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domo§cil\
domościl\ celu, anizeli
aniżeli to było
bylo moZliwem
możliwem pokrywały
pokry"aly wydatki zwyczajne
zwyczajoe i nadzwyczaj.
nadzwyczaj· 1ksze od p:zewidzianych w ~u~źetach
~u~zetach blizk;>
w opłakanym
орlakаnуш okresie powiQdzy
porniQdzy rokiem ne, poprawiły
poprawily si«; wi~
т~ "
w kr6tkirn
krótkim przeci'łprzeci'l- II 0O .9.2 mlhony!
mlllOnY! czyll
czyli przeCl«;Clowo
przeCl«;clOwo oО 30'/_
30'/ _
każdy plan finansowy
Боаозо"у 1~u trzech
(песЬ lat tak dalece, ze
że pozostawała
pozostawala mlllOna
milIOna roczm~.
rocznl~. Oprócz
Opr6cz znacznych wydat_
11860 aа 1870, kiedy kazdy
Z
od odb
.• . .
hec'
każde I'rzewidywaoie
przewidywanie zawodzilo
zawodziło i Jeszcze uadwyi
uadwyżka,
której mOżna
użyć ków
odЬ
ьес' upadal, katde
ka, kt.6rej
шо:!nа było
bylo uty6
k6w nadzwyczajnych
nadzwyczaJnycb zdoł~no
zdol~no pokryć
pokry6 z wply
wpty
pow ~
ywaJ~J ~lę
ywaJąceJ
~ll} .0. me
ще Ilried
kiedyY D1ioistrowle
ministrOWie finansów
fiпапs6w musieli
nlusieli dzi§
dziś bu- na
па zaspokojenie dlug6w.
długów. Lata nast\}pujq,nasŁ«;pują,- ,,6
wów
.. zwyczaJnyc.h ?5 InJhonów
шlllOп6 .. dtugu.
długu. W
w WarszawIe
Warsza.wle w~stawy rolmczeJ
гоlщсzeJ 1l pr~ rzy6
rzyć to,
(о, co
со zb~dowali wczoraj, aа chCllc
chCJ!c być
Ьу6 ce
се po
ро tym
(ут рiегwszущ
pierwszym okresie reformy sta- roku 1884/5 zOlkOle gl6wna
główna .po~yc.ya
.po~yc.ya wply.
wpty .
at myslowej,
mysłowej, zanosImy
zal1081my prośbę
pl·OS~ do
ао przYJ
przYJaa- w zgodzie z polożeniem
роlоiепiещ ohwili byli zmuszezrnusze- no
nowi6
wić bed!l epok~ w historyi finansowej wów,
w6w, wskut!lk. zupelnego
z'lpelnego zn1eSleOla
zrueslerua !l0.
IJ o.datcibl
ciół nMzego рisша
pisma oо możliwe
шоzliwе rozpo- ni chwyta6
chwytać si~ §1·odk6w
środk6w wr~z przeciwnych kraju. Oprócz
Opr6cz znacznych naklad6w
nakładów na
па ceсе- ku od m&.ki 1I ~ym
~уш sposobem
врозоЬе m 52
62 mlltony
шJ!lOnУ
w8zecbnianie O
wszecbnianie
о niem
пiеш wiadomości
wiаdошnSсi wsr6d
wśród zasadom ekonomicznym,
еkопошiczпуm, o
о kt6re
które walczyli. le produkcyjne, jak roboty
robot y publiczne, bu· wpty"!,ow
wpły"!,ów u.be.dZle z bu~żetu,
bu~tetu, k~óry
k~6ry ró"!,nor6"!'nolł có
с6
. k pcó
~}.
Ь
L ewica, która
kt.6ra w roku 1876 stan\}la
Ь~zи . 44 milionami
mllionaml na
па
. idza:
żdża:
b Lewica,
stan\lła u ste- dowa dr6g
dróg i !inij
linij kolejowych etc., op,·6cz
oprócz cze§OIe
cześrue obcl'lzony
obcl'łzony b~zD
~гzeШУ8 ow
~rzemy8
OW "! 1
l U!"",W
U W zJ~
J~Yc ru, znalazla
;)ącyc
znalazła budżet
budiet w równowadze
r6wnowadze i pierw- wi~kszych
wi~kszycb wydatków
wydatk6w na
па budżet
bud:!et wojny i ma.
ша. n~dzwyczaJne wydatki
wydatkl wOJ~kowe. ~ecz
з;,есz lloIJoW8ZY8tki~h 8tr011:
)щ- sze usilowania
<а. rynarki przedsi«;wzi\}to
dшszе Jeszcze
jeszcze §rodШ1то. t~go ubytku w dochodach
dochodacb 1I P0'Ylf;lP0'Y1f;J81~ ze. w8zystki~h
str011: kraJu. . W )ląusiłowania swoje zwr6cila
zwróciła ku jego za.
przedsi«;wzillto dalsze
środ- mimo.
Wllome
W11ol1le prMy
prMY ыuоo
bIUro RaJchmana
RаJсhшапа 1 Fren- bezpieczeniu. Aieby
Ażeby poprawić
poprawi6 dochody pańpat1- ki, które
kt6re musiały
шusiа/у wywrze6
wywrzeć wpIyw dO
doniosły
llios/y kszeru~
kszen1~ wydatków,
wydatk6w, równowaga
r6wuowaga budżet~
budzet~ Jest
dlera ргzуjшuj
przyjmujeе prenumeratę
ргеlluшегаt«; i ogłoszeоglозzе- stwa, caly prawie
prBwie system podatkowy pod- na
па rozw6j
rozwój ekonomiczny krBju.
kraju. System роpo- zabezpleczonll' gdy".
gdyz. przez
Рl"Zе> podwyższenie
роdwу zszеше рО·
po·
nia
niа do Dziennika
Dziennika t6dzkiego
łódzkiego "" Tamże
Ташiе dano rewizYI.
rewizYl. Powi~kszenie wptyw6w
wpływów i za·
'В· datkowy reformowano w dalszym ci'lgu
ci'łgu na
па da.tku od s'pl~ytualiJ 1I re."'lzy\)
re."'lzy\\ tarrfy. c~l. ed"
оо"
. d .• .
bezpieczenie
bez pieczenie budżetu
bud:!etu pozwolilo
pozwoliło uczynić
uczyoic krok drodze wytknil)tej
wytkni\}tej w roku 1877. Niepra· neJ wypełni
wуреlш Sl~ br~k, wynIkły
wушklу ze
<е ZnieSIenia
zшеs ,еша
alle .• są.
spr~ a":Vane
B~. poJ,~ JIICze
yllcze .nume~
.lluше~ pierwszy na
па drodze
шоше reformy podatków.
podatk6w. Ul.
UI. widlowo§ci
widlowości w obiegu pieni~dzy
pienilldzy położono
potoiono podatku od '!,'lkl.
'!I'łki. Wedlug
Według bu~żetu
bu~zetu na
па
" DZIennika
Dzlennlka todzklego, . kt6ry Jako plS· :lono
żono cillżarów
ci~zar6w mniej uposażonym
uроsа"оnуш klasom
Ыasoт kr6il
krез przez zni6ilienie
zniезiеniе kursu przymusowego, ro.k. 1885, wYnl0S'l
wymos'ł wplywy
wpływy ~wyczaJne 1,34.2
mo
шо poranne
росаПllе przychodZI
przychodZ1 do Warszawy ludno§Ci,
ludności, obniiaj'lc
obniżajllc stopniowo podatek
podatak od aа podatek od lO'lki
IOlłki zupelnie
zupełnie zniesiono. miliony,
millony, aа wydaili.
wydatki. zwyczaJne .1,261 101mlO
maj'łtkll ruchomego,
zarz'łdu miały
lony, pozostanie
.WI.«;C
nadw.>;żki wplyw?w
wpływ?w
О godzinie 11 przed południem.
роludпiеш. •
maj'ltku
ruсhощ еgо, dla posiadaj'łcych
posiadaj'lcych maща- Ostatnie trzy lata zarz'ldu
шiаlу ponieść
ponie46 10ny,
роzоstaше .w'
.«;c nadw.>;:!ki
le
łe dochody, prv.ez co
со doznato
doznało ulgi 300,000
aoo,ooo przewain'l
przeważn'ł cZ\lŚĆ
cz«;~6 nast\}pstw
nasŁ«;pstw finansowych zwyczajnych
zwyczaJnych ~1 Illll~~nów,
ШlЩ~п6w, ktore b\}dl\
blldl\ uzyoplacaj'lcych
па l!0kryCle
I!0krycle 90 miltonów
mlll0n6w wydatk6w. nad·
oplacajllcych podatki. Ograniczono ta.ksy wszystkich tych wydatk6w
wydatków nowych i reform, te na
ktбrе obci'lia.ly
obci'łia.ły niezblldne
niezb~dne artykuly
artykuły kon- U10żna
шо:!па wiec było
bylo lD'liemać,
Ш 'liеша6, ze
źe budżet
bud:!et wsku. zwyczaJnrch..
zwyczaJnrcb.. P?zostaly
P?zost..ly deficyt 9 ~lion6w,
kt6re
sUlDcyi,
suшсуi, aа natomiast
паtoшiast podwyższono
podwyzszono optaty
opłaty od tek tego ucierpi. Lecz rzeczywisto§6
rzeczywistość prze- który
kt.6ry pOJ~wla Sl«;
Sl~ W
w ty.m
tу.ш roku wYJ~tkowo
tytuniu, towarów
towar6w kolonialnych
kolonialnycb i spirytualij.
spirytuaHj. wyiszyla
wyłszyła naj'mielsze
najśmielsze nadzieje optymistów,
орtушist.6w, tylko, ponieważ
рошеwаi stosownie
stosowше d~ życzenl~
zусzеш~ par"WLOCR
"WŁOCH.
Szcz«;~liwy zwrot finansów
Szcz\lśliwy
finans6w dozwolil
dozwolił nast«;·
nаз~·', ostatnio lata dostarczyly
dostarczyły naj
najwymowniejszych
wymowniejszych lament?
lашеnt? podwyższono
podwyiszono ~naczrue
~nacZU1e wyda.tki n~d-<O>-<о>Рniе
pnie przybyć
рпуЬу6 z pomOClł
роmщ gminom, It:t6rych
których do""odów
do"od6w zdrowego
zdro\vego położenia
polo:!enia finansowego zwyczajne
zwyczaJne na etat wOJsko,,:y,
wOJsko~y, b~dZle
blldZle mog!
щоgl
(Dokonrzenie
(Dokońrzenie - Ilйirz
Ilairz Нг.
Nr. 120).
stan finansowy mniej kwitn'lcy,
kwitn'łcy, doma.gal
domagał krliju.
krjłju.
Ьус Ilokrytym
być
IJоkrуtуш z nad~wycz:'J!,ych zr6del
źródeł I!oNa tem sk06C'lyt
skоБС'Lуl siO nareszcie czas rr6- sili
si\} ротос.!
pomocy państwa.
pa&stwa. Pozostawiono im
iш ma·
ПlJl..
Rok 1884, kt6ry liczyc
liczyć si«; musial
musiał z wy"у- mocnIczych,
mocnlCzych, którem~
kt.6rem~ mmlster
mШlster ~nansow
by. Rok 1870, IV
Ьу.
w którym
kt.6rym Rzym
Rzуш z08ta Oо- llj,
tą, cze§6
cześć dochodów
dochod6w z podatku od wlasno§ci
własności datkami
dаtkащi nadzwyczajnomi
nаdzwусzаjпоП\i na
па sum<;
sumę 70 mi- mogl
mógł ro~porzlłdzać.
ro~porz'ldza6. JUz
JUź .od
оа lat kIlku,
ktlku, do
ао
swobodzony i tym sposobem
вР080Ьеш uwie6czone
uwieńczone ruchomej
ruсhошеj .. W dalszym
dalszущ ciq,gu
cią,gu poprawiono lion6w,
)jonów, ро
po umorzeniu 12 milionów
щiliоn6w d/ugu
długu z których
kt6rych Jednak uCleka6
UCiekać SIli
Sl<; Ill.e
ш.е ~al do·
ао·
dzielo
dzieło zjoonoczeoia
zjoonoczenia młodego
шlоdеgо Królestwa,
Kr6lestwa, był
Ьуl położenie
polo.ienie mnteryalne urzędników
urz~nik6w państwopa&stwo- wplyw6w
wpływów zwyczajnych,
zwyczajnycb, pozostawił
pozostawil jeszcze 113
3a tychczas p~trzeby. ~ochody, Ja~le. skarb
zarazem począ,tkiem
poezq,tkiern nowej ery.
есу. W praw- wych.
wусЬ. Aieby
Ażeby poprzeć
poprzeC rozw6j
rozwój handlu, znie- miliony
шiliопу na
па korzy§6
korzyść skarbu państwa.
рабstwа. PoРо- państwa
рабstwа oSI'lgo'll
OSI'lgolłł w pierwszych
plerwszycb mleslą,cach,
ШlеSl'lсасh ,
dzie niejedo'l
niejedn'l jeszcze trudno§6
trudność mial poko- siono w kraju wi\)kszl\
wi~szl\ CZ9ŚĆ
cz~6 ceł
ее! wywo- mimo
шiшо nieszcz«;snych powodzi, kt.6re
które koszto- daj'l
daj'ł jednakże
jednakie nadziejll,.
nadz i ej~,. że
<е .wpllwy
.wpl.ywy !zeczy.rzeczyпас skarb państwa,
nać
pa&stwa, lecz oddalono sili
si\j zna- zowych i :!eglugowycb.
żeglugowych.
waly
wały 112
32 miliony,
шiliопу, skarb państwa
pa&stwa nie
niе potrze- Wlste
wlSte p"'lewrż~z'ł
p1"'leWr:!~Z'l Oczekiwania,
oczeklwaDla, ae
ае "'I~
.wl~ ~by
cznie od krytycznego położenia
poloienia lat poprzePo
Ро ostatecznem
оstataсzп еш zaprowadzeniu tych liН - bowal wypuszczac
wypuszczać tytul6w
tytułów dlugu,
długu, kt6re
które teczn'l b~l!l
bQdzl!l p.oт~c
p.om!lc z nadzwyczajnych
nadzwyczaJnych zrózr6dnicb. W roku 1870 niedobór
niedob6r zmniejszyl
czoych reform w latach 1876 do 1879 mialy
zmniejszył cznych
щialу sluzyc
służyć na
па pokrycie wydatków
wydatk6w nad- det. Środ~l,
Srod~l, Jakic~ dostarczaJ'l
dostarczaJ'ł "ply\vy
wpływy
si~ do 215
216 milionów
тiliоп6.. i odtl\d
odщd finanse pańра&- położenie
poloienie finansowe poprawiło
poprawito si«;
si~ do tego zwyczajnych.
zwyczajnycb. Niешпiеj
Niemniej pomyślne
pomyslne rezulta- zwyczaJne
zwyczajne 1I coraz wl\}kszy
wlllkszy doch6d.
doch6d. z ]>odat.
j>odat.
zacz~ly. poprawiać
poprawia6 si\}
sili szybko i nie- stopnia, że
:!е z dochodów
dосhоdбw zwyczajnych pozo- ty osi'lgnillto
o~i'lgni\jto z zarzqdu
zarządu w roku 1883. Wy\Vy- ków,
k6w, któ:e
kt.6:e s'l
slł oznak'l
oznaklł роdпоszеша
podnoszenia s!~
B!~ dostwa zaczllly.
ustał gwaltowny
gwałtowny brak sta/o
stało jeszcze do rozporz'ldzenia
rozporz'łdzenia 51 milioтiliо- datki nadzwyczajne wyniosJ:y
wyniosły w tym roku brobJtu 1.l. cor~z szerszeJ dZlał~l~ośC1
dZlat~l~o'Cl ek~ .
przerwanie. Odk'ld ustal
pieni~dzy, m\}:!owie,
pjeni~dzy,
mllżowie, pod których
kt.6rycb kierownic- nów
now na
па budow«;
budowQ dróg
dr6g zelaznych
żelaznych i 48 milio-!95 milionów,
тiliоп6", z ktorych
których 90 milion6w pokry- nomlczneJ. kraJU!
kraJu! owe. ,!plywy
,!pływy blezą,ce,
b,ezq,ce, .. ktot"em
pozostawal zarz'ld
zarz'łd finansów
finans6w kraju, n6w
nów na
па umorzenie dlugu
długu skarbu państwa.
pat1stwa. to z wp/ywow
wpływów zwyczajnych.
zwycza.jnych. W
\У ci'lgu
ci'łgu lat re
те stanow1'l
stanowl'ł naJp9wnleJsz'l
паJр8wшеJSZ'l P?dS~W~.l
P?dS~W~.1 ро
potwe m pozostawał
mogH mu nada6
mogli
nadać kierunek z wi«;kszq,
wi«;kszą, §wia.świR- Biei'lee
Bież'łce dochody,
docbody, które
ktore już
juz w roku 18761 trzech
trzecll 1881-1883 osillgnieto wplywy
wpływy wi«;wif;J- tęgll
t4ж<; finansów
finаns6.. państwa-mnoz'ł
ра&stwа-шnоz'l Sl«;
вl~ cI'lgle,
c1'lgle,
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Zagadki tej antor
autor nie l·ozwillzal.
l·ozwilłzał.

llSTY Z WARSZAWY.
LISTY

Niecb
Niech 1 Braki (6
te uderzaj'ł
uderzaj'l nawet w nalepszej z 1wolujllC'l
wolujllC'ł w kobieci~ rozkwit babie~o
baЫe~o lata.

czem cbce b«;dzie, jednak spoczywajqca
spoczywajllca na/nowel, pomieszczonych
pomieszczonycb w tym zbiorku, a/Chodzi
a/ChOdZi po skalach 1I urWiskach
urwlskach z
I1kwiatach
istota, stanowi §Hczny
śliczny obraz i zatytulowanej
zatytułowanej "Babie
"ВаЫе lato". Rzecz napisa· podziwia cudną,
сudпq, naturll,
natur~, budzIł
budz'l Sl~
B1~
сЬее

jest podobno najlepszq,
najlepszą, pracą
praclI Pruszkowskie·
]j go, aа liczoy
-<D>liczny zast~p przybyłych
przybylych go§ci
gości z ртоproObecna
ОЬесп. pore.-Teatr.-"Pół
роre.-Теаtг.-"Рбl milion.,"
miliопв," komedya Sa.
s •. wincyi, zwabionych wystaW'l
wystaw'l przemysłowoprzemyslowobo":.~. Ioterea;ownoóó
bo,,:.~.
IDte",":"WDoOc kobiet J.~o
J'~o "'ynik
"'YDik POIO·
polo. roln.icz~, ma
ша dob!1I
dob.rą sposob~ość
ЗРОЗОЬ~О§6 zapoznn6
zapoznać si~
~:;:;;;;SeJhI";Jo~ki~CJ:Ch N~::l~:.~e!,.
~:;:;;;;SeJhl";Jo":.'ki~a:ch
N~::I~:.~e!,. ż- ~~;~li
~~;~Ii z DlIl
nt~ Jednocze§nle
Jednocześnte w salo~le Krywulta.
Die
nie bobaterów
bob.ter6w Mar
Мат ~i.~~ _ Zdoln06c
Zdolnoóć i humor .!.
.~.
Llteratura nasza nowelistyczna
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шоinа o
о kompozy·
kошроzу·
kosznej zadumie,
wdzillczną twarzyczk«;
twarzyczk\j i rozsypuj'l
rozsypujlł si\)
si!} ро
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szukał tylko igraszki,
igraszkl, przera~ony.groprzytem nie
ż'łCll lOn
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zrządza, ii
iż spoty. codziet1
codzień zapisywa6:
zapisywać: "zielone za trzy grosze~ .
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tгез6 noweli napisanej z "lWIke z pensyi, kobiet«; §wiatow!l,
światow!l, ozywionl\,
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Przybyło tn
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wywó.
b.l.
АmеryЬШka mocniej. 8o.raty
Amerybńaka
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eJ przyszla wla~omo~
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IŻ z dwoch
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uJicy Piotrkowskiej,
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JЮ<; ~ z'lC!C
ząC!C z arаг
Ne... ·York, ]3 czerwca.
czerWC8. Bawe1na
Bawełna 105/"
J05/" w N. OrleaW~8tя~ ~ ~8ndy
w~8tA~
~8nдy zlodzle.
złodzieI kle,szoni,,)wJcb.
kle.szonkowJch. Na- cbn'll
chnął nog~ przeskakujllc
przeskakuj'lc rynsztok. Nosiwo- tumu
tuшu 1I .Berberu.
.БегЬегu. Z.ape~nlaJą,
Z.ape~nlaJIj, ~JJ1,
~JII, .ie
.że Ma,hdi ni.
n1. lO'/..
lО '/.. Olei
OleJ skalny
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ral!nowaov 70'/,
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А,Ьеl Te.t
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~~ na
па wy taWIC
taw.c mle~ ~a baczno'ci,
baczności, dд ęе spedzono
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ole po
ро niewczasie. zwraca wolno!6
wolność wlefD10m
wlęfOlom egipskim.
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ouley 6'/
y•• w 1F~ladel~l
..~lad.I~1 7'1,.
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Certyhoa - d, 79'1.
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bo I;'r~eC1eż
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I;'r~eC1ei 1
I WarSZR\\'
W" ГЗZII \\' ey
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czu dlu:!szy.
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СЕ..
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~u9co"ad8l')
(-) Komunikacya' na
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od r ogu ~ielo~ej i D
Dziешеj
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górę, at
а:! do
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Słomna 6'/.
6'/... Fracbl
Frach> obotowy 2'/
2'1•.
В 8.
а wet
w еtny
у przywieziono
przywieziooo w tygodniu ubieglym
ubiegłym
hotelu"
botelu "VlCtогш"
VICtoria" zostala.
została. wczoraj zamknięzашkni~I~RОNПСА
I~RONnCA
w tym punkCie,
punkCle, do któr~go
kt6r~go ~ostnł!
~ostnl! ~opro~opгo- doB
wz.yotkir.h portów
ротюw ...
."i,zkowych
i,zkowych 6000
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Ь.l, ...
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С Z N A.
А.
wadzone przez poprzedn1
poprzedDl gablDet
gаЬшеt 1I n1ew1!tmewąt- wi~iono do W.
\У. Brytanii
Bryt&oii 18,000 bei, d~ Itdn
I,dn 8talego
stałego
Z.pu
... 336,000 Ьеl.
bel.
".aа ż" znaki ostrzegaj1!C6
ostrzegające (drl\zek
(drllżek z wiech'l)
wiechą)
. .
.
pliwie w sposóh
врозоЬ pokojowy zalatwi
załatwi kwestYEJ 10.000 beL Z.p
nIe
krnąbrnych doroi
doroż-w. 1~~I.e S1!doweJ
sądowej warо.е byly dostateczne dla
dJa krn1!brnych
F.er.ye s~dowe ".
"аг· rozgraniczenia na
па podstawie
pod8tawie ro
го z oо . zro,гоTELł:UIU. M\: UIE ... .,O"'ł:_
karzy. zamknięto
JUZ w 80bote·
sobotę·
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h
'
P
po уY YJ
L:arzy.
zaшkпiеtо więc
wi~c tEJ przestrzeń
przestrzen baryer- szawsklej rozpoczęły
rozpocz~ly SIę
B'~ JUz
Ь'
ь'
р РО
kami z obu stron.
- Mierzwiński.
Mierzwi~ski. prócz
pr6cz na
па koncercie jUbi-1
jubi-, lonyc
,опус przez Gladstone'a.
G1adstone'a.
Z doia
t1oi. 16fZ dnial6
doial6
(_ ) Synagoga przy ulicy Zachodniej
Zacbodniej 2&01Z&m- le~
'e~ zowym
zowyOl Mlinchh~imera,
Miinchb~imera, b~dzie jeszcze
Londyn,
Lопdуп, 15 czerwca. Z Tientsinu
Тiеntsшu telegraGiefda
Giełda War.zaw.k8.
WarIlawska.
kni
ętą j~st od
e. §plewa1
śpi ewał w. Warszawie
fujll do .Timesa",
źe rosyanie zajEJli
Z,d.no.końc.m gi.ldy.
kni..:tч
од kilkn tygodni
tYl(odni z P?wodu rге.
Warszawle "w•• Trubadurze· d. fujl\
.TiOlesa", ze
zajEJ\i jeden
Z,d.no.konc.m
staurneyl wewnl}trz
wewnątrz budynku . NIe
N.e zaszko- 23 Ь.
b. ol.
01. 1
I "Hugonotach d. 27 Ь.
b. 10.
m. Ho·
но· 11 z port6w
portów korejskich.
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Za wml. kr61kolermlnlWI
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stauracYI
(8.76
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dziloby
dziłoby przy tej sposobno§ci
sposobności pomyśleć
pomyAlec oо 0- noraryum
noraryuOl ~a te dwa . wy~tEJPY, nalezoe
należne mn
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Роэв1 ros
гоз . ki h 8S
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"а l3.rlio
U.rlio ,a
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щr.
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tynkowaDJu Ulurów
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.
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YJ8 . r.
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Loodyo II 1I 11.
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.
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listy wierzytelne.
Lilty
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wóz ij.':OO
w6z
~.I ;OO bel.
b.l.
•t OdMY.
Od..y. Fisch.r
~ПсЬ •••• Uerlina,
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Г,г"у - 4857
no
по lm~szaDyc
lШlJszапус ' . gloszono
g.oszono dotyczqce
dotyczlIce przeргzв- l'apier
Papier
Il~5
1I~5
SS02
9S02
Ta
Та ie
źe z rozporządzenia
rоzрОI'щd zепiа Izby 8karbowej
skarbowej
.
Zelazo
Żelazo •o';ow~
.;ow~ _ •
ЗJj~1
3Jl~1
potwierdzonego zez
zez woleniem
wolenieт ministra
шiпistга finan~
fiDan~ pisy.
j)ISY,
.. kute.
II
kot•• odlewy
odLewy i (.t. р.
p.
8iЮ~
860~
98456
korcy S8468
10997
s6w,
sów, dla wygod
wygOQ publiczności
рuЫiсzпозсi marki, st\)ple
s~ple
Wieden,
Wiedeń, 15 cze1·wca.
czerwca. Aresztowano urzędurzed· \V;gl.
\V~gl. kamieoo. i koks 17614
i weksle sprzedawane
sprzedawa.ne są
В'l przez dystrybu- m.·ka.
ш.·kа. banku depozytowego, Horoera.
Ноговга. Sprze8prze- Drzewo opalowe - 1718.i'1
~
"
budo\vlanetorvw.
tor
nlewlerzyl
mewlerzyl on
оп sto tysi~y guldenów,
gulden6w, które
kt6re Wapno
\V.pno i cement- _
Ów.
l673A
1673А
100900
l0090а
1000
Zate01
powyzej wzmiankowany przegrał
Zatem artyku1
artykuł powyżej
przegrat na
па loteryi liczbowej.
liuzbowej.
Gips
Шр. - - - - - 6)~
6З~
Ьуl napisany przez czlowieka,
był
człowieka, którym
kt6ryт роpoZjazd trzech cesarzy nas'''pi6
nas'''pić nla we Ceglo.
Cegła. - - - - - • - 1267
200.>0
wodowala
wodowała osobista nieprzyjaffl,
nieprzyjafń, za co,
со, 8I}
sądzę
...
...
A.falt, smola
Asralt,
smoła i tektura
\ektura smoł·,woowa
зmоl·,wооw&
dz e
4101
8Ы
87~
cze~o§ podobnego, o~ w"ze§niu
г. Ь.,
zашku Reichstadt.
~k6~~~y i :"88a
.щ .. а dr"'WU8
dr... WU& -przy powt6rzen.iu
powtórzen.iu si\:.
sill. cze~oś
wrześniu r.
b., w zamku
~kÓ~~~y
-- -- .•
933
еоЬа ta
(а będZ
b\jdzle
pOClqgDleta do odpowieВегliп, 15 czerwca. Ksillż~
Ksi,.i~ Fryderyk KaКа· Konopi.Kooopi.soba
ie pocllIgmęta
Berlin,
232
a8
а8
dzilllnоЗсi.
dzilllności.
roI
гоl zlOarl
zmarł dzlsiaj,
dzisiaj, dotkniEJty atakiem paraрага- Torf
••
Stal
U prenume/'uto/'.
prenumerator.
litycznym.
S'yoy
- i.oiolle
- - - •StalU
litvсzоvщ.
80уоу
Краl i.oiollo
•
•
Kpal

I
I

I

I::1::

l

I:m

u

--o

."0

',.'

v

..

i?g
t?g ..

n.

;r

TEl EGRAMY.

-

_

_

Jak lat popn:eduich
popnedllicll zajmuję
zajmuj~

MLEKO KURACYJNE.

i~
ię

Szczepieniem ospy ochronnej

dwa razy tygodniowo, t. j. wc "UODY
d\va
"nODY i OBOTY
овоту od g()g!).
dzinyl-ej-3-ej
dzil1yl-ej3-ej po
ро południu
роludпiu i 11'
w tym celu
cełu prowadzam
pl'olva<lzam
z lIajlepszych
najlepszych ir6del
źródeł dwa
<lwa razy tygodniowo
tygodl1iowo świeżą
sl\'iez~

Na żądauie
z~dauie i pod kontrolą
kопtгоl~ lekarskq
lekarską urządzoną
uгzq<lzопq zo tala
tała IV
w dobrach
доЬгасЬ Widz6w,
obora,
оЬога, w kt6rej
której krowy
krO\vy trzymane oо obno
оЬпо i stosownie
stoвownie karmione
kагшiопе dostarczac
dostarczać będą
~q
mleka odpowieduiego
odpowiedniego do karmienia
kагшiеuiа dzieci i du
do cel6w
celów kuracyjl1ych.
kuracyjnych.
Mlcko
Mleko w butelkach obanderolowanycll,
оЬапdегоlоwапусll, opatrzol1ych
opatrzonych da4,
datą, dostarczanem 1xtdzie
będzie
codziennie
codziепniе o
о godziuie
godzinie 7 rano,
гапо, począwszy
pocZqW8ZY od .Ja dzisiejszego.

krowiankę.
krowiank~.
Cena
Сепа szczepienia krowiankq
krowianką 3 1"8.
rs.
limf!}
Jiшft} humanizowan"
huшапizоwап" 18.
rs. 1
l k. 50.

Sp rze daż w aptece pana
Sprzedai
рапа M,
М. S P
РO
О KOR
К О R N Y,
У, ulica Piotrkowska
Piotrkowska w domu F. Millera

Вг. J.
.т. Wi.,ock'i.
Br.
W i .locki.

Ce",a
Се,,," butelkI,
butelki
kop. 15.
:1.5.
pól butelki
10.
ро'
butelkt "
:1.0.

Lekarz
L e karz dzied
dzie ..l 1I akus
aknszer.
zer.
Piotrkowska, dom SS.
SЭ. ScheibJera.
Scheiblera.
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Dyrekcya dróg
dr6g zelaznych
żelaznych

,

w
warszawsko
arszawsko -wiedeńskiej
wiсdюiskiсj i warszaw
warszawsko
sko -bydgo
-bydgoskicj
skiej

podaje do
до publicznej
pubIiczllej wiadomoaci,
wiadomości, ze
że pozostawione przez
pasażerów, w
pasazer6w,
'у ciqgu
ciągu klvartalu
kwartału I-go 1 .85 r., w .powozach i
na
па stacyach obu
оЬи dr6g
dróg zelaznych
żelaznych rozmalte
rozmaite przedmlOty,
przedmioty, mogą
шо~
Ьус odebrane, ро
być
po udowoduieniu
udowodnieniu Ivlasnoaci,
własności, od zalviadowcy
za\viadowcy 8ta8tзcyi
су} Warszawa.
W ykaz tych
Wykaz
tyC11 przedmiot61v
przedmiotów moze
może być
Ъус przejrzany kaid()każd!).
dzienuie
w kancelaryach zawiadowoolv
dziennie IV
zawiadowców 8tacyj:
stacyj: Warszawa,
Skierniewice, Piotrk6w,
Piotrków, Częstochowa
Cz~tochowa , Sonowice, Granica, L()Ł!).
Skiernie\vice,
wicz, Kutno, Wlocla\vek
Włocławek i .Aleksandr6w.
Aleksandrów.
października r. Ь.,
b.,
Przedmioty nieodebrane do dnia 1 paidziernika
stusownie
stosownie do
до ргzерiв6w
przepisów porządkowych
porzqdkowych dróg
dr6g zelaznych,
żelaznych, ostaną sprzedane przez licytacyę.
licytacy~.
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А.

dwiefo
świeźo pocieletllych
pocieJetllych jest do 8s rzeda.
'nil w Bruiycy·Malej
Bruiycy·Małej pod AYeksandrowem.
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drukarstwa wehoPrzyjmuje wszelkie
w8zelkie roboty w zakres dl'lIkarstwa
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