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Prenumerat, na "Dofenlllk l ilUki"
'/I W... ztWI. PHJjJ1lUJO Ul&<! Ho.ry·
.... łUradeld. j pny.t 1I••owle.tllej,
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:zaprzestJLt! przywoteDla ątyku ÓW 7. zagl'~ ~ t/l ellliźSliliih\l!!Ji ktore ntrzymijj ą ~raoicJ'. Obecnie w. skleplleh plotrkowi!ldch e~ći. J est też on ~la uiell soJ ł w Okll,
trudno spolJcać jakikolwiek pnedmiot z lecz mieszkanc:y: PiotrkQwa -zo względu nolo
mllrkł firmy zagranicznej.
,
stllle CeBy , i' d"bl'OĆ wyrobów w bazarze
• r
Poniewat miasto nasze jesb zahulnione potłtl'%ymnjł go Iieznłl »1i 8ł\telą.
PWtrkQlU, 9 marca.
pn;eważnie P~\l% nrzędnikó.w, tutejsi kupW zeszłym miesią.ca inżynier. górniczy
Na tle cichego naszego życia, oty- cy nie odtzuw&jąl zastoju W handlu, Za. to p. Mieczysław Gl'abiJiski, działaj liC z upowia.negD gor~emi .jJ żalami w godziJaach ro1pjctw~ Ij;u.tęje, jak W81ędzl8 " IV 'gullerni w~nieni" p Konstą!lte~Q l;larijuga, odwieeu>l'nych, jlOWStał projekt godny zazna- piotrkowskiej, . Kupoy ;lbbżow b' narzekąjl} ~j'ł l1a ,gruntach. nale~ąc.)'ch ~ dl' wsi Seczenia. Oto panie nasze, ·Jue wdają.c się Da. brak zboż&; rolnicy' u~.lIkujł Q~ , biedę mąoia.• .8'lIUlIy,. Bobrowniki, powiatn będziliw , żadne .kwestye kobiece", unim przyj- i brak gotówki. Paszy u_nas pl·a.wie uil?! sk.legJl, w głębokogQl 11Ą, stóp pokł,ld. wętWe do tego, że córki i04 zajlDł posady ma na ' sprze(\at; !lolliloq.lł z.!l&lsz}·J:h .oko- gla grubości d\)/óe~ stóp; w tymże, cZl\sje
iużynie!.'ów, maszynistów i .t. d ... P06t&no- lie. Zapasy. fjakie mąj ą. obywą.te)e ziemscy, p. KlffistantY'/Harf-lug lIą grlJllt.ajlq naletąwily dać im wyks.ztałcenie bardziej odp()- Z&ledwie star~ dQ, wjosny. Cens zllqźa cycj dQ wsi SąCZ!lW, odkryŁ tllkże, znaczne
włednie dla płci nadoblljlj, a mianowicie tutaj mało r6żnią llię . od łódzkl!:h i kupcy !'Qkla~y węgla kamie nnego,
nauk ę gospodarstwa domowego, k tórem oraz g~~tze trzymajł slę \yclt ()~tII tWaligóra.
zajmowały ,się- 0!\J wieM'/\' Dasze Q!lbki i nich.
..." ,
•
,'III.
IŁ'
, ,
prababki. Może to 'I\1jbryk zbyt kotaerwaGoszczącemn u Ill&S ' teatrowi PPl DoPrzDmvsł handllj i komunl'ka
tywny, jak na. , obecne czasy, ,ale piotrJco- bl'zańskiego i Reckiego 'Vi początklljegQ (,
lIII.\J' ~ IJ)IlI .t l " .
eJlI.
wianki 10jafnie zapaJl'ujł się łlJl" .W~lkie przyjazdu powołbilo się n~le, 'Ob!l(;lli\l je'
sprawy eman.cypacyjne. .Zareiast marzyć duak często wldownill. nie je&t ~apell1iol1ą.
Cła. -,I
""
o wprowadzeniu. swych córek w świat in"i Najliczniej ,JluQliczno§ć zebrąl:t.. się w astAt- Departament cel ny wyj ~nił w' ok61tynieryi, mechaniki, ' adwokatw·y ,.j, t. p., nich ez&8~ch< .na pl'zedstąwieniu .bellefi~: nikn, wyllalij'm w dnill 13 lutęgo r . b., że
ilZna)y za pożyteczniejsze uczyć je gotowa- wem p. GIQgiera., .który w 'P lotrkowie de- za odkra'\Vki tk~nin lIIVażaĆ naleźy , kawalliia, prania, prasowania i t. p. wiadow9~ci. BZy się wielkJi. sympatyl}. , ,rreatr zapewnI! ki Il.lugie na jl!d,en ,do .niesięęiil q.rszyn6w.
nłezbędnych w życiu domowem dobrĄj :Ło- niedłngo JDŹ u nas zabawi; świadczł ·, 1l OkóliUkiem 2l i\~ia 1& lutego tenże deparnie ~ gospodyni. SIOw,et!I, w .&'/,oqzi,ę Ilaszym tern t;Ozpoczęte beneflSYlartystów. Podobno tAment wyj dnia, że prOśby odbiorców naprojektuje się zMotenle szkoły gbspodar- trnpa wpierw podąt)" do Częstochowy i ~o- pojów wyskokowych zagra.nicznych o dost~a dom0l\'ego . dla kandydatek , dq 8~nll 8110wic, zanim wyjedzie Da :sezon letni do zwolenie ściągnięcia tych napojów w bnmałżeńskiego, to jest d1a, panien. norosłych, Łodzi. Przed odjazdem z Piotrkowa JIIamy telki (na komorz dla Qban~erolowllnia)
Jakkolwiek projekt ten nąpotkal opozJcyę jeszp:e zobaczyć panią Zimajer, która wy- podlegają stemplOWI 80 ofi'e kowemu.
(kiedrż Jej nięma?) wię' zość podobno stąpi gokiunill W kilku operetkach.
- Z początkowania petersburskiego tobłos llJe za Jego urzeczywi tnieniem; IIpodzi&-1 P~'zed kilkn
wami wydal-tył się ta. wal'zystwa przemy lu i handl", ma być
wać ~i ę ",i~c Uloina., t l' projekt odawq:ynie . mutny
yJll' ek. Mi 7kani\>O tUtI\iNZ ' wll i~Louy do lD! uist~ryo.m- s karbu projekt
'I'1'kr6(co dOliną celo.
G/)~łowslti
bieraJłc \Ii , • , ,,"szedł, i1ól l'odwyzsz~nia ci .. 1'1'tyw,lzowegil od Im·o·
P 6wuie doniosłego znaczenia je~t godna i kopiąn ni U'Iut.u, tp , otllllm zl~mi zal,,· W\'.<l telazuego do. 40 kOjl. W zlocie. Do,
udladowauia wytrwałość naszych pan w dwie się trzyma. Y chwili kiedy l1locuirJ tYCItCZlls , cł(l (lO surOWCII wynosi 25 kop.
protegowaniu wyrobów krajowych. Jeszcze ~elj/:yłJUotykł, ziemia %l\walila sięJ pru, w z,łocle.
I,",
"
przed kil)(oUlil: ~t inte)jgentni~sze piotr- gl/.lQtlo. 19 uę.llu;tier<$.
,
,I .
I
Drogi wodne,
I
kowlauki daJy sa ie słowo, ze nie będą
Doradców pokątnych fa~toruj~cYyh, ,u!e-.
'7T IIBirżewyja Wi~do\ll!!stl" dpuoszą, ~e
naby)"ały wyrobóW"zagl'anicznych, cho®y stety, adwokatom przysięgłym IJlfl\llll .. W w ' Ta,ganrogu m.a być wlq'ótce urządz!>ny
()'ddawa~o je po cenach takichumyeł!, J~k naszem mieście liczbę pI'Złll'ażająll/l; 8zkq- POI't glębold .
.
,"WI~'"
krajowe: Obodziło im o powięksżerue zby- dliwość ich ogromnie odt<zuwają interllllllu
DrogL i.elll~ne. '
tu wyroM,y _łrajo'wych l o wyrngowanie ci, przybywaj~y pp 1Vł.ad~ tntlljszych ąot gu- Wi, krótkim cZlljlie spQdziewać się nazUlle1llie b1ędnej i!/isady: rCo zagraniczue, Qerni. . ,,~ydz.ień" piotrkąwelci podj~ P!OZI\: leży połączenia z koleją- dąbrowską drpgato dobre!" Wytrwałość tego' gronIt: pat'l ciwkp nim ·w8,lkę, ale czyż podoła, .. JeślI mi, żelaznęmi dąjazdowami nas~ępująch faw ' p zeprowadzenin zamitll·u powzlętelio; sami pp. adwokaci roie p6jdł ~a j ego ~adą, bryk, znajjlujących ~iQ w $Oberni rad'omosiągnęli.. cel p ó żądany, dg<n Inh!szkanc6w
Bazl!J' wyrqb6w gal.anteryjn~ch otworzo- skiej; Starachowic - ;s",!ltBfY'ł WJel'zhnik,
PiotrkolI" ..Jabrał zaufania do towarów lU- ny Iłrzez.. p. Wacława Horodytlskiegll w NietuliBh T ' zl!i staCH )i,UDÓW, Bodzecltote'szych, 'wobec czego ha dlujłCY mu lMi lUieąpie lIlaSZl\lll dzielnie współzawodniozy wą.,-ze ,stacyą O~trowie
i' na-z rzyl
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(DdlszU l ciąg _.JKIk~Nr. 57). ,
", Pogrłżony w tych myślach Manrycy
zapomniał o chwili 'obecnej ' i . wpatrywał
się w Rlenikę, która .spala tit.k 1lIBB.czliłe,
jak w swoim pokoju w Smyrnie. Lecz
Spiro ll.bndził go z zamyJlenia.
I
- Pozwoli pan przypomnieć sobie, Że
nie mamy CZASU do stl'&cenfa; powimri'bygmy .już być w drodze.
'"
v,
~faurycy nkląkł przy Elenice i zh!k'ka
dotknął j~l ręki.
- Paqi - rz'ekł :z dcha ~ JUż, d;jeń...
e E1enika ,pol'.U8~yła się i ~1I).i,ę,chnę~a, nie
otwierając oczu,.. ~wało jej się widać,
że to Kasia odsunęła firaąki jej lóżka. ,
. - KUlra godzina - z,apytała, nie ąt~ierając oczu, jak roz.ęspaue dziecko, ' kt6re
cheiiiJoby jeszcze pospa,ć trochę. Nas.tępuje
otworllył~ oczy, swstrzegła M'aul'ycl\!!"o
i spu:icila powieki, zawstydzona, te , Q~o
mw..l,:.ie bylo świadkiem jej pr2iebudzeńla.
Lęcz Wl&I'Ó~ zebrała myśli.
. I'
,- 'pan pewno nie spałeś .wcale . tej, nocy - lzekła, podajJC rękę MaU\;.l(j:ęma.
Spir9 odwl'ó~ł się , z u4miechem powłtpi~·
wanla.
,
_
- )\lie m9gę ppchwali~, się telP ..., ,pduekł Ma'lrycy - ale noc ' przeszła ~cz~lj·
wie, dąięki niebn. Teraz już czas. w dro·
gę. Niech panie ogarDą , lIię naprędce,
a my oddalimy się na chwilę - pl"a.wda.-,
panie Spiro?
Bandyta skłonił się, jak człowiek roznmiej'lcy względy, jakie się n\lleŻł pici pięknej i obadwaj się oddalili. Panna Wood·
fall zaczynała się bndzić z, trudnością.

stan lem tegoż nazwlsn,Clilewisk-z tymże przystankiem, Stąporkowa - ze stllcyą
Niękł&ń i t. d. Mlnisterynm komnnikacyj

wydało już odnośne pozwolenie .
- Zgłaszania się o zwrot nadpłllt fl'lIch-

towych, przetrzymllnie terminu dostawy
i t . p. załatwiaue będł odtąd na kolei
wiededskiej V( dl'odze obrachnnkowej, ze
współudziałem wydziału kontroli dochodów
i biura reklamacyjuego. }{anipnlacya ta
przyśpieszy ,;nacznie. załatwianie sporów
pomiędzy interesantami II koleją.
- Wydział , haulllowy k<olei wiedeńskiej
i bydgtl~kiej opracowywa Ilbęcnie tab~lki
oQ~mujące ~ady przewozowe pomiędzy
stllcyaml, łłcznie z k1asyfikacn towarów.
Tabelki te za dni kilka motua będzie nabywać w ekspedyeyach kolejowych.
- Na kołei nadwiślańskiej zaprowadzone być mają w rok n bieżłcym pociągi spa.
ceroWI! z Wa.\'8zawy do Nowego-Dwul'U
i Pilawy.
- Naczelnik biura kontroli pierwszej
kolei wiedeńskiej, p. Lnce, wychodzi do
emerytury; na miejsce jego przezuaczono
dotychczasowego naczelnika wydzialu gospodarczego tej te kolei, p. Hofmana, którego zastąpi inżynier p. Holewiński.
Handel.
- W ciłgu stycznia r. b. przywieziono
do Rosyi z AZ i grodkowej 252,760 pod.
bawełny, w tej ilości z Buchary 193,2211
pud. Możua sllooz:ewać się , ie pl'zęd1.al
uie IV R03yi ot.rzymają w tym roku bawE'lr.y z " 1Y1 4ttldkowej lęCI\i, niz
miIlony pudów. Ceny bawełny w Bucharze
i amarkandzie podnoszą się szybko.
Pieniądze.

Mennica. petersbnrska przygotowywa
obecnie na zamówienie depart.amentu kasy
państwa, monety srebrnej zdawkowej za
2 mUony rllbU, miedzianej za 200,000 rubli, złotej w imperyałach i pólimperya.łach
za 25 milionów rubli.
- Z Batumu donoszą, że tamże otwarto filię banku handlowego tyflisldego.
Poczty.
- WIU'szawski urząd poczt I telegl'afów
otrzymał zawiadomienie z mlnisterym. że
stacye telegrajiczne, (ankcyonujące na po-

l

ż y"T."krok teraz . zbltt&{ .nas do których powstrzymać nie mogIa, stoczyły
I",
,
••
się l'0 jej tWtll·zy.
- Nie płacz pani-zawolał Manrycyj' 'I 'ltśtono Ą;iv., drogę. C'iterech I bandytuw bo mi łzy twoje odbierają całe męztwo.
szłó (tl'iod~iń, reszta konwojowała więźuiów,
Ona podała mn rękę, nsiłnjłc nśmlech·
mając rozkaz ' zad:auili im amiercI w ' razie, hąć się przyczem wydała się mn stokroć
g'dy~y 'aostrzeżOq/), że ' sI} ścigani. Poza jeszcze piękniejszą.
teni' ::.!.' JCłeftówle ukazywali im' wszelkie
- Gdybyś pan wiedział... zaczęła.
wzgl dy; żadeu z nich nie podniósł' nawet
- Za pozwoleniem - przerwał Spil'o
oczu na plęknł dziewicę, zostającą w icH ze swobodą. lokaja z komedyi - uie mQ·
111~cj. . Prowadzili 81'{oich więzniów ~ tro- żerny zatrzymywać się tntaj. Z.. dwi~ go·
s'kliwe'tlct~ kontratlandzistOw, przemyca)ą· dziny staulemy na miejscu I wtedy bę ziacych ' łildnnllk \D1sternych wyrobów za , 92 «le państwo mogli rozmawiać z całł swo·
tysięcy. franków.
1/
• •
bodą.
Trudno było *YlUalozyć bardldej maloKa'rawana znOWll pogrążyła się między
""tUCza .przejatdżk~. PrzejecbaW8zy godzi. góra'ml, mając przed sobą widok posępny,
Iii} W\ienl\! 111ewysokich Z&ro~Ii: ' dosi~~i tern ŚIl1utuiejszy po chwilowym rzucie oka
ko'ndygnacyl 'g~r; IlIozedstawiaj4cej nagą na ktainę szczęścia 1 swobody.
i 'dzikł okolicę l'iętr~cych slę skal, rnchdSpit·o, jak wszyscy w świecie przewo·
mycil k'amienj'J karłowaijch kl'zhwów/ clą- dnicy, skłamał - co do długości drogi,
n'lcycJl skip e soki z pomiędzy skauiych gdyż zatrzymano się dopiero po trzygofóm(Jw. Następrtle dToga. stllł~ się bardzó dzinnym marszu, dla tej prostej plozyczyny,
trudną; przepyto jedeh po drugim kilka że 'droga. sama z siebie wtem miejscn się
wą\yoż4w gór Talitalf. ·U wejścia jedne- kończyła. Tn - bandy tli z nkłonem zago z ni'cli nag~e. wspaniały widok ude~zył pto\lonowal paniom, aby rlloczyly zsiąść.
oczy przymnsowych turyst6w. U stóp ich Następnie dwaj baudyci, przeprosiwszy parozCiągała się rozległa płaszczyzua, zasiana nie bardzo pięknie, wzięli je pod mmiona
,'!iosKami, l?oza, k~remi bi~\ały mury mia- i wciągaęli n~ tak strom~ ~ynios~ość, że
sta. Za mIastem ' - '!!lorze rozlewalo swe nawet koza 'uiebardzo o§mleltłaby SIę wewody bez -granic, . całe w ognin promieni drzeć tamtędy. Maurycy takie byłby zasłóńca;' które n!ewiellljeszcze podniosło się wahał 8ię nieraz, gdyby go nie podtrzyponad ich po~iom ". ~
.
mywała żelazna dłoń Spira, który go niósł
RZadko się zdarza tnrystom widzieć 1'6- Pl·awie chwilami. Trwało to ze dwadzie·
wuie cudną panoramę, ałe..irz.eba· przyznać, ścia miuut, poczem podróżni nasi njrzeli się
że ci, ,. ci" ktÓ\"ycli mowa., 'l1ie byli zdolni w prawdziwie klasycznej jaskini zb6jców.
w tej" chwili CiesZyć gię pięknościami przy- Po rozmaitych zapachach, jakle tamże
rody. .Manrycy IIatl'zył jedynie, czy się uderzały powonienie, łatwo było można dogdzie 'nie nkażil granatowy kołnierz żołnie- myśleć się, te J ani miał w niej głó
rza marynil1'lti, ałe czterej bandyci przo- WDą kwatel'ę. 'l'em zaś pewniej dostrzedz
Jntr~e'nka.
·
, l' . , • ' dem idący ' hie dostrzęgli nic ~odejrzanego się da.wało, że mogła mu ona SłDŹyĆ za
Sllczna to rzęcz mieć sieal)ina§cie lir.t I ' na drodzą. Elenika, pomimo"calej odwagi, doskonałą fortecę. Dwnnastn baudytów
Na wid6\t' MII.'nrydlgo promieu ' żY'\\'ej r\\- doznała wocnego "wzruszenia na '\\'idok dobrze uzbrojonych moglo się tn oprzeć
dości zaja§niał na jej twarzy.
miasta., gdzie mogła nie powr6cić żywą całemn pułkowi regularnego woj sk' tu- Jedźmy - rzekła; - zdajemi się; i gdzie już ją może opłakiwano. Dwie łzy, reckiego .
(!J. ~. n.).

śtrumienia, dJa odbycla l'an(je~; tnalet1.

P,ą Dl

I

Czy d!ł!ęką mallly j!lflzcze o r.ę ij'r. e
zapytlll Mantycy, podcho'cfzą c do
./
- Ok.o1Q trzech godzin,':' odrzekŁ S'piro.Potenl ll~aziemy mieli spo1tój aż do 'jutra~
JeŚli' w~zystk'o Il~jt1zle p011jyl\lnle, to j'utl'p.
o tej samej godpnie . b,ędą Jl (l'stW~' m'ógH
ndać się z powrotem do Smyi:nr. Jestto
droga dosyć ' daleka. ale pewp,o "\iy'datię
t~m t):zelll ~ń'iej p\"zykrą!'·~ ,I<
•
Uderzyło Maurycego obejlicie k1ęfta
i łatwość, z jaką mówił 1'0 francusko..
- O ile m~ się;!daje r !.../ l'z.~kl'.~ plln
cbype. widz!ałeg Więce~ świ(1ta, o i'ó' li "t,ych
gór.
I
l', '0
- W '.2ieczy sIlmej, panie - ' odl'8J'l b8:d'·
dyta ...J slnży~eQ1 IV' kilku pdrządny'c'b domdch w Sąiyrnl~ i Konstantynopj\liI: ' Ma'm
nawet w Bnrnallatddsyć z'najómyclJ , zJt:tór~~
mi od cZ&lłU do ~sn zdarzy mi' się" WyPić kieTisZl!Jc. t'ak':" "
'w-ze{ któł'ych '!fiesz, do' się dzIej
w okolicy. l . I '
, I'
.,
- Tak jest, panie, ale odb!eram c,zasem fałszywe wiadomości. O I gdyby~my
byli wiedzieli, że pan ualeiy (lo marynarki fraucnśkiej.1.. Niech ~o 'pa!)l\ ,nie obra·
ża , .ale pan źle zrobil,. że zdjął mUUdll!',
udaJlłc się na tę I:'(ycleczkę. Gdyby Ole
to ..,.: bylibyśmy t l~'ana I pai1sj{~ .'ilrzeczol1ą zo~tAwiU w śpokoju: ,
,.
'
- Otóż {"w tern )eszcze jesteś ' pau fal8z~wie ~ilruadomlony" - rzekł Maurycy.
8piro uśmiechn!}ł się z lekkiem rriedo ·
wierza'tUem. W tej że chwlll Ełepika oka·
iała się obok panny Woodfą.n. Pomimo
'wszystkich przygód i niewyg6d tej nocy,
GOŚĆ je) byłd chwilki czasu i trochę zimn~j wody, żeby być ładną I ~,H ż'B, jak
80b'ą? -

L 'e on de 'l"inseau. I;.
,..
.
,1"
I l Młoda

Od . .llt.d.' pr.. wyb ••jłey cb lO
rubli oatop.two dodatka.... ogól.. 5
proc.

ł

i."it

t.

-"---

Ja y

dónlli. .,.

''Żaraz też panie- nmieszcZono ,Ina. " o'i!łach

DZ1ENN!X WDZKI.
graniczach pa6stwa rtIl!ldego, nie będ połączone z w'ządem poczt, lecz maj, byt'.
za 'iadywane odl'ębnie potl ki~J'Unki~D1 samoistnych lIaczelników, ktarzy pobierać bę
Ul! pen~ye 1'0 1'" iijO I'ot;mie, Z • ich pomo~nic}' I'~ I , 600.
- WlII5l.a\\"ski urząd poczt i telegrafów ot rzym I jnż w tych dniach u~ awę
nowych kas 08zezędno.;ci przy m"1.ędllch
pocztowych, Przygotowania do otw I~a
ka już poczyuifJno.

łodzian
się tutaj

war
WG) bnkio kobieee. a
dla prawdziwej
ir,,:n
~ J\li~ie, tAoów towany;two lez całą wyr zlk"",, wrllr:ol~ kobi
na pncwodmcq.,..
Blo' ią.
H.
( -) Wieczór taneczny na rzecz towaX Smierć glod wa. W H zpuii lIIlarł
rzytl7eoi subjektów handlowycb, odb~llzie
z S'odu n:luczyciel wiejski. rhoda! suuna w-lę stano\\r7.0 w dniu 1 b. m.
sali konbyła okolo 3,000 rubli.
Podobno ni
kI lo to.m -ypadek Łe!:o r!ldzajCl.
cel towej Vogla, Gospodarze z..bawy czyn. gorliwe .• ta1'ania, ateby zapev. nić jej
X Olbrzym gazeta zn j~cje si~ ... Ii.:.bie
li pe/n llOwodlenie,
nallkich okazów aItwizIrral\ ~;ego mlUeWll ga(-) Na warazawskiej wystawie wyro- .elo ego. JOIt to "Tch
" :ew-Yorku
bów rzemie.~lniczycb zajJrurlukowalo 8WII
t 110 w roemiCII Ulfolni.nia ~~ tan""
Przemysł.
Yl'oby u,:elu rzemi ilolk6w lMzklch,
I
niuwoli &IljPelskiej .lUwnill&ted Qaadruple
- mnl'o ek [lloatacyi wyualazków i wy) Zmiana 1Ir y. Pan P..w l Hejman,
C tel!&tiuo·. Pokazywany " .\k _!zgranie nu·
jetlnywania patentów, otworzyli w War- były '<p6ł 'ła!ci ci I firmy
.er i Hejr. 1859
Sil, IWp .}JOk~i i
~zawie pp, W. i
.
szerokości. okłada ·t. S stronie po 13 Ilpalt.
man·, założył w nan~m mi le dom agen- W Warszawie na S2.mnlowiinle po- turow - korui yonel'ski w dziale welny I
40 zecerów "ci\gn
dni .kIaWo numer,
ktOrcgo ....artM' wymaga1abt redmej wielko ci
wstaje nowa fabryka bulionu i szmalcu 0- prz~dzy 'Slelklej, pod fil'mą .P. H jman I
czyszc7.onego.
toma in 4-0. • amer ma du.!o r1Sll0ków, lec.<
spółka".
- Kilku I,rzedsiębiereów bUlłowlanych
2adnej reklamy; je 00 nadkośe,'ł, e~ wy(-) Skutek apopleksyl. Puni X" od lat
w War 7.awie no~i ~ię z zamiarem załoi.e· dwndzlestu mężatka, li' po czneJ rozmowie
zed/ " !! .000 egmnplarzy.
nia • tern roie' cie wielkiej cf'gielnl, kt6ra ze swym mężem używala stale języka nie)(
ątpllwy Rembrandł. Wicie ~I 'u
mQlI'taby konkurOWAĆ z po ·~ Laj ..Clł obecnie mlllCklego. Plzed kilkIl tygodniami dosŁa
n ro bil"" o tAtnicll cn,. ch pogIo "" " odla
ona
ataku
apoplektycznego,
skutkiem
któkrycia
no"ego
ObrUII RClllbntlldtoi. O czem
spółką wla cicieli cegielń .
wilUlc2J' d ta i anten!,. ny podpi mi,tru,
- W tych dniach w Warszawie zall'ie- rego straciła chwilowo mowę, Przysz~d/
l' iadaczetO k .bn dzU j., t nitjw p, Boorsiły wyplaty uwle firmy przrmy łowe: my- azy następuie do zdrowia. odzy!lkala 'prawgem., lIidry
Ił
_o'
aj
dlarnia G, E. QĄ 'urnę 8,;;00 I • i fabryka. dzi mow~, I J Z}IO niala pelnle j lyI q U biednej ItIIrll!Zki wdo '1, p. Legrand,
ka oiemiooklego, k rym łada/a pu dtem
kapeluszy •. ~. na 25,000 r~.
Kiedy 8 o Otlkr}'!;i ro~szła. lo, padkobicrWyatawy,
t k!amo dohloze jak polskim .
ey tej ostatnJej "ytOczyli prOC8$ panu Bour(-)
bójce. W poniedziałek w gmal'hu
- Oue:!ki otltlział lowal'llystwa chnl(!eo~, tłd J\C obrazu na mocy lira a. te kupczneg" nrz dza w b. m. wysta wf} fotogr - fabrycznym p. 11.1'. K Po;;uańeltiego Ilokłó·
DO jeal aie... atuc, je§łi za prz..-dmiot zaolacooo
cllo sip, dwu roboluJk6w. Kłótnia dOJll'o11 'zn~ w Odesip,
'adziła do t!'go, te robotnicy po Zt;lt bić
świadomie mniej nit pieć
iridmyeh "Ilrw&ci.
ROlpoeZłłl oDi jed~nic dochodzeni .. . tr:Lt
si. między: !ob~, Jlltle!1 z awautnrulków
chwycił kawal t laza I uderzył IIlul przelIJl
percie, p, GaudQw", Zape"ne rezultat
i
tej apr W'J móglby zaI'.ioo od lUJllIn;Q ooruu
ciwnIka w głowę tak silni , te uderzony
'ajwyUizy za ntwór 'm!>ran ta, luh zaprzeaenIA temu,
palU oa ziemię nieżywy, Wszelki ratunek
lekal'llkl okazał hi bezskutecznym. Zabity naznaen na d. 24 kwietnia J • 2 rok ,
tymuasem al 'ma n"JmnlejtJej "ty wzglo(-) Wiadomo' i osobiste.
- • ra~dllniD' dono.i, u IItpHllle woj- <We tgodlW§' pomiv<hJ powagami. Bonuat
gtlaj szym przy byli do -Łodli: d()wód~a 6-go n ~ywal ię Teodor ,'owacki.
(- Z rynku wel.lansgo. \. yen lit lach skowe w Kaztluiu, Kijuwit>, Itl~ lu I W r- I ""1 nJe"a t eh co twierd-., Robert-Fleutykorpubn, l!~neral-adjnlant wlatunow I dona rynku Wl\r,za'o\"~kilU zakupiono do Zgie- bza.wle maji} być przeksztaleooe potplllnl~ t1ch co przecq, Dora - ,re.me .i.:.łania siC
w<)dca 10 dywlzyi. generał IngelstrGm.
putlów w rodz j In.tytncyj le arsld h wyd~ia.!ó~ , na stroOt plerw!%c 0, belsijczyk Stecveos nil>(-l Łódzki oddział towarzystwa pOJli - rza wełny domini,dnej okolo J
chce nie o tern onoc.
rauia l>rZ~Dll blu i balullu prz lał do p~ po 90 talarów, J<'abJ'ykauci 16dzcy nabyli z wytszym II UI'1i m nauk medyuaych.
- Komitet petersbur kiego nWIloI"1.yst\~
X Nowa Joanna d'Arc. .An 'e Aodersoo
ter bUl'ga, M imi'l pl'eze atowarzy tlV p, w Bialym toku około 500 Ilurlów peregonu
opieki IJad bi~dllemi i cboremi dzie(\lIJi, drl~wczyn~ E .'owego- 'orku, oddaW04 "lIumIgnaticw.\. t IpgtftlD. ~ którym \JI'O i o po- w ceni~ l' • :lI 7.3 pud,
pl'lIy~zedlijq
do
przekonania,
te
Y{ZI'o~t
lu
si, 1e pl'ZC1tl&c.tcuJam jej jeat obulcnio
(-)
Nierogacizna.
W
tlniu
wClo~aj,
:t.ylll
pa cie w ruiul leryom k,\rLu pl'o~b.l' przemy 101'o'o(,w rzę, toch ow!>kicb , o utl'7.yruanle dostawiono du Łorlzi /j00 wieprzy, uaby- ilości dzieci - żllbraków zaleq nie od zwlo;k- r.&eu3)"pospolitej rn.oclllIti"j i prlywrócclllc Or~rIotwo tQ wybuchło tak gwa!'gu zeuia się ilu ci dzieci jJozbr.wiouyeb prxy- leaah', a
w C-lp,~t.ochowie oddziała bronku pM. twa, tych vrzez rzeźników tatpjszych na
talku, lecz ekspluatol'l ania ieb p"tez doro- Iowole na wieSÓ o arelttlowarJu księcIA Wp",
Il'dyż zamknięcie tej instytucyi poci.~nęl(l wII r~za w skIm,
by za ,ob
'1 Iki ni /łogodnoścl dla uant -) Teatr łódzkI.
ympatyczhy nasz słych, zamierza pro:llć o npo &tuienie to- te zaprow&ibiło j" do domu obł,kaoy h,
dlu i pr?eUly~lu mlojscowego.
tenor ". T. OlszewskI. po kilkumle$lęcz warzystwa do w zczyoania sPl'aw pl'zecl W Pragnie ODa pnodewS2J' klem mieć błr"~a:~
(-) Ze Zgierza pisze na z kor~pondent: nym pobycie ua cenie IV/uW klej, lIowró- osobistoHclom, pobudzającym tlZlccl do ze- zbrojo i tlandar z liliami a ukoronowanie
ks, Orle 6skicgo gulowa n,wet alosom oplacić.
W no y tlnia 10 b. m. zakończył ;i' ie \lre- ci! do Lodzl i wystąpi dzl~ \\' oper tce bract wą.
zydent ha..zeO'o miasLa, Edwl\rd Sló &1'" ", .Xoc weuecka,"
- .. ~wiet .. pr~ytacza (log~o, 4 o nowoX Oryginalny dar aktorce, Pewieu porlIiagia ';nliel'~ j go kutkiem wady , rcowypr oowanym Jakoby 1Il'(lJe~c le .przepl- tognłslti .i~hiak, prlJPlldziw,zy do LizlJony
Wtj, wywarła na miel>zkańcaeh barrlzo przys6w o ~\"ocedDl'z~ p,)dawa~ia I lll'zYJmowa- lIIl sprzeriat 100 baronów, stano .l"cych polokre wrllZNllfl. \' korl!Sl'rJUuellcyacb nalila pr~.b n.. ImIę NaJwy~..s~~,
w~ jcg\) mknia. 1= .achwycony 'PI teatrzc
:tych n leJćtlnokl'o nie mieli my sposo nI} l
. - l\&e! ' hme 'l'rzez mlDlst~ryum 8p~&- 'piewem zDaDej l,:mi h o Zandt, jJostanowit
wyraz.ić n~"al1ie dla en~rgit;zl1ej dzj lalDOwIedlIwo 'ci RzeDłat) wym~gaJą nil tęPIIJ~- oOl\rować jej cale stado. Po dlugieb prute'ci zmRrlego, jako g rodar:ta mi t, od·
WarlZ&wL
"l'.. e art11tki i blagani .. h wle.nlnh dar
eycb wladomotlcl o m'zęcłDlkach sądowych:
no~iliFmy jego zabiegliwo" okuło lIt rzyms_ . a lobotniem posiedzeniu chemików l'0chodzenie, rellgill, wyk zta.łeenie, stan b_I pr-njeev, z Zamrzet""IUD nra
rO' "IJr<'''
nia pVlządkn w mic Cle, UI'z'ldzeniJ. c odnl- w oddziale war zamklm towArzystwl\ po, majątkowy. polot~nio siutbol\'e i rodzinne .heni" ii;;,im n ko";~ć •.nieładów filautr;ków a.faItuwyrh, upo\'Z~r\k ()wanl& I ob~a- I'lerania przemysłu, p. A. Mlzerski m" ił i t. p. Wiadomo 'ci te zbieraue sI} celem pijnych miaata,
dzenia ~1\1~ Żeml ilrzewkllwi mi~J o\\ego o o1.ullczanlu azotu w cialach organie z- nlożenla o"óluycb list ur:& dni ·ów. które
gl'otlu spacerowego, l\ielOało te6 zawdzię- nych 1.l1pomocą metody WieIdahill, plOZez mają da.ć moino~ć oryeutowania się przy
czają zlJJarl~mo j mi ~seow szkoły clemen- ogl'zewani", części organ i zllych I oddy t y- nominacyach , lranzlokacyaeh I udzielanio
~rne. l\Ilędzy Jnnelni jego to stal'aniem lowallie z nich amoniaku, Pan Bukowski nagrótl, z pom6g i t. d.
powi~kszolw \,ersl}ulil nl1uClyciel.ki w tych wskazl\1 kilka metod badauia ma la, z któlUblłn. Bazal' pracy kobiet w Lublinie
Petersburg. 11 marca. (Ag. p,). Wczo8zkolI\Ch i nau~zyclele otrzymali znRcznie I'ych piel'w~zeństwo przyzna! Inetodzię otwarty I>.)dzie 'W' hotelu Vi torla jeszcze
raj, jako w doiu rocznicy urodzin Jego CepowiękstOll I'en~ye. 'fem w>zystkiem za- Meislll, Wre zcie 1', St. Prau
mó1'o'll o przed dwiętaUli wielkanocnemi.
służył obie ZOilU I) ua dQbr plUllięl\ u ,wo- b:\danlu pokostów i l',alecal dia dośwl ...dOtWOCk. LiBznl wła.wiclele willi żabo arsk.i ' Mości, oclpl'awioną byla liturgia ii.
ich wpolobYII ateli, Zma,ly rozpocząl ka- czeu metodę Hi gla,
\viąznli sl~ zloty ć pou'zebny funuusz na. w cerkwi Auiczkowskiego pajacu przez
ryerę urzędnicz" je, zcza w I'. 1 51, Od
- Byli uczniowje warszaw;kiego gim- budowę kur alonu w Otwoeku, prosząc li&- ducllOwień two dworhkie 'Ii obeCllo§c! Roroku lS68 zajmuwal urzą.d burmi tU3. '0- nl\zyum realuego, zebrali podcza8 ostali ,e- razem zarząd kolei lIIulwilllaliskiej (J wy- dziny Cesarkiej, niekWrych cz/ nków rady
wOl'adom ka, na 'tltpnie byŁ burmistrzem go zjazdu koleżeńskiego 1,350 r~_ dla je- zuaczenJe odpowiedniego miejsca ua grun- palistwa.., minis rów i 03ób należąch do naj'
l' bianic aż Ilu roku I 3, kiedY' mi. owa- dnego ze swych dawnych kolegów. kt6re- taelI kolejowych w bliskości stacyi.-Zbie- blil:szej św'ty.
Petersburg, 11 m rca.. (Ag. p,). Krążą
'10 go prezJ lleuŁelJl Zgierza. Pogrzeb od- mu z powodu nagł~j ntraty wzrokn wy- ran e są 111m jedoocześnie ,kladki na budopogłoaiti , ż
iny 11' mri rsyte ch
b~dzie się Jutro 'po poludniu, p~lJlewllŻ ~o- mówiono .posadę, wystawlaj,c na nędzę wę kaplicy katolickiej,
pIera w tym duJU pr7yby6 moze do Zgle- cal rodzlUę Za le brane IlIeniątlze chory
Odeła , Zarząd §wieżo zatwiel'dzonego wskntek starali uniwersytetu petersburI'za syn zma.l'kgo. Obowiązki prezydenta wyjechał do Pal'yta, gdzie slllwlI3 nasz przez miuisterynlD .stowat-~y$zenia pa.l~ skiego, przelu sione b.)'1l meJą z maja na
m. Zgierza .1)e1ni~ bl;utie ~~'m~zasowo se- okulista lIr. Kaawery ał~zow~ki prllywró- stylisko - żydowskiego" (ruiłośników Syouu) kwiecień .
Petersburg, 11 marca, (Ag, p.). eua
kl:eUu'z magl. tratu, )I. KIYSlIlSkl,
cil mn wzrok. Po powrocIe koledzy wyro- ma zuajdować się w Odesie. Celem sto(-) Z teatru, RoI" lcpollOetl1 w "I!' l- bili uleczonemu p Radę buchaltel'll.
w&l'zyszeuit~ j<!st lJl'opaganda emlgl'acyi t y- IV prawie niewinule podejrzauego o lu'a·
dzież Pobomarewa postanowił : wyro Izby
szywych poclciwcacu", ohj,)! p. RII)lltckl
- Prof. J. Boguski, znal\Y ehemik, wy- tlow~kiej do Palestyny.
po Żólkowskim i od~worzył j'i całkl~m nalazl l ~poloz,\dzil model nowego systemu
;.:.. Powstał projekt ul'ządzenla telefon6w sądowej cl'lurkowskiej nchylić ze wszystIdemi następstwami, poczyuając od odllania
samodzielnie, nie lHliladuJąc słynnego k.o- ,p l'alU do ollnaczania wagi gatunkowej pomię~y Odesą a Mikolajewem.
podz'!eleuie się zdali cieczy
ika. Wy wolało
Samarkand. Zl\l'ząd miejski otrzymał pod sąd, 7. mocy 2-go punktu § 1088.
klytyk w I polemik~, w ·tórej sam arty_ Zgodnie z instrukcsą gubernatora projekt o:lwietłenla miast",
amark&tldu Wniosek oberprokuratora o 'znowieniu
sprawy. powstawll senat bez roztrząsania.
ta glos 7.:\blerał. Krytyka I publicznoli-l! 1\'anz&wskiego' 1llOZądzOUO sygnały ulltycz- elektl'yc~lIogcią ·
lonJlyn, 11 marca. (Ag, p.). W 16 wiana razie nie mogly wyswobodziC się z pod net celem zawiadamiauia mieszklluc6w Po·
Z liłeratury I sztukI.
wpływu gry Żólkowskiego, nie wątpimy wiśla o Po(lnoszenlu się wody,
- 'l'eatl' Wi~l ki warszawski pl'ojektuje domogci z Zanzibaru wcz\lraj odebrauych,
wt;lakże, źe odmienny posób pojmowa.nia
- • Kurye.t' w l'1i7.&wski" donosi, że jakiś wznowienie .,LohengHna" w obsallzie prze- Wissmau zaatakował i zdobył pozycyę "Zajętą przez al'abskiego wodza Baui H~ri,
i wykonania r oli p, R'\Jlackiego równle~ pl'nitellt 11& l'ęc P spowiednika w Częstocho ważnie nowe:.
traty niem.tY$ka sobitl, jeśli już nis zyskał, calkowite wie zło:i:ył okolo 11,000 rubli dla. spadko-- Dz\' enuiki warsza wslda Jlrz peblione który rat.owal ię ucieczką,
I zasłużone uznanie ostatecznego w tym bierców zmal'łcgo przed dwuUzicstu laty &ą. przyc lł'llleml spl'a wozdauh~mi z pre- ców niezlJl\czne, arabowi stracili wielu
względzie sędziego - puhliczno~ci. Co do pal
J.
miery .Przyjacjólka żon" p. Edwarda Lu- ludzi.
Irblt, 11 marca. (Ag. p,). Partya sylias, świetue wykonauie tej roli przez ar- Na wy t 'je rzemieśuiczej w War- bow 'kiego,
tystę na ua..zej scenie, zwyci~iylo na, już szawie, zwraca powszechną nwagę zegar
- Munkacsv dla historycznego muzeum birtlki~go sadła złDlo~ ego zbioru wogóie
całkiem i przechyli lo nawet na stronę owe- bez rucllu, Zegar ten, jak donosi ,Kuryer sztuki \1' Wiedniu, wykonał wielkości 100 wynosi około 400,000 pudów, masła krogo samodzieluęgo i ol'.)'gInaJnego pojmow.l- ~arszawski", nie posiadal'rzyrządu mecba- kWIl/lrlltowych metrów plafou, przedsta- wipgo okota 168,000 pud6w, 'l'ł~zez b&uia i odtwlJl'z nia !J(Jstaci Peponueta. Nad nicznego, powodującego zwykle ruch zegll- wiają cy alpgoryczuie dzill,je wloskieg() od- rani sprzedawano na miejbl:D po 3 rublo
15 kop., tłoszcz wołowy po 3 ruble 40 k.,
gl'~ jego rozszelozać sl~ nie będziemy; za ra, a jednak wskazuje i bije najdokIaduiej ro<17-enia.
masło krowie od 6 rubli ;5 kop_ do 7 rukrótki dystans dzieli nlls od Warszl<wy. godziuy po wlożenill zegarku. kieszonkobli za pud, Gotowego obuwia sprzedaż
gdzie jllŻ fachowa krytyka swe zdanie wy- wego \\ e wnętrze globnsa, umieszczonego
ROZMAlTOŚCI.
l!:l\dawalaj~ca;
nt'owe sku!'y kupow!<uo
powiedziała~ co do Łudli. pia ujrzą już nad pOSLUmentem, w 'którym znajdlue się
chętnie; niektóre g lllnl';! futer sprzedo.\vazapewne art)'sty tutaj ci, któl'zy przyj'ć z~gal' bez mechanizmu, Elektryczność lIienĄ wtorkowe przeu 't'lwienie zaniedbali. mil tu zalltosowauia, 'd~iałanie zaś zagarli
X Emancypacya kobiet. Izba ~odlow" no ze stratą , Towal'ów galantel'yjny h.
I ~lusznie. 1'80 pr7.cdstawieuie zebrała się odbywa się na zupełnie inuej zasadziE\, któ- paryska po długich uaradach odnllciła wmo.ek do- kOI'llennych i łokciowych sprzedaż poszła
llu5Zc:zenia wlaścicjelok .klepów i przedsiebierstw pomy-"hlie, Jarmark ma sil) ku ,c byłkowi.
ledwie maleJika garstka prawdziwy~h zwo- 1'a j~t tajemuicą wynalazcy.
olla, 11 marca. (Ag, p_l. Rządcy buł
leOllików teatrII; szer za l,ubJiczność uzna- "Kuryer codzienny" po/łaje :t zastrze- do związku kupieckiego, IDoty mj"e decyzy"
la za stosowne ignorowa(r wys ępy plerw- żenJem wiadomo 'ć o projekcie grona prze- 8W% tern, lo jest to nIemotliwe, dopóki kobie- gal'scy 8'łdzą, że na przedsięwzięte przez
szorzęduego artysty, jednego z owej świat- myslowców w&l'szawskich i zawal'szaw- ta we uzyska równouprawnienia co do normy Wulkowicza stl\rania w kwestyi uznania.
ntU plejady t:lltilltów, jakiemi niedawno skicb złożenia jednol"Ązowo na dom 1I0d· l)taW cywilrlych na polu -'llrobka , W ,waj- księcia Koburskiego, Porta da wymljajlłce
car,i znów seno.t uwwersytetu w Bl\Zylei ptr oclpowledzi i ż duych kl'oków w ttlj mierze
j~zcze szczyciła się scena warszall'ska, rzutków 200,000 1'8.
1\1'tJ ty wytr8WJlego i za lużouego dla ,ee'względniajllc motywy zarządu gmi- Btanowi! dopu~cić studentki do słuchania wszy.t· do mocarstw nie uczyni. Kilku oficerów,
ny i Iitel'atury. Tasam~ publiczuośu za- uy Izraelskiej, I'l'e~yd6l1t mia&ta War- kich wykładów, nie ~wrac"j'lc \twagi na pro- jako niebudząc ch uufania, zaliczono do
bijała się o miej ca Il:\ występy aktorki, SZ8wy dał przychylną. opinJę co do wyje- testy i demonatracyc studentów, którzy cbcieli- I'czerwy.
kokietu.i ącej i:. więcej u§mitlchami subretki tlnarua u władzy pod wyższenia 1,1.l.c rocz- by wy111czy<l kobiety przynajmniej na rakl'ltecie
j strojami, nii s~ ym talencikiem. Zuaw- ujeh: a·ciu duchowoym I -ej klasy z 500 meuyczoym.--W Nowym-Yorku utworzylI> sie

wo I szacunek
sztuki ujawniły

r.

Z MIASTA OKOLICY.

KRO NI KA.

TELEGRA

I

Y.

"

DZIENNIK ŁÓDZKI.

, '. liS

o latnie

wiadomości

handlowe.

• r&1a .. ll-go -.ea. Weble lrrłL tenD. aa:
B hu (~ 4.) ,ó.l 0 ąd., 46, "-97'1•• \ló kuJl.; Lo.41»
••) 9.12 ąd .. 9.12'1, n p.; Par" (10 iI.) 36.iO
~
1'1, kup.; Wi >de6 ( d.) 77.25
77.10.
15. 20, OÓ kup.; ł't. liaty Ilkwid. Kr6L PoW<. dllŚ8
89.8l1 ąd., m&I. .90 .~d .;
poi. ...oclIqdnia n
4l1li. 100.76 i~.; 0·/. poiycska ".WD~trD' I<C 1
_.... &6.60 91'd O·Z li .1 .... t.wu ••i.,IlBiu. r aer
l UAU. ąd.. . .16.
~; •2 kup., m I&r. lit.
" A 96.30 s~./•·
91.40
6°1. Ii ty ...taWll. m. WarISA'" r 99.50 sad., I
96.40 ł4d.. m 96.10 itd .• 91>.76, 80. 95. IV 9U.75
lłd~ 95.5ó kup.• V 95.76 i1'1.; 6"/••bligi m. W.r:
...wy dni& 91.25 i~d.; 5"1. ilty .... Iawn. m. Łod.,
I&r. l 96.50 ąd., li 94.00 iad~ m ~3.25
rv
92.7ó lłd . Dyakonto: !lerli. 0"1., Londy. ~"1., Pary' 3·/0. Wiedeń 6"1.. Pot... burg 6"1.. WartoU kuponu s p. Ir.... ~"I.: liu, ... I.wn& ~.mokie 104.2.
waru. 1 i li 211.1, Łodzi 171.5. Ii t,lik"iII. 105.6.
po'yeW lJ'emiow. J 76.5•. 11 23U.
Pe.M.ru . 11 maro. W.kol. na Lon~JD 91.70.
n po. reW wIchodni .. JOO'/.. m po"Y'"" .....h...
dni.. 100'/.. ('/,./. Ii ty ... ta",ne kredyt. r.i.,,,,!ki
143.00.
banko rwlego dl .. h.ndln .'grarue.Dego 273.23, pet... burokiego b.nkn drskon",,,ego

'.a.

5·,.

'.a..

ak".

666.00, buku mi~dsyn&J"odo"tsgo Ml.6U,

Wa.ruAW'-

wego bll1lkn dyskouto".go 29'.1.00
BlrU •• Jl.go m.re.. Banknoty mski. ..ru
222.10, D& dostawę 222.25, wekJlle n.. \Varuawę
221.70. D. P.tersburg kro 221.25. n, P.t.rsburg
dl. 2lI1.26. n' Londyn krót. 20.41, II. Lonny. dl.
9O.U, DA Wiw.• ó 17J.ió. kupony e.ln. 32ł.70.
Iioty ... tawn. 66.00. 4"1. Ulty likwidaeyjue
61.10, pot yczka ruu a
18I!JJ r. 9ł.5O, ł'I. '
1887 r. - .- . S·', reutas1o", 112.75.0'1, r. d. ,IBM
r. l 05.70. ,oiyesh w ·hodni. II em. 69.20. /lI erui·
ayi 69.00. ~'It liBty "."'wn8 r ••kie 10,;.00. 5't, połycUa premiowa s 1864 roku 164.00. taku z IS&.;
r. 166.1iO, akey. drogi tel. wa.r".wBko-wielleiJ.ł>illj
190.75. ak. 1' kr.dy ...... aU8tryaeld. 173.50, akey.
...... _waló ~go banku b.ndlow.g. -.- . "yskuuw",.,0 -.....-r~ dyskonto uielOiewego banku p.. UlltWa.
6°1. P'7,,&tiJ. 3'1"1.·
L. . . , 11 m.rc.. POlyczka rUib s 1889 roku
n . m. 9ł '/~1 2" ";. Konl.le .ngiol.kie 97'1..
Warua.a, 11",..... Targ na rlaou Wilk_o
w e... P ••• ica "". ord. •
dol,r. '- -

6·,.

4·,. •

,otr.

600, bill.

wyborowa 6i6-660, tyto
~borow& 490 -510, aredni. - - , Wt\dliwe
- -.j§t'%D led 2 i !-o nęd. - - -. o"iea 280530 grl" - - - . nejlikj tni _-:-:: Umowy - . _pak ......... - - -. ..... ,oIB, - 'mO. eUrowy - - - . (asol. - - - .. ko.....
k ..... jagi..... - - - . ..lej- n&p&ko"y - - -,
luiauy - - o 1>00.
.
Do ...iesiono p unic, 720. tl1a HO, jęd.wi.ni.
- . ow... 200, lj'roehll polnego - ko rc,.
Warua ... a; 11 m....... Ok.wi
78·".. l<el~
po l. 9 ,"/ Stomllrk garuea do ,~i..lra loo-a 1 ,:
Bnn. akład. sa "'ia1lri,) kop. S~3'-826l, .. gl\ru. 268
-269. .' .yuki za "iwo kop. 8.'lO'-858', •• garniec
272-27~ kop. (. uod. ua wyaoh ~I.).
Peleraburg. l1·go marca. Łój '" udej •• " 46.00,
Pu.nica w m. 10.50. ZJ'" 7.50. Owies ,. m. 4.75,
Konopi. w m. 45.00. i.we loi.o. '" lU. 12.15,
llr6 • .

Bern • • 11 marca. P ••• ni ... 180 - 196 u& kwie •.
maj 196.25, no wrz... pud .. 18ł.2S. 7,yt.) 169176. n. k i"". m . 17.. 75, .,. ••. lip 167.25.
1I•• r e.
m'roa. Kawa gołd aver • S'nto.
b. m..."" n3.W, n. maj IIS.W. u. "'n... 112.25.
tal•.
lI.e,p..'. 10-go JUI'C&.
a elu •. Spnwo1.,lanie
k.ńc....... Obrót 10.000 bel, z t.~o ua opeku:.osę i
",,,,lJz 1000 bel. Moono. &li.ldhng ameryk.i,ako:

ieabi. chłopcó " 6, .doi .....
2. 4oroałyelt 3,
" tej licsaM mtaN}&» 2, kobiet ł, & uUaJwwieie:
Henryk Kur. weg, I.t 36, Ja. D••••lb. rger. lat 7~.
Ann. Kry.tyn ~ U. nuig. lat 46. Erne.l;}'lla Mllłler,
lat 65, &l1Ii&t& Sarl_ )'iIcIler, Ial81. Otylia Spils•
lat 2ł.
Slarozako •• I: d,i&el .10 lat 15-to emarlo 1
" ~ liczbi. chlopeó... - d, i....c••t l , doroatreh
2, ." tej Uczbie męż czyzn 2, kobiet - .. mia.uowiCl6:
~ ...id T ..... I P ••ner. l..t ób. ll&jer Abz..tz. l.t 72.

TELEGRAMY GIEtDOWE.
Giełda WanzawlkL
~~daDo s kodeem giełdy

Z. wekala królko l. rm i.owe
n. Derli. za 100 mr.
n" Um",. sa l Ł. .
lIa Pary. za 100 Cr.
'1~ Wiw.d .Oo 100 6.

45.1(1
9.12

36.5;)

.za papiery pdllwow e.
Lii'y )ikwidac,jn. I(r. Pol..·
Rusk ).osycska w:tcltodllia .
.. -4./. po'. w...... r. 1I1.~7 .
tllty ...t . • iem. Seryi [ .
"
"
,.
V .
Listy ... t. m. lV.r... r. l .
,.

n

Liaty ... t. UJ.

,,'t.'
't
łoOQ,i Seryi

",I

""
,t

V.
l .

LISTA PRZYJEZDNYCH

77.'},5

89.80
lilO.75
8360
91.4'1
9630
!l9i'>O
95.75
96 ~O
9i.93.2!j

r

II..

I II.

89.70
10050
83.60
9725
!l625
9950
9560
96.50
94.9'J.2ó

G i ełda Berlińska.

IL& marzec J...,..iec.ień G~/u nabywcy,

Da kwiecień maj
llf\ukuoty . ruskie SI\r&Z:
I 2'22.10 2'22.10
. ezv.wi. 6'1..
by"'.y.
2'22- 222r
"'
u do Ław .
na •••r. lipi... 6'{".. wey, na lipi"" .ierp. 6"1.. Dy..
ou pry .... tu••
3",'1. 3l /,'I.
nabywcy . na i pień ,~e3.iflń 6'/ eeu" lHL
wrzea. 6'/ e.n.., lito z•• i.u pduzi.rnik' 5"1.. naby ...y.
'
H.w· York. lO- • m~c&. 1ł..".1
I.ani. 10 1ł1...
Hew- r l\,
- - . : KI.
(F~IY • }li.)
.11;
.aU.IIsI... a z\lw.rta w dniu I }farM:
Kaw. Fair:ruo ,. 710 ... ord i"",y ua marz .. 17.85,
Slarozakonny.b. 3; U.... el Cy,·Ąllowie. " Cyprą
.. maj 16.72.
~ "=;:-'~==~=~",,,====~=== Ruc;bl,.,KrYlzta.d,..A brrun..llo.. eI< ~et&lislti z eyr·
. ... ty I _U kl oly:
Ił P~1.O",k . 11'1& I a rśz S'D\u~lertki. BlJI~ Jak». ·
bOwiół .•
~ytly ' ~łimJlOr
Z.arll w dmu 11 Marca:
EmJ8yi 17 gńii1@ .. 1
Kftto llcy: dzieci tł o IM U)·lll :&tnnr ł o 8. w t oj
PGlimperynly "Me
Fnnty starliu. w banknotach
U"bl' ch\oVOów li, .I.i.w.. ą t 3, doroBlye!, 5,
w~ ~ lict.bie lDęi e~su 2, ,Iwbi~ t 3, a mianow icie
Marki niemiewo . . .
J6zef Szultz, lat 30, lb\lIt1.Una HM.in ·łri",b , lat 38,
AUst:'pclti. b."kuoty. .
Małgorzata He.tSehel. I,t 68. J6zefa Mitu_ , lot 60,
:redo~ Nowaoki, lat 27.
Wart<»ć rubl~ Itretl. IV x10cie
e .
Ew -'lItro!, ~r""i do lat I~I" ","Ąr lo
tij

S'I.. n 1'''''.y....

Fr,,,,,, . . . . . . .

WlK e.

----------------------- -----

3

,t

6~,

"':

s.; ..

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

-;-

Hotel Pol.kl. T. Ol ....... ki. L Spi.trein, Szym&ń
skl. Bch. J nugheit i St. Krakowskt zWaraowy, H.
Elb.1 i Ehrleuho1s z Tomaszown. GorezyńBlti a Krnszew&.. Abramowicz z lloRkwy.

Graad Holel. gen. ad. Swiatnnow. g.n. Iejt. Ing.IotrOm i AL Brau.r a Warsz.wy. g.n. m..jor llicheJó ... z Piotrko ..... Pel".r z V.rvi.n, W. OrmMod
I' Londynu, GOu s ll,nch.steru. A. Ro.enthrJ a B. r·
lin.., S. Gold.,hmidł z Wr.cławia. ksi,h Csagad. j.w • ŁasI/n. R. !laj. z Moskwy.
Hotel VI_to,la. Poukert, Bchenwald i Garbidaki
a e.ęswchoW!, ezaraow1ki z Kielc, M:~by i Al.ph
d. Aurep z Moskwy, B.rgmauu z 8oan9wio. Silber8tein li Piotrkowa, Ryehter Jó Kolna, SW'iet.l.iAski &
• Slupey. Meisn.r z Kalisza. Kremki z i ou" C....
.ya. Ku!mirek. Ł'pUlslti i rodz. Fisch.r z Warssawy1
Grosa. z Krakowo. Bach z Hamburga. Grobowall.i
li Inowrocławia.

Hot.1 Maałnlf.l. Brey8ig. z Kao.elu, Lubelski.
Werler i Marku"1 " lVarsza"y.
Hotel Hamburakl. S. Ponizo .... ki z MOlkwy, M:.
Surawi•• z Białegostoku, I. Jamp.lski z W ..ilko ....
Ch. Rozonow.ig z B.r dyezow.. W. Pruj.laM"
Jokimań.k . , S. B1um••thal z Wł ooławka, N. Lip..yez z P łocka, K. Sap.rszt&n. S.k6łki. AL Fraehtenberg i M. Zaoł,wili • Chark......

I

-

Do dzisiejszego nllmeru Dziennika
jest list zwrotny p. Ki. Laski,
agenta na Łódź towarzystwa
wzajemnego ubezpieczenia na życie .NewYork."
doł ączony
głó wnego

-- -

ię,

Upt};r..1U!le.ni:['L II UllęEraJ:l!ey ~t(,w:"·,,,,

że

••PI,j ab uui. .
I

kosztów, je. it! zaza 8ob!} poci!}zechcą zalBbaj ą.cą ratę do kaTowarzystwa. wnieść.

ICz:aru:ellJlll sprzedaży

Łódź.

c

d. 21 Lutego (11) llarca 1890.

'.

Prezes E. Herbat.
DYl'ektor billra A. Roalcki.
470-1-

Prezydent' riliast'a Zgierza, '
przeżywszy

lat 57, po lB'ó kieJ chorobie w dniu 10 .b;
- l' l
, kończy} życi e .

06'hRIIUBle.
CYAe61lJ.l1I n pSCTaBt. Ct.1I3,(a Mil'
.1.'IOn.....:'L Cy .ll,efi 3-1'0 neTp OKoBcKaro
9. A. IltJl oyeOB'h, lKaTe.lL·
II(l'r.BYKlIm,i.li B'L rop. .ilO.1l.3H uo BuNt 1437 aa OtIao-

~

CT.

YC~'aBa rp~lKJ(aHOK.

06'L8BJlSeT'L, 'l'l'O 2a Msp-ra

,I

1'. 8t. \O 'laWB'L y 'rpa, Bt.
UO;lt. Nt ; 41 0a uo BCXOAoeii
B'L ropoAlI AO.1l.3H 6Y.1l.eTt.
uy61111'lHaR upO.ll,alKS

ro 1I11ylo;ecTBa, npIłR8J(J1e·
r.1IUlIR0l' w cro·
I~~~~~~~~~..JiKOBy

83lo u naT kOB1o

II 6y'UlKBal'O

Oo;1111ellllll rOAJlU TOpI'OB1>.Blo
t~===;;H~::;;~~~~~I KoPTa
tlO p y6. - Kon.

.: ;: C~n,J cukrn
oa obrania męzkie '
'I
,
"
" Saki
Szewiotowe mater"ał:y ha lI[aisermantle
(Jzarna lliadoa I Drł8toll "
~ ..
ka8zmiry c~rne i kolurowe jak również kolorowe matet"Yały w deseniach na na 80knie daw8kie r111;:~~~~B~~~:;~:,:"Jt:

posiada w ddzym wyborze i poleca po cenach bardzo przystępnych

J W WAGNER
• f

~

,

li '

,PQłndniowl\ ą7

131/2 kop.
L
~ląc~ka 12 12 " ,
llaglowy 14
Kostki

Beo'D'L'18a" p '&uo.JO.

ra.al.IA."1{I4IRepoID8 06met'tBO

BLQ.&KB.WU

llo ..,aueIUlll'lt

Ma.rBCTpaTO]('l.

.~ lUl& P . ...1Ul J'plOlOopn TfOP...... Ha-

"!l; I~t~~:l~o
~

UTOC a'Ho )(OCTABBT h TaK OBoi 8'1t

lIar Ue rpaT'b.

475:-2-1

do SI'l\ZEDAlSIA kl.~z P.'ada
letni.. Wiadomoś6 ni",. \Vt~"'w-

MaDYłali.I{~:~~~~~~ea~s~~~~:rO~I,,~pułk~U~1J~i:ech~ot~Ył68- ':u~staj~:-~n.~ e-~

~!=!V2iS5-Jl!-~ViiS~S!kład5!n~ilr~ze~w~a~s!~i5~eE~2~B! ryP'b IOJIlyća fellOllCIIII

4 ę l-3

t

'
;t,
l dniem I (13) marca . t. b,
_
otwiel'am, w " Jodzi, na rogll Illic : Piutl'Uu',vskle,
. Sw, Benedykta, W nólnu R OS611blatta

. •

SANTAL -DE

~IDY.
,t.

1'.

J)·tnoyeOB'h.
405-1

IIaclIopT't

M. Sprząuzkowskiego

~1';1~~~~,~~".~.":,~~~.~"!:

.

JIOASb, 27 <1>eBpaJl K 1890
CYAe()uWl: IIpl1C'r~1I1o

handlu Win

W

Bateryał:y

OUBCb, OątRKy u CRHoe IlpoAaIIHYll\eOTBO HO~; II O paSCHO'
et. ACBb rlJl0Jl,alKU.

~I I T ,}"',r L

-

li,

,~płótna

.iJr=eda;j

i bielizny

stołowej

z zakła.dów wyrobów lnianych jjcholchowskleJ(o To'warzy8twa llkcyjneM'o W' 'Wlellkoje pod 3ar08ła~ieln.

~

MAI

JłBAVBB.

DZIENNIK

W dniu 10 b. m. o

ł:.ODZKI

północy zmarł

ś.

po krót iej

słabości

P.

'f y

RD KON T
PREZYDENT MIAST A ZGIERZA,
W

,,--_ _----z

wieku lat 57.

ły s a w wal urząd
siedm i sumienną SW~ prac~
nadupiększeniemiuporz~dko

a

ten w aszem mieście przez l t
dla dobra miasta, jak również
aniemte oż zj
bi
ón
S. p. Slósarski pozostawia u nas

nasz szaounek i wdzięcz ość,
szczery żal i niewygasł~ pamięć.
POKÓJ JEGO POPIOŁOM.

Oby tele mia t
Obwieszczenie.

nadzorczemn nie później jak
dni l.jęt aście przed terminem zebrania ogólnego,
inioD6 zasfan, na po iedzenie tegoż zebrania, (l ila
miasta lodzi podaje do prze iCJty nloaków ~ o Mo.· ~ b . do obrad zebrania ogólnego.
zehranle ogólne członk6w
Gdyby w dnin wyżej oznaczOD\'m nie przybyła na zebranie ogól ue,
marca 1 90 1'. o godzinie ustawą przepisana Ilość stowarzySzonych, stosownie do § 74 u8tawy
domu towarzystw , pl'ZY wyznaczonvm 7.ostanie nowy
min do odbycia zebr nia ogólnego,
uJi"y Średniej pod XI 427 w m. Łodz położonym, na które to zebra,- którego uchwały, bez względu na liczb~ przybyłych na zebranie st
uie zapr:lJ!ZIIj4 ~ię szyscy towarzy zeni.
warzy zonych będą wBine, co do przedmiotów zapisanyrh na poWe czwartek . 13 malca 1890 1'.
Porządek dziEInny IXI ledzenla zi'brnni:>. gólnegojest n$8tępująa1: rzadka dziann I
j I
..
1. Sprawozdauie JTekr.yi '}'owal'1:y lWII za rok fim\ILQowy 1886/9.
Mdź, dnia 9 (21) lutego 1890 roku.
.
2. Wnl
k co do nlgi, mlljąc!i bl'~ udzielonej z przewyżki kapitaPrezes: E. Herbat.
łu 1.a8oboweg , w opłacie raty majowPj 1890 roku.
Dyrektor Biura: A. Rosicki.
3. Projekt do etatu na rok finansowy 1889/90.
346-3-3
4. WybUr jednego Dyrektol'l\.
Opcretka w 3-ch aktach F . Zell l~' " ' yMr jednego> zastępcy Dyrektora.
Ryszarda Gen e, muzyka Jana u. Wybór trzecII członków Komitetll 'adzorczego.
trfiussa.
Sto$ownie do zaaad w § 72
wy Towar?y. twa przepisanych,
D)'rekcya Towłr~ystWI\ ir y toWtgł uda ł4 .ŁodzI.
- _ _a._;aIlllJ_ _. ._lIlIo Q ali obIad z brania ogólnego, bez bUetu weJścia. nlkt wpuszczow
uzupełnieniu ogłoszenia swego z dnia 9/21 u ego 1890 1'.
•
nym być nie może.
Dyrekcya Towl\I'zystwa Kred towego m. Łodzi podale do '}'ladoBilety weJścia rozesłane zostaną tym Ulwarzys1.onym, kt6rzy 81} mości pp. Sto warzy zonycb, że skutkiem odezwy Komłtel.u -Mzorwyłącznymi właścicielami nie1'uchom oŚci i którzy złożyli Dyrekcyi do- czego 'fowal'zystwa na porządku Ilziennym zebrania ogólnego człon
wody pl'zepisl\.Dia nieruchomości, nabytych od poprzednich stowal'zy- ków Towarzy twa majl}aego się odbyć w dniu 14/2ę mam.'\. roku b.
szonycb po ostatoiem zebraniu og6łnem,
zamieszczonym będzie wniosek w przedmiocie lokowania części fonlulic& Zaw dzka, l.bo W-go Str6łlg.
~t
arzysz ni
I'j dający niernchomości łącznie obowlązanj są dngzów Incbomych 'fowarzystwa w K,18ie Potyczkowej Przemysło\\
DZIŚ i COOZIEN_~IE
złoży~
biu1'z dyrekcyi pililllienne npoważnienie, celem pozyskania ców Ł6Jhkicb. POI';ądek d;łenny zafeiu neczon o zob, na będzi
dla jednego ... pO~I'6d siebie biletu wflj~cia.
następujący:
Stowarzyszeni nie mogą.cy albo rue życzący ~obie uczestniczyć 1. Sprawozdanie Dyrekcyi 7.a rok finansowy 1888/9.
na zebraniu ogóln m, mogą udzielić upoważnienia do zaHtąpienia ich, 2. 'niosek co do ulgi w opłacie raty majowej 1890 1'.
z nowym }lrogramem.
&! ty -o członko i towal'~stwa. Po złożeniu zatem upoważnieniu. 3. Pl' t! t do etat na. lok finansowy 1!!8 /90.
Poułtek .0 godz. 8 ;.."ouom.
i :nr.róceniu doręczoJlego biletu wejścia, upowaznion otJ-zyma nowy 4. Wni li: K1>mitetu "adzorczeg co- do I kQwanie.
ci fund ~
bilet z prawem do dwóch głosów.
BZÓW ruchomych Towarzy twa w kasie Pożyetk<twej PrzetO W uledz lelv i , .. i?ta
Wszy.We, "'2miankowaue wyżej upowatruenja, winny by!!,
slowców Łódzkich .
~ dWIł 'przed tawienia " myśl ustawy stsmplowej, opatrzone markami stemplowemi, warto- fi. Wybór jednego Dyrektora.
dci
80
kopiejek.
6.
l-e o i·eJ - 2-e o S-ej wl.czorem.
Wybór jednego 2 tępcy Dyrektora.
•
44(1-1
Więcej niż dwóch głosów źllden ~towarzyszony na zebranin 7.
Wybór tl'Zech członków .KPmitetn Nadzorczego.
ogólnem mleć nie może.
Łódź, dnia 21 Int.ęgo (11 muca) 18110 rokll
IIp3BJeule .'I0jJ.31IUCliOif Jł,ell. 1I.0p.
Za małoletnich l w ogllle pod opi~ką zostrJllcych, członków to:
!>I'ezes E. Herbat:
BCA~OtJIi& .'.JUeni. TOBapOOTnp. . . .e... wal'zystwa, l11'awo do gloiu na zebranIU ogólnem sluzy opIekunOWI
nyrektor Biura. A, Roslaki:
CJtłlepa o nOTe)B AyctJaun BU.IAA80Jl i kuratorom, którzy po złożeniu w bilU'Ze dyrekcyi dowodów spra.wo·Hl-1
18 'M 6 u TOoapt. O1"llp.a.teutu.l1 H ,:!.'! "'I\nia opieki lub kw'ateIi, otl'zymają bilety wejścia do sali zebrań
SJł4yal "de rOsola I 'UJ przJlDot... aną
••• p...... r. co •• lIOAU B'I> IIp •• ay· oaJ·,uv-' ·
pon Jllpu•• uie .![OAU""ROI "'.6pauol .,W - \ill.
. ' .
nl ~ Oglł
KrajOwą
•
ł S
"'
... _. "oporu o."" OOU.UeT1o >m>
Za st;owArZY8zone z!Lmę~ne,
mę~owle tyc~ze uaze~t czy~
suszoną
oz
y
olli J ul'leone)
TIIO""'YT"'1I "1(i.%" ...~h D&u."Roll .... D& zebl1UlIU bez pelnomocUlctwa i lm też bilety wCJ§cla. doręczow pndtlkarll "" 'I. i ':. funta 1'" 80 kopl~Jrk.
Taen. R "lIl1cT.....
41l3·3 l ne zostauą.
ill.ii~_IjI
'ieruchomogc1 instytutowe, obcIążone pożyczkami towl\rllystwa,
l
~pnZYW(lZY
~'611rezentowl\no b!ć mogą na zebr.niu ogólnem prz z Ol1obę upowa.poleca f bryka pod firmą
I)
D C
II
znloną. ze strony lllstytuCyJ.
Formularze drukowane na upaważnienla i pemomocnictwa rozdaw SULEJOWIE. gubernia Piotrkowska.
wane będą bezpłatnie zgla zaj~cym się, w biurze dyrekcyi. Bilety
wejści&. n& zebranie. ogólpe dla toWarzyszonych na. z~8a~e upo- YllOSlCIYZNA ~rmy ,,sUSZ" ja o &kładaJ~ea się wy oznle l Juzya do r~I.Q/u
ważmen, peln mocD1ctw l dowodów sprawowania OPIekI, wJd&wsne I z.~ uź,.,.-anyeb bez dOllleukl tulob J~rzyn to jut, tl~r. brukw, brtofll I t.
będą W' bIurze dyrek yi od dnia Il (17) marca. do dnia 12 (24) marca. p Od to • innych fabrlk we w!plIZczyzoaeh 8lę znaJduJ.) je t łedynym pro·
r. b., sl!ladanie dowodów po tym terminie uwzględnian~m nie b\ldzie. d~kteDl aulzonym w zupehlołci nietylko L&.U9Pującym, lee. w dob.", prze"Y!': .
14CJlll SUlOl"• • myW&.
Drukowane egzempłarze sprawozdania dyrekCJi za r k 1888/9
doręcżoue zostaną stowarzy zonym w te1'minie § 66 ustawy towal'zy-, Zamówieni. przyjmuje fabryka i wy.yła kołeJ~ lub pocztą· : ~O,\zl :arY~ z.·
t
.
loazni
wAiścia na salę zebrań ogól
uDka ulita Średni&
338. Oprócz teo!'O w D&sl.Ppujt}'Cyeh al! ""
DR a
moS wa Pf~epIS!Lnym, uł
e z bil etami
.
-J
ŻD•• M. prz..zkow~1 d",,~ Grlow, tl _ Plotrko"'h, W. Jlluk:lo~ew.kl, J. B. Wqnych l 111rt..ą 8towany zon ch.
. .
1 k, Nowy-Rynek. E. Dietrich, nJ. Śred!lla. Br. TbunI, hot.eJ RamburskI,. StowaW myśl § 76 nst.'lwy towarzystwa WUlOakl stowarzy zonych, r~YUe.'. Spetyweze, do Abla,! P1.m: r, n!- N..w,,?t. F. Kat~.wskl,"Uo.. Kolt;.ii!~ji!!!IJ!I!~!I!J,,~~gj~o)~p~a~tl~·z~o~ll~e~p~I~'Z)X'Il~B,)~·~IlUll~·e~j;:d~wn~d2\,iestoma podpisami i złotone komitetowi ltantynowlka i ,.. wielu innych !.andłach koloDlaJnyeh lowoearlll"rll.
334-6-5
_ _ "ydbwea. Stefan KOS8uth. - Redał:&ol' Bol ••ław Knicbowłj,cld
Ą,ouo.aeao lI,cHS)'pOJl 1I9 weB pau 1890 r.
W drnk&rnl "Dzlennlka lódzlde!lo".
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Łódzki.

VICTOllIA.

I

Dyrekcyą Towarzystwa Kredytowego
wiadomośd stQwarzyszonycb, że zwycz!1Jne
Lowarzy.'lw& O b~dzle ~Ię w dniu H (26)
ił po południu, w ea,li zebrań ogólnych, w
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