе o
о tej porze przy tak cncuJ euny
еопу ulegta
uległa taHe
także temu oied&j,.cemu
niedająC6mu
go pisma
przebyw&j,.cej
Вezczelny klamco!-odparl
М&с- downej
dowoej dziewczynie
dzlewczynie oо formach bogini "'1то ,siV
ly oо burzliwem usposobieniu przebywaj,cej
- BezczeiDY
kłamco!-odparł go§c
gość Macwy- si'J
sill unikn,c
uniknllĆ wplywowi;
wpływowi; ofiarowala
ofiarowała mu
tanI
tащ osoby.
овоЬу.
0108ky;
Olosky; już
juz willcej
wi'Jcej nii
niż godzina, kiedy oso080- ~otej z mar!Duru i jednooześnie
jednoozвsnie 8zczerej
szczerej tow&rzyszyc
towarzyszyć do
до miejsca zklld
zk'ld mia!
miał rusz.
rusz.\\·e
·ć
P.
Р. Mac-Olosky westcho"l
westchnął rozpaczliwie, ba,
Ьа, o
о klórej
kL6rej mówisz,
ш6wisz, wr6cila.
wróciła. Od tegoz
tegoż Jak Malgorzata
Małgorzata Getego. Mi88 Jenny zaś,
za~, powóz.
po.,6z. Jej znajomo~ć
znajomo~e U\iejscowo§ci
miejscowości mogla
mogl&
patrz'lC Da
па pi~kny dywan,
ду.,ап, kt61'1
ktÓl'1 kosztowal
kosztował czaau kr~
и~ 8iO
siO jakiś
jakis szaleniec
зzаlепiес kolo
koło domu: kt6ra.
kt6r&. oa
оа 8wych
swych lat
ll1t dzieciDny~
dzieciony~ ni~ miala
miała byc
Ьус pożyteczn'ł
poiyteczn'l р.
p, Ridgeray przy przej~iu
przвj~iu
P&trz'lC
bajeczD'ł
bajeczn'l cene
сепо w Sakramento, na
па meble,
шеЫе, Kazaleś
Кazale§ JeJ zapewne wstać
wзtас z 16ika,
łóżka, aby
аЬу mI
тl okazyl
okazYl pOZD&.Ć
poznr.6 w żadnym
iаdпуш mt;zczy1me
mo;zczy1n1e innej
ionej lasu.
1&8О.
(D. (.
r. n.),
n.).

sз
I

li ca.
са 1884
]884 r.;
Т.; 5) Senderze
Benderze Land aа u,
п, ~., wn~trza P?lr0rzeli,
P?frorzeJi, gd~ż.
gd~z. gzemsy
gzеШ81 aа nawet
nawet! Rzym~ 1~ czerwca. O~rady konferencyi sa.,
ва., wao:...~w
_o:...~. ,l~:zerwca.
'11~:zerwca. Surowiec.
Surowi.c. Mixed numbers
wlakicieJu
'r. 73 w Zgl&Zgle- mury w Dlekt6rych OlIeJsC&ch
oueJsC&ch groi,. zawa-/ nitamej
nitameJ Dle
nle doprowadzily do praktycznych
prak:tycznych
...
Ma.cII.st ... 16-cz_ca.
IS· cz_ca. Watar
Water 12 Taylor 6'1•.
••
rzu
гхо zmarlym
zшаг/уm tamze
tamże 3 listopada
listopuda (22 paź.
pa z. leniem.
rezultat6w
rezultatów
lwater
\Vater SO
зо
Taylor
Тау!ог 9.
9, Water
\Уаш 20 Lelgh 8',..
.' 'k ) 1884
6) u"н
.• W'
W ' d
t iż k Roth l ' chory
сЬогу oblo"
оЫо'" .
N'
Water
\Уаш SO
зо Clayton 8'1.
8'1,
Mock 82 Bracke
Brocko 8'1
8'1
..
d zlerm
Zlетш a.
а . . r.;
Т. ;
w.arJl
ш.аГJ1
.1
.1~ eе m
т !' n n . ~a aа
~ZY
~zy
. ~me.
~Dlе.
oоLondyn,
Londyn. 17 czerwca. W uznaniu wszech·
\vszech· Mule
Моl0 40 Ma
Ма oU
011 8'/'
8'" Medio 40 Wilkinson
\Vilkinson
wspólwlaśClclelce Dleru- gl mema
шета zlamaneJ,
z/ашап еJ, tylko zWlchmęlll,
ZWlсhm~щ, nato.
1I d to eła
е'а 10 Warpcopo
\Уаrpcoро yу S2
82 Le!~
~~ 8'J
8'/ Warpcopa
\Уатрсоро 56 RawRow(urodzoneJ
(urodzonej Zmdel),
ZlDdel), wsp6lw/a§Clclelce
l
chomo§ci
chomości l~r. 376 w l.odzi
Łodzi i sumy
аО111У 5,000 r., miast obawiaj"
obawiajll sie niebezpieczuego zapale· stronnych zaslog
zas/og ust\\puJ
ustępuJIlcego
1cego G &.
& . s n.
п. 't'a~d
'pa~d 8'1,.
8'1" Double
Donblo.o
40 \V~~
\y~~ 9'/., Double .60
hypotekowanej na
па nieruchomotci
nieruchomości Nr.
N r. J,421 nia mlecza pacierzowego.
11u-610wa
królowa ob~arzyła
ob~arzyla go tytu~em hra.bl~wsk\lll.
hra.b,~wsk\1l1. ,owykl,
,zwykły g. 12.'/
12.'1••
., S2:'
82:' .116 yu
У" 16X16
16Х16 grey tkaruny
tkaшпу
- zmarłej
zшагlеj 22 (10) lutego 1885 r.;
r. ; 7) Ma·
Ма·
Gladstooe Jednak odm6wII
Gladstone
odmówił przYJęcIa
przYJ~la tego '"LS~21/46
8~21146 1
11711:
71: opoko~nle'8
.poko~nle·8
_,.
oc
oo •• tkowe.
/....
I~ RONll{:A
II
""рео 11lj
ti czerwel.
C•• r.ca.
ргаwо.uащо
I····
l~
RON!1{:A
""poo
prawo.uame рp ....
' S"
(
d S
k 1)
l)
Id
t! zle
Zle aа n g eе ruro
т ur() '.
z. zme eе ,• w ~I~1tytulu.
tytułu.
1'rsypu
Prsypus...
..zalny ohról
01,..0\ 8.000
8,000 Ьеl,
bel, .tale.
.ta!e. Dzienny
cielce
clelce sumy
зumу ~O,OOO !"S.,
rs., zahypoteko:waneJ
zahypoteko:walleJ !la
!!а
KRA
к RА J O
О WA
А J~
'~ GR A
А NJC
С Z N A.
А.
Londyn 17 czerwca..
czerwca. Lord Salisbury
SaliзЬuгу oprócz
opr6cz dowóz
dоwб. 6000 Ьеl.
bel.
.
.
nieruchomo§CI
nieruchomośCI ~r.
~г. 590, - zmarleJ
zmar/eJ 12
]2Irp!rpP
Р t .
~k
k 't
el
eI
'
'
.. .
.
.•
U_pool,16czerwca.Sprawozdarue
U_РОО',16сzerwса.Sргаwоzdаш. koneowe.Obr6t
konco..e.Obr6t
ca
са (30 czen'ca)
czer ..'ca) 18~4 r.;
г. ; 8) Maryi Kra
К r а s.
з.
oО ajemn,.
aJemn,. fa
la
V
ę oо OWI
OWl yУ Z m asy
88У urz~du prezesa IOIDlstróW,
ID1n,str6w, obJlic
objąć ma
та tek~ 8.000
8,000 .~I.
.~I, zо \"~. na
па .pekulae,v
.pekulac,v 1 wywoz 600,)'.1.
6OO,),el.
t. • .)
.) 1
WarszawlI· .Fa.iпisteМn1Ш spraw zagranicznych'
zagraniczoych'lord
pokoJnl~. M,ddling
M'ddling ameryka:»ka na
па cz
с. Ip.5
!р.5 {{",
· . (od
",. ..<'..
-".t."
l §ci
ści . 1_
I_ odkryto . we '! 1 ~Vo aа pod WarszawII·
inistenn1m
lord chur-I pokoJD1~.
".
sows k 1leJ
ej ur
от '.
z. ,.lerzl~leJ
"lerzl~,eJ ':"
,:"а
a CI~ brykanCI.
brykancI. UCIeklI.
uClek11.
m.
'J
.,-.• ..
''
.• na
па lp.
'р BUll".
>er. 6'1
6'1.. n.
nB wrz. paz. 5'/.. na
па pat. list.
ce
се sumy
воту 7?O
7!Ю !,s.,
!,з., zahypot~owaneJ nо .. Dle:
П1&:
Pozar
Pożar W
w Zwoleniu, osadzie
озаdziе gub. radom.
гадош. chIlI
chl\1 otrzyma tekIJ
tek'J mIDlstra do spraw IndyJ·
IndYJ' 6'/. р.
p.
•
ruchomotcl
т. 59 w Zgierzu,
Zgler zu, - zmarłej
zшагlеJ skiei
skie; pochlonoł
рochlопоl 72 dom?;
dom mieszkalne
шiеszkа1пе i 120
czerwcв. W stanie
Рапата N
•• ·V.rk, 16 czerwca.
сшwса. Bawełna
Иаwelпа 10 1
,\, w N. O~le
0~10"•.
ruchomOŚCI
r.
New.York 17 czerwca.
sŁanie Panama
Ne.·York.
I,t.
Kr nП}' m
Ш Stawie
St&wie II
] l grudnia (29 listopa"
..
,
nie
п!о 10"..
lO".. Olei
0101 akalny
okalny rBOnowanv
r.Onowanv 70 /0 Abel
АЬеl resl
Те.\
1: }
" zabudowan
zabudowań gospodarskic.
gospodarskic . Straty wy n08z11 ogłoszony
оglозzопу zostal
został stan obl~źenia.
obI~:!enia.
7'1
7'1., w
,у PiladeUl,
PiIadeU11 7'1
7'1•. Surowy
8urowy olej .k.loy
skBloy 6'1
6'/a.0' Certy·
4 r.
т. .,'
r s. Najwi~cej stosunkowo ucierВегпо 17 czerwca..
czerwcв. Wybuchly
'inо. - d. . 80'1
0 o.
О. M.ka S8 d.
д. Gb
СЬ c.о.
aа
.
..
200,000 rs.
Berno
Wybuchły rozruchy 6katy
Okaty pipe line.
80'/a
(-) Proszem
Proszenl Jeste§lnY
Jesteśmy oо uWladomleme
UWIadоmlеше naпа- pieli stolarze którYch
kt6rvch tam
tаш jезt
jest bardzo wie.
.'
.
.
.. •,
Czer ...ona """,meA
Ozerwona
р"""nlеА o."Ha
о."на w m.
т. 1I d..
д., na
па Cz.
о..
szych czytelników
czytelDik6w iz
iż ostatni
озtatni pociąg
pociqg wysts- II.
1\ . . . '.
-,
ь
b
d k któ
kt6 robotnicze
гоЬоtшczе z powodu nIeporozumlen
nlepOrOzum1en z fa.- 1l d., na
па lp.Id.
lp.1 d. 1'/00..
1'/0 0., na
па sier. 1
Id.
д. 3'1. o.
О. J~uknry
0l
JII SIIl
wowy z naszego ~iasta odejdzie nie 20 jjak
ak u·chzaJmu
u'chzaJmuJII
Sl\) ?1D1
WYIO
wyłO em
ет/l .pos&d
,е W' • brykantami
Ьгуkапtaшi Robotnicy zaczE;H
zaczEJ\i niszczyc
niszczyć fa.
Са. dza
doa (nowa) 66'1\..Ou";ier
Cu";ier (fair re~?ing ~u.c,.aiIe..)
~o.c,.aile..)
.posa ze
.
.
I
ry
znaczną, 10ŚĆ
posyaJ,. d oо
a
r-'
. . 6.1I7'j,.
.... (talr
1l
2 ь'b'
гу
znaczn,.,
0§6 роэуаз"
аг-'
6.07'/,. K
Ка"а
(ta" RIO) 8.20. LiJ
r.БJ (\VIlcox)
(\Уl 1сох) 7.10.
~o było
bylo pl~rwotDle
PI~rwotDle og aszanem,. ecz 1l . '!l' szawy.
bryki. Przez ca.lll
cв11l noc
пос panowało
panowalo w mte§Cle
weśCie 8/on1ll&
S/опш. 6. ~'r
~Y..,111
.. hl obotowy
zbotowy 2'1
2'1•. Jawoe
Jawno '.p"y
,ар ..у
1I tegoz
tegoż dnia
dша powrotny wypraWlony
wypraW10ny b~dzJe
b~dzle
Zamach na
па kolej. W poniedziałek
poniedzialek na
па wzburzenie. Silne patrole przeciągaly
przeciljgaly uli. pSzenicy
pa..nicy 37~.000
37~,ooo bu
buaL,
.... kukuryd,~
kukuryd'~ 5.600.000
5,600,000 Ьо
busz.
. ..
zZ Koluszek.
kl
k l '
d ' śla
§\а ' 8Iri
ki з' mi~dzy P'la
Р'\а IJo
ч. i ( ) . . .
.
..
..
. ..
Ь'
b' t
Рао.шсу
p...mey w)'Wlenono
wywtenono wtygodnm
wtуgodnш nbleglym
n ы1g//щщ z portów
por\6w
(_) Opieka nad lwierzvtami.
zwierzętami. WraziepoW razie po- oelk·na wl
\\'1 :18 eJ,.ś'
е ,.§.
.'' w
.
Ь
b
caOll.
СВШI. O
О godZlme
godzIDle pilIte)
plllte) z rana IlrmlSrz
IJrmlSrz .tlanlyckich
a\l_n\yokioh St&nówZjednocw.nychdoW.
St&no... Zjednocw.nychdo\V. ~rytaD1i
trz~by inte~ency~ w kwestya,?h opieki. n~d , ~~~~.I~;::;sfr:Ze~on~rz:!
~~~~,I~;::;sf..':e~on~rz:~ :;a~rk~~~ k=~i~ ~awezw~ł
~awezw~t po~ocy ~ojska prz~ciw wz~aga·
wz~agu· :Z~:~
:ш:~ ~~.~an:)ialii;';'it~
~~,~an:)ialii;';'it~ 'g;:;g".:'u/d~o\V.
'g;:;gC:u/d~o\V. ~~~
zWlerz\)taml, ~alezy zwracac
zWlerzl)taml,
zwracać srę
а,\) do
до naJblitпазЬЫ- ni. Poniewai
Ponieważ wczas
wcza.s jезzczе
jeszcze 8i~ spostrzezo.
spostrzeżo. Jllcym SI'J
SIIJ zbIegowiskom.
zblegowlskom. AgitatorowIe
Agltatorow,e ро
po anu
оп;; 14.000.
14,000, do I.du ata'elo
ota'e.o _
kwr.
I
szy:ch n~czelDlków
п~сzеlшk6w cy~kułowych,
cy~kulowych, kt6rych na- no,
по, zatrzymano
zatrzym8no wio;c poci~
pocillS i puszczono
pU8zczono go ulicach wyglaszali podburzajllce
podburzajlIce mowy. U'J'ELEOICAM:I
'J'ELEOIU.IIl:l
UIELDO\VE.
zw,"ka 1I .adre)
zWlSka
.адге)ву
sy ,~d~Jimli
,~d~Jiffili c D 'k
' k 11ов. 1 dalej dopiero ро
po usuni~ciu przeszkody. Zbro- czestniczy w rozrucbach 8,000 ludzi. WszyPGanowle: 1l t Erllpn.
ЕГllрП, et
e k oryk
oГYk ,, 6~13.a3)
6~lз.аз) J ' dniarzy, kt6rzy urz,.dzili za.sadzk~, schwy- stkie
зtkiе fabryki welniane
welniвne i dwie prz~nie
prz~Die
Z
Z dnia
dni. 17(Z dniol8
dni. ]8
еуег G us
uз aw, . 10
&- tano.
2) erer
lO t r ows aа
,
e.
.
Gie/da Warszawska.
Gielda
Warlzawlka.
zlorski
'10rэю ~dwa~d, PIOtrkowska
PlOtrkowska 762; 4) Ja' l _ George Sand polska. Tak nazywa Eli.
ЕIi. zostaty
zostały zamkDlIJ:.te_.
zamknl'J:.te_._ __
Ż,d.no,końcem gieldy.
Z,d.no.koncem
gio'dy.
ZIl OrzeszkowlI miesięcznik
miesi~znik niemiecki
пiешiесki .GeOSTATNIE WIADOMOSCI
rzebo,!skl, PIOtrkowska
PlOtrkowska 518; 5) K?nstadt , zl)
Za wekll.
wek.,. kr6Ikot,rmlnow.
H.,
Н., PlOtrkowskll 274; 6) KamIński
Кamln5k1 (syn)
(зуо) , genwart,"
gen wart," w po§wi\jconym
poświllconym jej szkicu kryty.
UIIl
иа 86rliu
В&гliо ER
SR 100 mr.
тг.
48.92
48.80
Konstantynowska
Копstапtупоwзkа 327; 7} Kammerer
Каmmегег J." cc.,no.literackilD.
..no.literackim.
HANDLOWE.
tI IJOollyo
IJODa}~b li
н
1I t,. . .
9.90
9.92
9.02
II
Spacerowa 780; 8) :CudwI(t.
:CUdWI(t, apt: karz, Ry. , _ Komunikat na.stl)pny
na.st~pny pomieścił
pomie§cil .Gon.
"Gon.
39.46
S9.W
99.50
,.
l'arJz
н
100
fr.
.
.
" Paryż 1ł
fr.
80.10
BO
8035
35
nek Stary 192; 9) Me/hn,
Ме/Jш, PIOtrkowska
PlOtrkowska Urz.":
Urz .• : .15 maja r. Ь.
b. uczniowie wilenskie.
wileńskie.
Berlin,
Blrlin, 17 czerwca. Z gield
giełd zagra nicz- .1łI 'Viet.leo
Wiedeó ntJ 100 O.
о. . .
759; 10)
lO) Markgra{
Markgrn{ E.,
Е., Konstan.tynowska goinstytotunauczycielskiego:SiemionApiengoinstytotunauczycie15k.iego: SiemionApien- nych
пусЬ nadchodzlJo
паdсhоdzч. wiado01o§ci
wiadomości zadowalniaj,.Za paplory
papl.,y pa~,tw.w.:
pa~,\wow.:
89.70
317; 11) ..Rathe Ferdynand,
Micbał Ma.
odbyła się
I.ioty
F erdynand, ~?leJ Da 1374~
1З74~ czenko,
czeoko, licz,.cy 25 lat wieku i Micbat
Ма. ce;
се; likwidacya pośrednia
ро§гооniа odbyla
si~ wsz~ l.i.
tJ Likwid. Kr. 1'ul.
1'"1.
90. 94.80
96.12
12! S chonher Moryc,
1\10ГУС, R~klC1ńska
R~klC1nska 1259~ mowicz, 24 lata, wydaleni z zakladu
zakładu za
,а na.
па. dzie pomyślnie.
pomy§lnie. Tutaj panowalo usposobieusрозоЫе- ~::iy ~!.
~~. ~i~~~~~; r.
т. 1,il.
i,il. A.
А.
95.90
98.80
18 Sch.neUke
Sch.nellke F. (sy.n),
(8У.П), PlOtrko~ska 534, ' ganne zachowanie 8;
ai 1)Il i zgubny kierunek.
kierunek, nie
niе mocne,
О1оспе, chociaz
chociaż ruch nie wyszedt
wyszedł ani
.,
.•
..
.. male
malo ,
98.UO
98.80
14
J4 \~ilkPns
\~ilkpns E
Е.'.• Śulica..
...ulicв. Andrzeja
AndrzeJa 761 b;
Ь; przyszli do mieszkania
шiевzkапiа dyrektora instytutu
instytlltu na
па cbwilfJ z granic nadzwyczaj ciasnych. 1l.aLy
... L7 Z.. I. M.
М. Warsz.l:Ier
\Vars •. l:Ier 1l
96.25
96.60
94.70
94.26
900
15 Wledner
\Vledner St., a::sг~ша
r~Dla 429. .
.!1 Apienczenko zadal
zadał mu
то obelgll
obelgl) cZYnn/l,
czynną, Usposobienie dla papierów
papier6w rosyjskicb, szcze·
II
11
93.25
93.50
(-) Sprawa tramw~j6w
tramw~J6w f6dzkl.ch
ł6dzkl.ch wcho~J
WChO~l gdy zaś
,а§ dyrektor schwycil
schwycił Apienczenk\:
Apienczenkę za gól
g61niej
niej d la
Ia pożyczek
pozyczek wschodnich, oslablo.
osłabło.
:~
92.70
92.66
zn6,:,
,п6,:, na
па porządek
porzl}dek dZI~nny.
dZl~nnY, WIadomo,
Wlad0010, ze r~k\l.
r~k\J, Ьу
by go pow§cilll!nll6
Pow§cillSnllć od dalszego gwat.
gwał. Takze
Także i ruhle
ruble notowano nitej.
nizej. Na gielgieł- I,;;IJ
I,~LI Z~I. M.
М . Eull,.i
E."I,.i lI~r.
M~г. 1
89.89.swoJego cz~su stt;.ral
swojego
stt;.rał Sl.\l
81.\1 oо koncesn
koncesy\) na
па bu:
Ьо: I tu, Mamowicz,
Машоwiсz, usiłujlIc
uзilujllС uwolni6
uwolnić Apienczen- dzie zboiowej,
zbożowej, przy usposobieniu
uзроsoЫеniu ospalem,
ospałem,
II
и
88.60
dow~, poml~zy
dowę,
poffil~zy mnJlDI,
ШПJ1Dl, t.akZe
t.akże p.
р. Poz~ański
Poz~anski kI),
k\), podrapał
podrapat ręce
T~ dyrektora i rzucil
rzucił silJ
si\J na
па pszenica
pszeoica staniata
sŁaniała oо 1l m
01.,
.• Z
żyto
yto oо '!. m.
т.
III
87.kt61'omu , .Jak pogłoski
pogloski
k"'P....czerwca.
rsburg, Stan
rsburg.
16
]6 czorw.a.
c••
rw.a.
Wykaz
\Vykao Ьankn
banku pańslwa
Gielda Berlińska.
Berli~lka.
Рe.
z P
е tersburga
...
,, któremu
.
.... żonę
"on~ jjego
ego i dwie siostry, bЬ roniljce
roniące dyre kto· d.15
d.16
czerwca.SLan
wy
kuy
104,S88.l76
104,S88,J7б
(przyb.
(рг,уЬ. patislwa
6,867,24')
6.367,24ł)•
20~ . б5
206. 20'-55
llНI11БteГУШ.D koncesyl
koncesYI dac
ше ch~e.
cb~e, aа ra.
га. Na 8kutek
гарог- akupione
okupione.rokty
(pr.yb.660,088); ,aliczki
I!nukuQty rooyjok;o
._гао.
z,.,
źlł, lI11n1SteryUl.D
dać me
skutek najpoddanniejszego rapor. rekty 22,546,929
22.546.920 (pr'yb.660.088);
zaliczki Ilnukuaty
roayjakie ..
raz. .
206.204.75
to z powodu, .ze doszlo
doszło podobno d?
oświecenia oо zajAciu,
zajściu, zlozonego
złożonego na
zmiany); .alic.ki
zaliczki lVe~18
no 'V;:r
W;:raEaw;\~U'I.
д? wlado- . tu ministra o§wiecenia
па towary 112.768
112,768 (bez
( Ьео zmianj);
\Ve~le 110
••ow;\~U'I.
204.60
204.6{)
20U5
20'.15
1
тО§СI wladz,
mOŚCI
władz, Jakoby р.
p. P.
Р. st~rał
st~ral Sl~ o.
о. kon· Jego Cesarskiej
Ce8arskiej Motci,
Mości, Najjaśniejszy
Najja§niejszy Plln
Рап na
па papiery publiom.
publiome S.066.630
3,066,639 (przy'"
(Р"'7 ). 17,]71);
17.171); 08·
za·
1'eLeroburg
P.wraburg kro
kr.
204.26
208.60
c~sY\J ~Iem
C~sY\l
~Iеш ~przedaiy ~koweJ. qbecDle do- , 26 maja r. Ь.
b. Najwyżej
Najwyiej rozkaza6
rozkazać raczyl:
raczył: ~~~~~k\i:~::/
~~~~~k b't:~::/ 0~lf!i.::~~~;7~~~:~~
0~!f:;.::~~~;7~~~:~~ 2O~~,:~O
2O~~Дo
J'
d/.
dl.
202.40
202 .~
202.202.1
20.36'/,
20.86'/, ~O. 36
wladuJ~my 8811),
1l, że.
"е. magistrat
maglstrat t?teJszy ot~zy- odda6
oddać Apienczeokl)
Apienczenkll i Mamowicza
МаП10wiсzа na
па роргаpopra- (nbr
(nЬу/о
921,426); inne rachnnki
гасЬnnю Ые!,се
bielice 68,680,366
68.680.566
J.ou ]'n
yn
kro
п.
lo 921.426);
2O.SO
2O.S1
I,
2О.ЗО
2О.ЗI ''"
шас .mJa!
mać
.mlal pol~ce~le przedstaWIĆ
przedstawIC d? zatw.1erzatw.ler- WIJ
w~ do
до jednego z batalionów
batalion6w dyscyplinar- (przyb.5,272,62S);
(рrчЬ.5,272,625); zastawy
.aвtawy oprocentowane
oprocentow_ne 28.699.179
28,699,179
•,
\Vi~de. dt!;.
Wi~deń
d~.
164..168.80
16S.80
dzeD1.a .przedslł~blO~Cę,
dzeOl.a
.przedsH~blO~C\!, kt6r~ podaJe naJ
naJd?
d? nych zarzlldu wojskowego,
wоjзkоwвgо, pierwszego na
па (ubylo 1.949).
],949).
D1.
DyokonLo
prJ ...Luo
I<OI1Lo prywaLue
8'/.
8'1
.
S'/.
S
'I.
.warunkl dla
д\а
.. DlJ&8ta. . \Vreszcl.e
\Vre8zcl.e dwa lata, drugl'ego
dTugl' ego na
па rok."
rok..
P.lor.burg 16 c,,,wca.
PBto"burg
czerwca. Wekole
\Vekale na
па Londyn 2t'/".
2t'/...
godn.l eJsze ."'&runkl
6
k
na
па Hamburg 200,
2С6, na
па Am,t.erdam
Am.t.erdam 122, na
па Paryz
Paryż
notnJemy, ze
,е w s~rawle tramwaj
tramwaJ w ocze 1I- 1I - Sprawnikowi m. Równa
R6wna wyrazil
wyraził podzi~ 266; 'I,
'1, imperjaly
imperyały 8.]8,
8.18, rooll·.ka
rOln·.ka premiowa peроGielda Londyńska.
LondY~lka.
wany był.w
byl.w ~odzl р.
p. Rozenbl~m
Rozenbl~01 zZ War- ,ł kowanie gen ..gubernator
gobernator kijowski
kijoW8ki za
,а oiedoniedo- żyezka
'усоо {-ej
l."j em1Byi
ош ..у; 222.
222, Laka,
takaż em.
ет. 208'", rOl1yj.u
r""yj.ka Wek.l~
\Vek.l~ na.
па L'aLerahtu"t:
L'~Ler8I HH't:
23"/.. 2S"/
2S"/
23"/..
ko "Lo
l.o ~
sza,wy w DledZlel\).
Dledz1elIJ, ~Ie po.do~no Ole
Dlе przy.
przy.bbył.
y1. puszczenie podcza.s
podczas ргосево
procesu oо .zaburzenia pot.• <.
r. 1873 143, II
11 pożyeEu
РО'ус.Ь ".chodn;a
wachodnia 9"1.,
94>/•• ll1
Ш 1),. kOn
sza,wy
1
T
Т a
а waJe 16dzk16
łódzkIe maJA.
шаJ" JUz
JUż swoJA.
8WOJA. hlSto
ы1to
pof.. waohodniIL94
paf..
waohodnia94 11//J ; 6'/0 renta zlota
złota 1681
60100
//C
с i; 6°/
'.
r. m
.. .
.,
• , anty- tydowskie
żydowskie dllbrowickie przekupstwa listy
liвty ....1.t. a;8n'sk.
liemslt. 142'/.,
142'1., akcye
akcyo ro.yj.k. wielko
wiolk. D. Z.
'~~' J,!,k
r~ę,
J~k zresztl}
zreszt!} kazdy.
każdy. p~oJekt dobr>"
dobr;r, za· · §wiadk6w
świadk6w przez zyd6w
żyd6w i za
,а działalność
dziаlшпо§6 (lo
е- 248'/,.
243'1" koleI
kolel knrako
knnko kijowakiej
kijowokiej 831 'J,;
'/,; peterabunki
peteroburaki
OZIENNA STATYSTYKA
SТAТYSТYKA LUDNOSCI.
mm
ШШ SIę
В1\: U
u n~
O~ skrystaliZUje
skrystalizuJe w p.ewne fo.rmy
fo.rlDY 1I nergiczn,. w tej sprawie.
bank dyskontowy
dyskootowy 666.
666, wara
w.r....
.....
wski
ski bank d]·skon.
dyskon.
Malitfistwa
_.Iieii,twa zawarle
za.warLe w dniu 17 czerwca:
czerwC&:
st~le. Po,,:yzsze p~glo~kl роdаJ.ешу
8t~łe.
podaJ.emy ~z
~' ~~ ''1I __ Zamle6
Zamieć tniezna
śnieżna szalala
szalała nad Petersbur. tow, S12.
812, rosyj.ki
roвyj.ki bank dla handlu ••
ugr.
gr. S03.
ЗОЗ,
W
parafii
рапПI
kalol.katol.
reJes. tru, Ole
rejes.
П1в przywlęzuJ'łC
P\'zywI~zuJqc do Dlch
DlСЬ Wielkiej
wlelk1eJ giem d. 12
li! Ь.
b. m.
ш. Ura~n wyrywa!
wyrywal drzewa dy.
dyo onto prywatno
prywatne 6 'lo.
'10.
8.rll,., 17 cz.erwca.
cz..rwca. BiJety banku
bankn rosyJskiego
roзуJ.,kiеgо
8.rllrt,
W ,arafii
,.r.61 Iwang.
Iwa"8. 1, aа mianowicie: Karol ScLauSchauwag1.
wagi.
.'
•
.
.'
z korzeniami, zrywal
zrywał
chy
сЬу i t. d.
д.
206.00; fO/.
fOl. lisly
lisLy ... tawue 62.25.
62.25, 4'10 Ii.Ly lik ...
wid
id ..
Eпuu, Kone,alt.
Konc,.k.
brukarsklch
О Kraszewskim
Кraszewskim donoszono,
dопозzопо, iz
67.10, 6", pożyceka
poiyo.ka wIchodnia
w_ouodnia II
11 em.
ет. 6960.
6960, berger • Emm,
(-) ~rzy sp.osobno§cl.
sp.osobnoścI. ~ob6t . brukarskich
_ O
iż doznaje oyj,\e 57.10.
Starozakonn)'ch.
stlгопkопп)'сh. 2, a
а mianowicie:
miauowicie: Perle Chaakid
pl'ZY ulICY
UIICY PI~tr~owskleJ,
PI~tr~ow5kleJ, wa:to?y pos~ać
роз~ас r6inych
r6żnych IIlg w wi.zieniu.
wiozieniu. "Dzien.
"Dzicn. Pozn."
Pozn.. 111
ш emi.yi
ещi_уi OO.SJ.4%
ОО.8а,4'1о po'ycEka
pO'yc.ka •c 1880 r.
т. &0.60, 5'10
6'10
przy
Hamer Ran.
Пап. Maik,.
M.lk" La'man Moszek
M08zek Chil
СЫl z Szteru
d 6 h ludzt 1l furkp,
furka:t. kamIenI
kamleOl na
па nhcp,
UllCA
"t1
l1
1i8t1
list, tutawoe
u8tawne rosyjskie
rosyj8kie 90.10,
90.10) kupony celne
cв1ne 928.10,
923.10, •, H.mer
Вacb~.
,е w cс
.
.
twie[dzi, ii
pozyc.l<a premiowa,
ргощ;оwа. 1864 r.
т. 142.30.
142.30, ta"aż
(а"а' , Fr.jdl.
Frajdl. Roch".
ze
~
~ zaprzecza temu stanowczo i twierdzi,
iź od 5'1, pożyc.h
odnq,
odną, gdzle
gdZie me
ше dochodzl}c
dochodz!}c Rynku bruk chwili uwięzienia
uwi~zienia nie zaszla
zaszła iadna
żadna zmiana 18t3
]8СЗ r.т. 134.90; akeye
akcyo banku handlowego
u.ndlowogo 79.25.
79.25, '"'_
dy_
Zmarli w dwu
dDJU 17 czerwca:
czerwC&:
mоспо zdezelowany. .
. . w jego położeniu.
polozeniu.
.kontowego 77.90.
77.90, dr. 'eL
żeL w.ro
w.re .. wied. 2'13.90; ak.
аК. l(alollc1'
Jest mocno
I&·tu omarIo
<таТ/о 5.
~, w tej
latol1cy: daieci do la~ I&·tn
Strykowskl8J
uiyte podczas pogrzebu ThierТЫег- cye
суо kredytowe
пеdytowе au.tryackleHUn.
au.tryackle474.W, najnowI"
najoo.._.. PoZJc,ka
(-). D,wa mosty p.rzy ~11.cy
~h.cy StrykowskleJ
_ Kwiaty utyte
pożyczka liczbie <;hlopcOw
8, dz.iewcqt
dz.iewcZIIt 2i
2; dorosłyoh
dогозtуоh 2, w
<;b'opców S,
zwaneJ Zr6dto.
zwanej
ZrÓdło. w,.,
Wił. m.lanowlCle
Ш.IВnОWIClе most
шоst kolo
koło doдо- sa
5а na
па wience
wieńce i t. р.
p. kosztowaly 80,000 fr.,
[г., rooyjska
ro.yjsk. 94.80.
94.80, 6"0
6'10
renta
r08yjtka
108.10,
108.10.
dyakouto
dJOKOUto
t.в~
t.e~
licz~le
1!I'zcz.fzo
1!I'żcz.fzo
-,
kobiet
kobiet.
2,
~
mianowic:e:
miaoowic:e:
1
Ь
d
k l'ł' d
Р
4%' pr.rwatns
31/.
P
4°/"
prywatne 3
/. '10.
Dl,·
Мiuhalina Nowak,
NowaJt, lat 20,
20) Aotowoa
Antonlna Kmierak,
R.mierak J
Ь ~cb
Оr b
mu
шu O
aа 1I rugI
rugl
oо oо omu
ото osnera,
оапега, Da
оа pogrzeb
pogl'zeb Gambetty 200,000 fr., aа na
па роpoLondy", 17 c.erwca
Londyn,
czerWCI w
w polndn;e.
po/ndnie. [{on
[{on_olo
,ole 99'/,.. Miohalin.
!at
lat 114.
:14.
а:! 1.000,000 fr.
pro,.ie 4'1.
4'1• •kon.ol.
00.01. 10',
10&, laroc.
lorec. konw. 17.
17, rOlJjrooJj.
potrzebuJIl ~aprawy. Jed~n z .ty~h mo~t6w grzeb Wiktora Rugo aż
prnlkie
Ewan ••llcy: dzieci
Ewangelicy:
dzjeci do 1.1.
lat 15-l.u
]5-I.о zmarlo
zJnil.rlo 1, w tej
był
przyczynI} zWlchmęcla
ak.
r. 92'
92'/.;
4'10 renta
złota "-Og·
"-Ug· liczbiechlopc6w 1,
Ъуl onegdsJ
опеgdЭJ przyczynl}
zW1chnl~la nogi.
nogl.
ok. pot
ро' .• 1878 '.
/.; ''10
rent. .10\&
l, dziewcztt
dziewcąt - j dorosłych-,
dогозtусh-, w tej
(-) Nieostrożność.
Nieostrozno§6. Pomimo
Роmiшо zagrodzenia
т Е
Е
А М У
81'I
.. eg'pok·64."/.. ,bankuotto,naiutloegoI2'/.,lo,n.
81'I"eg'p.ka64."/
,bankuotto.. ańaloego12'J•• lotn. liozbie moiczyzn-, kouiet
koUiet -, aа mianowioie:
miauowioie:
cz.~ci ulicy PiotrkowskieJ', wozy i doroiki,
barU]· Il'I.,
а.суе koMlu
kan_lu ,ne.kiogo
cz.ści
dorożki,
__.
baruJ·
U'I•• akCTe
n.Ekiego 86; spokojnie.
. 81,:,0.ak
st,:,o.ako.ni,.
••"i,. dZIeci
d....i ~o lat 15·tu zmarlo
.таг/о 4.
4, w
w tej
li
'11
War81awa, 17 Cz..rWCI.
WarIlawa,
ClIrwca. Targ chotowy.
t}}otowy. Patenica
P.r.вnica Ilczb~6 chł
сЫ opcow 2, dz16wcz,t
dzlewcz,t 2; doroslych-,
doroslycll-, w tej
сЬсчс ~nikną6
chcąc
~пikпqб kolo,,:ania
kolo,,:anill przE?z Spacerow,.
Wiedeli,
Wiede~, ' 17 czerwca.
Ksil)ciem
Кsi\)сiеш brunЬгun- sm.i
am.i ord.--.
огд.--, potra
p.lr. i dobra 675-690, biala
Ыа/а 720-786,
720-7S6. hczb~e

wlaścicielu nieruchomości
niегосЬот~ 'т.

тшу

groż,.

doprowadziły

cłlester

I

Тау!ог

I

.•

I_

d) l:

b

I_

11

d

llos. 1

1

W

I

1l,.

Il

:w

Il

TElLEGRAMY

I

lub DZ1k/!,
DZiką, korzy.st.aJIl
korzY.5t.aJq zZ w/lzk!ego
wązk!ego przes~y., szwiekim
5zwiсkiш zoatanie Albert ksillZ'J
ksillŻ~ S88lro-alsaslro-alku obok baгyerk1
baryerki 1I przebywaJIJo
przebywaJ!} zamkOlIlŁfl
zаmkПll)Щ I t Ь
b
k'
czo'6
Czo'ć w ten sposób,
ароsБЬ, 2e
2е dwa kola id,. bru- en
вп urs 1.
.
~ aа dwa rynsztokiem.
О t6i
Mad rY
ytt 17 cсz e
е rwca. W M
М urcyу 1 zachorokiem
гуоsztоkiвш. O
tóż wczoraj
wczoraJ·'
wywr6cil
wywrócił si~ wóz
wбz z bagażem
bagazem i pasa.ierami, walo
wało 105 osób,-zmarlo
оз6Ь,-Zlllагlо 46 'Ia
na choler\:.
cholerę.
przyczem dziecko omal
оmа1 ze
że nie rozbilo
rozbiło glogło- Dokt6r Drasche
Dra8cb.e je'St
jellt zdania, że
"е cholera nie
wy oо slup telefon
. owy.
.
I przekroczy granl'c
gran1' c HI·szpanl·I·.
·szpanl·l·.
.
(-) Szosa zgierska
zglerska ruedaleko
шеdаlеkо za lasem
1аает ll P
Р t bЬ
17
D'
d'al
d'a!
зi\) w stanie
5tanie oplakallym.
opłakanym.
eе ~rs urg,
cz~rwca.
rug1 wy Zl
rugi
ZI
miej8kim znajduje sil)
miejskim
Wszyscy podr6żni
podr6i:ni skari:,.
skarżlł się
si~ na
па ogromne krymmaInego
krymшаlnеgо kasaCYJnego
kasacYJnego departamentu seаеwybo;e, aа wywr6cenia
wyboie,
wywr6cel1ia na
па tei
te; szosie nie naпа- ' natu, na
па skutek
skпtеk ргоtезtu
protestu towarzysza pro.
o
J
J
.
.J
J
lez,.
leż,. do
до osobliwo§ci,
osobliwości •..zwlaszcza
zwłaszcza ~ocą,
~0CIj, .gdy kuratora sqdu
sądu okręgowego
okr~gowego witebskiego, wY·
wy·
Olepodobna
шерodоЬпа furmanowI
fur01anOwI spostrzedz 1I OmlDlłĆ
оmш,.с slucbawszy
słucbawszy sprawę
зргаw\: zyd6w
żydów obwinionych 'o
'о
k8idy
każdy d6J.
dół.
1 Ь6'
bó' t
L"
h ś·
•. k' M
М '.
-) Skonfiskowano w·
w" · ednym
edDym ze sklepów
зklер6w za ~s
~B wO.
wo. ~ . uCJ Dle
ше .c
.с rze
rze.Clan
Clan 1I aryl
агуl
J
D rycz, dzlslaJ роз
ta
I 1)
l) W
k B~ dU
16
l6 zkich kilkadziesi,.t
kilkadziesilłt fuutów
fuut6w herbaty deд&pos nOWI:
now'.:
yro
уго sI}
U
fraudowanej.
.
' 1i werdykt przysięgłych
przysi~glych uniewa:!ni6
uniewaźnić i spra·
арга·
ЕсЬа pożaru
pozaru u ~a/iskiego
~a/iskiegO .. We śro~\l
§rO~\j · w~ oddac
о.
.(- ) Echa
oddać ll-mu
II-mu wydzialowi
wydziałowi tegoz
tegoż s,.du
Slł du o.
WIeczorem,
wJeCZOrem, okolo godzlOy
gоdzшу 7.meJ
7.шеJ z. ebl.
ebl.aa,ł.t Sl~. krogowego
kr.gowego dla ponownego
pooownego J'e,i
з'е'; zbadanl·a.
~
J
pasai:u spalonego domu.
domu, na
.па dZledzlOcu
dZ1edz1Ucu 1I
Р
P
'.
d .
. 1
ł
w pasażu
na
па ulicy przed domem
дотет kilkutysięczny
kilkutysi~zny tlum
tłum 2) ostę~owarue
оst~~оwаше pre~y
pгe~y uJ,.cego
UJlłcego KIry
К1ТУ owa
ludu, przeważnie
przewaznie robotników
гоЬоtпikбw po
ро robocie w przedstawlc
przedstaWIĆ do
до rozbIOru
r ozblOru pol,.czonym
połlłczonym wy·
wY·
fabrykach. Drobni lokatorowie wyliczali dziatom
działom I-go kasacyjnego departamentu.
kJ'
1
·
kl'
l'
ł
.
swe stra
5tJ'8 t yу 1I рг.е
prze I~a
I~a,I g. o~no. mDlemanemшешап&- 3) O
О niewłalbwych
niewla§~iwych wyraieniach
wyrażeniach towarzygo ilodpalacza.
I.'0dpalacza. Kilkud~leSI\lCI.u
Kilkud~leSI1JC1.u раорг?,.
paupr?w sza prokuratora Dejtrycha uwiadomić
uwiadomi6 р.
p.
rozwlD~lo z calem zamilowamem
rzemlO'
.
.
.
.
.
."
.
zamilowвn,em rzelOlO·
8to
sło lobuzowskie;
łobuzowskie; gdzie tylko była.
byla 8zyba
szyba ,'', mlDlstr. aа sprawle~hwośCl.
5praw1e~llwo§Cl. 4) Po1eClc
PoleCIĆ Wl·
Wld OWI oо k ręgowemu,
b yу zacala
cała na
па nizszych
niższych piętrach
pi~trach lu
Iu Ьb na
па parterze.
parterze, ! teb sk lemu
l ето 81\
8Ij OWl
r~owemu, aа Ь
ro;padata
ro;padała sili
sijj na
па k~willki pod ka!"i~niami.
kа!"i~пiашi. wiadomil
wiadomił radę
гaд~ obronc6w
obrońców o
о dziataniu
działaniu adwoN1e pomagały
pomagaly energiczne
energtczne napomm~Dla
паРОШШ~Dlа star-I
star- kata ksillcia
ksi\\cia Urnsowa.
Nie
8zych..
szych.. Porz'ł.dek
Рогщ.dеk zapa.·no,
zapa.·no. wal.
wał. dopiero
dop1ero kolo
Ber/I'n 17 czerwca. Dokt6r Koch
Berll'n
КосЬ wys'a.
wysła.
•
•.
d
1
I
ł
gOdhlOy
gоd hШУ S·meJ,
8'О1ез, g yу oglen
ogleo t eJ/!CY
eJący przez ,ca
,ca.y
Y
'
• d
d
'. . ..
dzien
pomi\)dzy
belkami,
przybral
,п6,.
оу
zostal
.0
Нisz~anl1
w.
cel~
zЬаdашв
dzień pomil)dzy
przybrał zn6w ny został
Hisz~anl1
zbadaOlB
willksze '·ozmi8.1·y
rozmiat·y i wskutek tego wyst,.pila
wi\\ksze
wуsщрilа cholery tamze obecme
оЬеСDlе panuJ,.ceJ.
policya o!"az
o~az za.rekwirowan.o strat
straz o.о.gniOW,..\
gniow lł '\ Sybin, 17 czerwca. Mordercy Kleeberg
Кleeberg i
Ikaа su
dn 18.
ciągu do
la TUnIJ
run\) IoО Jeszcze k 11lk
8О fi . Marlin zostali dzi§
dziś rano
гапо straceni.
straceoi.
W ciqgu
t6w
\Vczor."j,
Londyn, 17 czerwca..
czerwC8. W stronnictwie
stl'onnictwie totów . w skrzydlach frontowych.- 'Vczor.aj.
РООllШО deszczu u1ewnego
pODumo
ulewnego w nocYI
посу, paliły
раШу
'1
1
ł
si\) belki w sklepp.ch i na
sill
па górnych
gбгпусh pll)trach,
pI\)trach, ry~ó.w
ry~6.w naslllpl
пasЩРl aа zupe na
па z~oda
,~oдa na
па progra.m
Ogiell.
tlić blldzie
Оgiеб. t1i6
b\\dzie prawdQpodobnie
prawdQPodobnie dni kilka. mlOlsteryalny.
mШ1stегуаlоу. Jutro gabmet
gаЬшеt lorda
Iorda Salis·
Należałoby
Naleialoby wzbroni6
wzbronić zupelnie
zupełnie przystllPu
przyst~pu do bury zostanie utworzony,

I

-)
a
а

I

I
II

Salis·

llozble
lIozble

meiczyn -,, kobiet

-,,
-

aа

mianowicie:

wyborow_ 760-780; iyto
wyborowa
zyto wyb.
,"уЬ. 232
2S2 (I.
(1. 510-515.
510-515,
8re,101e
8ге,1010 432'-500,
432'- 500, wadliwe
wadliw. --; joc,mień
jоо,щi.1i 2 i 4·ro
r.-dowy
r.<dowy 202 (I.
(1. 420 - - ; o"i..
owi.. 142 (I.
(1. 2116-S60.
2116-360,
LISTA PRZYJEZDNYCH.
grykc
(I.
(1. - - - - , rwpik
letni
I.toi ..---,
Zlmowy
ZImowy
Hol81
Hołel Polski.
P.lskl. Bemel,
Ветеl. 1'0m
Tomaszowa,
.. zowa, Holc.
Ноlс. KaК....
210 (I.
(1.200
___
, rzepak rzepik
rapps
r.ррз ZImowy
"то
у 210 (I.
(/.
__
li8z•• Marynomki
Матуоотё z Waru8wy.
Wагзtаwу.
--;grocb рошу
--;groch
powy 260/1.
26011. ---- - -.cukrowy
, оопоwу 260{I.
260fI. _ liua.
Hotel
FreimBnn •z Od
..y.
H.I.I .annłeuftel.
Мал"l.u".I. Knpcy,
Кпроу, Freim.nn
Odeay,
--, fa.ola
fa.ol_ 260 (I.
(1. - - - - - k. oa
оа kor.ec. Ka
К ....оаa S.
s. Block 15 Katowic, G. Schultze z Torunia,
Tor\lnia, Sacha
ВасЬа
jaglaoa - - - -, j~cEmienua
jaglan.
j~с.щiооuа --; oleJ
oloJ r,.pakowy
r,.p_kowy zо War
\Vara.awy.
..awy.
- - - , 10
ID '·.80У
.any - - - k. za pud. DOWieziono
Dowls r.iono pszвplZanicy6()l), tyta
nicy6Ql).
tyLa 800.
800, jvczm.
jvc.. n. -.
-, ero:.
cr.:a 100.
100, grocbu
groobu
polne~o - korcy.
polne~u
I<отсу.
WYKAZ DEPESZ
War •• a.a, 17 cmwca.
Wartzawa.
сшwса. Okowita
OkowiLa 78'10 ..
oakcyZll
kcy .. kop. niedor~onych
niedor~on!lch przez tuJejsz'l
tШеjs.щ веасу,
stacy, tetegratelegraро
pc 80J0·Stosuuek
8'1o. Stoauu ek garnca
garnoa do wiadra
w;adra
lOO-S07'1
lOO-ЗО7'1,·
,·
lIurt.
1Iогс.
д_
R-nn
Z
z
powodu
niedok/adnych
niedokładnych adresów
ad"e801.D
c, za gar. 257-269,
Ik)ad za wiadro kop. 79()2-796
IkJad
79()2-79б.,
257-269)
'"',." nп
~
..
Soynki
80ynl<i ..
,а wiadro "op.
кор. 802'-SOSo.
802'-808., ..
za garniec
J!&rnieo ko.
• annyclI
annl/C!l przyczy/ł.
pr.zyczY'J.
plejek ~61-26S
~61-263 CE
(Е dot!.
do,1. n.'
о.' wyachn.
"уосЬп. 2'10).
POIkownikowi 1'roLapopowi
Pólkownikowi
Protapopcwi zо Nоwо.С.егkавk.-DаNowo-C.erkasko-DaP.I."burJl
PotersburJl 16 cczerwca.
.. rwca. LiJ
r.б1 w. nl.
ш. M.OO.
М.ОО. 1'
Pazemoa
..еО1О& ~
wid Dembitiski
Dembiński z Rawy.
m.
т. 10.60. Zyto w m.
т. 8.00. OWle.
OWIO. w m. 6.00. KonopIe
КОООРI0
W tn. 46. Siemie lniaue
w
lniаое w m.
м.zhoto,"y.
16.00; deszcz.
d C8ZCZ.
.•
Bern.
8,,11.17
17 cnrwca.
c.arwca. Targ ol,oto'"J.
1'.zen,oh
Pozen,oh nirej
niźej
Нга
Nra 8B
8В 1
I 89 Echa
ЕсЬа muzycznego teatralnego
teatra/nego
..
w m. 158168- 186.
186, na
оа cz.
с .. 169".,
169" •• na
па c~ lp. 16Y'1., n~
I1~ 1I i artystycznego wyszły
wузzlу z druku i zawieraj/l:
zawierają:
lр. •sier.
ier. 169'1.,:",
па wn.
wrz. paź.
pai. 174',.,
де Neuville,"
Neuville,· wspomnien!e
ро.
lp.
169'/.. :", .ior.
sier. wr!"~, na
lU" .. .Alfons
"Alfons de
wspomnien~e po.
na
па pat. liat.
liot. 176 1
I•. Zyto nlZeJ.
nIZeJ, w ?" 141-14~
HI-I4~,•.. Ua
Оа §mlertne
śmJertne (z portretem) рг.
pr. S.; .Z Wiktora
с•. 144'1.,
па CE.
с•. lp.
Iр. 144".,
п_ lp.
Iр .•Bler.
,ег. 146, na aler.
01ег. '· H
Н
•
(Р' ,
.
. ch 22)
Е l'
es.
144'1
..
na
144" •• na
"(P'
Ś·
E
"«.-,
па wr..
,"г .. pai.
п. pat. lisI.
list. 151 'J"
'/" na
па lisI.
list. \ ugo
,е.ш
zm1erz~,
рг. eе Icya·
lсуа·
wr..-. na
pat. 160,.
160•• na
le
Dl zmlerz~,
, pr.
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