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~opiIJ u&<leolue be< _łenia- uie bodt .. ,roc-n •. l , , -----' I uego kr,e 1 u, udzielajllce pożYPljłk krÓ~kO'jllugi . U' ... orzenle paflat.o.ego ban u t m· Ut'forzeoie speey.loe~o ailat •. o.ego bao-("advł " .. ~,nR,n..p~IIlA.v. , tjj m;o'ł.,Ych, uiekt6r!. iWlą:ze blj:oki .i8jD.kie Iki"8o miało teo .kotek, iź .szystkie bao- ko przeIll1.~0 .... ego. musiałoby mle~ ~en sk? l'" II iłlllllbJ .,... u", ... "IlJII"l ' oP.arte Jna .~najeo,uoŚjli, tudaie! moe, w,,- ki ziemskie oboi!,ły ItOp~ procentow, i tekI ~ dzi'le)szy bank paflst.a, n .. ~zaletn~e -0- ,zczeg61D· qie ~!6rych p\zekrocl,łoby ramy pła~ oa koszty \admioistTBcyi. . od (/peracyl Jego pro ... ~dzonych ... mteresle pinieJ8Zego referatu. Kredyt haodlo.o-przemysło.y roa Juł sk,r~u. lostałby ograo!czony t>:lko do. ope· . W .... oilll cUłie IUllajom) idmj c.yteln~- Nie ... ,tpli.ie, po • .yże~ pyfry oie z .. pa· odda. OB ."ego regulatora • baoku pail- racYJ handlo.ye\!. czyh) te z JedoeJ .Ios~y-116. z pro;'ktem ł. .t. J[1~b!\ł:a, ' o .yall. kajaj, "l'zyst~ich potrzeb ,k,edyto.ycb w at ... a. W'.rstkie baoki pry.atoe, a oawet tocyi baoko.ej .yt.orzyłyby ai, d.le, Je""ow,.m banku przem~ło;ry'nt,' ~ \pdzlet z paiist.\e, ale ~,qtcobąd* .. do~odl," j&k wa· dODly baokierakie do 0.6b pojHdyoc&ych oa- do. 4la potrzeb haodlu. druga dla potrzeb oapo:-:ieibi, oijtbisl'u ł6cbti8gó'io~auy •. ~tla' tulm llayDolklem w orl'lliz/loyi 1»0ko.ej ;Jei4ce. musz, stoso ... a6 .... oj, atopo·' proceo. przęmytło. .. . Pl/Pitraoi. p~my~ i łł.iin~lu . a t.~ in!,.; il'8t p~cz~t'kq.an'e pry.ataę,. )it,óregll ~iI!ć 0- , lo .... od dY,skoDta . ... e~.Ii, od pofycze~ o~ Pomijaj", ?koliczooAć, It odgraD1cze~le moty &I ..... acHf) w~~o\,o~li,diy kflkairoc- I)eJmu)e ,I rozlęgłp dobr .. zijllIllkle I ""e ~aata ... paplerow pabhczoycb. to ... ar6. Ira- d.óch. tak bhsko pokre.oych .z lob" dZI~' .Dle takie o odpi\.iedz\ 'dcl!l~a1i{ w.r~za~. go.podant!,,, wiejskie, I .ielkie ;&alr.łady l chUDk6" bi~t"cych. do stopy przez baok dzio, lak handel ! prsemysł. Ole dałoby SIli .kiego; odealaaej l'II\nit\!to~ tówil&y~t\.Jlr phemJslowe i droboe warutaty newie61- pa6lt.a usteno.ionej. łci'.le pml'rowadzić ~ .y.olałoby cZIIBte w peterlbnrgu w d. 9 kwleŁPia r.' 'b. ~ nicze. , I Nie dziel"c pesymi.tyczuego zapatrywa- koltz!.~. lo .• yt.orzenle d.6ch paralel~ych po ... iellł oddzialli .ar.z>aW'allhl«\i, ,. oit.JIte- Do ... y~.qFzeuię, . korzylLtlej opiaii p. ' Dia p. KiDlbara ua rol~ d.iałalop'ci pry •• ,\ organiiacyJ ~anko.,c~, ~ył.oby. P?~q~zoue czoli!hJ JfniOakliCh l!ll>tlD. z ' łMlki;, I ~u- KiDlb~r& II p<?cl4tkowaoiu pr,,,alnem w tDej w spra.ie kredytu, Dln.jemy ... azalde Z8 zoaczneml trudovtclaml I wlellue'IlI ko~łoi",j ooej jedask Itrdit, '.li1tl' .p~l.*\l dZledz\Dte baoko"ej, Pl'i'lIcUDił .ie be,.,t-~ cal. doniosłość pomocy i ioter ... encyi ze "tami. ~reJl,.tl1 pnemJlło ... eJ!:ol 1 1~~ier' ł ,t~r.yu. pi?.Jlia pi\8l,d , r~dll, 1\" . kooitczDO'~ P~II. j. atrooy ~afl9l~a . ~1lko !,ny "armo~i~n~m Obok dl.i8i~jszei organiz~c~1 banku pań. JII~8zcaeg~y,. ~kłanl~j1.df .~8'S 10 !'oWt,ó. ,*I.a z pOllłq~ pań~t~o.'J kreJll!!owl Z18Ul- ~ .... p6id~lałaOlu panst .... I . osób. \udzlez In· st~& z ~.~u Jego k.aotoraml I 81 . oddzlał~rzePAa l.całego )eJ . tekltu. kt6ry Jbec u! dq- 8 \e'l'u .... yIllklem ktoregp to p"gWlu by.ło , !at~t.ucYJ ' prywatoycb, lOoth.y J~t' ... szech· mi, t~dzlez \I~~uJ,c!ml przy OIcb. koml. _dl do .,IE nanle1i. W lid~b*ie\lzl od- u ... orzeoie , l" ~.' hI8&upq61~ ... 0 ... ego uelo· ' IkoDOy rozw6j 'ycia ekonomieznego. ~t"oil dyskonto ... yml I potyczko wy mi. mUdzialo wanaa'WlkiejrorpOwiedll aop: I ,kiego baoku ~la~beckiego, k.lk.krotole.

1 
:Potr:&eby kredyto ... e ... ytkni,te w reler.cie alał.~y PO"'ltlIć druga takalama orgaDlza-PUljeltt r •• 11: &I'aibara, 'żś\'ótJbia . • R . referaCie p. Kimbara j po"ołallj8go. ». iKilllbara, zaspokojoDe być mOill i po- eya. Wielkie koszty. jakieby .pod.ÓJny per-IJi pabllt"oweg~ bahko l lirt'emy.ro"e,~ol na jP~"'.~ie. W81IlUe \8j ~lIvQ\tucyi .ąwo· .inay • cz~lIoi ~ pr~e" 080by i lustytucye ~oer banito.y za lOb, poel!lKnq~. .Irata z!, .. ~ch .b~ hadW poGkiegÓ •. wYctiódii z fa- . ,~~~ ~o.~łd Ir)'j'~jl"ell\i ~kł>lis:zo.*iUli.l prywatne, ,w cz~§ci pr~ez pailsC.o. !Cza8U. na jak,by ~~raiony był podw6Jny: łOA!lrll8, li pł\kttk ij~t\lt\!t~h "lti!ud.1 s\ ł'ile ort Da myśl ~,!U:llstwa '!JaJemoego I I Trl10\&J"u si, graOle zakreślonych rąfe- .kład cdonk6. koantet,ó,.J .8yskootowycb I lat ao.iodła~ 't. , poclłtkowahie"oł6b i tb'! 'Jm\Hitu zielU.ki~go ew·,tq"al!!a ~"za-\.ntem p. KiDlbara, pozostawiamy Da oboczu pożyczko ... ych, nie z08taly.by ... ~nagrodzo?e w"uJstw prl ... aUycb jlIłł' 'AiewIIU 'oaaJltce Ista ... olch w .aluciel 1l! ot~ic~qj!j, ... y.oł"la I działalność. jak"by w tym kierunkn pocz~· 'przez te ""tpli ... e kouy~l, j!,kle~ sp~dzledo "':t''''OfJltola ''''I~ytdt!fj u lI. r rJdyiówlC:h, f;1łJ '~W1bme~ uaaJIiJs\.- .,dlll .mcicieli tkowanie pry.atne roz ... io"ć moglo, a za· ""ć !i~ mo'tna po ograolcz~nlU dZIsiejszego zdQ/~yclL 1łI!pJe~']I~em1N( ?arbdo\l,/ .' I I zleni8k~~,!; -,li~(ł.J\ otrz,yWA~, " liStach ~a. Itaoowim~ .i~ lylko nad projekto.a ~ym banko. pafl~t.a ~o IIperacYJ czy.to haodlo-., Nle .daJ,a illI .,.tebrdio~1 Jq~M tego ,lata ... DYCh R tJrf.~fii. :flll'l!~s ~ niskim przez "'Dloskoda.c~ pań.t.o.ym bankiem wlcb I ot ... orzeolu oo.ego banku państ.o. z"~lInill, pr.,C4ldIymt~ tyl ' , ił' ' 1'!~\r~tałe ~uraie zł 'r.j a :n~t~ll,oie zm\l8~óLbyli pła- przemyało.ym. I ~ • ...ego dla , ioterbaó ... przemY8!owych. ', Pltato.;,:h " l/O'-""a"1łI r;.i b~,"1 ~~i.atie icić '~~ 'pr", kurSIe ~ota ó kilJ'lIl1ziesi"t Wedle Naj.yższego okazb ł d. 31 maja Przykra!V b~ baoku polskiego. na kt6ry !o",.t,~.e k...a'Jto.II;~opatW b,~t 61 ~" dli~!t iJJiii'!l. .' J t . lI . '. 1 60 r:, pa~8t ... o ... Y, ~aok ban~lo"'T (Go.u. 1l0"0!Qj~. ~i~ p. Ki.mb~r. nie uspra.i . dli"l. Je~QQ6o!i, .... dtl4J Hu.daeH~ ,;lil'&'iI.i. Mil. Uli tyl\f[i1 ~ ,.l,Ucic,~lolJ\~eJOIiI§\m ~yiActii dar "lennyJ kredltnYJ bank) ot~fylll&ł no· byo'JmoleJ t"daOla Jego utworzeola spePIj.pyca,. dOltarcCyfj ,r~nMlJm ~',)imct~u ,' z teg' D\I8fd~zl't8tnegO R9łijż ~oia,. było ~ł6. '1r" orlltoizlicn i 'no"" Dai.o banku paó.l cyalnego banku przemysło.ego. Baok po.l-R!llDyalo • . i ,i ;baodlo~, Cllnoc,..lYg~ tolr~j 'I~Nifll.. ~e eJY, :lI\!pżeoia .~~t1{o"'lIłł panliu S~lI~, 'i .ed~e Najwyt~ 'r doin 3 I~ycząia ~k.i ... ył"czoego takiego przezoaczeoia Ole III 1JIIl1.&\)(iuJp. lollly ~ Y I J'ZI!YRT< ego

l 
· litRfł' ob9k f'łg/) "I!łyo,ć chći r 118611 r. zat.lerdzonej ustawy dla ~antór6. mla1. \V edle .rt. 1 u.tawy baoka .polskie-, 82 haulri l' .IiC)'lbe~red7~' .. ~Ii Ira 'o~,,'i'ż~qjp tąp, p,r~otqtręj, póbieranej baoku paflst ... a, kaotory maj, b)ićjeakłada- go; celem jego było: rozszerzeni~ ' handl? .kf~kow .. iDO.8«ó" • 'dni l ' .. I ! pr~ tP'i1",~lqjl -hapkj, 'zr.msk,i... X ne... miastacb. maj,ćyJh •• !!le zna. kredyiu I p'rzemysłu '.oarodo.ego, ~ zgodnt.e .~y~Dia 1887 r .••. _ . ~ • •• f04ifi82.00b ~ l'izem,J.~ ~wo po~obl\ie *yj~o.e .. poło- czeliie' dla ~aodlu i przem;J łu. ~e zmiany z :.em zalożeniem dZlałaloo'ć s"'oJ" roz"l· 10 baDk6... ziemlkich : . d. ' 1 . feOl • pl 1p.!liduJe :Ąi.e ~ gł~.DY !!Ioty.\ 'łihltr .baoko' i z post~no"'leoia zaJd.daniu Jał • k'atdylll z ... ymienionych . kierunk6 ... , 1 Jjpca 1888 r ••....• I. •• 36ó,002.412; kt6r'y poa1uiyl do zal'l~Gla pa,ńah,:?~d kantorii. • mia.tach maj"cych piłczenie z prze ... aill ...... He po stroole dyskont": To .... ,s'." ."iJe'Dnl.('.k're- .' rbilo~u zie a~iego. w}a'q\.!fię) sila ~ednSib nr~tyl~o ~la . ba'Ddlu ale i d~ ~ze~ya1o ~eksli, j~ko naj ... atDiejslej o~eracyi każdej dy~u ueoulliet!o .. ' Ił. l lłipca tylko \at~~~ ole m\IŹ'I sll1~y~ oa u8P1aWie' ólf.&zuJe SI~ IŻ bauk pań.t.a Ole Je8t lustyo lO.tytUCyl kredytu kr6tkotermlno ... ego. W o· ~~ r ••••.•. .' ••• :)1 .. 162,298.071 · dliwienie d)a prljjekto'!.&neg9 na po!lWm~ , t!t?łq "ttp.cznie dl&-ł0trzeb baodlll PJo .... ta. kre!rie od r. 18'8 do r. 1877, b. blok pol-&nk slem,k'i eh'era\lftakfjlj ' I że za8adk~h, anku przeJ!1,~Ij~ego. ' li . 'r. · ~~ e · źe zad"olem Jego jest u.tti,!Ił\llie po· .ki IZdysk'odto.ał weluli o. sume 368.871,680 guberoi • d. l .rze'biiit ]886 Dlo",i cel. jak· l'lbie pa~6"0.,, bAol! Ib'P'<!Y· I!I/~1>:t'9Y'ej i inoym lI.ał~iom pracl n., a udzielił to!yczek 08' zakłady przemy. rQku _ •• _ •••. .• ~ • • • .. !i7,6!1j,9!n l ,ie .M ;&akreślił. s'r mjauoJricil( pboiteDie iiholih'\hl). 'nI?" nl"~'Ai,,c prz'emysłq. ' j alowe wIZY8tkiego oa ra. 7,259,9711. 11 t.o.arayat. kt'edytowych i t. ł~lłPy ' w'~eiito"!3L~c1 , P?ii~ę" lI'I., banIii "~'H4d. a.nll~ pan8\.A J~ t-ei zadaoie J!-"JI,,\ek t&ay: ni~ zaprzeclamy b. baD · wleJ.lnoh w r. 1880 .. _ •. 408,766,053 zIelJj8kly j!l0bler!'!neJ, m~ał tJ~~ ~yailllQ ~IIYe I (/pjtnoJ.! I • portfeTu Jego •• kslo ... y.ł!. 1001'1 .J!Qlą\dęl!lu w.e!kioh zasług.łloł:otony~h .1~l ~o"arzy.t<!r kred;'towych ' "'." J .w\' zp.c~~Qie v~la ,k~~1~9 <lie~."iego. P"riy llh~~i~ż I ;,,; . 'maJ!aaJ~ach. pod kluc~elD. jego D& ~Iu roz.oju ~rzęmya1u kr)'jo.ego, . ule mleJ.klch w r. 1886. • . • .• t3ł.180,:hO ' bjaJ<u ibs'ltuC1iI ,~a~ • • o,eJ, " kt9fabJ rJot; o~aJI~y'cD, znaj~J" SIIJ ,.fule I towary, I możemy lO poąul9o to us.ać baoklem D~ ... ymieDioych ,iDstttlfC1J oależ,łobl io- !'wo".a1a "" y~~o&4 prllC8\1\1!1 ~i ~D1akj pc c~08~ctl tak 0'11 koPc6." Jak i od p .. e- l!111ecyal~ię IPrzemy"łowy.m, czem ani ~ zało · slll(l)e8&~e ... aa,...'klel ' tO ... dr. ., ... ~ tr eOl. ~ ły obl8, zb t d 'I R; 1 1ll8!l.\Ć g"~ e o- 'lny'śt"0:wc6w. pla ant z natury .... olch obrot6w Ole był. o • K " ... J....' " l t8~teo ,*,J'br .'! ' na ~!, '" Dla go Dam, I tnem. Łańcuch teo, to óailzlJ nar6d'\'uliiii~i Il\\go, te da.De nie dlatego. te je ojco.ie ()Jt(JIN1!I.K DZ1EN.trl , A M{HZ4UEGp. łiJdiiolD 8tar'ym"i dO'wia1bo· ylll. ,p trze"" ... IUJII'łDoścj taki, jakim go Bl eiebie .yda- uasi .yt.orzyli, lecz że 8' ... olne, ~e nie - ' .. , '" i i • kiel1óll'łti te i to' miej8c~ ·na i~6rl!ili ' tata' " tw6rcze duch,. Każde ogni.o tego ła6· ' krvpuj, lulhi dobrych " ... ykooy.aola do· 9) atoilll1, I'ozpatnyć I ró'Z~ill\iie ld'ot~a~D'1e. c:aeh$. to gromada nierozer.alnie przez brych icb zamiar6.... ubez.ladniaj"c zara· Ivr;an ]franko. - 8p6jrl śławetna grdnl'H 'ó lilll ~", ko.., pr&y~odfJ slllDll z ionelDi apojoaa. a jednak lem · zl,.cb, ~t6tzyby groma~zie' kt~.d~ pny IUII'I!! ~!n1l8Z:' kt6ry ~Il pl'~~I~!IJ~{I już s ... obodna i oiby zamkni~W ~ lObie! wla- ~1n11dz!ć chcleh. Pra.!' t~ Ule kr~p~J' lez hit •• Wele oal Da gtltlntiiJ~~ ~if7 I przez snem tylko tyciem dyaz"ca i slłlDś potrzo gromady, o.lItem, doda)'.Jeszcze Sił I mocy Zachar Ber "b.n-+ pl~zi.sill' jlill lat ' 'Ws~Q " SiV;;; alo",. hl l"'. dO' .tyoia ~ zalpaka~a;j,ca. A ... ła· ku ochrooie tego .szystkiego. co korzystne .ą..'I!'-~ O.IZ.' I " 'czyny' oane . ~'t. ~,;t WI~Ci.ęi 'n~ Itylko. ta ap6)00Ail l i B1łobOd& ~łid.~ i dobre. " wynluczeoin tego, co de i nl<o-I ·-0- _ W'J' aG 00 oznacia? 8:t"~ I I ł?0lt .. tOI etar-, JlOJII4Y\IICZeJ grOliJad" 'Wyt ... arza ~p6J1ł1l I dhwe. GdJbl /ile o.e srebrne oko ... y, Ob ... .,aia p>ill ..... lL •• i k • ..,..,Id.j .. mI "ieka 117. ojcowie nui zóak tepl ticZ1.ll111 i:z~ oze- Is ... obodn" całoŚĆ; oiechll,. tyłko iedll'o z tycb z d zewa 'wjkooaue ogni ... & ~ tat ... ości, _ lilie jegól mnie .yja.olli.' ZacllllH· e ' .2.. PI!.- tgpill PQkl0 i rozpryeło, olltyeb'tJ.iaat roz. pokn,.-6by mogły, a "tedy zgtD~łaby o ..... P"eł I . . .ieClill~ ooi' ..1. kiedy. 'W ch~lł o'!.i~lłl~,i.,j pjld()y 8i~ ła6coch o&ły' zerw.o" byłaliy jedoolitdś6 ła6cucba. ~od~boiei przepadly . I ol)l. • __ ,łu. D' •• p~. IJro1ltegb Dle~~ieózeAit'w', ' glly 'dkbilP.fnqJ jA4ool,doś6 jego. R64rbi~i upadek nmo by '.i~1e nasze or~,dz'enia gminne i gro· .~ Sielluzko. ~~ tYcio.e Jlówracal,'C' alł ił. lI~óiliado ia,tQ,ch rqdów gmiooydl w jlllłnej grUm.- !DIOda opet cała. .Ia.atle to .a'fstko .Ia-. • -o- I spłyo, i u.trojowi jej zag 1tł2',,:/O wtedy ty dli" ju* rau". kt,óra ... ywoł"je liaprzód ... ato. grtItna..iło! ZloCtynne. ultorcze dlo-• ~ In. "'at JJr 102). 10dkryjeaa gromadzie zoaczenie o.ego Inaką, ci~łlJl ie .. oó .. lIast\jpDie i :taraze. całej ni. .rci'llPJ. si, ku tym arebroym oko-• 11 1 CJqg - y n . . ... a ąr.IW'f.l'R:!ie,. 1.1ibrią- ,"m spocz, ' a"iOUj) Rusi .oa&zej. Biad. gro!ll.~lie: kt.ó- ... om oau~b o,oi ••. deby osłabić i zde-- dy patrz, oa Iq co IIf dZl8Je I oa lwa "MłOfłli1ffllfls\~ff"ń.lh\ laszego duoha ra dobro ... olDle tek, raDl} si~ etaJe, która ptać o~ oair6j gmlony, pr~y kt6rym tak .Jo '" t llłm f&&f}lb. ,.zdaje , •• al,. te! Da- : o~ ·eko6czegor że od.tę~"'~ Iłyad, ktll- ,,-al,atkich. .',rań i środkó. 't1l''Umn oie uczo§h ... fe tycie nam dot,.d upły.ało. ae ~OIYIĆbcziiJre !lro{ll8dzkie i,bi. _po re ' nalli rell zoak ual1az~eJ n/ljlrivkazellJ ~wrao~, deb, pny dobrem .zdro.iu BiO u- - Nie, na to nie poz.ohmy! - krzy-..... otDle ' ueil: ło I i~ te.,.. dla .a .... f.tJlolj,a!~eici&io dla ~"madY 8 ę" stap,ie ' i po- # .%'\11861 Btokr06 Uefiej byłoby gromaazie kooła oaraz gromada c.ła • • tii!:\> u,,~p, ,a chwila, czynem i wal .... ~tkrem lkowite ~ jei. lY!"Id~u li~due. I W<ięj • ~blic_ aAom R~~~,. przepa. - Dobrze, dzieci! - odparł "zruaoo,. 'w:t~JI~, .UIi n~ł~wd,t ,... ar. ,mln. I Zaebar oIntłł lO " CIi.II~1 l ?4;0I!~ ł,go 4ci bezdellllej ftt. ~.r,tyć! Zachar Berkut. "- Tat być po.iDao! Wie. D,.. lilDyw łeet idobryPlo &tali .. pra .. ~ ! gijbollie i 1łstrłWj~cp' oa, .1uCb~M~." O.tatail sło.... Zacbara wypo.iedziaoe rzajcie mi, to duch wielkie~o Stróia oaszoprzelf'i~ 00 · ąloie .J!04~ aiłb4 ~- ł~arta w'tllt9,9i~. :\\:sZ*st~j,ch OClI l!t1f. kOI grQin,m j POdlli8liooym-gloselD, pnytłu· go, przez. Ulta ..... ue pr~e~6.ił. ~a jeg~ n~: ~.alta to, bu~ Jblj4a II' Iua D ... I ,I p'l;\.mo zn'aktl\" ' aIO 'lwr4wfy, 'IÓr.J Da n- mil tiltm wod.padu, kt,óry " pobtiiu roz- to 'praq wyłC\8 mjmmlelt zoaczome owej jakl)",~roq1. ,~I~hr.r pt,l!ynll~~ "J ~tem l aol/lej ' . rdzi w kl"mfetllu osa'dloD'; ~ bijał , li, .o ka@lieDieiDibytyj"cy .Iop o~Dru.i. kt6r. oad nakle m n.szYIII po · W • \" o. all8leJ8Z8J oar~e ,D""J ob.' przed !lr01d", l!R.YSk~~ , ffqlL~rebr~ l , kr1utału, iS"'.IIlc " promielliacli słolloa w,e.a • • U. 'J. o tem '~II\ rOWO.l8m. a ter" Demi' dko. , ptI'4ń6:!łllj4c'Wrm~zynl!" .ni- .u,.'kiellli barW,.1Q88Y, poływkuj,~ "'i~. W tejie oh.i1i OCZy wuy,tlticb groma. pn IDU)~ ten P?mlD.O. J;(~D~ ~ylk~ by 'Wida relr' p~ele.&j",a,.:" pneet.orau tIao, eman D.II słow .. mi gromadzłau '" duaa, ulby 'IIa dallY luk. ku .Iosce .iO "1uuć I " pa"łI~1 waal8] 0111111 lIor'II.I~. ' " tl wZDosił. ..r6ciły. Taili "'ród alaka, obok .odo· IZcl!iJnie to ."'Dow.iallb, .a )~ ' - Ja dót4d oicć.af o 'f1ł\~. ~!I!41'i. .....Bp6jr..,ie raz i_es. na teo Inak apadu • g6rO hiegD,cego okazała lie nie-rem j~t JIO~iIlD~ -'1 ł8ril L f}ijgbll,11 daJ~ mó.~ si~. J I ~ ~Qa!-n Ilud Kaide Ilpiwo łafleacb. tego ,kawa Ibyt lIcIal, •• 1iiale przystrojona i Ibroj~ do naJa~aaDleJ_J ~_ c...y iO"IPlll a~o~ojoeml r b,. ' :dpi' .wy ..... ob" ar.łIrn8. 1ł'IOI"Iyłeie "'y- okryta grolD&c1k. ludZI. 8yl to, w caleJ Dn;y.i8cll.iel~.i b1b. ~ aD[ j1l, ~I ~łllkt •. pora ijui, a~fm t~ ~c"lni t. Pa~l- wnanL Oko.y." Die obcńtiaj, OfIIiwa, "'ej obza~, .• ras le •• oj, .clrui,ą, D,a nad wallllJ ... _ iadlteJ cle Ja 1I1eSO: o. teD znu: 'la !l ~!ldlle" 1Iw"0601 IDU i oadobeo6af ...... j .. \uatioltk, rad, 1d\łC' Tullar W lIk. PoliU · I ~ł~:T'C~[!;il ualuchacie, jdełi .• i&-wo- poia z'dro"elo. c .. ł,r'.teo łllńc~~4 ,t~t lItW;O- aklIalD? i erowm katU, MegooeIIHl.we IDO . gor,CtIo dol • . wl~arico, .lDiał OD Da 

f~ to "ID ",WllMlalD, :te rzony; !Doally 'b.P I J ~.rl1"gallłfl ".0- pelA ... , a obycaaje poIi.da, kł6re pebWba lobl. peło6 ' ulbroJeOla rycerakl&: łeluDy, ro~j/lycla tlt"opoi i bie, " p'łlelllel "Ude ~~ie Je ., 6goi- .rodziła, a pofSlldko.ał IDIUID Jqdrycb. potywku,Koej blacby paaMn, takiet Da-.,LIr.fiAt. kl&rulleki ten OlIy wo wo)oem jee\ i do pnJjocia oow •• da· ojców _Jcb. Pr •• a te 6wiOte .. llie dla biodnaikł l .apleolliki błJUCqCJ bel .... 



II DzmNNIK Z.ODZK1. 

BodlłC tego sdni., ił baDk pańatwa przy [brJCZDJch i mog,ce .. wiollaaej lab mniej. d ... JOb, eIr6r eiewypraw"ych, wełDy Die- godni., z powodu przestawiania pieca, nie 
dsiliejnej Iwojej orpDizscyi m61!łbJ udo· szej mierze służyć za przedmiot zabezPie' l mytej, mio.a 'wieżego i lolooego, tadła (nie. funkcJonDj •• 
lyćDezyoić zadaniow, jakie p. Kimbar wlo'j czenia dla kredJtu przemysłowego. topionego), kopyt, rogów i t. p. (-) Bilon poliki. Przypominamy, iż hi . 
• yć zamierza na projektowany przez Diego .Brak w Ceaarstwie naleiJcie Dor.aoilo- - Z Loodrau do,,~ te,. upl. lou polaki z roku 1840 (!O i 6 groszówki) 
.pecyalny bank przemyałowy, oi, twierdli· wanej instytncyi bypotectoeJ jest he.w,t- ł Ki ~ce przedłotyć parlameoto"i projekt ma kurs normalny do d. l~ maja r. b. 
my bJllajmniej, iż bank państw. zadaoia pieaia głOwD' przyczJn, oiedoś6 szerokiego , kou .. ncyl micdzlnaredo .. ej w cela Inieeieo i Dikt oie ma prawa przed tym doiem od. 
te jnż obecnie w zupełności apełnia, prze oparcia kredytu na zsatawie nierocboD1ym, : oia Ilfemij wywozowycb od cuuu. Według mawiail jego pr.yjmowania, a uawet i pOt . 
ciwuie, zdauiem oaszem, oiekt6re operacye z tam w .. y'lkiem kredyt bypoteczoy znaj . raporlu konsula aaltryacklego jedoak. soie. uiej bilon ten do pewn_go stopnia ku rs 
należałoby w interesie przemysłn rOluerzyć duje corlz rozleglejsze zastosowanie i to .ieoie premij jest ",tpliwem dlatllO, łe mieć bodzie, gdyż przyj mowaoy ma być 
i udoskooalić, inoe, dotychczas wcale nie oietylko kredyt długoterminowy, ale i krót· , publicznoAb aagielska jest stanowczo prze · jedynie za plltn,cenieUl pewnego proceotu 
&to,owane, wprowadzić. kotermioowy. Na mocy Najwyłej zstww' l ciwnt wszelkim uliłowaniom, moncy_ spo ' ",ianowicie do doia 12 listopada r. bi_ź: 

Jednlł z oajwa~oiej9zych usług, jalul dzonego zdaoia rady państ .. a z d. ~4'go wodować podro~enie cukro. W Niemcsech wł,cznie 101/.%, do dnia 12 maja 1890 
iostytucye kredytowe przeruyałowi oddawać etyczni a 1884 r., bank pań.tw" otwiera ' myśl atworzenia koowencyi dld zniesieoia rOKu 26 1/.% i do d. li! styczoia 1891 r. 
DlOgą, a kt6ra w banku państwa nie znala. rolnikom kredyt oa weksle z jednym pod. premij postopuje bardzo szybkim krokiem 60%. Dopiero po tym terminie bilo:1 zo. 
zła dolychC'laa dostateczoego uwzgl~dnien ia piseru, zabezpieczollY OB maj,tkacb ziem· i podoboo kanclerz państwa opracował joż staje całkowicie wycofany z kurau. 
j8lt kredyt lombardow, na towary. Pod· akicb . Wysokość kredytu ustaoawia 8iO odpowiedni projekt do prawa. (-) Z niedzieli. .Jut od samego raoa 
czas kiedy poiycz.ki ua pe.piery pnbliczne w stoaunku ' /, c.~ści rocznego kapitałn 0' 1 Przemysł. roje spacerowicz6w podążaly do poza lOieJ ' 
wynosily wedle rachunku banku panatwa brotowego, potrzGboego do prowadzeuia go· - Z B~dzina piaz~ do .Kuryera war· skicb lIIiejscowolici, w których, jak o.przy. 
w d. 1 lutego 1889 r. aUlD~ ra. 20,458,936, spodarstwa i docbodzi do 60% wartości ezawakiego": Miejscowy przemysł żelazoy kład w lasku MIlsu, już o godziuie 6 ra. 
na zastaw "kcyj i obligacyj n. 24,247,766" majątku, p,>zo,tałej po strącenio wszystkicb rozwija si~ coraz pomyŚloi.j. Świadczą 00 rozbn.toiewały dźwiOki orkjostry kuncer. 
to oa z.slaw towarów zaledwie 9,006,067 dlugów. Kredyt teu doszedl 111 d. l lutego ' o tem projekty budowy przystao~ów, ga/~zi tu popularnego. Ranne .pta •• ki· mzem 
ra. Wyplaty na racbuoek biei'lcy za bez· 1889 r. do suwy ra. 8,426,979. kolejowycb i fabryk - projekty, wCbodzllce l ' skowrookami uasycaly si~ wonuem po . 
pieczooy wekslami wyo0971, 111 tejie dacie JOlieli bez ... zgl~du ua liczne źródła kre. : w stad,om urzeczywistoieoia. Zakład Bli. wietrzem wiosny. La.ek Milsza roil s i ~ 
rs. 28,197,810 papierami procentowemi r •. dytu rzeczonego, jakie stojlł otworem dJa tyo, kt6ry pod ullliej~to,.m kierunkiem dy. r6inobarwolł publiczllości'ł pomiodzy którą 
97,670,128, towarami tylko re. 2,180,146. roloictwa • specyalnycb instytueyach kre. ! rektora, p. K., cor... bardziej rozszerza oaliczyliśmy sporo osób należ'lcycb do rua. 

Szczupły wywiar operacyj lombsrdowycb dytu ziemskiego, rz,d ur.nał za konieczne .woj, produkcyO - starl\ siO usiloie o p~. łeflo higliw oaueg - oudna pogoaa spro. 
na zastaw towarów ma swoje źrOdło w tem, i możliwe otworzyć kasy banku pallst .. a I zwolenie zbudowania przys~aoku miOd. wadziIa tc tu na ró"oi z maluczkimi. 
it w wykazie towarów kwalifikujących sit; dla zaopatrzenia właścicieli ziemskicb w ka·1 8~cyami B.io i Nieklań kolei " d"brow. Szkoda tylko, że przy całej piokności willi 
do zastawu w banku pafistwa figurn~ .. 1(/6 p!tał obrotowy na podstawie. ~bezpiecze. i skieji o~ tegoż punktn Ulają zamiar prze· k.ucbnia tamtajsz~ nie odloac~a si~ dobro~ 
wnie materyllły surowe, a z małewI tylko Ola hypoteczoego, to bezwątpienia uwzglo- I prowadZIĆ właso, ga/'lzk~ koleJow/ł zak/a. CI,. Przy co leJ zaś poezyl doi majo. 
wyjątkami wyroby fabryczoe. doić zecbce i prośb~ .ł.aścicieJi zakladOw I dy górnicze C~lewia~a .. F.bryk". 80dz~. wycb.lullokojeoie apet,rtu zajmuje nie o. 

NiedostatecJOoś6 kredytu na zastaw wy· fahrycznych o rozClllgnlQCle tegosamego cb6w, do której kolej lite docbodZl o dWIe st.tme nueJ8ce. W. gudzlnaob połudoiowych 
robO w f~bryczorch ~tawia producenta w nie· dobrod~iejsLwa, . w tej lub inoej form~e i do Iwiouty, ~ollcz,c siO w 'rodku . pastwiska, ] odznaczał 8~0 także ruch~iwo§ci" ogrOd Pa. 
mo~noścl oczeklwama korzystnych ceu, zmn· Icb mlljlltkO .. DlerucboUlych, pozbaWIOnych I ma zamiar pobudować brakoJ'c'ł CZ~Ab I radyzu, gdZie puy energlczoym rz"dzie go. 
lZa go do rzucania ua rynek produkcyi motoolici czerpaoia kredytu s iooycb *'r6· swoim kosztem, nie mog,c doczekać siO 08 spodarza poezy8 wraz z proUł szla r~ka " 
.wojej w cbwili wyjścia jej z warsztatu, dei i jako długami bypoteczoemi nieobcilł' urzeczywistnienie tego przez kolej, której rokę. Słucb~li'my także z przyjemnościll 
przed uadejściem wlaliciwego dla niej aezo· żonycb, przedstawil1j'łcycb bezpieczny dla za. ! kraócowe stacye miałr oazywać s.i~ .Bo. , ko.ncertu orklc"try pod . batutlł jednego z 
nu, albo też do oddania wyrob6w Da sllrze. stawu materyal. . . . d~echowem·. N~res.zcl~ obok stacyl Olt~o' l dZ,leloych naszycb szermierzy lIlozyki, pana 
dat komisową, bez której fabrykaocl po W uwagacb D1D1eJszycb nad referatem wlec (abryk~ Khmklewlczów rozpo~zola Jot Dletrlcba w ~gr6dku Beodorfa. Prodka 
wioknej czości obejśćby siO nie mogli, a p. Klmbora nie UlO" być wyczerpaoe przygotowaDla do budowy stalolfoli ~o~otY I usługa prawdzIwIł przyjemnolić stRoowila 
ktOra cz~sto nie jest oiczem inDem, jak wazystkie kweatye, jakie siO oastr~czaj'ł rozpoot~to od fabrykacyi cegly na mleJsco. przy wypoczyoku po skwarze doia w cieniu 
formą, po za którq ukrywa siO' oadmiernie przy rozpatr) waniu sIlrawy ~redltu prze· , - G~zety wareza!'sk!e donoszą, ie ~a. drze'!. Gdyby ~ie kurz. przez cały dzień 
.ysoki proceot od udzielonego ua towar lII!slo~ego, warszawsk! oddZiał zastaoa· ' brykancI. koronek . I tlu16w. w Wa.rsz!,.wle, pa~uJllcy, ost~t~la nl.~dzl.la mogłaby być 
zaliczeuia. Wlał Sl~ tylko nad teml, które w refaracIe I przeważDle franCUZI, podplsah w tych dDlacb ! śUlIało do uaJpl~kuleJ8Zyoh dni wio.ennycb 

Jeszcze mniej aniżeli wyroby i wogOle p, Kimbara porouooe zoataly i dochodzi do ' konweocyę, majllc'ł zspobiedz dalszej zniż zaliczollJł. Popodtmy do lasku kolejn,'go 
mająt.k ruchowy zKkladó,! fab~) czoycb, woiosku, it zamiast starać siO o otworzeoie r.e . ce,n, ktOre spadly w ciągu roku o kilka· i scheibl"rows~iego.. Tu . .. r&Żell Cli ~I'ok 
przyjmowany jest. na zabezpleczeOle kredy oow~go paóstwowego ba~ko oprzłJDyslowego I dZleslIlt proceot6w.. pełoo: NigdZie llOjedynczego spac~rowlcz~, 
tu majątek icb Olerucbomy .. Podczss ~Iedy nal~załoby we wlaśclwej drodze . • YJednać -- Nowa. fabryka papIeru metalowego pary I pa!y, albo tei Rrupy bawllłce Sl~ 
dobra ziemskie i .lomy mleszkaloe korzy. rewl~1V ust!1~y ~aoku , pa~atwa I wprowa· . (8taololu) I polerowaul" wyr?b6w meta.lo . w gry nalro~maltaze: Po calym losie, gdzie 
staj'l z obfitych źrOdeł kredytu w bankac~ d"eDle do ulej z~"an, .l~kle przez dłu~ole. j wrch, ma pow~t~ć w \\ arazawle, przy uhcy tylko plac WI~k8ZJ między d~zewami, a/ycbać 
ziemskich i towarzystwacb ua wzajemnolicI tnlą praktykll I dZISiejszy stao oaukl Sił I Marazalkow.kleJ ' . tan~czne bo~ul!ce puy ~ź,!l~kacb olewybre. 
opartych, to zakłady przemyałowe al~o wskazaoe. - .Gazeta warszawska.· donOSI, że na doeJ ~,uzykl. HarmoDlJkl, harfiarki, ka-
w zupeloości U"uniote Sił od korzystaDla ----- NowoUpkacb (Nr. 2,406 ht. b) otwart, bO' t~rynkl a nawet klarynety zagłuezaly ucze. 
z kredytu tycb instytucyj, albo co Dajwy- p " , r II' I I . [( 'k' , dzie wkrotce oowa fabryka tkacka. blot ~~ków, k.t6re l!rzy takiej mnogo§ci 
żej w stosuoko do wartości, jakq otrzy~lać , rZeUl) S, .IUl tl I om,"" .wye. Wyk.ztałcenl. przemysłowe, . . ~ lucrzkleJ muzyki ,n~slaly zamilkn,ć. Nie. 
możoa po rozbiorze . bu~owh, z potr,cemem. -- - Czyt~Uly w .• Petersb. wledomo~tlach : stety na tle ty~h PIOkuycb poe~yczny'cb o· 
kosztów samej rozbIórkI. (Cyrkularz kaoce- Drogi wodn!. . . Na zasadZIe NaJwyhzego zezwoloDla "Ru· ~raz6 .. znaletholmy Wiele .ku ISIl'l\m psu. 
laryi kredytowej do bankO. ziemskich z d. - .S"I.et dono.sl, ~e pr?Jekt ~udo,!y skie towarzystwo techniczne,· przy odzia-, J,cycb og61oe eltetyczn~ wrażenie. W po. 
18 listopada 1876 r. za nr. 15,377), W ten Kaoału blalomors~le!!o , bodZIe w !lerpOlu le tycb instytuoyj rz,dowycb i prywatnycb śród rozbawionej pub!i02ności mieliśwy spo. 
sposOb zabudowanie Dlieszkalne, nie potrze· ukoil.czony, . a w jeslem przedstaWIony do w których program czynoości wcbod., ata- .obnoAć zaoważyć nawet i tam charaktery. 
buj,ce bdnego kapitalu obrotowego, otrzy. , zatwlerdzema rady pa~.twa. Og61ny k~~zt raDi" o rozpowszecbnienie wykrntałc9nia zujlłcy uiektórych nasz.fcb łodziao pociąg 
mujll pożyczki docbodzące do wysokości l budowy ~aoalu wy DIeSle przeszło 10 mlho· tecl!niczoego i przemyalowego, urZlldza zjazd do awaotur~. Uaprltwiedliwia icb to jesz. 
Hj.letniego czystego docbodu, zabndowania , oOw rubh. 016b działajl\oycb oa tem pom 1/ Rosyi. cze Jakotakp, ~e bOjki na kije zacbodziły 
zaś fahryczoe, dla ktOrych kapitał obroto- Drogi lelllne: ... Zjazd bodzie otwarty W roku l8g!! w Pe· o'~jto. z powodą ry.waJiaacyi o wzgl~.dy ide. 
"y jest konieczoym waruukiem egzysteocyi, - .8Irże,!YJa wledom,ostl donn8z~, te teraburgu, w lokalu ruskiego towarzystwa alów Icb serc. . 
z żadoego prawie kredytu korzystać nie j w tych. dUlacb na.stlł~lło P?ro',,:mlenl~ tecboioznego. Czaa trwaoia zjazdu i azcze· N,e lIl?,żeOlJ. tu przecież pomillać i in. 
mon. , w sprawie konwerayl 61. obh~~YJ dr6g: g610wr program . b~dll ogl08zone w przy. nyr.b pS"Jllcycli estetyczne wrażenie obr ... 

Jestto bardzo uaturalne, te instytucye , kozłowsko: .w?ronesko. ros~ows.k~ej, kursko 8zlośOI. Cdonkaml zJllzd~ mogli. bye w.zya~y, zów, kt?re n.leżl\łobJ: USUłl.\ć z pr&ed oczu 
kredytu ziemskiego i miejskiego, .mające , cbark?wskleJ I orlow.ko grlaskleJ. Do kon- . ktOrzy ~IO~, lub brah udzlal w dZla·, spaceruJ~cycb: ," .. ~owle : obok lasu leży pies 
zupeloie inoe do spełoiooia zadaol", ~Ie 'I wenyl prze~naczoną l~st s,,:~a: 83,700,834 . Ialooścl JakIegokolWiek przelllysłowo.oa~k~ . rozk/adoJllcy SIO Jut~ Dle.co dalej zno,.u, aż 
mog, opiekować siO przemysłemi dla In· rubl! metahc.zo.ych a mlanowlcl~ .. 113,609,2&0 1 wego zakładu, w . cbar~kterze założroleh, dwa psy oheszłe ~ ~lerścI plyw.)ą po k .. lu . 
atytucyi zaś bankowej której przezoacze. , rubh wet. hOli Jelec~o . woroneskleJ, 7,317,469 1 kuratorów, o8ezelUlków, IOspektorów I nau· ~y; NIe mówllłc J~Z o m~czarDlacb dla po. 
niem jest wspierać ba~del i przemyał, oie kozlowsko .. w~rooe8kleJ 11,730,000 kurskO" czycieli, - pelnomocnicy zakładów i towa· wonIeOla, .takie apotkauia oaprowadzaj'ł 
luoże być obojOtnll ogromna wartość, tlcwilł' ! cb~r.kowakleJ, 2!,183,OOo. cba.'~o.wsrro'azow. nystw, :or'aściciele z~kładów, fab rykanci i m.yś~ 'l. Śl<1I~rci . niezbyt poilldan'ł w§r6d 
ca w lIierucholllym majątku zakładów fa. , !kleJ, 4,834,1~/i J.el,ecko.grtaskleJ I 9,O~7,OOO zarZlłdsaJIlcy robotami w wl\f8ztat.acb, wres.z. ihczneg.o dnia wIOsennego, budzącego cb~ć 

. . . . Jele?ko ~ orłowskieJ. Wsklad syndy.katu cie 080by postroone, po wylegltyUlo ... anlf ,do :lyCI8. . I 
spitn, zdoboy: w powlewaJ"clł. w gorze , klt~ 10beJmuJIlcego kooweraJO ".cboIJz'ł: berlińskI si~, jeżeli są członkami ruski ello towarzy. \~ c'''I~ niepotec.ny wyzysk znalazł miej. 
e piór k~goclch. U boku ZWIsał. m~ CI~żkl l za~lad kredytowy, S, Blelcbroeder w Ber. 8twa techniczoego, a po przedstllwieniu sce I PIlZ" muraw i mia~t ... Podziwialiśmy 
miecz bOJOWy, oa plecacb łuk I sajdak ze hn.le, bauk bandlowy petersb,,:rsko.mosklew. puez oieostBj,c, koruisy~ wyksztalceoia w pe.ulw szyneczku piwo po 6 kop. knfe. 
strzalami, a z~ pasem sterczał topór O aze' lskl, bank ml~dzynarodowy I dyskootowy tecbnicznego i po zat .. ierdzeoiu rady towa. lek, zup~luie oa nazwo piwa nie zasługujIł' 
rokim polyekoJ'lcym oatrzu I broozem wy. IW Petersburgu. . . . rZ1stwa, jeżeli członkami oie Sił. ŹyCZ'łcy ce: Gdyby pi .. o to podihć rozbiorowi cbe. 
łotonym obucbu. C~łe to stras.~hwe uzbro· -:- .P?dDle~lOny w zarz,d.zle kol~1 wIe· sobie być członkami zjazdu i mieć prawo I WICZDemu moioaby było zualelić domie. 
jenie, n.a zoak pokoJowycb zamiarów, ~kry. densklej prOjekt wypu8~czeOla w dZlerławo glosu, za".iada~iaj" o te!n upr.edoio kao· azkl. ptynó~, oie!n~j/łcycb nic w.pOlnego 
wała Wilcza. skóra, pa.szczll. tego Zwierza agentury baodlowo·koleJoweJ '!' Soano~c~ celaryo D1eustaJąceJ kOllllSyl wyksztalceula 1 z piwem bawaraklem\ Jeszcze n" wi~kszlł 
u piersi SpIO~B, lapoml zaś Jego, 111 ostre npadłi ageutura w dalnym clllgU. adollOl. teoboicznego, ustuie lub piśmieooie, lecz l pochwalo las/ug.uje mleko sp,'zeda"ane w 
upony ulbr~Joneml pas bOJarzy~a .0psauJll' strowanll bodZie przez zarzlłd drogi. oiep6źniej jak ua trzy dni przed otwar· IIledzlelo przez tamtejsz~h dostawców' 
co. Obok mego ~09tOpo.~ło dZle.IQClu :y: Handel. . . ciem zjazdu. Celem Pogllłdowego zaznajo sz!<l;apka mlllka w c ie 4 k p., co 'wyni.si~ 
cerzy, !oczoików I toporOlkOw, ~ taklez - War8z8,w.kl BIld. ba!1dlowy o~ł~'lł mieoia. członk6w zja~d.u z obecnym s~anelll l~~op Za ~wllr.r~, .nocoo pnypomiua 100' 
same Jllk on, lecz bez panc~rzy, wllcz.e 8k6· upadłość W ... olda ~Ieh~sklego ~laśclclela szkofolctwa w zakreSIe wykształceU\a te. d~, Jak pOWiada), dlatego, te jelt ono cbrz".. 
ry p~zy~raoycb: Mlmowoh s.drzell, gro·ISklepu z artykuł~~1 spozy"czeml przy uh. cboiozuego i pro,fesyonalnego, przy zjeiJzie ś~iafi.kie i o~F.~d chrztu wlaścicrel II~J 
madzlaDle na Widok ~adchodz,ceJ t~J .ił. cy MarszałkowskieJ. . nrz,dzon, bodZIe wystawa robót wykon8' niem odprawl"ł, Cn wydaje si~ prawdopodo . 
czej drużynYi zrozumie h wazys.cy,. :le Jest to - K.nto~ t~wauyatwa K;aukaz I Mer. nycb przez uczoiów zak.ładów oaukowycb I bnew, skoro żaden izraelitI< mleka od owe. 
,!,lalinie Ó!' wróg, na. swobod~ I o.lezaleźność I kury zapowledzlsł na stacyl w Cza!dżOl ~hnb~uych . i przeUly~lowycb, ~sta",. prl e" I 110 do,tawcy (c~~sto jedynego) nie pije. 
Ich nastaJlłcy. ZanIm przybyw~J"cy Dade· pr~e.sylko 100,000 pu~ów bawe~oy cblw~lI- pls6w I program6w, podręcznlk6w I t. p. . PodZielmy ' SIO przecie wraieniem wyoie . 
8zli, Zachar k!lil",:y' mowo swoJ". sklej dla zakładów Jar<Jaławsklch. KarzIn. pl zedmiot6w. , slonem z ogrodu BukcesorOw Anstadta. Pię. 

-: Oto zbhza 810. ku ~"m bOJarzyn, k~ó. klD~. ~autor towarzystwa .rusklego za· I ---- kność tego ogrodu podniesiop" przez sztuko 
ry Sl~ przachwala, ze kOlaź ma nasz~ Zl~ ' powIedzlai przywóz ~o. RO~yl 6ł,~00 pu. W' d ś· bl'eŻąC9. o,grodltlctq, kate zapomnieć, że zo,ajdujemy 
m.io, nuz'ł swobod~ I oas 8B~yc~ ml~ośCl' dów bawełny przywiezionej z Chi wy do la orno CI 810 Da prow!h.oyi i . to ze wzgl~dó., różnych 
wie podarować raczył. PatrZCIe, Jak Sl~ on Czardinja. I dość lIł~bokleJ. Nie byłem w PIłryżu i oie 
hardo trzyma w o,we~ poczu~iu . lask .koia· - ~ Czardźoja dououIł, te od połowy (-) Oliara. Zarząd ochrony dla dziew •• idzi.lem w stolley sztuki i pi~koa ogro . 
ziowych, w pOCZUCIU, IŻ sł:ug, I OIewolUlklew styc~nla do. k~fica marca r. b. przyWieZiono cząt wyznaoia lIIojżeszowego zawiadamia dów prywatoych, widziałem ' je lO Wataza. 
jest jegol My tu lask bOJarzyn~ Ole .po· koiaj" .zak~sPlJskq 1,236,483 pudy towarów, nas, że n. rz"cz ocbrony .. m. b. ofiaro· wl~"kt6re, I .ylllczeniem Łazienek i' Sa. 
ż,damy i nie mamy przyczyny OI~woIOlka· w tej lIoicl 2~6!4~3 pudów bawełny środ , wali: p. Salomon Barclński 4 aztukl \Uato· ski ego, w drugim rz~dzie wobec 'ogrodu au. 
~i jego si.O ~t .. ać, - .oto dlaczel,lo ou. nas kowo."zyatyokleJ I 146,446 pudów cukru. ryBlu welnianego na sukienki dla d~ieci, utatowego łneba po~tkwić. P-odobny ogrócl 
OIena~udZl I smerdami przezywa.. WIemy . - Prz~d .uałożeOlem c~a ua zapalkl - a 'GrI1nlJerg re. 3. Za te ofiary, przewo. IUI~lem spoaobno'6 Widzieć w Pradze cze •. 
przemeż o tem dobrze, . że doma lego ~ró ' rls~ .Swlet :-zacbodole. ! połudDlowe gu· dniczlłca w zarzlłdzie, p. Erne.tyoa Giua. klej, ale IlIy z czecbami równać sit; nie 1U0. 
ż~'ł jest i, że pra.wdziwle wolny~ Indzl?m .. er~le Rosyl europejskiej używaly wyłIł' berg, składa ofiarvdawcolII w imIeniu za aemJ, bo \lIy piQkna tak ule miłujemy. Po. 
nie pycba przys~~ lecz rozum I apokoJoR CZOl~ .prawle zap~lek sagran!cznycb, .~cze· rządu nprzejme podzi~kowanie. doboo ogr6d an.ztato"ski lUa być oddauy 
powaga .. Okażcl~z przeto powago t~ I teu gólOlej austryacklch: ObecDle w okolicach (-) Towarzylłwo akcyjne. W nUwerze 36 do uernego utytku publiczności i 11111 być 
rozum Ole w takI sposób, aby go u~oko. ty~h zapotrzebowaOle sap~lek. z fabryk ~u· .Zbioru praw. i ;ozporz .. ~zeń rZlłdow!cb·, urz,dzooa balia z oapojami, zastosowanewi 
uye, ale w taki, aby on sa~, w głt;bl su· 8klch warosl~ tak ogT?mnle, ze burtowDlcy ogłoszono NaJwy~eJ zatwlerdz!lo" dOla 24 do pory roku, a .ioe piwem wyrobu au. 
mienia swego upokorzonym SIt; uozull Skoń· ruscy zaledwie mog~ I~h lIastarczyć. lutego ,(8 marca) 1889 roku ucb:wal~ korIII' sstatowskiego, które dobIło siO poczemego 
czyłem. . . . -: Z ,powodu dOOleSleń unOdowycb ~ sze' teto mlnistr6w, kt6r~ upowa.żnl!!. Izraela, miej8~ w przemyAle krajowym. Lecz ło . 

Cicby szmer zadowolen~a I radoloeJ ata· rzeOIU 110 urazy oa. bydło w okohcacb Ignacego,. Hermaoa, Karola I MaUrYCegll' d~laDle cieszoie li~, a wy z restaurllcyju.YlOi 
Do •. czolic~ !lrolD&d~ przemkll4ł. Zabu .ua Konstaotynopola, mlnuteryum .praw we- P?ZDa~Sklcb oraz Jakóba ~ertza, do za· kufelkamI . rest~oratorzy, zadrzyjcie! Ktoś 
.WOlm mleJ8cu u8ladł. Przez CD~IIO, zanl?, Iw~otrzoyc~ W:1~alo zakaz puywozo z Tur· Wllłt80la ~owarzystwa akcyJoego pod fir~1ł biliej wtajemniczony w zakulisowe zamiary 
Tubar Wilk do zgroDlldzooej rady 110 cyl eur~peJskleJ do ~oayl bydła rogatego, .Towarzystwo , akcYJoe wyrob~: bawelOla'l prudsiobierców, ru6wlł Uli nl\ ucbo, że ogrOd. 
.bIi!yl, olHcleoie majdan zalegało. duiego I drobnego, OWiec, kóz, Jak r6wOleź I nych J. PoznaóskIego w l?O~ZI. , a~lItatowlki &alimi llietylko SW" pieku.,. 

(D. c. II.). produktów lurowycb od tegot bydła pocbo. (-) Fabryka akła p. ]'Iscbmana od ty· .I~ ogrOdki w Danem mieście, lec, i kił-
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:Bami; maj'ł podobno one zawierać at In.ar· polacy dada:, ai~ por6wnać II ~dami, ale Naatvq noc hrabia praab,ł pomJ6laiej. 
tt piw.1 ~dzl biedacJ uclekaj'ł z kraja, zał polacy D.ił praybyt II Aloskw, prof. Zacbarin 

(-) Z teatru. \'I leni, sobott teatr udaj'ł siO Jla. kresy, daleko, nawet do .1.a· i zaalazł etan ciotki m, ale nie grołnym. 
naaz ... ysta ... ił "żoriett~, ł aktow. kome· stralii, dok,.d prenumeruj, pisma polskie Ogólny ltan dziś lepSly. . 
dyO W. Bardon, prud pllztemi niemial wanzawskiec• Żydzi staraj'ł siO uwładn'łć Ben, ł maja. (Ag. p.). Rada lwi .. ko
ławkami. A "koda, gdyż i "taka, ... któ· handlem, polacy Inon marq o roli cy' w. ogłoeiła. motywy, na. s .... dlie których 
rej aotor stara. aiO rozwi'łza.6 jedn" li naj. wilizatorakiej ... krajach, do których d'łż'ł. naattpiło aresztowanie i wyda.lenie ze Szwaj. 
ba.rdl iej paI,.cycb kwelt'ł'j społtlC&llych na· Oda;" IliO" obozYIno, czyli na dobro· oarJi komisarza niemieckiego w MlUbnzie 
szego stolecia, .iakote! ł gra ł\rlyatów za· ... olne ... ygnanie, polak weimie z soblł Wohlgemutba, podejrzanego o usitowanie 
slogi ... aly bezwarunkowo na liczniejszy u· garAć siemi polskiej, a pracoj"c na ob· ~organizowania szpiegostw.. WohlgemuU. 
dział pobliczności . PBIIi M:ajdrowiczowa czyinie, bodzie zaw_ myAlał, łe pracuje ataraI siO przez agentów prowokoj'łcych 
prześlicIn ie odegrala .... dzieczo" roili Pauli; .dlco a ... oich, dla ."ego oarodu, dla którego rozbod%ić agitaCJO ... śród robotoików w Ba· 
gł08 jej, z ostnry raewoy, mołe nieco za gotów , anze "orzocić .. azyatko i złotyć zylei, A1lacyi i Lotaryogii i ksioatwie be· 
płaclli ... y, ... aaenie aktu III, ... kt6rej wszyaUlo na oltarzu przdsalołci. Da ... oa deńskiem, i piśmiennie ugrze ... al .wego 
córka do ... iadoje .iO o .bańbi~j przenłoś. Polska-to jakieA widziadlo łliltoryc~oe. agenta, aby postopował bez żadnej cere
ci mafti, d08kooale harmonizował z głllbo· Wierzy polak w sw'ł miayo oywili .. tonk'ł, moaii. 
ko ... uoazaj'łc'ł Iytuac", ~ajdrftm!ltlczoiej. orqdza naw~t .• . Kam~ruoie . nroczystości Pary!. 5 maja. (Ag. póło .). Gdy pra,. 
"ym momentem komedYJ. Paol 116186· nfo ~e6ć . ),{Icklewlcu I la ... I .• I .. portret dent, Carnot dziaiai o godz. li·ej w połll' 
aka . w roli . tyt u.lowej walczyła o le~ue I K?łClunln wś~ód ob!az6w 'wlotyc~ P.ań . doie, chciał siO udal: do Weraalu, ja.kiA 
paol'ł MaJdrow .. :zow'l. W ugóle, Obld te sklc~. M~rzeOlem eml~~ta ochotolka Je.~ człowiek strzelił do niego I rewolweru. 
a~tystki staoow~zo. trzymały prym", sobot- wróCić t.ledy d~ krajU I zobaczyć boda~ ~rnot oie poui6sł tacJoej "kody oa .dro. 
~lIem przedstawIeOlu; za .zaąlogO 1P0ozy~ć przed Ś?,lercill ?JczTzo.O . włl48n'ł. W całej .. 10. Przestopca Ula byl: u~dnikiem la. 
Im prócz tego naleiy to, IŻ role awe umla.· Jego dllałalnoścl wIdOleje zawszu 6w sztan· rz"du maryoarki. 
ty wyhornie, a pie~w8Zy ten i sasa.dniclY dar polski, wyatawiany jak modlitewoik 

08TATHIf. ł/A.DOIOSCI DUDLał&. 

1lIIJJwoJ, Da Jioł. ,",d .• ...,. oprsed .... y. 
Ha,.., 4-10 .1. K.... ~d ••• rlljle 8.nloo 

11& mlj 106.00, lU ..... 108.00, o. Irud. 108.16, 
otol •• 

... ·york. ''la _1/.. U . ... ln. 11'/.. .. N. Or· 
IM"IO 100/,. K .... (F_ir Rio) 18'/.; &0 Nr. 7, lo .. 
ordloary na Ol8r ... 18.91. D •• iorp. t1.:n. 

ODPOWIEDZI REDAKCYI. 

au.- Termin k.okarlll odIot.oy oOlt,1 d. 
dnia l cser'łfca r . b., kornitec do o. ,dseaia aade. 
.Iaaych proo _tal nt_nooy. 

TELEGR .... y GIEr..UOWE. 

6ilł4a WanzaWlka. 
~.dlD •• tońce", , i.ldy. 

la ...... fe kei' .. I., ...... 
aa Berli n sa 100 mr. . . 
n. Loudro to l Ł. . . 
na 1'8.1'1* ,,100 , . . 
". Wiedeń .. 100 ft . • • 

la ~ 'Mil •••• 
LiII, likwid. Kr. P.L 
Rusk. pot. Wlobodni, 
.. 4'1, pol ........ OtN · '. 1887 
wly &Ut. Kiom. /) . 1 

• " t. V Lilt1 sUt. m. W"ru :se . I 

.. " l!." V 
Lisł! sut ... LOOai ~rJ i l 

ZdDi. ' IZdnia 8 

--~ 

' 8.30 ~6.20 
9 ~5 9.40'/, 

1762'/. 87.46 
~9.- 19.76 

87.86 
lOn ~6 
8~6 
98 2 ~ 
96.90 
99.-
9UO 

88.-
100.1\0 
86.l6 
118.60 
9710 
99·-
9~.86 

Berlin, ł maja . Na gieldach zagraoiczDych 
realizaoye wywołały o.łabienie. Oboiion. 
kutły zagraniczne wywołał, tuta.j podaż i 
watnywał, ... lyt kO. Obroty zamykały aiO 
! granicach do.yć cia.nycb. Kurs udziałów 
oyekontowo - komandytowych obniżył aiO O " " 

1"10. Takie kuny rent nie wszystkie ntrzy· Giełda Berll.ka. 

li 
a 

mać siO zdoloły. Pożyczkami ruskiemi zaj. BaDkDOly roIJjtkie sara.. . 
mowano siO ma/o. Ruble bez zmiaoy. D k' lo .. lo Da dool. 

Pel ... ..,', 4.go -j.. W.kal. n. Loudy" 9S.90, yo OD pry... o 

~17.20 
216.16 

1'/,'1. 

~L7.10 
~18.60 

1'/" /0 

warunek powodzenia sztuki pominioty zoo japoCl.ki z oaiwnym uporem i wiar'ł go· 
,tal pnedooegdaj w grze oiektórych ar· dn'ł ozegoA lepszego. Roayanio zauczepia 
tyató.... Paoi Grabil18ka (hrabina de Cha· _ !'odzie zalady swojekie, oie man'łc o 
breuil) wypowie(lIia'a z należy" werw" i tem, że dokonywa wielkiego dlieła. Polak, 
oży "ieniem, dlugie kazauie oa temat mo emigraot, głosz'łc w sło ... aoh teorye wysoce 
ralnoAci. Pao Kopozewski (Gontrao) i p. humanitarne, opuści je w końco i poz08ta. 
Chmielió8ki (Clnel de Chambreoil) wywi'ł' oie przy .... ym aztandarze polskim, oiepom. 
z,,1i aiO z ról swoich jak zwykle bardzo oy, że na obczytoie to tylko uba ... kM. 
dobrze. Panoa PichorÓwoa jako Aurora Zreazl'ł niernasz d r go bez dobrego. Gdy 
była miluohoem dziewCIOciem; radzimy by nie było strlOpków tego odwieC%nego 
mlodej artystce paoowal: wi~ nad gło. noosensu, 1U0żnaby żałować tej inteligen· 
eem swoim, który chwilami jest Anadto CTi, co w pogoni za szczęściem idzie Iła 
krzykli"y. Paoi Kor ... ioo ... a (Dyana) gra' obczyzoO, .r.pominajltC. że 8lczęśqie rz8C&o· 
la poprawnie. 1'. Feldman z bezbarwoej no mogłaby zoaleiC: U siebie w domu. Ale 
roli zrobil . P Jstko, co tylko zrobić eiO z wobec , tego, co wyżej, molo. , iO zacbo· 
niej dało. wywać ol!ojOtoi. w'glOdelO rozrazataj"oej 

II JlOły.oka .. ocho<l.i, 100 '/., Ul pol"caka .. 00100-1 
da .. 100'/" poły •• h o 188& r. U 8. 4'/" /0 lioly ~=========~=====~ r.ut."08 kredyt.. sieO'&lkie ).(,("" &koTe bauka ru- ,.;, 

W wystawionej ' onegdaj "C ... iartce pa· siO emigracyi. Owuem, ezczośliwe) drogi. 
piern" W. Sardou oajdzleloiejaz" dwójko "Nach Afrika, oach Kamernn~ i t. d.l 
ataoo ... !li p. Rótańska (Zuzaooa) i p. Kop' - Zjazd koIIiWkl. CZTtemy w "Gaz. 
czew~kl (Proape~ Bloek), ~~ry gr'ł. peJn'ł radomskiej": Doia i5 czer ... ca r. b. I ini· 
dOWCipu I fioezYI, szclególDleJ w akCie dru· cyaty ... y prezess tow&ray.twa dobroczynoości 
giw, przyclJ~ił 8iO zoa.komicie do o~y. p. Konataotego Lub06skcego, odbtdzie siO 
wien ia onegdajszego spektaklu. f· ClImle· w Radomiu zjazd b. uczniów gimnazyum 
lińeki (VaohoTe) Iceno zazdrOŚCI Odegrnł , radomskiego, którzy ukończyli tako'le ... la. 
t!oako~ale. .P • . Gr~b.ińśłr~ (T'~~I8) ~1w~. tach 1848/9 i 1849/50. Z po6rM 77 ko· 
%8la 110 ~ ole.wle~eJ r~h a"~JeJ eUmleIlO!e, legów, którzy ukończyli azkoło w latacb 
zarówno Jak I 1'801 M:aJdrowlczo ... a (ADle. wapomuiauycb, lI8 jak dol'łd sprawdzooo, 

IdOla dl. h."dlu u grsoicsn.go 262. p.te ... bur. DZlEJINA STATY!lTYKA LUDNOŚCI. 
Ikiego banka dJ. kontowego 666, banita mil)- llałitirtwa .. warte w d.i. S maja: 
dsyDo.rodo,,"IO 6SS. ...n .... skiOJ<> boo.ko dy. .,..... utoUcI""j _ 
ok.olo .. OJ<> -. • parali ....... lIcłdej _ 

..,.111. 4-10 _j.. lI_n~DoIr ra.klo ..... ltareulr_ycłl-
117.20. 0& dOlta_o 216.76, weule n& W.n ... § ZIIarII w It ... iu 5 tn&ja. 
217.66, 11& Pełerobarr kro ~16.SO. n. Peteroburg lale/ler: d,j.«i do I.L 111-\. • ..... 10 ł w IJoi 
dl '~4.ao, ni !A0~Yo ~. tO.&7. o. Loodyn dl. I! • • b!" ehc"poó" I. doi.,,:.o,1 8, dorosły.',' S, .. I'J 
!?B8/t • n& Wleden 17~ 80 tapo. , ",,:,"u, 824.80, losbł l'! motO&1an 1, koluet 2, .. m ilLnowioi .. : 

la). Panna PichÓt6 ... oa &rocznie i a ... obo· jut omarło. 
doie obracała si~ .... scenie. .Paoowie 

6 I. 11", .. o&L"''' Jlą 6'.9), "I. het , h lrwSdaoyjue Wiktor, •• Morawskioh Masara "ska, lat 1U, J a. . 
118110 '",*' 0' . ' raaka ,.,. • j ~1IO r. 9'.90, 00/. I kób Wyplje .. oki 1.1 1~ B.lblll, lA .. ieb lat 18 
188' r. 101.00, J'I. s !8S7 r. 67.7b, 6'/. rent . słota • ' . ' . ': 
11640, ool . o&k .. wlOhn.d-uia fi e,.. 67.10, Ul emi • • E~I.,. d .. IIWII ąo lat I IS· h , s IR.trZo 6. !.fi lbJ 
II i 67.10, 6'/. lifty U.. taWD8 fll,lr: ił'l _ ,_ , 6'/. P'>'" l ~o .. łI~~ uhl?pUÓ. 8. dliltł!"OZł . 2, d~r08łJ,,:IJ 2, w tej 
*Y0F. Ir, n r.m IO •• 11 J ~6 ł roka. 183.60, tak"k & 1868 ltaElua m~&o'tJ&D 1, COhl 6ł 1, .. ml&T10WleiA~ 
r. 1M 60· akoy. dr. łoI. .......... ko. ~ i .de60kioj Z.'.DO. M •• ..,~ .. . t 7S, Adolf IIIogd,ns. lat 2&. 
t69.00 "'OJ8 u et1,to .. " •• , t.r,.ckIA 181.26", akoJ. ""lzak .. l: ,ł-IAOl do Id : 1 ~·Al zlRarło 2, VII tej 
w&n;,; tI. ..... kieto hauk. l .... udlo .. eKo 84.60, C1y,lr.oa - J !os~e ohłopoó-.?-. dIHs" C.,t 2; dorolllch - w tej 
Lowe,.o 80.10, . J 1lruntt\ nieroieokiego bauka pt.ó .. 110&1u8 Itl;ił),,~. a - , kobiet-, • miaaowioit:: J 

li'eldman, Winkler i Mielnioki (Bo88on . 
Dier, Thirioo i Paweł) grali, jak zw,..Iele, z 
prawdziwym humorem. 

T E L t G R A MY. 
-- 1 ' d •• S-I., pr ,.w.tn _ } II. 'I. 

J. B. l' (A ) W . l8łldyn, ł.-go .. Ja ł"oil C1dl'. rSllk. I J8'1!S roku 
Petenburg, ł maja. l!' p. '. ozoraJ lOS'h. KOIUGI. augiot..Lia. U8'1o LISTA PRZYJEZDNYCH 

cz.lonko.,le ~owarzrst,!a .lo"lań'~lego .w pel. kU." _ja. P .. ,.i". 117-1~. Ol m.j 187.00, Hotel PolakL 8i."yń,ki. Apl.lb ...... Wit. 
KRO NI K A. oym akładzle powltah Metropolit, Mlcha.ła •• wn. poL 186.00-18&.~/). ~yl , /(0 -160. D ..... j ko ... k;' 8ti. qoltl o W.n .... y Leeho ... kt. C .. r. 

W po.elat ... ie aerbskielll. Metropolita dziO' 144.76. Da wrL pd. 141.00 mowie. J.kabo •• ki • Ł •• k., Kr, mOlI."ki z ![j.l. 

- WaruaWI. 
kował I ... yralił oadzieiA te wkrótce cele l·k·~'" · 8-go c .. j. (Jakle. Ja .. . 9łI proe. ~, H.i_rich • Po .. aoi., /d .. d.d • Cbe/mu Sero." ~ 

.. . """ . . . .po OJDle, ou kler I.Hlrakowr t 'l t/. leoiwo. Btdsi oa. ' 
SerbII, uhuć 018 bez walkI, oSllllDIOte 10' LI .. " .. J, 3-go .. ja Spr,,,oF.d.oie konao.o. Obról Uol.el Kaate.Uel. Pf.iHer • 100 .. rool •• Liczba aUuJentdw ... uniwersytecie war

asawakim, pozoetaj/lOyoh na kuraie ostatnim 
obecnie tak siO przedatawia: na "rdziale 
prawnym 104, med,czoym 98, fizyko.mate. 
matycznym 115, na wydziale zaś historyko. 
filologicznym duch .. kursów tyiko 10 .tu
deotó... Ogółem oa w .. yetkicb kuraach 

etan,.. . JO,~ l!e1, $ Ła~o ~I" , ptlka lao10. I _ ,WO& 1,600 bel wia, Wój cik I Bv,b i o&1 Kaake 18 Zda.ó'skiej Woli, Wie 
Pełertburg, ł maja. (Ag. p.). .Graida. lpokOJn... MlddhpJ • .,erykon.k. D. maj 6~/" n ....... , Boho •• War,u .. y. 

nin" donosi te onegdaj minister apraw j' OPrsedo .. Or. 0& ."'j .GL 8/1/ .. uby .. oy. na es.. bP., 
b, dł t k' 6/1/ .. ceD., o. bp. lI.rp. 8'/" o.by ... y, o. 'I.rp. 

we ... notrzuyc zapa. oa a a I asI my. ..li. 8'1 D.br. ... , na....... 61Ju opned.woy na. ---
W cEoraj lekarz skonatatował zapalenie płuer .. r.--p.'ldL /) &f" ·\laby .. oy. ·n • .,!tdL liot. 61,;. 

zoajduje liC; li41 atudentów. 
- ( Szkoła g6ralcza. Z D'łbrowy donos.,. 

do "Kur. codzien." iż rozpoczote jut zoo 
stały przygotowania, tyc"łce siO Dt .. arcia 
nkoły górniczej . Budynek na ten cel prze· 
zDaczoDY bOdzie gruntownie wyrestaorowa
ny. Jak wielkie jest zaintar8l0wanie eiO 
IIkoł", dowodzi okoliczl1066, że joż dzisiaj 
wladze .. D"browie i dyrekove kojlal6 za· 
rzucooe s'ł róinemi pytaąi.mi od rodzic6w 
i opiekuBOw kaDdydató ... do ukoly. 

- Emigracya. W liście zWarazawy. 

E 

:""L 
W.kale. 

lIerlin (- -) 
" • • • • (154'1, ) 

InDe niem. miut& bank. 

" " Lond,. 
to 

Porył 

Wł6deó 
n • 

1'oteroblJr, 
(18S'/,) 

ZA DYl. 
koalo 

dl. ter. '2.-:id-. '/-'1"00;;;-: ... =.-1-08'-
kro ter. »d. 100 ntr. 8 
dl te.. ~ d. 100 mr. a 
kro ter. »d. 100 rur. , 
dl. ter. 8 m. I Ł. ~'" 
kro t.r. S m. 1 Ł. ~ '/, 
dl. ter. 10 d. 100 fr. 8 
kro ter. lO d. .100 fr. 8 
dl. ter. 8 d. 100 lIor. 4 
kro ter. 8 d. 100 1I0r. " 
dl. ter. 8 d. 100 n. G'/. 

W oi"a gi.ldy 
*td.no 1 ob.i.oo pl ••. 

4630 

948 

81.62'/. 

60 -

"St. Pet. Wied." staraj" siO przekooać, 
że po'rM Polaków zapalJowała .• chota ao :1.8 DopalujoM .. ciwa peldy 

b 
Papier,. p •• at... o.. trono _ _ _ __ Ake,.e. 

emigracyi. Dowodem tego ma yć oaprzód (Ol 100 n.). a; '" t,d. 1 che. pl (za 100 .... ) 
wyprawa Szolca-Rogozińakiego do Kame· Li,ly Lik •. Kr. P.lI. duło - ,- --s76ii6660 - 8186"-== AkeyoO. Z. W ..... W. l00r. 
runu i , ... iau prelekcya p. Ja ... ornickiego, " " n , male ł - .- .1 tO -- n " W .• Byd.6OOr. 
zbierajtcego adeptów dla no"ej wypra.w,. Roo.Pol.Wo.lom. lOO 6 -- -- -- n " .. lOOr. 

"PnbliC%noAć przepełniła .. lO ratusZ8; n " .. li" 100 r. 5 - - 100 ~6 -.- • .. Toretp. l00r. 
ki N · ż r .. , ... ID.. l00r 6 -- -- -- .. "Fabr .. l.ódsk .. j 

aakano zawziocie. I8ma. te W'łtp IWO· Roo.Po!.Pr .... 188łl.m. 6 - - -- to ot N.d"iil.ńsk. 
ści, te idea propagowana przez .prelegenta, , " " ,,1686liom 6 - - -- -- n B.nku Handlo .. ego 
on do • .lł'IJaniaow.BDia. Afryce fermy f!IJ BlJełr Ba •. Poń. Il00. l .... · 6 -- -- -- W W." ..... i.~60 r . 
kolonii polskiej, 11skała po prelekcyi wielu • .. .. " li n 6 - - - - -~ .. War. BaIl Dr', ~6O r. 
nowyoh adeptów." . " n II "lU n 6 - - - .- - - • &n.. fi. w liod&i 250 r. 

, • , n IV" G
6 

-- -- -- " W .... l'.w.Ub.od ... ia 
"Wogóle-~zytal1ly dalej--dallniej emi· Keoi. k.l.jo... -... -- -- ... pl ..... 126 l60r. 

gracya była Diemal przymusowa. i za awi. 1 "~le Pol. wo .. o . • r.1881 , - - 86.26 -.- to W.r.1' . ... F.Cakru600 
grantami politycuemi !lOd4iali clasa.mi " n :li 'S mai. 4 -.- -~ - .- .. Cnkr. Dob ... l 6OOr. 

J·acyA artyAci lub baletnice, luoejamiaj'ł08 Li.ty ... t: lem • . 1Iit.AB : -- IMU6 -- to .. ~~" .. ~6Or. 
.. n,. V. tl małe -- - .- - .- to tt vacnt i60r. 

EuroPO I malurem, w kOOoa IpI&dkobiercy .. ..lO l:IOr. Jllit.A. 6 -- -- - .- n .. Her .. onóori6Or. 
du:lycb fortun, kl6re n1knOły w Monaco " n" "iii. B. 6 - - - - - - .. " ŁYHko .. ic.260 r. 
lub Monte Carlo. Dliś jat inaC&tj. Nie n "to Be l'llIUoI

• : ==;;;0 == :: :: li.~~ce ~~: 
baletnica, lecz pierwaz~ &rtyatka drama· : ::: ,;. ~ Iii.~: 6 _ - __ _ ._ .. .. KoDltanor.1OO 
Modrzejewska, debintuJe w Londynie i .. .." ." 'I lAlI.. 6 -- -- _ ._ .. T. W. P. !il"h looor. 
Ameryce, tlnOr, Mi'fzwińlki, IID~ lIie " .... ISer.lV 1iU.. 6 -.- -- - .- .. To ... i1pop, .Ran i 
chce Warszawlt i przYJetd:!a. caaaami dla .. "" " lit. B.. ~ -- -- -.- Loe ... nsteio l000r. 

b d L 6 Och """.. mai. u - - - - - - .. Tow. Z&kL MetaL B. dania jednego o WD Koncert W. oro· __ " Seo-)'.VA.B. 6 IIOC06CI M'. --:_ IIaałb.W .... lOOOr. 
wicz mieazka w Paryżu, Sie.okiewicz .tale .. ",. ..1' mole 6 - - _ _ .. To". Z.kl.Góruiearob 
wi~ksz'ł cZ\lŚć roku przepodu 18 gra.nict, L*y .... t. ... w ..... Berl G 113- __ atar.o40wiokichl00 r. 

lepai malarie polICy mieszkaj, • Kona· : ~ ~ ~ ~ IIDV
ll

: ::::~ =.= n N'!::~~i.;~t~:~: 
chiulll lub Rzymie, a autorzy i literaci sa 6 IN 60 .. W.ra. T. Kop. WWI. i 

DopełnioDe łrauE.lr:cre 

" 17'/, S'J 
46 10 16 

ł& O~ 'I. 

9 U '/, 40 

7916 
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i I 
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, li 
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j 
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_ I 

1 
-~ 

kordonem. Mieozkowlki ma tekie filiO w .. ; ~: ~ V G --~,6() == ZaId.Hnt.oi"yeh~5Or. 
Pary tu. Ocz1wiłoie za granicojad'ł Indlie Oh'lia!m.W_Wld.t. 6 906060~ 91- -- "Tow.Z.kl. P .... Baw J 
niezależoi materyalnie; techoicy, r.zewietl. .. n "fa mol. G -- -- -r- +k.wZ..~in.260r: 

I 
I 

nicy, iotynierowie pod"żaj'ł na daleki LUttr .... " ... • doi" J : == =: := :a::b~D~~ 
Wacbód, ale i w tej sferze daje slO do· ~::. : . :. ID: _._ _ _ _ _ n P.l" a.......... 600 _._; 
etnegać dllŹnoś6 do emigracyi. Algier, " .. " ~ "IV -- -- -- 4'1I'1oObLchorit..br. lódsk. : _ . ____ _ 
Egipt, Persya, Bat-hara, ma;' kolonie pol. L1nJ.... .. ~.1IiIa. e - - łOll il6 - - -:;-.-::--:----:--::::-:-:-:-:-=-~ ___ _ 
akie,' że pominiemy Am-k" Londyo, Pa· " n ID, LaPlh:~~ ~ - - 100 6i - - WarIo66 kaJlOllu • poIr. 6'1. \ LU'- likwid. 1116 

•• , v, d i .. .. .!' ..... v -- Liot. .... nOWJoh . 174.~ Poł.p ....... 1.... lł1l6 
rył, Rzyw i l::Itambnł, gdlie Polaków u O Liolr&Ut.l\. T. W. dr. Z. 8 -~ -_ -._" N .... W ..... I 111 ł3 6 " .. 11... 171 
bardzo. W tej latwości do emigracyi Liltr'łJo WiIeitoki. dl. 6 - - - - - ._.. m. l.ocIai U 
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lIni Q ~ ... I1I"" 

suoU.!I u~ p, 
rzystwa. 

Od god.!. 91/, w i..,zor8m 

KOljCERT. 
Co wtorek 1 pi,tek wiCCSureJll 

j~r~de~k~)~.uh!!i~~!,!g~ 
We C"!.wartek (Im .. 9 m.ja 

Bałotow-anie" 
W LOKALU ,TuW ARZYST 

Hotelu :Mante1l1fel. 
754-1 ------------------

ł ' fO~ftwszy ód środl dhla 81 b • 
.cod,z~nńi6 od ,go.ft.z. 11 .l:ąno, 
10, ~Vleczox .,będZIe otwo
lrzone rynne histOl C.zll(h .J&...iM'Itj~"",. 

i antl'pp()logic~JIle 

tlL .... ,:, JIlimł.lIt· BUZ ,w. A 
Z Petersburga. 

Portland-Cement 
poleca 
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