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dem moralnym, I 011 by; obcy, a przyjmowano gCi jak" bnta... Jakaż ona była do·
bra, Albinal
Wszyłtkie trzy byly dobre i szczęśliwe;
, dał się pociągłll!ć tej sppkojnej wel!ołości
i Bam czuł się tizczę~liwJ'DI tak, jak one.
Obiad sko(lcz)'ł się w tej atmosferze spo.koju i, l1adośoi r tak palnej ukojellia po o·
wych burzliwych uczuciacb, jakie nim nuo·
tały tam, Illad morzem; Ma~dalena zwłasz
c.za była Jllezwykle ożyw~olla: niepoję~
werwa i dQwclp vr ideacb i ~Iowaeh t jawiły się skąd~ u niej z podkładem pewnej
rzewności na dnie.
Janka przyglądała. jej się od czasu (lo
ezasn z otwaI·temi ustaDli, zapominajllil aię
zaebw,)'cać swym zamk~eln ulubiouym. NagIe zawolala:
- Ależ, 00 lobie jest d:lisiaj, (Joll01 Nigdy cię jeszc.ze taką nie widzlałaml
Magdalena Da te słowa obl&la się gor.cym rumieńcem i utkwiła DOS w talerzu.
_-\lbina zwróciła się li: milłem uapI)mnieuiem
\lod adresem Janki, zmieszanej rezultatem
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Korespondencye.

Nowa

celna

swej ~ uwagi~;- Wawrzyniec odwrÓC.iWSZy
wzrok od Magdaleny na widok jej zmie·
szania, przeniósł go ku ok ilU ... Jakie dogodnem jest okno w ta-kich razach, gdy
chcemy ukryć chwilowe zaambarll,So)'\'anie.
- Cpco. zaczęla Jilnka tqnem skl'uszonym...
- Nie nuywaj jej jnź tern glnie~z!lem
praeawi,skieml zawołllla Albin!' {I; niecier·
pliwo cią; jest jDŻ 1Ia. to Zll 1Iużąl n~y\Vaj

ją .Magdaleną·
.Alloda. d~iewczYD.a l'lnciła pl'zyjacTółce
spojrzenie pelue wdzię,cznQ§ci, podczas gdy
Janka zapytywala siebie w myśli o moty·
wy tej lIagłej względem niej zmiany. Obiad

pozbył się wnet, chcąc nie
chcąc, poważnych swych mylili IV lem
wdzięeznem gtonie; dał się porwać ogólllemu ' miłemu nastrJljeowi towarzystwa pod
wpływem tych śmJechów II1czerych, uie- się' skończrł, wstali, alły się udać do ogl'o,
winnych ial:eików j wyjątkowego wdzięku dn, roskoszniej~zego jeszcze o tej gotego szczególnego gl'olla trzeeh kobiet, cał dzi,nie,
,klem oboych , 'wzgl~dem siebie, a jednak
Pogawędka ciągnęła się leniwo, PI'zerytworzącycb, doskonalą l'odzinę pod wzglę· wana. cb.wilami ~ilczenia, J allka zlIużona

Wawrzyniec

l! kup.

de 125 kiklmetrów (11'7-cle wIorst; Iv 13. Mqka &IOd, kllll ... w.~Ik'& (prOcz brtofi, ••j).d tUlowI<, ód ~nd.. ł.80;
gwoiobsiki 1 kwiat t"of·
Niemczech: doba 11'\ katda 200 kllo",e· I' pml" brl 2il k'op . .- ł. MtJ!A ko~J1 ••• i t'roól,m.1 d.ik...y, oJ1lamol1j lIieprz, illbit, .l>adiau i lTś...elllio
lrólV (187 wiorst) i dwie doby IIa ek pe· wszelki, mAka"" .ll'abJl3 ~ w...lkie "'''''atOlI}'; ar- iune ·kor~ai. łIIdzj.lnił lIio,.,,,mie)l.iolle, od pnd •
(lycyf{, dla 'It,iędzy"arodolVegó przMVllzn, ~ rRlvrool,. ~flka .l·d..·a~del:kal~:"·k' ugo, otrę b1, a I'1lU~·a·g o' Korzew·. w _w' lo ttlllieDl'OAet w 1'.11.
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~ g ol: Wymienio
tó,Jary, pit;V1' .l!one w' Illn formie
I)plaCAj~ OJ. c.od~
tyu:t J Ąrtyll,,18 tło
jest także tel'Ulill 125 kilomelrów "li \lnw" \lac kaeb, p.doillllu-1i i ,Bhl.ch dli l.ow~"c h .pła- "doda.Wam MJł/. i pn,le.. 'J4elIlie s willą 0)16prl,}' czem uiewłe 250 kilolU~tl'tl\V liczy się ca)& eto po r. I kOI', 7:; oJ puda. ł'I"W" • \fan kp..... ,...
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d 1\'le Uouy.
Slle.yafnie nleprzygoto"ane. cebul. i c. ",uek, .o1
U IV ag'" G8łg.'; U•• zoIBr opłaca 1n"tLV;oue IV
Tym sJlosóbeńl u t owione IV I'oku 18 71puda I'l kop.; :'.J' ogroM.. iz", ewlU'E' .... ) 90100. i 11m .",kul& ~o. ' ~.tkl81U .'JiJ'/.. . '
dla ruskieJ, dróg i~luzu)'clr terminy Ilostłl ' 1I>Óo.ob . 0.1 poda 2.i) l<op; 31 opo<ip lJ'~• .I' za!i,Qu17. CykoJ:1a ~ .tł~. palaoa, ó4az .'01le ."urroHoty
wy t(llVarólV b"ł" bnrdza zbliżoIIs do tM · serwo"a,,~ 1& pom"". 8"8zenla! B'Vi.raf '.J alafi91' . k~"Y,;r ka ..łJh.h, lecz j>ez lPn:YllUeil.k. k~",y, 1)11
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groBzok zoel6W' ~~zv 'l'QiOlJe w o',,"'e w.... m• • 1- pud. 7'1 k.p. ~ 1. Ka,va: II IIjlrow& 'Vf ~l&I1l&ch.
mln6w obo WIąZUjących n" eUl'Ol'ejSklCh l1<o, vj w kotzeniacl~" od pUda br. 111 IrOP.- Ó. 0.. •. od pu4a 3 ruble; 2} palOlla w darIlAch i .met•• a,
drogach ż~ll\zllych, " nall'~t byl~' nieco c~ ! agodjl: l ) o',,!,,-'e l jagody ,hrie ol 'D.lói e i 'lbo. su~"",t11<a*1 wazeł~ mielone j :praJl>W1ne, tą·
kr6ti."l:e 0.1 J bf>lvi~IUjl!-cych we Fl'l\lleyl. I I ozo~~, 6~•• w ~el~;. pr~ .• lObuo w ~or:l0Q,,)l. ""'11' E .... agt opak."an.a, od ,.",: ;, ruble.
~Iimo to w lroskliwoJeJ
o i"l€re~y wy- .d pud.• br. 1-::1'; .;) ~omU' IlC,"••,Łrf~ ll"'lw,'U w g a: E;'"n9Y& "'''' • el<atrak~ ~.VfQ"'J'.
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. . I T1Lń, ~k\ g~n~le Ś Wl • • •• 00\ pnd. br, 10 kop.' .1) ~rzepUizczaJllo
SI! 'podług punktu l artlkullt ~~.
syłaj'lc)th lOwuy I W ce II O~lągUlęC IU. . kOrh ~yl.;,n",.a pomarll" '"'''& i l>lImartń .ki
19. Kakao" .iaroaeb I iOf" łupin&: II .... otaól.
większej uybkośei dostawy, mi"i~teryun~ ',gorzkIe !!Uche lub 'vi "łooej "'edzl •• \iti puda br. 00 80rowy..., od pud.. :. ... blł; 't} '...- acaniellolllatOul.lU.
komuoill3cyj uznalo za ł) 6~yteczne znowu kdp. -:- 7. O"•• .' Jngody Bn"",. IV •• eIlI ••, jak. ~, ..J \lu... l ~!e. -~. H ...!oalll "oz,",,&, »r~y~o;w·
poddać rewlz"i u tlInowioue w rokll 1887 ' bwk • • zarne, wm~gro~a. fig.,. IC/dzynk. l t. p. me na 1'ą<l' ~et euroP'Uoą. od pljjia 21 ru~ll .. I
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IV cukrze o",. pukierki ,"r~iiliie, tak. zwane f&eha.
U '" a g a. oa .erbatl, przywożonej yzoz KOmorę
tel·m."ly Jlreklu~YJne w radzie. ~o spr~w ~ł11k"m i' h.lwa, boi puda 1.80:
1rk'tt6i:ł 1 ua Z&.~d od niej poble~ ....ę~ aj ... b~h ·
kolejowycb, ktOl'a uznała za mozhwe, dZlę- '. Uwag l.. Owoce I j ~y s'I1.lie .ł.żQb. wdro, d14""!' . zar B9. k"ldow .. .zleld";'ł l z61tą,po Urn·
ki podniesieniu sit \lrzewozowych dróg że- bnyeli pdllelkaeh i w /.lij fOru\le Ubotarcnne ••_ bU od pllll. ał~t<p-; b) "" r,eglf!.łk0hlt po Ił ruble
laznych . i przyśpieszeniu
biegu pocląg6w
b,wcom przepo. EOłają 1Ii9' ł~cz.aie z wabł tyehie zaopatrJone
ąo kop. w doę.e
.~ p~da; .) koulmlOIV
•• taf O". horb~t1.
•
.
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ładunkach wagonOwych IV komu nikacyi l\C ';'9U~f:usi),u,ej\ cOli~ 'pn:~~~n:: ~k"'~ ua kaideJ tafel .... po 1D rubli 1f zlocie od puda.
bezpośl'edniej, p6 150 wiorst na dobę (o 30 i l. p ul. herme,)"',ni. "omklllęlych n&Cl-,nJ&d!, od . 21. TlfT<Oó, ) ). .. liAci,,,,,. i ~i mob z łodY!!1"jli
wiAcei) z odrzuceuiem reszt odłeglości pod~ 2 rublll.-~. AuY' kminek OH&Cby pomou:aA· l bez JlIcb. pr~ l~dYg1 , t.rtow!we. Qd. pud. lD.W;
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. -zki d d 2) do palerua kraJauy 4. "azywahfa tart! or"
krótszych Oli 26 wiorst I z zaokrąglenIem
oz."e. Ule oJr.. e ouszoue p~l1lar~I\'. o'.p G "
e1k'
k ' k ,. o'I" ' ch l. z\VI.~
·tk......d· ~··t.
. ' .
!iP,ko.\'-1l.0r~oc hy : I) wszelkie 1....& . ogrollowe, w..
l IV rlz ac... r ""
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do 150 I\10rst tylko odległOŚCI dlutszyclJ Ql'r6qz oddzi. lllie wymieułouyc~ pestki, buoskwi- qo.;. a) weY.lI'lrach, kr"'y, .....wę~, lO' lUe.o
ód 2& wiorst.
ulów8 i mÓr'8lowe, t.kit8runo )liIIn. obln liane, ka· li7 too •o...,. papierosy. od fllńta 3.20. .;Ju
Prócz tegó rada. uzDała: za. jJo.żyteczlIe n- •• tauy ~e~uo,. • ,l pud .. 1 rub.; ,2 ) Yif.dal Y w lupini. lu,2.;.~r:.:;\e~} p;;~f.'.::!t~:, .';\łIt6~, t~~';em',
stanowi!! specyalne, krótsze terminy obo- ~_bez uh·eJotp"ta.y., ~d pud,. ; rub "-1)12. Gor~yo-- od pudli 3 rolile: "t) ,,6n.""'7, molia lump I lodo·
.
. . dl a. I,ewuyc II to WArów, wym;\ga- -ua suc
a, l" •• ou Jllopr'ol'g~o\Vou~:
puyw.. wllty w głowac h .I k..... al'---h
'!..
bl
IVUlzuJ,ce
IV beozk.eh i lu"yeh ,~. ki.h słtuy\WLch ·.d pn.
...... I od puu
, xn l.
jęcych śp eHno!j dosŁllwy.
'
U~ 6Ó łop.; 2) p"'ywot.na; .. nroltuych opakowj..
Obecuie SIł już Ilstallowioue dla przewo· .. locli ('tol!eZUlklCb, blas.anoch 'v~herzach) i "II!A1j
zu IV partyach wagonowych bydła rogate. fOfm.~ d~starczau .. ~"..bY'l'eom łf}C~,"6' wan tyeb
.
kl'
.
d
opoko".", od puda lp kop.-13. Po~ztety, przypr,.·
gó UlIstęl!uJllce pre lIzyjne terml~Y os ta- wy lVlz.lkio!, ~.ko 19: IIlns,t:lrdO: (gOl'l:Zy.a prz!wy: doba na ekspedycyę (zamiast dwn pntlłi6ua), sOJO, \1iłle. pr'rwowue w ulezyili..h
T
:u~, .. ,1C!k lDik10 ~
dób) doba na każde 200 wiorst calej .dro· s~kl.uych. glini.ll.~. bla~an.Yeh i lunyelt u~.~·
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~ CI I.
gi (zamiast na 150 wior.t) i 8 godzin na !'lach hermotn zl1\l1 ~~!,,~ruętych. ~ V·ry, . oliwk..
Mie zkalicy gminy Górki, do której
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Ile a Ulll"U ~-,;a1D M. ł
10. prawi.ne w oliwie, oucle, albo' vr lUnr op.'Ob (ko.. 1\11. eży l osa &
uszyu, uc wa Ił ze braili.a.
... wy), prOe. od"oitlaie ''YWi. IliODycb, od pO~1L k groillnsgo z dnia 29 grudnia l'. z_ l)oS~notaryfą
li f1lbil.
wili utwovzy6 kapitał gmiuuy z pozostaj4•
u'! a II: a: PMtog ~eg~o&1DogQ .a~tp. ut" prz'PlI- cycb Z kOlicem roku, lliewydatkClWanych
W <lal zym cl4gu .Gaze~ hanrllolY3" do- IZUI\I~ • •~: lIapar.y> obwki, ogolr.ki • lUne ,~arzywa reszt fundusz6w. pneznaczonyclJ na utrzy. d'
. o następllJąeyt
.
h Ilocząt kowyc h w
occ •• przypraw
"o, A przywo
•• n• w roznych 0- mali Ie UI'Zęd n gmmuego..
.
K api't&! te n ma.
WIll.
uJe ' Się
pakowawacb
oraz..ekstrakty
Jriię.ne.
pozyoyach nowej tal'y(, celnej:
H . Trnłle: plt!etarki i wszelkie inna grzyby" oc· być złożony do. ka.sy pozyczkolYo-wkłado-

I

Henryk Greville.

I

ło w arl1, doba nl\ zdanie to\\iarll z Je- . J . 'zbo •• w",olkie, p,~ rytli; .. ieal\iaki. g..... h cie. oliwie I ,.Odslf\ ,łOWIJ, t",de ~ho i .wie.... kai. • bob1, b•." A/;jI..- ~ .\iyt. 1) 01!hlt~&ll1 od pu"" 10 l:;. Konenie: l) WIUl~i i uat,an" od puda 14.40;
dne,i lit/ii na. drngA.. i. \)() doble .111\
)
kop, 21 u•••błuskany (w ln"e) oj! pu~a 40 k.p. ~ 2) kt.tdamon lciviat m alul.wY' gałk .. m1lBzka·

Mlnlsleryunr komunikacyj wyja~ni1o zpaczenie IlOsta.nbwiellhl ()' tel'ml~ach do 'tawy
.Iowarów <Irovaini żeł:aznemi, ogloszonel!o
0>'
89
l.
6';'
\v lirze 45 .Zbioru Ill'li'W· l I r . art. 4 ,.
Wyjdniellie to, wedlug .PralYlI. wie tnika,"
hrzml jak uastępuJe.
t
d ó
• I
ol h
AI't. 5"" og61'·
n~J us &wy l' g ,e azu)'c
orzeka, że radli do spraw kolejoly)'ch za.
t.wi e rllza~ ma nstunawiaue przez odpowie·
.lllle zjazdy kl>lejow~, obblVillzkOwl', liN!k luz)'J' lIe tenniny dO$~:\lVy towarów, Y.I\
niezathow8ni~ których drogi telulle. lIa
za arl7.ie nrl.. II \l usta wy ogóJnej, ,Jodlej!':lj ą ooll'o'wiedzialno~ci IJielli~żll_j III'zed wla~cicie"IUli towa rów . W Inyfl t"ch
1'0stanoJ
wie(l, uslallawistle Ilrogą W k~zaną term!uy określają t~l~o le ~ranii:el , ' 0~3 które
rlrogi żelazne \Ile mogą wy chodZIĆ 1)I'1:Y
,.I'zewo.le towarów, bez gei-gnie,cia na sie"~
~
bie jellnocze§nie odpo\viedzialllo~ci pienięż·
lIej za uiezacllolfllnie tych termiuOw. W Igtocie rzeczy terminy te mOgli być nazwane
tern\ill!lmi [Irawnemi i IV praktyce lU,,;A
,..
bardzo malo wspólnego zte~mlnamirzeczywistego prze"ozu towarów, które zaleźą
nietyłko bd zapobiegliwości samycb dróg,
I'ozkłaon pocia.gów towaro.
lecz także "n
vU
wycb, od ~'1'1 przewozowych drogi, od rozmaitych warunków miejscowycb, wreszcie
od Ilpecyl\lIIych rozporządzeń ilIinisteryum.
W roku 1887 rada do spraw kolejo, ych
ustanowiła dla dostawy towarów, przewo·
.... LL.
t
;,on;yo Il ~ .. Ha.. ""in zwyozajnym, uas ę~ująca tarminy lWekluzyjne: dwie doby Uli
wypra.wienie towaru, 1)0 dobie na katQe l
120 wiorst i dobę na zdanie towaru z ja·
d
\1
.
d neJ. d I'O~I-lIa
ru~; 1 erwszy ~erlnlÓ,
przeznaczony specyalllle dla wykonama roz\uaitych . maclpuUu:yj przy wysyłali lu i
przybycilł towaru dzieli się miedzy <Ir'o""f:
- Ia towal'
'
która pl.zYJę
I. d'I ~gę, z któ rej. ~,
go
odebl'ano. Przy oznaczaoru tych termillów
były ,vzięte na uwagę istuiejęce lIa euro·
pejskich drogach żetaznych odpowiednie
terminy prl\wne: we Francyi dla przewozu
.
t owal·ó w ~" f rac IIlem zwyczajnym
PIOZ~znaczoną Jest doba n& wyekspeoly6wallls
29)
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CENA 'ąGtOSlE".

siadla sobie na malym tabuI'ecie, skloniw·
szy głJ)lI'ę 1111. kolaII" Albiny; Magll'lJ.ena
w domu wyd&wl\ła rozkazy; od czasu do
c.zasu. przybiegała usi4ŚĆ przy niell i wnet
zrywała slQ z mi~sca i znów biegla do
domu. jakby za.pomniala ,czego.
Cienie OllUszczały się po oli na ziemię,
obejmując ~ początku. wielkie klomby
drzew, potem okoliczne łąki i pola; tylkQ
drogi bielaly, jakby świecąc resztkami
światła; blękit ni~b" był iasny, & \\d storo·
ny mona p~zęehodził w zlelollka.wą barwę,
gwiazdy rlwiecił,y swym ,szczególnym jakby
Dle~licznym nieco blaskiem; uajlżej~y po·
witlw nie zakłócal ciszy powietrza, peluego dziwnej słodyczy; zieruLl. zdawała się
odpoczywac! po upale dzieunym.
- lIIuą.ę już odejść, kilkakrotnie po·
wt&rzał Wawrzyniec i ~iedziat dlllej.
Zegar ko ciel»y począł bić godzinę, IltIViQki poplynęły ,doliną. dOiiljgly wzgórzy"
I'ozpłyutly aię za niemi na. milcząc..vch
równinach, ~dy przestw6r powietrzny
wstl'ZłŚnl~ty przez nie uspokoił się znowu,

jak powdrzcbnia jeziora - pOruszolla na
chwilę, Magdalena zjawiła ~ię niepostlozeżona tuż pl'Z.)! Wawrzyńcu, zaledwie jDŻ
widzialna w rQsnąceJ l"ci~ż grubej 110011'0ce zapadającej (,lQCY,
- Cbodź spa~, Jan~o ~ )·zekll\.
Dziecko powstlIło, olh'lucilo włosy padające na oczy, uściskało Albin.; i podstawiło swe azołku d,\l pocałunku WawrzYI\.
cowj.
J Dobrej nocy - loze,kla ~Iagdalena,
l:obią.c krok ku ol!ejściu.
- Nie wróci~z już? - 811ytula Albiua.
- ~ie ... mam jeszcze tyje do zrobienia...
DobręJ n001: palIu;..
- Dobrej nocy j1ani.
Dwie smukle sylwetki ;mikly w ciemnoś~jach, Qtaczaj'lcych dOll~.
. - Odejd~ już - rzel;;l Wawl'zyniec po
raz trzeoi,
Zrobit taki wysi/ek, jakby miał wy\'\'{ać
dą\! II ko~~eniem.
- JIIŻ? -- zanważYła Albina, nie 1'I~SZlIjąll si~ z miejsea. Jesz<;ze nie je t

ł

późno.
Myślała IV

tej cbwili,

że

tell mlodzieniec

ją kocha i że od(la'l'lla już IV jej ~yciu je·

dJlostajne"l nie był\) duia pOllobuie pogoduego i pełnego 1''1 ko ~y 1I)01'alnych jak
cen, kt~l'y ~ię wlaśllie skolllrqł...
- Muszę się oddalić... Jutro wyjeidżalD

wcześnie.
Powstał i stanął pl'Zed nill; Albiua, nie
mówiąc slowa siedziala dalej, wstl'zymrijąc
go tem od qd~lścia z oOI:malu'l pJ'3lVie kokietel'Yąi poczuł tal' jakiś w piersi, jak
gdyby Skryty dlugi ogień w,)'buchllął nagle plomieu~em,
- Odprową<lzę płolla. do kl-aty-rzekla. i
zamknę ją, gdy pau odejdzie.

ZI\iZIi ua dół, idllC jedno obok drugiego
wązkiej alei, gdzie icb suknie ocierały
o siebie; drzell'll ry o",aly pię curnemi
sylwetkami na jasnem jeszcze tlil nieba.

Izioła

i

kawy- wyd.iwalY woli

łagoun4·

Głos Wl\rzylica órzmiał słodko i cieplo.

Dzień był wspaniałym - rzekt, byl
on jednym z n8jltlp~ych w mem życiu ...
tak IV mojem życiu... '1'0 pa.ni jestem lo
winien... Ale pani tu sama .. , C;t.y bym
w czemkolwiek nie m6gł być pani użyteCZIl,)'?
- W "iozem-odrzekła Albina, W$tr7.ą-

sając głową.

- Chciałbym pani być uźyteczo.ym, "slużyć IV czemkol wieL.. nie być calkiem
obt!y w stosunkn lip pilni, która tyle dla.
lDI\ie o~az.u)e dobro i,
- Nie Jest I.an dla mnie obcy - rZ8kla powolnie IDl0da kobieta: oddaWlIs, Jut
czuję około siabie przyjlźri pariską
jest
mi 011,& orf/gl!,
- Dzięknję -- wyrze~ł s;l:ep~em lwawie
\V I\wrzynlee.
Przybyli dp kraty. I Albiljll próbowala
i niemogła otWOIOZy!!, wtedy !lll olwol'zyl i
przeskpil próg.
- f>l'zyjerlzle pau znowu wkr6~ce? rzekła pani Armor.
- Kiedy pani zechcel - odrzekł z po·
mieszaDiem młody człowiek.
- A więc kiedy tylko pan zechte-po·
wiedzia.ła Albina z uśmiE\clJam. Dobl'ej
nocy.
- Dobrej nocy ...
Krata. zamkuęla. $ię z lekkim lIcbym
trnskiem: Wawl'lyniec schodził powoli po
ścieice, oglądając sl~ co:, chwila. ku ogrodowi, dopÓki mógl jeueze doslrzedz juo,
sukUię odda.iającej się ku domowi AlbiIly.
- Ja j-9 kocbam, mój Bożel jak ji\> j'ł
kocham\ mówił do siebie zatrzymtljllc ię
pod wplywem wzruszenia, które go dllSilo.
'l'ak jest dobra, pebla. uczucia... Acbl j&k
ja j'ł kDcbaml

po

się

(D. c. n.).

DZIENNIK ŁÓDZKI.

2
wej, istnlejlłCej w lej gminie I corocznIe
)lowięksl8Dy przez doJic:&8nie procentów OlI
niego, oraz takichże pozo talo ci z wydatków kl\żdego roku. W przyszłości, gdy
kapital dojdzie do sumy rs. ),000 łuu wię·
cej procenty od nIego sluzyć będą do 0ph\ceuia składek gminuych, a w Ilrzy zło
ści, o ile stRrczy, takie inuych cięb.rów,
olJllrczającycb mie zkallców gminy. Gel to
bardzo l,iękuy, bo podatki i 1nne ciętary
rosną 7. każdym rokiem tak, że wlaśclcie
le nieruchomości slj ogromnie ohciążeni.
Przez utwol·7.enie takiego kapitalu, jeżeli
nie sobie, to przyuajmniej dzieciom swoim
w l,rzys:t1o§ej przyniosą ulgę; pozo talości
za~ roczne z funduszów przeznaczonych lilio
utrzymanie urzędu gminnego częstokl'Oć uźy,valle bywają na wydlltki zupełnie nieodpowiellnie, których możnaby uniknąć.
Ur1.ęllllicy gminy, na których uchwala
gminna wlożyła obowiązek troszczenia ię
o wzrost kapitału" unikać będą niepotrzebnyr,h wydatków I tym .sposobem gmina
,loJ,lzie do zamierzonego celu. Dowle.!ziawBZy się o utworzeniu kapitalu i uznawszy
jego IIQiyteczno'ć
lektól'zy fabrykanci
lÓlhcy, wsparli go
emi funtlfi8zaml. Dot.ychczas zlO'lyli ua ten cel: Inicyator uchwały i składki, mleszkanłec Łodzi, uieżyczący sobie być wymienionym, 1'8, 5, p.
J nlius7. Heiuzel 1'8. 50, towa,'zystwo akcyjIle .Heinzel i KunitzeJ'" rs, 50, pp. G. E,
L~onard rs. 25, Wilhelm Kuntze ze Zgierza r~, 3, Karol Eckert z I.ućmierza rs, I ,
Adolf Borst ze Zgierza rs. 3, OLton Braun
z Widzelła kop. 50, Jan Hatzke z WidzeW/L kop. 50, Karoł Lamprecht z Widzewa
rs, 1 kop. 40, Frauclszek Wa.clawik z Widzewa. r . 2, Jan FOI'ster z Widzewa 1'8. 2,
Lud. Ksa"' ery Scllmitz z Widzewa rs, 4, Mojze z Sztel'n 11 'l'uszyna rs, 2, Józef Smołellskl z 1'uszylla rs, l, N. N. Z 'l'uszyna
\'S, I. Razem zebrało się l 'S. 126 kop, 40.
M1eszkallcy G6rki pl'OSzą o wyrażenie
serdecznego podziękowanil\ wymienionym
Pll. ofiarodaweom za poparcie, dzięki któremu gmiua po iada już łącznie ze swemi
remanentami 560 rubli kapitulno Od ka ·
pitaln tego, zlozouego w kasie Ilożyczko
wo-wkładowej, już od duia 13 maja r. b,
Ikzą s ię lll'ocenty,
,łowa

podziękowauia

nal~żą się także
wladzom miejscowym, które zl\llI\trują się
bardzo przychylnie na tworzenIe kapitału,

o którym mowa.
Oby także mieszkailcy iunych gmin poszli za tym 1II'zykładem i 7. ml\leńkich na
Ilozó1' resztek funclu 'zu lIa wydatki roczne,
stworzyli sobie kapitał, któl'Y w czasach
kl'yt,yczoych 11I'zynióslby im polUOC i ulżyl wZl'astającflll z każdym rokiem cięźl1\'om z ziemi, coraz mnibjszy pl'zynoszącej
dochód.
J. Z.

zDZIEDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU,
DROGI WODNE.
X Ministeryum skarbu zamiel'za. pl'ze.!si'lwziąć środki, mające na celu skłonienie
czarnomorskich towarzystw żeglugi do
l,rzywcócenia komnnikacyi między
m 01'1. em Cza rne lU a II 8rsy li ą, gdyż
tym sposobem same towarzystwa mogą
I,owlp'kszyć
woje doehody, n nru!t~I)I\16
powiększy się wywóz za granicę wieln
IHOolów rolnictwa I przemysłu rol nego
okręgu I,olutlulowego,

Dnom 2EI,AZNE,
X Na zgroDladzeuin akeyonal'Yuszów ko·
lei fabryczno - łódzkie.i, któl'e odbylo się
w grodę IV W ar szawie, zatwlenlzono sprawozdanie za r ok zeszły, projekt etRtu na
rok Lieiąc)', tudzież dop~łniono wyborów
llo rady zal'Z4dzającej i kou1isyi rewizyjufi, wybierając l)()no\Vnie członków ustę
pujących, Pl'Z ędstawlon ego )lrzez rząd projektu utworzenia posady dyrektora r1"ldowegi! nie przyjęto, Na zastępcę czlonka
komisyi rewizyjnej powołano p. D. Grossmana.
X Ze Lwowa donoszą, że wydział krajowy vrzedstawił namiestnictwu konieczlIl}
pótrzebę budowy kolei lokalnej, lIIającej połączyć Brzeżany i Podhajce z kolejami czel'lliowiecką i Karola Ludwika, ze
względ6w ekonomicznych kraju ,
X Dostawę wszystkich materyałów dla
nowo.blldującej się k o I e I w '1' urc y i az y a t y c k i ej powierzonó firmie Cockerill
w Seraing za. pokaźną sumę 200 rullionó w
frauków , Przedsiębierstwo to wymagać bę
dzie zbndowania nowych fabl'yk dla wykończenia obstalunków IV ciągu lat pięciu,
jak tego wymaga kontrakt,

llANDEf"
X

Na. tutejszych targach zbożowych dowozy były wczoraj male, a 1'0pyt wog61e slaby. '/lrzedano ua stacyi
towAl'Owej owsa 1,000 korcy 110 1'9. 3.203.35, a lIa ,'owym Rynku: IIS1.enicy 100
korcy 1'0 1'9. 8.1 O i żyŁa 50 karcy po rB.
6.30-6.50. 'Iann nowe , I"'zeda wano )lo
kop, 90 - 95, koniczynę no w,! )lo kol'.
105- 110, słomę 1'0 kol', 75- 80.
X 1\a j a l' nr a l' k t r o i c k I w Charkowie lłostarczono około 600,000 pu,lIiw weł
uy, S,dząc z tej cyfry i Zl! 1.IDui,·jszaj,.-

ego sIę dowozu, welny w tym roku bę
dzie o trzecią część mniej , niż w zeszlym.
W ostatnich dniach rnch jarmarczny oży
wił się nieco, Tranzakcyj do ycllczaB bylo lIie lele, leez przed jący nabrali otoehy, skutkiem wyjdnionego stanu rzeczy
pa rynkach: war zawskim, miejscowym i
rostow~kim,
przedano kiJka znacznych
partyj po cenach, trzymanych Ilotąd w
tajemnicy, lecz w kntdym razie nie niż
zych 0,1 8 rs. Mówl~ o tranzakcyach pO
cenach wyiej
rs,
armark skoli czy się
zapewne przed 27 czerwca.
X Znaczny sIladek celi bawełny
daję się banlzo dotkliw ie uCZIIwać w niektórych okolicach fabryc1.nych Angllt, Wiele firm porobIlo zakupy b:lwelny po wysokiPj ceł\ie, a jednoc7.p,jnie nie postarało się
o sprzedaż swoieh wYl'obó w, licząc na po!lniesienie się' lIotowań, W ten sposób wynikły Ilowaźne stm!y, które bezwątllienia.
przyczynią ~ię do wielu tl'Udno~ci płatni
czych, a nawet bankrnctw , Prócz tego
dotkliwe straty ponie:ili producenci bawelny wskntek tego, ill tegoroczne zbiory
Ilod względem jakości wiele bardzo pozostawi:\ją do żyr.zenia.
X Świeżo zawiesiły wypłaty trzy firmy wal'szawskle 1. dzielnicy nalewkowskiej,
IIlLlldlujące koronkllmi i to arami białelIIi,
mianowicie: M. i " N. M. . I S. F. Pasywa nieznaczne, Donosi o tern "Gazeta
handlowa."
X Wskntekniezwykle obfitych zbiorów k a IV y we wszystkich plautacyach,
jak r6wnież z powollu znacznie przy~"ie
szonego terminu ukOllczenia tychże zbiorów, dowozy ,lo portów brazylijskich są
Lardzo znaczne. Wynoszą oue dzienui"
10-15000 w~rków. Wobec tego, notowania kawy na wszystkich rynkach terminowych znacznie się obnłżyły, Oli l-go czel'wca obuiika ta w)'"osi w New-Yol'ku 1'/.
cent. na funcie angielskim, w HamLurgn 6
fenigólv Ul\ fnncie celnym, IV Rawl'ze 7
franków na 50 kilogr.
PIENIĄDZE

I JUtEDY'r.

donoszą, że kupcy
tamtejsi wnieśli prośbp' do głównego uaczelnika kraju o u tanowieuie n o I' 10 a lu ego obi egu Iden i ę dzy b u ch a1's k i c h i kok a II k I c h W kraju I o pl,zyjmowlLuię ich po cenie nominalnej w instytucyach finansowych I"'ZY zamianie na
llienlądze 1ll\llierowe.
X MinisteryuIII d6br państwa opracowuje kwestyę kredytu dla pl'Zemyslowców,
zajmujących się morskim p l' Z e ID y s ł e m
ry II n ym.
X \V czwlu-tek w 10-ym dnin ciąguie
nia 5-ejk lasy J5d l ote ryi klasycznej,
glówniejsze wygrallII padly 111\ następują
ce numery: Ul', 14l!56 r R. 1,000 u kolektOl'kl Bielanowskiej IV W.u'szawie, Po rs.
400 n ,ry i9112, 9Hl3, 11477, 13136, Hl300,
16031,17129,18535, 19496,21838.
POCZ'rY I TELEGltAE'Y.
X Ustanowiono następującą taryfę opiat
pocztowych za pl'zesylki )lot! opaską:
za druki do lula kop. I, wyżej 110 kol'. 2
za lut; za I'ękol'isy I llróbki towarów po
kOlI, 2 za 4 luty, przyczem oplata. nie może być lIiższą od 4 kop, Nłlj wyższą wagę
druków i rękopisów, jak już donosili"my,
ustanowiollo IHL 12!l lutów (4fun ty), a naj·
wyżSZ!ł wagę próbek towarów na 20 łu
tów. Część łuta liczy się Z.L e,\lość ,
X "Petel'b. wiedolllosli" dOIlOSZą, że do
rozpatrzenia z&l'1.ądu pocztowo· telegraficznego wniesiono projekt wprowl\llzenla III arek pocztowych Ilowego typu tlIli.
zallezpieczenla nietykalno ' ci listn, Glówna
załeta projektowanych marek pol ega 1111
tem, że przy naklejelliu ich lekko zmoczona koperta farbujs się i caly rysunek odbija się na IIlej lak, że go ani zmyć, ani
wywabić nie można, Marka jest Łak cienka, że raz ją zdjąwszy, ni~m ożna znowu
nakleić, albo zĄstąpić illllą, dlatego, że )10lll'zedni rysQuek pozos taje na kopercie,

X Z Samarkandy

PItZEilIYSY.,
X Za l'ogatklł wolską pod Warszawą
wkrótce PUSZCZOI)'t będzie w ruch parowa
fn b ryk a o I e j ów, urządzoua przez jlldnego ze specyalistów warszawskich, Zamkni ęta od pewnego czasu u a P e I c o w i ź
n i e fabryka pilnik6w ponownie będzie
czyuną jako ~ It lL lo W n i 1\; W tym celu no·
w OllalJywcl~ czyni staranll\ o pl'zaprowadzenie odnogi kolejowej, dla łatwiejszego
przewozu surOwca i wykoilczouych wyrobów, - Na ulicy Bonifrater~kiej, otwarto
nową fabrykę mebli żelaznych, znlożoną i k Ierowaną przez dwóch przemysłowc6w.-Jedna z wlu'szllwskich fabryk
b u 110 IV y lU a c h i n, w niedtugim czasie
powi~k zy dzialalno~ć; zl\kupiono sąsIednie
posesye pod bll!!owę nowego dzialu fabrycznego.
X W okolicach Samarkandy stl\n pogody jest dobl'y, skutkiem ezegO plllll~U
to I' Z Y ba w e tn y uabrl\li otuchy.
X Jeden z petel'sbu1'skich iuiyuierów mechauików, Polowcew, wyllalazl maszynę do
wymbiallia kapeluszy słomianych, Wynalazca zamierz.\ tarM się o wY(\l\nie mu
przywileju.
X We Lwowie, IV sobotę odbylo się po·
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siedzenie rady zawiadowczej banku krajowego, na którem uclJlvałollo założyć towarzystwo halldlowe na wzór wę
r;iel'llkiego. Będzie
.1 Lwo a cyjne, mające za zadanie ekaplo
cye przemy lu naftowego,
ej.OWl\nie do taw dla
armii, monopolu olnego od rądu i t . p"
z W) kl nczeniem w zelkiGIr iul e ów bankowych, Wypuszczouych bP,dzie 2500 kcyj
po 1,000 'lIr, Prezesem bęlhie dYl'ektor
Zima, 1\ tlo ral!y zwiadowczej 'sz dł mię
lłzy iunymi 11-1' Joli n DUD Jewski. Komi·
tet wykonawczy zaś ~tanowią: dYl'. arcllwicki i ZAgórski, jakoteż hl', 'tan, Badeni, .
X . Dieil" dono t, że milll teryum Skal'bu rozjlatruje obecnie wypracowany przez
Cesar kie ruskie towarzystwo techniczne
projekt śl'odków zmierzl\jących do zastosownnia o lejó w so I 'Ll' Q IV Y ch do oliwietlenia. Pomiędzy iunemi środkami , prOllonowane jest obniżenie akcyzy, która obecnie w)' lIos1 10 kO)l, od plHła tych olejów,
llrzy jeduoczesnem pozo t wieniu akcyzy
od nafty w wysokogci 1l0tychclIasowlli.
X Kólko kapitalistów petersbw-skich
zamierza zorgl\nizować towarzystwo akcyjne' w celu pksploatacyi p o k I a d ó w 81" ebra, suletry i soli glauberskiej
w okręgu zakasllijskim. Organizatorzy u·
11I'Zednio wy ślą ini:yniera górniczego, w celu zuadania milljscowości i pokładów. Wra.'
zie pomyślnych reznltatów, starać się bę
(\4 o zaLwiel'dzenie towarzystwa,
X Jedeu z ruskich rzeillial'ZY, Dikowskij, przed dwoma laty wynalazl s z t u C 1.n)' k a m i e II, który może zastąpić gl'anit
i mal'lIIlII', Obecnie wobec tego, że kamień ten lIadaje s ię do szlifowania, II, DIkO\\lskij zakłada IV P~tel's burgu f a b ryk ę
płyt kamienuych do st~łów, umywalni i innych s przętów domowych,
X Przy odlewni "Feniks" I' . Ulicha w
Liba wie, nrządzono bIS ę w SII a l' Ć d I a
l' o b o t n i k 6 w; robotnicy Illacą co tydziel'
po 2 kop. t10 kiL>)', a wlaściciel zakładu od
każdego robolIlika plHci po kopiej ce.

TELEFONY.
X W Kiszyniowie urządzono niedawuo
sieć telefouo wą,

UUEZPIECZENIA.
.GraŻdaniu' słyszał, że podni~ iono
k westyę obowiązkowego u b e Z)l i ~ c z a u i a
życil\ oficel'ó w i urzędników cywilnych
zarządu wojennego, w celu zapewnieuia
bytu ich rodzinom lIa wypadek śllIierci oficera lub urzęduika )l1'1:ell wysłużeniem pen-

X

reb du ch do

Ławiono

go, sklłd oddano ich
wo 1ei.

do urzędu gminnew r~ce prl\wierlli-

rażeniu

słonecznemu Uległa wczoraj
podbieralliu kar toOi lIa poIli około)
c nlarza, 36 - letnia kobieta Anna Ludwiczak. Znaleziono ją nieprzytomną w polutłnie i odniesiouo do domu,
Kradzież , Przed czterema tygodniami
u 'Iościanina w i Skotniki, gminy Łagie·
wuiki, Wawrzylica ~toczYllskiegu skr:\dziono
120 funtów słoniuy wędzonej warto .j 1'8,
2(1, któr~ rzezimieszek wyniósł, wy lama IV·
S7.y okno i drzwi od iipiial'/li IlI'zy mieszkaniu S. Sprawcy kl'adzieży dlugo lliellllłŻUIL
było wykryć, dopiero w tych dnracb policya ltopeloiw8Z)- rawizyi u po.Jejrzallego
A. R., zualazla czę~ć skradziouej słoniny.
R. are ztowano,

* ?lUnistE!I'yum spmw wE!wnętrZll)'ch
wnioslo do kcmitetn miuilltrów p,'zeJ\stawlenie, dolyczące ogl'l1nicZ9nin. k oj o n i z aeyi cudzozJelll kiej IV g ubern i 11'0I Y li s k i ej, Zamierzono ymczasowo: 1)
za~lLZp.ć tak
kQIQllj!-om zagranicznym ,
k l'i!)' /lpzt;jo;li )loddafistwo ru kie, jak
r6wniei mieszkalIcom Królestwa Pąlskiego
o iedllLĆ ię poza g~~nicallli OSM n]iejskich
w guberni IvołYliskiej, oraz posiadać i
dziel'żawić tamże nieruchomości. Ci, któ·
l'Zy wbrew tym przepisom, osiedl ą ~ię \\'
rzeczonych miejscowościach, wydaleni bę11ą. spo obem administracyjnym do mtejsc
stalego zamieszkania; 2) genel'8ł-gubernll'
torowi kijowskiemu, podolskiem n i wołY"I
skiemu nadać prawo doz\xnll\uia emigracyi
za. grauicę i uwalniania się oel poddalistwa
ruskiego osobom, wzmiankowanym wart.
l-szym.
,* Nanolvo podniesiono kwestyę l\rządze
lila we wszystkięh tych lIlil\iscolYo~chLCh ,
gdzie z lIajrlują się zgl'omadzenia
i ó s t I'
m ił o s i e r d d a, domów ,i nwalitlów i 11I'Z)'tulków dla tych z nich, które przesłuiyly
ul\jmniej lat :?5,
'" Nowe p r z e p i s Y o P o I o wa n i li
ułożone ZIL ~tal'anillm towarz1stw mY ' liw:
s~ich i ocul'ouy zwiel'zYIIY(.. a lIla~ące oboWląz.rlvać w Królestwie J;'oiskiem, HI} już
zatwlel'dzone przez radę pIllIstwa i wkt-ótce wpl'owa,hone będą w wykonanie. Nad
IlI'zllstrzegnniem nowych )lrzepisów , S:zuw:\ć
będ~ tak organy ministerYlIIn dólll' pail8tW8 , jako te* ministeryum spraw wewllętrznych,

* Z Ilowod u pOlłlliesieuis lu'zez komitet
syi, Ubezpieczenie ma być oparte na za- wetel'ynat'yjny kwestyi, jakie mianowi cie
sadach wzajemności i bp,tlzie mialo organi- wagi obowiązywl\ć powiony IV p rak t y- o
zacyę Ilotlobnl} do kas emerytalnych,
c e w et e l' y n 8. J' li i n ~ j, mini"hu'ynlY! ,,~
WYKSZTA.tCE1HE l'ltZEllYSr,OWE,
śIVia~y I 1'0 Ilorozumieoiu ~ię Z miuistel'Yllm
X W dziełnicy szlisełburskiej w Petel's- Hpraw wewnętrznych, z\Ldecyd~wało, iż
burgu powstają k I as y l' Y s U n k ó IV t e c h- przy wykładacl! fal'makologii i receptury
uicz~ych dla robHllików i ich w iustytucie weterynaryjnym warszawskim,
dzieci, lu'ządzane kosztem miejscowych z [\rzyszlym lIowym rokiem instytutowym,
winny być stosowane wagi setne, zamia~t
fubl'ykautów i przemyslowc6w,
dotychczas stOSOIVRllych wag uorymller·
skicb. Jeduoczb§uie miuistel'yum w yjll~ni 
Wiadomości
ło, że 2; IYlu'qwadzeniem tego system,u wag
Bilety do Andrzejowa. Z duiem dzisiej- do wykładów, po czterech latach wszyscy
szym droga żel&zua fabryc-luo - łódzka wetel'yuarze obowiqzani będą IV praktyce
wprowad1.& lIi1ety powrotue z Łodzi do tosować wylącznie tylko rleczone wą.gi
Amll'zejowa dla 1111 aierów wszystkicl! 3·ch setne.
" \V celu u.sunięcia. zwłoki IV decylloklas, po cenie o 50"1. niższej od ceny za
auiu 8 p r a wop r x e
p tw a II l ~
calą odlegloś~ Łódź - Koluszki.
Sądy gminne. Na sędziego gmillnego II i: b o w e, ministeryum sprawi~!lIiwości, jak
okl'ęgn powiatu lódzkipgo w Rzgowie wy- dooosi "NolVoje wremia," ma zamhLl' ograbrano trzech Imudyda.tów : pp, JÓzer.. Ku- niczyć do ilw6ch tygodni Lel'min, IV któniriskiego (te.'azniejszego s ędziego), Juliu- rynl przeslaue przez urząd pl'okumtorski
sza Kuuitzel'a i Raczyńskiego. Naj więk Ilrzedwstępne 41ellztwo IV sJ'l'I\wie o naliużycie służbowe, ma być roz~ ozllawane lll'zez
szą liczb., glosów otr7.ymał p, KunilIski.
Roboty milljskie, Rozpoczę to roboi.y wladzę ollwlniouego.
* Du rady pntlstlva Illa być wniesiony
około przebrukowauia ulicy Zawadzkiej ;
wjazll od ulicy PiotrkOWskiej zlIgrOOzG\ro. wkrótce pl'ojekt II o, p i e rall i a r II H k i ej
ParoblIk rzeżnika G. przy ulicy Widzew- f a b ryk a c y i o krę t 6 IV i marynarki
skiej, chciał wpędzić na Ilodwórze owce, haudłuwej,
któl'e jellllILk wej~ć uie chciały, ponieważ
Pławno. Tegoroczne wy$cigi w Plawnie
w IIcamie stal. pies, Zamillst odpędzić
psa, parobek katował owee Lak niemilo ler- oobp,dą się 1111111. 25 - go i 2G - go siel'puia,
uie, że ujęli się za niemi prz~eho!lllie, kt6- Biegów IV ciągu ,Twóch dni b~ ,lzie 12, z
z IlI'ze zkodami. Na 11agrotly pl'zerych spor/ł liczllę sprowadziło przeraźliwe tych
icb beczenie, Parobek nilltylko nill za- znaczono og61em rubli 2,9ÓO, a mianowicie:
pl'zestal znęcać się nad owcami, lecz zwy- 4 nagrody po rubli 200, trxl' po rllbli aoo,
myślał gl'Ubialiskieml slowy t~clr, kt6rzy jedna rubli 600, jedna rubli 61>0. Nadtb
zwrócili jego uwagę lIa nielud~kie obcho- gŁówny zl\I'ząd stad rzą(lowycll ofial'o wał
łlrzedmiot s.'ebrny, takii 11I'zedmiot 111'Zedzeni e ~ię 1. niemi.
Martwe zwłoki, \V tych dlliach IV ko- zuaczył Aleksander hl', NIerod, \V czasie
lonii Ratlogoszcz 'Im gruntl\ch Bogumiła wyścigów odllędzi~ się wystawa , kÓIli. Na
,cumidta znaleziono 1I1lllgniLll jut zwłoki nagl'ody tOlVal'zystlVo ,Ptawie(lskie" -wydziecka pici męskiej, .Dope\niajacy sekCYę znaczyło rs, 300, a główny zarząd stall
lekarz, uie zn 81.1 na tropie żadn)'ch Qla- I'ządowych I' ubli 200. 'fowllrzystwo y. SIlmy powyższej przezu'ICZ& rubli 59 dla. MjdÓlv gwałtu.
W łes ie zgiel'skim lll'zed kilku dlllaml łllpszej Jrlaezy fOl'llalskiej swego chowu, II
znaleziono kUp niemowlęcil\, niewiadomo czcel'em (10 rubli 25; dła IllljlepS19go źl'e
bięcia I'ocznego p6 klaczlLch fOl'nalskich rs.
przez kogo podrzucony,
Rabunek. Przlld kilku dniami IV gminie 50, ( & czterem 1'0 1'8, 25, Klacze winny
Łagiewniki , ua szosie od Zgierza do
try- byó od roku .10 robót polnyell nżywane i
kowa, IV pobliźu wsi Skotn'ki trzech lud~i nieuarowne.
uapadlo 1111 llrzejeidżającego tllDlt~dy mie>
Warszawa.
szkalica wsi Bttltoszell'ice, Floryl\l\:1 Śllw
Uniwersytet wal'szl\\fSki otl'zymał zaprokowicza. Pomimo oporu ze stl'ony naplL- 8zIlnill do wzięcia udzialu ' \v k o n g I'e s i e
(łniętego , rabusie zdola.1i zabra~ mu wWlyst- h y g i e n i c II n y III, kt6ry ma się odbyć w
ko co miał ua wozie, l\ przytellJ' Ilorallili LondYllie w sierl'lIin r, b, OtwlU'cie kOIlgo k.0larnł. Zawiullomionl\ o IV,\' I,adku 1)0- gl'esu nastąpi 10 go, Ilosiellzeni& trwl\ć hę·
IiOY'L zgierska 1'(jzIIOCZ~lll doolr.odzeuie i \lo dą III'ZIlZ tydzlell.
śladach wyki'yłIL zlllczyńcólV .
I~ to wio·
Wobec Odl-luCenia łtOJIl"lilllui eh projektów
~ciallie ze wsi Skotniki: Andl'%ej R., Jb1.ef obulw&r OWAUia bl'7.egu Wisl.!", pau
Ł. i Wawrzyniec K. Okutych IV dyby w DIlWIlI·. przedstawił nowy, Według nowe-

ogólne.

t.,

a

go pl'ojektll. jak donosi. Warszaw kij dniewnik". spółka francu kich kapitruillOw po·
• ybrul'''Ue
bIId ' DA .. ,r . jat ~l
ulice. przeprolfadzi wodoci . kallal izacyę.
gaz. za co Inagi tł· .
stąp,!' 1'6łce
wszy~tkie plae. prs
a· ..ee do • ar6w i na lat 20 uwolni 0<1 podatków do·
my; jak~ y awione b~ą n tych placach. Po tli 11 tlwllfizie u ni " e. ".·a1: y,
brukami. gazem i to l). przechodzą nIL wła
sność miasta. spulh :taś pozostaną Ilowb·
wznip.&ione douly. które obciążone bę~i
w zelkiemi podatkami naruwIli z innemi
Ilomauli . .Bnlwary mają. talląć w ciągu IILt
czŁerech i w tymże ~zasie wszy tkie Illa.ce
zabudowaM bę(1 11 nawemi domami. w liczbię qk910 120-, co wplynąć mu i ua obniże·
uie ceny lokali w Wal' zawie,
li: Berliua telegrafują do ~Kurl' ra 'varsz",vski~g9."
W nocy ;I dnia 23" go ua
24 - ty o godzinie wp61 do tl'zeciej między
Jl.\'dgo~zczą i KaIdaiII w y k o I fi i I s i P,
P o c i ą g k n r y e r ski. wychod zący z
\Val'~zawy o godzinie 3- ej minut 35 po
polu llniu. z powodu obel'\vallia nasypn pOIIcza~ bul'zy. JedeuaŃcie wagouów . padlo
z na~Yl'u . w t~j liczbie ~ypialny . fll'usacy
ukrywają rozmiary kl ęs ki . lecz czteryoso ·
by niebezpiecznie są ranne. a okolo 1.0 - tu
ponioslo lżejsze obrażenia. Pomiędzf pasażerami. jadl}cymi z Warszawy. wymie·
niają dwóch: Boleslawa Lewandowski~go
kupI," (mocno ranny) 1 Czako ,,,iCZ8; dzie
żawca z pod I,ublinR, BaC'ili kl. nHL złarua·
llll nogę.
g: llIi I' llrząclzelli ,y
nelt' depo dLa kllui
C e s a r s t IV a za grauicę p"zez kupców
z guberni tambowskiej i woroneskiej, po·
szedł w o dwlok ę. z powodll organi7.ujące·
go się towarzystwa akcyjnego w Ce arstwie dlt, bandlu końmi. w kt61'ego plauach
leży urze~'wistnieuie tego projektu. Nie·
zależnie od utrzymywania stajen koni Sllrze·
dażnych zbytkowuego
ytku w Berlinie i
Wiedniu (w Berliuie st juie takie dla ko·
ni ruskich uotychczas utrzymywala sp61ka
kUllCÓW uiemieckicb). towllrzystwo otwo·
"zy w Warszawie i \ ilnie gl6wne depo
do szerszego wybol'll okazów. tak koni
zbytkownego użytku. jakoteż wQjskowych
i pociągowycb. klOl'ych wyprowadzanie hUI'tem za gr:lllir.ę nie zawsze ię oplacai w
wyborze zaś miejsca ua urządzeni e depo,
Warszawa i Wilno przedstawiaj I} dobre
trouy. SI} bowiem poło~Qne lliądaleko od
granicy. a więc pruskim i au tl'yackim lI:\u<Jlal'zom. oraz remolIterom armij cudzflziemkon:lć
skicb. łatwo je t tlI przybyć
9'IQl"gaOgO WyboloU,

I

.zapotl'ze.bow,uie ~ag ko..

jest także oj:lfite, tak. iż mo·
żna być za wsze pewnym zbytu. Projekto·
wane depo obliczoue będzie na 300 miejsc.
kt6re. w miarę sprzedaży. będl} za.~tępo·
wane nowelIli trallsportaml koni. 8llrowalizanych z głębi Cesarstwa.
Glówlla wygrana 10Leryi klasycanej
padlR na 109
13,006, idące w posiada·
niu niezamIYlnej rodziny Krall ów. dzi żawc61Y malej cukiel'ni pod firmą Łęęzyckieg~ 111rzy Illlcy Senatorskiej w Wal"
szaWJe.
W Warszawie ogląuać można wynał&ziony puez ~tomal'a An zyca .e I e k t I' 0tachys'k01!.~ Przyrząd ~ll. który zlVrócH ua siebie uwagę SI yalistó\V na wyt.awie fotograficznej w PeLer ill.ilrgu. ma
pokl'ewieJlsLwo z kinetogl'a.fem Edis ona.
wytwarza bowiem obmz ruchu zapomocij
pszesuwania S'leregu 7AJjęĆ fof.qgraficznych.
Regaty towarzystwa wioślaraldego w
Warszawie ma.jl} się' odbyć pl'zysiJą nie dzieJę. P.oczą.~k! II g'o(lzinie 5 VO l,oludniu.
• KUl·'yel' codzieuuy" dono ' i.że w tych dniach
li II Wr ó Il i ł z :P a I e s t y rr y e ł e g a t,
który wyjeżt1żal z upoważnienia kilku
wSllólwyz/la I'MW celem uabycia ziemi ua
kollmie. Zę,knp doszelll uo skutku i w
IJI'zyszlym miesiąl\U udaje- się do Palestyuy
kilka rodzin żydowskicb. zamieszkalych b·
becuie W okolicacb Grzybowa.
W teatrze B e 11 e - v u e " Warszawie
ma być wystawioną wkrótce nowa sztuka
11. t. "AwRl1.tul'oica". ual1isana przez p. Jó·
zefa P()!llaw kiego aJ'ty~ teatl'll lMz·
kiego.
Czlonkowie I1YI'ekcy i tbwal'zys&wU WAI'8zawskiego wyścigów koun.tch nil Ilosi!!dzeniu W nbiegll. ś"j)llę ulo1yl! P l' Og J' a III
ni

..
25 czerwca.
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\lJip.i~cowe

w

wy śc!gów Jll'zyszlor\lczl!y~h.Po-

st nOWlono ujrzymać nagrodę ,Jublleuszo·

Wą," zmlliej!lzoDI) jednak do rnbli 3.000.

ol'az tly~ig mj i s
na dystansie 4'/.
wiorsly z nal~Qdl! lliezruienioną. IV yścigi
jesieune odbędą się IV tym rokll w dniach:
18, 22 1 2~ paidzlernrka 1'. b.j b\8tów będzie 14, 0J.l~ócz dodatkowych. Komisya
ajllcn ~zczególowo opracować plan i pl'Ogram prz}'szłol'ocznej wystawy 1111 ental'za
wybraną !Jęclzie Ilopiej'Q w dulll 20 [laździerllika.
Petersburg.
W Peters\)ul'gll powstaje nowe stowarzyszellie l!Od nal I} bi u l' o d o b I' oc z y 11 o Hc i I<t6rcgo zlIdaniclD b~dzie
pcfflredlliczenle pOlmęd1.y dziennikami. ,lo broczyfICnmi. a osobami IIciekająt'y mi sil}
do mll,,~lel·dl.la I,ublicznrgo przy )IOmory

Osoby potl'zebujące powinny Iwra·
do to"arzystwa, zapisywaó tam
iJJI'ona lJ"wiska, tudziei adre Y.
llodlug tórych członkowie binra dobl'Qezyuooliei prawdzać będą prl\wd~illO'ć o·
'm unia Jlotrzebuj~cego; wtedy dopiero
towal'Zystwo na wsrunkacb ulgowych bę
dzie t1rokó alo w~ anin w oddzielnych
l'ub kach dzie lnik6",
'1'owal' two tramwajów w Petel's,
bul'gn zamierza wyllllllowllĆ \V z o r o w y
d o Dl d I a s \V y c h o fi c y ali s t ów. w któ'
rym, mi ,dzy innemi. maj. być urządzone:
szkoJa dla dzieci 06cya.1Uów. szpit.alik i
tanil\ kuchnia.
Moskwa. Millistel' spraw wewnęt.l·znycu
zatwierdził USt.a.LV ę n o w e g .. t o IV" I' Z y.
s t w li< m e d y c ~ II e g o "wenerologicznego
i del'll1atologicznegq" w Moskwie.
prasy.

cać

ię

woj

TEATR i MUZYKA.
;
,Meteor" G. MozerlL. zlokalizowany
przez l'pżysem tea~1'll malego w Warszawie. II. ' liwiliskiego. na tle stosunków ga·
ticyjskich. je t bardzo rucbliwą i pełnI!- uie·
wy zukanego uowcipu farsą. jakoy stwo·
rZ«U1! do ogrOllkn. 'J'ym razem gl'ano rzecz
tę Ż",\WO i Ilość udatnie. P. Szymbor~Ki
najwięcej się przyczynił do rozbawienia
nielicznie zebranej publiczności; ollegral
z humorem i werwą. które jetlnak często
przechodziły w zbytnią szarżę, rolę kan·
d ata lIa pos!:, do sejmu, blagą i pócblebstwem usiłującego zdobyć gl y lIa) nycb malomiasteczko iczów. P. Gloger. ja.
ko radC/\ nńejsti Krzykaczek. był całkiem
obry. Zasluguje
że l1lI ' wyróż itlllie
p, Korczak (Bomblowicz), ktcil'y gmł żywo
i naturalnie. Z personelu źeilsklego wy·
różnić musimy pauil} i pannę Szymborskich,
P-na z. ukazala nam się w roli. dobranej
tymrazem do jej uzdolnienia. poczciwej.. a
llaiwn j gąski (BI'olicia) i trzeba pl'zyznl\ć
zagrała ją milutko. uawet do tI'ż6Żoue pierwotne u Lerki zniknęly tntaj, albo ule I'a~
ziły. jak w poprzedniej l'oli hl'abiny. Rólk/ł
tą P'1lI1 Szymborska zarekomelJnowala ąię
bardzo tlobrze. jako zdolna łlspll'antka na
naiwną o pociągającej przytem powierzchoWności. P·ni Szymborska (burmist.rzowa)
grala z humol'em. Wszelakie głosy tlzieci
drobnych rozkrzyczanych. piesków pokojo.
wycb. skowyczącycb (byli i tacy widzowie).
z kt6rych jeden wpadł nawet w zachwycie w końcu przez parapet na scenę i bydll}tek domowych. ryczących w bliskiem
sąsiedztwie. przyczynialy się także do 0g(l}nej uciechy. przy Iliczem nie zamąconej
pógo6zte na niebie, !!cenie i widowui.

R OZ MA I T OŚ CI.

puylfQ<lzle do Nlceniec dla kiuowania budO.,
pieców_
Aeroaautka, Alicya Richard. uie utong/. " Elbie J10d I1amllurgieUl. Ja.k Lo oiedawno dono iły tlmnoiłll uiemieckie. R., ..:w~
szy .i~ w rl. 8 b. m. bulonem w Hamburgu.
7.nojdowała siV prze. t1 .. a dni wśród cbmur i
tu właśni e naprowad7.iło na domysł, ).e spotkału j~ kal tror". Aeron3utka op"~cilA si
s tępuie on Id miV he? wypalI ku. Podob
[lrlyb~ ,.krótce do Wnrszawy.
J< * ą,tltełC podwodny.
W Ober~onr
obecnośoi komis)'i. ,łotoueł • ILdmiro.łR Ger·
v,is, wielu ofiĆi!ró" m.rynarkl, inłylli~ró" i
mecbaoikólv odhywano ,,,ieta riek .. "e maneIfry '/f pptl I!4nYm BIłf i.eI* >f G abel". tatok.
7.unur7.Ylvs1.,y Biv
morz nn gł~boko'ć kllku
luetró ..; dokonyw.ł obrotów we w5lolki II kie,.
•
bk '
runk,,!:I•• tli k I} do kI \d no,c., • " O,ci'l, ił
wielkie ,adani te«lugi p()(bl.dlU!j pc. obecnych
próbach, ztlaj. ił, i1 ~l"lI.lo rOJw~ae. Jeet
to wivc pierwszy statolf, mo ",i unó",yó. a1V
~a .l.. wol"~ g ł Olloko4ć. l"f n ,ć przed siebie,
r~ć "O, '.wrllenć j~ w IJok, podnosić siV do
góry i spełni ać wszelkie monewry. Jeteliby
tak było" samej rzeczy, ~ zupewniaj, o tem
"k
ki
ostntnio t1Z1eulII i porys e, w takim razie
stotek "GoubW', nrt.ecZ)·.. i!tllilby funt yezue

•*.

pomysły JUIiU!ll:l

VerIlC'u,
.
ty.i~cy mil pOd "od,,".
jmu'
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BarlIr"
(Ag. p.). Podlug
poglosek, cesarstwo niemieccy pl,zyjęli zaprOlUnie III&J'grabiego Salisburego do Hat·
lield Honsu na 12 i 13 lipca.
LDIICIyn, 25 c.·wca. (Ag. p.). Stalt zdrl./wia Gladstone'a wznieca obawy po§ród jego przyjaciół. Sędziwego męża stano spotkał nowy _tak gl·ypy.
Konstantynopol . 25 czerwca. (Ag. p.).
Rozb6jnicy porwali dwóch zamożnych mie·
zkaJiców Bru y (w Azyi Mniejszej). pod
Odunculdllm. o godziuę drogi od BI'os y.
Źaudarmi puścili się za nimi w pogoń .

O tatnie

handlowe.

wiadomości

•
I
WarlIaw., 2a-go czerwca. Wek.l. król. terld. n.:
Berliu (~ d.l 402.(2'/" 40, 'n
35 kup.; f.ondyu
(3 Id.) - - - ; /łłI.iy' (TO cL) 3ł.25. 'l:ł,'I, ka,.;
IVced,1i
d.) '13.80, 75, 70 tup.; 4'1. list, l,k"lcIacyjoe Kr6L Polskiego doże 97.75 .t~.; takiet małe
97.00 iłd.; 5". rnsb po"ye.ka wschodnia H·ej omia,i 1~~ ląd·. nr...j emisyi 102.50 źąd·, 10\1.(10
kup.; ~'I, potyczka ..e"nętrzua • 18H7 roku !l7.m
ił'l., 97.65 tup'; 5.,. tllty .,.. I.&"ue .ie/llBkie r-ej
.ofIi l00.94} *,,1.. 1II-ej .. ryi lit. B 100.50 i4d.,
l00.W. 405. łO kup.; a", Iisty ... ta..-ue miasta IVl\r·
.......,. I·ej Beryi 101.00 iad., n ...j Beryi 10(1.90 if'l .•
m·ej seryi lOO. 75ź td.,'1"...j seryi lIJQ.75 ącL,
V...j aeryi 100.75 i'!cl. Uy.kollco Uediu 4'1 , L •• '.
3'f.. l'ary' 3"/.. \Vi.clel 4,'/•• Potetob,,,,, 5"1,.

'I..

ol,.

opowiedziane tak \VILlŁośó knpona r;: llotlłC8niem fi"l,: listy ZtL8tawne
t. ....,iUJradJliejieitJLI al_wIU. 3.1, warn. • i U 110 ,ł.e4IIl 71.3, ILtLy
~Uj~ac1.ine 'n.a, I",iycz~a pr.,ui... L 213.7, If

*"* Figla pioruna. Potleztlll burzy. jaka
I1rzed lku duiami llt.eciunołll nad ml ... tooz·
Idem O erlabuslein " r iernelecb. piorud n·
derzył w drut tcl.roniclny. ł'lezący ratns.
mićjski f. biurem gazowni i po drutacb dostał
oig do ob t,cl1 gmucbów. W ratuszu wpadł
.10 gobi etu ba~mi strza, I,~ry wyszedł przed
chwil'l i syna jego piszqcego przy sl\Sieduim
ol . . odrzucił o kilk& kroków. oie =yni" z, mu prz1tcm ni~ z1ego. Re.. ta osób
znajdujllcycb si~ w g31i1nccle oglachla na łóJ
Im minut. Z gabiu~tu przez dl'?wi otwarta
wylecw n dxicdziuice., .g,we palił i rozrzuc:il
na wszy lk e strony . tos nop IIw. W biurte
g.zowni ,.palil kiłkadziesiql lamp gazowych,
oraz tallCt)'! firanki
n\ie91:ltauiu Dlaj tra,
które jednl\k IV por~ ug ... ić zdołano.
,,** Telegraf piszący. Próby z ap.r.tem
telegraficznym pisząo)'",. dokonane w tych
dniach w New-Yorku, wypadły ~ .. ietnie. Przy
IIOIOocy pióra automotyc7.nego lIparat piszo o·
koło s.eśćdziesieCio sł6w jednym ciuiem.
.."" Przykry wypadek ztlarzyl siV IV t,cle
clniach w Lłzb~"ie na okrecie "AJllelia" no.
którym IlOd6wczns znajtlowali siO król i królowa portugalscy. Okr~t wzmio.okowany, m.jł\CY
odwieść do
ctubul [larv królewsk, odbił od
bnegu w chwili. gdy [lod pokładem w maszy..ie parowej pękI m.ły kocieł. zabiwny obli
Ilalaczy I uS7.kodziwszy nieznacznie 'eiuny okretu. Z brzegu n:' I,tórylll z okazyi odj ..,11l
króla ze broło sie mnóstwo ludzi, wypadek dostrzetono i niebawem wysłana Mdł ogromna
przcwiozlo cały orszak .10 bl'?egu. Król don
Oarlos wyzoac'zfł dl" oLu rodrio zabitych ps.Jaczy znnczne penaye emeryto.lne.

•..* Ludność Galicyi. według ostatecznego
i ogloszonego orlodownie spisu. t1okonanego w
d. 31 grudnia 1890 r. liozy ogółem 6,607,816
głów, w tcm osób "I"i mosldej 8,260,433. o.
sób plci l.e.iskiej 3.347.383. Podług religii
było 1'1\. kat<lliokicu mieszkańców 2.997,430,
grecko.katollckich 2,71)2,449, ormia.isko.kato.
Iickich 1.739, pra!!,oslawnych 11429. ewangeJikólV "yin. aUgl!, 36.284. wyzn3nia hel"ec- \ Paryż . 23 czerwcn. Zawiązala 81~ unia
kiego 4,990. izmcli~ .. 772/213. Na inne wy· Francyi kl\tolickiej. Na. prezesa. obrany
'ł.ll nnla prlYl'adll mdła stosaukowo ilość ;mie- Chasnelong. IU\ wiccprezesliw; Keller. bal'.
szkaliców. Smuln~ jesl hardzo staly Iyka Wy- l\1ackau, br. Albert de Muu i Herbelot.
ksztalcenia: ullliejąeyeh C'tytać i pisa 7.oajdl\jc 11:, kasyel'l\ Ferdynand Riant. na sekretaai~ zaled~·ie 1,239,122, osób umicj~cych tylko rza B. 'l'en·at.
czytać 492,080. nie umiejqeych ani czytać,
Berlin. 25 czerwca. (Ag. póln.). Oe arz
noi pisać 4.8'ro.GJ.l. Podłag jtzyka tO~'arzy- i cesar~owa niemieccy Ill'zyjęli zaproszenie
sldego: lłOlskiego j~zyka utywa osób 3,616,698 markiza Salisburego do Hasfielllhouse na
rU!!kiego 2.83~,043, oiemieokic«o 227,600, d. 12-ty i 13-ty lipca.
cześko·mor"wsk iego i słowackiego 5.827. ru·
Petersburg. 25 czerwca. ' (Ag. p6Iu.).
mullskiego 283 , słoweńskiego 208. \Vęgier~kie· W jednym z oddzielnych pawilonów tutejgo 95. wloski~go 58. serbsko ·kroacłciego 4.
szej wojenll~j fabryki "rochu nastąpiła
_.:. Wiec lekarzy. W Weiln'l'1.e odbył ek ploz a eLeI'u, pl'zyczem jeden fa,jerwersię wiec lekarzy. n& I.tórym rad1.Ono o ref9r- ker i pięciu robotuików poniosło mniej lub
mi. słcll~yÓIV medyczllycb. Prawie jed"ogłtWoie więcej ciężkie rany z olll\rzenia. Jedeu
Pl'?,jvto rfzoluoy~. t'ldaj'IC~ dla mlodycb me· z robotników jest śmiertelnie pokaleczony.
t1yków ro.zllej praktyki w lozarcta~h, przed PI'zyczynl} eksplozyi bylo wypadkowe stlnrozpo ~c:i.1Ił pral<tl'ki wolnej.
czenie balouu szklanego. zawiel'ającego 2
*. Strzelania .płyczne. Skotkiem po. \ludy eteru. Budynek uszkodzony.
myślnie ~olconllnych prób strzelania optyczllego
Charków. 25 czerwca. (Ag. pó!.). 'a
nu dwóeh pancernikach. rraucU!!ki minister jarma\'kn lIozostalo remanentu uiemytej
marynarki oddał t10 ro.porz~t1zenia wyualoscy wełny ukoło 70.000 lIndów. Najlel1Bz6 111\1'kapitona Boouin de Fraysseix parostatek ce· tye rozku\lioue. (iatllukl gOl'sze zuajuą
lem ..aprowadzenia kompletoego sy temu stl'?e· Zl\peWlle nabywców 110 cenie uiższej ou
lania optycznego \Y bateryacb. wietacb i t. p. 7-mill 1'8. IV og61nym rezultacie ceny SI}
SflO1~b' Łeo jest nowym .yaalazkiem i j c~1i niższ~ od zes~tol'ocZllych o 15°/.. Zna.ctna
wierzyć t1"iemlikom rranc1I8kim b~d.ie mi.1 .11. cz~gć kupców uuahl si~ ztfld do Ro towa
ubrouy uarodo ej
dzo wielkie znaczenie. uad Donem. gdzie jest przeszło milio IlU'
z.' .y au w bulbo wyso~im stopniu Jlot~- dów wełny.
g~ artyleryi. a temn.nem i wojeM" i,lt .td.
Berli". 25 czerwca. Pl'Ofesor uniwer y.
ków I bateryi. Polega on na ""Iowoniu l·rzez tetu getyngeliskiego. znany fizyk. Wilhelm
ot"ór Ilziesi~ciocentymctro\Vy, Co t1aje motność Webel' umar!.
..be"pi_elli ... i z08looigcia lcononierów. omz
8erl1n, 25 czerwca. Utrzymują się 1'0'
uzyskuui prawie m tematyctoej telcjo~ci strza· gloski. te general Wal der ee ma zostać
lu. Najniowllrawniejszy kCllionier za pośrednic- ambasadol'em w Petersburgu. a generał
twem togo wplalazku, otl pierwaego razu nie Wedel ambasadorem w Pal·yiu.
cbybi celu. Tajemoi... spoczywa. wtem, it
Petersbllrg, 25 czel·wca. (Ag. p.). Mla·
pUlIl.!. do którego lOa 1I1e str.ał Ilully. t. j. nowaui dowódcy brygad dywizyj pieszych:
'wizeronq (,clo odbija siO na białym ekranie. 8 - ej. Kozilljewski i 7 " ej. de Viliel' - doumieslOIoorUl za dzi.łem. w miejscu dogodnem wódcami brygad rezerwy pieclloty, llierw.
dla obserwac,i kanoniera. Wynala k ton bę- szy 43.ej. drugi 44- ej. llianowano oti·
dzie st.anowlt uo w roozDikach r' I ryi.
clrów dla formujących się batalionów re**. Płece do palenia zwłok w.ni iOlle zerwy Ilw&l'M kiego i gunibskiego.
btd~ 'I( oreJlbacb t lIei(I~l herlln
Kn'm torya
Petersbllrg. 2G czerwca.. (Ag ll.). Po·
to zbuclowlLlce ZO,tall\ weol.lllg sy .lI n J11111101V' miQdzy ROMY" a lVIochami xaw8l'to deJ.:I".
nika Klingemlierlln, na "7.ór i, 'd ;.rb w racYę O wZl\jtlmnem ścigauiu fałszerzów
2wec·yl. PułkownIk w pny., 1 '. .,.{ ,i,.·u cech i m;u'ek fabrycznych.

T E L E G R A M y,

P.t... b.... , 25 czerwca. W.k.I." I.ou,ly" lIG 10.
fI posy •• k.. wae.od .. ja J.łU'J.. Uf po.y •• k." 1",d.ia 101 '". ~'I,'1, li Y """....,.u. k..clyt. _ie,uki.

139.75_ atoJ. baukn ruskieg, IUa bILUdłll zagranit't ...
ne~ t70.oo, peterjjburilluegu blldU łIYłł-klHlt.n
~o
~.OO, b....ka uUtdsJIl&foio ... go
ar.......kiego buku dy.lhu ..... ~ - .-,

m.oo, ..

BlrUI, 2i-go ..."'~ lI.ulloty rn<IUB urM:
235.95, lIa. dOit.&", 236.0& "8k,,)e lIa \Vłt.r~M\Y.,

235.90. U~ I'e burg.
dl. 235.00, 1& Lon~yu
U& W.1Ii.
I

5',.

r. 2Zj5.iiO, "..

f'6te .. ~nrl(

=2ll.35'I., "'eeluer.....'ly. 'I!.

~. ~""".y
:łU.6J;
",laWII" 736tł, ,,-,. lilłty lUurillJU:IJulIł

20.27".,

Ii."

7L10. poiye.ka m.ka 4'1, _ I '1>. r. 98.70,
l'.
1887 r. - .- ,6'" reuta złoto. 105.50, fi·/. r. zl. • l ,\

~.llla.OO, pol,""a .....:1oo4aio..l ....... n.
UJ.. ...".
IIi 7ó.l0,
liitty ZUtAWU8 rnotki", 108.9U, {)"/. 1'0pre .. iowa • 1&;\ rokll lBO.OO. taka. _ nj,~;

5-'.

łyczka

166.$O,ueye tr~łi iel. 'WArlllLlnkp,wi .. leillfkiej
246.75. &l<cye kredy tow. &ll8"y~ ki. 162.50. akey.
w&lIs ... wd:iego ba.ukn b&utłlowe~o - .- , fl,dkoItLO·
wego - ,.- , d,Ak.uto ui811.ieekI8~n lumku plA.iIJjt,,,, ...
f.

ol", prywatne 3'1."'.

L'ldy", 25 czer"ca. Pot.1e-JOka m:otkl\

~

.889 roku

LI elUisyi 98'1,. '}.'I,'/, Kou""le Augi.l.ki. 95.

Wlrlllwl, 25 ezer\YCIl. Tar't' UH. pltltu \Vitko,,-

sk:iego.

e.aeuiata
-

lU.

ord. - ,

pHln&.

i flohra _ _

biał a. "y boro'ł'e - - -,j~~zUlieó

- , wy!łoro\yK. - -6\0, ty",
-, drelluie - - - , WK.lllhvl'l .2 I (..0 no!), •• - - , oWIes :ttł33l5, grlk .. 4:20 -500, uepik lelUi -, zilUo"" - , rUl'"'' :"I'~ zilU. - - - . lCrod, lln\nx [,ln850, eu.luowy B00-9(Y.), rft.!łol.. 900-1l00 z,," kun·.el',
kllo!ju. jagla.lla 119 -l2.5, olej ru), .. \wwy - - - ,
IlIi&uy - - u . luul.
Dowieiloioun "neni"" 'UY.), tytA 1{), j~.~zlłlieui",
- , 0"'& 100, Ii(rMhn poluego - kor ~y ..
-,

Waruaw •• 25·go czerwca. OkotYita. lIurl.. .ktaJ.

ZA wiadro 100': 11.05--.- ; z.. 78": 8.6:.! - -.-'
&yllki la wiadro 1000: 1J.20 - - . -; Zł' 7>1': 8.n·lerlll, 25 czerwca.. • PIlt.~~lh~.1ło. _ 2t7-23~1 lU" cz~r",
23t.OO. UL wrzes. poiclz. 207.25. Żyw _07 - 215,

u& turw.

211.~O,

na

Mayu, 2j czerwca.

'""es.

pud •.

K.&W-&

19'~.50.

Atoll,l .. ,er""l8 8 utlUJ

ua "' IO'.!.OO, ua .... eaień 91.50, na grodz. 8.>.75.
Nieuregulo"ane.
18.dyn. U czerwca. Cnkier Jalu !5. Spokojuie.
Cili.r blll'&kowy 13'/, mocao.
lIverp ••1,2i-go ezerwcL

ll ~"",elua..

8prawoltlauie

... Obrót 12,OOi> bel, _ lego ua spekltl""yo i
"y"ó. 2000 beL Mocno. .lIiddllli" amerykai,.I"" 0&

końco"

czerwiec lipiec łllJu nabywcy, na lipiec "3ierpiei\ >iII/n
nabywcy, na. Bierpieó wrzesieu 4"1" nabywcy, ua.
wrz.esieil paidsłernik 4,'''5 cen ... , na. paźdsier..

nik liatoparl 4,", apuedaw.y. na listopad grudzieil
4"/n sprzedawcy, na. grudzień 8tye~il tJl/1J cen&,
nIL ."czeń Inty '''lu nabywcy.
NIW.York, 24 uer..ca. H.".lua g'l., " N. Or·
le.ud .. 7" •.
New·York. 2ł ..erwea. Kawa (Fair-lli.1 I .50.
KaWA Fair·Rin

u- wnes. 15.07 .

)ł

7 Lo1'l' or,liua.ry na lipiec 16.32.

--,----,-.

TELEGRAMY

GIEŁDOWE.

Giełda Warszawska.

Z doia 25[ Z dni. 26

Zapłacollq

Za wekile krótkot","I.owe
ua Berliu za 100 mr. . . .
ua Londyn za 1 b. . . . .
~~ ~;'k'':~~o:'cxfrft: : : :
~~daoo z koócem giełdy
Za papl.ry pa"twlwe
Lilty lik"idaeyjoe Kr. Pol ..
Boska poiycslr.lL wBchodnia .
4'" po •. \>rewnz. r. 1887 .
Listy. r.. zie",. Seryi
r.
."
""
V
L.sty .""t. m. WI\TSZ. Ser.~.
Listy ; .. t. m."Ł<Hł1i w eryi l'
"
•.
"
II
"
"
..
lU

I

12 ~2". 4245
3U5
1380

97.10l.25

97.50

100.90

S.'.J7 1/.,
3\2.;

91.:;;
10'2.9765
100 \lO

10050 1100.50

100.90
1011.7
tł950

GIełda BerHń,ka.

Bank t
k'
,' o : y rn. ,:e :~.. ta;" .
Dy.kouto pryOł'alne . . . ,

LISTA PRZYJEZDNYCH.

" ..d Hetel. L. Heyu i A. Wettlu s \ aflZ&.
"y, Diurl"" • P"'kkow&, M. AlexellkD z ClJark ......
~~.:J:x. Rostowa. L laW z Akwilpua. O.
Hetel Vlkterla. Wei blll.. i A cher z Wer l wy .
. ""tel '01.1. fl U.... r.. nlłer .lle~nb bu, Kobn
• A. Kubanka. War uwy, Wito. Li • Je... T_
Raik •• Palia ~DI. "II kwy.
•

DZlE

J2L

o

o

Ł

G

F~~~~:~~-:S:'~~:-S~*::::Z:S~~
'H
H

J

~"

_

H

:

H

II

~~~~'M
~

H

•:H

V :BANKAGENTURA
HANDLOWY
w LODZI.

"

.
I' ZAKŁAD ÓW ZYRARDOWSKłCH
" d

L

ł

GŁÓWNY SKŁAD

~c

Kupuje i pl'zedaje papiery
przyjmuje zlecenia na
~ kupuo i 8przedll1: papler6w warto eiowyeh za umiarkowaną prowi.
ł zyą; wydaje pożyczki tel1lllnOWe i bezterminowe ua specyaluyrllChu~ nek bieżący on uH) pod zastaw listów zastawuych 7Jemskich [ n1iejskich, oraz papierów przez rząd gwarantowanych i uiegwar&ntowa~ nych w to lUlku
ceuy gieldowej; wydaje plozekazy na róźne
ł' miejscowości Rosyi i zagranicy, jako też listy kredytowe (feUI'es de
~ Cr6dit)
na różne miejscowości zagranic~De; przyjmuje zlecenia nainkasowanie należności z weksli i wszelkich iunyeh dokumentów w Ro·

w Ło zł, ulic .. PJotrkoW8ka Nr. 6 uowy.

Pole_a

Po nowo zniionych cenach bieliznę damską i męzką·

H

I{RH
r ;/ ~aopatl'zony WIe, 11u. wybo' J' materyało' w n'lcianych nIl

Na,se'Qn
~

••• 1

.

KOŁDRY WATOWE,

I

90',.

H
~~H!'I :yi i ~:!~:~u~' pożyezkl

ubra.nia: ln~ZRIE i DZIECINNE,

WAŃTUCHY.

wartościowe;

'H

J

,

za

I'

r~::::::c~~~~",:,:i:::s~s~.Jts~Jt.s:~X~~~z
:t..
1114-0~ ~
....~

8ztokę:

płaci na rachonkach przekazowych:
zwyczajnym , . , . . •
2'/,0)0
termioowym 5-clo dniowym .
3%
na wkłady 6
miesięczne
3'/.%
II
9
4%
"

FfLJZA:-IKA "OSZTUJE
tylko ·1 kopi~jki.
iiizygołowall Je
,. Jednej
lul."ty C"" u. Cz,..ty rozpoucz..r·
uy zopełule r potywRy proszek. Sprzedaje
0119 W,lelUI.I, .kładach to'.. rów kolo·
lIillny_lI i t"""rów .ptee.ny.h w pu ••·
u ch bl.u owych po "! 'I 'I. I kIlogr.
czyst.j wagL r abryklUlcl l, i" B ooker
w Alit terthlrule. 'kład hnrt. w, na
lł ....J~: firm ".JawII," I'oter>burg, Wiei·
h ~Qnł~ ąs. ZnleCA IIlę dla rekouwale ceo(uw I th:Jccl,jako

premiowe od amortyzacyi po 90 kop.

ł'/.%

12

1~52-0

ZARZĄD

Gminy Starozakonnych
mlRsta Łodzi.
od dlli<~ 13 (25) czerwca. r. b. każlłodziennie
od godziny 5 do 8 po południu (prócz dni soh9t"ich i liwią
Począwszy

teeznych) w kallcalaryi ZarzącJu G miny wobec osóh do tej
czynności zaproszouych otlbywall się bętłzie rozpisywanie skła

01'1

rOCYJJ:apCTBeHRaro taRKa. Uczen' . VI1 LIasy
K ,
tutejs~eg'O

dek od tutejszych mieszkllllcÓW atarozalrollUy<'h pa etat l>ó~niczny i utrzymanie szkM na rok bieżący,
O czem donosząc, Ziu'ząll Gminy zaprasza interesowanych
do rozpatrzenia rzeczonego rozkJadu i czynienia uwag, jeśli
takowe uznają za potrzebne.
Po ukouczeniu zaś tej czynności reklamacye jllko spóź•
łęd .
'b d
'
luone uwzg Illone me ę ą.
Łódź, dnia 12 (24) curwca
roku.

gimnazyum, poszukuje
czas ~akacyi, oraz przyB'L HIlCTOnU!ell'" ro~v Ha OCl/oBallill BblCOlJAt1WHX'J) ysa- gotowu~e, do ~lmnł\Zrum: Oferty
I .,
vr adlluUlstl'acyl DZleUluka" pod
~OR'b 10 (PeBp:I.'II, 5 U~pTU JI 5 AJJptJII cero rOA3, ~,'K sOIlBep- lit C D
"
1159-2
eill 5 l/i % pellTb, 5% lia8JWCLlX'L till.leTOIl1> TpeTI.HrO, 'leTBep- . , .
12ł2-3
C ł
L
Taro 11 n:ITaro IlMUyCROB'L, II T8Rme lIenepeepoqeUIILlX'b 6UJ6TOB'L
uep8aro BhlUyCl\1I II 06J1l1ral.\iII nepBaro UOCToąuaro !la/l1/8, BblllylI\ellhl 110111.16 'leTLlpeXllpOl.\ellTlllile 811}'TpeRuie llaUJlLI: nTopOn ilU., o~lad, t?w'r:zy.k~ ~n.jąc'y j~.~ld ~.b.
cnili! 70 000 000 py6.1ell TpC'l'iłl na 194 000 000 pv 6J1elt 11 kI, rOSYJskI I Dlemleck., óraz pos..daJll<:y YnpasneHie nOJl3I1HClłoi-fJ)a6 n ll'lHOi
noporll
•
"
,
,
.
)
t wykazt&łcem6 fachowe, obeznany z kasoIł
~
IleTBepTlolli Uli CyMII)" 190,000,000 rly~"olt, upu 'lell'I. Te'lenle .. oś~ą, po..ukuje miejsca w zakładzie CIU!'b 1I01l0~IIT'L .110 oó~aro C8t)!tiliH, 'ITO O'L -J G [lOn II no l Olł'~"
UPQI.\CUTOR'L UaQIlIlU6TCH: UO lITOpOłI)" aaltłly C'L t-l'O hOli II, 110 ~ti'll °tt~,i:u!,~IG~~W~~ I~~I.<J':.!!=~"\: ÓpH '1891 rOlla yeTauoB.'IIIBalOTCII Ha ~oporl> o6paTHble uuCca.
TpeThe&l)" a3ltłly C'b 15 rIOrUI, U 110 'IOTBePTołly C'L 15 110.1111 Biurze Ugłosztń I'P, najchruan. & Fren· llillpcsje 611.teTbI BCtX'L TpeX'!. U8CeoU'L lIa npot3i!'~ OT'J, eTaH~.
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Bet oÓ.'llłra~iu IlToparo 3anlla lilJAU pa3Htll1eUbI ItO lIaCTylllIaccaampcKaro Tapllif/a sa IlpoTlIl/lOlIie JIoil.8'L-lwJIOWKII.
:'I eJ li II cpOI:a 'fellenilI IIpOl.\eIJTOB'J; )1 UOTOM)" 8'h roeYAupOTUeIUIOH'L
J!l.loda o6oba,
1~Lil!~~V3!~Ia~~~jt:reil~;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;t~23;9;-;3;
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uie i zuaczeniu takOWej, poszukuje
Służących OlszeWSkiego
ogłoszenia I do
lIa'L U4,000,000 pyóJelt TpOTbaro aanKa OCTa 001, AOI) dl ::::~osc:om~. p~r~::~~~ ~~r~~;. ~~:;~Wej "'J.13~l~~' f';i~c~~:b~':~~~- ' Przedpłatę
lIepa3:11tU\ellllhlX'b lłencTyrruo 11,000,000 pyÓ.łclt. IWTopble 110 uej i Wid~ewskiej ;';~ 106, dom Har- ulellloulm ",o''''je do domll pan
paCUopHlliellilO
MIIIIllerpa <DullaUCOR'L, UOCty·IIUIOT'b B'L "J10AulIly Uli O p. 'zylke.
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