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са olr.
mnle~ .pelfn,
l~a~, ~ak O
po 90 1,1
lal.,., er"
UEidlO"J. eJ
Dtr. ро
po 11'/,
81'/, 101.
tal. ucz&'lOice
ina
ZBieru ...
kopiooo 66 et.,.
gatou. oie
uie za nie "pisu.
wpisu. Fundusze,
Fuodusze, jakie poaiuda·
p04iuda· glugi w Miko/ajewsku.
Mikolajewsku. Kraj turkieiltnil'
turkieiltail·
*оа Jej
JeJ odmó"lć
оdш6"lе UlejakIch
шеJаlllсh cech
сесЬ autentycz- Do Zli."o
ukopiono
cty. ro,m,iLlch
ro.moiLJch g.lou,
Dości. Prawdopodobniejsz'l
Pra.,dopodoboiejaz,. oato,"iast
DatOtlliast jcat
jest ków.
kOw. " c.oi.
ceoie 60 - 90
9u 101.
tal. !>? Bia/~
Biol~ . na
па SE!,Ek~
So!.ok~ my
004ci.
OIу z 06ar
o6.ar noworocznycb,
nownrocznycb, przeznaczone
przeznaczooe 81}
81ł ski przedstawia
przedstnviia równie~
r6woie~ zy.kowne
zy.kOW08 poje
pole dlll
.,iadl)moA~ o
wiadomość
о inowao)
ioo"ao) nch
псЬ tar,!o
taryfowycb
.. ycb kt6re k.p1000
kopIODO p~rt1f
p~rly, "elaI
".Ioy ~rod01~)
~ГodО,~) POI'.'8)
polIkle) " ceole
.е,не ij"
il.'> wylllczoie
wył"cznie prawie
pra .. ie na
оа rzecz biedoych
biednych оса·
ucz· przemysłu
рrzешуslu i hnndlll
hnodlll Kr6le8twa.
Kr6Jestwa. Botgarya
Bułgarya
1ł
• d'
tal. OJ kilkunastu
kllkuu •• tu dm
t101 b.. w1tay
\\'o.rSU\'fID IpO.
. d
t.l.
w1łoy w Wo.rUa\'fID
IPO"
ni6w gimnazyulll
gimonzyulII i 81koly
szkoly rzemieślniczej,
гzешiе§lniсzеj, jl1Z
jni prawic 8tracooa
stracona dla oaszych
naszych przel1lY'
przelllyma"
та" w
"аАО'8
aAnle oо o~ego _ро.,.
_po.'l hnego wy.,у- kol,nl
k.l,nL berlió.ki
berliti,ki u,brł
",Ьуl dotycbc...
dolJcbc... okulo
około óOO
ьоо k.
ka oi6.
równania
doprowadllć·. Jako nowy
krok mieni
,. p....
... ci~ciowo
jui obccnie
obecnie potrzebujll
potrzebuj/1 рошос)',
pomocy, &łowców,
810"с6 .. , a
n otrac/1
utracll oni
оn; i wyiej
wyżej ..
wspomDiane
spomoialle
którzy już
r6"n80ia dopro"adI16".
по .. у "rok
micni pł
Р' ••
••••
i~ciowo ..
•• blal,
b\.I. c.. rn~
r,,~ i .i w,
wQ kt6rzy
.,
t1 m kierunku
kieruuku .Kraj" wskazuje
w8k8%uje 08tatoi
ostatui Р.
pa "n ..5.!6 •••
•• k.mieó.
,mieti. Kupi
Kupio.
•• bia,,?locki
blol,?Locki oabyl
n,bl 1 aа z J10czlltki~m
W tym
J'ОСZ/1!Iri~ш nowego
nOlVego roku szkolnego
szkoloego jesz- , prowincye, jeżeli
jeieli d/użcj
uloicj z"lekat
z"lekać bil
b\)d,
d, z za·
roJ' ekt taryfowy
tary!o.,y i piaze dalej: ft RacJonal.
Racyonal. Ww KyplUII
КУРЩ10 okol?
okoł? 600 раllб>У
pad6" ...
weloy
Ioy rotoego
roioego gatuD'
g.luo· cze
I
CZ8
wi~cej potrzebować
potrzeboll'a6
jej
b~dq. Z I.go
tego
wiq.anielll
wiqzaniem stosunk6w
зtоsuпk6w baodlowych.
bandlowych.
p
р
.
1"ł
d ka
ko 1l pocbodłeDl&
pucbod,eDJ& pn
po ceole
С8О18 okolo
około 60
БО taJ.
bJ . •
li.
а cenсеп
możemy ofiaro"8(:
ofiarować ua
оа // (-) Zdrowotno!6.
Zdrowotność. Od
Од dloiszego
dłuższego czasu
cza6U
powodu oiewiele
niewiele muiemy
lIodć aasa,1
zw aszczll
prowincyi oi.ma
ww
.... po",odu
lIodt
аааа,1 tego I!roJektu, aа '"
aszczl1 ~ Loar. N,
~'prowincJ'i
ni.ma jol.
jul. r.upuów
""рае6,. • w
\у.,
.,oloego
wolnego ollre§leole.
określeOle. kosztów
k08zt6 .. eksploatacYJ'
ekaploatacYJ' ... wie
wi. moie
mole Ьу6
by6 je
j......
..c•• 600 OIT.
otr....
\'810Т
IUT polski.j
pol,ki.j on ..
pisy dla panien.
panieo. Proszono
Proszooo nas,
паз, abyśmy
&Ьу41111 f !rwaj'lce
trwające u uas
оаз zil1lno
zilllno i ..
wilgotno
ilgotoo po"ietrzu
wpisy
n1
nr ch na
оа 6 lIop.
kop. od wio
wioraly,
raty, potn:ebuje
potrzebuje kupoów
Оор06 .. i ko",i
korni.,olÓw
.. otOw "!iej,.ow)·cl,,
,,!iej ••owych, kilkas.t
kilka••1 ро·
po· podnieśli
podoie§Jj myśl
т,4! .kla<1ki
składki lob
Jub urzqdzenia
urzqdzeoia tea.
tea' \ 8przyja
sprzyja roz.ojowi
rozwojowi cbor6b
cborób występujljcycb
"Y8t~pujl\cych
rUIkIegO porOgO.DO
'. ~ podo...
eillcze
antl\wdzeoia pnel
zcze ant1\wdzeoi.
przel praktykę.
I'raktyk~. RolO d6"
11о".. Tuaklogo
por.go.oo 1.
podow w.łny
".'оу ru·
rn· tru
·. ..
tro amatorskiego,
anlatorski.go, IV
w celu zebraoin
zebrania fuudu·
fouda· gl6wl1io
gł6wnio w tym
tYIII cza8ie.
czasie. Odra,
Odra/ zapalenie
zapaleoie
J .
-r
.
.
. .
.
Ilklf'J
I lklf'J ItLucr.UltJ
I&~UCr.UltJ mytej
mJteJ (moJkl) na
па .lctl1da
.lcłlldl h prywaazo 8pecynloie
оа rLecz
пес% niezsmożnych
niеzаПlоinусh aczeouezen- I płuc
ptuc i zaklltarzenia
zakatarzenia r6ioych
r6żnych wewn~rznych
we.lI~rzoych
specynlnie na
teJ praktycznej
tej
praktycsncJ alltmae
alltтae 1JtlI6
'fJlI'6 pO"lerZODO
powierzono tD)"ch.
to)·ch. Sln)'t
SLrz)'t nowa
но \уа rozpoo.znie lig
liO dopiero
tlopiero 11& ja. szu
zna (: I, ki. S
CzynilIc zadośĆ
"aдo~~ slnsznej prośbie,
pru§bie, by. lI orgao6w
organ6w wci,t
wci,ż jeszcze panujII,
paouj'l, szczególn
ОЕсаек610 ie
loli,
oprowadlanej do Kr6Ie.t"l1.
Króle,twa. W,
Wyznać
składu b.oko~·'go
baDkowago V"ywi.Eio.
Boli, .pro.,adlaoej
3 mie.i.co.
mie.i,c.. 1>0 a.l,do
Vrzywi.oio. oic. Czyniljc
naJeiJ,
nie był
DO ...trgo,biu
600 pollow
padów ..
cłoy libyśmy
naleiy, fe
ie wyb6r
.,уЬбг oie
Ь" zbyt azczośli"ym'
8zсzо4li"уш. l, 00
trgo,blu obiegly?,.
oUiegIY?'. okolo
O"OIO 500
...cloy
IiЬу§шу radzi, gdyby projekt zoalaz/
znalazł gorliwe ..
wQ"od
lit·ód lodooOci
ludności uboiszej.
uboższej. O
О 08pie
ospie pojawiaKr6leat,,0 jeat
Króleatwo
jest oaturaluym rynltienl
rуnkieп\ zbytu g,.be)
R,·beJ d.lo"8)
n"o) k.a~k.,k
k.a~k.,kl'J.
..). l~.""o.ot
1~.",008.t .kl.d'"
.kl.lI'" ban. pt·ot.ktorki
protektorki pomi~dzy
рошi~dzу раlliашi.
paniami.
jqcej 8iO
siO U
u nas
мв '''ykle na
оа wiosno,
wiosnfJ, dotych.
dotyclt.
·
·
I'
k'
.
t
t
'
d
k
1884
ko
••
ogo
J."
IUUI.)UJ
od
pr,
...
lorocloogo
pn
••
.!o
l'
КО"8В0 J'" Ш.'.J' "У од prz loroc.oego p.....lo
(-) Z tejltru. 'V
\V sobotO ..
"znowiono
zoo .. iooo 11'
w cza,
czas oie
nie słychać.
в/усЬа6.
.•
dl
аl .. 101l 1 w.O
_.ОlС
lC 18J
leJ,J oО e~. oо fa
ro uu
, .•
.W o
о 1 J,ooo
J,OOU рщlОw.
pudów. Z u oо t 6.
D\Jwozy '.bola
D\lwozy
,.1юl" роpowoc
dawnego ukladu
układu mlo<Jzy monarchl'
wiCk"111 .i, oioco,
1.e8 n.
tей.trzо Victoria .Nor~" Ibsenu,
Ibseou, 01\
na benefi.
(-) Gimnaslyka. Pan
Рао Zni6ski, dohiad·
do§wiad·
шос da.,oe,o
шооаrСh" l1 .,iCka'1'Y
Oi8CO, 1'0'
п. por~
,or~ p... d§wi,t.o,n, teatrzo
austryack"
austryack'ł •a Ro,y"
Rosy" odda.,aoo
oddawano do
до Kr6le· 011у
bJly ol.dosL,~.n..
o'.dOSLo~.n.. Sil.Dr
Sil.oy popyt wywolal
wywolał o
Ewyźk9
..yzkO pani Mirskiej.
Mir8kiej. Pomimo t.ieszczcg61nej
nieszczcg61nej ob·
оЬ· Czooy
czooy i specyaloie
specyalnie ksztslcony
ksztalcony profe80r
profesor gi.
gi •
wielickieJ' "edle
wedle coo,
I'..ODlca sady r61,
•atwa
t.,a 100 ty&.
(У8. cent.
ceot. metr. soli
воН wielicki8J'
С80, .....gólol.)
&61018J saLonkow
goloukow wyuorowych.
wyUorowych. 1'''80'''
która mogłaby
г61, IIt6ra
Пlоg/аЬу być
Ьу6 lepsU}
l.ps1l} w obe·
оЬе· mnastyki, O
о kt6rym
kt6гуш wspominaliśmy
.81'0шinа1iAШ1 kilku.
. d 6 I podrobla
podrot.l. oо 10 - 50 kop., oylo
EJIo D
о 20 - (O
(О kop.
Кор. ' oa
na
b eeme
соуш 8kladzie
składzie towarzystwa, 8ztuka
sztuka 8.la
sda krotnie, wysl'lpil
wystllpił
"w ostatnim
оstаtоiш numerzo
оuшегzо
cen
С.О aа góry
g6ry atJ:puJ~w.anycb.
atJ:pul~".aoycb. O
ОЬ
есо'е ow
о .. ~ koro
koroo,
o, mtka
młka o
о 20 kop.
<ор. na
па pod.i..
pod,i.. (\ k oо w i 1t > cnym
teu uatat,
ustał, aа 1
l mIejscowa
produkcYIl soh
był. Iakt.
pr..dmiotem wi9kuycb
доА6 gtadko.
gładko. W
,у I'oli
roli tytulowej
tytułowej zbiera/a
zbierala "Lodzer Zeitnng"
Zeitoog" z I\rtykulem
artykułem dohrzo
dobrzo "1wyШlеJ8~0"а prodokcY8
8011 0)'1.
I&kt. prudmiotвm
wiOk .. ycb ukupów.
оа"орО"" 086.
086· dość
pod oaci.k1em
оасi.lliеш do.ozu
do WOlU soli
.0Н południowej
po/udoio.,ej 10m
'от kopiono o~oło
o~oIo I1O~
O~ wiad.r ро
pu .2.69 - 22.';0
..i0 pani
oklalkL
motywowanym,
potrzebo wypaoi Znpolska rz<;liste
rZ<;8iste oklsskL
mot,
.. o"anYDl, wykazuj"cym
W1kаzuj"суш po!rzebo
"'уh
obJli6
obJlić ,i.. z.cz
zacz .. l.
la ku upadkowi.
upadko"i. W je••~ g.roleo
garDleo Cll
coyl. pu 8JI'
8J.' -: 8W
8SO'' ..
•• w:adro. 1'01.
W
'У niedziel~
oiedziel~ przedstawiono trzy dobre rabiania
rabiaoia sil
sił fizyczoych
fizycznych u dziecl
dzieCI i dorastaj,,·
7w
7w •
d
'J"
'1"
Olej
Dlej cen,
сеО1 utraymy_.l,
ULrаушу_.I, 110
liV aLale,
IŁale, роmlП10
pomimo 10&InakOOledY\l "Dzisiej- cej O1lodzieiy.
,па6 ft\·
młodzieży. Z artykulu tego zDać
f ..•
d01m
оооа, 1
шу o
О «oych
«о)'сЬ do"ow"
dowoww i Ii.,.oych
Ii.'.nycb .000.ro
Сh
Ь Ol
П1 i •.
duym zZ poprzedolch n·r6.,
u·row ODoa.
I my
•• D8.ro ... o.
u. C
•• jednoakt6wki, z kt6rych komedYII
upadllu "arzelui
upadku
warzelui .,
w Ciechocinku;
Ciechocioku; dotlCh.
dotych. 1I D
о • okoli.
okolio S a... wa
w, 'pr
'pr.od,uo
•• da.o 60 .tr. 1>0 40
łO 'o·
,о· 8i" Gall'ale"icza
Gawalewiczn ро
po raz pierwslY.
pierwsl.Y, Nie sq'
6q· chowca. Asystujqc
Aaystujqc ~ilkn
~ilkl1 razy
r8z1 lekcyom
lеkсуощ
czas
сzаз jClZcze
j •• zcze moina
moio& było
b,lo to uuwdać
.. at86 jako о!'
b!1 ceoto~r,
cenlo~r, a
а ••
•••nloroCEu.go
lIoroo< ••go kił~ad.ie.i.t
kil~ ..I.ie.i.1 c.ota·
c.nl.· dzimy, Gby
IlЬУ tre§c
treść tej sztuki
sztoki usprawiedli·
u8prl\wiedli· dawanym
tlawRoym przez proC.
prof. Znińskiego
Zпiбskiеgо w domach
domacll
оЬ11
okres
łudzić aiQ
się oadziej" 118
ua ro,,!
po. 6 !ubh
.•• 010...
Dlo'r. C
r. Z powodu
ollr.. przeJ'kiowy
przeJ·jcio.,y i ludzl6
то"! Р".
~
сo
о kl.
k •• ".
powndu wiala
"iała t)"tul.
tytuł. Widzimy d"oje
dwoje ."Iodycb
lułodycb lu- prywatnycb,
prywntnych, poznaliśmy
dokladnie ..
zoro·
pozuali§my dokladDie
"zoro·
. ..
.
.•
.
/
ł'
. z.bliteDla
slJliłenla 11' 6Wl,t rach
roch Da
па targu eakrowyru
tаkrоwущ był
Ьу'
nillY, "1
sуstещ - i ze
,е wzgJlldu
wzgl\)du na
па dobro
inteligentnych - kocbaj"cych ,iO
siO niby.
wy jego system
wlnow.. eoI8
eDlB leJ.
Owej uoydoo
u'ydEo OZI,!io!,y. l'umimo
.,.00"
LeJ. w~neJ
,,~oeJ ga/~zJ
ga/~ZJ przetl~ys
рпе\~1' o.eJ
I'omimo oioostaj,cJ.h
nieoalaj,cJ.h ..
••wiei
wioi dzi ioteligeotoych
kobietu przedstawi... 8iO
si~ nnlll
оаlll jako hi.
Ы. I)g6/u
<)g6/u cieszy
cie8zy nns
паз bardzo, ze
te USilna
U8ilоз praca
pr.. ca
..
Jednak .,yw6z
wywó. 5011
lOb krym- o!olegowycb
śOlegowych I\ o"gl.go
oluł.go br.·,' D
wy. '''0
a"D 11.
d. Ale kobieto
" krajnj
kraJo; obecnie
оЬесol' Jedn.k
u "ogouó
",оgоuб •• "1'
.kiej
Ikiej uz,akuje
u.,akuje regulacJO
regulacyo taryfow"
tary!o"" •a zatem
zateш l'etorabllrg&
l'еtoпЬ,,1'g& i do iooJch mioi,cowoAci
mi8j.cowoAci c...nl
c...nL ... steryczka, kt6ra sama
ваО1а oie wie czego chco
сЬео proC.
prof. ~ni6skiegll,
~oi68kiege, oie
Die zraiaj"ca
zrataj"C8 sili
li\) chwiloch"i1oad
oboitenl8 lIont6.,
obnitenle
kont6w traDsportu
traosportu
do.)6
до,)6 'D_eE~'
.ooco~. ,106c.
,I08CI go~o
гo~o"'~
...~ towaro tak
t,k ,,60a[l,
ra6D , i doklld d"ży,
trudnościami, zoalazla
znalazła już
а".у, aа m~iczyznll
n1~icz,znl1 "dodaLku
w dodaLku wemi
"ет; trudno§ciaOli,
jui uznanio
uznaoio "w
•
•
J
•
w .IOW8cb
słowach 1
l kOILkach.
kOILkach, Jak 11 mtcs1r..
młcs1u
Do
W
dokt6r medycyny,
med1cyoy, obok jasnych
jllsnych
aferach.
afer8ch. A1:tyJlul"
A~tyJi"ul" Pllnliouczony
pjluliouczooy
lа' 80h
zał
8011
b~Zle
b~zle
oaJ
naJ
Finl.ndyi ..
ubiorauo
bi."uo bord...botoi. mai.
тМ.
aа doktór
'18
na
zdradza serce dość
dо§б
Zeitu
zwr6ci
ko.o'ci
kowo'ci

r.

wr·

I

I

I

iOZD!NIA TARGOIE
TARGO'E
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"

I

r

J9)
IЛllIЕ8 Р4 YN.

W
w ZAST~PSTWIE
ZAST~PSTWIE..
..
118I

POWIESC.
POWIESó.
przeklad Wlktoryl
Wlktorył ROIickiej.
Roaicki,j.
Pneklad
1114
1D'4

I
I

Kronika I..6dzka.
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gO
,о tycb mieazkaóców
mielzka6c6. miasla, "16r'1
IIt6rlY nie
cZ1tajl)
C&ytajl) pollki~go
pol8ki~go tlziennika.
tłziennika. B,loby
Byloby do
до
.,caeaia, ab,
.Ьу proI.
pro1. Zoiilski,
Żoiilski. 1<161elO
I<tórelO proca
prec.
rozpras •••.iO
rozprasza
iO dzia
d,i§ •w lekcyach prywatnvcb,
pry.atnvcb,
J
orz1 6 "w mieSeie naHem
w6g1
otworzyć
stały za·
т6в1 0\.
оа.. ет 5taly
%а·
kłod gimnast,czoy,
gimoast,czny. P otrzebnI)
otr%ebnl) jest lutuj
tut"j
kled
рош~ obywat~li,
pom~
ob1.at~li, ~tó~"
~tб~" hoj~ie
boj~il splacon!)
ZOltallltl.
zи,taПltl. rozwoJem
rO%.OJIOI 811
81ł 1I 2dro"lem
zdrowIem IOlodego
mlodego
po(kol)OIR~
od
t
t
d
bгo;ynoo~ ugpo:!sz:r:~:iei~z:~zYJ~ft~
bro;Jnno~
ugpo:!sz:r:~:iei~z:~zYJ~8~ aDRJ'
пАЗ' ~~
•

. ••

• •

<1
ol

~jst. ~d.Qnlło
~jstw
~d.Qr1Jlo 8ie
sie "•

I

~i,.g~ ~oku ~ aа
~i'łg~
Paryz,
Paryż, 17 marca.
OOВlca. (Ag. р.).
p.). Genlral
Genuał War.
SIlble
Sl)ble zycIe
zycle 34 mot·
то!· .· npt
пр! ,ni8no"lIn1
lOiano"lIny zoslal
205181 Ironreodantem
komendantem luyIГ'1'

I

11118no'!lcle
Illlano,!lcle od.ebralo
od.ebr8!0
cz,zn 1I 6 koblel
clyzn
koble~
.•
oastego
o6stego korpusu
korr U5U armii
агnrН ..
w Oliejace
miejaee geo.
gen. Bou·
Воо·
Petel'1burg.
Peterвburg. Do
Оо rat/!!
rl1lJ!I ра"Вlюа
pU"8tIJJU ....
.... eszlo
e8z10 lou
'ОО g era
Ir8
przedstawienie
wewlltl"·1 B
przedeta"ienie ministeryum
тiоistеГ1UП1 spraw "e"llttr··1
в1 k '1
oych.
оусЬ, oо wcieianiu nn przyszłość
przyszloS6 do knpi.
ru le
lе 18,
la, 17 marca. .Nord·
,Nord' powiada;
po"iada;
talu
tułu wi~ziennego .szelkich
wszelkich {ol1dusz6w,
funduszów. rO'
po. IIDylby
Bylby wstyd
.а!уд prowadzić
prowadzi6 .ojoo
wojoo oо Bulgar".
Bulgaryt.
cllodz,.cych
chodz'łcych • kar i grzywien, nakladUl\ycll
nakładnnych .. Hoz
Hozwi'lzllnie
.. iljzllnie jui wytkni~te
wytkni~tв przez not~
ool~ lu·
р~же: s~dzi6w
p~ze:
s~uzi6w pokoju. Po
Ро przeprowadzcprzepro"adzc. Jrdckll.
rdck/l. Jakkol"iek
Jakkolwiek Kei'liO
ksilli~ koburaki
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wi~lienuego.
' pi aui
Bui bez,
Ьеж, oni
I\l1i przeciw
pr2eci" Rosyi.
ROS1i. Pokaie
Pokaże 8iO
liO
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огkзо roz.
lD1Dls",erJ'ulII
lDlDIS
spraWIe
.WOI)Cl
weSLYI
Yt '• Ь'/
b'lNowy.Jork, 17. marca.
. orklln
oplot stcmplowych,
oplut
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тШоп6" doI8r6..
dolar6w. He.
&..Lki
Ud ludzi
~udzi zgi.
Kgi-

.

.

f

przejwolej ",z1stklch.
przeJwoleJ
wIZystlIcIt. tych czlon~ów.
cz/oo~6w, kt6:
k16:
"Y dotychczas
zalegaJ II ..
"1
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.
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su· I teIU
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aie nio ,Da
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(-) Kr,dzlele.
pl'ł tek , "za· ,koie
lknie "eloillos
wełoillDo род
pod szyjQ
szyj~ ręka\liczki
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Kradzlei•. W zelzly I""tek,
r~ka"iczki czar· 1
k
. śl
А! dó
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klndai~ k,pielowY11I.
kłndai~
k,рiеlо"уш. Bll.zyń8ki~go
Bnazyil.ki~go na.
па. Sta.
8tll' , ne
ое du6skie.
du6skie, i na
па gIO"ie'
głowie 'ubranko
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cznrnej , gor'lcz
gorqcz 1I 1I ~Ie o.
о . azuJo
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ZlYle 8Z0IZOr~IlI IDlsAcl8,
r~m
mleAclo, .kradzlono
skradZIono L: 8elberto.1
Selbertowl рп:
pu: l krepy, " ksztalcie
kształcie cz61ka spiczastegn,
spiczastego, zZ II oych
oycll "0Ieg1Iwo§cl.
c1oleglnvo§cl. Wydzleh~.y
Wydzlell~.Y 811 dosyć
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.. ~, 35 .rubb,
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z!odzleJ zaсцl
ucq/ 81e
81е !18praw!edhwlać,
!18pra,,~edll"lat, że
2В to czarne
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uzy~at nr!!umen. larze
Inrze i czarn,.
сzогш. biłuterJęi
bituterJ~i •w ciqgo
ciljgo 08Sttp·
o8sltp· ~ llellll
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Тево tylko tr~eb.a było
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"оlого"о' lityki berlińskiego
berIiuskiego ga~inetu.
ga~ioetu, która
kt6ro wywar/a
81 11 Jak
k01'/I, kOl'll,
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prze8ad~il p~rkan i zemk~'lł
prze8ad~ił
zelOk~ql przez ogrody ' dostojulI
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stroDle ~hcy
~11C1 Spacerowej.
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para przyjlllo"
oS'rmIE
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troou z
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шnгеа. Prz,
Przy ot
otwarcIu
.. arclU gleldy
gIełdy
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шаlZооk/j, króla
małżonką,
kr61a belgijskiego, ciala
cia/a dyplo·
дурl0· dzisiejszej
IIzisiejszej kursy pBpler6w
papIerów spekulacyjoycb
spekulacyjnych
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teatrze Victori8
Victoria dzii
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ba~ychmialt
po pnedstawieoiu
przedstBwieoiu .r8cojl)
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bICiem w dzwooy w nych
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iOlle d.io/y,
dzialy, s.korzystaly
s.korzystały szczeg610iej
szczIg610iej
przez dyrekc"
<łyrekcJt teatrów
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таl1Ш
kolei pr08i
proli I",ego
Iwego oaczeluika
naczelnika oо bilet
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lastвW
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То·
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