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og61ny kapital znkladowy 4,780,000 <в. IBHS, towвrzystwo to ,.,ydalo аn materyaly " 6rOOko"ej 
"ур/асНу rаzеш dywidendy ilS8,2oo r.. .urowe 118,020 rз. па koszty hand10we fabryki przeraЪiaj"oo ~a"e1n~, jalto та· 
czyJj przeci~tnie 3,30/.. . 107,268, а sprzedalo towaru tllllto za 8и",~ teryal soro"y. :Fabryltl. akcYJoe L. Ra~· 

akonleo przyt.aczamy зрiв fabryk, kt6· 197,975 Т8. Nndmierna wysok066 k08Zt6" aek, Е. Oyodel, "ypruclly I!D lБ% ~ywl' 
<в nie daly tadoej dywideody jlikkQlwiek baodlo",ych "оЬво og61oej Bumy obrotu деоду, newska "а6 przvdzalDla przYnlOsla 
przyoiosly nieznnczoy досЬбd, jnki ЕаН· ",skazuje, it cala ta operacya handlowa 8wym "ldcici~Iom оа c~y,to p~z~zlo 26"10. 

I С"Ооо до kl\pita/u _apasowego: opierala si~ па '''ylnem obIiczenio. Dru· В" \.о odsetkl olbrzymte, о Jwch u nаа 
1) Norska fabrykn przerabiajl}~ lеn i giещ townrzystwem akcyjuem, kt6re ро- nikt oawe~ nie 81Y8zal. .. 

bawelo~. Kapitn/ zakladowy 11,000,000. nioslo slraty, jвзt fabryka Mitrofaoiewa W graolcach Kr6leat"a ~olskLego ~ w 
Przynins/a dochodu oetto 14,900 rs. z 1,000,000 'в. kapitalu zakladowego. dziale przemyвlu przvdzalolcZ~ tltacklego 

2) Przvdzalni" ,.,е/оу ba~{>on Unger. Og610y wyw6d " przltoczooych powyzej iиtпiеjе б przedsi~bier.t" akc1Joycb, z kt6· 
8ternberga rrzyniosla doobo,ll1 7,Б~1 od I daoycb, daje si~ stre6cl6 w павцрuj"сусh 'УсЬ dwa з" tylko iШ .. mi. fabryk r.agrJ1:' 
kapita/u zak adowego 700,000 <з. ICyfrncb: z calkowitej вошу kapitalo zakla- nicznych. Zaklady К. BchelbIera .,. f,odzl, 

3) Lepe8zynskie tkalnie bnwelny Au· dowego, wymieoionych towarzy8tw akcyj. przvdzalnie Inu Hielle·Dietrich '!" .Zyrardo. 
drzeja Nikition. Kapital zakl . QOO.Ooo. nych, wyoosz"cej: (76,766,000 + 4,780,000 "ie, fabryki GaJerow "lJO~Zl 1 zakla~y 
Doch6d 11,124 ТВ. 1 + 13,010,000) 9"646,000 ,в.: w Za"ierciu. oto 4 "la'cl"e przedSI~' 

4) Akcyjna petorBburaka prz~dza10ia. .., о bierBtwa altcyjoe. Przvdzal~i~ "вloy a~ 
Kapital znk/. 200,000. Docb6d 16,293. 11) 76,756,000 przyoloвlo przecl~tole 9/0 Baokowej L. Allart "lJOdzl 1 przvd~IDI!, 
. 5) Wosk"osenska fabryka przerabiaj"cn 11) 4,780,000., "3'3/0 wigouii Ktirzel w Zgierzu в" ty1ko fillaml. 
bAwelu~. Kapit.a/ zak/. 910,000. Doch6d 3) 13,010,000 .. ,,00;. • 'Vie8tnik fioa086w· Z&wiera Ыlаову " ро-
oetto 31,181 rз. I Z oWJch 14 fabryk, kt6re nie przyoio. wytszych przedsiobient" i takOIl'O przyt ... • 

6) IZl\1ailowskio prz~dzalnio bawelny. : sly zadoej dywideody, со najmoieJ 10 Еа- СЕату ponitej: 

Podali6tpy w artykulo !,оprzвdniш wyka. 
towarzystw altcyjllych w R08yi 4rodko,!ej, 
daj,cych nndor znaczno odsotki, przejdzie
ту obecnie do fabryk ПI oiej procentujlj' 

Knpital zakl. 300,000. Prz~dza1nie to nie liczy6 nalozy do irednwh przedsi~be~Btw. 1) Zaklady ba"elniane К. Sche!blora. 
daly iaduego досЬодо аl0 i oie przyniosly I J е4Н wеfщiешу роа uwag9 fazO, w jak" Kapital zakladowy 9,000,000. Dy",denda 
8trat. "chodzi риетувl tak Oe8&ritwa, jak i Кт6- 8У."!.. Вата dywideody 76Б,0ОО п. 

7) Gorki6ska przodzalnia. Kapital zakl. ' 1estwa stajl}c si~ knpitalistyczoym, to nie· 2) Zaklady "Zyrardowio. Кapital za· 
600,000. Doch6d 36,076 rB. ' 6 .. ietny finansowy stan 4rednicb fabryk kladowy 9,000,000. Dy"idenda 6%. 80' 

8) Tkaluia bawelny BielowB w MOBkwio. akeyjnych, а z .. laazcza prz~dza1n bawefny та dywidendy 640,000. сусЬ. ! 
Kapital zakl. 800,000 1в. Tko10ia powyi-\wcale пав dziwi6 nie powioieo. Jozeli tu З) Zaklady "Zawierciu. Kapftal ,а
sza nio przyuiosla ani дОС\lOдо ani ~tr4t. i owdzie nie"in1ka fabryka, prowadzona kladowy 2,2БО,0ОО. Dy"ideada 7"/0. 8оша 

9) JU\'iewieckie przodza10io lou. Kapi· 1 te1azolj r~k" jednostki, robi uiezle ioteresy dywideody 157,500. 

N aBt~puj,ce 4 fabryki }!r2yniosly 7Iiiei 
5% dywidendy. , 
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tal <аН. 900,000. Doch6d 4769 ГВ. с i skuteczoie wsp6lzawodniczy z wiolkim 4) Fabryki Geyer6" "f.ndzi. Kapitat 
;1.0) Fabryki Mindowskiego , i Baknkioa kapitafem, przypisa6 to na1eiy jedloie ,.,io- zakladowy ЧiOО,ООО. Dywidenda 8%. Bu

przernbiu.jllce leo i bll.woloO. Kanital 'а· k8zej dzielo06ci haodlowej przedSI~bierBtw та dywidendy 120,000. 
kfadowy 500,000. Doch6d 1567 ri. tirmowych nад tow&rZystwami akcyjnemi. Po.."i8ze cztery рrzed:з.Ыеrвtwа pned: 

11) \Vozniese6kie prz~dza1oie bawolny Jakkolwiek teoryu. wypowiedziala "iele .t.awiajlj og61em kapital 1. 2~,725,OOO 1 
8. Lepeszkinn. Kapital zakl. 3,1>00,000 pi~knych rzeczy па temat altcyjoej forl11Y wyplacily dywideody " 80m18' og6lnoj 
Nie daly dywidendy. wladania, przodstawia praktyka zytiowa 1,689,БОО ' •. przeciot~i~ 7,1I~/0. Fabryki te 

12) ~abryk~ sukna Ganieszyna w Мо· zupelnie со inneg.o. Przed8i~bier,twa, ро- nalet, u па. до aaJ"I~luzycb i ~ajlepiej 
sk_ie. Kapital zakl. 1,600,000. Nio daly "'8t.ale dziOki eaergii i zdoluol!ciom Зв· prosperuj"cych. Jвзt to fakt og61nlo <оan1 
dywideody. " . dno8tki, w praktyee prawie te zaWBze "у. I uzoaay. Odsetki, jaltie fabryki te риу· 

] З) Fabryke, sukoa ,., PU8zkinio о kapi. kazujlj wi9ksze zYBki, nii jednorodno рпвд. ООПIj u"aia6 nalety za mazimu?, dochodu, 
tale zakladowym 500,000, nie dala dywi- siob'ierstwa akcyjoe. Jezeli "ioc na"et dla jalti u па, fabryka p~edzala,,:zo.tk~ka 
dendy. ' wielkich przed,i~bierst" akcyjna forma "la. да6 moze. W Qelant"le og6ln.1 kapltal 

14. Fabryka 8ukoR braci Babkio. Ка- daoia, wi~kszo koszty admiiListraoy1, caly !l.aklado"y wушiеоiопусh " tabILCy fabry~ 
pital zaklado",y &00,000, tadoej dy"i. zastop wybiera1nych dyrektorO"J z&rZljdza· wynoli ~,646,000 r" Кapital &во ..,.plnCll 
deoily. jljcych I kontro~er6", ujemnie "plywajlj og61em dy"idondy (6,909,100 + lб8,20О) =:= 

]; 'l:e 14 fabryk, . мz~dаЩ,,,iаjllсв kapital па wY80k046 zarobk6 .. , с6! dopiero ш6wi~ 7,067,300 п. 10Ь pneclotnie 7,.7"/0. W\· J ' zakladowy 13,010,000 ТВ. 8IIC wszystkie to· о 4rednich zakladaoh przemyвlowycb, gdzie d,imy wif)C, йе og6lna l'nec~\oa d~u 
~ warzystwami akcyjneo.,i. Ja.k to jui za· niвod1llczne od akcyjoej fоrщу "ladania jeat ~inll d/a (abrglt ID CuarlJlbie, n!z 
.. ~ zoaczyli§my, przyoiOBly оnв pewien nio,.,iel· cifJzary odn04nio do og61nego obroto je8z, dla odpowiednich zaklad6. "Kr6le8twle 

.~; ki досhбд, kt6ry zaliczooym zostal do kll' СЕе 'bardziej przyczyniajlj ,i~ до zшniеj- PolBkiem. Wyplywa 'tIid praede .. ,zy,t. 
] ~ • pitalu zapaso,.,ego. szenia dochodo. Dla tem wi~knej 'ciilo- kiem teo nie""tpli1!1lwaio,ek, te ~y',l 
~] Dwie trlko fabry~i " dzialo. przomyslu 4c.i. nadmieniamy, zo zarzu.ty j~kio .poв~. kreso"y &oajduje ~It ,,0 -Uj 8p1'z!lJ4JII: 
~ p~zcdEalnlC.Zo . tkack,legQ ,przy'nloвly swym W1ЫЩУ со do to"arzy.t.. akcYJoych, nle сусЬ iDarunltaeh alt рrzeшуal ~dltoweJ 
:;- .,,!dcjcie!om а08у6 znaczoe. straty. Fabryki BtOsujlj 8;0 "cale до tych przedli~Ъiorat", Rolyi, jakltol"iek _шоryal kup!ect_ ~ 
; te 008Z1j o~t4Jpujljce па ... у: 1) 'l.'o .. arzy- kt6re tylko " ое1о ulatwiooia d:r;ial6" "prOlt pneci "пеш opiera IiO t"I.NzeniU. 
~ . st,.,o ak<;yjoo wyrph6" dzotowyoh 8розоЬеш familijnych zamieniooo zo,ta1l 11& \.о"... Wnioaelt 081%, z ealego azet"8C1 ~o-

I....:L--~+---::!l....:-+~-+...:.---'+--'---:т+- mechaniczoym, kapi1410 zak~adowym akcyjne. "усЬ а "if)C wiarD«odoycb С1и "Y'lIl1ty 
.. . ., r8. . . . о dowOO6. 

, zo:ik['~6 mu z oezu оа za· 
оНеу, pod"tyl za ni,. Idl}e оНе" Oaroy rozeAmial siO. 

Dadn 
ое Bltoczyl шu do garclla. 

- Qzlowieku, cslo .. ieka, oddaj ш) moje 
.Шсоое tycie! - za .. olal. 

l' Jaoa zauwazyl jakieg06 ezlqwleka, Tymczasem рап -Laue zerwal li~ z 16t· . : 
, DZ!IC! . , 
PO\\,IE~6 w Dw6cH 

I 
т о И'А ОН. 

kt6ry zdawal siO r6wцlе~ 61edzi6 Waleo. ka, gdyi poslY8zal gl08 dobn;e &ааау . 
t):OO. _ Кla~dyusz. pr~yspi8tlz!l. )<roko. \V ie}. - N о, Marlo, pocaluj s"ego ojca - ,а
kle nl0Ьа! to byf Jego 0Jclec, Na razlo §mial siO Oarey i polotyl I1k~ па jej ,а-
chcial chwyci6 .Btworzooiew za rami\\ i mienio. , 
zmusi6 je 40 odwrotu, !ес! to zn~w wywo· W aleotyna krzykn~a. Me1enda 11& ten 

Роteш dalo ЮО вlУIZЕЮ вzamotaaie, Iиzyk 
zduazoay i д .. а ciala z p1uakiem "padly 
до "ооу. 

lal01ly zbiegowisko. Postauowil." w'iie za· krzyk "ybiegla z pokoju_ 
ozeka6 а! Walentyoa powr6cI до дото. - со to si~ BtalO? Waleotyno. со to 

А, ,Mor·zkowsklej. 'с с Waleotyna zastala miesz~anie раоа La- ,а czlowiok? Ozego to ohcesz, pijalro? - К\.о to byl? - Z&pytala Me1~д • . 
( I ов otwartem. ~zywitala 8i~ ze .starcem. - Kobieto, niО .io "cudzo - J aki' pijak - IIZ8p1LOIa Walea YDL 

" '11 W sieni czekala lIа uilj stara Bzwaczka. 8prawy. - Ojciec Lizy zo&l go widoczaie. 
(DlIl~zy ci'1g - Jlatr~ N,.. 221). - Jaki6 рао pytal siO о paoilj- oznaj. - Wyno§ siO - zawolala }{е1вnда. - То bardzo z1y cdowiak odez .. al '0 

~, , . mila Walelltyoie ~ jaki4 niemlody gentle- - Nio wieзz до k080 ш6"ш; ja jeatem Кlаоахоп. 
Walentyna zamilkla; my'lala, 20 Кlao· тап, ale ,.,~soly 1 znmoZoy. wielki J ak6b 08roy, kr61 zlodziei, in.czej _ Bpo<hie"'1D IiO, te tu jai niе ро-

dJusz wie о Oarey'lI. - О тще? zwany J ak6b 106zy. jego kr610"8ka шо66 wr6ci. 
- Do widzeoia, bracie - rzek1a, gdy - 'fak, aniolku.; dopytyw81 siO szeze· Jak6b I·szy. OhOOi, Waleut]no. 

doszli до m08tu, przyjdf jutro до na8. I1et g610wo z czego 'zYJI!SZ, со poraj;)iasz... alе - Wyno§ siOI Ьо ci~ kijoDt pr.e~z~1 Powr6cila do Lott,. 8tara _wвc 
ja nauczylam BiO" PtZOZ to lato ostatnie, j~ о mlodym gent1emanie aoi &16wka oie Туmozавещ przed bramlj stao~a grош,d. wymkn~a liO до aZln!tU, blOSOllIa-.rjj 
dzio.ki t,ojoj р?Ш~У. Вodo oi <а ni" p1~n~/aт: Pomy41alam воЫе: moze jw ka ludzi, mi~clzy niemi Кlaoдyo&E; zanim duchu Oarela, kt6ry dal ~ kilka 
wdZI~czna cal~ ZYOle.. zazdr06nlkl . jodnak zdolal вchwyta6 Oarey'8, р8П La· g6 ... 

- Ja 'а4, Walentyoo, ше potrafit: wy· - АсЫ- z8wolala Щ6сiеrрliwiе Walen. ое z niо1udzkiш оkrzуkiеш пuш Ii~ па - Walent,AO-Щltal 
razi~ w Ilo"ach, czem byly dla moio te ·tyoa - cz~~6z 00 chcia~? galernika. tego c:slo .. ielt,? 
ubiegle trzy miesi,ce. - Ot6i ~ оп вnт 8t01 przed Ьтат,. - ОЫ nareazcie zna!azlom ~ Umiera- - Tak, таlD (о. Орес Шl 

U~ciso~la jego rok~ i od08z1a. .Oarey дD18. tego, :w ~raku. lepszej rozry ... lem jui, t .. 6j glos przywola1 mnie до t. н .. 
00 nie byl bratem Walentyny, wiedzial k1, postanowll ~ywl~zle.6 Bl~ dokladnie, z iycin. I - Wr6t jut W&1e tyAO' Ja 

о tO\D i оdщd zerwa6 mU8ial braterskio czego ostatoozDle ~rJe Jego c6rka, jakim Оагеу p ... trzal аа niego 08lupiaJy. На· аа po .. r6t ра La 
z ni/l stosunki. Kochal j".. Kt6zby jej 8posobe~ ,.,yglJida Jak ladll, czy jest za· gle "вtrц&n,l ыо i uybkilD rпtelD ko- \Valentyua 
nie kocbal? ,КосЬа/ jlj zanim opo8cila аот w~io" 1 t. ~. czyl ku drz"iom. Wybiogloa trotaar, La- tala SC~ 
matki. 1 c6t stJi<l? КооЬоо jlj шiаl оаlо - .Jak BlfJ masz, Мllт1о? - rzekl рпу- по podtiyJ Z& niш. оа nlicy IT1.I4Atj &а .. .10 
tycie - bez nadzi&i. 00, вуп galemika, stfJPuJJi~ до \Va/eotyny:-:- zualazJolD що 8za1on)'lll ~еlD ulice. Са- uaturalq, ie 11 рпу 1Ii~. 
czyi w6g1 zbIizyc BifJ do niej. n8re.szcl~. J~ko dobry oJclec, przyszed1eal rey skr.pl жЫо .а ciеШIIJ blll"вr, 10 Diebezp' .... e6e+, • 

8tal oparty о balustrad~ mostu i gonil odwl~dzl~ mOJ" c6rk~. Laoe d"iyl && nim. Wkieklo66, шу61 а .. Жil 
spojrzeoiem jej zgrabolj posta~. Wreazcie, - Idt preczl- zawolala Walentyna. zemAcio ail шо doda"aly. &1; оа 

• • I • • • 
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og6lny kapitał zakładowy 4,780,000 rs. ISIlS, towarzystwo to wydało na materyaly w środkowej 
wyplaciły ruem dywidendy ilS8,2oo n. surowe 118,020 rs. na koszty handlowe fabryki przerabiaj"oo ~awełn~, jako ma· 
czyli przeci~tnie 3,3°/.. . 107,268, a sprzedało towaru tl/llto za 8U",~ teryał surowy. Pabrykl. akcYJ ue L. Ra~· 

akon/eo przytaczamy spis fabryk, kló· 197,975 r8. Nadmierna wysok06ć koszt6w nek, E. Cyndei, wypłacIły I!D 16% ~ywl' 
re nie dały tadnej dywidendy jakkCllwiek bandlowych wobeo ogólnej Bumy obrotu dendy, newska zał przvdzalDla pUyDlosła 
przyniosły nieznnczuy dochód, juki zali· wskazuje, it enła ta operacya handlowa swym włałcici~Iom na c~ylto p~z~zło 26%. 

leEono do kapitału zapasowego: opierała si~ na ("ylnem obliczeniu. Dru· S" to odsetki olbrzymie, o Jakich u naa 
l) Norska fabryka przerabiajll~ len i giem towarzystwem akcyjnem, które po- nikt nawe~ nie słyszał. .. 

bawełn~. Kapitnł zakładowy 11,000,000. uiosło slraty, jest fabryka Mitrofaoiewa W graOlcach Królestwa ~olsklego ~ w 
Przyniosła dochodu netto 14,900 rs. z 1,000,000 rs. kapitału zakładowego. dziale przemysłu przvdzalOlcz~ tkacluego 

2) Przvdzalni" welny ba~{> lla Uoger. Og61ny wywód E przltoczonych powyżej istnieje fi przedsi~bieratw akCYJnych, z kt6· 
Sternbergn rrzyniosła doobodu 7,6~1 od I dauych, daje si~ streśCIĆ w następuj"cych rych dwa S" tylko fili .. mi. fabryk r.agrJ1:' 
kapitału zak adowego 700,000 rs. ICyfrncb: z cnlkowitej sumy kapitału zakła- niczDych. Zakłady K. Schelblera '!" ŁodZI, 

3) Lepeszyńskie tkalnie bawełny Au· dowego, wymienionych towarzyBtw akcyj. przvdzalnie lnu Hielle·Dietrich '!" .Zyrardo. 
Brzeja NikitinIl. Kapitał znkł. QOO.Ooo. nych, wynoszllcej: (76,766,000 + 4,780,000 wie, fabryki GaJerów w ŁO~Zl I zakła~y 
Dochód 11,124 rB. 1 + 13,010,000) 9"646,000 rs.: w Z ... wierciu. Oto 4 włalclwe przedsl~' 

4) Akcyjna petersburska prz~dzalnia. .., o bieratwa akcyjne. Prz~zal~i~ welny cz~ 
Kapitał zakt. 200,000. Docbód 16,293. 11) 76,766,000 przyDlosło przecl~tOle 9/0 Bankowej L. Allart w ŁodZI 1 przvd~IDI!, 
. 6) Wosk.-eseńska fabryka przerabiajllca II) 4,780,000., ,,3,3jo wigouii Kurzel w Zgierzu S" tylko filiami. 
bAwełn~. Kapitał zakt. 9lO,000. Dochód 3) 13,010,000 .. ,,0% • WieBtnik finanBów" zawiera bilansy" po-
netto 31,181 rs. I Z owych 14 fabryk, które nie przynlo. wyt&zych przedsiobientw i takowe przy t ... • 

6) Izmaiłowskie prz~dzalnie bawełny. : sły żadnej dywidendy, co najmniej 10 za- czarny ponitej: 

Podaliśtpy w artykule Voprzednim wykaz 
towarzystw akcyjnych w Rosyi środlun,!ej, 
daj,cycb nader znBczno odsetki, przejdzie
my obecnie do fabryk Dl oiej procentują· 

Kapitał zakt. 300,000. PrZ~dzalnie te nie liczyć należy do 8rednwh przedsi~berstw. 1) Zakłady bawełniane K. Sche!blera. 
dnły żadnego dochodu alo i nie przyniosły I Jeśli wefmiemy pod uwag9 faz~, w jak" Kapitał zakładowy 9,000,000. DYWidenda 
Btrat. wchodzi przemysł tak Cesarstwa, jak i Kr6- 8V.o;.. Soma dywidendy 766,000 n. 

7) Gorki6ska prz~dzaluill. Kapitał zakł. ' lestwa stajllc si~ kapitalistycznym, to nie· 2) Zakłady w Żyrardowie. Kapitał za· 
600,000. Dochód 36,076 rs. I świetny finansowy stan średnich fabryk kładowy 9,000,000. Dywidenda 6"10. So· 

8) Tkaluia bawełny Bielowa w Moskwie. akcyjnych, a zwłaazcza prz~dzalń bawełny ma dywidendy 640,000. cych. ! 
Kapitał zakł. 800,000 lS. Tkalnia powyż-\wcale Das dziwić nie powinien. Jeżeli tu 3) Zaklady w Zawierciu. Kapitał za
sza nie przyuiosła ani doc\J.odu ani ~trąt. i owdzie niewiolka fabryka, prowadzona kładowy 2,260,000. Dywidenda 7"/0. Suma 

9) Juł'iewieckie przodzalnie IDU. Kapi· 1 telnznll r~kll jednostki, robi niezłe interesy dywidendy 157,500. 

N aBt~puj,ce "fabryki }lrzyniosły 71iiei 
6% dywidendy. , 
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tał zakt 900,000. Dochód 4769 rs. c i skutecznie współzawodniczy z wielkim 4) Fabryki Geyerów w Łodzi. Kapitat 
;1.0) Fabryki Mindowskiego , i Baknkinll kapitałem, przypisać to nalety jedlnie wiO- zakładowy lliOO,OOO. Dywidenda 8"10. Su· 

przernbiaj'lce len i bawełnę. Kallitał za· kszej dzielności bandlowej przedsl~bierstw ma dywidendy 120,000. 
kładowy 600,000. Dochód 1567 rs. firmowych nad towarzystwami akcyjnemi. Powył8ze cztery przed:!tbientwa pned: 

11) Woznieseilkie prz~dzalnie bawełny Jakkolwiek teorya wypowiedziała wiele stawiaj" ogółem kapitał ł. 2~,725,OOO I 
S. Lepeszkina. Kapitał zakt. 3,000,000 pi~knych rzeczy na temat akcyjnej formy wypłaciły dywidendy w .omw ogólnej 
Nie dały dywidendy. władauia, przedstawia praktyka życiowa 1,689,600 n. przeci~t~i~ 7,1I~/0' Fabryki te 

12) ~abryk~ sukna Gnnieszyna w Mo· zupełnie co inneg.o. Przedsi~bieretwa, po- naleł, u nat do naJwl~luzych i ~ajlepiej 
skwie. Kapitał zakl. 1,600,000. Nie dały wstałe dzi~ki energii i zdoluościom je· prosperuj"cych. Jest to fakt ogólDle ZDany 
dywidendy. " . dnoatki, w praktyce prawie że zaWBze wy. I uznany. Odsetki, jakie fabryki te przy· 

13) FabrykI!, sukoa w Puszkinie okapi. kazuj" wi~ksze zyski, niż jednorodno przed. nou" uważać nalety za mazimu?, dochodu, 
taJe zakładowym 500,000, nie dala dywi- siob'ierstwa akcyjne. Jeżeli wi~c nawet dla jaki u nas fabryk& p~ed,a1nu:zo.tk~ka 
dendy. ' wielkich przedsi~bierstw akcyjna forma wła. dać może. W OeIarstwle ogóln.y kapItał 

14. Fabryka sukna braci Babkin. Ka- dania, wi~ksze koszty admi'nistracyl, caly !lakładow, wymienionych w tabltcy fabry~ 
pitał zakładowy &0.0,000, bdDej dywi. zastęp wybieralnych dyrektorow, zaf"dza· wynoli ~,646,OOO re, Kapitał tan wypłacIł 
denily. j'lcych I kontrolerów, ujemnie wplywaj" ogółem dywidendy (6,909,100 + 158,2(0) =:= 

]; 'l:e 14 fabryk, . Mz~dBtą"iajllce kapitał na wyaokość zarobków, cóż dopiero mówić 7,067,300 n. lub pnecl~tnie 7,.7"/0' WI· J ' zakładowy 13,010,000 rB. 8IIc wszystkie to· o średnich zakładach przemysłowycb, gdzie d.imy wif)C, że ogólna l'nec~\Da d~u 
~ warzystwami akcyjnen.li. Ja,k to już za· nieodłączne od akcyjnej formy władania jest ~inll dla (abrglt ID CuarlJlbie, n!ź 
.. ~ znaczyliśmy, p"yniosłyone pewien niewiei· cifJżary odnośnie do ogólnego obrotu jeBz, dla odpowiednich układów w Kr6le8twle 

.~; ki dochód, który zaliczonym został do kil· cze 'bardziej przyczyniaj" si~ do zmniej- Polskiem. Wypływa atąd pnedewszyst. 

.ll ~ • pitału zapasowego. szenia dochodu. Dla tem wi~kszej 'ciiło- kiem ten niew"tpli1!1lwniosek, te ~y'at 
~] Dwie trlko fabry~i " dziale. przemysłu śc.i. nadmieniamy, że zarzu.ty j~kie .pos~. kresowy Inajduje ~It we -Uj 8p1'z!lJ4JII: 
~ p~zCdEaIDlc.zo . tkack,legQ ,przy.nlosly swym WIliśmy co do towarzystw akCYJnych, D1e cych iDarunkaeh nIt prsemyał ~dkoweJ 
:;- , wlaścjcielom dosyć znaczue. straty. Fabryki stosują sj~ wcale do tych przedli~bieratw, Bo.yi, jakkolwiek memoryał kup~ect_ ~ 
; te nos" n~t4Jpuj,ce nazwy: 1) 'l.'owarzy- które tylko w oelu ułatwienia działów WpfOlt pneci wDem opiera IiO tWI.Nzenin. 
~ . stwo akc;yjne wyrpbów dżutowyoh sposobem familijnych zamienione zostały 11& tow... Wniosek n81%, z całego ueregll ~o-

I.....:L-_~+ ___ ::!l....:-+~_+...:..---'+-.::.....,.,+- mechanicznym, kapił4le zakładowym akcyjne. wych a wif)C wiarOlodnycb cyfr wy,nuty 
.. . ., re. . . . o dowodów 

, zn :ikclI\ć mu z oczu na za· 
ulicy, pod"tył za nilł. Idllc ulic" Carey roześmiał siO. 

nad n 
ne skoczył mil do gardla. 

- Człowieku, człowieku, oddaj mi moje 
.tracooe życiel - zawołal. 

I' Jana zauważył jakiegoś człqwfeka. Tymczasem pan -Lane zerwał sit z lóż· . : 
. DZIECI . , 
POWIE~Ó W DWÓCH 

I 
T O l1'A OH. 

który zdawał siO rówl\le~ śledzić Walen. ka, gdyż posłYBzał głos dobrze lDany . 
t):nę . • Kla~dyusz. pr~ysp i etlz!ł. }<roku. \Vie}. - N o, Marlo, pocałuj swego ojca - za
kle D1eba! to był Jego OJCIec, Na razIe śmiał siO Carey i polożył rokt na jej ra· 
chciał chwycić .stworzeniew za ramiII i mieniu. , 
zmusić je 40 odwrotu, lecz to zn~w wywo· W alentyna krzykn~a. Me1eDda 11& teo 

Potem dalo aiO słyu8Ć sza11l0tanie, myk 
zdnszony i dwa ciała z plOlkiem wpadly 
do wody. 

łałolly zbiegowisko. Postauowił,' ' w'lic za· krzyk wybiegła z pokojo. 
ozekać aż Walentyna powrócI do domu. - Co to si~ stało? Walentyno. Co to 

A, • Mor·żkowsklej. 'C c Walentyna zastała miesz~anie pana La. za człowiek? Czego to ohcesz, pijalro? - Kto to był? - zapytala Me1~d • . 
( l ue otwartem. ~zywitała 8i~ ze .starcem. - Kobieto, nie .iO w cudze - J .ki' pijak - uepnCla Walen yDL 

" III W sieni czekała na nią stara szwaczka. aprawy. - Ojciec Lizy znal go widocznie. 
(DIII~zy ci'1g - Jlatr~ Nr. 221). - Jakiś pau pytał siO o panią - oznaj. - Wynoś siO - zawołała Me1enda. - To bardzo zły cslowiak odezwał '0 

~, I . miła WalelItynie ~ jakiś niemłody gentło- - Nie wiesz do kogo mówisz; ja jea&em K1audJou. 
Walentyna zamilkła; my'lała, 2e Klau· man, ale w~soły l zamożny. wielki J akób Carey, król złodziei, in.czej _ .spodziewam li" te tu jat nie po-

dyusz wie o Carey'u. - O mnIe? zwany J akób l06ZY. jego królewska moić wróci. 
- Do widzenia, bracie - rzekła, gdy - 'rak, aniolku.; dopytywał si~ szcze· Jak6b I·szy. Chodi, Waleut]oo. 

dOBzli do mostu, przyjdf jutro do naB. lIet gółowo z czego ' żYJ0'8Z, co poral;liasz... ale - Wynoś si~1 bo ci~ kijem prze~z~1 Powróciła do LnU,. Stara _wac 
ja nauczyłam siO" przez to lato ostatnie, j~ o młodym gentlemanie ani sl6wka nie Tymczasem. przed bram" stan~a gromąd. wymkn~a siO do U1nku, błotlOllla-.rjj 
dzi~ki t,ojej p?m~y. Bo<lo ci za ni" pl~n~łam: Pomyślałam sobie: może jaki ka ludzi, między niemi Klaodyusz; zanim ducho Care1a, który dal ~ kilka 
wdZI~czna całti zycie.. zazdrośmkl . jednak zdołał schwytać Carey'a, pan La· gów. 

- Ja zaś, Walentyno, Dle potrafit: wy· - Achl- zawołała Olecierpliwie Walen. ne z nielud:tkim okrzykiem rzucił lit na - WallJltIU-UPlta.1 
razić w "owach, czem były dla mnie te 'tyna - cz~~6ż on chcia~? galernika. tego człowieka? 
ubiegłe trzy miesi"ce. - Ot6ż ~ on Bam stOI przed bramą. - Obi nareszcie znalazłem eięI Umiera- - Tu, rum go. Opec Li&y 

Uścisn~ła jego rokt i odeszła. . Carey dOla tego, .'w ~raku. lepszej rozryw. łem już, tw6j głos przywoła1 mnie do ta kłe. 
On Die byl bratem Walentyny, wiedział ki, postanOWIł ~ywl~zle.ć Sl~ dokładnie, z życia. I - Wr6t jut Wale tyu' J. 

o teID i odł.ljd zerwać mUBiał braterskie czego ostateczOle żrJe Jego córka, jakim Carey patrzał na niego osłupiaJy. Na· na powr6t pa La 
z ni" stosunki. Kochał j".. Któtby jej sposobe~ wygllłda Jak ladlI, czy jest za· gle wstl'zllo8n,t sit i uybkim mtem ko- Wal8lltyll& 
nie kochał? ,Kochał ją zanim opuściła dom w~żnll 1 t. ~. czył ku drzwiom. Wybiegł na kotnr, La- tala SCl" 

matki. I cóż st,,<l? Koohall j, miał oałe - .Jak SIO masz, Marlo? - rzekł przy- ne poa.iył za nim. na ulicy by.I-"j la wało 
życie - bez Iladzią!. On, syn galernika, stfJPuJą~ do Walentyny:-:- zualazłem c.i~ Szalonym ~em ulice. Ca- naturalq, te Ił przy 1Ii~. 
czyŻ mógł zblityć siO do niej. nare.szC\~. J~ko dobry OJCIec, przyszedłenl rey &krocii koło n ciemny bIlIwar, ło niebeJpl ... e6sł, • 

Stal oparty o balustrad~ mostu i gonił od'l'I~dzlć mOJ" córk~. Lane d"żył sa nim. Wkiekło6ć, mył! o wricil 
spojrzeniem jej zgrabn" poBtać. Wreszcie, - Idź preczl- zawolała Walentyna. zemście sił mo dodawały. IIYi na 

• • , • • • 
Prsekł.d _ aD~lel8kłeKo 

• 
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вadoYDl. Przy por6.oDol0 рп (оусь do· "d k I wi jedMJ z totej 7 k . ze 07СЬ а о •• t bli k", jllSt obll\kaoia, oie 
сЬodб1I' dla przemyslu 'rodko o·rosyjaki. :..:, ~: iODO projekt а! rz I у_1 doczeka~ siO po .. roto ukachaot-go. 
ао, Ь",.Н'ту. pod o"a~ fabryld, "ОП1I~lу I to .' • ":'0 Р loi. dzi 10 ев до zalat", 'а . Abцloo oie u ledl .ka,y: je-
ktбrеDlI zoa)do"aly tak bDrdzo tobrU1, ).k •. ml,. ..i<>q yoik.j усЬ n,iedzy doo dZlecko oton~lo то ... tudDl, drngle 
i zupeloie nie proC8otuj"ce, sцd ро . 1';'1, Iti )""""Р 18. 1 mi а zan"d DI kolejo. . \V iarl dziki kol. Przypornio& 8ОЫе .. б.-
w8tat, przec!Qto" "е t.n.iJiAm.y prt8Ci~tDy :Ь.т• • 0.1. j klo .. оут dl 1. 8 rr . ь,(: dan,! olamic:r@, ~1I'odzi .i~ 
dосhбd akcy)oych fabryk, dz •• ро D6> , la .. ' 0(0 ta nie .юаtraоta i~ D krшzооу ро 1 о "Ia .r6ci6 
Кrбlеst.iе PolskieDl, fnbryk , z kt6,ych chodn;. btl, .I,U '00.. й .. ... «0 drogo do .... , dla Leito tei opr6c% killru Oto 'теМ m lod 10 10, о 
ani jedna nie prz!lno'i mm~j nii 6'/0, 1'0- I • p,la t!o .. _ •• а), 1..,., do 1'19, р. ·kб. ziafe, ~nni Ь d rбtlli ktбrеj ue roz .. ij_ .ie. ре iale pochоду 

. to' d kJ..Al · .1 1. 011.. z.. Jed -, . 1 . d . -' R mlmo ]6 na 8 о"" оа przecletoa .ур • _. .~, pel'8l, n zef.ie projekt ро1I'уЦч rycerzy, ple Irzушб. 1 taбео 118..,C. zecz 
dla .. уш, dla prz8myslu Arodkowo roayj. jOWlki., .. kt4r. r1aoono propoouje, аЬу •• ydliale Iуш , lat.i"oe doйl: nudo • 06ci, oiу.! p/uki 1<0' 
8kiego, nit dla krезо"еgо. J.j), •• r,c,a.k;o u.~,w... 1 16'1." •• "TYЫ~' Ьу/у pory .I%J tlricb 1" 1ei iel жоусЬ przy. щizrn JAro~o oie .. oloika biogilaog, 
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oaj1epszJDI 8рrаwd,iао~ш .аruоkб.. poc.,.ko.o ро . 1,. J"'iol J 1'" 7 " d,.~ 010 •• rz oie podoboego blura. О 'у projekl ро .иlе ladna. przeklad sztuki dobry, j'Jzyk 
dlo.ycb i oatoraloyeb p<ZY1I'iI ~б., jakie В':JtO'Zb~o Jb'~"() ро.711 k.71 2, 'ь -J1t1n ра l""czog6/o.e01 ор' co.aoiu przed ... 1001 еж, tJ, ale .. ier z 1'0%0 t i duio do iy. 
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]6. па о,осу zeet&wleOI8 prz&- "Ie b,lo ,.. "ы ,еЬо<:' 1''' k .,talo.cn 1.0). rn,.. r по а1е pfUa о 1 РпОО· 
ci~tDYch d1A d.6ch "io b)'lo .' AIи>J." I ... и_,~.. .Шр. NoWa fabryka. Grooo kapitalill6.. ... ta .. ieoie przeci~gnfJ/o .i~ do .p6t do 
оk""б" pnomyalowyoh .УР da па ~ .. o .. . ' .0.0 j:1'~ . k' )1 "ь'· а , I moioych "'а Z8П1i r, ji\k dooo i .G &с pier. zej ро рбluocу, 00 si~ tyczy wysta· 
тжу;6 pl"Z8tDyatn kr_ .. ego. I I~~ ;::'~;~cl. ро. 2'7:./ '~:П2~7~~' 1"-80. ,n.· , Ж8102у6 W p610erni 8i/8,ni .ielkl1 ta oacbrooizlllami dekora· 

Zarzuty esyOOone przeDlyslo.i kretO.e· 80"'''. и 1 ... r р о 01, 10 .: ..... i.. Zn ... · przet.or6. cberniCl0ych, uiy.a. р. 11<. Вero ,оьесоу 
ти, jakie tu i o.dtie ро galCtacb poty. 06 .,.,:6 dvw 8" ... \ ..... ,. ;.. ~ •• ". .. prze"'ytle. fiCj800, ktбrеlO" 1'osta/ pпy.dlany przez 
ka6 .i .. da)·" О и. dtUllczq OCQ/lI tDaruttkO/ll wf" . o.trtb", .luw! !.n~~!IJ.' [,jl, fakryk oio zO t.nlo) %eze .ybr. i о r dzooy ok.laskaDli. 

у.. i' l' I '.,cl.l. ~.woluJ .m .. ,k"l1k J b.rdЦl .Iee' • " , .. r t f •• 
flТ:4nв.оttуоk. poC%y .. t.)" .ОА о.8УС 1 Ь,......, .. "'. r 'm,~tI;", Р"Т ilbr,,"ie okulu ~O,'M)() n~ o.tatec~n le . . Moi~ Ьус )edпиk, Z8 b~d 1-) owa~zys wo dobr~czynno!c, da)~ o~e. 
OIС .Iec dzr"ocgo, ie 1 postul_ty оа 1,.1, 00.1 1 .... loy ,О,"" .. d •• ru"J ohnitJ" -;0 w IIlem okollcO ClocboClnklL ,е wzgl~u оа COIO 335 оаоЬот tygodolo .. e wapllrclO 1'10' 
zgodoJcb Z rzесzу.iзt.oАоi, poczy .. ajll pod. t1 I!d.io оЫ 1)", о '/,. р. I пaIO ••• o m",,!I,.; 801aoke, " ktбrеj I)trlУUl .. Щ1 61 шоiо lIу ni~ine, .. i_oo .. ioio • cyrku]e 1 "! iera 10' 
.ta.acb. PrzelOls/ k1:680"y (jak tO za· 1'0 6'/. р " loI,:od .l.8щ 1 о 'j., р, brиrl'jok. од. _О przerobinnQ 1111; I)d. warzyat ... o 59 k6w i 17 еWllоgеlikб" 

., 1 u '1 .. р I(1P'k. 1 ... 1. о '1. р. Ь",,,,,'о о '(. р. 11 1 .' 
ZD8czlt prof. Jaozul), 1 t PO .. aiol D1 а е <:60' 1 ...... 1.1 per.wi.ol1<; '181, о, ,mi.o,.. Cukrownla Zakn6wek z po"oda lrat.. cYTko " boll~6' I 35 е .. nоие11' 
оое niebezpieczoym .8p6lzll.odnikiom prze. о •. ,1J_we!n ... .ьodа 1. JJ.k. t,I •• 10 w /1' .. ifJcej IIniieli % kapitll/u zllklll(10"l!g k6 ... ,,, Ш lrkule 41 klltоlikб .. i 45 е"IIП' 
mузlu §rodko.o·r08yjskiego. 'V OesAr8twio odl>'O .b,I.r", 81.,{", popJwm 1 1t',M.I. '!О przy ~puje до lik.idacyi, kt6rl\ prpwadzl6 gеli~б., " IV суclш1~ 43 kAI.olik6w i 35 
iвtOOej, fabryki )lrzedzalnioze daj"ce 01. ",J,lko .. u o~r"". V ..... r_J ~9ko".". o~I,,?.u .. Ьеdч рр . Antooi Milob\}dzkl, .Edward I'role, eWllngeJik6w. 
Ь . d .L· . • .. tak' ta ' "pu4w -. w,j41,iem ~"w""1 w_chodo,()o,od)J. WI d I J ' .. k' S" к f"k" W .... Ik 1 ".. k 1 k . rzymle О "10&1, 1~.ole)1\ ze .. m 1 .k;t!j _ ... ' •••• \0 pt •• ,tkO 110,690 "'1, • ktOr,сЪ а У' а. eZIOrall& 1, ,о.ап оzщв 1 1 . ~Гly,p . а st fcuW' n е ~oaJ' 
bryki "е proeeoLu)!tte. W)_ЙСIСl еlе 'усЬ 74,' IJI) Ьеl pr_!I' d •• & "".0«0' .m.r,k.o.k,. T.rg Пепrуk Brau n. dUJo I'J оЬеспlO 40 os6b: 23-сЬ kаtоllkбw 
oat_toieb, рrиliСЖI.аzу i~. .усЬ oura· t1!rmio',w1 w l,gOlI"I. ~b. I,n, '!)I prs,:u,I,;on, Fabryka теЫI gi@tych. FranC!llkie tow • i 17·tu owangelik6"i 15'8tu щоzсtуzо i 25 
cbuokach, nBtu,alnio Izukali prz,czyn nie.'; Ok&z1d

wal• 'klO"~I·UllkOb"l !iagl,eo &_.л kro- rxy t.o Ji\ruin zaU\lorza otworzy~ w р61. kot>i 
.. l' . д ' . J • ",.". о •• ". w .... n о,.. J oo!ow.u~ ~ •• I . R ., ь bl " ( ) Z f" k h h k powodzeDla 1 . zD~let J зе цlU, 8 .ас 'С 1 DI~, t<l}m dol.", o;ioJ ; OI(Oloc ... " Ir •• llA " /" р. No. nacoeJ 08YI.~ r)'~o '110 1 gIO.lycb, ~ c~. -:- pr~emY8Iu. \~ ~ury ~c С ust~ 

bylo, а таса8) Olem&. z..daue przez DI 10 .. 0.,. ',",]оЬ "rli'li1h .. uIH.li] IJ ';с 0'/"-'/,, !о kооkurОW80Ш lIIetyJko z "'Iodeuskl 011, "О)lJIаоусЬ loteresy ozywl)Y Sl\} Zllисzще; 
morya/ .уrбwnапiо Dloien,anycb przy.lle· ~. 1'" ta~ .10]'" ."ItIdkd •• IoItI, .10 ooW ... nn, .... 10 i z wаrаzаwаkiошi fabrykan,i, aprzedai (усЬ .. уrоЬбw idzie obecniu bar· 
jб. tutejszego przemYllu jest jedoozo czoe .i.~~,~up~~]~::;~' ;:~ ... ~'O .. Кору ... dD' 1 Zniienie placy. \Viclo fnbryk lJ6tersbur. dzo dobrze, jak to joi dawno oie mlalo 
• przeci"ieniem ~ i zagrш uyto .. i 26,000 pt 10'80 , ' ........ 1/ bd~.... М. 11 С 1, е. t61 ak!cl, zoiiyto placQ robocz" od 10'/0 d ~ liIiej8Ctl. 
rdиnniг mi~i6lXJtDej 1udnoOOi, klбrа z па· 29 .... ~.;I.. .'!nоn , .p.'lkl1 о. 1, ... 101, &nщi.} 16'/0. (-) Zazalenie, Рао В. F. z ~czycy 
to,y rzeczJ, jako cz"8tka calofci ZOajdOWa6 1 "y11 119 ol"o'J u t.rc. P!"o<l'r ; \kaD'o " '1К0: Produkcya 'пи jest w glObi Ceaarstwn 1'0' ",,111 si'J w redakcyi naszej lIа sluib'J W по· 
ai\j шusi род ов/оп .. pr .... 8~I~ycb.. . ~i:·.:~'~~~';' t':d:'ej~6t',',i. ':·:~~b.1e •• п. • ~ 8Jjski~go glб .. п" g8lezi~ rololc~wa, .. Kr61. ",o~ sy"!,godxe. Jak~ ob~y, chcial zwiedzi6 

Ту1е со do urojooycb. рrZУ.11~б., )8kle Еа ... ""'. 11 •• r., 3 p.ta.;ern;k.. "1 .... ".1.""' Роlаl<lОШ ,а§ tylko poboCZDlI 1 ZI1зtoзо.а· 6w,."tyo l'J, lecz ole wle.d~lu/ w k~бrусh "о-
.edtug memorJalo kuplec'"a DlilZO·OQ.O· 1,Il00 beL & ... 1. Urd!",.rrJI1. Loui i.n. i\6.'Ю, Kur· Пll Ii do wlas"ych potrzeb. Пlludе1 'nеm dZlDacb "01<10 do oleJ wchodzl6. Str6i 
grodzkiego та poeiada6 przenlyat kro.owy .... ';:j.IY.>, С" r.l/t. "" ". ,,,1 l1~rJjlln 66.00, o .. ly.1 roz"ijat ~ifJ .. r. Ь. burdzu pOllly~lnio, .. wpu4cil "о, otrzYDlawazy za to kilkaoaAcie 
Z drngi«lj .trool, pooi&"ai рrzеюуsl Kr6· oo~"" lI~б.!I~'. ,nI'U'~ Р';9 7ь8U Gfl, ''''. "6~7gJ",L "yw6z Lвao nrtykulu w роrбwпапlu z ЖО. kopiejek, 'ее. овоЬу dozorujl\ce porz"d k u 
le8t.a .. olekt6rych z.,la8zcza dziаШr.Ь, с,: '6160 .i. Ip.w·62 бi •. ' o:.';.~:.) "(lII~ '::. 8ztоrосzоуш prawio ai'J podwoil. Wedlug wewo"trz sYllngogi, w bard~o oiegrzeczoy 
nie jeat tak poi,t~oYDl dla kraju, jakby ЙJ".r1)"" ',.Ir 48.00, lIr сЬ dul". 0"I1"orrj. , d"t urz~dowych w r. '. wy"ieziouo zagra· вроз6Ь pokazl1ly drz"Ii раоо В. F. PrzY8zl0 
Ьу6 po .. ioieo, а pozytek kraju zbiega 8i~ ". ~~III. L I . . ' olc~ 2,387,000 рид . .,зrtоAt-i гз . 13,312,000, z tego powodu do gor8z"coj aprzeczki. 
tutaj z pozyt~ielll ра.б8tw~, . шу шi ~"a· и.J'OO~'Ыe", •• ':.п,;.'":~, ~,;~:~~~~;~~':.' Л"kо]. w r. Ь. zaA . 4,з.6~,000 ро· P&D ~. F. j~8t. сz/о"iеki;ш przyz"oitY.DI, 
i..aDlY za I<ощес,оо, 1 1110zll"e dOpOl1l1D86 W~ШI. Ur.~'urd, 8 p.td.i.r"ik •. \V, .I". ~6 .... l1rt06cl rs.,. П!СI Iniooycb lecz . nlewln§CIW!e. post'lp,l, przekupuJ"~ 
81'J О zreforolOwallle .. przemy610 kre80, .pokolo.e, Ье •• ""."" prt,d ••• "okoj"i., p(lОn;IIIО 1 p16t<1" па WYWIOZIOIIO w ro· зtr6tа. Z drugleJ strooy, zarz .. d syn~gogl 
"101 tego, СО, Z uазzеgо 8taoowiaka 8рО' uitlltJc~ сео tk."i,~y w .";~"M raCb.. . ' ku 1886 27 рudб" ZIl 843,000 r8., w powinien ullkaza6 8Ll'бtоm, аЬу oie "УР/,В-
lecloego, stBnowi uiepot .. dan .. oalec~}0§6. , p~JS~,%,~JN=~rku ~~d:~. ~if~i:~ r. Ь. жа§ рU~бw za 1,7~6,?Oo rs. szali оsБЬ, zacho.uj"cych aio przyzwOIcie, 

1111. do",c'6. te '.' •• 00 ."" .. iOkz •• u;. j ... oy.11 "р."''' Осоу 'ПО в" obeonlo do§6 UI~kIO,. 1ес. z,,/aszcza оЬсуеЬ. . . 
(do 6U,997,O\IO ~ou:I.) w,warlo. и.'" ~ilOl n,c:l.k ". wk.r6tce waku.fek wywozu zoaozOle SI'J ~o· . (-) Na slanowlsku: frzecbod~~cy о11с" 
ceny 'lюi~ . 'Vpl,W tO&O doo ... , о,. .ь,1 J8d"ak dlНosl}. MJnlstel'YuJn d6br pl\6stl'IL zaшl6. PI~trkowsk~ zauwaiyll шеzа"оdOlО. ,ie оа 
tr)k.o ~bw.lowyn., g~]t otld~wa.1 .1.rmI06w .... Ьо- па zaloty6 cdotral04 8tacYA do,6wil1dczalnR rogu tejze ulicy i Oegielniaoe)' (od .. асЬ,-
w~li IJV n.dzw)'OIlj w.trzemlotlJwl8, z pqwoUo то- d " ' у , .. . • • .. 
cuogo .'»OoObI •• I. t'rgбw .np.l.kicb. od с.... 111 kooopl rosYJskich. dOleJ 8trooy) chodnlk zwykle zaJfJty J st 

N. do ..... w~lopoj .. , рор,1 тоеl Ь!о ••• pokoJo,,)· przez groll1ndk\j 1udzi. zwtaszcza w go· 
trl~o »Q"O!li 1'· . с"оасЬ со ... _y~ .. ycb. Z .. io' Кrош'kа 't:.6dzka. dzioacb popoludoiowych moZ'oa ich za"8ZO 
k .. o;o од .... ","kt6r,oh Ilrm k?,?' lOwlcb., РО'.<>- ~ zastac оа 8taoowlsku. - В .. t - kieszonko"i 
8LaJ'OJob w .toeunkaoh r. wl,,4ЩОlеlаnн IH8nuk10- d . . .. . . 
mi, I"1"0;",,1(0,,,.0 •• al.lazio, А. pi.nI. bron;,. '/.0 ~Ie)e, ktбrусЬ ' specyalllo§ I.~ Jest 'Yyla. 
о, IDler.,6" raJ.i.t" ... jm, ';0 ,О"". W t)'cb (-) Budowa koiolofa. p,ked ki1lco do а· WI1Шlе роrtшооеtek z r"k 1 paltoclk6w 

8РНА iOZDANIA TAHGOiE. J 

• 

dW8Cb I} .. о .pr!w~ pod.wJJ.~ni& .01 od .• ЬоЙ •. lOi polinli§my wi&dошоМ, ie z po .. odu Ьо· dашskiсh. W jеdоуш z S1isiedoich skle. 

f.
aru 'а· Notow.",. 1"' .. 0.01 роdшо.lу.О\о od w_r&J Р".· do"y fuodameol6w pod oowy kоАсiбl \Voie· рбw pl1l1i М. zalatwiata ouegd!lJ' dl'оLще 

- с,оо'о"о о ] ./, nI. ~,Io "'"agne1o t.kie zwytkO Ь " N'" М . Ь' < d k" . . egla ciemooA6, 11. g .. ar II.lta/. 1'/. т., g16.1"16 pod "pl, ... m роту"о"!" •• ро.о. O"zl~cla . г. ar11, 0:1 ozeust .. & w ~e· aprnwoo 1: wln§clclelka sklepu odpl'(lIvad l' 
Оzешut Llloe oie .. racHI dощd? Klau- bi.oi. dl~ p.wo;c~. • I.kt. ~I.tego, 16 po<I.2; woianym ko§oiolku bOdl\ z>Lwieszone. 2Ja· /11 оdсhоd11~Щj, az _а drzwi, а wid."c, ie 

dуш. czuw.t .iOOm god&in, zanim dacze· d~"O', ",и.& ~r~Jo",ego by1r оай_",,,,,J O8r.· rZlJod parafii zаwiаd"шiо. lIа8, ze windo оМ pHoi М. zашiеrzп одаС, si w 8tron~ iku 
kal _iA ranka. Wyazedl п~ uliCO о liOO- щс.~о~. , .. 6 2 'd' 'k" t" byt~ niedokladol\, gdyi tylko 1111 kllkuolI' owemu "s",шоwisku,· zapyta/a: 

• у h ., 1 ' ",,_r,'J ", Р" ""0\' . • ,' tutej· ,-' d' ko'''''o k ' 16' • d" Gd - . h I t tk " meJ rano, с /бd orze:<..,11 roapa oo~ lI"o,,~. "УМ tJlIku т.krоW)'m pr.cd.do т,c.~! z k.m- ""Ie 01 zalD I~. 0.0 <, Z ро"о о, ?' .- ,(е ,I18D1 ас owa а por mOO8J ~г 
DziOki Вogo, jeiellby Oarey Са wr6cil, oip р&оп 1.88'1/11 rok~ 87,600 p.dow ро ( .04-4.110, ,t •. buduj~c fuodameoty pod no .. " 6wi'ltytliO, :- MalU,J" to w kieszooc - oapo..,~e. 
I88taoie tu jp.1 Waleotyoy. 00 l1Ioie zdo- 1'0 dr08 poIa,\ulO"Q-<.~Ьod".c}t , 60.(ЦI роМ" ро muallUlol tlciaJlY dro"niaoego 1i:04ciola pod· dZla/a раОI М. 
IIt "8..Aloie z bl.ltmi uohronic matll~ од .~Ч".-НОооо' .18.Y1". drOt!' :~ur.ko"t b.rk~dw'k?-·-ho", st~~10 .. a6. Zate ln .. hliiJello/Jzqcq niedziel~ - о nieoh рап! Bc);lowa gdzieindziej, r . ,. .1 J,~, Ра, о'" ро • .• , • '010 <ок, о ... д' 9 'd"" D \"А.' 6 t о d" Ь . t . • k' I 
z8\kDI~oi. alO z ~1Ш IztroaloyН'l cz.o.~e· ko".ko mikolajew.ki.j i 80,0,0() \>udбw ро (.90, .14. 01111 go pa~ z\erol а lIu".e 8 w о р.а. о от аО1 JU.- сае aJ .... 
kl8ID. , 0'& 060.. lVia6 ai\} b~zi& 011 cl\\erftarzu katolicltilll, - КI.o ~~ 

_ Klatldyana, ty tntaj, - !apytata w rug" zllti oi~dziel~, ko~iolek dre,!pia· - Zlodzie)e. Widzi pani tego w ja-
Waleoty08, gdy .уеЬodж .. с domo Рrzсшуst, [[,шdеl i [ОЩUI1(kаоуе. оу оtwчtу b~dzie щ'роwr6t dlll u~ytliu 80УIII paitqci" i\ '" щ1 се . tego drugiego 
kala si\j z oiDl ~nOO dOlOem. " I parafiai\ 1 ,uab'oieust-:8 ~dpt'awia6 si~ w nim w wy.s~klcb .'IIu ;асЬ' ' 1~ kil u i.uoych? '1.'0 

_ Powieilz mi Wa1entyoo, о ty wiesz' btd" l>rze~ cat .. ,ZJUI~. (" , zlodzl~Jo, ОПl tIIш znwsz& cza~uJ", . 
о tyOl czto.ieku? .. . War.zawL KOlllitet 14!1~ерюу , :tkac~~j w Z po",ddu zlej arog'~ I'o~ et blJdowy ша р. 1 М, ~llIchal~ ~obreJ ~~dy 1 д? 

_ W8ZYвtlo:o prawle со W1edzle6 тo~o.; III;UZeuщ p~~em.Y81u i .1·9101ct.~ ~a)e do klopot z dОl'10zеш kanllonia, kt6ry IIprowa· brze oczyn,/., • еm .., tOJze pra"le 
_ 1 jB takte. wladorno~.cl. pUDljc~neJ, t& otwarclS wysta. dzauy jest z Moskul, "а r.аgiеwпikашi. chwilf jako§ .iooo дllШI1: z!luwaiyla, ie оа 
Wa1eotyna opowiedzi8ta КI&udyuszo"i "у. tkl1ckleJ w ~o~acbo IIIllzeUIII oast"pl w' Trudno о f~rlOапki. Ра 'afiaoie okoliczdi Qwеш '~taOOWISIIU. zgublta . р?~tщопеtkEJ .z 

w jaki sроsБЬ poznala Оатеуа. . I dolU 1·уlO g{n 01& . r_ 1887. Deklarucye po"iooiby przyj~6 w РОIOОС рщlо~ij) 1<,0' klеsz.ещ, Ziodz'~Je .p.~mot;l~ JeJ .szukn6, Wl
n
-

_ Рl8сilаш mu suwereoa tygodDlowo- o~ te wystllw'J рrZУ)ШОlVао& b~d, oodzl8ll· ~cio/a аЬу fun(Jal1leuLy 1Il0gjy Ьу6 ukop· dZlel1 tlawet, ~e )Akl§ Jegomo§6 "przesuo,,1 
zak06czyla. .ще w Ц'lсешrуl ШIl~U?, do dnia )1'go Н· c~ooe: dорбki 'pogod/\ stuiy. • 8ie wla§lIi? ' kot .O l!rzec)iod~cej, lecz. ui. 

_ Oplacatem то aiO takZe. Воао dziO' atop~da r. Ь, NadmteOla al~ pJizyteDl, "е (-) Z teatru. GraolJo kilkaoa§cie razy g~zle /?О Ja о, DI~ dostrzetooo. Radz.IIIIY 
ki-ty i 'Violetta oio zobacz,ycle go ju~ oi. • mla~~ D.pl~"u dekJaracll, .yzoac1aoe przez rozmaite tOl'1arzyst..,a artуstб'l' zar· IOIe6 .Sl~ ~a Ьnсzоб§~1 оа owem .tanowlsku 
gdy. ,. з~ m,.eJsca d а ewentua10ych. wystawc6.w: goo'owych ~Szulamis,~ przeilstowiooo we zlodz,eJak!eDl. \ . " 

_ Gdyby go I1IOtoll zmu8!6 do 'wyjazdo 01 WJ~C I ... yalia"c6 .• , kt6rzy 810 ' "cze§oleJ ~rod\} ро 'l'az pierwszy w teatrze Victorj,a, (-) Plerw.zy Ьаl w аеzоще blez~cym 
z Ao~lii. zg~o.sz§, bod .. Dlogll korZ'y8ta~ z lepszego w jezyku polskilll. 'I.'eatr byt prawie prze· wyda. podobno ' sto"BrsY8"zeoie cyklist6w 

_ ~i •• yjedzie sщd, dорбki cbo~ jedeD mleJ8C&. . peloiooy. • . t6dzkleh; . Ьа1 ten w~dle uch"a1r zapa.dtej 
dom bodzie mozoa оkrаМ:. КrОl'lШJlJl z ka6zlano/D kMjOllJ!lck. Jedoa W~tek tego melodralOatu wziety jest, иа оst.ntщеш zebraDlu, одЬу6 all) ola Jeвz-

_ 'Valeutyoo wсМ jakQajpr~dzej d la. ~ warszawsklch .fabryk krocbUl"lu zakupu· jak шбwi", z k8i"g tп 1шuаусzпусh. Jest cze przed lldwe~tom. . 
d)' Mildredj lo1:am 8i'J о cieble, 10'1(8)/1 si\} )е kasztaoy )"aJo\ve, plac~o ро 11 ra. "а tarn mia!lowicie historyo rycerza ~ poko1e. (-t) Ze JltaoYI telelon6w. W O.tB~DlCh 

f,
0.rotll tвgo czlo.ieka. Usluchala. Uca- kOF~ec. ~ c8leg~ miasla 100SZl\ сЫорсу i oia МасhаЬеuszбw, Absa10ul1, uka,aoego dЮllоl1 pol"czond dWle oailtepuj~de .firmy.: 
о .. lа Mefeod\j, Liz~, Lotty i oiljechala. koblcty uzblerane . kasztao~, а. oawet жВ- <а zlamanie wiary, zl.-рl'Zуsi~iооеj Sulallli· М. Пеlmаоо (k!lo~or k~mlsow"y) '1' Mlko/nJ 

Klaudyusz са/у raoelr 8pOdzit w пriе8Z- rz~d оgrоdб~ laJle~kowsklego .1 ~elweder- cie z Betbleemu, 8роtkзоеj 1111 рuзtуоi, а RоsеоЫшn (ubez~le~zeOle tl'aosport6w to ... 
Iraniu р. La.D4!. N!kt п!е po"r6ci/. О 8kl.ego. polooll slutble ogrodo.weJ I p81aco. raczej w studoi. Absnlon, chcllC ugasi6 .Rosyan I ~rzods'ebler~twO ' hllodlu .we/n.",. 
drogiej uda/ 8ie do d..,ego mieszllania. Мо. weJ zblera6 kaszta".y, zabraOlaJ~. tego oa~· pragoienie, zbliia 8iO do owej studoi, lеС7; Procz powyzszycll Ш3 Jeszcee by~ kllka ш· 
je t&m ojeltlo jeso оос tlpfJllzit. Ьоlll оЬе,ш. N azbleruuo tam kllksos§Cle z810iast wody, zllajduje ш!оdе dziewcz~, "усЬ pull\cze6. wkгбtcе dokonaoycll .. 

W шi@8zkаоiu jednak oie ,ов181/ aoi kor\1Y· . SOIS1Uitk~, c6rk~ МООllсЬа, Mlody rycen (-) O~ar... Dla оЫорса r.o~otolka Р: 
pr6tll1ch butelek оа 8to1e ао! popiolu z су- Fabl'!J~a. klodek. \V Warsza"i& doLych- Tozgorzal Dlilo§ci~ - i па pami~6 оwцj оtrаУШIIЫmу d"le SZtOkl ubraola od Рn1ll 
ar na podlodze.' сив 1810leJe )8Ооа. fabryka taoich kl6dek, studui. i оа dzik.iego ~ota, kt6ry. "la~~iu R, . !-fl\tka chlopca lOoie fll~ zglosi6 ро 

I Со.1 ta6 Dlu8ialo d~oisze ш ~!6dkl зрrо,,&dzaоо 8Ii gl6w- okazu)e 81~ w teJ ChWlil, zl1przysl~ga p19' odl>lOI' (усЬ rze~zy do redakcyi. 
о· nle ,1 IIЧ~РIСУ, ЛЬ, tешu importowi ZB- koej SQI"Dlitce шilо66 do.zgono~. DZleje (-) Dzi' w teBtrze &Victoria powtOrzony 

(О. с. n.). 

• 

, 

poble~z, Jedco z .zаklаdб,:, fa,bryczoyeb tej шilоАоi з" bardzo sUlutlie. Ab8alpu 1,8' b~dzie J!\Jo1adrl1mat А. Goldfaaena 8ulll
~DlteJuych wYI!.oPll1e ob~o ... 40 .yr?bu lрошms w Jerozolimie о dzie .. cz~ciu spot- mit.nn (Szulamis) w przektadzie р': 1zr. 
kilku gatunk6w kl6dek WIVC8) 8kolDpliko- Поет 011 pustyni, а 0pzal·o..,apy wdziV~' ,8I!rоаза., 

~J========~!==~'='===i=i=============i~,==.~!====~D~Z~1~E~NN~~IK~ŁO~~D~Z~il~.~====================================~N~r.~~2~3~~ 
~ Me mote. Bs8&III.a mniej. oi~~ielki. iI ci hpooó!" .. l~roh. ub, ... no po wanych, .. ceoie od kilknd%iesi~ciD kopi.' mi Ahipili, 06rki bpł ~Ióra ładnie 

ue nader znaczn .. hczb~ fa· 17. (" . Wyilu 001o ... ~1. ber.lDOlu. odJ1talalr po- jek do paru rnbli %A zlnk~. Kłódek t taflczJ I .. cale uch :aPleo ~ple .. , ~p6jdt 
~Ir, a eo wielce po .. ażny ka· mI' ol~ni' lar, p ~i:"bli"D~f.!" k a: ki r mło~)," .. tępaje. Z 00, .. & ... i,. 
Plta~, ~obec. czego zarzut lbfłecz~ UOo Ka!'l, o czn. \),Iitq. malie kI. Aulamlta? Ocz}'Wlścle 
gólOlaDla wOloskó .. , byl~1 zupełnie lleua·

1
1 pooiOlllo j6- r Wjtl:id.J pr k.JfM!/. W z eza, - odrzoc w ay tkich kODkllrtn • 

.. dnym. przy por6WnDD1n prz tnych do· "d k I W! jad"'J z lutej J k . źe Dych a na. t bli kil jlllt obłl\kania, nie 
chodó1I' dla przemysłu 'rodko o·rosyjski. :"f, ~: iODO projekt at rz I yal doezekać siO po .. rolu ukochanl'go. 
go. brR.li'my. pod uwa~ fabryki, pomi~ly I to .1 . ":'0 P łoi, dzi łn es do zalał .. 1 ia . Absalon Die u ud! .kary: je-
któreml znaJdowaly tak ÓlJrdzo tobru, Jak •. ml JI -.i<>q ynikaj ych nlied1y duo dZiecko uton~lo mn ... ludOl, drogie 
i zupelnie nie procentujllce, sL\d po . 1';'11 Iti Jem.op ter t mi a &afZlld m kolejaw . W żarł dziki kot. Przypomin& lObie .. ów-
wstał, przec!9to, ze t.n.i1iśm.y prtlci~tDy :he

m
• I od. j kto .. Dym dl le. ry . b,l: danII ulamic:re, ~1I'odzi li~ 

dochód akCYjnych fabryk, dz w. po D6> , ła .. ' D(O ta nie adatranta i~ D krll!zooy po t Q .. la wrócić 
Królestwie PolskieOl, fabryk , z których chodnie bIl, .hlj 'DOn J .. ... «0 drogo do .... , dla tego też opr6e% kilim Oto treM lU lod m tu, n 
ani jedna nie prz!lnoli mnuj niż 6'!o, po- I • prlo tlo .. ,. lar; \..,., do l')!), pr 'kó w liaTe, ~nni b d róilli której Ue roz .. ija lie w pa ia/e pochody 

. to' d kJ..Al ' ,. I. oń.. Za. Jed -, . I 'd . -' R mimo Je na e o"" na przecletna wyp • t. 0~1 pal'8l. n zd_ie projekt po1I'yiny rycerzy, ple Irzymów I ta6eo zle..,c. zecz 
dł .... )'mll dla przem)'słu środkowo rosyj. jOWlki., ta któ,. r1aoono proponuje, aby. wydziale tylU z latwi:lOe doM: nudn • 06ci, ożywi płuki kOI 
skiego, nii dla kresowego. Jej), " ' IC,Dlkio "'~,W'D' I 16'1.",. "rJbi~. byly pory WUJ tkicb l" lei żel tnych przy. milm JArnego oiewolnika biogitang, 

Tak, jest wymo .. a cyfr. .k, Ó. :SS'/ .. b p"~'''II, ." I gaJ4eJcb do Wa zawy i dla tego teź ro będ .. eego w alułbi Ab looa. ajwiec j 
JełeJi wiec pr oolo.anie pru a ~:1! r:~!'·. 010 • ~k.~~,.: :;~:; %1 oe uPT ia do innytb Z8fZ4. ujmuj,. .. idzów no ... dl" nich obrzvdy i 

na lo cbyba każdy zgodzić al~ mUli, tli. 1'1.0000 4$ ),, 1, w ub i .. . dó. kolejowycb, czy % duj .. li~ D utwo· o rygi n Ina muzyka z motY';vów .. schodnieb, 
najlepszyOl sprawdziao~m .arunkó.. poer,.ko.o po . I,. puiol J I'" 7 l, d,.~ 010 •• rz oie podobnego biura. O Iy projekt po wule ładna. Przekład sztuki dobry, jfJzyk 
dlo.yeb i naturalnycb prz)'1I'iI ~ów, jakie ~tO·Zb!l.0 Jbl~'.() po. 711 k.7, 2, 'b .... J1t1n po .-"czegll/o.em opr cowaniu przed. wiool cZI ty, ale trier z pozo t i dużo do ży. 
~. pnysługujllJ 1.0 ~~ "r.yorll.· I c~ r '0 0:a;~,m. :;! do J';.i, 10UJ.r: bQ~zi do z t .. ierdzenia inspekcyi ko ejo· czeoia pod wzgltdem \Iliary ! .dobora ry· 
JÓw na DIacy zeetawlenl8 prl&- nie bylo ,.. "Li ,eb.,." po k •• talolcn l.eJ. m,.. r nI) ale prus o I ['rzed· 
ci~tnych dla dwóch .!obyło .' A"", .. , I ... arl,~" ube1pJ.. NoWa fabryka. Grono kapitaliatów z.. ta .. ienie przeci~gnfJlo li~ do .p6ł do 
okrtaów przomyalowyoh wyp da na ~ .. o .. _ •. 010 j:h~ . k' j1 nb" a 1 I możoycb Ula za",; r, jak dooo i .G ze pierw zej po pllluocy, 00 si~ tyczy wysta· 
rzy;6 pl"Z8tD)'sln kr_ .. ego. I I~~ ;::'~;~cl. -po0 2'7:./ f~:n2~7~~' 1""00. ,n.· , założyć w p610emi silami wieIkIl ta oacbronizulami dekora· 

Zarzuty uyOOone pnem)'sło.i kr_we· Ba",". L I ... r p O O l, 10 .: .... oi.. Zn ... • przet.orllw cbemiclnych, nży.a. p. Iar. Bern ,obecny 
mu, jakie tu i owdtie po galAJtach poty. de .''':6 dvw ar. ... \ ..... ,. i.. ~ot ". .. przeUly"e. fiejsce, którem" "!'ostal pnywdlaoy przez 
kall li .. daJ' .. o li. doll/uq ocenll tDartlltkó/II Wf W , o'lrch", ,luwr !.m~!IJ D' [,jl, fakryk oio zO t.nlo J lcze wybr. i n t dzooy oklaskami. 

w.. i' I' I 'cl.leh ~.woluJ .m."k."lk J b.rdzo Dlecl • " , .• r t I .• 
fl'}4na.Ottyok. poC%)' .. t.J' .nA U.8YC I by ....... w w. r 'm,~tli.1 Prsl "brucie okul" ~Q,'N)() n~ o.tatec~n le . . Moż~ być )ednflk, ze b~d (-) owa~zys wo dobr~czynnoścl daJ~ o~e. 
OIC Wlec dZiwnego, :le I postulaty na bo', oonl h'.flny 'o,,,,, ... durueJ ohnUJI, .ie w rllem oko"co Clocboclnka ze wzgl~u na cnlo 335 osobom lygodOlo .. e wsparClo plO· 
zgodnycb Z rzeczywistości, poczy .. ajll pod. ty lldoiD . ~i I)", o '/,. p. I nolo •• no mlllt)hn, solanke, w której IltrlyullulCl 61 mDło by nieine, .. iano .. ioio w cyrkule I loS iera to· 
lta.acb. Przemysł kr680"y (jak tO za· po 6

1/. p " Iol-:od ..... 1 I o 'j., p, brurhjok. odr zU przerobiona lit!; od. warzystwo 59 k6w i 17 ewangelików 
.' 1 u '/ .. p II'poka ),1./. o 'I. p. br.na'D o '(. p. II I .' znaczył prof. Janzul), l t powainym a., <:60' l ...... Ial per .... i.ól1<i ' .. 11 Dl ,mieol'" CukrownIa Zakn6wek z powodu trat w cyrko " boll~6r I 35 ewnngell. 

OOe niebezpiecznym wspólzawodnikiem prze.. o •.. Bawełn ... choda In JJ.k. t,l. ,lO w tr' .. ifJeej aniżeli % kapitaIlI zuklll(1oweg ków, w m yrknlo 41 katolików i 45 e"an· 
my8łu środko.o·rosyjskiego. W Oesarllwio odlUa Db,11'" Olal{", popJwm I ltly .. oI. '!O przy ~puje do Iikwidacyi, którl\ prpwadzI6 geli~ó., w IV eycllld~ 43 kAI.olik6w i 35 
iatOOej, fabryki )lrzedzalnioze daj,ce ol. ",J.lko .. o o~r"". V""'rlJ ~9ko".u. o~h,?,."" bedQ pp. Antooi Miloblldzkl, Edward I'role, ewangelików. 
b ' d .L· . • .. tak' ta ' .. pu4w -. wlj41_iem ~ .. w,11l1 wlchodD",",odJj. Wł d ł J ' ń k' S" K f"k" W .... Ik I ".. k I k . rzymie o "10&1, 1~,D1eJ'I ze .. 01 1 .klej _ ... ' .... \0 pr." ,tko 110,690 bel, o któr,cb a y. aw eZlora 8 I, ,clan oze~a I I . ~l"IIy,u , a st i'cow 1 n e ~naJ' 
bryki ile proeentuJ-.ee. Włałclcl ele tycb 74,' Ol, bel Profl' d •• & ... .otJJo, om.r,k.lUk,. Targ Henryk Brau n. dUJe IfJ obecmo 40 osób: 23-cb katohków 
oałatnicb, pruliczywny i~. wycb oura· termio'''.' w I"odui. ~hl I,nl l!ll prs,:",hion, Fabryka mebli gi@lych. Fraocuakie tow · i 17·lu ewangelików; 15·stu ll\OŻCtyzo i 25 
cbllnkach, naturalnio azukali prz,czyo nie.' i Oku1

dwal •• klou~I"'lkOb"l li.,l,.., ••• ~ kro- uy t.O Jaruin zaullcrza otworzyć w pól. ko!>i 
.. I' . d ' . l . ",.n. O •• w. w .... n o,.. J oolow.u~ o •• I • R ., b bl " ( ) Z f l . k h h k powodzeDla I . zn~let J Je tam, 8 rae IC I Ol~, t(l}m dnl"m oiioJ i OItaloc.l1I. IracilA "I" p. No. nocnej 08yl.~ r)'~e mo I gIO.tych, ~ c~. -:- pr~emyBlu. \~ ~ury ~c c ust~ 

było, a raczej OIem&. Żądane przez m 10 .. 8.'. Inn]ob "rli'lIlh .. ohoii] I, .iC o '/"-'/,, lo kookuroW8018 llIetylko Z wlcdeńskl 011, wcłlllanych Interesy ozywIły SI\} Z""CZOle; 
moryal wyrównanio mnien,anych przy.lle· ~. I'" ta~ 110]'" .'I,.d~d D.lahly .ig oobl",.nl'. "le I z warszawskieUli fabrykami. sprzedaż tycb wyrobów idzie obecniu bar· 
jów tutejszego przemysIu jest jednolo czoe .i.,!~,~up~~]~::;~' ;:~ sn ~.a okopy ... dO' 1 Zniżenie płacy. Wiclo fabryk Il6tersbur. dzo dobrze, jak to jni dawno oie miało 
• przeci"żeniem ~ i zagrw uytowi 26,000 Pt Jol ... , , ........ l/ b<J~.... M. 11 C II e. tel sk!ch zniżyło płacIJ roboczą od 10'10 do miejac ... 
rdunni6 mi~i6lXJtDej ludności, która z Da· 29 .... ~D;I.. u,1n8n, 'p.tlku eo" ... ln1,lmui.} 16'/0. (-) Zażalenie. Pan S. F. z Łęczycy 
tury rzeczy, jako cząatka całości znajdowaĆ I "yly 119 ohro., u !ar,u P!"od'r i lkao,o " 'rgo: Produkcya lnu jest w glObi Cesarstwa 1'0· żalU aifJ w redakcyi naszej na aluibfJ w no· 
sili musi pod osłon .. pr .... s~l~ycb.. . ~i:·.:~'~!~';' t~:'ej~Ót',',io 1:·:~~b.1e Um 1 ~ aJjski~go głó .. n" ga1ezill rolnic~wa, .. Król. wc~ sy"!,godze. Jak~ ob~y, chciał zwiedzić 

Tyle co do urojonycb. przY.II~ów, Jakle {JA"''''''. II •• r e. S pata.iernika. "1,,,,"ull1n, Polsl<lolU zał tylko poboCZDlI I zastoaowa· św,."tY DlfJ, lecz nie wle.d~lul w k~órych go. 
według memoryała kuplec'wa OIŹ1zo·nQwo, 1,Il00 bel &,,1, ordl",.rrJu, Loui ian. i\6.')(), Kor· nil li do własnych potrzeb. Hllodel lnem dZlDacb wolno do nieJ wchodZIĆ. Str6ż 
grodzkiego ma poIIiada6 przeOlysł krelOwy. n' Ir:::I-IY.l. Gl! r.l/'- <lo ". ",I n~rJjlln 66.00, oroly. I rozwijał ~ifJ .. r. b. bardzo pOllly~lnio, II wpuścił go, otrzymawszy za to kilkanaście 
Z drogięj .trony, ponieważ przemyał Kró· OO~un 1I~6.!1~" 'nI'U.~ P';9 7b80 GO, ''''o h6~7gf·L wywóz tego artykulu w porównaniu z ze. kopiejek, lecz osoby dozoruj lice porz"d k u 
leatwa w niektórych zwłaszcza działllr.b, c.: 'Gl60 .j. Ip.w·620i,,' ó:.';,,~:"J UOII~ .::. azłorocznYIll prawio sifJ podwoil. Wedlug w""n"trz synagogi, w bard~o Diegrzeczny 
nie jest tak poż,t~nym dla kraju, jakby ilJII.rnoo • f.ir 48.00, lir eb du"r. ordy"",rj. , dat urz~dowych w r. z. wywiezioao zagra· sposób pokazały drz",i pauu S. F. Przyszło 
być po .. inien, a pożytek kraju zbiega ai~ u. ~~III. L I . . • nic~ 2,387,000 pud. wartoAt-i rs. 13,312,000, z tego powodu do gorsz"coj sprzeczki. 
tataj z poźyt~ielll pa.6stw~, . my mi ~wa· U.roa~'bie;'I •• ':.nl;.'c:~, ~,i~:~~~~i~~I:" Auko]. w r. b. zaś . 4,a.6~,000 pn· Pan ~. F. j~st. cz/owieki;Ol przyzwoity.m, 
ż.amy za kOOleczno, I 1lI0zhwe dopolllIDs6 W~oo. 11 r. ~ f 11 t tl, S pdd.i.ruik.. W,.I, .• ~ów wartoścI rs., . n!cl lnianycb lecz . nlewlaśCIW!e. post'lprł, przekupuJą~ 
IlfJ o zreforDlowanle .. przemyśla kreso· .pokOldl., be. SIli l."" prt,d ... ,.okojui., pórnilllo I płótna na wywlczlono w ro' stróta. Z drugiej strony, zarząd syn~gogl 
WyDl tego, co, z uaazego atanowiaka s»o· uita'JC~ caD tk.ni,~y '" ... i~.,m roObu. . ' ku 1886 27 pudów Zll 843.000 rs., w powinien uakazać SLl'ótom, aby oie wypra-
łecloego, stanowi uiepoż .. dan .. nalec~lość. , p~lS!r..,%,~JN=~rku ~~d:~. ~if~i:~ r. b. zaś pu~ów za 1,7~6,?Oo rs, azali osób, zachowuj"cych siO przyzwoicie, 

1111. do",c'6. te .n ••• oo ."" .. iOk1 •• uie J.w01.h •• polÓw Cony lnu a" obecOlo dość U1~kIO,. lecz zwl"szcza obcych. . . 
(do 60,997,000 ~ou:h) w,warlo.Ia.," ~ilol n,c:l'k li' wk.rótce wsku.tek wywozu znaczOle SlfJ ~o· . (-) Na stanOWisku: frzecbod~ący uhc, 
ceny .boi~ . wpływ t8'0 dODI .. ' D" b,1 J8duak dlllosl}. Mlnlsteryum dóbr pl\6stl'a zamlO. PI~trkowakll zauważy h OIezawodOlo. ,że na 
Irlk.o ~bwllowym, g!)]t otld~w • .1 .t.rml06w .... b .. na załotyć c!lntral04 stacyA do,6wiadczalnR rogu tejże ulicy i OegielnianeJ' (od zach,. 
w~li liV n.dzwyollj w.tnemlothwl8, z pqwoUQ mo- d " ' y , .. . . . .. 
C"ego u'»OoObl •• I& t'rgów anp.bkiob. Od C"IU la konopi rOSYJskich. dnIej strony) chodmk zwykle zaJfJty J st 

N. do etat. w~lopoj .. y popyl most b, .... pokoJou], przez groll1ndkll ludzi. zwtaszcza w go· 
tTI~o J"lWO!li 1'0. cooacb co ... wy~ .. ycb. Z .. io· Krom'ka Łódzka, dzioacb popołudniowych moź'na ich zawszo 
kozo,o "d ... u IIIlktórJoh tlrm k?~II""lch, PO'.<>- zastać na stanowisku. - S .. t - kieszonkowi 
ILaJlłOJ'ob w ltolunkaoh r. W'dU10lel.nu tleDlłklO- d . . .. . . 
mi, lwywoi""l(ow,uo •• 11.la.io, lo pi.nla broni,. ".0 ~leJe, których · specyalnoś I.~ Jest 'Yyła. 
o, mler .. ó" raJaiotw ... jm, .iO '"OWO w tycb (-) Budowa kololoła, p,ked killcn do a· WI"U1e portmonetek z r"k 1 paltoCików 

SPRAWOZDANIA TAIlGOWE. J 

• 

dm.cb t}WO tpr!w~ podw,ło~ni. 001 od .,boh. mi pollaliśmy wi&doOlOŚć, że z powodu bu· damskich. W jeduym z s"aiedoich skle. 

f.
aru za· Nolow.",a po"0\01 podruooly. lIg od WOZ\>faJ pn.· dowy fundamentów pod nowy kościół Woie· pó,.. pani M. załatwiala ouegdaJ' drobne 

- ·'OOIOWO o ]1/, m. ~,Io "IUnelo także owytkO b . . N n M . b' fi d k" . . 
egl& ciemDoA6, lIa gwar II.stal. 1'/. m., gl6wnle pod wpl, .. em pomyślo,go u.po.o. O"zl~cla . r. "ryl, Da O"ę stW& w ~e· sprnwnn l: właŚCIcielka sklepu odpl'owad I' 
Ozemuż Lalla nie wracul dotąd? Klau. biłDia dl~ p .... oi.~. • I.kle ~lalego, te poda2 i woi&nym kościołku b~dll bwieszone. 21a· lu odchodzlłCllt aż za drzwi, a wid."c, że 

dyusl eluw'ł .iodm god&in, zanim docze· d~wo.y 'Ialua kr~Jo",agó bylr o.iI.", .... J ogr.· rzq.d parafii zawiadamia. nB8, ie windo ość puni M. zamierza udali. si w stron~ iku 
kał _iA ranka. Wyuedl o~ uliCO o siód- OI.'~O~. , •. 6 2 'd' 'k" ta był~ oiedokładnll, gdyż tylko na klika OB' owemu "sł<!Lnowisku,· zapytala: 

• w h 'ł I ł "u_r.'J "', p .... ero\ a . • ,, lutej· ,_. d' ko'nEC> k ' 16' • d" Gd - . h I t tk " mej rano, c lód orzeźwi roapa on~ II OW~. "lm 'Juku u..kroWJ'm prrod.do m,c,~i o kam- ""le Dl zam I~. 0.0 " Z powo a, ?z .- z(e .118m sc owa a por mooeJ ~r 
DziOki Bogu, jeżeliby Oarey Cu wrócił, oil! p,oo 1.88'l/ll rok~ 87.600 pudów po ' .04-4.110, at •. buduj,c fundamenty pod no .. " świl\tyóiO, :- MalU)" tu w kieszonc - oiłpow~e. 
zaataoie tu jp.1 Walentyny, 00 moie ,do- 1,0 drog poIOt\UIO"Q ... ~bodD1o}t, 60.~ pudó .. po OlusilUlol tlciaJlY drewnianego li:ojcioł" pod· dZlala paOl M. 
lit wB..Alnie z bl.ltmi uchronić matll~ ód .~4~o.-HOooo' • .. ·yl .. drOl!I :~or.ko"t b.rk~dwlk?-··ho", stę~lo .. ać. Zate ln w hliiJello/Jzqcq niedziet~ - o nieoh pani scl;iowa gdzieiodziej, r . I' ., h~, po, uW po ' .• , • lero rogI c .,. d' 9 'd"k n \.,,r.' 6 t o d" b . t . • k' I 
ze\kDl~oia SIO z ~lm uwnsloyH'l ez o.~e· k ..... ko mikolajawlkiaj i 30,0,0() Pudów po 4.SO, .Ia. 01111 go pa~ z\erDl a Bu".e S w o p,a. o om am JU.- cle aJą .. 
klem. , 0'& 060.. wiać aill b~zi& nil clneńtarzu katolicldUl, - Kto ~~ 

_ Klatldyana, ty tnlaj, - !apIlata w rug" zat! ni~dziel~, ko~iołek dre,!pia· - Złodzieje. Widzi pani tego w ja-
Walentyna, gdy 1I'ychodz .. c domu Przemysł, [[,UldeI i [omun(kaoye. ny otwlV'ty b~dzie lIJ'powrót dla u~yUiu Bnym paitqci" i\ '" '4A ce . tego drugiego 
kala sili z nim ~rz9d domem. ,. I parafiartl ,uab'oiefist-:ll lldprawiać si~ w I)im w wy.s~klcb .'Ilu ;ach' ' 1~ kil u i.uuych? 'l'o 

_ Powiedz mi Walentyoo, o ty wiesz' btd, l>rze~ catą ,zIUl~. (" , złodzl~JO, om tam zawsze cza~uJ'" . 
o tym czło.ieku? .. . War.zawL Komitet 14!1~t{J1D!J ' :tkac~iłj w Z poWo'du złej arog'~ lco~ et b'ldo'Wy ma P. I M, ~łtl(:hał~ ~obreJ ~~dy I d? 

_ Wszystko prawie co 'łI1edzleć mo~n.; IlI:lIz8Unl p~~em.ysłu i 1'9JOICtw~ ~aJe do klopot z dowozem kaouonia, który IIprowa· brze aczynll., • eOl w teJze pra"le 
_ I ja takie. wladomoś.cl. pUDlic~neJ, te otwarClG wysta. dznay jest z Moskul, za Łagiewnikami. chwilf jakaś .inna daUlIl: zauważyła, że na 
Walentyna opowiedziała KI&udyuszowi wy. tkackiej W ~n~acbu muzeulII nast,pl W' Trudno o f~rmanki. Pa 'afianie okoliczdi Qwent '~taDowlSllU. żgublła . P?~tDlonetkEJ .z 

W jaki sposób poznała Oareya. . I dnIU l·ylO g{n 01& . r_ 1887. Deklaracye powinoiby przyj~ć w PQIOOC pulło~ill k.o· klesz.eOl. Ziodzl~Je .p.~mot;l! JeJ .szukać, Win' 
_ Płaciłam mu suwerena tygodDlowo- o~ te wystllwfJ przYJlUowane b~d, oodzlell· ściola aby fuollallleuty 1l10gly być ukop· dZleh nawet, ~e JAkIś Jegomość "przesuo,,1 

zak06czyła. .D1e w q'lcelaryi lOu~U?, do dnia l I·go li· c~ooe: dopóki 'pogodl\ słuiy. • aie wlaśni? ' kot .O llrzecJiod"łcej, lecz, ui. 
_ Opłacalem mu siO także. Bogu dziO' atop~da r. b. Nadmienia 81ą ptizytelO, źe (-) Z teatru. Granq. kilkanaście razy g~zle ,?O Ja o, D1~ dostrzetooo. Radz!my 

ki-t)' i Wioletta nio zobacz,ycle go ju~ ni. • mla~~ napł~wu deklaracyl, .yznaczaoe przez rozmaite towarzystwa artyató'l' żar· mleć .Sl~ ~a bnczoó"§~1 oa owem stanOWisku 
gdy. l ' s~ m,.eJsC& d a ewentualnych. wystawcó.w: gon'owych ~SzulamiB,~ przeilatawiono we złodzleJsk!em. \ . " 

_ Gdyby go motna zmusić do wy jazdo Ol WJ~C I "ysta"có .• , którzy 810 ' "cześniej środll po 'raz pierwszy w teatrze Victori,a, (-) Pierwszy bal w sezoDle blez~cym 
z AD~lii. zg~o.sz§, bod .. mogb korzystać z 1epszego w jezyku polskim. 'l'eatr był prawie prze· wydn. podobno ' atowarsyS"zenie cyklistów 

_ ~i •• yjedzie stl}d, dopóki choć jedeD mieJsca. . pełniony. • . łódzkich; . bal ten w~dle uchwał? zapa.dłej 
dom bodzie możoa okraŚĆ. Krol'l/tlJlJt z ka6ztanoID kMjOllJ!lck. Jedna W~tek tego melodramatu wziely jest, ua ost.ntn\llUl zebraDIu, odbyć Sl~ nla Jesz-

_ Walentyno wróć j&kQajpr~dzej d la. ~ warszawskICh .fabryk krochUlalu zakupu· jak mówi", z ksi"g tlllmuayczoych. Jest cze przed adwe~tom. . 
dy Mildredj 1~1t:am eię o cieble, lokal" sill Je kasztany krajowe, płac~o po 2 rs. za tam mia!lowicie historya rycerza ~ pokole, (-t) Ze J1taoyl telefonów. W o.ta~OIch 

f,
0wrotu tego człowieka. Usłnchała. Uca. kOF~ec. ~ c8łeg~ miasta znoaz'l cblopcy i ni" Machabeuszów, Absaloul1, ukaranego dmaoll pol"czood dWie nailtepuj~de .firmy.' 
owala Mereo~, Liz~, Lotty i oBjechała. koblcty uzbierane . kasztan~, a. nawet za· za złamanie wiary, zu'przysiężonej Sulami· M. Helmaon (kau~or k~mlsow"y) 'I ' MlkolnJ 

Klaud1un cały ranek apedził w mieaz- n~d ogrodó~ 18Jle~kowsklego .1 ~ełweder- cie z Betbleemu, spotkanej na pustyni, a Roseoblulll (ubez~le~zeDle transportów tow. 
kuiu p. LaD4l. Nikt nie po"r6cił. O akl.ego, polecił służbie ogrodo.weJ 1 pałaco- raczej w studni. Absnlon, chcllC ugasić .Rosya" I ~rzedslebler~two l handlu .weln.",. 
drllgiej udal Bie do dwego mieszłlania. Mo. weJ zbierać kasztan,Y, zabranlaJIlC. tego oa~· pragnienie, zbliia sie do owej studni, lecz; Prócz powyzszych ma Jeszcee by~ kilka In· 

je łam ojeltlo jesn noc łlpfJllzil. bolIlobcym. N ublerauo tam kilkanaśCie zamiast wody, znajduje lDłode dziewcze, nych pullIczeń. wkrótce dokonanych .. 
W mieszkaniu jednak nie znalad ani korllY· . SnlalDitk~, c6rk~ Mouacha. Młody rycen (-) O~ar... Dla ohłopca r,o~otDlka P: 

pr6łll1ch butelek na stole ani popiolu z cy. Fabl'!J~a. klodek. W Warszawie dotych. rozgorzał milości/ł - i na pamięć owąj otraymahśmy dWie sztuki ubraDla od pam 
ar na podłodze.' czas IslnleJe Jedna. fabqrka tanich kłódek, stndui, i na dzik.iego ~ota, który. właś~iu R. . !-fl\tka chlopca rooie f11~ zgłosić po 

I Co ,I ta6 musiało d~oższe w ~ł6dkl sprowadzaoo SIł głów. nkazuJe Sl~ w tej ChWlil, zaprzysięga P19' OdPI01' tych rzeezy do redakcyi. 
O· ole ,I 11&«~PICY, Ab, temu importowi za- knej SQllimitce miłość do,zgounlł. DZieje (-) Dzi. w teatrze &Victoria powtórzony 

(O, c. n.). 

• 

, 

poble~z, Jedeo z .Zlikładó,:, fll,bryczoyeb tej lDiłoAoi s, bardzo sUlullic. Absalpn 1,B' b~dzie J!\Joladramat A. Goldfaaena Salll
~D1teJu1ch wYl!.oPlI1e obe~)O ... 40 wyr?bu I porom a w Jerozolimie o dzie .. cz~ciu spot- mit.nn (Szulamis) w prżekładzie p': Izr. 
kilku ptllok6w kłódek .u~ceJ akompliko· uoem ha pustynil a opzarowapy wdziekĄ· ,&rnasa., 
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KHONIKA 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

letnicgo przeda"nieoia. Nadto та Ьу6 
роеtaпоwiоnвш, ie pos%ukujl\oy оымпо6ш 
z "ekslu podpisaoego przez dwie lub "i~-
cej os<ib oie Jest obo",i!\zaoy wslraza6 od 

-- Warпaw8. ZlJrodпia. We "torek z ra- kogo I'uedе"szуstkiеш ша Ьу6 'oil}gl\i~tI\ 

ku; n,_j,t.ck Iwej l1arr.ec&Ooej otrr.,mal i "bezpiea 

па ta.ko., оа ClJ:ym I woin1 przY'UID:1 maj,~kD. 
Z. dl.,i mvh, !о •• щвJ,ш . ... owaina Щ. odpo
"i.t.1a 1 odpo"iada6 nie то!е. GI81dl W.r'ZIWlkL 

Z,tIILUO а koi'II~h\ gioldr. 
z •• ,1.1, ~,6Ik.I","I.Ow, аа, рп)' ulicy Ogrodoyej " WarezaYie oal~ioo§~ Jecz sluty шU prawo zregulowa6 OSTATNIE "АООМОЗGI BANDLOVlE. 

рореl iooo шогdеrstwо. W mlenkaoiu еgжеkWОWllоiе dlugu do tego lub ionego z .• Jj.riin •• 11)1) "'1'. . . 
IIZ8
k 

b~ca LGudwikba IGucza pralo .bielid·zo~ Ikika dlui nik6" ро zapadoitciu wyroku przys,,- Berlin, 5 pa~dziernika. USfosobieoie giel- :: ~~;1" :', II~ f~. : : 
о let. UC1l у z tego ш а 0,,0 ооу, dZ" J· ·cego шu nalez·no'6. d Ь 1 щ' d 6 Ь W'" 1"" ' • • 1116 . '1' ~ ., • у )' о l' озу шосов ecz о roty ро- " , •• оа " vu ". . • 1Oszcz.. tOle, а wreвzcie пОСI 61~ оа -- Oepartament dochod6w celnych ro,eBlal .,. 1 d' . Р' 

· . Ъ5.~~'/. 
11.17 
HS1'1. 
89 7~ 

• • 

• • 

• • 

1 d ' !r 1 Z ' r zosLawlII.y WI в в о .. yczeola. aplery го- z. ,.pl", p."tl" •• ., 
zoo С%в а 01 а § usarskiego, Ii aJ.ertowlI, ok610ik, zalecaj"oy pilue baczeo;e па nad· syjskie pojawialy si~ rzadko " obiegu, ich Lllty r,ik.,i,l. Hr. 1'01.. . . 
i zadal jeJ ooiem 8<lО"c1riш czoe rBo)' chodsqce z zagranicy 108y i proll,esy, Н6- kuгзу oslabIy oieoo. Na gieldzie zboio- 110" 1'01. W,ol,o,l"i. . . . 
" glowO 1 lIZyj~ . Zsjferto"a tejie chwiJi re winny Ь)'6 koon,ko"aoe. wej obniZyly siO trooho ootowaora pszeoi- l,i.tj' Z ... Zi., ... . 6U '. 
unarla. Prz1bylej pol!c)'i Gucz oie ste- __ Oostawy. Wedlug ioformaoyj gazet су i iyta. l.l".yZut. Ы. W ..... & . 1 
"ial zadnego oporuj i'sk 8iO zdaje, do (81 ro viskich, otwortoo" ша Ь.6 oo1OY depar- "" " ",IVI 

. . 6 '"" Borll" S pafdzlernlka. \УуЕа. bankup&lio~wa. d.30 "" .. I " • оп РОШlе z.OJa .шуа ". teШ6пt dostaw dls zaopaLrywatlia wojsk!1 wr .... i. ( ... ly.i.., .. I. mar. k). Sta. O"y"n,J" "р" I.!,ty Zul. Ы. Lod. H.r. I 
-- Rozazerzenie kompetencyi komlsarzy "в . wszelkie potrzeby w czasie pokoju i m.talicmy 7iЗ,Ш (ub] lo 36,857); "'Р" biI.t6w ",,' " " н 

wtotcla"skich. О projekcie rOZ!l1:erzenia _О.101. kUJ paui.twa :Ю,747 (ubylo 8,081); nol1 itшуоЬ ." " ,,111 
"Iadzy komisarzy wloAcianskich '" Kr6le- __ Ograniczeni8 t.d6w. На zasadzie roz. banJ<6w 9,919J(р"'уЬ. БЫ); w_kal. 511,060 (рп] Ь. 

I 72,695), t,da"", r.mbard 18,907 ( pr~yb., 8~71), Q!tld. BIrIIA.~ 
stwie Polslcie"I, ,Kraj ' otrZYllluje о B~pn. роп!\dzeniа р. шiоistrа spraw 1Oe1On~trz- _f.kt, 18,074 (proyb.8,985); шп. akt,wa 88,278 &ulo.l1ol, , o'J j.lo.ie ...... . 
j~ "iadoo.oA6: Projekt .... adu 8i~ gl6w- пусЬ, ukladaoe ~" рпоz delegaoy~ bandlo· (р,.,Ь. 2,107). Stau bierny' kapltal zald.do"y '1 ".' daot. 
oie па oddaoin sаmоп,du gminoego pod ",. w Odesie spisy ·.'·$zyatkicb obcokrajo· 120,000 (00' omi.ny); r .... rwa ~~,872 (hec .miany), W.~ol. 118 Wш •• "О kr. . 
k t 1 k · tu N t Ь t h fi l' t6 ... д6 . h d l1otl" оЫ.яu 968,869 lpr.yb. 120,668), iJш. ооЬа- .. ielerobar, kr. . 00 ro О ОШlsаГУ8. & ро rze ~ .ио .. ,С о оуа 18 w ~y ", praouJ"cyc " о· wi ..... ia 1197,862 ( оЬуlо 'U,909), il1n~ РЦ1'" 600 д/ 
zwr6cili w r. 1886 uwag~ d",aj guberoato- шасh haodlowych w Odesie. \Vyd alan\e (ubylo 18). " Lo J' ..;' 
rowie • apra1Oozdaoiach dorpoznych, в вро' icb та nieba10em nast'lpi6. Niekt6rt1 Petвrlbu'q 4 paxdzlor.lka. Wykao b ... ltu p&liot .... d. ~ ~,'O dl; : 
str%ezeuia ich trafily widoczoie do przektr pryocypalowi wykupujl' dla dlu!{oletnich Sp.id.i_ro.Io. •. Staowy 60,9U,982(nb,lo 1,598,'16), • Wi.d.. и. . 
naoia n\ioistcryum apra10 "ewo~trzD1ch, swycb ofioyalist6w pateoty I-ej gildyi, Ьу ,,_10..1_ .dy.kooto".o. ~I,077,70~ (ub,l. 620,945), 0,.1.:0010 pr, ... lno • 
skoro "k[6tce роteп\ zail}daoo od "szyst. tli drog!\ pozyska6 dla nich prawo pozo- rr,liooki п. towary 37,зro (ь.о .miaoy), . о. · 
kicb gubernator6w i wladz wlo'cianskicb staoia '" kraJ·u. W КiJ' owie, rzernie§loioy iooki па p.pi. r, роЬНо.,,_ 4,689,884 (рпуЬ. 6,701 \. GI.'d. L.n~y6Ik •• 

•• Н",Io.; n. ,koyo,. оЫ.Il ,5·,6,290 (obylo 8j6051, то· 1'1.10..1. о. 1'.щ..оьor,. . 
<!pinii, w jaki .ров6Ь komisarze пtоgliЬу iydzi, maj'lcy prawo przemieszkiw!\oi!l 10 ohoool< Ым,оу тшilto'7um fiulDlow 4 ,54О,О4Ь l}y" o"l" 4.'1, 
sprawow:t6blisJ)' naиkбг oad sprawami 68- tem mie'cie/ czynilJ, starania u wlndzy о (obylo 840,583), iшt. raobonki Ы.Цое в~,б\l9,886 
morz'ldu glllinoego. \У teo spos6b, па 10 oiewpuszczaole do шiаst.n оЬсусЬ rzешiе'l · (prsyb. 4,87i,058); _ta"y oprooontowan. 2~,580,17B , 

9~.-
99.

- lf1() 60 
9975 
99.60 

- 9Ц5 
• !16 60 
· 9475 
· 94..60 

• 181.~Ь 
• 181.26 
• 181.16 
• 188.70 
• 179.80 
• 20 ... 
• :Ю.~, 
• IЬ".!.6О 

2 ' /. 

~1 

U6.UII. 
111.~3 
44.ЬО 
90.10 

~i.
&~.76 

100.60 
99.60 
99.26 
98.80 
9660 
&6-
94.60 

1)1.-
181.-
1110.80 
180.IU 
178.30 
~ .• 8'1, 
S".~4 '1, 
16~.60 

s 

guberoij KI'6lestwa }'olskiego powstelo 10 Dik6w, 6p6lwyznawc6w, czyoi"oycb iш kOI\. (рщЬ. 4,107). 
komisYJ', kai da I>od przewodnictwern ,,1а- kureoc)'" w zarobkowa'liu, со !>rzy оЬвс- P.t., ....... , 4 ~.fdzl.'.lka. \\'ekal. о. {..oqdyl' 21 "1.., 

'11 оа Вorlin 182J/ • • О" Arl18Wrdam 108'/" па Paryi 
Aciwego wice.gubernatoraj ze za§ i guber- оеш starliOlliu pracy odbija sit dotkliwie 227'1" ~,.imp<>,ya/y -, r001j. pr.m.o". f,0tyozl<, 
natorowie maj" wyda6 awojo zdnoie, og6· оа bycie rzешieAlnik6" шiоj6СОWУСЬ. Wla- I-.j оnшyi 274 '1 .. tak~i II .т. 26~'I .. "" ,k. ро
'ет "i~c miolsterynm оtrzуша 20 npinij dza uoiwerBytecka w Odesie, оа skutok Ауо." • "о'п 18;3 166, 11 p<>i10' " ".obodni~ 1 

ноа:КНD 

od dnia 
JAZOY POCl4GOW 
1 НЗ) шаjа r. Ь. 

od О . d d 98'1.. ш p<>t. Wlcbodni. ~8'/.; 6'/" r.l1l. &lota 10 tym рп miocie. Не uan. wla ОЩО, proaby jedoego z nieprzyjotyoll kandy а· 198'1 .. 4'/,'/. li.!y .... 1. .i_m.k.I66"" аОо;. ,o'yj.k. 
wszystkio gl08Y "урЬwiеdщ si\} _а IIt!·zy. t6", zyd6w, orzekl8, it \У obal'akterze tak wiel. D. Z. 269 kolei kur.ko.kijo .... kl.) 387, 
mао;еш propooowauej wladzy kоюisarzу zw. ,woloyoh sCucbaczy," zyd,i mog" о tyle c::tonb .... 1ri Ь.п!.. dy.koQ\ow1 ,88, w ..... w. k. 
wlo§cia6skicb oad gшiОll1nij jezeli z,,~ zaj- tr.1ko Ь,6 dopuszczaoi do uoi",ersytetu, о '"k.~{O~o.,toWIY -1<1 brooJJk·k • . Id"n~ d1d' h8a,!l;зU 
d . ". 6i ' 1 d h dot cz б . .td 1 1 h 'i d tagr''''~1 pe ~ers )Ur8 I ап mlg zJoaro QWy u. , " Ja 10 r Dlce w рОII '1 ас ) у у 1 е О!, а. e~o ,"'О oeg? s uc acza у .а, oowa 4'/; potyook. аз, ,Iyokouto pry",.tuo b'I.'I,. 
b~d" jedynie 8zczeg616w drugol·Z~doycb. b~dzlQ 10,clu obr1.B§clao. W Moskwle, 8 .. lIn,6 plfdzlor"'ka. 811. ', I,.nko rОАу),k ' "ЦО 
Тзk wi~c iostytuoya komisarz, 10 Kr6le· :iydzi fагшасеuсi до uoiwersytetu przyj~ci I )~1 .25 ; ~ '/. IlI'y ••• t'''.8 56.:10, 4'/, I .. ,.y Ji~ wl,l. 
st"io PolskieOl, dot"d 10edlug przepis6w oie z08tali. Oddaleoi znapelowali od tej oJJu. ~1.I0 , 5'~ uOiyczk ... ,cl,o,I"I. 11 .... 66:00, 

k 1864 " . d . d . . .. нС 6r'I1811 6'.7о, .'/. ,)ot'0ttlt .. t. l НfЮ т. иО.60, 1)'10 u azu z г. п"а,nоа za czasow'l, OIlа- ecyzy. о .р. nllDlstra O~WleceOla. . li,ty ... !awu. ro'yj,ki. 93.00, kupollY .;.., ,," 8~I.lO, 
oo"icie za istniej"ol} о tyle, о Не istniej, -- Zmarll. W tych dDlacb: zщаrll J6zef 6'" poty .. " •• , .... 10".' 1~б4 'Оlo." IM.5o; i.Ir. ••• 
w kraju sluzebno'ci, zyskuje DOW!\, tr"alsz" Daoielewicz (Duшаirв), weterao woj8k pol- 1866 '. 142.00; •• оуо I, ... k. 1'0,,0110".&076.76. Цу, 
podstaw~: nadz6~J:a6stwowy oad samorz,,· skich z roku 1831-go w Krakowie w 78-111 okoutowego 64.60, d,. tol. _n. Wi.J. 26'.60, ok-
d .. k' • l' . kt I'aoy k • . в' . F . К 1 оуо Ior"<1yl,,~. .u'IrJock,o~80.oo, reoj_ kol.)o ... , 
ею wleJs 101. е.е 1 proJQ оша" ro. u .y~a, а w Ор1аl0 ,,:е ra~CYl aro r08JJ.k. и90. 11'/. r."I. ,u.yj.k. 108.00, pot,c •. 

dojrzeje i zjedoa аоЫв ostateczo" saokoy~, 1!l1lewskl, uoze6 szkoly 1I'0JSkOWAJ geoerala k. ro.yj.ka "', w.wDQI'1'0a 4.7.10, <11.1001'\0 8J'/ •. 
iostytncya kOll1isarzy staoie si~ jedoym z Ohrzanowskiego, kapitau 2.go pulku, st~ze1. pr!w.'". 2 '1, '/.. . 
,шjСZУDоiеjszусh organ6w аdшiпistгасуi. с6 .. kоопусh w dy"izyi gen. Zашоуsjllеgо LOnd,o,6 pafdzle,.lka . • ~ot]·o.1и> rO'JJ. ka & 187~ 

Ogr iczen' с dzoz'emc6w Opr6cz do d . k k' . '. 9p·I,· Kon.ol. aUilOlak,o 101"I,~· -- 8П la u 1. . ро ozas wOJnY гушs leJ. W.razlwo. 5 ~zl"nlka. Т.г,:! "'I,I",,~ \~ilku .. -
datkowyoh przepis6w, со do oaturalizaoyi .klpgo. P .... oiu ... п. i ~rd. __ , p.t .. i <101 ... _ 
cudzozieDl06w, w)'daoe b~d", j .. k dooosi .. 560, iJi,l. 670-600, .. ,borow. 6:15-650; I.уw 
'Ког. codz.' r6woiez dodatkowe przepisy т Е L Е G R А М У. ..,ooro". 370-'10, jr_dui. ---, ".<111. 
dla оЬоусЬ poddaoych, pracuJ' "сусЬ w r6. ". ---; jQo.mi •• 21 МrlQd.8ЗО-400, owiea ~10 

dl -2&0, gr, ka ----, rzepik letni --, ziЩОWI-
toych zakladach przemyslowycb i Ьао о· __ , .. opaltr.p .. im. -_-о grool, ~roy __ , 
"усЬ. Opr6cz tego, ~в сudzоziешсош za· Peterlburg, 5 pa~dzieroika. (Ag. р610.). О111r.r. -_,-_, faвola ____ , .iвmwak __ _ 
broDiono juz zajmowa6 w przedsiebior- \Vedlug inforDlacyi .Peters. wied.", rada -- •• korzoo; k .... jaglaua --- Jgu~. 
stwach i fabrykach wybitoleJ'szych posad panstwa оtrzушаlа do r/)zpatrzenia 1Ooio; mieOD' -----. RrJor.aoa grub. -----

.. 1 - - - 1& рад. DOW1Bliol1o p,,~enicJ 1.1QO, i1~ 
zarzlldzaJ,.cych, dyrektol'6w itp., o,.l·e' оое sek w przedmiooie zaвt080waoia w Kr6le- 600, Joo .... ioWa 30. o.,..~ 600, &roobo ро"'око 
bed" prawa zwyozajnyob robotoik6w i об- t . Р 1 k'-'- t Ь k 1" 6 k' - korQY. .1 
cyalist6w azeby (ут 'ар080Ьеш w powyz. s \Ole о s 10Ш U8 a10Y ао u w О.OIа s le- W."'.w., 'pafdzlaцlb. Oko..,.ila 78'1 • • ,",О," ро 

• 

" • 

t1 \\' ,,npw1 . 
", Аlеkllщtlгоwа 
;, Cieuhooiaka. . 
"I!iotrkowa . 
11 C,,~~toohowl . 
"Granioy . 
" So.oo\vca • 
11 l'ОПlur;ОWА • 

" nr.iu . • • 
tI Jtad8r~i&. • 
tt Kiet. .' . . 

~ дnllill<tе.k • • 
" Skierlli8wi. . 
tI War.1aw1 • 
" Al&luauclrowA 
"Ciechociuk& . 
"Нiutrlto",. . 
n v...,.tool1o"J . 
n Grauicl_ • • 
' 1 SoanowC& • • 
"ТОЩ&lwwа • 
l' Bzin • • • 
"R&domili • 
, KielA l ' • • 

szych inatytucyach wZDlocoi6 iywiol шiеj- go, ze zmianami, odpowiadaj!\cemi 1Oyj"t- ,1r.9'lg.8Io,u.ek ~orlloa do .паи,. lOO-8U7'/,. HaTI. 
W 1 d Ь 6 ' k 1 • n· ' k' Р d . .klad . ... "i.uro·! koe· 8Щ)1-8i( •• R·Yn. 267- UШАGA. С 11-8COWY. ~уш се u sporz!l zooe У та- оwвшu ро о.е IU raJn. О aJ"o еасае- 268. SSJТI1ri •• "i.dro kop. 8SS'-8З6' .0 garoi.. ' . ~.~ ~ , 

j" w gl6wniejszych RiedliBkaoh przemyslu, g61y owrch zшiао, dzieooik zwracв u",ago Ir.api. iolo i11-27i • 'd9<1. ·п .... уюh". ~~.fr :1 ~1~.011&" od 
.pis)' оЬоусЬ poddal\yoh, z 1Oymieoieniem 'Zl 1' . . \ d d ь' Pel""'·'8,. pafdzle'llka. l.Oj ... , .. i.j.o 6O.00J . - -d . k' . . . . 1 1 аа lоzеша O(J~ ,. "у awaoe 080 от ро- 11& .. ,.. 46.-. I'.zoшса w т. 11.50. Zyto W "'. 5.60. ~~~~~ 
po~ 'P~:w: :a6:nu~r~c~::~~.oeJ~ аь!· . cliodzenia' rosyjskiego, polskiego i litew- O"i .. w '" 8.26. Itol1opio .,. ". ~.oo. Sie ... i. lu/ou • 

.. ez,\cYI1' . k' ktб h d ' k d . w т. 12.75, .imoo. 
mi8fli'lcn pod rozpat'rz~oie rady pa6st",a s lego, ryc otyczy u az ~ ща 19 Btrlln.6 pafdzlre"lka. ~ ... uiu. a7. ': I65. n. р,а. 
wniesiony b~dzie projekt zшiао 10 pra",ie lupego (2 шагса) 1864 о urz!\dzeoiu stOo' H.t .. 1~9'1" ": kw. m.j 180'1 •• ,Zyt.o 100-115, n8 
О bankruotwach. Pet. wied.' dooosZl} W sunk6w wl0'сiабskiсЪ' pat. lllt. 109/" па gr .• 1. 118'/,. 
t . d . . " t . Р ' kt . LOndyn, ~,udzl ... nlka. С.In •• .i •• & 96 proe. I 
уm p~ze. rnl:o~19 со оаа OP?Je. rOJe. _а- Pelersburg, 5 pazdzieroika. (Ag. 610.). moeno, o.ki.r bu rakowy 12'1., тoonо. 

chowuJe IstDleJ!lt0e '" prawle stanowlOoem О l ' , '. р Livorpool ~ pafdzlernika. Rpr"""d""i. P~:.J:~~:;j 
trzy postaci!l IiAhkructwa, przyczem za ka- g ое%ооо oyrk~lu rz ;Ш.lDlstrа spra,v "~- ~rzY'pU"C ... lllY 01,,01 10./)/)() 1, .• 1;. ~oon~. 
rygodne uznaje dwa l'odzaje: baukructwo wn~trzoych ао gubero~tol'6w w spra10le do"o. .'tOO{). b.l. Da18" dOnLвllen,o: Or1 •• 111 I 

podst~pne L spo'wodownne nieogl~doo'Ci!l, przelisztalcenia i hlepazenia personelu ро- р. 1"1 yi:t. ЫI ; G·fB
d 

roao1h
k 

II~. 4.~~~'a~· . 
1· . k' i . "! baokruct о )" (' . L yor..... ~ ра zlom •. ~p"wu, .• оп.о .... czy 1, Ja Sl~ ,,~гa . а proJe '. ". Jcy.Juego urladDlk6w). Do cyrkularza do· 1~,()/)() 1,.1, • t.gu u. 'P.kul!,'ii~ !lwQ.z 

przez. rоzt!WОПlешв.. WY\lolar repre~y~ daoo iostl'ukcye §оШе okre~lajl\Cijobowi"z: I Moooi.j. МiШШп~ .m.r,Бna & 11& pat. 
karneJ zawl!llym bodzle od tego, w a,akleJ. ..' , pat. Но\. 6, па Il8t. gr. 4."/ .. , "А gr .• t . 
• ytuacyi zachodzi ukpybie шаj"tku: przed, 11\ ~OIIOyl. Nadto rozeslaoQ рвоЬое do- .1. 1\. 4"1 .. ~ ."',It. "r. 5'1 .. ' n~ mr. а •. 
podczas lub .~o ~lIloezeniu . upadlo§ci. 9~0- d~tkl do i08trukcyi:. . . . '_ ~~" kp~' т.) 61", па m'J _o, 6l .. , п& о.. : 
:l>y, ше oalezqce ао stanu lialldlo~ego, J6' Ch8rk6, 5 pa~dzlerDlka. D>tlSlaJ otwar- ' Mlnch'llor, 4. pafdzler.lka. \V.t.r 1~ T~ylor 6, 
61i ukryly maj!ltok pr.ed og1jJszeol8rn upa- (" zostala wystawa rotniczo.przen;yelowa \\'аОО. 30 Тау!о. 8'1., W.tor 20 Leiph 7'1" W.ter 
tllo§oi, wolne в" od odpowiodzialoo'ci. Ка- Р' d'" • эо Clortou 8'111 Mocl< 32 Brook. 8, 1{nt. 40 Ма-
ra za podstppoe bankructwo ша Ьу6 bar- 8ryz, 5 ра! zlerDlka. (A~~ р.). Gr6vy '011 ~ 'а, Мм.о 40 ~Ш<iо.оп 9'1" Warpoop. за 

'. 1 • dl ша powr6cic" . d' l k d Р • . Le .. 7'1., Warpoop. 80 Ro .. land 8 DJlцble dzo SUro1OB. ZаШI!18t zеslаща оа oSle е· РОD1~ zla е о ary.a W .. too 9 йоnЫе 60 .wykl}' g. '11" 32" 
oie z § 116з.gо, p~ojektnje 6i\j 8-letnie prezydowa6 wtorkowej radzie шiоlstr6w, ум 16><16 gr., i.k.niny s 32/4.6 167. ~;"no. 
ci'Jzkie roboty. оа kt6rej оzпасzооуш zQstaoie termio zwo. N.w-Y.~k, 4 pafd>!'mlka: Uav:u10a 9:1", ~ jN . o~. 

__ Minisleryum oswiecel\la juk dooosi No· 1 . . ь I 1 ••• ,. 81.· !ta",o (Fl1r B~o) 19 1 .. dto. в,о 
. . "1 р 1 аша 1Z . . ' . r Nr. 7 10"' oriliaHY n& p,t. 11..,&, n. gr.17.80. 

wOJe wremla . przezoaczy. о оа rok przysz у: S06. 5 a~dzie!'o'k (" 61) L' Ь Hayre, 5 paЦz'.rnlka. Ка". /IOOd~ ••• rag. 6.0 .... 
па utrzymaDle 1Oszeobn'lc гв. 3,003,092, ,~ 1 а. пogen. р .. ICz а оа pat. 107.00, о. .1. 107.50, 11. It. 107,60, па ' 
gim08zy6w, progimnazy6w oraz iooycb §гв- baod zbroJoo!ch wzrast&. Krtti!j pogloski, mr. 107.60, n. kw. 107.50. ! 
doich zaklad6w паulщwуоЬ rs. 6,~66,Б45, IZ па pograDlozu Turcy~ li Ношеlii zbiera- - 1 
azk61 realo)'ch 2,077,ift7, szk61 powiatol'yoh ja si~ emigranci, celem wkroczeoia do 
i шiеj8kiсh 1,619,773, parafialoych i е)е- ksi~stwa DZ1ENNA STAТYSTYKA LUONOSCI, I 
meotaroych 375,552, ludowych 1,746,924, • , MaH.~slwI &awarto w doiu. Ъ p.tdri.,:"ik. 
iostytut6", historyczno.fiblogiozllIch "га! W ra,.flI kalollckl,J 1, а mi,"owio.e; f,.kas. 

. . к 50' . ". h . SAO OKR"GOWY P10TRKOWSK-1 Кор .. • Кот"" Le",Olldowok" z glшоаzуаml 2 ... 2, б, oauczycle s 10 10· '1" . W • .,~nl .wanglellckloJ _ . 
stytut6w, sвщiаl'Убw i szk611,257,088, ово- Wvciqgi z akt l1Jуюiе8ZOnllс!i ·ю ааи lJoczekat- Slaroz.kO.n,Ch-
ыlоьh zak1ad6w oauko"yoh, jako to: te- nej 8qdu okl',gow~go. Zma,lI w du! • . 5 pudzi_rDilo.a, . 
chnicznych rzешiе~lniоzуоЬ i 10 og61e ере· . K~t.IICY, ~cc. до ... 1 15·1. • ..... 1<> 2, W ... ~ 

1 Ь 7'55 38 • . t t 86. Pned reJ.utom Jo.M.m Zbarow.kim w [,.,.Ь,_ сЫороо" -, d ... wc.,1 2; ,'orotlyoh. " .. toJ 
суа nyc t ,7 t па utrzymaole е urz~ Cz'.:stoohowie! d.018 16 (27) grndoia ]886 т. za Нт. p.or.bie mQic1lzD-, Kobiet t,. wfUlo .. i oie: 
d6w okr\jg6w oaukowycb, zaklad6w _в 5?9( .aw'rl, .pt.roy.~ рп.д610Ьоll' 1) ko~i.o Mary.no. \Vi§oi.wвk. 1.1 ~1_ 
"schodoiej Syberyi i 10 Turkiestaoie, dy- Jo .. f оуо 1I.fol. Br~km.~, wdow.eo i 2} BI,m. . E .... ngl.llcy '. d.iecl ~o 'Ial 11>-\0 ...... rlo. 1, .. toj 
rekcyi oaukowych, okr~gu 1Oarszawskiego, c.yl. 8ГОО1818"8 .. GI~ckr •• uh, w a.y,toooyi ojo. 'tO.Ь,о ObI?poow.-. d".".щt 1; dor.""tyo ~ .1, w 1aj 

t d . ., k' "61 . W B\Vego J 6ze!a Gluckrelch dZlalaJI)08, zamielzkali w llat'bl6 mozc7.1r.o 1 kolJ1et 1, .. Ш1,,0QW 1ОШ: 
~ zlez IDspe. СУ' 8z W аашез a[aza- C'~9toobowi •. Stosuoki ",oj,tlo.o". okr.410110 \у i.. EW8. Ar1t6 .. Ш\I.r, lat 22, Wilh.. m Joli ... 

"Ie 562,054 1 t. d., -- rаzеПl па zaklady torcy.io j.i( u .. IQpoj., caly m&J,tok j.ki kaidy • 'I'irth, 1'\ 39. 
naukowe rs, 17, 965,681. przy~,lych .wор6lm.IiОПkбw ob.coi'. p08i.da, .t.a. . Зt.~.z.k.ппl , d.ioci . до Ia! 16- n Im""/о i,'" _j 
8_ NOW8 ust8W8 'Wekslowa. Мiоistвгуuш 0.,",6 b~dZl. wl .. 0046 Jego "yl, •• ",; m~j,\.k do- l!c"~1 сЫ?рсЬ .. А. d ... "c.Itt - ; dorool ' 11 1,. w loJ 
8prawiedliwoSci ukonozylo J'uz praoe oad rooko .. y, otrzym~o1 w ~.". lob .. 0,v41'''ym w1'jli"b'. т~.,:,y"" -, ltob,.1 1,' т .. 00"_ 

. ... p.dlo.l.m, .tanow.6 ~dz •• "арбl"lа •• 08. оЬажа w Rywka P,oo\koWlka, 101 6 
proJektem zmlao 1 10ypelDleil usta10Y 1Oek- rowoyoh polowach; wrea.cie maj,t.k .padlio"y 
elowej. Mi~dzy iooemi zmiaoaU1i ша Ьу6 pr~~padoi.. Ы,1.то .w.dl. pг.~a d.ied&io! ••. 
jasoo orzeczooern w oowej ustawie ~e pro- ~11n1~ .GIuckre.cb , pOSlada. O~C.I • . 700 ". 1" 
1 . t k 1 '1 Ь \o"k. • 600 rв w gar<l.rcb.o, b,.ll&o,. тоЫ.сЬ ; 
ongo~aDle prot08.owaoego _в s ~ u roz- kOO!lI>wn08Ci&oh, Rafal Brookm8u opr60. Jlardoro. 

loienle 08 1'&ty ше "stnУШUJ6 blegn dwu- Ьу • Iи.lWlJ, n .. ро8"cIa obeoni_ iad,.. -i,t-

• 
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chalowolri • \\' '''0''1, 
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DLA 6tUСНУси. 
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benkl do 11.8'0. Je<l1ne 
godoe i nie"idocan. j11::I,rqd" 
j,oe slnch, zaleune pnс 
rylr.i ! Europy. ot.o со 1116" . о 
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KUONIKA 
KRAJOWA l ZAGRAN lelU. 

letniego przedawnienia. Nadto ma być 
postanowionem, że pouukuj"cy naleinoiai 
z wekslu podpisanego przez dwie lub wi~-
cej os<ib nie Jest obowil\zaoy wskazać od 

-- Warszawa. Zbrodnia. We wtorek z ra- kogo \,rzedewszystk iem Ola być ścillgniętl& 

ku; mllj,t.ck Iwej llarr.eclOoej otn,mar i "bezpiea 

na tAko., ua CłJ:ym Iwoim pr&ylZł,U1 maj,~kD. 
Z. dl.,i mvh, to.1 ruaJ, tki. 11l .walna !li. odpo
wialIa l odpo"iada6 nie mole. Gllldl W.rUlwlkL 

Z,tlN,uo. koi'lqem giołdJ. 
Za w,I.I, ~r6Ik.I","I •• w, aa, prz), ulicy Ogrodowej w WarezaYie naleiność, lecz siuty mU prawo .regulować OSTATNIE ilADOMOSGl BANOLOWE. 

popel iono morderstwo. W mieszkaniu egzekwowanie długu do tego lub innego z •• M_rlin .. I1lO "'l'. . . 
IIZ8
k 

b~ca LGudwikb& IGucza prało .bielid·znę Ikib dlui ników po zapadnitciu wyroku przys,,- Berlin, 5 pa~dziernika. Ustosobienie giel- :: ~~;1" :', II~ f~. : : 
o let. UC1l y z lego m a owo ony, dZ"J'llcego mu nalez·ność. d b I dz' d ć b W·, · 100' . 1 1116 . '1' ~ Y Y O IŚ osy mocne ecz o roty po- ·, I •• eu" u... wszcz.. tOlt, a WTetlZcie nucI SI~ na -- Departament dochod6w celnych rozeslal .,. I d ż . P' 

· . 1>5 .~~'/. 
11.17 
HS1 11. 
8975 

• • 

• • 

• • 

I d 'k I Z ' r z081awllhy WI e e o yczeOla. aplery ro· Za ,.pl .. , P'''ll" •• ., 
ton C%e a Dl a ś usarskiego, li aJ,ertowlI, ok6lnik, zalecaj"cy pilue baczenie na nad· syjskie pojawialy siO rzadko w obiegu, ich Lllty l,ih,id. Hr. l'ól.. . . 
i zadał jej nołem 8<lowc1rim czne rsn)' chodsqce z zagranicy 10ly i prolIIesy, kt6- kursy osłabły nieco. Na giełdzie zbozo- 110" I'ot. Ihohod"ia . . . 
w glowO I lIZyj~ . Zajfertowa tejże chwili re winny być konn,kowane. wej obniżyly siO trooho notowanra pszeni. l,i.tj' Z ... Zie, ... ,6U r. 
UIlarla. Przybyłej pol!c)'i Gucz nie ste· __ Dostawy. Wedlug informaoyj gazet oy i tyta. W.'.yz .. t. hl. Wam. Mer 1 
wiaJ żadnego oporuj i'sk aię zdaje, do tal ro viskicb, otwarton" ma b.ć nowy depar- "" " ""vl . . 6 N" a.rlln S pafdzlernlk •. Wyka. bankupańa~wa. d.30 "" .. I " • on pomle z.DJa Imrs w. tem6nt dostaw dis zaopatrywania wojsku wrad.i. (w ty.i.., .... mar. k). StaD O"Y"D,}" "P" 1.I.ty Zul. 1\(. Lad. H.r. 1 

-- Rozazerzenie kompetencyi komisarzy we. wszelkie potrzeby w czasie pokoju i m.talicmy 7U,Ul (ub]lo 36,857); "'P" bil_tów ".. " " II 
włościańskich. O projekcie rozszerzenia wOJ n)'. kuy paui.twa :10,747 (ubylo 8,081); noty innyob ." " "Ul 
władzy komisarzy wlościańskicb w Króle- __ Ograniczenia t.d6w. Na zasadzie raz. banl<6w 9,SI9lCp",yb. 604); we .. l. 511,060 (pn] b. 

I 72,695), t,da1ll& l.mbard 18,907 ( pr~yb., 8~71), GIt/d. BIrI"\I~ 
stwie Polskiem, .Kraj · otrzymuje n stępn. porzl\dzenia p. ministra spraw wewn~trz· .f.ldy 18.074 (proyb.8,985); wn. aldywa 88,278 &ultllol, rO'II.lti. u,... . 
j~ wiadoolość: Projekt .... adu 8i~ gI6,..- nycb, układane~" przoz delegacyo band lo· (pnyb. ~,I07). Stau bierny' kapital uld.dowy '/ "D' duol. 
nie na oddnnin samorz,du gminnego pod wfl w Odesie spisy ""uystkicb obcokrajo· 120,000 (be. zmiany); r .... rwa ~~.8?2 (h .... mi.ny), W.~.le IlO War ..... o kro . 
k t I k · tu N t b t h fi I' t6 ... dó . h d Ilot, W obi.gu 968,869 1proyb. 120,668), iJul. oobo- .. ielerobar, kro . on ro O omlsarya. & po rze O .go .,yc o oys 18 w ~y w, praouJflcyc " o· wi .... aia 1197,862 (ubylo 'U,909), illn~ p&l1"" 600 dl 
zwrócili w r. 1886 uwag~ dwaj gubernato- mach handlowych w Odesie. Wydalanie (ubylo 18J. " Lo J' ~. 
rowie w sprawozdaniach dorpcznych, & spo· icb ma niebawem oastllpić. Niektórty Peterlburą 4 paxdzlor.lk •. Wyk" banku paliot"". d. ~ ~. JO dl,' : 
strzeżeuia ich tra6ły widocznie do przektr pryncypałowi wykupujl' dla dlu!{oletnich S pddoierDlk •. Stao wy 60,948,g82(nbJlo 1,598,łI6), • Wi.de. kro . 
nania ntinistcryum spraw wewnętrzn)'ch, 8wych oficyalistów "atenty I-ej gildyi, by " ekole .dy.koolo"ou. ~1.077,70~ (ubJI. 620,945), OJ'I.:oolo prJ,,"lno • 
skoro wkrótce potem zlIilldano od wszyst. tll drog" pozyska6 dla nich prawo pozo- rr,lio'ki n. towary 37.sro (b., omiauy), . Ol· 
kicb gubernatorów i wladz wlościańskich stania w kraJ·u. W KiJ' owie, rzemieślnicy io,ki na Plpi. rr pobUooue 4,689,88' (pnyb. 6,101 \. GI.łd. L.n~y6Ik •• 

.. U",ki na akoyo,l obl.ll,5·,6,290 (abylo 8j6051, n · W_k,l. u I'.tęr.h .. ,. . 
<!pinii, w jaki sposób komisarze nlogliby żydzi, maj'lcy prawo przemieszkiwania w ohuaek biat,oJ mlniltery~m fiu .... ów 4 ,540,Ołb VY" ouŁu '0/, 
sprawowućłtis1)' 1lI11ltór nad sprawami SB- tem mieście, czynilj, starania u wladzy o (ahylo IWO,583), inn. raobunki bi.ttoe 6~,&\I9,886 
mnrz'ldu gminnego. W ten sposćb, Uli. 10 niewpuszczanie do miasta obcych nemieśl. (prayb. 4,87i,058); ... ta"y oprocealowaa. 2~,5S0,17S , 
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9975 
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- 9~. ~5 
· !l6 60 
· 9475 
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• 181.2~ 
• 181.26 
• 181.16 
• 186.70 
• 179.80 
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• :IO.~' 
• Ib".!.50 
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100.60 
99.60 
99.26 
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9660 
&5-
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1110.80 
160.10 
178.30 
~ .• 8'/, 
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S 

guheroij Królestwa }'olskiego powstało 10 ników, sp6lwyzn&wców. czyni"oycb iru kOli. (p .. yb. 4,107). 
komiSYJ', każda Ilod przewodnictwem wła- kurenc)'" w zarobkowaniu, co Ilny obec- P.terll> ..... 4 ~.fdzl.r.lk .. Wekol. nI {..oqdyl' 21 " / .. , 

'II DĄ Berlin 182J/ •• D" Amsterdam lOS'", na Pary. 
Aciwego wice.gubernatoraj że zaś i guber- nem stanieniu pracy odbija sit dotkliwie 227'/" ~,.im""rya/y -, rooyj. pr.mlo·", r.0tYO"k. 
natorowie maj" wydać swojo zdanie, og6· na bycie rzemieślników miejscowycb. Wla- l-ej .",..yi 274'/ .. takd II .m. 262'/ .. "" oka po
lem więc ministeryum otrzyma 20 opinij dza uniwersytecka w Odesie, na skutok tyo.kl • roku 18;3 166, II ""ilC.kl ".obodni~ 1 

ROZKŁAD 

od dnia 
JAZDY POCI4GÓW 
l (3) maja r. b. 

od O . d d 98'/.. lU ""t. WIcbodni. ~8'J.; 6°'" r.llta tlota 
W tym prz miocie. ile uam wla om.o, prośby jednego z nieprzyjotyóh kandy a· 198'/ .. 4'/,01. li.ty .... I.. ,iemek.IM'I" akoj. ro.yj.k. 
wszystkio głosy wypbwiedZl\o si\) za utrzy. tów żyd6w, orzekla, ił IV cbal'8kterze tak wieI. D. Z. 269 kolei kur.ko.kiiu .... IcI.J 387, 
maniem proponowanej wladzy komisarzy zw .• wolnych sCucbaczy," żydzi mog" o tyle c::terobaralri bank dy.kontowf ,88, w .... aw.kl 
włościańskich nad gmiOlllnij j eżeli zaś zaj- tr.lko b,ć dopuszczani do uniwersytetu, o Illk.~{'~OD,towIY -ki brooJlk"kl . Id .. a~ dld" haa,!l;3u 
d . k' 6i ' I d h dot et ć . .td I I h • i d tagr''''~1 pe ~ers lUra I au mlg ZJOaTO QWy u. , " Ja 10 r Dlce w pOIl 'I nc ) y y I e n!, a. e~o .wo neg? s uc acza y.a, aowa 4'/; potyooka 85, dy.kouto pry",.tuo b'I.'I,. 
b~d" jedynie szczegół6w drugorzodnycb. b~dzle 10·clU Cbr1.eŚClRn. W MoskWIe, 8''' 'n.6 pafdzlornlkL Bi l .Ł, b.nk~ r"J). k,"~O 
Tak wi~c instytucya komisarz, w Króle· żydzi farmacl!-uci do uniwersytetu przyj~ci l)ijI.25; e'l. II"y ... tawu. 56.20, 4'/, h.,.y li~ wl,l. 
stwie Polskiem, dot"d według przepisów nie zostali. Oddaleni zaapelowali od tej oylu. ~1.I0 , 5'~ uoiye,b w,choch,t. II .", ~6;OO, 

k 1864 " . d . d . . .. 1I1 6rlllS1' 6',7u, .'/. ,lotYOttlt .. t. UłKO r. HO.SO, 6'10 u azu z r. nwa,ana za czasowII, Uli a- ecyzyl o .p. nllDlstra o~wleceDla. . li.ty .... tawu. ro'yj,ki. 93.00, kapou, .;..,"" 8~1.l0, 
nowicie za istniej"ol} o tyle, o ile istniej, -- Zmarli. W tych dOlacb: zm.arII J6zef 6'" poty .. ". 0'.",10". z lijti4 rok .. lM.5o; i.ko" 
w kraju slużebności, zyskuje nowl\, trwalsz" Danielewicz (Dumaire), weteran wojsk pol- 1866 r. 142.00; .leoy. I, ... kn ... "dlo".go 76.76. ~. 
podstawę: nadzó~J:a6stwowy nad sam orz,,· skich z foku 183I.go w Krakowie w 78-01 .koutowego 64.60, dr. teł. _n. Wi.J. 26'.60, .k-
d .. k' • l' . kt I'any k ż · S' . F . K I oyo krHdyl,,~. .u.t.ry'CkIO~80.oo, renj_ kol.Jo .... em wleJs IW. e.e I proJe omaw ro. u 1«:,a, a w OplalD ,,:e l'll~cyl afO r .. yJ.k. U90. fI'l. raut. ,u .. j.k. 108.00. potJco, 
dojrzeje i zjedna sobie ostateczn" sankcyę, MilewskI, ucze6 szkoly wOJskowoJ generała ka ro'yjl!.' '0'0 ".wnQI.,.na '7.10, u,.ko!,to 8J'/ •. 
instytncya komisarzy stanie si~ j ednym z Ohrzanowskiego, kapitan 2.go pul ku. st~ze1. prlw,'", 2 II, 'I. . . 
uajczynniejszycb organów administracyi. c6w koonych w dywizyi gen. Zamoysjllego Lond,n,6 pafdzler.I" . • ~otyo.1u> ro.yJ.ka ,187a 

Ogr fczen' c dzoz'emc6w Oprócz do d . k k' . r. 9p'I.· Knn.olo .uilolakl. 101"/,~, -- an la u I. . po czas wOjny ryms lej. War .. aw •• 5 ~zlornlkl. Tar,:! "'I,I",,~ Witku .. -
datkowych przepis6w, CO do naturalizaoyi .klpgo. P .... uiu. "". i ~rd . __ , pot .. idohr. _ 
cudzoziemców, w)'dane b~d", jak donosi .. 560, oial. 670-600. "Jhorow. 6:15-650; 7.yw 
·Kur. codz.' również dodatkowe przepisy T E L E G R A M Y. "JOOro". 370-UO, jredui. ---o "adll. 
dla obcych poddanycb, pracuJ' "cych w r6. w. ---; jgozmioń 21 MnQd.SSO-400, owilla ~10 

dl -2&0, gryka ----, rzepik letni --, zimowI-
tnych zakladach przemysłowych i ban o· __ , ... pakr.puim. -_-o groch ~IDY __ , 
wycb. Oprócz tego, że cudzoziemcom za· Petersburg, 5 pa~dziernika. (Ag. p6In.). onkr. -_'-_, fasola ____ , .iemwak __ _ 
broniono już zajmować w przedsiebior. Wedlug informacyi .Peters. wied.", rada -- •• kor .. _; k .... joglaua --- Jeu~. 
stwach i fabrykach wybitnleJ'szych posad państwa otrzymała do rozpatrzenia wnio; mienaa -----. gryor.an. flTub. -----

.. I - - - 1& puu. DOWieziono p,,~enieJ 1.1QO, i1~ 
zarzlldzaJflcych, dyrekto .. ów itp., o ..... eś one sek w przedmiocie zast080wania w Kr6le- 600. Joo ..... ioWa 30. o.,... 600, groobo pOIllego 
będ" prawa zwyczajnych robotników i 06- t . P I k'-'- t b k ł" 6 k' - korQY. • I 

cyalistów ażeby tyin 'sposobem w po wyż· s wIe o S 10m US awy an u Vi o.ola S le- WI",aw., 'pafdzl~lb. Ok0'l'ita 7S'/. O IIkoJ" pO 

• 

" • 

n W"nuwy . 
", Aleklllu,tlrowa 
;, Cieuhooiłlka. . 
"Piotrkowa . 
" C,,~~toohowl . 
"Grllniay . 
,; So.no\vcll • 
,,'l'omuzowA • 
J I D,du . • • 
fi Jtad8r~i&. • 
tł Kiel. .~ . . 

~ ,Kollilue.k • • 
"Skierui8""i. • 
u W"rlzawy • 
" AłttluauclrowA 
n Ciechociuka . 
"JłiuŁrlto",. . 
n V...,.toolaol<y . 
n Grauicy. • • 
Jl Soanowca • • 
,,'rom&uowa • 
Ił Bzin • • • 
" Radomia • 
, KielA I ' • • 

szych inatytucyach wzmocnić żywioł miej. go, ze zmianami, odpowiadajl\cemi wyjlj,t- ,1r.go/g.Sto,anek ~arlloa do wi.dr. tOO-807'/,. Harl. 
W l d b Ć ' kl':n" k' P d . .klad . ... "iaurb'! koe· 8~'-8i( sa glTn. 267- UWAGA. C tr-8COWy. ~ym ce u sporzlł zone Y ma- owemu po o.e lU raJn. o aJ"c 8ZCZe- 268. S.yn\i ta "i,dro kop. SSS'-aoo' ,. ga<ai.. . . ~.~ !I , 

j" w glówniejszych Riedłiskach przemysłu, g61y owrćh zmian, dziennik zwraca uwago kapi.iolo ill-27i • 'd9d. ·n .... ,,,,h,,. ~łJ.ff :1 ~1~aoll&" od 
spisy obcych poddal\ych, z wymienieniem 'Zl r . . \ d d b' Pol.,lI>.rl,4 pafdzlerllkl. Uj ... mi.j.. 6O.00J . - -d . k' . . . . ł I za Iczema o()~ Ił wy awane oao om po- Ila wfl. 46.-. 1' ... Ulca w ,n. 11.50. Zyto w rrf. 5.60. ~~~~~ 
po~ 'P~:w: :a6:nu~r~c~::~~.neJ~ abl'. cliodzenia' rosyjskiego, polskiego i litew- Owi .. w'" 8.26. K.ollopi. ,,". ~.oo. Siemi. lo).u • 

.Iez,\cyl!l . lr' kt6 h d ' k d . w m . 12.7~, .imoo. 
mi6flillcn pod rozpat'rz~nie rady pa6stwa s lego, ryc otyczy u az -łl nla 19 Berlin. 6 ,afdzlrenlka. ~ ... uiu. 147.':165. nI p"i. 
wniesiony b~dzie projekt zmian w pr&wie lupego (2 marca) 1864 o urzl\dzeniu stD-' li.t .. 1~9'/" ": kw. maj 160'1 •. ,Zyt.o IOG-IlO, no 
O bankructwach. Pet. wied.' donoszą w sunków włościaóskicb' pat. lut. 109/ .. n. gr .• 1. 118 11,. 
t . d . . " t . p . kt . Lond,n, ~,udzl ... nlka. Caln.r ja.. 96 proc. l 
ym p~ze. ml:o~lę co nas VP?Je. rOJe. za- Petersburg, 5 października. (Ag. 6łn.). mocno, ouki_r ba rakowy I~'I., moono. 

cbowuJe IstDleJ!ltCe \V prawie atanowlonem O I ' , '. P Liverpool ~ pafdzlernikl. Rpra. .... d""i. P~:.J:~~:;j 
trzy postaci!! lillhkructwa, przyczem za ka· g oszono oyrk~la rz ;mllDlstra spraw w~- P .. y,Pu • .., .. lny ohrót 10.0/)(I hol;. ~oon~. 
rygodne uznaje dwa rodzaje: baukructwo wńętrznych do gubern~to .. ów w sprawIe d.wo. .'t00ll. h_I. Dal ... donleolanI.' Orl •• IlI l 
podst~pne L spowodowane nieogl~dnościll, przekształcenia i hlepazenia personelu po- p. wl ył:t. MI ; G·fBd roaolb

k 
II~. '~~~'d~' . 

I· . k' i . kt bankruct o I" (. . L Vlr..... ~ pa zlora l. ~puwu •. <OD_O"'. czy I, Ja Sl~ wl:ra . a proJe '. w. JCJJuego urladnlkÓw). Do cyrkularza do· 12.000 h.l, • togo uo 'P.kul!,'ii~ !llOQ.< 
przez. rozt!wonleme .. Wyll,lar repre~y~ dano instl'Ukcye śoiśle określajllC60bowi"z: ,MOOni.j. Mi<laUn~ am.ryolll a Ila pat. 
karnej Z8wląlym bodZie od tego, w a,akleJ. ..' , pat. liot. 5, n" h.t. gr. ł"/." 110 gr .• t . 
• ytuacyi zachodzi uhybie maj"tku: przed, III ~ohcyl. Nadto rozeslanQ psobne do· .t. It. 4"1 .. ~ ."a,lt. "r. 6'! .. , n~ mr. k •. 
podczas lub .~o ~gł08zeniu . upadłości. 9~0- d~tkl do instrukcyi:. . , .'_ ~~" kp~. maj 6/", n. mIJ _o, 6 l .. , na c.. : 
iby, D1e nalezqce ao stann lialldlo~ego, JO' Chark6, 5 pa~dzlerDlka. l>'tl8laJ otwar. ' Mlnehlll.r, l pafdzler.lka. Wat.r l~ Tłylor 6 , 
iii ukryly majątek pr.ed ogłllszeDl8m upa- tfl została wystawa rolniczo.przen;yslowa Water 30 Taylor 8'/ .. Water 20 Leiph 7'/" Wlter 
t!lości, wolne S" od odpowi odzialności. Ka· p' d'" • SO CI'rloa S'/II Mock 32 Brook. 8, /łnt. 40 Ma-
ra za podstppne bankructwo ma być bar- aryz, 5 paź zlerDlkB. (A~~ p.). Gr6vy yoll ~ /a, MMIO 40 ~!Ikin.on g 'I" Warpoop. 30 

'. I • dl ma powrócić w . ci' ł k d P ż · Le .. 7'1. , Warpoop. So Ro"land 8 DJlu.l>le dzo surowa. ZamulIt zedBnla nB oSie e· ponl~ zla e o ary a W .. lon 9 Donb1e 60 .. rykly g. '11" 32" 
nie z § U63.go, p~ojektnje się 8-letnie prezydować wtorkowej radzie minlstr6w, ydo 16>(J6 gro, i.kaniny S 32/4.6 167. ~;"no. 
cilJżkie roboty. na ktćrej oznaczonym zOstanie termin zwo. N.w-Y.~k, 4 pafdZ!'mlka: Uav:uloa 9:/", ~ jN . o~. 

__ Ministeryum oświecellla juk donosi No· ł . . b I I •• DI. 8 I.· !ta", (Fil' R~o) 19 / .. dlo. Blo 
. . "l p ł ama lZ . " • r Nr. 7 low orwauy na pat. 17..,&, na gr. J7.60. 

wOJe wremla . przeznaczy. o na rok przysz y: Solia 5 a~dziel'D'k (" ól) L' b HIVre, 5 plf!lzternlh. Kaw. /IOOd~.~.rag. d.n .... 
na utrzymaDle wszechn'lc rs. 3,003,092, ,~ I a. Agen. p .. ICz B na paź. \G7.OO, ua .1. 107.ro, Il. It. 107,60, na ' 
gimnazyów, progimnazyów oraz innych śre- band zbroJon!ch ",zrasta. Kr'lżlI pngloski, mr. 107.60. nI kw. 107.60. ! 
dnicb zakładów naulcowycb rs. 6,ll66,ó45, IŹ na pograDlczu Turcy~ li Rumelii zbiera· - 1 
szkól realnycb 2,077,ift7, szkół powiatol'ycb ja się emigranci, celem wkroczenia do 
i miejskich 1,619,773, para6alnych i ele- ksi~stwa DZIENNA STATYSTYKA LUONOŚCI, I 
mentarnych 375,552, ludowych 1.746,924, • , MaHeńslwl &Owarte w duill li patdzi.,:"ika 
instytutów hiBtoryczno.fiblogiozlllch wraz W raram kalollckl'J l, a milIlowicIe; Łowa 

• • K 50' . k' h . SAD OKR"GOWY PIOTRKOWSK-I Kup .. • K.mlh, Lewandowak" z gllnnazyaml 2,,2, 6, nauczyCie s IC III· '1.. . W .ordl owanglell.kl.J _ . 
stytutów, sewial'y6w i szkól 1,257.088, oso- Wvciqgi z akt l1Ji/wieazonllcń ·w sali lJoczekat- Slarozako.n,ch-
bllych zakładów naukowyoh, jako to: te- nej aqdu okl',gow~go. Zmarli w du!u .5 pudziernika, . 
cbnicznych rzemieślniczych i w ogóle spe· . K~t.llc" ~CCI do ... t 15-tu .marl<> 2, w Ul 

I b 7'55 38 • . t t 86. Proed reJeutem J""Mem ZborowIkim w [, .. b,e cblopoow -, dll.wc.,t 2; ,'oroslyoh. i, " toJ 
cya nyc t ,7 t na utrzymanIe e urzę- Czestoohowie! d.DlB 16 (27) grndoia 1886 r. za Nr. p.or.bie meic1lzD-, Kobiet t,. wfUlo .. i oie: 
d6w okrllg6w naukowycb, zakładów we 5?9/ zawarh IPt.roy,~ prz"dślubull' 1) ka~i.o Maryaaal Wi§oi.""ka lIt ~l_ 
wschodniej Syberyi i w Turkiestanie, dy- JOler ayu 'Raf,l. Br~kma~, wdOWIec i 2) Bhm. . E .... ngl.lley '. d.iecl ~o '1.\ 11>-lu .". ... 10. I, " tej 
rekcyi naukowych, okręgu warszawskiego, c.yh Bromolawa .. G1~ckrolOh, w a.y.teaoyi ojo. ho.b,. obl?pcow.-. d ... w .... t l ; do .. ",tyo ~ .1, w taj 
t d . .. k' kól . W swego J 6zefa Gluekrelch dZlałaJl)oa, zamieazkali w hat'bl6 mozc7.1r.o 1 koluet l, .. m1 .. nQW 1OW: 
~ zlez InBpe. C]I 8Z w Samej arsza· C' O,toobowi •. Stosuaki ",.j,tkow. okr.ślOllo w in. Ewa o Arltó" Hill.r, lat 22, Willi. m Jo.li ... 

wIe 562,054 I t. d., -- razem na zakłady tercy"io jai( u .. tgpoj., ooly maJ,tek jaki kaidy • Wirtb, lal 3S. 
naukowe rs, 17,965,681. przy~dych .w.pólm"łżonków ob.cai'. posiad., .ta • . St.~o .. k.nnl, d.ioei .do lal U,-u om,d" :I,.,, oj 
._ Nowa ustawa 'Wekslowa. Ministeryum n ..... ć bOdzl. wluooś6 lego "yl,co",; m~j,t.k do- hC"~1 Chl?pllÓW J . d .. e"c ... t - ; dorool ' II 1,. w lej 
Iprawiedliwoaci ukończyło J' Uż prace nad rookowy, otrtym~oy w ~.rz. lub 800zv4h"l'm WY 'jli .. bl. męz,:,y''', -, kobl.1 l, I mta 110"_ 

. ... p.dklom, .taDowlĆ ~d ... wapólwla.aośó obojga w Rywka Plonlkomb, at 6 
prOjektem zmIan I wypelDleń ustawy wek- rówayoh polowach; wrea,cie maj,t.k .pad'o"y 
slowej. Między innemi zmianami ma być pn~padoi.. każdemu .w.dl. pra~a d,iodzictwa. 
jasno orzeczone m w nowej ustawie ~e pro- ~hnl~ .GIucmlcb , pOSIada. O~CDl • . 700 n. lO-
l . t k l 'l b towkl I 600 re w gard.roble, bl.houl. mebl.ch i 
ongo~aDle protos.owanego we s ~ u roz- koo!t\>lOnościaoh, Rafał Brookmau oP'óc, /lardom. 

loieme na raty Ole wstrzymUJe blegn dwu· by l bI.h"'J, nIe poIlIda obecnie iad,.. -i,t-

• 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel Vletorla. 

chałowolri • Warszawy, 
Wa.ltohD • TODilliOWL 

DLA GŁUCHYCH. 
Nicbolsona patent.wau_] 

benkl do "zo. Je<lyne 
godoe i niewidocan. pz::Ilrqd" 
j,ce dnch, zaleu.oe pnu 
ryłr.i ! Europy. Ot.o co mówI o 
z nauych pacy t.6", r go 
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DZIENNIК WDZКJ. , 

о о s z 
Droga Zelazna Fabryczno-L6dzka 

podaje do wi.domoAci, йе w miesi"cu lut1" 1888 roku о. Stacyi Towarowej l.6df Ipn:edane ьоа" 
przez poыczn,' IicytaCJ'O ni:!1\i wY8zcz~6Inione. а dot,.d oie w1kopiooe to ... r1; 
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1887 
KwietniQ 

" 
" 
" Maja 

" 
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" OIIer.ca 
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" 
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Nazwisko 
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z 

Nazwi.ko 
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I КDЩ. 
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BackbauI 
iutmttn 

Ro,enbIatt 
t.za· cie~ 

" .. '"'8J,kll 

отъ ЛО~3ИНСКАГО ОТДТ>ЛЕНIЯ 

ГОСУДАР ТВЕННАГО БАНКА, 
ЛОА81IНСlое дuеиiе п1ётъ чооть довести АО свtJ(tlJiя 

Г. Г. В.lВАtлъцеВ'Ъ tПo.lОВ ОП.lвчеllИЫХЪ вреИСIШЫХЪ CBJIДt-
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1 
а 
1 
1 
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\j1 
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1 
jI 

1 
11 
2 
1 
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8 
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80 
1 
1 
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Rodzaj ",_.ro 

"a_iczlti 
domo_o 

оу r 
lkl ' 01 

llIiner&!n1 
"1ртаупе 

" 

3-aI'lаterуj П1 "' •. 
(arbi.r.k 
к6n а8 

, y~: octO·1 
"6 w1p'rawoe 
М:по cfe1)"i& 

"11'r _ав 

WSlla 

• .., 
" р., 

1257-8-1 

TEATR VICTORIA 
. art. wokalno-dramatycz. 

p,.d ,11r.k.,Q 
Jбzеr.. ТЕ1LЛ. 

W pil\t.ck doll\ 7 pnzdzieroika. 

Snlamita 
.. 

Nr. 

N А. 
tФ! .т nini4!j!%em .Ь1 

oie О"Ь1.а! "ek!ln т~co па 
wJ8ta.lonego doi 1 
'., оа "lcleceoi& пео! mj 

а PI tO'IIO do ' 24 
r., gdyi 

OBIADY WYBORNE 
ро ао li.op. 

Wydsje codriennie od !!odxioy 

taspokojon1, iadae '~~;~, 
11ie m i со do "уд nia ' 

krokl pra.a& rozpocz ta 

t до 8 ро poludoiu r ura-
CJ'a pod Бr." Р"1 
aJic1 Dzieloej dr.-
gi dom od ."Iepo 

LeoJI !!Jper • 
1247-3-1 Do .ktado Lodw1k.a 

I r:~f::;ь п е n i а пашedl 
11.' • ra· KANTOR STR~CZEN 
n асЬ i bez тат, r6ioIcb 

,по- z 111 rmuro .. emi ыtamiIi8·55 

LUSTRA. 

ZGUВIONO 

5% List Zastawny 
,,10,1 \ .... &l1Ila,.,y IV eryi z 10 

' r. 235732. па 100 mbIi. 
жесЬсе 810 ~gtosi6 do 

_ Fegina w O1or"0"i8. Potrzeboe 
I zaI5~rze:!enia poczyniono. 

J2IiЗ-l-1 
Ninlej,zem m m z zcz1t "iaL-I----------___ _ 

8ЖIlОО"04 PubIlozo0A6, 
licytllcyi w 

шodеli 
\) toko"e о :10 prouot 

• 
LеlЬпs Веrпllеlm. 

Dom 8udry Nr. 25. 1251 __ о -

Pok6j frontowy 
' 1 .. Ш-оdku шiазta, jest do wyol\j~ia 

Blitsza ,.,iadomo~6 ,., re
Dzlennika. - --- -... _-----

NOWY WYNALAZEKII 
PAPIERO у 

w Gilzach niesklejanych 
zsuczyconych nagrod~ оа tegorocznej wysto,.,ie hygiooiczuej 

'" 'Vsrsza",le 

FABRYKI 
BRACI POLAКlEWICZ w Warszawie 

w eenie .za 100 ~tuk rs. 2, 1.50, 1.20 1 i 10 ko р., ра
kоwзпо ро 5, 10, 25 I 100 

тe.rbtТВ'Ъ на об.llll';щlи {ОТо JlHY. трепuяrо заll.ма, ч!о .4ица, 110- С (j R К А JE R О Z о LI)( У 
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ВSaJItВ'Ь врехенны1.ъ овпр;1>т6.lЪСТВЪ, ПОР;.lШНПЫJl 4 OJO об.l"rаЦI Gol<lfadooa, tl6nll1czyl Iz. k W' d . 
J/SЪ Отдt.lснiв БаЯIl8,1I0ГУТЪ IIРИс.тупить I'Ь об.1>иу Bcroa8. arszaws о - ,е er\skieJ i War-
свир;tтe,.п,prвъ; оп ЛЩ'Ь же, не с~авшихъ T8&OBarO заяв.lС- Rzecz dziejo ,i~ ~ drаgiш .. ieku 

lIiя, ОТАtllсяiе бур;еr: ПРИRU8ТL вреМ6НIIЫЯ СВИД1;Т6.II~ства przed Narodzoolem Cbr'8tusa. szawsko-ВуdgоskiеJ' 
прер;tТ8ВJlеlliя ИХ'ь, B~1>cтt оъ ПОДJlIIППЫIIИ ваяыеПl8МD ZGUBIONO ~ 
06111>111> въ I100ур;арств,пный БаНIIЪ к вьцввать К il}ieczk~ 1 do viadom08ci os6Ь interesowanyoh, ie w dпiп 3 (15) 
ОбпraЦiи по nO.lyq~BiB Т8JlОВWХЪ IIЗЪ rOCYJ(apCToeBoaro Банка, przez w j gJllil\Y !l..a' ", ,1' • 1'. Ь., W blnrze Dyтekcyi tychie dr6g, pdbctdzie 
съlУU.lатфо ПР!I OTOIIЪ ПОIJТIJВЫХЪ paCXO,s.OB'" ПО па itnig ;rauby sпЬmlsуа па 8przeilai 107,000 pud6w starYCll 8zyn i~la-
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~j~cy CDctC kupna zecb~ ztoiyc па ~ Naczeldika 
уdzщlu GOllpodarozego, najp6zuiej do 2 (1t) ~zdzier-

r. Ь., onjec~«ttowane djlklaraoye, рпу dotl}Czeniu' k,,!~tu 
G16wneJ dr6g telaznych па wniesi~ne vadinm w sшпiе 

10,000. . 
Warull.lp. sprzeda.iy, wraz ze 8zczeg61owym wykazem 

.уп_ mogq Ьус kaidodziennie przejrzane w Biurze Wydzialu 
w godzinach biuroJVycb, z wyj~t-

-1211-3-1 

I • , • " ! 

w ](antor е <!fuk:arni "Dziennill;a t6dzkiegQ" B~ 
I do nabycia 

• 
czne ,. 

do zapislwania maloletQicb i ksi"iki ~Ъ Jzapisyw'ania dowo
• d6w le~i~Y~1icyjDJcb rolJotDlk6,:, 

1.. Q Joraz 

r ksiц.Zесzki· . dla zolI}.j~rzy 
"З~П"СНАА КНИЖI<А,: , 

• 

NOWO OTWORZONY 
MAGAZYN STROJDW DAMSKICH 

Maryi Szulczewskiej 
, 

• 

poprzednio pracuj"cej jako storsza раппа przez lat 10 w ша
gazyaie pani ROder w lJodzl, oraz praco",ni snkl&n ZO,OI Boko
wleeklej, polcca "ie 1&8kawyUl wzgledotn 8zaa6wnycb 1>ап, do
Ьrеш wyk06ozeoieUl po,.,ierzoDycb rob6t, akuratno~ci" i nader 

przyot\)pn" сеп". 
NowY-ВУllеk Nr. 201, _ dom DObrzynskJego, drugle pi~tro. 
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DZIENNIK WDZK.J. , 

o o s z 
Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka 

podaje do wiadomołci, je w miesi"cu lutym 1888 roku oa Stacyi Towarowej Ł6df Ipn:edane bOd" 
przez poblfczn, licytacJO ni:!ł\i wyazcz~6lnio ne, a dot,.d oie wy kupiooe towary; 
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przybycia to· 

waru 

• 
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1887 
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" 
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'/ 

" 
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" 
" 
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• .. 
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" 
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" 
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el 
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iutmltn 

Roaenblatt 
ta,,' ciel 

OT']) JIO~3HHCKArO OTJCSJIEHUI 

rOCYJl:AP TBEHHArO bARKA, 
JIOA81IRCIOe Aueui6 ule-n qOOTb AOBeC'l'H AO ClBtJ(tlłill 

r. r. B.laAtJn,~eB'b cno.loa on..aąellOIlJX'I> UpCHCUUhll"b CBJlA'Il-
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u\n wyprawoe 

3-allloteryjoy tow. 
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k6rz ne 
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k6 wYp'rawoe 

M:no eie1lkie 
wYl'r wne 

Walia 

• .., 
" il< 
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TEATR VICTORIA 
. art. wokalno-dramatycż. 

p,.d d,rokC,Q 
J6zer., TElLA. 

W pil\t.ck doia 7 października . 

Snlamita 
II 

Nr. 

N A. 
UJ!! am niniej!%em aby 

oie ollbywat wek!ln m~,o na 
wystawionego doi l 
r., os 'deceoie Deoi mj 

a pl tO'1I0 do ' 24 
r., gdyi 

OBIADY WYBORNE 
po ao kop. 

taspokojony, żadoe I~~;~, 
nie m i co do wyd nia ' 

kroki prawoe rozpocz ta 

Wydaje codziennie od !!odxiuy 
ł do a po połudoiu rura· 
cya pod fir." P"1 
alicy Dzieluej dra· 
gi dom od .klepu 

Leon !!Jper • 
1247-3-1 Do .kładu Lodw1k.a 

1 r:~f::;b D e n i a namedł 
11.Y • ra · KANTOR STRĘCZEŃ 
n acb i bez ram, r6inlcb 

,no. I III rmurowemi blatami68·5 

LUSTRA. 

ZGUBIONO 

50f0 List Zastawny 
wlo, i Warazawy IV eryl z 10 

' r. 235732, na 100 rubli. 
zecbce siO ~głosić do 

• F egioa w Ozorkowie. Potrzeboe 
IzaI5,rze:!eoia poczyoiono. 

1268-1-1 
NiniejłZ8m m m z zezy t wi.'·I----------___ _ 

SZaDOllroll PubliozD0A6, 
Iicytacyi w 

modeli 
II takowe O :10 prouot 

• Lelbns Bernhelm. 
Dom Sudry Nr. 25. 1251 __ o -

Pokój frontowy 
' 1 .. środku miasta, jest do wyol\j~ia 

Blitsza wiadomość w re
Dzienoika. - --- .... _-----

NOWY WYNALAZEKI! 
PAPIERO y 

W Gilzach niesklejanych 
zauczyconych nagrod'ł Da t egorocznej wystawie hygiooiczuej 

w 'Varsza",ie 

FABRYKI 
BRACI POLAKIEWICZ w Warszawie 

w eenie .za 100 ~tuk rs. 2, 1.50, l.20 t i 10 ko p" pa
kowano po 5, tO, 25 I 100 

T6.IIbCTB'b ua 06.1111';j1\1R {OTo ,liRy. TpenUBrO 3all.am, q!o .181\8, 110' CÓR K A JE R O Z o L 1)( Y 
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J1S'b OT)\t.lClliB BaBII8, lIoryn "pUCTfD8Tb I'h o6.tuy Bernas. arszaws o-le eńskieJ i War-
CBJlAtTe.IJ>IlTB'bi OTh JIJIl\'1o me, Be CA1UaBIIIKX'b T8liOBarO 38I1B.l0- Rzecz dzieje .i~ ~ drugim wieku 
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~jący chęć kupna zechcą złożyć na ręce Naczeldika 
ydz,ału GOllpodarozego, najpóźuiej do 2 (1t) Płździer-

r. b., olljec~ętowane d!lklarallye, pny dołączeniu' k"l~tu 
GłówneJ drÓg żelaznych na wniesiąne vadinm w sumie 

10,000. . 
Warull.ip. sprzedaży, wraz ze szczegółowym wykazem 

.vn_ mogą być każdodziennie przejrzane w Biurze Wydziału 
w godzinallh biurolVycb, z wyjąt-

-1211-3-1 

I • , , 
" l 

W J(antor e <!fuk:arni "Dziennill;a Ł6dzkieg9" są 
I do nabycia 

• 
czne ,. 

do zapisywania małoletQicb i k9i~źki ~~ Jzapisyw'ania dowo· 
• d6w le~i~Y~llcyjnycb rollotD1kó,!, 

I.. Q Joraz 

r książeczki' . dla żołI}.jęrzy 
,,3~n"cHAA KHIlKI(A,: , 

• 

NOWO OTWORZONY 
MAGAZYN STROJÓW DAMSKICH 

Maryi Szulczewskiej 
, 

• 

poprzednio pracujllcej jakn starsza panna przez lat 10 w ma· 
gazynie pani ROder W tOdzl, oraz pracowni suki7lD ZOal Boko· 
wleeklej, poleca .ie łaskawym wzgledom Szan6wnycb 1>ań, do
brem wykońozeoiem powierzonycb robót, akuratnościll i nader 

przyotllpnll cen~. 
Nowy·BYllek Nr. U,. dom DObrzyńskiego, drugie piętro. 
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