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mmeJ trzy czwarte ogólnej ilości akcyj. zany jest taki wniosek, razem ze swą opi. cyi. Po za tym zaś wnioskiem nie może 
Jeźeli zgromadzenie nie będzie odpowiada- nią, przedstawić na najbHższem ogólnem on podlegać ani oso'bistej odpowiedzialno-USTAWA ło powyższym zastrzeżeniom, naówczas po zebraniu. ści, ani żadnej dodatkowej optacie. 

WlRSZ! WSKlEGO TOWARZYSTWl 
OCZYSZCZANIA l SPRZEDAŹY 

dwóch tygodniach zwołane zostanie powtór- § 58. Do kierowania obradami zgroma· § 62. Czas trwania. towarzystwa. nie jest 
ne zgromadzenie ogólne, które blJdzie pra- dzenia. ogólnego, a.kcyonarynsze wybierajlJf określonym. Jeżeli z biegu interes6woka
WOIllocnem hez wzgl~du na ilość a.kcvj wte- przewodniczącego z pomiędzy siebie. ze się, że rozwitbzanie jego jest konieczne, 
dy złożonych. O tam zarzlllc1 obowiązany § 59. Postanowienia zebrań ogólnych to działalność towarzystwa ustaje za u
jest objaśnić, zwołując akcyonaryuszów. Na stwierdzajtll się protok6łami, podpisanemi chwał:1 ogólnego zgromadzenia. prawnie za-

-'..Cn-- tem powtórnem zgromadzeniu będą roz· przez przowodniczfbcego na zebraniu, przez padł:} na zasadzie artykułów 56 i 57. Ko-
(Dok072czenie _ patrz Nr 1[)9). trzygane tylko sprawy, kt6re miały być wszystkich czŁonków zarządu i przynajmniej nieczue zaś rozwi1j,zallie towarzystwa nastę

poddane obradom zgromadzenia niedoszłe- trzech akcyonaryuszów najwililkszlł liczb\} puje wtenczas, gdy bilans towarzystwa wy-
§ 51. O chwili i miejscu zebrania og61- go do skutku. akcyj posiadających a obecnych na zebra- kazestratę dwóch piątyca części kapitału 

nego akcyonaryusze SIJs uwiadamiani za po- § 56. Uchwały zgromadzeń ogólnych ma- niu ogólnem. zakładowego lL akcyonaryusze nowami wnio-
mocą ogłoszeń, przynajmniej na miesiq,c ją moc obowiązującą, jeżeli zapadnlb wit). UZL'llgfl. Postanowienia w niniejszej czt)ści skUlili nie pokryją, tego braku. 
wcześniej. W nich powinny być wskazane kszościJ}j trzech czwartych głosów, biorlJs- ustawy wymienione a dotyczq,ce: terminu § 63. "\V razio rozwiq,zania towarzystwa, 
przedmioty, które mają być poddane uzna- cych udział w głosowaniu, czy to akcyona- zwoływania dorocznych zgr0li1adzeil ogól- zebranie ogólne akcyonaryuszów wybiera z 
niu zebrania. ogólnego ... Jedn~cześnie zaś ryuszów czy też ich pełnomocników (art. nych (§ 48), sposobu zwoływania nadzwy. llOmiędzy siebie trzy osoby do komisyi li· 
z.ar~lld. donOSI o tern mle.lscoweJ władzy po- 52 i "53), przy obliczaniu tych glosów po- czajnych ogólnych zgromadzeil (§ 49), liczby kwilłacyjnej i wskazuje, w jaki sposób li
hCyJneJ. . dług zasad art. 52. O ileby zaś nie otrzy- akcyj dających prawo głosu na ogólnych kwidacya ma być prowadzona. Komisya 

§ 52. Akcyonaryusze osobiście biorą, u- numo trzech czwartych części, w takim ra- zgromadzeniach (§ 53), dalej czasu, od któ· odbiera sprawy od zarzą.du. I.likwidatoro
dział w zgromadzeniu ogólnem lub przez! zie zwołuje się _ powtórnie ogólne zgroma- rego nowi akcyonaryusze przychodZI} do I wie wzywają wierzycieli pr~ez wezwania 
pełnomocników. W tym ostatnim razie 0-' dzenie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni prawa głosu (§ 54), składania radzie wnio- wręczone im przez ogłoszenia; ,przedsięhio
bowiązani zawiadomić o tem zarzlJid. Pe!·· i na niem prostą, większością zapadło po- sków, jakie na żq,da.nie akcyollaryuszów rlb środki do ich zaspokojenia; dopełniajlJl 
nomocnikiem może być tylko _ akcyonaryusz stanowienia będ:} prawomocne. To powtór-

I 
mają być poddawane pod decyzyę ogólnych realizacyi całego mienia. towarzystwa, oraz 

i jeden może mieć najwyżej dwa pelno- ne zgromadzenie roztrzą,sać może j~dynie zgromadzeil (§ 60), wszystko to moze być wchodztb w układy i porozumienia z oso
lllocnictwa. te sprawy, które na poprzedniem uie o-I zmieniane na zasadzie uchwały zgrom adze- bam i trzeciemij wszystko na zasadach i w 

§ 53. Każdy akcyonaryusz może być trzymały koniecznych trzech czwartych gło. nia ogólnego, zatwierdzonej przez ministra granicach przez zgromadzenie og.jlne wska-
obecnym na zebraniu ogólnem i brać udział sów. ·Wybór członków zarządu i komisyi skarbu. zanyclI. Likwidatorowie sumy wplywają,cy na 
w rozstrzyganiu pytań poddanych zebraniu, rewizyjnej, w każdym razie dopełnia się zaspokojenie wierzycieli, lllscznie z potrze-
czy to osobiście, czy też przez pełno moc- zawsze prost(~ większościfb głosów. Uchwa- Rozpoznawanie sporów dotyCZicych towarzy- bnemi na zabezpieczenie należności spor-
nictwo. Każda akcya daje prawo do glosu, ły zapadłe na zgromadzeniu ogólnem, obo- stwa, jego odpowiedZialność i rozwiizanie. nych, wnosztb na rachunek wierzycieli do 
lecz akcyonaryu8~ moze posiadać najwyżej wią,zujlls wszystkich akcyonaryuszów tak o- jednego z państwowych zakładów kredy to- , 
dziesięć glosów, tak fswoich własnych, Jak becnych jak i uieobecnych na niem. § 60. Wszelkie spory pomiędzy akcyo- wych. Przedtem nie można. przystlJspić do 
i razem z pochodz!j,cemi z pelnomocnictwa. Uwaga. Głosowanie na zgromadzeniu I naryusza.mi, wynikają,ce z interesów towa- zaspokojenia akcyonaryuszów w stosunku 

§ 54. Jeżeli akcye w spadku lub innlł ogólnem odbywa się, stosownie do woli u- rzystwa, dalej spory między akcyonaryusza- do pozostajllcych w rozporzl}dzeniu towa
drog~ przejdlJs na wlasność wbpólul} kilku czestników, za pomoclfI składania. gałek lub mi i członkami za.rzl}du, wreszcie '>pory z rzystwa środków. Z czynności swoich li· 
osób, to prawo uczestniczenia w ogólnem kartek tajemnych, a wybraną większość jnnemi towarzystwami i osobami prywatne- kwidatorowie obowilłZa.ni Sił składać zgro
zebraniu służy tylko jednej, przez nie wy- oblicza się według stosunku głosów twier- mi, roztrzygane będl! przez ogólne zgro- ma(1zeniu ogólnemu sprawozdania, w ter
branej. Również i domy handlowe mogą: dz!!cych do ogólnej ich liczby, rzeczywiście madzenie akcyonaryuszów, o ile obie spór minach przez to zebranie oznaczonych. Nie-
mieć jednego tylko przedstawiciela, hez danej przez akcyonaryuszów do każdego wiodące strony zgodzą się na to. "\V razie zależnie od tego, po skończonej likwidacyi, 
względu na ilość posiadanych akcyj. przedmiotu. zaś przeciwnym spory te rozpoznawane bę- skladajlll ogólne sprawozdanie. .Jeżeli po 

§ 55. Do ważności zgl'omadzeil ogólnych § 57. Przedmioty ulegaj:1ce rozpoznaniu dą, w zwyklej drodze sądowej. ukończeniu likwidacyi nie wszystkie sumy 
potrzebna jest obecność akcyonaryuszów na ogólnem zgromadzeniu, moglJt być wno- § 61. Towarzystwo odpowiada jedynie przypadu.jlJtce do wypłaty będlb wypłacone, 
lub pełnllmocników (art. 42 i 53), przed- szone jedynie za pośrednictwom zarządu i swoim nieruchomym majątkiem i kapitała.- skutkiem niezgłaszania się majlJtcych prawo 
stawiajq.cych łl!cznie przynajmniej połowę dla tego tez akcyonaryusze pragnący przed- mi. Z tego zatem powodu, w razie gdyby do tego, zgromadzenie ogólne wskazuje, 
kapitału zakładowego. Dla roztrzygni~ciu. stawić jakikolwiek wniosek ogólnemu zgro- przedsiębiPorstwo się nie udało i gdyby roz- gdzie te pienitLdze mają być złożone do 
zaś pytań dotyczl!cych: rozszerzenia przed- madzeniu, powinni ten wniosek poddać za- poczęto poszukiwanie sądowe, każdy z ak- przechowania dla wypłaty ich komu należy 
sięberstwa, zwiększenia lub zmniejszenia rządowi na,ipóźniej na 7 dni przed ogólnem cyonaryuszów odpowiada jedynie swym i co z niemi zrobić wypadnie po zaszłem 
kapitału zakładowego, zmiany ustawy i li- zgromadzeniem. Jezeli wniosek podany zo° wnioskiem do ka.sy towarzystwa za wziętą przedawnieniu, wrazi e niezgloszenia się wla
kwidacyi towarzystwa, wymaga silJ obec- stał przez akcyonaryuszów posiadających przez siebie akcyę uiszczonym, w stosunku ścicieli. 
ność akcyonaryuszów, przedstawiajlJlCych naj- przynajmniej 10 głosów, to zllrz!!d obowią-; sieelmset pięćdziesięciu rubli z każdej ak- § 64. O rozpoczęciu likwidacyi i o jej 
t· • 14) środek ten musi być dobrym, choćby dla byłaby gorszllt od rady innych. Pod pe· jej spokój, niepodległość, życie pędzone w 

tego, że jest jedynym. wnym wzgllildem jesteśmy wzajemnie ella wygodzie i zbytku, jednem słowem to wszy-
- A więc, jakiż to środek? siebie stworzeni. fonieważ oboje nie lu- stko, co mogło jej j~szcze zastlłpić szcz~· 
- Zechciej pani być margrabinlł d'A- bimy małźeiistwa, każde dla swoich oBobi- ście na ziemi - szcz~ście - niemożliwe 

storre. . stych powodów, a wi~c połą,czmy się - dla już dla niej od ostatniego listu ,Giulia 
Eliza spojrzała z najglębszem zdurni e- świata. J a skorzystam na tem wiele, bo Bardi. 

niem na Rafaela. mnie już nikt nie będzie nudzić namowllt Przytem to małżeństwo prześcignęłoby 
- Doprawdy, zdaje mi Bi~t żeś pan źle I do małżeństwa. świetnot§ci/ł najśmielszo marzenia jej rodzi-

wybrał chwilę, aby żartować - rzekła pO-l Eliza u§miechn~la się. Potem odpowie- ców. Pokusa była silną,. 

Lud,vilr Gualdo. 

MARGRABIA d' ASTORRE. 
Przekład r; włoskiego. 

(Dalszy ciqg - patrz Nr. 159). 
ważnie. - Zresztljj przed chwilIlI zapewnia- działa, że nie może przystać na tę szcze- -.T ednak nie moglJ pójść za. d' Astor
leś mnie pan, że się nigdy nie ożenisz. góln:& propozycyę. .Jednak była mu niewy- re'a - myślała Eliza, majlj,c w sercu nie-

Wreszcie bardzo wiele rzeczy jest mi zu- -. A jedna.k właśnie dla tego powtarzam: mownie za. nilJs wdzięczna. za.ta~te n.igdy wspon~nienie - ~aj:tc w p~-
pełnie obojętnych, ale za żadnlJs cenę nie od-, podaj mi p.au: ręklil. • . " l\;t:a~grab~a na~t~wal na wpół seryo na mlę~l dOl dll.\~no uble~łe, a najlepsze, naJ-
dałbym mej niezależności. Szanuj9 ją do . Raf~~l me zar,towal. Wytł?maczył El~- wpoI za.rtuJ!J,c z J.eJ oporu. drozsze w ~loJel!l ŻyCIU. . . . 
tego stopnia, że nigdy nie krępuję, ani krę- ZI~ s.woJ plan .. ::;łu~hała go mema. ze ZdZI- ~ NIe, to mepodobna! - P?wtarzała 1\farg!ab13. ~le wzbudzał .w. Dl~J o?ecmo 

. ować nie będę cudzej woli i cbęci. Wlema. Pobrahby SIę tylko dla ŚWIata. On Ehza. - Pan sam przekonasz Się o tem. wcale meufuośCl. Zdawało Jej SU;). ze na-
p Jestem obecnie jedynym d'Astorre ~YJlJl: ~~wał j~j ~łowo honoru,. że bę,dzio tyl~o I Obowi9Jzkiem moim jest ~dmówić, cł~ociaź- gl~ pojęła prawdziwy charakter tego czl?
cym, a za§ co się stanie po mojej śmIerCI Jej przYJacll~lem; ona miała byc zupełm8 bym s~ę ua:vet wydać ml~ła ogramczoną WIeka, tn:k źle. OSltdz?uego przez tych, kto. 
z mem nazwiskiem i majl}tkiem, to mnie swobodntll: . . • . ~ub meWd~IEJCzn~ .. :Test Je~zcze ku tet;lu r~y go me ~yh war~l. Lecz .przed pod!l
tyle obchodzi, co los przeszłorocznej zimy. - ChCIałbym pam •. zapewmć - mowIl Jeden pow~d wazmeJs~y ~~ mnych, a ktory mem~mu rgkl e~uła SIt) w O?owIązku OpOWIe-
Moje osobiste sprawy nie wzruszaj!! mnie d'A:sto!re - calIb. mozltwll; sumę dobroby- muszę takze .panu WYJaWIe. .. dZ?Ill!1 m~ swej I?rz.~~złoŚCl, a :vtedy on sam 
wcale, a społecznt: nie obchodzą mnie zby- tU.1 mepodle~łośC1, ale, ze wedł~~ praw . Rozmo~ę Ich przerwało nagle weJŚCIe pa- pOJm1e, z.e odmOWie mu musI. Czuła., źe 
tecznie. Staram się nudzić jaknajmniej, ś,wlat.ow~ch me mogli! . tego uczyDle bez. 0- Dl Valentl. . " ten czł~wlek lek~omyślny, z!ludzony, tro
chociazby mi przyszlo bawić się piaskiem fiarowama mego nazwlSka, błagam pamą, - A, to wy tutaj JesteśC1e; co za doma- chg cymk, kt6ry Jeden czynme okazał SW!! 
'ak małe dzieci. Jeżeli mog~ być komu bądź nie moj!! ,żoną, ale. ma:~rabiną d/A- tor,zy,. Co pr~~da, zin~no ter~z zacz~n~ przrjaźń, zasługiwał na jej zupelne zau-
~ż tecznym, czynili) to z przyjemnością. Co stor.re, będlJ. mIał przynaJlllm.eJ sposo?ność byc wlOczorann l z p~zYJemnośC1lJs powroc.l- fame. . . . . 
d Y 'e o maj!!tku mam tyle ile przecię- spozytkowama mOjego naZWIska, ktorego, łam do domu. Chodzrny do salonu, pame W wlllI w dalszym CIągU rozpraWIano o 
t~ ni~~i angielski, co jest olbrzymi!! sumą je.stem o. tam przek~nany, !lie ofiarowałbym margrabio! Elizo, jakże się ty miewasz dz~wnem postępowaniu. Rafaela w~gIę~em nI Włoch. Nie potrafiłem go stracić, po-l mkomu mnemu procz pam. POnl>:śl tylko, duszko? . .... ~hzy. .~a~na marg~abmll.. zaCZIilI,; Sl~ me:n 
mimo na· ~r tszej chęci, zadałem kłam tym Ijakb;: nam z tern ~ylo, dob!ze obOJgu. Pa- Przeszh do salonu. Ehza me .zmruzy.ła. lllepO~OlC l wr~z z lUny~l1 s~awlała. 8ob~e 

tk.J
g ~tórzy mi przepowiadali zupel- ni mwłabyś spokoJnośc, me potrzebowała-. oka przez całlb noc następlllh. Nwspodllle- pytallle: "JakI cel Uloze mlCć margrabIa 

wszYS. 1m, rzekonalem ich że majlLc dwa-I byś iść za pana Gorletti; ja, wiedziałbym, wane i dziwne propozycye d' Astorre'a, no· w zalecaniu się Elizie?" Co do donny Ma-
d
D!Jl. rśn~nę, Pll'ono'w frankóV: można nie za-\ że za każdym moim powrotem do domu, we widnokręgi, jakie przed nilJJ roztaczały ryi, ta nadaremnie usiłowała powstrzymać 

Zle cla mI, d b' .. . ~ k t . ł ... d b' . ~ śl' h \U l' . 'dl 'w Uśmiechasz się pani? zastanę o rego l rozumnego prZYJaCiela, Jego S1owa, wszyst o o WIrowa o w Jej SIę o 1'0 lema Z10 lWyC uwag. ,~sze kle 
m!J,gae

T 
:goal~ to wszystko mnie nie ob- co, wierzaj mi pani, jest równio trudnem do głowie i napełniało j/h tysitLcem sprzecznych rozmowy o Rafaelu kończyła zawsze uwa-

. ---:- a., znalezienia jak kwadratura koła. myśli. Rafael nie zartował - topewlle. gą, ze ta cała sprawa zakończy silJ bar-
JaślllaW t . chwili Oto jakim jestem. Czy Kilka razy mówiłaś roi już pani, ze nie Dotrzymał sIowa, znalazł spos6b ocalenia dzo smutnie, jeśli nie .... skandalicznie. Bo 
.- . ej e pa~i tym wszystkim któ- spodziewasz się niczego dobrego, że pra- jej. Gorletti, ta zmora, mogla. nie powró- czyż jest co świętego dla takich ludzi jak 

wlerzYS\!n~~'cz mnie od stóp do głóv:.... gnęłabyś ~ylko .ciszy i .spokojności; a więc, ci6 ,?,i~cej .. Eli~~ wiedz!ała. dob!-'ze, iż !lla~ d'Astorr~? . . . . 
rzy 00e . ,J~ ydajesz mi 9ię pan bardzo zamieszkaJ pam w m01m pałacu we Flo- tka JeJ am ChWlh wabae Slfa me b~dZle l - A Jednak slgnOrln!l. Ehza mo prze-
d b me. w rencyi, gdzie będzie ci lepiej niź w klasz- zerwie jej malżeilstwo w razie oświadczyn staje być smutną i przypomina mi om-

O ryN·. t t od tym wzgllildem nie zgo- torze, zaciasnym, zadusznym jeszcze dla d'Astorre'a. Ażeby je wywołać, potrzebo. dlałą, z gorl~ca lili'i) - mówił malarz. 
a -:. les e Y. p Ale wró6my do rzeczy twej młodości. Jeżelibyś kiedykolwiek po- wala wyrzec tylko stowo jedno, a znikła- - Kto ją zrozumie? M'il. SIli) Z 'pa~lą. z nie zdziwi środek jaki trzebowala rady, ja stawiłbym się na pierw- by na zawsze przepaść, jaka sil;} przed ni'ł 
wyo::liz~~::, :;; pani1} uratować. Z:'esztlf, sze twoje wezwanie i lUoźe moja rada nie obecnie otwierała. Margrabia ofia.rowywat 

(D. c. 11.). 



DZIENNIK ŁÓDZKI. 
Nr. 180 

31 grudnia 188~ r. Dopi~ro w styczniu 
1888 r. zaczną: SIę przenosmy: . 

, " ',' ....... , . .' , " ,'na we Phillip 'Placono po wi~kszej cZ\lści 0.2. 2112 p., za 
uko, uczeniu .. razem z wYJaśmemem Jakle, \ glowme reg,ula~ya, polmleSl~(lZna~ ukonnl"o l l Adelaida o II! -2 p. drożej na ,funCIe, ceny wełG 

, d t' l czwartek pomyslUle. Obawy polItyczne wp yn~ J N Z l 2d , d' l Bi~ o 11/ 2 p. a przy l'ozporz~dzeniabyły wy ane W .ym ce u, na orrraniczenie ruchu i pomimo taniości pi,eu:ę- ny, z . e an p. 110 nIO~ y We 1 n a m V t a Konferencye. Wkrótce mają SIę odbyc 
w Petersburgu konferencye przedstawicieli 
różnych dróg żelaznych w kwe~tyi ~niżenia. 
opłat przewozowych dla towarow, ldącyc~ 
od Warszawy do Oarycyna nad VVołg't: 1 

przechodzących w k~~ru~ku odwrotnym?d 
portów morza KaSpIjskIego ku WarszawIe. 

zawiadomią ministra skarbu: w pIerwszym dzy, b przeważylo chwilowo alahsze usposo!neme. k01lCU dzysktaly J:szczeZai~c1.J.~ 5aJ aust,ral~kiej 
. l t d' l'k l' KI' " k tk'e oba' do którlieh po- p r z e B r z 'V li /'}J. o 1 t' raZIe zarząc . towarzys wa, w rugnn. l W, - ?nso e Umel'pwiy s U, l m \\, .. J. tkiem strz 'zy rzyehociZi teraz na targ w ta {l ~ ~ ame. 

datorowie. RÓwnież wydajtt odpOWledn1t~ wad dda~a,Bp~'alwk~ .B:l.lt~n;Il'zt:k p~ooe~g~clf B~~) Pa- Nieliczn~ wyjl1!tkowo dobre party e Port ~~llhPlwy-
?g oszema cl a' w~a OhlO;:;~1 a cyonalYusz. pie,1'Y kolejowe amerYk:ańsk~e były tl1,kże pod n.ac;, ,~zRn~ w a~a ,agu, mIa y : Je' rzed strzJż~ Port ł . l 'd' ,.;' k ' ów sprze azy WIe 'lej losm s (l, .' "1 k k L l . t l vt nieszczegolny CCII: 

1 wogóle wszystkIch, maJ~cych stosunkl Z skiem skutkiem l'eal1zacYJ' Zagramcz?o papHl,lY ~:,~~le .g;tu1uki w~lny rmytoJ wlekszej ez~ści zwyż
towarzystwem.· ' państwowe byly zanied,bane a kursy ;lO~ po Wll,)- kI;, lp ~ y( ney iSIąg.nę y S!lo O u 1: e d s zakończyły 

§.65 -We, wszystkich wypadkach nieft kBzej c'l~ści ulegŁy ob.mżce. - Z, lo udynsklego , rY~-1 !l, ~-3/2·C· Z~;:: unpOle~a' funcie. Wyborowe par- Znaczne partye otrąb z9;.czę~y wycho.c1zic 
w ostatnich czasach z KlOlestwa Polsklego 
do Prus. 

. . . , ku pieui~żueo-o donOSI ,EconomlSC ':"Targ p1801ę- serYIi) ~wyz 1/! tJ • h r k' h lecz 
przewidzianych mmeJszą. ustawą,. toW~l'zy- żuy okazywał W tygod~iu ubiegłym mocniejsze n- tye ,mlai'y doł~rr po~yt po. cenac W:}S?1 ~c 'c esto 
stwo bAdzie kierowalo, SIę przepIsaml dla sp' oBobienie notowania weksli trzechmiesililCl"l1ych I takze gorsze l wauGhwe kio.SUJ,kJgnf,)l'Y . z,vyza'n1'e . zPar_ 

~ 'h k .. 'l ' d II Ol Ch" d ż bardzo znaczne atun r z y z o w • towarzystwakcYJnyc ws az~neml l o.go - P?d~iosly si§ ~ .718 % o, lb 2, 9t . °fU\Z )~~t._ tye cienszej wel~y sprzedawano o 1-1112 p" grub-
nemi prawami, dotycząceml ~rz~dm.lO.tu ,~~:l:ll!~~ik na ~~e~:d~a?~~Z~zis Jedłllc;:;/ ;~~liąJz aze 6 '/2-1 p. drożej niż w kwietniu. W e.t n a 
działań towarzystwa,.tak obecfile IstmeJlb- nie~ plynieą~ r'ów~~ obfitościf/J bankierzy i zaktady p r l" y l ą, d k o W a Ceny weIny przyl~dkow~Jd p~
cemi, jako i temi;które w przyszłości mO - dyskontowe nie ohcą wypoży~zać sworch k~pitalów cZl1!tkowo, były, WYZS~8 ~ 1.-2 P'i 8~~~n~~w~a~~ep~~~ 

Wynalazek. Jeden z techników warszaw· 
skich zbudował lokomobilę, mająci}s słuźyc 
do pOl'uszani~ pojedy~czych w~zów na dro· 
gach bitych l zast§pu,]ącą koma. 

gą być wydane. . po kursach bieżący0h, albow18m utrwa.la ,Sl~ pr7;e- szly w~orę {I pr~) . ancn p a~'t . cO~l'ed 3 
. . . konanie, że podwyżka. dyskonta okaże SIl;) wkrot- snowwhlte 3' 2 P'1 za m;'Ie SllOWW l e 18 l 

Podp1sał mInIster skarbu Bnnge. ce konieczną. Jak na obeclllb porę roku, ,1)ozycya p" za myt~ prz~~ strzyz1/!.21/2, p., za zapocJou: z1 /~ 
banku jest bardzo oslabioD!j, a popyt zWIl;)k8z~ny -:-2 p. drozaj . D1~ w kWletlllu. Sersa Z!HO c y. 

,I' z powodu feryj i zbiorów, uszczupli. rezerwę, JUZ SIl;) y; nsposoblenlUbar,dzo mo?nem, l': nas~roJ.u 
i tak bardzo ograniczcną. N adto wldoo~ne są ~. zwyzk~wym;. !B. st~ry(Jh zapaBOW targ Jest praWIe \ . ',' 

K-ronika Łódzka. 
ROZPORZĄDZENIA RZĄDOWE. 

UKAZ NAJWYŻSZY. 
j - ) 

o 'zmianee cla da,trlAsJj papim'OtłJe} i ilstanO'lpien-ilt cła 
.'. ,. ' odwyrob6w litograficznych, 

',~ 'Raua~ państwa, w departamencIe ekonomii pań
stwowej ,i na zebraniu ogólnem, roztrzą.sną:wllzy 
przedstawienie ministra finansów o zmian§ ela od 
masy, papiero\'le,i i, ustanowienie ela od wyrobów 
litograficznych, uch~aljl:a: 

. J.. Niżej wymi~nione pozycye ogólnej taryfy cel
neJ dla haildlu. 'eUl'opejskiego zredagować w nast~-

becnie !mamiona poprawy w handlu, ktom rOZWI- zupelme oprOZlllOn}.. Ci l ' ! (_) W sQdzie okregowym pIOtrkowskIm d 
'a' c si~ w dalszym ciąo-u obudzić musi żwawy Zboże,.?-, o r ~ n, 19 hpc~. :qeszcz pa. a prze;; . '. t." b d . . E' 
J ~:1J t na pienj~dze, L"at~ość dostania pieni\)dzy caly tydzle~ u~legły, z WYJątkl~m dwoch dm. 12 slerpm~ ~ozpa ~~w~n? ~,~ S~l~W~. • 
~of!wać moŻe jeszcze przez kilka tygodni, poczem Ceny pszemcy l ~yta utt:zymalr ,S1~ na t.argu tu- GajeroweJ 1 TrZClllskleJ O kradzleZ l K~
nastlIJpić mUBi zwyżka stopy procentowej," - Na. tejszym. bez zmIany., Zyto SWleze pOWlD~O po- lińR~dej Z BaŁut i Hofsesa O ukrywame 
targu srębr, a cena sztab ohylila Bi~ kn zniżce, o,d k,.z!l? 81~ w: tyoh dmach na tal·~u. Rzep\k ~h-I,k dzieży' Herkego ze ZD'ierza o kradzież. 
pilbtku zatrzymala si!) stalej; dolary meksykan· szuklwan~ ,Jest po. cenac~ o 1--:2 m., wyzszyc. ra .' ~1o t> t'-
skie zakończyły tydzień zniik~ lfł p. po 44 p. za Ptacono za 1,000 kIlogramow: psze!lICy t,ranz.120-1~5 (-) Llst~ gończ~ :ozem.a[]o za nas ępuJące 
uncy§. . . I m., kraj. pstrej 142-148, jas~eJ 14.4-148, :vyb.1?O! mi osobamj; WOJClechem Dolato z Beldo-

Wełna. ~ es z t, 17 ,lipca. W t,ygodniu uble- -:-154; ~yt~ tranz, 75,",,:90, kraJ. ~15-120; ,JtJczmle- I wa oskarżonym z § 1651 kod. kar głów. 
O'lym przedmlOtem obrotow byla metyllw we!nfl: ma tranz. 05-}1O, kraj. 105-120; owsa lOS. trauz, l" • Gerszonem Z Łodzi oskarżonym z 
~zesankowa, lecz także lepsza. wetna tkacka, ktor~J 100-110, kraj. 120-1301 gr?ohu pastew.1l6-120.,1 popr., .' (' 
sprzedano okolol,OOO m, ctr., tudzież welna cygaJ" warzelnego 125-135, VlCtOl'18, 125-;-145, Tz~~aku, § 1655; Flor~n~yntt AlolZ~ Hol~e lUaCZeJ 

,pują,cy sposób: .' . 
Poz. 39. Ksilhzj>:i,obrazy, mapy 

ska i welna z nizin, których około 80~ lU. otr, za- tranzyt. 180.-170,? rzepa~u g,ru?~ Z1arn. SW19zego Chiller), obWInlOn~ Z § 1660; FIszlen: ~a
kupiono na rachunek krajowy i zagramczny, Ceny suc~ego ~7D.-ląD, rz~plku s:v~ez. S1łC~. 170-1~~1Iliskim i syuem jego Abramem Kahsk!m, 

i t. p. welny tLmckieJ nie byly jednakowe; 2',a dobrze tulllnu meblesJnego 7a-9~, zotte~o 80-100, W) 1\ b ' . . dpalenie' Józefi! Niewia-
cło od puda przyrządzone partye lekkiej, starannie piel~gllowa. czarnej 115-120; za 50 ,kllogramQw: kuohu rze-lo wmIOnymI. O po , '.. . < 

w złocie nej welnypłacono stosunkowo drożej. Phcono za pakowego ~.2f)-4 80, ~llla~ego 96,00--6.60, otrą.b! domską~ oskarzon~ ? kradzIez: Z nIC~ 
2) Nuty, mapy i plany,'wykonane uSl"lachetllioll~ wetn~ cygajakę; 5~:5? ~., za we,l-I pszennych 0.20;-3,41), zytn!-ch.J.~0-4.00, kOlll: j wszystklCh powszechme znanymI. si}s o.ba~ 

przy pO,UlOCy druku,. litografii lub fo· nil z nizin 38-40 fi, za 56 kgL·. czy h klIka proc~n-I czyny czerwoneJ 15-35, blaleJ 20-40, tymotkl! Kaliscy byli właściciele smutnej pamlęCl 
togratii ,..',. . 1'8. 4 kop. '- tów mniej niż przed rokiem, Caty obrót tygOdlllO- 15-20 m. i! d ' r Piotrko kieJ' 

.. 3), Ksiljźki i wydawrlictwa peryo- 'wy mógł wynosić okolo 3,500m. otr. Welny my- Chmiel. N o r y rn b e r g a, 17 li~ca. W ty~o; . omu przy u lCy ws,.. ' 
uyczne, drukowane w j§zykach cudzo- t~j sposobem fa~ry~znym sprzedano w tygodnill. u- dniu .ubiegl:ym ,tal:g byl d~syć 07.Y';lOny. Cho~laz; (_) ~omi~ya p~zemysło~a oczekl waną Je~t 
,ziemskich, nie wy:t~czaj~c tych, które lneał:ym około 1n,2uO kgr. po 1.50-2.25 za kI!o- kupcow bylo mewIelu, obroty, prz} brały wym~ary W ŁodzlwprzeClq,gu: dUl czternastu t. J. 
,zawierają w tekscie lub w dodatkach rrl'a~ na rachunek zagraniczny. '. ogromne,jak na ohecną porl', sprzedano ,bOWIem . h d' h' . p i 
. nuty, mapy, plany, sztychy j rysunki, '" 'Wełna. L o nd y D, 17 lipca. Dziś kończy si§ okolo 1,000 bel. mównym nah:ywclb byla, jedna z w ~lerwszyc n:ac 81~rpma. . r~e( ~rz~-
wykomi.ne przy pomocy druku, lito- . trzecya serya tegorocznych aukcyj· welny kolonia 1- t.utejszych :firm wywozo",:ych, ktora ~altUp}la o~o~o byCIem do ŁodZI, komlsya ZWIedZI PIOtr-
grafii, oleo'druku lub fótografii, wolne nej, otwarta w dniu 16 czerwca. Katalogi za- 600 bel dobrze zabarWIonego chml,elu sredmego ków i Kalisz. 
sąr od cIa.' , ' . wieralv: ga~unku po 22-30 m, dla .AmerykI. Za 100 b~l ) N r t . db t . < • t-

Poz. 183. Towar papierowy: ' l:lydney 75,721 bel wobec t:4,466 bel gorszego chmieluzaplaconó po 16-20 m. Poml: (- ~ ICy aCyl o y ej wczoraj w O 
. 5).PapiBr,ną :papierosy:, chiński, QueeIJsland 11,909 ), "12,947,, n:o to ceny nie olra;mją p.oprawy .. Stan, pla~ta~YJ warzystw16 kredytowem sprzedany został 
opakunkowy (Seic1en~papier), papier z Port ~hillip 77,958 " " 82;232" me ulegl: ,w trgodmu nbIegłym zadn?J. Zml9.111e, dom pod N. 843 e za sumę 6,601 rs. J:>o. 

'OZQo'bami i rysunkami, nawyroby dru- Aclelalcl? 28,021" . " 21,518" tylko w, Dlek~orych plantacyach badensklCh grad życzka towarzystwa kredytowego wynOSIła 
karskje,'introligatorekie i· culdernicze, Tasmama 13,553" "13,720,, wyrz~<lzlł duzo szkody. 2 300 
arkusze z obrazkami dla dzieci, papier Swan River 10,490 " " ,7,977" --- I' rs. 
Z. dleseniam~.hafktówt' '. malowhanem1iidnię- .N.Zelandya 116,244 " ,,98,361 " PRZEuYSli I H'ANDEL. (-) Na stacyi telegrafi~znej w Warszawie 
ma owan e:rm , ja oeZ,Bztyc y,oeoru- Cap 27,7G1" " 22,028" lU. !łJ IznaJ'duJ'e silj} telegram medoręczony, nade-ki, ·liiografie; . rysunki " i, t. p .. wykonane d d' b dl L B 
przy pomocy'dl'ul<uj litografii lub fo-o. razem 361,663 bel wobec 323,249 bel słany z Ło zi ma 19, . m. a • ro-
tografii ., rs. 7 kop. 90. na odpowiedniej seryi w roku przeszłym. Z pO-I Z d ł' . , t' t l f'o lasza ckiego. 

II. W zamian . odpowiednich przepisów posta~ przedniej seryi pozostało 46 (lOO bel nowe dowozy arz~ g owny pOCZ l. e egra ow . g . Skl< d d dk ~ b 
.nowić: wynosiły 352,000 bel. Na ~asadziekontraktów pry- iż· na zasadzie konwencyI pocztowe,) pary- ,(-:-) Sprostowan~e. ~a. o pa ow .a~ 

Towat papierowy p'oohodzenia finlandzkiego ma watn}ch oddańo 16;000 bel, ,!pr.ost z okrgtów Od-! skiej z r. 1878 i lizbońskiej z r. 1885 nie! wełma.nyc~, . ,o "kto~yn: plsal.Iśmy, przed kll~ 
,dozwolony przywóz z wielkiego ksi\)stwa finlaudz- ~ta:!lono~7p, 00 bel . iRze(\zywlsC~e ro~porz~~zalna. i wolno w listach, ustanowiouych przez obie I ku dmam.l, 1~ gl'OZl ,1ll~b~Zplec~en:'!tw~m po
kiego do Cesarstwa, przy nstanowionych przez prze- 110so w ~lelwszych ręKach wynOSIła l?Izeto vo5,OOO I t k r ł' . edniiotów ule- zaru całej ulICY KrotkIeJ znajdUje SIę, pod 
pis z 1885 r. świadectwach miejscowego pochoc1ze" bel, z ktorych sprzedano 3óiJ,WDbel (150,000 w kra-, e. onwencye .przesy ac prz , I • , 

nia, w ilości n,iEio(.lraniczónej, ze ,cłem:., ju, a 200,000 - lą,cznie z 6,000 bel znkupionemi I gaJących ocl6mu. IN. 1350, me zaś 1349. 
a) Masa papierO\~a wszelka, drzewna l lllilll] do. A, merJ, ,ki ,-= zagranie\)), ta'k,ź~ do pr~yszlej .se- Towarzystwo warszawskiej fabryki stali, (_) Towarzystwo strzeleckie. Dziś o go~ 

w suchym stanie, 14' kop. w zlocie od puda; b) taz rp pozostalo opoo b~l. Po otwarcIU seryl, a';l,stral- . k . d . d' G t H 11' " od- dzinie 1 z południa rozpocznie się doroczne 
masa przywożona wstanie mokrym H 'kop. w zlo- ska welna mermo oSlągn~ła 20-25010, gatunklkrZ}:- ,J3: SIfi.l OWIa uJ~" aze a anc owa ,p 1 • " . '. k ' , 
cie od pniJ,a,papka z mpsy' drzewnej, 20 kop .. w żowane 5-100k welna przyl~dkowa150f0 ZWYŻkI,' pIsalo W d. 17 lIpca ostateczn~ umowę z strzelame premIowe do tarczy, w torem 
zło(iie p,d puda. , ',. ,. ,',", "Zrazu. pO~l!tpf~wa.uo o tr}vaIości zwyżki, która I delegowanym od towarzystwa "John Cocke- specyalnie udział we~mie płeć piękna, SKO· 
,"III. Zawarte w p. I~ym zmiany wprowadzlC w wszakze metylko Sl~ ~trzyma~a, lec~ urosIa, nawet I rill" 1'7 przedmiocie przeniesienia fabryki ligacona z członkami towarzystwa strzelec-

wykonanie 'od l-go stycznia 1887 roku. .' O Ó -10% w drllgleJ połOWIe seryl. Wspołzawo" I· '. dR' l d' , D l . l' , 
, Jego, Cesarska" Mość, takową uchwal';l rady dnictwo cią.gle ożywione, nigc1y nie bylo tak, yri~l- 'I stall ? O,SYl po u. moweł'.. e egowam nego. . . ... 

paóstwa, 12czerweą1886 l .. Najwyzej;<;atwierdzić kiem jak w tygodniu ostatnim. Przy zamkm~C1u pp. Gremer 1 Fl'an<;OlS, opusmh Warszawę, (-) Zab~wa dla dZieCi odbędZIe Sl~ dZIŚ 
r~ozyl i"wykonaó p91ecit seryi austL'ulska. wełna,merino byla droższlJJ o30%,! udając się do Seraing.'Warunki układu w ParadYZie. Przygrywać będ~ dWIe or4 

. '.. - , k~·z~żowa~a () lO-.~[j.o/tt a.pr.~ylą,,~k~\v~ ,0 250
/o .w-!si.. k·orzy·stne dla stron obu dla wars~aw- kiestiay _ o zmt.oku nast~pi rz~siste _oświe .. 

po!'ownamu z cenamI kWIeflmoweml 1 Jest nadzle- ":l. -, • " • , l ..' d . l" t h 
SP'RA'W;O,ZD'AN'IA.',',,',JJlA:RGomE. ja"że2iwyikautl'zymaBi~wpl'zyazrości. Welna. Sklej zas fabrykI ,stall otylekor~ystmeJsze tefile ogro u l Bpaeme ogm s~uc.znyc. 

fi 1 n zap,D.cona., .Ceny dos~onałej~"ełny ,zachodn~ej,że suma otrzyman~,za maszy?y 1 'przyrzą- Przedtem puszczone b§d.ą.dwa wI~lkle ba-
.. choClaz b~l:o JeJ m~ło, ,me PQdDl?81y SIę W tak1~ dy fabryczne, o wI.ele J'rzewyz~za mezatno~'4 lony. Pocz~t~k., o godZlń1e 6 WIeczorem. 

Giełda londyńska. Sprawozdanie tygodniowe (dosto.slłnkuJa~ ce~y ~nn'ych gatun~ow weł~y z,a~oco I tyzowan!l. CZA5Ć lch wartOŚCI. Stalowma 'Wstęp dla. dZieCI po 15 kop. dla doro4 
dnia 17 lipca): W tygodniu ubiegłym giełda, tu- neJ, poprawlly slll Jeduak powolI, ,a w drugleJ po- ":l ., ~ ; •. d h '. 5 k B'l ó b'; . 
tejsEa' usposobiolli1fbyla ospale. ·Uwagę zlljmowafa lowie seryi wykażaly znaczną, zwyżkę; ·za Port warszawska będZIe w pełnym bIegu o d. słyc po 2 . l et w na ye mozna w 

35) 
--/postanowiłem nie stawać nigdy w Hulllks~ poł~wę naboż.eństwa, ~ -wykonywane W[~y.stkich; - J?obo~ni id~do s!!siedni~gó 

I 
i wyjechałem niezwłocznie do Edynburga. t są straszme g~ośno 1 fałSZYWIe. " kosCl~ła, gdy. lm SIę W tym n.le po.dooa. 

Biedny ksii}szę Bismark! Co za świetny Rowland :ą:IlI pragnął zapl'.owaązIC pe- Wogole kazallla są t~ ba:d~o po:-p~hte u
pomysł, uciec' do Szkocyi przed form~ ty- wne ulepszema w muzyce kosCIelnej. twory, nuż~ce tem WIęceJ, ze bywaJ~ czy-JOHN BULL i, JEGO WYSPA 

przęz MaxO'Rell~. 
Przekład "VViktory5. ROf3iQk:iej~ 

l'anii, nazwanl!J W Anglii święceniem dnia ~ Dlaczegóżby - mówił - tylko szatfl.n I tane. . 
Bożeg0! Szkocya, to kraj Jana Knoxa i mial mieć przywilej słuchania pięknej mu- - Jakże duchowieństwo anglikańskie żą:
kolebka purytanizmu! zyki. Z pewnością, że Stwórca nie rozumie I dać może, abym zapamiętał ich kazania, 

Bismark nie chwalił się nigdy powo- śpiewów, rozbrzmiewających w kościele kiedy sami nie mogą ich zapamiętac
dzeniein, jakie go· spotkało w Szkocyi za anglikańskim,. chyba jeszcze w katedrach. mówił mi pewnego razu prezbiteryanin. . 
gwizdanie w dzień niedzielny. W szczególny sposób klękajc1 wierni. Ma- Zwyczaj czytania kazań ustalił się w ten 

(Dalszy m"f/;g :---::j)at1·z Nr. 159). ją oni w książkach do nabożeństwa okre- sposób: członkowie anglikańskiego kościoła 
Dzieciollltrawet n,:,ie w, oIri.o się bawi6w xxvn. ślone wskazów4:i, . jak w tym wypadku po- różnią się· między sobą co do niektórych 

stąpić należy. , Jest tam nawet zdanie, nie I dogmatów, łatwo więc może ksi~dz powie
niedzielę· 'Widzialem pewnego razu ,dwoje Kościoly i kaplice. - Różny sposób kl~kania. - Do- daj~ce się dwuznacznie tłumaczyć: "Tutaj I dzieć kazanie, niezgadzajlłlce si§ z .przeko-
dzieci sześcio 'lub· siedłnioletn,ićh, b[J.'Yi~cych godna spowiedź. - Kazania z drugiej ręki. - Kon- kongregacya powinna uklęknąć nalkolanach.n l' naniami swoich owieczek. 
sięponiirańczami]ia'ulic.:y; jakiś starszy certy śWI/'}Jteczne. - Z?iel'anie o~ar. ~ Marynarze p b .. d k . t lk kI k' l' d W . k . b' k ; d d t 
chłopczyk zbliż~ł, ąiA"do,Iiieh i SU.I,'o.WO zga- n, arozb1tym okręcle. ' O ożm Je ua mey o, ę, aJą, a,e sIa a· fraZIe s argl 1S up zill a prze s a~ 

", )! j~ na kolanach: z łokciami wytartemi, z wiania kazania na piśmie - na. wszelki 
nil'za'nieg~z~~~no,ść., .. '. ,,', . l' We Francyi' kobiety ,chodzą do kościo- górną, częścią ciała wysuni§tl1 naprzód, z więc wypadek piszą teraz kazanie i czy ta-
'No,ałe' nąJmeznośll1eJs~em. w ŚWIęta są ła,proteatanci do kaplicy a żydzi do sY- twarz!h ukrytą: w dłoniach, wyglądają z da- ją je na ambonie. Jabym w inny jeszcze 

stare' panny; biada dzieciom, którewpadnl!Jnagogi. • 'leka jak gdyby klęczelL Jest to jednak sposób tłumaczył ten zwyczaj: "Jest na 
wtYlll dniu .. w ich ręcet W Allg1iicdonlmwie anglikańskiego'wy, pozorem; siedz~ naj wygodniej w świecie. ' sprzedaż po cenie przyst~pnej, pi§ćdziesiąt 
, We FJ:ancyi ślepiżebmcy grająnafle- znania chodzl!J do lcoscz"ola, członkowie in- Nabozeństwo . rozpoczyna się powszechną kazań. Zgłosić si(J można etc." 

cia; w Anglii czytają: głośno biblię, druko- nych sekt do kaplic!!. spowiedzią:. Cala kongregacya bada razem Informacye podobne nierzadko spokac 
~El.ną wypukłym charakterem, po ,którym Cudzoziemca,' zwiedzajl1cego świQltynie swoje sumienie, a spowiedź jest o tyle wy- można w gazetach. 
prr.esuwają: palcem •. Mam mocne poslłJdze- w Anglii" uderza ~'Yykle nie?becno§6 bie'· go~niejsza, ,Ż,B nikt ni~ pot:ze~uj~ segL·e.go4 Punch podaje ~astępujący. obr~zek: . 
nie, że ci, żebracy . z' pami'i}ci recytuj~ jaki dnego ~?du w kosCl~le:-:- wYJttte.k ,muszę wac g;z~cho~; z~r~dmarz l mewmne dZIecft _ Ah, panie! Jak megodz1\vyml sl1ludzle 
ustęp z Jeremiasza, dla formy prowadzq,c tu zroblC co do katollcklego kOŚCIOŁa. ko spowlada,lą Sl~ Jednako: na świecie! _ woła czcigodna staruszka do 
palcem po druku. ',Kośc~ół an~likański, do którego \Vy~naw· . - Nie r~~~liśmy tego, co robić powin· proboszcza _ mówią, że ułożyłeś ostatnie 

W A.ngli na każdym kroku spotkasz si~ cow, z.a~cza Sl~, cała arystokrac~a, lu~z.Ie z~-1 Dl?my, cZylllhsmy to, oz ego czynić nie na- kazanie. ' ' 
z biblią· ",. , mOZlll ~. prawl~ poło,wa kla~y ~red.nIeJ, ~le Ilezało... I - Uspokój ich dobra kobieto, to niepraw 

Sufity bawialnych pokoi nalepione st}dru- star~ SIę pr~ycl~gnl1c do, sl.eble bIedako.w'l Łatwo l wygodn~e .?dbyw~ się l:zecz ca}'a. ,ch. Kazanie jest moje ... zaplaciłem za ni~. 
kowanemi kartkami: "Bóg patrzy nacie- 'Y Ich kOŚClO~ach, szczegolm8 w ~ondyn1e, John Bun w rehgll, zarowno Jak w m·Katolicki kościół ze 8wemi katedramI, 
biei" albo "Spiesz się, Bóg czeka. na cie- me spotkasz lIcho ub.ran~go czło,WIeka: pa- ny?h sprawach, odrzuca .:"sz.ystk.o, co krę· kardynałami, arcybiskupami, biskupami i li; 
bie." ; Gdzie się obrócisz, wszędzie biblia. stor czuwa nad swemI OWIeczkamI! aby~prze-I pUJe, przeszk!1d~a w doblJanIU SIę do celu, cznem duchowieństwem, wszelkich uźywac 

Ksią,zlj} Bismark,który posiadaszczegól.:. bywały w por~~~uem towarzy~tWIe., 'do powodz~ma. l karym'y. musi środków, aby, żyjąc z własnych tylko 
ny. talent do gwizdania,· przybyfdo Hull 00 do ~{aphc lllnyc~ wyzna.l~, budowane . P? spOWIedZI, pastor udziela rozgl'zesze- dochodów, módz końce powilbzać. 
"IV niedzielę"J są ~ne. me. bez myślI: kO,śclOł. narodo~y ma 1 ?al~ kon~regacya oczyszczona na du- W niedzielę, po nabożeństwie, kościół ka .. 

- Pierwszy raz ,stanąłem na ziemi an- wzmeslOny Jest kosz~em panst,!a, a kae,h.ce szy, mewm~,a Ja~. trzoda b~ranl~ó~,zaczy4 tolicki nrzl1~za koncerty. Ogłoszenia umiesz
gielskiej - jak sam opowiadał -' i zacz~~ ~tr~Yl!lywaoo ~ą, ko.szteul;. poboznych. KSH~- ~3: ~ywOdzlC z .roznych tonow plema rado- llzane bywaJ~ w gazetach jak na pl'zed8ta-
lem gwizdać, idąc· ulicą· Naraz zatrzymał za zYJą ~ ~~plSO~ l, darow ?,og~czy. .. SCI 1 za?0,:v0lellla., . . w~enia teatralne. Miejsce w środkowej na4 
mnie jakiś anglik. . I tutaJ, Wl§C meuzytecznosc bIednych Jest N ab~ze~stwo konczy Sl~. kazame~" bar- WIe kosztuję sześć,a w bocznej trzy pens~. 
~ Bądź pan łaskaw· zaprzeatać gwizda.. wIdoczn~. 'I ., • • • dzo krotklem, :z~dko tr'."aJi}s~em dłuzeJ :'-B:~ W dnie uroczyste, w czasie procesyi z bl-

nia •. , . Na~ozenstwo odb.r.wa s~~ 'V! Języku ap- kwad;a,?s. KSI{jza starają; ,SIę urozmaIClC skupem na czele, ceny miejsc bywają; zdwo .. 
,Zaprzestać gwizdania! dlaczego? g~el~~nm, a. składa, SIę śg~OWfile .z u~tęp~w. nab~ze~stwa, g~yż z powodu wielkiej ilości jone: siedzenia sa po szylingu i po. sześć 

r- Bo to jest ,Zak/łzAneW ,niedziel~. blbhJnych l hymnow. plewy zaJmują Wlę- kOŚC10łow - Bog l'aczy wiedzieć, ile jest pensów, " '(D. c. n~) 
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księgarni p. Fischera, a wieczorem na I Illowano jeszcze pierwszy. Ponieważ nie mo-I z ~li.llntami prowineyalny~i. . Fakty uja-j Warszawa, 20 lipca, Okowita 78o/1ł r; akcY:I:'} po lc.. 
mieiscu przy kasie. żna b"lo zalewać piwnic wodr ze wzal"du I wmaJl);ce o.we. szwilldle, znaJ dUJ !l. si'" J'Uż w 9%. Stosllnek trarnca do wiadra 100-307 11,. Hurt. 

J J'~ - "oJ k h 'II "oJ skład l':a wiadro kop. 80tlll-8Hs. za garn. 263 
(-) W szkole dwuklasowej męskiej dla na benzynę, zasypano wi~c wszys~kie otwo- rg ac POIICYI śledczej. 265. R7.ynki za wiadro kop. 820'-8271, r;a garnioo 

młodzieży starozakonnej w Łodzi zapisa- ry piaskiem, aby zdusić ogiefl. Straż nie - Pełnomocnicy prywatni. W ostatnim kopiejek 2lJ7-269 (s dod, na wysolm. 2% ), 

nych było na ubiegły rok szkolny 122 u· miała wielkiej pracy, skutkiem czego bar- numerze "Kraju" czytamy: "Niektóre pi
czni. W klasie,I na oddział wstępny za- dzo wielu strażaków było uieczynnych i 0- sma, dOnOSZI}Ce o projektowanej reformie 
pisano 48, wybyło w ciągu roku 9, otrzy- czekiwalo, aby wzią;C: sit do pracy dopiero adwokatury, przypuszczajIł, iż obrońcy pry
mało promocyę 25; na oddział pierwszy za- w razie rozszerzenia się ognia,. Najcięższe watni nie będą; mogli praktykować tylko w 
pisano 32, wybyło 15, otrzymało promocyę zadanie mieli topornicy, którzy próbowali tych miastiwh, gdzie liczba adwokatów przy-
15; na oddział drugi zapisano 23, wybyło dostać si§ do wnętrza piwnic, co jednak z sięgłych przekroczyła pewne, mające byc;o-
4, otr~ymało promocy~ 11; na oddzial trze-I powodu etrasznie dusz!1cego dymu było rze- znaczone minimum. Podług zaś inforIllacyj 
ci zapIsano 14, wybyło 7, otrzymało prO-CZfl niemozliwą; przez dh.lgi czas. Jeden z naszych, agitujt~cy siiJ ohecnie projekt, pro
mocyę 6. W klasie II, z pięciu zapisanych toporników, który nareszcie dostaJ si§ do ponuje nietylko zakl-esu działania, ale zu
wybyło w ciągu roku 3; dwaj ukończyli piwnicy, zemdlnł tam i musiano go wyciIJ:- pełne zniesienie iustytucyi obroflCów prywa
kurs i otrzymali nagrody. Oprócz tego na- gaG lin~~roi. Inny straż!tk zlamn.ł sobie dwa tuych. Mylne s~ równil;lż pogłoski, jakoby 
grodzono za dobre postępy w naukach w dwa palce. Ogiefl stłumiono po kilku go~ oznaczenie minimalnego kompletu adwoka
klasie I w oddziale wst§pnym 3, w oddzia- dzinach. tów przysięgłych pociągało za. sob;} ograni-

'J.'ELEGR.ł.M1{ GIELDOlVE. 

Giełda WaruaVł.lka. 
2'itl'UlOll koilCllm giełdy. 

Za weksle królkoterminowl 

Z dwa 20: Z tlni~21 

a~ Berlin ZQ. 100 mr" . 50.70 50.75 
" IJondyu Ił 1 L. . . • 
"Paryż ,,100 1'1", • • , 

" WitlueJl." 100 !l, ..• 

10.27 112 10,28 
41.- 4.1. -
619(1 82.s:; 

le pierwszym 2, w drugim 1, w trzecim 2. Ponieważ z początku puszczono trochę czenie liczby tych ostatnich. 

Za paplory pańs!wowłI: 
Li.ty Likwi.l. lir, Pol. du;lm . 
Uoa. 1'oź. WRchounia . . . 
f.i.t}' Za •. Ziem. " GlI r. Ser l. 

92.75 92.85 
99.l}[) 9tt5O 

lon.so Ion.75 
" " " Ser. II do IV 100.80 lOO.75 Ze 122 uczni zapisanych do szkoły, wybyło publiczności na miejsce wypadku, przyszło - Departament ogólny senatu postanowił, 

w cią:gu roku 38. Z pozostałych 84, otrzy- wi§c do przykrego zajścia mi~dzy jednym że kto ze spadkobierców nie wniesie opIaty 
mało promocYę 59, co w każdym razie jest z publiczności i strażakiem. Kilka osób spadkowej naj dalej w dni 130 po otwarciu 
procentem bardzo dobrym. W oddziale palących papierosy, zbliżyło się <lo otwOl'U spadku, obowillizany jest następnie wnieść t~ż 
wst~.pnym i pi~rw:s~ym klasy I, wykladu!lY piwnicy!cos'po~odowało.jednego~estr~ż?-kó~ 0I?la~§ w wysoko~ci p~trójnei. O post!ł'uo
jest Język rOSYJski l arytmetyka; w oddzl~- do zwrocema Ich uwagI na mewłasclwmiC WlelllU tern zaWIadomIOno regentow l so
le drugim i trzecim klasy I oraz w kla~le pobobnego postępowania. Na nieszczęście kretarzy bypotecznych. 

Cioty ZMt. M. WarRZ. ~cr 1 !)!).- 1ł9.-
n n n n II 9S.- 9S.-
"n " n Ul 9'7.~O n40 

97.- 97,10 n 1J 7' "JV 
l.iat:r Zlllit. M. l'ol1 .. i ~er. ł !ł5.- 9a.-

" " " " H 9-' - 9i-

"" " "Ul 93.71 9375 
Giełda Berlińska. 

II: religia, geografia, arytmetyka .ora~ J~- strażak uczynił to w sposób gruhiański, I - Solidarni por~czyciele. Wkrótce, jak 
zyki: rosyjski, polski, hebrajski i memleckl. przez co jeden ze stojących w bliskości, u- się dowiaduje 11Kraj," wydane :,OSULDlb w 
Szkoła zostaje pod nadzorem p. Hermana śmiechną;ł sie, Wtedy strażak ów zaczął porządku prawodawczym przepISy, zupo
Konstadta, starszym nauczycielem jest p. mu wymyśla6 i o mało ni~ przysz~o do bój- biegaj!);ce ,~owoluemu l!rze.nosze!li~ spraw 
A. Waszczyński. . ki. W zajściu tem zawlDlły OblO strony: do mewlasclWych okręgow l reWlrow ~ądo-

Banknn'.y l'osyjskie !mr,,,,;. . 19785 197.9& 

(-) Zmarł wczoraj rano starszy strazmk panowie ci nie powinni byli z papierosami wycll, za pomocl~ przepisywania fikCyjnych 
Stefański, policyant na~er czynnJ:' i użyte- zbliżać się do miejsca wy~adku, st.ra.ża~ solid~rn:rch poręczycieli. Nadużycie to pra,k
czuy. Znal on dokładme cale miasto, po- zaś nie powinien był w sposob grubianskI tykuJe SI\) u nas na szerok:k skalę, pome
siadał szczegół?w~ w~adomości o wszelkich odzywac si~ do pub!iczn,oś~i. ,Sądz~my, iż w~ż kod~k~ ;Na.poleona 'p~zYfala r~czyć bez 
norach złodziejskIch 1 był postrachem l'ze- zarząd strazy prZedslli:weZIllle .sfodkl wIa- wladolUO::;CI l zgody dłuzmkow. 
zimieszków tutejszych. ściwe aby nadal publiczność me była wca-

(-) Orkiestra artyleryjska pod ,dyrekcyą le pu~zczaną na miejsce pO~3:r~ i aby stra-
p. Kirszfinkel'n. powróciła oneg?aJ do Ło- żacy niektórzy byli. grzeczmeJsI.. '. . TELEGRAMY. 
dzi z obozu letniego i !ozpoczme ~a. no~o (-) Pogłoska oblegała wczoraj, l~pl.es 
szereg koncer~ów niedZIelnych w wllh Mll- z~rażony W?dowstręte!ll. pokąsał dWOJe dZl~- Petersburg, 20 li!lca. Ogłoszono decyzyli) 
scha pod laskiem. . . CI przy U~IC~ Sre~UleJ .. ~l.I.kt .pokąsama rady państwa, ustan:~wiaj!licił od węgla. ka-

(-) Policya przyareszt~wała pl~ClU ryce- wydarzył SIę .Istotme, me Je~~, ]edna.k pe- miennego torfowego, drzewnego, koksu i 
rzy noża, którzy napadh onegdaJ w nocy wnem, czy pIes byl rzeCzyWIscle wŚcIek~y. 
nu Adolfl,l. Endera, wychodztllcego z s~ynku (_) Z teatru. We wtorek przedsta:vlO- torfu, sprowlLdzanych do podów czarno
i zadali mu cztery rany .w I?ło~ę a Jedr:lłJ no pi§cioaktowl1 kOJUed!ę E. L:ubowskle~~ morskich i azowskich, opłatę celnlb po 3 kop. 
w ramię, Nazwiska tych pIęCIU złoczyn. p. t. "Przesądy." Utwar ten, ll1epo~ledUleJ złotem od puda. . 
ców są: Bertold Kwas, J:uli~n ązulc, Ale- wartości, wymaga .bardzo dO~l'ych SIl a.rty- Petersburg, 20 lipca. Sprzedaż uliczna 
ksander Krliger, Jan HeIdnch I Zerkfas- stycznych, w prZeC1~llym razl.e blednl! JeĘo gazet "Ruskija Wiedomosti" i "Sowremien. 
wszystko ludzie młodzi. zalety. Obsada tej komedYl przedstawIa l 

(_) Napad. "Tageblatt" dowiaduje się, poważne tru~n?ści dla towarzystw.a prow!n- nyja Izwiestia," na nowo została dozwo o
że szajka rozbójników napadła na pow rac::· cyonalnegor JUZ z tego względu, ze z dZI~- nl);. Od 5 (17) b. m. otwarte zostały bes~ 
jfłcego z Łodzi parobka z dominium WI- sięciu występujących tu osób, żadna me sarabskie oddziały włościańskiego i ~zla
skitno, w ubiegły piątek. Złoczyńcy. za: jest figurą p,odrzędną, - każda przedsta- checkiego banków ziemskich. 
rzucili mu pętlicEJ na szyj~, pot~m znęcalI wia typ wybl~ny ~ rzeczą akt~ra Jest, od- Ufa, 20 lipca. Dziś obchodzono pierwszy 
sil;) nad nim tak długo, az stracl.l.przytom- tworzyć go wl~rUl~, z dosadnIą .. ch::rakte-
ność. W tym stanie pozostawll~ {?o na rystykl1. W tej ~merze 'przedst3;wlem~ one- dzień uroczystości trzystoletniej Tocznicy 
wozie a sami uciekli z trzema ko~ml; po- gdajsze ,PozostawIa!o, wlel~ ~lo ~y~zellla. ,Z istnienia miasta Ufy. 
mimo energicznych poszukiwań 'me wyśle- występuJf!cyeh artysto w naJwI~rllleJ O~pOWlC- Londyn, 20 lipca. Rada ministr6w przy
dzono ich do tej pory. . dzieli i~tencyoIf auto~l.\: .ram ę-r~b1Ilsk,a w jęła dziś wniosek Gladstona co do na-

(-) Samobójstwo. ! edna z ro11ot:llC f~. roli Zefi~yny K~'zykuslewlC.zoweJ l p. ~wa- t c.hmiastowego podania się gabinetu do 
brycznych, młoda dZIewczyna, ,utopIła SlEJ rycz~wskl w roh Zylasto;'llCza,.- grze ty.ch Y . . 
onegdaj w studni na Starem MIeŚCIe, przy dWOJga tylko przyklasnąc mozellly. .Z 111- dymIsYI.. . •• . 
ulicy Lutomierskiej. Rodzice. podobno. źle uych, wyróżnial~ sili) je~zcze względme do: Wiedeń,. 2.0 lIpca Kal~oky. wYJ,ezdza ~u
się z nią obchodzili,wyma wiaJl1c ustawl~z~ bnL grą pp. Idzl~kowsk.l (baron Laufen~. 1 tro do Kissmgen, dla wldzellla SIę z kSI§
nie, iż mało zarabia; w dodatku wypOWIe- Jarszewski w roh hrabIego Artura Orsk:? ciem Bismarkiem. 
dziano jej robotę w fab~yce: Powo.dy te, go: Na 'po~hwał~ towarzystwa Ip, ?ra.b,m- Salcburg 20 lipca. Cesarz Wilhelm wy-
jak mówilJl mialy skłomć meszcz~śhwą do sinego wmUlśmy Jednak :.:aznaczyc, ze WB~y- , h ł t d' d G t' 

b " t ' stkie role były umiane sztuka szla WIęC Jec a s fi: o as emu. 
samo 0Js wa. . , ł. Ił" P t 20 r D . ś rezes gabinetu (-) Mord i rabunek. Włościanin .ze ~Sl gladkor ?- publi?znośG. s ue la:t ~ zaJ~c~eIIl . esz,. Ipca. .Zl' ,P .' 
Górna Wola pod Szadkiem, wynaJm~Jl!c jej treścI. 1V lllter~sle dyt;ekcyl CZyll1111~ Tlsza, WYjechał do Wledma, Jak utrzymu· 
się często w drogę powracał przed kilku w końcu uwagę, ze nalezy rozpoczyn.ac ją z zamiarem zażądania dymisyi. 
dniami z Łodzi dokąd odwoził kilku izm· punktualnier albo taż uni.kać ~tw~rów plę- , 
elitów. Dla wytchnięcia koniom }lóźnym cioaktowych, gdyi ,przec~:tgaDle SI.IJ przed
już wieczorem zatrzymał się przed karczmą stawień po za gouzmę połnocm~ me zac~ę: 
we wsi Mirosławice a tam po upływie kil· ea do teatru tych widzów, kt6rzyby chcleh 
ku chwil zgłosi! się do niego jakiś niez.ua- wytrv.:ać cl? końca. . . ,. : 
jomy z prośbą O zabranie go do Lutomler- (-) DZiś w teatrze letmm Sellma "Kaz
ska odległego jeszcze o wiorst§. Prakty- dy wiek ma swoje prawa," komedya w 2 
czny furman nie chciał długo prz~chy!ić aktach i ,,'Y'esele przy latal'uiac!l," ope:e~
si do żąsdania nieznajomego, w koncu J~- ka w .1 akCIe Offenbach,a.. PomIędzy ple~
d:ak na usilne błaga.nia i przekladama wszą l druglb sztuk1h zasplOwa p. Stl'uczyn
proszącego, że jest ~hory na no,gi ! że nie ski arn z kurantem ze "Strasznego dworu." 
b~dzie mógł dojść pIeszo, ustąpIl l po pe
wnym czasie rus~ył ze ~wym n,owym pasa
żerem ku LutOImerskowI. W y]echawszy za 
MirosIawice, furman, O jaki~ mQwa, ~po-

KH,ONII~A 

KRAJO,WA I ZAGRANICZNA. 

OSTATNIE WIADOMOSCI HANDLOWE. 
Waru!wa. 20 lipca. Targ nn planu ~Vitkowskie. 

go, Pazonica anI. i 'lrd. -::---, pstrQ. I dobra -:-
- hiat" --660, wył>oro\YIl 675--: zyt? 
w;borowo . 450-:-4:6ó,. średnie :;--435, . Wa?!l. 
we ----j Ję6'l.lI1Vlll 214.orz\:d. 3.1o-42~, OWieS 330 
-375 gryka ---, rr.epik letm--,zlmow}' ---
-. r~epakrapg zim. ----,groch polny ---:-' 
(lIlkr. ----, faaola ---- za korzec: kasza Ja· 
glana ----, jęczmienna --o grJ:cz. gruba -
- _ za. pud. Dowie;o;ionl) pSr.OUlcy 600 koroy, 
żytn 650, J\!czmienia{-, OWSIL 1óO, grochu pOlnego 
93 korcy. 

" "II!l. dOlt. 
We\U;le nil. Wnr~z .. wo kl'. 

JI l'oteraimrg Itr. .. " dl. 

" 
LouJYIl kro 

:: \Vi~dtłń 
dl. 
kro 

Dyskonto prywatne 

Giełda Londyńska. 
WekRIo na l'tlt.ersb'lriC . 
OJ.konto 2'/2 

197.7li H17.7ii 
197.65 197.!l5 
197.40 197 fil) 
19640 196.50 
20.31 20.!'I7 
20.S1 !!il.31 

16125 1(11.35 
I" 12 f 1 tl2 

%3Ift. 23'111; 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
MalienstwQ ~8.warte ,.,. dniu 20 lipca: 
w parafii. kalo I. 1, a mianowicie: Bernard Fejgo 

z AUDIł Wagner. 
W parfllll .waog. -
Starozakonnych -
Zmarli w dniu 20 lipca: . 
Katolicy: dzieoi do la~ 11S·t. zmarło 13, w tel 

liozbie ohłopców 10, dziewczlit 3; dorosłych -, w tej 
liczbie Dl~żc:O;Jzn -, kohiot-, a rlllaDo'lfici.: 

EwangGlIcy: a"j"ci du la~ UH .. "marlo 2, W' tej 
liczlJie ohtopców l, rizioll'cz ... t li dorOl/1ah 2, 'ff taj 
lim;hie m~~(\ .. yzn 1, kohil\L 1," ... i'lIlowioia: 
Paweł 8tefański, lat 50, Lllil:a Minter lat 73. 

starozakonni: dzieoi du lat 1ó·tu r.m!l.rlo l, ... tej 
liczbie cblopców-, dziewczl)t 1; doroB/Tell -. 'If' taj 
iczbie mę7.ezj'l;u- kobiet -. a mianowioie: -

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hotel ltIanteufel. Spilker ~ Rygi, Schu

bert z Chemnitz, Frey z \Valdkil'ch, Jasllopolski z 
Moskwy. 

Hotel Victoria. Griinatein z Mikol:ajewa, 
Martofem z Radomia, Achneczarow z Tyfiisu, Gan
dza z .Astrach ania, Bogoński z żonlł z Kalisza, Sic
gilewski z Poznania. 

Nr. 29 "Gazety Rzemieślniczej" wy~zedl ~ 
druku i zawiera: Treść N. 29. NIesmaki 
obyczajowe, 1.-Gaw.l;ldy Y"arsz~atowe, pr.zez 
Igz~. - WiadomOŚCI krajowe l zagro.mcz~ 
ne: Po naszemu. - Szkoła krawiectwa. w 
Odesie.- Jubileusz "Skały.ll- Powierzenie 
robót.-Nowa possda.-Dla powoźników.
Szczególny zarzut. - Klasa rysunkowa. -
Opieszałość. - Niepunk.tualnośc.- Jedno. z 
pism.- Orkiestra. -: P~erwszy :vys~l'zał 1 ... 

spndłowanie.-Pytama l odpOWIedZI: O ~ar~ 
bowaniu drzewa, przez J. '\Vendę. - LIsty 
do czytelników. - Logogryf do nagrody.
Ogłoszenia. - W odcinku: "J ak si~ Fra
nek upił," opowiedział Henryk Nagle!. . 

Do niniejszego numeru "Gazety Rzemle· 
śluiczej" dołącza się dla wszystkich preuu
meratorów 2-gi arkusz bezpłatnego dodat
ku p. t. "Fizyka," przez J. Łubieflskiego, 
inżyniera. 

r rosić o zabranie ich także do Lu- - Szwmdelek. "Warsz. DD1ewmk d? 
tkał dwóch ludzi idących pIeszo, ktorzy. . '" _I 

~::i~:s~a. Włościanin, pomyślawszr so- nosi, że w dniu 11 b. m. z rozporz~dzen~a 
b' • czem więcej ludzi tem WIększe wla.dzy został aresztowaJ;ty v.: ~Valszawle 
b~ipi:~zeństwo, zabrał i ty~~ dwóch jesz-o przedstawiciel firmy bankIerskIeJ "Henryk 
cze. Nie na dobre mu to Jednak wyszło, Agular," poddany pruski lteinhold Most. 
wkrótce bowiem został nderzony z ~ylu w Przez długi przeciąg czasu ukrywał on o
głowę kamieniem tak silnie, ,że straCIł przy- becne swa zaj§cie w kantorze, który doko-

B"(TVII TYGODNIO'\VY 
~ A TUTE::rSZE::r STAOYJ: TOV'V AEO\7VE::r 

od dnia 11 do 17 lipcn IS8G r. 

B. Materyały i wyroby 

tomność a złoczyńcy, zrzuciWSZy go ~ fu- uywał bezkarnie operacyj w imieniu Henry- Hn.welna-
ry, zadali mu kilkanaście ran nożem ~ ~a- ka Agulara, zmartl:!go przed trzema laty. Wellla _ 
reszcie przerzn~li mu gardl? . UwazaJąc 'Wszelkie możliwe wkłady przyjmował kan· Odpa!lki lJawelnillne i wnlni!lllO 

W. kon'cu WłOŚCl'anl'na J'u'} za me.zywego., ~o-. tor w imieniu tego ostatniego, lecz bez naj- , Prz~rlza l,awe!nirma 
" - .,. , .. d . l tk" - l l:'rz\:dza welnl!LUIl. 

zostawili go na szosie, a samI ~ konrol 1 ~DleJszOJ. ceremOllll o m,n,wl3., wszys un Ja Tlmllinv l)a.wl1łllianll l welnimll\ 
wozem uciekli. Nazajutrz dopIero ran~ lt1chkolwlek w.ypłat, pomewaz takowe mogły l'r,~dwóry chemiCJzlw i t'l\rhy -
furmani jadącyo.d Luto~ierska, nap~tk~l: byc uskuteczIl10ue tylko przez samego Agu-' ~'apicr - - - - -

na szosl'e cZło,.wleka, .lez,tl..cego w. . ka!uzj. lara. który na nieszczęście zmarł przed trze-, ~elazo Burowe . 
- d l ·laty. Dziwnam J'est IJowiada Dnie-. Zclazo kuto! odlm~y l t. p. krwi, a spostrzegłszy, ze Jeszcze zYJe, a 1 ma. " . .. ' . " , Węgle kamwnne l koks 

mu ratunek. Felczer przyzwany z fJuto- wmk, że znaJdowah Sl~ ludZIe tak tn.tv.:0- Drzewo opałowo 
dł a wierni, iż zapracowane \V IJocie czoła ple-! " llUuowlane mierska. zeszył przerznięte. gar o l oP.-

trzył inne rany, kt6re me O~3:za~y SIE;l nią.dze składali do tej szachrajskiej insty· \t:apno i cement . 

korcy 

"miertelnemi i zdaje się, że włOSClaIl11:'- b~- tucyi, której s~tu?zld zos~ały. na,. j.aw wydo- g~~~a : : : _ _ • 
'" SI d t wadZI SIę by te, tylko dZIękI zapobleghwoscl ze stro- Asfalt smola i t.cl,l.m·[\ Hmołtlwcowa 
dzie uratowanym. e z wo pro d t d . ny ua?ze~nika poli?yi ~ledcz€j. C;rfl'a wkła-: ~ZJ!l!It;, i masa tl,.,;OWIUL _ = 
energicznie, złoczyńców jednak o lJI me dów, JUklO ła.twowlerm kantorowl .-\gulara,' S}wry . _ _ 

wy(kry)t~ożar. We wtorek o godzinie ,wpól a właściwie pr~sk.iego ljodda?ego :G.ein~ol: *~~fPw 
b hnął: oglell w da Mosta, zł~zyb, d~chodZl ~o powaz~eJ Szyny _ _ 

do dziesiątej wieczorem wy ue 't b l sumy 40-tn kilku tySl~Cy rublI, a z mch Kości surowe _ 
skIadzie materyalów apteczny'c~ p. t:i e e - zaledwie nie znaczna częi3ć będzie mogła być I \\>"roby szklan~(l 
ski ego przy ulicy Piotrkowskl~U' P:zycz~- dz"skann • Nadmienić J'eszcze możemy że Wyr~by drewmane 

• było nieostrożne nulewaDle w Pl- o J ~. "d l I Nawoz atuczny -
ną pozaru l' N miejsce fakt z~aresztow~ma ~osta wykrYje w .30 - Kwiat slodowy _ 

. wnicy benzyny przy ample.. d' szym r:ifLgu ktlka mnych wekslarsklc~ . Otr'.)by _ • 
pożaru przybył najprzód o~dzlał" r.u~l'ln~- szwindelków, dotycz~cych głównie operacYJ I Kamienie 
Bt~pnie trzeci a coś w gOdzlll~ pozmeJ a ar-

p r z y 1> J t o: O li e s z t o. 
z komun. z Cesll.r- III Zllgrn· \V komun. 110 Cesltr- za fira. 
krajowoj stWIl niuy krn.jowoj at\fa niog 

p u d ó w kgr. p 11 d ó w kgr. 
8794 367ÓO 681 
119 3500 16000 

G:.l3ti ·17590 
1218 2:{r. lOGOO 
1314. 44G HlóHO 
14;18 15lS 5000 
3618 1212 
1210 

3512 
:H~8B 

7fH8 
BIBO 
12iH5 

610 
30i!1 

610 
. 13lr, 

9W 
lH! 

712 
!J10 

7930 

13 

80500 

~300(iO 

11500 

.łaDnO 
150(,(1 

176 

}Uó8 
450~ 
498 
8107 

(\97 
620 

614 
4.07 

65 

260 
Si6 

1220 

36G20 

100 



4 DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 160 

o G Ł o s z E N I A. 
= 

OÓ'bJIBJfeaie, D.l, l 
Cy,n;e6BhIB: IIpłlcTaB':b C':bim,n;a roga ~e azna 

pod firnlEA: Mn:pOBhlX'ó Cy,n;efi: I-ro IIeTpoKoB- WARSZAWSKO TERESPOLSKA 
Skład sukna i kortów 

KSIĘG1\.RNIA 

C. Richtera M. ,0' obrzyn'skll eRaro ORpyra ::vIrnaTiii CynmncRiit, III . 

. PRlł'.reJJIbi(lr.rElY1OrrQ.:ił B':b rop. JIO.n;3H , 
,n;OMt . 1384-,n;, O(h,HBJlHe'l.'':b niniejszem zawiadamia, że dnia 15 (27) Upca r. b. w relacy-

dotychczas na Nowym-Rynku llv\lLa.-I·~rn~ 21 110m! cero 1886ro.n;a (;1> ach stacyj Romeł i Rzeczyca dróg żelaznych poleskich ze 
.z dniem 1 (13) lipca 
1886 r. przeniesiona 
do domu Wnych Riell&-

. esiony został na ulicę tIac. yTpa B':b rop. JlO,ll;SlI, NB1> stacyami Warsza wa-Praga loco i transy to, Warsza wą-maga-
Nr, 232, dom C. H. HHKOJIaa llIrrapRa, no,n;1>. • ł d ,... .. . Al k d • G'" 

IIJ.lJQSKIeg'O. 846-:-3-1 7, oy,ll;eT'll rrpo,ll;1l.BaTC.II .n;muRHMoe zsynaml. sk ~ o:vemZ,1 bt~aknzytoB' OI~ĆZ e sand rowem, t ~antlCą l 
go i Dittricha, ulica 
Południowa Nr. 447. 

---~---------IIIM~rm:leC'['BO, IIplIHa,ll;JIemaIIJ;ee TycTa- osnOWlCaml vza a In a- rzes , wprowa zone zos aJą ary-
Ci ................ rID .............. ., , 3aI\JlIOtIarom;eeclI B'll Me- f y specyalne na przewóz wagonowych transportów ,produktów + Opuścila prasę broszura + n rrIBeHHO~ llamHR1> li on;tHeH- zbożowych. 847-1-1 

+ + noe 134 pyO. - Ron. Ha y,n;OBl:e- . 

N "" 'kt • W~~~adtŁ~~~~lta".=~~~~~~~~~-~---·-~-~--~--~--,-~-~---~-~-~-------~-:-~-w-~-~-~-~ auczyCle :m~~e or . + + OIm:cu>, O:ąBRRy II caMoe rrpo.n;a- ~1fT,: Z :II: ~--.z_z_"".n.""""_""'A"""~~ 
SZkoły AIBKSandry~klBJ 4-klasOW8J + HMym;ecTBo MomRO paSCililO- .' ~ 

miejskiej w Tomaszowie A" . TpllBa~l'b y cy,u;eOHaro rrpHCTaBa B':b H GODNE UWAGI T T T H 
podaje do wiadomośoi sza.nownych rodzi· ,. pod względem samtarnym ,lI;enb rrpo.n;aiKll Ha MtCT1> OHOR. . • • • ~ 

ze Zftpla.ucZ.lllOW l egzamma. wBt~pne do J. skreślili Cy,ll;eóHHfi llpllc CYI1llIHCIUtt. ~ 
W8pomllloneJ szkoły rozpoczDlł SIę T A F h . K'h . ki .~~---=--' -------;;:: 
.7 (19).sier~nia i trwaó bIld!) do dnia]2 + _.' · UC S I ~,e OWle.C,' • 1L+++ ... 1 ........ 1 ... ++ ... -łC TELIMENA 
(24) Blerpllla r. b. . . + I .lest do nabycIa w redakcYI .,.,. H . " 

W 8z~ole tomasz~wskteJ wykladane Dziennika Łódzkiego" i + M h . d 'ć S _ + . 10 sztuk 10 kop. 
następUJlllce prze~mlOty: 1) nauka' + 'I . + aro onor załVla ornI za + I ~ . ' 
2) językrosyj~ki, 3) arytmetyka, 4) mI nown!li Publiczność miasta Ło- H .M 
ometl·Ya., 6) hlBtorpl. rosyjs. i historya ... dzi i okolicy że ~ ~ 

;:;e;)h~:;~~, g;)~~!k{OByjS. i . ł HANDDL WI'N 'RyUSKlflH ł W nieporównanej dobroci, poleca fabryka tabaczna rlol" 
Jlijzyk memIeckI, 10) polskI, 1]) ot\. B 11 Jll li ... ~ ~ 

~~~k!i~2s~~!.rafia, nauka śpiewu Tlómaczenia do weksli ..... T prze:liesión.{' zostal z domu! ~ Ali Nil S Z A p·O S Z N I KOWA ~H 
Kończący całkowity kurs nauk _ braCI Snhl'Oter do domu JOg-:! 

mujll ateśta~ dojrzalośoi] który im Są. do nabycia w kantorze + kowicza, przy ulicy Piotrkow. + ~ ~ 
pr~rogat~wy I prawa na rOW:!?l z . drukarni "Dziennika ' + Sklej N. 269 naprzeciwko M. + Mal W PETERSBURCU. Ifd 
mI proglmnazya. klasyozne l realne. Łódzkiego". S·lb· "i " 

Miejsca wolne Sil we wszystkich 4.ch + l erstel~a. ... II1II, • 
sach. Dla P!zyj~c~a .ucz~ia ?o 8zk~ty, . + Z uszanowamem + ~~ Nabywac mozna 'we wszystkIch składach tabacz- ~ 
dZIca lub opIekunOWIe WInUl podno • łiiaJ 7flnrerll"'el ~ h W .'. .. 
bil na r~ce nauczyoiela-inspektora, • i:::"!I. J..r.Il. j D • • nyc warSZaWIe l na prowIncyI. 
c:!.aj~o do takowej: świadectwo , 817-8-2 ~. fi ~~ 
świadectwo.sz~zepi(Jllej ospy . .... . __ ~+++"'I"I"I"'+"''''-łf IM Zwraca Się łaskawą uwagę na rmę. M 
dectwo do Jakiego stanu rodZICe '7" .................. 00 .................. ,...,... 719 e5 5 

ucz~~E~W:Bti~~ !~~~~~~iel:~~8pektor. + .BROWAR ł, Z3:ginęła n~ch.kart~ (~ .. ~-zw z .. z ... z % Z Z .. :E .... Z.LZ ~,. 
845-3-1 + + od złozonego U PolIcmajstra miasta . ~a.: -- -- .. ="~~- -- -- ...... ~ 

----P-R-A-O-O-W-N-r-A-- + J + Łodzi ~aszport.u, .wydanego z gminy . . 

S U I( I E N D M K C + do wydzierźawienla pod Plockiem na. + Iw.anoWlce na Imię· Kacp~a Kowa:~ W"2i=SZCZEPIENIE OSpy ~ A S I H + prz~st~pnych warunkach, .piwowa- + sklego. Z.nal.a~c~ raczy J~ zwróclC ~ . .' . ~ 
-"u, i 111 TIfl r?Wl .po:rzlJldn?II!u, fachov:e~u, po- w redakcJI mnIejszego plsma. h' '. . .... ,-00 6-..-awy ...... + B~a.daJfłJ()e~u S~ladeotwa I k~lka. t y- + .' O? rO~neJ' wyłącznIe krOWianką, odbywam· jak lat p opl'ze d-

mi~szcząca się pr~y ulicy. ~amien- + ~l:~~i~~~~l o;~Jth~~~~; F~h~i:i + Restauracya Rlchtera, mch codziennie o.el ~-3 po południu. 
neJ w domu, .gdzle dawmeJ poczta, + CZElski,t~~io na. miejscu. Wiadomość + Zachodnia N. 36, dom Mi/kera. C~na szczepIe ma 1'8. 3. 
z dniem 13 lIpca r. b. zostaŁa + u w!aBOIClela A. Blum:~~~;":~O~kU. + .Niniejszem mam ~onor ,za,!,iado. We srody i niedziele dla mniej zamożnych rs. 1 k. 50 
~!e8i~nlbl\T do ';:.l~omu 2W:do . .... ............ oo ............... .L. mu! Szano~ną Pu~llCznośc, ze od 10. ... 1InIr7 .... tiii.t -,,;..OC! .... 7' .. 
JJl.ayela nr: tJ IJ:, na plę~ro w 1lIIf.- . "JI( wtorku t. J. od dma 20 b. m. ku. ...,,.. .,. lir .JIII.;.-:y:lfU ..... ... 

m~ prawe] ~rzy rogu ulwPiotrkow- chnię mojfll powierzyłem Wa~rszaw- 404-0-0 npwy dom SS. Scheiblera~ 
Sklej i pasazu... skiemu kuo1wl'zowi N. Fuchs'owi, któ' 

Bronlsła waBIlek. annelarya kOilll'SarZa s~dowogo ry.' d?tychcz~s pr.ow:adzil juŹ. 
825-1-1 U II; tJ ffileckle, węgIerskIe l francuskIe n:u:~Ir.;;~I,.g:"'SI .. ~~ ... ..i1I~L.JIII!!"'!!!L_JIIl!!II~._""" ------------- I d k· chnie. Na śniadania codziennie o 

Mieszkanie i I(antor Z ebs ··Iego 10 ra?o G:ulasch. Obi.ady ~d l~ ?~ 
przeniosłem na l piętro w dom .. 3 pmll~ne l' smaczne, Jak llle~DleJ 
pana Jakóba S. Goldman naprze· przemeslOną została do domu Ero- rozmll:.lt~ potrawy z karty. PIWO b 
ciwko filii Banku Panstwa wskiego przy nlicy n:anden .. warskIe l marcowe z browaruGehliga 

A' Fers' ter (Finsterstrasse)N.1427. 819·3 Gustaw Bichter. 
830-3-3 • • 831-3-2 * j··i. 

.. . ~~ 

ZA Dys.; W łli~p giełdy 
Dopełnione trl\.Dz"ko1Q ty ~1iIc e , 9. konto 

zl,łdano I ohoia'1o płao. 
dl. ter. g d ---_._~--

~rlm . (169 1/,,> 
(169-) , .... 

nn~ niem. miasta bank. 

B 

I 

L ~nd:fll 
n " 

, 
. 

Parył. . 
• . 

Wi~deń " o . (186 1/2) " . Peteraburg. 

kro ter. :! d 
dł. ter. .2 d. 
kro ter. :3 d. 
dl. ter. 3m. 
kro ter. A m. 
dl. ter. 10 d. 
kro ter. lO d. 
dl. ter. 8 d. 
kro ter. S d. 
dl. ter/ Sd. 

100 mr. S 50.80 M.67 'ft ~ -
100 mr. S fiO.70 80,55 50 67 1/: 615 60 
100 mI'. 8 -.- - -
100 mr. a -.- - 50 50 

I Ł. 2 1/1 -.- - -
l.L. 2 1/2 10.27'/, - -

100 Fr. B .-.- - -100 Fr. 8 41.- - 41 921/2 100 flor. 4 -.-- - -100 flor. 4 81.90 81.70 -100 rB. b , -.- - -
I a;ii \Dopelniolli! w Cll}gl1 glf.lłdyj ~ g j DopetlliO-\ w ci~gll gieldy 

Papiery )UU1!1fhf. .s ~ tra.m:. Akeye. S Ioł t 
(za 100 m.). ~ ____ ł'id• I ohc.pl. l (Zł!. lUD rB.). i.n ~ na ranz. ż/łtda.no Ic.ho.pl 

4 l !AkcJIłD.Ż. War.-W.IOO.r. 4, -.-1 -.-/--
LietyLikw.KI'.l'oJs. du~e b 92.60 92.7ót 92.60j" 11 W.-Byd.500r. 4. -._ - -, _._ 

" " '1 ,,' małe li 92.46 92.601 9~.30!'" " "l00r. a _:_1 
Sbs.l'oź. Ws. I em.lOD r. b 99.óO I 99.·- " " '!'eres. IOOOr. I) 

. 1] li(}r. a --'-1 -:'-1 li II " IGOr, li -.- -:-. J: :: ~. 11" 100 r. 5 -.-. 99.50, 99 - IJ II .Fo.br.-Lód1.kiej li _._! 
;,. 11 "llIin 100 r. f; \19.75, 99.25

1

' n II NudwiŚJańak. ) -.-- I 
Ros.Poł. Pr.llót.18841em.·lI -.- -'-1 -.- " Bauku llan~lowego I I 

'1 !7 "." 186611em. li -.- -.- vr WąrszaW10260r. -.-; 
BlletyBan.PańRos. lem. I) -.- -.- "War. Ban. Dpr. 2501.'. =::1 

li " " "II" l) -.- -·-1 "Ban.H. wLodzi 200r. -.-
n n II " III JI li -,- -.- -.- )J Waf.'fow.Ub.odognia 
" " n "IV" i) -.- -.- -.- 'Il wpt r13. 125 260 r. 

Listy ZBlitawne (za.lOOr,) Ó -.- -.- -'-1 II War.Tow.J4'.Cnkruóoo 
Ił " z.r.1869S. Ilit.A. fi -,-1 -.- -.- "l!ukr. Dobrzej. 500 r, E 
" "" " n lib.B. fi 100 60 aUł ~IOO,80J 100 BfJ: " " Józefów 250 r. ~ 
" ",., " ']_ male l) _._, -'-1 ~.- II n Gzersk ~óOl'. ~ 
" ·H n Ser. u lit.A. 5 -'-1-'-/ -.- " " Hermanów2501'. ~ 
" "" "lit.R I) -.- -.-! -.- II " l..ys:r;kowio.2liOl'. li! 
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NAJWYŻEJ Zatwierdzone Towarzystwo Akoyjne 

S. MI SZYBAJEW i Ska 
ma zaszczyt zawiadomić Szanowną, PublicznoM, iż powierzyło 
~ ~neralną Reprezentacyę i wyłączn~ sprzedaż swych ole
JOW mineralnych na Królestwo Polskie domowi 
handlowemu . 

H~rDlan M~J~r W War~zawi~, 
S~anownych naszych klientów upraszam o laskawp. udziele
me swyeh zamówień tejźe firmie w Warszawie. 

MOSkwa, UJ czerwcu 1886 "oku . 
Zarząd N aj w y że j zatwierdzonego Towarzystwa Akcyjnego. 

8. M. ~=ybajew f, 8~ 

., Powoh;tjlJ;c się n~ powyższe oglo.8zenie, malU honor po
leCie wszelkIego. rodzajU smary m:ineralne wyrobu to. 
warzys~wa. akCyjnego S. :n. Szybajew- i S-ka W' Bo .. 
S~i'.,"!,le l upraszalU o łaskawe zaszczycenie mnie zamówie
maml na takowe. 

725-3-3 
lLerman l1Leyer 

W Wał'szawie, Orla Nr. 11. 

. Df{CiKARNIA 

, __ N!ł_, I_K:A !tÓDSlIDłSO")t--
'W" ŁODZI N ą75 

ulica Piotrkowska, Hotel Hamburski r. li • 
~ 

P,·zy,imuje do 1'oboty : 

~ Dzieła, broHzury w polskim, rosyjskim j 

niemieckim języku, tabele, cYl'knlarze, me
IDOl'anda, l'al~hunki, bilety wizytowe, adJ'csy 
I t, p" któr e wykonywa elegancko i po 
cenach przy:stę:pnych. 

Wyda.wca Ste:fan Kossuth. ,.... Redaktor Zdzl@ław KułakowsJd. .ĄOBI:O.lIt>HO I(eBBypolO. BIłPDIaBa,~ 8. Im.UI 1886 1'. 


