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OD A.DlII.INI8TRA.()YI.
Sunownych prenumeratorów naszych
llprasumy o wczesne nadsyłanie pnedpIały. w celu uniknlęeia pr.lel·w w wysylce "Dzlenuika.·
Petersbnrg, 18 ezerwca. (Ag. p.). Przybywsży do Błagowieszczellska, Jego Cesal"
ska Wysokość Cesarzewicz Nastljpca Tro·
nu odwiedził Najprzewlelebulejszego, a następnie U8zczęgliwn swą obecności, teń·
skie i męskie gimnazyom. O godzinie 5

odbył sili przegląd wojsk i wyścigi kozaków amurskiego wojska. Wieczorem Jego
Cesarska Wysokość był w klnble miejskim
na koncercie wychowańc6w zakładów nan·
kowych . Dnia 17 czerwca rano Jego Cesarska WysokoU raczył ogl.datl starą
cerkiew drewnlanlł gw. Mikołajll. Cudotwórcy i obóz. W osobDym pawilonie,
wybndowanym przez prywatne kompanie
Ilobywania złota Kaoszina i SZAniawskiego,
wysl&wlono modele maszyn i objdulano
sposoby wydobywania złota. Kompanie
ofiArowały Jego
Ce!arskiej W~okoilci
chleb I sól na złotym pólmisku. Wczoraj
popolndniu miał n&8tąpl6 wyjazd do Strietlenska.

pasażerskie.

MJnisteryum komunikacyj 08t&tnleml cza.
sy jak wiadomo, przy8tlwlło do praktyczlIego rózwiąz&nia dawoo jut podnosIonej
kwestyi oIatwlenla ruchu osobowego na
drogach żelaznych . Najpierw wyszło roz·
Ilorządzenie, nadaj~ce uczniom rozmaitych
zakładów nankowych prawo prujazdu Jeo·
lejami skarboweml Zło opłatą znJżoną do
połowy. Świeżo zuowu zaprowadzono bl·
lety objazdowe na 36 marszl'Ut. W oduo·
gnem rozporzlldzenlu mloisterynm komnnlkacyj powiedziano: • Przyznając, że poż,.
danem byłoby wprowadzenie możliwych ułatwień ruchu osobowego I przyczynienie
ąję przez to do jego zwiększenia, mlDl8ta·

. Henryk Qrevllle.
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Tłóm,c I,ła

M. L.

(Dall%y ciąg - patrz Nr 199).
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Nie odkrywaj 0011 pani oezu, sjlrawl.
łabyś mil ból wlelkll Pani nie zna takich
natnł'; umarłby z wYI'zut6w sIlmienia l
rozpacz:y, gdyby się pl'7.ekonał, że kocha
kobietę ząmężną! Tymczasem:/id uwielbia
panią.
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HANDLOWE I LITERACKIE.

A potem?
A potem nigdy pani ~go nie powie,
t? 81~ rozumie; moż~ pani posługi waĆ si'}
nim, Jllk lisem; będzie z tego tylko szczę
śliwy. N&śtljpnle oieni sl~ on kiedy z ja.
~ą dzIelną kobiecinką; a kiedyś nareszcie
tiardzo późno po latach wlell1 pl'Zekona!slę
dopiero, że był okropnIe w pan! zakocha.
ny. Ale' ponieważ to będzie jut należeć
do przeszłogci, nie odczuje już wcale wy.
rzotów snmienia. R08koszować się będzie
Pięknem wspomnieniem I w daluym clllgu
będzie panią uwielbiał. Paul aię §mleje.
- To takie gmieszne, co mi pau opowiada!
- Dlatego mówię pani, że paul nie zna
~ych natUl'. Są to Istoty dobre i wierne
Jak psy lJórskie. Nie ma pani psa, AlbIno?
Jak to Się stało?
- Nie wiem... nie kaplło 8i~, ot I
wszystko.
- Pragnę więc ofiarować pani jednego.
){&ID przyjaciela, kt6ry posiada pyszna pu.
d1lc~ białą; poproszę go o jedno 8ZcUnlę.
Jakle pani sobie życzy?
- Bialel- zawołała tywo mJoda kobie.
ta, kudłate, pieska tylko, nie uczkę.
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-pozwolilo-zas~tosować;-8Posi? tego
roku wprowadzono - na Węgrzech ta· ZDZIEDZI'Y PRZJJly(I~U l' HA'DLU.
ryfy strefowe) okazuje się, że ruch osobon
Il Uli
11

ryum skarbu
benl próby Da rok jeden, opracowane przez
drogi żełuoe okręgu południowego prze·
pisy o objazdowej komunikacyi pasaiel"
sklej z Petersburga i Moskwy nad Wolgę
I na Kaukaz.· Zaznaczając pożyte~'Zność
tego nowego środka, .. ~owoje wremia" u·
bolewa, że objazdowe bilety osobowe wprowadzają się tylko .sposobem próby na rok
jeden," rok próby zdaniem gazety, niedo·
statecznylO jest w tym wypadku, gdyż pu·
bUczność powoli tylko przyzwyczll,ja się do
nowych nrządzeó. NIlleżałoby postąpić
~mielej; wprowadzenie blłetów objazdowych
z nstępstwem 30 - 40% sposobem Pl'óby
na dłuższy przeciąg czasu uie mogłoby
przynieść straty drogom żelaznym, bo gdy·
by . popy t na te bilety byl niewielki, to
oczywiście, bardzo niewielu kOI'2:ystałoby
z nstępstw, chDdziłoby więc o sumy nic
nleznaczlłce; gdyby zd rozwinął się popyt
wielki, drogi żelazne odnloslyby korzyści.
Przepisy o biletach objazdowych ogłoszono
Iłoplero 1Ia początku czerwc:\, ponieważzd
objazdy rozpoczyuajlł się zwykle w maju, II
wielu uklada sobie program wycieczek letnlch zawczasu. w zimie, przeto dl'ogi że·
lallle 'II' tym roku nie mogą spodziewll.ć
aię wielkiego pollytu na bilety objazdowe.
Wobec tego wszystkiego 2: I'eznltatów lIro)..
by jednorocznej nie możnI!. będzie sądzić o
powodzenln bilet6w objazllowych. W Europie ZAchodniej bilety takie Sil W użyciu
j1IŻ od lat kilkn i tam przyczyniły się one
niemało do zwiększenia ruchu pasażer·
ski8Ą'o.

wy wzmógł się na Węgrzech w roku 1890
o 182'/0, 11 dochód kolejowy z przewozu
pasażerów i bagaży powiększyl się przeszlo o 38°/.. Finansowy rezultat stosOW&'
ula węgierskiej taryfy .trefowej przedstawia się tem świetniej, że i dochouy skal"
bu z opiat od dróg zelllzllych powiększyly
się w roku 1890 w porównl\niu z 1888 ro·
kiem 2 1/ . raza, a w sumie ogólnej rezu1·
taty eksploatacyi węgierskich dróg żelaznych w roku 1890 przewyższyly obliczenia
budżetowe o 5,218,871 guldenów.
Tllk zachęcający przyklad podziałał na
inne p8ństwlt, które także lIIy~lą o 2:&pro·
wadzeniu tarl'f strefowych. W Rosyl, zdaniem gazety • Warszawskij dniewnik,' wię·
kszoś!l dl'óg żelaznych, pod względem wy·
sokolici dochodu, może być podzieloną na
t rzy strefy, stosowuie do wysoko~cl osiąganego z nich d ochodu: naj więkllzy dochód
przynOS2:ą drogi żelazne w bliskości gł6w.
nych stacyj, mniejszy przy pośrednich.
Wobec tego obniżenie tal'yfy pasaźersklej
w stosuuku do odległości, jaką przejeżdze.
pasażel', byłoby bardzo wldciwem i przy·
niosłoby korzy§ć drogom żelaznym, gdyż
wysokość dochodu zależy od liczby pau·
żel'ów, a przy wskazauej zmianie taryf
zwiększy lby się ruch osobowy.
Gdyby uawet wprowadzenie sll'efowych
t~ryf pasażerskich było w obecnym czasie
uieodpowiedniem, pisze wzmiankowane. gil..
zetli, to w każdym razie niemożn& nic po·
wiedzJe\\ przeciwkO obniżeniu taryf pasa·
żerskich \Vogóle I dlatego byłoby bardzo
pożlldanem ostateczne uregulowanie kw&styi biletów objllzdpwych i sezonowych.
Millisterynm kOlOnuikacyj, jak widać z o·
statniego rozllol'2:ądzenla, uwaza za potą·
daue ułatwić o ile możua r uch osobowy;
rzecz cała zależy teraz od towarzystw kolejowych, dla których jednak nie lOogloby
być korzystuem, gdyby uie postarały się
o obn~tenill kosztów przejazdu dla pasa-

I

Wogóle kwestya obniżenia taryf pasa·
żerlkicb, wllŻlla nietylku dla os6b pojedyó·
czych, lecz także dlll. iustytucyj handlo·
wych, przemysiowych i innych, wysylających
w różne strony agent6w, jest na porządku
dzienoym nIetylko w Rosyi, lecz i u gra·
nicą. Rewizya taryf pasaźerskich, w celu
Ich obniżenia, odbywa się obecnie w Niem·
czech i we Fraucyi, a w Anstryi i Wę·
grzech, jak wiadomo, już od połowy roku
1889 wprowadzono taryfy strefowe z zn· żerów.
pełnem powodzeniem. Ze sprawozdali dróg
żelaznych węgierskich ZII 1888 i 1890 (rok
1889 był przejściowym, gdyż OlI polowy
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DROGl 2ELAZNE.
X Na linii aleksandrowskiej (1lawniej
kolei bydgoskiej) pomiędzy stacyami Kutno
i Aleksandrów utWOI'ZOOd będą trzy nowo
przystanki, kt6rych budowa i urządzenie
kosztować będzie rs. 180,000.
X .RU8sklja wiedoruosti" donosz/l. ie
radli. do spraw taryfowych postanowiła
o b n i żyć z n a c z n i e o p ł a t y s t II·
c y j n e k o l ej o IV e.
X D r o g a ż e l a z n II w I a d y k II uk a s k II j ak donosi .Nowoje wremia" zobowiązałll się wybudc.wać Ilni9 piotro\lflłką,
wskutek czego wyknp jej odlożono na lat
dziesięć.
Dywidendę

><
dodatko wI\, od akcyj towarzystwa dr ó g ż e I a z n y c li p o ł u·
d n i o w o - Z a c h o d u i c h ustanowiono po
93 kop. od akcyi.
HANDEL.
X Dowóz zboża na targi tutejsze
był wczol'aj bardzo nieznll.czny. Sprzedano
ua stacyl towarowej owsa 1,500 korcy po
rs. 3.10 - 3.25, a na Nowym·Rynku: pszenicy 80 korcy po rs. 7.80 - 8 i żyta 50
korcy po r8. 6. Popyt był wog61e słaby.
Ceny siana I słomy nie uległy żadnej
2:mianie.
X Tegoroczue dowozy welny ua. ja 1'm a l' k war s Z a w s k i pozostają cilłgle w
tyle poza zeszłoroc:rnemi. W środę prZ6'
ważouo og6łem 6,937 pudów 26 fnntów,
tak te z końcem tego daia bylo na placu
61,232 p. 67 f. ranIej niż ." ty lilie dniu
roku zeszłego o 2,822 p. 32 f.; ponieważ
l'ewaneut tegoroczuy był większy o 1,100
pud., przeto dowóz jest mniejszy wrze·
czywistości blisko o 4,000 p. Ruch haudlo·
wy w środę był bardzo oży\viony. 8pr1le·
dano 12,000 ~ud6w, o 7,000 pud. więcej,
nii IV tymże dniu jarmarkn z~ułoroczue·
go. Od początkujarme.rku .przedano 15,100
pud. (w 1'. z. 7,500 p.). ~wawo przysIlIpili
do knpna zar6wno fabrykanci tutejsi, jak
I kupcy zagranicznI, zapewne pod wr&te·
uiem bardzo korzy8tnych wiadomości o
przeblegn jarmarków zagranicznych, ,dzie

Bard2:o dobrze, odpowiedział nesro'l mi ubogiliil.- Tego podobie-óstlYa, t6re panijll.lllego jeszcze nigdy nie odbler&ł&. ,
chea, będę poszłuszny.
włunie zauważył, nie domyśla on się naZresztą jedn, z rzeczy, kt6re n&Jrosk~.
Ktoś upukał lekko we drzwI.
wet.
szniej głasZCZll serce kobiety delikatnej,
- A więc-I'Zekl Desroehes powstając, jest owa miłoŚĆ nieraa, ulllŚwiadoma Biebi~
- Proszę wejść - rźekła Albina.
We$zła Janka drobna i ładniutka, z o· Pl'ZynlOSę pani psa, jak tylko b~dzie mógł człowieka, który got6wby uciec od niej,
czętami podobne mi do oczu swej przyj a- obejść się bez maUd. Ale pl'Zedewszyst- gdyby sobie łdawal sprawę ze swych
ciółkl; niosla koszyk różnych uowalij, po- klem trzeba, żeby się narodził.
uczuć.
.
W świecl& nieraz się 2:darza, że przYJu,·
daruoek od pani Maiaon. Desroches przy·
- Dziękuję. Jak sill ma pailska si08tra.
glądał jej się zdumlouy.
- Nie8zczególnie. Nasza biedua Coco ciel U&8Z znika nagle ze ścislego kół~a
- Co to 2:a dzlecko?- spytał półglo em stanie się wkrótce już s ierotą... Do wio znajomych, dając za.ledwle zuakI. życIa
młodej kobiety.
d2:euia, są!iadeczko; niech pilni będzie przez l,Diesiące, a n&wet lata całe; ~e~l'oć
- To moja córeczka. Pan jej nie po- względul} dla swego wielbiciela, zasługuje jednak nastąpi przypadkowe s'potkawe, Jest
zne.je?
on na to.
takllamo jak dawniej, oddany, tylko nieco
- NIe; ale na seryo, czyją jest ta mała
nieśmiały; przypomina się, nie po.kanjąc
osóbka?
XXIV.
jednak wcale na. oczy, tysiącem drobnych
- To córka p\lństwa Maison, ktÓI'ZY
nprzejmoAcl. jest to ja.lt słolice zakryte
mieszkają na rogu ulicy Bou10gne, odpo·
Wawrzyniec Pontet stawił się wedle chmurami, za kt6remi przeczllwa tię gorą·
wiedziała Albina zabawiona. tem zalnt\lre- zwyczaju następnego pi ątk u u Albloy, j ak co, cboć promieni nie widll.ć.
sowanIem. Cóż to paua tak zajmuje, panię robił co tytlzien. Uprzedzoua przez Desl'o,
SzczętUwą jllllt kobieta, która potrafi poDesroches?
cbes'a. młoda kobieta, obserwowala go pil- jąć cenę takiej ucieczltil a. gdy j, kobieta
- Bo... bo tak mocno podobna. jest do niej i pl'zekollllla się niebawem o słuszno· oceni, szc:.zęśliwy mężczyzna, kt6ry umiał
pani!
~ci spostl'Zeżeń pierwszego: dyalo'etne, mil- zaslnżyć na tę głęboką wdzięczność, jaką
- To skutkiem tego, te mnie kocha. - CZl}ce zachowanie się Wawrzyńca, szyb· budzi to poświęcenie. Między temi latotarzekła młoda kobieta z westchnieniem. ko§ć, z jaką odll owiadał ua. najmnIejsze mi wiek, wyrodzi pelą słodyczy i stałości
Idź, moja malutkM, powiedz twej mamie, skierowane doil przez nią zapytania, wszy· Pl'Zyjaźó, kt6rej prawości nit: nie splami i
te jej dzi~kuję z całego serca..
stko w nim wskazywało De. owe nieme u- kt6ra da im szczęllcie bez wyrut6w suJauka wyszła, Des\'oclles, w,ciąż zdumio· wielbienie, jakle spotykamy, gdy odczuwa· mienia.
ny, patrzał na dr2:wl, kt6re się za nią na miłość jest jeszcze tajemnicą dla samych
Wawrzyilu nie trzeba było oddalać, nie
zamknęłi.
kochających .
mial on bowiem dokładnego pojęcia o tem,
- W jakim ona jest wieku?
Gdy m6wiła do niego, podnosił się mlew co się w nim działo. Baskonowal się
Albina poczęła się śmiać.
na krze~le, pochylając się kn niej i jakby chwi!ą bieźąCł ze spokojem nlczem nieza- Nie myśli pau przecie, że Ukryw&ID twarz młodej kobiety była. magnesem o si· kłóconym, patrz,c z upojeniem na Alblnę
to dziecko? - l'Zekla. Jest ona w wieku le nieprzepartej; spoglądał ua nią często, piękną, dobr" wzruszająCł w jej opnsZCZ8J&nka, kilka dni ledwie I'óżnlcy I na2:ywa nigdy dlugo: dluga konteuiplacya jest wla· nin niezasłllŻOn&ą1, o którem wiedział od
81ę ~anka.
Poznałam ją, 2:amieszkawszy §ciwością świadomej joz siebie namiętnoścL Desroclles'a I pragntł gorllCO, aby była
~utaJ. Czy to jasue? Ależ pan ją. widział Szybkim rzutem oka Wawrzyniec upewniał azc:.zęśliwa, ale wolal j, jednak nleuczę·
Jnł ze dwadzieścia razy!
się, czy nkochana jest w pObliiu, chwytal. śliwą i przy szczęśliwej-Feliks był eitcle
- Nigdy jej lię nie przyjl'Zalem. Jaka wyraz jej oblicza i 'IIlnet zajmował się obecny.
W otoczeniu, w jakiem j, wichlał, Albi·
(lani skryta, nic mi o niej ole wspomniała. czem innem, jakby nie był wcale zakocba- Był to lDój pomysł, ta mała pl'Zyja· ny, powre.cając wciąż do jednej mylili, ale U& była .&lDa II Ja0k4 tylko, kt6rt cllpto
clółka.
nie ppanowe.uy przez nIą.
n niej zastawał i budziła 'II' nim wIpj
- Cóż na to powiedział Feliks?
Albina odc2:ula natychmiast gorąCł przy· współczucia, sympatyl gorącej.
- Feliks. Dla ulego to obojlltue. Żar- jUń dla młodego człowieka, w swem u·
taje /lObie zawsze z tego, co nazywa my· wlelbl&lllu dyskl'etnem akładal on jej hołd,
(D. C. " ,),
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p. n. "Ksiąie pan." W sztuce tej dziś innych świadków potwierdziły IV znaczuej
wiecz,l'e!n za.prezen tują się publiczności oz~i rpn,anłe os' żOllego 'zczyglelskiewybitniej ze siły teaLru letniego.
go co dci reszty śWiadków nie dostarczyli
Popis aeronauty, p. Dzlkow
go, 1em 6
lu ao
rueilła
pogoiła dopisze, odbędzie się dzisiaj nad kto zabił Wue.Ulk
Go d zabójstwa
wieczorem IV SeJJinówce pod lasem kon- 'fomczyitskiego dane ',n'edztwa plerwiaststantyuo kim,
o ego, na których opa.1-to- ak! oskarżenia
Towarzystwo śpiewaków sty
ierdzone zostaly w śłedztwie sąd,o wem
wieezol'elh daje pierwszy on
najgłówniejsz.ych punktach.
skarżonego bronił jeden " tutejszych
dzie p. Henndolfa \lrzy uUcy
Z sądu. W ub! gly C:lwal
wokatów przysięglycil wj'llDaczony z nduo Oskarżał podprokurator .l{enklu.
klU'oy sl}llll okr «owego pi
s~dzlł IV Łodzi An niego
z
,zasiadający w komplllCIe, pl'ezydująmieszkańca wsi JU'Jywe, (mi
Ł le Dio p. Busse sędziów: pp. KrlIgera. i Roki, .oakart nego o dw'n z ' s
rt,
'ewa, wyniósł wyrok skazllj~c! Antonie1453 i l-!55 k. k.). Okoliczności d wn tych go zczygietąkiego z ar 1455 iii. Jlo
mow.. 25 pu4 .• ~ r..... Wacław R.eMlski • Bra.- l)ieniężnegA).
spraw według &,ktu osll-ar±enia, byl] w krót- pozbawieruu Pl'aw na Ili'.a.naścle lat roMt
tonewi. l V3 pnd. 26 fuot., Feliks Bol&ebo.. ski z
X W ezwurtek IV 5-tylu Uniu oiągnie kości ' następnj'lca: W 4niu lS w>oz~~nia ciężkicil 'IV kOllalniaeb z osledleuiem w nTułowie ó2 pud., K.rol Rzuebow iki ze Złotej 36
nia
5-ej
klasy
1513
loteryi
klasycznej
1889 1'. rano znaleziono w polu IV pobliiu stępstwie Da y~ei'yl ta zab6jstwo 11'&IJlpud. 1ł fuot., Josek llodliński z )asieAea 40 pud.,
Zygmuut Donimiraki z KOŻ\l8zek 87 pud. 14 fuut., główniejsze wygrane padły ua następują wsi kotniki niejakiego Weselaka z głę- czyńskiego, ~ .zarzu'u zaś ~alJójstw.a WeWłady.ław Bolecbowski z Cbodak6w 19 pud. 19 l., ce numery: nr. 17589 rB. 4,000 u kolek- bokieml uDamI w glowie, jeszcze oddy- selaka, .szczygielskiego uwolniŁ
llieb ł GrzegorUlw\p z Kurdwanowa 43 pud .. K..• torki tUlLI't u lIIajewsklej IV Warszawie; cllającego, który po przeniesieniu go do
CwicZ8nia etraiy ognIowej ochotniczej
zimiłlrz Garbol"ww z Dur !lowa 45 pud. 15 lw1t.,
Adam Ł •• zezyń.ski z Kampino.a 1;) pud. 36 fnut., nr. 131 67 rs. 2,000 u kolektorki KarIVOW- bU kiej cha.ty zal.."9ńczyl życie uatychmiast. oddzialu I-go przy własnym domu rekwiKazimierz MyszezYÓJki s Zab 2\\ pud., Bole ław skiej w Warszawie; nr. 21237 rs. 2,000 Jak wykazaly w następstwie oględziny zytowym, oraz 3-go i 4-go llrl;y domu re'fomioki z UiItIUlOW& .42 p. 20 lunt, Guataw Wei•• u! kolektora Wladimirowa IV Lublinie; nr. sądowo-lekarskie i ~ekcy!l, §miercl lIutą~i- kwizytowym oddziału 2,go, dbodł się w
z Adamowa 22 p, 20 fllnt. Her z Cemach ze Szczu·
.AIó: pud., .A
, r . Z-JIIki & WIod& y 357 2371's. 1,000 u kolektol'a Domerszczyko- la wskutek tych ran, bezwarunkowu gmiel'- -poDie\lzilltek dnia ~ b. m. o ' godliolll 6'/.
sLrem D&I'Z~~em. 1ó.!UIj,....""li!II!b___
pUlI. 15 funt., Jerzt MogUniek, • Bzo .... lU .~ud., wa w Warszawie; nr. 271 r, 1,000 u ko- teinych zad
JWi&)) ll'al,towski ze Str)lJŻ& '2(J pud., • dbbr Cllie- lektora Okołowicza n Gawl'ylenki w War- lo \Ves~laka znaleziono zawa.lany. .krwią
Pożar we WSI toki, w osailac l a m Idlr kIL Dmckicb.-L~kleb 911 pUd l II fUlt., Mmi, ~zawie; nr. 10365 1'8. 1,000 u kolektora kamieli i kawał gl'ubego kija. Sledabwo czeWsfHlg !.RjI
g4I j~ się o~ło ze
ninm 8łlruiki 332 pud. 19 fUDt., Kour&d Łempicki
ze Struniauld 28 pult, domlninm Piuki 1\l8 pnd. 15 Korzana n Obnlskiej Warsza.wle; Dl'. 211ól l)illi·wla.stkowe wykazalo, te w nocy JlrZed śleaztwa przeprow ilzonego prz z w6jta
flint., Stef"",;'ubo'l'iocki z Malic 35 pnd" I~,., rs. ] ,000 u kolektorki StaJ'Czewskiej u zabójstwem Weselaka, ostatni znajdo wal I\'młllY NowolQlna, JY,fnikł z podpalenia;
Buduy z z.urzewa 165 pua. 20 tont., lltom.l.", Obni kiej w Warszawie. Po rs. 400 nory ię w towarzystwie włościan w i Sko'lIiki pou iiJ: Dych dwu miejscowych wloŚCilj.n
Skar'YUski ze ła,,~in.. 30 pud., Wineent1 W.- 799, 3276, 5926, 7222, 9118, 9609, 10616, trzeeh Blaszezyków i Kochalliaka, orlLZ pO'ci~goięto dq odpowiedzialności.
~nieW8ki z Kozin .. łł pał. 1 funt" KArol Lene z
SzczygieIskiego w ka.rczmie Knropatwy w
Nowe kartofle. Wczoraj Ila. targ4ch luPalik '76 plld. 26 fllnt.. Guna.... Jaros~cWaki z Cie!"· 1655 , 21908.
Smardzewie. Tam wszy cy pUl, hał&SD- tej zych pojawiły się tegoroczne . kartofle,
PHZEMYSł:;.
ui.wa 18 pud., Edward Rulikowski • ~Uic ., p.,
Jan StudzllWci ze Strzele ti8 pud. 19 funt., TadeX DziennIki petersburskie doniosły, że wali, a w następst.wie wywiązała się bój- k tóre sprzedawano po 10 kop. kwarta.
usz br. Plater Z!berg z Idzefowa 153 pud. 5 fuuŁ, w minisLeryum skilrbu opracowanQ Jlrojekt ka, w kt6rej Blauczykowie z KochaniaNagła śmierć. Onegdaj zmal-ł nagle IV
Itr. Przefdzlecld z Pollezny 66 pud. 17 fonu., Jau
Jaworow.ki z UmikOW1l ~ pud. 30 fllllt.. Felik. uowej ustawy o zakładaniu prze<!- kiem starali się udać razy Weselakowi, Ko.ostantynowie 26·1ę,tlli rollotnik, tdzi Olktórego
zuowu
bronił
zczygielski.
Ostaczak.
C...plieki z lloazoy 76 P'!d., Bole law Zglinieki z S l ę b i e I' s t IV handlowych, przemysłowych,
Dębegp 29 pud. 7 funt.,
tani.t.... J ... inoww z Ja· nkcyjnych i Innycb, tudziez, że podnie io- tni z WesellIkiem oddalił się wreszcie , Oszustwo. , Wczoraj rano, na J'ogn ulicy
sinowa 57 pud. 15 fuut., Wladysł&w lly4liÓJki z no kwe trę nstanowlenia nad temi przed- z karczmy I jak twierdzi, Bł zczyk.owie
'redniej i W'iazawlIkiejr przytrzymano wieBartodziej 48 pud., Hipolit Ciebowllri .a Zbik6w 9U
pud. 37 fllllt., Stsnisll.... Ka.rcze ki. Sielea ~38 siębierstwami kontroli pailstwowej, \VI'esz- z Koohauiakiem dopędzili Ich i zabili Wf!>- Bniaka, sprzedającego kal·t<?J!e w «lwial·tzczygielski ukrył kach, kt~'e nie ~ymaly mwy.
pud., &gusławski • Pnyborowi. 39 \,ud., Piotr cie, że postanowiono, poda.nia o pozwolenie selaktl, podczas gdy
Nosk...ski z Włok {3 pud. 24. fuot., Stah1ila", Dę· nil zalożenie przel!slębierstwa przed 'Wnie- się w pobliżu, 1\ potem ratował się lIeiellZką
biil.ki z Nieliazewa 67 'pud. 20 funt., Brom. l ..w sieniem do zatwierdzenia. w drodze IIraw()- aby nie wpaść IV ręce. Na zasadzie tego
* Nil wuiosek ministra sprawiedliwości,
Stokówsti • Kodowa 39 pnd. 16 f"nt., Karol Cho·
u m y n a g I' o lU a d z ó n e w
romaAsk, z Zoth 60 pud., Hipolit Zi.eliillki • GW" dawczej, oddawać do rozpatrzenia oddziel- zeznania zloi:006'go przez SzczygleI kiego, wszystkie
badanego
początkowo
IV'
cuai'llkterze
śwl
dlIeJ
komlsyi
rzadowej.
W
tem
wsz-ystkiem,
I
n
li t Y t u c y a c h s ą li o IV Y c h, I lO od9U pod., alekunder Ubro"ski le Swie..ewa 11 p.
20 tnnt., Maryan Leski I ~g 77 pnd. 12 funt. , jak zapelVuiają ~M05kowsk.lja wiedomosti", ka, pociągnięto Iloczątkowo do odpo)t;ie.- bi~r kwrych nikt nie zgłaszał ~ię wA cil!gu
litaui la .. OIsZYÓJki z Kudziozewi. 32 pud. 'font., tyle tylkO jest jlrllwl!y, że 1'. st. 'l'm' przed- dzialności karnej trzech Blaszczyków i KQ- łat J O mają prz~cboduć do skal'bu 1i tym
Wineenty J&nisze ..ili z Jani..ewka 1UO pud" HigerJbergow& s T"'ylatkowl ł~ pud, Ignacy Ot.· . tawlt l'Zeczony projekt, który jednakże cbaniaka, oskarżonyell o zabójstwo Wese- warunkiem, ~e w,azie< jeżeli sąd (!,rzyzo8.
ro ...ki z K,tó .. 9'.!- pud. 26 funt., JIi.et Uzdow,ki nie był jeszcze rozpatrywany w minlste- laka. Nim jednak oasąl)Il termin .sądzedia prawo dG ~ebl'aola ty~h sum, osoby, kt6z Pa,mie.... 21 pud. 13 funt., Po."orow.ki z Ba- ryum ~karbll.
sprawy zasżl,t okoliczności, ktUi!e bUMie- re dOIVA9dlJ! " tym względzie swoich praw,
40ryza 39 pud. 15 (nnt" Ignacy Xarcze,uki z Oh,X .PI'awlt. wiestuik." ogłasza rozpolozą nie skiel'(iWały w Inną stronę. Do P AWy &trzymywl\Ć ~'l ~woje sumy z~ decyJ:yi
giej Kościelnej U pud. 3b Cun", A~~ Jurallowo z~bójstwo Weselaka wezwano Jla. Swiad- '~Ul od mlnistl'a s\ca,l'bll ze .sp8J;yalnYch
dzenle
Naj
wyt.sze
o
zatwierclleniu
ustawy
.ki .e Smolanki 1l! pud. 26 fant" Konmd Xorybut
lm Walentego Tomczyóskiego. przyj~iela fuudu z9w, przezn&czony~u na wydatki nieD~ewi"" z Oiarow 37 pud, J\lłia Przanow ka towal'zyStwa tartllk61V kemskicll.
z Ni .. isk 32 pud. ,lII. fuot, Ro okow ki o Wolnie
i towal'Zysza wypl'l\w nocnych \>O cudze lH 'zewidzian6.
TEL'EFONY.
33 pud. ~" Cunl, Adlun linzmau z Z~bkowa 39 p.
X Wiadomość o projekcie założenia mienie Szczygielskiego (kilkakrotnie kar~ , " Celem I/- c b r o u ie D i a 1:\ S Ó W o d
89 fnut., Stanisław Rołciszewsk1 • Woli 1I0lUCkiej
nego ZĄ kradzież). ó w 'llomczyńskl miał P o ż a I' Ó w zarząd dóbr państwa. przypo?~ plld. 15 funt., neon Kozłowski o Pouiklik 50 ~. s i e c i t e I e f o D Ó W w Lublinie, korespon·
26 flint., Feliks Blocisze...ki • K,tów 65 pud I Jan dent .Gazety warszawskiej" uzupełnia na- być przypadkowym §wiadkiem zabójstwa mina obowiązujące \l1'zepisy, które podczas
DlIlOChowski z Jaruowa ~2 . pud. lU funt., St&niJlaw ~tępująeemi szczególami: Prz~d kilku dnia- WesellIka i twiel'd~iI jakoby właśnie Szczy- miesięcy letnich wzbl'aniają: llalenia tytoDsiekon..ki z Kownatelr. 25 pna,. 16 funl.., Pawet mi, IV od~owledzl nl\ podanie intel'esowa- giełskl zbrodnię tę popełnił. Dowiedział niu w las&l)1I, rozkł8lle.nla ognia IV lesie
61)8owskl z DODI ••sewńicy 13ł pbd. 38 fllnt., Jan
00 kro}lUtz • F ....zye 2ł pud. :lO fllnt., br. Lllttiebln z lIycb, mluisterynm rozesilIło okólnik do sIę o tem Szczygielski i usilował gQ od- lub w Oildaleńlu mnlejszem niż
LucielIi. 168 pud, 10 funt., Alek.and"r Micbeli. z tych przemyslowąów i kupców, którzy się wieść od zamiaru świadczenia przeciwko kÓII! od WUi )IIewolno jeźdtić IlO lesie z
ł,u.........ka 31 pud. 3 innt., Jlizet )lyszetJu.kl z podpisali na poda'IIu, następnjącej treści: niemu, grożąc nawet śmiercią wrazie zlo- kagańcami lub. pochodniami, , Iowi~ przy oWoli Szydłowieckioj 108 pud. 12 'funt., Aleksauaer Zamiast urządzlInia prywatnych telefonów żenia Wsądzie nieprzychylnego świadectwa. świetleniu ryl) ani .taków w wodach, znajPłoski z Beniów 18 pud. 10 fma., Jan Lasocki z
Brochowa 62 110d., Wens", ze SkIU'liJll& 1~3 pud., rząd podejmuje się urlądzić je sam, na na- Tomczyński otl'Zyml\ł wl'6IIzcie wez\vanie dnj4cycb się w I~aeh lub w oddaleniu
trZY'ewski • Aroemin& 79 pud. 30 f!lUL I Jan 1ie· ~tępujących warunkach: I) Jeżeli się znaj- do s!}tln, gdzie jednak ani ou, ani Szczy- mniejszem .od stu kroków. PastY611y i
lińlIki ze SwoczewA 50 pud, Kołodsiejski z Osta- dzie niemniej 50 - da abonentów na począ gi\llskl stawić się nie mogli: pierwszego I!racujący 111 lasacb, począwszy od dl)ia. l
szelVa 7G pud~ Gtlitaw' Fogiel " Cieksin& 55 pud.,
znaleziouo na kilka dni przed sprawą w d. (13) kwielnia do końca wl'Ześnla, nie pok.ltlte Worowecki z Glinek Dl pud. 3 fuot., Jawó- tek. 2) Opłata roczna za prawo używa
NI""ki t B.. d6w 36 pud. SI; :rOnt, 'KOllJtauty Kar- nia telefonu w promieniu 3 - wiorstowym 31 maja 1890 r. z toztrzllskall. czaszką winni poslaclać przy sQbie żadnych narzę'
oi~ki ... :tbroool 14 ]lUd. 1 f"ut., Grollicki •• Sta- ma wyno~i<!. 100 rul1li za każdą zaś odle- bez życia na drodze d,o domu do wsi Do- dzi, slużlłcycll do wzniecenia ognia. Nierej Woli 4S pud, t:2 fuot.. Ok~ki z lUlibo...
głość POZ& 3 wiorsty, abonent wiuien do- bra, a drugi zoajdował się jut w więzieniu wolno też od l (13) mal'ca do 1 (13) liKb""tapty Jaw9p'lcki z Koźu<!h<IWa 26 pud. lIlI f, placać 10 rubli rocznie. OpróC'z tej opla· pod zal'zotem popełnienia Lej zbrodni. W na- stopada ui:ywa.lt nil.. p.czybit;ki do nIlbojów
J6tef Zdrojewm z Z&lesia W pud, 19u&Oy Arku.......ki • Kyt 45 pud, Pazcso1lrowski Illpebuatld ty w pierwszym I'oku każdy z aboneutó w stępstwie danycb śledztwa 'PierwiasIkowe- pakuł, lec~ wełny owczej lul! inuej; /li,ewol50 pud., 8taoisł&w Ghełzbow8ki I Chojnowa 67 winie u doplacić 50 "nbli na koszty urzą go co do tego drogiego zabójstwa, śledz no wypalać węgli i l'ozpalat oguia w miejputl. 15 fuut., Wladysła~ .M.YślilisJrl z JlartQdziej dzenia u siebie apal' at~ Odllowiedź inte· two sądowe przeeiwko Błaszczyk<lm j Ko- c;).6)1 'Wzbronionych. Will,ni naruszenia
pHU •
.
~.YcIt ma.. b.yć złożoną miuisteryulD c11aniakowi IV sprawie zabójstwa Wesela- t,yeh przepisów p.oeil}g ui lH1dą do odpowie.
X Kilkunastu knpc6w warszawskich po- najpójźnlej ,do 13 - go lipca. Otóż wobec ka zostało umorzone, a urzllcI prokurator- dzialn ci ~ao
" Na urządzenie i n s t y t u c Yj d owzięło zamiar uwiązania spólki, któl'a na tych warunków, przemysIowcy i kupcy lu- ski ufol'mowal ~kty' oskarżenia przeCiwko
i kalek własną rękę ' sprowadzać będzie kawior belscy, jakkolwiek nie powzięli jeszcze \)- Szczygietskiemu, oskarżonemu o d W,," za- b I' o C Z Y n li y c-h d1& tatc
z A. s t r a c h a JJ I a, bez pośrednictwa. fumy statecznej decyzyi, mają zamiar ponowiĆ bójstwa Weselaka i Tomczyńskiego. Co do robotników ,w kopalniach złota ma być
nsihljącej zmonopolizowll4 lIandei kawio- progbę do wladzy o pozwolenie założenia ostatniego to glównlł podstaWI} aktu o- obrócony hpitat, który $ię Ijtwopyl w
rem.
telefonów prywatnycb, które mlalyby COl'az skarżenia byla okolicznOść, że '1'oloczytiski bankI/- p,IIóstw. z wkład6w rOb(jtnikclw.
X Z Cbarkowa donosz!}, że wskut.elc pa- większe zast080WjLuie, wszyscy bowjem le- mia~ w/aśnie według pClgtosek Bwiadczyć, Każdy wkład wynosi 2 robIe kop. 50. Dla
dnięcia wielkiej iloścł owiec, dowóz wełny kUlIe przystąpiliby do polączenia, ze szpi- jakoby Weselaka za.bił Szcr.yglelski, że jednej tylko g1lberni jenisejskiej kapitał
na jarmark" troicki będz~ o 'I. mniejszy talami, adwokaci z Instytucyami sądowemi, więc motywem zbrodnI ostatniego było 11- wynosi 600,000 rubli.
" \V e właści wycli zarządlLch ukończono
niż w roku zeszłym. DOlychc7.al1 dosta- tak, że jnil w piel'wszym roku liczba abo- snnlęcie takiego świadka, dalej, że Szozygielski nie mógl udowodnić swego alibi pod- już pr.ojekt w y k u P II m i a s t, w guberwiono 20,0011 pudów. Welna wogóle jest nentów wyuiosl by okolo setki.
c~&S
zabójstwa
Tomczylisklego,
z
którym
raniach
południowo - zacliodnlcl\, znajdujących
lekKl}, cbol! ó1epokaźna i zaknrzona. Ceu
WYKSZTAŁOENIE PRZIi<~1YS~OWE.
,
niema. Pt'Z)'byll tam kupcy z olu'ęgu moX Projektowana przez stałą komisyę do zem wyszedł z karczmy Zielonka i jakkol- sIę- w postlidanią pl'ywatnych właliciciell.
sklew~kiego. Usposobienie słabjl.
spraw wykształcenia tecllllicznego s z k o- wiek później się z nim rozłl)czył, mógł jednat
Warszawa.
X Z powodu wynikłej wątpliwości, co I a p a I a c z y p r z y k o t la c h parowych łatwo pijanego dogouić. W piel'w$zej sp~'aW pos~syi ~Ied!t.wuo z~~l!plollej I!I'llY
Uo pTze\Vozn skór llochodzących z br- ma być urządzona IV jesieni roku bieżą wie zakrwawione odzienie znaleziono u je.'
dla, które pl'zed zabiciem nie było rewi- cego.
dl}ego z Błaszczyków, w dl'ugiej ' kamizelkę mlcy Szczygłej w Warsza.wle. br. KQustąn
dowane przez wefel"ynlU'zyj lI&Stąpiło wypoltl'wawioną u Szczygielskiego. m&szczyk ty Przeździecki wznosi kamiel'icę dWUllię
tłomaczył to zlJ.walaniem !!.tę kl'wlą przy tl'OWą o dziewięciu oknach frontu, w któjaśnienie, Iż skóry takle wolno wywozić
poduoszeniu zabitego Weselaka pll odkry- rej ma b,Ć umieszczoną, w polączeniu
tylko vi lVypadku, je~ell władze mlejsco~e
Wiadomości
, ,ZUświadcźą, iż w danej nilejacowośei nie ,
~u ,zbrodni Szczygielski pobiciem go pl\ze1i "L. blblt\)te)Cą zllajdując\ się obe<;'l1!e I( są
-panowałll: epizootia wśród bydła. Tran- '
Akt urpczysty zamknięcia roku s~kolne .Jednego z lowal'zyszy podczas hulanki Iv slednim Foksalu, bo.ę:ata, z dziełlllsto\·.1~
sporty tego rodzaju mogli być. pl'zewożone go IV jódz!tiej wyższej szkole l'zewleślni karczmie, wskutek cze~o miała lI\U się pą: nych przeważuie skradaJ'łca sIę, II Jli I i oz zachowanieJll gl'odków ostl'ożnośoi, t. j . cztj orl..będzie się jntro w auli tejże 8zkoly. ~clć In'ew z ranki zadanej . mu 'w bójce. teka po Ś. p. Aieksandr~e fI 'r~eź
pokryte płótnem, nasycouem smolą, dzieg:tIaJllk:nięcie roku szkolll,ego w miejskiej ,NIedaleko od miejsca, gd~e leża! trup d z i e e kim. BiblIoteka zajmie pierWśze i
cien'! lub naftą. W porze od dula l3·go 4-1'0 klasowęj szkole aleksandl'owskiej na- Tomczyńskiego, znaleziol\O IV kilka t)'g - dr~gie (Jlętro, do ktotych nił!' będzie wejkwietnia do 21-go września skóry winny 8tąpi w dnią dzisiejszym, o god1.iJtie lO-ej dni potem w zbożu kół z pokrwawIonym ŚCla od ulicy Szczyglej. Partdr, su~ereny
końcem.
i Cr.~ŚĆ p)ętl' górnycb, w połowte kamienibyć wysuszoue,.. a w czasie zimy zamro· rano.
I
Sledztwo sądowe wykazało, ~e zezuanie cy z Ivej4Eielit oddzielnem od ulicy Szczyżone.
Z towarzystwa opieki nad ' zwierzętamI.
X "Mo.skówskija wiedomosti" donoszą, P,ezes IVIlI'szawskiego towarzystwa opieki Walentego Bta~zczyka, kt6ry;alroby' wi- glej, będą wynajmowańe osobom J,l'ywate o przebitgu nkładów IV sprawia t"r a.k- nad zwierzętami, gellel'ał-major Bruining, dział, jak Szczygielski za.bljał Weselaka, tnym.
Z dniem 21 b. m. przy zpitalaclt: tlw.
ta tu haildlo.W'ego j· u8ko,t.urecki e- przybędzie do Łodzi IV przyszły piątek na sprzeczne jest IV najważniejszych szczegógo nic pewnego ni&IIJiadOmo, ch cia:t .dzieu- uacad'l z tutejszymi członkami tęgD~ to- lach z zeznani8pl1 iunych śwladk6w, a n~- Łazarza i wolskim w WarsltalVie o~w'l1·te
wet innych Błaszczyków, te drugi naocz '/ będą ambulatol\Ye. bezphtl)ę.
niki petersbw'Skie wypowiadają r~żne wnio- warz.Ystwa.
.
.
VIu-SZliwial1ill, )_ Juliusz 'Micheh, b.
ski IV tym przedmiocie, Układy trwają,
Teatr Jetni. OnegdlJ.j przybył do Łodzi jakoby, zresztą juź rtll!żyj.cy ~lViadek
lecz kiedy będą .keńClzone j dotychczas nikt ze swem towarz'ys~wem dramatycznem p. 'l'omczyó$ki, był tak zwanym świadkiem uczeń l asystent ' paryskiego profesora
nie wie.
Jall SZjllIlbo,r ki i rozgo§cit się IV teatrzy- profesyonalnym, dającym zeznania na ko- szal'miel'ki, p. Ruze, wniósł pQdanie do
X Dzienniki petersbur kie doruo Iy, ile ku p. ' lIlIin.. przy ulicy Konstantynow- uyść tego, k o DlU za.płaclt l wedle wyrj!.- wład~y o pozw61eule na otWarcie s z k <> I Y
'IV mfnisterynnl skarM UkODllZOlIO ipracD- sldl'j. To.w.&lozyst.wo p. S. sklada Ijll( z ~O tenia )ednego że ~wia<Jk,9U' .ljle b.ylo ~łu s z e I' m I e l' S t w a.
W SandomIerzu zawiązuję się tOl):l1rzywąnie kWe!tyi Zl\łtYAenia. odlllielnega.k o- pl'Z zlo osób. ~ a ~rws.zy ogiwi. wy~ra' bez mego,· tak często llwładczył VI Sl!t'!lmlt~iu llo spraw l'U kiego handlu no fiu' ę RnszkolYskiegll I Abl'ahalńolVlcza wach. Zezuanie Kuropatwy IizYnklU'~a j s.t wo 1YioŚl~I'*ie. Q poz",olenle $4rają
robiono zakupy po cenach o 6 - 9 m.
wyźizych od zeszlorocznych. W Wal"sza..wl
/I!IIIY
. . t&Itie w śr
; z weł
ilE} średuio·cienką I gat. płacono we wtorek 6-1-76 tal., a Vi środę 65-79. \V porównaniu z rokiem zeszłym, ceny przedstawj~ą się jak na&tępuje: wysoko- enka
I 1)5 (w r. z. 127), II 87-94 (92-102),
gretlniocienka I 65-79 (68- 5) li 62-69
(65-75) ordynaryjl;la I3b (60). W dalszym
ciągu dowieźli na j armark:
Kosińllki • Malej Wsi 162 pud., Alek...n er Ciebotki z By....... Z JlIld. 1~ ful.. Lnd .. ik hl. Kra.·

zewnęt)' znego,

ktÓl'ego zadaniem było
by pOluerauie .ron'oju stosunków handlowych Ro yi z zachodulo - europljjskiemi i
wscbodniemi państwami, lIrzez nostarczanie jaknajbardziej szczególowycb wiadomolici o tanie i w maganiach rynków talOeycb. .Mo owskij. iedomo ti" twlerdq, te don i i nie to jest m)'lne; założe
le ta i go ~omit.etu wc e nie jest zamierzone.
PlruiI4DZE l KREDYT.
Petycye m' 'skleh to ar:!;y tw kt-e<lyto"ych, dotycZ4Ce kon 'er yi listów zastaw·
sińllki z Krasnego 124 pud. 38 fnot, Lucy.. Tounych z 5"
4% odrzucono, gdyź opekol z Si.l~ 200 pgd., Harya llikulo ...k& z 1Iał
Wsi 75 pud. 20 lua,t St&IIilll".. ,Lilpop • Br.. ino- racyę t ministeryum skarbu. poczytnje za
w.. 63 pnd. U fnol.., Kazimierz O.trow.ki • Chro- nieodpowiednią przy obecnym stauie rynku
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~ jak donosi .Kuryer warszawski,n

PP./ dumoemn

'I.'adeusz Szczygielski i Antoni Krzesiano, jcz. przy pod 'u Wł!)ZOllO U
•
wal'zystwa warszaw kiego ? opn zczcniem
p8r8grafó do czą1:ych klaba 21mowego.
Wi lno. Zmarł g. p. KQ
ny
' ~ki.
wnuk po matce Jędrzeja
niadeckiego,
łaścicieJ Jaszuu, jedęn Z bardzo czyn·
DYch. i \lllważansch obywateli. Urodził się
W roku 1833, ukQucZył wydział I\rzyrodni·
czy w uniwel'sytecie petersburskim, poczem
pośv;:~ęcił się gospodarstwu rolnemu i pra·
ey nad rozwojem ,Przemyslo. Zalozy) u
'eble wijllk/} h\lłę . szklant. a o tat.memi
czasy jednę 7. pierwSzych w kraju fabl-yk
masy drzeWJle' do wyrobu papieru. -ien·
leżnill od tego przez laL kilka sprawował
z 'Tyborów ur~d wice·.pteJydenta m. \VU·
/ła, oraz kura ora szpitali, (\ jednocześnie
br~ czynny udział IV zalożeniu 'Yi,leńsl\ie·
go ~lk\l " zill'nąltiego, w klórem z8l!illdal
pl"Zez długie lata jako czlonek komisyi
szacunko ęj.
Peter! burg.
'
* We wl'ze§nit\ mają przyby~ do P~ters·
burga kr61 . );:ról wa. greccy.
RlIskija w~omosti" dono ZI" że słyu·
nego profesol'a łlendelejewa wybra·
uo na członka krakowskiej akademiL
Sekretarz ruskiego towarzystwa. techni·
cznego W. I. Srezniewskij i czŁonek towa·
rzyst wa, lizjk J . l. Kowal kij, w tyc~
dniach wyjeżdtl\ją do Brqkseli na trzeOI
międzynarodowy
zj a z d f o t o g I' afi·
c z n y, jako delegaci 5 (fotogratianego)
wydział n towar:iy~twa .
a ·tenta kongres
yje'~dtaja delegaci z. Moslo<wy i ionych
mia t.
•
UstaWę Cesarskiego .in tytuto me dy.
cyn)' {lollwia.dczalne· w Peter borgu
ogłoi~ono w ostatni
namerza .. ZlJrorlt
IJrltW I ozporr.ątłzeń rządowych".
trzymanie iu t tuta r;l:BZ ZOIIQ 131,660
rs. rocznie.
Kijów. Borza, 'kt6ra w (lniu 10 . .
szerokim pasem przeszla przez kraj polud·
niowo·zacbodni, zrządziła w wlelo miejsco·
wościach ~otkliwe str&~y. Tak np. IV p.o·
wiecie tamszczai kim, w jednym. ~o
majątku prywatnym Rozumieach,
grad
wielkości wioskiego
l"leeh w cll}gq pul
o<lziny Jlokryl wszystkie pola kIlkucalową
wars twą, zrównal z ziemią zboijl. i ogro·
dowizny, zniszczył"Q:o~ uie 360 dziesię·
cin zasiewów dworskich i 400 dzies. wIo·
icialiskic4· Las i drzewą owocowe' są
IIgptocone z liści, jakuy po naj~ci'll. szarań·
zl. Bydło, za~koczone na pa~nlku, p0!U'·
je~zone do ki~·",. a. pl\!terz był zabl&;r.
' lektóre bu{łynk l llle wytrzymały parcia
i tru i mlll}ły. Szkody
tym..majlłtku...
ibr\Q&j . . a 1 0~ 000
li. \V guberul
l
l
k
...
l';!llatvcz6wku
pod L •
poc o s JYJ, we IV81
fi :
tyczo\Vem, r~~ot~lcy, ptacIJJący pl'7.y bu~·a·
k~~h, schromlt Się lll"'l:ed burz/} .do poblts·
klej ~z.opy. N~gle hm'agall obalt.1 szo~, a
po.d Je) rumoWlSlthfm. z.gtnęły d wie Iio.br!lty
I~
"Ir
.
aś I d • t
~..
paro...., pięCIoro z. u ZI Jeij
Illęz Q tlo~ąl!lc~Qllych. Ocaleli ty~o ol,
k/.Ór~y wypadkieni dq tal! 81Q p~~ ~awalo:
'.AI
Op
Z r 6iny
II!, (IJU' I SZ y.
.. c.h mleuscowo§CI
..
..IIid~odZl} podobllę. mUlej lub w~eJ smut·
ne wIR(lomojel,

R OZ MA I T OS Cl.
"11<** Repub likanin i królowa. W Madrycio
m6lVi~ bardzo wielo o ostatniem spotkaniu !rt'ó~owej-regentki z przy~6dC4 partyi republikań·
skiej, Emi1fó Castelucm. Ten óstathi pJ'ze~a.
<J;<oł . SIO w parku Arnojuem z margrabin,
Laguna or~ kilkomIl ze sw:cI! przyjaciół, gdy
~&(I16 p"ppeclw ąbza}a aiQ kró101OB. Cale to·
wnrlJ8l'wo abHtyło .i~ nl~.wlocztli() o królo·
wej l powitalo i'l. Oastelar zdj'lł wprawade
kopelu .. pozoltal jedrmk "pewnej odległollel
oU kr610w$j. K8i~tDa Izabela. bratow:\ królowej pierw_ zwrócił.. pw.gO na Castelara,
królowa za;6, która jes~ krótkowidt4c'l, wzi~ła
binokle i przez kilka ć"wil - przypatry ..ala siQ

Inżynier-mechanik

przywódcy republikanów; nast~pnie
oie przemówiwszy doń ani słowa, od"róciła
Ii
niośIe i
dmle·. Po odej ' .. kró·
lowej Oastelar nekl do matkUy Las.UQII: Nie
jest o nat mojll,1IDr kr6lol'ej ";"4,;~ spoi,.
my siO d.iś poraz pie
.'
.". Spuści z na po Feullleci w tych dniach
ma DYf "~t,.wiooem JlA Pllbl~, licytacyO w
Paryta prawo do spU§cizoJ' Jiter~cI';ej po Fenil·
licie. O ~ komitym romau.op t.rzn i drama·
turgo WlIpomnia::o poru OatatM pned kilkoma
tygo(lniami," cbwili, gdy oprołnione po oim
miejlce w akademii frao kiej o§mnastu nie§mie(~Jch o<ldałq Lu yano\ri Vi.ud, alias
Piotrowi Lo~. "'prawo do titOl:lICkiej spU§cizuy
po autorze ,,Dalii i" rozmetono nn dwie cz~ści;
pierwSZĄ obejmuj
':tlko rom.use-cykl zja.
wiał, i z~~eń okroPIlYch, ".kończony romnnseD:l pod. 'ytnlePJ. ,;SpnnelU" 'Itist.". Druga
cz~ć .",k1ailll sl~ z samych utworow dramatycz·
')lnh, Irt6rych U~b~ lI')"n • 3 • mniej ani wi~·
tej \lIko trzy\łzieści cztery.
azystkie utwory
powyme, lIliedzy Wremi zn jduje si~ kilka
prac zarzuconych i niedoko czonych, d.lej
"Monjoie", szereg dramató , mog~cych zapel·
nić luki w jakim jalowym repertuarze. jak
• Wie§" "Sfinks" "Miło§~ ubogiego mlqd~el\'
co" oru kilka dziel zapomnianych lub dl ........
nycb dotychczas, których tytuły prawd"opo obbie poru pierwszy i ost ni b~d'l wymówione
na Hcytacyi. jak "York" "Poliszynel" "Dwa
hria:ty"._ W!"41,u,O to
em os.acowano na
sarnę 60.0 O franków.
..". Katastrofa koleJ-wa. z Ne)lf,rorkn
dou_ł, it w tych III1,fuch w stanic Jowa Amoryki północnej poci'lg
.terski przy przojezdzie pnez' m!»t k.o1ejo y na rzooe Coou.
wJ.8Ze<{ł z .yn i .złama łZy b.ryer~ mostu,
'Padł do .,ody; ze wszy 'ch w.. gan4w.lideD
tylko sypialny pozostał
mośc ie . .Dwie osoby
1 ly . okOło 1<
iestu odniosło ci~·
1'11 Y l
wi zej ~ci ŚmIertelne,

T E L'E GR A M Y.
Berlin. 7 czerwca. .Hamburger Nacb·
rlchten" odradzają kolonizowauia żydów
w ~ong\l W. tropikalnym klimacie Itani·
tejBzym o'8lahlu a rasa semicka musiałaby
rycitło wymrzeć. Dwa są tylko rącyollal.
ne projekty kolonizącyi żydów! Iilrszowski
projąkt przesle(lleoia i~h <lo rzeczypospo U·
tej argentyńskiej, tudzie~ powr6t do Pale·
tyny .
Wiedeń 17 czerwca. Wniesioua ua wczo·
rajszem posiedzeniu izby deputowiinyc~ \1'
tawa tworz,!' mieliZlIDO qrzędy roąjemcze,
atowal'ily8zellia pryncypaŁów i robotników
jednej galęzi przemysiowej, stałe wy<\zia!y
robotników. lliegci oua zarazem procedn·
jednani 31lOrów i zapobiegania. zmowom.
Bazylea, 17 czerwca. W Katastro e
d
.
. wagonólv
po '<O/lc heJlstemel\l
ok&?:ał o SIę
zdrnzg'otanycb dziesięć. Kolejowy związek
szwajcarski zaplaci kilka milionów fran .
kOw pdszkodowauill.
Petersburg, 18 czel'lVca (Ag. p.). o,mll'

3

dowoleniem wskazał hl'. TaaHe na to, t e wego - .- . d,. konto nielDie~kiego bauku pt.un,,·
Iiq,zpe stronnictwo. reprezentujące w izbie ł'/, pry .... tn. 3'1,·',.
Ludy •• 18 ..erwc&. Poolezb rnsk ... 1ił'l9 roku
stojtce IV
wybol'ców nieuWlckich, a.do
101f"W, . , 10
..~ w.;.l •
opozyc i, wróciło do czynnego udzialu IV II
l i t,IIlftto. '!Wg Da plac. WitO".
prllcaeb U ta od wezych. Dalsze Wllpół W...o..,...,
Pn.ur.a
l1Il. ord. - , P"1n
~"'ra - działanie tego stronnictwa, IV łonie które· - , bi&!a - - - . "yboro" .. 780 - - . ty*"
go znajduj/} się wybitne specyalności, wiei· . ,boro"e - -615, .rednie - - -, ",a(lli"" - - ,j~C&DJi.6 2 i 4-0 r.~1l - - -, owi.. 270ce jest pOźlłdanelll dla rządu . Mowa hr. ,sao.
gryka~, rsepil< letni _. simowy Taaffego, o
kt6ft;. lewiCl'o niellliellko- - I rzepu
' . - - - . 'froeh polny 500 r
liberalua nabi6m chal'akteru partyi rząd o 650. cmowy ~900. (aaoI .. 900-1100 so kou..,
wej spn. Iła gl bokie wrateltłe.
kaa& ł ....... - - - , olej ..epak."! - - -,
sa lud.
WJade , l c' wc. (Ag, p.). Ce rz ~uy - ~
Dowielliollo ,-ie, 390, 'yta 400. j~ •• wi.oi..
przYJą1 wczoraj księcia F'erdynanaa ko'llur· - , Ow,& 100~ "rochu polu.go - korcy.
skiego, pl~ybylego tutaj pod ImienIem hl".
W.r ....... l8-go czerwca. Okowita. Hurt. sklał.
Muraui·ego. Posluchanie prywatne trwało sa "iadro 1000: 1l.05- -.-; Z~ 780: 8.62 - - .-.
1 "TIIiunt. ~ iłża ploze tawił si~ ~e8arzo SItw a1'ladro 100': 11.20- -.- ; za 78': 8.13'Brak dowoZd...
wi w 04ziefy cywilnej.
8 .. U., 18 ""etwco. P..ew". lI2') :"240
ezerW'.
W ie d eń 18 czel:wca-. (Ag. II.).
aczel·
23"75. D&
ddz. IlILz5', Zyto 207 - 211,
nik sltauu geuEll'aluego barou Beck z uad Da
..er.,. 216.25."11& 'P'"e )lt.tdz. 195.00.
Beretll w Galicyi pOjechał r:< oficerami na Hayre, 17 czerwca. KaWA ęOtJd aYerage Ser.ulol
stndya do Siedmiogrodu.
Da CI . 100.75, ua
ioń 96 50, Dt. grudz. 81.00.
Paryż, 18 cZEll·wca. (Ag. p.). Wice· Stal •. '
idwirał, O~ichaczew ogll}dał w Ha\vrze
L.. dy•• 17 pzerwqa. Cakier Jawa 15. Spokojnie.
wlll-s;lta~ In ch uiczne Normann'" i asysto · Caki.r burabWY13'/•• pok~jnie.
Lln rp .. l, 17·go c••rwca. Bawełna. Spra.. ozdauio
wał stl'zelaniu próbnem u z dzia ł nowej
koń.o .... Obrót 10.000 bel, z tego ua .p.kulacyO i
konstl'Ukcyi.
wJ"ó~ 1000 bel. Oopale. lliddiing .. w.ryk..6ska: na
Belgrad, 16 czerwca. (Ag. p6!.). Prasa ...rwlec lipiec 4."/,. nabywcy, Da lip. lierpie6 ",'1,
wszelkich odcieni wIt z I' o ci przyby- nabY1fCY, _ ol
wuooiaIi "In nabl1 ..QJ. na
łego tutaj S-!ego preze a lU ni tr~w greC' ~1.6 patdzi.rnik ł ł1l" prze ~cy;. pa~r.
nik
liltopad
4"/..
nabywcy,
na liIItopad grudzleu
kich, 'l'ri.kn~isl\, który od wiedzi! przy wódz· 4"/.. nabywcy, na grudzień Ityc.eń
4"/.. nabywcy,
Mw w8ZYfitliich stronnictw.
a bańkiecle Da ty_ń \uty 4"/.. nbywcy.
wydanym ku czci jego prwz towarzyatwo
NIW.V •• k, 17 e&orw . 8a.. olua 8'/,,, " N.Or·
§w. Sawy, lIa któl'ym obecnymi byli prze· leawe 8.
ważnie 110 IęIlO wcy 1\ Gar zaoiuem na
~.w.V.rk. 11 ""erwO&. .... (F&i~·Rio) 18.76,
m..j 15,92,
czele, Mwiat urzędowy nie był rePrezento. fi.. .rair.BIo ... 7 lo. oMlaau
wany. Mowę Trikupisa, po§wip,con. idei na lipiec 41.77.
2
federacyi Ind6w /lalkailSkicb, w I!;ołaclt ra.·
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
dykalnych I Iibel'lllnych przyj~to scepty.
cznie.
~ons ta!\tf'UI(lo l, 18azerwca.(Ag.p. ' amlej.
G i ełd a Warszawska.
soe sędziwego Wel sela b8l!zy mianowany
Zaptacono
został kom·ey.dll.utem drngiego korpu8u ar·
Za WIlkile kritkot.r.le...
mii tureckiej w Adryanopolu energiczny D& B.rlin .a 100 mr. . . .
41.67'/. ł207'1
Malllllu<l Ha n(1i basza. Nominacya ta, wo· na Londyn u l Ł. . . • .
8.6 t ,
bec grasującego w tamtejszym wilajecie na Pary. sa 100 tz.. . . .
- .3192'
Da
Wiad",
,...
~OO
4.
•
•
.
rozbójnictwa, zualazła w świe<:ie dyploma·
7"2,60
tycznym dobre przyjęcie.
Żądano • końcem giełdy
Meran, 18 czerwOII. Tworzące się w po·
Z • .,.plery pdelwowe
bliżą Ąlel'al\u jeJioro zerwalo wszystkie Lilty likwidacyjne Kr. Pol. .
W.U'/. 97.50
stawione mu zapory i pędzi z wiełką silą RUIb połycaka woebodoiA •
101.25 101.75
poL .......... r. 1887 .
9lI.50
98ku Adydze, pustosząc terytórya, pl'zel, któ- Liety"~I.
"asto ziem. Ser:ri
J.
101.re plynie.
100.60 100,60
Symfero.pol. 18 CZ&I'WOI\. (Ag. p.). Całą LiBt; zast. ::. . W~.
100.- ·
•
II
tł
,~
v. 1 'o 50 100.60
dobę t~wIlJ1łcy Pj\ŻI\~ zoiszazył przesz lo 70
99.60
~klell~1\' z towąrami. Straty wynoszą o· Listy last. ID. Łodzi Seryi I
li
99.50
kolo ąOil,OOQ rubli.
lU
99.60

w,•••

Ser.I

wiado mości handlowe.
w.....w•• l8-go czerwca. W.k.le krót. t." •. no.:
Berlin ()! 01.\ Y.67'1., 72'1.. 76, 77'1. kup.; [",ndy.
(3 III.) - - - ; Pory t. (IV d.)- - - - ; WI.d.6
(8 d.) 72.60 k
lik"idacy;!oe Król. Pol·
okiego duże 9 .50 4'1.
żłd., 9 .27 '/.,30,35 kuJl.; taki..
małe 96.90 t,., 96.75 plac.; 6'/. ruaIIa poły.sb
".ebodnia U·ej emi'yi 101.~5 ił'1 .• IJI06j emisyi
101M .~.; ó',. pot.l czka "o"nttrs••• 1887 roku
zł ll .; ó'!, lill ty .... ta" •• ~ielll.kie l';'j .eryi
l
u, 118.00
10l-QQ ~~,I.. UI.'l/ Ber,i lit. B 100.60 .\d.. 100.351
wiająe spodżiewąl\lI IVkró~ce pl'Ży\!ycie es· łO, 45 kup.; 5'1, listy _ta ... o Dl. Łod .. VI i V-eJ
~lIdry 1i'ąneu~%itJ da ĘroJlsatadu, .NowoJe ••ryi 100.50 .,,1., 100.26, ao, 40 k. Dyskonto: Ber·
wreJllia" PQIV~da, i2 w,iądQll)OŚć, że po I lin 4,/•• [.n"dy~ 3'/" Pary. 3'/'1 Wi.deń 4.'/.. Paf ra\lcUS j('I, La bOU Iaye, ma IlrZlldstawld
..
.. burg
Warto!6
kUl'ODU l pOlr..,.oiem 5'1,:
es-. .
Ii.ly
.... t.ó'I.·
7.ielllllkle
23"2,2 ... o.. z. I i n 101.6, ŁoJ.si
kR41'~ wladzom rQsl>imt kładzie tam~ wszel. 6M. li.ty iikwidseyjue 17.9. potycw prewiow&I
kim ie/lI'J-ycbyloym pogloskom o zwłoce 2*6, II 125.3.
przen e leniu hl'. Montebello do Petel~Peter'burg. 18 czer ...... Weksle na l.. u,lyn 8ł:70,
urga. Dowodem, że stosunki rosko-fran- fi vozye.ko """bodula 101'/" lU po'yezka .... bo·
tliJio 101'{" 4V,'I. Ii,ty ............ kredyL zie,••kie
uskle IV nlczem lIie Są zamą.cone, będzie 137.25. altcy< IIIUklI rMkl~go ,lIa hllldln oagr..uies.
również ~rzyjęcie, jakie oczekuje maryn&- Q8j(O 274.00, pete ..hnr.kiego bl\llkn dyskouto .. ego
588.50. b""kn wiVuYlI&I'ooo"eg, 487.00. orausa,,·
rzy francuskich w Kronsztadzie.
Wredeń, 18 C7.ęrwca. (Ag. p.). Podczas ski.go bal\kl1 4Jlkooto ...go - .-.
wczol"j\iszych obrad Izb'" deputowanl'cl\ un.'
BarII n, l8·go •••"vca. Bankloty rnoki. ura.,
"
,
, , " " 238.10. ua dosta"~ 238.25, ...kol. ua Wu..... ~
budżetem, prezes mini~łr4 1V; Itr. ' Taaffe, '1.37,90. na P.tersbnrg kro 237.40. •• P.terabur~
wygło~1I mnwę, IV której wymził zadowo· dl. '1.36.7ó, ua 1.000'11 kr6~ 10.86
'1& Lo. y .11.
leule swoJe Z tego, że "szystkie stronnic- 20.25'/.,.0 Wiede'fa 1'13.1ó, 1/I' p\lItY r.ohl. 'U.łO;
twa umiarkowane Iloszly ZiL wezwaniem, 5'J. Ii."y ••ota"". n.30, ł'/. li..y lik,.id""yj".
72.40. poty•• U "lłka .'1. • 18I\l1 •• 98.90. 4'1,_.
w,Ystoso"auem IV mowie trouowej do 1887 [. -.- .6'/, reulazłOIa 105.90. ~'t. r.•1.. IIib
wszystkich rozumnych i patl·yotyczn.ych 't-y- r. ~Ois lO. pOlycZka "..ulwdwa ([ .,•. 7~7'" III e,o,·
wlołów i z pochwały gounem u Dliarkow·~. ~yi 75,~, ót/, li8'y ",",!ta"ue rll,ki. l09.00, 5'/, .P?·
niem nsuwai" na drogi plau ważne pOlltU' 'Jeo •• prenl'"'" • 186\ taką 18'a.75, taku s 1800
"~
•
•
1". '161.00, ak",y' ,lr"if/' 1. .. ......wiko-"Ie.1 .sklej
laty swoich pl'ogramów w IOtereSle dobra --248-QQ, "Cy8 lue.l1tq...e .... trya.kic 162.10. akcI"
zbiorowego Il\.onarchii. Ze szczególne zą, \V. . . .~,,"kle~o h..ukn b.",lIo"e~o - .- . ,ly.k." .....

Ostatnie

f·;

li,V.

t

o

o
TDr.
E: C~ek-a~~r=-'6pecyalnoś~.
I
G

u.

w.......

Giełda Berlińska.

Bankuoty rU8ki. zaru . . . 23810 238.~
..
.. Da tliJota.... '1.~850 1'1.38,5()
Dy.konto prywatae . . . . . 3 1.'/, 3'/.'/,

.,c, ...--_--........._____..........DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
lIa/telil twa .a"arte" doiu 18 czerwca:
W p.r.11 katolickiej. 1: Antoni BIesiAski z Ma·
ryaun. Trzeciak.
Starozak... yoh. 3: Uszer Brnstow8ki z Basz.
Łaj,. Berlińik,., Heroz Bryn z E.ter.. Rywk& Wer"
gygor, S.ymoD Golda.tajn z Cyrl,. Jfergman:
Z••rll vr doiu 18 czerwca:

lI!:~I~t~o.::A:;:i ~~ 1~;;::'i~~łOdO~~ły.b

Uf.

... tej li.zbie męt••y.n _ kobiet l, t. mianowicie:
Emilia Rychter, lat 50.
E.... a.llcy: D<ieci do lat 15-tn zmarło 4. w tej
lic.bie chłopcó.. 3, dzi.wcząt 1. dorosłych _
Starozako •• I: Dzieci do lat l:>-tu zmulo 5, ... t .
li..bie chłopcó.. J. dziew'ąt 2, doro.lych _

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Grud H,tll. A. Latzel. lIDtb....... rn, W. Pritlmanu z Tom........... E. Kran z Wrocławia, T.
Kraaer ... ObemDitz.
Het,1 1I•• t.uft'IL Laroen i BablseD • zagranicy.
Holll Vlctorl •. lIDo.ustera z Wroeławia, Gościuny
• W ..r ....wy.

H,tol P,llkl. ug. Bulmajer z Kępna, I. LewiiJWłocławka, J. Litm&us z Białego.toku, A.
O..1e • 0 ..0 .... , l. GliAski l Polowa z IVtlI"!I&awy. I
aki z
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. daJący
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posla
Plotl'l.;owska
W ,,:arszta.tach kOleJow~ch w An· Xi 39 l\all cnkiernilł 1l•• Wilsteltu. dzisiaj SzanoIVuą Publiczuoś6
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~~.::~:~~~~~s?~l~~i~~~~z
beg~:;~i;t;~~e;.
JloJSaTAUHACYA FIahawa
o[rodowa bFI nI'PQDodFIl
początek Wi!i~~ I
Orłow'" ~K. :~i a~r~~r;~
został I żeRIE
IJ U
Ual
b 'an A.aIDI'
kich fablyk. Na
przyj
mie najumjarkowai~e WArtluki.
Łaskawe oferty uprasza nadsy·
łać pod adresem: Juljan Łętowski
Rędakcya Słowa" w Warszawie
dla lnżyni~l~a.
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pl .. do .pr.odan'i~ ·za .... 80. 'Oraz opra·
• zam~wr.ni. · a robott w zaluljs
. ."
(
"
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po~~ohl

.. po~~dJ.nym kon~~rte~ .
I orlriestry amatorslrieJ pod kiernnld6m
bpeI1DlItrsa p. Gr•• IIe.

8che!ble~WIki"Ł ~~ fabtyCS!'8J

WspanIałe ognie sztuczne urządzi M. Koller zWarszalfl
~ OśwleUeaJe IIell.alsllle I IIUliDeya ,arka ___
~"
ł'ocątek w niedzi.lę o god,s. s. w JOUibialik o godz. ł )<0 p<>ludnin.

B·llet1. bul'ego.
p. n. l, które •. do D ~I' pp. R. Zieglera, L. Fischer... W· teRe1lll00da,
Otto, A.. S.,ulka, R . Linko (otr'llolnica). Rott.
U
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GŁÓWNY SKŁAD

,_

Niekiól'Zy Z przedsiębierc6w budowlanych wbrew wyratnemu żłldaniu p. p. wlllŚcicieli stawianych budynków zabezplecu.nla drzewa od gnicia Exsicca1orem, uznanym w całym
kraja za n.jlep.zy łr.dek zabezpieczajlłCY drzewo od grzyba
używają rótnych smarów, smół, j ak Carbolineum, Antiseptlcum
i innych, które zamiut zabezpieczyć, pokrywają. tylko z wierz ·
chu pory przedmiotu, który wewuątrz gnije i pęka-co w nast,p.twie dzle.l,ciokrotne ko.zta rekonstrukcyl za soblł po·
ciUa. W swoim czasie gwiadectwa wial'ogodnoui wytej wy·
mienionego otrzymała od ministeryum wojny-zarządów fortyfikacyj, dróg żelaznYCh I r6żnych towarzystw przemyslowych pomiędzy którerni znajduj" się odezwy najpowainiejszych
łódzkich fabrykantów, ogłoszone były w gllzeta.cb. Obecnie
zwracam uwagę p. p. budują.erch, &żeby dla zabezpieczenia
wyzy.ku ż!łdali od przedslęblerców oryginalnych rachunk ów
z herbem pahtwa, marką I moim podpisem:

_

ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSKICH·
w

ulica Plotrllow.ka Nr. 8 nowy.

Łod_l.

Poleca

Po nowo zniżonych cenaoh bieliznę damską i męzką·
s~łnd zaopatrzony ~v. wielki wy-

Na sezon bor materyałów

nIcIanych na

ubrania.: ~ZKIE i DZIECINNE,

WAŃTtJCHY.

KOŁDRY

WATOWE.

Wynalazca EX8iccatora
I nźrnleJ' 'fechnolog
Dostllwca Najwyższego Dworu

Gustaw Ritter
Warszawa, Królewska Nr. 39.
P . S. Do Inżyuiera Tec:.mQloga
W-go Gustawa Ritter
IV WBI·szawie.
Exsiccator Pańskiego wynalazku, który używam od ...
1885 do konserwowania drzewa i murów, okazał zbawienne
rezultaty-gdy przeciwuie przedtem używane Carboliaeum Mykona ton - Antiseptlcum i iune tylko nleppwetowane sb'aty
spowodowały-a zatem mogę wynalazek Pański każdemu z
cał" sumłenno§ci", jako uajlepszy dotychczas środek zabezpieczenia drzewa i murów od gnicia, grzyb:\ i pękania, zalecić.
fborotOD I pr. Stołarow, UOler, Knotlte i setki innych.

STAN RACHUNKÓW
Banku Handlowego w Warszawie
po dzień 31 maja 1891 roku.

Stan Czynny.

Gebethner & Wolff

Gotowima. w kui.
•
.
•
•
•
R ..hlUlld bid.co " b.. kacll "''ł'Io''ych i pry" tayci
kup "ehU opatno.,eb najm.iej d...oma !'G'!Pi omi
.
Skup papier6 ... pubUcn,ch ...ylooo ... o.ycb I Iropo.6... blot~eJch
•
.
.
.
.
.
•
Skup 8010 - "eksli u.bezpiec..,.ycb popier&llli pubUaneml
.
•
.
•
•
lub hypotek.
Polywi no 'uta... p.pim ... pabU ....ych I 10".. 6 ...
}lon_ta buęcą.. atanowi,.. "IUD.U bnlm
Papiery p.tiU"" •• ,,1&80<
.
.
.
Tral,. i ....kll. n. . .granic•••byt. Da ... Ia. o, rachuno k.
Uposateni. lilii b.oku •
.
.
.
X.o....pond.aci.
.
.
Rachooek • oddaweJD baoh.
W.klle 'prot.. lo ......
Wydatki bid.c.

w ..... odzl. ul. Plotrko'''8ka 18.

Skład

fortepianów, pianin
ł melodykonów

w

polączeJliu

ze skl'adem
:NV'J!.

Wynajem instrumentów
zamówienia na
jako też

Stan Bierny.

OllRÓD BENDORI1A.

Kopitał układowy

POC'łW.~

.
Uposueoi. lilii banku .

FDlldl18z rezerwowy

•

•

•

od dnia dzisiej.zego
COP/l-lENN1E

•

KONCERT
Styryjsklego towarzystwa

Rezer"a specyalD"
•
.
•
.
Wl<lady Da rachuoek praeka.owy I lokoe,. ,
Korespondenci.
.
Racbunek s oddziałem banku
.
Traty prze. bank akc.ptu......
•
•
•
D,."idend& od .kcyi banku niepodoi ..iooa.
Proceoty J>rz1Padaj~c. do zapl_ty 0<1 "kład6 ... i oblilraeyJ
Procenty I kooni.
.
•
.
•
•
•

śpiewaków

Tabela wygranych

Rachunki proechodaje •

Wekal. do illltu,.
Towuy ... kom!) oddane

dniu 4 ciunlenla 5 klasy 156 loteryi klasycznej. Dnia 11 czerca
1891 roku.
wygrane rs. 8,000 na Nr. 2592. Po rs. 4,000 na Nr.Nr. 13460
Ha. 2,000 na Nr. 8404. Po rs. 1,000 lIa' Nr. Nr. 3632 5504
11438 14459 17737 1i256. Po rs. 400 na Nr.Nr. 532 1959
7486 12230 14174 21076. Po rs. 200 na Nr. Nr. 1435 7677 7699
1143512461 13121 15735 16939 18130 19888 208832088521586.
100 na Nr.Nr. 750 1365 3496 5890 7283 8832 9352 9390
1391 11807 12450 13740 13860 14390 14758 17948 18830 19028
20769 21027 21195 21281 21371 21683 22325 22662 22945.
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