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czerwcu
l'.
wytsze
zmiauy i odnośne cła
nastfJPuj~ce:
don
i polskie pojawiły sie na ryn. ' W szóstym dzi
obecnego stnlecia
Numer nasle/ml/ wl/jdzie we wtorek.
1) w portach czarnomorBkich S kop. od kach
Koleje południowo.zachodnie, koszty przewozu tonny zboża do Londynu
puda.
w celu
rozszerzenia rynków zbytu wynosiły 60 szylingów. Już po franc?sko,
2) w portach nadbaltyckicb 1/. kop, od dla produktów krajowycb, obniżyły fracbty prnskiej wojnie, daillki ud08konalpD1u w
f
~ nJ
~
11
• puda.
do 1/,0$ kop. od puda i wiol'sty, dzięki maszynach parowych, fracht od tonny wy·
-<0'>S) na komorach Królestwa 1 1/. kop. od czemu obecnie w~gle rosyjskie i polskie, nosił tylko 18 szylingów.
W roku 1884 po zaprowadzeniu pierw.
puda. •
przebiegaj"c prze,trzenie po 1,000 i wifJ'
Zestawioj'lc cło na węgiel z lat 1884 i cej wiorst, sprzedajl} si~ w Besarabii aż szych ceł na węgiel, fracbt wynosił iylRewizya taryfy clowej i nowe cła w.rwo·
lały w pewnej cz~ści prasy nawalnicfJ pro- 1886, widzimy, it podwyższenie opłaty na· do rumuńskiej granicy. Zaznaczyć noleży ko 16 szylingów. W roku 1886 wskutek
testów i smutnych przepowie(~ni.
st"piło tylko dla portów czarnomorskicb.
ił. niski stan Duszej waluty przyczynia sifJ zatargów w Afganistanie koszty przewozu
Nareszcie rozporz~dzenie z d. 1 czerw· do skutecznej konkur~ncyi i wfJgiel obecnie tonny zboża gwałtownie podwyższyły si~
Nowe cła uwaŹHno jako wyzysk 1/a 1/ie·
IloNt/ali spo!ywców, bez naj mniejszego po· ca 1887 r. oznaczyło wieksze cło 'ytko na w Odesie kosztuj o od 18 do 19 kop., gdy do 30 szylingów. Sten ten trwał tylko
żytku dla krajowego przemyału. Ukazywa· węgiel przywożouy do portów lllOrzO bul· za węgiel angielski płacić wypada 21 lub przez miesi"c kwiede6, nastIlpnie po zalano w ponurych barwach dalazl} pl'Zyszlo~ć tyckiego.
22 kop. za pud,
godzeniu afgańskiej sprawy frachty spa·
naszego ekonomicznego rozwoju a może i II Obecnie obowiązuj/} na węgiel cia na·
Biorąc w l'Bchubę wartość rubla papie. dły do niebywałego poziomu od 11 do 8
zupełny jego zastój.
st~pujące:
rowego, dochodzimy do wniosku, że węgle szylingów za tonn~. Widzimy wiIJC, że
Ile w. tem praw~y, a ile up~rtego po·
l) w portach czarnolllorskich 3 kop. od w .Odesie i Besarabii nie zdrożały, a wi~c kwestya frachtów na zboże nio wspólnego
1
wtarzaD\~ ~ormułek l pseudo:pewDlkólV man. puda.
.
SPOŻywcy nic nie stracili na zamianie we. z cłami od wVgla mieć nie może i nie ma.
che.ste~kleJ sd:Qly, dowo~1.1 nader wymo. 1 2) w portach bałtyckIch 1 kop. od puda. , gli zagranicznych, wygl'ał zaś za to prze,
Z tego, cośmy wyżej lUieli sposobność
wnle blstorya ceł na węgiel, produktu słu·1 3) na komorach Królestwa i granicy II}' mysł krajowy, wydobywajl}C z gł~in ziemi przytoczyć, widzimy, iż nałożenie względnie
ż'lcego za podstawfJ wszystkich innych dowej, II/. kop.
bogactwa, które tam od wieków ukryte wysokich cel oa węgiel z jednej strony nie
.prz.emysłów. Prz~d wykazal1i~m skutków
WzglfJdnie dosyć wysokie cła na węgiel leżafy.
wywołało nadmiernego podrożenia tego ar·
Jakie wprowadzeDle cIa na wfJglel w odnoś· przywozowy do portów morza Czarnego
Oto skutki nowych ceł, o ile to przynaj. tykułu, z drugiej strony zaś nie odbiło siQ
nym p"lemyśle wywołało, zilznaczyć należy istniej", już od lat kilku (cIo 2 kop. od mniej dotyozy dziedziny przemysłu węglo. zgubnie ua conacb frachtów zbożowycb.
hłlld jaki poważna część prasy Jlopełnia, puda już w roku 1884 uchwalonem zosta· wego.
W dziedzinie wi~c objawów ujemnych, któ·
prl!ytaczaj~c, jakoby rozporz"dzenie z dnia ' ło), koniecznie więc musiały si~ już obja.
W sfemch handlo wych panuje dotycb. remi straszyli opini~ publicznI} przedsta.
1 ?zerwca 1887 r. ,wprowadzało zn~czne ; wić pewne zmiauy w handlu "!glom, kOO'1 czas przekonanie, źe ,,~giel przychodzi do wiciele handlu węglem zagranicznym, do·
zmla!!y w cIach pobieranych od w~gh .za· , re II natury rzeczy nowe clJl za Jlrzyczyn~ Rosyi jako balust, czemu zawdzięcza Sil'I) tychczas nic spo8trzedz się nie daje. WzagraD1cznych. Błędnem przedewszystklem I mieć muszll.
I taniość. W takim razie podwyższenie cła mian za to ruch na drogach żelllznJch l".
jest twierdzenie, źe cło na węgiel w por·
Badanie tych objawów i zmian, jakilll I na węgiel odbiłoby si~ rzeczywiście nieko. cZl}cycll okrąg górniczy Donu z OdeBI} i
tach morza Ozarnego dopiero w ostatnich I uległy przemysł i handel węglem, stanowili rzystnie na naszym bandlu wywozowym, a BesarabiI} wzmógł się niepomiernie. Co,'treść niniejszego artykułu.
Iszcze g 6lnie j zbożowym, Na szcz~cie prze. dzień prawie w Odesie słycbać o zamknio·
czasach uległo zwyżce.
D~a . portó~ . czarnomorskic~ c~o. w, ",:ysoW ro.k u. 188~ prawie że jednocześnie z k?nanie lo jest nl1jzupełniej błędnem, w~. ciu składu węgli angielskich, a prodllkt
kOŚCi 3 kopiejek od pud IstmeJe JUZ od , ustenowlelllem coł otwart" została droga Iglel JUż od wielu lat prżestał przychodzić krajowy coraz s3ersze zyskuje mnanle.
czerwca 1886 r. Ostatnio podwy:!szono jekaleryni6ska. Ułatwienie tranpportu wę· jako balust ohętowy i obecnie przychodzi Jako rzecz bliżej nas zajmuj'lCll zaznaczyć
cIa li dla port6w nadbaltyckich. Dla wi~. gli donieckich i jednoczesne ()(llenie węgli jako towar, ponoszl}c odllo~ne koszty tran. wIDnilimy, l! bił pa_nep ".aan na ~ynku
kazej jasności, treściwie przedstawimy cła angielskich skłoniły towarzystwo dróg po· sportu. Szybki rozwój techniki doprowa. odetkirn pojawił sifJ węgiel d.brow.~I. Po·
na węgiel w chronologicznym porz'ldku. łvdniowo zachodnich dozllst'lpienia węgli dził dziś do tego, że okręty coraz wi~cej mimo dosyć znacznI} odległo~ć, .w~giel d~.
Do CZdrwca 1884 r. zagraniczny węgiel w z~gfł\nicznych miejscowym produktem. Rzecz I używajl} wodnego balastu i nader !'Zadko browski po drogach d"browlec.k~eJ, MdwI·
Cesarstwie nie opłacał żadnych ceł, w Kró· o tyle była latwiejsz", ~e węgle donieckie ' zastępujl} takowy węglem. Do Rosyi przy. ślaOskiej i połlldniowo,.zllchodD1eJ .prz~cho.
lestwie ,zali tylko 1/. kop. od puda.
taniej kosztowały. Dostawa donieckich Wll' chodzi w~giel jako towar, za którego prze. dzi do Odesy w cenie dozwal&Jl}ceJ na
W czerwcu 1884 r. z rozporządzenia gli na potrzeby dróg południowyoh w ilo· wóz opłaca si~ umówioll~ cenfJ. Cena ta skutecznI! konkul'ellcyę ~ pro~ukte~ ano
miniBterynm finansów oznaczono cła na ~ci milioua korcy rocznie, była już nader Ijak i wszelka inna cena frachtu waha si~ gielskim. PrawdopodobOle tej okol!czno.
węgiel w nastopuj"cych wymiarach:
ważnym krokiem na poln rozwoju kopalni w pewnych granicach, Frachty na artykuły ści zawdzi~czyć należy względn" Olskość
l) w portach czarnomorskich 2 kop. od d/lnieckich, lecz Odesa i Besarabia pOlO- handlu wywozowego
, nie podniosły cen węgli donieckicb, które zaraz po nało·
puda.
stały jeszcze niedostępnemi, gdyż cło w si~ wskutku
cta na wilgI e żeniu ceł na rynkach zbytu, sp<>tkały~2) w portach nadbaltyckich 1/. kop. od wysokośoi 2 kop. było niedostateczuem, a zagraniczne, a
ulegujl} pewnym fiu. ważol}
wewnlltrzn~. N !,-łO~9puda.
konkurencya z w~glem angielskim zupeł. ktuacyom,
zi to z zupełuie innych nie ceł na
wywołało .J&.knaJpoZ/l.
3) na komorach Królestwa i granicy l". nie niemoźliw".
zaznaczyć tu naleźy, dańsze skutki,
a właśclwle wskrzedo,.e l
od
W roku 1886
Z!L' siło

Dnia" nowe pulity";
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oczyma.
nam poa
żlldane czestsze
ziny
zajmuj~- ' ny, źe w Łodzi jest więcej
cyc h pewne stanowiska w piśmiennictwis. I niż w Warszawie. Rozpatrzywszy siO
wierzfJ, aby gród nasz
Każdy lila swój właściwy dar spostrzegaw. ! kładniej we wlasnych śmieciacb, przestaliobecnie tylko dwie damy wykłada.
Ilzyk polski, w każdym jednak razie,
Glo.y o ~d.i. - Lepiej późno nii nigdy. - Od, czy,-oe szczegółów powstałby obraz moźli- byAoie dziwi6 się pojedyńczym faktom, a
wiedziny. - Sprowadzam wielkie "Idliwieoie" do wie dokładny i wierny. W lIstatnich cza. , zaczęlibyście obliczać. Byłoby st~d wi~cej
z • Kuryerem· zachQCam jednego
malych granic. - Fakt .dtiwienia godoy. - Dra· sacb zrobiła pocZ/ltek warszawska delega· pożytku, choćby dla statystyki.
lu kilku pedagogów warszawskich do o·
bnoltko.e .postrzeźenła, naolęgan8 na temat o liO'
trzebie oświaty••- Kwestya wodol. - Dwaj obywa. cya brg!e~iczna, .ale wpadła ~o ~odzi nihy II CO do mnie, nie dziwi~ si~ bynajmniej, siedlenia siO w .grodzie bawełnianym.· Im
tele. - Tnej ~.oDi niedowiarkowie ...... Opowiada. po. oglen, zaled~le ~a. dwadZle~la l?arfJ go; , czytajl}c napis • Warschauer _ Fabrik,. a wif,lcej nauki, tem lepiej, - a w Łodzi nie
nie, ale nie moje.
dZID. Nast.ę~ll\e ml~hśmy odwiedz~n! pan , przemysłowcy tutejsi, lUSjqcy stosunki ban. bfJdzie jej nigdy zawiele.
Miasteczko nasze lila różnych potrzeb
Marrenowej I An~~luJ: M~rżkow.kleJ. Od· dlowe z Warszawl}, mogliby walll, moi pa.
Pisma w.arszaw~kie. ro~maitych odcieni, wledzl~y t~ .były JUZ Wlęc~J celow~, o t~le l Dowie dostarczyć sporo dokumentów któ- mnóstw~, a. w r~~zie ich.nieza,!odnie pierwyzDa!l i WielkOŚCI, zaJmu~" sill Łodzi.Ił o.d przynaJmmeJ, ~o trw~ly kIlka dOI, w CI,,· reb ~'iezmiernie s oto ował warsz~w8kie wsze zaJllluJe DlleJsce o.Śwlata, JUż cboć~y
pe,!n.ego cz\Lsu bardzo zy'!o•. Codzlenole g~ których oble paUle ~ozn~ć ~ogłr po. ) zdz~wjenje rzuca' ~ 'e~nocz~nie troch 'a- ze względn, że łagodzr o.byczaJe, uzacrua
pra~\'le,.w tym .lub owym d.zlenn!k,u spotk~ć wlenchowność miasta I ZWiedZIĆ wleks.ze skl'awego "wiatt';'lnaJ stosunki tamte·sz:. J umysł! serce u9Zlsu:betDI~, ~ tel.n-sam~m
/Dozna Jakąś wIeść z ŁodZi, mniej lub WI~' zakłady fabryozne, dość szczeg6łowo, dZlę·
A.' d k . ł
.. h
Jk
. pollredDlczy w uao§ĆuczYDleDlu WicIu lO'
cej intereluj'lClł, niezawsze prawdziw,., ale ki uprzejm!)ści wla.llcicieli. A zatem, pro.
Je na, mla elD .1 Ja ?nor apot ać SlfJ nym p<>trzebom.
simy o nowe wizyty war~zawskie, tem ży. v.: tycb dDlach z ~I~spodzlankl}. Byłbym
Niecaa bywało, przypatrywałem sig ro·
zawsze tendencyjnie podkreśloDą.
Szkoda, iż na miasteczko przemysłowe czliwiej, iź oczekujemy po nicb jaknsjlep. Się moźe nawe.t zdz~wlł, gdJb~ wogóle ~~l. botnikom wychodzlłOylD z fIlbryk i zada·
tak późno zwróoono uwagę, - i szkoda, że szego rezultatu.
n.o było .c~l~wlekowl przyzwol~emn d.Zlwlć wałem 8()bie lUIBttJPlljqce pytaniA:
si~ to nie stało z własnej inicyatywy tej
W Kurjerach, bardzo rucbliwych pod Sl~ w d.zlsl?Jszych czasacb •. ~lespodZlankl}
Dlaczego robotnice z fabryki pana. A.
prasy, powołauej z natury istniej"cycb sto· względem gromadzenia wiadoDlOstek z mili.· ~y:a ll wIadomKOŚĆ przyDlesIOn: (w tych uczesane S" jakoś pr2pwoiciej, umyte i
N 205) schludniej ubrane, aniżeli robotnice z fa·
sunków do kierowania opioi" kraju. Po- sta i kraju, spotykam od czasu do czasu ~ ac ~~zez, o uryer pora~ny
trzeba było dopiero całego szeregu okoli· kilkuwierszowe zdziwienia i oburzenia, po. tej tre~~I. oMleszka6cy ŁodZI, ~ uauetn bryki panll B., chociaż w obu tych fabryczno~ci oddziaływajllCJch z zewn"trz, aby zwalaj~ce woioskować, iż dziennikarze war· p.o~~e~Dlc~wemi ~!oszlł dlllO~rzeblde naucdzy: kach jednakowe maj, zajęcia? dlaczego
zwrócić uwagfJ na wrzody zastarzałe.
szawscy znaj" swój przemysł li z wystaw cle! J~zy a po s ~ego
li IC . gro Ul g y1. robotnicy pana C. wybiegajl} w popłochu
Lepiej późoo niź nilldy. Z tej wycho· sklepowych i ogólnycb, gdyż pod wzgl~delU posla~a on obecDle t~lko ~wle paDle .,y- z fabryki, gdy nadejdzie pora obiadowa,
dzqc zasady, z przyjemnościl} śledzll ka- właściwości jego wewnętrznych, trafiaj~ na ~ładJ~ce ~ze~zony plz~dmlot••Bardzho dw~e. jakby siO obawiali, że obiad im ucieknie,id" oryginalnI} wiadomość z Łodzi, w pi. niespodzianki. De razy :scbwyClł Kurjery ~ ro z!n lI\.e . Jest wstaDle U?zyu .swyc. zle· a robotnioy pana D. wychodz, na obiad
smach warszawakich. ~potykam nieraz k l- list, adres, blankiet firmowy lub pieczl}tk" CI, JO~lewaz damy dW~ md1~c ~nnekJeszcze spokojnie i swobodnie? dlaozego 11 pana E.
men terze jednostronne i bł~dne, co już po· niemieckI} kupca lub fabrykanta warszaw.
a y, rozporz". zaJ'l.
Il J~zl a pol. wiecej robotnikó .., bladych, a u p na F.
chodzi z nieznajomości stosunków tutej. skiego, tyle razy wołają: .A to co?IO jak' l s lego mallł nader IlOŚCI, godz1D.
wi~cej rumianyclI? dlaczego robotnice p_
szych, znanych dzienuikarzolU warszawskim by na widok okazu arcy.wyjlltkowego.
Nie wiedziałem zrazu, czemu sifJ tu bar· na G. uśmiecbaj, sig życzliwie, «dy im .i~
zaledwie z opowiadań lub korespondencyj.
Ależ panowiel raczcie pamilltać o tem, dziej dziwić, czy temu te .mieszkańcy gło- zdarzy spotkać przypadkiem p oU. pryncy·
Od~ośnie do kaMego innego miasteczka, że gdy profes?y J~nżu! zapisał w notat· s~1ł o potrz~bie", czy t~mu, że .Łódt po- pałowll, a. robo.tn.ice pana K •. przechodz,
takle
dane lDoglyby wystarcz.y~, - co kach swoich, lZ ZWIedZIWSZY 70 fabryk, w Siada obecmo tylko dWie damy wykładaj". obok SWOJ pilni Jak obok bry a 'puuczodo Łodzi, S" one bardzo niedostateczne. dwu tylko zastał ksi"gi prowadzone po ce jllzyk polski." W tej niepewności, od. nego z łańcucha? Dlarugo? Wldoc&uie
Tu chaos, pod kaźdym względem - i liS· polsku, to mówił nie tylko o łódzkich (u· dałem całe moje zdziwienie na rzecz trze· nie u wszystkich... robotuików, jedoakowo
der biegłym obserwatorem nazwfJ te~o, ko- brl/"a~/l: Gdybyście by~i z?adali zakuliso· clego (~kt'f, a miano~icie, że niedalej jak rOa'A'iniętll je t 8~lacb.tno6ć aerca, ła«o·
mu kilka lat wystarczy do wzgl~dDle do· we dZIeJe l)rUmu.rlu WielkIego w Warsza. par~ mleSlf~cy temu, Jeden z pedago«ów pry· dnoś6 i t. p. kWiaty e~otlczne, potrze6u.
kładnego rozejrzenia 8i~ w tym chaosie, o· wie, r~cz~, iż zna!eźlibyście ~1D urzgdni. w~tnych, ~ykładaj.cy s~yalnie j~zyk pol· jąoe d~ życia bardlo duło bo kich promieczywiście, w zwykłych warunkacb..
ków, dyrektoró!, l. majstrów ~llem~ów! k? skI o?ok In~ych pnedmlotÓIr, uzuał za ni oświaty.
. .
.
Łah,iejszlł jest 8prawa, gdy chodZI o ze- ~espond~ncy.~ D1emleck~, naplsJ: nte~~eckle wł.aś~lwe pozegnać Łó~t z powodu braku. Co ~oku np. '! pone letm~ •. pOllll 11
branie i seatawienie objawów ogólno.sp61e- I rozmaIte lone szykany w D1emnleJuym zaJ~la. Jedno z dWOJga, albo ów szano· Innemi, trapi mleszk,6có" Łodu k
dw lub lny tYlo·
cznych, lecz i tu patrzeć potrzeba własne· kOUlplecie niż w Łodzi. Byłaby może ró· wny pedagog skłamał, albo tot w przeci,.. wodna; dostateczne
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nie ohci,.żaj,c zgoła kieszoni spożywców., 9{,.'/._'/.. Z akorj b.nkowyoh obnitfly .i, ro yj' l wuiej . . Na targu totejo.)m plneje ohwilowo OD' wowarów okólnikiem o hlihzych szczeg6Wbrew wszelkim proroctwem stronników , Ikle do S22, dYlkonto •• do 777, nllvd.yo.rodow. palna Ci.....
lach zjazdu.
.... no 1>0 bI8-617'/" pryw.tn. po 420, a
F b k' od
P d żk
ł
d
dl u, .cła zar.Ówno na. wyro I,y ,lodd
woI neg? h an.
wolz~o. kam.kie utnrm.ly lit Pr1J Kortach 69J-4.
• I'} I ' y.
o wy a c a o przywo·
hawełDlane, Jak I na cukIer, sól I w~gle, Z .krTj blokó", ,iomlkich w o hie~u byl) tylko
P
t U d l . II
'k
żouej sody sklociła przemysłowców do
rzemys, nn e I ~omuRl aey. wzniesiellia w Rosyi odpowiednich fabryk.
nietylko że nie wywołnły zwyżki cen, ale ntr Ino po kurti. ohniiODJm. do &~. Kurty ,ent
I tak, w Peteraburgu proiektuJ'e siv wznie.
nawet po pewnym przecillgu czuu dzi~ki dotych ~hn1łyI1 ~I, !Io IU~'/I l ,~o !69'.~ pożyc.ek
. Wlohudoloh drogl.J l trucleJ .mll)1 do 9K'/., po'
.
f:
•
.
.
h ł"
we.wnllt~zneJ konkurencYI, zepc ne , Je
ty .. ki co'.ro-proc.Dtowej do 63'/.. reDt] kolejowej
Peter.burg. Motor WOdll!l. Wkr6tce maj,. Ilenie abryki sody krystalicznej; w BerżeJ pozIomu dla artykułÓw zagranlcznycb. do 9~1/.. po7.)czek kon.olido..n)'ch n
'1., poi)'. ,i\: odbyć w Petersburgu próby małego dyczowie rozpoczął już fnbrykacY\l sody
Objawy i skutki cel, juź dziś powszechnie c •• k w.chodnich do 2~1/. i do 24811,. Li~ly ... ta· motoru wodnego, wynalezionego przez p. kupi'lC Sztark. DotychczM w paflstwie ro ·
Zlem.klel!'> Kodowskiego. Motor ten może zast,.pili syjskielll egzystowała tslko jedna f.. bryka.
znane dla produktów takich jak: sól cu· w.n • . towau)'.tw. wUJemn. go kr.olJla
1
.
.
.
.
b'
d'· ,11~lo.procentowe odd .. waoo po 166 /._' /" a r.Il
ł
b
kl~r.1 t. d. powtarzaJIl. SI\: O eCOle." Zle· konwertowa •• pl.cono 167'/.-'/,. Akc)e pi.rw. ma e \I1otory parowe, których użycie SUl przera iajllca sode na yberyi.
dZlllIe przemysłu górDlczego. Tyslllce r,.k augo 10wa ..)'. lwA at..>.piec... n odd.".no po IB66, lunkowo jest drogie. Konstrukcy. nowego
Wy.lawl plzczolnicza. W Moskwie b~
zyskało znj\:cie, ty~illce biednycll spożyw- lo•• chci.uo pl.cló tylko 1.868, .ko)o drogiego I<>- motora j8jlt tego rodzaju, źe może on {un- dzie otwarta w tych dniach wystawa
ców naJ'taftszy opat. Błoaie skutki Jakie won)'.t... mułn. h)lo umleśmó po 000, za akc, . kcyonować za POIU""A wody z wodociągu. pszczolnieza, urzAdzona przez towarzy8two
"
'..
tow. ,,IM)"" placono SSS -MS4
-....
..
cła ocbronne wywolnły w CesarstwIe I u
.
("Minuta").
aklimatyzacyi. Ponieważ celem wystawy
. d'
.
z
t
Z gloldy wTm.lriej d o no. ~ pod dni. m 28 I.pc..
. t
.. ,
ł l. •
••
nns, stwler zaJ" raz Jeszcze, '.e nowy zwro Artykul ,,Joorn.I'. d. SI. l'.toTlbourg," wyk •• oj,.
Nowa kelej. Roboty okoły budowy kolei jes za.~aJomleDle w O.CIB~ .z poa ... powclU
nadlIDy polityce ekonomicznej paóstwa jesz. CJ' .poko)nie i b... nAmi~tnofl·i cal, "."uI.a".66 syberyjskiej z Tomska przez Irkuck i Sre. pszczolmctwem, przeto weJścIe na wy.ta~1I
rze wyrdniejsze kontury przybrali winien. n.pdci pr..ci~ko rOl) j ki. mu kr.dytowi p.o.two teftsk do jednego z dopływów AllIuru, któ. Jest bezpłatne, ~ nadto w,stawa będZIe
Iks
" ema ••• tro"y pólorz~dowreh pi.... niemieckich, re si\: rozpoc~llć majll z wiosn'ł roku przy. pr"en~3Z0na z Illlasta do Wlasta, 1\ " .. wet
.
wywarl b.rd .. kor.y.t,. wnie.i" n. gi.ld.i. her szłego, powierzone 'ostaly ml'nl'steryum wOJ'- do WSI.
lió.kiej UmhlrkowatlJ ton, w jakim puemawiA
...
urz,dowy organ ro'YJ' ki, dowod.,e w .potób har· ny. Z Chańkon do \V ladywostoku rówNowa metodl. Roboty tunelowe góruicze
d ....c.~śl i wr, t . ""rj'ki nllni.t.r an. nlów pan nież ma być przeprowadzon,. liniR kolejo- prowadzone teraz b\:dll no wił metod" przez
Wiuniegud.ki, j_kko.wi. k krótkim b)'r ..... jego wa.
warstwy sypkiego lUulku, kur~awkll zwaneoUłdowania, zl01r t )uJ, uiejeduokroLoie dowody,
.
t
od §
P kł l
UKAZ NAJWYŻSZY
te w)'pelnienie lOb wl, •• ń Bosyi wzgl~d.", wi.rz,.
Propozycya. "Kiewlanin" donosi, że au. go I przez wars wy w ono ne. . o nt.y
O 1'ozmiorze oplat!l 8templolOi'j od kontra- oi.li ugnnioznycb poJmuj. "iemnl'J poważni. i stryacki poddany, Fridrich , zwrócił lię do te be~'ł zamratane przy pOlllooy lO!eSZallln
ktÓlo o twjem mieszkalI, j kolei od. 1IIltf/t lomienni. j.k jego poprwauik - n.pokoil treb, millisteryum komunikacyj z prośblk o po. cbemloznycb, rob.oty zaś b~d~ w nich pro·
nil 11iektór!/fh aktach.
któny lQk.h .io obja.ów wi.lkiego rozdrdnieni. zwolenie na urzndzenl'e stałe,; komunI' kacyl' wadzon~,. d0r.ókl tako Re. Dle. odn.,arzn.,•.
ł
li d
t
ta 11 w Ro-tyi Poprawa kollÓw papierów rOlyj.k ićb hy"
.
W
t t
I t h
k
Rad" p.ń.t... , w po ,ezoDl.
epar amon C la d.iA jedn.k ni .. n.o.n" gU)i . pod.i.".", J·.. t nn trakcie szosowym pomiAdzy Brześciem
os n \liC. H I\C zaOlr~zanle ta le uzy'
ekonom ii p.tUtwowej i ,taw 1 na tebraoiu ogól·
d"
'" j
li
wana było przy zakładaOlu filar6w m09lo
•
n.n' ro,"·••su.,..,.y przed.ta.,tioi. mini.teryum odpOWIO t Ul.1lI1e. " pr••y l.orur.vdow.j, która i Kijowem. F. pragnie puścić po 8zosie
6n.~sów co do roomtaru oploty Il.mplow',j od kon. w.oowi niew,tl'liwie d. wo. .w. n.pdri. B.rdzo pa~owóz, osadzony na szerokich kolach, wy ch na rz.okacb. R~prezentllnt wynRlaz.
. j k tel od
t t
mocno ulpoIOblellie pilnowało ~ ~lljalłł .kcJj bau ·
ków zagranicznych oSledla SIA
Warł:lz
traktów o najem mie .. kan, a o
no a n. kow)o\l, które "i. byly jednak przedmiotem on. powleczonych gutnowel\li obr~czami dla "
.
". W
\l'
ni.którycb .ktaeh, uohw.hło :
c.uiejuyob o!,rotó .•. Regalao]'a końcumie.i,.. n. ochrony szosy od zepsucia, a wraz z pa.ro- WIe, Juko propagator powyższej metody.
W ozol,elnieniu odpowi.dnich paragrafów o.t.· po.l.t;puj • • o.d,wle.. jn~ I.tw"'ci,. Pieui ••I.e .. wozem dwa lub lrzy wagony, również od.
Fab~y~a cuk.ru . w Leżowka.eh w gub.. cbar.
wy
o opl.cie II.m.plo".j (Zbiór praw t. V wyd. fi arowono dOl.
'. onowu Uli. nt.
. po 2'/. '/, .
.. l, przy1886 r.I po.tanowlć:
powiednio przygotowane do kur.owania po kows k. lej za~le~1 ł a ~w, d zlała I n~""
l. Z,,]'cujnej opiacie st.mplowej 80 kopiejko·
B"wl..".
L i y o r p o o I, 28 li?ca.
No· uosie, n przezuaczone do przewozu pa.sa- stępuje do .lIkwldacyl. ~a 31 sIerpulI. na.wej podl.g.j,:
Iowa.i. ur"9d. Upl.nd gond ordinary 6'/., Up land żerów i ci~iarów. W odpowiedzi na po_ ~naczon~ IIcytacyv zapasow cukru, sklud~.
aj Kontr.kt)' O naj.m w ,"i..taeh mio..kati i low middring 6'/...1 Uplanu middling 6'/'ł' Orf67.... dauie, polecono p. F. sprowadzl'ć "~ały swói JII. cycb Sle z 6,00. O pudów, a. nn. l wrześnl.a
inufch lokali (nie w)l,oujtc zawlor"nych prr.ez good ordiu.ry 6 J., OrIeani .ow middliog /",
..
ol l
t
f: b k
k
k.i,żcczki lok.tonki.), .i.,.• ld~i. od lie.o) .rk.u. Orl.O.1 lIliduliug 6./t.. OrIeanI middling f81r tauor do Kijowa dla wypróbowania, a je. ICy IlcyV .. r~ I ze ,wszyst. leml apllrą.talltl.
"y, j.żeli roo.n& .. ". najmu PI. pnewy'"a plt· ~'(., Ceara fair 6'/.. \;ear& gooa f.ir ~"/I" I'.rn.", śli rezultaty bed " pomyślne, p. F. ma Fabryk~ do hcy~cyl oceulono ząle~wle n~
ciu •• t rubli.
fair 6'/., 1'.ru8m good fair 6"/.. , B"ia fair .-, otrzymuć żądane pozwolenie.
3,000 rS' 1 a pomImo tego rezultat IICytaOyl,
Uw"g". Ct.ynione na tekow)'eh kontraktaoh.d Ma""io f.U: 6'/., M~nu~Am f.lr 6"/.. , Egy!,t .. "
.
.
.
.
.
wedle, Char_ gub. Wied." jelt bardzo
not. cyc o otro)ma.iu cOJn ... , uwolniono •• od o· orowu fair G'/J' E«J'Ptlau browo gond fair 7,
PrOjekt lUiylllera Kozlelły.Paklewsklego wlltpliw;
,
piaty .templow.j.
~:gypti.n orown good 7'1.. ~ypti.u wh;"" rair odbudownl.ia śluzy Sułtan·Benta na rzece
W I .
11
u) Adoot.o)e o c.. ) i ,obowi •• ań koutrakto· 6 / .., ĘgJ\)\ift .. whit. [0011 tatr 6'/., Egypliall Murg .. bie nn południu od Merwu wkrótce
ys ~wa. konkursowa. 8UlZarli owocowych,
wyob e<]'niono n. kontr.kt.ch, na IUmt Ole mi· whlto ~ond b'/•• M. G. BrOl\oh goo.1 4 ' .... , M. G. ' . ' . f kt
K'
.' .
d odbvdzle Sl~ W Jllromlerzu w Czecbach, IV
od rubli pifĆali.. iOCiu.
Broaoh doe 6'1.., Dholl... h rair 3'/", Dboll.rab good s"'", le SIV. a 8m.
omlsya rewIzYJna. po ci'lgu bieiącego lata jak o tem donosi
u
2. Zw)'onjnoj oplaci. lteml,low.j pi,c;o-kopi.j. fair a /.., ])bollerab good 4 /., DhoUt roh 611e " /., przewodOletwem generała Pau ker uznała Czns Czes Z b d J
'
kowej podl,soj, .dnotaoy. n. kootr.klach o n. ~o: Oomrawutte. f.ir S'/.., łlomr",otteu
lood f.ir S~'lt., odbudowanie śluzy Z/l konieczne ze wzglę." . '
' . a ra ,
.
t.r.niou)'ch w)plat.oh, u. sum, wyta.. uad P'O. Oomr.'."ut:. gont! 4'/" Oumra~0t:. ft".4'/., .sclll~.1 du, iż wskutek wstrzymania wód oaza mo". . MIQdzynarodowa wystawa ogrodOlcza ma
rabli.
gOlIar." 2 I.. Bengal good r.lr 2 /.. Beu~al gllod S /.,
k
k 600 000 d' . .
. . U .IV odllyli w roku przyszłym w Kolonii
Jego Q,afl .... kll Mo~6 tako", oehwał§ rady pail" Beo,al lino SUI", l'mue'9'eUy good !Mir ".,., W6Iturn I W8 .a pozye a
,
Z168U;CJD zlen~t z .'~•
•tw a, 16 czorwc. 1887 r. Najwytej ..twi.rdzió ra good f.ir S"/,,, W.. tern ~ond 4'/.. , Peru roogb r.ir tneJ pod UprBW~ bawelny. RobotamI kle·
c,.)1 i wykon.ó polecil.
!l'/.. Peru r"agb good raU'1 6'/.. , Peru roogll gond rować bQdzie projektodawoa inżynier Ko·
Łódzka.
6"/.., 1'ero .month f.ir 6 / .. 1'.ru .moot!. good rair zieno. Paklewski
'
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ROZPORZ4DZRKIA RZ4DOVlE,
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~PRAWOZDłJnA

TARGOWE.

611/1"

Peru moder. roogh eair

6'1.,

Pero motler

.

••

. .

Sond r.ir G'/.. , Pem mod.r. «ond 6 '/,.
Zjazd p.wowarów. Delegat ml0l8teryum
Oh,,,,". 111 o VI y T o lO y AI, 26 lipca 1'n i VI dóbr paftstwu, p. Mikołuj Miesznikow,
aleida. P e t. r. b a r g, 27 lipca Pod wply. okolicy ohmi.1 o~ier.P!al win.'" od .wilgoci. i .im"a zwiedził w tycb dnikcb główniejsze bro.
wem niepoml'slo)ch ci,gle tlepesr. z giełdy berUil- w IIIAJU, a nC~6goJIIWJ w p~e~w8f:OJ połOWie cz.erw · wary w Warszawie a to w celu złlpozna~
.ldtj, toteju)' tArg wek.lowy ..drldzał «ltdś lu,rdr.o (la, lecz pod wplJwem apn)'JAJlłcej pogody w Olta-.
h
'
)
h .I
... he ulpOlohi6nie Obrotów nie dokouano iado)ch, tDlcb tygodniach POP' r&~ił liO s"al!anie. łl " ...... '! t. nla naszyc plwow~rów Z C ,,?le em produ.
tak •• kurty wlokiw,e ui. mogly b)'ó o.n.e,.ouo; wygl,da dOłkonal. w nl.któryeh .,..od.ch wlt.j kowanym w Rosyl. Dla bliższego zapo·
w kał.dlm rade nie moiu. ulto dOlbć tut n" po~~t;oll)eb: .W lorównalli~ ,.. rokltm przenłym znnnia 8i~ Z tym produktem p. M. zapro·
Loudyn wybj 21 pGu,ÓW FoK rubol. Złoto WIliJ' dBor hOtlr.16 1ł08C1owo ",me)u)'!łł, locz co do ga- ponował zjazł. piwowarów i plantatorów
wyeJl pólinlpersałach nliało popyt. »0 rI. 9.11, a. tUlJku lepu)', gtly! rl ,'I 'u lIle u" tku~łr c!of.ychoz.. h . I
M k '
k

kupony celue b)' ł)' w obit"gu

po

1I:ł2- ]~21/•. Na wcale olioroby .. oi rubaoŁwo, pnytem ror;wljaly liO C mle ~ w

largo p.pi.rów poblie.n)'oU. ogromne wym .. ry prz)'. on. powoli, ..I. wi~o .ila nawozu i opra",} .u'y.
bi .... j' sprze<l"•• pakul.ono., ....ogóln'.J akcYJ jo ~i, n. wykutalu.,';. kwillów i ..y... k.. Wodlog
kolejowych i h.nkowyelt, po cz~ścl na rac.bon.k obltc•• u <loko".nyoh w
oblur "J~ty pou
kaJ.llt.alilltów, lecz prte ... ażoie re .trOUJ ZDlikow. uprawo chmielu w okr'ilg u
ElIlDleJnył 110
<ów. Ako)o kolejow. rybiń. ki......dl.. )' jot n•• uowu o 8. /, h.ktarów.
to pow t....
'
86, miaty w końcu poP)·t po 67 /,- 'I. (~r-. nit.j), .iQ ltal. od roko
cbmi.lu
'
u.,ye) i" ki. spacll! po..,tkowo do 162, I.cs proy ..~ mo~"'.y .610'/.
I
obaou!.
końcu mogly b)'ó omienozon. po 162'/... kO),.816 uJmuJł J.o~ Iylko
/'
.
o t...c••
woP.go towauyll wa ofiaro" auo wielkiemi partyami c,,~łó MUleJ. Gatunek "hnnelu
na tam
po 270'/.. kUflko.kijow,kie po 87&, pót,.j'j no,I.· ni ... wodoi.
apraw.
obramOle po
sa
~=~ lunE' mote'
sprawll
u
po·
kredytowa. W rzeczacb po·
.
wal oby si e, że na takowll
gil niemn śl'Odka, tRk, przy naj moiej u· rZlldku, lepszym bod~cem od Hygiel bywatrzymujll niektórzy właŚCICIele domów, Ale j" u nBs kary pienilline; u ludzi mniej u·
to nieprawda. Znam pewnego obywatela, cywilizownnych bywa wprost przeciwnie...
któremu CO roku Itudnia wysycbała w li· ale u nasI
U nas, miły Boże, jakże tu wymagać
pcu; Itazał studni~ pogłObić,. sprawił. nowe
pompy - i tego roku studnia mu. UI~ wy- delikatności uczuć od ludzi, którycb alf" i
schla. Kosztownło to trochv pteOl\:dz" omegll wierzeft i pragnieó jest tylko pie
lecz ma wygod\), a w.dodatku blogosławlll ni'łdz, skoro nawet ludzie sklld inlld ~acni
go sąsiedzi; jeclen z nI~h lila naw~t dOili i roaumni, nie chCll wierzyć w istnienie
. własny i wlnsn, studn!e, I~z o~ kl~ku lat szlachetniejszych pobudek.
Czyż lItogłem przyjluszczać, dajmy nn to,
popsut". Ten roznmuJe WIdOCZOle, z~ wla·
snym kosztem zdouywać wygodO lub IOnym że druga czQŚć zeszlotygodniowej kroniki
dobrze czynić, to la.da {uszer potrnfi, ale Utojej, a zwłaszcza zl\kończenie, w którem
cudzym kosztem Unikać wydatków. z wła· nadmieniłem o próbie osiedlenia siV l.k .. ·
sneJ' kieszeni to dopIero znaczy mleó gło· rza na wsi, poczytauem b~dzie (skamienia,
łeml) za płód chorobliwej {antazyi...
"Il no i rozuro
w g ł'
oWle.
- Panie kronikarzu, - zagadDllł mnie
Pokrewnych powyższemu
I!rzykła.dów
mógłbym przytoczyć b~rd~o WIele. Oby. naznjutrz jeden zlLcuy cdowiek, - czy to
watel X. np. jelt człowle~lem zam.ożny,!" pomiedzy ł6dzl.:imi lekarzami znalazł si\:
obywatel Y. także •. O~aJ. 8/ł8ledzl n~8JIl ów odważny. co to spróbował praktyki na
duże kamienice, obaj tez. mezmordowaOl. 81l wsi?
- Nie, panie ...
w zaprowadza~iu r~zmaltych udogodnleń~
- Spodziewałem sie. Ów leknrz, to zarawdziwie ścIgaJ" SIfJ na ~em po~u. I tak.
~ odnowił "szystkie ,,!lesak~D1a, wyl~ć pewne paflski wynalazek?...
dodał drugi zacny
- Naturalnie, kazał chodniki asfaltem I prZyjął dr~gl~
go stl'óża, - y zgasi.! latarko w ~Ien.', plln, - tacy lekarze rodz,. 8i~ czasem w
stróia wydalił, n~tomla,st cz~6ć. pIWniC kronikarskicb głowach, lecz w rzeczywistoprzerohił na sklepiki z IUleszkaDlaml. W na· ści nioma icb na świecie.
- A jeżeliby znalazł siV nnwet, - do·
8t~pnym roku X z.. łożył mały .kwer ~a
odwórku swojem, a zazdrosny Y, me rzncił trzeci rozumny obywatel, - to chy.
~bC'lC pozostali w tyle, pozostawił I<,ka~. ba jaki dziwak, albo stary kawaler, łako•
rom nżywalność strychu tylko Da oficyDle, my na wiejskie pncyentki...
- Albo idyota, co nie ma już nic lea na poddaszu frontowem .budo"dł prze:
ie kne lokale, które daj, mu .250 rubli p8zego do zrohienia. -- odparł pierwszy,
~ocbodu. Który z oich w,drzej8zy, tego - Albo wreszcie lakarz-pnn, obdarzony
uie umiem określić, gdyż m,drośli speku. równie bujnll fantaz" jak nasz kronikarz, lacyjna ma swoje odr~bne prawa etycz~e, zakoóc1ył drugi jegomość.
Wysłucbawszy uwag powyższych, uspo·
a tak skomplikowane, że trzeba by POŚWIe
ció jej zhaclaniu bardzo duio czasu, a IDom koiłem nnjprzód wszy.tkich trzecb panów,
że lekurz ów nie jest ani waryatem, ani
go bardzo rodo.
.
00 sie tyczy .'udzlen, które tak cl1l8tO maniakiem, ani fantastlt, a następnie opowysycbajll, albo teł lamiast w.ody ~ystej wiedziałem, co nast~puje:
Pralltyki na wsi spróbował (nie u nas),
daj" m\:ty cuchn,ce, to jd ~Ie z hto~1
nad aprallnionyml, ale I uwagI .na bezple. a w guberni twerskiej, niejaki p. Tajrow.
CI 6etwo prseciw-potarowe, po"lnnaby za.· Odważny ten i - powiedzIIły otwtu"Cle-

lO.,

08. Wie,

na

t6rem. narodzo-

noby SIV wspólnIe nlld kwestyaml dotyczll'
celUi chmielu. Podniesioll'ł ma tei być
na zjeździe sprawa zogniskowania haudlu
I .I
.
. ..
. .
.
CImle.u w Jednej mIeJscowoścI I zorgaDl·
zowame głównego rynku chmielarskiego w
Moskwie, oraz filii na W ołynill i w Kró·
lestwie. Współudzia1 w zJ'e~dzio przyrze.
kl"
. .
I prawIe wszyscy nasI pIwowarzy, P. M.
ma wkrótce zawiadomić

Ied...iiiii

Kronika

(-) NI posiedzeniu komitetu budowy
pod pl'zewodnictwem pastora Rondtbalera,
postanowiono "y konać rekonstrukoyV ko·
ścioła ewangelickiego św. Trójcy podług
plnnu wypracowanego przez budowniczego
p. Gebliga. Plan rzeczony d'łży do zupeł
nego przekształcenia kościoła, tak, iż d?isiej.za świątynia stanowić b~dzie tylko
boczną nawv nowej hudowli, której front
odwrócony będzie ku ulicy Piotrkowskiej.
Nowy Kościół zbndowany bedz1e w stylu romnńskim, z wynioslll kopuł, wpośrodku i
czterema wieżyczkami po rogacb. Do no·
wej świ,tyni prowadzić b~dll trzy wejścia.
osobne. Bezpośrednio z kościolem ł"czyć
8i~ bVdzie sRla
.
olJliczona na
200 osób.

nn
zjeździe lekarzy ziemskicb w Twerze, o re- tu mini
poznać bliżej
zult~tach swej praktyki wiejskiej. Był to wlościan,
im 8i~, że welpól z roodczyt nadel' interesujllcy bogactwem szcze· botUlkami przykładał rvki do dzieła: "Jagółów cbaraterystycznych. Streszczv go w ki to pan, widzisz jak pracuje", - coraz
niewielu słowacb, a Slldzę, że kogo nie czvściej, zamiast "panem", zwali go po iznudziłem dotycbczas, tego i zakoflczeniem mieniu ojca i jaknajcbvtniej pomagali w
nie znudz\:.
budowie.
Doktór Tajrow, porzuciwszy słnżbę nil'
Bal zwozono już cborych z bliska i zdadOWIl, osiedlił siV we wsi Słobodzie, w po· la, ohociaż bliżej było do lecznicy gminnej,
wiecie wesegoóskim, guberni twerskiej. bezplatnej; albo też przysyłano konie po
doktora. "JBkaż I'óżuica pOlUi~d%y terat •
A odbylo si~ to w lIastęllujący sposób:
Zwiedził trzy wioski i przeszło 160 ZB' niejsze.lli wizy tami, a dawoiejszemi, z u.
gl'ód wlościaftskicb, zanim jeden z włościan rZ«Jdu. Dawniej wszedł"' do chaty, popazdecydował sill odnająć mu izdebkv O 8·u trzyłeś, powiedzinłeś co należało - i czem·
lIrszynach kwadratowych powierzohni, za prQdzej do karety, aby nie dyszeć drwin
trzy ruble miesivcznio - bez opału! miał już nud sobl} i swoj,. nauk'l; dziś goszczlł, za·
mieszkanie. Nie do uwierzenia, jakiemi o· praszaj,., odwoż, sami, masz wivc sposo.
czyma patrzyli chłopi na pnybysza osia· bnoAć wysiać lekaratwa z powrotem. Da.
d/ego ni sllld ni zow,.d pomiędzy nitoi. wniej drwili, dziś,-chory którego odwieA obdzierali go też ze skóry: za cbleb. dzau, zwleku si\: z lo!a do okna, gdy nad.
drzewo, mleko, brali potrój nu ceny, - "na chodzi pora wizyty - i wygl'łda, czy nie
wsi bieda, paniel" pokpiwano z doktora. widać już doktora. Dziś w Słobodzie nie
Z poczllt.u odwiedzały go kobiety, niby trzeb!, .naznaczać ceuy.; gdy ~ypadek po.
chore; przychodzily ztl8pokoić poproltu bab. wduleJszy, placll 8aUlI rubla I dwa za. wi·
sk, ciekawość. Blldt co.blldź, łl\ska .. e i zyt\:."
serdeczue obejście siO doktora zjednało mu
W miar~ jak rosła praktykU d?ktora,
tytul "do~rego pn.na'. -- a i t(l co~ . zlla· wZlDo~ła si~ też popularnośli jego pomivdzy
czy•.• Nle stroDI'l JUż przynaJulnle,l od I włoścIanal"'; po roku obustronne stosunki
człOWIeka, ~o spadł im niby śniog na glo- były już jaknajlopsze. Tajrow slldzi, że
w~," Po Clekawycb babacb, przyszła kolej drugi lekarz bedzie minł łatwiejsze zllda.
na ludzi z zaslarzałemi cborobaUli chroni- nie w powiecie, gdyż ustlla tradycya nie
cznemi, którzy już sto razy pd innych u- spoczywa, lecz budzi kaufanie innycb wło.
słyszeli, że wyleczyć ich niepodobna. IV re- ścinn, do porz,.dnych Jekarzy.
szcie zaczvIi przychodzić ci~iko chorzy,
Przybył literalnie bez środków; po roku
b~ali . leka~s~wa i nie pokaz~wali siO wybudował dom, nabył kawa/ele gruntu, a
wl~ceJ. NIejednemu pogorszyło Sl~ uawet, prócz tego mial docbodu około 600 rubli
Rle . wy!!ił lekarstwo do kropli. Chłop stra· od włościalI, a 200 od ksiViy i z dworów.
sznle CI~źkl d? zapłaty za lek~rstwo: ",płać Pokazuje si~, że włościanie umiej, cenić
zaraz - mówI a zaraz Ole pomoze" ... pomoc ludZI, którzy szczerze a serdecznie
Z se~decz~,. humor1:styk'ł opisuje. Tajrow wS'pół?znj!l ich bie,dzie.. Z~prawdę, lepiej
pocZ'ltkl SW"j praktykI na WSI, a Ole byly 08ledltć Slf,) na WSI, mi SIedzieć w min.
one bynajmniej zacb\:cajllce. Powoli sto· stach bez zaj~::ia, a CZ\)sto i bez utrzymasunki wZlljemne wzi~ly zup&łnie inny obrót. nia, jHk to nieraz bywa.
THk przynajmniej Tajrow utrzymuje ...
Z k/Lźdym .dniem rosła Iiozba pacyentów,
płaCIli cbl)tOle, dodaj,.c: "hyle Bóg dał zdro·
Ale, po co ja to powtarzam??
wie ~ pieniQdzy uam uie żal".
Sarl1łaticlU.

•

•
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.8orlbl. 29 lipca.
r ...... io. 188-185, ol
dzer Zeitung." .Tageblatt" nadmienia, le llloały, gdyi złodzieje w Łodii posiada.j4 Bośoii padły pod eiekier'ł tracZIl dwa ol.
lp. 181 'I,. no Het. gr. 166'/•. Żvto 116 - 125, n,
oowy kościół pomieści 2,000 osób wivcej, wyborne
brzymi& drzewa, z których pierwsze, §wierk, lp
.•i r. 116'1" na li.',. gr. 121'/••
(-)
dzia6 dzisiejSlY upa- żyło lat 7 5, a 'red nica jego n epodo wy·
aniieli dziaiejuy. Z danycb pow,iuych
L_,•• 28 lIpcI. Cuk,.r Ja •• 9G proc. I S'I..
widzimy, że nie b~zie to rekoostrukcya, wiedziano 111
produkcyj muzyczoycb; nosiła I, •• metra, wysokość pnia dosi~gała spokojnie; cokip.r IIIJr"kow) 12$/.; lpokojoie.,
Linrpo.1 ~ Iipcl
'ipr"w.,y.tht,u,., pou".Ił Ł kuw •
a właściwie budowa nowej, obaz roej , f4- w każdym prawie ogródku odb~dzie si~ ja- 42 metrów; drugie zaś drzewo, jodła, rosło
p"'\ pU~"'·d.III\ ol.I"'t. IO,OflO ' ~ I. .t.ale.
Dzienny
tyni. Roboty budowlane b~d'ł rozpoczVte kiś koncert wokaloy lub instrumeotalny.
512 lat, średnica u ~podu wynosiła l,. IllO- (hwór.
G,\)()() bel.
po aatwierdzeniu planu przez ministeryum.
W Paradyzie popisywać liV b~dzie po tra, a. wysokość pnia 38 lUetrów.
Llvlrpooł 28 lipca. Hprnwu1.tJanie KO ; I P.OWP, Ohr ut
lO,()()(1 h-ł, , ~L: " /l1l IIIpekuJae19 I wf wÓ' . ,()")() t~ l .
(-) W słdzie gmllnym III okr~gu powia. raz drugi (i podobno ostatni) skrzypek.
~tRl.. Egipaka nit.J,
MicJdhng amerlkańeka na
tu łódzkiego, we środ~ rozpa.trywanl) była murzyn p. Jose Brilldis; opr6cz niego kon·
1J
lp •• ier. 6 1u , na lier. wrs, 6'/2t na M'I. 6 1/ 2,
sprawa wytoczoua przez władzv akcyzową certować bedzie w rzeczooym ogrodzi
oa lOr.. pat. 6"/... na pat. Ii,t. 6'1." na luL
• przeciwko 22 szynkarz,'m z Halut. O mo· orkiestra wojskowa pod d,rekcy'ł p. Diegr. 5'1.. ua gr. ,t. 6'1", u. ,t. It. 6'1... n. It.
tywach skargi wspomoieliśmy przed kilku trycha.
Pttersburg, 29 lipca (Ag. p6lo.). Ogło mr. 6'/. p.
daiami, dodajemy więc obecnie, że wszyst·
Pod Zameczkiem obok la ku miejskiego, szono decyzy~ rady pB(lstwa, wedle której
N.w.Von,28 IIp.a 11....'0. IOJI., w N. nr·
kich oskarżonych uwolaiono od odpowie. zrana od godziny 5 i po poludniu od go· rZlldowi p,'zysługuje kierunek czynnościami 1"'0'. "/" Kaw. (Fair Rio) W, dto Rio
Nr. 7 low ordiuny n. ,ier. 17.110, na pat. 1830.
dzialności.
dziny 4, popisywać 6i~ ill)tl ie orkiestra towarzystw dróg żdaznycb " przedmiocie
Hav", 29 IIpoa. Good .. r.go Saoto. u. wr ..
(-) Komitet zabaw, funkcyunuj'łcy przy Btrzelęcku, pod dyrekcYI} p. H lIsela.
110.26, ua pat. 110.76, II. Iiot. 111.26, Da gr.
Towarzystwo baletowo.koncertowa p. \Ve. ustanawiania taryf na przewóz podr6żuych II
towarzystwie dobroczynności, uprasza te
n. ot. 1I~.Y6, n. It. IU.76, na mr. lIS.'l6,
osoby, które przyrzekły jakiekolwiek podar. roniego West, dajn dziś kOD ert w ogro· i ł ,ldunków. Ministrom komunikacyj, skar·
ki na rzecz zabawy bgrodowej, deby m· dzie Klukowa.
bu i d6br pl\6stwa wraz z kontrolerem
czyły ofiary swoje złl)iy6 najpółoiej w po'
(-) Dziś w teatrze letnim: "Halka," paustwa, pozostawia decyzya porozumienie
niedziałek na r~ce wlaściwych opiekunów ope,'a w 4 aktach St. Moniuszki. W par· si~ co rIo sposobów zastosowanl'\ rz'łdo we •
Z du •• 29 Z dnisSO
cyrkoło ych.
tyi tytułowej wyst'łpi gościnnio p. Julia
_.
GI,łda WaruawllIa.
_) Dl'IIgi kantor Ił.tczenla Iług o- Leicbaicówn a.
go nad,oru, tudziet co do jego skład u. o·
t,cJkUO II kO;IC8tn «iełJl.
twarty bfJdzie niebawem w Łodzi przez
sobjetego i nposażenia.
Z.
.1. 1r,6IL,t.,minew,
p. Filipczy6skiego, który otrzymał już po·
!{ H.ONII{ A
Petersburg, 29 lipca (Ag. p6łn.). Z po· oa Berlin Ul WO fIIr. • . •
ó6.Só
6620
trzebne na to pozwolenie wladzy.
KRAJ O WA I Z AOR AN I CZ N A.
wodu wiadomości gnzet o uklWlniu sifJ w Ił Loud'!" U 1 ,r.,. • • • • 1141
Il S8
46.40
(-) Straż OgniOWL W poniedziałek od·
Charkowie cbolery, departament lekarski n ParJ "JOO fr. . . . . 46.110
" Wiudail n 100 d. . . .
91.85
9120
b~dll siV 6wi zenia n oddział n łódzkiej
_ Katastr~l. na Szl-zku. W nocy z d.
.•..•
Ch k '
. bł' d
straży ogniowei ocbotniczei, o godzinie 7
..
wYJa.Ola, ~e w
ar oWle lIIe y o .a oeza popI", p'~łlwaw.,
J
J
24-go
na
25·ty
b.
111. około~od.. l· zej,
d
k
'
b'
.
I
l
wlec~orelll, przy wieży oddziałoweJ'.
" g o wypn ·U zas.a DllJCln na c 10 erę azya· Li,tl J,ikwHI . Hr. 1'01., • . . 9R IS
93 !b
d na stecyi MorgenroI h kolei gómo 8'I'lskiej
Eto• . Pot. W.oholl'l!. , . .
9~. 2S
0085
(-) Droga żelazna fabryczno-lódzka o (Oóer.&/ile8isc/ie.Ba/m) dał si~ słyszeć o. tyck'l.
L;"t, hU. Zittm. z. 'Jtł r.
1111.· JOI.L
l.t,
~
...
t.
M.
WAr_r..
Hel'
I
d. 13 atyczoi.\ do d. 13 maja r. b. miała gromny hnk, który wstrz'lsnl}ł wszystkiemi
Solia, lI9 lipca (Ag. p6ło. ROzpow9ze· 100.- 100.•
99,60
n
n"
99.fiO
dochodn brutto 198,648 rs., a zatem nn budynkami. Stac)'a l\[orgenroth Jeży oa chnia si~ tu corllz bardziej przekonanie, n u
:~ fU
•
9\l.óO
9~.80
wiors~ przypada 7,640 rs., podczas gd>: w dysta',sie pomi~dzy Katowicami a Świe.nto. źe ks. kobhrski przybędzie wkrótce do Bul. n"fłn
9!f 26
11950
J.'
;1
IV
tymże silmy m czasie r. z. docbód z wlor· cblowicami. Po upływie kikuoas.u 100nut
I
.
.
bó'
"
t
I.ul] Z .. 1. M. r""I ..1 litir. .
96.96sty wynosil 7,071 rs., rok bieżący wskazuje d . d .
..,
.. ił
b h k "6 gary, pomimo, ze wy r Jogo ule Jes za· , . "
96..
U
l'
95.•
01
oWle zlano SI e, I. nas .... p wy uc
o... w
. dz·
K .
h
d
0
6
..
fi
Ul
9U6
9J 60
o'
w zakładacb zwanych .Frieclenshiitte" nale. tWler. ~ny ~r~ez moca~twa.
~'l~1ł ~o:
wiec powi~lo:szenie si~ doc o u o 8,
(-) Droga żelazna labryczno.t6dzka, C
żl}cych do towarzystwa akcyjnrgo S. Ku. głoski, ze ksl'lze da dymlsyv gablOetowl I
GIlid. Berliń.ka.
taJny w berliń kim "BOraeo Cour\et:" " . nitzky, Prienglh im, Fajge et com. odle. rozwillie zgromadzenie, w nadzw pozyska- BaulenoLI rOtłl1.leie ur• ." . · • 17880 17• .4)
łI
fi Mo tl 0;1 t.
•
J'i8 17~ . 1ł
gólD8 zebrauie akcyouaryusz6w drogi że· ł b d
k' l
d
' M
"
lazD8j fabryczno.łódzklej odroczono do wrze. g yc o wa I omet~y ? s~acyl. o~ge.l' nia tem przycbylności Rosyi i zażegnania Wehle n. WU'r.&w~ lu. • • 177.8a 177.9a
t'1ł~r.llurlllu.
• 17760
•
177./16
śoia, gdyż obracbunki dyrekcyi z rZfldem I·oth. Zakłady to lUleśClły ;y sobie wIeI kil przesilenia
"
, 176.00
dl.
giserni~ z bamerniq, wyrabiaj'lcll gru b.ze
. .
.
17676
"
Lou
(\~1I
kro
~O .8[j
nit mogIł być wcześniej ukończone. Wy. przedmioty żelazne, młllty, akcesory" kole.
.Baku, 29 hpcn. (Ag. p.). P~~CZ8S oata·
• •
W 8i'/,
"
dl.
•
2U ,~7
:W.~9
zllllczenie resp. wypłacenie dywidendy za jo,,!" j t. p. Główny akcyonaryusz tej fa. tnlego pożar n spłoo~ło okolo mlloon pudów
"•
Wiedeń
Irr.
162.06 162.'"
rok 1886 nie może zatem nast"pić przed bryki S. Kunitzky ma l'6wnież udział w naCty. Pożar w fontennie Markowa przy- 0J,konLo pJ'lwaLu8
1'1.
1'/.
wrześniem."
.
l
M'l
'
P'
to.wnuystwle wn cowlli 10Jl'I\:e.. I~~"sza gasi dopiero wtedy, gdy nafta bić w uiej
Gi.l~a Londyńlka.
(-) POlesya łodzianki w Warszawie. p~. wIeść o ~ybuchn ko.t/ów sprllwdzlła Się, o· przestała. Przypuszczaj, ż fontauna J'ett
WebJe 0' .'"t.er,lltu'g .
ni A. Scheibler, właścicielka budllj'lcej Się kazało SIl) bOWIem, li eksplodowały ilł ko·
. .
.
łO"/"
pOlMlsyi przy ulicy 'l'r~backiej N. 421 A, n, Uy parowe z tnk" silą, iż całl budynek wyczerpana I ~D1szezona zupelDle.
. I)I.koDIo l'lo
r
C, jak donosi "Kuryer warszawski," woio· prawie wysadzooy został w powietrze. We.
Sofia, 29 hpca. (A.g. p.). Bułgarski
sła. prośb~ do magistratu o ułOżenie DO· dług opowiadania
naoczn,ch świadk6w, miuiater spraw zagranicznych Naczewicz,
DZIENNA STATYSTYKA LUONOSC'.
"'yeb rur wodooil}gowych w powyżej wy· którzy. prawi~ cudem ocaleli, nlU.~y. rozsr' udał sifJ do Wiednia dla widzenia siV z
Małlelislwa u.warte w dniu 29 l i P o.:
mi nionej ulicy, w celu dostarczema jej pały HIll w drobne ka.wałkl, wzbijajlIc. s~~ księciem koLurskim. Zarzl}d skarbu obJ'nł
W raram blollekiel dostatecznej ilości wody, potrzebnej do wysoko w gór~; od Silnego wstrz'ł§memn
. .
..
W .aram ewanglellcklel l, • mianowicie: Frypnepłnkiwania rur kanalizacyjnych podcZR' pOPllkały wszystkie szyby w sllsiedoich bu. CZIlSOWO
mlOl~ter spraw wewnętrzoych derJk Wilh.lm H•• k•• Auu, Bo.alit K !Uińek ...
Sfarozakonnych ich funkcyonowania. Magistrat przychylił dynkach. Był to dopiero pierwSlyakt I'trański.
lmarll vr dniu 29 lipoa:
siV ~o
pro'b~ i rury wodD?',gowe w po· straszliwego wypadku.
Paryt, 29 lIpca.
(Ag. p.). Niektóre
.. Iollcy: thieci do lat 16·tn omuło t,. uj
sesy' tej b~d'l Olezadługo ułozone_
W kilka miout po wybuchu i po opa· dzienniki donoszlI, ie geuerał Boolanger liczbi. chlopców 2, ,1.ie•••,' S; do,"OIIrab.J, w taj
mołczysn I, kobiet I, & mianOWicie:
(-) Łódzkie k'riele. (Nadesłane). Sza· dni~ciu ogromnego kurzn, kt6ry na chwil\) wysłał sekundant6w do Juliusza Ferry'ego. lioebie
FloreotJ'u Kwiatko".lca, rat ~a, JuJiUIJ: Bara·
nowny redaktorze Na brak dobrze urz,,· zakrył widowni\) kataatrofy, zacz~ły sf~ wyDOWlki, lat 28.
dzonych kąpieli w Łodzi skarżyli sifJ jui dobywać w\)żykowate płomyki, któro z pne·
E"MAlelicy; d.iecl do la( Ifl.tu .marlo 4, w tej
rozmaici korespondenci z miasta, a głos rażaj'lCIl szybkości, ogarn\lły całll miejsco.
Iic.bie chlop""w ., :1.i......I-; cJoroolyoh I, w tej
OS'f!TNIE WIADOMOSCI BUDLOWE.
licruie m~icy.y,n 1, koHiet -, a mianowicie:
ich przebrzmiał bez skutku. Wiem, że i wo§ć, a nast~pnie przerzuciły sill na s'lsieBerlin, 29 lipca. N~ giełdzie utrzymało FrJdrrk Wilhelm Seif.rt, I.~ '6.
moja skarga ne. nic sill nie zda, mimo to, dnie budyoki. Z powodu wielkiego chaosu
Słarozakonnl: tlaieci do lat l~tllJ zmarło ó, w tej
proszv, chciej dołl}czyć mój głos do innych i przeratenia nie było komu myśleć o ra- si~ bez zmiany usposobienie mocne, ale ruch lict.bie
ChłoJlCÓW S. dziewcqt 2, doroslJch -, VI tej
wielu. Wczoraj o godzinie 8 rano udałem tunku. Spalił sifJ magazyn róioyvh mate. zmalal od wczoraj. Kursy wyj'ltkowo tyI. lic&ule JUtŻC&J.&o -, kobie~ -, a mia.uowicie: ~si~ do łazienek p. F. Sellina przy ulicy ryałów fabl'yeznyob, \V cz~ści skłnd wIllIla ko przekraczały poziom wczorajszy. Cz~ść
Konltantynowskiej; zapłaciłem przy kasie i pi~ różnych zabudowań. Ogie6 z pomo· spekulacyi zaj\)tII jest jeszcze ci"gle regu·
LISTA PRZYJEZDNYCH
za bilet do wanny i za prześcieradlo, lecz Cli miejscq.wej straży ogniowej i sikawek lacy'l k06comiesi~czn'l, a potrzebo e w tym
Hotel Victoria. Ponko" o TJnuu, Dluprześciera.dła mi nie dano, Po k~pieli za· ze stacyi Swientochlowice i Morgeoroth 0- celu pokrycia oddziaływały wzmncniajqco
r. PetertowaJ Czaractew r. Brr.edu.ch ł') wa.
ż'ldałem choćby r\lcznika, czegokolwiek koło południa stłumiono. Do tej pory u- na kUI·sy. Na giełdzie zbożowej paoowało ~
wreszcie dla obsunenia ciała, lecz po dwa· rz~downie stwierdzooo śmierć 6·ciu os6b i ogólne zoiech\lcenie, ruch był równie mały
WYKAZ DEPESZ
kroć otrzymałem odpowiedź, że "nienl,8 nic 20·tu rannycb, niewiaclomo jednak, czy cy. jak wabaoia notow06.
niedoreez01lyc/I przez tutejszq 8taC!/~ te/etakiego, C2emby sifJ obsuszyć moina." ~ź· fra zabitych po przejrzeniu gruzów nie o· undyn, 2811pcl. Wyka. banku pwt". (w ty. gra(iczllq z powodu niedokladllYC/1 adre'ólD
ba niedbała do najwyhzego stopnia,- kłó· każe sil) willksz'l, gdyż obecuie trudno .i,c.oh funtów ..terlingów). Calkowit. r.zerwa
i illllyc/I pIOZyC'/'!/II.
ci si~, ""I.at spełniać swój obowi'lzdk. sprllwdzić, kto był wówczas w kotłowni i 12,419 (ubyło 6lB); noty w obi.gu 26,069 (ubyło Albert K,n • Od..y - F. Kiod.r1l1au • PoIta"y.
. I
kbk'
J k
k
f 66); up ..y w.gotów.. 21,7M (ubyło 688); porU"
Przy lazienkach jest także pryszDlc, ecz ogo ta uje.
a o przyczynfJ atastro y 19,269 (ubyło 280); ..Ido pryw.tn. 27.287 (ubyło
daje wod~ ciepł'ł zamiast zimnej. Słowem podajIł, jedni p~koi~cie kamienia kotłowe· 616/, .aldo pai,.twowe 8,803 (ubylo 40:;); re",rwa
ROZKŁAD JAZDY POCI,\GÓW
nieład pod Wdym wfgl~dem, a ceoy doAć go, drudzy brak wody w kotłacb, o czem not 11,104 (ubyło 668); ube&pieozen•• rqdowe 17,190
od dnia l (13) maja r. b.
wygórowaoe: wanny po 110 i 40 kop., a robotnicy, b~d"c po zabawie, podobno za. (be__ miany).
. 15 kop., Ja
. k w naJ'1 epszych k
'
. l'I. St ra t Y d 0-""
"'d pl80
. bl'Iczooe, Sił ai,o.obfranków).
Paryl, 28 lipca. Gotówle.
Wyka. wdociel,W6,600
banku p"Ólt..a (przyb.
(w typryszDlc
I}ple·
pomOle
GODZINY i UINUU
lach .warsza.wlkicb.
jednak bardzo poważne. Jak eksplozya 8,600), w ...brze 1,182,800 (proyb. 2,7W); portf.1
Dobry prysznic znajduje się w łdni ży· musiała być sll~ll, dowodzi to, iż w odle· glów",.go b.,"ku i OHj 691,100 (przyb.49,500); noty
dowskieJ' przy ulicy Zachodniej lecz ten glości wiorsty drogi od zakład6w zoale. w ob.~gn 2,68~,800 :ubylo 24,6(0); prywatny ~.chu
pu)chod.,
k
Ik"
l
.
t
'
A.k
.
nek
b.eż,oy 863,900 (przr b. 42,5(0); .aldo p.... l.wq. do Kolo ...k. .
·
.
'
.
CO so bot Y ~est zamkDl~t~. .
z10nO awa I ze ~za, m~ru I . p..
cy.e t". 828,800 Iprzyb. :17,4(0); ogól F. .liczek 268,100 Ił Slrieruiewio .
Mnoż, Sl~ hotele, cukierOle, restauracye towarzystwa skutkIem tej eksplozYI obOI· (ubylo 8,900; .. Iio.ki i dyakoDto 2286 (pnyb. 219)
n WaTuR""Y .
i szynki, a dotycbczas nie pomyślano o urz'l' żono na giełdzie berlińskiej o 4 lOarki 10 \ Pot."burl,28 lipca. W.... le n;Loodyn 21" 11 n AleklllwJrowlL
dzeniu przyzwoitego zakładu k"pielowego. fenig6w. Fabryka na długi czas musi po· po~yc_k. w,ohodDl. 99, 111 potrc,ka w:~o- " Cieuhoci aka .
Nie mogfJ owierzy'; aby dobre łazienki nie ZOStllĆ bozczyon'l.
do.a 99'1., 6% ~enta dota 193'/.. 5'10 IiIly .... "Piotrkowa .
·,·
d . b'
t k J d
N k
.
.
.tawu. kr.d. ..e....k. -, akcye bauku ros.·- " C...."t.ochowl .
5.
ł
op ac~,y SIV prz? Sl~ lercl, w a
u·
erologla. S. p. HBllI'!/k Koma1l, pro· .k,ego dl. hanillu ugraniosn",:o 822'/" banku dY. n Granicy .
4 50
nem Jak Łódź mle'Cle.
febor kons.elwatoryum muzycznego, zmarł .konto..ego p<lter~bufllki"go 780,. •..n ...... kiego II 5o.uowea .
4 10
T. S.
w tych dOlach .. Warszawie.
~: p<ltoroburakiego bankn m'od'rnarodowego n TOJnuz;owa •
nzin . • .
Steły czytelnik.
SorUn, 29 lipca.
Hil.t, Io.nku ro.)Jlkl_KO n Radomia , •
(_l Sprostowanie. We wczorajwzej kro·
ROZMAITOŚCI.
178.80; t'/, h.Iy ... tow". 68.80, 4'/, h.l, lik,.i,l. "Kioto • .
oyj". 6I.~, 6·', DOI·r ozka w.uhoa",. II om 64,.90,
nice ł6dzkieJ' zatytułowanei "z przemysłu"
'J
LU emil" M.60, 4.°/. poźyoal,. .. c HUIO r. 79.00 Ii'l
popełniono jedov omyłk~ i jedno pomi.niv·
X Ciekawe obliczenie. Pewieu właściciel li,ty ...I.w". r",yjakie 92.10, kupon, ' ... ,.... 8227<f.
cie. W drugim zaraz wierszu zamiast: zakła(: u szycia bielizny wyliczył, iż igła 6'/, poł.yu.~. nr.""owo 7. I.~' roku 148.26 la .... ,
W sprawie obłotenia cen powinno. być cle.m•. maszy"y do szycia dla wykończenia m~)kiaj 186U r. 186.76; olm,.. Io."ku ",,,"lowog073,60, ol,.·
od ohoUZIł
k
I'
kI
łót
.
19909
.kautowego
6-'
40,
eJr.
zol.
WIU'U wil' d . 251.60, "k.
Przypisok zaś redakcyi na szpaICI~ t czecleJ oszu I prze uwa p, no a z ,
razy. O). k"."rł.,,~" .",t.ry"ok,. 4686() renta kolejowa t I{olus~ek • .
20
"Sldc
ruiowjo
•
kolumny drugiej powinien brzmieć tak:
X Olbrzymi ul. Towarzystwo narodowe ro'yj.k. 91~60, 6'/. rent. "'''Ji'~. '106.80, olr,konlo
11 WArSZAWy
•
"Zgromadzonych było tylko os6b 12, .po- aklimatyzllcyi we Francyi podaje wiadomość, 6 'I., pryw.'.". 1'/, '/•.
Albka"u41rowa
. d któ
.
6
Dittla znajdo rzeczywiście zdumiewaJ·q""-. W cza~ie po.
Londyn, 29 lipca. Potyczki rOl,i.k. z 187~ 11n C:ochociulta
•
ml~ zy
ryml opr cz p.
'.'
....
r. 98'1.. Kon.ol •• ugi.l.ki. 101 "I".
wało 8i~ czterecb fabrykantów rozmaitych dróiy 1884 r. w lasach austrnlskiclt dr E.
II l'iotrkowa
.
00
Guilllletlt dostrzegł na szczycie Eucalypto. go. v.;ar.Zlwl.
29. lipca. Targ n. PIKU" Witko ... kl ...
50
tkanl'n, w teJ' II'czbl'e I' wełnianych."
luolllua '111. 1 "nI. - - - , pslt ... i clollra _ _ II Czg8tochow! .
(;raUlCY· • •
41
(_) Kradzieże. Cukier~ik P: ~ym~nd sa, majlłcego 7 metrów średnicy a 120 me- -, hi,l. ---, wyhoro". ____ tyto II" &wuowca.
ts
nie otworzył jeszcze nowej swej cuklerOl w trów wysokości, rodzaj chaty kOI)ulasto l.a· wyborowe (70-(80,
'r.dni. - - - 'w,d li II 'romIUIloOwa• ••
4S
.
i
k
d
iODo
na
okrlłglooeJ';
wkrótce
też
zauważył
miryady
...
--;
joo·mi.ó
2
i 4.on~d. ----, 'o .. ;.. 2a6 Ił Bdo
• • .
pasarzu Mayera, a JU go o ra z
-800, gr,ko - ___ , r.. pik leloi __ , .imo .. , _
n 50
·
e"zkanl··
p
R
za·
czarnych
owadów
lataJ'Aeycb
i
brzAczI1cycb
k
'
"Radomia
•
.
• 41
no wy III lokalII . Do ml
rzepa "'p' ZIm. ---, grooh polo1 ___ , Jł Kielo • • •
I
911
kradli si~ złodzieje w pi'ltek rano i zabra· dokol a tej masy, poznał wtody, *e jest to oukr. ----, ruola ----, ,i.",n,aki __
li rozmaitych przedmiotów za sto rubli i rój cl.ar"ych pszczół tasmańskich. Po ścię· - .- •• kor ... , k.... jaglana - - - -, Jo··
t lk
f
k f
O osta ciu drzewa dr (:I:nilmeth mógl wydobyć z .neon. -----. gr,c....na gruba - - - - poroz b IJano y O sza y, u ry p z ·
b
l
ny - - .a .pad. Dowi •• inuo p"cuio! _, t,ta
ły nietkni~te.
ula niesłyc aDI} i ość 3,600 kg (8,200 fun· ~oo. J~"'''"'.'". -, o.... 160, grochu 1'0'. 'o
Pewnemu pOOlocnikowi dentysty, zamie· tów!) miodu, ul pusty ważył jeszcze około - koror.
szkalemu przy ulicy Dzikiej, skr!ldz~o~o z 1.000 kg. Miód tych pszcz6ł ma posiadać . ""rtlIWa, 29 lipca. Okowita 78'1. . .k.,", po
mieszkania wszystk" garderobA I bleItznVi własności lecznicze.
k.9'!r· Sto,unek ~arnu. do .iaolr. 100-507'1,. IllU'L
••
y
Olb
. d
C·
aklAł . " .R w~A.tlro ,kop. 817' -120', &a pro. 266drzwi od mieszkania zalllkni~te były na
X
rzymie rzewI.
zasoplsJno przy· 267. S'lnk, .. "'auro kop. 880'-888' za garoiec
silne zamki patentowane, ale i te nie po· rodoicze "Kosmos" donosi, że niedall'no w kopi.j.k 270-271 (a dod. na ,.,.oha. Ii"!.).
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DZIENNIK ŁODZK.l.

168
::;

,

A.

N
Wletnim teatrze Sellina.
Towaroy.two artyltów wokllno· drtum,t.
pod d)'Teko"
JULllN! GR!BIŃSKII!GO.

D. P.

SALOMEA

W niedziel~ d. 31 lipca 1887 r.
Gościnny wy8tVp

Z

Za la kawe przeprowadzenie na wieczny poczynek zwłok kochanego męża mego

B1RENCWEIGÓW

p.n)' JULIT LEICHNrrZ,

8.

,

laureatki warsz. kon.erwatoryum.

Opera w 4·ch aktach, Stanisław

Moniuuki.

zmarła

składam

serdeczne podziękowanie wszystkim
przyjaciołom i znajomym

dnia 29 b. m.

Eksportacya zwłok z domu J. Piotrkowskiego na
Cmentarz Starozakonnych, nastąpi dnia dzisiejszego
to jest 31 lipca o /rodzinie 3·ej po połuduiu.

Taflce wykonane b~d'ł przez całe 'l'n.
warzystwo.

POLONEZ.
MAZUR w 4-ry P ARY.

Oddzielne zaproszenia

TlNlBC GÓBlLSKJ.

rozsyłane

nie

Helena;

Droga

będą.

TYLKO DWA. KONCERTY.
w niedziellJ d. 31 lipca r. b.

Niniejszem składamy naj serdeczniejsze podzię
kowanie calej familii, przyjacioJ:om i znajomym,
W~ pastorowi Rondthaler, jak rówuiez człon
kom asystującym i Towarzystwu Śpiewackiemu,
za oddanie ostatniej usŁugi w przeprowadzeniu
zwJok naszej naj ukochańszej matki na miejsce
wiec1. nego spoczynku.

DłETBICOA.

_ _ Pocz'łtek o godz. 6 wieczorem.
Z nastaniem zmjerzchu ogród bO'
dzie świetnie uilluminowany chi!l'
skiemi lampionami.
Wejście kop. 30. Dzieci kop. 10.
924-1-2
E. Dendorf~

•

otworzyłem

CUKIĘRNIĘ · ..
w lokalu po (l. R eynlOndzie przy ulicy Piotrkowakiej .
Zadaniem lnojeul ~~dzie, łaskawie uczynione ob8talunki,
,umiennie, punktualnie i po moWwie niskiej cenie wykonać,
z czem 8iV poleca
•
Rudolf Rayer.
931-'3-1

Wwilli pod zameozkiem w
(\V.\LDSCOL~SSCIII!N).

Karol taganowski,

Wata Kokainowa

I'.

W niedzielt dnia 31lipc8 1887 r.

adwok. przyslMf.
kancelarylJ do do>mu
bUla przy ulicy Zaw
pi~tro.
862-10-9

odb~d'ł siV

DW! WOJSKOWE

z Laboratorium cbemicznego
"VIIletudo"
uśmierza szybko

_.Szynk od 15 lat.

żelazna

Mam 28szczyt podać do wiadomości Szauownej Publiczności
miasta Łodzi i okolic, źe z dniem 28 lipca roku bież"cego

SROWIE K. ANSTADT.

•

,

zawiadamia, że z dnIem l (13) lipca r. b., wprozostał dodatek II do taryf związku Warszawskoktóry między innemi obejmnje taryfę
i Rudni stacyj drogi żeOrłowsko·
iej, oraz Kozłowa, W oronem, Zwiei Nowoczerkaskastaeyj drogi żelaznej Kozłowsko-Wol'o,
ncżko-R06towskiej.
921-3-3

WIELKI
p. Jose R. Brlodls,
8kie towarzy8t.
WI!RONHVEST i orkie8tra 37 polka
plecboty pod dyrekcy'ł kapelmistrza

Hochedliłłger.

WARSZAWSKO-TERESPOLSKA

Ogród PARADYZ.

Wykonaj'ł

\

•

958-1-1

podwójny koncert.

P.

Alberta Hochedlingera

wdowa po kupcu I obywatelu,
w wieku lat 68,

t

•

•

Dr.~ HASFELD

BÓL ZUBÓW i BÓLE WUSZACH.

rok szkolny na"mojej

t

-

P
pensyl rywa neJ

LEKARZ i A K U S Z E R ·
t"
o
mieszka pr •.y ulicy Zawadzkiej w
DOijtać można w a ptekaoh i
mu Bajbusa, vis·a·vis pałacu ~:~:Ir;;zpocz,y
ailJ l. Clił) sierpnia. No·
blera, przyjmuje z chorobami
..,
_
.
składach aptecznych.
Do wyllajvciłl od l go
"Ul KOBIECEMI I
,me wle ' l uczenmce przYJmuJ'ł
wykonane przez orkiestrv
934-6-1
\VN~TRZ'.,I!.'u "
codziennie, począ,wszy od ' 20
888 r. cały dom przy ulicy
NEllI od 8-10 rano,
. )
Trzeelego BatalIoolI Strzele6w pod
chodniej i Zawadzkiej na
1I1 I SYFlLISTYCZNl!lIl
lipCQ (I sierpnia.
rekcy, kapelmistrza Oelsel'L
hotelu Manteuffł •• Willdomość u wU ·1
od a-5 po południu.
Berłaoh,
Począ,tek I koncertu o godz. 5
G. Łaski w domu
.
wydao'ł przez wójta gmi. uwzgllJdnieni.
Piotrkowska 533.
PiotrkowsKa Nr. 514.
no, n o goJz. 4. po południu.
na imi~ Abrahama
884~3-2
939-3-1
923-2-2
B. Seholtz.
•
926-1-1
·
w. średnim
---•
Wieku, od\ J\ .""U,,~ \'\, '" Il .o\ d . ~9 H p e " •
4wielego ezerpsuia Dadcuodz'ł co
uzdolniony, znaj'l0Y:
miesiło do .kładu przy
jvzyk niemiecIci, pod·
ZA
Dop./nioo.
tr
.....
kły.
Wflll"le.
ny rosyjski, życzy sobie przy~
•
(dawniej Goebel)
ją,ć miej8ce magazyni&ra luh inne .
lUr.
Berlin . .
fi 88 '/.' dl. tAlr.
olioa Piotrkowski, w r.akładzie "eJ
biurowe w fabJ'Yce łódzlciej. Do·
100 Tllr.
.. . . . . .
(187'/,) Ir.r tor. ~ ol
S
wbd
przy
tejże
Ilptece
wyrabiaj,
8iO
J: ter 2 a
1()(1 Ulr
'oDe niem. nnaata bank.
ł
- .
starczyć może dobrych referencyj . .
WODY
MINERALNE
SZTUCZNE
WC:)
nu.
kr. ~r . ~ d.
ł
-.tt
tJ
"
.t
z sutoeowaoiem ścisłej analizy po- ' Wiadomość w administracyi Dien- ,
wr. 8 .....
I .L.
Loud1" . . • . • .
~
•
dłog uajnowuJoh nkazówek, r; ozem
nika
Łódzkiego
pod
lit.
J.
S.
kr. ter. S ...
1 L.
J
11.41'/,
11 59'/.
pol.c. li~ lJo.kawym wzgl~dom W.Pp.
dl.
ter.
915-6-3
10
d
.
100
Fr.
Par,ł"
• • • • • .
a
.I
Doktorów
i
Sun.
Pa
blicEoośoi
kro ter 10 d.
10'1 ł'r .
a
•
• •
~ 40 S7'/. 85
tt
tt·
12 - 5
dl. ter. 8 d.
j
100 Hor.
Wi.d.u.
....
-.I
100 dor
I
. . • (16"/,) kr \er. 8 d.
OI .U
!II 16 lO
JEDNO
d/
ter.
!(lO
TO
8
6
-.~ • • • • •
mie ••ka obecoie od 8 lipca T. b. w do·
" .,••u gi Idy
ł li
Dopełnione
.ma B<llIina przy nI. Plo&rllo,ukleJ
w Iuowłodzu nad PiliCIł, złożone
274. gd,ie Ik/ad Krulohego i Ende·
(u oo ....~
:.a li.
tran.
(.a 100 .... )
lub 4 pokoi z werend",
ra, oaproeciwko nowej apteki Mullera.
Liltl !"llow Kr ~ol.
AkoyeD.2. W.r.·W ll)Or.
-. - 3umeblowane,
zaraz do wyDaj~cia.
_
808-10-9
.,
~
-...
.. W. ·Hyol.600 r.
-.- - .. - Roll. Poi. WI l eru. lOO
-.
- W iadomość u właściciela w Łodzi,
b
:..-1
::~.,,,
11
lOOr.
.,.
,. .. II fi
100
Nr. 265·a.
914-3-3
G
-"-"
Terelp. lOOr.
6
"
ot
. , 111"
100
•
mieszka obecnie w domu p•
Roo.1·ot Pr .• r . l&6ł l o",",
Jo'abr.·fAur.kiej
.
6
-.- - ..
,. Nad"illa"lk.
honor donieść SZI~n()Wlle
tt
,ł
n u 186G Ił om'l •
-.Moryca Heimana, ulica CeBilety llan. P.ń . Roll. lom·1 6.
-.
~.- ."Hauk. Uaudlowego
bli,czDlośl:i, iż z dniem l (13)
gielniana naprzeciwko Banku
-.w ,Varu.awie260r.
- ł
.
U" 6
-._
,V
B D
-. - .przenios em InoJ'ł
Paflstwa.
635--30
6
- ." . ar. au YI.150ro
-.-. -."
n
o,
" lU u
-.-' _._
-··.
-.- - .' _.. .
Antykwarn'·ę
"
' o '"
" IV "
~
_._
-..."Hao.1I.wl:.otbI211O
W.r.Tow.U~. odoll"i.
!'IIoo Do składu Ludwika
ReD ta kolojow. . . .
,0/0 rot. "e"u. s r.
4
~:~I
o "p/..... 12ł ~6Vr.
_ - . ' -.D
H
e n J If a nad8zedł
Liltl Ul\' Ziem. S. 1 lit
:
.. War.Tow.P Cukru 600
- ."
- 'l
Y
wlbór L "1J8'1.'EB, W ra·
101.26
" Cukr.Dobr..l. 6OOr.
~
- -. '
-. domu p. K uta81l d O d omn
.
6ź
h . Ik •.
t.
n
I>
"
n li~.lł
b
_._
_._
..
,
Józefów
26Or.
z
l ez ram, r nrc wIe 0.01,
l! ..
• nn .... ".r.U
G
- . - . . .. C,erak . 250 r...
_._ _._ _ _
A. Pruasaka vis·a.via
oraz z marmnrowemi b atami.-835
•
:
-.- ,
" " DermaD6w~60r.
~
_
-.- - .
ulica Piotrkowska,
,
"
" II
•
6
- ' - . . .. l.YI.kowic.250 r.
t:
się z doborem
" Ił Je lrMr.lU
- ....
"
" LeoIlÓW
~60 r.
>- .
óż'
.
" n .. ."
b
1 0 1 . - . . " C'~ltocioo 2GOr.
.:r . nej ~re~cl, oraz
6
- ' - , T. W. t . SI.ali 10 Or.
.!!
_. _
- .I zalUlenlam uży·
,
,
"
""
H
~
-.- .. 'f.w.Li,pop. llnu i
:
wane
przyjmuj, takowe nIL 16 . (szeanaście) osób, orginalnie
"
" U Ser.JV
,
"
,,, "
lit.
v ~~..~.~:~:uM.~B:
.~
- .- ."
oprawy.
i lekko zbud~waDy, do jazdy z'p eł .
•
.. II" " .,.10 ~
1,)0 ~
U'Mtk. wWar. 1000 r. . [
_ ._
_._
.
b~uliony obłożone i ma· nym. ~adunklem w parlJ kOD! po
•Jf ""
s...y.
V .ł. B. 6
_,_
.. T"w.Z.kI.Oóruic'yoh . '"
.'0 •• al}' nHenne.
szosIe Jest do sprzedaala za rB. 200.
Jł u...p
małe
Liatl ...L ID waru.Borl 6
Igg.óO
- .-1
StaroehowickioblOOr.
- - . - -."
uszanowaniem S. M11t1er. Adres właściciela: .Piotrków" ulic·
lJ
~
99, ~"
-.,. Tow. War. Fa\'.llach.
2-4
Peteraburaka, dom Golembowskiea·
""
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