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’ Kraków, 2 czerwca. Zjazd delegatów na
jubileusz uniwersytetu jagiellońskiego już się rozpo
czął. Do Krakowa przybył pierwszy delegat, uniwers\t tu w Buffalo i delegat tamtejszego Towarzystwa
lekarskiego p. dr. Fronezak. Razem z nim przybył
do Krakowa właściciel apteki p. S. M. Spryszyński
z Buffalo, ażeby uczestniczyć w jubileuszu.

Z Flory anki.
Kraków, 2 czerwca. Dyrekcya Towarzystwa
wzajemnych ubezpieczeń powołała p. Henryka Szat
kowskiego na posadę I. sekretarza przy dyrekcji
w Krakowie, na posadę zaś naczelnika buelialteryi
działu życiowego p. Andrzeja Szuszkiewicza.

ffrajowe Tow. rybackie w Krakowie.
Kraków, 2 czerwca. Wczoraj o godz. 4 po

.

.
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Adres: „Słowo ?olałde“
Lwów, ul. Chorąźczyzay 1. 17.
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■■ Ustąpienie Gallifeta.
Paryż:, 2 czerwca. Pisma nacyonalistyczne

Jubileusz uniwersytetu jagiellońskiego.

.

gratulują Gallifetowi, że wstąpił w ślady Chanoiuebi.
Frondę tłumaczy nowy zwrot Gallifeta wpły
wami kobieceini.
Nowy minister wojny gen. Andró dozna! ze
wsząd sympatycznego przyjęcia. Mimo skończonych
lat 60 wygląda, ou prawie młodo. Odznacza się
wielką uprzejmością i posiada wśród deputowanych
rozgałęzione stosunki.
Andie zamierza urzędowanie rozpocząć od zu
pełnej reorganizacyi swego biura prezydyalnego.
Szef gabinetu w ministerstwie wojny gen. Dayignon
ustępuje. Podobno zajmie jego stanowisko pułkownik
Percin.

Sprawa Dreyfusa w senacie.
Paryż, 2 czerwca. W senacie obradowano nad
przedłożeniem rządowem, dotyc.ząccm amnestyi wsprawie Dreyfusa. Kilku senatorów zwalczało ustawę,
ażebj’ Phfjuart i Dreyfus midi sposobność osiągnąć
zupełną. rehabilitację. Delpaeh zażądał postawienia
Mer,dera w stan oskarżenia. Mercier oświadcza, że
w roku- ISO! działał tylko dla dobra kraju i dzisiaj
postąpiłby tal: samo. Dzisiaj nastąpi dalszy eiąg
dyskusyi nad rym przedmiotem.

południu, pod przewodnictwem prezesa, dra Ferdy
nanda * Wilkosza odbyło się walno zgromadzenie
członków krajowego Towarzystwa rybackiego w Kra
kowie przy udziale . delegata Wydziału krajowego
p. inżyniera Tadeusza Rozwadowskiego i delegata
oo?
iKról Otto. $
Towarzystwa\rolniczego w Krakowie p. dra, Adama
Monachium, 2 czerwca. Aby dokładnie poznać
Krzyżanowskiego. Przewodniczący złożył sprawozda
stan
organizmu nieszczęśliwego króla, poddano go
nie z działalności Towarzystwa w roku ubiegłym.
W tym czasie wpuściło ono 3.600.000 narybku do pi ześwietlaniu promieniami Roentgena. Stawił on
wód krajowych, szczególnie narybku sandacza. W dy opór, lecz ostatecznie lekarzom udało się podstępom
skusyi nad sprawozdaniem zabrał głos p. Stanisław dokonać swego, przyczcni wyszło na jaw, że obłą
Chrząszczewski/a następnie delegat Wydziału kra kany król dotknięty’ jest cierpieniom raka.
jowego p. Tadeusz “ Rozwadowski wykazuje zabiegi
Konwikt szwedzko-norwecki.
Wydziału krajowego "około podniesienia c rybactwa,
Chrystiania,
2 czerwca.1' Konflikt wywołany’
krajowego. Sprawozdanie o działalności Towarzystwa
postawą
ks.
następcy
tronu, ■ jako regenta -wobec
przyjęło zgromadzenie z uznaniem ćo wiadomości i
u.hwal
Radj
stanu,
co
do
rozkładu wydatków wspól
uchwaliło zarządowi absolutny urn.
nego
etatu
konsularnego,
zaostrza
się coraz bardziej.
... Potem starszy inżynier p. Stanisław Chrząszczewski wypowiedział fachouy wykład o zakłada W Norwegii są umysły do tego stopnia wzburzone,
niu stawów. Wreszcie towarzystwo przystąpiło do że zachodzi obawa krwawych starć.
wyborów. Prezesem wybrany dr. Ferdynand WiL
Kwestya koreańska.
kosz, wiceprezesem Józef Rozwadowski; członkami
Londyn, 2 czerwca. Położenie na Korei uwa
wydziału pp. Zygmunt Fischer, Kajetan Kosiński
żają
w
Japonii za bardzo poważne. Prasa japofwka
i dr. Jan Żduń.
domaga się od rządu, by za każdą cenę utrzymał
Zgromadzenie roboteiese.
wpływ swój na Korci.
Kraków, 2 czerwca. Wczoraj wieczorem o g.
Wojna Anglii z Transvaalem.
7 w Sali domu katolickich rękodzielników i robotni
Bruksela, 2 czerwca. Poseł Transyaalu dr.
ków w Krakowie odbyło się zgromadzenie z nastę
pującym porządkiem dziennym : Zastój robót w Kra Leyds wyraził przypuszczenie, iż Kruger nie umknie
kowie. Organizacja mieszczaństwa. O wyborach do do Europy. Nie ujdzie on Anglikom, którzy go osa
dzą na wyspie świętej Heleny. Natomiast rodzinie
Rady miejskiej Sejmu i Rady państwa.
Kraków, 2 czerwca. Zgromadzeniu przewo Kiugera, jakoteż prezydentowi republiki Oranje Stei
dniczył Ludwik Szufa. Piotr Kosobiicki referował o nowi pozwolą Anglicy przenieść się, dokąd zecheą.
Dr. Leyds zamyśla jeszcze raz zaapelować do
zastoju pra<-y. Uchnalono rczolucyę, ażeby rząd
przywrócił opust należytości, oraz uregulował poda wielkoduszności mocarstw, by sprzeciwiły się zaane
tek domowo czynszowy. Uihwalono także rezolucję ktowaniu republik poluduiowo-afiy kańskich przez
Zygmunta Mikołajskiego, aby domy nowe były przez Anglię.
Londyn, 2 czerwca. Dzienniki wieczorne ogła
20 lat wolne od podatku, ' oraz aby gmina podjęła
szają depeszę z Kapsztatu, że powstańcy napa dli
roboty publiczne.
około Douglas małe oddziały Anglików, a w walce,
Rada kolejowa.
która się stąd wywiązała, pudlo 16 Anglików, mię
Wiedeń, 2 czerwca. Wiener Zcitung ogłasza: dzy nimi zaś i komenderujący pułkownik.
Minister kolei żelaznych zamianował członkami pań
. Londyn, 2 czerwca. Urzędowa lista strat
stwowej rady kolejowej na przeciąg trzech lat: p. w walce, powstałej przj’ zabieraniu obozu powstań
Leopolda Baczewskiego, członka Izbj’ hadl. i przem. ców w kraju Grią ia przez wojska Yeoinanry dnia
we Lwowie, Łazarza Blocha, wiceburmistrza w Bro 28 maja, wykazuje 10 oficerów i 3 żołnierzy zabi
dach, Maurycego Datłnera, członka Izby handlowej tych, a 30 oficerów i 17 żołnierzy rannych.
i przemysłowej w Krakowie, Augusta GorayskieLondyn, 2 czerwca. Z Wimburga donoszą,
go z Moderówki, członka Izby panów, dra Artu- że Rutidle stoczy! dnia 29 maja ciężką walkę z BocNimhina, burmistrza, miasta Stanisławowa, dra Ta raini kolo Senckal i że walka ta do wieczora jeszcze
deusza Piłata, profesora uniwersytetu we Lwowie, była nie rozstrzygniętą.
Jul. Epsteina członka Izby liandl. i prz. w Krakowie,
Dzienniki wieczorne donoszą, że Rundle bez
Ionacegn Russmanna, członka Izby handlowej i przem. oporu obsadził Lindley.
\ve Lwowie, Władysława Struszkiowieża, posła do
Burza.
Rady państwa w Krakowie, Kazimierza Zaleskiego,
dyrektora krajowego Biura kolejowego we Lwowie.
Budapeszt, 2 czerwca. Burza, połączona
Dalej zastępcami członków rady kolejowej miano z oberwaniem chmury zrządziła tu ogromne szkody.
wani zostali: Stanisław Ciucłiciński, członek Izby Woda dostała się do wielu mieszkań w sistercnaeli,
handlowej i przemysłowej we Lwowie, Zygfiyd Kar- przyezem kilka osób utonęło.
. „
r
peles członek Izby liandl. i przem. w Brodach, Wi
■ ----IM—TEt
ktor Kolosvaiy, pens, dyrektor kolei żel. w Krakowie,
Sofia, 2 czerwca. Nic tu nie wiedzą o tein,
dr. Julian Leo, profi sor uniwersytetu w Krakowie, di.
Stanisław Olszewski sekretarz galicyjskiego Towa jakoby ks. Ferdynand wybierał się wkrótce na wy
rzystwa naftowego we Lwowie, Andrzej ks. Lubo stawę do Paryża.
Na,woływania prasy, opozycyjnej by ludność
mirski, członek Izby panów, we Lwowie, Karol Ski
biński profesor politechniki we Lwowie, Karol Strzy- włościańska sprzeciwiła się wprowadzeniu dziesięciu,
gowski członek Izby liandl. w Białej, Artur Szancer jak dotąd, spełzły na niczein.
członek Izby liaudl. i przem. w Tarnowie.

S Wasly ssaaejsskśej. ..
hwów, 2 czerwca.
Wczorajsze posiedzenie Rady wypełniła w dal
szym ciągu dyskusya w sprawie wewnętrznego urzą
dzenia rzeźni miejskiej. Przyjąć ofertę Rustona czy
Rmghofera?
R. Tliulie zwraca uwagę na konieczną po
trzebę zatrudnienia tutejszych robotników i firm tu
tejszych przy robotach.
R. Klein na podstawie poczynionych we wła
snym browarze doświadczeń, oświadcza się za przy
jęciem oferty Ringhofera.
R. Rawski polemizuje z wywodami prof.
Dzieślewskiego i zaleca ofertę Rustona.
R. Heppe przemawia za ofertą Ringhofera.
Przemawiał następnie r. Gołąb, puczem r. dr.
Goldman zapytuje, czy prawdą jest, że przedtem
zanim zapadła decyzya Rady w tej sprawie — roz
poczęto już urządzać, rzeźnię według planu firmy
Rustona ?
R. dr. Byk zapytuje, gdzie bezpieczeństwo ro
botników będzie większe, przy systemie Rustona,
czy tez Ringhofera? Inżynier p. Górecki odpowie
dział na te pytania, że robotę rozpoczęto już wpraw
dzie według planów Rustona, w nadziei, że oferta ta
będzie przyjęta, jednakowoż słupy, które już posta
wiono, można bardzo łatwo przerobie na plan propo
nowany przez Ringhofera.. Na pytanie, który system
będzie dla zdrowia korzystniejszy, mówca sądzi, że
Rustona, przj’ systemie bowiem amoniakowym, jak to
nua! właśnie sposobność zauważyć we wzmiankowa
nym przez r. Kleina browarze, rury okrywa rdza,
R. prof. Radziszewski w dłuższym nauko
wym wywodzie zbija twierdzenia zwolenników bez
wodnika węglowego (system Rustona). Co do rdzy,
znalezionej na rurach przy systemie amoniakowym,
to zwala winę jej na alkohol, a nie amoniak.
Po przemówieniu wieepr. Ciuchcińskiego
i odpowiedzi referenta, przystąpiono do głosowania,
Glosowano imiennie. Za ofertą Rustona oświad
czyło się 27 radnych, za ofertą Ringhofera taka sa
ma ilość. Według postanowienia regulaminu Rady,
powtórne glosowanie może się odbyć dopiero na następnem posiedzeniu.
a’
Prawo do losowania na 3 posagi z fuudacyi
Chylińskiego po 750 koron, przyznano 8 dziewczętom.
Sprawę udzielenia nadzwyczajnej subwencyi dla
teatru lwowskiego w wysokości 5.000 zł., referował
r. dr. Weigel.
R. Waliehiewicz ze względu na opłakane
finansowe stosunki miasta, domagał się, ażeby subweneya ta nie była wyższą od tej, jaką teatrowi
zamierza uchwalić Wydział krajowy, t. zn. 4.000 zl.
Z powodu braku kompletu, sprawa nie zo
stała finalnie załatwiona.

W bali muzycznej, na placu powystawowym,
panuje dziś hałas niebywały’. Czubate kury i grze
bieniaste koguty idą o lepsze z gruchaniem gołębi,
pomagają im różnobarwne papugi, drobne kanarki,
dziwią się swym' piskliwym głosem temu nadzwy
czajnemu zjazdowi, czerwone oczy królików, wyglą
dają z po za krat ciekawie — najciekawiej zaś
przyglądają się temu nadzwyczajnemu zebraniu tłu
my publiczności.
Wystawa drobiu, gołębi i królików, urządzona
staraniem krajowego Towarzystwa we Lwowie. Pre
zesem jej dr. Józef Szpil ma u, dyrektorem p. Lu
dwik T i m o f t i e w i c z.
Wystawa zapowiada się świetnie. Ze wszyst
kich stron kraju wzięli w niej udział rozmaici ludzie,
którym na sercu leży podniesienie zaniedbanej u nas
nieco gałęzi domowego gospodarstwa, główną zaś
część zasługi przypada I. gal. Tow. chowu drobiu
w Jarosławiu, księżnej Janowej Czartoryskiej z Wią
zownicy, dalej patii Helenie Podiyin z Leszczowatego,
oraz p. Falkowskiemu ze Zboisk ad Byszów.
Liczba wystawców jest jednak o wiele większa.
Oto ich nazwiska :
Dr. Ballaban Teodor, Lwów. Błeieher Herman,
Hruszatyce p. Nowe miasto. Ks. Czartoryska Jerzowa, Wiązownicą. Cziichnowski Tomasz, zarządca
sklepu, Siemianówka p. Szczerzec. Dietzius Adolfowa,
Jarosław. Dobrzański Karol, Lwów. Domiczek Oskar
Wiktor, Stanisławów. Dydyńska Ludwika, Lwów.
Dziadoń Karol, Lwów, ifalkowski Doliwa Władysław
Karol, Zboiska p. Byszów. Fattiuger, Wiedeń. Franz
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Jan, Lwów. Garnowski Jau, Lwów.

Gojawiczyński
Antoni, Lwów. Golba Jan, ogrodnik, Wiązownica.
Gołąb, Piwoda. Gondek Franciszek, Czerwona Wola
p. Sieniawa. Gwóźdź Błażej, Kiilałowice. Hetperowa
Anna, Babule p. Padew, stacya Jaślany. Halka Jó
zef. Janika Rudolf. uauczyciel, Sól przy Żywcu.
Jankowski Mieczysław Maksymilian, Lwów. Jarosiowicz Mieczysław, Jarosław. Jerniaków Anna, Lwów.
Dr Kowalewski Mieczysław, z Dublan. Kozłowski
Władysław, Lwów. Krupka. Stanisław, Lwów. Krzy
żanowski Antoni, Lwów. Książkiewicz Eeliks, Lwów.
Lewicki Einil, Lwów. Lewicki Kazimierz, Lwów.
Lilien Ernest Leon, Lwów. Lozański Teofil, Lwów.
Maysenhiilter Jan, Lwów. Maziarek Tomasz, Pawlosiów p. Jarosław. Michel Rajmund, (Hodowla kanar
ków herceńskich), Lwów. Misiakiewicz Leon, Lwów,
Bogdanówka. Muzeum im. Dzieduszyckicłi, Lwów.
Nowak Tekla, Jarosław. Dr. Obfidowicz Bronisław,
lekarz pułkowy, Jarosław. Podivin Helena, Leszczowate, p. Ustrzyki dolne. Przy 1 ibski Adam, Lwów.
Rozlepiło Józef, Wierzbno p. Jarosław. Rykała Jan,
nauczyciel, Lackie p. Komarówka. Sikora Zofia, Dnbłany. Szkoła koszykarska w Kotoszymie. Szkoła
koszykarska w Wojsławiu. Szkoła koszyk, w Wią
zownicy. I. gal. Towarzystwo chowu drobiu w Ja
rosławiu. Wolski Eustachy, ITawłowiee p. Pruchnik.
Wysocki Sebastyan, Piwoda. Żelaszkiewicz Broni
sław, Lwów.
Pomiędzy kurami znajdują się polskie kury zie
lononóżki, niobrak jednak i arystokratek z Włoch,
Anglii, Azyi, Indyi i najrozmaitszych zakątków’
świata. Górują gospodarstwa: Potlfrin, ks. Czarto
ryska, Polkowski, Lewicki Emil i w. i.
Następuje gTupa kaczek, gęsi, indyków. Cale
litanie nazw, a do każdej przywiązana pewna wła
ściwość. Ślicznie prawdziwie i z całą troskliwością
hodowane okazy, pycha gospodyń i gospodarzy.
Z ptactwa ozdobnego bażanty wystawili tylko:
pąni Anna Hetperowa z Babula i pani Dydyuska ze
Lwowa; —pawie p. Maysenhiilter ze Lwowa, pa
pużki zaś własnego eliowu p. Krupka również ze
Lwowa.
Następuje grupa kanarku w7, oraz gołębi.
Tych ostatnich taka mnogość, że daremnie chcielibyśmy spocyalizować ich nazwy i właściwości. Rysie
polskie (główny wyst. p. Oskar Domiezek ze Stani
sławowa) garlacze rozmaitych odcieni, turkoty (gł.
wystawca p. Gojawiczyński ze Lwowa;, pawiaki (p.
Emil Lewicki ze Lwowa, kapucyny (wyst. p. Maysenliillter ze Lwowa) i cała masa innych.
W dziale królików rej wiodą „boramy kłapouehy", wystawione przez pannę Helenę Podiyin.
Dział pasożytów ptasich, przedstawił prof. dr.
Kowalewski z Dublan, karmy głównie p. Jankowski
ze Lwowa, muzeum Dzieduszyckicłi wystawiło wy
pchane okazy szkodników.
'
‘
'* i
Wystawa przedstawia się nader okazale. Po
trwa trzy dni tylko.

mach chodzi i wyłudza pieniądze, rzekomo na przybory
szkolne, niejaki Maryan Granat, chłopak 15 letni, syn
kielnera, mieniąc się uczniem szkoły Staszica, 'której
nauczyciele wypędzają go ze szkoły, gdyż z powodu
ubóstwa nie ma za co kupić sobie zeszytów, książek,
bloku itp.
??
»
»Ponieważ chłopiec ton jeszcze w r. 1.393. cho
dził w szkole tutejszej do 2 klasy i od* tego czasu
wcale do szkoły nie uczęszcza, należy przeto przestrzedz publiczność przed tym młodzieńcem. 7
Morderstwo. Dnia 15 bm. zwabił w Bnkszoji
na Bukowinie Mikołaj Ungureau swego 8-letniego bra
ta przyrodniego Simiona do lasu gminnego Bukszoji,
zamordował go tamże i trupa ukrył obok jodły. Spra
wca zbrodni, który podał, że do tego namówili go je
go bracia Kostau i Kisor Ungureauie, został wraz
z braćmi uwięziony przez żandarmeryę i oddany sądo
wi powiatowemu w Kitnpolungu.
k -

Oszast z Pras na bruku krakowskim.

W ręce krakowskiej policyi wpadł bardzo ciekawy
okaz, typ „bocbstaplera" pruskiego. Niejaki Ludwik
Prydryk Pauckstadt, włóczęga z Prus, przybył przed
paru dniami do Krakowa i strojny w ubranie strzel
ców alpejskich, ozdobiony w7 kilka fałszowanych orde
rów, przedstawiał się wszędzie jako oficer 64 pułku
pruskiej piechoty. Pauckstadt obchodził mieszkania ofi
cerów i opowiadając im zmyślona anegdotę o tera, iż
padł ofiarą złodziei krakowskich, zbierał od nich sowite
datki na powrót do kraju rodzinnego. Pomysłowego
Prusaka osadzono w aresztach policyjnych „pod tele
grafem".
W Warszawie odbywa się obecnie konferencya dyrektorów kolei rosyjskich , europejskich i azyatyckicli, przy udziale reprezentantów ministerstwa ko
lejowego. Uczestnicy konferencyi przerwali swoje obra
dy na. jeden dzień, i 17 dyrektorów kolei, 5 urzędni
ków ministerstwa kolej owego i kilka pań osobnym po
ciągiem przybyło do Krakowa wczora j rano o godz. 7.
Tu witali ich urzędnicy kolei północnej, którzy’ zara
zem przewodniczyli im w zwiedzaniu pamiątek kra
kowskich. Popołudniu pod przewodnictwem urzędników
kolei państwowej odbyła, się wycieczka do Wieliczki,
poezem wieczór o godzinie 9 wyjechali uczestnicy kon
ferencji kolejowej z powrotem do Warszawy.
Dr. Antoni Nystrom, >jo którego przyjeździo
do Galicyi donosiliśmy, jest autorem obszernej historyozofitznej pracy „Upadek i odrodzenie". Część I.
wyszła w roku ubiegłym w Sztokhojmie. W' pracy tej
rozwija autor ideę, iż narody o wybitnych cechach
indywidualnych mogą utracić niepodległość, lecz tylko
na czas pewien, że uoisk potęguje poczucie narodowe
i doprowadza w rezultacie do ponownego zdobycia nie
zawisłości. Myśl ta jest poparta szeregiem przykładów,
świadczących o rezurekcyi narodów, niedawno .jeszcze
pozbawionych bytu politycznego. (Bułgarya, Serbia,
Szwecya, Włochy). W części drugiej tej pracy, która
dopiero w roku bieżącym skończoną zostanie, autor
traktuje o Polsce, przepowiadając nam bliskie zdobycie
niepodległości. Praca ta właśnie jest powodem przy
jazdu dra Nystroma do Galicyi. — Chce on na
miejscu poznać stosunki tutejsze. Królestwo Polskie
? Poznańskie znane p. Nystrom z poprzednich, wy
Do dzisiejszego numeru dołączamy 4 ar cieczek.
Dantona trący a kobiet. Onegdajszy wieczór
kusz „Opowiadań" M. Gorkiego (z rosyjskiego).
Dziś w teatrze: O godziuie pól do 4 popołu dal Tryestowi niezwykle widowisko. Krawcy tamtejsi
dniu „Ciotka Karola", krotoehwila w 4 aktach Tomasza podwyższyli dzień pracy dla kobiet, zatruduiouych
w warsztatach, o pół godziny, a m:auowicie z 10 na
Brandona.
O godz. pół do 8 wieczór „Girofle-Girofla", opera 101/?. Gdy minął dziesięciogodzinny czas pracy, robo
tnice opuściły wszystkie bez wyjątku warsztaty, ze
komiczna w 3 aktach Karola Leeocąiia.
' , 't
brały się tut. korso i zaczęły demonstrować przed ma
Temperatura. Dziś rano o godzinie szóstej
gazynami. Właściciele magazynów wobec solidarnego
było 4- 13“ R.
wystąpienia pracownic oświadczyli, że cofają swoje za
Konfiskata. Wczorajszy popołudniowy numer rządzenia i przyjmują uapowrót 10-godziniiy czas pracy.
naszego pisma uległ konfiskacie za feljetou konkurso •Jeden tylko majster okazał się opornym, a nawet urzą
wy podtyt: „Jakim ma być kapłan polski?" — Godło: dził kontrdemonstracyę w ten sposób, że z okien swego
domu kazał lać wodę na przeciągające dziewczęta. Po
Trawda.
-s'
2 teatru. Pierwszy dzień czerwca zapowiedział wstał oczywiście tumult, a oburzone dziewczęta wybiły
się dla teatralnej rzeczy pospolitej nader korzystnie. swemu pryttcypaJowi wszystkie szyby. Połicya uwięziła
Sala była przepełniona publicznością, „Lygia" jak dziesięć dziewcząt, które jednakże po spisaniu proto
w czasie premiery — budziła Nadzwyczajne zajęcie. kołu wypuściła na wolność.
Moskwa bez wody. Telegrafują nam: Mo
Wielkie zainteresowanie budzi niedzielny
festyn Czytelni akademickiej i Teatru miłośników sce skwa od dwóch dni bez wody z powodu pęknięcia obu
ny, dzięki przedewsąystkiem oryginalnemu programowi, miejskich wodociągów. C >ua beczki wody doszła do 25
w skład którego wchodzą produkcye cyrku „Continen rubli, za wiadro wouy płacą rubla. Wszyscy inżyniero
tal Variette“ i teatru rozmaitości „Bagatelka/1. Oorócz wie i 200 robotników zatrudnionych jest przy napra
*
tego przez cały czas festynu przygrywać będzie muzy wie wodociągów.
Pożar w Albigowy. Donoszą nam stamtąd:
ka 36 p. p. i damska kapela, o godz. 6 wieczorem zaś
rozpocznie się koncert chóru akademickiego. Początek W Albigowy, powiatu łańcuckiego, wszczął się z nie
wiadomej przyczyny na folwarku p. Romana Potockie
festynu oznajmią heroldowie.
Groźny pożar, który onegdaj zniszczył zabu go 30 z. ni. o godz. 2 z południa pożar, który pochło
dowania fabryki makaronów Braci Roszkowskich w Le- nął wszystkie zabudowania gospodarskie z pozostałą
wandówco (za rogatką Gródecką) objął był niemal krescencyą. Bydło i konie, które w południowej porze
pozostawało w stajniach, zdołano wszystko uratować.
w kwaudrausie cały budynek.
Pożar powstał wewnątrz budynków i przez prze Szkoda ubezpieczona wynosi około 15.000 zł. Gdy już
znaczne przybrał rozmiary pożar, gaszony przez parob
palony sufit objął wiązania dachowe.
Strażnik wieżowy ujrzawszy ogień po za obrę ków dworskich i włościan z gmin Wysoka i Albigowa,
bem miasta, zaalarmował straż pożarną, która wysłała nadjechała później straż ogniowa łańcucka i dokoń
i
tam mały tren. Gdy jednak po 12 w nocy ogień po czyła ratunku.
czął się wzmagać, wyruszył z ratusza pierwszy tron
pod kierownictwem naczelnika p. Prauna.
Do nabycia w Administracyi Słowa Polskiego
Akcya ratunkowa ograniczyć się musiała tylko następujące dzieła i broszury: Józef Maskoff „Zaszu
do zlokalizowania ognia. Z zabudowań pozostały same mi las", tomów 2. Cena 6 kor. Stanisław Kossow
mury. Całe wewnętrzne urządzenie uległo zniszczeniu. ski. „Moja córka". Cena 2 kor. 50 hal. Stanisław
Ocalał wszakże przyległy dom mieszkalny. — Szkoda Ross o ws ki. „Psyche" zbiór poezyi. Cena 3 kor.
ubezpieczona wynosiła przeszło 60 tysięcy zł.
Abgar-Sołta u. „Panna Siekierczauka". Cena 2 kor.
Fabryka, która produkowała rocznie przecięciowo „Przewodnik do kąpiel". Cena 1 kor. „Przygotowania
26.000 klgr. makaronów, zostanie odbudowaną.
wojenue Rosyi". Cena 1 kor.
CflZUSt. Od p. J. Piórkiewicza, kierownika szkoły
im. Staszka otrzymujemy następujące pismo O* Po do
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’ b Jak dotychczas, tak i na przyszłość ukazywać
się będzie rubryka sportowa regularnie w sobotniem
ra,litem wydaniu Słoiva Polskiego.
. ?' Z iuformacyj, dotyczących „Sportu", korzystać
mogą tylko stali prenumeratorowie, a zwracać się
pu nie należy albo do Biura informacyjnego Słowa,
lub wprost do sprawozdawcy działu sportowego, p.
Kazimierza Henierłiugą, we Lwowie, ul. Szopena 7.
Wiadomości z kraju, przeznaczone do druku,
muszą być nadesłane najdalej do czwartku każdego
tygodnia.
,r

,

Cyklistyka.
«"
• ‘ •'
’-- ■ ■r
Jutrzejsze wyścigi 1 lwowskie amator
*■

•

■ Ąi)

skie na torze Lwowskiego K.C. świetnie się zapowia
dają. Wszystkie biegi dobrze są obsadzone, zwłaszcza
bieg główny szkoły treningu na 10 kim. (z prowadze
niem motorowem) i „otnniuni handicap", w którym
weźmie także udział koło motorowe jako ścigające się
z wszelkimi innymi rodzajami maszyn.
Naturalnie dostaną wszelkie inne wehikuły od
motoru znaczne wyrównania.
W kilku biegach weźmie też udział p. Rudolf
Yejtruba z Pragi, który korzysta z treuiugu na lwow
skim torze. Z naszych dawniejszych wyścigowców
staną pp. Krupski i Komoniewski, zresztą przeważnie
no»ve siły7 do pewnego stopnia już wytrenowane.
Początek wyścigów o godz. 3V2 po poh, koniec
około óUa.
W Nowym Sączu urządza oddział kolarzy
„Sokola" dnia 1 lipca, a w razie niepogody 8 lipca
b. r„ wyścigi z nadzwyczaj urozmaiconym programem.
1. Bieg sądeczanów o mistrzostwo 10-klm. Me
dale: złoty, srebrny duży i srebrny mały. Wpisowe
2 korony.
z?, Bieg starszych ponad lat 35, 5-klm. Nagrody:
medale złoty, srebrny ditży i srebrny mały. Wpisowe
2 korony.
5’. Bieg główny, 20 kim., dla wszystkich pol
skich kolarzy. Nagrody medale złoty duży, złoty mały,
srebrny duży i srebrny każdemu, kto w oznaczonym
czasie tę przestrzeń przejedzie. Wpisowe 4 korony.
4. Jazda powolna, 100 m. 3 nagrody honorowe,
zgłoszenia na starcie. Wpisowe 1 korona.
5. r.Coasting', wyścig amerykański. Nowość, po
raz pierwszy w Europie. Zgłoszenia na starcie. Wpiso
we 1 kor. Po wyścigach corso i rozdanie nagród
w parku kolejowym. Zgłoszenia wraz z wpisowem naj
dalej do 24 czerwca, przyjmuje druh Kostański Józef,
kapitan jazdy.

r*
Wyścigi wiosenne Warszawskiego Tow.
C. odbyły sij 24 z. in. I. wyścig otwarcia na 10 okr.
Ossowski 6:28 1, Nawski 2, II. Wyścig tandemów 12
okr. Wyhowski-Habdank 7:14, Sobczak-Gilles 2, M.
Barauski-Benet 3. III. Wyścig na 1 wiorstę podzielony
na 2 przedbiegi, a w rozstrzygającym przybyli St.
Wyhowski l:564/s 1, Sobczak 2, Ossowski 3, M. Ba
rański 4. IV. Wyścig tandemów 10 okr. OssowskiVelo 1, J. i St. Jasklowscy 2, Nawski-Retor 3. V.
Wyścig wiosenny ~1/2 wiorsty St. Wyhowski (ll:412/s)
l, M. Barański 2, Sobczak 3. VI. Wyścig członkowski
3 okr. Ossowski (2:74/s) 1, Nawski 2, Okoński 3.
Wyścig motorów na 20 okr. S. Barański (15:434/6) 1,
Osiński 2, Łukawski po 16 okr. zjechał z toru. VII.
Wyścig wyrównawczy 5 okr. Okoński (160 m.) 1,
Velo (100 m.) 2, Jasklowski St. 3. VIII Wyścig z prze
szkodami 2 okr. S. Barański 1, Nawski 2, Okoń
ski 3.

Klasyczny rosyjski wyścig dystansowy
z Moskwy do Petersburga,
duia 7 lipca.

650 wiorst,

odbędzie się

Czwartkowy meeting na torze w Praterze odbył się przy znacznie mniejszym niż poprze
dni udziaie publiczności, zwłaszcza, na tańszych miej,
seach. Zdaje się, że Wiedeńczycy nie zadawalają się
samymi samochodami, a ostatni meeting był rzeczy
wiście wyścigami cyklistów słabo wypełniony.
Ważniejsze rezultaty:
Wyścig o zloty medal Prateru. I. przedbieg 1000
m. -. Hunek 1, Christian 2, Scheirich 3. II. przedbieg
1000 m.: Sehneeweiss 1, Langsteiner 2, Rausch 3.
Bieg rozstrzygający: Sehneeweiss 1, Hanek 2. Bez
miejsca Scheirich, Christian, Langsteiner, Rausch.
Wyścig główny, 1000 m., nagr. 100, 60, 40 k.
I. przedbieg: Pasiui 1, Reininger 2, Warchałowski 3.
II. przedbieg: Lanfranclii 1, Liisum 2, Czerniel 3.
Rozstrzygający: Pasini 1, Lanfrauchi 2, Lusum 3.
Bez miejsca Reininger.
Wyścig amatorów, 5000 m. z prowadzeniem.
Startuje dwunastu, po dzwonku jednak zostaje na to
rze tylko połowa. Hunek 1, Hohlweg 2, Dcieżal 3.
Bez miejsca Christian, Scheirich, Muller.
Tandemy 300C ni., nagr. 100, 60, 40 k. PasiuiLanfranchi 1, Warchałowski-Larwiti 2, Lusum-Reiniuger 3.
50-klm. wyścig motocyklowy. Startują Marcelim,
Gaste, Delisle, Dietrich. Marcelliu (46:364/s) 1, za nim
o 6 okrążeń Gastć 2, o 9 okrążeń Dietrich 3. h Mar
celliu po chwilowej przerwie jedzie dalej i robi w godzinia 63 klin. 391 m.
M. St.
Elkes który bawi obecnie w Euro
pie i kieruje treningiem swojego syna, w wolnych chwi
lach oddaje się także dziennikarstwu. Cytujemy tutaj
ustęp z jego korespoudencyi do jednego z pism ame
rykańskich, gdzie wyraża swój sad o Eurooejczykach

3

SŁOWO POLSKIE" Nr. 257 z dnia 2. czerwmi PtUO

i stawia proguo3tyki, które w pewnej j części już się
sprawdziły.
<
„Zanim sezon dobiegnie do końca, doprowadzą
niezawodnie do 40 mil w godzinie.,. Taylor jest bez
warunkowo najlepszym jednogodzinnym .jeźdżcem...
Paty Paryż pewny jest jego zwycięstwa nad Harrym
przy pierwszem ich spotkaniu, ale ja ufam Harreiuu,
że potrafi utrzymań sławę kolorów amerykańskieli...
Nie sądzę, żeby Ross mógł pobić najlepszych jeźdźców
kontynentu; Bouhoiirs, Taylor, Walters i Lintnn są
groźnymi przeciwnikami
Sprinterzy amorykańscy,
trzymający się zdała od Paryża, mylą sic sądząc, ze
Taylor może pobić najlepszych tutejszych sprinterów.
Wcale nie podzielam ich zdania",
>■»- «■>
Cordang i Jaap Eden razem obecnie prze
bywają a trening. Pierwszy, jeżeli się będzie czuł
w skończonej formie do 9 czerwca, weźmie udzal
w wyścigu Paryż-Bordeaux, w przeciwnym razie ubie
gać się dopiero będzie o zloty puhar („Boi d'or‘-).

Otwarcie pawilonu francuskiego Touring-Olubu na Wystawie powszechnej w Paryżu
odbyło się 25 bm. w obecności p. Piotra Baudinarda,
ministra robót publicznych i członka T. C. P. Klub
ten, wspaniały tutaj dat dowód, co można, łącząc się,
wspóluemi zdziałać silami. Na polu Mursowein, wśród
Zieleni drzew i krzewów, na sztucznej skale nad je
ziorkiem, wznosi się, zbudowany w stylu Ludwika
XVI., w kształcze rotundy, * pawilon Touring-Clubu,
przynoszący prawdziwy zaszczyt 75.000 członkom. Do
jedynej w nim sali prowadzi olbrzymia, cztery metry
wysoka, z kutego żelaza brama. Cale zabudowanie
z ceramiki, brązu i szkła zdobią dookoła monogramy
różnych towarzystw jak: U. V. F., A. V. A., F. C.
A. F. ete. Koszta budowy tego pawiloniku wynoszą
150.000 fr., sama brama kosztowała 8.000 fr.
Wesoły sport („Sport gai"). Pomimo nie
pogody, a nawet ulewnego chwilami deszczu, urzą
dzone 24 bm. w Paryżu (Auteuil) igrzyska pod nazwą
„Sport gai“ miały dużo powodzenia. W program wcho
dziły: wyścig pań, próba 10 klin, rekordu, handicap
cyklistów (3000 m.), Steeple-chase dla piechurów,
premiowanie najładniejszej eyklistki i handicap dla
wszystkich rodzajów lokomocyi. W tym ostatnim star
towali najlepsi w swoim rodzaju, a wynik byl nastę
pujący: Bantter na kole 1, Coąuelle z redakeyi Vela
na ośle 2, Guery na łyżwach kółkowych 3. W próbie
10-klm. rekordu pobił Bituge swój własny dawny re
kord (9:33), robiąc tę przestrzeń w 9:13.

Wyicigi o wielką nagrodę Hanoweru

Ciekawsze rezultaty ineetiugu są następujące:
W biegu 100 yard, o mistrzostwo Wiednia. Z 5 star
tujących: Eruo Schubert (Peszt) 1, Zoltan Speidl
(Peszt) 2, Paweł Koppau (Peszt) 3. — W rzucaniu
kul żelaznych (57-25 klg'.) startowało pięciu: F. Wyskocil (Pilzno),, 12-12 m. 1, A. Tomaszcie (Wiedeń)
1L75 m. 2, Henryk Bauer (Wiedeń) 9 03 m. 3. —
W biegu 100 yard. (Handicap): J. Prager (Wiedeń) 1,
X. Nemet (Wiedeń) 2. — W rzucaniu w dal (2 klgr.)
startowało 7-miu: C. Lubowiejski (Wiedeń; 34'50 m.
1, Fekctc (Peszt) 34 45 m. 2, Bauer (Peszt) 32'80 m.
3. — W skoku na wysokość z rozpędem bez mostka:
Gończy (Peszt) L70 ni. 1, Sioła (Wiedeń) l'G5 m. 2,
Stiirraer (Wiedeń) 1’GO m. 3. — W 1-klm. biegu o
mistrzostwo austryackie: Z. Speidl (Peszt) 2-453 ó 1,
Buki (Praga) 2, Stiohsclineider (Praga) 3. — W XA
klin, biegu: Nedwed (Praga) 552L sek. 1, Koppau
(Peszt) l’004/s sek. 2, Nemet (Wiedeń) 3. — W skoku
w dal: Sioła |(Wiedeń) G'30 m. 1, Sehubeit (Peszt)
625 m. 2, Varga (Peszt) G-12 m. 3.
i

Lawn tennis.
n. krajowy turniej tennisowy we Lwo
wie rozpoczyna się dnia 19 czerwca b. r. na boisku
temiisowein lwowskiego Tow. łyżwiarskiego (Stawy
Panieńskie) codziennie o godz. 4Ł/2 po południu i trwać
będzie aż do ukończenia zawodów. Zgłaszać się mo
żna do dnia 15 czerwca włącznie pod adresem: Oskar
Łoziński, Lwów, ul. Poniatowskiego. Karty zgłoszeń
wydaje kaucelarya Tow. łyżw. na „Stawach Panień
skich “ w godzinach od 5 do 8 wieczór. W program
wchodzą: gry pojedyncze panów i pań, gry podwójne
panów i pań i gra podwójna mieszana. Jako nagrody
wyznaczono medale, a to 3 złote duże, 8 złotych ma
łych, 7 srebrnych dużych, 2 srebrne małe i 1 brouzowy. — Gracze zostali rozklasyfikowani na 3 klasy/
a to: seniorów, juniorów i uowieyuszy.
Przewodnictwo w komitecie turniejowym i jury
poruczone zostało ks. Andrzejowi Lubomirskiemu.
Międzynarodowy turniej tennisowy, któ
ry rozgrywa się obecnie w Tryeśeie, rozpoczął się 23
maja „Chainpionshipeni1*. Zainteresowanie publiczności
było ogromne. Bohaterem dnia byl Xcvillo. Gra jego
jest tego rodzaju, że mowy być nie może o sprostaniu
mu któregokolwiek z jego współzawodników. Zwycię
stwo jego w „Championsliipie“ nie ulega najmniejszej
wątpliwości. Niedawno w Genui wygra! wszystkie partye z najlepszymi angielskimi giaezami. Także Lamperti, włoski champion, gra wybornie. Bardzo intere
sująca walka rozpoczęła się między niin i Rolandem
(Berno), w połowie jednak, z powodu zapadającej no
cy, musiano ją przerwać. Jiiger (Wiedeń) jest także
w doskonałej formie, pomimo, że w tym roku mało się
jeszcze trenował.
4,
4

rozegrały się w ubiegłą sobotę i niedzielę przy wiel
kim udziale wyścigowców i publiczności. W sobotę od
było się 9 przedbiegów i 3 biegi kwalifikacyjne, w nie
dzielę zaś 4 międzybiegi i bieg kwalifikacyjny. Pozo
stało do biegu rozstrzygającego 5 jeźdźców, którzy
przybyli do mety w następującym porządku: Haber
Sport konny.
<
pierwszy, o szerokość dłoni Arend drugi, Grogua trzeci,
H. Mayer czwarty, Scbilling 5.
Rezultaty wyścigów konnycn. Zwycięzcy
Rekord 100-kilometrowy pobity znów w Pa-t> w główniejszy cli biegach wiosennych Austro-Węgrzech :
ryżu przez Bange’a, który zrobił tę przestrzeń w 1 go
Nagroda królewska. (Budapeszt, niedziela 13 maja)
dzinie 37 m. 30 sek. (dotychczas Bouhoursa 1 godz.
120.000 koron i nagroda honorowa wartości 4000.
39 m. 133/o s.). Drugi przybył do mety Simart. trzeci (100.000, 10.000, 5 000, 2 000; nagr. honor, zwycięz
Lintou. Startowało 9 jeźdźców. Do GO km. prowadził cy) 1.800 metr. Wygra) 3 1. kaszt, og. „Ineroyable"
Linton, poczem wskutek zepsucia się prowadzącej go po Stionzian od Wełimuth, własność br. Emer. Degeumaszyny, wysunął się Baugó na pierwsze miejsce. fcida (51 kg.) (Wiltoa); drugim był 3 1. ga. og. „SternBouliours ustąpił z wyścigu, kiedy jego przodownik btisk‘‘ pana M. Szemera (48 kg.); trzecim 3 1. gn. og.
spad! z motoru i silnie się potłukł.
„Sobri" tegoż (48 kg.); czwartym „Galifard" ; piątym
Wielka nagroda włoska rozegrana w ubie „Melfitano". Biegało 10 koni.
(G. d. u.)
głą sobotę i niedzielę, dostała się Ellegardowi, JaeąueBieg koni arabskich odbędzie się w tym
hn drugi, Momo 3, Eros 4.
roku w Rymanowie, gdzie „Towarzystwo Zachęty“ od
13.6OO marek uchwaliła rada miejska w Ol będzie swój doroczny meetiiig dwudniowy: w dniach
denburgu na zakładanie specjalnych dróg dla cy 28 i 29 lipca. 5
klistów 1
ł
O nagrodę minimalnie 500 koron zwycięzcy mają
, Samochody.
prawo współubiegać się 3 1. i starsze ogiery i klacze
Wystawa samochodowa we 'Wiedniu zapisane w Gal. i Buk. księdze stad koni oryeutalotwartą została dnia 31 maja o godz. 11 rano. Na nycli.
W Paryżu na arenie „au bois de Boulngne*
placu wystawowym urządzoną też została meta wyścigu
samochodowego z Salzburga przez Linieć do Wiednia. rozegrane zostały w niedzielę, 29 kwietnia dwa główne
Ścigające się automobile, przybędą do Wiednia w so biegi wiosenne tak nazwane PoiM d’e$sai. des poidiches i Poide d.essai des poulains. Obydwa biegi, je
botę 2 b. m., t. j. dziś po południu.
Codziennie od godz. 4 po południu, aż do zmro den dla klaczy, drugi dla ogierów, dotowane są po
30.000 fr., dla trzylatków na dystansie 1.G00 metrów.
ku, odbywają się corsa automobilów.
Waga 5G kg. Bieg klaczy wygrała siwa „ Semendria"
Atletyka.
po Li Sinicy od Czardasz, barona Sehicklera przeciw
Klub atletyczny „Sparta“ w Pradze, urzą siedmiu współzawodniczkom; bieg zaś ogierów wygrał
dził ubiegłej niedzieli bardzo zajmujące zawody atlety „Governor“ po Lu Sainpon od Gouvernante, pana Edczne. W program wchodziło 17 zawodów w biegu, inonda Blanc, przeciw dziesięciu współzawodnikom.
skoku, rzucaniu dyskusem, ciężarami i oszczepem,
„Semendria “ wygrała bieg w 1'47" zaś „Guvernor‘‘
wspieraniu ciężarów i t. p. Doskonałym w biegu oka w 1'42". We Franeyi i w Rosji na wszystkich wię
zał się Karol Nedwed, zdobywając pierwszą nagrodę
kszych arenach zaznaczaną jest ofieyalnie szybkość
w biegu na (Ą mili ang. (552/& sek,), dalej na 220
biegów
yardów (254/s sek.) i na 120 yardów z przeszkodami
Piłka nożna.
(183/5 sek. czeski rekord). W fziienuiu dyskusem zdo
był pierwsze miejsce Petiiik (22-GO in.), który też
ćwiczenia w grze w piłkę nożną (foot
i w dźwiganiu ciężaru 30 kg. jeduorącz i 50 kg- obu ball) odbywają się na wewnętrznym trawniku toru
rącz, zdobył pierwsze miejsce z 8G punktami. W sko lwowskiego Klubu cyklistów cztery razy tygodniowo
ku o tyczce, ustanowił Kulik uowy rekord czeski w rannych godzinach pod kierownictwem p. Józefa
(2’83 m.). Zainteresowanie się publiczności było bar Vejtruby z Pragi. Główny zastęp footbahstów tworzą
dzo wielkie, a klub „Sparta1* może być dumnym z wy członków e grona nauczycielskiego lwowskiego „Soko
ników turnieju.
la", którzy też odznaczają się znakomitymi postępami
W zawodach atletycznych w Paryżu i wielką sprawnością. Gra to na pozór bardzo prosta,
weźmie udział 50 atletów amerykańskich.
lecz wymagająca dużo sprytu, przytomności, siły i wy
Wiedeński klub atletćw urządził 24 b. tn. trwałości, a nadto zgrania się partyi. Każdy z grają
tak piękny międzynarodowy mcetmg, jakiego w Wie cych musi uważać w swoim zakresie na każdy ruch
swej partyi, pitkę umiejętnie bronić i podawać dalej,
dniu jeszcze me widziano. Rezultaty ineetiugu w pra
wiiziwy zachwyt wprawiły najwybiedniejszyeli zwolen bo lada fałszywe kopnięcie, może ją przenieść pod pa
ników tego sportu i przekonały, że Wiedeń wcale me nowanie partyi przeciwnej. Wogóle w miarę ćwiczenia
słoi w atletyce niżej od Węgrów i Czechów i śmiało robi się gra coraz bardziej zajmującą.
Komitet sportowy lwowskiego toru ma zamiar łą
stanąć może do zapasów w międzynarodowym turnieju
czyć
od czasu do czasu wyścigi kolarskie na torze
w Paryżu.
4

z grami i zabawami sportowemi i prawdopodobnie
już w dniu 1 lipca zaprodukuje publiczności także grę
w football.
»;
*■”
Bardzo zajmujące zawody footbalowe po
między czeskim Athletie & Football-Club, a wiedeńskim
klubem sportowym „Traiuing“ odbyły się ubiegłej nie
dzieli w Pradze i zakończyły się zwycięstwem czeskiej
partyi 3 : 0.
Słynny duński Akademisk Boldelub z Kopen
hagi przybył do Pragi, aby się zmierzyć z klubem
„Slnvia“. Matcli odbył się 27 maja i zakończył zwy
cięstwem partyi duńskiej w stosunku 3 : 2 Wyjątkowy
to wypadek w życiu „Slavii“, wobec jednak „mistrzow
skiej” paityi Boldclubu wyszli Czesi na każdy sposób
z honorem,
1 y „j ,
,, -

Zabawy i gry młodzieży.
Tc warz, nauczycieli szkół ludowych m,
Lwowa uchwaliwszy/ na wniosek p. Edmunda Cenara
potrzebę wprowadzenia popołudniowych gier i zabaw,
wprowadziło też zaraz tę uchwałę w czyn i można też
widzieć codziennie na placu powystawowym i innych
boiskach liczne grono młodzieży szkolnej, zabawiające
się na świeżem powietrzu pod okiem nauczycieli.
Z szczerem uznaniem powitać należy ten ważny krok
na polu wychowania fizycznego młodzieży.

Wiedeński związek dla pielęgnowania
zabaw młodzieży istnieje od r. 1892 i składa się z za
rządu głównego i 15 grup miejscowych, W zeszłym
roku korzystało z gier i zabaw 45.000 dzieci, mimo
tego jednak skarży się zarząd na brak poparcia, w mia
rę którego mogłaby dwa razy większa ilość dzieci ko
rzystać z tej pożytecznej instytucyi. /żRtt"'

BHB

Biuro informacyjne
przy- redakeyi Słowa Polskiego.
(Biuro odpowiada tylko tym prenumeratorom,
którzy nadcszlą opaskę adresową Słowa Polskiego.
Upraszamy o podawanie znaków, pod jakimi mają być
dawane odpowiedzi),'"
Telegram do Tarnopola. Nie, gdyż óyrekeya poczt
i telegrafów z góry nie drzyjniuje odpowiedzialności nawet za
telegramy, wysiane za recepisem. Wstąpienie na drogę prawną
naraziłoby Pana tylko na niepotrzebne koszta. — ,7'. K. Biecz.
Prawdopodobnie w tym dniu już nie będzie w* Lwowie, albo
wiem udaje sic do Krakowa na uroczystości jubiiutiszowe wszech
nicy Jagiellońskiej — U. p. .1. Wystarczy adresować do tea
tru Wielkiego w Warszawie. — Abonent. Dr. Papę, Lwów,
Piekarska lt). — Z. 31. Iłównia. Niech się Pnn zwróci wprost
do krajowego Towarzystwa rybackiego w Krakowie. — Abo
nent 11' Złotnikach. Pożądaną informacyę możesz Pan otrzy
mać jedynie od starostwa w Podhajcach. — Z. Z. Jasio. We
Lwowie zajmuje się temi sprawami dr. Aleksander Czolowski,
archiwaryusz m. Lwowa. We Wiedniu k. k. Oher-KiimererAmi. — S. li. Iioinamo. Mapki jakoteż podręcznik potrze
bny w drodze, dostać można w Księgarni Polskiej we Lwowie.—
F. )(. Stryj. Wyraz „taksów” byt użyty tak, jak brzmi w owej
anegdocie. Chodzi o „Jaksy”, czyli jamniki. Biedy' w dzienniku
przy robocie tak pospiesznej , są rzeczą prawie nieuniknioną.
N b. staraniem rodakcyi winno być, by tych błędów było jak
najmniej. Korektor nie jest także nieomylny. — Sercus. Nie
pozostajemy w żadnym związku z Tygodnikiem ilustrowa
nym - ale o tern wszystkiem , o co Panu chodzi, możesz Pan
bez wielkich korowodów poinformować się w Biurze Olszew
skiego Odpowiedź na zapytania o losy była już ogłoszona. —
II. 31. Krosno. Zakład sierót w Droliowyżu, — Ii. S. Iła
wa ruska. Takiego Towarzystwa u nas w kraju nie ma. ■—
.57. Brody, ad 1) nic; ad 2) zależne od zarządu; ad 3) sześć
tygodni w miejscu kąpielowem — licząc skromnie — wyniesie
około 300 zlr.; ad 4) sezon letni trwa od 20 maja do końca
września. Dzieli się na trzy sezony: pierwszy od początku do
końca czerwca, drugi od 1 lipca do końca sierpnia, trzeci od 1
września do końca. Pierwszy i trzeci sezon są stosunkowo tań
sze — Józef I‘. Tjicótc. Jadłodajnia warunkiem tanio i zdro
wo — czy nie zbyt wygórowane żądanie? Trudno brać odpo
wiedzialność za czyjś żołądek. Chcąc jednak zadość uczynić
pańskiemu życzeniu, zapytaliśmy jednego ze starych kawalerów,
który zaleca kuchnię domową przj' placu Smolki 1. 3. — Balba. ad 1) Zwyczaj mycia nóg pochodzi jeszcze z pierwszych
czasów chreścijanstwa; ad 2) dla młodych panienek najodpowie
dniejszą jest skromna fryzura; ad 3) przeciwnie; kreda, dobrze
sproszkowana, jest jednym z najlepszych środków do czyszcze
nia zębów; ad 4) powody rumieńców bywają rozmaite; rudy na
to nie ma; ad 5) nie; ad G) absolutnie nie; zresztą z takiemi
rzeczami powinno się jaknajrychlej udać po radę do lekarza specyplisty. Zaniedbanie może pociegnąć fatalne skutki.

Odpowiedzi na zapytania w sprawach giełdowych
udziela

Kantor wymiany Ignacego Rosnera
Lwów, Pasaż Hausmana.
«,/, ,Vl , , „
F. Ch. Feezeniżyn. — W. (I. Korczyn. — T K.
Dynów. — A. S. Tarnów. — S. B. Kontarno. — S.
Iława ruska. — Nie wylosowane ,

4

Baaia<I!owe.
Z targu pieniężnego.
„ Wiedeń, 2 czerwca. Zamknięcie wczor. giełdy popolud.
Notowano: Altcye austr. Żaki, kredytowego "18'75, Akcye węg.
Zakładu kredytowego 722’50, Akcye anglo-banku 283’—, Akcye
Unionbanku 588'—, Akcye Liinderbanku 443’—, Akcye Baukvereinu ńl3'3b, Akcye Bodencicdit 933-—, Akcye (lal. Banku
hipotecznego —•—, Akcye kolei państwowych (’>5G'25, Akcye
kolei południowych 106'5 ), Akcye Tramway A. 330 —, B. 322’—,
Akcye kolei Elbethai 48b'5O, Akcye kolei póln. 63'20, Akcye
kolei czerń —•—, Akcye Atpiny 50ó’50, Akcye Rima Mnranyi
&80'—, Akcye Prag. Towarzystwa żel. 2008'—, Akcye Fabryki
broni 360 —, Akcye tureckie tytoniowe 299'50, Oblig. węg. ind.
91'—, Renta majowa 98"—, Austr. Renta koronowa 97'16,
Węg. Renta koronowa 9P&5, 56 1. Listy Tow. kred. ziem.
91't)5, 4 proc, listy Banku kraj. 93'—, 4*/2 prc. Banku kraj.
99'50, 4 .prc. listy Banku hip. 92'—4l/2 prc. listy Banku
hip. 98'50, 5 prc. listy' Banku hipot. 109'50, 4 prc. Gal. Oblig.
propiuac. 95'50, 4 prc. Gal. poż. kraj, z 1893 r. 9175, 4 j'rc,
Pożyczka m. Lwowa 90'50, Losy tureckie 114 50, Marki 118'37,
Buble 255'5O.
'
Tendencya lepsza.
i
(terlin, 2 czerwca. Przy zamknięciu wczorajszej gieł
dy :

Kredyty 223 20,

t

r

Stautsbaliuy 139 10.

•ii

/

Diieonto

Coman-

z----

^SŁOWO POLSKIE" Nr. 257 z dnm 2 czerwca, 190C.

4
dit 185 10, Laura 157*75, Bank drezdeński 253*25, Bochunier
242*25, Kolej póln. wschodnio pruska 90’—, Ruble za gotówkę
216 40, Kolej warsz.-wied. 418 50. Kolej morza śródziemnego

103*25, Kolei Meridioual 13S*ó7, Losy tureckie 116*25, Renta
wioska 95*10, „l!arpener“ kopalnie węgla 226*60, >• Kolej Marienburg-Altawka 77*25, Konsolidutiou 382*25, Lombardy 25*00,
Kolej Henry 120 00, Niemiecki bank narodowy 1.37*50, Kanada
Prefered 94*10, Akcye żeglugi hamburskiej 125 75.
Hildapegzt, 2 czerwca. Wczor. giel. Austr, kred. 719*50
Węg. bank kred. 722*—, Węg. bank eskontowy 451*—, Węg. bank
hipoteczny 4S3*—, Węg. renta koronowa 90 25, Itiniiiuiuruniii
582—, Węg. 4-proc. renta 06*54, Węg. bank dla pizeni. i handlu
1.86'—jStaatsbahny 451*—, Kolejo uliczne 636 —. Węg. bank eslt.
— *—, Węg.poż. premiowa 159*—, Austr. renta koronowa 96*75
Elektr. kol. uliczne 317*— Gauz & Co. 3350, Salgotarjaner
632*—, Austr. zlotu renta 6 23. Akcye elektr. 250’—.
FraiiUricrż, 2 czerwca. Wczorajsza giełda wieczornu
Kredyty 223*50, Staatsbaluiy 139*50, Lombardy 28*90, Alpiny
253'—, Austryacka renta papierowa 97 10, Austr. srebrna renta
76 90, Austr. złota renta 98*35, Węgierska złota renta 96*90
tlnionbanki 136 —, Akcye elektr. 98*35. Kolej póln.-zuch. 97*25.
Usposobienie silne, f
,
A/
M’aryż, 2 czerwca. Wczor. giełda Cred, foucier 693*—
4 proc.pożyczka rumuńsku 1896 r. 80*—, Grecka pożyczka 203*50
proc, hiszpańskie Exterieurs 72*82.
Usposobienie niepewne.
Berlin 2 czerwca. Wczor. giełda wieczór. (Nachbcerse)
Kredyty 224*25 Staatsbalmy 139.75, Lombardy 29*—, Rosyjskie
banknoty (kasa) 216*20, Kos. banknoty (ult.) —*—, Diseonto
Comandit 186*40.
'”
'Z Usposobienio silna.
lliMMburgr, 2 czerwca. Wczorajsza giełda wieczorna.
Kredyty 224*30 Lombardy 28*50, Statsbahny 139*75. Austr.
złota renta 98*50. Węgierska ziota renta 97*05. Srebro 81 15
płacono 81*65 żądano. Srebrna renta 96*60 Włoskie 95*50 Losyz 60 r. 137*50.
Usposobienie spokojne.
»•

Targ zbożowy i towarowy,

na maj 7*50
do 7.52, pszenica na październik 8*02 do 8*03, ■ żyto
ua maj 7*14’ do 7*17, na październik —*— do —*—owies na
maj 5*14 do 5*15, na październik 5*50 do 5.60, kukurydza na
maj 4*89 do 4*90 na piiżSziernlk 0*—_ do 0*—, rzepak na sier
pień 1900 r. 12*90 do 13*—. •’

Drobne ogłoszenia.
ryndza

znakomita

KANTOR WYMIANY
Lwów — Sykstuska I. 8.

Filia ul. Zielona
2334

Losy na raty.

majowa

'RSkAAÓ

WIKTOR CHAJES i Sp.

*i

liki

Ł®

Proszę żądać
ilustrowanych cenników Przedsiębiorstwa

ćwierć funta Kupno i sprzedaż efe
B8 liptawskn,
et. tylko w handlu Leonarda
któw i monet. Sewi* Lamp żarowych -Ideał
Soleckiego we Lwowie, ulica

Batorego 2.
1. 4.

’

(©SJagister tarmacyi, rutyno-

ItJł wany, znajdzie korzystne

umieszczenie w aptece w Jaworowio.l
2936

zya losów.

34/

Hago Pah&k, Wiea VI,

3‘

/.lecenia z prowineyi wykontife się nie licząc pro- Tanie ładne światło, bez instalacyi i nie
wizyi.
2283j

bezpieczeństwa — zużywa 1V2 ct. na

20.000

godzinę.

a J2 złr. przerabia najino““ cniej zbito materace zu
pełnie jak nowe. Drelichy na
pokrycia począwszy od 50 ct. kilogramów
za metr., poleca spocyalna
pracownia kołder i materaców
Józef Schuster, Lwów, Ko
pernika 5.
2620
CSSanBEBOm KEDF

1465

F. Kornecki i Sp.

soku

we Lwowie (Pasaż Hausmanna)
polecają we wielkim wyborze

•malinowego Materye na suknie damskie

IJaosfaiaśLls*;^

cc budowlane z wolnej ręki
zaraz do sprzedania. Bliższej

wełny gładkie i deseniowe perkate, zefiry,
batysty, muśliny
2099

wiadomość udzieli Biuro o- z jagód górskich, ma
gloszeń Leona Sfrassbergu do
sprzedania, także
w Jarosławiu.
2961

bssu

droguerya

częściowo,

feSuzSii

podszewki i t. p.
CJezio
rtislrie.

]®0ptgjsfer farniacyi dobrze
-b’-®- polecony, tudzież prakty
kant, znajdą zaraz umieszcze
nie w aptece Sandanora w Do
linie. Zgiosz. tamże.
* 2964 "\7\7" ZSOCkLZXl-

Jana Michnika

ZBiToliot eka

Budapeszt, 2 czerwca. .Pszenica

najnowszych Powieści i Nowel

ze znanej fabryki
konserwew w JŁe«9>ers«Joriie. — Naj
zdrowszy i najtańszy ■W3rcli.oc3.sx 3ss-śc3.eg*o 1. i 15. w xxxxa3iąc*w.
środek żywności. Zawartość pożywna według* urzędo
jako zbroszurowapy tom powieści.
wej analizj- S6¥2°/o. — Celujące smokiem i prędkością
Wiedeń, 2 czerwca. (Giełda zbożowa). Na wczo przygotowania. — Prospektu i próbki na żądanie gratis.
—
rajszej giełdzie sprzedawano;
*
2amówienia przyjmuje: ’
*
1
A
Dotychczas wyszły:,
Pszenica na maj 7'95 do 7‘98, pszenica, na je
fiSisiro ScSsapiry, ul. Sykstuska 27.
Tom I. — Thouriet Frida, Davls Złote serduszKo. Tom
sień 8‘25 do 8'27, żyto na jesień 7’53 do 7‘54.
II —. Bourget Parawan. Tom III. — Chrnszczowa-SoholniPrzy zamknięciu usposobienie słabe.
kowa Upiory.' Tom IV. — ilael Bez posasu, (część I).
Pszenica na jesień 8‘23, żyto na jesień 7'49.
Tom V — Mael Bez posagu (cz. I1-). Tom VI. — Carmen
Po za tein nie zawierano interesów.
Sylva W poczucia obowiązku, Fryderyk Febvro Biada
zwycięzcom — Pogromca serc. Tom VIL — Daniel
Spirytus 42’— do 42'40.
W drugiem wydaniu
Riche 3£atKa. Toin VIII — P. Sales Sierżant Kenaud.
Frankfurt, 2 czerwca. Austr. kred. G93, Kol.
(ez. I) Tom IX. — Sierżaut Itciuiuti (cz. II ). Tom X. —
świeżo opuściły prasę:
państw. 13950, Alpiny — —, Diskouto 18610,
Henryk Grćville Kala Księżniczką (cz. I.). Tom XI. —
Bata księżniczka (cz II.) Toin XII. — Ii-me Gyp, PierLauro 256'40.

Zupy anielskie

PreEinmerata kwartalna 1 zl. 50,

| Przygotowania wojenne Rosyi

St an i s 8 a w

Kossowski.

Drukarnia „SŁOWA POLSKIEGO0 W6 Lwowie

retta, Spotkanie, F. Jorgensen Idealista. Tom Xltl. —
Franęois de Nion Trianon w ostatniej dobie (cześć I.)
Toni XIV. — Trianon w ostatniej dobie (część II). —
Tom XV. — M. Godin Panna lilara. Tom XVI. — Artur
Griffits, W pociągu Itzym-Paryż.

sensacyjna broszura.

A?

Wydawca i odpowiedzialny redaktor:

Cena: 1 kor., z przes. poczt, 1 kor. 20 hel.

Nowo przystępujący prenumeratorowie otrzymują pierwsze
dwa kwartały (12 tornow powieści) za zniżoną cenę 2 zł. 59 ct
Przesyłający zatem 4S zis*. (3 kwartały) otrzymają fra nko zaraz
15 tomów powieści, następne zaś tomy w miarę ich pojawiania sie.
Oprawce tomy wedle prześlicznego paryskiego modelu ,o 20 ct.
na tomie drożej.
’

S PRZEWOONIK do KĄPIEL
»*•<-?«

•

s.-

w kraju i sagraaioą.

Oitorążez.yzna ST—-50,

Rzecz praktycznie i wyczerpująco opracowana.

przyjmuje wszystkie roboty vz saisres drutrarstwa
wchodzące i wykońcsa takowe szybko, czysto
i po umiarkowanej cenie.

Cena: 1 kor., z przes. poczt. 1 kor. 20 hel.

w

•A-clres iscłakcyi. i a,d.m.xixlstxa,c3ri:

2909

SOo xxa,To;y cia,

roczna B zlr.

f_?

Administracyi „SŁOWA POLSKIEGO", Lwów.

Kantor Drukarni Narodowej Stan. MAHIECKl i Spka
Litów, ulica liopernika 1. 9.

’■

2192

Prenumerować można również we wszystkich księgarniach.

Kura giełdy wiedeńskiej

Z dniu 1 czerwca 1960

r.

Kursa wszelkich akcyj i różnych lo,ów, notowane są „od sztuki" w walucie
:oronowej

Ogólny dSug państwu.
plao^ iąiiaH
ą papierowa

67.95
97‘55
16B—
135’—
158 25

....

i srebrna.............................
z roku I8ó4
18G0
”
1860
*
1864

po
po
po
po

250
500
100
100

zŁ
zł.
zł.
zł.

ink. 4°,o
wa. 5°(o
5°/o .
.

68-15
, 97-75
170-—
135 50
159.25

116-75 116-05
96 40
96-60
33-70
83-30

Renta słota wol. od pod. 4°/o za 100 zł.
Renta mtlna od pod. 4°/o za 200 kor. .

Renta Innest. nat .

™ 200 kor..1
i

S

Obligacje kolejowe.
&.
Kol. Arcyks. Albrechta za 100 zł. 4°,o ,
Kol. Cesarzowej Elżbiety w zlocie wolne
od podatku za 100 zł. 4°/o
Kol. Cesarza Franciszka Józefa za lOOzt
Kol. Arcyks. Rudolfa w wal. kor. wolne
od podatku za 200 kor. 4°/o .
.
Kolej Karola Ludwika po 200 zł. mk.
(oatempL akcye) 6°/o
♦
*
i

<

94’—

94 75

113-25 114—

118-10

119-10

94-25

95-25

423*—

425’ —

Obligacje pierwszeństwa (kolejowe).
Kol. Arc. Albrechta za 300 zł. 5°/o
.
n w zlocie za 200 zł. 5°/o j
.
;
Kol. bukowińskie lokal, za 200 koron
4°/q............................................................

Kol* gal. Karola Ludwika za 200, 100 at
4°/o.........................................................
Kol lwowsko-czern.-jasskiej z r. 1894 za
400 kor.3°/o

116-50

11670

5)1 73
»i’5O
99-40 lOu-4'0
138 50 13 .50
60 —
159’
UH*

Inne g,Mb33cxii<i' |»«>ftj«x.kl.
Foł. Jubj. Bukowiny « *L 1HS»3 Ljh,
2(i0 zl. kor.
,
Buków ioelł ło obi
BK) tł. 6>

prup)oftcvjllfl l»H. BA
,
. ' .

94«-

V'~

102-75
Uniie, poż. kraj. « r. 1K7U «a HU) »1.
(łnlic. poż. kraj. 0 r. IhJHI mm 200 kor, 4,,)o
9i’ó0 92-75
Gnlic. nbiig. prophi. is roku 1HKU aa 10(1
94.
95.50
al.4‘^1
.
.
.
.
.
Pożyczka piemiowAiu, Wluuiilunr. 1B/4 122’
Pożyczka minuta Lwowa « roku IHwtt
100 »L 4‘ł'o........................
00-91,—
Kenta włoska ia 100 kor. 4'j,d
Pożyczka najgaraka ■ r. ]KI)2hb 100 »L 6'yił
97.(
98-65

ziiMlawne. OLlitf. hipot i listy dłużna

Bing państwa krajów w Radzie państwa
reprezentowanych.

—•—

—•—
—•—

95’2'»

96’2$

«4S0

9550

94-50

95.5 0

Iowy.

węjaierKkioj
krajów korony wę^ierKkioj

fii>£S8Kt

Wyn, tlola jeitj’1 xn 100 jj* 4“/).
♦
„
B
■
w w»l. kor. m 204
B
obi. 4*'q
....
,
kor p.uiop. »4’,‘io/ł HUl •
bl. opr. ic”Ui C>sy ku IU<) zł. 4
, poseprenńowu aa 10U zh
,
.
-za 50 il.
,

(tai 1(10 z.ł. Nom.).
Austr. »nUL kred. Kiom. Io«. w 5() lat 4”>
BiiUowhiSk* aaUi. kred, aleui. loa. 5'^© •
.
w
.
*
Ina 4'>(o .
Oni. Akc. bank kip, IOn/u preni. los.
,
»
.
.
lon. 60 lal 4V»‘*o .
„
.
.
.
. 00 lal BM 2i]l)

94-20
95.20
(03.26 103.70
95.— Uó.40
109.50 110.—
98.00
69-50

koi Oli 4 '/o..................................................

Gal. T®w. kred. ■leni. 4°/o Jud. bf) lat .
„
.
,
. 4'';o Ioh. 41 lut
,
4“/u ataro
i
.
4‘’/o za 200 kor. .
Banku krajowego dla Galieyl i Lodom.
H1/3 i,lt ńwrotne .
.
.
Banku krajów, loa. f)7’/a lat an 2tH) kor. 4'yu
Banku krajowego oblłg. komun. L eni, fryu
Banku krajowego oblig. konioit. Ił eni. 42
lat tn 200 koi, *l'/a”/o
.
.
Banku krajowego obligar. komun 4, eiu
45-lel., za 2'>l) kor. 4°/o .
.
,
Banku kiajow.obl. kol. loa. m2()0kor. 4%
ńuutr. wtjglersu. banku 4Ol/» lat lua. 4‘’/»

92.y«*—
1)4-60
93.50
91.3'J

93.—
94.10
95*9i.5O
92-10

99.— 100.—
63.— 94,—
JCO— 101 —

99.50 100.50

63-—
63.25
9d.Gd

94’—
64.25
66,00

Obligacje z prawoni pierwszoństwu
zu 100 zl. nom.
Kol. Lwów-Caer.-Jatjay .ar. 18H4 aa iKkl
*1. 4(,;« mniej lU'7o
...
87-50
Kolei Lwow-Czern. a r. 1884 au 300 zł. 4'V«
92-40
Gal. kol. lok. WHcbudn. snlOO sl. 4'V«
—
Gal. Węg, kole) em. 1870 «n 200 «l. fp/e 103*—
.
w
w JH78 zit 200 ab 5"/o 102 50
. 1KM7 «n 200 k|„ 4-»;o
92*5

88*—
03 40
— —
Iłi4’—
HObO
93 0

prz.ed.sKjbioi.slw pizeu»y»/o vycu.

a) Losy procentowe.
Austr. aakl. kr. s. obi. pr. a r. 1880 3Vo
w
,
.
»
w
. IHHUU',0
l’ow. łt)g. nu hutiąjti H)0 «1. mk. 4 ■,<« .
Uregulowanie huuaju z 1870. lUOzł.5*Vo
Węg-. Banku hip. po Bib zł. 4'Vo ,
.
Pożyczka m. Tryewtu ino »ł. nifc. <’■'■'((»
H
lii.
.
50 a 1. 4“;0
#
BożycKka nerb. prem, po Bill frank. 2’,'a
Tureukio obi. pieni, kołuj, po 400 fc.

(i/iUc. Itnrpnc. naft, tonnm. 500 kur. •

235.— 238.—
234*— 236-50
33-». - 345.—
250’— 2ó3'—
23“’-— 237 365.— 375—
ln5’—
73-— 74.—
112-75 113-75

h) Losy bezprocentowa.
BndA(<eB«l0iiHk)w (Or.MiBcn) fi ul. .
,
1?.—
ZaLL kred, dln b. i p„ p0 Kji) *|, .
.
3S7 —
Ciury 40 ał. niL...................................... J30.— 131’
1’ozyuskn m. iUBbrukn 20 ał.
,
.
64.50
Losy iii. Krakowa 20 al.
...
71.—
1’oiyttikn m. Lubiany ao, »LJ.
.
.
48.—
U fen 40 ai.
...
,
.
1:4.—
I’alBy 40 sL mit. ...
.
132.50
Czerw. ki&yżA amur. tow. 10 «ł. ,
.
39 75
Caeiw Urjyim weg. iov?. O ót.
.
19 75
Losy fiiiul. «ro. Kmlnlla HI «ł»' t
03.50
tiulmu 40 »,1. mk.
176-25
l‘oż Httlclmi g>-ka 20 «f.
t
59 50
w Genoifl 40 ał. mk„ .
183*—
Pożyczka m. Htmnsfawowa -20
130,—
Vv«irtHi«łna 20 «l. mb. ...
178.-Losy komunalne in. Wiednia z H74 r.
286-—

w
14*—
209—
..
66.50
7250
51
137.—
133.50
40.75
20.75
65 50
177-25
60.50
185.—
—
——
388.—

AUcye przedsiębiorstw transportowych.
Buko w. koi. ok. (nkc. pierw.) 300 «>• =
400 k. .
.
,
.
400*—
,
w (nkc. «nki.) 2OO ał. ±=
400 k.................................30*1-Kolb pótn.-ouH. Kord. JOGO ał. ink. =
210U k....................................................6299
l.wów-Caeru.-JntiBy 200 *«l.=400k. 53“ —
ifHClioilu.-gallc.*loU. 200 z. =400k. 31KL
pnóftlwtiwyoh 2(JU nł. sr. = 4S0k.
655 75
IHilurininwnj 200 ss. 6”0ł.=480k,
Hł5 —
w^lder. Kalie. I. 2u0 «l. x=40ók,
499. —

łkeye

banków

(vu

dla handlu I pr«e<n. 200 «t.

Banku di* kraj, koronnych 200 «ł.

#
Aiiutro-węg. 600 ał. .
a
Zwiąsk. (GnlotihniiłO £) I
Caeek, banku ewlązk. IGO <ł.
Źi uuVsie«iHka banku 1n<) «i.

.

•

3090 —
506 .60
2 20.174 ’
23 .60
-U8-—

iioo506 50
20 S--.
176') —
29'). 428.—

W a 1 u ty.
Bukat cosarskl
.
•
.
.
Austr. węg. 8 gnid, ■loia moneta.
20-rrnukówba .
•
.
.
.
2o*markówlfit .....
Kussyjski puliiiiperyftł ...
Mieni łuckie banknoty «n 100 marek
Wloakie banknoty «* 100 lic .
•
Buble.
•
.
.
.
SoQvoreny.
•
•
•
.

/

•
11*37 11-41
—.♦
.
* 19*27
19-30
•
23-66
23-74
_ —
•
•
, 118.30 J 16.50
«
9n-7 ‘
90-90
•
2-66
y-57
,
2V2
24-30

Berlin, dum 1 czerwcu
Po»n. IlKty •astawne 4prno. Herya O —lt
»
»
»
(K)u proo.
. .
.
.
,•
H proc. Hery* 4,.
Pobii. listy rentowe 4 proc. .
.
,
»
♦
.
^‘/łi proc.
•
•
Puaii. oliHgnoy® prow. H'/» proo. •
•
Buble (lud)......................................
Austr bnnkuuty (HOj
.
.
.

iOO’56

94-50
82.40
1(10.00
93-~
92.—
216.55
84-46
.
97.60

Listy maHtawne Król. Boisk. <•/■ prua»

Warszawa, dniu 1 czerwca:
410 —

—
6310 —
545 —
4O'».-656-75
Ib?-—
412’—

281 l>0 282 50
2640 — 2660 —
717-— 718’—
719-— 721 1420. - 1430.—
677-— 678-—
851 — 360—
443 50 444.50
176 r
1768 —
587.- 589’ —
260 — :6ł‘—
259‘50 2Gu*50

•

Listy itkwidłio. Król. Polok, dul?.
,
.
•
.
drohue
Kom. Pd*. 1’roni. ■ roku 1804
...
.
HM
Obi. itrem. Banku «*lfti:|ieckiegn .
Listy »a8t. To«. kied. aiemok. duie
.
.
.
.
.
drobił.
w

w

„

.

nilautw Waroaawy oer. VII.

•

.

,

69.20
ttS 80
304-264 216.50
97.40

.

4'/» proc-

93,85

Petersburg, dniu 1 czerwca:

aztnkęK

Bniikti Anglii austr. UIO ał.
•
«
.
1’esiłi. banku bandl. 500 <1. .
.
2aU|. kiod. (lift linudlu i pr«et)t. p. ul..
Węg. Iinnku kredyt. 2l>O
.
.
.
w»m<t>*. tow. e*tk. 500 *ł. .
•
Gal. banku Id pot; 2«)() »ł.
...
,

A nul r. Ttjw. iprnlflhn A)pLie 100 «ł, •
PriizUlngo Tow. żela ii. pr«eui. 2i)>)
,
Bcboilnicn f>00 kor. .....
Tureckie aura, tytoniu w. 2')(J fr. per. »Kt.
TrUall Iow. kop. węgł* 10
.

KoHylok* pnżyoika preni. • C. 1884
.
,
* f. 1666
l.łsty* sast. T«w. kred.

.

, rooyjrtkie
w kijowskie

dem.

Kr. pulsk.

•
.

.
•

*
"

wileńskie
.
.
•
Ciłfti ktiwskle ....

B

Cbei sońskie ....
kftSArar taurydi.
.

816. 258. 98.20

95.V»
9b?/8
98?/,
I30-99.50

___ LLJ!!L-LJ—--»™5L««UAL'J

Puch- Cleweland- Opel
iŁajleps^e na—xlzi

Rowery używane.

TADEUSZ
poleca

GUST0WICZ

JBwóiu, ul. Akademicka 12.

Przybory dla kolarzy. —Warstat reparacyjny. — Cenniki na żądanie.

Nakładem Spółki wydawniczej we Lwowie, Stów. zar. z ogr. poręką. — Z Drukarni „Słowa Polskiego* we Lwowie pod zarządem Z. Hałac laskiego.

