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SUDAN WSCHODNI.
--Azya i Afryka od pewnego
Azyn
pownego czasu
cznsu zwr6cily nn
о" siebie szczeg61niejszl}
szczeg61niejszą uwag\j
uwago tak
bl\dacz6w nau'Hocarstw
Jl,ocarstw europejskich jak i badacz6w
оstаtпiш, co
со kro k spotykakowych.
kowyoh. Dzi~ki ostatnim,
Jlly
I11У w piśmiennictwie
рi§шiепniсtwiе szczeg61y
sz02eg61y z dziedziny
geogl·afi.i i etnografii tych. od!egtych
odległych kl:ak,:ageografii
j6\V,
jów, po~ryty~h dla
dll\ nas
паз Ja~b~ mgłlł
шg11l taJetaJcJlll1iCZO§Cl.
mlliczoŚCI. Z Dlemał.em
llIеша!.ет też
(е; zaJ~c.e,~,
zaJ~c,e,~, czyta~y
opisy
nрiзу tych
tyeh stron llleznanych,
I\Icznl\nych, gdzle
gdz.e obdcole
obdcOle
od~p'ywajl! si~ dramat~
dгащаt~ tak wiel~iego
"iel~iego z.na:
odgrywaj!!
cleoia dla cywIl.zacyJ.
Clenia
cywIJ'Zl\cy'. Do tej
teJ kategoryl
kategorYI
kraj6w należą
пalеzч okolice g6ruego
g6rllego . ilu. PraРгаgniemy tez
też podać
рода6 naszym
пaszущ czyte\nlkom
czytelOlkom choć
сЬос
kr6tki ubraz tych
(усЬ stron oraz lud6w zaZ8..
..
mieszkujqcych
шiеszkujqсусh Je.
Caly stok zach~dm
zach~dDl 1
I p6lnocuy
p6lnocny Etyop\l,
EtYOpll,
z wyjqtklem
"уjqtklеш kotliny,
kotJlDY, kt6rl} skrl\pla
skrapla rzeka
Barka,
należy pod. wzgl~dem hydrografiezhydrograficzB!U'ka, nale,y
Dym
пуш do
до systemu
5уsteшu nilowego, aа c~~ścl
C~~§CI kt6rl}
przepływa.
przep1y\va. Nil. nie~ieski, At~ara, ze swemi
swешi
dорlУ1ОаШl,. §Cl§le.
śCIśle. Je~t ogramczonl),
оgгашсzоnq, na
па za,аdoplywaml,.
сliбд łożysklemWlelklegoNlłu!!tlhl'-el-Aóill?',
10zуsklеШ\VlеlklеgоNilu!!tlhl'-сl-АЬill?',
chód
I1а
pa wsch6d pt~~zyzn,
p!~~zyzn, Ablsynu,
АЬ'ВУОII, ~a ро!udше
poludme
21\4
zaś p~sem
раsещ zlęllll,
zl~lII1, 1!t6feg~ wyso~lCh
wyso~leh gQr
gąr iażadeJ\ podróżnik
роdгбinik jes~cze
jes~eze me
ше przekroczył.
przekroczyl. Pas
Раз
den
ten ziemi
ziешi rozdzlel~
rozdz.e!~ wody
\vody k.tóre
k.tбге .spty.вр!уwajl!
до Tumat
wрndаjч,сеgо do NIlu
NJlu NiebIeNleblewają do
Tumut wpadającego
skiego od tyc~, kt6re tworzq,
sldego
tworzą &.óę,
&.ЬС, gł.6wn~
gl.6wn~
jlalęź
I:al~z NIl~
N11~ Białego.
BII~lego. Po
Ро za te~1U
te~u gr~ll1~n\l
g"~Ш~Щ'
I'ozci~ga S!Il.
rozciąga
8!\!. pr~estl:zeń,
pr~estl:zeD, r~w~aJ&ca SIli
Sll! .wlelkoścu! mllleJ wI~ceJ
wl~eeJ Belg~1 1
I ~olaudyl
~olaudYI raгаko§ell!
zem
zеш wzi~tylD
Ivzi~tуш i to stanowI
stanowl Nuó,~,
HU/JI~, powszechpow8zechnie zwanl!
zwaną Sudallem
ВUООIlСIII W8~podlli1ll
~V8~podllim .#~led-es.IJ~kd-сsS/Idoll,·
SildalI,· co
со znaczy .Zlenlla
.Zlещ.а czarny<:h
ezarny~h . .Nazwa t.a
ta. włllŚciwszlj
wlnйеiWSZ!j byłaby
bylaby racJeJ
raczeJ dla
а!а 811'
Sił'
siedniej Nigrycyi, Dlieszkańcy
шiевzkаflсу Ьоwiеш
bowiem Sudanu przeważnie
przelvainie mają,
шаjq, typ najzupelniej róг6i.ny od D1nrzyiiskiego.
iny
шпгzуiiskiеgо.
Dzieln.
Dzielo. si ~ oui
оп! na
па rozlllaite
rozl11aite szgzev.y,
szęzev.y, si\!si~glljl}C liJ~bllo do
до 3,000,000 gt6w,
gtбw, W
\У górg61'wysuni~lIyoll
nych dolinach DJablls, najbardziej wysunillpleDliIl
tych ku zachodolvi.
zachodowi. znajduje si~ рlешi~
Legll,
Legli, kolor ich
ic11 oiall\
ciała jest jasny, jąŚniejszy
j,,§niejszy
lIawet
од barwy ciala
ciała europejczyk6w, 01'0.nawet od
1011ych
slоiiсеJП ро(lzWl'оtпikоwеш,
podzwrotnikowe m, WzrQWzГQlonych słoiicem
stu Sił
~ wyso~iego, powszechnie phudzi,
phndzi, twarz
wązb sucha o
о zapadlych
zapadłych poliez1!ach,
policzJ,ach, ale
"'lIzkl\
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Pora
Рога ogórkowa.-Stagna.cya
оgбгkО\V8.-Stagnа.с}'. w ruchu
гаоЬа umysłowym
umузlО"'Jm
i artyatycznym.агt)'8tусZD)"m. - "Choroby
"t:hоroЬу woli" Ribot'a,
Ribotca, tlnmaczetłomacz&
H Alberta
OiA
nlA ~otockiego. - "Fotogratle
"Fotogra6e spoleczne
społeczne"
A1berta
'filсzуtiзkiеgо.Wilczyński
ego.- .B~dzie
.в~dzjе nieSf.Czl;§cie.·-"J
niesf,cz~ście.·-"J akim
аkiш 8p<r
spGBobem
pan o&czeinik
naczelnik wygraws~y-przegrał,
pan
80Ьеш :рап
wygraws~)·-przer.al, Ho
но рап
aplikont przegrawвzy-wygro.
aplikant
prregrawszy-wygral.
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Reklamy:
neklamy: zR kai<1y
każdy wierez
wiertlE 16 kop.
Stal,
Słałe 3 wier.zow8
wierszowe OglOlz8Ui.
Ogłou8Ui. adreso"'8
we n.
п. 2 mi~iec:EDie.

pismo przemysłowe,
przemyslowe, handlowe literackie.

Cen.
t;en. poJetlynescgo
роJеtlупеscgо nClmtro
nC!mero 5
fi kop.

ра
patrz
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St~ to stany, w których
kt6ryeh wola dostajo sili
si\j
род
,чd przypadku, kie(]y
położepod rZlld
kiedy pewne p010ze. nic
nie eiala
ciała wYlvoluje
wywoluje zjawiska zwy1!le temu
temn
położeniu
polozeniu towarzyszrtce,
towarzyszrłce, albo teź
(е'; pod rZl!d
rząd
cudzej woli, jak to ma
та miejsce
шiеj&се w osobie
овоЫе

1I1agnetyzowanej
magnetyzowanej . Zjawiska tego rodzaju
znal azły odbieie
odbicie "w jednej z ostatnich 1'0pozJ\a!azty
wiesoi,
wieści, wysztej
wyszłej z pod pióra
pi6ra Juliusza
J uliusza Ola
Olаге
retie .Jan Moruas,
Могnаа,·• w której
kt6rej autor przedstalvia niewinn!}
stawia
niеwiпnч, zbrodniark\!,
zbrodniark\j, działającą
dziаtаjчсч
1'0(1
pod wptywem
wpływem eudzej,
cndzej, nl\rzuconej
narzuconej sobie
воЫе nieprzeparcie woli.
.
przcparoie
"оН .
Z pomilldzy
dzieł Ribot'a,
pomi\jdzy naukowych dziel
.Choroby woli· Sl!
są bardziej zawile a
а przez
prze.
to samo
sашо mniej
nшiеj zrozumiałe
Zl'ozllmia~e dla czytelnika
fi~yologi&
i
terminami
naul1iepbezpal1ego
z
nieobezpauego
kowemi,
prac jego w tylU
tуш roго 
ko\vemi, od innych
innyeh р1'ас
dZl\ju.
Тlшnaсzу Sl~
Б1~ to bardziej sklaclaskłada
dzaju. Tłumaczy
nem
пеш zagadnieniem,
zaga(]nienie111, Ьо
bo jak sam
Вl\т autor zaznaczył na
па począ,tku
poczlj,tku ksillzki,
ksilłźki, wola
woll\ je8t
jest daда
znaczyl
le'<o trudniejsz!!
tl'"dniejsz,! do ujlloia
uj~oia i zdefiniowania
niz
niż pam
раш i ęć.
\j6. Wzorowy
Wzol'owy jednak przekład
przeklad J.
K.
К. Potockiego uprzyst\jpnil
nprzystllpnił je, o
о ile
Пе to Ьуby10
ło momwem.
mо~liwеш.
Zt ksi,!zek
ksi!!żek l:!ejszej
lżejszej tresci
treści mamy
шаmу przed
pl,zed 80soы}
bl} dwa nowe tomy zbiorków
zbiork6w nowel autora
га "Klopot6w
"Kłopot6w starego komendanta,·
kошепdапtа,· czyli
Alberta W ilO2yiiskiego,
i lczyńskiego, jak już
juz wyra~nie
w)'ra~nie
wyp\sanp lIa
wypisanp
lIа z~ iorowem
iогоwеш warszawskiem
wагszаwskiеш wydawnictwie.
даwпiсtwiе.
Szcz~§liwy to doprawdy autor z рапа
Szcz~śliwy
pana
Wilczynskiego:
Wilczyńskiego: we Lwowie i w Warszawie
wychodzq, j ednoczesnie
зро
ednocześnie jego "Fotografie spowychodz!!
leczne.·
łeczne. · Dziwi6
Dziwić się
si~ temu
tеош nie nlOinn,
można, foВl) dzi§
а nowele foto'
tografie sI)
dziś po;!qdane, a
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oо rysach
rys:lch wyrazistych,
wyr"zistych, spoJrzeOle
SpOjгzente oka
okn zywe,
żywe,
шalа, czolo
02010 wysokie spiczaste. Roczaszka mała,
dzina królewska
kr61ewska i naczelnicy
naczelnioy рlешiеuiа
plemienia Leg~ nie posiadajil
posiadajq; typ.u tak czy.stego )ak
Jak
wH:kszo§6
wu:kszość ludu. Poulleszawszy
РОШlеszаwszу Sl~ bOWiem
bowlem
z ra
га q
ą murzYliskI}
mnгzy.iskl} mają
Olаjч barw~ cieutniejU/ł,
cieшniejSJ/h ale
natomiast
nаtошiаst rysy
гузу zyskaty
zyskały na
IЩ pi~kuo
pi\jkno ci,
ei, for'llY
forl>11
ciatl\
ciała ~ pełniejsze
pelniejsze i charakter
charaktcr pozbył
pozbyl sl~
з!~
melancholii,
шеl:шсhоlii, tej cechy
сесЬу prawie
prnwie charaktery·
chl\l'aktel'y'
.tycznej
stycznej plemienia
I'lешiепiа Legll.
Leg'1. Prawcbiwogo
Praw(lzi\vogo
legijczyka najczęściej
n8jcz~iej widzi siQ w posta1Oie
postawie
stojlloej, wspartego oо swojll
swojlł lanc~,
lancę, z роеЬуpochy1011& glow&
głow& na
па prnwe
prawe ramiIl,
rami~, m6wi
ш6\vi R eclus
w
\V swej geografii, opisuj'lc
opisujqc to plemi~. Po
Ро
calodziennej
całodziennej pracy okolo roli, !(tÓrtl
ktOfIl uprawia z calem
calеш aamilowaniem,
aamiłowaniem, odpoczywa
ocipoczY\VI\ wieczorem
сzогеш przed namiotem
пашiоtеш paląc
pall!C tyt06,
tytoń, lub
tez
też zujl!c
żując ziarllka
ziarnkn kawy, smażone
sшаiоnе z maшаslem,
cebulą.
slеш, sol,
501, i cebull!.
PoSr6d
Pośr6d Legów
Lеgбw iyje
żyje kilka tysi~cy D enk6w
jako niewolnicy.
niewolh.icy.
Rozpozoa6
Rozpoznać ioh Iłatwo
..two
1'0
po trzech liniach
liniaell hory~ontalnych
hory~oIItalnych na
па czole,
czo!e,
kt6re sami
które
sащi sobie
воЫе \vyciskaji!,
wyciskają, nosz/lC
ПОЗ7.I}С po
ро kilka
ki1ka
tygodni opasanq,
opasaną głow~
gtow~ pewnego rodzaju
todygq.
łodygą.
Jednym
Jеd.пуш z najiilniejszych jest pleJlłi~
рlещi\j
Berta,
Вerta, Arabowie nazywaj& ich powszeohnie Djeblljai/I,
DjeólIlaiJl, t. j. górale.
g6rale. Jest ich
ieh do
до
80,000 dusz. S'.
S'l to murzyni
шuгzуui zgrabnie i silзilnie zbudowani, 1\
a jak wszystkie ludy z nad
uad
Ьгzеgбw
ilп Niebieskiego, truduill
tгщ]оilj si\j
'УУbrzeg6w ilu
sili wytl}cznie
ł/lcznie rolnictwem,
гоlпiеtwеш, podczas
роцсщз gdy lI\ieszka(lmieszkalIcy
Eiałogo hodowanie,,,
су z nad
nl\d Nilu
Ni!l1 Eialogo
hоdоwапiещ bydła,
bydla.
Na р6!nос
pótnoc i północo
рбlnосо - wschód
wsch6d od Ber.tów
Ber.t6w
w§гбd najrozUlaitszych
wśród
nаjГОZШl\itszусh рlешiоц
plemion wyr6zl1lają
wуг6zшаjq
się
okolicę; oni jedynie u·
si~ 8ieneljo, na
па cal,}
cal.} okolic\!;
п.
pra~i.aj!j I'zemiosta:
pra~i.ah
rzemiosła: kowal5tw.o,
kowalstw.o, ~kaotwo, wy\ууrablaj&
rab,aj& nawot
nl\wot bardzo
ba"dzo zrllCZllle
ZГ~СZПlе 1I elegancko
rozmaite
гоzшаitе ozdoby dla
dll\ kobiet ze
,е zlota i moшоsi"dzu. Ze
Zewnętnnie
.. n~nie iene/jo
ieпeljo odznaczaj!}
оdzоаСZl\jч, sill
si\!
bnrwl} mało-żółtą
barWI}
mаlо-zбttч, twarzl}
tWl\rzl} prawic
pra\\'io kwadl'ato,
k\vadl'ato,
wil,
wą, czołem
сzоtеш szerokie
szerokie"1
n] i ozaszilil
ozaszill! prawidłową.
prl\widlowll'
Mieszkancy
Mieszkańcy doliny Mareb
МагеЬ i Takasse,
Tl\kasse, zwazlvani KQwllIl/la,
КQШllllllа, Bazm jako tcz
też Barea
Ва/'са najdoskonl\lszymi
doskonalszymi sa
Вl\ rolnikami,
l'оlпikl\шi, u nich tei ptug
p!ug
nigdy nie pl·6znuje.
pr6żnuje. Zapr~gaj
Zapl'~gaj ,} do niego
wielbtlldy,
wielbllłdy, osly,
081у, krowy, byki, a
а w braku
zwierzl}t ciqgnl}
zwierz"t
ciągną 110
I{О 1udzie;
ludzie; bez
Ье. wzgl~du na
па
stan, lłlajątek,
Ц1аjчtеk, III\wet
nawet płeć,
ptec, wszyscy uprawi"ji!
willjtj, ziemi~,
ziещi~, l1ie
nie ma
I11а ani jednego bazena
bazenl\
kt6ryby nie posiadał
posiadal kl\1Оal:kц
bwal:ki\ zielqi,
ziещi, nl\wet
nawet
gr~jUj,ce Ael§le
ŚCiśle oblicza
wsp6łczesno, podoobJicza wsp6lezesno,
baj!} B1~
Się powszechnie.
Ьаjч,
powszcchnie.
Czy jednak fotografie są
sч nieDli
пiешi istotnie,
aа przynajmniej nie 10yszly
wyszły przypadkiem
pl'zypadkiem
z pod szkiel
szkieł wyk05z1awiajl}eych
wykoszlawiających llldz~ie
!цclz~iе oоblicza? Czy nie naleialoby
ualeialoby je raczej naпаzwać karykaturami?
kагуkаturашi?
z1l'ac

Pytania te nasuwaj&
nasu\vaj& si~ koniecznie przy
pl'ZY
ich odczytaniu. Kiedy pierwszy raz uka·
zaly si~ w druku .Ktopoty
.Kłopoty starego kOlllenkошеndantl\," bJ10
danta,"
b,ło to w chwili zupelnej Iiteraclitе!'ас~uЫli§шу si~ śmiać
sшiаб wów,
w6w,
kiej rosuchy. ~nbiliśmy
wi~cej, ni:!
niż dzisiaj;
dzisil\jj PI'zywykliprzywykliczas, troch~ więcej,
§ту Ьуli
śmy
byli do
до ZYlvych,
żywych, realistyoznych, nieco
kl\l'ykaturalnych "al11otek
Vilko(\8kienawet karykaturaluych
ramotek 'Wilkol\skiego, aа рап
pan Wi!czyiiski
Wiłczyiiski zaj,!1
zaj!!ł opr6inione
opr6żnione ро
po
smierci
śmierci naszego humorysty
huшогуstу ~tallowisko
~tапоwi8kо i odодrl\ZU zdobyt
razu
zdobył sobie
воЫе ogólne
og61ne sympatye.
sушраtуе.
Nie na§ladowal
naśladował on
оп swego poprzednika,
miały wi~ej powieściopowie§cioopowiadania jego miaty
wego
\vego zakroju aа mniej tego nieoszacowanenie08zncowanehuшогu, cechujqcego
.Rашоgo humoru,
cechującego autora .Ramotek.· Z tego tei
też powodu stawiano
stawil\no mu
шu odодmienne wymagania,
mienIIe
wушagаniа, czynil!C
czyniąc to raoze
raoże nawet bezwiednie. R
Rашоtki
amotki nie pokazywaty
pokazywały
prawdy ca!kowitej,
całkowitej, wla§nie
właśnie z powodu
powoclu wyhiwybiuzdol nień humorystycznych;
tnych uzdolnie6
humorY8tyoznych; pokazypokl\zywaty
wały ją
jl! jednostronnie oо tyle,
tyłe, o
о ile nadawala
wała si~ do wywotania
wywołania smieehu,
śmiechu, boć
Ьоб śmiesшiеtушсzаsеm
chu tylko od nich z!!dano,-gdy
źlldano,-gdy tymczasem
Wilezyuski, wyzyskujqc śmieszności
Wilczyuski,
sшiеsznо§сi ludzkie,
юе, nietylko te miał
шial na
Пl\ uwadze.
Od czasu
czaSU ukazania si~ pierwszej jego 1'0powieści .Ktopot6w
.Kłopotów starego
stal'ego komendanta"
komendaIIta"
wiesci
uplyn~o wi~ej niz
upłyn~o
niż cwierc
ćwierć wieku, a
а pomimo
рошill1О
to .Klopoty"
.Kłopoty" sluiyc
słnżyć mogl} za prototyp wszyst,
tkieh dalszych
tkich
dalszyeh utworó.w,
utwогб.w, Autor przerwał
przerwal na
па
na
па czas niejaki
nieJaki SW!!
sw!j autorskI!
auto1'sk!! dzialalnosc
działalność i
l'OZPOCZ!}t
rozpocz!}ł JI!
J~ nanowo, ale zawsze
Z!Lwsze w ten
(еn
sam
sаш sposób,
spos6b, tak dalece, iZ
iż czas jego nowe
ргчду wszystko to zdaje się
si~ nie
wymagania i prądy
istniec
istnieć dll\
dla р.
p. Wilezynskiego.
Wilczyńskiego . Pisze on
оп zawsze tak samo,
зато, a
а nawet przedstawia najczęnajcz~
sciej
ściej jedne i teźsame
tеzsаше typy, wyśmiewa
w)' sшiеwа tezteżsame
ваше ",ady,
",ас1у, nie spostrzegajqc,
sposkzegajqc, II
а przynajpl,zynaj-

Од:lоз~пiа p1'r.}:jmow8118
Qa:łouenia
prr.yjmow8u8 8lł!
8~: w Administracyi "DzioODikJ\tC
"DzioODikĄtC
oraB w
01'8&
W Biurach OgloszeU
Ogłoszeń R&jchman8
Rajchmana i Frcndlern w 'Vant:.R\vie
'Vаnt:д\viе
i w Łodzi.
lAкhi .
R~kopi!y nadesłane
паdезl&ое Ье!>
bez zaslrzei:enia-we
zазLгzеi:епiа-niе b~d,
b~д,

slu.1.чсу роsщd:l
służący
pOSiada j~k,ś
j~k,§ cZllstk\j
cZlłstkll

zwracn.uC.
zwracane.

wyII}CZOlO
wyIl}cznlo dl
dlo...
siebie.
sicbie. Zyjl} w chatach
сlщtnС]1 rozrzucouych, groOlndzl}e
si\j tylko w I'azio
razio niebezpiecznego
niebezpieczllego
madz/lc sill
Sl\siedztw~ ara.bów
ara.b6w lub etyopcjczyków,
etyopcjczyk6w, wteJlwteJ}cus
с:щs ratu 'lc
qc Slll,
Sl\j, c.~sto rabuj'l
rabuj'ł wioski nieprzyjaciu to tei 11\\ abisyiiczyk6w uchodzl}
przyjació
uchodzl\
za
"а ,·ozb6jnik6\v.
rozbójnik6w. 1I rzeczywi§cie
rzeczywiście obyczaje icb
odz\\l\czajll si\j
odzllaczajll
si~ dzikościlł-m6wilł
дzikо§сi~-ш6will np.,
пр., że
"О
kt6ryby z Ilich
nich w "alce
walce albo Podstllpem
podst~pem
nie zgladzi!
zgładzi! choć
сЬос jednego
jedllego czlowicka,
człowieka, taki
nie znalazlby mationki
małżonki ..
Calll
Cnłlł oz~ść
oz~~6 kraju mi~clzy
шi~(lzу Nilещ
Nilem Niebieskim
зkim aа gorami
górami p6łnocnej
p61nocnej Etyopii zamicszzашiсsz
k\\jlJ;
kujł); lJCl/jll.
/Jedjll. Gt6wne
Główne ich
iell plemi~
р!ешi~ f!ot/PJ/(I/'a,
lIodPlull'a,
!icZllce
liCZlIce do
до 1,000,000 g16w,
głów, posiacla
posia(]a szczcg61nej
gólnej rasy \vielbtlldy,
wielbtlłdy, z ротое&
pomoc& których
kt6rych
mng'l
mogli wpadac
wpadać na
па nieprzyjaciela z niez\vyktll
niezwykłlł
8zybkosci& i często
cz~to zanim
Zl\lliш tamten zbierze
,Ыeгze
si~ do obrony,
wrnz z łupem
оЬхоnу, oni już
jui Wl'az
tuреш znikajl\. Bedjowie zachowa1i
zachowali po
ро swoich przodkach nie co
со sklonJlo§ci
skłonności do przemysIu,
ргzешуslu, wyrabiaj& tkaniny,miecze,
tkаl1inу,шiесzе, sztylety, przeważnie
przewainie
jednak posługują
роslugнjч si~ szabl&
szabJ& prostlł
prostll obo3ieоЬозiе
СЩII, wyrobu ni?mieckiego.
c~ną,
ni?шiесkiеgо. Ob)'czl\je
Obyczaje BeВе
dJ6w
dj61v co
со do
до małzef.stwa
шаlzеfl~t\vа i położenia
potozenia kobiet
l'6~nill sili
l'óźnilł
si\! najzupelniej
uajzupelnicj od arabskich. Pod
Род
реwnущ
pewnym wzgl~dem
wzgl~dещ kobieta t!'aktowanlł
tl'аktОIV<ЩIl jest
z nieopisnuem
nieopisanem okrucien5t\Vell1,
okrucieństwem, 1I\\\8i
JUusi konie.
kouie.
c7.uie роddаwаб
cwie
poddawa6 sili
si\! jakiej. strasznej
stl'asznej operaорега
cyi, je~ęli
jeieli nie chce
оЬее Ivyrzec
wyrzec sili
si\j małżeństwa,
шаlZе6stwа,
Jl1~z6lv nie jest tak bezwz"l~
bezwz"I~
ale I\'ll\dza
władza Jll~ŻÓW
dUI},
dną, jak to byw", zwykle na
Пl\ wschodz~
WSCllOdz~ i
~ona,jetełi
każdej chwili ро
po~ona,jeteli chce,
сЬее, może
шоiе w
'У kaidej
wгбсi6 pod namiot
wrócić
пашiоt rodzicielski.
Za
ZI\ pauowan;',
panowani,. egipcyan Nubia góma
gбща
sili nn
prowincye, z tych
dzielita sig
п" rozmaite
гоzшаitе prowinc)'e,
fi.tzopl
Fazopt wraz ze
,е stolicq,
stolicą, tegoz
tegoż naz~iska bylll;
bytl1;
l'ezydencY!j
rezydencylj potllincgo
potgiocgo kr6la.
kr61a. DZls
DZiś z oweJ
stolicy pozostało
pozostato ty!ko
tylko ki!kanl\scie
kilkanaście chat\\p,
chałup,
aа stolict.
siolic!l Jest
joot filmalca.
Fama/ta. W 1".
r. 1839 MeheМеЬе
met-Ali
шеt-Аli zwiedzaji!c
zwiedzajlłc swoje
s\voje południowe
poludniowe роposiad!o§ci,
siadłości, kazal
kIlzał zbudowac
zbudować tu pałac,
patac, z którego
ktбгegо
takie
także tylko szczljtki
szez~tki pozostały.
pozost[\ly. t:IIawny
t:lławny ten
pasza ogl'omne
og"omne na<lzieje pokładał
pokladal w ekaploaeksploatacyi zlot'l,
złota, znajduj!}cego
znajdującego sili
si~ w
\у piaskach
TIJmal'Il,
T/Jmat'a, zclawalo
zdawało mu
шu się,
si~, źe
"е znalazl
znalazł skarb,
вкагЬ,
kr6ry mu
шu oplaci
opłaci utrzymanie
utГZУШl\uiе wlasnej
własnej armii
агшii
i uwolni od
од niemilego
niemiłego zwieuchnietwa
zwierzchnictwa радуpadyszacha. Dzi~ili
Dzi~ki tym
tущ ambitnym
ащЬitl1УШ celom
се]ОI1l doдо
liJl(\
liuą Tumat
Тцщаt .ci!}gn~a
.ci!}gn~1\ licznych podr6inik6\v
podróżników
• Europ'y;
Епгор'у; panowie !Tremaux,
!T"el11l\ux, RusseKger
Russ,,-~ger i

Kowalewski
Ko\valewski byli w Ich
lСЬ Ttczble,
Тtczble, ale niest3ty
пiеstзtу
koszty okupacyi, wojna,
wojoa, kt6rl}
którą nieustannic
пiсustаuпiс
trzeb!l. było
trzeb!1.
byto prowadzić
prolvadzic z krajowcami,
k"аjоwсащi, doдо
gl&,ll\nie
plucz&cych piasek,
pil\sck,
gl&t1anie nie1Oolnik61V
niewolników płucz&cych
wszystko torazem
to razem przyniosło
przynioslo wice-królowi
wice-kr610wi tyle
straty atak
korzyści, że
wolał w kouа tak mało
щаlо korzy§ci,
"е woll\l
кои
zupełnie zaniechac
zaniechać przedsi~bierstwa;
1'1"Zedsi~bierst\va; ale
alo
cu zupetnie
to, co
со rZ1],d
rząd zrujnowalo,
zrujnowało, nio
nin przestaje być
Ьу6
Zl'бdlеш bogactwa dla
źródłem
dll\ krajowc6w.
kгаjоwсбlV . Piasek
6w
ów ze
,е złotem
zlоtеш zwany
zWl\nY libr
lib/' zbierany
z1Jiel'any w рiб,'
piórsluży im
ka
po największej
ка ро
nl\jwi~kszej cZ!lŚci
cz~ci sępów,
s~p6w, sluiy
ill'
zamiast
ШОllеtу pl'ZY
przy nl\bywaniu
nabywanin rozl1lairozmaizal11iast monety
tych
tYCll towarów
tO\Vl\r6\v od kupców
kupc6w arabskich,
nrabskich, zwaz\vanусЬ tlje/u,ói.
l/je/blbi. Najwi~kszej ilo§ci
ilości tego pianych
sku dostarczajl!
dostarczają zachodnie stoki gór;
gбг; w jojednej
dDCj dolinie zwr6conej
z\vr6conej ku
кп Nilowi Białemu
Нiаlеnш
wznosi sili
si~ рil'аш
pimmidalna
idаlп а góm
g61'1\ Djebel-Doul,
Dj ebel-DоuJ,
ktбгеj
wszystkie rozpadliny (lostal'czajl}
której
cIostarczają
zlota.
złota.
(Dok.
(Dolc. IlllsI.)
Ilast.)

mniej
zaznaczając gręboklcll
шniеj nie
uie zaznaezajqc
gr~boklch przemian,
Р"zещiао,
społecze6stwie naszelll
naszem odbyly.
odbyły.
jakie si§
si~ "w spoleczeiistwie
Zt,!d
Zt!!d jego utwory majl!
mają jąklłŚ
j~ki!s woii
woń plesni
śni i &tąrQśoi,
&щrQsоi, przenosz!!
Рl'zеnоszч, nas
пав w czasy
czaвy minioшiniо
ue,
п е, kt6re
kt61'e р.
p. \ViIczyiiski
\У ilczyiiski doskonale
dозkоnаlе poznał
poznat
i spamiętał.
spallli~tal. Czytajllc
Сzуtаjч,с go, doznajemy
clо_пajешу tegoż
goi samego
sащеgо wrażenia,
Щ'аzеniа, co.
со. czytaj!}c
czyta;!}c "Ramot'-i",
~i", oddajęll'lY
оddаj!\щу im
iш sp"awiedli\vo§6,
sprawiedliwość, ale one
оnе
przestał.y
przestal'y nas
паз bawić,.
bawic,. ch?ciai baw.iły
baw.ity nanа
szych oJc6w,
ojc6w, aа postaCIe,
postacle, Jak.e
Jakle w Oloh
D10Ь wyst~pujl}, zdajq,
st~puj/l,
zdają, nam
паш si\j
si~ fJodobne
podobne do przeszlowiecznych
szłowiecznych karykatur,
kагуkаtш', któremi
ktбгешi na klejano
по parawany
pal·awany •
Тоisащо wl'azeuie,
Tożsamo
wrażenie, ehociai
chociaż w troch\!
trochę
zlagodzonej
złagodzonej formi
fОI'шiе,
e, budzq, "Fotografie spoзро
lec7.ne." в),с
bohatel'ow ie ich s&
з&
1ec7.ne.·
Być Illoze,
może, iz
iż bohale"owie
prawdziwi, znalismy
znaliśmy ich
ieh niegdy§,
niegdyś, dawniej,
w dzieciitstwie,
dziecii.stwie, dzg
dzi~ może
шоiе zyj&
żyj& oni jeszcze,
ale już
juz tylko gdzies
gdzieś w jakim zak!}tku,
zak1],tku, w
jakim nmyslowym
uшуslоwуш zaulku dodrzemujl!
dоdгzешuj~ swych
sennych
аепnусЬ egzystencyj.
egzY5tencyj.

świadcz,,- się
którym разУl\nВ
pasyans
A\viadeza
si~ IV
'У dzie6, w ktMym
nie wyszedl.
wyszedł.
OczYlvi§cie
Oczywiście taki dziadunio
dziaduoio jest figUl'1!
figш'ч, z paра
rawanu. R61vniei
RÓlvnież z parawanu jest wnuczka, skoro bierze
оа seryo
зегуо jego chorobę,
clIorob~,
bie"ze na
strach,
зtгасh, odmowę;
odD1ow~j z parawanu takie
także jest konkurent,
modllłcy si~ do
(10 t ego maniaka i na
па
kUl'ent, mod!llcy
turalnie cata
cała nowela
nowe!a "Bl!dzie
"Będzie nieszczęście,"
nie8zez~scie,"
zdaje si\j
si~ niesmacznym
пiеsmасzпуш żartem
zагteш z czytelni
b, kt6ry
który takiemi
takiешi figurami,
figurallli, ani ich n ielo
kl\,
dziаlаniашi zl\interesowac
zainteresować sill
si\} nie
gicznemi działaniaDli

!.
Ś

Dwiat
wiat ten wyjqtkowo
wyjątkowo tylko zajmowat
zajmować moтоie,
że, nalezy
należy do umysłowej
uшуstОlvеj archeologii,
arcbeologii, nie
sciefa
ściefa się
si~ on
оц z dzisiejszym, istnieje
istniBje jakby
skami m
ш i ały,
аlу, zakl§ty
zakl~ty w przeszłości
przeszlo§ci aа autor
autol'
nawet nie domysla
domyśla się,
si~, że
«е on
оп nalezy
należy do
до
królestwa
kr61estwa umarłych.
uшагlусh.
Bo
Во i gdziei
gdzież kto pomi~dzy
pOD1i~dzy zyjllcymi,
żyjlłcymi, choć
сЬо6Ьу
bylo na
па Starem Mie§cie,
by to nawet było
Mieście, jak
ohee autor,
chce
autol', znajdzie
znl\jdzie dziadunia, który
ktбгу z
powodu, źe
ans lIie
nie "Y8zedl,
wyszedl, czu'е mu pasy
раэуаnз
je si~ umiеГl\j&суш,
umieraj&cym, posyła
posyla ро
po doktora, kominiarza
шiniаl'zа bierze za l"ozb6Jnika
l"ozb6jnika i zuów
zuбw ро
posyll\
syła 1'0
po komisarza
kощisагzа policyi, a
а na
па jego widok ucie""
ueie~a рбl
pól martwy
шагtwу ze
,е .strachu d? swoJego pokoju.
pokOJU. Takich
Taklch ludZI
ludz, zal11ykaJ'!
zamykają do
до
bonifratrów,
Ьопifгаtгбw, a
а jeśli
je§!i nie l'Obi!}
robi!} nikomu szkody, uwainjl}
uważają za
ZI\ waryat6w.
waryat61V. Tymezasem
Тушсzаsеш dziadun io рапа
pana ' Wilczyiiski~go
'Vilczyiiski~go rzqdzi niety1ko
nietyłko
wlaso,! osobą
wlasn!!
озоЬ1], i majątkiem,
шаjl!tkiеш, ale nawet
na\\'et SWI!
swч,
wnuezkll,
wnuczką, znoszqc,!
znosząc!! z aD,ielsk&
ацiеls\!;& cierpliwosci&
cierpliwości&
jego 8zaleiistwl\,
szaleństwa, a
а która
ktбга płacze
p1acze i desperu
je, gdy dziadunio
dziadnnio nie chce
CllCC siC
siQ zgoc1zic
zgodzić na
па
jej lllaliellstwo
IПtlliеllstwо z
Z ukochanym,
ukoehanym, gd1z
gd1ż ten oо-

SPRAWOZDAIUA
WOZDANlA TARGOWE,
Т ARGOWE.
Gidda
Giełda warr.aw,ka.
uюrr.aю,kа . SprR.wozclanie
SprR.wozc1anie tygodnio\vo
tygodniowo
(do dnia 4 sierpnia).
aierpnia). Na gieldach
giełdach zagrauicz;0l'cb.
zаgгаuiсжо}'сll
kura rubti
kUTa
rubli utrzymyw"r
utrzymywftł siO
зiо w
\V tygodniu
tygoclniu ubicglJlI1
ubiegłym
flrawie
prawie lэеz
bez zmiany
zmiапу - tutaj
tut.aj notowania
notowa(lia marek nio
wYCllodr.il,f
wychodr.iłf z granio 4965 i 4975. Przl
Prz1 tem paUl)pauowala
wała na
па gleld~i6 r.upeJ:na
zupełna bez.czynność,
bez.cz),ul}osc, rozma\vinl1o
rozmawinno
wie;cej
\vie;cej oо sprawach blezlJlcych,
biezlJlcych, uii
пii o
о interesach.
interшасh.ltе
Hekońcomiosieczna pueuła
bez sl&du.
śl&du. ,y
gulacya koncamiosil;czna
gulo.cya
ргzeзzl& Ье7.
'У nic·
niowielkiej ilo'ci
obieguł I'aryt
Pary;; ро
po 4Q.2O,
4О.2О. Londyn
Lon<1yn ро
po
wic!kiej
i!o'ci obiegul
] 0.08 i Wiedeń
\Viedeo ро
\Vi ~"'.y j ...cre
CZ6
10.08
po 1.16-80.90. Wi~"'.y
вроkбj panował
panowal na
п& targu
tsrgll papierów
papier6w рпыi1.щ·сll
•. Do
DQ
spokój
poblic1.m'ch.
rrozmaitych
ozmaitych przyczyn, cgranioujlicych
cgrauiouj'lcych zwykfc
zwykle ruch
w tej porze
li~ obecnie 00\\'0
nowo
роги r oku, przyczyniaj,.
przyczyniaj'l 8iO
ogłoszone prawa,
pr.\vaJ рпеЕ
przez ogół
оgб1 Hiezupelnie
niezupelnie zrozumia·
zrozultliBogloszone
DO
по i trWOŻI}C6
tr\ТOZl}C6 go,
go. W
\у tYJ$odnin
tYłfodnin ubiegłym
ubiegl}'m nabywa.
паЬ}'\уа
no
по list.y
list.}" J:utawne ziemskIe
ziеmзklе seryi
зи)" рier\vзzеj
pierwszej ро
po 9'ł.2?,
9~.2?,
рбzпiеj il}d'DO
póżniej
ż,daoo za
Еа oi,
ni, 98. Seryg
Seгп) drugI!
drug,! do
ио czwarcz\vartej nabl'wllne
nab}'wR.ne s~al0
з~аlв ро
po 97. PillfJl
Pi'fJl ohracano
ol>racano rг az(e·
ох(е
glej ро
Liзt "щ i Jn.
)н. Wnrnawy
\Vnrsz8.\vy РГ7.с?
pr7.cz.
po 94. do 9..!.20. List"mi
са1}' t)'dr.ieu. nie dokonano ani jeunej tr.nr.aki3)'\.
cały
tr.nr.aki3)'i.
Of\",rowAuo 86r1Q
Ofh,rowilno
sertQ trzeci,
trzecift, 1>0 9~.50,
9~,5a, czwartej Hio
nio
chciano
chсщuо oddawa6 niZej
niżej 9:4, drugi ej POSl.uk.iW8.00
posz.ukiwano ро
po
92.26, aо pi.rwuei
pi.r ....ej ро
po 96.76. Luty
Liвty m.
т. I:.od.i
Lodzi były
b)"I)'
bcz roohu.
bez
roollU. Z paplerÓ\V
papler(HV pausŁwowyo.b,
раiiзt.wоwyо.Ь, listy likwi·
likwidacyjnft duie
duże sprzedawano
sprzedaw&oo ро
po 89.30-89.20, za.
Z& rnQmn·
dac)"joe
le
ż,tlaoo 89.25.
89.26. Pożyc~ki
06arowAne
te tll<1&OO
Pozyc~ki wsóhodoio
Yt"З6hоdniо 06arowAoo
po
ро 96.20, notuwaoo
notowano zgoooio
zgodnie z kursem
kurзсm p~te 'slHlt'sUt1rskim ро
po 95.76. Kora
Kur. pierwszej pożyczki
pozyczki ргещiо
premio-wei utrsymywal
otrsymywał 8it;
eiO ргч
puy 218, drogiej prz)"
przy 213.
О akoyach DS\Vet
nawet nie
uie wspomiuano.
w8pomiuano. Najbardziej
Najl)ardziej w
\У
O
muiedbaoiu
umiedbaniu sIł
a~ cukrowniane.
cokrowtliane.
Z Jnooct,
monct, marki
щагki
oftaro\vauo niiej
ofiarowano
niżej Berlina. Kupony
Кпропу celne
сеlпе do 5%'
5% ,
~lda Wnd!ltLlb.
Wnd!lJvb. Sprawozdanie
Spra\yozdaoie tygodoiowe
tygodniowe (co
(со
doia 1l sierpnia). Prsy ruchu
dnia
госЬп nadzwycza.j
nadzw)'cza.j malym,
małym,
gielda
gie łda totejSfa.
tutejs.,a. zaobowalo.
zachowało. w tygodniu ubie;
uhie;łym
lym ро
posta~ w cv.role
8ta~
O!!Óle mocoq.
mocnł. Powodl.euie
Powodzenie emi!}'
emis), l nowej
no\voj

moie.
moźe.
Gdyby tak dzia10
działo si~ tylko w toj jednej,
jak 10
to m6will,
ш6witj, pół
рбl Ыеду,
biedy, ależ
alе*
wszystkie prawie pod jеdпущ
jednym względem
wzgl~dеш
karykaturalnosci,
karykaturalności, nieprawdopodobieiistwa,
nieprawdopodobie6stwa, sq
są
пр. nowela z sq,znistym
sążnistym
sobie blizkie. Oto np.
tytułem: "J
"Jak
ak рап
pan naczelnik
nacze]nik wygrawszy
wyg1'awszy
tytu1em:
przegral, aа ра\\
przegrał,
pan aplikant przegrawszy- wy
gl·al.· Te
gl·a!.·
Те dwa IIieprawdopodobie6stwa
nieprawdopodobieństwa au
tor rozwil!zuje
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'Val'sza,viee "Kul'.
nKU1·. \yychodz,!
ш . 40
4" niajflc
niając wyraznie, że
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Poni e waż odebralis'H
odebraliśmy
kilka
Y ki1ka
I ~ II,
сzаjl}СУШ~ lituje
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czlol1k~w.
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_с nadeszly 1.z szkoly
"а namow/}
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przyznać musimy,
juz oddawшusimу, ii
iż \V§I'6d
wśród nie· Warszawy
\У ю'szа"у urzędow
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оЬе,?" czonego I'oku
bo ta jest teraz
roku szkolnego "w pierwszyc
tCI'az wypadków
wypndk6w , S'ł
picr"szyc h dniach
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drugi dzieil
dzień naczelnik przeko- powab utworODl.
(-) t.cidzkie
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będzio
01'.
or.
If'alel't/a
Jł'alei'!la Mai'i'cI/IJ.
ЛJаl'l'СI/IJ,
NedlllleOl\lmy
kl. Nеdl11lеШI
\ПlУ Wl'eszcIe,
wreSZCIe, ze wszelkl opor ieslra
iestrll .Olk". Pogoda, kt6ra
która stnle
stllle dopi-
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DZmNNlK
DzmNNlК ŁÓDZKI.
LODZЫ.
sujo od
од ni,:jllkiego c~su
с~зи ..skłoni
s kloni zapew~e
liczne rodzlDy
годzшу do
до wspołudzlału
wsроludzшlu w zabaWIe.
zabawte.
Olk', po
ро ukończeniu
ukonczeniu sze(-) Orkiestra "/lOlk',
r~gu konc~rtó~
kon c~rt6~ '" ~aradyzie prodnk o ~va
~vala
la
sili
si\} IV
\у pomedzlałek
pODledztatek 1I we
",е wtorek w ogrodku
ге tauracyjnym Klukowa
К1ukowa przed doborOWI}
doborowl}
re
i doSć
дo~(: licznie zebranI),
zebranq, publicznościI}.
pubIicznoScil}. ProРго
gгаш orkie try
(гу jest obfity i zmienia
zшiеоiа sili
si~
gram
cZ\lsto
cz~sto a
а z tego
tвgo powodu
powodn raz
гзz jeszcze niech
паш będzie
b\:dzie wolno
woll1o podnieść
po(10i~6 fenomenalną
fеnошепаlnq
nam
paD1i~c młodziutkiego
pami~ć
Пllосlziutki еgо i wielce
\\'ielce utalell10wautalentowanego skrzypka Hugona, który
kt6ry w zystkie
zys1kie nunи
ше.·у ргоgгашоwе
bez рошо
pomomery
programowe gra i dyrygnje Ье.
cy
су nut.

KRONIKA
KRONIК.A
KRA
К RА J O
О WA
А 1
I ZA
А GRA
А N1
IC
С Z NA.
А.
Podr~cz nik dla krawców
Podręcz
krawc6w mllzkich
ш~zkiсl) wyda
'Varszawie р.
p. August
Augnst Rauer,
Rauel',
wkr6tce
wkr6lce w 'Warszawie
utrzymujący
иtгz)'шujllСУ szkolę
szkol~ rysunkowI),
rysunkowll dla krawkra.wc6w i w tym
ców
1уО1 celn
celu oglosil
ogłosił już
jui wezwanie
\\·ezwa.nie do
до
pronumeraty.
pronUJ!leraty.
- My!
M yśl1 utworzenia stowarzyszenia litogl'alitografów
fб,v 011.
na podobieflstwo
podobiellstwo niemieckiego
пiешiесkiеgо zwil}zku
poruszyl w .Gaz_ Rzem."
Rzеш." р.
p.
Senefeldera, poruszył
Szczcpanski.
Szczepański.
- Wjednym z lombardów
lombard6w prywatnych w Warróżnych przedmiotów
przedmiot6w na
па
szawie
sza
wie skradziono r6inych
15,000 rs. SIlraw~
Spraw~ kradzie"y
kradzieży był
Ьу! sluzqsłużą
cy
су zakladu.
zakładu .
- На
Na kolei wiederiskiej
wiedeń skiej majll być
Ьус zaprowadzone znaczne oszcz~dności,
oszcz~dno~ci, ponieważ
poniewaZ
dochody zmniejszaj/}
zпшiеjszаjl} si~.
эi~. Godziny ргасу
pracy
docllOd)'
w warsztatach mecllanicznych
шесl.апiczпуch
родоЬnо
podobno
wkr6tce będą
b\l(11} zmniejszone
zшniеjszоnе z 10 na
па 8 gowkrótce
dzin dziennie.
Zakład
zoajdujllcy
- Za
klad 'dla wegetaryanów,
wegetaryan6w, znajdujllcy
si~ род
pod Otwockiem, w bieżlłcym
ЫеZIlСУШ sezonie
aoi jednego pacyeuta.
nie posiada
posinda ani
Nal\}Czowie ze- Odwaga ko bieca. W Nałęczowie
szłej niedzieli plywały
po stawie dwie mlomło
szlej
plywaly ро
,le panie i dwóch
dw6ch młodzieńców.
т!оdziебс6w. Nagle udeиае
rzyla
rzyła w
\. ich łódź
lбdz inna, kierowana
kieJ'owana przez oś
о§
mioletniego chłopca
сЬ!орса .
Biedoy chlopczyna
Biedny
ch10pczyna
stracił równowagę
głową do
straci!
J'6w nowag~ i wpadł
"'рад! gtowl}
до wody.
J едnа z pań
Jedna
рап siedzqcych
siedzących w lodzi,
łodzi, р.
p. Julia
J ulia
I,.,
Т,., gdy towarzyszl}Cy
towarzY8zl}CY jej mllżczyzni
шоzczуzпi namyоашу81ali
со robi6,
до wody
",оду dla raга
ślali si~ co
robić, skoczyla
skoczyła do
towania tonqcego
tonącego dzieckn..
dziecka. Tymczasem
Тушсzаsеш saэа
ma
nш znalazla
znalazła się
si~ w niebezpieczefistwie,
niebezpieczeństwie, lecz
na
па szczęście
5zcz~cie dozorca stawu, podplyn/}wszy,
podplynl}wszy,
ш·о.tCJwа! oboje.
uratował
Zazdrość. P.
Р. G.
G . obywatel z KrasnoKrasoo- Zazdrosc.
stawskiego zawillzal
zawiązał stosunek z c6rkq
córką owast~рstwеш tej miło
шilо
czarza z J astkowa. N ustępstwem
lici było
"ci
bylo dziecko, na
па utrzymanie
utrzYlllauie którego
kt6rego p.
р.
G . wyplacal
G.
wyp ł acal stalll
stalą kwotl}
kwot\} i często
cz~sto zajezdial
zajeżdżał
osobiscie
osobiście do
до chaty owczarza,
ргzу woźą,c
przy
wоzч,с
pieniqdzc.
pi
eniąd ze . Dziewczyna
Dziewczyt1a wkrótce
wkгбlce wysz!a
wyszła za
,а
IПqi . P.
wąż
Р. G. przybył
przybyl do J astkowa, oо czem
сzеш
dowiedziawszy sil)
dowiedzialvszy
si\} Illq,i
Ill /),ż dziewczyny, napadł
параМ
na
па Diego
niego z cał~
cal~ gromad&
grolJladl} wlosciau,
włościau, kt6rzy
kt61'ZY
zbi li go oajokropniej
nl\jokropniej kijem
kijelll tak, iz
iż padł
радl na
па
ziешi~, nie
ziemię,
пiе daj'1c
daj'lc znaku zycia.
życia . Wiesniacy
Wieśniacy
sl}d"l),c,
Sl}d zч,с, ze
że go zabili,
zabi li, cbcieli
chcieli mniemanego
шпiешаnеgо
t ru pa utopic,
utopić , lecz przejeżdzajllcy
przejeidzajllcy oficyalista
щаjt1tku spłoszył
majątku
вр/оэ"уl ich i odwiózł
оdwiбzl р.
p. G . do
до
tala w LubIinie.
Lublinie.
szpi 1ala
Skutkiem braku dozoru nad
nаа dziecllli
dziećmi w
- Skulkiem
Lubelskiem
ciągu dwóch
Lubelskielll w cillgu
dwбсh tygodni straci10
ło zycie
życie 17 (lzieci
dzieci .
Właściciele ziemscy rosyanie pгzeд
przed 20
- Wla!ciciele
gubel'niach pcłu
pcludoiowodniowolaty
Jaty posiadali w 3 guberniach
zасlюdпiсh 7/12,000 dziesiatyn,
dziesin.tуп, роlасу
zachodnich
polacy
żydzi 53,000.
ó3,OOO. W r.
г. 1880 wła",!а5,347,000 aа iydzi
эп oŚ(:
sn
оМ: J'osyjska
rosyjska T,ow
rlOw i llkszyła
~kszy!a sil)
si\} oо 2350/0
235% tj .
до 2,510,000
2,5 ] 0,000 dz., polska zmniejszyła
zшпiеjszуlа
dosz~a do
si\}
si ę do
до 3,963,000 czyli 25"/., iydowska
żydowska роpozostala bez zmiany.
zшianу.
- W seminaryum
5eminaryum prawosławneru
prawos!awnera w M
Mińifisku zaprowadzonym
zaprowadzonYIll być
Ьус ma
ша wyklad
wykład religii
ропiеwаz duchowni
duchowoi miejscowi
шiеjsсоwi
katolickiej, ponieważ
cz~sto maj'1
często
шаjl} stycZOQM
styczność z osobami
оsоЬашi wyznania
оdzпасzаjliCQшi się
si~
rzymsko-katolickiego, odznaczajllC6mi
dziwп ie
iе uрагtуш
upartym fanatyzmem
t'апаtуzшеш w sprawach
dziwn
swej wiary.
winry.
żydom handlu w nie- Projekt zakazu zydom
dziele i świ~ta
8wi~ta. w guberniach
guberoiach zachodnich
pJ,zeslany zostal
przesłany
został do
д о min
шiп isteryum
i stеГУ II Ш spraw

wlMnie
włMnie przesłał
przeslal wiadomo§ć
",шдотоМ: o
о zbrodni. "Ten
"Теn
Lwow, mówi
m6wi "Zaria,
"Zaria,"" O
о ile
Пе nam
пат wiadomo,
systematycznie tylko dokonywBI
dokonywał zab6jstwa
zabójstwa ...
зеnэи.
prawdy i zdrowego sensu.
Wł adza lekarska
lekars ka w Ode
Оде ie wydał
\I'ydalaa roz- Wladza
porzqdzenie, aby
nь)' chedery
сЬедегу podczas
podczllS dwu miebyl)' zamkni~te.
zalnkni~te. Melnmedzi
blelull1edzi
siecy
siocy letnich były
pгo"b~ ,10
<lo kuratora Okl'Qgu
okręgu nt\ukonaukopodnli prośb~
wego oО odroczenie na
па rok tego rozl>ol',&rozporz&dzenia, ze
_е wzgl~d\l
wzgl ~(11t na
па straty, lUogqce
mogące din
dla
nich
nirh IvynikDlI".
wynikn'le. Kurator
Kuratol' prośbO
рго§Ьо 10 uwzglę
u,,'zgl~
dnil
dnił w części
cz~ci i pozwolił
pozwolit ua
иа naukę
nauk~ w cheсЬе
derach
аегасЬ podczas lata tylko do
до godziny pierwwszej w południe.
poludnie.
Czy synagoga jest .miejscem swiQtem,
świę tem,
czy tylko pubIicznem?
publicznem? Kwestya
Kwestya. ta była
byla niepowodu
d"wno ro.patrywan~ w senacie, z ро\уодо
dawno
zasЙусh w synagodze
synngodze charсЬаг
nieporzlldk6w zaszlych
kowskiej. Wydzial
Wydział kasacyjny senatu oо
rzekl, ii
iż wedlug
według prawa naJeiy
należy uwaiac
uważać syэу
świllte.
nagogo za
"а miejsce
шiеjsсе "wi\}te.
- Próbka
W j«dnеш
Pr6bka j~zyka polskiego. Wjednem
z pism \vrocla,,'skich
wrocławskich czytamy
сzуtашу następny
nast~pny aа
nons:
nоnз: "Dom.
,,'Оош. .8eleDcin
Belencin pod
род Garzyn szuka
uatychmiast
uаtусhшiast jednego, furszpana,
furszpnna, na
па którekt6remoże sp6§cic,
sp6śció, a
а który
kt6ry рВпу
pilny i Szyzgo siO n10ie
аоЬгут ateste111
atestem będzIe
b~dzte
wem jest. Tylko z dobrym
uz~ty. "
uż~ty.
- K61ko
Kółko rolnicze w Bydgoszczy zamierza
zall1icrza
до rzl}dn
ГZl}du petycyo,
аЬу рагоЬkош,
wyslac
wysłać do
petycYll, aby
parobkom,
kt6rzy przebyli zimo
którzy
Zi111\1 w
\У sluibie,
służbie, nie
niе było
byto
woloo porzucać
porzucac slu:!by
wolno
słuźby na
оа wiosn~ i aby
аЬу przy
tY111 robotnikom
гоЬоtпikош
robotach publicznych
pubIiczoych tylko tym
dawnno zaj\lcie,
dawano
zajęcie, którzy
kt6rzy wykaill,
wykaŻIł, ii
iż opu§ci!i
opuścili
służbO za
оа zezwoleniem swych panów.
pan6w.
sluibO
Gdańs ku
ku przed kilkunastu
kilkuuastu dniami
dniall1i
- W Gdaris
zшаl'l niejaki Blu111.
przed laty Ьу!
оп
zmarł
Blnm. Przed
byl on
zЬоiоwуш i robil
robił na
па tem
tеш 8wietne
świetne inkupcem zbożowym
spichrz jego stanIli
stanlti w
teresy. W 1'. 1849 "pichrz
plol1lieoiach skutkiem
płolllieniach
skutkiеш podpalenia. Śpichrz
SpicllГZ
wraz
\паz ze zbożem
zЬоiеш był
Ьуl ubezpieczony. Gdy siQ
ro.pocz~lo 8Iedzt\\·o,
ro.poczęlo
śledztwo, jeden z Sflsiad6w
sąsiadów BluВlи
ma,
ша, takie
także kupiec, zeznal
zeznał ii
iż widzial
widział go podрод
рalаjqсуш. Blum
palającym.
.8luш skazany zostal
został 011.
na 20 lat
ci~ikiego wi~zienia,
ciężkiego
wi~zieoia, gdzie przebywał:
przebywal lat 11
t. j. aż
а" do
до r.
г. 1860, kiedy okazalo
okazało sili,
5iO, ii
iż
podpalaczem był
роdраlасzеш
Ьуl nie BIUlu
.81Пll1 a
а. ten §wiadek,
świadek,
kt6ry swem
który
swеш zeznaniem potępił
pl)t~pit go.
Skutkiеш tego odkrycia podarowano
podaro\vano .8lumowi
Blumowi
tkiem
uwoluiono ' go z wi~zienia.
9 lat kary i uwolniono
- Oziennikarze
Dziennikarze berli
berliriscy
ń scy podobno majq,
maj/),
zamiar
zaшiаг wnie"6
wniesć petycję
petycj'~ do
до następczyni
nast~pczyni tronu
ои niemieckiego, aby
аЬу wyjeduala
wyjednała ulgi dla
дlа
Kraszewskiego
Кraszew5kiego a
а mi~y niemi
п iешi D1ozoo§(:
możność odод
siadywania kary w Kiel,
KieJ, gdzie klimat jest
zdrowszy.
до Ameryki,
Ашегуki, we- Emigracya z Niemiec do
eliug
dlug wykazów
\vykaz6 lv statystyczuych, ciqgle
ciągle się
si~

3
- - , na
па wn.
wr~ pai.tó9,
pa-i.lD9, na
па -pai. list. 161, na
па list.

TElEGRAMY.
TELEGRAMY.

gr. 163, ' na'kw. mj. 170'/,. Zyto
?уlo cicho,
oioho,

wm
Пl . 13G1 36 - H3,
Н3,

Da
па ,le.r.
11е.г. ł40SJ~,
140SJ~, na.ier.WTL
na.ier.WТL 14,()JJj
U()JJj J nawn.
nawrz. paź.
paz.143,
143,
na
па раi.liзt.14.6,
pai .lisl14.6, na
па list.
liзt. gr. 147, na
па gr. st.-.
st.-.lla
na
,t.
I t . It..
U.. --, na
па kw. mj.15I'/._
mj.15I'/•. JoC%mieó
JcC%mieii VI
vt hl. 118-170.
O
....
iea
U!p.
о!р.
dobre,
\у
\V
miej
cu
ldO
IdO
165,
na
па
Belgrad, 4 sierpnia.
sicl·pnia. Motl'opolila
Motropolita 1'Ul11
rum U(Isier.
-, na
па aier. wrz. -, na
па wrz. pat. 130'/2,
]30'/2' na
па paź.
pai.
aier. -.
ski uznal arcybiskupa
llI'cybiskupa belgmdzkiego
belgl"ldzkiego Tc
Тс - 1iJt.1311/"
/ ' J na
liJt.131 J /" na
па list. gr.132 lJ /'
па kw.mj. 1
I 38. Uroch wa·
rul. 14G-W6, paatewoy 130-142. Olej
Ole; lniany
loiau}' w
\., m.
т.
gtow~ samodzielnogo
sашоd z iеlll оgо ko§ciol
kościoła
a ne!.
odozyusza głow~
т . b.
Ь. beCL 4.5.
Оkоwit.й, w m.
м.
uepakowy w m.
Okowita
62, rz.epakowy
serbskiego i zawiadomił
Z:l"'iаdошit go o
о pr.yznaniu
pr.yznanill 00. becz.
Ьео.. 42.S.
42.3.
Szczlcln. 4 sier pn ia. PAtenie.
Szczecin.
P8tenlca ospalo,
озраlо, w m.
т. 156sal1\odzie1no~ci ko§ciota
samodzielności
kościoła rumu
гuшиitskiвgо
lIski ego przez
pl'zez
IG3, na
na kw. mj. 173.00. 2yto
n. wr<eŚ.
wrШ. pat. HI2.00,
HJ2.00, "'
2уlo
patryarch~.
ospal~ w m. 164.-138, na
па wn.
\\'rz. paź.
pai. 142.60, Da
оа kw.
JI1J. 160.60.
os р а1е, na
па sier. ~6.70t
~б.70t
IIlJ.
Ole j "opakowy ospale,
Padwiee odkryto na
Rzym, 4 sierpnia. W Padlvi
па wrz.
wтz. pat. 46.70.
46.7(). Spirytu.s
Sрiгуtu.з cicho.
ciclao. w m.
щ. 41.81.
пn "ier. wrz. 41.40, na
па wrz.. pat.
ры. 42.00, na
оа lisft.
liзlt. gr.
wio1k~ bapcle
wiolk~
bapc1c fatszersk/!.
fałszerską. Zabrano w zyst- on
fałszywych jedne
jcdnr
kie urzqdzenia
urządzenia i 50,000 falszywycb
frank6lvek.
frankówek.
Wiedetl,
W i edeń, 4 sierpnia. Z powodu poprawy
popralvy
stosunk6w sanitarnych
stosunków
5Ilnital'Dych w Welehradzie,
\Velehradzie, 1'0pozwolono już
jui ua
иа рiеlgГZУО1ki
pielgrzymki ze Szlqzkn.
Szlązkn.

42.60. Olej .kalny
skalny

7.~().
7.~O.

Królewiec
КrtSlewiec 4. sierpnia. Targ zboiowl'
zbożowi'
Pszeuico.
Pszenico.
:tyto 00. .miany,
.mi.n)', w m.
щ. (120 . 21JOO (.
f. ct)
01.)
182.50,
I S2.5fI, na
па sier. 132.60,
132.60. na
па
wrz. paź.
pa.i. 192.50,
192.ЬО,
J~czmien
J~c
zmień cicho.
Owies spokojnic;
spokojnie,' w m.
лt. 2000 f. et
ct.
1:10.00,
UIO.OO, na
n. wn.
wп. plLŹ.
p.z. 126.
]26. Groch bi~ły
bj~ly (2000 f.ol.)
f. cl.)
12 .00. Spirytus
Spir)<tus]OO
100 litr. 100'/. w m.
т. 43.26,
43.25, no
по
sier. 49.00,
43.00, na
па wre.
тс. paf. 43.00;
4S.lЮ; powietrze
powiotrw przJkre.
Glazg6w 4 sierpn ia. ~UJ'()\Yiec
~UJ'()\viec Mixed uоmоогз
uomoors
Londyn, 4 sierpnia. Projekt dalszej
dalszcj ыt
bu- warranu 41 8L
sz... 3
9 р.
p.
1/ "
Ne~·Yo rkł
rk, 3
9 Sierpnia.
sierpnia. Bawulua
Bawełna 10
101/"
w N. Orle&Orlea·
dowy drogi ie1aznej
żelaznej do
до Berberu
BeJ'beru zostal
został za-

niechany
przedsilIbrane' SI}
пiесhапу i przedsi~brane'
Зl) 8rodki
środki zn
Zl\ tI)tą
pieuia garnizonu angielskiego
w SIlakimie.
pieuin
angieJskiego '"
S"зkiшiе.
Bruksella, 4 sierpnia.
siel·pnia. 'W
V kopalniach
kopatniacll wl)\V\}gla w
\у Comberigo
ООО1Ьеl'igо 1
I wybltcllllllt
wybuchnllł skutkiem
skutkiещ
ehplozyi
ok~plozyi gazów
gaz61v ogie(,
ogiefl wl
"Jaśnio
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paz(lziernika)
clziernika) f.3mio, 111\
na
sprzet1ai
8 puedaż nieruchomoSci
nieruchomoś c i w m.joscio
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pojawity si\j
się Li~tl Z~t
88.88.SS.Ił
II
11
Н
j uz
uż 1akie
także wypadki
wypaclki cholery.
cllOlery.
,.
rt
1(1
SG
8G.75
8G.75
8С.75
sierpnia. OI1Olel'"
Cltolera wZl1laga
wzmaga si\}
sil)
Gielda Berlir\ska.
Berlińska.
Madryt, 4 siel·pnia.
Hanimoty
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sz kółek rolniczych w GaJiGaliusposobioną.
Pogtosce
Pogłosce "Standard'a"
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biata 710-760, "yoorowa
wyborowa 780·- - - ; zyto
zyw Gordon z Drna.burga,
Hotel
Но! " 1 M
.nleuffel.
anIeuHel. KDpcy'
Кnроу, KijhDel
Kiihnel • Berlin.,
ВегНп.,
L.
ра dramatyczna,
pa
dralllatyczlla, zlo~ona
2!0~опа IvуlqС2ше
wyłąCZnIe z k?- do kl'610lvej
królowej i zostal umieszczony
uшiеszсzCJПУ w domu
доти wyborOWi
wyboroW8 600- 516, sred.1J\e
ś rednle
480-490, wadli4
Westreich
z
'Viednia,
A.
А
.
Thoruam
Thornam
E
z Kopenhagi..
--;
j~czmien
j~czmień
2
i
4a()
4а()
rzgd.390,
owies
we
b.et;. W sztulca~h, Jakle ta truP!1 będZIe
blet;.
b~dz.e obIl}kanych,
obł/}kanych, zk~d wtasoie
właśnie ucieki.
uciekl. Cierpi
Oierpi
2g5-3lЮ,grуkа. -- -480, rzepak 1etni---,zimo\vy
letni---,zimowy
et IJ męzkle
srac,
grac, wszystkie Iole
101е na'Y
na-yet
ш~zklе wyko\vyko- on
оп и~
uą manię
t1\аni~ uienawisci
uienawiści do
до 1'odzioy
rodziny królewkr6lelv- 2g5-S50,gryka
- -, rzepllkraps
rzepakraps zim.ziш. ---- - -,grooh
,grооh polny---lIywane
лу,уаое ~ędą
~~д!! prz~z kobiety.
koblety.
_
skiej. Ohcial
Chciał zostrzeM
zastrzeli6 księżniczkll
ksi~zniczk\} BeatryBeatl'y- cukro~vy-WYKAZ OE.PESZ
DE.PESZ
оопо~уу-- --, fasola
f·азоlа -----:
kasZ8.jaglaua - -- - : kasujaglaua
шаJIl być
Ьус .pozakladane
.pozakładane podoродо- cz~, "aby
"аЬу l'az
raz położyć
poloiyl: koniec
kопiес wychodzenin
wychodzeniu - - , JIJ(.;Zlmeone.JIJ:(.;Zlшеппа ---- - -,. grycz.gr.
grJcz.gr. --;
- - ; n11lka
nllłka раго·
paro· IliedoręcZOll!lcll
- Szpttale
Szpitale maJI}
/,iedо/'ес'ощ/с/, lJrzez
1)/"8Х tutejso'l yturyc
ytafyC Itle~r(/
It/e~l'Il
psZt)onaOOO,_,OO,
_
,
l
,
___
,
U,
wa
рsZt)оnа()(Ю, ---_
,ООI - - - .
11
_
И,
Ьоо wc
bno
\ус wszy~tklC~
wszy~tk.c~ ~leJscach,.
~.eJscach, . do k~órych
k~6rych ksi~żn
k8i~in iczek angielskich za ksi!l.zq,t
ksią.żq,t niemiecпiешiес
{tru1'l
fiсищ z
Z lJOl.Oodu
lJOIOOdu lIi8dokladnych
niedokładnych adresów
аФ'СSО/D
----,
-- -, lll,---_
ш,---_ ·,zytt'ia
·,żytt'ia pytl.N. 1
11а 2,- - - - ,olej
~tale od
ocl bywają.
bywaJf~ SIEJ
s'EJ ~)JeJgrzy
pJ elgrzy m ~1
~l роЬоzпусh:
poboznych: kich."
юсЬ, "
i
ill7lycll
!Jrzyczyll.
rzepakowy
rzepako\vy
-, loiany ---- -оoDowieziono
Do\vier.ioDO рзzс·
psze·
i1l7l1/C/' lJ/·zyczl/lI.
Omyłka. "Z a l'JI\"
l'la" donoSI
donoSJ O
о zabawneJ.
zаЬаwпеJ.
.
.
- Omylka.
Rnakow8ka z Rymsllowa-Silbentein
R)"1ПSDоwa-SilЬеntс iп ? 'VarszQwy'VarszQw}' uicy IitoOO,
ttoOO I zyta
żyta 700,
7UO, je;czmienia 18, owu.
OWSIl 120, gro- Rnakowska
nicy
pomylce pó
pomyłce
р6 ł1 nocnej
00спеj agencyi telegraficznej,
- Najbogatszy p rz.mysłowle~
rz.myslowle~ al~ack l IIartII"J·t- chu
polJ1ugo - .
polnogo
Tadel.18i'1 Ramocki z Petersburga-.'zmelkaPylicz
Taden8r.
Peters burga-.'zntсlkаРуliсz 7.która
ktбга rozeslala.
rozeslała telegram
tеl еgгаш oо zabójst
zab6jst wie ksi\)ksi~- mau
шаu ofiaro wa~
lva~ 1.шаstu
1lIastu Paryz_owl
Paryz_ow1 2 m
ш lhony
.lIOПУ
KOliska-Gecel
KOJiska-G есеl 'Veingart
\Veingart ~ Zduńskiej
Zdпuskiеj Woli.
\УоН.
Warszawa,4
a rszawa,4 Sierpn
sierpn ia. Okowita.
Okowitn. 78°/
780/99 "nkc) zi
ZIł po
ро kop. .
że sprawCl),
założenIe domu
dza "w Stepauiu,
Stepnuiu, uadmieniając,
паdшiеniаj:t С , ie
ЗРГа\УCI} fr. ua
иа 2atozeDle
доти starco~ d la OSÓ?,
оз6?, fll'J.)
f!/'J.J '. SLosunek
Stозuпеk 8u.rnca
8u,rnoa do wia.dra
wiщlга 100- 507'/2'
307'/2' Hurt·
1-799',
wiadro kop. 787
7871-799'1
za gafli.
gar JI. 256zbro<lni jest E ugeniusz
zbrodni
ugeniu8Z L wow. T
Тутсzаsеш
ymczasem które
kt6re ch~l
cb~1 uU mrze~
шгzеб wo
wc F I'ancyI
ranCJI aа JD1eszkaJ/l
mleszkaJll sklo.d za ,viadro
~ Do numeru dzisiejszego dol;jcza
dOłQcza si4;,
si~,
2GO... Szynki
SzYl1ki za 't\'iadro
wiadro kop. 799 s-8 11 1 za garnioo
ksi~dza zabił
księdza
,аЫI nieja ki Myszkowski aа Lwow, w Alzacyl.
AlzacYI.
kopleJek 200- 264 (>
kopIeJek
(z dod.
дod. na
п. wyschn.
wyscbn. 2'/,).
jako dodatek nadzwyczajny do ko"czenie
kończeni e " Listy
(о k O
Wгеш.',
rem.', znany pod
род
to
orJ'espoodent
espondent .N. W
B,rlin 4 .ierpnia
Berlin
Sierpnia Targ zuotowy.
zuoto,V)'. P.zeDl(.
Р.1.еш(.... l.nii:k.~
l.пiЖk.~ urz@dowej wystawc6w nagrodzonych na
па wypseudo
рsеltdо nimem
п ill1 еш Ruskiego
HU5kiego Stranni
Straoni ka, który
kt6r)'
wo, W
\У 1ll.
ln . J fi6~
fЮ~ .. 178,
UB
па ,ior.
aior. -, ua
па ai e r. wrz. stawie warszawskiej w r. Ь
b."
."
1)

t;.

OSTATNIE WIADOMOSCI HANDLOWJ:.
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98.80
98.S0
9560
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И. A.
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E
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щ,
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N

A.
А.
Г~
F~
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Piolrkowlka . il-a-.
i.-j... i. eulti.roi
cukierni IiOUCG~
"O"CB~ OKpyra"l
Округа CTe
СтеФаuъ
.. aU'b 113Ą~изд~- w zystkl~
ZYBt.kl~ znac.znlej
Zl1ас.zшеj ze
,е WIDUlrm
WlnНlI',lIee w
IVi18leJ1U[,OgO.
Wi18tebuLogo.
30'--40
ЗО~--40
c.iii,
cKiii, "'UTC:tbC~'BYtoIl\iil
жrlте"ЬС~'вУющiii n'b
ВЪ rop.
'·ор. JIoЛо- Kry'~l1e
KrY'~lle 1 zawlllzawszy
za\vI"ZawBzy .~ mem
ШС'ВIl sto·
slo·
----=--'''--=.)1.311
ПЪ
)l.ОЫ'Ь
N.
1109-А,
оБышlII-sunk
l,
zaopatl'zylem
щuj
-----=-----'''----=---- )1.311 n'b )l.OMt N, 1109-A, 06'bllR.1II- sUDkl, zaopatrzyłem mOJ
AU're,ł
'lTO 30 W.1U
АН'гсс) n,vl\snie'Wski
П'VI\ !шiе'W8ki cn,
СТЪ,"ТО
Iю.18 (11
( 11 AorycTB)
Августа) cero
сего SKŁAD
LEKARZ-WETERYNARYI
LEKARZ-WEТERYNARYI miasta t.odzi
Łodzi 1l 55годаоъl0Ч:1СООЪУ'-Р3ВЪ
rOAa D'b 10 '1UCOD'b y.-pa n'lo rop.
гор.
?t.
,о!'
IfOIł
mVftf!'V1t
ftł1'V 11
'IVscbodnia,
доJn Zieglera.
' ;';'IОДЗIl
KO'lcTaIlTllu~~CKOii "I.~.
Y·~· N. znajdujl}CJ
znajdujllCY si9
u)icy PiotrkowТJ
"
•"."
..·W~trt
oi \ołoiłł'4A
\,I~."A
Wscbodnia, dom
1"0.1\311 110 KOllcTaIlTllu~~CKOil
się przy ulicy
'IJ
. ~łfł ....
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1819-0-0 aro-N,
320-:N, Gy~eT'b
бу~еТ'Ь IlpoAaaarhCa.l\~IIIUIIродаааГЬСЯД~IIIU- skiej w hotelu
hoteJu Hamburskim, we
",е
иос IUlYlI\eeT~,
Iшущсет~, UpUllaAlI~lK3Il\CC
uрuвадл~жащсс wszyslkie
wszystkic gatunki wina krymskiego, С
у
Е О
О СН
О
А.
woc
M,
м. GUT
Т E
Е NT
Т А
AG
UI\KY
Ицку KallomlGowy,
КаJIOООGОИУ, 3aK.1JO
зак.1lO 13I01I\el3юще- kt6re z powod6w wyiej
wyżej wymieniawymien.ioJubiler, Nowy-Rynek Nr. 3.
eca
еся B'b
въ W~GC.lII,
и~б~.ш, cepe6pllJOlblX'b
серебрllюlых'Ь _"3Д'Ь_1I3At- nycb
пусЬ sprzedaj~ bardzo tanio, z czem
сzеш
. ..
1838-0-0 JłHU
JJЯХЪ 11 IOOl\TOOOII
IOШIТОВОIl 1/11 enKOBOlI
e.1bKOВOll myту- polecam si~łaskawym
si~laskawym konsumentom.
kOBsumentom.
па
г. 1885,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gal'b
Gахъ 11
II Ol\tueuHoc
оцtиеuнос 200 pyCi.
ру6. - ROll.,
коп.,
Z uszanowanie
. ,
.
[1:1
УДОDJствореиiе upeTell3ill
Ifретеllзill X.
Х.
OPRA W А ta, maJIlC
majqc on
па celu
cclu odul\nlc
szystkilll
ilU YAOBJCTBopeuie
m
OPRAWA
oduamc ogromnycll
ogromnych uslug "wszystkilll
czn 1ł. w
POTRZEB
БJJаоата IIu n.
BJłanaTa
П. Bpay)l.c.
Браудс.
M.
М. BU66ak. okaza~n ~il; na~er prakty
praktyczn1!.
\v 0~6Iuel.")cj
0~6Inel.")cj uiyc~u; daje
d"je ona
оп" 1110:\110.6
IIIOŹlIoś6
OIlIlCb
Опись II
u Ol\tllKy
оцtllКУ npo)l.uoac>wx'L
ПРОД:1васмыхъ
1881-6-5
opra":,leDla
орга":,l епщ .soblc
.soble SJlłl\emll
saщешu "'.
w. Jed!leJ
jed!lej ch,!lli! wszel~
\vszel~,ego
l ego rodzaju
rot1zaju papieIIредые'ГОВЪ wOllmo
wожuо paaCt.Gl.TpUOaTL
раЗСШlтривать
r6\V, zurnall,.
zurnnll,.I·ncllUnk6w,
dZlenDlk6w, Ilstow,
brullOn6\v, nut, рарiсгбw
npe)l.We'fOB'L
rów,
rachunk6w, dZlenUlków,
hstow, bruhonów,
papierów
z muzyk!}
dodzie"i~cioletniej
p:lDien- yу CYAc61laro
Судсбllаго HpllcTana
Пристanа __11II B'L
въ )l.CIIb
день
urz~dowyclJ 1I t. p.
р.
muzyk'ł do
dzie"ięcioletniej panienurzędowych
O.ll.QlKlJ uo.
ki. Tamże
Ташzе iest. f'ortepinn do
до IIp
IIpoAaJIiIJ
па MtCTt
bltcтt 01l0~.
ZAKŁAD
Z POWODU ;fJATWOSCI
ŁATWOŚCI UZYCIA
UŻYCIA
sprzedania za bardzo nizk!}
nizkq, cen\).
сеп\!.
11010
lюля 23 .111111
AUli 188:> rOAa
года .. _
pod firm#}
fiгш!}
'IViadomo.6
ИЗАеБСКIИ.
Jh r
К
Wiadorno.ó w redakcyi.
1910-1-1.
HSA8GCHIM.
1912-3-1
OB'bABnEHIE.
ОВЪАВЛЕНIЕ.
uZe18 . zwепш а. Z га
-------.-.-~- - - - - - . -.-:.:....-.. - CYAcGHuii
Судсбныii JIpuCTan'b
ПРllСТauъ JIeTpolwBПСТРОl.0В- .,eg~YS!UJąCY
cg~уs!ощсу to~Zl
tO~ZI od l~t
J~t
zaleca
,ыеса się
si~ t~ oso.bom
оsо.Ьош ргуwаtпуш
prywatnym jako tei:
też : urzędom,
I,rz~dощ, adIl1inistracyoll1'
administracyom,
Dyrekcya drogl
fa- C1::1fO
СШIГО OK
Окр)
Жllаго CYAa
Су,щ OCIIII'L
ОСIlIlЪ plzemeslon,Y
p,zenteslOn.Y obecnie
obecnle na
па. uhcę
о11с9 DZIelDZle)- domom
dОПlоm bankl.erskIIl1,
р.р. oficerom
oficeГOI1l arll1ii
drogI . zel~z.neJ faP) lKllaro
bankl.ersklm, handJont,
handlom, p.p,
armii i lIIarytlarki i t. р.
p.
Ьгусzпо-/оdzklеJ
bryczno-/odzkleJ
. rpe
Греффг.08И'lЪ
... r.OOIl'I'b lIa
lIа ocuoDanin
оспоnau iи 1030 nll
nI} N. 1373 do domu
дотп ~uselło,
~usel?o, obok dla utrz.f
utrz.frл.аDl~
rn.am~ w porzl!dku
porzqdku wszelkiego rodzaju
ro(lzaju papierów.
papicI·6w. Pr6cz
Р" 6с,- tego
tegз
podaje
ninieJszem do wiadoDloscl
wiadomo§Cl C'r.
podnje niniejszem
С'Г. yCT.
уст. rpa;Ki\.
Грзжд. Cp:onp.
Су.з:опр. 06'bDB~II'
оБЪПВ~II' teatru Fogla, p.rzypor~llna
p.rzypo~lDa Sl~ wzglę·
wzg]~' rc~olllenduJe
rc~ol1leD<luje Sl9
Się bardzo praktyczny registrator do listów
list6w i rachunk6w,
rachunków,
publicznej, ze
że dla
dln. udogodnienia ko· eT'b,
СТЪ, 'ITO
'IТО 30
30110.18
lю.1Я (11 AnryCTa)1885
Anг)'ста)1885 r.
г. d~m
д~nl .S~ano~neJ
.S~ano~nej Pubhc~noścl,
PubI,c~noscl. nadna(l- ktore mogą
шоgll być
Ьус UPorzlldkowaue
uporzl}dkowane :tlf:.betycznie,
л1f:.Ьеtуczniе.
n1Uuikacyi
Ł6dź z pociągau.i
pociqga\JIi C'L
съ 10 '!aCOO'b
'ШСО8Ъ yTpa
утра GYACT'b
будстъ npo.l\aI1рода- Dllentajl}c,
Пllеnoаис, 11.
IZ (~lugol.etnta pra~tyka
Z czem si\j
sil: polecam.
роlссат .
mUllikacyi stacyi l.6dZ
kuryerskiemi
kuгусrskiешi drogi ielazucJ
żelaznej warsznwwarszaw- BaTbCR
naтьск Anllll<IIYOe
ДПШБllмое ll)lytl\eCTBO
IJ)lущество ua
ШI w tty'"
YIII zawo~zle.
zawo~z,e. daj ec mu.
тп. moznolić
шоzпо§(:
мi
м·
sko-wiedeilskiej od
од (I.а. 10 sierpnin
sierpnia WtCTt
и'Ьст'Ь xpłlueuiR,
xp~lUeuiR, 0P"uaA.lellial1\Ce
ПР"lfаддежащсе zad~ść
"aa~~c u,czyntema
u,сzуntеща wS7.e~klm
wS7.e~klnl wym~·
wуш~"
C
С
leSZ OWS •
(29 lipca)
liрса) r. Ьb .. do
до poci!}gn
pocil!gn tO"'arotowaro- (»paul\Y
Фрапцу Anrym'y
Anl'ус1'У EIlHep.'y,
БIIIfСР"У, Ita
ка "IAOУДО' gantol1l
gamom tnt.el'esantów,
шt.еl·еsапt6w. Z
Zakład
nklad daje
Miesz!<a
MieSZKa w hotelu Polskim w todzi,
Łodzi, tylko krotki
krótki czas,
"ego
wego Nr. 101, wychod:Zl!cego
wусhоd:щсеgо z Ko·
Ко· 8JJCTnOpellie
BJlcTDopellie . I1peTellaill
IlpeTeuaill ARl\iollCpHaАвцiОllсрна- towar
townr z plerw~zorzędnych
pler\v~zorz~dnych fabryk
1901-3-3
luszek oо godzinie l)
a6plllm wyk~(lCz~ obUWie
_ •
•_
•.:_
• •_ . ._
_ _ __
5 nllnut 45 rano
rl\nO ro
ГО f6l1\ec'roa
(бщес'гва BaprmlDcKoil
Варшавской ..Фабршш
ObUWl6 e!eganck?,
e!cganck?, ~wzgl~ -•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-•
-_
.:____
____
i Nr,
Nr. 104, wycbodz'lcego
wycbodzllcego z l.odzi
Łodzi MUJUlllI'r.,
MaJUlIII'J" naxO.l\Ull\CeCJl
flзходпщееСll UT.
вт. rOjloAt
rо]>од'Ь dmaJ~c
dOlaJ~c JeanoC1.eSDlC
Jednoczośme odCiski,
OdClskl, blatwieczoreIl1, JIOĄ311
ЛОДЗII uo
по CUaI\eponoli
Cllaцeponoli Y~II1\1J
у~п:цt OT>
8Ъ fusy
Cusy 1I.. t. p.
р. Ceny
Сепу 1\Ollarkowane.
o() godzinie 8 minut 30 wieczorem,
uOllarkowane.
dodl\wany będzie
dodawany
b~d1.ic powóz
pow6z mięszany
.ni~szany i\OY'1l
дом'!; 1l0AT>
l!ОДЪ :N.
N. 769, eOCTOIIl1\CC
~ОСТОIIЩСС 113'L
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\Vrazlo potl'zeby,
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~~r.;;;;,Ir.=_="""=::"'r.:;;"",....:=_=".="""r.:;;=,"or.::=_=_,....
kI.
kl. 1
I i n.
П.
1913-3-1
lRCJJil3uOt
жолiiзuо'Ь lIapoDoli
1Iароnои lolallllUlbl
loшшIшы 11II T:I- przysłame
ргzуslаше adl·eau.
adresu. 1I ml~ra. mnze
ШП1.е J!~Z_Z_Z_Z_Z_S_SA"S_Z_:~~
J!~Ж_Ж_Ж_Ж_Ж_Ж_ЖА"Ж_Ж_Ж~~
I(овагоже KOTlUl,
KOT.IUI, Ol\tllcUlloe
оцtl1СШIOС AJJH
ддя Ьу6
III1 cszkanm
СS1.kl\ШП Intere·
IDtere·
,
It08:1rO",e
być zdj~tq
zdjętl! ,.
w ll11
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.. S zanownyc
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w
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рг O'
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1( oо 11.
1.:" 11i\I
аш zaszczy t
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оmю
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)l.a
да MllpOBblX'L
мIlровыъъ Cy)l.cJi
СудсН 1-ro
1-го flOTpo
Петро-110.111
Iю.1Н 23 AUli
ДНИ 1 85 rO)l.a.
года.
OpiekuIl6\v, zc
Opiekunów,
żc w
'у d. 13 lipca 1'.
r. b.,
Ь., ot\vorzytall1
otworzyłam W
w
1(~1I6KfIl'0 Olipyra
li~1I6"al'0
Округа CTeCOallT>
СтеФallЪ 1il.9Aeuи.зде(jOCHIl'I>
ОСИПЪ rPEq,1q)91K1
ГРЕФIФ91К1·" OB11!1.111'
ОВ1И'l1Ъ.b
Bl~. B(łigJ~Od6ki"
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(Dokończenie -

pafl'z
paf/'z Dodatek do
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N-1·t~ llJl-go)
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I

Medal~ bronzowe. ~. G. Bauerleindowi
BauerCeindowi w j leśnemn
lеsоешu la 6w majoratu
шаjогаtu Bole
Вole lawice,
ławice, nalenа!е- ' wapna
,,'арм palonego z Stllejolva.
Slllej owa. Faustynowi
Grupa
GrlJpa 11.
Golkowie młyn
Golkowle
ш!уп turblDowy
turbtnowy -: za.
"а. kasz~ per- z'lcycl\
rl'lcych do g.encral-adjutanta
g.encral.adjutanta KrasookutskieKrnsnokutskie- ' Ceuglerowi i Teofilowi !lfartynowowi
!lfartyoowowi - za
.
.
.
..
.
/OlVI}.
MtlS7.11,sklemtt z MeМе- go-za
/to-za gorliWI}
gorHw!} pracl!
ргас\! рпу
Кгzуzапоwskiешu
komllelu. Zamoyskiemu
ZаmоуsklеШl1
łOWił. Konstantemu MllS7.yllsklemu
przy uprawach sztucz-I roboty sztukateryjne. Krzyża
nowskiemu i Podz,@kowan,e
PodZIękowanie od komItetu.
te! (młyn
tel
(шlуn .wodny .turbinowyr:--za
_turbinowYr:--za kasz~ per- nych ij pro,!adzeoie
pro,!adzenie szk6lek
szkółek lesnych.
leśnych. List Niewęgłowskiemu-za
Niеw~glоwskiещu-zа przedstawieni
przedstawienioo rob6t
robót · h!·.
h!'. St~nis/awowi-za
St~шislаwоwi-zа czy
czyone
nne i wytl'wale
wytrwale poрО ·
towl\.
tową. WiktorOW
WlktorowlI S?bolewskiemu z Zale- pochwalny
pochwaloy 1I 100 rub.
rпЬ. Czerwińskiemu,
Сzегwinskiешu, leSleś- 1I sztukatel-yjnycl\
sztukateryj nych wykonanycl\
wykonanych z trypolitu. РlСГIlШО
plerame przemysłu
przemyslu drobnego.
si.:l.-z~
Łu- niczemu lasów
IV f.odzi
Łodzi "ll
za wyrabianie
Meda.le
si.з.-z~ sery podlasku:.
podlaskl':. Tymoteuszow~
TY01oteuszow~ f.ulas6w dóbr
d6br J~błouna-za.
J~btОDпа-zа, gorliWI}
gorliw" Wagnerowi
WаgПШ'оwi i Sp. '"
Meda,\e ~rebrne. Szkole parobc2a(lskiej
parobc2a(,skiej
DlQwsklelllu
nlQwsklel1lU z Ko;ytmcy:-za
Ко;уtшсу:-zа ser ~ml~tan~ШI~tan- prac~ przy upr!'-wach
upr!lwach 1I ргоwа<lzеnш
prowadzenm SZk6.!
SZkÓ., rur blaszanych
blaszallYcl\ (10
clo ogrzewania
ogrze\vania раг!}.
parl}. EmaЕша- r~kodzlelOlc~eJ
r~kodzleIOlc~eJ w PO?ZaUl~7.1l
PO?ZaUl~7.tt za
"а ogól
og61 ~ka
kowy t . .z. TODlklerowskl.
rODlklerowskl. BernardOWI
Bernardowl hr.
Ьг. lek lesnych.
leśnyc h. List
Llst pochwalny i 100 rrub.
ub.
nuelo\vi Akstowi-za
nuelowi
Aksto\vi-za PI'Zctlstawione
PI'Zct.lstawione okazy, zow. M!lry.1
M!lry.' :audomlD01V7J
:aud0Il1IDOIV7J z Gromadzl:--:-GГОl11n.dzl:--:-
P)ate~owI
вег holeuwie\kie. Fabryce pr<etwo- ,I aа mianowicie:
шiаПОlvi сiе: korek
kOI'ek Ivietl'ZO)',
,а, zalozeOle
Plate~owl z Ostrom~cz'yna
Ostrom~cz.yna - '~
z~ ser
hole uMedale srebrne wielkie.
wietrzny, flugarek i za.
załozeOle 1I pl'owadzente
prowadzeme zak.ladu
za.k.ladu IVIOjWIOJdersln.
dеrslп. Wladysla,,:owl
Wtadysła,,:owl CzerskIemu
Czersklemu z f.oŁo- ru WOJ/oku
wOJloku To§!innego
roślinnego w
\у Ot~ocku-za prze- wentylatory.
wentylatol'y,
sk!e~o wyrobu. koronek. Maryl
МаГ)'l ąkłodow
~klodow
jek-za ser polski
polskl 1I za ser
зег gambryno.
gall1bryno. KaКа- twory torfu. Stanistawowi
Stanisławowi Gałeckiemu
Gаlесkiешu z
Polwierdzenie nagród
nagrod ргzуzпапусh
przyznanych na
па роpo- sklej
skleJ z S~albl1llCrza-7.a
S~albl1>1 erza-za ргоwаdzеше
pro wadze me szkoly
szkoły
zimierzowi hr. Starzenskiemu
Starzeńskiemu z N.owodwoN.owodwo. ~bienia - za
"а .znaczne
,znaczne eksplo~tacye torfu p~zednich wystawach
wyslawach . 'L'olvarzystwu
'L'oIVarzystwu papier- koronek
korouek 1I haftu.
. .
1r6w-za
'6w-za n;taslo
n;tasło cen~ryfugalne ~ez SOII.
solt. 'Vła'У!а- 1
I przetwory z DIego.
ntego.
ni
Пl Soczewce-za trzyel<icstokilkoletni"
trzychi csto kilkoletui'ł PI'OproMeda\e Ьгопzоwе.
Medale
bronzowe. Herman"o,!1
НеГШ{Ш"О,!1 IsaakOWI
Isaakowl
f.oJe,k--:-zа m.asło
Ш,aslо
sre,brny.
dobl'ej tektury
toktury kamienno-slllołowcokашiОnnО'S11l010WСО- z Plh?y
PIII?y -: 21\
ZI\ wy.roby
wY.l'oby p~wr?zlllcze.
p~Wr?Z lllcze. l\Iate:
dyslawowl
dys/awowl Cz:ersk,omu
Cz:ersklomu z ŁOJe.k--:-za
Medal ._ sre.
brny. J6zeto~i Szlezygierowi, dukcy~ dobrej
Mate:
śmietankowe. Kaz\lmerzowi
КаZIШlerzО,,'1 hr.
br. auLoro"'1
autoroWI dZlela
dZIeła р.
p. (.:
t.: M!Jslilc!J
MYSJilDY ze strzelóq.
stl·;:,elbq. wej, Ivyrabiallej
wyrabianej r\!Cznie
rljCznie do
clо kl'ycia
krycia dach6\v.
dachów. USZO~1
озхо~' GaJ7.lerowl
GaJzlerowl z P a bIaniC
blal1lc - za chustki
cJlUstkl
tak zwane smletankowe.
Stnгzеilskiепш z Nowodwor6w
Nowodlvor6w - za
"а masło
шаs/о
Lisly pochwalne.
pochwa\ne. Wilhelmowi
Wilhelmo,,'i Bajerowi
B:ljerowi Nagrody cztery.
cztery,
wсlшапе. A.
wełulane.
А. G4tkiewiczowi
G4tkiewiczoIVi z Pabianic-Stnrzeilskiemu
ceutrylugaloe solone. Parowej fabryce musz- wla§cicielowi
ceutryfugalne
właścicielowi kopalni torfu w dobrach
dobracll No~
No:
za
ха chustki
chnstki wetniane.
wełniane. StllllislawieCybul.kiejStllnislawieCybnl.kiejtardy A.
А. Schweitzera za
"а musztardę.
шusztагd~. Mi- wawieS-z!\
wawieś-za eksploataCJI!
ekspJoatacy\! torfu opalowego
Grupa 9.
Grnpa
za
ха kiel'OWllictlvo
kierownictwo IvicjskilR
wiejskim znkladem
zakładem wyro,оугоtnrdy
сlшlоwii 'Vysockiemu
chałow
\Vysockiemu - za
"а 111i6d
miód do
до picia. w dobrym
dоЬгуш gatunku. Antoniemu
Antoniell1u SzydlowSzydło wbu koronek w Gromadzicacb,
GrOll1adzicacb, [\а nadto 1;0
Firmie "Pluton" S. Tarasiewicza - ,n
skiешu,
wla§cicielolvi
d6br
\VerbkowiceOGRODNIOТWO.
rub.
па
zakup
wzor6w
i
i,ше
potl'Zeby
ргаza skiemu, wła§cicielowi
OGRODNICTWO.
na
inne potrzeby pmfigow!}. Henrykowi
za eksploatncy<;
eksploatacy<; torCu.
torlu. Stanislawolvi
Stanisławowi Jasiucowni
hafciarskiej. Anielskiemu ze
przedstawionI}
przedstawion!} cykoryę
cykory~ figowl}.
Heorykowi "l\
cOlvoi Jl&fciarskiej.
"е SkalWłocławka-za pr~edstawionl}
pr~edsta.wion!} kowi --: za
ха gorliWI}
gorliw!} pra~
pгa~ przy szkółkach
szkбtkасJl
Meda\ zfoly.
Medal
złoly. C.
С. Ulrichowi
UlricllOwi - za wzorowe b~.ierza
b~lierza - za
"а mi!\.-y
miary ~ubian e .i sz.afk~
sZ,afk~ I'zezrzeźLipskiemu z Wloclawka-za.
cykory~. Maurycemn Kaplanowl-za
KapłanOWI-za przed- drzew 1
I krzew6w dróg
dl'6g zelazoych:
źelaznych: nadwi- prowRelzouie
prowllclzouie wlnsnycll
własnych znktad6w
znkładów ogrodni- bloną.
blOoq. 'Vladyslawowl
WładysłaWOWI Trzeb.eck.emu
Trzeblecklemu - za
ха
stawioDI}
stawioo~ cykoryę.
cykory~.
Emaouelowi Ehren · sJaftskiej
Emanuelowi
ślaflskiej i terespolskiej
terespolskiej.. List pochwalny
pocJlwalny i czych.
CZYCll.
wyroby r~eźbiarsko-laubzegowe.
r~ezbiarsko-Iaubzegowe.
J6zcfowi
J6zefowi
friedowi-za
fabrykacyę cygar.
50 rubli.
Medal srebrny wielki. Fryderykowi Barfl'iedolvi-za fa.brykacY\j
Баl'- Wlodarsklemu z Praszki-za
praszki-za wyroby szewszow,.
detowi-za przedstawiono
pI'zedstawiono okazy drzewek ckie. 'Vystawie wlo§cian
włościau powiatu 'VI'
Wl'ady!\eJy.
. . ..
Llsly po~hwalne.
LIsty
ро~hwalпе. KlaudJl
Klaudp SI.galmle
Sl,gallше - z~
Grupa 8.
Grnpa
owocowych, ozdobnych, oraz ro§liny
rośliny kobierkobiel'- slawowskiego-za "YI'oby
wyroby tkackie. Zgt·omaZgl'oOlaprzedstawlOnY kefir. G. Elsenm~nno":l
przedstaWIOny
ЕIsеnШ~nnО":1
cowe.
dzeoiu szewców
dzeniu
szelvc6w 1.
IV Praszce
Ргазхсе - za
ха wyroby
(шlуn parowy) - za ~asze J)er~owe 1i orki(młyn
огюDZIAf.
DZIAŁ BUDOWLANY.
BUDOWLAN'Y.
Medal bronzowy.
Ьгопzоwу . A.
А. Zawadzie
Zawndzie i Synowi szewckie . Wladyslawowi
Wladysławowi StadoickiemuStadnickiemnS~O we.
s~o
lVC. W
WładysławowI
ladyslawowl ;[,ozlIlskle!"u
ŁozlI1skle!"u z Czerw Cz~stocllowie-za
Cz~stocholvie-za dobrzo
dobl'zo prowadzone
pl'owndzone cze- za
"а ramą
гат!! rzezbiOll'l.
rzeźbioną.
щ~ - z!\.
Dl~
za_ maslo
masło tak. zwane
Zlvaoe śmle~ankowe.
sl1lle~ankowe.
Dyplom zas/ugi.
zasługi. Józefowi
Jбzеfоwi Spornemu-za
Sрогnешu-zа l'esoie,
reśnie, wisnie
wiśnie i ro§!iny
rośliny doniczkowe.
dooiczkowe.
Lisly pochwalne.
pochwa\ne. Antoniclllu
Antoniemu KlilllkowKlimkowWIktorOWI Sobolewsl<l~mu
Sobolewskl~mu z ZaleSia
Zalesla .
, - za
"а. starania położone
poloione okolo
około rozwoj'j
го"woj '1 prze111YprzemyLisly pochwalne.
Listy
pochwa\ne. Wiktorynowi
Wiktoryuowi PiaseckiePi:lseckie- skiemu
skiешn z Pabiaoic-za
Pabianic-za wyroby półwełniane.
p61weloiane.
'VlktoroWI
Jnasl,o
masł.o kuchenne wyrobione.
wyrobl0ne, z odpadkow роpo- slu
słu asfaltowego
aslaltowego w kraju.
mu
то z Lublina - za
za. wystawione okazy
nkazy wawa· Braciom Wlazłowiczom
Wlаzlоwiсzош z PabianicPabianic-za
za IVYwy\vstaJllclcl\
wstających prz>: produkc~l
Рl'одпkС~1 sera. \VtadyWładyMedal z/oly wielki. KazimierZOwi
Kazimierzowi Gran- l·ZYW.
rzyw. Janol.i
Janowi Koprowskiernu
Koprowskiemu i Eugeniu- roby baweloiane.
bawelniane. Maryi Siorzputo\vskiej
Siorzputowskiej z
sławowI Czerskl~mu z ŁOJ~k-za
f.оJ~k-zа maslo 80- zowowi
zo\vowi z Kaw\jczyoa
Kaw~czyna _ za
"а wytr\vale
wytrwale staraзtзг!\- szolvi
szowi Zumbuschowi,
ZuшЬusсllOwi, starszym
stагszуш ogrodnikom
оgгоdоikош Ostrol~ki-za hafty
bafty małoruskie.
шаtогuskiе. AntoniaA,otoniaslawowl
zakładów firmy
sukno ,vlo§ciaitskie
włościauskie
lone. AlbertOWI
"а przedsta- nia oо wydoskonalenie wyrobów
wугоЬбw z gliuy paра- zaklad6w
fiгшу C.
С. Ulricha-za
Ulricha-z!\ przykładnI}
przyklado!} kowi z Olszewa - za
"а sukoo
Albertowl Gleserowl - za
wion!} musztardę·
wionl}
musztard~. Fabryce palenia kawy lonej do uzytku
użytku budowlanego,
budowlanego.
prac~, naclto
оаеltо ро
po 50 I·ub.
ruu. Starszym
Stагszуш ogro- nadto
uadto 15 rub.
'
,'p~uton" S. Tarasiewicza-za umiej~tne pr~
pг~
Polwierdzenie medalu z/olego.
Poiwierdzenie
zlolego. Stanisl!\wo.
Stanisławo. eloikom
dnikom hr. Potockiej: Stanisl!\wolvi
Stanisławowi G6r·
G6rRutkowskiej z Piotrowic
Piotrowie - za
,а kOt'onki.
koronki.
lеше kawy.
wi Ciechanowskiemu _ za
"а cement
сешеnt kraJOWY
kraJowy skiemu
skiешu z WiJanowa
Wilanowa i Pajllczkowskiemu
Раjllсzkоwskiешu z Ignacemu
Igпасешu Now!\kowi
Nowakowi ze
"е Szczekarkowa-za
Szczekarkowa-z!\
leme
Nagroda pieniężna
рiепi@zпа 50 rubli.
rubIi. Bielinskiej,
Bielińskiej, w Grodzcu.
Grodźcu.
Natolioa-za przykładnI}
Natolina-za
przyklado!} pra~
prn~ nadto po
ро lVyro~y
,yyгo~y tkackie, nadto 15. ru~.
гo~. JózefowiJ6zefowizllrz!ldzającej serowarni
l1 'Vtad.
Wład. Sobolew- . Medal
Medalwie\ki
wielki srebrny.
sгеЬгпу. Warszawskiemu
wагszаWSkiешu przed-I
50 r\lb.
rllb,
.
,
. ._
. .'
CZOWl zZ Pul~uska-za zaplzęgl
CZOWI
zaplz~gl.. .,WaleutoWaleutezllrzl1dzajllcej
serowarni !l
р гzеd-j50
sk'
ak' Elе oо
sl~blerstwn ~faltowernu-za us
slęblerstwu
usilowanie
iłowanie w
!lyplom
!>yplom uznama.
uznаПlа , W!,-sllewsktemu
W!lsllewsklemu II PII1l;w:
Pl1n;w: mu
то PatykOWI-za
PntykolV1-zа wYl'oby
wyroby sZclvckle.
szewckie. IgnaIgoatektury
asfaltowej
skle!"u-za
przedstaWIOn!}
kolekcyę
zb6z
I
cemu
Szymańskiemu
z
Praszki-za
I1 g .
udoskonalemo
wyrob6w
udоskоnalешu
przedstawlOOI} kolekcy~
I сеош Szуша11skiешu
l'raszki-z!\ wyroby
G
Ci:;
i "!\
za ulepszenia wprowadzone we wtasnej
własnej roślin
го§lш pastewnych.
szewckie. Stanislawowi
Stanisławowi Szymańskiemu
Szуmаnskiешu z
rnpa
ropa ,.
fabryce w przerabianiu
przer!\bianiu asfaltu.
Podzi~kowanie komiletu.
komilelu. Aleksandrze
Alek.andrz6 hr. Praszki-za wyroby szewckie.
szelvckie. Czeslawowi
Czesławowi
"'ODY LEI.NE
LEŚNE il'' TORFY.
Medale srebrne.
sгеЬгпе. J. W. TworkowskiemuТwогkоwskiешu- Potockiej-za przyczynienie się
si~ do upi~kszeupi~ks.e- Julianowi
Jtllianowi z Zegrzynka-za
Zegrzynka- za wyroby
wYI'oby laubzeP,u
"-'
i:j
za
ха wyroby stolarskie bndowlane.
budowlane. Karolowi nia wy~tawy .roślinami
.го§!inашi ро
po "!\
za konkursem
kопkursеПl gowe. l\Iieczyslawowi
Mieczysławowi Kossowskiemu
Коssоwskiешu z Sy"а różnego
гбiоеgо gatunku
gatuoku piece ро.
po- wystawIOnemI.
wystawloneml.
cewa-za
cewa-za. nadzór
nаdzбг nad wiejskiemi
wiеjskiешi robotami
Czernemu - za
БоjаnсzуszczotkarskiemL
szсzоtkarskiешi. Za dobry osobisty przyLeonowi BojańczyMedal zloly wielki. ZarZlldowi
Zагщdоwi Ksi~twa lewane i majolikowe. Leon(>wi
t.owickiego
Łowickiego za dokonane na
па obszernych kowi z Wloclawka-za
Włoclawka-za cegl{j,
cegłę, dachówkę
dach6wk~ i
Grllpa
Grupa 10.
klad
kład zajmowania
zаjШОlvаniа si~ drobnym
dгоЬnуш przemysłem:
ргzешуslеm:
Łodzi _ za
Teressie hr. Zamojskiej.
hr. ZamoySсhоltzешu z f.odzi
"а
Zашоjskiеj. Zofii hl'.
przestrzeniach uprawy i wzorowe gospodar- dreny. Otto i Scholtzemu
URZ.ąnZEŃ GOSPO- skiej. Adamowi hl-.
h!-. Zamoyskiemu.
Za,noyskiemu, St.
wyroby blacharskie budowlane. Aleksan- PLANY i OPISY URZ1\DZEN
leśne.
stwo lesne.
"а daDARSTW
DA,RSTW ROLNYOH.
ROLNYOН.
Piotrowi hr.
Ьг. Zamoyskiemu.
ZашоуskiеШD. Antoniemu
Апtoniепш
Medal zloly. Stanislawowi
Stanisławowi hr.
Ьг. Zamoyskie- drowi Ostrowskiemu z Maluszyna - za
ch6wk~ ргasоwапч"
chówkę
prasowan&, modelowanI}
шоdеlоwаn!} na
па spos6b
Furmaniakowi
Fuгшапiаkоwi z Maciejowic-za kierowanie
kiel'owanie
то, wla§cicielowi
właścicielowi dóbr
dБЬг Maciejowice za
"а
mu,
francuzkL Karolowi Rothowi-za wyroby
Medal zfoly
złoly wielki.
wie\ki. Ludwikowi GórskieGбl'skiе- nauk"
nauk'ł rzemiosł
l'zешiоsl w szkole parobczańskiej,
рагоЬсzабskiеj,
tlprawy
па znacznych prZ&ftrzeprzbltrze- francuzki.
uprawy sztuczne na
z cynku wytkaczanego.
wytłaczanego.
mu
ти w Sterdyni-za WZ01'OWO
wzorowo prowadzone nadto
n!\dto 10 rub.
rnb, Aleksandrowi
Aleksandl'owi Hofmanowi
Ноfшаnоwi
niach i wzorowe szk6lki
szk6łki lesne.
leśne.
Medale bronzowe. Aleksandrowi Siekie- gospodarstwo
gospod!\rstwo kilko-folwarczne.
ki1ko-fоJwагсznе.
ze
"е Skierniewic-za wyroby galauteryjne
gaJauteryjne ze
Medale srebrne
sгеЬгпе wielkie. Janowi
J anowi BersohnoВersohno rzynskiemu
rzyńskiemu - za
"а wyroby slusal'skie
ślusarskie bndobudoРоdzi@kоwапiе komiletu oraz dyplom
Podziękowanie
dyp\om uzna.
uzna- StOOlY,
słomy, nadto 50 rob.
гоЬ. na
па rozwiniljCie
rozwini~ie proрго
wi, wla§cicielowi
właścicielowi dóbr
d6br Leszno-za sztuczue wlane. Wladyslawowi
Wbdysławowi Kulczyckiemu _ za nia. Denelowi, rZl}dcy
Sterdyń _ za
Henrykowi Michalskiemu z 'YloWło
rz~dcy dóbl'
d6bl' Sterdyn
"а dukcyi. Henl'ykowi
zadrzewienie zn~cznej przestrzeni wydm pia- kominki do ogrzewania i wentylacyi
gorliwą, i sUll1iensumien- clawka - za
"а wyroby laubzegowe. L. MarМаг
weotylacyi mie- dlugoletni!},
dlugoletnil}, pożyteczn!l,
pozytecznl1, gorliwlJJ
Generał-Adjutantowi Mikoła
МJkola szkań.
8zczystych.
szczystych. Generat-Adjutantowi
szkаб. C.
С. Finkowi
Fiokowi i A.
А. Willemu-za
Willешu-zа ku- nI}
n" pracę.
prac\j. Rachmistrzowi
Raсhшistгzоwi Sujce-za dlugodługo- kiewiczowej z Piotrowic Matych-za
Małych-za kosze
jowi Krasuokutskiemu, wlascicielowi
wbścicielowi majo- chnie zelazne,
hermetyczoe i wen- letnil},
żelazne, drzwiczki hermetyczne
letni!}, pożyteczUll,
pozyteczDl}, gOl:IiWI}
gOl:liw!} i sumiennI}
suшiеnп!} ргаpra- ~alan,ter!jne
~alan.ter!jne i kwia.ty
kwia,ty ~ztuczne. AntonieUl~
Аntооiещ~
ratu Boleslawice
Bolesławice - za uprawy sztuczne na
па tylatory. L
LеороldоwiВгаnесkiешu-zарiесе
eopoldowiBraneckicmu-zapiece c~. Nadleśnemu
Nаdlеsпепш Zawlstowsklemu-za
ZаWlstоwsklешu-zа dlu- Zeranskiemu
Z eransklemu z OstlOw~a-z~
Ostlow~a-z~ metalowe
шеtаlоwе przy
znacznych przestrzeniach i szk61ki
szk6łki lesne.
leśne.
kaf.lowe
goletnią, pożyteczną,
pozytecznq, gorliWI}
gorliw~ i sumiennI}
suшiепп" rzlJJdy
rzą,dy kuc~enne:
kuc~eone: Szmldt.owl
Szmldt,owl "z. P.ultuskP.ultnsk-.za
.za
kaflowe polewane i OIajolikowe.
majolikowe. Ottonowi goletniq,
Łodzi - za
,а. komplet
kошрJеt fotografij pracę,
pг!\c~,
wyroby nozowmcze.
nоzоwшсzе. JulianowI
J ulianowl Z
ZurawsklCurnwskICMedale srebrne.
srebme. Frauciszkowi Hergetowi, Gehligowi z f.odzi
projektów domów
dошбw mieszkalnych
шiеszk!\lпусh i fabryk
Medal zfoly.
złoly.
J. Pruskiemu w Dybli- m~
'"~ z Bla,logona
Bla.łogona - ~a wyroby OIet!\lowe.
metalowe.
nadleśnemu lasów
lаsбw d6br Jablonna,
Jabłonna, należl}
nalez~ i projekt6w
nadlesnemu
Łodzi. W. Liesieckiemu z D"bl'owyD&browy- nie-za l'acyonalne
racyonalne i oszcz~dne we wszyst- WitoldOWI
WltoldoWl Pudłowsklemn-za
Рudtоwsklешu-zа pomysł,
РОПlуsl. sztucych do Augusta hr. Potockiego-za gorli- w f.odzi.
cegłE) ogniotrwat&,
ogniotrwałą" zwyczajnI}
szczegółach prowadzenie
zwyczajn!} i modelo. kich szczeg61acb
pl'olvadzenie gospodarstwa. cznego zat~z!lBk~.
zat~z~k~. Ignacem~
Igоасеш~ Z~yszyuskle
Z~yszynskle
WI}
w~ pracę
pra~ рпу
przy uprawach sztucznych i рго
pro- za ceglEJ
w". Zakladowi
Zakładowi wyrob6w
wy,'ob6w ceramicznych w Dyplom uznania. Officyali&cie
Officyaliście p.
р. Pruskie- UlU
пш ~ MacleJowlc--za
MacleJowlc--zа odkUCie
odkucle łancucll~
laucuch~ wewadzenie szk61ek
szk6łek leSnych.
leśnych. Feliksowi Za- wl}.
Nieborowie
za
kaf!e
kafle
biale,
białe,
gladkie.
gładkie.
K.
К.
go:
Jaoowi
Janowi
Laskowskiemu-za
Laskоwskiешu-zа.
sumiennI}
sumienn~
i
neckleg?,
nadto,10
nadto.10
rub.
J.
Kesnerowl;-za
Kesuerowl;-za
właścicielowi d6br Wola
Wo!a Tr<;hТг<;Ь
krzewskiemu, wla§cicielowi
nll1 e. ~ykonczone wyroby tok.arskl.~,
staranme.
Сiszеwskiешu-zа pożytecznI}
pozyteczn~ pracę
prac~ w gospodarstwie.
stara
tok,arskl.~, aа
ska-za staranne uprawy lesne.
leśne. Braciom Brunowi i synowi, oraz Ciszewskiemu-za
oszcz~doych kuchen i pieców
piec6w w
Medal zfoty.
złoty. Stanislawowi
Stanisławowi Trębickiemu
Тг~Ьiсkiешu szczeg6!meJ
szсzеg6!шеJ kolowrotek.
kołowrotek. AdolfOWI
Adolfowl StuckJбzеfоwi Piaseckim, wla§ciwłaści ulepszenie oszczędnych
Antoniemu
Antoniemn i Józefowi
dошkасh dróżniczych,
drбzniсzусh, oraz za ulepszenie
u!epszenie w Piekarach-za
Piekal'uch-za typowo nakladolve
nakładowe gospo- goldo~1 - "-!\
z.a wyr?by stolarsko-lau~zegowe.
stolarsko-Iau~zegowe.
cielolD d6br Popkowice-za staranne upra- domkach
cielom
hегшеtусznусh. Ludwikowi darstwo prowadzone w kierunku przemysłu
prze111yslu WOJCIechOWI
\YoJclechowl Lemeszce
L eDleszce z Popkowlc
POpkOWIC - za
wy lesne
leśne i szk61ki
szkółki leśne.
!еВпе. Antoniemu N 0- w drzwiczkach hermetycznych.
za. wprowadzenie do rolniczego
гоlпiсzеgо i prawdziwie racyonalnych meше- skrzypce.
wosielskiemu, wlascicielowi
właścicielowi d6br Solec-za Stumpfowi z Kielc - za
шаtегуаlu lioracyj.
prowadzenie gospodarstwa nizkopiennego do kraju trypolitu, jako nowego materyału
Stanisławowi LasockiemuLasосkiешuMedal srebrny. F.
F . Zakrzewskiemu
Zаkгzеwskiешu - za
Podzi@kowanie od Komilelu.
d~bowego, dla produkcyi kory garbarskiej. budowlanego. Stanislawowi
dębowego,
za
kafle
białe
polewane,
wzorowane.
oszczędne
,_
.
"а kaf!e
bi!\le
•
oszcz~dne a
а porzą,dnie
pOI'z!ldnie prowadzone gospo•
.
. .,
Роdzitkоwапiе komitetu. Zarz!}dowi
Podziękowanie
Zarzl}dowi dróg
drбg
Polwierdzenie
Роlwiегdzепiе medalu bronzowego. N. Z61Z6ł- darstwo w Stawie
Stnwie dające
d!\jч,се bardzo wysokie za wspolttdztal
wspoludzlał w popIeram
poplel'aDluu przemysłu
przemyslu drodl'Ozelaznych:
żelaznych:
nadwis!anskiej
nadwiślańskiej i terespolskiej
tynskiemu-za
tyńskiemu-za gips.
dochody.'
I bnego i przyczynienie si~ do obeslania
obesłania wy(wystawiajl}cym
po za konkursem}-za do(wуstawiаj~суш ро
Lisly росhwаlпе.
pochwalne. Kukszowi, Luedkemu i
WZOROWE GOSPODARSTW A
А
stawy:
dr6g
konywanie zadrzewiania przy liniach dróg
posadzk~ drewnianI}
drewnian~ d~boWll
d~boWIl
1.
Ś
-<т
Ń
K.
К. Ochenkowskiemu
Осhепkоwskiешu ze Skrzeszewa. Z. A.
А.
ielaznych,
żelaznych, oraz za szkółki
szkбlki drzew i krze- Gretherowi-za posadzkę
'abrykl' w
'abrykl·
w"'aikurach.
"'aikurach.
\Vi·eckl
\VI'есkl'ешu,
·emu, OhotecWf.Oi:jCIA.l.~SKIE.
WŁO
CIA SKIE.
S zamaws
'. kk''lomu
Z 1,
...
oL •
zашаws
10IПU z Z egrzyn ka.
а.
JJбzеfоwi
ózefo wi Piaw6w.
kiешu iSp.:-za
iSp.:-zа sufit1 ozdo!>ne, sztukateryjne.
Lisl pochwalny i mtockarnlt
Lisi
młockarnię ręczn~.
r~czn~. Woj- seckowi z UrzE)dowa.
UrzEJdowa. Konstantemu
KonstanteOlu Slikiemu
Lialy pochwalne. Podlesuymleśnictwa
Lisly
РоdlеSllушlеsniсtwа RaWaclawowl Strza!kowskiemu-za
ekt Iciechowi
Złotniki-za wowskiemn
arolowi KiStrzа!kоwsklешu-zа proj
projekt
ciecholvi Szczepańczyk
Szсzерабсzуk ze
"е wsi Zlotniki-za
wowskiemu ze
"е Skordiowa. K
Karolowi
Bronisławowi Aleksandrowiczowi i
dzice: Bronislawowi
гоЬоtшсzусh o
о wspólnym
wsр61пуш moto- wzorowe gosp!>darstwo. Feliksowi Zawi§laZawiśla- ślańskiemu
slаnskiешu z Jaworzna.
Jaworzoa. Honoracie Bigowarszta.t6w robotmczych
warsztat6w
Роdlеsnешu z lesnictwa
leśnictwa
Borkowskiemu. Podleśnemu
rz~ parow!m,
p!\row!m, w polą,czeniu
роlч,сzеniu z mieszkaniami.
miеszkапiашi. kowi ze
,е wsi Zórawno-za
Zбгаlvnо-zа wzorowe gospo- szewskiej z Bylin. Tomaszowi
Tomaszow i CieslikowCieślikow
Lubochoia
Lubochnia Miroslawowi
Mirosławowi Arczynskiemu.
Arczyńskiemu. Pod·
W:ltoldo~l Zglemecklemu
W:ltoldo~Vl
Zglешесklеmu z Kadzielni pod darst~o
darst~o.. Tomanowi
Тошаs zоwi Michalakowi
Micbalakowi ze
,е wsi skiemu z Pilicy. Stanislawolvi
Stanisławowi PieczynskiePi eczyńskie
lesnemu
le~nemu z le§nictwa
leśnictwa Skierniewice KonstanKiel'?lID1-za
Кiеl'?lШ1-zа okazy wapna palonego i kaklł- J elemec-za
еlешес-zа wzorowe gospodarstwo. Szy- mu
шu z Czepowa. Franciszkowi
Frn.nciszkowi Kijewskiemu
Кijеwskiепш
tешu Sosiftskiemu.
Sosińskiemu.
temu
mienla wapiennego. 'Warszawskiemu
mieDla
\Vагszаwskiешu za"а- mouowi
monowi -' Zarębie
Zar~bie w Zakrzewie-za wzorowe z Blędowa,
BI~dowa, Satorninowi
Saturnioowi Olechowskiemu
OlechowskieOlu z
Lisly pochwalne i nagroda pieniężna
рiепi@Zпа . Jó·
Jб· kł~d0'Yi
kl~d0'Yi gazowemu:-za .przyl·zl}dy
.przYl'z~dy ilumioailumina- gospodarstwo.
Szak.
cYJne 1i lampy.
lашру. Hierommowi
ШеГОDlшоwi ZielezinskieLisl pochwalny i sieczkarni~ ręczn".
г@сzп'J. ToТо
zefowi Jarzębowskiemu,
Jarz~bowskiemu, podleśnemu
podlesnemu las6w cyJne
ZielezińskieLisi
mu-Z!\ okiennice stalowe zwijane. Janowi maszowi
шаszоwi Podkościelnemu
Роdkоsсiеlоешu ~e wsi Zaboo-za
Żab no-za
nalei~cych do Stanisla- mu-Za
dóbr
d6br Maciejowice, należl}cych
NAGRODY PIENIĘŻt\'E.
РJ:ENЩZ~'Е.
z, bratem. - za
"а wyroby posadzki wzorowe gospodarstwo. Janowi
J anowi PróchnicРгбсhпiс
Ьг. Zamo.yskiego-za gorliwą,
gогliwч, pra~ rrzy Patri~zio z.
wa hr.
prowadzeniu szk6!ek.
szkółek.
List pochwalny i moz!lJkoweJ
mozllJkoweJ (lastrico).
(Jastrlco). Lucyanowi Biel- kiemu ze
"е wsi Niedrzwicy-dużej-za
Niеdгzwiсу-dnZеj-zа. wzorowe
wzoro\ve
I?o
(?о 20 rub.
rub. Tomaszowi Klimkowskiemu
Кliшkоwskiешu
100 rubli.
rubIi. Aleksandrowi Paullemu, oadnad- skiemu-za okazy kamienia wapiennego i gospodarstwo.
z Zyrardowa-za narzl)dzia
n!\l-z\jdzia ogrodnicze. J Q.
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zcfowi Wolnemu z Kromolowa-za
zeIowi
Kromołowa-za sukno
sukoo f,qczewskiej;
Łqczewskiej; J6zeIowi
J6zefowi Tkaczykowi z Bqtko- nowi- za wyrób
wуг6Ь maoometr6w.
manometr6w. WladyslaWładysla- ki. Zar:lldowi młyna
шtуоа w Zegrzynku-za
Zegrzynku-zĄ
i koldry.
kołdry.
wa;
"а; Marcinowi
Marcioowi Majowi zRzeczniowa;
z Rzeczoiow:l; Ja- wowi Lenczewslciemu
Leoczewskiemu i Sp.-za
Эр.-ха W'Zlłdzenia
urцdzenia urzqdzenie szkoly
szkoły pocztltkowej.
Po
Ро 15 rub.
гоЬ. Feliksowej Czapskiej
Сzарзkiеj ze Skrze- dwidze Partuszce
Рartuзzсе zRzeczniowa;
z Rzeczoiowa; Andrzej
Andrzejo0- elektro-tecllDiczne.
еlеktго-tесllDiсzпе.
Podzi@kowanie od Komitetu.
Konradowi
szewa i Annie
A.onie Jurkowskiej z GromadzicGгошаdziс- wi Stompniakowi z 19nacowa
Ignacowa - za wyroby
Medale srebrne.
згеЬгпе. B.
В. Petschowi-za wyro- Pruszyfiskiemu
Pruszyńskiemu za
ха wydawnictwo pożytecz.
poiytecz.
za
ха roboty koronkarskie. Agnieszce Sidoro· tkackie. Rozalii
НохаШ 'Valajtys;
W ałajtys; Janowi
J anowi Walaj- Ьу
by przyrzqd6w
przyrz/ldów nZywanych
używanych рпу
przy tele::rafii
telegrafii nych
пусЬ ksil1iek
ksillżek ludowych.
wiczowej z pow. wladyslawowskiego
władysIawowskiego - za
ха tys;
(ув; Annie BalIraszajtys; Petronelli BaceВасе- elektryczoej.
elektrycznej. Witoldowi
rbanskiemu
rbauskiemu z
Dyplom uznania. Redakcyi czasopisma "In,,1nwyroby
"угоЬу tkackie.
wiczowej; Annie
Anoie Maszot&s
Мasхоtaз z pow. wladywłady- Lublin&-za
Lublio&-za rualowanie na
па drzewie. Ksi~
Кзi~ iynierya
żynierya i Budownictwo" - za wskazywanie
Po
Ро 10 rub.
гоЬ. Wojciechowi Mazurkiewiczo- sławowakiego-za
зlаwоwskiеgо-za wyroby
wусоЬу tkackie. FratiFrań- garni krajowej Konrada
Koorada Pr6szyńskiego
Рг6зzуiiзkiеgо nowycb ir6del
źródeł dochodu, przez racyonalne
racyooalne
wi
_; ze Skordiowa-za koszyki, nadto na.
па r~- ciszce Czyiykowskiej
Czyżykowskiej z
Z G6ry; Julii Gruchot za.
ха wydawniczwo pozytecznycb
pożytecznych tanich ksiqksi/l- stosowanie tecboiki
tecbniki i wyzyskiwaoie
wyzyskiwanie matcmatece
се Konstantego Sliwowskiego
Śliwowskiego 25 rubli na.
па z Ostrowska
Ostгowska - za.
ха wyroby
"УГОЪу tkackie. ВгоBro- iek.
żek. Szkole rzemio tł przy
ргху ul.
uI. Jasnej-z,",
Jaзnеj-zь. ryal6w
ryał6w surowych.
_хогу koszykarskie.
nislawie
Кгаmзkiеj z P olan6wki - za wyroby
"угоЬу wykonane przcz
przez uczoi6w.
uczniów. ZaklaZakłaNagrody przyznane lub
lоЬ zmienione w nasl@p.
naslęp·
wzory
nisIawie Kramskiej
Mazurkowi z Urzedowa-za wyroby
wусоЬу garngaro- czepki wlo§cianskie.
włościańskie. SawickieJ z RoianRoiao- dowi §w.
św. f,ukasza-za
Łukasza-za malowanie
malowaoie na.
па szkle. stwie dodalkowych
dodatkowych ekspertyz.
eksperiyz. Firmie OrtII.
Ortl,.
carskie; nadto 20 rubli
ruыi
na
па r@ce
ręce J6- za kapelusze slomiane.
słomia.ne. P aluslewiczowejaluSlewiczowej- Kazimierzowi
Kazimicrzowi Rawicz-J
Rawicz-Jeziorowskiemu,
eziorowskiemu, wławlа- wein,
weio, Ma.rkowski
Мarkowski i Karasióski:
Каmзiбski: medal
шеdа] zloty
zlotj'
zefa Piaseckiego d]a
dla Mazurka na
па wzory
_хосу do
до za sita.
Jaoowi Furmankowi; StanislaStaniała- §Cicielowi
~icielowi fotografii artystycznej "Conrad""Coorad"- wielki. Cb.
СЬ . Zuckerwa.ar
Zuckeгwaar i Synowi:
8yoowi: medal
шеdаl
wугоЬо drobnycb
атоЬпусЬ zabawek z gliny.
glioy. AnАо- wowi Oliwie; Janowi Growekowi; W ojcie- za portrety. Leonardowi
Leoonrdowi i Sp.
8р. za
ха рогpor- srebrny.
згеЬrnу. Fr:\nciszkowi
Frnnciszkowi R adeckiemu z Plol>PlolIwyrobu
drzejowej Lisieckiej z JJiszek;
blszek; Benedyktowi
Вenedyktowi chowi
Owczarskiemuj
Owczarskiemu; Antoniemu
АпООоiешu ZdunZduo- trety i grupy.
gгupy. Kasprzykie"iezowi-za
Kasprzykie"iczowi-za ole- ska:
зц: medal
теаы bronzowy. Ferdynandowi
Ferdyoandowi KuКо
f,ukазiеwiсzоwi ze
Łukasiewiczowi
хе Skrzeszewa i Smarskiej kowi;
Slallislawowi
Stallisła.wowi
Okoniowi; Jaoowi
Janowi jodruki A.
А. Stepanowowi - za portrety i Hnskiemu:
lińskiemu : medal
шеdаl srebrny wielki. Jacentez Rzeczniow~za wyroby
"'угоЬу tkackie welninoe.,
wełniane., Krzysztoszkowi; Katarzynie Kuracb z MaМа- grupy rodzajowe. A.
А. Fibigerowi z Kali- mu Jodłowskiemu:
Jоdlоwskiешu: medal srebrny-za
вгеЬгпу-ха wywу
Мntgогzзсiе Kuciakównio-za
Małgorzncie
Kuciak6wnio-za koszul~ wywу- ciejowic za
ха wyroby
"угоЬу 11'
w szkole parobczańрагоЬсхаб- sza - za fortepian
fortepiao pokojowy z mecba.nik/l
mecbaoikq roby
гоЬу ortopedyczne.
orOOpedyczne. Skladowi
Składowi zjedooczozjednoczopl6- skiej w Podzamczu.
Роdzашсzu . Witanowsklemu
Witапоwsklешu z SeВв- a.ngiAlsk/l
angiAlskq i bIatem
blatem amerykaliskim.
amerykВliskim .
nych
пусь stolarzy warszawskich - za
ха zalozenic
założenie
szywanq. Brygidzie Maj z G6ry-za pł6too. Maryannie
Marynnnie Cbudej z Bylin;
tno.
ВуНп; Juliannie
Julianoie rocka - za podkowy. Piotrowi Ozekale;
Medale bronzowe. \Vladyslawowi
Władys ławo wi GostyńGозtуii- spOlki
spółki i wyrób
wуг6Ь tanich a
а pożytecz
pozyteczoych
nych przedSutkajtys6wnie,
8utkajtys6wnie, Annie
Aooie Kasperowiczowej;
Кasperowiczowej; Szczepankowskiemu;
Szсzерапkоwвkiешu; Barttomiejczykowi;
Bartłomiejczykowi; Pio- skiemu
skiешu i Ьр.
bp. - za
ха kute
"ооо lawki
ławki szkolne
szkoloe syзу- miot6w:
miolów: dyplom uzoaoia.
uznania. ''Varszаwskiвшu
Varsuwskiemu
l\faryannie
Maryannie Martysziusowej;
lIIагtузziUSО\f еj; Elibiecie
Elżbiecie Sido- trowskiemu z Pultuska
Pułtuska - za
ха wyroby
"угоЬу zdu(,ZdU(I- stemu
stеuш Keisera. Jadwidze W 6jcickiej
ójcickiej - za laboratoryum
lаЬогаtогупш cbcllliczoemu
chemicznemu za
ха roz\v6j
rozwój i
rowiczowej; Wiktoryi Leogwanis6woie
ха wyroby pierwszq map~
шар~ pogl/ldow/l
poglqdowq Królestwa
Кr61estwa Pol- rozl1laito§(:
огах wprowadzenie
Lengwanis6wnie z pow. skie. Krogulcowej z Ponika - za
rozmaitość produkcyj, oraz
wladyslawowskiego
władysławowskiego za wyroby tkackie, tkackie.
tkackic. Łukaszowej
f,ukазz()wеj W
\Vojt.alikowej
oj!.alikowej z Za- skiego, wy<lan/l
wy,laoq przez
риех St. SzaIarkiewicza
Szafarkiewicza . . w uiycie
użyci e wody lesnej:
leśnej : medal srebrny.
srebroy. J,,]oiaoe
lniane i weloiaoe.
wełniane. MaryanDle
Матуanше KowaIszczyКоwаIзzczу- stowa-za
sOOwa-zа koszyki. Piotrowi SzymatiskieSzymatiskic- A.
А. J. Wi
\Vi śniakowskiemu-za.
sпinkоwзkiеmu-zа wydawnictwa.
wydawoictwa kobsenowi-za.
kobseoowi-za przyrzlldy
przyrz~dy do wyrobu
wугоЬо sztucznek z 'IV
Woli
oli Trębskiej
Tr~hskiej -za.
-za wyroby weloiawełnia- mu-za
то-ха buty.
zabawek
zabaw~k i gier zastosowaoycl,
zastosowanych do
до miejsco- nych
пусЬ w6d mineralnych
miueralnycb i oapoj6w
napojów gazowych:
gazowycll:
loiane. Igna.cemu
19паССШ11 Nowa.kowl-za
Nowakowl-za wy"уwycb potrzeb. Bcrgowiwyeh
Вcrgowi- zas
zаз taranne drzeшхе- medal
тедаl srebrny
зсеЬгпу wielki.
\vielki. Steinertowi i JantJaotne i lniane.
roby
соЪу welniano
wełnian o i loiane.
lniane. Ludwikowi l'.adzie
Ładzie
Grflpa
Grupa '3.
woryty. Eli'emu-za
woryl.y.
Еli'епш-zа beliollliniatury.
Ьеliошiпiаtuгу. Stum- zenowi-za.
zeoowi-za przyrzqdy do
до kqpieli, zlewy, filБIz Pultuska-za
Pułtuska-za kapelusze
kаре.luзz е filcowe. WikOOWiktomanowi
шаnоwi w l'.odzi-za
Łodzi-za zdj~ia wn~trz. Iz&Iza- try, cZf.j§ci
cZllści sktadowe
składowe wodocil}g6\v
wodociągów (wyrobu
су; Zieli'lskiej
Zieli"skicj z Grornadzic-za
G"ошаdziс-zа robo~
Tobo~ 1.0Podzi@kowanie od komitetu
komitelu .vystawy.
ł/ystawy.
Z a- beli Miniewskiej - za
ха pгzewodniczeoie
przewodniczenie zaха- zagranicznego), oraz wprowadzenie
wp,·owadzenie 10000·
moto·
ryi
J·ookarskl}.
ronkarskl}.
J6zefowi Kuśmidarskiemu
Józefowi
Кu§шidаrskiешu z rzqdowi
тzqdowi
"Muzeum
,;МUZСIIШ przomysłu
przoll1yslu i rolnic- Hadowi
kładowi malowania.
шаlоwапiа na
па porcelanie. Szylle- rów
г6w gazowych: dyplom uznania.
uzoania. MarceleMnrceleUгz~owa Urz~owa
za
,а wyroby
"УГОЬУ bedoarskic.
bednarskie. KonКоп- twa"-za IIt"zymywanie
utrzymywanie przy muzeum
щuzеllm sal
за! rowi-za wydawnictwa dla.
dla mlodziezy.
młodziezy.
mu Trecbciuskiemu-za
ТгесЬсi6skiешu-zа ргzугщdу
przyrz1ldy do kt\kąstantemu Kordzie z Podzamcza-za wyro- rysunkowycb i za l'ezultaty
rezultaty z nich osi/losillListy pochwalne. Karolinie
Karolioie SZDIUrło-za
SZDшгlо-zа pieli, zlewy, cz@§ci
części składowe
slЙаdоwе waterklozetów
wаte,·klоzеtбw
slantemu
by
Ьу z drzewa. l\faryanoie
Maryannie Krawczyk6wnie
Кrawczyk6woie z gnifJte.
gnięte.
malowanio
шаlоwапiо na
па porcelaoie.
porcelanie. J. Plewi(lskiePlewi(,skie- ~wyr!>bu zagranicznego):
zagraniczllego): dyplom
dурlош uznallia.
uznania.
Radwaokowa
Radwankowa - za
korzonków
'а koszyczki z korzook6w
MedaJ ztoty
Medal
złoty wielki. Drowi Julianowi OcboОсЬо- mu-za.
tIIu-zа olejodruki. H.'lIinie
П..Uiоiе Weroer
Werner za malouшlо- St.
8t. Z
Zеrабskiеmu
era6skiemu--zа
za nowy sposób
ороз6Ь oprawy
wikliny. Napiórkowskiemu
Napi61·kowskiemu z Pułtuska-za
PU!tuska-za l rowiczowi-za
гоwiсzоwi-zа przedstawiono
przedslawiono na
оа wystawie wanie
wlloie wachlarzy.
_acыиу.. Józefie
J6zefie Rudnickiej za a.utomatycznej:
аutошаtусzоеj : medal
шеdаl Ьгоохо\оу.
bronzowy. 'VladyWIadykłódki i noie.
noże . fu'zysiiiskiemu
.K1·zysińskiemu z Pu!tuskaPułtuska- przyrz/ldy
przyrzqdy elektryczne,
clektryczne, sluzllce
sluż/lce do przesylaprzesyła- malowanie
Шlllоwаоiе wacblarzy.
\vacblarzy. Jadwidze Gerson6- slawowi
sławowi Szwedemu-za
Szwеdепш-zа r"bryka.c)·t;
r"brykncyę kleju z
kl6dki
za
blachy i drutu. Aodrzejowi
Andrzejowi Ioia.
,а wyroby
"угоЬу z ЫасЬу
nia glosu.
głosu.
woio-za malowa.nie
wnio-za
шаlоwапiе przedrniot6w.
przedmiotów. FaustyFa.usty- odpadk6\v
odpadk6w garbarskich: medal
шеdаlSl·еЬгоу
srebrny wielki.
\vielki.
Gomnlskiemu
za zatrznsk do ż6rawia
Gошоlskiешu Zбгаwiа .
Medale zlole.
złole.
S.
В. Kerutopiowi
Kerl1topfowi i Syno·
8упо· nowi Cengierowi
Cenglerowi i Martynowowi-za.
Martynowowi-za odle- 1zydorowi
Izydorowi Doserowi-za
Озsсгоwi-zа błyszcz
Ыузzсz do
ао smaro·
зшаго ·
FrtUlciszce 1'ryt, Maryannie
Fra(,ciszce
Marynnnie Pry
Prytt i Ludwi- wi-za fortepian
fortepiao koncertowy. 8.
S. 8zyrnanSzymań- wy
"у gipsowe. S.
В. Hubertowi-za
ПuЬегtowi-zа fotodruki. wania
_аniа sk6r,
skór, llieprzepuszczaj,}cy
Ilieprzepuszcza.jl}cy wilgoci: list
ce
се Radoli
Rado\i 6skiuj-za
óskioj-za wyrowy tkackif1
tkacki<1 i welweł- ski
skiешu
emu i Synowi-za
Synowi-zn organ
orgnll systemu stozko·
stożko· Brooislawie
Bronisla.wie Po§wik-za
Poświk-za malowanie
шаlоwапiе wachlawасЫа- pochwaloy.
pochwalny. BJ'aciom
В"асiош Boczko
Boczkowskim
\V8killl z Luniane.
wego. Konradowi Brandlowi-za momeuтотеп- rzy.
гч. Bieliusk
Вiеli nsk iemu-za
i сшu-zа ra.my
гашу artystycznie
nrtystycznie blina-za
blioa-za machiny
щасЫпу do szycia: IIIc,laI
medal srebrny.
згеЬгпу.
Po
Ро 5 rub. Adamowej
Adamowcj Iwaniak; MalgoMałgo - taloe
talne zdj~ia aparatem
aparatelll rewolwerowym.
wykoi,czone. Dymitrowiczowi,
wykoilczone.
Dушitгоwiсzо\vi, Jasińskiemu
Jазiiiskiеmu H enrykowi
eorykowi StypuŁkowskiemu
StypulkowskieЛIU i Szwamball>
Szwamballrzncie Jaszezuk;
Jaszczuk; Juliannie
rzade
Juliaonie Jaszczuk; MaryМагуMedale srebrne wielkie. Kostce
Kostco i Muller- i Vorbrodtowi
Vorbro(ltowi - za
,а kicrowan
kierowan ie rysujllcymi
rysujl1cymi IDowi-za
JDo\vi-zа przyrzqd ostrzegawczy pożaruy
poiaroy
annie Hermance;
Негтап сс; Mi cbaJowej
Сzарзkiеjj J6- towi-za
OOwi-zа portrcty.
(antiВogeton) systemu
sуsteшu Ziembiilskiego:
ZiешЫil skiеgо: meше
cbalowej Czapskiej;
portrety. Karolemu i Puscbowi- w ffillzeum
muzeum рrzешуslu
przemysłu i rolnictwa. KiibKUb- (antiBogeton)
zefowej
,а portrety, powi~kszeuia i studya z oatury.
natury. nowi, przełożonemu
przelozooemu szkoly rzeDliosl
rzemiosł - za
,а dal
ааl srebrny.
вгеЬгпу. Stanis/a\vie
Stanisławie br.
Ьг. Ost"owskiej
Ostrowskiej z
zeIowej Czeroiej;
Czerniej; Fmllciszce
Franciszce GryglaszcwGryglaszew- za
skiej; Apolonii Komuniaczewskiej
żel. W.
różnych nemiosl
rzemiosł w Tomaszowa.
Rawskiego - za
za. slaronielJliecki
staroniemiecki
KOl1luniaczewskiej zo
хо Skrze- Szkole tecbnicznej
techoicznej drogi :<01.
\у . "w.. i w.-b.- rozwijanie warsztat6w r6inycb
TODlaszowa Rav.'skiego
8zowa
Bzowa - za
<а wyroby
"'УТОЬУ tkackie. Janowi
Jaoowi HerНег- za wyroby
wугоЬу uczoi6w
uczniów aа 11'
w szczeg61no§ci
szczególności za
ха kierunku praktycznym. M.
М. GrodzietiskieGrodzieliskie- spos6b
sроз6Ь wypahmia
wураl,шi а rysunków
rysunk6\v na
оа "rzewie:
,Irzewie: list
IDanowiczowi
manowiczowi z Dobi~in; Janowi W6jcic- rysunlri.
rysuo"i. Szkole Tecbnicznej drogi zel.
żel. "w..- mu-za zabawki fizyczne.
fizyczoe. J6zefowi GrajG,·aj- pocll\"alny.
pochwalny. Seydlitzowi-za szuwnksy:
szuwaksy: meте
kieLRu z Dobięcin;
kiemu
Dobi~cin; Augustynowi JakóbczaJak6Ьcza- tcrespolskiej-za
torespolskiej-za wyroby uczniów,
uczni6w, aа w
\. szcze- oertowi-za
nertowi-za pożyteczne
pozyteczne wydawnictwa,
wydawnictwa., oadnad- dal srebrny.
эгеЬ спу. LeszczY'lskiemu
Leszсzу"skiешu i Moryco wikowi z Huty B1edowskiej;
Błedowskiej; Tomaszowi
Тошазzоwi HerНег- g6lno§ci
gólności za
,а roboty ślusarskie.
~]usarskie. Brunonowi
Bruoonowi to TS
rз .. 100. Konradow
Konra<low i P ohlowi
oblowi - za
,а wy"'у- za atramenty
atraOlenty i pomadę,
рошаd~, do
до czyszczenia
czyszczeoia meте
manowiczowi z 19oacowa-za
Ignacowa-za w,roby
w,гоЬу tka- Aba.kanowiczowi
Abakanowiczowi - za
<а wynalazek ,lzwolJka
dzwonka stawiono ргzугщdу
przyrzlldy uzywane
używane przy telegrafii tali: medal
meda] bronzowl'
bronzow,r. Julianowi Borg-za
Вerg-za
ckie. ]lfikolajo\vi
Mikołajowi Jak6bczakowl
Jnkóbczakowl z 'V6lki
W61ki dynamo-elektrycznego. Henrykowi NеuшаNeuma- elektrycznej . KmsnodębskieOlll
Кrазпоd~Ьskiеn1tl za
_а zabaw· uproszczone motowidła
шоtоwi<llа medal
OI е(1111 bronzowy.
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