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KALENDARZY K. Biuro H,edakcyi i Administraeyi 

Dziś: N. 3-a Głucha. Syksta 111 
Jutro: Cyryl1a D)akona M. ulic." .PiotrJ{owsku" hotel Uambtu'ski Nr. 273. 
\V schód stoilCa o godz. I'i miu. ',18. Zachód o godz. 5 min. 540. A dres t.elegraficzny: 

Ogło8~enill przyjmoWlI.ne Sił: W Administracyi "DziaDuika" 
orll:O; .... Biurach Ogłoszeń Itl1johlllana. i ]i'rendlerll. w Wlll·SZR,..i. 
i w ZoUzi. ' 

Dlugośli dnia godz. 11 min. 26. Przyby~o dnil~ godzin II minut 406. X"O"ŁA:E:O--W-SKI, ŁÓDŹ_ It~kopi8.r nadesłane hez zMtn:ey.l\ui ... -ni& h,<11& r.wraclI.ne. 
re.... .! ;q ~a!"'JR*Mpm~'HP" I §fEm!J e HiW' e • iM e hM , 

Numer' na8t~pn!/ wl/jdzi6 we UJim'ek. każdej z takich' respublik istnieje rodzai d:te pochodzą.ce przeważnie z Niem'iec - (hi z powrotem, następnie 24Wlorsty po za. 
:eprez8ntacyi dyplomatycznej w rodzaju czyż drogi żelazne rosyjskie mogą służyć Kijów i wtedy dopiero wra.ca. do tego 

Od administracyi. 
Przypominamy Szanownym Prenu

meratorom naszym, iż czas odnowić 
prenpmeratę na kwartał drugi. 

ODCZYT S. SZARA POW A. 

Inspektorów rządowych a dla stosunków z sprawie rosyjskiej? Oczywiście, że nie i miasta. 
całer.lli federacyami istnieją, departamenty jeśli weźmiemy przykłady oddzielne, prze- Ile przebiegłości, wykrlJtów i pra.wio po
ministeryum komunikacyj. kona.my się, że taryfy istniejqce jakby u~ niźenia trzeba, aby kawałek perkalu mos-

W tych stosunkach dyplomatycznych mi~: myślnie slb obrachow'~ne i ustanowione po kiewskiego mógl skorzystać z pnychylnej 
dzy państwem rGsyjskiem i respublikll ko- to, aby zniszczyć i zgubić tę lub ową ga- dla. Łodzi konwencyi niemieekiej ! 
lejową,-dyplomacyi rzą,d,)wej przypada rola, łą,z przemysłu rosyjskiego. I Sa.mowładna rzeczpospolita kolejowa, która 
smutna, niekiedy d\'Vuznaczna. Oto naprzykład żelazo uralskie, nie ma~ zawarIa z Niemcami przymierze zaczepno-

Nasza konstytucya kolejowa zostawila jl/lce równego sobie co do dobroci - dosta.- odporne w postaci konwencyi bezpośredniej 
p,aństwu tylko oznaczenie maximum wysO', wa WOd1b do Niższego Nowogrodu kosztuje mi~dzynarodowej ]wlUunikacyi rosyjsko·nie
kości taryf- i prawo stanowienia przepisów nadzwyczaj tanio; od Niższego Nowogrodu mieckiej, tak jest po~żua, źe pokornie kŁa.
co do palenia tytoniu i wysuwania głów do Moskwy jest 410 wiorst--zdawaŁoby si~, niaj!JI si~ i toruj~ jej drogę nawet organy 

O ŁODZI I SOSNOWICACH lub rąk z okien wagonów. Cala zaś poli- iź żelazo wyprodukowane o 1,515 wiorst władzy państwowej rosyjskiej. Historya z 
, • tyka taryfowa dróg żelaznych wyjEJta jest odległuści kolej l} od Moskwy, nie ma ża- towarzystwem gcównem prz&dstawia szereg 

-ccn- w zupełności z pod zawbćlywauit;t wpływu dnJ'ch szans dla konkurencyi z ul'alskiem na.swietnychzwycięztw złotego cielc& kolejo.-
(Dalszy ciąg _ patrz NI'. 68). l państwa. rynkach llloskiewl:!kich. Tymczasem oka· wego-a. historya ta. niepr~dko jeszcze do-

CałQ! sieć dróg żelaznych, rosyjskich dlu- zuje Bię, że żelazo sosnowickie i sieleckie biegnie swego końca. , 
Kwestya taryf i konwencyj kolejowych gości około 25,000 wiorst, przedstawiająClli wyrabiane z surowca niemieckiego, za pie- Ale nie oddalajmy sil;) od przedmiotu 

ma dla przemysłu każdego haju pierwszo- olbrzymią, silę regulującą, pracę i przemysł niądze niemieckie i przez robotników nie- odczytu. Pozwolę sobie przytoczyć ostatni 
rzędne znaczenie. Za. pomocą racyonalnie narodowy, oddano pod władzę jakiejś nieo- mieckich, nietylko ie znajduje odbyt w nader ciekawy przykład. W odległości 
ustanowionych ta.ryf, państwo moźe w sil- kreślonej siry giełdowej, dano jej możność Moskwie, lecz wypiera z rynku żelazo 1'0- czterech wiorst od pogranioznej stacyi 1'0-

nym stopniu przyczynić się do rozwoju sluienia nie interesom narodu rosyjskiego syjskie. Wypiem w dodatku do tego sto- syjskiej Sosnowi c, znajduje się stacya pru
wszelakiego rodzaju przemysłu i do wytwo- 1 Jego przemysiowi, lecz interesom narodo- pnia, li.e najmniej doświadczone pod wzgllJ- ska Katowice, należl}ca do zwią,zku dróg 
rzenia calych centrów fabrycznych. Taryfy wi rosyjskiemu żupelnie obcym i wrogim. dem handlowym fabryki skarbowe zmuszo- niemieckich. Wedlug konwencyi rosyjsko
anormallle przeciwnie, moglJ!, znacznie wstrzy- Drogi żelazne budowaly się n nas szy b- nesllt domagać ~ię od rZl1du suosydyów, niemieckiej, w celu sparaliżowania. poli
mać a nawet niekiedy w zupełności zabić ko i w epoce największego ekonomicznego aby nie 1'OZpulzczać robotników a tymcza- tyki celnej Rosyi, ustanowiono zupełnie in
daną gałąź przemysłu, Jakaż więc jest zam~tu. Rozejrzawszy się obecnie, jesteśmy sew. każdy prawie pociąg drogi żelaznej ne ceny transportowe dla towarów wysyła
polityka taryfowa rosyjska? Jakaż jest jej w stanie ocenić rezultaty i pożałować wie- brzesko-moskiewskiej wyrzuca na rynek nych z Sosnowic i dla towarów niemiec
wola w walce przemysłu centrahiego z prze- lu z nich. Moskwa w znacznej CZl;lści u- moskiewski tysilJlce i dziesiątki tysięcy pn- kich, id~cych z Katowic. Różnica. ts. wy
mysłem zagranicznym i kresowym? traciła charakter ogólnorosyjskiego cen· dów .źelaza wyrobionego przez panów von nosi prawie 40% na korzyść towarów nie-

Jeśli spojrzymy na istniej~ce ugrupowa- trum handlowo-przemysłowego a razem z Kramsta i Hugo Hllenkela von Donnera- mieckich. 
nie towarzystw kolejowych, przejrzyjmy ni'ł upadla hegemonia przemysłowa plemie- marka. Fabrykanci sosnowiccy wynale~li nast~
zbiory taryf komunikacyi miejscowej, bez- nia wielkorosyjskiego. Kresy zdobyły si1lil Takie bowiem znaczenie mają taryfy ko- pujący fortel: ladujlJl towary swoje do wa
pośredniej i międzynarodowej; zwrócimy u- i znaczenie samodzielne i wzmocniły się lejowe. Zr~czna kombinacya· opł"at trans- gonów, przewoż1ł je do Katowic a ztamtlłd 
wagę na ceny transportowe, za przewóz w silnie kosztemosla,bienia centrum. . :portowych znosi przestrzenie: -,,' 'transportrijlls' wprost do Moskwy i.do in':;· 
różnych Iderunkach towarów rosyjskich i Wi~kszość dróg żelaznych staJa się pro- . Albo oto jeszcze jeden przykład z nieda- nychstacyj komunikacyi międzynarodowej, 
zagranicznych. to zauważymy dziwne i ory- stem przedłużeniem do wn\)trza Rosyi leki ej przeszłości, gdyż minęla ona dopiero podług zniżonej taryfy. Lecz towar ten 
ginalne zjawisko. dróg handlowych niemieckich, sprzyjając w październiku r. b. Towar moskiewski przybywa jako zagraniczny i podlega rewi-

Sieć rosyjskich dróg żelaznych przedsta- z,wycięztwom jawnego łub zamaskowanego wysyła się do Kijowa - droga najlep~za. zyi i opIacie na komorze celnej. Vi{ in
wia szereg jakichś małych respublikpollll- przemysłu niemieckiego nad przemysłem idzie Da Kursk; ale opIaty są tu zbyt wyso- nym kraju tego rodzaju kombinacya była.
czonych w duie federacye, pozostaj!}cych w rosyjskim. Cóż zatem dziwnego, że ten kie. Aby taniej kosztował pl'zewóz, towar by niemożąblll!l. 
bardzo słabym tylko stosunku do państwo' obcy przemysi, dla którego nasza granica ten musi zrobić niepotrzebnych 1,000 wiorst (D. c. n.) 
wej władzy rosyjskiej. celna była ledwie dostrzegalną" jednym su- i dostać silJ w warunki konkurencyi mię-

Respubliki te egzystujl'b w warunkach sem przekroczył jlJl po pierwsze m podnie- dzy drogami żelaznemi warszawsko-teres
samodzielności - walczlll, godz!JI się, lub u· sieniu taryfy i w zatrważajl!cylll stopniu polskI! i kursko-kijowską. Towar idzie do 
mawiają si~ z państwem i rozporządzaj1b utrudnił walkę z sobą.? Brześcia, schodzi na bok 8 wiorst po dro

SPRAWOZDANIA. TARGOiE. 
zupełnie niezależnie od niego nadzwyczaj Pozostawione na pastw~ kompanij kole- dze terespolskiej a z Terespola wysyła si~ Z gi~łdy bm-ZittBl.:iej donosr.1I! pod dniem 25 mar
rozległemi, legalnie im przyznanemi tery - jowych bezimiennych, nie krępujących się dalej, lecz uie wprost do Kijowa, ale do ca. Gdy dotychczas przy r.mianie kwartalu, na.wet 

d
'al .. K" .. podc~as nll.jwi!:kszej obfitości, pieu11ldz za'Wue dro-

torvami. Dla obrony interesów państwa zatem żadną o powiedzI nością, moralną pIerwszej stacyiza IJowemj IllIanoWIcie za~ chw~lowo, gdyż w terminie tym muszFj by ć za.-
rosyjskie~ i obywat~!!.. rosyjskich' przy wobecsweli?o kral!!.t zbudo~~ane za ~~:.. do Browarów. Te 8 ;;riorst teraz przecho- spokojooe naj"ozmaitsze putrzeby. to zdaje się, ż. 

12) tylko, że otrzy~ała pocałunek od·-Renry:----=-Wo'Ialem konno przyjechać - odparł zaś tego nie uczynił, więc o nim zapomniał, 
ka Guesta i... że mu go oddala. Chwila Carroll oschle. czyli testament jest, ujawniny. 
ta i odniesione wrażenie staly jej ciągle __ Usiądź pan przy ogniu _ rzekł Prin- - Kwestya ta zdaje mi się być stosowniej-
przed oczyma. Dumna, zarozumiała, BUro- ce, wskazujfJ:c mu krzesło; sza dla adwókata mrs. Saltonstall, niż dla roARUJA 

ppzez BRET HARTE'A. 
--ccn-

(Dalszy cii'ig - patl'z Nr. (8)., 

wo s!1dzłl!ca postępki bliźnich, rozwazają,ca _ Muszę się najpierw dowiedzieć o ce- jej przyjaciela - zauważyl Carrol ozi~ble. 
każdy czyn i słowo lud~kie, umiejąca do- lu naszej rozmowy--odpowiedzial CarroU- - Przepraszam, OSllldzisz pan to, gdy 
tychczas ukrywać własne swe uczucia, z Żą,daleś pau mego przybycia, mając pewne wszystko usłyszysz. E.ozumiesz pan tera.z, 
rozkoszl!! myślała, o tej upajającej chwili. zamiary co do listów, kilka miesi\}cy temu że doktór zrobił zapis nie na korzyść swe
Pragnęła jednak oderwać myśli od tego, pl'zezemnie oddanych ich właścicielce. Je. go najbliższego krewnego, ala zupełnie ob-

To po doktor:ze West, przyjacielu choćby na chwilę; starała si~ myśleć o mat- żeli więc masz pan zamiar żllJdać ich zwro- cej mu osoby! Wielu osobom wyda.ło silJ 
mojej matkj. ce, siostrach, Rajmondzie, Garnierze, nawet tu, luh dotknąć jakiego przedmiotu, mają- to dziwnem i jedynie tłumaczono to sobie 

- Było pani w niej bardzo do twarzy. o Carrollu, lecz wnet powracało marzenie cego być zapomnianym, w takim razie nie milościll doktora dla wdowy, kt6rą,.Jrawdo-
- Mówisz mi pan komplem.enty. Ale w postaci Guesta i jego pocałunku. Leża- będ~ j~j dłużflj prowadził. podobnie byłby zaślubH, gdyby bjl dłużej 

lllUSZI2 panu oznajmić, że kapitan Carroll la w głębi powozu, powracając wieczorem żył. 
lepiej silJ wyraził __ powiedział, że żałoba do domu, w rozkosznem upojeniu i z oczy- - W samej rzeczy, dotyczy ona listów Na wspomnienie, że bylo to prawie do-
dla mnie nie byIa potrzebną, że moje rzę- ma blyszczącemi namiętnie, jak dwie gwia. a od pana b\)dzie zależalo, czy b~dl/l mo' slownem powtórzeniem słów, Marui, opo-
sy wystarczają,... On jest wojskowym, pan zdy, wśród jej bladej twarzy. gly być zapomniane lub nie. ,Nie moja wi-willdaj!!lcej stosunki jej matki z doktorem 
wiesz... na, ze musimy tę rzecz obmówić. Nie mo- Westem, Oarroll odezwa! sil;) niecierpliwie: 

_ Zdaje się, że jest równie dowcipny ROZDZIAl. x. g'lem si\} wcześniej z panem wiclzieć, z po- - -Objaśnienie ich pryw.atnego stosunku, 
jak szczęśliwy _ zauważył Guest gorzko. Nastala dżdżysta jesień, Cala okolick wodu pańskiej podróży, zjakiej wczoraj do- również należałoby do mrs. Salto !latalI, nie 

_ Myślisz pan, że jest szcz§śliwy? - wyglądała smutnie, nawet powierzchowność piero powrócileś. do jej przyjaciół. Jestto rzecz dotycząca. 
rzekIa Maruja. pałacu Aladyna zmieniła się nie do pozna- Ca1'ro11 rzucił przelotne spojrzenie na jej osobiście. 

Proste to zdanie tak zuacz!!lco było wy- nia, wyglądał tak, jak gdyby byl zapako- Prince'~~ i usiadł przy piecu~ Prince zau- -- Jestto nawet rzecz wym~gajllsca dys-
powiedziane, że Guest spojrzał jej \\' oczy, wany do drogi. w: sP3:niałe ~eble opatrzo- ważył, że zestarzał się i spoważniał od 0- krekcyi, kapitanie. 
jakby szukając w nich objaśnienia i wyczy- ne były pokrowcaun, cleplarllla zamknięta, sta.tniego ich widzenia się a. twarz nosila - Dyskrecyi - powtórzyl Carroll ironi.' 
tal w nich coś, co mu na chwilę wstrzyma.- Most Westchnień zmeslQny. Tylko gabi- ślady więcej, niż :fizycznego cierpienia. cznie. 
lo bicie serca. Ona zaczęła drżeć. net, sypialnia i kantor mr. Prince'a pozo-- Gdyś pan tu był zeszłego lata - za- - Tak-rzekł Prince, zbliżywszy sig 

_ Czyż nim nie jest? - zapytał Guest stały bez zmiany. W tym ostatnim wIa- czą! Prince, pochylając się nad biurkiem- do Carrolla-cóżbyś pan na to powiedział, 
cichym głosem. śnie, pewnego, niepogodnego popołudnia, przyniosłeś mi pan zadziwiaj4:Cils nowinę o gdyby odkryto, że doktór West, opuszcza-

_ Myślisz pan, że powinir;!Il nim być?-- siedział mI'. Prince, zagłębiony w ksi~gach odziedziczeniu przez mrs. Saltonstall całe- jq,c owego wieczoru dom mrs. Saltonstall, 
wyszeptała. - i papierach. Powóz j~go zabłocony stal na go majątku doktora Westa. W dwa dni "nie" stał się ofiarą wypadku, "nie" spadł 

Milczenie zapanowało mi~dzy nimi. Od~ pod~órzu.3. dym, ~opIero, ~o. ro~palonego potem testament potwierdzil: to zupełnie. z konia, ale poprostu zostal rozmyślnie za-
głos rozmów dolatywał do nich z dość zna. ogllla, ŚWIadczył, ze wlasclclel domu, po Wszystko zdawalo si~ byc w porZlldku, mordowany! ' 
cznej odległości, odurzajtj,cyzapach kwia- dłuższej nieobecności, przed chwilI!! tu za- prawnych spadkobierców nie było. Od te· Odkrycie, zrobione na drodze, stawiajtl
tów upajał ich zmysły; chcieli mówić, ale wHał. . gO czasu jednak dowiedziano sifih że istnie· ce w innem świetle wypadek, stau§ło na
nie mogli; stali tak blizko siebie, że dwa Odgłos kopyt dał Sl~ słyszeć n~ podwó- je prawny 8padkobiel'ca a tym jest jedyny gle Carrollowi przed oczyma! Kilka chwil 
liście palmowe zupełnie ich zakryły. Wtem rzu a po chwili służący wprowadził kapi- syn doktora. Otóż, ponieważ o synie nie przeszło, zanim mógl przyjść do siebie. 
śród ciszy' dal si~ słyszeć' głos Marni: tan a Carro11a przed oblicze swego pana. było żadnej wzmianki w testamencie, co - A. gdyby nawet dowiedziono, ze było 

_ Odejdź! odejdź! Kapitan nie zdjt!I wierzchniej odzieży; stal bylo bardzo nieshlsznie ze strony doktora, to zabójstwo a nie wypadek, c6ż to może 
Liście palmy usunęły się na bok i postać wyprostowany na środku pokoju, trzymając prawo, uważa taki czyn za zapomnienie i Obc~lOdzjć ml'i:I. Saltonstall i jej prawo do 

młodego człowieka przebiegła prędko i zui- w ręku mundurowf! czapk~, pozostawia synowi te same prawa, jakie- majątku? 
kła. ~ Byłbym pana mógl przywieźć ze sta- by mial w razie, gdyby wcale nie było ....:.. Nic, t~lko że oDRoyla jedynI!! osobl!, 

Maruja została sama, blada i drż!:!Ica. cyi ~ rzekI, .Prince -- jeżeli tfli droglJi je- testamentu. Innemi słowy, gdyby doktór mogąc!j, odmeść korzyści z jego śmierci. 
Byla zła i przelękniona; tryumfująca i nie- chaleś. Doplero co sam ztamtą;d powra- był: synowi zapisał jakie sto dolarów, było- . Kapitan Carroll spojrzał n3. niego ostro 
'l3_miała, nie mogla zebrać myśli; wiedziała cam. by widoczne, że o nim pamilitali ponieważ 1 powstał. {b. tł. '(J.). 



DZIENNIK ŁODZKI. 2 ..._ 
Nr. 69 

. 'k I sIane z Łodzi d. 24 b. m. dla M. Mysz-
tegól'QC!l.UY termiukwiet.n:iow.'i :ł1Yly. u.i.e. ,b ,e. z ~~.k ... i€,gO ... 1.55

/16I p. e. l.'U .. m,od. er, .1'ou~. h fair-~Jf8,Pel'U mod~/r·11~73r .• 15,000,000 ~14,t38,000188~8~ł~k: kata, dla 11. R~binstein, a,dll.ł. Arona Wal-
podrożenia pieni§dzy. W przewldywa~lU.wlelkl~- ~ough go od f&lr 53/s, Pe\u modEn. rougb good ~ f~ 5-10 plocentowa po",ycz. a .z 'k _ . l- dena i dla Molmaka Grzybowa. 
go zapotrzebowania, dyskonterzy mi gletdZ18tutC]- ...•. Wełna .• L o n d'y. n, •. 25 ma.rca. Aukcy~. \- e 15,000,000 (15,000,000),. 10SY.18 O angle . . ., Zarz d towarz stwa 
szej od llocz%tku miesi!bca hyli nadzwyczaj wstrze- na australska SpOkO}Ule, przylą,dkowa IllablflJ. , ska· oż czka z 1862.1".. 15,000,000 f13t. ł .. (-) Pozeg.n~OIe. , ąs, y l. l 
mięźliwf; apoąziew~li się? ~e chociaż ?hwi1owo bę· .' Wełna. B l' a cI f o r~, ~5 -maroMhłv.~l~aAl~ (15 obo 600 f t) Ohodzi tedy o konwersy~ dobroczynnoścl zegna .lutro obIadem ~~ a: _ 
d~mogliużyc 'swOlqhplemędzy z .. 'V}ę~sz~k(}r~y:- wlększym r~c~u, ceny me~mll:lllloned o aU.l d _ ~. ,. 8

5
, 00 - . k bpdziejedną kowym sekretarza swego p. C. H. Rovera. 

ści~; a gdy dyskonto z nadzwyczaj mzk1ego.pozlO- paooa SpokoJUle ale moc?o, ~a przę zę. zl~cen u sumy 1,940,0 3,0 mare " co ,'t>. l' k ., k . ' '. 
mu l'h. °lówznio~lQ si§ p~w~li do 2IJ~0J0, wid!ia~o żo, .ale, małych; dla tkamn nIe pOpraVll8. SI!} uapo-I Z najwi\jkszych operacyj, Jaka kledy~o Wl~ . (.-) todka! nasza s~o oJ~~, ,!onnaUl~e 
wtem juz zapowHldź zhhżaJfbcego SIę podro;;:e~la aOblenl~. . . rr j)o. ez b la dokonana. Kon wersya węgIerskIeJ czka, wystąpIŁa wcz?raJ. z rzegow, ~ca 
pieni§dzy, skutkiem zmiany kwal:talu. ,B~'lo to Je-Oul~se~" .. p e t e r s h u l' <Ob' ~2t lDa.rca. c Ii l 6: '. toweJ' renty złotej obejmowała Północna od fabrykI Bwdermana do. ulwy 
dnak zapatrywanie bl\'jclne. PommlO całf!J wstrze- .zaspy smezne spowodowany la. OWłt!l:l, wywo a O procen '.~' 000000 a. ' S l' . k~. stafa wczoraj pod 
mi~żliwości wlaścicieli'pie-niędzy stopa procentowa. marą podwyżkę· cen k l' Y s z t al: u l faryny tylko 400,000,000 złr. czyh 500, , m zwaneJ a cmanows -~, ., szczu 
od prolongacyj unormował!!, ,si,~ 'bar~~wnizko_.· ~~. na. do~taw§ natychmiastową" ~a clrobne." party~ rek. Przypuścić naleiy,. iż nietylko .potr~e- wod~. Potonę!o podo~no mnostwo. • 
\Vet po 3% z wszelką ,latwosmą t;l0zn9. .dostac ple;. oSI~gm@to .4.40. ,Rafinadą oblacano na[LwyczaJ ba będzie całego szeregu lat, lecz ze DI~- rów, zl'eszt~ me było zadnego wypadku. . 
ni~dzy na, cel~ likwi~łl:cyjn~,~o~n.a .w~ęc .nahl:aG malo.. '. konto-Gesellschaft· wezwie do pomocy naJ- (_) Uciecha Onegdaj wieziono z koleI 
wyobraiema o obfitoSGl gOtOWkI, Jezeh nawet ZIDm- Wegiel kalmenny.'lIS l1: 1111 z k g o l' n y 24 n~ar- . . . k' dl . prowa- . h' l k h d i sta 
na k\,'artatu nie jest w stanie wywolać zwyżki sto- ca. l j omimo Z<J.sp śniegowych, które utrudnIały I wIększe firmy enropeJs le ~ pl~e . transport orzec ow as. owyc :. o m a , 
p.J; pl'ocent01l-:ej. W.s. .. z~scy (nui..~icJ: star!\j~ si~ zmu-. ruch. kolej?wy, włj}gli ka~i.en?ycl.1 w:~w.ie. ziano w ~Y' dzenia tak olbrzymiego ~q:;edslę~zl~~Ia,. Na ulicy Piotrkowskie] .pękł Je~en z WOl'-
SIC. swoich wIer~ycleh do~bmz(',ll~a placonych dO-go~Ul\1 ub~eglym znaczme Wl§Ge) mz\V. odpow~e. Nowe koleje."Nowo61h" dowladuJ~ Sl,ę, ków i orzechy p08ypały Sl~ obfime na bruk, 
tychczas oJsetkąw, a hanki, BzUkaJll1 W kon~ersyach dmm czaSIe roku przeszł':lgo. POP}t .bJl 'IV o&ole l'? . h ócz budUJ' ąscvch się już. drog k . ł' i' e pauprów ulicznych 
\vynagrodzeniu_ ubytku !l.y~kow ~ l?roC8nt~w .. p(~- dobry, W§giel t~usty nahywano w ~1~k8Zych 110- :z W l, ,pr. , .l. 7 " 1'; Ul~ma eJ ~c esz, ,k' h' 
~iom wartOŚCI wszystkl.CJL paplerow zmmlllt !llł} ściach do zakladow przemysIowych. Mllno to, na, zelaznych, maJlCk byc przeplO'" adzone Jeszcze z1)legaJ~cych SIę tłuillme ze wszyst lC, 
znacznie w c~a~ach ostatni?~, .. ~ o~kąd \~yzyskano podstawie odnośnych zobowiEbzań, ma być- obn~ż()- nastt;)pujące: 1) ryzko-pskowska z odnog~ stron, Oczywiście, nie obeszło się przy tej 
ln'aw~opoclohlenst,,:a kOl:zysm, J~be - mozna. bylo n% cena wfdgli tłustych o 20 fen. na 50 kgr. z dmem do Dorpatu, 354 wiorsty; 2) włady kaukaz- 8obności bez bójki. . • 
skutkIem tego wyC1 ll1gnąc ze zmIan kursowych na l-ym -p. m. . k 234 " t. 3). l'żewsko- spo .... . ., . 
targu rent, uwaga kapitaLIstów \l:wrócil:lł. si§ ku ak- ._______ k?-p~etrows a, , ~Vl~rs y" .' ~ _ (_) Na cmentarzu katollClnm znal?z~ono 
eyom bankowym, , p:z~dsta~iaJ!bcym ,.p~wną, .gwa• . wIa~lemska, 115 .WlOISt, 4) ~merynsko no we środę jak donosi "Tageblatt" mIeJsco-
l'a~oy\;cQ do ~t~l:ośc~lch dYWlde~dr 1 dla ktorych PRZEMYSŁ I HANDEL. woslelecka, 263 Wiorsty; 5) nullerowska 89 , . ł 'd óch noworodków jedno w PIl-ID1arlb wBrtośol Jest .. Jesz.cze dawmejsza.-stopa pro- , . t wy: CIa a w , ' kt 
centow'a . .,-W dalszymcilł!gu regulacyi .końcomie-, WlOIS ~ •. , . • Warszawie dle od cygar, drugle w pudle z te u~y. 
silJcznej . \yystąp~:ta, dzisiaj jeązcze 'yiększa,obfitpść O konwersył r~8Y!Ski~h poiycze~ pi~cio- , Pozwolenie na, m:z~dzem~w .. Ciała te długi czas ukryte byty }lod, śme-
pie~i~~~Y7 któl'róh na~et. po 30/0 me _ mozna bylOprocentowyc,h berhnskl BO'/:sen,-Cou1'1'Zel' pIsze: ~ak lat poprzedmoh Jarmarku wełmanego, iem.. Poszuki w;1ilia za· matkamI me do
urnleSGlC. O~rocz udzl~l0"Y dysko~tow;o~l;;0m.an~y- AgenclJu Po/'nocna kom"mlkuJe z . Petersbur- JUż uzyska.no, . . . . '. g rowadzily dotychczas do ż.adnego rezulta-
to:vy?hi akcYJ bankk~ .nhIem.l~ck.:egO l'~ankno~ow I~- ga O ile się zdaje półurzędowąwiad.omość MinisierYllm handlu. "NowoJe Wremla" Pt 
sYJllklCh, od wBzyst lC paplerowop aelino spor., k ? , k' h .. . t '}. . t k J dowodz".cym potrze u. . . . l 
Prży prolongacyi:papie~'ówl'osyj8kich ptaoon?: Qą o planie, .onwersyl l'OSYJS lCplęCloprocen- wys ąp110 z, al~ y u em~.. ., ~ .. ~ (-}Kradziei.Z mieszkania na~czy~le ~ 
po~yczek mi\Jsz~nJch O.2375

0
/Q ,~ep., :~d POZY~Z~l tgwy?h pozyczek złotych, wyp~sz?zo.nych za by ust,anoWlema w Ro.:>YI m1Dlstelynm han, w domu N. 272 l pr~y ulicy OeglelnIan~.J 

z 1884r. O.
237t/o. dep., od h1?~z~Chkt ;5}8g~6~~~r gramcąs. Według owego dOllleEllema, kon- dlu. . 'l '. skradziono weczwal'tek trzy portmonetkl, 

~;:.~o~dd~~~no1Z!!~!~~j:~hoO~~~,,~O.20-n1:rep.tI wersy.a ma by~, dokonana ~porządku n~. Pożar fab~yki. ~iedawno s~ah a SHJ. ~ w których 7.najdowało się razem k!lkana-
Gie!dq.. P e t e,)! sh u l' g,,!,3~p1arca. Na t~- s~ęp?-Jącym:pozyczka zagmnIczna Z 1877 1., KorostyzoWle .fabryka s~kna ?-ro~sa, 8tra ście rubli; 10 funtów cukru, około pol f~n~ 

tejszYD;t targu ,w~~slowy~, ,kursy ut;zY:n:~tf, ·Sl~ plęcroprocąntowe kons?le.z 1870, 1871, ,18?2, ty wynosząs kIlkaset tYSIęcy l~bh; ,ta t tonin i· 2 paczki zapałek. ZłodZiej 
znp. e~llle na P?ZlOm~e w?zo~aJszYNm, takg('l.c.ell~ z.l.o-: 1873.1 1884r" 7-aplęclOpracentowa 'pozy- Odległość trakiyerni, od kOŚCIOłow, kaplIc b ł Y i.docznje praktyczny i dobr-ze obezna-
:ta me· ulerrla zadneJ ·zmlallle., a t9,l'gu paplerow k '1862' . . d d b 'e obiad wie . • • , dl' . . " 'dl Y w .. . .• 'k'. 
pu blicznYQh ruch byl dzią,d?syć ;ml1lj',! ~ec;z uapo- CZ, a z ~.. , l praw opa. o, Dl . ... l Clomow mo . ,ltWy wyn~slC. ":'lllna we. u~ ny z miejscowoŚCIą; .dekanat bowlem ra. 
Babienie !lie Ptzestaro hyG ,_mocnem. Bllety ;ban· pozyczkl a~gIe~sko.hole,ndersk1e. ,Po prze~ nowyć~ l)l:zeplsÓw. ~onaJ lr1meJ 4~ sazem.> dzieży przed połlldniem, podczas gdy loka
kowe, pozyczkl wsc~otlme l rentl,l ,zl~t~. naby~ano prowadzenm tej operacyl m~ nastąpIĆ konweI- ł W takim tylko raZie tryaktyerme mogą tor w szedł do kościoła. 
po kursach wczoraJs~yc~. Za. 'pozycz~l prem,lOwe I sya 'trzech wewnętrznych pOŻyczek wscho· być bliżei jeżeli władza duchowna zgodzi y d"~· O· l' . l 
płacono 237

3
'4 rfl za emIsyę plerwsz~ l 2223

4 za d . l D t' . • kiJ'. . l' '1" ,(_) Kra zlez. negc aJszeJ nocy popa-emisyę dl'ug~. Ku:sy. papierów hypt;lte?znych za-I ~lC l: O ej. Pary o. rOZI~l1:"rze onw?rsy_! się na to l jeze l znaJCluJą, SlfJ przy zaJa- niono kradzież w domu .. p. Buhlego przy 
dneJ nie uległy ZmlRlll~, tylko kurs lIsto,:, zast,aw- mc ~Ie by~o w~a .omo" wylazano raCZej p.o zdach. r K'tk" Złodzieje otworzywszy 
nyoh towarzystwa wzaJem'lego ,kl:edytu ZIemSkIego Wąstplewame azah ogolna konwel'BY~ PHJ-' u lCy. . ro leJ.. '.. k 
obnizył silJ o pół procen~u. PaplerJ ban~ow~ hy~. cioptocentowych pożyczek rosyjskich zpadza • . drzwl wytr~chem l ods~ną;wszy ~asuw ~ 
ly, jak zwykle, pr!lednllotem. barazo· 'wrel.lnch o~ I . k mi emis i. :·W sz stkie?-,osyj-I KrOnIka Łódzka. przez wyrzmęty . ,,:e drzwIach otw~r poza-
brotów. Nabywano.ą.koye Pl'ywatnegQ, .. b.an. ku. h .. an- slk~ z wżarunk,a. ł t. Y .. y. . '. ta biera.li .z mieszkama wszystko co SH~ dało, dloweO'o po 324 TS, (41's. drożej),gkcye.banku dy:- s le po ycz 1· Z o e są wypuszczone ze s • . d'· , ~b ś.' h l'· rz 
skont~wee;o lPO 720-'-723 1'5. (15,rs., drożej), ,akc.y~ lym planem amorty~acyjnym, który /~zna- (_) Lioyta.cya. Urzpd~ik, ma. gis,tratu p. n~:Vket. 0DZ1~Z oso . P

t 
12!~!C, ~zą?1ll PsóbY-

banku ml\ldz)nal'odow;e~o ,po 498rs . .c11J.2 ra.dl~- cza rocznąscyfrę ma)ą,cąs SIę umorzyć;! Jedy- 'tj _ . ( J'o~ u. Zlwnem Jes., lZ' • Z. plęCl~ o. 
żej), ·akcsebanku ~o3JJsklego dl~ !iandlu, z,agralll- n w' tek od ogólńei · zasady stanowi· po- Czerlllelewsln sprzedawac oędzleJutro 29 śpIących w.tym pokOJU, am Je,dna lll~ ~IZe-
cznegQ P033~1/2'l'S ... (7l>.kop .. arozeJ.)j.a~'.l.sebanku . .Y kYJąs 6.2' d: kt'.· d·· kJ' marca) o godzinie 10 rano na Starym RJ:n- budziła się ,podczas gospodarkI złodZIeI. 
woJ:zko.bmsklego po 5Sqrs. G 1'8,- drozeJ). Z ak- zyez a z 181., co o . Olej rząs zrze ku ruchomości spadkobiel'ców Wiązowslne- (). p . d TfT· • tk ił. b 
eyJ hanków ziemsk.ichp0I!:y~mialy:'()har.kowskfe-I!b się tylko do 1~go:-maja1885 r. pi'awa kon- . h' -. rzygo y. ~.v nocy z plą 11: n ~o. 0-
294-296· 1'8. (2

f
/ 2 ·1'S. ·dr~z~J), petersbursko-tulsk~e wersyi lub spłaty; Oiekawa jest zatem 0- go, skJ'adaj t1Ce się z mebli.roZffia1tyc 1 pa~ tę p. X. powracając ok?ło godzmy pIeIW

po 297
1
/2 1'9, (P/2 ł"s,d.rozeJ), ~esil.;ab~ko,-tau1'yckI~ koliczność w'aki s~osób plan konwersyi ry koni:. . . , . . • .. szej do domu, o ~alo me został ob,lany I~O-

~~y,t~~ ':;gl!J"i t:df~ .. (!~.':o':'~i,lriwg;?lh.'i.- .d •. się P?godzić Jz ~arunkami emisy~? O ile (-) ,C"lCzema członkow. ~.szeJ straz y o: myj.mi,. wy l.nemI z okn.n.: drug~e,":pIę: 
sly si~ do 810rs.(11/:! rs, wy~.eJ).?, I!9,~}erow ko- SIę zdaJe,. domesIeme' Agencyz PolnoaneJ c~otntc~eJ. rozpocznąs SIę JUZ. od przyszłeJ tr~e, pewnego domu przy UlICY PIOtr.kaw 
lejowych nabywano: kursko-kIJ.ow~kIe pOI35fP/21'S,! nie jest jeszcze faktem. Ohoć podczas· osta- medzIeh, Jak zadecydowa.la lada zarządza-, Sklej. P. X., chcąc prędko dostać Sl~ do 
rybińsh;ie po 84

1
/
2 ~8., carycynskle ,po 136

1
/. 1'10., l tniego pobytu p. Hansemann'a w Petera- jąca na sesyi onegdajszej. .. domu, wsiadł w dorożkę na rogu ulicy Za

pOludmowo:zacLh~.dme po .1110~ł5 rs,. . .N· t . _ burgu mógł być określony w. gJ:ówń'ych za" . (-) Z oddziału drugiego naszej straży 0- wadzkiej i kazał się wieźć przez Piotrkow-Bawełna lverpoo,~-marca, oowa .. ' .. . . h . . t' d l" k· . d b 'l' D 'k· 
nia urz~do";e, Uphm~l good ?rdi}lary4\1/16• U piand rysac~ plan k0!lw~rsyi, jednakże układy ,co gni?weJ. oc ot~lczeJ ~os anowlOn.o wy a lC 8 l!.na Je ?-l! z ocznyM.· ~ 10. oroz a::z 
low mid.dl .. i.n. g. 43/;,.UPlanc~ n~ltld.lmg . ~(5Itą?0r1I.~ans d. o te.J . opera. CY1. me sI! tak d.a.leko. POSUlll.ę-! dwoch członkow.,. ktorych przYJ§co przed zaCll!ł k~llla, le.cz t~m~ me spodobało SHi} 
good ordinar,Y 4~f8. Orleans . law 'm1qdh~g}. tl~' te, aby juź można oznaczyć porządekkon- trzema: miesiłl:c.a~l, pon~ewaz przez caly te~ jechać P.~otl'kowską, l Ciągle zawrac~ na 
Odea.ns ml~d.lm5~/ 5C' .• Orleadnsf: ;n:~~/dl~npgern:! .wersyi •. Operacya ta J'edna.kbą. CIź· cobądz j' czas me staw1lI SIę alll razn do czynnoŚCI Zawadzką. Gdy mterwencya dorozkarza 53

/ Ceara· .lalr IS,· Bala goo all' U ł' . ... , ." . . , .. . k· , 'd ' . , . . • X d . d lo ' • • fai~ {P/s,Pernamgoodfair(j3/SI.Bahia' Jair 5.t/~, wcześmeJ czy p~z11leJbędzl~ doonana., po czas p,ozaru. . . . . _. _ me ,me pOH:og1a, p. '. z eoy owa~ Sl~ JUZ 
Maceio f~ir 5'/8,:Mar~.oham, fair 5

3"6' -~gyp~:a~ Z· powyzsz~go tez wzgl§du nIe od rze~zYl. (-), Proba ~aszema ognm za pomocą pro~ na Jazdę UliCą ~o.c~nąs l zda walo, SIę, ze te
brown, fali' 5

5
181 Egyptmtl hrown ~o~df~:: 5 /t.s. będzie wyhczyć.za' Al4encyq PiJlnoc.nq pozy- szką, wynalezlOnego przez p. Stettnera, mo- raz wszystko pOJazle 'dobrze. NIestety, los 

.EgyptIanbt~own ghO?t
d 

6
1

/ 2d" rf!p~t~~/n,':'Egt~yptil:~ .czki, które mają,uledz kanw. ersj"i. ,Są one! nachijczyka, odbędzie się we wtorek o go- gotową.l p. X. nową niespodziankę. Koń 
5

3
/ Egyp lan w 1 e goo a ;) 16r . , , k· '5 ' . I d . . t . . l d k ' lo b' d . k l k '. l' w~ite good 61

/8• M, G. Broach good 49
/16, M. G. następuJące; rosy.Js 'a zagramczna: ~lOpro-. Zime czwar ~Jna 1;> acu przy 0I?-U re 'Y1- zaczlll:l. ~e ~ Ja sza on!, .s r.ęcH w u IC~ 

BroacH -fine 4
7/s. Dhollerah fa.r 39

/16, Dhollerah centowa pozyczka złota .z 1877 r.15,OOO,OOO zytowym oddZIału pIerwszego strazy. ogmo- Zachodmą l zatrzymał Się doplerotgdy pę
good fair 4, Dho~lera~ good 4.~8'!ł' ~~ol~:i~h :7ne fst.(ob~cniejes~cze 13,778,700 :fs~); rosyj- wej ocho~ui~i~j. ~ .. ,kła,obręcz na .kole.~~~umie się, iż .p. E. 
t~~;a O~6d~~1 fal1ÓOl!!~:g::-r4.5i~~oSoinde· gol~ sko-angIelska 5-C1O procentowa pozyczka :- (--) WI~ZJeme, ~ tych dmach ~'ada pan- mUSIał nareSZCIe p.owroClc do domu IJle,3lzo. 
fair 39/t~, Beng~i good fair 39

/161 Ben.gal goOd}jI3[W 1870ro,ku 12,O~0,OOO(1~,79I,800); r",osYJ- st'Ya ~·oz.ble.rala prOjekt zbudowama wIJo- (~) Rozt~~y . wIOsen~e: Na rogl,l KVI?--
Bengal fine 43

/161 Tinnęveljy ,goodfa:Ir 4.lJ~,~,_"\1 ester.n . .B<kO-anglelska. 5-10 pr. pozyczka z 18, l r. dZI WHaZleDla, stantynowskleJ l DługIej uformowaŁa SIę 
g-ood fail" 3_

7
/8 , \Yestern g<?od 4/3h6J?Peru l'oulh Jald 12,000,.000 (11 ,812,900); takaż pożyczka z (~) Na stacyi telegraficznej w Warszawie wczoraj rzekią. z topniejących śni ~gów na 

l>7/
16,.P. eru r()ughthgofQ~ f5a17. -5p

5

e&lr··u 8:-~otliPgU~odgf~r 1872 ,r; 15.000,000 14,781,250); takaź z znajdujlll się telegramy niedoręczone,nade- ulicy' i na podwórkach sąsiednich pose-:513/16,Perusmoo Rlr. /8" _ .. ,. . _. ______ _ 



Nr. 69 DZIENNIK ŁODZKI. 3 

syj. ;KoIDUnika~!a ~a Wschodniej jest u- c~e czas dluższy. Mocarstwa porozumiewa. tlo~ana Nr 1 i2 HIO-l50; olej rzepakowy do óoo 
trudmoDIJl a częsc Wldzewskiej od strony" d . kt' .. lma~y .do 550 za pud. ' cyalnego fuudu8J:u ua urzlbdzenie a.mhulntoryum 
pofudniowej stoi pod wod" , Wybo' . Ją Się co O proJe ow wmeslOnych przez DOWIeZlono pszeuicy 100, źy· ta 600, J'''c~ml'enl'a 9.00 rs. 1211 k. 30, kapitału rezerwowego na wypl!.dek 

• ' "1:' ~aml W p t R . k' • b ł k' 400 " ~ - wojuy rs. 7,223 k. 3S, fundmzu nI< w3parcia dla. 
o~znaczall! . się: Konstantynowska, Cegiel- • Ot ę, 08y~ ~ sIęCia. U ~ars lego. owsa ,grochu pOlnego -. korcy. wojskowych uległych ka.lectwu w miejscach ich za-
mana, DZielna, Nowomiejska i prawie Konferencya, ktareJ zadumem Jest tylko 90~ar;~~wa,2~ marca. dOko'Yltla 78°fo ze.kcyzą;po k. mieszkl!.uia. rl!. 3,611 k. 69. W lS85 1:. bylo wpIy-

~tkI' l' b t h p' k d" t k·'" . • /0' sune garnca o WIa( ra 100-307 1
/ Hurt wu rs 1 <>28 k "9 a tl . 245 k 78 . ws'fy.'" e Ulce .po 0. u s r.ona.c łotr owo • po pIsanle pro o o~u gotowe; umowy, zo- sklad za, wiali.ro ko"., 814. 8-8209, ~za gard.l ' 265 _. • ,ol • V , wy a .ow rll. .. k ł d ś J 261 S .<' - • Na rzeoz gtównego zarz~du w Peterllburgu od-

S t,eJ w pO, U; UlOweJ. czę CI mIasta. W me- sta.ła zawieszonl! aż do przyjścia do skuto • '.. zJnk! za WIadro kop. 827 1-833l ~a garniec hczono 10°10 od wplywó,v w ilośoi rB. 10.1. k. l501'az 
ktorych mIeJscowośCIach woda dostaie si" k • . kOPlejek 269-271 (z dod. na wyschn. 2°/0). lu% od &k1adek ozłonków dla llarz"du okrAgowego 
d . . . . k' ~ " U porozumIema. Berlin 26 'l· I' .. " O plwmc 1 nl1eSz an parterowych. . . ..' !"~rca. arg z JOzowy. PSllemCh na utl-zymanie zgronladzenla. .iÓstr milo.ierd2:ia 

(_) Zawiełe śpiewu. W J'edn m h t _ Bruksela, 26 marca. TuteJSZY "Comptoil' ~yzeJ,. v: mIeJSCU. 145-166. na mI'. -, na $.ej Elżbiety rs. 41 k. 30. 
l' ł' d k' h l k" y z O e d' t " . 'l J: - . kw. 1nJ. 108, na mJ. cz. 160, ll!l. cz. lp 162 na Znujdowalo się zatem w ka~ie do 1 .tymmia 

OW .o ~ IC o. ,u~e SH~ sto'l"arzyszenie śpie- esco.mp.6 ZaWIeSI wyp atę przekazow lIIP.sier.1633/h ua wrz. paź. 167. Zyt.o~m~cno,·w m. 1886. roku rs. 12,989 k. 73. W tej liczbie: na urz/ł-
wackie 1 oczywlsCIe odbywa lekcy e niekie- weksh na rachunek· rzą.du greckiego. 132-139, na mI' .-, na mr. kVf. -, na kw. mj. dzeme laboratoryum 1'9.1,266, klLpitalll rezerwowego 
dy zbyt glośne· i przecilJlgajl!ce się do pó- Konstantynopol 26 marca Do arsen lu 1!,7

1
/2, na m.i: oz. 139, na cz, lp. 140112, nil .l~. na wypadek :wojuy 1'8. 7,932 k. 4.8, fuuduszu na 

źna W nocy skutkiem cze kilk I·k t -' . a Sler. ---, na SI81'.wrZ.-, na wrz.pal!.<142 '/,·,JęczmIeU wBpar~u~. dla .wojsl<owyoh uległych kalectwu \T miej-
, . , l' h go . u o. a o- w Tophane przybył nowy transport dziaŁ w m.1l2-J80. OwieR bez ilmiany, w m. 124-162, na 8CO'IVOSClach :ICh zamieszk&nia rs. 3791 k. 115. 

row prZenlOS ? SIę W tyc dUlach do Inne- K mI'. -, na kw. mj, 12ó3/" na lIlj. cz. 128'/2 na cz. Przewyźka zatem kapitlllu z roku sprawol'ldaw-
go hotelu... Splew, miły, lecz nie wówczas gdy ruppa. , lp.}303

/", na lp. sier. --, na Biel'. wrz. -,' lJa wrll. czego 1885 wynosiła o rB. 937 k. 36 wi..,cej niż w 
lokatorOWIe spac chcą, zatem gospodarz Budapeszt, 26 marca. "Pester Lloyd" do- p~z~ -: Groch wal"zeI.1ó5-200, pastewny 130-140, rokn 1884.. 
hotelu, w którym zawiełe śpiewa;". posta- nosi że książę Aleksander nosi si" Z za- (o)~el l:llaJJJ. VI m.-, r7.epakowy w m. b. heoz. 43.7. Specyalne summy umieszczone ~/ł w liś~ie za~ 

'l d b· , • ~.", . '. '" ow.ta ~ m. bez hecz. Bó. jsta-.ynIm Towarzystwa Kredytowego lU. LodzI seryI 
noWI ~o o no wymowlć komorne stowa- mlarem ogłoszema sie królem zjednoczonej SzczecltI, 25 marca, PRzeuien bez~zmiany, w m.· II.eJ N. !660 na. rs. 1000 wBzsytkie zaś inne fun-
rzysze,n1U. , Buł ar i. ~ 133-16.7, na kw. mj. 158.00, na wrz .. paź. 16.650, ?;yto I du~ze ~omi~etu uożono w dep~zycie w ba~ku handle-

(_) Dzis w teatrze Victoria odb dzie si g. y bez zmIany, w ~. 122-130, na kw. ml, 133.00, na wrz. W:fm lodzkIm na 4 %, a pomewa.ź kapItał ten u-
koncert p. Józefa Karesza i li)p l! Konstantynopol, 26 marca. W załogach paź.la9.00., Olelrr.e?~kowybez r~c~u,na~w.mj.43.70, ml~szczony ~yt na caly rok, i termin UP!yv:a ~v 
k' h Pk' pp. aw. ow t k' h l k h . k'" na wrz. paz.46.00. SpIrj'tus mocmeJ, w mIeJscu ;:14.4::1, I koncu ~tycznIa (n. st.) 188S 1'., zatem llamlememe 

S 1C. rogra.m ~nc61·tu. J.~st nastCJPuJ~cy: urec. lC ,:OZ O o,:~nyc na ~ralllcy grec leJ, Dl> kw. mj. 3540, na oz. lp. ,3'1.00, na lp. sier. ! go na papiery- wa~tościowa państwowe nie moglo byó 
1) Al'J.a Z ,,~IO~;, P~CClU~ eg~, _ śpIew; panuJe WIelka SmIel'telnośc. Sprawdzono, 37.80. Olej skalny oclony w m. 12.10. I dokonan~m l d~pl~ro w lutym. !886 r. fundusz kOI?i-
2) "Thbscellam?s, Rubmstema l Walc kon- źe bataliony złoźone formalnie Z 800 lu- [!lndyn, 25 m!lrca. Cakiel' Havana Nr. 12 nomi- tetu J;>~d?ae zamIem.Ol~.yn~ l?apIery procentowe Opr0!lz 
certowy,Choplll'a _ fortepian' 3) Nokturn '. . ... '.. .' nal~Ie 131

/2 , cukIer burakowy 12 1/ 2, slabo. wyn:lemonyc~ w:yze~ PlUI\)dzy, w roxporz~dz~mu 
Karassowskiego ~'1 1" 4) B .' dZl, hczą, dZlslaJf.zaledwIe po 400 zołme· Londyn, 25 marca. Na wybrzeżu ofiarowano dziś komItetu znaJdUje Sl11 przeszło 401) sztuk blehzny. 

, . ..' WIO oncze a, "rzoz- r P d b' l k . 10 ładunki pszenicy- pochmurno. . . IV. DzIałalność komitetu: a) odbyły 
ka' 1 "PrzYJacIelu sadźmy róże," Karesza z~. o o me op a any stan samtarny pa- Glazg6w 25 marca: ::lurowleo. Mixed numl>era BIll dwa. posiedzenia komitetu i ogólne llebranie 
__ śpiew; 5} Serenada, Bragi, _ śpiew: DUJe również iw wojsku greckiero. 1 warrauts '39 sz. ,~szys~loch czl~mków Tow~rzyst.wa; . h) ,działaluość 
fortepian i wiolonczela' 6) Arya z Aid ,i Liverpool 25 marca. Spl'ł\wo:r.danie począt.ltow·fj lodzklego k.omltet.u dla z,h,.erama p;n.l\)znyoh. ofia.r 
Verdi'ego _ śpiew' 7) Czardasz "R br, S"D OKRcSOWY PIOTRKOWSKI. Przr.puszczalny ohrót 8,000 bel; spokojnie. Dzienny ograSntJcza s~!iI w m. ~Od.Zl. l .0 . CZljSCI w ZgIerr:u. 

. '. .' .' U ID- ~ ... uowoz 10,000 bel. . .osow~lle do NaJwyzeJ zatwIerdzouego postano-
st~llla, -:- fortepIan; 8) Walc, 1fodzelew- Alctyl'eJentallle, któryclt treść w!Jwieszo- Liverpool, 25 marca Sprawozdanie lwiHlOWP. Ohrót l WIellla. ogo~nego zebrania członków, do liczby peu
sklego l "Mussette, " Offenbacha, _ wio- no w saN ustępowej 8'!;du Okl'ęgowego w ci'!;- 8,000 . h~l, z ~ego na spekulacyę l wywóz 1,000 hel. j syonarzy C e s a r z a Aleksan~a II wybrano ran-
lonezela; 9) "Ptaszki," Gumbel'ta _ ś iew' gu roku 1885. SpokOjnIe MIddling amerykańska na sieI'. W1'Z. i n~go Bzere~owca z 2 Ka!lka.:zklego ~atallonu strzel-
10) Pieśń wiosen N" d ' k' P , ? 53fu p. Dalsze donie!ienie: amerykańska niżej o . cow, .A.ntoDle~o GruszczynskIego, ktoremu wypłacana 

. . na,. Iewl~ oms lego l ]3. Akt sporzi}dzony d. 27 czerwca (10 lipca) 'lt6 p. i b.ywa .wsparCI.e od l Marca 1886 r. po rs. /) mie-
KrakOWIak, Momus7kl, - śpIew. 1885 r. Nr. 328 przed rejeutem Zborowskim w New·York, 25 marca. Bawełna 91/8, w N. Or-! Sl..,CZnI~, ~aJą.c na \n~~~dzie .bardzo biedny 

CZ\lstochowie. Maurycy Neufełd i SRlomon Bata- leame 8 11/16' Olej skalny rafinowany 70010 Ahel Te.t , stan mektór~ch rę.nnych lICh rodzlD, wydatkowano 

KRONIKA 
KRAJOWA łZAGRANiCZNA.. 

wia, zl!.m18szlrali w Cz§stochowie, zawarli umowę 71/4 , w Filadelfii 7'/s' Surowy olej skalny 61/ Cert y-l na zapomogI dla nIch w rok", Bprawozda'W'czym 
treści nastl'lpnjq,cej: § l. Na mocy aktu z dnia 20 fIkaty pipe line 741/2 c. Mą,ka 3 d. 30 ~. Czer- 120 rs. W ~ońcu k0!llitet w skutek uchwaly ogól
cz~rwc .. (10 lipca) :Nr. 546, sporz~dzonego przed wona pszenip.ll ozima w miejscu 92l/. c., ua. ror. nag~ zebranJa ,czlonko\v ~'ypłacl). 10 u/II. od Bk~adek 
reJeutem Z .. kowskim w Piotrkowie, Neufeld ·i Ba-&2S/. o., na kw. 923f. c., na mj. 935/3 c. Kukury. SWOIch. członkow ~lywaJę,cY<l~ w Cl~gU kazd8$0 
tawia z~wi%zali spólk\i, w ,celu zalożenia ;w Oz..,- dza (nowa) 46 1/2, Cukier (fair refiniug Muscovad3s) r?ku~ Ja~o ~apa~Oie, w.a1'sz!l'v:skiemn zgromadzenIU 

_ Sprzedaże dóbr W guberni piotrkow- stochowle składu materyalow apteczny<lh ai farb, 4..75. Kawa (fair Rio) [,5/S' r.ój (Wilcox) 6.65. slOatr mJIOBlerdzJa Ś-eJ Elzblet}·. • . 

ki 
. ]:!od firm~ ,;~I;lur.fcy ~eufeld i Sp.", na lat ośm, titonina ó1ls' Fraoht zbożowy 3rl • W roku sprawozdawczym na korzyśc komItetu 

a ej z~ zalegŁ!} ratę towarzystwa kredy to· hczą,c od dDla spIsama aktu i nR warunkach. w _ 2 . d,!,ne było przedstawienie amatorskie, która przJ-
w~go. zlemskiego, ju.ź. się rozpoczęly. W y_ mi,,:ni0l!Yoh w nim. Spółka ta istniała do dnia S moslo czystego dochodu .rs. 413 k. 38. 
IDlemamy tu głowmeJsze sprzedaże: Wdo- k~IetnIa n. s. 1885 r., w którym to dniu pożar '.l'ELEGU.ł.M1ł. GI.E.łADOlVE. Prezes komitetu.: A. N. Tumskoj. 

· ł'k 25 3 z~llszczyl towary spólki, przez 00 dalsze jej istnie- Członek-sekretarz: W. KarpGw. 
W.lUW O •. za . 5,310 rs. w powiecie ~16 s~ało si§ .uiemozliwem. Skntkiem czego Nea- Z dUla26 Zdnia 27 
pIOtrkowskIm, nabylI pp. Fiszel Aleksan. feld l BatawIa dobrowolnie rozwilbzują spótklj, ze Giełda Warszawska. I DZIENNA STATYSTYKA lUONOSCI. 
drowicz. i .Abraham Rajchman; Antoninów wszystkiemi skutkami tego i uwazajfll takowa za Żqdanozkońcem giełdy. MałZeiisłwa zawarte w dniu 26 marca: 
W pOWIeCle noworadomskim wlók 10 za nieistniejq,cą od dnia 8 kwietnia n. s. 1885 roku. Za weksle królko!ermlnowe w parafii kaiol.-

9 500 h . ł' Ah.-t niniejszy wywiesilony ZJBtal dnia 6 (18) lipca B I' '9.221/2 '9.2-, W pafalii ewang. -
rks.. ' . bna ywcaml SI! w ościanie: Lisow- 1885 !"oku. 011. Lerdlll lla 100

1 
~~. "'10 '" Starozakonnych -

S ,l Z gu erni płockie. j iWarwański z po- ') on yn".tJ. .- 10.-- Zmarli w dnm 26 marca. 
t d k B

· A II Paryż. ,,100 fr. 40 - 40 - K 101' d" d l t 15 t > L_' 

Wla .u ;nowIo.rka oms lego; ramca B, w OSTA.TNTJ1 WIADOl\lfO~CI TU UDLnWTI, Wiedeń" 100 fi. 79:90 I 80'15 . a. ICy: z;ecl o a -n zmll.r.o. l, w wJ 
pOwIeCle aś im, włók 10 i pól za rs. 13,010 lf1 111 iJ U1l.H U (j " . l:czb~e chl,?pcow -, dziewczlj,t l; dorosłych 2, VI tej 

b 
" S l B Za papiery palisłwowa: I hczlne m\)zczyzn -, kobiet 2, a mIauowicie: 

na ył.p.. zmu· erkenwald·· Grabostów B l" 26 S kul b" d' Listy Likwid. Kl'. Pol. male . 90.80,' 90.75 BArbara Miill"r, lat 77, Mlchalina Pluta, lat 38. 
W powiecie piotrkowskim, wiók 25 i pól er m, marca. pe ucya y~a Z\Ś ROB. l'oż. Wsohounia . .. 101.- . EW,angeliCy: ,d"ieci ~o lat 16·tll zmarło 2, VII tej 
Z 21 503 b

... Ab h S wyczekujl!cą; przy rozpoczęciu czynności l'ea- ['I'Sty zoo. ZI·em. ~, 69 r "'er I lOO.10! 1100()1.-0 lIczbIe h' 2 d t I 'h l L_' a rs. , na y~ p. ra aro zykier lizacye wywołały wahania kursów. Ruch - " ., .1 .. c ,opcow. , Zlew~zlł -; {OrO~lyC ,w ""J 
z Szadku. '" " "Ser. II do IV 999n 9990 hc:!:lne m\jzczyzn-, kobIet 1 a. mianowicie: 

S wogóle pozostawiał wiele do życzenia, tyl- {.lsty Zaat. M. Warsz. t;o;r l 97.50 9150 Panlina Kranse, lat 4.5, .' 
'-:- ~zon I.eczniczy w Nał§czowie;rozpo- ko. czynności regulacyjne nadawały gier- "" " ;, II 96.- 96.- . st~rozakonni: dzieoi do lat 15-tu zmarło 3, ... tej 

czme SIę dma 1 czerwQa. dZle wyraz pewnego ożywienia. W drugieJ' li" " "lU 95.60 95.50 Il~czb!e chłopcow 2, dziewczą,t 1; dorosłvch-, vr tej 
. Tabela urz"'dow·a w r h d IV 9540 9540 liczbIe lnl!żczyllO.c.., kobiet-, a. mianowicie:"":' 

· -:- . "'. yg anyc W ru- połowie czynności skłonność giełdy nie ob· i,i~ty Z~st. M. i~ody.i S~r. 1 93:~5 . 
gleJ klaSIe loteryl klasycznej wyszła już Zjawiała si§ stanowczo w żadnym kierunku. "" " ,~ II 92 - ~~:~ LISTA PRZYJEZDNYCH. 
druku. p . . k" . Hi 9190 9190 E·' . k d d' . aplery rosyJs 18 przYJmowane zrazu CI- "" " " '. Hotel Jtlanteu1fel. P. Hahn z Ohemnitz, 

:-. gzamm~waDle . an y atow z eduka- cho później z większem ożywieniem trzy- Gie!da Berlińska. H. Hildt z Warszawy, Herteux z Warszawy, E. 
eyl prywatnej" praĘnących otrz~mać świa. mały się mocno •. Na giełdzie zbożo~ej pod Banknoty rosyjskie zaraz.. 203.80 203.20 I Rahn.z Liittich, E Stolterfohtr: Moskwy. 
doeactwo ~ ~koncze~l1a kurs~ szkol realnych, wpływem większych pokryć podniosły się " "na do.t. 203.75 203.25 l -

byw!l'c SIli) b~dzle ,w r. lJ. tylko w szkole ceny pszenicy 0:1/ _1/,! marek ceny żyta o Weble na ~:t:~s~:~g ~~: ~~::~g ~g~~~g I ·Nr. 1~ "G~zety Rzemi;~lniczejll wyszedł z 
realneN~ w

d 
it0WICZU 1 :ie .Wło~ł3:wku. 1/2-11/4 m. ." , :: n dl. 2Q235 20105 druku 1 zaWIera: Tresc N. 12. Od re-

.:- ~. ZDr na~ uczmaml. Mlfilsteryum 0- Berlin 26 marca. Wykaz banku. państwa z d 23 " Londyn kro 20.39 : 20~391/2 i dakcyi.- Sprawozdanie ankiety rzemieślni· 
sWlecflDlapoleClło, aby Z funduszów. każde- marca (w tysiącach marek). Stan ozynny: ~apM" .. dł. 2i1.33 i 20.3~1/2: czej, przez A. Makowieckiego. - Wiersz 
go gimnazyum i progimnazyum asygnowa- metalicz~y 705,.683 (przyb.. (59); zapas ~iletów " Wiedeń. kro 162.20 1112.25 ,i rzemieślnika, przez F. Kickiego. - Wiado-

.no.300 _ 600 rs rocznie na ustanowieni kasy,panstwa 20,691. (ubyło (92); noty mnyoh ()yskonto prywatne F/s i F/s mości krajowe i zagraniczne: Do "WA-
d d

'·· • , e bankow 14,417 (przyb. 1,478); weksle 322,263 (przyb. I I d '" 
na .zoru nauczmaml tych zakladow po 3,664), żądania lombard 1:19,204. (przyb, 11)3), Giełda londyńska. ,I rowćl." - Towarzystwo opieki rzemieślni-
zalCh obrębem. Jeśli fundusze wspomnio- efekty 34,096 (v~yło 3,536); inne aktywa 27.438 Weksle na. Poterohurg.. I 23"/ .. , 2311/1& ! czej w Rybińsku: - W sprawie sto warzy-
Dych zakładów naukowych nie pozwalaj~ (przyb.1'085). .Stan bierny: kapitał zakładowy Dyskonto 2 . 18zenia handlu skór. - Pomyślny objaw. -
na podobny wydatek to należy podwyższyć 120,000 (b~z ZID1any); rezerwa 22,398 (prz,Yb. 1,042), I Brak pracy.-Bazar.-Nasze wyualazki.-

'" t kI' noty w obIegu 711,373 (przyb.12,342), mne zobo- .. C . d b Ok l' 
opia li} .sz o nil!. wi!bzauia 302,604, (ubyło 5,928), inne pasywa 1,548 zarny !1J. - O lcznościowy zarobek.-
. - Hypnotyzer Feldman w obecności le. (przyb: 1,332). Sprawozdanie Praca rzemieślnicza w Warszawie.·- Ofia-
karzy w Moskwie wykonywał doświadcze- . Londyn! 2~ marca., W;vkaz bauku l?aństwn (w d' l l " l ry. - Pytania i odpowiedzi: Polemika fa-
Dia na samym sobie co do powi"kszania tys;ą,~ach fllD.tow Bz+,erlmgow) •. CalkoWlta. rezerwa z Zła a noscz 6dzkiego komitetu l'08Yis/ciego chowa. - Listy do czytefllików. - Rozma-
l b .. . il . d ,... l 14,D33 (ubyło 52); noty w obIegu 23,754 (przyb. towarzystwa Cze1'wonego K1'zyża za t'ok 1885. 't ś . O 1: . W d' k N' 
~ zm~leJsZal1la . OŚCl u erzen pu su w 194); zapasy w gotówcę 22,&37 (przyb. 82); portfel l. Skład komitetu: PI'ezes I\)dzia poko'u 1 o Cl. - g oszema •. - o ClU u: " 16-
Ciągu n;tllluty, tudZIeż co do dowolnego roz- 24,526 (ubylo, 42); saldo prywatne 24,28 T (ubylo .A.. TUIDSkoj, wiceprezes, miejscowy f&brykant t. ró.wny podział" I napisała Aniela Milewska 
szerzal1la luh zwężania źrenicy. 1,207); saldo panstwowe 10,346 .(przyb. 1,107); rezerwa Grohmann, cd?n~OWIe .komitetu: J. Beinzel, H'

j 
(Cl/1g dalszy). 

_ Fałszywe dwudziestopi~ciorubJówki uka- not 13,2?5 (przyb. 29); nbezpler.zenle rZflldowe14,56.0 Konstadt, W. P16Uko'Vskl, członek k!uyer L. Meye1', no niuiejszego numeru "Gazety Rzemie· 
. l' b' . r. ." (bez zmIany). członek·sekretarz W. K&rpow. śl' ." d 1- • t k 10 t d·lok 
za y SIli) w, o legu; pozna ... Je ~atwo po . paryi,. 25 '!1arca. ~'Vybz ban~u państwa (w t y- H. ()złonkowiet~warIlY8twa: W roku mczeJ Oj,ll!CZOllY Jes ar usz - y ZIe~ a 
braku znakow wodnych. BIącach trankow). Gotówka. w złOCIe 1,266,300 (przyb.! sprawozdawczym Wil':j'stklCh cz~onków było 88, li p. t. "Arytmetyka praktyczna" wopracowI!." 

_ Kobieta-kandydatem prawa. W uniwer- 14!700), w 8rebrz~ 1!~03J1~O (przyb.5,500); portfel t~ch czlonl<.ów honorowych ?, rze~zywisty~h czlon- niu H. Zielezińskiego, jako dodatek balS
sytecie brnkselskim nanna Po elin złoź l g!ow~ego banku l filij 5e8,l>OG (ubyl038,100); nol;y kO\",oplacaJllicJ:ch składkI) ~lle mme]Sllą, mź 10 re. pła.tny. 

• • , I:' P Y a w oblegu 2,787,400 (ubyło 25,600); prywatny rachu· - 64, cdou\:ow.protektorow wnosr;~oych !kladk~ '=:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
egzamIn .na. stopl~n .~a~dydata prawa; ma nek bież~(ly 371,200 (przyb. 16,200); saldo pań~t,wo- od l I'I!. - 21, członek-protektor bez sltładki 1. 
ona .zamIal' pOŚWlęClC SI~ adwokatm·ze. we 208,700 (przyb. :H,OOO); ogól zaliczek 278,300 III, Fundusz komitetu: Do l ~tycl\nia zr Do numeru dzisiejszego dołl!cza si ~ 

_ Salony porady w rzeczach stroju i mo- (uby1:o 2,500); odsetki i dyskonto 6,100 (pl'zyb. 1886 r. znajdowało s!e w kasie podlu.g . ksią,g ra.. dodatek "Dwie maski" Pawła Saint Victor 
dy powsta.J:y w Londynie W nl'zedpokoJ'u 300). chllnko\vych rs. 1.2,002 kop. 37. W tej lIczbIe 8pe- arkusz dwunasty. 
. l .. .. . .,. Petersburg, 25 marca. Weksle na Londyn 241/32 , ----------.;=------=-----..:..-.:..------...:..-------------

uga oDow&.ny ~okaJ sprze~aJe bIl~ty numero- li pożyozka wsohodnia 100'/" JII pozyczka wacho- B -U (J II T Y G O D N I O 1.V y 
w.ane, potem lUteresantki cĘekaJI! w salo- dnia WOlk, 6.% renta ztota 180'1" 50J0 listy zasta- J;:.;r ..... 
me a gdy na któr" przYJ'dzie kole' ,i, udaie wne kred. zlemsk .. 157, akcye bauku rosYjSkIel'O ....... r:I:'''O'r:I:'EJ"S.'ZiEJ" Sr:I:'.A.OY:C r:I:'O"'V'V' .A.EO"'V'V'EJ" 

'11 ~ ~ dl h dl 334 b k d k od dnia 14 do 20 marca 1886 r. 
Sili) do gabinetu radczyni i konferuJ' e .:i': niJl. a an u. za~amcznego , a~ u ys ento- p r z y b v l o: o d e 8 z l o. . ... ., "' 'li' wego petersbmskiego 736, warszawsklego 310. J 

Jak SIę najlepIej ubrac. Berlin, .26 marca. Biletv banku: ro"~jskiego z komun. li Oesu.r- z Zagu-
_ Droga. róźa. Pewna firma amerykań- 20:;.80; EO!~ li~ty z~tawne 63.70, 4% listy Jikwida- B. Materya.fy i wyroby krajowej stw,~ nicy 

ska zapłaCiła· jednemu ogrodnikowi za ró- cyJne 67.60, 6 I) pozyczka wschodma II em. 63.40, p u d ó w kgr. 
ŻA 5 000 dol' t k l 11 000 ID emisyi 63.50, 40f0 pożyczką. z 1880 r. 88.60, /jole Bawełna - 131 1200 158000 

.." • arowaza em O O? , rs. listy zastawne rosyjskie 99.20, kupony oelM 322.50, Welna 422 162 
- . ?aleme zwłok., W BrazyliI polecono 5% pożyczka premiowa z 1864 roka 160.30, takail li Odpadki bawełniane i welniane - 768 36 

paleme zwłok oS'Jb zmarłych na żóltlJ1 1866 r. 141.50; nkoye h.anku handl~wego 84.80, dy· Prz~dza bawełniana - - - - - 1670 147 
febrę. skontoweg080.00, dr. zel. Wargz. wled. 249.0iI: ak- Przędza wełniana 635 954 

cye kredy to",," austryaclne504.50, najnowso;a pożyczka Tkaniny bawełniane l weIniane - 19:& 
rosyjska 99.90, 6°10 renta Tosyjeka1l4.00, dyskonto Przetwory chemiczne i farby - - 11>92 

T El EG RA MJ. 3%, prywatne F/s Ufo. rapier - - - - - - 514 
LlIndyn, 26 marca w poZadnie. Konsolfl 1003/ł' Zelazo surowe - -

pruskie 4% kongó)e 104, torac. konw. 14'3ft&, ros}J- Żelazo kuie, odlewy i t. p. -
Petersburg, 26 md~rca. Ogloszono postano- ska poź. \I 1873 r. 993

/s ;' 4% renta :dota węg· W~gle kamien ne i koks - - korcy 
• . •.. 831/8, egipska 6951s, banku ottomańsklego',l13/16' Drzewo opal:owe -

Wleme senatu decy ujl!ce, ze pIerwotne I do- lomBardy 109116, akcya kana!1l suezkiego 833
/g, " budo w lane 

l • • • t· t' h k t k spokojnie. Wu.pno i oement-
peiD1fł.JlBce uposaze le O wleranyc ws u e Warszawa, 26 marca. Targ na pla<:u Witkowskie- Gips-
lItarań ziemskich i mi.ejskich reprezentacyj go. Pszenica sm. i I)rd. ---, pstr~ i dohrl!- -- Oegta- - - - - - - - -

ak
'" .. k: h t' h d 525, biala MO-550, wyborowa 600-660; żyto Asfalt, smola i tektura smolowcowa 

Z. ",adów nan owYP, zos aJącyc pO za •• wyborowe 400 _ 480, średnie ___ , wadłi· Szmaty i masa drz~wna-
'Wiadywaniem rz~dą, niemoźe byc nast~- we ---j j~l)lImi~ii 2i4"orz..,d.40U-435, owies 350 Skóry 

. . . I -400, gryka 400-450, rzepik letni -'---, zimoWY Konopie ~ -
pUle rmmeJszane. ! .. __ , rzepakraps zim. --, groch polny 600-750, W\roby sżklanne. 

Wiedeń 26 marca; W tutejszych kolach cukr. 800-900, fasola 900-1000 za korzec: kasza ja- WJToby drewniane -

d l
, .' ...; . } k glaDa 140-150, j~czmienua --, grycz. gruba -. Kości Burowych 

yp omatycznych papewmaJI!, lZ zWj.O a w :MlJJka parowa ps~enna 3/0 24.0-280, 2/0220-240, Torf --
-ozwil):z;a,niu sprawy bułgl.r3kierpo~rWi\ łjesz- 1200-220, II 180-200, III 120-160; żytnia pr· Klepki-

1399 
35601 

- 1039B 
- 7277 
- 3112 

610 

- 1188 
M9 
113 
~05 
6f 

136 

4200 

44.4.31) 

93250 
1180·100 

w komuu. do Ces al'-
krajowej shra 
pudów 

79 

-4076 

3220 
59 

71,9 

621 

HSS 

4.0 

207 

18SS 

19102 



DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 69. 

o G Ł o .S z E N I A. 
P7 _B 

Mam honor zalViaclomić Szano-I '. ~~~~~. . I 
wnl! 'Publiczność miasta Łouzi ij • ~~~~~. : .. ' 
okolicy, ze poczqwszy od dnia 30; UYG1l.BA Ebren:frieda Nr, 25 po 6 kop. za sztuk~ ." 
stycznia r. b. odebrałem panu (JYG1\.RA. Ehrenf'riedaNr. 1 " 5 "li " I' 

E. Wenzel łJYGABA.. Ehrenf'rieda Nr. 13 " 4, " " " ': 

zastę' pst'WO ' •• -.nkasA UYGA.B.1l. Ellrenfrieda Nr. 11 " 3 " 1l" w 

Mi ta". 

LEf!;Y~~~ RA~r~~~NE 
NA WSZYSTKIE CHOROBY NERWOWE, EPILEPTYCZNE 

I SEKRETNE 
. . y,. (JYG1l.R!l~ Eltreufrieda Nr. 6 " 2 " " " ~ ~ a . uatanowilemp. ~aJnnela.. H. ~ tylko podług. mojej metody. 

Bo~eIła-, który prowadzić b§dzie . . . Z F ABRYKICYCAR ~. 
dalej moj, :filię i jak dawniej wy- E I Eh f" d i D' r f A MALA' SPINA 

llonoJ'al'ya dOl'(}CZlt 8i~po kompletlltm wykurowaniu 

dawać maszyny do szycia na spIaty manue a . 'ren rle a: . pro. . .'.. " ~ I 
miesięczne i tygodniowe i inkaso- .. ~ ~. ~.iP Uzlonek wwlu TowarzystwN"ukowych' 

wać piC?nią'dze. W Warsza,wie 106, Faubonrg !'łaint .. Antoine.-P A.B18 
Sklad m6j zaopatrzony jest w • . .. . H' RADY ~ W DRODZE· KORESPONDENOYI 

wielki asortyment maszyn do szycia. otrzymał ·SKLAD WYROBOW TAB.A.CZNYC ':: 2326.".:..0-21 
Singera, Weehlera. et Wilsona, 

Grorel'a. . et Bakera, Mansfelda i." R b' t' F I h 
;ti~~i.~~rYii Z~~:Uz~fjd~::"si;'~~ O er· a lSC era .:: FILIA magazynu i pracowni ubiorówrnęzklch 
już'przy ulicy Spacerowej Nr. 778, I Ó' Z' E F A S Z K O~ ~ p 
lecz przy ulicy Piotrkowskej, w do- Gatunki te, jalw odznaczające 8i~ wybornym smakiem i pię- .:. J ~. ~ ....... .. 
mu Rosena N.254. knym aromatem, znawcomdQbrych cygar polecam. m:tJ'ka, 'I W I-.OD· ZI, ,nrzv nI. PI·olrlro1Jl.lI lrI'lIi \: 25', WDr. ost'hOtaln Hambnrltie~ol Warszawa, d,~3 marca 1886r. Cygara fabryki Emanuela EhrGlnfriec1a znane SI~ .• lJ 11 1 A. Ihl! UJ J1: :J 
320-5-1 V. "iJhlilr. .. ze swej dobroci, z powodu tego. ulegają ciągleum (.j . Zawiadamia, iż. filia łódzka .zaopatrzoną, 

podrabianiu; dlatego teź zwracamuwagQ na IUark~ ~! została w najświeższe materyaly francllzkie, 
Mam honor zawiadomić Szano- fabl'yki Ema.nuela Ehrenfriada, gdyż tylko takie dV'1 angielskie ~ kraj0we, z których.garderoba ",:Y: 

wn:r Publiczność' iż w mojtlj 8'~ prawdziwe... . 289-,-15--5 ...... ~I konyw3. się na obstalunek podŁug ?statmeJ 

.
. HE' S'. 'T··AU' '.HA· ClI! " . ~. ~~*~~~ mody, trwale, zt\znaną. elegancYI!! l'W b&r-~ ~ ~ ~ " ''';;1. '" ~.' '. li dŻQ krótkim czasie i po cenach bardzo 

przyltępnych. ' . 
Oprócz ubiorów męzkich, magazyn mÓJ 

przy ulicy Południowej Nr. 450,! "OOOOOOOłOOOOOOOć:):..;iJ zaopatrzouy zostal w wielki wybór 
~,pod złotą G'\viazdąff Wy-I ~~. ~ ubl·o·rol" w d"laecinnych ~ daj~1 silJ: ' Egzy~tnją:ca od lat 30 I ~ . G.. I ~ 
śniadania, 9bi~dy i wszelkie FABRYKA WAG od skromnych do najbardziej wykwintnych, 

- . co w Łodzi stanowi prawdziwą. nbwoŚc. 
potrawy ala carte, Nadmieniam przytem, iż z chwil~ otwar-

przyrządzone przez znakomitego J uJ· S Z S' f·' ciaprzezemnie w Łodzi magazynu,'usuną,lem 
~~~~~;~t~~~. Usługa szybka. OenJ .,.. . I U '.~' a p e r f n g . ! potrzeb~ zaopatrywania si~ w garderob~ 

Z u5zanowaniem.w WARSZAWIE, przenIesiona zostaJa z'llicyElektQl'alnej do wła-O u zagranim:uych agentów. 179~12-1O 

Bronisława Le~~~~~fz. ,nYChz.bUd;:~::::c;;:::~::::r~~:;ÓgWrOni8j. TEATR VA' ··H.IBTE ___ OSOBA 
na wyrobach. mezas~uguJ~cych nawet na. nazwę wag, a sprzec1a.- 2 ~ '. .. 'p: .. wanych przez nieuczciwych handlarzy za znane wagi Sperlinga, I" I w średnim wieku, poszukuje,miejsca 

. rz' JJ'm' 'll~ ~ sr;kodzą.c firmie. wyrobio.nej .30letnią u.c,z. Ciw, ~ prac&, przez pod- l W . d . Ze d 28 re i dni do dr;ieci lub za..rzlłdU domem-'-po-~ . ~ . ~tawianie lic~ych wyrobów za dobre, fabrylca ZlJluszonlli była. wy- ~ nzezze ~~ . . m:. a eiada język nie:niecki i mUZyk~rlln;tie 
Jedn~ć . zatW1erdzon~ przez r,ząd maiKI} f'bl'yezłllk następuJącyc , robotJr~czne 1 szyć na I)laSzyllle. 

się ~ kapel,usze słomkowe w ktore~ wykaza~~: rok ~85.6 Pierwszy występ •. · Może przyj~6 zaj~cie w mieście lub 
do prania i przefasowania' mę- ~alo!e~a,fabrykll ~ał~ ]~l~ . li Chrzanowskiego na wsi.; Wiadomoać w redakcyi 
k · d k' . d' . l.naZWIsko w rOSYJskIm Ję- 1'1 '. . .' '. Dziennika\t6dzkiego" podlit. D; 

S Ie, , ams Ie. l. ~Iec~ne, po żykuj dla uniknięcia onustwl. ~łynnego k~mI~a, ta~cerza, mImIka, " . . " ~ ~94--.,;3~2 ~ 
cenach znaczme· zmżonych. . o.praszasię panów kupują,- l ~~yon01:111sty l. pam R. Chrz~no:vv~!' 

E Ruder cych o baczne .zwracanie . sklej, ~plewaczkI polsko-rosYJskIeJ! ---"------------'---

306-1-2 • , uwagi, a~eby każdawagaby- lOi.rfIYCPl, z udz~ałem ?ałego. towarz~8twa,j 
ul. Zielona N. 265~ ta takową, opatrzona, ,gdyż ~J D ~ składaJące~o SIę 7-mlU dam ~ 4-chl P t b 

---'------ waginieost~plowane t~ mar· mUEnrtHH-r"- męźczyzn 1 ekce?try~znych wlrtuo- orze ną 
DO SPRZEDANIA ką firmową są, bezwarunko- Cel l D z6w .na ~\'schod~Ieh llls~rumentach.. • • . . P~IA~N' INO wo podrabi~ne. :s 1ł .a J. p Ul A B , Nled~leln.e bIlety sluz~ zaI:az~m Jest ~k~ep.ow~, ~naJą?~ Języ~kl 

~ ~ ,15~-6-4' na pO;l1edZlałko~~ przec1stawleme. polskI l memIeCkI. Bliższa Wła-
mało używlft:ne~ 'Viadomość w re-,-~~ ........ ,,~..,..... f7 ł Plerwsze mleJsce kop. 50. domość pod literami E. R:-
dakcyi niniejszego pismą. 319-3·1 ~ ........ ~~OOOOO~! Entre 25 kop. 

--~----'-, ZA Dy<l- Z koń<l~1J1I. gililldy 
Dope~niolle f;;:o.!lv.rJ.~wle ty e tllti:t e~ kon1;o 

~lildlH1~ I chcio.ntł pl'll.o. 
Berlin (1 MS/uJ dł. ter. B d 100 mI'. 3 49,3:l ' /2 

ł 
- 49 d iJ;2Ó-26 -.. ----. 

• " , . (16411u ) kl'. ter . ~ a. 100 rur. ~ S ".22'/2 -- 49 12 '/Z UJ 11'/:! Inne ~ ni im,' mialita bank. dl; ter. :! d. 100 mI'. 8 -.-

\ 
- 49 22 1/2 ,.,< 11 .• t ~ 

kl'. ter. 11 d, 100 mI'. S -.- - j4885 _ 
LendYJl , dl. ter. a m. 1 r,. I -,- -". . . kro ter. 3 m. 1 L. I 10,- I - -:Faryż. . , dl, ter. !O d, 100 Fr. ił -.- I - --kro ter, 10 d. 100 Fr. 5 40; -'- f 

" ~ ., 

l - -Wiedei " 
dl. ter, Sd. 100 fial'. <1 - ................ - -(1131/6) kro .ter. B d. 100 1101'. 4. 79.90 79 65 70; ,J' • , 
dl: 3 d. i -1?etersbug. 100 rIJ. (; -.- ,.- - . 

. \ '!.ou ID:)pełniOllll'1:0liO. glll1M.y! oS,.) I H" IZ Irońc 'oliły ra.plery pallu.!t·~. .s Jol tunIC. ..-:-____ .l.kcye. ~o .u.avo.UlO • . CI • [JI 
. (za lOU n.)., 'f s:tl .•. ___ ~_.d, I che.pl. J (za. 100 f S.). t.l::t Ile tranz~ ~ądauo Iclio.pi 

Obligi~kar.Kr.Pola.dl!ł.e 4. -.- -·-1 -.-IAkcj'eD.Ż.War.-W~100r. ~ -';-( __ -I _,_ 
Listy Likw,,Ęr, Pola. duz&) 4. .IH.25j ---I n n W.-B]d.600:r. 4 __ . .,-, _,_ 

" .,,' " " ma.l. 4. I -.- W 80, -'-1'" ., ,,100r. 5 . ='._-' nu. Poz. Wo. l tm .. lOOOli."" -.-( 100,40. -.- II )ł 're.res. ]()I')Or,' i; _ 
Ifł ,,' 11 " 1001'. () - '-1 100,40, -.- 1~ l) li lOGr, 6 -:-'_1 
" " ',,~ ,. 50r::.'. I) -'-110040 -........ J:t'abr.-Lód~kiol--'--I 
JII ~j ,. 11 n 10000 r. I), 00112121/11 100.40 i -·-1:: :: NadwWs.ńek.' ) 
" II " •• 1001'. I) -.- 100.40 -.-j lj~nl!;tl Ha.lldlowego -'-, -.-) 
" n "III n lOOOI'.!) -.- 101.-\ -.-1' u w· Warsi':awie26v1'. _:_1 _._ 
n ,". n ,,~ 1001' ~ -.- 101'-1 -·-1 ., Wal.", B\l.ll. DYl!· 2001'.\ 

ROIi.loz.:rr.gr.?~~,u2ln. ~ 2~6.- -.- - ....... 1 ".I:hm.łI. wl'j')dzi250r. =:=1 -'-, 
" " " ".18tl6U etn." 221'- -'-1 -'-'1 1) ~\iar:r~w.Ub.odognia -'-Il 

:BileflyBan Pan.Ro! .. hm. ~ -.- -.- -.- a Wf,l.Hl . .bij) ~i~Or. _._ 
" n " n li 1).[j -,- -.- ~'-i n Wnr:r,iw,Jt'.Culn·u500 _,_ _,_ 

l" " n "l~ JJ,\) -'--:'-1' ,,0akr.~()br:~~J. li>tj,!) 1'. ~ _._ _ ,_ 
t> " >7 'I 1) .5 -.- '1 91 JOl:efow 2!i{l1". _._ _._ ' •.• _ 

Listy Zalliuwntt (;::a.l0I)r.) b --I -.-" " ~1 Caer!lM: . ~t{).t'. i _.'_ .. _ 
n "l!Il',1869S.Il!t.A. 6 -.-J 100.10 i -'-j 11 " BOI."I~\I,n~ti";~{). l'"..II·~ '-.-1, _'_1 -.-
J} ." n "'3 h/;.'B. 5 - -l 100.1°1 -'-i n " l..yszkOWIC."W.. e; 1 -.-
" ,,)] >I" Mal:e I} -.-( 100.101 -'-1 '1 n Loouó'!I': 2M!:'. ~ --.-. -.-
U '1 iI 8&1·.lll~~.A. ił -.- 119.90

1 -'-:-1 " 'L C;';!:jaltomC(1 2Wr~ 1.:'1' =:= .'.~ .. =_:-_-=.1 
" "n "h •. B. li -.- il9.!)IJ{ - -I 'J T. W. f.'. SJ;ali 10001'. ,! _._ 
" "'~ "Ill8.lr ~ --.-, 99.90, -.-, T L'l 't··C> -'-',"" t L'le1" HI Ut ~ li { 999D ;" Owo l POP. 1 au 1 N"I I 
Ił "n . ,. .';:.. ,. - - . i -'-1 Loewen!ltein 1000'1'. __ ._ ..... ~ .•. _-o 
11 )3 H n l~t . .o. f;l -.- 99.901 _ • ..;.t 1~ Tow. Zalet .!V["tai. R I.~' 
n n U .." mali;' ;~! -'-1 99.90/ -.,-1 Hantkaw War. 10001'. ~ II. 
n ,,~, l:i3r.l'V!it.A. 5 -.-( 99.901 -.-i "To',v.Zaki.9ó~l'Jio15y(Jh.tr -,- " _ .. -
~, łJ" "lit.B. I) '-.- 999° 1 -.-, Bta.!'achowl(?k1Ch~Oj}t', 1 -.-.1!·.· -·--1 -.-
" "n ~ " małe ś 917,,'80'-85 ~~~~~I; --.-/. Tow.W1l.r • .l<'",b. Mach. , 
H "., Sery3. V A. B. Ó v ~.- 11 Narz.B.ol.iOdl. 1001'. _"_j.;. _._1 _._ 
."" ". ,,~ale li i~O) -.- 97.95/ -'-1 l' Wara. T. Kop. w§gla il'! 1<, 

LlSt!l&!OHt.:rn.. ~![a.rg:il.80r,l fi I 99r.'~lł -'~-I 'ZD.ktHllr.nieZY.ilh2óor. I -.-.[ '-.- -.-
" ,~ n:n n l) -.-'" ....;·-1. 'l'aw. Zakt Prz. :B8.w. J ! 
'I n )I~, IIllV li 9530 95.~OI -.-, ·Jl'k,wZ/.I.wiel'oiu.:,ujOr. __ '_,_ 
SJ " 'J :5 -.- 91.).,.01 - _I 'l' I", "p .. '100' I . l . ""f {)bl" ~~1 .• 9260'" 9275' I n O\h.,d,~:r.,lLla<onl r. --- -·-;1 

"':' ląl 1Il, HUi.'~Zaw'y 6

1
' 10. I -.- '. Tem1er i S!l:wede( -:-,1,,'-.-1 

Luty "la/ii., m. !'~Od~l" I ~ -.-/ 9g.2ól '-.-, " F. C. Konstancya. óOO I I -.-1.;"..... _[ _. __ 
. i;, :,' J ,.,::, :: Ji: :::=} :i.'90/ =:=I-~al'tQ!lÓ kuponu z potr.li ł/lI ,Liarlikwii.~. J:2i.5·-- [, 

L15ty Z~Gt. .h •. l .• y\.; KI:" z. fi -.... - -1 -,-! I-,l.~t. zS,ll. :uowJoh ,.' 125.2 l POt':. prom. g fu, 96.;, I 
B łj011l Wll~~;,ue~.dU. Ii f '-,- -:- -'-j' .t m.Warllz, :.hIl 2?~.O l'? •• l~eM. 18.l:! ;\ 

,. ;, ;, 1ttł}tkOii. fi -,. -~ -.- _ -.-! " u m. l.OdZl ~ 192.~ -J<./ , :{ 

-".-
-.-

--:- ... ~-

··.e 
-JI7-Y' MA· Z 

Numerów listów likwidacyjnych 4 °/0 Iil'ólestwa PolSkiego w, 4niu 
'11. '18 i 19 lutego (1,. 2. i 3 marca) 1886 J', wylosowanych,. Iltóre 
od dnia 20 maja (1 czerwca) tegoż I'oku do spłacenia przypadają. 

Po r8, '100: (Dokończ.enie) . , 
88515192&7°19799. 1 101089 1050561109901 113766 116836121208 126lł3311298701133.!ó5 136963 
*)57793005 g8004 235 164. 908 8&7 847 212 ~94 9684.92 1370BS 

632 169 92 375 189 982 934 f120 214 liliO 1.30003 503 119 
645 ~51 239 408 284 ~88 ,99g 993 310.656 17.7637 303 

89063 437 269 472 306110042114003 11700fJ 441 609 33054.3 383 
~ 82 772 352 630 . 51'0 132 81 117 613 UD! 416 553 409. 
167 831 466 7.40 . 522 14.9 a6 169 549 690 441 663 602 
196 884 773 813 548 153 221 -171 619 692 447 566 626 
216 927 781 833 625 2!g 231 209 713 801 ';07 i72 672 
2~0 94023 807 882 67.5 261 .235 320 723 840 887 . 869 792 
362 181 810 992 722 275 300 4.51 74-1 904 948 9131 836 
199 221 861 102294 929 290 374 623 760126022 lSU211340S0 904-
518 597 934 334 939 508 4440 768 977 . 74 15B 181 995 
556 612 fl9034 558 106274 552 603 838122020 180 ]85 . 274138016 
589 680 70 6.64 435 53S 632 884 60 164 225 296 4.5 
783 706 174 721 500 560 786118081 76 406 24ł S15 58 
885 739 232 937 771 M6 764 165 2!lI 707 24.6 S50 73 

901379 77(,) 297 103079 773 672 807 204 320 833 i$22 354 121 
429 773 354 181 784 752 827 28P. 521 855 444 357 153 
44:1 783 . a30 210 375 795 f!69 350 547 911 4.4.7 499 !71 
735 979 549 221 892 .805115028 422 5,52 953 456· 518 338 
76995088 551 265 906111031 105 518 5871~724ó 463 681 859 
863 101 588 2!58 918 152 108 568 810 524 667 686 407 
858 152 675 296 107198 .1ó9 145 70,2 869 b72 734 753 424 
934. 280 698 402 309 198 161 949 89ii 639 923 135003 725 
990 293 773 480 318 2139 198 119048 911 685 132065 53 SI9 

91017 312 793 605 365 393 229 _ 56 2304.5 715 154 1fi5· 985 
50 396 889 675.. 448 404 339 . 80 132 916 .180 230 995 
70 462 10002~ 711 501 4S8 478 161 ·185 ~ 955 198 24lj 139136 

267 552 38 754 li 17 65>ł 541 221 150 987 . 20q 254 In6 
317 610 74 9119 580 695 579 385 i97 9a8 240 SIl 421 
460 679 83 104853 584 713 605 436 283 128068 368 435 441 
494 720 119 106 589 714 663 49! 3,14 .152 380 669 489 
496 722 172 181 7:16 ~ 854 701 574 436 . 397 536 742 500 
562 752 188 279 7321HI076' !n9 653' 581 508. 563 843' Mil. 
569 761 199 322 ~ ~ 921 184 847 816 587 615 595 864 78~ 
581 929 208 352108022 365 94!i H14 736 675 607 933 902 
60B 98278 2JO 364 H14- 3&7 116008 924 867 697' 620 977 986 
740 402 2n 372" 228 557 40120015 997 958 689 136099 140013 
975 411 334 39~ 272 M9 213 33 124031 982 729 106 23 

92022 &25 3il 44:92~2 6Q7 306 Hl7 220129009 743 223 4:7 
B7 716 403 510 88J, $24 355 224 ~ 3tH 47, 718 369 487 
140 777 423 !iOł 929. 833 387 274 539 91 943 571 647 
146 826 584 703' 998 •. 976 405 4.65 645 102 958 i'i94' 581 
210 97052 769 7!4109036113030 47:ł 490 607 189133049 624 :ó98 
230 350 774 750 ')62158 674 5:.!5 618 207.. 85 655 610 
275 408 884 868 195 179 729 569 857 253 184727 634. 
285 457 894 894 370 207 753 588 907 291> 188 858 843 
4621 51:.! 9IS 904 609 61(; 767 591 972 505 276 871 
542 536 9911 9061 717 651 7711 62811250521 57~ 278 $741 
5~5 605 996 105002 7M 670 796 990 172 652 286 890 
867 959101024 l~ 8U 751 !:II!) 121023 217 670 292 906 

140880 14u980 140994 141128 141188 141229 141550 141669, 141703 ' 
*) Na numer 88,Ó77}istu lik~idacyjnego na rs. 100 ostatni'z ·kola . wyeiągn:ęty, pl'Zy

pada do wypłaty w dllln 2~ maja (~ czerwca.) 1886 r. rB. 17 kop. ~3, reszta zaś' rB.~a 
kop: 7 z .I)l·0!3ente~ ws:pta?onę, będZIe w dniu 19 li.stoJ?apl!> (l grudnia) .l88G rok~. " 

Ll:;ty lIkwIda.cYJue lllllleJszym wykazem wyszczegolnlOlle, skladanebyc wi:uny do realh 
Za.Cyl z 16 kuponami, !l.a brakujł!cy kupon 'wartośa jego z listn 8tr~conl) będzie.' ~ , . 

Wydawca Ste:ran KOI!l8Uth. Reda.ktor Zdzil!!\ław Knłakowilld. ;D;OBDO.1l.ęJl() D;eJl:ayp01o. BapmaIla, 1ó lIapTa 1886 r. W drukarni "Dziennika. ŁÓdzkiego.' • . ----~~--------~--~~~~~~--"~---~~~~~----~==~~=====~==~~~--


