
Nr. 64. Dnia 21 Marca. Niedziela. 9 (21). Marca 
ł 

ił.om:lliA • 

P.ółrQo=lI io 

Kw:ulallli. 

TC. l!c.

" "II:. iO 
.. !Z lr. łO 

w Krtlo,lwle l '.nnlwi.: 

aes:łlnie • • . • • • . ra. lJ Ic.. _ 

.Zrotlllni" • • • • • • .. 8 k. 10 

OtUla poj8(1)'nen(e nllirn.rll li kop. 

KJ.LENDJ..RZYK. 

, 

pismo przemysł'owe, handlowe i literackie. 
Biuro Redakoyi i· Ad:ministraoyi 
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{)EN~ OC,lI.ONZI·!Ń: 

Za jdtn wilru ,Imem luli ZI\ jego 
1IIIIIsca 6 k'ł I ustllPstwem: r.ą 2 rar.! 
6'/" Y.R. a razI Hj%, r. ... -i 1"0."1 20°/0, 
r;a (/ rar.J. :16'1.. r... 6 r .. ,,)' i wi~ceJ 

10'/.· 
N.kroJe,i: u. kaiu)' ",iarBz 10 Iu.>p. 

Reklamy: za każdy wi~ru 1:l kop. 
1I1a1. 3 "i.rum,. oito.r:enia auro .. o-

.... po 1'ft. 2 mił'lRiCCsniQ. 
Od nalellloicl prr:ewyzS5<9.j,cych 10 rl. 

Iattpatwo dodatkowe oiólne 6°/11' 

D,ii: N.· S!MM. Benedykta O. 
JaŁro: Hognchwalą B. i Oktaw. 
W50hó~ alo~c .. o (oW:. 6 min. ta. Z.ohócl o (ode. II 1I1in. ó4. 
mUi0je uma llode. 11 min • .lł6. PJ.'):JbJlo dni"llodr;in S minut 4,6. 

Adres telegraficzny: 
XUŁ.A.XO~SX:r. ŁÓDŹ. 

0ll:łou.ni .. prr:yjrno"' ... n •• ':",. Adminiatr"oyi "Dr.ieunilu." 
orali W Biuraoh OitOBl:!!!l Rajohm .. ua. i Frelldlera. w Waraz!\'lfie 
i w l'Jodlli. 

Rtltopisy nadesła.ne ber; r.a.trzdenill.-ni. h,d, l.wraclI.n •• 

Numer na8t~pnv wV/dz;i. Wf: wlot·tll. l i 2~gru.dma:-:Próc~. posiedzeń rady zarz lJl- j
l trzecim, r:-. Buszyńlikiw c?;wartym. ' .zaopa-I dnictwem redakcyi "DziennifaŁ6tfzk!ego" 

--------____________ d:aJąceJJ od~y!y 81\1 d~a. zeb~a.nia człon- trzeni zawsze w przybory opatrunkowe. 3 rs.; 8) procent od kapitału uloko wanego 
~ow'. mlano~lCle: ,zwyczaJne dma 8,.czerwca l Straż ogniowa odbyla w roku sprawo- w kasie przemysłowców lódzkich 207 rs. 

Łódzka strah nnnl'owa onhofnł'uza /1 ogo~ne dnta 2 11s~oP. ada. .. . ~a.wczYl? ~5 ćwiczeń z,wyczajuy.ch (-ćw~CZe-178 kop. Ogółom dochód wynosU 11,937 rs. 
II ~ IJ • DZIałalność strazy ochotmczeJ rozCląga ma oddzlał6w poszczegolnych) l a ćwwze- '16 1/':1. kop. 

81l~ na całe terytoryum miasta Łodzi; dla niasygnałowe.· W dniu 18 maja r. z. od- Wydatki: jedna sikawka kompletna 935 w 1.885 roku. 
-tOe-

lepsz~go zorganizowania pracy strll.żackiaj, byk się przegl~d generalny wobec J. E. rs. 70 kop.; dwie pary kół rezerwowych 57 
podZIelono miasto na 4 cy.rkuły pożarne, generał. gubernatora warszawskiego; dnia rs. 60 kop.; 35 par szrub 131 rs. 60 kop,; 
z kto.'rych kaźdy ma. swóJ oddział stra- 15 czerwca ćwiczenia ogólne wszystkich od- nosze 17 rB. 70 kop,', 378 metrów wAża (Sprawo.danie przedstawione na ogólnem zebraniu). i ki . ... 
nc . działów przy budowli niedokończonej; dnia gumowego 928 rl!!. 12 kop.; oplata ahona-

Zawiązana w dniu 16 września 1875 r. C!lrkuł pierwlZ1/ obejmuje Stare Miasto 21 września takież ćwiczenia przy ruszto- mentowa od 4 '~paratów telefonowych 600 
łódzka straż ogniowa ochotnicza, faktycz- z !3a.lutam~ i ?z~Ś~ N owe~o Miasta aż ~~ wni ,strażackiej oddzjału 2-go" wreszcie dnia ~8.; 48 trlllb sygnałowych 125 rs. 30 kop.; 
nie. istnieć zaczi;lła z dniem 14 maja 1876 ulwy OeglalOlaneJ łlilczme ze stroną Jej 27 ltpca przeglqd ogolny l'ekwlzytów, umun'IJeden wóz na rekwizyty 48 rs. 60 kop.; 3 
roku. Administracya stra.ży łódzkiej u~ północną· durowania i narz~dzistrazackich. pancerze asbeltowe 47 rsw 94 kop.; 4 po
gruntowanI} jest na Najwyżef zatwierdzo- , C!l1.'lcul, drugi: ,od polud~iowej strony Oe- . W ciągu. roku straż .ala.rmowanfb była chodnie 39 rs. 50 kop.; roboty budowlane 
nej ustawie normalnej z d.H lutego 1882 r. glelmaneJ, do ulwy Nawrot Tel Rozwadow- 51 razy; dZIałała przy pożarach 31 razy, przy rekwizytorni l-go oddziału. 1331's. 7 

Straź podzielonlł jest na 4: oddziały eyr- skiej łqcznie z jej stroną północną· mianowicie przy 8 pożarach wielkich, 13 kop.; materyał na ubrania strażackie 372 
kulowe i podlega administracyi rady 'za· C!lrku/trzeci obejmuje południOWI}: stro- średnich i 10 mniejszych; w 20 wypadkach rs. 95 kop.; ksillŻki i blankiety 31 rs. 37 
rZljdzającej, wybieranej na ogólnem ze- n~ ulicy wyżej nazwanej i sięga aż do uli-nie brała udziału w dziele ratunkowem, kop.; reperacye sikawek i innych przyrzlb
braniu członków. W razie pożaru i na cy św. Emilii po jednej i ulicy Placowej z powodu zbyt wielkiej odległości miejsca dów 1,036 rs. 95 kop.; place poslańców 
miejscu· pożaru podlega straż rozkazom po drugiej stronie. pożaru od miasta, ugaszenia ognia przez 947 rs. 60 kop:; gratyfikacye dla str ażaków 
komendanta. lub jego zastępcy; prócz tego Cyrkuł ćzwm't!l obejmuje pozosta11ł cz~ść domowników lub· alarmów fałszywych. 574 rs.; za najem koni .947 rs. 26 kOLT.; 
każdym oddziałem kieruje sierżant czyli południowlb aż do granic miasta.· Najwif;"lkszlł liczb~ pożarów (w których czyn. oświetlenie składów na rekwizyty strazac
tak zwany oddziałowy. Każdy oddział zło- Na czele oddziału pierwszego stoi jako nil byla straż ogniowa») dostarczyły drawnia- kie 84 rs. 38 kop.; s~rażalrom, którzy po
żony jest z toporników, sikawkow!lch i wo- sierżant, Edward Modrowj zast'ijpc1ł jego ne budynki mieszkalne, bo ·11, -nastlilpnieniesli skaleczenia podczas pożar6w 428 rs. 
dniczyck, posiada nadto dla utrzymania po- jest Edward Eisner. Oddział składa si~ stajnie i wozownie drewniane 7, suszarnie 3j 60 kop.; inne wy-datkimniejsze (wyszcze
rzą.dku odpowiednilll ilość fcortlonow!lc.h. z 13 toporników, 45 sikawko wy ch, 15 wo· pożarów w składach towar. było 3, fabryk I gólnione w sprawozdaniu) wyniosły 323 rs • 
. Z dniem 1 stycznia 1885 r. liczyła Mdz-' dniczych i 6 kordonowych - razem z 79 zgorza.l02, "wilków" przędzalnianych 2, mu· 82 kop. Ogółem wydano 7,812 rs. 6 kop. 
ka straż ogniowa ochotnicza członków czyn- strażaków. rowany budynek mieszkalny 1, wiatrak l, Zatem: dochód uczynił 11,937 rs. '161/'1. k. 
llyc~ 283. W cilłguroku .ubyło 87 (wy. W drugim od4ziale przewodzi sierżant strych 1. Najdłu.tej strażbyla cZ'ynnl!l przy wydatki 7,812rs. 6 k. 
atllPIJO ze strllŹY 84,zmarlo 3), n~tomiaBt Robert Wergau; zastęp c/} jego jest Rudolfpożarz.e. domu NI:. 520- przy ulicy PIOtr- . pozostało 4,125 rs. 201/ 2 k. 
P!zYJ~tonowych. 88, zat~m ł!łc~nIe z pil;1- Matheus. Oddział składa si~ z 10 topor- kowskl~J-211 godzInY. bez pr~erwy •. Spr~- w kasie strażackiej z dniem 1 (13) sty
CloI?a felczeramI~ wynOSI z dmem l sty- ników, 48 sikawkowych, 20wodniczych i wozdame ;ll:znacza, ze w CIągu roku me cznia 1886 roku. 
czma· 1886 r. lIczba członków czynnych 13 kordonowych, - razem z 91 strażaków. zgor.za! ltUl Jede? sklep. .. . Ważniejsze rekwizyty ratunkowe, bEJdące 
?84; CZlon~ów hono~owych czyli' wspiera- Sieriantem w oddziale trzecim jest Au~ 1fmanse nas~e~ at.raży o~moweJ ochoL~I- w posiadaniu łódzkiej st:ra.ży ochotniczej 
Jf/icych" posI~~a tuteJsza. straz ochotnicza gust Richter, zast'ijpCl!l Ludwik Thern. Od- ?zeJ przedst~wIaJlł Slf;"l z dUlem 13 styczma sl1 nastli)pujf/ice: .. 
929, mIanOWICle 385, płacących po 3 rs. ro- dział ten liczy 9 toporników, 33 sikawko- J~~naBt~puJe: '. . . W oddziale pierwszym: 2 sikawki duźe-
c~me lub wif;"lcejr l 544 płacących mniej wych,.1-4: wodniczych i 9 kordonowych, - Dochody: W dniu l stycznia 1885 rokn l-naz podwójnym mechanizmem śrubowanym 
Oli 3 rs.. razem 65 strazaków. ..majdowało sili) w kasie 3,815 rs. 841/ s kop. z fabryki w ZgorzeIicach, druga z medIa-
. Rada zarządzająca. sUada się z nast~pu- Wreszcie na czele oddziału czwartego W ciągu roku straż miafa dochodu: l) ze nizmem pojedyńczym·; z fabryki war~za,w-
Ją.cyc~ członków z urz~du: p. prezydenta i stoi jako sieriant Henryk Kittel, którego składek dlJrocznych, zbieranych wśród oby- skiej, obie z kompletnemi przyboramI; Je
p. polIcmajstra miasta Łodzij z wyboru nale- zastlolpc!} jest Karol Schmeller; oddział li- wateH miasta 5,719 rs. 60 kop,; 2) od ma- dna sikawka mała, jeden wóz z kompletem 
żf!i: pl'zewodniczlłCY L. Grohman, członko- czy 5 toporników, 16 sikawkowych, 9 wo- gistI'atu miasta Łodzi zapomQgi 850 rs.; rekwizytów odręcznych, jedna wielka dra
WIe:. O. H. Rover (kasyer i rekwizytor) - dniczych i 4 kordonowych,-razem 34 8tra- 3) od towarzystwa kredytowegom. Łodzi bina, dwa wozy beczkowe. 
JU!lUSZ Heinzel, Herman Konstadt, Ln- żaków. 300 rs.; 4) od towarzystw ubezpieczeń od W oddziale drugim: 2 sikawki duże, obi~ 
dWI~ Meyer, Reinhold Finster, Gustaw Pa- Oprócz sierżantów, każdy korpus stra- ognia ("Rosya" 50 rs. 20 k.j "Salamandra" z podwójuym mechanizmem· śrubowym l 

ter I Karol Kessler (sekretarz). żacki w poszczególnych oddziałach ma swe- 50 1'8. 24 kop.; "Petersbnrskie" 1001's.; kompletem przybor6w (jedna ofiarowana 
Komendantem straży· obrano L. Groh- go przewodniczącego. SliIżb~ sygnalową, "rosyjskie" z 1827 r. 250 rs.) razem 450 rs.j przez rodzinEJ Scheiblerów); jedna sikawka 

mana, zastli)pcą. komendanta L. Zonera. pełni/} dwaj specyalni sJguałodawcy i czte- 5) od osób prywatnych za ratunek podczas miejska z pojedyńczym mechanizmem śrt.I0 
Zarząd w powyższym swym składzie wy- rej trli)bacze, zaliczeni do toporników. Po· pożaru nie~iony (pp. Teodor Steigert 100 bowym; dw'ażelazne wozy becz~mwe; takl,ź 

brany ~ostaJ: na ogólnem zebraniu człon- mocy lekarskiej udzielają bezpłatnie w wy- rs.; inspektor budowniczy iv~ajewskj. 50 rs.; wóz· na dwóch kolach; jedna. ~llelka dra:b1-
ków dma 8 czerwca 1885 r. Rada zarz1l- padkach skaleczenia lub popa.rzenia dokto- Krusche-Ender .50 rs.; Juliusz Mitzner 25 na składana na kółkach; wlelkadrahlUa 
dzająca odbyła w cil}gu roku sprawozdaw- rowie: E, Beckman, R. Hofer, M. Likier- rs.; S. H. Rosen.1O rs.) razem 235; 6) do- do przystawiania z podporami; wóz z kom· 
czego 10 posiedzeń, mianowicie: 20 lutego, nik i H. Tugendhold, a felczerskIl: A. Jos- chód z koncertu nrz~dzonego na rzecz pletem rekwizytów odręcznych; dwa duże 
27 kwietnia, 3 i 20 czerwca, 21 lipca, 111 kowicz w oddziale pierwszym, H. V ogeI i straźy przez towarzystwo ,,I Lodzer Man- wozy IItrażackie, każdy na 20 ludzi. 
sierpnia, 14 i 28 października, 9 listopada Wille w oddziale drugim. A. Reinert w nergesltong" 355 rs.[ 60 kop.; 7) za pośr&< W oddziale trzecim: dwie duże 8ikawk~4 

8) "Nie potrzeba-" iudaJlłc oboji;ltnoś6, rzekł: -ważne, 3.ledla "pańskiej" sprawy niemajll-"" uy wMonterey za@t()Jo~chiJlla PadiIla, 
-Masz pan 8łusznośó. Nie potrzebuję ce żadnej wartości. sama donna nam to pOWIedZIała, czytała 

lVIARUJA 
J>l'rmz BRET HARTE'A.. 

(Dallf.!/ eiqg - pat,·, Nr. G3). 
- Szkoda - rzekł Carroll oboj~tnie

byłoby to grzaczniejz pańskiej strony. 
- Grzeczniej! Do dyabka, panie! To 

jest kradzież. 
- Kradzieżą,., mr. Prince, byłaby ch'ać 

zatrzymarua tych list6w dla pokazania po
stlilpowania pewnej osoby, która wlaśnie 
chce je ukryć. Słowo to nie może byc za· 
stosowane ani do pana, ani do mnie. 

- Ostatni raz, czy ódmawiasz rui pan 
ich zwrotu? - zapytał Prince blady ze zło
ści. 

robić tutaj sceny, którlJi mi "prawo" gdzie- ZaśmiaŁ się. na głos listy, opisując~ ten wypadek, s?o-
indziej zastąpi. Oznajmi ono nam, czy pan -,- DziEJkuję panu za zamianę. Moźe si~ wem, 1)y10 dla nas ŚWlę~O - a byl przeCież 
masz prawo do tych listów i czyś je pra- pan czego napijesz? bliskim kuzynem Guitlel'rezów. ~ teraz, 
wnie obj1l1 w swe posiadanie. - Dziękuję! ...,- odrzekł Oarroll, odcho- kiedy koń zdeptał tego amerykańskIego do· 

_ Owszem, nie mam wcale zamiaru wy~ dząc ku drzw!om. ktora~ cała. rodzina ~i~ za,myka na ,cztery 
cofać sif;"l z tego wytłumaczenia _ rzekł - Z,atem zegnam pana. zamkI, ta~, że człOWiek 11m słowa me mo-
Oarl'olI, powstając z dum!). WyCIągnął r~k~. .. ze nslyszec. . 

- Bo jednak - rzekl Prince iywo, po- 9~rroIl,patrząc. na ,Ule~o, pr~eszedl spo· - Ech! - odrzekła Pepl~a ~ co ~o te: 
wracaj/}c nagle do właściwej sobie szczero- kOJD1.e obok. w~cI~glll~teJ r~kl, otworzył go, to Sanchez tyle wie co 10m, pOl1lewaz 
ści - mogłeś mnie pan poprosić o te listy. drZWI, ~kłont~ s~ę l zmkl., , widział prawie cały ten wypadek, . 

_ A pan byłbyś mnie ich odmówil- ,LekkI run:l~Ule? \~y8tą,,)lł ~a twarz PrlU- - Co? wie on o wszystkie m? - zapyta. 
odparł Oarroll. .. ce a; po ChWIIL zasmlal SIli) polgJo.sen.l. Gdy- la Faquita ciekawie. 

Prince za.śmiał się. . by był w _dra~l1atycznem uBposobIemu, był- _ Przecież on przyprowadził do domu 
- Kto ciebie, kapitanie - nauczył tak by w:ypowl~dzlał monol~g,w ~t6r!m były- Peres, który znów miał jedno ze swych wi-

strategicznie post~pować? by Sl~ znaJdowały zdama ta~le, Jak: »na.: dzeń:- niech. nas ś~ięty Antoni strzeże!-
N ,.. .,. deszła sposobność do zemsty, dumny zwy wtrąCIła PepIta robląc znak krzyża na gI'O-

-- auczono mme me prZYJmowac za- ciAzca sam zO!ltawił broń na swych przYJ'a- . K • d t k" d kt 
d . b b k' k" O . II "II bIe oorotory - g y w em on o ora 

ueJ o razy. ez ~rme - rze :1., arIO we- ciól; nadeszła nareszcie godzina, albo co w adł na nich' 'ak wściekł b k· doktór 
- Najzupełniej. 
- Bardzo dobrze, panie! 
Pociągnllł za dzwonek. 

soło. Ale nlUlelU SIIJ także odwdZIęczać. Zna- naJ 'mnie; bhłby wykrzykn!\ł' Ha.' ha'" Ale l Pd' - J l 'dYl Yp' 
l ~ t·l . . d" . J. 'I' • fi •• e Wle Slf;) trzyma na SIO e. areo za-

Zobaczymy. aZłem en pUgl ar es w rmeJscu, g Zle Sll~ pomewaz ył tylko praktycznym dobro- . ł ' d 'k' kI Z b t 
zdarzył wypadek doktorowi West. Należy dusznym egoistycznym llf;"ldznikiem' niewie- ś!llla, SIe ZI ,f .1 k~ed : b "ł o ~cz, cr' ~~ 
prawdopodobnie do niego. Zostawiam go le IQPszy~n albo gorszym od swych bliźnich SS·l~ nhle uczetPl łJl1 1 dYkat e U Jego

l 
?py. - Przybędzie tu zaraz mój rZlJJdca i 

.jego obecności oskarżę pana o kradzież. 
w anu .' , dł b" , , 'k' anc ez pa 1'zy za o orem ga opuJącym 

p . . . zaSla przy JUrku l zaczął rozmyslac, Ja - na śmierć tak jak to Pereo przepowie-
- Nie Slidzę. . 
.- Dlaczego panie? 
- Dlatego, że owa trzecia olloba byłaby 

świadkiem rzucenia panu w twarz tej rę
kawiczki. ., 

Kroki daly si~ sty<!zeć w przyległym po
kojn; Prince nie byl tchórzem, ale i nie 
waryatem. Wiedz al, że Oarroll słowa do. 
trzyma, że będzie musiał się z nim bić; 
jakkolwiekby sil} zakończył pojedynek, po
wód jego byłby znany, co nie wypadłoby 
na jego· korzyść. Tymczasem, W tej chwili 
nikt nie był świadkiem obral.Y, jakiej do
~nal:. Ostatecznie, listy nie były tego war
te. P08tl}pil do drzwi, otworzyl je i rzekł: 

O ~ruglem. swem ~dkryci~ zamIlczał. by najlepszy użytek z,ro~ić z notatek, bfil- dział. vi pól godziny później, Sanchez 
Prlllce .wzllllł pugIlares l o~worzy:ł g? dą.cych dowodem istmema syna . dokto.ra znów usłyszał odgłos kopyt, jakby w bliz

Prz~z ?hwII~ Fzegl~uał ~otatkI w mm Slf;} Westa. a zatem prawnego spadkobIercy Je- kośr.i, domyślił si~ jednak, że sili) to dzie-
z~aJd,uJą.cef przyczen;, znow glęboko zamy- go maJlłtku. ie o jakie dwie mile od tego miejsca, po-
ślIł SIę· Nagle podmosł wzrok na Carrolla ROZDZIAlJ VIII. myślal wi~c sobie,' że już po wszystkiem. 

zapyotal ,. żywo:. b' l? F d Dreszcz przebiegI po obydwóch kobietach 
- ZYt; pan Je o eJrzat aqnita, upewniwszy 8ię, że mło a jej pa- i przeżegnały si~ 
- Tylko tyle, żeby idę przekonać, że nie ni zamknięta była zdonnfłs Ma,ryfłs i uiedo- •.• . ~.. 

zawierają; w sobie nic, coby moglo obcho- stępna ciekawym oczom i uszom, zaczęła . - I cóz Pere? mOWI na to, ze Sl(~ J~go 
dzić osobfij, której jestem przedstawicielem- ubulewać w gronie swych towarzyszy, nad proro.ctwo. spel1l11o? - zapytała Faqulta, 
odparl Carroll. npadkiem starego patryarchalnego zwycza- otulaJl:JIc Sl~ szalem. . 

Bog<lcZ spojrzał w szczery wzrok Carrolla ju rodzinnych zwierzeń.. - ,Może bY?1 .źe. ~cale tego .nie r?Zu.mle, 
spnścił oczy, nieco zmięszany. - Dawniej, pami~tas~, PepIto, sprawa. WIesz przeclez, J~K osZ~łOml?ny l ~Iemy 
_ Naturalnie. To tylko notatki, doty-, te~o ro~zaju była otwarcl~ roztrzą~ana prozy J~st zawsze P? taklch wIdzemach, z~ p.o 

czq,ce interesów doktorą, dla. nas bardzo. śUladanlu, w przytomnoścI wSZYStkICh. Kle- mch wygll:lda Jakby z grobu wyszedł l mc 
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= 
~ '" , ;, • . . l kl' i I oNagŁa odwilż jaka nastala wczoraj, gro-

pojedyńczym mechanizmem śruboc Br,oĄ~ch nue 4 13/161 D,hoUel'ah fa.!S9/t/łJ ' Dhollerah ł tu drogze,l~~ a.zuych, ~ przedst,awlC1G e o~ o .e~ ,,; ~ 'em ~ieszczęściem' śniegi n~ adro-
d Z l· Id k) Kood fair 41 Dhollerahgood,4,3fil DMU('ra~ fine delegMi kupiectwa.' Według tego. pIoJe· Zl nam now n k .. k I l t " 

Je na ~ gorze lC'1 .rug~ warszaws a z 4,11/,6, OoulI'a fllir 3~fI6' (IOml'R good faIr 4., ktll st. , lwlei zaraz )0 otrzymamu zbo. dze do Kolu:;ze .tworz~ o ?~p. e~.~e BC1an~ 
~ .pletneml przyboramI; woz z k?mpletem OOtnra. good 43/8. Ooml'a finf} 411ft 61 Scinrle goć),l. ,'~ ac:! e, ~. o "J ~ • ~ ; whtścicieloi' 'o obu strOllach toru, otoz Jesll nastąpI 
rekwizytów odręcznych; 2 beczki źelazne, fair 39:'16. Hengal good fair 391i&IBen~algood 31311&, Z~ dQPl'zeWOZu ~~a.JlB w.yd<~wac ~ ~o 'bliż-;7.Ybkie tajanie śniecrów VI takim razie wo
spra, wione na koszt kasy miejskiej.' ~.~ Be,n g, al.',fi,n~ e 43/16, Tinut:,velly go~)(1 fatr:4}!" West~!o.~ Wl, t, ransportu zahc~kę wed ug~o c.eI~l ~~N 31 l," t a';'lG na to~ n:.oże porobić w nim 
''W dd' 1 t· 'k ~ ~k~ .. k I gooci falr1ł 1/s , Western goed 4'h, Peru l'ough fnlI szego: rynku; Zaliczka o ma:, w ynO:llC . 4 oC a, sp yw h .' d . ;. ~ d 

o Zła e ozwar ym. SI aw a une, ~s a '[ 59{ Peru r .. uah good fair 5 3/, ~,Peru rougiI aood ~ ~t~,. 'ł.'~ "A ~ ~ b' Bn nk pari- znaczne W\Twy l znowu o CląC nas o . d ' l o' ~ 'b "~ i 16' ~ ~,~ '" o.,~ ~ °f' Wal"OSCl przesyaneO"v z oza. <I, '.~, J 
Z pOJe ynczym mec mmzmem sru owyn.l .5718' Peru smooth fair 51/g , Pe1'Usnlooth goocl lur . " o ~ h., , łkolejom, świata. 
przyborami; 'beczka żelazna; wóz zw.yczaJny j1j5flfł' Peru m.odel'. rougll fair 5 1{ł: Peru mo:l:r. stwa będzIe, następn!e ZWl aC~b' Gay.o (_) Bank handlowy w Łodzi ma zamiar 
do przewożenia, rekwizytów; 3 drablllY ra.° rough good fal::: 5f11, Peru model'. rougll ~good O~~i' ,kwoty wyd~Il:e na ta.kI ,~as~aw ,-,oza.. . • . . ' Ć kc ona!'vuszom na zehraniu 

k t h . d ,~d . . -N c1- Wełna~ L lV e r p o o l, 17 marca.. Slab a kO'l- by W ternullle sześcIomIesIęcznym 111e n~ za~Ioponowa. a YJ ' , #;..' , 
tun O:V6, z y~ JO n~ z po pOl~ml.., l. a, kllrencsa" ceny niższe o ~ lh~lh p.; otinrowano at ila li> rzedaztral1s ortu w ttt'kiD1l'azle ogolnem d.rwldendę w wy~ok~s"l 9 P:oc. 
to ka~d.y oddZIał pO~la.d~ odpOWlednI~ Ilośc 17,291 beL ~ ~ , !!P P'7 ,~~_., 'n', ,Z,~ kwe- Fundusz rezerwowy, rozumIe Slę samo prL:ez 
po mm eJszych rekwlzytow pomocD1c~ych} .. Wełna;, B r a li f o r d, 18 maroa. ,Welna spo- za.lIczka ,moze ~ ~j ćzre~lIzowa. i1 ~ 'kI d6w si iż, odniesie ,się Obrót ogólny w l'. z. 
J\tórydi tuszczególowo nie wyUczamy. kojnle, l~ocno, prz~dza spokojni~, stal~, na h,andtll styą zal1cz~k, lącz! 8H;} projekt s "a ę'·l k l' 130000000 rs. Strat bauk 
'Wartość 1'lilrawek wozów i innych rekwi· tkamn melwrzystny ,wpływ WYWl'JI'j\ lllepogolta zbożowych 1 agen tow kolejowych do tiprze- wynosI.? l° Od • t lk' Ś 2 000 rs od-

." . ~ , 'd d.' '~Wełna. ~ tl!, 11 u, 18. marca: Na t,argl~ t~- daży mnie)szych pal'tyj;żbo*ówych, me pomos , g y~ y, o co, . 
zytów. n:e Jest. po ana w sp:-awoz anIU. !.ejszym pan~Je CIsza tll.kwle~ka, Ja.~ moze !l1gU)' , ~,,~ ~ '. ~~ '~'~", o C ~ • pisano z wpływow mepewnych na straty. 
Nadmlefl1a~y, z~ s~raź w ~'azle potrzeb! przedtem. ~akupy na. ~pe~ua~n) me: zdarzaJ:;) Bl~ , (_) Spółka owocowa warszawska zakl~. 
rozporządzac moze Jeszcze sIkawką, właŚCI- wcale a spozywcypoklI} WaJf!,. t31kot~ ~kl~zb\l~llle k~o Kro,n~ ~ 1-ka ~ŁÓdzka. da takiR sklep swóJ' w Łodzi. Wiadomosc . l 1', b' .' B' d ~. ' trzehy. Sprzedano ty ku maie par YJ l wetuy t a: ,~ .. ~ , J '-. ~, b' h 
Cle a ~t:l.r 18:1 Dl V' le er mana .. ' . '. ckiaj i sukieuniuzej fabrykantom, leczo bliższych ta poittdaną będZIe dla. .amatorow do !yc. 

MaJtlltek .strazy ; ,!~~unduroV'lamu, Ja.ko S2;CZ~gÓl:~c~ sRrzedll:ży nie da~i~ . nic ata~owce,go . "( __ ) iamieć' ś~ieina .. :Mieszk~:6ey łódzp-y,owoców~ wiadomo bOWIem, ~ żeowocarme 
to: bluzy ZImowe l tetme, hełmy, ręka.wIC.e pOWlodzlec. rarg Jest. w wysoklmstopllluo Zll1e- którAy wostatmch dmach byhw. p~dro~y. łódzkie nie mają ~ wyborowego towaru, ale 
i . t. P: o~'az w zbroi, jd'ko

b 
~o: topory, hnkl! b~;'d~~Ydul~.~~ai.Yd!j~e~l~~u~;g;:~~~~~je;i~ J~ti~~:b i onegdaj powrócilid9.Łodżi, 0poWHtdaJą umiej~ J1obi~ra6 znako~ite c?ny. Z:: funt 

plerścleme .gu~owe, . ra m~ aznur~we, l po cenie. Bto~~n~owo .nizkip.j,;lecz do~a}szych u-Ó nięs.tY9hanej drożyźnie, hka;,panowa~a. w jablęk,moźhwych dozJedzema, placIO trza· 
~.p., -wreSZCIe w mnych prZ~dml?tach, stę~s'l;w:~la9Cl?ląle me o~azuJ<b skł:~nuosc~. '. '. bufetach naniekt,ó,rychstacya.ch,drogl ze- ba po 30 ,do 40 kop. za funt. W sklepach 
Jak~rąby sygnałowe .. B~yl~y sirazackIe,.la- ,~W!W~q karni6nnY:"Sz~ą,lzk gor.nY,,17mal~ , . warszawsko-wiedeno'skięJ';~ s ółki owocowej sprzedawane b§d~ wyłą-
tarme BznuryrzemIeme l t. d. wynosI 0- ca., Zar()w~o dQ utjtku .~omowe~o" Ja~ l dO,ce lą.zneJ ..' .. > p. ~ h d k' O bo-

61 '3392 '82k ' 'lów przemyslowych,o:vęg',el' kamle~my ma dobry Onegdaj w!eczorem, po P~ZJ;byClU ple~w- c;;;n,1.{L.ow~ce>~y o.,owane~. w: raJu. k. h 
g em, r8. ~_ .popyt.,Ceny utrzymllJlł,Slf:beE,zmlany. lszych"pQciiLgów z WarszawY:1 od gramcy,gaatwle:0d,mlau .1 :Vy?Olowycli gatu~ ae 

l na pocici.e lódzki~j ,pa.~o,:al ~ ścisk .:nie do OWOC?W .kraJ~)\vych m~e!lśI:ny spos?bnośc, prz~: 
SPRAWOZDANIA TARGOWE. PRZEMYSŁ I HANDEL. il opisania. : Urz.ęd.mcy mIelI olbi~zymU1.~ pra· ko~ac SIę na ostatllleJ wysta:V16 .ogrodm. 

-~~' c::ę, zanim ,zdołalI, roz,8eg~'egowac,naw.l:.tI.ko- czeJ,. Owo:e ?e spotk~c moz~a ~ w owo 
Z I/~ełdJ! be;rlMskiej donosz~ pod dniem 18 mar- Taryfa 'na przewóz sociy w. ladunk~?~rę~,ponden.cyi; każdy, c~mal . n.atul'f!,lme Ja~. carmach~.odzkICh, ale, Jako zag~a.Ulczne, po 

CIl. Dzień dzislejgzy,rozpoczcal:a gielda w.~ 'lJardz9; h~ Al I; d S" d tl' nac hsty 1 gazety CO Je cenach baJecznych 
zlem usposobieniu. Kursy papierów spekulacyjnY,cn wagono'~yc .~. Z ~ ell.san r(}wa, ' , ?P19W1C J naJPrę z~J O Zył, • , • ~ , ;' -, ~ • .' k'o " ·k· t ' l r. 
obniżyły si~ skutkiem pOllaży: Akcye kredyLowe Granicy: do MoskwyzQstala ol;Hpzoną ą\lo ezcz.e,zwl~kszf!,ł() ,za:~lerz~llle.', . ~~ _. (-) ~rl'!z~ pogło~ I, lZ ,zm n~ o z :0 y 
straoiły: !3 m" udzia.ły dyskonfow'l.komandytowed. 15b.m. , Odt~dz'Ale~śandrówa' placi6 o' °WczQl:ajkurs~watYJuz pOClągI os?bow? zon~lL lodzklego klIk.u ~l?bnych komlsyo· 
10f0· Przygnębiająco odd,ialal s~czególuiejartykul się .t,ędżie ,26,011' k, op; ~ ,<?d puda,. z. Granicy i ~ to,w~rQwe pl~awldłowo. ,Postarano. SHa t~ ?erOWj ,pr;yczyn~ ~mkmęOla był zły stan 
dziennika polityoznego "Post," używanego eZ\jsto zaś 1 Sosnowca 27,,42 ko,p:: ~~ . ,~~. ' o dostawp. węgla do ŁodZI, zatąm daJący ~Slę II').teresow \Iych pano. w. ., o, 
do doniesień urzędowych. ArtykUł ten skierowa- 1:' l b k t ł () Z D' emwko 
ny pl'z6ciwko prasie frańorizkiej, porusza , możli- Ogóhle Zebnłnie akćyonary~sżów b:;t.nku już U,czuwac dot~ iwie r.a ,~ego ma er;pt u ". ~.apr;lwa .nasienna ~ ~lpUy ~ pl Z. . 
wość wojny odwetowe.j francuzkiej.Niebawem je~ dyskontowego \VablZawskiegó' odbędzie się opa~,oweg9,moz.~a uwazac J~ko Q.~um~ty.ŚIlle.Cl l g!OWlll w psze~llcy, JEd~zm.lenlU, 
dllak za.tarto się niekorzystne wrażenie. O ukla- d •. 29 kwietnia. "~ . ~. ' W o,statmch chwrlach przed przywtocemem m~Sle, prOSIe, kukurydz! Itp., zllaJduJ~ ~o
dach dotyczę,ćyoh konwersyi pożyozek rosyjskichŻebianie ogólne powtÓme akcyo,n,a.ryuszó,!, ko.munikacyi ż~d;1no. zi\, korzec węgla ka- ~~zw~ęks~ezast?so~anIe w ~laszpn }?o.wle. 
~:d:;:!.~c~~iś mZan~~u r~~~~!~~: w{jgri~fŚO~y~~~;~~~ warszawskiego towarzystwa' ,wzaJemnego mle1111ego~ 11'S. 00 kop.", . CI.ęj mektore nIaJąt~l. l!żywa~ą Jej JUz od 
wo-komandytowe na.hywano wielkiemi partyarui po kredytu odbędzie się d. ~ l' lnvietnJa.' ~ Komunikacya ~o.łmva. na wszystkIch dro- ,kIlku ~ lat •. Podobmez ~ l laktma, . ml1k.a do 
kursach coraz wyższych. ' Akcye kredytowe, .uoto- ~ Ogólne :zebranTe akcy()?aryusiów banku gach dokoła Łod.zl Jest J~szcze bardzo :utru-wyt~arza11la .sztu?z~ego. mleka ,dla cI~ląt, 
wane poo7.ątko\vo niżej" przyhralynast\l'pllie także hand,lowego warszawsk,iego odbAdzie •. ~sip d, dllioną.., S,ły~z.el.lŚ\ll.Y O wlel.u:,wYP,adkach, w, łreb1ąt., proSl.ąt. 1 Jagllll1t, W Cl,ą;gU. kIlku 
kierunek zwy,;:kowy i były przedmiotem żwawych ~ ~ ~ - lk h ł b 
obrotów~ W dziale rent }Iapieryrosyjakie przew!l.- 28, kwietnia. ~ o,, ~ ., ~ . ktÓl'ł'C~l podrozn1 ~le~y ,o pIeSZO post~powac ostatmc nn~s.H~c.y za.?7.ę a ~ ye. nzywaulli 
żaIy stanowczo w podai.y, lecz przy kóńcu wzmo· Obstalunki. Huta bankowa w Dąbrowle mUSielI obok kOlll, ale nadto. co chwlla woy- przez obywatelI ZIemskIch w okohcach Lo-
cniły sit} znowu. Obawiano aię, że hank angidski i 'inne' zaktady żela,zne otrzymaly, w,osta;dobywac sanie ze: śniegui<~ Na clrodże do, dzi., ~. . . . 
podwyższy dziś dyskonto, a nieurzeozY~~l!tllieuie tnich czasach znaczneobstal,unki. ,~ 'Zgiill;za i 'Pł1,bial1~c \Vicl?ia.nowozy frachtowe, ~ (-) Jeden ::z mieszka(jców ŁodzI, Jak do-
tej oLawy oddziaŁywało takie, wzmacmRHco na ~ . ~ ~ , ~ , ~ " ~ l' . d' ~ " . t . 
gieldca. Tutaj dyskbnto prywatńe utrżyma:to'ł.łię bez 'Kupony z półrócza pierwszego 1876 r. od zasypaneśnięgiem. ; \~oźniqe, r~t?wa l, SIę nosi. "Kul'yer co zl('Iln~, czyńl s ara,?l~ .li 
zmia~y przy 2% " 5 proc. listów zastawllych,_ tow?-rżjśtwa: kre- uei~cz~Ql wra~ Z. ,~o~mI~ z08t~wI.aJ:ec to~v~ro w.ładzy celem 'Yyclawama w nasze m mlescle. 

,Giełda. P e t e r B b ~ r~, 17 mal'c~, Na t?- dytowego ziemskiego' Sery~p'ierwszęr z r. na opIece bo.skleJ. Po za~Ieclach śm~2i. pIsma .~u:no~ .. ystyczno.~atyry?znego. Jeśh 
1e;:?~a t~~~onri:~~;~J;3Z~~? 2~~~~J~~Y L~~~ o 1869! ~łatnych od ,:d.~2Zozerw;ca~~!.? r.,nJ~h, 'YYP,~~nlę teraz, ,~l'z:ebyc o roztopy WlO-,ll~S pamIlJc me ~WOdZ1, ~? Jeszcze, w r. z. 
dyn, 2043/,naBel'hI?- 1 203 IJł,,na: 'Paryz. Xrzy,kon- :wymIemane będoą tylko cl0 d. ~2, ~zelwca l seIme., ~. o, .ó, '; ~~~~~.~' ,., ,o "pisma. wars,za:wskle ,donO:S1ly o tem, lec~ 
cu gleldykul"sy ził,(;l~IJ1:yehyho SIę k~ zUlzce. Zło- r. b. ~~ , ~ , .~~, ',.'~ ~ ',' ~",' ..(~) Ru~h pocrą;gow:nA-drqdze fą.bry~zno;'Jakpoprzeamotak l teraz my tu w ŁOd"41 
to naby wUJ? () ,po S r~. , 16 k. Z\1 pohmpe~yal. Na 'Towarzystwo zaliczkowe ,fi Gi'ójcu- w r. Z'. łódzkiej nię" nopQtykę., j# żadnych' prze-, ni~eslyszeliśmyotem ani słówka. 
targu paplerow publIcznych ruch byl dZJŚ bardzo ',', " ~ ~~ 1< ~k' '~~#'h'~k~ c" ł :k"d"u ,. ~·'tk· . " d ł () p ~. kt 't' . ~ " " 
mały. Nabywano bilety baukowe' wszystkioh pi'd~' hczylo'320 cuon, ow, Z .kt?rycor.::ys~a o ~~o.,; ;\l'CZOl·?-J.wszys~e po.C1ągl o. esz ".~ r?jeo WOl'zema w.J?-aSZ'3~ o.mIe-
ciu eJnisyj po '10lF/ł,pożyozki ,:wsohodnie emisyi Z kredytu 239, mIędzy mnll obywatelI ZIenl- 1 przysdy w sw,om~ eZłl;~le .. Oąegc1ll,J spo~ ,scIs.stdeJ wystawy malarskieJ,' ktore) za
pierw:szej po lqol/t, d~utiej p.o ~OO~/8I'~r~oiej po skich58,' przemysłowców 34,' ~rzędoików źnia.ły si ą,-jeszcze, ltaą:, .pomą,g przychodzą- ,nieohauo.zobawy.znacznych kosziÓw, zno
l005J~, .pożyczkl pre-r;t~owe emlsyI pler.wszeJ 1>0238, 18 rzemieślników '21 włoscia'il 6~t Pozy- ey do' Łodzi ~ o godzinie 10 PliRUt 15 rano wu ma nadzieję. urzeczywistnienia siEJ. 
drugIej po 224-) BzeSClO procentową, rentę dotą po' ..], 'o, ~.~ 1 ~ ~ , d1- d";' ~d .' 'j ~1~1 .' () Od d ' h d . " . k ' ~ d 
1793/t-1800{ó. Papiel'ówhypoteożuyohbyl,) bardzo cze~ ~ "(' sumie. n;1e przer~lOszą.~,aJOO 1'8. pl'~:rązeJ, ,O:PIę!9 0o,go.zlJ,l,le ;,; pO.C1~g, -:-.' ~ WOG. # m. mamy pl§. ną, .pogo Q; 
malow ohiegl1.:,a.akcyą.mi prywatnych' 'banków udzlelono ',33, od :IGO"do 200 1's.-"--105, ktory przychodZI o godzlm~: 4'nllllUt 5: po wczoraj był clz1en clepły, prawIe, wIQsenny. 
1tandlowych ni'łowyk~nan? ż~(ląyc? Obl'?tĆ)-r. iwa. od 200· do :5001's.,--..:, 101. ~. Wogóle':po- p:9Iudniu} przyszedł ogod.zini,e:4 minut 1:5,N<i.stala odwilżzupelna a z: nią zalew praw
wo obracanoakoyam] h~nkow ~~ zlemskwh .. Pt~C?- zyczkiwyniosly53;5'11 rs .. ; zcżego ,3,456 eiyli ~ spóźnił 'slę 040 minut; pociąg wie· dziwyna:niektól'ych ulicach; ~ 
no za 'Jharkowskle BliJ ..... 311 1/2 re. (2 1/2 rs. droze.J),'" k'·'~·'. d ~d' ~ d" o', '\"17 "~' ,'~~ l'.~~~., "~"~d" ~8 " t () L~t "lU~' ~ , • ~ d' ~. 
zapeterabul'sko-tillskie 298-2981/, (1 'rB. droiej), rs. egze wUJf}j .srę" wro z~ s~.oweJ.' ': czorny; ~~'zy?Il?(~~~cY9,'~ozml~1l!lll,U, o :-c:-. ' O erya. \~. l?lerwszym. mu ... C!fb~ 
~a póŁtawsk.ie 830 rB. (4 rB. drożej). Z, papierów bankach zdyskontowano wekslI 'na 14,230 15,' SpOZą.ltSlę .1) e~le d wlegodz,my, gd'y.zgnlema klasy drugieJ' Jeden z mleszkancow 
kolej0J;.yo~ w,Ł1łchu bj!r. tylko kurSk?okijowskje ~S~' \Vkładów, wka~ie na SproĆ:; i7, p'roc~n:usi~l c~~!r~~ wĘ91!lS;i;kac~ n~ pociąg:~ro" naszego' omiasta wygrał 1,500 rs. na. N. 
po B5a Ił l~. (- Ił rs. l1;lzeJ), OEl.?oynskle po lt!5 Jest 15,000 rs.,nalezących,w 2/3 częsCIach glwledenskIeJ. 00 do pOClą,gOW odchodzą- 10230. III., poludmowo,zachodme po 199/2rs.~ d" 1-", ' ,~, ' '~ h t> d' t "'l' ". ~ o, ' )~' ~",.. ,~,' ~ '. 

Ba'l.vwn:a; ·Li v e rp 00 l, 18 marca Notowa- OW1.0SC1~n: , ..;' ~ " '.~ ... cyc, ,Z <uO ~}"o ° opoz~~ y .8.1~ Z wYJ~clem z: (~,Na ~tacyl tel8grafłc~neJ, ww-ar8zaW16 
nia. ur~~do.we .. Upland goodor,din~l"y45/8,Uplap.d ,Skład papleraw ltytOlllOW,zo. fabryk Kro·' itJOdZl ~ylko ~~ą.. ~ nlla~ow1Cle; pO~I~g op.: znaJduJą, sH2~elegraIńy 11ledoręczone, nade
low mldi!lmg 413/1~' Uplandml!ldhng.5" ;OrIeans lestwa 1 Oesarstwa zak1'ad~' W o Ha~n· ep?dzf}jcyo godZlUIe wpoI d()9Sn~eJ rano,~ slansz ŁoclzI,d. 14 b. ń'. dla- Tołkowskie
good ordm~ry ~"/t6, Orl~a-n~ 10Wm,ldd~1Ilg,f~8' burguofirma, M.Kicżorowski z °Warszawy: wpół '-do ~ dziewit1tejwieczorern, }mżdy ·;z go', d. 15 ~ b. m. dla~· Leiby Rosenbluma' d. 
Orleaua mlddhng 5 1/ 16• Odeans nll!1dlll~g ialr ·.W ~ kl'" ~ "t", ,~, .'. <o~b" ;,.,,~ t h' '. ,'~'~ c' dł'" '1< d~'~' ~ ~ 'b' ~ '~G OJ ~ " 
I)t8/tG> Cearafair ó'/s, Ueliragood fajr 5 1fłJ ,Pernam ~::, agony. asyoz'\Var eJ.maJą yC)~I;Z:Y- l~~~ V?Clą,go.W ~ysze,~? pOi g~".Z1Uypo- 17 ~m~,dla rosbarda. ~, ., 
fair ~1/8;' 'pel'ua.tJl good fai1'53f8~,BahiRAairo'5H8; wrocope naJI;rz6d Ilako!e! di1~rowskIeJ., ,.zllle~: .. (~U()~:~o\yarovv.y Jesz?zeJest slaby, ,~: (-)<Misyo~arz; perski pastor Mpjżesz har 
Macewf~I1'o~'/s,. Mara.nham,.falr,53/16,~YP;ian . :P~oJe~ł zahc~ek·naz~oze1 .. 'Yysy~a;noe kole: g~yz fIaJe s:~Je8~c~e~cz!1wae~ra~,:;wf1go ... : ·JakÓb z~ miasta" Urumijah(w· pOrowincyi 
~g~~~ia~lbrt~~:~~~Ptl:;/2' bl~;;Ptf~!id!~lafl!>f~W:Jaml ~o,z1?atruJe. oh~e~Ie ,kOlil~lS!a~90 .. B~łf1~ uow~. '.StacJ:a~ ~ow~r.o.wa WCZOl'aJ:doplero o Ase:beidżan, 'w pobliżu jeziora .U:rumij~h 
IP/s, Egyptian white goód'fail' l)lIlts, ~ Egypt,ian du ktorej :naleząs prze~s~awm}ele mInI8~e~ .. go.d~lllle.dzl(t~H~teJ ~łO~oP9,~zęła, swe ez,ynrw~ czylI Maragah) przybył do ŁodZI l b~dzle 
wliitegood 61/~fo' M. G. Broaóh good4 1/" M:: G,ryum:skarbu"ohanku panstwa, departamen- ŚCl. o ~ ~ ".~, ,~o. ~;'" I min.l dziś o go'dzinie3 popoŁudniu w' ko-

~ie, pamięta. ~LeŻał~ tak, j~k 'kawa, ł.drzew~ a ISi.ę, w c, a, łem,Zg~'O~~dze.~n, ,iU~~~, P, o, nh!l'na~~"st,ą~! P,~,I,',,'ow. a,~d,Zi6~?~.,-' POd,.~9ł9~:S,ł,', r~k~·~, ,dO~ ~g,to~ ow, y r~a.., lyaniekahi~'Ci odmówić modlitwy nad je~ pI'zez całe rano.~ ; ,':'~ pllo:westchmell1e meprżytomnegostarca. : :mlerżał wstac złozka.' .. ~. ~ go trumną. 
~ Aj, ale ta nowina obudziłltbygo~ On '~Usta 'jego poruszają si~ ---.:; rzekła :Fa;: ' ~~~ -Uspokój się~ d9,bry Pereo, leż jeszcze - Milcz,.,warracie! i :nie mów o pani-

nie lubia~ tego doktora. Chodźmy: go !i0 - ! quita, powodowana ciekawości~.; "-~ Cicho! ~ '~l'..źe1FI Banchez~P!zybliżając -się .do nie- krzykn'll"starze.c.: wstająoc.---,idź do stajni. 
szu~ać, moźe' tam. i Sanchez~będzie:,~hodź!będzie mówą .' ~ ~ ',. " ,go~b~le~:eierpjl1:,GY~,.: bardzo cie1'piący. Czy sIYS2;Y,SZ,? Precz! ~, ~ " 
~am nas teraz me potrzebUJe; gosClerna~l. - Jego:'usta '~llę" ~por,:-szaJą,ale dusza,W8~:y:8~~.s~.tl!0zllw;ah n~ą tQbą,:aż do ~ No:teraz ~ r:lekłdo siebie Sanchez 
Ją. wszystko co potrzeba. Chodź! . , : Jeszcze. Śpl- oqezw:ał ~ Sl~ SaJlchez ~ proro- ChoW'lh, kiedy Cl będZIe lepIeJ. ,Za topl'ó· wychodz~c, śpiesznie z pokoju _ to był 

Udały ,si~ !ladrul?!łJ ~troi:ę domu,' g~zie\czym glosem:.-Tak,~alll?"~śhrpo:~sza.~yra- ż?iact~~ nie po.:trze?ujesz 8i~pniewa9,., S~- o~ .. samlSwiljty .Ą.ntoni! Pereo wyzdro
marszaIek mIał swoJą ,sIedZIbę, składaJ!!c~ n~~ gdy do n~eg?o prl.Ys~e~hllXll~astałem.Iha dO~Ila ,~alya kazala,z;eby:ś byl 40- Wla<t., 
się 'z dużego, ·~wspólhego kilkli słu,gom 'po_ll le2ą,ceg,o na, ZIelUI.',':' taJnrri".napad,zl,e_." Był' brz~, Pl,elęgno:vanl',~.a Ęt,es, "tt1,", .z'Po.w"Ocl,u Na. drugi dzień odbywał zwykłe czynno. 
koju i sypialni Perea. Kilku slużącychśta- na, wpoł. nbrany" Jakby ~ s~~ ~ szykował do owej straszn~J:nowIJjy,~~, mało :tam. jest do ści,. Spełnienie jego proroctwa dodało mu 
lo. przy ,drzwiach pokoju,' w' którymleżał,wYJśC1a.lt~gora.pternna.pa:dłoi ,ta~:., .. :oboty.'" ~ . 'c "':'0 .. ~~ , ~ jes~cze więcej 'powagi w oczac~ przesądnej 
Perao. ~ CIC~O. P?~I~dam: ?l, ze m?Wl,.~ze .;:-' :btrą.szp~I.lowm,a?~.po.wtol'~yŁP~reo. słuzby. ~ FaqUlta tylko dowodZIła, że łatwo 
Wyciągnięty byl na nizkiern lo~i.1~z' twa- kła Fa9-~~ta. . '. ~~~ .~ ~. ~ ,.: .~" ,1.:::-:- T~~Je.stj,str~s~~a .now~na! Znale-:°' b~J:o.wyprorok~W'a6 wypadek; gdy prorok 

. rZ!łJ żółtą jak' wosk; za .nim pam~, si';) ~wle~ , .O~ory }~e?zywlśCle ,ze~ztywlll~łeml . usta-' ZlO~O' ~~nś' o· rano mało' d~ktora'. Westą.: o 'wIdzIał przed • sob~ o pęd~ącego konia. ',Sły. 
ca przed krucyfiksem 'Igał~zką' pOŚWlęCO- ~l wymIawl~ł .ury'wane _ 'Tyra~y. .' '. l dWIe mIle za pałaceI!1."o , .~, ~ , :szala nawet, ze mena.wlś6 donny Maryl do 
nej palmy, Jrtórej przypisywano odpędz'1n~e 0.:-:- ,On"H8~ral.~ .• mllle: ,On;... 11l6wlt.... -Dr West um~r;lf~' 'owtórz ł Pereo Pereapowstata z powodu,ze tenostatńi 
ł h d h' ~ ! d'~ h" T ze Jestem stalY":,, za staly. ~ "~' 'I" kb'o"P ,~y b d ~ t k bl' k d kt' .. .' 

zWyc I dU~ ?W
k
" 'tOowa aDJąc;y:c. : Jego zmys y: ~ -Kto śmiał? Kto mó;ił 'żeś za o~ia_ POWQ 1, . tJa y tru~nQ.mu hyło .zroz,Ull1ieć ~ ę ąe, a,' I~SO Oh o~ad' ~ nlke,~pośples.zyI 

. ygą a:lJa :-up .. w~J Je~0.towarZ~8~e'r? ---...':t ł ~~. k ~F ""t ~ ~'hl. r..zeezywIs ez?aezę~lf) tych slów. P09hwi-:nu z pO?Iocą. ~~ncez Je na zapewmaf, 
BIedzący przy n!mJ wlelkIe mlehpodoblen.~Y'. ,ZRIJ a.a ~Cle awa aqm a, poe'y a ~ II dotlaLuśflnechaJąc się słabo: ~ ~ ze, na. 'klIka ChWIL p.rzedtem, 'Pereo miał 
stwo do żałob~lków, choćby tylko z powo- Jl1c slb na Klllm. t . l t .. 'r-- o.... oj.... umarł! Tak' Pami~tarrr ZU?W Jeden z tych epIleptycznych napadów, 
du bezustannej rozmowy. o -:. . n, ooro ora ofiam. W pos aCl w.o- I był chory.: .. bardzo chor:y ~O?·fi • ktoryl~ tak często podlegał iżenietylko 
_ - A więC,' jeste~ tutaj, Faquit?? - rzekł l CZ,~'quita {)dsus~ła sie z drwiącą min~.', - To ,był wypadek. Koń g~ zrzucił sam me ~ b!l wtedy zd.olny do niCZegO" ale 
J~den z ludzI. DZlwnn:. rzecz, ~ ześ mogła _ To tak cią,gle _ rzekł Sanchez~:..-. z siodła _ odpa,d Sanchez z owa '. n~wet potrz,ebował ople~l Sa?cheza. . On, 
Bllil,od.erwać od m?clłow,,~a :duszę !1me~y: tosamo mówił zeszłe' noc d o ód- Zabity .... rzez konia mó~isz?gą;rzekł oraz nll-:s 8aUons~all n~e bylI. obeCnI ~a 
kanskle~o doktora l przJ:Jsc sH~.dowledzleel niosłem leżącego na ~robi!.' ~e!a; b ~zie Perea ożywiają~ sj~.' po~rzeble. ~ ?aleJ .rodzm! znaJdowały SH,} 
o zdrowIU twego naczelmka, bIednego PA- l s al ~obacz s'" Nic wf ce' nie §.. i Al' 1 ',~, . ~ " tylko MaruJa 1 Amlta, kt-orym towarzyszy-
real Ozy to prawda, że donna J'vlarya. po~ I p . .... • y." ę J pOWIe :- e~, ~ (?bry P~reo. Ozy me panl1ę- lo, dwóch, kuzynów, kapitan Carroll i Ray-
wiedziala, iż nie chce już mieówililcej do uśnIle. ~ ~ ~ . ,. . '~ p~ dl< lllIętasz'.., Jak Jego wlerzchowiecwpadr, na moncl.:lYInóstwo 'przyjaciół i wspólników 
czynienia z teni pijanem zwierz~oiem, ~ ata- tt sa~leJ l<zecj,Y", erao .zapa 0:1 zndów.w ?las nka /ące,: a tyś powiedział wtedy; ze z, stllsiednich miast, Aladyn ze swem. towa-
x , • z~ łk' ., ~ ~ Isen e ~r.glCzn,y" oznytn, ~Ieczorem Ople- ze s ,oncz.yz tem zwierzęCiem? I,taksię. r,zystwem rolnicy i tl b t 'k' kI 
ym malS a lem. o ~ .~' .0' 1.'0, wrocIł do przytomnosCl.' stało w l1lespełna ó! od-' d ł' umy 1.'0 o Dl ow s a~ 
F~qn:ita . ?drza~ł'a: ż:y:wo, że 'nie przyszła! - Cóż to? ~ zapytał szorstko, siadając _ ' .Jak. ... widział~ś t~? zmy. ;nrogf:zak zgromadzony w Rancho San 

tutaj bromc sweJ pam przed czczą gad?-~, na łóżku i' spoglądając na zgr, omadzon,yc,h, ~ .- Nie bo koń ~pAd ił 'I l'," ., ł ~ ." -b Podług rozkazu własnego, zmar-
ninn '~' ,. r' k' h' d ~. . ' l" d d ~ ~ o' I· ~f ~)I Z (a eJ, a Ja za mm y mIni·~ y6 pochowany na J'ednem z swych 

"#'" • ~ • • z to~yc )~ mspa~,· ruzy grali w k~r· nie :~ieglem. Ale o cóż idzielFa,kt 'uż na'wi ce' d ~. c , " . ,_'; 

-, Ale .co J?owle~zwla? --:- ~a,~yfał d~Ugli I t,Y, -:.CZ,Y_SCl6,O, sz~l~h? TY,ą,an. chez, tut~j, spehp~my.;p~otokuł spiąal1Y.~ I:'Ogrze,b~~l- dł~g ~alnr:o ~a~~~~h, POI", ~eby, k!lOClC, 
- POWled~lała, ze Pe~eowl me l?owmno a' k~OZCl.ę W st~Jlll. zastępuJe? At\voJa będZIe SU;) pOJu.trze i pei,1nie ktoś. z l~,odzi~ rzyści ci 'ł Ż o d eJ za zyc~a. t~ le ~o. 

Ilapywać. na Il:ICz~m, ale ze teraz .me może, p~rlli Pepito, czy. spl',.alb? umarła, ze s9- IłY Ila!JilIlbędzie. Wyobraźsobie ,Pereo: stal ą' q.gn.ąb. a en pemn~ .p~e mIal 
Sl~ z nIm WIdZIeć. . ~ ,I bIS tu ta~ SpokoJlllasledzls.z? Swi§ty An~ Guitiel'rez na po' rzebiealller .k~ńskie eJ s l ~ na :gro leJ a ~awet z na eJSClem sto
~Szmer obur:c:eniai politowania rozlegl'.t.91lU czy chcecie'mnie do szaleństwado~ doktorat Kto'wiegJ"esicze czy~ ~dYonna~'M'~- I'eownteJ P?ly.roku, miano go zaora6 wraz Z. 

. .. ,~ . ~ , .,~, , . ~ . ~ "" sz ą,zleml. . (D. o. n.). 



Nr. 64: 
DZIENNIK ŁÓDZKI. 

ściele ewangelickim ~w. Trójcy odczyt o d • . . 
,s,to~unkach chrześciaństwa w tamtych stro. spo Zlewa Slę, że Jego ostatnie roszczenia 12,924); saldo państwowe 9,739 (przyb. 1,031); rezerwa amerykańska na mr., kw'. 4~916t' na ~w. mj, 41~/15' 
nach. Z odczytem połnczonn, bAd"'J'e sk1'ad_ zn.ajdlfjsympatyę. i z,' e. wobec postawy Gre- (nb!z1;~~:n(yn)h. ylo 183);ubezpieczeme rz~doweU,560 n.a. mJ. cz. 4.

13
/6., na cz, lp. 5, ua. lp. Sler. 53

/64> na 
k ., 'fi 'rI" t 'E ,Sler. WI·Z. 53/." na wrz. paź, 5'/54 p 

a. na rzecz ochronki dla dzieci chrześciań- cy1, uropa stame Sl~ bardziej ustępczlł,to . Paryż, 18 lJIarca. ,Wykaz bank;u państwa (w t y- New·York, 17 marca; Bawelna 91/
15

, w N. Ol'-
sk.l.ch, założonej przez misyonarza w Uru- myli się w swych 'rachubach W .... zystkie s~lhcachfranków). Gotowka w złOCI!! 1,251,300 (przyb. le,ame 81

•
1/1&' Ol.ej skal_ny rafinowany 70°10 Abel Test 

h . . o 21,300), w srebrze 1,097,600 (przyb.4,700); portfel 7 J F l l' /! 
mIJa . ' mocarstwa uważają, za rzecz niezb<>du<ł, za- gŁównego banku i ,1ilij 606,603 (ub"Zo 2,600)-, noty ~,w. l ad~ fil 7'/,. Surowy olej skalny 6'/,. Certy. 

( ) Sopl I li . lk" h . "'.. b' b l J tlkaty pIpe l~ne 77'/8 c. , Mlhkll. 3 a. 30 o. Czer-
- e o owe .wle, 1C rozmIarów wi- twierdzenie przedstawionego układu kt6ry w o legu 2,813,000 Cn y o 12,400); prywatny rachu· wona pszenJP.& ozima w miejlłcll. 951ft c., no. mr. 

szą; przy rynnach mektorych domów gro- dt· '. ' nek bieżl}oy 365,000 (przyb, 17,100); saldo pwt.WQ- &43/8 c., na kw. 94,1/8 C'I na mj. 951/8 o. Kllkury
żą;c spa?nil;}ciem. na głowy przechodniów. po rzym~Je .moc O~OWlą;ZUJą;Cą; wArunk~ co we 187,700 (przyb. 5,~0~); ogół .~,aliczek 280,800 dza (nowa) 46. Cll.kier(fairrafinin" Mll9eovad3s) 
'YCZ(}:~J w samo poludniena ulicy Cegiel- do odną.wlama co pl~Ć lat pełnomOCnIctw ~~~)~o· 2,100); odsetkl l dyskonto 5,800 (przyb~ 4.50.. Kawo. (fair Rio) 8.55. Łój (WHcox), 6.60. 

d t k
· h 1 l bR' titonma 57

/a, Fracht zbożowy 3. 
maneJ Je en, z a le sop ów upadł u nóg gen era nego gu ernatora umelii. pęł~rsburg, 18marc~. Weksle no. . Londyn 243/31, 
p. J., gdyby sopel .sp~dł o jed.en. cal dalai. Belgrad, 19 marca. Mówi"" że Gara- II pozyczka wllchodma 100'/2, III pożyczka wscho· 
p J l łb ś . J. 'fi dnia 101, 6°10 renta złota. 180, 50f0 listy ZRsta-
.' ł h zna.a~ y m~erc ,nil: mleJSC~' ;Nale- 8zanin zdecydowany jest stanowczo podać wne kred. ziemsko ló2 '/2, akcye banku rosv]slue,'o 
z~ O y mIejSCa takla, • g.dzle . gr?Zl mebez- się do dymisyi. dla handlu zagra:ticzneF,o 33l1/s' banku dyglwnt O. 
pleczeństwo, zagradzac zerdzlarul. wego peterabwBkIego 685, warsza.wskiego 310. 

(-) W teatrze niemieckim dają, dziś farsę Petersburg, 19 marca. Ogłoszono treść Berlin, 19, marca. Bilety banko. rO~łj8klego 
Gie!da Warszawska. 

~:;.d?no z ko6cem gie?dy. l 
i ze śpiewami i tańcami »Robert i Bertrand," traktatu handlowego z KoreI!. Z decyzyi 20!i,óo; fOl" hsty . zastawne 63.70, 4.% listy jjkw\da-b 't cyjne 67.75, 50!} pozyczka wschounia II em, 63.70 

na anens komika p. Rochowa. Role gIó· rady państwa izba obrachunkowa jenissej- lU emisyi 63.90,4% pożyczh. z 1880 r. 88,50, 5°/: 
wn.e odp~r~~!JI pp., ~ochow i Koch,. dwaj ska zostaje zniesion" otwieraJ'", ,si'" zaś listy zastawne rosyjskie 97.00, kupony f',elll'ł 324.00 
naJzdolmeJsl aktorow16 w towarzystwIe pa- d . t k' •. b "'k' .. l;I 6% pożyczka premiOwa z 1864 roku 151.80, taka~ Ź 

Za wokale krótkolerminowe 
no. Berli,! u 100 mr. 
" Lon<1.)'Jl)l l li. . . . 
"Paryz )I 100 fr. . . • 
" Wieueń )1,100 H. • • • 

49,02'/2 49,07 
9.96 1/2 9.96 

59 &0 39.85 
7975 . I 7~.75 

na' Auerbacha. ,wIe a łez IZ y amurs a l samarska. To- 1866 r. 143.00; Ilkcye ba.nku handlowego 85.00 dy. 
Za papiery pa(jstwowe: 

(
' t k l t . f t N l skontowego 79.50, dr. żel. wanz. wied. 2~9.60~ ak-

-) Zguba. Pozostawion!L w clniu one- warzys wo e sp oa acyl na y obe, wy- cye~edyto.,., .. anBtryackle __ , najnowg'1:ll pużjozka Listy !.i1rwiC! lir. Pol. ma1:e • 
Ros. Poz. WsolloUIl1& . . . 
f.iaty Zae. Ziem. z 6:1 r Ser I, 

90,7 ) 
101.-
10010 
100,10 

! 
! 90.76 

g?ajs~Y!ll na drodze zelaznej fabryczno" stąpiło z podaniem do ministra skarbu o rosYJska 99.90, 6% renta rosyj.ka 114.00, dyskonto ·101.-
10dzkł~J, w wagoni~ .N. 15, w przedziale pozwoleni6 wypuszczenia. obligacyj na su. SG/o,prywatm.l ~ "lo, 
damskim klasy d~u~eJ mufkę, ~oźna ude: ra'" 2,500,000 rs. w celu skonsolidowania lo~dyn, 19 marca w południe. Konsol", lOOł/g , 
brac za udowodmemem wlasnOśCI w naszeJ'-.s. ,.. pruskIe. 4% konsola 104, !;oreo. konw. 15 1/ł , r08łj· 

Dlezatwlerdzonych długow bl sb poz." 1873 r. 99'/11; 4°10 renta dotli., WilI!'. 
redakcyi. ' ;-0 19acye mają, SiPIg, es.pska 697/8• banku ottomańsklego llll/w 

" " " Ser. r-.: do IV 
f.iaty Zast. M. War.". tle,. 1 
n" " ulI 
"lJ " "HI 

9725 
95'/5 
9ó30 
95.-
93.25 
9J30 
92.-

l
un.-
WO-
91.26 
95.75 
95.110 
95.-

KRONIKA 
KRAJOWA f Z A GRAN f C Z N A. 

już mieć ryczałtowego nabywcę. lo",hardy 10tlJa, akcye kanatu ęuezkiego&4 t/, 
Konstantynopol, 19 mar::a. Parostatek ro- mocno. " '. ~ 
. . '" ' Warszawa,. 19 marca. Targ no. pla"u WItkowskle-

syJsklego towarzystwa zeglugI parowej "A- go. PBz~nica 8m. i Jlrd .. ---, patr'l. i <101)1'11. __ 

, IV 
ł,j~ty Z~BL. M. EOd&i S~r. I 

"" ",,1I 
"" " "lU 

93,2i 
9225 
02-

leksander " pIjnq,cy'z Odessy rozbił si~ -, blata 660-676; wyborowo. 676-700; żvto 

L t C
• ,. . • l t •. d . ' d K'l" P ...' • I wyborowe - '- --, średnie ----, waali, 

- O erya. Hj,gDleme' asy rzeCleJ o • wczoraj po 11JIl!. odrozD1 1 załoga 0- we ---i jllcllmi .. ń ~i4-orz!ld.42()-465, owies 360 

Giełda Berlińska. 
Banknoty rosyjskie zl!.raz. . 20~50 

204.75 
204.25 
20380 
202,80 

! 203.95 

będzie się d. 15 i 16 kwietnia. caleni. -420, gryka ----, rzepik letni ---, zimowy 
- Z Sosnowic. W d. 6 b.m. odbyło sili} tu a-. ;" i· •• --, rzepakraps zim. --, groch polny ---, 

" "na cIost. 
Weksle IIIl Wll.r8za.w~ kl'. . 

.. Petersburg kro 
i ~gi:70 

matorskie przedstawienie na cel dobroczynny. ,Tyfhs, 19 malca. Zarzą,dzaJllscy gorDl- cukr. --:--, !asola --- - za korzec; kasza ja
Dochodu osiągnięto 130 rs., z czego polOWI} ctwem na Kaukazie, zawiadomił przemy~ glan~ -:-' Jllczmle~na --, gryoz;gruba -!la pud 

Przeznaczono nlł. szpital w RAdzi,nie, drug!'l, slowców naftowych że na zJ'eździe górni- DOWleZlOno pszemcy 250, żyta 250, jllczmienia,-, 

" "dl. 
" Lon<1yn kl'. 
" " dl. 

20,40 
20,32 
16~,15 

2 

, 203,25 
20225 

\ 
20,39 
2il.32 

162.06 'd '10 ' '.. • .wea 200, grochu palnego - korcJ. . 
~aś na zasilenie miejscowych potrzeb te· czym 15 b. m., przedstawlOny będZIe pro- Warszawa, 19 marca. Okowity wcale nie dowie· 

" Wiedeń kro 
Dyskonto prywatne l ~ atr~lnych. Po przedstawieniu odbył się jekt zaprowadzenia akcyzy od nafty. Zlono. 

bal w gmachu dworca kolei. Tegoż dnia. . Berlin, HI marca. Targ zbO!i;owy. Pszenic& 
odbył się bal pracowników tutejszej buty OSTATNIE WIADOM08GI U A \TD10Wl1. ospale, vr miejscu 145-166, na mr. -, na 

Giełda Londyńska. 
Weksle no. l'ot.ersIHlrg. . 
OyskonLo 2 

I I tal

/ł szklaneJ'. P. Hamburger ma zamiar po- UlUl li kw. mj.1ii6
1
/., no. mj; cz. 1683

/f ; na cz. lp.' 161 1
/ •• na 

lp. aier. --,na wrz. paź. 166 t/ł' .zyŁo cicho, w m. 
budować tu fabrykę smarów. Bęrlin, 19 marca. Niedoznajllic żadnej 132-138, na mr .-, no. ror. kw. -, na kw. mj. 

- W DQbrowie w tych dniach miały podniety z zagranicy, spekulacya zachowa- 1~61/., no. mj. cz. 137s/0 na cz. lp. 1391/ł' na lp, 
mieisce dwa wypadki:J'eden ze zwrotniczych 1< • d'ś b' k sIer.---,nasier.wrz.-,nawrz.paź.14PJ."lllczmień DZIEN.NA STATYSTYKA LUDNOSCł. 

~ ~a SIę Zl ° oJętnie, zaprzestała jedna w m.112-176. Owics słabo, w miejscu 123-160, na 
poślizgnlJiwszy się, upadł pod wekslujący podaży, któraby mogła wywrzeć nacisk na JUr. -, na kw.mj, 1261/2, na fuj. cz. 1291/2 , no. cz. 
parowóz i został zabity, a' na linH Huta kursy. Popyt był nadzwyczaj mały, na. lp. 132, no. lp. sier. -, na si er. wrz. -, ua wrż. 
Bankowa dróżnik w czaRie pełnienia słuź- giełdzie zapanowała cisza, lecz w gruncie paź: -: Groch warzel, 155-200, pastewny 130-140, 

Małźerlslwa zawarte w dnill 19-m"ro,,: 
w parafiikatol. - -
W parafii ewang. -

b zł ł Olej lUlany w m.-, rzepakowy w In, b. becz. '-o 

y ama nogę· , utrzymało się usposobienie mocne. Tylko Okowita w m. be:& becz. 36.9. 
starozakonnych. I, o. mianowicie: Zarzewski Chaim 

Lajb z BrzezińskI) Chan!). 
- Podatek dodatkowy od zakładów prze· niektóre papiery były przedmiotem żwaw- Szczecin, 19 marca. Pazeuica bez zmiany, w m. 

mysłowych i handlowych w r. b. ma wy- szych obrotów. Do takich należl!J udziały 133-157, n~ ~w. mj. 159.50,na WIZ. paź. 167.00. Żyto 
nieścz naszej guberni ogółem 78,000 rs. d k t k d t W d' l ospale, w mIeJSCU 122·130, na kw.mj, 13300, na wrz. 

y~ onk~wo- ~mk~n y.o,,;e. .. Zła e rent paź.139,50. Olej rzepakowy mocno, mi.kw.mj.43.10, 

Zmarli w dmu 19 marca. ' , 
; Ka!olicy: dz~eoi do l~t 15~tu zmarlo 2, W tej 

liczbIe chłopcow 1, uraewczlłt 1; dorostych l, 'Ił' tej 

- Cech farbiarzy w Warszawie liczy o~ pozycz, 1.r?sYJs. 16 I~lla:ly DaJW:lę~sZ:r popyt,_ na wrz, paź: 46.00. Spirytus usp. dobre, w m. a4.6D, 
becnie tylko pięciu majstrów i to ludzi wie"; szczegolnIeJ pozyczkl wschodnIe l pozyczka, na kw. mJ. 35.60, na cz, lp. 3'1.20, na lp. sier. 
kowych; młodsza zaśgeneracya nie zapisu- z roku 1884. Ruble zyskały 3/4 m. Przy 8'1.90. Olej skłi\DY J>c!ony, wrn. --o 1 ' • 

je się do cecnu. zamknięciu giełdy' kursy znaidowaly si .. w L~nlfyn, IS,marca. Cakler Havana Nr .• 2 noml-

liczhie m!)zczyzn l, kobiet-; amlanciwitiiii: ' 
Józef Piasecki, lat 63. 

Ewangelicy: dzieoi do, lat 15-tu' zmarło 4, w tej 
liozbie chłopców S"dziewczl)t 1;<1orolilych 4, w tej 
liczbie m\)zczyzll 3, kohiet 1, 1\ mia.no\'f;'lie:l 
Karol Samuael Griinberg. lat 40,: Ludwika Szu tz, 
lat 52, Maks Brotzmann, lat 39, Michael Bzaytor, 

___ '~~ _,. '1. " . ~ , . . '" nalUle 14., cukier barakowy 123/s, ospale. 
og? e na P?ZI0D?-le me~o w:yzszym mz WCZ?~ , Londyn,. '18 marca. Na wybrzezu ofiarowano dziś 

TELEGRAMY. raj. . Na gIełdzI6 zbozoweJ ruch był dZIŚ 2 ladunkt. pszenicy; powietrze l!igodne. 
nadzwyczaj maly, przy usposobieniu stano- Glazgów, 1~ marca. SurOWIec, Mixed number! 

lat 58. ' ' 
, starozakonni: dziilci do lat 15-tl). zmarlo-, '" tej 

liozbie chlopców-, dziewczlłt-; dorosłvch-, w tej 
liczbie mllżCzyz,,-, kobiet-. o. mianowicie: -Petersburg, 19 marca. Wielki ksilfjżę hes

ki wyjechał wczoraj za granicę_ 

WOZO OS alem . wa:rants 38 sz. 4 p. 
p. '" Liverpool 18. marca; Sprawozdania począ,tkowe. 

. Londyn, ]~ marca .. W;ykaz banku państwa ,ew Prz:l:1lUszczalnJohrót 12,000 bel;zwyżkowo. Dzienny 
tySIącach funtow szterhngow). Całkowito. rezerwa dowóz 7,000 bel. ar Do numeru dzisiejszego dot~cza sit 

dodatek »Dwie mas.ki" Pawła Saint Victól' Petersburg, 19 marca. "J ournal de St. 
Petersbourg" mówi, że jeśli ks • .Aleksander 

14,585 (ubylo) Ii~J; noty w olliegu 23,620 (nbyło l ,LiverpOOl" 18 marca Sprawozdanie Jrońcowe. Obrót 
65); zapasy w gotówce 22,450 (ubyło 116); portfel 12,000 bel" z tego na spekulacY!l l wywóz 2,000 bel. 
24,568 (przyb.4,001); saldo prywatne 25,-.194 (przyb. Amerykańska 'Ił p. drożej Snraty stale Middling arkusz jedenasty. ' . 

-----..... ----------------.--;-------------~----~----------------------------~--~---------
ZA Dyli

konto 
Z końcom giełdy 

_-;--;--_'-,--:--:-_-,-_1 Dop~tnioU9 tranliakcJd 
tl!r<l!mo j ohcianlf plao. 

~~~Ą"---:"-=-~:'/7::-;:;;;-- '---B.rlill •• (H13'!,) I dl. ter. I d 100 mr. 8 4.9.10 l _ 4.9 06 
., (1635/u )) Jer ter, ~ d. 100 mr. • 49.0ll l/2 ; - 4.9 48 95 glll/, 811/1 

Inne nie •• _iaat" banII:. dl ter. ~ d. 100 mr. I l - -
" " n' Itr, tel'. ł 11. 100 mr. • • ,_ -

LendJlł .' dl ter, ! m. l L. I -.- ;1, - -

" kr ter. II m. 1 L. I 11.96112 _ _ 
~arJi.' •• r' dl. ter, !O d. 100 Fr. ł -.- _ --

" , •• • kr, ter. 10 d. 100 Fr. 3 &9.80 f _ -
lVi.dali • • • dl. ter, a d. 100 tlor. , - - I - -

" • ~ • (1.~lI/u) kr, ter. - • d. 100 1101'. "'19.75 _ _ 
re.rabu,. • • •• dl' I d. 100 rQ. 6 -.- ł - -

I ~.; IDopel:niono Z końo·lii.łdJ I ~ "0' J Dop.tnió., \ Z kOńO;,' 4, ieldJ 
rapiery .. pan.lw. .3 e trans. .i.kc.1_. o 

(sa 100 re.). co ~ , Elid. loho.pl./ ("Ił. 100 r.). i7.2 a. nil! tl'snz. ż~dano Ic.ho:pi 

Obligiihr. Kr. póla.d.ill! -.-' ---=::- .-:---\, -.-1 AkcJ4ID.~. W&r.-W.lool'. 4' --·-1 -·-1 _.-
Li8tyLik1l',Kr.Po1s. ode! -.- IH.- - I 'fi tl W.-Byd.500r. 4. -.- -.- -.-

" " " " male' '-.- Q0701 -'-f" n ,,1001'. Ii -.- -,- -.-
R,B.PC!;, ",Q' 19m,l0001". ł """,-{ 100',50 -'-, ,ł" " Teres.looOI'. i - -, -.-

ot .." " 1001'. ,o -.- 100.nO: -'-1"" ", 1001'. i -.- - - -'-1 
>. " ., " 50rr, l> -.- lGO,óQi --\'" "FlI.br.-Lódllki0j .,...- -.- -.-1 
" II n 1l.II,lOOOOr. S, ;,- l00.50!_-.- '" H ,Nadwililańsk. ) -.- -.- .-
., " " ,~ 100r.'!} -.- 100.50 -.- " Br.nktl Hlmdlowego 
JI ,n" 1Il" 10001', i =.= 101.: =.:1\ ,1'1 Wsrg"awie~601'. -.- -.- --
'l' n ,. '" 1001' i, • 101, . " War. B!l.n. Dys. 21iOr. -.-- -.-'-

R02.rot.Fr.lZl'.lMJ.le,Il2. § -.- -.- -.- "B&.n.II. wl.odl!li 25Or. -.- -.-' --
.. .. ,. ",l~66Uem.;; '-.- -.- -.- "W!\r.T~w.Ub.odognill. 

l3ilety Ban Fań. ROI. 1.13m:!) -.- -.- -.- 1\ Wpl. rs., tai .260 r. 
.. " " " II" g; -.- -'-" 'f'r.,r.Tow.I<'.Cllkr!'l.łiOO 
,. .. .. ., III" 'li -.- --.- -.- "Ul1kr.Dohrz~! ~r. Ii 
n " .., V" 8 -.- -.- -'-f " " Jezł)f4w JióOr'

l 
ł 

Lilq ZaQtfll.wnel'gal~r.) i -.- -,- -.- " .. Cserak , 2&or. 
.. lO 1Il', 1&69 u. H~~,A. ~-.-J 100.10 -'-1 " .. Herman~'I'1250r. "" l 
t! .... , " lIt.B. u.' -'-l 100.10: -.- " " lJ!e,,~owlc.:Wi'. e 
,. ".. .1' ". MaIe a -.-r 100.10. - . ...:1 " " Llłonow HOl'. ".. ." ».. i!liir.lllit.A. & -.- 100.W; -.- " " Cz\)utocill6 mI'. ~ 
.. n" "liJ.B. l5 -.- 100.1°1 - - " T. W. ~'. Stali lOOOr. i 
" ., SI "lIl8.le! -.- 100.1°, -.- "Tow. Lilpop, ltau i 

~Gr.lHlit.A. fj --i 100.10j -.- Loewonstein 1000r. .. 
: ::: "lit.B. li -.- lOO.lOj -.- " Tow. Zakt Motal. B. 'J! 

-.-
-.-
-.-
-.--,-1 
=:=1 --._._r 

-.- --.-
-.-

-.- ~.-

...,..".-

-.-
=:=1 -.-
-.-

-.-

-.-

--
-'.-., >f II " :!male !!; _.-tlI)O.IOI -.- Bantke." War.l000r. ~ 

.. "" Ber. IV lit . .&..;; -.- 100.10j -.- "To'lł'.Zakl.GÓrniczY.:lh :: 
,. tł" t. lit.B. I; -.- H)O lO, -'-.- 8tftraohowillkichlOOr. -.--) -.- -.-
n "" ,~ mate Ił -.- 100.10. -'-1 " Tow. Wtl.l'.F:r.b. Mach. I 
.. "" Serya V li B. i r -.- lIi.4.0, ~.- Narl!:.RoLiOdl. 1001.'. - .. _, ..-- -.-
"" ~ Ił aale ó - ,- 97.401 -.- "Wal'!!. T. Kop. w~C;la i 

Liatpztl.St.m. Wsnz.8ar.l li -,- 97.25
1 
-.- Zakl.Hutniozych250r. -.'-' -.-

.. " Ił" n s -.- 96.76, -.- n Tow. Z~kt Prz. Baw. , -'-1 
ł1 " "" 1II li -.- 96.30' -.- Tk.wZ!I''ł'l'iercin 250 r., ._.- -.-/ -.-
J" "" IV 6 -.- 96.-j - - "l'o'ł"i.L&z.iŁ&ŹnilOOr.l -.- -.-1 -.-' 

4.'1, dbligi m. WBl'~E!!.WY 5 -.'- 92.85, -.- • Temler i 8swtldor _._1 -.-1 -.-
Lbt.y lUist.:m. Lod5i Jł I 5 -._) 9ll.2o! --.- "F. C. i:orat&noJ& 600! l -.-1 - -1...:-::-

t "n fi -.- 9lU:sO -'-I " k tr - 'd 1141 ,'i" ł III 1), _ _ 9~_l _._ . Wartolio uponu li: po .lIt /. I List. likwI • . . 

L 
.... " "t v T 'w' K's Z ~ • 1-- List. "a •. nO'ltJ'ch • llG.O l Po§;. prGII1. I m. SG.g 
, ... J2I.1II • "lo. • .lI r··... -.-. . I'U ' II U ~. !I 61/. Wil,ńrłkie~ dl.=!: 6 '~ _._ -,- -.- ,. "ID. WlU'B8 .. l I~~.g j .. " s •• 

krclltkoi. ~ -.-- -.-. ~,- l:!\.. • 183.1 
" " Ił~· 

,Tabela wygranych 
'W l dnia d"gnlenia D-ej klasy 14ft-ej Loterył 

klal!lycznej 
, dnia 4 (16) marca 1886 roku. , 

Główniejsz6 wygrane wyszły nast~pują;ce : Nr. 6213 rs. 4000 - Nr. 
10230 rs. ,1500 - Nr. 14601'9. 1000 ...,.. Nr. 18076 rs. 600 ~N-ry: 12688, 
15845 po 1'8. 400 - N-ry 864, 4340, 12102, 12529, 17689, !;I0360,23041, 
po rs. 150 - N-ry 457, 930, 1077, 1291, 2282, 3047, 3224, 3959, 4185, 
4349, 4504, 6595, 8001,8750, 10045, 10842, 10916, 11706, 12188, 13718, 
14116, 15410, 15554,15964, 16601, 16871, 17016, 19132, 19956, 20582, 

20688, 22489, 23316, 23325 po rs. 60. 
Po rii. 4~ w:rgrały N-ry'": 

1!114~~ sl~gl!~~: ~~~l 85gt 105~!il~1~~ a4~~fi~~~~li~~~~I~g~g~ 220i! 
33 lCl22 '95 186813 28 85 90 85 68 44. 10 22216 
~6 Ó l S2(1l4835 6879 54 86 12248 14.631 7(1 57 46 44 
ó4 16~5 13 96 6932 96 lO600 71 14615 16596 18915 ,57 61 
66 78 324916 35 8636' 2312361 99 16826 3210705 69 

1251704 64' 43 41 49 33 l2lil\) 14.713 16940 19002 20818 80 
44 1814 S390 597061 8793 76 8714822 73 19 7222365 
4.8 . ;.l8 3470 50 LO 62 8827 78 95 34 87 76 76 !H 

217 8231i05 14 7l0!!. 481072012704 35 Sil 19181 77 ?2463 
ll~ 89 22 29 57 liO 86 56 42 9119200 78 78 

337 1~12 465194. 7269 89ilu 10804 92 5217018 5 !:I3 94. 
118 1636215225 98 85 101281916007 19 582094622535 
53 18 78 27 '1306 9035 10906 30 21 a7 8521010 4.4 

43238 80 75 48 91M 2212960 15172 ~ł 19353 67 50 
50920311 3706 87 72 834.5 63 86 63 69 2114.7 22737 

II) 4.7 Ś 5316 81 94 80 93 91 651948& 7322810 
. 4.6 79 30 540 l 89 9286 8413014. 1524.5 171151965821199 19 
5321« 47 497445 93031105' 67 60 81 59111221 44. 
64. 603811 5557 52 5 66 76 741724119684 ,&0 ~2912 
93 85 295663 81 71112313122 9717334. 19708·21301 35 

644 2211 18 667529 55 30 4715336 35 52 43 60 
70 20 815735 65 94231117813236 51 LO 19869 78 93 
71 66 97 17 80 381202213303 6517445199022143423019 
89 983914 92 84 99 59 20 15601 51 ] 6 21ó18 34 

7232352 43 957633 951711346134171571617501 20010 4.9 59~· 
6:l 66 44 98 69 28 84 77 3117617 42 72 '/2 
711260740835849 93 11606114.0613522 83 46 61216tJ6 76 

84827004132 87734;) 9795 7513622159341788020102 11 231U 
96 25 975925 66 9821 8213774 5217987 46 58 39 

920 43 4228 49 85 9862 1151713802 7818128 81 61 28201 
86 4.8 39 80794.6 993511720 161600718317 92 65 3& 
91604560248110Ll1i 3G 75 8 3720204217741133S8 

1003 69431661038052 721182613904. 8718403 45 88 66 
14 2818 !l3 99 ';1 87 28 97 98 9 9621843234.111 

1065 82 44630181711017511941 14/11316122 1320335 54 3G 
112329CJS 68 71 11339 87 57 25 37 S9 57 58 80 

81 14 996459840010248 8914134. 36 68 59 80 
84. 34. 44.01 70 07 1034612009 36 16201 18507 88 91 

12183051 f:l5 90 8418 58 10 ~2 1018623204.0921917 
1308 73 67 6526 ~~ 10~17 30 67 12 78 19 95 

4 3128 976652 S4 77 52 14B76 16313 90 42 22008 
6 S54f1I6 ó9 91 10601 84 lU041 3ł 18737 98 22 



o G Ł o .... 
Obwieszczenie. 

Dyrek~ya towarzyst~akredytowego 'miasta Łodzi:' . , 
podaje do pow8zechn6jwiadomościstowarzyszonych,.że żwyczajne ogól~ 
ne zebranie czlonk~w rzeczonego towar~yl:ltwa' odbędzie si~ w dniu 26 
marca < (7 kwietnia)' 1886 roku i otwarte zostauilOt o godzinie 3po po
łudniu w salizebrańogólnych,w domu towai'zystwa, przy ulicy Śre. 
dniej pod N. 427 ,.na k'tór~ . to. zebr~nie zapraszaj~ się wszyscy sto~ 
wit.rzyszeni. ", 

, Przedmioty pod obrady zebrania ogólnego p6dda?się mające B~ 
następuj&ce: ' , ,.' , 1 

1) sprawozdanie dyrekcyi za rok finansowy 1884/5, . ',l 2 
!l) projekt do etatu' narok finansowy 1885/6, ,c, S 
3) projektuzupelnienia artykułu 6 warunków licytacyjnych co 4 

do sprzedaży nieruchomości, ',' ,< .': ..;. 

4) projekt uzupełnienia warunk6w licyhcyjnych;.codosprzeda~ 
zy nieruchomości~ przez dódanie altykułu 13 f , '. 

5) wybór jednego. dyrektora,' . . . ' .... 
6) . wyból' jednego zast~pcy dyrektora,' . 
7), wybór pi~ciu członków komitetu nadzorczego;; · " 
Podług § 7.2 ustawy towarzystwa, do sali obrad zebrania. ogólne-

go,bez biletu wejścia niktwpuszcz.onym być Iiie może; dyrekcya za~ 
teln, ja~ tp w latach poprzednich miało miejsce,. bilety 'wejścia roze
śle stowarzyszonym przez wożnego, a mianowicie tym, .' którzy są. wy
łącznymi wła.ścicielami nieruchomości obci~żonych pozyczkami tow;a· 
rzystwa, jak również, ktÓi'zy złożyli dowódy nabycia nieruchomości od 
poprzednicli stowarzyszonych po ostatoienlzeotanlU ógólnsm.·' '. ',' 

Stowarzyszeni poaiadający ,wspólne nieruchomości,' Qbowil\zauLslł 
dożyć w hiurze dyrekcyipiśin.fenne upowainieniEL celem,., pozyskania 
dlll jednego z pośród siebie biletu wejścia" nuby "ey ~aś ·nieruchomo
ści winni !tł złożyć Elowody nąbyciatakowych. .' .... ,{ 

ó 

6 
I. 7 

II -s 
9 

.10 . 
11 
12 
13 
14 

:16 
16 
17 
,18 

. Stowarzyszony, 'nie życz~cy sobie uczesthiCzyć na zebraniu og'61~i 
nem, może' udzielić pełnomocnictwo do zastąpie~ia go, . ale. tylko człon
kowi towarzystwa; po złożeni. przesłanych biletó\V wejścia i pełno
mocIlictwa w biurze dyrekcyi, półnomocnik otrzymą nowy bilet z pra~ 
wam do d\vóch głosów." , .", .. .. ',: 

Żaden ze stowarzysz,onych na zebraniu ogólnem wi~cej niż dwóch 

1 
2 
3 

.4 
. li 

glosów mieć nie może;', . " . .... .' . . . 
. Za małoletnich i w ogóle pod opiek~ z.ostajlł~ych czlonkówto

warzystwa, prawo do głosu w miejsce nich slużyopiekunom' i 'kura;" 
torom, którzy po złożeniu w biurzedyrekcyi dowodów sprawowania 
ollie'ki lrib ~uratelj, pozy3kaj~ . bilety wejścia;' do, sali, zebrań' ogólnYGb. 

Za stowarzyszone' zaIllEj}żne, !i11ilż.owie tychże! .bez pelnomocnictwa, 
na zebraniu ogólriem uczestniczyć mOKli i tymźebilety wejścia nade~ 

6 
.7 
'8 

9 
':10 

11 

DZIENNIK ŁOnZKl. 
Nr. 64. 

s z E N I A. 
STAN .RACHUNKOW 

Bfłnkt,JLtJ,odlowego' w . Wał·6~lI!włe 
po dzień 38 'lutego 1886 *,oku. ' 

,> 

.Iw W.A.RSZAWIE WPETERSBUR. OGÓLEM 

S~anCzynny. 
Gotowizna w kasie. • • • •.• • • 
Rachunki bieiące w bankacJ;t rZ!b~owyeh i pryw~tIly~h • 
Sku.p weksli, opatrzó~yoh naJmmeJ dwoma pOdpIB!l.l;tl . . • 
Skup papierowpubhcznych wylosowanych) kuponowble-

ż~cych. '.' .' .'. - . - .' • , • 
Skup~ !lolll."\,.eksli:~abezpieczonych papierami publicznemi 

'lrihh ypotek:} .: " . -.'..: " .. 
, Pożyczki na. zasta.w pap1erow pubhcznych.1 towarowo 

Moneta brzęczl}ca, stanowi~ca w!:asllośó banku," '. 
. Papiery publiczne własne. :. -,' •. .,.. • 
'Tratty i weksle' na zagranicę, nabyte na wlasny rachunek. 
U posazeIiie filii· bil.llku'.' '. ',.; .' , " .', 
Korespondenci., • . '.' ....- .• 

.. Rachunek' z oddzialem banku • 
,Weksle prorestó\vaue •. 
Wydatki bieil)ce z, r. 1885 ',., • _.' • • 

v' .', ;, z i'; bieżl!cego' 
Wydatki zwrotne • . '. ' 
Koszty:organizacyi ., 

:_Niei"uchomośó .. "', 
.' Rachunkipr2:e()hodnie' . 

Stan: Bierny. 
K~;iW zakładowy . ',' 
UpQsażenie filii banku 
}I~u,ndusz rezerwoWy , , • , 
Wkl1idy, na rachunek przekazowy. i ~oka{)y!\, 
Koresp9n denci_ .. ; . 
Rachunek r; oddllialem banku .. • , 
TriJ.tty przez bank akceptowane, • . 
Dywidenda od'akcyj ban~u niepodnie1Jiońa.· • . . 
Procenty przypadajljce dO' r:aplaty od wkładów j Gbligacyj. 
Procenty i kom z r. 1~~6 •.••• 

',~, lI.- ,. Z r .. bHlz/}!!egO' 
Rach:unki pnechodnie .. 

, 

386,638 90 M,986 77 453,625 67 
177,68075 233,848 óS 411,52930 

8,243)60ó 79 1,óól,73734- 9,795,34313 

9,460 49 6,272 43 14,732 92 

" 998,260 - 8,000 - 1,006,260 -
1,844,417 79 1,112,453 26 2)956,871 OÓ l 

5,24064: 79,94693 . 80,18757 
c 1,655,669 iO 77iJ,744 87 2,429,414 27 

31,07606 66,31296 97,88802 
2,000,000 - - - 2,000,000 -
3,203,481 37 1,80S,281 21 4.,509,76~ 58 

716,241 26 - - 716,241 ~o 
47,990 75 112,093 OS 160,08383 

lS2,6991W12 86,477 43l 2fió,668. 20'/, 
22,342 ól 14,14392( 

9,6' l 45 13,965 91 23,647 66 
3,86583 3,477 17 7,343 -

148,900 16 - - 14.8,900 76 
7S2,~4.S 03 360,749 7.:.:2~11_"""1."!fO-::-:9c.-:2,;.,,,9,,,..8S=-I.::-,75=-:-:-11-

20,369,496 lli/l ó,79ó,4tl755 26,164.,98266'/, 
--~I---~~--'I--

, 'S,óOO,QOO -

902,61ó 88 
8,087,96986 
4)09~,26.0 24 . 

7,298r&O 

791,09223 
1,()24,14062 ł 

716,241 26 
398,99812 I 

6,OQO,000-
!;l,ooo,ooO -

902,61588 
8,879,052 09 
&,716,40086 

716,24126 
398,99012 

7,298 óO 
4,01967 . 3,457 05 562 6j 

681,731 67 225,807 32 l. 1 O 05 
89,28.i 95 24.,276 ~ l f 1,02 ,1 O' 

504,88796 1/21 _ ........ _ . .:;..U..,!..,3.,....7..,,0I'!.:.7.:.- 519;258 23 1/, 

. ~!),369.496 11 t/2 . 6,79ó,486 5_6_11 __ 2-,ti,:...f~_4..;.ł9_8_21_6_61.!.:/2~. 

sIane blildli. . '.' , 
,NieruphOlllośei insty.tritowe, óbdlłtone ··'pożyczkami, towar~ystwa 

reprezentowane być mogli na zebraniu ;og61nem przez osob~ upowa-

~\vebl6. do"inkas]..." "" _ 8,75819 - ~ ~,758 19 
" ~Tow:a.ryw,komi5,oddane • . . .1,383,902 - ł 69,ó~li 78 .1,453.,.497178 

"~94-'-l-1 .:..,--___ ~~ ___ , __ '- ________ ....... __ .......,.....,....,....,...,..:..;~_..o-_.:-~ ___ "'~..;.......:;.., ________ -!._ 

żnionlł ze strony instytutowej. ~ 
Foriiiularze drukowatle,na upoważnienia i'pelnomocnic,tw'awy~ 

dawą.lie b'ild~ zgla~zaj~9ym się ,st'owarzyszonymj: bezpłatnIe, 'w hiurze , 
dyrekcyi.: " . .,' . . ' <".. . . .' 

. Bilety wejścia na zebranie ogólne . dla stowarzyszonycb, na zasa-. ' 
d~ie upownżnień" pełnomocnictw; oraz .. dowodów Spl';lwowania .. opieki 
lub kurateli, wydawaneLęd:llwbiurzo dyrekcyi od dnia lT(29)., u,liu:,- . 

. cę. do dnia :24 marca (~kwietnia) r~b.; ,skladallie, dowod6w po wyżej 
oznaczonym czasie uwzględnianem nie bii)dzie. 

Drukowane' egzemplarie" sprawozdania dyrekcyi za rok 1884/5 
wręczone będą stowarzyszonym .w' terl1lini~ § 65 ustawy towarzystwa 
przepisł\nym ato !!łcznie .70 bih;t~U1i wejścia) lis,tlłstoWal'zyszonycli. 
. . Przyw:ejściu d() ~estibnhc przed salą. zebrań ogólnych, każdy 
stowarzyszon,):' zloty . bilet. wEijścia, poczem zapi8a~szy się do listy obe- . 
cńdści, która; taru otwal'tłil b'ddzie, otrzyma kartki do. głosowania, po-
rz!!dek dzienny ,i, przepisy porządko \ve na źebr~niuogólne.m. . 
, - Podług- § 76 ustawy t'ówarzystwa, wnioski stowarzyszonych, opa
trzone przynajmniej dwudziestoma podpisami i złożone komitetowi 
nadzorczemu nie później jak na dui piętnaście przeqterminem zehI;a
nia ogólnego, p]'zędstawioneb~d~.temuż iebrariiu~fo"jle wnioski te 
wogóle kW:l,lifikować si~ b~d~. do uchwal zebrań ogólnych... . 

Gdyby w doiu wyżej ozna~zonym, nie ~zebrał'a si~ na zebranie 
ogólne ustaw~ przepisana liczba. stowarzy~zoi1ych, Iiatedy, st,osownie 
do § -74 ustawy, wyznaczony.będzie·nowy'termin do odbycia zebrania 
ogólnego;. które bez w.zgI~dU' na 1iczb~ - przybyłych ,na zebranie 'sto.: 

. warzyszonych. p6czytaneb~dzie za waźrieco· •. do -: wyżej' . wyniienio-
ńych przedmiofów. ' ..,. 

Za', :pi'ezesadyrektoi':: E. ,<Herbst. . .. 
:Dyrektor biura: A.' Bosicki.233':'-3':'-3 . 

>< ; 

NOWE 
'PAPIEROSY 

nieporównanej dobroni 
Kair iD śztuk'10' kop. 

. Petersburskie 10 " 10 . 
" Czudo . 10" 6'" 

Amatorskie .' 10 " 6" 
Słowik . ,'. 10 " 5" 

fabryki: 

"LAFERME" W St. P8t~r~bllr[ll. 
Dostać można we wszys,tklch sldadach tabacznych i dystrybucyach. 

270-10'-:"8 

TBATRVARIBTB. 
I W niedzielę d.21raarca i w' po~ 

niedziałek d. 22 marca:' , 

OSTATNIE TRZY WYSTĘPY 
europejskiego kwartetu braci 

, " Gorodeckich. 
.Jako' teź 'Wy8t~p całego towarzy
stwa, składaj&cego si~ z 8 dam i 7 

m~żczyzn . 
.... Każdy bilet kupiony na nie. 
dzielne przedsta'iVienie otrzymuje do. 
datkowy bilet gratis na poniedzialko_ 
w~przedBtawie.nie. 297-1-1 

'0' biady prywatne po 25 ko-

. 
'~i.ejek, ll1ic.~ D~ikaN .. 5~6, 

• . (tom POIOSlllSkIeg'o,3 pIę-
tro. ' 293-1-1 

CYRK SchDlidla·.~· QlaWINALAZCOW .PATB~TY na WSZY8.TKIB KRAJ~ .... 
. wyrabIa, nabywa, posrednlązy w sprzed~ży, udZIela po-

p-JUTRO"'" " W' 'W' ER le'" W" , ' Wł -d II. k' 17 
w poniedżiaIeknsrad,ybłuro :. '.. . 'N K,arszawa, · ..• o:.ziml~s·a '.' 140-10-6 

BENEF:IS' 
U,YGABA. EhrenCrieda Nr. 25 po 6 kop. 
UYGA.BAEhrenf'rieda Nr; 7 " ts " 
UYGABA- Ełlren:frieda Nr. 13 " . 4 " 
.(}YG.&Rk Ehrenfrieda Nr. ił " 3 ~ł 
CYG.<'Bil Ehrenłrieda Nr. I " 2 n 

Z FABRYKI OYCAR 

Emanuela Ehrenfrieda 
w WarSlzn,wie 

" 
" 
" 

'", 
" 
" 
H 

otrzymał SKLA.D WYROBOW TABACZNYCH 

Roberta Fischera 
.. G, "I.atunki te,- ja.kO odznaczaj.qc,e si~ WYb. orn.y.m. s.m.akiem i pię- ~I' _. 

knym aromatem l znawcom dobrych cygar polecam. . marka. 
Cygara fabryki Emanuela EhrQnfrieda znane' 8&, • 

ze swej dobroci,. z powodu tego . ulegaJ~. ci!kglemu I ' 
podrabianiu i dla.tego tez zwra<1am uwagę namarkt; . 
fa.bryki . Ema.nuela. Ehrenfrieda, gdyż .tylko .takie . 

-- S', prawdziwe. ' . 289..:-15-~ 


