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Н. Londyn.
Loodyo. W
Wszystko
szystko mi jedoo
jedno gdzie sifJ
I udasz. Nie zobaczysz nigdy swojej ionr,
żonr,
l'rseklad
Praekład II
.. aOl(lel8klcI(o
аОl(lеlиklСI(О
ani
ап; dzieci, nie napiszesz do oicb,
nich, niech
niecb ClfJ
А. Morzkowskiej.
A.
Morżkowskiej.
u,!aiaj"
u,!ażaj" za umarłego.
uшагlеgо. Umerłeś
Uшеrlе§ - rozu·
mlesz?
10'
lOt
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Rozumiem
Rоzuтiеш i niech
niecb mnie
шпiе licho
liсЬо porwie,
(Dlluzv
pat,·z Nr.
Нг. 206).
je§\i wiem co
со z tego dalej
da1ej b\)dzie.
А1е
(DlluzV ciqg
ciąg palt'z
jeśli
bodzie. Ale
•
Ijeśli
je§li ja zostanI)
zostan\) w Londynie?
Londyoie?
Walentyna
wstn"snoła si\).
siO. Istotnie
W takim razie umrzesz z glodu,
głodu, Ьо
bo
Walentyoa wstrz"so\)la
Klaudyusz
Шаudуusz i Wioletta
Wio1etta byli do niego рО·
po· odemnie ani
ап; od nikogo nic nie dostaniesz.
dOBtaniesz.
doboi.
сЬс\), pozw6lcie
pozw61cie mi tylko
t,lko
dobni.
, - Ja nic nie chcO,
- Nol oie
gnicwaj sill
siQ tak moja droga. uczciwie pracować.
pracowa6. Przebaczam
РrzеЬасzаш ci
с; do.
nie gniewaj
do·
Ładno. z ciebie dziewczyna, podobasz mi dal patetycznym
glоsеш. Zyjmy
Żyjmy w zgodzi.
zgodzie
l.adl1a
patetyczoym głosem.
si~. Zyjmy
się.
Żyjmy w zgodzie. Na pocz"tek ро·
po· i milo§ci.
miłości.
caluj
całuj mnie.
шпiе. Poceluj
Pocałuj Polly
Роllу swego
Bwego ojca.
ojce.
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Kłamiesz. Cale
Całe iyci.
życie byłeś
byle§ zlodzie.
złodzie.
Zbliiyl
Zbliżył sifJ do niej, Walentyna
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Ро·
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je§li sifJ do kiem. Ile
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jui odemnie nie dostaniesz. 8Iysz)'sz?
Słyszysz?
drog\)
oaszemn
v,'szystkie
si\) c6rce i oie
naszemn kape1anowi
kapelanowi niecb mi~ ""szystkie
Carey milczal.
milczat. Przyg1qdnl
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GdуЬуй zmieuil
zmieuił mieszkanie, mozesz
moźesz
napisa6
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przytutku
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Ji§cie
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nie §miej
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oazwa~ mnie
mni. swoj" córk".
c6rk".
- Kimże
Кimie jesteś?
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lad!l, aа jedoBk
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ry
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Кiщ jesteś?
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myśleć
oо tobie Oloie.
może. Zadne z nicb
nich r\)ki
roki ci
с! nie
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wi~ wybiera6j
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Amier~
glodow". Odejdz!
Odejdź!
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zatrzymała go, nie t\)dy. Ma·
Ма·
- Nie, zatrzymala
tka moglaby
mogłaby dosłyszeć
doslysze~ twoje kroki, gdyhyA
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szedł kolo
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szedl
przytalka. IdZ
ioo" drog".
Odszedl,
Odszedł, 1ecz
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glow~ i przygl"dał
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зi!) córce,
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stała
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tułku.
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Роllу?
Polly?
Straszny, matko, lecz miejmy nadzie- 8tr&S2oy,
оаШi ..
jo, ie
j\),
że nie powt6rzy
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odnaleziolIł
c6rk". Gdyby ona
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mocnika. Przypomnial
Przypomniał Bobie
80Ые opis
opi. jakiej'
ztodziejskiej
złodziojskiej baody
bandy do kt6rej
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ko·
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otwierała drzwi lub
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po

przekonać Marlę.
рrzеkопаб
Marl~.
A
А syn?
вуп? Klaudyusz?
ЮаudуU8Z? Moie
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by
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przyj"t od c6rki.
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st"pi tak, jak mu
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pozna6 8woje
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że
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czytał raz
rвz jeszcze adr88
adres napisany
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а!иа.
dzionej przez niego
oiево kopetCle.
kopetC1e.
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,Iт w .woiaa
Iwoim
Na kominku,
komioku, z powodu chlodD
раШ się
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nie 010'
ШО· oljl
0111 pr7.(
pr?dj tlu:l
t>u:1 bie
Ыe~~y
~~y i skruszony,
skruszooy, z sil·
sil- oaznaczony.n
oa,naczony'" terminem
tегшil1еm kary.
pttybrała
pttybrala znowu
zпоwu panieóskio:l
panieoskio:l nazwi8ko
nazwisko MoМо
pan Die
nem
pOJtal'owienie oо 00lvr6ceoia
oawr6ceoia si~, w jl\ja.
Klaudyu8z
wierzył przybyszowi, lecz nUlre.lt.
ltimo to ja jll
jq z latwo§ci'l
latwością "d·
od·
zesz
żesz być
Ьу6 KI: udyuszem
udyoBzem Mooumeot.
MooulI'ent.
пет розtаl'оwiеоiе
Klaodyu8z nie wierz,l
OUlГe.lt. Po
Ро 11imo
- Oze60 c'Jcecie? Jak
siO oazy"acie?
nazywacie? ki spos6b
вроа6Ь przyjąłbyś
pnyj/}Iby§ go? Czy
Ozy odepchn"lodepcholił- oie
nie Jr6g1
!r6gł pojąć
poj~6 do czego zmierza.
zlDierza.
L'q1azle01.
eqlazłem. Wybrata
Wybrała toż
lо:! sobie oadzwyczaj
nadzwyczaj
J ak 8iO
Ьу§ od
од siebie
eiebie teb
'е 6 o
0 czlowieka,
człowieka, kt6ry już
ju:! nie
- Tw6j ojciec...
ojcioc...
dla mnie
пшiе c'ogoi!
('060д "'1
III} kryj6wkt;.
kryj6wk~. Sqsiedzi
S"siedzi myО1у~tem WIa8Die
właśnie przedstawić
przedstawi~ sili.
sl~. byś
- Pl.yszc ~lero
I~kn
- Dosye
że srużll
marynarce, oie dziwila
dziwiła
l~ka si~
8i~ aoi sl}d6w
B~д6 .. ani policyi,
poHcyi, uwolniono
uwo1010no
D08y6 juź
jui tego, - przerwał
przerwal Illau·
В'lаu· !ileli,
"еН, ie
sr"z\J w m&ryoarce,
Wejdźcie.
- Wejdzcle.
bowiem; sU01ienie
sumienie jego teraz
lега. czyste PYU8Z.
pyusz.
io'l
io'. wiyc 11n oja oieobecno
oieobecJlo ~ć,
~6, która
ktбга z oiezaniezago bowie01j
Oarer
Oarey zawahal
zawahał sili.
8i~_
_
kryształ - czy odes1alby§
odesłałbyś go
во 1
r6wnież
'6woiez
Wstydzisz 8iO
siO może?
шоtе? Dlaczego? Bi· le~
le~oych
nych odemnie
odemoie powodów
powod.6w d/ugo
długo oieraz
nieraz
- Wielki Bozel
Bożel To
То рапа
pana mieezkanie?
ull88zkaoie? jak krY8ztal
до przytulku, tak jak biedną.
biedo/} ocio01oial'l
ociemniałl} let uwoloienia
uwolnienia - to zaszczyt
za8ZCtyt sprawia. Da· trw Ja. Twoja matka, powodowaoa dum'l,
dumIł,
Pana?
Рам? 00 u licha
НсЬа - i z dziewczyoy
dziewezyny zro·
zro- do
jq go
galernikom, kt6rzy
którzy si~ nigdy gros?'\
przyjqc nie chcialaj
chciała;
jll
во tylko tym
tуш galcroikom,
gros7'\ or'emnie
о,'ОШl1iе przyj'lC
bila siO lady. P08/uchaj
Posłuchaj moie,
П10iе, młodzień·
шlоdziеft matkt?
- Czlowieku,
Ozłowieku, czego
chcesz
сЬсез. odemnie?
оdеПlniе? dobrze 8prawuj'l.
aprawujl}. WY"
Wy-Juił
JUiI 11I0ie
mnie go nusz
Оl19. ten
te n lepiej, ou 06'e
06'0 n "ir_
wir. le;
~e; wydawaf
wydawać na
оа
cze;
czej chc\)
chc\J ci powierzyć
powierzyc tajemoicll
tаjешоiС\j 1'0'
ro·
1I16w co
со ci\)
ci\J tu
to sprowadza,
sprowadz8, albo ... wynoś
"уоо§ sil)
si\} kapelao,
kapelan, u ukt6rogo
ukt6rego zosIużyłem
zо slоzуtеш sobie
воЫе oa
оа do·
do- wtll8ne
wtasne przyje a·
а- o';oi.
ości. Podróżowałem
Роclг6ZОWlltеш nie·
niedПuш•.
dlion\ł.
оаtусЬшiU9t. M6j ojciec
oj~iec umarł
uшагt przed uwo- br'lopini\}.
br'lopinil). .Módl
.M6dl 8i\},
sill, - powiedział
powiedzial mnie,
шоiе, raz
r8~ pierlV
pier\V ~ ll6
l'l klasl}
k1as'l jak gentlenao,
gentleJ1ao, stawastawa·
natychmiast.
- Wejdzcioi
Wejdzcioż willC.
wi\Jc.
poprawll okupuj
okupoj dawne grzechy."
gl·zecby."
!е n w pierwszorzlldnych
piorwszorz\}doycb hotelach i 8pijadziestu laty.
i poprawq
!e
spija·
Klaudyosz
Klaudyusz zarokuqł
zашkпql drzwi za
Za "O§Cie01j
gościem; dtiestu
А gdyby on
01' żył
:!уl dolqd?
dollld?
- Jnkto? Jeste§
Jesteś galernikiem!
galeroikiel1l!
tłem
em szampana.
8ZnО1раllа. Nie mieszkałem
шlеszkа/еш jcdnak
jednak
- A
tkuQlo
tkllQło go
во jakieś
jaki~ zle
złe przeczocie. Z niechooiech~
- Umart
Umarł - роwtarzаш.
powtarzam.
- Ba!
Ва! O:С:- elUuź
ещui patrzysz Da
па O1oie
mnie jnk
jak ni
пi }dy
}dу w takim
tаkiш §Jicznym
ślicznym pokoju! Szkoda!
Szko(la!
ci, "8kazal
wskazał krzeslo
krzesło Oarey'owi.
Oarey'o .. i.
с; to powiedział?
powiedziat?
вдуЬуm był
Ьу1 prochelll
procbelll oiegodoym
оiеgоdпущ dotkoi\}.
о tem
teш dawniej nie pomyślał!
pomyAL&11
gdybym
dotkni~. :ie'u
że'u O
- Kto ci
- M6wcieź
bl6wciet wi\Jc.
willO.
- Wszyscy mi
шi to m6wiF.
ш6wiJ;.
cia twej 8tOpy.
stopy. Ciebie pewoie
pewnie takio
takżo to
Klaudyusz
Klaudyosz milczal
milczał oslupiaty.
osłupiały.
Go~6 chrz"kol}/.
Gość
сhгz"kш}l.
- Ozy wiesz, czem
сz еш sill
si\} IrudlJil?
trudnił?
samo
ва010 czeka!
czekll! Nie jedeo z daleko
dsleko lepszych
- Wreszcie odsiedziałem
оdsiеdziаlеш 08tatoi'l
ostatnią kar\j
karll
- L
L Jeste'
wiee młodzieńcze
wiec
шlоdziепсzе Klaudyu·
Ву! ślusarzem
§Iuва/·zеш .
odemnie
5i\} juź
juz Da
Па galery.
galery_ Po·
Ро· i powr6ciłem.
powr6citem. Ja bowiem jе8tеш
ode
mnie dO$tal
dO$tał sil)
jestem 81awnym
sławnym
- Był
8Zеш Monoment.
Moooment.
szem
- SLosarzoOl
Ślusarz o m oajzdolniejszym w cule
całe wracalem
wracałem tam kilkakrotuiej
kilkakrotuie; r.tz
т,\. skaza· Jak6beUl
Jak6beID Oarey'em,
Оаrеу'еПl, o
о kt6rym slY9zl11e§
słyszllłeś bez·
bez- Tak
Та" jest - odparl,
odparl, przypuszczajqc,
przypuszczajllc,
па osiemnaście
оsiеШllа§сiе miesillcy,
шiеsl\}су, potem w/}tpionia.
wątpieoia.
ba! nawet w Stanacb Zjednoczo 00
no muio na
ie
że 8016
goAć zapewne
zapewoe zaiqda
zaż/lda od oiego ..
wsparspar- Anglii, Ьа!
nych. Był
Вуl chlubI}
сЫаЬ, 8wego
swego cechu,
сесЬо, dum~ to oa
па dwa latu,
latl1, potem
potel1l na
па pięć
pi\}6 lat, wreszcie
Mlodzieniec
Młodzieniec milczal.
milczał.
cia, chociaz
chociaż z drugiej strooy
strony ludzie pro·
pro- Dych.
eia,
~lusarzAm! Tylko Iylo
tylo wiesz oо oa
по lat
la t dwaclzie§cia
dwarlzieścia pięć;
pi~cj 00
na gwiecio
gwiecie prowa·
- Jak6b Oarayl
Оа"6уl Musiale4
Musialeś slY8zec
slyszeć o
о nim.
niш.
вцсу o
о jałmoźnlJ
jаlШОZnQ "dzieti
zwylrlea przy·
prz)'- warzyszy. ŚlusarzAmI
s&łC1
w dzieli zwykl
пiш! 1
I umarł
uшагl- m6wisz.
ш6wisz. Wstydzisz sill
si\j dzi1e:n
dziłe:n zawsze sam
sаш moj~
шоj~ robot\},
robot~, a
а l1ikt
nikt lIie
nie Nazywano
NazY"Bno go królem
kг61еш zlvdziei,
złodziei, to znów
z116 ..
nim!
oboda,
сЬodа"..
pewnie wlasoego
własoego ojca. Takie to lIauki
"аою daда- potrafił
potrafi1 i nle
nie potrafi kraM
kraść zrl)c7.niej
zr\}c7.niej ode· ksillciem
ksi\}Ciеш rzezimieszków.
rzezil11ieszk6\V. 'VszY8tkie
Wszystkie gaz~ty
- l.J. рап
,,~r6d prawuik6w,
prawnik6w, w tu·
ш· pewoie
pan iyj
i yj IIZ "śród
шаtkа.
Illnie.
II1nie. Mó\\ill
M6\\j\j ci to
'о moje d~iecko, Ьо,
bo, 810słu- o
о oim
nim pisały,
pisa1y,
(D. C.
с. n.).
Il';eezlult,;u,
OhOC'1 1 twoja watk"
шаt"" la ci matka.
ki. ll';eez
kat' i u, ChOC'11
ро

I-

I-

•

•
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OZfENN
nZfENN iK WDZKI.
r~ODZКI,

TEl EGRAMY.

.r.

komitet naukowy
оаоКо,.". рпу
mioisteryum o§wia·
oświa·
тЕ Е
А М У.
\0. n.
\n.
ot 108.150, n.
о. lt.
It. 108.76, •• mr. 1(1)'"
lOt)... ..
przy ministeryum
ty
Iу uznał
шоаl jak donosi
dooosi .Ruski
.Rnski kur.,"
kor.," za
"а ро'
po.
k~w~.~I~09~.I5O~.~~~~~~~~~~~
k~w~.~I~09~.60~.~~~~~~~~~~~
i,rteczne
żrteane przedsiowzi'lć
przedsiowzi'1a nas!~puj"ce
oast~puj"ce §rodki:
środki:
Petersburg, 18 wrze§oia
września (Ag. póło.).
р610.). CzO'
TELEUII.t.MI'
TELEUIUMł' Ci1IBr.O,,\w
CilIBr.UO\Włl.
..l.
l) рпу
przy mianowaniu
miaoowaniu oauczycieli
nauczycieli jozyk6w
jozyków
1)
.Rusзkijа wie·
oowoiytnych
nowożytnych t"dl16
ż"daó od oich
nicb zoajomoAci
znajomości §ciowa
ściowa sprzedoz
sprzedaż dzienoika
dziennika "Russkija
rosyjskiego. 2) zobowillza6
zobowillzać dyro.
dyre. domosti· zostala
została wzbroniona.
wzbrooiona.
i j~yka rosyjskiego,
Gleldl
Giełda W.raz,wlk
Warszawska.
••
азу·
Peleraburg,
рЫо.) .•
ktor6w do oо ile mozna
ktorów
moźna najcz~stszego asy'
Pelersburg, 18 wne§nia
wneśnia (Ag. póło.)
...No?',IIKUO
kuilC8'" głeM,.
Z,I IIШО C
С kui\08'"
к'еМ"
stowaoil1
stowania nn
оп 1ekcyach
lekcyach j~zyk6w nowoiytnych.
nowożytoych, woje
wojo wremia"
wrentia' don08i
donosi z wiarogodnego
wiarogodoego fr6·
fró·
zZl•••••
1. .,'tk.I"
k,6tk.I" .. I...
••••o
.11.11
na Horlin
Horlira za 1110 trlr.
щr. . . . .
66.11'/,
dl1 oadzor('lI'aoia
n8jracyo· d/a.
przej,,(: 11.
d"
nadzorl'lI'ania 08d
nad moili"ie
moiliwie najracyo·
dła, ie
że ostatecznie postauowiono przej"ć
Ii6Л'/. 66.71'1,
M·7l'/,
11.80
" Lorlllru
'~O(Hlru"
n
I 1I.
li. . .• . . 11.81
nałnieinew рСОWtLdzеniеlЧ
prowudzeniel'l tycb
tych lekoyj
lekcyj i zwra·
naloiejszew
Pl.rY8 ,.
JI 100
(r. .• . . .
4Uh
44bh
U.86
Н .86
c&oi!' szczeg61niejszej uwagi па
czy tanio te.
to. drog4} żelazo~
ze1azo~ lUikołajewsk~,
шikо/аjеwsk~. skoro t)'lko
tylko ., Puy.
cania
na czytanie
9Q.60
90.6(/
Wiedeu tt
tł 100 8. . . . .
110150
kst~w, artykul6w i autorów
k6t~w,
autor6w ohcych
оьс}'сь oru
оса! na
па nasuną
пввоо" 8iO
siO oajkorzystoiejsze
najkorzystniejsze ~la 8karbu
skarbu " Wiedeti
plli.l ......
.. o.o::
z. ,Iplor,
p.pl." p.~.I
prakt) czne
pгakt)
саnе (:wiczeuia
ćwiczenia uczoi6w
uczni6w w prze
przekla·
kła· warunki.
wзruоki.
LilLl
Li.L1 Likwid. Kr. 1'01.. . . . 92.60
OHO
ОНО
l'SJiaоwlliуШщу. iiit ро
I'SJŻanwlliyliśOlY,
po raz
га" pierwszy
pier .. azy zarzu· danin,
dзоiu, i 3) mianol!86
miЗООl!86 na
па przełożonych
przeloiooycb p~
ре n.
п.
Pelersburg, 18 września
Petersburg,
wrze~nia (Ag. półn.)
рбtn.) Dzi§
Dziś 1:08.
r.oe. I'ot.
Ро!. Wlob
Wsob o ~"il
~"i.
. . . . ~~ . _
99.25
zwykłem s100nt6w
LioLy Zu. Zi.m. z ua
69 <.
r.
.• 11>1.80
U>1.80 101.80
cono
byli w zwyklem
сооо mundury;
mUDdur1i stnelcy ь,.1i
syonatów рпу
pn.y gimoAzyacb
gi0108ZYRCll "rz
prz do"lS1.y
де ... в1.У (.
t· rozpocz~ło
rozpocz~lo tu swe
зwе czyuooAci
czyuności towarzystwo LilL,
U.LJ
UoLJ Zut.
Zul. 1Il.
К. W
W...... Hor
Но.
I
. 99.70
9916
cudzoziemców, \v/ndajqcych
włndajqcycb sWY'"
aW)'11I j~.
jO'
ubrauiu
Reform. godoa
godna ро·
po· kiem cudzoziemc6w,
ubraniu cywilnen,.
су "iloen,. Reforma
99.110
99.1i0
zykiem i posixdaj"cych prawo do zajmowa.
znjшо\vа. zleceft pod firDl~
fiгощ ...Пегmао
Herman Kornleld
Korofeld i "
Ił ' .
łI
11
li
. 99.60
""
11
t1
99.БО
chwały!
chwalJ!
~~.j5
~~.jb
11
It
»"
:)
If
09.26
II
Ił
:ł JHf
99.26
nia
miejsc
wychowawc6w
wychowawców
w
gimnazyach.
sp6lka·
spółka"
z
kaucY"
kaucyą
50,000
rB.
rs.
oia
Obok, w parku miejskim,
шiеj8kim. grala
grała orkie·
9926
n
11
l'
n"У
V
9926
"11
Podzielaj 'lc POWYZ8Z"
Podzielaj'1c
powyższ" opinio
opioiO р.
p. 1Oioister
minister
Berlin, 18 wrze§oia
września (Ag. póło.)
р61n.) Cesarz LioLl
.tra
вш Cabryczna
СаЬгусаоа scbeiblerow,ka
вcbeiblerow&ka dla
дlа licznych
liczoych
Li.L1 Zut.
ZuL. 1Il.
К. c.od.i
r.odoi H.r. 1 . IIG.9б . -.-.goAci,
gości, pr%8watnie
przewatnie rodzin
rodzio perвoneJu
personelu Cabry. sakomuoikowal
zakomunikował j~ рр.
pp. kuratorom
kuгаtогош okr~gów
okr~g6w Wilbelm
\Vilbe1m powrócił
powr6oit z podróży
podr6iy do Szcze· "
n ',
f'
łI
n
••
1.16.
»
11
""
!.IO.-М.,
I1
11
JH
94..76
M
Ił
łI
n
UJ
.• 9'.76
oaukowych
wykootloia.
cinn.
cioa.
naukowych do wykon"oia.
caoego.
canego.
GI,'d. Berllfisk
GI,'da
B.rll~ak ••
Kr61esłwie
- Ubezpieczenie gubernialne w Kr61ellwie
zebrało siO
aio w Para
Рвга ·
Najwiocej publiki
pubHki zebralo
Banknol, rOIJJlkie
rOIJJllde 'atu.
zaras. . • 180.00
180.15
Polakiem. RZ'ldy
RZ'1dy gubernialne
guberni810e w Królestwie
Kr61estwie
KOnltanlynopol, 17 wrze§oia
p6ln.). aankuot,
180.o~
Konstanlynopol,
września (Ag. p6ło.).
dyrie. na
оа koncercie
koocercie orkiestry wojskowej Polskiem.
dyzie,
l80jb 180."а&
"
'ł
a& doat. • 180j5
ubezpieczaj". jak wiadomo,
wiаdоО1О. oic·
nic· J akkolwiGk
akkolwi&k Porta
Рогtз jeszcze uie odpowiedzia. W.kol.
pod dyrekc,..
dyrekcYlł р.
p. Dietrycha.
Dietrycba. Spalooe
Spalone przez Polskiem ubezpieczają,
W.k.l. no
о. Wlrozlwc
W.r.z.wo n. . • 180.- 180.06
р.
p. Kollera
КоНега ognie 8ztuczne.
sztuczne, Cantazyjne
Caotazyjne ЬОт.
bom. ruchomości
гuсЬошоАсi tylko do
до 5,000 rub., gdy ргу·
pry· la
/а na
оа note rZ'ldu
rZlldu serbskiego,
serb"kiego, dotycząc~
dotycz"c~ рО·
po·
"
ieLeroh.r,
t'etar.h.rc n. . • 179A6
179.40
179.411
179А6
dl.
d/.
.• • 17840 17896
178 S6
bardowBDIB. korony gwiatdzisle
gwintdzi8te i telegn.!)'
telegl'lify watne towarzystwa ubezpieozaj'l
bardowanla,
ubezpieczaj'l do
до wyso
"'уво ·· Iqclenia
/lIczeoia linii
Hoii kolejowej Salonika·
Salonika. Wrania,
Wraoia,
1.00,110
Lon,11n n. . • 10.46'/,
!(Ц6' /• 20.46
ko§ci
kości szacunku.
azacunku. Obecuie
Ouecuie obraduj'lca
obraduj'1cl\ w War.
.
ogniowe zyakaly
zyakały iywe
żywe okla8ki.
oklaski.
dl.
d/.
. • 211.26
21>.26 'I.
'1. :lO.~6'1
:IO.~6'/
kошisуа ubez~ieczeu
uЬеиiесzеп przyszła
przyszla podo- jest przeCIeż
przeclez rzecz"
rzeczą pewną,
pewolI. ie
że zapatruje
"•
(-) Debiut р.
p. Niesiołowskiej,
Nieaiolow8kiej, zoaoej
znanej рО·
pu· szawie komisya
n.
Wied.6
Wied.ń
• 16~.30
102.40 '
Ьоо
bno
do
woiosku,
wniosku,
aie
~y
wzajellloe
wzajemne
ubezpie.
si4}
przychylnie
na
па
to
oot~
not~
i
ze
że
ргzугzеktз.
przyrzekła,
bliczności
bliczDo§Ci naszej
na8zej aktorki do r6l
r61 salooo·
В81ооо ·
[)Jlko,,1o
OJlkoll1o prlw.LIl.
pr1••L".
2'/,
2'/,
2'/.
czeoia guberoialoe
gubernialne 88~ kurowaly oierucho·
oierucbo· iz
iż polqczenie
polqczcnie nastllpi
озаtllрi
bezzwłocznie
bezzwloczoie ро
po
wych,
"усЬ. oie
nie powi6d1
powiódl siO
aiO na
оа 1wow8kiej
lwowskiej sceoie. czenia
со/)'1О iclJ
ukопсzеоiu 1ioii
ЕагаЕ ро
Zarzucaj q debiutantce
debiutnotcв glos
g/os gardtowy
gardłowy i zma·
"ша· mo§ci
mośoi t.aHe
także w calym
ieb szacunku.
.
ukończeniu
linii bnlgarskich
bulgarskich i zaraz
po
Gield. Londy/lska.
Gielda
Londyhak •.
Zarzocl\jq
Weble U"
DII. 1'eterlltl&ra.
Peteraltl&ra. .•
oierowaoe
nierowane ruchy.
- Tak~a aptekars.k~.
aptekarl.k~. Speoyalna
Speo)'aloa komIsy!"
kOIllISY!,- , zawaroiu Itonweocyi
konwencyi ' co
со do eksploatacyi
ek"ploatacyi od· [)1,konLo
liO"l..
,О/о
0l.kouLo '°/0
radzle lekarskIoj,
leknrskloj, utworzooa
utworzona do
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Niepoilleglo· 180.50j
бl.60, 6-'1 Po7.yc
po7.yc,..ka
... ka wIohollula
W80110dща JJ 8"'
8nt M..90,
ы..90,
"'уЬо; J do
до 'ci. Przytem biskup aoglikaftski
~
dytowem ziemskiem odbyly
odbyły siO wyboi
anglikaftski Potter ovjue U.5O,
W emisYI
r. tsO.5O,
omisll 6'.60, (0/0
(О/О P07.1()lclt
P07.1UK1r ... 1880 '.
tsO.60, 6"0
б',о
komitetu wla§Cicie1i
właścicieli listów
Ji"t6w zaatawoych.
zastawnych. Na i kat>lioki
kabJicki kardynal
kardynał Gibbon mieli
mieH odpra. li.tJ
li,ty uata.wne
fwolllfł 522.10,
uatв.wпв rOly i"kiu 98.00,
98.00. kupony
kOpoDJ fwol1l4
ROZKt.AD
ROZKŁAD JAZDY POCI~GOW
POCI~G()W
powolany zostal
został wi4}kaz,,·
wi4}ksz,,· wi(:
wić nabożeństwa
оаЬоiеп"twа i udzieli6
udzielić 1udowi
ludowi błogo.
blogo. 60/.
prezesa komitetu powołany
bOI, pozyozka pr'łłllłlowlIo
Рr'f:tщiо,vllo z 1864. rota 164.GO,
lб4.GO, talcu
t.alcu J
maja r. Ь.
od dnia
dni& 1l (13) maj&
b.
hauku lhand
..od lowego
low"go 79.70, dy'
ду·
~ci" 251 glos6w
ścią
głosów Jerzy Aleksaodrowicz,
Aleksandrowicz, Ь.
b. stawieftstwo.
sławietistwo. Do od§piew80ia
odśpiewania kantaty
klшtаtу ufor· 1866 r. 140.00; .koy. I,.uku
.kontowego 64..60,
żel .
•arlZ.
wied. 261.00, ak.kon1owego
64-.60, dr. iel
.••
па. "ied.
dziekao
szkoły mowal
mowat siV
si4} ch6r
cMr z 600 03óh.
оз6Ь.
dziekan uoiwersytetu,
uniwersytetu, tw6rca
twórca Ь.
b. szkoty
GODZINY
GODZ1NY i
0Y8
ОУО kreuyf.o
k.reuyf,o .. a aa8Lryaokl&
&a8Lry&okI8 - . - , renta kolejowa
ogcodoiczej, prezes towarzystwa ogrodni.
ogrodoi.
Х Signum temporis. .Fraokfurter
ogrodniczej,
X
"Frankfurter ztg.·
Ztg.· rOlyjal(Q
rOlyjBI(Q 94.fJ,
94.f'). ·,·. 6°J. rent
rer.t.. roa,j.kK 108.20, potycz·
czego. Na radców
radc6w obraoi
obrani ZOJtr li
\i ро.:
po.: To·
То· donosi,
dooosi, ze
że jakiś
jaki§ kawaler tamtejszy,
tашtеjszу. który
kt6ry ka ro.yjlka
ro.yj.ka 4°/.
40/. wewn~l..o. 46.60,
~.60, dJ.kouLo
dJ.kouLa a
а °l
./••
•.
prr.,
pr.ychodr.,
ch odr.,
II. '1
' I,.
pryw"1.Jl8 2 1'.
•.
maaz Glogowski.
Głogowski, Teodo: Nakie1skl,
Nakielskl, Hen·
Пео· oglosil
ogłosił "w pismauh oiemieckicb,
niemieckicb, ii
iż poszu· prlwll1.n8
masz
до !l.olu
!iolu,..k. •
Lond,n,
LOnd,n, 17 wr.obła. l'ot,0,k.
I'otyozk. ro.yjsk.
ro.yj.k_ •, 1873 do
J6zef Zielitiski.
ZiеJiПski.
kuje towarzyszki zycia
życia o
о milej
miłej powierzcho.
ryk Bary1ski
BaryIski i Józef
Sk:iero.iewia .
"11 Skiera.iewia
r. 96'/".
96'{... Kon.ol.
101'/...
<.
Коп.о1. angi.lski. 101'/".
_ Nauczyciele
N8uczyciele domowi. Korator
Kurator okrogn
ok rogu ~n~ści
~o~§ci ! w~k~ztałconej,
w~k~ztalconej. otrzymal
otrzymał oie
nie mn~ej
mo~ej
\Varlr.awJ •
Warlr.&wJ
C\Pelersbu,g.
QlPetersburg, 16 ..,z.I&.
rzołall.
l.6j
Uj w miejao.
miej.on 46.00,
46.00. "uн Aleklan,trow
Aleluan.trow a
~ukowrgo .warszaws~iego,'iak
.w8rszawa~iego,'iak siO
aiO dowiado.
dowiadu. I ~Ie wI~ceJ,
W1~ceJ, J~" tylko
t)'lko 3,468 ofert. ~ Nie·
N1e· n.
п_ wf<.
wr •. 46.-. Pszen.ea
P.zenlC. w m.
ш. 11.60.
11.110. ~yto ., m.
т. 6.40.
Cieuhooin1r:a .
J"
JIl .Nowostl,"
.Nowoat1.· zwró~lł
zwr6~ll uwago na
юа to, iz
iż bar. mle~
Ш1е~ pocbodzlło
pochodzlto 2,1~7,
2.1~7, reszta. z Innych
1ООУСЬ Owies
Owiea w m
т .. 8.50. Konopie"
Konopje " m.
n). 4:6.00. Siemie lniane n Cieohooinka
11
~iotrko".
"ł'iotrko".
.•
IS.OO, powietrze
м. 19.00,
powi"tr ... przykre.
dzo często
cz~sto dla UCZOlÓW
uczDl6w ucz~szczaj'lc.vch do kraJ6w. 1,~27
1.~27 dam D1e.
Dlе. wspomnlał.~
wspomoI8t.~ wc~le w m.
" C.~:łt.ocbo""J
C.~stocboW'J •
Berlln,17 .rzeia1a.
wrzałam. Plsenjoa
PlSenioa li6-166,
lł6-166, Dl
па "n:.
wn:. " Granicy
Ulz~dowych zaklad6w
zakładów oaukowych
naukowych bywaj" oо posagu, IOne
1Q0е zaś
Еа§ o§wladczyly,
OŚWiadczyły, IZ
1Е posla·
pOSla·
GrauicJ . .•
paL
148,
"a
kw.
maj
168.
Zyto
107
116,
no
.а k".
Z,to
"' " Soeoowca
1IJbieraoi oieodpowiedoi
ma\·ek. Do 3,112 pai.
nieodpowiedni oauczyciele
nauczyciele domo. da.i<\ 1,000 do 200,000 marek.
SoeoowC&
•
wro.
110'1
.,
оа
gr
.•
L.
114'/,.
wn.
pat.
110'/.,
ua
gr.
aL.
114'1
,.
n Tom&szow. •
"Tom&Szo..
wi,
wi. czyli
czy1i hk
t'J.k zwani
zwaoi .korepetytorzy,· wobec
",оЬес of~rt 1'01'lczODO
t'oł'lczODO fotografie..
foto/(rafie.. Kawaler
Ка ·.\·aler . 8ZU'
szu· Lond,n.
Londyn, 16 .,,",,1&.
J.~a 96 proc.
proe. 14'1
а'/..
wrzwla. C.k,.,
Cak,.r Jan
,. Dr.in
Dr.i II ••
••
.•
zostało
rozporz"dzeoie
rozporządzenie ka;qcy
kaJllcy żo~y
io~y РГЕеЕ
przez ogloszeOla
ogloszeola wybral
wybrał Jakq§
Jakąś spokojnie,
czego wydaoe'1l
wydane']} zostalo
apokojnie, ookier
1~1/., 8pokoJnitt.
oukier I>Drakowy
bo rakowy I~I/.,
nн Rl.domia
Radomia • •
Liverpool
16
wrzeinla.
wrzŃnla.
RprawQxdafli8
Rprawoxdalli8
PQo~
poo~
..
tkowt·.
w okręgu
okr~gu wcszaws";m,
wcazaw8";m, aby
аЬу na
оа przyszłość
przyszto§(: dZlewczy[~ z haooowers";e«o,
bannowers";e«o, oie
nie p08iada.
posiada.
'I
'1 Kielo
Kiel0 . • .
Prr.r
Prr.r·,оаr.uzи.lrJf
'/o8r.unl
n
v
o),rói
ol,ro~ lO,(X)()
10,tXю IJeJ;
beJ;
stale.
atale.
DzieDD}
DzieoDJ
uauczyciele wybierani ЬуН
byli nrzez rod~iców
majątku.
rod~ic6w jqcą
jllc" maj"tku.
o8uczycie1e
.. oz 1,00 bel.
uprz('iDlem otrzymaniu
otrzymaoiu . X
Х Ogromna 8ala.
powsta(: ~a doLiverpool
oie
ioaczej, jr" ро
nie inaczej,
po uprzdOlem
sala. ~oncertowa powstać
do [,odlдd
Llv,rpool16
wrпiniа. 8prawozuanie 1.00"ow
1.0(\(\0....
Ol,rot
16 wruinie.
... Ohrót
pozwole~ia
pozwole!lia od wladzy
władzy szkoln~j,
szkolo~j, przede- Dleb.awem w ~~rhDle,
~~rlID1e. .przez roz~zerzeDle
roz~zerzeo1e 10
"z,ch
p,z,ch'.Z'·
••• ,·
10,О()О
bcl. .r; t.ego
t,ego Da.
пи. .pekulaeJV
8pekl11aeyv 1I wywóz
wywoz 1,000 l.el.
hel.
,000 hel,
St.ale. Middhog
Middl.ng .merykao..k.
.merykaÓlk. oa
па
"rL 6'1.'
6'/,'
wszystklem zd
EP~ od
од oadzorcy
nadzorcy tej "l.
"1.8ay
"РЬй harmonII.
ЬаГШООI1.
B~dzle olla
0I1а obeJmowala
obejmowała Stale.
asy do "PbIl
odohods,
odobodz,
wn.
Jilt. 6'1",
liat. ':'
g:.
о • ..
с,. pat. 6"I
" /.. , na
па pat. li.t.
61/", na
оа list.
której
даоу uczeft
осzеп oa1ezy.
należy.
'2.000 miejsc 8iedzllcvclt
'2,000
siedzqcvcu i 1,000 8tOj'lCyclt.
stoj'lcycu. na
kt6rej dany
•, Kol .....k . •
6'/.,
na
па gr
gr.
.•
It.
1.
6'/!,
&'/!'
оа .t.
u
at..
.II.
.11.
6'1..
6'/..
na
п. mr. k
kw.
•.
SpecY81na 8zkofa.
szkoła. Na oajbliz8zem
najbliż8zem zgro Estrada bedzie mog,a pomie~cić
РОО1iе~сi(: 500 chó·
сМ· 651}
- Specyalna
11
n kie.ruiewio •
1/111
". na
па kw. maj 6 11.
IIł р.
p.
Uw 1
n \V.TU.WY
al:cynaryuszów f,lównego
madzeniu al:c10aryu8z6w
b'6woego towa 1'zyst6w,
l'zyst6w, oraz 100 czlook6w
członków orkiestry.
.•
Manche.tlr,
wrzołall. Wat.r
Taylor 6, ,,\Va"
Manch"lor. 16 w".I..
\Vat.r 12 T.ylor
А laIuUKlro".
l aluuкlrow.
rzystwa
rZY8twa dróg
dr6g zelazoych
żelaznych rosyjskich,
rosyjskich. rozbie
(Echo
tEcho muzyczne).
muzyczoe).
Wator
\V.tec 30 Tallor 8'/.,
8'1., Water
\"'ater 20 Leigh 7'/"
7'/J' lVater
\Valer litI A
Сlчton 8 1'
/'11 Moek
Mock 82 Brook. 8, Mul.
Mule 40 lilaКа "CiecbociaD •
гаnет bodzie, jak aonoszlł
0ООО8Е" .Nowosti" pro
X
Х Jadowite wfalno§ci
własności zwykfej
zwykłej akacyi. We· 50 Clayton
ranem
,,~iot.rlr.owa
"l"iotrkowa
.•
yoll
M.d,o
40
\\filkin.on
9'1..
Warpoop.
82
уоН 8'1.,
8'1
••
M.dlo
\Vi1kin.on
9'1"
\Varpoop.
jekt zolozel1ia
założenia kosztem towarzystwa spe
вре ·· dlug
dług donicsienia
dooic8ienia dra Emeryego,
Emeryego. pospolit~
роароlit~ Lee.
10
V'oolooho"l .
Lee8 7'/.,
7'/а , Warpcopl
Warpcop. 80
SO Ro
Rowllud
.. land 8, DoubI.
Double 40 .. t:·OOtooh·"1
ran1cl· .• .•
cyaloej "zkol1
cyalnej
szkoly dla i'-ieci oficyalist1w drogi akacya (Robinia
(Robioia pss
Р.Э Jdo;lcacia)
JdО;1сасiа) posiada 'V
UranlcJ.
Weston
..ton 8'/.,
8'1" Doubl.
DoubI. 60 .wykl]
,wykly g. 11'/
11'1".. 83"
82" 118 It" Q
tt
Ilsnowoa
t.>suo.oa • •
II
11
yds 16Xl6
16Х16 gгч
gr.j t'<ODiny
Lltапinу • ~2/t6 167.
167, mOCDO.
тоео •.
Szkoł4} zami( · w''\soo§ci
w''\sności t-ujqce.
t-ujllce. Po
Ро zjedzenIU
zjedzeolu wewnę
wewn~. ydl
warszawsko·petersburskiej. Szkol4}
'rОШ"JOwа •
IJJ
NewaYork,
łn" 9 11
w t4 . c.
.. tt ·toDł"JOwa
/
New·York, 18 .rz.I.II. Haw
Яаw e
еlп"
с.·.
rzooo otworzy6
rzono
otworzyć w Wilnie
Wiloie lub
1nЬ Wr
Wr"szawie
"szawie trzoej
trznej kOl] drzewa, s;!oie
snnie zachoru"alo
zachorowało
"Вun
. . .
le.ot. 3'/".
3'1... K....
Ка... (Fair Rio) 19'/"
19'/,. dlo Rio
Шо "Bw..
РГЕУ
przy tern
(ет przy szkolo
azkolo ma
ша być
ьу(: urządzony
urz"dzooy trzyd~iestu kiP,u
kiРш cbłopców
сЫорс6. z przytułku
przytulku dla 1"_0'.
"Radomi, • .•
Nr. 7 lcw
low ordinary
ordiolry na
оа pat. 11.1';,
17.1';. na
па gr. 17.150.
pensyonat
sierot w Broklyoie. Obawy zatrucia były
d1a tych dzieci,
dzieci. któlJcb
kt61]ch rodzie
гоdzir )з "ierot
byly
pensyooat dla
~ Ki.lo
Ki.l. . • •
B
Вa
а w .1 n
оy
у pnywie&iono.
puywie&iooo. tygodDill
\ygodDitl obiegly
ubiegły a
~
mieszkają na
innych stacyach.
podobne do spostrz~ganycu
p..~y 1atruciu do
до ""Y"tkiob
owi,.kowych 126,000 001,
па io01ch
atacyach.
родоЬпе
sрозtгz~gапуult P"~)'
w"Y"tkich portl>
portó .. o,.;,.ko"yob
bel, .,}.
wJ'
mieszkaj"
bel.,.• tlo
tło ltdu otl.
wiezioDO do
до 'W.
1'. BrytLnu
BrytLniJ 80,000
80.000 ЬеI
UWAGA. C,lty
C,lry o...._~ ' .....
Poż,dana refornla.
reforma. Wobec nader oie·
nie· szczo~-zeńcem
- Poifldana
szсzо~·zеПсеО1 grol".astym
gГОI".аstуш (Cytlsus Labl'·'
Labt'·· wieziono
..
irab.J,
,тШJ.
••••
od
.".
lego S,OO<J
S,OO<> bёL
beL z.
Z. раа
paa 190,oro Ье1.
bel.
doatatecznych rezu1tat6w.
nот).
(Wazec)
dostatecznych
rezultatów, jakie wyda.ie num).
(WszecJ Ew;'\t).
D1 &-<oj
IН)
.•
H
н..
..,.,
,.. 16 ."1111a.
WПII,la. Ko_
Ка_ good ...rage
rчe t:laDtoo
t:!aпtoo Dy
oauk!'
nauh jozyków
jozyk6w oowo!ytoyoh
nowożytnycb "gimnazyacb,
w gimouyacb,
00
na pat. lG7.eJ,
lG7.c), o.
оа lilt.
lioL. 101.76,
107.76, n.
о. gr. 10s.25,
10s.25.
1аЬ"
ро.
go lata"
w powietnu. Do PO'
ludnia
łudnia
pokrywala
pokrJwala widnokl'llg,
widnok",g,
ро
po południu
poludoiu 08st4piJa
nasŁIłpiła pogod&. Ogrody
OgrodJ i
mieJ8C8
mie)8CB .pacerowe
.parerowe roilJ
roily 8iO
aiO mnóstwem
mо6вtwеm
10до.
ludn.
W
,у ogrod1ie
ogrod~e tnelecki
trseJecJci m
щ grala
grata orkiestra
orkies!ra
artyleryj
p. Kirszfiokl
Кirszfiokl .
_rtyleryj ka pod dyrekcJO р.
Na stnelr
ło iO t. ".
z. 8'!'Solanie
stпe1r lcy
; cy odbyw 10
8'!'Selaoie
A_it;torr:c:h~lskie. do jelenia
ś.h;torr:c:h~lskie,
jeJeoia pnesuwaneg",
pnesuwaoegl1,
tзтсау. W stne11\'1io
zamiast r;wyktej
"wykłej tarczy.
sŁnel"'liu Ьга.
bra.
Ii
li ndział
udziaJ czJookowie
członkowie tutejszego towany.
towarzy.
at_a
at
•• &trzeleckiego,
&trze1eckiego. zamiejscowi
zamiejвcowi i aroa!!)·
amat!)·
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OB'bH.BJIEB
ОБЪЯВJIEН I E.
Е.
Dla
D1a uniknienia
uoiknienia
06
Об....JlscTes.
Jl:иетса. ąTO
что 18 CeBu6pll
Сеатабр"
oj.iadc,am.
ojwiadczam. te
OB'bHB.llEBJE.
ОБЪНВJIEВJЕ.
LEKARZ
LEКA.RZ i A
АK
К U ZER
ZEB
1887 ro,U
rOA8 . C'Jo
C'JO 1
I ąac.)/.sa
час. АВ. no
по Brn.В р:ь- ynagogi.
r nBgogi. wYltBwione
wyltawione • oknie раоа
pana
1 tolfl1e J(I)1I
u1ic}' Za.ad%I<iej
ulicy
Zawadzkiej • do06
.. IUaeTeIf,
BCIOII YlIHą"
.• 640, 6y% mego
za-I)
2IIJ ta
snltolflle
Об...
u.еТСIf, ąTO
что 29
aClolI
УJl иц1l no)/...
ООА"
бу- Pete .. il~e
i1~e Ile
11е ,.c~
"t~
шеgо %1_
11.J
и Sn
.is·l-n
.is·!'-тi pal
ра1 cu
со
tei·
1887 rOAa,
го.. а, e..
с.. 10 ue.
час. Asa
"ва nnlAeT-.
пnlJl.ет-. upoAau
О РОАаватьса
TbCs ......
Jl.8 . . . .. oe
ое "1oIYМХУ- ktadu
kładu lotograficonc
lotografic.ne o.
о.
.Ieckl
81etkl %ajn.uj,
zajDIUj,
10 d%i~ćrui
d%i~tmi
']
'J mu I ehorobami WE·
\П·
Новомеlс.оl Y"'II"
у .. иц", 00""
щеCТIIО. np
П рll.. "a
ll3JI..Iе.ащее
фир"",
Przrtem D&dmieni
n&dmieni m.
т. ie
umieJ ca
са ki row
ro.. Ich
Jch
HOBoMełclol
nOA" N.
UICCTaO.
....Ic. llll\ce .ap
.."
Przytem
te c~~~I~ii~n i umiej
ЕСО] I DZJEill·
EGUJ
ZIEill·
IJy
БУJl.ет-.
...eT-. npoA.UTJoea
про
...ватъС8 l~t:!:;~~;Mr~yp~lI
l~t:~:;~~;М:~УР~Ц
~
~a~c!r-.~~K
8~е:г-.~~к
JUlUI",T1>".
J
uJoUlJl.Т1>··.
eoeTOslI\ee
состоащее
kolekcya ,dj
ko1ekcya
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owej Iyoagogi
I}'oagogi
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u.li umyalallli,
UDlуаlашi,
poaiadaj, ca
Z
RZ W~
"~ RD E8MYDleCTBO,
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пoи1l oOBolRol
оовоlвоl
мебеJl" • • apeTI-l
Me6e~R
зретJ.l ••
. 8030a
0308'Ь.. "R AP.lwn~trznycb
AP.lwo~trzn}'cb jB
jako
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teł .e"netrznych
.ewoetrzoych
6.iadect.a,
ś wiadectwA, POUUkUJ8
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состо.щее ....
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po ,'wiotach
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I-go р'
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Biedoi ~ł
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ба ... , TOBlIPS.
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ataoie.
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08I.-relt., pod
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......
...., ..
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АВ. J
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Е
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.... ,
....
JI.· CY
Су...
A. ITpItOT.
ПрItСТ. Hlly60BCllift.
ЯII)'60вскiА.
•
1173 1l lI '
ReBRoe
веакое AU TOpr08"
торто ... 8
8'10
.. 3,241
1176-1
1175-1
- о
mieszka
mieзzkа obecnie • domu
dопш р.
p.
36 .00.
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