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РQlrоожпiе • . • • • • » 6 k. ьn 

Ue.na ('Iojedy&C&8«O 1iQP)era 6 "ор. 

, 

p~smo przemystowe, handlo~e literackie. 

(ШNА oUr.O!oJZEN: 

Za 'tdtn wl,rl1 реШеm lub za 'ego 
mlejsc.: 

Zwykf. O,'osllnla: "а ] raz 7 kop 
а. 2 га .. 1 19 "., ,.а S raz1 18 k' l r.a 4, 

та", :12 k' l .... 6 га,.}' 26 k., zR. 6 raz1 
28 k. r.a wiecej ra,..y ро 4. k. za kв.7.dJ rae 

Nekrologl: _а kaidy wiersz l~ kop. 
Reklamy: za ka!uy "ier8z 15 kop. 
111" 8 wierar.owe oglolz6nia adr6lO

Wfi П. 2 mi68iecmie. 

к I d k. d Ogloszenia prz)'jmowane SIl: W Аdшiflistга-
а en arzy Biuro Re akcyi i Administracyi cyi Dzieonika oraz W lliurac.ll Ogloszer! Hajcll-

Dzi§: Marka i Marcelioa M\:CZ. n.lc" Ve.rielolall" Nr. ~f./II. шаоа i Freodlera w Warszawie i w l.odzi. 
_JuLro: Gerwllzego i Prot8.zego Мр. 
'Vaclor>d doi.c& о god1\. 8 шАО. ZмclI6d 1\/llIdz, 8 .... 20. ЛОItES TEI.l\C~ItAFJCZNY , RQkopisy oadestaoe Ье! zastrzeteoia - oie 
Шtlgо§С dnia godz. 16 ПI. 40. Pnybylo dQ,lag, 9 .n. 2'1 )( (J .... л к о W ., '. I.. «) 1) Z. bQdll zwracane. 
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WYSTAWA 
rolniczo - рrzешуslоwа.. 

WAR8ZAWA ]885 r . 

IL 

! 
wie ogl!!dac mo:!na profile tych szyn, wy-\ Bodzechowa do Коuчkiсh, opracowana dro-, gdy bndzi nowe o~niska przemyslowe, о t,r
tl'zymujl1cych, jak оаз zapewoiano, pr6b~ biazgowo i do~l.adnie. . le niepo:!,d~nym J.est oaplyw .. 0ЬсусЬ зй 
ciAoienia wyisz" od przepiaanej. 8, tam! Naвt~pne IIIleJSOO па!е:!у kора!ш w Тюаr- ! roboczych! Jв:kkоlwlеk w~g!QdшеJ traktowa
r6woiez ladoe okazy 8urowizoy, rud iela- , t10WiCOC/I, L. Grabiailskiego, 'produkcya kt6- оуоЬ, ашiе!l to та mlejsce ~ IJe~nol?!e
zоусЬ о roz!Uaitycb procentach zawarto§ci, rej wyoosi rocznie do 21>0,000 pnd6w. Ко- miеfiсашi w ~siеdпiеш paustw16 шеmlСС-
:!e!azo kuto-Iane, oraz mode!e rozmaite. j palnia ta zasila rud, ielazn, zaklady .Hu- kiеш. (Dok. nast.) 

RОZРОRЦDZЕNIA RЦDОWЕ. 
PJ'zedsi~biorsLwo nale:!y do towarzystwa ak- ' ty Bankowej,· W Twardowicach istoieje 
cyjnego fraocuzkiego, niel110iej przeto оа] te:! kopa!oia glinki ogniotrwalej, oale:!,ca 
1,000 robotoik6w, utl"ZJ'шujе 880 krajow- do sp6lki .Grabiaflski i Kalicki.· Рго-

. c6w. Zaklady utГZУП1ujlj, kas~ рОПlосу ~Ia dukc):1I g!ioki ~chodzi до 200,000 pu~6w (Dokonczeni. - p.trz Nr, ]21). 
Produkty przemys/u g6rПlсzegо. robotnik6w, oraz szkoly e!emeotarne dla IсЬ roczDle, Eksp!oatacya) w оЬ" kopalol\j.ch Wykaz papi&r6w wartoscwwych zwol-

'У sprawozdaoiach oaszych chсешу ,а- I dzieci, Na utrzymaoie t~ch UЩlodzеu ро- prowadzi si\l robotami г\:CZоешi, podzie- nWnych od podat"-'tt. 
cbowac porz,dek programu . wystawy i dla mocniczych robotnicy ор e.cajfj, ро. 4% od mn~mi. <!linka ~ kopa!oi . twa~dowickiej 1. Panstwowe papiery wartosciowe. 
tego zаjmоjешу si~ I$ruPIl pler~sz" . poml- za.robk~. R~prezentaotel11. fiгшу Jest -pa1l p~)8\ada wle!k, ognIot~w .. lo§c 1 zasilIl: WS~Y8t-
то, :!6 k\Jшisуе sOdzl6w zwr6cily Sle prze- NledtwJedzkl w \Varszawle. kie wl~k8ze cyokow1l1e w Kr61estwle 1 па А. Poiyczki zawarte па топеЦ} metalicznlj,. 
dewszystk.iem do ioweotarza, а to z powo- R6woie:! w pawilonie wlasnym mieAci:si~ ~zku g6rnym. Glink~ LIJ widzimy jako J. Pie1,,~:.ag~=~r.:~~~" 
du wczeAoiejszego termiou zашkпi~iа dzia- drnga firma fr80ouzka: .Towarzyatwo ше- okaz оа ,wystawie, r6wnie:! rudy zelazne 2. Anglo-hol"nd_rok. poi.yczk. z r. 1864. 
lu ro!oiczego wystawy, QceolJ s\}dzi6w ро- tаlurgiсzпе Cklewi~k{l· - towarzystwo 11.00- i blyszcz olowiany, jedyny w 8woim rodza- 8. Tak&i .P"zyczk •• т. 1866. 
dawllc Ь~ziешу w notatk .. ch оsoЬоусЬ, nimowe, z kacitalem 3,000,000 fr8nk6w. ju okaz w gl'upie pierwsz"j. Kopalnie twar- .. Zagr'nlczn, 6'10-"'. poi.yozk. z т. 1877. 

d k . Т .• d Ь k aln' d' k' ! k l' '} ' 16 Ь. 1'i.r", .. 4.'/,'/0 . ..,. po'yczka. \У ~rupie pierwszej. рrо и /о/о przem!l- owarzy~two? .JetO о.га .ор шов w r. OWIC 'в u о owa у вl\) w PIIWI оше g - 6. Drnga takai poiyc,k .. 
н/и gornirzego, azukаЫшу wу1llсzше prze- 1882, mIaПО.WIСlе Chlewls~8 I Pawk6w, wraz, woym: ... . Ь) Zagr"nic: ... pttZ!I<zki tШt .............. 
ш)'slu kopa!ni80ego krajowego, а poza (ет z zakladaml fabryczoeml. W zaklBdach NaJstarsza w kl'aJu kораlша rud 1 gl- 7. Drnga poiyc,ka 6'1o-w" 
fiЛII, p.rzer~biaj!\cych su;owe produkty kr~, pracuje &50 robotoik6w t z ~t6rych procent sel'oia ВЩ!lIl pod ~ucbedoi?we'.'l' w gub. 8. ~..;.ta tak&i poiyczlr. •. 
jowe. ZoaJdujemy tu Jednak:!e walcowDlIJ znaczny przypada па сu<lZОZlешс6w. Opr6cz r8domskleJ, wystawlla w pawl!oDle wlasnym ;~. ~~~~:~. 80/,'w •. 
шiedzi Pry..,esa Luzera, przeJ'abilljl}Cl!, rzecz rud ielazoych, odlew6w surowcowych i го, odlewy ie!azoe, surowe i разоwапе. Rudy с) W~. po<yC>ki.u.terтinowe. 
oczywista, I08Leryal surowy zagrar,iczoYi l.таН,сь gatunk6w zela .. a, zaprodukowalo zelazne zna.jduj, siIJ w Bliiyoie па рпе- 11. Sze'.ioprocentow. теnи zlои. 
tуш зрозоЬет zшпiеjsza si~ !iczba wystaw- towa"ystwo па wystawie ugier czerwony i stl'zeni 6,000 m6rg i zawieraj" 32 do 48% <1) ВpЮlу dJJ <wrol. рп .. drogi itlCl ..... 
сбw, kt6rzy przedst8wiail> bogactwa Iziemi i6lty, sur6wke bial!} i siw!}, oraz glinlJ zw)" ze!aza. F .... bryk~ znlozyl w rokn 1838 Ale- ]2 - 111. Obligi kOllвolidow.n. dr, Zel.znych 

,.. k 1 1 k Ь ",s&J.tk.ich siedmia. e.misyj. 
krsjowe. czajn, i ogniotrwal,. saoder \Vie og оwз ii w ro:ce О есвусЬ ]9 i 20. Obligi mikol.jewaki.j drogi telaznej 

Wyatawc6w og61em w grupi .. &IIajduj Zaklady g6rnicze r._e, rozl:oione w fNliiadaczy, maliook6w Ксаше, przeszla d..,OOh "",i.)1. 
ш)' czteroastu, z tych polow ... przypndll па I cztel'ech gllbel'oiach, шiапоwiсiе: warsza,,'- /'abryka w roku 188~ i zostal8 znacznie .) 06&gl drJg .d"m!lchpNu,I."" "'= .1carbu. 
kopaloie rud ze]azoych lub fabryk przera- skiej, piotrkowskiej, rаdощsk.iеj i kieleckiej, powi~kszon, i ulерazоlЩ. IfТlaiciciek ui!l- .J~i. Obligi drogi t.laznej tamoow.ko"or.tow· 
bia.jqcych takowe, а piecin 011. kopa!nie w~ zaj~y wпоmпе miejace w p ... wilooie glб- Il)ajq, w giBel'lli wlо8сiЩ.lIIiejВСОW!lМ i prz!l- 22. Obligi ch.rkowako-kremienozudzkiego ucz~, 
gla; zaklady gбгпiсzе rZlldowe liсzушу, па- ' woym. Wystawa zaklad6w Lych odzna"za Z1шjq" ie ci przez d/ugokllliq, BWq p"a!tl!l' '!ЕО charkow.ko,mikol'jew.ki.j drogi Z.l,uшеj. 
tural~ie, до pierwszych i drugich. Isil) kolekcy!} rud го.щаitусh, wydobywa- kD kОIl/шгоюас тОЕ'!: z najzdo(lliej6Zi.llIi В. Dlugi zawartв па 1П0оеt\l papierowl1. 

~Y pI'zelUy§le ielaznylU pierwsze !"iej~ce I OY~ z kopalni ~~ЬгоwзkiС~l i suchedoiow- cudz~ziel/lc'f1/li. "\Уа:!оет jest ~o ~wia~, 28-24.,") c;,:r.;:"i,~:~c~~:"~k .. 
zаJШUJе .Huta hankowa· w Dl\browle, Jше- I sklсh - planaml 1 шараШl geognostyczne- two I s"dZlШУ, ie ludпо§б kraJowa г6wще Ь) Zagrl>nicmo po<.II<zki Щel<rmino .... 
szcz!}ca si~ w pawilooie wlasoym. Кора!- mi. 'rlumy ciekawych sprowadza шоdе! dobrze obeznalaby si<; 7. iooemi galeziami 25-28. l'i.r.., ... , drug., pi~ta i • .о.t. poiyczk. 
nie tej firlllY dajl1 I'ocznie 1,000,000 рudБJV rob6t, wykooanycll w celu osuszeoia odwie- рl'zешуslu fabrycznego, gdyby oie zашу- 5'/,-w .. 
году ielazoej; huta pr.erabia oadto p6lto- ' czoych kopalfi o!kuskich; шоdеl ten, dzielo kaoo przed oilj, wr6t do zarobku, Niechaj с) K rajowe РО<!lС=А> tШterтinow., 
са ШШО08 l1ldy z ionycb kopa!6 i produ- / ciel'p!iwcJ' ргасу, da1: 011. wystawl) р. Kor- zastaoowill siIJ nad tem firmy оЬоо, eks- 29. 8Шсiорrooentow. nieterminowe, 

30. Sшсiорrосвоtowв oiezmieuDB. 
kuje telazo sprzedaine .(750,000 pud6w ' 0llci6ski, iniynier. Zазlugujе Lez оа uwa- ploatujllce przemysl w ollSzym kraju. Osta- 31, 40,.,w. bilety renty wieczYltej. 
rocznie), stal i szyny stalowe. Na wysta- gIJ karta, przedstawiaj!\ca przestrzefi od tecznie, о Не роilj,dаоуш jest kapitat оЬсу, 32. Piocioprocentow. wk/.dy wi8Cf;)"Зte. 

i narodowycb poet6w, jako to: Marka Maru,! wyda, drzemie cale nieraz wieki w piersi I .А u пав smutno jako па ciotore 

l
licza, Nikoli Dymitrowicz&, Hektorowicza, IIUdU, jako ba~п, podaoie, pragnienie, cza- (cmentarzu) LISTY Z GRODNA Gudnlicza. Pи~ poetycznych utwor6w wsp6l, sещ Jako niezbudzony jeszcze do narodo, Na пош:! Tatarin pOJ'uchal pomoikii 
czesnycb pisarzy, uшiеszrzопусh w "Sborni, wej AwiadoDlo§ci instynkt, kt6ry wcze§niej' А и пав зтПtnо о zrubanej jak bore 

D О L О D Z L ku·, jako to: ,,80lferyoo·, Lawoslawa Wu- czy potniej, ot tak, poprostu, literalnio pow- Kde pusto strmia Ьо!е chladne pniky. 
kelicza "Na strazy" i "Pasza· Duro .лr-Istajе z looa шаtki zieloi w postaci rozwi- :ltichy bIaholi о rozhorcenej hrud.i-

-.о>- nolda., nie charakteryzujlj, dostatвc .. nie рое- nietej idei lub dokooaoego czynu. Przyktad 8pemi а oik оав spievaoim nebudi .... " 
xrv. zyi chorwackiej, pozbawione сесЬ szczeg61- chocia:!by оа sloweficacb! Tak ~piewal przed laty wieszcz, kt6rego 

пусЬ,. m?gq Ьу6 wciqgnione ~o anto!ogii Otokar Mokry oprowe.dz8 пм ро ich па- d!a pokrewie6stwa j~zykowego rozumiemy 
Czarnog6rze zlewa .si<; poniekqd z 8ес- ~yle Jaklego oarodu. N а og6~ Jedn~~, ~wa- ioie. Ozarowoa, i rzeklby§, w cichYDl, roz- Ье. tlumaczenia i wszelkich obja~nieu. Lecz 

bilj,. Rozbrzmiewa опо wojeooll pie§oifj"lecz z:\,wsz,. wszystko , со chorwacl Z~Obl~1 I ro- kosznym а sш<;tпуm §oie zaczarowana oko, i w jego piersi wybucW:o ogoiem rozhudzo
ku wielkiej stracie pismiennictwa slowia/i- ы1!,' trz~ba przyznac, "е. odpowladaJIj, pro- lica! Му!пу to раза:!. W looie ziешi matki ое jego пагодо zycie, to tez wkгбtсе slowa 
skiego, piclni Le nie ~ zebrane i spisane. gramowl .skreslooemu р' ze.z swego роеЦ} kipialo iodywidualne narodowe zycie. Przed oadziei sшiаlо rzucal swej braci. 
mqkajl\c~ B!~, ~odow~ podania, rzucajfj, Wukasowlcza, kt6ry wola. ,,~aprz6d tyl- dziesi~ciu oiespelna laty mozoowladne mi- .ВОЬ da а IIIУ зв оidiше па skore 
wprawdzle D1eJ":k~e SWJatlo П.8 wewo.etrzoe ko 1 Naprz6d dllсЬеш, glowll, 81l!}, slowem ... oisterstwo Tiszy, niby g;obowy kamiefi оа Ja i "1. о Ii~ch ~!8viansk.iej зуоЬоду'!· 
Czaroog6rza dZleJe. Pocz!}tklem tn 1 osta- innego niema lekarstwa". pier§ tej cichej а czarownej kraioy сiзп~tо ZаtгzушаJШУ B.II) Lez CbWllk~ "га. ~Ie-
tniem slоwеш ЬБJ. 8erbski ~eta Jerzy Jak- О oowszycb dziejach Cborwacyi, od wo- wyrok: .Nie та sloweuc6w!. tymczasem zшогdо~аоуш plelgrzymem, ро 810WШ~
szycz, w ladnym bardzo wlerszu .Czarno- jeo oapo!e06skich, ро przez wa!ki о oieza- ~, iyj!}, spiewajlj,. 1 jeAli kt6ry filozof s~czy~n.'e, )1. Еdw:"rdеш J е!шklеm, ~ wrot 
g6rzec-Czaroog6rce", kaie ш~оwi wysylac lezoo§(: а. do obecoego odrodzeoia, zazna- oczywistoM istnieoia czlowieka wywodzi;od blaleJ J8k J' ZOWI, ~,:,Ы~ny, "е "81 8zy
ZOo~ оа b6j, gdzie Amierc kroczy, Ье. lez, jamia ~zyte!nik6w .Sboroika· P epelka,ob. twierdzeoia: .my§l\l wi~ jеstеш," to jakie szka. Otо dom wlejskl, skro~oy, pod 
Ъе. 'westch~ieiI, ku zemAcie; Бу.п6~ hоdоwаб szernq praClj" Osoutll па dziele 8miczyk!a, latwo wywiesc шоzпа 8ат, istot\} bytu ,а- strze.ch" lacz przed tуш, domem Jak przed 
па mSCJclell, wcze§D1e uczyc blc sl~. Wno, В8 .Poviest Brvatska". Pi~knq krain<; Ohor~ sad!\ od "§piewam wi~c jеsLeш, Dl6wi~ wi~c kosclOl~m Sl?wacy' kO~nle schylaJ", czola. 
si6 Le:! moina, "е cala poezya Ozaroog6rz& wacyi, jej koscioly, pami!}tki, шiеszkабс6w, iyj<;.. Jestto istotoie uИimа l'atio wsze!- Jestto I.stotllle SWllj,tуша, Betleem ICЬ od
jest jed~1j, w?jenn~ pobudkll, gdyz czaroo- ich go§ciooosc, w zаjшuj!\су i Ey~y зроз6Ь kiego narodowego bytu. Zaczyna siIJ оп rodzooeJ narod?wo§~I. Pod tlj, strzech!},. w 
g6rzec Istоtше smlercl, tylko 1116gl dot!}d opisuje рап Bronislaw Grabo\vskl. Od ра. od samowiedzy а koficzy z ostatniem L?б8 r. ~odzil S!IJ Wa!eoty.m Wod~k, 
ojcz}"tnie dowie~c swej miloSci. па Grabowsk.iego dowiadujemy siIJ oadto, brzmienielll ostatoiego slowa... i jeszcze. plerw~zy,. J!-k J:'аШl,tkОW8 0plewa tablica, 
О wiele вzczеsliWSZ)'шi ~ cb.orwaci. Li- 'е cborwaci zajmuj!} sie oami i им .. !} lite, Oi со pod Misso!uoghi wywalczali niepod- slow~osk.i р~е~шarz. , '. 

teratura ich roz"'ija si~ oietylko pomy§Joie raturfj, ucz, sil) ш6wiс ро polsku. !egloS6 Grecyi, czy oie zарошоiеli ш6wiс Nl~ straclm ~resz~ czasu, .Je§!1 ChWl]~ 
lecz hojoie. Akademia w Zagrzebiu wydaje W ~rtykule раоа 8рiеSЗ8, traktujlj,cym о Alcybiadesa. slodkll mowll? dlu:!ej za~rzymuJ'c Sl~ оа "S1, Je§li pod 
zast~p lO~i6w dzieloycb, kt6J-усh imioo& па- domowej wojnie w Cborwacyi w koucu XVI ., .. przewodnlctwem Jaoa Herbena, przypa-
bierajlj, rozglosu . oie w samej .ty!ko ich oj- stu!ecia, znanej pod nazwll .sielskiej burzy· . WI~ 1 s.lo,wency, kt6r!ch рпед dZlesl~- trzym si~ zabawom i igraniu cblopc6w 
czytnle. Zna~1l Jeat powszechDle. postac pre: sJicznc zoajduj~ podanie. Bohater Lej woj' c,~ laty Пl\швtеГ8~WО Tlsz1. wy.kre§lalo z sloweuc6w od pi~iu do pi~tnaвtu lat. О 
,е88 akademll Dr. Raczk.a. Nlеша ga!~zl оу, Maciej Gubec wraz z wojownikami swy- iYJlj,cych grопя, iYJ', slj" splewaJ!\: jak tam wesolo, ochoczo, jak zdrowol Ja-
nauk hl"t!>ryczoych, filo!oglczoycb, prawoycb, шi oie po!egl, ty!ko si~ oad Dimi zwarly .Gazyka dar s"etll пат ВоЬ ... • k.i6 р~зу, jakie rozlegajlj, 8i<; piosokil Nie-
przyrodnlczych, fizy.c:zo~cb, ~atematycznycb, dwa kopce zieDli. 1 oto siedzll зоЫе Leraz Majq, wlasD!} rozwijaj!\CIj, si~ Jiterature, kt6re do naszych wiejsk.ich podobne, "е-
kt6reby w аkаdеШll 01С oJlaly swych przed- w lonie matki ojczyzny, ,а kamiennym sto, znaoycb nowelist6w i poet6w. Ро ZDlar- selsze tylko шо:!е, obyczajoiejsze. 
stawicieli. Literr.tUl·a oadob~a i ~rasll roz- l el11, nad сzагашi Wi08, а gdy WIlS Macieja lych oiedawno Mikulaaie Fегсебсzуku i "Vraoll. leti, пеша deti, 
kwitaj!! w naJle~sze. СzавОРl~Ш Jest .oawet, dziewi~krotnie st61 owinie, wstanl], i wyj, Milostawie Duшпуm, powiesciopisarskll А ту тате, oeprodame, 
jak Plszll, nadOo1ar, а wAr6.d шch "Wlешес' dl} i wywalczli cborwack, wolnosc. chor,giew ohj%l zdolny oowelista Woja6- P80bicko"i darmo dаше. 
i "Chorwacka \Vila·, maJIj, ustaloo, Ье!е- Zawsze i wзz~ziе to эато! ZawRze fan- ski, Szkuttety, Bonicki i kobieta Helena Zakopeme do dolicka •• 
trystyczol], "law~. Ро Szenoa, zoaoym i u ~ya l~du zgod~ie z рrаwя!"i . 1?1· .. yr~dy ! Sz?lte~owa. ~lПilkl poeta Jao Botta,lecz 8poty~all;1y si~ tu ~ prawdziwll ztoUJ 'у-
пав z przeklad6w, pi6ro przeszlo w c~ce ро- blstoryl wywodzl oswobodzlClCll I IUsc,c,el~ I §plew8Jq HWlezdosla", Andrzej ВеНа а III gier 1 plosenek dzlOCi~ycb. 
wieAciopisarza Tomicza, iejuz pomin~ шlod- k.rzY!,d oarodowych, z вашеgо I?JJa matkl рl'УЩ trzyma ,!y:!ej wzmiankowany Wojaii- Zajш.uj,су te~ 8zkic Herbena dopelnia. 
8zych i mniej zпапусh. Akademia zajmuje ZleDlI, z procb6w ojc6w, Ich krwJ, czy06w, skl. PI'Zed kilku laty, Ducil smntkiem w drugllo госzщkп .Sbornika· Zywot s1o, 
8i~ przytOIll wydawnictwem dawoiejszlch historycznego zasiewu, kt6ry zanim plon zdj~ty; waokich d:&ie'"'cцt." W obu ty·ch pracach 
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Oe.na rojed,~ 1lQPlera 6 kop. 

, 

p~smo przemysłowe, handlo~e literackie. 
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28 k. r.a wieeej ra,..y po " k. za k8.7.dJ ras 
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Ila'. 8 wierar.owe ogłon.enia adr6lO-

" fi n. 2 mi6liecznie. 

K I d k. d Ogłoszenia przyjmowane są: w Adminis!ra-a en arzy Biuro Re akcyj i Administracyi cyi Dziennika oraz w lliurach Ogłoszeń ltajch-
Dziś: Marka i Marcelina M\:CZ. "lic" Ve.rielolall" Nr. ~n/b. mana i Frendłera w Warszawie i w l.odzi. 

_Jutro: GerwAzego i Prot8.zego Mp. 
Wschrod sloi,c& o god1\. 8 mAO. ZIuiliód ,\ąlldz. 8 .... 20. AOJtES TEI.I\CH~AFJCZNY , Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie 
Długość dnia godz. 16 Ol. 40. Przybyło dQ,lag. 9 ,n. 2·1 )( (J .... A li: O W l' J. ŁÓJ) Ż. będą zwracane. 
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WYSTAWA 
rolniczo - przemysłowa.. 

WARSZAWA 1885 r . 

IL 

! 
wie oglądać można profile tych szyn, wy-\ Bodzechowa do Koń.kich, opracowana dro-, gdy bndzi nowe o~niska przemysłowe, o t.r
trzymujllcych, jak nas zapewniano, pr6b~ biazgowo i do~ł.adnie. . le niepożlłd~nym J.est napływ .. obcych sił 
ciśnienia wyższą, od przepisanej. Są, tam! N88t~pne IIIleJsce należy kopalDl w Twar- ! roboczych! JlI:kkolwlek w~g!QdDleJ traktowa
rownież ładne okazy surowizny, rud żela- I tlowicocll, L. Grabiań.!lkiego, 'produkcya kt6- nyoh, aDlżeh to ma miejsce ~ /Je~nol?le
znych o rozlUaitych procentach zawartości, rej wynosi rocznie do 250,000 pndów. Ko- mieńcami w Slłsiedniem państwie DlemlCC-
żelazo kuto-Iane, oraz modele rozmaite. j palnia ta zasila rudlł żelaznlł zakłady .Hu- kiem. (Dok. nast.) 

ROZPORZ4DZENIA RZ4110WE, 
PI'zedsi~biorstwo należy do towarzystwa ak- ' ty Bankowej.· W Twardowicach istnieje 
cyjnego francuzkiego, niemniej przeto naj też kopalnia glinki ogniotrwałej, należlłca 
1,000 robotników, utrzymuje 880 krajow- do spółki .Grabiaflski i Kalicki.· Pro-

. c6w. Zakłady utrzymują, kas~ pomocy ~Ia dulro):A glinki ~cbodzi do 200,000 pu~6w (Dokończeni. - patrz Nr. 121). 
Produkty przemysłu górniczego. robotników, oraz szkoły elementarne dla ICh rOCZDle. Eksploatacya) w obu kopalOl\J.ch Wykaz papi&r6w wartoścwwych zwol-,v sprawozdaniach naszych chcemy za- l dzieci. Na utrzymanie t~ch urz,dzeń po- prowadzi sili robotami r\:CZnemi, podzie- 'fI.innych od poda{ktt. 

chować pOr2lldek programu . wystawy i dla mocniczych rohotnicy op acują, po. 4% od mn~mi. <!lioka ~ kopalni . twa~dowickiej I. Państwowe papiery wartościowe. 
tego zajmujemy si~ I$ruPIl pler~szlł,. pomt- za.robk~. R~prezentantell1. firmy Jest -pan p?slada Wielką ogmot~walość I zasilII: WS~y8t. 
mo, że kllnusye s~dzlów zwróciły Sle prze- Nledtwledzkl w WarszawIe. kie wl~k8ze cyokowme w KrólestWie I na A. Pożyczki zawarte na monet\) metaliczną,. 
dewszystkiem do inwentarza, a to z powo- Również w pawilonie własnym mieści:si~ ~zku górnym. Glink~ tl) widzimy jako J. Pie1°~:.ag~=~r.:~~~" 
du wcześniejszego terminu zalllkni~ia dzia- druga firma franouzka: .Towarzystwo me· okaz na ,wystawie, również rudy żelazne 2. Anglo-holunderoka potyczka z r. 1864. 
lu rolniczego wystawy. Ocen~ S\ldziów po- talurgiczne C"'ewi~k{l· - towarzystwo ano- i błyszcz ołowiany, jedyny w swoim rodza- 8. TakAŻ .P"zyczka z r. 1866. 
dawać b~ziemy w notatkach osobnych. nimowe. z kacitałem 3,000,000 franków. ju okaz w grupie pierwsz"j. Kopalnie twar- ł. ZagranIczna 6'1o'W& potyozka z r. 1877. 

d k . T .• d b k aln' d' k' I k ł' '1 ' ló 6. 1'i.r", .. 4.'/,'/o.wa pożyczka. ·W ~rupie pierwszej. pro u tO/D przemll' owarzy~two? )':10 0.ta .op I&ne W r. OWIC le u o owa y slll w pawIoDla g - 6. Drnga takai poiJcz"" 
Hlu gornirugo, szukahśmy wyłllczrue prze- 1882, mlano.wlcle Chlewls~a I Pawłów. wraz, wnym: ... . b) Zagronic:no P"Żllezki .u.t .............. 
mysłu kopalnianego krajowego, a poza tern z zakładami fabrycznemi. W zakładach Najstarsza w krajU kopaIma rud I gl- 7. Drnga pożyczb 6'1o·wa. 
finll, p.rzer~biajllcych su;owe produkty kr~. pracuje &50 robotnik6w t z ~t6rych procent semia B.'i~lIlI pod ~ucbedni?wer.n, w gub. 8. ~sóata takAŻ pożyczka. 
jowe. Znajdujemy tu Jednakże walcowDlIl znaczny przypada na cu<lZozlemców. Oprócz radomskieJ, wystawiła w pawllome własoym ;~. ~~~~:~a ao".w •. 
miedzi Prywesa Luzera, przerabil_jlłClł, rzecz rud żelaznych, odlewów surowcowych i ro· odlewy żelazne, surowe i pasowane. Rudy e) W~. pnll",ki.u.termi_ 
oczywista, materyał surowy zagraniczny; l.maitlch gatunków żelaza, zaprodukowało żelazne znajdują sil) w Bliiynie na pne· 11. Sześoioprocentowa renta zlota. 
tym sposobem zmniejsza si~ liczba wystaw- towarzystwo na wystawie ugier czerwony i st1'Zeni 6,000 mórg i zawieraj" 32 do 48% d) Spl4ł1l dJJ <wrotu p"''' drogi iM,"". 
ców, którzy przedstawiai.. bogactwa Iziemi żółty, surówkę bia!, i siw!}, oraz glinl) zwy' żelaza. F.abryk~ znłożył w rokn 1838 Ale- 12 - W. Obligi konsolidow.ne dr. telaznych 

,.. kIł k b wl&JIłk.ich siedmiu. emisyj. 
krajowe. czaj nil i ogniotrwałlł. sander Wie og ows ii w ręce o ecnych 19 i 20. Obligi mikoł.jewaki.j drogi żelaznej 

Wystawców ogółem w grupi .. &Il.jduj Zakłady górnicze r._e, rozł:oione.", fNliiadaczy, małżonków Krauze , przeszła dwóch "",i.)1. 
my czternastu, z tych polowa przypada nA I czterech guberniach, mianowicie: warszaw- fabryka w roku 188~ i została znacznie .) 06&gl dróg 'domllchpnu,l. na "'= ,karbu. 
kopalnie rud żelaznych lub fabryk przera· skiej, piotrkowskiej, radomskiej i kieleckiej, powi~kszoną i ulepszoll'ł. Wlaiciciek "ill' .J~i. Obligi drogi t.laznoj f.amoow.ko·98ratow· 
biajllcych takowe, a piecin na kopalnie wę- zajęIy skromne miejsce w pawilonie gló- wajq, w gisel'lli wlościa" miejscowllch i przll' 22. Obligi ch.rlwwako-Icremienozudzkiego ucz~. 
gIli.; zakłady górnicze rZlldowe liczymy, na- ' wnym. Wystawa zakładów tych odznacza Z/lajq, że ci przez dlugokllliq swq praktll' .tku charkow.ko.mikoł'jewBki.j drogi ż.loumej. 
turalHie, do pierwszych i drugich. Isill kolekcy'ł rud rOWlaitych, wydobywa- kD kOllkllromać lIIogq z najzdo(lliej6zi.llli B. Długi zawarte na monetll papierowIl. 

~V przemyśle żelaznym pierwsze !,,jej~ce I ny~ z kopalni ~~browskic~l i suchedniow- cudz~ziemc'f1/li. Ważnem jest ~o liwia~. 28-24..") c;,:r.;:"i·;u:~e~~:"~k .. 
zajmuje .Huta bankowa· w Dl\browle. JOle· l sklCh - pIanami I mapami geognostyczne- two I S'łdZ1my, że ludność krajowa rówme b) Zogrcmicrno pn,llezki ~ .... 
szcz'łca si~ w pawilonie własnym. Kopnl- mi. 'rtumy ciekawych sprowadza model dobrze obeznałaby się 7. inuemi gałęziami 25-28. Pi.rw .... drugo, pi~ta i .zó.t. potyczka 
nie tej firmy dajll rocznie 1,000,000 pudóJV robót, wykonanych w celu osuszenia odwie- przemysłu fabrycznego, gdyby nie zamy- 5'/,·w .. 
rudy żelaznej; huta pr.erabia nadto p61to- ' cznych kopalń olkuskich; model ten, dzieło kano przed nią, wrót do zarobku. Niechaj c) K rajowe pnllc=ki .u.terminow •. 
ra miliona I11dy z innych kopalń i produ· / cierpliwcJ' pracy, dal: na wystaw~ p. Kor- zastanowill sill nad tern firmy obce, eks- 29. &eścioprooentowe nieterminowe. 

30. Sześcioprocentowe oiezmieuDB. 
kuje żelazo sprzedażne .(750,000 pudów ' naciński, inżynier. Zasługuje też na uwa- ploatuj'łce przemysI w naszym kraju. Osta- SI. ,o'o'w. bilety renty wieczyatej. 
rocznie), stal i szyny stalowe. Na wysta- gil karta, przedstawiająca przestrzeń od tecznie, o ile pozlldanym jest kapitał obcy, 32. Piocioprocentow. wkłady Wi6Cf;)"'te. 

i narodowych poet6w, jako to: Marka Maru·! wyda, drzemie cale nieraz wieki w piersi I .A u 088 smutno jako na cintore 

l
licza, Nikoli DymitrowicZA, Hektorowicza, IIUdU, jako baśń, podanie, pragnienie, cza- (cmentarzu) LISTY Z GRODNA Gudnlicza. Parll poetycznych utworów współ· sem Jako niezbudzony jeszcze do narodo· Na nomż Tatarin poruchal pomniki; 
czesnych pisarzy, umieszczonych w "Sborni. wej świadomości instynkt, kt6ry wcześniej' A u n88 smntno o zrubanej jak hore 

D O Ł O D Z L ku·, jako to: "Solferyno·, Lawoslawa Wu- czy potniej, ot tak, poprostu, literalnio pow- Kde pusto strmia hole cbladna pniky. 
kelicza "Na straży" i "Pasza· Duro Ar-Istaje z łona matki zielni w postaci rozwi- :ltichy hlaholi o rozhorcenej hrudi-

-.o>- nolda, nie charakteryzują, dostatecznie poe- niętej idei lub dokonanego czynu. Przykład Sperni a nik nas spievanim nebudi.. .. " 
XIV. zyi chorwackiej, pozbawione cech szczegól- chociażby na sloweńcach! Tak śpiewał przed laty wieszcz, którego 

nych,. m?gq być wciqgniooe ~o antologii Otnkar Mokry oprowadza nas po ich kra- dla pokrewieństwa j~zykowego rozumiemy 
Czarnog6rze zlewa .się ponieklld z Ser- ~yle Jakiego narodu. N a og6~ Jedn~~, ~wa- inie. Ozarowna, i rzekłbyś, w cichym, roz- bez tłumaczenia i wszelkich objaśnień. Lecz 

bią,. Rozbrzmiewa ono wojenną pieśnilł, lecz z:\,wszr wszystko . co chorwaCI Z~Obl~1 I ro- kosznym a smętnym śnie zaczarowana oko. i w jego piersi wybuchl:o ogniem rozhudzo
ku wielkiej stracie piśmiennictwa słowiań- bill, trz~ha przyznać, że. odpOWiadaJą, pro- lica! Mylny to pasaż. W lonie ziemi matki ne jego narodu życie, to teź wkrótce słowa 
skiego, pieśni te nie SIł zebrane i spisane. gramowI .skreślonemu plZe.z swego poet\) kipiało indywidualne narodowe życie. Przed nadziei śmiało rzucal swej braci. 
Blqkajllc!l s!~. ~odow!l podania, rzucają, Wukasowlcza, który woła. lI~aprzód tyl- dziesi~ciu niespełna łaty możnowładne mi- .Boh da a my se oidime na skore 
wprawdZIe DleJ,,:k~e śWiatło n.a wewn.ętrzne ko l Naprz6d duchem, głową, sIłII, słowem ... nisterstwo Tiszy, niby g;obowy kamień na Ja i Ty' o Ii~ch ~Iavianskiej svobodr.l· 
Czarnogórza dZieJe. Poczlltklem tu I os ta- innego niema lekarstwa". pierś tej cichej a czarownej krainy cisn~ło Zatrzymajmy S.I~ tez chwdk~ wraz ~lle-
tniem słowem bÓJ. Serbski ~eta Jerzy Jak· O nowszych dziejach Chorwacyi, od wo- wyrok: .Nie ma słoweńców!. tymczasem zmordo~anym pielgrzymem. po Slowla~
szycz, w ładnym bardzo wierszu .Czarno· jen napoleońskich, po przez walki o nieza· SIł, źyjll, śpiewają,. l jeśli kt6ry filozof s~czy~n.le, 11' Edw:"rdem J ehnklem, ~ wrot 
górzec-Czarnogórce", kaźe m~owi wysylać leźność ai: do obecnego odrodzenia, zazna· oczywistość istnienia człowieka wywodzi;od białeJ Jak JIł zowllł ~';1bl~ny, we WSI Szy
żonę na bój, gdzie śmierć kroczy, bez łez, jamia ~zytelnik6w .Shornika· P epelka, ob· twierdzenia: ,myślll wi~ jestem," to jakie szka. Oto dom WieJski, skro~ny, pod 
bez - westch~ieil, ku zemście; synó~ hodować szernll pracą, osnut'ł na dziele Smiczykla· łatwo wywieść można samlł istot\) bytu za- strze.chlł, lacz przed tym. domem Jak przed 
na mŚCICieli, wcześme uczyć biĆ Sl~. Wno· sa .Poviest Brvatska". Pięknq krainę Ohor~ sad'ł od "śpiewam wi~c jestem, D1ówi~ willc kośCloł~m Sł?wllCr. ko~nle schylają,. czoła. 
sić też można, że cała poezya Ozarnogórz& wacyi, jej kościoły, pamilltki, mieszkańców, żyję.. Jestto istotnie uUima l'atio wszel- Jestto I.stotllle śWlą,tyma, Betleem ICh od· 
jest jed?ą, w?jenn~ pobudką, gdyż czarno· ich gościnność, w zajmujllcy i ży,!,y spos6b kiego narodowego bytu. Zaczyna sil) on rodzonej narod?woś~l. Pod tą, strzech'ł,. w 
g6rzec Istotme śmierCią tylko mógł dot'łd opisuje pan Bronisław GrabowskI. Od pa. od samowiedzy a kończy zostatniem L?58 r. ~odził S!1l WalentY.fi Wod~k, 
ojczytnie dowieść swej miłości. na Grabowskiego dowiadujemy sill nadto, brzmieniem ostatniego słowa... i jeszcze. plerw~zy,. J!-k IC'amllłtkowa opiewa tablica, 

O wiele szczęśliwszymi SIl chorwaci. Li· że chorwaci zajmuj'ł się nami i uasz'ł lite· Ci co pod Missolunghi wywalczali niepod- słow!lnski p~eśDlarz. . .. 
teratura ich rozwija si~ nietylko pomyślnie raturą uczlł si~ mówić po polsku. l egłość Grecyi, czy nie zapo mnieli m6wić NI~ straci m ~resztll czasu, .Jeś! 1 chwII~ 
lecz hojnie. Akademia w Zagrzebiu wydaje W ~rlykule pana SpiessB, traktują,cym o Alcybiadesa słodką mowll? dłużej za~rzymuJlłc Sl~ na WSI, Jeśli pod 
zastęp m~źów dzielnych, których imiona na· domowej wojnie w ChOrwacyi w końcu XVI .. .. przewodOlctwem Jana Herbena, przypa-
bierajlj, rozgłosu . nie w samej .tylko ich oj- stulecia, znanej pod nazwą .sielskiej burzy· . WI~ I s.ło.webcy, któr!ch przed dZlesl~- trzym si~ zabawom i igraniu chłopc6w 
czy tnie. Zna~1l Jest powszechOle. postać prs: śliczne znajduj~ podanie. Bohater tej woj· c,~ laty nllD1ster8~wo TIszy' wy.kreślało z słoweńców od pi~iu do pi~tn88tu lat. O 
zesa akademn Dr. Raczk.a. Niema gał~zl ny, Maciej Gubec wraz z wojownikami swy· żYJą,cych grona, żYJIł, slj" śpiewaJą,: jak tam wesoło, ochoczo, jak zdrowol Ja-
nauk hlBt!>rycznych, filologicznych, prawnych, mi nie poległ, tylko si~ nad nimi zwady .Gazyka dar sTeLI I nam Boh ... • kie pląsy, jakie rozlegajll si<; piosnkil Nie. 
przyrodniczych, fizy.c:zn~cb, ~atematycznych, dwa kopce ziemi. I oto siedzll sobie teraz Majl], własu'ł rozwijajllcą si~ literatur~, kt6re do naszych wiejskich podobne, we-
kt6reby w akademu Ole nllaly swych przed. w łonie matki ojczyzny, za kamiennym sto· znanych nowelistów i poetów. Po zmar· selsze tylko może, obyczajniejsze. 
stawicieli. Literr.tura nadob~a i ~rasa roz· łem, nad czarami wina, a gdy wqs Macieja łych niedawno Mikulaaie Ferceóczyku i "Vrana. leti, nema deti, 
kwitają w naJle~sze. OZ88opl~m Jest .nawet, dziewię(ikrotnie stół owinie, wstaną i wyj· Miłosławie Dumnym, powieściopisarską A my mame, neprodame, 
jak PIszII, nadOolar, a wśró.d Dlch "Wlemec' dą i wywalczą chorwacklł wolność. chorlłgiew ohjfłl zdolny nowelista Woj ań- PanbickoTi darmo dame. 
i "Chorwacka Wila·, mają, uatalonlł bele- Zawsze i wsz~zie to samo! ZaWRze fan- ski, Szkuttety, Bonicki i kobieta Helena Zakopeme do dolicka •• 
trystycznl} sławę· Po Szenoa, znanym i u ~ya I~du zgod~ie z prawa!"i. I?rzyr~dy ! Sz?łte~owa. l!milkł poeta Jan BoŁta,lecz Spoty~aD;ly si~ tu ~ prawdziwll złof.IJ 1.y-
n88 z przekładów, pióro przeszło w r~ce po- hlstoryl wywodZI oBwobodzlClCh I 1UśClClel~ I §plewBJq HWlezdoslaT, Andrzej Bella a lą gier 1 pIOsenek dzloci~ych. 
wieściopisarza Tomicza, żejuż pomin~ młodo k.rzy!,d narodowych. z samego ł?u& matki prym trzyma ,!yżej wzmiankowany Wojań- Zajm.ujlłcy te~ szkic Herbena dopełnia 
szych i mniej znanych. Akademia zajmuje Ziemi, z prochów oJCów, Ich krWI, czyn6w, skI. Przed kilku laty, nucił smutkiem w drugim roczOlkn .Sbornika· Żywot slo. 
li~ przytem wydawnictwem dawniejszych histnrycznego zasiewu, kt6ry zanim plon zdjęty: waokicb dllie"'CZIlt." W obu ty·ch pracach 
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11. Poreczone przez rZl!d obIigi dr6g zelaznych'l о tatoicb rozlegl2!' i сепу trzyma/y sie ,па- I.row. Z.kllp6w, .zcseg6Ll1i.j ptu.oki>w nibcy,,:h I .Mi~ynarodowy .kоп~ез !rolejowy odЬ')-
• . . . Н'Ь t d • t dokoo.oo 1&k m olo, йе de1ep'J" зиmarcmа, 0\8 dZJe SI~ 11' Brukвell dnl ... 8 sierpnia. I 

А. Obligi emitowane п ... walutfJ metalicznl\. ! czole mocnleJ. ш О ~Б ~u ?ПОЗZ·I 08 а- maj.ca d081&teczoej po<Istaw1 do ooormo"ania • 
3~. Glowoogo toWRn Y" w, 100yj. lri.h nr6g и. "'0"0%0 I pazem u posobleolU I о. ba~o .. n .takowlCb ni . .. 0010 ... " , DШ _". 'Р • 

1&,оусЬ l..,j, 2..ej i g·rj em;"yi. znaczof~11 obrotach, ~t6re utwlerd'~JI\ по rowoiet bard&o та/о. !'A~wCJ ~J' ~ Кrошkа L6dzka 
~~. O!Jligi drogi orlow.ko.witel,.ki, j. wзzу tktch w przekonaotu, ie przedzalnrcy ny~b ut'01V..... 118 kth,!, О,. '" гО rrgod .. t WJ.; • 
56. mo.ki . ... ko.br ... lriej. tuteJ' si przystljpi,. wkr6tce до rozleg/ych I ... отВо•у· ' . doll" m. ·'UUZ рп,ь,н

, 

10. l.rm8Tr (-) przedluienie drogi zelazne,' fabryczno-
~6 m~.kiew.ko-rio"";,klej k Z tki Ь' i .. рр. 1 1 Меl.ГЬОО с. 1'0"'. • рето , о-
87: konko-IdJOw.Iri.. . · РО <Y~ · poCZIl ~m 'е '1cego .nJtesl'l~ m ... "wa, Wolfooho се t ... y.,k, 'VolkowJlk • ш.· ~6dzkiej до gтaoicy р"О kiej , wOOlug jedne. 
88. ,,0j' ko-iw&oo..,l.:iej. w r\:k ... ch. prz~dzalDtk6w anglel ktch znaJ- lego ,t<>k., Vortiioder , ВerliDL . . go z dzieoU1 k6w " a riz,\wskicu , b<:dzie ро_ 
39. ri"_n8ko- ko, lowolriej. до"а/о 81~ 126,000 bel, "оЬес 362,000 Ьеl T","/i. 14 o,enroa. J •• mark "PO!"lod&,~01 t. доЬоо niebawem zadecydowaoe. Przekooa-
40. гiai.kо-mо,.. .. n'ki.J. . w rok .. pofrzcdoim, а па l!jdzie "talym от.с~оwo ". СЫ.П. 1' .; 14 1,- m. .~00~1 11.0 .,1 ..•• oio роdоЬп е pnouje r6wn iei w k6lkach 8 . 
41. k.~k,,,,h,,:rk?w.kо-о.о .. klеJ. 323000 Ье "ОЬес 514000 bel. Zahasy 6"' ''1 lot ~ ... ,raз ~~r.m. N,e . POW1ed,iaI п от t6w wаr"zаwзkiсЬ. со do kW8styi,komu 

(1 J II em1Sfl). 1 • ' .. .' • 00 byn&JmDleJ осt.eIП".ОI'lm. gdyi ","ado 1 о 
42. kotlow.ko·worooei.ko-rooto,,· dаWП8' ~o":JdQJ'!C6 "t\! ~ przecl,alulnc OJ\ o~cwy< .. j OIp~IJm pr ... biego j&~markl1 p<nо"';, roboty powierzone zо"tIlП'} - niem" jeszcze 

oki.j. c ... lym Awt6Cle а,. оЬесще о 638,000 Ье l ' ~ Iego przygngblaJ' oo 0& targ OOd" aI. ly. N.I,y", i lldnych pozytywoych daoycb. K aitl ll wie§~ 
13. 
44. 
4~. 

w.fI ~ . .... kо-~ге'l:.lo ki~j: Пlоiеjszе, oii byly 11' odpowiedoion czasie С1. 00. o.n'. go po< .. lk. ok, .. I, ogr?~n. :~ о oowej "rter)'i komun i kacyjn~j wita my ra. 
mOlkl.woko-зо""! ~w.k~ез · . roku przeszle"o _ BaweloQ braZ)'lij"kll przyj- ",~~~II\.оЛ6 w .. k~pac~. Dokonyw~ blCb l' J.'~ do§nie, tembardzie; cieszy паз powyi sza _ 
ortowako·grlu.k18J (1 \ II етl- t ЬО h '/ ";h 1/ 6с1е) kQ~Y. u JP'antcr.D1, ta.b r1kaaCl п& ywa 1 _п... 'J 
oyi). ., mowano S а . о ро ~oac nlZfzJc .0 .. р. ozme ~OI.J 017. ... roku prz .. zl~m.. оЬу tylko j aknajpredzej wузzlа z dzie-

.16. " .. k.ok.zki_j (1 i 11 em"YI). Bawe/o ... egtpska mtala popyt umlarkowa- . Doplero gd, .p.,ed.~.y.obnity11 тосоо ttda- dziny projekt6w. 
47. mlt_w.kiej. оу сеоу bialej i bruoatnej byJy nier~gu. 01', ,.щto nabywa6 WloceJ. ler. ly1ko we/:ny d~ (_) Podatki. 0 <1 р 6 .. i kart pobytu ша 
48. douieclriej. 1 ' . . Ik 1 1 §~ 1 § . . l' сЬ сНа Ьne prcyrz,d,oo_j. Obro1r poe~powa/1 оа 1,.",,- Ь d L d d 
49. iwongrod, ko-d.browskiej. aroe, wte а u eg о w а ctct e t _а ~ . . • ... ) przewl ,1<I6. Do sOO.i01 9 ... 00 or .. tnl~to y~ ро 0.,00 zaprowa _ооу ро atek w .t.o-
50 wlad)'k.okukiej. do rozleglycb obrot6w. B,.wc/na peruwtao- ... Ienw,e ciw.rtt щte; do ,.,oow,. &dolaoo орг..,· dzi. Wprow ... dzooem bedzio ta kie tak zwa-

В 'Obl~' ' t 1 t ie- ska 8tnnia1 ... О 1/, р ., mi~kka о 1/'0 р. dВ<l . tr.du""'iIt pi§t 0.0. уoh il06.i dowieпooej, пе "ro2atkowe". со зi~ tyczy podatku од 
. Igacye епн owaoe па "а u О рар W Ьod ' . d . . Ь d ,, ' 1<t6r& w-,оOlil. 4200.tr ( .. ,),oh 8()1) ctr ... /01 " 

rowll. . "с OtO ,п .YJS~n nte а, жо ~овщ twa: brudnej) .. ol,e. 3:600 ctr: 01 го"о pneozJjm се. pa6w, Iн;dzie оп pro .. dopodob~ie unormowa· 
Ы. Towarcyвt"a rybirio"",bolOgoWlklej drOJl оа, trzушаl~ ЗI~ Jednak ". ceote тос,\/> , оу " elu, n11 tej przed .1" ,., byl, oii.ze о 25 _ оу па зроs6Ь, jaki рrаktуkоwаПУП1 jest w 

'_l.,o. j Ш em,,), i. tylko 800д I бое Broacb, ofiarowane оЫ!- 55 т. , 8 сео) ",. /"1 brodneJ о 16-~0 m. I'la<o- \Vаrзzawiе. 
cie, 8traci/y 1/ .. р. Тагв terlllinowy w 80- 00'. welnO 'ер ... 115 .. J86 m. . z8 ~redoit 110 - (_) Komisya kwaterunkowa zaproponowa-

1.1 d ' t botEJ i pooiOOzialek pozostawal род przy- MII5,. са fl ... •• 85 :-1092 m·d .. ~T~,!>,' 92 N-' 45 m. lа wla~cicielom доm6.. оdsteрujllСУШ 10· I.)prawoz апш argowc. 8п~Ыаjl\~Ш wra~eniem Iiсжп)'сЬ i. duiyc~1 d::'· роJ,.~;:БС~~d~~ :: ~;;.il:.з!d:;., ~:'~lli. kale dla wojs~a •. obnii~oie .celJY kOlllorne-
-- 1 deklaracYJ, tudz,e~ zleceiJ ~crzedazy przJ- d1, а w Czoj"1 "" .Ion, do l'аГУ'а. gO. оа zasadzte , IZ сепу nJ\eszk ... iJ wog61e 

Gielw, /omlyll.lka. Sprawozdaoie tygo- з/ап)'сЬ z Alt1erykl, а '"'уп! . Iy. z tego ро • . Kr61.wl.~. 14 czer".L Od~.d prs,byl о. targ зрad/у. W тy~1 tego oblliio"'l bEJdzie сепа 
doiowe (до dJlia 13 czerwca). Glelda prze- wo.d~ "padek сео za08trzy/ 8tEJ J68zcze Ьа,·· Jod.eo с W10ks~y.h r·.~чk. otQw przod'y ..... 01<0- lokal6w z ... jmowanyr.h przez woj.ko przy о· 
byla tydzie(, bardzo spokojoy i (;ichy, ...... dlleJ J!Od .wрlуwеП1: bardzo рошу§IJlусll spr!"· k~' ~'~~.~':Oi-::''''~"!'.d~:::::r ia:~ .. :':;:jW':: liCf Коп !-&ntyoow8ki.ej.. . _ 
h ... nia kur.6w ро wi~k"zej cz~§ci Ь)'/У <о . !,ozda.u btura rvlntczego w 'Vas~yogtonte .p"lym przebiego j&, marka po, n.';okiego. obnit- (-) Pozar. Zaledwte ]едео d.zteu przeТlvy 
peloie nieznaczoe. Upadek шillistетуuт аро- t IIttonal Cotton ~xcbaoge о zhlOrach Ьа- k~ о 10-1.2101. , . dol." e przy""dzou, weloo.'~' ро kllko po:!arach z rzeclu - 1 zобw oneg· 
tAgowat зtа"пасу.. gdyz dop6ki oie ukon- weloy. ОЬзжату ZIlJ~te Рod upr ... w~ bawel- kleool.~, 1 11<&ok,. Weln. ~Ie przyrцdzoo&,OIO'- dajszej посу шi сli§mу w оосу ogro01n~ ро. 
~ "" . . оу wedlug sprawozdania Excllllnge 811< 1<а, c,uledb. oa lоЬ п'в wyro~·o.oa .upelD1. 01. • kt6 100 ' t д " 

cZIA si~ w)'bory w jes l~nI, slaby rZl\d sta~ .' , . b,l. o",gl~dnioo.. Duwo.y ffiozoa dill ceoi6 ыi- .0gfJ,. rll "а ..... Ie ро с. ero:go ZIOO~J, 
bt;dzie u .teru. Na rynku pieni~znym рпе- "'t;kSZ8 " tym roku о 686,~ akr6w, czylt '''0 0& ~600 . tr, l.p ... j ",eloy .ukiel1Diccej do. praw,e nadludzkleJ ргасу wszY8tklCh oddzta
sileuie miпi8tегуalпе oie wywolalo iadoej о ~'Io, а wed/ug spr ... wozdaota waszyngtoft.· t, chcz ... ~ie .dowie,ioo.o wo.I. . Mycie 're~oie •• пi 116w strs:!y ocbotoiczej i fabryczoej acbei· 
' шillПУ Przez caly tydzien bezczywlo§6 "klego о б-68/.. 'Vedlug ЕхсЬапве, "'у- w pf&ybI ... nlu "k ..... el.l. I&k p, .. d . ,!,~m. blеrоwзkiеj, zdolaoo zloklllizowa~. 
:Taoicz~la tu z zа8tоjеш, 8top ... procentow ... dajno~~ plan~cyj ~ оЬесоут stanie . byla· b).r.~r~~~u 1;;~~6,;. ~: ~~o':'~~.I,':·~·~:~efr:lt P.ohr wybuchnlj,l' wkr6~. ро р61посу. w 
sl"bo opierala siEJ zni1.ce. Dyskontu од Ьу lep8z". о 4 10 ~IZ w rokuo (lrzeszl) т, а ,wykl. Przywi.,iooo okolo 400 .Ir. & pl&oono tak zw ... oym uazarze Каllзktеgо przy ulJcy 
trzYlllie" i~czllych WOk81i baokiet'skich ",уао. W?~/ug btur.a roIDlC'~ego о б I.,.n шtапо- 12 -:- 150 т • ... )ji1kowo 1~lko 156 .т .•• ""oln_r. Piotrkllw8kiej Nr. 520 - jll}. ро raz pilAty 
зНо '1 о/ choci"i oiekt6re b ... oki рierwз,о- wlcte wynostlaby 92 10 wobtc 87 /0 vr ro).:u I ОЬПl'~ се. w poroWn'OID ,rok,.m рг ... .t'П1 w przecit}gn jedoego roku. Тущ ra'еш oie 
rz~dll: ni~ chcia1y operowa6 pooizej 1'/ 1884. Z tych wSd:8tkich po,"od6w przy· "'),0011 '7~ 16;- 1 1 N ' k 8zl0 tu о spalenie sklepu Itlb 8kladu Ьа· 
W Srod~ rozpocz~ l... si~ re8ulacy ... po§r:: 8141>iooo. 4pi~ ,oie . о realizacyj, .zwlasz~za d&~~j::; ~':'b:lo O;2" .. 0;'wC~=';.j.c~.J.ar=o "еlпу . I~cz ? spale.ni'; calego ~omu, со tei 
doia, z kt6rt} wczor ... j zalatwiooo si~ zupel- g~y do .. tOO'tano. 8~\j "е wtorek Щ6Зроdztа- 2000 "~"',eo; ,.elny. Zagraoi.c. i k0P."Y, kthrzr I szcz~§ltWl? 8'~ powlo<1/0 .. 0sl"",lOnY ten дот 
nie. Pienil\dz оа 14 dni naвtepoych одда- ote о .upadku. mlDtster.ytlm. 8t ... oowczo pO-IС:WУkl. Рr&уjet.u.л . 118 Ш~ lote1'''y ole pok .. all z08tal ZOJszczooy zope/nte w grбwоуш kor-

1'1 _20/ Zdaie 8i.. ze ilоУ: ,о- my~IDleJ8'le WladОШО§СI z Mancbestru ро- 010 W t1";' ",ko, mlmo to .b~l1d. '''' ... p~ ..... le- pusie jakotei w skrzyd/ach од frootu i od 
",а'1О ро • О' . _ " lе Б" 1 'OOoak otozeoie' od Arody uзро· 1</1 oi1"'Ш "О 00,.. Ьar.шеJ. tak ie do Wleczor. d 'ОО ' n . 100' k'lk k' d l' 
bow1llzaiJ otwartych Jeвt Jeszcze zawsze Ьаг. р. у.у J .р ' . " . ([. . 'przed.oo 1875 k.mieui ро 19-26 т. miеj.ооwуП1 I ';1 "' са '. ~a wle I а ро 01 О U ICy 
dzo znaczDIl, 8zezeg6111iej w papieracb то- 8O~,e~te targu Jest mocDleJ8ze 1 u oteJsze. t.bryk&l1tom. P1Otrkow8kleJ ocalalo. Kto dobrze жпа 0-
в ·"kich. Koosole obiegaly 11' oiewielkiej Jezelt ~ylko w M~nch~8trze interesy .w dal· B"ttstJdt, 12 czerwca. N. j&rmarkll d.i.iej .. pn gromoy (еп ~udynek, n ... fuзzеrk~ zbudo· 
J~sci ale w kursie tгzуш ... lу ail: mocoo_ l"zym c1IIgu !ozwtJ~~ st~ beclll. r6wole do- раnо .. "!о prz,go~bieoi.. l'ropono .. a~o. сеny j.kby , waoy (11' razte deszc~n przez sufity przecie
Nato:uiast ucierpialy akcye krajowych dr6g . ~пe, .11' takt~. razte ~rg t~teJ '~ pг~ebyl о. ~rWUlY. Io.k ~- W)'I~rcy ~ne"UnI~ w ~.d6.n k~la woda), peleo шешоrсh zaulk6w i w/lz· 
zelaznycb, w"kutek uiekorzystnych wyltaz6w . J~ ~lewt}tpltwt8 chwlle oaJdotkJtwszeJ 01>- !:::~.::"'~Ob':; ~':to~~WO~~01:5 ~ ~.6 l ltl~h korytarzy, z d,·еWD1аоешi. prz~groda
ruchu i ile zapowiadajllcej 8i') dywideodY'1 mzkt. .. . ..... tnar, dШ. '!' tu, 08т ..... 100 oIIaroW;8DO ml! а kt6.rego sufity па ."'S'Iч·"tklCh jJl~trach 
Na t..rgu mi~dzупатodоwyш ротiшоzпiесh47 Prt(dra, tkalllnY bal~eJn~ane. !rI ~ о· t06-IIO, .... ~ ....... o.jwvt_J 12b. D08IoWt~o uglDa/y Sl~ pod krok"'IOI pOJedynczeJ озоЬу, 

nia kun;y tгzушаlу si~ dobn:e Z .уj"tkiеш ' с h е s t е r 11 czerwca. Ozywleote, Jaktem 115 ... ~w, D",oтajto,oh o!rolo 1200 ctr., ,1dO- teo pojlllie, 1.e оiероdоЫеб8twеш Ьуlо dJ ... 
~~pi~r6" rОSУJчkiсh i hiSZPI\~8kic", kt6re . odznaczal si~ ~.arg 11' tygo<loiu pop"-1~edt!im, r~~"":.~!I-::'::~w o;::i:d'd::u ).rmar- роь.сжопус~ stra:!y, miшо wszelkich nsIto
рrzуjшоw ... по вlabifj, "i~ksza icll cr.~§6 1'0-/ panowalo r6wnJe:! рпеж . caly tydzten uble- ko .pnedao~ r .. ,lo do .. oz6w. kti>re "УОOlilу ~ wati, "ИПllн6 ~iaru -:-. kt6ry па ~obltk\j 
dniosla si~ w kur8i~. Z oaj .. i~kszеш upo- 8/У· Напдеl TozwJnlll St~ bardzo rozleglo, с1г. ..yli IJ6 ctr. moiej oi! W Toku pr ... .tym. wyhuchoi}t w kilku ml8Jscach prawle r6w· 
dobaniem ohracaJa зреkп·lnсуа аkсуашi su.l szczcg61niej tkaoin nabywano dUlO до lП- 1 pt.cooo ~iowo ... "!"оо ВО:''' ll~ - I!IO •. оосzеЛпiе, gdyz w mieszkaoiu gозроdаrz ... 
ezkieOli i akc"allli baoku ottorn"Dskie о dyj i Chio. ZoaCZtle obroty ,оЫооо tak- ~ ".d ... 126.-:-1411 • ... 011_0" 160.- 16620; "v<>- I Оа pierw8zem pi~trze, w mie"zkaniu jego 

J Il , • d kt6 t czд§сi rОWDаПl11 z ТО 16т ~r&6Sz 1т mшеJ о м. а. 6 k' k дl . t h l z kt6.ych pierwsze podniosly 8i~ о l f/ .. ze prz\j zll, "а rt} Р асопо ро • ...ш,,~ go ..... i .,ed,,, ••• !/6 m. ,. "ie~... с r 1 w " rZJ: е .рr ... wеш , w роз.ус ~. 
drngie jedll"k zaledwie zdola/y si\j utrzy- wyz8ze сепу. Bradl.rd, 11 o,erw"" Na targo luteJ .. ym сеоу kaiach од dztedztnca. 8trat ochotnJcza ote 
11Iа(: w kuriie. LошЬ"rdу stracily '/.. W Е 'f. N л. Irz~m.з •.• io I.or 1 .. 01":'00. 1 ••• oio~a ozywi6~i~ mogla па razie 7.oryentow ... 6 si\}, НМ!} cz~§C 

IJ J L . 1 12 8/ 16 \V ' d . . tв.klego з·k 01 Iygodw.ch popr",dmcb. chOCI.. dошu gasi~ wypad... lecz niebawem ро awe"lla. 1 v е r р О О czerwca. а... Warszaw., C&OTWC&. c.:ZO~J, o"le"o"o. па 8ukСfб loo tlyitskie rozpocl~Y ai§ w uspolobi6niu . /, - .. -
Ье usposobiellie ktбге przewatylo z kofi- Jarm ••. k w~101 b~rdzo dozo, ",~ce) nawot OIZ W dobr.m, а своу w.loy aogi. lokiej ., 10т wy..... ж~а}а, 7U д~rn nalezy P?zostawI~. Jeg? lo~o-

t d ' Ъ' 1 h dl t . IOdpo...,. dOI01 dOI. roko przr ... lego. \Vedlng cyfr oit lutaj. Prz~d .. oar .. i. ,o&jdui •• i~ w "а"оо' '" а chroDl~ od potogl budynkl ЗllstеdОl~ 
сеlD ygo u1з U 1eg ego w и.п u еголnо- ur~dowych przew&tono w dlHQ 16 ozerwC& na. wa· k h k Ь . . d ~ te I 1 ь' Ь' ' 
"'У1О, ,yskutek rozleglych dekJllracyj, т6- g.oh banko .. ych i mi.j,kioh 7486 р. 28 f. (w Т ... ob~Olo;rz!,lnyo 1 J.,t prze MIO т ro, eg у. со te~ zro 1000.. . 
wniei о ... targu tоwагеш rzвczywistYIII, sklo- 6010 р. 21 r.), г_,.ет wiоп bylo • konoom d_ 1~ . P~zar rozszerzal, SI~ z nadzwyczaJD,. szyb-
oilo wl~ici.li до wi~kszej ulegl06ci а 01е-1 c •. orw~. ~б196 р. 83 !. ('" т ... 28409 р 8 (), 0,)'11 kO§ClI~, wkr6tce tez дот caly dOkola "tal 
spodziewaue prze.ileoie lIIiоiзterуаl~е bar- b"FJ nl~" d'kO pnes,IYi 0~7;:: р. 25 t· R •• 

b PRZEMYSt 1 HANDEL w zywych plomieniach, а зufitу зраааlу je· 
dziej jeszcze przygo~bilo targ. \Vszystkie 1 1~~;O~by~~o~W)'~IO:.· Yi<.j1! :. "'/:;'Y~· jК:~ • деn ро dru~iOl od trzecie8~ J>i~t.r'" ai do 
gаt ,шki bawelny amc!'Jkaйskiej staoin/y Chr .... low Rodcyo M.loszyo i ю\':а iooyoh olrzy. . . p ... rteru. W'elu lokator6w bledOleJszych ро-
о 1/ р Spadek ten ul ... twi/ jednak wyko- I maly .io' przy ce~acb .looul1kowo wyookich, ,. howe udogodnl~nie. Од dOl ... 21 czerwca stradato cale ,"ienie; oiekt6rzy zaledwie w 

о . 'и ' . h . t (а ' 1 (}. sk t- oiekti> .:. plaoooo 111. со у' roku pr~.tlym: О Ь. r. n ... oastfJpuJ/lcych stacyach pocztowych, bieli~oie uciec zdobli. Glos 08610у przypi. 
о"ше zoaJ uJIlC}C Sl~ u J z есе 1 u g.luokl (О"'. om_wl&c "О n_w. ' 111. chClano, Ь д~ ch i . §С. h Ь' Ь а1 d te t . z d 
k:.t~· е~"~I~t~~~g~О~iп~te~r~е~З~Т~О~Z~\V.;,iП~'!l~~SI~· ~~~W~d~n~in~~~'h~~"~k~u~p~io~n~o~t~r~oe~h;O~pO~ce~o~ao~h~o~1~)n~i~ZО~.~)~'.~h~0~8~-~б~tа.' 1 ~ су. "'. m eiscowo ta~ ро. "'WIO~Yc зуw. О во в орш ... przJ?,Yn~ ро ати ро -= - - . _ kОU1Uшkасуt te egraficzneJ, роз (,.nowlooo раlешu, ze вду ukazat SJO п... cbwtl~ вуо 
zп"lе~б шоzп" сеПll 8 przy~zy~ki .tak до ,~a- . ~ \vej. OI.'o~o~ci, ukoroo.owao/l pr,"c\j ca/e~o , r?zpoCZll6 przyjOlowallie . depesz z w~~un- g08podarz~, fos~ko~owaoi lokato~owie zbili 
rodo\vych obyczaJ6w Jak 1 РIС§Ш, tak Clе- 181nleOl ... 1 же вwоЬоdше oddychaJ"C/} wsрбl- I kleOl Jednnkie przesylaDJ'" tycbie w Jedo,. go, - uClek WIQC I odt/ld oie wJdziano во 
kawe 'уву etoogr ... ficzoe, jak i wiadolUo~ci bracil\, оа narodowych odrodzefi wielkiej strouEJ до wyzoaczonycb odbiorcz)'ch stacyj па miej"cu pozaru. Nawiasowo n ... pomyka· 
оd'lОsщсе si\j do zаЬоЬообw, wyob,· ... ieiJ i oroczY8to§Ci, ",оЬес zdumionych wszech tеlеgrаfiсzпусh-OIiаооwiсiе: ту, ze gозроdаrz wyjecbal przed 1ygodoiem, 
flol'y шiеj8соwеj. Materyal паdеr ciekawy §wiata slucbaczy, grzmie~ pie~ni", ktБГi} Ze 8tac.vi lJOcztoweJ do litacyi te/egrajlcZllcj родоЬпо dI ... poratowaoi ... zdrowi ... - zagra-
dl" study6w por6wnawczych. Dl ... "'уоЬга- prz~d р61 wiekiem pierwszy zапuсil \у ci- w Bielawie до lJ\jczycy c~, ... iooa jego opu§Cila lJ6dz оа dzieiJ je-
ini р061у i al·tysty dziwoie plastyczoe од· cbej tosknocie. Rzadkie, przerzadkie SZCZ~§. "Brze§ciu Kujaw, "Wloclawka део przOO роХатеш. Pewoik6w хадоусЬ z 
810l1iellie dzi. ciIJcego i ludowego ~wialka, cie. Los narodowycb wieszc,6w byw ... zwy- "Wagancu " Aleksaodrowa tego powodu 8tawia6 nie mozemy, koosta· 
podpat"zollego па looie паtпrу i narodo- kle mojzeszowYOI 10sem. Lud sw6j wiodllC "War~e " Gr6jca tujemy tylko, хе w dw6ch сжу trzecb lok,,· 
wej-ba! sz~zepowej cbarakterystyki. до ziemi obt6C&oej, sami steraoe glowy do "Bloot~ ,,80chaczew... lach partero"'J'cb, ogoiem jeszcze oie zoi-

Z"oim орu~сiшу вушраtусzпу s/oweiJski wiecznego spoezyoku kladt} Оа j ... lowych "GomblDie "Gostynio... szczonycb, znaleziooo podtog~ zlanll oaftll 
narodck, nie 1110iешу рошiОIlС 8"'11'0 То· piaskacb pustyoi, ko§Ci ich bielejll na- оЬ- "lJyszkowicach ,,8kieroiewic i okloty s10О1У пав)'сопе tуш шаtеrуаJеш 
maszyka, a"tora pi~oi pi~knej, slawnej, kt6- cej rozrzucone ziemi i tyJko w pie§ni, ' jak "Kaluszyoie " 8iedlec pllloym, а w jеdnуш sklepie beczk\j, w ktб-
rej jubileusz obchodzonYI11 Ьуl w zезzl)'lD ptaki skrzydiate, 1I'zl ... tujll nieuJ~te pooad "Kro~oiewicach Kutoa rej па dnie Ьу/о jезzсzе хе dw ... garoce 
roku. Urodzony, jak ваш pisze о 8ОЫе w cmeotarzami, ku zaraniOIJl lepszej przY8zto- "Mogielnicy " Gr6jca naft)' oiewypotrzebuw ... oej. - 'VszyS1kie te 
1813 roku, од wczesoycb lat cllOwany Ьуl ~ci... " M"Zczooowie 8kieroiewic szczeg61y komisarz drugiego cyrkutu, р. Za. 
przez oJca w zalllilowal1iu czeskiego j~zy. Nie шiеjсiе т; ха _1е, jеШ ха d~ugo ж ... • "Озi\}сiоасh "Wlo~lawk... sod~bski zauotowal рпу Awiadkach zawe-
ka i Jiteratury. 8zkoly odbywal w Kesz- trzyma/am ",a~, przy [ут bardzo роЫе- "Piaseczoie " Gбry Kalwaryi zwaoych. N ... pi~tJ'ach ko"pusu gl6woego, 
marku, а o"tatoi szkoloy rok вшl mu si~ iпуш zreszt/l i niebezpo§redoim I'zucie о· "R"dziejowie "Wloclawk... 8dzie ogien "'ybocbo~/, fadnych ~lad6w nie 
рашi~tоу \vakacyjoq wyciвczk/l do Кrako- ks, n... piAllIiennictwo poludniowych 810· ,,8l1noikach " Gostynio... zoaleziono, w8zystko taш zniszczalo doku. 
"а. \У 1883 roku zostal jak jego ojciec wiao. Lubi\! шуAl, вkolatanll пiеjеduеш ро- ,,8enkocinie " Wаrзzаwу meutnie. Nikt tez oie zau .. aiyl, aieby z 
еwапgеliсkiш pastoreOl. .zwiedz"ji}o Рта· Wll1рiеwаuiеш, oll1dlewaj~ce w goryczach ,,80czewce " Gostyoioa mieszkania gозроdаt'zа lub jego rodziny 11-

g\j i пuсчс slawolA w tej еросе, pie4f1 z wiel- serce, zawiesza6 пап. teшi obraz ... mi budz~- ,,8tllrej W8i "Warszawy silowaoo rat-owac jakie гuсhошо§сi. 
klО1 zара1еш, zaczlll pewnego dni ... pieSiJ. cego siO па oowo, а о potedze swej isto~y "Tarcz~oie " GrБJса Nie оЬу/о sie Ье. wypadku nieszczEJAli-
t~ па odpowiedoiejszy sobie, uarodowy ~ad §wiadczllcego :lусiз. LubifJ wpatrywac st~ "Сzеrщоwiсаch "Wl?clawka. "е80. WlaScicielk ... m ... glowni zelazoej Ыа-
uklada6 i wiесzоrеО1 hyla gotowll. T"k w te rozsypujlAce BiQ ро dtugteJ dZleJo\veJ . Nowa taryfa bezp04redoia zW1llzku kole- gala strа!аkбw, azeby uratowali jej teo 
8аш autor opu\viada urodziny s/awtJej па· nocy, stropy poraooych ргошiеоi, w te w.zla- Jowego szlqzko'pruSkiego b~dzie wPtowa- / sрrz\!t, stanowillcy caly msjll<tek hiednej "у. 
rodowej pieAni. lппа jej byla, ze tak ро- tuj,!ce w cieplem tchuieoiu swobody 1 ~- ', dzon~ од д. 1 lipca т. Ь, roboicy. Czterej strazacy, ротiшо oiebez
wiel11, Щ аОЬ"1l wr6:!kll, со do kolebki 810- §wiaty, roje skrzydlate, niby w pracow,- Zebranie akcyonaryulz6w towarzy"tw ... ak- рiесzебstwа widocznego, usilowali uсzупiб 
wenskiej wrzueHa iskr\j przyszlego zycia, tych рзzсz61 roje, а diwi~czlle i~h bl'z\JCz~. cYJnego fabryki stali tyglowej .Cyklop,· ' zado§6 jej рго&Ьош, 'V tеш w,,11A si~ bel-
1'ошасzеk oд~д bl'al udzial czynny w одro- oia krzepill mnie, z zupetoie no,v" si11!. 11111- kt6re llliato si~ odby6 doi ... б czerwca т. Ь., kij trzech strazak6" u8z10 "zcz~§li wie, сz\шt·
dzeoiu "wego o"rodu i jego piAmieonictwa. mowoli схмет powt"rz .... o зоЫе "у:! przy- nle I't·zy~zlo ао .kutku, z powodu nieze- ty pozostat, przywalooy belk", а пад оiш i 
Wprawdzie ani P?b,t. ,?twi~i~tego czlo- toczoo~ Woj~iJskie~o zwrot~~ . 1 iш .WI~- ы�ащаa "J\j v:y01 ag80ej .ilo~c; аkсrоов;rуu- . doko,la ni~80 grasowaly ploOlieoie. Str"t 
wieka, n" gluszy WJеJзkiеJ, ат. doOlow-: zy- !'szy clezar. plerSl. т! Йoc~y. 1 usta.Z\Vlera, "z6w. po\vtol'Ue zеЬrаще. ~db~dzl.e SJ\j д_ ' rzucI~a .I~ о.а ratune~, жы,,1а "од,. I~b~ 
cie z <ОО,!, z I.:t6rlA SJjI .moыa~ rozwle§C, 101 mlA.l B1~ mOJa. bardzl6J .trwozy, .te~lI 19 czerwca -" Ь. о godzl~te 7 WJеCZОI'еш p/O~/lC4, а kllku в~аШ6w z D ... гаiеОlеш 
ani ~mier6 trzech syn6w 1 c6rkl z drugte- ch\jtUleJ zwr ... cam Stt; ku хатапtoт S/OWI"O· w \V"rszalyte w gшаchп gleldy. l iycla wlasnego wynt0910 Ьеsрrzуtoшпеgо оа 
go lOal7.eiJ~t\va nie ргz):сz~пilо ~jQ do 08~a- skiej oa"zej bl'l\ci, teш. iy\viej odczuwant Wystaw.a. Rok оЬесоу ~шiаlо IO~zo,,: na- rt;kach. w~r6d eotuzyastyczne80 okr~yku k.o. 
"'" ,.6i"ml drogt Jego ZYCI", а Jednak plt;- to, со Ich :l.ywo obcho,dZJ,-z (еon ,!I~kszem zwnc lоk~еш wystnw, tak spora Ich 110~c leg6w 1 Indu zgromadzol,lego. Nazwlsko Dle· 
kne i dz1woie, uziwnie szcz~liwe zycie czlo· zajQCiem Gledz~ za Ich рошу§lоуm rozwo· o~byl!" stt; lub одЬу6 8i~ П1а. Do zapo- 8zcze§liwego Rotn. Przywotano 80 do рпу· 
wieka, kt6ry zanim ~шiеrс .zawrze "~" о· jеш. wledzlatJycb juz przyby.w ... p1wszecbo ... w tОIПоо§сi; Ш~ j~dn.ak род?ы1o ."og~ zlаша' 
ozy, widzle6 1D0le urzeczy1l'lstoiony Ideat I ~t7. Z. Ко8с;аlkоюskа. • Stl'asburgu w т, wrze§oJU. п" w kostce 1 111010 obrazooc zebra. 

2 

II. Poreczone przez rZl!d obligi dr6g żelaznych. I o tatoich rozlegl2!' i ceny trzy mały się zna· I.row. Zakupbw, .zeseg6llliej ptu.okó" niiuy,,:h I .Mi~ynarodowy .kon~es kolejowy odbl)' 
• . . . u'h t d • t dokoo.oo tak md., te del.pry" lumarcma, u\8 dZJe Sl~ w Brukaeh dm ... 8 sierpnia. I 

A. Obligi emitowane n ... walutę metaliczn'l" czole mocOlej. .u o ~s ~u ?nOSZ·l os a· maj,ca dootateczoej po<IstaW! do ooormowania • 
3~. GłÓWO"go łOWRny"w, 'OIyj.kieh dróg tt. ~o .. ozo I pszem u posobleOlu I o. ba~o oen .tako"ycb nie .. ooło ... '" ])W raD". Ip • 

lazoyeh I..,j, 2..ej i S·cj emis". znaczoy~h obrotach, ~tóre utwlerdz~J'l no ro .. oieź Larlho malo. !'"~"CJ ~Jł ~ Kromka Łódzka 
~~, Ohligi drogi orlow.ko.wileh.kiej. wszy tklch w przekonam u, że przędzalnrcy ny~h Ultt1V..... na któ'!' 01. et i'0 rrgod"t WYk • 
36. mo.ki .... ko.bne.kiej. tuteJ'si przystąpi,. wkrótce do rOZległYChl'lOOrBoey. ' . doluym\Te1UU

Z pnyhyH, IDO IUm"Tr (_) Przedłużenie drogi żelazne,' fabryczno-
~6 mo.ki.w.ko-ri.zań,k,ej k Z tki b' ż ,. pp. t 1 Mel.rho ,. "eru. o peru & o-
S7: konko-IdJOw.lrie' . · po ryć . począ ~m le llcego .rulesHł~ ma .. owa, Wolfooho.. lany.ak, WolkowJOk • Bi.· łódzkiej do granicy pru kiej, według jedne. 
S8, UOjlko-iwanowl.:iej. W rllk ... ch. przędzalolków anglel kich znaJ' lego ,I<>ko, Vortiinder • Berlina. . . go Z dzieoUlków \fariz,\wskicL, będzie po. 
39. ri .. ań,ko-kodowokiej. dowało SIIl 126,000 bel, wobec 362,000 bel Toruli. 14 OZ_OL J.rmark "po!",od&,~01 t. dobno niebawem zadecydowane. Przekona-
40, riai.ko-mo,.. .. ńaki.J.. w rok .. poyrzed nim, a na lądzie Btałym ur.,~owo n. chi.ń. n ,i 14 h_ m. ,~on~1 ".0 wl ..•• nio podobDe panuje również w kółkach fi . 
41. ka~k",eh,,:rk?w.ko-.. o .. ln.J. 323000 be wobec 514000 bel. Zahasy 6erWl lut ~.a .. ral ~~r.m. N,. . powredlial D nsi Łów warBzawskich. Co do kwestyi,komu 

(1 J li emlSfl). 1 • ' .. .' • OD bynajmnieJ oct.eIU".ol.lm. gdyi ","ado 1 o 
42. kodow.ko·worooei.ko-rootow· dawDe I ~n":JdoJlłC6 BIl! ~ przędzalulac OJI D~,wy< .. j OIp~IJm pr .. biego j.~markn pD<oań. roboty powierzone zostaD,\ - niema jeszcze 

.ki. j. c ... łym ŚWiecIe SIl obecOle o 638,000 hel . hego przyg"gbtaJ,'" n. targ oddllałaly. N.hy'" żlIdnych pozytywnych danych. Każdą wieść 
13. 
44. 
46. 

w.n~& .... ko-~re'l:.lo ki~j: mniejsze, niż były w odpowiednim czasie ey. od. ,omego po< .. 'ka ok ... b ogr?~n. :~ O nowej arteryi komunikacyjn~j witamy ra. 
mOlk,ewlko-lo",,! ~w.k~el · . roku przeszłe"o _Bawełnę brazylijską przyj- m!~~hwoSć w .. k~pac~. Dokonyw~ b,Cb I' Je.~ dośnie, tembardzie; cieszy nas powyższa _ 
ortowako·grlabk18J ( l \ II eml- ł bO h ':' , ;h '/ 6cle) ku~y. "'JP'aoter.Dl, ła.br1kaacl n& ywa l sn... ",l 

.yi). ., mowano S a. o po ~oac OJZłzlc .0 II p .• ,nt. ~o'.J Dl7. ... roku przelZl~m., oby tylko jaknajpredzej wyszła z dzie· 
.16. " .. kauk .. kiej (I i li em,"y')' Baweł n ... egipska miała popyt umlarkowa- . DopIero gdy .pr .. d.~cy.obni!yh mocoo Źtda- dziny projektów. 
47. mltaw.kiej. uy ceoy białej i bruoatnej były nier~gu. OlA, ""'iIto nabywać WIoceJ. ler. tylko wełny d~ (_ ) Podatki. Od p ów i kart pobytu ma 
48, donieckiej. I ' . . Ik I ł ść l ś . . r ch ciła brze przyrz,dlooej, Obroty poo~pował1 na I, .wy- b d L d d 
49. iw.ngrod.ko-d,browskiej. arne, wie a u eg o waCIcle I za ~ . . • ... J pr ... .,I ,kle. Do sOO,i01 9 1'1100 or"tnr~1o yć po 0,,00 upr owa zooy po atek w .łJo· 
50 wladykaokazkioj. do rozległych obrotów. B,.wełna peruwlan- .. lenw,e ciw.rIt "'ilte; do Wlee&Ora zdołano Ipr .. · dzi. Wprow ... dzonem będzio ta kże tak zwa· 

B 'Obl~' ' t l t ie- ska stanial ... O '/ . p., miękka o '/ " p. dB<l, Iradn""'it pi§t IW. yeh ilości dowienonej, De "ro2atkowe". Co si~ tyczy podatku od 
. Igacye eOll owane na wa u 1l pap W bod ' . d . . b d k' która w-,nOlil. 4 200 etr ( w tyeh 8()1) elr ... Io! " 

rową. . sc 010 10 ,YJs~a me ar zo ~OStU lwa: brudnej) woh •• 3:600 etr: w roko pne.zJjm ce. psów, będzie on pro .. dopodob~ie unormowa· 
M. Towaraynwa rybUi.k",bo/OgoWlkloj drOJl na, trzymał~ S l ~ Jednak w. cemo moc'\l), oy weluy mylej przed .tny., byly oiż .. o o 25 _ oy na sposób, jaki praktykowanym jest w 

żel azoej III omllyi. tylko good I fine Broach, ofiarowane obi· 86 m., " eeo) ",. Iny brodn.J o 1 6-~0 DL I'la... W arszawie. 
cie, straciły 'lu p. Targ terminowy w 10- no .. wolno lep ... 115 .. 186 m., .. ~redoit 110 - (-) Komisya kwaterunkowa zaproponowa-

1.1 d ' t botEJ i poniedziałek pozostawał pod przy· Mil 6, . ,a fru' 85 :-1092 m'd " ~r~'!n. S2 N-' 45 Dl. la wlaścicie lom domów odstępujlłcym lo· l)prawoz aUla argowc. gnębiaj'l~m wra~eniem licznych i. duźyc~1 dl:'· poJ,.'W';:t·~~d~~ :: ~;;Ci'~!d:;" ~:'~lli. kale dla wojs~a •. obniż~nie .celJy komorne· 
-- I deklaraCYJ, tudzle~ zleceń ~crzedazy przJ' dy, a w .ą:j"' "'ydont do ra,yża. gO. na zasadzie , li ceny nJleszk ... ń wogóle 

Gie/d" lon"yll .• ka. Sprawozdanie tygo- słanych z AUlerykI, a wyOl . Iy. z tego po' . Kr61.wl.~. 14 e .. r"eL Od~.d prsybyl na targ spadły. W myśl tego obniżoOJl bEJdzie cena 
doiowe (do dn ia 13 czerwca). GIełda prze- wo.cI~ spadek cen zaostrzył SIEJ Jeszcze ba)'· Jed.en , WlOkuych f • . ~r~k, olów pr'§dly ..... oko- lokalów z ... jmowanych przez wojsko przy u-
była tydzie(} bardzo spokoj ny i (;ichy, ..... - dZIeJ J!Od .wplywern: bardzo pomyślnych spr!,", k~' ~·~~.~':ni-::''''~"t'.d~:::::r ia:~ .. :.:;:t:: licy Kon !-&ntyoowski.ej.. . _ 
h ... nia kursów po wi~kszej cz~ści były zu . !,ozda.n biura rvlmczego w Was~yogtonte .palym przebiego jarmarku po.uań,kiego' oboi!- (-) Pozar. ZaledWie Jeden d.zleu przerwy 
pełoie nieznaczne. Upadek ministeryum apo. I IItlonal Cotlon ~xchange o zbIorach ba· k~ o 10-1.2 tal. lO do!. .. e p"y""d&ouł welno .• ~· po kilko po:!arach z rzędu - I znów onego 
tęgo wal stauuacy" gdyż dopóki nie ukoń. wełoy. Obszary zaJ~te pod upr ... w~ baweł· k,eont.~. 1 tkaek" Wełn. ~Ie p"yrąd&ooa, ·'OZ- dajszej nocy mi eliśmy w nocy ogromną po· " v' . . ny wedlug sprawozdania Exchllnge Bij, ka, "olodbana lub 0'0 wyro~·o.oa .upełm. Ole • któ led ' t d " 
czą sill wybory w jeslem, slaby rZ'ld stać .' , . b,la uw,gl~dnion.. Duwoay możua dill ceoić bli- .ogę,. rlł za ..... ,e po cz ero:go zlOn~J, 
bt;dzie u steru. Na rynku pieni~żnym prze· wlt;ksze w tym roku o 686,~ akrów, czyh .ko na ~600 elr, lep ... j wploy lukiellDic .. j do. prawIe nadludzkIej pracy wszystkich oddzla
silenie minisleryalne nie wywolalo żadnej o ~'/., a według spr ... wozdanla waszyngtofl. ty.bcz .. ~ie .dowi •• ioo." w.,I.. Mycie 're~nie •• ni I łów straży ocbotniczej i fabrycznej achei· 
' minny Przez caly tydzień bezczywlość sklego o 5-6°1.. W edlug Exchange, wy- w p"ybh •• nlu <ok hnetale lak pr .. d.r!,~m. blerowskiej, zdolano zlokalizować. 
:ranicz~ła tu z zastojem, stop ... procentow ... dajność plan~cyj ~ obecnym stanie. była· byr.~r~~~u 1!;~~6,;. ~: ~~n':'~~OD~e~:~er:lt p.ożar wybuchnij,!' wkró~. po północy. w 
sl"bo opierała siEJ zniżce. Dyskonto od by l e pBzlł, o 41. ~IŻ w roku. (lrzeszl) m, a .wykl. Proywie.iono około 400 etr. a placono tak zw ... nym bazarze Kaltsklego przy uhcy 
trzy", iesięcznych woksli bankiel'skich wyDO. w?~ług blur.a rolnlC'~ego o 5/ ••• a 100ano- 12,,:, 150 m. w)j,tkowo t~lko 156 .m .• a eeotn_r. Piotrkowskiej Nr. 520 - jut po raz piąty 
siło '1 .1 chociHŻ niektóre b ... nki pierwszo- wIcie wynoBlłaby 92 1. wobtc 87 l. w ro).:u l Obntż~ ceu w porowo&o,a z rokl.m pr ..... lym W przecił}gu jednego roku. T ym razem nie 
rzęd ne' ni~ chciały operować poniżej 1'/ 1884. Z tych wSd:stkich po,"odów przy· wynOll '7~ 16;- liN ' k szło tu o spalenie sklepu lub składu ba· 
W środę rozpocz~ł... si~ regulacy ... poś'; sł4l>iono . śpi~ znie . o realizacyj, .zwłasz~za Ih~~j::; ~':,b:lo o;2"lOo!wc~=.;.j,.~.J.ar=0 welny . I~cz ? spale.nie całego ~omu, co też 
dnia, z którl} wczor ... j załatwiono si~ zupeł· g~y dO .. ledzlano. s~\l we wtorek mespodzla· 2000 k~""eni welny. Zagranie,ui kuP."Y, którzf I szcz~śIIWl? 81~ pOWIodło .. 0sl""'lOny ten dom 
nie_ Pieni'ldz na 14 dni następoych odda. nie o .upadku. mIDIster.yum. St ... nowczo PO., '!,,!kl. pr&yjetdhił . na t&r~ tUlel'''y nre pok .. ab został ZDlszczony "1-pełnte w głównym kor· 

1'1 _20/ Zdaie si.. że iloŚĆ zo- myśloleJ8Ze WiadomoścI z Manchestru po- "t w ty,,;, ",kn, m'mo lo .b~lld. '1'11&0 p~ ... wl.- pusie jakotei w skrzydłach od frontu i od 
walio po • •. . t" le sz ł 'ednak ołożenie ' od środy uspo· kly oźyw.ial "O .., ... barUziej. tak te do Wleowr. d 'ed ' ń . led' k'lk k' d I' 
bowlązań otwartych Jest Jeszcze zawsze bar. p. Y.Y J .p ' .. , . fe" oprz_d.no 1S75 kamieni po 19-26 m. mi_j. DOwym I ';1 Z. ca '. ~a wIe I a po Ol o U ICy 
dzo znaCZllą, szczególniej w papierach ro- so~le~le targu Jest mocDleJ8Ze I u DleJsze. tabrykanIom. PIotrkowskIej ocalało. Kto dobrze zna o
s 'skich. Konsole obiegały w niewielkiej J ezelt ~ylko w M~ncL~strze interesy.w dal· ButtsłJdl, 12 ..... wca. N. jarmarku d.i.ioj .. ,.. gromny ten ~udyn ek, n ... fuszerk~ zbudo· 
J~ści ale w kursie trzym ... ly sil: mocoo_ l szym cIągu !OZWIJ~Ć slll będlł . rówOle do- panow"!o prz,go~bi_oi.. I'ropono ... ~o. DCny jakby , wany (w razie deszc~n przez sufity przecie
Nato:uiast ucierpialy akcye krajowych dróg . ~rze, .w takl~. razie ~rg t~teJ z~ pr~el>yl o. ~"nny. ta.k ~e wyt~rcy ~rze .. am,~ w ~.de,n k~ła woda), pelen clemnrch zaułków i WIlZ· 
żelaznych, wskutek uiekorzystnych wykazów . J~ ~Iewt}tpltwle chwJle naJdotkltw8zeJ ob- !:::~.::"'~Ob':; ~':to~~WO~~01:6 ~ ~.6 I It1~h korytarzy, z drewOlanemi. prz~groda
ruchu i żle zapowiadającej sil) dywidendy. I miki. .. . , .... tnar. dziś. '!- lak, 10m . . ... 100 oIIarow:ooo mIl a któ.rego sufity na ."'8Z~stklCh JlI~trach 
Na targu mi~dzynarodowylll pomimozniech47 Prz(dta, tkalIlny bat~eJn~ane. !rI ~ 0- 106- 110, .... ~eoo" u. jwvteJ 12b. DoataWl~o uglOaly 81~ pod krok ... ml pOJedyńczeJ osoby, 

nia kun;y trzymały się dobn:e Z .yj"tJdem ' c h e s t er 11 czerwca. OzywIente, Jakiem 116 .. ~w. DWleroj .. yeh o!rol0 1200 etr., ,łdó- teo pojmie, te niepodobieństwem hylo dl ... 
~~pi~rÓ., rosyJ,kich i hiszpl\~8kicL, które , odznaczał si~ ~.arg w tygodniu pOP.r1~edt!im, r~~ .. ":.~!I-::'::~w n;::i:d'd.tiu ).rmar- połączonyc~ straży, mimo wszelkich nsIło
przyjlUow ... no slabifj, "i~ksza ich cr.~Ść 1'0-/ panowało rówmeź przez. cały tydzlen uble- ko .pnedan~ r ... to do ,,"oww. które wyoosily ~ wali, stłnmlć ~żaru -:-. który na ~obJtkll 
dniosia 8i~ w kursie. Z naj .. i~kszelll upo- gły. Handel rozwwął Sl~ bardzo rozleglo, eLr. ..yli lJ6 ctr. mniej oi! w roku pn ... lym. wyhuchnilł w kilku mIejscach prawIe rów· 
doLaniem obracaJa speku·lacya akcyami su.l azczcgólniej tkanin nabywano dUlo do In- I Pt.cooo ~iowo ... w~oo 1":"" Il~ - 1110, . nocześnie, gdy t w mieszkaniu gospodarz ... 
ezk ieOli i akc"allli banku ottomauskie o dyj i Chin. ZnaCZlle obroty robiono tak- ~ "'od ... l26.,,:,I4I' • sa el,_o .. 160.- 16620; "pD- 1 na pierwszem pi~trze, w mieszkaniu jego 

J Il , • d któ ł cz~§ci rowo_alll z TO lem 4lrl6S1 1m mmeJ o m. a. Ó k ' k dl . t h I 
Z któ'ych pie rwsze podniosły si~ o 1f/ .. ze przll zą, za rl} p acono po • ...oln~ gon .. i śr.dlllł •• !/6 m." "ie~... c r I W S rZJ: e .pr ... wem I w pus .Yc ~. 
drugie jednak zaled wie zdołały sill utrzy. wyzsze ceny. Bradl.rd, 11 .. erw.... N. largo tuUlJ .. ym ceoy kalach od dZiedZińca. Strat ochotmcza nie 
lllać w kunie. Lombardy straciły ' / .. W E 'ł. N .l. tr.~mal' .• iv I,., l .. nł":' oo. I •• , ni"~a oży"ie~i~ mogła na razie 7.oryentow ... ć się, ktMI} cz~ść 

IJ ' L . I 12 Sł 16 W · d . , tak'ego l·k w Iygodwach poprtedDleh. MOC'''' domu gasić wypad... lecz niebawem po awe"lla. l v e r p o o czerwca. a... Warszaw., CIOTWC&. czo~J . oWle'looo. na aukcyęt londYÓBkie rozpoCIeł:r ai§ w usposobieniu . /, - . . -
be usposobienie które przewatyło z koń- Jarmar.k w~loy b~rdzo dużo, ",~ceJ nawot OIŻ w dobr.m, a .ooy welny aogiel'kiej ., tam wyŻlI" z~ala, lU d~m nalezy p~)Zostawlć. Jeg? lo~o-

t d ' b' I h dl t . 10dpoWl.dnlm dOl. roku proc.nlego. W_dlng cyfr ni! tutaj. Prz~d .. nar .. ie .oajduie .i~ w w_run· 1'11 a chronIĆ od poiogt budynkI sąsledol~ 
celO ygo UhL u leg ego w an u eronno- ur~dowych przeważono w dnIU 16 ozerwca n& wa- k h k b . . d ~ te I l h' b' ' 
wym, wskutek rozległyoh deklaracyj, ró· gaoh banko .. yeh i mi.j,kieh 7486 p. 28 f. (w r ... ob~otó;n!'tny. l J .. t prz_ mlO m roz eg ye CO te~ zro lOno. . . 
wnież n ... targu towarem r zeczywistym, sklo· 6010 p. 21 f.), ra,.em wito bylo • końoom d_ I~ . P~zar rozszerzał. Sl~ z nadzwyczaJ n,. szyb· 
niło właścicieli do wi~kszej uleglości a nie· 1 c •. orw~. ~6196 p. S3 f. (w r ... 28409 p 8 t), •• )'h koścl/ł, wkrótce tez dom cały dOkoła stal 
spodziewaue przesileoie ",inisteryal~e bar- b"FJ Ol~" d'kO pnesd)'i 0~7;:: p. 26 t· Rneh PRZEMYSŁ I HANDEL W żywych plomieniach, a sufity spaJaly je· 
dziej jeszcze przygnębiło targ. Wszystkie ł 1~~;O~by~~o~wY~to:.· Yilajl! :. "'/:;,y~. jS:~ • den po dru~im od trzecieg~ J>i~t.r'" aż do 
gatunki bawelny amerykańskiej staoiały Chr"l'tów &.od'ro Maluszyn i ki\':a innyeh utrzy. . . p ... rteru. WIelu lokatorów bledmejszych po-
o 1/ p Spadek ten ułatwił jednak wyko. ł m_Iy .io' przy ce~aeh ltosunkowo wyooki.h, ,a howe udogodnt~nie. Od dm ... 27 czerwca stradalo cale IHienie; niektórzy zaledwie w 

I . 'd ' . h . t ta ' I fI' ak t. niektó .:" piacoDo tyl. co Y' rok. pr~.zlym: O b. r. n ... nllstępuJllcych stacyach poczlowych, bieli~nie uciec zdołali. Głos ogólny przypi-
nallle znaj uJlłC}C S I ę u J z ece I u gat"nkl gOrsl. um_wlAĆ "O n,w.' nlO eh.,ano, b dlł ch i . śc· L b' h al d te t . ż d 
k:.I~·e~n~,~t~~~g~o~in~te~r~e~s~r~o~z~w.;.in~'!ł~~sl~· ę~~w~d~n~ia~~~'h~~ .. ~k~u~p~io~n~o~t~r~oe~h;O~pO~ce~o~ao~h~o~1~ln~i~żo~a~l~'e~h~0~S~-~6~ta.' 1 ~ cY. w. m e/scowo la~ poz ",wlO~yc syw, O go 8 OpOI'" przy?,yn~ pO aru pO • = - - . _ komumkacYl te egraficzneJ, pos tanowIono paleOlu, :!e gdy ukazał SIę D'" chWII~ syn 
zn"leść można cenn e przy~zy~ki .tak do I~a· . ~\Vej. m.'oąości, ukoron.owaoll prac\) całe~o . r?zpocząć przyjmowanie. depesz z w~run- gospodarz~, fos~ko~owani lokato~owie zbili 
r odowych obyczajÓw Jak I pICŚOl, tak C1e- Istmem ... I ze swobodm e oddychaJ"CIł współ- I klem JedDakie przesylam ... tychże w Jedn,. go, - uClek WIQC I odtlld nie WIdziano go 
kaw e rysy etnograficzne, jak i wiadomości braci'l, na narodowych odrodzeń wielkiej strouEJ do wyzoaczonych odbiorczych stacyj na miejscu pożaru. Nawiasowo n ... pomyka· 
odnosz,!ce się do zabobonów, wyobr ... żeń i uroczystości, wobec zdumionych wszech telegraficznych-mianowicie: my, że gospodarz wyjecha.l przed tygodniem, 
flory miejscowej. Materyał Dader ciekawy świata sluchaczy, grzmieć pieśniIł, któril Ze stac.vi 1JOcztoweJ do Ii/acyj telegraflcZllcj podobno dl ... poratowani ... zdrowi ... - zagra-
dI" studyów porównawczych. Dl ... wyobra. prz~d pól wiekiem pierwszy zanuoil w ci· w Bielawie do Ł\)czycy cę, ... żona jego opuściła Łódź ua dzień je-
żni poety i artysty dziwnie plastyczoe od· chej tęsknocie. Rzadkie, przerzadkie szczęś. "Brześciu Kujaw_ "Włocławka deu przed pożarem. Pewników żadnych z 
slonienie dziecięcego i ludowego światka, oie. Los narodowych wieszczów byw ... zwy' "Wagańcu " Aleksandrowa tego powodu stawiać nie możemy, konsta· 
podpatrzonego na looie Datury i narodo- kle mojżeszowym losem. Lud swój wiodlłC "War~e " Grójca tujemy tylko, źe w dwóoh czy trzech loka· 
wej-ba! sz~zepowej charakterystyki. do ziemi obiecanej, sami sterane głowy do "BloDl~ "Sochaczew... lach parterowych, ogniem jeszcze nie zni-

Zanim opuścimy sympatyczny słoweński wiecznego spoczyoku kładł} na j ... lowych "GombJOie "Gostynin... Izczonych, znaleziono podłogę zlanlł naftą 
narodek , nie Uloiemy poUlin'lĆ S ... wo To· piaskach pustyni, kości ich bielejlł na- ob· "Łyszkowicach "Skierniewic i okloty sloUJY nasycone tym materyałem 
maszyka, a utora pieśni pięknej, sławnej, któ- cej rozrzucone ziemi i tylko w pieślli, 'jak "Kałuszyoie " Siedlec palnym, a w jednym sklepie beczk\), w któ-
rej jubileusz obchodzonym był w zeszłym ptaki skrzydlate, wzl ... tujlł nieUjęte ponad "Krośniewicach Kutna rej na dnie było jeszcze ze dw ... garnce 
roku. Urodzony, jak sam pisze o sobie w cmentarzami, ku zaraniom lepszej przyszło· "Mogielnicy " Grójca nafty oiewypotrzebow ... nej. - \Vszystkie te 
1813 roku, od wćzesnych lat chowany był ści... " Mszczonowie Skierniewic szczegóły komisarz drugiego cyrkułu, p. Za-
przez ojca w za",iłowauiu czeskiego j~zy" Nie miejcie mi za złe, jeśli za długo z ... • "Osięcinach "Wło~ławk... sod~bski zanotował przy świadkach zawe-
ka i li teratury. Szkoly odbywał w Kesz· trzymałam wa~, przy tym bardzo pob ie- "Piasecznie " Góry Kalwaryi zwanych. N ... pi~trach korpusu glówoego, 
marku, a ostatni szkoloy rok stał mu się żnym zresztll i niebezpośredoim rzucie o· "Radziejowie "Włocławk... gdzie ogień wybuchnllł, fadnych śladów nie 
pallli~toy wakacyjnil wycieczkIl do Krako- ka, n... piś,uiennictwo południowych sto· "Sanoikach " Gostynin... znaleziono, wszystko tam zniszczalo doku. 
wa. W 1883 roku został jak jego ojciec wian. Lubię myśl, skolataną niejedllem po, "Senkocinie " Warszawy meutnie. Nikt też nie zau .. ażyl, ażeby z 
ewangelickim pastorem. .żwiedzajilo Pra· wątpiewauielll, omdlewające w goryczach "Soczewce " Gostynina mieszkania gospodarza lub jego rodziny u-
g\) i nucąc sławną w tej epoce, p ieśń z wieI· serce, zawieszać nad temi obraz ... mi budzlj,' "Starej Wsi "Warszawy siłowano rat-ować jakie ruchomości. 
kIm zapałem, zaczlłł pewnego dni ... pieśń cego siO na nowo, a o potędze swej islo~y "Tarcz~nie " Grójca Nie obyło się bez wypadku nieszczEJllli· 
t~ na odpowiedniejszy sobie, uarodowy lad świadczącego życi.... Lubię wpatrywać Się "CzerDlowicach "Wł?cławka. wego. Właścicielk ... m ... glowni żelazoej bla-
układać i wieczor em hyła gotową. Tak w te rozsypujące się po długiej dZIejowej . Nowa taryfa bezpośrednia ZWIązku kole· gała strażaków, ażeby uralowali jej ten 
sa", autor opowiada urodziny sławnej na· nocy, stropy porannych promieni, w te w,zla. Jowego szlilzko'pruskiego b~dzie wprowa. / sprZI!t, stanowiący cały majlj,tek biednej wy· 
rodowej pieśni. Inna jej była, że tak po· tujlłce w ciepłem tchnieniu swobody I ~- ', dzonlł od d. l lipca r. b. roboicy_ Czterej strażacy, pomimo niebez
wiem, tą nobrlł wróźklł , co do kolebki slo· światy, roje skrzydlate, niby w pracowI' Zebranie akcyonaryuszów towarzystw ... ak· pieczeństwa widocznego, usilowali uczynić 
weńskiej wrzuciła iskrll przyszłego życia. tych pszczół roje, II dźwięcz ne i~h brz\lCz~- cYJnego fabryki stali tyglowej .Cyklop,· I zadość jej prośbom, W tem walą si~ bel· 
l'oUlaczek odtlłd brał udział czynny w odro- nia krzepilł mnie, z zupełoie nowlł siłą. I mi· które miało si~ odbyć dni ... 6 czerwca r. b., ki j trzech strażakó" uszło szcz~śli wie, czwal'
dzeDiu swego narodu i jego piśmiennictwa. mowoli czasem powtarz ... m sobie wyż przy· UJe I'rzy~zlo do skutku, z powodu nieze· ty pozostał, przywalony belkIł, a nad nim i 
Wprawdzie ani P?b,t. ,?twi~ięŁego czlo- toczon~ Woj~jlskie~o zwrot~~ . I im .WI~· branIa slll ,":ymagsnej .i1ości akcronB;ryu- . doko.ła ni~go grasowały płomienie. Straż 
wieka, n" głuszy WIeJskieJ, am. domowo: ży. !tszy cleżar. pierSI . mi tłoc~y. I usta. zWI era, szów. Powtorue zebrame. ~dblldzl.e BIll d_ ' rZUCIła .I~ o.a ra.tune~, zalala wod,. I~bę 
cie z żoną, z którą SIli .musla~ rOZWieŚĆ, lm mlś.1 Sl~ mOJa. bardZIej .trwozy, .te!u 19 czerwca .r. h. o godzl~le 7 wIeczorem pło~IlClł, a kIlku s~ażaków z n ... rażemem 
ani śmierć trzech synów I córki z drugie- ch\)tmeJ zwr ... cam SI\) ku zaraniom słOWIan· w Warszawie w gmachu gleldy. l iycl" własnego wyntosło bezprzytomnego nil 
go lUalżeń~twa nie prz):cz~Dilo ~ję do u8~a- skiej naszej braci, tem. żywiej odczuwam Wystaw.a. Rok obecny śmiało m~żn,,: na- rt;kach, wśród entuzyastycznego okr~yku k.o. 
Ola róź"JnI drogi Jego zycla, a Jednak plt;· to, co Ich żywo obcho.dzl,-z tem ,!I~kszem zwać lok~em wystaw, tak spora Ich dość legów I ludu zgromadzol,lego. NaZWIsko ole· 
kne i dziwnie, dziwnie szcz~liwe życie czło· zajQCiem śledz~ za ICh pomyślnym rozwo· o~byl!," SIt; lub odbyć si~ ma. Do zapo· szczęśliwego Roth_ Przywołano go do przy· 
wieka, który zanim śmierć .zawrze n~u 0- jem. WIedZIanych już przyby.w ... p1wszecho ... w tOlOności; m~ j~dn,ak pod?bno .nog~ zlama-
ozy, widZIeć mOle urzeczywlstoion)' Ideał I W. Z. Koiciatkowska. ,Strasburgu w m, wrzeŚDlu. D" w kostce l 111010 obrazone zebra. 



s 
W8Z)'~m oddziatom 8trai)' ochotniczej, I ni&. со do PrIldzynвkiego i Widryna, kt6-' 5а· о Z&j~u рn:е! R05YII jednego z por- .. ,11.18._. Targ .OOtO"1· Р .... , •• cicho, 

а пiешпit>; stra!y вcheiblerowskiej n&leiy / "'У niest&wiennictwo swoje usprawiedliwili tбw Korei. .. m. 168- 1@6, о8 ... 170, О. с .. 'р. 170, оа 
, k 1 h Ь } 1 Lp .• ie.r. 170, па aier. wrz.. -, па wrz. pat. ~ 176, 

sit; ~y е .slowo uznania ... citi . " , ~ п~ с ?ro 11, ~praw .. nie zosta. а wca .e го~stГZУ-1 Petersburg] 6 czerwca. W radzie P&65t .. & "' pat. liot. I77. 2yto .1000, vr т. 141-149, 00 
р<Жwt~гепUl. pT&~ okolo zaiegnanla P/l/Ogl, gnl\!L". а шосу decyzy' oddzlellleJ, ska- ~ .' . l ' ... 146"., п .... lр. 146'/. , о. 'р .• ior. 146'/ .. о •• i.r. 
kt6ra grofne wymiary przybrat mogln dla z,.nycb Leblediewa br. РаЫепа i ВеНо. uk~{'czono l e"lzy~ og61neJ ust .. w)' ko eJo 'Оп-, "' ....... pat. 160'/4' па pat.list. 152'/" 00 li.t. 
mi&sta. ra, izba щdоwа ро' stanowila uwi~zil: па- weJ. gr.-, ... gr. BL-. Jос.m,.б w т. 125-185. O .. ieo 

h L Ь I 1 be<uniony,wm. 182-I6.S,naС&.I40,00cz.lр.1З3'/" 
DоПl Ьуl tI~zpieczo.n1: .. tyc miast, со tez wzgl~de~ е iediewa i 1 Wiedеб,]6 czerwca. Aresztowano nacze - n.lp ,i.r.188'" ,noBi.r. wr.-, оаwrz.рat.IЗ4, о. 
(-) W Ch!'l1/1 zam~nl~la r Dzlennlka'J. . do- Hekkera "о talo uskutесzп;~пеlП; ~r. Ра- nika wekslowego oddziaJu powszecbnego Ьап p.t.1iat.-, ooliat.gr.-. Groc1lw.r .. loy 147-205, ро

chоdщ паз Jeszcze nte~t6re szczeg~l~ о р?- Ы~l1 w skutku przedl"ze.nla udzlelonego ku depnzytowego Karola H&I"resa z powo· ~;,,;у~~~ь.:"(8~~icik~'::i{' ww:::ь:.\~':.рЙ~: 
zarze w dоlПU Kallsklego. Wla~CJclel ще "а11 ртzеж brata por~zenta, pozostal па d 1 . ' l ' h k'od Ь 
wyjeidzal podobuo zagral1ic~, gd)'z zoa1o. \Yolno§ci. I u та wersaCY1 .pope Пl0ПУС па з. fJ .. п- 5,c,.cl.. 16 cz ... ca. Р,цшir.а cicho, w т. 

ziono go w Пliе§сiе i aresztowano. I - Lewesa Historya filozofii, od Talesa do kn \У wYSOkO§Cl 54,878 zlr. Nad agellt....IIH l~ ~~~: d:b~;: :;".':iзь::.'14~~ 0:':,,:4iр~~~Д~': 
Pr6cz nie5zcz~§\iwego wypadku "е stra- Comte'a, kt6rej przeklad pul ki zapowia- handlowymi Karolem Solterel'em i Pawlem wn. p.t. 149.00. 01ej ... pakowy cioho, по с •. 

ia. kie.n\ I-go od~~ialu, р. RоtЬ'еш ~darzylo dany. Ьуl jut nie.~ednokrotnie, zo.cz~la па- НиЬегу rozciJlgniAto takie are8zt 61edczy 48.60, nawrs.pat.49.00. Sрirуtоз c,cho, w m.48.00, 
k Jk ch J d k .. h d ' kl d А L ... l' J па cz. lp. 4З.0О, па Bier. wrz. 44..80, па wrz. ры. 81!} 1 а p0":,n leJszy .' е еп z пнез. ац- reszcle "ус. о ZI" па. а ет . езтапа pnniewaz zachodzi podejrzenie ii oni Ц «.90. Olej .kaJoy 7.66. 

c6w, poDlagaJqc w Шlеlе ratunko\Yell1 , nde- w Warszawle. Nazw lsko t/uшасzа, kt6- l' . .. .' d t6 к 61 1 6 Т 
rzony zostal w glowA de8k. spadaJ·.e" i туш J'est рап '. Dygasiiiski, da;e dosta- w.8p6 WIDIlУШI sprzeOlewlerzenla epozy w " 10 '. 1 .z.,w... ,rg ,bozowy. l'szenioa 

у ........ А, ci<ho. ..,t.o mocoi. j, w т. (12;) f. 2000 f. cl.) 
omd/aI. Odnieвiono go do mieszkaoia "па- teczn" gwarancy~ wierno§ci przekladu. ОЬо. gleldowych. 1Sl .7ь. оа ... 182.60, па wrz. pot. 136.60, 
i;.шусh . :Wie1u z dzieln.ych 8trаio.k6W.lбdz-1 cuie w}'~zedl zeszyt pierw~zy. . I Wiedеб, 16 czerwca. Pogloski о ~jeidzie tОС.i.m;~~.б~~ c~,,?;:. 'G~~;biIly (2000 f.2~ 

Icb odDlo 10 poparzenta па r~kacb 1 twa- - D.zle~o B/ocha е' t. 1!1nanse ПОЗУ.l w W. 1 шопагсhб.. w Austryi wystllpuj" coraz z 128.00. Spirytno \00 litr. 100% w ш. 48.75, оа 
па"!'. . ., . 1~, WУJШlе w l!rz~ lа.Шlе f~ancuz.klm, z wi~ksz/I stanowczo§cill. Zjazd та пasщрi6 о .. (11.76, п, w, .. 'б.ОО; wi,tr. 

Pler\Yszy 1 drugt oddzl81 straiy ochotD1- Wlеlоша. dореlШОnlаШl zroblOneo\l przez I Н' ch t dt' h d' h § • L •• d,. 16 czerwc •. Cukier На .... а N. 12 oomi-
czej шialу uciqiliw" drogf,j z powodu rob6t autol·a. I w еl з а w plerwsz)'c nlac wrze OIа o.loie 17. Coki.r barakow1 16'/, ; mocn;ej. 
bruknrskicb-na иНсу Piotrkowskiej. I - Zlapani. Роliсуа warszawska ,,'ytropi- Poczdam, 16 czerwoa. Pogrzeb zmarlego L •• dJ' 16 .zerw... T.rg obo%Owy. \y.zy.tkie 

Zlodzieje nie pr6zno\Yali. N iеkt6гуш 10- 11a szajk~ .kupc6wn, kt6rzy wY8yl&li kашiо. k8i\ICia Fryderyka Karola odb~zie si~ "е rodZAj. оboi •• pokoja;., oop.le, pszenioa aogiel-
katnrom skr .. dziono wiele rzeczy - urato- nie jako towar wysoko asekurowany. I czw8.1.tek. .ko '/, во. t..no.a, kakarJdo. 1 .0., j~ .. miеб .10-

h . z t W t R d . Ь d "l' I doW) i owiea 1/,-1/2 вt;., grO<.h i Ь6Ь l!1z. nizej 
wanyc JU z 1>0 aru. . -: уа awa w а omlU о u "1 a-;аlDt~rо. Aleksandrya 16 czerWC8. Zaprowadzono ni!. р....о. tygodni.m, owi .. ro.yj.ki 00' .mi.ny. 

(-) Jak6b Taube. Сzуtaшу nas!tpuJQce wanle nawet pn'r6d srer wIO§Clanskich.' . h ~. wybrzetu 080rO"800 doi~ bIoduok6wp.,eoicy, 
stowa рапа Wladysll\w:\ G6rski~go, pr ore- Niedawoo ~ell1u do redakcyi .Gaz. ~ad.n I k~aran~.nnll dla statk6w p1"ZybywItJ"cyc z рoohтпroо. 
60ra kOn8erwatoryum warszaW8klego: I рпу .001 Jeden z wystawc6w Wl000180 z Hl5zpanll . GI.zg6w 16.zltw... Sorowi.o. Mix.d потЬеro 

.U8lyszaw8zy Jak6ba ТаиЬе, graj/lcego pro§bll о przyznauie mu пзgгоdу, 1\ jeieli I PBryi,]6 czerwca. Аdшil'аl Courbet "тагl warr8oto 10 ... 9 р. 
па skrzypcach i па fortepianie, przekona- jcj nie D10ie otrzymal:, аЬу przynajmniej w Makang па i611. febrA. 81aq6w 16 CZIrW". Surow .. wywieziooo w ty8O-
\ ..• . d ' t"t t: 1 t .. А ' t 1 Ь "Ч 'V duiu ubieglym 9,800 t., wodpowiedoim оzазiв roku 
.ет б1~, l' ОП розш.а nlе~озро 1 у :\ en, w ~azec.le oaplsano! ~e )/1 о rzy,:"a, о Madryt]6 czerwca. W Murc i "асЬото prz ... lego 11,\00. 
kt6ry tylko potrzebuJe nalezytego wyksztal- СЬСlаl 5111 przed sltВ1adaml pocbwai1l:. ' у 
ceoil\. \V ielklj, zl\Slug~ шiаlЬ)' "оЬес sztuki _ На pogorze/c6w Grodna pnzwolono "Ые. walo 100, zmarly 52 оsоЬу па choler~. W LI"'po.116 .z.,wca. Bprawo.doni. poo.,tkowe. 
(во, ktoby dostarcz)' l ~1'odk6w, ulatwiajll- те вk1adki \У guberni ,loD1iy6skiej, dzi~ki przyleglych cztel'ech ргоwiпоуасh "асЬого- ~.!l.u~~Iог;.I~Ьr618,ооо bel, owytkowo. Duenny 
сусЬ 1ТJ0ioo§l: rozwini~cia tego wielkiego ta- staranioD1 tamtejszego guberoatora. wa10 166, zlOar1o 67 оз6Ь. Llverp.ol, 16 с .... са . Sprowo.doui. kобсо" • . ОЬт"С 
lentu. S>ldz~ ,е '" rоdziппеш шiвооiе mlo- - W ministeryum sprawiedliwo'ci powstal d L d S l' Ь 8,()()() bel, • tego ц •• реОаl.суо, wyw6. ',()()() l ,еl . 
dpgo artysty powinni zo&leM 8il! luшiе, projp.kt oddauia цdош r'0koju znacznej Lo~ уп, ~5 cze~ ... ~. or а 18 игу о- Amerykait.oka тоопо. Suraty .pokojnie. Middling.-
kt6rzy 5ifJ niш zaopiekuj,\ i nie poxwolll ca~i spraw karnych о ptzes~pstwa i wy- czeklwany Jest dZ1S1aJ z роwrоteш z Баl m.ryk.li.ka D8 с .. Ip. 6'1 .. D8 Ip .• ier, 6"/ .. , по 
Zmarl1ieen. kroczeoia, poci"ga;lIce "а воЬ"- karA wiezy шогаlu. Zamierza оп odbyc naradA z рпе- .i ... wт .. 6'-/ ... п, wrt. pat. 6"/ ... по pot. H.t· 

, -, у у 6"/ .. , оа lioL gr. б"'" р. 
Podobnlj, opiui~ о grze J. Tau be'go, kt6- do рбltо~а roku, oraz spraw cywilnych do w6dCВll1i stronnictwa zachowawczego i przy- N .... Yo'k. 16 СШWСL B.w.lna 10'/", w N. 0.1 •• -

гу w ~oku zeszlym dal n8~ po~na6 poa~p wysokoool 1,O?O .rз. .. . 8t4pie do uloienia listy ministr6w. \УУ- о!. 10'/,. Ol~ .kalny ,.Onow.nv 700/, АЬеl Те.! 
\У 5weJ ргасу z estrady, daJe tez р. Pawel - Sprzedaz zony. W1o~clanlD pewlen, . .. . . . '. 7'/., w Jo·,I.d.ld, 7'/ •. ~uro"y ol.j .k.l_y 6'/ •. Certy-
Schlozer : - .Sl!dzimy, :1е I;6dt nie "аро- w gub. saratowskiej, potrzebujllc рiепi~шу, nl~enlaJ~ w ICЬ II?zble nazwlska. CroS8&, 8katy pipe lio. - d. 81 С. M,ka 8 d. с6 о. 
шпiаlа о pl'otegowanym w}"chowaiicu swo- sprzedal sw~ iOn\j slj,8iadowi za 50 гв., ta Щсkв-Веасhа, Smltha, Mannersa, 'Vorm- Cr.erwon. pa ... oir.a o.ima w т. 99 с., оа о .. 

d "ed 1 . G k ' . d k . kl d Ь СЬ h'11 . N th t' 99'/, с., п, lр. 1 d. ' /4 с., oa.i ... 1d. 2'/. с. Kokory-im, 54 zlIOY J оо"'у' ше z раоеш 6Г8 lт, JC оа uCle а о па ywcy, а ш~iоwi "у- 5а, urc 1 а 1 ог со е а. do. (oovra) 66'/,. с •• , •• (f~ir refioiog Мовсо •• де.) 
ie v: lIIie~cie l'od~in~elD шlо~еg? arty.sty toczyla sp:aw~, i В!ld kazal mu zwr6?ic . Wiedеб, 15 czerwca. Sprawl\ obsadzenia 6,07'/,. Kaw. (fair Rio) 8.20. l'.бj (\Уi100Х) 7.10. 
Р.О\УtnП1 . zпа1еМ Sl~ 1 bezw~tplenla ZU&Jd." posag iоше, ~ kupuJ~ce1Ou ~apla~. ~Y]a- SuakiDlu przez wojska tцreckie zostala о- Slonioa 6. ~'r .. ht .OOiowy 2'/ •. 
811' ludzle, ktбгzу шu dopomogll do rozwl- do",o~ powyzsz" zaczerpn~blmy z plsma Ь ' . t . dk d ' 
oi~ci& skrzydel i p08zybowania " wyisze .Swiet.. ecnle USUOl~ 1} z рОl "l} . u zlennego, ро-
regiony агtуzшu, па chlubo; 1Оiasta i kra- ~ - Koreapondencye telefonowe. Dzienniki nlewaz dурlО1Оасуа anglelska przekonala i LICYТACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ. 
jn. Wszak рот0С daoa czlowi~kowi uta- wусhоdщсе w Hel_iogforsie, zacz~ly оЬес- si\) о b~zowocno§ci 5wych usilowan. - VV dolu 6 (18) i 18 (26) c,.erw .. , от.о 20 
lentowane1Ou zaszczyt przynosi spoteczeii- nie dt'ukowal: korespondencye z iunycb mia8t Konstantynopo/ 15 czerwC8. P&tryarcha azer,," (2 Нрса), 27 ".т"са (9 Нрса) п. rynku 

"k d Ь §] h od tak F'nla d' t d . , т. NowoTadomska, па eprzedai rбzоеgо rodf:&ju 
8t~U 1 Оl t ~ ~ rze "'у /lcyC о- 1 n YI, О rzymywane '& pn§re Dlctwem еkuшепiсzоу roze81&1 ok61nik do biskup6w m.bIi, koai, trebi,t, b'J"ozek. рОwоzбw, kr6w, о,е. 
wPJ usuolj,C Sl~ юе "есЬсе. telefonu. . .. . I,t, owi.o itp. 

(_) Ofiara. N & pngо.rzеlсбw '!' Grodnte _ SaU/, [znany obro1ica Кl'азzеwskiеgо, ~ поtаblб~ grecklch па ~r~e, wzywaJ,.c - 10 (22) ""'т",.. п. pnoohotln;m ponkci. w 
р. 8. J: "1о:1уl w naszeJ red>Akcyl I·S. 4. "овЫ pozbawion)' prawlt trudnienia si~ ad- 1011 do loJa1nego zachowaOla BI~ wobec &- Podle~u, •• ,prl8dat .kon6.kowaoego .piryta. u .. 

(-) На rzecz biednych zlozono w redak- wokatur~ przez berliitsk" rad~ adwokat6w. wаза baszy. 'п~о (~~ ~rwC& w kaocelaryi gminy U'''''уп, 
cyi nTagebIattu" rs. 21 kop. 60, zebrane - Nie gllllzi ,i, jeidzi6 ko/ejami, ponie- Ber1in 15 czerwca. Niешсу ukl&dajIl8i~ ,".,.о1 \Vitowie, оа тос.", dzieriawo I,ki le.!oej 
роdсzаз mаjб\Уki w ubiegl~ niedziel~. ",а:!; czlowi~, Odbywaj,cy. p0droz w ten z Kore~ о nabycie portu па wyspie Quel w оьтеы• KoIo, od ". 10. 

KRONIKA 
вpnв6b, tracl w daneJ cbwill woln~ wol~, . '.. 
а (о sprzeciwia si~ dоgmаtош. Tak przy- part lub oaleJ wyspy па p~ludDlO .Ko~el 
najmniej powielhial pewien pastor теЫет- Londyn, 15 czerwca. Mabdl rozrzucll wlel-

ТЕLЕGIСАИ'l UIEI.OO'''.; _ 

К R А J О W А 1 Z А G R А N / С Z N А. 
burski w 8wej br08zurze, <а со zarzlj,d ре- kl} liczb~ odezw wzdlui zatoki perskiej, Gielda Warazaw'ka. 

Jubileusz J. К. Gregorowicza (Jl\Dka w~ej kolei wytoczyl ш~. spraw~, ja~o dzia. gloszqcych, i:! zamierza przY8t1j,pil: do zdo- Z,daoo.koncem gi_tdy. 
z Bielca), redaktora przyjaciela dzieci i l 1аJIj,~е1ПU па szkod~ 11011. Kto z щсh 10"- Ь cia Egiptu i Arabii. Za .... 1. k'6Ik.lor .. ln .... 
znanego pisarza ludowego, Н6гу konczy о- drzejszy? Ук t t 1 W 1 70 о. В.тliо .& 100 ",т. 
hecnie 35 lat pracy liter"ckiej, obchodzony . - Nagrody. Pewna ilo~ реdаgоgбw zwr?- . ~ns ап упоро , 1~ ~zerwca. У5 апо 1, О "LondIO" 1 L. 
b~dzie w Warszawie w aobot~. c~la Sl~ do zarzl}du Вerlina z IP1'zedstawle~ zolntel'zy do Salorukl ?o.d graolcfJ bulgar- "Р.ту!: ,,100 [т. 

_ p,kni!cie kotla. W poniedzialek га- nl~n!, ~by nagrody. rozdaw.ane w .s,kolach sklj" z powodu przewldywaoego wybucbu "Wiвd.б" 100 О. 
по p~kl nagle jeden z najwio;kszycb kotl6w mleJsklch оdzпа~zаJIj,СУШ 81~. UС~ШОIU, _о- rozrucMw. Z. ,.,I"J p.6.1 .... 0: 

parowych w т уniе parowym па Solcu w 8шlу USU01t~te, Jako demorallzu~~ce. n Ale k:.J l'~~~\~~~~:ciД:l.. . . 
'Varszawie. РrzуtОlПпо~е robotnik6w ита- CZe:sOP1SDlO nDeut~che ~hnJz~ltung ро- OSTATNIE WIADOMOSCI LiotI Zu. Ziem .• 69 r.l.il. А. 
towala caly zaklad od straszliwego zni- dD1o:to ~lo~ p:zeclw proJektowl. ., " " п,.I. , 
8zczenia, gdy~ wypU§ci!i paт~ <е w8ZYS1- - .1W!,J.tkl. zlemskle w W,grze~h .. Z posr~d HANDLOWE. Li.tJZ .. L lII. Warв .. i:!e, \ 
kich ionych kotl6w, kt6re w lrzeciwnym wlaoolcleli ZlеШ8klсh 211 pllloCI WI\IC.eJ. ш~ "" " ..!I 

~r:i~o~~~fYsz~:ku:p~kalY, ludzi nikt :~~ ~:.. cfrd~~t~t~r g~~~;~h:z~~' boN§~,~~e~ Berlin, 16 czerwca. Na gieldzie nie шо- l.i~LY Z~I.lII. ЁодЕ; ~:T. :~ 
_ Dr. Chalubinski w poniedzialek otrzy- zlr. Podatek w1o;kszy od 10,000 zlr. placl tna bylo dzi§ dost.rzedz zadnej zmiany "" " " 11 

та! w podarunku wykonanlj, przez przez 77 wla§cicieli. Cisza trwa cilj,gle, а kul'!iY nie podJegajll n" " ,,111 
р. J агzущоwskiеgо, шlоdеgо а utalentowa- - Tabliczk! fupkowe. .Rada szkolna Zu- zаdоу1О wаhаniо1О. Papiery rosyjskie od- Gielda Ber/in,ka. 
nego rzeibiarza, grup~ terr8kotow~J ztoio- ry.chu zаЬгоuйа ui~wanla. w. 8zkolach ta- dawano zrazu cokolwiek taniej. Na giel- НlШkооLу r08Ji.k.ie z"raz • 
Пl} Z czterech оз6Ь, slисЬа;"сусЬ opowiada- bll.cz~k lupkowycb, Jako psuJ,\cych wzrok dzie zbo:!owej, przy rnсЬи bardzo malym, " "па ,Io,t. 
Nia starego gбгаlа. Tak ~аlП opowiada;n.. dZlecl. . pszenic~ i "уto notowano w с. ~'ci tylko по- W.bl. п. \Van,.w~ "г. 

,.. L k t dyft yt Ak d minalnie. " Peteroua'g П. 
су, jak i dwaj inni g6rale, s4 (о przewQJ - е aг~ wo па ег ys. а е1О1а па- " J' dl. 
duicy tatrzl\nscy, kt6rzy zawsze towarzyszll uk_ w Paryzu oglasza od. r. J 879 nagrod. ~ PBlersbu<g 16 .ze".L \Уеkolе о. Loodyn 241/.. " Lou уп "т. 

~
2 000 f ) • d k d 11 potyozko wlchodni. 94'/" Ш i>Ozycok. ...cho- dl 

dr. СlщlUЫО8kiешu w jego wycieczkach ", r. za .ro е шеZаwО пу Pl'zeclw doi. 94'/ .. 6'10 reote zlota 166'/" 6;/. 1ist1 .... tawn. : Wi~deit ~ 
g6rskich. Czwart~ osobll jest ваш obdaro- . yfterytY60~i, l~cz ,;,apr6zno: Zgla8zalo si~ иоо. ziешsk. "2'/., akoye baoku rooyjskiego dt. Dу'Кооt.o prl W&tne . 
waoy. GrupfJ t~ miеЫшу sposoboo~ opll!- .Ju:! 242 080Ь, mkt Jednak ше оtгzушаl па- baodlu zagraoiczo.go 301, Ьаока dy.kout.owe8O 
да!: J' eszcze w sracowni artysty i mllS1ШУ I grody. . . " peterobnrokiego 662, ,.arпаw.~iе8О 910. 

Р d k L 81,lln, 16 czerwca. Bilety 1 •• IIKU. ros)"jsklego 6ielda Londyn,ka. 
\Vek.le па l'еLer8lщrg. . 
Dy. ko"t.o:l 

Z doi. 16? doi. 17 

48.80 48.80 
9.99 9.00 

39-60 39.45 
0020 80.10 

89.75 89.70 
9б.- 94.80 
95.75 98.8О 
98.75 98.80 
96.25 ЭG.2~ 
94.60 94.26 
93.20 93.25 
92.65 92.70 
89.- -.-
88.60 -.-
87.- -.-

205.30 205.-
205.50 205.-
20(.90 20(.61) 
20(.70 204.26 
200.75 202.4.0 
20.35'/> 20.35'/. 
20.29 '/, 20.50 

168.75 164..-
3 9'/. 

23"/ .. jej pl'zyzoac wie kie zalety tak pod wzgl~ -:- ozar w muzeum ID уэв lеш w оп- 206.90; f'/. li.ty z.,tawo. 6t.26, 4.'/. !ioty iik-",i<I. 
дет ukladu, jak i wykunania. &уву wszyst- dyole wybuchu/ll ~. 12 . Ь. ш. Budyuek cyjo. 67.10, 6'1, poZyoaka wBchodni. 11 вт. б970, 
kich оз6Ь uchwycone ВI! z .пdllгzаjlj,сеПl ро_IIDUZ~UШ zostal naJzu. peloleJ zшs~сz?пу, n~- ш emi.yi ОО.БJ,4.·/, pozyc." .1880 т. &0.40, 6'1. 
dobieiistwem. Reprodukcya grupy uknZe wet 1 wY8ta\Ya. wy.n&lazk6w, zn~Jdu~lj,ca 8\~ list1 .... Ь"о. rooYJlki. 90.40, ka.ponr celn. 823.20, 
sio; Wkl'6tce w nTygodoiku powszechnym,· w g.шасhо ЩSlеd.DlUl tak:te uClerplala od ~~6 r.~~~~ .t~;';'b::It: ~:~~· .. e~~·6.fu.~~&t~ DZIENNA STAТYSТYKA LUDNOSCI_ 
а podobno i w innych рisшасh. оgша. 'V c~wlli v:ybuch~ p?iaru w llil:l- .kooto".go 77.60, dt. teL W&roL "i.a. 2~3.60;." •• It ........ ,.,art. w doiu 16 czerwca: 

_ Wyrok. W Spt'aw1e О naduzycia па zeuDl bylo k;ilka tysl~cy 080Ь, Je~na!de ше .yekredyt.o_ .... uy .. k,. -, najDoWl"'po'yc,ka W , ... Пl kalol. -
kon,orze celnei w Aleksandro\Yie, przy wy_ zdarzyl З1~ .zad.en wy~adek z ludZШI. ro'yj,ko 9'.80, 6". <впЬ rooYJ*ka 108.20, dl·kont.o W <\ , 4'ft, pryw.tne 3 "/,. ,araw 'W •••• -
wozie spirytus\; zagraDico;, zapadl obecnie :- Zamrazanle ludzl: Gruselbach, .pr~~. ..:iILo.dy., 16 ........ w po/udllie. Ko".ol. 99'/... l/a"""oll)'ch.-
wyrok, kt6ry skazuje: Lebiediewa па <е- uшwег~уtetu w U psal1 oglas.za оЬеСПlе, '" pru.ki. 4'/, koolOl. In!. 'о,ее. kou ... 16"/ .. , roerJ- ZIII .. li ... w.,u 16 czerwca, 
slanie do guberuii tobolskiej (. pozbawie- zamrozl .ru~czyzn~ lu.b kobl.ettl kt~ra b~- .K~I pot. k ~8:~ т. 92~/.; !'/. ~.ota .10'.8 "'cg ".\~11cy: dsi60i do lа! l&-tD ...... 10 4, w tej 
I)iеш wszelkich praw szczeg61nych i przy- Шlе ch~Iala podd~l: Sl~ dO~,!lad.czenlU. Ро 81 .,.fI1pa '~'/,",ban~ooltom.u.luA~o '~'/", lom_/ l,oab,. сЫорсо" 1 d ..... счt 9· d roal сь 
wilеjбw), zklld zgodllie z mаоifеsteш koro- uрr~еdше~ U§РlеЩ!l o~eJ~e 1т zupelny bardy 111/" .koy. '.ualo ,ue.kiego 86'/,; .pokojnie. tej НсаЫе то1.со1'': -, КоЫе. -; ~ nIiano~oi: 

. d 1 Ь d . • z Ьо 10 U а-с }" d d с ~.r'law., 16 cz.~wca. Tarc ~boto.WJ· F MZ8Dlc. Еwщtllсr: dsieci do lat 16-tn zmlU'lo 6 w • 
naCYJnY"' ozwo o~eт. шu. \J! "1е. ро UI?1J- ! pozor zJCla,. о " .. " J-, 8 у oprowa "! ,т.] ord.--, p.t,~, ,101"8 675-695. ~,a/. 7:.10-786, iicsbiecblonМw" doi.wc'At 1. d 1 ь"': :-'Ч 
wie lat ]5 przeSledli6 З1~ gdzlekolwlek, I znowu do plerwotnego stanu ро uplywle wyllOro ... , 760-·780, tyt.o wytJ. 232 (1. 610-6!Ю, ' li.,bie ,.01O.yoo- I<оы;,t ' ото. ус. ,"': eJ 
z "~' ~tkiеш gubel'nii i шiаst stotecznych; r~ku lиЬ dwБС~, Ье. uszczerbku dla Zdl'O- rredu,. 465-600, wadli ... --; Jсс.mi,б 2 i 4·то I .'. -,' m'.oow'.,e, 

1 . Н kk . dl . Gd Ь 1 1 Ь kt6 Ь Ь j~doWj' 202 (1. 420 --; o",i .. "2 (1. 800-860, .~.nk ... ,·. d%l60' ~o lat lб-tа "",.,10 - w tej br. аЬ еnа 1 е е1'а па 081е еще w gu- W1l1. У У nle _па 8. 080 у, ra У у- gryk. 200 (1. ____ r .. pik IMoi ___ "mow)' 1 I,o,u!. cb!opoow-, Ы.wсчt-; doroolycl, 1, ,. tej 
bernii permskiej, z pozbawieniem praw i I~ got()w~.poddal: 8i~ роdоЬпешu do.§wiadczo. 210 (1. ___ , ,,,,рак' ropp. a1JDOwy :llIi (1. __ , l,с •. Ь,е m~ic~yn -, kobi.t 1, а mianowici., 
ргzуwilеjб\У, z prawem pl'zesiedlenia si!} pn n~и,. b~zle upraszal rz~d szwedzkl о ods~- --;grocb роlпу 260а. ---,04lkrowy 260(1. _ FraJmao II1lU"JeD, lat 18. 
latacll 10; \Volskiego "а niedbalatwo w spra- pleme ska.zanego па ~mlerc, dla оkаzаща --, f .. ol. 260 (1. ----- k. .. ~. К .... ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wowaniu obowilj,.k6w па zlo:!enie z urz"- 8kuteczno~cl swego spnsobu. j.gl.n& ---, j~ .. mieon~ --; ol.j ""pako"'J I LISTA PRZYJEZDNYCH. 

"" -:--, Joj8UY --- Е. za pDd. Vo.iesioQo p'~-I 
du, lecz i ta kara zosta1a шu па skutek о,су 600, tyt. 'ЮО, jo ...... -, с ........ 160, l'ocllO "01.1. Pollkl. Knp.y, Szegalow • MOIkwy, \\'в -
mani~estu koronacyjnego umor~onl}; Tschir- т Е L Е G R А М У polueRO - koroy. pnо ... Оl • Mook"y Ad ... LOwy • l'iotrkow t'.a-
8сhШltzа па grzywn~ w 5umle rs. 56,597; • W ... za ••• 16о.-са. Oko .. ita 78'/, .. kor .. kop. рш.ki. K.lio.... ' а, 
Pru5kiego па grzywnll w 8u",ie rз. 8,512, 1JO 8'/ •. ~~QD.k ro:;oca до .. iadra 1()()-S07",. IIQrI. 1 HItoI 8u"I •• r.l. Schualer • P.teroburga, Р. 
lub W r "zie nieuiВZl:Zenia, pierwszego па/ Peter,burg, 16 czerwca. nJournal de St •• klad ... vrI~ro ор. 193"""199', .. ~ar. ~-i60, Mokrr. Вosllowi., А. Нau.,.r • ArbOD fabr. J. 

w S.y~k, .а ,",од,о 1ro.p. 6051-811', .. ,."" .. 1<0' , Saleok .. I \У",_,., kup. ВеdiiсЬ I \Vroclawi& 
111t trzy, d]'llgiego "аВ па I'ok jedcn wi~zie- Petersbourg" zaprzecza wiаdошо§сi nТiше- p,eJok :162-264 (1 dod. а. w·1Chn. 2°,,). Soi6ert & ,у .......... )., k. \У. 8chnerr • Kali'.... ' 

s 
W8Zy~m oddziatom straly ochotniczej, I nia. Co do PrIldzyńskiego i Widryna, któ-, sa· o zaj~u przez Rosy\! jednego z por- "rIlI18._. Targ obotow1· Paz •• ,e. cicho, 

a niemnit>; straty scheiblerowskiej należy I "'y niestawiennictwo swoje usprawiedliwili tów Korei. .. m. 168- 1@6, D .... 170, 00 cz. lp. 170, oa 
J k ł h b } l lp .• iar. 170, na .ier. wrz.. -, na wrz. pat. ~ 176, 

sit; ~Y e .słowo uznania .a ci\lż. Ił, ~ n!l c ?ro II, ~prawa nie zosta. a wca .e ro~strZY-1 Petersburg 16 czerwca. W radzie pa6sh.a na pd. lilt. 177. Zyto slabo, vr m. 141-149, na 
poliwlęrenm pra~ około zsiegnaDla pol Ogl, gntęllł. a mocy decyzyl oddZIelneJ, ska- ~ .' . I ' ... 146'/. , ue .. lp. 146'/. , nalp .• ier. 146'/ .. o .. i.r. 
która grofne wymiary przybrać mogła dla z"nych Lehiediewa br. Pablena i H ekke- uk~{lczono l eVilzyę ogólneJ ust .. wy ko eJo ""'-, n ........ pat. 160'/4' na pat. list. 152'/" na li.t. 
miasta. ra, izba sądowa po' stanowiła uwi~zić na- weJ. gr.-, ... gr. It.-. Jocoml•ń w m. 125-185. O .. i .. 

h L b I l be< uniany, w m. 182-16S,na C&. 140,oacz. lp. 133'/" 
D om był u~zpieczo.ny: .. tyc miast, co też wzgl~de~ e iediewa i l Wiedeń, 16 czerwca. Aresztowano nacze - nalp ,ier. ISS'/" nalier. wr.-, na wro. pat. 134, na 
(-) W ch!'lllt zam~nlęcla . Dzlennlka" . do- Hekkera zo tało nskuteczn;~nelD; ~r. Pa- nika wekslowego oddziału powszecbnego ban pat.list.-, nalist.gr.-. Groch war .. loy 147-205, pa

chodzą nas Jeszcze D1e~t6re szczeg~l~ o P?- bl~n w skutku przedłuże.nta udZIelonego ku depozytowego Karola Harresa Z powo· ~;,,;y~~~~'(8~~icik!'::i{' ww:::~o\!.':.p;;~: 
żarze w domu KahskIego. WłaŚCIcIel Ule zan przez brata por~zeDla, pozostał na d l . ' ł ' h k'od b 
wyjeżdżał podobuo zagratlic~, gdyż zoale- wolności. I u ma wersacyl .pope Dlonyc na sz fJ an- Szcllcln. 16 cllrwca. p., .. n;r.a cicho, w m. 
ziono go w mieście i aresztowano. I - Lewesa History. filozofii, od Talesa do kn w wysokośCI 54,878 zlr. Nad agent..m l l~ ~~~: d:b~;: :;,.,I:is~'14~~ o:':.,:śip~~!4.i~~·: 

Prócz nieszcz~ś\iwego wypadku ze stra- Comte'a, kt6rej przekład pol ki zapowia- handlowymi Karolem Soltererem i Pawłem wn. pat. 149.00. Olej ... pakowy cioho, na cz. 
ia. kie.m I-go od~~ialu, p. Rotb'em ~darzyło dany. byl już nie.~ednokrotnie, zo.cz~la na- Hubery rozciJlgniAto także areszt śledczy 48.60, nawrs.pu.49.00. Spirytus c,oho, w m.4S.00, 

k lk ch J d k .. h d ć kł d A L ... lf J na cz. lp. 43.00, na llier. wrz. 44..SO, na wrz. pu. SIl} I a p0";1nteJszy .' e en z nHesz au- resZCIe wye. o ZI na. a eOl . esmana ponieważ zachodzi podejrzenie iż oni SIl «.90. Olej okalny 7.66. 
ców, pomagając w dzIele ratunkowem, nde- w WarszaWIe. NaZW isko tłumacza, kt6- l' . .. .' d tó K 61 I 6 T 
rzony zostal w glowA deskA spadaJ'Ar" i rym J'est pan '. Dygasiński, da;e dosta- w.spó wlDuyml sprZenIeWIerZeDla epozy w r'ID '. I ... rw... arg ,bożowy. Pszenioa 

y ........ A, ei<ho. ..y lo mocniej, w m. (12;) f. 2000 f. c/.) 
omdlał. Odniesiono go do mieszka.nia zna- teczn, gwarancy~ wierności przekła.du. Obe- gIełdowych. ISI .7~ oa oz. 182.60, na wrE. pat. 136.60, 
i;.mych. :Wielu z dzieln.Jch strażaków.lódz-I cnie wy~zedł zeszyt pierw~zy. . I Wiedeń, 16 czerwca. Pogłoski o ~jeżdzie tOC.i.m;~~.ij~~ c~,,?;:. 'G~~;biIly (2000 f.2~ 

Icb odmo lo poparzenta na r~kach I twa- - D.zle~o Blocha f' t. 1!1nanse Rosy.' w w. I monarchów w Auslryi wy8l~pujll coraz z 128.00. Spiryt .. 100 litr. 100% w m. 43.75, na 
rza"!'. . ., . 1~, WyjdzIe w l!rz~ la.dzle f~ancuz.klm, z wi~kszą, stanowczościll. Zjazd ma nasu.pić o .. łll.76, na wrz. (6.00; wiatr. 

PIerwszy 1 drUgI oddZIał straiy ochotm- WIeloma. dopelDleUlaml zrobione OlI przez I R' ch t dt' h d' h ś . Lond,n 16 czerwca. Cukier Hawa.a N. 12 nomi-
czej miały uciążliwll drog~ Z powodu robót autora. I W el S a w plerwszyc Dlac wrze Dla u.lnie 17. Cnkier burakowy 16'/, ; mocn;ej. 
brukarskicb-na ulicy Piotrkowskiej. I - Złapani. Policya warszawska wy tropi- Poczdam, 16 czerwca. Pogrzeb zmarłego Lond,n 16 .zerw... Targ zbozowy. Wozy.tkie 

Złodzieje nie próżnowali. N iekt6rym 10- 11a szajk~ .kupców·, którzy wysylali kamie- hi~ia. Fryderyka Karola odb~zie si~ we rodzaj. zbob .pokojn;., oopale, pszenioa aogiel-
katnrom skr .. dziono wiele rzeczy - urato- nie jako towar wysoko asekurowany. I czwartek. .ka 'I, ... tańsoa, kukurydz. 1 oz., j~ .. mień 010-

h . ż t W t R d . b d "l' I doW) i owiea IJ,_I/, sz't grO<.h i bób 1 u. niżej 
wanyc JU Z po aru. . -: ys awa W a omlu o u Zl a-;alDt~re- Aleksandrya 16 czerwca. Zaprowadzono ni!. prsed tygodniem, owi .. ro.yj.ki bez zmiany. 

(-) Jak6b Taube. Czytamy następUjące wanle nawet pośród srer włoścIańskich.' . b ~. wyb"etu 08aro"aoo dziś bladuokówp •• enicy, 
słowa pana Władysłl\wo. Górski~go, pr o re- Niedawno ~elllu do redakcyi .Gaz. ~ad .• I k~aran~.nnfJ dla statków przybywlłJllcyc z pochmurno. 
sora. konserwatoryum warszawskIego: I przy .adl Jeden z wystawców włOŚCIan z HIszpanII . Glazg6w 16.II'w... S.rowieo. Mix.d nnmben 

.Usłyszawszy Jakóba Taube, graj'lcego prośbIl o przyznanie mu nagrody, a jeieli I Paryż, 16 czerwca. Admirał Courbet zmarł warraota \O oz. 9 p. 
na skrzypcach i na fortepianie, przekona- jcj nie może otrzymać, aby przynajmniej w Makang na :1ółl. febrA. 81aq6w 16 czerw ... Surowca wywieziono w tygo-
I ..• . d ' rt t: l t .. i ' t ł b ""ł li duiu ubiegłym 9,800 t., w odpowiednim azaaie roku 
eOl SIę, JZ on posJa.a nte~ospo I y Ol en, w ~azec.'e napisano! e.J'l o rzy,;",a, o Madryt 16 czerwca. W Murc i zachoro pr..ozlel!." 11,100. 

który tylko potrzebUje nalezytego wykształ- cbclał SlfJ przed sllBladaml pocbwahć.' y 
cenia. W i elką, zllSług~ mialby wobec sztuki _ Na pogorzelc6w Grodna pozwolono zbie. wało 100, zmarły 5l! osoby na cholerę. W U"'pool16 .zerwca. Sprawozdani. poc.,tkowe. 
ten, ktoby dostarczył środków, ułatwiajll- rnć skladki w guberni .lomży6skiej, dzięki przyleglycb czterech prowincyach zachoro- ~.!l.u~~ln&.l~bróI8,OOO bel, zwytkowo. Dzienny 
cycb możność rozwinięcia tego wielkiego ta- staraniom tamtejszego guhernatora. wało 166, zmarło 67 osób. LIverpool. 16 czerwca. Sprawozdani. końcow • . Obrót 
lentu. Sądzę, że VI' rodzinnem mieście mło- - W ministeryum sprawiedliwości powstał d L d S r b 8,000 bel, o tego n •• pekulacyo l wywóz I,()(J() hel. 
dpgo artysty powinni znaleM się ludzie, projp.kt oddauia 8'łdom pokoju znacznej Lo~ yn, ~5 cze~ ... ~. or a IS ury o- Ame'ykań.oka mocno. Snraty .pokojnie. Middling a-
którzy sifJ nim zaopieknj'l i nie poxwol, caęści spraw karnych o ptzes~pstwa i wy- czeklwany Jest dZISiaJ z powrotem z Bal merykan.ka na co. lp. 6'1 .. na lp. oier, 6"1 .. , na 
zmarnieć·. kroczenia, pocillga;\Ce za sob"- karA wieży moralu. Zamierza on odbyć naradA z prze- .i ... wrz. 6'-/ ... na ....... pat. 6"/ . .. na pat. Iiot· 

, -, y y 5"/ ... oa liot. gr. 6"/" p. 
Podobną, opinię o grze J. Tau be'go, któ- do półto~a roku, oraz spraw cywilnych do wódcami stronnictwa zachowawczego i przy- N .... York. 16 CzerWCL B.weloa tO'/ .. , w N. Orl •• -

ry w ~oku zeszłym dał n8~ po~nać pos~p wysokOŚCI 1,O?O .rs. .. . st4pić do ułożenia listy ministrów. \Vy- Di. JO'I,. Ol~ .kolny raOnowan, 700/, Abel Te.1 
VI' swej pracy z estrady, daje tez p. Paweł - Sprzedaz zony. Włośclamn peWIen, . .. . . . ' . 7'/ .. W Jo·liad.lft, 7'/ •. ~uro"y olej .kaley 6'/ •. Certy-
Scbliizer : - .Sądzimy, że Ł6dt nie za po- w gub. saratowskiej, potrzebujllc pieniędzy, Dl~eDlaJIl w Ich lt?zble naZWIska. Crossa, 8koly pipe lin. - d. 81 c. M,ka 8 d. Ch o. 
mniala O protegowanym wychowańcu swo- sprzedał sWll żonll są,si .. dowi za 50 rs., ta B;icks-Beacba, SmItha, Mannersa.,- \Vorm- Czerwona pa ... oir.a ozima w m. 99 c., oa o .. 

d "ed I . G k ' . d k . kI d b Ch h'll . N th t' 99'/, c., n. lp. I d. ' /4 c., n&oi ... Id. 2'/. c. Koknry-im, Sil zImy J nomyś lIIe z panem órs Im, JC na uCle a O na ywcy, a mężowi wy- sa, urc I a I or co e a. d .. (nowa) 66'/,. Cukl.r (fĄir refiniog Muscovade.) 
ie v: mieście rod~in~em mło~eg? arty.sty toczyła BP!awę, i B!ld kazał mu zwró?ić . Wiedeń, 15 czerwca. Sprawa obsadzenia 6.07'/,. Kowa (fair Rio) 8.20. Łój (Wiloox) 7.10. 
p.owtnn'. znaleM Sl~ I bezw~tpIeDla znaJd.Ił posag iome, ~ kupuJlłcemu ~apłatę. ~Vla- Suakimu przez wojska tlU"6ckie została o- Slonino 6. ~'r .. ht oboźowy 2'/ •. 
SIę ludZIe, którzy mu dopomogll do rozwl- domoŚĆ powyzszll zaczerpn~hśmy z pIsma b ' . t . dk d ' 
nięcia skrzydeł i poszybowania " wyższe .Świet.. eCDle USUnl~ Il z pOI Zll . u zlennego, po-
regiony artyzmu, na chlubę miasta i kra- ~ - Koreapondencye telefonowe. Dzienniki nieważ dyplomacya angIelska przekonała i L1CYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ. 
jn. Wszak pomoc dana człowi~kowi uta- wychodzące w Hel.ingforsie, zacz~ły obee- si\) o b~zowocności swych usiłowań. - W dniu 6 (18) i la (26) c,.erwca, or.z 20 
lentowanemu zaszczyt przynosi spoleczeń- nie drukować korespondencye z innych miast Konstantynopol 15 czerwca. Patryarcha .... w .. (2 lipca), 27 .. erw .. (9 lipca) na rynku 

"k d b śl h od tak F'Dla d' t d . , m. NowaTadomska, na sprzedaż różnego rodf:aju 
et~u I Dl t ~ ~ rze my 'lcyc o- I n yl, O rzy1Oywan8 za pośre D1ctwem ekumeniczny rozeslał okólnik do biskupów mebli, koni, łrebi,\, brycrek. pOwozów, krów, Cle. 
wPJ usuną,ć Sl~ me zecbce. telefonu. . .. . lłt, owi.o itp. 

(_) Ofiara. N a pogo.rzelców '!' Grodrue _ Saul, [znany obrońca Kraszewskiego, ~ notabló~ greckIch na ~r~e, wzywaJIlC - 10 (22) ""'r",.. na pnoohotln;m punkci. w 
p. 8. J: zlożyl w naszej red>Akcyl rs. 4. zost.a1: pozbawiony prawlt trudnienia si~ ad- 1011 do lOjalnego zachowania Sl~ wobec &- Podleł.., .0 sprzedał okon6.kowaoego .pirytn. u za 

(-l Na rzecz biednych złożono w redak- wokaturll przez berliitsk, rad~ adwokat6w. wasa baszy. .u~o (~~ ~rw"" w kancelaryi gminy U • ..,.yn, 
cyi .TagebJattu" rs. 21 kop. 60, zebrane - Nie gllllzi ,i, jeidzi6 kolejami, ponie- Berlin 15 czerwca. Niemcy układaj, sit; w& .. 1i Witowie, na roc .... dzierżawo lłki Ie.!oej 
podczas majówki w ubiegłll niedziel~. waż człowi~, odbywajłcy. podroż w ten z Kore~ o nabycie portu na wyspie Quel w obrebie Kolo, od n. 10. 

KRONIKA 
sposób, traCI w daneJ chwih wolOIl wolę, . '.. 
a to sprzeciwia si~ dogmatom. Tak przy- part lub całej wyspy na p~łudolU .Ko~el 
najmniej powielhiał pewien pastor mekJem- Londyn, 15 czerwca. Mabdl rozrZUCIł Wiei-

'l"ELEGUAM"ł t ... El. 00 "'.; _ 

KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. 
burski w swej broszurze, za co zarzą,d pe- kił liczb~ odezw wzdłuż zatoki perskiej, Gielda Warłzawaka. 

Jubileusz J. K. Gregorowicza (Janka w~ej kolei wytoczył m~. spraw~, ja~o dzia. głoszących, iź za.mierza przystą,pić do zdo- Z.,danookońcem gieldy. 
Z Bielca), redaktora przyjaciela dzieci i I laJą,~emu na szkodę hnll. Kto z Olch mlł- b cia Egiptu i Arabii. Za .... 1. kr6\k.I .... ln .... 
znanego pisarza ludowego, który kończy o- drzejszy? YK t t I W l 70 na Berlio 00 100 n .. . 
hecnie 35 lat pracy liter<lckiej, obchodzony . - Nagrody. Pewna ilo~ pedagogów zwr?- . ~ns an ynopo , 1~ ~zerwca. y8 ano l, ° "Londyn" I Ł. 
będzie w Warszawie W sobotę. c~ła Sl~ do zarzlldu Berlioa z Iprzedstawle~ zołnlerzy do SalorukI ?ad graDlc~ bulgar- "Paryi: ,,100 fr. 

_ p,kni!cie kotła. W poniedziałek m- Dl~n!, ~by nagrody. rozda.w.ane w .s,kołach ską" z powodu przeWidywanego wybuchu "Wiedeń" 100 O. 
no p~kl nagle jeden z najwi~kszycb kot/ów mleJsklcb odzna~zaJą,cym 81~. UC~D101O, zo- rozruchów. ZI p.,lor, pa6.lwowo: 
parowych w m ynie parowym na Solcu w stały usunu~te, Jako demorahzu~llce .• Ale k:.J P~~~\~~~~:ciu~:\.. . . 
Warszawie. Przytomność robotników ura- CZe:sOpISDlO .Deut~cbe ~bnJz~ltung po- OSTATNIE WIADOMOSCI Listy Zoo. Ziem. 069 r. l.il. A. 
to wała cały zaklad od straszliwego zni- dDlo:ło ~Io~ p:zeclw prOJektOWI. ., " " mo/e , 
szczeni a, gdy~ wypuścili par~ ze wszys1- - .IW!lJ.tkl. ZIemskie w W,grze~h .. Z pośr~d HANDLOWE. Li.tlZ .. L III. Wara .. i:!er I 
kich innych kotłów, które w lrzeciwnym właŚCICIeli ZIemskich 211 plaCl wl~.eJ. m~ "" " .. 11 

~r:i~o~~~fYsz~!:rpękały. ludzi nikt :~~ ~:.. cfrd~~t~t~r g~~~!~h:z~~' boN§~,~~e~ Berlin, 16 czerwca. Na giełdzie nie mo- I.i~ty Z~I.III. idd ~:r. :~ 
_ Dr. Chałubiński w poniedzialek otrzy- zlr. Podatek wI~kszy od 10,000 złr. płaCI tna bylo dziś dosł.rzedz żadnej zmiany "" " " 11 

mał w podarunku wykonaną, przez przez 77 właścicieli. Cisza trwa cią,gle, a kul'!iy nie podJegajlł ... " ,,111 
p. J arzymowskiego, młodego a utalentowa- - Tabliczk! łupkowe. .Rada szkolna Zu- żadnym wabaniom. Papiery rosyjskie od- Giełda Berlińaka. 
nego rzeźbiarza, grupę terrakotowlł, złożo- ry.chu zabrou1ła ui~wanta. w. szkołach ta- dawano zrazu cokolwiek taniej. Na gieł- HlLDkooLy rOlJiak.ie z"raz . 
nil z czterech osób, słucba;,cych opowiada- blt.cz~k łupkowych, Jako psuJ'lcych wzrok dzie zbożowej, przy ruchu bardzo małym, " "ua do,t. 
n ia starego górala. Tak ~am opowiada;n.. dZIeCI. . pszenic~ i żyto notowano w cz ~ści tylko no- W.kol. n. War .. aw~ kro 

,.. L k t dyft yt Ak d minalnie. " Peterouurg kro cy, jak i dwaj inni górale, Sil to przewQJ - e ar~ wo na er ys. a eIDIa na- " J' dl. 
duicy tatrzllńscy, którzy zawsze towarzyszll uk_ w Paryzu ogłasza od. r. J 879 nagrodo ~ Pllersburg 16 ••• rw.L Wekale na Loodyn 24 1

/.. " Loo yn kro 

~
2 000 f ) ś d k d II połyozka wIchodnia 94'/" lU !>Ozyczka w.cho- dl 

dr. Cbałubińskiemn w jego wycieczkach 0, r. za ro e DleZ8WO ny przeciw doia 94'/ .. 6'10 reote zIoŁa 166'/" 6;/. lioty .... lawn. : Wi~deń ~ 
górskicb. Czwartll osobIl jest sam obdaro- . yfterytyso~i, I~cz ,:,apróźno: Zglaszało si~ krod. ziemsk. 142'/0' akoye banku rooyjskiego dla Dy.kont.o prywotne . 
wany. GrupfJ t~ mieliśmy sposobność oplfl- . JUź 242 osob, rukt Jednak me otrzymał na- band lu ugraoiczo.go 301, banku dy.kout.owego 
dać J' eszcze w sracowni artysty i mUSImy I grody. . . .. petenbnrokiego 662, .... _w.kiego SIO. 

p d k L SI,lIn, 16 czerwca. Bilety h.UKU. rosyjskiego Giełda Londyńaka. 
Wek.le Da l'et.erahurg. . 
Dy. kollt.o!l 
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23"/ .. 23"/ .. jej przyznać wie kie zalety tak pod wzgl~ -:- our w muzeum lU yJ8 lem won- 206.S0; fOl. li.ty z .. tawn. 6t.2ó, 4'/. lioty \i1cw"la 
dem układu, jak i wykonania. Rysy wszyst- dyDle wybuchnął ~. 12 . b. m. Budynek cyjo. 67.10, 6'1, pożyoaka wlchodnio II em. 6970, 
kich osób uchwycone są z .ndllrzają,cem po_IIDUZ~UOl został naJzu. pelDleJ zms~cz?ny, n~- lU emi.yi 00.5.:>,4'/, pozyc ... 01690 r. &0.40, 6'1. 
dobieństwem. Reprodukcya grupy nkaże wet 1 wystawa. wynalazków, zn~Jdu~ą,oa BI~ lioty _ta"o. rooyJlki. 90.40, ko.ponr celn. 823.20, 
się wkrótce w .Tygodniku powszechnym,· w g.machu sąsled.Olul takie uCierpiała od ~~6 r.~~~~ .t~;~b::It: ~:~~·"e!~·5.g;.~~·t~ DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI_ 
a podobno i w innych pismach. ogma. W c~wlli v:ybuch~ p?żaru w 01';1- .kootowego 77.60, dr. !eL WO"L "i.d. 2~3.60;.k .llioA"W. zawarte w doiu 16 czerwca; 

_ Wyrok. W spraWIe o nadużycia na zeuUl było k;ilka tysIęcy osob, Je~na!de me eyekredyt.o_ .... try .. kl& -, .. jDow .... pożyc.ka W paranI kalo\.-
konIorze celnei w Aleksandrowie, przy wy_ zdarzył Sl~ .zad.en wypadek z ludzOlI. ro'yj,ka 9'.80, 6'/. renia rooy)*ka 108.20, dl·kont.o W CI 

J "it, prywatne 3 0/,. p.ra. .wa.,.-
wozie spirytus\; zagranicę, zapadł obecnie :- Zamraz8me ludZI: Grnselbacb, .pr~~. ..:iILondy., 16 ........ w poludnie. KOII.ol. 99'/... .Ia' ...... lI)'ch.-
wyrok, który skazuje: Lebiediewa na ze- untwer~ytetu w U psah ogłas.za obecnie, IZ pro. ki. "~I. kooool. IOL 'qroc. konw.16"/ .. , rOlrJ- ZIIIarll ... do.u 16 czerwca, 
słanie do guberuii tobolskiej (z pozbawie- zamrozI .ru~czyznę lub kobl.ettl kt~ra bt;- .k~1 pot. k ~8:~ r. 92~/.; ł'/. ~.uta 010' .• wCg ,,"1~1Jcy: dsiooi do lat l&-tD ....... 10 4, w tej 
niem wszelkich praw szczególnych i przy- dzle ch~Iała podd~ć Sl~ dOŚ,!lad.czeDlu. Po 81 .,./Ilpl .~, /",b ... uottom.n.IuA~o I~'/ ... Iom- I boabJe chlopcow 1 d ........ t a· d roał oh 
wilejów), zklld zgodnie z manifestem koro- upr~ednte~ UŚpleDl!l o~eJ"';le 1m zupelny bardy 11 '/., akcy. '.nalu ,u •• kiego 86' l,; .pokojuie. tej lioabie motczJ"': -, kobie. -; ~ ';iano;toi: 

. d I b d . • ż bo 10 U a_c lA d d ć ~.rlZaw., 16 cze~wca. Tare d.olo . ..,.. F MZ8Dlc. Ew .... tllcr: chieci do lat 16-tn zmlU'lo 6 w • 
naCYJny"' ozwo o~em. mu. \l! Z1e. po fi!?!y- ! pozor zJCla,. O w .. z J-, s y oprowa Z! ,m.l ord.--, p.tu l dobra 675-695. ~la/a 790-786, licobieohlonNow" dziewcut l . d l b"': :-"ł 
wie lat lIi przesIedlić SIę gdZIekolwIek, I znown do pIerwotnego stanu po upłyWIe wyborowa 760-·780, tyt.o wyb. 232 (I. 610-690, ' li .. bie ,.Óicoyzn- kohl';,t ' oroo rc. 'w: ej 
Z w~· ątkiem gubernii i miast stołecznycb; r~ku lub dwóc~, bez uszczerbku dla zdl'o- rredUl. 465-600, wadli ... --; Joc,mień 2 i 4·ro I . ' . -, a m,auow'e,e, 

I . H kk . dl . Gd b I ł b któ b b ś~doWj' 202 (I. 420 --; o",i .. "2 (I. Il00-860, .~Ozali,,,,' . WOOl ~o lat 15-tu .,..arlo - w tej br. ab eoa I e era na OSIe ente w gu- wla. y y D1e zna az oso y, ra y y- gryka 200 (I. ____ r .. pik lebi ___ ZlmOW)' I ho.u!. cblopoow-, d.oi.w ... t-; doroolych I, \V tej 
bernii permskiej, z pozbawieniem praw i ł~ got()WIl.poddać si~ podobnemu do.świadcze- 210 (I. ___ , r ... pak' r.pp' lIlJDO"y !lIÓ (I. __ , hcoble męic~yn -, kobiet I, a mianowicie, 
przywilejów, z prawem przesiedlenia sill po n!u,. b~zle upraszał rz~d szwedzki o ods~- --;grocb polny 260tJ. ---, ... uowy 260(1. _ FraJmao lI1&rJen, I.t 18. 
latach 10; Wolskiego za niedbalstwo w spra- pleme skazanego na śmIerć, dla okazania --, f .. ol. 260 li. ----- k. ... """-. l(a ... 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wowaniu obowią,.ków na. złożenie z urz"- skutecznoścI swego sposobu. iaglano ---, j~ .. mienn~ --; olej Hepako"'J I LISTA PRZYJEZDNYCH. 

l1 -:--, lniany --- k.. za pud. Do.ie.ioQo p'~-I 
du, lecz i ta kara została OlU na skutek OlCy 600, tyta 'iOO, jo""'. -, c ........ 160, ,,"och u Hot.l. Polul. Knpey, Szegalow • MOIkwy, We-
mani~estu koronacyjnego umor~ooą; Tschir- T E L E G R A M Y polnego - korcy. ponO"Okl • MOIkwy Ad ... LOwy o Piotrko... Ła-
8chmltza na grzywnę w sumIe rs. 56,597; • Warua.l, 16o.-ca. Okowita 78'/, .. kor .. kop. pitioki o K.lis.... ' a, 
Pruskiego na grzywnfJ w sUlvie rs. 8,512, 110 8'1.·~~Qn.k ro:;nca do wiadra l00-S07'/,. IlGrI. I HIłoI .uII •• r.l. Schualer • P.teroburga, F. 
lub W r "zie nieuiszczenia, pierwszego nal Peteraburg, 16 czerwca. .Journal Je St •• kład ... vrI~ro op. 19S""'199', .. ~ ... ~-i60, Mok« a &silowi., A. Hau.,.r z Arbo. fabr. J. 

w S.y~kl .. Wiadro lro.p. 60&1-811', za ,.""co ko· , Sal.uk .. I W"_wy kup. Redlioh • IVroclawio 
lllt trzy, drugiego Za.8 na rok jeden wi~zie- Petersbourg" zaprzecza wiadomości .Time- PleJok :162-264 (o dod . • 0 w·l4:hn. 2°/,). Soi6ert , W ...... wy, k. W. Schnerr z Kali,... ' 



STAN RACHUNKOW 
Ba'tkи Handlowego w Wаr.~ашiе 

ро dzlen 31 :maja 1883 rоkп. 

Potrrzebna jest zaraz 
na wies 

Bona niemka 
koniecznie katoliC2ka. 

Do wynaj~cia 

WiadomoA6 w biurze powiatn 1бdz-
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II kiego. 

W \VARSZAWn;j\VPE·ГERSBUR. OGUl.EM 1702-~: (SKLADY) 
DОЙШLОКALЕ 

I 

1 
2 
8 
4 

6 

6 
7 
8 
9 

10 
IJ 
12 
15 
14 
]6 
16 
17 
18 

1 
2 
5 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Stan Czynny. 
Gotow1zna w Ke.eie . • • . • • • • . 
ВасЬоою ЬШ.с. w bank""b щdо,,'УСЬ i p..,.....toych . 
Skup w.luli ор.tпoОJch n.jmniej dWQU\' ~рltaтl -
Skup p.pier<iw publiczoych 'O'ylooo .. anych 1 "рооа .. bi&-

t.cych. . . . . . . . . . . 
Skup oola-weluli ... be<pieczonych p"pie .... mi рuЬJiсшеmi 

lоЬ hypot.Jц . . . . . • . . 
PotYMki па .... ' а .. p"pier<i .. pubJic'nJch i to ... r6w. 
Moneta l}тцс.цса, .ta:nowi,ca 1fwno6d banku . 
]>apier)' public~ne wlaaue • . • • . • . 
Tтatty i w.bl. n. иgraoi"1l, n.byte оа .. 1&801 racbune •. 
Uposa.zenie tШi banku _ - • • • . . • 
Koreepo1Jdenci. • 
Rachuock • od<hialem banku 'V.JaI. proteltowan. 
'" ydatk, ы ... "" 

\Vydatki zwтotoe . 
Kostt.y organiza.cyi _ 
Ni.ernchomoA6 • _ 
Rachunki przechodoie 

Stan Bierny. 
Kapital .. kl.dow1 . . 
Upota1eoi. 811i bankn. . . . . 
Fuпdu •• re&erwOwy • • • • • 
\VkI'dy оа гамоn"" pr..,kuo"1 i 10.""10. 
Kore.pondencL • _ . 
Rachuo.k ,odd.i.lem baoku • . . 
Tratty prt.z baok .kceptow.n. . . . • . . 
Dyw:id.nM od akclJ baoku ni.podni .. ioo. . • • • 
Proool1ty pгz:rpadaJ.oo до .. pI.t, od .. klod6 .. i obJi..."J. 
Proceoty 1 komiJ 

7,187,97220 

109,617 90 

997,s88-
1,791,;66 81 
Щ88269 

1,284,311 07 

~,~"~ 2,000,,,,,,, -
4,1 U9,зsJ/o8 'Ь 

61,886 39 '/. 

8,006189 
8,88688 

148,900 16 
290,238 2iJ 

18,1411,66220'/. 

6,000,000 -

902,~~~88 
6,566,2 .... 83 
8,503, 1 1~ -

274,'8897 

IОЗ,~~~/-
8,28, 78 

829,460 88 

------;,--I I I.:;+~~.~~.;;:.~+~+~~.~.~+~+~:+~Ir'' dOlllu КтаЫега. 1Iliiszy_cb wia-+ . . f dошо§Сi ndzieli August ТезсЫсl 

ш~~g:: 
1,776,26921 

1,862 !19 

842,11884 
- г 

8U),И7IGS 202,82040 

1,]8Ii,122 74 
274,(8897 

89,927 69 

9,181128 
4,Ы276 

482,669 !YJ'/, 
ЗЗ7,78214 , 

8,1148,241 ~ 1 • 

111,87089 

997,898 -
2,6SЗ,886 76 

l2,SЗt~69 1,686,768 70 
206,846 

2,000,000 - I 
5~6,6ОЗ 62'/ •• 

274.,48397 

01,81308'1. 

17,I8И 06 
8,408 68 

)48,900 76 
1164,166 62 664,89490 I 

6,.97 ,2 1 Ь 4..;7_1_..:2~~-",64=~'C.86I!';"16::.7:...',-,/, 

- - 6,000,000 -
2,000,000 - 2,000,000 -

- - 902.616 88 
1,]89,5U но 7,696,607 93 
1,816,971 ;0 5,820,oвS ,О 

- - 274,'8897 
810,10 64 810,10184 

- - J()З,~211 -
М J8 5,77676 

97,11~ jQ ' 26,580 68 

+ Towarzystwo wZa.JemneJ дош Czapiewskiego, 1-8ze pi~tro. + pomocy ~uЬjеktбw handlo- _ _ 1661-6-6 

+ wych mlasta Warszawy. W doio 13 czerwca т. Ь. 

+ nlIca Kratowsii8 PrzcimieSctc ~ 21. + ZA8t~DZlt 

t 
rekomenduje ~~icb cz10nk6w t 
па posady аdШlПlstгаtoг6w, ka- . . . 
syer6w, kOTespoodent6w, bncbal- w l.odz~ 10-IеtOl сЫор'8С, niemowa, 
teTow, podr6tojllr.ycb, kipT6w, uа.zw.sklеш F.ranclszek О,. iorow + ksifgnrzy, expedyent6w, kootro- + skl. Ktohr wle<!zlal о. takoWYIll + ler6w i t. d. : raczr zaWladO.IIIC. rodzlc6w, шiе + Obecnie wakuj, роsnду d la szknJ,cych .p'·zy ul.oy Rokjci6~kie 

1
2-Ch stnrszych buchalter6w i : obok Kwel.. 1709-3-2 
korespondent6w j 3-сЬ рошоспi-
k6w, dJa podr6:!uj,cego i kilko 

~~~~1~~Оtб" r6:!~~~~_I~~ri : 1 n lт r о' w 
+++................ u 1. 

ОS'ЬRВЛЕНIЕ. §"ieio pocieletnych jest до 8 rzeda 
Ср,ебвыli првставъ Петроко~: ша w Bru:!ycy-Mnlej pod AYeksao 

скато Окру.жваго CY,l;1I Левавсюи drowem. 1710--2-2 
Оа ОС80В8В1И 1030 от уст. граЖ,l;. 
СУ.ll.опр. оБЪКВJlкетъ, что 11 (23) --------------

!юОН 1 б г., СЪ 10 часовъ утра, Р d . k . 
бу .. еТ'ЬпродаваТЪСJЦВШIШ}(~ВЫУ- О ZI~ оwаПlе 
щеС'rво ВИ.ilъгеJIЫI:ll и Эv:WШI су- "( • 

' оруговъ Мзцъ въ ихъ квартир'll pzi~l~ej strai.y o~o.iowej, nasze 

470,988 4.!1J~I __ "...:.lsз;;;!,;;II:":~ 1 16 во.,09766'/, 
IS,148,6b2 ~ 6,.97,211 17 ~Щ86з iffi/, 

1,~;Ш:: I 
Rachuoki przecbodoi. 

Iвъ гор. Лодзл оодъ N. 266, иа- ШI.еJ.sklеJ ocbotDl.c~eJ 1 SzejbIerow 
ХО.ll:ящее~в въ то.асе партлр1; и sk:ieJ skladam. nlU .ejs1.~1D шоjе oaj 
оомtщеНlИХЪ, состоящее изъ ме- szczersze podz.~ko \\·ul! ' e. 'В udzielo 
БМII, сввин Н ручваго KaTJt.~, оцt- П,! роmос w czas:o [>oiaru dnia 13 
oeвnoe ДJlЯ торговъ въ J 35 руб. Ь. т., dzi~k i kt6,"'j 10 ulokalizo"a 
,30 1100. 00 poiar оа 1lI0jej розesуi sto 

' V.lul. до in .... y. . 
Towary w kOJnu oddane 

1712-1-1 

~ft\J KARl\TI-4 

nZlB ИIК LODZKIEGO 
()egieloil\o/\ N. ~'l·b. 

6,8:~ 96 
1,631,91, 71,22Ь зо 

Гор. Лодзь 1 (13) !юли J885 г. suokowo z niewielk tj 8tгащ 

Су"~в:нgkЖавъ Andrzcj Jcziorski. 
17J4--1--1 1717--J--1 

ОS'ЬRВЛЕНIЕ_ 
Су.-;ебныli Il риставъ петроков-~"'Ж=;.-",Ж~~~~~~~8.:'''''':.IJIIn~~8.:''''!':.III.:!'''!':.III.:!~~~~ 

скаго Окружнnго Суда Левавскili 

иа oCHoBaui» 1030 СТ. УС1'. граж.ll:. ~.. Handlc ~ ... 
судопр., обънвлнетъ, что JO (22) " 
!юли 1885 1'., съ 10 часопъ YTPa'l '" w W ЛВ8ZЛ 'VIE. 
бу.цетъ ПРО.ll:ават.ьСЯДППЖ1IМоеlUt.у·~" "у . WРRОЗТ kOP~RN'KA. . I/-.gi W GMACHU STAREJ POCZТY .. 
щество Дав 11)\11 8у}(пера въ еголап- РО.Ш1ed1.У .. hotela,!,,: EuropeJs~"n, S~skir!l, Rzуmskiш, Angiel-

Ргzуjшujе wszelkie roboty w zakres drnkarвtwa wcho
dZ/lce, wykonywaj~ takowe jak lIajstaralllliej, ро се

nach przY8t~pnych. 

8'11 л KnapTllp' въ r. Лодаи подъ N ... 8klnl, BrubIowsk.lO. Francuzklm, Vtсtогщ, Krakowskirn pa_~ ... 
1418 паходащееСПDЪ тоliже лавкt, . ryzkiD1, Polski.n i NiemieckilU. ' " 
состоящее ИЗ'ь шу6ы,бумажпагото- ... Роlесаи: hf>rb~t~ wtasnej firruy. or,'Z i fi rlllY К. (). 
вара л lIебеЛII, оц:lщеноое ДЛИ тор- " Popo.wa.e"kle-:. kawy: od naJwy:!szycb do najoii8zycll .. 
говъ въ 178 руб. 80 коп. gatunk ow, oliw~ nlceJsk, Vierge, towary kolonjalne w kош-
Гор. ЛО,l;9Ь 1 (13) !юпа ] 885 г. / .. plecie, rozliczoe delikatesy i owoce tylko doborowe. ... 

СудеБПNИ ПРII~~'авъ 1689-6-4 " 
ЛЕВАНСКIИ. -.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1713-1- 1 

RUCH POCIAGOW KOLEJOWYCH _-IО<lояl I~ : "'~ ~~ • 1)1" Z koooo", «iol<ll I '1 ~ ~ ~ ~ 
W е'" N J @.. ZA kont.e Doреluiuшt .... ·.US .. kOJ8 • 1 .... О 1() 

"' ... ,..,.* ,~ ,. ,~ .,"'"" .• "",a .. ,~ ••. 18 czerwca. I 
__ --.!' aano IchcianoPlao. ' ___ .____ ___ . bкla I godziol i mjnuty '; J(31'!JI~с5-: м"" ~ 

B.rl... ., (1(;3- ) dl. !ег. 100 n,r. 4 (890 _ _ ':::::::L:-:;'::d:.:С::.:hО:;:d:':Z2 • .:..: .;-.::3!-=J 5.::S~If-:..:71.::8U~I.:.l:.:2:!:1 6:::5:.J..1...::;6C2.::5_ 1,= ---" - - ~~~~~ 
.. . (162' /.) kr. ter. 2 д. 100 тг. 4 48.80 - 487670 S~·УК::i'ud.·z·.k. . 1 ' = 91 " ~:g ~ 

{,"'О 11'0"' . mi •• t. I,oul<. ,11." г. ~ д. ]00 DIГ. ( 1 4:1З52i!б 880 :1 ~4"066 ~6 з245: ~ '1 .0''''0 ' Е ~ ... "'::: t- ~ ~ ~ ~:;:: $: "" 
" н kr. Ler. 2 (1. НХ) щr. 4 48 621/2 )) Skieroiewio. ,.. &> --- .~ ~~ ~ 

lA>llllflt al. ter. 8 П1 . I 1,. 2 I _ " \VareZ8.Wr С "POJ~ Q""' N QQ 

.. kr. ter. 8 т. 1 L. 2 998 9 90 91 91'/. PioLrko"a 9 6' • 4 11 25 ~ >. - ::: ~ - з з ~ 
1'.г,;.. dL t.Jr. 10 d. 100 .·г. 8 I - .. Gra_icy. 2126 9116 6 - ~ 'I"""I"'\ ' ~ ~:& ~ 
\V'{ tlen ~~ .. ~~: 1~~: ~: ::~. : 89.60 = : ~k~:C:' : ~ 9 ,о l~J~~ ~ ---r; ;: N:: ~ ~ ~ ~ ~ cq 

f~ieпЬnгg : 0'58;/. ) ~: ~~: И: :g:: ~:.r. : 80.10 179 9п 96 .. {vi:;п";.: . ::~ ::~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ::: ~ ~ ~ ~ ~ 
.. Wrocl."i.. 9 13 10 16 ~ "1"?P"Hl ~::! ~ 

\ 
~g 1)op6tDiOD8\ Z koric.JioldJ Ak !.q /ooper"io-I l kono·:lield, Jt Kutoa .•.• 8 27 614 lС б ~ S"'N::: ~~~~g t:q 

(·ИJ •• еrу ..... i8t.. .s.. и. суе. _~ ~ n. Lr •••. '-,d.no I'ho-.pl А I ,-- d 1 . . ( •• 100 п.). '" '" _~ _,d.1 cho.pl. ( .. 100 го.). ,,- .,.. • ... 0 ГО"8 . 1 - 8125 ~ .- ! . ~~H .~ ~! 
UlJligi~k.г. Кг. l'оl •. ~.i.' -4- -9-70 8-9'-7Ь ' -.- A~OI.I). 2· \~varjj~'600I00rr· ~ - ·- 1 :~:::~,;it.· ... ·. 895180 762026 :: : ~ ~~=]~d';~~3~ 
l.i.,)I.,kw.hr. l'ol •. unte' 8. . -.- .- 1· . , .... "' .. " 8. ~';;'..8 . ., , -:.a.,s.~ '-: ~'-: .a. 

nlale 4. 89._ ' JJ JOOr. 6 "M08kwy. . 11063::"""= ~~о.gg~~3&1.зg~ 
ti" l' й' \v" 1 81) l0u0r 6 26·-1 Тете •. НЮОr. 6 Peterlbnrga 88 9 4.! ~. : '::;;:N~ ! ! 'ё.-~.=~'~'. ""=':::_'= 

U8 . Q. •• nl . l00r: 6 -.-, 96.- ' » l00г. 6 » Mtawy • . n ... ~- --

11:: 1~~: ~ - .- : ~~.= .. t~~~fIt~.i.~~J ~~~\~o.: ~ .~~ 1 ;; ~ 1 .~ 
JI l ОО г. 6 96.- JJauku Ilaudlowego KiJow& • :.. w ~f % .!! • н" ~ -

1)1 t1 l U()()r. 6 96.- w \V.rlz.wie2ЬUr. -"--":"";':'''':''''':''-':''L..!.._L..L.....I_.!-....L_L $~ он := j~ ~ -! :~. 
" ,. ,. 1) l.oo r. 6 I 96 - tJ W.r. Нао. пl" 260г. d Lodd I i -3 . . -.kOi.1-'ut . 1"'r . zг. JtsU!&l ещ . 6 -.;- 11 НАи.Н. wliodzi 260r. о godzioJ miou.tz t- -а - .::.::':: -
" .. .. .. 1~66IJem. Ь n War.To ... Ub.odogni. przychodz,: 10,16 I 46 1 8161 1lJ86 1'" i ai! 

1I , I.LуJJ.u . .I:'.u . }IOI. I.П1. 6 , ... pl. ".125 »50г. odcho<h, I 1 I I .... oqog ~"''''::: "'-
.. и" 6 .. W.г.1'оw.F.СukruБОО • Ко •• ..,k. .. 916 85 715 103. ---
1) жи tJ 6 ,. t.:llu. 1Jobrzel. 6OOr. II! )J 8kieroiewio 7149 1 1' ~8 1 8М. '. ~ ~ i i 

t.i.t) Z~L.\:~~(~~~~.) : ~:~tw ~~~: ! ',', ~::=aovr ... y. 6.' - 1110 645 -;I~ : §oC;~ ; ................ 
1. n . 9876 H.rm.now250r. ! =1_--' 12М 5148 '= .~'_ ..... n .- "',,'F.=:-f.<==-==== nsr.HJb~~.Jlt.A . Ь ~.БU , _ Q "'V '- &.J ~с-1lОtO_ ", ф ............ ,"", ..... 

.. .. " .. bl.lJ. 5 9d.60 Ъ8.76 , L1 •• ko"ic.~50r. & .. Granicy. • 720 115 ~ 1- 1 1;;5-,~S-=-'-?i;-----
" "n.\.l~ 6 98.60 98.761 IJ " .Leuщ)w .260r. r; " Soвnowcs • 7 to 1965 '8POJO ~ """ 
::)er.lHit.A. 6 97.Ь6 98. ~ )1 JI C~.tooi~ 260r. ... " Кr.kow. . 6 Ь7 827 'у сч ос оС.... со ........ 

.. lit.bl. 6 97.66 ~8 _1 .. т. 'V. ~. t!tal, 1 000г. :i " Lwowa. , 6 2 llj82 N 1- ;;-"~""'""'g"'=-'-"'g"""----
JI Jrlklv Ь 9765 98:- ,,1'0", Lilpop, Наа i ... ,. Wiednia . 11 27 8157 8 ~в.101M .:;:::: ос ОС::: ф................ со 

I:i<!r.llIlit.A. 6 97.66 98.- Lo."cDltei. l ОООг. W l' 129U 
И,. К 6 97.66 98.- .. То ... Z.kl. M.t.l. Н. ~ ,,~ \ .15 653 :' ·'Р.,ПО,I ~ ~ '" ~ _ : __ 

" mol. 6 97.tЮ 9d.- HwLk ... \Var. looor. ::. .. Kutna . • • 5'5 1126 в 21 -

I:i<!r. 1V tl~:~: ~ :i': ::= "J~~h:;~~~~';'~c:, .. :: ~~~h'n.:dr~'O'~ 9128 IШ 886 ... 2 8Т;;;; ~!~",':::F:::;-7:~_:-:_::-_""_"'--',=_ 
1 6 97 66 118.- " То ... W.r.E'ab. Ы.сЬ. --- 930 .. - - ~ ~ ~ -

U':'J.i,i~ri~.(~.: ~ 9685~:~, ~.~ ,,~~~.~I~~L .. ~~ri = ::~:;li~.W'. 18153 ~I ; .& ~:~)Ц'~ : -Н 
II 6 _._ 9'.601 Zakl.HatniO&lch2OUr. I I~ ·= ~ 9 ... ~ ~ ~ 5 R • р. .. ~ Q .. " .. ш ' " То ... Z.kl. PrL Н ..... ) " Р.teпЬuгр '"' 8 53 ~ 'g.. ~ .,;. ~ • .8'~ ..... ~ ~ . -: ~ '-:.!1 

'1 n '1 6 -.-, ~З.231 Тk.wZ."ierciu:J60r. ,.Mtawy. -; ..Q .;~.gQ~ .... .3"Sg.se~ 
'11) . У IV 6 -.- bif36 l'о\~.fALilA-iпi l00r. 1 )1 Lub1ina ~ 4) S!a·~~~ ·a:!3~ 
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STAN RACHUNKOW 
Bałłku Handlowego w War.~amie 

po dzlen al :maja 1883 roku. 

Potrrzehna jest zaraz 
na wies 

Bona niemka 
koniecznie kaloliC2ka. 

Do wynajęcia 

Wiadomość w biurze powiatu /6dz-
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II kiego. 

W WARSZAWu;jWPE-rERSBOR. OGÓŁEM 1702-~: (SKŁADY) 
DOLNE" LOKALE 

I 

I 
2 
5 
4 

6 

6 
7 
8 
9 

l O 
II 
12 
15 
14 

16 
16 
17 
18 

I 
2 
5 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

lO 

11 

Stan Czynny. 
Gotowizna w ke.aie . • • . • • • • . 
Rachunki bież.c. w bank ""h rądowych i prywatoych • 
Skup w.Juli opalrsonJch najmniej dWQma ~pltaml -
Skup papierów publiC10ych wyl_wanych l kuponów bi&-

t.cych. • • • . . • . • • . 
Skup oola-weJuli sabezpieczonych papierami pubJicmemi 

lub hypoteq . . . • . • • • 
PotyMki na .... ' aw papierów pubJicznJeh i towarów. 
Moneta hrzęeqca, ltanowi'łC& wwność banku . 
]>apiery public~ne właane • . • • . • . 
Tratty i weble na ugraoi"1l, nabyte oa wl&lOy rachunek. 
Uposażenie filii banku. . • • • . . • 
Koreepoudenci. • 
Rachuoek • od<hialem banku 
Webl. proleltowan. 
W ydatkl bież."" 

Wydatki zwrotoe • 
Kont.y organizacyi • 
Nieruchomość . • 
Rachunki przechodoie 

Stan Bierny. 
Kapitol .. kladowy. • 
Upota1eoie filii banku. • • • • 
Fundu .. re&erwOwy • • • • • 
Wklady oa raohun. k przekuo"y i lok""yo. 
KorelpondencL • . . 
Rachuoek I oddzialem baoku • . • 
Tratty prf.' baok .kceptowane . . • • • . 
Dyw:id.nda od akclJ baoku ni_podoi .. iooa . • • • 
Procenty przypadaJ.ce do .. piaty od wklodów i obli...,,]. 
Procenty 1 komil 

7,187,97220 

109,617 90 

997,!188-
1,791,i66 81 

12,85269 
1,254,311 07 

~,~L~ 
2,000,,,,,,, -
4, I 09,l1S1 los 'h 

61,886 39 '1. 

8,006189 
9,8668S 

148,900 16 
290,238 2il 

18,1411,66220'/. 

6,000,000 -

902,~!~88 
6,666,2 .... 83 
8,603,11~ -

274,48597 

IOS,~~~,-
8,25, 78 

829,46ó 88 

------;,--I I I.:;+~~.~~.;;:.~+~+~~.~.~+~+~:+~tr" dOlllu Krablera. 1Iliźszy_cb wia-+ . . f dOlUości udzieli August Teschicl 

m~~g:: 
1,776,26921 

1,862 !ł9 

842,11854 
- ,-

801,"7168 
202,82040 

1,IBIl, I22 74 
274,48897 

89,927 69 

9,181128 
4,M276 

482,669 !YJ'/, 
537,78214 ! 

8,1148,241 ł I I 

111,97089 

997,898 -
2,6SS,886 76 

12,SSt~69 
1,686,768 70 

206,846 
2,000,000 - I 
6~6,60S 62'/ •• 

274,48397 

01,81308'/. 

17,18~ 06 
8,408 68 

148,900 76 
864,166 62 664,894 90 I 

6,.97 ,21b ł..;7_1_..:2~~-",64=~'c.S68';"16::.7:...',-,I, 

- - 6,000,000 -
2,000,000 - 2,000,000 -

- - 902.616 88 
1,189,5U HO 7,696,607 93 
1,816,971 iO 5,520,08S ,O 

- - 274,48897 
810,10 64 810,10154 

- - j(13,~2lI -
M J8 5,77676 

97,1l! jQ 426,680 68 

+ Towarzystwo wZllJemneJ dom Czapiewskiego, l-sze pięlro. + pomocy ~ubjektów handlo- _ _ 1661-6-6 

+ wych miasta Warszawy. W dnio 13 czerwca r. b. 

+ nlIca Krał:owsii8 Przeimieścic ~ 21. + ZABŁĄDZIŁ 

t 
rekomenduje ~~icb cz/onk6w t 
na posady adllllDlstrator6w, ka- . . . 
ayer6w, korespoodent6w, bucbał- w Łodz~ 10-IetOl cb/oplec, niemowa, 
terów, podr6fojlłcycb, kipr6w, ua.zwlsklem F.ranclszek Gil iorow + księgarzy, expedyenlów, kontro- + ski. Ktohr wle<!zlal o. lakowym + lerów i t. d. : raczr zawladoUllć. rodzlc6w, lUie + Obecnie wakuj, posady d la szknJllcych .przy ulicy Rokici6skie 

1
2-ch starszych buchalterów i : obok RweII. 1709-3-2 
korespondenl6w j 3-ch pomocni-
k6w, dla podr6:!uj'C6g0 i kilko 

~~~~1~~ot6w r6:!~~~~_ł~t : 1 n lr r o' W 
+++................ U 1. 

OS'bRBnEHIE. świeżo pocieletnych jest do 8 rzeda 
Cp,e6Buli npKCTaB1> IIeTpoKo~: ma w Bru:!ycy-Mnlej pod AYeksao 

CKBrO Ospy.lEHarO Cy,l;1I .lleB8BCKlD drowem. 1710--2-2 
oa OCROBaBlH 1030 eT YCT. rpalK,II;. 
cy,ll;onp. 001>BlIlIHen, no 11 (\l3) --------------

iloOK l Ó r ., C'L 10 Ql\ooB1> YTpa, P d o k o 

6y .. eT'hnpo,ll;aBaTLCJI,II;BUlKl1}(~K"'y- O Zlę owanie 
rqec'fBo Bo.ureJILvl\ B 3v:1LlIlll cy- • 

10pyrOB1> MaI\1> B1> HX1> KBaPTKpfl pzi~l~ej straż.! o~o.iowej, nasze 

470,989 4.!1J~I __ "...:.ISS;;;!,;;1I:":~ 1 16 SIU,09766'/, 
IS,I45,662 ~ 6,.97,211 17 ~4O;86a iffiT, 

I,~:~~:: I 
Rachuoki przechodoie 

I
B1> rop . .TI0,il;3U 00,11,1> N. 266, Ba- ml.eJ.skleJ ocbotDl.c~eJ l Szejblerow 
XO,ll;lI1I\ee~B B1> Tolare naporBpfl H slcieJ składam. mOlejsz~1D woje Daj 
oOMtITIeHI OX1>, cocTOarqee lIS1> we- szczersze pOdZlękoWUllIe. za udzielo 
6eJIII, QBKRlI 11 pyqnaro KaTJm, Ol\t- nil pomoc w czas:o pożaru dnia 13 
oe811oe ,ll;1I11 TOprOB1> B1> J 35 py6. b. m., dzi~k i któn'j to ulokalizowa 
,30 1100. 00 pożar oa mojej posesyi sto 

WeJule do in .... y. • 
Towary w komil oddane 

1712-1-1 

-pftD KARl\TIĄ 

nZID DIK LODZIIEGO 
()egielnil\n/\ N. ~U·b. 

6,5:~ 96 
1,631,91. 

fop. JIO,ll,3b l (13) iloHO 1885 r. sunkowo z niewielk I! stratą 

Cy"~B:Hgkii.aB1> Andrzej Jeziorski. 
17J4--1--1 1717--1--1 

OS'bRBnEHIE_ 
Cy.-;eóHHIi II pHCT8B1> neTpoKoB-~"'Z=;'-"'Z~~~~~~~a:'''''':.IlIIn~~a:''''!':.III.:!'''!':.III.:!~~~~ 

csaro OKpyllmnro Cy,ll;a .lleBaBcKili 
Ba ocuoBauill 1030 OT. YC1'. rpa2,11;. ~" Handle ~&ł 
cy,ll;onp., 061>lIBUeT1>, 'lTO lO (22) " 
bona 1885 1'., C1> 10 '18oon1> YTPa' j &ł W W A.RSZ& 'VIE. 
6y,ll;eT'h opo,ll;aB8T.bCR,II,BulKIIMOeJUłY·~" I·y. WPROST kOP~RN/KA. . II-.gi W GMACHU STAREJ POCZTY .. 
lI\eCTBO .l(aBII)\l\ Syllnepa B1> ero lIan- po.mledzy .. hotela,!,l: EuropeJs~"n, S~ski'!I, R zymskim, Angiel-

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa wcho
dzące, wykonywając takowe jak najstaranniej, po ce

nach przystępnych. 

Kfl u KDapTl1p' B1> r . .![O,J,SII UO,ll," N ... SkIni, Brublowsklln. Francuzklm, VIctorIa, Krakowskim Pa- ~&ł 
1418 uaxO)J,llU(eeCH D1> To/bRe 1I3BKt, . ryzkim, Polskim i NiemieckilU. ' " 
COCTOlIll\ee Hs'b Uly6h1,6yMalltuaroTo- &ł Polecają: hf>rb~tę własnej firmy. or,lZ i fi rmy K. (). 
Bapa B lIe6ellll, 01\;!llLeH80e )llIR TOp- " Popo.wa,e .. kle-:, kawy: od naJwy:!szycb do najoiiszych .. 
ron B'L 178 py6. 80 Kon. gatunk ow, oliwę ntC6Jsk, Vierge, towary kolonjalne w kom-
fop. JIO,ll;9b 1 (13) ilonR 1885 r . / .. plecie, rozliczne delikatesy i owoce tylko doborowe. &ł 

Cy,lJ,e6molil IIplJ~~'aB1> 1689-6-4 " 
.llEBAHCKlH. -.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1713-1-1 

RUCH POCIAGOW KOLEJOWYCH _ -10<1"ll1 I~ : "'~ ~~ _ 01" Z koń""m ,iold1 I 'l ~ ~ ~ ~ 
W łł'" N ł e.. ZA konte Dopeluiu~ .... ·.un.koJ8 • I .... o IQ 

", ... ,..,U /~ " /~ II",,,,, .' " '!"" /~ II. 18 czerwca. I 
__ --.!' dano Ichcianopłao. ' ___ '____ ___ . EAdri I godziny i minuty '; J(31'!JI~c5-: M"" ~ 
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