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AKCYJNE TOWARZYSTWA

PRZ~DZ!LNIGZE 1
I HAGlIE
ПАСПИ
W ROSY!.
'v
ROSYI.
Ostatnie numery
Ostatoie
oumeтy organtl
organu ministeryum
шiпistеrуum fiБ
оаnsбw
"Wiestllik
" JViestllik jirЮIllIOW,
jirlOllllolD, IJromysslmnansów
nosli i torgowlt"'
nos!i
tоrgоюl."' przynosz~
przynoszll nam
оаш kilka
kilk .. sprawozdań rocznych różnych
rбinусh akcyjoycb
akcyjnych towawozdan
rzystw przemy
ргzешу słowych;
slо\vусЬ; o
о niektórych
пiеktбгусh z nich,
aа mianowicie
sprawozdaniach przedsi~bierstw
шiапоw iсiе sprawozdaoiach
przędzalniczych
prz<;dzaJniczych i tkackich
tkackicb mamy
тату zamiar tu
роwiеdziеб sl6w
powiedzieć
sł6w kilka
kilka.. Zalujemy
Żalujemy niezmier_е u nas,
оаз, opr()cz
вchejblerow
nie, że
opr(,cz .:aklad6lv
.:akładów schejblerowskich i braci G iosbcrg,
insbcrg, wszystkie inne ро
pozostaj!!
zostają własności
wlasno§ci~
I} os6b
оз6Ь pojedyoczych,
pojedynczych, lub
sp61ek nie opartych na
па akcyach; moglibyś
шоgliЬу§
spójek
my
ту Ьоwiеш,
bowiem, gdyby było
bylo ioaczej,
inaczej, wypro\vawyprowad zić роrбwоаluе
porównanie dziala1uo§ci
działaluości fabryk rosyjdzic
(przeważnie moskie\Vskicb)
moskiewskich) z dzialal·
działal·
kich (pl'zewazoie
no§cill
nościll fabryk
polożonycb
polozonycb w Królestwie
Кrб]еstwiе
Polskiem. L ecz trudno.
trud no. Dajllc
Dając cyfry dolycZllce
сцсе zakładów
zаklаdбw przelllysłowych
przelllyslowych rosyjskich,
dajemy
dаj ешу możność
шоZoо§с naszYlrt
naszym fabrykantom
fabrykuotoUl ро
porrównllć
6wnllc takowe z cyframi swych ksillżek,
ksi~zek,
za co
со prawdopodoboie
prawdopodobnie wdzi\lc~ni
wdzi\}c~ni nam
оат b~ll.
b~~.
Fabryk sukiennych spotykamy ty1ko
tylko dwie,
aа mianowicie"Torntona" i "Dagu-Kortel"pod
"Dago-Kiirtel"pod
firШIl K.
К. i E.
Е. Ungem-Sternberg.
Ungerll-Sternbeтg. Pierwsza
firmll
z nich
nicb wykazuje zysku netto za
<а rok zeszly
zeszły
kapitał zakladowy
zakładowy wynosi
rs. 360,000; kapita!
2,000,000
2,00(),0О0 1'8.
rз. i opr6cz tego kapital
kapitlll obrotowy 8,240,000 rs., czyli og6łem
оg61еш przeszło
рпезzlо
10 lIIilion6w
miliouów rs.;
гв. ; zysk czysty przeto wynosi
wуnозi
31/."/0. Nieruchomości
Nieruchomo§ci i maszyny
шaszуnу
zaledwie 3'/."/0.
tigurujll w biJапзiе
bilansie w summie 3,29 mil.,
figurujll
mi!.,
towar
tOWIll' na
па sklQ(]zie
składzie 2,57 miJ.
mil. rs.
rВ. Fabryka
Dago - Korte1
Kiirtel lIIiala
miała zysku 23,251 rs. a
а
ро
гиЬ. sreb. na
па rzecz
пес?
po odtrllceniu 1,251 rub.
kapitatu
kapitału zasobo\Vego
zasobowego i rub. sr. 8.000 1l'U
0'1:
rzecz kapitalu
kapitału amol·tyzacyjoego,
amol'tyzacyjnego, pozostało
pozostalo
zysku tletto
uetto rs.
rв. 14,000, co
со рпу
przy kapita]e
kapitale
zakładowym rs.
гв. 7000()0
700000 i zasobo
zаsоЬto wym
wуш rs.
zakladowym
45,000, wynosi okoio 1,880;.,
1,88"/0, czyli w %
%
zysk jest mniejszym
шпiеjszуm o
о połow\)
polow\) nii
niż u Torntona. NierucholUości
Niеruсhошо§сi i maszyny
шавzупу zapisane
SIJ: w biJansie
bilansie sumll
SUШII rs.
rв. 600,000, gotowe tosq
wary sumll
зumll rs.
rз. 668,000.
Znacznie liczniej
Jiczniej reprezentowane SIl
sfl ak-
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OBB.AZEК ZNATUBY
Z N .A.ТUBY
рпе.
prze.

Maryana Jasieticzyka.
Jasieńczyka .

(Dok01iczerzie - patrz
(Dok01icullie
pat,·z Ni'.
N,·. 156).
Koniecznem to j est domestykacyi nast\!Pnastęp
"е ile razy zwierz\) oswojone, przystwem, że
stoBowane
stosowane do potrzeb i wygody ]udzkiej
ludzkiej
znajdzie
zoajdzie si~ skutkiem zbiegu okoliczno§ci
okoliczności
bez opieki czluwieka,
Ье.
człowieka, w powszechnej walce
"а1се
oо byt więc~j
wi\}c~j mu
шu przynosi szkody od zupe1znpeł
Ilie
nie dzikich stworzen.
stworzeń. Nie powraca bowiem
do pierwotnego staOl1
stanu swobody i (niezale(nieza1ezno§ci,
żności, ale wiecznie kr\!ci
krllCi sill
siIJ w ko1e
kole sztucznych warunk6w bytu, potrzebując
potrzebujlJsc niezb\jniezblldnie, bodaj sl}siedztwa
s"siedztwa ludzi. Z
muszone
Zшnszопе
blldź
blldz co
со blldź
blld1: wlasoe
własne utrzymac
utrzymać zycie,
życie, spelspeł
tp zadanie tylko
ty!ko 11'
w granicach okolicy,
nia tjl
w kt6rej si~ wycbowlllo,
wycbowalo, aа nawet w obr~
Ые
bie jednego,
jedoego, znanego sobie podwórka.
pod\Vorka. Nieшu już
juz powrócić
powr6cic w lasy
]азу i knieje,
koieje,
podoboa mu
podobna
by
Ьу iyc
żyć trybem
tгуЬеш antenat6w, staje si~ paryasem daoej
danej miejscowości,
шiеjsсоw06сi, gdzie wszyscy prześladujll je i m~Zll.
ш~z~.
sladujll
Takim
Таkiш wyrzutkiem,
wуrzutkiеш, takim рагумеш
paryasem miał
шiаl
Ьус KI·uczek!
być
Ю:uсzеk! ...
Gdy przebudziw8ZY
przebudziwszy sil}
dzi eń
si~ na
па drugi dzie6
rankiem wybieg1
wybiegł na
па llłoczkll,
lч.сzk~, już
jui zwykla
zwykła
gromadka dzieci siedziala
siedziała nad strumykiem.
strumykieDl.
Kruczek ро
po dwndziestu czterech godzinach
byl glodny,
głodny, uwag'iJ
uwagll wię
\vi~ c jego
postu bardzo Ьуl
zwrбсilу рrzеdеwвzуstkiеш
zwróciły
przedewszystkiem trzy pajdy chleсЫе
Ьа, które
kt6J-е mi~zy dziecDli
dziećmi spostrzegt.
spostrzegł. Chleb
СЫеЬ
ba,
ten był
Ьу1 rodzajem deseru !po§oiadanoego,
1P0śniadanoego,
przybitek ро
po barszczu. l'rzysiad1
Przysiadł z zais,е szcZ\r
szczę
krzonym wzrokiem przed jednym ze
sliwcOw
śliwców i łakomie
lаkошiе wpatrujllc
wpatruj~c si\j
się w niego,
skomlil,
skom lił, dopominajllc
dopominaj~c si\)
się O
о czllstkl}
czll8tk\} dJa
dla sie~ie. Dzieciak rzucil
rzucił mu
шu kawalek,
k&wałek, to było
bylo
Jednak zamalo
zашаlо i kiedy Krt:czek
Krcczek naprzyn
krzał si~ da.lej, .pódzies·
np6d2ies krzyknlll
krzykn~t I ko·
krzal

Rekl amy: ... k'Zdy
każdy 1fi.r
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Rokl
.. I~
'~ kop.
Stafe
Słałe S wieruowe
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.dr880·
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Fпndlera w \Vanow18
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cyjne towarzystwa zakładów
zakIаdбw przemysł.u.
pl'Zemysl.tl. baЬа- Zachara ..M?rozowa.
AI?rozowa. Kapltn!
Kapital akcyjJlY
Ilkcyjny wyno'У)'ОО""wełnianego,
elnianego, mamy
тату bowiem pod r~kq bilanЬНаn- r qosi 750,000 rs.,
rв., I'ozerlvowy
rezerwowy zaś
<а§ 3,667,000
które w porz~dku
porzlldku роpo- 11(1). (dlaczego tak podzielono
podzie10110 kapitat,
kapitał, trudno
se jedenвsttl
jedenastu fabryk, kt6re
kapitału zaktadowego
zakładowego doj~ć
doj~c przyczyny),
przyczyoy), l'azelD
razem rs. 4,417,000 rs.;
siadanego przez nie kapitaltl
i zasobowego wymieniamy:
zysku czystego (po
(ро potrllceniu 156,000 rs.
Zakłady przemystu
przemysłu bllwelniaoego
bawełnianego Kil..
Ка. na
ПfI kapitat
kapitał rezerwowy)
rezerlvowy) zostalo
zostało 1'8.
\'8. 60,000,
1) Zaklady
rola Schej blera w Łodzi.
~odzi.
czyli 1,4%.
1,40/0' Prawdopodobni e zaktndy
zakłady Ьоbo2) Saw\vy
/;l-ki(towarzy- horouzkie wykazujll IV
w stosuoku
stosunku kapitalu
kapitał u
Sawwy Morozowa syoa
syna i I;!-ki(to\varzy~aklad6\V oiko1skich)
nikolskich) w gub. w1odziwłodzi- rezerwowego tak mały
шаlу kapital
kapitał zakradowy,
zaktadowy,
stwo ~akład6w
mierskiej,
w celu
шiеrskiеj, {lowiecie
{>owiecie pokrowskim.
се111 oplncenia
opłacenia mniejszego podatku trzechtl'zechZakłady bohorodsko-głuchowskie
Ьоhоrоdзkо-gluсhоwskiе Za- procento\Vego.
procentowego. Nieruchomości
Nieruchomo~ci ocenia towa3) Zaklady
chara
сЬага Morozowa w gub. moskiewskiej, poро- I'zystwo
rzystwo Zachara Morozowa
Morozown na
па 4,602,000
rв., wal·to§c
wartość gotowych towar6w, prz~zy i
wiecie bohorodskim.
rs.,
4) Zaklady
Zakłady krenbo1mskie
krenbolmslde w okręgu
okr~gu waj- bawełuy
bawo1ny na
па 5,000,000 rs.
rз . Zaklady
Zakłady w Krenholmie
hо1шiе zarobily
zarobiły netto rs. 276,000, z kt6warskim, gnb. estlandzkiej.
ó) Zaklady
5)
Zakłady pokrowskie w pow. d",itrowdmitrow- rych
ГУС!I jednak wydaly
wydały akcyonaryuszom tylko
ty1ko
skim, gub. moskiewskiej,
moskie\Vskiej, nad r~ek<ł
г~e~ Ja- 136,500 rs., rezerwujllc reszt\} na
па rok przyсЬгош.
sz!y.
КарНа! zakladowy i rezerwowy wy·
\уу.
chrom.
szły. Kapitał
6) Jermakowych, w m.
ш. 'Vysznil1l-Wolo'Wysznim-Woło- nosi I·S.
rs. 3,832,000; opr6cż
орг6с' tego towarzystwo
czku , gub. twerskiej.
posiada kapitutu
kapitułu asekuracyjtlego
asekuracyjuego kredytokredy to7) D. i M.
М. W asilja Mlrgunowa syn6w
зуп6 ... wego J,054,000
З,О54,ООО rs. i kapitalu
kapitału przeznaczow pow. kołomieńskim,
kоlоmiе6skiш, gub. moskiewskiej. nogo
nego na
11а remont
rешо пt budynków
budy"k6w I·S.
rs. 1 milio
тШоо.
n.
8) Iwana
Iwaoa Gurelina
Gurelioa z synami
sупашi w m.
т. Iwa- Zysk
Z ysk czysty fabryki w Krenho1mie
Krenholmie wynosi
\vynosi
0
ооwо- \V оzпiеsiебsku, gub. w1odzimierskiej.
włodzimierskiej. 7,20/..
7,2 / 0 , Nieruchomości
Nieruchomo~ci ocenione Sil
sll razem
razell1
nowo-Wozniesieósku,
9) Zaklady
Zakłady wysokowskie,
\vysokowskie, niewiadomo
niеwiаdошо z maszynami na
оа 6,184,000 rs., towary ra·
rа·
mi
шi gdzie.
zem
<от z zapasami
zараsашi fabryeznenll
fnЬгусzпешi na
па 2,749,000
10) Zaklady
Zakłady sampsoniewskie w P eters· rs. Nadmienić
Nndmiellic wy
"у рада,
pada, że
,е tkactwo
tkact\Vo przyburl:U,
nioslo fabryce krenholmskiej
z. straty
bur/:u, i
oioslo
krеnhо1шskiеj w r. ".
11) Zuklady
Zakłady przędzalniane
przlJdza1niane rosyjskiego 35,800 rs.
rз.
tОWЮ'zуst\Vu w Petersburgu.
Eez
Bez por6\Vnaoia
por6wnania moiejsze,
mniejsze, bo
Ьо niewiele
niewie1e
towarzystwa
Zaklady
Zakłady przemysłowe
przemyslowe Karola
Каго1а Sc11eiblera
Scheiblera przechodz~ce
przechodzllce zero
<его zyski
'узю przyniosly
przYlliosly zaklady
zakłady
wykazujll
wykazuj~ reznltaty
rezultaty onj!epsze,
najlepsze, albowiem
a1bowic1ll pokrowskie.
pokro\vskie. W bilansie icb czytamy ka·
przy kapitale akcyjnym
аkсуjоуш i zaso
zаsо Ьоwуш,
bowym, wy- pitał
pital obrotowy 1,500,000 rs.,
ГВ., kapital
kapitał rezernoszllcym 9,451,000 rs.
rв. daly
dały czystego zy"у- WOT/y
\уо"у 1,000,000 rs., dywidenda
dywidendn za 1'.
r. 1884
0/ ,
sku 775,807 rs.,
гз., czyli 8,2
8,20/..
NierucllOmo- rs. 7,500, czyli
Nieruchomoczy\i zysk
z)'sk Iletto
netto 0,30/..
0,3 0/ 0 , Niel'u,
Niem·
0
~c i filjurujli
fillurujlł IV
\у sumie 7,147,000 n.,
п., ile
Не a~ chulno§ci
chomości rs.
тв. 384,000, towaru
towarn w składad..
вНада.:Ь
{l4bryka posiadala
posiadllla na
па skladzie
składzie towarów,
towar6w, z za
,а rs.
гз. 920,000.
920,ООО.
{"bryka
biJallsu
dowiedzieć sili
si~ Ilie
nie możua,
шоztlа, ponieważ
ponie\va:!
Czem
Сzещ willcej
wi~cej sil}
si~ posuwamy w przeglaprzegl&bilansu dowiedziee
ptllJkt ten obj~ty jest w bilansie
punkt
biJnosie rubrykll dzie bilansów
ЬiJапз6 w fabryk, Inajllcych
roajllcych mniejsze
шniеjszе
og61nll
og61011 zasob6w
,азоЬ6 ... fabrycznych,.
fabryczoych,.
kapitaly
kapi tały wlnSlle,
własne, tem gorsze spotykamy
s роtуkашу rerе .Fabryka Sawwy Morozowa syna
зупа i S-ki zultaty
zu!taty ich dzialaloo§ci,
działalności, bo
Ьо oto bilans
bilnos topo;od1iczeniu 190,000 warzystwa
wQl,zystwa zaklad6\V
ргzешуstОlvусh JJегшndala zysku 540,000, aа po;odliczeniu
zakład6w przemysłowych
er mado kapitalu
kapitału zasobowego i na
па pokrycie strat kowych pokazuje czystą
czyst~ stra~ w sumie
suщ i е rs
rз .
poz08talO zysku netto rs.
pozostało
rB. 350,000, co
со przy 1]
11 ,800. Kapitaly
Kapitały wlasne
własne tego towarzystwa
kapitale
zasоЬоwуш w iJo§ci
ilości wynoszlI
WУIJОSЩ wcale
wca1e pokazJlIł
pokazJ11i cyfrll
cyfrIJ rs.
гв. 2,365,000;
kapitaJe akcyjnym i zasobowym
rs.
тз . 6,995,000 daje I'rawie
prawie 5%.
50/0' NieruchoNiel·ucho· nieruchomości
nierucllOmo~ci i maszyny rs.
гв. 1,245,000, tomo~ci oszacowano
mości
oszaco\Vallo w bilansie
bilaosie tym
tуш na
п а rs.
гз. wary
":1l'У na
о а skladzie
składzie TS.
rз. 793,000.
3,683,500, towarów
towarow na
па skladzie
składzi e miała
шiаlа faСаR
R6"oajllce
6\fD ajllce sil}
Bi\} prawie poprzedzajllcemu
poprzedzajqcemu
bryka za
,а rs. 4,164.000 rs.
rв. I
\I'Ysoko~cill
wysokości
II kapitul6w
kap itał6w (2,186,000) towarzyMoiej już
juz korzystne l'ezu1taty
Mniej
rezultaty przedstawia stwo
st\V O iVasl1a
Waslla Morgunowa
Morguoowa synów,
syn6w, da10
dało taktak·
biJans
bilans zaklad6\V
zakład6w bohorodsko-głuchowskich
bohorodsko-gluchowskich że
,е zysk wil}cej
\vi\}cej nii
niż umiarkowauy.
uшi аrk u\Vапу . bo
Ьо zale-

d,vle
dWie 19,600 1'8.,
rs., CZYh
czyli 0,90/0'
0,9 0/ 0 , .NlerucJ:l0ll1o.NlerucJololl1o§ci
ści razem z maszynami
maszyoami przyj~te S(l do ы
bilansu
lal1S11 w sUl1l
sum ie rs.
rз. 1,200,000; towarów
tоwаrбw w
sktadach
składach znajdo\Vato
znajdowało si~ za
<а rs. 642,000.
Towarzystwo Iwana Gurelina z syoami
synami
znrobilo
zarobiło na kllpital
kapitał 2,000,000 rubli netto
I·S.
rs. 100,000 czyli
czy1i 5%.
50/.. Nieruchomości
Niеruсhошо§сi i
maszyny
швszуоу oceoitooe
ocenione Sll
Sil na
па 202,000, towarów
towa\'6\V
gotowyc11
gotowych pozostało
pozostalo przed Wi~lkanoCII
'Vi ~lkaooCII T.
т. Ь.
b.
za
<n rs. 236,000. Jedyue
Jedytle to Jednak przedsi~bierstwo z mniejszym
siębierstwo
moiejszym kapita!em,
kapitałem, które
kt6ro
w roku zesz1ym,
zeszłym, tak oiepomyślnym
оiероmу§lпуш szczeg6lnie
g61nie dla fabryk przerabiajllcych bawcłnl},
bawcln\},
dalo
dało zysk zno§ny.
znośny.
Ostatnie
Озtаtniе trzy z wyiej
wyżej wspomoionych
wspomnionych fafnbryk, zakonczyly
zakończyły rok zeszly
zeszły z Illniej
mniej 1ub
lub
wi\}Cej
wi~j pokaźneIlu
pokazoellli stratami,
вtrntашi, aа mianowicie:
miaoowicie:
zaklady
zakłady wysokowskie, przy kapita1e
kapitale z 1
l mi·
lioll
НОIl 846,000, stracily
straciły w 1
roku
'okn zes
zеszlуш
złym
71,756 rs.
Zaklady
Zakłady sam psoniewakie,
psoniewskie, przy kapitale
kapita10
p61toralllilionowym, poniosly
póltoramilionowym,
poniosły strat
stl'at 139,153
1'8.
rз. wreszcie zak1ady
zakłady r osyjskiej przl}dzalni
prz\}dzalni
bawełny
bawelny do1o:.yly
doło:.yly przy takimze
takimże kapita1e
kapitale
rs. 99,000. Pooiewai
Ponieważ 1'rzy
гrzу pierwszych ośОВmiu fab rykach podaliśmy
podali~my cyfry
cyCry wartości
warto~ci
Ilieruchomosci
nieruchomości i gotowych towarów,
towar6w, podajemy przeto takowe i tutaj.
Towarzystwo wysokowskie ocenia nieruchomosci
chomości razem z maszyoami
maszynami na
па rs.
rз. 2,200,000,
goto\Ve towary, przl}dz/J
gotowe
prz\}dz\} i bawełnę
bawe1n~ na
па 1'8.
1,250,000. Towarzystwo fabryki sampaoвашрsо
niewakiej
niewskiej wykazuje wartosc
wartość nip'I:u.chomości
пiр.I:и.сhотusсi
sumll
Bumll rs.
rз. 666,000, IIL
DL
<а§ podaje razem z
zaś
oz
fabryczne
fаЬгусшеmi
mi w
w snmie
Bumie
Cyiry
Cyfry towarzystwa
pujllce: nierucbomości
niегuсЬошо§сi
..
._
rs. 489,000, towary
tOlvary i zapasy
,аразу fabryczne
fnbryczne I·B.
rs.
1,22 7,000.
Z powyższych
powyzszych danych widzimy, że
«е 1'ok
l'ok
zeszly okazal
si\} bardzo niefortunnym
Iliefоrtuопуш dla
okazał sil}
рrzещуslu bawełnianego
przemysłu
bawelniaoego i że
"е skargi fabrykant6w,
kaot6w, kt6re WCi
wci llź
~i obijaly si\) o
о nasze
nszy,
uszy, były
byly zupelnie uzasadnione.
uzaвadnione. Łatwo
~atwo
sobie
воЫе wyobrazic,
wyobrazić, jak niefortuune
niefortutlne rezultaty
rezu1taty
musieli
ш usiеli osillgnllć
osi~gnllc fabrykanci, posiadajqcy
kapitaly
kapitały zakladowe, nie przeoosz~ce
przenoszllce ki1kukilkuset tysi~y rubli, kiedy fabryki
tabryki z p6łtorap6ltoramiliouowemi
mi1iotlo\vemi kapita1alni
kapitałami nie były
byly w stanie,
jak 1116will,
mówill, zwiqzac
zwiqzać k06c6\V.
końców . Niezapomi-

pnllI go nogll. Pie~
pnlll
Рiеч usunq!
usunql sili
si\} na
па bok,l
bok,llosiel·dzia
łosierdzia •..Nareszcie,
.Naresztie, \vsciekly
wściekły prawic b6Ь6ogon z\ViOlll
zwinllł pod siebie i nie§mia1o
nieśmiało zblizy1
zbliżył lem,
1е ш, chwycil
chwycił z\Jbami
zębami jednq z lydek,
łydek, które
kt6re
sili
si~ do drugiego dziecka, kt6re zagadane, mu
шu przejścia
przejscia broniły
broni~y i wymknllł
\vушkОlll sill
si'iJ na
па
nie zwracajllc na
па niego
nicgo uwagi, 0pu8cilo
opuściło rl}- lllk\}.
lilkę.
k.1}
k.~ z cWe.bem,
сWе.Ьеш, zndnego
żadnego niebezpiecze6stwa
niebezpieczeństwa
Co
Со si~
Bi~ ~o tym
tYIll wypadku "'! zbol~łej
zbo1~tej duOle
ше przewlduJ.ąc.
przewlduJ.IЪC. •
.
. . szy рза
psa Uzmlo!
Jzшlо! trudno SlJ:d~lĆ
slЪd~lC ludz1~JU;
ludZI~Ш; .to
Kruczek Ole
Пlе mogl
mogł oprzec
oprzeć Sl~
B1~ pokusle;
pokUSie; "lWI- ty1ko
tylko pewna,
pewoa, ze
"о odllld
оdщd straCll
straCił zaufame,
zаufаше, Ja·
dzqc tak blisko z~bów
z~b6w przysmak, wyr\Val
wyrwał kie mial
miał do nich. Bezgraniczne poddanie
go nag1e
nagle z rllk dziecka i odbieglszy
odbiegłszy w hok
bok sill
BiIJ woli
wo1i czlowieka,
człowieka, które
kt6re prawie z bezmyślЬеzшу§lkroków, położył
сЫеЬет mil}mi~- no§cill
nościll graoiczy1o,
graniczyło, znik10
znikło na
па zawsze.
kilka krok6w,
polozy! si~ z chlebem
łapkami na
па trawie i począł
poczlЪt go zajaCiIJ:!ka
Cięźka czekala
czekała go do]a,
dola, przykutym być
Ьус
dzy lapkami
dae.
dać. 'V
W tej samej
saDlej chwili grad ka mieni poро - do 1udzi,
ludzi, nie dowierzajllc
dowierzaj~c im i lęka,jllC
l\)ka,j~c si~
зураl sit; na
sypał
па niego.
ustawiczlliel
ustawicznie I Boć
Вос sam wreszcie nie r.0czuroczu- A.
А. huz go, o
о psa, рза,
psa, рза
psa - wolano
wołano wa1
wał si~ do :!adnej
żadnej winy. Głodny
G~odny Ьу
by bardokola. - Cala
Cała gromadka
gl'omadka jego przyjaciół
рrzуjасiбl dzo był
Ьуl nawet glodny!
głodny! Czy to nie Uuma.
Миша.
puściła siIJ
si ę za oim
nim w pogoń.
pogon. Kruczek zmy<IllУ- czylo wszystkiego? Za cóż
сбi wiIJC
willC ta Ьо1еbolepu§cila
kat,
kał, wcillź
wcilЪi cbleb
сЫеЬ trzymając
trzymajlЪc w zębach;
z~bach; przy- sna kal'a
kara i zn~an ie sill
si~ nad nim? Czy za
party do strumienia w bT6d
br6d go przebył
przebyl i to, źe
"е 1udziom
ludziom ufa1,
ufał, a
а dzieci, z kt6rellli
kt6remi co
со
dopiero na
па drugiej stronie, widzlJ:c,
widzllC, że
,е dzie· dnia na
па Ilj,ce
łące igral
igrał ро
po swojemu, po
ро psiemu
psiemtl
r.i
przestaly biedz za
,а nim,
niш, zatrzymal
шоzе, ale
а1е serdecznie miłował?
шilоwal? Trzeba
ТпеЬа siIJ
ni przestały
zatrzymał si\) i może,
sill
dоkобсzуl §niadania.
dokończył
śniadania.
wi\jc
więc strzedz ]udzi
ludzi i kryc
kryć z tem,
оот, że
"е gl6d
głód
Dzieciaki jednak pragnl}ły
prago\)ly si\j
sill zemścić
zem~cic dokucza!
dokuczaI
bylo wielkie,
\Vie1kie, wszakOdtlld zmienil
zmienił si\j
się zupelnie
zupełnie stosunek mil}шi~koniecznie. Oburzenie było
źe
kradzieży, a
kt6ż dzy Kruczkiem a
dziećmi. Usta1y
Ustały wsp61ne
"е Kruczek
Кruczek dopuścił
dоршсil si~ kraJziezy,
а kt6z
а dziecmi.
wiedział, jak g16d
głód żelaznemi
,е\ыоет; k1eszczami
kleszczami zabawy na
оа lilce;
lllce; znikla
znikła prqjaźi1
pr~yjaZi1 wsp61ua.
wspólna.
wiedzial,
ściskał 201lldek
żołlldek psitly.
psiuy. Z
Zemst
emst ll\j obmyślił
оЬmуsШ Dzieci wybaczyc
wybaczyć mu
шu nie mogły
шоglу znaktl
znaku na
па
§ciskal
Wr6cił z towarzyszami na
оа poprze- Iydco
łydce jednego z nich,
nicb, on
оп zaś
<а§ wcillz
wcilJ:ż prześlaprzes]aJ\jdrek.
Jlldrek. Wr6ci!
dnio zajmowane miejsce i czas j aki§,
akiś, niby dow!loy,
dowany, omijal
omijał je z daleka.
zupetnie
zupełnie nie zwracali
zwracaJi uwagi na
па Kruczka.
Кruczka.
Zresztll glod,
głód, który
kt6ry mu
ти teraz nieodstęp
nieodsL~p Po
Ро chwiJi
chwili dopiero Jl}drek
JIJdrek pieszczotliwym
pieszczot1iwym nym
пуш bywał
bywal towarzyszem,
towarzyszelll, budził
budzi1 w nim
glosem
głosem zaczll!
zaczllł go nawolywac.
nawoływać. Zrazu, wy"у- dzikie instynkty pierwotnej, zwierz\}cej
zwierzęcej naпаnapaściq, pies wzdragal
wzdragał si\),
sil}, роpo- tury.
straszony napa§cil},
woli przecież,
wo1i
przeciez, pełzaj
pelzajllc
liC prawie, przys
przysuolIl
unllł
Ch6d
Chód jego 1ekki
lekki dollld
dощd i śmiały,
~шiаlу, zamiezашiеsi~ z pokorą,
pokorlj" przywarował
pl'Zy\Vlll'o\\'al и
u nóg
n6g JJędrka.
\jdrka. llil
nil si\)
się w
\v rodzaj lllkliwego
IIJk1iwego pelzania z na·
оа·
T
en tlderzajllc
uderzajllc jednll
Ten
jedoll r\jklj,
r\lką ро
po nodze, wabił
\уаЫ! sLawiotlem
sLawiouem uсhош.
uchom. Szukajllc 1upu,
łupu, czail
czaił
tгzуша1 ukryty si~, piloie
pilnie bacząc
baczlЪc na
па sze1est
szelest oajmuiejszy,
najmuiejszy,
go do siebie, aа w drtlgiej
drugiej trzymał
pas rzemienny. Kiedy już
раз
jui psa mia1
miał tu
(и ź:! jje§6
eść bowiem musiał,
шusiаl, a
а jednocześnie
jеdпосzе§пiе 1iczyc
liczyć
rę ką, z calych sil
sił smagal
smagał go ро
po grzbie- sill
si\j z tem
tеш trzeba było
bylo przed 1udzmi,
ludźm i , któkt6pod r\)kll,
rych krzywdll żył
"уl z konieczno§ci.
konieczności.
cie равет.
pasem.
Uderzenie było
Udel'zeoie
bylo tak silne, że
"е psina,
psiua, skoPo
Ро katastrofie na
па lłące,
lj,ce, l1 eźał
е:!а1 w ро1и
polu Illil}mil}wyczllc, przewr6cił
przewr6ci! si\!;
się; wtedy dzieci, ile
Не ich dzy iytem,
żytom, IiZIlC
liżllC skrwawionlJ:
sk.rwawionlЪ uderzenieru
uderzeniem
by10 i czem
było
сzеш kt61'e
kt6re mogło,
шоglо, okladac
okładać Krucz- lap\!,
łapę, gdy wtem mysz
шуsz jakaś
jakas nieostrozna,
nieostrożna,
ka poczęly.
kiL
pocz\j1y. Daremtlie
Daremuie pr6bowal
próbował wydostac
wydostać tu:!
tuź mu
шu sili
si~ pod zllby
<~by nawinęła.
паwinIJlа. Pies Ibez
jbez
sill
siIJ z kola oprawcOw,
oprawców, dzieci zwartym oto- wysilktl
wysiłku i prawie bezwiednie chwycil
chwycił ją,
jl}, zdnzduczy11
czyły go s~eregiem
s~егеgiеш i krz1CZl}C
krzyczl}c biły
Ы~y bez mi- sil
sił i zjadt.
zjadł. Pierwszy to raz cieplej krwi

spr6bowa~ bardzo ,lUu
,шu sill
si'iJ smacznlJs
smacz n'ło wydala
wydała

rZOOZIJ:. Zaczynal
rzoozll.
Zaczynał pojmować
роjшоwа6 znaczenie zl}<\)bów.
bo\V.
Ch\vytatlie
Chwytanie jednak
jcdnak myszy
шуszу wymagalo
wymagało wiele
1е trud6~
(гид6~ i wprawy, kt6rej, zyjqc,
żyjllc, jak ż~ł
z~l
dOllld,
dощd, Ole
ше ml".ł
Ш1l1.1 s{>osobno§c1
s{losObnOśc1 nabyć,
паЬус, aа ~I.e
zawsze wpadaJIl
\ypadaJIl same
зате w lapk\}.
łapkIl. ŁatWleJ
~atW1eJ
sza byla
była spra\Va
sprawa z drobiem, to teź
оо:! zarl\z
zaraz
nazajutrz Kacprowa nie doliczy1a
doliczyła si~ jednej kaczki. Podejrzeoie
Podejrzenie wprawdzie padlo
pad10
na
па Kruczka, położenie
poloienie jego bo\Viem
bowiem n:u.tr~
czalo
czało kazdemtl
każdemu myśl
ту.] podobnl},
podobnI}, dowod6w
dowodów jednak
doak brakło.
braklo.
Tak minl}l
minlll tydzien.
tydzień. Krtlczek
Kruczek schud1
schudł zna<паcznie; czarna, l§nillca
lśnillca się
si~ jak jedwab, cienka sier§c
sierść psiny wyrudziala,
wyrndziała, gl'll.biejl}C
gmbiej"c Ые
biedlЪ i niedostatkiem-miejscami
dą
niedostatkiem-miеjsС&О1i nawet nagl}
nag"
swiecil
świecił sk6rll.
8k6r~. Co
со doia
dnia 0:1
n:l noc
пос schodzil
schodził do
lepianki,
Jepiaoki, tu na\Vet
nawet znosil czasen..
сzasеп.. niedojeшопе resztki lup6w,
chowajl}c je na
па ро
dzone
łnpów, chowaj"c
potem,
оот, godzinami nieraz pracujllc nad skradzionll
dzioo~ gdzie na
па śnlletniku
sшiеtniku psom domowym
ko§cill,
kościll, nim j~
jll z,gry§c
z,gryść i połknllc
po1knllC zdolal.
zdołał.
Bieda uczyła
uczyla go oszcz~ności.
oszcz~no§ci. W izdebce
се spokojnym był
Ьуl do czasn; nikt nie zaglllda!
gllldał tam, zbyt swiezo
świeźo jeszcze tkwila
tkwiła w
pami~i §nuerc
śouerć dziad6w. Cho1era
Cbolera już
jni i zZ
Nowego Dworu kilka ofiar zabrala.
zabrała. PoРо
płoch
ploch był
Ьуl wieJki.
wielki. Matki zabronily
zabroniły dzieciom
сiош wchodzic
wchodzić do dziadowskiej chalupy,
chałupy, a
а.
сьос nieraz zbierala
choć
zbierała je chlltka
ch~tka zajrzec
zajrzeć ta m
т
za
<а Kruczkiem, to przecieź
przecie:! z obawy przed
admonicylj"
admonicyą, dotlld żadne
"аdnе si\j
sill na
па krok ten
nie o§mielilo.
ośmieliło. Dopiero, jak to wkl'6
wkr6tce
tce zo<о
baczymy, nowej trzeba było
bylo katastr'.Jfy, Ьу
by
zakaz ten przelaro.ały.
przelaro.aly.
Pewnego razu, zakasana stala
Pe\Vnego
stała Kacprowa
przy lawce
ławce w
\у strumieniu,
strulllieniu, piorąc
piorl}c na
па niej
szmaty.
szшаtу. J edoll
ednll rękll
r~k~ nagania1a
naganiała wodlJ
wod\) ,na
,па
bielizn\l, drugll
bielizn\j,
drug~ silnie
siJoie trzepala
trzepała kijonką.
kijоn1щ. O
О
bok w pewnem
pewne m oddalenin
oddaleniu p1uskalo
pluskało si~
зi~ we"е
8010
soło st-adko kaczl}t, jej wlasnoM.
własność. KobieКоЫе
cioa
сinа od czasu do czasll
czasu przerywała
przerywala pranie
Ьу
by odzipol!c
odzipnąć i rzucala
rzucała zadowolonem okien
оюеп
na
па dobytek,

DZIENNIK ŁÓDZKI.
LODZКI.

2
n~jmy,

że
duża
"е duza

fabryka
CBbryka ma
та sLo
5Lo unkowo
znacznie
luniejsze wydatki.
zпасzпiо ltlniejsze
Na zakoilczenie роwiоП1У
powiemy jeszcze kilka
sl6w
sł6w o
о sprawozd!>niu rosyjskiego towarzy·
tuwarzy·
stwB tnCChBniczncgo
stwa
mechaniczncgo oczy zczania i prasoртasо
,vBnia
ba,.elny w Egipcie.
wania bawełny
Towarzyst",o to posiada dwa o(ldzinty,
Towarzystwo
oddzinły,
aа mianowicie
шiапо,viсiо w AJeksandryi i Zagazigu;
Zagazigll;
П1iаst zarobilo
I'В.
picrwszern z tych
tycll miast
w pierwszem
zarobiło 000
ono r8.
,а§ TS.
со uczyОС7.у
54,500, IV
w drogicl1l zaś
rs. 12,400,
12.400, co
nito brotto rs. 66,900. Po
Ро potrąceniu
potrqceniu suu,
na
па amortyzacyf.l
ашогtуzаСУfJ kapitalu
kupitalu budowlanego.
budowlBnego, na
па
kapital
kapitał zasobowy i wynagrodzenie
,.упagтodzепiе dyrektodyrcktora.
та, pozostało
pozostalo n~lto
n~tto r.
т. 36,000.
36,000, co
со przy
p"zy ka300,000 rs.
r5. wynioslo
pitale zakladowYDl
zakładowym 300.000
wyniosło 61/
61' •.
••

. lIer/:lJerg.
lIerl:lJerg.

RОZPОRЦDZВNIA RZIJIOWE,
ROZPORZĄDZBłUA
RЦDОWE,

I

Копу papierów
papierbw zagrr.nj~nyc:h »Odmo!!y
podniO!ty lig ро
Kuny
po d Y
w. j"!rirn poo!tpowaly
CA'Dy en:
у n i e,
е, ki_Tonek
ki'Tnn.k".
poo!tp" wal 1 ""01
С11:
",i~u"J c~'ci,
wi~u"J
c~ ' т, gdf po~
powNcila nadoi'Ja
naшi"J& pomr'ln"ll0
pomr'loogo krn 1'11
_т,ро,' 1'9
naJl0 I~no,:"c,",
I~OO':".,", ,l
bn.... "o..~, ,mlPDlI
"'9 naJl.
ze przed !Olku.
ulJ\twieoia
ulĄtwieuia kWt!3t.p
kwt!эt.f1 afga1iskiej.
afgańskiej. N.jwi~i akony.koпу" podcZ&;'
podcZA;' gl11
!cilku. cJwaml
cJшаml n~e
"~e 1)110
br ło
.tatr
.tałr na
па ttralnie
uralnie papier,.
papiery rosyjskie,
roeyjзkiе, których
kюrусh kuny :r.upelmo
:r.uре1шо na~'rWC?W, ~craz
~cтa!. nl6
me In()l:na
In()l:n& %I]
zl] .... ~eti: .prze.prz.epo\loiмty li,!
po,loiMłJ
.i~ o
о 1-2'/'..
1-2'1'.. \V
\У ruchu &wyikowym
&wyikowpn da.wcy. ~yo m?Ze, Zf'
Zf' wplynłł
w-plyn~l utL
па to r.W1I}~~
r.W1l}ze~ 11'!"W!i~l~' Q,lzi,,-t
W!ięłl"
Q ,lzi ,,-ł t&ki"..e
t&1Й.е ren
теп v "Wet"'lf..ie
wWersf..ie i pl\piery e·
е· g']e}lfl~k~,
ОРJ"1М::Z. 00;0
g,]ehf1~k~, OpJ"1M::z.
t.e;o o!n1mRDo
o!nymtlDo I Francyt
Franc!1 w.agipskic.
яipsk.IС. \Va.rt.o»c
Wa.rt.o»ć piCDi~dly
piCDi~dlY ohni;;ajte
o1Н1i;;aj'c liQ
liO COf.as
coT.as d~m,,,:,c,
d~П\I~С, Le
LU uura.1t:i
uura ki ос.ш~rрW:)·
uc,nerpw:y t,a,n
tam l>ardl.o
bardl.o . kntelr:
kutek
IJardziej,
tloe"t .. jnż
ja..i prawdopoJohm"
prawdopoJo\ml6 w tym
tущ kIC'
klC' wIelelego
hardziej, tlOI"t
w1elklego ~,.r:a.
~,.r:a..
runku do krOlu. W
\У ty~Jliu
tY~J,iu oLi~głym
oUi~gl)' m wlrlo
w1rlo 1.10'
do·
ВакUtю,. Z,~owalr.obotntkow
BarcułłG.
Z,~оwаlr.o1:юtПlkоw ~ pnedzalolacb
pno(]zalDlacb
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,..а tkaniny.
tkauin)·.
't!
'"II
,.
tów,
kt6re majdujł
шаjduj, 810"
lie w lcantoruch
kautoruch bank:~Tlkic.h
bank;~rlkic.h Zgodzano
t6w, aа które
Zgodzauo .iO
liO n.
п_ nie, gdy
вду chodzilo
chodziło o
о zlO<'
_1С<' nia nnun- zumienia.
zumienia Si\)
si\} z Rosyl}
Еозу& IV
w przedllliocio
przedmiocie ,"zaIVzaij n 'Vek8Io.rr.}·.
wekslarzy.
в1~"", wogóle
gl~"".
wog"le JeJnak zakupy
zaknpy n.tol)·,
u.toly, uhoci.z
uhociaż .pr
'pr..
... Jemnego uznawania
UZlщwаlli& towarzystw
to,yarzystw akcyjnych.
Uwaga. (;i,
Ci, którzy
kwrzy ,vniOlIł
,vniOl~ do kasy
kазу kopon)'
kopoo)' nicwo.daoi••z rynków
rJ'uk6w "nlorok;cl,
zamorakich prt.opowi.d.j~
pf1.cpowi.d.j~ роpo- Spmwa
Sprl\,,'a polega na
па tem.
tеш, że
«е doll1d
dощd obcy
оЬсу роаpodplatno 1 bgdlł
płatno
bgd, mieli potrqcouo
potr,colJo J20/cl1
J20/cl1 majQ
шаjQ priWO
prj'Yf'o wozdaDi.
\.i~u.ani.
\Vi~uzanie
oio ruchn,
ruchu, aа okntki
oknlki u"1.fobocia
b"1.fouoci.
i ogr_·
ogr.·
dany
ааоу 1116gt
mógł być
Ьус akcyonal'yuszem
аkСУООа\'уuszеш i uczestniponukiwao
IWYch strat. na
po8zuki"'au awych
па tych,
t)·ch, którzy
kt6rty uskuteozuskutecz· niczeOla
niczenla Czai
Cr.&SQa roboczego daj, sii) jU,Ż
jui llCZU
u.czu wau w
,v
nili im
in\ wyplatg
wypła.tg takie
ta.kiemi
mi kuponami.
kuроnашi.
(Dok. fl4.I.).
naI.). z.p
<_р....
...аоЬ,
oh. szczególniej
ozczeg,;luiej molliom
mcuinm р;п
piu Cop..
Сор. .
kiem
kiеш instytucyj przemysiowych
ргzешуslоwусh lub
II1Ь handlo1V,m...
IVtlш>. K
К rról.
Ь 1• w i. c
с 24 lipca.
l;рс.. Na
N.t_rg
t.rg to<о- wych
"усЬ J'osyjskich
rosyjskich na
па równi
r6woi z роddапушi
poddanymi rotejsz,!'
tej
.., dowoź~
dowo);~ IV
w ilości
ilоЗс; uiewielk,ej
uiewielk'.j weln~ bruduQ
brudIJQ i syjskimi.
sуjskiщi, lecz tak zw. osoby
озоЬу prawne
prawoe (czyli
ВРНА
jasU1~·'
jaSDl~c,
mlill
przed
pr,,"d .tr·rzQ.
.trzrźQ.
N_bY'voypooo.tajQ
N.bywcy
IQ w.tno",,(пс., t у t ucye
b'oro
Ь'ото
е) zagra'c
а'с
eе
IJ' е b
Ь'
ł
nHotliwi; ffiJiIj
o.cZt'g,;ln.,n
Z&l1i.dbaniu
po.o.tajQ
с.- InS
IDЭ y
псуе z 1
we)
ш zn.
,п, n e
у,у
nHotli"i;
w ",c""gólnom
zaniedbaniu
gaI
W
Ul
Y'1
a~łdtJ.
SG -4U- U1n,,'Vl\ne
U1n"WI>Ue W
a~Ma. L o
оnd y
у D,
о, 26 lipca. Tydzień
ТJd.iшi ubiegly
ubi<>gly tnnki grnbe. l'laoooo
l'lacono .. welng
welog brudo~ 86
w Rosyi. Towarzystwa akcyjne
uplyo,1 .nowu
UpIYD'!
."о,.о Ibardoo
\ь.rШй cicho,
cicbo, ns"""obionio
nspo.obicoio tar~u
t.r~u 46-óC-GO
46-6()-60 m.
Пl. •z.• 106 (I.
(1. wagi
w'gi CIOW6J,
cłowej, j.gui~c~ i handlowe
hal1dlo\Ve zagl'aniczne
zagranjczne nie mogły
щоglу wszczyo".n"c"lo
onznaczalo .i~ Jeduak
Jcduak prт.yt.m
przy!om wielk'l
wiclk,. otal"'.i~.
оtalоЗоi~. oprzedawauo
oprzed.,.a"o po
ро ceoach
сеоасЬ tulejuego
tuwjlZcgo jarmarku,
jarmarku.
пас powództwa
nać
pOIV6dztwa w slł
s~dach
rosyjskicb; toi
dach rosyjskich;
,у J·j,.tek
papi.ry ~ol.jowc,
kloIV.ьш Br.
В r _ d ro
о r d 2~ llpca.
ире.. T,rg
d
k
''
k6
W
yj'ltek .(_oow,l,
.t.oowlly krajowo papiery
~ol.jowe, ktoW.hw
Targ tutej.'y
tutej"Y
k
kó
dа'rych kuray
kur8Y olegf)'
uległy ohmice,
01Щliсе, po
]>о CZ08Cl
CZOŚCl wskutek
wskut.ek Ul6Ш6- trwa wprawdzie ci,gle w oieczynnosci,
nieczynności, lecz
locz U:ipo- samo
эато co
со
oо wy ~onaDla
~onaOla "yro
wyro w Sil
з,. ow
OW za~
pom)6lnych wi.domości
pomJślnych
wi_dom~oi o
о dy\.idcndach,
dywidendach, ро
po cz~ści
cz~§ci .obieoie oi.
Die jcвt
jest tak pr.ygnoui.oetn,
pr.JgnOblOOCtn, jak
j.k 1>ylo
bylo p..cd
od graoiczoych
granicznych w Rosyi,
Rosyi. nie były
by1y one
оnе uwzgl\r
uwzgllr
w.kutek zmowy
,mowy roootuików
rоlюt"ik6w w
\. prz~d.alQ1ach
p.. ~d.alO1ach Uldиlд- ośmiu
~miu uniami.
uuiащi, Sdyt.
gdJ't, widnoltrljg
widooltrljg poli'ycz"y
poli'yczl1Y wypoSowJpogo- dniane w og6le, aа szczególnie
szczeg61nie dotyczl1ce
dotycz!!ce praw
,,'.kutek
hamuJ
),оmп, •- n.juardziej
n_jb.rdzicj z powodu
powodo uiekony.tnycn
ui.ko,"y,toycn wyWJ'- dzil
d,il .ig oieco.
uieco. Ubroty w ogole
ogol. .~
'~Jeszcz.
Jeszeze bardzo
boruoo wlusno§ci
wŁlISności na
па lUajl}tki
maj~tki nieruchome
пiегuсhоше IV
w Rosyi.
.kaz6w
kazów rochu i Dicporozuntieti
nieporozumień pomi~dzy
роmit;ш)' MZJUaiteMzmaite- mate
małe Jak zwykle
zw)'kle w tej porze
porzo roku.
Ob
ОЬ
. k
. Ь'
b ć
1I
mi
т; Iowarzyatwami.
tow"rzyat,,·omi. Konsolo
Kon.olc byly uez
Ьс! ruchu,
rucbu, 1...
lecz
004......
b.~it... IV
,у hl
м.a g"
g \1 •e b
Ьо
u 'g
r g ",
u, jak
j.k Ilonos"..
<100"""
eCnle
есmе westye te maJIl
maJ" Y
у .. uregu
Ш'еgu owane.
owane,
tnym_ly al~
tnymoly
a\~ m
тоопо,
.. no, .a.
.а. na,,:"t przy koncn
końcu nolowanotowa- pi.m. lterlińskic.
Ьоrliбskiс, utwurzylo
ut,.ur'ylo .i~ konsorcyum,
konsorcy"m, ",oj
",.j ..-_ lecz w
'У jakilll
jakim kier.tlnku
kier,unku 1I na
па jakich podstalIO
"о je o
о '/,-'/. % WYZ"J
w)'zeJ nu:
uu: przed "'nun
оЗnoщ dOlaml.
d01&mI. ce
с. nn
пп oolu
0010 podniesienie
podniesieoie cen
ссп onkrn.
oukrn. - IV
'У L o
о 11". wach.
wllch, dotl\d
dotąd lllewladoUlo.
шеWlаdоUlО.
C"ldo.
С,,-Ы...

,ti.

BPRAWOZDANIA TARGOWE,
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Zbiory pneniey
pnealcy w A••ryee.
ryce. O..tatDi numer
nошer JarnFarmen R,.. ,"iew",
t"iew", pi
р) m.
т. ci qceg~ si~ UlluŻdU,
uзlu:GdО' poро-
wa
w tanach
t.anacl\ 7.jedOOOJ'.oOYcD,
7.jedoOOJ".onycЬ , uwiera 'prawoIprawoЮ:nie o
о t1lionu:h
ps2.0ni'·r w Am
Amf"rycc..
thior-ach puoni"r
f"rycc.. ut,.ione
ul"żono
O'l
0"- poJstawi8
poJstawie wiadomo
wi.adomo ci dostarcwnych
dostarc&А.ш)·сh рпш
przez I'rz.t'prZ('Izlo
uło 9,000 kor pondent.ów.
pondenww. ()kUUj8
Okuujs !li~ s tego
I rawozdanin, ż.e
хе naj!lnlut.Dl('jue
najS"lut.nl('jue prupo''fi
prupo''fiedoie
edoie O
о

_1.- w:nie

4

'/,-'/,10·
'/.-'/, lo·

Przywóz
kankazkiej do
wciqż
Przyw6z nafty
паНу kaukazkiej
ао Genui
Geoui wciqz
\Vzrastll, dzięki
dzi~ki otwarciu kolei Gotarda.
wzrasta.

I~iorach pвz.enicv
p!lz.enicv w Am
Am lll.łryce
h1ły
r)'OO VI
vf l",ku l~,
J~, 11)'ly
zanr.em
'V,zJ' Lkle doniesieoia
doniesicoia
unr.em najprawdxi",r.omi
najprawdxi"".omi 'VUJ'
oajzupe1oiel
ąta.dxaill .!O
оаjzaреlоiщ ~dxai'
I!O nпа.. to, W
w tegoroczny
tegoroc"oy zbiór
zbior
pu.:enlcJ·
pJr.:enlC:J· ozimej hęd7.ltJ
1~7.ltJ najgorar;ym
najgorazym w
\у 08t.atnint
Detatuim dzied.zieaiet'ioleeia i z "I:elkll
'Пl:еlkжа pe.no~clł
peW'n()~C14 licz)'ó
liez)'6 Jnoina,
moina, i,e
że
fJgÓlo
Qgбlо]'y %biór
zbiur J>5Eenic)'
pueniey vl:lmej i J4.r
J4.I<"j,
rj, oflwd
ПfLwеL рпу
przy
najkl)nyslnit'Juych
оаjkl)пуSlпi('Jзzусh .aTflnka.-n,
waTf1nka.-.Ь, I~
'~ la.ie
łzie mnif."j!z)'
mnif"j!Z)'h\
I.,
Otl .I",pego
k,pego zbiuru w roku 1l 1, kt.)r)·
d05tarсчl
kwry d05t&r'C3ył
W'uJ.tkiego
wUyltk:iego tylko 881,000,000
s8 ),OfК),OOO bauli
balzli DoprowadziDoprowadr;i1,
ty do ~"O wuodJie
W'щшiе mniej
mo.iej ""iVCX'j
wiFj te IanlO
'8П,6 Prt.f4
pr"f4
cz:vn. . \V Ohio,
ОЫо, I1Lil1ou
Il linou K.anu.
Kanu. 1 .Y.issouri
.Y.i.ssouri \., cmси
.~ J.wtW]'
J.wzwyczaj
mo były
O5ło·CDj ,Unych
,iJnJch ~rozów
~roz6"' poll\ nlo
byly 0510
Di~tв sniegiom,
ni~te
śniegiom, a
а рбiоiаj
pótoiaj zimne wiatry wiosenno
w1озеппо
W)-su.!zyly
zjemi~ do
до l'e5z y.
у. PrUc.z
РnЮ.z tego, wskutek
wзkоtek
wyłuuyły ziemi~
сев zbo!a,
ZЩОIt'j 'lone
'zone zDac,we
snaezn ..j obn.iik:i
obniżki cen
zboża, zmnlej
znaclrue
obsary
отит)' uprawne. W
\У Kaliforl1ii
Kalifornii 110
do tego ~zyat
~z)'lt
k.iego
kiego prz)ł,.nzyła
prZ)I,.nar1a 11': je'tcze
jeucze ciula
cil}gla
kt6ra W)'
która
wy-oiu.cz:yta
niu.ez:yła Inlode
młode zasiowy
zasiew)' pra\\'ie
prawie do '1.cz',)tu.
I1.czotu. StnTallSt.nran08
ne zestawienie wUYltkich
wlr.).. Lkich dauych,
da111ch, doprowa.dza
dopnl\va.dz& do
до
·wniosku,
"'Di08ku, ze
że w najkorzyltnicj.
DajkoТZ)'8tnicj. zych
Z)'Cll vrarunk8.cn,
vrarunkacll, tC
gOn>c&DY ~biór
gOn>c&Dy
~bi6r psмщiоу
pszenioy oZimej
ОZlщеj nie przewybzy
prrew)'f:3zy
200,000,000 bunli.
Ьшzli. O
О willi.
wi~l. lopiej zapowitdo.
zapo\\"ia-'a 8iO
sig
zbi()r Р8ке.пiсу
zbior
pSlU!nlcy jll:r.эj.
jllrJj. W
\У .Nebrasu
.Nebrask.a. uiyto
użyto ро
po 1l uо
pTaw',) pszenioy
prawv
p8zcoioy obtur
obsТoar cokolwiek
cokol\viek wiOkszy,
\viоkзzу, rowlliez
również
1 z innych
I)()nty
iOD)'eh Stanów
Sta.n6w dochod."
lюпt)' ślu.i~jne
Slo.i ~jsze spraapra",oWaoia.
woWania. Przy aprzyj.j,cej
8przyjlljącej atale
atałe pogodzie,
pogoozie, r.bl0r)'
r;blOr)'
p!zenicy jaтej
puenicy
jarej mOR
тon dOli~.6 lSO,:)()(),OOO
lSO, :ЮО,ООО buszli.
bllszli.
'V ogóle
ogбlе pr7..eto
pr7..et.o St.any
Stany ZJ~doocrono
ZJ~dnocrono tnOgQ;
tnogQ; zobrac
!.Obrać
\v tym roko
\V
roku S20
820 - 330
ЗSO Dlilionów
Dlilionow bu
Ьи zli psr.eoicy,
pszeoicy,

lU""
80'."
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podс...
podc... gdy
gdJ' .,
vr poprzвduicb
poprzednich latach
l.tach pl~cia
р,~сiп zbio·
,Ыо·
ry
wo 646,(X)(),UOO
Т}" dosLart.ozaly
dost.a.rt."Z8ty prw<łięcio
рrищi9сiоwо
б46'(Х)()JUOO bUJdi.
bo.azli.

Kronika L6dzka.
Łódzka.
(-) Lekarz miejski dr.
аг. Lohrer zabral
zabraŁ
gtos we wczorajszym
'VСZОl'аj5ZУШ n\lmerze
numerze "Lodz. Ztg_"
z powodu artykulu
artykułu рошiеSZС1.еgо
pomieszczego w N. ] 55
t .t
któ
. d .
• 1l k
kt6
cJ gaze y.
у, w
'У
rym
гую POW1C
powIe WIliO,
":II'О, ze
,е 0)0
o lO
chole,'YnY skonstatowano
choleryny
skonstato,,'ano na
па StllrOI1l
St'\"OI1t Mielicie
~cie wypadki cholery
cholel'Y nostm,y.
nовет.у.
Pouiewai
Pouieważ
z defil1icyi
dеfiпiсуi podobnej możnauy
шоiпа"у ,ynio.kowac,
wnio.kować,
«е obok choleryny.
że
choleryny, wyst.l_pily
wyst.l_piły obiawy
ob;"wy
epi,,
demii gl'ozniejszej,
groźniejszej, wi~ dr.
а,". Lohrer
Lollrer wyj
wyjaasnia, że
snia.
<е choleryna i choler;1
cholel';' 710811'08
nos/ras 5<1
Si~
identyczne. Pod
РОа obydwiema
оЬу<llViеП1а nazwami
паzwашi 1'0rozuшiес nalezy
zumieć
należy wypadki biegunki.
biegunki, katarów
katar6w
ioll1dka
żoll1dka i kiszek,
kiszek. objawy,
objawy. kt6ro
kt6re rokrocznie
powtarzaj
ро"tагzаjч
'l sili
si\} w
W porze
pOI'ze letniej nie tylko w
I.odzi,
Łodzi. ale w calylU
caly1U kraju.
kraju, z \lowodu
jJowodu go1'n'ca,
rn.ca.
nagtych
nagłych zmian
zшiап tem~eratury.
tem~eratury, zbytnie..
go niywania
nżywania napojów
napoj6w ch
сЬ odz!!cych,
odzl1cych. lod6w,
lodów.
0,.oc6w,
owoców. zw1aszcza
zwłaszcza niedoj rzalych i innych
Ыо;;dбlV dyetetycznych.
błędów
dyetetyczl1ych. PI'zyczynia si\}
się tez
teź do
zlego
złego stan czysto§ci
czystości miasta.
шiаstа, który
ktбrу pozostawia wiele do
ао zycze\lia,
życzenia. lecz doktór
dokt6r Lohrer
s,.dzi, że
"е i pod tym
tуш IVzgl~deru
,yzgl~dern lUia.to
mia.to Daпа
sze lIie
nie moie
może figurowali
figuro,va6 j.\ko
j,\ko wyjl1tek
wyj!!tek zbyt
,Ьу!
ujemny, zresztll
zreszt!\ trodno radzic
radzić przeciwko
zlemu.
zlemu, J'ezeli
J'eżeli stanowczo
5tanO'YCZO zapobiedz mu
шu nie
шоZпа.
można.

(-) Komitet sanitarny.
P.
Р.
prezydent
miasta
шiasta IJodzi
Łodzi zebrał
zеЬтal w biurze
ЫШ'zе swem
swеш we
wtorek czlonk6w,
wOOrok
członków. wybranych
l'уЬгапусЬ do sanitarnego komitetu
ulożył list\)
kошitеtu miasta
mi&sta i tlloiyl
list\} takowych dla grupy drogiej, trzeciej, czwartej i piqtej,
pil!tej, kt6r~ prześle
prze§le р.
p. gubernatorowi
gubernatoro,yi
ао zatwierdzenia.
zat,Yierdzenia. Grupa piel'wsza maJ' oca.
осв,
do
--r:
wedlug
wedŁug ustawy z Petersburga oadeslanej,
nadesłanej.
zajmo,vac
zajmować si~ ogólną
оgбlп!! inspekcYI1 nUasta роа
pod
wzgll;dem higienicznym
wzgllldem
bigienicznym już
juz dawniej
da\Vniej zostala
została
d
d
iI
ił
zatwiel' zonl);
zatwier
zOnl};
"uga
ruga grupa mu
шu р
p 00IVa6
no wać
,vody,
wody, trzecIa
trzecla -; Ulateryałów
шаtегуа16w. spoiywczycb,
spożywczycb.
czwarta-§rodkow
czwarta-środka w dezlDfekcy nych.
оусЬ,

U-I -

\У t~m
t~щ .ruch
.1·исЬ jiikiś
jaki~ Illezwyk1y
щеz,.уk.lу powstaŁ
po,vstal IlU~
Ш1~ ki.
ki, ale ani,
апi. spos?bu
зроэ?Ьо pruć
pl'a6 tlaJej,
Ci'1- 1, ZIl.
ZII. 1'&
о, d!ug,e
!"t~ wys
'ууэ uglwa yу si\)
si\} О- I - ::!Iuchajta-odez,val
IV
ualej. pies )eJ Ci'!ra o.
długIe !at~
::lłucbajta-odezlVał si~ oо r.gl·oll1a
r.groma i,
i.
cz l1 c kacl'kl
tlzy
t1zy menu.
щеПl1, krzy
kl'zycz!!C
kacj<kl ~a wszystkIe
wszystkJe gle w myAli
myśli stoi.
5001. Czu1a,
Czuła. i:e
że JUuslala
muslala go dZlOm
dzlOШ za
<а ochłap
осЫар Jakl§
jakiś od
оа czasu do
ао czasu zabawI
zabawlewa
ewa Sl~
З1~ w llochowek.
lJochowek. Zakopwwa
Zakople,va
1'ozlecia1y
rozleciały Się
01~ ~trony. .Ze Sl~
S1~ to jednak
jedoak cil;zko
cillżko zl'anic,
zmnić, że
"е go może
шоzе .przetrl1ci~a."
"l'rzetrl1ci~a." rzucony.
rzucony, za jedno "pódź
"р6д>: tu
(о Kl1lcek"
Kll1cek" do- Krucka w d61
dół nad
nаа rzyckq.
rzycką.
dzщ~о za krzakIem
dZla~o
krzаklеш,.
•. ktory nad slUlll1
SIUDI1 r681
r6sŁ Kobiecina dobre Itliala
wiała serce.
зегсе, nie dalo
dało jej brotliwie wymówione.
wYll16wione.
Propozycya og610q
ogólną zyskala
zyskała aprobatę.
aprobllt~.
\Vod~ i CZI;S6
wod~
cZllśĆ zasłamaŁ
zаslашаl . widoku.
widoku, nie mogla
mogŁa tez
też spokoju i porzucając
porzucajqc szmaty
szшаtу poszła
poszla za
"а
Dzi§
Dziś jednak
jedoak było
by10 już
jui zap6zno!
zap6źno! I.za
Łza KacКnc- Wnet zawiqza!
zawiązał si~ niejako komitet i to
(о
na
па razIe
ra.zle Kacprowa
KBcprowa ~oJŚć
~oJ§6 prz!czyn! alar- p~em
р~еш do
ао I?pianki. ZapomniaŁa
Zарошпialа o
о niebez- prowej
pro,vej nie mogla obumarłym
оЬuшагlуm cz1ookolll
członkom euergiczuy
energiczuy aа spr~iysty. Dzieci rozebra1y
rozebrały
)OU.
mu. DopIero
Doplero ~o
~о .ch'."i1!
.сь'."щ rzec~ SIl)
s'IJ wYJaśUlła.
WУJа§шlа. pl
pl eczenstw1e,
eczeństw le. oо cholerze.
cbolerze, oо strachach.
strachach, oо zwr6ci6
zwrócić wladzy,
władzy, nie mogla
mogŁa usunl16
usuп!!6 gangre- milldzy
шil;dzу siebie r6i:ne
różne przygotowawcze role.
Oto Kruczek
Krllczek JUz.
JUz, JUz
JUZ maJl1c
шаJI1С Ją
JIЪ "w pysku,
pysku. dziadach.
ny.
оу. Pies giD/j,C
giną,ć musia!.
шusiаl, bo
Ьо 8i~
Bi~ od niego Jedne pobiegły
pobiegly nad
паа strumień,
stгuшiе6, gdzie w tor(О1'
l'\}dzil
Plldził z~
"~ kaczk,!.
kaczk'1, która
ktбга ze strac.hu. aż
а' na
па
- Krucek.
Krucek, p6dź
p6dz tn
tu psina... Kruczek, odwr6cil
odwrócił majestat czlowieka.
człowieka.
Ciastej zienU Ье.
bez wielkiego trudu wykopaly
wykopały
Il1d wyblegla
wybIegła. . Wyskoczyła
\Vyskoczyla za 11l1}
ilU} 1
I KacКас- co
со ci to-wolala,
to-wolała. upatrując
upatrujl}c psa po
ро k!!tach.
kiltach.
Kobieta pobiegła
pobieg1a do chalupy i przynio- dolek.
dolek, drugie przygotowaly
przygooowaly z gal1}zek
gał1}zek no·
по·
рго,уа z rzeczki.
prowa
rzeczkl.
Nagle Kruczek zawy1
zawył pod tapczanem.
tapczanel1l. sla misk~ z mlekiem. Przy lepiance spot- sze
Bze i chwilE.l
chwil~ l'0tem,
potem. Kruczek wśróU
w§гБU 01'0U1"OА nie rus...
1·ОЗ.. . aа p6dzies...
"ата - On
ОП już
juz na
па przyjaZtly
przyjazt1y glos czlowleka
"а- kala
dzieci, które
kt61'e l~kli\vi6
l~kli,vi6 z proau
ртоао zagll1- czystego §pie,yu
w~dro,va1 z lepianki
lepiallki nad
- A
pódzies... aа wara
człOWieka zakała dzieci.
śpiewu wędrował
krzyczala;
krzyczała; nic to nie pomogło.
pomoglo, pies si~
зi~ za<а- pumniał
рvпшiаl calej
całej krzywdy wlasnej.
własnej. Chcial
ChciaŁ si~ da1y
dały do srodka.
środka.
oо
rzeczk~. \VI'6cily,
Wróciły. choć
сЬос nie na
па d~ugo dawjad! i nie
пiе zW1'acal
zWJ"8cał na
па niq.
niq uwagi. Nie maта- z kIlta.
k"ta, gdzie lizal
lizał zbolal~ skór\)
sk61'\} lVysunq6
wysunq6
- Mars
Marś ztl1d zatracone
zatracooe J'aki
raki _ krzykn\}krzyknll- ne
пе przyjazne stosunki.
stosunki, znown
znowu był
Ьу! otoczo~y
HC
НС wi\}c
wi~c nic innego
ionego po~ r~kl1.
r~kl1, w obr~nie do
ао Kacprowej.
Kacp1'o\Vej, ale
ме lJodnoszl1c
Ilodnoszl1c się.
si~, poczuł
poczul 1a,
łat niechby mi który
kt61'y rusy!
rusył Krucka.
Krucka, dalaby
dałaby umiłowanemi
uтilОlVапсшi b~bDami.
b~boami.
p.taka, z calycb
p.taka.
całych ~!t
~!l 1'zuc1ta
rzuciła za
<а Kruczklem
Кгuсzk1еш ten
[еп sam
аат ostry, . dojmujl}.cy.
dоjщujl}.СУ, śmiertelny
Sшiеl·telпу ból.
b61, jo mu
шu dala
dała i marś
шагs kiej реdаш,
podam. р6kiш
p6kim doао~aciek ni6s1.
niósł. na
па przodzie na
па prlldce
p1'\}dce "".y"'.уżk l1 dębOWI}
CJ~zkl1
Clę
d~bowlЪ klJankl}.
kIJanką.
kt6ry przed ch\Vll"
który
chwlłl} powalil
powalił go na
па ll}czce.
Il}czce. ZdaZ<la- broI
bl'o! Do gllsi...
gl;si... Na l'lke!..
Łllke!..
l'OblOUI}
robIOną chorl1glew;
chorl1g1ew; JJędrek
~drek szedl
szedŁ za
"а nun
\lШI
l'ocisk
Pocisk Ole
ше chybIł
сЬуЬй celu
celu!I Kruczek upadł
ораа! 10
ło mu
шu sill.
sil;, że
,"е go coś
соэ wp61
wpół żywcem
iуwсеш zarzyna.
za.rzyna,
Dzieciaki pouciekały,
pouciekaly, ona
011а za§
ZM miskę
шisk~ pod- jako ksilldz.
ksi"dz, dalej zwloki
zwŁoki psa
l'за na
па noпоna
ла Dliejscu
miejscu tyluemi
tуllJешi łapkami
1арkашi i zawyl
zawyŁ glo- psina zawy1
zawył i bezwladnie
bezwŁadnie upadl
upadł na
па zieU1i~.
ziешi~, sunęła
sun~la Kruczkowi.
szach i czereda dzieci ~ kijami
kij&шi w r~kach
sem,
веш, który.
kt6ry. ty~e ~ieściŁ
~ie§cil ,~sobie
,~зоЫе rozpaczli- Nie mógł
mбgl już
jui jak dawniej wesolemi
wеsоlешi skokaPies by!
Ьу! tak zglodnia1y,
zgłodniały. że
«е przemagajl1c w miejsce §wiec.
świec.
,yej
skargl IJ шеwуslОW1О0еgо
шi dzi\}kowa6
ludziош za
"а straw~ i dobre
dobl'e ból.
Ь61, podniósŁ
podni6s1 si\}
pl'Zednie lapki i chciпаа rzekq.
rzekl}, J Qwej skargi
mewysŁowlOnego Ь61о,
bólu. i:e
że mi
dzillkowa6 ludziom
się 1130
na przednie
Gdy kondukt ten stanl}l
stanąŁ nad
dreszcz przebiegł
p1'Zebiegl kobiet"\j.
kobiet-ll. Stanęla
Stan~la jak slowo.
słowo . Nie m6gl....
mógł.... .Kacprowa
Kacprowa to
(о zrozuZ1'OZU- ,vie
wie Jl!l
Jął się
si~ mleka.
drek umaczal
umaczał w niej podan~
роаап~ sobie
зоЫе gat!\zk\}
gaŁlIzkę
wryta, zapo~.inając
wryta.
za!,o~.inujl!c ~ swiecie
świecie bo~r1ll.
bo~r1ll, .0
,o miala,
miała. aа chCllc
chCl1c si~ kouiecznie dost~ć
<lost~c do
Caly
Cały dzieit
dzień jeszcze nnst~pny.
nnst~pny, poczciwa i n!by
.п!Ьу swi\}conl1
świllcOnl1 wodl1 pokropił
pokropil g~ób.
g~БЬ, zwlozwło
kaczkach 1I kiJance;
klJaoce; Ole
ше śmiała
SШJalа zblizyc
zblizyć Slll
З11; Kruczka.
Kruczka, pomimo
pOlllimo odrazy do zapowletrzozapow1etrzo- Kacprowa
Kacpl'owa zaglqdala
Zaglądała do
ао {lieao.
nieao. Daremnie
Darепшiе ki
kl 1I otacza)l1cych.
otaczaJl}cych, przyczem
pl'zyczell1 zlozooo
złozono KroKru,
(10 Kruczka.
K1'uczka, "у
podniesc.
nego choloq
cholerlЪ tapczanu.
tapczanu, odsun\}la
па bok. jednak podsuwała
podsuwala mu,
bar~zcz, to mleko, czka w dół
а61 i zasypano
,аэураоо ziemi,}.
ziemi.}.
do
by go podnieść.
odsun\)ła go na
mu. to bar~zcz.
l'ies
Pies wyl
wył cillgle.
ci'lgle, рrzеdniешi
przedniemi przebierajl}C
pl'zebierajl}C Pies podniósł
роdlJiбsl wtedy
\Vtedy tepek
łepek i spojrzal
spojrzał na
па jeść
jesc już
juz nie chcia!'
chcial. Od czasu tylko do cnC2~Maciek
blaciek nawet zatknlll
zatknllł pomnik
pomaik nad
1арkашi; cbcial
łapkami;
chciał si~ podnieść,
podnie§c, ale daremnie.
daremlJie. ni~.
пi~, aа w oczach tyle mial
шi"l bólu.
Ь61о, niepewnoniepcwno- su podnosił
podoosiJ: z wysileniem
\Vуsilеоiеш lepka.
lepka, Iiil1c
!iżl1C zbo,Ьо- grobem
gl'оЬеш .,
Kacprowa
Касрто,уа
jedoak palnl}wszy
jednak
palDl}wszy
Pod silnelll
kość sci
ści i strachu na
człowieka. atakIl
lałe lIliejscal
miejscal Leczyl
Leczył sill!
silnel1l uderzeniem
udегzеniеш kijanki
kiJauki pękła
p\}l<Ia kos6
па widok cz1owicka,
а tak!! late
sil;! Lizanie ból
Ь61 ich przy okazyi stosownll
stosown" peror~.
pel'ol'~, zaczynazaczYnll'
pacierzowa i Kruczek
Kl'uczek w tylnej połowie
polowie przytem
ргzуtещ moc
шос uradowania
ul'adowallia si\! i pod<lania
poddania koi,
koi. dla tego psy lii"
liżll ręl'll
r~I,\} czlolVieka.
człowieka.
jl1C11
jl1C1l si\}
się od: .Marli
"Mal'~ ztond
"ООl1а zatracone
zatracooe raki."
raki,"
ciaJ'a
ciała straci1
stracił ruch
rпсЬ wszelli.
wszelki.
jешu,
jemu. ze
że Kacprowa
Kacp1'owa d1uzej
dłużej zapano,yac
zapanować Dltd
nad
Gor'lczka i gangrena
GOTllczka
gaogl'ena post~powa.ly
post~powaly stybslyb- kaznla
kazała go później
p6Zniej ztamll1d
ztаmщd usuo!!6.
usunl1ć.
Dzieci przerwały
p1,zerwaly J'ozPOCZ\}tq
rozpoczętl! party~
pa.\·ty~ sobl}
sobq nie rnogla,
mogŁa. coś
со. jll
jq serdecznie w pier- ko; wo
"о dwa
dlVa dni ро
po katastrofie Kruczek juź
juz
T .. k SkOllCzyl
Tak
skończyŁ si~ byt рэа,
psa. który
kt61'y dopóki
dop6ki
"~winki" i podbiegły
.Świnki"
podbiegly do рза.
psa. Juz
Już nawet
nalVet siach ścisn\)ło
sсisп\}lо i zal'lakala.
zapłaka l a.
i lba
lЬа podnieść
podnieM nie mógl.
шбgl, zawsze
zaw8ze przecież
p1'Zeciez pożytkiem
роiуtkiеш byl
Ьуl i 1rozrywkll
'ozrywk" ludzioUl.
ludziош , dobl'ze
'У oczach
w
осхасЬ J\}d1'ka
Jędl'ka s\Viecita
świeciła myśl
шуМ z!o§lilVa
złośliwa
- Krucek.
Krucek, nebozl\tko,
nebożątko. przez
p1'zez lzy mówiш6wi- na
па ,volanie
wolani e Kacprowej
Kacprow5j oczy na
оа ni~ zwra- si\j
się nUal
nUа! i zyl
żył szczęśliwie.
szcz~sliwie. Z chwil'l jedl'opastwienia
jlopastwienia si\}
się nad ojm.
njШ, gdy interwencya
inter,vencya lB,
Ła. głaszczllc
g~aszcz"c psa
рза po
ро lepku-a bodajem
bodajell1 byЬу- cat,
cał. aа takie '.yrazn
wyrazn pelne.
pelne, że
"е zawsze lzy lIak,
nak, IV
\V której
kt6rej pozbawiouy opieki czlowieka,
czŁowieka.
Kacpt'owej zmusila
Kacprowej
zшusilа go uszanować
uszanolVac polozenie
polożenie 1&
la skapiata,
skapiała. nimem
niШ6Ш na
па cie smyrgnęła
sшугgПl;lа ki- jej ,v)"ciso'1l.
wycisn,!l.
samemu
sашеmu sobie radzic
radzić zmuszony.
zшuszопу, chcqc
chcl}c wlawla.i 20stawi6
zostawić w spokoju
Bpokoju рза,
psa. który
kt6ry zwolna
zwoloa janką.
jankl}. Bidna
Вidoa psina... kt6z
któż sie móg
ш6g spoвроTrzeciego dnia rankiem.
rankiel1l, korzystaj!lc
korzystając z sne
впе utrzymać
utrzушвс zycie,
życie. stau,!!
stau'1t ,10
'lo w&lki
walki z nim.
nim,
wl0Jщс za
",lo~c
"а sob,. tylne
ty!ne łapki
lарю i bole§nie
boleśnie ..
wyу- dziac,
dziać, ze
<е go przetronce...
przetJ'once... Krucek... CbuСЬо- braku
bl'aku dozoru, na
па wniosek
wuiosek Macka,
Maćka. dzieci zgn\}biony
zgnębiony p1'zewagl1
przewagl1 rozumu
гоzuшu i sily
siły zginą,t
zgiпч,t
j!\C, ukrył
jllc,
uпуl sili
si\} ,.
IV lepiance.
lepiance, przed ciekawem dzil1tko!...
dzi!!tko!...
zakrad1y
zakradły si\j
się do lepianki.
lepiaoki, by
Ьу zajrzec
zajrzeć co
со sili
si\} jako bezużyteczne.
bezuzytcczne, aа nawet szkodliwe stwoatwoR
а bezliŁośnem
Ьеzlito§пеш okiem
оkiеш bllbnów.
bl;bn6w.
PiC'!
Рiеч liza1
lizał ją
jq ро
po ręku.
r~ku. Teraz
Те1·а. o
о wszyst- z Kruczkiem
Кгuсzkiеш dzieje.
dziejc, lecz рэа
psa już
juz niezywenieżywe- rzenie.
Kacprow~ przecież
Kacprowę
przeciez cos
coś niepokoilo 1v
w soзо- kiem
kiеш zapODlnial,
zapomniał. w
\V oczach jego już
juz tylko go zastaly.
bie.
Ые. 8::os
U::оз рва
psa jekliwy aа zalosny
żalośny Ьгzшiаl
brzmial wdzięczność
wdzi~czoo§c wielka i nieopisana
nieopisal1R malowała
ша10wаlа
"\Vtedy
Wtedy to pełnemu
реlпешu zawsze inwencyi J~drKoniec.
jej ciągl
ci~gl e ,.
IV 0(·11U.
uc·hu. Zawróci
ZILI\'гбсiJ.а
b sili
si\j do
ао rzecz- si~ rndogc
radość i gdyby mu
щи tej rgki nie było
bylo kowi,
kO\l'i, błysnęła
blysll~IIL myQ
ту§! 8zcz~ś1iwa;
8zcz~§}iwa:
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DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
WDZКI.
52,
62, rzepakowy w
VI tU.
щ. Ь.
b. bOOL 46.

Oko\vita w m

odpowiedzial,
odpowiedział, że
"е i Francya r6wniez
również cieszy be.
Ье. becz. 42.3.
w kopalniach
kopa1niach naft
naftyy- Dzieln
Dziełn tepil,ta _ ma
pi.,ta
та zajllc
zajq,c si\l
sili stntystyk'l
stntystyk~ ~ wnio ka- ficyalist6w
Steli
ciA, 28 lipca.
Stctecln,
liрса. Pusnica
PAiEsnica ospale,
озраlе, \'f
\У m. 162się z przywr6cenia
przywrócenia dawnej przyjażni,
przyjaini, kt6rej
której
Ш~ wJdzial
m~
wydział krajowy galicyjski udzielit
udzielił pre- sil)
IGS,unlp.•ierp. 166.59,
166.69, nR
ОВ wneS.
wrt.з. pat.
p.t. 166.50. 2yto
IGS,u.lp.li.rp.
J11i
mi z niej wycil\gnqc
wycil\gnqć silj
sill dajl\cyml.
оwосеш
b~l!
bę
d
q
zobop6lne
zobopólne
korzy§ci
korzyści
i
wytwoowocem
пнош..
ospale,
озраlе, w m. 188-140,
l SS-140, na.
па lp.
Ip. aierp.
Bierp. 143.50,
14S.50, nawrz.
(_) Przy pominamy rodzicom i opiekunom,
орiеkuпош, mIom
Olei nep_kowy
oop_lo, o_
р.!. H6.00.
Н6.00. Ol.i
n.p.ko\Yy oop.lo,
па lp.
Ip. 4G.70,
właściwych dobrym sqsiadoUl
sqsiadoOl sto- pat.
_ Oryginalny
О гуgi паlпу obraz znajduje si\l
sili na
па wy- rzenie wla§ciwycb
ie
że zapisy uczniów
uczni6w do wyiszej
wyższej szkoly
szkoły rzeua
па wr,..:
wr%: rat.
1'аА. 46.7t).
46.7('. Spirytus
Spirytas o.pale,
Оlриlе, VI
w m.
т. 41.8J.
41.8).
пiш "\VprowaWprowa- sunków.
sunk6w.
шiе§lоiczеj rozpoczęły
mieślniczej
rozpocz~ly sill
sili już
juz od tygodnia stawie w Wiednin. Jest nim"
na
па lp.slCrp.41.20,
lр.sшгр.41.20, na
па Iner.
'нег. wrL 4UłO,
41 .~O, nf\
Da wrz..p8.Ź.
wrz..pв.t.
Ргошеtеuszа na
па Olimp" prof. GrieOlej .kalny
IkRloy 7.~0.
j trwnc
trwać będq
b~!!. do dnia
duia 17
]7 slerpnia_ Radzi- dzenie Prometeusza
Нрса. Najnowszy raport u· 42.20. Ol.j
Madryt, 28 lipca.
~r61.wiec 28 lipca.
~r6lewiec
li pca. Targ z,bozow)'.
zbożowy. l'szoll
Pszon ica Ье!.
bez
ОЬrз7. ten przeznaczony
pl'ZeznaCZo!1Y jest dla rz~dowy obejOluje
my
шу jednak nie zwlekac
zwlekać (lo
<10 chwili ostatniej, penkerla. Obraz
obejmuje Dl\jwyiszq
Dl\jwyższq doł4d
dощd liczb~ .nURny.
'О"'ОУ. 2yto ""p.le,
oвp.le, W
w m. (120 f.
У. ~ooo
~OOO (.
f. ct.)
cl.)
akademii
аkаdешii ulUi
шni ej~tności
еj~tпо§сi w Atenach,
A-tenacb, gdzie
gdyż kandydat6w
kandydatów nie braknie.
gdyz
IS3.70,..0'
n. lp.
paź.
IS9.nO,
133.70,
Iр. ISG.M!,
1М.Ь<!, na
п. wr'.
wr..
ра'. 139.110,
chorych
2,582
i
921
ZlПаrlусh.
zmarłych.
ша hyć
Ьуб umieszczony nad drzwiami
drzwiашi jjednej
ednej
(_) Maty
Ма/у doroikarz.
dorożkarz. Dw6ch
Dwóch рanбw
panów nie ma
Jgc.zmten
СlСЬО. OWlOS
ОW18З spokojnie, w
\у m . 2000
2()()()
Jgezmlen CIcho.
Lопd
уп,
28
lipca.
Bourke
o§wiadczyl
w
Londyn,
oświadczył
вы, aа zarazem ma
та je w cz~ści
cz~§ci obejmoоЬеjшо
f. cI.
n. lp.
cI.)
cl. 190.00,
130.00, "'
Ip. 1~6.
t~6. Grocu bialy
bi.ly (2000 f. cl.)
mogqc dostac
dostać dorozki
dorożki ро
po skonczonym
skończonym kon- z sal,
Spirytus 100 lilT.
lit.т. 100'/.
100'1. w m.
т. 43.26, n.
п.
wać i w tym
tуш ceIu
celu ma
та w §rodkn
środkn wykrój
w)'kr6j pro- izbie gmin,
gшiп, ze
że rzqd przedsięwzillł
przedsi~wzilJal §rodki,
środki, 128.00. Spirytu.
cercie 'i01k"
'lOlk" w Paradyzie, puściło
pu§cilo si~ w dro- wa(:
.Ior.
49.00,
n'
WHo
pat.
43.60;
pogoda
piolm
•.
.10r.
43.00,
"'
wn.
p.z.
43.00;
piOko
g6rna za~ cz~ść
szerokości drzwi, górna
cz~§c majl\ce
g~ do
до (omu
<ошu per 1udes
lJtdes opo
аро IO{Qrum.
/oIQТum. UszedlUszedł stokqtny, szeroko§ci
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IJ;eB3ypolO. BapwlUla.
Варшава. 17
17lюХII
bon 1885 rг.. '\V
W drukarm
drukагПl "DziCJlIlika
"Dziсnnikа ....
ŁodzkieK'o."
оdzkiеК'о ...

DODATEK DO N-ru 157-go "DZIENNIKA
"DZIENNIКA ŁÓDZKIEGO."
L6DZКIEGO."
LISTAURZĘDO,VA
LISTAURZ~DO\VA

NAGRODZONYCH NA WYSTAWIE
WYST AWIE ROLNICZO· PRZEMYStOWEJ
PRZEMYSŁOWEJ
V\T
V\Т V\T
V\Т-ARSZ-A V\TIE
V\ТIБ 1885_

Grllpa 1.
Grupa
l.
ficzne
liczne i introligatorskie. Juliuszowi S!lerSI)er- рор
pop i Ra.u-za bardzo
ЬЮ'dzо ~taranną
~t!\l'annl} z dob~rem
dоЬ~геПl , gustownc
gustоwпс w'yroby
w.Jroby ol"Da~entacyjne
o l'na~entacyjne :ielazne
żelazne
Medal zloty
złoty wielki. 'l'o"'arzystwu
'l'o\\'arzystwu warszaw- lingowi-za
lingowi-z!\ wagi
wngi setne, wagonowe, oraz za materyałow
пшtегуаlоw robotlllekkIch
robot\; lekklch po,v6zck
powózek ,vO)SkOwOJSkO-,, kute. BraCIOm
ВI'аСIОШ Frumkm
FI'uшktn - za
,а 1'6Znorodne
różnorodne
skiej fabryki stali na
па Nowej
No,.ej Pradze-a) za
'а sta.ranne
staranne i dokladne
dokładne wykoilczenie wystawi
wystawioo- ,.ych
wych konstrukcyi pułkownika
pulkownika Nikoforo,va.
Nikoforowl\. meble
теЫе zeJazne.
żelazne. Karolowi Albrechtowi-za
оgбt okazów
ogół
okaz6w doskonnlej
doskonalej sWi
staJi resorowej, nych wag. Ludwikowi 'Vinklerowi-za
Winklerowi-za apaараMedale srebrne
згеЬгпе .. Kopczyilskiemu
Kopczyi,skielllu z LnbliLubli- Id.obrl!
d.obrl} f!lbryk~cyl)
f!lbryk~cYI) tkanin llIetalowycll.
metalowych. Franbandaży,
bandaiy, szyn i odlew6w ze
,е stalij
stali; Ь)
b) za
,а raty i przyrządy
przyrz=ldy dla !t0r~elni.
.
na-za zczególme
zczeg61 nle 8taraunl}
staranną robotl) kOWal-jCISZkOIVI
kО,,,ЗI- \С ISZ kОIVI KOJllć
Кор'с - za
z3. dokladnie
dokindnie wykonano
wykonnno
żelaza fasonowego od
од najпа}
Medll:le
Мedз:1е bronzowe. Flrm.Je
FlrWJe Repfcld I DuDu- skI}
sk!} przy powozach.
pOlvozach. Rejerowi z Lublina- kasy i pomysłowe
РОШУ8tоwе zamki.
Zl\шki.
okazy zlewnego zelaza
mniejszych
пшiеjszуch do
до najwi~kszych rozmiarów.
гоzшiаг6w.
be!towlcz - za cnlo'c
calo'C wystawy. J 6zefowi za
,а llader
J}"dcr staranllll
staranJ}~ robotl) kowal kilk'l- BergeВerg50
Medale bronzowe. M.
М. Loretzowi - za
Medal zloty.
złoty.
'l'owarzystwu francuzko- IIlewkiemu-za
lIlеwkiешu-zа machinę
DlасЫп~ do
до wybijania knrt
kщ· t ~owi-za
~olvi-za karetl) i faeton.
{аеtoп. Firmie
Fil'шiе wernik
wеl'Пik ll dobre wy~onaui~ form
[orm cukierniczycb, kllkuwlоskiешu d'lbl'owskich
w~gla w
wIJacQuard'owych.
Т. K.
К. Jakobsenowi-za
JаkОЬS6по,vi-zа I Syn-:-za
8yn-:-za le~kość
le~kosc fason6w
fasоп61V w powo:acb..
po,vo:acb..
b.elk6w I wam
w(\шеll.
kopalń węgla
Jacquard'owych. T.
b.ełk6w
en. Magazynowi "sp6lki
"sp6łki
wIoskiemu
d'lbrowskich kopahi
gогzеlшсzу s.>:stemu
Potwlerdzenl~ medalu srebrnego. GeyerowlGe)'erOlvl- z)ednoczonycll
шаjstго\v war\.al·V,!browie-za nowy spor6b
D:!browie-za
spofób prowadzenia ai>arat
ni>arat gorzelmczy
sJ:stemu Pistoriu'a. Fil'PotwlerdzeOl~
Zjednoczonych §IUS81'sklcl,
ślusarskIch mnjstrólv
odbudowy
одЬодо'уу kopal1i
kopalń węglowych
w~glowych sposobem
sposobeo) pod- nlle
пне Ch.
СЬ. ZukerwaIL.r
Zuker"aIL.r 1I S~n-za formy cynсуп- '.'\
z.'\ doskonalI}
doskonal!} l'ooOtl)
robotl) kowalsk,!
kowalskI! IV
w powozacll./
powozach. szawskicb"
szawskich" - za
,а staranne
stal'alще wykonnl1ie
wykonallie wag
\vag
sadki, za
,а wielkI}
wielkl} produkcy\!
pl'odukcYII i wptyw
wpływ na
па kowe dla ~ukrowlllctwa
~ukГО"'щсtwа 1I z blachy ielaznej
żelaznej Augustynowiczowi
AUgUStYllowiczowi i Sp.-za bryczki.
b'·yczki. FnЕа- zamków,
zашk6w, zatrzasków
zаtгzазk6w i kl6dek.
kłódek. Edwnrdo~
Edwardo~
normowanie
llогшоwапiе cen
сеп Ivęgla
lV~gla w W arszawie.
cyn~owane).
cyn~owaneJ.
Ь/'усе
bryce Szydlowieckiej-za
Szydłowieckiej-za bryczki.
wi Ziirn
Ziiгп - za
,а dobl'ze
dobrze wykonane
wykonnne kasy
kазу oоMedale srebrne wielkie. Warsznwskiemu
Warszawskiemu
LIsty pochwalne. Ge.rlnchowi
Ge.rlachowi i .Sp.-za роpoList pochwalny. SOll1me~'owi-zn
SОll1ше~'оwi-zа faeto~. I, gniotrwnle
goiotrwate..
. . 8pecyalnej
Specyalnej fabryce
fnbryce oko(:
okul: do
до
townrzystwu kopalll
kopalu ....
towarzystwu
węgla
~gla zaklad6w
zakładów hutni- prawne ",0<lel0
moddo macllln
maclun narzędzIOwych.
narz~dzlO"ycb. Fa- Hr.
Нг. OrdynatowI
ОгdупаtОWI ZamoyskIemu-za
Zашоуs kl СlПu-zа bryczkI.
bryczk,, ! zaprzęg6w
zaprz~g6w 1
I ozdobnych okuc
oknc do
до drzwi
czych-za
czycll-za ulepszenia odbudowy koralu
"ОРnlll przy bryce odlewaw
odlewów ielaznych
żelaznycb i omaliowanych
ошаliоwапусh IV
w
List pochwalny i nagroda pieni~żna
pieni~zna 50 ruги - Simons
SilПОП S et
е! Comp.
Сошр. Izydorowi Silbermnn8i1ЬеГПНLll
bardzo trudnych ruiejscowych
bnrdzo
miejscowych warunkach Porębie
Por~bio Mrzygtockiej-za
Mrzygłockiej-za odlewy zelazne
żelazne bli.
bIi. Antonicmu
Апtопi с шu AugllstyuowICzowi-za
Augllsty'/0IV1CZolvi-zа wtawłn- zn
,а bielenie ЫасЬ.
blacb. Andrzejowi
Апdгzеjоwi Riedel-za
Ri edel-za
kopalniallych. Towal,zystwu
kopalnianych.
Towarzystwu akcyjnen\U
akcyjnemu że,е- urowe. Pierwszej w kraju fabryce pakun- snego
sпсgо Jlomyslu
pomyslll lIlutrll
mutr\! z piergcienielll
рiегgсiепiещ do
до I dob"e
dobre nncinanie
nacinanie pilnik6w. Józefowi
Jazefowi Kuchlaza i stali "Huta Bankowa"
Взпkоwа" w Dt}browieDąbrowie- ku amerykańskiego-za
аШeljkаnskiеgо-zа przedstnwione
przedsta,vione wy"'у- oо i раtепtowапусll
patentownnych i hautz.
lmшtz. Adolfowi wei- ,' ci
cie,
e, reprezentantowi pierwszej spccyalncj
specyalnej
współpmcownikowniza
prowadzenie piec:\ wielkiego nr.
'а pro"'adzenie
пг. koksie roby:
"оЬу: Ambrożewiczowi
АшЬгоiеwiсzоwi wspalpl'nCOIV
llikowni- chertowi-za
chertolvi-za wóz
waz ulepszony wlasnego
wlasHego poро- fa,bryki lodowni
10dоwпi pokojowych, aparatów
aparatOIV poроi znacznlł
zпаСZIl/} produkcyę
produkcy~ zelaza
żelaza i stali. Towa- kO'Vl
kowl firmy
fil'I1lY .,Orthwein, Mat'kowski
Markowski i KarnКага- myslu.
mysłu.
wIetrznych
wletrznych dla wyszynkaw
wyszynków piwa i wszelkich
wszel kicll
rzystwu g6rniczernu
górniczemu "HI'.
"Н,.. Renard" IV
w Siel- sifIski".
sie,ski".
Grnpa 3.
Grupa
naczy~ kuchennycb
kuchеппусh - za
'а pomyslo~e. wy"'уrzystlvu
produkcy\; 11l'ZY
I))'ZY trudno§ci
Grupn. ~.
ОD D Z1
А lJ
k~naDle . "parató~v
aparat6~v do
до plwa, lodowm
lоdоwщ 1l maтаcach-za znaczn/}
znacznlł produkcYIl
trudności
Grupa
I A
Ł 1.
I.
k~name.
tcchnicznej w kopalninch
urządzonlł
ODDZIAlJ
ODDZIAŁ m.
Ш.
..
..
. .
gli. Wllbelmowl
WIlb еlШОWl Hesse
Неsзе w
w Lublinio
LubIinio - za
Z:l.
kopalniach i urzlldzou/}
placzk~ na
płóczkę
па wieIkIl
wielk'l skalę.
skal~. Kopalni węgla
I.~gla
~~dale zlole
złole WIelkIe.
w,elkle. FI!lIlle
FI!nue "J6zef
".J6zef Fra- dobre ,.ykonanie
wykonanie wag.
\Vag. Karolowi Poszep",lnn"
",Тап" F.
Е. lJapiilskiego
Łapiilskiego w Dl}brolvie
Dąbrowie _ zn
,а
Medal zloty.
złoty. Floryanowi G
GrubiJlskiemurnbi{lskiemu- get za
_а wyroby .sre~rne
.sге~гпе 1I platerowane.
nemu
пешu - za
,а dobrze ,.ykonane
wykonnne korkownice
korkolvnice
rozwini~cie kopalni,
kopallli, I'prowadzenie
wprowadzenie do
до niej za
,а zastoso,vanie
zasŁosowanie systematu
sуstешаtu rolkowego do
до rurllMe~al zto~y. F,lrIl1le
F,lГIше br
ЬГacI
3СI ~eRnn?~erg za
,а d~
д~ b~telek i przy~ządy
przy~zt}dy do
до napelniania,
napełniania, myтуnowoczesnycb nrzqdzen,
1I0woczesllych
urządzeń, zmierzajllcych
zmierzających do chu
сЬо zniwiarki,
żniwiarki, tudziez
tudzież za
'а wielce pomysłowc
pOl11yslowc ,vyro
wyro Y
У p
Р aа erowane. O t t 0110W~
OIlOW~
CI
еl.шg-zа
.Ing-za CIn
cla 1l kapslow:lDla
kapslowama. butelek. Maurycemu
zwi~kszenia produkcyi i UJ'щdzепiе
Ul'ządzenie pl6czki. пгщdzепiе
urZlłdzenie '.
w niej оdklаdапiа.
odkładania.
wyrohy
.0dznaczaJące Slll
arty- Erlic~lowi
zlvi~kszenia
wYl'oby graw~r~k~e,
grall'~r~k~e, .odznacza)qce
Sl\; 81·tyErlic~lOwi - 1.0.
"а gorsety filcowe ortopedyMedale srebrne.
згеЬгпе. Walcowni
W alcolvni i hnmerni
hашеl'пi mieMedal srebrny.
эгеЬгпу. A.
А. Skawillskiemu-za
SkawiIIskiemu-zа za·
,а· stycznem
stусzпеш wykoucze!"c~u.
wykollcze!"c~u.
.,.
czne 1I bandaze.
bandaże. Ryszardowi CbapmanChapman dzi Prywesa
Pl'ywesa Luxera
Luxcra IV
w Osinach-za
Osinach- za wyr6b
wyrób stosowanie sztyft6,.
sztyftów do
<10 bukolvnika
bukownika Hunta
Medale srebrne WIelkIe.
wlelkle. ŁO~lellsklemu
lJО~lеllsk,ешu JaJ а- ':!.
za dobne
dobl'ze odrobione
odrobioue podkowy.
hru'dzo
blachy miedzianej.
b81'dzo cieukiej ЫnсЬу
шiеdzianеj . ZaklaZ akla- które
ktбге przy nadaniu narz~dziu trwalej
trwaJej Ьи:
bu: nOWI-za
1I0Wl-zа wyroby z ~ronzu 1I o~ewy al·tynrtyListy pochwalne. Edmundowi
Lisly
ЕdПluпdоwi Chrzanowelom
<Iош g6rniczym
g6rniczyru hutniczo-siarczanym
hutпiсzо-si81'Сzaпущ Braci
Вгас; dowJ:,
dow.>:, rokuje osiągni~cie
osi'lgni~cie znacznej
zпасzпеj oszcz~d- styczne. Aleks,~ndr~wl Pntzerowl-zn
Patzerowl-za ?dle- skiemu
skieruu - zn
,а wyroby z siatki dr6cianej.
P.uslowskich
P.usłowskicb w CzurkowachCZlłrkowach-za
za wprowadze- noścl
no~cl przy
pl'zy omIocie
oDllocie koniczyny nasiennej.
nasicnnej.
wy
w,Y odzllacznJlJ;cc
OdzlНlczaJlJ:cc Sl~
S'~ stamnDClIl
staГ:\lIпеlll ,,:y~oucze,,:y~ollcze- A.
А. \Vnorowskiemu
\Vпогоwskiешп - za portrety i firm'
fil'lII'
Dle
ше 1I0wych
nowych metod
шеtоd przy otrzymywaniu
оtгzушуwапiu siarki I!!e~al zloty.
złoty. M.
М. Wolskiemu
\Volskiernu i Sp.
Вр. w LnLu- mem,
I11еlll, czystogc'l}
cZyStOgClą odlewu,
odle,,'u, dobroCl'}
dobroclil It cIl}glo§clągłoś- fabryk. Walerynnowi
\Valeryanowi 'Voinickiemu
\Voinickiernn _ z~
'~
z rud i przy jej oczyszczaniu.
bllme-za wytrwale
wytrwnłe i usilne rozwijanie wy- Cl!}
Clą lIIateryalu.
mnteryalu.
'r. ,.,
dobr~e
bllDle-zа
'.
,., . _._.
.•
дobг~e wykonane znmk
Z:l.шkii 'i·i zatrzaski do
до
Medale bronzowe. Francuzkiemu
Francuzkielllu metaшеtа- r~bu ~acbin
~acЫo i narz\;dzi
narzlldzi rolniczych od
одроpoM~ale ~reb~ne.
~геь~пе.,, G
GIVlzdzш~k,еШП.1
Wlzdz\U ~kle\l1u ! .~~.- drz~l. Weber
W eber i Sp.
Вр. - za staranne wykolurgicznemu
luгgiсzпешu towarzystwu
to,varzyst,vll "Cblewiska"-za
"CbIewiska"-zа wledmch
IVlеdшсh zadaniu i dobre
доЬге icll
ich odrobienie. za.
,а. kol
kolekc)
ekc) 1l\! klanow!
k,anow! wentylow,
wепtуlоw, ..
. .01!!"llUek,
011!"I!\Iek, nnme
паше wag i ceny
сепу пшiагkоwапе.
umiarkowane. A.
А. Krz _
wyl.'\pianie
snrOWC8. A.
А. Medale srebrne.
згеЬгпе. J. Ławickiemu-za
lJаwiсkiешп-zа wy- śWI~tawek
§lvl~tawek d0
д0 !"achlD:
!,l3сhш: IkA ~ ~wOld\llsklelD.u-1
~,voldlllsklern.n-I kowskiemu
kоwskiешu i E.
Е. Hildebrnndtowi
Нildebr:l.ndtowi - za n~
п~
wyt.'\pianie wybornego gntunku surowca.
D eichselowi w Sielcach-za wyrób
Deichselowi
wyr6h lin
Нп dru- rabianie narz\)clzi
narz~zi rolniczych praktycznego z~
'~ z.wony l'r 6zneJ
zoeJ w.le
w.,e O.CI,
O.Cl, oznaczaJące
о zuaCZnJllce,, wll
wą sztance do
до ielaza
żelaza i stnranne
staranne wykonanie
cinnych
używanych w kopalniach_
kopalninch_
wzoru
wzorn z kierunkiem osil!gni\;cia
osiągnillcia taniej
tnniej ргоpro- Sl~ pl~knym
p'eknym glosem
głosem 1.l. dosyc s~ra~nym
s~га~пуm odод- wng.
wag. Braciom Bernstein
BernsteiJ1 w Ostrołece
Ostrot~ce -za
cianych uzywanych
Listy pochwalne. Iniynierowi
Inżynierowi g6rniczemu
g6гпiсzешu dukcyi . Firlllie
Firmie Rehfeld, Dubeltowicz
Dltbeltolvicz i Sp.8р.- lewem.
lewelll. FerdynandOWI
F erdynandowl '.Voromecklemu-za
",VОГОПlесklешu-zа wyroby z Ьuгзztупu.
bursztynu. Karolowi Miillel'oza pl'ac~
prace przy zy
"у staranne wyrabinnie
wJ1'abinnie tanich iżniwiarek,
niwi arek, z~gar
z~gal' r.o~zuy!
l·.O~ZIlY! l'egulntor
I'cgnlator ,.ngowy
wngowy . . Edwal'doEdwardo- wi - "n
za dobre
dohre wykonanie
wykonl\Jlie wauien
wanien miedzinшiеdziа
J ~drzejowi Albrechtowi _ ':\
ukladaniu mapy
шару geologiczno _ pokładowej
pokladowej tu(lzież
tщlziеi niektórych
niekt6rych innych narz~dzi wedlug "'I
\VI Kallclitsklelllu-za
KaI!Clilsklelllu-za 11I0nogr.amy
шопоgг.аlllУ na
па ze,в- nych.
llусЬ. Stefanowi Rychlickiemu w
'У LnbIinic
Lublinie
ukladnniu
рasша
Kamien nej, oraz zebranie i dobrych zagrauicznych wzorów.
wzor6,v. 'Fabryce ~arkl
~ark, 1l .albu",y
.albumy etc. :u-tystyczllle
:rrtystyczme :"yk~nano
:"уk~папо -: za
'а przyrząd
przyrzl}d mechaniczuy
шесhапiczuу do
до nntychnatychpasma rzeki Kamiennej,
zeslawienie dnnych,
danycll, dotyczących
zestawienie
dоtусщсусЬ przemysIu
przemyslu odlewaw,
odlewów, machin
mnсЫп i l1arz~dzi
lIЮ'zеdzi rolniczych
гоlпiсzусh w I wykouczo~e..
\Vykouczo~e.. M:ukusowl
M:" kJlsowl Hell1~ow~-:-zn
НОDl~оw~-:-z:\ IIllastowego
mIastowego rozprzęgnnia
rozprz~gania koni
kOlli z szor6w
szorów anз'п
zelaznego
żelaznego w KI'olestwie
Królestwie PolskieOl.
Polskiem. Urz\jdniUrzędni- Bliiynie-za
Bliżynie-za dokładne
доНа<lпе i tn.ale
trlVale odrobienie
o<lrobienie fabryl.mcyę
fаЬ,·уl.шс)'е l.glOl 1I doprowndzome
<lорго,vаdZОПlе JeJ,,!
)eJ "! Igielskich. Z)'gll1l1ntolvi
Zygmuntowi Łaszczcwskiemn
l..aszсzсwskiепщ w
kowi górniczemu
g6rнiczel11u Knrolowi
Karololvi ScbmidtowiSсhшidtоwi- pługó.w
plug6.w Cich.owskiego i okazy odlow61'
odlewów do
до krótkIm
kr6tklm czasIe
czasle do
до potrzebnej
potrzebue) doklad~oścl'l
doklad~08C1'1 Lublinie
LubIinie - za
,а naczynia dOlllowe
domowe i ogrodoz?z?o pomoc
рошос przy 6porz/}dzaniu
ьрОГZl}dzапiu mapy
тару geolo- maclnn
шасlllП rolmczych
гоlшсzусll dokladnie
dokłndnie wykonane.
w)'kon ane.
Medale bronzowe. S. Ha~delslTln:nowl-za
На~dеlslТln:поwl-zа we z blachy. Neufeldowi - za
,а Ыеitгашу
bleitramy
gl~zno-pok~adowej рasша
pasma rzeki Kamiennej.
Kallliennej.
Medale bronzowe: !irmie
!iгшiе M:
М: Sa~na
Ba~na w townr
tOW:l.r tak "vnny
zwany "cou:aJlt
"cou:ant do uzytku doдо- z drutu kręconego
kr~conego pod
род siedzenia
siеdzепiа do
до brylnzymerowl
lпzушеl'ОWl g6rniczemu JJanowi
anowi Kal'lvaciftKarwaciń- Plockn-za
Płocku-za "'yrablame
wyrablame narzlldzl
llarz~dzl rolmczych
гоlшсzусll m.ow.ego,
m.o,v.ego, dobrz~. wykonczon'y
wуkОIlСZОП'у P"zy
przy ceuacll
cenach czek
c7.ek i pOlvoz6w.
powozów.
skiemu-z"
skiemu-Zi\ sporządzenie
spoТZl}dzenie modelu
шоdеlu części
cz~§ci sta- zdatnyc~ ~o prakt~cznego
p"akt~cznego uzytkn,
użytku, Firmie
Fiгшiе mzkICh.
nlzklch. L. Munche!merow~:MunchC!lIlerow~:- za
zn stemple
steшрlо
ro~awnej s~tolui
s~tOllli .Ponikowskiej
.Ponikowskiej kopalii.
kopalń OlkllOlku- Rodntcki
Rodmcki 1I Kuczynskl w Pruszkowie-za kauczukowe czysto Sl~ odbIJ
odblJaJlłce,
a)/}ce, oraz
ol'az guGrnpa 3.
Grupa
SkICb. JulianOWI
SklCh.
Jul,anowl Strasburgerowi, dyrekto . wyrabianie narz~dzi
Darz~dzi rolqiczych
roląiczycb zdatnych do
до ziki
zi ki starann!e.
sta,·ann!e. ,vykonalle.
wykonan e. S. KropiwnickieODDZIAlJ
ODDZIAŁ Ш.
. '"kł d'
д'
ki
praktycznego uzytku
użytku z kierunkiel1l
kierunkiem osiągllięosi!}glli~- mu-za odbICIe
odblcle pieczątek
рiесzчtеk herbowych
herbolvych na
па 1,,larOWI 'n
za .аa ow
ow warszaws
wa\'Szaws ego
eg() to"a
townrzystwa
rzystwa cia taniej produkcyi.
ku,
"п, odznacznj!}co
odznacznjące się
si~ czysto§cit}
czystością l'oboty
roboty pie- . Medal . ztoly.
złoly. C.
С. J. ~ekker - za f?-bryf?ohrykopnlil węgla-za
kOpalII
w~gla-za pożyteczną
роiуteСZПI} działalność
dziаlalпоsс
Listy pochwalne. Józefowi
Jazefowi Sucheniemu
Suсllепiешu z czętal'skiej.
сzеtю·skiеj.
k"cy~ gilz, przewyższając.'),
kncyę
przewyzsza)l}c.'Jr "!
'! dobrocl
dobrOCI za'апа polu górnictwa
g6rnictwa krajowego.
Gidel-za wytrwale
wytrwałe nsilowania
usiłowania w kl'erunku
kl'erunkn
Lisly pochwalne. K.
К. Dutkiewiczowi-za grnmczne
gгаПlсzпе wyroby tego. rodz~Ju.
rodz~) u.
na
Dyplom uznania. W.
"\У . Choroszewskiemu
Сhогоszеwskiешu
Medale s eb
еЬ ne
пе
J IIJ.!
S ta f
пасzеlпikоwi zaklad6w
zakładów g6rniczych rzt}do:
rządo: wyrabian.ia pługó\~
plug61~ pr.aktyczllego ,vzorn
wzoru IV
w kolckcY.Q
kolekcy.ę guzików
guzik61v liel:bolvycll
hel:bowych i innych
ilшусh . st~- f brУ k C
,, rг r
~ ,a!'lw,i
la!'łwd ~ рp -. za
"а
naczelnikowi
C
wy.ch
wy.
ch w Kralestwie
Królestwie P.olskiem-za
Р.оlзkiеш-zа nrzewoprzelVo- polączemu
роlчсzешu z ~oźhwą
~oillwl} Icb taJlio§cit}.
taniością. Radec- ra~me
гa~Dle 1.I. czysto wykonczol!y~h. J. Skl.blDSkl.blUьbY rt
r: )) ~ Ź~wl
Z~wlwe~
we~ w
w IЬ
b aа .u~kólw
.u~k61w dOkDlch.
dOkDlCll.
d t
k'
kł d
<.
kIemu
klешu z. PlonskaPłonska-za
za młocarnię
тlосаl'Пi~ ręczn!!;
r~cznl!j sklemu
sk, ешu 1.
l . Sp'-.zn
Sp.-.za szachY.I
szacllY.1 ID.ne
)п. пе przedmIOty
ргzеdШJOtу
.. ' o.e
о.е OWI leg er
za.
,а. ron ec
ес Itnn o~ą·
O~=l.
p~klfld~!~~y u .аa aDIu
ашu mapy
шару g~ologiczno- oprócz
opr6cz ltstn
hstu pocbwalnego !j0
БО l'ubIi.
rubli.
оdzпасzаJч се SIę
odznnczaJące
Sl~ czysto§c'l}
czystoścI/} I sta1'annOSCI!}
starannośCIą LIsty pochw~lne. Br.aClom
Br.aclOl1I Bo.czkowskl111
Во.сzkоwskШl
. Dyplom. u~nania ze ~zczególnem
~zczegolnem wyrozniewyróżnie- ~dlewu. Ws~6łpracownikom
\Vs~6lргасоwпikош firll.'Y
lirn.,y NOI'bIin
Norblin
~ S~rtnUleJ
s~rtnUleJ °t.roblO?eKlza.mkl
O~!ObIO?eКlza.mkl przy lalllanGrupa
Grl1pa ~.
OIem.
nlem. Fmllle
FlTIlIle H.
Н. Ceg,elski,
CegIelski, T
Trylski
rylski i Sp.Вр.- I Sp.
Вр. 1I Brucla
BruCla Buch:
ВосЬ : Tadeuszolvl
TadeUSZOWI Rothero- as w ac.
ас .
UlanOWI
u I8nOWI
IOg.holz
шg.hоlz - za
,а
ktyczODDZ.LAL
ODDZIAŁ 1I i li.
П.
za
,а dobór
dob6r narz~dzi
llarz~dzi dobrego tn
tYJ.uu firmy
firl1lY H
Н.. wi l'ysolvJlikowi
rysownikowi i modelatorowi,
шоdеlаtОГОlvi, Janowi
J anowi dok!adn!}
dok!adn ą robotę,
robot~, dobry. fason 1l pr!1pr!l-ktyczAlacltillY i j}1'lIJrzqdIJ
jJ1'lyrzqdy fabrIJczne.
{аЬгусznс.
Cegielskiego w Poznaniu, zastosowanych do Somlllerowi
SomlНerowi majstrowi za
sшпiепп'lr prucfJ.
prac'J. Q~śc
Q~§c k'.');'ob6w
k,-");'ob6w rymarskIch
гушагsklCh specyalme
sресуnlше myтуMaclli1l1J
zn sumienn'lr
Medale ztol.e wielkie. T?warzystwu przemy\VSI!6Ipraco.wnikom firmy
IC .
рrzешу- potrzeb miejscowycb,
шiеjsсоwусЬ, aа . z postępem
роst~реш czasu 'VSI!6Iргасо."пikош
fil'ШУ Juliuszn
Joliusz:l. FI'ageta:
Fl'ugeta: IWS
lWS IC
Grnpa 3.
Grupa
slоwешu
"Lllpop,
Rau 1l Loewenstein"-za
Loewellstein"-za udoskonalanych, ktMeml
ktбl'еШI kraj
kl'aj od lat już
jni Zdzlsl
K a rolowl
słowemu "LII
pop, Ran
ZdZIsł a,vowl
aWOWI Kossobudzklemu, KarolOWI
caJo§(:
calość produkcyii wieloletni
wieloletoi/}Ił pożyteczn'lrdzinpozyteczn'lrdzia- daw~ych jest zasilany,
znsilany, tudziez
tudzież za wprowa\vprowa- Ni.ewiedzielskiernu, 'Vitoldo,vi
Witoldowi KrzyiewKrzyżew
ODDZIA[, IV.
ODDZIAL
laln08<:.
łnlność. Firmie "Scholtze,
"Scboltze, Rephan
Repbnn i Sp."Вр."- d~eme
d~еще wyborowych machin
шасЫп i. narzlldzi
narzedzi ~ol- sklemu.
sklешu.
M~~al !fo"ty.
!ło"ty. T-owarzystwn
T-owarzystwu akcyjnemu
аkсуjпешu
zасаlоsб wystawy. Firmie "Borman,
zacalość
"Вогшап, Szwed
SZI.edee Dlczycb
шсzусh ~agramczne.go
~аgгашсzпе.gо typu 1l wyrobu: Zy.
Grnpa 3.
Grupa
"Wo)clechow - za fabrykacyę
"WoJclechow
fabrykacy~ mebli
mebIi gięgi~ i Temler"-za
Тешlег"-zа przyrządy
ргzугщdу gorzelnicze aа w gmuntowl
gшuпtОWI <?strowskle~UU
<?strowskle~nu w 'Varsza":le-za
'Val'sza,,:le-za
ODDZIAlJ
ODDZIAŁ li.
П.
tych na
Па wielk/}
wieIkIł skalę·
sknl~.
szczeg61nosci
szczególności za aparat rektyfikacyjny. '1'0- s~ryw~dzeme
s~ryw~d zeDle narz~dz~
narzedz~ nowego typu, JnkkolJakkol. .
"
.
M~dale srebrne wielkie.
Mędale
S zokalskicSzokalskiaIł oIe' W,oJcleckhol.1
Me
Ме daа 1Ieе zd
zdo
WłoJcleckhowl .BI~ukowskle.BI~lI k owsk,e- mu
ти i Zarskielllu
Zагskiешu (fabryka wyrooow
wyrobów drzewudziаlоwешп fabryki machin
ш асhiп i ~vlek
~v l ek J~zcze w kraJU
kraJu niewypróbowanych,
пiеWУРI'БЬоwапусh,
Ivarzystlvu
warzystwu udziałowemu
e wy
wprowa- nycll)
nych) - 7.a
тп -:- zn
"а ~s
~з kona
опа.о
'"у ona~le
OIIa~le I wprolva7.а wprowadzenie
wргоwаdzепiе nowe o
о
rzeodlelv6w (dawniej K.
odlew6w
К. Rudzki
RUdzki i 1:lp.)-za
1:!p.)-za Jednakze ksztnłtem
ksztаltеЛ\ I budową,
bn<lowl}, rokuJ
rokujących
l}cycll olU
d zсше do
до .<raJu
f?-ыlуkасуI РI'zугщdбlУ
шуslu w fornierach spirnlnie
spiralnie k g. P
Рh .
"raJu f?obrykacYI
przyrZildów mysłu
odlewy
oellewy żelazn~.
ielaz n~.
pra~tyczn/} uźyte~zność,
pra~tyczn'lr
uzуtе~ZПО§б, aа lladto
nadto za ,vielowielo- dzanle
rzemIosł,
aа w szcze-Iróinych
szcze-. \гаiПУСh wyrooow
wyrobów z ttee o·
о ' таterya
ralJanyc
га}'шус 1l
dla fabryk
fab"yk 1I rzemlOsl,
Fiгшiе Orthweill
Orthwein Markow- letn!/}
prac~. w. kIerunku
klernnku wpI'o,yadzania
до ostrych
Medale zfote.
złote. Firmie
letn!1ł prace.
wprowadzanin do
дl
rya.uu spro61
61 §'
ś'
. d f . h dl
k
g z ma
no CI
СI nozy
ПО ZУ
~ uZYJnyc
uZYJnYc
aа cu
со r~wDl
г~wщ . w,,:dzoue~o
w,,:dzone~o P?przednio~ z zagranicy.' Zarski i Karasiński"-za
Кагаsш.ski"-zа ~łogć
~log(: wystawy.
wysta.wy. Ka-I
ка- I kraju
kraJu mar.hl.n
marJll.n 1l narz\)clzi
narz~zi l'ol
rolniczych
niczych najl
najlepep- g/{ 110
Janowl Serkowsk!emu
JanowI
Sегkоwsk.'ешп - za stnranne
staranne I gu- sklemu 1l Ulnchowi
UlrlChowi _ za
,а w r6b m Ы'
br .
1'~IOIVi Pos.zepnemu-za
Роs.zерп е шu-~а caly
(урп 1l ,,:yrobu.
~yrobu.
r~lowi
cały zbi6r ргzугщprzyrul- szego typu
.
wуkопап:е. oraz
ога. ceny
сепу przystępne
przyst~pne tych.
yу
eе I glęgl~
дo,~ dl.a pIwowarstwa.
plwowarstwa. Rudnickiemu
Rudпiсkiешu i KuКпuzпаПlа .. HermanowI
Неl'шаПОWI Gol~en.ryn stowne wykonan.le.
do\~
Dyplom uznama..
I;,шр stolowych
stołowych 1l wIszl}cych.
wIszących. .Fabryce pod
Medale srebrne.
эгеЬгпе. Otwinowskiemu
Оtwiпоwskiешu _ ':!.
za
czynsklemu-za
СZУllsklешu-zа wyrohy
wyroby kotlarskie dla cuсо- gOWl .w Warsz:,-wle-za sprowadzame
sprowadzl\llIe maта I:-mp
fiгш'lr ~obert
~oь.e,·! Bothe (wla§cIClel
(właŚCICIel Henryk
H enryk wystawę
wystaw~ umeblowania
umebIowania dw6ch oko'ów
oko 'aw aа
kro,,'ni. Adolfowi Troetzerowi-za sikawki
sika,vki chl.n
cbl.n 1l narzędzI
narz~zl z.agranicznycb
z.agranicznych "ypI'6bowawypróbowa- firUl'lr
krowni.
Belczyk,~WICZ) - za
,а staranne wykonanie w szczeg6lno§ci
szczeg61ności za
Zn pi~knie
k~iiczin 'b~
k~ńczin
przyrz!}dy pożnrne
pozarne i aparaty pneumatyczn~
рпеuшаtусzп~ neJ
пе) prakt!CZnO,ŚCl,
prakt!CZnO,§Cl, Jak~ to: mlocar6..
p~I'O Belczykl~wlcz)
młocarń. p~ro
przyrzl}dy
?gmotrwałych .opancerzonych:
.0pallcerzol1ych: DrozDI'oz- fet
{е! w gdańskim
gdабзkiш gu§cie:vr
guście:" Gabr
Gnbr ~Io\\'i
~lolI'i
Lesage'n.
kolekcyę wych Mal
Lesage'a. Cezeremu Skorynie-za kolekcy~
Ыаl sb,,\l
sh~1 a,.
а,. p!ugow
p!ugo" Ecker~'a 1l trleu- k~.s ?gnlOtrwalych
dZlсklешu -:- za wYloby
WyłOby galanterYJne, aа wWaliszewskiemu
w Waliszewskiem u - za
,а kuf . bЬ {- S
przyn~d6w mlynarskich.
przyrządów
młynarskicb.
~6 w. Pern~llet aа [l
~ów.
[1 mnych
шпусh .. 'Vasllewskielllu
WasIlewskiemu dZICklemu
~zczeg6Ino§CI
до
wyrob6w
z/otych
_
,а
lF
'
1
_L .
~zczególnośCl
pudelka
do
wyrobów
zlotych
Unseldowi
za
wyr'b
k
lF'
ec~
IMedale srebrne
эгеЬгпе wielkie. Towarzystwu za,а- 1I .P!laws~le~u
.Pllaws~le~u w Wa1:szaw,eWal:szawlC-za
za sprowadzaзргоwаdzа I srcbl'nych
1
l
on
оп..
mUle"
trlше" eеsrebrnych
klad6,v
kłndów metalowych
ruetalolvych р.
p. firDl'lr
fiгш'lr B.
В. HantkeH alltke- me
ше machm
шасhш 1I narzę~zl
narz~~zl dobrego zngl'anicznezаgщпiсznе
.
..
"
, ..
. opo
оро d"
д" - za ramy
гашу zlocone.
złocone. Troschel F.
Medale srebrne WIelkIe.
w,elk,e. Go.stynsklemu
Gо.stупsklешu 1
I - za
,а bilard z nowYIII
nowym mecbanizmem.
mechanizmem. OsaОза
"а drót,
dl'бt, gwozdzie,
gwoździe, lancucby
łańcuchy lovaty
łOLlaty i t. р.
p. go typu 1l wyrobu, Jak to: kultywatorów
kultywator6w i
za
",а doskonale wykonaUle
wуkопаще bram,
Ьгnш, krat
krnt dom
dош rolnym
гоlпуш w Studziencu
Stndzieńcu -_ za całość
саlоsб
~iгшiе. ,!Herent, Adolph
~irmie.
Adolpb i' Stopczyk"-za wle.losklbowców,
wle.losklbowc6w, K.ubnkego,
K.uhnkego, mło~arń
шlо~агй kieraki el'a- Sp. - . z,a
/."еЫI zelaznycb. Towarzystwu warszaw- wystawy.
SIkawkI
przyrz!!dy pożarne.
юkаwkl 1l ргzугщdу
poiarne. Braciom MaМа- to~.>:ch Hofber aа 1l.. Schranz'a
SСШ'апz'а 1l mnych,
lIшусh, tu- 1l ,.nebl!
skleJ fabrykI
fabl'ykl wyrob61v
wyrOOOIV metalowych
ш еtalоwусh род
pod firMedale bronzowe Brac'o
Вгас'о P'
Р' t 'k
liszewskim-za
Iiszewskim-za aparat gorzelniany systemu
sуstсшu dZlez
дие. ,:a
,:а ySlłowama
уsIlоwаша w kierunku rozpow- sklej
m".• ~ 'Vulkall"
'.Vulkan"
' ~шаl'
I'10- st3ranne
.
1I m
Ш lę
'~ Dl
Щ - B za
,а
. . - za wprowadд z?me
wykończenie biura i szafko
Pistol·ius'a.
Schneidel'-za wy"у_ szecbmema
szесhшеша . kartoflal'ek
kartoflnrek i innych
iu пусh nnrz~dzi 111"
z?ше ~mn
stзгаппе wykonczenie
sza[k'
В _
Pistorius'a. Oswnldowi
Oswaldowi Schneider-za
~a111n.
~aczyn
l
staranne
wykollczeme.
B.
ciom
Zwayer
Zn
fabr
kac
1'1.
ra
~al1l
a.~aczyu
1
stal'onne
wуkОllсzеше.
В.
сiош
_
"а
I}'
га
roby dla młynarstwa,
шlУПЮ'stwа, aа w szczegalno§ci
szczególności za
,а n~wego kraJowego. typu. Alfredowi GrodzZ\Сlеzшsklе'.IJU - za doskollale
doskonałe wykonczewykończe- ozdoby pokoJ'ów
pokoJ'6" i ram
гаш \Vł
\УI y~
уь- ISb~~wk~o
tlobre sortowniki
dobre
sortowniki.. Rudnickiemn
Rudпiсkiешп i Kuczyn.
Kuczyń. klelll~
k,elll~ w Wru:szawle-za
Wю:szаIVIе-zа spl'owadzanie
sprowadzanie naпа ZlClez\Usklel.lIu
nle kas ogmotrwał,Ych
()gпюtгwalусh
.'
.
ar lUS
IDЭ 150
leskiem.u-za
skiеш.u-zа filterprasę,
fiItel'pl'as~, ulepszon,!
ulepszoną, przez p.
р. ~ęd;l.
~~d;l. zagranicznych
zagl'anlcznych wypróbownnej
wургБЬоwапеj pl'akty:
prakty: nIe
'.
.•
IOU
щu za
'а szafk~
sz afk~ palisandrową
pallsandrowt} z wykladawykładaMed
Моо ale srebrne.
згеЬгпе . JózefOWI
J6zefowI Pnewosklemw
PI'zewosklelllW niem
пiеш źyłkowanem
iуlkоwапещ Wl
Wł R6
R6'1 k'
Kadzldłowskiego. Z. A.
А. Szaniawskiemu
Szаniаwskiешu CZ1l0,~I,
CZIlO'~', Jako
Ja ko to: narz~dzl
пагz~dZl do
до uprawy rol,
roI!
Kadzldlowskiego.
za
,а noże
поiе 8tol
stoI
k h
. d
h'
.
.
zyc
"ус lemu - za
,а
,v
pomysl przyrzlłdudozsypyprzyrzl}dudozsypy- 1I do
до sle~u Rudolfa Sack'a.,
Sack'a, trieur6w
U'iеШ'6w]l,>1ауе"
Mayer'a,
'а, - .
.
ow.e, -uC
- пС enne
еп пе 1I o
о mac
шас 10.
ш. fabrykaCYIl
fabrykacy\; listew do
до ozdoby poko'6w i r Dl
ш
w Zegrzynku-za pomysł
wania zboia.
zboża.
!,,~осаl'll parowych Clayton'a
!Il~ocarn
Olayton'a Shottlewortb'a
ShottIewol·tb'a Km
Кю olow~
ololv~ J ung~w!
~tarallne wykonawykolla- W I\sowiczowi
s:'l~
ung?w! - .za ~taranne
ąsowiczowi _ za bufet debow~ w s:'I~
lI\e
ще wan~eD!.
wan~en!. plecow I slkalVe~
slka,.e~ r~c~nych. .renaissance."
.гепаissaпсе. " Fr czowi z Luhlfna
Lublfna _ j
Medale srebrne. J.
J . K.
К. Poznaflskiemu-za
Poznańskiemu-za 1l lllnych.
Innych.
Warsza\\ sklej
Warsznw
skleJ fabryce ЫасЬу
blachy hlałeJ
ЬшlеJ I opaора- meble
шеblе całkiem
саlkiеш kry{e
kl.y{e Matule'
.
zt\
"а
wyr6b warsztat6w tkackich. Firmie
Fiгшiе W.
Grupa
Grпра ~.
k?"'~б
k?w~ń
blaszllnych
blaszanych
za
,а
staranne
stal'anne
pobielazlocony
złocony
model
шоdеl
oltar;a
ołtnr;a
i
ram
WICZOWl - za
z~
Fitzner i K.
К. Gamper-za wyroby kotlarODDZIAlJ
ODDZIAŁ 1Y-ty
IV-ty
me
lllе
1
l
dekorowani~
bIacll,
blach,
'~
z~
wyroby
i
speзреListy
pochwalne.
Tbiede
ТЫеде
lJ
Ł
d
.
_
,
skie i. do~konał~ść
do~konal~sc szwejsowania blach. J6- Medal zloly
złoly wielki. Józefowi'
Jбzеfоwi' Rentel-.za
cyalne op.akowa!'.,a.
d~bowy w stylu "l'eDaissan'::e~~
"I'enaissan~~~ F ~~
op.akowa!',la. z tychze blach. Fer- bufet d~howy
zefowl
ZefOwl Frtedlowl-za
Frledlow1-za kadZ
kadź zacier
zaciernl}
n/} i роpo- og6t
og6ł powozów
powoza w
dynan~owI Kuhnsklemu
Кulшsklешu - za
,а dobre wy- dynandowi Kislat _ za mebl
теЬ!
Т
dynan~oWI
T
eе
шуslу ~lepsz~ń.
mysły
~Iерзz~n. Jak6bowi
Jak6howi Fajansowi i Sp.Вр.- Medale srebr~e
8rebr~e wielkie. BrUhl'owi-za
ВгUhI'оwi-zа ogół
оgбt konaDle
narz~dzi cbirurgiczny~h
chirurgiczny~h i ortope- wi Damieckiemu
Dami~ckiemu _ za
,а biblio:~k ii~~ko
~a ml\chllly
JIlасыl1y II przyrzl}dy
przyrz'ldy drukarskle, IItograhtogra- pOwozów,
powoz6w, '!'owarzystwn
'!'owarzystwu przemysłowemu
ргzешуslоwешu Lil.
Li!. koname narzędzi
dyczoycll. R. Szewozykowsklemu
dycznych.
Szеwоzуkоwвkl6ШU - Za JI\Dowi
Jl\nowi Bari6
Вari6 - ~a wystllwion~ kopyt~:
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Nr.

TIKA
'IКA ŁÓDZKIEGO.·
l',6DZКIEGO.·

Barszczewskiomu z Lublina
Barszczewskiemu
LubIina - za
_3. wystawY8t3o- dlarskie. S.
В. Blecbswidtowi za
Z3. obuwie Warsn.wie-za
W3otS1:b.wie-Z3. r6inorodno>c
różnorodno"" produkcyi
produkc1i pi. nowi - za
_а fabrykacYIl
f3.brykacY\J stearyny,
ste:1Гупу, "yroby z
Michałowi Dawidowi
W'a1ysławowi J urczykowskieUlu
wiolIc drz\vi.
drzwi. Michalowi
"iollc
D3."idowi z Lu- I dam
dаш kie. \V'a<lyslawowi
uгсzуkоwskiешu wa.
"а.
niej i \lielkll
"ielk~ produkcy~. Kijewskiemu,
Кijеwslciешu,
ЪНпа
_а biuro d~bowc ikrzeslo.
i krzeslo. S.
В. -za
-Z3. wyroby r~kawiczl!icze.
r~kawiczlJicze.
Вр. - jako najstarszym
паjstarszущ prlepr-leNina - za
Medale wielkie srebrne. Warszawskiemu Scholtzemu i Sp.
1'аl aczyńskiemu
1'al
асzуiiskiешu z LubIiD3.
Lublina - za
Z3. meblo
шеЫо
Medale bronzowe. "\Vaclawowi
\У 3.clawowi MalinowAla1inow- towarzystwu
towaгzystwu fabryk cukru - za
_а wyroby st&wicielulIl
sŁawicielu III wielkiego
wie!kiego przemysłu
ргzешysJu cbelniclcbe,uiclдо sypialnego pokoju.
skieu.u
eOlu - "l1
za wyroby
"УГОЬ1 rf;jkawicznicze.
rllkawicznicze. Chr6Cbró- trzecll
trzech jego cukrowni, aа przedewszystkiol1l
przedewszystldem nego, wyborne
"уЬоспе produkty i "'iolk'}
wielk') produk.
orzecho\vc do
orzechowe
ski
•
§cickiешu z Lublina
ścickiowu
Luhlina - za
_а wyroby
")'соЬу szewc- za rafinado i mączkI:
шqсzk\: z
Z 'Valentynowll.
\Va1entynowll. AkАк- cy\:.
Су\:.
Grnpa
GI"[lpa 3.
З.
kie. AdalIIowi
Аdашоwi assowi z Lublina-za
LubIiпа-zа wy"у- cyjnemu towarzystwu cukrown
cukruwn i Sanniki
Sзппiki Meda le z/ole. L. Spie "wi
I)wi i synowi w
ODDZIAŁ V.
roby szewckie. Aunie Miszewskiej z Lub- za rafioad~
Wieselowi - '3.
za krochracyonalną przeróbk~
ODDZIAl',
У.
r3.fioad~ M.
М. 'Vieselowi
ктось- Tarchominie-za racyouaJnl!
przer6bk~ ko"Оubl"lllliu 11I€:kie
m€:"ie i dumalrie,
dumskie, bieli;//u,
bieli;l/u, lina
mai
pszenny i postawienie fabryki na
G%we ubn/JIiu
liпа - za wyroby szewckie.
шаl pszeony
па sto· ści,
~cj, fabrykacJ4}
fabrykacY4} naWOlÓW
Щ''''ОlОW chemicznych i
I/I/[I!/,
III/f'!/, kO/'onl,i,
koronIli, {ubr!Jkuc!Ju
fubrykuc!/u 6::/uc;lI!Jcl,
ó::/uc;lIyd, luciuku;iuList росhwаlпу.
pochwalny. R3.deckiemu
Radeckiemu z Lub1in:l
Lublin:l pie przemysłowej.
przelllys10wej. Felicyanowi
Felicyaoowi Jankow- wprowadzenie tlo
<10 kraju wyrobu kleju kost101D.
IÓID.
za
ZI1 ,yyroby
wyroby szewckie.
8kielJlu
skieolu - za
211. sviryt?~1 wódki
"бdю i 1ikiery.
likiery. nogo. Emilowi
Elllilowi W ernerowi - za
_а wyr6b
wугБЬ
Medal z/oly.
złoty. Fabryka
Fabrykl\ filców
filc6w i kapeluszy
k3.peluszy
Haberbuscbowi i ScniJle
SclliJle - za
_а rozwini~tll ultramaryny,
ultralllaryny, przygotowauie
prz)'gotowauie farb
СагЬ mineralGrupa
GI"Пllа 4.
produkcy~ piwa 1l1growego.
produkcY\l
lagrowego. Rejchowi -za nych
пусЬ i kwasu octowe~o.
octo\ye~o.
Reineke
Reilleke i Weigt.
Medale srebrne wielkie. Antoninie zymZYIIIPr:em!J8l
Pr:emy81 {/Jbr!Jcz//!J
f/Jbryczl/Y Ikщ-ki.
I"o<·"i.
piwa 1ngrowe.
lngrowe.
M~dale srebrne wielkie. W. KarpiilskieКarpiilskiekiewicz _ za
23. ogól
og61 sztucznych
sztuczoyeh kwiatów.
kwiat6w.
. . .
.
Medale srebrne. Fabryce krochmalu .Ksa·
.Ква· mu
Пlu 1
I 'V.
W. L eppertowl- za
'а l'acyona1n/t
racyonalnll pro"\Vandzie
iwińskiej - z"
Z'L okazy sztucznych
sztucznycf.
M~dale z~ot\ ~Ielkl~, 1I opr6cz
oprócz lego
tego ~znanJe
~zпаПlе wera"-za
wera"-Z3. krt)chmal
krt)chntal pszenoy. Br
Braciom
..cionl Pia- dukcYIl
dukcY4} 1akierow,
lakierów, I'okosto\v
pokostów i farhy
farby drukardruk:tr\V3.ndzie '' iwiliskiej
t
0ml beе u. 1
kwiatów.
Edwardowi Loth - za wyrób
"ус6Ь ze s rO:l
го:! d6
dбоm1ь
ł .0waizy'Kwu
.0WUoizYKwU
la SY1u~эуъо~- seckim
seckilll w Popkowicach-za krochmal
kгосhшаl karкас- skiej. Reieherowi,
Reicherowi, K erubaulllowi i OppenOppellkwiat6w. Edwnrdowi
то
П УС
11
apel uszy rozmaitego
tak Zw.\
za . "a ... Id"
. awe. matnkyc
l.
abro
aа >ł ~ el- toflany.
S. Bejnowi
w Sierzni
kro- behnowi
osnowcupierwszij, "w kral<apeluszy
гоzшаitеgо fasonu,
[1l80ПО, oraz
ornz t(\k
"у. ' bml
bl1l1u za'
'д" zl
П1"t
k
1.
аь
tоЛапу.
Вejllowi
Sierzlli - za
_а
beill10wi w
\у
osno\ycu- za рiеТ\уszij,
fant.uYJ·n)'ch
fant.~zYJ·n)'ch filcowych
filcowy cl. i slol1lkowycb.
słomkowycb. Ed- b.er,a .wb""°h
.w ""°h 21 -d z~. alllOy
аlllПУ 6'
ó' awe
awe'dOH\~~
dDlnnś~ chlllal
сhша1 kartoflany.
kaгtоflзпу. K.
К. R. Vetterowi
Vctterowi w Lu- ju fabrykll
fabr)'kf;j cerezyny i parafioy
par3.tioy i I'ncyonalracyonal.•
.
. '
'
la
н). e
е 1
I b arc
атс any
апу
ru~owane
rU~OW!1ne
r znoro no'C
по"е bl"
Ы' .
.
6dk'
ód'" . I"k'
I'k'
A
А
d k
>yardOWI Lot.b
Lot.h - za po łozon~
lozon~ przez
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czesankowej bibułk\)
kor~
w tym
Pllwłowi
Medal srebrny wielki . Fabryce OUIC
obiĆ раpaDZIAŁ SPOZYWCZY.
ko.·~ 1l szyszek d~z~wny~ll,
d~z~,vny~ll, oraz za
_а koszyki. i zoaczny
znaczuy obrót
оы16!t 'У
tуш towarzc. PIl\vlowi
DZIAL
~ЮНПlе KopersklcJ z 1l uław
~nlllme
u/a,,' - za kołdr~
ko/dr~ Goldmanowi-za
Gо1dшаnоwi-zа tkaniny
tkanil1Y drzewne.
drzewue. N. Sarno- pierowych J. ł'l·ana~zk.
Ь'щnаszk.aа - z~
"~ obicia..
Medale z/ole.
złote. Zakładom
Zаklаdош przemysłowo
przemyslo,vo~ dY\1a~~k,
dY'1a~~k, swyks~nnne.
S\.yks~naoe.
.skra
.Skl·U wk
Wk 6б w
W . p16t?a
plót?a ,yiczo\vej
wiczowej _ za wyroby pończoszn
p06czoszn icze.
icze. Kazi. Medal
Me,dal bronzowy. Alfonsowl
AlfonSOWI Szustrowl - zbożowym
zЬоiо\v)"ш Stanisll\\va
Stanisława Knpiwnickiego
Кгзрi\vпiсkiеgо - za
1l per a.l.
n.l.
. aczyns leJ
lej z L. Ub li na
па - zn mierze
шiегzе ł'ijalkowskiej
b'ijalkolyskicj -za wyroby
"У"оЬу pończoszpoiiczosz- za
_ll iabrykacy\)
labrykacY\J ozdobnego !Japleru
llapleru 118to- mąk~.
П1!!k~. .K I·upial·ni
rupiarni pnrowej
parowej J. B
Веkеl'шапщ,
ekerOlannlL
p"'zedlll\oty ze skrawków
p,rzedlllloty
skrawkow sukiennych.
suklenuyeb. Cb.
СЬ. lJicze.
uicze. R. Schmidtowi
Sсhщidtо\Уi (\yal'sza,vska
(warszawska fubryka
fubl'yk!\ weg.o.
. ..
.' •
w FlrleJu
F.rleJu -za kasz~. L. KrzYlOnskiemu
КгzуюnskiеЩll
l:!alzlvassel'o,vl "а hafty lUaszynowo
IIЩSZУПО\VС ua
па trykotazy)
"Уl'ОЬУ pończosznicze.
ponczosznicze. K.
К. . Llst
росhw~lпу. Fabtyce
Fablyce .~naneklDow te· (par?wa fabryka
fabl'yka makaronów)
шаkаГОll6w) - za
_а przed l:lalzwasserowl
za
trykotaży) ___zaа wyroby
List pochw~lny.
białych perkalac!J.
perkalach.
Piotrowskiemu
Рlоtгоwskiешu w LubllDie
Lublinie _ za wyroby
")'ТОЬУ роpo- kturowych btaCl
btacl Chrzanowskich
Cbrzanowsklch -: za.
Z3.. maша- 1stawIOne
stаWlOпе makarony.
blnlych
Grnpa
Gl"upa 3.
З.
wroznicze i 50 rub. Wojciechowskiemu
wrozuicze
\Yojciecho,vskiell1u IV
'У u?klDy
u?klDY tekturowe do UРlDаuщ
upmama sukIen
suklen I staзtаPotwierdzenie medalu z/ot
z/otego.
ego. Dr. Br.
В.". K.
К.
ODDZIAL
LubIinie - za wyroby
wyrohy powroźrucze.
pow,·oiuicze. Ju- Olków.
шkОIV.
Lessero,vi-za prace okol0
roz\\'oju tecbnitechniODDZIAŁ VI.
Lublinie
Lesserowi-za
około rozwoju
liuszowi Pautzerowi
Pantzerolvi w l',odzi
Łodzi - za
2" ,vyr6b
wyrób
Grl1pa
Gl"nlla 5.
ki mleczarstwa.
шlесzаl·stwа.
!iuszowi
Medal zfoty
złoty wielki. A1eksalldrowi
Aleksandrowi Feisto- sukien trykotowych.
ODDZIA;t
ODDZIAŁ IV.
Medale srebrne
5геЬгпе wielkie. Bekermannowi
Вekermannowi w
wi - za og61
og6ł okazów
okaz6w szczotkarskicb.
ТошаszоFirleju- za
zn. mąk~.
Щl!k~. Stanislawowi
Stanisławowi Kropi
KropiwwLisly
Listy pochwalne. Rolandowi w Tomaszozłoty.
Warszawskiej
\V IIrsza\vskiej fabryce
{аЬт)'се wy- wie _ za
. Medal ztoly.
,а dywaniki
dy,vaniki i chodniki. Karolowi
Medal ztoty.
złoty. Firmie S. R eich i Sp.
Вр. w oickielDu
nickiemu i Sp.-za pieczywo.
pieczYlvo. L eopoldowi
eopo1d"wi
rouo\y I·ogo,vych.
rob6w
rogowych.
Kretschwerowi
Кгвtsсhшеrоwi _ n
z~ różnorodn~
r6inorodo~ Ivat\:.
wat\:. Zawi
Za,vi erciu - za
zn. wyrób
'УУ1'ОЬ wszelkich gatuuków
gatuukow Fruchtmanowi
Frucl1tmanowi (.Imperial") - za
Z3 fabrykafabl·yk3.Medal srebrny. JJanowi
anowi Stanis1awowi
Stanisławowi Gros- Felicyi Starostowej - za wyroby
wYI'oby pończoszponczosz- szkla
szkła kryszta!owego,
kryształowego, wazon6w i lamp.
cy~ cygar.
sma.nowi
CZ\JstOC11OWY - za
_а guziki i spin- nicze.
smanowi z Cz\)stochowy
nieze. E.
Е. Domnieckowi
Dошпiесkоwi w Włocławku-za
\V Jocluwku-zа
Medal srebrny
srеЬrпу wielki. Fabryce
Fabl'yce majolik
шаjоlik w
Medale srebrne. Teofilowi Pieni~żkowi
Pieoi~ikowi z
k i z orzecha kokosowego.
wyroby
"утоЬу ·powroznicze.
·powroźnicze.
Nlebol'owie
NIeborowie - za
_а pierwszy
pie1"wszy w
'у kraju zaklad
zakład l',agowa
Łagowa -- za
_а bryndzę
bryndz\j owcZ'!.
owczą. AleksandroAieksandroViJhelmowi Kreuseho·
Medale bronzowe. 'Wilhelmowi
Kreuscho·
Szшidtоwi _
__zan. оWУI'аЬшпiа ргzеdш\Оt6w
ша- ,vi
Wоlskiещu zZ Ostrol~ki
5el'y 1ite,vDyplom uznania. R. Szmidtowi
u- r:rtystyczoego
r:rtystycznego wyrabmuia
przedmIOtów mawi Wolskiemu
Ostrołęki - za sery
litew"
wystawione księgi
ksi~gi handlowo. Ber- woillwienie
wij - za "ystawione
шоiJlwiепiе 1pracy
'асу domowej
dOlDolyej ,.
w wyrobach
,уусоЬисЬ J~lIkowych,
J~llko \vycb, odzDaczajqcych
odznaczajqcyeb sig
się odpowied· skie. Stefanowi
Stef"nowi Zabielto
Zabiełło z Opola
Ороlа - za
н
nardowi
Grossgliickowi - za "'YI'oby
wyroby gana"dowi Gl'ossgliickolyi
gn- pończoszniczych.
poitczoszniczych.
Dlm
ПIШ do e])ok
epok stylew
stуlеш 1I za "idoczny
widoczny post~p wzgl~dnie pomyślne
рощу~lпе usilowania
usiłowania wyrobu selanteryjne introligatorskie. Karolowi 1'law tym
rów
'"
tуш kIerunku.
kle,·unku.
г6\у szwajcarskich.
sz,,·ajclLl·skich. Janowi
J anowi Boguckiemu
ВоgnсkiеllШ
go - za
wyroby z kosci
gc
_а "YI'oby
kości s/onio\vej
słoniowej i perło·
perlo·
, Medal srebrny.
srеЬгпу. Fu·mie
FU'mie Cybu!skiego
Cybulskiego w (dominiuDl
(dominium l'J'qbki);l'rąbki);- za
"а maslo
masło ślruetanko
~.uietanko .
Grupa
GI"11pa 5.
,vej
ша sу .
wej masy.
Cwielowie
Сшiеlоwiе za d!ugoletnie
dłngoletnie i wyt"wa!e
wytl' wałe рсоprowe.
"е. Konstantemu
Копstапtешu Sliwowskiemu
S1iwоwskiешu ze
"е SkorSkol'ODDZIAlJ
ODDZIAŁ 1.
I.
Lisly pochwalne. Firmie
Fiгшiе Z. Suchowiecki
Listy
"adzellie
wadzenie fllbl·yki
fabryki .
dyowa-za masło
шаslо tak zwane
z,vane śmietan
§шiеtап kow
kоw e.
е. '
Medale ztole
złote wielkie. Cukl'olvni
Cukrowni "J6ze"JбzеMedale Ьrопzоwе.
bronzowe. E.
Е. Lauterbachowi
Lauterbaehowi w Izabelli
Izabel1i Ryx z Prazmowa
Praż mowa - za
Zl\ 11111.510
maslo tak
i Sp.
Вр. - za
Zll stemple
stешрlе kauczuko\ve.
kauczukowe. StanislaStanisła
[6\у'
ZIl8tоsо
\v!шiе
nowych
mctod
Ь
,
.
fów'
za
zllstosowanie
metod
i
KI
'
b
k'.
.
.
ś·
uk
wowi Nаimskiешu
Naimskiemu - za
torebek
"owi
Z3. wyrób
WУ"БЬ torehek
ono
OIlO Wle
wIe - za
_а szy y
у sz ",ne,
шпе, lUlaUOW1Cle
,шаUОWIСlе zwane
.u!
u! l~ta
owe. Pierwszej parowej
p:\rowej
,у l',oрошуslбw, oraz
Ol'az za szereg wystawiouych
wystawionych род
pod wzgl~dem
,vzgl~dещ IYYl1liarow
wymiarów i wyg!adzenia.
wygładzenia. warszawskiej
warsza,yskleJ fabryce l1lusztardy
musztardy Arthura i
papierowycb. Karolowi Henzelerowi w
Ło pomysł6w,
Rz~tkо,уskiешu vr
w J e- lzydorolvi
Izydorowi Silberberg-za
Silbel'berg-щ podlewanie
podle\vanie zwierz,vie.·- Sp. -za wyrób
\vyr6b musztardy. Janowi WróWr6okaz6w. Teodorowi Rz~tkowskiemu
dzi - za
szczotkarskie. WSf.ól.
Z3. wyroby
'УУ"оЬу szczotkn'l·skie.
\Vsрбl· okazów.
wódki ciade!'
ciadel. Janowi SilberbergSilbe"berg- za
_а najwi~ksze Ыеwskiещu-z3.
blewskiemu-za wyroby piernikarskie. JóJ6pracownikom fabryki A
ргасоwпikош
А . Feista:
Feist3.: Kllro
Kal'olowi
owi ziorku - za spirytusy zwyczajne, ,v6dki
słodkie ,, nalewki i likiery. lfermanowi
..tfеl·шапоwi zwiel'ciudlo
zwierciadło podlane
pod1alle ,v
w kraju
kl·..ju i ozdobne
ozdobнe je- zefow~ Z
Zаwistоwskiешu
awistowskiemu :- za wyroby cuKlei
berowi, Józefowi
Кleibel'owi,
J6zefo"'i Zeryngierowi,
Zeryngiel'olvi, J6zefo- stodkie
Jungowi - za ,vielk/}
wielką produkcy~ piwa
piwn. la- go ramy.
1"!IШУ. St. Kamińskiemu
Кашiiiskiешu - za
_а terrohty
terrollty klerOlcze.
klегшсzе. P.
Р. Eckertowl - za wyrób
wуrБЬ octu.
wi Koczalskiemu.
1Vi
Косzаlskiешu.
growegll O
о normalnyn!
погшaJпуu! sk!adzle
składZie chemiczсhешiсz- 1I majoliK
шаjоllк i.
i.
Jozefowi
Józefowi Szteng,lowi-za
SztengJllowi-za wyroby biszkopDyplom zas/ugi.
zasługi. A1eksandrolyi
Aleksandrowi Feistowi growegl)
пущ. W. KIJokoWl
KIJokolVl lI Sp.
Вр. - za wlelk~
List pochwalny. 'Vloclawskiej
Włoclawskiej fabryce
fILbryce faСа- t6w..
tбw.. L ncynie
ucynie Cwierciakiewiczowej-za
Cwiereiakie,viczowej-za za- za gorliwe
gorli\ve opiekowanie
opiekowallie si\)
sl\) losem
losell1 swo8WO- nym.
produkcy~ Рl\уа
pl\va lagrowego
lagl'owego oо normalnym
поrl1lаlnуш jansu
jau8u ('f eichfeld
eiehfeld i Asterbluw)
Аstеl'bluш) we
,,'е WłocJa\Yloc!a- slugl
sługi w rozprzestrzeniauiu
rozprzestrzeniaruu ,.iadomosci
wiadomości doieh
ich robotniko\v.
robotników.
składzie chemicznym.
wkll-za produkowanie
tyozących
sk!adzie
сllешiсzпуш.
Ivktt-za
pI'odukowanie tanich fajans6w.
fаjапsб\v.
tусщоуeh g03podarstwa
gозроdагstwа domowego. Z yGrl1pa
Grl111 a 3.
З.
Polwierdzenie medalu ztolego.
Potwierdzenie
złotego. Lutos1alvLutosławguwntowi
gшuntоwi Goldsztaubowi
Goldsztaubolvi _ za
Z3. fabrykacy~
fabryk"cy~
ODDZIAl',
ODDZIAŁ VII.
VП.
skiell1u z Drozdowa-za
skiemu
Dl'Ozdowu-zа piwo 1II111·cowe.
marcowe.
GrulI" 5.
Grup"
cygar. Ferdynandowi Bobmowi
Boblllowi i Sp.- za
Medal srebrny wielki. M.
М. Lietzowi - za
"а
Medale zlote.
złote. Firmie
Fiгшiе A.
А. Siedlewski (daw.
(dalv.
ODDZIAl',
ODDZIAŁ V.
У.
przedstawioDII cykoryę.
przedstawionIl
cykory~. Firmie
Fiгшiе P.
Р. MuszMU8ZSchnejder) - za sp irytusy, w6dki
kat i Toroiiczyk
Torończyk - "3.
za przedstawion~
wyroby
siodlarskie.
'УУ1'ОЬУ 8iodlal·skie.
,.бdki i Jikieprzed5tawion~ cykoСУКОMedale srebrne. Ziemskiemu
Ziещskiещu i Sp6lce
Sрбlсе - ry. 13raC1oll,
Friek z I.ublina
J.ublina - za
zn. norпо,'гу\}. Moszkowskiemu
Moszko\vskiel11u i GoldlJeruowi
Go1dlJel'uowi _ za
,а
BraCiom Frick
Dyplom zaslugi.
zasługi. L. Spiessowi i synowi w ryę.
za
zn. wyroby
'УУ1'ОЬУ siodllll·skie.
siodlarskie. Loteubergowi
Lotenbel'gowi - za malne
шаlов piwo
pilVO . lagrowe.
lagl·owe. L.entzkiemu.
L.епtzkiешu. - za
z.. Ta,'cI10I11illic-za
Tal'cbominie-za fabrykacy~ sztucznych
sztuczuych naпа- przedstawion~ cykoryę,
cykOl'y~, oraz
OI':1Z ;,'a
;,'а ргzегБЬ
przerób
wyroby
"'Уl'ОЬУ skórzane
skбt-zапе galanterYJne. StarkmanoStlll'kшапо- dobroc
dobroć 1I 1:6znol'odl1osc
l:óz norodność PI\Y
piW wyrabmnych.
,уугаЬшnусl1. '.Voz6w
wozów i znslugi
zaslugi p010zone
położone 1]1\
oa telll
tCIJI polu dla D1~teryalów
ш~tсrуаl6w krajowych
krajo,vyeh i poparcie
popareie produkpl'odukwi - za
wyroby kuśmierskie.
dobroć '.J
IJ e- I'olnictwa
r olnictwa kr ajowego.
cyl
_n. "YI'oby
kuSшiеl·skiе. Brandstet.
B,·andstet· :i Sztumpfowl
SztuшрfОW I IV
'У Klelcac.h
Kleleac.h - za dobroc
ajo,,·ego.
СУI krajowej
kraJolveJ .
,vi
tel'olvi i BlullIenbergowi
ВIUlпеllЬеl'gоwi - za wyroby
wYI'oby 5iosio- ! dnostaJnOsc
dnostajDość 'yyrobtl
wyrobll plwa. MacWeJdolVl
MacbleJdoWl w
\у
Medale zlote wielkie. Janowi Roch
НосЬ i syterowi
(DQk.
11и81.)
(Dok. ?IU81.)
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