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• W sobotę, po drodze z Liwadyi do Da
nii, przejechali prze~ Warszawę Icb KI'ó, 
lewskie Mo§cie Król i Królowa Duńscy. 
Na powitanie Ich Królewskicb Mości na 
stacyi Praga 'l'el'espolska po ta wiouo war
tę honOl'ową lejb-gwardyi pnlku li wskie
gOi znajdowali się przy nie naczelnicy 
wydziałów zl\rz~dów okręgowych, dowódcy 
korpusów, dowódcy dY;>"izyj, dowódca 3·ej 
brygady artyłeryi gwal'dyi i I'enadyerów, 
oraz dowódcy pułków 3·ej dywizyi gwar
dyi pieszej i 3 ej brygady 2·ej dywizyi 
jazay gwa~~yi, tudzież wyżsi naczelnicy 
oddziałów wojska i zal·zędó\\' . Pociąg nad
zwyczajny z Icb Kl'ólewskiemi Mościami 
podjechał do peronu o godz. 9-ej m. 23·ej 
rano przy dźwiękach orkiesty warty ho
norowej. Przy wyjścill z wagollu Wysocy 
~odl'óżlli byli powitani przez J. E. Główne-
go Naczelnika krlljn i DowodZljcego woj· 
skami warszawskiego okręgu wojskowego, 
generał-adjutanta HUI'ko, prłez komendan
ta twierdzy warszllwskiej, geuel'ał-l~jt.e
nanta Komarowa, p. o. prezydenta m. War
szawy, generał-lejtenanta S. J. Stal'ynkie· 
wicza, warszawskiego obel'policml1jstl'a, ge
nerał·major>l N. W. Klejgelsll i przez in
nych wyższycb urzędników. Król Cłll'y
styau przyjąl rnpol'~ od dowódcy warty 
honorowej, raczył rozmawiać z osobami, 
przedstawioneml Jego Królewskiej Mości 
Jlrzez Glówuego Naczelnika kraju i na
stępnie wszenł do sali I ·ej klasy, wsI) -
niale Ilrz branej roślinami egzotyczue i 
dywauam , dokąd wkrótce podąż 11 też 
Jej Królewska Mość Królowa Danii. O go
dzinie 10 min. 5 podszedł wązkoto wy 
pociąg Cesarski i Icb Królewskie Mo~cie 
odjecbali koleją obwodową, ndając się za 
granicę linią alekslludrowsk~ kolei wal'
sza wsko·wiedeńskiej. W gratticach Państwa 

syjHkiego Wysoldm Podróżnym towa
rzyszy generał · major Orszaku Jego Cesar
skiej lIlości, W. A. Szer~etjew". 

• W arszawskij dniewnik". 

4) 
Leon 'I'illsean. 

azy 
Przekład z francuskiego. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr 263). 
Maurycy spogłądał na gościa swego o

szołomionYj nie mógł zrozumieć odrazn 
z kim ma do czyuieuia: z szalelicem, głu
pcem, czy nieustraszouym śmialklem. Kwe
stya ta zresztą i dła niego zaczynała być 
powaźną, a przynajmniej wiedział już na
pewno, że b~dzie miał niemało kłopotu. 
W prze~dzieli jeszcze, o ~J samej godzi
nie, na temsamem miejscu cieszył się tak 
bardzo z przyjazdu gościa, który mial mu 
urozmaicić jednostajne, samotne życie. 
W tej cbwili jedna~, widząc na co się za· 
nosi, pomyślał, że drogim jest spok6j, 
choćby przez samotność okupiony. 

Ol gdybyż mógł był przewidzieć, co się 
stanie z pracowItem, cicbem życiem jego, 
gdyby był wiedział, że wczorajszy wieczól', 

• spędzony sam na sam z wielką ciszą pre
ryi, był ostatuim z wieczor6w niezamąco
nych ani małostkami ludzkł~mi, ani wła
snym niepokojem, an i żałem bolesnym. 

Alain, zdziwiony cokołwiek zachowaniem 
się towarztsza, przerwał IOJlczenie. 

- I cóż? Nie odpowiadasz, knzynie? 
- Odpowiedź na to trudniejsza, niż 

przypuszczasz-odparł Cleguerec.- Muszę 
się zastanowić nad nią i zadać ci przede
wszystkiem parę pytań. Powrócim do 
tej kwestyi juu·o w południe przy śniada· 
niu. Tymczasem mam nadzieję, że kilka 
nocy, spędzonych w wagonie, ZI'obi'ł cię 
pobłaźli IV y In dła materaców Pustełni. 

Zbiory tegoroczne. 
które miały zawsze szczególne ~ znaczenie 
w wytw6rstwie roluiczem krajn. 

Nl1jbardziej ucierpiały od niew'odzaju 
Komunikat urzędowy w spl'awie niem'o- gubel'Uie dolnego i śl'edniego biegu Wołgi, 

dzajn tegorocznego, ogłoszony już w stre- takie centralne rolnicze, a w części i pod
szczeniu przez .Agencyę północną", przed· uralskie. Dla zabezpieczenia żywności tych 
stawia się w całości jak następuje: gubel'llij potrzeb oprócz własnego ich 

to, a IV cząstkowej'po - 1's.-9.50 - 9.60 
netto. . 

X Dostawcy tutejsi zakupili p1Zed kił
n dniami z n a c z n e z a p a B'}' r y b, .od 
'ybał&6w na rzece Bzurze w okolicacb Ku
na i łAwicza. 

X Z powodn spl'awozdania z ogólnego 
zebrania członków k a s y p o Ż y c z k o wej 
prz mysłowcólV łódzkich, otrzymu 
jem kompetentną iufol'macyę, że kfL~a 
wcale n;e redyskontnje weksli w banku 
lIandlowym warsza wskim, łecz tylko prze
syła je tam do inkasa. 

DROGI 2ELA~"E. 

'l'egoroczny nieurodzaj zboża w niektó- zbioru, jeszcze do 100 milionów pudów. 
rycb okolicach Rosyi wzbUll7.a pytanie, czy Lecz z drugiej 8trony, W guberuiacb 
dostateczne Sił zapasy żywuości w kraju, przemysłowych, I)ółuocnych, północno·za
dła zaspokojenia potrzeb lndności do cza- cllodnich i w Krółestwie Polskiem 01'0-

8U przyszłycb zbiorów. CentJ-alny komitet dzaj jest średni, t\ ua bal'dzo wielkim ob· 
statystyczny, zbadawszy tę kwestyę, wy- szarze ziemi ullrawnej IV gubel'Uiach Ola
jaśuił rezultaty zbiorów tegorocznych i o- łornskicb, południowo-zachodnlcb, noworo
głosił je w świeżo wypuszczonem w świat syjskicb i uadbaltyckich, z małemi wyjąt
wydaniu: .Głliwne rezultaty nrodzaju 1891 kami, urodzaj tegoroc7JlY byl więcej niż X Rada kolejowa zatwierdziła w osta
roku." ~a walający. We wszystkich tycb gu- tecznej l'mie nowe pl'zepisy o I' e p a 1'-

Zebl'an e przez komitet dane cyfrowe do- beruiach czysta przewytka zboża, po wy- t Y c y i o P ł a t p r z e w o z o w y c b w 
prowoozily do następuj ących wniosków: łączeniu ziarna na zasiew, da przecięciowo taryfach komnnikacyi bezpogl'edniej, o(ft'a-

W 60-ciu guberniach Rosyi enropejskiej, na gł~wę oboj e} płci 27 1/, pudów, 1' 0 po- oowane przez ogólny zjazd pr"edstawicieli 
licząc w to 10 gubel'l1ij Królestwa Polskie- kryciu więc potrz ł~dności miej~cowej kolei ruskich pod przewodnictwem cdollka 
go, zebrano wszelkich zbóż, ollrócz karlo- pozostanie tam jeszl\ze znaczny nadmiar, zarządu dróg południowo·zacbodnicb, r. t. 
fii, 246,549,500 czetw., w j lorównłluiu z 1'0- który, po wydllUin zakazu wywozu zboża, uszczowa.. \V nowych tych przepisach, 
kiem 90 mniej o 66,145,400 czetw., w zuajdzie sobie drogę do miejscowości do- maj\cycb zastąpić prze pi.,. z 14-go czer
porównllniu zaś z l'okiem 1889 mniej o tkniętych nieurodzajem, dla zaspokojenia wca 1889-go roku, przyjęto za zasadę, iż 
28,769,1)00 czetw. potrzeb żywnościowych ludności tamtej- ziełenie opłat przewozowych winno hyć 

\V szczególności zaś zebrano zbóż: szej. dokonywane pl'oporcyonalnie do odległoSci, 
Niedobór w porOwn_niu Pr~cz tego, środki żywności kraju po- ką towar przebiegł. Odłegłości do 4tJ.tu 

w r . 1891 z r.liOO z r. 1S89 muoży jeszcze nadzwycznj obfity uroc!zaj wiorst podwajają się w obliczeniu, llOd-
ozimych 102,734,100 33,900,900 8,586,000 na l{aukazie p6łu~cnym. czas gdy przy odległościach od 41 do 120 
jarych. 143,815,400 32,244,500 20,183,700 wiorst, pierwsze 40 wiorst się zdwaja, 

Po wyłączeniu ziarna do ~iewu, Z:lI)aS a z każde dalsze 2 wiorsty dodaje się po 
wszełkiego zboża, oprócz kartofli, ze zuio- DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. jeduej wiorście. Przypadająca danej dł'O' 
ru tegoroczne dosięga 1,335,257,300 pu. <Ize opłata nie może być wyższą od tej 
dów, w tej ilości 644,995,100 pudów ozi- ŁÓDŹ, dnia 2/XII 189J 1' . ~płat.l', jakąby ta droga otrzymała. prze-
mego i 690,262,200 pudów jarego. X Na t u t ej s z y c h L a r g a c b zba- woż towar w komunikacyi miejscowej. 

Na j uę głowę Indno~ci wiejskiej przy- żowych popyt w uniach o tatnich był wo- Nowe przepisy s, mniej skomplikow8ue od 
pada: zboża ozimego 8.31 pudów, jare o gól e bardzo dobry. Oli piątku sprzedauo dotycbczasowycb, a temsamem stosowanie 
8.91 pudów - razem 17.22 pudy, podczas na stacyi towarowej: owsa 1,000 korcy PQ Ich będ14e łatwie}sze. 
gdy w roku 1890 było: ozimego L.07 \lU- rs. 3.25 - 3.40, pszenicy 300 k y po .X \V tych dOlach w Petersburgu odbę
dów i jarego 11.63 pudów-razem 23.7 1'11- I rB. 8.30-8.70, żyta ' 100 korcy po rB. 8.10 I dZle się z j II Z d n Q z e ł n i k 6 w I' u· 
gów, a IV roku 1889: ozimego 8.99 pud., i kartofli 15 wago w po rB. 3 - 3.20 za c b u dróg połndniowych dla rozpatrzenia 
jarego 11.05 pudów-razem 20.4 Jludów. korzec. Na Starym Rynku spl'zedano wzmocnienia środków d przewozu zboża. 

Przy podziale także ha ludność miejską, wczoraj żyta 30 kO I'cy po 1'8 8 i P zeni- X Z Sosnowca douoszą "Tygodniowi", 
znajdujące ~ię w kraju środki żywnoś ci cy 200 korcy 1'0 I·S. 8.70. Siano, słoma i że zarządy pruskich dróg żełaznych: gór
dają 14.77 pudów na glowę obojga płci, konicqna były posznkiwane, łecz wcale no·szłąskiej i prawego bl'zegn Odl'y otrzy-
bez różnicy wieku, stanu i zaj ęcia . ich nie dowieziono. mały rozp·orządzenie, aby urzędnicy i oli -

I 
Specyalnie dotkliwym jest nieurodzaj tli- X Tutejsi Składnicy hur!bwi utrzymali cyaliści tych linij ' IV ciągu roku z n a ł i 

goroczlly głównie dlat.ego, że rozłeżolly ceuy okowity na tydzieli bi ~żący bez język połskij IV prz~ciwnym. bowiem 
jest nierównomiel'Die na rozmaite miejsca- zmiany i sprzedają wiadro okowity w razie zostauą wysIani do prowincyj nad
wości i siłnie tlotkuąl lt! właśnie gubernie, sprzedaży burtowej po I·S. 9.25- 9.30 net· reń kich, tu zaś zastąpią ich władający 

I
~ - Jaho, nie -ZObaczę cię aż jutroprzed kę skórzaną, wyjął z- niej arkusik papieru, nymi po otl'zymauejo prawie, a następme, 
południem? na którym widnialy wspaniale inicyały bo dom był bardzo przyjemuy. 

- ie, mój drogi. Zechcesz może wie- wicebl'abiego i zabl'ał się do pisania. \V takiem położeniu był właśnie Lavan. 
dzieć płan mych zajęć codzien~ch?-ll- Niechaj uspokoją się urowi moraliścij dieu, który, gdyby był urodził' się o łat 
śmiec!Jnął się Cłeguel·ec.- Wstaję zat.em o nie do narzeczonej pisał. Pani Montdanphin, pięć Inb sześć wcześuiej, to może ... Matyl
czwartej, nRRtępuie "ąpiel w Moose-Bl'ook' ll, pozwałająl' córce walcować po całych no- da, 'ako zadosyćuczynienie zakocbauemu i 
gimnastyka i ~iel'wsze, obfite du~ć, llniada· I cach z całą swobodą, uie byłaby nigdy oQirąconemu, po§więciła się teraz ciałem i 
nie. O piątej siadam na konia i robię I pozwoliła nil zami nę dwóch slów ua pi- duszą sprawie małżeństwa jego z Simoną, 
pl'7.egląd robót aż do drugiego śniadauia. śmie z tym IlI'ob matyczuYDl jeszcze na- slużąc im w sposób jaknajprzyzwoitszy za 
Acbl kochany La audieu, uie przeczuwasz rzeczonym. • pogl·ednika. Czyż można było bowiem po
nawet, co to jest życie kolonisty preryi. I Lecz SiDlona miała wiełe przyjaciołek, tępić ją za to, że czytała przyjaciółce 

- Nie, Jecz pragnę się przekonać. '1'0 '[ między innemi towal'zyszkę swej niedoli, swoją kOI'espondencyę? Czyż popełniała 
też poproszę' cię, żeby~ był łaskaw kazać to jest biedy, wydauą za mąż w siedem- zbrolluię, opisując młodemu podróżuikowi, 
jutro rano osiodłać dwa konie zamiast je· nastym roku życia za czlowieka niestal'e- co porabia, jak się miewa ta, lub iuna 
dnego. go wpm wdzie, lecz zbyt zunżonego, aby mloda osoba? Zresztą, uikt, prócz osób 

- Nie podejrzewasz rówuież, co znaczy mógł bl'onić . ię Iloważuie przeciw m!lłżeń· intere owauycb, nie był wtajemniczony IV 

w tym kraj n "osiodłać k(lnia". Jutro 1'11- stwu. Gdy Simoll/\ ciągle jeszcze sznkała korespondencyę, która przytem bawiła ule
no przyjrzysz się. tej opel'acyL A uawet, męża, piękna Matyłua zdążyła już swojego słycbauie piękuą bl·abinę. 
skol'o zapl'llgniesz, dosiądziesz konia. Zda- o tyle o,śsnieszyć, o ile byl godnym za- Pisał więc Alllin do hrabiny Gravino. 
je mi się, iż przyrzec ci mogę, ~e się nie zt!rości Jlowodn swoich milionów. Na· Był ou z nilł przytem na stopie dozwolo
znudzisz. A tdi'az pozwół, że zrobię 80 · zywał się Gravino i utrzymywał, że osta- nej kokiet.eryi i pi ząc, dbał o styl i 8ta
bie teu żaszczyt i POIH'owadzę cię do two- tui król neapolitaliski uczynił go hrabią, l'ał się przedstawić jaknajsympatyczniej. 
ich apartamentów_ za usługi oddane królewskiej sprawie w Dlatego też pozwolił sobie na upiększenie, 

W kilka miuut potem Alain pozostał pewuycb misyach finansowej natury, do- uiezupełnie z30dlle z praw~ przyjazdu 
sam IV małym pokoiku, którego trzecią kouauych IV Paryżu. Misye owe przYJlio- swego do Pusteluij odmalował ją jako 
częgć zajęły jego bagaże. Pomimo zmę- sły podwójną korzyść ich po łannikowij miejsce olbl'zymich ekspłoatacyj, pełne 
czenia, to nowe życie, dozu&ne już dl'obue przetlewszystkiem wzbogaciły g~, a na· urokn i poezyi. Pod piórem jego zmar
rozczarowania, poważne trudnogci, o jakich stęplJie dały dostęp do kólka ludzi "zdro' twych wstawały bizony zapełniające stada
miał czas przekd'nać się, odbierały mu wo myśłących", gdzie wła~nie spotkał Ma- mi równinę. Nie zapomniał wyprowadzić 
wszełkl} ocbotę do suu. Przedewszystkiem tyldę· Nuncynsz dał im ślub, papież przy- też na. sc~nę czenvuuoskórych iodyan, uie 
zaś, źłe uluyty chłód, z jakim Maurycy siał sllIj)je błogoslawieilstwo, całe wyższe wspomlDaJąc wszakże o tem, że pracaj, 
I)rzyjął jego projekty, tak odmienuy od towarzystwo pal'yskie zbiel'ało się u uicb, Da. fo~warku za dwadzie:lcia pięć 801lS 

entnzyazmu, jaki spodziewał się zualeźć bo rozumna Matyhla umiala zawsze trzy- dzlenOle, co byłoby zepsuło malowniczość 
w przyjacielu, zachwiały go w · wierze, mać l;ię IV grauicach i potrafiła ufność opowiadania. 
którlł miał, a raczej mieć pragnął. Jak swojll lokol'ać na pewuych i dyskretnych "Jest.eśmj' nimi zewsZljd otoczeni ale 
wielcy służebuicy' Boga, w cbwilach zWIł- bypotekach. Męzczyzna do lat tt'zyd~ie ' tu nie uależy ię ich obawiać. Dziki~ ich 
tpienla, nclekają 'ę do modlitwy, tak teu nie istniał dła ni' Siwe wło y zaś by- instynkty złagodniały a walki z nimi st&
n~oli~ w ~il~ści myśl ~woją. posIał kUj n~jIUui<lj ,uie odstrjlszały jejj nie dlatego, j się coraL r1:adszej' niemniej mamy się 
Slmollle. Nawl~sem mÓWiąc, b!~dlla opusz- aze?y miała. zbyt z.e p s.u t y gust, .Jecz, ż~ nil o.trotności w d:lień i IV uocy, zaopa
czona. wychodZiła w tej cbwlll z matką, celllla do§wladczeOle l dyskfecyę. lIlłOdZlllrzeUi w broli, ażeby ich przyj,ć w danym 
pl'Z'y pierws~ych bla~kach IVScl.lOdząeego ludzie, nielit~ściwie zdala .trzyma.ni,. wkr.ó,,: razie jak n"leży'·. 
słonca, z sali balowej. ~astępłlle, młody ce zostawali serdecznymi JlI,zYJaclołml l 'J'o pisząc, pomyślał Alain że I broni 
podl'óiuik usiadł przy stohku, otworzył te- bywali, l'az dlatego, aby nie być Hmiesz- posiada tyłko mały kie"ol:kowy rewol. 
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tym językiem z W. Ks. PoznaliBkiego 
Prus wschodnich i zachodnich. 

i I rs. 1,874,200; kaliskiego towarzystwa kre-
dytowego na r . 858,600; płockiegIl towa
rzystwa kl-etlytowego na rs. 742,850; ogó
łem przeto znajdowało się w obiegu kl'a
jowych listów za tawnych na sumę rubli 
ł 55,463 ,2oo; listy ziemskie, warszawskie i 
łódzkie wypuszczone są na fj od sta, pozo · 

rencyjne, ceny zaś masła, sprzedawanego 
po sklepach spożywczych obniżyły się w 
ciągu roku o 25'10' Tylko cena masla sa 
lonego, zwanego .litewskim" i serów 
krajolvycb, dostal'czanych pl'zez pachcia
rzy l baodlarzy izraelitów solidarnycb IV 

tym względzie, nie ulllgly zoiżce. 

den z napastników uderzył go kijem w 
głowę, dwaj inol zaś usiłowali go prze· 
wrócić. Wszczęła się walka, z której, mi· 
mo przeważają~ej siły, P. wyszedł zwy
cięzko. Silnemi uderzeniami pięści powalił 
na ziemię dwn napastników, trzeci zaś u
cieki 

HANDEL. 
X Po zamknięciu granicy dla w y w o· 

z n b o ż a z Rosyi, działalność większej 
części kantorów zbożowych w Ode ie, zaj
mujących się prawie wylącznie wywozem, 
ogromnie się zmniejszyla. Niektóre domy 
handlowe zawieszają zupełnie czynności, 
najzoaczniejsze zaś, a między innemi i a
gentura handlowa południowo - zal:hounich 
kolei, jak piszą dzienniki odeskie, pl zeno 
szą swoją działalność na rynki wewnętrzne, 
dokąd będą wysyłały zboże z Orlesy. \V tym 
celn rzeczone domy otwierają odnośne wy
dzialy. Niektóre domy już rozpoczęły or
ganizacyę tych nowych dła nicb operacyj 
i wystały już na miejsce agentów dla za
wiązania stosunków. Oddziały utwol'zone 
będą przeważnie w gubel"Uiacb dotkuiętycb 
nieurodzajem. Kupcy przypuszczają, że 
wywóz zboża do gub. środkowych będzie 
dość korzystny, gdyż dziś już ceny ą tam 
wyższe, aniżeli w Odesie. Po ogłoszeniu 
ostatniego zakazu, odeskie domy zbożowe 
postanowiły po ukoóczeniu ładowania sta
tkólY, rozpuścić swoich ul'zędników i wogó. 
le służbę. Jeden tylko kantor poz'ostawi! 
wszystkich nrzędników, a drugi nał swoim 
p6ł pensyi, aż do przyszłych zlJioró~. We
dług odnośnych danycb przy wywozie zbo· 
ża z Odesy pracuje do 10,000 robotników, 
któl'zy naturalnie pozostaną bez zarobk6w. 

X Po wydaniu zak&zu wywozu zboża, 
w Rydze rozwiuął się silnie w y w Ó z jaj ; 
krążą pogłoski, że rząd ma zamiar oblotyć 
ten produkt ciem wywozowem. 

PIENl4DZE I KREDYT. 
X "lloskowskijll wiedomosti" donoszll, 

że wszelkie pogłoski o tem, jakoby mini
ster skarbu zażądał z w r o t u lon d y ń
skI h depozytów w złocie pozbawlo· 
ne są wszelkiej podstawy. 

X Wetllug wykazów urzędowych, w dniu 
13 Ii(,ca r. b. znajdowalo się w obiegu 
wypuszczonych przez instytucye. kredyto
we, operujące w łem palistwie, li s t ó v 
zastawnych i obligacyj w rnblacb 
kredytowych na rubli 1,28J,473,492 i w me· 
taliCł-nycll rubli 97,918,998. Pomiędzy pa
pierami procentowemi kredytowemi prze· 
waża stopa p:'ocelltowlI 5 od sta, gdyż 
stanowi 72.5"10 sumy ogólnej, w walucie 
zaś metalicznej przypada 89.9°10 sumy o
gólnej na stopę procentową. 4'/. od I\. 

Co się zaś tyczy wysokości sumy wypu
szczonych papiel'ów proce n towych przez 
instytucyo kredytowe palistwowe i prywa
tne, nadmienić wypada, że pierwszydl w 

yiej OZlluczonym dllin bylo IV obiegu na 
rnbli 1,105,931,692, wypuszczonych zaś 
przez towarz~twa kredytowe pryw tlle na 
rnbli 178,541,800. Listów zastawnych, wy
puszczonycb przez inliytucye operujące w 
obrębie Królestwa olskiego, było: towa
rzystwa kredytowe ziemskiego na sumę 
!"Ubli 112,331,200, wliczając w to i rubli 
33,350 listów zastawnycb 4·procentowycb; 
wal'szawskiego towarzystwa kredytowego 
miejskjego na rubli 34,273,600; łódzkiego 
towarzystwa kredytowego nil rs. 5,382,750; 
lubelskieg3 towarzystwa kredytowego na. 

wer. Wstał więc, wyjął fuzyę z pocIIwy, 
opatrzył starannie, położyl na stole i pi
sał dalej: 

"Zresztą, bandyci owi wiedzą doskonale, 
że karabin Cleguerec'a nigdy jeszcze celu 
nie chybił. Ten człowiek, to istny szatan, 
o jakim Wy, panie, llal'yżanki, pojęcia nie 
macie. Wystąpić samemu przeciw tuzino· 
wi "czarnych n6g", galopować dziesieć 
łub d wana8cie godzin za tabunem dzikia; 
koni, siedzieć cały dzieli na siodle w CZIl
sie żniwa - drobnostki to dla njego. 
Zresztą, każdy mniej więcej, pl'zebywszy 
jakjeś kilka miesięcy tntaj, dochodzi do 
tegosamego" . 

.Ale Clegnerec, to bobater z natnry. Ma
jąc lat dwadzieścia zabił człowieka w po
jedynku i nawet od tego czasu stał się 
trochę ponurym i mizantropem. Nie uwa
żam go za zdolnego do erotycznych nczuć. 
które sądzi z wyżyn swej godności. Z je
go twarzą jednak i obejściem nie hrakło 
mu niezawodnie szczęścia w świecie, gdy 
nosił mundur. Historya moja, którą mu 
opowiedziałem, nie wtrącając nazwiska pa
ni naturalnie, zajęla go i zainteresowała. 
Zobaczymy c()ll może dla nas uczynić. Mój 
okrutny ojciec nie domyśla się nawet, jak 
pokierowalem podróż, której mi doradził. 
Urządzam się jednak tak, aby myślał, że 
jestem w New-Yorku. Proszę panią serde
cznie unikać niedyskrecyi. Pożegnać mi 
jednak trzeba najpiękniejszlI i najbardziej 
czarnjącą z przyjaciołek. Proszę wiadomej 
osobie powtórzyć dewizę naszą: "na śmierć 
i życie I" 

Podpisał się, włożył list IV tllkę, następ· 
nie, zanim usnąl, objął wzrokiem widno· 
krąg i dolinę. Lśniący księżyc pokrywa! 
ziemię srebrnym kobiercem. Na tym jll<" 
Silem, olślliewającem tle, ostro odc)nał Się 
długi cień samotnego domku. Wewnątrz 
i zewIJątrz panowala niezamącona, z nl-
czem niezrówna. cisza olbrzymich aOlery-

stale zaś krajowe na 6°10' 
PRZE~lYSr,. 

X Kopalnia ,S a t n r n" w Czeladzi, jak 
donosi : I'ydzieli", zamierza z początkiem 
roku przyszłego powiększyć dotychczasową 
produkcyę, ograniczającą się obecuie do 50 
wagonów dziennie; uczuwać się jeduak da
j e brak robotników, a szczególniej wy
kwalifikowanych górników, tak zwanych 
. hojerów i oberhojerów". Niefortunny brak 
ów może stanąć na prze zkodzie daleko 
sięgającym ' projektom nader ruchliwego 
zarządu kopalni. 'faż kOllalnia sprowadzi
ła z Hamburga specyalną maszynę·lampę 
benzynową, oświetlajljcą odrazu znaczną 
prze trze!). Maszyna·lampa, zwana techni
cznie • vapor", funkcyonować będzie IV cza· 

X Z okolic Wojslawic (gub. lubelskiej) 
donoszą, że p r o d u k c y a o k o w i t Y w 
tamtych stronach będzie zredukowana, 
przytem kartoUe w tym rokn są. bal'dzo 
ubogie w mączkę. Na bieżllcą kampanię 
zamknię to już gorzelnie: w 1'artaku iRa· 
kołupach , Itależące do III'. Poletylłów, tak, 
że czynną jest tylko jedna w Wojsławl
cach. 

WYSTA.WY. 
X Na wystawie elektrycznej IV Petel's

burgu firma Block pomie~ci bardzo t a II i e 
motory elektryczne nowej kOI\lltru
kcyi, o małej sile. 

Wiadomości ogólne. 
sio nocnych robót na powiel'zcbni kopalni, Wystawa obrazów w Łodzi, potljęta 
a nstroJem swoim PI'zypomina lampy nży- przez komitet towarzystwa zachęty sztuk 
wane w Warszawie przy rollOtach kanali- pięknych, ulegnie opóźnieniu i niewc7.e~niej 
zacyjnych. jak w styczniu lub lutym r . p. dojdzie do 

X Jedna z większy~h firm tkacki ch skutku. Jak się dowilldujemy od p. Ada' 
w Petersburgu, $tanowiąca towal'zystwo' ma Bauowskiego, artysty lIIalJu-za, komitet 
ndzialowe, z kapitllłem zakładowym wyno- towarzystwa l"aktuje obecnie z illźynie
szącym milion rubli i kal, itałem zał,aso-I rem elektrotechnikiem, r. Wasilewskim 
wym w sumie 350,000 !"libii, jak dOlloszą z Warszawy, o UI'z'ldzenie IV sali kOllcer
.Birżewyja wiedomosti", zawiadomiła w ~ to\vej oświetlenia elektrycznego. W tym 
tych doiach swycb wierzycieli, że nie mo- celo p. Wasilewski ma przybyć do Łodzi. 
że nad.1 płacić gotówk ą i zaJlrosiła icb do Komitet, opóźniając wystawę, pragnie roz
wyboru admiuistracyi i do roz trzrgui~cla szerzyć jej wymiary, a przez dobór cell
kwestyi dalsrego istnienia firmy. Pasywa niejszych płócien i urządzenie światła 
towarzys twa, zgodnie z u łożonym bil ansem, elektrycznego uczynić ją więcej jeszcze 
wynoszą około dwóch milionów ru bli. zajmującą i powabną. 

ROI. [()TWO I PRZE~lYSł; nOLNY. Kuźnia wzorowa i lecznica dla zwierząt. 
X W ostatnich czasach w majątkacb Założyciele wzorowej kuźni angiełskiej w 

położouych pod Wal'szawą, w promieniu trzy- uaszem mieście, łekarze weterynaryi, pp. 
milowym, stwierdzono Inpefny u (I a d e k Kwaśniewski i Warikow, otl'zymali w tych 
p a c II t u kl' ów. PacTitem tym trudnili dniach zatwierllzoną w ministeryum sPI'aw 
się dotycbczas starozakouni, stan o wiący wewnętrznych ustawę leczoicy dla zwie
nawet pewną kategol'yę sJlecyali ·tÓw w rząt, któl'ą mają urz~dzić przy knźni. 
tym facbn. Obecnie jWl wszyst~ i e gosjlo· Dzięki temu lecznica otwal·ta będzi je

arstwa, posiadające choćby 30 kró w doj· dnocześnie z kuźnią, a mianowicie w przy
nych, ll ostsrczaj ą mleka SI)Ożylvcom be" szlą sobotę. Kncie koni dokonywlLn bę
pośrednictwa ł)achciarzy, wpr t we wła- dzie po cenach zwyczajnycb, lecznica za§ 
snych naczyniach opieczętowanych; niektó- pobiel'ać będzie: za udziełenie porady kop. 
I'e dominia pozakładały n wet w Warsza· 50 od sztuki, ztl leczenie stałe w klinice 
wie własne uabialoIV6 sklepy; co się zd od ·konia po rs. 1- 1.50, od bydła po 75 
tyczy wyrobu masła, to uietylko pod War· kop. - I rs., od psów po kop. 30-50 od 
szaw!}, łecz nawet dałeko na prowincyi sztnki na. dobę. 
przeszedł on z rąk pachciarzy 110 samych Niebezpieczny gospodarz. Onegdaj je
właścicieli, kt61'zy w odpowiedniem opa- den z kowali tuoojszych, rozgniewawszy się 
kowanin dla handlu d~talicznego nadsyła- na pal'obka, który mu pomagał w kuźni, 
ją ten In'odnkt n rynek wal·szawski. Wo· uderzył go rOllpaloną do czerwoności szta
góle, IV ciągu lat dwóch ostatuich, w go- 'bą żelaz:t i spal'zył w szyję i głowę. 
spotlarstwie nabiałowem, zwłaszcza w 0- Usiłowanie samobójstwa. Onegdaj wie
kolicy ~Val'szawy, jest olbl'zymi postęp, czorem, przy nlicy Widzewskiej, tkacz 
lecz z powodu, że zb,t nagle rzncili się przywiązał u belki sznur I założył sobie 
niemal wszyscy odrazu gospodarze do eks· pętlicę na szyję. W porę jednak nadbie· 
ploatacyi tego źrórlla dochodu, powstała gła żona i szuur przecięła. 
dość silna konknrencya, obniżająca cenę Pod łasem, przy szosie konstantynaw· 
produktów nabiałowych a zwłaszcza mao, skiej, kilku chłopców zabiło psa, kt61'ego 
sła i co zatem idzi~, młeka. zbiel·suego. podejrzewano o wściekliznę . 
Dziś o gospodę, odbiel'ającą po kilkaua~cie I Napad. Wczoraj wieczorem, pod lasem 
garncy mleka iersnego, lip. piekal"llie, konstantynowskim, trzech drabów zaczelli
cukiernie, toczą się f'lI'malne walki konku- lo idącego ulicą Leszno Jakóba pńę. Je-
c~mi rysami charakteru Alain '~~nym uniformie, rozstawiał-llii\li&Stille 
niałość jednak widoku, jaki miał przed przybory do kawy i gorące mleko. Poznał 
oczami, nowość, podniecenie na skutek natychmiast rozmownego Rabat'a, a ponle
zmęczenia, upajały go i wprawiały w stan waż uczul w tej chwili wyboruy apetyt, 
takiego zachwytu, o jaki nie posądziłby lvi dok więc śniadania odegnał nawet wspo
go nikt ze zuajomycb. Zdumiony sam i mnienie wrażeli i przykrych rozczarowali 
oczarowany swoim tanem, zachwyci! się dnia poprz.edniego. 
sobl} w najlepszej wJerze. Istniał więc - Czy kuzyn mój już pil śniadanie?-
człowiek, dla którego przepłynięcie Oceanu spytał, napełniając sobie szklaukę. 
było niczem który jak zabawkę Pl,zeby- - Tak, proszę pana i daleko solidniej
wał ołbrzy~ie kontyuenty, nie uchylił się sze. Ale pan powiedział, że panu wystar
przed źadnem niebezpieczelistwem, przed czy jednI!. szklanka kawy. 
trudem żadnym, ażeby obyć ukochaną - Na dziś tylko, mój drogi. Od juka 
kobietę i majątek dla uiej. A tym czło· będziesz mnie tak żywił, jak twego pana. 
wiekiem był ... on sami Bo i ja zostanę fermerem. I 

Lecz po co ta samotność, po co te Rabat podskoczył i w zmięszaniu swo-
ciemności, które go na bezczynność skazu· jem postawił na stole, tuż kolo szklanki, 
ją? Czemu nie może dokonać jakiegoś parę lakierków, które trzymał w ręku, 
dzieła, czemu nie może żaduej walki sto· przypatrując im się z uwielbieniem, jakie 
czy!!? mają marynarze dla wszystkiego, co czy-

"Czuwam przynajmniej, gdy inni śpią. ste i świecące. 
Nie będziemy zaskoczeni znienacka':. ~ Al niech pan tego nie mów!. Jeżeli 

Myśł, że ciąży na nim odpowied2ialoość pau zostanie fermerem w preryach, to ja 
ZJ. bezpieczelistwo innych, byla mu nader napewno admirałem fioty. 

Wypadki. Wczoraj rano pędzący samo
pas koń wpadł na wyrobnika S., usiłują
cego go zatrzymać na ulicy Dzikiej, prze· 
wrócił go i skręciwszy na ulicę Przejazd, 
pobiegł w pole. 

Onegdaj wieczorem do kanału na Sta
rem Mle~cie wpadl pijany robo.tnik; wydo
byto go stamtąd nieprzytomnego, po udzie
leniu Jednak pomocy lekal'skiej przyszedł 
do iebie. 

Kradzież. W tych dniacłl w nocy, mie
szkalicowi osadyTuszyn, Reinboldowi Benke 
złodzieje uprowadzili konia ze stajni 11'111'
tośei rB. 

.. Jak doiloszą n Warsz. gnb. wiedomo· 
sti", IV dniu 13·tym stycznia 1880 go r., 
we wszystkich więzieniach 10 
gubernij KI'ólestwa Polskiego, 
znajdowało się al'esztowanycll wszelkiej 
kategoryi 7,259 mężczyzn i 1,546 kobiet. 
W ciągu 1880·~0 roku przybyto 40,688 
mężczy~n i 8,839 kobiet, a nbyło 40,698 
mężczyzn . 8,835 kobiet. Wogóle w po
mienianym I'oku liczba dni, spędzonych 
pl'zez wszystkteh więźniów wynosi 3,204,573, 
w szpitałach więzienuych znajdowało się 
4,298 mężczyzn i 1,023 kobiet. W 1'0-
szczególnycb guberniach było więźniów: IV 
warszawskiej tl,822, łomżyilskiej 'i ,795, 
piotrkowskiej 7,056, Inbelskiej 5,767, kie
leckiej 5,006, Ilłockiej 4,600, kalill/<iej 4,399, 
siedłeckiej 4,295, su walskiej 3,825 i radom
śkiej 3,875. 

4 Według danych depllrtamentu lek&!"
ski ego IV paJlstwie całem w raku zeszłym 
było 2,215 \V Y I) a d k ó W s a m o bój s t w a 
i 665 dzieciobójstwa. 

4 W dniach 20 i 21 Z. m. odbył się w 
Berlinie zjazd repl'ezentantów k o m i te
tów emigra<:yjnych żydowskich, 
na ktc1ry zebrało się przeszło 70 delega
tów różnych miast zachodnio·europejskich, 
oraz Ameryki północnej. Otóż .Odesskij 
listok" podaje obecnie następujące stresz· 
czenie obl'ad zjazdu: Do sortowania i wy
syłania eAJigrantów żydowskich z Rosyi 
istnieją komitety graniczne pl'uskie: od S~I"O
ny wschodniej w Wystruciu, Ejdkun&ch, 
Bratkowie, Tylży i Mt'mln, z centrałnym 
punktem w Krółewcu, skąd emigranci są 
wYP.·awiani do Szczecina lub BI'emy; od 
skolly Szląska w Hucie KI'ólewskiej, Lu
bawie, KIltowicach, Raciborzu i Bytomiu, 
z punktem centrałnym w Mysłowicach, 
skąd partye są wysyłane do Hamburga. 
Komitety nie przyjm~ą wycbodżców ru· 
muilskich lub galicyjskich, z pomiędzy zaś 
ruskieb wybiera1ą tylko mt)zczyzn silnych 
i zdrowycb, nawykłych do pracy fizycznej 
i rzemiosła. Komitety nie przyjmują ludzi" 
bardzo starycb, mających przy sobią wię· 
cej niż sześcioro d'ieci, jedynaków i ta
kicb, którzy nie zabezpier.zyli bytu pozo
stałej. w domu rodziny. Co do kobiet, są 
przyjmowaue tylko jadące ze swymi męża
mi. W ciągn trzecI! miesięcy, od 2 lipca 
r. b. do 4 z. m., komitety graniczne przy
jęly 35,035 głów, z tych 10,000 nposażyły 
w środki podróży do Amel·yki. Z ofiar na
desłanych do gł6wnego komitetu w Berli
nie ze 184 miast niemieckich i 11 zagra
~cznych, powstała kwota 1,q,13,000 marek; 
z tego wydatkowauo 1,013,000 mal'ek, po
zostało jeszcze 500,000 !Darek. Obecnie, 
po otrzymaniu od barona HiI'scha zawia
domienia, że można wysyłać do AI'gentyny 
codziennie po 300 emigrantów, sortowa
niem ich zajmują się komitety nadmorskie 
w Hamburgu i Królewcu, gdzie ycbodźcy 
otrzymują bilety i pieniądze na przejazd 
do Buenos· Ayres. Z drugiej skony cen
tralny komitet niemiecki wysłał specyal
nego delegata do Brazylii dla zbadania 
miejscowych stosunków, oraz stara się 
przygotować grunt dla wychodźców do 
Ameryki pÓhIOC~j, do której ci okazują 
szczególniejszą predylekcyę. • 

przyjemną. Wstał, wziął fuzyę, aby obej- - Dlaczegóż to pan tak sądzi, panie Warszawa. Komisya wyznaczona do 
rzeć dokoła mieszkanie, zapewnić się, czy Rabat?-spytał Alain dotknięty. pl'zeprowadzenia s p i s u d o m ó w i m i e-
wszystko jak nałeży pozamykane, czy zni., Rabat'owi, słyunemu niegdyś gadule na s z kań w War S z a w 1 e, oraz zbadania 
kąd żaden szmer pod~rzany nie dochodzi. okręcie, uieczęsto teraz przytrafiało się ich pod względem sauitarnym, już przed 
Wszedł po cicbu do jadalni, służącej za takie święto, 'aby mógł uagadać się do kiłJcu miesiącami ukoliczyła swe prace, a 
przedsionek. Przez drzwi otwarte na- woli. Z okazyi tedy skorzystał skwapli- rezultaty ich podane są w broszurze, wy
oścież, wychodzące na obszerną werendę, wie. danej za staraniem inspektora ul'zędu le· 
wpadały fale orzeźwiającego nocnego po- - 'paniel - odparł - widzę, że mój pan kal"Skiego m. Warszawy, dora 'l'roickiego. 
IVletrza. O sto kroków od prefektury po- nie opowiedział paull wszystkiego, co pl"Ze- Podług spisn tegorocznego Warszawa 
Iicyi należaloby przedsięwziąć 1\1ększe szliśmy tu od ch wili naszego przybycia. wraz Pragą liczy budynków 9,309 mu
środki ostl'ożno'ci przeciw złodziejom. W Prawdopodobnie sam sobie z tego nie zda- rowanych, 6,577 drewnianycb, ogółem zaś 
jednej chwili Alain, z wysokośr.i swego bo- wał spra.wy. Ten człowjek widzi tyłko to, posesyj 4431. .Posesye te mają 5,139 dzie
haterstwa, popadł IV śmieszność. do czego dąży; trudy, jakie dla osiągnię- dziliCów, z których 1379 jest "'cale nie-

- Gdyby Clegnel'ec mnie zobaczył, \1- cia celu pouo_i, nie istnie;ją dla niego. Ałe wybrukowanych. W Warszawie i ua Pra-
marlby ze śmiecbu - pomyśłał. ja pamiętam doskouale. \Idy przybyliśmy dze znajduje się mieszkali 87,583, a w li-

W kilka minut po te. usypiał, scbo- do Wabigoon, umarlibyśmy z głodu nieza· czbie icb 5,561 w snterenach i 4,740 na 
wawszy starannie rewolwer i fuzyę. wodnie, gdyby marynarze nie pl,zywykli poddaszacb. Stan sanital"Dy mieszkań 

IV. 
iorozumiewać się na migi. Nikt nas nie przedstawia wogóle bardzo wiele do ży
rozumiał. czenia, gdyż ilość lokali, w którycb za· 

- Sądziłem-przerwał A1&iu-że w Ka- uważono wilgoć, wynosi 25%, około zaś 
kaliBkicb preryj. Rano, o godzinie 7·ej, zbudził go szmer nadzie jest wiełu francuzów? 13% mieszkań z ogólnej liczby, a mianowi-

Szef, naturalnie knchni, w peł- I (D. c. n.). cie około 2,800 lokali zakwalifikowano do Poezya i wyobraźnia nie były dominują- . gościnny. 
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zamknięcia Inb przerobienia nieodzownego 
z powodu warunków szkodliwych dla zdro
wia lokatorów. Wzrod ceny mieszkali w 
Warszawie, a przynajmniej utrzymywanie 
ciągle wysokiej nOI'Uly komornego daje się 
tem objaśuić, że w mieście tem coraz bar
dziej zmniejsza się liczba nienajętycb lo
kali. W czasie spisu ostatniego, pozosta
walo w Warszawie nienajętych lokali ZII

ledwie 2,128, czyli w porównaniu z ogólną 
icb ilo§cilj tylko 2,3%, kiedy przed dzie
sięciu nilll pelua laty, bo podczas spisu je
dnodniowego w r. 1!l82; liczba nienajętycb 
mieszkań pl'zewyższala 9%. 

Na sobotniem posiedzeniu nniwersytetu 
warszawskiego, zatwierdzeni zostali w dal
szym ciągu w s t o p n i u I e kar z y: An
tono w Maksym, Blumentbal Eliasz, Bondy 
Ludwik, Brzeziński Bazyli, Brzeziński ,Ió
zef-Kalasanty, Broniewski Ignacy, J'lierna
wski Tadeusz, ' Wawelbe(g Gabryel, Wa
~i1kowski Celestyu, Wasiljew Andrzej, Wi
slocki Zygmunt, Dobrowolski Zdzislaw, 
Dutkiewicz Antoni, Knaster Ludwik (cum 
eximia laude), KOI'zew Jauuaryusz, Pech
kranc Samuel (cum eximia laude), Pod
górski Stanislaw, Pogorzelski Andl'zej, 
Przyłuski Boleslaw. Raciszewski Roman, 
Finkelkraut Markus, Czaplicki Jan, Zalę-

• ski Jan, Jordan 'l'eodol' (cum eximia lau
de), Kozlowski Jau, ŁlIczkowski Edward, 
Mailkowski Lucyan, Mertens Leon (cum 
eximia laude), Ni sens on Dawid, OSLrO
mecki Mitrofan, Palmirski Władysław, 
Paszkowski Stanislaw, Pietl'zykowski Jan. 

Petersbur g_ 
Z w y s t a IV Ij Ś r o d k ó w p r z e c i w

P o żar o w y c h i straży oguiowych, któ · 
J'a otwal·tą będzie w Petersbul'gu w 1892 
roku, w kwietniu, polączony będzie zjnd 
przedstawicieli różuycb rządowych i pu
blicznych iustytucyj, których zatlaniem jest 
zapobieganie pożarom i walka. z niemi, ja
ko to: wszystkich technicznie obeznanych 
z tą Hpra wII, zarządzających strażami 0-

gniowemi miPjskiemi, przetlstawicieli stra
ży ogniowych ochotniczych i t. p. Program 
zajęć zjazdn obejmuje oddzialy: o środkach 
l sposobach zapobiegania pożarom; o przy
rządach i śrotlkach do zawiadamiania o 
poż~ach; o )ll'zyrządach i aparatach ra
tun o~ch i pod aniu pierwszej pOlllocy; 
o środkacb dostarczania na miejsca do
tkuięte po!arem narzędzi ogniowych j lu
dzi; o statystyce i literaturze pożarów i o 
ubezpieczeniacu od ognia. 

TEA TR I MUZYKA. 

: Melodyjna opereta • Wice-Admiral" 
nkaże się na naszej scenie po raz pier szy 
stanowczo w czwartek. DYI'ekcya nie szczę
(ki podobno kosztów, ażeby nam przed ta· 
wić tQ ostatuie dJiecip, wesołej muzy Mil· 
lockerowskiej w jaknajbllrwniejszej szacie. 
Część biletów na czwartkową premierę już 
jest rozebrana. 

.,Klusownicy", komedya Wilbranda, uj
rzą światlo kinkietów po l'az pierwszy 
w przyszłą sobotę. 

ne. aczkolwiek znaleźć go nie laLwo w g~sto 
zabudowanej dzielnicy. Mienkońcy Horshamu 
pnytem malo interesuj" si~ twór." "Queeu 
Maba". TowlltZystwo czciciel i S"belley" ,a
mierzl1 pomnik "ystawić no. rynku mieJ;kim. 

.... Tybet i tybetanie. W j ednem z pism 
zagraniczDycb pomieszczono ciekowy artykul o 
Tybecie i jego miesz1uńcnoh, • którego wYl,i· 
sajemy ul1Stopuj'lce sz.",ególy: "Obecny Dalai
lAma-tak .owill i~ wielkoWjdcy Tybetu
jest siódmym z rl~dn tasiadajqcym ua tronie 
w biet"cym stuleciu. Żaden. nich nie do'-ył 
dwudziestego roku. Sprawcom i tego są chiń
czycy. Aby utrzymać owoje panowaoie w Ty
becie, eksploatować I"aj, wywo1.ić jego pro
dukty i być zarazem wY/'lczuym dostawcą, 
rz~d chiński stara si~ o z_mordowanie katdc
go • ksi,!"t tybetańskich zauim tente dojdzie 
do pelooletności. W taki sposób z polecenia 
PelO nu, w bieź~cym stuleciu zeszlo ze ~wia\a 
siedmiu Dalai-Lamów tybetańskich. Mlodemu 
ksi~clu pozwala si~ 2yć do tego wieku, w któ
rym mote jut obejmować rz'tdy ood krajem. 
Wó",czas przychnd.i tnjny edykt i młndy 
władco w sp sóh tajemnicoy umiera. Mol.no· 
włudcy i u nicy tyhet.ńscy wiedzlj, dobrze 
o pnyczynach pr7.cd",';zesuej śmierci monll.r
chów, grotby jednak i intrygi pnsłów c"i,\ 
skich w Lbass. , stolicy T)'betu, paralltowaly 
ZaW87.e u.ilowania tybetanów Zal,obiegnJ ce 
mordowi. Obecny stan rzeczy .apowiAda ,iQ 
nieco pomyślniej dl:\ partyi oarndowej. W na
rodzie 4budzila si~ świadomość i niezadowolo
nie z dotychczasowych nadntyć chiliskich, 
młody Dalai-L.ma, jest silny i dnść inteli
gentuy, ZI1 kilk.naście zaś m,es,~cy dojdzie 
do lat, w którycb ~~dzie mógl pozbyć siQ ua
rzuconej mu przcllloCJ} regencyi i r . ZpOCl'IlĆ 
r''ldy samodzielne. Cbarakterystycznem jest 
to, it miody monarcha przez cn.ly naród swój, 
przez wszystkie pralI ie hordy mongolskie z 
Khoko-Nur, przez wi~kozość tatarów chińskich, 
kałmoków i buryotó\Y, uwatany jest za bóstwo 
j narówni z niom czczony. Wszyscy ci ludzie, 
przeważnie buddyści, gotowi Sil na l)ierwsze 
w .. "anie stan\ć jal' jeden m"ż pod sztanda
rem wnjny religijnej . Dalai-Lam., przedsto
wi"i I Bnddy nu ziemi, prześl.dnwany przez 
obcych, .agrotony utrat" 2yda-to moglj, być 
hasła hojowe dla sfao.tyzowanego mongolstw •. 
Dotyc ZaS nikt w Tybecio o wojnic t.~kiej 
nie myślni, czy jednak, pod naciskiem oko
liczności, drobna iskierko. nie roztarty sił,) w 
potor, przes~dzoć trndnn. Nadllt ycia chińskie 
w Tybecie wytworzyły taki nastrój omysłów , 
i~ obecnie brak tylko przywódcy i inicy.tora 
aby wojna religijna wybuch la z ".1" silll i 
zaciekło§ci,. . 

.. * * Zadużo wina. Deputowany wioski • 
okr9gu Bari, Januzzi, wydał; broszurt;. omawia
j'lC'l slOutne polotenie mieszkalICów Apulii, 
wywolane uiemn1ności" zbyda olbr7.ymiej ilości 
wina, spoczywaj'lcej na skladach. Wszelkie na
czynia na wino stojq pel no zbioru zeszłorocz
nego, tak, ia w wicJn winnicaclt do tej pory 
wisz'l gron. przejrzale, gnij lic na deszczach 
jesiennych. Szczególniej w okolicach Barletty 
szerzy siV nvdza. Hektolitr najlepsz.go borle
tańskiego wina spadl w cenie na 5 lirów, o 
i tak nie znajdnje nabywcó.... Skutkiem nad-

• miernego u2y.~a bezcennego dziś prawie napo-
R O Z M A I T O S C I jn, wsze~aka niemoralność szerzy siQ w. spnsób , I prleratnJlley. PrzyczynQ zlego upatruje Jan-

.. * .. Wiedeń. Zmarł w Wiedlliu Ś. p . .Al- nuzzi w nieopatrznem POsttpowauiu rzlldu, 
fons Wandalin hr. Mniszech, wlaściciel dóbr który w siódmym dziesi,tku lot .. ch~cil apu
Niskn i Bilioy w Golicyi, znany z pndróty n,,/lijCZYkÓW dn zarzucenia ho(lnwli owiec i go
wschód, jakie odbywal z Doo Carlosem. Nadto spodarstw. rolnego na korzyść uprawy winnic. 
gromadził on !F.-ateryały naukowe w Szwecyi, Okropn'l jest rówoiet w skutkach dla Apulii 
Danii Hiszpani, i Włoszech. woj~ clowa z Francn, skutkiem k~rej wy-

..... W Przeml'ilu otwarto bo .. r wyrobów "'óz "i ost.ł zupelnie. Deputowany jedyny 
krajowych Galicyi i przemysiu domnwego,,, · widzi ratunek w przerabiaoiu wina na koniaki. 
którym sprzedawane ~d" po cenacb flbrycz. Aby podnieść odbyt na wino, ministeryum 
nych, wszelkie wyroby .bryk krajowyc" jako wojny zaproponnwało zastąpienie w nrmU co
tn: plótna wszelkiego gatunku, obrusy, Berwe- dziennej racyi kawy przez odpowi.dnill i1nść 
ty, reezniki, cboski do Dosa, ściereczki z Bltl- wina, przeciw czemu wszakte wrStąl)iłtL rada
towej, Korczyuy i Wilanowie, wyroby koron- ssnitatllD. królestwo. i "umia.r ten porzucono. 
karskie ze szkół krajowych w KaóllZł'dze i * * * Oryginalne samobójstwo. Dn domn 
Zakopanem, portyery, kal'Y u .. lótl .. , serwety oMIlkauych w Wiedniu przybyl "tych dniach 
oksfordy, drelichy, płócienka, batysty i t. d. pewien jegomość z twnrz~ krwi~ .brocznn~. 
• Andrychowa, ~yroby koszykarskio i bam bu- M02na sobie wyobrazić zdziwienie lekarza, gdy 
sowe, wyroby majolikowe z Kolomyi, wyroby po obejrzeniu przybylego, który jakby nieod-

o powro~nicze • Radymn., rzeiby z Rymanowa czu,..j'l0 najmniejszego hólu, najspokojniej nd
i Zaknpanego, koce n. konie, bundy, kurtki powiadał na .,dawane pytania-znoleziono w 
myśliwskie , sukno na bundy, r~kawiczki i jego czoln pi~ stalowyoh trzy cale dlugich 
skarpetki wełniane z 1:;ańcuta, sukna i flauele, szpilek, które whil sobie młotkiem w celo 
oraz wat. we.lnian. z Kot, serdaki z ~owego samobójstw.. Jak si~ niebawem okaznlo, je
S,cza, taluzye, story, chodniki, dywaniIti i gomość ów, 67-letni majster krawiecki, Dozwi
koce na konie z Korczyny, zimowe czapld z skiem Franciszek Mader, od pewnego czasu 
Gromnika i inne wyroby fabryk krajow cb i cierpiąoy na pomitsz.oie zmyslów, z.mkn,ł si~ 
przemysIu domowego. Bazar uloty la gmina pn.d 1'/. gndziuą w pokoju i doknnal opisa
m. Przemyśla, w celll popierania przemysłu neJ operncyi. Praco ta un'ola przeszło pół 
krajowego. godziny, samobójco bowiem, po wbiciu szpilek 

*** Uczczenie pami,cl Shelley'a. Z oka- IV glow~, przez IdlkanBŚcie minut uderz.1 sil
zyi stuletniej rocznicy urodzili Schel eya, w nie mlotkiem w glÓwki. NastQpoie obwi~znł 
Rzymie powziVto projekt wystawienia geuial- storaunie glolV~, włntyl kapelusz i ndal .i~ 
nemu poecie pomnika na tern miejscu, gdzie piecbotlł do dnmu obl~kauycb, gdzie przybyl 
fale wyrzuciły na brzeg jego zwloki, spoioDe jot zuacznie osłabiony z powodu uplywll krwi. 
nastopnie na stosie z inicyatywy Bajrona, Wzioto go uiez"lncznie pod scisl, kuratel~. 
Zorganizował siQ jut specyąlny komitet, który Lekarze .skoastatowali jeden z groiuiejszych 
zajmuje siQ zbieraniell ' składek, powoluj,c objawów obIlIkania. Wszystkie pivć szpilek 
si~ na sympatye Schelley" dla sprawy wy- wydobyto z ilnwy szcz~liwie. 
zwolenia Wioch. Podobno i w Horsbom, rodzin
Dem mieścio Scbelleya, postanowiono wysta
wić mu pomnik. W Fieldplace, pod Horsb.
mom, Scholley "rzepOd,iI sWll mlodość, za
nim wysl.no go do szkól w Breutfordzie i 
Etnnie. Dotycbczas ogl'ldaĆ mntna dom, w 
którym zuaknmity poeta ujrzo! świ.tlo dzien-

T E L E G R A MY. 
Wiedeń, 28 listopada. Na posiedzeniu 

komisyi budżetowej delegacyi austrIaokiej 
zapytywal C~rzanowski, jakie przeszkody 
powstrzymują l'zątl od założenia we Lwo-

wie szkoły katedów. Minister wojny odpo
wiedzial, że spl'Bwa założenia tej szkoły 
we Lwowie rozbija się tylko o warunki, 
stawiane przez miasto Lwów_ Między iu
nemi stl\wiono w8nlOek, aby do szkoly 
pl'zyjmowano tylko krajowców i aby język 
'układowy był !lol ki. Mini tel' nic uie m \ 
przeciwko nauce języka polskiego w za· 
kladach uaukowych wojskowych i będzie 
tę kwestyę popi~rRI w miarę możności, ale 
zastrzega się przeciwko żądaniu, aby ję
zykiem wykladowym był język polski. 

Berlin , 28 listopad... Nil wczorajszem 
po iedzeuiu parlamentu rozpoczęto piel'w
sze czytanie budżetu ua r. 1891192. W mo
wie, zagaj ł\j ącej dyskusyę, podsekl'etarz 
stauu, Maltzahn, zaznaczył, iż IV piel'w
szych miesiącach roku pożyczka nie będzie 
potrzebną , wystal'czy tymczasowe wy(la
wanie asygnat kasowych. Maltzhan stwier· 
dza, iż rok 1891/ 92 zakoliczy się nietloho· 
rem 8 milionów marek. - Zaintel'pelowany 
w kwestyi zniesienia przymus u paszporto
wego IV Alzacyi i Lotaryngii, zaznaczył 
Call1'ivi, iż ze wzglęllów politycznych tlal
sze utrzymanie l"'''ymusu paszportowego 
bylo Ili emożliwe.- Kanclerz wspomniał da
lej o tern, że msgra Stablewskiego zamia
nowano arcybiskupem gnieźnieńsko-poznań
sk im, ponieważ 1'Z1ł11 nie mial stosowuego 
dla tychże archidyecezyj kandytlata nie
mieckiego.- Robotnikom z KI'ólestwa Pol
sldego dozwol ono CZ'Lsowego przystępn tlo 
prowincyj wschoduich, ponieważ prowin
cye te ciel'piały z powodu braku sil robo· 
czych. 

Berlin , 28 listopada. Na wyl'aźny rozk"z 
cesarza nie będzie w roku 1892 powsze
chnej wystawy ~ztuki w Berlinie, ażeby 
uie stwarzać konkurencyi dla wystawy mo
nachijskiej. 

50 knp; Londyn (3 10.) - - - -; rar,. (10 d.) 
łUi2'1. kup.; W,.de6 (8 d.) - - - -; ł'/, lilty 
lik"id .. c,jue 1(r6leotw .. Pol.ki.g'o dnie 98.00 atd; 
takiei mało 97.50 itd.; ó'!. moka l"'iycska .... b .. 
dnia H-ej .mi.y; 101.50 Ż4d., DI-eJ lemioyi 101.50 
itd., 101.25 ka~.; 5'1. moka poźycska pramio .... & 
1864 r. I-ej eDllSyi - - - -; takaż. 11166 r. II-ej 
emisyi - - -; 5". poiyczka "8W'",USIl& & 1887 
r. ~5.75 ią<l, 9:;.50 kup.; 5'/. lioty ..... t ..... e .i.,o.k,. l-ej lerJ;i lit. A B_I07.IJ'J itd., U!;,j ~r,j UL. 
A B 100.25 .ąd., 100.0" lO, 15 kup.; ~ l, hotl .a
It .. ane m. War ...... ' I-ej s.ryi 101.75 itd., fi-ej 
s.rY; 101.50 itd·, W-ej lery; 101.35 stil, IV-ej la
ryi lOO.łU iąd.. V-ej .... y; 100.20 .,d., 99.70, 75, 
90 kup~ 5'1, obligi miasta Wauza"y duze 99.00 
żtd.; 5." listy sasta"oo mi ... t .. Łodzi I-ej 8eryi 
9MO tłd., II-ej, lII .. j i IV-ej 97.75 itd. UI.k~h
to: Herhu. ""I", J.oIIII,lJ 4ft!., P.ryi 3ft

' •• \<Vieded 5 '/"ł 
PderHbllrg 6'1,. \VtLrtogó knlm"11 s l'OLrltCeniem 5·' .. ' Ii'Ll zutawne ziemskie 208.5. "krsz. ł i li 
77.8, LCh:si 38 S. lilłtl lik"hlaeyjue 188.9, palye,". 
I"e",i~ ... I 180.8, II 101.6. 

W,raz,wa, ao-go listopada. 'farlr ha pl""" Witko,,
skiego. Pil'J8ui ĆIL iUD. ord. -, lł6 tr l&. i .Iohrl\. 750-
780, bi&l~ 800-830, "'yborowa 850-870) . ,to 
"1"0'0'" 780-800, ... d"ie 720-760, "~dh,,,. -
--700,j~l3~wień ~ I ~u n"l. - - - , tJwieIs 28b-
330, gryKa - - - , rsepik let.ni - , ,hao,,! -
- • naJ.ak :-ap" z&lIl. L - - . acrocll poluy - -
- , cuk.rowy - - -, ruol.. - - - Sol. korset, 
ku,a. j.gJaua - - - , olej rzepakowo! - - -, 
lujalll - - - s.a. pnd ,kartofte - - - za. ko ... 
r-zac. 

Do"ieziono pn8uic1 800, syta. 400, j~c&łUi8uia 
-, 0"'& 200, iCr~ht1 IlUluego - kur..:y. 
WarlZa~., 30-g0 listopad&. Okowit... flurt. .kład . 

u. wi .. dro 1000: 12-00 brutto z pot"" 2'1 .. 11.77' 
n.tto bu potrąo.; Z" 78': 9.36 brutto z potr. 2'!., 
917' n.tto bez pou..,. S.ynki ... wiadro I<JO': 12.17 
brutto. potrąc. 2'!., li.15 netto be. potr..,. z. 
1~O: 9.~7' brutto. pou..,. 2'/ .. 9.28' netto bez potr. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE, 

Giełda Warszawska. Zdnia301~ 
Z pl&couo 

Za wokllo krótkohr.d.owo 
na Berlin za 100 mr. 5l.ł5 5130 
u. Londyn za 1.Ł. . 
la Pary ... 100 (r . . 
n& Wiad •• sa 100 6. 

~1.52'/, łU5 

żądano • k06u'D gieldy 
Za papiory p:OÓ,two ... o 

Listy likwidacyj ne I(r. Pol. . 9350 98.50 
Ruska pożyczka wacbodni" . 101.50 102-

4." pot. "e"uI. r. 1887 . 95.75 95.76 
Li.aty z..st .• iem. Seryi I A B . 101 . - 11.-
-" " " nl,A,B. 100.25 100.80 

Listy z&:!Jt. 10. \V"fIfZ. ~er. L 101.75 101.76 
" n " V. 100.20 100.50 

Listy Z&.:st. ID. Łodzi Seryi I 987$ 9l!-
[[ :97.75 97,-
III 97.15 97.-

Giełda Berlińska. 

Bauknoty rWłkie zaraz 19UO 195.25 
" n na. do·'1t:..~,.ę· 19~.- 19i.25 

Dyskonto pry"atn. . . . . 2'1,'/, 2'/,", 

Paryż , 28 lis topada. .Figaro· pomiesz · 
cza następującą otl'zyOlauą z Wiednia de
peszę: oJ estem w mO"lOści przesłania wam 
zaczerpni ętych 7. najpoważniejszelto źl'ódla 
informacyj o zobowiązaniach, zaciąltoiętycb 
przez Włochy względem ~wych sprzymie
rzeliców. Okładem z ' iemcami Włochy 
zobowiązaly .ie, w razie wojny: I) zlllvbi
lizować u'L tychmi llsL i skoncentrować w jak 
najkrótszyOl eza ie na grauicy Alp armię 
składającą się z 200,000 ludzi, gotową do 
wyl'uBzenia w pole na pierwszy sygnal; 2) 
zmobilizować flotę i usilowllć spITwić dy
wersyę u brzegów Algieru i Korsyki, a 
wspólcześnie wysIać eskadrę, mająCIł krą
żyć pr1,y brzegach Francyi na Atlantyku. 
W razie wojny francusko-włoskiej, Niemcy 
zobowiązują si~ zmobilizować bezzwlocznie 
stojące w Alzacyi, IJot,~ I'yugii, księstwie 
badellskiem i prowincyach uadl'eńskich I 
8-my, 14-ty i 15 ·ty korpu y i rzucić Je ku ---.... --.....",""" ...... """ ........................ """' ... 
Wogezom. Zobowiązania Włoch względem 
Austryi- Węgiel' są mniej Rtanowcze i umo
wa między temi palistwami je~t więcej dy
plomatyczuą. Gabinety wiedeński i rzym
ski zobowiązują się dzialać równolegle i 
popierać się na wscuodzie. Wspólne dzia
łanie na morzu przewidziaue jest tylko 
IV razie, gdyby równowagl\ i Statl1.8 11110 

na mOI'zu Śródzielllnem zostaly zagrożou~·. 
Paryż , 28 listopada. Bank katolicki emi

tuje akcye kolei JaJi'a-Jerozolima. 
Lyon, 28 listopatla. Otwarto tu kon

gres robotniczy. Reprezentowanych na 
nim jest 284 stow8I<zyszeń. Przewodni· 
czący Lafargne. 

Crefald , 28 listopada. Rano, o godzinie 
6-ej, zanważono tu silne trzęsienie ziemi. 

Londyn , 28 li topada. 'felegramy pry
watne z Rio de Janeiro donoszą, że zabu
rzeuia w Brazylii wzmagają się znaczuie i 
jest obawa, że COI'/l1: szersze pl'zyjmą wy
miary. Do walki występuje też slt'onnictwo, 
żądające pl'zyw rócen ia cesal'stwa t przy
wolania uapowl'ót Dom Pedl·a. 

Petersburg, 30 listopada. (Ag. póln.). 
W 'wóz nasion strączkowych i oleistych 
nie jest wzbroniony. - .Nowoje \Vl'emia" 
douosi, że postanowiono przewozić zbote 
z NOlVorosyjska przez morze Czarne na 
Sewastol'ol i Odesę do miejs~owo§ci, gdzie 
bl'8k zboża. Frachty mOI'skie po 3'/. i 5 
kop. za pud płaci skarb za przewóz zbo· 
ża, zakupionego przez ziemstwa, I,rywatni 
wlaścioiele plac/} sami swoje frar.hty. Opla
t.a. za prze WÓl, kolejami obwodowemi nie 
b~dzie powiększoną. - .Birżewyja wiedo
mosU" donosz~, że w celu dostarczenia 
zboża miejscowościom, dotkniętym nieuro
dzajem, zaprojektowano wykupiellie przez 
skal'b zapasów prywatnych, które prze
wyższaj:} roczną potrzebę każdej rodziny 
p cenach, jakie !lłacono w dniu wydlluia 
za azu o wywozie pszenicy. 

Poczdam, 30 listopada. (Ag. pólo.). Król 
dUliski JlI,zyjeebał tu wczoraj i byl powi
tany lllll dworcu Jlrzez ceSI\I·za. Odbyło się 
wieIIde Pl·tyjęcie. CeslLrzowa niemiecka 
przyjmo,>1ala króla w nowym plllacu. Wie
czorem wydawano obiad na 100 osób. 'Wy
jazd króla nastąpił o godzinie 9-ej m. 50 
wiec7Al'em. 

Ostatnie wiadomo§ci Ilandlowtl, 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Zmarli ., dnin 30 li.top .. d&: 
Katolicy: Dzieci ,I. I.t I;;..tu , .. arIo 5," tej 

liczbi. chl.pców a, dzi .... cz\t 2, dorodycb 3, 
w tej liczbie mężczyzn l, kobiet 2, a. miĄJl0~ici8; 
Antonina Pogort.elska, lat 28, Huy_nna łlilclarek, 
la. 59, Franciszek Wentel, lat 39 

Ewa.~ell.y: D,ieci do lat tfi-tn .m.rlo l, "t.j 
liczbie cbłopców l, dziewcząt - dOfOilłyeb ł, 
w tej liczbie mvżczYIjQ 2, kohl t 2, a milluowicie: 
Fryderyk Ktllmel, lat 68, Ma • Bergltrl!.s.ró". 
G~iese, lat 40, Lud .. ik Kicbbo .. t, lat l ", KaroUaa 
Le,ke, lat 50 . 

Staronkonol: Dzieoi do lat t:>-ta z .. . rlo 6, " Lej 
Iiozbie chłopców 3, dziewc." :, dorosłyeh l, 
w tej liczbie m~iczyzo ł, .kobiet - & mianowicie: 
Fiazer Szynkar, lat 24. 

LISTA PRZYJEZDNYCH . 
Grand Holel. B. Daou.nhl ... ch • Moskwy, SchrG

ler zOlarkowA, K. Lange li TomaSZOWA, LOwea..
berg • W &l8z,,"". 

Hot Vlotorla. Dybo"i ... C.mielo",., Rotatoin 
i Henach :Ii Waru&w,.. Klein li wlzi, Tnazuras
S.willi • TyIlisu, 1... Nagel. • ... mberga, T. Grou 
li Piotrkow &-. 

Hotel Poliki. T F .. bianu • Nowo-Radomoka, 
F. Rataj .... ki z Kozuby, 1... i M. Kempuer • \Var
"."y. S_ Zieliński. Dębowoa. 

I 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

d<> Lo<U; I GODZINY i MINUTY 

przy.hod", iF!813'J/!01151 41301 81:10/10130 
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Lecznica urywał kaje Jeke)j. Oferty w Adrrti-
rig f.eglelllaaej l W chodDlej, rlmnIU.."UCiI.,.YI "Dziennika" pod lit. S.B. 
Wagnera Xi 43, wprost biura 2:l4ó-3 

fonów 
od 

Odg. 
wewm;trzue, n .. "w"n;. zou.u·"~.,,, 

bo kiszek. 
Od g.1l-12 w niedz., wtor., 

sobotę Dr. Bundo, choroby 
bi .. e. 

Od g. 12-1 codziennie pr6c. piątku D""JchoDoości 

DZIENNIK ŁóDZKI. 

s z . 
NOWA 

UBTA Vi A FABRYCZNA 
o •• Jllle robotolllÓW 

jest do nabycia 
w skł.dzie wyrobów t.baeznych 

W. KOlińsklego 
Piotrkowsk& )i 520 (88). 

PRZYBŁ4KAl się 
Jlle. PVBEL 

E 

aly. Właściciel odebl'ać go mo 
za zwrotem ko ztów ogl:osz;elllal 

p. Reinbollla Hofmana IV 

M 1394, przy ulicy 

LUtauer, chor. skOrne, 
ne i drOg moczowych. Od g.12-1 we wtor .. etwart.fpiątek Dr., I!I _________________ ~-::!II-3.-~1 

KollńakJ, choroby ocsa 
Od g.1-2 codziennie pr6cz niedziel Dr. 

Przedbor8kl. cboroby uszn, 
sa, gardła i krtani. 

0,1 g. 1-2 eod,iennie prOes D,,!i:::~~11 
Dr. GoldsobeJ, cbor. 
ne, apecyalnie pluc i serca. 

0,1 g. 2-3 codziennio Dr. Plnku8 • .,hor. 
w6wn~trZD8 i dzieci.. 

Od g. 2-3 .. niod .. , wwr. i 
chor eliirilTll'iezne. 

~ Oplata za poradę 
unicy znajduje !li~ 
kto sobie tyczy jedno z 
ruen zwróci~ sil} do Dra 
Piotrkowskiej i Zielonej )i 47, 
rano; od 4--5. pu poło 

Dom Koncertowy. 
w ŚRODĘ. dnia 20 listop.da (2 

1891 roku danym b~ie 

siąiki fabrycz e 
do zapisywania KAR, 

zatwierdzone przez inspelr cyę 
fabryczną., 

nabycia w A ministracyi IIIlziellui
lUt Lódzkiego". 

KONCERT SYMFONICZNY 
wykonany przez .tęczone orlrlestry tea-I~~~I!§~il~~~ 

tra1ne pod dyreheH kapelmiaLrza 
p. Otfolla Ueyer. 

_________ 237l.-2 

PTZr510Wa(lził 8i~ na 
)l dzie cnklemiA. p. 
mnje o godz. 7'/,-10 "no 
po pol. Z chorobami tolądka l H59-0 

~agrodzolle medalami 
Zabawki, gry towarzy. kl... zajęci! 
umysłowe Vi ogro~ym wyborze o~az ,24 .ob~8.

•• y do nauki pogl,doweJ o ~zecza~h, ks'ążkt dz,.cm· 
ne. rOżne przedmIOty DadaJące stę na podark, dl. 

dzieci i młodzieży poleca 

A, J. '''i8ninkowski 
lV Warszawie Trębaeh rOg Nowo·Senatorskiej No 2. 

Katalog bezplatnie. PP. handl. rabat. 

DENTYSTA ~ '~'OOaOOIIl!B~II~~ J. H BERl?ELD lłJ 
POWRÓCIŁ. Przyjmuje od 9 rano do 1 il .~ _________ ",",!, ___________ I. 
0,1 ~ do 7 p(> poło Biednych bezpłatnie od II 
8 do 9 rano. Plombo,vanie i zęby Iłztuezne. PIERWSZY K[ KAN'l'OR 
Operaeye bez bólu przy pomoDy 
tlenku :lzolu (gaz rozwrselający) 
Ulica Piotrkowska li..aY, dom S-.r6\V 
berg, obók ,l W-go l!IJrenza. 

kalkulacyj i reklamacyj listów frachtowych 
WSZYSTKICH DRÓG !l;ELAZNYOH 

G'U6tawa Hełl6'eł' 
w ŁODZI, rOg ul Spacerowej i Św. Benedykta w pałacu Kretschmera 

2237-20-1 

M am honor zawiadomić z. Panie, iż będąc przez sze~ć 
(6) lat zarządzającą I krojczynią u mojej siostl'y w fab\' ce 

Gorsetów "Marie'; 
~v Warszawie, Niecala NI oh"orzyl'anl takoU'ą 
w Łodzi, przy ulicy Plo l"kows-kiej N 88 (020) 

w tych dniach pod firmą 

"FRANQOISE" 
Moja fabryka gorsetó\v jest zaopatrzolla w najśwież· 

sze fasony i lIIatel'yaly, po cenach bardzo przystępnych, z któ· 
remi polecam się la kawym względom Sz. Pań i 

pozostaję z szacunkiem 

Ji'rtłłłt;0i6e. 
23~7-3 

Gebethner & Wolff 
'" ł',odzi. ul. Piotrkowsl{B 18. 

Skład fortepianów, pianin 
łłłe'odykoJłóW 

" połączeniu ze skladem 
:NV'J'. 

Wynajem in tl'urueIltów. 
__ Przyjmują się z!\lIl6wienia na 

strojenia i repnraCYę jako też 
na trAnsport i opnkoU'III1I(,. 

."t 267 

N I A. 

ZAKLAD 

in~il~r~ko -z~[arIlli~trZOW~Ki 
JOZEFA RUTENBERGA 

w todzl, ul. Plolrkow ka Xr. 17, dom Bławat~ (bolei UaDlhorskl). 
r,;; 
to 
tli 
lo 
tli 
:Ii 
~ 
lo .• 

POLECAM NA 

NA·DCHODZACE ŚWIĘTA!! 
" ielld wybór biiuferyi brylanto "ej 

broszek, kOlczyk6w, bransolet, pierścionków, pinek, 
szpilek do krawatów I t. d. 

Wielki wybór biżuteryj złotej 56-ej próby. 
WieI 'wybór biżuteryi srebrnej 84-j próby. ~ 

Wielki wy bOr ZEGARKÓW kieszonkowych ~ 
z najlepszych fabryk. Złotycb. srebrnych i metalo.yeh CZOT· _ 

nreb z gW&r.ncy~ n. 2 lat... ~ 

Wielki wybór de lzek złotycb ~6·ej próby I srebrnych :. 
~ 8J·ej próby, oraz ;> - a :: Dewizb metalowe varyziicp;o fasonn t parancyą za dłn[olc· ~ 
~ lnią trwałość. &" 
; PORT·CYGARY srebrne 84 ·óby. Wielki wybór ~ 

.;: wyrobów platerowanych i 
e • NAJLE1'SZYCH FABRYK WARSZAWSKI'iH. .. 
-;; Z ezero si~ p(>lecI.m li kaWJIII w,ględom Szanownej Pu· (') 
S b\cznogci • głębokiem Szacunkiem ~ 
.. JózeC Bntenberlf. " =- 2377-5 

')()OO(J()O()O())oo(X)()()()()O()O(A 

OE'J)HBJlEHIE. 
CyJ(e611L111 IJpllCT81\1, C'btsJ(a MllpOOLlX'b Cy)(el! nI IIeTpo

KOnCRarO Olipyra B. c. ay~:~n uClii i!, lRIITeoilbcTBYlOu~il! n'h ropoilt 
JIOJ(~II, n'" J(01ll1l 110 XI 786, 06'bHBJ/ReT'b, 'ITO 1 Anpt.'!lI ce o 
1892 rOJ(a CD 10 '1ac. yTpa B1> aUoilt 30c1IJ(oHill Cl>tsJ(a MR -
8L1X1. Cyąel! III IIeTpolioBcli3ro Olipyra B'b r. JIoAS'i 6yJ(eT'b 
UpOil308ThCII 116J(OlllR1IMOe IIMyll~ecT80 IIpIlRaJ\JIeHia~ee: 1) PyJ(OJh
ljJy JIUIIJ(o, 2) TpuyroTy 9J(yapi\Y JIIIIIJ(l>, 3) AM8Jlin BepDT'!. 
ypOlKi\ellllo1! JIII nA1> , 4) rycT<lBy neTepy II 5) 9i\yapilY BeplI'n 
paCIIOJlOił\eIlIlOC IJ6TpOROBClwl! ryóepnill B'b r. JIOi\SII no Cpei\nell 
yoilllI\t 1I0J(" X~ 330 II COC'IQI.lqee 113'L n.J8l\a II calla n pocTpaH' 
CTBoa!'b 8'b CTO SSai\paTHLlx'j, npellT061> Co nocTpollK8MII: 1) 
IjJpOIlTOBLlM'b i\epeBHnHbIM'h 0i\n09TalRHblM'h Rph\TI~m, tlCpCIIIII\elO 
lIilloilhlM'b J(OMOM''', 2) I\UMeHllbllI'b 0i\1I09TUlEULllrb (jIoilllrCJJeM'h liphl' 
TLIli'" TOJleM'b, 3) lIepeBRlInhlHl> cTpotlllie&l1> IiP!ilTI~M1> rOIlTi!I'l>, 
4) J(cpeBIIHlIblMII xn'IlU3MII HPLlTLlMl! ronTOMo, 5) TpeJIR i\epe
OllllllhlHII ÓtCtJ(li8MII B'b caJ(I1Gt, B'b lioell'b paCTeT'» OROJiO copo· 
lia AepeBbeo'bi IIS'L 9ToII 116J(BII8IIlł!OC'I1I 110lyllił6TCH rOJ(oBoll l\' 

pClIl\bllI J(OXOIIl> 1,500 p. l1uYlI\eCTBO OTO Ile naxOJ(IITCH U'b aa· 
GTaBDOM'b BJ/3Ątnill, IUlteT'b yCTpoeRllylO unoTeliy, IInOTe'lIIaR 
linura xpaUIITCH B1> JlOJ(SUIlCKOIll'b HUOTC'IIlOm, oTllt.1eHill II 11110-
Te'!8L1e J(OJ/rll IIpOCTllp3lOTCR MilcTt C'b oxpaHIITc.'IhBLlIIII CTa
'IL8MlI J(u cyH.llLl 9,220 py6. Hasnaqetlo Bo opOi\amy na 1I000.'!· 
neRic BSLlcsallill Co PYI\O.'!bIjJB KIIRA'b Bo nOlb3y Tcol{lll.'IIl 1II0CTliOB
clioII, EilellLl KopOTlieBII'I'b, BIITO.ilbi\a <DnJIIIIOBIIQa, IICCOBcprneUHO.il1lT
HIIX'b Oilbrll, BJlailUMipa II E.neobl <DIIJnnOBlI'lell, Hjluna II B.m· 
J(IIMipa lIIOCTliOBCliIlX1> 1,356 py6. 5 Iion. C'b J\pO~IIT81111 110 

' IICIIOJlHIITCoilbHOlly IlicTy IICTpOlioBcli8ro OKpyllllljll'O CyJ(a OT'!. 
31 MaR 1891 r. ~a . 'n 509 n OI\tllcno Bo 18;'000 py6., C'b 
Ilalloll CylllLl II OaqnerCH Topn. Bet 1lyMarn 1 i\OsylleDTI~ OT
HOClID\iecl1 J(O IIpO)\8BaCtlarO IIMtnin OTSpLlThl HII uy6J/IIKO B'b 

RanI\C.lurpill C'''1I91\a MllpOBLlX1> CYl\ell III IIeTpOliOBClloro Ol\pyra. 

• Hon6pH 20 J(HR 1891 rOJ(a. 

CnC6nhlll IIpucTuBo ~YI\:łlPllcl\iH . 2379-1 

m- III1J1 

PIECE ~LAZNE I 
ŁYŻWY 

W WIELKIM WYBORZE 
polecają 

Krzy~ztof Brun i Sln 
w 'VarszBwie, P lac '1'~ł'trBlny. 

CENNIKI Da Ż4DANIE, 

Handlującym znaczny rabat. ~ 
2215- 6 

• 
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