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Z DZIEDZINY P]ZBIYSŁU i RUDLU. 
AKOYZA. 

X Wedlug informacyj dzienników pe
ters'bnrsklch, istnieje podobuo proj kt 
zmniejszenia liczbyokręgówak· 
ey 2 o w ye h. 

CEA. 
X W numerze!l<\ .Zbioru praw i roz· 

porz4dzeń l'Ządowych" opu~li~owauo Naj. 
wyżej za~wierdzonlł w dniu 23 CZerwca 
I'. b_ ogólną taryfę celną dla lllLutllu 
europejskiego, która. wejdzie IV wykonanie 
z dniem 13 lipca 1'. b., z z3st.osowaniem 
jllj do wszystkich bez wyjątku tQwarów, 
które uie będą oclone pl'Zed oznaczonym 
wyżej terminem. Zllajdujłce się w ustajvie 
celnęj l w oddzielnie wydanych postano· 
wienlacll przepisy o zaka.7Je dowozu i wy· 
wywozu niektórych towarów, oraz o p1OZ6' 
)\uszczanie takowych Jll'zy pewnych wa
ruukacl\ przez granicę bez cła- zacbowają 
nadal moc obowiązującą. 

D/lOGI WODNE. 
X Minisleryum maryl181~i zamierza. wła· 

snemi grodkami przywrócić i pogłębić zu
pelnie znsyp81ly kan al o ra n ie n b a um· 
s k). Roboty będą rozpoczęte jeszcze w ro
ku bieżącym. 

DROGI 2ELAZNE. 
X W instytucyach taryfowych wiuiste

ryum skarbu pracują obecnie eUl\r~iczuie 
1J8Il uregulowauiem tarłf kolejo
w y c h, Jak wiadomo, obecnie są j ui u.y
stematyzowaue stawki taryfowe dl'óg !{ró
le.tw", Polskiego i kraju Nadbaltyckiego; 
ustanowiono lIowe taryfy dla drogi miko
łajewskiej, opracowll11o je dla dróg: Veter
sbursko·warszawskiej, Iibawsko·romeńskiej, 
dynabursko.witebskiej i innych; z kolei o
l)nlcowywaue są taryfy drogi moskiewsko· 
brzeskiej. W najbliższej Vrzyszló§ci proje· 
ktowane są takież lu'ace odno§llle do dróg: 
k unko·kijowskiej, połudnlowo·zachodnich i 
nadwołiailskicb. Wprowa.dzając tak ob· 
szerne reformy tuyfowe, miuisterium ak$r
bu dąty do ujeduostajnleni:! taryf i jedno· 
cze~nie !otara si9 z jednej strony o ~par-

Henryk Gre"łII~. 

PIE:1Ń POŚLUBNA, 
TI6m • .,.yl~ ,i_ L. 

(DI'lszy ciąg -patre Nt· 144). 

.huka, siedząc {Jrzy Alblule z albumem 
fotografii w ręku, dla kontenausu, jak mó' 
wiła, odwl·acała. od tej pary oczy, ale wi· 
działa mimo to dobrze. bo l'Zekla clcbo do 
Alblny. 

- Pani, czy to ł wszy~tkie panny mają 
takle głnple minki, gdy proszą. o ich rękę? 

- Moja córko, dowiesz się o tern pew
nego ' duia sanll(- odrzekła Albina. 

Slub się odbył w b'Zy miesiące jloLem, 
w styczniu. Ko§ciół pełen był pubUczno· 
§cii był to obrząd batdzo piękny \ podczas 
ktoj'ego Janka w białym stroJu pełniła 
fun~cye drucbny ze spokojem niezrówna· 
lI,m. ' 

Chwalono bar-dto DeBI'ochesa który wy
posażył siostrzenicę piękniej clI walono ty
leż Albinę, która t.o małi:eilstwD 8kojal'~y-

II łll. Wyglądała ontlo podczas Slubu S!iczuie 
I t wdziękiem wysznkanym odpowladala 
spokojnie Uli. zapytania, dotyczące jej 
męża. 

_. Jest we Włoszech, gdzie pracuje. 
Rzym ma zawsze swój pociąg dla. arty
stów ... 

Zmuszała. się do odpowiadania na banal
Ile llYtania z uśmiecbem najuprLejmlejszymj 
udawała, że ule rozumie insynuacyj kobie· 
cych, anł galanteryi męzczym, poduleca· 
nych zuiknlęciem Armora. Szeptano nao
koło nitj nleeo:-Zaplaclła. dlugi mętal...
Aby się go pozbydl-Dobrze zrohilal-Po· 
stąpiła uieslu8Z111el 

Wledziala, te p08ąpl/a. dobrze I to jej 

cia handlu i przemysIu, z drugiej z., ' o gą skasOW/1.119 ~uve luie. Wogóle I'ada ta· llniowo·zachodnicb od Brzejcja" dl' Gmje· 
pOlVstl'zymallie t. zw" .gry taryfowej." ryfoWIl !lOst<l rjlJ '\ i9 pogo,lzić swe l1rac~ )Val lIetel·sbUl·sko·warszRwsldej od Białego 
Za \yzól' we w ~ysł.\dch tych pracach przy- ~v ten SIlO~óbł aby oplnty ~tacyjue pok 'y. stoku do Petersbnl'ga. Bilety f" .Q~lliikll 
jęto taryfy uormalne "rogi mikolajewskiej; w ły w r:lteczywi~to~pi tyl~o wydatki ilróg 30% od taryfy sl\llyĆ b~d, u tint 4fi, 
n4stępnie z\Vrócono 1I~lLgę także lIa ujęcie na lIiekturil oppracye z do taw!} towarów. Nadto zaprojękt.owllllo włąc~ć ie~zc~ ,lo 
wszelkich stawek taryfowych w dobrze u· X Furmani t. Z". "frachtowi" , zatrzy- wJmienioJlych linij Y(lIrszllr\ysk~t6respolską. 
porządkowali y system, poniewai obecne mujący ię IV zlIjazdach 111\ Grzybowie i iedlecko·mRlkińsklł i petel·$bUI-.s.ką od 
zbiory tRI'yf, z mnóstw,8m ozuł,elnieli, ulicy 'rw3l'dej w Wal' zlLwie, jak dnno i Warsnwy ~o Bial/lg<lstDku. 
zmian i wszelkich dodlltków, pl'zedstawia- .Gazela pol k " trlldnią /l i~ przewozem x.Peterb. wiedomosti" d0003Zą w fOI'mie 
ją taką plątaninę, że trudno oryeniować osY\) z \Vnrs~al\' Y 110 Low~qzl\, Puiewa, pogloski, że mlnillteryul1) wojny nie mnie
się IV ni~j nawet ulLj\yię~ej kOI\\petentnemu Kutu" po bię l:n,iąc od kop. 20 do 30, st.o- chało p~ojfktll bl/do \}' y drogi te la
człowiekowi. Tymcząsem zbiory taryf Cilł ' sowuie do odleglq~ci mia tli, WÓWCZIIl', gdS z u ęj o d Kij o wa PI'Zę" BiełgOl'oa uQ stil
gle są w Uiyciu 1 podlug lIicb trzeba ~ ię bilet kol~jowy klJąztu j e od 1'8. l kol'. 20 uyi L i s k t, Ilr. żelaznej woronesk'l·roatow
szybko informować. U(lol'ząuko wauie la· do rs. 2 w Ism kiernIl ku. Chętnych ta· skiej. Droga Iu·ojekt.owana miałaby ",aine 
I:)'.f kulejowych uwolui także wy yŁRjąCycb uiej choć dluższej jazdy nigdy nie bl'ak, zua.czeuie strategiczno ,mobiliucyjne. Rów
towary od nieus~anl\sch nad(1łllt, a. dl'ogi tak z pośrÓl\ l udności chrzs 'ciauskiej jak nież ut.l'zymqje sil} proje.kt budowy drogi 
telazlle od pieniaetwa., do ktpl'ego l)rowa.· i żydo\l'skipj, a kllŻd a fracblów kll, o~cho· 0(1 Kramator6wki do Jelca, o co st.Ąrają 
dzą ~e nadpłaty. ~Il wielu drogach pow· dząca wieczorami, zabiel'lI 1)0 uw8llzielicia si9 liczne miejscowe towal'z.ystwa i lusty
dniowych 11adpła~y kolejowe W.l'tIVO I"'Yły kilka osób, wozów za ~ takich wyrusza. na. tucye. 
ol'yginRlną profesyęl pewne osobo to§ci sku· raz )10 kiJka. J es t to \\ujwYOlQwniejszym X Reskrypt Na.jwyiszy z dnia 27 maja 
pują, od wysylających to,\,ary, kwity i ko· do"'odem bl'aku wagonów 4 IlIasy i obec· st. ą~. uakazuje minist.rowi komunikacyj 
!lie listów frachtowych i uast~llnie na za· uej lll'o,iyzny bile tów kol ~jowyel,. prZj'st'lPió do wywłaszczenia gl'UlltóW, po
s.lulzie tsch doltumentó\v ,egzelpv llją z dróg X Minist ryum kOIJluuikucyj skutkiem tuebuych pod rozszerzenie pla.ntów 
zllae~ne sumy. Wykryto, że 1Ia. jednej znżaleil, i ż mlodzież szkolna, z'Yłas1j' kolei :telaznycll ze ŻlDerynki do 1'roll'III'O' 
drodze tacy ~kupnjący kwity byli w 1'0' cza dziewczęta, pO~I'óiując w wagoJlach wa., z Równego do B,ialegostoko i z Kijo
rozumienin z niŻllzymi agentami drogi, któ· kI. 3-ej, zmuszona nierRz , bywlI 11łUŹSZY wa. do. Fast.owa. Roiii8ze~zeni& plantu ma 
rzy olDJślnie pobierali wielkie nadllła.ty oq. czas przebywlj.ć IV uiepo~ljda.nem otoczenill poslużyć do I!płożenia drugiej pary szyn. 
wysyłającyclI towary, a skupui~cy k,)Yity pasażerów, wydalo rozporz'ldzenie, delly X Pntilowska [ąbryka. w Petersburgu 
dzielili się potem swemi zyskami z agon , uczący się i ich przewo~ll icy umieszczani otrzyma.ł~ piel' wsze zamówienie na szyny 
taili i drogi. Rozumie się, że poąobllY po byli IV w~gQuac4 o obnych nie I'a~m ze dla. drogi żelaznej syberyjskiej, 
rządek, przynoszący su:odę, tak wysyłl\i!ł- wszystkimi plISj\źel'ami, dla dziewcząt zaś w sumie jeduego miliona l'I,b\i. 
cym towary, jak skarbowi i kolejom, mQ- mają \lyć wyzuaCZ8.ne miElisca. w 04działacll X Departameut kolejowy ogła.ęza, te 
źliwy jest tylko przy pannjącej na wielu damskich. W czusię zaś zwiększonego ru· w dniu 15 czerwca (st. st.), po lloijvrlad
drogach plątaninie taryfowej, uie dającej chn liczącej się 1l\lodzieży, mianowicie przeli czeniu przez oddzielnlł ko1llii)'~, o L W • r t o 
możności każdemu wysylajl}cemu to wal' o· rozpoczęciem roku szltoluego, po uko(lcze- j1u.widłowy rucll 080Dowy i towa
bliczyć oiobiście, co się ou niego za prze- uin, na ferya świąt 13otęgo N&rodz~nia i r o w y 11a wykończouym niedawJlo 08t&tulw 
wóz towanl należy, Jednocześuie ujęta Wielkąllocy mają t.yć ~olączone do ]locią- z '1'Zech oduziałów odnóg hum_il~kich dróg 
będzie w system kwestya opłat dodatko· !!'Ów WllgOlly oduzlelue. żelaznych połndniowD-7.achodnicb od Kry-
wych, rzyJi stacyjnycb, kt6re uiet,ylko na X Zal'Z1td,y tutejszych uróg żelaznych stynówki do Szpoły. 
różnych drogacb pobierane byly IV różny otrzymaly urzędowe za."iadomienie oli za.- I1ANDEf., 
SI)Osób, lecz nieraz niejedllakowo na jeduej 1'7.ądu glównego towarzystwa ruskich dróg X Dzienniki petersbnrskie donoszę, i1I lIa 
i tejsawl'j drodze. 'l'eraz okl'eŚ)ollo uaj· żelaznych, że wyuawllnle ha kołejacll , n,t- {)rzyszłość u t r z y m y w II. n i e s k I a d ó w 
wyższą sumę opłaty taryfowej ua 0,7 kop. leżącyc h do tegoż towarzystwa, rodzinpm a. II tecznych dozwolone będzie wyłlWZnie 
od puda towarów dróższych,-0,4 kop. od lIt'zędni kólV kolejowych iUllych dróg żelaz· osobom, i'osi.ada.ją.cym odpowiedni6 wy
)Joda towal'ów ceny .1redniej i 0,2 kop, 0(1 nych błletów po zniżonaj 0751/ 0 ce- kszta:\cenie farmaceutyczne; osoby, nlepo
pnda towarów ul\jlaliszych, jako to: na· II ie, nadal oslaje, 'SIadające wykształcenia specyalnego, obo· 
wozów, paliwa, kamieui i t. d. R,ówlliei: X IH lety obJ azdo we (. Rundl-eise· wiąiaue będą trzymi!.ć prowizol'ów, odpo· 
obniżono opłaty za p)'z~chowauię, ła<lo,\,lI. billets"), oprócz dt'óg wychodzących z Mo- wiedzialnych wobec urzędu lekarskiego. 
IIle i yładowywanie towarów, a. opłatę skwy, zaprowadzone bęt1ą lIa następują· X .Nowosti" douoszą, że lukrecya, w 
za zdawanie tow8ru z jednej kolei na dru· cycll liniach: moskiewsko·br7.eskiej, połu· stauie nieobrobionym. zbierana IV kraju 

l 
w,YAtal'czało. - J:rmortył- teraz w kl:a.)u'-I S(lolitycll zajęć swej l'odzillY· Koehała lIar., (H'awdziwego; tell mi Wstyd - puyw>si, on 
gdzie ~ycie je t ł&twe gdzie okazye do dzo llanią. ~I'mor i godziny, jakle pl'zepę- jest brzydltil PIes Mltyl Czy kto widział 
wydatków szczególnych zdarzają się rzad: lIzala w jej domu, były 118jpl9kniej!Z6 w żóltego pudlal 
ko i g4yby b»ło I)otrzeba zresztą zl\l,łacił) jej żyuiJl; ala gdy malka potrzjlbowała jej - Dlaczego uiel - rzekla Albina, ja 
co jeszc~e, byłaby zaplaclła. Nie zIJiósla· do spełnieuia jakiego pol~ceui lub pomo· nie chcę inpego. JaJe n& pudla, OD nim 
by myśli, te m~ż jej, człowiekl k.tól·ego na- ay w tikiepiku, opuszczala bez wahania nie jest i zgodzam się na to, że jest żól-
zwi~ko nosI, autOL' ."ieśni poslubnej,· tyje Albinę. ty; ałe obok wego śmieaZllego wygląda, 
w nędzy, podczas gdy ona kol'zyst.a. z do· - Cbcesz zj eść ze muą "niadanie? Ittól'ym mnie bawi, ma on j~cze inlle een-
statku. - ;-;Iie mog9, rjta niemIl w dumu, mu- n8 przymioty i żaden iuny nie mote g() w 

X XJCI JJ. dZę pomódz matce. mem serclI ustąpić. 

Wolie mILłżel1stwo zl\miflszkało plozy uli· 
cy Blanche, nie~ah!kb od Ąlbiny, gdy~ 
Magdalena. o~\Yladczyla., że nie mogłaby 
:tyć inaczej ja~ w cielliu d9mu je; przyja· 
ciólki. Wawrzyniec nie powiedzial ' na 10 
nic, widywa.llo się codziennie i w tym sto· 
snnku przyjemnym 7f\i)cly 1JOwoli ' resztki 
n&jOiętności dawniejszej, pozostało z niej 
tylko IV żyoiu jego, d'ako 8z~zę~l1wego, u
wlelblautgo malżonka, szaónnek głębOki i 
pl'zyjaiil gorąca. lila tej, ktOrl\ kiedyś 
byla wszystkiem, którą uaj więcej w życiu 
ukochał. 

MagdRlena pelną pyła zadowolenia i o· 
wego szczególnego wdzięku, jakim tchną 
kobiety szczęśliwe. Janka, zawsze mile 
wltlzialla, dziellla swe .wollle chwile mię
dzy dwa domy, przebywająu jednak lI)ięcej 
u pani Al1nor, którą wysClko ceniłal głę· 
boko Vlozywiązawszy się do niej. 

Janka llomagala gorliwie w 11I·a.cy swej 
matce, uczęszczając jeduocze§uie do 8~koły. 

- Nie wiem, sk~d oua czas !lierze nil 
wszyvtko, co robi - mawiała palli Maisun, 
zd7.iwiooa. 

- Nie ba.wl~ si9 uigdy po dl'odte - ud· 
powiadała c6rka. 

Niebezpieczeństwo, jakiego się niekiedy 
oba wiąla Albiua dlll ni~j z powodu takle· 
go wyehowlłnla I)Odwójnego, zniknęlo zlIver. 
nie; dzięki wldcłwogaiom swej szezt;śliwej 
uatury Janka. kształcila aię I nabierala o· 
głady, ole LI'ac,c jednoczegule chęci do po· 

" I rzecz była skoilczona. Albina, choć Tom, który willd~al o wszysLklclt 8pra-
pr1.ykro jej D,\'lo, że ule oddau jej dziew- wach domlUYych i rozumiał !ludownie po 
tzynki calkowicie, kocha.l/\ ją jeszcze tyię' fra.ncusku, przy zaill położyć głowl2 Da ko
cej, widzl}c jak szanllj~ swych rodziców, łanach Albiny, n podzi~ko".nie. 
któl'ych takt i rOlsądek \\-ywolaly to za- ~- Patrz \lall jakie ou ma plęłm.e oczy, 
dziwiające rezultaty. czarne, głębokie, inteligentn~ i dobre ... eal-

'1'010, rosnąc, zająl takte pDważne miej· kiero jak n. latoty ludzkiej._ 
8ce IV życilł młodej kobie~y; tl'&:OIłD wygląd - Pani pelnlł jest pol/łatania dla Indzi. 
sz-czenięcia i 1)I'zeluieniaj/lo. się na psa, o· Ale rzeczywiście, oczy Toma .ą I~, a 
kRzY wał coraz więcl'j solidnych pl'zymlo· on wogóle podobn, do pani, w kary katu
tów, jak np,: czy tość i cnotę pudla, kLÓI'a ru naturalnie, cały jest bloodyn, • pczy 
zasndza. się na tem, aby nie brać niczego, ma. c~arne i wio y kl'RC6 .ię n.Laralnle. 
roo dla p8ll. nie jest przeZD'tlczone, '" prze- - Tom do mllie p!ldobay 'Janh tak
dewszy~tkielO przywiązanie do swej pani że_ To tworzy dla mllie Całł rłdzmłjl -
wzruszające . .Albina była do niego szoza- rzekla z westchnielliem Albina. 
g61uiej przylVinanll, milll') gmieszuej je- Po chwilce milczenia Desroches <lodal: 
go powierzcho\vnos~i, ktÓl' wykazywała - Mani uowiny o Feliksie; wyatawlł 
wszystkie zewnętrzne cechy pudla, woć, • Królowę - Jutr1Bnkl}~ w Me4YQ1anl •• 
jedn()cze~nie szel'ść jego, Z&mUll:lt się z'I'i- - Acb! prawdziwie? Bardzo jelitelD ra
JĄć ładuie, mial.. kłoDoo~d do układauia dal I'ukła IIIłDda kobieta, a twarz jej po-
się w jakieś uiezwyczajne kudly. kryla się przelotnym l'IlIIlieńcem. 

-- Czy to ja palII daleRI psa lego?-rzekl - Miał on wiele powodHllia jako kom-
I'azu jednego Desroches. pOZytol', a t&kte towa .. ·.yskiego... Zreat.t 

r.rom lJodbiegl 110 niego z npl'zejmem po- llisze mi, że jest hartbo .naio01 ... 
wltauiem, puy czem skakal naokolo nie· - Cbory~ spytałA Albina. 
go z takiem kl'flCIluiem ógoll& i porusza· - Niezupelnie... ale WIOie Mad l, 111m, 
IIielU U8Zllm i, jakie nie Sil \ve zwyczaju II gdyby był chory powainie, cbciałaby, paul 
pndlów. • gG pielęgnowad jako sioslra miłoalerdsla, 

- Przecie wie pRO to Ilubrzel ~ od- nieprawda I 
I'zekla. śmiejąc. się AlbinIL. - Gdybym wiedalala, i& nikogo ole .. a 

- Ależ to nigdy nie bylo pudlem! Uli.- PI-,y nim, pojechałabym de. Iliego bez",,
tka jego mnie oszukalal Ą Illialel~ tukt piellia. 
do niej ufność... Nie t.neb.a olgdy Ilikomu. - Oebł wecb li, pul We olHa.~ .,.. 
dowierzaO, Widzi \lAuil DAm paU i Innego, by, które pny a1a IIwyk~ li, llllidaJt 
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Znowu uplyn,1 I"ok niejlOsll'zeżeuie: lato 

w willi, zl_ 11' Pal"yżu, .u~powaly po 
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;:;le 50 f (lomy WZllIeJllOne lIa ulIcacII 
bulwarowych tylko przez 35 lat m Ją być 
uwolnione od podatk6w. Po uwqlędnleuiu 

ch -zmIan kom ~11 ę nIL proj Ii:t 
p. Denraa. Dw6ch ozlobk6w kOUli/lyi JIIję
lo si~ ~zczególowem opracowaniem tych 
zmian. 

Petersburg. 
Niekt610zy z ezldnków komisyi pracują

cej nad I'ewizyę liS awy ak adem i i s z t u k 
pięknycb w Petel bu~gu nlll~ tli 
wlaściwy jednoezesny wyklad w a1(a~ mil 
nauk i sztut r pl'opollujlł założenie gimna
zy6w spe()yaJnych, z których mlodzież, któ
I'a wykazała ' zdolnoaci swe cl0 8ztuk pię
knych, przeel,odZHaby następnie 60 alta
demli. Proponowane jest także stasowanie 
oddzlal6w: rytownieiego, moz&ikowegd I 
wyr~blania medali . ztukę l'Ytowlllez'ą 
komlsya nważa za taką, kt6ra wychodzi z 
użycia. ł ustępuje' miejsca. iunym doskonal-
8ZYo1 !iposollom .llleclnulicznym odtwarzarun. 
lli'ac artyst.l'czoych. topnie udzielane przez 
akademię i połączone z niemi rangi, uzna
DÓ la nlemajljce żadll~o zuaczenia i na
Wet za szkodliwe tlla lritel'e~w c1.ystej 
ztu1d. PFofesOI' Bogolubo\v I11'7.edBtawil 

szczeg610wy projek," D<1wej U~t.lIwl' ar
skiej akademii 'szLuk pi~knycu I "rz niej 
wy~zycb ązkół lUalar8~\fa, lozeżby I hu<lo
Wl1ictwa, tudzież szkoły dla przygotowy
wania lIauczycieli rysunków. 

Zuany lekarz I tersbul'. ki, Dobl'ianskij, 
wyjec:bal w tycli dniach 110 Wie<)uia, la 
zbaqania wynalezionego ~wi~żo przez p ' 
fesora (O$ą~"k~ s I) S,Il b II I e c-z e 11 I a 

, raka. 
tv Pelt\rsbllfgn powstaje nowe t o. w a

J'z.llstwo gluchoniemych i ślepyeh, 
kt6rego zadaniem będzie W'ządu\lie rozry
wek, o~az materyaine poparcie n!lot zycll 
swycu człOllk61j'. • 

Elektroteclmik pe\ęl'sbQtski, p. Ko
łontal'ow, wynalaz!; nowy spo I~b wykon -
,wania l'ys'łl1k6w, rycin , i fototr jij 
n a m e t a I a c ~ z a p o ID o C I) e I e k t r y
Il,z no ści. Rysunki, wykonaue tym spo
sobem, zastępują odręczne rytowanie na 
metalach, różniąc się od tego ostatniego 
daleko większem I'odobieilstwem dd OI-ygi
nalo, Wzory prac tego rodzaju będą 
umieszczone na przyszłej wystawie ele\(
trycznej w Petersburgu. Wynalazca wy
jeM~a w tych dniach Zl\ granicę, celu 
PI'owadzenia "kladów o zastosowaule jego 
sposobu. 

Pod P&l'gllio~el/l, w okolicach Peters
burga, palą lilia y. 

MoakWa. W tych dnlacb w Mo lewie o
twal'to wystawę ptaków. 

II 

Bo O Z li{ A I T O Ś C I. 
,,*.. Król Milan znowu .i~ te i. Tym ... ~

zem, jak donos!,! dzienniki ' paryskie, z~ślubit 
m~ mIód, k.i~2IlV w108k4, wilowQ, kWra przy

. , nieść ma li' posagu d"adtieś<.~a milionów li
rów, a 2'/. milionów nllee oprócz tego Iloe\lo
du z dób. swoiub. 

.. *,. Zgon magika. Antoni $iedleuki, b. 
aktor sceny krakówskioj, n'8t~pnio magik i 
prestidigitatór, ZDany • popilÓl' w ł:odY.i, 
zmarl w tyeb dniach w Krakow'e .. zupelnem 
ubóstwie. 

,,",. Silne walrząŚAienia ,jemi llZ z lo-
skotem podziemnym dały sit utz!le abieglego 
poniedziałku ." 1 San,Jose w Kallfo nii. ZA 
pierw8zem ws''''''nienlem aachwiala Ii~ lata -
llia morska, maj ,ell 240 8tóp wy OŚ ol, co 
wYlYol~ło wielk, tqo0l! mi~dzy mi ańuami. 
W8trz~nie'hia odczoto w calem miclcii!; ".re
gi ,lomów, oniesione. nut~pni.. z~plUl~ly siO 
~tópllio" • dyDki nie ,rk • .:zone r uely na
tycbmill8t, kominy 8padały ńa uli li miesz
kańcy, nawP6ł ubm1li, wybiegali I bo&eló I 
domów; liczIm oaób zr .... iooyeh jest barazo 

" znaczna. ) 
'IŁ*" Wybuch prochownI. W GersboJmie 

Jl& W) opie Zelapdyi l'ydanyl B~ wybuth pro
cho .. "i. Kilko robotników poItradalo 1ycie, 
dYr~ktor odni6sł lekk, raoo. 

*"" Pożary la.ów. Upały i id, .. za .. jo
mi SUBze po!"odoj, olbrzymie po1&ry Jaac\w w 
N91l'egii W qstatmch daiacll pomiO'bY )Can
dal ; Cbri&tiansaod staly 8'0 pastw" plQmiehl 
ogro",De obszary le§ne, ogólnej wartóści koron 
1,500,000. ' Dotyc1,cus jeszcze płon, lasy w 

'okolicach lIam.r. Przod tygodnlell\ ll)iojBco
W(lści ot. Slwed_kb-Dorweokiej granIcy pomi~
dzy AUta i Bollo!ss prz.Il8tawioly jOdDO mq
rze ognia. 

,I '* 

E: Li & AM Y. 
DrUDo, 3 lipca. BUI·z.a, kjór& ązalala 

onegdajszej ńocy w południowej Au ~yi 
J nadreilskic:b prowincyach niemleekIch, 
znis!ro:&'y1a wszystkie "boż~ lIa pnia stoją
ce, powyrywała cale lasy i (\rogi ,nltowet 
pozbawiła drzewnej ozdoby. Wiele mie
szkałBYch domów lIburzonych została. W 
JednęUl tylko miastetE!ku Viersel\ nad .B.ę-

1 ustkOdIIll)y jliU 40 ił 6 
Kalkuta, 3 lipClI. l:izal'ailcZI!o poczyniła 

w pr~wincyj bengals 'iej wielkie spusto
~z\lDia. 

Petersburg, 4 li~ (Ag. p.). Drugim 
wikal'yuszem nowoutWOI'z9uego wlodzlrulel'-
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ko-wolyliskiego wIkaryatu epal'chli wołyń- ków władz, wity, 01'&1. konuego llulkn ko- 8toD 9'/ , DoaIlle 8& zwykły gat. ,,3P llG 
skiej naznaczony archimandl'yta Paisij, zaków zabajka skicu. NA. 5.ej wiorście oli- dy •. 16+16 grey tkaniny z 32r16 160. Stale. 
przelożony włodzimiersko-wolyilskiego mo- cerowie wydllli w namiocie §uiadanie na New-V.ri<, 3-go lipr,a. Ba"elu~ 8'/" " N. Or-

0e:8a Jel.uie 7 łł/J,· 
nas . cze Jego Cesarskiej W okOflei ne- Naw-Vork, 3.go lipr,... [{a ... (Fair-Rio) 18.75, 

Petersburg, 4 Jipąa (Ag. ll.) .• ~rażda- wicza, pu którem Q t.pilodjaad. DJlia li te Iti.. -. low OJ'! .. t' \itlree Ul77, 
nin~ "Słyszał, ze dyrektor departamentn go- b. mI Cesarzewicz ~a TroRIt • ie~ I ~ lU'. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 
podarskiego mini teryum spraw wewuętrz- dzał znajdujący tę po dl'odze klaszt(lr Da

nych wyjeżdża do guberni! dotklliętydh ean Acagański i o godzinie ) O wieczorem 
nieurodzajem. przybyl do Werchneudin ka. Po na.l>oteil

Wiedeń, 4, lipca. (Ag. p.). PrzybyJ tli stwie Vi' sobórz • Jego Cesarska W) okolć - .... , ----....... ----;---,...,---
. gil Jag Ce RI'ska Wysoko§Ć Ilrzyjmbwlll de~lItacye 0<1 miasta I glllin Giełda Warauwska. Zdaia;4 ZdlUa6 

~ itllti K il)ie Piotr Mikolajewicz. wiej kich. Przed domem kup Gołdoblna, zapłacono 
Wiedeń, 4 lipca (Ag. p.) .l'ester Lloyd" n kt61'l'go Jego Cesarska Wysokość raczył la w"kall krót~er.lnlw" 

pisze, że uowa ruska taryfa celna wywrze zanlies7.katl. tal a warta honorowa od pul- na Berlin -Zll lOO mr. 
zóacznie moiejs7.Y wplyw na stosuoki han- kn liniowego. Jego eS~l'ska Wy'okość III' [,Qu, • z& l Ł.. .. , 
dlowe Rosyi z monarchią austryacko-w~- wyjeżdża do II'kuCk . Vatya za 1.0 tł.. , , 

44.6(1 

~-

4G-
9 --giers,ką, aniżeli n" stosunki z 'iemcami. Aetersburg , 5 lipca. (Ag. p6In.). Jak do- U& Wie~ań Z& 100 B. . . . 

Wiedeń, 4, lil'ca (Ag, p.). Ministel' skal'- nosi • Nowołe wremia,· ministel'yum pole- :4<1 ... 0 , koAum gitldy 
bu, Steinbll~'b\ wniósł o ra<\y l!ańst\Va cilo o~óhliklem QIJernatorom, aby zebrali Za paplery pdltw.we 
swój program ]'eglllacyi waluty, przyczem (\ahe, \f '~,tkicb lIliejscowoiiciath jest spo- Listy Ilkwld ... yjne Kr. Pol, . 
oświa<lczyl, że w spl'awie tej IJOstęl'owat! uziew&lIy najwięk zy lIielll'odzaj i aby dol'o- R'lsk.& poiYQ1:ka wschodnia . 
będzie ~ wielką osb·ożnOllcią. :byli stal'ąil, IIIJy ludnogd mogla IV cz ie Li.t:o~&.~~i~i:~.:l:~;;· 188L 

9770 

~:~ 
97.8& 

loJ.-
91.~ 

Wiedeń, 4 lipca. (Ag. pQł.). Kluh II1l0clo- WlllliciwYI11 dokonat! 7,ILsiewuwj zebrania V 
czeski I'ozeslał komunikat, zaprzeczający zali zięmskie ptrzymaly polecenie, aby nie- Li.ty .... t. ::.. w.:;. ... Ser. I. 

101.-
10065 
101.-
100.611 
99.76 

101.-
100.~ 
10l.26 
l' 000 
99.76 
WAll 

\lonl ieniom dzienników, jakoby w łonie zwłocznie odbyły nadzwycz 'n I"flsiedzenil! .. .. ~ v. 
iii ubu wyllikly nieporozumieuia. 1<lub zape- dla obmy(llenia Jrodkólv ' I ajrllcyonalniej- aly ..... 1. JII. Łod.i Seryi li 

rus., i~ IV ~l'o"ie członków jego pannje ~;ej pomocy. Opinie Ivladz i zebrali ziem- Ul 
zu dna jedllomyB\!l~I!. Dzienniki upatru- skiclI majł IłYć niezwło aul żakomuni'" GIełda Berlińska. 
Ją "tym kom!mlkacie zWj'ci~stwo t.own- W:1U6 Ulillisteryum. foleaono również gu- , 
lozyszów Wassatego. /Jerua I'om, aby uah opinię. jakie należ)' Banknoty rllSki. ~ 

Wiedeń, 4 lipca. (Ag. p6t.). Dla obcho· IlI'zed ięwzi.}ć roboty, Ilhy lu~iolil bieduym - _'lL" " ,aa. łI' .. 
dn dwnd7.iestej piątej rOdznicy bitwy po(1 dat! możność zal'obkowauia. B d4 wysy- D,,,,,OIIto pJ!ylralll • • .0. 

225-
225-
3'/,'/. 

K~n~~raetz, do miasta te~o - przybyto lani na miejsce UI'zędnicy dla IlIozedsięwzię
Wielu oficerów pl'uskich, saski~h i austryac- cia IV razie pot,ozeby środk6w l chllVyqzaj
!cich, tud'zieil ilePlltacye stowal'zysze(, woj- nyoll. 
skowych. Paryż , 5 lipca. (Ag. p.). Izba ucbwa-

Wiedeń, 4 lipca. Mi~ister handlu oznaj. lila clo od IlI'lldukL6w minp-mlnych z wy
mil na posiedzeniu koulisyi budietowej, że jątkiem 011 hlaju skilinęgo, co do którego 
IV jesieni zażąda od izby kl'edytó\v na bu- decy1.YP, odroczouo. 
dowę nowej kolei. Dzienniki wno zl) oa Londyn, {) lipca. (Ag. p.). Cesarstwo 
podstawie il)fol'macyj 7. PesztlI, że pl'zede- niemieccy w tow,,~zy Lwie k . ląiąr angjal
w zy tkien, lIlial milll ter oa myśli bUllo- skich III'zybyli W lIol'aj ()c g(!(Jr.;'Iie 4 ej po 
wę kolei z Szlgern llA Węgrzecb przez południu do Willcł~ol'll i byli powitani przez 

. chodni. gzę4ć arpat do Stanislawow'-j królol.'" IV wielkiej sali zamkowej. Uunl
w Galicyij j~ ·l.edlużeuie tej nowej li- cyplllnośt! wręczyliL ce~aI·7.owi Iliemiecki~
nii, chce rzą(1 bndować kolej z Halicza mu adres, IV ktlll'ym 1,ol1ni ill no wsp6Jooś4 
p)ozez Blozeżany ,to Taruopola. Koszty bu- interesów obu ce, &rsLw i icb obopólnych 
dol\!y obu tych linii wyuiosą około 20 dąże6 110 uJrzymani IJóJtoju europejskiego. 
milj. gulu. Część tej sumy pokl'yje skal·b. 

!łe~iin , 4 lipca. (Ag. IlÓ~O .). Z. pośród O t'ltnie wiadomości handlowe 
dZieCI wychodźc6w z granic RoSYI, kt6l'e' '. 
zacborował}! na ospę, umarło już czworo. Waruaw •• 4-g0 lip... Weble kr6t. \O"". n: 
Ospa nie jest czaro a, ale z ezajnll.1'rze- BerIiII I~ d.l 44;.60 qu, 90 kup.; f.oo,ly" (.l m.) -; 

k I I h a P.rti (10 d.) - - -; w, •. I.j, (8 d.) - - .-; 
ciw o rOZllzerzen u s ę C 01'0 y, zarzą 1.0- ł'/. H.Ly likwidacyjne ICr61. hl.ki.go do .. 97.70 
no energiczne środki. Ludlloś~ Iliel'wotnie ląd., 97.40 płac.; taJtież IDole 97.00 Ż\d.. 96.60 pl.; 
wypadkami ospy u cno zatrwożona, zaczy- 0'1. rosko. poilyczka wsebodnia lI-ej emlsli l02.2O 
na uspak-ajać się. ż~d., 101.75 pl ..... rrr-ej emisyi 102.iiO ż~_, 102.20 

P . 4 l' (A óW) D'ś b plao.; fi'l. pv.y.,ka ".""9,,.u6 s 1887 rotu m.M 
,ary2, I pca. g. p .. Zl go- żąd.; 5". hotl ....... 'vu •• ;eUl.k;~ l-ej 'eni Ut, A 

lIzinle 2-ej w hotelu .Pominic· przy ulicy B 101.00 lł'l .• m.ej .eryi lit. B 100.1>5 .,11., 100.40, 
CastltUone odprawiooe będzie uabożellstwo 60 kup.; fi t, listy ,~"",vne .. ia.ta WoU.a"y I·ej 
żałoblle za ksil)Cia W. A. Dołgorukowa. seryi 101.00 ł~d., U-ej ser,i 100.86 ląd·, IU·ej ..... 
Poglozeb odbędzie sip doniero 110 pr1.ybtviU ryi lOO.70 t~d., V·ej Beryi OM') hd'l 100JiO kop.; ,"'}: 5't. lIaty aaalawae miasta Łodd J·eJ rYi 99.76 
zięcia zmarłego, geuerala-adjutanta o- ą,d, III-ej seryi 99.60 sąd. U,.kOH'OJ JUrliu 4'~" 
jejkowa. l.oud," 2'/,', .. I'aryl 3'1 .. Wieli." -ł,'t •• l'eto1'8burg 

Bukarent, 4 ii &. (Ag. p.). Dotycu- 5"/,. Warto!6 knl'~n" s pulr""eaiem .'1.: lin, .. -
czasowy posel rumńński w Petersbur"au, slawoe si.lU.ki. 16.B, "'r·'· I i 11 112,7, Ło.l.; 

M 4, Ii.,y IikwiJa.,jue 34 8, połycz.& pre .. io". I 
Gbika, mianowany poslem tEgOŻ państwa 2'26,9, II lł7.8 . 
przy dwoloze wiedeńskim. Potersburg, 4-go lip.... Weksle n. r,ou'lyu 90 60, 

Kopenhaga, 4 lil)ca. (Ag. p.). KI'ól i U pOlyczka """.o,h,,,, 102, IiI "o.y •• ka ... eho-
kl'ólowa duilscy przybyli tu w dniu uzi - dni. 102'/ •• ł'/I% Ii.ty .... "'''ua k,..I.1I .• ia" .. ki • 
sleiszym o godzinie 10 . ei rano, "owitani lł2.60, '''6ye b."ku , .. skie!:o oIJa "o",U .. ugraui .. -

" ",#. ł' n8Ko 168,50, pet.6rKltur6kic!;u hł\ukn ,11ttkoutowego 
przez rodzinę Ifróle\,ską i repl'ezentl/ootów ł82.oo, ""ku migtl'l" ... ,lo".go 482.00, In,. .... -
Władzy. .kiego huku dy.ko" ..... "ló. -.-. 

Kopenhalla, 4 lipca. (Ag. p6łn.). W dni o Blrll., 4-go lip II I oLI r . ..... .. : 
jutrZejszym, natycl~ast po SWOIID powro- 22260, ,,& 110 .... "'0 223.75, ... k.l" IIA War.Z&lYł 

d I· k 61 ·t k d fi 22210, u, 1'.ItI1I~nrlC kro 221.60. 11& l'e", ... IHlrę 
cie o sto ICy, '1' pOWI a es a rę 'an- dl. 2'!0 50. "A [,undy" krhL. 2'),35, ~ .. 1 ... <1,,, ,II. 
cosk. Otfcel'owie eskadry, tudzież wszy- 20.30, ,,& Wietloil 172 85, ""~'1II1 .'elue ;S·l4.60; 
scy qg.zędnlcy dwoI' cY. zaproszeni byli na 5'" 1I •• y '011&""0 702'J, t'f. -U-II lik .. idaoyjlle 
niedzielę lIa ob;ad galowy w zltomku krO- 67.90, potJe"a '" k, łON I~I r. 98,70, W.' 
I -'.: k t k k 61 . b d' 1887 r. -.-, S'lj ..... '" do,"" IOUo, ..,. at. • I ew-.m; :ws o e czego l' me ę 2:le r.107.J0. "oiye .. a ... do"dpi. Ile .... 71.0.). III o,.i 
obecny na \?yścigacb konnych. "i 71.10, 5'" li*'1 '"""\\,,,e rll'lU~ 1Q7.25. 5'1, 1'0 

Hap, 4 lipca. (Ag. 1l6ł.) . Cesarz WiI· i,c.ka I" ••• io". s Igul rok'l 172.ó<J, tAkai • IllOó 
hehn wraz, z malżonką przybył tu o godz. r. 15~.W, akt10 .lro"i ... 1. 'far ... ~."o-wi.'I.,\,kj.j 
ll-ei 0110 35 z kr6iowA WilbelminA i hó- 2'26.20, ak~y. krwy", ... ''''''1P.ck,e -.-, ake)'. 
ił' • "Z. "X. wa.,1.;ł~WSkIB~O t...Ulk.U biLJUllQwc o - .- ,ł,_koUlv-

lo regentkI} I powitany był pl'zez W$zy- w.go _ ._ dy.koOIO uio ... I",,","II" \I • ..j." l' li .. " . 
s~c ministr6w i kOI'pus dyplomatyc7-ny. 4.,. vr.r .... ~ 3'1,'1.. l 

Iktttrdam, 4 lipca ~Ag: p.). Cesarz VH- Lo.dyn, 4-g0 lipr. I'oi.y '''.'' ,".kl> , IM9 ruku 
belm z :&onł od.wiedził Hagę I .z Rot t'dt\- __ li .... i 1i 97, ~'I,·r. K HI I~ . , . 
UlU odplyuął cip Anglii. ~.ruaw., .a.go IillCO. 'l'MI( 110 I'~." Wit"!' • 

New - York 4 lipca. (Ag. p.) Na w'o- ski.go. POS.UI SI ... orol. -, ~.,,& I ,lobr .. -: -
• ' ..... - 1 ... 1.. --. - - , wyburowa. _. - - llytu 

dze -żelezneJ elieskleJ, medaleko Rawe~y, ..,y or "e - -!i30, .aeUui. - - - , ... t.dll". _ 
pociąg towarowy uderzył na pociąg pasa· - -,heŁlllie6 \I i 4-0 ,.~.1. - - - , owi •• 270-
ierskl. Dwa wagony sypi,ilIDa i kilka 00, II'rl.o - - .-' ""I>il< I lui -, iu .. wy
zwyczaJ'uych upaliły siA 2ó ludzi zatiitych -, r'''P.k '"I' ...... - - , "r~ob 1 loy - -

.. t . • •• _ I cukrowy - - - . Mull\ - - - z Korzec, 
38 vąnnycb, a w81'ód Olch Wielu clęzkp. k .... Jagian. - - - olej ""l,.ko .. 
Klika pasażerów zupelnie zgorzało. I"i&"y - - - •• "nd: 

San - Francisco, 4 li~a. (kg. p.). Z Chin D wie. i ..... p .. " .. i", -, lyl~ 200, i~ .... ie"i. 
IlAdeszly tu przel'aiajłee wieści o gwał- ow" 30~, /lroclo" I'ulu.~u - ~orc,. 
tach dokonywanych przez chiliczyk6w ua 'W •. rlllwa , :).go Uli!"- o .. lLA. . ..... 

• . . ś· I Za wiadro 100': lL.68- -.-; .,. 711': 1I~~ -.-. 
chl;ześclan~c~. \Y ,,!,Ielu mieJ c.owo Cl~C.1 !lłIyaloi ... wiadro 1110': 11.23- -.-; SA 7 • .76-
zbUl'zon? sWlqtyllle I d.olll3. mlsyonalzy. Bortl., 4-go lip.... I' •• eu;". 216 2J3. lipie. 
W Talllang U1otłoch zolewazyl cmelltarz 2JO.oo, u .. 1fT"". ,źdz.2tJ8.7J. t.ylo 2UG - ~15, 
Cbl'ZMciańskl I Jlowyl'zncał ciała z gl·obów'. na Ji'pieo 207.00, ua wrze •. paź.lz. 1\)3.00. 
Cal,yru l'ucb«lm kiel'ują tajne stowal'zysze- Hnrt, .3:;{Ó _lip ,Ko" .. lI'o~,1 aural:" SAnro. 
nia, I dążąC1l do tego. by w'yw(,ła~ wojnę D& wneS1en 9aW, aagrndz. 8G~~, namanec8l.50. 

. C~·· elcal twaml za"" aui: SUle. Dllt ay uluaml a m ·s _ "-'. - LI."r, •• I, 3-go upca. B .. ".lu5. pr",.,.,.~.ni( 
cm~ II:Óll'1l~nle urządilć w wewoą 11. koM.o .... Obr6~ 10.000 bal, • tego III. "pekul .. " 
kraJn powstanie. i ",wOo looo~. ieuregulowane. TimuV1!llier ' .. 

Petersburg, 5 lipca (Ag. p.). Najjaślliej· niżej .. ~ddli~Jg a,_yk,~.l_ka: na lipiec - - . - :-' 
si Państwo IlI'zybyli wczoraj du &ruarsnn- 111' II,.... .,e.;1 4 /.. n byw"". na ~.~\ 

I d "'''1 I "r .... '.6 '''/ .. IUIIIJwcy, na wrze •• e" JUdZlero'k du lIa -wyspach A. an ZIUC l. i"l.. n&bywe1. ... patlIsiemik listop , _ 
Petersburg, 5 hpca. {Ag. p.). Według te- 'by .. ~, n& list a irudzie6 4"1 .. naby".y, D gra· 

egrUlu urzędQirego, otrzymanego Z' Wel'ch- dzień styc.eii. I oabywP'/. n~ styc."ń IDty ~u/ .. 
neudinska w poniedziałek raoo przybył do nob",.J, na hRY Jaar • .., l" .. "'bywoj. 
Czity' Jego Cesarska Wysokość Cesarze- _uche,ter, B- lipca. W:ater ~'j Taylor 5'/ .. 
wlez ' • .tApea '1'1'o,n, zwiedził zaklady W&ter 30 Tayklf / .. _W~r ~o ulIgt. 7'l41.. Wa~ ... 

.-.... .. II 1 ' b I 30 erayten 7 , oek 32 Broolra ,linie 40 
naukowe, a o godzIDle 7,1:all& ,!yec a n&yoU B'/, '.40 \fHllllllOll 'I.. upcop.32 
kOJlu~ na miuto w ° czemu zWierzchni- Lee. 7'/ .. \Varpeope 36 Ro ... l ... d H, O.oble 40 W.· 

1I •• ely I banknoly: 
llar~ Jliaąaieeki. . . 
AlI.!ry'.tie baukuoty . 

Not. nieun. 

Franki ..... . 
Ko],on, celne 137'/, 

DZIENNA STATYSTYKA WDNOSCI. 
•• Iie'htwa n1nlrte ... daiu r. lip a. 
W parałl katolIckiel. 21: S,ezepSl' Kona z K&

t&rsyu.,. Kostrzewą, Jan- ObUDowski z Mar,auną. 
Świotc •• k, Waleoty n3jd& z An'onin~ Koxlo., ". 
Miehał zamłtierski -'S ~!'f&0 len t a,t,oui 

olak • K"atanJnt Lis, YH!ulo Kopr" ki s &
ryanuł Pytlik, ~lir.bał llicbr.lak z Antóniną lej
nilr, /Tatian W",renty Sawwld. )(aryal\l1t Wr6b lO

sk", Lodwik Kopec! , Teoiilą Krysiak, Andrzej Ce
...ala, t: A.ltnle .. kt Pi6trow.ą, Walenty Al&eie
jomki • F'raneiB,k,. Zielińską . Antoni G i • 
lW180nł Kolae.. Jó.ef Weooly z .Anteninł Ty
llckt. A.tani Deun- z Felibą lVerner, ~'ranc1a ... k 
Piotre1l'llki • Karoliną Witkowską, Józef Marlleki " 
![.ryaDn~ Balcerek, Antoni Ga.jd.iliski • 'MU,;an
ną Nówsk01l'lll'1ł Paweł Antoni Jó.ef Sterkt\o • 
Franeioliką Kr"tero, Wojcieeb S'ym • .,.k z lfRJan· 
oą Golol<, Karol Papr.. z M&ry&DDą SzynWitkt, 
Antoni Pią.tkowlJki ~ MarIanna. WawrzynlUewiez, 
J6.81 Kojawin • Agaie5zkt-Alikoł~cz1.l<, jIikotaj 
Nita z norya\lOt Ciebecką. Anloni Wildl ' Kat .. -
rzyną Urys.ek. 

W parafii ewang.llci<lel. 4: Karol Doezkal .Ma· 
tyldł ,Ludwiką S.he .. , Jan Teodor MUller z I)e'tą 
Schneider ... tu Kn,uB z Karoliną Opitz, BOflllnil 
Gt(tke z )!;mili, Ermaudą Liebert. 

Z .... U w dm .. II lipr,&: 
Katoll.y Dj!ieei db la~ 16-tn &JII ... ł~ 10 tej 

liczbie .blope6.. ł, Ilzie .. o>:~~ G. dorosły. -
Ew .. ngeUcy: Dzieci do lat la.tu :r:marlo 10. vr tej 

liczbie eblope6w 6, II.ieweąt 4., dorOJlyeb l, 
" tej liczbie ~azyzJl J, kO)iet _. a mi:wowi.ia: 
Robert Wilosch, lal 47. 

Starozakonni: Dzieci do lat 1f>.tu zmarło 7. W vj 
li.,bi. chlopców 3, dzie",ąt 4, doro.ly·1a -

WYKAZ LISTÓW 
·e~zonycl. przez tutejUlł sI JHIIC::f.o. 

ra(jc;;nił :: powodu łłied.oIcładllycll 
adresów i ilmych przyczyn. 

Ulty .twarte: 
S.mnlowi WolI z wag. poeat. . 71, A1bertówi 

Blll\ebrr.ed J w&g. poc,~ ... 2Il, breIowi llteratel
d!"'i z Wars .. wy, ileuochowi SlitJaleldOwi z 60ru· 
bina, BerYl .. "i Rot.inbercqwi I Pas6wki ,Ił,.o"i 
Runa.temowi -.: Siowierz&, Izraelowi X,IIIL s wag. 
poczt. )fi 2~, ebilowi Mieowi z ez",toe "Y. L 
Lankerowi z DziA!o .. y., Bęrloowi PiU i Lecpoldowi 
Molierowi z Tomuzuwa., J. Brz.ezińskiellul ~ ert.~ 
dza, SsnUmą'wi Sałm&łlO"iez.,,,i .. Rlldomla, Oreu
b'achowi .- Tomu.o..... Be ... artłowi Clbnl.kiejnD • 
X.maila Franc. Nelmanowi ze Str.lit., 4I!wt Kli
nowi z b.i.to._yn .. L. hokie .. ie.owi • -or .. ęaa •• y· 

Lllty pod Opalą: 
Adolfowi Gotcłz Ig s ,RW1IIia. 

UIty reulftUMrue. 
J. Mitlerowi I Lublina, Wilhelm.wi Laqt,lo z 

Wilna, S')'D!onowi \j.iAnie ... kiemll, ze Szczereowa, 
Albertowi Zuber. !:'nu, S. TIngier z Niemiee, Woj
ciechowi PoIłA, orberto"i Willterowi l W"roZ&wy, 
Fryder,kowi ~wowi .Io>:ni, K. B ... tke, Friscbo
wi z CherlOnia, Olimpii KierdtOWBkieJ • Lubiez., 
D~oci. z freme\ów TVneflleb. NieDUcc. A.. c''lamie
lewskiemn z Warszawy,Ignacemo Urb&ch • Nie
mi.c, Obaimowi Bsmnrowi Kron. Wan&&"y, K. 
Ryehwałskiemu li Wllrszawy, Herm&uowi KOD z 
..... ~ . sD Ja-

nowi Karolowi Stolwacb • K~PI. 
LIIł1 !IIe_loh .. 

\\'i\be1alowi Pf!!lirer ł Aultr:y;, Dnbo"i • 
wa. 

o· 

-'--'-"'=~--.-Z-_ 
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~tam zaszczyt zawiadomić zanowD'ł Publlczuość, że moja. 

OUKIERNIA 
pl'zeszla w po jadanie panA 

Aleksandra RoszKowskiego. 
Wyrażając niniejszem gorlice podziękowanie Z& zaufanie 

jakiem obdarzouy bJlem od początku otwal'cia mego intere· 
su, spodziewam się, że wszyscy moi Szanowni atali goHilie i 
klienci zecbCł przeuieść swe względy i na mego outępcę, 
który będzie prowadz~ cukIerolę z ti sam .. starannością. 

Z wysokim szacunkiem 

G. Reymond. 
, 1339--

N 147 

o s z E ,N I A. 
W szkole m~zkiej 12. klasowej 82;in~ 2!b~~~ec~,~ie_ 
Kons. Andrzejaczka neryezne I skórne. Piotrkowska 

C •• uTln ... OPA"~. 

dziękuję Z& grzeczności! 
1296-l 

06'lo18Jellle. -'i 39, nad cukierni .. p. WlIlItehu-
lekc~e w~kac~Jne rozpo- bego, 2 piętro. 1317~ Cy .... e6.Jd IIp1lCT&81o ~~ ... a Ma-
czę!y Się 2 dniem 2 lipca r .. b. poBhl11o Cy ... eii 3-ro IIOTpo.oBoK&ro 

Z dniem 1 lipca zakł,ad mój Dochody prOpinaCYjne O.pyra HrBaTill3euoBOB'L Cynrno. 
prz e nielllon y lll z Olltaule "Osadzie Żuki, '" po ... Bendzińnim eWA _1Il'8Ut'TByntił B. rop.,JIu. 
na ulicę Piotrkowską, dom Epstei- polożo •• j. Ił do ",dzitria",ieair. od .... 1I11 II ..... 0»11 N. Ha7, OlI1oH8,IIIUIT1o 
na obok hotelu VictOl·ia.. 1338·1 dnir. l (13, It,CSDir. 1892 r. RuOlll. QTO ~7 WOB cero 1891 r. en 10 'Iac. 

propin&e,. .. a iądanie ""dzieri&1rione yTpa B10 rop. JIO)lsu uo Bu .... 3eBCKoli 

W dwuklasowej 
szkole prywatnej męzkiej --

b,ć 1DDg.: y ... u.1I B10 ,.0.1111 ~I}~l\pKa no ... 'L X 
Browar plwa bawarskiego, 1437 (HOBbIn N 3ti), 6YJ1.eT''' opo-

gorzeJoJa I dystylarula ",aBaT .. ea ..... IIIZlIlloe uliymecTBo, 
lił .... od, porl1lS&ne, ruem lub kaide opHua .... .IIe.alt\oe 3.Kjap.l\Y reiil\ue, 
olOb.o. Wlr.damo~ bIliIn" Zuzł- illULlllO'IlImmeeCB B. Me6uIl u .1\0 . 

Spacerowa, dom Roseublatta N 34 tWe d6br Żarek, przez lIyuk6" prz, 
lekeye wakuyjae, oraz przysotowy- kol.i \Vi.dell.kiej, aiahl~ potJto",a VI .. 8wueii yTBapll a ~baeBoqe ) lO 
wlllle uczulów do sl.lIuyalll szko- mi...... 1305-8 py6. - KOU. aa y .... IlDJJeTBo'peHie 
ły rzemieślniczej, rozpoczną się ~ op~TeRaiJi .l):IO.I\OBHKl{ Koo,apcKołł. 
dniem I lIpClI, zaś 10 lipca Dwa OIlMC .. , II 01\1IRK)' upoA8l1seu.wu 
zaklad mój p r zeule810 ny zo- opeAloIeTOB'Io MO.UO paac .. aTpHBlITL 

:~~~~e~:ej·~~\~lde.m priy .I~ l~tnia mi~~zkania ~~I~':~;=::x~F;::~~:; a:. ~\lL 

A Z O W S k O D O n, s k l' Zeno'n Goełzen ' Oy .... e6B .. A IIpUCTaB'L OymH8cKlil. _ ' familijne, wygodnie urządzoue, w 1334-1 
_____ _ _ __ -:..IS..;.9ł-6 __ zdrowem i ladnem poloteniu, z ką- ---------...:.::~-

~ K . W . . plelamI rzeczuemi 8. je8z cze O :łIlB4eale. Bank -Hanulowy . ~mml- oJaz~r d o zRjęcia ~ D donlo, Cp,1l6B .. lł paCTaB1, C1i~a ... a Mil' 
ebrz~claDl., który prz"" ~.I"l~ lat ob- bl' ko stacyi Aodrzei6w: pod Ło- poD .. n CYAell 3 IO neTpoKODCKaro 

T O JezUał cala R08y~ Europejską z towu .. · IZ " , Ol Ur 'A S C W aguUI' gu, mJ Mciowomi Ł6iłzkich, Toma .. owakich dzią. Wiadomość ua miejscu u ~p'yr:l BaTl eH.oaBon y.m~H -
i Zgierskich labryk, polliadai.ey Języki: • . . 2 oalU, ZHTeUCTB}'J:lIl\l B. rqp .•• 0 · 

lila zaszczyt podać do wiadomości publicznl!j, że za. zez wole- polIki. ru.ki i niemieeki a przytem ,dol- WłasclcleJa. 127i- .... SII B10 ,3;0 .. 11, N 1437, 061.BB~H. 
niem p. Ministra ~'inaD8Ów, otwarty zostnł n1 buchalr.er i kor .. pondent, pos.ukuje en '1TO 27 llOBB cero 189~ ro ... a 

posadl' ,łlJlil.ych ",i.domoKi udzi.li p. Ooalawoa [ .. opeJ.klc. Dworów Cllo 'lO .. ac. VTpa B10 rop. Jro~:lJ 110 

S fi l Odd . ł B k Poręb8ki w kantorze p. Fr. Abel w r.o-. J III W ym erpo U Zła an u, d.i. 1325-3 ZasklletZDOś6 Tysl'ltzne BIIASeBCIC()A y.ruu.1I B10 ,ll.olCll Tap-
:i lIdalllllerll dowody sa 00.11.10 -'i 1431 (ROBhlii N 36), 

który uskutecznia zatwierdzolle ustawą trallzakeye. Lekcyj Tańców t:t!~e c~ EXSICCATOR" 6y.-;eT1o °POAaaaTbC8ADUZUllOeU.,y· 
1299-3-J domach pry",atnycb. n lali w u iebie U\eClTBO opHBII).JlelRllmee MOllIxy 

a!)04I!]~I!]~I!]~E:3""IU"''€:3-oE30~ "ponied.i~łl;i, grody, pittki od god •. 8 " IIi/OBy BIlilaTpay6y, a3u.,lIal5l1\e-
- - - - "'V wi.c •. w nied.iel~ od god •. 6 wiee .. 010 Niszczy grzybek dr;tewnyosusza eca B. TOaap1l u Me6eJHu 01\1Iae8· 

"URIII" CEMENTU DRZEWNEGO, (1I0LZCE1IBNT) ASFALTU '" b, intere.owa.e r.e.~ zapis, wać .i~" wilgoć i t. p. Broszurki bezplat.- ooe ll~ py6. 20 .aoo. HA YAoB~e-
• .., "ukl2Ś,rni W·go szm~:':I~t;:~:aka nie. Przy większych zamówie TBopeBI8 upeT81191ii Hu.su Pamll. 

I TBlTUIIY SMO-tOWCOWEJ 132,1-3 I .. "taJe wlc70. olach stosowny rabat. Hitter, OOBC", u 01\1I0KY npOAaBaeH .. n 
'VarsZlIwa. ope ..... e'lOu'L MOICHO paaclla"rpuBaTL 

J. HAUSM:ANN et C~ P08zukuJ·e AGENTÓW y Cy .... e6oaro npucTallll II B1i "eOb 
llł~O ' 0poAa_H Ha »'11m OBoli. 

poleca wyborne 110 p OIlm,Ilro wftqla I k01l8tlrWOWa- 1 !~;oooOOOO~~; rop. JIQ)ls .. , 19 IIOBII 1891 r. 
n la drzew a w JnowJ:odzo n a d Cy ... e6lWiI: IIpHCTaB10 OyIUK'"CKlt 

r z ek. P lIIC4 )333-

Kar bolineum, 
Karboliuenm okazalo się w praktycę uJlepszj. śro4if.lell prze· 
elli' zS.llliDle dla posmarowania.: kl/dCólv b~,ek, dneln bulul
eoweso wszelkleS8 roduJ. , oszalowań z desek, leglrólv pod. po
dłoSl, drzewa za.J'I.llltese sl~ IY zielII, lab w "'odzle, powaru"', 
,odkłaMw I wszelkleso rodztJlI Pllku6w jak r6w.ld ił la oebro· 
11 .arów I śelu od wllsoel I snyb"a, przeciWkO puom I wy

zlewoII 'rzewa szkodliwy .. , robakOlI drzell'oym I owadolI 
Karbolineum, w,ual.zione przęd 12 pu .. do laty, Idobylo lobi. rozgłol ' 

O 
światowy, a rok rocznie w coraz wi~zych rOlmi.raeh zutOlOwane bywa. 
Nig.ly j ..... z. skuteoznugć jego z bdne] strouy zapueC20ną nie byla i mało 

Jest utykuM .. , cieszą.yeb oi~ t.~ bezwyjąt.kowem uzuaniem. 
&.-o-oo~ 1261-6-1 

Gebethner & Wolff 
w ŁOdzi. ul. Plotrkowllka 18. 

Bliższa 
obuwia 
1309-1 

Skład fortepianów, pianin 
f 'IlIeltHly1eonó.., 

w poll}cz6oiu ze składem 

6VT. 
Wynajem iustJ'U1ueh tó\v. 

się zamówienia n& 
racyę jako też 
opakowanie. 

728-0 

BI} jeszcze do wynajęcia ~ """ ~! cBiłlB.lIEHIE. 
t6 ..... .s ~ Cy ... e611Joł1l IIpucTaB10 c.1I~Aa Mil' \V iadoOlość u właścieiela 

uliclI Zielona ,\i 265-A. 
l. 1236-8 

do wynlljp,cia zuraz, pl'zy ulicy Spa
cerowej w jednym z okazalszych 
d6m6w, z meblami lub bez. Wia
domość w Admiui.>t.racyi "Dzien-
uika". 1324-3 

Prz~~r~wauzki 
uskoteczoia z lu,lźmi fachowymi 
do rozbiórki i' ustawienia rzeczy 
w pokojach, lepsze meble przewo
zi się na wozac4 resorowych. 

Z powaźanlem 

L.Wo'ma'I. 
ulica Poludniowa N. 25, vis-a-vis 

dr. Bal'tkiewicr.8. 
__ Tamże nowe eleganckie 

810DI".0 do sprzedania.. 
1891-3-1 

CODZIENNIE ŚWIEŻE 

TRUSKAWKI 

,o ~ ~.-I poO"11o 0YAell 3-ro IIe:rWKI,IBCK8I'O 
~ Ul O.pyra B, G. ~ya3RBCKIIi, lIIHTeJll,· 
~~ bo ~ ~o CTByJ()milł 810 róp. Jlo;ii.slI 81. .1\0.,11 ......? -= KI 133\1 061ollBuen, '11,'0 9 lIoHK 

..... O :c ~ cero 1891 rUII en 10 'lac. yTpa, 
• . ...-4 " o .'10 ropo ... 1I J10",311 0.0 BeHe.J,HKT8 

6 .... 1"'\ ~ Q .:> ~ Y.l1lJ\1I no ..... -'i 150J, 6YAeu Upo)lH' 
.J::- Q) ~ f:l ii ~~ BUbeK .... BUlIIlIlloe UMymOClTBo, up"-
~ CI 'Ei!. O"'" ~ ~ :!~ BaAJlellUIUtee 3IlU.lJ:l JIopy, 81lJ1J11O· 
~ < \oIIJ A filo ~ o 'IUlmeeCK B'L xe6eu, m6pC'r~uo" 

-O § .... s.. C ~ Ił 'l" u 6yMazHoll IIpaz1I u Ol\lIHeUHOe 
.$ ~ ~ ~ 6; -: ~ 296 py6. - liC/II·, oa p,oue'l'8ope· = ..., (!) """ ił:= oie opeTeoailł ToproBaro A°.,a e- ~ ..... O • ~ .. «J)P&lll\'L cIlyKc1> u. CblBOBL!I" H 
.~ s:t O ~ ~ "" ApyrJI1'b. 
'" N Q) N == >. ~ OORm. .. ollłny IIP1lAaBaeMLlX1> 
~ O '~ :: ~ ope .... 1teTOS1> MOllUlO paaCIlIITpua1'b 

....... ~ y CY,J,e6oaro lIplleTaB:l 11 ." .... 6HL 
<0$ Q) re r- -, ił' 0poAlI.U .. MłlcT'II OBoli, 
~ ~ Cli ... S. lmHH 21 ",BII 1891 r. 
~ ;f Cy .... e60HII IIpUC'l'&81o ~Y.l\S80Cllift. 
~:a g . 1233-

1"'\. ;'ol JIO~:l.BeKIIH ~i6.R1IHaH lłiUt3-.,.... ... ~ 

Bali ~opora 
Bc..nAeuie •• a:ueBa "rOaapooya;paBIITe-

:.:,;o;-:~ ~:J!':. Ad~~~~ BN. 

MEBLI 29330 o,", ~ Ilu- 189l r. j.paueDi • .110- ' 
AIIno.a.l .&6p .... ~. .e .... ao. ,l\oporB 
e1lll"~.D.IJl8T'Io, .. o ylllt .... yTOoQI lIIy6 .. 
....... IlAUI"aol e~.6TI" łłf'WC'I'B.· 

SKUD 

ulica 8 r e dnla Nr . U , pl'Zed TOna....... 1337-9 

. POZIOMKI jTOW. Kredy'. lIe'le orzeellowe I l .~bowe, kre4e.sy, suI')', 16ika •• y- Skradziouo' Paszport 
, ' walki I wiele lUfIIII lIlell II, poulug , ) , 

W SKLEPIE OGRODNICZYM najnowszych fasonów eleganckie i wydany z powiatu Opa,towg~ego na 

J I· : r " trllJalef włas1l8!Jo 1qyrobt,. imi~ Agnieszki Stępuiew~k),ej. 
" U Janow . ~ Ceny baNzo przyslel1ne "ea Łaskawy zo~lazca \ rac~y z!~źyć 

1301 6-1 ' takowy w tutejszym magistracie. 1::;:::;==;:::=-;::;1 A. 6rz~bow8ki. 1330-I Do.wolone przes Departalllent prze- I ZAGINĘŁA 
myału i Haudlu j Heayczny oraz Ba,. Do wYllaJ'ęcia d'\'a I'ększe .... 
dy Lek,o.nkie .Wl.conych mi.st Sto • kar t. pO.yt'u . 

Pe~.nbDlga i }(oskwy. i jędno mniejsze 
D E N T O R wydana 2 tutejszego magUitratu, 

uiezbędny 'lirodek ao konserwow.Dla 
dtiłiM I nr.dania na przeciąg całe
go dni. -pnyjemnego zapachu SUIt 
oraz ł"'7W~. acserDI • • 

1)'- aębem pIe rwotnej ' . Iei-
.eJ bi.łolicl 

f1akoD za rs. i, 
wy.tuCZ& na oztery miesi .... Do.t&!! 
... e .... zy.tkich składach apteetDyeb, 

l'erfmneryach I aptekach. 
SPRZEDAŻ .. okłr.dai. aptee&llym 

N. 81"""b ...... 
Adres: O, .t", WarlZawL 

1183-20 

mieszkanie letnie ualmię'l1oUlaSZ& Wieezorkowskie~o. 
Łaskawy znalazca raczy zło~yć 

w Bedoniu. Bliższą wiadomo§ćosią- takową IV tutejszym magistracie. 
gnąć mOŻD.a w browarze na miejsca. 1336-

1296-3 
PRZYBŁ4KAŁ się 

Numery do wozów pies duży biały. __ 
tanio dosta~ możua u Prawy wł~clci6J za zWl'otem kosz-

WŁ UrbanOWI-cza Mw odebra~ go moie. ~lica Cllgiel
nlana Na 23, dom lf\'ledm~na od 

róg KODstautyllowakiej l Zacbod- Micbała Ciea!laka. 133 I --l 
niej, dom p. Wolanka. 1327-1 
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