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poprzed01ch 1885
poprzedmch
• •
JJesienne
esienne ceny
сепу zboza,
zboża, maj"ce
шаj"се pierwszo.
"
zbożowym, ро
po
razem
rаzеш 53,264'/. dzioaiociny.
dziesi~ciny. rzodne znaczenie w bandlu zbozowym,
сепашi 1885 roko,
па
zrównaniu ioh z cenami
roku, na
Obszar ziemi nieobci"iooej
nieobci'lżooej podatkiem
podotkiem zr6wnaniu
pszenic~ i j~czmień
spadły, na
wszyst.
j~сzшiе6 nieco spad!y,
па WSZY8tgrunLowym, pod ko'ciolami
koliciołami i cerkwiami,
.аА pozostałe
pozostate zboza
zboża ..
w tym samym
зашут
jak rówoi
r6wni ~ż
~z posiadłości,
posiad!o§ci, n!\lei"cych
nl\leż'łcych do
до duduo kie zali
podniosly.
chowiefistwo,
chowień8twa, wynosi
wyo08i 680 dziesivcinj
dziesi~cinj pozo· .topniu siO podniosły.
nieznaezna pod wyika
wyzka cen
Bardzo nieznaczna
сеп na
па zbo·
аооlа
przestrze6 ziemi-28,942 dziesivcinystała przestrzeń
dzie8i~oinJ
:!е przy mniej
że
шпiеj obfitym I!rodzaju '!' roku
znajduje
zn80jduje
si~ род
się
pod
drogami
drog"mi
zelaznemi.
żelaznemi.
a)
а) Rolnictwo.
Rolniclwo.
sprawozdawczym woale mI>
П11> popraWiła.
poprawll8o za·
<а·
znaczonego
w sprawozdaniu za
"пасоопево 11'
"а rok 11185
Gleba guberni
guberai piotrkowskiej,
piotrkuwskiej, przowa:!uie
przowduie
Urodzajom w guberni w roku sprawospra.wo· upadku wiokazych
wiOk8zyeh go~po~arstw.
go~po~ar8tw. ~a. 749
oz~Aci IV
\у powiatach:
powia!ach: piotr.
piotr- zdawczym
zdawezym nie sprzyjaty
sprzyjały warunki klima.·
kliша· mailltkach
шаjqtkасh w guberni
guЬеrю piotrkowskiej
plotrkowekle] ро
po
pin8zcz1st", aа 11'
piaszczysta,
w oz~ści
noworadolnaki01 i brzezińskim
hrzеzi6skiщ tyczne.
tye7.oe. Lezl}ey
Leil}cy dlugo linieg
Anieg i l'rzeei"gle
przeciągłe dzie6
dzień 1 listopada
Iistopada (v.
(Т. s.)
в.) 1886 r. pożyczka.
pozyczk8o
kowskim, noworadolOakim
glininsta, zd
po jego
<а' w powi6cie
powi6eie bVdzińskim
bvdzi6ekim i cz~' ро
jegu znikui~ciu
znikoi~eiu zlmnn i deszcze,
deezeze, wstrzy·
wstrzy- towa.rzystwa
tow8orzystwa kredytowego ziemskiego wy·
_у
atocbowskim wapienno·kamienista i błotni·
.tocbowskim
b/otni· O1ywaly
mywaly wzrost ozi01in,
ozimin, aа równoczelinie
r6wnoeze'nie nosita
nosiła. 10,708,700 rs. Do koflca
k06ca rok~ I!0'
sta,
wez~d7.ie potrzebuje sztucznej uprawy
uprowy przeszkadzały
przeszkadzaly uprawie р61
pól i dokonaniu z08ootO
zostało nieumorzonego dlugu
długu na.
па wymleD1o,
wymlenlo,
eta, wsz~dzie
i usilnej
ZBsiewów jarycb.
jarych. od
Od pocz"tku zali
hpoa nych
majątkach 9,386,824 ruble. W ci"gu
ciągu
uailnej wymaga
WУО1ава pracy.
zssiew6w
<а' Ilpoa
пусh maj"tkach
'V
Wedle
edle wiadumoAci
wiadomości zasi'lgniotych
zasi"gniOLych z akt do
до samej
aawej jesieni, za
ха wyj"tkiem
wyjątkiem kr6tkotrwa·
krótkotrwa· roku wydano dodatkowych i nowycb
nowych poży·
poiycia , Р8nOrojestr6w рошiагоwусЬ
i rejestrów
pomiarowych izby skarbowej
deszcz6w
deszczów w czssie
czasie sianożv
sianoz~cia,
pano- czek 6 procentowemi li8tami
lisLami zastawnemi
zаstаwпешi
piotrkowskiej,
piotrkow"kiej, obcil\zonej
obcil)żonej podatkami g"un,
grun·
U1'aly,
upały, które
kt6re wielce zaszkodzily
zaszkodziły z8siozasio· V.ej seryi род
pod zastaw
zasOOw 166 ma.j'ltków
шаjl\tk6w na
па
towemi i bvd'lcej
bvd"cej w {>rywatem
{>rywoten, posiad"niu
posiad .. niu wom,
wоПl, zwl"szcza
zwl .. stcz& na
па gruntacb
grunooch pia8zczystych
pioszczystycb sum~
8001~ 1,278,300
1,978,300 rs.
С5. 'V
W roku 1886, z ро.
po.
ziешi posiada
posioda guberDla
gubernla 2,026,160 morgów,
шоrg6w, i wyzej
polozonych, gdzie z braku wilgoci wodu
_одо niewniesienia.
niewnie&ieni8o towarzy8twu
towarzystwu kredy
kredyto.
ziemi
wyżej polożonych,
to·
czyli 1,038,401 dziełi~cio.
za8ie"y
zupełnie w.yschly,
mu ziemskiemu
dzie,i~ciD.
zasie"y prawie
prswie zllpelnie
".увсЫу, na
па grun· we
"ето
ziemakiemo rat terminowych,
tвrminowych, Wy8ta·
wузОО·
Z tego wypada:
"урада:
tach
(асЬ za'
za§ górzystych
g6rzystych ziarno bylo po8tв.
puste.
wiono na.
па 5przedaz
sprzedaż 603 maj,.tki,
maj"tki, z kt6rych
których
a)
obciążone Zniwa,
Żniwa, przy &przyjaj"cej
8przyjającej pogodzie i do·
а) na
па grunty obywatelskie,
obywatel8kie, obci,,:!one
до· sprzedano 11, przestrzeni 7,200 dziesiociD,
dziesiocin ,
tkaniu)'
tkaniuy
przędza
prz~dza
wypadły za ogl08zoo"
Ogł08Z00ą n licytacyi
dwor8kim
podatkiem . 1,044,281 morgów
dwol'skim роdаtkiеш
шоrg6w 8tateqz.nej
statвqz.nej ilo§ci
ilo'ci . rllk
rl\k roboczych,
roboczycb, wypad!y
licytncyi sum~
вoт~ 393,381 rs.
18,530
]881
2,704
w roku 1881
Ь)
па grunty wlowło·
zupelUle pOlDy'IDle..
zupelule
pomylilDle.
.
. Rzeczywista zaa
zaś wartość
warto'~ sprzeda.nych
Bprzedanych ma·
таb) na
~l,150
~1,150
2,461
1882
Acia6akie
ściań8kie obci"ione
obci'lżone po'
ро_
..Ов61пу
Ogólny !e.zuloot
!e.zultat urodzajÓW
urodza]6w w gubernl
guberni j"tk6w
j'ltków wynoaita
wyn08iła 10
w przybliżeniu
prz)'blizeniu okolo
23,!l86
2,918
1883
dаLkiеш chlo
сЫо р&
ps k 1111
Im
plOtrkow8kloJ . "roku
piotrkowskieJ.
w roku !886 był
Ьу! nast~pu. 660,000 rubli.
datkiem
" 1884
27,018
cy: zboza
985
gruotowYDl, a.а b~"ce
gruntowym,
.!I\cy:
.!Il
zboża oZlmego
OZimego wy81ano
wYSlano 2~4,000 korcy,
W
\V ci'W!u
ci'łl!u roku sprawozd~w~ze~o
aprawozd~w~ze~o 6 ma.
ша.
" 1885
97,770
3,106
w posiadaniu
po&iad&niu wloAcian
wlościan
]8rego
Jarego 273,000 korcy, .kartofll
.kartoHI wy8adzon~
w)'aadzon~ jątków,
j"tk6w, przestrzeni 3,567 dZI~SI~ID,
dZI~sl~ln, n!1b:rh
n!1b:r11
38.630
~,893
1886
i miOllka6ców
963,376
580,000 korcYj
korcyj 8przlltOl~t?
zboża OZI'
mi_k806c6 ,, osad .
",.
sрrz"tщ~t? zali
"а' zboia
OZI- iTdzi,
z)'dzi, aа 2 majl\tki
msjl\tki przestrzenI
prze8trzenl 548 dZlesl~'
dZleSH~"
o)
о) na
па grunty lIIiejmiej.
mego
тево .I,009,00~
.1,009,00~ korcy, Jarego
J8rego 1,293,000 cln,
CIO, cudzoziemcy. Tym
Туш 8posobem
вроаоЬеш w k06cu
koflcu
- - - - - - - - - - - - - - - - ,kie,
akie, płaClłce
plaCl\ce kontyn.
korcy 1I kartofli
kartoНi 2,9~7,000 korcy.
. roku
rokn sprawozdawczego
spr8owozdawczego w gub~rni .piotr.
.piotrgena li.ernnkowy
liwernnkowy . •
gen,
28,494"
28,494.,
Z .powyż.szeg~
owyi.azeg~ Widać,
wlda~, ie
że wsk~tek
wsk~tвk Dle·
nlo- kowskiej znajdo"ato
znajdowało 8iO
siO w poslada.D1u
poalad8onlu cn·
сп·
----.......:.......:--.......:- lI 'prz,JaJ"ce]
sprz,JaJąceJ zasiewom
6l! 368 • w poaiad8oniu
poaiada.niu iyd6.
żydów
zаSlе"ош pogody wysiano
wY&lano .bo·
<Ьо· dzoziemcUw
dzoziemc6w 62
'PIOTRKOWSКA
GUBERNIA 'PIOTRKOWSKA
Razem jak wyzej
w,żej
2,026,160 morg6"
morgów Iia.
źa. lI'' wysa.dz~~o
wY88odt~~0 kartofli wogóle
_ов61е mniej
шпiеj w 24,637 dzieaivcin
dzieai~in .'iemi.
z'iemi.
W te
t
kl
kI
1"
I" eB t roku 1886, DlZ
щz w roku zesztym
zeszłym 1885 1
I te
.
w 1806
1.806 roku.
Y ·eJ es . rezultat
prawozdaw' j Charakter
105 942 m
ш gr~n
u
o~oeBO
o~nego
aa
aS
rezultaL urodzajów
urodzaj6w 11'
w roku 8sprawozdaw'
Cbaraktвr gorzelnictwa nie uleg!
uległ żadnym
:!адпуш
g
kl
•
_<0>_
932'297 morgl
aay
·eJ
mor l gr.\
gr u 10::~\~ m
а,у
·е] czym, odnolinie
odno'nie do
до oltimin
o:timin i kartofli,
kartoНi, wy·
_у- szczególnym
szcze a 61nym zmianom
zшiапош W roku 1886 go.
во'
тo
0
! k 400'~~~ w,
_, ~ I1uÓ 367
367 ll ;!, ра·
pa· padł
раМ gorzej nii
niż w roku 1886j
1886; za
<а to wszyst. rzelni było
bylo czynnych'
CZYnDJch' 53 które
kt6re p~dzono
t WIS
w1a
1.
I.
s6
SÓ . . '. tkómor8g5w38'
tk6шоr8g5W38' 6.. 8 w 6ó ' N mor·
шоr· kie zbiory były
byly w lepszym gatunku, jare prawie kartoflami
kartoHami i 2 fabryki gorzelniczoI'
') faktó
fakt6 z'
ż'
d'
д'
g W
w 1I Dleu.y
D1eu.y 11'
w ,
morg w.
aа роpo·
(j~ Ь:!
b ż
laszcz
la&zcz owies udał
ода. . le
'
.
. l
c1a co
еDlа wie
wle u
w 7yOla
со zlon·
zlon- wiat
wiaL t6dzki
łódzki przypada gruntów
grunt6w dwor8kICh
dworsklcll z~ . z .~ 8,
a, aа z:
aа d . 'ta.k
' tak zŻ SIO . dro:ldtowe
drożdżowe (Niechcice 1
I Wola Kryutopor.
Krytztopor.
Wy'wle! eDla
Wy'wlet
ro
w
ska), wyrablaj"ce
nego
пево i objawó"
objaw6" spólet:znycb
ap61et:znycb 8zuka6
szukać nalezy
należy 65,840 morgów,
шоrg6w, wloAcia6skich
włościańskich 88,204 mor.
шоr. PdleJ.
Pd1eJ. DI
Dl 1886 u poprzeż
poprz~ Dlm,
щm,
ć'~ eе uórou ro- 8ka),
wyrabiające dro:!die
drożdże suc~e
Boc~e pra~o!".nłej
pr8o~o!".nlej
zwa wog
w danych Itatystycznycb. Nawet oa
П8о tym
tуш i mie'skich
mie'skicb 7080 mor 6..
ów lasu
la&u 17888 "81
za) 11'
w .• . ro k.':1 mo
шо.па
na n!1
n!1zwa"
_ов6Ieе te u'zywaty
u'żywały do
до 8wej
swej fabrykacYl
f80brykacYI m,kl 1I • o·
о·
st0l!ni~, na
па jаkiщ
jakim 8iV
siV obecnie ,tatY8tyka
atatystyka ~~rg ów~
6w~
,
g
в,
,
,'zаd?w~lща)~~уm
zad?w~lmaJ~~ym 1I .wystarcz':J'lcym
.WY8tarCZ&:J,.cym do
до -1.wY.- dUj
до; w jed\lej zali
zaA gorzelni (Maln.zy~k)
(Malo8z)'~k)
8
zna
dOltarczyć
ona
L as
•. t w Jes
. t w gu·
żywleDla
miejscowej
przerabl'ano 8yrop
syrop 8ukrowy
sukrowy . Ogólna
iloli6
zn8oJd'6e
опа może
шоiе cennych
сеппусh
6ó rz"d owyo
ZУWlеща
mle)acowe]
0861п&
П066
Jd'6 e, d08tarczy6
.
d
e.DlC
u'
t D1. t ludnoAcI.
. . 1I
. . '.
'ż
.
ав w n,
owych 1I. 1Ie.nlc
]ез
во'
,"
w8kaz wek I charakterr;stlcznych
wskaz
сhаrаkteГь8tlсzпусh ry~w o
о ·· Ь'
b'
61
ó1 "3 264'/
2641/ d'
д' .
. ..
kt6
któ
.,Iana sprz" ..DlVV oо DleWIB
nieWIe eе wI~ceJ
wl~ceJ Dl
DI~ w wyprodukowanego
wyprodukowonego 8pirytosu
spirytnsu wyn08lła
_7П0811а w ro·
.
b
Ь
l'
Ь'
b'
i
ż
ceJ
се]
Je·
erm
erDl
wog
_ов
e
е
"
,
•
ZI081~\DY,
zlesl~lOy,
re
roku
рорrzеdщm
poprzedmm
o
о
.
..•
k
lowam..
oо d ma
ша 1
оwащ.. o
о razu c
с WI
_I 1I l e " .
&i~ dziel"
8i~
dzielą nil
о!\ powiaty jak następuje'
nast~poje'
.
.
''
.
.
.
ku 1886 - 52,002,308, wIVceJ
WI~ce] 01.
m. w lO
ro u
k6w , poprzednim oо 8,324,4870.
ieli
teli nawet dane
daoe cyfrowe nie b~dll
b~d" si~
5i~ od·
од·
, .
UrodzaJ. ogrodOWIzn,
ogrodowlzn, Jak.o
)ak.o to: ogó.r
og6.rków
znaczać
licisłoŚCill i dokladno'ci",
dokładnością, zawsze
zaW8ze powiat piotrkowski •
dziesi~cinJ
p. Ьуl
byl §rednl,
urodzaj za§
zaś
.., . .
.
znacza~ 'cia!oAci"
dziesi~cin7 bnra.ków
bnrak6w II t. р.
Arednl, urodz8o]
przecież
obraz taki
"
brzezi6ski ,
"owocó,!
b) ZabezpIeczeme.
pozywlema dla
d/a ludnotcl.
ludnołcl.
przecie:l obrsz
ta.1ri wi~ej do rzeczywisto.
rzeczywi8tO'
"owoc6,! -nieznaczny
-nieznaczn7 i w8zystkie
wazY8Lkie były
byty lichej
Iicbej
Ь)
Zabezpl8CZOnl8. pozYWi8nl8
Aci zbliżonym
zЬШопуm b~zie, nii
niż nader problema.
problema"
1Mzki.
łódzki. • ,
"
" dob
dobroCi..
rOCI..
. Z .danych pomIeszczonych
pomle8zczon7ch na.
па pocqtkn,
pocqtku,
tycznej wiarogodno'ci
wiarogodności wnioski,
wllioaki,
"
la8ki
łaski • . .
"
robOCizny
roboclzny przy
zaj~ciach WidZimy,
wldzlmy, że
:!е w roku 8prawozd8owczym
sprawozdawczym ze·
,еtak
.
noworadomski
i latem
lаtещ brano:
z OOk

.

"

"
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A. MorikowskleJ.
Morżkowsklej.
А.
(D/luzg
(DIIUZ1J cillg -

palrz Nr. 2(9).
patrz

Szalone p08ta.nowieniel
każdej kolo·
postanowieniel W k80idej
nii
пН n81ezy
należy wylegitymowa6
wylegitymować si~
8i~ obszernie:
obazernie: 8k"d
sk"d
przybywa now,.
Ьу. jego
nowy mieszkaniec, kim był
саеш siV
si~ 00
оа Bam
ваш trudni, dlaczego
ojciec, czem
opoAcit
opościł Angliv. Jezeli
Jeżeli nowo-przybyty
nowo-przybyły za·
хаtai
t80i te
(е .zczeg6ty,
azczegóły, p6ty
póty będ'l
b~d" dopytywa6
dopytywać 8i~,
si~,
póki
dowiedzą prawdy. W k80Mym
ka.źdym
p6ki siV nie dowiedz"
razie odt"d naleie6
należeć b~dzie do ludzi nieokreAlonej sfery,
krelilonej
efery, un dicta888.
dicЮ888.
Dla takich
ta.kichludzi,
ludzi, najwygodniejszem 8cbro·
scbro·
nieniem jeat
jest Londyn. Kto podróżuje,
podr6tuje, zmiezmie·
nia} według
_едlов słów
аМ .. poety, miejsca,
шiеjвса, ale nie
zmleniB myśli.
zmienia
туАli.
Moze
Moźe zmieni6
zmienić nazwisko,
pozosta.n" mu
pozostan"
шu jedna.k niczem ,!ie
I!ie zniszczone
zni8zczone
dzieje jego zycia.
życia.
Po
Ро cbwili Klaudyusz przypomniał
przypomnial sobie,
иоЫе,
ze
że nie m6gl
mógl'' opuAci6
opuścić swojej rodziny. Ten
Теп
8traszny
atraszny ojciec nie omieazkalby
omieszkałby drf,jczy6
dr~czyć
zono
żono i dzieci, gdyby mu
то zabraklo
zabrakło pie.

ni~dzy.
Сау:!
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o
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mógl opu6ci6
m6g1
opułcić rodzinv,
rodzin~, narazi6
na.razić Jó·
J6·
zefa, &Dla.
&0180 na
па zetkni~cie
zoLkni~cie z tym - ojcem,
z którego
kt6rego dotlł~
dощ~ byli dum~i~
dom~i~ A
А Melenda,
Walentyn8o,
0JCIOC! Albo!
Albot on
оп
Walentyna., Wloletta.?
WIoletta? OJCiec!
ш6g1 nada.wać
mógł
nad8owa~ tv
to AwiOtIl
liwi~lIl nazwV
nazwo takiemu

~~ . ..
~~.
w

wtasnym
własnym ojcn,
ojcu, nie nalezatoby
należałoby nawet ile
źle o
о sza
а.а dla nikogo korzystnem
korzyatnem być
by~ nie
иzo·
uzunim
пiш myAle6.
my§leć. A
А jedn80k
jednak c6~ mi80l
miał zrobić
zrobi~ JJeśli
е'Н Piotra ząb
""Ь boli, co
со na
па tem .ygra
wygra
ukry6 go
nkryć
ВО
Co
со miał
щw uczy'
uc.yżar
КIaudyo&z?
Кlaudyusz nie ni6?
nić? Niech przynaj
na
па innych civ
ei~iar
Klaudyu8z?
Pawel? Tej doktryny wivc Kla.odyusz
N aа szcz~§cie
&zcz~'cie istniej,
istniej" wyraienia
wyrażenia pośred.
ро§сед. mógł
ш6в1 zastosować
zaat080wa~ do 8iebie.
siebie.
ten
tвn nie
niе 8padnie.
spadnie. On
ОП sam
ваш 80
go d.twigać
d.twiga~ btnie, k'tórych,
6rych, u:lywa6
używać moźna
шоzпа Ье.
bez bluźnier·
bluznierGlosy
Głosy odezwaly 8i~
si~ znowu.
dzie. Opłaci
Орlас! milczenie
miIczenie tego stworzem.,
st_orzenia,
8twa,
stwa, an które
kt6re jednak tatwiej
łatwiej przechodZił
przechodz"
Gdy 8Lan"t
sLan'l! przed domem
дотеш Józefa
J6zefa i zo°
ао- A
А jełli
je6li on
оп optaci6
opłacić siV
aiV nie d.?
dl? wtedynam
паш przez U8ta.
u8ta od
од wyraz6..
wyrazów wtaaciwych.
włdciwych. baczy!
baczył zamkni~Ł4
zашkпi~l4 bram~, przypomniał
przypomniat 80'
so· Klaudyusz
К1aoдyoвz zgrsytn"l
zguytnął zvhamij biedn,a W.·
Wa·
Klaudyusz
Кlaudyu&z n80zwal
nazwał swego ojca .stworze·
nsLworze· Ые,
bie, że
:!е wybral
wybrał 8i~ za.
аа póioo.
p6ino. Czemze
Czemże wy·
wу- lentyno! Ыедпа
biedna W.iolettol.
W.ioletto!. Z!lrw~ 8i~, ....
n
niem.
tl6maczylby
niem.·
tłómaczyłby swoje odwiedziny :!onie
żonie i dziedzia- lamuj'lc
łamujllc rp z bezsllo,
bezsllo" WAcleklo6cl'j
WAclek!o6cl'j .te·
wte·
Dlaczeg6i
Dlaczegóż Józef
J6zef otrzymywal,
utrzymywał, ze
że ich oj·
oj- ciom brata?
braOO? WI'6ci6
W\'6cić do domu? Po
Ро co?
со? dyon
ду оп nic dla.
dla nich
niсЬ nie ~dzie m6g1
mógł u<:%y·
ОС%У
ciec nmarl? Czyzby
Czyżby ten czlowiek był
Ьуl 8a·
за· postanowił
postanowit cbodz"c
chodz'lc doczekiW
doczekać ranka,
ni~, nic, chyba
nić,
сЬуЬа n8i"dzie
uli"dzie wra.
wr80 z s niemi i u·
П·
mozwa6cem?
mozwaflcem?
Przed kilkuna.stu
kilkunastu laty Tottenha.m
Tottвnha.m роpo, pła.cze,
pla.cze, poayp&W8ZY
poayp&wszl glowV
głowV pokutnym
pokutn7m popioZapomniał o
о podobie6stwie dojrzanem w krywaty
krywały pi~kne
pivkne obszerne domy,
дошу, wielkie
wielkio lem.
1ет.
Zapomoial
loatrze,
IU8trze, cbwycit
chwycił za.
<8о kapelnsz
kapelnaz i postanowił
postanowi! ogrody, zamieszkate
zamieszkałe przez zamnZnycb
zamożnych kukoKilka
КНП godJin
godJiu pnemQCzył
przemvczyl liO w
"tвa
ten lPO'
аро·
nda~ 8i~
udać
si~ do Józefa..
J6zefa.. Zapomnia.l,
Zapomniał, ze
że jnż
juz рс6
pców
.. Londynu
Londyno i kwakr6..
kwakrów milosiernych
miłosiernych i sób.
86Ь.
północ
p6tnoc wybita
wybiła na
па zegaracb.
zarliw)'ch
żarliwych w wierze. Kwakrowie zniknvli
S"
Są dziedziczne nieazcz06cia,
nieвzcz06cia, które
kt6re tylko
t71ko
Po
Ро olicach
ulicacb korsowaly
kursowały jeszcze omnib08y,
ошпiЬu&)" pomału,
pomatu, wielkie domy
dошу zburzono, natomiast
natomi8at letejskie wody
_оду zatopić
zatopi~ mon.
шов'. Laa
Leo:s 8dzie
gdzie
rozwoz,c
rozwoź,c 08tatnich
ostatnich pasażerów.
pasa:!er6w. Rlaudyosz
Klaudyusz pobudowano inne, moootonne
monotonne jednostajno. ieh.
ich. szukat? Wszy.Lko
Wszy.tko рodоЬno
podobno prnb&prпЬаnie zwracal
zwracał zodnej
żadnej uwagi na
па ruch
roch nliczny,
пliсапу, 'ci"
lici 'l architektury
arcbltektury i ustawiono
uatawiono je wzcllui
wzdłuż 101"
шоzпа, lecz czy
można,
сау moin.
moinl zapomnieć?
zapomai~?
Na оНсасh
ulicach Tottenhamu spokój
spok6j panował,
panowa!, prostych ulic. Klaudyusl
Кl80udyusl zwolnil
zwolnił kroku,
aа niebie
niеЫе ukazał
ukazal 8iO
siO sierp luiętyca,
Iиi~tyca, wykoło latarni stał
czuł siV
doszedł do mniej
kolo
зОО. policyantj on
оп jeden tu czu!
siO znużonym.
zпuiопуш. Bezwiednio
Вezwiednio doszedl
ra.tniej wystlłpily
wуsщрilу kontl1I')'
konLIII')' stoj~ych na
па
czował, pomyślał
zło .. nietkniętej
starego Totten· cmentarzu pomników.
czuwat,
рош)'Аlal Klaudyosz,
К1аudуu8z, on
оп i zlo
nietkni~tej jeszcze cz~ci 8ta.rego
pomnik6w. K!audyunowi
К!aud7uвo.i We.
М"
W8trZ'l8n"t
wstrz'ł8n'lł siV
si~ i nie dok06czyt,
dokończył, wszak
wazak jego hamu.'
hашu. I
10
ło si~,
ei~, ie
że rozróinia
rozr6inia I'łacz~
I'laoz~ cieDie
cieuie W
Wa...
ojciec m6g1
mógł być
by~ pomiędzy
pomi~dzy nimi.
пiшi.
Wzcllui
Wzdłuż ulicy ci,gn~ły
ci,gn~ly siV
ai~ kilkotokciokilkołokcio· 1entyoy
lentyoy i WiolettYj
Wiolett7 j Sam rial
"Ы pned !Ii.
ш.
Gdy tak 8zedl,
szedl, jakieś
jakie§ dwa glosy
gł08y brzmia· wej wysoko§ci
wysokości mury, uwie6czone
uwieńczone pnące
pn"cemi
mi z zaciśni~temi
zaci§ni~tвmi pi~iami
pi~iamj i
17
ły mu 11'
w uazach.
u8z8ocb. l'owtarzaly
Powtarzaly nieustaunie
nieustannie roślinamij
rо§liпаюij ро
po za
"а murami
шurашi ci'lgn~ły
ci'lgn~ly siV
siO ogro· ru
ra.z pierwszy
pierw8zy głow'j
в10.'; !lelet.d
Kelet.d twan;
t.an:
oоjedne słowa
~owa .twój
ntw6j ojciec je8t
jest zlodziejem
zlod~iejem dy,
ду, slodk8o
słodka. wofl
_о6 kwiatów
kwiat6w przenikała
przenikata powie.
powie- nioD"
nion" zakrywała
ZШJwalа rtka.mij
rtkamij o.iewidolD&
niewidoma
..
lo
uwolniolJym z galer... Czcij ojca swego, trze, Przy k06cu
końcu ulicy spostrzegL
spostrzegł 800ry
stary Lka
tka plaWa.
plabla. Z JI9d grobowców
groЬо.с6.. "1doby.
w1doby.
jeśli
je6li pragnieaz
pragniesz być
Ьу6 8zanowaoym...
azanowaoym... Połow~
Polow~ ko§ci6!,
kościół, z wiei"
wież, atrzelaj'lC"
atrzelaj,c" w g6rO
gór~ C%ar·
<:%ar· wat.1
wał.! 8iV
siV glosy.
g1087. "zyli61111
"zyliśw1 - ci rpi Ii'
li' 1,życia sp,dził
w wi~zieniu ... Dzieciom z~by nym,
zakończonym slupem.
Otwo. wreszcie 'mier6
śmierć DU
:!yoia
sp~dzil 11'
пуш, ostro zakonczonym
alupem. OL.o.
оа. ubrała.
пЬrala. Teru ta
cierpn"
cierpną od kwa§nych
kwaśnycb owoeów,
owoe61V, które
kt6re 8POZYspoży· rzyt
rzył żalun,
:I~la.znl\ furtko i wszedł
w&аедl na
па cmentarz.
cmenta.rz. ból
b61 d08iOgo'l6
dOliOgullĆ na.
аа. aM
аМ 1801..
U101..
(I
1,
' JJie
JIie
li rodzice... był
Ьу. slownYIII
słllwnym ztodziejem...
złodziejem... aż
а:! Potrzebowal
Potrzebował spoczyoko,
spoczynkn, usiacll
osiadł na
па plaskim
plaskiDl znalul
znałazł pociechy w t,
ty IJ a.lo.
dow
• Pow
Ро_ ..
ado
до czwal·tego
czwa.l'tego pokolenia
pokolenia·n i t. d.
д.
kamienio
kamieniu jakiegoś
jakiego§ grobowca i sta.ral
sta.ra.1 siV trze
tпе !u;epłało.
!ae~o.
Zai"
ZDi"
cilK
оск
By
Ву odpVdzić
odp~dzi6 te glosy,
gł08y, pocz"ł
роса,.! rozmy§la6
rozmyślać zebra6
zebrać myśli.
шуАIi. Kilka
Кilka godzin temu,
temo, m6"it
mówił znieś
аniе4 go
ВО dla tych.
t,ch. kL6rYlaby
kL6r718b, tak
nad
пад ksi"zk"
ksi"źką lJapison"
lJapisaną przez
prze. wielkiego me·
ше· do siebie,
siehie, jak gdyby
вдуЬу tlóma.cqc
tl6macцc neoz
ивоа cal,
cal" ciOl ten
t.en sycie
&ycie dlmal
zl.maL ~
I w
dyka.
dyk80 .0
по tajemnicacb
tаjещпiсасh cierpienia.·
cierpienia. n Wstyd
W8tyd jakiemuś
jakiemu' drUf!ieruu: Ja, do_ied&iatem
dowied&iałem ,io.
,iQ, pociel&ało.
pociel&&1'o. W. E1&ci.
E1łci. przpd,
pn"',
jest takż~
ta.k:!~ .cierpienie!u: Ka~dy,
Ka~дy, p.isał.
p.iaal. au·
аО'11że
,е Ż!j~
i!j~ mój
m6j ojciec,
ojcioc, ie
te jeвt
jest zlod&iejem,
złodziejem, ga'
р- rolne
r6ine ,dania
zdania
te"
te z ре"
pew
tor, poWlnlen
poWinIen 8pokoJme
sроkо)ше zDleA6
znlelić cierpienie,
~Ierpleoie, lerDlklem.
k~rej
Ir~rej
w
jefli ono
опо komukolwiek olg~
ulg~ lob
lub dobro
Taki to cif,jiar
civiar spadł
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па jego barki. alA
OlA 1
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__ et 48.
2, tbniu
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48, lrolder
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oczyszcznnia spirJtnso ogloailo
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ogłoai ło pierw
pienr..e .iercie"
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Razem
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рад6 .. ;
1766••
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ов61оу oiooe
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nin Ь
b welnianycb
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tChana
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ежа ie .921.170
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tri 14 okolicznoKi"
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(тсЬ wa·
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około 1.500.000 korc1
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...
raze 38121 род6
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rI. 92 kop. tytulem
IArobilo
zarobilo 12.672 ".
tJtulem komi· larów.
1ос6 ...
kartofli. . J.500.000 II..
(-) stuiba
Służba wojskowa.
wOjSkOWL Z ogólnej
og6laej liczby
НаЬ,
eow
80у go.
В О. Zysk
Zyak netto wynOli
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12.081 n
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transporty 'ana
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I'a· i W6l
okazal sili nieodpowiedniw.
W6I czll6s
еz"бs ki ~ okazal8io
оiеоdро"iеdоiш.
zalllkoi~ia рrв
zanlkni~ia
prelimioulzo
liшinulZU
budieto .ego na
budieto.ego
па tuszowej.
sprzedano
sprzedaoo go
ИО wifJc,
wifJc. uzupełoiooo
uzupoloiooo fundusz
Со"дов.
Przemys.t,
Рrzешуs.t, Handel
Папdеl i Komunikacye.
Кошuпikасу е. rok
roк przyszły
przyezly Ье.
bez deficytu. uznal
uznał 21l
2 1), moili·
możli·
oi edostateczny
edostateczoy i oabyto
nabyto za
<а 85.000 n.
УВ. plac
_е podnieść
podnie§6 do
до zoacznej
we
znacznej wysokoAci
wysokości lIod8ttlodatprz1 ulicacb
ulicaeb Zielonej
Zielooej i Spacero
przy
8pacero .... ej.
oj.
Ю'оnikа Łódzka.
rozkladowy, oplacaoy
((о"у podatok rozklado"y,
opłacany рпе.
przez
P!erws%e r oboty %iem'oe
Pierwsze
ziem'ne rozpocz~to idoia
War.zawa.
t0lDQ7ZV4twa l JrzelllV- kawy
W.r.zawa. Zarzqd 10lD07zV'lwa
przedslobierat"a hllndlo"e
h"odlo"e i przemyslowe.
prze'nyel o.. e.
17 'go
'во maja 1881
1881 r .• h mularskie
rnularskie doia
cinia 8
8/~
otrzymał z Jekateryoodaru
J ekatery nodaru przedsiebieratwa
8'~ i luJtulLu
IwшLLu otrzymal
(-) Szczegblowy
Szczegółowy wykaz przVdzy
tegoż róku.
będzie
obowi"zuj".
przVdzT i tkanin
tkaoio czerwca
czer .. ca tegoi
rdku. Pi61'wsia
Pi61'weza zoaczniej.
zoaczoioj.
Pr.ewidywaoa zwy:!k
'''У :! К
b~dzie obo"i"zuj".
zapytanie: kt~re
kt~ro z naazych
оааоусЬ rfabryk
..bryk wyro· Przewidywana
е, na
па trienium
trieniu,o od 1888 - 1891 roku.
....ywiezionych
....уwi еziопусh z l..od.i
Łod.i od doill
dnia 14 do
до 20 sza ó6ara
6баrа na
па I'zecz Ьцдо"у.
bu.dowy. zlotooa
złoto na w Ьап.
banb6w zlotyoh
Ь6.
złotyoh i arebrnych
агоЬсоуеЬ zarekomendo
zarekomendować
.. a6 e"
Deparlamenl
Departament poczl
poczt opracowywa oowo
no"e prze· sierpnia
eierpoia r. biei,
biaź, :: a)
а) w k o
о no
по u n
о i k ae
ас y
у i ku haodlo'wy/n
haodlo'wy/o w sumia
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ruh1i. ро.
po.
moie. "Wyroby
mate.
' yroby powyhze
powyisze zoala.lyby
znalazłyby zbyt
жЬу!
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bierania korespondencyi
korespoodeoeyi pieni~tnej·
pieoi~ioej· kra
k r а j oо w ej:
о j:
prz~dzy bawoloiao,ej
751. cbod.il
cbod.illl.. od §.
ś. р.
p. Karola
Knrola Scheiblerll.
ScheibIerl1.
na
оа ryukach
суокасЬ kaukaskich. zwlaezcza
zwłaszcza wyroby pisy od
weloinoej 20. lnianej
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па celu uproszczenie
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W
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шiе)sео рр.
pp. A.
А. Barucha.
stacyach kolejowych O\aj"
stAcyach
maj" być
Ьу6 zaprowadza·
zaprowadzo· nowi.
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nie b~dzie. Wlllentyno?
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.. i6 sa
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rnej.
пiш? Gdlv-I tu ciebie "io
W"leotyoo?
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do
до ko§ciola.
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Dzi .. oym trafem
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,оа18.1 drzwi
- Polly.
РоНу. moje
mojo dziocko.
dziecko. przynieść
przyoie§6 mu
то ja· Ьу
by "iedzinla
wi edziała - o
о wte~; Z/lelugiwnlby
zllsługiwnłby nn
пп
- Gdyby,1D
Gdyb,Y.m ,!!'J!I!l
. !!'J!llł jlij
j&J d9Pomódz.
d9IJom6dz. Acb
АсЬ
otwarte. Wezedt
Wszedł i opad
oparl siO oо 'cianll,
lleiaoll, Po
Ро jek i dobrej
dobl'ej 6100ioy.
s łoniny. Klaudyu9z
К1аод1О9Е pewnie
pe.nie ial
żal gł~boki!
gl~bokil Lecz ..... szak
sznk ona
ооа Die
nie wiedzia· Lotty i ja mam
touш wielkie zmartwienie.
zrnartwieoie.
k .... adransi~
słońca za· jest glodoy.
głodny. Ozy masz
pieniqdze, Polly?
ru.
,
- Ty?
Sklldżeż?
,
adra08i~ pierwsze
pier"8ze promienie
promieoie 810iiea
ша8Z pieoi'ldxe.
Роlly? h,
tl1. oо nieze m.
Ту? Sklldiei?
bar .. ily r6iookoloro.e
barwily
różnokoloro.e okna
окоа ko'cioI8.
kollcioła. rzu· WrM
Wróć pr~dko
pr~dlto . 11I0jll
mojn jedyna.
jedyoa.
- J edz jajkn
jajka póki
p6ki gorllce.
иоу"со. - pros
prosila
iła
- Nie m6wmy oо (4111.
tem.
e..jllc tpo
tpowe
ołtarze i
- To
olly, ukraj OlU
po·
Boże! 4 ja jbszCłe
eaj"c
.. o smugi
вшов! na
па pilastry.
pilastrT. oItarze
То zlote
zloto dziecko. Klsudyuszu,
К1sudyuзzu, - za·
"а· staruszka.
etaruszka. P
Роllу.
ша chleba
сЫеЬа i ро·
- Boie!
jbSzёJe jeatelo
jeatclo dla ciebie
ciebio
obrazy. ąilny
~iloy blask
bIa8k dziennej
dzieDnoj
gwiazdy cZfJla zuowu
z"owu ро
po "yj§ciu
wyjściu Walentyny.
\Valeot1nY. Pil·
PiI· smaruj noaslem.
masłem. Wlóż
\Vlбi mu
шо cu kru do
до Ьеу·
ber· cieiarem.
cieżareru. Gdybym 1110/11"
/IIogła wyzdrowieć!
"yzdrowie~!
orzotwil Klaudyusza.
orzetwil
Кlaudyusza. znikn~ly
zniko~ly mary, рпу·
przy· ouj
nuj jej
joj l)rosz~
I)rosz~ clO, Ьу
by jej Melenda
Melen da oie
nie do·
до· baty! Kl r.udyu!zu, od dwunIlstu
dWUDBstu lat
lа! oie'
nie' je·
- Nie Lotty. wcale
"саlе cioiarelll
cieżarem hle
Ые jeRteś
jeRte§
рОшоiаl
pOwniar sobie.
60ЫО. ie
że jiIlt
jest c"lowiekiem.
człowiekiem. ill
tli kucza
kuezala.
la. O
О ws.ystkieh
wszystkich myśli.
U1y~li. ....szystkilD dliśmy
dJi~IDY razem Aoiadaoia.
śniadania. Czemui
Czemuż die
nie mog~
шоg~ i uic uie masz:'
ша8Z:' w&pólnego
w&p6loego •z ,nojel\l
,oojel\l zmar·
zmBr·
przeszlo'~ omarla.
przeszłość
umarła. ie
że teraz mueial
musiał my~le6
myśleć pragnie dogudzi6.
dogodzić. 09ta
Osta oiej
niej nocy
оосу miałam
miвlаш ci~ zobaczy6!
zobaczyć! Polly.
Роllу. ezy
czy slonioa
słonina gor"ca.
gor'lca. twicoiem.
twieniem.
ciOżkirh obowi'lzkacb.
obowi"zkacb. ie
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oależa· straszny
strasz01 seu,
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8i~ ЬаУджо...
bardzo...
il t. d. Staruszka
Btaruezka zwycz/ljem kocbaj'lcyeh
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- Czy
CZ1 uwIerzysz
u,,'ierzyвz Walentyno.
Waleotyno. ie
że MelenMolenoо swoich cioikirh
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ШU chror ': ć
~ rodzinIl
rodzio\l od
од zetkoifJcia
si~
Об! ci si~ 60ilo.
шаtkо?
kobiet pragnv1a.
pragov1a. Ьу
Ryoowi uslug!wać
uslug!wa6 na
ОП da dzisiaj
dzi8iaj w nocy
оосу prakala.
ptakala. My'lala.
lo mu
zetknifJcia siO
- Cóż
60iło. matko?
by Rynowi
Myślała. ie
że
z tli",
t1im -- z tym 8traszoylO
strasznym czlowiekium.
człowiekiem.
- Sniło
ВоНо mi
шi si~. te alyeze
alysze kroki twego kleczkach. Siebie
8iebie i c6rk~ uW/liala
uW/lżala za
"а
QpifJ.
śpię. Ja
J а uio wiem ezągo
cz~go ooa
ооа plakała.
plakata.
Po
Powraoała
.. raoala mu
ша energia
eoergia i cheć
сЬе6 do czyou
czynu aа ojca. Klaudyuezu.
Klaudyuszu. Zaraz
Zarl\z potelD
potem przyszła
przysz/a woloice
wolnice syua.
вуоа.
T ego dnia
doia przy'szedł
przy'ezedl doktór
dоktбг odwiedzić
odwiedzi~
Z&r8zem uczul
ZJU'8zem
uczuł IlifJ =oozonym
=оо%ооуlO ,jjzyO%uie.
, jjzушuiе.
do mnie Polly
Роllу i powiedziała
powiedziala mi, że
2е oio
/lio
Klaudyuezjadli
Klaudyusz jadł i pił.
pil. pr6bował
pr6bowa! nawet~miać
оаwеt~шiа~ chorl\.
chol'l\. Gdy wychodzil.
wychodził. Waleotyoa od·
Walentyna
Łzy zabfyely
zabłyaly mu
usiadł na
żartować. Pomiędzy
nim aа Waleoty· prowadzila
py.
l.zy
шо .... oozach. ueiadl
оа nll~
ШI~ uikogo ani
ао! kolo domi!.
domi1 aui
ао! "w pokoju. siO i zartuwa6.
Pomi~dzy DiDl
prowadzilll go
ВО do scho(16w.
scllo~6w. Na nieme
пiоше РТ
11
lawce,
орау! glo.O
głowO oо pulpit
pwpit i ро
po kilku Zwykly
Zwyk/y sen,
аео. "Ie
ale przeraził
przerazil mnie
moie niewymo.
пiеwушо. U'ł
о" stalo
stało jedn8k
jedo8k widziadlo
widziadło siwego czlowieka
człowieka tanie.
taoie. kt61'e w oczach jej wyczytd.
wyczytal. - od·
од·
tawce, opad
minul&ch ia8n"l.
minutach
zasn"ł.
....oie.
....nie.
i .... esolo§6
esolość ieb
ich zatruwalo.
rzekl:
rzekł:
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Zbliżała eifJ óama
6аша gdy
вду siO
eiO obudzit
obudził i wy·
.у.
- O
О której
kt6rej РОУЕО.
porze. etato
stało sifJ to?
·
- Doiyje
Dożyje ,.ioeoy.
wiosny. lata już
juz ni~
oi~ zobaczy.
zоЪасzу.
szedl
в%едl z ko§Ciola.
kościoła. Józef
J6zef Ьтl
byr ~o!
~uż przy ro·
уо·
- Wieczorem.
\Vieezorem. okolo
około 6emej.
ósmej.
ROZDZIAl.
ROZDZIAŁ. IX. '
- Biedna
Biedoa Lotty!'
Lotty! ' I
Ьocie.
bocie. Zresztll
Zresztl} Klaudyusz
Klaodyusz ~mienił
~mieoil zamiar.
zAmiar.
- Nie myśl
шу§1 o
о telO
teш matko,
шаtkо. - doradzil
doradził
- łfa
~a zim~
zito~ mozoaby
możnaby jl\ wysla6
wysłać do Vento
VeDt·
postano
ił oie
nie dzieli6
dzielić sili
nikim okropn" Klaudyusz.
Gdy 'VAleotyoa
Wlllentyna powr6eila
powr6cila do
by jej tycio
życie przedłużyło;
poetaDo .... il
eiO z oikim
до domu.
dошu. 001' - to Ьу
przed!uiylo; lecz.
leez.
tajemuicl\.
tajemuicą. Zauw
Zau"azyl
..żył kurz na
оа ubrauiu i
Widoc%oie
Widocznie .stworzenie" było
bylo·· .... przytułku.
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о" роkбj
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aiO tedy do
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ubraoie.
8k'ld
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St
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1'/.
2'/.
2'1.
kaly
koly
..
~d
Ład
,i
i
2)
Ch.o.
Ch.na
Gi".
Gi
...
e.yli
c.yli
Aona
Аоn.
GulGutmana
шапа ...
w l..odzi;
Łodzij roboty soycer8kie
snycerskie wykonal
wykonał nych
пусЬ maj"
maj~ ~asiadać,
~asiada6, osobno
овоЬпо na
оа kl1idy
każdy raz
man
nJlO рапп&.
panna. 22-1e~Dia,
22-1е~Diа, w ."atenoyi
.I,ltenoyi ojca
ojoa ~wego ~lra
~Ira
61,Idl
GI,łd. LondyAlk
Londyll.ka.
•.
~. Koorr
Knorr w l..odzij
Łodzij posadzka 100zaikowa
mozaikowa mianowani
miaoowaoi czlooko"ie,
członkowie, z pomi~dzy
pomi~dZ)' oficer6w ela
еlа
Gutman, lam18nkatego
zamlelzkatego W
w Waran.wle
WаrsПW18
- 1 18zaWeola
ł'ete,.har,
Webla a_
ь. i'etetll'Dr,.
.
firmy Patri\Jio
Patricio .. \,V ar
ar·• sztabowycb.
вжtзЬо\\· усЬ. 3) 8prawy
Sprawy oо zbrodnie stauu
staDU warli umowo przedślubuł
pochodzi z fabryki fir,ny
przedslubut n& Dut,pujt01ch
Dut,pujło1ch wa.runwв.run
20"/..
40/.
D,.koulu "/,
kach ln.j~tkew1.0b
'OI.j~tkcw1.0b ,: Caly maJ,tek,
ma)Qtek, j.kl k.idy
kaidy • I),.koulu
Bzawiej ogrodzenio
zelaz~e dokola
dokoła 'wll}ty'
'wląty' majlJ być
Ьу6 z"wsze
Zawsze prowadzone
prowadzooe p1'ZY
przy drzwiacb k.oh
szawiej
ogrodzenie żelaz~e

ILomnsa~ttc·yne8kt~:~aen,
Lomosa~ttcayiie8kt~:~aen, tJr~:~iio
t)r~:~iio s~peyw,o~pt;d:
8~peyw,nept;d:

Nbi"ł

lз· t о Ь. т. "а, gwiazdfł
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d'~~:"o~m :,;....1•.
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prr.y,r,l,oh w8polmaltoo"ow
wlpolmaltoo1ców obecnIe
оЬвсще pOliada,
p08iada, posopasoni
п! (w slylu
stylu maurytańsklm,
шаuгуtаflsk1Ш, - dar.
dar . р.
p. H.
Н. zamkni~tycb. W guberoiach:
guberniach: petersbur. prr.yn1l'oh
,tanie wyl,c.ut
wyl,eluł jogo
j080 ,,'
"I•• oc40it;
n cśe ił; moj,tek
maj ,tek .dobyty
Idoby~y
wykonał z.
z.aakład
klad Alusarkl
ślusarkI раов
pana 8kiej,
skiej, moskiewskiej,
шовkiв"skiеj, cbarkowekiej,
cbarkowskiej, p6ttaw.
p6ltaw. ,taoie
Konstadtn) wykooal
wsp61o,
wspólnł pra,c,
prac, podct:a.
podani pożyoia
potyoia maltańlkiego,
maliебlkiвgо, ро.
po.DZIEHNA STATYSTYKA
DZIENNA
SТАПSПКА LUDNOŚCI,
LUDNO~CI,
K.
К. Żukvwskiego
Zukvw~kiego w l..odzi.
Łodzi.
skiej, podolskiej, cher80ftskiej
chersońskiej i Ье8агаЬ.
besarab. oliod.,c,
oliod.,e, •••
.а .p.dko
padko lub
lаЬ ot,.ymo.,
otrzym_n, " ,i p.dk,.m 10lolIui.6.t".au
lIałit6.t".Jluw.rte
... rte •w doiu
dniu 20 .....unia:
.....иоiо:
IОWУШ, DB.l
паl ełeć
ейеl: bodzie do
ао obojga
oboJga VI
YI rOwDyoh poloOpr6cz
Oprócz ofiar wyiej
wyżej wspomnianyc~ zua·
Еоа· 8kiej,
skiej, ..
Ił pi~ciu powiatach guberoi
guberni tauryc. lowym,
W r.ranl
r ... nl k.tollckl.J
katollckl.J ~, • mi.oo
mi.oowieie;
.. ioio; ~oli.nal
~oli.""
СЬап& Gina
Gi8Z1 Gutman pOiliada obecnie 7,600
mieoit8ze
mienitsze dary }locbodz!}
pocbodzlł od рр.
pp.!.
1. K.
к. Po.
Ро. kiej, "Bsratowie
w Saratowio i jego powiecie, w Rosto.
Rозtо. waoh. Chana
.. teo I Mary.oo,
.. ~....
Kuteo
M.ry.nnł Kollor,
KoIlOT, 801801...
801001.... WIodI1
WIodI1"~oro
rl.
4,600 ru.
•. w meblaoh,
теЫаоЬ, ~0Ir.town~śoi8~h,
~08r.town~80i8~h, K
r •. gotówki
got6wki i 4,000
zna6skiego
zna68kiego (przyrzlidy
(przyrz"dy 110
do 06wietlenia),
oświetlenia), Ad?l. wie oBd
nad Donem i Tagsnrogu,
Taganrogu, w obwodscb
obwodacb garderobie
Koichowieoki • Kuimi.,
Kui1lllir, Hel.",
П.l.12, St.beltk"
Stebelsk.. Piotr
i bIaliznie.
bleliznie. MorJo KOClOtkow.kl
KOCIOłlcoWlkl РО'1а
pOlIa- Knichowiecki
fa Goldfedera z Warszawy (arka), M.
М. Sil·
811· odeskim,
оdе8kiш, kurcz.jenikalskim
kuгсz.jепikаlвkiш i sewaetopol.
sewastopol. da opro
••k •I J.1Io.0\
Jali_nnł Koluiti,'.
Kol .. iti,....
.
..
J.de.ak
орrб cz
~Е garderobYI
garderoby, pościeli
p08cieli i bielizny,
blelizny, S,ąoc>
З,<?ОО TI,
т., J.dc
r.nl .....
mWЮWtО1а: J.o
W ••
I.,aftl
......ltllckltl
lollcld.1 1,
l, • m1&l2OWt"'''
berBU!ioa (~a810na),
wоjеопеш gubernatorstwie miko.
шikо. gotowki;
golówki; maj,tek
maj'łtek .wej
Iwaj n,arceo~nej otrzymał,l
otrzJmal,l ,ubeZ.
bвz.
bersŁeina
(~asłona), rodzillY
rodziny Вarcinskioh
Barcińskioh 8ki1O,
skim, w wojennem
Кiihn •I P.olio, KUli.
KUl ••
całym IWOlm
m.,l'łtku teratnleJlrOym
iBCta ga na
па calym
'WО1Ш m.,1'itka.
tеratПlвJ'IO)'Ш Frydyk Kiihn
i Birobanm6w
Birnbaom6w (okna),
(окпа), M.
М. Fraokkla,
Frankkla, J. D!)·
Dl)· lajew8kiem,
łaje ... skiem, tudziei
tudzież w miejscacb
шiеjвсасЬ podwład.
podwlad. iecEa
SI.r
&I.,.zak'
... k,oordO
•• r~ -pr&)·.tlym.
pnyauym.
braoickiego,
branickiego, Schlosaberga,
Schloвsberga, Moryca
Мотуса Heyma.
Неута. Dych
пусЬ guberoatorowi
gubernatorowi wojeunemu
wojennemu kronsztadz.
ZfIl.,1I
ZfIIarll ...
w doi
dnill.. 10
łO ......69io:
.
,na
'
kiemu,
wzmocnio'па i wielu idnycb.
kiешu, utrzymano jeszcze
jeazcze stan
аtзо wzmooniolaI.~~l' doieci
dziooi do
до 101
lal 16·ta
16·1. .m"lo
,m..lo 91"
91 " łA~
t.e~
1ia:bi!
lla:bi!
opoów
орабw li,
5, dd..,.,eqt Si
З; doro8lyoh
dora.lyoh ii.
ii, w t..J
wJ
Całkowity koszt budowy, l"cznie
łfłcznie z р1а.
pla. nej ochrooy,
ochrony, utrzymano
obowifłzująCfł
utгzушапо moc
шос obowi"zujl!c"
Calkowity
А'Г НШ
liosbie
tio.bie motos1zJl
motos1zA 1, kobiet
kobi.t 1,
l, ~ .iano.ieie:
.i&nowieie:
cem,
се1о, wyoi681
wyoi6śł'' Qkolo
Około 226,000 rubIi.
rubli.
IIrt
8Т! 118, 29, 30
ЗО i 31 przepisów
przepis6w oо ochronie
M.lidz Ci.1.ok.,
M.lido
Ciel.oka, I.t 71, J"
Jó.. If UIlrich,
Ullrich, 1.1
l.t 48.
n.
Onegdaj na
spokojności pu. •
" (-) Wypadek. Ooegdaj
па stacyi towa· porzfłdku
porz"dku państwowego
pan8t"owego i 8pokojno§ci
ElU_gilU."
Е •• ngl.llч: d.ied do
до 1.1 16-~a
IЬo~. so...
..arl.
oтl. "I, •w I.oj.
t.oj.
Berlin, 20 wrze§oia.
września. Zebranie gieldo.e
gieldowe
rowej drogi że1aźneffabryczno.ł6dz~iej,
ze1aznej"fabryczoo.16dz~iej, ro· bIicznej.
blicznej. Artyku1
Artykuł 33
ЗЗ tych przepisów
przepis6w z~ie.
lic.i>i.
.. ~,doi
• I.oJ
lie.bi ••ohlo.,.,o
hlop<lÓ"
~,dsi...c.,t
e••t 1; doroolych 1,
l, ...
było
bylo
dzi§
dziś
zoowu
znowu
bardzo
nieliczne
nieliczoe
z
przy·
botnik ,l W.isniew8ki,
W.iśniewski, przez w1aso"
własnfł D1eostrot·
nleostrot· oiooo
niooo jak oaatlJpuje:
Dll1Itopuje: "Wladza wlaliClw~
wlaAClw~
Ur,bie
HrfЫe moior:}'zD.
moior:}'lOn - , kouiet
koUiei i, aа mi&DOwioi.:
miaDowici.:
iydowskic~. Obroty zamyka1r
czyoy ~will~ żydowskic~.
ao
ВоиН
..lia••• Magdanww
м,ка,о..;. BI1I8,
В""" Io!
lat 89.
поМ: wszeal pomilJdzy ramp,:
ność
сатро i wagoo,
wagon, k~6.
K~6. przekonawszy
przekooawszy si~
8i~ oо niezbOdności
oiezb~dno§ci d~P?rtacy~ czyny
grsDlca~h tak
ШК Clas.nych,
С1а8.ПУСЬ, io
że rzeczyw1'
rzeczywl'
St.roukolnl:
st.rOllkoanl: dzieoi
dsieoi do lat 15-la.
15-La. zmarto-.
zrnarło-. w t.ej
ry
ту go porwał
porwal i tlukl.
tłukł. o
о ramp~ tak Dlenl6- dotle;'
da11ei osoby,
овоЬу, referuje o
о tem
telD ffiln1strowI
mlD1strowl siV w graD1ca~h
skloooO~C1 kurs6w nie
nle mozoa
można było
bylo roz· lic:u.bi
Hczt.bi chlopców-.
chlopc6w-. dziewo.ąt-;
dziеwо.чt-; dorOl.'lch ~J
~) w tej
szczlJsliwio,
szczoś!iwie, ie
że W. ma
1Оа podoboo
podobno zgrucbo~. 8praw
spraw wewn~trznych,
wewo~trzoych, ze szczeg610wem
szczególowem wy. stej skłonnOŚCI
Iщ:tСZJZUZ 1.
l, kob lei
leL -. aа Ir11&.o.o,,010:
trU&.D.owcne:
polowie zebrania раоо·
róźnić. W drugiej połowie
pano· liczbie łUttczJzuz
пусЬ siedm
вiеdш że~erj
ze~erj grozi m~
DI~ utrat~ .ż~Cla.
.z~Cla. jaśnieniem
ja§nieoiem pobudek do przedsilJwzilJcia te. r6zoi6.
nycb
Cejmaoh Stojaoo".k~ 1.!
l.t 29.
wa1a
wała
na
па
gieldzie
giełdzie
zupe10a
zupełna
ciszl\.
'papiery
(-) Zlodziejka.
Ртоу ullcy
DZ1k1eJ Ja·
за· go ~rodka,
przypuszcze6 co
со do ter.
ZłodzieJka. Przy
ulICy DZIkIeJ
środka, tudziez
tudzież przypuszczeń
ola/y utrzyma6
utrzymać 810
Sl~ przy
kiel1lu6
kiemuś chlqpczykowi' 6clligoiIJto
ścl,.gnilJto z n6g noпо- minu ze81aoia.
zesłania. Uwi~zienie
Uwi~zieoie prewencyjne rosyjskie nie zd olaly
LISTA PRZYJEZONYCH
kurиасh
wczorajszyoh.
а
gieldzie
giełdzie
zbozo·
zbożo·
kursach
wczorajszych.
N
a
,1'0
~OWli cZ!lpk'J
cZ!lpkfJ z .glowy:
.głowy: Jakaś
Jaka~ 0sp~,
oвp~, podp.adających
podp.adaj"cych ze818niu
zesłaniu do. da.oej
da.nej
,1'e obuwie .i
,i ~ow"
Hotel
Ho&«ll .••
. .a&«lwrel.
.teWl'el. J. Bubrioh
ПuЬrioh •
I lloeabu·
lIнabar·
notowan? .pszenic~
.pszeoio~ i i.yto !lieco wyiej,
n/sznana kobl~ta zaprowadzJla
nlezoaoa
zaprowadziła dZlecko
dZiecko do mIeJSCOwoŚCI,
1OIBJ8cOWO~01, może
шоiе z rozporztjdzeola
rozporZljdZeDla 10101.
mIDI' wej ootowao?
ga,
К., R. Kobi.raJOki
Kobi.roJOIri sо 8ieradza,
Sieradza, E.
Е. B.idfeld
п.idfeld •
, Bem·
Вет·
najczośCleJ tylko nomlDalDle.
zaulka
zaułka 'W jеdпу\П"Z
jednym' z domów,
dош6w, gdzio.
gdzie. d?k~na:
d?k~oa: 8tra
stra spraw
врга .. wewnlJtrzoycb
wewnlJtrznycb być
Ьус przedłużone
przedluiooe lecz najcz\j§cleJ
.oheid,
loheid, E'
Е' Hoffer
НоПеr •& Berlin
Вerlin8.
••
w,zoill•. Wy...
banko państ
8..lIn 19 w""II
.... Ьаnсо
pailвt... I doia
дoi, 16
la g~abieżl'
g~abieil' Wobec .n.
.0.ad~hodzll~eJ.
d~hOdZII~eJ. J."8Ie01
J."SleDl aż
а:! do .rozstrzygnilJcia
.rozstrzygniocia kwestyi zesłani~,.
ze81ani~,." .
"rI.60in ((w
... ~yliłcaoh
~y.i'C80h marek).
marok). Stan
8taп .000n,'
ОlJDn': "pu
"р"
oalez}'
czuwać oad
nad dZleĆ"",
dZlеСП1l, gdyz D1eJedn&n1eJedo&o
_ Zebractwo
Zebraclwo uliczne. Gazety rosYJskIe
roSYJ8kle ""dDin
nalezy czuwac
m.talioвny 790,978 (ob)lo 7,928); ..
вар
p.. . ~i1.tó
~il.t6 ..
ROZKt.AD
pocl~B6w
ROZKŁAD JAZDY POCI~BÓW
mu
mon zabrllc
zabrllć ubranie lub obu"ie.
obuwie.
donoszlł ii wkr6tce
wkrótce już
naslfłpi rozwi"za.
rozwifłza. m.talieroy
то mog"
donosz/i
jui naslfipi
p
......
t ...
:и,50!! (prtyl,.
noty.
1Onloh
k8'y
pańot
..
a
:U,5011
(proyh.
97);
Innloh
od dnia 1l (tS)
(18) maja r. Ь.
b.
(-) SzaleJ\cy.
Szalellcy. Przed kiJk'J
killtlł doiami
dniami w: i• oie kwe~tji iebractwa
żebractwa ulicznego.
uliczoego. Mioi8te.
Ministe. bankó
b.ok6.. 10,~66l<puyb.
JO,Ь66f(рrsуЬ. 816); ".kal.
w.kal. 427,169 (prl)·b.
(prlrb.
dziano na
wewnlJtrznych sp?rz"dzilo
SP?rzfłdziło w 7,146), t,d.oi.
па 1;11\cy
';I1(cy Pi?trkow~k!ej ch~opca
cb~opca kIl·
Ы· ryum
гуош spraw
8рга.. wowolJtrzoych
t,daoia lomb
Jombard
....d 40,868
40,888 (~r;~~ 99'),
994),
.fokty 9,035 (prtyb. 128); inn. а
86,188
86,186
• LNI.
ŁNI.
kunastoleto1ego,
nagl~go; '· .. ~. tym
ty10 wzgllJdzie szczeg610wy
pro)ekt, kt6ry
kun8stoletnlego, naJzupeln1eJ
naJzupełDleJ nagl~goj
szczegółowy prOJekt,
który .r_kty
(proyb.
Stan
bi.rny:
kapitał ..
ldade
...
y
( ртоуЬ. 189).
Slon
kapital
saldadc"y
•• oh.d
"eh
•• ••
z.::
, 4.
41
biegł.
оп z jednego
jedoego z dom6w
dom6" 1l0ml~zy
1>0m1~zy ull·
uh· wraz
wr8Z z pracalDi
pracami specyalnoj
specyalnej komi8yi
komisyi wejdzie 120,000 (be.
biegl. on
(Ье, =iaoy);
вmiaoy); .....,,..,,. 22,872 (he.
(hes .mi.o.,),
Imian.,),
Щ ZleIOI1/i
~
Zlelollą ·a
· a Beoedykta.
Benedykta. Pollcyaot
Pohcyant skryl pod obrady
оЬтаду sfer decydujlJoycb.
decydujlJcycb.
ooty
noty "obi.1I"
w obi.go 828.~41 \pnyb.
\przyb. ~,628), ino
inne• ..
..,ьоbo- \\
prr.rchod.,
prr.yehodl'
go w doroice
dorożce i odwi6z1
odwi6zł do domu.
wi,
••
oi.
868,691
(nbylo
I,ЗВВ),
,on.
puywa
.s,
wł,.ania
(ubylo I,SSB), lnn. paaywa 48' do
до Kolutzek.
Koluneko .
(obyto
( obyło lS0).
J80).
})
Skierniewia .
Przy оllсу
ulicy ' Dzikiej pod N. 606, jeden z
n Skierniewio
W Q,rn& Vf r •
lokator6w cierpi Da
оа рошiевzаоiе
pomieszanie zmY816wj
zmysł6wj
Wltda8
Wit ... 18 .,
..,zti_la.
....1.. Wy...
Wy.... Ьankn
banko ppańal
...... I...
..a • n,,'Vа.Пr.&Wf
Ale1ua.ntlro. a
AleJua.Dtlrow
тЕ Е
А М У.
doia 16 ...
doi.
.......
Шоia
oa ((w
.. ty"i4caoh
ty.i4c,oh guld.now).
guldenów). Not, w
w
IIłsiedzi maj"
majfł z oim
nim wiele klopotu.
kłopotu. Wy.
"'8iMzi
WyCieohooiuk•••
оЫ.р 861,600
881,600 (prtyb.
(proyb. 8,100); "p"
"р" m.tali
m.lolio....
...., .,
.., : Ciechocinka
obi.gu
padki tym
podobne zdaj/i
zdają 8iIJ
silJ prosić
przy·
tY1U podoboo
prosi6 oо ргч·
i'iotrkow. .
I,r.b...
zlOl'li.
I
".b...., 1(',900
1",900 (pr.1b.
(pnyb. Qloo),
C100), ...
w dOO'
Oi. 64,100 n l'iotrkow.
8pieszenie
spieszenie otwarcia prowizorycznego 8zpita.
szpita.
września (Ag. półn.)
Ial. pl.tn. w
16,400 (pnyb. " C,.;,toobowl
C,.;,tocbowl .
Petersburg, 20 wrzesoia
p61n.) "Pe"Ре- (obylo 1,100); ....
".ы.
w doci.
zloci. 16,.00
GranicI . •
la
lа dla obI"kanych.
obłfłkanych.
ostrzegaj"o
tersb Deut. Ztg." ostrzegaj
110 aby
аЬу nie 1,IUO);
.,IUO); porlfel
penf.1 120,600 (pr.yb.8,800); lombard, n GranioJ
Sotoowca
.
(pnyb. '00); pożyczk,
(pr.yb.
pezyozk' u.hypotek~
u.hypote.~ ..an.94,200 "tt Sotaowca
(-) Sezon koncertowy. W uzupełnieniu
uzupe1nieoiu da"ano
dawano wlary
wIary dODleslenlU
dощеS1еПlU • W1QO.
Wlęn. allg. (ubylo
(nbylo .00);
400); lioty r.aata .... w
w obIegu
ob,egu 91,300
91,800 ,,To1"8ur;o".
I TOTAano"a
.•
B
В .
wiadom06ci
wiadomości o
о artY8tach,
artystach, kt6rzy zamierzaj"
zamierzajfł
alO
• ••
",ł
&10
•
Ztg."
jakoby
Rosya
przesłała
przesla1a
emigraotom
emigrantom
(prt't'"
100).
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•
1
I
\П
\~
L-l
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Lo
d
01'/
najbliższej przyszłości.
wystfłpić w Ło~zi
l..o~zi
w na'jblii8zej
przyszloAci. wyst"pic
.
. ..
.
'.
P.
Р. trlburg,
"IIиIrg,
wrzl.a...,
wrzl.a .•. ,аe... eе na
па
Dyn.
D yn. tl,
Ut Itu Radomia • •
bu1garsk1m w Turcyl
ТОТСУ1 1D11100
mlhon rubll,
rubli, mÓWI.
ш6w1. Da
оа Berlin
Вerlin 180'/"
180'/" n.
о. Aro,terdam
Ara,terdam 107'/"
107'/., n.
о. P.rył
Р"у! "Kielo
"Kiel0 . . .
z koncertami, przycbodz1
przycbodzl nam
паш wspomD1uć
WSРОIDЩUС bułgarskIm
w Rosyi Uliliony
uliliony nie walaj!}
walaj Ił silJ ро
po uH.
uli. 22b
22Ь '/"
'/.. ~,.!mperyal,
~,.!тpвгyЫ, -, rOlyj. pre"'IO'"
pre""o... ~ye.ka
~yo•••
jeszcze oо р.
p. Maryi
Магу! Bzafran8klej,
Szafrańsklej, spiewaczce
śpiewaczce W
.
1"')
.т,.у, 272, Iobl
6п1- 261 roon.k.
роо
.
I"J .ml.y'
taW II ero.
rooJl.ka podo lnlr'
ZDanej z wysb;p6w
wY8t<;p6w na
ua cele dobroczyooe
dobroczynne w •
Lпd"
zoaoej
cach,
.żeby Je w walce wybClrczeJ
łyeoka •o roku 18j8 166'/.,
166'/" li
poilClh .... ohodoi.
ohodni.
сасЬ, .zeby
"УЬМСЕе) bułgar.
bulgar. 'yc.ka
JI pei10'~
.,.'ch
'rz,ch ••••·
W
8rszawie. Artystka da si'J
Warszawie.
siO poznać
рожпас pu· 8kiej
można bylo stawiać
вш wia6 na
па kartlJ
aа 98'/., III
Ш 1>01:.
P<>l:. waoho~a
тoho~, 98'/1;
98'1.; C
с'"
'Io r.nlo
renta d.
zl.ota
skiej moioa
blipznosci tutejszej
tutej8zej w je?oYI1l
blipzności
je?nym z ~oncer~ów
~00cer~6w
.
'918,
'91S, 4'/,%
4'/.% 11811
hot y ...
I.. tt.. .,
Elernlk.
...... 167, ako,.
а.о,. toIyJlk.
ro81).k.
..l.bollo,
0<10Ьоtl.,
рrzуtеш
przytem
Бu1gагуа
Bułgarya
takle
ogrolllne
оgrошое
sumy
wi.L
'D.
~.
289'/"
289'/..
kolei
knroko-ki
kDl'llko-ki
jо
jowokiej
...
kiеj
970,
sezoDowycb;
sezonowycb; k8ztalcila
kształciła 810
SIO pod kIerunkiem
k1eruokle1O
• Kolul,,:ek. • .
kosztowała juź
stowarzyszenia slowianskie,
słowiańskie, pвtenbDl'llki
peterlbnroki bank
............. k' "Skierui,wio
kosztowala
juz stowarzyszeoia
baok ~y.kon~!1
~1.kon~!1 7&1,
...........
n Skieruiewio .
p. Friderici·Jakowickiej.
р.
..
.
.
bank dy.koolowy
dYlkonlowy -, ro&n"lri
fOOп.Ю Ь'nК
bank dla h•• dlu
d1u "Waruawy
•
ie
że oawet
nawet naJClerphwsza
naJClerpl1wsza szczodrobIlwo§6
szczodrobhwość ."gr.
'gr.821,
821, pвte
petersbunki
... buroki Ь.n"
bank miodzyoar.xJo
miVdoynar.xJo .... ' 620, ,,\Varuawl
" A
А 1bk.
l.,k....
....odl"ow.
odr'OW.
шusiа1а
musiała
si\j
siO
wyczerpa6.
wyczerpać.
oowa
оо"а
4",
ре!;у
polYOlka
....
84,
dyakoolo
dyokoolo
рт,
pr,
..
atne
,tnе
"
/,'J..
II
11 Cieabociulta .
KRONIKA
KRONIКA
DO
~.
ś·
(A
(А
61)
ół)
G
Borlla,
8.,Н", 20 ..
.......
_I..
1.. lIil.t, b.ok..
b.oka TOIYjlkl.go
0
"i'ioi.rko".
"ł'ioirko".
.
P
Рeеter.Ьburg,..
KUJOWA
К R~ J О WА I ZA
ZА G
GRA
RА N
NI CZ
С ZN
NA.
А.
~. рp n..
•• 66.20, 4'/, liol,
Jut,roo'J,kl.go
lik,,;'l. ..lO I::zcolocbowr
urg, 2 wr~e
"T~e Dla
01а
п.. . . e:
е: 180.80; f'/.
е'/. li.ty
li.11 ... taw
tawu.
!ikwi,l.
t::SCOlocbow1 .
10
nerał·gubernatol·owl 8yberY1
SyberYI wschodD1eJ
wsсhоdщеJ IJ 01'06
01' 06 61.00, Ь-', ooiyc.k.
ooire.k. ","ebodnlO
".оЬоШ". IJ
JI .... 64.76,
Ыо76, " Ur&Ili
neral'gubernato1'owl
Unшi C
СIl __ • •
.1
41
BoalJowoa • •
к'
1l ly.lOi.,i
Ы.60, 4'/.
4'/, pOiy"''''
poi y"''' • 1880 T.
т. lIO.60,
jj().60, 6"" ,. 8oenowoa
. k ат1. oо k rę~u
. k ue k'
- War.zawa.
KOllli8arZe wl081,janacl/,
K01lli8arZe
wto8/ljańscg. d owo dz"cemu
zfłcemu wOJs aml
r\j~u 1r
Ir uc
lego li.
liaty
...
I..1
lawo.
...M.60,
0. r081j.ki.
roorj.ki. _._ kupou,
.ареn 1 ..
nolu.
Iu. S22.so,
322.зо, "Tomuso.a
tI Tomuso.a
.
W tutejszych in8tytuoyach
instytucyach do spraw wlo·
wIo· geoeralowi
generałowi Igoatiewowi
Ignatiewowi polecooo
polecono nazywa6
nazywać b'/,
poty
••
k.
"r
...
now
..
186"
roku
_._,
lok,..
••
Ь'/. ро!у.'.' pr ..."ow••
10....... "Bm
"ВПn
••
.
. .•
lO
Aciańskich tocz"
toczfł si'J
sifJ podoboo
podobno obecnie nara· . . k k'
'cian8kich
1I
Ь
1866
r.
189.80;
••
оу.
loauk.
b",dlo"egc!79.25,
dy·
b
.kor' bauk. haodlo....gcl79.25, dr' nн Radomia
Radomi • •• •
4f
4ł
slll
в1!:
Ir
ue
ос
Im
1т
genera
gu
ernatorem
ernatorel1l
przy
.konlo".go
,konto".go
6'.60,
64.60,
dr.
dr
.••
101
1
.
.......
...
aro
.
.
..
..
iod.
261.10,
.k.срrzеdшiосiе zmian
z1Oiao i uzupelniofl
uzupelnień w or·
ОГ·
dy w pr~edmiocie
u Ki.lo
Кielo
• •_ .
pozostawieniu mu
dowodzfłcego o,.
uellył,,_. • •• lryock,.
tryock,. _._, "",10
renta kol.Jo",
kol.Jo...
шо shnowiska
8t~nowi8ka dowodz"cego
ОУ. Itretlyl,,_.
gaoizacyi.
ganizacyi. inst~t1;1tu
i08t~t';ltU komisarzy włościan.
wlo~ciaii. pozostawieoiu
. k . k
. k k'
,o.yj.k.
rO'rj.k. 94.60. 6'1.
6'/. r.nl.
r•• l. ro.,j. k. 108.00, ]>OtyC8poły ...
fr, i::;-::~'
skicb, mIanOWICIe
ШlаПОWJСlе w sferze spraw s"dowo.
Sfłdowo. wOJs
UWАGл. Cl
с,fr,
UWAGA.
i::;-:!~'
"ОЗ8 aml O
о ręgu
r~gu 1r
Ir uc lego.
".
k. rooyj.ka
rooyjlka ,.,.
"I. we
"е ...~Łnna
~traoa tG.ao,
tб.ао, dJ.koulo
dJokouł.o S '/" --fТ&bJ,
fo4lj
...
od..
ło4lj .
.,.
.
administracyjnych.
ad1Oiniвtracyjn1ch. Obradom
ОЬradош przewodniczy
Petersburg, 20 wrze§oia
Peler8burg,
września (Ag. p6łn.).
p6lo.). Po·
РО· pr,w.l"o
pr,,,.lno 2 'I,
'/, '/'I,.
•.
12'
", 8-ej
S-ej

J."

f

OS'1I' A'fNIE "IADOlfOSCI
BAHDLOi&.
08'
"IADOMOSCI BAHDLOiE.
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o
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o
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o
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o
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DZtENN1!{
DZlENNll{ l.OJ>ZKJ.
l.OI)ZКJ.

o
о
LEKARZ POWIATOWY
udzi81 .. bezp.tatnle
udziel
bezp.ratnle porady 18·
le·
karskiej mlOdzlejy
młodzlejy s'zkc
s'zkc
• do 8 ..
wieczorem.
ieczorem.
111
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Dr. HASFELD

N
zamówienia robi6
robić ruoin
zam6.ieoia
rnоl0
"•
A
А ptl'C8 W -o
-о MiUera
МШег& (dA
(d& .niej
"niej
Go
la)
114.0-17-5
'а)

•

P
olecam ZA
Polecaru
ZA P
Р A'"
А'" H
Н OŁ
О"
I' .. c,z
clz
i pojazdó
pojazd6 .., "ITobionych
"1ТОЫОПУСЬ
jednoslnjnych
jedno8tnjUJch

LEKARZ
LEКARZ i AKU ZER
mieszka
шi_szkа рn:у
pn:y uHey
ulicy Za
Zawadzkiej
.. adzkiej ..
w do-I
do-I
mu Bajbusa,
Вajbusa, "ia·A·"i,
"ia·A·Tis pałac
palacuu
Ыега,
blera, przyjmuje.
przyj muje s chorobarui
chorobarni
\\'N~rM~l!)lI,
WN~rMnlll,

oо strojenia
strojcnla fortepianów,
fоrtерiапбw,

ar Wme
Wшс ~a posiadaczy
srodk~w przewozowych.
przcwozowych.
środk~w

Dr. Juliusz Wieliczko

-

ро
po

obok
оЬо"

i\l!.II1
i\'E1I1 od 8-10
8- 10 rano,
гапо,
II I flllLlSTYCZlllll
fIIILlSТУCZЯJ[1
od 3-6 ро
po południn
po1udnin..
uuwzglednieni.
.. zglednieni.

30 kop.

Wydaje codziennie
codzienoie od godzioy
godziny
12 do 3 ро
po po/ndniu
po/udnin reatanrare.t&nraCIa
С18 pod firm,,"
lirт,,"
.et.",
.et8", рп!
prz;r
olicl
0Не, Dzielnej (Kolejo ••
. ej)
j) drudrп
gi
в; do",
doU! od Ilrlepu
Iklepu Orlo"L
OrlO " L
1lU
НН 25

KOBIICI!.VI
1l0BIICI!.
1I I
~Do

H
П

A.
А.

I

Kaucyonowany kantor

str~czen
stręczeń

i informacyj

W
w LODZI
ŁODZI
Ilea
Ue. KOJ1lllaO&700.
ИОJlJllaО&701t.

.. do
d .....
.... "'-10
W-,o Ka
и ........
...huJlJelo
)(1810 •

, r.

Z luótkiego
kr6tklego mogo
m.go pro.adzenia
pro"adzenia kantoru
kantora n.braJem
о.ЬШет przekonania,
przekona nia,
zacoiej i oby.aLele
oby"at.ele zaopatruj,
zaopatruj, ,1.,
.luЦeyc;b
uąeyC;b _s Irll;ntor6",
kll;ntoro.,
zacniej
ai., w ./

OBIADY WYBORNE

Jakob Lipinski
Jakób
Lipiński

il
~10
O

Nr.

r. Likiernik

miea",a obecnie .. dOlnu
mieazlra
do.nu
Могуе& Heimaua,
ulica
Moryea
H eimaua, u1ica
lanl~~
gielniana n&przeciwko
naprzeciwko lanln
P8D8twa,
Państwa,
685-30
635- 30

Do
00 Filii NORBLIN i Sp6fka
Spółka

OB'
ОБЪflВ.!IE8
.l>flB.!IE BI F:.

..
w "ocIsI
Lodsl Plotrko
Plolrkowdt.,
... k •• :do"lHobelbl
: do"lН obel bI r •.
••
N d.tedl
due,1I tr"Dsport
trl1D8port

"..
"et przyjmuj" ,ltcil\Cych
altuIlCych od pok,tnych
polr,toych Itr~JJc:telt
atr~JJc:teI1 (raJfurów),
(raJftu6w),
lnie
сусЬ tad08J
ładnej f1kojmi.
rtkojmi.
loi8 daj cych
(8ПJ upo.atniony
'тж.~ miejsco."
mi8jsco"" w1athO
pol.ic
J tem
upo. afniony 'TZ'~
.łaMO pol.ie
mi6
mić
i .1r.606..
.ka606..
1i okolicznych,
оkоliсzпусЬ, te
t8
W. Kli~ia
RIi~ja
ij Ь.
b. Rady
Нady Ad
Admi
mi
KróI8lt.·a,
Кr6181t"a,
uU"'QШ,U
..'um,u nie
wolno pod ka~
li., 8troczoniom
stroczeniem
i ~m~k
nio ,,0100
Ira~ zajmo.ab
zajmo.a6 ,i.,
~Ш~"
upo.a.ioionla na
upo.ażnienia
оа to ze
же ,trooy
Itrony .1athy
.łaMy {Kllicyjnej
{ЮliСljпеj (a
(& to odnOS1 III~
I~
..
• zelkiego
zеШegо roduju
rodиju rajfurów
rajfor6 .. obojg pplcl).
łci).
.
Upr
m wioe,
wioc, Ьу
by zacni
zзсоl i roJtropni
ro,tropni obywatele
obywatelo s1'Osam.ieli
zrozum.ieli ..
.ła
t.."еe dobro,
i~ "• alot,.ych
Ilot,.ych tylko sz ltaJltoro.
kandohro,
kal1tor6. I<anJpod nadzor6m
оаdZОГ61Л .1adz,
. ładz, do pro.aMonia
pro .. athooia e~
8~
przez
upo.ażnionych .
рги.
upo"ainiooych.
Upr zam
obywat.,!e eł
u t,. oy lQ
lcbodz/lCym
Obyw8t.,Je
,Iuцоу
'о wym,
"ут, .
"lcbodz/lCym
nich ze
oich
жо lu1by,
lutby,
tś.iadectw
.. iadectwaa rzetelno
гжеtelпо
do C:Z8przepil mi
шl ,. obowi,tani.
obo .. i,zal1i.
•
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i Bracia BUCH

061>R
JIl[SeTClS, liTO
Об'ЪЯВJlветсв,
ЧТО 25 CeBT8<!pB
СеНТ8БР8
1887 1'0)1.8,
I'O)l.B, c'"
С'Ь 11 qac.
чао.)I.II8
)l.HB no
по Ba·
Ва·
)l.sencl<ol!
АзеПСl<оl! Y.l8q1l
У.lИЦ" no)l."
ПО)l.'Ь
.1437,
. 1437, Clyбу
)l.en
B )1.118""11"08
)l.BU"U.lOoe IllOy'
)l.еn npo,lJ;lIBaTI>C
ПРОАаваТЬС8
II"У'
1I(eOTBO,
npllBa
)l.~e
"aJ.qee
щеотllO,
пр"наА~
е ..
ащее
"YUAY
"YН;l,y lllnoTaucxo"l,
Шпотансхо"J', cocTOlffi\ee
состоащее
ШI'Ь
жерсБRТ'Ь,
T'h, oq1meunoe
оц1шенпое A.U
A.1IR
u:n. lEepeClR
roB'" nВ'Ь 176 руб.
roB"
py6.
rop.
Го р . JIoASl>,
.1IОАЗЪ, CeBTlI6pa
Севтабра 8 ABII
Ава 1887.
II.
И. ;1"
A, 0YA.
СУА. llpHCT.
Прист. lIxyooBcJCiD,
IIxyбоВСJCiD,
1) 82- 1
1182-1

~~~'a??:?~i
~~!'a
:?~i~rm~i~~:~l~Ro
~ rm~i~~:~l~Ro t~~:l~

W id elce, 1.ltki,
WldeJce,
Ł,tki, l.yt_czki,
Łyżeczki, Koszo,
КО8Ж0, Cukier
Cukiernioe,
nice, Licbtnr2e,
i t. р.,
p., podług
pod/ug o
о jświeinych
j4 .. ieiaZJch Modeli
modeli.. Wioklte
Wiok8ze zam6.ienia
zamó . ienia
przYJ",uj"
przYJ",
uj " IIIJ
II'J I ..
.ykODy
ykODy ....jj"
" ..
• je.k
je k naJkr6t8zYlD
naJkrótazym czasie.
сжа81е.
11llа poleca ,swóJ
.. 6) bogato IlIOrtowany
uoгto .. апу na
Па ..aа
Obok tego lilia
."n
.уn wyrobów
wyrob6w platerol:
platero\: anych
anyclk 1'0
po cenach
сеоасЬ fabrycz.
{аЬгусж.
nych.
cYIll u ("puJtępuJe 8iO
się rabat.
пусЬ. Haudluj"
Наudluj"суш
Cenniki ""
"11 t~
d8l1ie bezpł
bezplatnie
- 1069- 10-7
żądanie
atnie
-1069-10-7

MY
МУ I
1)
) 1',4,
ł'.&. P
Р1l.VHN
.А.VПN i\VE od kop. 1'/. za
Z& :: ztukO,
1:.0 GLIVEBYNOWE 8ztuka
aztukK kop.
"ор. 16,
MYOI:.O T&TBZÓ"'HJE
MYDI:.O
TATBZU"'HJE azt
вztuka
uka kop.
"'ор. 211
MYDI:.O
MYDŁO P&N4l11A
РАNЛJIIЛ 8ztuka
sztuka Irop.
kop. 50.
БО.
•
oraz PEBP-UMY
РЕВР-ЮМУ i WODJc!
WODĘ )(oLON8K4,
)(oLON8K",
w.rrabia
wyrabia

WAR
'НN ZA

LlllORATORYUM CHEMICZNE.
LllIOR1TORYUM
CUEMICZNE.

Do ta6
lać ruoina
rnoina ..
• l.oclzi:
Łodzi: u F
Friede,
riede, Fliderbaum,
FJiderbaum, Grigo
Grigo,,

J anicki, Kulako
Janickl,
K u ł ako ..
wski
ski,, Lipi68ki,
L i piński, Lisiecka,
Li8iecka, Madler, A.
А.
Rozent&I,
R
ozental, M.
М. Rozental,
Rozent&l, Silberba
SiIberb&um,
um, Stow.
S tow. Spozywcze
Spożyw cze
Urz~dn . ..
• l.odzi,
Łodzi, A.
А. Sznajder.
1185 -8-1
- 8-1

OB'MIB.lIEHl
оБыIвlIEюЕ •.
E.
06'LHBlIReTC
Об'LЯВlIяеТС8,
B, liTO
что 25 CeRTR6pR
Сентября
1887 1'0Aa,
'L 10
I'ОА8, C
съ
1О qRO.
чао. AHa
АЛЯ
Saua)l.3K
OH Y1l
uqll no.u.
3аиаАзкоII
УJlиц1I
ПО)!'!. N. 44
6YAeT'L
будет'L
npo;J\!lBRTI>C8
ПРО;J\Rваться
ABHII"
"ВНЖН
"HymecTBO,
имущество, npHIIR)I.lIelEaJqee
"РИIIR.ц.Jежащее !!8(ш-1
8()IJ-1
..ФУy JboC5uBCJCO
lOy, COCToRmee
JЬоб ипсJCО"у,
состоящее )131.
иЗ1.
1<e661/II,
1<еБЫII, O
ОЦ1IпеиuOl:
q1l06UUOl: A.U
АJlИ ·roproB
'roproB'"
.. B
В.
.
108 руб.
pyCl.
rop.
Гор. JIO)l.Sl>,
ЛОАЗЬ, CeBTB6pR
СеВТ8бря 8 ADR
Ава 1887.
И. )1..
А. 0YA.
Су,.;. llpUCT.
Прист. IbY<!O
ЯаубоscкiА.
H.
BCSiA.
1183-1

Poiyczka.
Pożyczka. Premiowa
Premio\\'n Rosyjska
RosyJska z t GG
аа r. (drugiej
(drugleJ emisyl).
emJsyl).
CII\goienid wygra
Ci'lguienid
wygrauyoh
nyoh z d"ia
duia 1
l (13)
( 13) wrzeAoill
wrześ ni" 1887 I'oku.
1·ОКО.

.-

16116
l 6116
600 1626.
1626.

w toul
todzl NO
Nowy·Rynek
lfl·Rynek Nr. 7, dom
аот \V'so
\\'·so Neo
Neurelda.
felda.
Wyrabia 16111& telazoe,
omywalki,
omywalkl, krze elka, wagi
wagl
deeymaloe,
аееута1ое, oraz
ога: .aterate
.ateraee z drulu
droto lalowego II siedzenia
sledzenla do
а о l,rybryczek; oprócz
opr6cz wytej
wyżej wymienionych
wYDJieoionych wY
""у,·оЬ6
l'Obów
.. fa
labryka
bryka przyj
przyjmuje
muj e
wszelkie
obstalunki ""obodz"oe
wobodz"oe w zakres 'Iulantwn,
..
szel lde ob8talunki
Аlu аа гзt " Il, a
а takie
taHe
•
1I reperacye.
siO 1a,k8"Yrn
łaakl\WYru .. zgledolD
zględom Szan.
ВЕ8п. PubliczooAci.'
Publiczności.!
Pelecaj"c 8iO
Z •• aeuokiem
aeuokioDJ

k wialy
wiaty i t. р.
p. Ulica
Шiса PiotrkowPio!rkowska Nr. 255, dom
дот
cza.
еzз. Str6z
Stróż w8kaze.
wskaże.
1186-1

nachkar1ię
nachkar~

Tob.
То6. P'n'kelhtJ'U6
P'n'kel1łtJU6

wydaną z magistratu
wydan~
mаgiзtrаtu m.
т . Lodzj,
Łodzi ,
па jmi~
na
imię Ferdynanda Piekal"
Piekar·
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