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Od Redakcyi. I domo§cil\ celu, anizeli to bylo moZliwem I pokry"aly wydatki zwyczajoe i nadzwyczaj· 1 ksze od p:zewidzianych w ~u~zetach blizk;> 
w орlakаnуш okresie porniQdzy rokiem ne, poprawily si«; т~ " kr6tkirn przeci'l- I 0 .9.2 mlllOnY! czyll przeCl«;clOwo О 30'/ _ 

11860 а 1870, kiedy kazdy plan Боаозо"у 1 ~u (песЬ lat tak dalece, ze pozostawala mlllOna rocznl~. Opr6cz znacznych wydat_ 
Z od odЬ • . . ьес' upadal, katde I'rzewidywaoie zawodzilo i Jeszcze uadwyi ka, kt.6rej шо:!nа bylo uty6 k6w nadzwyczaJnycb zdol~no pokry6 z wpty 

pow ~ ywaJ~J ~ll} .0. ще IlriedY D1ioistrowle fiпапs6w nlusieli dzi§ bu- па zaspokojenie dlug6w. Lata nast\}pujq,- ,,6 .. zwyczaJnyc.h ?5 шlllOп6 .. dtugu. W 
w Warsza.wle w~stawy гоlщсzeJ 1 pr~ rzy6 (о, со zb~dowali wczoraj, а chCJ!c Ьу6 се ро (ут рiегwszущ okresie reformy sta- roku 1884/5 zOlkOle gl6wna .po~yc.ya wpty . 
myslowej, zal1081my pl·OS~ ао przYJa- w zgodzie z роlоiепiещ ohwili byli zrnusze- nowi6 bed!l epok~ w historyi finansowej w6w, wskut!lk. z'lpelnego zn1eSleOla IJo.dat-
cibl nMzego рisша о шоzliwе rozpo- ni chwyta6 si~ §1·odk6w wr~z przeciwnych kraju. Opr6cz znacznych naklad6w па се- ku od m&.ki 1 ~уш врозоЬеm 62 шJ!lOnУ 
w8zecbnianie о пiеш wiаdошnSсi wsr6d zasadom еkопошiczпуm, о kt6re walczyli. le produkcyjne, jak roboty publiczne, bu· wpty"!,ow u.be.dZle z bu~tetu, k~6ry r6"!'no-

l с6 . k ~}. . idza: Ь Lewica, kt.6ra w roku 1876 stan\}la u ste- dowa dr6g i !inij kolejowych etc., op,·6cz cze§OIe obcl'lzony Ь~zи . 44 mllionaml па 
~гzeШУ8 OW "! 1 U!"",W zJ~ J~Yc ru, znalazla budiet w r6wnowadze i pierw- wi~kszycb wydatk6w па bud:!et wojny i ша. n~dzwyczaJne wydatkl wOJ~kowe. з;,есz IJo-
81~ ze. W8ZY8tki~h 8tr011: kraJu. . W )щ- sze usilowania swoje zwr6cila ku jego <а. rynarki przedsi«;wzi\}to dшszе jeszcze §rod- Ш1то. t~go ubytku w dochodacb 1 P0'Y1f;J
W11ol1le prMY ыuоo RаJсhшапа 1 Fren- bezpieczeniu. Aieby poprawi6 dochody pat1- ki, kt6re шusiа/у wywrze6 wpIyw dO llios/y kszen1~ wydatk6w, r6wuowaga budzet~ Jest 
dlera ргzуjшujе ргеlluшегаt«; i оglозzе- stwa, caly prBwie system podatkowy pod- па rozw6j ekonomiczny krBju. System ро- zabezpleczonll' gdyz. Рl"Zе> роdwуzszеше рО· 
niа do Dziennika t6dzkiego " Ташiе dano rewizYl. Powi~kszenie wptyw6w i 'В· datkowy reformowano w dalszym ci'lgu па da.tku od s'pl~ytualiJ 1 re."'lzy\\ tarrfy. c~l-. оо" . d • . bezpieczenie bud:!etu pozwolilo uczyoic krok drodze wytkni\}tej w roku 1877. Niepra· neJ wуреlш Sl~ br~k, wушklу <е zшеs,еша 
spr~ a":Valle • B~. poJ,~ JIICze .lluше~ pierwszy па шоше reformy podatk6w. UI. widlowo§ci w obiegu pieni~dzy potoiono podatku od '!,'lkl. Wedlug bu~zetu па 
" Dzlennlka todzklego, . kt6ry Jako plS· :lono ci~zar6w mniej uроsа"оnуш Ыasoт krез przez zniезiеniе kursu przymusowego, ro.k. 1885, wYnl0S'l wplywy ~wyczaJne 1,34.2 
шо росаПllе przychodZ1 do Warszawy ludno§Ci, obniiaj'lc stopniowo podatak od а podatek od lO'lki zupelnie zniesiono. millony, а wydaili. zwyczaJne .1,261 ml
О godzinie 11 przed роludпiеш. • maj'ltku ruсhощеgо, dla posiadaj'lcych ща- Ostatnie trzy lata zarz'ldu шiаlу ponie46 10ny, роzоstaше .w'.«;c nadw.>;:!ki wplyw?w 

le dochody, prv.ez со doznato ulgi 300,000 przewain'l cz«;~6 nast\}pstw finansowych zwyczaJnych ~1 ШlЩ~п6w, ktore b\}dl\ uzy
oplacaj'lcych podatki. Ograniczono ta.ksy wszystkich tych wydatk6w nowych i reform, te па I!0krycle 90 mlll0n6w wydatk6w. nad· 
ktбrе obci'lia.ly niezb~dne artykuly kon- шо:!па wiec bylo Ш 'liеша6, ze bud:!et wsku. zwyczaJnrcb.. P?zost..ly deficyt 9 ~lion6w, 
suшсуi, а паtoшiast podwyzszono optaty od tek tego ucierpi. Lecz rzeczywisto§6 prze- kt.6ry pOJ~wla Sl~ w tу.ш roku wYJ~tkowo 
tytuniu, towar6w kolonialnycb i spirytuaHj. wyiszyla naj'mielsze nadzieje орtушist.6w, tylko, рошеwаi stosowше d~ zусzеш~ par
Szcz«;~liwy zwrot finans6w dozwolil nаз~·' ostatnio lata dostarczyly najwymowniejszych lашеnt? podwyiszono ~nacZU1e wyda.tki n~d-

FIR!NSB 1 ROZW~J ВIOIOIICZNY 
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-<о>- Рniе рпуЬу6 z роmщ gminom, It:t6rych do"od6w zdro\vego polo:!enia finansowego zwyczaJne na etat wOJsko~y, b~dZle щоgl 
(Dokonrzenie - Ilйirz Нг. 120). stan finansowy mniej kwitn'lcy, doma.gal krliju. Ьус IJоkrуtуш z nad~wycz:'J!,ych zr6del I!o-

Na tem skоБС'Lуl siO nareszcie czas rr6- si\} ротос.! pa&stwa. Pozostawiono iш ПlJl.. Rok 1884, kt6ry liczyc si«; musial z "у- mocnlCzych, kt.6rem~ mШlster ~nansow 
Ьу. Rok 1870, w kt.6rym Rzуш z08ta о- llj, cze§6 dochod6w z podatku od wlasno§ci dаtkащi nаdzwусzаjпоП\i па sum<; 70 mi- mogl ro~porz'ldza6. JUz оа lat ktlku, ао 
swobodzony i tym вР080Ьеш uwie6czone ruсhошеj . W dalszущ ciq,gu poprawiono lion6w, ро umorzeniu 12 щiliоn6w d/ugu z kt6rych Jednak uCleka6 Sl<; ш.е ~al ао· 
dzielo zjoonoczenia шlоdеgо Kr6lestwa, Ьуl polo.ienie mnteryalne urz~nik6w pa&stwo- wplyw6w zwyczajnycb, pozostawil jeszcze 113 tychczas p~trzeby. ~ochody, Ja~le. skarb 
zarazem poezq,tkiern nowej есу. W praw- wусЬ. Aieby poprzeC rozw6j handlu, znie- шiliопу па korzy§6 skarbu рабstwа. Ро- рабstwа oSI'lgo'll w plerwszycb ШlеSl'lсасh , 
dzie niejedn'l jeszcze trudno§6 mial poko- siono w kraju wi~szl\ cz~6 ее! wywo- шiшо nieszcz«;snych powodzi, kt.6re koszto- daj'l jednakie nadz i ej~,. <е .wpl.ywy .rzeczy
пас skarb pa&stwa, lecz oddalono si\j zna- zowych i :!eglugowycb. waly 112 шiliопу, skarb pa&stwa niе potrze- wlSte p1"'leWr:!~Z'l oczeklwaDla, ае .wl~ ~by
cznie od krytycznego poloienia lat poprze- Ро оstataсzпеш zaprowadzeniu tych Н- bowal wypuszczac tytul6w dlugu, kt6re teczn'l bQdzl!l p.oт~c z nadzwyczaJnych zr6-
dnicb. W roku 1870 niedob6r zmniejszyl czoych reform w latach 1876 do 1879 щialу sluzyc па pokrycie wydatk6w nad- det. Srod~l, Jakic~ dostarczaJ'l "ply\vy 
si~ do 216 тiliоп6.. i odщd finanse ра&- poloienie finansowe poprawito si«; do tego zwyczajnycb. Niешпiеj pomyslne rezulta- zwyczaJne 1 coraz wl\}kszy doch6d. z ]>odat. 
stwa zacz~ly. poprawia6 si\} szybko i nie- stopnia, :!е z dосhоdбw zwyczajnych pozo- ty o~i'lgni\jto z zarzqdu w roku 1883. \Vy- k6w, kt.6:e s'l oznak'l роdпоszеша B!~ do
przerwanie. Odk'ld ustal gwaltowny brak sta/o jeszcze do rozporz'ldzenia 51 тiliо- datki nadzwyczajne wyniosJ:y w tym roku I brobJtu 1. cor~z szerszeJ dZlat~l~o'Cl ek~. 
pieni~dzy, m\}:!owie, pod kt.6rycb kierownic- now па budowQ dr6g zelaznych i 48 milio-!95 тiliоп6", z ktorych 90 milion6w pokry- nomlczneJ. kraJu! owe. ,!plywy b,ezq,ce, . kto
t"em pozostawal zarz'ld finans6w kraju, n6w па umorzenie dlugu skarbu pat1stwa. to z wp/ywow zwycza.jnych. \У ci'lgu lat те stanow1'l паJр8wшеJSZ'l P?dS~W~.1 ро
mogH mu nada6 kierunek z wi«;kszq, §wia.- Biei'lee docbody, ktore juz w roku 18761 trzecll 1881-1883 osillgnieto wplywy wif;J- t4ж<; finаns6.. ра&stwа-шnоz'l вl~ c1'lgle, 

I Zagadki tej autor nie l·ozwillzal. Niecb 1 Braki (6 uderzaj'l nawet w nalepszej z 1 wolujllC'l w kobieci~ rozkwit baЫe~o lata. 
czem сЬее b«;dzie, jednak spoczywajllca na/nowel, pomieszczonycb w tуш zbiorku, a/Chodzi ро skalach 1 urwlskach z ~ltolde!", llSTY Z WARSZAWY. 1 kwiatach istota, stanowi §Hczny obraz i zatytulowanej "ВаЫе lato". Rzecz napisa· podziwia сudпq, natur~, budz'l B1~ w ше) 

]
jest podobno najlepszq, praclI Pruszkowskie· па zr~znie i prawdziwie, tylko widziшу z zamarle mузli, zamarl~ . UCZ~Cla, zamarle 

-<D>- go, а liczoy zast~p przybylych go§ci z рто- niej, ze autorka зата зоЫе nie zdaje za- nadzieje, powraca do шеJ wlOsna. Koc~a 
ОЬесп. роre.-Теаtг.-"Рбl miliопв," komedya s •. wincyi, zwabionych wystaw'l przemyslowo- dnej sprawy z przyezyn WYWOI'lj!lCych ka- \Vitolda calem sereem, gotowa Jest dla ше
bo":.~. IDte",":"WDoOc kobiet J'~o "'YDik POIO· roln.icz~, ша dob!1I ЗРОЗОЬ~О§6 zapoznn6 si~ t~strof~,. bardz~ zrеszщ zwyczajn'l. Oto ра: ~o wsz>:stko porzucic i wszyst.k~ роаерШС 
~:;:;;;;SeJhI";Jo~ki~CJ:Ch N~::I~:.~e!,. z-~~;~Ii z DlIl Jednocze§nle w salo~le Krywulta. Dl A~nella, kobleta w'lt!a, zdenerwowan~ 1 1 uсzушlаЬу (о! gdyby о.п tego zlJ)dat. Ые 
Die bob.ter6w Мат ~i.~~ _ Zdoln06c i humor .~. Llteratura nasza nowellstyczna wzboga- ObOWIq,zkowa, wyslan'l Jest przez doktorow оп, pl·zera.iouy Jest uczucle.m Wlеllпеш, taш, 
Iorki.- Pann. L'udwlka. - Вai&Dly Jlllka.-Impr .. cOn'l zostala obecnie dwoma tоmашi 00- па kuracy~ w g6ry. M'lz towarzyszy6 jej gdzie szukal tylko igraszkl, przera~ony .gro-

eyonUtka. "еl zmarlej niedawno autorki. Stefanii СЫ\} nie шоiе, jest sаш сЬоч, а ргzуtеш niе Z'lCJ! mn odpowiedzialnosci'l z~ tycle ~J ko-
(Doko7!czenie-pat/"Z Nr 120.) dowskiej. Zbi6r ten itanOwi'l utwory roz· le:!y w jego poj~ciach i zwyczajacb, jak w biety, kt.6rej bra6 па 8lеЫ6 ше mуЗII . 

• proszone dощd ро czasopismach wal·szaw- poj~ciach i zwyczajach Jewlasz6wskich
j 

sta- Rzecz powszednia, kобczу si\j tez агс.у-
W zatrzaski te, przyznac trzeba, "P~- skicb i galicyjskich. oowi'lcycb rodzaj klanu, czynic cosko wiek powszednio. АтеНа zrozumiaIa роlоZеше. 

dzajq, icb najczQ§ciej powab pi~koej twarzy, Rozproszone, oie czynity one wielk:iego dla drugich, сЬ06Ьу nawet dla zony. Pani Ostatme Ыавю babiego lata ше lIlog1y Ьу6 
nieopau-zno§6 albo te:! 'proino§6 ш~zkа Ье- wra.ienia, przecbodzily bez rozglosu, <еЬса- АшеНа jedzie wiec w towarzystwie рм-а· wi081Що uczu6, zrywa z witоldеш, kt6ry ро
dllca zawsze sрrzуmiеrzебееm kobiet prze- ne razem, dajlj sposobnoM scharakteryzo- wanowej kuzynki. ciesza si«; bardzo latwo listem pani Loli, а 
bieglych, uшiвj!lСУСЬ gra6 па tej su-unie. wania talentu, rodzaju uzdolnien, niedobo- J est jej to wszystko oboj~tn.e, z kim je- tymczasern mlli Ame~ii ро ni'l . przyjeblza 

Gdyby jeszcze te kobiety byly tak pif;J- r6w i przymiot.6w, jakie byly udzialem zbyt dzie; uczucia jej dla шеzа В' nijakiego ro- i ona powraca do clasnego ШlеszkаПlа w 
kne jak dziewcz\2 "Na kwiatach" wymalo- wcze§nie zmarlej autol·ki. Во przedewszy- dza.ju. PrzygnfJbiona, znekana, pragnie je. WarSZILwie, do wieczornej lampy, przy ktб· 
"апе przez P ruszkowskiego, nie podobna stkiem widny w nich talent rzeczywisty, со· dynie ~pokoju. Zycie nudne i jednostajne rej zn6w rachuj'lc sifJ z kucharkl}, bedzie 
byloby si«; temu dziwi6. Jest to bowiem dzimy, jeZli tak wyrazic si\} moina, widny zabilo j'l moralnie. Traf zrzljdza, ii spoty. codziet1 zapisywa6: "zielone za trzy grosze~ . 
Jedna z najwdzi«;ezniejszych pl·ac tego ar- niezmiernie subtelny zmysl obserwacyi , zdol. ka опа w wngonie pani'l Lol\}, ekskole:!an- Tak'l jest tгез6 noweli napisanej z "l
tysty. Nie mowi'lc nawet о stronie tech- по§(: nietylko podpau-ywania, ale cllarakte- ke z pensyi, kobiet«; §wiatow!l, ozywionl\, doczn'l sympaty'l dla Amelii, niecb~ci'l dla 
nicznej, kt6rq, zachwycaj'l si«; znawcy, dla ryzowania kilku stowami ludzi i sytuacyi. eleganckll, pl·ZY kt.6rej Amelia ze swoj'l za- jej m~ia, dla klanu J ewlaszewskicb, а wresz
zwyczajnych widz6w obraz (еп ша urolr Przeciei pomimo to caloA6 nie zadawalnia, niedbanll tualet'l i zaniedbanym umyslem, cie i dla calego rodu m~zkiego. Tak podo
nieprzeparty. Tre§6 jego jednak jest pro- mаза spostrzeze& i pojedy6czych rys6w jest wydaje si~ zestarza1'l przed сzаsеш. А je· balo sifJ autol·ce. Czy jednak Amelia zaslu
stll еЬ06 fantastyczn'l, рошуМапl. poety- rozproszon'l, brak tu koordynacyjnego zщу- dnak 8Ij опе w jednym wieku, nawet Ате- guje na 1оз inoy? Czy jest tak wielkiem nie. 
cznie а wykonanll z геаlizшеm zwyklyrn u slu, brak czego§, соЬу skupilo wyborne lia byla dawniej stokr06 pi\}kniejszq, od Lo· szсz~§сiеш ualeze6 do kochaj'lcej sifJ rodzi
tego niepospolitego artysty. szczeg6ly i utworzylo z nich konkretny о- li. Por6wnanie budzi w biednej cborej nie· пу, prowadzi6 ciche, spokojne zycie i zapi. 
~Iiczne dziewcz«; w Btroju nimf i rusalek braz. Obserwacya bowiem jest powierzcbo- okre§lon'l zazdroM i to jest oznak'l budzl\. sywa6 со wiecz6r, rachujl\c si~ z kucharkq, 

spoczywa па lozu z blci zlotycb, а cialo wn'l, nie opiera si~ па znajomo'ci .iycia, 0- cego si\j zycia. Reszty dokonywa w§r6d rze- "zielone za trzy groBze". Во kaid'l rzecz 
jej podobne do maemuru lub alabast.ru, za- byczaj6w i pojf,j6 r6znycb warstw spolecz- zwi'lcego powietrza Alp obecno§c рапа Wi- lUoina z rozmaitych stron przedstawic. 
barwia si\} od nich lekko. G16wka jej пусЬ i dla tego autorka, bystro chwytaj'lc tolda. JeSli zаз Amelia nudzila si\j, to za.pewne 
swojskiego typu, niешаj'lса nic podobnego powierzcbowue тузу, nie potrafi jednak "а Tego рапа Witolda bardzo nieokr~lenie znalazla pociecb\j w romansie z рапеш Wi· 
do Ьоgiб klasycznych, zwiesza si~ па bok, ich РОШОСI\ stworzyc postaci rzeczywiscie шаlujе pani CbIIJdowska; jestto czlowi9k tоldеш, сЬ06 рап Witold nie r6inil si\} wie
oczy па "р61 przYD1kni\jte, 8wiadcz'l о roz- iyjljcej. wra:!liwy, nie bal·dzo wiedzq,cy czego сЬсв, le od jej m\}ia. R6inica lezala w tem сЬу
kosznej zаduшiе, а сiешnо-zlоtе wlosy okala- ТО" вашо powiedziec шоinа о kошроzу· kochajllcy si\} cz~to. \У gruncie jednak Ьа, ze mIJiеш те byl, Ьо gdyby byl ш<;
jfljej wdziIJcznq twarzyczk\j i rozsypuj'l si!} ро cyi; pomysl6w SZCZ\}§!iwych jej nie bl·ak, przysilldz ШОiпа, ii zawsze kocba tylko nie- <ет, jego egoizm niе wydalby si~ АшеШ 
pYS7.nie modelowanej роsШi. Czy to Ьо- przecie:! РОШУsl zaden naleiycie wyzyska· zmiennie jedn'l OBob~ - рапа Witolda. mniejszym od egoizmu Tadeusza i оп te* 
gunka le§na, rusalka czy zwykla Зшiertеl· nym nie jest. Autorka dostrzega skutki Trafem, czy (е:! uшу§lniе, znajduje sie оп zapewne, gdyby widzial kogos wpatrujl!ce
niezka? Czy wabi ukochanego w mi\jkkie tylko, ale nie uшiе powiq,za6 ich z przyczy- w tej samej шiеjSСОW08сi, со АшсНа, о а· go si\} z zаЬогсzуш zamiarem w sw'l :!оп«;, 
obj~cia, czy te:! сЪее uwikla6 go w zdradne nami; nie jest w stanie wyprowadzic wnio- fekt do ktбгеj zawsze posq,dzata go kokie. powiedzialby jak Tadeusz па niego: "ро cu 
sieci? Czy przedstawia ona szcz\}Scie zycia, skow. Estetyka jej, zагбwпо jak etyka jest tегуjпа pani ~ola. ' V gOI:l1cb ,,:i~c оп i о· оп t? przy/~zi~". . . 
czy tez przykros6, r6iашi роkгущ? przypadkow'l' narozpoczyuaJ'l oWII przywl~l~ slelank~, "у- Nle podzlelaj'ic Jednak zapatrywaiJ раnl 
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Ror«-lIie • rw. Ult.-
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pismo przemysłowe, handlowe literackie. we n. 2 nti8lj~Die. 

Kalendarzyk. Biuro Redakcyi i Administracyi Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra-
eyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Raj ch-

D.iś: Marcyana M~. u li .... (lewle )n •• n " N r. 2fl/ b . . F dl W B wl·e I· w ·odzl· Jutro: Marka i Marcelina M~z. '" mana l ren era w ar za OJ. 

Wschód sloilCa o godz. a m.4O. Zachód o godz. 8 111 . 20., ADll)".'> TEl.]<;UR"F/CZNY, Rękopisy nadesłane bez zastrzeżenia _ nie 
Dlllg<>ŚĆ dnia godz. 16 10. 40. PrzybIło dnia g. 9 lU. 2. Ii U Ł A. J( O W li •• ŁÓJ) Ż. 

będą Iwracane. 
~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~=========--o 

Od Redakcyi. I domościl\ celu, aniżeli to było możliwem I pokrywały wydatki zwyczajne i nadzwyczaj. 1 ksze od p:zewidzianych w ~u~źetach blizk;> 
w opłakanym okresie powiQdzy rokiem ne, poprawiły si«; wi~ w krótkim przeci'ł- I O .9.2 mlhony! czyli przeCl«;Clowo o 30'/_ 

11860 a 1870, kiedy każdy plan finansowy 1 ~u trzech lat tak dalece, że pozostawała milIOna roczm~. Oprócz znacznych wydat_ 
Z od odb . . . hec' upadal, każde przewidywanie zawodziło i Jeszcze uadwyżka, której mOżna było użyć ków nadzwyczajnych zdoł~no pokryć z wply 

pow ~ ywaJąceJ ~lę .0. me I kiedy ministrOWie finansów musieli dziś bu- na zaspokojenie długów. Lata nasŁ«;pują,- wów zwyczaJnyc.h ?5 InJhonów długu. W 
w WarszawIe w~stawy rolmczeJ l pr~ rzyć to, co zb~dowali wczoraj, a chCllc być ce po tym pierwszym okresie reformy sta- roku 1884/5 zOlkOle główna .po~yc.ya wply. 
mysłowej, zanosImy prośbę do przYJ a- w zgodzie z polożeniem ohwili byli zmusze- no wić bed!l epok~ w historyi finansowej wów, wskut!lk. zupelnego zrueslerua !l0.dat
ciół nMzego pisma o możliwe rozpo- ni chwytać si~ środk6w wr~z przeciwnych kraju. Oprócz znacznych nakładów na ce- ku od m&.ki I ~ym sposobem 52 mlltony 
wszecbnianie O niem wiadomości wśród zasadom ekonomicznym, o które walczyli. le produkcyjne, jak roboty publiczne, bu· wpły"!,ów u.be.dZle z bu~żetu, k~óry ró"!,no-

ł có . k pcó . żdża: b Lewica, która w roku 1876 stan\lła u ste- dowa dróg i linij kolejowych etc., oprócz cześrue obcl'łzony b~zD . 44 milionami na 
~rzemy8 ow "! l U W zJ~ ;)ącyc ru, znalazła budżet w równowadze i pierw- wi~kszych wydatków na budżet wojny i ma. n~dzwyczaJne wydatki wOJ~kowe. ~ecz llo-
81~ ze. w8zystki~h str011: kraJu. . W )lą- sze usiłowania swoje zwróciła ku jego za. rynarki przedsi«;wzillto dalsze Jeszcze środ- mimo. t~go ubytku w dochodach I P0'Ylf;l
Wllome prMy bIUro RaJchmana 1 Fren- bezpieczeniu. Ażeby poprawić dochody pań- ki, które musiały wywrzeć wpIyw doniosły kszeru~ wydatków, równowaga budżet~ Jest 
dlera przyjmuje prenumeratę i ogłosze- stwa, caly prawie system podatkowy pod- na rozwój ekonomiczny kraju. System po- zabezpleczonll' gdy". przez podwyższenie po· 
nia do Dziennika łódzkiego " Tamże dano rewizYI. Powi~kszenie wpływów i za· datkowy reformowano w dalszym ci'łgu na da.tku od s'pl~ytualiJ I re."'lzy\) tarrfy. c~l-

. ed" . d . . bez pieczenie budżetu pozwoliło uczynić krok drodze wytknil)tej w roku 1877. Niepra· neJ wypełni Sl~ br~k, wynIkły ze ZnieSIenia 
spr~ a":Vane . są. poJ,~ yllcze .nume~ pierwszy na drodze reformy podatków. Ul. widlowości w obiegu pienilldzy położono podatku od '!I'łki. Według bu~żetu na 
" DZIennika todzklego, . kt6ry Jako plS· żono cillżarów mniej uposażonym klasom kr6il przez zni6ilienie kursu przymusowego, ro.k. 1885, wymos'ł wpływy ~wyczaJne 1,34.2 
mo poranne przychodZI do Warszawy ludności, obniżajllc stopniowo podatek od a podatek od IOlłki zupełnie zniesiono. miliony, a wydatki. zwyczaJne .1,261 101-

O godzinie 11 przed południem. • maj'łtkll ruchomego, dla posiadaj'łcych ma- Ostatnie trzy lata zarz'łdu miały ponieść lony, pozostanie .WI.«;C nadw.>;żki wpływ?w 
łe dochody, prv.ez co doznało ulgi aoo,ooo przeważn'ł cZ\lŚĆ nasŁ«;pstw finansowych zwyczajnych ~1 Illll~~nów, ktore blldl\ uzy
oplacajllcych podatki. Ograniczono ta.ksy wszystkich tych wydatków nowych i reform, te na l!0kryCle 90 miltonów wydatk6w. nad· 
kt6re obci'łia.ły niezblldne artykuły kon- U10żna wiec było lD'liemać, źe budżet wsku. zwyczaJnrch.. P?zostaly deficyt 9 ~lion6w, 
sUlDcyi, a natomiast podwyższono opłaty od tek tego ucierpi. Lecz rzeczywistość prze- który pOJ~wla Sl«; W ty.m roku wYJ~tkowo 
tytuniu, towarów kolonialnych i spirytualij. wyłszyła najśmielsze nadzieje optymistów, tylko, ponieważ stosownie d~ życzenl~ par
Szcz\lśliwy zwrot finansów dozwolił nast«;· , ostatnio lata dostarczyły naj wymowniejszych lament? podwyższono ~naczrue wyda.tki n~d-

PIRABSB I ROZW~J EIOIOIICZNY 
"WŁOCH. 

-<O>- pnie przybyć z pomOClł gminom, których do""odów zdrowego położenia finansowego zwyczajne na etat wOJsko,,:y, blldZle mog! 
(Dokońrzenie - Ilairz Nr. 120). stan finansowy mniej kwitn'łcy, domagał krjłju. być Ilokrytym z nad~wycz:'J!,ych źródeł I!o-

Na tem sk06C'lyt siO nareszcie czas rr6- sili pomocy państwa. Pozostawiono im ma· Rok 1884, kt6ry liczyć si«; musiał z wy- mocnIczych, którem~ mmlster ~nansow 
by. Rok 1870, IV którym Rzym z08ta O- tą, cześć dochodów z podatku od własności datkami nadzwyczajnomi na sumę 70 mi- mógł ro~porzlłdzać. JUź .od lat kIlku, do 
swobodzony i tym sposobem uwieńczone ruchomej . W dalszym cią,gu poprawiono )jonów, po umorzeniu 12 milionów długu z których Jednak UCiekać SIli Ill.e ~al do· 
dzieło zjoonoczeoia młodego Królestwa, był położenie mnteryalne urzędników państwo- wpływów zwyczajnych, pozostawił jeszcze 3a tychczas p~trzeby. ~ochody, Ja~le. skarb 
zarazem począ,tkiem nowej ery. W praw- wych. Ażeby poprzeć rozwój handlu, znie- miliony na korzyść skarbu państwa. Po- państwa OSI'lgolłł w pierwszych mleslą,cach, 
dzie niejedo'l jeszcze trudność mial poko- siono w kraju wi\)kszl\ CZ9ŚĆ ceł wywo- mimo nieszcz«;snych powodzi, które koszto- daj'ł jednakże nadziejll,. że .wpllwy !zeczy
nać skarb państwa, lecz oddalono sili zna- zowych i żeglugowych. wały 32 miliony, skarb państwa nie potrze- Wlste p"'lewrż~z'ł Oczekiwania, ae "'I~ ~by
cznie od krytycznego położenia lat poprze- Po ostatecznem zaprowadzeniu tych li- bowal wypuszczać tytułów długu, które teczn'l b~l!l p.om!lc z nadzwyczajnych zró
dnicb. W roku 1870 niedobór zmniejszył cznych reform w latach 1876 do 1879 mialy służyć na pokrycie wydatków nad- det. Środ~l, Jakic~ dostarczaJ'ł wpływy 
si~ do 215 milionów i odtl\d finanse pań- położenie finansowe poprawiło si~ do tego zwyczajnych. Niemniej pomyślne rezulta- zwyczajne I coraz wlllkszy doch6d. z j>odat. 
stwa zaczllly. poprawiać sili szybko i nie- stopnia, że z dochodów zwyczajnych pozo- ty osi'lgnillto z zarządu w roku 1883. Wy- ków, któ:e slł oznaklł podnoszenia s!~ do
przerwanie. Odk'ld ustał gwałtowny brak stało jeszcze do rozporz'łdzenia 51 milio- datki nadzwyczajne wyniosły w tym roku l brobJtu l. cor~z szerszeJ dZlał~l~ośC1 ek~. 
pjeni~dzy, mllżowie, pod których kierownic- nów na budow«; dróg żelaznych i 48 milio-!95 milionów, z których 90 milion6w pokry- nomlczneJ. kraJU! owe. ,!pływy blezą,ce, . kto
twe m pozostawał zarz'łd finansów kraju, nów na umorzenie długu skarbu państwa. to z wpływów zwyczajnych. W ci'łgu lat re stanowl'ł naJp9wnleJsz'l P?dS~W~.l po
mogli mu nadać kierunek z wi«;kszą, świR- Bież'łce dochody, które już w roku 18761 trzech 1881-1883 osillgnieto wpływy wi«;- tęgll finansów państwa-mnoz'ł Sl«; cI'lgle, 

I Zagadki tej antor nie l·ozwilłzał. Niech 1 Braki te uderzaj'ł nawet w nalepszej z 1 wolujllC'ł w kobieci~ rozkwit babie~o lata. 
czem cbce b«;dzie, jednak spoczywajqca na/nowel, pomieszczonych w tym zbiorku, a/ChOdZi po skałach I urWiskach z ~Itolde!", LISTY Z WARSZAWY. 1 kwiatach istota, stanowi śliczny obraz i zatytułowanej "Babie lato". Rzecz napisa· podziwia cudną, naturll, budzIł Sl~ w nieJ 

jjest podobno najlepszą, pracą Pruszkowskie· na zr~znie i prawdziwie, tylko widzimy z zamarłe myśli, zamad~. UCWClR, zamade 
-<D>- go, a liczny zast~p przybyłych gości z pro- niej, że autorka sama sobie nie zdaje ża- nadzieje, powraca do nieJ wIOsna. Koc~a 

Obecna pore.-Teatr.-"Pół milion.," komedya Sa. wincyi, zwabionych wystaW'l przemysłowo- dnej sprawy z przyczyn wywohlj!lcych ka- Witolda całem sercem, gotowa Jest dla nle
bo,,:.~. Ioterea;ownoóó kobiet J.~o "'ynik polo. roln.icz~, ma dob.rą sposob~ość zapoznać si~ t~strofll,. bardz~ zreszl4 zwyczajn'ł. Oto pa: ~o wszl:stko porzucić i wszyst.k~ podeptać 
~:;:;;;;SeJhl";Jo":.'ki~a:ch N~::l~:.~e!,. ż-~~;~li z nt~ Jednocześnte w salo~le Krywulta. m A~neha, kobIeta w'łt!a, zdenerwowaDl~ I I uczymłaby to! gdyby o.n tego zllfdał. Ale 
nie bobaterów Mar ~i.~~ _ Zdolnoóć i humor .!. Literatura nasza nowelistyczna wzboga- ObOWIą,zkowa, wysłanlł Jest przez doktorowon, przerażouy Jest uczucle.m wIelInem, talU, 
Iorki.- Panna Ludwlka. - Bażanty Jlllka.-Impr .. con'ł została obecnie dwoma tomami no- na kuracy~ w góry. MIlż towarzyszyć jej gdzie szukał tylko igraszki, przera~ony .gro-

eyooiJtka. wel zmarłej niedawno autorki, Stefanii Chll) nie może, jest sam chory, a przytem nie ż'łCll lOn odpowiedzialności'l z~ życIe ~J ko-
(Doko7!czenie-patrz Nr 120.) dowskiej. Zbiór ten itanowi'ł utwory roz· leży w jego pojlIciach i zwyczajach, jak w biety, której brać na Siebie nie myśh . 

• proszone dol4d po czasopismach warszaw- pojllciach i zwyczajach Jewłaszewskichj sta- Rzecz powszednia, kończy sili też arcr 
W zatrzaski te, przyznać trzeba, wp~- skich i galicyjskich. nowi'łcych rodzaj klanu, czynić cośko wiek powszednio. Amelia zrozumiala położenie. 

dzajlł ich najcz~ściej powab pillknej twarzy, Rozproszone, nie czyniły one wielkiego dla drugicb, choćby nawet dla żony. Pani Ostatnie blaski babiego lata me mogły być 
nieopatrzność albo też 'prożność m~zka b«;- wrażenia, przechodziły bez rozgłosu, zebra- Amelia jedzie wiec w towarzystwie para· wiosną, uczuć, zrywa z Witoldem, który po
dąca zawsze sprzymierzeńcem kobiet prze- ne razem, dają sposobność scharakteryzo- wanowej kuzynki. ciesza si«; bardzo łatwo listem pani Loli, a 
biegłych, umisj!lcych grać na tej strunie. wania talentu, rodzaju uzdolnień, niedobo- Jest jej to wszystko oboj~tne, z kim je- tymczasem mąż Ame~ii po ni'ł. przyje.żdża 

Gdyhy jeszcze te kobiety były tak pi«;- rów i przymioŁ6w, jakie były udzialem zbyt dzie; uczucia jej dla m~ża SIł nijakiego ro- i ona powraca do Ciasnego mleszkama w 
kns jak dziewcz\j "Na kwiatach" wymało- wcześnie zmarłej autorki. Bo przedewszy- dza.ju. Przygnllbiona, znekana, pragnie je. Warszawie, do wieczornej lampy, przy któ· 
wans przez P ruszkowskiego, nie podobna stkiem widny w nich talent rzeczywisty, ro· dynie ~pokoju. Życie nudne i jednostajne rej znów rachuj'lc sill z kucharkI}, bedzie 
byłoby si«; temu dziwić. Jest to bowiem dzimy, jeżli tak wyrazić sil) można, widny zabiło jlł moralnie. Traf zrządza, iż spoty. codzień zapisywać: "zielone za trzy grosze~ . 
Jedna z najwdziljCzniejszych prac tego ar- niezmiernie subtelny zmysł obserwacyi , zdoi. ka ona w wagonie pani'ł Lolll, ekskoleżan- Tak'ł jest treść noweli napisanej z WI
tysty. Nie mówi'łc nawet o stronie tech- ność nietylko podpatrywania, ale charakte- ke z pensyi, kobiet«; światow!l, ożywionl\, doczn'l sympatYlł dla Amelii, niecb~ci'ł dla 
nicznej, kt6rą, zacbwycaj'ł si«; znawcy, dla ryzowania kilku słowa.mi ludzi i sytuacyi. elegancklł, przy której Amelia ze swojlł za- jej mIlia., dla klanu J ewlaszewskich, a wresz
zwyczajnych widzów obraz ten ma urok Przecież pomimo to całość nie zadawalnia, niedbanI} tualetlł i zaniedbanym umysłem, cie i dla całego rodu m~zkiego. Tak podo
nieprzeparty. Treść jego jednak jelit pro- masa spostrzeżeń i pojedyńczych rys6w jest wydaje si~ zestarzał'ł przed czasem. A je· balo sill autorce. Czy jednak Amelia zasłu
st'l choć fantastyczn'l, pomyślaol\ poety- rozproszon'l, brak tu koordynacyjnego zmy- dnak BIJe one w jednym wieku, nawet Ame- guje na los inny? Czy jest tak wielkie m nie. 
czoie a wykonanlł z realizmem zwykłym u sIu, brak czegoś, coby skupiło wyborne lia była dawniej stokroć pillkniejszą, od Lo· szcz~ściem uależeó do kochaj'lcej sill rodzi
tego niepospolitego artysty. szczegóły i utworzyło z nich konkretny o- li. Porównanie budzi w biednej chorej nie· ny, prowadzić ciche, spokojne życie i zapi. 
~Iiczne dziewcz«; w stroju nimf i rusałek braz. Obserwacya bowiem jest powierzcho- określon 'ł zazdrość i to jest oznak'ł budzl\. sywać co wieczór, rachujl\c sill z kucharką, 

spoczywa na lożu z liści złotych, a ciało wn'l, nie opiera si~ na znajomości życia, 0- cego sili życia. Reszty dokonywa wśród rze- "zielone za trzy grosze". Bo każdlł rzecz 
jej podobne do marmuru lub alabastru, za- byczajów i pojl,lĆ różnycb warstw spolecz- źwi'łcego powietrza Alp obecność pana Wi- można z rozmaitych stron przedstawić. 
barwia sil) od nich lekko. Główka jej nych i dla tego autorka, bystro chwytaj'lc tolda. Jeśli zaś Amelia nudziła sili, to za.pewne 
swojskiego typu, niemaj'łca nic podobnego powierzchowne rysy, nie potrafi jednak za Tego pana Witolda bardzo nieokr~lenie znalazła pociechll w romansie z panem Wio 
do bogiń klasycznych, zwiesza Sill na bok, ich pomocl\ stworzyć postaci rzeczywiście maluje pani Ch/\)dowska; jestto człowiek toldem, choć pan Witold nie różnił si\) wie
oczy na wpół przymkni\)Łe, świadcz'ł o roz- żyjącej. wrażliwy, nie bardzo wiedzą,cy czego cbce, le od jej mllża. Różnica leżała wtem chy
kosznej zadumie, a ciemno-złote włosy okala- Toż samo powiedzieć można o kompozy· kochlljlłcy si\) cz~to. W gruncie jednak ba, że m\lżem nie był, bo gdyby byl m«;
jfljej wdzillczną twarzyczk«; i rozsypujlł si\) po cyi; pomysłów szczllśliwych jej nie brak, przysifldz można, iż zawsze kocha tylko nie- żem, jego egoizm nie wydałby si~ Amelii 
pyS7.nie modelowanej postaci. Czy to bo- przecież pomysł żaden należycie wyzyska· zmiennie jedn'ł osobIl - pana Witolda. mniejszym od egoizmu Tadeusza i on te* 
gunka leśna, rusałka czy zwykła śmiertel· nym nie jest. Autorka dostrzega skutki Trafem, czy też umyślnie, znajduje sie on zapewne, gdyby widzial kogoś wpatrujlłce
niczka? Czy wabi ukochanego w millkkie tylko, ale nie umie powią,zać ich z przyczy- w tej samej miejscowości, co Amelia, o a· go si\) z zaborczym zamiarem w sw'ł żon«;, 
obj~cia, czy też chce uwikłać go w zdradne nami; nie jest w stanie wyprowadzić wnio- fekt do której zawsze posą,dzała go kokie. powiedziałby jak Tadeusz na niego: "po co 
sieci? Czy przedstawia ona szczllście życia , sków. Estetyka jej, zarówno jak etyka jest teryjna pani ~ola. W gÓI:ach ,,:i~c on i o· on t~ przył~zi~". . . 
czy też przykrość, różami pokrYI4? przypadkowlł. narozpoczy uaJ lł ową przywlędllł slelank~, wy- NIe podzlelaj'łC Jednak zapatrywań pa.nl 
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Poczllowszy od roku 1873, z coraz wi~ksz, 1.0 .. , podanyeh oиsogOlowo .. doЦcujtиj .i, 1&-1 zillm!e, utrzymal1, ~~ lruП1 1f 8Obotc. yv I =~I.r оч'6 "УооСаоо, • ....tt odd __ п& 
bk . ' Р " t k" k' bticy: Вerlln1e UspOSObleD1e oslabto pod wraze- у , ~ In d . , szy О:)Сll}. о bWle пут О rезlе, за 1 рпе· Ь) proceo 1 od "kladhw w baoku pan,twa ро- . • d .. . . 1 Landswgt 1.. cserwu.. ,.е r OW1eZlOnO па 

byly finallse 'Vloch. nast/lpi teraz, zdaje zootll сЬ ро bJlym baokQ b.ndlow т orao "d Dle", st,anowczeJ ymlsyl pre~\lera angle - j <"'!:,,' ,wivcej nu .. roka pr",:".lym. Ioter .. 
в; olit ka wypoczynku-polozenie бпап- wkl::low wni .. ionyeh ро ... 0I .. :3no6ci, tow .. sklego 1 cboro!>y ceS8.!za \Vllbel~ ~a: I ro,.o'J' '!О p"e"l"kl" Маln kopoo .. pr,ybllo n. 
зо~~еР pOL~zebuj e CZa8u do lepszego ."ОП80- щ.t .. wk/ado .. o-.. li~I~О~ bankow wiej.kicl.; bywano gl6.Dle ",ar"l, takze rr~kl, mnteJ J.:k \"рr:daП08зdС;:УС,i':"" Ь;j'Шо т~o, ~ 
li,lowania, POlrzeba ograniczyc "ydatki, i ~~~!.:.:i?i.;ndloWJehw ~~~~l'::;: fu~ty i gnldeny. Na targu papler6" J'U- ~;cb. na::l'J О о т, рnea oroc. 
Ьу nie narazi~ znowu rбwпоwаgi budietu, ju~ oddaf.loie • тоеу pr."'. " 1'6 .tr •• ni <, Ь_ bllcznycb, I'rzy rucllU, bardzo ,?,аlуш, p:ze- l.ud.b.~8 , 15 ""от,,:с!, Dowo'J: .. уоо ц 4,bf1O 
kt6re' uz skanie kosztowalo tyleofiar i napr~ 3, I'ооо" pod.tkn od doc:hodo • щ,10wусh р'- ":f\zala. stnno-ycz? dl}lO?§6 znlzkowa, LIst1 clr, М{СЮ .a,lo".10 •• ),,,,,, OI>D,t~ сео "',по" 
zenia

J ws~ystkich ви podatkowych_ pier6 ...... rtokiowycb dokony .... io, bt,lt рп .. z18tnskle 8erYI РlеrwзzеJ, пnЬу .. апе poczllot- ~t.i;;. 4~i:':ka Wlдо~~:а=u ,~,,:~:e;'26!';'::~~":: 
Taka wla§nie polityka skrzotno§ci, jedy- r~~~;.:om~,Jt"~kud~ ;~~je !.~':::)~: ko,,:o, ро 99.50, d ofiarow:;.n0 .pot~m 10 ~p- l' 117 _ 1~8, ordyn.rJjo~. 75 _ 100 м, ,C.w.~ 

па w оЬеспусь warunkach jest polity"q •• rtoki ЬРООб.. Р'"У pn)jmowanio icb " ро- taol8J_ уа ruga, zecla 1 ~zwa z .,~6 ~owozo" ,pozootll. ~,,,р",,danй N.bY,w!11 
rll}du i owego zoako",itego m~ia stano, d.\kaeh, , 9?_80 zeszly do 98,70 w i,damu, ery~ dl'Obn. оороу , f.b.,.k.nol lukna. artown,ko ... 
kt6ry od lat wielu prowadzil бnаоае kra- 4, l'o~ pod.lk~ od , prp •• tnycb . P~P''''' PI'l~ ~ poczl}tku tyl,ko not~wano ро 96.10, brak. 
. б . tr . . k .о .. wartoklOwy,h роЬ.еп 110 od c.lkow,teJ .0' p6fDlcJ ofiarow .. no J/t оЬБClе ро 95.90. Z 
JU, zar "'оо zrосzще 1 roz 0pnle, за п.у porrodyc<nej oplaty proceoti>w od p.piorbw Ii t6 \V k' . PRZEMYSt 1 HANDEL 
szcz~§liwie i "оa.l ktбr~gо zarzlldem prze- ~,nycb .. ОЫеаО i ,,"OI) .iO do k .. y .karOOw .. j 18 ,,! , tn, arszawy poszu I,,:aoo serYl • 
prowadzono wszystkie refortny finansowe, w c'ljgU mietiljC&, lieqc od Iгrn,inu мnacaonego trzecleJ ро 90.35-90:60, n~t~pUle ро 93,40. __ _ 
ktбге tak ogrol11nie przyczyoily si~ do pod- па wlp1.tt. proceoti>'!' IDIlytocl0 kredy~\V~ ро- Czw~rta , z 93,10 obolzyla sl~ do 92.90, zu- Wystaw~ warszawski zwiedzito w niedzie , 

, ,. k' d О ' tr,coj' .0Ь.е outtp",e ,ат, podalko wn,es.o.ego pelDle Dleoabywana. za рlеrwщ i/tdaoo Ь ' l' Ь ' kб k 
Оleslсша е ononJlczoego ~a~oy, gran~- do .k.rbu р"'у real1Zowania ""роn6 .. 0.01>0 ... \>ry' 96 25 d 9430 оыi . W _ IQ 45,000 оsб ,П18 ICZI\C ro otnl ", t6rzy 
czenie wyd .. tk6w, szczeg6101eJ щерrоdukСУJ- w.tnym , 92 zaz r~f5~ 'i d ' gl ~ . arsza.. ",ieli biJety wydane przez wla§cicieli (а-
оусЬ i wZlllocnienie tak mozolnie ~dobyteJ 6, l'odatek od .dochod6w: ' . k.pitalow IOko"'a; "у ' . а 1В у 111, О '1 8eryt plcrw zeJ I bryk. 
pozycyi finaosowej oto сеl jego dlloieoia- ~leh па. Procenll ' raobunk. Ь''''4С6 w bao,lw>h , illoda~o 89, Ofiarowan? drug, .ро 88,50, fa/szywe dwudziезtokорiеjkбwki zjlLwily 
, Ik t k l ' 'k "d d 'с d шпуеl1 ln.t, to.y.eh krtd)-towycb, opla ... 1О .100 trzecl" ро 87_ Z papler6w panstwowych" Ь ' "1 ' 
1 ty о ·а а ро Ity а 1D0ze oprowa Хl о .. oi4P mi .. i,co od с ... а .. mkniош. raeha.,k6w i k' 1 od ' Ь" 1 ' '/ О/ d Sl\l w о Icgu W do!!t znaczoeJ 1 О§сl W 
8konsolidowania fiоапsб1О рабstwа i zabez- аll>о о. podatlwi. rauhunko,," со do polnjC6n pro- ро ус. 1 "ВС.1 OI,е О. 01ZY, у slll о •• о Warszawie. 
pieczyc post\lP ekooorniczny narodu. ~oti>w wyd,.nyeh ,.,ierzy~ielom !оЬ, dolic~u1rt do :4,65. Za 118

1
tY, II~kl~~c~~ne ~u~e p~~cono Konferencya przed8tawicieli drбg ielaz-

_ ____ lСЬ wkl.do .. , Nu,wn'. b.nk, 1 ,оп. II .. t, ооуо 9,65, za ,Ш~ еl ty о. .. о усх 1 prc· о h w sprawie uпоrшоwапiа taryfy zbo-
poir,CO)4 оа ",ее. 11001' tell podatek рпу wypla, mlOwe em1SYI perwszeJ nabywaoo ро 225, . ус • odb~1" W ' k б 

ROZPORZ lflZt1lIH RZlflO1llt1. eaniu "pitel?w leh ~Idci,ciolom, . drugiej ро 211 . АkсуаПli nie obracano, zoweJ ",zle Sl~ w arszawle w О cu 
ll" IШ1Jl. 'lJ.I 1111 6, 'V <а ... w,tpliwoici uo do dokladoegoobl'- Р '" Ь d k ' h d i ch 9 Ь, т, 

..... i. pod.tka z mocу 4. 6, miniltrow1 ."rba oszu Iwano у gows IC U У .ро 7, Towarzystwo ogrodnicze w&rszawskie ko-
<-1 .107.1 prawo wу,п.cz)б ~cl.gata do 'prawd •• ni. au alycb ро 77, Za fabl'yczno-t6dzkle pla- ta ' d Ь t l' , " 

Ha)wyi.) t.lwl.rdzo.a Uchw.la Rady Р ... _а о ,0· racbonk6w ..... -"1 ... IODkami d.oo; iD.lutooyi .0 1.0, Handlowe 320 dyskontowych szu- rzуз JIIoC ze zJ~z u о ywa е 1 zle'!lIan ~a 
datku od dochod6w z k.,II.I6w, .... ' . -, .. , t § 1 бl ров ed ео е h kredy~wej, Gdl.b~ pon,io~'! tymi pan.mi ."'yw.,- kano ро 315. Akcye fabry ki stali 1 100 "~з ~wo, pr,zy plesz,Y о og, пе 1 Z 1 

RAda p.6elw, ,. poltсюоуel1 d.P!'rtam.~tac .. 1. "о jak., roto.co .dan, [о podatek pob,or· .. o l' 10;/ i t Ik ' d 'd' d' mlesl~zne 1 zapr081to оа 01е przybyl;rch do 
.kooomii pln.twa, praw i 'рп... cyw.lnych ,da· ,. lomi. obIic,.onej pr.... del.gatl minilterrom с<у 1 о а уа у о, 01lто .1".'1 во У Warszaw1 go§ci kt6гych rzeczywi§cle spo-
cll0wnyoh I оа w.luem .. I,r.nia ro'p.tr<Y""'y I~r,bo, in.tytoc)'i .а' ~Io'y prawo r.k!a",acy. do 10'/., monet ofiarowllno markl 1 gulde- ' \о§с przyszl~ па ebranie Poruszouo 
prz"d.tawioni. mini.tr. ,k <Ьо о pod.lko od до, mlD •• lr. Ik.rbo pr ..... ',в tr.eoh т .... ~"y, Gdy, пу. Kupo01 celne 4'/: 1., l'В 1 , . ". . . 
chodn " kapitllow ucbwalila: Ь)' pc;><l.t.ek ',уl iatotnie ~I. obliczooy pruz ~~I.ga- Gieldu pelersburl/ka. Sprawozdaoie ty' kwesty~ z~drzewle~la drog , kraJowych. Р, 

1, I'roj.kt ио prawa о роьо,... (еgo podatkn tI mlOllteryam. to bodzt. ш •• wlое'nlО .,.,rocony d ' (d d ' 13 ) N '! Maouglewlcz z Plotrko",sklego poda1 рто-
рr ... d.tlwiб do •• Iwierd •• oia mon.raZ8g0, d.n. j i.ltltocyi, go, Dlowe, ? nla czerwca , , а gl~ - 'ekt aieby wto§cianoan sprzedawac drzew-

2, 1'0 o.y. kania tego ... twierd..,nia, netawo до - 7. Za ni.termi"ow. oplaceoie do k ... k.rbo, dZle tuteJszeJ paDowala w tуgоdшu uble З4 t' ., Ib t d ~ Ь l tnie 
tyc·t04 p?IJO'·o pod.tko wprowadai6 w .ус!_ • wyoh po<1.tko od koponow, pobiera6 .iO b~dai. gtуш ?upelna cisza, Uezestoicy zebrati gie1- ka ашеJ, а . о .na\Ve roz awa , ezp а , 
dnio", 1 l1РС' r, Ь, (.L .1,) • '.т ... tr .. t.>olean, k~ra p.~nioz~. w wY.Ok08Ci 10/, n. щi",i"" I,c~o dowych rozJ'eZdiaJ" SiA do _бd i оа §wie, d1a zach~ola ,Ich do О,Ьsаdzеша drб!!. Р, 
"о 00w1 I" ,d.tek n>em. dotkn,6 tycb kopoIJ6w п,еса/у m ее, .... са/у \Vra"e ои/,с •• 1nЬ п'о· " . t К '. • k l ' Ь .. .' , J ankowskl WОl6зl proJekt ur7.,dzenla w 
od papic.ow proceotowycb, termin oplaly kti>rycb wykazaoia docbodo ulepj,cego potla kowi, pobi.r. ,е powle loze, u

1
r8 "е s 1 о пиу< Sl~ ще: czWlie wyst'l\vy ogrodoiczcj I11ltjl!cej si~ od-

n8·~vujo pned d.t4 W)z.j wymien10", оп. п. lio pod.tek w ,,)'.oko"i pot.ojnej, со, zloto podroia О; paplery patistwowe 1 Ь fd' 'k '1 ' k d i, 
te procenty од k.pital6w, bod~cyoh па raehnokach 8, Mini.ter Ikarha ро J?OtO,umieniu .i~ • kon- hypoteczl1e lIie ulegty 7.naczniejszy,n ",аЬа. y~ hW' Pka Zle~D1 о,. 'pogCl' "dne ogbro n . 
bicz~cyOO i па 10"cie .. ь.п •• оЬ , kti>ro рпур.· Irnlerem paiilt"a, UltlОО""9 .pos~b kOnll'O~i do- оiош, akcye baok6w oie okazywaly 8ta- ezyc , Ja 18 m~J/I mleJsce ро ezas, о ecoeJ 
dau t>odt wldcioie10m tleh k'pital6w ...... du cbod6w ~aJ'cyc~ aleg.6 podatko .... , .• 1000"0'0 do , ' d 1. ~' ' k ni.i . t . k wy tawy, ProJekt ten zo.tal prZYJoty. 
1 atY.·Ula 1886 <, u.ta .. y 1Ш11еJ''''), or .. oloty p .... plly r.chunko- now;zeJ ,ZOO сд аОl ,о z с:' аш е. ,u W Tomaszowie ohchod~ono ,lJIia 12 czerw-
сhо~бw N~~,;:~~~)~~ t~~:;,,,:,:~~. д~~od~~:~yд':;; w~.i dolyc •• cej tegQ podatkn. zw)'zce, akcye ,rб~ zelaznyc stara},. 81~ са 1'. Ь. jubileusz dwudziest"i'i~ioletoiIigo 
i 1" Iy .. аl>1",.. coolr.l •• go ЬапОп li.m.kiego, utrzymac ,па, uzуsl.:l.аоуш, z trudoo~C1". "у- i8tnieoia banku panstwa. Zebrani па оЬ-
upowaZui6 mini.!ra .karbo <10 pr .. d.t.awioni, о, S d' t soklln pOzlOmJe; pozyczkl prenllowe CI,tl! hбd ь J' , i i k ' J u 
rado pan'twa projeklo о lроеоЫо opodatkowaui. рга woz аlllа argowc. пiеХ~k,,:strzУкlТI~~iбе ku ]z2nizce. W t ~eoiewa; 1dу~~I!t~~~W~~Пl~j:е~: ~dl~zial~ 
<уоЬ docbod6w, . __ I ... u /er. 1 J ", czerwca. ygo, Ь k J е' '01 ' . 

4, UpowaZui6 u.got mioutra do prwdetlw,e_ " , dniu ubie 1 111 8 Jrzedano w шiе 'scu 62000 ап u, przycze~ рап ur olew wy,g< s. 
oi. о. r.d~ {'.n.twa wr ... io uzo.noj pr ... ,en ko· ~Iel(la warszawska. Sрrаwоzdаше tygo- ud6w cofr~ z ~dstaw па stac:J е dr6 ':!е. m~w~ 1f kt6reJ ,,:skazywal zna~enle од-
ni •• ,no~ci, а) projektu do pr.wa со do .роаоЬо dnlOwe (do dllla 15 czerwca), Olsza zale- р 1 • dni ~L d ' h У ,g. dZlalu toПlвszоwsklеgо dla mleJscowego 
Pr.vJ"mowani. przвz kantor)" bankiertkie kaplt.мMw .. Id h k Jaznyo 1 I)OtU owo-zаШJО OlC w Шlез1А.- •. h dl N t' D'd _, ga zagraolczoe gle у, "n аша urs6w nie- h 1 t · .ь 4-410 d Z .. ~ze",vs.u 1 nп о. as ~рше р, aWI па okat') or •• со до opodatko ... ni. dochO~Q" ы� Вerl" • . сас е щс ро . za pu . prze- 1 J d'ed ' , d ' k • 
oai,sonyeh • takiej lokaty i Ь) projoklo со (~o ро. zoaczne, ru е w I:lle ро u[l'lwle tygo- l ' k " d 67000 d6 а pern w о рою Zl sweJ ZI~ owa. u-
.i,go i ~oia do teguz pod',tku doebodo о kap,It1t I~w dnia wykazaly 16inic~ 1/. ш, Gladstono i s'd eia ащрао~ 8prz~ ~o '1 d ро Ь.' z rz~oiko", banku za ich pгac~ dla dobra 
pozycz.oycb п, hypol. k' lоЬ р',д _tl ... ml),tkow l:SaJi,bury, sprawa аfgабsk .. , cb"Jera, ceВarz 0 .8 . _, ьа s а,суе h .' .1'0 u пь "ас ~ miejscowej ludn(1~ci , Z ebranie zаkобсzуtо 
ni.rnchomycb, nieH.iecki obory, podatek gietdowy,-goro_ ~2IeOs l llo, сас d J~811e5nOnOYc 1 Zlmdобwус Pdo•• 18iA wzoiesieniem zwyk2;ch w takkh 1'azach б. Upowainj6 " 'Idciwych mini.tr6w i gtб- ~. '.:t: za pu 1 par pu w z о SLaW~ V 
"оусЬ dyr. ktoro", odd,i_luych in.l)otocyj, pod .... со, - w8zystko to в" czynuiki, kt61'ещi si~ ' t d" 1 d h .. h tоаstбw i wуs/аоiеш t egl'alD6w. 
ТZ'ld_m ktOrych а, j.kie k.pitlly, mo j4"" pr ....... ten i бw po!Juguje, chCI\Q wуtluшасzу6 0- l~ ~ bc~e . ' " Pt u ". 8z~~ , w 2 ",Ie:;/lcac О koncesy, па budow~ kolei od stacyi Zше· 
.'. lIio .pecyaln. 101, tet n.I ....... do "' .. ar'111 .. Ьеспе polo:!enie. Kazdy przyzn,\je w kon' е ~ICk' 1 zlOIDOdWYC r·

1
0
2 

- za pucy. d rynka przez Mohilew do Nowosielicy па 
n.oknwyOO i iп.tуtUСJj i .. klad6w dobroczynn)'ch а 1" , dt '" "и .er. ев а czerwca. Rafina а, . . Ь d d 
lob iuatytu"'yj cierkiewoyeh i duehОlYпусh d .. pr .. d, cdu, ,6 POd ozeoll~ Jest tO, wYd) a§~leDla , tru- Bl'odzk iego 5.65 'Goiwati 5,55 Czerno. g~aodlcy aus,trwyackl~J, kora.z

d 
о kU ow~ 0t .по

.t.",i.ni. ,w)'cb wniOlk6w, со do w~.oko~ci .tllycb ое 1 ха aw .. nla Sl~ 8 Wler ZeD1elD шеро- 'б k 545 м' k . "t t gl О stacYI ~pDlar а. о cu rOWl11 rlWl
< .. ilkow ,о .karbu п, pokrycio (е) c&t,:~ci docho- cieszaj/lcego 8tanu, оgбlпеj ciszy i zniech\l- rnl s . &ta qcz Od " . rZ;~6w,s {''' 0- tianieckiej, za.lDierza si~ stara6 zarzlld dr6g 
d6w, kwrej bod, ои. po.bawion •• po\Vodu wpro, chfJcenia. Gielda warszawska chwilallli nie- warz,e z о • ~1I41w5 eSle " z аlDра- potudoiowo-zachodoicb. 
wa,!r.enia pod.tku od dochodow. а kti>r. im l' РО- со bardzie)' oiy .. iona, nie wzoiost. si~ гб- рапа przY8z.eJ . . trzebn. па роПуш. wydatki>,. Ы"',сусЬ, ~ • 

М. oryginal0 wlun, Jego Cesankiej Mo~oi "о- wniei do wi~kszych obrot6w. Pomimo uit- w Е .. N ..... Кronl-ka '1:.6dzka. 
k, podpi •• oo' "Ма l,y6 podlog 18jЮ.'· szych kursбw Ьеrliбskiсh sobotnich, roz 'JO· :I.J 

W I'eterhofle, 20 т";" 1886 <. cz~to czyono§ci stosuokO\vo пizkiеПl ooto- Warszaw., 16 o..,rwca, 'Vodlog oyfr u ... ~do-
Ustawa о podalku od dochod6w z kapital6w, '48 50 N . t k d' wyeh ,n.jdow.lo .io па .kladacb b.nkowych w д, (_ ) Magistrat miasta todzi podaJ'e do wia-

1, I'od.tok od dochodow ,kapit.16w pobiera ,.аше", .• aZnJu rz urs ро оiбs. 15 та)" weloy р, 428~ [ 15 ( .. < .• , 12dO\ р, 16 "d ' l' Ь 1 . 
• iO w W).o~o~ci 6'/.: si~ do 48,55 pod wplywem dерезz о gtoso- f,), w ei4go mi .. i,co maja до 12 c,er ... a wl,c,nio d?ПlО§СI, ,е w 01U ~4 IpCВ 1', " О, gO( Zl-

а) z d .. cbudu • papi.r6w warl.o8ciowycb.pati, waniu pooiedziatko\Vell1 w izbie gшiп. 'Уа- pnowazono па wa~ach b,nkowT,h р, IOl~6 {, s( те 11 ,Przed poludolem, odb~dzle a,~ w 10-
.tw';,w)yOOdip~Ydatny~h w •• ol lriob k'hteg(~?j i b~': ; toiejszo zmiany kursowe паsщрilу dopiero ('" <,., 1006 р, 2 (,), w d, 18 czerwca р, 5741 f. kalno§clnch jego Ji cytacya pubJiczna, сеlеlll 
оуОО i inn~h о ~cb:~'!6~~g~p~~lo":a:;cl. ~~~ w pilltek, kiedy Bp()dziew~oo si~ z ,Bel'!ina r. l~w(~ ~,4~~ ~ti' t:) 5~ 2j, I~~~rw~ Pko~l~ I wydzierz

h
' a-yieni1a dOhChod?~ k~ hPolodwania па 

banki rz.dow., pubticzue, akcljo. i tow.rly.twa kursu 207, depesze bowlem dunostly о n- dni. 14 crerwca р. 26889 f, 19 (,. r, .. 21608 р, gruntac 1 w азас IНIOJS IC О 1 wrze
wzajemoego kred)·tu, pr'yjmuj, .. go"'wi,n~ п. 10-' trzymaoiu si~ Gladstone'a. Zrazu odda- 23 f.), c,\li о 6300 р, witCOj niZ pr .. d I'Okiom. §nia г, Ь, do tвgo:i: dnia I'oku 1888, а za-
ka\9, , . . wano marki ро kursie 48,37'/. nieba\Ve", Z jarmar 6", . agrauic,nvo doeho~"I citg10. Dic- : tem па lat trzy, 

2 Od podatku .101& " 110 pom)'§ln6 WlаdОШОSСl. Сео,. W!:tortZ16 znacv.DI8 оЬ- I L ' , . d 140 
)' t d ZW,) '1' h ЗJ'еdоаk x opyt wzi/lt gбr~ а notowania ntrone, Tolaj wytworcy ni. ch,:i.tiby d,,~u'ci6 до Icytacya rozpoczDle Sl~ о вuшу rз. а рroооп у о paplerow zwo 0100)"0 О'. ро., I '. I 01 . . " 

d.t,1<Ow w а.тусЬ w.ru.uch en,iaYj tych p.pie- doszty о 48,55. Na tym sашуПl ро- tlkiej oboi.k., kopuj,c!. p!.eciwnio rad.i т j" ~._ roczше ''! lJ, и8, , '~~y w nl eJ p:zYJI}~ u-
. . , , _ -,- . • _, _ 10j ) ..... ze 1>010",6, ROzn1< . poт.~д,y С60а,т. ""I dztal, WlnOl zgloslc Sl~ do maglstratl1 ,w 

Ohl~dowskleJ, odd .. ~ t~ze,ba sprawledllwo§(: §wlaty ,autorc~ .шаlо zo~ne, Iшеszkа,ПСУ Je: d~n.m. а !,Паrоw.пе,ml J .. t tak .п.с~., _. d .. ! dniu оzоасzопуПl i zloiyc wadyum w kasle 
nowell bardzo udatneJ Jak wоgбlе wszYSt- dne/:o 1 drugleJ роst\}РUJЧ fantaz}'JDle ale 1 Dlet~lko о.с п,о kuplOno, .10 nawe~ w. о~.WlA- 1 ie8kieJ' odpowiadaJ'oce l! SUlI1Y licyta-
k · бl ' Ь D Ь t . d . Ь L ' k" 00 "о о t adn, parLyo, F.bry"nti>w kra)owych m.:J., . .... 10 • 

I,e trzушаllе ~ р ,touac, r~m~tlczne 0- u .pO",1~ zy rysa'I;1I wyo ~a. OI в,. ta ~e, со п. targu malo, d," dOf.iero а, .podaiewani, Do- ' cYJlleJ , Warunkl llcytacYI przeglqdac шоzоа 
WlelD всеоу ше 1ezll w zakre'le JeJ taleotu. §wladczlI о zdoloeJ T~ce, Jak п. р. 0PIS tCJ tfchcz.a przybyli do ,\ .ra .. wy рр, 1'01wermacber I codziennie w rnagistl'acie, w godzioach u
lJatwo to poznac, czytnj/lc "Z historyi nie- twarzy starego potomka w,ieJkiego. rodu, dyr, , fabr, Uog.rn Stoot .. rga" bracia Habero .. ie, l'z~dowych . 
bohater6w" . Temat to bardzo вшutпу, Ка- " ktбгеgо rуsбw wybltnych ше oiywlat 1ОУ- brac~a Fronodo\V,. " 'Vrocl.W1~, Hent8chel • ,vro-I (_) Dyrekcya towarzystwa kredytow~o mia-

. 1 k . . <. Т Ь 1 z d " ' k 'k , . . Z Ь" cl.Wla СЬ. В, SackhclПl , B •• lego."'ko, M.rkoa , , . . 
sy~r Dlepo,sz а owane~ UCZ~lw?CI, , r/l 11 - raz а еп ,р OP~B S l~ "ез епо 11, со А. В, Gordon • Bialego.toku, Repphan ,К.liзza, sta to~ZI, "а ,podst~wle decyzYI ,ара !ез па 
Skl, zostaJ>!cy lat kllkadZleSI/lt. w J,еdПУШ ! zap~trzona w cl10ro,,: lte~o syna, kt6rego sta- Heotecbul • Go, litz, . I оstatDlеш posledzeolU, wzywa obywatell, kt6-
dolUu hand!owlll1, ." ustugach oJca 1 зупа, r~ы~ш wydarla §~UlеГС1, Z~РО',l1 шаtа о во- .Pozna/i, . 13 c~r,,'ca (Spr.wozd.nl~ J, .'Vald- rzy ponabywali пiегuсhошо~сi od сztопkбw 
bierze па Sleble wшу iony swego ргупсу- ble 1 zestarzaJa Sl~, S8.lПа шеWlеdZI\С kledy_ a~na)" dN,O pam:o~amY!,d rok~ 18?3

k
"'k !1I1~:go towar?ystwa aieby Ье. iadnej odw1oki zlo

pala. Takie fakty zdarzaj!) si~ w i yc!u; do . Pojedyncze гузу Awiadcz/l о taleocie, а1е ~bec~: );;~p;j':c: ~i~ ):k:;~:li ~:dnejl~:~ :!yli do akt 'dyrekcyi wykazy hypoteczoe, о-
p08wi~?efi в'! cz~sto zd01D1 ludzie, Dlе та- Dlе zdolaJ/I u~atowa6 utw~ru. Jaskr,awe,- 0- do k~p~a, i".ter .. , ,ZedI n.dz,wyczaj o,~al . .. ui .. 1 ЬеjПluj,се tY,lko d.,ial I i П, gdyz kwity 
J/lcy 01С z urz~dowc", Ьоhаtегвtwеш "зр61- br~zy .. szorstk.le всепу, rащ tel1~ wl~ceJ w pokoJenle ogp1no , n.epownoSo dawal~ а,о Ос,0 .... 6 / 0а zaptaceole rat od poiyozek wzi~tych, 
nego, ~W1eCle fОl'Ш 1 kоnwеsаоsбw gdz1e zape\Voe , n.dtwy~,a", te,odenoy~ po~arazala ,"о od gоol.шу b~d/t wуdаwапе tylko оа imi~ (усЬ stowa-

N · k'б t h kt 1 kk 't" tв ' k' .' . t " I do gоd.шу ... do ~· onca ые bylo w,d.6 popraW1e- . ' . , '6 " .re всеоу, а па,,'е с ara er е 0- 18 ~leJ~ 8ате czynol 1 1 па[DI~ ~O.Cl! со I nia ai~ iul.er.,o. Najglowniejai kopcy opu8cili jQ' rzyszonych, kt6ry"h wуmlешаJI} wykazy Ьу-
my§lneJ zooy pl'ze"'yslowca, skre§looe B~ w шпусh s~erach, а1е wуроwшdаJ/I 81~ w jarmark па., d.ia wc.or.j'zego wiectorem, РО'"': poteczne, ,10 akt dyrekcyi zlo:\ooe, ol'az ta
wybornie. Na wyniki jcdnak tego faktu zgo- forma.ch soble. wla§clwych, ,. .~ali .ав t)'lko ро ceo.eh ~ardw. ш.k1Сh ,klanl~ti су tyJko zamieszczani b~d, па listach оsБЬ 
dzi6 ' si~ nie шоzеmу ап; dt)patrze~ si~ oi- Gdyby раОI Cbl~dowska Wl\}CeJ byla pra- , "~ do ~o ~n. : latwo ,т оо. to · '0 oda~alo, ро",о. , ma~'/lcych prawo do gtosowaoia J'ako rze-
о" ' . _1 ' ... d Ь Ь 1 Ь' . .. '\\'SZ kazdl.'l podan18 ce.ny przYJmowano Jakby z ko· . " . ' .. СI ":1~i/lceJ go z upadklem щогшпуm 1 zgu- co~a.a оа , во /1, У в: У SIO Z ,шеJ, DI~zаwо- . niec,no9ci ••• tl'OoY pl'Odoconti>w, wzg1odnio aprzв- CZYW\§CI. stowагzуszещ, podlug ЬГZШlеOl .. 

Ь,. JeJ вупа AntosJa., ktбгу wedlug wyra.ie- dnle wyroblJa zпаkОПlltа powle~c10plsarka, daj~cycb, Сепу .padly d.iзiаj о 1 do 2 t.l, "iiej §§ 1, 2 1 12 ustawy towarzystwa. 
nia. autorki, шil1l W воЫе wszystkie instynk. obecnie nowele jej ~zy~i~ ~vra~enie dy!e- w ~tOlunku do, соо wc,oraja.yeh i ~ woloy 10~'I . (_) Ze szkofy, \V poniedzil1lek оаьу! si~ 
ta dob1'e а РОlDiшо to byt lajdakiem. Z e tantkl, ale dyletantkl шеZШlеГПl0 uzd01010- azoj. иа aи~na 1 л:>8terуе, • 8'/, talarow woloy li, ' J· u' egza",in w pierwszei klasi e wyiszei 

'. • ' , ь' . В ' i .. '" d ' 1 сЬе) tak, <о ObDlZk. w .Iosauko do сеп ... zloroc.- I '" '" l' шаtkа Шla.а <ОlUаов 1 ,е ten rоша~s , У< neJ, у,,, ,то, е, IZ ",~e oJrza szy рпу- nych pr.eciociowo 7 do 14 tlL w)'no.i, 'Velny szko у rzеШl,еАlО lсzеJ.ZаmkЫ\JClе rok~szko-
рrZУСZУПl! zguby starego kвsyel·a, Dlе Jest OIlislby JeJ wl~ksz,. dOJrzaloM taleotu. Ozy- wlusc,an'lriej'l.bylo malo па targo, pl.cono j, о 6 oego nаSЩРI~ ",а 29 Ь, т, Uczoiowle kla
to jeszcze dostateczuy роwбd dziwacznego tajllc jej utwory, ubolewac musilllY nad do 7, tll, niZ'Ij: ~elno niepran'l. pl.oono о 5 ,do 4 ву pierwszej I'ozpuszczeni zostali tymczaso
usposobienia аупа а nadewszystko рО:J'еdУп- pl'zedwczesnl} ~mierci/l а uboJewac tеш wi\}- шt.еj : ~JID~'" .opelo,o оашодЬ~п~ r~'"!&llyc~ "о do dom6\V • . ' .. J .. . d l' ... gatunkow Jезzсzе о 3 do 4 tal. DlzeJ, Dlekledy 11 .. . . 
ku, w kt6rYll1 glDle z r\}kl brata Trl}bal- сез, IZ роюа а а rzecz u nas шеzmlеГПlе wiocej. Cen)' па jarmarka byly .... ~pujljC8, .. W шеdZlвl~ dOla. 21 1 w oWlt~pnll doia 
skiego. Nie dziala tu Nemezys, b~d/lca "'у- rzadkll- dowcip, rodzaj swojskiego huшо- welo~ bardzo pioknego gatonko, ce!oj,"'I, placooo 28 czerwcв, odbedllo si~ еgzашiпу w szkole 
пiki еш ватусЫе fakt6w, а1е Nешеzув faD- ru, wldoy, w drobnrch nowelacb, jak "Рап- .. centnar .6<!-ti2 ta1" za piOk0'l БО do 64 'аl" ~ haudlowej niedzielt,ej, kt6J-еj uczniowie kоб. 
tazYJ'na wуtwбr wyobra~oi, ZDбw J'odnak па Ludwlka" Bazaoty Julka" а Bzczeg61- 10paz, dопппta1п, 42 do 48 tlt1" •• welo~ wlo'c.'ao. ' Cz" w l'oku biet .. cvm kurs czterolotoi. 1n-

. ' , .. I ' ", k n -э' ,.k'l 29 до 82 tal, .а welno nlemy~ 13 do 16 '17 1 .. .. J , ., , рОШIШО tych usterek, zaznaczy6 ffiUBZ\) w oleJ " Пlрresуошst а. /1 tаш typy ш.оzе tal, , . centnar, Totej,i .nac,ni.j.i bandlar .. sf)ckcya 8zkoly rzelllle§I01czeJ zаШlеrzа 7.WO-
"Nie-bohatera.ch" зсепу p,etne rze,,!no~i, за- o!edokooaoe" moze tyl~o oddane polowlCz- w.tr~Ylnyw.li .io.po wiOks.o~ cz~sci od kupu. '0- ~ lac , Z te~o powodu posiedzeoio komite~u ог
ша za§ posta6 TrlJtba1sklego zda.Je Sl~ ьус те, а1е рОID1Ш~ t,o ш.еоз~асоwаое, таlо- ре!ш., \Velny ЩО'l'rzеdапеj .rzu.talo okolo ,1/'/ gашzаСУJпеgо, celem narad '" kwestyl dal-
wycipt" z powie§ci Dickeosa jakkolwiek oie- "'аое z natury 1 шеzmlеГDlе zaba,.ne. ogo!nego ~owo.a, klбrу "'УПО'I 81,~ centu.ro\{; szego istoi~oia szkoly oiedzieloei. • .. . .. Ь' W· Ik ' k' ' t • ' pozO.t.1086 tt um,eвzczooo w C'~.CI ро .kladaeh • , • 
ша wca1e cudzozlemskle; a.rwy" ,I~ 1т ta ~e рrzушlO еш z!Dar<~J al!- \",zn.ti.kicb, w c&t,:Sci "': i~to " powl'O!em а w соо- (-) Z wystawy. Browar spa.dkoblercow 

N аjslаЬszуПl utworem z calego zblOrku torkl Jest swoboda. \V toku ОРОWlаdаша WI- ""i wy.l.no do Bcrlina. Obeco:io wynosq .. р .. у A-nstadta wyslat оа wysta "'~ warsza"
jest "blarysia", oowela rбwпiе przesadoa da6, ie pisala z ta.two§ci/l niezmiern lj" bez- w akl.d.·h t!'tej,"ycb okolo 1.2,000 centnarow wl" skll pi~ gаtuпkбw piwa. _ Zwraca uwag~ 
J .. k nieprawdop(1dobna, rozgrywa si~ опа w pretensyona1nie, а сzуtеlщk t~ latwo~c i f ,n,e.z ~,wDlo~ .. em't ".Pdbnl1 ; Je·t'" weln, "'у- maszyoa Milewskiego do fabl'ykacyi karto-
~wiecl e al'ystokratyczoym i w,е§пiасzуш, ро, swobod~ odczuwa. ~c~':.':n:/i~r::~~:":~~a~ 'J~':::kz~kO"n~:::y, Nio. обw deseoiowych dla tkaloi mechanicznycb 
miedzy paJacem а chat'J. 81} to widocznie JValerva МЦI'еnllе. 'pr..,d.oeJ pozo.tal. 8wata .... 6 dowi.'lonej w.l- i krosien. 
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Począwszy od roku 1873, z coraz większ, ,rów, podanyeh ...,.ogóIowo w dolteoajtcej lit 1&-1 zillm!e. utrzymaly. ~~ kuny 1f 8Obotc. yv I =~Iar ~ WJooCaoo, • ....tt oddllłK' na 
bk Ś · p Ś . t k" k ' blicy: Berltme usposobleme osłabło pod wraze- y , ~ In d . . szy o Clą:. o wIe nym O resle, Ja l prze· b) proeeo 1 od "kładów w baoku pań,twa po- . • d .. . . I LandsWlt ho eserwC&.. ,.e r OWleZlono na 

były finallse 'Vłoch. nastII pi teraz, zdaje _tel ch po bJlym b.nh hand!ow m orao ,.d D1em st,anowczeJ ymlsyl pre~llIera angle - j rm!:"k .wivcej nu w rokn pr"';"dym. Interes 
si olit ka wypoczynku-położenie finan- wkl::low wniesionych po ku OIze:3ności, tow ... skI ego I cboro!>y cesa.rza Wllbel~ ~a: I ro''''J' '!~ prze"lekl" Main kupoo .. pr,ybto na 
soę~eP pot~zebuj e cza8u do lepszego .kon80- .. J .... wldado .. o-.. li~I~O~ banków wiejskich ; bywano gló"me markI, takie fr~kl, mmeJ J.:k \"Pr:danossdC;:YC!':"" b;rcho m~e, ~ 
lidowania. Potrzeba ograniczyć "ydatki, i ~~~!.: .. :i?i.;ndloWJehw ~~~~l'::;: fu~ty i goldeny. Na targu papierów pu- ~;ch. n",uy o o m. p"'" oroc. 
by nie oarazić znowu rówoowagi budżetu, ju~ oddal.lnie • mocy pra"' •• 1'6 Itye.ni r. b. bhcznycb, przy ruchu. bardzo . ?,alym, p:ze- l.udlb.~g , 15 ""er,,:c!. Dowo%J: "yno q 4,bf1O 
które' uz skanie kosztowało tyle ofiar i napr~ J, I'ooor podalku od dochodu. ""I,lowych p'- ":f\źała. stano-ycz? dl}lO?ŚĆ znltkowa. LIsty ctr. M{cUl ... low.lo1OJ'"", Ohu,t~ cen w,no" 
źeniaJ ws~ystkich sil podatkowych. pieró ...... rtołeioW}'cb dokonywa liO. bł,lt pr.es ziemskIe 8eryl pIerwszeJ, nabywane począt- ~t.i;;. 4~i:':k. wllt'~~r=u ŚI~(r:~:e;'26!';'::~~":: 

Taka wła§nie polityka skrz~tności, jedy- r~~~;.:um~,Jt"t.!tkud~ ;~~je !.~':::l~: ko,,:o. po 99.50, d ofiarow:;.n0 .pot~m 10 ~p. .. 117 - I~S, ordynarJjn~. 76 - 100 m. _C.w.~ 
na w obec~ych warunkach jest politykll "artoki bpooów pr.y pnljmowaniu icb w po- taOleJ. ya ruga, zecla l !!zwa z .,~6 ~owow ... po_tel. ~1"p""danA Naby.w!h 
rll}du i owego zoakomitego męża stano, datkaeh. . 9?80 zeszły do 98.70 w ż,damu . ery~ dl'Obn. kupoy I fabrykanol lukna. nrtowUlko .... 
który od lat wielu prowadził finanse kra- 4. ł'o~ pod.lk~ od . prywatnycb . p~pl"" plą~ ~ poczlltku tyl.ko not~wano po 96.10, brak. 
. Ó . te . . k ró" wartoklOW}'.h pobIera 110 od c.lkowlteJ lU' p6fmcJ 06arowI\no JIł obfiCIe po 95.90. Z 
JU, zar wno zr~czDle l roz opnie, Ja my porrodyc<.ej opiaty proceotów od p.pi8rów li tó W k ' . PRZEMYSŁ I HANDEL 
szczęśliw ie i pod którpgo zarządem prze- ~,nych w obieru i w"ooi .iO do kuy .korOOwl'j IS "! . In. arszawy poszu I,,:aoo seryl • 
prowadzono wszystkie reformy finansowe, w c'ljgU mie,,'IC&> lieqo od terminu ....,.c.on.go trzecIej po 90.35-90:60, n~tępDle po 93.40. __ _ 
które tak ogromnie przyczyniły się do pod- na wlpla~. pI'OCeDtó'!' l nelytucy" kredyt~"v~ po- Czw~rta. Z 93.10 ob01źyła Sl~ do 92.90, zu- Wystaw~ warszawski zwiedziło w niedzie -

. .. k' d O . tr'''Jł .oble Du~p",e .nmt podatku w .. eslonego pełDle D1eoabywana. Za plerwSZl\ żlłdano b . l ' b ' kó k 
Oleslcnla e ononJlcznego ~a~0,u. gran~- do .karbu pny realizowani n kupon6w 0'000'" \>ry- 96 25 d 9430 Obli ' W _ IQ 45,000 osó , Ole ICZąc ro OtDl w, tórzy 
czenie wydatków, szczególmeJ D1eprodukcYJ- w.tnym . 92 zaz r~f5~ . i d ' gl ~ . arsza. mieli bilety wydane przez wła§cicieli fa-
nych i wzmocnienie tak mozolnie ~dobyteJ 6. Podatek od .dochodów: ' . k.pilalów loko",,: wy ' . a IS y III. o Zl serp pierw zeJ I bryk. 
pozycyi finansowej oto cel jego d'lienia- ~yeh na. procenly I rachllnkl b.eł.4C6 w ban.bch I ż'lda~o 89. Ofiarowan? drug, _po 88.50, Fałszywe dwudziestokopiejkówki zjawiły 
. lk t k l·'k "d d 'ć d IDnycb Inot, tn.y.ch krtdytowycb, opla .. ·'ł alOO trzeci,. po 87_ Z papler6w panstwowych,. b' "1 . 
I ty O ·a a po Ity a lOoze oprowa ZI o .. cił'" miesi, .. od CUln zamknio'" raehnuk6w Ź k' l od ' b" ł . 'I o; d SIli w O legu W doŚĆ znacznej I OŚCi w 
skonsolidowania finansów paóstwa i zabez- alOO o. podatewie raubunków co do pol"lceó pro- po ycz I WSC.I m.e O. OJ2y. y SIli o •• o Warszawie. 
pieczyć postlIP ekonomiczny narodu. ~ntów wyd .• nyeh wierzy~ielom !ub. dolic~u1rt do :4.65. Za hsłty, h~kl~~c~~ne ~u~e p~~cono Konferencya przedstawicieli dróg żelaz-

_ ____ Ich wkl.dow. Nu'wn.e bankI' IDno Insty uOJe 9.65, za .m~ el ty o. .. o ycz I pre- o h w sprawie unormowania taryfy zbo-
pok'''J' Da rzecz awol' tell podatek pny wypla- mlOwe emlSyl perwszej nabywano po 225, . yc , odb~l" W . k ó 

ROZPORZ &nZl'lIll RZ&nOllll'. esnin kapitel?w leh ~Idoi.cielom. . drugiej po 211. Akcyami nie obracano. zoweJ ",Zle SIę w arszawle w o cu 
4" I1lUJI. 'l" 1II1 6. W ra ... ""tpliwoici DO do dokladnegoobb- P k' b d k ' h d ż ch 9 b. m . 

.... ni. podatku. mocy 4. 6, mini.lrow. lkarbn oszu Iwano y gows IC U y .po 7, Towarzystwo ogrodnicze warszawskie ko-
<-f Ilu7.1 prawo wy.nac.)ć ~clegata do .prawdz.nia lU ałycb pO 77. Za fabryczno-łódzkle pła- ta ' d b t l' . .' 

NaJwyźeJ ufwlerdzona Uchwala Rady P ... wa o po· rachunków ",.,pól • cz/ODkami daDe; iD.lutocyi o. 1A O. H andlowe 320 dyskontowych szu- rzys J'lc ze zJ~z u o ywa e I zle,!lIan ~a 
datku od dochod6. z ka,ltał6w. • . -, .. , t ś l ól pos ed eo e 

h kredy~wej. Gdl.b~ poUliO~'! tymi panami ."'yw,,- kano po 315. Akcye fabry ki stali l 100 w~s ~w~, pr.zy plesz'y o og. ne I Z I 
RAda paóotwa ,. polłczooych d.P!'rtlm.~tac ""la 110 Jakd roto, .. odan, to podalek pobIera 110 l ' lo;! ż t lk . d 'd' d' mlesl~zne I zaprOSiło na Ole przybyl;rch do 

ekoDomii p"ń.twa, praw i .praw cywllnych • dn· w aumie oblic,.onej pr.... del_gate minilterrnm cq I o a ya y o, numo .y".'l en y Warszawy gości którYch rzeczywiŚCie spo-
cbownyob I oa waluem zebraoin ro.patrzy""y ',,!>r.bu, in.tytuc)'i.aś ~Iu'y prawo r.k!amacYI do 10°/.. lOonet ofiarowano marki I guide- ' Iość przyszł~ na OJ ebranie Poruszono 
pr •• d.tawieni. mini.tra .k rbu o podalku od do- mlDlllr. Ikarbu pr .... CI" trz .. h m,es.o.y. Gdy- ny. Kupony celne 4'/: 1.. ra l . . z _ . . 
chodn • kapitelów uchwaliła: by p<;><lat.ek byl istotnie ~I. oblicwoy przez ~~I.ga- Giełdu petersburllka. Sprawozdanie t y- kwestyę z~drzewle~la drog . krajowych. P. 

I. !'roj.kt do prawa o poborze tego podatkn te mlnlaterynm. to bod.,. UJe.wloczn.e .wrocony d ' (d d ' 13 ) N . ł M anuglewlcz z PIOtrkowskIego podal pro-
pr ... d.tewić do z,lwierd •• nia monarazego. da .. j inltytucp. go. mowe. ? Dla czerwca . . a gl~ - 'ekt ażeby włościanom sprzedawać drzew-

2. 1'0 uBy. kaniu tego ... twierdzenia, neŁawo do- 7. Za nietermi"owo opl_uie do k ... karbo· dZle tutejszej panowała w tygodDlu uble J4 t' ., lb t d ć b ł tnie 
tyczłoł p?horu podatku wprow,daić w tyO!" • W}'oh pou,tku od kuponow, pobierać .iO b~daie głylU zupelna cisza. Uczestnicy zebrań giel- ka aOleJ, a . o .nawe roz awa . ezp a , 
dni.", I bp.a r. h. (IL It.) • 10m aaetrzeien.em, k~ .... p,~nioż~a w wYlokości 1°/, n. mio;aitc, hc~o dowych rozJ·eżdiaJ·' siA do wód i na ś"ie- dla zach~Dla .Ich do o.bsadzeOla dró!!. P. 
że DOWy po ·d.tek Dlema dollrnłć tych kupon6w .,ecaly m eI"e za caly IVrule ukr/· ... lub Dle· , . t K"· k l ' b .. .. . Jankowski wmósł prOjekt urz,dzema w 
od papierów proceDtowych, termin oplaly których wykaPDia dochodu ulell"j,cego potla kowi, pobi.ra ze powIe loze. u,r8 we s l o nlZy. Sl~ Ole: czasie wystn wy ogrodniczej mającej si~ od-
Da.~poje przed d.t4 .. )żej wymieUlo", oraz na .iO podatek w ... y.okości potrójnej, co, zloto podroża o; papiery państwowe I b fd"k 'l. k d i. 
te procenty od kapitalów, bod~cych na raehnnkach 8. Mini.ter .karbn po J?OtO.umielliu .i~ • kon- hypoteczne lIie nległy znaczniejszym waha- yć hW Pka zle~Dl u,. 'pogCl' "dne ogbro n . 
bicż~cyeb i na lokacie w b.n.aoh, które przypa· trolerem paD.I"a, uetenowl, .pos~b konlro~i do- niom, akcye baoków nie okazywały sta- czyc , Ja le m~JII miejsce po czas. o ecneJ 
dać bOdł wldoioielom tyeh kapitalów ... PI do chod6w ~'J'cyc~ nleg.6 podatko ... ,. l1ooown.e do .. d I. ś' . k niż . t . k wy Ławy. PrOjekt ten zo.t"ł przYJ~ty. 
l atyc'Dla 1886 r. olta .. y nUlleJ''''J, or .. uloly przeplly rachunko- now;zeJ ,zno Cd am . u z c:' ani ez.u W Tomaszowie ohchod~ono ,bia 12 czerw-
cho~Ów N~~z;:~~~l~~ t~~:;,,,:,:~~. d~~od~ł:~yd.:;; wości dolyc •• cej tego podatku. zwyzce, akcye . ró~ zelaznyc stara},. 81~ en r. b. jubileusz dwudziestopięcioletniego 
i 1" ly Ulataw.. central •• go bankn siemlkiego, utrzymać . na . u zysl.:l.anym. z trudnośCl" . wy- istnienia banku państwa. Zebrani na ob-
upoważnić ruini.tra .karbu uo prlOdlt.awienia Da S d' t sokIIn pOZIOmIe; pozyczkl prenllowe CI,!ą hód br ' i i k . J u 
rado p,ńotwa projekln o .poeobie opodatkowaoia pra woz anIa argowc. nieX~k,,:strzYKITI~~ióe ku 1z2niżce. W t ~eniewa; Idy~~I!t~~~w~~m~j:e~: ~dl~ział~ 
tyoh dochod6w. . __ I .. u .er. I J w, czerwca. ygo- b k J e' łOI ·t 

4. Upoważnić u.got minutra do przedatew.e_ ,. . dniu ubie ł 111 S Jrzedano w ruie 'scu 62000 an u, przycze~ pan ur mew wy.g s 
ni. Da rado {lańltwa wrazie uzuanej prze.en ko· ~Ielda warszawska. Sprawozdame tygo- udów cufr~ z ~dstaw na stac:J e dr6 'że. m~w~ 1f której ,,:skazywał zna~eDle od-
niee.ności, a) projektu do prawa co do .pooobu dmowe (do dllla 15 czerwca). Cisza zale- p l ł dni Ilch d . h Y .g. dZ iału tomaszowsklego dla miejscowego 
Przvj"mowani. przez kantor)" bankiertkie kaplt.Młów .. łd h k laznyo I 1)0 U owo-za O OIC W ml8S1A.- l ' h dl N t' D'd 

" ga zagramczne gle y, wn aOla ursów nie- h l t · .h 4-4 10 d Z .. ~zemvs u I an u. as ępme p. aWI na okal') oraz co do opodatkowania dochortó.. bl Ber\" l ' cac e IIIC po . za pu . prze- l J d'ed . . d . k • 
o.i,sonyeh • takiej lokaty i b) projektu co (~O po. znaczne, ru e w l:tle po up lWie tygo- ł ' k " d 67000 dó a pero w o pOWI Zl swej Zlę owa. u-
.i,go i ~oia do tegoż pod •. lku dochodu o kap.'tlll~w dnia wykazały ló!nic~ '1. m. Gladstone i 8d eia ampan~ sprz~ ~o ' l d pu ł:: z rz~nikom banku za ich pracę dla dobra 
pożycz.nych na hypol. kl lub F,d ... te ... maJ,tkow l:SaJi8bury, sprawa afgańska, cbolera, ceSarz o .s . w, ha s a.cye h .' 'po u nh zac ~ miejscowej ludności. Z eb ranie zakończyło 
ni.ruchomych. nieHliecki obory, podatek giełdowy,-goro_ ~2IeOs l 'l, cac d J~811e5nOnoyo I zlmdoówyc Pdo.. ISiA wzniesieniem zwyk2;ch w takioh razach 6. Opowunió właściwych ministrów i głó- ~. '.:t: za pu l par pu w z o Sw.wll v 
"'Dych dyr. ktorów odd.ieloych in.ll~cyj, pod .... co, - wszystko to Sił czynuiki, któl'etni si~ . t d" ł d h .. h toastów i wyslaoiem Ł egramów. 
«'Idem którycb a, jakie kapitely, moi'''' pr .... n .. ten i Ó,. po81uguje, chcąo wytłumaczyć 0- l~ ~ hc~e . ' z. Pt u n. 8z~~ . w 2 mle:;lIcac O koncesy, na budow~ kolei od stacyi Żme
cz. uie lpecyaln. luh \et Dależ,,,,, do !owarzyli .. becne poloteuie. Każdy przyzn,\je w koń. e ~Ick' I zlOIDOdWYC r·

1
0
2 

- za puay. d rynka przez Mohilew do Nowosielicy na 
nAukowych i instytucJj i ukladów dobroczynnych li I" . dt '" "u .er. es a czerwca. Rafina a. . . b d d 
Inb ioetytu"yj cierkiewoyeh i dueholVoych d .. przed- CdU' .6 POd ozeolf~ Jest tO. wYd) a§~leDla . tru- Brodzk iego 5.65 ' Gniwań 5.55 Czerno- g~aodlcy aus.trwyackl~J, kor&Zd O kU ow~ Ot .no
Il.",ieni. awych wniOlk6w, codow~loko~ci .telych ne l za awania Sl~ s Wler zeOlem mepo- 'ó k 545 M' k ' '. t t gl o stacyl ~pDlar a ocu rowll1 rlas
< .. iłków z •• karbu na pokrycie tej czt;~ci docho- cieszajllcego 8tanu, ogólnej ciszy i zniechll- IDI s . &ta qcz Od w . rZ;~6w,s tli 0- tianieckiej, zamierza si~ starać zarzlld dróg 
uów. której bOd, oue pozbawion. t po\Vodu wpro· chfJcenia. Giełda warszawska chwilami nie- warz.e z o • ~ą4lw5 eSie ., z ampa- południowo-zachodnicb. 
wad.eni, podatku od dochodów. a która im "' po- co bardzieJ' ożywiona, nie wzniosło si~ ró- panll przy8ZteJ . . trzebno na pokry .. e wydatków bieł.,cycb. ~ • 

Na oryginale wluDł Jego ees.nkiej Mośoi ro- wniet do wi~kszych obrotów. Pomimo uii- W E .. N ..l. Kronl-ka Łódzka. 
kł podpinoo' "Ma hyć podIng 18jlO.'· szych kursów berlińskich sobotnich, roz ')o. 

W I'eterhofte, 20 m';' 1886 r. cz~to czynności stosunkowo nizkiem noto- Warszawa, 16 ozerwca. Wedlug oyfr unOdo-
Ustawa o podafku od dochod6w z kapitał6w. . 48 50 N . t k d ł wyeh znajdowało .iO na Ildadacb bankowych IV d. (_ ) Magistrat miasła Łodzi podaJ'e do wia-

l. I'od.tek od dochodów • kapihlów pobiera lVamem .• aznJu rz urs po niós IS m'Jo welDY p. 428' [ 16 (w r. t. 12dOl p. 16 " d' l' b l . 
• iO IV W).o~ości 6'/.: si~ do 48.55 pod wpływem depesz o gloso- f.), w ei4gn miesi, .. maja do 12 c.erw.a wlłcznie d?mOŚCI, ze w mu ~4 Ipca r .. ' O. gO! ZI-

a) • d"chodu • papiorów war\.ościowych.pań- waniu poniedziałkowem w izbie gmin. Wa- proeważono na wa~a.h bankowToh p. łOi~6 f. II( me 11 ,Przed połudOlem, odb~dzle Sl~ w 10-
.tw'bw)ychdip~YdatDy~h wlzelkiob k'hteg~'Jj i b~z: ; tniejszo zmiany kursowe nasf4piły dopiero lW r. z. 11166 p. 2 f.) , w d. 15 czerwca p. 6741 t kain oŚCIach jego li cytacya publiczna, celem 
oyeb i inn~h o ~cb:~'!6!~g~p~~to":a:;cl. ~~~ w pilltek, kiedy spodziew~no się z .Berlina r. I~w(~ ~.4!~ ~tió t:) s~ tj, I~~~rw~ Pko~l~ I wydzierz

h
' a-yienila dOhChod?~ k~ hPolodwania na 

banki rz,dow., publiczue, akcyjo. i towanyat",. kursu 207, depesze bOWiem donOSIły o u- dnia 14 crerwca p. 26889 f. 19 (w r ... 21608 p. gruntac I w asac n1l6Js IC O 1 wrze
w •• jemDego kredytu, przyjmuił"" gotowizn~ na 10-1 trzymaniu si~ GladsŁone'a. Zrazu odda- 25 f.), cz\li o 6500 p. witcej niż przed rokiem. śnia r. b. do tegoż dnia roko 1888, a za-
kal9. . . . wano marki po kursie 48.37'1. niebawem Z j.rmar 6w . agrauicznvo docho~"I ciłgle . nie- : tem na lat trzy. 

2 Od podatku .10la Ił SIQ pomyślno wladomoścl. Ceny wnOrłZ16 znacv.018 ob- I L ' . . d 140 
). t d zw.) 'l' h ,J'ednak x opyt wzillł górę a notowania nlrone. TnlaJ wytwórcy nie ch.:i.liby d,,~uśció do \Cytacya rozpoczDle Sl~ O sumy rs. a proOOD y o paplerow zwo Olonyc Ol. po-' I '. I CI . . Ć 

d.t.1<Ów w a.mych w.runuch en.iayi tych papie- doszły O 48.55. Na tym samym po- tekiej oboi.kI, kupujłc!, p!.eciwnie radzi T j,. ~a- roczme 'I! TJ. U8. . Icą~y W Ol ej P!zYJI} u-
.. . . _ -.- . _ _. _ lej le ... cze JlOlnn,ć. Róznu a poml~d.y ceDa.m, Z"j dztał, WIDm zgłOSIĆ Sl~ do magistratlI .w 

Ohl~dowskleJ, odd"ć t~ze.ba spraWIedliwość śWIaty .autorc~ .malo zn~ne, IUleszka.ncy Je: u~nem, a !,ńarowane.ml Jest t.k .n.c~., ze d.,ś dniu oznaczonym i złożyć wady um w kaSIe 
nowel! bardzo udatnej Jak wogóle wszyst- dnego l drugiej postępUJIł fantazYJ Ole ale I Dlet~lko DIC Dle kopiono, ale nawe~ w. D~awla- I ieskieJ' odpowiadaJ·.ce '/ sumy licyta-
k · ół ' b D b t . d . b L • k'· DO "O o iadn. parLIO· F.brykantów krajowych m.:J., . .... 'o . 

I.e trzymane ~ p .touac. r~m~tlczne 0- u .pOlOl~ zy rysa't;tl wyo ~a. Ol Sił ta ~e, co n. targu malo, dz" d0f.iero ., .podaiewani. Do- ' cYJlleJ . WarunkI IIcytacyl przeglqdać mozna 
wiem sceny Ole lezą w zakre'le Jej talentu. śWladczll o zdolnej r~ce, Jak n. p. OpiS tej tfchczaa przybyli do ,\ arazawy pp. Pulwermacher l codziennie w magistracie, w godzinach u
Łatwo to poznać, czy taj lic "Z historyi nie- twarzy starego potomka w.ielkiego. rodu, dyr .. fabr. Ungoro Stenbergo,. hracia Habero .. ie, rz~dowych . 
bohaterów" . Temat to bardzo 8mutny. Ka· " którego rysów wybitnych Ole OŻyWiał wy- brac~. FrenndO\vl. • WroclaW1~, Hentachel z wro- I (_) Dyrekcya towarzystwa kredytow~o mia-

. l k . . L' T b l ź d " . k . k ' i . Z b" clawla Ch. B. Sackhelm • Blalego.tokn, Markoa . . . . 
sy~r mepo.sz a owane~ UCZ~fw?CI, . rll fi - raz a en , p op~s S ię neJ eno II, co A. S. Gordon • Białegostoku, Repphan • Kalisza, sta ŁO~Z1, na .podst~wle decyzyl zapa !eJ na 
SkI, zostaJ'lcy lat ktlkadz l esląt. w l.ednym I zap~trzona w choro":lte~o syna, którego sta- HeDtachul • Gii. lit.. . I ostatDlem posledzeOlu, wzywa obywateli, któ
domn haod!owllU, .w usługach Ojca I syna, r~D1~m wydarła ś~U1erCl, z~po,." mała o so- .Poznań , , 18 c~rwca (SprRwozdaDl~ J .. Wald- rzy ponabywali nieruchomości od członkólV 
bierze na Siebie wmy żony swego pryncy- ble l zestarzała SIę, sama mewledzl\c kledy_ .~na)·' dN,e pam:o~amy!,d rok~ 18?3

k
"'k !Ul~śego towarzystwa ażeby bez tadnej odwloki zło

pała. Takie fakty zdarzaj!) si~ w życ!u; do . Pojedyńcze rysy świadczlI o talencie, ale ~bec~: ';;~p;j':c: ~i~ J:k:;~:li ~:dnejl~:~ iyli do akt 'dyrekcyi wykazy hypoteczne, 0-
poświę?eń są często zdolm ludzie, Ole ma- Ole zdołaJII u~atować utw~ru. Jaskr.awe,- 0- do k~p~a, i".ter ... azedł n_dz.wY'''i o,~ale taoi .. 1 bejmuj,ce ty.lko d.,ial I i II, gdyż kwity 
Jllcy OlC z urz~dowem bohaterstwem wspól- br~zy .. szorstk.le sceny, razI} tell~ WleceJ w pokoJeOle ogplne • Olepownośo dawal~ a10 uc.u .... ó I na zapłaceOle rat od pożyozek wziętych, 
nego. ŚWIeCIe form I konwesansów gdZIe zapewne , nadzwy~za". te.Ddenoy~ po~arazaI, ."0 od goolzmy będlł wydawane tylko na imi~ tych stowa-

N · k 'ó t h kt l kk . t .. te ' k ' .' . Ł ,. I do godzmy • az do ~· ouca Dle bylo Wldoć popraWle- _. . . 
le .L .re sceny, a nawe c ara er e 0- lS ~leJ~ same czynni I I na~lIę ~O.Cl! co I Dia aiv ioteresu. Najglówniejai kupcy opuścili ju' rzyszonych, których wymlemaJll wykazy by-

myślnej zony przemysłowca, skreślone są w m nych s~erach, ale wypowladaJII Sl~ W jarmark nasz dnia WOZOrBj'zego wieczorem, po,",: poteczne, <lo akt dyrekcyi złożone, oraz ta
wybornie. Na wyniki jednak tego faktu zgo- formach sobie. wła§clwych. .. .~.Ii zaś tylko po ceDaeh ~ardw n,.ktch aklaDI~1i cy tylko zamieszczani będ, na listach osób 
dzi6 ' si~ nie możemy ani dnpatrzeć 8i~ ni- Gdyby pani Cbł\)dowska wI\lceJ była pra- , Olę do ~u ~n. : latwo Im tez to a,O uda~ało, pol11e' l ma~'lIcych prawo do głosowania J'ako rze-
.,. ' . _ 1 ' ł d b b ł b' . .. ,,' aż kazdl'l podame ceny przYJmowano Jakby z ko· . " . t •• 

CI ":1~źllceJ go z upadkiem morw.nym I zgu- co~a a na . BO II, Y li: Y 81~ Z .meJ. UI~zalVo- . ni ... noó.i z •• trony pl'Odncentów, wzglodnie apn .. - CZyWIŚCI. stowarzyszeOl, podług brzmieOla 
bl} Jej syna AntOSIa., który według wyraie- dOle wyrobtla znakomita pOWIeŚCiopisarka, dającycb. CeDy .padły dzisiaj o l do 2 hl. niżej §§ 1, 2 l 72 ustawy towarzystwa. 
nia autorki, lIIiał w sobie wszystkie instynk. obecnie nowele jej ~zy~ią ~vra~enie dy!e- 1V ~tOlunkD do. ce. wczoraja.yeh i l? welny le~-I . (-) Ze szkoły. W poniedziałek odbył si~ 
ta dobre a pomimo to był łajdakiem. Że tantkl, ale dyletantki U1ezmlernlo uzdolOlo- a.eJ, ua .u~oa 1 n:'aterye, a S'I, talarow welny li- ' J' Uż egzamin w pierwszei klasi e wyższe i 

'. • . . bł' B ć ż .. . k d ' l cheJ tak, ze obOlzka w a\osnnko do cen ... z/orocs- I '" '.. l' 
matka mlata romans l ze ten roma~s . y neJ. y .. mo. e, IZ w~e oJrza szy przy- nych przeciociowo 7 do 14 teI. wynoli. Welny szko y rzeml.eśIOlczeJ.ZamkDlIlCle rok~szko-
przyczyną zguby starego kasyera , Ole Jest Ulósłby Jej wl~ksz,. dOjrzałość talentu. Czy- wlośclańokiej'l.bylo malo na targu, pl.cono j, o 6 nego nasł!lplć ma 29 b. m. UczniOWie kła
to jeszcze dostateczny powód dziwacznego tajlIc jej utwory, ubolewać musimy nad do 7. te!. niż"i: ~elno niepranII. placono o 5 .do 4 sy pierwszej rozpuszczeni zostali tymczaso
usposobienia syna a nadewszystko pOJ'edYn- pl'zedwczesnlł śmierci II a ubolewać tem wi\l- mł.ej : ~Jln~ ... zupelOle zamedb~u~ r~z"!allyc~ wo do dom6w • . ' .. J .. . d I' ... gatunkow Jeszcze o 3 do 4 tal. D1zeJ, Olekledy 11 .. . . 
ku, w którym gIDIe z rllkl brata Trl}bal- ceJ, IŹ posla a a rzecz u nas Ulezmlerole wiOcej. CeD)' na jarmark n byly D&9~puiljC8, .. W Uledzlel~ dOla 21 l W następną dnia 
skiego. Nie dziala tu Nemezys, będllca wy- rzadką - dowcip, rodzaj swojskiego humo- welnv bardzo pioknego galunku, celuj, .. , pIacoDo 28 czerwca, odbędą się egzaminy w szkole 
niki em samycbie faktów, ale Nelllezys fa u- ru, Widny, w drobnrch nowelacb, jak "Pan- Ul centnar .6<!-ti2 ta!., za piOkn'l 60 do 64 la!., ~ h a ndlowej niedzielnej, której uczniowie koń. 
tazYJ'oa wytwór wyobra~oi. Znów J'ednak na LudWIka" Bazanty Julka" a szczegól- lep"ł donun.alnł 42 do 48 tlll., z. welnę wloicyan. ' Cz" w roku biei"cvm kurs czteroletni. In-

. ' , .. I ' ". k n • S' . .kll 29 do S2 tal. za welno nlemYą 13 do 16 1 17 1 .. .. J • •• • 
pomimo tych usterek, zaznaczyć musz\) w Ulej " mpresyoUlst a. II tam typy m.oze ta!. za centnar. Tutej,i zna •• niej,i handlarze sf)ekcya 8zkoły rzenueślOlczeJ zamierza zwo-
"Nie-bohaterach" sceny p.ełne rze~no~i, sa- n!edokonane,. moźe tyl~o oddane POłOW1CZ- w.lr~ymyw.1i siO.po wiok .. e~ cz~ści od kupna zu- ~ łać . z te~o powodu posiedzenie komite~u or
ma zaś postać TrlJtbalsklego zdaje Się być me, ale pomlru~ t,o n1oeos~acowane, malo- pe!OI.. Welny me'lInedaneJ .rze,talo okolo . "~'I gantzacYJnego, celem narad w . kwestyl dal-
wycipŁa z powieści Dickensa jakkolwiek nie- wane z natury 1 n1eZmlerme zabalVne. ogo!nego ~owozn, który wynosI SI,~ ceDtoarO\{; szego istnienia szkoły niedzielnei. • .. . .. b' W· Ik ' kź . tł' pozoatał08ć ~ umleozcZODO w CZ~Ś'I po .kladaeh • . _ 
Ola wcale cudZOZiemskiej arwy.. .I~ Im ta e przymlO em z~ar ~J al!- \",znań,kich, w czt;Sci w: ioto • powrotem a w coo- (-) Z wystawy. Browar spadkobierco w 

N ajsłabszym utworem z całego zbIOrku torkl Jest swoboda. W toku opowIadanta WI- oci wysłano do Berlina. Obecnie wynosq zapaey Anstadta wysłał na wysta "'~ warszaw
jest "M a rysia", nowela równie przesadna dać, że pisala z łatwościll niezmierną" bez- w .kl.daoh t!'tej"ych okolo 1.2,000 centnarów wl,- Skll pięć gatunków piwa. _ Zwraca uwag~ 
Jak nieprawdop(1dobna, rozgrywa się ona w pretensyonalnie, a czytelOlk tę łatwo~ć i f ' OIe.z ~,wDle~ .. em't '"-Pd'bnn; Je,t''' welna wy- maszyna Milewskiego do fabrykacyi karto-
świecI e al'ystokratycznym i WIeśniaczym, po- swobodę odczuwa. ~c~':,':n:ń~r::~~:':~~a~ I J~':::k~ko~~:::i-. Nie. nów deseniowych dla tkalni mechanicznych 
miedzy pałacem ą chat'ł. SIł to widocznie Walerva MIII·emli. IprzedaneJ powItala aw.~ .... 6 dowi.'lonej wel- i krosien. 



8 

. <-:-l Ostr:z~ienie. Od po!icyi peterвburskiej I .<-) Wypadek. Jede.o Z n,i.eszkaiicow tu., Dongola, 15 czerwca. Przybylo to jede-
1 wle e~ kl eJ przyszla w13~omo~ do \Var. , tеJЗZ)'ch, сhщс wczoraJ wуmШ'l6 oosiwod~ oaAoie t 8i Ь' 6 h d h СЬ 
8zawy. 12 z dwoch t)'~~ ~llast wYJecba ly па па cllodniku рпу uJicy Piotrk<>,,'skiej, zwi- . у ~y z leg w, JЮ<; ~ z'lC!C z аг
W~8tя~ ~ ~8nдy zlodzle. kle,szoni,,)wJcb. Na- cbn'll nog~ przeskakuj'lc rynsztok. Nosiwo- tuшu 1 .БегЬегu. Z.ape~nlaJIj, ~JII, .ie Ma,hdi 
lezy SJ\j ~I~~ па wy taw.c mle~ ~a baczno'ci, де spedzono z chodnika, ole ро niewczasie. zwraca wolno!6 wlefD10m eg>psklm. ~en· 
Ьо I;'r~eC1ei 1 W"ГЗZII \\' су .dоIШII~rzе· nie "а- (-) Nowa wygrana. W ponied.iulek przy паг zaprowiantowany jest na czu dlu:!szy. 
ayp.aJ'l zapewue grus~ek w .pop •. ele .. Kto je- ciqgnieniu lote"yi klasУС'l. поj па Nr. 14,784 Londyn,]5 czerwca .• Morning Post" za-

7.000 bel, • (еgo п, lpekolacyo 1 .. у .. 6. 1.000 Ь.l. 
АmеryЬШka mocniej. 8o.raty ЪеЕ zmiany. Termi
оу ",у"е]. 

dZle do \Varszawy. шесh в'е pllnuJe. u kolektoru H ulperoa ,. пaszеш шiе!сiв ра- powi"da ie Ь' t k t 
(-) Komunikacya' оа иliсу Рiоtгkоwзkiеj dlll wуgгапа rз. 1,000. l' . 'kf~ ше donserw~ YWnl na~I1!-

od rogu ~ielo~ej i Dziешеj w g6r\!, а:! do <е znowu u ~ у со о graDlcy 8 gafls iej 
botelu "VlCtогш" zostala. wczoraj zашkni~- I~RОNПСА w tym punkCle, do kt6r~go ~ostnl! ~opгo-

Ne ... ·York, ]3 czerWC8. Bawe1na 105/" w N. Orlea
n1. lО '/.. OleJ ,о!пу ral!nowaov 70'/0 А,Ьеl Тез\ 
7'/ •• w 1 .. ~lad.I~1 7'1,. Suro"1 oiej '0101 6'1 •. Certy-
6katy plpe 1108 - d, 79'1. о. M,k. 9 d. G6 с. 
CZвt'WOD& plzвn;na olima w м. 1 d. 1/2 С., па СЕ.. 
99'/, с., n, lр.l d. '/,0.. oa8ier.ld. 2'1 с. Kukury
tlza (OOw&) 66. CQk:ier (fAir refiniog ~u9co"ad8l') 
6.02'l,. Kawa (fair Rio) 8.:10. Uj C\Vilcox) 7.00. 
51001n. 6'/. . Fracbl obotowy 2'1 •. 
В а w е t n у przywieziooo w tygodniu ubieglym 

do wz.yotkir.h ротюw ... i,zkowych 6000 Ь.l, ... у
wi~iono do \У. Bryt&oii 18,000 bei, d~ I,dn 8talego 
10.000 beL Z.pu 336,000 Ьеl. 

щ z powodu рrzеklаdаша bruku. Ponie- К R А J О W А 1 Z А G R А N I С Z N А. I wadzone przez poprzedn1 gаЬшеt 1 n1ew1!t-
".а" znaki ostrzegaj1!C6 (drl\zek z wiech'l) . . . pliwie w врозоЬ pokojowy zalatwi kwestYEJ 
о.е byly dostateczne dJa krn1!brnych doroi - F.er.ye s~dowe ". 1~~I.e S1!doweJ "аг· rozgraniczenia па pod8tawie го z о . ,го-
L:arzy. zaшkпiеtо wi~c tEJ przestrzen baryer- szawsklej rozpocz~ly B'~ JUz w 80bote· I Ь' ь' р РО у YJ 
kami z obu stron. - Mierzwi~ski. pr6cz па koncercie jUbi-1 ,опус przez Gladstone'a. 

(_ ) Synagoga przy ulicy Zacbodniej 2&01- 'e~ zowyOl Miinchb~imera, b~dzie jeszcze Lопdуп, 15 czerwca. Z Тiеntsшu telegra- Giefda War.zaw.k8. 
kni..:tч j~st од kilkn tYl(odni z P?wodu ге. §plewa1 w. Warszawle " •• Trubadurze· d. fujl\ do .TiOlesa", ze rosyanie zajEJ\i jeden Z,d.no.konc.m gi.ldy. 
stauracYI wewnl}trz budynku. N.e zaszko- 23 Ь. 01. 1 "Hugonotach d. 27 Ь. 10. но· 1 z port6w korejskich. z. wml. kr6lkoltrmlnow. 
dziloby przy tej sposobno§ci pomyAlec о 0- noraryuOl ~a te dwa . wy~tEJPY, nalezoe шu I Вегliп 15 czerwca. Роэв1 гоз . ki h 8 "а l3.rlio .а 100 щr. 
tynkowaDJu шuг6,v zewnlltrz. Czas па to. od dyrekcYI teatru W1elkiego, artysta prze-I' . . YJ8 . Г. 2П- .. IAodyo.. 1 11. 
~Iury "узсЫу jui dobrze, Ьо synagoga ,Ьи- zЩ1CZ& па с?l dobroczy~oy. . w~l~w:, wr\ICZyl cesarzowl W1IhellOowI w dmu ') ~;[l:en •••• ~~ ~. 
downnlj, Z08U1la рпед о~щiu laty. . -:- Czyteln'8 p~zy b.bllOtвce uшwвгsуtвс- I dZISlвjSZУШ оа uroczY8tem posluchaniu 8WO- .. 

(_) I 10 post~p. W dошu р. Dobl'anic- k.eJ W Wars.awI~ wydala w т. <. 100,000 , jq 1i8ty wierzytelne. Li.Ly ~i:;r:l~'k:.·t~ro,,~: 
kiego przy ulicy Cegielnianej u8tawiono W tош6w do сzуtaша; korzystalo z niej 7,000 ltoo. 1'oi. \V,cbodoia . . 
dzied~i6cu zаш!nst ~тjetoika, w6z du:!y па оз~~. 'V~Гбte wyjdzie ka~log. d~ie~ Ш~- OST ATNIE WIADOMOSCI Li,Ly Zu. Zie .... 69 <. J.iL. А. 
§Шlес. е. Podw6Jna <Цд korzy§(:. Najprz6d d) czuych 1 prawnych WSрОШD1ооеJ blbllOtekl. • .. .. mal. , 
leni've slugi nie zlewaj'l tаш rzeczy nale- . - Ogro~6w . warzywnych w Wal'Szawie HANDLOWE. LlltlZ,,1. М. \v"", •. !!6, 1~ 
ZI!~ycb. до ~ana/и, jak ~i\: to pr .. ktykuje ,е J~st 86, zаJШUJllсусh przest1-ze'l 7~2 шог- .... .. .. ш 
~Пl1рtшkаlll1 wkорапеШI w Zlе.пiе, а ро- gl .nowopol. R~czny docll6d z юсll wy- Вегliп. 15 czerwC8. Cisza па gieldzie ::.. .. .. IУ 
(ет, oc.yszczenie jest /аtwiеjвzеш. Ьо w6z ПО81 64,875 гв. tJ. 83 п. z morga. trwa Ье. zmiany. Nieznaczne wahania ша- LialJ Z::'I. bl. liodsi &:r. 1 
nape1niony wyjei dia оаtусЬшiа.st. а tym - . Р . Szуgагуп ,,:ydal w Warszawie prze- jl\ kierunck zniikowy. Usposobienie zrazn ~:: :: :: 1:: 
sp?sobem. §miвcip cze!ciej ~8uwane z dzie- wod.OJ~ ро .wyst~w]e 'przemyslowo-rolnicz~j, wyczekuj,.ce, oslablo оазtf;рпiе w skutek 6ielda Berlil\lka. 
dZI11c8, п!е zatruw~ I!? wуz.еwеш zguilizny. H~.y Jest JedY~le .zыоешш геklаш w forтle wiadoтo~ci z Wiedoia о odroczeoiu emi- l3.nlm_Iy ro'yi,ki. ",ra •. 
Wobec ше zbyt wlelklego zашi10W8l1iа ро- oP'su wystawy 1 roznych OIЬу (о naukowych syj i z Madrytu о cholerze. Pieoilj,dz dro- .. .. '" doaL. 
rZ'ldku ze strony s1ug, str6i6w а nawet wie. rozp,·aw. ieje. Papiery rosyjskie stracily ро nlam \V.k,l. оа \Va ..... wo kr. 
lu wla~cicieli dOlJl6w, lepiej lIiezawodnie Ьу- - Zbior . fo~ogralij gl6wniejszych рошпi- ku, l'иЫе spadly о рбl ш. Gielda zboio .. l'.te""U'g Itr. 
10by dla zdl'owia mieszka6c6w, gdyby lia- k6w europ~Jsklch. ofiarowa1 Ьг. Prze~dziecki "а Ьу1а dzi§ bardziej oiywiona i usрозоl: :: Lo"J~" ~I. 
ll11ast kopania до/6,. па. ~шiесiе, ustawia. do .wуst~W1.еша IсЬ obok тodel6w па ро- Ыопа JIlОСПО, donosz,! bowieт z Austry д[' 
00 w dziedz!6cach ) ezeli jui nie wozy, to mD1k M.ck.eWlcza .. My§l. bard.zo доЬга. i z kraju о 8zkodach wyrzlj,dzonych przez su- ': \Vi~d.u и. 
ргzупаJШDlеj 8krzyrнe, Н6ге JIlog1yby 1atwiej -. На sposoby bJOr~ Sl~. Nlekt6re teatry sZfJ. D"koo1o prywaLo. 
i cz~sciej Ьу6 wypr6iniane. p~ow~nc~ooa~ne w Ces~rstwie, cbc~c zwabi6 В.,"п. 16 C.'rwca. Пil.tу I,.oku rooy],klogo 

(_) Radzi siA sргаgпiопуm wstРРUd'ОСУШ wldzow Ilo§CJ'l wystawlllnych naraz sztuk, 206.70; е'/. I\8Ly ... t.wn. 62.60. 4'/. liaLy likwid.· 6ielda Londy~.k8. 
d д " ,~~ d t Ь ty I k 'd cyjne 67.601 50/, poi yczka wlchounia JI вм. 6980, \Veule о. l'ttLer.l,urg. • 

па wo <; 80 OW'l до kramow podrz~ nych па awa у ОЗО пу tu а. ешu aktowi je- Ш .mi,),i 6O.6J.4'1, po"yc.k. о 1880 , . 110.60 6'/, 1)1,"outo ~ 

Z t1oi. 16fZ doial6 

(8.76 
990 

996IJ 
79.90 

90.-
96.-
99.16 
99,15 
96.26 
94.30 
9~.30 
99.10 
89.-
118.60 
87.-

48.80 
9.99 

99.60 
80.20 

89.76 
96.-
99.75 
99.75 
96.2~ 
94.60 
98.20 
93.60 

206.70 206.30 
206.76 206 60 
2O~. 16 2О;ЬЭQ 
20!1.60 204.10 
203.10 :102.76 
20.39'1, 2~_951/. 

1:~:~~ l~g:~'/' 
3 3 j 

29"/" 23"/" 

nie u*ywa6 sok?w, ktorych fabrykacY8 by~ dnej. s~tuki. Ot6i obвc.nie zarzlj,d ргму 0- 1iвtl .... t .... n. r""YJ,ki. 90.00. "ороау О81п. ~2з.10. 
,оа wI~lce podeJr~a."'l. Jeden z naszych "па. k61D1k!eOJ swуш zabron~1 podobllego post\:- 6'/. ро"ус.l<а premiowa. 1864 r. 140.76 talt... ~~~~~~~~~~~~~~d~~= 
JО.ШУ ('h, \>0 wypIClU wody os10dzoneJ' во- роwаша .. Bardzo. sIUЗZП1е. 1866r. 193.00; akcI· I,anl<u 118udlo ... go 7~.26, d., Т А R G 1 t О D Z К I Е 
k 

W 1 1 I L Р Ikooto\"ego 78.26, ar. zeL W"Т1IL wied. 219.60; ak 
' е.), шаllOоwут w kгашiе przy uJicy Piotr- - Ins у ис.е e.nym w etersburgu Ьу- СУ. Пеа)·1о .... austry.r:'le 472. n.joow .... PO!lozka IVtorek dnia 16 t:zегюса 1885 1'. 

kowskiej . przeleiat са!у dzien w 16ilru. Re- 10 student6w w r. Ь. 330, z kt6rych "ola- ro.yj.ka 94.60. 6'/, reo\, ,ooyj.ka 108.10, dy,l<ou1o T.rg .zboiow,. 5рп.даоо dtij, 
wizya lekarska 80k6w rozmaitych, sprzeda- kow 116. "/,. pT'ywato. 3 '/,. Р'''UlСУ' Gro:ho, 
wanych ро kr h . Ь dk ch d d Ь - Росhоdzепiе szlachly rosyjskieJ' Z 754 Londy •• 16 c.,rwc> " poludlli8. I{on,ol. 99'1... 50 kor. ро 7.:10 n. 16 kor. ро 6.60 r •• 

атас 1 u а ро rZEJ пус, d' k . pru,ki. "/, kQu,ol. Jn!. 'агоо. "ou ... 16"/ ... ,oorJ 30 .. 7.30.. 10.. 6.06 .. 
bylaby wielce poi'ldan~. dro . Zlll a~ysto ratl~znych tylko ] 97 росЬо- .1<, poi .• 1879 (. 921/. ; ~'/, T.nt, 010<& "ов 50 .. 7.50.. 16" 6.40 .. 

(_) Dzieriawca reslauracyi w ogrodzie 8el. ~' z WlelktlrosYI. ~ Ma1ol'osyi i w tej licz- 81'/ ••• R,pok, 66. b.uku otlom,n'l<,"~O I!"I ... 10т 100 .. 87·.9000 ','. 26 '~--Ьш' 6u,З, О " 
Нпа. kaze воЫе niekiedy drogo praci6 <а Ь.е со ~o 28 fam!llj niema. pewnych wia- "ardr 11 '1 ••• kcy. као,/о ,u8.kl.IO 86; 'pokojoi.. 100.. ~Ц 
wej'cie. Сепу bilet6w do 16i i krzese1 па dошо§<;:., 109!odZJl~ z Polskl, 125 ,е szlachty W.rsz.wa. 16 czor •• ca. Targ .lюtоwу. I' .... oic. IcO .. 6.96.. 16.. 4.00 .. 

d t . . k lub kS'1!z1!t I t k h 136 d t от.l ord.--. p,t,al доЬга --о m,l, 700-7~6 26 .. 7.50.. 10.. 4.IU .. 
prz~ S aWICnla szaD:S0nete В'l ta.kZe ,а "у- k'" к • ews 'с , . z or '/ .ataI·- wуIЮТОW8750-775; tylo ,"уЬ. 292 (1. 610-620'. 30 .. 7,85.. 26 .. 9.~0 .. 
sok1e, ые о to шm~Jszа. woloo kaidemu s lej 1 r~mu, 98 z Prus 1 Nlemlec 1 t. d. rredule 496-600 • . wat1li ... __ ; JOc •• ,i.62 i ."0 26 .. 7.40.. OW8., 
k.upowa~ bilety lиЬ nie. ~naczej za"atrywac - Раlеп.е zwtok ludzkich w Austryi nie А.одо,.у ~02 (1. 4:10 --; owi., 1,i2 (1. 916-360. ;:: .. 7.25.. 100 kor. ро 8.96 n. 
з.\! ~usl1ny па свпе wej!cla do ogro<lu. gdzie pozY8.kalo ap,·obaty. ~Iadzy, ze ~zgl~du па ~~tk~J 200 а. ----k' r.epil< I.t"i ---о .. то .. ) 30 ~ ~:~:: ~ .•.•• ~.~g ',.' 
Pub!,czno§6 szuka §wieiego powI'etrza obok przвc,wnll tешu ОРIO'А sodow-, 1 "в WZ~A- ... ---о г.ера гарр' ,,,no"'1 210 (1. -- 2< d . l' ~.... • --;grоеЬроlоу260fI.---.соkrоwу2WIl. - v .. 7.16.. 76.. 3.16 .. 
kufla pi\ya. Ot6i zdaje паш .i\}, "'е 20 kop. u?a шетоi .wo~6. ,. tаkiш razie дос 0- --, fazola 260 (1. --___ k. ... "оп ••. К .. и W .. 9.26 .. 
"а weJ§cle, gdy пiеша zadnego przedsta- d~en s1!d?wych, .шаjl}сусh па celu sprawdze- i.gl•na -:---. j~.mi.nn, --; ol.J rzep,ko"y Z 100 .. 3.05 .. 
wienia. а tylko о~шiu шuzуkaot6w wygry- п,.е otruc.a, Jesllby w jakis czas ро ~шiег- ---о I.,any --- k .•• p.~. DOW1 •• iooo р... 70 у(&' 50.. 3.00 .. 
wa oklepany rapel-toar _ to _а drogo. :1.1 овоЬу zaszla potrzeba takiego spraw- :~~~:\<i{~~r~~' jocom. 60. с"''' 160. groob. 60 kO;" ро ~.~,/,~. 26 JO.tnli:~~" 

(_) Sprawozdanie wczorajsze о poiarze zеша. . . , W .... aw •• 16 c.erwc •. Okowi(& 78'/, •• kcr<t оор 60 " 6.00.. 50 "ог. ро 4.26 n. 
sоЬоtпiш w sk1adach towarowych towarzy- - wtа~поsс z.emska wlo§clВns~a."a .Sz!lJ,: ро g'lo.Sl.olllo.k garoca до wi.d" 100-3071/,. I1l1rL ~ .. '80.. 30.. 4.:10" 
stwa transportowego rosyjskiego uzunelnia. sku p.rus!<1111 upad 1. W r egencyl IlgП1сkщ] sldat··a .. iadrd.-kOPk 793'-Z99' • .. ~8r. 268-260. 2& :. ~.~:: ~ .. i?g .. 
ту wzmiank'l, ie szkody tegoz towarzystwa wlОSСlаше S~ac.JI 15% swych grunt6w. p~~j~k' ~~~'::~64 о « ':f~~6. :~~~~nza2,~~"i.o .0 30 .. 4.90" 6J :: 4.16" 
wynosz!! okolo 125,000 rs. Sklady ubezpie- . . Modr~eJewsk~ wys~puJ.e obecnie w Du- 8erl1n 16,czerwca. Targ zbotowl. P.zeUIQk mocniej, за 11 6.10" Gryki:" 
cztlne byly podobno w wагszаwskiеш towa- bIID1e, gdzle 'p~zYJт~wan'l Jest z "ара1еlJJ. '" т: 168-186. па с .. 169'/ •• lIа с .. Ip. 169', •• "' 90 .. 6.06.. 60 kor. ро 6.00 .... 
rzystwie ubezpiecze6 од ognia. Со siA ty- .- ~yrywaJc.e .sob.e. Wt08Y z glow.y рап.,О- Ip . ... r. 169'/., n_ ... r. wr .. -. n. wr .. pai. 17.'/. . 30 .. 4.80 .. ~ w.e sp.ewacy РI Ik 16М о& Р2'. !1I1. 176'/. . Zy10 wyz.j. w nI. 141-149. оа 20 .. 4.90 .. 
czy ргzуtосzопусh wсzощj oazwisk рр. А-. '. gu 1 Z '" оз w. l erzw.~- с •. 146'/" па с._ 'р. 146'1 •• оа Ip.oi.r. 147. о_ ,ior 
sta i Fгепсеl'а. poinformowaoo nаз bt~duie, 8kl.~gO вl} naJnowszy~ wупа.lаzklеш pl·. ;r а- "Г<.-. па "'" pat. 161. оа paz. liat. 162'/" па н.. OZIENNA STA TYSTYKA LUDNOSCI. 
gdyz ci panowie wystq,piJi jui ze strazy 0- g~1 а, kt6ry w ode~wle ~o jedJlego z dZlen- gr.-. "а gr . • 1;.-. J~С'Пliеu W nl. 126-IH6. O ... i.. ..tie~.I ........ rl. w duiu 16 c".rwca: 
сIJOtпiсzв.J' . DowiaduJ'emv siA natOI11I'ast, ,'е шk6,:" sztu. tg~rdzklCh pI.sze: "W. spraw.o- bezzmi,oy. w m. 132.-16S,oa с •. 141'/,.0_= Ip.184, W parafil k.tol. -

_ \f d 11 k d t uа.lр.81ег.183 1/"nв.sщг. wr.-,na wrz. pa:t. 134.'/2 па W parafi1 Iwang.-
kilku. innych straiakow odnioslo dotkliwe z а I u .рапз 1еl1l. о гugl.Ш ~yseple gO§CID- p.t.liвt.-. п_liзl;.gr.-. Orocb w_r ... loy 147-906 'р__ Sta,o.akonnych. 1. _ mi_oowicl.: Воситао Niвon 
poparzenia. п,/т Мierzw.iisklego zoaJduJe Sl\l u,vaga о .t.W"y 127-199. 018j loi8nY w т. 62 r"l'~ko • Maj"rowir. Gold ... 

( ) 81 d' k' 1 d . k k' p.gulkach z w1086w, niezgodna. "е stanem w)' w т. Ь.I>ec .. 48.8. Okowit. w m.I",. '1_ .. ~3.3 Zmarli w dшо 16 c .. rwca, • 
.. -:- . е zlar • z ru пет\ oszy а,,:,' u- rzeczy. Podczas konsultacyi, jakl} шiа! "е SzcZlcln. 16 c.erwca. 1' .. onl .. 08pal •• '" щ • КаIОIlСу: ш!ес; до !.t I&-t" .... orlo б. w tej 

wIJaJ.1j, 81е .zn6w (J0 cbodD1kach рош'еdzу ПID'l р. Мiегzwiбski dnia poprzedniego ро- 164-168. па с •. Ip. 167.6~, оа wr.еЙ. pat. 176.00. LI"'~I. ~hlopoo ... 6. d.io .. cztt 1; doro,lych 1 ... 
pubIlCZno~c.~. J аюз czas Ь>:l porz~d.ek, (е, _ radzilem mu, аЬу sobl'e kaza' zrobl'6 p·.'gu1- Zyl.o bezzmi_oy. w m. 140-143. па о .. Ip. 14~ .. oo. n_\ 10) I.c,",. "?~tсч·о -. kobi.t 1. а mi.oowici", 
ra 1 Р t wrz pat. 148.50. Olej rzepakowy cicho, па 010. Jozefa Pospleohr la.t 46. 

z ". о powraca. rZУРОШlllаmу. "'~, ,е ki z wlMnych w1osow. оtгzушаljе оdеШlliв (8.50. nawrz.pat.49.00. Spirytl18 moeno. w т. 43.00 • . Ewangtllcy: ,dZlecl ~o lat Il).tl1 .marlo - . w tej 
§Iedzl~ lDog'l Ьу6 sprzedawane " w вНв- wieczorem, krotko pl,zed przed8tawieniem о_ cz. lp. 42.90. n •• i.r. wr .. Н.50. па "п. pat. 1 •. ",1" .• cЫ~~oo .. -. dt1.wc,~t 1; doro.lych-. w t.j 
расЬ 1 па t .... gach ku temu wyznaczonych. Hugooot6w" i tryumf J' ego 0 '1 . d 44.00. OL.j ska!ny 7.66. Ilo.b,0 т~zшу.о-.. kOb,.L -. а miaoowioi., 

( ) О ' k' t l'd k ' ".. , 1 в ШI о- Lo~dyn 13 czorwc •. Cuki.r Ilawolla N. 12 nomi- . St.rozaltO.nl; d ..... , ~o L.t 16-to omar!o 1 w tej 
- gor. па argn о z 1т spI'zedawa- шоs1 Iшрг.esагi? !pie ..... aka i оп sаш, Ьуl oalol. 17. СоЮе. bur_koWJ 16'1.; Ce"\rlfug_1oy Itc."!" ch10!,COW-. d ... wc .. \ 1; doroslycll-. w tej 

пв 81} ро 10 kop .. za 8ztuke. Jestto сепа zupelny; p.gulk1 oswobodzlly р. Мiегzwiб- СоЬа 18'/.. ис.ь,. nl~ZCZyn -. kob,et -, а mi.oowicie 
zbyt droga, gdy .S1e zwaiy, "е w restaura- skiego od niedyspozycyi. kt6ra шu jui od GI>'86w. 13 c.erwca. Surowca "' .k!adach 
суасЬ warsz~wsk.ch, роdсzаз wystawy, nо- гапа dokuczala. Z szасuпkiеш дг. G. J1i. zoojduj •• i~ obecui. 6.98.7,00 '-, w.obec 690.'JOO (.. LISTA PRZYJEZDNYCH. 1 k ta ~ k k ' k zl l' . Hot.. Polskl. Zorernski z Nезtrvwiс Kurnatow .. 
W8'J а JU" u ,vaszona osztuJe tylko ge.r" .. Оd.tчd wi~c jako z~ad~ prz,/j'lc па- W го о prz .. ут. 1.00 ... wlolklOh c.ynoychj.,t аю • \V.r,zawy. SygictI,;..ki z \Vагз ... :у. 
15 kop. sztuka. lezy, 12 D1edysponowany sp1ewak wlDien зо- 91, przed rokiem bylo 96. Hot,1 _ ... I,un,l. Иио" .00 Bieb.rst.in • 

(_) Nаdеslапе. W ог. 113 "Dz. 16dz." zro- Ые wyrywa6 ,,10ЗУ... LI.erpool 13 .'MWC.. Sprawozdaoie poc<ttkowe. Вerlina, kupcy, J. Нirвcb".TB "Zawiercia О Ноо· 
Ь' . t t .. d Ь • Pr:r.ypu8zczaluy oJ)гOt7JOOO beJ J 81&18. Dzienny do- jeao r .Lipska, Neugebaner " \Varвzawy М_ 'Kafka 
1Оппез zarzu przez D1ew.a ОШ'lОВО е. ja. w6z ~.I ;OO b.l. • Od .. y. ~ПсЬ ••• Иеrliоа, F. Freyg.b '. Zittau 

koby kasa powio.towa. гоЫ!а trudno§ci i т Е l Е G R А М У. LI •• 'po.I.19 c.erwc •. Sрrоwоzd.пi. kolioo ... 01",;1 S. 8t.hlrnann. • Fiirth. ' 
~kwes.tye" PТZY sprzed.a~y marek st~plowych В '(J () и т "IU G О D .. т 1 О W "IU 

1 рар.еги. Ze kwestYI zadnych kasa nie го- Р t Ь 15 -- W .. '-. .. Ь' t Ik ~ . Ь' k" е ers urg, czerwca. . Ksil}z\j W!o- N..A.. ='rE:ТSZE:Т S'r.A.CYI 'rOVV .A.:ROVVE::\" 
1, .у О вре ша swe о OWllj,Z 1 1 rozporz!!- d" AI k d . od dnia 7 m_J', do 19 .zer .. ca 1886 r. 

dzenia zwiбrzcbnikow, а oawet przy tak оЬ. zlmlerz е эan TOWICZ, przy asystencyi l' r. у Ь у! о, О д ••• ! о. 
szernej dziatalno§ci i duiуш obrocie, w ро- wladz шiеjsсоwусh. znajdowal si\j wczoraj • komoo .• л_-ar_ о Zagra- k d А • I l' Ь . . в м t l ' w Ь \JШ W ornUQ. оСезаг- zaGra-
rvwnanlU z та '! .cz '1 urz\:dnik6w, 8tara па uroczyste] шаuguгасуi pomnika w 8u- . а erya у' yro у krajowej .twa oi.y kr.jowoj stw. niО~ 
si~ zadowolnic iotcresant6w, о tem kaidy, zdalu, wzniesionego па czeAc ksi\:cia Poiar- Р о d 6 w kgr. р u d 6 vr kgr. 
т.a.j~cy. jak!ekolwiek stosunki z kas'l. ро- skiego. ~;J::" - _ _ 20184 96 2876~ - r 

];Ie. Ze Ш? в,. wydawadne шаrki ро 60 Petersburg, 15 czerwca. Dozwolono doko- Udp_dki baw.lniane i ,.oIoi_o. _ з~~ IO~ Ig~ 
o~., па to jest rozporzll zenie w1adzy wyz- Prtodz& b_weloi80_ _ _ - - 2317 93 

szeJ, zgоdпе z ustaw'l s~plowl}, а zашiast Dywa6 przewozu podr6zoych przy pocillgach l'rz~dza welni_n_ 1003 42 
nich тaj'l 1у6 uiywane 4 шагki ро 15 towa.rowych; poci~gi takie nosi(: bIJdl} OJia- Tkaoioy b&welnian. I welnion. - lН7 23'/ 
kopiet' ~k. . h О' Przetwory chemiczn. i Г,г"у - - 4857 

по lШlJszапус '. g.oszono dotyczqce ргzв- l'apier Il~5 
Та ie z rоzрОI'щdzепiа Izby 8karbowej . Zelazo • .;ow~ _ • 

potwierdzonego zez wolenieт шiпistга fiDan~ j)ISY, .. kot •• odLewy i (. р. 
s6w, dla wygOQ рuЫiсzпозсi marki, s~ple Wieden, 15 cze1·wca. Aresztowano urzed· \V~gl. kamieoo. i koks -
i weksle sprzedawa.ne В'l przez dystrybu- ш.·kа. banku depozytowego, Ноговга. 8prze- Drzewo opalowe - -

~ " budo\vlane-
torvw. nlewlerzyl оп sto tysi~y gulden6w, kt6re \V.pno i cement- _ 

Zate01 artyku1 powyzej wzmiankowany przegrat па loteryi liuzbowej. Шр. - - - - - - -
Ьуl napisany przez czlowieka, kt6ryт ро- Zjazd trzech cesarzy nas'''pi6 nla we Ceglo. - - - - - • - -
wodowala osobista nieprzyjaffl, za со, 8I}dze ... A.falt, smola i \ektura зmоl·,wооw& 
przy powt6rzen.iu si\:. cze~o§ podobnego, o~ w"ze§niu г. Ь., w zашku Reichstadt. ~k6~~~y i .щ .. а dr ... WU& - - - • 

еоЬа (а b\jdzle pOClqgDleta do odpowie- Вегliп, 15 czerwca. Ksi,.i~ Fryderyk Ка· Kooopi.-
dzilllnоЗсi. гоl zlOarl dzlsiaj, dotkniEJty atakiem рага- Torf •• 

StalU prenume/'uto/'. litvсzоvщ. 80уоу - - - -• • Краl i.oiollo • 

korcy 
ЗJj~1 

98456 
17614 
1718.'1 
1673А 
1000 
6З~ 

1267 
4101 

933 
232 а8 

40069 

10997 

l0090а 

200.>0 

8724 

9S02 

8iЮ~ 

8Ы 

8 

. (-:-l Ostr:z~żenie. Od po!ieyi petersburskiej I .(-) Wypadek. Jede.n z mi.eszkańeów tu., Dongola, 15 czerwca. Przybyło tn jede-
I wie e~ kl ej przyszla wla~omo~ do War· I tejszych, chcąc wczoraj wymIDIlĆ nosiwod~ naście t si b' ó h d h Ch 
8zawy. IŻ z dwóch ty~~ ~llast wYJecba ły na na chodniku przy ulicy Piotrkowskiej, zwi- . y ~y z leg w, JlO<; ~ ząC!C z ar
w~8tA~ ~ ~8ndy złodzieI kle.szonkowJch. Na- chnął nog~ przeskakujllc rynsztok. Nosiwo- tumu I .Berberu. Z.ape~nlaJą, ~JJ1, .że Ma,hdi 
lezy SIO ~'"ę~ na wy taWIC mle~ ~a baczności, dę sptldzono z chodnika, ale po niewczasie. zwraca wolność wlęfOlom egipskim. t5en· 
bo I;'r~eC1eż I WarSZR\\' ey .dohnll~rze· nie za- (-) Nowa wygrana. W Jloni ed.ialek przy nar zaprowiantowany jest na ezu dłu:!szy. 
sypIają zapewue grus~ek w .popl.ele .. Kto je- ciągnieniu 10teJ'yi klasycznej na Nr. 14,784 Londyn, 15 czerwca .• Morning Post" za-

7.000 bel. • tego D' opekul""y; I wywó. 1.000 b.l. 
Amerybńaka mocniej. Baraty bet zmiany. Termi
ny wyżej. 

dZie do Warszawy. mech SIę pilnUJe. u kolektora H alperna IV naszom mieście pa- powiada że b' t k t 
(-) Komunikacya' na ulicy P iotrkowskiej dIn wygrana rs. 1,000. I' . 'kf~ IDe donserw~ ywnl na~lą-

od rogu ~ielo~ej i D zielnej w górę, at do ze znowu u ~ y co o graDlcy a gańs iej 
hotelu" VICtoria" została. wczoraj zamknię- I~RONnCA w tym punkCie, do któr~go ~ostnł! ~opro-

Ne ... ·York, ]3 czerwca. Bawełna J05/" w N. Orlea
ni. lO'/.. Olei skalny rallnowanv 70'/, Abel Te.t 
7'/ .. w F~ladel~l 71/,. Surowy olej ouley 6'/ •. Cert y-
6katy plpe hoa - d, 79'/, o. M,k. 5 d. Gl> C. 
Czerwona plzeD;na ozima w m. 1 d. 1/2 C., na oz.. 
99'/, c., n. lp.Id. '/,0.. na.ier.ld. 2'/ c. Kukury
lIza (nowa) 66. CQkier (fAir refiniog ~u9co"8.d6l') 
6.02'l,. Kawa (fair Rio) 8.:10. Łój (Wilcox) 7.00. 
Słomna 6'/. . Frach> obotowy 2'/ •. 

B 8. wet n y przywieziono w tygodniu ubiegłym 
do wz.yotkir.h portów ."i,zkowych 6 000 b.l, wy
wi~iono do W. Brytanii 18,000 bei, d~ Itdn stałego 
10.000 beL Z.p ... 336,000 bel. 

tą z powodu przekladama bruku. Ponie- KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. I wadzone przez poprzedDl gablDet I mewąt-
".aż znaki ostrzegające (drllżek z wiechą) . . . pliwie w sposóh pokojowy załatwi kwestYEJ 
nIe byly dostateczne dla krnąbrnych doroż- F.er.ye s~dowe w. 1~~I.e sądowej war- rozgraniczenia na podstawie ro z o . zro-
karzy. zamknięto więc tEJ przestrzeń baryer- szawsklej rozpoczęły SIę JUZ w sobotę· I h' h' P po Y YJ TELł:UIU.M\: UIE ... .,O"'ł:_ 

kami z obu stron. - Mierzwiński. prócz na koncercie jubi-, lonyc przez G1adstone'a. 
(_ ) Synagoga przy ulicy Zachodniej Z&m- le~ zowym Mlinchh~imera, b~dzie jeszcze Londyn, 15 czerwca. Z Tientsinu telegra- Giełda WarIlawska. 

kniętą j~st od kilkn tygodni z P?wodu re. śpiewał w. Warszawie w •• Trubadurze· d. fujll do .Timesa", źe rosyanie zajEJli jeden Z,d.no.końc.m gi.ldy. 
staurneyl wewnątrz budynku. NIe zaszko- 23 b. ol. I "Hugonotach d. 27 b. m. Ho· 1 z portów korejskich. Za wml. kr61kolermlnlWI 
dziłoby przy tej sposobności pomyśleć o 0- noraryum ~a te dwa . wy~tEJPY, należne mn I Berlin 15 czerwca. Poseł ros . ki h S ua U.rlio ,a 100 mr. 
tyukowamu Ulurów zewnlltrz. Czas na to. od dyrekcYI teatru Wielkiego, artysta prze-I' . . yJS . r. 2U- II Loodyo II I li. 
~lUry wyschły już dobrze, bo synagoga zbu- Z!\llCZ& na c?1 dobroczy~ny. . w~l~w:, wręczył cesarzowI WilhelmOWI w dmu 'I ~;[l:eń •••• ~~ ~. 
dowaną, zoslała przed ośmiu laty. . -:- Czytel",a p~zy bIbliotece umwersytec-

I 
dZISiejszym na uroczyste m posłuchaniu swo- II 

(_) I to post~p. W domu p. Dobranie- klej w Wars.awI~ wydała w r. z. 100,000 , jq listy wierzytelne. Lilty ~i:!r:rk:.at~ro,,~: 
kiego przy ulicy Cegielnianej ustawiono w tomów do czytam a; korzystało z niej 7,000 !to.. l'oi. W.chodnia . . 
dzied~ińcu zam!ast śmietnika, wóz duży na os~~. W~róte wyjdzie ka~log. d~ie~ m~- OST ATNJE WIADOMOSCI Li.ty ZOl. Ziem .• 69 r. l.it. A. 
śmieCI e. PodWÓjna ztąd korzyść. Najprzód d) czuych I prawnych wspomOloneJ blbhotek.. • II II mai. , 
leniwe slugi nie zlewają tam rzeczy nale- . - Ogro~ów . warzywnych w Warszawie HANDLOWE. LlltlZ,,1. M. Wor ... !l6r I~ 
źl!~ych. do ~anału, jak ~ill to praktykuje ze J~st 86, zaJmuJlIcych przestJ-ze(1 7ę2 mor- II II II II III 
limlptmkallll wkopaneml w Ziemię, a po- gl .nowopol. R~czny dochód z mch wy- Berlin. 15 czerwca. Cisza na giełdzie :: II II II IV 
tern, oc.yszczenie jest latwiejszem, bo wóz nOSI 64,875 rs. tj. 83 TS. Z morga. trwa bez zmiany. Nieznaczne wahania rua- LiiI! Z::'I.IlI. liodsi &:r. I 
napełniony wyjeżdża natychmiast. a tym - .P. Szygaryn ,,:ydał w Warszawie prze- jll kierunek zniżkowy. Usposobienie zrazn ~:: :: :: I:: 
sp?sobem. śmiecip częściej ~suwane z dzie- wod.OJ~ po . wyst~wle 'przemysłowo-rolnicz~j, wyczekujllce, osłabło nastIJpnie w skutek Giełda Berlińska. 
dZlńca, n!e zatruw~ l!? wyzIewem zgoilizny. kt~ly Jest Jedy~le .zhlOrem reklam w formie wiadomości z Wiednia o odroczeniu emi- Usnim.Ły ro',iski. saraz. 
Wobec me zbyt Wielkiego zamiłowania po- OpISU wystawy l roźnych mby to naukowych syj i z Madrytu O cholerze. Pienią,dz dra- II II ua dOlt. 
rządku ze strony sług, stróżów a nawet wie. rozpraw. żeje. Papiery rosyjskie straciły po nłam lV.k.l. u. Wa ..... wo kro 
lu właścicieli dOlJlów, lepiej niezawodnie by- - Zbiór . fo~ografij główniejszych pomni- ku, ruhle spadły o pól m. Giełda zbożo II PeŁerauorg Itr. 
loby dla zdrowia mieszkańców, gdyby lOa- ków europ~JsklCh. ofiarował hr. Prze~dziecki wa była dziś bardziej ożywiona i nsposo

l
: :: LouJ~u ~1. 

IIllast kopania dolów na śmiecie, usŁawia . do .wyst~wI.ema ICh obok modelów na po- hiona mocno, donosz'ł bowiem z Austry dr.-
no w dziedz!ńcach ,ieieli już nie wozy, to mOlk MIckIewicza .. Myśl. bard.zo dobra. i z kraju o szkodach wyrzą,dzonych przez su- .: Wi~deó kro 
przynajmOJej skrzyme, które mogłyby łatwiej -. Na sposoby bJOrlł Sl~. Niektóre teatry sZfJ. Dy,koota prywato. 
i częściej być wypróżniane . p~ow!nc~ona~ne w Ces~rstwie, chCIlC zwabić Berlin. 16 czerwca. nilety baoku rOlrjsklego 

(_) Radzi siA spragnionym wstApuJ·.cym wldzow IlOŚCIą wystawianych naraz sztuk, 206.70; t'/. h.ty ... t.wne 62.60. 4'/, lilty lik.id.· Giełda Londyńska. 
d d

" ,~~ d ł b ty ł k żd cyjne 67.60, 5°J., pożyczka w.chounia JI 8m. 6980, Weule ua l'ttLer.hurg. • 
na wo <; so ową do kramów podrz~ Dych na awa y oso ny tu a emu aktowi je- lU emisyi 6O.IN.4'/, pożyc.ka o 1880 r. IIO.60 6'/. Ul,kouŁo ~ 

Z doia 16fZ dnial6 

(8.76 
990 

8960 
79.90 

90.-
96.-
99.16 
99,16 
96.26 
94.30 
9~.30 
98.10 
89.-
118.60 
87.-

48.80 
9.93 

S9.60 
80.20 

89.76 
96.-
99.75 
99.75 
96.2~ 
94.60 
98.20 
93.60 

206.70 206.30 
206.76 206 60 
2O~. 16 2OUI) 
20!1.60 lI04.10 
203.10 :102.75 
20.39'/, 2~_S61/. I:m I~g:~'/' 

3 3 j 

2S"/ .. 23"/ .. 
nie u*ywać sok?w, których fabrykacya by~ dnej. s~tuki . Otóż obec.nie zarzą,d prasy 0- liBtl .... t.wn. r""YJskie 90.00. kupouy O81n. ~23.1 0. 
wa wI~lce podeJr~a."ą. Jeden z naszych zna. kólmk!e m swym zabron~ł podobnego postll- 6'/. pożyc'''a premiowa. 1864 r. 140.76 taltaż. ~~~~~~~~~~~~~~d~~= 
Jo.mY('h, \>0 wypiCIU wody osłodzoneJ' so- powama .. Bardzo. sluszme. 1866r. IS3.00; akcI· banku haudlow.go 7~.26. d., T A R G I Ł O D Z K I E 
k

w t t I ś P akontowego 78.26, ar. żel "'''MIL wiad. 219.60j ak 
lem mallUowym w kramie przy ulicy Piotr- - lOS Y uCle e nym w etersburgu by- cye kredy ta",. au.try.r:'I.472. n.joow .... polIczka Wtorek dnia 16 czerwca /885 1'. 

kowskiej . przeleżał cały dzień w łóżku . Re- ło studentów w r. b. 330, z których pola- ro.yjoka 94.60. 6'/, reola rooyj.ka 108.10. dyskDuta Targ .. bożow,. Sprz.dano dziś, 
wizya lekarska soków rozmaitych, sprzeda- ków 116. "~I,. pr'ywat08 3 '/.. P.reUlcy' Gro:ho' 
wanych po kr h . b dk ch d d h - Pochodzenie szlachty rosyjskieJ' Z 754 londy •• 16 czerwca " południe. "on,ol. 99'/... 50 kor. po 7.:10 n. 16 kor. po 6.60 ro. 

amac I u a po rZEJ nyc, d' k . pru,kie "~I. kousol. lO!. 'uroo. kou ... 16"/ ... roorJ 30 II 7.30 II 10 II 6.06 II 

bylaby wielce pożądan~. dro . Zlll a~ysto ratl~znych tylko 197 pocho- ak. poi .• 1879 r. 92'/. ; ~'/. r.nt. oło," "Og 50 II 7.60 II 16" 6.40 .. 
(_) Dzierżawca restauracyi w ogrodzie Sel. ~I z WlelkorosYI. ~ Małorosyi i w tej licz- 81'/ •• eg,pska 66. b.uku otlomańek,"~o WI/". 10m 100 II 87 .. 9000 ','. 26 'L-b'ft6U.3, O " 

lina. każe sobie niekiedy drogo płacić za ble co ~o 28 fam!hj niema. pewnych wia- u.rdr)) '/ .. akcy. kanału ,ue.ltleso 86; spokojoi.. 100.. ~Q ~ 
wejście. Ceny biletów do lóż i krzeseł na domo§<;:l, 109. rodzl1~ z Polski, 125 ze szlachty Warszawa. 16 czerwca. Targ .hotowy. I' .... nic. ILO II 6.96 II 16 II 4.00 II 

d t . . k lub kSIążąt I t k h 136 d t om.l ord.--. p,tra I dobra --o bi.ł. 700-7~6 26 II 7.50 II 10 II 4.lu II 

prz~ S aWICOla szall;S0nete są także za wy- k'" K I ews IC , . z or '/ .atar- wy"orowa 750-775; tylo wyb. 2S2 (I. 1110-620'. 30 II 7J1ó II 26 II S.~O II 

sokle, ale o to mD1~Jsza, wolno każdemu s lej I r~mu, 98 z Prus I Niemiec I t. d. rredu,. 496-600 • . wadliwe __ ; Joctmi.ń 2 i •. ro 26 II 7.40.. Owa., 
k.upowa~ bilety lub nie. ~naczej zapatrywać - Palem e zwłok ludzkich w Austryi nie bOdowy ~02 (I. 4:10 --; owies U2 (I. SI6-36O. ;:: II 7.25 II 100 kor. po S.56 rB. 

Slll ~usl1ny na cenę wejścia do ogrodu. gdzie pozy •. kało aprobaty. ~ładzy, ze ~zgl~du na ~~bk!J 200 (J. ----k' , .. pik I.tui ---, tlmo"j 30 ~ ~:~:: ~ .•.•• ~.~g ',.' 
Pubhczność szuka świeżego powI'etrza obok przecIwnIl temu OplUlA sndow-, I ze WZ~A- ... ---, rzepa r.pp' ."nowy 210 fi. -- 2< d . I ' ~.... • --;grocbpolny260tI.---.cukrowy2WII. - v II 7.16 II 76 II 3.16 II 

kufla phya. Otóż zdaje nam aill, że 20 kop. u?a memoź IWOŚĆ. IV takim razie doc 0- --, razol. 260 (I. ----- k. za korz.o. Ka .. a 60 II 5.26 II 

za weJŚCie, gdy niema żadnego przedsta- d~eD sąd?wych, .mających na celu sprawdze- j.gl.n .. -:---. j~.mienna --; ol.i r..,p.ko"y Z 100 II 3.05" 
wienia. a tylko ośmiu muzykantów wygry- n.le otruCIa, Jeśhby w jakiś czas po śmier- ---, ID"ny --- k ... purl. Dowle.iono ps.. 70 y(a, 50 II 3.00 II 

wa oklepany rapertoar _ to za drogo. dl osoby zaszła potrzeba takiego spraw- :~~~:\O~n~r~~' joe_m. 60. er." 160. groohu 60 ko;,' po ~.~,/,~' 26 Joozmi:~~" 
(_) Sprawozdanie wczorajsze o pożarze zema. . . , Warszawa. 16 cztrwca. Okowi(a 78'/, •• kcr .. kop 60 " 6.00 II 60 kor. po 4.26 rB. 

sobotnim w składach towarowych towarzy- - Wła~ność ZIemska włośclans~a."a .Sz!ą: po g'/,.Stalllo.k garnca do wi.dro 100-307 '/,. lIurt. ~ II .80 II 30 II 4.:10" 
stwa transportowego rosyjskiego uzunełnia. sku p.rus!<1Jll upad l. W r egencyl hgnlcku\) sldat.·· wiadrd.-kOPk 793'-Z99

I
• 00. ~.r. 268-260. 2& :. ~.~:: ~ II t?g II 

my wzmianką, że szkody tegoż towarzystwa włośC1ame s~nellJ 15% swych gruntów. p~~j~kl ~~~'::~64 o « ':ł'~~6. :~~~~nza2,~~ni.o ko 30 II 4.90" 6J :: 4.16 II 

wynoszą około 125,000 rB. Składy ubezpie- . . Modr~eJewsk~ wyStępUJ.6 obecnie w Du- Berlin 16,czerwca. Targ zbotowl. l'ueulok mocniej, 90 II 6.10 n Gryki: ł' 
czone byly podobno w warszawskiem towa- bhme, gdZie 'p~zYJm~wauą Jest z zapałem. '" m: 168-186. na cz. 169'/ .. ua cz. lp. 169'1 .. na 90 II 6.06 II 60 kor. po 6.00 .... 
rzystwie ubezpieczeń od ognia. Co siA t y- .- ~yrywaJcle .soble. włosy z glow.y pan.,o- lp . ... r. 169'/ .. na ... r. wr .. -. n. wr .. paź. 17.'/.. 30 II 4.80 II ~ wIe śpIewacy PlIk ł ó M Da paź. 1111. 176'/. . Zyta wyżej. w m. 141-149. ua 20 II 4.90 II 

czy przytoczonych wczoraj nazwisk pp. A-. '. gu I Z W os w. l erzwl~- c •. 146'/ •• na c._lp. 146'/ .. oa lp. ,i.r. 147. Da .ier 
sta i Frencel'a. poinformowano nas bł~dnie, skl.~go są, naJnowszy~ wyna.lazklem pr. ;r a- wn-. na wr .. pat. 161. na pat. Iilt. 162'/" na li.t DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
gdy. ci panowie wystąpili już ze straży 0- g~1 a, który w ode~wle ~o jednego z dZlen- gr.-. IIa gr. ot.-. Joc.mieu w m. 126-IHII. Owi.. ..titĄ,t"a ..... rŁ. w dDiu 16 c.erwca: 
chotnicze.l' . DowiaduJ'emv siA natoml'aat, z'e mkó,:" sztu, tg~rdzkICh pl.sze : "W. spraw.o- b.umiaoy. w m. 132.-16S,oa c •. 141'/,.n.= Ip.18i, W parafil kalo!. -

_ \f d 11 k d t mdp.sler. 1831/"na.sler. wr.-,na wrz. pat. 134. 1/, na W parafii Iwang.-
kilku. innych strażaków odniosło dotkliwe z a l u .pans lem. o rugl.m ~ysęple gośClD- pat.liBt.-. nalist.gr.-. Groch w.r ... luy 147-906 'pa- Sta,ozakonnych. I. a mianowiCIe: Ruchmao NiBon 
poparzenia. n,/m MierzwIńsklego znajdUje SIli uwaga o .tewuy 127-199. Olej loi.ny w m. 62 '''l'~ko • Majorowirs Gołd ... 

( ) 
Śl d ' k' 1. d . kk' pIgułkach z włosów, niezgodna ze stanem wy w m. b.becz. 48.8. Okowita w m.h". ·I,..,z. ~3.3 Zmarli w drun 16 crerwca, • 

.. -:- . e zlar I z ru neml oszy a":'l u- rzeczy. Podczas konsultacyi, jaką miał ze SzczecIn. 16 czerwca. l' .. enloa .. pale. w Ul • Kalollcy: do!eci do l.t I&-t" .... arlo 6. w Łej 
wIJaJ.ą, Się .znów (J0 chodmkach pomIędzy mną p. Mierzwiński dnia poprzedniego po- 164-168. n. CI. lp. 167.6n, na wr..,ś. pat. 176.00. LI"~'. ~hłopoo ... 6. d,ie .. c .. t l; dorodych l ... 
publicznOŚCIą. Jakiś czas b>:ł porzęd.ek, te, _ radziłem mu, aby sobl'e kaza' zrobl'ć p'l'gul- Zyta bezzmiaoy. w m. 140-143, na o .. lp. IU .. OO. na\ te) lIczbIe "?;

tcz
l'O -. kobi.t l. a mi.nowici", 

ra ł P t wrz paź. 148.50. Olej rzepakowy cicho, na oz. Jozefa Pospleoh, la.t 46. 
Z z. O powraca. rzypolDluamy. WI~, ze ki z własnych wlosów. Otrzymał je odemnie (8.60. nawrz.pat.49.00. Spirytll8 mocno. w m. 43.00 • . Ewangollcy: ,d .. eol <l;o lat Il).tll .marlo - . w tej 

śledzl~ mogą być sprzedawane h w sHe- wieczorem, krótko przed przedstawieniem na cz. lp. 42.90. na .iBr. wr .. H.60. na .. rz. pat. h.",I" .• chl~~oow-. d ... wcz~t I; doroolych-. w t.j 
pach I na t .... gach ku temu wyznaczonych. Hugonotów" i tryumf J' ego 0 '1 . d 44.00. Ol.j .kalny 7.66. ho.blB m;z<ay.n-,. kobl.t -, a miauowioi., 

( ) 
O ' k' t l'd k ' ".. , I e mi o- Lo~dyn 13 czerwca. Cuki.r Uawa"a N. 12 nomi- . StarozakonnI; d&l801 ~o l.t l6-tu _marlo l w tej 

- gor I na argn o z Im sprzedawa- mósł Impr.esari? śpie ..... aka i on sam, był oalOle 17. Cukier burakowy 161/,; Ceutrlfug.lny hc.b!" chlo!,cow-. d ... wc"t I; dorosłych-, w tej 
ne są pO 10 kop .. za sztukę. Jestto cena zupelny; pIgułki oswobodZiły p. Mierzwiń- Cuba 18'/.. Ilc.blB m~zCJlyn -. kobIet -, a mi.oowicie 
zbyt droga, gdy .S lę zwaźy, źe w restaura- skiego od niedyspozycyi, która mu już od Glazg6w. 13 czerwca. Surowca n. .kladach 
cyach warsz~wsklch, podczas wystawy, no- rana dokuczała. Z szacunkiem dr. G. Ja- zoajduje oi; obecui. 6.98.7,00 t., w.obec 690.'JOO t.. LISTA PRZYJEZDNYCH. 

I k ta ź kk ' k zł l' . Hotel Polski. Zorernski z Nestrvwic Kurnatow .. 
wa IJ a JU u waszona osztuJe tylko ge.r" .. Od.tąd więc jako z~ad~ prz,/jąć na- w ro o prz .. ym. '.00 ... w,.lk,Oh .tynoyehj.ot .ki • W.rozawy. Sygictlń.ki z Waru ... :y. 
15 kop. sztuka. lezy, IŹ Dledysponowany śpiewak Winien so- 91, przed rokiem było 96. Hotel _annlounol. Barou von Bieb.rst.in o 

(_) NadesIane. W nr. 113 "Dz. łódz." z1'O- bie wyrywać włosy... Li.orpool13 czerwca. Sprawozdanie poc .. tkowe. Berlina, kupcy, J. Hirochu.rg • Zawiercia O Ilon· 
b' . t t .. d b • Pr:r.ypu8zcJaluy ohrót7łOOO beJ, stale. Dzienny do- jean r Lipska, Neugebaner " Warszawy M. 'Kafka 

IOnYJes zarzu przez mewIa oOJą 080 ę. ja. wóz ij.':OO bel. t OdMY. Fisch.r • Uerlina, F. Freyg.b '. Zittau 
koby kasa powiatowa robiła trudności i T E l E G R A MY. Lln,pool.IS czo,wca. Sprawozdanie końco ... Ohrót S. Sflhlrnann. I Fiirth. ' 
~kwes.tye" przy sprzed.a~y marek stępIowych B '(J () H T "lU G O D CI'" I O W "lU 

I papIeru. Ze kwestyl zadnych kasa nie ro- P t b 15 -- W .. J.. .. b' t Ik ł . b' k" e ers urg, czerwca. . Ksilłż~ Wło- N..A.. ='J:'EJ"SZEJ" S'J:'.A.CYI 'J:'OVV .A.:ROVVEJ" 
l, .Y o spe Ula swe o OWlą,Z I I rozporz,!- d" Al k d . od dnia 7 maJ'a do lS czerwca 188G r. 

dzenia zwierzchników, a nawet przy tak ob. zlmlerz e san rOWICZ, przy asystencyi l' r, y b Y I o, O d. a.1 o. 
szeroej działalności i dużym obrocie, w po- władz miejscowych. znajdował si~ wczoraj • komnn .• n_-ar __ Zagra- k d 

Ó 
. I I' b . . B M t I ' w b ~ w omUQ. oCesar- za Gra-

r wnamu z ma 'ł ICZ ą urzlldników, stara na uroczystej IDauguracyi pomnika w Su- . a erya y I yro y krajowej atwa nicy krajowej .twa nio; 
Sill zadowolnić interesantów, o tem każdy, zdalu, wzniesionego na cześć ksillcia Pożar- p o d ó w !<gr. p u d ó vr !<gr. 
m.a.jllcy. jak!ekolwiek stosunki z kasą. po- skiego. ~;J::a - _ _ 20184 96 2876~ - r 

te. Z e Ul? Sil wydawadne marki po 60 Petersburg, 15 czerwca. Dozwolono doko- Odpadki bawełniane i woloiaoe _ 5~! IO~ Ig~ 
o~., na to jest rozporzll zenie wladzy wyż- l'rzOdza bawelni.n. _ _ - - 2317 93 

szeJ, zgodne z ustawą st\)plową, a zamiast nywać przewozu podróżnych przy pocilIgach l'rz~dza wełni.n. 1003 42 
nich mają 1.yć uiywane 4 marki po 15 towarowych; pociągi takie nosić będll mia- Tkaniny b.welniane I welniane - lil7 23'/ 
kopiet' ~k. . h O. Przetwory chemiczne i raruy - - 4857 

no lm~szaDyc '. gloszono dotyczlIce prze- Papier 1I~5 
Ta źe z rozporządzenia Izby skarbowej . Żelazo o';ow~ _ • 

potwierdzonego zez woleniem ministra finan~ pisy. II kute. odlewy i t. p. 
sów, dla wygod publiczności marki, st\)ple Wiedeń, 15 czerwca. Aresztowano urzęd- \V;gl. kamieoo. i koks -
i weksle sprzedawane są przez dystrybu- m.·ka. banku depozytowego, Horoera. Sprze- Drzewo opalowe - -

Ó 
" budo\vlane-

tor w. mewlerzyl on sto tysi~y guldenów, które Wapno i cement- _ 
Zatem artykuł powyżej wzmiankowany przegrał na loteryi liczbowej. Gips - - - - - - -

był napisany przez człowieka, którym po- Zjazd trzech cesarzy nas'''pić nla we Cegła. - - - - - • - -
wodowała osobista nieprzyjafń, za co, sądzę ... Asralt, smoła i tektura smoł·,woowa 
przy powtórzen.iu sill. cze~oś podobnego, o~ wrześniu r. b., w zamku Reichstadt. ~kÓ~~~y i :"88a dr"'WU8 - - - . 
soba ta będZie pocllIgmęta do odpowie- Berlin, 15 czerwca. Ksillż~ Fryderyk Ka- Konopi.-
dzilllności. roI zmarł dzisiaj, dotkniEJty atakiem para- Torf •• 

Stal U prenumerator. litycznym. S'yoy - - - -• • Kpal i.oiolle -

korcy 
3Jl~1 

S8468 
17614 
1718.i 
l673A 
1000 
6)~ 

1267 
4101 

933 
232 a8 

40069 

10997 

100900 

200.>0 

1253~ 
64d7 

8724 

SS02 

860~ 

87~ 



MLEKO KURACYJNE. 
Na z~dauie i pod kопtгоl~ lekarskq uгzq<lzопq zo tala IV доЬгасЬ Widz6w, 
оЬога, w kt6rej krO\vy trzymane о оЬпо i stoвownie kагшiопе dostarczac ~q 

mleka odpowieduiego do kагшiеuiа dzieci i du cel6w kuracyjl1ych. 
Mlcko w butelkach оЬапdегоlоwапусll, opatrzol1ych da4, dostarczanem 1xtdzie 

codziепniе о godziuie 7 гапо, pocZqW8ZY od .Ja dzisiejszego. 
Sprzedai w aptece рапа М. S Р О К О R N У, ulica Piotrkowska w domu F. Millera 

Се,,," butelki kop. :1.5. 
ро' butelkt " :1.0. 

Dyrekcya dr6g zelaznych , 
warszawsko -wiсdюiskiсj i warszawsko -bydgoskicj 1 n lт r о w 
podaje до pubIiczllej wiadomoaci, ze pozostawione przez U А. 

pasazer6w, 'у ciqgu klvartalu I-go 1 .85 r., w .powozach i dwiefo pocieJetllych jest do 8 rzeda. 
па stacyach оЬи dr6g zelaznych rozmalte przedmlOty, шо~ 'nil w Bruiycy·Malej pod AYeksan-
Ьус odebrane, ро udowoduieniu Ivlasnoaci, od za\viadowcy 8tз- drowem. 1710-2-1 
су} Warszawa. 

W ykaz tyC11 przedmiot61v moze Ъус przejrzany kaid()
dzienuie w kancelaryach zawiadowoolv 8tacyj: Warszawa, 
Skiernie\vice, Piotrk6w, Cz~tochowa, Sonowice, Granica, L()
wicz, Kutno, Wlocla\vek i .Aleksandr6w. 

Przedmioty nieodebrane do dnia 1 paidziernika r. Ь., 
stusownie до ргzерiв6w porzqdkowych dr6g zelaznych, osta-
n/l sprzedane przez licytacy~. 1598-2-2 

ОВ'ЬЯВIIЕНIЕ. 
Судебоыll ПР'lставъ Петроков

сиаго Окружоаго Оуда Оси:nъ 
ГреФФКОВIIЧЪ, на ocoooaнill 1030 
Ст. уст. Гра_д. OyJIonp. оБыIJIя-
етъ, что Iюпя 6 (18) дпя 1885 г., 
съ 10 часовъ утра будетъ про· 

Jak lat popnedllicll zajmuj~ i~ 

Szczepieniem ospy ochronnej 
d\va razy tygodniowo, t. j. wc "nODY i овоту od g()

dzil1yl-ej- 3-ej ро роludпiu i 11' tym celu pl'olva<lzam 
z lIajlepszych ir6del <lwa razy tygodl1iowo sl\'iez~ 

krowiank~. 
Сепа szczepienia krowiankq 3 1"8. 

Jiшft} huшапizоwап" rs. 1 k. 50. 

Вг . .т. Wi.,ock'i. 
Lekarz dzie .. l 1 aknszer. 

Piotrkowska, dom SЭ. ScheibJera. 

1473-12-12 

~~\J KAR.Nl-<1 

DII ЖIА LOD!IIEGD 
Vegielninna N. 2'I-b. 

Przyjmuje w8zelkie roboty w zakres dl'lIkarstwa 
dzqce, wykonYlVaj~c ·takowe jak najstaral1l1iej, 

nach prZY8t~pnych. 

wcho
росе-

дава~'ься ,J;впжпыое имущество 

пркнаДJIежаще ВлаДIICJIаву Врже· ОУ" снсуа IOID~rzY811D1t ~redylolDcgo ............................... . 
зипскому па базар1l посада BlliIa- mla8la lodu + + 
на, Ласкаго уtзда, па удовлетво, podaje do pow8zechnej wiаdошоdсi, + Towarzystwo wzajemnej + 
peuie претеязill Прасковiп . Павс- 7.е w dmu 1.9. (31) sierpnia 1885 : роmосу Sub iektow ha dl _ 

Droga zclazna wагszаwskо-tвгсsроlskа 
zawiadamia, ze z dl1iеш 1 (13) lipca r. Ь. w zwi~zku moskiew-
8ko-wаrszЗ\vвkim zniesiol13 zostaje taryfa zbiorolva, tak dla 
lallunk6w p61wagonowych jako tez i calo\vagonowych. 

1708-1--1 

11011, иаходящееся въ lIи1Шlll Се- roku о gоdz,ше 11 z гапа, w kance- . • n о + 
\l1lховъ Ласиаго уtзда, соатоящее laryi 16dzkiego wydzialu hypotecz. wych mrasta Warszawy. + 
изъ четырехъ JI~aiIeii, оцtuеноое npgo, przed !10taryusze~ .з: ullU8zеш + nllca Kratowsi.ic РгzcdmicSciС)ё 21 + 

Мая 15 ДОЯ 1885 rOiIa. da:! шегuchоmоtС1 tutejszej przy J6 S~~lC с. ОП ow 
для торговъ въ 250 руб. Gгuszс.zу6sklШ od~edz.e з,~ врпе- : rеkошеlldu' . h . r k" + 

W dniu 13 czerwca г. Ь. ООИПЪ ГРЕdiФКОВИЧЪ. ionej, obcilifonej poiyczk, towtzy- ~:~~w, kpodr0re't0~dent~w, ЬисЬы-
Судебпъrii П пставъ uJicy Zachodniej pod N. 49' 010- naposa.dy a.dllllolstratol·6w, ka- i 

ZABt~DZlt 1707-1-1 stwa kredytowego w suшiв гз + k" ZUdJlic.yc , lr'pr6w, 
w u,teh D Ьеко. 80J·-40 

11 600. . + slega~y, ехрв yent6w, kootro-
с ta . ler6w 1 t. d + .uICY суа rozpocZnle si~ od 8U- + ОЬ . . k . 

FORTEPIAN w f.odzi 10-Jetni cbIopiвc, memowa, ' IIIУ ГВ. 17,400. есше wa Пjli posady dJa + 
na.zwiskietYl F.'·an~iszek Uqsiorow- U czen в klasy .Przy~pujIlC! do takowej оЬо. + ~:г~з s~rszych .buchaJter6w .i + 

malo uiywany, czaruy z шеtаJо" ут 8kl. Ktobr wledz,al О tako\vym,16dzkiej wyiszej szkoly rzemie~Jni- w.qzаш 8Jl zlozy6 vаdiuщ w ilo~i + k6 ~~ дen~6~.1 3-сЬ РО~10~Ш-+ 
blatem, jest z powodu wyjazdu ,а raczy zаWlаdошi6. rOdzic6:-v!, ш.iе; czej, udziela Jekeyi i przysposabia ГВ. 2,320. : w'd а ~o ГОZ~JЧ,сеgо 1 klJk~ 
przystepnq ceo~ do sprzedania. szkajqcych przy ullcy Rok,clnsk.eJ do egzamin6w. Wi d М I 1665-3-2 екре уеп w r6znych gal~zl + 
Adres wska.fe re!lakcya. obok Kweli. 1709 З--J I а ото w re_ handJu. 1685-3-1 + 

165З-U-6 - dakcyi. 1622-4-4 " ........ * ...... *+* ..... 

''' ek8 Ie. 

B,,·ji. {162'/. 162'/,,) 
" • {162'I, J 

luue 016"'. miaat.a IJauk. 

tJ " 
1.,011(110 

" I'ar,' . 

" Wi deil , . 
l'еteпЬuтg 
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Wydawoa 8tef"an ко_пtJа.-Rеdаktor Zdzl81aw Kul:akowskl. 

RUCH POCI~GOW KOLEJOWYCH 

ДО8ВОJIвио Цензурою. Варшава 4 IюНJI 1885г. W drnkarni .. Dzlennlka .... odzkie .. o" 

MLEKO KURACYJNE. 
Na żądauie i pod kontrolą lekarską urządzoną zo tała w dobrach Widz6w, 
obora, w której krowy trzymane o obno i stosownie karmione dostarczać będą 

mleka odpowiedniego do karmienia dzieci i do celów kuracyjnych. 
Mleko w butelkach obanderolowanycll, opatrzonych datą, dostarczanem będzie 

codziennie o godzinie 7 rano, począwszy od .Ja dzisiejszego. 
Sprzedaż w aptece pana M, S P O KOR N Y, ulica Piotrkowska w domu F. Millera 

Ce",a butelkI, kop. 15. 

" pól butelki " 10. 

Dyrekcya dróg żelaznych , 
warszawsko -wiedeńskiej i warszawsko -bydgoskiej 1 n lr r O W 
podaje do publicznej wiadomości, że pozostawione przez U A. 

pasażerów, w ciągu kwartału I-go 1 .85 r., w .powozach i świeźo pocieletllych jest do s rzeda. 
na stacyach obu dróg żelaznych rozmaite przedmioty, mogą 'nil w Bruiycy·Małej pod AYeksan-
być odebrane, po udowodnieniu własności, od zalviadowcy 8ta- drowem. 1710-2-1 
cyi Warszawa. 

Wykaz tych przedmiotów może być przejrzany każd!). 
dziennie IV kancelaryach zawiadowców stacyj: Warszawa, 
Skierniewice, Piotrków, Częstochowa, Sonowice, Granica, Ł!). 
wicz, Kutno, Włocławek i Aleksandrów. 

Przedmioty nieodebrane do dnia 1 października r. b., 
stosownie do przepisów porządkowych dróg żelaznych, osta-
ną sprzedane przez licytacyę. 1598-2-2 

OB'bABIIEHIE. 
CYAe6uull npllCTan1> neTpoKon

CHaro OKpyllCuaro OYAR Ocu:n1> 
rpe .... KoBIIQ1>, na OCUOBaHill 1030 
CT. yCT. rpalItA. Oy,1l;onp. 061>IIBJIII
en, 'lTO IlOn II 6 (18) ADR 1885 r., 
C1> 10 QaCOBD yTpa 6y,1l;en upo-

Jak lat popn:eduich zajmuję ię 

Szczepieniem ospy ochronnej 
dwa razy tygodniowo, t. j. wc "UODY i OBOTY od g!). 

dzinyl-ej-3-ej po południu i w tym cełu prowadzam 
z najlepszych źródeł dwa razy tygodniowo świeżą 

krowiankę. 

Cena szczepienia krowianką 3 rs. 
limf!} humanizowan" 18. l k. 50. 

Br. J. W i .locki. 
L e karz dzied I akus z e r . 

Piotrkowska, dom SS. Scheiblera. 

1473-12-12 

-p~-O KAR.NI-Ą 

DII II A LOD!IIIGD 
Cegi e lnia n a N . 2U-b. 

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa 

dzące, wykonywając ·takowe jak najstaranniej, 
nach przystępnych. 

weho
poce-

Aa8a~'hCII ,J;8UlKUMoe HM)'mecT80 
UpltURAJIellCRme BJlaAIICJIaBy BplKe· Dyrekcya tOID~rzy8tlDlt ~redytolDego . ............................... . 
SUReKoM)' Da 6aaapll UGCa,1l;B BII,1I;a- mła8ta lodu . + 
Ba, JIacKaro ytSA3, Da y,1l;OBJIeTBO- podaje do powszechnej wiadomości, + Towarzystwo wzajemnej • 
penie upeTellsill npaeKoBiu . naoe- 7.e w dniu 1.9. (31) sierpnia 1885 : pomocy sub iektów ha dl _ 

Droga żelazna warszawsko-terespolska 
zawiadamia, że z dniem 1 (13) lipca r. b. w związku moskiew
sko-warszawskim zniesiona zostaje taryfa zbiorowa, tak dla 
ładunków pół wagonowych jako też i całowagonowych. 

1708-1--1 

Koli, uaxoA~eeclI n1> lI>łtBIIl Ce- roku o godz'Dle 11 z rana, w kance- . • n o • 
\111xoa1> J(acHaro ytsAa, COeTORD\ee laryi łódzkiego wydziału bypotecz- wych mIasta Warszawy. + 
H31> 'łeTblpeX'h JI~aAeli, ol\tneuuoe npgo, przed !l0taryusze~ ~ uhuszem • nllca Kratowsiie Przedmieście Je 21 • 

MaR 15 AUR 1885 rOAa. da;! Dleruchomośct tutejszej przy Je S~~lC Cz on ow 
Allil TOprOa1> B1> 250 py6. Gruszc.zy6sklm od~edzle Sl~ sprze- t rekomendu . . h . ł k" • 

W dniu 13 czerwca r. b. OOIDI'b rPE:C<I>KOBlJlI'b. żonej, obcilłfonej pożyczką tow~rzy- :!:~~w, kpodr0re't0~dent~w, buchal-
CYAe6m.rli n UCTan1> ulicy Zachodniej pod N. 49' oło- naposady a.d'IIIDlstratorów, ka- i 

ZABŁĄDZIŁ 1707-1-1 stwa kredytowego w sumie rs . k" ZUdJlłc.yc , kiprów, 
w a,Leh D vego. 80J--4Q 11 600. ' . slega~y, expe yentów, kontro-

C ta . lerów I t. d • 
Llcy cya rozpoczme si~ od 8U- . Ob . . k . 

FORTEPIAN w f.odzi lO-letni chłopiec, niemowa, ' my rs. 17,400. eCDle wa UJlł posady dla . 
na.zwiskiem F ... an~iszek Ullsiorow- U czen 6 klasy .Przy~pująC! do takowej obo . • ~:r~s s~rszych .buchalterów .i + 

mało używany, czaruy z metalo" ym ski. Ktobr WiedZIał o takowym, łódzkiej wyższej szkoły rzemieśln i - wlązam 8Jl zlozyć vadium w i1o~i • kó ~~ den~ó~.1 3-ch PO~10~Dl-. 
blatem, jest z powodu wyjazdu za raczy zawiadomić. rodzicó:-,,!, m.ie; czej, udziela lekeyi i przysposabia rs. 2,320. : w'd a ~o roz~Jlłcego I klJk~ 
przystępnIl cenę do sprzedania. szkajllcych przy uhcy RokicInsklej do egzaminów. Wi d ŚĆ I 1665-3-2 expe yen w róznych gałęZI + 
Adres wska;!e redakcya. obok Kweli, 1709 3--J I a orno w re_ handlu. 1685-3-1 + 

1653-U-6 - dakcyi. 1622-4-4 " .................. .,. ........ 

''' e k . I ... 

B.din t16l'/. 162'/,,) 
" • (162'/,) 

luue Ulen .. miaata hauk. 
fI fI 

LoudJlI 

" l'arJ" 

" Wi den , . 
I'eteroburg 

• (188- ) 

dl. ler. 
kro ler. 
<II. I<r. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kr.ler. 
dl. ter. 
kro ter . 
dl. ter. 

ZA 

---~ 

2 d. 100 hIT. 

2 d. 100 mr. 
2 eJ. 100 mr. 
8 JU. ] Ł. 
8 m . 11,. 
I~ d. 100 Fr. 
10 d. 100 h . 
8 d. 100 Dor. 
8 d. 100 Hor. 
S d. 100 n. 

.... p l .. r 1 p ... i 8h • • \ i~ 
( ... 100 n .). rJJ "-

Obligi ~k.r. Kr. 1'01 •. dute 4 
l~i.tJl,ikw.Jir. l'ol •• dute 4-

I>UVCIDiOIJU\Z koÓo. giełdy 

_~~ ttd. I chc.pl. 
-- _._, -.-

89 ~.~I :::1 ::= 
-.-1 95.-

" » _ " " małe 4. 
KOI. 1'ot. W •. J em.lOOOr. fi 

100r. 5 
n 6Or. 6 

11 " lOOOr. fi 
" lOOr. I) 

" 111" )UOOr. fi 
" n" " lOOr. 6 

KOII.l'oi.l'r.zT.lłs6-1 Jtnu. I 
l t " " ,,18G6Uern. 6 

łSi!tttJ Ua1L.fan. HOI. Jem. fi 

" " Jj" 6 
n lt HI " fi 
" " " "JV" 6 

1*1,I.J l.a~1.aw1Jtt (l,adOOr.) 6 
,, -r.r.J8tHHS. l lit.A. b 

" "" ., tI liUi. fi 
,ł " )) ~ual~ Ó 

tt " " Ser.lłhL.A . fi 
'I liLIJ. 6 

"n ,,~uł.łt' 6 
" " t:ser.UI ht.A. b 

liU!. 6 
" Ulalfj 6 

tlłJr.IV lit.A. fi 
" " 
" " liL.Is. fi 

=·=1 ::.: 
- ' - j 96.-

96.-

I 
96.

_:_ 96-

- '-1 
::=,' -.-
--I 
- '- , -.- ' - .- , 

99.16 . 
99.15 
9U.l6 j 
98.30, 
~880 , 
98.80, 
~8.:!O . 
9880' 
9~80 1 

Ił "" " malI:: 6 
" ,," tlłJrya V. ' 5 96 606676 

Li.t., ..... L.m. \\-ans.Ser. J fi 

9880 
98·S0 
98·80 
U680 ' 
96·26' 
94.801 
c3.3:) 
UB·1O 
92._ 
89._ 
8860 
87._ 

II U Ił 11 6 
" " U I. W 6 
~l " n 6 0°/. u bligi m. W ..... awy 6 

Lut.y zast. m. lAdzl " J 6 

:: l,', ';, : J~ : 
Listy .... ' . lI.'1. W,Kr. Z 6 
Liltoti'l, Wileil.kiedlu, ot. 6 

.t ,. ICrt.kot. O t" 6 

98 16.10 
9S.- , 

=::1 _.-) - --.-

W ydawca Ste fan Kouutll.-Redaktor Zdzl81aw Kołakowski. 

RUCH POCIĄGOW KOLEJOWYCH 
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