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шоzе BULEТYN ТYGODNIOWY 

"'У \V()ZG WYOOIO\V WnZIПСН 
-(>-

'V ubielllym tygodniu sprawozdllwosy", od 
doia 31 liрса do 6 wrze'nia wtl6Czuie, wywie
"iono gt6 .. nych wyrob6w Md.kieh: 

1) pи~xy. kotnullikacyi kraj. 8\!4 pud. 
11) .. "do Ceaarstwa •. 11,691 " 
З) tkaoio w ko",onikacyi krг.j. 9,3511 .. 
4) .. " do Cesarst.a • 37,444 .. 
W рорrzеdпiш t,go(loiu od duiu 114 

do за liрса .,.6z ''1006i/: 
1) рп~дlУ w komunikacyi kraj.I1150 род. 
11 " .. do Ceвarstwa •• 4,\1117 " 
3 tkanio. komuoikacyi kraj. 11,854 \J 
4 \J \J do Cesaratwa •. 351013 " 
Вгедп! "у .. 6" tygodoiowy • roku Ые

цеуtn до dnl. 6 sierpnia: 
1) pn:\jday 4,617 pudy. 
11) tkanin 118,126 \J 

Bredl1i .yw6z tygodlliowy w latach ро
przednicll, w przeei~ciu z calego roku ( .. ро -
11"(11): 

w roku 
\J 

" 
" 
" .. 

-

1881 
]8811 
]8ез 
1884 
1885 
1886 

pn:~a 
11,704 
11,461 
11,9]8 

985 
3,106 
11,893 

• 

ZYCZENIA 

tkaoilJY 
]8,53o . 
Jll,150 
2З,!l86 
117,0]8 
117,770 
88.530 

przemyвtowc6w wielkorosyj skich 
I lНI,owlefi р. 8111stra skarbl. 

• --
П. • 

Odpowitdi mlnUtra 'lra'J'bц. 

Zanim podzi~kujt раоош, "8 serdeczne 
przyjeoio i niezul"u:!one 'pocbwaty, wypa.da 
шi po .. t6rzyl: wyrг."1 Najjг.'oiej8z~go Ра· 
па, jakie mialem 8zcz~'eie " ust 

do 

• /. 
• 

W. ВE8ANТ. 
• . -

ох1. • 

~c 101 pre.wa roznzllt l\owiedzie6 zgгошаdzопеll\U (о t?warzystw kolejowych. Jak (о wiаdОlllеп\ kupiectwu i przenlystowcOOll, ze l'ozw6j je6t ",аOl pauo .. ie, kwostya (е. rozstrzygni~· Memoryat w8pomine. О i08pekcy! fabrycz. przemysru r08yjskiego le:ly Мо пе. еетсо, Щ zostata w luiesil}cu сzегwсп biC:!l}cego nej i pre.wie reguluj"eem stano"18ko pra.. te rozw6j (еп uwa:!. 011 "а jedQ~ z naj- roku w duchu przyznanie. rz"duwi nietylko codawcy до robotpik6w. ~e 8zczeg61nl} .. atniejszych fuokcyj panstwowego i ycia prawe. kootroli oad oorm!Imi taryf, ale uwagl} przegl~dam i Ьадг.т w8z~lkie доH08yi, а kaidll przys/ug~ odllanl} przell1Y' nl\wet prawa bezpo§redniej interwenoyi, chodzl}ce 8kargi i przyzna6 musz~ Ich 8tosz-81о_; rOiyjskiemu "" IJozpo'rednil} pn{J. kt6ro. w (у"' razie usprawiedliwi6 si~ daje по'6. W obszeroych i szczeg6towo moty-8tWO"1) zaslug~. Do 516 .. Najja§niej8zego intero6ami pnu8twa. wowanyeh pro§be.ch moskiewskiego oddziatu PUn'I z mej 8trooy dorzuci6 tylko mog~, Zazoaezooe postaoowieoie rady pati8twa, re.dy przemY8towej, oraz. D10~kieW8ki~0 :!е w8zelkie §rodki przedsi~braoe w 08tat· b~dl}c oa,ler waznoll\ dla hапdlu i przemy. oddziatu towe.rzystwa PQPleraola przeD1Yoicb czasncb dll1 o:lywienia. Iншdlu i prze· slu, daje rz"dowi 1I\0zooM: powolnego uksztat· slu i handlu. We wszystkich tych pro§. О\У8/О pow8taty _е w8kaz6wek udzielooycll towaoio. taryfy kolejowej zgodoie z potrze· ЬасЬ, о kt6rych memoryat wspomina, zoaprzez Najja§oiejszego Pal1a i :!е 00 sаш Ьат! kraju. lazleD1 umiarkowaoie i sluszoo§6 qdau nadaje i nadawa6 bedzie kieruoek tej fionn· Со si~ dotyczy Zakaspijskiej drogi, przy· obok nader podвtawnie wymotywowaoych 80"0.! i ekonou\iczoej роliLусе, trzYII\!\Ili e _01\6 I11USZe, ze wyrafooe w mel110ryale propozyoyj zmian w redakcyi nowego рга.. 8i~ kt6rej uwatacie panowle _а шоj" 080' uwngi 8Ii zupetoie alu8zoe, а droga, budo- ",а. l'rzyzoa6 mnaz~, .ij· o~obJ: :!"daJ"c~ Ыащ zaalog~. ",а kt6rej kosztow оlа wiecej ni:! 8i~ вро- zmiao 8tOj" оа gruncle §ClsleJ praktykl \У 8zelko. ioicyatywa wychodzi bezpo§I'O' dziewooo, w .. ie1u га.асЬ rzeczywi'cie oie Ье! domie8zki 8troooiczo§Ci jak па korzy'6 dtiio od ОзоЬу Nlljja§niejszego Рапа, znllj. odpowiada zndooiu. pracodawc6w tak i robotoik6w. ' Przyzna6 duj"c "'е шпiе tylko I!orliwe~o wyko- RZ'ld nie cofa si~ przed zadnl} ofiar" i па1е:!у, а atanowi (о zaszczyt przemyalo~_ llа"се. 1110g~ "'ае zapewni6, ze wkr6tee droga c6w, i:! nie zoalaztem I1П! jedoego i,danla, Zwrllclljl}c siO do prngniёti i zyczeti ro- przedtuiool) zostanie do Samarkaody i do. w kt6rem paoowale.by «Ье6 z .. ivke"enia 8yjskiego РГЕеmув/о, wyraiooych w dopiero -prowadzoo" bedzie do 8tanu wушаgаоеgо рга .. pracodawey па oiekorzyAl: robotoika, со przeczytaoem meIПorynle, роstагаш sie, przez ргzещуst i baodel. PrzeehodZJlc do I dla tego tei ja .. oie po"iedzie6 to mog~ о ile (о w lI\ej I\IОСУ, odpowiedzie6 ",аl11 wyraionych w mешогуаlе kupieetwa skarg i:l dotoze;; w8zelkich 8tarati, аЬу zadosyt paoowie. Zaczne;; od kreaowego ргzеШУ8ru. II "0. oier6wno'6, zawiklaoie i ci~:!ary podat- uczyoi6 wyzej wzmiankowanym ?~o'boт. _ Windol11em dobrze jest "llт po.nowio, iz kowe jakie przeD1ysl tl}ozoie z haodleO\ Prawo о iospekcyi fabryczoeJ 1 robotDl. rz"d w tej kwestyi nie pozostawat bezezyn- I Optllca i przyznajl}c wsze1k~ stuszno'6 "у. kaeh jest oader niedoktadnem - przyzna6 оут. Przypomn~ "ат, ze kiedy p08taoo· powiedzianym zагzutoш, mogQ ty1ko ро- (о musz~, 1ес! " drugiej 8trony oio o«lo:!y wiono podwyzszenie сеl па surowiec i zo- wiedzie6 ",ат, paoowie, ze оЬееое polo:!e. zapomioa6, :!е prawo to powstalo u оае ~a 10."0, w imiennYlll Ukazie wyraznie рО · oie fioaos6w pati8twa oi~ dozwala па ро. gruocie zupelnie dziewiczym i przedstawla .Iedziaoelll bylo i1 jedoocz~~oie z род· 1 wa10e ul1enie ei~iar6w. W chwili, w "tб. tylko pierw8zy krok па drodze regleme~..y:l8.eoie", cet, wklada si~ obowi~zek па . rej katda kopiejka jest своп", niemo:!eboem taeyi fabryczoych 8tosnnk6w. Nlema 1II1t odoo'oych mioi8tr6" zaвto80wania ~r.odk6w ije8t marzy6 о zlllniejszeoiu podatk6". Ро. lJIoiej8zej w,tpliwo'ei, te ". pod8~Wac <до1пусЬ sprowl\dzi6 (о, аЬу przemysl 80· mimo (о jedoak:!e rZlld i obecnie postara zazoaczonego pre.wa spo~yw&J' ~lepue 800 .. icki nieтugt dziata6 оа szkod~ '8i~ wyr6woa6 oajbardziej razl}ce nie8t08z- zamiary - nie nalsty takie w,tpi6, . a~y rdzeooie rosyjskiego ргzешуslu. I по§с! а to со si~ odoosi до nieprawidlow~go rz"d oie zechcial ео "mieni6 i udoskonabl • . Wlallomem taHe jest "аО\, panowie, ii I'ozdzlalu podatk6w, latwiej ~dzie оарга. 8toso"oie do slu8zn1eh wskaz6w~k. 8ро: rz,d obmy§la szereg ~rodk6w (prawitielstwo ' wi6 przy waszej czyooej pomocf. dziewam 8i~ nawet, ii prawo о lnapekcy~ namietito riad mier) d'lz"cych do "'1г6". 1 Uwazam za obowi"zek wypo"iedzie6 8М" rozstrzltsanom b~dzie оа n8jbliiazIJj 88вУI nania waruok6w k"ookureocyi pOllli~dzy kilka w kwestyi rewizyi taryfy eto"ej. rady pau8twг.. . . l..odzi" i сепtга10УШ okr~giem ргzеl1lУ- ' Zgadzajl}c si~ " zupeloo'ci па pogl~y Poz08tajs mi ]eszcze udzieli6 odpowledzl alowym. I mешогуаtu odno'nie do wazno'ci i natych. 00. pytaoie wyraione w тетОГУale odllo-Со siV tycze taryf kolejowych, 8tano- mi8stowej potrzeby re .. izyi !.aryfy, па со §oie до uk06czeoie. re .. izyi u,tawy weblo..illcycb d1a ргzешуstu przedllliot pierwszo· роаisdащ ju:! Najwyzszy rozkaz, dzi~kuj~ wej, niewyplaca100'ci dtuiolk6w i procerz~doej wagi, (о jak "!lШ wiadomo, tru- ",ат paD<\wie z calego serca ~II udzie100e dury haudlo .. ej (torgowoje 8udoproizwodz- • doo~oi jakie zachodzily przy roz8trzygoi~- wakaz6wki со do w8p6tudzialu w pracy '1..0). Z faktu ii robota ta trwг. 1at 20 eiu tej kwestyi, 8treszczaly si~ w zllpyta- okolo rewizyi taryfy os6b kompeteotnyoh j ci"gnie siIJ od 1867 roku, ~at.o wypro~ oiu czy 1J0ddaoie normowl\nia taryf koo- i zо.iоtэгеsоwаоусh w przedmiocie. Gl~bo- wadzi6 woiosek, jak pracв. ta Je8t trndo, 1 I:! w (ео z Handlowe па8же 
о 

ро I pewoe оро .. : . niol . pokoju oll!~ то przyn08it_ (ут grzechu w postaci b61u gtowy nie о· z wl&8nego :tycia, 1ecz ta uparcl •• - Jakl}i ioo" pociech~, - m6.i1, - pU8zczajll mie.szkatic6w. Niesprawiedliwo'l: \Vazyatkie te kobiety prac~waly gOI'\'32ko-:!ycie д.6 т! то*е. krl}zy oad niemi, osznkntistwo, falsz, zdra· _о, Ьу ntrzymal: 8i~ РГЕУ zyClu, kt6re nazw&l: ...:... Nie powiuiel з, рао jui oigdy my§lel: d'1, sita, przebieglo'6, w8zystko (о z08jdzie- trzeba bylo ."egetac1'" . .• о (ут c~towiekuj umarl, wi~ przebaez рао ту w IvY'Laoe. Wielu m~iczyzn "аЬа Туш l .. dzlOm wyrzucaJ' .pra.due WJe- • i zapolY ,ij. 8i~ miedzy 8zerok~ drogl) 1I'iod~c" do zte- lе grzech6", 1ecz czy naaze cnoty o,talJ:-l' о. W 1 g _ 6 W D W 6 о в т о )( J. О В.. .,.- Przebaezy6! . go; а w"zk" droiybl} dobrego i ",уЫега Ьу 8i~, gdyby Пll9 s~a"г.no па . czto~n~elo - Tak jak pragniesz Ьу (оЬ!в , przeba- pierw8zl}j mlode i tadoe dziewczyoy kusi godzin ргаеу dzie!lnle, z рlащ 8lеdпuu:1szУ-czooo. ' . awobodoe Zfcie, оа kt6re nam:\wiaj" je liog6w tygodnio .. o? . - Nie prago~, aie spodziewam si~ ni· geotlemeni. 8tarzy ludzie 8taraj" воЬ!е - Zaoadto przejmuje8z si~ tam .И7· czego. Moze ehol: ро 'mierei si~ 8potkamy. przypomoie~ czy oie popeloili jakiego stkiem Wa1eotyoo - rzekl Klaud,.u8Z. Nie w6w рао! 'J przebaczeniu. grzechu, za kt6ry 108 karze icb (аж stra- 8iedzieli oboje w Wiktorya - ~arku, ро-

А. MorikowskleJ. 
• • • 1.' 

1 (D"uz, ciqg - patrz Nr. 198). Byto jut dobrze ро рбtоосу, gdy Wa- 6Z0" n~dz". 1 milo'l: tu si~ weiska, miloA(; stym о tej porae. Park РГZ1роmшal Edeu1 1eotyoa powr6cila do swego pokoju. Lotty до zooy, kochauki, matki. Codzieuoie pra- nietylko d1a 8 .. ej 1etoiej piVlroo6ci Iecz., - .Jal - pfZerwat. Рап! цdzi, te ja 8palaj ksi~:ly6 o§wiecal pok6j, ~ poblizkie- wie przychodzi па , .. iat jakie§ dzieeko dla tego, :!е zuajdowa1 si~ w nilll: ty1ko Je· mogt~m pokocha~ kogokol .. ie~? Zoalaz~em 80 podw6rza do1г.ty .. al goiewny gtos "о- i cz~sto karawa·u "'у.оа! ubog, trolUO~. den m~ZCZ1ZD& i t,.lko jedoa kobleta., . па u11cy omd1at, & gtodu dZlewe.,.o~ 1 о- bjecy, kt6reulu Ьаает odpowiadal gnlewoy Zoa1eM (о mozoa takie cnoty akromne, - Nie то:!оа zbytec&oie IIV lсЬ zenitem si~ z 01'-. DJaczego? - Cbcialem glos m~ki. • al. potyteczoe: cierpliwo'l:, lit066, 8erde. do1,. W ос"сЬ jej ullta zmniej8zy6 jej n~da\j, :Мо:!е jej trocb~ le- Walentyna doslyszata potem kroki Lizy, czno'6. _ jej dri&ly. S.dzitam - рото-piej bylo przy moie. Uшагlа, . г."а maro, .racaj!Wej ze врасето. \Vreszcie w8zystko \Valeotyoa ро kilku tygodoiach, ро przy. zeaz пат Кlaudy!l8Zu. z_pra~ )&су' nt;dzarze wykarmili ш! та· ucichto. U8iad!a риу okoie i my§lata о zwycifJieniu pierwszych "str~t6w, zapozua- SzeAl: tygodni uptyo~to od cbwili, .!tt6-1utk" L1zt. Pa!1i j, Iпава; ja nie wi~cej wielkich pytaniach 1udzko§Ci - dlaczego 10. ai~ Ее wszystkiemi 8wemi цsie:dkаmi r~j opn§Cila дот lady Mildnмi. Wtedy d1,. olej uczyoi6 nie moglem. urodzili~lUY 8i~ - dlaezego сlегрiешу - i s"8iadami. Rozmawiala z niemi 00. uli. b,ta to pi~kna dziewczyna, u6miechnitta, - Biedny czlowiek! Biedoe dzieckol - dlaczego gioiemy i patrzyta оа lDilcz"ce су, odwiedzala i - Ье! trudoo§ci i pieoi~- wiегцса • cDot1 i pn:ymioty w"y.wcb r"ekta 'Va1eotyna, ujmuj,Q w awoje dlouie oiebo. Zdawalo si~ jej, ze kaida pi~dt :!oej ротоеу, zY8kata icb zаШапiв. W kaz- 1udzi, spokojoa I IWObod.n.a. dlug, .. ychudl, rvko ' 8tarca: ziemi ze zdziwieoiem, z lkaniem, z krzy- dym pokoju motoa bylo u81Y8ze6 jak,§ Teraz byla (о рi~kш, niewinoг. dzie.-- Gdy przYl!ominam 8ОЬ!е przeezto§6, kiem szle w oicbo (е pytania. Szcz~liwi 8mutnll hi8tory~. Tutaj leial вшу zoloierz czyoa, lecz , .. iadomг. шоб8tw& neczy, kt6-zapytuj~ nlSr&Z - dlaozego? Lecz niebo ci, kt6rzy wierz" ze oiebo 81yazy ich i wi- weterao z krym8kioj wojny, kt6ry otrzymy- ге czolo ocieDiaj" аmutkiеш i lpojnuill тilеау. Dlaczegj) 8" ludsie 8110i" а ja 6у. d~i. Ioaczej, nieehby 'mier6 оав w8Zyst· wat "8parcie dziewi<;6 репаб" dzieooie dodaj, powagi. lem taki 81aby? kich zabrat~ i zielUia toczyla sie dalej bez i eierpial оа reumatyzm, nabyty род тп. S"iг.dom066 о gtopocio i ai!tcz 1.'о jakiA 1161 twarz mu wykr~y .. il, pora· komedyi ludzkiego zyeia. Musimy te:! гашi Sebastopo1u. Da1ej шieszkаlа prsczka. 'wiata ci<;iko zаsшuса mlode lhie"czyDy. 8zyl r~kami, slaniat 8i~ па w8zystkie 8tro· wierzy6 w (о, ze pewoego doia zпаjdziвШ1 Caly pok6j paecinala r6wno1eg1e 00. 8Х00. Walentyoa do.ied&iala .i~ о t.e OJ. - Wa1eotyoa pobiegla "П niemu - odpowiedz па w8zystkie pytaoia, dzieti, w rach Z&wieszooa b!elizoa. Pomaga/a jej w przeci~a kilkll tуg!Юоi.-iпuе oie wiedziala jak то ротЫх. Atalt szyb· 1t~6rym 1udzie роtгаfЩ przebaczy6 ватут w robocie c6rka, ciereil}CВ па lekkie рО· tego cate iycio. Lad, Mildred .,. ' ko pne8zedt, chory poJoiyl 8i~ па 16iku. воЫе i w kt6rym wstyd i ЬаБЬа znikn" па шiвszаоiв zmysl6w. ~зiаdоwаt z 01" та· со 8potkг. Waleotyoo па Iтy LaIlL Drlt,. :- То a"tan - tв dueh zlego - szepn"t. wieki. larz pokojo .. y, kt6ry jui oie m6g1 praco- 1.la z гоzmуslеш. в.dzilа .. Bzarpie mi 8ercв Не razy "8ротп!! о Ja· "а6 i Itarzec chory па artretyzm. Jedoa cbociai kobiety alaba. ocl "6Ь!е Сагоу. ROZDZIAl.. IП. z kobiet miata pjjua m~ia, kt6ry zaro· CZ1zo, nie na1et, jlrzed . - t.ai6 I ~ёa~ - Lei pllO Bpokojuie. M\lie pr~ywola6 . Ыопе p1eni.aae zo.tawial w szyokuj т". dzikich ail i шеоkiel"D&DI::'. doktora? , I DZle10ica ).vy·Laoe liezy dU8Z l,~.юо. drugieJ 8traci~ miejace j trzeciej umarl, kt6re . d 1. - Nie, to jD! przeszlo. Pod~j mi рапi Brzydkie, zte 8trony natllry ludzkiej obra- а glodoe dzieci ptualy, ьо п!е miala р fuy palilJ tv llaa.k\j. Dljlkt6r oia oio pomoie. 111 tu soЫе stale aiedli8ko. Bieda со je w1:1ywi6. Pewoa "waczka, пiешloda _. potam ~ ~г. 16ik~ i .opowiг.dal де.- tu ~i,gle, 1eez )est (о zte zbyt og610e, juz kob!eta, leca ЕрЬпа dot.a, duшо& I lej о 8woJem tyClu; о bledzle, о mvce то- О Olom wspomlDa6 "агto. i zarazem jakb, zaw8tylhona, mostaby z .. 
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I ~~~~~~~ 
• moze BUlETYN TYGODNIOWY 

WYWOZG WYROBÓW ŁÓDZKICH 
-o--

W ubiegłym tygodniu sprawozdawczym od 
dnia 31 lipca do 6 wrzetnia wł/łCznie, wywie
ziono gł6 ... nych wyrob6w ł6dzkich: 

l) prz~zy w komunikacyi kraj. 8\!4 pud. 
11) .. "do Ceaarstwa , . 11,691 " 
a) tkanin w komnnikacyi kraj. 9,3511 .. 
4) .. " do Cesarstwa • 37,444 .. 
W poprzednim tygo(lniu od duiu \14 

do 30 Iipea wy,,6z wyn06i/: 
l) prz~dly w komunikacyi kraj. 11150 pud. 
II " .. do Cesarstwa •• 4,\l1l7 " a tkaniD w komunikacyi kraj. 11,854 " 
4 " " do Cesarstwa •. 351°13 " Średni wy ... 6z tygodniowy w roku bie

illeym do dnia 6 sierpnia: 
l) przllday 4,617 pudy. 
\I) tkanin \l8,llI6" 

Średui wyw6z tygodniowy w latach po
przednich, w przeci~ciu z całego roku (w pu
ulloh): 

w roku 

" 
" 
" 
" .. 

-

1881 
18811 
18e3 
1884 
1885 
1886 

pnędza 
\1,704 
11,461 
\1,918 

985 
3,106 
\1,893 

• 

ŻYCZENIA 

tkaniuy 
18,530 . 
lIl,150 
23,!l86 
\17,018 
n,77o 
88.530 

przemyBtowców wielkorosyj skich 
I lHI,owlef1 p. .llIłstra skarbi, 

• --n. • 
Odpowitdi młni#tra ,karbą. 

Zanim podzi~kujO panom, za serdeczne 
przyjeoie i niezaal"użone 'pochwały, wypa.da 
mi po ... tórzyć wyrazy Najjaśniejsz~go Pa· 
na, jakie mialem 8zcz~ście z DSt 

do 

• /. 
• 

W. BESANT. 
• . -

OKI. • 

'lC III pre.wa rOEnnł Ilowiedzieć zgromadzonemu tu t'lwarzysŁw kolejowych. Jak Ło wiadolllem kupiectwu i przemystowcolll, że rozw6j jest wam pauo .. ie, kwostya te. rozstrzygni~· Memoryał wspomina o ioapekcy! fabrycz. przemysru rosyjskiego leży Mu na sercu, ŁIl została w miesil}cu czerwcn bicżl}cego nej i pre.wie regulujl}eem stano.usko pre... te rozw6j ten uwab On za jedn~ z naj- roku w duchu przyznania rZl}dowi nietylko codawcy do robotpik6w. ~e 8zczeg61nll ... atniejszych funkcyj państwowego fycia prawa kontroli nnd normumi taryf, ale uwagI) przegl'ldam i badam waz~lkie doHoayi, a kaMil przys/ug~ oddanI} przemy' nl\wet prawa bezpośredniej interwenoyi, chodz'lce skargi i przyznać musz~ Ich ałnszslowi rOiyjskiemu Z" bezpośrednil} paCJ. kt6ro. w tym razie usprawiedliwić 8i~ daje ność. W obszernych i szczeg6towo motyatwowl} zaslug~. Do sł6w Najjahiejszego interesami państwa. wowanych prośbach moakiewskiego oddziału Pun'L z mej strony dorzucić tylko mog~, Zaznaczone postanowienie rady palistwa, re.dy przemyałowej, oraz. mo~kiewski~o że wszelkie środki przedsi~brane w ostat· b~dl}c naller ważnom dla handlu i przemy' oddziału towe.rzystwa PQPleraOla przemynich czasacb dla ożywienia. handlu i prze· siu, daje rz"dowi możno~ć powolnego ukształ· siu i handlu. We wszystkich tych proś· mys/u powstały ze wskaz6wek udzielonycb towania taryfy kolejowej zgodnie z potrze· bach, o kt6rych memoryał wspomina, znaprzez Najjaśniejszego Pana i że On S8m bami kraju. lazłem umiarkowanie i sluszność qdań nadaje i nadawać bedzie kierunek tej finan· Co si~ dotyczy Zakaspijskiej drogi, przy· obok nader podstawnie wymotywowanych so",o,i i ekoDomicznej polityce, tuymanie znać musze, że wyrażone w memoryale propozyoyj zmian w redakcyi nowego pre... ai~ kt6rej UI.dacie panowie za 1U0j" oso- uwagi S'l zupetnie słuszne, a droga, budo- wa. I'rzyznać mnsz~, .iż , o~obJ: :!'ldaJ'lc~ biatq zasłog~. wa kt6rej kosztowala wiecej niż si~ spo- zmian stoj" na gruncIe ~C1słeJ praktykI W szelka inicyatywa wychodzi bezpośro· dziewano, w ... ielu razach rzeczywiście nie bez domieszki stronniczości jak na korzyść dnio od Osoby Najjaśniejszego Pana, znaj. odpowiada zndaniu. pracodawc6w tak i robotnik6w. ' Przyznać duj'lc we runie tylko I!orliwe~o wyko- Rząd nie cofa si~ przed żadnI} ofiarl} i nalety, a stanowi to zaszczyt przemysło~_ na",ce. mog~ was zapewnić, że wkr6tce droga c6w, iż nie znalazłem nni jednego ż'ldaDla, Zwracaj'lc siO do pragnieti i życzeli ro- przedłużonI} zostanie do Samarkandy i do. w kt6rem panowale.by <;beć z ... ivkszenia syjskiego przemysłu, wyraionych w dopiero -prowadzon" bed.ie do stanu wymaganego praw pracodawcy na niekorzyść robotnika, co przeczy tanem memoryale, postaram się, przez przemysł i handel. PrzechodZlłc do I dla tego tei ja ... nie powiedzieć to mog~ o ile to w mej IIIOCy, odpowiedzieć wam wyrażonych w memoryale kupiectwa skarg iż dołoŻIl wszelkich starali, aby zadosyć panowie. ZaczDIl od kresowego przemysłu. II na nier6wność, zawiklanie i ci~żary poda t- uczynić wyzej wzmiankowanym ?~ośbom. _ Wiadomem dobrze jest wam panowie, iż kowe jakie przemysł ł'loznie z handlem Prawo o inspekcyi fabrycznej 1 robotm. u'ld w tej kwestyi nie pozostawał bezczyn- I opłaca i przyznajl}c wszelk .. słuszność wy. kac h jest nader niedokładnem - przyzDać nym. Przypomn~ wam, że kiedy postano· powiedzianym zarzutom, mogQ tylko po- to musz~, lecz z drugiej atrony nie D«leży wiono podwyhzenie ceł nl\ surowiec i żo- wiedzieć wam, panowie, że obecne położe. zapominać, że prawo to powstało u nas ~a lazo, w imiennym Ukazie wyrdnie po · nie finans6w palistwa nie dozwala na po. gruncie zupełnie dziewiczym i przedstaWia wledzianem było iż jednocz~śnie z pod. I ważne ulżenie ci~żar6w. W chwili, w kt6- tylko pierwuJ krok Da drodze regleme~...yżs.eniem ceł, wkłada si~ obowiązek na . rej każda kopiejka jest cennI}, niemożebnem tacyi fabrycznych stosunków. Niema 1II1t odnośnych ministr6w zastosowania śr.odk6w ijeat marzyć o zmniejszeniu podatk6w. Po. IJIniejszej w'ltpliwości, fe w. pods~wac zdolnych aprowĄdzić to, aby przemysł so· mimo to jednakże rzlłd i obecnie postara zaznaczonego pre.wa spo~yw&J' ~lepue sno ... icki niemugt dziatać na szkod~ 'si~ wyr6wnać najbardziej raż'lce niesłnaz- zamiary - nie należy także ... tpi6, . a~1 rdzennie rosyj~kiego przemysłu. I Dości a to co si~ odnosi do nieprawidłowijgo rz"d nie zechciał iO zmienić i udoskonabć - . Wialłomem także jest wam, panowie, iż rozdziału podatk6w, łatwiej ~dzie napra- stosownie do słusznych wskaz6w~k. Spo: rz.d obmyśla szereg środk6w (prawitielstwo ' wić przy waszej czynnej pomocf. dziewam ai~ nawet, iż prawo o IDlpekcy~ namietiło riad mier) d,.żI}cych do wyr6w· 1 Uważam za obowi'lzek wypowiedzieć sł6w rozstrz'lsanem b~dzie na najbliiazllj tesyl nania warnnk6w lconkurencyi pOllli~dzy kilka w kwest,i rewizyi taryfy cłowej. rady państwa. . . Łodzilł i centralnym okr~giem przemy- ' Zgadzaj'lc si~ w zupełności na pogllłliy Pozostaje mi jeszcze udzielić odpoWiedzi Iłowym. I memoryału odnośnie do ważaości i natych. na pytanie wyrdone w memoryr.1e odl1o-Co siV tycze taryf kolejowych, stano- miastowej potrzeby re ... izyi !.ary f y, na co śnie do uk06czenie. re ... izyi ustawy weblo...i'lcych dla przemystu przedmiot pierwszo· posiadam już Najwyższy rozkaz, dzi~kuj~ wej, niewypłacalności dłuinik6w i procerz~dnej wagi, to jak Wlim wiadomo, tru- wam panowie z całego serca ~a udzielone dury haodlo ... ej (torgowoje audoproizwodz- • dności jakie zachodziły przy rozstrzygni~- wskaz6wki co do wsp6łudziału w pracy 'I.wo). Z faktu iż robota ta trwa lat 20 ciu tej kwestyi, streszczały si~ w zapyta- około rewizyi taryfy osób kompetentnyoh i cil}gnie sill od 1867 rokn, ~atwo wypro~ niu czy noddanie normowania taryf kon- i zainŁ9resowanych w przedmiocie. Gł~bo- wadzić wniosek, jak praca ta Jeat trudn, I 
iż w ten z Handlowe nasze 

o po I pewne opow : . nioł . pokoju nlł!~ mu przynosił. tym grzechu w postaci b61u głowy nie o· z własnego tycia, lecz ta nparcle • - Jak'li innI} pociech~, - m6wił, - puszczaj'l mie.szkalic6w. Niesprawiedliwość Wszystkie te kobiety prac~wały gOI'\')2ko-życie dDĆ mi mo*e. krl}iy nad niemi, oszukąlistwo, falaz, zdra· wo, by ntrzymać si~ przy żymu, kt6re DazWać ...:... Nie powiuiel1ś pan już nigdy myśleć d'l, siła, przebiegłość, wazystko to znajdzie- trzeba było .wegetacYI}. . .• o tym c~łowiekuj umarł, wi~ przebacz pan my w lvy-Lane. Wielu m~żczyzn waha Tym l<ldzlom wyrzucaj, wprawdue Wlll- • i zapolJ" ,ij. si~ miedzy szerok .. drogI} .·iodlłcll do złe- le grzechów, lecz czy nasze cnoty 08talJ:-l' o. W l g _ Ć W D W Ó O H T O )( J. O H., .,.- Przebaczyć I . go; a w'lzkl} droźyll'l dobrego i wybiera by si~, gdyby nas s~azano na . czte~n~cle - Tak jak praguiesz by tobie , przeba- pierwsz'lj młode i ładne dziewczyny kusi godzin pracy d1ie!lDle, z płaCIł 8ledauuJszy-czono. ' . swobodne życie, na które nam:\wiajl} je ling6w tygodnio ... o? . - Nie pragn~, aie spodziewam si~ ni· gentlemeni. Starzy ludzie ataraj" sobie - Zanadto przejmujesz ai~ tom wny' czego. Może choć po śmierci si~ spotkamy. przypomnie~ czy nie popełnili jakiego stkiem WalentyDO - rzekł Klaud,.ulZ. Nie m6w pani 'J przebaczeniu. grzechu, za kt6ry los karze ich tak stra- Siedzieli oboje w Wiktorya - ~arku, pu-

A. MorżkowskleJ. 
• • • 

1 (D/llu, ciqg - patrz Nr. 198). Byto jut dobrze po p6łnocy, gdy Wa- szn'l n~dz'l. I miłość tu si~ wciska, miłość stym o tej porze. Park przypomlIla! Edeu1 lentyna powr6ciła do swego pokoju. Lotty do żony, kochanki, matki. Codzieunie pra- nietylko dla s ... ej letniej piVlroo6ci Iecs. I - .Jal - Pl'"erwał. PaDi .. dzi, te ja spałaj ksi~żyć oświecał pok6j, ~ poblizkie- wie przychodzi na ś ... iat jakieś dziecko dla tego, że znajdowal li~ w Dilll: tylko Je· mogł~m pokocha~ kogokol ... ie~? Znalaz~em 80 podw6rza dolaty ... ał gniewny głos ko- i cz~sto karawan wywozi ubog'l trnlUn~. den m~żczyzl1& i tylko jedna kobleta._ . Da uhcy omdlał,. & głodu dZlewc.,.n~ 1 o- biecy, któreulu basem odpowiadał gulewny ZnaleM tu można także cnoty skromne, - Nie motna zbyt.ec&nie IIV Ich żeniłem si~ z nią. Dlaczego? - Chciałem głos m~ki. • ale pożyteczne: cierpliwość, litość, serde· dol'l. W ocuch jej DIta zmniejuy6 jej n~dzll, Może jej troch~ le- Walentyna dosłyszała potem kroki Lizy, czność. _ jej drŻ&ły. BIldziłam - pomo-piej było prz,. mnie. Umarła"a za marn'l wracajlijej ze spaceru. Wreszcie wazystko Walentyna po kilku tygodniach, po przy. żesz nam Klaudyll8Zu. zapra~ jacyś nt;dzarze wykarmili mi ma· Dcichło. Usiadła przyoknie i myślała o zwycifJżeniu pierwszych wstr~t6w, zapozna- Sześć tygodni upłyn~ło od chwili, w kt6-lutk" LlzO. Pa!1i j, znaSZj ja nic wi~cej wielkich pytaniach ludzkości - dlaczego ła si~ ze wszysikiemi swemi 81łsłe;dkami r~j opDściła dom lady Mildnld. Wtedy dl .. nIej uczynić nie mogłem. urodziliśmy si~ - dlaczego cierpiemy - i sl}siadami. Rozmawiała z niemi na uli. by ta to pi~kna dziewczyna, u6miechDiota, - Biedny człowiekl Biedne dzieckol - dlaczego giniemy i patrzyła na milcz'lce cy, odwiedzała i - bez trudno'ci i pieni~- wierZ/lCB w cnot1 i przymioty W"y.web rzekła Walentyna, Djmuj'lQ w Iwoje dłonie niebo. Zdawalo si~ jej, że każda pi~dt żnej pomocy, zyskala ich zaufanie. W kaź- ludzi, spokojna I •• obod.n.a. dług'l ... ,chudł, rvk, ' starca: ziemi ze zdziwieniem, z łkaniem, z krzy- dym pokoju motna było usłyszeć jakll~ Teraz była to pi~kna, niewinoa dziew-- Gdy przYl!ominam sobie przeszłość, kiem szle w niebo te pytania. Szcz~liwi smutnlł history~. Tutaj leźał stary żołnierz czyna, lecz ś ... iadoma mnóstwa neczy, kt6-zapytuj~ Dleraż - dlaczego? Lecz niebo ci, którzy wierz" że niebo słyszy ich i wi- weteran z krymskiej wojny, który otrzymy- re czoło ocieniaj'l smuŁkiem i lpojnuill milczy. Dlaczegj) a" ludzie silni" a ja 6y. d~i. Inaczej, niechby śmierć nas wazyst· wał ... sparcie dziew!l;ć pensów dziennie dodaj, powagi. łem taki słaby? kich zabratll i ziemia toczyła si~ dalej bez i cierpiał na reumatyzm, nabyty pod mu. Swiadomość o głnpocie i Dikliz 1.'u jakiś MI twarz mu wykr~y ... ił, poru· komedyi ludzkiego życia. Musimy też rami Sebastopolu. Dalej mieszkała prsczka. świata ci~żko zasmuca młode lhiewczyDy. Izył r~kami, słauiał si~ na wazystkie stro· wierzyć w to, że pewnego dnia znajdziemy Cały pokój przecinała r6wnolegle na aZDn. Walentyna dowiedziała .i~ o t.e OJ. - Walentyna pobiegła ku Diemu - odpowiedż na wszystkie pytania, dzieli, w rach uwieszona bielizna. Pomaga/a jej w przeciflgll kilku tyggdoi.-inue nie wiedziała jak mil pomódz. Atale szyb· le~6rym ludzie potra~ przebaczyć samym w robocie córka, cieTi~il}ClL na lekkie po· tego całe życie. Lady Mildred o"e ' ko pńe.zedł, chory poJotył li~ na 16żku. sobie i w kt6rym wstyd i haliba zDiknl} na mieszanie zmysl6w. ~siadował z nil} ma· co spotka WalentyD~ na by Lau.. DrlI.-:- To sutan - to duch złego - szepn'lt. wieki. /arz pokojo ... y, który już nie mógł praco- lała z rozmysłem. S.dzila .. Szarpie mi serce ile razy wspomnll o Ja· wać i Itarzec chory na artretyzm. Jedna cbociai kobietyalaba. ocł kóbie Carey. ROZDZIAŁ III. z kobiet miata pijaka m~ża, który zaro· azyzn, nie nalety jlrzed . - tai6 I ~_~ - Lei plln spokojnie. M\lie pr~ywołać . bioDe pieDi~ae zo.tawiał w szynkUj ml}i dzikich &ił i rueokiełzuanI::'. doktora? , I DZielnica lvy·Lane liczy dusz l,~OO. drugiej atracil miejsce j trzeciej umarl, które . d l. - Nie, to juź przeszło. Podaj mi pani Brzydkie, złe strony natury ludzkiej obra- a głodne dzieci płakały, bo Die miała za fuJ palił, tv lIankIl, D9kt6r nia nie pomoże_ l ły tu sobie stałe siedli8ko. Bieda co je wyżywić. Pewna KWaczka, niemlocla aua potam ~ ~a ł6ik~ i .opowiadał de.- tu ~i'lgle, lecz )eat to złe zbyt og6lne, jaż kobieta, leca zgrabna do~ dumoa I lej o IwoJem tyClUj o biedZIe, o mvce mo- o OIem wspomlDać warto. i zarazem jakby lawltylhooa, mosł&by za-

.,. 
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L I t Ь , ... а (lobre .ро I n.. a;lj'" pumtrn.o ICS· • 1 " "а, "o .. ~ 8С <аso •• пус, о паз rzecz s О "i'j",cb • .06 • в,.,1 О, .ь. •• i. с 1. ")'110 logo с а 1 .. 
dzieJe 0&od.r6t: .ekl81 traao ... ny gra rolo I ,i~, .~ .. n\O d р....... рор' I. b 1, Iа 'П8 о 

Nr. юо 
• 

1rOpaJOj80 1 zoa. 
.е! •• i&lki, 1 . 
Р i. gгаоiczоуш oi •• 0100 
.. !. • pnepi u tago oro.o 

polic1jne, Кор 10 ' z 
dopi.ro .. kooltrakcyi, bitym 
уЬ. kt6rешо dla 

• о " 
luro, zoao,. • mytologii, jako poi6l' -
.1 О8 dzieci. Czyt ksi"i~ 11, roz· 

\JOC>S1118 dzial 10046 • Il8SZ11D 
ш6g1 fr_foi8j 

podrzOdo" oajwi~kвze zпаС.Z8Оi.в p~.' d jed.o.. . "iA'. , с<.,.Ь. l' ,,/'О J lipo., I.&k ni. РО1О ,ша). р: • od па rcм_. 
80la .eksel, KOnleczoent "I~ Jeвt, 17. 7. - .O"~. 'WI.a~",k' ,M'~IYo rod~.1 I.&,C . 1""", % robku ugr&nlCznOJ fe.br,.C8. Zeb,. а'" рiеr.вz.шu 

. h dl 001l0tl 1>}I , •• 1'''''0''' IJlk. od" .IkI"oy. P,,) ...,\II ·L 1 '" d kJ ' 

Q zaшi.ry, j&k 
ybo1Oi Ш.rogia 081,"1 

poiJl.czone ~graol~ ап owe DASze pra.o 101<1,""1 оЬ . ealr' • ,rao 8 lako.jt'i"J. u 1 .. 0 t.. ! n с1 pooltt:ooi ot ~- (oro&. 
mU81 Ьу(\ medost8tecznem. ,,,.\oft • tri ",1.;,a,W6t 6lida " ' '';''\1, ktA- .усh dl kopsllll .,.d tk6., .,.koa nle Bylobr сь1ы� %byteczoem objuo' е, te 

Z drugiej jednakte stro01, z"lIt.j~c ОП ,. ,и... d "d.i.I.I,) , i, "'1~1 . .... , liПт '1okom obatalunku ko.obiouje ,iO • n topoj401 • пщdsiе kора1оi&1I1Ш nie.n 8i je. 
trudoo6ci kwestyj, zdajo mi 8:1' , ii lepiej .OO10w1'" Еаro.у 6ro~ko •• J, \У 1.1 b~P"'" ро16Ь. Коmреteошi • '1т •• gle<Jzi. dllego krajo.ca, Оо tOJ!1l C'%&SO kll"t~ I 
. k ' t h . db.ieb Jarm.rk ten . ' W1erat d8C1d oJ СI , . па . ... k k k'" 6 ' 1'1 ( ' •. 1 I 1 . t IL ,. Je8t рОС%е a~ J8Szcze roc О, g Z"C 81~ oa l .,Iу m i~'fI" 'od."y Ьаод 1 .lюto-1' 1" 0. . I'пуао J ,.е ОП lrп су&, о .... reJ m .1- 81 to 8JSZ'Cu pos ав.& 10 у .. о П1lеJSСО' 
pe"ien CllA8 z 08terkami istoiej~cego pra- A •• I',I i \YH i •• joa1 ' ... ,Ie ho, т".l'и1 1м уоЬ przyn"d6., jak .,.о! d.ok .. l\Ii, lecz тоЫI to аl tej 
_а, oii otrzyma~ osla., cbybiolle i t1e <h? Op-&D}C"'01 i ,. ..,1. ni. то! jttt&CIAI' • "oiО. polo.ycb. ko.adel 1 _iertarQi cbo-

' 
pro tej рп1С1УА1, ie jUf,.e'y рrазkiеgu 

opracowaoe. W kaidym ra%ie dolozO тусЬ allOwo
h
6 "~ ' Jcbil.) ~~"·bY podl .~yт ":.' 11 1· ""1 " ci zb,. rOCZ01cb, d , iO zrobi6 оа шiвj- ' f,ned kr t1 do .. e О хе post."i6 .ue 1J" 

~ &. 1 urg.r а 1 е m 8 о '" : е о )ru.l WЮ 1 11 ) \ - r 
8tar8n, аЬ,! k"8Stya ta pOSOO"""O "'ов а.,о о роа.>Ы.о! . tooow 10 . " , .j .~ j do ро. ,со. О moio 
i Jеt.п oie оЪiесujо "&0I, paoo.io, 1'О781пу- .I.&:'y ';oldr Ье,liь.k i_j, ktO ,. 'oow. 1 .. 1 ... 1".. Zanczycoo бгm& Rbeio , Walka l kоntr.Ъа"c!t. Opr6cz zre(ormo· 
goi~ia %&znaczouej 8р1'а",. оа DlljbIitszejl~ .b .. ilo" 1 •• p"'J.'h~ •• pг.,,~ p61!w,' ~ е! Qoтр .• К fo.icacb z •• 06.il • tu. I • oia atrai, pogr oi!noej. шiоi ler fiQao· 
вesyi rady pan.t .. &, 10 па oastwoej 1'zecz ~~ aaI .д . • bct"'l Ral • m6,w. "о, te pod·1~" tej чсЬ .. alco .. olach odpo.iedoie ' 16., j k dono 11' dzieoQiki ro yjakie, zaz4· 
ta bO.."le, ~ ао, ~o. zupe nle Z8.8 .IOn4· О,, te о •• m опо t.doJcb wi<!ok6_,. Се01 ро. ро t :eg~ 8~ro~ '~~IU, о!' tet)' огуuш . I J~~cz~ о а. Oirego .'I'е ytu, " .... а,. •• ' d ., l' I t' ... р Р' о... Р' "} •• оут "" \11" _р •• / k 6 d' t d I . d d tk .,. d d1 _ •. 
Ро WУРО"lеdzещо "аш, paoo"IB, IIIУСЬ .l!:powl'y poe"lkowo " 8'1'0, 1 ... pOto.e) ole т. kopalol ШllО.lсklсh z'Jmlo 810 kOn8trukcy" tecznloJBzoJ .alk, z kontr&baod". W '),III 

u"og 1 zape .. oien со do pyta6 wyraiooycb "1 olra,m.6 .1, ". pot.от •• С'J"JШУtn. о.и· • mo.ie b~ Ц %& ротоц 8.'СЬ ludzi, l cela шаj" by~ de)ego.aoi 8p8C1a1oi опс-
w memoryale, а 0& k06cu te$oi znajdajl1c ~'д'" nOl.ood"~·· poun',t~. ' /.- '), ""1 ."щ olt z fe.bryki. !dnic1 dla ~b daoia kW8ltyi tajnego р"у-

. l' h t ' рro ~y. 0'8'.,' )- р".' е •• м'.о" 'Ь А d k t k' h to б dto k- 'd t . %oo.u nl8!&S оаоое рос .а 1. Jeвzozo гаа \У но •• 1 d.je . iC t poolrug.. . kl . . ..... 6 а.в )' ~a па z 008 ru С1)ОУС .спи "ат .. , & J18. IU 1 &а rz,lUo",. 
Prz1PoOloie(\ .am тоаlО, IZ "8z1It~0 со д. 'P"8d'Ur •• вt.o С(, 18'0 0.1" ... fabryk oio n tej robocie lIie ; су kootrab&o~ ~dzie о~шу" 1 1Iagro-
ос"уоilеш i со czyoiO, dzioje ,iO оа sku · m 10, ,kolk,.m l .. oko .apo",.,!,>.,.I., 0'1 •• 01< .talo 8iC 1.&dotei cZ1 jedo&k " , dO, kt6roj .110 04(\ oie &ie zaleio" od 
tak bezpotredoich w8knz6 .. ek N&jjafoie). 1,' d'~'IIO ~ ... ,n. ' 01,)0 о I~~' ;r:;jodo,~. "6"1?- "1z18ka04 bQdzio t~ bard%o 1.8rt06oi to.&1'u, &18 od eoorgii i gomY1lo. 

• l ' , t • "'1, ,.... • с.аает о. ~Y' .. - 11' . ..' k ' •. t d ~ego Pao~, .tбrе~о а 08znl8 "~ 18 ole .lek .. "CO .,-00., »о Nil,"i ... о 1-.j шоw. ""tplm1' . .0",,1 .0 aZaJleJ рnу .. 00 1'а ,ао 1. 
oJco.akl\ pl8CZC r051)8k,1 prz~DlY11 1 bandel .iv.k.,. Н"'I р" • I'.и; со ~081i~k, ••• с ... 6101.) Р., G., %daolem olUzem, prze~olo.al со· Be!II". "Nordd. Z.tg .. • plsze,. ie 
_ io01 dzioko .. a(\, 8lar0JI10 8'0 Z&5Iut,(\ n •• lio1Jok. k.,.) K.rol ... L~d"'k. 1 ..... b~o.~pг. . kol.lek • IYIII\latYRch d)a 8.0lQb .арбl. ' kole'8 ielazue ,,1018 dotkol\)te 
mito~ ukocbaoego Monarcby. .k. k.I.) poI.do io ... "11) 1"·.,,,0.,6 .... Ik •• ре', ziomk6... Prz1POIllIO&my mu, te fabr,ka 8padkiem kurBa pragUl' рпу рошо-. 

1, •• bot. , .. ,I.kl .. o. Rhein et COlllp. mо!е tutaj prz18yla(\ 80- 1 оу I"~~dowej u 8wOjo stoauoki, оа 
. to.e .wojo artykoly, oplac"j~c od nicb ! со pot'ldaoym kарiшl r08yjski. 

ЗРНА lOZDANI! TARGO' С, РГZ6ШУ 1, Нашl 1 i КОШUllil асу. obo .. i~zojl1ce clo, oie"olno joj .ш&ktв Handel mi,sem O.ytamy w 
.,kooy.a6 tulnj ~adD'jch rообl, Ьо do tego "l'etersb. "IBd.": pru ki pooowil 

Qltldo. Р. 1. г. ~ о, С, 6 w,,"ol.: N, (n- . " . oie \IIа najmniej8zego pr&.a, oie ропо zl\o ,1 ukaz "'y"oieoia .. ieprzo.ego рие" 
(е),")'III I.&r •• ".k.lo"ym Р"Ю ot_,o.om .. ь,.. ! z przemyslu. M/IO/D/ce I kO/1/l{JIIe Ir,Iccia iA!loycb cie:lM6., 01J0wi4zujllCУФ tutej8ZУФ wschodoi'l graoiCQ pa6stwa. Z"kaz 
ш. О.J>OOOыео;. Ь110 .b.r,I,;" ,1."", 1 ... . ))04 .. . , " olleflloll6, C"t"m, w "Kur1er~Q .. ar· fabrykaot6., jak op/ata gild'ji lub poda- podobu1 powtarza peryodycznie kilka-
... ЬгаUl', ро ol"Jmoo.a '."1"·УоЬ 0010""00 "",1,.· 8z"w8kim:" Nl1jbliiu1\11 84siаdеш kon· tku dochodowego, Рап G" toleruJ',c pOdo, 1 krotoie до roku i trll'a oieraz kilka шiе . • k1ob, po<lai 1,.1 . ......... оусЬ p ... w,t,l, ... d I ' d "~ . . k l' 1 MII 
РОР1ит i <l.i,ki \ст. 0010 .... 0 •• k.l. о. !.оо. сеВУI czela • I&J' t ора 01а .. tl! а о' ЬОI} kошЫоасуо i przyjmuj,c w niej oin· .i~Yi шоtywу t4lkiego rozporZJldzenia 84 па-
dyp ро 21'/" •• Р"1" ро !l'18, о. A~ I •• д.,п ро I .. ico, ek8plontuj1lcII te 8аlllе poklady .0- jl\ko udzial, nnrni& 8iO оа wie1k4 odpowiu· tu r1 po1it'jczoo·ekollomic.nej, а сеl jego 
108'/,. •• Вегliо . ро 18~'/., No ... p61.mpe,y.ly .. 1 gl8, со 1'10' .. 8./1. alety 00& do firtny tj. dzinloot~ i rаdziшу ШU1 аЬу, jeieli КотЫ· gI6 .. n'j - doet/lrczeoie wiCkezych zуakбw 
е.го".ао. ро с.о •• O~O,toDO) до " . 8.91, Nk'~UY I Kuznitzk'j i 1), Zwrllcвmy ыlжо~~ UW B- ""суа tym razem p6J'dzle plazeD1t оа przy- hаоdlаrаоП! ,,"дliо", gdyt, о i1e wiаdошо, 
n •• I.&I, •• n. Ь11у " оЬ,'К" ро 178". - 1711. • --:" , , у .. 
ВО p.piero" pobIic.nycb .ty~ll, .iO .... wn а ... · gO п" жусЬ czytelnlk6w па pilOWOI~ tego 8zI0§~ podoonej unika/, trzoda cbIewoa w Rosyi oie ulega fa~oym 
I.I~ 'pek.laotO", praJ'caom .",'" l.iej ~kCY. ' o ... wll ka, lIioby {сЬ u.trzedz 011 po.oylki, Ро аа kOOCB8Y" Milowice оа в&шеj ju:l cborobom znrafli .. ylU, Ziel1lianie Kr6le-
b.okO ... i,!, ,11 ..... 1 •.• '''1tki. ,...rm.ottm ' j:lk4 popelniaj,. pewne flrm1 bandlowe, а graoicy terytoryulD zl,ska pruskiego ci~- 8t"a Polskiego oaraieol 84 оа zoaczne stra· 
t ...... ,O poPJ~' Ьуlу д .. 6 • kol° w .• " •• ~.ki·fo9 ~16"nio zlacllocko - ro10o kt6re oio сЬс.с "О" 81- I)oklndy l.og1a, ,,!авпо46 ks, Но. 'у, ,тuзжеп! 8" bo .. ,iem eprzedawa6 wie. b.o~o haodlo .... ego, kt6rJcb korll podll10tl 110 О . ' " • .., ~~. '11 '11 ~a: 
"., mi ... ·owl.i. ,10 976, Р"1 o"do",c •• / ogr •• ,· ~ la JakicLtA wzgl~d6 .. OIi06. do ~ZYUI?OI !, z henlobo, "ielkiego n.ietrzo misyoonrzy, "1 ' prze, oa"ot odka1'l1Jiooe. za bezceo." 
C&OlIej ci",le pod.i1; доЬ,ут popytem о "'У!1 ,10 r6t.lуюi Ьеrgашl, ы\.nt\шI,' 8toloa01l I~I" 8ylaoycll do Alzacyi i Lotnryngii d1a па, 
ialrio .k.16 pr)wato., о.!., •• о •. ро 464; .nI'vd'1· k06c6.kami , .. ybier~j4 10Ыв do zolat"la· .. r6cвoi ll t.oюtвjвzусh micszkn6c6w z wy. 
narodo"., k\6r. wab.11 "О pom.vd·y ЬЗ7 • J~40d' , ni,a interes6. z ,z&grnoic" dom Р.' В .. Kuz· "D{.nia Wi8. 'а- (r.tl ocaskieJ· .па pru. kie. I'r., k.itca jliold, ЬУ'у ~ .. ukiw •• o ро . 6~8'.;. ,-

Kronika 
, 

lJ6dzka. 
.k.nlow .... ",,11' 810-1W6, • р"'" kOOCD ,u'Jdo- olt.k,'ego .. n81Wn~111 przekonnOlu, It ро- Do р081а anla konce8YI оа .. ydobywaoio 
... /у роя.i .. """,.i. ро 80(1, Z",tk. akorJ ~.o· ~redlJik t.oo jost, je*e /i . jut . nie t,;,lej,8zYI1l I w~gla lab metali docbodzi eiO u паз Zll- (-) Szczeg60-.,y WY}8Z prtoozr i tkanio _ 
k6 • .ai.m.kioh .. 0001. d.la ... po'!tP1' wu ••• kj. oby" .. telel1l, to prtyo"JllloleJ . /oWll\o.ne"" zwyczaJ' drogll kupoa albo tet BUIll~ ~oaio ... y .. ieziooych z :tbdzl od а. 1зl, Aiert. до 6 
podaioaly oi, • 610 do 620, cbarko""kie. 4119 do S К . k ' • d 1 t t d ' , ' 
'87, tol,ki. а 961 до 969,/.. Z .k.yj kol' )."10b р, , uzollz У ЗО ~ .у в т, а с о 1 еПI шо'сi rzeczy, pracy, e.arau i pewoych ko· wrzo'oia f. Ыe~' 'f) w ~o \'\ ~ о). ас у 1 
podoiOll1 ,Г, '00". ca,ycJ'l'tlIri. до 169, •• ,уЫ.· prnekiln "calem ZORczeniu' tego 810 .. а. 1 ezt6w, czyli, obja~oiaj"o drog,. оdшiап~, 11 r а j о w '8i : ' prz~zy Oa .... cIOlaoej " 80ti, . 
• kl. v' ....... takte dmt.j, • n1iaoo",ic,o ро 84>/., Na ol<teOlenie .*yl1 prosk~" kllldzielUY 11а· ' potrzeb8, 01\ lIIОСУ dаljУСЪ geologio:LnY~~, ~eloiaoej,.iI,9 <lЦe ~jl4 IPudli /" Iy,rtyogu 
o.tpmi.,t m .. lli.".ko.ri ... 1ioki. OII.ЫI ui.co • cisk, jOlt to oo"iom ple'nll.) cbarakteryety- ', wyrqbi6 10ЫО zdanie, ie .. te; а tej ",ieJ'· i kreaeu 4913, barcbaou 15, tkaoin Ьа. 
Ь11) 00"0"'0' ро 497, Р"7 0.U1",coQI. ро 496, d '" t . d 1 ' ' 
т.щlю.,k .. kо.lоw,k •• оОого".оо ро 90'1., U,po, c~oв, о r6:1I1IOJ~ce 11.) урет 8'''01111 о u' , ecowotci znajdowBc eiO pO .. i01l8 (Оl'шаеуа welnialJych 745, eukoa 866, kort6 .. 23, 
oobiooi. dl. ,ko,j .b.'pi.c •• oiowynh ",,!,oooito da izraelвkie,;o iooych kraj6", Nigdzie "01110"0, spl'nwdzi(\ to zагz~dzепiеПl stu· cbu.tek З3, tkalJin jed .. abnych 1, towa· 
.i" 1..,. obrot, "1ko01w.0. !Jlko .koJ.m. 10".· tydzi Ilie 8" tnk bogaci, jak w kr61estwie ду6 .. , z8Badzaj"cycb eiO оа .. ykooaoiu ,О· rб" 10kciowycIJ 3266, 1'azelJ1 93621 pudy • 
.. y.I .... 8ooJ&" го k.role podoi .. ioo1m do Ш. prulkiell1, tl\dna z wlelk~ob. gield europej · Ь61 Awidro .. ycb i dopiero, ро zdaniu воЫо Ь) do С 61 а r в t" : p"i'''cdzy bawelniaoej 
;'~b~~w;~,/.~~~~J~O~i~~'\s:Jf~i ~~~~~: 8kicb tak przoz tyd6 .. OjO )eet Op8110 .. a0'l, dokladoej sprawy о ,,(шоАсi poezukil"anyclJ 2608, ,.eloiaooj 34, wigouiQ!\,ej 49, rаZ{Щl 
pot,c.k. .0tero-р'ООо!оlow. ро 841'" obIig.cy. ja k borliu8ka. Ml\jlltk~ iol1 tnioly . i IDI<j4 poklad6". p1'zedsiow.i~~ 8taraoia wzglоdвш '2691 J>ud6"!i tkanln ba"~lllianycq 19718, 
ml_jokl. p.terobu"ki. ро 116'1, ,,; k,edyto". H.ly i1'бdlа swe w Pozoauskle.u, U оа. ! " Се- otrzymaoia kooceeyi па wydobywallie, je,e. Ьа)'оЬаОIl 411, оозц" 244, p16t08- bIIow,l. 
"ОМ" •• Io .. ,r.y.lw, w,zjj!m""gb krO<I,1.o .iom· 8aretwio, & jeilnak "rogancY4 в .. ,. 1 оlеоа· Ii rachuoek oЪiecuje korzy§ci. ojaoego l.II~', 8u)<na 3&2, ko~~w 4, ,p.6tna 
.kiogo ро 116. Z potJ.""k pr_mio",.u popytem ." 1 d . d . . , 
.i8O,y/. ,(~ .по". Iylko .mi'1" pi. r..... ро .. 1 CI~ .wzg ~ ет пае, zy Zl. рrазс'j ~п~ PrfY jedoym lоЬ drugiш 8РО80Ые "у. 37" I to .. at6w I~okqio .. ycb 1Ц~9 , ,,p.tОЩ 
265'11' dr.g. .... b,l. pr .. ".toi ••• o!I.rn",oo :yze%aJ,. Sa l?1cb pru,ok6w 1 na .. et kBIQOla datkl в" niezb~doe i znaczoe, арпу drU. 87Ш pod1' 
ро 'l14.~J.. ze,laz8ego z Jego kal1laryll~. gim oa .. et cz"eto ryzylёowoe. , (-) 00 

Wehto. 11 Ь о d, О, 6 "r.ооi. N. ,uk., D IJ д1 S Kuz Itzk /оси в"е у ,1.i6 ol""tej ~,I do .p.zod,ui. ogUl.m 201,000 om ап ow~. , n у . 1/1, Ksi~:!C рап, oie cbol\c zadac' klal'ntl ро czwartek IU6ilt" 
Ьеl ",101 ,oll"I,kiej i 8,848 Ьоl prtyi4dko ... j. та "О W1'oclawlu, gdzlBI О Ile .. lel1l1, cbodzeniu 8wemu od zakoou kt6ry ZIl Z,,· Pubiaoic 
\V doio dai,l.jU:1m "y.I ... io.o о. Iproodai 8,848 ekonc"otrowau'I)eet. ~Ia~za e,kspl~atacyj. garni~te dzieria .. y oigdy oi~ шiаt aoi та су. Od 'Awitu 
ь.l, Ud.t., i ."p6l .. ",od.ictwo " доЬг.. Сеоу оа, §~odek paJ~czlIJ ~IBC.', ro~cIU~I~taJ о!' ... yczaju рlасiб, до poeiadaoia о паз kon. 1 eioea 
".10' •• ,I"I.ki.j Di.ok •• aj, j.d •• j .m;.п} " 088" bledoy kraJ, ,zoaJdu\e в\о. w К,аto"l- свву' etosuJ'o w'aAci .. y воЫе sp' оз6Ь". aka. "iOBzy"h. · 
por6wa8nia ~ C8Danti aukoJ'i popr&&doiej. Welo. k d fi J t.' '" 
PГ01ItdkQ'" Dioco II.b •• j, ' саоЬ, tak вато, Ja У' 8 _а ,ту, ТОО pa1'acyi, z роwrоtеш. 

Тorg!, ~ Sprawoodaoi. ~godoiow. (до ~ramsty. .w. 80вoo .. ~c"cb pro .. adzl оп Nie l'obi tego l1ataralqio ~гоdkаlПi" ,0d'
l 
081'dzo dol}ry, 

doi. 7 ;" .... oi.) 'pцgod. " Iygodoiu аЫ. Iym зе~еп z n!lJ"I~kszycll 1!I~eree6w ek,spedy- po .. iad8J',cemi zoaozeoin tego 8tOW8, Ibo(\ l1Iaoek, 
nie poaoetawiala Die dozJcz8ni8. Cbwilo"f\1 deazoz k о сЬ w okollC SOSnOWIC ро d d"'l.&r .. yl ro'lioom okopo"Im .,ilgooi pOlrZ&bo'j C!JnO" ОШlв "~', .. у , .. przeciei в4 u пав sily, zab~zpieczajl1ce о . biur~c ро 

podlltalo _е 

а. a.la16go iob m.wojo, род .... Cd, " doi.ph io· BI~(I~ wa1COW.OI~ . zel~za 1 Jak wyiej powle- czego§ podoboegoi ale аа to 84 U паз jak I jak ei~ dalo. у А 
DYcli .ton po"i.tr .. 'prtyJaI pod kud,", "r.g1od.m dZlеЫшу, :"jШUJО .al~ ekeploa~o!~ w~gla wszOllzie, drogi, 7.IL kt6rycb РОШ0С" ; "Iozn>\ Kei4dz biskup dopetoil koo-
ro."ojo"i r"'liono'ci, Zbior, plod6w klOlo"yoh o~ koncesy\. MIIQ"lce. OI1l6WI~Ule, 4 .. 6сЬ targa(\ ei~ па oudz!} wlll'no§(\ i niekiedy, eekracyi oo .. ej kapHey fillaloej, nie ko'cio
... jot p .. "i. oopeloi. ukolic •• o.. Ш'Dltaь j .. 1 Рle. rwszych. l.nteres6", , о, dk, tadaJ".o ао "l.a- dzi.ki ' аЬ\' egowi J'akioLtA okoliczoo§e1, "" 10 pnrafia1oego, з' ak, ~ te,n ·"8pomolel!b...y " 0jI61a. b.rd.. aad .... lDia) .. y, о il.&oi. k.rIo6; А t tat V 1 . , ~- ..,... 
o.dcbl!'iц .'011.0 .pr_ .. o.d~i. o!.pom,6Iq", b.l. cl~el!O mle}BCa, U zаJШlеmу Sl~ оз , 0111, gry .. a6 oajnieeluszoiejeze apraw)', przcd paru doiami, • V ko§ciele pa1'afial-
"1 "'.j, Ьу6 bard ... m.l. 1 .bogi. " ец6с. poiy. '. J. kopalol~. Kei4iQ рао - w овоЫе oiejakiego раоа о~ш оарга 1000 1 !lQП!~,' poczem flbrzymi 
"О., Spr.wo.a.oiom (ут oi. nale17 ~.ao"k р"у' Коосевуа шilоwiсk.а na1eiata do takich Hiiboera _ zaioetalo .. ony jest u пав од ol'Bztik prbco yjnj' u'dal""i~ d'0 ln!\w~j l "apli-" 
pily •• 6 wi.lk'ejlO .... "".oi., gdlt " •• Ie j ...... в. ашусh chad.olJВclJ0lk6w, J' "k i ozeladz'l<a- bardzo dBwna. Zapewoe b"rdZo .. да .. По 'су. ' Z 6k-zyi' tei ' o~b. сzvзt ~di ·t~b. t, a1d- ,81. 
тoi •• mi.ui6 .. , pod tyP' "r.gIVdem, Obe.ny.t,o .. f , , \. /. 
powietr ••• pnyj. i.h roowojowi. \V miVd,r.10.'O· Jedne,go z wlelu pokazywan~ оат w 80- g.dyt рап Hiib~er Pl'ZBZ сzаз teo nauJ~yl " ~oostautyoo,:"IJ ' W:I,le _ducnoWlenet .. a .z 
ао .. ут h.odJ. obotawym lloaooki doly.hqи ...... snowloaclJ - kt6:! Ьо talП OIB zoa sta1'ego SI~ OBwet ",6wlc 1'0 polska. Ozyono~cl Je- okollcr, а pobo7J,\ych ' ~ oIttsz).'oh: 1 da1ezyph • 
oi. 111.gly l.d08j .mi.oi., P.mimo oЬfitOllui 0.0- HaUlburgera, kt6rешu bardzo CZ08tO ,Ьу. во dot'jchozae zasadzaty siQ 0& cil)glem okolic bjlo " ~ . dzie.i~6 • t)' el~cy 'Ii 6Ь. Do
a •• jOw, pomimo D.~lywa со ••• wiOk"y.h ilо •• ; п, .. а оа шо!поАсi zaspokoj' eoia osipier .. szych procesowaoiu .i" о prawo oksp10atadyi koo. ' ту !:atolickie w SrelJroeJ', prie~ kt61''' ао-ryo"i obolo.o, at"J·moj •• ;v " 0~1. о.роооы.oi. 'У , . " ._ 
тооо •• . :to •• su.j poP,aw1 сео ще та до '''08' polrzeb, kiedy kopaloia Мitowice, jego da· cesyi, do kogo iooego oa1ezl1cycb. 'stojny ' 'p1'"lat' przeJB:ldzal\ Jalto: ""~ ',. Коо-
o .. ni., Jo .. teй oi. pogo".yll .i~ noto ... oi • . Zd.- woiejeza "laenoM, jest w st.ooie wyala~ Miedzy iooemi cytu}en1y tu зр61' о ' ko'd. цtаоtуро,.iе, ,pnystrojdriJI w w1er.6e i kwia· 
jo .iv, j_koby 'poty ... y do •• I. до p ... k0080i8, 1.. dzienoie 100 wago06w .. ~gla. Do objlJcia ceay~ wQg10w~ z "Ia~clcielerll d6b'r 'G'ro. ty. " ',Н • ." ~' 
u. d.ltt, r;ni!ko lice,6 nie mogl) i 1.0 powinui k' Ь k' IJ k т..т I ~ ! t k' It k j • dt .дооудо ... 6 ,iO о •• akapy. »0,,08, шаjdаj, ре.. оосе8уl oty~o врово 6.. '8 IсЬ Sl1myc, dziec, р. Cieohaoo\vskim, _а оnсжопу "у.\ .' ~,a "oosfaТlty ows IlD ' 1'уо U rozSla o ~, 
wi ........ 1'1"1 Ob)t. Z Am.ryki 00<1.,1_00 jakie stosuje teraz р. KeHer, reprezentan~ grao,. tego ostatniego dopiero .. kbmitecie si~ w,ze zwykly~to"a ет 
Ь.гд.о m.lo ..... eo.loDe oo!o .. ooi., • o.dm.eoi.· Socil1tti /l110Щ/7118 de$ 1lIi'I8a de Czetadz, аа· miаiзtr6w, jllk оiвщпiвj pl'OceS родоЬау Z ,to ' ko1'ale ezklahe i 
nl • ..., 1. ао"о.у .i.r". oowego aolyc).c ••• oi. wy- eadzajllCyclJ si~ оа wyzysku p1'awych ,wta, ПI~пi.tегуum d6br panet .. o •• ych о prawo l kЙ!~iki 60 • botb1i-
.t.rnu!, j ...... ". pol,reUy "I •• o.go k.ajo N. Acicieli, nieb6~Acych w Dloioo4ci Pl'eteOSYJ' eksp10atacyi pod OlkuszelD." Тео os't'atllt Нво d'osyc IOiy' loriЬ'nv' l ( porulaBoja оеn w Eoropje oie _) wa.rlo to tadoego ..,.... . t' f 
"pI1"O, ,ауА d06 .. iadcoooi. I.t 08latoi. h ... Ьо- s .. oicb dochodzi~. sp6r oie wiвшу oa .. et, ozy jest за:! zakoti- ' (-) W. luloj.~yeh sl~ofach elemenlarnych 
daily Dieofo066, PflY klOrej ni. od.j. li, ulworse· Eksplo~ta~ya w~gla o,dbywa si.\j паде, ozooy. ., . " daje siQ dO,tkH.tio , ~c:!uw06, .... brak mie~sca, 
ui. "ivk.aej lub .iloioj przYltvpllj, .. j do d.isI.oia rасуооаlще 1 род ty ..... zgl~dem шс _ап,,- Przez dlugl przeclI,g czosu I<sll1zQ kon- z powadu 1 mn6et"'a kandydat6w ,z,dnycb 
par.,.J IWltkowej, pomimo pnekonlnia, te r.blory d . . d 'N 1 1 1k .' k' W tu:t {I Ь :Ь:~ k . t ... A_r1'" p61Docnej dad" .... ll.&t • wiel. m"i.j .. 0 .. 1 lIIе. ш~т~ о z8~~uoenla. ,а сав е teoto.wa ei\j вашешi ty о ргосвзаOlI; па· паРо, 1, оз О ~ .cZ!l.ac , ~tlll Ol\j О ' I 

.'У "iA ocaekiwano. Zro.amieo 10 I.t,,", .... aiyw· Jego znaJduJe 91Q р. GluckeD1ao, zyd pru- reszCle przed dwollla laty zadecldowa'no nlok't6re pr~ntul\ вz~бlkl J\lko (oieod,P0-
'.У, йе ~b~ui. ry,bily .iO D ... ,.t resztk, o.toloi.j skl, zaszczyc"j~cy lIа. t'l wzg1fJdooSci4, te ekeploataoy\! . koocesyi, о kt6reJ ' wyi~j I wiedoie 'ld\)J fUl!kciooaj~ce \jeil>r!1.oi~ " 
k.l.ro.o,).k,.J kJit! .pekaJ.o~ .. , .pero),oy?U ~a ш6wi ро polsku i cb~tnie posluguje si~ wspollloieliAmy to jезt potozooej па salJlej et~d 'powstalO " .:r szkolach , elE!mentaro'Ych 
."y'kO - ро .. а.су \Vywo. I portow !)Iaoo.. . k' d Ь d . . N'! ,. k ' 1 " 1 Т t . "'" Ь1 ' tt" , . I Z,j.d_018b po8tf' oj. .po&ojui.. Targi • о. 'ут J~1 ,еш, g 1 teg~ _a~ о .... potпeba. gгашсу. lе Jeste§my pewo.', czy . OI~ to:e przepe DI~n, а eJszy .'.1. .. ~e а ПР' 
1\" • k i. ok •• ~w.t ol.b ... 0.pooobi8oi •• Ikot. Na tem wezakze og1'ao1czaJ" SIO Jego 1I!11l1' z budynk6 .. kopd1\Jlaoych 01в inllJduJ'I SIQ SP'!lI.o~ooA6 przekopac .I~, "е, w' .klli8ach, 
~",т .... Н ••• у) w •• I&i.1\ ... р .. 6 •• wyZk."cOw, ka- pat!/8 dla oaszego kraju, cal'j bowiem per· па terytoryulJI paiist"a pruskiego, II}ЬО' ktijrb lza:lOil .. ie СЗ5 'uсzdl6';' 6'RJle§CI~ 'ti1o'g4, 
Itfuroijoklob, ~t6 ... , J.i D •• kl.dao~ w: L ••• r· 80ne,l tecboiozny i admioiBtr.c~jn'j otacza- wiem .. tem mi~' 8cu graoica j I 8ucb4 i зев~ ich przeezlo ро 40; gor1.ej jeezcze w 
pool. .I'odai 1"tI0 10 ........ ,,01 •• '0 o"k.edJ О,· , d k 1 '. 'о Ь d i!1 Ъ':I '~h t Ь '" , , ." . . ,1, '.'&*1" _ btl lwaiосшеm ~ outop- J40Y sza.Dowoego Jte tor., s ada .810 z щео B~o~oemu о rze, z .tereoOIll tru 00 ~ac 01 ~Z1 , ,- .~т о 10т т1е с1 BIO .1...... .Io.i .. , dowO'1 • ladyj Im&laly •• ..,.- oЪcokr'Jowc611', Z шаteГ1аl6w ш 1 art1- zda(\ eoble 8p1'aW\), gdz1e 81\) Jезt. Z tytll' tЮ 20 uczn16w wJCceJ ро bad no1'mv. Rzecz 
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jak i wieJ. iDDJch r&eClzy u nu, jest &Apo- oi. ~ r::. ... ,.ta , • ty ~ie .... popned_.- kolów, nlezbędaych prly prowadzenio ko-
2yczoDem i okntallowalo si~ na zagranicz- W do."" OIl.&luich ,Jed •• k .a" • .1.I" b.ndel .. _ p Ini kapuje 1i0 z krajowycb te tylI. .. 

• ~h ch. '1>. d . . •• cy .kurw• 1 mOCO' ~- I1Ipceolo, Ole, ""y, 10l.&J I kU 'b d' . b ł b' 
0,- w,ora ~hwem o zrozumIenIa I.kte 'poł,.e, .... ~Ii W1m ooi.t . fe- u puy, , ...,ryc aprow. u't.1e % ugranIcy y ~ y 
jeBt, dlaczego Z8znaczone prawodawstwo N. :>rgaub fr " ••• ki. r bJI d Jat wyr I tw. , 
W welo razach Die odpowiada potrzebom molr. !'nr o pceohi.oi. pro •• at_;. ol bom, . "'-l dobrze n)' wn,.stk' 
roeyjskiej praktyki be.ndlowej, choćby tylko ar ul Iy '1l1ro ole< • ..,..y .. ~b 10m. Dop ro in firmy ,Kozoitz")' Ł m , 

l ' . ż· dO Ia.eh od t IQ " \ ' pita Dl " bu I) k' k .. I' 
I tago wzg jldo, ~e ugraDlc, prze a me t. do QP.' l '.kte . el, i i do.",,~ te b ••• przyu . y . i op." . L, .1018%)' %OP ole. 
do,,"odem zobowillzauia jest wek el traso- dei, o"y por. ,01.' w .i b .. a .h. Kop 100a zamIerz nad Jed ym I 
wauy. Zagre.niC4 prawo o snla wokslach I.olni.j,~.. .' .toao. owo ' 1111« •• i o orz dzi6 wi O feder okow" tol II". 
je_t jed~tlie dopelnieniem glównego praw o 1'ldo"J' pru 'tb

b
• F •. 'd6.[ fl'OI I o d y .• Okl.,,- W d% ni. po oboeJ wieź)' z 

L I t b \ .. a a (10bre 'po I n.. a ... pumun.o les· • I " "ur 
WOJl~ BC rasowauyc, o oas rzecz s O ni.ju,eb • .06 ,B,.,I O. .b •• _i. c I. w)'1lO lego c a I .. 
dzieje naodwrót: weksel truo.aoy gra rollJ l .i~, .~ .. n\o d p....... pop, I. b y, lU Ine o 

Nr. ~ 
• 

lropaJoian 1 Ina. 
wet w .i&lkil I . 
P ie graoiaoym oie 100100 
... t. a pnepi U tago orowo 

policljne, Kop In ' z 
dopiero w koostrakcyi, bitym 

yb. któremo dla 
• o " 

luro, znao,. w mytologii, jako poier -
101 oe dzieci. Ozyi hi,i~ 0, roz· 

\JOC:ay118 dział In0ś6 w naszllD 
mógl (r_fniej 

podnodo" oajwi~kBZe znac.zeni.e p~.i d jedD... . "iA'. , c<D,oh. l' ,,!,a J lipo', I.&k oie pow ymaje P: • od na r~_1ł 
sola weksel, KODlecznem WI~ Jest, 17. 7. - .I"!O 'W1.d~DI ,k, ,m,"',y. rod~.y I.&r, , I""", % robku ugre.nlczneJ fabr)'ce. Żeb)' zd pier.uemu 

. h dl O."Oft bIl " .h""o", IJlk. od,, 'IkI .. o,. P") CUlM ' L I '" d kJ ' 

Q zamiary, iak 
ybowi m wrogia DaZ wis 

pOŻl'.czone ~graOlClł an owe DASze prawo ial<lr""T ob. eoIr' .. ,raa • lalia.TleJ. u 1 .. 0 t.w t n CI ponln:eoi ot ~- tome.. 
musI być medostatecznem. " "Iob ,Iń ..,lo;,aW6t . lidQ oly";'.", ktA- wych dl kop .. 1 II I wyd tków, W)'kOD nIe Byloby cb1bl %bytecznem objun' e, te 

Z drugiej jednakie strony, zwahjlłc nil r •• tarn d "dzi.lol,) . i, ... y~l . .... , Ilrlm ryakom obltalunku kombinuje liO w n topoj"c1 w %Ar%4dlie kopaloia1lym tlie m "i je-
trudności kweslyj, zdaje mi s:1' , ii lepiej ,botowy," EQro.y 6ro~ko"'J, W lat b~P"'" polÓb. KompetenUIi w llm w.ględzie dllego krajowca, Do ttfJ!O C'%&SO kli,t~ I 
. k ' t h . db.ieb Jarmark ten wyWIera t decJdoJ e1 , . na . ... k k k a ' O ' 1'1 t ' ,. I I I . t IL ,. Jest pocze ać Jeszcze roc e, g z'c II~ na l ealy mi~'rn.rod."y baod I ' boto-y. y" cIs , I'nyzD l ,.e on tru eya, o .... reJ m 101- II to eJsz,cu pas ug wa 10 y .. o nueJsco, 
pewien CIlAS z osterkami istniejlłcego pra- Ao.IFY' i WUie. joa1 ' ... ,Ie bar m)', 1'1'11 łoz ,cb przyn'ldOw, jak wlmi dwob 111 i, lecz robil to aJ tej 
wa, niż otrzymać oslawy chybione i tle <h? o"",jcIUloy I ,P .. ai. nie mot JtoIClAf. • kotoL polowych. kowadeI I _iortaroi cho-

' 
pro toj przyczyDl, je jut)'dy prWlkiegu 

opracowane. W każdym razie doloiO mycb d ..... lhó 11~ rycblloJ ~,,!"PbY podl .~ym ":.' II 10rn'l " ci ib)' rottnlch, d l iO zrobić na miej- ' r.ned kr ty do .. e o ze postawić nie by. 
• Ć· ł urg.r D 1 e m eo!lo : e o )ru.1 Wł9 l 11 ) l - r 

staran, aby kwestya ta poson, 81 0 1110g a wo o pc>II<lbl. oi . Iooaw lo ' " , .j .~ j do po. Icn. o moźn 
i Jeżen nie ooiecuję wam, panowio, l'oTalny- .I.&:'y &iold. borli6.ki.j, kló ' •• IIOWQ 1 .. 1. u ld., Zanclycon firma Rbein , Walka l konłrabanclt. Oprócz %reformo· 
gni~ia %lznaClouej spraw)' ua najblitszejl~ eb .. ilo .. y ,.p.lrJ • • ń~ •• pr.,,~ pod.,' ~ et Oomp. w K (owicach za'nówil w tu. l w oia Itraiy pogr ni!nnej, mini ter finao· 
seSJi rady państwa, to na naatwoej rzecz ~~ aaI od. 'beł"'t Rai ' m6,"1 .0, te podwYil"'!'" tej zlcb .. alcownlach odpowiednie ' 1610, j k dono %/, dzienniki ro yjalde, zai,,-
ta bęlUle, ~ zO, ~o. ztlpe me za.8 Wlon". o,, te PI. m ono ładpyeb widokilw,. Co:ny po. pO t :eg~ I~ro~ '~~IU, o!, tery oryom , I J~~cz~ o a. owego .'I'e Y tu, a .... u,-•• ' d . , I' ł t' ... n plO'.. p' OJ IODym "Ol 111" wnl./ k O d' t d I . d d tk .,. d dl -,. 

Pn wypowledzemo wam, panOWIe, mycb ,~powlly poe"lkowo • córo, I . .. półol.J 010 mO kopalnI In,lowlcklch ZAJInle 110 kooltrukcy, leczoleJueJ walk, z kontraband". W t Y III 
uwag i zapewnień co do pyta6 wyrażooych ,Iy 01",m.6 "t •• po,nomle •• jwytnytn. <>ota· w mowie b~ C4 %a pomoC4 Iwych ludzi, l cela maj" być delegowani 8pec1a1ni orze-
w memoryale, a ne. k06cu te$oi znajduj'lc t.G!<'d'" ootood·~o. poun'lo~. '1,- '), ""1 wJ~ . it z fabryki. Idniey dla ~b dania kweatyi tajoego pny-

. l' h I ' pro ~11 0'. '.,' j- pr'.1 •• ,m"ol' 'b A d k t k' h to O dto k- 'd t . Z1IOWU Dlens ozone poc w. l, Jeszcze raz W Uo. vi d.je . ic . pOIl .... '.. . kl . . ..... 6 a.e Y ~a na z ODS ru cnuyc wozu war", a Jl&. lU 1 &a rz1QlO",' 
prz1Pomnieć wam mUSIe, IŻ W81ylt~O co do .pr,.lur l' Bt.o e(, le., o.", ... fabryk oio o tej robocie nie ; cy kontraban~ ~dzie O~IDY" I 1Jagro-
uczynilem i cn czyniO, dzieje liO na sku- m lo, .kptklem "rokQ •• po",.,!"",.I., G,tl._l< Italo sie 1.&dołći cz1 jednak w, dO, której 10110 o4ć nie &ie zależo'l od 
tak bezpośredoich wsknzOwek Najjafoie) . Ile dr~'Ilo ~"Irn. rOl,jo o l~~' ;r:;jodo,~. w6ac?- .,zyskan" bQdzie t~ bardzo Iwarto6ci towaru, ale od eoergii i gomY1lo. 

• I ' , I e urr, lo... • e • ...". .1 ~Y' l. - .. , • ..' k ' l. t d ~ego Pan~, .tOre~o S 08ZDle z~ 18 nIe .. ieklO"CO W,WOIO, 00 Nil mi ... n l w.j 1D0wn w,tplml' . 100",,1 .0 aZAlIeJ przy .. 00 ra ,ao y. 
OJcowallll pIecze rOSf)sk,1 prz~DlY1ł I bandei .iv.hlo U ... I P" • ł"'u;~ rOlli~kt I u c ... 610i.) P" G., %daolem nlUzem, pr,e~olowal co· Be,rhn. l1Nordd. Z.tg .. " pIsze,. le 
winny dziekować, ataraJ'lc s'O zasłuż1ć n 1.li.yloko k.I'J K.rol ... L~d ... k. I ..... h~n'~pr.. koiwIek w lylll\latyftch dla swolęb w.p6I. ' koleJe żelazoe IIIDle dntknuilte 
miłość ukocbaoego Monarcby. .ka kol.) polodo lo ... "'"J 1' ''.'''°116 .... Ik,. p"r· ziomków. Przypomioamy mu, że fabryka spadkiem kuriju pragn" przy poUlo-. 

l,. ,boi. roo,l.ki .. o. Rhein et OOlllp. OIote tutaj przysyłać 80- 1 oy I"~lłdowej u awoje stoauoki, ua 
• towe .woje artyko ly, oplaclljlłc od nicb , co poż'ldanym kapital rosyjski. 

SPRA JOZDAMI! TARGOJ E, Przemy ł, lIane! l i Komunii aey. obowilłznj'lce clo, oiewolno jej .uzakte Handel mi,sem O,ytamy w 
wykoDywać tntaj ~adnych robOt, bo do lego "l'etersb. wled.": pru ki ponowił 

QIo/Go. P. te fi ~ U F g, 6 w,,"oi.: N, to- . " . nie ma najOlniejszego prawa, nie pono ZIlO ,1 ukaz wywoienia wiepr,owego przez 
teJ"l'lll I.&rąa ".k.lo"ym p .. od ot_r.,om ""br •. ' Z przemysłu. MIIo/Dlce I kO/1/1{Jlle blecla żadoych cie:lMów, obowi"zujllCych tutej8%y~b wschodnill graniCQ pallstwa. Zakaz 
uf. o'J>OOObieo;. bylo .bord,;" oI.be, I ... . p04 .. . , "ońellloll6, 0'1tl\m1 w .Kur1enu war· fabrykantów, iak oplata gildyi Inb poda- podobuy powtarza peryodycznie kilka-
",bram., po oln,Jmao,Q '."y"'Job 0010,,'0 berho· BZ"wskim:" Nl1jbliiu1111 IIIlsiadelO kon· tkn dochodowego, Pan G" toleruJ',c pOdo, 1 krotnie do rokn i trwa nieraz kilka Ulie . 
• kloh, potlu 'roi . ...... , •• oy.b prewał,la ".d I ' d k~ . . kI' I Mil 
popytem i d,i,ki \cmo ooto .... o wek.le o. Lon. ceSYI czela Z ,eJ J t opa Ola w~1! a o' boą kombinacyo i przyjmuj'lc w niej oin· .i~Yi motywy tlIkiego rozporządzenia S" na-
~Y. po 21'1., n. Poryl' po i'16, o. A~ lerd.m po l wico, eklploatuj'lclI te saUle poklady 100- jRko udzial, naraia siO na .. ielkll odpowie· lu rl polityczno·ekonomicznej, a cel jego 
108'/" •• Berlio .po 18~'/" Now. półlmpery.ly ... 1 gl8, co piotWIza. aleły ona do firlny tl. dzinloołć i radzimy mUl aby, jeżeli kombi· glówny - dOBtarczenie wiekBzyeh zyallO. 
brow.'oO po c.m. O~O'łoDO) do FI. 8.91, NkU~UY I KuznitzkY i l), Zwracamy bacznlł uwa- ollcya tym razem pÓJ'dzlo plazem

l 
oa przy- haodlarzom w"dlio", gdyi, o ile wiadomo, m.I.&It.IP8 byl, " ob.eKu po 178'/. - 171l. • --:r. , , y .. 

BU p.pioró", poblicoDyoh oiy~iI, .iO .. own d ... · gO D" zych czyleIOlków na pilOWOle tego ulość podobnej unikał. trzoda cblewna w Rosyi nie ulega fa~nym 
I.I~ .""kolooló .. , praycaom .,0&0 l.i.j ~kcy. ' nllzwlska, Ilioby ich ultnedz oel pomyłki, Po za koncesYlł Milo"ice na Bamej już chorobom zt\ratliwym, Ziemianie Króle-
b.okó. OOit!' ,Iy ........ a"yiki. ..oóm,otem • jnk" popelniaj •• pewne flrm1 bandiowe, a granicy terytory um zl 'lska pruskiego c ilł- 8twa Polskiego narażeol BIł na znaczne stra-
t ...... go poPJtu by'y d... .koy. W •• FlI.~.ki·fo9 ałównio zlachocko - rolno które oio cheRO "n~ si- llokłady w.gla, wlaBność ks, Ho. ty, zmuszeni S" bow,iem Bprzedawać wie. 
b.o~o haodlo .... ego, których korll podlllOt1 110 O . ' " • .., ~~. 'II 'II ~a: 
n., mi.,,·owl.i. do 976, przy ""d."'U"l ogr •• ,· ~ la Jakicbś wzgl~dów mi06. do ~ZyUI?DI !, z honlobo, wielkiego miBtrza misyonarzy, wy · prze, nlłwet odkarlllione. za bezceo.· 
.&onej ci",le pod.iJ; dobrym popytem O .nr!y .Ig rótnymi bergaml, bl\umaml, steloaml I~p, aylanycll do Alzacyi i Lotaryogii dla na, 
takU .k.ya pr)walo., oa!" •• o •. po 464; .""veI'y· końcówkalIIi , wybier~j 'l sobie do zalatwla· wrócenil, tamtejszych mieszkańców z wy. 
narodowe, które woboly "O pom,vd'Y bS7 I 1~40d' , ni ,a interes6w z ,zagranic, dom p.' S,. Kuz· zn{lnia wia. ra (r.uncuskieJ· .ua pruskie. )lnr końcQ jliold, bJly ~ .. ukiw.n. po. 6~8' I;. ,- Kronika 

, 
Łódzka. 

.konlo". o .. ",.lr 810-łW6, • p ..... kapo o ,u'Jdo- olt,k,'ogo w n8lwn~1I1 przelloonOlu, Ił po- Do posla aOla koocesyl ua wydobywanie 

... ty pomie .. e"'.i. po 80(1, Z .. ,ik •• korJ ~.Q. średuik ton jost, jetell. jut . nie tl;ltej,szylll l węgla lob melali docbodzi BiO u nas za- (-) 5zczeg6o-.,y wy}az prtedzr i tkanin _ 
kó • .ai.m.kioh .. obi I. d.lno po''',y' wu.ó.kio obywatelem, to przyol\JlllnleJ S/OWII\OlD e,", zwyczaj' droglł kupna albo tei BUIllIł ~naio. wywiezionych z :tbdzl od a. r3I, Aiert- do 6 
podoioaly lit ' 610 do 620, cbark.",.kie, 4119 do S K . k ' 'd I t t d ' , ' 
'87, tol.ki. a 961 do 969'/,. Z .k.yj kol_)o"rob p, , uzmh y Je ~ .y ero, a e o y eOl mości rzeczy, pracy, B.arań i pewnych ko· września f. bie~' 'f) w ~o \'\ Ił o). AC y l 
podai .. ly .r, .oowo cary.yńllrl. do 169, lO rybió. pruBkiln w calom zORczeniu' tego stowa. I BzIOw, czyli, objaśniaj"o drugll odUlino~, 1/ raj o w 'ej : > prz~zy lia .... ołOlaoej " 80t, . 
• kl. vI ...... o takle droiej, • miaoo",ic.e po 84'/" Na olcreślenie .tyl1 prosk~" kludzietuy na· ' potrzeba, n1\ mocy da'lyoh geologic:Lny~~, ~elniaoej,\iI,9 r~e .ę1l4 ,podYi 'H Iy,rtyngu 
n'lpmi •• t mOll/iew.ko.ri ••• 1ioki. OII.bly uieco , cisk, jest to bowiem plemu,) cbaraklerYBty- ', wyrqbić 80bio zdanie, że w te; a tej 1I1ieJ·· i kreaeu 4913, barchanu 15, tkanin ba-
byl) oO.rO"'n. po 497, puy ol"ywcoQh po 496, d '" t . d I ' ' T.moow.k ... kollow.k,o oOaro".oo po 90'/" U.po. c~ne, o różllloJ~ce H~ ypem S'''011l1 o u. , Bcowości znajdować Bie powinJla formacya welnianych 745, Bukna 866, kortów 23, 
IObiooi. ~I. akoyl nb •• pi •••• oiowrnh ... '!'ocoilo du izraelskieGO innych krajów. Nigdzie weglowa, sprawdzić to zarzlłdzeniem stu· chustek 33, tkanin jedwabnych l, towa· 
.i" l .... obrotl wykoorw.oo ŁJlko .kc).m, lo ... • żydzi lIie III tak bogaci, jak w królestwie dyów, z8Badzaj'lcych BiO na wykonaDiu 'o· rOw lokciowycb 3266, razem 9362

1 
pudy. 

ny.tw •• RoIy." ra kanio podoi .. iooym do MS. pruskiem, żadna z wlelk~cb. gield europe; · bót świdrowycb i dopiero, po zdaniu Bobie b) do O El s a r B t" : pr"edzy bawe nianej 
;'~b~~w ;~'I.~~~~Y ~o~i~~'\s:Jf~i ;:'i~~~~: skicb tak przez żydów nje Jeet opalIowanIl, dokładnej sprawy o w(lfLości pOBzuki I"anycb 2608, ,.ęlniaoej 34, wigouiQl\'ej 49, raz{ll\l 
pot,c,k. .,tero-pr"""olo... po U'/., obligacye ja II berlińska. Ml\jlltk~ ioh miały . i mnj" pokładów, przedsiewtilłĆ starania wzglodem '2691 Jludó"!i tkanin bawęlnianycq 19718, 
mlejokl. peterobu"ki. po 00'1, , ,j kredyto". lialy źrOdła 8we w PoznańskIem, u na. ! w Oe- otrzymaoia konceByi na wydobywanie, je'e. ba.l'obanll 411, bojQk 244, płótna bs,w,l. 
u.t. ..... Iow.r.y.lw' .,.JjlmOłlgb kr.drto ,iem· sarBtwie, a jeanak I\rogancYII sWII I niena· li racbunek obiecuje korzyści. njanego UI~', suJ<na 3&2, ko~~w 4, ,p.ótna 
.kiego po 116. Z potJcl<8k premiow,eu popytem · ś ' l d . d . . , 
.ieo,y/o .(~ .nu"u tylko .misy. pi. r"... po WI Clił .wzg ~ em nae, zy Zl. pruscy ~rz~ Prry jednym lob drugim sposobie wy- 37" I towatów I~okąiowycb 11\~9 ,fp.zO,U1 
265'11' elrog. .... bJI. pru".toi ••• oft.m".oł :yżBzaJII sa ,?ych prusakOw I uawet kBIQola datkI B' niezb~dne i znaczne, a przy drU. 87a4A pod" 
po 'l1łV,· ze.lazHego z Jogo kalllaryll~. gim nawet OZ"BtO ryzykowne. • (-) Do 

Wełno. L b n d y o, 6 "nóoil N. ,uk.y D b dl S Kuz Itzll Iocu swe y <1.i. otwartej ~.t do .przed.ui. ogół.m 201,000 om an ow~. , n y . 1/1, Ksilłźe pan, nie cbOIlC zadać' kłamu po czwartek 'UÓilhl' 
bel .. ,Inl ... trol.klej i 8,848 bel p""ylJldko ... j. ma wo Wroclawlu, gdzlel o Ile wIeIlII, chodzeniu 8wemu od zakonu który za zu· Pubianic 
W doio doi.iejasym wJ.bwio.o Da .p .. edU 8,lU8 Bkonc"ntrowaull)eBt. ~Ia~za e,kspl~atacyj. garni~te dzierżawy nigdy ni~ miat ani ma cy. Od 'świtu 
b.l, Ud.t., i w.p6l .. ",od_ictwo ., dobre. Ceoy na, Ś~odek paJ~czlIJ ~lec,I, rO~CI'lS~I~taJ o!, .wyczaju płaci6, do pOBiadania n Das kon. 1 BioBa 
w.lo, .Q.lral.ki.j Di. okuujt jod •• j .milny w nasz bIedny kraj, ,znajdule Ble. w K,atowl- cesy\ BtosuJ'e właściwy Bobie sp' osób". aka. "ioBzy"h. · 
por6.Dania m C8Danti .ukoJ'i popr&&doiej. WełoA k d fi ł.' '" 
prayltdkQ'" nioco .I.bl.j, ' caob, tak salllo, Ja Y' 8 za rmy, von paracyi. z powrotem. 

Targ!, ~ Sprawoodaoi. ~godoiow. (do ~ramsty. .w. Sosnow~cucb prowadZI on Nie robi tego ualuralqie środkami" ,0d'
l 
bardzo dollry, 

doi. 7 ;,,. ... ni.) l'Qgod. w tygodniu Qbi. Iym Je~eu z n!łJwl~kszycb 1!,~oreBów ek,spedy- powiad8J',cemi znaozeoiu tegn słowa, I boć lIIaoek, 
nie poaoetawiala Die dozJczenia. Cbwilo"ł\1 deazoz k O ch w okohc SosnowIc po d d .. l.&rcayl rośliDom okopowrm wilgoci potrZ&bn.j C!Jno· , OIUIB w~', .. y , .. przecież Sil u naB sily, zab~zpieczaj'lce o . biurlłc po 

podllżalo we 

do daiaoego iob ro.woj., podcuo ,dy w doi.plI io· Bu~d~ walcow.nl~ . zel~za I Jak wyżej powle- czegoś podnbnegoi ale za to Sil U nas jak I jak Bi~ dalo. y A 
oyeli .loo po"i.tr ... pnJJal pod kaidy", "r.glod.m dZieliśmy, ':UJmuJe .al~ ekBploa~e!~ w~gla. wszodzie, drogi, za którycb pomoc~ ; moinł\ KBilldz biskup dopełnil kon-
ro.wojo"i ""Ii.uoś.i, Zbiory plodów klOlo"yoh n~ koncesYI. Ml1owlce. Omówl~U1e, ąwóch targać Bi~ na oudz!} własuość i ńiekiedy, Bekracyi 1I0wej kaplicy filialnej, nie kościo
., j.t p .. "ie •• ""Ini. ukoli.tooo. 'RO.clta~ j .. t ple. rwszych. I.nteresów, , o, dk, ładaJlł.c do wł.a- dzi.ki ' zbl' egowi J'akiobś okolicznośCI, ".. lo pnrafialnego, J' ak, ~ tem ·"spomoiel!b...y " oc6la. b.rd.. &ad .... lnia) .. " O il.&nie hrlofti Ś t tat v l . , ~- ..,... 
o.dchl!d.z.l •• 10 .pra"old~i. o!epom,łląe, b.l. CI~el!o mle}BCa, U zaJwlemy SI~ os , DlII, grywać najuieBłnszniejaze sprawy, przed paru dniami, • V kościele parafial-
"y maj, by6 bard.., mol. , obogio w ou;łel paiy. t. J. kopalnllł_ KBillil) pan - w oBoble niejakiego pana n~1ll oapra iono I !IOiI!ę,' poczem flbrztmi 
"D., Spr.wo,a.oiom tym oi. nal.iy ~.da.k pr.y. Koncesya milowick.e. należała do takich Hiiboera _ zainBtalowany jest u nas ód ol'8zńk prbco yjnj' u'dal"'si~ d'0 ln!\w~j l "apli-" 
pi.yw.ó wielkl.p .... "".oi., gdy t ",.10 j ... ote B. amych chud.Ollacbolków, J' uk i ozeladz'l<a- bardzo de.wna. Zapew ne b1\rdżo .. dawno 'oy. ' Z óli:ozyi' te; ' u~b. cZvst śdi ·Ub. t, ald- ,Slp 
mob ,mi.ui6 Ol' pod tyP1 "r.gIOd6J1\, Obe.Dy.t,o .. f 'h, /. 
powietrza .pnyj. ioh ro.wojowi. W miwd.zYD.'o, Jedne,go z wlell\ pokazywan~ nam w So- g.dyź pan Hiib~er przez czas ten nauJ~yl w ~onstautyno':"IJ ' W:IJlle .ducnoWleńBtwa .z 
do .. ym haodl. lbotowym .Ioannki dolych""".o .... snowlOacb - któż bo tam D1e zna starego SIO nBwet mówIĆ po polsku. Ozynooścl Je- oknhc" " pobo7Jl\ych ' ~ bhbz).'ob: I dalBzypb • 
Di ... 1.gly łado.j ,miaDi., Pomimo obfiloolui oro- Hamburgera, któremu bardzo. czesto ,by. go dotychozaB zasadzały sil) ua cil)glem okolic bjło " ~ . dziesięć • t)'Bi~cy 'Ii ób. Do
d .. jów, pomimo D.~lywQ cor •• wiOklly.h i1oś.i n, wa na możności zaspokoJ' enia naipierwszych procesowanin si" o prawo eksploataĆyi kon. ' iny katolickie w SrelirneJ', prie~ którll do-fynki aboiowe, otr&ymoj •• iV w 0~1. u.pooobi.nie 'v , ' " L 
mDOo •• . :to •• au.j popr.wy cen nIe ma do auoo· potrzeb, kiedy kopaloia Miłowice, jego da· cesyi, do kogo innego oalei'lcycb. 'stojny ' 'prulat' przejeidzal\ Jałto: w~ 'w 'Kon-
o .. ni., le .. tei oi. pogon'ylr .i~ nolo ... ni • . Zd.- wniejBza wlaBDość, jest w stanie wy&lać Mi~dzy inllemi cytuJemy tu SpÓl' o· ko'd. ątantypo,.ie, , prtysŁrojdrlll w wle~će i kwie.. 
jo .io, jakobJ .poly ... , do .. h do prz.kooanio, t. dzieonie 100 wagonów W~gIB. Do objllcia cesy~ wl)glowlł z wlaścicielem dób'r 'G'rb- ty. " ',H • ." ~( 
ua d.ltt, Initko lice16 nie mog, i lo powinni k' b k' b k "'-T I ~ ! t k' Ił k j • dl .dooydo ... ó .iO o. ,okopy. Oo .. ooy .. ajdQj, pt.. oocesyl o:iy~o SpOBO ów ta Icb samyc, dziec, p. Oieohanolvskim, za ończony wy. I .' ~,a Konsfanty ows nn ' ryn u rozsla o ~, 
wie ....... I.t"1 .bjt. Z Am.ryki n8<I.,lauo jakie stosuje teraz p. Keller, reprezentauL gran~ tego ostatniego dopiero w komitecie si~ "',ze zwykly~tow8 etn 
b.rd.o m.lo ..-o,eo.looe Dolo .. aoia, • n.dmleoie· Socil1tć /1l1on!l7lle des 1lIiTI8a de Czeladz, za· miaistrów, jak niemniej pl'OceS podobay z ,to ' korale Bzklahe i 
uiem, lo dowo.y .i.r". nowego dotycbc ... oi. wy- BadzajllCycb si~ na wyzysku prawych , wła, m~nisteryum dóbr pańBtwowych O prawo l k~!!liki ilo • botb1"t-
.tarnuJ, je ..... n. polrteby "Iuo.go kraja N. ścicieli, nieb6~Acych w możności pretensYJ' eksploatacyi pod Olkuszem." Ten os'tatnr Ban d'osyć 10iy' \>rih'ov' l ( poruuBoia cen w Earopie uie W) w&do to żadnego ..,.... . ł' f 
"plywo, ,d,i doli .. iad .... oi. lat oot.toich .. abu- swoicb dochodzić. spór nie wiemy oawet, czy jest już zakoń- ' (-) W. tutej.~ych Sl~ołach elementarnych 
<laily nie.fooli6, prsy której oi. od.j. lit utworle· Eksplo~ta~ya w~gla odbywa si.1l nader czony. ., . " daje sil) doltkli.tio , ~c:!uwać, .... brak mieiacB, 
ni. "iOk ... j lub .iI.iej pfly.twpuj, .. j uo d.ioloni. racyooalme I pod tym względem DlC zarzlł- Przez dlugl przeclllg czasu I<slllZI) kon- z powadu I mnóBtwa kandydatÓw , ż,dnych 
parłyJ IWlłkowej, pomimo pnekonlnia, te r.biory d . . d 'N I I Ik .' k' W tu:t f b 'l..~ k . t ... A_ryOCf północnej <lad .... aoll.&t o wieJe mui.j .. OWI me. D>~m~ ° za~~uoenla. ,a cze e teoto.wa Bill samemi ty o procesamI; na· nar., I, os n ~ .cZ!lsac,:, ~tlU DlIl o ' • 
lIy .. ił oclO.iwano. ZI'O'QlIłieó to I.t,,", ..... żyw · Jego znajdUje 9'1) p. GluckBman, zyd pru- reszCIe przed dwoma laty zadecydowano nlek't6re pr~atnl\ sz~Olkl Hlko (oieod'po, 
n" że ~b~ui. ry,bily .iO na.wet r.sztkl ostatni.j ski, zaszczycnjlłcy nas tll względoości", te eksploataoy\! . koncesyi, o któreJ ' wyżaj IWiednie 'ldijJ fUl!kcionaj~ce lleil'rlliroią. '& 
kahforn'J.k'.J klit! .""kal.n~ .. , opernJtcy?u ~a lUówi po polsku i cb~tnie posługuje sie wspomoieliśmy to jest położonej na salJlej Btlłd ' powstałO " .:r szkolach , elE!mental-n'Ych 
awylto - po .. 010Y W,wo, • portow Stano w • k' d b d . . N'! ,. k ' ł " l T t . "'" bl ' tt" , . ł Z,jed_oyeb poolf' oj. .pokojui.. Targi • o. tym J~y lem, g y teg~ za~ o .zt .potrzeba. gramcy. le Jesteśmy peWD!, cZY . OI~ to:e przepe D1ęD, U eJszy .".I.1.~e a upa 
I \II. ki. ok .. ~wat ol.b ... o.pooobi.ni •• Ikot. Na tem wBzakźe ograDlezaJ' SIIl Jego 1I!J1lI' z budynków kopallllanych D1e żnllJduJIl SIl) spqąo~ność przekopać .I~, ze, W' .klAsach, 
~",m .... li ••• y) w,elkicil ... p .. ó •• wyżko"cÓw, ka- pat!/e dla naszego kraju, caly bowiem per· na terytoryum państwa pruskiego, albo. ktijrb lza:loawie CS5 ' uczdl6w' ó'lme§clć 'tilogll, 
hfuroijoklob, h6 ... , Jut n •• kI.d.O~ w: L, • • r· aooe,l tecbniozny i adminiBtrac~jny otacza- wiem w tern mi~' 8eu granica j t sucb" i jes~ ich przeBzło po 40; gor1.ej jeBzcze" 
poolu .I'odał 1",0 to ....... otowoł. "ł nl.k,edy o.· , d kI'· 'b b d III ih' ź '~h t b w' , , . ś' . . ,It '.'&*1 k _ btl lwai ...... m jIij D .. tOP- Jlloy sza.Downego "te tora, s ada .Slę z Dleo e~n~nemu o rze, z .terenom trn no JlSac Ol ~z1' , ,- .~m o lem mle CI Blę 
.Iw.... .tomi .. 1 dowo.y ,lad,j Im.laly •• ..,.- obcokraJOWCów. Z matetyałów uj I art y- zdać BobIe sprawIl, gdZie BIll Jest. Z tytu· )to 20 UCZniÓW wJeCej po bad normv. Rzecz 
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" аЦ j t wioo btdlie fЮ ra pi~ %У "68о1а 110-

Н",а. Pumin w Х1 шедуа ... 4 aktach р. t. "Z pr~yjemaO§Ci,," 
jni ten wIg\,d, {е nie m'j, _оьо- n'piaana pnez G. Mozer". Utw6r ten, 
dy racha pny zwyktych zaj~iach 8zko1- zloka1izowany przez L. liwinskiego d1a 
пусь, .. r6ci~ oale., uwag~, it ,. obecnej _ат &awsk.icb teatr6w, dozual bnrdzo zycz-

r.:l'%e gO!,\C8j, a~noц w d%cznplych lok - liwego przyj~ia "е зtrоау kryty ki i ро· 
асЬ ,zkoln1cb ~I)te rataloie oddziala6 о, ыiDо§сi •. 

pitat tеп nie przyniesie takich procont6w, 900, )_i •• i'l -, о .... а900,1 (1'001,. pOl •• Mo 
Jak k!edy go ?Ьг6шmу па. u'.llrs1o,,!e zbo· - _:;-;:,;,., 7 .,ut.la. Що"iL.'8'1. нК" ... ро 
gacen1e mt'odZ1ety, - udz1t1'JCle WIOC .t'1. k.90/,.8Iooun.k r.m" (1 • .,; .. 1,. IOO-S<Y1'/ •. lIо.!" 
рвпдуа z kapita1u, а gdy si~ ten wyczer .kl.,! . ... wiO(lro кор. 81~'-817', •• ( •• п. 266-
pie, zаsiliшу znowo ... • Bkarbiec Witgen 286,. з.,,,I<, .... i.,lro "ор. 8'.!1'-8ЗО', :а lar"I •• 
sztejnowski d1a slnzb'1 zlllotony zostal рпео KOp,.j." 269-1170 (. dod . •• ", •• Ь •• ~ '.). 

. 1861 k . t n5 t . k 8""0, 8 .' .... 1 •. P .... nlu. "1-1eг, na Wt'l. 

z.drowie dzieci. Pokaznje 8i~ te dotycb. We wtorek па bmt/i8 рр. Janze1D8kich 
czuowa i1o~ uk61 elem60tar0'1ch w:f,o· dane b~zie przedst wienie, х1ойоое z otwo
dz.i j!!lt nied08tatecso". r6w jedoo ktowycb, Apiewu i шаl8IJО ь,,· 

olego w r. z aplt~ ет " . ув., Ja о p.t. 149'/., 11. " ... m.j 16:1'1 •• t,Lo 110 _ 117, "' 
.ешеГJtаlпуm" РОПlDаtаJ~С'1Ш Sl~ " dro- I " .... pd. 112, •• (1' •• !., 119 '1 . 
d"e skladek 60/0' od1iuzanych "репау! L,od,n, 7 " ... 101.. C.I<, •• 1 ••• 96 р.... 1" 
ora" z odsetk6w wnoszonych przez stnzb~, .p",,?joi., ·o.kl.. I, ••• ku., IS, 'pOk.jnl •. 

(- ) Z te,lru. D08kon 1е ba"iooo 8iO letu w jedoej od lonie, Рошi~dzу IОпешi 
_в ttwartell " letnim teatrze. 00 pra .. · pnedstawioo~ bodzie ро rlJz piеrЮII:У fra· 

ше byto tak bardzo komu 8i~ bawi6 ... szka .Lorenco i Jезsуkа" (rodzaj trawe· 

\V roku 1878 kasa z08tata zreorganizowa- Ll'"'''' 7 wrz~'" 8p •• wu.u.u,. "no"IIr.~w .. 
• ••• Р .. ур ...... lo, ol,r.ll~,ooo 1>81; ЩООDQ, D.,."" 

п" па .oszczodno~c10,,0 , w8parclow,,· 1 dZ14 'Ч д . .. о. '000 1>01. 
розi(\dа 130,000 rs. knpitato. Z 'inicyaty- Llv",pool 7'wrzd"I •. 8pr ... u.d.oi. K06ouwo. 01"o, 
"у ks. Piotra i jego pr"ewaznie ,taraniem Н,О()О 1,"1,;. t.в1lO ". opeJ< .. I""" , ... ,.б.2,1)ОО1 .. 1. 
zalozony Ьу! wileoski bank ziетзki. Opr6oz Моооо . . Dholl.rah good ~'''' 110. ,./" Oomr.wuu. 
tych dodatoich а powвzecbnie; I:паП'10Ь lIOOd fair 8'1., lIOOd "(.. 60В 4"/", Воорl аое 

cwpta, bardzo "csupt& gantka widz6w atacyi szеksрiгоwзk:iсЬ bohaLer6,,), naJli аDl\ 
ZD lall 8il) о ieniu, 10 tei pne. L. Kwieci6 kiego, nrL)' st~ Iwo\Vski ego 

. .. ' 8'/.. Mlddllog .m_"k ... "" по "'.. PU. 6"1 •• 
схуп6 .. D1eb08zczyka, 11е:! 1ППУСЬ 8wozywa па p.t. Iщ 6'/ ... па 11d. (1'. 6'/. о. (1'. ~. 

Amiech 6zC2lery i~ tem doooAoiej. tElaLru. 'V prz~dst wieoiu tеш wY8t"pi 
Komedyjk "Zi06 pnlkownika· odegr по takte р. Jnlia Leichoic6wn", jako ио~6. 
00. nrzotu. Рг'1М tПlуm 1 р. J апzеw-
8lti ,. ro1i CoUineta, relzta "" wsp61gra
j"C'1ch, mi oowicie рр. Idziakowska, Bwa. 
rYGzew,ki, Ыаrуап i Zarzycki 8t1ltoodowali 
mu jakoaj1epiej. "Pensyooarki" pod opie
"" benefiaantlri р. Grabi6skiej w ro1i 

01> dnie sumien ludzkich! Nie opus"ezal 6'1,.. в •• 1. 11. 6'1 .. , 11& 11. mr. 6'J/ .. , о. mr. 
ОП пр. nigdy zr~czno~ci pod,,:!enia z рото. k .. ,.6'1 .. , па k .... m.j 6'щ > р. 
сп w8ze1kie; potrzebie Ье. паJ'шпiеJ'аzеgо N ••• T~'k. 7 .,ut .... I!'w.'~, ' 10'/ .. '" N. (1,.-KHONfKA 

к R А J О W А I Z А G R А N I С Z N А. 
.. J •• • t . 'ВАЩ. ,iI K.wa. (FOIr RIO)~, dlo а.о 

rozglosu, kt6rego ще С1е1·Р1а. Маву dZ1er- N,. 7 10 ... ordin.r, .. paL lз.~6 '"' IP'. 18.8& 
iawc6w са1ешi pokoleoiami "rosly ail) z do- .... , .. 8 _,..181.. X.w.;;.;;;J ••• rage "00100 
теш i dobrami Wittgещztеjпа i пigdу ich па pu. 112.116, .. II.t. 113.00; п. (1'. 119.10, 
nie usuwano nigdy oplat nie podnoszono па.t. 114.00, о. 11. 114.00, в. ш,. 116.00, 111. ocbmi,trt1ni, 'prawowa1J 8iO d.ielnie. Hu. - Warazawa. Sla/ystyka rO/lIIiuu. Мо· 

то, р. Idriakowakiego (Floryao, slut"cy) оеощ ргаешу lowo·roloic,e "га, z low(\· 
pobudlal widz6w do oi giej we8010§ci. Na r.y twem popiernnia przeruya/u i baudlu, 
uk06czeoie odtanczono шаzuга, - w dwie konystaj"o z okazyi wyatawy oasion i zja
pary tylko, а1е dziarsko. Przed,tawienia .du ro1nik6w, zamier, n groll1adzi6 wiado-
8kl"daoe' . дтоЬоусЬ otwor6w udaj/l 8iO moAoi statystyczne, dotyc,~ce produkcyi rol
bardzo dobпa w lealr", р. Grabi6,kiegoj niczej. Ыаj~ tu Ьу6 ,uianowicie zebraue 
Ьу/о ioh ki1ka w sezonie, а katde zado- daoe dokooanych хЫог6. i og610ej 8рО' 
wo10ito widz6w najzupelniej. Bzkoda; te dziewonej oyCry wszo1kioh plon6w. Binro, 
szепzа pnblic.no66 nie sympatyzuje jako~ kt6re Щ statyatyk/l zajmojwa6 si~ Ьс· 

. d . d' k k . Ь' kw. 116.10. 
nt~ У ще opuszozano оп urencyl ро о· 

czoej се1от pozyskauia wyzszej intraty. 
О poblotHwo~ci, о wzg1~dooAci k8i~cia д1а 
stuzby - wiedz/l i z zаlойсi/l dzi~ glo&i" 
cllte oko1ioe 'Viloa. (Kraj). 

т Е L Е G R А М У. 
z jednoakt6wkamij j8$t to poproslu uprze- dzie, uatanowiono па czna trwllnia wystawy, Peter8burg, 8 wrze~oia (Ag. p61n.). od 
dzenie, niczem nieuaprawied1iwione. Ьу/оЬу jedonk bardzo 1'0Z'ldаnеш, аЬу 

(_) Ryt\,rnia p,roWa. Miastu naszemu i nadal pozostalo СЕупе l1l. dzisiejszego doia bank pa6atw~ pobiera6 
przybyl оо"у zaktad fabryczn'1. z inioya. - Projekt budowy koiciof. w S08nowicach. b~dzie od pozyozek па zastaw towar6w ро 
tywy р. Кaro]a Aвta, fabrykanta kашiепi Mieszka6cy Boano",ic, w pow. Ь~dzi6аkiш 51/."/0. 
mtyбskich. W wlynach amerykno8kich gub. piotrkowskiej, staraj" 8i~ о pozwo1e· Sofia, 8 "rzeAoia (Ag. p61o.). "Agencya 
сога. czv§ciej uty"ane Sl\ ryflowane walce nie zbodowania nowego koAoiola, gdy:l ist· Натаза" zawiadamia, ze jest upowatnione. 
metalo'we, nmiaa~ kamieni m/y6skich. Do· niej~cy jest zbyt szcznply. Nowy ko§ci61 
tychczas walce te .prowadzano z zagrani- ша 8tan'i6 па gruncie оfiаrоwапуш p"zez 0"najmi6, ii wszelkie pogloski о bliskiej 
су, 1\ popautych nie mozna bylo napraw i6 р. Kramst~, w r<-zroiarach t"kich, azeby podr6Zy ksi~ciA. kоЬuгзkiеgо "(\ granic~ а, 
па wiejscu. Zapobiegl tешu па przy- щ6g1 pomie4oi6 со oajmnioj 5,000 086Ь. zupeloio bezzasadne. 
8z10A6 р. Кaro1 Ast, kt6ry, nieza1e:loie od Koazty obliczajl\ па 100,000 rubIi. Berlin, 8 "rze~nia (Ag. p6to.). .0880r. 
awojej fabryki kamieni шl:;flskiсЪ, za10tyl - Nowa relurla w Lublinie. • Wiek" do- Tatore Нотапо., orge.n \Vatykanu kate. 
ryflaroio pny mtynie parowy.u р. АЫа, wiaduje si\j, iz reprezentacy .. l'zeroieA1oill6w 
kt6ry uiyczyt aity рату. Ryflarnla mieAci i r~kodzielnik6w w Lublinie, zашiеrzа za- gorycznie odpiera twierdzenia niekt6ryuh 
sil) w о~оЬпуш lokl!lu p~y mtyniej ·we lo:ly6 w telll wie~cie resur6~ rzewieAlnicz/l, dziennik6w, ze Papiet zaklada воЫе w 
~rod~ puszczono ро raz plerw8z1, w rucu kЦira bod,ie шiа1а па celu, opr6cz rozry- Bu1garyi jakie4 wyl"czne се1е, - i nвzywa 
ooq Dlaszyn~. "ek w chwilach woloych pd pracy, dostar· dowodzeoia te zro~Jiwe,oi. 
(~) Tar.1 zboiowe z dn1a 9 wrze!n1a. Do· саа6 s'tо"агzуszооуш i роkагшu ducbowe· Kopenhaga. 8 wrze~aia (Ag. p6tn.). Z _no-

wozy by1y 4rednie. Pszenica dowieziona go, przy resursie bowielD projektuje si~ " 
па atacy,~ towatow" osil\l!n~la \epsze септ, zalotenie biblioteki z dziel popu1arnych wodu 70.tej rocznicy urodzin kr610wej, са· 
ni! doatawiona па Nowy Rynek. Zyto ora. specyalnyc11 "ydawnict", le шiаstо przybrano flаgашi. 
zoiikowoj POP'1t па pa.enjc~ i iyto dobry, gnl~zi гzешiоslа pO$wi~conycb. Teheran, 8 wrze~nia (Ag. p61n.). Wed\e 
па owies - alaby. . InicY8t~rowie proj.ektu staraj/l si\) ,jui wiadom04ci z dobrych ir6del Ejub Ьап 

Bprzedano, па stacyi towarowej: 160 kor- о uzуskаще zezwo1eD1a w1"dzy. .. ! 
су (.00 csetwierti) pazenicy ро 6.50 rs., - Wiej8kie atraie ogniowe ocbotnicze. Na przyby1 przed k11koma dDl~ml до Afgaoi-
100 korcy ро 6.60 n. \ i 100 korcy ро zamierzonym "Moskwie ,jetdzie przed-Istanu, lecz zostal natyohm1a8t wyparty za 
6.70 r8. korzee. staw.icieli s~raty ogniowyc~, wniesi?oy :10- 1 ~ranic~ i przeuywa w Perayi w okr~u 

Na No"ym Ryokn: 170 korcy p8zenicy stao!e proJe~t zak1adaDla . O~ow1I1zkowo ha6skim, gdzie prawdopodoboie niezadlugo 
ро 6.45 до 6.65 rs. kOrZ8Cj :lyta 300 kor- ~trazy och.otn1czy~h _е. wszY8tklCh be.t _у- I b~dzie uj~ty. 
су ро 3.80, 3.85 i- 3.90 ra. kor"ecj OW88 J"tku I!шшасh 1 "ВlасЬ. W gWloach, . 
100 koroy. ро 2.00 do 2.25 r.. kOrZBCj za wed1ug tego postu1atu, шаj, sil) zoajdo. 1 . 8 wr~e'Dla. (Ag. p61~.)_ ze ~пуet. 
j~czlJlien ptacono od 3.00 do 3.30 ra., <а _а6 sikawki i Tozmait~ przyrzl}dy ratuo- klch stroo Ohl"y, Bucbary 1 Turk1estana 
wyborowy ро 3.45 ra. Og61em sprzedano kowe ba:dziej sko~plikowane, _е. wsiach : nadcbodz~ ,:,ieAci о wybornym urodzaju 
okoto 900 korC'f zboza. \ '- za~ dгаЬшу, bosak1, r~czno slkawk1, ~ 1о- baweloy. Plerw8za pr6ba do~wie.dcza10a, 

(-) Wypadek; ' Rvkodzielnik W. Kolo- d.no~6 ." pewnych od~tvpac11 . cz.asu "1поа dokonaoe. w роЬЫо Merwu przez OkU8zkt; 
dzlejcsak, nmieszlraly w domu N. 1235 810 6wlczy6 w ЗРОЗОЬ1е ratowaD1a, tak, аЬу 1 . . . Ь 1 d' 
pr" Ci81'pi od kilku lat па w "аМут wypadku ogoia ротос mogta I zaslewu n~sl~n1a . awe оу sprowa zooe~o 
atHi tak' ta!d. po_t6rzyl Ьу6 akuteczn/l i kaidy wiedziat, со ша ro· z Amerykl 1 Eg1ptu, slldz"c ро wzeJ§clu 
e,~ we gdy к. ргащ)"аl prfy Ы6, nie. przyczy~iaj~c 8i~ .d~ ~Ьаоз.о, do- I i stauie оЬеспуш p\antl1cyi, zapowiada 
lnmpie: upadl twarz" JDa lара- pomagaJl}cego D1eraz ГОZW1Ш~С1U вl~ p1o- ~wietoe rezultaty. 

i 0~ni681 шiеui, zamia8' ich stluшiеоiа. Podoboo . Londyn, 8 "rze~nia. Liczba sprawdzo-
jego gro. па ' 6" zjazd atra:lacki wszystkie towarzy- , 

z rodziny к. stwa aaekuracyjne шаjl\ W,ys186 зwоiсh оусЬ ofiaf pozaru tentru w Exeter zo "у. 
dla tego tei w przedstawicieli, аЬу przedstawi6 I'оzшаitе noai 140 оа6Ь. 
kошu "ароЫ e(lz dotyczl}C~ 8kuteczniejs'ych ~ro~- I Kr61ewiec, 8 wrzeAoia. E8trada urцdzо-
I у pozarom lub 8t1umleola па па dachu teatru anatomicznogo rппor 

23 Ь. ш. о. go· w ваш'1U1 zaro dzie ju:! wynitlych. Ila. Z liczby ов6Ь zgrотаdzопусh t~m д1а 
о\jуш odbl;dlio - D8POZYty .,dOW8' .Mosk. wie4." do-I ' .. .. . 

,rzEId,az, ,wybra~orauych 008'" i:! ,\Uinisteryull\ snrawiedliw04ci ro- , przypat~wau~a 81~ .przec1~gaJ"cym ~ddzla. 
art"leryi koo· zeslalo ok(\luik do s~tl6w~ okr~gowych za- 10т wOJsk, Sledem Jest CI~iko гашопусh, 
\ j.. •. ' locajItc 1\ рrzуsрiезzепiе aegregacyi d:pozy. I trzy Ашiеrte\оiе. 

Spr.810wanl.. Do artykulu .Uprn- t6w zlozonych w s"dach. Jednocze~nie ___ _ 
. ~еш,. •• l~n w Rosyi· (N miоiзtеrуum zapytuje, jakie kозztу poci,,-

197 DZlеошkа ~69~k1ego), .wkradl& ро- goetoby. za воЬ, ostateczne ukonczeoio! зе., OSTA'rNIE WIADOMOSCI BAND10iE. 
mylka. W tГZООЮJ O~?" gregacYI depoz'1t6w do d. 1З'gо styczoia. . . 
od g6r.v, zашiаllt:' .1: og6\n" 1889·go [. Bertln, 8 wrzeA~la: Rea\lzauye wy"olaly 
ltIуwаfЮjО " gelNlrat"ie. lou (ok.o1o, ~ . - Wilno. 'f dniu 20 <. m. w Bretonii, dZ1A pewne ostableo!e. .Ruch Ь.уl przyt.em 
pnd6w) .' powlono j}ojcl". lnn w роЬШu mi"sta: Brest, w posiadloAci I m~ly. ~osa':'l0 powle:lz1oo mozna о glel-
p"zeraf,antgo )\'. . Ceвaratwa. .Ooenr-Leon" zmart k8. 'Piotr Wittgen- I dZ1e zboz6weJ. 

(:-;-), /'I'ogram р. Ао- sztejn w wieku 1,,! 57, "lMciciel .Kamion- P.I".burg, 7 w •• ""I.. ~_ksJ. о. !.on)'n 2111/ .. , П 
tОШl!. .АгаmЬпrо z рр. GiI- ki· Werek· i wielu ionych d6br kt6r h pO~y .. k. wкohodn,. 99/.. IU pOl,OIIt •. wocho-
Ь .·'к · k" Ll ,. . . , ус дыа 99'/., 6"10 тent. &Jot. 198'/" 4'1,'" Iitt1 u,. 
er". цa'.Ows leJ.1 а .. а· ob.8Za! оЬ11шаJ" па 38,000 . wl?k zg6r" • • 1& ..... kred .• 1_ПlIL 16!'/ ... ко,. b.oku rooyJ-

da 81С z , Duet Nlew1adomo dot"d, kto oddz1edzlczy ogro- I~ego dl. handln . "(I'&nlo.oe~o 529, petenbur-
z МеЬо\ а, -,' рр. тпу lео spadek. \V ka~dym razie zabie. lkiego Ь.nkп mlod'10arodowego 6SII. 

2) .La mia Ьап· taj~c nаш oby~ate.I~ k~. Wittgen~ztejna, 88.~10" 8 w,al.I.. HIIII! b'~k • . rOl),J.klego 
- р. Aramburo' 3) 'm1er6 przyczyDll1I n1ezmlernA uJ' д. . . 180.1&, l /, 1111, ••• ~a"'o. 66.60, 4 J, I,.t, Jj kwl~. 

61,111, War.zaw8kL , 
z,dauo 11 аОО081" .iefc.ll' 

Z • .... 1. kr6lk.lor .. I •••• 
0& 8erliH и 100 щr. • . -. 
.. LOnd'lU н 1 L. • • • 
"Par, .. 100 fr. . • • 
.. Wiede6 "100 •. . • ., Z. ,.,1", , ••• 1 ••• 0: 
Li.t, 1.lk","I. Hr. I'ul.. . . 
К ... 1'01. W.obodui. . . . 
Li.tr Zu. Zi8' .... 1: в" r. 
I.Joty", .. I. М. Wars •. !!or 1 
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.... tI 1) 111 

"" JJ "У Litt, "' .. ~. М. Lod.1 !!or. j 
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GI,ld. Berll~lk •• 
&.o&oot, 1'OI1J.kie a"ru. . 

" ., оа dOlt. 
W.lutl_ о. W"","C и. . 

'1 teter.baJ"1 и. . 
" !' dI.. 
" Lon<1Jo kr. . 

dl. . 
П. _ " .. • Wi.d •• 

DJ.lIooLo prJ",.I •• 
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11.26 11 .:Н 
(Н. (4,10 
00.26 90110 

93.- 95-
9 •. '0 99611 

101.20 lUI .»O 
!ОО. - 100.-
99.70 99.76 
и9.60 9'J.60 
99.80 9980 
-. - »6.-
-.- 96.Z6 
-.- 96. -

Z дп;. 8 
180.76 181.(0 
180.60 181 .:16 
18'1.00 181.16 
18и.06 180.611 
l1n.16 J711.60 
~.(6 2\).~ 
9038'1, 

162.86 
to.~8'/. 

1«12.56 
~." 2'/. 

!/JO"/ .. 

DZIEINA SТАТУSПКА LUONOSCI • • 
.at!ei.twa ...... rta " doi. 7 I 8 "r.a;.: 
W raraRI kalollelll'l ~, .... t. .. wicio: W.Ie8ty 

G,bar •• EIeooar, K.liilak .. ~oul 8орlaЬ о KrJ
.t,Ot Пiiboollег. 

111 .... 1 ........ nCltIt1 1,' ... ionowioie: "Daoie1 
ВНео Е Emi1it Radke. 

Itll.l·k ... ,~ __ 
z .... 1I w do;. 7 i 8 ...... 0;', 
"lolI.y: dzi.oi do ,.! 16-tu .m .. lo 11, ... t.!j 

110: ы_ chlopc6 ... б, dEi ..... t О; doroa/lob ~, ... 18] 
l.ic~bie nltiOSYSD-, tobiet 2. а miano .. ,oie: 
Лоо. D".olyk, l.t 17, Теге •• П_оilоh, l.t 60. 
E.""gloll.,, d.leoI до '.~ 16-t ...... rlo в, • t.j 

Нс.ы. oblopu6w 6, d.I_ ..... t З; doroolyoh 1, "l8j 
licr:bie m~io'r.r ~n -1-k.ol.Jiet 1J .. nUanowicie: 

Ro .. Ii. Шпш Е l16\'m'Doow, iat 62. 
Slar.zakonnl, d .... 1 do l.t l6-t~ .m.rlo 8, .. Ioj 

110 •• '>1 cblopc6w jI, d ... " ... 1 1; dorOll1ch J, w IoJ 
ticzbie metoZJZDS 1, koЫе\ - .. .. mianowcie: 

Joel Sendo ... ki, 1., 66. 

USTA PRZYJEZONYCH 
Hotel JlaoterUr'el. Е. Воо" I 

O_i •• I.r • GII .. loy, 8. Kum1et I Odеоl. 

ROZKtAD JAZDY POCl~66w 
od dnia 1 (3) maj' r. Ь. 

• Eдl
.d.k ••• ,: 

przycbodz. 
do Kol .... 1<. • 
It Skierlliewic . 
,. 'V&l"IU"1 • 
" Alebanёlrowa 
fI Cieohoojnk •• 
" 1'iotrlcow. . 
,. C,.~,toohoWl . 
•• Gr_oiol . . 
tJ So.nowoa . 
"ТоratLПOwа • 
'18110 . •• 
It Rado,o.ia • • 
_, Kielo • • • 

GODZINY i IШluтr 

, . . .. . . .' , Ш"". WlI~?eJ jli"tj 61.70, 6·/, uozJc:r.k .. W8CllO\lnJ & 118"" 66.25, 
- р. . - H()rbow oli 150 f!lm1.l1J adm1D1.straOY1 WyZSZ6J Ш1В- . ... I.yl 66.10, 4'1. poц •• ~ •• 1880 •. Нl.ОО, 6'/. 

... 10 (о pr8cO t сЫеЬ, те llCqC шазу slug IitLr .ut.wu. r081j,l<l. 93.40, k.po"y , .. 1". B~.OO, do Lodь 
6) r,onlaua "npery ,!Dnca АЬа", Doni- podrzvdoych (700 ze strazy leAnej). Ете. bO/, y utyo.k ....... ,;о"' •• 1861 roku 16S.1Ю, ta~~'i.1 '..,eh ..... 
zett\'~1l0, - р. Aramburoj 6) arya z .ACry- ryt6" i ich wd6w, pobieraj"cych z ka8 1866 '. 149.\1(1; .!соуе I .. uku 1,.ncll?we,08O.60. dr- --:~~~;''-~:::J;;;::I~:,;:t ~?';::'~:J.,..;:':':~ 
k8ntl" 14е'16-'-- • . К 11: 7) L_'" d • . Ь' У .kou!ow.gu 64.60, dr. iel . ... 'П • . " •• d. 260.00, .k- odаАod •• 

, ....... r~, - р. ,a~"OW8 а; . ...1"~<I>ceJ ~nS)'~ оzуwоtш" y~o 086Ь 40; ау. kredyt<ow" ••• tr1AOk,. _._, reol& kolejo". • Ко1 .... " . . 
k~w,.tyna " , Jl.CYfullka. BewllaklegO, Ro881' ~08~tem k~~CI8 9 mtodych 1udz1 wychowu. ,0.YJok~ 96.00. 68/ ••• " .. ru., i'" 108.60, potrc.- .. Ski.,... i . ... ;. • 
01 ~go, - р . .I:1orbowsklj 8) arJa z opery зе 811) " nniwersytetaeh, 14 w gilllnazY8ch k. r08YJ.k. 4',. w ..... оtrш. 46.80, dr.kun'" 8," .... W.n"., _ 
.Rigoletto· V6rdi'ego - р. А аШЬUГОj 9) niezaleihie od killш je8zcze kszta/c/lcych prl~·L';'. 2 ~. . , Ia l' t k' .. Aleks.u"'o ... " 
duet'~z Opery .~uIi~las·, Marcbett'ego, - si~ w inuych wyzszych zakladach oauko. r. 9:.l.'nkoo.:r_Z',:gi·.lok~. rf~I~.~08,)'k' • 1873 .. Cieahoeiuka • 
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w aU j t wioo btdlie po ra pieMD ty w6aoJa ko-

liWia. Pomin w'1 medya ... 4 aktach p. t. "Z pnyjemnościl\" 
jni ten wIgl,d, te nie maj" woho- napisana P"ez G. Mozerll. Utwór ten, 
dr rocho P"y zwykłych xaj~iach szkol- zlokalizowany pnez L. Iiwińskiego dla 
nyeb, .. r6ci~ nalet, uwan, it ,. obecnej war &awweb lealrtlw, dozuał bardzo życz -

r.:ne gO,,\C8J, ci~not.. w d%czupłych lok - liwego przyjocia ze slrony kryty ki i pu· 
ach szkolnycb "Clie ratalnie oddziałać ua bliczności. 

pitał ten nie przyniesie takich procent6w, 900, l_ieni'l -, o .... a900,1 (1'0011. pOID.MO 
Jak k!edy go ?br6eimy na. u'.llrsło,,!e zbo· - w:;-;:';'a, 7 .'u..... O~o"ila 18'/. uk" ... po 
gaceD1e mł'odzlety, - udzIelajCIe WJOC et y- k.9o/,.8Ioounek ,am" clo wi .. l,. IOO-S<Y1'/ •. lI.rt.. 
pendya z kapitalu, a gdy si~ ten wyczer .kła'l . ..... i,tlro kop. 81"-817., •• ,arn. 266-
pie, zasilimy znowu ... • Skarbiec Witgen 286,. Soy"k, .... i"lro kop. 8'.I1'-8S0', :' lar"le. 
sdejnowski dla słnżby zulożony został przez kop,ejek !l69-1I70 Co do<l. D' w, •• b •• ~ '.). 

. 1861 k . ł n5 t . k S"Uo, 8 .' .... 1 •. P .... nlu. Ił1-1M, da Wt'l. 

z.drowie dzieci. Pokazuje ai~ te dotycb. We wtorek na bmt/i8 pp. Jart-ze1D8kich 
czuowa iloCć "kół elementarnych w Ło· dane b~zie przedst wienie, doloue z otwo
dzi j!!lt niedOSl.at8Clln'ł. rów jedno ktowycb, śpiewu i malBlJo bil' 

DIego w r. z aplt~ em " . ys., Ja o p.t. 149'/., "' kw. m.j 16:1'/ •. tylo 1\0 _ 117, n • 
• emerytalnym" pomnaźaJ~cym Sl~ w dro- I " .... pd. lU, Da (1' •• t.. 119 '1 . 
dze składe k 6°/., od1iuzanych z pensyi Loodyn, 7 wrulnl.. C.k,er 1 .. , 96 proa. I" 
oraz z odsetków wnoszonych przez dużb~, .pok?joi., ·oaki.r hor.kow, U, 'pOkojnlo. 

(- ) Z tealtu. D08kon le bawiono sig letu w jednej od Jonie, Pomi~dzy lOnem i 
we <.'twarlek w letnim leatne. 00 praw· p"edstawion~ bodzie po raz pierwlI:y Ira· 

nie było tak bardzo komu si~ bawić ... "ka nLorenco i Jtissyka" (rodzaj trawe· 

W roku 1878 kasa została zreorganizowa- li ... , ... 7 wrz~I • . 8prawo.lł,u,. "no ••• Ir.~w .. 
. ..• P .. yp ....... w, ohro. U,ooo ""I; 1ll00DQ, D ... "" 

n" ua .oszczo<!nośclowo · wsparclow,,· I dZIŚ 'u, d. wóo '000 boi. 
posilIda 130,000 rs. kapitału. Z 'inicyaty- Llv .. ,ool 7'wrzaiol •. Spr.wuod.ol. K06oowo. Ohr6' 
wy ks. Piotra i jego przeważnie staraniem u,ooo hnl.;. t.e1lD II. o""Jull""" , ... ,,,óot,ooo 10.1. 
zalożony był wileński bank ziemski. Opróoz MODOO . . DhoUerab (OOd ~'''' IID. " /., Oomr,wuU& 
Lych dodatoich a powszecbniei znanyob lIOOd fair 8'/., lIOOd "(.. aoa 4"/ ... Boogal /loe 

cwpla, bardzo ucsupl .. pratka widz6w stacyi szekspirowskich bohaleró,,), napi aDł\ 
In lad sili n ienin, to tei p"ez L. Kwieci6 kiego, nrLyst~ lwowski ego 
śmiech uClllery i~ tern donośniej. tElalru. W przędst wieniu lem wyst"pi 
Komedyjk .. ZiOĆ pułkownika· odegr no takie p. Julia Leichnic6wnll, jako gość. . .. ' 8\/.. Mlddllog .merlka .. "" na wr.. pał. 6"/. , 

czynów Dlebo8zczyka, Ileż IDnych 8wozywa na pat. liIt. 6'/ .. , na litt. (1'. 6'/. Da (1'. ~. 
Oll dnie sumień ludzkich! Nie opuszczał 6'/,.. D' .t. II. 6'/ .. , DO II. mr. 6V/ .. , na mr. 
on np. nigdy zr~cznośoi podlł:!enia z porno. kw,.6'/ .. , n. kw. m.j 6'/11> p. 

bez zarzutu. Prym trsym ł p. J aruew
aki .. roli CoUineta, relzla zaś współgra
j"cych, mi nowicie pp.Idziakowska, Swa. 
rYGzewaki, Maryan i Zarzycki Btlkuodowali 
mu jaknajlepiej. "Pensyonarki" pod opie
ką benefisantki p. Grabióskiej w roli 

KHONrKA cn wszelkiei potrzebie bez naJ'mnieJ'szego N ••• T~,k, 7 .,n .. l .. I!.wel~. , 10'/ .. ." N. U;-
.. J •• • ł . lalu I. ,a Kawa, (F&lr RIO)~, d'" alo 

rozglosu, którego Dle CIerpla. Masy dZler- Nr. 7 low ordinny Da paL 18.~6 pa IP'. 11.8& 
żawców calemi pokoleniami zrosły sili z do- .... , .. 8 wmlal.. X.w.;;.;;;J ••• , ... "'0100 
mem i dobrami WiLtgensdejna i nigdy ich n, pd. 112.116, Da Ii.t. 118.00; n. (1'. 119.10, 
nie usuwano nigdy opłat nie podnoszono n,.t. 114.00, 00 It. 114.110, n. mr. 116.00, I .. a 

KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. 

ochmistrzyni, aprawowaly siO dzielnie. Hu. - Warszawa. Stalystyka rO/lIIiuu. Mu· 
mor p. Idriakowakiego (Floryan, słull\cy) zeum przemy lowo·rolnicze wraz z tOWII ' 
pobudlał widzów do ci giej wesołości. Na rzy twem popierania przeruysłu i baudlu, 
ukoóczenie odtańczono mazura, - w dwie knrzysLajlło z okazyi wystawy nasion i zja
pary tylko, ale dziarsko. Przedatawienia zdu rolników, zamierzn gromadzić wiado
skłydane' z drobnych otwor6w udaj'ł 8i~ mości statystyczne, dotycz~ce produkcyi rol
bardzo dobrza w teatrze p. Grabióakiegoj nicuj. Maj,. tu być lUianowicie zebraue 
bylo ich kilka w sezonie, a każde zado- dane dokonanych zbiorów i ogólnej spo· 
wolniło widzów najlupełniej. Szkoda; te dziewnnej oyfry wszolkioh plon6w. .Biuro, 
szersza pnbliczno6ć nie sympatyzuje jakoś kt6re t,. statystyk" zajmojwnć si~ be· 

. d . d' kk' b' kw. 116.60. 
nI~ Y Ole opuszozano on urencyl po o· 
eznej celem pozyskaoia wyższej intraty. 
O pobłużliwości, o wzgl~dności k8i~cia dla 
służby - wiedz,. i z tałojci,. dziś glosilł 
całe okolioe Wilna. (Kraj). 

TELEGRAMY. 
z jednoakt6wkamij jeaL to poprostu uprze- dzie, ustanowiono na czns trwania wystawy, Peler.burg, 8 września (Ag. półn.). Od 
dzenie, niczem nieusprawiedliwione. byłoby jednak bardzo jloź'Idllnem, aby 

(_) Ryłlarnia parowa. Miastu naszemu i nadal pozostało czynem. dzisiejszego dnia bank państwa pobierać 
przybył nowy zakład fabryczny, z inioya. - Projekl budowy kościoła w So.ncwicach. b~dzie od pożyozek na zastaw towar6w po 
ty.y p. K.IIrola Aata, fabrykanta kamieni Mieszkańcy SosnolVic, w pow. b~dzi68kim 51/."/0. 
młyńskich. W młynach amerykańskich gub. piotrkowskiej, staraj Ił si~ o pozwole· Sofia, 8 września (Ag. półn.). "Agencya 
coraz cz\:ściej używane Sił ryflowane walce nie zbudowani n nowego kościoła, gdyż ist· Havasa" zawiadamia, że jest upoważniona 
metalo'we, nmias~ kamieni mly6skich. Do· niej~cy jest zbyt szczuply. Nowy kości6ł 
tychczas walce te sprowadzano z zagrani- ma stan'lć nn gruncie ofiarowanym pnez oznajmić, ii wszelkie pogłoski o bliskiej 
cy, 1\ popsutych nie można było napraw ić p. Kramst~, w rc,zmiarllch tlIkich, ażeby podróży ksi~cia. kobul'skiego Zll granic~ Sił 
na miejscu. Zapobiegł temu na przy- Iiłógł pomieśoić co nnjmnioj 5,000 osób. zupelnie bezzasadne. 
szlość p. Karol Ast, który, niezależnie od Koszty obliczają na 100,000 rubli. Berlin, 8 "rześnia (Ag. półn.). .Ossor. 
swojej fabryki kamieni mljftskicb, zalożył - Nowa resuru w Lublinie. • Wiek· do- Tatore Romano., organ Watykanu kale. 
ryfiarni~ P"y młyuie parowym p. Abla, wiaduje si\), iż reprezentacyl> rzemieślników 
który użyczył aily pary. Ryflarnla mieści i r~kodzielników w Lublinie, zamierza za- gorycznie odpiera twierdzenia niekt6ryuh 
sili w o~obnym lokąlu p~y młyniej ·we łożyć w telll mieście resur6~ rzemieślnicz,., dzienników, że Papież zakłada sobie w 
środ~ puszczono po raz plerwszJ, w (UCU która b~dzio lUiała Da celu, oprócz rozry- Bułgaryi jakieś wyłl\czne cele, - i nazywa 
noq Dlaszyn~. wek w chwilach wolnych pd pracy, dostar· dowodzenia te zło~liwelOi. 
(~) Tlrgl zboiowe z dnIa 9 wrzałnla. Do· czać s'towarzyszonym i pokarmu ducbowe· Kopenhaga. 8 września (Ag. półn.). Z no-

wozy byly średnie. Pszenica dowieziona go, przy resursie bowielO projektuje si~ " 
na stacy,~ towatow,. osilłl!n~ła lepsze cenT, założenie biblioteki z dzieł popularnych wodu 70.tej rooznicy urodzin królowej, ca· 
niż dostawiona na Nowy Rynek. Żyto oraz specyalnych w,dawnict", łe miasto przybrano flagami. 
zniżkowoj popyt na pszenjc~ i żyto dobry, gał~zi rzemiosła pO$wi~conycb. Teheran, 8 września. (Ag. półn.). Wedle 
na owies - slaby. . Inicyat~rowie proj.ektu staraj,. sill duz wiadomości z dobrych źródel Ejub han 

Sprzedano, na stacyi towarowej: 160 kor- o uzyskaD\e zezwolema włlldzy. .. ! 
cy (.00 csetwiorti) pszonicy po 6.50 rs., - Wiej.kie straie ogniowe ochotnicze. Na przybył przed kIlkoma dm~ml do Afgani-
100 leorcy po 6.60 rs. \ i 100 korcy po zamierzonym "Moskwie zjeździe przed-I stanu, lecz został natychmiast wyparty za 
6.70 rs. korzec. 8taw.icieli s~raży ogniowyc~, wniesi?ny żO- 1 granic~ i przebywa w Persyi w okr~u 

Na Nowym Rynkn: 170 korcy pszenicy 8tan!e proJe~t zakladnma . O~owlllzkowo hańskim, gdzie prawdopodobnie niezadługo 
po 6.45 do 6.65 rs. korzecj żyta 300 kor- ~trazy och.otDlczy~h we. wszystkich be.t wy- j b~dzie uj~ty. 
ey po 3.80, 3.85 i- 3.90 re. korzecj OWS8 J,tku I!mlDach I WSIach. W gminach, . 
100 koroy. po 2.00 do 2.25 re. korzeoj za wedlu g tego postulatu, maj, sili znajdo. I . 8 wr~e'nla. (Ag. pół~.)_ Ze ~uyet. 
j~czmień płacono od 3.00 do 3.30 rs., za wać sikawki i Tozmait~ przyrzlldy ratun- kIch stron Ohlwy, Buchary I TurkIestanu 
wyborowy po 3.45 rB. Ogólem sprzedano kowe ba:dziej sko~plikowane, we. wsiach : nadcbodz~ ,:,ieści o wybornym urodzaju 
około 900 korcy zboża. 1 '- zaś drabIDY, bosakI, rllczno sIkawkI, ~ lu- bawełny. Pierwsza próba doświadczalna, 

(-) Wypadek; ' Rvkodzielnik W. Koło- d.ność ... pewnych od~t\lpach . cz.asu wIDna dokonana w pobliżu Merwu przez Okuszkt; 
dzlejcsak, nmieazlrały w domu N. 1235 "O ćWIczyć w sposobie ratowama, tak, aby l . . . b ł d' 
pr" cierpi od kilku lat na w każdym wypadku ognia pomoc mogła , zasiewu n~sl~D\a . awe ny sprowa zone~o 
atui tak' taki. powtórzył być skuteczn,. i każdy wiedzillł, co ma ro. z AmerykI I EgIptu, s,.dzl\c po wzeJścIu 
Sl~ we gdy K. pracll"al prfY bić, nie. przyczy~iaj,.c si~ .d~ ~haosu, do- ' i stauie obecnym plantncyi, zapowiada 
Inmpie: upadł twarzą JOa lapa- pomagaJlłcego Dleraz rozwlmeClU st~ pło- świetne rezultaty. 

i o~niósl mieni, zamias' ich stłumienia. Podobno . Londyn, 8 września. Liczba sprawdzo-
jego gro- na ' 6w zjazd strażacki wszystkie towarzy- , 

z rodziny K. stwa asekuracyjne majlł w'yslać swoich nych ofiar pożaru teatru w Exeter zo wy· 
dla tego tei w przedstawicieli, aby przedstawić rozmaite nosi 140 osób. 
komu zapobi eaz dotycząc~ skuteczniejszych ~ro~- I Kr61ewiec, 8 września. Estrada ur.,.dzo-
I y pożarom lub stlumlenta na na daohu teatru anatomicznego mnor 

23 b. III. O. go· w samym zaro dzie już wynikłych. I ła. Z liczby osób zgromadzonych t~m dla 
o.ym odbl;dlio - Depozyty .,dOWl' .Mosk. wie4." do-I ' .. .. . 

,rzEId,aź, . ,wybra~oranych nosz,. iż ,\Uinisteryum snrawiedliwości ro- , przYP8t~wau~a Sle .przecl~gaJI\cym ~ddzla. 
artyleryi kon· zeslało ok61uik do s~t16w~ okregowych za- 10m WOJsk, Siedem Jest CI~żko ranIonych, 
\ j.. •. ' lecaj'łc 1\ przyspieszenie segregacyi d:pozy. I trzy śmiertelnie. 

Spro.lowlnl.. Do artykułu .Uprn- tów złożouych w s,.dach. Jednocześnie ___ _ 
. ~em,.eł l~n w Rosyi· (N mlnlsteryum zapytuje, jakie koszty pocil\-

197 DZlenmka ~ó9~klego), .wkradła po- gnełoby. za soblł ostateczne ukończeniol se., OSTA'fNIE WIADOMOSCl BANDWiE. 
myłka. W trzOOJeJ f)~?" gregacyl depozyt6w do d. 13·go stycznia. . . 
od gór.v, zawiallt:' .z ogóln,. I889·go r. Berhn, 8 wrześ~la: Reabzauye wywołały 
lIIywaflejO " gellllratwie. lnu (ok.ołol ~ . - Wilno. 'f dniu 20 z. m. w Bretonii, dZIś pewne osłablen!e. .Ruch b.ył przyt.em 
pndów) .' powinno ilojcl1ł. 1nu w pobliżu millsta: Brest, w posiadłości I m~ły. ~osa,:"o powle:lu8Ć mozna o glel-
p"zeraf,antgo )\'. . Cesarstwa. .Ooenr-Leon" zmarł kś. 'Piotr Wittgen- IdzIe zbozóweJ. 

(:-;-), /'I'ogram p. An- sztejn w wieku IlIt 57, właściciel .Kamion- P.I".burg, 7 wrzdal.. ~elal. 00 Lontn 21"/ .. , n 
toml!. .Aramburo z pp. GiI- ki· Werek· i wielu innych dóbr któr h pO~y .. ka ... ohodn.. 99/.. lU pOł,OIk •. wocho-
b .·'K · k" Lł ,. . . , rc dOla 99'/., 6"/0 rent. &lot. 1981/ .. "/,'" liI'y u.-
er". lIi'.OwS leJ. I s .. a· ob.sza! obbczaJ,. na 38,000 . wl?k zg6r,. •• ta ..... kred. oiernlk. 16!'/ .. • ko,. baoku rooYI-

da sle z , Duet NIewIadomo dot,.d, kto oddzledzlczy ogro- .~ego dl. handln . ugranloooego 529, petenblll'-
Z Mehul a, -,' pp. mny ten 8padek. W ka~dym razie zabie •• kiego b.nkn mlcdoloarodowego 6SII. 

2) .La mia ban· taj~c nam oby~ate.l~ k~. Wittgen~ztejna, 8 .. ~ID" 8 w,abl.. Hilet! b.~k • . roo),J.klego 
- p. Aramburo' 3) śmierć przyczyniła nIezmiernA uJ' A' • • 1110.1&, l /, h.ty ... ~a,,,"o 66.60, 4 J, hIty Hkwlrl. 

GI,łda Wamaw.kL , 
Z,eJ.no. konoel" ,iareJy. 

z ..... 1. kr6lk.lor .. l •••• 
0& Berlin sa 100 litr. • • -. 

n Lond'lU H 1 li, . . . 
n Parl .. 100 fr. . • • 
.. Wiedeń "100 ł. . . ., 

z. ",1." ,06.1 ••• 0: 
Li.Ły J.ik .... 1. Hr. Pol.. . . 
ROI. J'oł. Wlobodui. . . . 
Lidy Zu. Zieln. 1: Sg r. 
Lioty"'''1. M. War ... Iler l 

.. łI Ił n IV 
łI Ił n n III 
ilU JJ "V 

LUty "' .. ~. M. Lod,1 Iler. j 

n" te "Jt 
..., II H Uf 

GI,ld, B,rllńlka. 
Huknot, I'OłlJ.lde Uf U • • 

U "Da dOlt. 
W.lale o. Waru."c kro • 

'I tatar.b.,., kr. • 
" L' dl.. 
Ił LoO<1JD kro • 

dl. . 
kro _ " II • Wiod06 

OJ.koolo poJ"" •• 

Gilło Londyń.b. 
W.lal. ". ".teroh.r,. . 
O,.koolo "/0 
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U6.66 I 66.~ 
11.26 II.H (u. (4,10 
00.26 90110 

93.- 9S-
9 •. '0 11960 

IOUIO 10\.»0 
100. - 100. -
99.70 119.76 
U9.iO 9'J.60 
99.110 "tO -. - 116.-
-.- 96,26 
-.- 96.-

Z dni. 8 
180.76 18l.40 
180.60 18U6 
18'1.00 181.16 
18U.06 1110.60 
na.16 17".60 
~.(6 2Q.~ 
»038'1, 

162.86 
to.~8,/. 

IdU. 
~." ~/I 

!/IO"/" 

DZIElNA STATYSTYKA LUDNOŚCI, • 
.,U,fillwa ...... rte " doia 7 i 8 .. r .... ia: 
W roraftl k,loIleIIl'l ~, • m;' .. wicio: Wale.,. 

G.b,r •• EIeooor, K.litiak .. Jóul Kopiału a KrJ
.tYOt Hiibooller. 

III .... II 1 .... iłnCtd.1 I,' raianowicie: "Daoiel 
Blieo • EmHił Radke. 

lłll.l·k ... ,~ __ 
ZIII .. II w doi. 7 i 8 WHŃnia, 
',Iolley: dzieoi do l.t 16-la omarło 11, " "'i 

110: błe chłopców 5, d.i ...... t G; doroollob ~, .. '"j 
lic~bie nltiOCY"D-, kobiet 2. a mianowloie: 

Aoo. D ... o.yk, I.t 17, Te .... Heolach, tat 60. 
E.analolle" d.iool do 1.1 16-1 ...... rlo s, w t.j 

licobie ohlopubw 6, doiew .. , 1 S; doroolyoh l, .. Itj 
licr:bie m~io'r.r ~n -1-kolJiet 1J .. mianowicie: 

Rozalia Uinter • l1arm'Doów, lat ti2. 
SI.,.,.konnl, d .... i do l.t I6-Ł~ om.rło a, .. łoi 

lio .. "i chłopców li, d ... ".ltl Ij dorozl,ch l, w łoJ 
liczbie mę:toZ}ZDS 1. kobiet - ,. .. mianowaia: 

Joel Sendow.ki, la' 66. 

USTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel JlaoteaUr'el. E. Book o 

Gei •• ler o GliwieI, 8. Kamlot I Od.y. 

ROZKŁAD JAZDY POCI~GÓW 
od dnia I (3) maja r. b. 

• Łnd
.deko.',: 

przyohoo.. 
do Kol .. o. k. . 
Ił Skierniewic . 
"WaNu"l . 
" Aleo.narowl. 
u Ciechocinka • 
,t l'iolrlcow. . 
,. C,.~,loohoWl . 
u GranioI . . 
fi So.nowoa . 
"ToratLUOwa • 
,I Blin . •. 
n Radoro.ia • • 
_, Kiela • • • 

GODZINY i IInWTf 

, . . .. . . .' , roll'. Wll~?eJ ilt'tj 61.70, 6-', uozJc:r.k .. wacho\lm& II 8m 66.25, 
- p. . - H()rbow OIŻ 150 f!lml.hJ admlOl.straoyl wyższaJ mla- e ... i.yi 66.10,4'/1 pots •• h • 1880 r. Hl.OO, 6'/. 

lO' lo tu pr8c~ t chleb, Ole hcqe masy sług IiIlr ouŁawue rOl,j.kio 93.40, kopolly , .. h,. B~.OO, do Lodol 
li) r,omaus z opery ,!Duca Aba", Doni- podrzłJdnych (700 ze straży leśnej). Em6' bOI, ,Pożro,k, ....... io .. &. 1861 rokm 16S.1iO, ta~~'ill '.zyeh ..... 
zett\'~IlO, - p. Aramburoj 6) arya z .Afry- ryt6w i ich wdów, pobieraj,cych z kas 1866 r. 148.9(1; ,ko,e I .. uku h.o,lI?we,ollO.60. dr- --:~~~;"-~:::J;;;::I~:,;:t ~?';::'~:J.,.,::':':~ 
kantl" Meye-'-- • . K k 7) L_' ż' d • . b ł Y .koutowego 64.60, d •. leI . .... n •. ".ed. 260.00, .k- o<Iahod •• 

, ....... r~, - p. ,a~zows aj . AIIIIł <l>ceJ ~nS)'~ ozywotm,. y _o os6b 40j 01. kredył<ow" ••• tr,Aok,. -.-, renta kolejo". I Kol ... o" . . 
k~w,.tyna z . Jl.CYfuhka. Sewllaklego, Ro88I' ~os~tem k~~C\a 9 młodych ludZI wychowu. ro.yJok~ 96.00. 6". rOll'o ro., i'" 108.60, połyo ,- II Ski.,..,i . .. i. . 
nI ~go, - p . .l:1orbowsklj 8) arJa z opery Je 8111 w uniwersytetach, 14 w gimnazyach ka rOlI).ka 4',. wo .... ~trm. 46.80, dr"kontJ 8,", .. II War .. ,., _ 
.Rigoletto· verdi'ego - p. A amburoj 9) niezależhie od kilku jeszcze ksztalcl\cych pr1t',I'" 2 ~" , la I' t k' II Alela.u"'o ... " 
duet.'~z 0pliry .~uIi~las·, Marcbett'ego, - si~ w inuych wyższych zakładach nauko. r. 9:,l.,nkon.:reZl.:gi·elok~e rf~I~.~"'l,k. • 1873 II Cieahoeiuka . 
PP.B' I rtambu~ l udl&weltba,. k" WhYCjj'k M6wil\e o tem, mOSZQ tu ptzytoczyć W'flu"',7 ."lldla. 'l'arg n, Vl •• a WiUeo ... kl,- : ~:-~'.,,,,,, : 

? y SIł Jeszcze. o .na !Cla: w cu lerm c ara terr.styczn,. rOzulOwłJ ksit;cia z o$ob,., go. P,,,!,oi"" ..... i ~,,1. 620--, p"'" i dohra 610 "0....,.;0'. • • 
p .. ~iistehUbeg~ •• llloaor ... 1&4 p~y kasll naleilłcą do adminiltracyi Werek. W roku iOO, b,a!. 615-680, w,bor?"a 840-660; i,~, .. 80000,," . . 
sab onoertoweJ F\lłla. ·.. , 188lł·im ksi"ż~ kazał zaliczyć do kas w,borowe łOO-U~,. łrodw. 9OO-S16, ,.wad h .. 'f ..... IO"" • 

~ noertanąi prayby1i ~ozoraj 1 ~o połu, w.paro oszcz~dnościowycb 20,000 1'8. n! :~70:;r-;~. ~IWl'~,~ ~!:pir;o~lni ~::" ':::'-=:~ :'. :~i:o..u-. : : 
dOlu wmz z p. Mako,wllrilm . fQrtepiaoist,., stypendyaj administrator spytal: .Ozy sty. --, .... pal< .. " .. im. --_, grooh pOloy --_, II I(ielo • • • 
kt6rt zapewne obdarzy publiczność. DUOle- pen.dya udaielać z kapi tału, czy go złc.żyć ookr. ----, r-.oIa ----, ..... lIi.aki ---
rem nadpro~ramowym. na procent i tylko procenty wydawać?" -.- .. ko,-, ku .. laclADa -.' 1....-

( _\ D I In' teatr ed W '-d ". UU8DD& ---, J1"1U a.na ITD." -----
.- J _ Z W • Im ze prz stlr. .... neJ lDatytucyl (odrzekł ksi'łźe) b- _:_ - •• pod. Oowloaiono Phoaicy 1,000, Iy'" 

• 

UWAGA. C, lry O U I a::.:::! 
.. yra1aA o ... od ro' ,., Hj .; 
DJ l4j raDO. 



DZJENNIK Wоzrп. 

Ог. Gruszczynski РЕ т УА dwuk}( 
,\. Е ,'r К 

'~~~~:~ lel.arz ordyoujllcy w Cie'l /.; . • 
h osiedlil .iQ w miekie:l.o. Маш Ulzсжуl uwi dошi~ 

i zamieszkal przy olicJ КОО· nownych Вodzic6w i 
/staDI w domo W·go Z j. ie kur D аж Da rok 

w Ictnim tcotrzc Scllina. 
То_аж 1)'lt_o ar\Jlt6w ".k.Ша· dramat. 

pod dyrok8" 
J(IЫАNl 

wa 

N 

ТЪ Л 
Г 

Nr. 200 

А. 

ОБЪЯВЛЕНIE 
дзин КАГ ТД1> [ЕНIЯ 
УдАР ВЕННАГ БАНКА. 

по 5°}0 ОЩ'МЕВJЮ). Frydrycha, род N r.' rozpDC2l\t .iO 13 . rpo ' ; 
Ti.·& ·тis W 'j!o BeIliOA,'ucz,onic одЬу. ,iO cod~ieooie od 

:dzi przyjmoje chorych co(lzien.'godzioy З.iеj. 

\V aobo~ doia 1 О wnetnia. 
Pierwszy raz 50J0 бан1Iовы'ь БКlетоВ'Ь 1 ВЬШjcsа 1860 т. &ъ 

nie od godzjoy 8 до 10 rnoo i od Рп oioo lJi 
do 6 ро polud, .iu. Bi, dnym Е JJ7 е"" е r 

zie1a J>IIr ду lek г kiej bezpl toie. Z Ь d· · d ' 
110406-3 ulica IIС о о,а от 

1110-2-2 

Z przyjemnosciCi , ароизве~еВJIОМУ 19 1 7 Г,} Быоo 3IIкме-
вла шцаJOl 311 бит. ва 13 .600 р. В'Ь BЦf не оста '1-

ОТО Gpillы. Быоo поramев lI3'Ь 06щаго 'IJIO.I! 
выпуска Т sущаго есатиnтiв, нaJ.ОДИ-

KOlJledya w 4, aktacb, ЭО t&wa 
I,ra, przerobiooa z oiemieclriego. 
Эгао& па Warsza.8kiej .-:enie 

oadz",yczajoem po.odzeniem. DENTYSTA 
А. А. Iwanoff 

в'ь оllращен iи, 1 .1 3 бuета на 9. 6.600 р. и Ta5illfЬ 

NaUCZYCl
· el што погашено 18.494 БНI6Та на су Jrf 10.025.200 р. 

процепто8Ъ по погащеннblJfЬ БНlетаllЪ бу en. аре-
"ilkoleto~lI. Р1'n" с'ь 1 Ноября сего года. od 1 pddzi8(oika potrzeho, 

BONApolka 
J>II-r6cil z w6d i przyjmoje сЬо
rycb ja k dawniej. t. j. од 10 ej 
rnno до 6.ej .ieczorem. Нса 
Piotrko_sk., дот W.go Weio· 
berg. , тi.· A· ... ia дото W ·go 
Коо tadto. 1О9] -8-6 

. klаJOwеь ргу.а во ВНJlМаиiв о'ь о пой cropoны' что IIo.rьшав 
przy.~::li: 100тас 

. . вьrщедum:хъ В'Ь. тпрааъ 5% БЮlето8Ъ назначена .n по-
zoaj,ca jVZyk niemiecki. 
то86 " redakcyi. 1127-3-1 

orerty profZO w гед ". гаше8lЮ безъ заОJlешll владшцеВ'Ь , которые ВCltACTBI8 сего 
Dlionnika l.6dzkiego pod ие знать о Bы op't 8ъ ПрlrнаДIВ_ащп ъ иn --------_ .-

PotrzebnY;Je t 
р- РО о.;, 

'\ • 11 15-3-2 а с'ь A)l УГОil- что 11 .lИЦ8 , сдtJlзвшiв БаНJlУ зание-
о oasHaQeoill IIХЪ 6и,/lетовъ въ ТIJР8ЖЪ, ог.'Ш · ПOGJJt ПОД8-
таБовыхь заяВ,/Iешn передать БИ1tY,\'ы В'Ь дpyгiв РУЕJI безъ 

ПО вы ъ О подвнныхъ заВ&lВШВХЪ ' 
п ТЕРЯНЪ ТЮОНЪ 

Julia Leichnitz a.I . eRuaro OJl"'I'888 за . 228,113 
lIа TOв.t (>'Ь 

z osоЬое,п w'jkiem, w ' rodku '11iA
sta. Oferty proszo аНада6 • re· 
dakcyi niniejszego pi8l11a. 

1128-3-1 

тирaжt,-Госу . Банвъ СЧ IIТ86ТЪ A0.IIГO)/Ъ обратить 
Kon.erwatoryum Warszaw· вппманiе 'пубnIlШ, ПРИflаmaи setrь в!а-

J>IIwr6cila do t.odzi. i jak 50J0 БШI8ТОВЪ 1 выпуска, во IIзбt_анiе IIОГrщих'ь , 

00 wynaj~cia udziela leke J рlе- произо1lТIJ дло пuхъ потерь оТ'Ъ поовоевреllеннаго преды!!епww 1117- 2- 1 

2 pokoje 
'Viadomo'6 Nowy·Ryoek . 6. 

1129- 3-1 

Ро kop. :1.6 
Kolacye gor~ce (potr . 
-у до wyboro). ' V1daje со· 
dzienn ie od godr.. 6 do 11 wi&
re'lI rest uracya pod 6rlll'1 ,.\\' 11· 
helm", )lrzy оliс! Dzielnej (Ко
lejowej) drugi 110 111 011 klepo 

Zonaci robot'licy 
ZАGЩz,у 

dwa pa641porty 
pruskie wydaoe z missta Prudnika Orlo_.. 111 !l-{) 

до IIInjlltku ziеПlsk i 
w okolicy Wilna. ВЫ zyeh wi~ДО· 
0106cl zasi~go,,6 1II0toa 0/1 miejsco 

8. Wulll'ert Osada R .. doszko_i 
(N еusta,Щ, па imiO J аоа ,M"ia ' V!le6ska. 1133- g-
жа i J6zefa Grela. Znnlazca жесl 
je zlot,6 w redakcyi Iz'ieolBi 
t.6dzkit!go. 1105-3 

ZguЬUnю 
nachkart,v wydau, przez 
т. l;od~I,' oa iшiо Rucbli 

Ni пiеjszош тат Ilonor zа"in(lошi6 8хаоо",о, P ubIicznoAt , i e 
од doia dzisiejsz.go codziennie од godz. 6 rnno do 9 i од 3 
ро poludniu д о 6, ро оliеу Jeidzli b~lle u'lIy6l. 

nie przezomnie ",.ylaoy 2 ащkпi~tу 
- 1126-1 w6zek Z па bialem. 

Zgubiono Р< 
• удаоу t powiatu K()IBiiiE 
iшi~ Piotra ;:;_il\teCklego. 
zecbc~ ,О ztoiy6 w redakcyi 
oika z.6dzkiego. 1126-1 

Mleko a'odkle, smletauka 1 lIaslo tolowe zlIajdujllce 8i~ w tуш 
w6zku falazo_ane Ьу6 nio шоgll, poniewat w6zek za kaidYIII ~n • 
zelll wyjeidtajl}c Z II1 l1j ego zRkladu, op i ecz~towanYIII zostnDle. 
Nadto свпу 1I'ypiSROO па ,,6zku nio pozwollj па tadne naduty. 
ci~..EOd tym ,,·zgl ~d e lll. 

" 
, 

,.'-
Wek81 •• 

)jerl!a •. , (--1 
" .... . (186'/,) 

Ьпе niem. M1uta 118'nk. 
• • 

L<J'od~J . .". . :' . 
• • • • • • " ,. 

'.ТУ' tt • • : • • • 

• • • • • .. ~ 
Wiedo

• -~ . •• 

~ \V6zek рощiепiопу przYBta"a6 bOdzio przy kоZdуш 
rogu u)jcy. 

-'. В. WfJ~yk. 
11'9-8- 2 

ZЛ DJ'- W ni, g_ rieluJ 

. iё1It1W-;;r.- 1<out.u ~~~Ji§~f!Щ 1-::- 1 ..... -II·--·,;;~ _ 
d/. tar. 1 • <! n,r. -
П. Ior. V U 1 uo ",с. 8 М.6б 

J)opclniool tJ'an .. keJ8 

60 
6() 4.6 ") 87 '/. -

..1: t.8r 2 d. 100 1111". • - . - . - -
п. _ . »d. 1110 "". • -.- - 8650 
си. wr. 8 n.. 1 :.. 4 -.- - -
ir. Ier. U то.. 1 " . - , 
dl . Ier. 10 d. 100 ~·c . 3 

11 .26 11 22'1. ~3 ~8'/, - • - .- - -ar. t'r 10 d. 100 Ус. 3 
dl. .~. 8 d . 100 40.. 4 

76 --.- - - .. , 
Itr !er. »d. 100 О... ,1 00.26 -

, 

&'Ь ОlLllатt Тllражпыхъ бll ,l8ТОВ'Ъ, справлитьса по I1'храsпыиъ 
при чеn ВК,Iадчюш Баuка, его Конторъ и OтAt1Je-

не сохраПllВшiе у себи ОТАЮrпыхъ по на xpaHeaie 
а равпо I1 лпца, впесшiи сво" бll.!6ТЫ ВЪ Бапn, 

11 ОтдtлепiR до 1889 Г . , В1о виду ПРОНЭReдеюшго Бан
въ 8ТОИЪ году обиtно БИlетоВ'Ъ 2 деСИТR.llilтiи иа новые 

3 деСI!Тllптiи аа ДРУГIIИII нумерамп - БJIаroволиТ'Ъ, 
ЛРОllзводотва справокъ по Тllра~пыиъ таб.llf

ПОI)''1ПТЬ 113Ъ иtсТ'Ъ xpaueHUI бlll8ТОВЪ выписlШ ну.е
ПОCJItдНlIXЪ. 
К1о И3JоarеННОII)' l'осударствеllНЫЙ БаНЕ1о ПРИСОВОЕУПJиетъ, 
по 1 Маи 1887 r. "3'Ь 'l1!Gla БИJlетовъ, ВliШr6ДIПJIХЪ В1о ти-

1881-1886 г. , пс преl\ЪЯВJrеl10 хъ оп.!атt 7.882 билета 
супу 3.641.350 р. ПОД!Jшпое 110Дl1ИСВЛЪ fllраD.l/lЮЩ~ 
ЦIllUСЕUЪ. 

23 Iwи 1887 года. 1130-1 
--~----------~~-~--

TOW8I'Zy.tW8 Drogl Zelw",neJ IW8n~ 
grodzko-D,browsldej podaje do wiadomoAci, it: 
1) z dnieru 8 (20) wrze§nia г. Ь. taryfa specyaloa па przew6z 

olowi ielazll i t. )1., poaniOdzy BtaCYII DощЬгоwа,i 81&c1arui . 
8rnoletiak i MitiBk, obowillzuj'lca w kieruoku przez . 
zoataje zllstO&Owaoll i Па kierunku I ... angrcid.,....l'.tu~ 

SI) z dniem 1 (13) paidzieroika r. Ь. "prowadzoo8 z081&0, w 
.ykonanie dodatek Хl do taryIy miejuco_ej drogi .zelazoej Iwa~grodz
ko·DllbrowBkiej, oru· dodatek III do taryf komuoikacyi bezpoOredoiej 

drogllollli Potudoiowo·Zacb~niemi. , 
WQ1'8za,ca, 24 sjerpnia (5 IDrzeinja) 1~7 rotn.. ' 

'1131-1 

NOWY WYNALAZEKII 
PAPIEROSY • 

w Gilzach ~eskl~janyc:n 
zaa~czycooych oagrodll оа / tegoroczoej wystawie bygieoicznej 

. w 'Varszawie . 

• 

.. _.~_ ; -; • (160'/,,) 
• • , • # dI ter. • d. 100 ... . б FABRYKI 'If -.- - -

".pl.rJ' р ...... . 
( .. 100 n.). 

LJot1Llkw JU.PoL" 
.. .. " .. 'М-

Воо.1'01. W •. 1 .т. "'" 
• .. .. 11.. ) r 
" .1' R Ш )r 
а .... УoI. n;. Н. 

.. "- tt ,,1 1:::1 Biletr ..... bl.1Ioo. J, 
" • .. .. и., 
,. • .. " 111 " 
" l' • " IV " 

IleUt8 1<010jow8 • " o~" 

,." 1'01. wewo. • 'if.IO'''/ Liot1 _&. Ш.т. В. 1 . 
t. ... " .. 

: :: g.,~u Ш:А~ 
" Н" "lit. ~. 
" .. . .. L. .. . ,,;-..
" " "".r. Щ I ~!'::. :;:;. 
tt .. ft ,. II~~ 

" "" "81...., 
n ".. Ser. 1 ';1 lil.~ 
" ,.. tt .. .... . 
• • .. 8sry& "А В. 
" " ... .JI male 

LJot1 ... 1. m W &nL Зer.l 
.. .. .. .... u 
" " ,,'1 ~ 111 
.. " 1'" n lТ 

r. \. .'.n" V 
О' • ОЬ i,t .... у, 8"":,':1; 
",.t. n 

Liot1 _t. .... J'лdsf" 1 
.. ., ~ • .,1I 

" • .. t "' Ш 
LJot1 _&. .,. Kllil .... 

.. N ,1 In. l'fook:, 
lJO. ..... а.!'. W. sJl:r~ uo 
LJol1 "'" Wjjoli8ki~ dl. 

.. • .. .. krЫlr 

: 
О 
6 
6 
t 
6 
6 .. 
6 
6 
6 
4 , 
~ 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 • 6 
I 

-i 
6 
6 
6 • 6 
6 
Ь 
6 
6 
I 

: 11 
• 6 
6 

r 

• 

"1 .. " ". 
( •• IOn ".) 

Ak01.0.~. \у .... \у I()() r. 
" " \\', .Bru.6OOr• .. .. JJ 100 т. 

" 1eru8p, l00г. 
,. ,,1 J. 'abr .• L6dlkiej 
11 .. Na«wi.J.aitk.. 

1 -'-'·-1 - -1 -.--- -.-

- .-0 
-- - .---
- .- -- .- - .-

-. -
--
~ .-

- -- .---

BRACI POLAКlEWICZ w 'Warszawie 
w c:enle za {оо ~ztuk rs. 2, {.50, {.2о, t 1 70 

kowane ро 5, {о, 25 1 {оо 
kop., ра· 

, 

, 
-,'-1 <1. -. - " Uauku llaudlowego I _ ._.1 ,'_._ о 23 lata оdmfаdzа

4

П! ' 

-.-
~ -.-

-.-

-.--.-
-.-- .-

-.--. 

-.-
- .--.-
-.----.--.-

- .--.-
-.-
84'~I 

liii:bui 
-.--.--.--.--.-

-.-
-.-
-.-
-.-
- -

101:Ю • - .--1 
-.-
-.- --- .--.-
1008Ь - .-1 

100. _. 
~~ 70, - .-1 
99.601 -.
~9bO - ·-1 
9~.bO: _ .-
U9, ~6 _.-
-".- -.--,- - ,--- - .... -.-
-.-

w Nlrtuwie 260 г • 
" 'Var. Ua.u Оу •. 260r. I 
" Bau. 1-1. w lлtl~i 260 r. 

11 ''' .. r.Tun,.Ub,o,to(I1ia I 
r. "pl. ". I~;\ 260 (. 

" \Var:l'ow.I'· Cuk:ru'6C.X) 
.. Cukr.Dub ... I. 6()()r. i 
" '1 J6a:ef6w 260 r. t 
" 1f Сип" 260 r. '" 
" " Ве.rщаnОw260 r. ~ 
1t » l..J8zkO"io.260 Т. ' Е 
н " Leol10W 260 r. 
'J " Ct.t:8tocioe ~60 r. 
,. Т. \V. ~. s'tali 10 Ос. 
, То ... Lilpop. Raa i 

l.oewenst/Sin 1000 r. ... 

-.-

- -
-.-
- .-

- .-

'-,- -.-
-.- - . . 

-.---- .- -. -
-.-

-.- - .--. -
- -- , .- - .. 

-- .- - . -
-.- -.-
-. -;- --

, , 
• < 

Pr&wdzlwy pnder law& spreperowa~y z. ryttt, kt6ry niesz~odliwy 
ро tysi"czoych pr6bacb, r61!0ego aoble Dlema СО ' д/) do~rocl.. ~u: 

Jawa. та te WIloZOO przymloty, 88 jeвt l:iardzo limutkl, oaJI~pieJ 
JrzYBta; до twarzy, malo го wyebo~z~ '.gd,t iouego p~dru . wych?dzi 

duto i oie roOO takiego zadzlw,aJl\oego 8ku~ku, Jsk puder Ja
Ро npudrowaniu oajbystrzejlzy "zrok nie dojrzy podru i nzli801 
damy wyzszego ~_iata i "ypr6bo"aoy za oaj8ku~oiej8zy i ·ж& 

do . odmlodzenia twarzy. С80а рцdеtli:а 90 "ор. Bklad 
w specyaloej i ceobraloej Репотеrуi W. Ко •• -
Now, Ryuek Nr. '3 w r.odzi. -

оdЩрцlе sl~ rabat/!! ' 80~-tб-14! .. 

-» То .... Z .. kl. Metal. В. r: i 
Uaw.tkf" \Var. l000r. u - ' - - , - .,' I 

• Tow. z.kl.GOruiO·lch :: ,. -...,. ...... р ... ()и,.,.· ... ()Е od Жор. 11/. za 8ztuliA 1 St.&roobowiokiohlOOr. - - _ . . НА А ,tA3. ,. J..ч .. 
'1 Tow. \\·.r.F.~ . .\Iach. ' иwD .... О GI,I()ERWNOWE 8z(ukll "ор. 16, 
Nш. RoI iO<lI. l00r. " .. - ИVDI',О ·ТА.ТRZЛ*8КIЕ 8ztuka kop. 20, 

tI W"rs. '1'. Кор, .... ogla i \,.. 
Zakl.llotni0il,ch26Or. -. " иУD .... О РА.lVЛ1r.IЛ s~tuk& kop. 60, " 

.. J~:i:~:i. :'~'f~~: 1· _ _ _ ._ ol'az РRJlVПУ I WOD~ :ИОLO.8К". 
t.1'owr., .. ilr&:l:a JOOr. -.- -,- wyral;jia J ~ 

"Garb lctnler 1 !; • ..ооС -.- \V1RSZ1WSIilE blBOR1TORYUI СИЕIIСZNЕ. 

• 

"~.~ ~~~~:У\~I() 250.- ьоо: '1 =:= Dosta6 mozna w z,odzi: u Friede; FliderbaolD, GrigD, 
--.--1- J aoicki, Kolakow8ki, Lipitiвk., Li.iecka, Madler, А. 
- - W.1'tolo kblPOnl1' potr. ~'J. Li·l likwid.. 101.8 . Rozeotal, М. R0Z80tal, 8i1ЬегЬаuш, Stow'. 8po:!yw; 
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~ ы.1. .... nowroh • 9~.' ()Ы. М . W.I'IL 190.0 .UrzfJdn. w l;odzi, А. 8ZDajder. ) " .630 8 8 
• nm.W.r ••. IiJl 2068 PoI'f",m. 71.," 7l .U 1 

tJ n М. l..o:lzi . 116 3 " ,. u Cтt8 ~2Э=J~.6~~~~~~~~[2Е~5!~~~~~~~~~!':;~~;l!:~~: 
~ 1887 r . 
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W letnim teatrze Scllina. 
TowaJ 1)'ltwo ar\J'tów wek.Ino· dram&!. 

pod dyrokłn 
JllI.JANl 

W sobo~ doia 10 wnałnia. 
Pierwszy ru 

Z przyjemnością 
KOlJledya w 4, aktach, Gu tawa 
lera, przerobiona z niemieclriego. 

Grana na Warszaw8kiej tcenie 
nadz",ycsajnem powodzeniem. 

Od l pddziel;nika potrzehoł 

BONA polka 
zoaj,ca jVZyk niemiecki. 
moAć w redakcyj. 1127 -3-1 
--------_ .-

PotrzebnY;Je t 
ma- PO Ó,;, 
z osohne,n wejłciem, w środku mia
sta. Oferty prono s kładać w re· 
dakcyi niniejszego pil Illa. 

1128-3-1 , 

Do wynajęcia 
2 pokoje 
Wiadomość Nowy·Rynek . 6. 

1129- 3-1 

ZAGINĘŁY 

dwa pa641porty 
pruskie wydane z miasta Prudnika 
(N eusta,Hl, na imiO J ann 
ka i Józefa Grela. Znaluca zecl 
je do!,ć w redakcyi Iz'ienlBi 
ŁódzkitIgo. 1105-(1 

ZgubwJl,o 
naehkartv wydan, przez 
m. Łod~i,' na iwi~ Rucllli 

- 1126-1 

Zgubiono pc 
wydaoy z powiatu K()laiiiE 
imię Piotra ;:;willteckiego. 
zecbe~ 'o dożyć w redakcyi 
nika Łódzkiego. 1126-1 

h , 
,.'-

DZIENNIK U>ozru. 

Dr. Gruszczyński PE T YA dwukl( 
Ż E ,'T K 

'~~!~:: lel.arz ordyoujllCY w Cie., • • 
h osiedlił lie w midcie:Ło· Mam unoyt uwi domić 

i zamieszka ł puy ulicJ Koo· nowDych Rodziców i 
I staDI w domu W·go Z j. te kur D ok Da rok 

wa 

N 

T'b II 
r 

Nr. 200 

A. 
OB"bRBJlEHIE 

)l,31IH KAr T )1,1> [EHIH 
YW BEHRAr BARKA. 

no 5°10 OTIJ.'MEBIIO). Frydrycha, pod N r.' rOZpDC211t liO 13 . rpo ' ; 
Til·a·n a W ·go Bellioa,'uczeonic odbyw .i~ cod~ieonie od 

:dzi przyjmuje chorych co(lzien.'godziny S.iej. 
50J0 !laBllOByn IiUeTOJn. 1 BI>lUjCEa 1860 r . 

nie od godzioy 8 do 10 rnno i od Prl! OiOD lJi 
do 6 po połud, . iu. Bifdnym E JJ7 e ł" e r 

ziela PIlr dy lek r kiej bezpł toie. Z b d· ' d ' 
110406-3 ulica tle o n,a om 

1110-2-2 

, npOB3Be~eBJIOMj' 19 1 7 r'J 111.1.10 3lIDłe-
8 . .ta t.u.qaJOl 311 IIUT. Ba 13 .600 p. B1. 8W Be oora 'J-

OTO cpllm. 111.1.10 BorameB lI3'b 06Iqaro U Nit 

alllDlcu T KfII{lIro OORTHnTis, 1łaJ.0AH

DENTYSTA 
A. A. Iwanoff 

B'h ollplllI\euiH, 1 .1 ił IlueTa Bil 9. 6.600 p. B Tru;run. 

NauczycI· el BUro uorameuo 18 .494 IIH.leTa Ha cy 1rf 10. 025.200 p. 
npoqeuTolID no noraweuuWfL !lH.leralll. lIy en. npe-

kilkoletn~lI. pl'ak C'J, 1 Hoallpa cero rOĄa. 
powr6cił z w6d i pn yjmoje cho
rych jak dawniej. t. j. od 10 ej 
rano do 6.ej wieczorem. lica 
Piotrkowska, dom W.go Weio· 
berg. , nI, A· ... is domu W ·go 
K OD tadta . 109J -8-6 

. klaJOwe& pryw" BO B808mB ()'J, O Roił cropOIlY, qro IIo.u.maa 
przYI~::lł: toomac 

. . BbI'We~um:x1. Jn.. Tupan 5°/0 !l1l.leTOIID U83UII'IllIIll .n no-
Ort rty profZ~ w red k· raweullo 6e31. aaUlJlemll 8.IJ8AmqeJn., KOTOpye BCltACTBI8 cero 

Dlioonika Łódzkiego pod He 3uan o BY op,t IID npJrU3A.leSlllI\u 'L Bn 
'\ • 11 15-3-2 a ()'J, AP yroll-QTO II .lBqa, cAtJlaBUIin BauKy allRue-

° 03suaQeoill ilU IIH,/IeTOB'L B'L TIJpalll'h, or.m · UOCJIt nOĄa
Tal\08h1U 33JlB,/Ieruft nepeĄarb 61118TY B1. APyris pyu 6e3'h 

aOBY 'L o nOA8UUYX'L BaS&lSrullX'h ' 
n TEPHH'b Tłl.lOH'L 

Julia leichnitz al _ eRoaro nllR'!'e_a 38 • 228,113 
II a TO lI.t (l'l> TJrpazt,-r ocy . Baun MIITaeT'b A0.llrOIl'L 06paTIITb 

Konaerwatoryum Warszaw· BRRManie 'oy6nnm, rrpHf.lllmaH lIetn ua-
powróci ła do t.odzi. i jak 50J0 IIU.IIeTOB'L 1 BhlOycsa, BO 1136tsaoie lIorfI1lHX'b 
udziela leke ł płe- OpOll301lTIJ )lJlO OUX'b OOTepb OT'b nOOBoeBpelleooaro OpeW'hI!B.teIlW 

1117- 2- 1 " 
Po kop. :1.6 

Kolacye gorące (potr . 
wy do wyboru). Wydaje co· 
dziennie od god7.. 6 do 11 will
rem reI t uracya pod 6rllll} ,.\\' 11· 
hel m", ]lrzy ulicy Dzielnej (Ko
lejowej) drugi ,10111 ocl klepo 

Żonaci robotnicy 

Orlow.. 111 !l-O 

do mnj"tku ziemski 
w okolicy Wilna. Blit zych wi~,do. 
moŚci zali~gn"ć motna na miejscu 

S. Wulll'ert Osada R .. doszkowi 
,M"ia Włle6ska. 1133-g-

Nioiejszom mnlll honor uwiadomić Bzano ... o" Publieznośt, że 
od dnia dzisiejszogo codziennie od godz. 6 rano do 9 i od 3 
po poludniu do 6, po ulicy Jetdzlć bęllzle umyś l . 

nie przezomnie wy.ylaoy 2 amkoi~ty 

wózek Z nabiałem. 
Mleko alodkle, śmletauka I lias lo tołowe zllajdujllce eię w tym 
wózku fałazowane być nio mogli, poniewd wózek ZII kaidym ~a. 
zem wyjeidtajl\c z mojego zRkladu, op i eczętowanym zostnme. 
Nadto ceny wypisRno na w6zku nio pozwollj na tadne naduiy. 
ci~..EOd tym wzgledem. 
~ Wózek pomieniony przystawać b~dzio przy kaźdym 

rogu ulicy. 
J. B. WfJ~yk. 

11 '9-8- 2 

, 

Ii'h olLllaTt TllpaamYX'L IIII ,IeTOB'L, CUpaB.IIBTbC8. 00 I1'JlpalllJYII'h 
UpR 'len BK.la)lQ01U1 Bann, ero ROUTOp'L B OTAt1le-

HO COxp8ouBmie y cefill OT,I\aUBYX'h 1I1flf ua xpaoeaie 
a paBno n .II01\a, Bnecmill CBon 1III.II6TY B1. BaRn, 

1\ OTA1i.teRiR AO 1889 r ., B'L BIIJIY OpOH988,1\eUllaro Bao
B'b 9TOK'b ro,l\y o6ł1tuo IIH.leTOB'J, 2 )\eC8TH.lltTi8 aa BOBh16 

3 Aecl!TlI.rIlTia sa APyn1łl1l oyMepaM1ł - IIJIaroBO.ll8T'b, 
npOI13BO,l\OTBa CnpaBOK'L no Tllpa~nLlII'h Ta6.1II

nO,l)"JnTb 1131> HtCT'b xpaueoUl 6HleTOB1. BLlOUCJU( By.e
noc.IlłI)lOIIX'h . 

]t'b H3.lolleooolly l'ocy)lapCTB6uHLllł BaOE'L OpHcoBoEyU.lReT'h, 
no 1 MaB 1887 r. lin 'lI!C.la fiUeTOB'L, BliI1Irll)(lIDlX'L B'L TII-

1881-1886 r. , oc npeA'bJlB.lrellO X'L OD.IIaTt 7.8826H"IIera 
cyny 3.641.350 p. IIO,l\!JlHlloe 1l0)lIlHCU'L fnpaB.l/lIO~~ 

.qlllUCEU'h. 

23 lnu 1887 rOlla. 1130-1 
--~----------~~-~--

TOW8I'Zy.tW8 Drogi Żelw",neJ IW8n~ 
grodzko-D,browsldej podaje do wiadomości, it: 
J) z dniem 8 (20) września r. b. taryfa specyalna na przew6z 
ołowi falezll i t. ]I., pomiOdzy atac", DOD\browa,i atacrami . 

Smoleńak i Mińak, obowillzuj'lca w kierunku przez . 
zoataje zllstO&Owaoll i na kierunku I ... angród.,....l'.tu~ 

li) z dniem 1 (13) paidzieroika r. b. wprowadzooe zOltao, w 
wykonanie dodatek XI do taryfy miejucowej drogi ,żelaznej Iwa~grodz
ko·Dllbrowakiej, oru· dodatek nI do taryf komunikacyi bezpotredoiej 

drogami Poludniowo·Zachedniemi. , 
WQ1'na,ca, 24 sierpnia (5 września) 1~7 ;00,",. ' 

'1131-1 

Wek_l •• 

Herlla .., (--I 

ZA DJ'- W Giu- rio/dJ 

. i"i1itToO-;;r.- k.ouw ~~~Ji§~~ 1-::- , ..... -II·--·.;;~ _ dl. tar. 1 • '! n,r. -

J)opcłnionl tran_keJe 

60 NOWY WYNALAZEK I I 
" .... • (186'/,) 

!Dne niem. nUlUla hank. 
• • 

L<J'od~J . .". . :' . 
• • • • • • " ,. 

reTJł tt • • : • • • 

• • • • • .. ~ 
Wiade

• -~ . •• 

kro lor. V d I UO nor. 8 M.6fi 
..1: ter 2 d . 100 Ul1". • 

kT. 1eJ'. »d. 100 lUr. • 
dl. wr. 8 n.. I L. 4 
kr. \er. U m .. I L. - , 
dl. !er. 10 d. 100 ~·r . 3 
kro t'r 10 d. 100 Fr. 3 
dl. ł~. a d. 100 dor. 4 
Itr ter. Ii d. JOO O... ,1 

PAPIEROSY 
W Gilzach ~eskl~janycli 

zaa~czyconych nagrodll nil / tegorocznej wystawie hygienicznej 
. w 'Varszawie . 

fil) 4.6 ' f ) 87 'I. -. -- . - - • --.-

76 

-.- - -
11 .26 11 22'1. ~3 ~8'/, - • - .- - --
11O.2fi -
-.- - - .. , 

• 

.. _.~_ ; -; • (160'/,,) 
• • , • # dl ter. • oL 100 ... . 6 FABRYKI 'If -.- - -

".pl.ry p .... t •• 
( .. 100 n.). 

LIotyL'kw JU.Poh. 
.. .. ot n tM-

800. Poło WI. 18m. "'" 
..... 11.. )r 

" .1' R III lr a .... Yoł. n;. H. 

.. "-" n 1 1:::1 BUet, ..... Pań. 800. J, 
II •• , lit U., 
,. • .. 'ł Ul " 

" " • " IV " )lent. kolojew. • " O~" 

"lo l'oł • ..ewo. I rif.IO'''1 Lioły lU&. Zi.m. S. 1 . 
t. ... " .. 

: :: «er ~U lli.A~ 
" H" "lit. ~. 
" .. . .. L. .. . ";-..
" " "".r.14 I ~!'::. :;:;. 
tt .. ft ,. II~~ 
" Ił JI ., an..., 
" ".. Ser. I 'óI lil.~ 
" ,.. łt 

.. Ił.. • 
• • .. Suy. VIA B. 

lit " ... .JI małe 
LIoty ... 1. m W &AL Ser.l 

.. .. .. .... U 
" " "II ~ Ul 
.. " U" n IV 

r. l· .I.n" V 
t' • Ob i,; .... W """:,':1; 
nl.t,n 

Lioty _t. .... fANI"" l 
.. ., ~ • .,1I 
"W,.,,.W 

LIoty _to ... Kllil .... 
Ił N ,l In. Płock:, 

w.. ..... a.!'. W. slr~ Uo 

Litoly "'" Wiloliaki~ dl. 
.. , .. .. kr6ł1r 

: 
t 
6 
t 
ł 
6 
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6 
6 
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~ 
6 
6 
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6 
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I 
-ł 
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6 
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6 
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I 
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• 6 
6 

r 
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1 -'-'·-1 -.- - -I -- -.-

,u"" ". 
(u Jon rI.l 

Akor. O.~. W ... ·W 100 r. 
" " W .• Bru.6otJr. .. .. JJ 100 r. 

" lerelp. l00r. 
II ,,' ł'abr.·Lódlkiej 
" .. N .. «wi.JAlilk.. 
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- .-- .-

- ._0 -. -
- .- ---- ~ .-
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BRACI POLAKIEWICZ W 'Warszawie 
w cenie za tOO ~ztuk rs. 2, UO, Ul), t I 70 

kowane po a, tO, 25 I tOO 
kop., pa· 

, 

, 
-,,-1 <I. -. - " Uauku Uaudłowego 1 _ ._.1 ,'_._ o 23 lata odmładzal!! ' 

-.-
~ -.-

-.-
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-.-- .-
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-.-
84'~1 

liii:bui 
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-.-
-.-
-.-
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10l!lO • - .--1 
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IOO8b - .-1 

100. _. 
W 70, - .-1 
99.601 -.
~9bO - ·-1 
9~.6O: _.-
U9, ~6 _.-
-".- -.--,- - ,--- - .... -.-
-.-

w Naru.",ie 260 r • 
n 'V.r. Hau Dy •• 260r. I 
" Bau. 1-1. w Lltl~i 260 r, 
II War.Ton',UlJ, o,ło(l1ia I 

r. "pl. rs. I~ł 260 r. 
" War:l'ow.ł" Cuk:ru'6C.X) 
.. Cukr.Dob ... I. 6O() r. i 
" fi Jóa:efó", 260 r. t 
" 1f Czarak 260 r. '" 
" " Beflnanów!ił60 f. ~ 
1ł » l..JlZko"io.260 r. ' E 
u " Leonów 260 r. 
łJ " Ct.f:atocioe ~60 f. 
,. T. W. ~. Stali 10 O,. 
, Tow. Lilpop. Raa i 

1.oewenst/SiQ 1000 r. ... 
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Prawdziwy puder lawa spreperowa~y z. rytU', który ńi88z~odliwy 
po tyaillcznych próbacb, r6'ł!0ego sobie Dlema co ' d/) do~rocl.. ~u: 

Jawa. ma te ważno przymioty, je Jest bardzo liIIlutkI, naJlępieJ 
Jrzyata; do twarzy, mało go wyeho~z~ '.gdył innego p~aru . wych?dzi 

duto i nie robi takiego zadzlw,aJlloogo akulku, Jak puder Ja
Po npudrowaniu najbystrzejlzy wzrok nie dojrzy pudru i nzńan1 
damy wyższego świata i wypr6bowany u najBku~oiejszy i 'za 

do . odmłodzenia twarzy. Cena pudelka 90 kop. Skład 
w apecyalnej i centralnej Peńnmeryi W. Ku •• -
Nowy Rynek Nr. '3 w Łodzi. -

odstępuje się rabatl!! ' 8ó~-l8-14! .. 

-» To ... Z .. kl. Metal. B. r: i 
Uaw.tkt" War. lOOOr. u - ' - - , - .,t I 

• To .... Z.kI.Góruio·lch :: J' _...,. ...... P'" (Ju-· ... (JE od kop. PI. za eztuliA I St.&roobowiokiohIOOr. _ - _ .. H.... ,tAl1 ,. J..~ .. 

'I Tow. W.r.F.~ . .\Iach. ' DYDI':.O GI,I(JERWNOWE sz(ukll kop. 16, 
Narz.lwl iOdl. l00r. " .. - DYDł',O ·TA.TRZA*8IUE sztuka kop. 26, 

u W&rs. 'l'. Kop ..... ogla i \,.. 
ZakI.IJotni0il,ch26Or. -. " DYDŁO PA.lWAl'fIA s~tuka kop. 60, " 

.. J~:i:~:i. :'~'f~~: I· _ _ _ ._ ol'az PRJlVDY I WODĘ :KOLO •• U{4ł 
ll1'O" lA, .. i lr&:ł::J JOO.t. -.- -. - wyral;jia J ~ 

"Garb letnler l 1;0..000 -.- WlRSZ!WSIilE LlBOlUTORYUI CHElICZNE. 

• 

"~.~ ~~~~:y\~1() 250.- biO:·, =:= Dostać moźna w Łodzi: u Friede; Fliderbaum, Grigo, 
--.--1- Janicki, KołakowBki, Lipińak., Liliecka, :Mad lor, A. 
- - W.rioło kYpoOll1 potl'. ~'J. Li·l likwid. . 101.8 . Rozental, M. ROZ8ntal, Silberbaum, Stow'. Spo:!yw; 
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