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I1'iJmtr nU81~"lIU ",uJdzie IDe tDJprelt. 
po- uereg 

aiada już W tej sprawie. J a- ta nnjbli:bzej przyszłoki ko· i .~. Wobec te~o jako jed:,~ 
kież Sil rezultaty tego doświadczenia? eja zupełnie zuikn, w Stwaj· ny środek wYJścIa pn:edstawulo ,le wykup 

W Belgii taryfy klll&jowa BIl znAcznie ,aryi. linii kolejowej przez paflstwo. 
• 

Upl)listwowienie kolei żelaznych 
w Szwajcaq;. 

nitua, aniźeli gdzi.ak~Iwiek indziej . W Niel.l\' Zanim pny8t,pimy do kWllAtyi wykupu . Do t~go .. m~go rezultatu ~oprowadu 
eZBch ul'amtwowleOle dróg ielaznych na· róg ~elRznych w Szwajcaryi, przytoczymy Jeszcze I ta. ok~hczność, ~e koleJfluwaJe r· 
tycbl?iast 8pro,:"adzil~ znnc~na zniżenia ta. iektóre cyfry statystyczne. Według da' jakie ~ałdoJ' 81~. w !tanlB bardzo opfalta· 
ryf l olbrzymIe zWI~kszenJo rucbu na Ii- ycb urz~dowych • 1886 r. ogólna prze- nym I Dle odpoWIadaJ" 8wemu prz.etn~e. 

001- • niach patistwowych, to teź docbody icb ci,. trzeń dróg telaznrcb w SzwajCllryi wyno- · niu .. ~o~arzyatwa pr~wa~ne, .~pl~atuJ ee 
Rzeczpospolita 8zwajca ,Gt przy8t~puje gle wzrastajII. Stany Zjednoczone Ameryki ila 2.865 kilometrów (2,684 wior8ty). drogI zelane, zopelule IgnoruJł Interesy 

obecnie do rozwl"zsnia ptaktyczuego jednej półn6cnej przedstawiaj II jedyny co do tego szystkie one stanowi" własność sześcin pnbliczDojci. Na dow6d przytaczamy rakt, 
• najważDiejszy.-b, pod wzgledem .polecz· wyj~tek: tllm, \Dimo wyll}czne/(o pa~owauia ie lkich towarzystw. Kapitał, wydany Da że dl!, prz~jazdn przez ma!a6kfe terytorIom 
n1Dl, .k.o8tyjJ,itoJity.ki .w~~n~trznej, a .mi~. ~apl'alu prywatnego w go~po.dar8twle kole· ,dowe Iych kolei, wynosi I,Oal,~,OOO 8zwaJca~yl potrzeba prawIe Iyle czasu co 
nowlcle do W)kUplenla l upaństWOWIenIa Jowem, taryfy SI} dość DIskle, lecz na lo er Akcyj wypuszczono na 842 mIl. fr., dla pn~Judn przez ol.brzymię terytoryum 
dr6g żelaznych , niteź"cyeh dotycbcza8 do w.pływajll szcz.ególne pr~yczyny, o klórycb parczek konsolidowanych zaciąg.oi~to na Franc11, kt6ra teź Dle Daleiy do do~ne 
tQwarzy~lw prywa~~b ., OLe \Dożemy 81e tu rozpl8ywaĆ. . s~e 565 mil. f r., 8ub8ydya wymody 121 zagolpod!,row!,nych poJ tym , .. gl~e!,,' 

Z wYJątluem os6IP1>ezpośredmo zalOtere. Co sie tyczy EJ ropy, to O wyhzokl mI. fr. Przewyźka dochodu bruł.to Dad W SzwaJe&ry1 nal~!y to do ~wyHlch zJ~' 
sowa?ych w utrzymliłlHI '.tatuI quo, wSZy8Cy I eksploat,acyi dróg żeluz~ych przez państwo rtzębodem brutto dla calej sieci doszła do ~i8k, że gdy Da Jedoych II o lach olr.azoJe 
uznaJI} poty.te.k. od~aDla dróg żelaznyc1J nad eksploatacYl} ty.ch1.e przez oS9by pry. 310' / . mil. fr., czyli przeszło J2,600 fr. na al~ b.rak tabora dla. ollletytego ~ncbn. 11& 
Z r4k :"I~śclclelt prywatnych. Bez obawy watne, możemy ~noslć z na8tępujllCycb da· klometr. drogIch tabor te~ ole fnnkcyonn)e ~ do
'P0padD1.~cla w p,?,e.8adę, motna powiedzieć, [ DYOh, przytoczonych przez znanego staty: J'onieważ wykup cz~i lrlko istniej'lcych . stalecz0J:m . .tOpOlO. ~ez ,,~,Ioaa ~edoalt 
ze kto .Jest wloAclcwlem dr6g .llUnych W ~tyb M1:1lbaJJn. ~o.zt przew:ozu drogamI dtór; nie doprowadziłby do i\danych rezul' l n~ o~ywleDJe lub nstóJ, koleJe wJdaJ' ('ra· 
państWie, ten trzyma w swych r~k8cb eko· tela.nenu tonny k.lometryczneJ towarów na tatów prz~to rada federacyj na zadecydowa. wIe Jednakowo Da utrt<ymanie "pof"%łdku 
1I0miczDII. przy,złQść kr~j~, decyduje o jego )lrzestrzeni 100 !oil angielskich (161 kilo· I ła w 'zasadzie stopniowy wyknp wszptlcich drogi, .lacyj, warut&t6~, taboru I ': d: 
losach, DletJ:lko t~raiOle.J8zych lecz i przy. metrów = 150 wlorsl), wynosi: li"ij i poll}czenia ich w jedn" aiet. Decy- Toż samo naleiy rzec l O opale: pGC.IUI 
szlych. Jelit drOgI zelazne pozostają w re' w krajach z eksploatacYIl paiistwow'ł: Zj' ta odpowiada i żyr.zeaiom olbrzylJliej próine lob teł tylko dopoł~wy oa~łn!oo~ 
kach o.ób prywa\DJch, w takim razie inte- w Belgii 6,25 fr. ( Ś ed . 676! wiekBzości narodu. Przyczyn takiego +'y. wymagaj, 8t08unkowo WIVceJ opału, anli h 
r~8Y. og~lne zdaQe 8." na laik? i niełask~ w Nieiu~ze~b 7,25" ( r D10, r. czenia publiczności jest bardzo wiele, z któ. pr~epetniooe. Wydatki utem . bardzo 
nle!lczneJ gr~py. ł.t:tdZI, esegll Dle można~: w kraJacn z eksploatacyą prywato,,: rych wymienimy tu najprzód dyotd w sfe· dn:ta, .docbody zaś male, co grotl "I?TZY' 
wazać za. zJ,awlsło normalne •. W; cbwllI we Włosz.ech 11,25 fr. rze kolejowej. . szło~ baokru~~em. Aby: tenlO zapobledZ, 
powstawaOl~ dróg żelaznych, WIele ~ard~o w AustrJl . 11,55 " Do 1877 r. prawie w8zystkie akcye koleI koleje nsta~~"laJ wysokIe taryfy,. lecz ~ 
)lrzyczya Ole po~walało paii8twll zaJI}Ć 'I~ w HolandYI 12,25" ś l· 1527 fr . szwajcarskich pozostawaly w rekach śre-IUlo"a zmul"Jua roeb. Jedynem "I~C WYJ' 
ic~ b.u~ow!ł .i e~~ploatacy" . . Przy~zyny te w Anglii . ]3,95. re, 010, ./ dniej klasy ludności. Intereay wi~knej czV' śc.ieD?' znowu ckutlje ~ 1Ip&6'lwo . 
dZIś JUz Dle \6tnleJ'" prz.eclwDlB, ",!Iele ~ar. we Franc!1 16,00 " Aci kolei szły Ów czas doŚĆ dobrze, akcye wIenIe. . •.. 
dzo powodów przemawla'I\ po l.rzeOlem w S,wecyl ~ 6,60 • : t!J. Ały 1'; ... 1. d.J .. idenile i l'D~ Na pytaOle, czy n,d uwaJc:araJ[J u 
toj faukcyi pań8twu . W l"rirach pasażerskicb r6Zmca nl\ ko· uwaiala Je za pe.nl} i wygodn, lokaCJe mógł taoio i dobne urądzać !rolr- ami, 

Prawie wszystkie paiIBtwa przyst~pujll rzyść eksploatacyi" pa{18two"ej jest troch., kapitalów. Lecz nasłJj,pił okres gor",c:t:ki odpo"iemy, iż p1"%y!:ład pocz.! i telegraf6w 
albo zamierzaj" przystąpić do oacyoDaliza· mniej8zą, aniżeli w taryfach towarowych, kolejowej: w catym kraju zaCtVtO budować może tu slutyć za prejudykat. 
cyi kolei. W Belgii, gdzie dró$ elaznycb zawsze jednak dość znaczDIl. W A.nglii ta~ coraz nowe linie i odnogi, kt6rych wcale Korzyki upa6 two'Yleoi" kolei uderzaj 
w sto8unka do wiolkości terJtoryum jest ryfy te o 85% Sil wyższe, aniźeli w Belgii nie było potrzebaj dywidendy coraz wi~ej ka!dego, o wet puy powi nchowne pr~Yi' 
wi~cej, aniżeli gdziekolwiek indziej, proces i o 60% wyższe nniżeli w Niemczech. 8i., zmniejszały, niefciedy nawet rÓl'llAły rzenin si., aprawie. Gdy wszyatki, koleJI 
ten prawIe jot ukończono. W Niemczech Francya pod ~zgl~dem drożyzny ruchu pa. sie zeruj kurs akcJj szybko .padal: tak np. znajd, ol., w jednych r~kn. adminis~a 
wykup dróg żelaznych postępnje bardzo sażerskiego wcale nie nstępuje Anglii, od akcyjs towarzy8twa północno. wschodniego, ich uprołci olę i &lIl1IiejuYr co pooi~l' 
8zybko. Francya, która dzięki kontraktom czego bardzo wiele cierpi ludność bie· nominalnej wartości 500 fr., w połowie za lob, %mniejszaaie wydatt6" . 
z to.,..rzystwami kolejowemi, nie mofe roz· dniejsza. 1878 r. notowano tylko po 63 fr. Właki· Delej, pny oddziela)" · IIlj 
pocZ4Ć ich upaństwowienia bez wielkich W ostatnich czasach, pod wpływem dzia· ciele akcyj puestrauyli sie, zacz.;1i aprze· pryw toyeb " lie6 pa6atw ow 
owr, z powodzeniem eksl'loatnje niewieIkIl łalności państwa kapitały prywatne coraz dawać posiadane papiery, co rotornie oiV, będzie kon1"tn.iej ut,Lkowa.t taboc 
ilo~ć dróg · Rumunia. końazy bardziej ust~pują te sfety kolejowej. We· .prowadzalo jeszcze Witbly npadek k!U"lll. jowy, a. pn:u to UD zlIllIi· zy6 
u siebie a w Ameryce, tym klasycz. dług W na stałym llld.ie Europy S pekulanci ugraniczDi nucili ,ie j k ~py Nakoniec pny yi 

monopolu kolejowego, opiDia co· w 1875 r. ielaznB państwowe stano· na te i sacz~la .ie gra gieldowa, to miało Da caJo 
. oświadcza za i8tni ... 1882 to czemu to· nie Di ut , 

-
JÓZEF FEDKOWICZ. A w z glopich ludzi Byla to woda na wr6iki. 

wała, którzy jll żałowali. JedDa du· - Daj Boie nowin takich słuchać! Da· 
sta na świecie ła8k~ i szacunek jej posia. 'WDa jot ja o tam powiedzieć wam cbcia· 

11 I B S Z C Z 11 S 11 E IDe H A II I B dala: siara baba Cija, kt6ra z ziarn wrÓo tam, ale odwagi mi llrakło. Oj, mil ńk , 
D JA .n 11 • żyła i na gw-iazdy patrzyla. Razem hywalo bardzom jni ja od urodzenia swego lIidlDiala. 

dnie i noce 8pedzajll i po całych nocach z - A. co tutaj upadoie?-zapytala Grze. 
rozpuszcZ'onemi włosy w ogródka 8tOjąO, bienicba, ukuajllo palcem na kopk., siam. 
licz" iwywoloj.. gwi&zdy jasne. Jeszcze - To mileńka, grób, ale s lewej strony, 
bywało i zciemnieje nie zupełnie, a Cija cudzy ... biedaka jakiegoś, miski n.we~ przy 
siedzi jut 80bie przy lampce Da pIecu, .iar. Diw niema ... 

NOWELLA .. 

Pr ze ło i yła z ru.io.akiego 

Mary, Siemllzkcl. 
na rozkładaJ Ole. Grzebienicba zaś przy Kiedy ck wrów wróiyła, na dwone 
niej. gwiazdy si~ pozapalaly i cina zał.ł.j nie 

-CO>- - A. co tam, mil.6ka?- zapytuje? słychać nic prócz szama Dn· t.ru i śpie"lf1l 
- Alboź ja wam zaw8ze prawdy nill slowika. W ogrothie AŚ pod "iini", bia· 

Nietylko w nanej wsi, ale w dawnej mówHam, knkułko ty moja?-powiada wróż· '1m kwieciem oblan" stoi T.adorek s O· 
Bukowinie całej, jtlteli sie znajdtie tak h. W sercu słodko, Da progu bogato, aleok" Teodore.k płacae, a 00 s k.iató" 
pi~kny parobek jak ów Teodor Dugaj, al· w ohaoie gość i to swat. Tylko tu, z le"ej wiśniowyeb listki oskubuje. 
bo tak piekna dziewczYDa, jak tB Olena, strony troch~ smutku, nie to nic, przemi. - Zgin~!-po"iada Tender. 
córka wdowy Grzebienichy, to nischte już niel A to, zieć bogaty. z pod samer;o sl06. - Jakiś ty dzi way, Teodorze! Po co 
moie nie ",ojem imieniem, ale klamc" na· ca i kołacz i radość w pr~dkiln czasie, bo takie D1yśli lUDutne do aerca 
z1wajll. Że zaA Teodorek z Olenk, .ie przegrody żadnej nie me. No, je4li tej je. kiedy ja ciebie kocham! 
kochali, to iuacz.ej być nie moglo, bo jak. sieni wesela nie bedzie. to mi vi twarz na· - J edoemn powiad te 110 kocht, a za. 
że im 8ie oie kochać, kiedy I".indnmi j to plujeszl drogiego ta D'4i idu! - z &1>ry 0.1. 
jeszcze bliskimi q.iadruni byli. A przecież - Obocfat dziewczyna moja mloda jeu. parł Teodor. 
i paa ojczyk nasz w kościele naucza, je cze, maszt) ją jednak za mil! jut wydać, - Alboi tak nie bywa? - w . &la . 
sfł8iodzi kochać siC powiDoi. N eprawdai? nekła Grzebieoicha, aby tego Dugoja raz Olena. I za lubioDe aieru ~a.:h. 

Wreszcie jak siO oni tam kocbIlli, bar- na zawaze si~ pozbyć. Uczepił sie on do jnorch. 
dzo, czy ni ebardzo,- do mnie to uie Dale· d.iewczy~y, ciotko moja, jak łopian do ko· Teodor pilnie w twus J.j palnył. 1 
ty. To tylko rzetelnio wiem, te Teodorek zucha. Nle~h Pan Bóg zachowa! gloq pokiw J i ds "Ylli _ 
7. Olenkll zładzić jakoś nie mogli. Teodor - A dZI8wozyna?-zapytala wróżka. we~ dobraaoc ie 
uyl parobek. cichy, prosty, uczery 18r6woo - Dzie.czYDIL o nim aoi myśli. Pawia. 
w myśli jak idowach. Olena zaś, dzie,,· dam do niej: kiedy chcesz, to wycbodł o- ki A c6r"kISza.j bie, kiedyi &i,i" 
czyna tartobliw ,obOlowna. nie stateczna, biu za T oodora, ja nie prze Uradzam. A ne. CI wdowy. dUlllnle 
niby ów mOlylek wi08oony, Nikt jl} nigdy ona: mamo, mówi, kiedyż bo on talti cicby. k" I oh y po 
za.myślonll uie widział. Tacy to kochanka· ja liO I nim Z8Dadl~1 
mI byli: Teodor i Olonlta . _ Mi1e6ka lUojsl- rzekła wróika. I 

A .tara Grzebienicha bogaczka była, py' - A tu g8W~ jui we w i pełno, tall. 
una, wyracbowana i jak to mówi", baba z ta sie Grzebienicha. Czy wie l, dobra ko
jezykiim. Swiecy do cerk.i nie unio la bieto. co ja uczynić IllnUert;Am? 
nigdy, oli. ry iadD j nie złoiy/a, «~ci nie - Powied:, powiedz jaskółko moja. 
poez~slo.ała, a. prl clai pr ed lud!mi uło. - Olenke awoj" chc~ wydać za iLr~ 
tyć sie umi.1 i jak je zcul BiedDł ODa .yna grinanka. Z maUr, j o Illhil n: 
była. biedoie6k,,1 i pllczoJy u oiej .ie nie jut o tem. 
roiJy i krowy mało mleka da"aly i owce - Tak? 

W ch.cie ŁanJ 
ce i ID, IV. 

ll. 

C Oc) i ,e ~d DaliIIi :.re~ 

r,n y tyw&. ra a uy 
wa. . III 

-

Oj za wi~ mi i cu 
I ty jama zono!1 

Oj, tam w doliai oj t •• 
---=, - iii .... 

W dolinie palt@niea, 
Tam 

Lata 00 i lata, 
Do chaty ugl 

OJ ·e· rutk 
Oj, . ~ ruk 

Oj, podaj m' r 

OJ 
Do 

R ki 



• 

.Nr. 121 -
willce jedyny cel towarzystw prywatnych, I r6w przewieziono 152715494 PIlili" rośnie, żyto jeat lli:he, z łancza na niz!· prl doroemJcb, Eo j.dD,k prodko .d.oydo .. ,li .ig 
A dziełu temu t.a ryfy ulegnll znl\c%n~j znitce. wi(~cej węgla kamien~eg~ bo nacb. Siewy owsa, jeczmienia i pszenicy ODi n, u~pol ... i .. """ klo.'DO ~a .. y6 .,ietki. 

Jak., drog" Jednak p.rze/lrowldzlĆ upań. ]ludów, drz.wa budowlanego J' s reJ' ukończono. Trawy na I-kacb dobrz. p.~.n!eo po """,ch ~its'Jch ~ '''''t o"""oTch o ja· a te? Ol t kt6 b d . .1 .. .....,.. Jłl. na untn"ne. \y kat, JIn rUJe U&L,,,,, 
trOwlea o py an'ft, re ar tO zY· uÓw, żyta 4,605976 ygl'łdaj" _ W gubenli ol i' b,li haTdlo ... I",.,.igih .. i. Ni.kI6r'r • mcb, 

wo ujmuje d.,ś publiczność uwajurskll. pudów wyrob6~ ny i z ie y jare zDaj d ~l iO '.p.O<l.i .... j'" .i, d.' •• ego .padkm ceD, lUe obci.h 
Pafiltwo może uabyć istuiejllce kol.je albo dów, ~yrobów w lIauie u'rakw".6 oaw,.Ł . 000y 'D'Dego pooho.heni •. 
dron um6w. dobrowolnycb, alb.o też drog" 2,030,479 pudów, soli _ Z osiminy w ::~~!r~·dD.j .akuviono Dieco po ł~ - 6~ m. ta 

w1wta~zczen.18, Rada federbacYJ.oa pOb8tauo. pudów itd. W ydaŁk! wogóle w r. Z.1czy· gubernii kieled:i ~ iii..: oi. · Wełno. W T o. I. w, S(\ m.ja. W mi •• i~cu 
wlla u y~ ple~"8z.go 8pOOO u I pró owal ni/y rB. 4,987,7 l kop. 70'/., czysty cIIód zbyt kOl'Sy8toiu tra"y a rzad· ubi. ,lym fu"b Da largu lulej .... , byl ... aJr. Sp"", 
pOrotunll'ć 61~ Z towarzystwem północuo· zaś wykazany ~ t na rs 1467292 CIpie. kie i Dislciej jarzyny ro wijaj" s i DO I ,~OU cIT. weloy nUoTalni .. u'y' 
w.lchodn. iem, jodnskt. próba nie. .powlod.la jek 72'/.. '" powoli. ..l,.kioj i poltkiej po 150-171 m. 

8I.t, pODlewa ~ cyoonryusza a a"la I za .wle. • Finanse. Ogóloa aoma dochodów pań. Wywóz. Re eooy Kró 8 Cli brodoej .tItzu.j l okolo 500 cI,' . .ta ... j TU' 
i k t I I l zakupili do Sawaoy_ Wi~1I8 pr: rtJ8 

klO wyOlagan.,a •. Jak tylko %8 twowych za pierwn8 dwa miesi" r. b. przywozo do Pros pochodz'lcyc z ., ..... 48 -.66 m. ZR.Dpr kont.akv,we 
m?gll zbogaCIĆ S!~ nil kos~t ogółu, natycb· l (135.67 milion6w robIi) prz.wyiszy/rogól. stwa Polskiego sucbycb sk6r, kośc i, welny ' Q .naOln;' nił. przed roki.m. 
m. "u.t kors akcJJ zacz41 Sl~ szybko podno. nil ąuwę rp7.chod6" (133.86 ntilio06' ro. i 10J' u, taklamo tronsportów byc1la roga. G\tk;or. p UTg, 2~ m.ja. Rlnek oU· 
Ć d 1818 500 f d t Ik ' ... pooobioDY byl .Ia· 

II I g Y r. za r. awauo Jobl,) o 1.i9 milionów robli. tego, o"i c i kóz, wlZelkich wyrobów ze bo. TO.po: .. du.luł ooŁo .. ,no 
63 fr., w końcu ... z. nolowaoo wspomniane Handel. zwicrz/łt przeżuwajllcycb, z wyj1ltkiem na. hen lmlaoy po braku ".bywcó,.. 8I'r ... 
akcye. p~ ~OO fr., a w marcu r. b. kurs ich . _ Znaczenie Bremy jnko rynku lweł. lIi,,/u. Powodem zakazu ma być panuj'lca daoo j-t partIO Da a .. (a .. ~ , •• icrp"i •• 

yn0811 JUZ 430 fr 0 ,1 rz.du "kc nar I' I grodOlo: Raluad! ~~w.no lJardJ:o malo,' marki w . . ' ....D r .yo· 1 nInoego wzros O znaczni. w roku )rze. J'akoby u nlls zaraza oa byd o. . .. 
d I J k k umIejlcowe .prU1dajl) po 6.SO - 4,4"'. u. olUnga 1 ale cenJ nomlna oeJ, 1 ul lem szlyrn, tak przyoajmoiej wniOskować WJ' 

czego zer~aoo . uklady. • pada ze slaty8tyki ogłoszooej przez bre-
Pozo.taJe WI~C państwo albo wykupiĆ meńskie towarzystwo akladów' 

akcye pu c.ni. gieldowej, albo uciec się do '. 
AHGOWr.. tPHAW OZO!NI! Krom'ka Łódzka. 

wy"laszczeoia. Opinia coraz bardzi.j oświad. 1:7 :!~6 ~~b 1883 GIO/dn. Pe.leraburg, SO m.ja. Na talt-j . 
eta liO za tym drngim lirodkiem. Poslu' b.1 "Jm ~'gu ... kllowym n oftaro •• ol' t.rel ugra· (-) W parafii Wni.bowzipcia N. P. Ma. 

. OJdano o· skład" 92,382 9260G 44 179 6 G8 '" l b I O. L ł' I I • chaJ'my, co h,ówi o t.J apra .. ie GrilltilllU'1', , , " nl".J.' J o ~ .".r.n.m, • o ..... po o ...... ryi chili przed' południem obcbodzon" bA. 
b d . d 'b Wydano ••• kl.· e.i> .prse,la!J ni. mogla bJ6 wykoD'o,. Skuliciem .. • 

gazota, I; 4u orgaoem Je nego "naJ nr· cló....... 79,łl!G 29.0BG 88,670 d,091 logo oa gl.I,:.i. po.q"alo •• po.obioDi. b~Td. mo- dzie uroczystość Bożego Cia ta. W razie 
dziej wpływowych stown rzyszeń: • DOllla· Zapa. w d, Slsro. co., kOTły 1Ia "greUl.~ ob)!ltyl, oio '.0"" bll.ko pogody wyjdzie procesya z kolicioła lIa 
gamy .i~ wykupo, lecz źlldamy, aby doko· ~ni.a.. ... 1 2,9ł6 S,~20 7,d03 .,093 o 'I.", • mi oowiClie oa LoDdyo do 117.16 • na starym cm.ntarzu, do ozterech ołtarzy na 
nano go na Ilodstawi. spec'J"loego pra-a N'J·'Okuy "P", 82,~09 lI ,HO 13,7~7 ),889 ,· 1'&fJt do 4~.eO; półimper,ały aaoft T9"ane do 9 T. ie" e 6jd . I' Z 

• ~ W porównaniu zatem z łokiem porze. 48 kop. D,bJw,.o ty.lko IV malych ił śeia.h; ko . ID .CI j proęę.slll P Złe przez u IC~ a· 
o wywłaazcz.nil"· 'IVykuPd drogq ugody, dnim potroił si~ rucb w skladacb tow~zy. , ponJ •• ln~ prse .... !.n.'.1,prsed ..... uo po .188'/,. N. cbodniq, Kon\ltd~ty"'()"sk'l, Nowy Rynek i 
rozumio ai~, da oko opiej o powiada iot.· t . d . .' lorgu p'p,ero,. pDhholoyeh panowala Cln. 'D ,el· Nowomiejskq ulice· 
reaom akcyouaryusz6w i gieldziarzy, J·e. swa, przyczam Je osk zaawazyć nal.zj ze "' prs" •• ···lIObi.nill niubJi """'nem' kora, oi. ( ) OU N b d ,. I 

od k 1883 d 1886 h .. l' • , , . , - ara. a rzecz u owy ,,'Ości O a 
dnakie silnie lIIoże zaszkodzić finnnsOIll fe. ro o o rac zlIlmejszy Sl~ .padły .ilni. j tllkO .kutki.,,, ~, i •• pekul •• p, . b l> k l l'd ob . Wniebowzi~cia ro. P. Maryi ofiarował p. deracyi. Naród sz"aJ'~arski J' Uż dosyć byl znaczDle. aC"'Ie.na tU) ' ~'Y r •. na ,y "e ~ .~ I oy ,l:ue d If 

_ Z Gdańska donosz. że rncb tOWlro. ">:'Ł\pll~. Teal1zaoya.n ~,.y~h w,.lklch &ObO",, ~. A o Gehlig 2 O ru61L 
i b~dzie jeszcze eksploatownnym przez ba- kl ' Ib .. , .. ! lun .,.y.kowrcb • A .kcJI ""oko,,ych tJlko pry. () D k t t k d 
ronów ,kol.jowych, IIby mial im za nic po. w~ ~a ~ el ma orsk?mln~kow8~le~ lo· wal.o ci .. ayły .ig JOhT)m poPltem IOtUymoj", - yre cya owarzys wa re ytowego 
darować dziosi,tki, a lIloie seL~i milionów." syl I Krolestwa Polskiego J.st CllłglO lar· kon .. o.oraj"J M!I, ayekoaw ... odcl.w... po m. Łodzi wystawilII I na aprtedllŻ dziewi~ć 
Co aiA tyczy spoaobu eksploatacyi, to gaze dzo oży.iouy. Cz~stokroć przybywa z ~Ha. 64 , ,,,i~d'l"Rrodow. po 439, wolako·kamiki. !1" ni.ruchou)ości, k właściciela zalegaj q 

~ wy do lilowa 2ÓO "agonów dzi.nnie· oIrut- 699 a T.'.~I. J'" "26'}. -.2'J~ .. Ku,.. akotJ koleJo. dotychczas w raty Iistopado .... j 
t .. radzi poslllpić jak naat~puje: .Naloży k' . . .' , wJcb ryb'D.klCb w,~.1 Ol' ""Od.y 82'f. , 8~1/ .. po 1887 S h .. " . b 
'Uillć najniiszy i nnjwyis1.Y kurs akcyj da- lem nlen)oin~ŚCI przełri~owama, WIeI., wa· ~ylll ... talaim kOT';. pn.ważall · .. końe" nabJwcy; r. uma o Clqzajqcyc 
Doj kolei za pewien okrelilony przecIąg cza. gooó .. pozostaje na dZIeń rl Il8t~pDy. W c. TJDlu.kio oaljywaDo po 16/, lamho .... ko·ko}lo ... wszysLkie t. nier9~mości wynosi 86.500 
Sil i oznaczyć wedlug niego średni'ł wllrtość JlOrównaniu z rokiem zeszly,tI rnch jest .kio yl~ prsedmiot.m mal,ch obToló" pó 82'1 .. robli. Licytacy. i>4bywa6 8i~ będq pOOli~. 

póltóra razll wi~kszy. akcre glowno~o 1o .... Ttyrlw. eeulr oa 272, mo~· dzy 21 sierpnill) wrze~nia r. b. w kan. 
akcyj. Wedłag tej Aredoiej cyfry nal.ży \V M k ' 1'1' d ~1'lkn k, .... kHlOHO.kl. liR 469, poludnIowo . u chodm. celaryi "'ydzialu h.poteoznego. 
dokonać wykupu. Tak np., jdli nnjniiszy :-. . os WI. spa I Sl~. pr?-e !ni,l, popyl III!. Akcyci 10wa"Jll .. ubeepioe&eń ., 'V 
kura byl 200 fr .• o uajwyższy 450 fr., to dnIamI 8plchlerz Knopa, znwleraJqcy ,342 "ie mi.ly ",.at. , n.bywców. l'oiy .. ki premio .. e (-) Z sł'lu. W slld"ie okregowym 

I 
> d k ć k 32- f wl1ńtucby bawełny. odd .... D. po 272'/. t •• rni." pip",uQ i po 2j3'1. piot~kow8kiDl, we czwartek, znpaał wyrok 

na e.y o ono wy upu po o r. 'a Kredyt. \V Bucharze zaml'erzouo ~R dr.n byly n.by,,"n~ t.f lko w b'rd,o m.!yoli . . . k k r d k 'lk okClQ.~ Dnlej, Griiltia'ler radzi wstrzymać . ' ~t"o. ,lośo,acb. KU"J metahkow ulegly dal ... j .nllce, w sprawie .rzeZl'DlI&Sz a, tóry p ze. I u 
ai~ z wykupem at akcye spadn'ł ty cenie. rzyć oddZIał bl1n~o paflstw.. .. ... gólDi.J oci.rpi.l. b'/. TeD!' d ota, 06sro"aoa ~y!!odDlllm, podc28s koucerlu w sah Vogla, 

O przY8Zlej organiclłcyi zarzlldu kolejo. - W SerajewIe nJa być zalożony bank po 16 ' I 4'/. lo li~tf ... tawoe, klOro n o mial, n.· uSIlowal skratić pugilllres ksillgarzo"i pa ilU 
wrgo wiadomo dotychc~ns bardzo mal'o, baudlowy, ~ celu podniesi.nia bmtejl1.ego bJwcó .. n.wet, po 1\64

1/,. Bardto do~ry!" ~oPJtom ' Fischerowi. Rzazimieszek skazany zosłal oa 
przemysIu I rolnictwa przez udzielanie kra. cl< .. ,ly "V po!rCt\. W'O~OdD'O l . ""y' po 99;. cztery miellillce więzienia 

jodnakio z tego, co przeoikn~lo do wiado. d I M'" . •• 1nloly 00-010 rublQ"o l po 99'/. - 100 .. d.te . 
luoAci ogOlu, widzimy, ź. oajwyższy znrzlld y u. leJ8cowa stopa procentowa "lnosI .. Łuki, lud.i •• III em"p po 98'/,; .. 4'/. poiy .. 'o (-) Zabawa egrodowa w parku miejskim 
kolejowy b~dzie si ~ znajdować w Berni.. 12% . pl.couo 62", - '/.. na dochód łódzkiego towarzystwa dobro: 
Cala sieć koleJ'owl\ mI'. b)' ć podzielonIl na Widoki urodzajów. "Prawit. wiestnik· ogla. Z9iolG'dYld::boiou;k ej wllińłal.i<lY bdODdOS'QI pod d. 31 czyoności odb~dzi. si~ w drugi.; połowi. 

87.& n8st"puJ" nca wiad Ś· t m' J&. le a o u1wa a I e ar 'Zo • abe nspOllllr li K f • J . li okręgi. Na czele okregu atać b~dzie dy.· .., om~ CI, opar e oa .ra· bienie. Ce .. y .klaDi.l, .i, h toiźce poniew'" pca. Qmltet zabaw, funkcyonuJIlCY przy 
rektor, przy którym znajdow.ć si~ b~dzie portaclI urz~dow~c~ O wld.ok~ch urodzajÓW of",Ły , Ro'Ji po/.dDiowej Die.tylko "~r:"<ll .0.' towarzystwie zają,ł się jui programem tego 
rada złożona z delegat6w od kantonów, w czterech pODlieJ wy.ml~n~onycb gu~er. ctni., leot n.dlo, ,bhtyw •• , "O do pOtlomu oen festyno. 

l I . b niach: W gub "ol'nskloJ' poci{' tk em ".rlieskicb , daj', mO'Dość na~Y'''OI. wigkstloh (-) T t t I k' D"" 
Olaz przedstawicie i prze lllys owc6w l ro o· . . ' . -! .. . l'artd. ~w.C!eItOIDiej porty 1'1wo~owe mona Cz"r owarz~s wo s. rze ec 18. Zl~ 1 JU· 
toikOw. Radn rozsLrzyga() b~dzie lOnelki •• 10an

d
y. IIl'OdOOśJIO ""'u,,~ t'k·~po .... ~d 't. slV oego i Asow.ltiego oku.ywaly dtiś wiOl:o&~ 'ak10o. tro odb,wać 'Je b~dzle na strzelnicy przy . 

k. t . t f b' . Ó "'8Z~ zle pomy n. z wyJq lem w IIl1ejsco· no.ść do o.tr;p.hy, w tQd.Di,ch •• %JIo In. ooola, parku miej8kim strzelanie konkursowe do 
wesLy., y~z'lc~ 81ę a~y, legu pocl'l8 10' 1 wościacb nisko polożonycb. Siaw jarzyn, "g w .i. rpQlo.wrse.!niu. T.Ue 'Jw PÓlnoouo.ru. ! tarczy o "agrodA 

wprow~dz.Uln u epszrń I t. p. rozpJcz~ty w początkach kwietnia okończo . • ki. bJlo d, i~ "oO.rO.,.De w ... i~ksty.h i lośoiaoh, ' .. ". ~ 
no w maju, wschody powstrzymllły zill1na. po c ... ob pnJs\ępoyeh. Do o.l,bieni. gieldy d,i· (-) Kradzleze. 'W plqtek do mi,eszka· 

Przemyst, llandtll i Komuuikacye. 
Trawy skutkiem chłodn.go powi.trza rosn R . iUj'S6j llT&yo'f Dilo liV 'ł.ki.. p',,,i.lr,. diUtJ'.te, ł nia właściciela domu pod N. 505 przy uli· 

.. gdy! obOt. deszcz. O~OOl~ mo .. , .cldzlal.ć barU.o cy 'Widzewskiej zakradli s" I d . , 
bardzo powolnie. - W gub. kaliskiej ozi. korty.tole n •• hu ..... wOW. MOleJ uwal!' .wr.· t r . , . l~ Z Q ZIele, 
winy z powoda śni.g6w, które dlugo leża. oa/. gield, .howwa u. pogło.ki o e/ach rolorzyj. p .. y~o owa I sol!,e JUZ wuy.tkle kosztow. 

Drogi żelazne. Ze sprawozdania znrzqdu Iy, rozwijaj,! się powoloi., w ogólności je. Dyoh projektowaDych p .. eei .. ko R!.yi. Sa giel. ilOŚCI do ubrama, lecz zaskoczono icb w 
drogi teluoeJ' warazawllko.wiedeóskieJ·, roz. dnak dobrze wyglkdaJ·". Roboty w polu, d,ie tl>o'ow.j panoje ~~ •• kd.81~i6 •.. to to poglOllk.i, sam ... poro. Zlodzieje ratowali się ud.czktt, 

'I '1 To,dmocl"w'D. jm .. g~~ldO p'.D1l:"ną, nlO ",aH przyczem zdołali skraść J' edn" suknip d • 
danego w tych dniacb ua ogólnom zebra· .iew jarzyn i kaw, sadzenie kartofli i bu. bdnego 'D'.''''', gdy. t •• t ....... u,. podol>".go k .. • am 
nio akcyonaryoJZów, okazuje się, że w ro· raków z powodu cblodów kt6re paDowały do środka, wobeo oiepoDllś l Dyeh widoków urodzaju S q. . 
ku ~eszłym droga miala dochodo ogólem polowy maja _ opóźnil! si~. Trawy na tyh w Niemc&ceh, jeal oi.moili,vem. P?lJcya aresztowała on.gdaj jakiegoś 20· 
8,827,380 r. 61'/. kop. czyli ° 348,993 r. lllkacb dobrze wyg/qda)·.. W gub. mohy. Wełno: G log ó w 29 m.ja: JarmaTk tutej. letOl.go młodzieńca na olicy Piotrkowski.j, 

.. .'y lBtnl.J~ leu • .., IJlko • . 0uwlBk., ,dJt o do· który proponował przechodniom ku no 10-
ł kop. mnie; oii w r. 1886. Droga prz •• I.wskiej śni.gi znikły dopiero w pierwszych woueh JOZ od lat kilku Dl6ma m·,wy. IV .aly" t _ . .. _ p z. 
wiozla 1,779,300 oBób (najwi~c.j w wago. dniach kwietniu; oziminy wyszly z pod powieoie i, tDiej. tylko jed •• uiewielka owcta'Di. ego pl~rśclonka, z posladama Którego Ole 
nach IOaly III, bo 1,501,992) a bagaiy śni.gów oieoszkodzone, nIe ci"l. zimne "Io.ściall.ka dcetarcsaj'08 OOTO .. oi ••• j.rmark o· mógł Sle wylegItymować, 
949,047 pudów. Po Warszawie oaJ'wi~kny wiatry i przymrozki nocne powstrzymuJ'" 0107 cen D rów w.1uy. W.lag domiuJalolł, .tna· Z mieszkania p. Kindermaoa przy ulicy 

.. oego poohod'."R, koutraklo.a"o podlDg pTob.', Sredniej skr·.l.iono ... tych. dnia h • 
rucb byl na atacyach: Sosnowice, Czeato. wegetacy~. W niekt6rycb okolicacb zacz~· l • .". po cen.ch toaczul. o" .. ych od pr .... lor.... 4 ,~ . . c w no 
c~owa, Piotrk6w, Grodzisk, Roda Guzow. to si.w jeczlUienia. Trawy zaczyuaj, si~ Il,Jch Nabywcami byli t.bTyk.oci t Ze~anp, tD- cy. za 00 rs: gard.roby I IOnyoh przed-
k . Sk' . . ., . A t . I 'ć I t . h Ł , . dd.! handlar.e • Zielonej Góry' • Lig.,cy. Cb,. mIOtów, pOlllllno, że w mieszkaniu spalo 

s a I 10rDleWlcej najmnIejazy za na s a' l zle .01, a e poros IC pows rzymuJq Zl' oia. "Iaśoiciele welDY ddmioiDID.j kilkoro osób, 
i nadziwil/ów. Town·mna. - W b. k dobrz. 

\V , czwadek okradziono 1. Ko~torwsIHa. 

I to z marnej przyczyny 
Dla niewiern.j driewczynyj 

Oj, gaju, gaju, 
Ty cichy Dnnaju. 

GinO ja w tobiel ... 

na , ro- go, przy. ulicy Konstantynowskiej zamiesz-
Jej ,nisko pokłonll i nimi si~ pochyliła. Zlota dzie. I kalego. Skradzio~. ~zeczy znalazła polio 

rzekł: Poblogostaw, matko! wanna. pacho'lcu swe klosy w g6rO podnio- cya. na ętarem M,eśCIe w ~omo pod N. 74 
- A dokqdże to synku? zapytala stara, sb, Il zi.lony barwinek do .tóp jej przy. n nIejakIego L. Szymkowlcza, który zostal 

ua wesele? padł, tul'lC si~ do niej w zadumie. Wspa- aresztowllny. 
- Na wesele, odpad. oiała czefemcha bialem kwieciaro wyniośle Wczoraj w nocy, z gołębnika nllleż,cego 
- Niech ci~ pan B6g błogosfawi, serc. powiewa, aiby bogata dziewczyna, suto wy. do. ~OUlO N. 94 na .Bałutach, okradli zło· 

Do domo poazedl, a łam młodszy brat mojel A nie baw tam długo, bo ja san~a szywnnemi r~kawy, a ti:łb s~ziwy _ słoi dzIeJ. 40 ~ar golQbl. 
Da niego cz.kał. jedna w chllGie: sobie po"ażni. i uśmiechać si~ zdaje do (-;-) ~dsle~z. Onegdaj w nocy operowllło 

_ Gdzieże~ to był, braciszku? - 1», mnmo, może i bardzo długo tam t.go fiolka mlllutkie~o, co u pgdoóia jego w mielicI. kIlku złodziei z Batut. Dwóch 
_ Cbodzilem eobie; albo co? zabawiol rozkwit9. Na szerokich i ... ysokich orze. ?zy trzech scbwytano podcz s kradzieży 

.. . _ Nic, braciszku, Ołooll przychodziła Da - Dobrze, syokul Ni. smoć si~ tylko. gQcb dnieslrowych, rozeslaly si~ , kobior. I ~dprowlldzooo do gmioy ltllgogoszcz. Na· 
wesele ci~ prosić. C6ż poc7l1ć, z"ab jut tobie uie SlIdzouo! cem jedwabne trawki mlodziutkie, po ko- zaJutrz, gdy stróże. wi~zienni z Rado· 

Teodor nie flekł dowa i wszedł do cha· Zapłakal Teodor a młodszy brat ,jego ~iercu tym prz~c~aazll 8i~ parobek miody, gQ~zcza o~prowa~zah .rzezimieszk6w do Ło· 
ty. tara Duglljowa za krośoa,ni siadz ia· Wasylko, nl\ szyj~ mu siO rzucił. I śllczoy, chodzI 1 DIl sopllce prlygrywa. dZ." do bIUra pohcma) tra, w drodze po· 
la, 8ultno tk la. Gdy spojn la Da syna - Braci zku, uwolal, braciszku mój Byl to Teodor. I ~n,ędzy Radog~szczem a Balutllmi przysdo 
CJIlIeoko z fIlk jej wypadło. drogi, dOkrld ty idziesz? Grat ou dlugo raz wesoJo ż. a ż serce Im w pomoc kIlko lotrów bałuckich i roz· 

_ Syneczku m6j, a tobie co? - N weselo, Wasylku. radości/} "zbierało, to zuów'smutuo i ia_ ! pocz~11l si~. walk.a, która .sk06c.yla 8i~ prze· 
_ c6iby? odparl, nic. - A moie 8i~ wydaje, że ja ciobie nie lośnie. Przy drodze bialy kamień lelał granIl &tr.o~ól'.i,Jedell z DIW odniósł cil;źkie 
_ Tożeś ty jak ten w~giel poczerniał. ,obacz~ już wi~ccj! Teodorku, braciszku, on na tym k.mieniu usiadł czapko przy skaleczema. uotrzykowi. umkn~li. 
_ 'l'ak waUl ai~, mamo, wydałoj zawsze braci8'~ku ty mój rodzony!... sobię na mnraWie polożył, 'glow~ na dloni . (-). Baada.lobO%ó" czy rzezimieszk6w 

taki je l m. Teodor cblopce ucalowal w czolo, poże. oparl, zadumaj si~. Z wioski docbodziły m.pokol ~~ ~Ieczót przechodniów na rogu 
tkała dnIej, a syu .do komory gnał, do s.rca przyCisDIłł. tu odgłosy muzyki, nil weselu Ołeoki gra. , DrukarskIej l W IchoHni.j. Onegdaj wieczo· 

w yedł, aby Da lo ele liO wybiera6 i na· - Vvasylku, rzekł, - ja sie tam uha· jllcej. rem poka.'eozono tam jak'lŚ dziewczyn~ i 
wet OIlod z go brata ku pODlOCy lObie za· wiO. ty przy lUatce toslaó. kłonil siQ i - Czemie jest t~o liwl .. t, j.go wiara, je. , zdarto Jej cb.ustke z glowy. 
wu"al. ...ysz.d ł. go milość i szcze§cie? Ś\yiai - to te la· • (-) Ze Zgierza doooSZll do "Lodz. Ztg.· 

Z d"ie godziny 'l'eodor był już "npel· Płynie DDiestr. cichy - jak naród ru· le dniestrowej winra - O". zumowiny, co Z6 we ~zwartek we !fBi Blltkowie'pod Zgie· 
Dl ubrany. Buty .oa OlU', s o~ 'ywkami, ~i6 ki, sze~oki j k ~yśl j!go, j~k jeg~ ra· siQ na tym kamieniu zebraly, a milo~ć.. ' l rzem'.J.deu z w.lo.śclan, chCĄ.o ratow~ć nie· 
w lo kie, lU Jl i blale, k~ zula cleDka, do· n1 gl~bokl. Po tej stronIe rzekt Gallcya, nIe dokończył. rogaCl'U~ z.e slaJuI u~alO'n od ploruon, 

11 ,I I Ol . cieniutk a. Da ~1i1 W Ohresz~atnic~im kJautorz. nn Die~zpo. ke i sopilk~. ~v. Zgler.zu przyszło .10 t1c.h dnłach . d~ 
lo b ,D lowi c~ pk z pa"leml plÓ. ry dzwonilI. K lętyc wyplywal po wolt oa bÓJlu pO~lI~dzy. tamtl1Jllaybll & 16dzklml t "". jol w C ł J })ukowaj takiej drugiej widnokrllg. W8zedl, zajaśniał, Bukowin~ ' ll~ol~r13mlj .trzeJ uczofltnioy zostali pO!'l\-

I w I ealll srebrem oblał. lowik w dolioie wy. K !N/EC. Dleo, noiallll. 
D Z ry W "dl. ZłotlI Ilorf, Apiewywał. (-) Ćwicz_ia. tr żnicy policyjni Zft 

u ez wlly lIUl ua głOWie T Ol w dolio!e ~yraet jaw6r zielony, J w zl~tkicb. (lie~iu. rewir6w pollcyjoycb "'. 
J Ul 1" l' do w tlti, OU I lodrt kalino i do pienli awycb Ł du, ĆWiczyli Bill wczoraj /'liDO w strzela. 
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niu do tarczy, DI\ atrzelnicy pny Pllrku 
miej kiUł. 

cnie zajmuje pierwsze miejsce mi~dzy mo· 
tami koli ziemskiej. D/ugość jego wyoo· 
i bowiem 532 metr .• gdy tymczasem pro· 

IJTATKIE WlAOOIONe! HANDLO &. I B. 

UnIO I Zd t (_) Przeghid. JuLro o godzinie wpól. do 
ósmej wiecEorem, DR placu przy kołelela 
§ .. i~tokrzy.kim, odb~dzie si~ przegl"d wazy' 
stkich czterech oddzialów łódzki.j atraży 
ogniowej ochotniczej. 

j ~towany mos~ Da r.zoce Hudson mieć b~. Belin, l czerwca. Giełda była dziś 
d.le 869 lI~tr. l.będzlO .Iljcoyl Nowy.Jork u9p08,bioDl~ wogóle mocoo, lecz spekulacya 
z J ers.y·9Ity m~~dzy uhCfl 14·t" a 20.tll. 1 znchooala siV wyczekujljco. Wahania kur. 
Most oll!lczooy J t O" ru~h 60,000 osób I sów !fły niozoaczoe, bo aoi pokryć wl~kszych 
D!l. godzlo~ \y. katdym k18r~~ku. Koszty aoi nalizncyj n/e pod.jmowaoo. Ruble by. 
budowy "yoosl6 maj' 15 mlhooów dola· 1 ł, dd zno"u przedmiotem wielkich ouro. 
rów. tów j osil}goVły dalu, zwyźk~. Na gleldzie 

Giełda Wan:zawlka. . ....,...--
Żtdano. koń08... . I~,. 

Za •• ku. ktltk.łMeł •••• 

( -) Dziś w letnim teatrze Selllna przed· 
stawionq b~dzi8 opereika w 3 aktach p. t· 
.Ksilliljtko." z muzykIl Lecoq'n. 

o Berlia u. 1 .. r..... 
al. Loodyo" 1 14 • • • • 
n. I'ar!t • 100 (.. .. 
na 'Vlodeó,. 100 L . • . 

6 10 
II. 
.6 6 
, au 

67 1'/, 
1111 
•• 70 

ItHONlKA 
KRA 1 O VI A I ZA G R A N I C Z N A. 

T E l E G R A M Y. 
zboi(W~j ootowGnia pszenicy i tyta popra· 
wity si~ troch~. 

par!, SI mala. Wf""" bauku p~wa (. f,. 
Petersburg, 1 czerwca. (Ag. póło. Dz" ,i,,,,,,, franków). Golówka w docie 1.110.491 ( ubyło 

wyjeżdża z· granic~ na trzymiesi~czoy ur· gl~I!:~go' Vf b:~~'r ~11~~~~9(P\.'P·!lh,·b~ia~6,;"I);~. DO~I 
- Warszawa. W dniu dzi iejszym przy. lop po.el niemiecki generał Schweinitz. w o oUegn 2.72'l.630 (pr'rh: W,lM); pryw.tn! ,acbu • 

Za ,a,ltry ,"II •• w. 
Li,'y lik "id. Kr. l'ol d .. te . . 
Ro,ka pot. wehodoi U·om 
tf .'1. pot ... "ootreo •• r 1 n 

Lilty Ult. siem. Serri 1. 
Ił n "y 

L ilt, _t .... I'i l'" ... l . 
•• , J1.n V 

Li.dy lul m. LOOsi Mlrri l 

.' " s 
palla pierwny dzieli wyścigów konnych na Petersburg,l czerwoa. (Ag. półn.) .• Now. n.k li"ż,.y 419,289 (przyb. M,49~J;""dop.Jiw.""0. 
polu Mokoto"skiem. wrem." donosi, te komlsya roloicza przy ... 2>7,2'lS (pr'lb. 16,fn8); ogól ",Ii ••• k 26>.716. " .. 

Konkura .Gazety> rolniczej" na nujlepszq ministeryum spraw wewn~trznycb we wrze· (pro",. 166).od •• tki i d,.koato 1O.lOa.(pnyb .• "). .. Giełda "Ber"ń~ .. 
PraCA o rachunkowości roloicz~j został I śniu przedstawi swe ostateczne wnioski w . Lody •• SI ~ajL Wy~ ... b.nkn paot'w. (w LI' 
'. d ' I .. . . . BltClJh fanIów "terhogow). Calko .... 1a reser"a Banknot, .... ,j.kio .. ras. . • 

rozstrzygDl~ty. Na~ro II 300 rs. przyznan, ~~estya~h, którem~ Sl~ zaJmpJ~. I że sklad 12.2D (pn,b. (20). not, "obie:a 24,26S (prs,b. .. .. u. dJ>lI. . 
została panu JanowI Ro"j;worowsklemu, rad' 1eJ hędzle wzmotOlony weZWIIUlem na nara· I Uf, u-p .. ywgolówoe 20.26SJ(p .. ,b. «8); po,trol Wolule na W.r.... kro .. 
cy dyrekcyi uozególower- towJrzys~.a kt~. dy pewnej liczby ziemian z różnych gu. 19.0111 ( obyło. 2~9); .. Ido pry".tn. 2S.BOI (nbylo .. Petorebari kr. • • 
dytowego ziernikiego w Siedlcac~, . wlaścI' bernij. lO); .Ido 1' .... 1 .. 0 ... 6.682: (p",yb. 2t8); r........... • dl. .. 
cl'elowl' dóbr Zuwadówkn w pOWiecie wlo· P . 1 P d' b' . notD.708(pu,b.S,S); .. bezpl .... al. rącIuwe 17,065 .. Lond,n kr " aryz, czerw~. O '!Ig o wleszc~eDla be< Imion,). " .. dl... 
dawskim. towarzystwa kolei wschodDlch, podróżni mo· ,.,Un, l cz.rwe.. Ilil.t, bauka r",ltI,go .. Wiod.oi kro . . 
Zmarł we środ~ s~dzi"y i zasluiony 'fa· gil z unikoi~ciem Alzacyi i Lotaryngii dro· 17635; e·l. li,tl , .. t ... ne 62 BO, ł·l. h.t, Iik .. I 'I . Opkonto pr,wata. 

brykant Ś. p. Józef Wróblewski w 70 roku SIl na Delie udawaó si~ do Szwajcaryi O'j'" 48.'0. 5', ""t, ...... ,.bolu"a II .- 62.40, 
. B l' I' . I r . . ' ch C I ..' (I: ,1'I11nl 6S.60, •• ,. pohn'aln . s l łS!lO ,.. 18.90, 1)'4, 

życia: . y . on plerwszrm za ozyclo em ,a· ~ustryl I WIo. e e.m p~yspleszeDla .po. Iii'; "'''' .. n. rlUl". 57.W, knponr ""lo,. 312 76. 
brykI plerDlków " krajU baszyru. cl~gów na De\lc czyDlIl SII,I obecDle pIlno 6./.po;.y""k." ..... io ... , IKij ' roka 145.l0, '"~&., 

_ W Radomiu zmarł dnia 27 maja r. b. zafzljdzenia. Pośpieszne pociągi na Delie I~G! r. IS2.00: .k.,. bauku bandlo ..... o 67:tO. d,· 

iJ7 70 
9U6 
93.10 
lU 6J 

I7S 6 
I7UJ 
I7S.00 
111.90 
UI.W 

to 

9110 
UO 

115 
9:L~ 

I7UO 
11'- -
173110 
J7U6 
1/2.10 
j(j 

1ft
wszechnie szanowauylekalZ.filantrop ś. p. dl) Sz.aJ·caryi i Anglii kurSUJ', J'Uż obe. Iko,tow.go 641.10, d,. tel. ... r ... .. ,od. 142.lYl. ak. 

. . G I· 018 kred ,Ih_,. .aILrl&{)kI8 l (:d.ODJ raołA kulejow. 
teran J aSleńczy k KarczewskJ. • azeta cDle. fIlllR 9290 6'(, r."I. dola II 6.40 poly... • llah ......... ar ... dui. I _rwO&: 

DZIENNA STATYS rYKA LUD. O:W. 

radomska· ' po§wi~ciła pami~ci. zmarło.go Paryż. l czerwca. (Ag. półn.). Wczo.raj k. raaka 4~, "o~n~tr.n. 4HO. dJ'~ou., SOI, W .. raJII kllonclll'l _ 
prawie cal, 8WÓj numer ostatm, oddaJ~c wieczorem tutejszy posa! dworu petenbor. pr,,,.Ł} •• 1'/,·/, . W parali fW&lIg!tIIc.k!o1 -

", 

hołd jego pracy i zasługom. N a trumDle skiego baron Mohreobeim dawal ohiad na lO.dyn, I cz .... c.. ~ol, •• k. r •• k. z 1873 r' l SI&t~Zlko .~e11 -. 
K k· •. 21 ' li ód' d ' l'te' C ta 96ft· Konsol •• nglelakl. 99'1,,· Z • ,11 dnI. I C .. r.ca: 

li. p. . IIrczews lego z.,ozo~~ Wie c.w o czeM .pre~y onta rze~ypospo I J, arno. Warszawa. I czorwc.. T.r, n. pl"". Wilko",· hlollcy: daiooi do 1.1 16.to .nur'" I, .. uJ 
ro.z~altych korporacyj "'mIejscowych I za Po obl~dZle o~by~~ SI? re.cepcya, na ~t?r, ,ngo. P~","i.,.. ..... i .. oJ. - -. pot.. i do",. - ~bi. cbl?peó .. 3. oI.io., .. " • 3; <!o<...,,~ 2 ... &.oj 
ml&J8C\lW'Ych. . . . przybyh w Wielkiej hczbl. przedstaWIciele - -. olala - ---, wJb?row. ---686; l!to Iic.b •• m ""'J'~ l. lteb.el I. a nl"DJ).,~, •. 

_ Z Włocławka donosz, DZlenUlkowl wladz i ciala dyplomatycznego. Salony by. 'lJborowo S60-;-S70.. śred",o ----, .... U. T.r ... Rabrlch lat 73. J6 ... ( Jano,""" .... 30 
k' h" d' 27" . ... I .. t---; loc·mlon 2, 4o()r~d. SOO-~!ć), owi .. 210 E !tJl' dal4d d I t 16-... I 3 .1 dl~ :wsz~st IC '. fe w ni? IlIaJa.o go· Iy rz~slścle ośwfet one. .. .....l50. gryk.400-4 ·O, r"'Pik I.tni-- •• imo"J _ lio,;:"~bl er;, "do o '._ .",ar u _ ... fe~ 

dZ.lOle . plenł8~eJ "! poludme, na rampie ko· Paryż, 1 ,:zerwca. (Ag. p.). 1IiIDls~er -. r .. pokr.po .i ... --o .rooh .... lnJ 420--: li.,ble m';:;:" ~,'::b:' _: :'..~.Ia" "~ 
leJ~weJ zapahłl!. 81~ pg<<!mna party.a diutu, apr.aw. zftgranlcznyc~ GobIet, odpowladaJ~c ....... 800-900. r~ola 9'.)0-1000 .. ko~, Staromo.nl. d.ioci do t lfi..\a ....... 10 u ' 
zło zona tam dla wysy1kl do, ;r,O~ZI: Doto w Izble.~ .. zapytania w .kwestyl ~owy pr~. ~~~,J·f):D~~2:'O • .f.':.-~~~~"; .!~~, fi ~o.bl. cloł?poó" ~ . d. ",w . t _; oIotosl, -: .. t-j 
towar~. zdolano uratować •. D1~mDle) przeto ze~a D?lOlstr6w węg!..~rsklch?r. ~ISZy, ozn.BJ: -100 1ll 105-/20, żytnia prtlo!,a Nr l i 2.gi 9(,- h""I". m;""'I<. -, ko -, • mI.' ·. -
właśClqol towaro p. Lewińskl pODlósł oko· mlł: ze Francya Dle moze II\) obrazac ICb, ol.j r .. pakowJ 400-łfoO, lu",nJ - 420 .. pad. 
lo 40,000 rs. straty.) \ ' o rad\) Tiszl udzielon" wIlgrom, aby nie I)wi •• iono ." •• 'CI 30. .,ta 6U. JVu .... ie. 

_ W tunelu pomlAdzy 1t{e8synll a Paler· uczestniczyli W wystawie paryskiei. Obra. n.a -. D .... 160, .roch pow.,. - kor.J. 

USTA PRlYJEZONYCH 
I. .. . d' l···.· . .. I'· I Warazawa, l czerwCl. ()ko"ILa 1~/. s akcyą pO k:. 

me~, na. bvd"C6j wlośDle .w bu OWI~ I~II zaJIj~m. raczej Jest nie ~a r~da, ecz oŚwlad. ~/,'I •. SIotQu.kłarnc •• 10 wi.tlr.IOO-IIIY1'/,. n",t, 
koleJoweJ. około 60 robotników straCIło .y. czeDle, ze rz,d francuski Dle .doła zape· .Il.d. z. wiadro kop.8U.-S2O'. sa pru. 266-
cie na skutek nagłego rozwini~cia siV wy· wnić hezpieczeflstwa swym gościom. Posel ~!'7. Szybki za wi.dro kop. 8SO'-8S~', ... caroi", Holel Pol.k'. Zialiń.ki. Kol. L.ut1Ółki 

t; Gar.-olina, um,oc.ki I: Otbo.... ' 
ziewów gazowycb. francuski w Wiednin żlldal objaśnień w tym 2, () - 271 kop. (. dod. .... pclou. ~. l. 

d .. . , BarU", l czuweL PU801U11 168 - J8J. na Cl.8r. 
- Wystawa geograficzni •. W ruglej .po wzgl\)dzle od hr. Kolookyego, który wyra· m'/., •• w .... pat. 175'1.. 2('.0 125-IU, na ""'r. 

lowie lipca r. b. we LWOWie. podczas ZJBZ' zil ,Żal swój z powodu tego co zaszło i za· a,9'/" na wr .. pat. 136'1,. 

Uotel JIlaateutrcl. Lange. Mao""I la. 
n.iu! .. ki & W.n.u,,!. ZiemaD & POJ.:oan:ia, Ba. n. 
• Wrocławia. 

dn lekarzy i przyrodników, odbyć si~ ma pewnil, źo pragnie z FrancYIl jak najlepsze lOQ.r~. SI nlaja. Calu.r J ... 96 proo. 16'/, 
wystawa geograficzna. Utwonono w tyOl ntrzymać stosunki. Do oświadczeń hr. 'JOkoJale. col"er bu •• owy IS .bbo. . . 

Graud :Hotel. &."",1 . PeI.onbarp, 
ku. %. \V. .y, Golcbwia. .. KI.· ' 0, Bary 

. . h . r ... LlvetPDOI, 81 mala. SJtn"oy.daule 1I:ODM"'tt. Oluct 
celu. kO~Ultet ze ws~ystklo. nauczycie I K.alnoky'ego przylljczył Sl~ n~st.~pDle I sam a,ono hol, ..... u u •• pekalaeJ~ I wJWó. 1,000 '" 
i milośników geogralit, zamieszkałych we 'rlsza. W koncu Goblet oznaJmił, że Fran. ~;alo. Middling aD'8I"Jkańoka na maj 6"/... n. 
Lwowie; nil przewodniczlIcego obr!,no dra cy, ożywiaj" uczucia pokojowe, czego wla· \l. ,; r. 5" ... na...... f>lIo. na gr. at. 6'/,. 
Antoniego Rehmana profesora uDlwersyte· śnie najonocniej przekonywajllcym dowodem Havre. I czerwca. Ka ... good a.~ daolot 

'Vanz."J. 

I k· k ' t Stli . l M . . . .' l' k k I Dl c .. r. 82.60, Da w .... 7660. •• gr. 71.25. 
~u w~s legO. na se .re arz~ DIS awa a· Je~t sam!, wystawa .. Je~.e I. przez .ogo o . Ne • . York, SI mala. H.weh.. 10. .. N. H,. 
Jersklego, nauCZYCiela glmnazyum, oraz wlekblldz bę<}" podjęte Jakle szkodhwe dla 1"'01. 9'/,. Ka ... (Fair Rio) 18'1., Rio Nr 7 bw 
uchwalono:, ażeby wystawa geograficzoa obej. jej ioteresów usiłowania, to unikajllc bez' rcdin8r, n. lip. 15.07 •• w .... 11.12- Dr. Majkowski 
mowala l) zbiór najlepszych map i atla· pożytecznych sporów potrafi im zapobiedz 
s6w; 2) najnowaze podr~czuiki geografi. skntecznio. 

praktykować ~zio od 
-

czna bez wzgl~du na icb j~zyki; 3) przyrzą· • 
dy słutljce do nauczania geogran; 4) me
todyczne prace nauczycieli i uczniów krajo. 
wych, zwlaszcza z zakresu kartografii. 

GIEŁDA. W .!ł.iłIfZ ,'- 'VI,UL'- d. 1 czerwca. 
- Odznaczenie. Na dorocznym konknr. 

sie akademii sztuk pi~knych w Paryżu 
ZA 0,.. 

konto 
W eiwa giełd, I 

qdaoo eheiane Co 

otrzymala w dziale pot·tretów wielki medal llerliu ... (- -; dl. tcr. h 9i'"3"a ..... -l"00""n::: .. :-.- 5 - . _ I 
srebrny p. Anna Bilińska, odznaczenie za§ u.... (19S'/.· kro \er. S d 100 mr. 8 68.10 
stypendysta to"arzystwa zach~ty sztuk iB •• "iom. ... "ut. O .... k. d!. tor. ~ d. 100 n,r. 8 -. - , 

-
--

-
67 97'b łI5 92'/, 90 8"/'/, 6 

-
Pj~knych w Kr61estwie Polskiem p. Feli~8 Ld~dJD." w." ~ =: :!. 100 >nr. ~ 11:79 I _ ~I ~~:~~ 65 
Cichocki, ora.. w dziale studyów wylljczDle : : : : :: kro ter. B.... : t S 11.17 i 1\ 76 74 7S 11 '/. 71 
kobiecego pendzla, otrzymala pierwsZll na· P~ł •.•.•. dl. \er. 10 d. 100 Fr. 2'/, -.- l _. I -
grod~, wielki medal srehrny również p. I' . • .•. . kr.!er 10 ci. :gg ~~~. . !Z.j 4S.9b - . (6 86 17'/, 
Auna Bilińska. Do konkursu stan~lo 300 W •• d.ń ,. •.. dl. ter. 8 d. 100 6.r. < '~I Ps'oo : ,. __ -
maImy; s,d konkursowy składali w r. b. !:':t.. ... burg : : .(I~6-:-) ~: ~~: ::: 100 n. .'/,1 -.- 1 _ 
pp.: Bougu~reau, Robert Fleu ry, Ufebre, .:.:::::.:.::!c...:....:...:.....:...:,!; .. ~ .. ~1r:::-~:-"-~~~-J.-:-7~,-.:~_..!-_-_-!;-:-:--_...::7----7 

~ Dopełnion. w ~ gi dJ &. g re1d) 
l"aplery ,. .. d.t... tra.. " "Je..3 ~ Ile 

_____ . (n 100 .... ). 1 oh.. (za 100 n.) .Il "" 

ROZMAITOSCI. LIoirw'" K: ł'ob. d 4 - .. - 9OiO - SY- tiO Ak.,.D.~ W~r.·W. l00 r. 
6 - - 89 70 S3 !~ ' " "W. ·BId. r. .. "",,. 6 99 !cIo. Pot. W •. 1 _ . 100 - .- 75 9936 ę.. n lUD r. 

X Wszechświatowa popularno'ć ks. Bis. " .. ~ II. 100 r. ~ - - 9875 U819.. T_p. 100 r. 
III 100r. -.- - .-( -.-1 .. .. ł'abr •. T,óoJd,ioj 

marek.. Pewien doktór irlandzki, znany ze ,."(10. P~. Pr. n."1iI84I"": 6 -.-f -.- -~ .. " Nad ... iJlańolt. 
swoch licznych podróży morskicb, opisuje, •. "- .... 1886U.... 6 -.- - .-, - .- .. Bank. R.ndlo ... 
ie 1 w najoddaleńszyllh nawet miejscowo· 8tletJłS'''.Pań.Rno. 1_ ~ --I . ' .- - .- "IV ...... "i. r. 

. h A k" A t alii t U I -.- - .- -.- n War. 1Ia.. iiOr. śClac mery I I U8 r upy 1"aoo go .. n .. • ID" 6 _ _ _'_1 __ 
O ks. Bismarcka, którego nazwislco znajll .. • " .. IV D 6 -._ 
wszCdzie. W Port-Said doktór ów spotkał Reot. k~ioJo ~ :'. ~ 6 -. - =:=\ =~ . 
na ulicy band V arabów, która jemu i jego '0/, l'ot. .. w ••• r. 1881 : - ,-1 83,25 - .- _ 

współtowarzyszowi pndróży Jprak0ponow~la o· r.!t,~ •. Źiem"d.1::'d"B b =:=1(1 ::-:=1 =:= : C:kr~ I$:)r. 
sły do jaady wierzchowej. to Jest w • M .. mai. ~ 100.666065 100 BO - .- • .. ~ r. 
zwyczaju u ~upców ~ałego ś,:,iata, . arabo· : : • ""r. U lit.A. -.- _._lj - - ... 
wie zachw.ałlali .przyml~tsłY 8WOI~h OSblollkdÓWj' • ". .~.r ~ ::::: I =:: =.: • -
które noSI y miana naj aWDl8jSzyc II Z. ~ ..." 6 _._ .. " 
Jeden np. nazywał ai, Gladstooe. PomiV' • .. ~ s:-·~~t , --1 99';) :-:: " .. 
dly arabami był 13·to letni chłopiec, któ· "_ ::: .' male. :. 

_. ł W -< 0--.1 0 liLA, 6 ry przekrzyczawszy wnys~kich, W\H.a :. ':'" n _ " """ • 
cia mojego oslal On najlepszy-bo to BI' .. • w .. ~~at. : 

'ł. " ..... marek.· • " Sar" V A B. 6 
X Tajemnicza sprawa postrzelenia stróża ; :......t' -a'. 5 

w parku Obarlottenburskim lostała wyjai. ot, -. .. " .... S.1 l) 

Iliona. Raniony. niejakiś Langhammer, ~a • .. • - • ~ : 
"edztwie poczlltkowo akl.dał lopelDle

t 
: : :~.: IV 6 

sprzeczne lernaoia, a '" kolleu przyzoa I .. .. " .... V I 
81~, ił zranił siV własnorvcznie, a to wc~l~ ObUJ! m. '\\ ....... "1. dałe " 
wzbudzOllia litości cesarza i cesarzowej I L."l .&aL ol f.odai 1 : 
otrsymania w ton sposób lepszej po!,dy. : 1 • "';; " "n nI! 6 

X Projekt audowull molłu WIU'Icego .. " " • ~..... 6 
po nad rzek, Hudson, pnedstawiony &ost ł ..IItr"'lo 112. 1>&li ... 
prut iuyniera Gn tawa LiDdentbala

J 
kD& " .... ... Lul~IOO· '= ~ 

. d .. 6 N l' "" -pOSle zeniu loiyDler w w oWylll' or U. . ",LI\. r. W.sKr. z. • I 
MOłt ów bl,ldzie wiewy, niż *'0 na Elit· 'olal, 6 • WilaUia. dl. 
ri'lIf i most Fortu w zkocyi, który obe· " • 
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o G Ł o s z E N I A . 
f ---- - -_._---

Z dn em "I. li,JCII r. b. 

REDAKCY AJ ADMINISTRACY A I DRUKARNIA 

I 

Teatr LETNI 
SELLINA. 

" przeniesione będą do willi w Pasażu Meyera. 
I 

"Ohme zczenie. 
Dyretcya towarmtwa iredytOWCiO 

mias ta Łodzi. 

Dr. na Łapin 
ISJllllCyalistla w chorobach kol~i(lj~yc:bl 

"kuszer);. Piotrko.wska Nr. 

o 6 1» H B n e H i ę. 
JIO)J;3IDlCKoe OTAT,.1IeHie 

) 

Towarz. artystów dramatycznych W lnstasowaniu sil) do § 
pod dyrekc1~ lusł;:t.wy, podaje do powszechnej wi.L·1 

rOCY~APCTBEHHArO 6AHHA dom TeoeJbaum8. 
j , 

Juliana iż z_żl\d&n/ł z08tala 
'od,a na nieru chomość pod 

przy ulicy Rynek·Nv"Jt 
Lubiu,kiegt' , rs. 6,1 

'n,n ni od 
D.jdOlkol.hn~ym środkiem o 
twanJ; wywiera .kuLki 

'leCTI> men. )J;OBeCTH 1\0 cBtllfmill ny6.ilKlm, tJTO, 111. BllilY 
on rOCYilapCTBeBBaro BaBKa paCJ/opllllleBill, 

W niedzielo dnia 3 Clorwca 1888 
• 

Wszelkie zarzuty przeciwko 
znżl\dnnej pożyczki, 

myje l it h"TE lub . 
naujouz jat naskorek 

co płe6 .t.oje D~~~~:: I 
Mydło , 

n. 
Ikóno 

c'!. 21 'IRen Teli~aro Mali MtclII\a B3Ił1la~, BJ/pelll> 
llplItIleuiJ:t, no CIlYA8M'h no)l.'L ~alIOr'L npoI\eHTRIiIX'L 6j1/ar'L 

lIi °l .. n no cneI\ia.n,nbIJI'L TeIiYII\IIM'L CtJeTaM'L, o6eane'leBBW M1. 
6praralll!, 7 t/i "1o rOi\OBLlX1>. Pa311tp'b J1]lOI\eUTOB1. 

'8chClł p1'Zcdstllwić dyrek. 
Opera komiczna w 3·th aktach, w przeciągu dni J4 od 
p.p. Meilhac i Hill HI, /lIuz.knlwydrukow/lni~ ninioj.zego 

. . 
piegi 

Olawa VI 

w,trobiaoe, 
inne nieczuŁości 

ceYAau nOIl'L 06JlOf3I\in 4°'. BII)'TpeBHlITO sailMa 1887 rOlla 
no ApyrllM'b onepaqjllłl'b OCTaeTCII 6e3'L BsM1ineRiJl. 

Lekoka. 
nol', 

Ceoa kawI 90 kop. 
7 

------------------ Za Prezesa, D,rek~or R. . W •• ntraloej •• rlru, 
Nowy-Rynek Nr. 

Restauracya Ben 
ulica $REDNIA. 

W niedzielo dni~ 3 Czerwca J 888 r 

c~r 
wykona 37 pulko 

piecboty • 

pod dyrekcy'ł kapelmistrza 

Dietricha. 
Poczlltek o godr.. 7. 

Wejśoie 20 kop., dlieci tO kop. 

O zmroko iIInmlnaoya ogrod 

Emil Benndorf. 

w PARADYZIE 
W niedzielI) dnia 3 czerwca 

występ slYDReJJ 
eks'eentryeznej pantomlstyez

neJ 
trapy BOZZ.\ 

bez konkurencyi, znajdujllcej ail) 
pierwszy raz w R osyi. Interesu· 
jllce przedstawienia tej \rupr, 
doznaly wielkiego powodzenlB 
w Petershnrgu, w Moskwie i w 
WarslBwio (wcyiku.8chuIll8nR), 
gd,ie dano 30 przedstawień 

z 
Ceny miejsc: w pierw-

atych li rz~llch po kop. 7G, 2 
miejsce numero"Mle..'ÓO kop., 3 
miejs aG kop. Wejście 26 kop. 
Poez, k o god . 9...,.ieczorem. 
W antr litach gra ~zie orkie
stra. 703 -41-3 

Za dobrem wynasrodzeniem po· 
trzebne S" ZARAZ 

ANNY 
do pracowni 8tyny 

Nowy-Rynelc Nr. 3. 
'll2-3-1 

W wilH Trinnon w Pasału nR Par· 
ter" 

do wynajęcia 
od J ·jto Iipoa r. b. J!I-:ć 

przedpokój, kuchDlB l k"pieloin , 
7\1-3-1 

ił Zlotfe~ I ledalI ił. 

E.ts!rdtt mIesiłY pljUnJ i staly 

_,ro *' Low •• 

"Jalm. elbUs BuDJ'eo" Bue· 
D 

te r"1 i wy ... " , maku . 
I~"l" nf l lit )hl1 ' . J k. ro· I.' ,rly, ..... w la.l~y. ~O •• 

• 1 ... nt 
I dr t dl r"~ Ol P. .r. I A. /t_ 

eaM.. 13 J 

Dyrektor biura l. lIoslekl. 
710-1 

powodu wyjudu jest do 
dania 

maszyna do szycia 
za cenI) przyit~pn'ł. Wia· 

ulica Spacerowa Nr. 1384·d, 
W-lIej zperl. 700- 3-3 

do sprzedania 
do 5000 pudów d o b r e Ił 

A. BJif.szej wiadomości 
udzieli W ·ny St. Lewortowski 'w 1':.0.' 

Nr. 1114. 698·3·3 

:eLA. 

IASZLłCYCH i OSŁABIONYCH 
NAGRODZO~E 

n. warszawskl'l wyslawle hygle.lczn'l 
listem pochwllnym I !led.iem VI' dzi .. l., 
farmaCJi, h,gleuJ i ~iel,gDowaDi. cho-

rrcb, na w1,taw1e Krakowskiej, 
analizowane UJ:na08 i kODoetyouO''ł'ano 

pnez Radg Lekank:, 

Ekstrakt i Karmelki 
Mlodowo·ZloTowe·Słodowe 

FABRYKI 

LELIWA" 
Spr::dai w aptekach i .kładach aptecz
Dych w 'Varu.awie, Króle.t"ie i ee.. 
lanlwie tańn~ i pewniejsze od 

\V ~zi główna IIpne
W·go _011.,. (u.,~"j, 

.najd_j •• i, ,Zolu. 
i S11berhauma. 
kop. 16, paczka 

16. lldO-4Q-S4 

431 - 16-12 

.,., 
I 
'" I 
>O 
", 
>O 

ZAKLAD 

13il'PYS'l'YCZX 
pod firm, 

Romualda Greiilich, 
przy ulicy Konstaotyoowsklej Xr. 3~ł. 

Poleca ,~szelkie roboty z marmuru, piaskowca 
i granitu, po cenach mozliwie nizkicll. 

634. 12-8 

Nin iejszem z~wiadamla si., Szanownych Gości, że bezpośrednie 
,c'Zenie pnmi~dzy lokalem zimowym i ogrodem za pomoc" wel'endy 

już ukończoue. Zuzlld ma llonor prosić najuprzejmiej Sza· 
Publiczność o liczne ucz~szczanie do werendy, jak również do 

cznie rozwinij!tego ogrodu. 
Opróez bogatego wyboru potraw, reslauraeya 1I0tela zaopatrzoolł 

we wszelkie nowalie. Ceny 1I1Ilarkowuc; poslararcDł s l~ rówole1 
r~eteIDą" uważolł i szybkI! usrogę. 

B. !!Iomuler.. 
704 3-3 , 

NAJWYŻEJ ZATWIERDZONE 
,j • 

Towarzystwo Wzajemnego Ubezpieczenia ~p. 'Zycie 

"NEW-YORK" 
ZA.Ł OŻONE w 18S3 roku. 

NIE MA BO' LU ZĘBO' W .'~arunki ubezpieczenia i kontroli zostały zatwierdzouo przez 
MlIJlstra $prn w Wewnotrznych 21 p~dziernika '881 roku. 

KTO UŻYWA Kapitał gwarancyjny, najza'pelntoj zreali~owan1, wynosił IV dntu 
Eliksiru Wielebnycb 00. Benedyktynów 1887 r. 16J,tOO,2U rlbll. Towarzystwo złożyło do Bllnku 

Opactwa w Soulac (Gironde) . 500,000 rubli tytuJem kaucyi, (w listach pożyczki wewn~trz-
wynal •• iony 1373 ~" •• p,zetra IneJ z roku 1837 wartości nominaldej 600,000 · rubli). 

w roku Piotr. Bour8lad I Osobny prawem przepisany fundusz rezerwowy składa sill do Ban. 
zIoleIII medalami w Brokselll t880 r. I \V lIondynle t88! r. 'I ku Państwa, jako gwarancya Ubezpieczeń w Cesarstwie i Królestwie 

d . - zawartych. Co zienne uź~cle ' kilku kropli O 
zbawiennego eliłsiru zapobiega zynności towarzystwa i unormowanie funduszu rezerwowego 
nieniu z~bów, ~tórym nadaje podleg~" czynnej kontroli RZlldu Rosyjskiego. 
strowA biało§ć, wzmacnia d,unsła i n1.1 szelkich objaśnielt uuziela Bloro Towarzystwa w Warsuwle,J'lae 

'. '1 u. Saski i\'r. 5. 
świeźa wybornie usta. Jest to 
lekarstwo, które skutecznie leczy ua Rossyę Polod. I 
z~bó~ L 

oraz na I.rcÓlestwo Polskie 

Oddajemy prBwdziw" Itsługl) ,~szym IRe lrez'eotant on Królestwo Polskie 
czytelnikom, zwracając ich uwag., Bad.","ew,"c--

~er. 

ten starożytny i użyteczny • .,. _~ 100-0-16 
najlepszy z I SlolJjątlycll środków lec, 
czycb, zapobiegający wszelkim 
olom zębów. 

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest 
eze przez 00. Benedyktynów 
i past/l do czyszczenia zębów, 

iiaiiiiii'" również nabywllĆ mO:Clla '11'0 wszystkich 
Z08LCUli, ,'2:ych perfumeryach, aptekach i skladaeh nateryałów aptecznych 

.nt główny 8egolu, Bordeaux 106 & 108 Oroix de 

WIELKI WYBÓR 
naj wspanialszych TRUMIEN 

110-60-22 

d~bowych i w o~6le drewnianych, od naj wykwintniejszych aż do 
Dsj kromniejszych, oraz "p8nialy karawan, katafalk 
i w zelkie akcesorya pogrzebowe, po cenach nader umiarkowa-

nyoh w .klauzie mebli 

H. ALICN.IEJ 
ulica Dzłka mi~dzy J1lls,qiem i Nowym Kościołem, 

dom p. 
__ TUlle u.QwluJa 1& IIlJIłduaJe e&Jkol1ltreh 

1399~39 

arz a a n a,z o 
w WARSZAWIE. 

ZW1'aca "Wagę !!I~ałloWJ"ej Pu
bliC~ł'ł06cl '1la "'1'~4d~oJI4 W y
P r ~ e tl a ~ ~agra,dc~nych 
LAMP gall'owych, ~yrantlolł etc. 
." łłlagat:Jynfe prt:Jy ulicy ~r~ .. 

• • 
lem6kiej Xr 6, po cenacl .. 'JI'ii1-

.~ych od f(lbryc~",ych • 
708-3-1 

II .. 

• , 

• 
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