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te IDllle
mllłe
z C~l""lllll\
С~l""reщ аЬubfr. 1ul>
lul> wil)C8j.
,\0
'10 dniej.
dn1ej. 60 - 100
Z 7 milionów
lIIiJiоnбw
roa~iaI dосhоdбw
С.zу~l"tуПl lIihz!,,,.
c.z'y~I"tylll
lIitsz!,\\.
[~. (400 {".
f~.
f,·. n~
п~ spo
аро tt8iemy~:lo
tteiemy~:le lIIiQ5Z"nfl
lIIiQsz~nfl z czynuem
cz-упstо1П "'11,.
WIt- 2,t&~.OOO
2,1&~.OOO oznaczooQ
oZllaczooQ oa
оа 6-10
/S-lO ., co
со
.
Ыс,а podatkowej)
pod .. tkoweJ) 1\10
nlO роdlеgnзq
podlegnJIl podatkOWI.
podalkowl. szytu
SZYID od 2,700 {".
{I'. odpowiudpj'lcych
odpowilldpj'lcych tlOobo'j.taw,a
tlOebo'jętawla doc~ód
иoc~M 60-200
60-2РО fr. 11100
1опо cłw,a
~w,a mi'
mlW
w spoteczetistwach
społeczeństwach ws'p6fczeSAych.
ws'p6łczesAych. lI§clI)
W kAżdym
kRidущ raz,ie
raz.ie pewna ich licz
Iiczl'L\
ha znL\jdu.
znajdu. tlowi 3().OOO
3().ООО fl'fi" lub
Juu "'itc j jesŁ
jest tyLko a
а 659. liouy
liollY na10tno§ui
naletoośu,i
z!\
z!\
podał.$k
podal.$k grantowy
granŁowy
(
-<D'J_
sifJ w poniżej
poniicj zll,,,icszczo1l6j
zlIillieszczonaj lnbcli
tnbcli l\Ii8mie· Co
Со do
до lIIieatkllft
mieatkllft <!rozstych
dro'ższych nad
оаи 1:.1 500 fr,
fr. (1,910,204) wahllly
wаlшlу silJ pomiędzy
pom~z1 ,~Oo -- 20
(DdofU'uniL
(DQkofU'URiL -,}I/Ir~
-l}1/lr~ N, 1I ).
8zkail opodatkowal1ycll:
8zlcail
oJlodatkowanych: pocbo(ll.i
pocbodl.i 1.0
lo St.1d,
st:ld, i odpowiadajllcych
odpowiadaj,\cych w przybliżeniu'
przybIiieniu' docho·
docuo·I fr., przod8tnwiaj'lc dochM
аосhба dzyely
dZY8ty ińa.~Il\U~
iI1а.~"ш,?
."l'n:ejdfmy
.,,)'nejdfmy do Fraucyl.
Frallcyl. D.:> wyrobienia
wугоЫепiа 28
że uw?lllieuio
uц'?llIi8l1iо Qd
ąd po.datku
po.dalku przcstnjc
przcstajc ~t~so: dowi
<lowi .100,000 fr .. lub "'11.
wyż ay'",
а,IП, t.o
Ło !-"kich
!-"kiОО ~OO fr.
Сг. Z wyisr.ej kJLlegoryi
kJL~egoryi !'tU8
!'!U8110§Cl
ilOŚCI
ВОЫ8 poi~ia
poj<;cia oо podziale docllod6w
па. wać
",в6 Sl~ do tych
t)'CU IUleszknfl
Jeaell w
w dmu
dnш 31 grlldllla 1883 r.
г. nic
nio naltczono
nallCzono podatkowych
po(latkowycll 2,800,0(10 nie.
nle. ,d_t.l(a!o
sobie
docbodów w na.
IUleszknń Inn/ycll,
,"nłfch, Jezeh
' doat'.I(a!o ~
B
&Zym
kraiu .mamy
'lOa1111 iylko
iyJko pośrednie
po§redn,o Arodki
środki
z8111Ujll
Zlimuj'l osoby
050(,У .bawj,\ce
.Ьлwi,\со w
\. Pu.ryin
Pu.ryżn tylko WiQC8)
więcej Ilad
nad 1,509, z tytb
t),tb 79 bylo niet:\j~.
niez:\j~. I~i~kszej
\~i~kзzеj cz~~ci 500 fr.
Гг. R~e(lzrn~le,
R~e(\zrn~le, 1118
Ole
Z1 m kraju
r
Podatolc od
оа apadk()w
арвик() .. j rozmaite
rozlllaite podatk.1
cuwllowo, lub tez
tcz osoby
озо1>у opłucnJ'lco
oplucnJ~ce w
.Ри. ~ycll.
~ycЪ. \V
rQlcu l!~80
lЦ80 wl~ceJ OIZ
I1I' aę,ooo
З~,ООО
Podatek
podatk.I chwilowo,
w .Pn.
W PnI'yiu,
Pnl'Yżu, lIIieAcio
mieścio glo§nem
g/ośnem z »I'ZO'
prze· lIarllcllownno
narachownno w roku
bezpośredoie
bezpoAredni. Iti8
nie Woj/\
W&j/\ iadoych
żadoych wska.6wek
wsłca.ówek ryiu
ryżu podate.k gruntówy,
grun!owy, wreszcie
wrезzсiо !'ZPlUleśl·
прш,е61· lI>'ob\l,
Pl'obu, ~nnj(!own/~
~nnj<!owal~ si9
siQ wiQc &)'lko
tylko 1,430
] ,430 o·
о· 11IIleżności
IНllezno§ci za podntek.
podatek. grU!'towJ'.
gru!'to ..J'. poml~dzy
W
w tyn)
tynl prz.edJniocie. Doatarosyć
Dоаtагоч6 ieb
iob moi8
może рО·
po· nic! op'~cnJ'lcy
opl~cnJ'lcy do
ао 40Q fr. S\lIllY
sUll1y P?du~ko.
P?(la~ko. ~ób
~6b posllulaJllcyu!1
p05IMlnJl\c}'u!1 apartamenty
аРnl'[:иnontу odpo,,'iflduodpo\\'indu. 5ąO
5~0 - 1,000 fr., odpo.ladoJ/lCbn\l
odpowladaJ'lCbml doooodoаооооио
czyli. do
za Jllce
przy doch
dach WI.Z grllntt>
datek grantowy i podatek od nAjmu
ПЙJШU mie· \\'~J,
"'~З, czyl'.
<10 600. fr. sumy
$UПlУ rzeczywl8t~J
rzeczy",st~J ':\
исе zwykJrm
z.ykJrm wYlI\llgnniom
wYIl1I1!(flniom рl'Ч
<10СЬ dacll
grl!nt!> o~ 6,000 - 18,000 .fr., aŁoso·
8ООЗО
szknft
azknft w miaaŁach.
шiаstасh.
Ш!85z~а~,о IIICZDlo
m!esz~a~le
lączmo z 10kal.clII,
10klll.CIII, W
w ktorYOlI,lf.zewytsz8JIiCyCh
ktorYOllllr.Z8w}'iSZ8JliCYC!' 100,000 fr. rocznej
roczoej ,'cnty.
renty. "'\1l8.
Wilie. tlo.
ио. IIll
Iщ eJsqowośc~
еJsqowоАс~ "lreszcl8
"Iroszcl8 14,774
rzew 1:!ZtСZDijш)' op
ZłczDijmy
од ostatniego. Pnry:!
Pary:! jest Ь8'
bez mIeŚCI
I11lсАСI Sl~ ,,·ars.ztnt.
wars.ztat. ~gólna
~g6!na "'orto§(:
wartość czyn·
czyn- Nle
Nie chcemy
CLIC8'IIY utrzymywać,
\Itrzymywnc, zo
żo w Paryżn
РаГУ:!(1 jest nl\le~noścl
nl\lo~noAcl za
ZI\ podatek g~untowy.
gщпtоwу. P
przewy:!·
wlltpief\ia
w"tрiецiа Dlin~tem,
щin~t8m, gdzie skupiaj .. si~ nnj. 5zowa
szown rzeC7.1W1S!0.
rzec7.ylVlsta. 750,9~1
7бо,9~1 lok!\16\v
lok!\16w .. ргхе,
pr.e' tylko tylo
ty10 osób
uв6b z dochodem
doclнl,J81'1'1 przcwyższnjll'
p"zewy:!szajll- szylo 1,000
],000 fr., ?o.
?о. przed•.ta
taw,a
.. 18 d~chócl
a~cb6Ц
uog~tsi młt;8Z~ańcy
bogĄtsi
1n!«;8z~a6cy Francyi. Ludzie
Ludzi8 zn"
Zn'1 zn~czonych na
nn mleszka~ln.'
Щlеszkа~l8.' zIIJ~t)'ch,
zIlJ~t)'cll, czy j cym
СУIII 100,000
1(10,000 fr., iI~ ~skazuje powyżsZo"
powyisz."\ cy.
су- 10-12,000 fr. "'. mleJs~o.w?śetaeh
1'lIoJs~O,w?§etoeb gdZIe
gdZ18 ро
po·
JI1Q7.ui
napływaj, tu bezustannie.
bezustanllie. Cieka·
Ci8ko· tet b~dl\cych
b~dl\cycb do wynnJ~clo,
WJП8J~СIО, OPOdlltkol~a'l
opod"tko\~a'l fraj
fl'3; naltiy
nalt:!y rzuczywl§cle
rzuczywlścle wzi/lc
wzillĆ w rachub~
rnchub~ datek
dntck gru"towy
gruntowy le~t
Je~t uCIil'i}I.Wy
uCI!jli}'.wy aа 15-H3,OOO
15-Н3,ООО
mo?ui DAp/).waj,.
wem
j.t'st przeto poznać
wysokość docho·
wolnych od
życie {".
fr. "'.
w. miej"cowoAciacb
miejscowościach lzeJ
"СIII j.('st
pozoa6 wysokoA6
иосьо· nych
пусl, lub
IlIb wolnycll
ои P?dat.ku,. wynOSiła
ЧП0511а skromn'l
skrощп,\ ~topę,
~top~ na
па jakiej prowadzi
prowadti zyci8
lzcJ !lPodjltk~wanych.
ppodjltk~wanych.
dów
и6.., trednich
średnich i wiclkich
wielkich w stolicy
slolicy
395,874,51.3.
395,874,5].3. Po
Ро .tych obJ.aŚlllon.laclt,
obJ.~§I\len.'aciJ, przy·
przy- część
cz~M Illd~1
ll\{l~1 oply\yajllcycll
opływających IV
\у dQstatki. Przy.
Wiemy
\Vlemy dOllkon~le,
dозkОIl~lе, :le
:lo naleino6c,:r:a
należnoŚCI za роpo·
znabej
przopycbll. Przyj'l6
1II0in~.
рntгzшу
Sl~ tabeli
tn(,e]1 po<1zll\lu
Р~§С1l\У, ze
,е wyp.adnie
wyp.adnio podwoić
podwoi6 t~ cyfro,
cyfl'C, ро·
<lntek gruntowJ:
те mog,
\IIog, Ii~uźyć
li~uiy6 z~
Z~ wska·
wskaznańej z przepychu.
Przyjąć 1II0żn~.
patrzmy Się
podzlnlu IIIIOSZ(;I.ft
1II10szhń po_1
po· I P~ŚĆIllY,
po· dotek
gruntowy: ' D1e
wog618 luilooAc
ludność zall\ożna
zаП\о:!по 1I bogata
bognta w Pary.
Рагу- d/ug
dług klas:
11'8wa:l
Ulewai pOWnL\
powna Itczba
Ilczba onC1.~aoych
ОЗZС1.~аО1сll ludzi Ьо·
bo· zówkfJ
z6\YkfJ absolutl)lo
abso1utl)Io pewn~ Wiele
Wle1e z.II!ch
Z. п!сЬ sku ..
..-ogóle
tu po§wi~ca
po§wi~cn na
па 0Iilnt~
oplnt~ mieszkania siódO\'l
5i6dolll
w)'.okos60'Y.""
wy.okoŚć eZfou"
lio.l..
lic.ho warIoM
\VBrto86
gntych 7,lIjl\Juje
gatych
zajmuje lI1ieszkanil\
mieszkani n z czyu8Ze\n
czy"sze\11 nii· pin
pil\ sill
siQ w jedne",
jednelJ\ r~ku, z drugIeJ
drugleJ strony
lub ósm~
6зт~ cz~ść
cz~'6 swego docboduj
досьоао; jезt
jest to sto·
stomi
n.i...
••• k.1i
kań ogólno
оgбln.
JSZf'\\
sZf'" od
оа J 2,&00 fr. Zawsz~
Znwзz~ jcszcze
jeszcze I)yloby
byłoby du:lo nnleiy
należy do
ао posiadłości
posiadlotci obcil}ionych ~y.
~ysuoek zwykly.
sunek
zwykły. U ludzi bordzo
bardzo oszczędnych
oszcz~dnycb 0,1
otl
З1~ rr. do
S\~
~~ Ir. ::~~ I~~~:,:~ 1I ty ko 2,860 osób
оз6(, w l'nryiu,
ł'lIryżu, IIInj1lcych
IIInjl~cych do<10- potek'l.
potek/l. Z tych
tycll zestawieq slatJsty~nych.1
sшtJstУ~П1сh.l zZ
па najem mieszkania
micszkani .. tworz,\
БОО ~
Н'<.JЗ"1(){)
cllodu wigcej nii
]00,000 fr. GdyllY
dnпусh wJplywlI
zdllnlem
wydatki na
tw~rz'l d.ie·
"
000
_" 27'824 H",
\2'"OO
chodu
niż 100,000
Gdyhy kto inn)'cl,
innych _ danych
wypływn je<\nak,.
jednak" .damem
silllll
sillЩ cz~ść
cz~j6 dochodów
docl,od6w lub
1иЬ nawet IOni8j,
mniej, ' ::
601"
G24..
024.. 28,6G6 JO:604:176
JG:Ollł:176 cucinl
chciał jesr.czo
jesr.cze bardziej powiększyć
po\viek8zy6 tę
t~ cytr~
cytf~ n'nszem,
П'nszею, że
<е osoby
озо1>у Ositlgaj,"e
osillguj~e z rO~1
ro~, prze~zl~
49.. ~O,146 13,071,ooG
przeciwni"e u ludti
ludźi maj'loyt
maj/loychh upodobnnie
upodobanie
..
&26
&2б n~
7749..
19,б7J,ООG
powiuien przypomnieć
powillien
przypol1111ie6 sobie
еоЫе żo
"е znAleziono
znl\leziooo 8-9,000 fr,
Сг, czystego dochodu,
docuodu, nie
ые powlnn'
powIDni
st /ł
pieni~z.y ~ chcIlcych
сЬс"сусЬ tem
tеш iOI'
im·
~
~~"
874.. 1;,~~~ 1~,~~;,~;;
w
w ,Paryiu
,Paryżu IV
\. (Iniu
<\niu 1 styc;'nia
styc;'l,ia 1eB4
]еВ4 I'oku
roku posiadać
posind:t6 we
"е Fr:tncyi
Fгзnсуi wi~cel
wi~ceJ nii 8'Zó
8'Z6зt,
w wydawaniu pieoiędz.y
роьо .. а6, 8Z6st,
pObOwać,
azóst, annwet
а паwе& pi"t,
pi"t,. cZfJAc.
cZfJŚć.
" 1,000 ~
1,~~;; 18'647 ),4'111'0'2
l,~~::
),4'111'012 tylko 4,687 mieszkaft
шiеszkаft znjętycb
znj~Lych i próżnych,
pl'6Znych, cz~ć
a~c ziemi.
zielUi.
OtrzJmal~011 ...
laAnie .rocznik
lirocznik statysty·
1,12~ ~"
1,249 " 7;206
7:20~ 8:5ę3:712
8:5~9:712 • czynszem
сzупszеш rzeczywj~tlm
rzeczywj~t.!I'I'I ".pOO
••1;00 fr"
fr .. Jub
)ub tei
OhSOl'wMye
паз ~o
Otrzymal;-'O\I
.właśnie
:: l,12~
1,249"
teź
ObSOl'wllCJe doprowadzily ~i~~ u nas
czny
miasta Pary,ia
Pary,ża 11\
ZI\ r.ak
r.ok 1884." Nie·
1,314"
wyższym. S,.
I.nioski bez"/Itpienia
bezwlltpienia nie. wniosków
podobnych tytn,
tym, Jakl8
Jakle dla
dl/L NIe·
czo1 JI1iaat.a
" 1,260"
1,2bO"
1,914" . 3,078
З,n78 6,181,800
WyZSZYID.
8'1 tp ,.nioski
wniosk6w podobllycll
N18stety
:lnnjduj8my w ó\m
о\m tadnych
ładnych da· ~ " 1.576"
1,576"
1,49',
1,49 ' ,
~,~~~ ~,~~,~ zgodne
zgodno z JlI'ze
przekonaniem
konnoielll Ilowszechnib
powszecul1io РОI1II'
palilI' lIIiec,
miec, Saksonii
8ak50nii i lIiektól'ycb
lJiekt61'ych lia!l~nów
lia!1~n6w
atety ilio
nie :lnnjdujemy
nych
nусЬ IZczegcSJowych
Izсzеg<Я_усll co
со do klasynkacyi
klasyfikacyi czyo·
czyo" :;~~ ~
;;~~:' :: 1'728 1~'87/i'4h(J
;;~~:f
J~'87/i'4h(J j/lcenl,
j,.cem, 1ecz
lecz posindnjll
posiad/1j/l one
0110 calll
całą pawag~
powag~ nie·
ni8- szwajcarskich
зzwаjсоrзkiсЬ podyktowały
podyktowa/y statystyki
statystykl bar8z6w
az6w w Paryiuj
Par,!u; lecz
1есж 'Odn08z"c
'Odn08Z'lC siO do ro·
~: 1,760 ~
l,b74 "., ~:623
~:62З G:S29:9,JQ ,zbitej prawdy.
pra..-dy. lJ
dziej dok/a<lne-i8
dokłarlne-że mianowicie
mianowici8 cz~ść
CZ~§C do~ho.
do~hoczoi"
cznika popl'letlniego,
poprzetlniego, & roku
rokll. 1883. A1amy
пtalПУ
" 1,815"
)1,499" ~,96~ ~~'86,lOb'
.JeioH
,JeioH wi~c
\\'i~c taki stosunek
sŁosunek zachod .. i W
w naпа. du
ио spoleczncgo
społeczncgo zagaroi~ta
zagarni~ta przez
przoz ... ielkle
ie1kl8 aа
urzfJdo .... statystykiJ
statystyki; w t,)'m
t,!'1II przedmiocie,
prz8dmioci8,
" !,~"
з,7~~" J~,g~ !~,~~{~~;
3,7~~"
:з'~~{~~; stej
szoj ą'tolicy,
~'!:olicy, która
kt6ra przycił\ga
przycil\gL\ do
ilo swego 10'
lo· szczególniej
ЗZСZ8g61niеj olbrzymie
olbrzYlUi8 dochody,
ilochody, jes~
зев~ oо Ьиbar·
bardzo dokladn'l.
dokładną. ZnajdUjemy
~ ;:~::
1~;:99:: ~"7i
bogactwa dzo wiele
oiź siQ to %wykJe
ZnajduJel\lY tu podzial
~'17i 12~;2..4'626
12~;2.14'626 na
па nietylko bnl'dzo
bl\l'dzo wielkI,
wielk'l cz~§ć
cz~§c uognct\ya
\.iele IDlliejs~,
IDlli8jsЦl, nii
twykJe .y.у.
czyoszów
сzупszбw na
па rozmaite
ГОЖlllаН8 kategorye: mowa o
о
,12,500"
24,99:1"
24,99:1 "
1:207 _19,~oG;470
,19,~oG;476
frn'lCu.kiego, le~z
francuskiego,
le~7, onąto
nnцtо wcale
wcnl8 pokazn,.
poknznlj do·
Цо· dnje."
doje."
+
сжумхасЬ rzeczywistych, kt6re
81\ znacznie
znaczoi8
wyżej
8'
8 -12
1 2 lO,al8,2GS
lO,a38,2GS z~ bogactwa calego
całego §wiata,
świata, zrozu lIIie6
mieć 18'
la·
czynszach
które a,.
,,26,000 tr. i Wyz8j
wy:!azo.
wyższ&. od czynsz6w
czynszów 8Iu'_cyOO
duł_cych za
Z8 podstlłow~
podstllow~
...
г ••em
ет
26~,646 tl04,7J7,$6S
НО4,7Ш,$6В
two,:le
two,
źe w
w lIIiastncll
miastnch drugorzędnych
tlrugorz~dnych i wsiacll
wsiach
SPRA
SPRAWOZDЛJHA
łOWU!! TlRGOiE,
URGOiE,
opodatkowaoia.
opodatkowania.
'
Tnuelo
Tabela (n
ta odllosi
otlll08i si\:
się do stosunków
at05unk6w w dochody
docl\Ody wielkie
wiclkie i olbrzymio
olbrzytnio SIl
8/1 rzadko§ciq.
rzadkości/!.
Honihzat ,tablica
, tabliĆI\ dotyczy jedynie mie· dniu 31'
3L' grudniL\
grudnia 1883;
l883j obejmllje
obejmuje on:\
011:\ nie·
nie- Pod
РОа tym
t}'1I\ względem
\vzgl\:dсПl .' Рl\lшjе
panuje zludzeuie
złudzenie , z
,
.,
Honitsza'
szknft, . kt6r~~u
któr~~b
nUJ'em з·еа!.
J'eśt opodatkowany.
Iko loknie
zllJ'ęle
lecz
również lIIi
mi esz
ka· którcfo
nnleźy," 8i~
się otl·z,\snqc.
otrz'Isnąć.
0 ..1<14
~sdaDIO t".xIDlowe
azknft,
opodntkowany.
lko
lokn1e •Z!lJ'~l8
1сс. r6wlliez
caz
kt6rcfo
IInlezy
G
Id4 """ .•..,...~"". Svra ... ~sdaD'.
t".xl010"8
..J
~
•
'
• • l'
~.
. ,"
(t\o
(do dlH8
dll18 24 st}"czma). Pruz Р10rwщ
plorw", potO'fO ty'"
t,'"
Mie8zknii
Mieszkań takicll
takick było
by10 252,646. 'V rzeczy'
rzeczydo
ио wyo~JęCI/I,
wYO~J~CIII, które
kt6rc sI}
811 szczególllleJ
sLczeg6l\lleJ 1I,
Za
Zn ~IJemy,
~IJetny, .1.e
.1.е nie
nlO mamy
пшшу zcstawleu
zC8tnwleu cJ:fl'
cJ:f" I gounio
got!nin nolowa"i.
nolowB"i. berliit.kie
berlin.kic UlщтУW8/1
ulrL}my",a/y .it
.io Da
о•
•wistości,
isto§ci, ..
wszystkich
szystkich loka'i
loka)! pr~eznaczonych
pr~ezoL\czonych czne
czno w klas'tJ
klasltl wysokl
wysoki ch czynsz6\v.
czynszów.
odnosz:tcycll
odnoszltcych Sl~ do
ио po<1atku
podatku oil
od nnJlllu mle·
Щ18' ju<1nako".j
jednakowej "1
wy."koścl,
... k080I, • gielt!a
giełua waresaw,.a,
waresaw.ka, ро!'о·
po!'o·
i'j'op,,!ooni:
na
па ,:,ieszkania
I:,jeszkania w
",
w dniu 3t
31 gru·
Z powyższego
pow)'iszego zestawlenio
zestaWienia stlltystyCZllCgO
5t!ltYStyCZIICgO szkan,
szkań, z ,,'szystkich
wszystkich lIJiast
miast FI'ancyi
Francyi N!lle·
Nale· J d~j.c
d~j.o ai;
Bi; .w.glo~'l"i
.w.glo~.!"i "1 it
j,op,,!orni: ... io'"
io'''.ł
о' I!O'
'!о.
bylo 776,
z których
kt6rYC!I685,902
oka7.ujc si~ zo
z(,vtkОWIlУЩ Paryiu
Pnryiu jcst
,а podatck
gruпtоwу w ob1iczeniu
BOI, -trat
-tr.t •I b;a'l.em
b;a'l.en, rem.woto
..,..,.yny
,..,.упу Dle·
D18'
dnia 1883 było
685,902 okazuje
że w zbytkownym
jest inoAci
żności za
podatek gruntowy
obliczeniu liCI.
remlwlitó
.. pр..
l~
,
..
h d k
k
I dosta.tku
dostfLtKU gotówki,
gOt.OWkl, 'Poru8ulu.
'РоrU8tзlu.
za-ue
z,a-tze na
па
cyc I oо onanem
tniolo
miało ,zeczywist'l
,zeczywist/l
czynszow'l
СZУПЗZОW/l nii·
nii26,7 4:l
4З IIl1es~kań
IIl1es~kati
IlIjCYC
опапеl\l w 1'0
1'0 1\
11 ]18
88~
8~ роиапо
podano 14,26~,388,
14,26~,З88, i 0116
т..
0Ii
OlI berliiuk ego.
k.r·
fr. i
alo
wnr·
WЮ'od
u·
а- z
7
OCell'OI:O
OCell101:0
le
,е na
па an
во
75
•

•

Po(biaI dochodów

I

r

!

,•

874..

.,

•

l

I
I

!,wg."

I

•

81~
SI~

WIKTORYI ROSICKIEJ.
WIKTORYl
I •

,

.

,

(DаlЩj ciqg
Jщl~Z Nr. 18)•
(Dalaz!/
ciąg - Jlqt~z

•

•

1,
l,

•

EdynEdyo'IIyro·
'111 ro -

•

DZIENNIК l.()DZK1.
l.()DZЮ.
DZIENNIK

tł

er..

ZA'

.,.. tli
ta ""'0
""'0

li,
ti, on..
••aju1t.,
_ju1u, •_ dw.
а ... ЬасЬ
bach z farbami
fагЬошi cementowemi,
сеmеоtоwешi, mahremi
mаj!\rеп,i ...
'II' tuoki
tUDki my(lel,
mycleł, spo
spO 6b
6Ь ZA' ich otrzymywania
оtГZYШlW8niа koncertu
już
juz oio
nio oo\C'('go. Do- zupeln o§ci Z8 щрi6 farb)' olejne, (\ tat\l7.e·
nader
зli,
zupe łn ości za I4pić farby olejne. 1\ tallne·
nacler ulatwiony.
ułatwiony.
!lli.

otwarcie Dowej
nowej
' е licznego
'e
J10d wpll.om
ACyj
wpll.'П' g"rur'
К"Т.'r' h lak
t.k .c)'j
0(1 nicb. Wyo
\УУО 1
I zek ton
(оп %0
zo tu
lałl Jl1i
JUŻ n.·
П. ,
Przemysł
przemysl !kBCki
tkacki 'w
II'
6,twie
6,t'll'io niemiecllim
niemieckim
w,..юjеi r 90 Ь11ОЬ1
w,..~jeir
by loby do 11'
źy.
eot.o-.ni. od"'"tn
od"'-"tn oо cnly
c~tl1 Jlroc6ot, lec!
lecI mi od
byl1 n
о.. prawo
pra_o ck plontacyi
pl onlneyi
r t io
iD i zavudo).
zalrudnla
OIÓ
016
oia
nia ze
I~u na
оа c
с le
la dobroczyone.
dobroczyooe.
• nłWu
poPJta i Di.V1taAOO
popyta
oi,v1t.a.Нoo ~rbG
~TbO •• O'"
D'"
. byty
..
,d_ily
wad.ily
obni.k~;
po 6J.8~'/.
obni"~; ро
Ы.8~'/ . ,........1. .w
. • ko
kontr_keie
że je
Bli!
c:zytMBicy '_II' ogloogłootr_kcie z 011
Шl zczonl)
ас%оо') klauzul.
kl"uzul , ie
В Ы ze
,е zeug61y
z«eg611 IDajd,
IDajd" c:zytMBicJ
ke6
keto ...
TIIna&8sem • Tłerlioi
-вerlio)
ucbJJtaT_JI :t
Tllnausem
uchJJlllnSl
ż Ii
li te farby
larb, okAiIl
okail\ 10
lO oо powiedni.Oli
po_iedoito,i do
(10
odnojoem
odnośnem,o n
о
cz.artej 66 rODicy
rODiey
pldo,,)..
а
п"
1
•
pldo".J:t
_
I •
РОI kry. dnid
dDida t~etali, wynal
wyottl d •.
• . р.
p. Hoft',
Но!, ~.
Łódzka.
Dzienni
DzienDi ft~
• ogoluego
ogolnego
Z.pl_oo POt
Z.pl_ao
p.OOl6m
p.Oel6m
b
bra1tro
rakło k.
ka
rzy la
щ
oО .."O
owe
W8 wynagr zeme.
zenle, znaczme
zпаСZПlе
•
(-) Od
od kuca
kura!ora
tora czasowego
ClalOwego szpilala .taro.!агоTu.ha brlo
Tn.I"
b!lu
J od
_ytaze.
lJodz~ otrzym liślDl
liАшу
~po.
tycbcza o.ego wy
tan.
zakonnych '_II' Łodz~
~pu.
o,bywel>..
nabywoó..
" ocl Orab;,.lri
Orabi"lri dr/ltulIIt.
dr//tUlIIt. J edeQ
ed u liZ rr"br~kao..
.. br~kan..
( , 00
szaell61,
SZC%ł!lIół, ~ ruchu
госы1 chorych
cbo.,-ch • tymfe
tушtо
.....
......,..l
.,..t ...
.pek.
lpoko 010
nlÓ .., k .
wyrobów m
,о 1&10"ycb
talowycb W
w Waroza"II!,
W'nrola",(!, pl7.yprz,- i.s O'
о' 1I P
Р
~ aа rl,y k"
k,. rtal 1l 6.T.
6.r.
nJ' IJII~
.JII~..
..,~li
,~1i "'11\1<;
W","\ki.••""'O~
",o~ ~'pa.y,
~'p'.y,
р'
pr 'j,o
aj,o ",roMw
d
t6_
st,pił do wyrabiani r tunko'll'yfh
tunko_Yf h dr binek lyd tów
Wt-k~
lilii.
IIIР. "О rT zem
D.
О8 m_IJm
małym ayakuj
_Ylku j prz1
przy koncu
końcu ро
po 68.
68.116
6 ai.
ait bJ'"
bJ'd 8t,pil
о<Iыmб.... Mirilo
Minlo to robie
то Ь1е ."acily
.u-ac;ly
otlb""'eó...
. .- drucianych
drucianycb te stal
stnl wemi
_ emi
От- . II11 zZ J
',il\n,~"'iiCie
Pozo talo
. DrnUl
i"no,,;ić'i e
ta/o dtorp:h
dtoryc:h % IIw_
kw_
bi.gl'\Ił
bl.glJ\It doo,ó
dOlJ6 ""'t",
""'О", ьо
bo koło
оolо '},'/..
'},'/,. R"ah
Roob Ьу
byll "0"о- bi~ki
bi ~ki lokie
takie II\Og"
_g" być
byl: uf116
ofylв nawel
па_еL рпу
przy pry~oto"anycb,
pry~oto"anych, "
3 110
do pierw zej
1&10
talo TIIrп- oо 1
r'... 11 7 18
1610
góle ągranic.l.oDy.
~r.Dic.1.0D1' N. ~r.J0
цrjО papitrów
p.pitrow pabliC&Ryeh.
pablicl.Ryeh.
Irzyp ietrOW)'cb dOUl
до",
i wyt.~
wytr~ 1II1Ij/)
II1l;1j/)
~) Z.
рrчЬу t 11'
przybył
w
eu
еа 1Iwarlalu.
1Iwartału.
trwa.
ЬN &1
bel ImlanJ
ImłanJ "a.ltposememB
ttltposebfer:rie I,ardzo
h.rdzo mocne.
тоспе. Po·
Ро· IrzypietrOll'l'cb
j\~l
ai, et&le,
J\~' atn,mo,.
atnJm.je .i.
et&Je, ,a wl
_' cieiele
cicicl. oi.
oie łpi
'р; .,
l'nol6_ clobru.
clofn ru.
) fnntó'll'
liazanina":.
li6%noiO(.... :. Pned
Рпеd ~i1ku
~ilku 1I 1"
ty,
IV-go. , . . • . . 44 36 80
... .Ipraodai..
poolOpuj, wigc w
.
pTacd,i.. Koroy
Копу pootOpuj,
w g6rg.
в6то. L,Zdno~ego loru..
toru.. PObd6
Pocl 'u
oltl\tni·gdo, Ipr.
gl()d 'II' .z.
..z. it 10
lo do Zdo6.kioj.WolL
Zdllń.kioj.WolL
' ugg oltl\tni·gdo
IР'. - gl()d"
"w.kw.
.kw.
",..
at,.. ·wm'kia
aiam·kia aaryi
ae.ryi pj,tej - ("61llJl
('J61LDl рте
pn ,Inllol
IlnHoL 0о
woz aDln
40ln oо .&!t 010
nie ro
го b6 t рпу
przy рпе
prze ofealo
ofeolo IJO"O
IJOWO lu br kll
kil рг
pr cy
су w tutej zych
ч сЬ war.аг• • _ . • . 55 43 98
brot6w - donl,
brotów
doedl do
cło lOO.20i:Olgdy
l00.20i:Olgd, JCll.ue
J ClI.СП nio DOto.
DОю. "02
..... 0 ich .,teJ
Piennu
-7t~J
Pier.ne CltęTJ
СIЦ!;ТУ 14U"J'8
aer"J'8 nahJ"'I!.uo
nabJ"'''"uo drogi tclaznc)
h.
I~l
pnI zła
. .•
. , 44
4.4 27 11
tcla%oe) i.angrodzko-dl\brow
i.angrodzko-d'lb,o. kicj
kiej na
оа ~t
Ь,
'~I pп~
11а nam
пат zzapo.
t zapo.
eb,tol.
сь,!о!. ро
po 101.10. l'oPit
I'OPi t na
о, lis~y
li,~y ",iuta
n,i.. ~ W.r
\V.n....
... · linii
Hoii do
до granICy
grnnlcy рruзki
pruski j, z og61ntj
ogólneJ prze· mog'l
mogl\ i ро
po 1palJ
ypalJ .iO .kladki oa
оа necz opu!cilo
opuściło zaklad
sakład •
• , ,.potlka
&AWlse
lu1.He pud
.. t I
, .potyka
IAWIU r6wn,
równł 101.118
pod..t
zamicrzo
ziemoycb, obli·
оыi· potnoltuj4cych.
potrzouuj4cych. Stan
Stnn obecn1',
оЬесо", aczkolwiex
aC1kol .. iell
Po!ep8z00111!
poIeJ18ZÓll-1ń1..
...
...
.. 2
1l
3
at,zeni zamierzo
rob6t ziemnycb,
.klltJlIem
.kllt.klem
kortów
"оп6.. nia{1,.
nia:{l,. nie.,
nie " an.·
_n.- strzeni
•• 0'oa- czonycb
czoDJcb 01\
kub., ..
wyk61oetollO
yk61.etODO nie r07.paczh
r07.paczl,."
wy, jlrzypomina
j>rzypomioa t~nak 0'11'
о- uml\rlo. . . . . • . .
II
11 3 6б
6-10 kop.
Кор. Jak
J,k .wyk!
."ук!.,
П 1' tak
Ie. "
JV 1rt",,", ii D8W8
aaW'ł
.,.
:7\6
w zupełno,,"i
'LJny'
li· łDIU
kn
pozorta O
na role
suреl"оы-i
Ч
li'О1а nil
П' przeszło~ć.
przeszlo~c. WoKut.k
WOKut_k
ko zapoиро- pozorts
о 011
rOK 1887.
1887 . • 7 12' 19
"i
.,.
:7\6
uajd ..uj р,е!
prcJ kotieo
n.jdrouj
kotico ~Ylodnl .. nil,
boaoicacb
tac1Jnlcb
tac'JDl~b
olofo·
ołofo·
trzebo
lпеЬо.• oi
ni na
оа towary
(о"а'у 1"'1kio
ł"'zkie
an e'Rd
-IRd
zaW
IV t.~'arJallu
nii, j k i n boanicacb
.erJi
• erJi pierwsze;.
pierWlzc;. kopioDO
kopiono РО
po ~.4.6, tro-.
63
631
1
.
t
IZ
~
I'
l'
b
Ь
IКI
\
K I . ••••
,
"~'arJajl_u r. Ь.
b. udzielooo
ud,ielono li
•
t
по
пn
r.8111
_,ото.
'С!.
У
pc/oieni
ok
l:uJ6
..
Шl11tei
%усЬ,
то
i"oo
0'0)
no
na
przes
rzePI
.
Wlon.
LJ
let
Y
pełnieni
okł:ul6"
tallltei
zycb,
mo
hno
0'01
k•• ,Ji"crjn,cb
alitaerjnleb ро
po 96.70 .. dute
dut ••..,Iu
Iu-O
'
,
~
bezpł
po-. . II.- m
О'
bezpl lnie
tnie 2798 ро
т
t6
tó
liolO.. ustaw
liolÓw
unaw "rob
' rah wlle6alr.ich
"llе6аюсы kI4Щ. 11108
mne ",
w, na
па oajw10"
najwIO "1
ч , na
па !'UlCe
rиce
иro J graniezy(:
urn
graniezyć produkcyo.
produkcyo, n czem
еzе1П ucierpieli ' T
r d lell
lek
Dl
ш i c.bpr
с.ьр( ul
Ol bez
oiofo<ld
n;ofo<Id ....1Io
lIo o\AOj
.\łOj IUl.
на. Z
Z рар
papl ...
W Praem
Р'ает '1,
zy, na
па Cl\lej
ca lej dlugojlci,
d/ugości, ok06('%ono
ok06('%000 0- mie
щiс zkaflcy zdu6,kowol~cYI
%du6,koIl'01~eYI ek
skłtdajllCY
ltdajltCy siO
ai~ r/i!DITIi!Dła.
а.
Uk ..id.o,jo ••c1oi.
hał. ро
po "".70-'
fI.I.70-U.1tO
Ukwid,oJjo.
•. 110 111
k1 danie wi"%II6_
wi"Zllб_ Na
NI\
tucyl
tucy' OIno_ioo
OIoowioo
i 1
I
tk 6 O'
О' I
ь"
l"
-,
-,
odLiorcó...
Mai.
".t.o
i
aab,,,
00
odblorcOW'. Male
0.\'1" 00 pro'll'
roboty okolo
około pl
u:
w. JJ o"'etn
OWleln nie
W cillgll'
cnłego
nastopujl\cy
prow dzona
д200е
ruboty
PJ
U: rOI
то' poci
pod przo":ll
przo,,:a On ~ 7. acz
аеж ".
nle рpro·
то·
ci'lgll' cn
lego roku 1886 oastopuj'ley
Da
iedu_J
pruwincJunol.yeb wagooy,
о'
iedn_J .. iostrheJj
io.t!~.C!j rru,,;ocJun.loyeb
wsgony, roboty zd
około d_Orc8,
dworca, oraz
In. d~~uJ" nIc
'0k~, lecz
pruraruch cborych
chorych ...
жа' 01<010
огаж 10.
nle n
'еех
pnerll- był
Ьуl
w szpitalu:
ро
po 04.26-t14
04.26-114 86.
S6. Z,
Za »O*J",ki
poiJuki ..
w",bod.l.
",Ьod о!. :>Iaoooo
:>1'0000
ch .a
"Ь
blOJ'I
о
Iw)'cb
... ztnt .. eb m leryał
ter1a~ do·
до·
"оЬ. razem
.
L d
dl
I'b
bloJI\
n
I"r
.anztatacb
kob.
Ь
b
d
k6
kó
с.Ь u yn
•• .. 16,
polem ~,ld·
pr....i"... '' 01 ch
16, polem
~Jl.i *.11..... Potlo,k,
Poi) •• k, РТ'''';''''.
a e uz
уо .... Ja..
за" omu
ото
••
и. "y, rere- sta
еtл rczony
гсzооу im
'П1 lIrzez
pr%ez rfabrykantów
.. brykaot6_ 16dzkith,
l6dzkith,
byw..o »о
po lti
~~ ii l40
~40 .
... ._т;IУ'
miln pi.rw....
pi.rw,,, ;i ро
po mi1.y,
шiч, porowozów,
porowoz6w, dot!,k6w
dOtl,ków dr6tniczlcb
drblniczycb i za
ZI\ odpowieclaiem
odpowiedoie", wynagrodzeniern.
w,оаgго,lzспiеlП . St gna.
gOIl' pozost 10
ło na kuracyi
Iшгасуi z ro·
:l.H·-2ЗО.0О .a
•• clrug,
dтoв,
Z,
ren~o ko .jo",
Ч,I.по
llJl·-lSO.OO
Za r.n~o
ejo., "".no
niozndlugo. za nwej6cle
nwaj'c1elll
l11 РОТ,
por,
I 16d
'6д k db"
дЬ" I
1.0
IIk ch
ku 1885 . • • • • . 13 14 26
innycb, oiozndlugo.
119. Z,
Za akoy.
o1.oy. dJskoolowe
dJ,koolo"e pl.cuI>o
pl.eullo &Ol
&01 .. Ь,п,II,,·
bandl<)· iunycb,
_la6oi .. eJ· b~l"
b~l.. uk06czolle,
ukоБСZОllе, 1\
bud,nki 0(1. cya
суа ..
ОС .. z aа o
о IJ
О n~ 8 ?n
?п 11A
praybylo w ci"gll
ci .. gu Tr 1AAA
1~ 191)
lб7 353
З53
właśoiweJ'
n budynki
w ~c
IJ sе O
191> 167
...
w. ttdaDO
t,daDO 84G, lny
trч ..
••ioki
Iok; ,kcJj
akcyj I,rdgotkich
hrdgoskieh spr
.р ' .
,ц.,
..w Zdo~
Z du~ klcJ' Woli.
\\1011. Ьо
Пlе OlRJIlC
ШRJI1С 7:117:11- praybyło
.•
.• ....
. ~: ._-,--=._:...c.:~
' _-,--=._:...c.:~
bo Ikacze
tkacze me
.~:
.. a.DO
u te"l jedn" '&Dk.uo
uok.uo ich
а.н po
РО 6,
ic.h alU.. pró.pro.. dana
dan e bedli
bt;:d'l do
до uiytkn.
ui1lkn. Na linii
lioii do
до /lraoi.
/I,aoi. robku, nieraz
nlcraz zmpszoni
zшр&zопi 11 wyciqgać
wyciqga~ roko
rOk O, 1!iC%n18
łllC%nlo podeJDlowano
podejOlOWaDO w CII\'
C1'I'
łaD
po
87.
mOD_t
....
rki
hylł
oftaro"a06,
._.
*"0 ро
mOD.i
,k; 1'llr 08ио",00. ",. cy
aU8tryacki
IlUltryackiej
ej z fob6t
rob6t
816
glównego
.. lIogo ро
po wsparcie.
wB(1nrcie. Mamy
Ыn",у I)
1) dziojo,
dzjoj~, ie
:!е ,tan
,tao 1.0gu r ..
go
. .1886 • . • • • m 171 380
lomiaoi
Ioтiм~ pos
pos&1lkiwano
... ki ... oo ',an
fran ków
ki>w ii pólim\",ryolÓw.
p61im\""y.16w. Ku· су
toru . obliczonycb
toru.
obliczonych og61e01
ogółem n
f. kub. ki 010
nlo potrwn
p<>t,wa Ьо
bo byłoby
uylob)' 10
to prawdziwll
prn"d2i"ll dla wytdrOWlalo.
wyzdrowIało. . . J . . . 182 140 322
IIO.Leel
•• 6'1
VO.1~оеl0е
6'/.. "'I,.
•.
од atrony
otrollY .tacyi
etacyi Gr
а, oini- n"s
о"а klę
kl~ kil.
kll. •'
opu§cilo
opuściło 8zpital
szpital W
w stanio роpawyk06cyono 6,120,
6.120, od
L
L o.
о о dJ
J D,
о, 18
18 siy
'Iy•• o;..
oi.. W
\V "P"wo"I'Т''''О- wyko6cyono
8duia
muiu roozneul oо weJ"ie
wełnie sa rok 18 o,
О, panowie li'
}i' ca
са uloiono Tels6_,
rels6w, C2yli
С2уli "ykoflcaono
"yk06caono &16·
&ł6·
(_) Rzemie§lnicy
Rzemieślnicy nl\8l
омl przed ęll
~~I\)e
Illeru
wii
lepszooym.....,
leps%onym....., 1. 10 24
at Comp.
Сотр. wJr.bj,
wJ,at.j, ';,
.. oo.,IOpuJ
..IOpu) 01
оу .pQt6b
opQt6b .nego
8Dth al
riO ..
,rnego toru
torn 5.1 Ó
б wiol1ll.
wionrt. Inna
Iono roboty
rohoty przy hiotami
~ .. iotami mi
шi ęli
~1i wogóle
w6g61e sporo ob
оЬ taluok6w;
talunk6"j umarło.
umarlo. . . . • • • . 6 9 15
dla uио
\У IlO,ów~anio
1)O,ow~,nio •s
oо .idok,ah
widokaob dl.
ugo ,rtlkolo:
a.tJkolo: W
platrorm acu, oraz
orKZ bud,nka~l)
budynkach ро
po czfJJci rozroz- l1iokt6rzy
niokt6rzy ~ trllllllo§ci,.
trl1duościll jedtnie
jodtnie lIIogli
mogli ;01
;т pozostało
pozostalo DI1 rok
то" 1887. . - 7 12 19
~&iomem, nA
ПА jakim UlRjdowal,
U1Rjdowal, .10
liO cenr
сеп! wetoy
wełoy w platformacu,
poczQ
cz<;'ci j ui
_ykonczone.
О 1
1Iо.'
'(;'uczyDlć.
.
W
poczO , aа ро
po cze'ci
uż 'll'ykonczone.
I za(
śe
." ł') О §II'IQtac
pop .. edoieh
edoich J,I
Jal..bb lO·d.
Hkiu lab
1оЬ 16 Ito,
по, n,
nawet
.. ei oajooj- k
(
. ,O
zщ o
UС2уПl~. х o
1а to zapaznpaci,.gu :oku 1886·go ., ambulatoryum
ашЬulаtоrуum
d
t'ć
śWIOtllC .. za
. cillgu
.,tue
omiarkowane, •а 111>uc> owite
"'1a~8 Cf:IDJ
Cf:IО1 t.enłaroc.n.
I.8Izlarо( П8 b)ł,.
b)l,. omi.rkowaoe,
оЬи oо 06g
па Ilpl
IlPI~"'
s1czeg61nl8j IV
1У przemyśle
prze111y§le szpItala
szp,tnla utlzlelono
utlzl eloDo bezp1atoie
,}огаobu
n6g nu
no lIowoll\
uownla stagufl.Cla,
staguf\,Cla, szczeg61nleJ
bezplatoie 14984 IloratowaDi. koDcow
towaDia
końcow e mOllł
то.... 11)6
h)6 nu
nat•• n'
ne nilldemi.
ni.klemi. w mieoil1cu
wrześnio.
1I11 k"l~r?l
mieaillcu wrzt60io.
, ~ r?, czylll:
czy"':
st
Bt 6'l~ tell
(еlJ w ostatmch
оаtа tПl.С Ь doiach
dniach dyу l~kaTsk
I~ karskii e zgłaszajllcym
zglавzаjllСУЩ si~ chorYIll
chorYI11 bez
Wpr.",du8 Qwidooz.nH
Wpra.d&ie
Qwidoolniła
••.iO
iO w roku
r ok u ubi gł}m
,'}т mo
то ·
Nowy podatek, DOlloszll
DOlloszl1 liZ PeterlburPetcr.bur- zmnl
ZПlDI ojszy
Оjszy łl ~ IQ
'Q .zn~czole.
.zn~czol e.
.
. . T
r6tD1c)
6tOIC) wyznania.
wyznaoia.
.
lliwQ46
tli_Q46 popraw"
popr.w" o
о jakiej oio
nio manODO
martooo u,w~~J
lJ,w~~J na·
па·
.tlpDi.
powltaly ..,owo
... ojci. Traot,pD;e J dn.k
dnok pow.~ly
.n о" о ""fpli
.... ,fpli1<blci.
Т,о ga, ii do rady pati,twn
pati,t"a 'll'niosiony
_oiosiony %ostal
%osto l
(-) Targ, łodz~le.
~odz~le. Na stacyl
stлСУI I.ow~rowe)
W ciqgu kwartalu
kwartału IV,go zloiyli
złoiyli na
оа I'zecz
rzecz
dno
doo pnypu'oić,
pnypu'oi6, "ehJ
at,I'J .. I.a
ID& Iwcuyl.
L"c ..yl. w)j,t.k
w)j,iok i projokt
projekt opodalko_aoia
opodatko.auia towarzy
toworzy ("
tw kolejo· Bp
B przedall~
rzedl"l~ wczornJ
wczorl\J 105 korcy pszenlcy
pszenIcy ро
po szpitala n~8tępyjllce
0~8t<;Pyjllco ofiary:
ofiaTY:
powróciła
powrooil••dale
ta le 0& dawDltj,.,
d.WDitj ••J POZiOM
po&iOM cen,
сеп, t1opoki
uopóki
wусЬ now,.
nowlI oplat/)
opłat/) od
011 kapital6w.
kapitałów. Z "pro· 7.26
7.2б 1'8.
I·B. 1I 100 korcy ро
po 7.50 rs.
тв . korzec;
korzoc j a)
n) h I .
Die
О1' soiko, рrЧО
pnJo'JnJ,
'JПJ, które
kt6re oboi!.\
oboi!" IJ
ł] warto6ó
wart066 'll'ycb
wtlr.lkich
w••!olkioh ,.oyeh
,ооусЬ .rI1koI6..
o,I,kol6w handlo. 1'0'"
1'0 ar. lem
ц .. wDdzania
wDdzenia oowego
nowego podatku od
од dochodo,
docl.o,lu, jR.
jR. i)'tn
żyta 210 korcy ро
po 5.40 1'8
I·B.,.o
••. owsa
.. sa 670
б70 ~or- рр.:
pp.: "!3ai:::o~q'Landl\u TS.
r•. 2 1101'.
kop. 43, H.
Н.
widoki
dla ...101 .t
,laDowało pomyłin..
..
!doki dl,
" .I.&oow",o
pomy'ln.. Zap
Z,p".. ki рГZУООЗZIl
przynaszlI akcyo
nkcye oiegwl\rallto
oiegwarantowane,
.. allc, роpo- cy
су ро
po 2.85 rs.
ГЗ. korzec. 01l'Ie5
OWIes pochodZił
росЬод11' zZ Friedl"ndor
Friedl"oder k 90 S,.
в "
l'
I' k' k 49 1
l
kupCOw i rabrykaotów
r.brJk8ot6 • "• , moio nie t.k
11 kupCów
tak mal·,
mał·, ja
biernoon1 bodzIe
bodzle 3 1>'OC.,
I>ТОс., docu6d
доси6!! zaś
zай od
од Ostrowca.
Oslrowcn.
, . "arou
оа 1
biernnoOl
11
'.
<laroo ns
l . , z.
prud rokiem, loca
leca w kaid,m
kaidym f,z.i8
razi. unliarkowane.
un1 iarko"'·.lIe.
Hk cyj g.arantowanych
g .. ar80towo nycu orodutkowany
or o(lutkowlloy Ьо'
bo'
Na Starym
Stnryt'1 Rynku
Rупku do
do\Vozy.p~zenicy
.. ozy.p~zenicy byly ~o.;~ka~ l~~tm~~~~~~e~~e~~,
l~~tm~~~~~~o~~e~~, rli;
тп: :'J~:
:'J~~
ZakladJ
Zakład] ""IICdLie
\lU'CdLie ••
l' utruuf'liUD8
utruuni Uu8 c,lkowicie
całkowicie i 11:0'
ko· Hkcyj
tlzie: \V
'У granicacu
g' anicacu gwarancyl
gwaran cyl 5 "roc.,
proc.. su·
ви· bardzo
baTdzo %OIlCZll
znaczne.
e. sprzedaoo JeJ 600
БОО korcy.
korc1. oabcr
naber r 2 k 70 J kób
k6b Н
H
Ьb g
2
r"l.toie, •a dowozI
r&}'.tDie,
dowozJ nIe
n ie prz.OWJtlZ~
prz.owJi.z.O zc8tlOfoctn,ch.
z.enłorootnlch. t1zie:
~n§ na
оа 8 ртое
proc •
1Iе Po
I nlOlzczeg
'.
61nJc,
b
Ь
d/.
dУ7./. ро.
7 05 k. 43.g :T.
8.
8.
' . ,
aа 1l k. 80
elllz
еffl. erg rs.
Jot.1!
wi;o ~ylko atolooki
pohlyel" na
pe rdywidenda ~nś
J.teH "i;o
oto.ook; pol,LICl"
no 1~t1.lc
1~t1.!c li
01 .- nerdywidenda
О'
,
1\ e
ро ceuae II I1I00zczeg
оус, g yz
po.
:Т. Guttman
Guttlllan
".
re.
H.
Н. KonКоп"nI
',n. ni.
nie doprowanzt
doprowaną c)0Lpo"
c.10 Lpo"a.t0-lch
• .tojch ...
t.awikl,u,
wikłaó, moЯ\Q-
Zm;ana wla'clciela.
Zmiana
wlaśclciela. Rllfioerlt1
Rl1finerytl nafty w do 7.25 111.
TlI. korzec. Zyta sprzedano
sprzodllno 350 stlldt
sll1dt rB.
rs. 50.
50, Adolf. Dobranicki'
DoЬrацiсki' 111.
rз. liS! k. 43,
iD.
lpodsi.wa6 .;0
lig dl'
dla ".IU1
w.lu, .ialoj
ша .podsi."..o
8L,'.j wprawy.
Р!'р,а"у.
UstrzykaclJ род
pod ChJrowom,
ChJTowom. w ~Alicyi, do·
до· korcy ро
po ~.25
б . 25 do
до 5.35 I·B.
I's. korzec.
kor"ec. Ceo
CeD~y A
А
Weltto.
Wełtto. .A
.А o
о t-. e
еr р
p i a,
а, 22 .tyC&Dla.
.tYC&Dla. AukcJa.
Auk cJa. Ustrzykach
tyCUOZRS naldllea
Dale~qclI do
<10 wroclawaklcb
p~Zc tny- iyta
sil;l Dll1iej
оа tym
(ут sa.
811. og.
Ba1'\lch n,
ra, 4 k. 50, oA..
.А.. ·Stillor
·ВЬillог ' rs. 2
wrocławsklcb p~z8myżyta trzY'lJoly
trzY'lJały sili
moiej wi~~j na
ng. Bar\lch
tycuozns
'V),.tawiODO
о ••Iprr.edd:
prr.edd:
.przc(lao(.:
'VyltawiODO Da
Iprzcdaolt:
stowc~ ... , ~rzeszła
~rz09z1a na
па wln!'lo§6
włn!ność op61kl
sp6łkl obyоЬу- my
'"у'"
'o l'OZiOnlie,
pozionoie. eo
со przeszłego
przcszlego 1!lI'guj
t!\I'gUj wog61e k.
k. ,43,
, 4Э, 't. JnrOcinski
Jnróeiński rą.
г.. 112
lł2 k. 50, J. L.
welay Lapl.ta
1,924 bej
J,I81:1
uel1 stowc~""
Wel8Y
L'pl.ta
1,924
001
1.
181:1 ••
kraJowc6w. ua
un których
kt6rycl1 czole
czclo stoi р.
p. jccln
jednak
ak рору!
popyt był
Ьу' slaby. Owsa
Оwsз sprzedaoo
sprzedano B~rri
.Баггi I·B.
rs. 2 kr JO,
ЗО, D. Mtoasse rs. 9, Mojwatell kraJOWCów.
wateh
" II1Jtf-j
82 ,.
11
"
II "
" hjlZ.p.ó.ki~
m.z.pail.ki~ &48 "
28 1 tt
231
J~zef Wi~to.r,
'\1i~lo.r, !nlody
!nłody i ene~gictn1
ena~gict01 flrz?dsiet1rz?dsie- nn
па Starym
Sta,'YIН Rynku
Ry"ku 230 korcy ро
po 2.70 do
до iesz Cono
СоЪо lIop.
kop. 90, D.
О. Friszmao
Fris2mao rs.
тв. 2
• atT)
_tr) kai>aki.j
kaioal<iej 10 .."
8 '\
~)lorca gnb~YJskl.
~)lerca
gnll~YJB kl. D.od6~
D.o(1 6~ 0n.nlczy,
.0102Y, :\0
żo р.
p. 'Vlk
WIktor.
lo r. 3.00 rs.
гв. korzec.
korzcc. j~czmienia
j~сzшiеоiа 00 korcy
"огеу 1'0
po kc.d.43.
k"d.43, Ma.ku9
MI\rku9 Silberstein
Silber8tein rs. 60, J.
:Т. Wio
\Vi·
U.,OIobienie Diezmieoiooe.
niezmieniooe. Zapas
Zap.a 7,78S
7,789 bel W(/
w(/ 1
nr
11
,,/а!сlClеl 8~'led01~J
B~"edol~J kopalni np
пр;!!у,
;!ty, о·
u· 3.90 do
до 4.10 rs. korzec;
k<>rzecj ceoy
сеоу jęczmienia
j~czmieDia zel
,еl I·B.
rs. 5.
Lopl,~, i .,098
Lapla~a
4,098 ь.1
bel ".Inr
" . 101 .osmalugo
ro.molugo росЬо
pecha- Jako właŚCICIel
d&e.ia.
d&eaia.
l.y"a
l.у"а . do
до rob6t, JAko
J&ko tez
te7. '1'1
w..•
•• Zl\~·zlldzl~.
'\~·Z'1dZI~. wy"у- były
Ь)'!у ~i~c lepsze.
leps7.e. Pr6cz
Рг6с! tego spr2edano
sprzedano 4
na
llа (undac!/e
(undac!/e 16ika
ł6żka ilnienia Ь.
b. oncya.
oficya.
84"*-_. B
В • l' rf e,
е , ~2
~ 2 .trczDi..
Spn.odaoo
Sprz.odano łll~zO'O
ll\~zolo ~0Iak6w,
~0lak6w, po~\limo,
po~\.imo, IZ .wlor.cenln
."'Iог.сепщ siu
в!о korce Ii/irotllU
po 7.50 rrs.
B. i 15 korkOl'.firmy bandlowej
bllndJowej Izr. K.
К. Poznafir ochl1 Victoria ро
6n
6H bel. nardw
nаrию ordyL. J yjoo, Loui iana fi4.00, gor·
д11ей "w jego
jogo k~pnlDl
k ~PI\lol odbywaJII
odbywaJll 81 ~ oa
ОП spoвро- cy
су kOlllczyny
kOl1lczyo)' czerwonej
czorwonej 1'0
po 38 rs. kor1ec.
korzec. ski
skiego
ego w l.odzi
Łodzi рап
pan &roard
Bernard GHicksmnn,
GHicksman,
aо.. ~1.00,
~1.0D. Georgio
GOOTgia aoh
аоь",
.. "ruJoaryjo.
"ruJo,ryjo. 64.00, ordyo,d)'- dZleu
в6Ь 8l11erykn(lskl.
nшеrуkn(lвkl.
IOg6/em
IOg6łem sprzedaoo
sprzedano zboza
zbozn na
па largacb
targacb wczo- rs. 400.
'
n.ryja. 68.00, oa
naryjna
оа at.
tt. 61.00, nIL
ПА
lt.
It. а mr.·kw, s6b
60
ба 60, na
о. m.j·cz.-lp.
maj·czAp. 61.80, na
па .ief.
,ier. 62.90, na
па wrz.
Nowa metoda
mydeł zlist050wn·
zastosował l'Ojszych
c)
szpime!oda fabrykacyl
labrykacyl mydel
)'lIjszych 2,265 korcy.
с) na
11ф kupno Icsiqi:ek
ksiqi:ek do biblioteki
bib1ioteki 8z"i112.80. Oomra
112.10.
Оот .. dobra
dob.. ordynar,j..
ordJnOТJj.. 60.00,
00.00. Droaob
В ,о.оЬ
113
Ila przez
przoz Rohnrl'a
Robl\rt'n 11>07.0
może "ywrze6
wywrzeć wieIki
\Vi e.lki
(-) Koncert
Копсег! amatorski
amator5ki IV
,у nowej
nO"'ej snli
ваЧ konkoo- talnej
tolnej р.
p. D.
О. L. Szwajwer rs.
гв. 20. 'I
dobra
доЬта ordynarljn.
ordyo,r}jo. 66.00.
przowr6t w tej dziedzinie
przewr6t
dzi edzinie przell1yslu.
przomyslu. T/u
Tłusz·
sz· certowej
cOI·towej Fogla lIa
l1а cele dobroczynne,
dobl'oczynne, 1\n tnil\.
mia.
11)
d) na
11а W3;JaTcie
w3parcie cń?r!/~ń
cп?T!/~п wycbódzllcych
wych6dzl1cych
czo
С7.0 nasyca
оавУСII siO siarkowodorem,
sillrko,vodorell1, kt6rego kai- nowicle
nowi cio IV
\V polowic:
po lo\vl c: 01\
na rzecz lownrzystl\'n
townr1.ystl\'a р.
p. :Aug. Barucb rs.
тв. 2 kop. 70, р.
p. Moryc
Могус
ду Uuszoz pochłuniać
pochllioia~ tnoze
może clo
до 100
] 00 objętoobj~to- c!obroćzynności
(Iob ro~zy on o§ci i DO
па rzecz slra?y
sl ro7.y ogniowej
ogoio wej .ElelO1an
Hel mon rB.
rs. 2 It.
k. 70,
:-'
Przemyst,
Przemysł, Handel i Komunikacye.
КОШllnikасуе. dy
'ci.
ści. Tak nasinrkownne
nosinrkownno tloszczo
tłuszczo łatwo
jalwo zllly, шу- ochotniczej,
oehntoiczej, oduQtlzie
odbędzie się
si~ tro oо godzinie e)
е) W
w naturze:
ии/и/'.е: ~
II
dlić się
si~ dajll
daj,.
lugnm
ługnmi.
i. 8
,yioczurcm.
wieczorom. Dzi§
Dziś
шilllа miej~ce
miała
П1iеj~се
р.
p. E.
Е. Szyk
Szyker
er 10
i but. koniacelllelllowe.
ce1llelllowe. W spomi·
spo01i· dli6
doskonnte
doskonale
J.
~
Iycb
Warsza .. i'1
Warszawill
~'"~f" ~ bu~
bo~ 80soora
oО
_
ога ра·
pn·
razom
razem
_ aiV
aiO do
za
ZII mill1
miła niespo- miej5cowo§ci,
miejsco wości, lecz
lec1.
Hawthorll6w
Hawthorn6w
m.
ш, Ьр
bp
na\l wzill(;
nall
wzillć za
жа
ро
po ul!"pńc~eniu
ul!"ptic~eniu wy§cig6.,
wyścig6w,
dzianka.
jest mi zupeloie
zupełnie obce,
оЬ ее , to dzi
dziwnIl
wDl\ rzeczl
przJbt~d6w.
przybt~dów.
na
па wspólno
wsp6Ino · śnfadanie.
§l)fadIlDie. ~
Nora Depoy
Depny uśmiechoola
u§шiесhо~ll\ si~ uroczo, wy·
wу'
- Odda
OddaWOII
WOli. oie
nie będqc
b~dllc na
оа ,vyspie,
wyspie, za·
za
żn si~
s i ~ właśnie
wl~§oie pu,lkownik - od,.
oо siO
si~ z tego cie$zo
cieęzo - .zupelnio
.zupełnie
ci,gai"c
cilłllai"c TI\czkfJ
rllczlcfJ na
па powilaoie.
powitanie.
pomniałaś
pomoiala§ pani oо nazwiska ojca mego p"rla
p.. rła Nora - \Vi~c
\vi~c go рап
pan oie
uie 1.nasz?
znasz? szczerze
SZC1.CI'ZO odplIl'l
odparl HeOl'yk
ПеЩ'уk - ot6,
ot6ż i zbllbj,
zbblaj,
_ Nie wiedziala01
wiedziałam Mr. Noel.
Noel, ie
że jesteś
jeвte§
- wtrllcil
wtrllcił H
Henryk
en ryk - lI1u
musi
si to MuszO
Musz~ chyba
сЬуЬа przedstawić
przed81awi6 pan6w. Pu~ko· się.
si~. Cambridge
СащЬгidgе bierze g6ro!
g6r\)! Combl'idge
Cambridge 1(
tak ЪJiаkiП1
bliskim zoajomym
znajomym Boddlogto06w.
Boddlngton6w.
edoak być
Ьу6 znana
zoana 080bislo§c,
osobistość, gdyz
gdyż jest wnik Boddingtoll
.БоddiпgtОIl - рао
pau Noel, рап
plln Haw- Cnm
Саш
R 1I
t)
_ Pana
Раоа Boddiogtoon
Boddiogton" - zapytal
zapytał Hcoryk
Heoryk szlncbcicem i czlonkiel11
członkiellI rady
rlldy llIiejskiój.
l11iejskioj.
thorn.
thoro.
. Ze
stron . rozleg yу si~ okrzyCzłonkiem rady miejskiej
tniejskiej - ze
1.е zdu·
- Odrazu
Odrnzu I'zecz
rzecz Cllll1
cnIą wyja§oilJ
wyjaśnill ~z
~. wdzill
wdzilJ ' kI,
kl, dalsza rozmowa
гоzшоwа przez chwil
chwiJ par~
parll slata
stała
akcentuj", pierwszy wyraz.
wyrnz.
- C1.lookiem
_ Alez
Ależ oie,
nie. pułkownika
BoddingtQoa. mieniem
щiеоiеm powtórzyla
powt6rzyla NOI'a
Nora - alez
ależ i mój
ш6j cznym
сzп уш uśmiech
u§щi сс h eе m
щ mówił
Ш О lvil Henryk,
H enl')'k, роаС1.аз
poclczna sill
silJ nremoiliwlI.
nremoZ!iwlI.
pulkowoika BnddiogtQoa.
Jakto być
Ьу6 mote,
шоtе, nie zoasz
znasz рап
pan nawet
nnwet · ojciec Jest czlonkiem.
członkiem. t.ej
tejże
i e . rn~y
rll~y ! z.na gdy Edward
E<l,yard woli1lby
wolllłby zn.l~zć
zn.J~z(; sill
silJ род
pod ziePo
Ро oddaleniu
oddalooiu sili
silJ 16dck
ł6dek i oastanill
nastani!! ciszy.
jego tytulu?
tytułu? Ale
Аlе nie Sllm
ват przybyłeś.
przyuyle§. tu Mr.'
Мг. ' wszyst~lCU,
wszyst~ICU, kt6rzJ: w nieJ
nl eJ Z1lJllluJ'.
zaJIПl1J'. Jakle§
Jnkleś l11i'l,
mili. nii robic
robić podobna
podoulle wyznanie. - Pr1.YPrzy- Nora
Norn zwr6cila
zwr6ciła sill
siO ponown,ie
ponowo.io db
до Edwarcla
Edwnrda z
,оав1. рао
II'ld z~ .
8taoo\Vlskoj
stanOWIsko; nа 1nola
'nOJn mama
шаmа w d/uglcl,
długleh swycb zoa(:
znać musz\),
шusz~, ie
że jesteśmy
jсstе§шу intruzami,
iпtгuzашi , zupel.
zupał. 1.z 'pytaniem,
'руlnпiеш, czy zna
zoa rodzinę
rodzil}~ Ord6w.
Noeln. Inasz
NoeIn.
pan towarzysza, jak wIdZIl.
О tak
tnk - zwracajllc
zwracajl1c silJ
się do
до onieUliuleопiешiulе- listach opisuje
opi8uje mi O
о żonach
"опасЬ i c3rkach
c3rk!\Ch ca·
са· nia
ni e nieproszónymi
niep"oszooymi go§cll1
gośćlIlii na
IНI pański
рзп s ki eе m
l11 te(оEdward
Edw81'd uśmiechnlll
u§miechol1l ,,si\j,
, ,sill'
_ O
80
go ze
Z8 zdziwienia Edwarda.
Edwarda, rzek/
rzekł Henryk.H enryk.- lego towarzystwa
towar1.ystwa tamecznego.
tl\m eczoego. Ztlawalo
Zclawało rytorym.
St'llo
Stliło sill
si\j to
(о w tlm
t1ш spos6b,
вроз6Ь, ie
że
- Zapytuje pani
paoi oо generala
generała .on!a
.or<18 Pozwoli pani,
paoi, zo
źe joj przedstawie
pr1edstawie mego
ш еgо pr~y · mi
шi sill.
si~, ze
że Jlrzyll1lj
pr1.Yllaj..~ni
~oi ej z n~zwis~a
o~zwis~a zon,!,
znal!' u.ied.liśmy
u.iеd.Ышу 011
na IlJ.urU).
Щ.uгw. clicl\c
cliCIlC przyglądać
przygll}da(; siO
siQ znam dobrze jeJ!o rodzinę,
rodzin~, jestem ollwet
nawet
jacleIa: Mr.
Yr. Hawtborn,
Hawtboro, ozdoba naszego
nas%ego clacln- wszystkie 1.uaCZnleJ
Z01lCZnleJsze
sze osobIstOŚCI
оsоыtойсI Trynl- WY§C
wyśCIgom,
lgOD1, przy nas
пзs cnly
caly tłum
t/uш posp6lstwa ! w bardzo zatylyeh
zażyłych stosunkabh
stosunkabb z uiemi.
оiешi.
la prawniczego. - ZtI
ZtL jednll
jedo,. drogll cbcia·
chcia· dadu.
дадо.
stojllc na
па wale,
wal Q, zasl"nial
zaslaniał całkiem
саlkiеш widok
A
А wioc
wi~c to рап
pan jesteś
jeste~ .narzee;onym
.narzec;ooym
'ет zapytać,
łem
zapyta~, wnak
w8zak pani pochodzi
pocbodzi 1.z TryniTry"i- Tym
TJm rnzem
rllzem omylill\§
omylilł\Ś sill
si~ l11iss
miss DpDp· dnmom.
дllтот pańskiego
pan5k!ego 10warzystwD,
towarzystwD, oczy~li~śmy
oczy~Ii~§my i Maryi
Mlifyi Ord - wcso
"'ево o
о zawolata,
zllwołata., .. Nora dadu,
d_du, Cejlonu,
Cejloou, zapomnia~em
zapomuia~em juź
juz skqd
sklld pa!!!
paI!! plly.p'rfy.- prze~wa!
pl'ze~\\' I\! zn6
хо6 ... Henryk
H eoryk z~zd~oSD1,
z~zd~o801, prz~to t~ ~z~ść.
~z~§c. muru
шU\'u i w~edy
,,~eдy ujl'zaleu1
ujrzałem '. czy wioc na
оа реj!ЦО
pe)!D.o obejmie
оЬеjщiо ра
pa ten
(еп nrzq,d
urzą,d
mÓlłiła, to t.>:lko
że twóJ
IŻ Plllkne
długo zaJmuJe.
dla poro~lDa.
m6"ila,
t.>:llIo wiem Miss Depoy,
Depuy, ze
tw6J IZ
pl\jkne dZlewczll
dZ1ewcz~ tak dlugo
ZnJШUJе. SIIl
81~ z~aJ~mll
z~aJ~mq m.uJIl mISS
I111вв Depny 1I dlll
РОГО~lDа. 1' na
па TrynidadZie?
TrynidlldZie?
,I ""
па mnie
щпiе wrazeoie
.Wk1·6tce wszakie
Ы~ wk~oczy.~e?'J
wk~oczy.~e?IJ na pafiski&
pafi5ki& tell'
tel:Y' j! - .Nie ma
lIIа I.'ajmniejszej
'.'njшпiеjszсj wą,tpliwości
w,tpliwo~ci
widok.
widok , zrobll
zrobIł na
wrażenie kwiatu F?dward.em. - .Wkr6tce
wszakże ~owlesz WlllOla
wlnma z DI~
podzwrotoikowego.
podzwrotnikowego.
SIO
Sl~ раDl
pam ,vszelklch
wszelkIch szczeg6lów,
szczeg6J6w. gdyz Haw- toryulll,
tоrушп, OIulel1H1lllC.
ПllII е llН1Jll е, IZJCJ
JOJ 1.08J01l10§C
znajomOŚć udZIe·
udzlo' j wlJ'lIcJl
wtrllClł Henr,k
Непс,к - lec2; dlaczego
dlllczego to !lani,.
naoi,.
PochodzO z Tryuidaclu
Tryuidadu - odpada
odparla No- thorn
tborn . zamierz~
znщiегz~ jecbać
jecua(; do.
до. Trynid~du
Tryoid~du na
па Ii
li mi
шi prawlI
pfll\Va do.
до. znpozDania
zlIpo1.oania sill
siO z l'e8ztll
resztll tnk
tak 1.aCiek!fVf'la?
zacieką"pII?
_ PochodJV
ra
та ..., zamyAleoiu
zamyśleniu lecz skl1die
sklldże 10
to pytllpytn- stllnowlBko
stanOWIsko s~dzlego, uda SIli
Sl~ tam,
lаш. Jak 016'
nt6' 1to\vnrzystwa.
towarzystwa. PI~kUIl
PI~kO Il miejscowość
шi еj5СО WО§{: J1osioposia- 01
Ol gdyz
gdyź .Mal·ya
arya ,,\"y.
"y.szłaby
szlaby wtedy za
"а
oie?
wi, Daj~alej
noj~alej za
1.а cztery,
czlery, pięć
pi~(; tygodni.
dasz рао
pan t~taj.
t~t8j.
l1aua
I1l1l1a HawLborl)&
Hawtborl)1I i zUf}lio,s.kIl1n.
zlif}lio,s.kIl1a. z nim w
nie?
вца laska.a
)askawlI pani, te przyjac~el
przyjnc~el n~6j
Abl
АЫ to si~ ś.wiptnl~
~.wiptol~ sk~adal - za~o,a~o- Pułkow~lk.
PulkO\Y~lk . sk!o~iI
s k!<>~iI si~ 110 wo~slco.we
wo~s1to.weillll.
illl1. 'l\ynidadzi~.
o]\ynidadzi~. .:rakie~y to .bylo
.było pillknią,
pi~koil\'
__ Stąd
takte
takłe pochodzi z Tryulcladu,
T,yuldlldu, jesteśCIe
jeste~cle WII;C
"II;С lala
łala NOI'n
Nora - I Ja ~JJe~dzalD
~JJe~d za lD .w
.\V kOll~U
kOIl~u - P"zYJaclcl
PrzYJacICI ."11SS
!1II8В Depny
D epoy mIle
mlle Jcs.t
Jos.t .zaw.za\v- Ij - Jezel1
Jeźeh Sl~ 001.
001. ~oblOr, i przenios,
przeniosli
p.fl.two 8q,Biadami
p.flatwo
są,siadami pra'll'doJ;loclobnie,
pra_doJ?odobnie, jak- czerwca. Jakzc
Jakźe рГZУJеЛ1D1е
przYJemDle b~dzle
b~диe Dnm
пnш JCJO- iza
~ze .pr.zez
.рг.же. nas
паз wItany
wltallY - rzeki
rzekt powazmc
pO\VnZn16 - Itam - .rzekł
деН SpokoJOIe
зроl!:ОJОIО Henryk
Heoryk _ aа i
kol.iek ZDać
.оа6 sio
8i~ nie 1110gli'cle
Ulogliścle dotychczas, choć
сЬа6 na
оа jеdоущ
jednym okr~cie.
jeśli
je§11 slll
Sl\j oie
nie lIlylll
lI1yl~ miSi Depny nazwnln
nazwała раpa- pani b~dzie .wólYczas
.w6'Yc1.as na
оа wyspie, oinajoioaj·
koh,iek
al!>owie,"
al!>owiolll HlIwt~vrn
Hllwl~vrn ~d \~ielu
I~ielu 1.1\1
I.at już
juz nie
- Zazdrościć
Z~zdro§ci{: mu
шu blldę.
b~дo. lej.
taj. podr~ży
podr~zy - na
пn mr
шг Ro\vell?
Rowell?
.
•'
. t mi~Ul,
mi~ID, ż~
t~ PQjadę
PQjad~ do Trynijladu,
TrYni!Iadu, aby
аЬу im
Dlle8zka
оа 8weJ
sweJ rodzmneJ
rodz\DoeJ wyspIe.
wysp,e.
rzekl
rzekł Henryk.
Heoryk. - Ale panI
panl ule
ые m6Wl
ш6WI tego
- Noc!.:.
Nocl.:. - popraWIł
poprawll Henryk
Не Ш'уk - рl·а·
pra· 1.lozy6
złozyć wIzytę·
\Ylzyt~.
..lO
mieszka na
_ Ol
01 w samej rzeczy. wszyscy znajl}
znają sili
siO na
па 8eryo.
seryo. Obcesz.
Ohces1.. sill
si~ zakop06
zakopać iywccl1l
żywcem w
\у wdopodobnlle
wdopodobn,le znasz
"пав. рао
pau mojego ojca:
oje,,: sir.
'
па Trynidadzie
Тrynidadzic to taka małll
таlа osada.
оsnда. Ja Indyach Wschodni""'?
WвсhоdnщЬ?
Wnlte)'n Noel, z Nocl Hall
НаН kolo
B08toou
ROZD2.iEAl.
·.Ш.
Da
Waltera
koło Bostonu
ROZDZIAŁ ·.1II.
od dzieci6.stwa'
dzieci6.sŁwa' opu6cif8D1
opuściłaOl wyspl},
wyspę, lecz oj· . - ~ie OnZYWBI11
nllzywam tego wca.le zako)l~zako»~- IV
\v Lincoln.uir.e.
Liп соlп.hiг.о.
.
.
'
, ..
.
.-'ciec zoa
ZDa doskonale ku:!d'ago
kużd'ego mieszkańca.
шiе5zkа6 са . nIem
ше11l Slll
SJIJ zywcem.
żywcem. lndye
Iodye 81}
Sił Plllknll
p, ~ kl\ll lIIIej
I1l1 eJ''
-: CIeszlI
C,CSZ\l SIę
Bl~ llOrdzo
uar(lzo z teJ
tej znaJOmOścI
zпаJОIJ1 ОSС I "T
--т
-- Czy
Ozy wIesz
wlesz Mamu,
МаOlО, potnałam
potnalam twego
Cll
СI1 rodzice pańscy
pauscy OIi!lszk~jll
Dli~szk~jl1 taIQ.jeszcze?tnrч,j еszсzе?- sc.owo§cill,
8c.owości1/, o
о ile РIln1i~tащ.
pnmilltaOl. z dzieciństwa,
dzi есiпstwз, 1.z '~Idoczllelll
'~ldоеZl1 ещ zadowoleniom
zado\voJenioll1 ~ó,,:iI
~o,,:iI pul~o- IllIr
, 111Г H~w.t~orna! zacbw.ycaj,c,
zachw.ycaj,c, czlowiek,
człowiek,
1116wila
mó.iła Nora, z"racaJllc
z'II'TacaJllc SIli
SIO do
до Edwarda.
Edwardn. wleczne
wIeczne lato,
Il\to, slouce przyśwIeca
przy~wleca przez
pl'ze1. rok
1'О" wmk
"OIК - ро
powtarzam,
.. tl\l'za т, że
"е przYJ~clcle
prZYjaCIele IIIISS
IIIIS5 prawdZIWIe
prawdZ1wle 1.akochalnm
zakochałam slll
SIIJ w Dlml
D1шl Pomyśl
Рошу§)
_ Tak jeвt,
jest, ruoim
шоiш ojcem
ojcelU jest Mr. JaJII- ' caly.
.
. .
..
' Depuy
Dсрпу ~aw~z~
~lI\V~Z~ Sil
SI} mil~
шil~ pl'Zez.,
przez., ~as
~a5 wit~ni: jl1k
jak ~o. ~yło
~ylo .~baoooel
bawoel 1>nysz~dł
1>1'Jysz~dl ze swoi~
8woi~
M~' H."tbofn
m~.
Hawthorn z Agualta
Agua1ta Estate. w p6łp61- O
О rroszę,
rr05z~, wskaz
wskaż 1lJI
1111 раы
paDl pulkowmpulko\vlII- PODlewaz
РОПlеWRZ JlIZ
JllZ ~all
~al\ 1
I przJ:Jaclcl p.anskl
p.8nskl I, r.rzYJaClelem
r.ГZУJI\Сlеlещ 1
I Ье.
bez zaproszouia
znproszouia wdrapali
nocDtj cz~ści
ka .Boddl.ngtona
naZWIska zn"JduJcznaJduJo- Sl~
cz~Aci wY'py.
wJ·'PY.
.8odlll.ngtooa - przerwal
przer\ya/ Henryk, spo·
вро ' mr
шr .• ' . Zapolllllla!em
ZUРОl11l11а!ещ ollzwlska
Bl~ pqell
pl'zez mur do
до ogrodu
ogl'odu pułkolfllika
pulkolfllikl\ Bod.
.Боd.
_ Ai
Aiua!ta
Estato - z namysłem
паЩJslеш ро.
po, 8tr1.eglszl
8trzegłszy zbliiajllcego
zЬШаjllсеgо.. silJ
silllllllżczyznO
lII~ic1.yznlJ о wy·
"У' cie siO
si~ tutaj, 811dz9,
Slldz9, ze
że nie odmówicio
odm6wicio onm
оат I' diogtooa.
diпgtопа. •
l
I'
ualta Estate
ni.
nie
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OOJENNU< l.ODZIU.
ŁODZIU.

'r. 19
Lu,
Lu , 86 jabłek,
jabIek, 5б POlll8ranCZ,
pomarańcz, р.
p. Ernest)".
ErnestynB
Ш\ Friedm n 6 but,
bul. wina, р.
p. R. Prus
Ргоз ak
2 buL
bu!. wina, 1l but.
bul. soku, рnг\)
porl) kurczqt i
2 n.
; р.
p. G. Zigelberg 2 bul.
but, wiu,
wiвa,
2 but,
but. soko,
sokn, 40 jabłek,
jabIek, 11 jlOllIuańcz,
po,uua6cz, 24
(J. cukru i 9
p. M.
",
9'1 s (I.
(/. cia kj р.
Ы_ Kon
Коп tt\dt
Цdt
sS Ьо
'Q8, iII bu. Olr8
(1.
bu
'QI,
ok84 4 (/.
tI. (liwek
śliwek i 4 (f.
ci
c.i tekj
(и; р.
p. L04\II'enberg
L04I'II'enberg 2 huL
Ьо!. wina, р.
p. M.
Ы.
Fry
FI')' man
шаn ) 2 sloj6w
słojów eikl
aikl nych.
nусЬ.
Za
kurator
sklada
składa

skiej
trzykrotnie pr6bowali sill
ai\) dosta(:
dostać zlo.
6kiej tl'zykrotnie
n8próżno , gdyz
gdyż zawsze ich spJosplo.
dzieje
dzieje,, ale
alo n8pr6ino,
8Z000.
szooO. Pierwszy l'az
rnz zaczęli
z!\Cz~1i pracować
pracown6 oko·
okolo dn.i
an",i nawet
w bialy dzieu,
dzień, nast~pnie
10
na"et ...
dwa razy przyszli oо zmroku. Wy
Wytr".tot~
tr".tość
&odo
Kodo
sprawy.
I~R,O ~n~
~П~
H:R.O
KRAJOWA 1I ZAGRANICZNA_
ZAGRANICZNA.
,•

•

Diki
żo ksiq,z\)
ksią.ill Bis·
niki wieczorno donoszq, ';0
од pr~Qsa sabinetu
f!&binetu f!'an,
wlłdał od
Iran·
mnrk zaiq,dal
cu~kiego bezpośrednio
bezpo§rednio obja§lIianill
objaśnianill z pOIVO
powo·'
\"!Xl zenia
unia
II
11 d gra
gl'& '~fI . gro·
всо
du WX1XJ
madzenia
madzenin wojsk.
Słruburg, 24 slYOlnia.
51YOlni&. (A.g,
(A-g. póło.).
рЫо.), Kail)K8iq,.
Strllburg,
i\) Aleksander Batenberg
Batellberg wyjechal do
до Mo·
ЫО·
il)
4yolaqn,
4УОlaЦО, gdzie, jnk
jak kr,zlJ&
kr,żl!& pogłoski
pogto,ki
51\) l1Iiat
miat z Kalczewem.
Ka!czelvelll.
tku6 sil)
ParyiJ
ParyżJ 24 stycznia.
at.1cznia. (Ag. p.).
р.),
Wojska
\Vojska
ftancll
{сапе" 1.;-'0
I.;io роьиу
pobUy роwаtn(lОбw
powal;a(lOólV
kt61'zy oofn\lli
któl'zy
oofn~1i sill,
si\), ol08tllwil\jqc
OZ08tllwil\jlic 600
БОО zabi
d
tyth.
tycb.
Wiсdеп, 24
Wiedeń,
.,(Ag,
(Ag, р,).
p,). W ~oła
~Olfl
dyplornatyc;<o"cb
dyplornatYCó<nrch twicrd'
twicr~hll,
!IIo, ie uS\1ni~ie , 'i
geo rał!\
gen
ra~1\ Bouląnger's,
Воuhщgе1"s, z gabinetu,
gabinett1, zlliognoczlIżognać
Ьу
by moglo
mogło gl·o,!:by.
gl·O,!:by. wojenno.
J
Rzym, 24 stycznia.
p.). Greko i
styczDia. 4g.
4в. р.).
StoitO\V
Stoiłow dzul
dZll! w nocy
посу wsiMIi w Briadisi
B,'iadisi na
па
pnrostntck, udaj(tcl
parostatek,
udajlłCY si~
зiо o
о KorCu
KorCa i KMХМ·
stnntyoopo]a.
stnntynopola.
Paryz, 24 styoznia
atyozllia (Ag.
(Ag, р.).
p.). Wedle wiawinrogodnyoh 'doniesiell
'!Ioniesiel1 "Agoncyi
Науnз'n' z
rogodnych
"Agollcyi Havas'a"
Londynu, lI10csrst,va
llloęarstwa zgodzily si\)
si\} nil
па za·
ха
LOlJdyou,
proszenio n,osyi
Pl'oszcnio
ДOoayi 11!\
!la 'wymiaulj
\vymin!11I zdaii
zdań IV
,у k,wek,lvestyi
5tyi 11Ulgarskiej.
hułgarskiej.
Anglia tylko położyła
polozyla
со do
до kolejnego P01'zfldku
w roz·
гох
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