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UEN &. OQ:tJOSZM: 
Za leden wiersz petitem lub za Jeg. 

miejsce 6.k., II U1Itepstw6m: za 2 razy 
6°/0, za 3 ra.zy 15% , za 4. razy 20 0/D• 

za i rally 2&8/" za 6 ra.q i willcej 
50'10. 

Nekrologi: sa k&żdy wierBz 10 kop. 
Reklamy: z& każdy wi~rsz 12 kop. 
Słałe a wierszowe ogłoszenia a.dre-

Prenumerl!.t, na "Dziennik I.ódzki" 
w Warszawie przyjmuje BkIad Henryka 
lIirsllfllldll, pny ulioy Mazowieckiej, 
~ ,'o 16, wprost Towarzystwa Kredy to
\'I.'go Ziemskiego. Tamże nabywać 
Dłużna pojedyncze numery "Dziennika." 

Cena pojedynozego numeru 5 kop. pismo przemysłowe, handlowe literackie. 
80we po rs. i miesillmmie. 

Od należnołcl przewyzszaj!!loych 10 re. 
ustllpstwo {lodatkowe ogólna oO/e' 
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Wachód e1011Co. o godz. 7 n,in. 59. Zl\Ohóa G "Oth:. S mhl. 4.7 
lllugośó dni!!. godz. 7 min. 48. UbIło dnia god~in 8 minut 8: 

. ~~u.ro Redakcyi i Adm.inistracyi 
uh('~\ j' iut.JrliOW!ilka, Itotea Hnmbllł"ski Nr. 271i. 

Adres telegraficzny: 
E:UŁ.A..E:OVVSE:I. ŁÓ:OŻ_ 

Ogłoszenia przyjTr~owat~e BIJ!: W A~lrniniBtra.oyi "DziennikR;" 
oraz l"f Hillraoh Ogl08zen ILILJchmltua. l Frendlera w WarszaWIe 
i w I'.oth:i. 

R~kopisy nadeBtanebe~ z!l.1!trzezenia-nie hgd~ zwra.cane. 

JnLro: Ireneusza MilCZ. I 
f+ ... _ _ -::: . = ~~ 

I państwowej zawd:lięczamy tutaj ową nie- rY}lm dró.g i komunikacyj tylko 100 milio·· ki Tatarinow nie móg~ dojść .ladu l. skta
zwykl~ pomyślno§ć całej sieci dróg żela· now, rubli. Ponieważ zaś cała linia mn.' du, choć znanym by! Jako wyJl),tkoweJ pra
znych rosyjskich, jeżeli pomyślność, jaką długości 645 kilometrów, przeto szacunek I cowitości urzf,)dnik rosyjski, niedziw, ~e' o-Drogi żelazne rosyjskie. 

(Z "Journal ues 8conomistes"). głoszą, jest rzeczywistą. Atoli, według nas, k~pitału zakładowego, obrachowanego na I becnie .statystycy urz'ildowi, widz'lc. Jasno -r..m- ten rozwój tak świetny, ten stan tak kwi- kIlometr, wynosiłby w pierwszym razie I c~lkoWltQs bezowocność da:1szych swo~ch W!-
Słyszeliśmy zdani-e pewnego pesymisty tną,cy jest pro!:ltem zludzeniem. Komisya 3?8,OOO, w drugim zaś 224,000 rubli, sUluy I Sileń, ta~owrch t~i dalej, .dl~ rozwllllzama. 

o drogach żelaznych w Rosyi, Ż~ "lepiej międzynarodowa, jakoteżministeryum ro- mep. rawdopQdobnie wielkiej nie mając prawie II t~udnośc~~ ~l1e robl!l,l~cz J.~ oardzo słusz
byłoby, gdyby one wcale nie istnialy."- bót pnblicznych, było w zupełnym błf,)dzie; kOilztow.nych wywla8zczeń, budując na całej me pomlJRJlfJ wprost onlczemem. 
Zdanie to możnaby bez przesady zastoso- przyjmują;c w obra~hunku wartość rubla d~ugo~Cl .na ~up.e~nej równinie i przy tak (D. o. n.). 
wać do wi~kszej części statystyk tychże fikcyjną:, to jest kurs jego z czasów Lu~ mez.mlerme mskJeJ cenie robotnika, niepo
dróg, ogłaszanych we Francyi. Lakonicz· dwika Filipa, a który byłby się może u- dobleństwem istnem jest przy budowie 
ność a niedokładność, oto przymioty stałe trzymał, gdyby nie kampania krymska, wykazać 896,000 franków rozchodów na 

SPRAWOZDANIA TARGOWI:. 
i wspólne tych źródeł iJ}formacyjnych. Do· późniejsza turecka, wra2; Z wojnami tyla.; kilom~tr .. To też po bliższem zbadaniu Giełda.. P e t e r 8 b u r g, 10 grudnia. Na t~t6j
wodem tego Sl'jj sprawozdania. najpowa.żniej- krotnie prowadzonemi w Azyi środkowej, okaZUje SIę, że owe 321 milionów rubli za- szym targu wekslowym zniżka. kurBów. przybIera 
sze, a mianowicie dane, ogłoszone przez gdyby nie cl'a wywozowe i zakazy wchodo- mieszc:m kontr'ola państwowa w rublach I niepokoją,ce Wimiary. Pierwszorzędne weksle ban-

. d d k' d' ż l h . '1 . l' k' . . h h k . 4 f k' , .. kierskie nabywauo dziś po· 2IP[l-2217h, na Lon-mHJ zynaro OWl!! om18yę rog e aznyc 1 we, przywI eJe, Illonopo tl, po/.ycz 1 zaCJą· zac owanyc po .ursle ran ow, komlsy.a I dyn, po 19P/
g
-19J1/

2 
na Berhn i po 2373/,-238 

przez ministeryum robót publicznych, z któ- gane w Europie, wpływy władz państwo· zaś baranowska hezy wykazane 1441/ 2 mI-I na Paryz. Weka le londyńskie na dostaw!) po 22 1/ 2, 

rych właśnie czerpiemy następujl'jjce cyfry wych na rozwój ekonomiczny wewnątrz liona po. 21/ 2 fra~ka za rubla; obie te cy- zlot? ~o 8 rs .. 75 kop. za pólimp.e~yal. ~a targu 
porównawcze z roku 1883: baju, stan wyjątkowy w wielu stosunkach fry odmIenne obJ~te są rachunkowościfJJ od- papIerow pubhczn.fch r.u0h. zmmeJsz)'1.811) znown, 

F d t d b d . k . .. k ' 't l '. l d' h ! Obns oslably. Papierami paustwowemI l.hypoteoz-
rancya Rosya gospo ars wa naro owego, u owa 1 e s· ~lllennlł: w apI a e n.on~llla nym . wo~ PO- I nemi prawie ze wcale nie obraca~o Z akCyj ban-

kilometrów ploatacya na rachunek rządu takich d~óg zyczek rządu rOSYJskiego, z1J,clągmętych I kowyoh niewielki popyt miały ml!jdzyna.rodowe po 
długość w eksploatacyi 29,449 23,195 żelaznych, które żadnych nie przedstawiały przed dwudziestu z górą laty, zabezpieczo- 476 rs" rosJjskie ~la handlu z~gralticzuego .po Sąo 

franków szans ożywienia ruchu handlowego, slowem, nych na drodze mikolajewskieja puszczo. rs., wolzko·kamskle po 562-565 ra, ch~rkowskie 
k t b d 12 O d b . , t kt' t h b' d 18 2 C' d b I ziemskie po 330 rs. i petersbursko-tulskle poS35 

osz y u owy , 38,000 6,026,000 g Y Y me mnos wo przyczyn, ore s o· ny~ w.o leg o r. ,5. oś p.o o nego li 334 ra. Akcyami towarzystw ubel:pieczeil od o· 
wydatki na kilometr ' 408,786 253,963 pniowo wpływały na ażio rubla, spadajqce- dz~ało Sl.\l we. FrancyI za ,:L~dwIka XIV., guia i zeglugi parowej nie obraoan~. wcal!!. Z ak· 
dochody ogólne 1,124,000861,000,000 go z 4 fr9.nków na 3.25 i z 3.25 fr. na KIedy SIę chCIano przekonac Ile kosztowa- cyj koloJjowJch nabywano kursko-kIJOW8kl~ P? 354, 
czysty dochód z wy- 2.48 fr. (kurs przeciętny od roku 1883). 1y świetne budowle w. Wers~lu, a przeko- rs., rybińskie po 953/ł-uSt/, rs. i oarycynskla po 
~. h k 't ł' 3 Ol 5 o W k d k' . . d ,. h k' k' 133

1
/, rs. ~ozonyc apI a ow ~60 lo ,13/0 1"0 li sprawoz awczym omIsy1 mIę zy- n.ac SIę z rac un aml w rę u l z popar- Ta'yi waraza.wBlde. Sprawozdania tygodn.iowe (~o 

Oyfry powyższe, zebrane staraniem p. narodowej, czysty dochód z kilometra na c.lem podawanych cyfr, sam monarcha spa- dnil\ 11 grndnia). W e ł n a. Na aukcYI. loudy~
Leroy~Beaulieu ("Economiste Fran~ais" calą sieć rosyjskl1 wyuosił nie 13,026 fr., hl owe rachunki własnoręcznie, a odpowia- skiej ceny mektórych gatunków ~elny obmżyly Bl~ 
N-ry 15 i 16 Z roku 1886), .obieglycaltb ale 3,614 rubli kredytowych, równających dano: że dług miasta wynosi 10 15 albo d?trch {1ZSB o 71

/ 2 0J0, . ~ W!stawlono nIL sprzeda.z 
. k d' k . 8963 f k u h' t d l 20 '1' , . ., Dlemal o polo\V~ mmeJ UlZ w roku przeszłym. 

prasę europe~s ą, a pewien Zlenni nie- SIlil, ran om •.. 1.\.ac uJIJ.c e Y na cailJJ nll lOOOW.· W Berlinie sprzedano \vostatnim czasie 50,006 ctr., 
miecki nazywa je ude1"zajqcemi. \V istocie długość 23,361 kilometrów, wypadnie różni- Ale pominl1wszy nawet tę stronf,) kwe- przyczem osil/;gauo za weln~ bl"udn~-pl) 50 m., we 
zasługują, jeżeliby były całkiem zgodne z ca około 95 milionów franków. A zatem styi za którą niewiadomo dokladniekogo Wro?lswiu zakupiono ~o Berliua ?,500 otr., w Po-

d '1' b k' suma ogo'lna docho.lo'w zamiast ka . .? . ..,. znamn sprzedauow dmach o!tatmch 800 otr., po praw ą:, na pl nl.Jl l acZllI.Jl uwagę e onomi· l:. , wy zaneJ wlmć, me podlega wlJJtplIwośCI, że owcześnI 50-55 taL za centnar. Ponieważ zapasy na au-
stów. Czyżby dochody z dróg żelaznych w Powyższem ze~tawieniu, "'!. rzeczywistości mi,?istrowie finansów, Wronczenko i Brok, kcri londyńskiej i wog?le llagra~łicą, ,SIJ! ~ale, .pr~~
były v: ~tosnnku odwrotnym do gęstości ~aled.wle~rzewyzszB: 300 mIlIOnów. Reszta ktorzy z urzędu musieli się zajmowaćra. to na targu warszawskim spOdZlaW!\J!!I SIt; meklo-
zaludmema? trudno postawić nawet taką Jest JedynIe na papIerze. chunkowością drogi mikolaJ'ewskieJ' ogIa- rzy.przybyci~ knp<lów zag;au.icz.uych,. którym. ~o-
h t . k t ż ~ 'ć ż 'b k W d . t k' d d' '. '. rzysc llapewma nadzwyczaj mskl pOZlOm, do Jakle-ypo ezę, Ja o e przypu~Cl, esposo e s~ praw Zle sta ysty 1 urzę owe, wy a- sza~I. odnośne bIlanse! Ile można bylo naJ- go zeszlS ruble. Inni jedoak mniemajlj, ze kupcy 
ploatowania w Rosyi jest racyonalniejszym wane w języku rosyjskim, są dokładniejsze mmeJ; zresztą wszelkie kosztorysy podawali zagraniczni, azcr:ególuiej berlińscy ~ w~oolsw:'cy. nad 
od naszego; owe rezultaty, . względnie świe- niż komisyi międzynarodowej, wszelako nie· do przyjęcia samemu cesarzowi z cyframi rynek warsźawski przełozlł poznnnskl, gdZIe cen.y 
tne W Rosyi, musimy sobie tłumaczyć ró- raz zawierajlJJ uderzające sprzeczności, cho- golosłownemi nie popartemi ~dpowiedoio SI), niż~ze, a składy. obejmuj.I), 25.000~otr. weluynaJ
• . kó' ·k· h t . 'b t . b l ' . , • • ro?maltszego rodzajU .w .plęknym .dob~rze .. U.po
ZDlCą, warun W· raJowyc oraz sJs ema- C1az y nawe w grunCIe one yq wlęceJ opra?o.wanem ICh wymotywowanIem. Gdy sobienie targu warezawskIego w tygodmu ubIegłym 
tów. Otóż we Francyi. drogi. żelazne po- pozornemi niż rzeczywistemj, a prócz tego późllleJ przyszło do układów z fina n- bJlo willO niazdecJdowane i ohwiejne. Naglówn:y:m. 
wstały z inicyatywy prywatnej przy udzia- nacechowane Sl'jj szczególnem skąpstwem sistami toczonych na podstawie owych rynku nabyto tylko mal!!l par~yik~welny ś~6dnleJ 
le państwa, nieraz użytecznym, cz§sto je- danych, oraz szczególniejszym systemem sprawozdań i kosztorysów ciź finansiści po 72 tal. za. c~ntnar d? ~e!hnai ~apaBy zWlt;bzyl 
d k t d

· . k . ,. , , dowóz 600 padow rosYJsKIe] mOJkI, Po zaobr~
na u ru UldJllicym rozwój, a zawsze 0- przecinania kwestyj zawi1ych, uznaj!bcje z mIędz;r ktoryml p~zytoczymy napl'zykład bem targu l'nQh bIl ożywiony. Kupiouo do Berh-

sztownym. W Rosyi zaś wszystkie drogi góry za niemożliwe do rozstrzygnięcia. Tatarmowa, znaleźh wprawdzie w rzeczo- UR: na prowincyi30 otr. wetny ze skór I!0 ~s. tlll., 
Są dz~e~em rządu. Oprócz niektórych linij I tak naprzykład: każdy, ktokolwiek miał nych papierach adnotacye własnoręczne ce. w.B.ialymstoku 50. p. po 20 .r~., ~20. k:am1e'll1Ihtew
pommeJszych, które stanowią oieznaczny wy- sposobność badania sprawy dróg żelaznych sarskie dowodz!lceniew!ltpliwie wnikania sk!e~ welny gr.ub~J ga,:b.~rskIeJ ~lałeJ po rs. 5(2 r,kll-

t k Ś . l ' ' '1' 'fj, . mlen, 50 kamlem tak!eJze 811meJ po rs. 5'.25 1 :dbO 
Ją ~, mla o możemy twierdzić, że na 26 rosyjskich,musial sif,) spotkać z kwestyi); ze strony monarchy w szczegoły" lecz po- kamieni cieukiej pors. S kop. 10 k&mien, a do 
tysIęcy kilometrów dróg żelaznych, wszelkie kosztów, choćby. przybliionych, budowy li- mimo to zestawienia wszvstkie okazały. si~ Białegostoku 156 kamieni .litewsklSj wel~y ga.rb~r
wplJ:wy i odpowiedzialność prywatna w bu- nH mikolajewskiej. Kontrola państwowa ułożone w ten sposób ii nikt z ludzi na- ski~j grnbej siwej i czarnej po rB. 4.05 l 5~ kamIe:-
dOWIe i k l t· . . h t d . k 't ł l. ~ d t 'b d" f h' h . b łb ni wełuy garbarskiej oienkiej na licytaoJl po rs. . e sp oa owanm 10, ma o samo po aJe sumę apI a u za&1a owego na w.e naJ ar zle~ !tc owyc me yi y.w stil.: 71/2 kamień. Z b o Ż & dowieziono, Blmtkiam nie. 
z~a.cze,me, . co· przy. ",:zniesieniu. onej wieI- 231;130,000 rubli, komisya Baranowa na me wyprowadZIĆ cyfr· czystych z caleJ owej pogody bardzo malo. Wobec wielkiego zapotrr.e
klej pIramIdy. JedY01e zateql Interwencyi 144,437,500rs.,gdy tymczasem ministe- niesłychanej gmatwaniny. Gdzie zatem ta- bowani~ m!!lki na. świ~ta i oczekh:rauej pl"zerwy w 
E Q 

• r?!yno ~imię cywilizacyi, jak w imif,) reli.\ autora wielu pożytecznych dziel i odkryć rozchodzą się tysitbcami egzeI}1plarzy .wśr6~ 
LISty Z Paryza. ~l1t . dz~wn~ rzeczy,. niek~niecznie . słuszne fizy.ologicznych. Wyborcy Auxerre, obda- wypieszczonych czy s'pracowau~ch dlon~ znaJ-

. . . ' .' l.sprawledhwe, !UdZl? czymć. zwyk~l. Wąt. rzaJąc go mandatem deputowanego ogrom- dUjąc wstEJP wszędZIe. To tez ~obotmk pa-.-.r..m- . . ,. pl~, a n~wet me .wIerzę wca~e,. Iżby dla I ną wi~kszościlb glosów - nie przypuszczali ryski; przy stole cale u.stEJI?Y Wlk~ora ~ugo 
Hasle~. teraźlll~Jszych pos1ed,znen lzby mleszk~nców To~klUn, dobro~zleJs.tw~m by- zapewne, iż dar ich, na kształt koszuli ,De- lub Musseta deklamUje 1 ch~t.me. ś.ptewa 

francuskIej stała SIę "oszcz~dnośc. Kwe· ła armIa europejczyko,!, ogmem 1 nlleczem . janiry, śmiertelnym się stanie i siłacza nau- strofy Berangera oprócz Marsyllarikl l Oa.r-
stya budzet.owa .. roznamięt~llła dyskusye do torują.ca WS~\lP ?bYc. zaJ~m stolicy ,świata, /' ki trU(~iznlll politycznych ambicyj spali.. I mag~oli, które każd~ d~iacko powtarza. 
tego. stopnIa, lZ przebąkl~aDO. ? nowem, nB: ~legancYl kt?rych kąka. pokolen aona- . W lIteraturze ruch przed nowym rokIem KIedy t() slyszę ~ kIedy. na to. patrzę, 
przesdemu, a rac~eJ, ~bal?lllUnllmste~st~a, IJlltO.W zap~wne Jeszcze SIę me pozna wcale; I mem~ly; nie ustaje on wreszcie nigdy w Pa- natrętne pytanie WZląŻ Ifmle gnębI słowy: 
a nawet o rOZWJązalllu Izby. Obecme Je- Kraj zawoJowany, bądź to Annam, bl1dz I ryźu 1 niemal każdy dzień przynosi nowe A u nas? a u nas?.. . . ' 
dnak, zda si~, źe przezorność nakazała de· Honolulu, bądź Mexyk przed wiekami ,..;-/ wydawnictwo. Trudno jest mieć wam, kę- U nas" Wszechświatowi"nl\.wet czytelni
putowanym republikańskim utrzyma~ kon~ wydaje mi. się zawsze, g~dzien pożalowB;'; dy stosunki wydawniczesl1 W tak oplaka- ków zbrakJoina skromuiutkie zadanie kon
wencyonalnlfJ zgodę, niezbędnl'jj dla lUtere- ma - ale mtencye, kIerUjące zdobywcamI, l nym !ltanie, że p'ojawienie się naukowej kursowe ;,Switu" "Jak najLepiej spożytkowaó 
sów kraju, niedość silnie przejf,)tego zau- rozróźnić należy: co i.nnego zapewne miali książki bywa rzadkością, wyobrażenie, ile przemysł wiejski kobiecy? ani jednego r§
fa~iem do l'zą;du. Jakkolwiek dekret s~a- n~ celu Ferry, ~kladaJąc wYl?rawę ?O Ton- i tu rok każdy ogłasza plonów z każdego kopismu nie nadesłano i tylko~ jak zaw
zUJllcy książąt na wygnanie, nie wywoluJ~ć klUu, kędy pOSIadał ~por~ Ilość medosta-! naukowego . pola, z dziedzin najbardziej sze i ninie, brzmi!JJ odglosy owego. eklekty
wogóle żadnego wzruszenia, dowiódł, iż tecznie eksploatowanej ZIemi - inne .zaś· specyalnych umiejętności:nietylko już z hi~ zmu i próżnej chwały -' co to wedle przy;, 
tradycya, ni dynastya żadnego już nie po- pobudki kierowały Bertem, gdy oPIlścił Istoryi, geografii, fizyologii, filozofii, mate- słowia "u dr.:wi stała - Bo prawda Bi~ 
siadają, poparcia wśród ludu francuskiego, Paryż, laboratoryum ukochane, zaszczyty I matyki, ale z archeologii, astronomii, języ- z niej naśmiewała". . 
jednak nieustanne zatargi i zmiany perso- akademickie, grono uczonych,. uznających koznawstwa, przeróżnych gałęzi teoretycz· Pesymizm mój usprawiedliwiłby się do~ 
neIu przedstawicieli republiki, niekorzystnie w nim mistrza - słowem, wszystkie zado-

I 
nej iPrakt.ycznej wie.dzy. Na sprawozda- statecznie wobec każdego ID. yślll1cego czIe

oddziaływają na stan umysłów,kilku nie- wolenia egzystencyi swobodlll3j i honorowa- nie, choćby pobieżne, jednego pióra zama· kil., któryby, jak ja, zasiadał codzień u naj:
fortuonemi wynikami spraw mocno podra,. nej - w zamian za ci~ikie, trudne ob 0- lo i porywać si§ znotatk~ bibliograficznl1 sutszej duchowej biesiady, przy plonącem 
żnionych. Polityka kolon~alna z~l~szc~!l, wiązki repreZ~lJta~ta rząciu w .kra.ju nie-, n~e będę, ~dyżb~m ~ią, niejeden ~ist zapeł- żywo cy.wili~acyjneru pgnisku,. J?rzyst~pneID 
~ywoluje coraz gł~bsze zmechęceme. DZle- znanym, wroglUl 1 ze wszech mIar strasz- mła. Kazdy tez dZIał, kazda kSIążka po, dla wszystkich czloukow ludzkiej rodz1Uy
si~ć tysięcy ludzi, poległych pod str~~lami nym dla cudzoziemcó.w ..• Sześć miesięcy siada tutajw:ykształconego. odpo!yiędnio i porów?ywal: tutaj j~sno, tutaj. starania. 
Annamitów lub wyniszczonych zaboJczym wystarczyło, aby uczymł JUZ reformy, godne sprawozda.wcę 1 krytyka. Nie mają. fran- wzmaga.Ją dobro, tutaj przyszłośc1 podsta
klimatem,. padło ofiar/} tej ferrystowskieJ wszelki.ego uznania, a:1e kilko!lni?wa ~horo- cuzi z'Yyc~a.ju żądać. od ~rzeci~t.n('~(j lit~. ~y. buduj!!. w.spólne~i si.lami-.a tam -:
kombinacyi która miała przydać FrancyI ba. zablla tego człOWIeka w pelm lat l zdro- rata rOWllle dokładnej, znaJomosCl hleroglI- I CIemno ·1 mezdarnte, 1 chata Jak nalezy 
bogact:va i 'potęgi, a tymczasem uboż~ ją wia i Fra.~c'ya straciła jednego z synów, fów nut!. teo~ogii i. eB.tetyki, . ~ doda~kiem nie. opatrzona. -. i naródsa~ siebi~ okl~
tylko I hiobowemi wieściami gnębi. ŚmIerć będących JeJ chlubą· Pohtyka wydarła nau- ekonoml1 polityczneJ l przeplSow naJnow- mUJe przy kzI,zdeJ sposobnoŚCI... WIem, IŹ 
Pawła Berta, do tej pełnej już czsry, do ce ~ęża zas~ug.i i. pracy" - Paweł Bert I wszej mod}:-. cz~m. tylko .nadwiślańscy Od8~ępUjąc te[!li słowy od s.za?loIl;u wyc~wa. 
tej hekatomby strasznym.annamickim bo- żyCIe cale dZIe~ll mIędzy Jedną, a, drug.ą:- eklekt~cy poplBywac .Slę zwykli. l~ma wszystkIego, co SWOJskIe 1 przypm~
gom poświ~conej, dorzuciJa jeszcze jedn1li nank.a os~C~ędzlła g?, n~~et wsrod ~aJDle· Op rocz. nowy~h. dZIeł, coraz powtarzane ma ~s~r~ch łatek .franc.uzom, ,n~:ażamslę, 
ofiarę, godną: powszechnej żałoby .. Paweł ~ezpleczn~eJ~zych p.rob meJe~nok~otme. pod- p:zedrukl ~~wmeJszych, zwłaszcza P?e~yc- na C1ęzkl~ oburze~le ~olc.h wspolzlOmk?w
Bert na własne żądanie zostalmlanowa- Jętych dosWladczemem.na w1asneJ osobie,'- klChutwolOW, ,naJt~w::lszym pommklem ale ta ŚW~~dOIDOŚC mI me prz~szkod~l po
ny rezydentem generalnym w Tonkinie. polityka - ja~ wampIr wyssała mu ~rew przed oczy:ua .ogolu, .lmIOna goqne chwały wtarzać, lZ u nas o . Fra?cyl Dle m.ac~e do
. Wierzył on w swą cywllizacyjną misy~ li nakoniec żyCIe. Soać d~om bogom D1~dyod ~apo~nIema brOnI!!. 'Y yda~l~ zbytkow- k~adneg? wyobl"aźen~a., 1Z. przyswajaCIe s~
l rwał się do niej zzapalem apostoła./ bezkarnie służyć nie mozna: Szkoda, WIeI- n~ 1 tame" zdobnI;) wspan1alelUl lllustracya- ble powle:zchowne. Jej. obJ.awy, k~Bruopol~
Bezstronnie sądz1hc, przyznać trzeba, że za· ka szkoda doktora Berta, Jako uczonego, IDl, lub tez ikromnym portretem autora - tyczne śmIesznostkI, me wledz'lic me prawIe 
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. _, d eks loatacvi lasów SPOSO'I żeli w, tygOdlli~ popr:-edni m. _ ~m!~rtel. 
dowozach, zaspakajano nietylko chwilowe potrze. częto Z firmą; owe rokowania, ostatCjczl~y towalzj'stw.o d Ot 1 Pi K~pitaJ kompanii IlOŚĆ 7.wlększvła. 8lę pOlmęllzy dZlecnn 048 
by, leol'J zaopatrywano Bill t.akże w zapasy. Silny rezultat których Jeszcze niewiadomy. Nl€ bem su~heJ ys y.ac~' d ach 'Z~crranicznvcb. wypadków, ; prnni\tdzv dorosłymi zmaln.ll.l, 
POP)'t przy ogl'aniczonej podażr wywOllli niezwskłą d b d ' z' " z'e ł'ol}aII1I'a I'U opart}' Jest na plenU!, z ~:'o w' 000" . 4 ~ 

l ·k ~9.tl kk· 'o o rzeczy ę Złe zauwa yl.:., . ,< ~ h nO"1 ... 00 rs o .poc wyz 1.1 cen o <J_ 2 op. na oreu pazcmcy l ,... 'd ulówni& francuskie l wy .~ v .!. • '7 • ~l. ,. ,.',;, • , 
35 kop, ua korcn 7.yta, Oaty do~óz zakup?ono na ?y, ?raz wyzeJ w.zmlaukow~I~a hnta znaJ, u- ry _'. ' b'6 lasy crnherru m~ Warllnkl .l.uloworne przedsta\,l.tJ'! SIę II-
potl'1.ehy miejscowe i płacono za: pg7.en~cę Wf lJ~ SH~ W guberm Pel'ffiskleJ. Roczn:t pro· Polem. ~zlałał.l1l.a 111[\J~ Jko1k\; DJastrzebia, cho. Pl'ÓCZ ospy, grasnjąn:j niepr7.ćrwanin 
borown. 690 7 (7'1 h' In. 6 110 pstrA l dobrą d . . l . ł ' 300 t l'PCY domsklej. po ozone W O <.. ~R 'Ó 'l'~ BI'!rl fl"I1U]'O b~on'" t "h"e'" t ' 

'1i • -';, 2' la -:; -- , .. , , ''t, , i uKcya ze aza wynosl o )eeDle ,ys ~, ',;n .', ,'k leI' d,hrowskleJ za a· z I \V. 'l: :t~ .. ~"". ł le .. , s,y~ l< e~ 
-..-630; żyto wyborowe 4.95-5.40, sredme 4.05-, d' 'd l ~] d bfit śc' l'U- plel\\;:;zeJ staC\l O ą l L; l! ł L f 
",8' O,' 0"'1'ea 2,70-"-3,15·1"gl·~'k... 4_-4,20', gr\)ch polu)', pu ow, J.e na C,' ze wZt:;~, u ,na o . ,o " • 1 ' t el'~ł) o't· cor'l.Z cZE;:sclej () Wyp:H rac' 1 "J USU 
'J- Yl ~ .!,," - d' b l domiem Głównym prze< nllo em \.t). ,. " - "t'- . Z' " . 
5.50-6,50, cukrowy 8-!i, fasolę 9-10; k.aszę ja., dy, moze b)'c w .woJnaso ZWlę ~szona, ,': . , , ' Jotrz.ebne W prze- (--:-.t Ola a~a orow plwa. wl.ększaJt1ca ?lę 
glaIl~ (~.90 - 1.10; olej l'zepll.ko~vy5.50-, lm~ny. 6 'i Do~ychczas ~elazo tej. huty prz~:va2f1le z~- tac~ł mają. bYl.octanłi l}.' również pro- z kazdym dmem kon:mmcyu [}lwa skłOniła. 
Ko 1f l C Z Y n.11 czerwonam~ ~a pO'ńod~eD1a za I staJe przywozolle na J::trroark 1l17egol'odzkI, mysIe farblers um. !.[1. :y~ Akt spół- browur sukcesorów K. Anstadta rIo wyrobu 
g"~mo~"sk~tklem tego oena, ".lej wywozowa, do oho- 'gdzie się ustanawiaJ'ą; ceny. Lecz dziś w d~lkow~u:a terpentyna. 1 zy WICU. nOń"ego gatuu!m piwa., zwat\~go salonQwem, 
d2.1 naJw}'zeJ do 30-iW ruLh ZR kOl'Zec. Bll,la ma II . . , ' I d no w P'lryzu ' 
lepszy popyt,polllewaź stan powietrza nie sprzyja. przededmu wprowadzema nowego, zWlększo- n po pIsa <. I kt?l'e ,od· kilku dni pozyskało jnż licznycłi 
mtócce, willC znoHar(JWania s~ malej placą, ilO-bO, nego cła od żelaza, dostarczanego z zagrl'l,· --~-Ł~~ó-dzka. Idlentow. 
rll?l~ za korzee, .od~owiednio do gatnuku. Ok 0,-1 nicy, oferta fil'my warszawskiej jest bal'dzo Kronika Pi wo szwrchackie zacz~to ObtlCnie sprze-
w l t a, Uspoa.ol'leme p09zątkowo al~be, \V2.moclll-i na' czasie. Gdy cło zostanie zwiększone 'lan-,"ć w Imtplbch lO-do kOI)ieJ'kowvcl1, lo 811[1 przy koncu. Ceuy poszły w gor§ o 1 knp'l' .. '''0 ' , ... ', oł 
na garneu. C u k i, e r. Targ P~2.?st,:\\"t~ po~l oie· Jak. przypuszczaJą; zn,mteresowaUl, o 2G)o, (_) Smutny powrót. PrezY,dent lllia~ta trochę llllliejszych od dotychczasLlwych i 11 
ko .. r3ystnem w!'aiemem wia,do,,?, OSCI, ze hoelllg Ob.' to zelazo obecllle sprow.,adzane do, Krole. . l d dl O cZ' 'u kopieJ·kowvch .. kUlI'e pozostały i nadal. 

l 'o k d (Ib t b ł h A t 1 b:l p. Pieńkowski, c lOry 0. 1uzsz.eg. .L~ l J lllzycenyo oJ '"Op. na pu Zle. 1'0 y )' y ,aro. stwa Z Prus i ustl'yl, napo y {ac §( zle d kIl d d 'I (_) W niedzielę w tea,tn:e Victorl',)' J'akif dzo male ceny l'nfinady spadly Za pOJedl'Ilc'e I l ' uzyc;kał urlop, i I)l'ze 1 {li mann u~. \ _ Y"J 
,I ' , II',· Q ,. silno konlmrencyę ze strony że aza rosyJ- dl t "ltlatol' be7.I)ł:Ltnego .sI)ek.t.aklu. ehcI'ał we' i 6(. beazln plaaono po 2.62 1/2 za crmanow, po ,-,55 za I . ~ , .. .' się w podróz za granicę, a par~ owanul. LI. • ~ J"V 

KODS.tf!DCYfi; Leonów,. Czerak i Michałów. ,Zqdano sklego, ktore dobroClą llletylkom.e ustę- zdrowia. W drodze, wo \Vrocł8-wJU pod?' na galeryę, ub'7:ymuJ:!c, IZ raz przecie,i n~o. 
za. Elżb~etów i t.,uhno 255, za Sa.nuiki 247

1
/2 , Za puje, lecz nawet przewyższa zagralllczne, a bno, otrzymał telegram ° n, agtej, ChO~O?le źe wejść bez blletu. \Vozny ledna.kze, lłl-

wszystkl~gft~unkl kostek płr~cono 2);'5, Za llląCZ-j'szczególniej hlach'il żelaz n:} 8z1ą;ską, Mały, d Ileao 'by!' zdania i skutkil'lU ta go przyszło 
lq~ w pOJedynczych,'worh:~cJ11.95, wladunk:'lch wa a ra ie żaden popyt w Królestwie na ie- córld która umarła oneg aj, zamm oJCIec b i 

gonowy,ch' L90 za <ltamle"!l 24.funtowy_Podobno { P w . . , ' ".,', zdoł~ł powrócić do domu, Córka była j~- do bójki.' .Należał~~y. na przY'tłoM ~ap?
konsbra.\'um 1.igentó~ zakupU9 okolo 1,100 beczek! Jazo rosYJskie, łatwo da SIę obJaSlllc tl1 O- dynaczkib, a śmierć jej dotlmęła boleśllle biedz podobnym Z~J.S~lOlll przez postawleDl~ 
rafinadygrU!)OkrYB1;n!iC""l!-6ji}okwalentYII,ÓwiOstrówIIWlieznOścią, że nadzwyczajna odległość 1'0, strażnika, przy WBJSCIU 1Itl. gB::lery§, gdyz 
po 240, celem.wys~aDla .-takowJ?h .do gesarstwa. syjskich hut żelaznych, oraz brak zniźko- rodziców. } t _. 
By ą la· dOS~~\VIODO.W'Cl~gu dwoah ub!egllchty- w eJ' taryfy na kolejach stawiały żelazo za. (-) Recytator p.. Stn:nisław Konopk~, publiczność, 81ySZ~C sza.mo ,~Ule 81~ l fU
godnI na i;argl,:c?:wartkowe na Pradze ogolem 2:609,. '.,' który po występach SWOIch w \Va~szawle mor na górze, z niepokoJem. 1 .przestrachem 
S,Z&ult,czylio 653 ~zt~k mniej niż. w poprżednim I gramczne dla ,n~bywców polskIch w waruno. ptlścił sit> w podróż po wiAkszych mIastach wyg111 dała, co się tam dZIeJe .. Przy te,i 
olo'esie dwutygodmowym. Pła.cono za woty flte~o- kach kor7ystmeJszych. .. iJ j l 
we w j,ygodIi~u':plehvszym65-'105~ a.w d~Uglnl! Birźeio. lVied. "donoszl! iż wobec nie- Królestwa, przybl;ldzie \V tym tygodniu d? sposobności zwracamr u'fYag~ czy~, na eiy 
62-1Ol 'l:nbILza sztuk~. W ostf\tmm tygodml1 by- "'1 ' h, i ' k 'l . 'd . Łodzi i wystąpi raz jeden w teatrze VI- na niewłaściwe rozlllleszcz~Ul.e poltcya~t6~, 
lo na targu 200 OpUS/IW polskich, które osiągnęly ~zczego.nyc, r~~u ~at~w: e sp oat~cyl rogI ctoria, w pi~tek dnia 17b. m. P. Konop-I którzy za.miast przy we.lśc1n.C,h,. znaJdu.Jlb 
1'8. 30-60, za Bztuk~. S k ó l' y . surowe na.bywano! zelazneJ NadwlslanskIeJ, wymagających co· 'tl h k k d 
w tygodnju'popr.z,ędnim:]?o13 16rB" a VI ubie- roćznie znacznych, dopłatźe stI'ony skarbu, Ira wygłosi z pamitlci tragedyę w 5 aktac I się w przedsion II przy "aSIe 1 na Zle· 
głym po 13~161/2 rs., za . sztuk~, Po za .obr\iue1il postanowiono wzmocnić skład zarzl!du to~ Kal~ola. Gutzkowa p. t. II Uriel Akosta," I dzińcu. " 
targu zakupiono 7,000 sztuk skol' htewskIch bara- , - ' d' ' , d d w przekładzie M. B .. Antoniewicza. Uzna- ,(_) SamObójstwo. \V Zgierzu p~:bawl~ 
nIch po 8:1'5:,77'12 kop. za decher i 1,200 deche- w.arzystwda Ws~o.~11l0I1~J, ;OgI, pI~ez ? a- nie, jakie p. Konopka potrafił zdobyć u się życia wystrzałem z rcwol~eru o/.-letm 
rówskórdel~cJGhi N. Miasta po re; 22.75 pud. me prze staWICIe a nUlllS eryum nansow, krvtyki warszawskieJ", powinnoby i w na-I fabr}'kant 1\Iille. Byl to człOWIek maJętny. Za. warslawskie skórki ciellIce ż~dają r8, 13,60-420, . Warszawa. Wyda.wanie iwiadec.tw tym- J . _ 

·Z~ ,B!rÓl' ~yprawI,lych popyt nlflją.t)lko pod,:szwian: czasowych akcyjnych dla uczestników towa. szem mieście zapewnić mu dobre przyj§cie. Przyczyn~ samobójstwa miało być zma.r-
,kI" za"Jttor~pla('~ po 57, kop" za funt wa,gl suchej l'zystwa oczyszczania i sprzedaży spirytusu (-) Z teatru. W . niedzielę, wobec licz- twienie, ii oszukano go o 200 1'9. na ,wel-
"21 p()les~uko.w, a pO 60-,62 kop, z wolow stepo· ,... " .1" b . bl1'czności przedstaWI'ono - Gd d" ' was nl'e pokazał SlA w wyc.h~ Inńe gatąnki sk6r 8th W zaniedbaniu.. zaczęło :H§ odbywać w dnJU 9 b. m. w uO- Dle ze raneJ pu me. y 1UZSZy c~ , H t' 

. Wełua.' Ber·] In, fi grud/lia. Przy ,samym tychczasowym lokalu towarz)stwa w hote- "Noc świętojańską" Adama8taszc~y~a, z mieszkaniu w sobotę! domownicy rozpoczęli 
koncli tygadnia poprzednieg() sprzedano jeszcz~ kil, lu Europejskim, '~n~zyką.~. ~ofm~na. Prze.dstawl.e~le to poszukiwania i znale~li go na górze,. z re· 
kaznaczniej~ilschpartJj wełny niemieckiej, ,zal'ó- W 1'lUSZ('ZIl pod Warszawą ustanowiono ł sIHlało zah~zyc mo~n3. ~o, n.aJudatllleJszych. wolwerem. w rę~u, lezącego na welllle. _ 
wnodo czesanki jak i na cieńsze tkanin)', do Lu- tal'ui Lygodniowe. Piewszv targ odbędzie l Ochocze tance, chory l. SpIewy wykonane (-) USlłowama rabunku. W zeszly pIą
ckenwRldó, i o ó()kilkatalarów, leoz,w (}godniu sil'! b W d. 14 b. m.' by~y be~ ~~rzutn. Pubhcz~ość, zadowolona teJ{ o godzinie B wiecz0l'em zatl'zylllallo po-
~h~!!~~~b~~!~l~lst~~eJ1~:u w~~'I~c~r~op:(~;:o~~~f. 'k' WlI wÓZ zhoża. Z Gdańska donoszą, źe I naJzupelmeJ' g?l:ą?O okl~~kl:v~ła dobl'~ grę wracającego do domu inkasenta z brO\~al'u 
W koncercie knpc.ów orlwiedzających aukcYę lon. przy~ózzboża rosyjskiego znacznie się w l PP: . PU.,.cl~n!eWSkl~JI FellllskwJ,. Modzelewo. Gehl~ga., ~a zapytanie, ~ze,goby chC1an,~ 
dyńską brak glos u ft'sncllskiego,co oddziaływa u- ostatnich czasach zmniejszyl, a to z powo-! sk~eJl Krohkowskwh, GIogera l Czartory- od mego, Jeden z. na(lustmkow POChV;YClł 
bezwladl)iająco i wytwarza niepewność w aaIi au- dt'l" Sltl'ero''''a'ul'a transp'orto'w do Odessy. t sklego. ,go. z tylu,.za kołm,erz 1 ZI1~Z,Ał,t okład. ac po.~ kcsjnej. Ogólnem haslem jest wa~r~emi~źliwoś~;,~" ł k R d 
jej Ilast~pstwem spadek cenr chama7- anl w Angin,. Komi.'Jya jJl'że1Jll/,'1lowa, która W lecie r.b.' (-) Niesu~ienność. Z fabryln kapel~sz)' tę~nym lJer.n. .ownocześme .rugl r~ezl-
ani w Ni~mczec.h nie byto: do tego żadnych powo- dopelniła inspekcyi fabryk w Królestwie pp. Sch .. M, l K~. wydalono. w tych dmach, mIeszek ~zląl s:§ po~cza.s. tej walkł .do 
dów, bo, i zapasy SI! malc.i zakiady dobrze zatru- Polskiem, dopiero w roku przyszłym złoży ośm pa men .. J?ma 8 gru~ma7 w ur.oczyste p~ądt'OWa.U1a., po kleSZ~ll1.ach l~kasetlta. Ple-
dniono. Niepewność, jal!::/! wy'~worzyl brl).~popytu raIJOl.t' ze 8WO:'I'C'h czvnnoŚcl'.' . s'wiAto katollekle, pracowmce owe nIe I}rzy- mądze za III 11'0. bY'lv JUz zwrocone, a zega~ ,do FrancJi" oddziąlyw~,jedn·a~: na. dalekIe kola, 'J "li • _ l 

chociaz, poziom cen pawinienlly być raczej. zach~- Z cukrownictwa. Celem zbadania obecne- szły do roboty, a na drugi dzień pani dy- rek te~o ,,:łaŚI~Ie dnia., ~d?any ?? ,naprawy. 
,caj~cyni,'gayż jPst niskim. ,Dawniej już istnieję,oy go polożenia cukrownictwa w Królestwie rektorowa zakładu oświadczyła im, ~e mo, Ra~us18 l~lC me ~nalezłl l puśctll mkasenta 
popyt/powiększył się jeszcze. barrlziPj skutki~m p l k' b ' h h k J" , ., d d .. 'l d ' ' pobItego 1 poramonego 
wstrzemięźliwości, jest w.i§e uzasa.dnionl'b ,!adzw- o 3 WIll, oraz w gu ermac c ar ows neJ, gą wroclc o omn 1 me przyc 10 Z!C WIę- t, ..' • _ • 

ja; że op.ny",p.odniosą 8i~ .zuowu, l)koro znikme obe- podoląkiej, kijowskiej i wołyńskiej, wydele- cej. W porze obecnej i przed same~l1i ,W u~cy z n?e,dzleh _.nn.. p~ll1edzlałek ~Ie
cna nieufność. gowani zostali na nowo urz~dnicy departa- świętami pozbawiono ich zarobkowama. wmdolln złodzl~Je doblJah .SH~ d? ~~leplku 

Wełna, .Br'adford,9,·grudnia.Welnu mo· mentu dochodów ni~stalych r. st. Bazylski Niektóre z wydalonych panien utrzymywa- w, dom~ p. Hemze 'przy UlICY DZlkI~J. R?z-
cnQ,pl'z~dill. itkaniuy·;spokojoie, i Budzki.W bieżącej kainpanii czyimych I ly rodziców ze swojej pracy. Dodać nale- bIto kll.ka szyb l połam~no olnen~l~e. 

'Wełłta. J'e v e 1', 9 grudnia.. Welna ospale, jest w calem państwie 230 cukrowai ubylo l ży że w owej fabryce nie było tak pilnej i Spłoszem :;!.larmem domowmk6w złodZieJe, 
myta 160-]80 m, ia 100 kgr. zatem 41. . . ' II roboty,g.dyż czasami panny połowę dnia umknęli bez zdobyczy. 

, Projekt. Jeden z obywateli ziemskjch o· siedziały bezczynnie, a płacono im od (-) ~iew~goda: ,Kolo do~~ p., B. ~a 
P·, 'y" H d 1 ·K·' 'k ' pracował projekt urządzenia nadzoru nad i sztuki. roga ,uliC ~le~neJ l Zac~odm~J ~blera S1y 

,. rzemyę4.,·. an e l omunl acye. majątkami obciążone mi pożyczką towarzy- l,. (_) Przewozem rekrutów, tegorocznego po kIlku 1 ~11kunastu l~ldyw:duow podeJ-
stwa kredytowego ziemskiego, a wskutek poboru, zajętą; jest droga fa.bryczno.łódzka. rzanej powIsrzchownoś.Cl, ktore 11a prze

:~et~~sburg.Pj·o.iekt wjJl'ow(utzen'ia żelaza dewastacyi, dokonywanej przez ich wbści-I już od trzech dnit wskutek czego ruch I chodzllcych tam~Eildy .wleczor,em ~1~ rnog~! 
1'osYJ8kiegr; rWl'linki hqndlówe K1'óiestwa ?ieli, gro~ącemitowarzystwu stratami. prO-II kolejowy znacznie się ~wi~kszyt. . być pl'zyje~lnaml, NIe n.lówl~C lUZ ° ka
Pols.kięgo.., Niedawno jedna. z, poważniej- Jekt tak Jest opracowany, aby koszty owe- (~) Zmarło w' ŁodZI w tygoclmuuble- bletach, ktorym droga. Je.at stano,!czo za
szych' :firm,wal'Bzawskich· zwróciłasję ofel'tą;, go lladzoru ponosili wraz z towarzystwem: glym od dnia 6 do 12 grudnia, dzieci do grodzoną, ,naw~t mężczyzll1 na~ażelll . są na 
wzglęc1emoddania jej komisu i składu na dłużnicy hypotecz.ni nadzorowanego mająt-t lat 15: katolików, 99, ewangelików 77, źy. pewne ~iobez[)leczeń~two, g,dyz wl'~:le o~
Wal'szawę) K:l'óleshvo )?olskieżelaza z hu· ku.' Projekt rzeczony ma być przedstawio-l dów 18, - razem 194j dorosłych: katolików powie.dzl na zaezepkl tych lchmośclO,w" nIe 
ty księoią.Worońcowai "h,tabiego Szuwato4 ny dyrekcyi głównej towarzystwa ki'edyto-' 8 ewangelików 11 żydów 3, ,-,- razem 22, wyszhby bez szwanku. .Jak .nam roowlOno 
wa. Najwyżej zatwierdzone towarzystwo wego ziemskiego. ' ,l 'Ogółem zma ło' w tygodniu ubiegłym przyczyną tych eksces6w maJIł być sluŻtbCe 
nad ir.a:ją.tkami i sprawami księcia rozpo- Eksploatacya lasów., Zawiązuje się nowe dwieście ,'nesnascie osób, o 44 więcej, ani·niernoralu8, które zapewne zostamb przez 

o zaletgch r:7Jstelnycl1,: ostrouaąh, gl§boko leczenstwa, nie pomD~cprzypowieści o idzie- dze, w~iąź z.wonnego' tytoniu cygaretki giern nic już godt~egouwagi nie ~dar'zafó 
~y\\\pi~y~h~.ó.źródła<:i;h. pożytku,umiejętrio- ble j b~ke." .', , ,,: 'skręca i podaje swemu panu. ,'A.rabskie się w cal(=}. Otóżpowjeściopisarze, znuż~ni 
ści>llaj8zllJich6tniej~ycbludzkichprzywilc.. \V, beletrystyce:pojawieniesięnajnowszej napisy na mal'muracb. zdobią; ścianh odu- jednostajności~ tła, przerzucili sili} na inne 
j6w,'których ,Fl'ancyajest .o)ćzy~ną,. i dla }csią;:iki·Renana,byJo najglośniejszym wy- rźaj~ce kadzidJ'a płon~' nieustannie. Z tej pole. Nie czynią z tego wprawdzie oby. 
calego świata, wzorem. , •. Nlgdzle, nawet, padkiemJitemckim; "L'abbesse deJ oual're" sztucznej fantastycznej atmosfer)\ Piotr Loti watelskiej zasługi, ale korzyść : moralna sa.
w Ameryće, prawa· człowieka nie majf} ta- wywołała, przeciei' tylko~iw świeoie kryty- czasem tylko nad morze, wyjdżie ilU prze· ma priezsię niejedna wypłynie, zwracając 
kiejwagi;uigdzie:praca nie jest lapiejzro- k6w iczytając'ych- wielk~,n.ieI:0hlt,mowany I chadzk~ sa:notną .. ~ie czytuje dzienników; oko in~elige~cyi. przodujl%cej .światu ~ n?, 
zuniiiną,.inigilzie w~półczucie nie zabliźnia wybuch -i śmIechu; POJnlllJeCle, ze weso- z~ledwle kIlka kSlązek ma pod ręką: Teo' nialuczklCh, CIerplących, zapomlllanych, kto
skuteciriiBoj:.x'anńiedostatku, nigdzie nauka {OŚĆ ta· wohec filozoficznego dramatu nie fila Gauthier, Flauberta. Nie zna wcale ryeh tak ogromna większość kulę ziemską, 
nie przehiknęła:głtlbiej . aido najttiźszych ma w sobie nic pocieszającego dla autora. bieżącej literatury. Pisn1a jego nie mają naksztatt cichego mrowiska obsiadła. 
warstw, społeczeństwa. My przecie' nie Bo też Renan szczególnie słabą, wyjątko- przecieŻ' cechy nienaturalności _ przeciw; Poezya coraz śmielej podnosi sztandar 
pl'zestajemy wyrażać się o francuzach, że w~ niel1:daną rzecz przedstawiłpublieznoa nie, pelneprostoty,z treśchhf:kromn!!, za- reformatorski dekadentów. Chaotyczne, bez 
lekkomyślni, o, francuzkach, że płoche, ŚCl, krzywdząc samego siebie gorzej niż ci, czerpnięt~ zżycia ludu opowiedzianą prze- związku, lecz .dźwięczące jak muz}'ka, ohm .. 
onarodzie,,>że' :geo'grafi:~ .. nie . umi~. ~04 co {J0, śmierci znanego . pisana drukuj~ ślicznym językiem," a'tak malowniczo, tak l zow~ przenośniami wiersze Stefana MaHarma 
wszechnageo~l'afi.a, nm18l ZDaną :Jest 1m ł znale~lOn~ w szufladachplelOwsze elukubra- barwnie, że przed czytelnikiem przesu-Rają i Pawła Verloine' aj COl'aZ gorętszych znaj~ 
Ilh~zawo(lnielll~mrm~bo f~ancuzl podró· cy.e,llled?Jrzał~go:tal?ntu. llKsielli J ouarl'e" się krajobrazy, jakby je wlasnemi oglądał dują zwolenników. Niewątpliwi~ jest rZ6' 
z.owa'Ć:n.ie:,: lulJlą c~ ale krajowa '~:ada- zdaJe,:s:<d,byc na~)lSa~:L przez naiwnego oczyma .. Z l'?wnem mistrz?s~wemopisuje CZ{S1 że ci wngnerzyści słotf(\r, pl'z(}jdt~ nie 
bytn,A~eby'śn:ynasze~{) .,kawal.kazl~mł tak llllodzlenca, wypowladaJ~cegoz em,fazą,za- on UCZUCIa, medole, radośUl l nędze tego bez wpływu na formę poezyl, nadto za
dob1'z.e:::znah wszy~tkle zaką~klj życzy!aby~ ?awne poprostu fra,zesy. Była,ln śWla~klem, ludu, który snać kocha synowskiem sercem. krzepłą, w zimnych aleksandrynach. Ale 
tarkzj3 ,..tia:szym,p.amom, by BH;.lpraCowrtośClą Jak. powaznykrytyk, Franmszek' Sarosy, Loti wydał już kilka powieści:, Le tluLl'iage dopiero' wpływ ten określić się da. w przy
~; plia~(ty~nośCl~. francuzkom równa~y ~- maJ~c odczyt, o :u~worze tymI n,ad. ni~kt?-d! holi, 111oJllJ'h'e Yves,' L~8 trois dames de szłości, gdy f?rmę tę, wyszu~ar:~, wymę
Jako zonr, wyz~zych. nawet~'Urzędlllko~i re~ru ustępamlzdtIzy~ywał Slę, Jąkał 1 me C(1.r;bek,"-~ ale ta ostatllla Łes pecluJul's czoni1J przez plerwszych symbohstow, uprzy
kupćów,-profesorow, 'pez ,słu~ SlEJ ob'Chodzl- m~gł powstrzymaćŚm19Ghu., Henryk Fou- d'],<j lan de pozostanie w litei'aturze jak klej- stępni, rozjaśni, wypełni myśl, dotq,cl upor~ 
ly,''lntel'esa ha,ndlowe WIOdły, modęzas~ę- ~U1erwartykule s.pra~ozdaw~zym twierdzi; ,not cenny i rzadki. Talent jt'go pl'zypomi- czywie wymyka.jąc się lub zaniedbana 
powałynoszemem 'tego, 'w CZem im 'ładme, Iz·'Ernest Renan Clel'pl ua hlsb;;rYę, ,udzie' II na niekiedy jakbypokrewieilstwo zta.Isn- w dzi'€'lach ."deliquescent'ów". Słusznie je
i.'w:Śródllaj,cil;.lższyćh '!Za~~6 ~miewały zawsze lającąszczególn.yeh zboczeń jego wyobrazni. tern DostojewskiegO' "'-:'alehat'dziej w so~ dnak OlovisHugues nazwał to pokolenie 
dobre:~lI'Ilm?l'y~ ~~ll~ Jestprz~ciętDa frB:ll: 'V,ol~,tedy, me rozszerzajlJ:csi'il nad t.ym I ~ie skry~talizowany ii~n!mduchem ,prz~: po~~ów \"~·ytworem epoki, :v Ict?rej się 1'0-
cuzlJ;,a,' ' ze ;średnreJ Klasy; lY~]lcz~ o nIeJ chyblOuym tworem, .aczkolwIek znakomIte- .Jęty, NIe mogę zrOZUllllec:, czetnu,gdy p1~ dZlh.Była to dla Fru.nc)'1 chWIla. bolesne
w,p~aw.dzie"ro,manse, ~ale też l ona roman- go.u~zonego7 pomÓWIĆ O najnowsz~j pOwie-I śmiennictwo. na~ze nawykło, posiłkować się g? o,cknienia, zawodu i przełomu _ zWl!t. 
sow,n~gdY·'ll1e czy~uJe •. ~l! tu dwa odrę?: ŚCl ~lOtra LotI, R,ubakac.h{'J'l:a'!;t:df'lc/trO p,ra- przeklada~lll, mirt ,~otą~ D1~ ,sp~lsż~zyt te- plE'n:ll~ wc. wł~tsną potę~ę, tęskno~y z,~ prze
ne sWla~y,' I'zecz.vwls~Yl fantastyczny. Otoz wdz,lwem~ arcydzIele, powlesclO,wem .. PZO~l' go .ur?y.dzlela. Byc moza, Izwlelkle t.ru: szloSCHL l rownocześme POSZUkIWanIa. go
wy:!imaĆl~' ten: .~autastycz.ny, ~'typem ~y- Lot!" klor,ego rO~'ll!1ne naZWIsko brzm1: ~hlOŚ~l Językowe~dstrus,zJ:ły tfumaczy. Lot,} rttcz,kowego dróg ~owych. ~z~eci w onych 
rzuconym~ulw3:tow~l~osmopol~ty?zną falą, {U"hU8Z yUJ1UlJ!, .olygma.lny.m Jest do gt~bl .le,st Je;:tnymz naJt:'u,dmeJszych do przekła- chWIlach poczęto, lInpresyOtll~Cl, (h3kHIlnnci, 
brl!~ln~m ~a~~szum?W1ny'w~zelkl,e, -:- go'- 1 Jako, pisarz l, Jako C7.łO~lek..Po długlch do;v pIsarzy" trudme,lszym ll~wet od. ~o1i, d~likesenci - znamiona epoki mają fatał. 
dZ1Z' .S?~ s'li?z:c.pomm~ ,społ~czenstwle ca~ ll:orskICh podroza~h~ zam~pszlm.Je ?n obec- ktoreg? ta~ze ~{:;~, wybornej, na .m!eJs~u nie wyp~ętnowane w duszy, ~ niemniej 
łem? ),u.loze~ tensąc1 nIe bJ:o fałszywy,?" ". UI~ Franc-!ę, ale zYJlbc w oddalonej od Ba- nabyteJ znaJomoscl Jf;.lzyka,zrOZUrtU6c me- z tych IlIezadowolefl, bm'z i niepokojó\v, 
.~atsz~WOŚ? ta, nawsz?'stkle, tonf w n~- ryza okolicy, ,naci mOl'zem~ ,w~ochefo.rt, p·odobua. ,.., , , negacyi i dziwnejtwórczości _ wynikm!ó 

szy.c~ .d~lEmn!k.ach.wyw,odzona, z~lUBl~amlll.e samotny,:, bez ·~ad~ych:,ze św~atarn htet8:cklln ZW1'ot do pOWleŚC1, maJąceJ lud Za bn- możp, jakeśmy: tego w malarBŁwio mieli 
d? te~:długIeJ, acz ~lewy~zerpl1J~ceJ reph· stos~nkow. SledzlbaJego,' Jako-rle gniazdo hat.erów, wyraźniesię przejawił; bodaj za objawy _ zbawienne dla sztuki _ odro. 
kl~AYSzem \~ob~c l kazdemu .z osobna, zaWIeszona ~as~ale -'- wnętrze,,: urządzone przykładem Genninitta. Wyczerpano już dzcnie, 
c~ z:·upodo~amem a do z~udzem~natrz1Jl- ze ~schodm1n ~ egzot~cznyln p'1'zepychem. z~a się .do ~statka, życie salonów i tajem-l ltJf1JYtt 8zeliglt. 
aa SIę "Z UlIll e manych wad francuskIego spo~ Marynarz, POśwHJcony JegoosobIstej poslu- mca alkowy, jakby po za tym -ciasnym krę-
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lokatorów, za wstawieniem się gospodarza, nie mordercy: RO? sąd ~wykły .lU? wojen-! wielkiego wezyra wykazujlllca zbliżenie Tur-
poskro~llione, ~. tym sposobem przechodnie ny., Kara ClęZ~lCh robot zamlemoną ~a cyi z Rosyą i obsta' ca rz kand datu-

Star~zakonnyc~. Dzieci Ż)'ll'yCh 21, a miauo\"icie: 
c.h~<Jpcow 10, dZle~~zl}tl1, z tej liczby ślubnych 21, 
heshlbnych-. Nlezywo urodzonycb -w tej licz
lie ślubnych - nieślubnych _ 

uzyskaJlb spokoJ. byc na odosobmone, a to w celu usumę- ". . .ł ą P Y y.. 
(_) Sprytny rzezimi.esz~k. W piątek po- ~ia zlego wpływu, jaki wywierają karani za rze ~sl~CIa Ml~greln,. wywołała t~ wIelkIe 

dąźał od .str~my~ab.lall1C na targ do Ilo;' morderstwa na swych towarzyszy. wraze.me,. pomImo, ze członkoWIe rządu 
azi wlośCJanm, Wozklem parokonnym. Na- :- Palenie tytoniu. Minister komunika-! staraJlll SIę osłabić jej doniosłość. 

Małźefisfwa zawarte w dniu II grudnia: 
. W parafii katGlickiej --

gle ~słJszał . za sobą wołanie: "hej! hej! Cy1 wydał no~e rozporządzen~e tycz~ce się I Monachium, 11 grudnia, (Ag. p.). Zakła
zgubIłeś kapIszon." W!ościanin zlazł ź wo· pale~l~ tytOnIU na stacyach l w pOCJągach 1 dy Kramem i KleLa w N orymberdze otrzy~ 
za, wrócił pieszo szukac kapiszona, tym- koleI zelaznych. )". , 

W par~fii ewangelickiej -
Starozakonnych -
Zmarli w dni-l 11 grudnia: 

. Ka~olicy: d~ieci do. ll\t 15-tu zmarto 25, w tej 
lIczble chłopcow12, dZlf~wcz .• t13; doroslych-, w tej 
lie2.bie mIJżc·zyzn -, kobiet -, iI. mianowic;", : czas?m rz.ezimieszek, który zgubę miał już Zmiana frontu. "Kuryel' warszawski" mały polecellle ~naczneJ .dostawy wagonow 

W kleSZGlll, założył kapiszon gdzie należało, wspomina o artykule zamieszczonym w do przewozu wOJska. . 
wsiadł na wóz i pojechał. Doką,d - i czy "Kolner Bericbten" pisanym w tonie sym Bukareszt, 11 grudnia, :(Ag. p.). Tutej
go odszukano, niewiadomo. patycznym dla ?aszych stosunków przemy- szy poseł austryacki baron Mayer, ma być 
(~) Napesł8ne. 8zanowny Panie Reda- słowych nawołuJącym ~o"braterst~a... . I wkrótce odwołany, dot .. d J' ednak nie wy-

. E"!angielicy; dzieci ~o lat 15.tu zmll.rto :;2, w tej 
lClzble ·chlopcowI2, dZlewezę,tlQ; dorosłych 2, w tej 
iC7,bie m~żczyEn l, kob;et 1, a mianowicie: 
Karolina Rogaseb, lat 67, Jakóh Oberman, lat 68. 
. Sł~rozakonnl.: dzieci. do lat l5-tu r.:marto 3, w tej 

11czble chłopcow 2. dZlewczę,t 1; doroslych 2, w tej ktorze! Z. al . mi bardzo,. z.e p. J. swemu Konwen"ya S l t d I .. - " . "w e.- ono SI, IZ po- . .. . . t 
lokatoroWI me ma z czego owych trzech mi§dzy Rosyą a Niemcami, zawartą ma nlle~IaJ~ Jego nas ę,Pcy. . 
rubli potrącić a pochwaliłbym go, żebym być nowa kon~ency~, na ~ocy której pod- W~ed:n, ~2 ~rud.m.a, (Ag: p.). ~?SłOWle 
byl pewny, że mu owe trzy ruble· daruje. da?ym rosYJslnm,. lllepolsklego i nieżydow- rosYJskI, memIeckI l włoski, zostawIh u .Je
Również chwali się i to, że p. J. dwa ru- skiego pochodzenI~, dozwolony blildzieswo- putatów bułgarskich swę karty wizytowe. 
ble na biednych onarował; nie r()zumiem bodny pobyt w NIemczech. . Sprawujący interesy poselstwa angielskiego 

lic"bie m!)żcz:rzo 2, kobiet -, a miaLIowicie: 
Sokołowski Mowsza, lat 57, Ulman Moszek Dawid, 
lat 38 

'rELEGIU.i91Y GIELDOWE. 

tylko dlaczego uparcie utrzymuje, że byłem - NIefortunny pomysł. Za parę tygodm d' d "l . h b' ś . 
niegrzeczny względem jego żony, bo moje ~~ zjechać .d? W ar~2.awy menaże~ya ber- o Wie Zl 1C USO l Cle. Giełda Warszawska_ 

Z,.danoz koócem gietdy. 

Z d_~la l~j Z dniaiS 

".",J 6as<! 10,651/ 2 ! 10.67 

żądanie: pożyczyłeś trzy, pożycz pięc, Jlie hnska właŚCICIela WllltEJilbel'ga~ ---
zawiem żadnej niegrzeczności, a wszystko OSTATNIE WIADOMOSCl HANDLOWE. 
inne, co było powiedziane, nie dl) właści" 
cielki, się stQsowało, więc jlk obrażać nie 
mogło, chociażby wtem nawetcos niegrze
cznego było. Ale, jak już powiedziałem, 
nie wierzlil, aby żona· p. J. byla obrażoną, 
co i z tego wypływa, że aż do ostatniej 
chwili wdzięczny uśmiech na jej twarzy wi
działem. Widzę, że p. J. czuje się obra
żonym, źem o kominiarstwo potrącił, ale 
nie ma do tego najmniejszego powodu, ja 
chciałem mu tylko na jego własnym. zawo
dzie pokazać,. że kto pracuje, l'nusi być 
wynagrodzonym. Na to, że darmo -::,"cho
ciaż posiadacze domów moglibyplacić-i 
że po nocach wyciera kominy-chyba wten
czas, gdy sadze sięzapalą-niepo'trzebuje 
dowodów s~ladać, bo jako człowiekowi 
ucżćiwemu,każdy na słowo uwierzy. Nie 
rozumiem tylko, dlaczego p. J~ do mnie 
się przyczepił-wlazł w caJl! tę sprawę jak 
Piłat w Oredo, bo do ócalenia życia inte
resowanych, tak on jak i jego żona zupel
nie byli zbytecżrii, chyba tylko do tego by! 
potrzebny, - aby kogo oczernić. Ale o to~ 
że mnie szarpn~ł, ja do p. J.najmniejszej 
pretensyi nie inam, jeżeli· się wogóle ode
zwalem, to mi wcale nie szło i nie idzie 
o zaszczyt polemizowania z p. J., tylko mi 
szlo o spr~wadzenie opinii publicznej, któ
ra wyprowadzoną, być niogła na manowce, 
na właściwą drogę;- Bo p. J. w swem za· 
ślepieniu i chęci pisania do ~gazet nawet 
nie czuje, jąk źle postąpił. Ze ż~dza pi
sania artykułów była w nim wielka, wno
szę i z tego, że nim go ujrzałam, już mi 
było wiadolho, że tamtego doktora, który 
był w teatrze, 'IV gazecie ogłosić groził. Po
myślał wililc sobie, kiedy już mam pisać, 
dodam i tego drugiego, którego posłałem 
do chorej; a artykuł będzie pokaźniejszy. 
NiechZe świat wie, co to za niedobre lu
dzie te doktol'.v. 

Pozostaję z- głębokim szacunkiem 
.-. - r'Vladyslaw Messing. 

(-) Dziś W teatrze Victoria "Mąż ź grze
cznosci;'lkomedya - w 3 aktach Abrahamo
wiczai RUBzkowskiego. -W roli tytułowej 
ukaże się po raz pierwszy p. Puchniewski, 
a słyszeliśmy że dyrektor, . ...:,. dobrze zapi
sany w pamięci łodzian jako przedśtawi 
ciel· Dolskiego w komedyi "Wielki czło
wiek do małych interesów" i· Fikalskiego 
w "Domu otwartym,"·:'- wybornie gra rolę 
Hilarego w "Mężu z grzeczności." Kome
dya ta lubioną jest przez publiczność 
łódzką, zdaje się - więc, że i tym razem 
sprowadzi licznycli . widzów. 

l\:H.ON I!.\::A 
KRA10WA " .Z.AGRANIClNA. 

Warszawa. Ciq,gnienie totcryi klasy
cznej. W trzecim dniu ciągnienia 5-ej kla
sy 147·ej loteryiklasycznej, główniejsze wy· 
grane padły jak D11stępuje: NI' 3885 wy
grałrs. 4,000 -li kolektora Brauna w War
szawie, nr 2855 rs. 2,000 u kolektorki 
Rombalskiej w Warszawie, nI' 6284 rs. 
rs. 2,000 u kolektorki Zaleskiej w War
szawie, nr 7632 rs.l,OOOU kolektorki Fi
lipowskiej w Wal'szawie, m: 9032 rs_. 1,000 
u kolektorki Wyrzykowskiej w Warszawie, 
nr 11997 rs.1000 u kol. Nideckiej w War
szawie. 

- lublin. Hasa przemysłowców /4tóel· 
skic!l liczy już pl"Zeszło tysiąc członków. 

- Radom Sklep miejski. Agituje się 
llodobno projekt zalożenia w Radomiu skle
pu, w którym mają byc przyjmowane w 
komiś przedmioty drobnego przemysłu. 

--- Przeciw mordercom. Zwiększająca się 
bezust~nnie cyfra żabójstw, jak donosi 
"RuskIJ Kuryer" zwróciła uwagę sfer pra· 
wodawczych w Petel'sburvu.l\:Iinisterrum 
sprawiedliwości zamierza ~astosować szereg 
energicznych środków dla przeciwdzia!ania 
złemu. W zbronionel~ ma być ogłaszanie 
drukiem szczegółów morderstwa przed osą
dzeniem sprawy. Sprawy zaś maj!! być 
rozpatrywane przy drzwiach zamkniętych, 
be.z udziału publiczności. W miejscowo
ŚCIach, gdzie ZDl1jdują się generał-guberna
torzy, od ich uznania zależeć bf;dzie odda-

Za weksle krótkotorminowe 
Ći -----. 119. UerIi" za 100 mI'. . . . 

. ROZMAI. TO~CI. jBerlin, 11 grudnia.Uspos.obienie giełdy I " I.ondp1 " l :;. .... -- ,.. I zmieniało się dziś często, chociaż nieznacz~ "-~!'Yd'" ~~~ .~. . . . 
. *. . . ... . . nie. Wogóle zachowała SiA spekulacya wy- n 16 en". ..... . 
. • .. K~plele ~ra. d~lecl. Na zJezdZle doroc7;nym l k' W L .. .., ... c. I ·Za papiery pańsiwowe: 
n~zymer~W-h\gl~mstow, odbytYn;l weWrocl:awlU w cze uJąco. . ondyn;te znaCzn.IeJszy od- List,y I.ikwid: Itr. 1'01.. . . 
pIerWSZej P010Wl6 września. r .. b., zWl'ócon~ uwagę pływ zlota wywarł naCIsk na :gIełd~.Na ROB. Poi. Wschodnia " . 
nakor.zystn.y .. ~pl:yw, wywleran.'y na ~drowle oazi!- jlllnych giel.dach do.nies. ienia po .. lityczn.e wżbu.;· j,i.sty-zas. Ziarn. r.: Cj9 r, Ser L. 
eyeb Sl~ dZJeCI, przez ul'zą,dzeme kąplt\lowe,zapro dza!y niepokói Tnt'· b' .. . Ser II do tV 
w"d~onp. prz~d paru lat~ w szkol:acJ:- ~udowych G6- .' . . . ' . J' •. aj p~~ygn~ laJ~C? wra- Ll~ty Z~~t.M:'WarRz: H",r 1 
tyngl. Sposob Ul'zę,dt.ema tych kąpleh podaje mie- ze.me spIaWJła wladomo~c "Post, ze ks.! ,. H 
si\;cznik "Zdrowie." Ęlsmarck jest chory od kilku dni. Inter..fl..:t· "" " "IU * O ód k k l O d'k l' ." d' b··' .. .. - " ". " " gr e w o. n e. " gro. fil po Hl po ~Je sy O racaqsl§ W granicl).ch możliwie cia- " ". , -" IV 
zna~y, ale mato .uzyw~n.y spo~ob wytw?r~e;n~ .plę: snych. Na 'targu rent prze· a' ł. . List . .\' ~1l.8t. M.to,!"i Her. 1 
kneJ, ozdobnej zlelonosCl, nawet w najClasmeJszej .. d·' . . k' h .'. ,.. w zy a .z~owu II 
przestrzoni. Wzil}ć dużę, ordynaryjnI} glJibk~ o wieI· po ~z ,!szy:st IC papIer.ow. W drugIeJ po- )I 'J " "HI 
kich ot:vorach,. dobrze jl} wynlyć w wodzie z sod1ll, łOWIe gIełdy bylo tak Clcho, że cZc;Jsto nie " G' Id 'B r' "k 
nast~pme napOIĆ wodą, przewlec przez sZDnrek, mozna było oznaczyć kursów papierów spe-. le a. eT /ilS. a. 
zawiesić w oknie lub usufito aw dziurki pona· kl' . h Pk' -. b" ! hallKlloty ros.j'Jsl<l8 zara.z. , . - . ' - u aCYJnyc. rzy oncu usposo leme wzmo- d t kład!lC ZIarnek owsa, z}'ta, lnu, kOfilczyny, nastur- . . . . . . , ,_." "Cli. OR. 
cyi it. p .. dobierają,c roślinJ o . liściach różnokszlal- cmIo Sl§ znowu: ~ a gIełdZie zbozoweJ pa- JiJekP.le na "'yarszlI.wl) ~r. . 
tnych. Gdy w8zJstkie powschodzą" tworzYS11J pię· L.owa!o usposobleme stanowczo ospale. No- .. łtltershuTIl itr. 
kna zielona koncha, naturalnie niezbyt. trwała, n- towania pszenicy obniżono ó l m. "" dl. 
zy:wają,c jednak do podlewania wody zawierają,cej L d 9 d . W k b li:' " Londyn kl'. 
nieco s'Jli mineralnych, potrzebnych do życia 1'0- on. yn, gru n~a.. . y az an.u panstw " _". at 
ślin, a zwl:aszcza azotanu amonii i siarczani! pota- (w ~ysląeach funt~ slI,erhngow) .. CałkOWita w rezer ~ Wleden kl'. 
żu możnaby żJcie w tych rOŚlinkach. przechować 11,659 (przyb. 290(, noty woblegu 24,192 (nbyło IOYBkollto p!'ywatna 
do§ódlugo. ,197;; zapasy w gotówce 20,101 (przyb.98); portfel 

* Homeopatya widocznie traci zwolenników 18,896 (p"zyb .. 2); saldo cprywatne 22,590 (uhylo, Gielda londyńrlka. 
d · b' > • E . k 1_·'· l d " 57); saldo panstwowe 2,8,,6 (ubyło 91); rezerwa I g yz o eCDle w ca.eJ n1'01'le pra ty ... oJe za e wIe ot 10288 ( , b 1&6)- b' d 13 ['85 Weksle na Pet.er.hura. . 

1,000 lekarzy-homeopatów. Najwillksza ich liczha (o b l ' 450)przy • ,n ezpIeczellle rZI} owe ,J OyskonLo" <> 
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znajduje sill w Rosyi (600) najrnniejsza w Qzwaj- u y o . 
ca'yi (20). Paryz, 9 grudnia. Wykaz banku państwa-ew ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* G,!siennice 7. porzAi·z,~·k spadaj~ "la.tw'o, jeżeli tysiącachfl-anków). Gotówka.w_~ocie 1,284~B~O(~byto ;- ... 
się podleje krzaki roztworem saletry chilijskiej (a- 11,700), w s1"e1;>rze 1,143,000 (przyb. -6uo); portfel LISTA PRZYJEZDNYCH 
zotan sody), w. stosunku 170 gramów na kwartę głównego bankn i filij 504,700 (iIbyła71,200);! noty 
wody. w ouiegn 2,714,200 (nbył021;700); prywatny rachu-; 

* Królow!! Małgorzat!! czeka z począ,tkiem ko- nek biezą,cy . 345,SOO (przyb. 400); saJdo pań~t.w(). 
lendow~go miesię,ca największe żajęcie. Momirehi- we 285,200 (ubyło 30,800); . ogół zaliczek 21l7,1(}o 
ni Włoch bowiem osobiście wybiera :upominki dla (przyb.2,500); odsetki i dyskonto 10;259 (przyb. 511). 
swoich ukochanych i wiernych. W tym celu· po- Wiederi 10 grudnia; Wykaz banku panstwa 1\ 
siada królowa księ,żkę ze spisem ,,'szystkich {Jsób dnia 7 grudnia. (w tysiącach guldenów), Noty w 
nalezl!cych do dworu i cal:ej służhy, od kamel'dy- obiegu 348,200 (ubyło 4,400); zapas metaliczny w 
neroważ do ll1'!1.czek i pomywaczek. Wybol'U po srebrze 138,700 '(ubyło 100), w zlonie 67,000 
daruoków .rlIa wychowańców hędą,cych pod jej pl'o· (bezzmiany);.weksle płatne w zlocie 12,600 (przyb. 
tektoratem r.:akladów dobroczJnnych, dopełma kró- 100); portfel 120,700 (nbyło 2,500); 10lnbardv 
lowa r9wnież sama, a jest przy tern tak uważajl}- 21,600 (ubyło 200); pożyczki zahypotekowane 92,000 
cn, że dla blondynek wybiera iune barwy niż dla (bezlimianY)j listy zastaWne wob;egn84,óOO:(ubylO 
brunetek i ckl'eśla fason sukienstoBownie; do wie- ó,30tJ). -... 

Hotel Polski. Fride.1\ B~dzina, fZIlkrze8ki 
z Piotrkowa, Rener z Tońlaszowa, Kowalski z . Ale
ksuudrowa, Gl"tkow z Charkowa, Pronczyński z 
·l':.§czycy, Karolka z Kazania, Bedrisicki z B1'oude-
wic, Lilbliner.z Kempua; , ; ._ 

Hotel Victoria •. R, Alekaienko z Charkowa, 
Rabinowicz z Bialagost~kn~ --. .. 

WYKAZ DEPESZ 
nied01'(}CZonyck przez tuteJsul: stru;y~ tele
graficzną, z powodu niedokladnyc1t adre"ów 

ku .. Damy dworll -otrżymują, zawsze miłe niespo" Petersburg, 10 grudnia. Weksle ll!iLondyn 22 1/2, Richtel' 
dziil.llki'i niejedno życzenie przed kilku miesiącami na Hamburg 19J3/s, un Amsterdam ·-,ua Paryż 
wobec królowej wypowiedzillne, biwa ąpełniitnem 2373/41 '/2 imperyaly 8.74, rosyj. premIOwa pożyczka 
na kolend\). - - _ - l-ej emisyi 2401/~, taka§; II em. 222'/4' rosyjska po-

i innych pl'życzyn. 
z -Petersburga~Maksimów z.Petersburga

. Chwatt z l':.asku, . 

* Uroczystość pamiątkowa na cześć Maryi Stuart życj;ka z roku 1873 158, II pożyczka wschodnia EcbOlł1nzyczne teatralne i artystyczne jest 
urzą,dzoua ma być w dniu g'Jm lutego roku 1887, 983

/8 • LUpoż ... wschodnia 983
/8 ; 60

(0 renta zlota tygodnikiem literackim. zamies:z.czai!lcym 
jako 300-letniej rocznicy jej ści!)cia, według -donie- 18.6'/2, 5% listy l'.asG. ziemsk.1625/s, akcye rosyjsk, .~ .. 
sienia "Manchester Guat·dian. Uroczystość ta wsze- wieI. D. Z. 2633/J , kolei kursko-kijowskiej . 354, nowele; powieśCi, poezye~draii1aty, rozpi'a
Inko nie ma nosić hynHjmniej. charakteru· politycz- petersburski bank clyskontówy _782, warszawskl wy estetyczne, życiorysy, sylwetki noweli
no-stronniczego, lecz być jedynie ohjawem po- b:l.llk dygkontowy 312, rósyjskibank dIa halLdlu stów, estetyków, malarzy, rzeźbiarzy, kompo
wszechnego wspól:czuciadla smutnej doli piIJknej zagr. 330'/2, petersburski batik mi§dz"yniirodowy 4'16; zytorów i wirtuozów myz.·y· cznych, artystów 
królowej. Program. u'roczystości obejmoje n>i~- dyskonto prywatne 5%. . :--... ; - k 
dzy innemi wspaniały korowód, w którym w od· Berlill, 11 grudnia. Bilety - hanku rORyjskll'go scenicznych, treści si,!żek ze wszelkich dzie
pO'ńdednich historycznych kostiumach figurować 190.00; EOl, lisr,y zastawno 58.30, 4% ligL_~ jilrwitl,,- dzin ruchu umysłowego. POdaje 'portrety oso
będzie także Marra .St.uart, jej przyj"ciele i Wl'O- cyjne 55.00, 5DI] pożyczka wacho,lwll. II em 57.20, bistośei współczesnej doby. W dziale·· nnto
gowie. . 'i_' . ll1 emisyi 57.60,4% pożyc7.I,,,- 7.1880 r. 82.60, 5 '{o wym dodawańym co 2 tygodnie w (Jbjli)to~ci 
... * W londynie zmadnagle temi doiami p. J. J'-listy zastawne rosyjskie 94.70, kupony ""In" 321.25, 1.1/ "arkus-zy stanOWI' h k' 
Bl'lll, redaktor·b. 'ozasopisma hebrajskiego ,-Halli- 5% poźYC7.kapremiowa z 1864 roku HO.lO,t«k!l.i: z 1-"" .. ącyc z oncemro· 
k~nnm," jeden z głównych iniCJatorów i agitato-11866 r. 131.50; Ilkcye banku handlowego 82.0~, dj'- ku, zbiór 60 arkuszy nut, wartujllcy według 
row* w sprawie koloniJacJi Palestyny. . akontowego 72.60, dr. żeL waraz· 'Yied. 298.~0, ak· katalogu rubli 10, podaje: utwory salonowe, 

Chrysanłhemu!'l SOCI~ty, pow.stalo przed kllk?- cye ~red.l'Lu"," austryackIe -.-, nalllOWQ'7.li pozyczka koncertowe pedagogiczne w łatwiejszym r 
~a laty w Loodyrn~. ZaJmuje BIll ono specyalm.· rOSYJska 96;00, {l°Jo renta- l'uAyjvk:rl0B.75,rl}'slronto t- -li .: . ~ kł d . , - :6- t -. . -k· - -
Jastrunami (!l.stry), - tak jak inne towarzystwo ma 4. 0J0 •. p::,ywatne 35's 0l.. ' '. ru llleJszym U a zle na Ol' epIan, s r~y
za cel. tylko,:pelargonie - i liczy dziś 360 Londyn, 11 !)rudnia. Konsole 1007/8, Pozy.czka .pce, glosy, solowe,. duety, chóry, potpOUrlZ 
czlo*nków. . • . . .. osyjska z 1S73 r.945/8'. " .. . oper, operet, wyjątki z oratoryów, syryfonie 

Wyroklcem są,dowy~ skazallym .z?stal meJakl PeterSburg, 11 gru4R1a. l':.Oj w D11eJsc!l 45.0q~ etc. Utwory taneczne (te ostatnie przegl~da 
~rend"nberg w Lo',dyme, nR zaplaceme 2,000 fun Pszemca w m.12.25.Zyto w m. 7.00. OWIes wrn·· b'; L L d· k···)·~ d d· t k·· . t'· 
tow ~zterlingów guwernantce, pannie -Poppe, za da ·4.25. Konopie w m. -45.00. Siemie lnianne w m. 14.25, 1, wy, ter.a . . ewan OWS l., O a e nu 0-
mame pnYl"zeczenia zaślubin. deszcz. . I wy wybIerany Jest staranme przy pomocy 

. * . W Cuxhawen otwar~o stacy.~~eczn;c~lli dla Berlin, 11 grudnia; P~zenioa: 150:,"1(;8, ~~,_artystów muzycznych i profesorów. CZli)Ść 
dzieCI: Lekarzem ordyuuJfhcym Jest doktor G1ll' gr. 160, l na cz.. lp ,16/ 1/,. Zyto 128:-1-:"1·' ~uzyczi1a pod redakcH Jana Kleczyńskie-
sowsk}. " na gr.lal/2, na cz.lp 1333/~. W·t kś" .. d' 1- • 

Londyn, 10 grudnia. CukIer· Havana Nr. 12 nomi~ gO. - ~. ~Ie .pIsma przYJmuJą, u. zIa~ naJ-
nalnie 12, cukier lio1'll.kowy 11 1/8 , nie prawidłowo. wybredllleJsl pISarZe. 

Liverpool 10 grud~ia,. Sprll.wov.dn,!ill początkowe.· AbonujlJscy Ecbo na cały rok 1887 bezpo. 
Prz~-pus7.czalny oh1'ot 1~,OOO bel:iz\!yzkowo. . ·~l·edniow redakcyi mailł prawo 

I.l1rerpo()110 grudnla.t;prawozdame J(OJlcowp;Obrot - ~·be1Y.p-"atn' e- . - ~ 
T ELE.GRA NI [ 

12,000 bel, l: tego na śl'ekulacyę IWyWÓ" 2,000 hill. - ~ ~ <II. ,premlUm ~ 
Petersburg, 11 grudnia. (Ag. półn.). Mi_Ameryka~slra stale. Suraty mocno. Midnling jednego z trzech poniższych:' 

nistrowie- .'spraw wewl1"'trznv ch i oświece- am6~Jkan9ka na gr._?13/6" na gl·. st. 63/16> Da st. - . l}. Wszystkie symfonie i sonaty Betho-
.., J I~. fi /16' na lt. l!lr. o 3/Gt, na cz. lp. 5 II/U, na lp. vema na 2 i 4 rAce w 3 t h 

nia, żarządzajl1cyministeryum -sprawiedli- 81er. 5~·/G" na BIel', Wl'Z. 521/54 p. - . ,'" , omac , 
Manchester, 10 grudnia. Water 12 Taylor 63/S' 2) Album tancow zebrane. przez L. Le-

wości i oberprokurator synodu na. odbytej Wal,er 30 Taylor 83Js,Water 20 Leigh 73/
S

, Water -wandowskiego, a składajlJJce się li 12 naj-
wczoraj naradzie postanowili wstrzymać 30 Clał'ton 81Js! Mook 3~ ~rooke SI/" Mule 40 Ma- nowszych tańców, ozdobione winiet~ rysunku 

zupetn.I·e w· Vda\"anl'e wychodząceJ' w Kl'J'o- yoll 8 l" ~edlO 40 Wllktnson 9
5
/8 , Warpcops 32, Francisżka Żrunł'ki . 

• J" Lees 73/" \varpcop3 Sii Rowland 8%, Double 40 (- .' . . . 
wie gazety "Zaria." Weston 9'18' Double 60 zwyklyg. 12, 32" 116 3) Kompletne .JubIleuszowe wydame dZIel 

ytls 16X16 grey tkaniny z '32/4.6179, zwyżkowo. I. J. Kraszewskiego w 15 tomach, to olitat-
Londyn, 11 grudnia. (Ag. póln.) "Agen. [-Jew-York, 10 Ijr_"dnia. Bawel!JafJ9/u , W ~. (Jr- nie za dopłatą l tylko rubla. 

cya pÓłnocna" prostuje wczoraj nadesfaną eaBr.Ic 91
/S; ., t d' ·b· > I Na przesyłkę premii dołączać należy: za 

a we. n y przywlezlOno wygo DlU u leg.ym . . . 50 N 2 k 75 
wiadomość o udzieleniu orderu b. ks. buł- do wszystkich portów zwią,zko"'l'ch 228,000 bel, wy. Nr. 1.1 3 po IS. 1. za r. op. • 
garski\lll1u, otrzymał on bowiem od kró- wieziono do W.Brytanii 104;000 bel, aol~du sta~ CENA PRENUMERATY 
lowej Wiktoryinie order Podwi!lzki lecz lego 88,00v bel. Zapas 997,()(lO bel. Echa ł!bczuie z dodatkami nutowemi wynosi: 

"t> .----. wVvarszawienap1'0Wincri: 
wielki krzyż orderu Łaziennego, udzieb-ny DZIENNA STATYSTY.KA lUDNOŚCI. kwartalnie . ". 2 '" 2.50 
za zaslugi wojskowe. rocznie .' . '., . " 8 " 10.7'" 

Urodz:efi od d. 6 do 12 grudnia ~lfhcznie było: z prem. dZlel: Kraszel'l'sklego rs 9 rB. 12.50 
_Paryz, 11 grudnia~_ (Ag. pó1n.). \V od- W parafii kalo\. Dzieci tyw'ych .:.72, a mianowice: z premium Album tańców. " g. " 10.~ó 

czytauem w izbie programie nowego ga- chłopców 33, dziewczą,t39, zf;ej liczby dzieci ślnb- "Bethovcna . - " 8 " 11.60 
binetu.> ministrowie. oświadczaJ'"., że w p.o- nych 70, nieślubnych 2,Nieiywo urodzonych 1, Adres Redakcyi, Senatorska 26 w Wal' .. 

.." w tej liczbie ślubnych J, nieślrilmyeh -. ' • 
lityce zewn~trznej trzymać siEj będl!t kie- W parafii ewang. Dzieci ży\vych 44 a mianowicie: SZaWlfl. 
runku gabinetu Freyc.inet'a. chłopców 21, dziewcziJlt, 23, z tej liczby dzieci ślub

nych 43, nieślnhnych 1 Nieżywo urodzonych. ,4, 
Sofia, 11 grudnia. (Ag. póln.) Nota w tej liczbie ślubnych 4, nieślubnych -. 



Zarządłiótlzkiego Towarzystwa Dobro4}zynnośti ma . honor zawiad?mić 
Szanowną Publiczność, że w dniu 3 (15) grudDJa danem będZIe 

NA KORZYŚĆ PRZYTUŁKU DLA -SlARCÓW i KALEK 
W TEATRZE VICTORIA 

amatorskie pr~ed.tawienie 
r. 

B~BIN8HI 
Komedya w 1 akcie przez M. Gawalewiczn.. 

JKENTOB 
Komedya w 3 aktach przez Aleksandra hr. Fredrę (syna.). 

~ . Bilety zamawiac można w handlu p.' L. Janiszewslliego. 

TEATR VICTORIA. 

· -~$k7L$1b~Ę~.~+~Qe$hj:~&;.i;.r .~ 
Anentura Handlowa l Ekspedy - rłID Departament HandIII ł przem.ysrll St· Peitrsblrg Nr. 1360. :. 

. K · rJ& ~Gk.t\ f 
O~]nO OilllSOWa ~1 .. D Broszurka ~~~u-:· OJ bezpłatn*. " 

W. Gancarczyka 1: ~ J . I e 
ił:; ..Gw. Gv-varancya 15-Ietnis. 

J. seme~ZYń~ie90QIPEXSIC t;;~CATO ;, w DąbroWIe górmczeJ.;. -:+-.. " - ~~. 4l;'4}.?łll';.. .R 
Dostarcza w~gle w roznycb ~ K ~~'~ '. 

gatu!lku.ch i 8o~tl1cł.l p~ cenach ko- ~!J OSIU!za wilgoć w ~tarFh ~l'lllHl.e;' ~ l~!;F~.Plt't>~a. nówe ł'.upeloiQ od tejże, 
pl11manJch. Zajmuje Slę eJi:spe- .q I nisr.rr.. Grzybek tf\ł'eZpleeza 011 Gni<'ił\ ".~r;!.tk() 00 3 rJnewa 
dycyą towarów. Przyjmuje wszel· ~ Dezynfektnje,' tflst~puje Olejną CarbQ w "'Z6lkich kolorach 
kie agentury odnoszl1ce się do tt'.ńs:r.y o M"!o' '., 
handlu. przerny~łu i rolnictwa a Skład główny. w ~kt!l.dtl6 nl!'.t~rJ!\l,nl' .. pt~cllnJch S. Silber-
.'. . \ bauma w domu Schclhlera .. 

takze ubezpIeczeń. ZalatwIa SU- I~ZY~IEH RITTER. KróleWłłł.39 
miennie; energicznie i na dogodnych __ Telegramy IdTTEH, W AR::tZAWA. "'S:I 
warunkach. 1372-6-4 .... OĄ 10 funtów łlprzedai uskuICemia się n p. SłllKrlJa!1#ł4 ł# Łodri 

Zgnbion~ naehkartę ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY ~~~;;;~~:b~.;'~ S~hit~~_ 899-l}-O 
wydaną z gmIny Radogoszcz na. - ." ~ 06 I Or. ł 

fOWarZystwo. arty. stów dramatycznyth imi~ Abrahama LibkoWi.cza. - B stnmmana bAB,eH e. d1.JlR.:1en e. 
-. pod dyrekcn: 1432-1-1 . Cy,iĘe6m.rlt lIpHcTaB'JJ lIeTpoRoBcRaro CY.:'l:e6m.rfi ilpnCTaB1> 11e:rpe 

Józefa Pucbnleluklea-o • . - . ~;~~r~~~~~'b ~!i!łt N~ Ii4~~_~~a~; C'!>imAa ~rnpOm>1rb, Cy:wfi :;0 II ~e~~; 
wMeĄwżto.r. ezk'~'_"G1, 4.Rg .• '.,Zl.uEdnCiRZ. N18806Ś'· rCok1u._ JnII·n.~Z· W· I· [.., I OCHOBaHill 108ł CT. Yc. rp. Cy,a;. OU1>lIBJIII- BD :,op. :Tfo,"(an II?"r. :~. lL7-B, ltl ~lIn-'. . l~ I~Z ~ m1\. 7.aszczyt oznajmić 8zanO\~nym 6T'I> 'lTO C'.b 10 'laCOE'!> )"rpa 1886 rO,J;a :;:llIlI;~·3~1>C1·o ~I~· ;i~:',: ?I:S :n:u:s:-

. swoim lrundmanom, że zamówienia 2 (17) )J;eRaCipH B'L ,a;opeBHll ,u;oM6pYBR8 )Te~a6p:li no )J;:HiROi't y-mrrt lIO,Jt'b N l:i~7) 
lk ' d·' . VYAeT'I> rrpOAaBaT:bCH .D;BlIlfUUioe HHyrn;e· A . ... >"Wa, 

- . naW8ze lego :0 ZS1.JU 1 1'.oznllaru eTBo, rrp.IIHaA.lIe1Karn;ee IIbI:y.rrro 9Hre_no, 6y,:!.eT1> npO,l;aU:TbClI ;1.DIIlRlll!06 lDrfm;e-
Komedyn w 3 aktach, przez Adolfa LEKARZ POWIATOWY fotografie, ora~ 1 pOWlę~sz~nla z kar: COCTO.lIIn;Oe Ha'b Me6elIlI, BOBOB'I> II .rroma- eTBO, npHHa,J;.ll.mtaID;CL I't[a~py IIouen. 
Abrahamowicza i Rvszarda Rusz· h . b t i" _ tek które jeszcze na sWlęta, czylI Aefi, on;llneIIIIoe A.ur TOprOB'L B'L 121 p. CROMY, COCTOHrn;ee lIaT. l!CUCJllI, oI\1>1i&łI-

J. c 010 y wewnę .rzne we '.' . b ck' 80 R Ha y;.r.OBlIeTBOpeHie n eT eIIai ii )\a- Hoe A.1H TOprOB'I> BT. 450 pylJ.1 na Y,!\OB.l6-
kowskiego. neryczn.e"przYJrnuje ocl ~-9 na gWla~dk~1 maJ1b Y wy onCZQ- BlIA; lIpycaRa. p T1l0peHie npeTeIIaiłt Bepuap.:'l:a Rf!Hllell.'l.. 

----""'""'"--,---------Iprzed pot 1 5~6 po po!., uJ. PIOtr- ne, P~zYJllluJe do 15-go ~. ?1. Omml>, l:IMYID;eCT1l0 ]l llO,ll;POIJnyIO On;1m.Om1CI., mrym;ecTBo ]l rro,J;po6nylO orrBlIlI:y 
Zarząd kowska, dom Endo obok fabryki J. ZdJęCI:: z ma~ych ~zleCl mogfll RY ORaro, MomRO paaCMaTplIBRT:b B'JJ ,!\8Hl;;OHaro, M01KIIO paBCMaTpRllaTL :B1> J(enI. 

h .. · H . ,l 941-30-22 byc zrobIone khszann Illomental- npO,1l;aiIm Ha :M.llcT.h oHoit.·npOAa1KH Ha M:tCT'B OHOiI:. " wy· :stawy. yglenlCZneJ 6mZ a. nem i nawet w nn.jpochmurniejsze CYAeriHI:.Iit lIplICTaB'I> HS)I,EBCKll't l' CYAeGm,zfi lIpHCTaB"L H3J(EBCKH!. 
. . 142B-1-1 1427-1-1 W "Warszawie, dOle. ____________________ _ 

~~~&l:ó~O p;~;~~~;~tc~r!;ją~e:1~~:i Jest do sprzedania Altana zawsze d~~;z;~Nr7.~na. NIE MA BO" LU ZĘBa' w 
w wysŁawie, przyjmują siEJ codzien- w dob~acb OStia lasu st!sno- a ................................... .a . 
nie od 'godziny 10 doS i od 5 do we&,o m. 90 prz~waźDle bU7" w kto używa 
7 W 'biurze wystawy w gmachnma- dulcowe.go .. Pol0"Ya; tej przestr~en~ + + Elixiru do Ab6 
gisita.tu. '. sprzedaje Sl~ z plenkamI. DWIe l .W· b W' k' h) z" W 

Regulamin, program i blankiety pól. mili. 'O? Łodzi, póltory od + y orowych· arszaws 10 + Wielebnych O. O. BENEDYKTYNÓW 
na del.laracye będl} wysyłane na Zglerz~ l 1 /2 o~. fabr. cukru Po- + ' + Opactwa w ciOUL.A.C 'Girondo) 

żądanie.. 1435~2~1 ~~l:anJ8i~' d~w~!d:i:thn:z:;e1~!~~h +. PIEHN. II{OW + Dom ~A.~~Ji~~~~~TE Przeor 

Z · ł I ł 1431 21 + + w Brukseli 1880, r. i w Londynie 1884 1' • ..... ag·. Iną ..... weKse =----=-. . .' . NAJWYZ~ZE NAGRODY. . .. + "t h t k h' + WYNALEZIONYl373 przez prz(!Ql'Ą wysŁawiony.ill·blanco· przez.K3rola Jest .. do ods··t~pre· nia + w rozmal yc ga un ac l po + w roku. PIOTRA BOUR3AUD 
Elzller na.rs..300. Odpowiednie - '! + przyBt~pnych ~enach dostać + FlakUllil..-i 2, 4, j 8 fr. _ Prollzku. Płldełko 
zastrzeżenia poczyniono. 425·3-11 S UŁAD P APIEBU - mozna 1 fr. 25, Ja i 3 fr.-Palta pudełko: 2frGłłki. 

:. '. i OYSTRYBUCYA + Pa ad "e N 5 + CodT.lenne użycie kilku 
·zc.,~ ,'. J;" :.1-".]. t od 1 Stycznia 1887 roku, w domu: W r yZI r.. + kropli ro?pu!'1.Cwnych w wo-
. aglnę, a nacu rar a· Btawata.· Bliiszyc-h informacyi za· ~ Sprzedai~"yll1 ustępUJ'" + dzie Elixiru do Zębów OJc6w 

d -d' ".....". \I~ v Benedyktynów zapobiega i le-opaszpol'tu, wy" anego Z gmllly sięgnąć można na miejscu. + się raba.t. 1402·6.4 + c:y,.p~·óchl1ieni~ z~h6w, 
WłoszQzow:yna imiędzlamyBimka. 14~lO-3-1 + + bl6.II wzmacllla, jak również 
Znalazca l'acZ! .11} oddać w magi- utwierdza d!dljsb WJ boruie. 
stracie łódzkim:. .1434-1-1 l . ............................................ Oddajem]' pl'ł'wdziw~ \lstu-

D . d· \;7 'U go!;! naStym cZl"l.elnikom zwra-'. ..... _ .. ,.. ! osprze anIa ZG-UBIONO caj~c ich uW!i:g~ na ten starożytlly uż1-
Z- ' .. ' """1' .. -- - . S - . t para karych ktln1 powozowych: ogier ..l: teC'zoy preparat najlepsZY ze środków le-
_ ,ag .. lnął,,· .. pa '. zpor i .kinez. BliższeJ' wiado .. m.ościzasiA• we. ksel wystaWlOny 1ll blanco na c:l!cyc?- i jedynie zRpobiegaj!bcych wstel-

d ." -. t g N -.: 100 N B Od klm CIerpIenlOm zębów. wy. anyprz~:lI .WOJ a mlu}1o. oy;e- gnąć moźna w Redakcyi niniejsze. rs: . przez : .aumana.. po- Domzało~onyw1807r. SEGUIN 3. ul.lluguerle 3, 
mIasto ~~a lmlf;} Róźy Rublfiszem. go pisma. 1413-3-2 wwdll1e zastrzeZ6ma poczynIono. 8\;lad AGENT GŁÓWNY: BOR.DEAUX. 

. 1433-:...1-1 - 1414 ......... 3-3 we wszystkich aptekach, jak równieź w magazynach perfum i 
perukarr;y. . 'i3l:lł-48 -3 
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. Tabela wygranych 
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91664,000 14246 400 20690 (00 23398 1000 
9731 200 15536 1,000 21309 200 ' 

101104,000 15886 200 215262000 
10185 4,00 15938 ~tOOO 216794:000 

. _. Po rs. 1.00 "Wygr~y N.N • 
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