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.. DZIENNIK." ŁÓDŹ. 

Motywy do ogólnej rewizyi 
taryfy celnej. 

twórstwa glówniejszych galęzi naszego my" ~estawieni& d"nych co do przywozu trznego, li których jedne dostatecznie sił-
przemysłu przetwarzającego za 1867 J'., pr;/:ez granicę enropejską za tei: lata: zabezpieczone od zagranicznego wsp61za.-' 
który poprzedzal wprowadzenie taryfy 1867 1876 1888 wodnictw8, inne znajdowały się w daleko 
1868 r., za rok 1876, który poprzed2at wvro· ty8ią~e rubli kredyt. mniej kOl"Zystnych warunkach, ataku 0-
wadzenie ceł w zlocie, czyli podwyższenie Artykuły tyw- kazallie o ile można najsknteczniejszego 

l. opłat celnych o 30"10, i rok 1888 stwier- no ci _ . . 57,842 120,746 50,586 poparcia dla glównych gałęzi przemysłu 
W ostatnim zeszycie • Wiestnika finan- dza wyraźnie to, co wyżej powiedziano: MateryaJy 8n· swojskiego. Wszystko to, w związku za 

sów' pomieszczone zostały motywy, które " ..; ..; rowe i pół· zmienionemi warunkami fabrykacyi towa-
pobu!lzily do ogólnej rewizyi taryfy celnej, Wytwórsllra: 1867 1876 1888 ~I~ fabrykaty. IU,lI08 205,ł03 219,013 rów I pojawieniu się na rynkn nowych 
osnute na bistorycznym przebiegu reform 'Il '; -;; . WJI'l1by fabry- produktów, które wymagały zmiany samej 
poprzedzających rewizyę· m i I i o n y r u b I i ~3"* I cznl\.. . . 63,L21 116,352 60,331 redakcyi artyknłów taryfy, wysuwało na 

.Ostatnia ogólna rewizya naszej taryfy '" e ~ pOl"Zlldek dzienny kwestyę ogólnej rewizyi 
celnej-pisze • Wiestnik" - odbyła się w Przędzalniczo· Razem. . 232,171 442,50 L 329.930 taryfy celnej. Przystąpiono do tego w 
1867-1868 r. Najwyżej zatwierdzona w d. tkackie ba- .. Wgr6d olldzieluych kategoryj towarów początku 1887 roku. Skomplikowana i 
3 czerwca 1868 r. i wprowad2ona w życie welniane 72,4 L02,7 2~3,~ 146,8

1 
npadek przywozl1 w J888 r. tak wobec pelna odpowiedzialności ta praca wymaga-

od linia l go stycznia 1869 r. taryfa celna Przędzalniczo- l 76 r . jak i wobec 1867 r., przypada na la wielkiej staranności i wSiecb. tronnego 
uzupelniała ostatecznie rozpoczęte llrzez tkackie weł- I wyroby fabryczne I artykuły żywnoścI. opracowania.. Opracowane przy ud2iale 
taryfy 1850 i 1857 roku przejście od ścl- niane.. . 49 555 68,4 23,2 Ale rÓlfflocz ŚlJie daje się zauważyć wzrost ,specyalistów szczegółowe dane statysty-
śle protekcyjnego do nmiarkowanie opie- Farbierskie. . 32 37:7 "73,6 \/5,2 przywozu lUateryałów sW'owych i pólfabl'y- styczne, dotyczące naszego handlu zewnł}-
kUliczego systemu, którego podstawę sta- Przędzalnit;/;e katów nletylklJ wobec 1867 r ., ale nawet trznego, warunków wpl'owad2ania do nas 
nowilo ułatwienie przywozu do nas mate- lniane i ko- wob~c 1876 r., w którym przywóz mate· towarów zagrankznych i współt;/;esnego po-
ryalów fabrycznycb, jak również wyrobów, nOI)ne... 15 20,1 29,2 45,2 ryałów slIl'owych d.o fabrykacyi prawie się łoźenia różnych gałęlii przemysłu u nas I 
od których cła mogly być zniżone bez Tkackiejedwa- podwolI wobec 1867 l". zagranicą i ulożone tymczasowe projekty 
szkody dla przemysłu swojskiego. Slaby boe. . . 4,3 8,2 12,4 51,2 "Okoliczoogć ta przedstawia wyraźn, zmian w redakcyi artykuŁów taryfy i wy-
rozwój ostatniego, wobec ni~możnogci dla Papiernicze i skaz6wRę co do konieczności dalszego ąokości stawek, z Nąjwyższego zezwolenia, 
wytwórstwa młodego i jeszcze nieustalo- obić... 5,3 9,8 16,2 56,3 kroku w rozwoju opieki celnej u nas. Do· dauego w dniu 19 maja 1889 roku, prze-
nego, aby walczyć skutecznie z konkurell- Matel'yal6w tychczas lirzeważnie popierana była we- słane były do roztrz,śnięcia instytucyj nlL-
cyą przemysłu już silnie J"1lzwiniętego i chemicznych ~ątrz kraju fabrykacya wyrobów, cho- radczych przemysłowych i handlowych, ko-
pracującego na wywóz nieraz na rachunek i farbierskich 4,6 . 5,5 15,6 183.6 etażuy z zagrsnicznycll półfabrykatów i mltetów giełdowych i towarzystw, zajmu-
wytwórców miejSCOWYch, prliemyslu zagra· Skórzane 16,1 26,6 34,2 28,a I materyalów SUfol"ych; obecnie wydaje się jąeych się kwestyarui handlowo - przemy-
llicznego, wkrótce wywołał potrzebę całe- Szkła, kryszta- calkiem na czasie, auy rozszerzyć to po- słowemi. Zbiór opinij tych wszystkich /n-
go ~ztiregu częściowych zmiaD. w taryfie łu i zwiercia- parcie i lIa dobywanie, oraz wyrabia- stytncyj i podania osób prywatnych i iu-
w celu protekcyjnym, a także w części i deł.. 3,5 5,2 9 73 nie nlezbęllnych dla przemysiu materyałów stytueyj co do zmiany specyalnych artyku· 
fiskalnym, w widokach osiągnięcia korzy- Fajansu i por- sUl'owych przez nałożenie cła na przywo- łów taryfy, zostały wniesione do rozpa-
stoiejszego dla nas bilansu międzynarodo- celany... 1,-3 2,2 4 8J ,8 ~one z zagranicy materyały sorowe. Bo· trzenillo osobnej rady, utworzonej z zszwo-
wego. Zmiany dotyczyły albo oddzleluych M&lizyu . . . 14 43,4 46,2 0,5 gactwo Rosyi w m&tel'yaly surowe w.uyst- łenia ' ajjaśniejszego Pana z dnia 26 at y-
pozycyj i grnp pozycyj przywozu lub tei: kich trzech hólestw przyrody wskazoje eznia (st. st.) 1890 roku [ sklatlaJąeeJ się 
obejmowały wogóle wszystkie pl'zywozowe Razen!. . 2J 7,9 316,9 562,3 77,4. wyrllżuie !Ia pożytek takiej opieki III'ZY 0- z urzędników ministeryum skarbu l profe-
pozycye, jak np., pl'zy ustanowieniu: IV 1871 'l'e relinltaty pomyślne, IV rói:llyc4 galę- siąglJięciu Ilrzytem w 'lżnycll rezultatów w sorów petersbw'skiego jnstytutu technolo-
roku pobierauia cia w złocie (co równalo ziach wytwórstwa nader willoczne, nietyl- pl'l<srnygle przetwól·czym. W d2iałającej gicznego, pod przellrodnictwem ministra 
się llrzy ówczesnym korsie podwyższenin ko usprawiedliwily trafność kiel"llOku, jaki dotychczas taryfie zasada ta stosowaną by- skarbu. Opracowany prliez tę radę pro
mniej więcej o 30"/0), IV 1881 r. dodatko- przyjęła nasza poliLyka celna pod wply- la tylko do niektórych towal'ów, przede· jekt wniesiony został IV czerwcu 1890 ro
wej 10"10 opiaty i w 1885 r. dodatkowej, wem wskazań doświadczenia, ale jakby ąa- wszystkiem do przemysłu żelaznego, a IV ku d.o ro~poznallia komlsyi taryfowej, u-
w większości IIOZyCyj taryfy, opłaty 20 i me przez się nakreśliły dalszą drogę. ostatnich czasach bawelniaoiego. tworzonej w składzie wskazanym przez 
10%. Bezpośrednim rezultatem takiego, Dzięki rozwojowi Pl'zemysłu swojskiego, "Opr6cz kooieczno~ci dalszego rozwojll i rozkazy Najwyższe z duia 16 sierpnia, 12 
od 1877 r., Ilowrotn lIaszej polityki celnej który pod opieką taryfy coraz większą o· ściślejszego I',·zeprowadzenia. w taryfie tej i 26 paźd2iernika 1890 roku pod prezyden
na tory ścitile protekcyjne, których się siągal możność zadoqyćnczynienia popytowi zasady, najwię'kszą posiadało wl\gę usunię- on ministra ~karbu i w następstwie, dlA 
trzymała i do 1850 r ., był stopniowy roz- wewnętl'znemu, począł spadać przywóz to- ci e, przy ogóllJem kilkakrotuetU Vodwytsza· pl"Zy~pieszenia całej sprawy, czę§ciowo 
wój przemysłu fabrycznego w Rosy!. Ze- warów zagl-anicznycb, który do 1876 roku nin taryfy, uiel'ÓwnolDierno§ci opieki nad wnoszony bywał do rady państwa. 
stawienie danych, dotyczących sOlDy wy- przybraŁ znaczne wymiary, jak to widzi- rozmaiteJDi gałęziami wytwórstwa wewnę- Dnia 11- go aerwca 1891 roku nastąpi-

9) I - Co to za bl'<zczellloŚć, I'J-zychodzić ~I DOkl.ór, rozdzltilllją~ na prawo i lewo I dzwonie~e; karaw~n stanął przed oknami 
bez listu polecającegol u~ciśnienia ręki, usiadł i zaczął 1I1elancho- i zasłonJł część sali. .. 

E. i J. GODClOtlrt. _ Ależ sprytną ma minęl Iijnym głosem: - Zawue tosamo - powledzillł ~yżurn~ 
_ Pani Bizet! - .Mule to wcale nie cieszy 1 stnd~n~ ~o doktor&,. zawsze o. tej samej 

SIOS'llRA FILOMENA, 
TłOm'csyt .. L. B. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr. 155). 

- A cóż, to może by6 ciekawej Ale po
winien był przedmiot traktować obszerniej, 
napisać studyOlD o medycynie, fiłozoficzne i 
bistoryczne. Dlaczego nie opisał rozwiązło
ści obyczajów w stal'ożytności, skandalów 
świata gl'eck1ego i rzymskiego? Książka 
byłaby o wiele poczytniejszą. 

- Co się dzieje z 'l'bieny'm? 
- Składał dziś ostatnie egzaminy pra-

kty!lzne... Rozprawę napisał w przeoiągll 
trzydziestu godzin. 

- Do dyabłal 
- 'l'bierry. to figlal'zl Jednego dnia za-

brał mi 111"Ześliczny gruczol, poll pretek
stem analizowania go pod mlkroslropem. 
Ponieważ jest lepszym bakteoryologiem ode 
mnie i ponieważ nie miałem czasu, odda
łem mu go cbętnie... ałe kiedy prosi lem 
go o analizę, powledzial mi, że myglał, iż 
z niej będzie mógł korzystać... że jeszcze 
nie skoilczył ..• słowem, zaczął kr~ić. 

_ Kradzież gruczoła... tego kodeks nie 
przewidział. 

Zastnkano do drzwi. 
- Prosimy. 
Wszedł młody człowiek z długiemi wlo

sami, szyję miał okręconą grubym, czer· 
wonym szalem. Był to student z piątego 
kursu, przyszedł dowiedzieć siQ o choroby, 
z których miał być egzaminowany. 

- Idź pan ua góręl Znajdziesz tam lIan 
dyżurnego. 

A kiedy zamknąŁ dl'2lwi za 8obą, jeden ze 
studentów zawolał: 

Staruszka przybiegla. - Co znowu! dlaczego? godzIwe, Jak za tWOIch czasów. I na. tem.-
_ Co to za mięso? Ozy Ilani jadła kie- - .Muszę wyjecnać z Paryża. samem miejscu-stacya komurukAcyl z wle-

dy lndzkle mięso? - Dokąd? CznMelą· . . 
-- ~Ież ~aniel. ., _ Będę ptak tyko wal w P~ronn~1 achl - PódaJ mI wódk~l. , . 
_ fo Imęso Jest zupelllle do l1Iego po- ta przeklęta prowincya _ i li ponurą miną - KtOr, ch~z faJkę· tt uplą główkę, 

dobue... Czy pani ma przynajmniej wy 0- zabrał si~ do jedzenia. czy kulk~ olowlAn.ą~ 
brażenie, jaki smak ' może mieć ludzkie _ Rozumiem rozumiem doktol"Zel Czy - Wszystko Illl J~no. 
miAso? _ . '..' . Zastukano do drzWI. 
'. . . . . Ill"zypolllmllSz sobIe I1lenvszy nasz rok w _ Pro we'gćl 
- Oklopno~, doplawdy ... albozJa IVlem, Bicetre1 Co to były za dobl'e czasy I Na- ~ . ~ I ł posł"goA.-

może podobne do królika b'I'/'" . d I P - Panie PIchenat, 7awo a a u -

OtóA ' • B' ·t·· . t t ' I I.my sobIe wtedy uleje uego guza a- ka kobieta nr 14 umiera 
- • Ole, palli Ize, Jes o cos po· lIliętasz mieliśmy ()okój nad starymi po- •.. . . da Ład 

gredniego pomiędzy wo!em i owcą: ... Nie 8lugacz~mi szpit.aluymi, którzy przeszli w . - Do~rze! zJ:~ze to wy pa w y, 
słyszałem tego wpl'awdzle od podrózmków. stan spoczynku ZarAczam waOl że wte- kiedy f~kę a~ . '. ł·ta1 
K'ed • l -Y' d no t kob'ete k"" ·n ..., , - NIe skarz 81"1 zebyś ty zna SZpl I y. II" pl owa zo n I" ""I u, dy ani na chwile nie spoczywali. Gonili- . '. ł I d ' 
chcąc sobie ~ycie odebrać przez zaezadze- gmy się po koryt~rzach ~rion grywał na w którym Je: poprzedlIlo by em tam to ~-
nie, upadŁa na fajerkę i przypiekła sobie 'k' I ' k t' Z. t' piero człOWIek był. umęczony... a c.o Się 
ramię... Otóż kotlety pani taksamo wy- S.I zypcac l, Ja .opę any... les~ ą lRna działo w nocyl Obhczylem. że przeclęclo: 
ląda]ą wIzyty n~s~~ patuano przeli szpaty... ~ wo budzono mnie siedm razy... przeklęCi 

g-A'. k tl tó . . . d p~zypr,:wlah~my poncz na dachu; w'yo~raz- posługaczel kroki Ich słyszałem jeszcze na 
pl opos o e w, WIesz, ze Z:lI zą cle sobIe w obserwatoryum myśleli ze to d .. 6' kI 

odmówił Ich któregoś dnia mojemu zwierz- k t 'A bal B' et. . ~ 1 P _ Ilodwórku. A rano o go ZIOle ·eJ l!n 
chnikowi rozumie ~ię dla chorej. lome a.. YI . JC le, pamlę . I~ o puki do drzwi ... Proszę!.. Trzeba podpl8&ć 

_ 'fo' oburzającel ' s ugacze D1e c~clelL, abyHmy tańc~y I ... nu akt zejścia... I to student, idiota podal 
_ J cóż powiedział? b~lo ze dwudZIestu, przł'~lłczyło 81~ do D.as zarządowi myśl sprawdzania zejścia. .. pro-

06' .. 'ed . I kIlku oficerów ... dowodzilillmy razem. DZIH, szę cię Ci chorzy umierają już od dw6e11 - ° Z. III C t nk~ ~0W.I Zl~ b . to zupełnie co innegol trzymają, nas krót- miesip~'y' zresztą oni dawllo jnż nieźyj, 
- u IV a IC lazac ywa meJlrzy- ko, szwajcar donosi, żądają od nas skrom- .' .,. dd ,._. ' 

jemny ś' I . . ś.' . . k' . . a ze tam trochę o yC&lAJ'ł ... 
C
"ó '? . l d' . Ć I' kó i kazal 1.10 C! mewl~no ~I paUleus -lej ... praWIe, - Zadowolony jesteś z operacyl jakle 

- z wYJą zle~lę lau w ZII lIIe pozwalają ch.rapać w nocy. . ' 
przynieść zrestauracyl. ., tu teraz robll}? 

_ OtOż i doktór. - Ba.rDle~·, czy pal~lIętasz tego ~horeg~, - Wcale Diel nie ndaj, się od pewnego 
Sala napelniła się wrzawq przy wejściu kt?l'y mI o~lecał ko~cl polamać, Jak wYJ- czasu. 

dawnego stndenta świeżo pl'olllowauego 1111 Ilzle ze sZllItala? - To takźe zalety od sze&ęśel&1 
doktora.' - Pamiętam! dlatego, że skazałeś go lIa - A CO uajsmntniejsze, że nie UIlrIlZ6 

_ Zjesz z nami śuiadanie? (lyet~. zależy od oper~tora... Opel'&Cya mate być 
_ I owszeml - Spotkałem go kiedyś na Pont·des- doskonale zrobIona; ale có1l kiedy to Łak, 
_ Pani Bizet serwetę I Arls. jak w lancknechcie, wygrywa się łllb pne-
_ W tcj ch~i1i - i staruszka uatych- - l cóż? gt·YWL.. Rzeczywikle tReba mieć neaę-

miut przyniosła doktorowi serwetę prze· - Wiesz, że go zadobl'ze leC1.yłem, wy- ciel 
znaczoną dla go!lci; była. to stara po- gląda jak turek-przeszedlem na drugą 
szewka. stronę mostu. 

_ Winszujemy I winszojemyl W tej chwili ly zeć sił} dalo lekkie 
(D. t. tł.). 
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lo "aj wyższe zatlYler~zenie opinii. rady 
llllilstwa o wprowadzeniU tv wykonaDle no
wej taryfy od l lip~n 1891 r?ku z Zl\8to· 
waniem do wszystkich towaruw, które nie 
będą opłacone cłem do oznaczonego ter
minu. 

bowane -wełn. _ema (KuDltwolle, lohod~y, aun
go. la1~~ r~naiillaD~) i ueieraua. odpadki przy 
ItrlJiemu ) ueaanUl farbowue-od pud .. 3 rb. 

182. W.ta b .. ełol&D& grvplowana ." arknazaeb, 
odpadki p"" nia ha".łny: l) Dlef.rbo"&I\e
od 112. 'h 2) (moW&De, b. elna niefarbow&lla, 
w.ł!. wetulua, hIgroskopijna i .otystptyclna-

Z DZIEDZINY PRZEłYSŁU i HANDLU. 
QU. 

x W .Zbiorze praw" ~ 64 or;łoszoo 
nowa taryfa cełna w (lalszym ciągu za· 
wiera następujące pozycye: . 

176. Statki morsId. i rzeczne w calołci z tal."! 
wyckwipowtllliom I bez niego: 1) ieluu., od kaideJ 
tonny calkowitej objVtoki: a) za pler ... z. 100 toJlll 
-o<l tonn,! 38 rubli, bl za nt\8tępn. od 100-1,500 
tonn _ o t onny 20 rubli, e) za nastvpn. od 1.50<.1 
i wyiej - od tonny 10 rubli; 2) dr ..... i!"'. od koś· 
dej tonny całkowitej ob)~tol<l: a) za Pl.r ..... 100 
tonn- od touny 12 rllbJ!. b) 'ta nastvpne I~ tonn I 
wyżej - od tonny 6 rublL U_ga I. Stalki paro,!e 
z maszynami L bez nich" przywołone po rozebranll~ 
.z~ściowo, oplatają .10 w~rng odnośnych ~1~1J 
taryCy. U"'ago 2. Podobwe wedluJ odpOWiednich 
PO'ycyj taryJy oplacaj,. ol. przedU\loly, wcboa.,ce 
do mwentar" ... tatICli • -w~j~.tkiem ~ycb, ktl)re nlo; 
z~dn. .ą do bezpie.zn.J I p .... wldło".j .. glugl, 
albo kt.ór. przymocowan. ~ .. iłl. do korpnsn lta
tku. BIiż .e okr""leni. tyth przednUot.ów, . k~re ~ 
płaCAj. clo Łąc.nio &e otatki.m, pO~OfltaW'" '1' ml
niBtrowi . karbu po porozumienin .IV z zarąduj"" 
cym mjnisterynm marynarki. a 80 do atałl:ó" rze ' 
unyeli ~ ministrom komunikacyj. 

116. Szmaty i mua Jl"plero".: 1) zmal~: a) 
w}lzelkie, OIłr6ez w.ełDianle:u. -bez e~&, .,,) wełolanl, 
oru okra"ki tkalliII welolanych, nl~ b~.-e pr~b. 
kam! (poz. 218), jeieli dlll~o~ i~ 81e wyDoai WIt
eej j.k .... zyn, , sZłrokOtid nle"!voej jak ,"n.ek~ 
od pttda 2 rnble. U",aga. Jęteh przy JpraWWDln 
w nrzFie Celnym umat i okrawk6 .. w.Łni nJch 
7.oaleZlone ~d\ okraw.ki i ka"lIlti, p~ewyi .. aJ.ee 
wyolieniooll "" p. 1 lit. b) mlar9, w.w.zas taly 
tnlollpOrt winien byó oclony wedłng poz. 2'02.. ~) 
1Iasa papierowa: a) .... elka (opr6cz eeUulolY) 1 o
krawkI papiero"e-;od pnda 2O.kop. U~g • . llaaa 
papierowa przyw •• ona w formIe kartoun (tektnry) 
i W nkno~ch, pnep ..... a .... jm wedłng pol •. 170 
tylko w tym wypadku. JUIIl jest drobno krajan .. 
lub mi.j .... p~ miaj""n podziurawioDL b) CeUIl
loza (mua papierowa, przy~otow"na allqlObam ch.
miezuym) pod kaia. pó.ta.llt-od puda 95 kop. 

171. Papier i wyroby papierowe: 1) maaa pap~ 
t'OW& d.newua. praaoW&D& w ukunaeh"'fł' rOIlIIle 
kartoml (tekt.ory, papy), papier bity (papier _m eb6 
i tArton piene) nie \V wyroblc.h-Od pud8. aJ kop; 
t) karton w arlm ... cb i rolkach (oprocz "ydtieńlo
nego w pp. 1 i (Diniejszej poIY.y!), taktura ao 
p6krywaru.a dacb6w, sm.oło".owR.D& • naaycollA smł)-
łą, karton i papier (bibula) ..... y.on~ lub pokryte 
smołą 'Ilbstaocyaml anty.eptIcJJ\emt, truc .. n. na 
owad] saletrą, siarą, wyroby I papieru blt.go (pa· 
pier m'.ch€ I .arton pierrej, opro.., w,miealonycb 
V( IIwadze do ninieja'ego pnukln-od puda 60 kop. 
U_II. Wyrob, z papieru bitego (papier macb6 i 
tarton pi.rr.) lakierowane i J\lalowane, m.J, .. pll
zór wyrobÓw z drzewa, toczonyoh lub ~eiblony.h, 
opłaCAją clo wedl'ug Voz. 61, z o,dobatnl zał l r6i
nych malerya.16w wedŁug pOI. 215 (wyroby galan. 
terńne). 3) Papier ni~klejO"1 ... ze,\ki, oprocz od· 
tlEieIn.ie wlmienionego, bidy- i kułucuwJ' bC:a u&dObJ 

papier lilliowany, nutowy i do wyszyw.nia be. de· 
.eni --'od I,uda ~.40; ,tj. p.pl.r ~Iejo."y wa •• lki, o
pr6cz oddz,.lnie wywemonego, btaly 1 koloro"y (ko
lurowaoy w U1uie), bez ozd6b bJely W okŁadkach 
(le •• bez opraw! IDtroligatorakiej), bryatol i wozel
ki kM tou 8~tynQWtl.ny i. glaus~wany wrolka.cb, a~
knszach i cięty w puki lub bilety, rurki do nawI· 
jani. pr~a.y, papier podklejony rzadkt tkanią, 
płótnem lub perkalem, papier (tkaniny) przezroezy· 
aty do kopiolYania (kalkaJ-od puda 4 ruble; 5) obi· 
cia pallierowe i •• Iaki (bordiury)-od puda 6 rubli; 
6) papIer do piJania, do niytkn drnkarakiego, Iilo
graficznego, introllga.lorsl:i"e'0 I eukiernic .. go, ja
ko ~o: z 'Pozłot", poarebrZeDJem, bronzowaniem, wy
ciskami, wycinaBy (koronki ~pierowe), deseniami, 
r1suukaJlli, naklejaniami, 8z1akawj, herbami . inie,. .. · 
lami, l'ysnubmi i t. 1'., bibolka do ~jlierOll6 .. , 
cienki papier do owiJawa (chlA.ki), )lapler koloro· 
wauy uJ. 'W masie (pokryty Carbt z Jodnej lub o~y
dwóch otron), papier" wyrobach: kO~1, abaiu· 
ry, kwiaty .. tnczu. I papieru, hibnłki i to p. - od 
puda 10.60; 7) pargamillfośliuny, 0leodrnk4 ryciny, 
rysunki i t. P'J wykonane sposobem drukarskim, li
tograficznym, Cotografiesnym i Cototypii - od puda 
8 rubli. U __ . Oleodruki, r,my, rlonnkl i ~ p., 
stłlnowil}ce kopie z obrazów i rysunków a.rUat.ów 
ruokich, przepuszczane są b ... cŁa. 8) Wyrohy in· 
tr,.ligato"ki. i kartona'e ("yroby z lektory, pn
delka) wszelkie (oprócz daj~eyeh ai~ pod.l,.gtI1Ić Pod 
poz. 21ó o wyrobach galaoteryjnIch), ksi;gi bnto· 
rowe i 110 kopiowlinia woprawaeh, opra.wy do .k.ail.,
żek i albumO,!! oddzielDle przy"ożone - od puda 
H.5O. U1DłJga. yud.łka i t. P'I stanowi.c. tylkO 0-
pakowanie przywożonych .. tilch wyrobów papiero
wycb, clon. są łączaie z wan t,ch wyrobów W6-
dług pozycyi odpowiadającej nrobom 

1/8. Ksi4iki, obrazy, mapy i t. p: l) obr.lY i ry
sunki wykonane rveznie, oraz .. aunskrypty-be. cła; 
\l) uuty, mapy i rysunki teebniczne, wykonane spo
oobenl arukarskim, litograficznym lub fotografic •. 
nym - od puda 4 ruble; 3) kli,.żki i wydawni.twa 
peryod,y ... ue w ję.ykacb cudzoziemskich, nie wylt
czając tych, kt6re ,awieraj~ w tek6eie Inb w for
mie dod.tk6w nuty, ma~y, ry8Dnki i ryciny ""yko
une Bpoaob.m drUkarskIm, litograftcznym, oloodrn· 
kowym lub Cotograficznym-bez ola; 4) ksipki dru· 
kowanc zą granic. w jvzyku lwtkim-od pnda 3 rb.; 
UW<Jga. Od wszystkich, wymienionych " niniejSZej 
pozycyi p,.edmiotów przywoźonyeb w oprawi. in
troligatorskiej, pobiera się l rb ... zlocie od puda, 
R nadto od p,.edmiot6w, podlegaj.cych ocleniu ni&
ICaleinie od wymienioue~o cła.. 

179. Materyaly wł6kniste roślinne wotanie .nro
"''Jm: l) bawełna onrowa: a) przywożona mor.om
o puda 1.20; b) przy",oiona lądem-od pnda 1.35. 
UłDO!la. Według p. l nini.juej PO'YCli elone ą 
odpadki i gręplowiny ba ... lniane. 2) jnta sorowa
o I puda 60 kop.; 3) len i konopie nieez.sane i ... · 
sAne, odpadki lUlane i konopne, włókna z igieł so
snowych, len nowozelandzki, konopie IUlUlilia, wł6-
ko .. , pokrzywy i inne m.teryały roflinne, zutępu
j.-. len i kon<ijłie .nrowe-b ... ol. 

UlO. J edwab: I) kokony, p&knły jedwabne (bonr
de-soieJ, odpadki ~rzy rozwijanin kokonów i obra-
bI.nill jedlOabilI, odpadki pozOfllale przy c ..... nin 
pakuł jedwaltDyeb (bonr-Ale-aoio). nie ......... - od 
pnda ~O.Jwp. ; ~) .ur~wy czyli gru, wata jedwabua 
t'zyli odpadki jedwabne eze ane, niefarbowaue i far
bowane-od puda I nlb. 

Ibl. Wełou i puch zwie~ey, ni.prlyrąd1one: 
I) niemyle i myte niefarbo .. ane, odpadki gręplu
oki. wołuy, nieC.,bowan.-oli puda ~ ruble; 2) far-

od pu !.20. .. 
183 Pr~ b .... ełni&Da: 1) a .. nI nnmer6" 

do lit ' 'O (nnmerocyl angieIBkiej): a) . oro"a - od 
pn a ' .20, b) \ieloll& (hlleb ' .... ana) I farbowana (0-
prócz ub w· j 11& kolor .... rwo.y adryanopol-

i)-Od p da 5.łO, o) zabar .. iona 11& kolor adr{ •. 
n0p01lki ....... o.y-od pnda 640; 2) od 16 ł» w ą
CI1Ii • - (aum_,i angi.lttkiej): a) Il1rO"a
od pnda 670, b) bielona i farbowana-od p~da 6~ 
3) "Ii .ych numer6w od lit 50 (DD"!eraeYI. 'Dglel· 
skiej : a) lDlo .. a-od Pllda 8.50, b) bIelona 1 ~.~bo
wann- od puda 9.60; ł) prz~za kr~ou: al WCI d. 
UIcia DA motkach drewnian1ch przeznae.zooyc:h do 
oprzedaśy detalieznej - ~.I1D~' ~rulto 9 f1!blt,. b) 
"szelka Jateon. i!Odw6Jw. I wl~cej z WyjątkIem 
uW do nyCl" zwjDl~tlch na drewnianych motkac~, 
do han,lIn <Ietalieznego - od pn.la brutf:O 1~ rnblt. 
U_o. Li.y i azoury z .p~~~dzl baw0'1!l&DeJ, elan. 8. "edług n. 2 lit, a) \IInleJueJ pozyeYI. . 

184. PłZ~a jutowa, Iw.na, konopna, z l'!lly.cl) 
lII.t.ryaló" wl6kniJtyeb w p. 3 po,: 11!1 wymlemo· 
nych ni etkręoon. - od puda 6 rublt . UtI!4go. Wy
mieniona w tej poz, yi przędza krvc<>ua oplaca 010 
wedlng p. 4 poz 1!13. I' 

185 J.dwab krVW.y w .. elkl (,organic.- .zy I 
oaDo~, I ,IralU' elyli wątek) do 8Iyeia, prz~ 
z ,bonr-d"Hoie' .. yli. poknł j.dwab.yc~ bez do
mioslki i z domie U4 wełuJ, puchu s\l'lOrqo8io, 
baw.Łny lnu: l ) ni.farbowall.: lio 13 lipca I89J r.
od plld.' 30 rubli , od 13 lip.a 1893 r. - od pnda ~O 
rnbli' 2) farbo .... n.: do 13 lill.' 1893 r. - Od ;puda 
46 r~bli, od 13 lipc. 1893 r.- od ~nd. 56 rubli. 

186. Welna c .. lana, przodzona 1 krętOona: I) cz ... 
.na: . ) D1efarbowana - od pnd .. 5.(jt', h) farbo .. a

na -od pnd. 1 rb ' 2) p~~.oua b .•• dom!eszkl albo 
• domies.k~ bawei.y, lun I konopI .l weCarbowA
na-od puda 9 rb b) farbow.na - od pnda 1O.5'~ 
3) kr"",na (w dwio uitki i więeej): al niefarbowa
na-od puda 10.60, b) farbewao.-od puda 12 mb. 
U_go. Od ~ngdzy w.Łnlan_j, zawieraj.<ej domie· 
.. kV jed"ablu, pobler. 3(1'1. wi~.j nii wynoai 010 
weoUng tej I""ycyi bez takiej domieszki 

J 7. TkanIny baweŁnI ue snrowe i bielone: l) kar
ton i bi.. (tkanina wyrabiAna ,. Chiwi. i Bucha· 
rze) majIle. w funclo 8 ar ••. kw. - od fIlota 3~ k.; 
2) UcaninYk oprócz wymi· nioDych w p. l, IJU\j ... " 
Cnucie od _12 ar a. k".-·od Cnota 46 knp~ 3) tb· 
niny, ... 1I.l.-e w Cnncie od 111-1G . r .... k,...:- o4.r.~· 
ta 6~ kop; ł) tkaniny, maj ... w fuucI. WI~C.J Oli 
16 .nz. kw.-od fuuta 1.3". 

188. Tkaniny baweŁniaoe farbo ..... o ( .. tej 11e."· 
bl. bar"ioDe na kolor cz.rwony .dryanopolskO, 
peko-prserabi.ue i drukowane: 1) biat, karton I 
perkal .. aj ' c. w Cnneie dG 8 ar .. kw. - od Cunta 
62 kop.; 2) Lkaniny, opróc. wymie!"onych " .p. l , 
maj,ce w foncie do 12 aro. kw.; biaś, karton 1 j1Łr
kal maj, •• w funeie od 8-12 111" . kw.- od Cunta 
75 top.; aj tkauiny, m1l.ltc, w funcie od 12 - 16 
araa. k ... -od fDDta 92 kop.; 4) tkaniny, m1l.l .. e " 
(onei. wiveej uli 16 ar9 .. kw.-od funta 1.4!>. U_o 
gl cg61 ... d. PO" lf!1 i 188. 1) Ba"eł~iane: .~u8tkl, 
s.rw.tki, obrusy, knoly tkane, wat~l, workI, plit· 
I\IIL bez końca do niytkn Cab'ł'k i Inn. Iym t>odo-
ODe "froby, mat.rye pleeione I kanwa bawełniana, 
opl.CAJ\ clo odpowiednio do pozyeyi o tkauinaeb 
baweŁnianych. 2) Tkaniny bawełniane " .. elki~, ~bu
Itki •• rwetki I inne podobn. wyroby z nakleJanl.m 
lub 'nakładaniem. &e dotem. srebrem, 1Z1e~pm, s 
domieJlk.,. chociałby weznaezD~, jedwabiu i mnemi 
ozdobami, oraz tkaniny, lJrzyrzą1lzone ua suknie 
dameki. (,onpons de robel), opl.caj~ cło weałng p. 
4 pozycyi 1&. 

189. Akoamit baw.Łniany, plusz i wsląiki pluszo
wo-od fllDta 60 kop. 

190. Liny, .. nury i sznurki z jnty lnu, konopi, 
pakał konopoych lub luianyeb i iuoy.1. materyał6w 
wl6knistych .. p. 3 pol. 17& "ywieDionyob, smolo
waDe i nieamolowaD8, sieci do rybołówstwa - od 
pu;" 70 kop. U_gl> 1. Sznnry, BZ1lorki i t. p., w 
którycb Iklad wchodzi jedwab, wełna, pakuly j ... 
d,..bDe, clon. " .. jakorobota umukl.roka. U_ga 2. 
Smurki, któryeli h s,.*ni waiy wDi.J niż l lut, 0-
pł_jot clo wedtng p. 4 pOI. 183. 

l '1. Worki jutowe i plócienne, pru grube tka
nin)" jutowe DA worki i do opakowania. - od puda 
2.60 U""'lo. Cbodnlki • juty, " konopi mauilskich 
I t. P materyał6w oplacaj, elo ,..dług powyższej 
pozyoyl • dod.tkiem 5(1'1.· 

1!12 Tkaniny. july, lnu, kouopi innych wymi~ 
nionych " p. 3 pol. 179 matery.lll,., opr6ez tkan," 
"ymienionych .. plL 191 i 193, z dowies.k .. lub 
be. domieszki badlny, albo z ni6mi o.ychowemi: 
I) drolich na materace i D' meble, ciężkie pokry
.,a na mebl. i t. p. od fuata 50 kop,; 2) tkaniny 
Da odzież (laLyl1&, drelich i t. p.)-oli Cnuta 60 k.; 
a) obrulY, s.rwetki i rvezniki-od Cllnt. 1 rb. 

193. 1'Ioltno i baly.t: lniane, kODopno i • innycb 
matery.ł6w wł6kniBtycb wymienionycb lO p. a I'OZ. 
179, z domiaszkot lub bo, domi .. ,kl baw.Łny, albo 
z nitmi szychowemi: surowe, wygotowane, bielone, 
farbowlW..,_ drukowane i pstro-przerabiane -od fnu· 
ta 1 rb_ u_ga. Cbn8lki do nooa plócienne i baty· 
ItoW., obr~blone, lecz be. dalszego wykońcl.uia, 
oplacaJą clo I dodatkiem ~O·I.; · w ... lki. zał inne 
chD!tkl do noaa plócienne i bat,rslowe opłacają elo 
welllug pozycyi, zawioraj.-ej bleliznv i odzie.. Od 
wymienionych w powy_ezej pozyeyi tkanin, Eawie~ 
,.j.-ych domi .. zk~ jedwabiu, jeieli ta mi"ci si~ 
tylko w deseniach J paskacb, IlObiera oi~ 3U·I., o
prócz ela wy.ej wymienione",. 

19ł. 1'l6too woskowane i oerata wszelk& (opr6cz 
jelhvabnaj, e10nej wedłng po •. 119), ora. wyroby 
• niej, pl6tno hglowe, płótno .. grunlowane farb., 
br"'8uty (p16t.uo "",ołowane), ki .. ki plócienne uiy
wane przez atra.łe oguiowe, wiadra konopne, VIS,! 
Cabryezne konopne i baweŁniane - od fnnta 20 kop. 

195. Jedwabne: chnstki, maleryo tkane i dciergan., 
w lcb liczbie fulary (opr6cz wymienionycb w pal. 
196), wstąik~ taimy tkane, gaa& do sit młyuar· 
11kich (pytl.), tiul, kutni .. i .zamaladia, jedwabne i 
półjedwabne. .ksamit, plusz i pOll każd~ postacią 
s.nela- od fonta 7 .5~. 

DROGI BITE l ZWYOZAJNE. 

X Minist.erYUDI komuuikaeyj dotychcz&.i 
prawie w8zystkie m o s ty z o p la tą t a
r yfo w ą oddawało w dzierżawę oso~om 
prywatnym z obowiązkiem naprawy za pe
wną stałt sumę roczną, która potrącala 
się z czynszu dzierżawnego, obecnie za§ 
postanowiono mosty, które przynoszą do
chodu więcej nad rB. 10,000, admiuistro
wać bez ndziału tlzierżawcy, co znaczne 
korzy~ci przynosi. W ten sposób most Ilod 
Plockiem zllrząd komunikacyl ntrzymuje 
w swej adminlstracyi i sam pobiera opła.ty 
tlIryfowe. 

DROGI 2EJ.AZ E. 
X Zjazd kol8jowy w Petersburgu roz

strzygał w dniu 14 b. m. projekt urządze
nia kom u nikacy i to waro wej • - re
duiej" szybkoścL Pozo tawiono nor
malną klasyfikacyę towarów, wszakże .za
miast stawek norm:lłnych będą przyjęte 
l/a, l/U i 1/... Sz,vbko ć propono.wana wy
nosi~ ma 20 IV 101'st na godzlDę wraz 
z przystankami. 

X Departameut taryfowy o b n i ż y I ta
ryfy miejscowe w Królestwie Polsklem 
od wszystkich towarów, ktke wedłng re
feratu sllecyalnego delegata p. Meszczer
skiego, P9 ostatniem l)otlwyższeuiu laryf 
były przewożone końmi, nie za§ koleją . 

;< Kuryer warszawski" dowiaduje się, 
że pr"ojekt budowy linii dojllZdowej 
do kopalni węgla kamiennego .Flo
r &" pod Dąbrową uzyskał już za~wierd~e
nie minist.eryuru finansów. KopallIla ta, jak 
wiadomo, należy do austt-yackiego Laen
derbanku. Ołngoś~ linii wynosić będzhl 
0,878 wiorsty. 

llANDEL. 
X PeŁerb. wiedomosti" słyszały, że ml

nistel'yulII dóbr pl\l\StWI\ mniema otworzy~ 
klika stacyj, których zadanIem będzie 110-
pIerAnie rozwoju handlu czysteml I 
na~ul'alnemi winami i innemi wytwo
rami ulwalVy krzewu winnego. 

X Z Uzun-Ady donoszą, że d o w ó Z 

II a f t y do kraju Zak:lSpijskiego z Baku 
powiększył się znaczni.t! IV roku . bi~żącym 
w pOI'ównaniu z latami poprzedllleml. 

PIENL\DZE I KREDYT. 
X Z 'l'aganrogu dono zą, że minister 

skarbn dozwolił b a II k o IV i a z o w s k 0-
dOliskiemu l'owi ę kszy4 kapitał o 
l milion rubli l,rzez wypnszczenie 4,000 
nowych akcyj. 

go, odbędzie się szereg D r d w 1!prawie 
podniesienia i rozwoju pszczelnictwa w Ro
yi. Prócz t.ego na wystawie urządzane 
będ odczyty popułarne o pszozełnictwie 
I' cyonaloem. 

ZJAZDY. 
X • Pet.erb. wiedomosU" tlonoszą, że 

charkowskie towarzystwo przemysiu wiej
skiego wkrótce iltrzyma pozwolenie na 
zwołauie zjazdu IVszecbruskiego 
r o I n i kó w, hl\lldlujących, przemysłowców, 
młynarzy i przedstawicieli dl'óg żelazuych, 
dla rozpatrzenia kwestyi, dotycz4cych prze
wozu i zbytu wytwol'Ó \V rolniczych. 

Wiadomości ogólne. 
z towarzystwa dobroczynności. W nbie

głym kwar~ale otl l-go kwietnia do I·go 
lipca, tnt.ejsze chrześciailskie towarzystwo 
dobl'oczynnośei ndzieliło . lVspllr~ 385 bie
dnym, a mianowicie IV I relviJ'z~: ~ wyzna
nia prawosławnego, 65 katolickiego, 22 
ewangelickiego - razem 89; w II rewirze: 
74 wyznania katolickiego i 31 ewangielic
kiego-razem 105; w In rewirze: 45 wy
znani atoliekleKQ i 63 elY&ugiel.lckie"o
I'&zem 108 i w IV rewirze: 48 wyznllnia 
katolickiego i !ló ewallgiellcklego - ra
zem 83. 

W domu przytnłku dla starców i kalek 
w dnIu l-m lipca znajdowało się 65 m~ż
czyzn, a mianowicie 37 katolików (U męż
czyzu i 23 kobiety) i 28 ewangielików 
(9 męzezyzn I 19 kobiet). 

Wiadomości osobiste. Prezes tut.ejszego 
chrz~eiali8klego towarz,Vstwa dobroczyn
uości, III'zemysłowiec [I. Jnlil1~z Helnzel 
powl'I\ca do Łodzi z wycieczki za granicę 
IV dnIu jutrzejszym. 

Regent m. Łodzi p. Józef Grabowski, 
powl'ócil II urlopu. 

PRZEMYSIl. KomIsarz policyjny I rewiru miasta Ło-
X Z Moskwy donoszą, że to w a rzy- dzi sttabs. kapitan Stanisławski wyjeżdża 

stwo popierania ulepszenia I 1'01.- w uledzielę na ul·lop dwumiesięczny. 
woju przemysłn przęllzalniozo- Błędna wladomo'ć. Od Ilawnego już 
tkackiego otworzy tam wkrótce obszar- czasll w dziennikach warszawskich błąka 
ną stacyę t!oświadczllłną, dla dokonywania się wiadomo§~, jakoby \V Łodzi miała być 
analiz techniczno·chemicznych I blIdali na- urząllzoną wysta \Va tkacka. Swieżo spo
ukowych. tykamy ją znown IV "Knryerze codzie n-

X W tych dniach I' o kła d y t ufu w nym" kt6ry pisze: "Dońoszą nam, iż 110-
Ropszy zwiedzi! geołog niemiecki Raut.en- ruszony ongi projekt urzątlzenia w Łodzi 
bel·g. Po ogłędzinach pokładów wypowie- wystawy tkackiej, uzysk&ł przychylne po. 
dział z(lauie, że z tufem w ROllszy dobl'o- parcie pm", ie wszl!lŁkich wla§cicieli fa
clą gatunku mogą równać się tylko nie- bl'yk tamtejszych. 'Urządzeniem wystllwy 
liczne poklally w EUI'opie, które miał spo- zająć się ma łódzki od(lział popierania 
sobność zwiedzić podczas swych podl·Óży. przemysłu i ba:ndlu. Na koszty potentaci 
Raut.eltberg zlIbl'ał z sobą kilka próbek ł6dzcy asygnowa~ mają około rs. 15,000." 
tufu. Zapewnić moźemy, że wladomoś~ ta jest 

X Kilka firm paryskich znowu porobl!o oparta ua iuformacyach calkiem błędnych. 
u jeleckich fabrykantek koronek ~lyśl nrządzenia wystawy tkackiej w Lo
znaczue zamówienia. Wartość zam6wień (Izi, uie przybrała jeszcze lIawet kształtów 
przenosi 200,000 fi'. projektu, a t.em bardziej uie może być 

RZEMIOSBA I PRZEMYSb DROBNY. lilowy o :lSygnowaniu na ten cel jakich-
X Nieporozumienia, jakie zaszły w tych kolw!ek sum. Taksamo oddział tutejszy 

dnil\cb p o m i ę d z Y t k a e z a m I w l' u r- towarzystwa popierania przemysłu I ban
k u, a kil (1 C a m i d aj II c Y m i i m I' o. dlu dotychczas uie objawił wcale zamiaru 
II o t ę, jak donosi. W"rsz&wskij dniewulk,' zfl.jęcia się nrządzeniem wystawy. 
załatwione zostały. Naczelnik powlatn tu- Sędzia gminny ITr okl'ęgu pow. ł6dzkie
reckiego przedstawił pracodawcom przykre go V( Bałutach p. Staniśław Monio złożył 
(lółoźenie materyalue robotników i dODla- we wtorek ur1.ąd swój w ręce starszego 
gał si~ zl\dosy~uezynienia słusznym żąda- ławnika, któl'y do cza.su zatwiel'dzenia no
niom tych os tatoich , za.strzegając, że wra - 1V0obl'auego kandydata, będzie przewodni
zle odmowy władze same przedsięwezmą czącym powyższego sądu . P. M. otwOI'zył 
energiczne środki. w celu zapobieżenia kaucelal'yą prywatnego obl'olicy sIldowego. 
ekspłoa~cyi robotników przez żydów. ~- Skutkiem zastoju w int.eresach zmniej
we~waOl pracod&lVc~, u~łyszawsz,v takle szono Iiczb9 robotuików w fabryce p. R. 
UU'~lIatWlł, post.anolVllI bez~włoczDle pod- przy ulicy Dziełuej o 20 I w fabryce p. \V, pl'zy 
wrz~zyć tygodOlowe z.al·obkl o 30 kop., po ulicy Piotl'kowskiej o 70. 
miesiącu ~o~wyższyć je o 40 kop., a .po Nowy hetel pod nazwą .ElIl·opejski" 
dwóch ml.eslącach o 60. k.op. Rob~~I11~y I otwarto w Łodzi przy ulicy Zawa<!zklej. 
zadow?lelll są z podwyżki 1 uspokOIli Się Bydła stepowego rzeźnicy tntejsi spro. 
zupełule. wadzili do Łodzi koleją żelazną w ciągu 

UBEZPIEOZENlA. miesiąca, t. j. od 13 czerwca do 13 b. m. 0-
X Do lIlinist.el'yum komunikacyi i spraw gółem 15l sztuk. 

wewnętrznych przedstawiono IU'ojekt u bez- Zabawa !cachowa. Onegdaj w parkU 
pieczania l'obotnik6w na st_atkach. Kweła zgrolDadzeuie mi\istrów ciesielskicll 
Zgodnie z projekt.em fundusz zakładowy nrz,dzilo zabawę, .która zgroDladzila wiei· 
ma utworzyć się z opłat jakieml mllją być ką liczbę uczestników. 
obłożone wsaystkie statki większe i muiej - Szyldy sklepowe, oraz znaki felczerskie, 
sze I'zek spławuych. Do t.egoż fuuduszu w niektórych miejscach wisłą tak uizko 
wlączane będą rówoież wszystkie kal'y nad chodnikami naszego miasta, że śl'e
pieniężue, pobierane od właścicieli stat- dniego wzrostu mężczyzna może zawadzać 
ków za niespełnienie pl'zepisów żegługo· o nie kapeluszem, co staje się powodem 
wych. OIJel'acye ubezpieczeniowe rOZlloczną rozmaitych wypadków nieprzyjemnych. 
si~, gdy będzie jnt zebrany kapitał naj· Wszak zapobiedz temu nietl'udno? 
IIlIliej 100,000 rubli. Rząd ma kierować Nieporządek. Według rozporządzenia II. 
wszystkiemi operacyami, dotyczącemi nbez- policmajstra m. Łodzi po chodnikaęh ulic 
Ilieczauia robotników na statkach. nie wolno przenosić, ani ciężarów, ani też 

WYKSZTAŁOENIE PRZEMYSł;OWE. pl'zedmiotów, mogących tamować swobod-
X Ministeryum dóbl' państwa otworzy- ny ruch PI,zecllOdniów. Tymcza.sem w Ło

lo nastęllujące szkoły wzorowe wyro- dzi przepis ten wcale nie jest przestrzega
b n m as ł a i go sp o d ar s t w II mi ecz n e- ny i różnego rodzaju tl'agal'ze, nie krępo
g o: l) w guberni smoleńskiej, powiecie jąc się, rozuosz. paki, deski, belki i t. p. 
gżackim, we wsi Preczyste, na 12 uczni6w; Skutkiem tego oietyłko rucllna chod~ikach 
2) w gubel'Oi nowogrodzkiej, pOWieCie bo- jest utrudniony, lecz na.dto przechodDle 1111-
rowickim, na 10 uczniów; 3) IV guberni rażeui sI} ua mniej lub więcej przykre ze
petersIJuI'skiej, powiecie łużskim, w mająt- tkulęcia z IJI'zenoszonemi (l1')ledmiotami, 
ku p. Paut.elejewa, na 10 uczniów i 4) oraz na zniszczenie ubrania. 
IV gnberni kowieńskiej, Jlowiecie rosieli- Figiel. Pojawiły się na nas~m brnku, 
skim w majątku p. Iwanowicza na 10 ucz- ułożone przez jakiegoś dowcipnisia war
oiów. OPI'ÓCZ tego IJOstauowiono otwo- SZl\wskiego, bl!\nkiety drukowane, treści 
rzyć jeszcze pięć szkół w niedlllekiej przy- naatępujllcej: • 'wiadectwo zwolnienia. Me-
szlo§ci. go męża... wskut.ek podanej lIrzez niego 

WYSTAWY. prośby, IIwzględlliając jego w ostatnich 
X Podczas wystawy pszczelnic- dniaclI wzorowe prowadzenie ię, zwalniam 

t w a, projektowallej pl' zez Cdsarskie towa- niuiejszem lIa tlzisiejszy wi eczót od go(lzi· 
rzystwo wolno-ekonomiczne w Petersbul'- lIy 10-t.ej do 5-tej rallo IV celu zwiedzania 
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restauracyj. teatrzyków i innycb lokali u· 
przyjemniających mu chwile wolności. Zua· 
ki szczególne: obr,czka 'lubnL Warszawa 
d... 189... roku, ŻOna (podpi ). Pieczęć rzą
dn domowego (godło: dy yplina I kluc~ 
od bramy). UlU a. Obrączka ukryta w 
kieszonce nnieważnia lIiniejlze Hwladectwo. 
Uprasza się rewirowych, stójkowych i stró· 
iy, okaziciela tegoż świadect a w jego 
przyjemoycb wycieczkach ule w trzymy
WIIĆ." Szczęśliwi mężowie! .. 
Zabłąkany. Przed kilku dniami na nli

cy Piotrkowskiej spotk,lOo IJłaczącego 
cblopca. mogącego liczyć okolo dwóch Jat 
wieku. Ponieważ niewiadomo do kogo 
chłopiec teu należy. oddano go na opiekę 
~licbalinie lIUyilczyk. zamieszkałej w DO
mu Wi§lickiego pod OJ:, 2M przy ulicy 
Piotl·kowskiej. 

Odebrano, Onegd j po IlCłudniu. na 1.1.
rym Rynku zat!'Zymał się przejeżdżający 
tamtędy mieszkaniec m, Zgierza. Wo iuskl 
i zostawiwszy wóz bez opieki wszedł do 
jednego ze sklepów. Nal'az wskoczył na 
wóz jakiś czlowiek i njąwszy lejce zaciął 
konia. Ujrzal to W. I natychmiast pobiegł 
za wozem znikającym w kierunku Balnt. 
Spotkawszy znajomego ze wsi SkotIIiki. 
niejakiego Kalinowskiego. jadąeego wozem 
zaprzęźónym w parę dobl'ycli kOlii. POIJI'O
sił go o IJomoc. Co koń wyskoczy popę
,Izili za umykającym wozem i dopędzili go 
za Zgierzem lIa szosie do Strykowa. Koń 
W. caly był spieniony. mając mnóstwo prę
gólV na skó!'Ze 011 bata. Zlodzi ej przeko
uawszy się. że uie umknie. llOrzucił wóz i 
nkryl się gdzieś w zbożu. 

" Jak don08z~ .Nowosti," senat w Lych 
,Iniach ma wydać opinię \V d wócb k \\'e
styach: l) czy t. zw. mi steczka mają 
być uważane za miejsce zamieszkania lu
uności miejskiej i 2) czy cnllzoziemcy. do 
których stosują się przepisy specyalne \V 

sprawie uabywania nieruchomości w nie
których guberniach zachodnich. mogą na· 
bywać je tylko w miastach. czy też i w 
miasteczkacb 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 3 

czterech elewatorów. znacznie większych 
od wzniesionego w okolicy Powązek. Na 
bud oWI} tych gmachów zgromadzono juz 
cztery i pół miliODa sztuk cegły. Koszty 

u Y i urątIzenla obliczono D& rubli 
700,000. Roboty mają hyć tak prowadzo
ne. aby W!!zystkte budylIki byly przykryt& 
dacbem jeszcze w roku bieżącym. a zupel
nie wykoliczone w połowie roku IU'zy
szłe o. 

dniu 15·m sierpnia 1'. b.. jak donosi 
.Słowo: cy kliści warszawscy nrz~' 
d z a j ą w y Ś c i g na wszelkiego rodzaj u "ma-
zyuacb." ua dlugo§ci tu wiorst. Za teren 

biegu obrauo szosę lnbelską. od wsi Wa
wra. pod Warszawl} do Garwolina i z po· 
wrolem. ragród wyznaczono pięć, amia
nowide: l) wielki medal 7JOty i dYj)lom 
bonorowy "pierwszego jeidzca w Króle
stwie w rokn 189l." 2) lUałY medal zloty. 
3) wielki medal srebrny. 4) mały medal 
srebrny i 5) mdal br ozowy. Do ndzialu 
w wyścigach dopuszczeni będą tylko peł
noletni cykliści z Cesal'stwa j Królestwa, 
bez względu, czy nale2łj do klubów lub nie. 
Przy zapisywauiu się do biegów. winni oui 
będą złożyć tytołem kaucyi rs. 5, stawki 
rubli 5. oraz ll wiadectwo lekarskie, Iż stau 
zdl'owia pozwala na zniesienie dluższego 
trndu fizycznego. Meldnnki wraz ze stli w
kaml i kaucyami. oraz świadectwem lekllr
skiem przyjmowane będą W kancelary i to· 
warzystwa cyklistów 110 godziny 12·ej 
w PIlIndnie doia 5·go sierpnia. Gdyby do 
wyścigu zapisało się mniej niż trzech jeidz
ców do skutku 011 nie dojdzie. 

Petersburg. 

stawione 8' na dutym Itolo i ' ród grupy ro
§Iio podzwrotnikowycb, sk,d odzywaj, siQ, .. o- Ostatnie wiadomości handlowe_ 
I .. j,c glosem do złudzonin ludzki naśladuj,eym: War .. awa, 1!)·go lipca. W.k.le lU'6t. terUl. Da: 

tata'" "W'-'-' . Borli. (~ d.1 ~., .. 80, 76. 70 kup; r.endyu (3 
.. I .. IlIam.. . 11 ... wa .... CI. zy .'g ",.) 9.07 Imp.; Par,. (lO oL) 36.05,36.00 Imp.; WIe. 
.. i Ikiem po .. od..,nicm. zwłlLS7.C%a o ~iełet.ieh ,te6 (8 d.) - _____ ; ł.'. liBt,likw"luyjne 
kurncyuszów i koraCJ'uszek. Kr6L PolIkiego dułe 98.50 łlJ'ł.; takiei\ małe 97.50 

,.,. .. 1:zerwona bawlłna. W Alpbaretta, "łd.; 5", mska poiyezb w.chodnia I1.ej emisyi 
w Georgii (Staoy Zjednoczone) u pewnego 102.00 ą.t., ITI..,j emisyi 102.25 ż ...... ; 5'/. "oiyczka 

wewu~lrlUla & 181fT rolm !17.35 itd.· 5'/. listy u
plantatorn nn obszarze Jednego akra ro§nie otawu. si.makie r-ej .eryi lit. A 11 101.~ itd •• 
Lawełoa z łody , li ćnli i kwiatem pnrpnro- m •• r,i lit. B lOL25 itd .• 100.85, 101.00 Imp.; 6'/. 
wej barwy. Wypcodnkowd on to .curiosnm· li ty zastalOn. m. Warsza .. ,l •• ryi 101.50 iłd .• fi 
pnoz z",n,jEcnio dw6ch szypułek czerwooycb, seryi 101.25 'at' m seryi 101.10 ł~d" IV seryi 
które znalazl na polu. Obecnie ""1ni usilo- 101.10 i4d.. 1 1.90, 101.00 Imp; 5'1, listy zastaWIle miuta bodsi m..,j aeryi. 100 00 ł....... ()yakooto: 
wania din rOZlJOW8Zechlliollia tej osobliwej od· nerlin ł'l .. (,ond,. 21/ ,., .. Par,. 3'/.. Wiedeii " ' .. 
miliony. Peteroburg 5'/ .. Wartoło! kUpOUD" potrto;enieJll ~".: 

'II "'. Dobry pomysł, Brukselsk. departa- H.ty s ... .t&WI1e .iOl._ki. 30.3 ... ar ... J l fi 137,2. 
Lo,I.i 97.6, liot, IikwiJaeyjue ~A, pożyczo:a pre

ment t1róg telolnych knzał I,nygotować albnm ,uio .. a l 2.6, li 161.0. 
z fotografiami wszystkich znaoycb zlodziei kio· Warallwa, ll>-go lipca. Tar&, U& placo Witkow-
8z0llkowycb i oszustów. Egzompl11rze wzmian. sk.iego. Paslule& 8 ... ord. -, p.tra i dobra - -
kow nego albumu m jł być wrgclone katdemu -, biLla - - -, .. ,boro",a 800-825. i1to 
z znwi .. dowców stacyi oraz nadkonduktorom. _IWOW. 615-635, 8re,lni. - - -, .. ~dliwo -

~ - -,joezmieai 2 i 4-0 rzęd. - - -, owies - -,,* .. Nowa katastrola powl~kszyła tak lIez- _. gryka ___ , .. epik letai _, siwowy _ 
n, w sezonio bieZ,cym kronik, nieszcz~śJiwych -, rzepak raps ziu., - - -, groch poloy - -
wypadków kolejowych. W dni .. 12 b. m. pod - cnkro"y - - - . r ... ota - - - .a korzec, 
Aspen Junotion w Colorado w Ameryce, w kao .. jaglana - - -. otoj rzepLko"l - - -, 

Iniaul - - - &I. pUll. 
miejscn gduc l"""y sig lioia Midland-M.in z Dowie.iouo p ... nicy 200, tyta 200, j~.z .. i.nia 
lini" Paeific, 1l9kl wentylator bozpieczeJ\stw.. -. o ... a -. 1IT0clm potuego - kore,. 
przy IwUe parowym m ..... yny IJoei,gu "pacero- War .. awa, 1li·go lipca. Okowita. Kurt. oklad. 
wego. w •• cajł""łlo z Gte'nwood do Aspen, Pa- za wi~ l~ 11.21- -.-; ZA 18<: 8.16- -.-. 
rn bucllogła wiclkiemi klQb .. mr, wagooy zapa.' Sayu.kl ... Wiadro 100": 11.36- -.-; ... 'llI": 8.85-
lity się. Wydobyto o.","io , IJod gruzów lwio· , 
ki ośmin spalollych o5Ób; nadto I,ieoin pll8ate- L ł C Y T A C Y E. 
rÓw jest cletko rannych. d,iesief iu ttej; prócz Dnir. 28lipea, w nrz~e powiat .. brzezi6.kiego-
tego tlilka osób I!J:otowało sl~ 2ywcem w pano. Dr. W%i~i. \. entrepry., dOitawy ubrn i uarz~zi 

T E L E G R A MY. 
dróini .... ym. jak r6wniei i rob6t przy reparaeyi ""0, 
sy od miasta TomuzoML do stacyi drogi żel. To-
maazOw W rolm 1892, od r . 930. 

Termin \lodawania próśb osób, IJragn'ł' Kraków. 14 lipca. Wczoraj rano odby~ 
cych zapisać się IV roku bieżącym do li- się akt oddauia komi Lątowi budowy po
czby' stndeotówJ petersburskiego i n s t y- muika Mickiewicza gruntu w Rynku GłtJ.
t n t u t e c h n o log i c z u e g o oznaczono wnym od stl'ony ul. iennej. PrzesŁt'zeli 
na czas od 27 lipca do 24 siel'pnia. egza- oddana wynosi 900 m. kwadr. Przy akcie 
miny zaś konknrsowe naznaczono na czas obecni byli ze trony rady miasta i m'\' 
od 27 8iel1'nia 110 2 września; później od- gistratll PIJ_l" dui: Konrad Weutzl i Ka
będą się egzamiuy dla wstępujących na 1'01 Knllus. sekretarz p. 'kl'zynillrz i bu· 
dl'Ugi kurs iustytutu. dla których liczba downiczy Niedzialko\l·ski. naczelnik ekono· 
wakausów jest barazo mała. gdy tymcza- matu p. Kułakowski. ze strony komitetu 
sem na pierwszy knrs wolnych miejsc jest pp.: Juliusz Kossa. dl'. Wł. Wilkosz i 

'Dnia 28 \ipea, w NOW ... RadolDBlm, na sprzedaż 
koni i ekwi",aż,-od rs. 515. 

Dnia 28 lipca, w nrądzie komory granickiej, nr. 
sprzedaż róinym sIroJlliskowaayeb towarów - od o
g6lnej somy r .. 1,2« kop. 37. 
Tegoż dnia, w warszawskim Z&uą.dz.ie majątka

mi patistwowemi - na sprzedaż placu " 08&d.zje 
Nowe-Miasto, wraz z zabodowaniami znajdnj,cego 
si~ tamże bndyllkll b. mag&ZYUu aoIuago. ol 91lU1y 

ts. 706 k.p. 52 
Tego. d~ w urądzie g6rniczym ... Dłbrowie

ua trzecbletDl~ dzierżawę, od H ItrClnia 1892 r. 
do 13 styeuia 1895 r., domu rJOądowego li :\ w 
Pankach po.... e<ostochow kim, od roeznej snwy 
dziertaWllej rs. 18 kop 25. 

sto szesualicie. 1'eodol' Rygiel'. 
Z Pabianic )liszą do .Tygodnia" lliotr- Edi son ma przybyć w sierpniu do Paryż . 14 lipca. 1.'\.g. p.). W cb~ili, 

kowskiego: "W roku zel!złym pOl'uszona Europy. ZwiedziwsH Paryż. Berlin i Wie- k iWY prezyllent Camot brat wczoraj w 
była kwestya kouieczności naznaczenia z deil , przyjedzie na tygodniowy pobyt do południe udzial w uroczyst m iJtwarciu 

Dnia 29 lipca) w zarąd.z.ie powiatu nowar.dom
kiego - na gnmto""'! restatuaey~ dachu na gwa· 

chu pokl ztomym miOSl~ylll nrą4 p .... i&ta no
WOr&dOlDBkiego. ;;,i somy rl. 1,Oł9 kop. 26. 

urzędu lekarza weterynaryi dla miasta Pa- Petersburga, .Avenue de la ~epublique." człowiek ja-
bianic; w całym bowiem pilwieoie, liczącym kiś zbliżył się do pojazdu IJI'ezydenta i dał TELEGRAMY GIEŁDOWE. 
się do większycb. niema weteryuarza. po· ~ O " M A I T O Ś C I pięć strzalów z rewolweru w powietrzu. 
wiatowy zd mieszka w Łodzi. a sprowa- '" ~ • Czlolvieka tego natychmiast aresztowauo. Giełda Warszawska. 
dzanie go jest za ucil}żliwem dla kieszeni .. lO .. Kraków. z oknzyi zjnzdu pr.yrodni- Jak się okazało. jest to \varyat. Lud wi- Zapłacono 
i uiewygodne dla osób iuter owallych. ków i lekany, urz/ld,onem będzie dni. 21-go tal prezydenta Ollrnó a gromkiemi okl'zy, Za weklte krótk.ter.I •• we 
W mieście uaszem jest llrzeszło 400 sztuk lipca r. b. zwiedzanie kopalń wielickich. W karni w czasie calego pochodu. n .. Berlin u 100 IDr. . . . 
bydła rogatego, tyleż keui. psów ZlIŚ ollolo tym celu .. ""zie kopalnia rz~siścic oświotłon". Petersburg. 15 lipca. (Ag. n.). Dziś nl\ Lo.~yu za l Ł. . . . . 

"'i
U 

V Da Pary. "" 109 er.. . . , 
1.500, nadto SpOI'O trzody chlewne). uaj- 1I.i1q\y wczeAujej pnbyć motnn wył"cznie w . jJogl'zebiono zwłoki ks. Wlo<lziruiel'za Doł- na Wiedeń sa 100 l, . . . 
mniej 500 sztuk owiec, a ~wierzęta te K~..r.ow\e w kei garni S. A. Krzytanowskiego. gornkolVa. Na liturgii i nabożeństwie ża- Żądano z koucem giełdy 
przecież l)odlegają różnym chol·obom. z któ- Cen" biletu dl .. jednej osoby 2 zlr. 50 cellt. lobnem w cerkwi Zwiastowania. dokąd Za p.plery pullwowe 
rycb trzeba je leczyć; jakot masa kon' bez zjudn i wyjllld.. machin, parow", Bilet \Jrzewieziono tl'lulmę z d worca kolei. byli LiBty lilcwidael'ue Kr Pol 
tym roku cborowała na lufluenzę, bydlo dI& jednej osoby",e .Jazdem i wyjazdem mn· obecni J. O. W. Wielcy Ksiątęta Włodzi- Ruska poiyczk~ wilCh~nia' : 
miało cborobę racic. kilkanaście psów po- chią parow'ł 2 zlr_ 80 cent. Wejscie i ?jazd mierz l Aleksy Aleksaudrowicze. Michał "I. poi. weWll", r. 1887 
dejrzewano o wodowstręt, a ilka z uicll do kopalpi odbywa si~ {) god.ioie ;1 i Q go- t Mikołajewicz. Książe J~rzy '\I.aksymilian?- LiBty .. st. ziem. Seryi ,. 
zabito. a tu niema kogo się llOrallzićl Jest lIIioio 1'/. po połudoiu. I :r.icz Książe "[.euehtelluel·ski. Po nabożeu- . List" .... t. .~ W';';'sz Ser ~ 
wpra1l'dzie kilku mieszczan, niby specyał' .... '" Henryk Lang. słynny mnlurz, batalista, "1 twie Ich Wysoko§cie przeprowadzili 7.wlo· y.. .' v: 
stów do rÓŻnych bydlęeyeh ellOrób. ale 1lI.- _arł 'W.. Łych ~ Ił MonlLCuium. ' ki z cerkwi do karawanu. Li.ty ~. rn."Łodli Seryi I 
zwyczaj ich pomoc jest raczej szkodliwą. " .... POsąD Wiktora H.go. W pa .. yskim Petersburg, 15 lipca. (Ag, p.), "No· ItI 
OIJrÓCZ tego, weding istniejącycb przepi- Pnnwonie, napruciwko pomniko Mirnbenu; woje wremia" donosi. że naczelnicy ziem· 
sów, miejscowy weterynarz, a w braku je· 1 ma stan,ć pos~ twóroy .,Pracowników morzn" . scy i ioni urzędnicy admillistracy)ni otrzy- Giełda Berlińska. 
go lekarz mlejak~ obowiązany jest każdą dłn\!> ~oakomitego n~binrz\ Radia. l'Deta mali poleceuie. aby. dowiedziawszy się o Banlmo!.y nnkie saraz .• 
sztukę. przeznaczoną na !'Zeź. obejrzeć przedstaw;,ooy jcs( sloj,cy w gł~bi groty.' o spekulacyi produktamizbożowemi po wsiach, .. .. na dostaw . 
wprzód. a także odbyci oględziny mięsa tak stóp jego my kobiety-jedna oddal" się, nby .d.oU(lSili o telU natychmiast zarządowi gu- DyBkonto pryWlotae 
w szlaclttuzie. jak i przywożenego do mia- opiewać po świecie jego sław~, dwie dru~ie, bel'Oialllemll, celem pociągnięcia winnych 
sta. W Pabianicach zabijają I'ocznle krów, oosabiaj,ce glosy morza, kI~cz'ł wśród / faJ. do odpowiedzialności. 

4~:~'/'j 
36.01> 
78-

97.60 
10'~~ 
97.35 
1016~ 
101.25 
10;.1>0 
1'110 
10050 

22475 
2'lU5 
a'f,'I. 

H 57", 
9.02'/. 

3695 
71.36 

9776 
1'2.-
9735 

101 !lO 
101.10 
101.50 
101.25 

222.90 
2!3.15 

wołów i jalowizny-l.5oo sztnk; cieląt. ba- wpamone w piewCQ z wyrazem najwyZszego "Grażdauill" dono i, że projakt reorga-
ranów. owioo-3.0oo; trzody chlewnej 5,000. lS~wyta; nad głow, jego unosi s:i~ geniusz, nizacyi szkół elemen(amycli w koloniacb 1I ... ty I buklOly: 

lIarld lIi8Uliecltie • • 
Au trya.kie b.uknoty . 
Fr&Jlkj . . . 

Not. nieurs. 

Miasto ma dochodu z dzierŻAWy od zabija- .. " .. Uniwersytety żeńskie w Anglii. W niemleckieh na poludniu. jest zadecydowa
nia w szlacbtuzie zwierząt 3,500 rs., a Wielkiej Brytanii istnieje obecnie sześć ulli· ny przychylnie. 
przywożą do miasta z okolicznych wsi i wersytetów wńskicb, które wyd.~y jut kilka Heidelberv, 15 lipca. (Ag. p.), Opera
miastec7.ek do 6,000 pudów mięsa, któl'e k.obiet w,wnych. Naj.owszy l nicu. HollowAY cya zrobioua księznie Yil~nie ~zar.n0gó~·, 
również winuo oledz rewizyi. Wobec tego załotony w r. 1887 nie posiada ,es"" .. nol"- skiej powiodła 8i~. Księżna czuJe sl9 dziś 
weteryuarz. choćby pobierał etatową somę malnej cyfry słacbnczek. Unilversytot Wó, mie .. - 'lepiej. 
rs. 300-400 rocznie. mialby do roboty nie- CZ'lcy siQ w surotytnym zamku, urzfłd.zony Wiedeń. 15 lipca, (Ag, p.). Dziś rall.o 
mało. Dziś czynno§ci te pelui miejscowy jest z takim przepychem i polozony w taJ, mn- przybył tu ksil}ię l!'erdyn ud kobw: kl. 
lekarz miejski, ale tl'uduo od niego wymll- lowniczej miejscowości. iZ usposobi .. raczej do \V edlug douiesienia "Politiscbe Corespoll· 
gać, aby zajęty byl jedynie obowiązkami, poctyi i mnrzycielstwa, aniteli d Illlouki .110 - dellz". książę udaje się do G&steiuu dla 
nie leżącymi w granicach jego specyaluo- wuJO"j. Lety w hrabstwie Surrey w odia· dokończenia kUl'acyl. Pogloskl o l'ozpO
ści. Miasto nasze nie może .lę przecie! u- slo§ei sodziny drogi od Londynu. Od stacy~ częciu jakoby kroków. celem legal~ego 
skarżać na brak funduszu, sądzę zatem. że Eggam w"ska drótka wapina siO w góro 1 uznauia księcia koburskiego ~a kl!lęcla 
dla dobra ogólu kwestya ta będzie rozpa- prowadzi do stoj'lcego nn wierzchołku jej Bolgal'yi, nazywają tu czczym wymysle!'l' 
trzoną ua najbliższej sesyi I podjęte będą cztcrol<"tnego gmacbo z czerwonej cegły. W liczbie o ób. któl'ym z Ilowodu ~WI~
stal'ania o utworzenie posady weteryua- wicłami po rogncb. Wokoło wspaDiały park. ta Jlll.I'oc!JIwego udzielouo ordel'y, zuajduj!} 
rza, który bezwaruukowo jest w mieście poprzecinany alejami z wiekowych dgbów I się: poseł francuski w Petersburgu Labou: 
potrzebuy. k:aaztanów. Równie llnyjemno wratenie spra- laye i Kamil Doncet. którzy otrzymalt 

Warszawa. wia wewngtrzne uTZlldzenie gmachu z niezli- wielki krzyż oficerski legii houorowej. . 
Wkrótce rozpoczuą się roboty około czon, liczb" okion, korytarzuw wysłanych <ly- Zurych, 15 lipca. (Ag. p.). WszystkIch 

przebudowy gmacbu mieszczącego I gim- waoami, dziedzińoow galeryi i t. p. Wielkie oskarżonych o odział w zeazlorocznych 
nazyum męzkie w b. diJmu Staszica wymiury sal, bogate meple. obfito§ć światła, rozr~cbach w kantouie tesyóakim uuiewin· 
na Krakowskiem Pl'zedmie§cio. Fronton 'wlete wonno powietne, uroczyste obiady w uiono IV rozprawie .sądowej wśród wielkie
i kolumuada wprost statuy Kopernika po- sali rycerskiej, wogóle cały aposób 1.yci .. od- go zadowolenia pnblir.znogci I natych~i~t 
zostauą nietknięte. tylko wnętrzne ulegnie <1zw1Wa willt:ej oa wyobrntui~, nit n .. umysł wypuszczono z wi~zieuia. Jutro zajmIe 

Knpony oeIn. 

DZłENNA STATYSTYKA LUONOŚCL 
lI"hAltwa u"r.rte " dniu 15 lipca. 
W parafii ewuleHckiej. I: Jnliusz ltobert KI",,

se z Id~ Aonł HempeL 
Z.arH ,y dni .. 15 lipca: 
KaloHcy: Dzieci ,lo lat 15·t.. zmarlo 15, w tej 

liczbie ebł0pc6W~5. dziewc.~t 10. dorosłych 2. 
VI tej liczbie JI, SD - kobiet 2, l\ min.nowicie: 
Katarzyna Paj, , lat 63, Maryann& x. ... przycka, 
lat 86. 

Slarouko .. l: Dzieci do lat 15-tu zmorlo 3, w t.j 
lic.zbie chłopców l , dziew.,z!}&. 2, doro ",eb -

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Brud Holel. J. SehUlle • Charkow&, au • 

Kollbr.Duu, Loeder z Berlina, M. Zack z Ejdkunó". 
J . Segalow z Moskwy. 

Holel Vtct.ria. Bromberg zSlowianoserbska, R .. · 
bi .. teiu z Ozorkowa. Markazow i Li.ik.ow z Eli
z.wetpolu, tewandowoki. WlrsUWy, Gregorl. & 
Allglii, Lug.w" • \VIJ1Iia. Zwrto z, Zd.- Woh. 

Hotet Poliki. Dębicki z Parcbamin.. Sit."i"". 
Kandel.man i B. Stnelecki z War •• a"y. Głowiński 
ze Skrsypek. 

gruntownej przeróbce; koszt robót, które młodyali Uczeooic. się sąd 8'prawł zabój twa Ros!i·ego. człon· WYKAZ DEPESZ 
majl} trwać przez pól tora roku, obliczono ...... Na wodach. Według dnnych zebra- ka rady administracyjnej w kautonie te· niedoręczOIl!lch przez tlUejszą stacyę lelegm-
na 40.000 rubli. :P1'Z,Y gimnazyum urzą. Dych przez IlTZIId lekn.nki w Wiedniu, w daiu Byńskim. (iaIKf z potoodlł nieodllale;;ienia LUlresatljlU. 
dzony będzitl pensyonat na 100 nczniów, 9 lipca znnjdowoło sig no wodacb w Karls- Londyn, 13 lipca. W Stanie New-Jer- S .. IC)UI Ep t .. in W .... hodDia & R6wna, }( I,ychin & 

wanny. lazaret dla chorych i t. d. badzie 19.243 osoby, w Cieplicach 2.835 i w sey w Ameryce bar, Hir ch postau, owił s Łowi.n lceltl'reiad Kollł1&nt.fllOw a 3'!~. ie· 
k I . dl radca, Zelik Friedmanu z Graj.,,&, Albert Hetbig 

Rozpoczęte niedawno na t81'ytoryum gOli- Franceosbadzie 40.081. Ciekawe wiele w ym' zakupiĆ obszl\r gruntu na o owe a Izrae- Bdchat6w z Frankfnrtu nad Menem. llory. Rudott 
ny Woła roboty okolo wznoszenia m a g a- aamym biu znajdowało si~ osób w naszych litów. . . s Jtkat.er)'Bosław.ia, Her .. berg Zadtodul& ~9 • 
Z Y n ó w ż y w n o g c i o VI. Y c h szybko 1Jo, miejscach k,piolowych? Dżeddab (natł m. CzerwolIelU) 13 hpca. w ........ W!, An~ Kra ..... Składowa .1114 & Toma-
st"puJ' ft Nowe magazyny zaimujące ob· * Wielką wystawQ łalek otwarto ~ Tyfus dzie8.ilłtkuje pielgrzymów mahome- ..... raw.!... Wldu:woka .dom Frydr>.ch cbrupesa-

't 'Z. • • .' • .. .. • .. . ,. d u kk' D' I loWlka. 'e :t.ł1obkitJ-Wob W boc\nla. at&a lIet-
szar 7 morgów. połączone hOJą kolej ob· tych dlllach w IUlPieloch mo,sklch Scbevenm- tan~klch. mlających SIę o me I. zlen· nik s C.ę t. eho"J' JankÓw.ki Peder • Kali .... . 
wodowej. skladać się będą. Opl'ÓCZ bullyn. Sllll. Wprost wejŚCia Ul wy.l.w~ znajduje sil}. IIle umiera po 50 osób. '1 GlDoberg s Tambo':'&, Uaplliu. Laebo";.a, Ru ... w-
ków admiuistracyjnych i koszar, z trzecli portret maleńkiej królowej Wilhelminy w oto-I .ki Polu~ow&, R.,..,. • Kremi 1Iau~ C. Tau 
wielkich budynków d lVupiętrowycli, Ol'a~ ueniu d:yóch bogato ubranych 1&lek; iuue u. • l:~.mule " 



o 
Były urzędnik 

posiadl\l,cy patent 
cyę, znaJ~cy ję~JIri: 

8zukoje po.-dJr, k~::::!('n:t~~:;~11 .enŁa, rz~dcy domu lub temu 
uję!!ia. 1'0trzebl1i~y rau, 
do wlo§eiciel .. poezty konnej w 
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G Ł o s z E N I A. 

WYBOROWE PAPIEROSY ZWIJANE 

" 
ROYAL" "FIGARO" 

'7T Ż 6 ;E.. 'X' :EJ;; :El J: :El "O' ;E.. C :EJ. ~ :El J: .A. ;E.. :EJ;; :El J: :El 1:7 ;E.. C :E:. 

'oN cenie 60 kopiejel< ztl 1.00 sztuk. 
sprze\lawane we wszy tkich znaczniejszych magazypacb .tabacznych POLE 'A FABRYK 

Kołobowa i Bobrowa w Petersburgu. 

o B ':b H B JI E H l E. 
uJni.e.j-IYllpa,sJI,eHie JIOA8UUClIoit.<Pa6pu'l.8oli lEeJl1laHoli Aoporu A080;l,81'1> ;1,0 Bcc061l\!\1'0 cBflA111ria, '11'0 BUlKeUOHwe· 

Wft:::,~~~~.~~=:!=I~~~~~~~h~.e neBoc·rpe.60oaUllhle UO.lY·18TeJl8WII uo 1101111 3 (15) AOII 189~ ro ... a T08aphl, B1> CJIyq:\'11 

~:~1;:':;:~'; ';;l~~~~~::[~I",~·,··n aU)I,fI.lhl\e81> OlłhlX'L 81. Teqeni/1 epoKa, Y.Kaa3110aJ·0 Bh C'fllThii 20 B hl C o q a ił lU e yTBeplK)I,enRarO 
%O"IUVI>1<" u YC'raBlI poocilicKHX1> lKe.lflauHx. "'OPOI'1>, 6YAY'I"h npo ... aD.hl C'h uy6l1KQUal'0 TOpra lIa C'raHqiu 

JIoA91>, 110 KG'reQeoill co ",U8 I1I1C'r081l\eli ny6.1uKal\iu T))eX1> 1l1lcHl\eBl>. 
": 

NiuJ.j .... m podaj. do po .... e.hnej 
wiadom04c~ t. poe,~"szl od dnia 
dzisiej ... go zoltała mi ,owi8 .. on. 

Bpew» upH6l>1'riB 

wtCSI\1> II q 

C:ranl\iJl Balł",euoBaHie 
Bile1> 

wylączna pl'zedaż 
O'rllpaB.leuia OTJlpaBHTueii r py8a ITy .... 

.y1lT. 

w .elkicb 
1891.0.0;1. 

,rl8ftló., mieszkani. nil nlie, Piot,rkow- II maszyn ROLNICZYCH A'pUI 24 (III ... 6) Sapwua G. o. AI ..... ao ... ~6Ii.o •• n 
rełlllH'I. 

llIepcT •• yl 

.~ą do domu p. Liebtenber!!'a : oraz dla wieJ c~w"cb potrzeb , 
y .. tłomu Lorentza. Pr&yJmoje znanej 1Irmy 

• 24 (G) 
M .. 6 (18) 

" 
" iII_o~ UpeA ..... TeI. 

,~ 34 
BaDO 20 
raI.lBTe'putu. TO B. 28 

bami gard'., krlanl, ..... , .. ~. W . Haak et C!!.. 
nie o<l god •. 3-6 po południu. 

" 7 (19) 
ADpUI 23 (1/ .. 5) 

III .. 2 (14) 
Baptn ••• Mo e. 

X_nwTels'lo 
r. m1'Wp .. ep .. 
lllu ...... y .... 
Mu.n4lep .... 
ry1'OepUlUHA" 
K .... aao .... 

'B.laroHB. '1'0 .. 2 25 

1389-1f> 

pruGlbl 8ię ze Zgieua do Łodzi. 
kał przy nL PoI.dnlowej pod li 
mn \V '.J Prns.}1\skiej na I-em 
P .... yjmllJe codzienuJe do 10 rano 
do G po poludni\l. 1412-10 

b .• ędzia gmiony Batut. 
cela'1ę z dnitm 4, 
Kamlóslriego, przy 
skiej li 327 (5( no 
si~ kancelarya lIejenta 
sinego. 

K. 
przenlósl swe biuro bndowlane 
lIBeklll'lIcyjllo - techniczne na 
Dziką Nt 41, dom Bermana, 
mllje od 8-10 i OlI 12-3. 
________ --.:1418-3 

Z dniem l lipca r. b. pracownia 

SUKIEN i OKRYĆ DA M S K I C 

w WŁOCŁAWKU. 
·p,.~at dokony .. am po. enach na· 

der umiarkowanych o 30% uJinych 
od ."n .... aza .. kiM" tr .. ałodoi ja
koteż w praktyunolci ni.um uje .. tę-
pl1i'l"Ych. Z \IO .. ażaoieDI. 

8. B. :ŁfJtJ~ycki 

, 6 (18) 
9 (21) 

n 12 (24) 
n 12 (24) 

12 (24) 
" 12 (24) 
" 13 2;1) 

18 (80; 
" 18 (80) 
" 16 (28) 

10 (22) 
J8 (30) 

n 16 (28) 
AOpUł 20 (li ... 2) 

" 29 (11) 
M .. 8 (20 

" 11 (23) 
" 18 (30) 

AopuJI 2G (1/ ... 8) 
29 (l1) 
28 (Ul) 

" QeRC1'OIO'" 
U.·łJO~.8e ... 
]'pa ...... 
B'ł.lOCTOX" 
BpeeTJo 
llpoeaypo ... 
Ruyra 
Buotoron. 

~ 

Dozwolone ,J)~ez Departament Pr!.e
m,.t!lło. i BAŻldłu i Medyczny OlU R&
d, Lekarski •• tołecznyeh mi .. , St. 

Peter.bnqta i lIOI!kwy. 

DENTOR 
nie.~~dny grodek do konserwowania 
d.itaef i nadani.. na. przeoi~g .a1.
go duJa przyjemn.go zapachu z dat 
or"" J;>rz"wr6cenJa ",._nla. 
Iym zęłl9W pierwotnej ~nleż. 

ueJ ,.lało6cl 
Flakon za rs. 

K .1;. So"".,... 
ItwraBon .... 

MU~P"" 
Hu. JrJIKA. 
Ku,u.R'Io 
r. noce .... K. 
.peuen 
BaY··PA."" 
H. r ....... 
ł(apil'Uail 
P ...... .,.... li. 
Ra1\'> 
rpJw...,aił 
ro ...... mTeAa .. 
BS-Io ... 
X'''R 
B. 8. JI.ł~IIl'" 

C. r. Poaen 
1Ip8 ........ 1I"feJ. 

Jluya ..... ~ 
~ ...... 
80Btna 
'1.plluo 
Mw"" 
00"," .. ef1l08. 

ruasftpe-'a. TO •• 
Bpae •• 
RpOB. ""JAa 
KO .. ecR ..... u. 
"'011' • • em;el 
X~on'il ÓylllOCTU'. 
rUaBftpela.. 
"wyTht 
C ....... illI ....... 
IfIIlJ ••• T. TOB 

0,.,,0 
M'By • .l~T. 
1JaCT_ xamaH'!. 
;rO'.pR .•• A. 

1ł22-3-

FABRYKA 

1 38 
2 5 
Ó 21 
i 19 • 
2 11 
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6 15 
1 13 

63 
g 15 

13 25 
10 80 
5 33 

21) 
l 37 
l 2~ 
3 12 
1 4 

B3 
3 
5 32 
1 13 

Towarzystwa "LAFERME" 
zasz.zyt ... "i.doinl6 SaanolVl1ł Public.no6t, że znak.mit~ dobr .. i PAPIER :IV 

"KROLEWSKIE" (BIAŁA BIBUŁKA) 
"BIRZEW y JA" (ŻÓLTA BIBUŁKA) 

w .en~. IS .. tuk 3 kop. - 10 Bztak 6 kop. 

"SAKSONSKIE" i "DAGMARA" 
"Fa uC!+~"' ..... .. celi. 19 eztult iO kop. - aIS aztuk 1I3 kop. - 100 szŁuk l ... 

juk r6 .. nież i WBZellrił ÓiDe wyroby ą do naby.;a w wi.lu składach tabacznyeh 
i <ly trybucyach. 

W szkole rnęzkiej 2 klasowej 

przenie.lon" n .. 
.t.ntynowaką ]t 11, W·go 
TaJnie , potrzebne sa za.raz 
nież j .. t pok6J ' frontowI z 
wejgciem do wyna.jeeia. 

. Kons. Andr%ejaczka 
SZEWGOW m. ŁodZI lekcye wakacyjne Oo,t.wo. Empe].klc~ Dwerów 

•• wiadamia, 'e 20 Upca r. h. odbędzie .i9 częły się Z doiem 2 lipca 1' •• b. • 

k t I 
Z dniem 1 lipca zakład mój Za koleezDoś6 TyslącZIIe sesya war a na prz~ni~lonym z08tanie :l lfedalliUerb t\owody 

na ulicę PlOtl'kowską, dom .ll;P8tel-l:I EXSICCATOR" 
na kWrł panów majstr6w najuprzejmiej Da obok botelu Victoria. " 
się zaprasza. 1402- 3 

POTRZEBNY jest B~fewC4fY'IłIe" Niszczy grzybek 
wilgoć i t. p. 

elegancki pokój mającą ~~Il~~!~g:!, ~:toliczka, 
umeblowany. kawalerski-w oddania na własność, 

nie. Przy większych. 
niach stosowny rabat 
Warszawa. 

kn miasta. OCel·ty w .B.UWIlIllSICI'R-II'.gI8illZIIC pocztQwego 

ryi "Dziennika" pod lit. IV. B. /~~~~i~~~~~14~0~6~-:ll~~;;;;;;;~~;;;~;~ 
Poszukuje AGENTOW 

139&-3 /( 

LOKALE 
DLA 

szkół prywatnych 
wraz z mieszkaniami są 
w.l'najęcia od 1 paidziernika r. 

Bliższa wiadomość w kan 
W·ma Landau. 1394-3 

Ni.n! ~ .. em po.walam .obill za .. iadomić Slanowoł Publiezno4ć iż w dniu 
dzISIejszym "tworzylem IV m. Łodzi przy uJicy PoI.dn·ow,] Hr. 490 dom 

"'-go Abla pocI firm,: 

Stefan Zarzecki 
SKŁAD WIN 

Delikatesów, Owoców i Towarów Kolonialnych. 
P.ole.aj~~ hande~ mOj Szanownej Pnbliczno§ci, §mlem zapewnić że z.d •. 
D1em mOIm będz .. , tak doborem towaru j .. k .. etelua i •• ybką UShlgą .,._ 

mae-IStratU.1I111 skarbić sobie .. uranie S.anownyoh odbiorców • . 

z WYRokiem slaeuukiem 

Stefan Zarzec ki. 

. K. Wilherta Piotrkowska, S Reismana Stary-~ynek 
\v LODZI apnedajł .... '.tki. nasz" wyroby po .enaW tablycznycb. 

W. Muśnickjego i S~ w Warszawie 
ulica El'ywąliBka Nr. 3 j Marszałkowska NI'. 138. 

Dyrektor Towa\'zystwa "La.ferme" 
LEON ~PIE8 • 

W adminilltl'acyi "Dziennika Łódzkiego" ~ą do 
nabycia. 

PRZBPISY O PRACY IAtOLBTBICH ROBOTNIKÓW 

Ksi~żki fabryczne 
do zapisywania małoletnich robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
do zapisywAniA dowodów legitymacyjnych roho-

1,lIlkłw. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

ornz wsr.elkie druki służące 

dla ~ądow Dotoin i [minnych, 
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