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Z powodu zbliżającego się końca kwartału, 

przypominamy naszym abonentom o odnowieniu 
przedpłaty, zwracąjąc zarazem uwagę, iż tyl
ko wczesne zapisywanie się na listę przedpła

cicieIi, uchronić moie czytelników naszych od 
zwłoki w 6Łrzj'llIywaniu na kwartał następny 

początkowych numerów l,Dziennika." 

stawioną została. całkiem inaczej i wywoła~ dostawianym do Moskwy po cenie niewiele warunków przyrodzonych. W imili h'j m
la gort!ce, zacięte rozprawy. różnit!cej się od ceny węgla angielskiego, sady przemysł łódzki protestując lJl'zeriwko 

Skoro bowiem przedstawiciele departa- przeto w interesie tych ch'óg żelaznych le- wszelkiej podwyżce cła od węgla przywni.o
mentu ceł oświadczyli, że ustanowienie gra- 7..y zwiększenie przewozów węgla, co wla- nego do Król. Polskiego, uważa również za 
nic celnych wewnątrz patlstwa byłoby w u- śnie nastąpić może w razie zupełnego usu- niesłuszne oclenie węgla, z jakiego korzy
rzą;dzeniach celnych rzecZIh całkiem now1b, nięcia węgla angielskiego z Moskwy. Wtc- sta przemysł moskiewski. 
dogodność której nie jest dowiedzioną, dy w miarę coraz większego wytrzebienia Co do Peterslmrga. i innych portu w hal
przedstawiciele zagłębia donieckiego, korzy- lasów w okolicach Moskwy, węgiel <lonie- tyckich, oclenie dowożonego na potrzt'ht; 
stając z poparcia ,kilku zawziętych protek- cki będzie mógł dostawać się tam w ilo- tych miast węgla angielskiego, było lUt tem 
cyonistów, a raczej zakazowców, upatrują- ściach coraz większych. posiedzeniu popierane stosunkowo slaho 
cych zbawienie ekonomiczne pallstwa w zu- Inni przedstawiciele Moskwy nie przy- przez tych, co w interesie swoich kopalit 
pelnem prawie zamknięciu granicy i sku- czynili się bynajmniej do wyjaśnienia kwe- uomagali się oclenia węgla zagranirzll<'go 
pieniu przemysłu wyłą;cznie w wewnętrznych styi spornej, a nawet z przemówień ichi,tru- na inuych puuktach; z powodu howiem zna
i wschodnich prowincyach palłstwa, wystą- dno było wywnioskować, czy przemysł mo- cznego transportu l~dowego, śrorlek ten nie 

NARADY W .MINISTERIUM SKARBU pili z żądaniem oclenia i tego węgla, któ- skiewski życzy sobie tego cta, czy nie. Je- przyniósłby 1m żadnej korzyści. Natomin.f!t 
w przedmiocie ry pozostaje w miastach portowych nad den z nich, p. Banza, starał się tylko wy- bardzo żarliwie występowali wzmiankowani 

oclenia węgla kamiennego i surowca. Bałtykiem. Chodziło tu zatem z jednej tłómaczyć sprzeczność, jaka w opinii rady już wyżej zakazowey, a przemówienia kIt 
-0- strony o Moskwę, a z drugiej o Petersburg, przemysłowej moskiewskiej zachodzi po mię- świadczyły, że chodziło im niptyle o po-
VII 1). Rewel, Rygę, Libawę i t. p. dzy motywami zalecaj ą,cem i cło umiarko- parcie krajowych kopalil węgla, ile raczej 

Do Moskwy węgiel angielski dostawiany wano, a konkluzYą domagającą się cła bar- o przygnębienie przemysłu fabrycznego, ja-
(Posiedzenie czwarte). bywa przez Petersburg rzeczywiście daleko &0 wysokiego. Otóż sprzeczność ta wyni- ki rozwinął się na wyhrzeżu ha1tyekimn. 

Na porzadku dziennym tego posiedzenia taniej, niż doniecki, a to z powodu nizkiej knąć miała ztąd, że pomieniana rada nie OczywL4cie obrona takich dążności nic by 
znajdowała się kwestya oclenia węgla za- taryfy dr. żel. Mikołajewskiej, która znaj- zgodziła się ze zdaniem zawezwanych ~przez la łatwą. \Vysilano się też na argumenty 
granicznego, dowożonego do portów m. Bal- duje się pod względem przewozu węgla w n~ą rzeczo~na,,:ców. :r::o~obnieź i p. Goujon najdziwaczniejsz~. ~ tak np .. do:w(!zono, 
tyckiego. Trudno było przypuszczać, aże- takiernże położeniu, jak i statki dowożąoe me wypowlelzlal wyrazme, czy żąclane przez że przemysł OpIerający swe lstlllcmc na 
by kwestya ta mogla dać powód do szcze- węgiel angielski do portów baltyckich. Tak p~zedstawioieli zagłę~ia donieckiego wyso- matery!,-łach, których do:vóz w razie. bloka 
gólnie ożywiony.ch rozp~aw. O il~ howięm samo jak na tych statkach przybywających kie cło od węgla uwaza za korzystne, albo dy moze naraz ustać, me ma racyi hytu. 
na innych gmll1cach panstwa węglel zagra.- po zboże, węgiel stanowi balast, tak samo przynajmniej za nieszkodliwe dla :Moskwy. Inny mówca p. Kazi podał znów-sprzeez 
niczny występuje jako spółzawodnik węgla i po mieniona droga wysyłają,c wagony swo- Jego przemowa była raczej użalaniem się ny niejako 2. poprzednim argumentelll
kraj~wego, o tyle na wybrzeżu baltyckiem je po zboże, woli je ładować węglem, choć- na to, że przemysł moskiewski 'zbyt [małą, projekt dowożenia węgla donieckiego do Pe
panuJe. on niepo~zielnie, z l?ow~du zbyt ?y za bardzo nizkim frac~tem, niż odsyłać cieszy się opieką, że narażony jest na ąpół- tersburga morzem. 
znacznej ouległośCl tych prowmcYJ od ko- Je w stronę Moskwy bez zadnego ładnnku. zawodnictwo inny cli okręgów przemyslo- Zadanie przeciwników oclenia węgla do
palll krajowych. Jakkolwiek zaś dowożony Dla tego też przedstawiciele zagłębia do- wych i dlatego w ostatnich czasach rozwój wożonego do Petersburga bylo doGć ła
tą drogą węgiel angielski dostaje się aż do nieckiego skierowali swój atak przedewszyst- jego został zatamowany, gdy tynlczasem twe m, ale słuszność nakazuje wyzna(', że 
Moskwy, jednakże w ilości stosunkowo ba1'- kiem przeciwko gospodarce dr. żel. Miko- przemysł łódzki znajduje się w świetnym wywiązali się z niego hardzo dobrze. Dy
dzo nieznacznej, gdyż fabryki w okręgu lajewskiej. Żądania ich poparte zostały stanie i rozwija się znacznie szybciej. :Miej- rektor tentelewskich zakładów chemicznych 
przemysłow!~ moskiewskim. opalan~ SlJJ do- o?s~ermk .I)rz~mow& j~dneg? z przedstawi- scowi ~asi czytelnicy ,!i~dz~ ~ż nadto do~ p. Schneider, wykazał w gruntownej prze
tt1d przewazme. drze:vem. Opanowame prze- mell k~ntltetow l;lOskw"'.skich p. j\famon~o- brz,e,. z~ tak hynaJmn;eJ ~ie Jest. ~o tez mowie niewłaśCIWośl\ tego oclenia ze stano
to rynku mosk16wskl~go . mogłoby przed.sta- w,a, ktory wszaki~ rozbIerał ten przed~Ulot w lmleUlU pr~e1llysłu ludzkIego ośwl~dczy~ wiska ogólnego i w zastosowaniu do prze
wiać dla kopalń dO~lleckic!:t (o;az m~sklew- metyle ze Btanowl~ka .przemys~u zogI1lsk~- p. Kos~uth~ ze sko~o przemysł mos~lewskl mysłu petersburskiego. Uzupełniajt1c to prze
skich które wszakle posIadaJ& węglel po- wanego w :MoskWIe, Ile raczej ze stanOWI- l łódzkI spolzawodlllczą z sobil! na Jednem mówienie fabrykant petershurski p. San 
śledniejszy) rzeczywisty int.eres zaledwie w ska dróg żelaznych położonych na południe llOlu, to obecny zastój oba zarówno doty- GaIli zwrócił uwagQ obecnych, że z tanie
dallilzej przyszłości: ~k?liczność ta nie pr~e- od, J\~o~kwy, a ~głównie dr. ~el. ~o!lieckicj, kfi;ć musi. Konkure~cN ,zaś p~jmować na- go opału, jakim jest w~giel angielski, ko
szkodziła zjazd~wI gormcze.m~ charkow~kle- ktur~J Jest prezesem. Z wYJaśmell przed- lazy w t~m znaczemu, ze ka~~y z tych rzystają w Petersburgu nietylko zakłady 
mu domagać SHJ ust~nowlCma wysokIego s~awI.onych przez ,p. :Mamontowa .l~o~azl),ło przemy~łow ~o:'zysta ze spr~YJaJI1~ych mu przemysłowe, ale nadto wodoci:lgi, szpita
cła od węgla angielskIego, spr?wad~anego SIę, ze, droga dO~llecka do:płaca dZIS Jeszcze w.aru?kow n~leJsco.wych,. ~OS~leWSkl --: ~ ta- le, więzienia, gmachy rządowe i t. p. .i'\a
z portów baltyckich w głiJlb kraJu, me sto- na kazdym pudzleprzewozonego węgla oko- mOŚCI robOCIzny l mUleJszeJ. odległoscl od stępnie w imieniu komitetu giełdowego pe
sując wszakźe tego oclenia do węgla pozo- lo 6 kopiejek. Natomiast przewożąca ten- miejsc zbytu, łódzki - ze względnej tanio- tersburskiego wykazał p. Prozorow, lla pod
stającego w miastach nadbaltyckich. że węgiel dalej dr .. żel. .kursk?-~harkowsko- ści p?,liwa i t., p. Na. poąstawie tych wa.- stawie wycz('r'plljąc~:h danych statystycz-

Na posiedzeniu jednak kwestya ta po- a~owska stanęła znaczn!e lepl~J od ?zas!l ru.nkow "'. spo.lzawodmct~le obu przeI!lY- nych, całą, uJeumosc proponowanego. <lla 

l) Patrz Nr. 67. 
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kIedy zaczęła przeWOZIĆ węgIel domeckl. słow ustalIła SIę pewna rownowaga, ktorą Petersburga cła od węgla ze stanOWIsku. 
GdL zaś węgiel ten może już dzisiaj być zakłócić musi każde sztuczne pogorszenie handlu zbożowego Rosyi, jako też trudno 

(tu przytacza moje słowa). Sil! rzeczy godniejsze jego szanownej uwagi statorki - u nas tymczasem, powaźll!!l spra 
Nie zazdroszcząc bynajmniej stylistyczno- niż nagie felietonowe ustępy. wę tanich kuchen prawie że załatwiono na 

obserwacyjnego talentu "Fantazemu," uczy- Czy tam są powiatowi geniusze, czy nie, dwóch posiedzeniach. 
nioną do mnie aluzyę wsteczności zniósłbym mniejsza o to; ale że stli genialne powiato- Ostatnia ta sprawa jasno dowodzi, że trze 
z całą ·aokorą schwytanego na dziennikar- we miasta, to już nie ulega wątpliwości. ba umieć tylko w porę rzucić myśl trafną, 

Obserwacya Fantazego i w którlll stron\) skierować- k'} fi h 'k l 1 I t t' ". 'dr. ;) . . b l" l l h t . t kt by jlb należalo.- Na jakieh punktach lJódź wy trzy- S lC l g ac grzeszm a, g{ y)ym: s o Ule, <uO z w przeprowauzemu l urze- po ue zlC (O czynu sz ac e ne lllS yn y,. a 
mnje porównanie z Warszaw:)? - Tanie kuchnie.- 1) nie pragnął zamanifestować, jak ma- czywistnieniu poważnych l1rojektów, w szczu- żeby min,sto nasze w szczuplym zakresie 
Kwesta nieustająca i wielkotygodniowa.- Gagtrono- łuczkI!, zaprawdę, jest fantazya "Fantazego," płym zakresie swoim, zdaje się niejako wl- swoich sił i środków, godnie wy,pełniło za 

mia publiczna.-Ważny projektl.- który w specyalnym artykuliku "Gazeta pro- przedza6 'Warszawkę. Zanim ta ostatma danie względem biedniejszej części swej lu 
Pewna japonka podróżując po Europie, wżncl/onalna," fantazyuje na żartobliwym, wprowadziła u siebie osławione tramwaje, dnoŚci. 

zapisywała skrzętnie wrażenia swoje i zbie- opatrzonym długim domyślnikiem i wykro- całe pudy bibuły zadrukowano w tym przed- Przewiduję, że tanie kuchnie w Łodzi 
rata ruateryaly, mające posłużyć kiedyś za jonym ze środka, ustępie felietonowym, nic miocie, chcąc trzymać opiuię publiczną będą miały nawet doniosłe cywilizacyjno 
cenny przyczynek do etnol:ogz'i fJoW8Zel'~lle/. godniejszego nie znalazłszy dla fantastycz- zwróconl1 w tę stronę. Tramwaje warszaw- społeczne znaczenie. .Jakkolwiek lJOwiem 
Zwiedziwszy 'Varszawę, turystka zapISUJe nej swej duszy.,. i skie wykształciły niejednego reportera, a na hojnie zaofiarowany fundusz wystarcza na. 
do książki podróżnej następującą regułę: 2) gdybym nie był zmuszony wyznać, ii specyalnych artykułach o tramwajach nie- sarno otworzenie zakładów, nie podlega 
"Przywiązanie kobiet do mężczyzn w Polsce grom rzucony we mnie przez' warszawskiego jeden zapewne czytać się po polsku nauczył. wszakże włltpliwości, że przy kOtlcU roku 
jest tak znaczne, że, bar~o częst,o moż~a Jowisza, chybił celu: ~orównanie bowiem, Tymczasem w pow~atowej Łodzi, w ciągu mOże zabrakną;cfunduszów, które pokry6 
spotkać na ulicy wśrod białego dma, kohl e- które tak 1l1epodobało SIę p. "FanŁazemu," mespełna roku gemalna sprawa wygody pu- wypadnie wpływami z innych dobroczynnych 
tę, idącą: pod rękę z ll!ęż~zyzniJl ... ". . należy ~o .. : Korzeniowski.ego niebo~zczyka, bliczpej jakoby I.l1·zeszla ju~ w dzieilzin§ źródeł. Więc chwycimy za naj odpowiedniej 

Głębokie to spostrzezeme przypomma?ll (w pO"':ieścI p. t: "Krewm"). Prz.ecl\vko ~c: f~ktow. Przed n?adawnym Jeszcze czasem sza, przedstawienia dramatyczi1e<i mllzykalne 
kronikarz z ruchu umysłowego na prowm- mu WIęC zasłuzonemu nestorOWi polskIeJ pIsma warszawskIe pelne były zachwytu z amatorskie, albo jeszcze wta.ściwsze-odczy 
cyi w "Kuryerze co~ziennylr;" (N. 72 z r. b.) powieści! z,~róć p.anie ,,~anta~yn swe nieza- P?wod"?- późnego zał~żenia oddziału dla. po- ty publiczne trzymane w pOlmlarnym tonie. 
piszący pod pseudommem "l!antluego." Prze- dowoleme 1 z mm rozhcz SH~ o prawo do pIerallla przemysłu l handlu, gdy powlato- Kto wie, czy myśl odczytów, brak których 
czyta wszy w jednym z moich felietonów nazwy "geniusza," wa Łódź rokiem wcześniej zbierała się już czuć się u nas daje, nie przyjmie się tak 
ial'tobtiu7/ ustęp o doz!la~iu większej przy- Ol bo co do geniu~zów, często można wy- !la .p,osiedzenia r~e~zoIlego oddziału. Na staJe i nie wyrohi sobie takiego prRwa. () 
jemności z przetailCzen~a Je~n.e~o szalone9o dać st1d n~zbyt posprcszn!. ;r a nap~'zykłild, lS?1le~ąceu na~ JUZ oddawna stowarzysz~- bywatelstwa, j~kie posiadaj.ą już dzisiaj p1:0 
walca niź z wertowama. ClęzklCh ustępow gdybym me był pewny, ze mkrym111owana. me plelęgnowama chorych, 'Varszawka dZI- lekcye w sah ratuszowej w '\V lLl"SZaWlC 
filozoficznych, wnioskuje o wsteczności prasy ob.serwacya o wstcczllOści pJ'~lDilll'l/OJl(JlJlcj si aj ~opiero zwr6cn~ uw~gę! pr~glllj.c i w R;ortsekwe~~y~. to bardzo ;latur~Ine, a lUt 
JJ1'owincyonal1lej. . . JJl'a8l/ wyd:'ukowa:ną była w stollcy, przypus~~ tym .klerun~u przysłm:yć SIę cl~rpIąceJ l~~z- mch .podw{)J~16 tylko zy~kac lllozemy. 

Drażliwy "Fantazlf," un;Ia.rk?wame prz~- c~al~ylll! ze gcmusz 'l~antazcgo" wykszta~- kOŚCl. POllnIl!!W~zy funkcyoIluJ,ce ~utaJ, 111- Mlln.~ t? Jednak.' uwa~albylll za ~toSQ~YllC 
jęty powagt!; filozofiI no:vozytneJ, oburza, Się c~ł SIę Jeszcze w ml;t~Jszylll okręgu admI- ne st()warzys~ema, wspomnę, ze kIedy s. p. odez:vac ~lę . W tej ~hwlll do WSpohHlzla~u 
za to na mnk w przepięknym stylu, ktoro- lllstracYJnym-w gnllme!... Rapacka zapisała znaczl1t!; stosunkowo su- w tej wazneJ kwestYJ, naszych dam. Nw 
go próbkę przytoczę: "Dz~enn~arski Ó'!?- ,~r6.ćmy wsza~że, do roz~lyś~a~l W naszym Il?ę na ~ałoźe:l~e taniej kuchni, wikłają,ce prz~kl'oczy bo'.viem z:;pcwne grani? (lob~'cj 
chotnik rozmachawszy pIóro 1 wyobrazm~ lJOW1ecw, rozmyslall co naJmmeJ mogących SIę okohczn9sCl na znacznr peryod czasu wolt, urzą;dzemc pOlillędzy na.,>zellll palll3. 
rozbuja~szy lrJ'ojJnqt nast~pujl};clł olrl'opn_ość •.• przekonać p. IIFantazego/' źe na :prowincyi o<lwlekaly wykonanie myśh czcigodnej te- )Ul rodzaju Irwfsly nieu8IaJą('(tj, pod pro 
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ści a zt!ld i koszta połączone z manipula- \ towych były cokolwiek korzystniejsze, co po- Na mo!,zukPo,międzlY feOgr~ 32,697 
, ,~ k' , t ' 'k ogólnem położeniem taml z -oncem u 19,617 300 

cyą, oclenia na komorze Dlors -lej materya- zos aJe w ZWll}Z (li z N l' d ' lrzewozie 9,396·10, 
łu tego rodzaju. W ożywionych rozpra- rynku, na którym ,brak l~pszego to~aru. - a ił: Zle w I _ 
wach, jakie wywołało przemówie~ie p, Pro- '{Jeny: na targu .WItkowskIego tak_ SIę ~rzed~ " ,5,~~O,9f)3 5,49,6,3?~ 
zorowa, potrafił on odepr~eć. kazdy zarzut ~tawlaly: Pszen:ca wyborowa 8,40-~,10 (wy Okazuje Slę z,tego; ze Ilosc ~aw~lny J!l'kIe~ 
danemi cyfrowemi, rzeczywIścIe bardzo sta- .łątkowo), średllla 8-8,40, o~dyna:YJna 7,65. się mogą spodzlewac od Am~lykI targI ba 
rannie zebranemi, nadto przerastał. on S,W?- Zyto wy~orowe 5,70-6,30, sre~n~e d~ 5,40, wełniane jest dosyć ogramczoną, tembar
ich przeciwnik6w gruntowną, znaJomosclą ordynaryjne bez r~chu. J ęczmle~ wy bOrO-\ dziej, że w połudlllowych. stanach powstało 
stosunków ha.ndlowych. Zasługuje także na wy 5,50-6, średm 5-?,40,. OWIes 2,8J!- w ostatnich miesiącach WIele nowych prz~
wzmiankę dosadne przemówienie księcia 3,50. Gryka 4,20-5,20. Groch 6,50-1,50. dzalni w skutek czego zapotrzebowallle 
Teniszewa. wywołane uwagą jednego z po- Na stacyi Praga płacono: Za pszenicę wy- kraju 'zwiększyło się o 100,000 bel. 
pierających cło, który przyczepiwszy się do borową, 140-145, średDlą 1,25-1.35, 01'- k 
wypowiedzianego w ciągu narad poglądu, dynaryjn~ 1,10-'-1,20. Żyto wyb?rowe 1,00 Podwyższe~ie akc}zy o~ piwa z 12-tu 'op, 
że przemys! przetwórczy jest trudniejszym, -1,03, średnie 96-99, ordynaryjne 90-94. na 20 kop. Jest przedmIOtem nowego J?ro
niż wydobywanie kamieni z ziemi, twier- Jęczmień wyboI', 1,09-1,14, śre~ni 1,03- je~t~ opracowanego, JUz w petersbursklem 
<lził, że węgiel jest złotem, skoro Jemu t~ 107. Owies wybor. 94-98, średD1 88-92, mID1steryum finansowo - . 
właśnie zawdzięcza Anglia swą potęgę 1 o~dynaryjny 84-87. Groch 1,15-1,25. Gry- Ujednostajnienie nomenk~at~r.y ,to,waroweJ. 
boaactwo. Książę Teniszew oświadczył, ż~ k&. 95-99. Mąka. Handel tym produk- Donosiliśmy już poprzedlllo, IZ mlll:steryum 
węgiel wtedy jest cennym, jeżeli w~runkI tem ciągle ograniczony. Pomimo zmJ?-iej- komunikacyj wy:dało r~zporząd:em~, moc!1 
przyrodzone P?zwalają ,g~ ~p~żytko.wa?, ~e szonej produkcyi w młY1;Iach są ?-osyć Jesz- kt?rego ,wszystkle kol~J,e.w panstwle rosYJ
nie ma żadnej wartoścI, Jezeh znaJd!IJe SIę cze znaczne zapasy mąki pszennej. Na tran- skiem wlUny zaprowadzlC Je?nako,wą nomen
zbyt daleko od miejsc spotrzebowanIa;. na: zakcve i ceny wywiera ciągle nacisk krup- klaturę towarową dla komumkacyJ ~ewnętrz
dawanie mu w takich warunkach waltoścI czatka, obficie d,owożona. Żytnia mąka ~ez ny~h i bezpo~rednich. W nas~ępstwl~ tego z 
sztucznemi sposobami byloby blędem ~ko- zmiany. OkowIta. Ceny znowu cokolWIek dmem 13 maJ a przestaną Obowlązywacwszyst
nomicznym. Wychodząc z tego stanOWIska wyższe, doch?dzą bowiem w niektól1cntran- k~etar.yfyogól!le, sp,e~yalnei wyją~kowe komu
oświadczył książę Teniszew bez, 0~r6dek, zakcyach mmejszych do 2,68 za garmec. Wo- mkacyI bezposredllleJ w pOłU~lllowo.-zachod
że żądane cło uważa za nonsens l me przy- góle trzy:nają się w,gra;nicach 2,66-2,68, niowarszawskim i nadwiślańsklm ZWIązku n~ 
puszcza, ażeby takowe mogło być zaprowa- Interes_ CIągle bez WIelkIego ;.'uchu. S kó- przew6z transportów: to>yarowych ~. koleI 
dzone, ry. Mimo mniejszych dowozow bydła W?- południowo -zachodlllch 1 fastowskleJ na 

a) Doc!zót!: 

Sprzedaz lóż przez p. _ 
Heinzel . . . . . 1's. 140,
Sprzedaż lóż przez p. 
}tleyer. . ., ." 86,20 

za małe loże. ." 24,-
1: sprzedane miejs~a i 
afisze przez p.p. Zlegler 
i Otto. . " 140,6~ 

b) Irydu! ki: 

Dyrektorowi Puchni~w
skiemuza przedstawlen., rs.100,
TemuŻ za różne wydatkl 
podług rachunku . • ,: 75,-
a depesze 80 1'8. 175.80 z ~.~,,_______. 

Czysty doch?d, . . • . ,! 220,02 
Dochód z przedstawlema w teatrze 

"Thalia" w dniu 6 lutego r. b. 
Sprzedaż lóż 111'zez p. 

Heinzel • . . . . rs.234,-
Sprzedaż lóż przez p. 

" 182,40 
')) 29,85 

" 296,33 
" 5,26 

Meyer .. 
Naddatki 
Za bilety 
" afisze 

Wydatki: 

rs. 747,84 

"\V imieniu przedstawicieli Rygi i Liba- statnim czasie, ceny skóry żadnej praWIe nadwiślańską, warszawsko-terespolską, war
wy zabierał głos p. Boetticher, ~t6~'y uzu- nie ulegly zmianie.. Za sztuki średnie l!la- szawsko-wiedeńską, w~rszawsko-bydgowską;: Dyrektorowi '\Vegler za . 
pełnił nadesłane w tym p~z~dmlOcI~, w,y- cono 15...,-16rs., za WIększe 17,50, małe mozna fabryczno-łódzką, marJenbursko - mlawską 1 przedstawienie. . . rs.180,-
czerpujtj,co opracowane op~llle. k?mI~eto~ już było nabyć po 91's. Na wagę ceny są, pruską wschodnią przez Kowellub Brześć: inne wydatki. .,: -,60 1'13. 180,60' 
giełdowych tych miast, obJaśmelllaml ZbI- pozornie wyższe, ale powód leży w tem, że Wyjątek zrobiono jedynie dla taryf ustano- Ozysty dochód . . . . " 567,24 
jającemi wypowiedzi.ane ~ toku ~'ozp~aw skóry w obecnym czasie są, juz bez włosia, wionych ni\, przewóz zboża. . DodlÓd i w/lda/ki. 
poglądy przeciwne l zako~czył wnlo,skle~, co wagę zwiększa, Cena za funt stosownie Przewóz lo~arów na kolei terespolskiej o,d Z danego IV dniu 23 lutego r. b -
że proponowane do oddzlałalobyuJenlllle do wielkości sztuk wynosiła 14-171

/ 2 kop. ośmiu już miesięcy coraz więcej zaczyna SIę balu maskowego. 
na rozwój przemysłowy i w ogóle ekono- Bawelna,"\V edług najnowszych wykazów ożywiać, Znaczne przewozy zboża wywoła-
miczny tych miast, a głównie utrudniłoby departamentu rolnictwa Stanów: Zjedno.czo- ne przeważnie pobudowaniem na Pradze a) Dochód: 
wywóz zboża rosyjskiego. nych, do dnia l lutego b. r. dostaWIOno magazynów zbozowych, przy innych trans- Za sprzedane loże przez 

Na tem posiedzeniu ukończonorozpl:a- na targi .82,5% ogólnej &-ilości bawełny 0- portach, zapełniają dziennie po 12 pocią- p. :Wleyer. . rs.312,50 
wy o ocleniu węgla kamiennego.Podzlę- trzymanej .. z ~statni~~ zbiol'?w: Zb.i?l'~ gów towarowych, częstokroć tak obciążo- Za sprzedane loże przez 
kowawszy w imienin rzą,du delegatom, któ- przedstaWIaJą, SIę mnIeJ. pomyslme, amzeh nych, iż przez dwa parowozy ciągnionemi p.: Heinzel • • " 289,-
rzy zebrali się znajdalszych. stron, c~len;t o te:n s~~zono w grudlllU 1': 1883; Na po~~ być muszą. To też i dochody tej kolei zą, bilety wejścia przez 
nalezytego wyjaśnienia kwestyI tak 'Yazn.eJ, I staWIe ,roz~ostronny~h ~adan, mozn~ oce~Ic znacznie wzrastają. Pomimo tego, iż w różnych panów . " 71] ,30 
jak clo od węgla kamiennego, zapowI~dzlal c:;rlkowItą ICh wydaJnośc na 84-86)0 ~bl?~ pierwszem pólroczu r. z. o wiel~ niedoró- za bilety wejścia wzięte 
przewodniczący, że na nastę:pnem posl:dze- row z roku 1882/? W ten sposob ll~sc wn'y"w:~ły dochodom. roku 1~82-Im, ,nastę- przy kasie . . . ." 
niu wysłuchane będa zdallla delegatow w bawełny otrzymaneJ z tegorocznych ZblO" pllle Jednak przewyzsżyły tenze dochod tak za programmy. . " 
przedmiocie da od s{irowca. rów, przedstawiłaby się w cyfrze 600,000 dalece, iż z końcem r. 1883-go, cyfra one- " garderobę . . ." 

541,54V2 
21,90 

128,70 
. bel. Bardzo przybliżony obraz ob~cnego go okazała się większą, od dochodu osią- z dwunastu pnszek ze-

IADOMOS
' Ol stanu amerykańskiego rynku baweł~lanego gniętego w r. 1882-im o rs. 350,000. Rok brano. , . . • ." 391,38 W . JIlożna sobie stworzyć, porównywaJąc po- bieżący rozpoczął si~ również pomyślnie, przez dwóch kuzynów. 81,961/

2 

HANDLOWE I PRZEMYSŁOWE.- wyżs,ze cyfry z zes,ta,!i~ni~m, ułożonem prze~ d,!a pierwsz~ l~iesią,?e .dały bo.wiem ru- od p. Ryszaka za bufet.:: 15,-
kOJIlltet amerykansklej gleldy· bawełmaneJ; bli 81,000 WIęceJ, amźeh wynOSIł dochód --'"------'-- 2 4 3 29 
zajmujący się ocenianiem zbiorów. Według z tychże miesięcy w roku ubiegłym. b) TV d tk'. rs., 9 , 

Sprawozdania targowe. tego zestawienia wynosiły: N dl·" I W f: b . l ' !Ja. ł. 
Tarui warszawskie. Sprawozdanie tygo- 1883/84 1832/83 . owa ~ eWRla ze aza.. ~ .ryc~ ze azneJ Dyrektorowi 'Vegler za salę 

dnI 'owo e (do dnia 29 m!lTca.). . r. b l LIlpopa l Rau przy ulICY KSlązęceJ W War- t t l 300 
'y Zapasy w d. 1 wrześma bel e ,szawie, w miesiącu lipcub. 1'. 'puszczoną ea ra ną ..• . rs. ,-

Z b o ż e. W tygodniu minionym mieliśmy 1883.... _. • 235,484 125,582 b.,dzie w ruch nowa odlewnia żelaza, zbudo- Kapelmistrzowi Heyer" 85,-
tylko cztery dni targowe, z powodu wtor- PrzybJ:ło do portów. w w~na podług najnowszego systemu, w której·- " Dietrich·" 58,-
kowego święta, ale-mimo to dowozy, z wy- cza:1e od l wrz. do. przetapiać się będzie około 1000 cetnarów Ogrodnikowi Brenner 
jątkiem poniedziałku, były s!abe. Oała kouca, lute. go 1884 .4,340,4,39 4,864-,402 żelaza dziennie. Odlewnia ta b.,c1zie na.i- za dekoracyę sali . ." 20-
il()s'ć dostawione; przez tydzieii pszenicy D t d "" ~ za os'wl·etlenI'e· gazem 43.'92 

~ os aw~ono o. prz.ę- wi~kszą w Warszawie, w innych bowiem . " , 
wynosiła 3,500 korcy, a żyta około 1,700. dzaln.1 wewni};trz kraJu 431,032 466,817 przetapiaJ'!l. naJ'wi.,ceJ' dziennie do 700 cet- zapłacono w drukar-
Stan handlu ukszt:Łltował si .. J'ednakże 0- D t d C d 14662 29259 ... "" nI 'ach, Petersl'lge l' "" os aWlOno, o a~a y, , narów surowca lub starego żelaza. . becnie tak niepomyślnie, że nawet mała po- W przeWOZIe z koncmu D:c.iennikowi Łódzkie-
daź nie przeszkadza dalszej zniźcecen.Wy- lutego było. 9,336 10,300 mu. _ )) 84,67 
łątkowo ożywionym.co do zakup6w by:tponie- za pilnową,nie garderoby" 45,-
ek, ale W dniu tym notowania trzymały 5,030,953 5,496,360 Kronika Lo.' dzka. "froterowanie sali ." 16,-
się na nizkim poziomie zesz!otygodniowym. I Dosta,vionym towarem rozporządzano w Tapicerowi Seifert. .,: 10,-
'\Vyższe ceny pojawily się na krótko w śro- następujący sposób: Różnewydatkimniejsze " 6570 I 72829 
dę. Następnych atoli dni zapanowała naj- Wywieziono do Anglii 1,833,077 1,990,171 (-) Komitet wsparcia biednych w mie§cie Czysty dochó;:.,d.--"-'----'-'- 's. , 
zupełniejsza ospałość; na rynku ni.e było )) "Kanału 10,452 13,988 Łodzi ma honor niniejszem podać do _ • " 1765,-
!lrawie co kupować, gdyż zapasy były mi- ,: "FrancJi 372,672 317,914 powszechnej wiadomości rezultat z danych Ogotem • . rs, 2,552,26 
nimalne, a przywm wystawiony na sprze- " "ląd. stai. 719,149 886,529 dwóch przedst.awień teatralnych, orąz balu Dalej niżej wymienieni panowie nadesłali 
<lai towar (zwłaszcza pszenica) był w złym Przędzalnie północnych l 24~ 283 maskowego na korzyść tychże biednych na korzyść 1Jiednych pokwitowane rachunki 
gatunku, gdy tymczasem ciągle poszukiwa- stanów nabyły.· . .1,096,966 , 209',259 I urządzonego. za roboty wykonane przy urządzaniu balu 
ny jest t.ylko wyborowy. W ogóle tranzak- Wysłano do Oanady 14,662 '" maskowego. 
cye zawiflraly młyny i wiatraki, o. raz wy- Zapas w port. a.Ch Sta- \ Ddc?o~ lwydatkl. p. Otto Gehlig rachunek na rs. 49,91 
wozowcJ prowincyonalni. Zaznaczyć tu je- nó~ Zjednoczonych z co do przedstawle:ua V! ,d~iu 23 stycznia " L. Zoner. • " 25,80 
szcze trzeba, że ceny w zakupach kontrak. . koncem lutego. . • 955,042 970219 r. b. w teatrze "VICtona'. "J. Heinzel . • " 16,49 

tektoratem miejscowego towarzystwa do-/ u nas nie moźna nigdy zjeść dobrze, żeby I den... _żeby zaś nikogo nie zrazić nowo-l u nas? Gdyby chodziło o jaki niezwykły epi
bro~zrnności, na ~Qdobie.ństwo tej, )a~a ni?możn~ dostać obiadu, na~et z (J'!/kasa: ścią pomysłu, muszę omówić się i to ab tet ~la Łodzi, to miasto nasze nazwałbym pra~ 
istmeJe w "\Varsz,awlo ~ zlmow'ych mIeSlą,- mz, ale rue myśl, czytel~I~u, zebyśdokazac ovo: .. ' '" CowItem. Tu wszyscy pracują naprawdę. 
cach na .drzewo l węgIe~ dla btednych. te~o zdo!ał za ~nę . mmeJszl.h o~ paru l'U- • Starozrtm grecy l rZy~lan,le 'Y1elką przy- ~o kantorach, od siódmej godziny rano do 

UczJ:mone raz J?odame do wł~dzy, o p~- bIt s:eb:;em, me .lICZąC, wma l cygara ... WIą,zY'Yah wagę do r~~woJu sIł ,cIała: ,,,lIlens slódr~ej wieczór trwa nieprzerwana praca. 
zwoleme odbJwama tego rodzajU kwest:YJ, A, kwrJ:z to szanujący SIę kawalej· odma- sana zn cOl'jJol'e, sano . s~ało ~I~ u ,mch za- W bmrach, urz~dnicy, których etat nie prze
~hoćby tylko trzy razy do roku,. byłoby me- W:1a sobIe. tych dodatków? Tak zwane prze- sa?ą. wycho:vama. ~ezeh z ~edneJ stron~, wyższa liczby innych miast powiatowych, 
Jako s~al!! subwencyą" dla tamc~ k~~hen. Clętne obJady, po 50 lub ęO k()p, nota?ene m?WI którys z, nowo~ytnych pIsal:zy, pOd~I- po nocach odrabiają zaleglosci. Zmęczeni: 
Obecme zaś" korz'ystaJ~c z, ~dpowle.dIl1,eJ po- ~drow~, długo:pozostaną Je,szcze poboznem wlamy: u gre,~o~~wltnące sztukj, n.auk~ ~ z zapadlemi oczyma - w chwilach wolnych 
1'y pr:z:ed ś~lętamI WIel~leJ-nocy l me n::: zycze~le~ .n3:szy~h kawale!'ow. , C?ŚW tym WYSOkI rozwoJ zyc1a ~uchowego! to rOWlllez ste:t:czymy przy kufelku piwa, a w najlep
myślaJąc ,SIę długo, naleza~oby wprow~dzlC ro?zaJ.u Jez~h . SIę U na~_l znaJdZIe.' to .tak zmus;:a n::s do P?dZIWU OSo,blsta odwaga szym razie gramy w bilard, Stowarzysze
~ zwyczaj .t. z'Y' kwestę :Wlelkot:ygod~lOWą, d,zlwllle lll~esi:et~czne l mał? 'pos~ad~Jące g;ekow:, Ich praWIe przysłowlO~a J?ięJmość nie gimnastyczne, fechtunkiem, pasowaniem 
.laka rok rOCZllle stanOWi powazne zródło s:ły atrakCYJneJ, ze hez osobliwl~ sllueJ wo- CIała l naturalny powab. WIedZIelI oni się, walką na .... pięści wypełniłoby nam lu-
dobroczynne dla '\farszawy: . h, ,można łatwo. zrezygnować. z Jadła, .~k~- ?a~dzo ,dobrze, ż~ prze~ zręcz~oS6, świeżość ki wolnych od pracy godzin i zapewniłoby 
Pewn~ wszakie Jestem, ze zaDlm coś w ZUJłj;C grzeszne crało na post l umartwleme l SlłtJ Clala, udZIela SIę takze duchowi 0- J'ak si .. rzekło świez'ośc' po od· . o l-~ 

t . d . . t t' .~' th· k' b t ść ś .• ·Ś' d' "'" , g ę, plac w ym 1'0 zaJu prze SleWZH;) em zos ame, pa- hCle annerows le. 1'0 no , WIezo c, po go a, pracowItość, od- tość odwagę pewność siebie stało" spr§"' 
nie nasze z właściwlll sobie gotowością, tam Konkurencya jest tu na złej drodze. waga, pewność siebie, stałość, sprężystość zyst~ść etc. ~tc Znam takich k1~'. w 
gdzie idzie o głodnych, nie poską.p ią, po- Spotkać można wprawdzie często jadłodaj- wzniosłość, - któJ'e to przymioty tak sta: braku podobne~o stowarz "dor'lY ra
mocy swej, tak czynem, jak radą. Uwzglę- nie, gdzie objady kosztują po kop. 25 za llOWCZO na moralność oddziaływają. Je- zy -dziennie bi~O'a'ą yszelllad I;. k' 
dniaćby należało tak zwane rublowe a. na- 4 dania (sic!). To śmiechu godne] nikt dnem słowem, grecy utrzymywali wciąglej Gayera i z o~oiem spallirem • o a IY~ 
wet dziesiątkowe ofiary, dla przyjmowania przy obecnej drożyźnie, notabene jeżeli chce równowadze rozwój ducha z rozwojem ciała. Milscha i z Ppowrote' a o tez do las 
których redakcye pism miejscowych są, -0- być w swym zawodzie sumiennym, dokazać Z nowych narodów, niezaprzeczone te Ś p radca Ta t m.. ł" k" . l 
twarte. A bil! dat qui cito dat. takiej .1.'lllinarnej sztuki, bez własnego u- prawdy greckie odczuli najpierwsi anO'licy kie~i~. mnie ie cy , plsa;rz . aClllS I l wie -

Od tanich kuchen przechodząc na szer- szczel'bku, nie jest w stanie. Lepsze dwie a następnie niemcy, którzy z pośród tiebi~ szedł do r ek c sz~cy .Slę wz~l~dy, przy
sze pole gastronomii publicznej, korzystam potrawy zdrowe i z możliwą czystością. po- rekrutuj!! całe miliony członków t. zw. Turn- kich zna~ ~h onallla, t ze. ~ po!:'od wSil-st-
z dobrej sposobności, aby zauważyć, że w dane, niż cztery za 25 kop. z konieczności vereinów, co w wolnym przekładzie polskim tylko erm~no :nu sarozy .ny~ ~~o ,o:v, 
Łodzi pod tym względem stanu rzeczy nie na podejrzanych przyprawach sporządzone. znaczy "ó·towal'zysulL gimnast!/cznych" _ związk~w łżwr,e :dhnaczal~ ~lę: , s~lslo~C1i!t 
mOżna nazwać zadawalniają,cym. . Miasto Jaka: to szkoda, że nie są na porządku i to jest właśnie cel, na który powyższą, i to dzięk~la el!s lC przy Je nO,zenstwIe
nasze, jak to powszechnie- mówią, drogie, dziennym instytucye zdrowych kUc/len dla kwotę z ochotą decyduję się ofiarować.... pan Ehr D'·' tt1ffi(nastyce. ~h~.... Gdy:, 
a ujemna ta właściwość najwię~ej czuć się pJ'zedętn!/cll kawalerów. Na tego rodzaju W Niemczech nie ma już prawie. mia- wan w er, e;c, z. upragmemem ?cze 1-

<laje we znaki kawaler0D.llódzk~m,. ta~ pod cel ofiarowałbym zn.aczną s~mę (notabene, steczk~ gc1zieby nie istniały stowarzyszenia zaplwne zn~ zl)ł k:.eltował Tacyta, .mne?y 
względem zdrowotnym Jako tez l klesze- gdybym takową pOSIadał) 1 to na bardzo strzelcow, albo gimnastyków Któź wie za<tadk'· ~z yte~yum dla rozwu1;zanla 
niowym. nizki stosunkowo procent... czy bystry prąd cywilizacyjny' Niemiec ni~ < b 1 "co ·0 Jest miloś6". 

Przyczynę tego stanowi brak dobrz.e zro- .Jest atoli jeszcze cel inny, na który pi- pozostaje z tą napozór błahą sprawą w ści-
zumianej konkurencyi pomiędzy litrzymu. szący te słowa nawet w obecnym .. st.anie słym bardzo zwią,zkil? 
jącymi Jadłodajnie. Nie m6wi~ ja, żaby swojej kas)' ofiarowałby co najmniej 1'8. je- Tymczasem ja.k~e ta. l'Zeczprzedatawia się 

Paleslrantóe;; praktyki. 
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" R. Luther . • ,,3,50 I o~ kilku CZ'łonk6w b,senatu. O ile wiemy, .Ka:~ińBkic~, Vi'ysąpita. bez zapneezenia;, n~jlepllza pruskie 40/0 konsole 101, ó% tureckie z 1865 l" 

11 G. Ryszak beczkę r:iwa. ł a.mwersarz ma być obchodzony Ul'oczyście. &iBla.j w lo19ce a.rtyatka. .do roi "matek J!lCl:v.:SZy SII:t, l'O$yjska po};. JdS71 r.901/s, t,akaY. z r. 1872 
dl k tó l p 'akt t ,;J fi [' t' raz w roku 1834 na BCI:Dle tea.tnI RQzml\.ltośel w 92, taklli: z ltl73 r. 9Pls; 61lfQ nmta złota węgier· 

a muzy an w. - rOJ . Q~arzyeb4Wa O ICya 18 ow prywa- Warsmwie w sztuce ,Oszukani w miłości." Póż- ska 102; 4% renta. ztoJa węgIerska. 7631
8

• austrync-
. rs. 95,70 mych, tylQkrot~le. porus~any )uź przez,na~ niej.pl'zoniosl!l sili na'krótlw do. teatru wileilskiego, ka.. zlota renta 86, egjpska 67 112, banku ottomail-

Zawdzlęczającnadzwyczajnymusilowaniom sZI11?ras~, ~naJdzIe moze mebaweml1l'Ze-gCWę poślubll~ ~mtejszego .dyrekt!?l1' Leoua .Asz~ $klego l63/" lombardy 12'//&, akcye kallału sueT.
zarzadzaillcych wzwvŻ wzmiankowanemi roz- t'7.y\nstme1llt'. W Rkutek podniesiolleJ' świeżo 1""l'gera.. . Hrahm. S~arhek, kt~ry. u~lł':l wyst-uki~c killg<J 79, I!re1lro 50 11/16' dyskouto 21

" °/0' no lJan-
u .~.~ • ~ • , . ' . .' .•. t.. : t l l . .. taletlty 1 "arU\łc Je około Bielm', IlClągn1J,ł 1iuH11i! ku wpłyul)lo 40,000 l,., wypłynęło z lJankn 30,OOOl.. 

rywkn.lnl, udało SIę oSH;gnąc wyzeJ przy- mlc~a 'J\\y ';. YU.I wzg li){ ZW lll-zez Zlemum do Lwowa ~vraz z Dawillonem. Ten ostatni prze- PAryi, 28 marca po połd. (Sprawozdanie koń-
toczony pomyślny rezultat i prezes czuje powlat~l gro.)eCkl~go. Cele~ll towarzystwa niósl si~ puźoitj,)o.k wil\domo, no. niemiec~łscont', cowe) 13% renia umarzalna 77.42lJ:l' 3% renta 76.70, 
się w obowiązku wyrazić im niniejszem swo- ma byc wsplermnc. ul'-:ędmk6w gospodar- A5zp(Jrge~ow:, _ WIernI( po~ostala naro,d'jweJ. sztuc!'. 482 % pozyczka 106.76, wIoska. 1)°10 renta HlI.80, 
'e ouzi~kowanie' prezes dzi~kuJ'e wszvstkim czych przez \\'VszukIwame 1)08a<1 członkom Z malenu t)lko przer_w~ml stale trzpT1~ BIll od r:. o.ust.ryacka renta złota 86'/4' 6°fo tlota węgierska 
J ~ >:: " ." ,. l t . '" .. ,-. . ~ l d 'b '.' . 1841 artystko. lwowskIeJ sceny, na której teraz tez 10!PfIJ takaY. 4% 77 1/4 , rosyjska 5% II roku 11:177 
pamom 1 panom, ktorzy przez ZbIeranIe s (ma1~,p,z.ellla, lę .ł1c:)n.l ez mIejSCa me z tak zaazczrtllecro doczekała sili juhileuszu. Szant)- 96 112' 1 ,osy tureckie 41.25. Cre!lit molJilier SS3.Un. 
skarbonkowe yrz~czynili się do pomyślnoRci ,Ylasne~ wmy; 1fdzlelf1me ZapOl!IO~i j~d~o- :vua juhil!'tka,O pomimo ~i'\;żar~ lat, u~z.on~,o. ciIJ' Crellit fouoier 1253.00; akcyeaueT.kie 1U!J3.00, i)ank 
rezultatu oSlągmętego z balu maskowego, razoweJ prz~z CHlg plenvszych b-mu lIlIeSIę- zarem z!!.Sług dla ,Bc.cny .nJcayswJ, pracuje !1z1s Jesz- pru:yzki 1;;67.00, bank dyskontowy 526.00, weksle na 
a J' ak ró.'vnież dzipku/;.· e władzv policvJ'ne]' ey 1)0 utraeH! po~ady" udzielanie s.łac ome- ~~: c .. aI:ą rzeźwos,,!lJ,. meg~abn~~go zap.atu,. li! .catą l ... mdJu 25.21. 
( , . '" . .' '..: . l Ił '. d l ,l l ,!!Wl<''l.O~Clą, \vyohrazlll tWClrCV'J l enl'rtl11! 5lh' tll ... )"- Pl!tersburg 28 marca. 'fl\.rg ::hożowy. l:,{,j \": m. 
Za utrzymame porzą.d u 1 .strazy ochotllll~zeJ l ytOlll poc :lpa< Jm, lllez. o ?ym . o uR szeJ mmej, - • 70.00, na lirp. 67.2ó; pszenica w m. 12.50. Z"to 
ogniowej, która strzegła bezpicczeiistwa pracy; wspwru,IllC wdów l slerot po zmar- ~----- w lU. 9,00. Uwies w m. 4.75. NaRienie lei lnu (!l plid.) 
puhlicznego. . łych czło~kach to~arz:ys~wa, którzy opł3;c~- T E L E G R A M Y w :1'Il. 15.75; pogo{la. 

Łódź dnIa 12 (24) marca 1884. h składkI przynaJmmeJ przez lat PII3O; • SzC1.ł!Cln, 28 marca po połud. Targ zhożowy.l'Rzf'nica 
. d' l . . h.:l • • ospale; w m. 165,00 - 180.00, na kw. mj. 17[,.00, 

GIÓWl1!J kOlllźtd Stou:ar:!J.s'zenia llwJJ(LJ'cia wreSZCIe u ~le al11e JI:lU.nor~oweJ zapomogl Konstanłynopol, 28 marca. Nieporozumie- na. wrz. pat. lS2.CO. Żyw, ospale; 'IV m. 135.f)(l-
biedn!Jcll W m. Lodzi. ~Z~O~kOIll m~ z .w~asneJ ";l1;Y okaleczałym, . p t h k' 140.00; na kw. mi. 134,50, na wrz. paź. 14.1.00, Olej 

Sekretarz: Prezes Jez~lt przynaj mmeJ lat pIęC składk~ opła- nIC Ol' Y z patryarc ą e 'umenxcznym zo- rzepakowy, usp. dobre; na kw. mj. 58.00, na wrz. 
ROVl'J'. Heinzel. calI. stalo usuniQtc. Porta. zrzekła się swych PI'C- pa:L67.50. Spirytus ospale, w m. ·14.110,namr.45.2.''I, 

. . . . na kw. mj. 45.4;:), Uli. cz. lp. 46.70. Olej skal" ... 
(-) Do rozporzl!dzenia komitetu zajruujące- -- Z ruchu wydawniczego. ,Już trzeci tom tenllYJ l przyznała patryarsze Jego dawne }lm- w m.8.1O. -

go się losem robotników pozbawionych zajęcia taniego zbiorowego wydania dziel Elizy wa. Berat sułtana, zatwierdzający patry- Wiedeń, ~8 marc'!:Jarg zhozowy.l'sz~~ica n,a. w!n:!I\'l 
złożyli, oprócz wymienionych poprzednio, Orzeszkowej ukazał: się: z druku. Zawiera. h 'ea1; l . d ' . 9.73, uaulJ· cz. 9./1. Żyto na wlosn~ 1$.30, na. mJ.c,;r. 

P.p. Rosenblatt l'S. 300 •. Maiewski rs. 200. on p.owie~ć p. t. "IV Ida.tee.'" .. arc ę, J zupa me zgo ny z poprZed1l1ellll 8.35. Kukurydza nl\. maj. Cli. G.rlO. Owies un. wio-
" N d d _1- l baratami. snę 7.35, na mj. ct.. 7.·16. 

Na utrzymanie zaś kuchen lu(lowych, za- . lezJ?l~r owana w pozyteczneJ Zl!M.a no- L d " . Peszt, 28marca przedpold. 'farg zhożowy. Pszenica 
deklarował p. Silberstein stalą zapomogę ŚCI swo,]eJ -~edakcya Jnż.vniel'yi i budo1l'nic- on yn, .. 8 marca. WczoraJ przybyło do w m. lepiej, na wiosnę 9.35, na jesieidWO. Owies 
W kwocie rs. 30 miesięcznie. rryleż i w tym' lu;a, łącz me z redakcyą, Wedrowl'a, oraz Suakimu kilku szeików plemion, które do- na wio"!1ę 6.90. Kukurydzu na mj. cz. 6.52; po

samym celu ofiarował się płacić co .miesiąc dyrekto~'el1l w~zawski~j szkoły rzemi~sł tąd wrogiemi były dla. anglików, w celu gOr:na;:;~8 marca. l'szenica buz ruchu, nominal
tutejszy bank handlowy, a p. TeszlCh dał przy ulicy J asne~, zamIerza rozpocząć me- zawarcia z nimi stosunk6w przyjaźni. Nie- nie, milka. 1. li;', tauiej, o\~ieg spokojnie, kukury<1v.lt 
na ten cel 150 korcy węgla. ba~vem wydawmctwo szeregu popularnych,. '" II. BZ. tamej, mne gatunki stal,~. Obce tlowozy oil 

(_) Do zarzl!du miejscowego taniej kuchni dzielek, któryc~ celem będzie podawa,uie którzy z mcb ofiarowaIt Slę WZUj,Ć do nie- ostatniego poniedziałku przyniosły: llRzeuiey 1i:l,i<20, 

Nr. 3. obrani zostali panowie: Ebhardt 0., wS,kazówek. rOdZlCQlIl,. lll'z.y olJierauiu za.wo,- woli Osmaną, Dignuj, podczas gdy inni 1'0- j\:czmi~nia 12,.140, Ł?wsa 52,01>0 kw. Nadptyll~ły 4 
d t h 1 b· , '. tadunkl pszerucy: ZlIll1lIJ, 

Hartig Aug' j Haak jnr, KahI Th., Kern ow ec .111CZno-rzelln~ś lllCZyc l dla dZIeCI. ·111 propozycyę oczyszczenIa drogI do Ber- londyn,28 marca. CukierIIawannll. Nr. 12, nomi-
Ew. Lahmert Alb., Nissel Juz., Ramisch \Vydawmctwo to obejmować będzie wska- beru. nll.lnie ll>. 
Ed.,' Sieber Th., Steigert J-sen,Steigert J. zówki, g~zie szukać ~eżyzakładów,wktó- Odd' t k ,1 " . k'lk k' Brema, 28 marca. O1ejskalllY {.prawozdanie koilC"O-
jnr. Steigert Gottfr., Sanna Aug."Schafer rych mozna .praktyczme wykszt.a~cić się w. zla .awa.elJ~ OIaZ : a pulow we)spokojnie.Standarclwhito w 1lI.7,45,1I11.kw.7,4ii, 
G. i Zucknick. danym 1'zemlOśle lub l)rzemyśle; Ile lat wy- pIechoty maJIJ: SIę Jutro mIac na pokłady nlLmj. 7.60,lla Cz. 7.70, na. iirp. gr. H.IO • 

. d . l k d l' . na k od oś ·lo· k' h k t J li .ś Poznań, 28 marca. I:ipirytu5 w m. hel' hec?. 4!i.3!l, \V pome Z1a e - o go z. 6 iz. wleczorem, maga u a n nego rzellllos1a; Ja lC o 1'ę U ,,< umma. . ,~'"" na mr. 45.S0, na kw. mj. 45.70, na cz. 4(;.liO, na 
odbędzie rzeczony zarząd posiedzenie w zasobó:v materyalnych potrzeb !l' na jego Londyn, 28 marca. - Lordowie, Granville lp. 47.30; spokojnie. 
"Paradyzie". zdobYCIe, oraz pogląd na .brakl praktyko- izbę niższą, Hartiugton izb§ wyższą za- Glazgow, 28 marca. Surowiec. Mlxetl numll('rs 

(-) Z robót miejskich. Przebrukowywa- w:;nycll dottchczas w kraJU. ~zym rze: wiadol1lili oŚinierci księcia Albany. 'Po- wtiv:~~ot228Z. ~~':ci' B!nvel11ll. (sprawor.t1auie po. 
nie a raczej reparacyę bruku na ulicy ullOSI. "\Vo ec coraz bladziej uznawanej . d' . . t t d d CZl!tk.). Przpmszczalny ollrót 12,000 lwI.; IUOCHU; 
Piotrkowskiej, rozpoczęto juź od kilku dni dziś. P?tyzeby ~wl'otn WJ'.k~ztalcenia naszej SIC z~n~a .I~le zo~aną, z ego p~wo . u . o. 1'0- Dzienny dow6z 15,000 hel. -
i roboty doprowadzono już od N owego mlodZlezy; w. kwrun}m zaJęc pr~ktycznych-- cz~ne, l~bJ atoh w~slą w pomedzlalek do Uve~pool, 28 marca, po polua. Bawełnll.. (~pr!l.-
Rynku do ul. Cegelnianei. Po ukoilczeniu o CZel!l pisaliśmy llledawno w J.ednym z ar- kroloweJ kondolenCYjne adresy. \vozdanie końcowe). Ohrót 12,000 Lel, z kg"!la 

~ t k l' t h d spekulacyę i wywóz 2,000 lwI; mocno. Mitldl. ame-
przebrnkowywania ulicy Piotrkowskiej (elo y'u ow ws ępny~ '-: wy a:vu!-etwo ~JOdo- Paryż, 28 marca. "NationaI" donosi iż rtk. lł8. mI'. kw. Situ, na kw. mj. ()Il32' na mj. cz. 
apteki Millera), roboty brukarskie przenie- bne ~,:ażać ~~czy ~ewą..tphwl~ .za Jedno jenerał Millot zawiadomił rząd o mają~ym 6'lw na. cz. lp. 61l/w ina lp. !irp. 6'5/61' na śrp. 
sione zostana na inne ulice i postępować z naJuzyteczllleJszych l naJbardZIej na CZU- fa'" b tak· H 1 wrz. 619/U ' na paź. list. 6"/u. Oomra. wyb. gl,t. 
bpdn nastp!)liJ' ncn kolein; Naprzód napra- sie będ~,cych przedsi.~wzięć. nas"'lJ. 'pIC me awem a . u na .ong ~oa. . ij7/ł6 p. 

);; .~ ." 'Z.~ ,,-:; P b . , k KaIr "7 marca. ,rroJska angIelskIe Manchester 28 marca. Watcr 12 Armitage G3/S, 
wianym będzie hruk ulicy Zgierskiej, dalej - ro y ogrze~anla plec~w naft~ wy ony- .'" rY. '. • mają Wa.ter 12 Taylor 7, Water 20 }1icholls Hlf., 
na Starym Rynku, na ul. Nowomiejskiej, wane w t~~ druach w WarszaWIe, wYl)a- Jutro stanowczo powrOCie do Suakullu. Przy Water 30 Clayton 1)1/2' Mule 40 Mayoll f P;;, 
Nowym Rvnku, Konstalltynowskiej, \Vscho- dły po~nys!m? '. ()ąmanie znajdować Bi~ ma zaledwo kilku Medio 40. WilkinBon 11, Warpcops 32 Lees i',7!S' 

dniej, Widzewskiej, Dzikiej, Krótkiej, Pr>le- C~~g~leme 3 ~Iasy 1~2 10t~ryl ~lasyczneJ ludzi. Niewiadomo jeszcze nawet dokąd~t1>~:ble ~~ ~:~~i;dgntfi4. DT~~~in~ol~;:~~,;~ 
jazd i nareszcie Ogrodowej. odbę~zle Slę.W dmac~ 8 l 9 kWletm~ w \Var- on się schronił. 8112 ft. 86. Usp. zwyżkowe. 

Pod drzewka, mające być zasadzollemi szaWIe w gah losowan banku polskiego. Wiedeń 28 marca.. Dotnd nie potwierdza New-York, 28 marca. wieczorem. Bawełna 1111,: 
N R ku pokopano J'uż dołki i "1> w N. Orleanie 11-. Olej skalny ra.finowany 7U% 

na o:vyn: yn., . . .. r:f.n W przeddzień obrad w izbie austry- się wiadomość o rzekomym ustąpieniu hr. Ahel. Test 81/ 2 w Filadelfii 83/8, Surowy olej skal-
sadz,e~l1~ lozpocz,me SIę. mebawel~l. . Oby ackiej nad kwestyą budżetową, t. j. widnin ny 75/S' Certyfikaty pipe lillc - tł. 96'1

4 
C. :Mą,kl~ 3 

w~asClclele d?mo,,:, ~v Im?-ych ~zlelmca.ch 26 b. m., wystąpiła wiedellska "Neue Fre- Taaffego, ani teź w kolach dyplomatycznych d. 35 c. Czerwona pszenica ozima. w m. 1 d. 3 1/2 C. 
nuasta poszli tez JaklU~JrychleJ. za. tJUl ie Presse" pl'zeciwko poslom galicy.J·skim. nic nie wiedzą o mającem wkrótce nastąpić namr.l d. 1 3/ł c., ua kw. 1 d. 2 eJ na mj. 1 d. 

k lo ,1 b I a y ze '''lOSIla . . b W",l 4.3/8 c. Kukurydza. (nowl\.)-d. 591/~ c. Cukier (Fair pr. zJ.' ·"aue,Ill, O przypon.1 n I.n ' .. ' . " _ lI.T1•e z"czepl'a ona ·sama bezpośrednl'o, lecz zaUl1anowamu arona lumanna.. . M f" R' 
l l ć t _.1.'1 '" relinm~ uBcovades) 51116' Kawa (alr 10) 10. 

m~d ugo zaJ{ewne pozwo l OClą;ga SIę Z e przytacza ustęp z "Grazer Volksblatt," Londyn, 29 marca. Z powodu śmierci Lój(Wllcox)9.70. Słonina 101/8, Fracht zhożowy 2. 

1I11( ro)h~t~~~iru polskiego Trzeci występ go- któr~ dr:xkuj.c wYl:a~istym drukiem. Z. 0- księcia Albany! królowa zaniechała zamia- Jawne zapasy pszenicy 29,550 husz.; kukurytlzy 
. WI d l' S k' kazyl maJąceJ przYJśc pod obrady po WIel- fU podróźy . 1~7~,Ó~50~bu~a~z.~~~~~~~~~~~~ 

§CdI1nnd
y .pa~a d . ~ 'ts !twt!J, zym:nowd ~~i~ klej-nocy kwe~tyi. cła od wód~k, przeciwko Paryż 29 marca. Robotnicy swiptUJ'nc,,' Warszawa, 28 marca. Okowita. 713°/& z akcyzą, 

o lę Zl~ SIę . zlS~aJ 1 O VI, o~~e y , . czemu są głowme polacy, pisze "Grazer .'. .);; .., J kQP. po aD/o. Stosunek garnca do wiatlra 100=307 112_ 
I!Nr. 36 l 37" l 'JMlłość młodz!ellCZa '. Pr?c;z Volksblatt" CO następuje: "Strona finanso- w A~zm wydah o~ezwę do wszystkich fran- Hurt. skI. m wiadro kop. 8178-824, za garniec 
tego odegraną leszcze zos~aDle przez nll~J- wa jest bezwątpienia najwi~zą raną w na- cuzkwh klas l)racuJących, aby zaniechano :Pia;~r;2~:p. ~~~~~7;(zwl~3~~a k:~~c~?1204~H3 
s~0v.:ych artystow komedYJka p. t. "Dz16- szem paiistwie, kt6rft J' edyrue załJOlllONl 0- robotv. -~. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

k " ~ "'1' J TELEGRAMY GIEŁDO-WE. cla( l . t _ t I f' I t t t szczędności 1110żnaby wyleczyć. yll1czasem Londyn, 28 marca.. Lord Granville i mar-
, -) Z~ s aCyl e ~ konow. ns y aCY3; ~ polacy stawiajib zawsze bajeczne żą;dania za kiz Hartingtoll odwiedzili wczoraj Gład- lz dnill.2slz !lnia 29 

Cleszy Się coraz Wlę szem powo zemem, wyrzlldzenie rzą.dowi choćby najmniejszej . ' . Giełda Warszawska. 
dziś trzv nowe polnczellia mamy do zano- ~ ~ 'UT' t l'b d . stonea, poczelll zwołanI}: została rada m1m- Ż"tlano zkoilcem giełth'. l 

.• J •. "1' M I USi.ugl. H lęc era z pragnf,Jl y aroWlzny ,,' . k ł l ' "" I 
towama. Pan~wle Leon Rappaport, .eye~ owego d~lIgu. w il~śc~ 75 milionów, dalej show. Ja s yc lae, Sl~Owod?w~nem to ~o- Za weksle krótkoterminowe 
et Heymann 1. H~r~lan K?nstadt (Plotr decentraltzacYl kolet 1 wreszcie wyplenie- stało przez nowe powazne WieŚCI o poloze- na Berlin za 100 mr. '. 48.35 4il.32 
kowska ul.) :VJll.sah S!ę na hstę członkow. nia (Ausmerzung) jed!Jllego IqCZllilrll dla niu jen. Gordona. " I,ondyn" 1 l.. " 3~:~~ !l.~:l 

(-:-) Od d~lslaJ ~:.J .. od d .. 30 bd lUd lai W8zl/stlridt ludów AU811'Yi-i~~l/ka niemiec- Berlin, 28 marca. Poseł amerykailski Sar- :: ~:vi!t~il ',',;~ ~. : : 81.60 ~i:~~ 
;:rn~g ~~:~:6; loagI~d;ę 3n~~;Oozw~~z~jne ~i('hgr.;·d Prag~ą; on~ usunąóA' wsztystk.o to, co gent odm6wił l)l'zyjęcia. stanowiska posła Za papiery państwowe: 

. , '., 'd d te Je noczyc powmno z us ryą. l zawsze P b P d " . . Listy Likwitl. Kr. Pol.. S8.20 
zaś-od godz. ~ m. 30 wleczor, o go z. oczekują chwili, by się mogli wyrwać, a ~ ~t~rs. mgu. o aj? on SIę rio dymIsYI Ros. poż. Wschodnia. . . . • 03.75 
12 m. 30 po polnocy. choć dziś na wzór strusi chowają głowy w 1 wYJezdza do Amerykt. Listy ZM. Ziem. II 69 r. Lit. A. 100.10 

Piel'ze i sądzą, że ich nikt wtedy nie po- Parlament niemiecki odroczvl swe posie- L·nt Z" t '1"'" Ser. S~ll "LA. ;19.~o 

KRONIKA 
. d k' . d J 19 Y .as . ". arsz .• er 9U,~O 

zna, J e na ze wszyscy WtelUy O czego to dzenia <io 22 kwietnia. "" " "II 94.60 

KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 
zmierza.'l C 28 'l,V' ł l "n " " 1I1 93.70 
Głos ten przytoczyliśmy tutaj jedynie ja- annes, marca. czor3J zmar nag e "" " "IV 93.4.1) 

ko ciekaw1b illustracyę do seJ'tlel'ZlIydt sto- 1ułodszy syn królowej angielskiej, książę Listy Zast. M. ł'odzi Ser. l ~~:~ 
= W sprawach karnych dotyczl!cych urz~- suuków w monarchii rakuzkiej. Alhany. :::: :: :: A~ ts3.65 

dników rzędowych, ministeryum sprawiedliwo- cm W Tonkinie francuzi przerwali akcyę Wiedeń, 28 marca. Projekt rządowy w Giełda Berlińska. 
ści zamierza wprowadzić pewne zmiany pro- zaczepną, a źe wkrotce nastąpi pora desz- sprawie galicyjskiego funduszu indcmniza- Banknot.}' ronyj3kie zaraz. . 
ceduralne_ Według odnośnego projektu, szów, kampania w najlepszym razie, dopiero cyjnego, komisya budzetową przyjeła 20 Wek';le na W~rszaw;ak::oBt. 
sprawy takie mają być l'oztrząsane przez za kilka miesięcy bli:dzie mogła zaczą6 się na głosami przeciwko 12. Rosyjska pożycI.ka. z r. 1'$80 
sąd pailstwowy, bez udziału przysięgłych. nowo. Tymczasem poruszono projekt prze- Dyskonto 4%. 

= Prowincyonalne amatorskie towarzystwa wiezienia części korpusu generała .Millot do J\Iierzwii'lSki nagle zachorował. "Truba- Giełda Londyńska. 
dramatyczne ulegać majl!! wedłu~ projekt~ Madagaskaru, celem złamaniaCoporu howa- dura" odwolano. Weksle ua l'eterslmrg. . 

208.óO 
20H.25 
207.BO 

88.30 
93.HO 

100.15 
mulO 
9G.2f1 
\)4.55 
93.50 
iJ3.45 
HG.25 
85.-
tia.65 

207.50 
207.25 
207.-

23,87 
lllinisteryum oświaty bezpośredmo kontrolt sów. Po zajęciu ich stolicy, wojSko wróciłoby Dyskonto 3% 
władz naukowych, tak pod względem cen- znowu do 'ronkinu. OSTATNIE WIADOMOŚCI ~~D~Z~IE~N~NA~S~TA~T~Y~ST~Y~K~A~L~U~D~NO~S~C~I.~~ 
zurowania sztuk przedstu.wianych) jak w 0- cm W Hiszpanii aresztowania w arJlll1 AN L liIałieńslwa zawarte w dniu 2.; ma.rca: 
góle wydawania zezWOlelll1a dawanie przed- nie ustają. Uwięziono świeżo kilkunastu H D OWE. W parafii kalol; _ . 
t " wyższych oficerów w Sewilli i innych mia- W parafii ewallg: -

s .awleSnp·rawę poł~czen'la odno'g kole' I iwan- Rtach prowincyonalnych. Nawet w Lizho- pelłe1rSbubrg 28 marca. Weksle na, Londyn 2415
/32 , Starozakonnych: l, a mianowicie; Gutman Jakli), 

~ . . 'k . ł d h' . k' h . , na. am urg 209, na. Amsterdam 124, na Paryż z Nizel Ruehl,!. 
grodzko-dąbrowskiej z koleją górnoszlązką me, na le, WIZyCyę "\~ a z ls~pans lC ,aresz- 258; rosyjsKa premiowa pożyczka l-ej emisyi Zmarli w dniu 28 marca: 
W Mysłowicach i kole,~ą cesarza Fer(ly~an- tową.no kIlku oficerow, zamIeszanych. do ze-I 219 1

/1; takaY. II emisYI 210; rosyjska poi. z 1873 Katolicy: dzieci do lat 15-tn zma.rlo 3 w tej 

d d Ć 1 k szłorocznego spisku W Badaj ozie. Ze mO-j r. I~OJt.; t,aka.ż I'. ].877 -; fil i;up.erY,aty 8.1l;akcye l~czb~e chłopców 1, !lziewcząt 2; tlorostych' 2, w teJ 
a, ma przeprowa Zl specya pa. o~ls.r:a cno rozgałęziony spisek repllblikallski ist- rosYJsko Wlel~. D. Z. 254, r5JsYJsk18 listy kredytowe liczbIe m~i;czyzn l, kobiet 1, a miauowieie: 'Yil. 

międzynarodowa, w skład ktorej weJdz,:e . .. h' - , k" . l ]. - -. II pozyezka wschodma 941/2, Illpoz. wachod. chelm Bituer, lllt 32, Annl\. Szkowron, lat 47. 
jeden z oficerów sztabu jeneralnego rOf>YJ- mał "! a::ll?l1 l~zpans lej! m~ li ega (ZIŚ 94,1/2' NOwa renta zlotał01 '/1' Dy6kollW 60f0. . EW}lnglllicy: ~ieci d~ lat lii-tu ZJllllrto 3, w toj 
skiego. - wą,tphwOSCl; IIlllleJ nat~llllast Jest IJ.ewnem, 8erJil'l, 28 marca. Bankn. rosy;8k. 208.50, weksle l~~zlJlc chtopcow 2, dzlCWCZi}t, 1; doroslyeh 1, wt"j 

czy zostal w zupełnOŚCi odkrytym 1 czy W na, 'VarBZaW9 207.90, na Peterslmrg 207.BO, na Wie- hczhie m\)iczyzn l, kobiet -, a mia.nowicie: 2e
_ Rocznica. Wkrótce przypada 70-letnia skutek uwięzienia osóh, majibcych stać na dell 16il.bO. na. I~ondyn 20.46, na Paryż 81.15, na ran Fiirst, lat 60. 

rocznica otwarcia pierwsz~go un.iwersyteh.l J' ego czele, niebez.piecz~ńs.two w),'bucI.lU mi: Al~~;~l'edli,am281m6a9r·c2aD. Wl·c~Z. Akn 'e kre,lvt. 321.90, . Sl~ro%akohn~ch: dziuc! do lat 15·st.1l wmrlo -, w t!'j . 11 ł . k da' v ";i hczlJ16 chłopco\v --, dZlewczi}t -j doro~tych l, w tej 
W \Varszawie. Z profesorow teJ wszec m- nęło. 'l,Vladze. llszpalls le z Ją SIę byc ta~ież wggJ.er: 3?5.75, _ francuzk.le .315.90; IomlJa.rdy liczbie m\lżczyzn-, kobiet 1, a milLnowicie: Lich-
cy żyje dotąd tylko Romuald Hube, ze stu- tego przekonall1a. 143.75, galicYJsklC. 2[10.75, koleł połn. zach. 186,25,m .. ~a~n~F~'a~jga~;~Ia.~t~6;0~.~~~~~~~~~~~ 
d t' około 30 l)rawników i kilku przy- austr. renta paplerowa 79.~j(), taka§: złota 101.90, -

en ~w, ., .l li " * ArlJs1yczn.y ju~iio!,s~ J;li\)ódziesi\)?ioletnicj tlzia- GOfo w\lgier. zj:ota121.80, 50/u papier. SS.57 1/2 , takaż 4()!o SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 
X?dlllkow: :po grona. ~Iel'~vszJ ~ l za cZ~Jib fll.lnośCl scemczpfJ SWIQC1ła. w dm~ 28 ~. m .. we zlo~a 91.57 1/2 , noty markowe 59.27 1/2 , napoleony 9.61, Niedzielu lInia 30 mltrca. Tcm lCrnt.urll. wczora' 
SIę zasluzem mece.llaSI, Jak, .·Wmcenty J\f~- Lwowie prawdz1\ra. "kaplunka aztukl, pam Atp~la zWI!ł~ek l!lLnkowy 109.40; UBp. 0!lpate. . . _ rano 50 R'I w polud. SD R., wi~cgór H" R. Śrtl~ 
jewskil GrabowskI) Helcel l BogusławskI, I ABl'!~rgp.rOWp.L Urodzona w roku. 1818 z fQdzlCOW, l.ondyn1 28 IIlMoa Pl) poludmu, KQfIllolę~" lO1l3ltłl ; dniA wysokgś4 liarometl.'q ~8 Cla.li l liuip, fraur. 
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OBWIESZCZENIE {
nia z pośród siebie Prezesa Ogólnego Ze- DENTYSTA A. IwanoW, ulica pl,ot--a 4łIo,p l1n.W-

• brania a to przez napisanie na kartce Piotrkowska vis-a-vis cukierni Wiiatehu- lir II 'lJJ'1I ~v .... 
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi. do gl?sowania, oznaczonej Nr. 1, jednego bego. . .198-2-12 I t •• 11 •••• IIIIIIliIIl.±alllllll •• =rJ ••• •••a ••• IlilllliIllllll •• 

W zastosowaniu się do § 65 Ustawy To- nazwlska~ . . • II 
warzystwa, Dyrekcya ma honor podać do Na. wmosek stow. D. Frlschmanna, ze- O t · 
powszechnej wiadomości: protokół odbyte_branI? po~ołało przez aklamacyę do prze: S rzez e n I e. 
go w dniu S (20) marca r. b. zwyczajn6"- wodmczema obradom, Prezesi. Dyrekcyl 
go posiedzania przez Ogólne Zebranie L. Grohmanna. . ' Skradziono z miesl'kania mego 5 weksli 
Członków Towarzystwa Kredytowego tu- Tak. wybrany Prezes. Zebrama Og?lne- a mianowicie: l) na 1000 RB. wystawio
tejszego, oraz Bilans wykazujl;lcy stan To- go, obJ~wszy rpr~ewodmctwo, zaprosll n~ nr przez Ignacego Vogel na imi~ J. 1'od
warzy'stwa po konieo roku finansowego BBsesorow;: J. Hemzla, O. Jul. S?hultza l gorskięgo, płatny 1881 r., 2) na ?O~ Rs. 
lB82/3. Ju\. K~mtze:a., na B~Jo:et~rza zas S. Ko~- wyataWlony przez E. Szultza, na llUlę J. 

Łódź, dnia 14 (20) marca 1884 r. sutha l tegoz. upowaz.ml do. p'rzeczytama Pooi!górskiego, płatny 3 maja 1884 r. 3) 
Prezes L. Grohman. porzlldku dzl~1l;n~go l prZel;JIB?W porz!}d- 500 Rs. wysta.wiony przez Edmunda Vo-

Dyrektor binra A. Rosicki. kowyc!I,. do mmeJs~ego protokol:u d.olą~.o- gel na imię J. Podgórskiego, :r1atny 10 
195-1 nych l ~ednomyślme prrez Zebrame 0,,01- ezer}Vca 188ł, 4) 300 Rs. wystaWlony przez 

Protokół Posiedzenia Zwyczaineo-o ne przYJętych('D l . . t ') J. Podgórskiego na imię, Karola Telke, 
, r. ., ,'J '" a szy Cll}g naa ąpl . płatny 27 marca 18B4, płacony w Banku 

Ogolnego Zebrama Czlonkow Towa~ polskIm 5) na 60 rs. protestowany, wysta-
nystwa .Kr~d/ftowegq ,m.. Łodz~. OBWIESZCZENIE. wiony vr~ez Jana ~epó.mucena Dnrecki~-

DZIałO Blę W mleSCle riOdZl, w . t K d t Ł d ł go na ImIę l. Podgorskiego. Ostrzega SI~ 
sali posiedzeń Ogólnych Zebrań, w Dyrekcya Towarz~s wa. re. 't oWego m. o z, prż~d . naby~niem . powyż~zych ';VekslI, 
domu ?,owarzystwa. Kredytowego, Vi{ za.stosowamu SIli .do ~ 22 Ua~awr., gdyz me maJt;\ żadnej wartosCl. 
przy uliOY Bredniej pod Nr. 427, podaje do pOWllzech~eJ ~adom?śCl, lZ I P d 6 ka 

dnia S (20) marca 1884 roku. zaZądane zostały pozyczki na merucho- gnacy O g rs l. 
Uchwal~ polączonyc!t Władz Towarzy- mości. Nr. 73.1b, u.lica 1'romenada.T. Za- 197-~2-S 

stwa Kredytowego mIasta riodzi z dUla chodnIa,. Mont,z WItmann Rs. 11,000. N~. .~ 
31 stycznia (12 lutego) r. b. termin do 1257, ulIca Glowna, TomQllz Muszalo:wsk1, 
otlbyCla posiedzenia z"-"Yczajnego Ogólnego pożyczki odnowionej bez kouwersyl ~B. Żądany jest 
Zebrania członków tegoż Towarzystwa, 900 i dodatkowej Ra. 5,000. Nr. 280 -ąllCa. POKO' J UMEBLOWANY 
oznaczony zostal na dzień S (20) marca Piotrkowska, Szymon Sachs, Rs. 10,000. 
r. b. o go.d~inie 3 po polu dniu. . Nr. 6S8 ulica Piotrkowska, Fryderyk Wil- z ClI.lodziennem utrzymaniem, za dwie 

O ter~I~le tym podano do pow8zech~eJ helm Rs •. 8,000. . ., lekcye muz ki ś iewu lub przedmiotu 
wiad01.'losCI Btow~rzysz~nych przez óbWle- WszelkIe za~zuty llrzCClwk. o ud!aelenlll naukowego Ydzien!e. Offerty w redakcyi 
8zczema DyrekcYI z dma 3 (15 lutego) r. zażądanyc!I. pozyczek,. stowarzy~zem zec!Icl! pod lit. B.' B. 4. 158·3-S 
b. :Nr. 1201, ogtos~o?e, w gazetach miej- przedstawlo DyrekcY1 ~ prz~c:~.gu dm 14 
scowych a mianowICIe: od daty wydrukowama DlllleJszego ob- ___ -'-__ ~ ________ _ 

a) w "Dzienniku riódzkim" NN. 36, 38, wieszczenia. 
42 i 48. Łódź, dnia 17 (29) Marca 1884 r. We Wtorek 25 t. m. przy wyjściu z tea-

b) w "Gazeoie riódzkiej" w NN. 40, 46 Prezes L. Grohmann~ tru Victoria zgubioll:! została 

Na nadchodzace święta mam zaszczyt 

leeić Skład mój hurtowy i c1eteliczny 

WIN 

po-

Bogato assortowany w wma: 'rV ęgierskie, 
Francuzkie, Reńskie, Hiszpańskie, Szampailskie 
oraz Arak, Rum, Cognac i likiery zagraniczne. 

Nadto polecam mączkę maszynową zwaną 
puder z cukru Oryszewskiego rzniętego tu na 

mIeJSCU, tudzież wszelkie inne towary w zakres 
kolonialny l delikatesów wchodzące: Oliwę 

prawdziwą 1Nicejską· 

M.Sprzączkowski. 
139-1-0 

i 52. Dyrektor biura A. Kosick!. koralow-abranzoletka. 
i c) w "Lodzer Tageblatt" w NN. 41, 201-] - Uprasza si" szanowneilO znalazce, o laska- ,. •• IIIIIIIIIIIIIIIiII ••• IllI111111i1I111 •• IIIIIIlIIIIIIIl •••• illlllIII.m_!IIlililliliimi 

46 i 52. " ~ • 111 
Rzeczonem obwieszczeniem stowarzy- O~'l'JtZU· IXIE we oddauie takowej za stosownem wy na- N. 501 PiotrkoW6ka N~ 50:1.. , l' l ., . grodzeniem do redakcyi niniejszr.go dzien-

Bzeni zaproszem zosta l, a ly WB'1.yscy na ' ., nika. . 200-1-2 
Zwrozajne Ogólne Zehranie przybyc ra- Dziś zwolnionemu uozniowi :memu Jó- --------.,--------- l~m •• IIIII ••••••••••• =II!l ••••••• a.II.I!IlIIi •• ~1 
ozy l. . ' zetowi Bernard UprllBl!:am od dnia dzisiej-
. Pod ~\!Z da~ą,.o odbycm rzeczonego po~ szego zadnych pieni\jdzy ani zleceń dla ~Vy8ze~11 z druku i jest do nabycia w 
sI~<lzema d?ll1eSl?nO

T 
JW: Gn?erna~oro:m mnie nie powierzać, ponieważ takowych ksIęgarmach zeszyt III dzieła p. t.: 

;;~ttod';i,k~~~,y\~:' ~~~~;r:!rO!~er::~ w razie danYZl g~;to~~ ~':~~~!~:~i Na~·l~D~za M~to~a 
wego Zarz\!du ŻandarmskIego, oraz .Pre- N' d T . zydenta~iastazapros~ono, aby na zebraniu Ikome rembeckl. 
ohl"cnynn być raczylI. 202-1-3 

9~I~nkowie To~varz~twa, przyby]i ~a ~ do nauczenia się j\lzyka niemieckiego w 
dZISIeJsze zehrame ogolne, zapIsah SIę Pk' · k l t- S-ch miesiacach bez nauczy-
cel. trzech lIstach o becnOSCI, przyozem całego dzielI!. rs. 2 k. 60 (poczt\! rs. 2 k. 
wlasnor\lczni~ w przygoto,!a.nych na ten O O~ awa ~r~ l dela przez P. Keussuera. Cena 

~~i~;u ~h~~d~n~~~e~~~;cz~~~~~l:"::~e~ ~isz~~~~i:~nie kurs niższy k. 60, kurs 
ka;-t.ki do glosow~tIla. ~ Metoda angielska tegoż autora kop. 75 

Ze strony K01l11tetu Nadzorczego na. ze- l .. k' d (llocztl;l k. 85) 
lJraniu obecnymi byli: l) Otto l:l'1.wetysz, co. wynaJęCla ~ az eg~ . czasu przy Skład . łówn w ksi· arui 
1'r~zes, 2).1. K, 1'ozn~Iiski, .S) A. Skrudziń- u11cy. KO~8tantynowskleJ. w domu P'. pp. GEBE\HN'fBA ł WO~FF A.. 
SkI, 4) J. Beyer, 5) 1<. 8elhn, 6) R. Wer- KamIńskiego na II-m pIętrze, I ~ 92-4-8 
gau) 7) ~. Jarociński i fi) S. Reymann 187-2-3 
członkOWIe. ~ 1IIt..~~ 

Ze strony Dyreko}'i: l) L. Grohmann, ..,.~~~ ~:'~:~~::::::~::::~~~~=~::~:;::-=-:.-::--:::.. 
Prezes, 2) E. Herbst, 3) H, Konstadt, 4) O Ó 
R. 1<'inster, Dyrektorowie 5) G. Peter i 6) H A N D E l R U S K T O W A R W 
St. Plichta, zastępcy Dyrektorów. ~ 

Z ramiemIl. rządu uczestniczyl .na ze- -W N OvVYIU RYMU 
lJranin: Policmajster ID. l:.odzi W-ny Ma.- • • 
jor Maksymow. świeże 

Gdy PO(Uug list obecnośoi na zebranIe 
przybyło cdorików 53-ch, maj'łcych prawo 
do !llosów 58, która to liczba przekracl':l\ 
mimmum § 74 Ustawy Towarzystwa prze
pisane, .przeto Prezes J Komitetu :Nadzor
czego ogłosi! posiedzeme Zebrania O"ólne
go za otwarte o godz. 33/ł po południu i 
za rosił ollecnych na zebraniu do w b!-a. 

SZYNKI LITEWSKIE 
i ta~owe poleca, j~k również '''INA. kauka~kie naturalne odznaczaję,ce si~ 
przYJemnym smaklem. 

151-6-6 Klnkaczeski. 
~ . . 

'''eksle. ZA Dys- Z końcem giełdy 
Dopełnione tranza~cye konto 

ż~da.no I płacono 

Borlin (161 5/11) I dl. ter. 2 d. 100 mr. 4. 48.421/2 - 48 35 37 1/ 2 
" :.. (161 1/6 ) 2 d. 100 mr. 

" 
48.35 - 48 22 1/ 2 25 27 1/ 2 30 

NOWO OTWORZONY 

JAGAZYN UBIORÓW MEZKIGH 

Karola Miniewskiego 
w WARSZAWIE, 

przy ui. Senatorskiej Nr. 27a, obok koś· 
cioła b. Reformatów, pierwsze pi~tro od 

frontu. 
. Urządzon~ na sposób zagraniczny 

gdzIe W przeClągu 24·ch godzin na zO!' 
danie najwijlkszy odsłalunek wykonywa 
~ eleganc]l!, z towarów tak krajowych 
jak zagranicznych, których posiada 
wielki wybór .. 

(Jeny bardzo przystępne. 

. D~a osób mieszkających na pro· 
Wl~Cyl, a pragnących ubierać się w 
~01m magazynie, ·na pierwsze żądanie 
hstowne, przesyłam próby wraz ze spo
sohem brania miary samemu sobie i 
~enami, ręcząc za akuratne, doUadne 
1 w oznaczonym- terminie dopasowane 
wykończenie. 140-3-12 

P~c~tlłal~erya Kumys (Keffir) ~ 

I
w Tuszyme do sprzedama za przystępną, Dostać można. Zawadzka Nr. 438 3 pi(:~ 
cenę, wiadomość na miejscu. tro Nr. 6, 171--8-6 

. 196-2-2 

'B~oqoS 

I kr. ter. 
Inne niem. miasta lJank. dl. ter. 2 d. 100 mr. 4, -.- - -

kro ter. 2 U. 100 mr. 48 17 1/:1 
TOWARZYSTWO ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH 

Ld:.<lyn " " " 
" · 

Paryż . · 
" . .. .. '" 

Wietleń · (- _.) 

" . (lS6) 
Petersburg · 
Papiery państw. 

(za 100 rB.). 
Obligi Skar. Kr. Pola. duże 

" " " "mal:a Dowody Kom. Cen. Likw. 
List yLIkw. Kl'. Pols. tinze 

" n n " mę;le 
ROB.POŻ. Wa.I em.lOOór. 
" " " " lOOr. 
" 11 " " Wr. 
" " " li" 1000r. 
n " " " 100r. 
" " "III" l000r. 
" "J.' " 100r. ROB. Poz. l:'r. zr. 1864 lem. 
" '1..."" 18661Iem. 

Bilety lian. Pań. Ros. lem. 

" " " n II n 

" " ""m" 
" " ""IV" Listy Zastawne (za100r.) 

., "zr.1869S.llit.A. 
" "" .. " lit.B. 
" ,,» "" male 
" "" Ser.lllit.A. 
" "" "lit.B. 
" "" "male 
" "" Ser.llllit.A. 
" "" "lit.B. 
" "" " male 
" "" Ser.IVlit.A. 
" "" "lit.B. 
" "" " male Listy zast. m. Warsz.Ser. I 

"" ""Ji "" "" 
"" ""IV " "m. l:.odzi " l 

"" " "II l'" 11 "m Listyzast.R. T. Wz. Kr.Z. 

dt ter. S ID. l Ł. 
kro ter. Sm. l Ł. 
dl. ter. 10 d. 100 :Fr. 
kro ter. 10 d. 100 Fr. 
dł. ter. S d. 100 :flor. 
kro ter. Sd. 100 :flor. 
dl. ter. 2d. ·100 rs. 

~ g Dopełnione Z końc.giełdy 
.s ... tranz. 
rF.l p. . zI}d. I placon 

4-
4-

4 
4 
5 
Ó 
5 
l) 

Ó 
5 
Ó 
l) 

5 
5 
l) 

6 
l) 

l) 
l) 

li 
/) 
/) 
/) 
li 
fi 
5 
/) 
l) 
/) 
/) 

fi 
l) 
l) 

fi 
6 
l) 
l) 

-.-

-.-

--.-

-.-
88.40 
88.20 

9'3:5511 93.75 
93.65 93.75 

--.--.--.-
-.-
-.-

-.- -.-
-,-

100.10 
99.80 100.-

99.90 

-.--.-

96.-
94.40·50 

93.4025 

84.20 

-.--.--.-
99.60 
99.50 
99.40 
-.-
-.-
96,20 
9L60 
93.70 
93.45 
86.25 
85.-
8S.65 
-.-

--.-

-.-

-.--:-

-.-

~.-

-.-
-.-

-.-

-.--.--.--.-

" -.- -
3 -.- -
" 

9.84- -
li -.- -
" 39.BO -
4- -.-
" 

81.(;0 -
6 -.-

~d Akcye. o B 
(za 100 1'8.). ~ p. 

AkQyeD.Ż. War.-W.1oor. -4-
" " W.-Byd.500r. 4-
"" ,,1oor. I) 
" " Teres.1000r. 5 
"" ,,1oor. 5 
" "Fabr.-riódzkiej 
" Banku Handlowego 

w Vi'arszawie250r. 
" 'Var. Ban. Dys. 250r. 
" Ban. H. w riodzi 250 r. 
.. War.Tow.Ub.odognia 

E 
Ol .. • "':II .. 

z wypl. re. 125 2óOr. 
" War.Tow.F.Cukru500 
" llukr.Dohrzel. 5001'. 
" " Józefów 250r. 
.. "Czarek 2501'. 
" " Herm&nów250 r. 
" " Iiyszkowic.250 r. 
" " Leonów 250 r. ~ 
" " CZllstoóice 250 r. 'N 

" T. W.LF. Stali lOOOr. ł 
" Tow. ilpop, Rau i 

Loowenatein ·lOOOr. N 

" Tow. ·ZaJd. Metal. B. -E 
HantkewWar.1000r. ~ 

"Tow.Zakl.GÓrniczych :: 
8tarachowickichloor. 

" Tow. War. Fa.b. Maoh. 
Narz.Rol.iOill. loor. 

" Wara.T. Kop. węgla. i 
Zakl.Hutniczyoh25Or. 

~, Tow. Zakt Prz. Baw. } 
Tk. w Zawierciu 250r. 

" Tow.riaz.i Iiaźni 100 r. 

.-
-
-

39 .20 -
81 4535 

DOPelnio-!.l końc.l giełdy 
ne tranz. zl}dano I plac. 

~.-

-.-

-.- -.--.-
....;....- -.--.-

-.-

-.- -.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.- --: .. - -.-
-.- -.-

. W a. r t o ś ó k u p o n u: 
Llet. za5. nowych •.• lp31l.l, I Obligów skarb. 196'/3, 

" "m. Wars!'l.s.IlII245ł/s , Poz'llrem.lem.104'1s. 
" ." ~.riO<hIl. • 204 1/S,,, II em. 20'/ 
" likwId. • 130 " 5, 

w :Niedzielę dnia 29 marca 1884 r. 

Numer 36 i 3? 
Komedya w 1 akcie. 

IIŁOŚĆ MŁODZIEŃCA 
Komedya w· 1 akcie. 

DZIECIAKI 
Komedya w- 1 akcie. 

W 1 i 2 p. Szymanowski 

Początek o godz. S-ej. 

we Wtorek dnia 1 kwietnia 1884 r. 

Komeclya w 3 aktach z fran~ 

cuzkiego 

występ p. Szymanow~kigo. ~ 


