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АIЖJo.:.') ·ГI!:LIOOНI\)Iн.;ZNV : 

] { U -1", 11 .к о '" 8 ., '. .t.. О 1) Z. Rf}kopisy nadestane bez zastrzezenia - nie 
b~dll zwracane. 

NasZIJ tedy rzeczlJo jest. potrl!cajlJoc dzi§ пусБ, jeie'li i'ldall1Y cyfr §cislych, napoty- szczeniu przez grad i ow .. dy oraz trudnY 
о ten wa.iny czynnik bogactwa krajowego, kamy wi~ej tшdпо§сi niihy si!) zdawalo, do sprz~tu. Takimto zпасzпуm nakladem 
wzill6 naprz6d pod rozbi6r jego doniosloM a1ho\vielll zwyk!e pod rubryklJo "otr~by' czasu, pracy, koszt6w i ryzyka osilJogni~ ty 
w ekonomii ro1nej. Da1ej, przedstawiwszy za\varte SI!: \vszystkie gatunki otrlj,h. То:! produkt stanowi wprawdzie cenny artykul, 
go z tej strony czyte1nikom nieobznajmio· вашо pod rubryk>1 .makuchy." Gdy je- роszuюwanу па wszystkich rynk&.ch, а1з 
пут z rzeczlJo, zwг6сiб uwag~ og61u па dnak \> rachnnku ekonomicznym, jaki паз nie u1ega wlJotpliwo§C~ :ie zyski z niego w 
rnсЬ wywozowy rzeczonych towar6w, zwla- tu zajmuje, r6inice z rozgatunkowania "у- danym szeregu lat SIJo zwodnicze. 'V zwy-

Straty ekonomiczne, jakie kraj пазz do- szcz .. makuch6w, па naszych dl'ogacll ze- padlyby maloznaczlJoce, przyjmiemy dane klym rachunku gospodarczym w naszych 
browo1nie ponosi па :wie!upunktac~. dadz~ si~ I laznych i kom!,nikacya~11 wOd'1ych, аЬу I takie, jakie тату, prawie nie popelniajlJoc warunkach przyjmuje sit; со najmniej jeden 
wytlumaczyc ро wlt;kszej CZ~§CI braklel11 ztl}d wyprowadzl6 wnlOskl, oparte па су- hl\:du. sprz~t calkiem chybiony па kaZde szеsб 
s.wiatla, brakiem dokladnego towaroznaw- frach, ile i jak niepowetowane straty 1'0- Obecnie zajmiemy si~ cz~§CilJo pierwszlJo. 1at. 
stwa i jego zазtosоwапiа oraz oboj~tno§CilJo nosimy wskutek takiego ich zbytu. Wiаdощо jest, ie prawie wszystkie ro§!iny Przechodzimy do wyczerpania ziemi rze-
ziошkбw naszycl! па sprawy blizko nich Pierwsza cz~§6, kt6rlJo w tym artyku1e t. z. haudlowe, а. zwlaszcza olejne, upra- pakiem. Rachunek laboratoryjny i do· 
1ezIJoce w dziale produkcyi wlазпеj i hand1u. pokr6tce roztrz,!§niemy, jako b ... rdziej te- wiaue па zial'no, ro!nik sieje па ugorze. §wiadcza1ny profesora Emila Wol.ffa wyka
Mi~dzy innemi uderzajlJo~ rzecz,!, kt6r,! oretyczna, nie przedstawia trudnosci. Do- Wladomo, ie ug6r w naszym klilUacie jest zuje, ie stosunek wyczerpywania roIi przez 
.Dziennik' oddawna zamierzal podnieM. 8уб b\:dzie орisаб w pobieinym zarysie па- calorocznym wypoczynkiem roli, dla dokla· ro§liny tkackie i olejne, do wyczerpywania 
Ulvydatni6 i w granicach nlOzebno§ci "у- tur~ ro§lin hand10wych w og6!nosci. а w dnej uprawy i dostatecznego zasilenia jej przez k!osowe ша si\: pl'z(,ci\:tnie jak 1 do 
czerpa6, jest wyw6z _а granic~ cennych od- szczeg6!e rapsu, rzepaku, 1nu, konopl, ро- 8w,еiуш nawozem. Ргбсz tego rzepak i 21/.. Kiedy wi~c powszechnie w саlуш 
padk6w z rоzшаitусh fa.brykacyj kraJowycl!. mijajflc mak, slonecznik i inne ro§liny о- jernu pokrewne rosliny wymagajl! pogl~!Jie- пазzуm kraju urzlj,dzenie go.podarstw jest 
Otr~by zytnie i pszenne а bardziej jeszcze 1ejne mniej rozpowszechnione. dоsуб b~dzie nia roH, z powodu natury ich korzen~ nieracyonalne i zuboiajl!Ce ziemi~ przez 
wytloczyny rzepakowe, Iniane i konopne, okresli6 warnnki i zasady, jakiemi шusi zwlaszcza t. z. powietrzllych. W praktyce wyg6rowanlj, produkcy~ zwyklego zhoia, to 
pospo!icie makuchami, а w niekt6rych oko- si~ rz!}dzi6 rolnik przy uprawie ,усЫе <о- przyjmuje si~ owq, potrzeh~ pogl~bienia w о i!ei wi\:Cej cierpiel: muszq, го!е w tych 
1icach kr6cej .kuchami' ~wane. stanowi,! slin, а wreszcie przytoczy6 nieco skompli- stosunku do zЬб:! klosowych па БО proc. okolicach, gdzie uprawa rzepaku, rapsu 0.1-
jeden z tych produkt6w, kt6rego spoiytko- kowany rachunek wyczerpywania ziemi pro· .Z drugiej strony wiemy z mechaniki, "е Ьо !nu i konopi jest w zwyczaju i па wi~· 
wanie w kraju 1ub spienit;ienie па оЬсусЬ dukcYI! оnусЬ. аЬу dowies6 calej sluszno- wI';1ksze zagl~bienie 1emiesza w ziemi о 50 ksz,! odbywa si~ ska1~: Stale utrzY01anie 
rynk<1ch si~ga g!~boko w przysz/osc gospo- § ~i naszych skarg. Oz~§c druga, statysty- proc. wymaga 4 razy wi~kszej sily pocilJo- r6wnowagi O1i~dzy wywoze01 а zwrotem zie
darstwa narodowego, w da1szlj, jego zamoi- czna, trudniejszl! jest do zestawienia. ОЬо- gowej, to znaczy, "е przec!lOdzqc "е zwy- mi substancyj koniecznych dla normalnego 
.noS6 i dalszlj, sil~ -wytw6rczl}. Niez01ierne ciai Ъоwiеш mоiешу !ci,!gn,!6 dane о ilo· klej gt~bokosci пр. 6 па 9 саН, musimy rozwoju roSlin i dla sta/ej, daiszej norma!· 
znaczenie, jakie tym artykulom nadaje od §Ci otrflb i makucb6w wywoionych drogl} nakl .. d w upraw~ l·acyona.ln!} pod rzepak nej prodnkcyi stanowi prz~dmiot osobnej 
paru juz dziesi'!tek lat hande1 srodkowej i паdwШапsklJo i bydgosklj, ога. z prowlUcYJ cderykr06 pomnotyt. Da!ej, wszystkie ga.- nauki, sta/yki ,·olnej. Za.sad jej nie mozo 
zachodniej Enropl, powinien ь,.l паз о- litewskich dro~ "'8k" lib ... "sk!} i odnoglj, tunki rzepaku WYdlag .. jlJ. rza, ~go t и, .lu.t .. tecznie zllac og6t пш;zусh ziemian, 
8trzedZ i zасiеkаwiб do scislego zbadania petersburskiej do granicy Pruв, а nakouiec zазtоsowапеgо do jakosci g!eby; naj!epszy jak hygieny nie znajlj, kucharki, ani tei 
wartosci рrzеdшiоt6w, kt6re tylko ma1ucz- splawianych WistlJo i D1win~ tei uczy-/jest rz~dowy аlЬо dybtoa;aIIY, powszechnie najtroskliwsze nawet matki Ье. odpowie
ka cz,!stka zielOia.n naszych naleiycie осе- nimy, opierajlj,c si~ па sprawozdaniach п- jui dzi§ przyj~ty t. j. w rZlj,dkach а!е przy dniej nauki. Statyka го!па uczy na.s, 20 
nia, а kt6l'e ty01 вровоЬет nie znajdujlJo I'z~dowych-to jednak przez kOlOory wzd!ui pewnych ods~pach. Вуаоот ten wywo1uje wyw6z ml}czki, spirytusu, oleju niе zuboia 
odpowiedniego popytu па miejscu. Fa- granicy Kujaw, ca!ej plockiej guberni, . nowy koszt maszyny lub robocizny. Na- ziemi. Oz~sci chemiczne (wоdоw'Ж1апу), 
brykanci bowiem z natury zaj';1cia swego, 1001zyoskiej i Zawis!a w Lubelskiem, dro· reszcie przychodzl! ryzyka: rzepak bowiem kt6rych si\: z tешi produktami pozbywamy, 
а cz~to przez swe pochodzenie obcokr ... jo- gami sl\chemi па osi i saniach wychodzi jest niezmiernie wrailiwy па mr6z, wiatry, slJo ао zastq,p·ienia. do odzyskania па шiеj
,"е, 81} oboj~~ni i ;nie. moglj, pytac oto: do: I towl!-row tyc~ ogromna НоМ, !ес. tej врга- gwa1l?wne zmiauy tempe~'atury i pogo~y. scu: z powietrza, z ziemi, z nawozow. Туш
kq,d, kошu 1 па Jakl uiytek towar sw6J . wdzlc ше Jestesmy w staше. PI,zyte01, zЬуtшq, Wl1gоб 1uh zbytD1q, obfito§6 §ше- сzазеm otr~by, wywar. kucl!y zawieraj!} 
sprzedaj". I czerpiqc z urz~owych sprawozda6 rocz- g6w. jest pod!egly, wif;jcej ni:! "Ьо:!а, zni- mineralne cz~§ci i во1е, ktбгусh роwгбt do 

: nego, !q,czуб 6i~ O1aj,! u wsp6!nego stolu dosc р. Reinel·u. nagrodzonego Iistem ро- jak towarzystwo kredytowe, azeby nie "го-
biesiadnego... сhwalпуш piel'wszej k1asy _а staropotskie zumiеб tej swietnej шапiрulасуi i przej§c 

Z TYGODNIA. 
Urok to po~ny! Ale od сzазu, jak па 8wi,cone па wyslawie kuсhагsko-s)Jоiуwсzо- nad ni!! do porz,!dku dziennego! 

soborze nicejskim postanowiono ~wi~iб w zagl'aniczneJ w. Warszawie. . . Ale шу si!) zem§Cimy! B~dziemy coraz 
calem cbrzescianstwie t~ wie1klJo niedzie!~- Moie. ma~tWl kogo ". wаз Wldшо wOJ~Y? wi~j bndowac dom6w о §cianach poiy-

--<.с»- uplyn~y wieki. Ву! czas do "'ie1u zmian! Е! baJk,! Nlc ше b~le,. zar~zam:... ~,el: czanych, tak, ie па trzy dошу zawsze zпаj-
And"nl. _"Шо. _ AndanI>7ID """ p/<J<icaic. _ Р .... to То tez i pierwotny chara~ter c~wil~ ur?- dy stra~ 1ub :yskaJ'! k,lkaset пuliопоw I dzie sit; jeden przynajшпiеj, kt6ry tylko 
910>i0to. - HOTy,onl polit)·czny i ту. - Z.m.ta.- ~zrs~eJ ше~1 metamorfozle; dZlеlеше B1~ па tem Sl~ skon~zy. . front b\:dzie шiа! w!asny i §Cian~ tyln,! -
NiACO о k.czkaCh. - Slodka oper. i waryanl п& JaJklem Wlе1kапоспеш, kt6re w czasach ~o pro.sz';1 sobJe ty1ko przedstaw1c po1o- reszta poiyczone. Na takie domy b~zie
temal.gimn.zyalny. - Je,.c.e kil~a w.аryапtбw~. p6zniejszych wesz!o w zwyczaj i щiаlо "у- :!еше polityczne: шу starali sit; wylawiac jaknajwi~ksze ро-
TO>Jnalte Iemalf· - Skaramanga 1 Ьшro W}'W1a· obrazac dzielenie Bi~ sercem sta.J·e si~ dzis Bije Mahdi апglikбw, biJ'1Jo сhiпсzусу zyczki. 
dowcze. - мouo тoderato. - Z powodu wyatawy .. , f 
dzi.ci. _ Z P!'woda wy.lawy rolniczo.przemy"lo- coraz WI~ceJ form!! bezdu~zn~... rancuz6w, - по - dotychcz~s wszys~ko w Zresztl} pogodzimy si~ z towarzystwem, 
w.j. - Malenkie ~ • . graciooo. - Haj'. па Dy. Ja~e cz~sto prz~ wY01lanl~ uczu6 81y- porz~dku. Ale. da1eJ! Angl!a zаш6:w.'lа БО I Ьу1е amortyzacY\J dlug6w rozlozylo tam па 

plOWlc.a! ~zec S]\j daJe :!усzеше wygralll1f ргосеви, - ШI11О~6W naboJ?w, R~sya 10~ ':"1~lOn6w jakie p6/tora sta !at... Widzi01Y coraz ja
Jakie ~z~to wobec baranka wJe1k~no~ne~0 naboJow, БО tysl~y wOJska stOl ЗПZ k?lo ~niej, ze па wszecblwiatow,! I,!dowo-morвk!! 

Resurea;U/ kt~ry Jest srmbo1em P?ko~y, dwaJ. ~Iesla: Baku. Wlochy buduJIj, па gwa!t ko!eJ z batali\j niema со !iczyc. Ci dyplomaci 
. K~~:!y kо1еш .".iecznem. ziemia i wsze1- dDJCY. d.umше . natrzl}saJIJo SI.~ z bblDlego I !da.ssnnahu do KerolU, -:- Austrya zlapala znajlJo silj jak lузе konie; narobi!! wrzawy 

kle JeJ sprawy - rozbrznllewa zn6w slowo, ~ma:WlaJI} па. J~go zgub\J .. -Jа~iе .cz\jsto knu: Jakieg?§ o~cera, sprzedaJlJocego рlаnу. forty- а ostatecznie skooczy sit; па tem, :ie z Ra
kt6re glosi najwy:!szl} tajemnicl.j wiary. JIJo Sl~ przr 8wlccone",. tn~rygl 1 kabaly I fikfcYJ,-ВISII?агk pos!}dza p~lak6w, .ze вре- dziwillеш, tego ten ... сhсiаlеш powiedziee 

Rok caly 1eiy zn6w poza nami, niby je- zdrady naJwyrafinowansze.... ku uJ!j, п ... wo~n~ pO~I~dzy NlI:01~ml а Ro- z Bismarkiem па cze1e p6jd!! zjе§б jakiego 
dпуш оЬгоtеш w przepaAc rzucony i zda * ВУ,!, - A!banla zamle1 za czublc Sl\: z Тпr- Dурюwiсzа *). lScie jak па 8wiecone",! 
. Ь 6 h 'lk I s .. * * СУ!}, - Ьа! nawet Nlkaragna z Gwatema1!! . . 

SIIJ У с '" IJO w przesz о СI - рОШIШО О! Ьо!а! Nie z tego tonu na1eia!0 mi rw. si .. do korda' Gwaltul J akby to wszy Zresztlj, QUl8 8cit со "а g6га.Ш1! 
k1~sk kt6re wstrz!!sn\jly swiatem mimo .. У' - Os ' ., 
niezli~zon сЬ niezbadanych а cz~to i nie- "асZlj,С felieton §wiq,tecznyl Zamilknij sza- stko mia!o Ьу6 prawdlJo - р6l. swiata p~ ~гоZше. ~ nOWI~aml przedwczesne";ll, 

. у ь' . d l' kt6" tanie zlo§liwyl Zaprzestan tych dошпiе- dloby trupem ... а. IJ6dz zakupila ty1e O1OJ- Ьо тс latwleJszego Jak рrzеrасhоwаб Slt;. 
zrоzumшпус те о 1, re шеrаz па h N' d k' . d 'D! k Ь . 
chwi1ach bo1esne wytlaczajl} pi~tno _ je- man grzesznyc. le zis pora па zgrzyty J ше awno. а ogoior fabrykowala .to- О! 1 recenzent паз~ teatra1ny! Poieg~ 
dne ju:! oplakane, drugie pow10k!! si\J jesz- ducllOloe! Wszak wszystko ginie i odl'adza ~ary? Jeszcze czego! Nie сЬсету wOJnY to~arzystwo ~ex1~ Jak przysta!o, z те-
cze w przyszlo~c niby cienie poa\Jpne. si~ w nowej szacie dnchowej jak feniks z 1 basta. .. . 0.l)1Snn.!} .lubo~l" I ~kn?tI} przy,Patrywat 

• '1 popio!6w odwiecznym porz~dkie01 wszech- ZresztlJo. gdyby nastl}pllo wy1udmeme, BI~ kSlf~zycowl, kt6ry zam]ast раМ О1е1ап-
А1е czаз n!e stOI.. Dokona1 o~rotu, а rzeczy, а O1ora1y nie zmieni,! ani jednego аоО1У sprzedawanoby 110 pi~c <пыi' па со cholijne wzroki J ulii па ba1konie wy1az1 

D~d~ош ludzklO1 rzum! w prze10Cle . slowo аштп w procesie odrodzenia! z pewno§cilJo nie zgodz!loby sil.j towarzystwo а:! do 16i, jakby odczuwat t\: lпЬо§с i t~-
poc,ecuy, w kt6.rem zawartq, Jest Wlara w Przywdziewam sza~ ~wi"teczn,! _ stroj\: kredytowe. Ktoby poplacil poiyczki? sknot~ - а оni zostali i zapowiedzieli w 
zmаrtwусhw~taше.... . si\j w Ьпто, i spiewam па nut~ weso!lj,! АЬа! Teraz Ые1шо spadlo mi z oczu! cukierni р. Wiistehubego, ze gra.6 b~!} 
§ ~6g-czlo,,:lek w. obron~e l'ra.wdy ~ош6s1 AlteluJa! Ро naszemu, ро staropo!sku Z pewnoscilJo partya 196 obywateli speku- .Opowie§ci Hofmana.' Oa1e szcz~§cie, te 
n,:::er6 krzyzOWI} 1 zwyc,~zyl stlfJ zmszcze- dzie1\j si~ w шу§Н jajkiem wie1kanocne01 z 10wata па. wOJnl.j eu~opejskfl i d1atego do- przynajm.niej ~ra"}llt!/czni 1!trzyma.li si~ па 
'. . . . wami czyte1nicy, :!yczlj,c "ат zapomnienia O1aga!a Sl~ 1JCytacYI dom6.. doplero ро wysоkО§Сlроlоzеша I розzli szturmem zdo

Rozwar1y Sl~ grobu ропу~у 1. zаJа~ПII!-- krzywd doznanych-bo to jedyne 1еkагзtwо . trzech ratach za1eglych. Ozysty intere8: Ьу6 P!ock! Na operetk~ nigdy liczyc niе 
la '! pelnym ыskuu pochodnlllo wlary 1 nH- Reszta si~ zrobi. J eieli nie chcecie ko- таш dom а cilJoz} па nim daj I11У па to mozna inaczej m6wi & in&cze; spiewa ... 
10~cI "аршоп& mpczeJistwem! h • Ъ':< . h 1 1 . . 1 БО" 't! _,о kt6 ' t Ь / '.. ' 'У с а" ШGШС - wo па "о а- ОDl о to ше I v rs. га za eg y~, 1 е rze а zap а· Albo Jak Sl~ komu podoba geneza zhro-

* dbajlj,... Nad sprawami obywate1skiemi nie 016 go~wklJo. Je:!e!i t?warzyst~o ,есЬсе dni pod Podd~bicami? То sklUldal dopie-
•• suszcie воЫе glowy, Ъо арас nie b~dzierie gгzе?zше czekac, to zатш trzeCla rata Z&., ro! Оiеkаwуш jakl! tei O1in~ шialу owe pi-

Пе:! wsроmпiеп, Не rado§ci, ile oczeki- mogli, а r~z\j "ат, :!е i tak wszystko za- 1еgще: sша (niе warвzawskie _ broJi Вoze!) kt6re 
"а6 !~czy Bi~ z tem najwi~kszem Awi\jtem latwic si~ musi... KwintesencH fi10zofii . "tNJ,by! ъ.§~~y haslo daly" . zbrodnit; t~ podaly z gаrШl.uгtm... Wie. 
W cbrze§ciaJistwie! Z dniem dziвiеjszуш ntylitarnej jest sроkбj, Ьо pomaga do pra- w.o]na па ca1eJ 1ШIl. -. d~my spa~aJfI w се· d.zialy ~wet, ze .abitycl! озОЬ bylo dzie
l~czl!. si§ zwyczaje narodowe, kt6re podno- widlowego trawienia, а niе mala to rzecz Dlе z ogro7111l.em ozywlent~m - Ja P?zwa- s,§c, а ше cztery _ ie pies, kt6ry wykryl 
5Z!}, jeszcze urok chwili ~wilJotecznej pod "оЪес stos6w 8zynek. 1ат w6wczas sprzedac m6J do01 па licyta- zbrodniarzy Ъу! czarny а nie bialy i ро_ 
wzg!~dem towarzyski01. Przed innemi, wy- Ozegoz wi~ej m6g1bym wam iyczyc? cyi, kupuj~ go nast~pnie _а 1"8. 5 kop. БО, ' 
st~puje tu вутЪо1 zgody i pojednania - J е:!еli osil!gniecie wszystko, со tak hojnie jeieli ktos drugi dawal 5 i zyskuj~ па tym 
zapomn.iane Ьу6 шаj" w8ze1kie urazy ~ ofiarowa1e01 wam powyzej, szcz\j§cie wазzе interesie 1,494 rs. i kop. БО! Trzeba do- d:> p~~loK~~~ki:..o "',~~~..ili ~O!~i:::~ 
serca, OCZYBzczone z ffi~t6w iycia codzien- b~dzie z pewno§Ci" r6wnie wie1kie, jak ra- prawdy сЬуЬа tak nieuczynnej instytucyi, PrzypiJвk woиa. 
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cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajcb
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. 

nOBROW OLIE ST RAT Y. 
l. 

ADIU':''' 'fl!:LIOOIt,I)IICZNY : 

] i U .. , 11 .Ii O '" 8 l' •• .t.. Ó I) Ż. Rękopisy nadeslane bez zastrzezenia - nie 
będą zwracane. 

NasZIJ tedy rzeczą, jest, potrlłcają,c dziś nych, jeżeli żądamy cyfr ścisłych, napoty- szczeniu przez grad i owady oraz trudnY 
o ten ważny czynnik bogactwa krajowego, kamy wi~ej trudności niżby sil) zdawało, do sprz~tu. Takimto znacznym nakładem 
wzillĆ naprzód pod rozbiór jego doniosłość albowielII zwykle pod rubryką, "otr~by' czasu, pracy, kosztów i ryzyka osią,gni~ ty 
w ekonomii rolnej. Dalej, przedstawiwszy zawarte są, wszystkie gatunki otrą,b. Toż produkt stanowi wprawdzie cenny artykuł, 
go z tej strony czytelnikom nieobznajmio· samo pod rubryk>l ,makuchy." Gdy je- poszukiwany na wszystkich rynk&.ch, al~ 
nym z rzeczą" zwrócić uwag~ ogółu na dnak w rachnnku ekonomicznym, jaki nas nie ulega wą,tpliwośc~ że zyski z niego w 
ruch wywozowy rzeczonych towarów, zwła- tu zajmuje, różnice z rozgatunkowania wy- danym szeregu lat są, zwodnicze. 'W zwy-

Straty ekonomiczne, jakie kraj nasz do- szcza makuchów, na naszych drogach źe- padłyby małoznaczą,ce, przyjmiemy dane klym rachunku gospodarczym w naszych 
browolnie ponosi na :wielupunktac~, dadz~ się ' laznych i kom!lnikacya~h wodnych, aby I takie, jakie mamy, prawie nie popełniają,c warunkach przyjmuje sit; co najmniej jeden 
wytłumaczyć po wlt;kszej CZ~ŚCI brakIem ztąd wyprowadzIć WD10Skl, oparte na cy- b1lldu. sprz~t całkiem chybiony na każde sześć 
ś.wiatła, brakiem dokładnego towaroznaw- frach, ile i jak niepowetowane straty po- Obecnie zajmiemy si~ cZllścią, pierwszą,. lat. 
stwa i jego zastosowania oraz obojlltnością, nosimy wskutek takiego ich zbytu. Wiadomo jest, że prawie wszystkie rośliny Przechodzimy do wyczerpania ziemi rze-
ziomków naszycll na sprawy blizko nich Pierwsza część, którą, w tym artykule t. z. handlowe, a zwłaszcza olejne, upra- pakiem. Rachunek laboratoryjny i do· 
leżą,ce w dziale produkcyi własnej i handlu. pokrótce roztrząśniemy, jako bardziej te- wiane na ziarno, rolnik sieje na ugorze. świadczalny profesora Emila Wollia wyka
Mi~dzy innemi uderzają,CIl rzeczą, którą, oretyczna, nie przedstawia trudności. Do- WIadomo, że ngór w naszym klimacie jest zuje, że stosunek wyczerpywania roli przez 
,Dziennik' oddawna zamierzał podnieść, syć blldzie opisać w pobieżnym zarysie na- całorocznym wypoczynkiem roli, dla do kła· rośliny tkackie i olejne, do wyczerpywania 
uwydatnić i w granicach możebności wy- tur~ roślin handlowych w ogólności. a w dnej uprawy i dostatecznego zasilenia jej przez kłosowe ma Sill prz(,cilltnie jak l do 
czerpać, jest wywóz za granic~ cennych od- szczególe rapsu, rzepaku, lnu, konopI, po- śWIeżym nawozem. Prócz tego rzepak i 2'/.. Kiedy wi~c powszechnie w całym 
padków z rozmaitych fabrykacyj kraJowycll. mijaj!lc mak, słonecznik i inne rośliny o- jemu pokrewne rośliny wymagajlł pogl~bie- naszym kraju urzą,dzenie go.podarstw jest 
Otr~by żytnie i pszenne a bardziej jeszcze lejne mniej rozpowszechnione, dosyć będzie nia roli, z powodu natury ich korzen~ nieracyonalne i zubożające ziemi~ przez 
wytłoczyny rzepakowe, lniane i konopne, określić warunki i zasady, jakiemi musi zwłaszcza t. z. powietrznych. W praktyce wygórowan!l produkcy~ zwykłego zboża, to 
pospolicie makuchami, a w niektórych oko- si~ rZ!ldzić rolnik przy uprawie Lychże ro- przyjmuje si~ ową, potrzeb~ pogł~bienia w o ileż willCej cierpieć muszą, role w tych 
licach krócej ,kuchami' ~wane, stanowią ślin, a wreszcie przytoczyć nieco skompli- stosunku do zbóż kłosowych na 50 proc. okolicach, gdzie uprawa rzepaku, rapsu al
jeden z tych produktów, którego spożytko- kowany rachunek wyczerpywania ziemi pro· .Z drugiej strony wiemy z mechaniki, że bo lnu i konopi jest w zwyczaju i na wi~· 
wanie w kraju lub spienit;żenie na obcych dukcYIł onych, aby dowieść całej słuszno- WIększe zagł~bienie lemiesza w ziemi o 50 kszą, odbywa si~ skal~: Stałe utrzymanie 
rynkach si~ga głllboko w przyszłość gospo- ś ~i naszych skarg. Oz~ść druga, statysty- proc. wymaga 4 razy wi';lkszej siły pocią,- równowagi między wywozem a zwrotem zie
darstwa narodowego, w dalszą, jego zamoź- czna, trudniejszlł jest do zestawienia. Oho- gowej, to znaczy, źe przechodząc ze zwy- mi substancyj koniecznych dla normalnego 
.DOŚĆ i dalszą, sil~ -wytwórczlł. Niezmierne ciai bowiem możemy ściągn!lć dane o ilo· kłej głllbokości np. 6 na 9 cali, musimy rozwoju roślin i dla stalej, dalszej normal· 
znaczenie, jakie tym artykułom nadaje od ści otr'lb i makuchów wywożonych drog~ nakład w upraw~ racyonalnl! pod rzepak nej produkcyi stanowi prz~dmiot osobnej 
paru już dziesią,tek lat handel środkowej i nadwiślańską, i bydgoską, oraz z prowlOcYJ cderykroć pomnotyć. Dalej, wszystkie ga.- nauki, statyki I'Olnej. Zasad jej nie możu 
zachodniej Enropl> powinien byt nas o- litewskich dro~ ",akll, Iibawską, i odnogą, tuuki rzepaku wydlagajlJ, rza, ~go t u, Ju.t .. tecznie znać ogół naszych ziemian, 
strzedz i zaciekawić do ścisłego zbadania petersburskiej do granicy Prus, a nakouiec zastosowauego do jakości gleby; najłepszy jak hygieny nie znają, kucharki, ani tei 
wartości przedmiotów, które tylko mo.I ucz- spławianych Wisłą, i D1winą,--eo teź uczy-/jest rz';ldowy albo dyblowałlY, powszechnie najtroskliwsze nawet matki bez odpowie
ka czą,stka ziemian naszych naleiycie oca- nimy, opierają,c si~ na sprawozdaniach u- już dziś przyj~ty t. j. w rzą,dkach ale przy dniej nauki. Statyka rolna uczy nas, ŻO 
nia, a które tym sposobem nie znajdują, rZlldowych-to jednak przez komory wzdłuż pewnych odstępach. System ten wywołuje wywóz mą,czki, spirytusu, oleju nie zuboża 
odpowiedniego popytu na miejscu. Fa- granicy Kujaw, całej płockiej guberni, . nowy koszt maszyny lub robocizny. Na- ziemi. Oz~ści chemiczne (wodow~lany), 
brykanci bowiem z natury zajllcia swego, łomżyńskiej i Zawiśla w Lubelskiem, dro· reszcie przychodził ryzyka: rzepak bowiem których sill z terui produktami pozbywamy, 
a cz~to przez swe pochodzenie obcokrajo- gam i sllchemi na osi i saniach wychodzi jest niezmiernie wrażliwy na mróz, wiatry, są, do zastą,p'ienia, do odzyskania na miej
we, Sił oboj~~ni i ;nie. mogą, pytać oto: do: I towl!-row tyc~ ogromna ilość, lecz tej spra- gwałl?wne zmiauy tempe~'atury i pogo~y, scu: z powietrza, z ziemi, z nawozów. Tym
kąd, komu I na Jaki użytek towar swóJ . wdzlć me Jesteśmy w stame. Przy te m, zbytmą, WIlgoć lub zbytnllł obfitość śme- czasem otr~by, wywar, kuclly zawierają, 
sprzedają,. I czerpiąc z urz~owych sprawozdań rocz- gów, jest podległy, więcej niż zboża, zni- mineralne cz~ści i sole, których powrót do 

: nego, łą,czyć si~ mają u wspólnego stołu dość p. Reineru, nagrodzonego listem po- jak towarzystwo kredytowe, ażeby nie zro-
biesiadnego... chwalnym pierwszej klasy za staropolskie zumieć tej świetnej manipulacyi i przejść 

Z TYGODNIA. 
Urok to potężny l Ale od czasu, jak na 8wi,cone na wystawie kucharsko-spożywcza- nad ni'ł do porządkn dziennego! 

soborze nicejskim postanowiono świ~ić w zagranicznej w Warszawie. . . Ale my sil) zemścimy! Blldziemy coraz 
całem chrześciaństwie t~ wielką, niedzielę- Może. ma~twI kogo z. was Widmo wOJ~Y? wi~j budować domów O ścianach poiy-

-<.eT>- uplyn~y wieki. Byl czas do wielu zmian! E! bajkIl NIC nie b~le,. zar~zam:... ęleł: czanych, tak, że na trzy domy zawsze znaj-
And .. n/. _u/olo. _ AndanI>JID eon p/<J<icaic. _ P .... to To też i pierwotny chara~ter c~wil~ ur?- dy stra~ lub :yskaJą kilkaset nulionow I dzie sit; jeden przynajmniej, który tylko 
910ri0to. - Hory.ont polityczny i my. - Zerosta.- ~zrs~eJ ule~ł metamorfozIe; dZielenie Sl~ na tern sl';l skon~zy. . front blldzie miał własny i ścian~ tylną -
Nieco O kac.koCh. - S/odka opera i wary.nt D. JajkIem wIelkanocneUl, które w czasach ~o pro.szll sobIe tylko przedstawIć poło- reszta pożyczone. Na takie domy b~zia
temal.girona.y.!ny. - Jeuoze kil~a w.aryantów ~a późniejszych weszło w zwyczaj i miało wy- żenle polityczne: my starali sit; wyławiać jaknajwiększe po-
ro ..... a'le tematl· - Skar.manga , blnro wywla· obrażać dzielenie si~ sercem staJ'e si~ dziś Bije Mahdi anglików, biJ'ą, chińczycy źyczki. 
dowcla. - MoUo moderato. - Z powodu wystawy .. , f 
dzieci. _ Z P!'woda wy.tawy rolnicro-prremyalo- coraz WI~ceJ form'ł bezdu~zn~... rancuzów, - no - dotychcz~s wszys~ko w Zresztą pogodzimy si~ z towarzystwem, 
woj. - M.lenkie ~ • . graciooo. - Haj'e na Dy. Ja~e cz~sto prz~ wymlanl~ uczuć sly- porządku. Ale. dalej! Angha zamó:W.lła 50 I byle amortyzacyl) dlugów rozłożyło tam na 

plo WIC'.! ~zeć SIl) daje życzenie wygrallllf procesu, - mlho~ów naboJ?w, R~sya 10~ ~1~lOnów jakie półtora sta lat... Widzimy coraz ja-
Jakże ~z~to wobec baranka wlelk~no~ne~o naboJow, 50 tysl~y wOjska stOI JUZ k?ło śniej, że na wszechświatowll lądowo-morsk'ł 

Resurea;U! kt~ry Jest srmbolem P?ko~y, dwaj. ~Iesla: Baku. Włochy budUJą, na gwałt kolej z bataliI) niema co liczyć. Oi dyplomaci 
. K~~ży kolem .".iecznem. ziemia i wszel- drucy. d.umnle . natrzllsaJą, Sl.~ z bhźD1ego I !da.ssanahu do KerolU, -:- Austrya złapała znają, si\) jak łyse konie; narobi!l wrzawy 

kle Jej sprawy - rozbrzmIewa znów słowo, ~ma~laJą, na. J~go zgub\l .. -Ja~że .cz\jsto knu: Jakieg?ś o~cera, sprzedaJą,cego plany. forty- a ostatecznie skończy sit; na tern, że z RB.
które głosi najwyższ!l tajemniclI wiary. Ją, SI\) przr sW1cconem, m~rygl I kabały I fikfcYJ,-Bls11?ark pos!łdza p~laków, .ze spa- dziwillem, tego ten ... chciałem powiedzieć 

Rok caly leży znów poza nami, niby je- zdrady naJwyrafinowansze.... ku uJą, na wo~nę pO~I~dzy Nu:m~ml a Ro- z Bismarkiem na czele pójd'ł zjeść jakiego 
dnym obrotem w przepaść rzucony i zda * syą" - Albama za mIel Za czubIĆ Slll z Tur- Dyplowicza *). Iście jak na 8W~nel7l! 
. b ć h 'Ik I ś .. * * cyą" - ba! nawet NIkaragna z Gwatemal!l . . 

SIIl Y c WI ą, w przesz o CI - pomImo O! hola! Nie z tego tonu nalebło mi rwa si .. do korda' Gwałtul Jakby to wszy Zreszt'ł qUls scit 00 za góramI! 
klllSk które wstrz'łsn\)ły światem mimo .. Y' - Os ' ., 
niezli~zon ch niezbadanych a cz~to i nie- zacząć felieton świą.tecznyl Zamilknij sza- stko miało być prawdą, - pół. świata p~ ~rożnle. ~ nOWI~aml przedwczesneD;ll, 

. y h' . d l' któ" tanie zlośliwyl Zaprzestań tych domnie- dloby trupem ... a. Łódź zakupila tyle mOJ- bo 111C łatWIejszego Jak przerachować SIt;. 
zrozumIanyc rue o l, re nieraz na h N' d k' . d 'Dl k b . 
chwilach boleśne wytłaczają, pi~tno _ je- mań grzesznyc. le ziś pora na zgrzyty I nie awno. a ogoźor fabrykowała .to- Ot l recenzent nas~ teatralny! Pożeg~ 
dne już opłakane, drugie powloką, sil) jesz- ducllOlOe! Wszak wszystko ginie i odradza ~ary? Jeszcze czego! Nie chcemy wOjny to~arzystwo ~exl~ Jak przystało, z rue-
cze w przyszłość niby cienie posępne. si~ w nowej szacie dnchowej jak feniks z l basta. .. . 0.l)18au.1l .lubo~l, I t';lskn?tą przypatrywat 

• '1 popiolów odwiecznym porz!ldkiem wszech- Zresztą" gdyby nastąpIło wyludruerue, Sl~ kSlf~zycowl, który zamIast pahć melan-
A.le czas n!e stOI.. Dokonał o~rotu, a rzeczy, a morały nie zmienią, ani jednego domy sprzedawanoby lio pi~ć rubli, na co cholijne wzroki Julii na balkonie wylazł 

D~d~om ludzkIm rzuruł w przelocie. slowo atomu w procesie odrodzenia! z pewnością, nie zgodZIłoby sili towarzystwo aż do lóż, jakby odczuwa! tll lubość i t~-
pOCIechy, w któ.rem zawart'ł Jest WIara w Przywdziewam szat\) świą,teczn'ł _ strojll kredytowe. Ktoby popłacił pożyczki? sknot~ - a oni zostali i zapowiedzieli w 
zmartwychw~tame.... . sill w humor i śpiewam na nut~ wesolą.! Ahal Teraz bielmo spadło mi z oczu! cukierni p. Wiistehubego, że grać b~1! 
Ś ~6g-czlo":lek w. obron~e l'ra.wdy ~omósl Alleluja! Po naszemu, po staropolsku Z pewnością, partya 196 obywateli speku- ,Opowieści Hofmana.' Oale szcz~ście, te 
n,:::erć krzyzOWIł I zWyCl~żył sllfJ zmszcze- dziel\) si~ w myśli jajkiem wielkanocnem z lowala na. wojnIl eu~opejskfl i dlatego do- przynajm.niej ~ra"}llt!/czni 1!trzyma.li si~ na 
'. . . . wami czytelnicy, życzą,c wam zapomnienia magała Sl~ IICytacyl domów dopIero po wysokośclpolozema I poszli szturmem zdo
Rozwarły Slll grobu pokry~y l. zaJa~ml!-- krzywd doznanych-bo to jedyne lekarstwo. trzech ratach zaległych. Ozysty interes: być Płock! Na operetk~ nigdy liczyć nie 

la '! pełnym blasku pochodnm wiary I Uli- Reszta si~ zrobi. Jeżeli nie chcecie ko- mam dom a cią,ż} na nim daj my na to można inaczej mówi a inacze; śpiewa ... 
10ŚC1 zapalona mpczeństwem! h ć b'" . h I I . . l 50" ' t I _1. któ ' t b I '.. ' 

, y c a uzD1C - wo na wo a- om o to me I v rs. ra za eg y~, I e rze a zap a· Albo Jak Sl~ komu podoba geneza zbro-
* dbaj!l... Nad sprawami obywatelskiemi nie OIĆ go~wką,. Jeźeli t?warzyst~o zechce dni pod Podd~bicami? To sklUldal dopie-

•• suszcie sobie głowy, bo spać nie b~dziede grze?zme czekać, to zarum trzecIa rata za., rot Oiekawym jaklł też min~ miały owe pi-
neż wspomnień, ile radości, ile oczeki- mogli, a r~z\) wam, że i tak wszystko za- legme: slIla (nie warszawskie _ broń Boże!) które 

Wań łączy si~ z tem największem świ\)tem latwić sill musi... Kwintesencyą, filozofii . .tN),by! b\l~~y haslo dały· . zbrodnit; t~ podały z garmt.urem... Wie. 
w chrześciaństwie! Z dniem dzisiejszym ntylitarnej jest spokój, bo pomaga do pra- w.Olna na caleJ 11011. - . d~my spa~aJą. w ce- d.ziały ~wet, że labitycll osób było lizie
I~czą sill zwyczaje narodowe, które podno- widłowego trawienia, a nie mala to rzecz me z ogromne", ozywlem~m - Ja P?zwa- SI\lĆ, :lo me cztery _ że pies, który wykrył 
szą, jeszcze urok chwili świą,tecznej pod wobec stosów szynek. lam wówczas sprzedać mÓJ dom na licyta- zbrodniarzy był czarny anie biały i po_ 
wzgIlldem towarzyskim. Przed innerni, wy- Ozegoż wi~ej mógłbym wam życzyć? cyi, kupuję go nast~pnie za rs. 5 kop. 50, ' 
st~puje tu symbol zgody i pojednania - Jeżeli osiągniecie wszystko, co tak hojnie jeżeli ktoś drugi dawał 5 i zyskuj~ na tym 
zapomniane być maj, wszelkie urazy ~ ofiarOwałem wam powyżej, Szcz\)ście wasze interesie 1,494 rs. i kop. 50! Trzeba do- d:> p~~!OK~~~ki:..o "',~~~..ili ~O!~i:::~ 
serCa, oczyszczone z m~tów życia codzien- będzie z pewności, równie wielkie, jak ra- prawdy chyba tak nieuczynnej instytucyi, PrzypiJek woue. 



гоН musi sie uskutсеzniаб аllю przez zu
iyeie tych одрад~6IЧ fabryczuyeh па nU&j
Beu, albo przez zakup nawoz6w sztueznych. 
N a,vet zuzywaoie ich па nLiejscu шusi si~ 
t.!czye z doskonnl/l i wci/lz pos~pujljCll 
kultur/l, аЬу utrzywa(: r6wnowag~. 

"'V Dast~pnym аrtуlшlе postaramy si~ 
дае naukowe wyrachowanie strat z morga 
przez wуwбz mаkuсhбw, ога. zbierzemy 
дапе о og6lnej РГZебtrzепi zasiewanej rze
p"kiem w Ju'aju пазzуm. А dэ.lеj przej
dziemy do 1!tatystyki wywozu otr/lb 1 та
kllch6,v i zаstапоwiшу si~ па podstawie tak 
,е!)гапусЬ суи' о szkodach i zt/ld росЬо· 
dZl!e)'ch вkutkясh еkопошiсzпусh. 

/gnary J!larr/ncil!ski. 

Sprawozdania targowc. 

2 

dzi§ dal8zej obniice. W Londynie dузkоп- ~mortyzowanego kapit.aln. G16wnym kiero- о miезzk~IlСУ w f,odzi .za paszportami 
to J>rywatne wynosi 2'(.%, w Paryi\! jest wnikiem powJ~ego gos~twa zозtal przez ~.JUl.IuL...nia 'eupi Jli, z zala
опо stoзllпkоwо wysokle, z РОIЧодо regu1a- р. W. Kamiiiskl, zarz/ldzajllcy od lat 7 twieniem {огта!по§е} разzрогtоwуеh? D1a
cyi kODco-miеsi~сzП6j, ро ukonczeniu kt6- gоsроdагstwеш гуЬпет w Garbowie. Licz- czego potrzeba bylo а" grozby kar i rewi
rej spodziewan, jeвt шт гбwпiеz nadzwy- Ьа rozsprzedanych udzial6 .. врбlю, .. ynosi zyj ро dошасh, azeby sklol1ic mieszka6c6w 
czajna ob6to§(:. Wobec tego obniika ду- obecnie 200 akcyj. Sp61ka wifJC г,ЬасЬ do .. ype1nienia рперiз6IЧ, waznych zreszt, 
skonta w niemieckim banku paiistwa "'у- stan\}la juz па twardуш g;nncie 1 пада1 "е .. zgl\}du па statystyk~ miejscow~. Gdy 
daje ie rZ6CZ/l konieczn/l i w tym oolu byt та zapewniony, со naj]epiej stwierdza ksi,tki me1dunkowe b\}dl\ jut w zuреlпущ 
majq вi<; odby(: narady па po8iedzel1iu 80- korzysci, jakie па wie!u do tej рогу zanie- pOJ;2~kn, w6wcz&S b~dzie moze па czasie 
botniem. dbanyeh polach gospodarstwa krajowego podnies(: projekt zaloienia Ыига adresOlJJt-

Chrniet. N о r у m Ь е r g а, 28 тагса. osil}ga(: шоiеmу. go, kt6rego potrzeba jest сЬуЬа niew,t-
Przeci~ciowo ~przedawano w tygodniu u- Przesilenie. Nielylko rolJlicllDU аle i roznym pli .. ,. 
bieglym dziennie okolo 200 Ье1 сhшiеlu gаl<;ziош plozewyslu zagraiaj/l przesilenia; (-) z zakfad6w fabrycznych scheibIerow
przewa:!nie zielonego w cenie т. 60-80; obecnie zdaje 8i~ nadeвzla ko1ej па 1I11y- skich. W SWOi01 ezasie pisablmy о pos'I'i,.;
па IЧУIЧ6. nie соЫипо zakup6w. Chmiel narstwo. cenin szpitala, zaloionego przy zakladach 
i61ty I!redni z trudno§ci, znajduje паЬуIЧ- Pomyslowi alllerykanie pohudowaH зр&- wyiej wymienionych. W6wczаз ograniczy
с6IЧ i pтzynosi 37-40 т . , 1ekki zielony cyalne statki до przewozu zboia do ЕI1- 1ismy si\} па kr6tkiej wZllliance о zewn~trz
т. 40-50. Dowozy przybywajll eodzien- гору, na _statkaeh tych, з, urz,dzone mly- пусЬ {огmасЬ badowy, jej poloienill itd., 
nie; chmiel zielony паtусhшiаst ЬУIЧа sprze- пу рагОIЧе, kt6re w eill8u podr6zy ш1е{; klad~c gl6wny nacisk па nroczysto§(: уо
dawal1Y, gromadzi si\} па sktadach w coraz I b~д'} i oddawac kопsuшепtom m/lk~ do icll §wi~nia. Temi dniaoni, zwieO:zaj~e apte-

Z t;ieJdy berliJ!skiei donoszll pod dniem wi<;kszej ilo§ci. Usposobienie targu i cell3 uiytku . Statki takie ju:! przyby1y до k~ zaloion~ przy szpita1u, mieli§wy spo-
2 kWletnia. Pokazuje si<;, ie gielda Ьег- utrzymuj/l si<; Ье. zmiany. , Еоroру. зоЬпоМ przypatrzy(: si~ dokladnie urzl}dze-
1ifiska dobrze zгоzuшiаlа poloienie, nie da- JеdюаЬ. М е d у о 1 а п, 28 marca..W Srodkowl} Europ~ dotyka obecnie prze- niom szрitalпуш i z obo"i,zku kronikar-
jl1e ,viary w moZJiwo§{; powainego !ltмcia habd1u jedwabiem niema ozywienia. Коп- silenie buraczane. skiego, winnismy _да(: вргаIЧ~. 
ponli~dzy Anglill i RosY/l w obecnej chwili. sumcya роиУIЧа tylko najuiezb~dniejsze M,ka indyjska. Czytamy w "Wieku",:!e Szpital ten, nazwallY .Przytuliskiem Ап-
Dlugo eczekiwana odpowiedz rMyjska М- potrzeby. przedmiotem dosy(: ,пасznусЬ rzqd angie1BI<i polecil dokona(: szereK рг6Ь пу," m6g1by poslozy{; "а wz6r togo rodza
deszla wreszcie do Londynn i wed!ug je- оЬгоtБIЧ w tutejзzусh ыuзzагпiасh jest prze- do§ ,' iadcza1nych z pszeni~ i mllk/l indyj- ju instytueyom publicznym, niety1ko pry
duozgodoych zapewni&ii, okazuje wielkll .,a:!nie towar dawniej sprzedany, ПОIЧе "а- 8kl\ w por6wnatJiu z tешiz prodnktawi in- IЧаtnут. Zbudowany jest па gruneie BU
wzgl\}dпо§б d1a z~daii angie1skicb, kt6ra kupy zdarzajll Bi~ rzadko i в,. najcz<;§ciej оусЬ kraj6w eksportowycb. Rezultaty tycb сЬут, w miejscu otwartem d1a przyplywu 
dowodzi, jak bardzo pragnie Rosya nnikol1e nieznaczue. Pomimo (о сепу tlozymajaj, si~ Ьадаб, zlozone par1amentowi, wykazaly, ze §wieiego powietrza. Zaloiono ргоу nim 
zawiklaii wojenn)'cb, chociaz pod wzg1~dem dObrze, przy sprzedaiy pi~knego towaru waga pszenicy indyj8kiej па busze1 prze- ogr6d z niemalyOl nak1adem pieni\}dzy. 
ruilitarnym znajduje si~ w warunkaeh о wie- nie dopuszezano najmniejszych us~pstw. wyzBza wag~ pszenicy amerykaiiskiej, au- Szpita1 urz,dzonym jest па 40 16iek а 
10 korzystniejszych od Anglii. Tak wifJC Сосопв sеез trzуmя.lу si~ тоспо, рошimо stralskiej, rosyjs!iiej, po1skiej i egipskiej i "'У- jakie to 16ika! Po§cie1 prawie elegancka, 
ШIП\jtа па raz(e burza, kt6ra zaskoezyla / ze zb!izajll si~ juz ПОIЧе _Ыогу. I позi 60-64 funt., роdсzаз gdy aOlerykaiJ- materace, spoczywaj/lce па siatkacb drucia-
gield~ niespodziewaoie ,. mal'cu, kwest)'a ska wa'l.y 60-61'/ . fnot6w. по§(: mllki z пусЬ, zdajl} si~ zаргaszаб ehorego do вро-
afgaiJska zesz!a chwilowo z porzqdku dzien- I PRZEMYSt 1 HANDEL pszenicy indyjskieJ dosi\jga 80%, z amery- czynku, to tez nic dziwnego, ze w kr6tkiln 
uego, - ehwilolVo ty1ko, gdyz nie zalJltwio- __ • kaiiskiej ty1ko 73,8%. Pszenica amerykaii-

I 
czasie istnienia szpitala zdarzaly si~ ju:! 

по jej jeszcze stanowczo. \У kaidym <а- Warszawa. Sprawozd.anie warszawskiej ska za to przewyisza indyjsk, swoj/l "а- cz~ste wypadki sl<onstatowania сЬогБЬ :11-
zie porozunUenie pomi~dzy rzqdem rosyj- sp61ki rybackiej "а rok 1884 swieio oglo- wartoscill klejowat/l, kt6rej zawiera 8,70/0-1 danych. IlIaczej i!zieje "i\j gdzieindziej. 
skim i апgiе1skiш, oezekiwaue teraz z wBze!- szonem zostalo w "Gazecie ro1niczej." Przez 15,3%, gdy indyjska wykazuje tylko 6,4% Bywajll szpita!e шiеjskiе, do kt6rych сЬо
kq pewnoscil!, wywrze ЗIЧ6) skutek. Prze- ltl"6tki ezas swego istnienia Bp6lka zl'obila -13,4%. Z drugiej znowu strony, gdy rzy, zawiast i&(: z nadziej, odzyskanfa 
bieg interes6w w dniach ostatnich dowo- bardzo wie1e. 'V Z!otym Potoku prowa- pszenica amerykaiiska daje 346-364 funt. zdrowia, idq, zrezygnowani па §miere. 
dzi, ,е powoli "асчпа IЧгаса(: даwnе zau- dzila si\\ hodow!a pstrqg6w i innych гуЬ сЫеЬа, indyjska daje 364-376,6 funt. i п- Przy Bzpita1u scheib!erowskim zas1uguje 
fапiе w trwalosc pokoju, zachwiane w sku lososiowatycb. Zak!ad posiada tam оЬес- st~puje pierwszej ty1ko pod wzgl~em ko- da1ej па uwag~ рошра о motorze gazo
tek niepokojqcych wiadomosci polityc7.nych nie 50,000 sztuk рstг~gбw stгuшiеппусh, 10ru Dlqki i zbyt si!nego aromatu, росЬо- "уш. dos!al'czajl\ca IЧод~ dla calego zakla
z Londynu, przygotowa6 "'ojenoych w Ro- 1,500 jeziorowych i ty1ei amerykaiiskich. dz,cego z warunk6w gleby i klimаtп.Озlа- до. Urz,dzenia kuchenne, kqpiele w ",ап
syi i w Anglii i wreszcie gwaltownej sprze- Ze sprzedazy ргуwаtпуш hodowcom zaryb- teczoie ekspertyza przyszla do wniosku, ze пасЬ, laZnia, prysznice - wszystko одро
dazy papiel'6w rosyjskieh па gietdzie lon- ku, osillgni\jto docbodu 500 rs. Do urzll- паj1еРЗZII m/lk~ то:!е da(: tlIko domieBzka wiada scislym wушаgапiот post\}pu. 
dynskiej. Pod jednym ty1ko wzg1\}dem рта- dzenia i ekBploatacyi gospodarRtw гуЪпусЬ 25% pszenicy ашегуkаiisklеj, angielskiej Apteka - istne cacko. LаЬ;эгаtогуnщ 
w(lopodobnie nie pr~dko zatrze si~ па giel- karpiowych, оЬгапо Kock i Zyrzyn пад lub rOByjskiej z 75% indyjskiej. Dalsze zaopatrzone IЧе wBze1kie przyrz/ldy, mate
dzie wrazenie doznanyeh przyg6d. Ротпа, Wieprzem, zawar1szy z \v1aacicielami tych I badania w zupe1no§ci zdanie to potwierdzi- rya1nia bogata. W aptece ogromny nawal 
j:<k Ш\ pogodnem niebie zerwala si~ nag1e д6Ьг umowy dzierzawne. Na dzieriawio- 1y i dzi& w Anglii mqka indyjska nzywa recept; spodziewanem jest, ie liczba ich w 
burza, groil1ca dokola zniszczeniew, giel- пусь przestrzeniach, obejmujqeyeh okolo si~ ty1ko z domieszk!} produktu innych przeci/lgu roku dojdzie do 20,000. РодоЬ-
da bl)dzie zapewne па przyszlos(: ostroiniej- 1,300 mOI'g6w przyst/lpiono до urzlldzenia paii8tw. uo zadna z aptвk miejskich nie zdola ро-
sщ. Zdaje 8il), ie nie wr6ci jui ОIЧа ре- ПОIЧуеЬ зtаw6w. 'V Zyrzynie wykoiiczon~ szezycic si~ tзц liczb/l. Wszystko to na-
\упо§с, z jakl} liczono па podwyik~ knrsu Btaw6w па 682 morgach w Kocku па 270 кr 'k ~6dzk tnra1nie-hezptatnie. Robotnicy nie рlщ 
papier6w rosyjskich. POl1ezona doAwiadcze- morgaeh. Urz~dzenie ogromnej tej prze- от а :LI а. ani grosza "а porad~ lekarsk~ i za 1еЮ. 
niеш regulacyi шатсоwеj, speku1acya nie Btrzeni staw6w kosztowa(: b~dzie okOlo Apteka stoi pod zarzqdem Henryka Ram-
b~dzie jui zapewue przecenia(: bezpieczefl- 25,000 rs. czyli ро 20 гв. "а m61'g, со sta- (-) Odezwa рапа prezydenta miasta w polda, przy азуsteпсуi prowizora fal'macyi 
8twa kredytu, ani zobowi,zywa(: si\} пад nowczo jest bardzo tanio. Sp61ka oblicza, вргате ksilliek meldunkowych i paszpor- Fr. Sadowskiego. 
sity .. - Obecnie nwag\j zajmuje pI'zesi!enie ze z 1,300 morg6w Ulozq,dzouych staw6,v t6w розkutkоwа1а wiilocznie. Od trzecb (-) Domy bez oki8nnic, zwlaszczl1 дге
~lDlst!!rY2 (пе "'е Francyi. Lecz chociai па w gOBpodarstwie karpiowem, h~dzie miala tygodni biuro paszportowe przy шagistга- wщапе, polozone w bocznyeh ulicach mia
gleldzle paryzkiej przez kilka dni раПОIЧа- miпiшuш rз, 13,000 (гв. 10 z mOI'ga) do- cie obl~ionem jest przez intereвant6w od зш ~ najcz~§ciej се1еш орегаеу) zlodziej
!а z tego po,vodu panika, tutaj zapatrujll chodu roeznego netto. Majqc netto гэ. rana do посу. Sktail urz~dnik6w magi- skieh. Nizkie okna dozwa1aj, рог,! wic
si.~ па t\j spI'aw~ dosyc oboj\}tnie. Nikt 13,000 roczuego dochodu, gdy z tego, зtо- stratu wog61e jest szczuplym, nie wystar- ezorowl1 przejrzec kaZdy kllt mieszkania; 
те przypuszczal, azeby Grevy dopu§cil do Bo,vnie do kопtгаklбw dzieriawnych sp6!ka czaj!}cym па zalatwienie nawalu spraw rzezimieszek wyslany па zwiady przy
steru gabinet radyka!ny. Miesiqc kwiecie6. zaplaei wlаsсiсiеlош okoto 3,000 czynszu, I miasta tej miary, со f,6dz. Zt,d i Ыого позi towarzyszom najdokladniejBzlI infor
l'ozpoezyna M~e gielda w uspoBobieniu do- oraz ]2 procent od kapitalu zakladowego, paszportowe nie moze nastarezy6 ,nawalowi тасу\} о I'ozkladzie pokoi, wie gdzie sypia 
вус korzystnem, а obudzona przezornosc to jeвt ГВ. 3,840, zaIЧзzе jeвzcze pozostanie pracy, а interesanci B~ podobno wie1ce nie- gозроdагz, gdzie sluiba i z kt6rej strony 
nie wyjdzie jej реIЧПО па szkod\j. Na гуп- jej, jako czysty zysk, przeszlo 6,000 rubli, I zadowo1eni, ze ро ki1ka dni zmuszeni ~ najlatwiej wykona(: atak. Firanka, а сЬо(:
ku рiеDlIJ~ПУЩ istllieje znowu wielka obfi- to jest 18 ргос., czyli ро zaplaceniu 6 рго- oczekiwac, а:! przyjdzie kolej па ich разz- Ьу nawet ro1eta szczelna nie zapobiega 
to§6, сhОСIЗZ dyskonto prywatne nie u1eglo cent, razem 24 procent od wyloionego i а- porty. Wszystko to prawda, а1е dlacze- zlewu. Zlodzieje biorq. si~ па врозоЬу; 

доы1o 11awet zaszczekal przed gl6wnym kowa - ju:! zebranie obywateli, jl1i 8ота musz\} im wyrazic uznanie kompletne. Dwa nie dopa.trzyfem ani jednego egze m p1arza 
winowajclj,.,. па wynaj~cie lokalu prelillliuowana, р1ас Ini1iony rubH deficytu w PeterBbnrgu, dru- па wystaw\j. Dzieci nasze (. wlj/ltl<iem 
Ба! omylic siIJ wo100 kaZdemu ... ale "а па budow\: wyznaezony, Ьа! podobno па- gie tyle w innych miastach - aktyw6w za- еЬуЬа ehowa пусЬ w ciep1arniacb) Ыаде, 

со najniewinniejszy .Kaliszanin," kt6ry ро- wet profesorowie jui si\\ zjoZdiajl\... Czyi- dnych. .Nie ша przynajmniej 8ytuacyi "а- nUzerne; nie bardzo im sluiy powietrze 16Oz
<lal wiadomosc z zabtJ-zеzепiеш, ucierpial Ьуш si\} туШ? Ozyzby w tym komitecie wilej. Slувzаlеш dw6ch pracownik6w Ьап- kie. КосЬапа Warszawk!} nieeh Bi~ bawi 
najwi\jcej - Ьо zaplacil cztery zlote "а te- zasiadali ludzie niel'ozumiejqcy calej donio- dlowyeh 16dzkich, rozmawiaj,eych о tym ааша, - niech silJ Ьам, niесЬ wystawia i 
]еgгаш z odpowiedzill!? Gdziez tu spra- slo&ci wyrazu dotce (u1"lliellle?.. 1 "гоЫо- inteJ"esie. Cmoktali j~zykami, ze czlowie-. dzieci i Ьооу i mamki ... Jej wolno! Wpraw-
,,';edliwoM?! по w8zystko tak cicho, tak SI.юkоjпiе! kowi mosterdzieju slinka szla do ust. dzie projekt podobny zгоЫI fia.pco w Рагу-

Oj te niewczesne 10IVY za swiezemi по- А toc przecie, jeieH juz urzqdza6 komi- Ва! ale zbankrutuj ze tn ta.k nag1e Ila zu, а1е to nie гасуа, aieby nie 8рг6ЬОIЧа{; 
winanIi.1 1Iе опе krwi napsuly redakto- tet, to tak, azeby wszystkie pisma Ьошо- kilka шiНоп6IЧ! 1 aktyw6w :ladnych! Tu go w Warszawie. Zreszt, wystawiajlj, BiO 
гот! 1 ро со to? па со? Jeieli posucba гузtусzпе mialy :!ег przyoajmniej fprzez maj, takie поэу! А па dobitk\:, towal'zy- cie1~ta, byczki kагшiопе, swinki tlu§einch-
11а kl'onik~ miejseow!JJ skanda1iczno-pieprz- k,vartal, azeby posypaly si~ setki protest6w, stwu popierania bandln i przemys1u za- ne, dla ezeg6iby dzieci nie шiапо wysta. 
по-Ьгukо"'II, to trzyma6 si~ n&j!epiej utyH- azeby сЬос jedeu §llIiertell1ik .waryowal. ehcialo si\} Ыига wywiadclJJczego... Ladne wia6? Przes,d! npadnie оп jednak, пра
tarno-gospodarczejl Podawa6 mozna Inowe То rozumiem! inaczej BI'andes nie росыч-- popieranie handlu, jak. ezlowiek nie b~dzie . dnie, jak wie1e innyeh. 
sposoby kwaszenia kapuвty, konserwowania Н nas, jak zawita ро га. drugi - а w6w- m6g1 poiyczy(: wi~cej nad to, со zaplaci(: Kto wie, ezy nie byloby nawet korzY8t. 
ka.rtofil, przywolywania lekkiego SDU "а сzаз со? Роlоiуб Bi~ сЬуЬа w pokl'zyw\} moze. То nie 8ztuka, !ада fuszer to ро- niej wystawia(: Indzi гоzшaitусh, zamiast 
рошоClj, zimnyeh oklad6w па io1,.oek i t. d. i p1'aka(:... trafi. Jest jednak wyjscie. Stalut nlo:lo- zwierz,t domowych? Czyi па ten przyklad 
Przeciez to w8zystko kronika miejscowa Szc.~seie cale, ze z f,odzi nikt niе ро- пу jest tak еlазtусzпiе, ie gdy przedsi~- nie Ьу!аЬу interesujq~ wystawa paнibrzu
i nie moina miec _а zle gazecie, kt6ra j/l ~lal шоdеlu па konkur8 krakowski. Ale Ыегса zaeznie zanadto wtyka6 поз w nie- ch6w, pieczeniarzy, bibosz6w z еzегwопешi 
воЫе I1podobala. Przeciez u паз w f,odzl zajmowa(: si~ nim тату prawo, Ьо tюп swoje BpralVY, to z DlОСУ statutu postara- n08ami, liehwiarzy, kr~taczy, Awi~tos .. k6w, 
kwasz/l kapust~, konserwllj/l kartofle i зу- w funduszu pomnikowym врого jest .na- ту si~ pozegna6 go ladnie i poszukamy во- rozpustnik6w, marnotrawc6w, а da1ej zlo
piajll· .. zаtеш nikt nie zaprzeczy, ie ka- szych pieni~dzy... Jeieli kto nie wierzy, Ые mniej ciekawego. Pow6d si~ tam za- dziei, oszust6w i t. д. Jakaz eiekawa ga
J>usta, kartofle i oklady zimne 81} tak do- to dJa przykladu niech raczy przejrze(: kwi- W8ze znajdzie. lегуа! Jakiez studya d1a ps)'cholog6w! Ot! 
brze "kl'onik~ miejBeowlI," jak wszelkie in- taryusz skladkowy warszawskiego towarzy- Jeszcze ]eiy nu па sercu towarzystwo па podobnl1 wystaw~ to moieby§my dозtаг
пе 8pl'awy lбdzkiн. JezeJi kto "аlllу§!а 0- stwa zaeh~ty sztuk pi~knych, zloiony w re- muzyczne. WarBzawa juz pochwalila паэ czyli раг\} еgzешр1агzy, ale skгошпусh .... 
ропоwаб, to rozwilli~ gabinet reportersH, dakcyi naszej od roku. Jest ре!пу._. Ыа- _а pI·ojekt... Nie dajmyz mu utonllc w za- Na "'узшIЧ\\ dzieci nie Dlozemy i klaniamy 
powiem шu, "еЬу si\} родаl do dymisyi lych kartek. Tak, to ale! .. а:! milo! рошпiепiа fali, niechaj nie doiyje 10su 0- uni .:enie_ 
i poszedl воЫе па opeг~ WiistHnhubego,- Doprawdy, mysll\e о tem i о owem, ше wego mistycznego towarzystwa anti-kosme- W kaidym razie wystawa ro1niczo-prze
b~dzie опа w kaidym razie stodszq, jak rozumiem energii w sprawie gil,lInazyalnej! tycznego раб l6dzkich, Ьо wstyd doprawdy, myslowa znajdzie паз па stanowisku. КН
wszelkie slarcia gabinetowe. СЬуЬа dzia1ala tutaj jaka 8i1a wyzsza! Во(: "еЬу§ту zbierali ok1aski za to, czego§my k& wi\}kszych firm bnduje шт "lasne па-
Рао Wiistehuhe! То mi czlowiek! Nie to jeszcze wloklo 5i\} ty1e lat - mogly 80- п!е zrobi!i! Nie nagl~ ju" - ыеЬу oie zl'a- шiоtу, а opr6cz tego ... по, орг6с. tego nic 

zwoJywal komik6,v, nie uгщdzal роsiеdzеб , Ые i papiery nadeszla z Piotl'kowa ро1е- ZIC kogo - ale сЬосЬу rnolto rмde/'ato па- jeszcze, ale dw6ch przemyslowcow oglllda
ki,vШ\l r~k/l w stron~ kieszeni - i орега "ее rok albo dwa. 1ezy przyst/lpi(: nareszcie do 1.0rganizowa- 10 ju:! formularze deklaraeyjne, а i trzeci 
jest! Prosz\} nie s/ldzi(:, "е zto§Hwo§6 prze- Jak tym вровоЬет wszystko p6jdzie, to nia tej inзtytuсуi, kt6ra b~dzie przynaj- пашу§!а &1;1 podobno. Przeciei nie napr6· 
mawia z tych s161V, "е wyehy1am ten toast то:!ету si~ nareszcie doezekae osta.teczne- mniej §wiаdесtwеш jakiego§ ozywienia to- ino wzywamy do licznego wsрбtudziJ\lu. 
wie1kanocny па czesc projektowanego ko- go wykoDczenia budowy kosciola kato!ic- warZYBkiegp. А Не to рошув16 .. §wieiych .Ni11elatoby poswi~ci(: par~ wierszy §wie
шitеtn, kt6ry mial zajllc si~ sprawlI zapo- kiego, - wszak sllsiedztwo tak blizkie, "е zrodzi6 si~ moie род bIogim wp1ywem mu- "о zawi~zlljl}eemu si\} towarzystwll ;wz8je
nlOgi dla teatru polskiego w f.odzi! А! п- tynkujlj,c Dlury gimnazya1ne, до§с b~d~ie "уЫ. Fantazya si\\ budzi, inaczej silJ тl- тпусЬ ubezpieczeii od ognia. Nie сЬсо je
chowaj Boie! radzilem przeeiez па pocz/lt- odwr6ci6 kielnic\:, аЬу otynkowa(: mury 1<0- §!I, шасzеj patrzy, czuje - mniej klnle doak sadza(: jej II& szarym k06cu felietonu 
ku nie sU8zy6 воЫе glowy sprawami оЬу- §cie1ne. 1ову zawistne, а wi~j kocha to со swoje! IЧо1~ zaczeka(:, а:! kODlisya wyhraIl& орга-
wate1skiemi, а c6iby dopiero teatralnll! JeieH powodzenie obowiq,zuje, to f,6dz ,,~eJ! ty па bystrym koniu. .. " umiarkui, euje statut i zwota nowe zebranie. 
Jakob to b~dzio... ша zaprawd\} wie!kie obowil}zki. Од по- 8"'6J zapal, Ьо§ got6w nareszcie doradzi6 Tymezasem do widzenia1 

I,ktto. 11/0110 moderalo .•. to jedyna rzecz! wego roku nikt nie zbankrutowal! Nawet/ wyst~w\j dzieci w f,odzil Zagadalem si<; mosterdzjeju .... а t\l Вюid· 
Zk!ld silJ tei wzil}l n ludzi taki pospiech w npadlo§ei firmy Skaramangl,l nikt podo- Nle та оЬаIЧУ m08terdzieju! Nie hylo- СОl1е! 
\У sJ>rawie gimnazyalnej, tego doprawdy ni~ Ьпо nie Ьуl iпtегеЗОlVапу - ezysty zysk. Ьу u .паз со wystawia6_ \Viduj\j codzien- Idzmycopr~dzej zje§cjakiego Dyp10wicza ..• 
роjшujlJ. Ledwie nadeszly papiery z Piotr- Со siIJ tyczy рап6", Scaramanga et O·ie, . ше kllka tuzin6w zaDlurzl!onych b~bn6w, ale Ваl"l1l0еicиа. 

roli musi sie uskuteczniać albo przez zu
życie tych odpad~ów fabrycznych na miej
scu, albo przez zakup nawozów sztucznych. 
N awet zużywanie ich na miejscu musi si~ 
t'łczyć z doskonałą i wciąż post.ępujljClł 
kulturą, aby utrzymać równowag~. 

'W następnym artyKule postaramy si~ 
dać naukowe wyrachowanie strat z morga 
przez wywóz makuchów, oraz zbierzemy 
dane o ogólnej przestrzeni zasiewanej rze
pakiem w kraju naszym. A do.lej przej
dziemy do lltatystyki wywozu otrąb I ma
kuchów' i zastanowimy si~ na podstawie tak 
zebranych cyfr o szkodach i ztąd pocho· 
dz!!cych skutkach ekonomicznych. 

Ignary JJlarrln.ci1l ski. 

Sprawozdania targowe. 
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dziś dalszej obniżce. W Londynie dJskon- ~mortyzowanego kapitałn. Głównym kiero- o mieszkąjllcy w Łodzi .za paszportami 
to prywatne wynosi 2'(.%, w Paryżu jest wnikiem powJ~ego gos~twa został przez hl.iil.luL...nie 'eupi Jli, z zała
ono stosunkowo wysokie, z powodu reguIa- p. W. Kamiński, zarządzający od lat 7 twieniem formalności paszportowych? Dla
cyi końco-miesięcznej, po ukończeniu któ- gospodarstwem rybnem w Garbowie. Licz- czego potrzeba było aź groźby kar i rewi
rej spodziewan, jest tam również nadzwy- ba rozsprzedanych udziałów spółki, wynosi zyj po domach, ażeby skłonić mieszkańców 
czaj na obótoŚć. Wobec tego obniżka dy- obecnie 200 akcyj. Spółka wifJC r,backa do wypełnienia przepisów, ważnych zreszt, 
skonta w niemieckim banku państwa wy- stanl}ła już na twardYM gruncie l nadal ze wzgll}du na statystykI} miejscową. Gdy 
daje ie rzeczą konieczną i w tym celu byt ma zapewniony, co najlepiej stwierdza ksi,tki melduokowe b\}d'ł jut w zupełnynl 
maj!} IIiIJ odbyć narady na posiedzeniu so- korzyści, jakie na wielu do tej pory zanie- POt;2łÓkn, wówczas b~dzie może na czasie 
botniem. dbanych polach gospodarstwa krajowego podnieść projekt założenia biura adresowe-

Chmiel. N o r y m b e r g a., 28 marca. osi'łgać możemy. go, którego potrzeba jest chyba niew"t-
Przeci~ciowo ~przedawano w tygodniu u- Przesilenie. Nie/y/ko rob.iciwu ale i różnym pliw,. 
biegłym dziennie około 200 bel chmielu gal<;ziom przemysłu zagraźają przesilenia; (-) Z zakładów fabrycznych scheiblerow
przeważnie zielonego w cenie m. 60-80; obecnie zdaje si~ nadeszła kolej na 1I11y- Ikich. W awoim czasie pisaliśmy O pośl\'i,.;
na wyw6z nie robi uno zakupów. Chmiel narstwo. ceni n szpitala, założonego przy zakładach 
żółty średni z trudnością znajduje nabyw- Pomysłowi amerykanie pohudowali spa- wyżej wymienionych. Wówczas ograniczy
ców i przynosi 37-40 m., lekki zielony cyalne statki do przewozu zboża do Eu- liśmy sil} na krótkiej wzmiance O zewn~trz
m. 40-50. Dowozy przybywają codzien- ropy, na _statkach tych, SIł urz'łdzone mły- nych formach budowy, jej położeniu itd., 
nie; chmiel zielony natychmiast bywa sprze- ny parowe, kt6re w ciągu podróży mleć kład'łc główny nacisk na uroczystość 'po 
dawany, gromadzi sil} na sktadach w coraz I będ'ł i oddawać konsumentom mąk~ do ich święcenia. Temi dniami, zwieazając apte-

Z t;ieJdy óerliJ!skiei donoszą pod dniem większej ilości. Usposobienie targu i cell3 użytku . Statki takie już przybyły do kę załoion" przy szpitalu, mieliśmy spo-
2 kWietnia. Pokazuje się, że giełda ber- utrzymują się hez zmiany. , Europy. sobnośĆ przypatrzyć si~ dokładnie urz'łdze-
linska dobrze zrozumiała położenie, nie da- Jedwab. M e d y o I a n, 28 marca..W &odkow'ł Europę dotyka obecnie prze- niom szpitalnym i z obowi'łzku kronikar-
jąc wiary w możliwośĆ poważnego IItru-cia habdlu jedwabiem niema ożywienia. Kon- silenie buraczane. skiego, winniśmy zdać spraw~. 
pomiędzy Anglią i Rosyą w obecnej chwili. sumcya pokrywa tylko najuiezbędniejsze Milka indyjska. Czytamy w "Wieku", że Szpital ten, nazwany .Przytuliskiem An-
Długo eczekiwana odpowiedż rOlfyjska na- potrzeby. Przedmiotem dosyć znacznych rzfld angielski polecił dokonać szereg pr6b ny," mógłby posłużyć za wzór togo rodza
deszła wreszcie do Londynu i według je- obrotów w tutejszych suszarniach jest prze- doś ,' iadczalnych z pszenicą i mąką indyj- jn instytucyom publicznym, nietylko pry
dnozgodnych zapewni&it, okazuje wieI kil ważnie towar dawniej sprzedany, nowe za- sk'ł w porównaniu z temiż prodnktami in- watnym. Zbudowany jest na gruncie su
wzgl\}dność dla żlldań angielskich, która kupy zdarzaj'ł się rzadko i są najczęściej nych kraj6w eksportowych. Rezultaty tych chym, w miejscu otwarte m dla przypływu 
dowodzi, jak bardzo pragnie Rosya nniknąć nieznaczne. Pomimo to ceny trzymajlj, się badań, złożone parlamentowi, wykazały, że świeżego powietrza. Założono przy nim 
zawikłań wojenn)'ch, chociaż pod wzgl~dem dobrze, przy sprzedaży pięknego towaru waga pszenicy indyjskiej na buszel prze- ogród z niemałym nakładem pieni\}dzy. 
militarnym znajduje się w warunkach o wie- nie dopuszczano najmniejszych ustępstw. wyższa wag~ pszenicy amerykańskiej, au- Szpital urzl\dzonym jest na 40 łóżek a 
Jo korzystniejszych od Anglii. Tak wifJC Cocons sees trzymały się mocno, pomimo stralskiej, rosyjsliiej, polskiej i egipskiej i wy- jakie to lóżka! Pościel prawie elegancka, 
mlnęła na razje burza, która zaskoczyła I że zbliżajll się już nowe zbiory. I nosi 60-64 funt., podczas gdy amerykań- materace, spoczywające na siatkach drncia-
giełdę niespodziewanie w marcu, kwestya ska waży 60-61'/ . fnntów. Dość mąki z nych, zdaj'ł si~ zapraszać chorego do spo-
afgańSka zeszła. chwilowo z porz'ldku dzion- I PRZEMYSŁ I HANDEL pszenicy indyjskiej dosięga 80%, z amery- czyDku, to też nic dziwnego, że w krótkim 
uego, - chwilowo tylko, gdyż nie załatwio- __ • kańskiej tylko 73,8%. Pszenica amerykań- I czasie istnienia szpitala zdarzaly się już 
no jej jeszcze stanowczo. \V każdym ra- Warszawa. Sprawozd.allie warszawskiej ska za to przewyższa indyjsk'ł swoją za- cZllste wypadki skonstatowania chorób :11-
zie porozumienie pomiędzy rZ'ldem rosyj- spółki rybackiej za rok 1884 świeżo ogło- wartością klejowatą, której zawiera 8,7%-1 danych. IlIaczej ilzieje "ill gdzieindziej. 
skim i angielskim, oczekiwane teraz z wszel- szonem zostało w "Gazecie rolniczej." Przez 15,3%, gdy indyjska wykazuje tylko 6,4% Bywaj'ł szpitale miejskie, do których cho
kIl pewności!!, wywrze swój skutek. Prze- 1u-ótki czas swego istnienia sp6łka zrobiła -13,4%. Z drugiej znowu strony, gdy rzy, zamiast iść z nadzieją odzyskania 
bieg interesów w dniach ostatnich dowo- bardzo wiele. 'W Złotym Potoku prowa- pszenica amerykańska daje 346-364 funt. zdrowia, idq, zrezygnowani na śmierć. 
dzi, że powoli zaczyna wracać dawne zau- dzila sili hodowla pstr'lg6w i innych ryb chleba, indyjska daje 364-376,6 funt. i u- Przy szpitalu scheiblerowskim zasługuje 
fanie w trwałość pokoju, zachwiane w sku łososiowatych. Zakład posiada tam obec- stępuje pierwszej tylko pod wzgl\}dem ko- dalej na uwag\l pompa o motorze gazo
tek niepokojllcych wiadomości polityc7.nych nie 50,000 sztuk pstrllgów strnmiennych, loru m'lki i zbyt silnego aromatu, pocho- wym, dos1arczaj'łca wodę dla całego zakła
z Londynu, przygotowań wojennych w Ro- 1,500 jeziorowych i tyleż amerykańskich. dZ'łcego z warunk6w gleby i klimatn.03ta- duo Urządzenia kuchenne, k'lpiele w wan
syi i w Anglii i wreszcie gwałtownej sprze- Ze sprzedaży prywatnym hodowcom zaryb- tecznie ekspertyza przyszła do wniosku, że nach, łaźnia, prysznice - wszystko odpo
daty papier6w rosyjskich na giełdzie lon- ku, osillguillto dochodu 500 rs. Do urz!}- najlepszą mąkę może dać tlIko domieszka wiada ścisłym wymaganiom postllPU. 
dyńskiej. Pod jednym tylko wzgl\}dem pra- dzenia i eksploatacyi gospodarRtw rybnych 25% pszenicy amerykańskiej, angielskiej Apteka - istne cacko. LabiJratoryU1u 
wdopodobnie nie prędko zatrze si~ na gieł- karpiowych, obrano Kock i Żyrzyn nad lub rosyjskiej z 755/. indyjskiej. Dalsze zaopatrzone we wszelkie przyrządy, mate
dzie wrażenie doznanych przygód. Pomna, Wieprzem, zawarłszy z właścicielami tych I badania w zupełności zdanie to potwierdzi- ryalnia bogata. W aptece ogromny nawał 
jak na pogodne m niebie zerwała się nagle dóbr umowy dzierżawne. Na dzieriawio- ły i dziś w Anglii mąka indyjska używa recept; spodziewanem jest, że liczba ich w 
burza, grożąca dokoła zniszczeniem, gieł- nych przestrzeniach, obejmujqcych około si~ tylko z domieszkI} produktu innych przeciągu roku dojdzie do 20,000. Podob-
da będzie zapewne na przyszłość ostrożniej- 1,300 morg6w przystąpiono do urządzenia państw. uo żadna z aptek miejskich nie zdola po-
S7./l. Zdaje się, że nie wr6ci już owa pe- nowych stawów. W Zyrzynie wykończonl szczycić si~ takll liczbą. Wszystko to na-
wność, z jakI} liczono na podwyźk~ kursu stawów na 682 morgach w Kocku na 270 Kr 'k Łódzk turalnie-hezpłatnie. Robotnicy nie płJl.C'ł 
papierów rosyjskich. Pouczona doświadcze- morgach. Urządzenie ogromnej tej prze- om a a. ani grosza za porad\l lekarsk", i za leki. 
niem regulacyi marcowej, spekulacya nie strzeni stawów kosztować będzie ok\lło Apteka stoi pod zarządem Henryka Ram-
będzie już zapewne przeceniać bezpieczeft- 25,000 rs. czyli po 20 rs. za mórg, co sta- (-) Odezwa pana prezydenta miasta w polda, przy asystencyi prowizora farmacyi 
stwa kredytu, ani zobowi'łzywać sil} nad nowczo jest bardzo tanio. Spółka oblicza, sprawie książek meldunkowych i paszpor- Fr. Sadowskiego. 
sily .. - Obecnie uwage zajmuje przesilenie że z 1,300 morgów \lI"zq,dzonych staw6w tów poskutkowała widocznie. Od trzech (-) Domy bez okiennic, zwłaszcza dre
~IOlst!lry2lne we Francyi. Lecz chociaż na w gospodarstwie karpiowem, h~dzie miała tygodni biuro paszportowe przy magistra- WOlane, położone w bocznych ulicach mia
giełdzie paryzkiej przez kilka dni panowa- minimum rs, 13,000 (rs. 10 z morga) do- cie oblężonem jest przez interesant6w od sta SIl najczęściej celem operacyj złodziej
ła z tego powodu panika, tutaj zapatrują chodu rocznego netto. Mając netto rs. rana do nocy. Sktail urzędnik6w magi- skich. Nizkie okna dozwalaj'ł porą wic
si.ę na tl} sprawę dosyć oboj~tnie. Nikt 13,000 rocznego dochodu, gdy z tego, sto- stratu wogóle jest szczupłym, nie wystar- czorową przejrzeć każdy kąt mieszkania; 
rue przypuszczał, ażeby Grevy dopuścił do sownie do kontraklów dzierżawnych sp6łka czaj'łcym na załatwienie nawału spraw rzezimieszek wysłany na zwiady przy
steru gabinet radykalny. Miesiąc kwiecień zapłaci właścicielom około 3,000 czynszu, I miasta tej miary, co Łódź. Ztąd i biuro nosi towarzyszom najdokładniejszą infor
rozpoczyna więc giełda w usposobieDiu do- oraz 12 procent od kapitału zakładowego, paszportowe nie może nastarczyć ,nawałowi macn o rozkładzie pokoi, wie gdzie sypia 
syć korzystnem, a obudzona przezorność to jest rs. 3,840, zawsze jeszcze pozostanie pracy, a interesanci są podobno wielce nie- gospodarz, gdzie służba i z której strony 
nie wyjdzie jej pewno na szkodę. Na ryn- jej, jako czysty zysk, przeszło 6,000 rubli, I zadowoleni, że po kilka dni zmuszeni SIl najłatwiej wykonać atak. Firanka, a choć
ku pieDlę~uym istnieje znowu wielka obfi- to jest 18 proc., czyli po zapłaceniu 6 pro- oczekiwać, aż przyjdzie kolej na ich pasz- by nawet roleta szczelna nie zapobiega 
tość, choclaź dyskonto prywatne nie uległo cent, razem 24 procent od wyłożonego i a- porty. Wszystko to prawda, ale dlac.s- złemu. Złodzieje biorą. się na sposoby; 

dobno llawet zaszczekał przed głównym kowa - już zebranie obywateli, już suma muszll im wyrazić uznanie kompletne. Dwa nie dopatrzyłem ani jednego egze m plarża 
winowajcą,oI. na wynajęcie lokalu preliminowana, plac lniliony rubli deficytu w PetersburgD, dru- na wystawę. Dzieci nasze (z wljątkiem 

Ba! omylić się wolno każdemu ... ale za Da budowI) wyznaczony, ba! podobno na- gie tyle w innych miastach - aktyw6w ża- chyba chowa nych w cieplarniach) blade, 
co najniewinniejszy "Kaliszanin, " który po- wet profesorowie już sili zjożdżają... Czyż- dnych. .Nie ma przynajmniej sytuacyi :ta- mizerne; nie bardzo im służy powietrze łódz
dal wiadomość z zastrzeżeniem, ucierpiał bym sill mylił? Czyżby w tym komitecie wiłej. Słyszałem dw6ch pracowników han- kie. Kochana Warszawką niech się bawi 
najwięcej - bo zapłacił cztery złote za te- zasiadali ludzie nierozumiejący całej donio- dlowych łódzkich, rozmawiaj'łcych o tym sama, - niech się bawi, niech wystawia i 
legram z odpowiedzią!? Gdzież tu spra- słości wyrazu dolee (umienie?.. I zrobio- interesie. Cmoktali jllzykami, że człowie-. dzieci i bony i mamki... Jej wolno! Wpraw-
wiedliwość?! no wszystko tak cicho, tak sjJokojnie! kowi mosterdzieju ślinka szła do ust. dzie projekt podobny zrobił fia.pco w Pary-

Oj te niewczesne łowy za świeżemi no- A toć przecie, jeżeli już urządzać komi- Ba! ale zbankrutuj że tn tak nagle na żu, ale to nie racya, ażeby nie spróbować 
winami.! Ile one krwi napsuły redakto- tet, to tak, ażeby wszystkie pisma humo- kilka milionów! I aktywów żadnych! Tu go w Warszawie. Zreszt'ł wystawiaj~ siO 
rom! I po co to? na co? Jeżeli posucha rystyczne miały żer przynajmniej fprzez maj" takie nosyl A na dobitkI), towarzy- ciel~ta, byczki karmione, świnki tłuścinch
na kronik{l miejscową, skanda1iczno-pieprz- kwartał, ażeby posypały si~ setki protestów, stwu popierania handIn i przemysłn za- ne, dla czegóżby dzieci nie miano wysta
no-brukową, to trzymać sil} n .. jlepiej utyli- ażeby choć jeden śmiertelnik .waryował. chciało aill biura wywiadowczego... Ladne wiać? Przesąd! npadnie on jednak, npa
tarno-gospodarczejl Podawać można Inowe To rozumiem! inaczej Brandes nie pochwa- popieranie handlu, jak. cdowiek nie b~dzie . dnie, jak wiele innych. 
sposoby kwaszenia kapusty, konserwowania li nas, jak zawita po raz drugi - a wów- mógł pożyczyć więcej nad to, co zapłacić Kto wie, czy nie byłoby nawet korzyst
kartofli, przywoływania lekkiego snu za czas co? Położyć si~ chyba w pokrzywll może. To nie sztuka, lada fuszer to po- niej wystawiać ludzi rozmaitych, zamiast 
pomoClJo zimnych okładów na żołądek i t. d. i pl'akać... trafi. Jest jednak wyjście. Statut ułożo- zwierząt domowych? Czyż na ten przykład 
Przecież to wazystko kronika miejscowa Szc_ęście całe, że z Łodzi nikt nie po- ny jest tak elastycznie, że gdy przedsi~- nie byłaby interesuj'łcą wystawa p&lłibrzu
i nie można mieć za złe gazecie, która ją ęłał modelu na konknrs krakowski. Ale bierca zacznie zanadto wtykać nos w nie- chów, pieczeniarzy, bibosz6w z czerwonemi 
Bobie upodobala.. Przecież u nas w ŁodZI zajmować si\l nim mamy prawo, bo tl<ln swoje sprawy, to z mocy statutu postara- nosami, lichwiarzy, kr~taczy, świ~tos .. ków, 
kwaszą kapust~, konserwują kartofle i sy- w funduszu pomnikowym sporo jest .na- my się pożegnać go ładnie i poszukamy so- rozpustników, marnotrawców, a dalej zło
piają· .. zatem nikt nie zaprzeczy, że ka- szych pieniędzy... Jeżeli kto nie wierzy, bie mniej ciekawego. Powód si~ tam za- dziei, oszustów i t. d. Jakaż ciekawa ga
pusta, kartofle i okłady zimne SJ} tak do- to dla przykładu niech raczy przejrzeć kwi- wsze znajdzie. lerya! Jakież studya dla psychologów! Ot! 
brze "kroniką miejscową," jak wszelkie in- taryusz składkowy warszawskiego towarzy- Jeszcze leży mi na sercu towarzystwo na podobnll wystaW\l to możebyśmy dostar
ne sprawy lódzkie. Jeżeli kto zamyśla 0- stwa zach{lty sztuk pięknych, złożony w re- muzyczne. Warszawa już pochwalila nas czyli parll egzemplarzy, ale skromnych .... 
ponować, to rozwiążę gabinet reportersH, dakcyi naszej od roku. Jest pełny._. bia- za projekt... Nie dajmyż mu utonąć w za- Na wystawll dzieci nie możemy i kłaniamy 
powiem IllU, żeby si\) podał do dymisyi łych kartek. Tak, to ale!.. aż miło! pomnienia fali, niechaj nie dożyje losu 0- uni .:enie_ 
i poszedł sobie na operll Wiistenhubego,- Doprawdy, myśl'łc o tem i o owem, Ule wego mistycznego towarzystwa anti-kosme- W każdym razie wystawa. rolniczo-prze
będzie ona w każdym razie stodszq, jak rozumiem energii w sprawie gil,nnazyalnej! tycznego pań łódzkich, bo wstyd doprawdy, mysłowa znajdzie nas na atanowisku. Kil
wszelkie starcia gabinetowe. Chyba działała tutaj jaka sila wyższa! Boć żebyśmy zbierali oklaski za to, czegośmy ka willkszych firm buduje tam własne na-

Pau Wlistehuhe! To mi człowiek! Nie to jeszcze wlokło sil} tyle lat - mogły 80- n!e zrobili! Nie naglę już - aźeby nie zra- mioty, a oprócz tego ... no, oprócz tego nic 
zwolywał komików, nie urządzał posiedzeń , bie i papiery nadeszła z Piotrkowa pole- ZIĆ kogo - ale choćby molto 1lIIJderato na- jeszcze, ale dwóch przemysłowców ogląda
kiwOIlł ręką w stronę kieszeni - i opera żeć rok albo dwa. leży przystąpić nareszcie do 1.0rganizowa- ło jui formularze deklaracyjne, a i trzeci 
jest! Prosz\l nie sądzić, że złośliwość prze- Jak tym sposobem wszystko pójdzie, to nia tej instytucyi, która b{ldzie przynaj- namyśla sili podobno. Przecież nie napró
mawia z tych słów, źe wychylam ten toast możemy się nareszcie doczekać ostateczne- mniej świadectwem jakiegoś ożywienia to- żno wzywamy do licznego współudziału. 
wielkanocny na cześć projektowanego ko- go wykończenia budowy kościoła katolic- warzyskieg!l. A ile to pomysłów świeżych .Nalelałoby poświllCić par~ wierszy świe
mitetn, który mial zająć si~ sprawą zapo- kiego, - wszak sąsiedztwo tak blizkie, że zrodzić si~ może pod błogim wpływem mu- źo zawiJ}zujJ}cemu sill towarzystwu :wzaje
mogi dla teatrn polskiego w Łodzi! Al u- tynkując mury gimnazyalne, dość b~d~ie zykl!. Fantazya sili budzi, inaczej sill ml- mnych ubezpieczeń od ognia. Nie chc\) je
chowaj Boźe! radziłem przecież na począt- odwrócić kielnicę, aby otynkować mury ko- śh, maczej patrzy, czuje - mniej klnie dnak sadzać jej na szarym końcu felietonu 
ku nie suszyć sobie głowy sprawami oby- ścielne. losy zawistne, a więcej kocha to co swoje! wolI} zaczekać, aż komisya wyhrana opra-
watelskiemi, a cóżby dopiero teatralną! Jeżeli powodzenie obowią,zuje, to Łódź ,,~eJ! ty na bystrym koniu. .. " umiarkuj, cuje statut i zwoła nowe zebranie. 
Jako. to b~dzio... ma zaprawdll wielkie obowillzki. Od no- sw6J zapał, boś gotów nareszcie doradzić Tymczasem do widzenia! 

/,ktto, mollo moderato .•. to jedyna rzecz! wego roku nikt nie zbankrutowal! Nawet I wyst~wll dzieci w Łodzil Zagadałem się mosterdzieju .... a tli Bwid' 
Zkąd się tei wziął n Judzi taki pośpiech w upadłości firmy Skaramangl,l nikt podo- Nie ma obawy mosterdzieju! Nie hyło- cOl1e! 
w sprawie gimnazyalnej, tego doprawdy nia bno nie byl interesowany - czysty zysk. bl u .nas co wystawia6_ Widnj\) codzien- Idźmycopr\ldzej zjeśćjakiego Dyplowicza ... 
pojmuję. Ledwie nadeszły papiery z Piotr- Co sie tyczy panów Scaramanga et O·ie" Dle kilka tnzinów zamurzę.nych h~bn6w, ale Sarmaticua. 
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"'Jbijaj, szyby kаmiепiашi, а lokatorowie 
""luszeni Вl!: uieraz cznwa6 :noc cal!! z о
bawy kradziezy. Opowiadano паш kiJka 
fakt6w w tym rodzajn i zdaje sifJ, _е wl,
tciciele dom6w wyiej wzmiaokowanycb ! ро
winniby nwzgl~it s!uszne zaialenia mie
szkaiic6w, zaopatruj,c partero"e 10kale 
okienu icami. 

1821 r. Ро nkonczenin nank w wydziale konferencye ,е sztabem departamentn 
DIatematyczuo·fizycznym r. 1839 zostat азу- transportowego. Telegraf ci,gle zaj~ty 
stепtеш warszawskiej dostrzeg&lni i doko· przez sztab gener&lny i st&cyo wojskowe. 

TELEGS.l.MY tiIELDOWE_ 

ny wat obserwacye шеteогоlоgiсzпе до r. Gielda Warlzawlka. 
Z dni. 3 fz doi. " 

1848. Ву! wsр6lргасоwпikiеш • BibIioteki LOndln' 3 kwietnia. Emir Afganistanu 2.'1' 00' kOnC8m gieldy. 
Warszawskiej", .Коsшоsа" i innyeh рisш rozesla werbownik6w celem zaci,gni~ci8 Za •• ,.1. kr61koltrlllnowI 
nankoW)'ch, r. 1860 oglosil drnkiem swoje 18,000 Indzi do korpnsn ochotniczego. оа B.rlio .. 100 щr. 
obserwacye zа~шiеniа slonca, dokonan" w .. 1.00<110.. 1 1:.. 

(8.-
9.77 

(- ) Z teatru polskiego. Dzis .Podr6i 
dYl1bla па "евс1е," kошed:уа fantastyczna 
Kami6:skiego 'е tpieW8D1i 1 taftcami. 

. " DZIENNA SТA ТYSТYKA LUDNOSCI. .. P"yt .. Н)О fr. 
Hiszpani i r6wnOCZe§nle praW1e Ш1апоwа- м It h I rt d ' 2' S k . t . .. \1fie.len .. 100 ". 

ЗЗ.76 

пу zostal ргоfеSОI'еш fizyki w szkole g16wnej, w а p:r:fl~~a~r'- о \У Пlп 1 nte 01., Z. paplery pah.lwowt: 
r. 1864 wyjechal do Paryza i tаш .acz,l W parafll ewang. Li. у blkwicl. Iu-. Pol. . 

79.10 

Jutro • 'Vesola wojuan Strausa, па Ье· 
пебэ раni Bronikowskiej. Wystop go§cio. 
пу раппу Karnickiej i рапа КaZmierza 
ЕiIlеЬоrnа. 

z пiеzwуklеш роwоdzепiеш prowadzi~ "а- Starozakonnych. - ао •. l'ot. \V.chod.ui. . . . 
k!ad optyczny Pallerona. Dobiwszy si~ Zm .. 11 w dQ1u 2 i S k .. i.toi., Lialy Zu. Ziem .• 69 ' . bll. А . 

119.10 
97.-
99.70 

olbrzymie; (опппу i slawy, r. 1874 ozenil Kal.llcy: d,i.ci do 1.1 lc..tu .marlo 8, w lej .. .. .. mal. , 
, lio.bie oblopOOw З, chio",cZIjI 6; doro.lych 2, w Liaty Z .. t. Ы. Waro,. 8е, 1 

si~ ~ wdow'i ро Gагczупзkim i zostawia· tвj liczbie mчiсz:уJ.П 1, kobiet 2, 8 mianowicie: "n ., ,,11 

99.76 
90.60 

We w10rek nOpowie§ci Hofmana· opera 
funtastyczua J. Offenbachaj libret10 Вarie
га. Przedstawienie to b\)dzie ostatniem, ро
сzеш opbretka W)'jedzie do Plocka, gdzie 
polqczy sJ~ z artystami dгашаtп i komedyi. 

j~ ро soЫе wiele prac nankowych zeszed! M&tyld& Heidrich, lat 33, MarY.n11& B.na, 1.1 81. .... .. .. 1U 
z t~go twiata w УШе d'Avray w pierwszej Antoni K08zode, 1&1 ~7 . .... J!. .. IV 

94..25 
98.75 
93.60 

polowie lntego r. Ь. Cze§6 jego pami~i 1 . Ew~ng.llcy: ?,iooi d~ t_1 lь.tu zm.rlo 9," \e~ Liaty Z .. t. М. Lo<1,i 8er. 1 

К t t I Ak d · k N lczb18 ohlopcow З, d1.18wочt 6; dOl'Ollych 2, w teJ ), _, IJ Н IJ 
- .---- опа ап упоро • а в,та 1laи. о· io_bi. mоiОЧ_О 2, kobiet-,' mi_nowioie: ".. .. .. 111 

w, nkadешiе nank za10zooo w Konstanty- Karol Иоffm&n, 1.&t . 48, I:Iogumil Koroor, 1at 72. Gielda Berli~lka 
-.-

(-) Оо znako 10gii f6dzkiej. Przy nlicy 
Rokicinskiej zwracajq uwag~ dwa ciekawe 
5zyldy. J eden z nicb, w j~zykn niemie
ckim brzc.<1i: Rеstаuгuliол хит H7alipscll, 
Н. Haerтg, со ро polskn znaczyluby: Re
stauracya sledzia pod wieJorybem. Drugi 
znak opiewa dos!ownie: Aku zer/ra u]Jowa:i
ni01Ia оа 8'1ои (sicl). 

nopoln. G16wпеш zadaniem OOj instytncyi SI.rtzakon.l: Ш1АО1 do lat lf>.tu omarlo 1, w tej В .. ' 
з" stndya nad J· ... ykiem tnreckim. Chara_ ,l

l
io,bl. сЫорОО ... 1, drie\VoZIjI -; doroelJch 1, W lej I .01r.110\1 r09yt8"10 •• r_.. . 208.70 

.. у"" iczbie mozf1l.Vzn 1, koЪiet. -, Ii ml&nowiCle:- \" L~I \1:1" nlikd08 L. 
kterystycznym objawem jest, _е nie znala.zl Jak6bo"ic, МOS1." 1.1 62. '. e~ е па .... zawo r. 

208;;0 

О ~.40 

sifJ аni jeden Tur~k, godny Ьу6 czlonkiem ' .. l'ele ... burg k-r. 
akademii, trzeba bylo zwr6ci6 si~ do оЬсусЪ WYKAZ DEPESZ .. 1.onJ;'n~. 

2fJ1.76 ... 2OG .1Ю 

uczonych. То te:! akademia sk!ada si~ z niedor,ezo,,!jcll рпе:; tuteiszq ~eacye te/egra-: .. dl. 
saшуch prawie niешсбw. jiezll'l z JJоюоdи ,,;еdоklааЩjсll аа"еаою • 'Vieden и. 

2iJ.49 
IЦ' 20.84 

164.61> 

KRONIКA 

--- TELEGRAMY. 
К R А J О W А I Z А G R А N I С Z N А. 

Paryi, 3 kwietnia. .Journal des Debats" 
. - Wars~a~a. Perye .S'Idоюt rozpocz\)ly donosi: Еrnir ВосЬагу da! Rosyi pozwole-

81~ wczoraJ.1 trwa6 maJ' w ~yzszyc~ SI}- nie do przemarszn wojsk l'osyjskich pl'zez 
dach 11 dш, а w s,dach pokoJ~ 8 dш. . 

_ Petersburg. Koтitety sщtуstуr.Zllе. N а ' Jego t~rytoryu.m. . . 
najbliiszej kadencyi obrad rady l'austwa J Paryz, 3 kWletnla. WI\Jkszot6 gazet za
rozpatrywany Ьу6 та projekt organizacyi 1 рпесха wiadomo§ci, jakoby Chiny przyj\)ly 
kошitеt6w statystycznyc~ w r;ubern.iac~ К~б- warnnki pokoju, zaproponowane przez Fer
lestwa. Сеп?"а1nУ k0!1t1tet ~~le 1вtniа! ry'ego. N iekt6re z gazet ргzурuszсzя.j!! i:! 
przy zarz,dzle оасzсlшkа kraJu, рпу kя.- . . ' . 
:ldym шв zarz,dzie gnbernialuym ntworzo- Jestto tyl~o manewr, ~еlеш utгпdПlеша 
пу z<Щвniе specyalny wydzia! statystyczny. sfогmо~аша щ~wе8.0 gаЬшеtu. . 
Do prowadzenia rob6t statystY02nycl, wy- Paryz, 3 kWlеtша. Z Напо! dопоsц, 
biel'ani bE;dl} Indzie specyalnie obeznani z ii wojska fra.ncuzkie ро odwrocie z pod 
przednliotem. . Gl6wuy ~ierownik otrzy~a Langsonu przybyly szcz~liwie do Cznaja 
3,000 ~., dwaJ referencl р? 1,800, а lСЬ odpieraj,c в!аЬу nacisk nieprzyjaciela. Ро. 
роmосшсу ро 900 rs. госzше. . 

_ Brandes, jak swiadcz, dzienniki kopen- zycya w Кере ~IOC~O Jest obwaro,:anl!:' 
11agskic, ogtosil", ie w nniwe"!,ftecie taше- Londyn, 3 kWlеtша. W korpnsle gene
схпуш rozpocznie przy wyk!adzle 1iteratnry ra.la Grahama w Snakimie wybnchla febra 
po.wszechnej odczyty о pi§miennictwie 1.'01- tyfoidalna. Mn6stwo tez jest cborych zol
~le~. 1!czony dnuczyk korzysta6 b~dzle z ni61'ZY od porazenia s!onecznego. 
DlemHjcklCh zr6del. . . 

_ Zmarty niedawno, Ааат р"аzmоюski, Londyn, 3 . kWletDla. Zwr6con~. tn uwag~, 
Ь. profesor warszawskiej medyk~blrurgi- <е kwаtеГШ1strz geueralny агШll, general 
cznej akademi, urodzil Ю~ w Warszawie Herbert odbywa od kilkn dni codzienne 

SKARВ DONN1NY 
prze!. 

Sa.l-w-atora. Fa.r1n~_ 
Pr","I.d , "IOIkiogo 

F е 11 с У 1 К r Z у W 1 с k 1 е J. 

(Dalszy ci'lg.-JJаlгz Nr. 65). 

ХХ. 

Рап Nel;' Напш si~ gl~boko, Bznkaj,c 
wejrzeniem dw6ch krzeset, ktol'eby ш6g1 
gotciom swoim оfiагоwаб. L ecz dwa krze
sta nigdy nie zdobily sali szkolnej "е wsi 
А., profesor шу§1i wla§nie, czy do przyj~ 
cia dwбсh рап6" niе bylby wygodniejszy 
шаtу pokoik poza klas,. 

Doktor domytla si~ jego klopotu i z naj
dobrotliwszym nSmiесhеш przemawia. 

- Gdyby§ рап шбgl па j!61 godzinr 
rozpnSci6 swych nczni6w i tОWВl'zуszуб паш 

• do oberiy della Sa1nte, zпаlеZliЬуsшу tam 
maly pokoik, gdzie 8wobodnie moglibytmy 
porozmawia~. Zdaje mi si~, :!е tak bylo-

Wyjalnienia. Ьу najlepiej. 
Ptaszki oznajmily morwom, akacyom, Рап Neri jest tegoz samego zdania. 

plO1om i zаgопош wesol~ uowiu~ о skoii- Zrеszщ ta niespodziewana wizyta, dobr06 
czouej ziшiе. · dok1ora, pownZne u!ozenie рапа Fnlgen

Jedyna пliса "е wsi А. оЫаПI!: jest strn- zio, napelniaj, тп glow~ mуtlашi tak 
gall1i swiatla sloneczuego. dziwaczl)emi, ze nie moze odzyska6 przy-

Ober:!ysta z dol1a Salnte nigdy j eszcze I tomno§ci, W tej chwili nkazuje si~ Don
nie 1Iуl tak dnmnytn ze swych szyb niepo- niua. Ojciec przywolnje jl\. JШоdе dziew
tlnczonycb. Nowy szyld trynmfnje. Но- cz~ wchodzi do klasy. Jest tak szcz~sliw, 
ryzont, tak dlugo zaciemniony, jatnieje РО- ' <е па jej O2ole jasnieje jeszcze ten pro
god" а z оkiеш Donniny wide.6 tylko Qnieg mieii sloflca, kt6ry tak d!ngo j, pie§cil. 
pokrywaj,cy wierzcholki g6r Lecco. Wchodzi Ьех wahania, spostrzega dw6ch 
А!е Donnina nie patrzy па nie. мут nieznajomych i zаtrzушпjе si~. Tymcza

jej biegn, przez dolinlJ do MedyoJann, ро- эет ojciec Neri ш6wi do niej: 
za katedl'fJ, . dalej jeszcze, potem powra- - Роwiегzаш ci tnoich nczni6w. Jeieli 
cajq Щ ваш, drog,. Teresa о шпiе pytac sifJ b~dzie, powiedz, 

W cbwili gdy Donniu& odrywa (wzrok "е jestem w della Salute z tymi panami. 
sw6j od drogi, nkazuje Ю~ па niej pow6z Роtеш zwraca si~ kn gosciom, kt6rzy nie 
i wkrotce z:atrzупшjе si~ przed drzwiami spnszczaj, wzrokn z mlodej dziewczyny. 
oberiy dtl1a Sa!nte. Gospodarz z rozwese- - То moja Donnina - ш6wi. 
lon, twащ pr;\yjmuje Pl'zyjezdnych, z kt6- - То опа - szepcze doktor, tr,caj,c 
rych pierwszego wita .jak dawnego znajo- lоkсiеш przyjacie!a. 
шеgо. Тушсzaзет Donnina zbliza si~ do jedne-

- M6j przyjaciel dobr~ та pamiQ6 - go z swych nczni6w, аЬу шп w:ytI6maczy~, 
m6wi doktor Perenti do рапа Fulgenzio, ie abecadlo nie jest do gгуziеща. 
kt6ry zdaje si~ mioo min~ виозkап§. Тушсzasеm doktor Perenti i рап Ful-

W JШka chwil potem oba.dwaj panowie genzio wychod..,. ze szkoly. Рап Neri ро
zatrzymnj, sifJ przed malешi drzwiС1.kашi st~puje za nimi, przeznwaj,c nowe podej
dОШJl szkomego, przez kt6l:8 slycbe.6 szcze· rzenia i starl!l obaw~. 
biot dziatwy i pownZny glos nauczyciela. - То moja Donnina - powiedzial. Dla
Doktor Btuka ро trzykroo раlсашi. W je- czego nie powiedziat poprostn "шоjа c6r
dnej chwili szmer шilkniе i dwaj panowie ka ... " 
wchodz!j, do kla.sy. А gdyby ..• Bote zmilnj siIJ! - gdyby ten 
Рап Neri, nieoswojony i! ceremoniatem, ponury starzec Ьу1 odpowiedzial: попа nie 

nie руЕа, czemn ша przypisa6 zaszczyt МсЬ twoja, alе moja. Skradlet шi jej przywi,
odwiedzin, ше wzrokiem bada i slncha zanie, Ь) ja jestem jej ojcem.· Jakaz~ra
dwoll\a nszami, аЬу nie potrzebowali ро do~6 i jakaz bole§6. 
dwakl"O~ powtarza6. Doktor Perenti, przekonany, ze dowci-

Doktor pierwszy rozpoczyua rozmowfJ.! рет naj!atwiej zdoby6 zaufanie, шоwi prze-
- Wszak zrпеш Ciro N~i шаm!ргzу- сЬош,с ulic~. 

jemnoM m6wi6 - Zycie па wsi/ :to prawdziwa filozofi!!.. 
- Tak jest, do nslng. Pokarm dncha i : cia!a о kilka krоkбw od 
- ОhсiеIiЬ:у§шу рош6wi6 z рапет w in- siebie, аЬу nikt о ich potrzebie niе zapo-

teresic famili~nym - rzekl dok1or, przed- minat 
st .. wiajflc sieble i 8wego przyjacieJa. Nanczyciel oddycha gl~boko, аЬу одро-

i innyc/J. р"ХUСЦ/n, °11"0"10 prJwatne 
... 
~ 

Stвinert- Негmвпп-Rаbiпоwiсz.:- Edward Pietaoh Gielda Londy~'k •. 
\V ... le па l'ete ... hurg. . 

Оо dzisiejszego numeru dot,cza si~ do- DY8konlo З'/, 
-00 

datek. 

В"(J()И TYGODNIO'VY 
'r"'О''rEJ"SZЕЗ" S'r.A.C"Y:\: 'rO"VQ'" .A.:aO'V"7'EJ" 

Bawetn& • 
We/na 

В. Materyafy i wyroby 

Udpadk:i Ьаwеlпiапе i wetniane • 
Przgdza bawelniana -
Prz~a wetniana 
Tkaniny bawelniane 1 wetniane -
Przetwory chemiczne i farby - -

~:Г~:~ 8U~OW; 
), kute, odlewy i t. р, 

'У ggle komi.nn. i koko . 
Drze"o opalowe -

tJ bodowlane-
Wapno i cement· 
Шра -

od dni. 22 do 28 marco lЗЗ6 ' . 
l'r_ybylo: 

koror 

s kon\оо. z Cesar· z Zagra-
k:rajowej 8tW& nicy 

pudb .. Чг. 
718 В1МSO 

1'14 ro 91410 
29В1 60 27750 
1167 .а 870 
1 06~ 54\! З8ООО 
1'/94 8.0 
2865 "1.0 

881 

670'> 
49476 

610 
9124 
9916 
1007 

70 

103900 

174780 
11666 

~'~i~ s~ota- i tвkt~ra ;moiow~w~ 
2808 
061 
199 

Szmat.y i тма drzewna
Sk6ry 
Konopie -
Torf 
8.уоу • -
Ко6с; palon. 

Odeszlo. 
w komun. do Cввar· 
krojow4 .tw. 

pudow 
бб 
69 
79 

1189} 
ЗЗ14 
144 

1831 

«} 

229 
189 

87Sб 

17ЗЗ6 

3'1. 

2~'1 .. 

ж:а Ота
niCf 
Чг· 

wiedzioo, _е filozofowie шiеjscоwi ch~tniej chaj,cl)!i~ dokt6r. 
zapominajlj, о pokarll1ie duszy dla pokarmn - Czy go zпаш! о2у go znam! ... То pra-
ciala i шуsli, :!е ch~tniejby jeszcze wda, nazywaj, go teraz Мапо. 
zapomnieli о istnienin uauczyciela, szkoly - То m6j вуп - m6wi рап Fulgenzio i 
i jego potrzebach. dodaje, nie pozwa1aj,c starcowi przyjt6 do 

Obel'zysta z della Salnte nie moze wyjsc slow&: - МаПо kocha DonninfJ, zar~czony 
z zadzi\vienia, widzl!:c рапа Neri id,cego z nil!:, wiеш wszystko. 
z nowoprzybylymi, а kiedy рорroszопо go - Jezeli pa.n wiesz wszystko, wiesz r6-
о podanie najleps.ego wina z swej piwni- wniez, ze kocbali si~ jeszcze dziебшi i рпу
су, ваш go przynosi, stawia па 8tole w 8&- rzekli .воЫе, "е ... jeieli ... tedy ... 
li gotcinnej i о ile шо:!е przedluza w niej - Ze Donuina та anielskie Berce i _е 
sw6j pobyt. b~dzie r6wniei dobrq, :!оп" jak jest cznl, 

Ale doktor Perenti przepras7.a gl'zecznie, c6rk, - konczy рап Fulgenzio. 
а siadajq,c dodaje: Policzki рапа Neri pokrywl1j, si~ Ыа-

- Biedny czlowiek! ta sala, jakby п- вюеш rado§ci i dwie 1zy dnZe splywaj, ро 
my§1nie zbnd~wana, аЬу wystawi6 па pr6· nich. Тушсzasеш рап Fnlgenzio ш6wi 
b~ ciekawos6 oberiysty. Мпsiшу сЬуЬа dalej: 
zшпsi~ рапа Neri do zaj~cia miejsca mi~ - PragnQ jedynie szcz~scilj, mego еупа, 
dzy nami. jeieli рап nie шasz nic przeciw tешп. 

Skoro nareszcie zasiedli i wino powsze- Wtem nagle drzwi si~ otwierajq, i пkа-
chnie шпnпо "а dobre, doktor Ье. iadne- znje si~ w nich тата Tere8& i z pod swe
go wst~pn przYBt~pnje do rzeczy. go ogromnego kapelnsza spog~da па ~ 

- Pauie Neri - m6wi (- рrzуЬуШmу По2~ Dokt6.r Perenti z gгzесzпо§щ przy
tu w сеll1 роmбwiепiа z рапеш о Donni- snwa jej krzeslo, mаша Teresa przyjmuje 
nie, c6rce paiiskiej. jednak zimno 10 zaproszenie i otwiera u-
Рапп N eri krew nderza do glowy i аЬу эш... alе jej т,;; kladzie па nich ршес, а 

Bi~ WZll\оспiб, jеdоуш lуkiеш wychyla swo- dokt6r Perenti daje rozkaz wsпwаj,сешп 
j~ szkJank~, kt6r, doktor §pies.nie napel- si\) oberzyscie przyniesienia jeszcze jednej 
nia, pomimo oporu dobrego starca, роtеш 8zklanki. Pani Teresa dошуslаj,с sifJ cze
mowi dalej: ~OB nadzwyczainego, m6wi cichym glosem, 

- Рап FuJgeozio, m6j przyjacie!, рта- Jakby pragn,c siQ wytlumaczy6. 
goie zasi\}golj,c wiadomo§ci od рапа о tej - W уэzlат z dошп za sprawunkami, 
§licznej panience. powracam i niе zastaj~ mego starego. Ру-

- Panowie wiedz,-odpowiada, j,kaj,c шш Donniny, gdzie ojciec. W della Saln-
si~ ua\lczyciel. 00, odpowiada mi, z dwoma panami, kt6-

- Ze Donnina jest tylko c6rk, przy- rzy шiеli do niego interes. Jezeli do nie-
bran,. go maj, interes, РОlllу§1atаш, maj, go i do 

- То nie tajemnica, skoro wie о niej шniе. Рап Neri niс nie robi Ьеzешпiе, 
gospodarz z della Salnte, wie о niej "аре- wyj,wszy w szkole. Przyszlam-jezeli тniе 
wne i wies cala. panowie niе przyjm" роwгбс\:. Czy mаш 

- Nie s,dZ рап, аЬу сiеkаwоsб пазzа odejs6? 
Ьу!а pr6:!n,. Машу wazne powody ... jedy- Dоktбг wdzi~nie si~ nSmiecha, panFul-
niе w сеlп jej szcz~scia. genzio przygl,da siIJ z ciekawoSci, а рап 

- Drodzy panowie, czyz was РОSl1dzаш Neri ро ray, drngi kladzie jej pJce па п
о ciekawoM? Lada dzien spodziewalem si\}o .. зtaсЬ. 
bylem przygotowany..... znacie wi~ jej Gospodarz przynosi z,danll1 szklank~. 
ojca? - DziE;kuj~ ci, m6j przyjacie!n -rzecze 

Dobry uanczycie! wymawia te slowa pra.- dokt6r, - zrobisz паш wielk, 1&8kQ zamy-
wie ze lka.niеш. kajl!:c drzwi za воЬ, i pilnuj~ "еЬу nikt 
~ап Fnlgenzio i jego przyjaciel spog1,- пат nie przeszkadzat. 

daJI\ па siebie, jakby chcieli powiedzioo: Gospodarz oddala siQ z podejrzanytn u-
n Tegosmy si\} niе spodziew&li." smiechеш, а рап Fulgenzio w~ze па nowo 

- А1е mylisz si\} раll - wola tpiesznie гоzросz~щ ГОZШОWQ. 
рап Fnlgenzio, - nie ргzуlJуwащу tu w се- - Jeieli wi~ nic niе шаciе przeciwko 
In kt6"ego siE; _рап obawiate§. J оопо s!owo teшп, Ognisanti шluЫ Donnin~. 
ci~ uspokoi. Czy znasz Maria? 

- Maria - powtarza nanczyciel, ше те
dZl1c do kogo imi\} to na1ety. 

- Ozy znasz Ognisantego? - pyta nSmie-

(DauZlJ ciqg naaIQ!Ji), 

3 

wybijaj'l szyby kamieniami, a lokatorowie 
,uluszeni są, nieraz czuwać :noc całą z o
ba"y kradzieży. Opowiadano nam kilka 
faktów w tym rodzaju i zdaje się, źe wf l 

ściciele domów wyżej wzmiankowanycb ! po
winniby uwzgl~ić słuszne zażalenia mie
szkańców, zaopatruj'lc parterowe lokale 
okiennicami. 

1821 r. Po ukończeniu nauk w wydziale konferencye ze sztabem departamentu 
matematyczno·fizycznym r. 1839 został asy- transportowego. Telegraf ci'lgle zajęty 
stentem warszawskiej dostrzegalni i doko- przez sztab generalny i stacye wojskowe. 

TELEGS.l.MY tlIELDOWE_ 

nywał obserwacye meteorologiczne do r. Gielda Wanzawlka. 
Z dnia S fz dnia" 

1848. Był współpracownikiem • Biblioteki LondIn, 3 kwietnia. Emir Afganistanu Z,danoz kODc8m giełdy. 
Warszawskiej", .Kosmosa" i inuyeh pism rozesła werbowników celem zaci'lgni~ci8 Za we',le kr6Ikol ... llnowl 
naukowych, r. 1860 ogłosił drukiem swoje 18,000 ludzi do korpusu ochotuiczego. .a Borli ... 100 rur. 
obserwacye zaćmienia słońca, dokonan" w .. Lo,,11... I 1:.. 

(8.-
9.77 

(- ) Z leatru polskiego. Dziś .Podróż 
dyabła na wescle," komed:ya fantastyczna 
Kamińskiego ze śpiewami I tańcami. 

. " DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. .. Porył .. 100 fr. 
Hiszpani i równocześDle praWle JnJanowa- • Ił fi I rt d ' 2' S k . t . .. Wiell.n .. 100 H. 

SS.76 

ny został profesorem fizyki w szkole głównej, w a p:r:fl~~a~ro_ o \V UlU I nt. Ol., Z. papiery pali,lwowt: 
r. 1864 wyjechał do Paryża i tam .aczq' W param ewang. Li. y ].ikwiu. lu. Pol. . 

79.10 

Jutro • 'Vesoła wojna" Strausa, na be· 
nefis pani Bronikowskiej. WystOp gościn
ny panny Karnickiej i pana Kaźmierza 
FiIleborna. 

z niezwykłem powodzeniem prowadzić za- SIarozakonnych. - Ros. l'ot. Wlchodui. . . . 
kład optyczny Pallerona. Dobiwszy si~ Zmarli w dOlU 2 i S kwietnia, Lilty Zu. Ziem. , 69 r. l.iI. A. 

119.1ó 
97.-
99.7ó 

olbrzymie; fortuny i sławy, r. 1874 oźenił Kalollcy: d,ieei do lat lc..tu ,marlo 8, w lej .. .. .. male , 
, lio,bie ohlopców S, chia"'."It 6; doros/yeh 2, w Listy Zut. 101. War ... Ser I 

si~ ~ wdow'ł po Garczyńskim i zostawia· tej liczbie mężczyzn 1, kobiet 2, 8 mianowicie: "n n u 11 

99.76 
9ó.60 

We wtorek "Opowieści Hofmana· opera 
funtastyczna J. Offenbacha; libretto Barie
ra. Przedstawienie to będzie ostatniem, po
czem operetka wyjedzie do Płocka, gdzie 
połqczy sl~ z artystami dramatu i komedyi. 

jflC pO sobie wiele prac nankowych zeszedł Matylda H.idrieh, lat 33, Maryanna Bana, lat SI. .... .. .. lU 
Z t~go świata w Ville d'Avray w pierwszej Antoni Koezod. , lat ~7 . .... J!. .. IV 

94..25 
98.75 
93.60 

połowie lutego r. b. Cześć jego pami~i l . Ew~ng.lIcy: ?,iooi d~ lat If>.tu <marlo 9,,, \e~ Lilty Z .. t. M. Lo<1.i Ser. l 

K I I I Ak d · k N lczb18 chlopcow S, d1.18wcZłt 6; dOl'Ollych 2. w teJ "., IJ " li 
- .---- onł an ynopo • a 81ma l/aU. o· io,bi. możo_y_n 2, kobiet-, a mianowioie: "" .. II III 

W'l akademie nank zaloźono w Konstanty- Karol Hoffman, l.at . 4S, I:Iogumil Korner, lat 72. Gialda Berlińlka 
-.-

(-) Do znako logii łódzkiej. Przy ulicy 
Rokicińskiej zwracaj q nwag~ dwa ciekawe 
szyldy. Jeden z nicb, w języku niemie
ckim brzmi: Restaurulion zum Walipscń, 
H. Haermg, co po polsku znaczyłoby: Re
stauracya śledzia pod wielorybem. Drugi 
zDak opiewa dosłownie: A/ru zerka uJJoważ
nWlla od sądu (siel). 

uopolu. Głównem zadaniem taj instytucyi SIarozakonol: dzIADl do lat lf>.tu ,marlo l, w tej B .. ' 
S" studya uad J· ... ykiem tureckim. Chara_ ,llio'!' i. ehlopoow l, dzie\Vo"lt -; dorcelJeh l , w lej I anknol1 rosYl,kle ,.ra.. . 208.7ó 
.. Y"" iczbie moZnI.UD l, kobiet. -, li ml&nowiCle:- lU L~l lU" nakd08L. 

kterystycznym objawem jest, źe nie znalazł Jakóbowic, MosI.k l.t 62. ' • • ~ e na ,ar .. awo r. 
2OB;;o 

o ~.40 
siO ani jeden Tur~k, godny być członkiem ' .. Petersburg kr. 
akademii, trzeba było zwrócić si~ do obcych WYKAZ DEPESZ II Lond;'n~. 

2fJ1.76 ... 2OG.6V 

uczonych. To te:! akademia składa si~ z niedoreezollycń JJrzez tuteiszq ~tacye te/egra-: .. dl. 
samych prawie niemców. fiez II'I z JJowodu niedokładllycń adresów • Wi.den kro 

2iJ.49 
~ 20.84 

164.61> 

KRONIKA 
--- TELEGRAMY. 

KRAJ O W A I Z A G R A N I C Z N A. 
Paryż, 3 kwietnia. .Journal des Debats" 

. - Wars~a~a. Perye .sqdowł rozpoczęły donosi: Emir Bocbary dał Rosyi pozwole
SIę wczoraJ.1 trwać maJ'l w ~yższyc~ SIł- nie do przemarsz n wojsk l"Osyjskich przez 
dach 11 dm, a w s'ldach pokoJIł 8 dm. . 

_ Pelersburg. Komitety sląlystyr.zlIe. N a !Jego t~rytoryu.m. . . 
najbliższej kadencyi obrad rady państwa J Paryz, 3 kWletma. WI\lkszość gazet za
rozpatrywany być ma projekt organizacyi l przecza wiadomości, jakoby Chiny przyjęły 
komitetów statystycznyc~ w r;nbern.iac~ K~ó- warunki pokoju, zaproponowane przez Fer
lestwa. Cen?"alny k0!llltet ~~Ie IStniał ry'ego. N iektóre z gazet przypusZCZR.ją i:! 
przy zarz'ldzle naczclmka kraJU, przy kR.- . . ' . 
źdym zaś zarz'ldzie gubernialnym utworzo- Jestto tyl~o manewr, ~elem utrndmema 
ny zos.*anie specyaloy wydział statystyczny. sformo~ama n~we8.0 gablDetu. . 
Do prowadzenia robót statystycznych wy- Paryz, 3 kWletma. Z HanOI donosZfl, 
biel'ani będlł ludzie specyalnie obeznani z iż wojska francuzkie po odwrocie z pod 
przedmiotem. . Główny ~ierownik otrzy~a Langsoun przybyły szcz~liwie do Cznaja 
3,000 ~., dwaj referenCI P? 1,800, a ICh odpieraj'lc słaby nacisk nieprzyjaciela. Po-
pomocmcy po 900 rs. roczme. . 

_ Brandes, jak świadcz'l dzienniki kopen- zycya w Kepe ~oc~o Jest obwaro,:anq. 
hagskio, ogtosil", że w uniwe"!,ftecie tame- Londyn, 3 kWletma. W korpnsle gene
czuym rozpocznie przy wykładZie literatury rała Grahama w Snakimie wybnchła febra 
po.wszechnej odczyty o piśmiennictwie pol- tyfoidalna. Mnóstwo teź jest cborych żoł
~Ie~. l!czony duńczyk korzystać b~dzle z niel'zy od porażenia słonecznego. 
ruemHlcklch źródeł. . . 

_ Zmarły niedawno, Adam p,.ażmowski, Londyn, 3 . kWletrua. Zwrócon~. tu uwagę, 
b. profesor warszawskiej medyk~hirurgi- że kwaterJnJstrz generalny armil, generał 
cznej akademi, urodził si~ w Warszawie Herbert odbywa od kilku dni codzienne 

SKARB DONN1NY 
przez 

Sa.l"\ll7a.tora. Fa.r1nę_ 
Przeklad I wlOlkiogo 

F e II c y IKr z y w lok I eJ. 

(Dalszy ciqg.-JJalrz Nr. 65). 

XX. 

Pan Neli. kłania si~ gł~boko, Bzukajqc 
wejrzeniem dwóch krzeseł, któreby mógł 
gościom swoim ofiarować' L ecz dwa krze
sła nigdy nie zdobiły sali (lZkolnej we wsi 
A., profesor myśli właśnie, czy do przyję
cia dwóch panów nie byłby wygoduiejszy 
mały pokoik poza klas,. 

Doktor domyśla si~ jego kłopotu i z naj
dobrotliwszym uśmiechem przemawia. 

- Gdybyś pan mógł na jlół godzinr 
rozpuścić swych uczniów i towal"Zyszyć nam 

• do oberży della Saluta, znaleźlibyśmy tam 
mały pokoik, gdzie swobodnie moglibyśmy 
porozmawiać. Zdaje mi się, że tak było-

Wyjaśnienia. by najlepiej. 
Ptaszki oznajmiły morwom, akacyom, Pan Neri jest tegoż samego zdania. 

plotom i zagonom wesoł~ nowin~ o skoń- ZreszŁfl ta niespodziewana wizyta, dobroć 
czonej zimie. ' doktora, powaźne ulożenie pana Fulgen

Jedyna ulica we wsi A. oblaną, jest strn- zio, napełniaj 'l mu głowę myślami tak 
gami światła słoneczuego. dziwaczl)emi, że nie może odzyskać przy-

Ober:!ysta z doli a Salnte nigdy jeszcze I tomności, W tej chwili nkazuje si~ Dou
nie lIyl tak dumnym ze swych szyb niepo- nina. Ojciec przywołuje ją. Młode dziew
tłuczonycb. Nowy szyld tryumfnje. Ho- cz~ wchodzi do klasy. Jest tak szczęśliw'l 
ryzont, tak długo zaciemniony, jaśnieje pO- ' źe na jej czole jaśnieje jeszcze ten pro
godq, a z okiem Donniny widać tylko śnieg mień słońca, który tak długo j'l pieści!. 
pokrywaj'lcy wierzchołki gór Lecco. Wchodzi bez wahania, spostrzega dwóch 

Ale Donnina nie patrzy na nie. Myśli nieznajomych i zatrzymuje się. Tymcza
jej biegn'l przez dolin\) do Medyolanu, po- sem ojciec Neri mówi do niej: 
za katedrę, . dalej je6zcze, potem powra- - Powierzam ci moich uczniów. Jeżeli 
cajq tq samq drog'l. Teresa o mnie pytać się b~dzie, powiedz, 

W cbwili gdy Donnina odrywa (wzrok że jestem w delia Salute z tymi panami. 
swój od drogi, ukazuje si~ na niej powóz Potem zwraca si~ kn gościom, którzy nie 
i wkrótce zatrzymuje si~ przed drzwiami spuszczaj'l wzroku z mlodej dziewczyny. 
oberży dtUa Salute. Gospodarz z rozwese- - To moja Donnina - mówi. 
lon'l twaUfl przyjmnje przyjezdnych, z kt6- - To ona - szepcze doktor, tr'lcaj'lC 
rych pierwszego wita .jak dawnego znajo- łokciem przyjaciela. 
mego. Tymczasem Donnina zbliża si~ do jedne-

- Mój przyjaciel dobrlł ma pllmiQĆ - go z swych uczniów, aby mu w:ytlómaczyć, 
mówi doktor Perenti do pana Fulgenzio, ie abecadło nie jest do gryziema. 
który zdaje się mieć min~ stroskani. Tymczasem doktor Perenti i pan Ful-

W J<ilka chwil potem oba.dwaj panowie genzio wychodZfl ze szkoły. Pan Neri po
zatrzymnj'l się przed małe mi drzwiC1.kami st~puje za nimi, przeżuwaj'lc nowe pod ej
domu szkolnego, przez któl:8 słycbać szcze· rzenia i starą, obaw~. 
biot dziatwy i powaźny głos nauczyciela. - To moja Donnina - powiedział. Dla
Doktor Btuka po trzykroć palcami. W je- czego nie powiedział poprostu "moja cór
dnej chwili szmer milknie i dwaj pauowie ka ... " 
wchodzą. do klasy. A gdyby ..• Boże zmiłuj si\)! - gdyby ten 

Pan Neri, nieoswojouy il ceremoniałem, ponury starzec był odpowiedział: nona nie 
nie pyta, czemu ma przypisać zaszczyt Mch twoja, ale moja. Skradłeś mi jej przywi'l
odwiedzin, ale wzrokiem bada i słucha zanie, bJ ja jestem jej ojcem.· Jakaż~ra
dwoma uszami, aby nie potrzebowali po dość i jakaź boleść. 
dwakroć powtarzać. Doktor Perenti, przekonany, źe dowci-

Doktor pierwszy rozpoczyna rozmowę.' pem najłatwiej zdobyć zaufanie, mówi prze-
- Wszak zrnem Ciro Ne,ri mam!przy- chodz'lc u1ic~. 

jemność mówić - Zycie na wsi l :to prawdziwa filozofia. 
- Tak jest, do usłng. Pokarm ducha i : ciała o kilka kroków od 
- Chcielib:yśmy pomówić z panem w in- siebie, aby nikt o ich potrzebie nie zapo-

teresie f'amiliłnym - rzekł doktor, przed- minaŁ 
st .. wiaj'lc siebie i swego przyjaciela. Nanczyciel oddycha gł~boko, aby odpo-

i innyc/J. pl'zyc'z,!/n. 011konto prywatne 
... 
~ 

Steinert- Hermann-Rabinowicz;- Edward Pietaoh 
-00 Gielda Londyńska. 

We"le na Petershurg. . 
Do dzisiejszego numeru dołłcza si~ do- Dy,konlo S'/, 

dalek. 

B"(JCH TYGODNIO'VY 
'J:'"O''J:'EJ"SZEJ" S'J:'.A.CYJ: 'J:'O""," .A.:aOVV':ElJ" 

od dni. 22 do 28 marco 1886 r. 

Bawetna • 
We/na 

B. Maleryały i wyroby 

Odpadki bawełniane i wetniane • 
Przgdza bawełniana -
Prz~a wełniana 
Tkaniny bawełniane l wełniane -
Przetwory chemiczne i farby - -

~:r~:~ 8U~OW; 
" kute, odlewy i t. p. 

W ggle kamienn. i koka -
Drzewo opałowe -

n bodowiane -
Wapno i cement
Gips -

~ł!i~ s~oł; i takt~ra ;moiow~w~ 
Szmat.y i mua drzewna
Skóry 
Konopie -
Torf 
Soyny - -
Ko6ci palone 

koroy 

Pr_ybylo: 
s kontuo. z Cesar· z Zagra-

krajowej .twa nicy 
pudów kgr. 
71B SI88SO 

IU4 ro 91410 
29S1 60 27760 
1167 łO 870 
lt16a MO S8000 
1'/94 8łO 
2865 "lłO 

BSl 

670'; 
49476 

610 
9124 
9916 
1507 

280S 
ó61 
199 

7ó 

103900 

174780 
11666 

Od.sdo. 
w komun. do Cesar· 
krojow4 .twa 

pudów 
66 
69 
79 

lIB9} 
SSI4 
144 

1831 

«} 

229 
189 

S7S6 

17SS6 

s 'I. 

2~11 .. 

%a Gra
niCf 
kgr. 

wiedzieć, że filozofowie miejscowi ch~tniej chaj'lcl)li~ doktór. 
zapominają. o pokarmie duszy dla pokarmu - Czy go znam! czy go znam!. .. To pra-
ciała i myśli, że ch~tniejby jeszcze wda, nazywajq go teraz Mario. 
zapomnieli o istnieniu nauczyciela, szkoly - To mój syn - mówi pan Fulgenzio i 
i jego potrzebach. dodaje, nie pozwalaj'lC starcowi przyjść do 

Oberżysta z della Salnte nie może wyjść olowa: - Mario kocha Donninę, zar~czony 
z zadziwienia, widzą,c pana Neri idqcego z niq, wiem wszystko. 
z nowoprzybyłymi, a kiedy poproszono go - Jeżeli pan wiesz wszystko, wiesz ró
o podanie najlepszego wina z swej piwni- wniei, źe kocbali si~ jeszcze dziećmi i przy
cy, sam go przynosi, stawia na stole w sa- rzekli .sobie, źe ... jeżeli ... tedy ... 
li gościnnej i o ile mo:!e przedłuża w niej - Ze Donuina ma anielskie serce i źe 
swój pobyt. b~dzie również dobrq ŻOU'l, jak jest czuł'l 

Ale doktor Perenti przepras7.a grzecznie, córkIł - kończy pan Fulgenzio. 
a siadajl!:c dodaje: Policzki pana Neri pokrywaj'l się bla-

- Biedny człowiek! ta sala, jakby u- skiem radości i dwie lzy duźe spływaj'l po 
myślnie zbud~wana, aby wystawić na pró- nich. Tymczasem pau Fnlgenzio mówi 
b~ ciekawość oberiysty. Musimy chyba dalej: 
zmusić pana Neri do zajęcia miejsca mi~ - PragnQ jedynie szczęścill. mego syna, 
dzy nami. jeżeli pan nie masz nic przeciw temu. 

Skoro nareszcie zasiedli i wino powsze- Wtem nagle drzwi si~ otwierajq i lika-
chnie uznano za dobre, doktor bez żadne- znje si~ w nich mama Teresa i z pod swe
go wst~pu przyst~puje do rzeczy. go ogromnego kapelusza spogl1lda na ~ 

- Panie Neri - mówi (- przybyliśmy ucz~ Doktór Perenti z grzecznośdfl przy
tu w celu pomówienia z panem o Donni- suwa jej krzesło, mama Teresa przyjmuje 
nie, córce pańskiej. jednak zimno to zaproszenie i otwiera u-

Panu N eri krew uderza do głowy i aby sta... ale jej m'lż kładzie na nich palec, a 
się wzmocnić, jednym łykiem wychyla swo- doktór Perenti daje rozkaz wsnwaj'lcemu 
j~ szklankę, którq doktor §pieswie napel- sill oberżyście przyniesienia jeszcze jednej 
nia, pomimo oporu dobrego starca, potem szklanki. Pani Teresa domyślaj'lc sill cze
mówi dalej: ~oś nadzwyczajnego, mówi cichym glosem, 

- Pan Fulgenzio, mój przyjaciel, pra- Jakby pragn'lc siQ wytłumaczyć. 
gnie zasiognąć wiadomości od pana o tej - W yazłam z domu za sprawuukami, 
śliczuej panience. powracam i nie zastaję mego starego. Py-

- Panowie wiedz'l-odpowiada, j'lkaj,c tam Donniny, gdzie ojciec. W della Salu-
się na\lczycie!. ta, odpowiada mi, z dwoma panami, któ-

- Ze Donnina jest tylko c6rk'l przy- rzy mieli do niego interes. Jeżeli do nie-
bran'l. go maj'l interes, pomyślałam, maj'l go i do 

- To nie tajemnica, skoro wie o niej mnie. Pan Neri nic nie robi bezemuie, 
gospodarz z della Salute, wie o niej zape- wyj'lwszy w szkole. Przyszłam-jeżeli mnie 
wne i wieś cała. panowie nie przyjm'l, powrócI:. Czy mam 

- Nie s'ldź pan, aby ciekawość nasza odejść? 
była pró:!n'l. Mamy ważne powody ... jedy- Doktór wdzi~nie się uśmiecha, pan Ful· 
nie w celu jej szczęścia. genzio przygl'lda sill z ciekawości'l a pan 

- Drodzy panowie, czyż was posqdzam N eli. po rM. drugi kładzie jej pJce na u-
o ciekawość? Lada dzień spodziewałem si\lo .. stacb. 
byłem przygotowany..... znacie wi~ jej Gospodarz przynosi ż'ldaną. szklank~. 
ojca? - Dziękuję ci, mój przyjacielu -rzecze 

Dobry nauczyciel wymawia te słowa prs.- doktór, - zrobisz nam wielk'l laskIl zamy-
wie ze łkaniem. kają,c drzwi za sobq i pilnują.c, żeby nikt 
~an Fulgenzio i jego przyjaciel spogl'l- nam nie przeszkadzał. 

daJIł na siebie, jakby chcieli powiedzieć: Gospodarz oddala sill z podejrzanym u-
n Tegośmy sill nie spodziewali." śmiechem, a pan Fulgenzio wiqże na uowO 

- Ale mylisz sill pau - woła śpiesznie rozpocz~Łfl rozmowll. 
pan Fulgenzio, - nie przybywamy tu w 00- - Jeżeli wi~ nic nie macie przeciwko 
lu którego się .pan obawiałeś. Jedno słowo temu, Ognisanti zaślubi Donnin~. 
cię uspokoi. Czy znasz Maria? 

- Maria - powtarza nauczyciel, nie wie
dzqc do kogo imill to należy. 

- Ozy znasz Ognisantego? - pyta uśmie-

(Dauzy ciqg naatqlJi), 
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Istniej,ce od r. 1818. 

ZAKtADY MECHANI 
obecnie pod firm~ 

рои dyrekcH ~~ :~'~e~ ;:ра r: .. НI::U1lC~~~I""usz . CREa рУ Е' LISSO'W 
JOZEFA TEXLA, ~~::o.~::aO=·':"r.CJ:::".~:~~ , 1 . . ,V niedziell: 5 kwietnia 1 85 г. ка Мар\IВСJ(ОЙ ШОщa,ll;И в'ъ AOll1l Аже· + malo uzywaoe 1 z plerwszorz~d" 

РОnНО' Z· nYABLA :~~~~~:~~~~Щ~~~: ::~~~o~:~;:: ~~C;:;;I:~i:;~:+j 
BOIANN SZWВDB & TEMLB 

W Warszawie, Srebrna Nr. 14, 

p.i.e,j~ si, d. kompl.tnych urz~dz.~ lоЬ P":.b"d ..... , I 
ВНО\У АН()\Ч, GORZELNI i 

сио>о",.ниое U6?РОКОВСЕОЙ Губернiи В'Ъ +Samborskiego w Warsza 
г. J!о,u.и по обоlUt'Ь стронаllЪ шоссе 
Ми.ша по ..... N. 821·А и состоящее иаъ 1wie ulica Miodowa Nr. 11. 

Pгze zto 100 goгzelni urzlj,dzill\ 
firma w cilj,gu 1 О ostatnjch lat. 

дерев8.ИUaro ",0_8 lIрщвавначеивarо на ] 315-3-1 

NA WESELE ~1rrнiй ресторавъ, BPblTaJ'O папою, ПОф Plany, kataloglllustrowan. тцц" w)'s)' •• my па t~dln i •. 
1\ajoOW8&e &paгaty, dzi81aj,ce bez prr.erwy z re

go!&toтem do рагу ayatemo Во"", •• , . греби на веРШЫВ1l 80ТО_О построена ++++++а..... J 
ап.тanа жрьrта..и na.пОJOJ Аерева:в:иых'Ъ 

Кошеdуа w 3·сЬ aktach w 7 оЬга· ~,~~~:Ь ":~~~ ro':;:о":' .a::p=-;":~ --------------__ 
zach, ze sрiе"'ашi i tапсашi, napi- .Цо)('Ь:к.а с'Ъ Тр8ХПU6М'Ъ JtPblTaro папою, 

5а! J. N. Kamiliski. ОТХОJllИХ'Ъ "flc1'Ъ И аабора. OOTUbНYJO по WУNАJПСIА част. вышеповменова.в:и:ьп:'Ъ ведни •• -

W poniedzialek 6 kwietoia 1885 r. ::.~: з:в.;:.-: K:ЬO:::"~ ~'i'::ecт":. 
это ве НUОАитьса В"Ь ааСТaJЮlII'Ъ &lЦ1J- _ WESO;LA 

О А 

CUн.IEBNIA 
HI", по BJlUТOЬ свои оrpаяв,eвiя у"а· МIЕSZКАNШ 
3aВRЫ8 В'Ъ и.потеч-иоЙ жп:.и:rt хотораа , 
-хранитс« в'ь J[ОА,3ИВ"Оlll'Ь и.щtтечво)('Ь •• . • RAYMOND'A ОТАfI>евiи и ИПО?е,П",. ",о.п:и Jlpo,,"skladaJqce B1~ z szeScIU POkOl , 
~~р~.:ь~;'б p";;T;taкo::CT.2:'::: pl'zedpokoju i kuеlшi, z g6rq i ( 

О . koml'czn o з-сь aktach ва и на ,II;P)-гихъ UC,II;ВИЖIr"ОСТU'Ъ ю .. iу· d\viema pilvllieami па I.em pie- . pel а. .. w , са Миn.ш'Ь ИQuа1lево В'L продажу па ' .. 
slowa GiJle i Fr. Genee, rouzyk~ попотевiе ВЗЫСJlоиia съ Ю~lуеа и I()ae. tt'ze w domlt рр. п. DоЬщ-

poleea па nadehodzqce swi~ta wielki wyb6r 

ciast, mazurk6w, tort6w i Ьашn
kuchen6w Jaoa Straussa, tlumaczyl AurelJ .uтa cynpyro." Мвп.Ш'Ъ, JI'Ъ ПО".У • ю' & С od f tu ] 

UrbanslU. БаЯКИpcJlоil .Вр. 1...... Бау><рJП'eР'Ъ. те ego о., ron u . 
~;::.~':.. ~~:чо:'ОСУ~~О;""" ~C?(~b) Cegielnianej Nr. 1405. Шizszа , 

We wtorek 7 kwietnja 1885 г. Мак 1884 года аа N. 855 и П6?РО'. Iviadom08C w skladzie SCI1CibIe. 
ОJlРУжвaro CY;i\a ОТ'Ъ 11 (23) СеНТЯбря 

огзz 

cukrow f, czekoladek. 

HALКA 
1884 ГОАа ва N. 2301 и оц1lпенноо въ ra Iub w Redakcyi. 
10000 руб. е'Ь Хаиовой. сукмы п иач.uот-
с. торм.; Вс,. бу:каrи в дохуиеuты отпо- ______________ _ 
СJIЩjее. А:О продавае:кaro ИМ''tнis: отары- d 5 
ты .11 .... uyб.шки В1> RAпn .... рiи С'Ъflaда N agro у rs. . 

Орега w 4 cktach, St. Moniuszki. ~:;;:.= Судей I·ro Петроховеllаго dniu 26 Ь .. m. zaginql wyielw 

"ор. ЛОАВЬ, Марц 10 J\ИЯ 1885 ro.IIa. сzегwопо-gгаDlаstу (Саго); ktoby gOI 'l~~~A:fiItI"~~A:fiItI.:JOIC)(~tI"~~A~"""~~A~ 
1406 ИЗДЕВСЮЙ. znalazl lub wskazal otrzyma po.I ' 

Droga ielazna fabryczno f6dzka wyiszlj, nagt·od~. 'Чliса ~idzewska, Niniejszero zawiadamiamy, ie 
podaje do wiаdошо§сi, ie towary dош Starku. Koblerzyckl. W Y'J:.1\CZN1\ SPRZEDAZ l k 'k' za orskieJ' 1389-3-1 :L1 '"уву апе w omuDl ас!, т. Zgubiony zostat па poczcie w -------------1::11 
,vагszаwskо·zаkаukаzklеgо zWllj,zku, . , . . k I calej naszej prodokcyi powierzyli~my z doiero cizj. 
,viooy Ьус opakowane w podw6joe Ilscle ZWУСZЭJпуm we se па Do wvnaiecia siejszyro рапош 
pt6tno, рошiеdzу kt6rem powinna rs. 122 kop. 80, д d ' 1 linca. (Ыnе lokale Н R Е 1 С Н Е R & (J1t 
Ь!с slоша. :Wierzc.bni~. opakowa- wystawiony przez р. М. Kreczme- °skladl&) w-gdош~гаы�га. . ВЫ. • 
lIlе wl~no ~lec naJmDleJ z dw6cb ra z Bialegostokn w w.lutym .r. ?, ~z сЬ Ywiadomo~ci udzieli August ,v SOSNO'VCU 
5tl'?n Slgn~ .l. Nra, .a opг6c~ ~ego па zlecenie .Saloroona PawlowlCkle· 'r !schicll доro Czapiewskiego, l-sze Grodziec, 18 rosгca 1885 roku. 
d,vle dlugle kr~skl, ргzесшаJIj,С6 go w I.Odzl, platny u wystawcy . t 1399-1- 3 DYRUIGY. РА DRYII РОНТН 11п GHVUVTU si~, z kt6rycb Jedna czerwone~o, w terminie пiеоkrе§lопуш. Upra- p1e го. • Jj А AD .I!AII JlUШ 
dгugа czarnego k?loru Ьус pO.WJD· sza si~ laskawego zoa.!azc~ о ~wrot ___ О G В. О. D Z I Е С. 
ny: Na~to па kazdeJ sztuce wJD~a takowego i uprze~za Sl~, ze n,epr~· ZarzQd stowarzyszenia spoiywczego 
Ьус wyplsana stacya przeznaczeDla wy posiadacz POCllj,gOll:tym b~dzle w m, todzi Powolujqc si~ па powyzsze ogloszenie, uрrавzашу р.р. 
до kt6reJ to\Vsг ша Ьус wysta~y: do odpowiedzialno~ci. interesant6w wszellcie zam6wienia па cement adresowac wprost To,vary nieopako\Vane wla§clwle, 1402-3-1 та bonor powiadomi6 W.P. czloo· do na8. 
lub nieopatrzone 8ignaroi i ~apis~. k6w stowaгzyszenia i szanownlj, pu- Sosnowice, d, 18 шагса 1885 г. 
mi wyiei ,vyszczeg6lniooeml, OIel============== blicznoМJ ie do sklepu stowarzy' Вш d . I . 

' SZOnYCb,' по nndchodZAC6 §wipta, суа г. ze. w. Wle. bCdl! przyjmowane до przewozu. А" .. • н. в icher 4'" V 
1410-3-1 LОIШ ПО WYNAJ~GIA ~O:;:;Iws~f~wfi~=.neor=~~.J1 • е 1870-8-1 

UEN'J."rS'r ....... l"' .... olr, W domu narotnym prY.y ulicy zagraniczna i krupczatka, .i takowe ~"A:fI~"~~A:fItI"~~DCi~""~A"~"\::t"''' 
nlica l'iolTkow.ka . I.·&-.i. cokleTlli Zielonej i Spacerowej Nr. sргzеdаjч, si~ ро nader UlDlarkowa. 
\Vii,t..hubego. 30~-39 265.А. 1403-12-1 InYcb cenach. 1375-3-1 
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"~~;~~h~~~~~~fu-:' .. ::=:~~:~'H~~'" 1116 :~ ~ "IO!'PO!N ;~::::~~~~~~~: 
Tow. \Yи. ~'.b. МасЬ. (65n ';;:' ",.!I. ~ i5.... с . е j5, "Nаrl.RоJ.iОdl.l(Юr. "Moskwy • ~ .~ ~ d ;...., .. i5.R · g, 8.. 
W.n. T.Kop. weg

1ai "l'eteтoi,orgll 6(0 9.0 1438;., ~ .. " ii .~ ~ .~ ~ .~.!!~~ .~ ~ .~~ "Zаkl.Ноtоiсzyсh2БОт. " Mlawy . ... 05 '" .'i'з.g.g g .'i':tS g в gj 
Tow. Zakl. Prz. Baw. ) IJ Lublio& 7 (О ~ ~ Ц~s.-1!~~:S.!-1! 

If Т • • w Zaw:ieroiu :ll'Юr. Jt Kowla 8 12 
То,". L&z. i .I:. ... oi lООт. - .- - .- -.- 8 16 Q !1 

,;ОиЬ. TemleT i !i.wedel -'-1 - .- ' -.- "Кijow .. ./ 16 49 ~ .~t 
w а т t о i б k u р о n П' I bl.t. likwid. . 131i'1. , 8 38 .. ~ 

Li.t. ~ ... 'nowych .. 140'1,. ОЬНgбw.I<"Ь. 2'1. UWAGA. Cyfry о."ос.оое gгub"yn! dTolci.m "!I' " ! ~ 
tt М. 'Vanz.l.l i 1J 2·/" Ро!. ртет.l еrn. l~J~/} O I ra i ai. си8 od godziny 6-tej wiecwr do godzшу ~ 

)1" ') m. &d.zi. . . 2111/( 0) " tI JJ ет. 15) 6-ej ",по. 

- Wydawca 8teCan .кО880th - Redaktor ZdzisJ:aw :И:оJ:аkоwskl. Д03DОJlено Цензурою 23 марта 1885 r. W dru.karni L • .иrоkоwskJеlJО 11' .t.odzi. 

TEATR VIf1TORIAlpo:~~ ~i~~~,:~~~~~AO·~!:I·:+ • TANIO fflEDANrT+t" lJ ra CTe.8.H'I. lłaAe(icIr.IJt lKlITULCTBYJOll{.Iłł 
. • B'l> r . .!I0,ll;>lI .... Aon ]6 ll09A na OC80- KOMPLETNE URZĄDZENIE Towarzystwo Artystow Dramatycznych BaHi.JI 1().ł8 a: 104.9 C? YC?llIa. I'paJQ. t f br k' : 

Isłniej,ce od r. 1818. 

ZAKŁADY MECHANI 
obecnie pod firm~ 

pod dyrekcJI! ~~ :~'~e~ ;!pa r: .. H'::UilC~~~I""USZ • CREa 
py El LISSO' W 

JÓZEFA TEXLA. ~~::o.~::ao=·'!"r.cJ:::".~:~~ , 1 . . ,V niedzielę 5 kwietnia l 85 r. Ha MaplIBCJ<OI 1U0ll\8,ll;B .... AOll" A,e· tmało uzywane I Z Jllerwszorz~d" 

PODRO' Z' DYABŁA :~~~~~:~~~~~~~~: ::~~~o~:~;:: ~~c;:;;':~i:!~:+l 
BOJANN SZWED B & TEMLB 

w Warszawie, Srebrna Nr. 14, 

p.l.c.j~ Si, d. kompletnych urz~dZł/i lub P":.b"d ..... , I 
BROWARÓW, GORZELNI i 

CUO>OEeuuoe U6?POKOBCEOll l'yl5epUUt B'l> tSamborskiego W Warsza 
r. JIO,l8..B no o6oll.J(lt CTpoaall'J. 1Docce 
Mllnma no ..... N. 821·A Ił COOTO&II\" ua-. 1Wie ulica Miodowa Nr. 11. 

P rze zło 100 gorzelni urzą,dzila 
firma w cią,gu 10 ostatnich lat. 

AepeB8.nuaro .1.0_8 lIPeABaSUaqeHBaro Ha ] 315-3-1 

NA WESELE ~1rrHilł peCTOpa.a'h, .apLlTaJ'O nanoJO, no~ Plany, kataloglllustrowanł maszyn w)'syłamy na i~dln i •. 
Najnowace aparaty, działające bez przerwy z re

gulatorem da pary lyatemu Bonnan ••• rpeGll Ha BeptrulBil KOTOparO DOCTpoeua ++++++a..... J 
an.Tana s:plllTaa nanoJOJ AepeBIB:IlWX1t 

Komedya W 3·ch aktach w 7 obra· ~,~~~:" ll:~~! ro.:;:o":' .a::p=-;":~ -----------____ _ 
zach, ze śpiewami i tańcami, napi- AOłl1łXa C'It TpeXlI8.le"'1t JtPLlTaro nanom, 

sał J. N. Kamiński. OTXOlllBU "ilen 11 aaGapa. OOTa.lbHYJO DO WYNAJĘCIA qaOT. 81rnlenOBMeUOB8.JJ.:II:LD:1t BeABaa.a-

W poniedziałek 6 kwietnia 1885 r. ::.~: a:s.;';!.e: ll:;"O:::"~ ~'i':!OCT":. 
aTO Be RUOAJ!T..ca B"L aaCT4lł01II1t B.UA1ł- _ 

WESOŁA 
O A 

CUH.IEBNIA 
uia, 110 H"flen OB08 orpau.eui& ylta· MIESZKANm 
3aB1lbl8 B'It BnOTe'fJfoJt KIlIl"'II KOTopaa , 
-xpaHllTca lł'b JlO,l311BClI:Olll1t l1nCłTeuox... •• • • RAYMOND'A oTAfI>eBiR n HnO?OOlI"'e .l\o.n:Jl llpod składające SIę z sześcIU POkOI , 

~~P~':L~;'6 p·;t;t ... ::CT.2:'::: przedpokoju i kuehni, z górą i ( 
O . koml'czn" 3-ch aktach Ha n ua ,ll;Pyran UCABIlEIf"OCTU'l> lO.dy· dwiema piwnicami na I.em pie- ' pel a. .. w , ca MHn.nI1t RasuallCHo B'L lI])O,iI;ll1łi:y ua ' .. 
słowa GilIe i Fr. Genee, muzyk~ nonomeule ""CUHia c .. lO~iyea n I()ae. trze w domu pp. D. Dobrą-

poleca na nadehodzące święta wielki wybór 

ciast, mazurków, tortów i baum
kuchenów Jana Straussa, tłumaczyl Aurel! UTa eyopyro"" MBn.m'l>, ,.." no ... y . ki' & C od f tu l 

Urbański. BallKBpclloll .up. loe.... BaY"P'""'p"'. me ego o., ron li . 

~;::.~':.. ~~:'O:'°CY~~O;""" ~C?(~b) Cegielnianej Nr. 1405. Bliższa , 
We wtorek 7 kwietnia 1885 r. lilaK 1884 rO,ll;a Ba N. 855 " U6?po • . wiadomość w składzie Scheible. 

OllpyElUlro CYila on 11 (23) Ceuu6p& 

oraz 

cukrów f, clZekoladek. 

HALKA 1884 rOila Ba N. 2301 1J OnilUeHHO •• ." ra lub w Redakcyi. 
10000 lłył1. e" XaBOBOn. cYKlUil fi uaqUOT-
CI TOpM.; Be,. (SYlJaru B AOXyKeuTLI OTHO- ______________ _ 

cJWł.ieea AG JJpOA8.B30llaro BKt.His: OTXpY- d 5 
TLI JI .... uy~.IJll(Jl B .. RAun ..... piK C'l>fIa,lla N agro y rs. . 

Opera w 4 oktach, St. Moniuszki. ~:;;:.= Cy,ll;.A I·ro UCTpollOBcuro dniu 26 b .. m. zaginął wyżelw 

rop . .!lOAlI', Map.,. 10 JlKll 1885 roJla. czerwono-gramasty (Oaro); ktoby gOI 'l~~~A:fiItI"~~A:fiItI.:JCIC)(~tI"~~A~"""~~A~ 
1406 U8.l\EBCKIlt znalazł lub wskazał otrzyma po.I ' 

Droga żelazna fabryczno łódzka wyższą, nagt'odę. l!lica ~idzewska, Niniejszem zawiadamiamy, że 
podaje do wiadomości, że towary dom Starku. Koblerzyckl. WYŁĄCZNĄ SPRZEDAZ ł k 'k' za orskieJ' 1389-3-1 
wysy ane w omum aC!1 m. Zgubiony zasłał na poczcie w -------------1::11 
wa.rszawsko·zakaukazkIego zWIą,zku, . • . . k I całej naszej prodokcyi powierzyliśmy z dniem dzi. 
WiODY być opakowane w podwójne hscle zwyczaJnym we se na Do wvnaiecia siejszym panom 
płótno, pomiędzy którem powinna rs. 122 kop. 80, d d ' 1 linea. (blDe lokale H R E I C H E R & alt 
b!c sloma. :Wierzcbni~. opakowa- wystawiony przez p. M. Kreczme- oskladII!.) w-gdom~rablera . Bl i ż. • 
me wI~no ~leć najmnIej z dwócb ra z Białegostoku w m.lutym .r. ?, ~z ch Ywiadomości udzieli August 'v SOSl'WO'VCU 
Sh'?D slgn~ .l. Nra, .a. opróc~ ~ego na zlecenie .Salomona PawlowlCkIe· 'r !schich dom Ozapiewskiego, l-sze Grodziec, 18 marca 1885 roku. 
dWIe dlugle kr~skl, przecmaJą,ce go w ŁodZI, płatny u wystawcy . t 1399-1- 3 DYRIlKGy l FI DBYKI POBTr U1D GEIEVTU się, z którycb Jedna czerwone~o, w tenninie nieokreślonym. Upra- plę ro. • Jj A AD .I!AII 11 
druga czarnego k?loru być pO.WJD· sza się łaskawego zna.!azc~ o ~wrot ___ o G Ił 0 . D Z I E C. 
ny: Na~to na kazdeJ sztuce wJD~a takowego i uprze~za SIę, ze n,epr~· ZarzQd stowarzyszenia spożywczego 
byc wypIsana stacya przeznaczema wy posiadacz pOClą,gmętym będZIe w m, Łodzi Powolujllc się na powyższe ogłoszenie, upraszamy p.p. 
do której towar ma być wysła~y: do odpowiedzialności. interesa.ntów wszelkie zamówienia na cement adresować wprost Towary nieopakowane właŚCIWIe, 1402-3-1 ma bonor powiadomić W.P. człon· do nas. 
lub nieopatrzone signami i ~apis~. ków stowarzyszenia i szanowną, pu- Sosnowice, d, 18 marca 1885 r. 
mi wyże; wyszczeg6lnioneml, mel============== bliczność że do sklepu sto warzy' Sta d . I . 

' szonycb,' n" nndchodzAce świAta, cya r. ze. w. wIe. bedą przyjmowane do przewozu. A" .. • H. B icher 4'" V 
1410-3-1 LOKALE DO WYNAJ~GIA ~O:;:;Iws~f~wfi~=.neor=~~.J1 • e 1870-8-1 

UEN'.l'YS'r.ł. .ł.. l",u"olr, W domn narotnym przy ulicy zagraniczna. i krupczatka, .i takowe ał"A:fI~"~~A:fItI"~~DClI(l"""A"~"\::ł"''' 
ulica PiotTkow.ka . i.·A-.i. cakieTni Zielonej i Spacerowej Nr. sprzedają, się po nader UlDlarkowa. 
Wij, tehubego. 30~-39 265.A. 1403-12-1 Inych cenach. 1375-3-1 

GIEŁUA ,\I AU8ZA '\l8JUl. ci. 3 kwietnia. 
RUCH PDCIĄGOW KOLEJOWYCH ~oqos l I~ : ... ::: ~~ ~~ 

'''ek.le. 

BeT!in . . . (160'1.) 
" ... (160-) 

IUlle niem. miut.& bank.. 

" " !'oll<lJD 

P;;yź. 

WY;-den .. . 
l'ote ... baTg 

dl. teT. 
kro ter. 
dl. teT. 
kro ter. 
dl. teT. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro te r. 
dl. leT. 
kro ter. 
dl. teT. 

'. 
2 d. 
2 d. 
2 d. 
Sm. 
8 m. 

10 d. 
10 d. 
8 d. 
8 d. 
2 d. 

Y-A 

100 mr. 
100 mr. 
100 mT. 
]00 mr. 

I lo. 
1.1:.. 

100 FT. 
100 1<·T. 
100 nOT. 

100 60r. 
100 .... 

IJo'''I)Jery pal.st.w. 'łg I)OpełUiOU81Z końo. gield, 
(za 100 TS.). '" - lrou.. *,d. I chc.pl. 

OI,ligiSkaT. Kr.Poll.duze 4 - .- - '-1 -.-
Li.ty l,ikw.Kr.Pol •. aaze 4 :::1 :~:~ -.-

" " " " małe 4. I Ito •. Poz. W •. I ..... IOOO r. 6 - .- 97.-
lOO T. 6 -.-) 97.-

" 6Or. 5 -.- 97.-
1\ II l000T. 6 - .- 97.-

" " ,,111 :: 1 ~~: : =:=1 :~:= 
" ,,, )I lOOr. 6 - . - 97.-

lto •. l1oź . Pr.n.JH64 lem. i 
" " n 18WUem. 6 

H','!etJ lIan.l'au. HOI. Jem. 6 
" 11" li 
" JU " 6 

" )' 11 " IV " 6 
I.ioly 7. .. Ł&wn.lz.100T.) 6 99.76J 

n zr. HłtlUS. J ~~~·t· : 99.75! 

" n " "m~l~ " 99.76/' 
~T.YlIit. A. 6 99.76 

" lit. II. 6 ~m 
" "Ser.'hJlit!~ g 99.75/ 

Iil.n. 6 9960.46 ' ~:~~ 
" n l:)er~'J V Ir~.al~ g l =~= I 99.76 

1it.1J. 6 -'-1 99.751 
n J1 mde li :.~g l 
;; ,;',~ SerIa V,. 6 196 b6 70.75 I 

l.ill~: .. :lm. W'TIZ.~r'J ~ =:=1 iffi 
" " "', W 6/ 9386.60 93.601 

6'/, Obligi m. 'Varszawy ~ -'-J ~:~l 
Li:.!.y Z,:81. m . ~<h';: ~ : I =:= : :: 1 
L~Ll z:!st. It 1'~ ' WzJfr. Z. 6 - .- - .-, 
Listz.6"1. Wileń,kiedlugot. 6 -.-, - .-

" .• ;Uót.kol 1t 6 -.- - .-

Dy'- Z końcem giełdy f Dopełniono C"Anzakcye 
konlo ź,dano I chci:o Plao./ ____ . 
- 6-"4i10 

6 48.- - 47 SIi 90 92 '1, 4 __ 

4 - .41 77'/, 
S 'I, 
S'/, 
4 
4 
4 , 
6 

9.77 

88.16 

79.10 

• Łodzi I m i u u t y ": ł," ';i::g ~ 
'. l 6 6~0 iii '1"1.d: ~ o ...... .., 00000 odchodz I ,, ___ ;:1;; .... ___ .... _ 

bod< ' Q" ... :g ... a~zyKola8!lL • 2 6 640 __ lI91.l'łJ.l:lQ S ~"'N:::t-$!:::~~~~cq 
SkieTaie";o. 3 89 769 --- ~:g '" 

" Warnawy 665 9&0 ~ '8POJ$ '- O .... N..-t 060 00 
Piotrkowa 8 66 11 -= ___ :- :; ~ r-o ..-t ~ _ ..-t _ 

~~~~~~ ::: 8 l(aJ01A\': ~ ... ~;:: ~~~~~ et 
Krakowa. "---'Tj ~tO ~ 
Lwowa . ! "2[>9!a0cI ~~~N::: ~~:e ~~ Wiednia. • ,. 

WTocławia . : " 19!'P9!!'I ę ~ ~ 
1084 617 966"" 0 .... ('\1_ ~~:=~~ (!q ~~ I no()elnio-Il końc.: gield, Kutna.. .. ~ r;.; .;....;.,; ~ '"'i, ~~ 

.ł.kc.fe. ~ '" ne Iran •. ~hc:pI t:~l'in,,:d:o~.: ~ ~ : ~g iii '~. ~ ~ ~ ! ~ ~ ' !l . ~ ; 
(z~ 100 n.). - 4- -.-1 . I Brze4ciaLitewl. 9 50 ~ 1·~ ~ ~.~ ~:: .~.~ .~ ; .~; ..... ; AkoyoO.h. War.·W.IOOT. '" l'; '7.3

0

"'0'" Q' ';''7
0

'; o .. Q' '7 
II II W.-IIyd.600T. ł Mo.kwy .. lO 38 ;.,. ., _ _ _ ., li" _ 

II lOOT. 6 PeteTlbuTga 723 943.... ~ g~~~~ 
" T.T.'. 1000T. 6 Mlawy . 9 47 ~ I> ~ o ...... .; 

tJ lOOr. fi Lublina. 9 27 ~= ''',,':''':$._ .. N:: -:0 ~.~--N ~&~ 1!l!! ~ ~·,uT.-.f.ódzki.j Kowla. 3 14 .. .~ ... _. _ ~ 
" Nadwiślańsk. Kijowa • 82. w Sb -..... i e __ = :1._= n Bauku Handlowego • ..cI ~ _.a ::a 

• WWArI,.~wie~~l'. g~~:= MŁod" I godziny minu t y ~~ -a .:i '::::.:i .:i.:i 
:: 1~~l:."iod:i 260 ~: przycho'z., 10110 I 4'5 I 8,2i I 11120 o ~ g g 
n Wu.Tow.Ub.od ogoia 60 odchodą I I ' J 'I1oqog ~ \Q tO;:: <C..-t 

Z wpl. n . 126 ~óOT. 187. Z Ku n .. ek . 910 86 7,26 10 ,20 ___ .... ~ g g 
" War.Tow.F'.Co kru600 fi Skierniewio 7160 l 26 851.. 'la'łłJ!d; E"'~oQ"'",~M"""~===--
II UukTJ~~~rÓ!1. m~: E.~ " Wanzawy 1:liS Jl 10 6 9 810 iii ___ = I ·~;~""$l""::~!......"'go:-----

CZ8r1k 260 T. " Piotrkowa 15 4& 1 16 'g Jt9'łJWAU{) . ... eq: oC .o ... ,.... (O ..-t ..-t ... P"1 ..... 

HeTmauów260 T. ! "GTaoicy. . lO 40 7 60 1 16 lIil = ~ es M g 
.ŁYlzkowic.250r. !. " Boaoowc& . 10 J5 766 l '8po.1$ .... eq >o:... q) ....... 

Leonów 250r. :;:. n Krakowa. 8 f!i1 ___ ~ ~ ~.... g 
" " C}08locir ~r. 1: " Lwowa. , 11 6 41 '1aJOlM.~ e.. oQ oQ M '" M M ~ M .. 
" 1'. W. '. SI.a , l T. :li n lVi.dnia . 830 SI. ___ '::0: M;;"'_2=-,M~-= ____ _ 
J) Tow. Lilpop, Hau i n \Vrocławia 628...-............. i 

I,oeWćD8tein JOOOr. G M 'Ipa!ooi( O C\t~oQ~oQ~M~~"""~---
" Tow. Zakl. Metal. ll. c " Kuta a . .. 4 46 11 29 6 18 ~ ""j;_~-=,::M,-=-____ _ 

lJaulkewlVar. IOOOT. !!. "AleksaadTowa 920 8ao Q - -- ~ as g 

"~~;~~h:!i~~~~~fu-:' .. :: !:~~:~. Ii~~... 111& : ~ ~ "jQ!'pO!!'I r:::: ~ ~ ~ ~ ~~ ~: 
Tow. War.F.b. Mach. (65a ';;:' ",.!I. ~ i5.... c . m li. "Nan.RoJ.iOdł.lOOr. "Moskwy • ~ .~ ~ d ;...., .. i5.R · g, 8.. 
Wan. T.Kop. weg

lai 
"Peterouargll 6(0 930 1438 ;., .:l .... li .~ ~ '~ ~ .~.!l~~ .~ ~ .~~ 

"Zakl.Hatn;c,ych2óOT. " Mlawy . ... 05 '" .'i'2.g.g g .'i':tS g B gj 
Tow. Zakl. Prz. Baw. ) IJ LubliDa 7 (O ~ ~ g~a.1!~~~!-1! 

n Ta:. W Zawiaroiu :l60r. n Kowla 8 12 
To\>. L&z. i .l:.oźoi lOOT. - .- - .- -.- 8 16 Q !l 

,;Oarb. TemIeT i li.wedel -'-1 - .- 1 -.- "Kijow .. ./ 16 49 ~ .~t 
WaT t o i ó k u p o n n' I List. likwid. . lSli'I. , 8 38 .. ~ 

Li,t. .... 'nowych .. 140'1,. Obligów"arb. 2'1. UWAGA. Cyfry ornaczooe grubozyn! dTakiem "!y' " ! ~ 
n m. 'VanZo •. 1 i U 2·/" Po!. prem.l em. l~J~/} O I rażai, Czai od godziny G-tej wieCWT do godZlDy a 

u" u m . .ł'..ł>d.zi. • . 211 1
" 0) ,., tł JJ ern. 15J 6-ej ",no. 

- Wydawca Stefan .K088oth - Redaktor Zdzisł:aw .Koł:akowskl.. ,lI;03DOJleaO D;easypolO 23 lIapTa 1885 r. W drukarni L • .KrokowskJelJO w ,t,odzi. 



Dodatek do N-I·U 66 "Dizennika Lбdzkiеgо" 
z dnia, 24 ]f(a,rca. (:i :ИwiеtnJа,) 1885 rok ... 

I ~'ynagrodze<lia, sta<lOwil} od pierwszej chwi- za 1 objasnienie rs. 2, ,а kazde nas~p- ' 
UST А W А 1I1 wlasno§(: biura wYl0iadowczego. ne 112 do 5-ciu ро 60 kop. wi~cej. 

(J. 

§ 13 za 6 objasnien rs. 5, 

LODZKIEGO ВIПR! WYWIADOWGZBGO LOd.kie Ыи/'n wywiatioWCl8 pelni nast~- "10",, 8, 
puj"ce czynnosci handlowe: ,,25 " ,,16, 
А. Udziela informacyj dawania kredy- ,,50 " 30, 

tu firmom, о kt6rych stopien wyplacalnosci :: ~gg " "lg:; 
§ 1. jest pytane. 

. I':.6dz jest miejscem ce<ltra!nego zarz!}du В. Bierze па siebie scil!ganie naleznosci "300",, 158, 
Mdzkiego Ыита wywiu.dowc~ego, dощd tez od dlщ\пik6w, tudzi~ zalatwianie spor6w "500",, 250, 
wszelkie pytania zwracae naleZy. i udzielanie objasniAn w sprawach handlo- "600",, 300. 

§ 2. wych. Aboname<lt trwa 2 lata, niewyczerpany 
bld.kie тито wywiadowcze posiada w § 14. zaS w ciqgu tego czasu tNci swoje znacze-

l6 " h ' ta h h dl СЬ ' nie, а zaplacona ти,'и nalezno§c tegoz а-
g ~DleJszlYc .mtlas, с ,akn, owy ,1 prze- bldzkie Ыиго wywiadowcze zachowuje w bonamentu staje si~ wlasnosci!j, Mdzkiego 
mys<owyc I раиз ",а roslJs lego swoJe agen- taJ' emnicy nazwisko firmy z"daJ' "ceJ' obJ' а- Ь 
t d kt6 Ь ' 1 t Ik (а' d .. .. iш'а wywiOllowl'zeg' о. ury, О' I'Yc Jel па у о ру Dlа о - §nienia, z wуjlltkiеш wypadku wskazanego 
noszqce si\\ до miejsca, gdzie agentura § 6 ~ nie udziela tej tajemnicy nawet swo. § 21, 
otworzon!j, zostala, adresowac mozna. 1Ш agentom, Biuro r~czy zatem za 5cisll), W pytaniach о fir.my zagraniczne, nie 

, , " § ,3. , dyskrecY\l, zobowillzujllc r6wnocze§nie pyta- l' d С R " d t 
, /:.d.dzkle blUIO, юую, ЮdО, lDСZ,е p,oS\ada sw,o .. J'"cl,ch do zаtrzуmу\vапiа wiаdОШО'СI' 1'1\1 па eZ!j,ce о esarstwa oSYJsklego, ор а-

с 1 d k ь" • са firша pytajqca do nalezn05ci wyrazonej 
J" PleCZn\l z naplSem, n о z ,е ,ито wYWla- ро awanych jedynie dla swego uzytku, w § 20, nast\lpuJ'qce dodatki: 
dowcze. § 15, § 4, 1) 30 kopiejek za doniesieuie listowne до 
Zаdапiеш l:.odzkiego ВiиTa JY!floiadowrze- bldzkie Ыито wYloiadowcle nie bierze па Anglii, kl'aj6w cesarstwa Anstryacko· W~-

go jest obja~nianie zglaszaj!j,cych si~ prze- siebie odpowiedzialno§ci pieni\linej za оЬ- gierskie~o, do Belgii, FI'ancyi, HoJandyi, 
шуslоwс6w i kupc6w о odpowiedzialoo§ci Ja§nienia, kt6re udziela, oraz nie jest од- Luksеmuш'gu i Szwajcaryi; 
handlowej оз6Ь trzecich, po§redniczenie w powiedzialnem za omylki wynikajllce z wi· 2) 75 kOEiejek do Daoii, N orwegii, Szwe-
odbiorze nalezno§ci, oraz w zgodnem ile пу Pyta.illcych. cyi i '\Vloc ; 
moino§ci zalatwiaoiu sроrбw i poleeanie ' " § 16., , 3) ~в, 1 до Egi~tu, ~iszpanii, Port~ga!ii, 
agent6w handlowycb. . , Flrmy z~sl\lgaJ~ce objaSDlen од l~dzkiego TurcYI europeJskleJ .. ~SI\\St\~ naddunaJsklch 

§ 5, ы�'а, wYlOladowcz~go, tycz:!.cych Sl,~ оз~Ь I (Bulgal'ya, RUШUDlа 1 Se:bla); , 
Dla spelnienia Bwego zadania lOdzkie trzeC\~h, зч. obow1qzane WI!,dОШ05С\ u~zle- 4) I'В,,,, 1 k~p, 50 do ~Igleru, Gre,cY1, "'увр 

шurо w!Jl.Oiadowcze stara si\l о wczesne lone 1т p~zez powyi~ze Ьшrо d!a SlеЫе morza "r6dz1e,mnego 1 ,Stan6w ZJedooczo-
wiadomo~ci tycz!j,ce si~ stanu maj .tkowego zachow~6 I prz~rze~aJ'! 81?wem honoru, "е пусЬ р61пос,:,oз Amel·ykl. , 
i odpowiedzialn05ci hand]owej wszystkich (~cb WIa~OIl~O§Cl Пlе ~d~lell), ово Ьот trze- 2!а odgowledzl ~'~oт kraJo~ym па ру
firm w krajt\ i zagranic,!; w znaczniejszych С1т, W1a~le РОSЩРlе!llа ,przeclw temu tащ.а о rmy zagtaDlczne P?blerane b~д,! 
punktach handlowych i przemystowych рап- przyrz~czeD\!, flr'.'Ia, 1?0~ladaJ,!>ca ~honao:'ent takze powy"sze wynagl'odzeDla, 
stwa rosyjskiego i illnych utrzymuje ~talY,ch I па z,as1~gaDle obJa§n~en od lodzkle,go Ьшrа § 22, 
kores ondent6w od kt6r сЬ otrz ти е wla- wywladowc~ego, !J'acI, Ьеzроw~оtпш teo а- , , , 
dошо1СI i kt5rych wraz1e potr!9b/ moie booament 1, staJe, 8,1\1 ,odpowled~Jalnl1 za Za odpowledz1 па zapytal)~a, teJegraficzne 
upowainic do dzialania w jego imieniu. I szkody, "'УПlНе z JeJ DledyskrecYI. doplaca Sl~ до (аkзу 50 kopleJek. 

§ 6. W stk' § 1d7., 1" t 'а § 23, 
wJzkie Ыито wywiadol.Ocze zostaje , szy 1е wyu~ro "еПlа р аСI Sl~ о z-

pod stal" kооtгощ 16dzkiego oddzialu to- Кtel~и blUI'U wYl.Oladol.Oc~l/!~ z g6ry, w Ш~
warzystwa р 1pierania handlu i przemyslu J necl~ kurs w kraJn o:'aJQceJ , albo zаgrаш, 
w panstwie rosyjskiem. W tym celu obo- ! czneJ, podlug kursu 1 przesyla franko. 
wi"zane jest: I § 18. 

а), па kaZde iqdanie рrеzуdуuш tegoi I;Qdzkie тш'о wушiаd~l.Oсzе ~ie y~ziela 
oddz\alu шЬо wybranej przez prezydyum z za iаdпеш wупаgl'оdzещеш olJJasnlen ty. 
czlonk6w oddzial u kошisуi okazac przygo- ,' cz,cych si~ stosunk6w prywatnych i ro
towall" przez siebie kredytowl} Jist~ prze- dzшпусЬ. 
myslowc6w i handluj,!cych w kraju lub ро I А.. 
"а gl'апiсашi panstwa rosyjskiego, podajl}c § 19. 

- r 6wnocze§nie zasadnicze wiadomo§ci, ро- bld kie Ь' , d 6 d 
dlug kt6rych nstanowiono wysokosc odpo- , z , IUI'O 1pyll!la оюсхе, opr cz, О -

, d ' 1 §' h dl ' fi ' pow1edzl па руtаща Jednorazowe, przYJmu· 
:I~h ": ~~, cli§ci:~ oweJ lfm zamleszczo- je, abon~ment па wi~kszl1 z gбrу ~apowie-
у Ь) ргzе~stаwiб до uznania prezy3yum ::laol1 1 podlug taryfy zaplacon!j, Ilo§C ру. 

tego~ lбdzkiеgо oddzialu towarzystwa popie- ' § 
rania handlu i przemyslu w panstwie ro. 20. 
sy;skiem coroczne sprawozdanie "е swych Firmy шаjllсе abonament па оЬjа§пiепiз 
czynno§ci, Mdzkiego шu/'(,/, wYI.Oiu.dowczego, maj,! сепу 

§ 7. uprzywi]ejowane. 
Opr6cz utrzymywania powyiszej kontroli, Naleino§c ,а jedno obja§nienie nieabono-

lбdzki oddzial towarzystwa popierania Ьап- wane, tyczl1ce si\\ firmy I6dzkiej, wynosi rs. 
dlu i przemyslu w panstwie rоsуjskiеш 1, z dodatkiem koszt6w korespondencyi. 
moiJiw!j, otacza opiekl} lOdzkie /Jiuro wy- WyjaSnienia udzielan~ firmom abonowa
wiadowcze, ndziela ти bezplatnie ustnycb пут majl} ceny о wiele nizsze од cen па
obja§nien w' kwestyach bandlowo-przemy- leznych "а obja§nienia nieabonowane, а шiа
stowycb, 1ес. nie jest оdроwiеdzialпуш za nowicie: 
dzialanie IOdzkie/fo ЫUl'а wYl.Oiadowczego, а) Za przejrzenie ndzielonej lOdzlriemu 
kt6re jak kaide IDne, оЬоwil}zujl}СУШ pra- Ыиru wywiu.dol.Oczetnu listy klient6w lirmy 
wom kro.jowym podlega, pytaj"cej, се]еш oznaczenia odpowiedzialno-

§ 8, §с; handlowej tychie, todzkie biUl'O wywia. 
, blllzkie ШШ'О w!Jwiadol.Ocze jest wlasno- dOl.Ocze pobiera: 

§ci" prywatnl} озоЬу, zatwierdzonej przez ,а przejrzenie 50 do 100 firш ро 100 kop, 
komitet towarzystwa popierania handln i ,,101 ,,300 " 11 75 " 
рrzешуslu w pafistwie rosyjskiem а przed- ,,301 i wi\\cej " " 50 " 
stawionej w tym celu kошitеtоwi przez Ь) Na zazl}danie ulozenia spisn firm, 
16dzki oddzial tegoi towarzystwa. J6dzkie Ыито wYl.Oiadol.Ocze post\jpuje podtug 

§ 9. instrukcyi pytajl}cego, 
P ozwolenie otwol'zenia w I':.odzi powyz- о) DlnZnik, о kt6rym ШUl'О wydalo opi-

szego ти/'а w!Jwiadol.Oczego udzielonem "о- ni~, шusi Ьу6 род cil}gll} obserwacYI} Ыи
stanie Ье. kaucyi, lecz род wаruпkiеш sta- ra, до czasu sp1aty swego dtugu. D]a te
l ej baczno§ci 16dzkiego oddzialu towarzy- go doniesienio. о zmianach \vyplacalno§ci 
stwa popierania handlu i рrzешуslu w рап- dluznika, сЬ06Ьу о te ,тшпу nie pytano, 
stwie rоsуjskiеш па wla§ciciela, ktбrеll1U зч. obowi!j,zkiem Mdzkiego шu/'а wywiadolO
tenze oddzial kaidorazowo prawo wlasno- сико i шus.,. Ьу6 platne. 
§ci moie щlеЬrас, по. zasadzie podanych а) Za doniesienia ustne, tyczl}ce si\l firm, 
komitetowi towarzystwa роwоdбw. о kt6rych stanie wyplacalno§ci nowsze до-

~ § 10, niesienia znajduj!j, si\\ w o.rcbiwUlD todzkie-
W razie usuni\ICia рпе. 16dzki oddzial g~ Ыита wYl.Oiadowczego, placi si~ temui 

towarzystwa popieranio. handlu i рпету- blUru: 
slu w panstwie rosyjskiem zatwierdzonego za 10 objasnien rs. 1, 

Wi\ICej wyczerpujqce obja§nienia, w uzy
skaniu kt6rych konieczne byly wiadomo§ci 
од kiJku korespondent6w lub sprawdzenia 
naoczne, b~1l dostarczane па rachunek а
bonamentu, z policzelliem wу.dаtkбw blUl'a 
i niytego czasu, stosownie до uprzedniego 
zobop61nego рогоzuшiепiа si\l. 

В. 

§ 24. 

Za pi§mienne napomnienie dluinika w "а
s~pstwie fir my, kt6ra jest wierzycielem, до
placi napominajqcy 25 kopiejek. 

§ 25. 

Za §cil}gni\jcie dlugu w zast\lpstwie wie
rzyciela naleiy si\j Мdzkimш Ыltl'и wуюiа
аошсхеmи 2% z naleino§ci odebrallej, kt6-
re шпiеj nii I! rs. wynosic nie mog,!, ОЬ
ja§nienie со do stanu шаjl}tkоwеgо d~uzni
ka udziela IOdzkie ти/'о wушiUI[ОWl'lе bez
ptatnie. 

§ 26 , 

Z a sta1'ania w Cesal'.twie Rosyjskiem, 
dokol1ane przez шиrо, \У post~powaniu 
z dluiпikiеш firшу, dajqcej zlecenie lOdz
kitmu biUl'U wywiadol.Oczel/l/t, liczy siEJ wy
nagrodzenie zaleznie od miejsca, okoliczno-
5ci i wielk05ci вишу о kt6rl} chodzi. 

§ 27. 

Za zast~pow"nie w procesie sqdowym fir
шу daj!j,cej zlecenie, Hczy si\\ w naleino
§ciach wyiej 150 до 500 rublowych cen\j 
trzech а w przechodz"cych 500 rs. cen\\ 
czte1'ech objasnien abonowanych. W szolkie 
koszty sq,d\lwe Нсщ si\\ oddzielnie. 

§ 28, 

Z a zast\jpstwo w sprawach sqdowych za
gl'aniczn)'cll nalezy si\j Ml!zkiemu mU1'll юу
wiadol.Oczemu wyna~rodzenie dwa razy wiO
ksze пН w takich sаШlсh sprawach w Се
sarstwie Rosyjskiem. Proceut zaS od nale
in05ci odebranej zaleiy od osohnej ugody 
i nie moie nigdy wynosi6 wi\lC8j nii 10 од 
sta. 

§ 29, 

§ 31, 
Adres6w, w celu korzystnego nabycia lub 

sprzedaiy towar6w, dostarczo. lOdzkie biuro 
1.O!Jl.OiOllowcze za шiеГПI} cen~ 

§ 32. 
J eieli kt6ra z firm ahonowanych potrze

buje dla siebie agenta i od 16dzkiego Ып
ra ,w:ywiadowczego poleceni~ jej odpowie
dDleJ ku temu овоЬу, w taklm razie IOdzkie 
b~uro wywi{ldol.O~ze, otrz.Y'~awszy па oglosze
Пlе w Cesarstwle RosYJsklem ru Ы! 5 а па 
ogloszenie zag~'aniClj ru.bli 1 О, oznaczy, ktб
пу ze z,gl~szaJl!cych SIEJ zaslugujl} па и
wzgl\jdшеше, 

§ 33, 
Grozenie dluznikowi oddaniem Bpra.wy 

lO//zkiemu !Ji/trt, wywiadol.Oczem" jest Burowo 
wzbronionem naduiyciem, Szkodzi bowiem 
dzial8:lno§~i biш'а wyw.iadol.Oczego, kt6rego 
zаdашет J~t wpl:awdZ1e zast\jpowa.nie аЬо
nowanego w1erzyclela, przy uwzgl\\dnieniu 
jednak wszelkich dogodnych dla оЬи stron 
wl!l'unk6w ~ ~s~azaniu moiliwych dogodno
§СI dla dluzшkоw rzetelnych, а chwilowo 
tylko w tJ'udnem bEJdllcych polozeniu. 

§ 34-
Dzialalno~6 Md:kiego Ыита wушiаdоwсzв' 

go zasadzac si~ powinna па niniejszej usta
wie, Wewn\\trzn:y jednak porz~dek zala
twiania spl'aw, oraz wszelkie rozporzq,dzenia 
gospoda1'~ze, pozo~t.awione з" w zupelnosci 
до uznaDla wlaSClClela tegnt biul'a, 

§ 35. 
I':.6dz~i oddzial towarzystwa popierania 

han,dlu I рrzешуslu w panst1i'ie rosyjskiem 
moze kaidego czasu, w оЬес stosownie и
znanych, okolicznoSci, rozwil}zac powyisz!j, 
nstaw~ 1 zamkn!lC Mdzkie biuro wYl.Oiadow
cze, ро uрrzеdщеш podaniu sklaniajl}cych 
ku temu powod6w komitetowi tegoi towa
r~ystw~ w Pe,tersbnrgu, kt6remu w tym ra. 
zle przysJuguJe prawo Alecyzyi. 

U8TA'W""" 
tODZКIEGO сJIRZБSCIANSКIEGО ТО' ЛRZУЗТ! А 

DОВRОСZУЮIOSCI 
Najwy •• j zalwierd.ona d. 12 paidoiernika 1884 r. 

1. Се' towarzyslwa. 

§ 1. 
Сеlеш 16dzkiego chrzesciafiskiego towa. 

rZYBtwa dobroczynnoSci jest przyczynianie 
si~ do nsuni\ICia iebractwa w т. I':.odzi, 
niesienia рошосу osobom, wstydzqcym si\) 
iebrac i w og61e rozcil!ganie opieki nad 
mieszkaiicami wyznania chrzeScianskiego, 
kt6rzy zпаjdujl1 si\l w potrzebie niezb~dnej 
korzystania z dobroczynno§ci puhJicznej. 
Dzialalnosc towarzystwa rozcil}ga si\j па 
вато miasto, 

§ 2, 
Zgod!}ie z tym сеlеш towarzystwo: а) 

urz,!dza odpowiednio до swoich srodk6w i 
па шосу zezwolenia wlasciwej wladzy: ta.
nie kuchnie, доту przytulku, ochronki i 
inпе zaklady, w kt6rych biedni znaleZliby 
opiekEJ i odpowiednie dla siebie zaj\ICie; Ь) 
udziela pieni\line wspa.rcia lub poiyczki 
bezprocentowe uЬоgiш, alЬО zaopatruje ich 
w odziez i "ywno§(:; с) wуszпkujе roboty i 
zaj\ICia dla ОsБЬ, zdolnych do zarobkowania, 
umieszcza ubogich nieletnich w prywatnych 
warsztatach, d!a wyuczenia ich rzeDliosla; 
d) dostarcza ubogim ротосу leka.rskiej w 
razie ich choroby lub kalectwa i е) wnosi 
ze 8wych fundusz6w oplat~ szkolnl} za Ые
dnych uczni6w zaklad6w nankowych. 

§ 3. 
Do opieki towarzystwa maj!j, prawo to 

овоЬу, kt61'e przypra wioue zostaly о ub6stwo 
zbiegiem nieszcz\)§liwych ukoliczno§ci lnb 
tei wskutek sieroctwa, sta.rosci, niemoc:y 

choroby. 

11. Sk/ad towarzyslwa. 

§ 4. przez komitet tegoi t(>warzystwa wlaScicie- "25",, 3, Obja§nienia pI'o.wnicze, nie wymagaj"ce 
]а lOtlzkiego bi1tI'U wywiu.doloczego lub wra- "100",, 10. oddzie]nego rozpatrzenia sprawy, Jicz" si\) Towal'zystwo вklada Бi~ z czlonk6w hono-
zie jego ~шiеr·j, albo uznanej przez kom- с) Za obja§nienia tyczl}ce si\) stanu wy- do zwyczo.jnych, obj\jtych taryfl}, Obja§nie- rowych, czlonk6w rzeczywistych i czlonk6w 
petentnl} wladz\\ bez\vlasno-wolno§ci, w8zel- placalllo§ci fil'Ш znajduj"cych si~ w Kl'61e- nia wazniejsze i trlldniejsze musz" Ьус ро- ofia1'odawc6w. 
kie \V biegu b\\dqce sprawy i plynqce z nich stwie Polskiem i bezpo§rednio s!j,siednich dlug osobnej ugody wynai1'odzone. § 5. 
korzy5ci przechodzl} па wlasno§6 nast\lpcy, guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, J6dzkie Na czlonk6w honorowych wybiera og6lne 
k t6rego шiапujе oddzial i ktбгу wszel kie ЫUl'О wywiadol.Ocze pobiera: § 30, zebl'вnie towa.rzystwa ludzi, kt6rzy polozyli 
r,rawa i obowil}zki j>oprzednika przejmuje. ,а 25 obja§llien rs. 12, Okre510na niniejszll ustaw" taryfa nale- , szczeg6lne zaslugi lub odznaczyli si\) pie-

§ 11. ,,50 " ,,23, :!nosci lOdzkiemu Ыиrи wywilldowaemu шо- пi\)iпешi оfiаrашi па rzeez towarzystwa. 
l:.ollzkie тито wywiadol.Ocze obowi,!zanem "100",, 43, ie Ьус, па z,!danie w1aSclciela tegoz biul'a 

jest prowadzic przepisane prawem handlo- 11 200 " ,,80, i ро rozpatrzeniu podauych przez tegoi w , § 6. 
wem ksi~gi urz~downie poswiadczone. "300",, 115, tyz.n wzgl~zle powod6w przez 16dzki од- СzlопkОWlе rzeczywi§ci wnosz~ najmniej 

§ 12. 11 500 " ,,175. dZlal towal'ZJstwa popierania handlu i prze- rз. 12 rocznie. 
Rucllomo§~i lOdzkie.go biuru wl{w,iadowcze- f) Wynagrodze~e objaSnie~, ~t6re B~\) ; my~lu w, pafistwie rosyjskiem, zmieni?na, а I U/Саюо. 'Vspomnione зklаdlri "'DОЗZ~ i\) 

КО, kt5re p1erwszy Jego, W1aSCIC1el wedle tyc,zl} wypla~o§cl firm znaJduJqc~ch, Sl\) , ZШlапу 1 ,шоtуwа ~и te'?u zakomuDlkowa- calkowicie lub tei w ratach, рпе. og6lne 
w~k~~ \wek od~zlalu swolm k?sztem spra- w 1nn1ch cz\)~clach Cesarstwa R OSYJsklego , пе Ьу6 wlDny konutetowI powolanego to- zgromadzenie towarzystwa przeznaczo-
wl6 J .t obowl~zany, Ье! oddz1elnego "а to WYnOSI: I warzyst wa w P etersburgu. пусЬ • • Uwaga ta оdnоБi si\) takze do § 7. 

Dodatek do N-ru 66 "Dizennika Lódzkiego" 
z dnia 24 Rarca. (:i Kwietnia ) 1885 rok u. 

I ~'ynagrodzenia, stanowi/} od pierwszej chwi- za l objaśnienie rs. 2, za każde następ- ' 
USTA W A I h własność biura wYl0iadowczego. ne IIŹ do 5-ciu po 60 kop. więcej. 

(l. 

§ 13 za 6 objaśnień rs. 5, 

ŁÓDZKIEGO BIUR! WYWIADOWCZEGO Lód.kie biurn wywia,iowcl8 pełni nastę- "10",, 8, 
puj"ce czynności handlowe: ,,25 " ,,16, 

A. Udziela informacyj dawania kredy- ,,50 " 30, 
tu firmom, O których stopień wypłacalności :: ~gg " "lg:; 

§ 1. jest pytane. 
. Łódź jest miejscem centralnego zarzl}du B. Bierze na siehie ści/lganie należności "300",, 158, 

tódzkiego biura wywiadowc~ego, dot,.d też od dłużników, tudzi~ załatwianie sporów "500",, 250, 
wszelkie pytania zwracać należy. i udzielanie objaśniAń w sprawach handlo- "600",, 300. 

§ 2. wych. Abonament trwa 2 lata, niewyczerpany 
Łódzkie biuro wywiadowcze posiada w § 14. zaś w ciqgu tego czasu tNci swoje zuacze-

ł6 " h ' ta h h dl ch ' nie, a zapłacona biUl'u naleźność tegoż a-
g włmeJszlyc .mtlas 

o c ,ak n, owy ,I prze- Łódzkie biuro wywiadowcze zachowuje w bonamentu staje się własnością, łódzkiego 
mys owyc l paus wa roslJs lego swoJe agen- taj' emnicy nazwisko firmy ż"daJ' "cej' obJ' a- b 
t d któ h , l t Ik ta' d .. .. iw'a wywiadowczegO o. ury, o' I'yc Jel na y o pv ma o - śnienia, z wyjlltkiem wypadku wskazanego 
noszące si\) do miejsca, gdzie agentura § 6 ~ nie udziela tej tajemnicy nawet swo. § 21. 
otworzoną, została, adresować można. ilU agentom, Biuro ręczy zatem za ścisłq, W pytauiach o firmy zagraniczne, nie 

. , '. § ,3. , dyskrecy\!, zobowillzujllc równocześnie pyta- I' d C R " d ł 
, /:.d.dzkle blUlO, wyw, tadO. 1Dcz,e p,oslada sw.o .. J'''cl,ch do zatrzymywania wiadomOŚCI' 1'1\1 na ezą,ce o esarstwa oSYJsklego, op a-

ć ł d k b" ca firma pytajqca do należności wyrażonej 
J" plecznę z napISem. n O Z le lUro wywla- po awanych jedynie dla swego użytku. w § 20, następuJ'ą,ce dodatki: 
dowcze. § 15, § 4, l) 30 kopiejek za doniesienie listowne do 

Zadaniem Łódzkiego Biura JY!floiadowrze- Łódzkie biuro wYłoiadowcze nie bierze na Anglii, krajów cesarstwa Austryacko· W~-
go jest objdnianie zgłaszajl!cych się prze- siebie odpowiedzialności pieniężnej za ob- gierskie~o, do Belgii, Francyi, Holandyi, 
mysłowców i kupców o odpowiedzialności Jaśnienia, które udziela, oraz nie jest od- LuksemoUJ'gu i Szwajcaryi; 
handlowej osób trzecich, pośredniczenie w powiedzialnem za omyłki wynikajllce z wio 2) 75 kOEiejek do Danii, Norwegii, Szwa-
odbiorze naleźności, oraz w zgodnem ile ny pytajllcych. cyi i Wloa ; 
możności załatwianiu sporów i polecanie ' " § 16., . 3) ~s. l do Egi~tu, :ą:iszpanii, Port~ga!ii, 
agentów handlowych. _ o Firmy z~slęgaJą,ce objaśmeń od ł~dzkiego Turcyl europeJskieJ .. ~SI\)Stl~ naddunajskICh 

§ 5. bIUra. wylOladowcz~go, tycz.ą,cych Sl,ę os~b I (Bulgarya, Rumuma I Se:bla); . 
Dla spełnienia swego zadania łódzkie trzecl~h, są, oboWlqzana wI!,domośCl u~zle- 4) I'S'Śl k~p. 50 do ~Igleru, GrecYl, wysp 

biuro w!Jwiadowcze stara się o wczesne lone Im p~zez powyź~ze bIUro dla Siebie morza ródzle,mnego I ,Stanów ZJednoczo-
wiadomości tyczl!ce się stanu maj .tkowego zachow~ć I prz~rze~aJ!! sł?wem honoru, że nych półnom:lcJ Ameryki. , 
i odpowiedzialności handlowej wśzystkich t~ch Wla~Oll~OŚCl Ole ~d~lelq, oso bom trze- 2!a odgowledzl ~'~om kraJo~ym na py
firm w kraju i zagranic!!; w znaczniejszych clm. Wla~le post,.ple!lla ,przecIw temu tam.n o rOly zagramczne P?blerane h~d~ 
punktach handlowych i przemysłowych pań- przyrz~czem!l flrt.Da, 1?0~ladaJ'!oca ~honao:'ent tak,e powyższe wynagl'odzema. 
stwa rosyjskiego i innych utrzymuje ~tałY,ch I na z,aslęgame ohJaśn~en od łodzkle,go bIUra § 22. 
kores ondentów od któr ch otrz mu e wla- wywladowc~ego, !-"aCl, bezpow~otn~e ten a- , , , 
domo1C1 i kt5rych wrazle potr!9b/ może bonament l, staJe, S,lę ,odpowled~lalnlł za Za odpOWiedZI na zapytan~a, telegraficzne 
upoważnić do działania w jego imieniu. I szkody, wymkle z Jej ruedyskrecYI. dopłaca Się do taksy 50 kopieJek. 

§ 6. W stk' § ld
7
., ł" t 'd § 23. 

ŁóJzkie biuro wywiadowcze zostaje , szy le wyn~ro zema p aCI Się o z-
pod stał" kontroJą, łódzkiego oddziału to- klel~u bIUru wywzadowc~1/l~ z góry, w m~
warzystwa p 1pierania handlu i przemysłu l neCl~ kurs w krajU o:'aJqceJ , albo zagram, 
w państwie rosyjskiem. W tym celu obo- ! czne), podług kursu I przesyła franko. 
wi"zane jest: I § 18. 

a), na każde żqdanie prezydyum tegoż I;Qdzkie biuro wywiad~wcze ~ie ."~ziela 
oddZiału albo wybranej przez prezydyum z za żadnem wynagrodzemem obJaśnlen ty. 
członków oddziału komisyi okazać przygo- ,' cz,cych si~ stosunków prywatnych i ro
towan" przez siebie kredytOWI} listę prze- dzmnycb. 
mysłowc6w i handlujących w kraju lub po I A.. 
za gl'anicami państwa rosyjskiego, podajl}c § 19. 

- równocześnie zasadnicze wiadomości, po- Łód kie b' , d ó d 
dług których ustanowiono wysokość odpo- , z , luro 1pyłl!la owcze, opr cz, o -

, d ' I Ś' h dl ' fi ' powledzl na pytama Jednorazowe, przYJ mu· 
:I~h Zl: ~~, cliści:~ owej Il'm zamleszczo- je, abon~ment na więksZIł z góry ~apowie-

y b) prze~stawiĆ do uznania prezy3yum ::Ian!! I podług taryfy zapłaconI! dość py. 
tego~ łódzkiego oddziału towarzystwa popie- ' § 
rania handlu i przemysłu w państwie ro. 20. 
sy;skiem coroczoe sprawozdanie ze swych Firmy mające abonament na objaśnienia 
czynności. tódzkiego biuru wywiadowczego, maj!! ceny 

§ 7. uprzywilejowane. 
Oprócz utrzymywania powyższej kontroli, Należność za jedno objaśnienie nieabono-

łódzki oddział towarzystwa popierania han- wane, tycz"ce si\) firmy łódzkiej, wynosi rs. 
dlu i przemysłu w państwie rosyjskiem l , z dodatkiem kosztów korespondencyi. 
możliWI! otacza opiekI} łódzkie biuro wy- Wyjaśnienia udzielane firmom abonowa
wiadowcze, udziela mu bezpłatnie ustnych nym majl} ceny o wiele niźsze od cen na
objaśnień w' kwestyach handlowo-przemy- leżnych za objaśnienia nieabonowane, amia
słowych, lecz nie jest odpowiedzialnym za nowicie: 
działanie łódzkielfo biura wywiadowczego, a) Za przejrzenie udzielonej łótlz/riemu 
które jak każde mne, obowil}zujl}cym pra- biuru wywiadowczetnu listy klientów rrrmy 
wom krajowym podlega. pytaj"cej, celem oznaczenia odpowiedzialno-

§ 8, ści handlowej tychże, łódzkie biuro wYlllia. 
o Łódzkie biuro w!Jwiadowcze jest własno- dowcze pobiera: 

§ci" prywatnI} osoby, zatwierdzonej przez za przejrzenie 50 do 100 firm po 100 kop. 
komitet towarzystwa popierania handlu i ,,101 ,,300 " " 75 " 
przemysłu w państwie rosyjskiem a przed- ,,301 i wi\)cej " " 50 " 
stawionej w tym celu komitetowi przez b) Na zaźl}danie ułożenia spisu firm, 
łódzki oddział tegoż towarzystwa. łódzkie biuro wywiadowcze postępuje podług 

§ 9. instrukcyi pytajl}cego. 
P ozwolenie otworzenia w Łodzi powyż- o) Dłużnik, o którym biuro wydało opi-

szego biul'fl w!Jwiadowczego udzielonem zo- nię, musi być pod cil}głl} obserwacyl} biu
stanie bez kaucyi, lecz pod warunkiem sta- ra, do czasu spłaty swego długu . Dla te
l ej baczności łódzkiego oddziału towarzy- go doniesienia o zmianach wypłacalności 
stwa popierania handlu i przemysłu w pań- dłużnika, choćby o te zmiany nie pytano, 
stwie rosyjskiem na właściciela, któremu są, obowil!zkiem tódzkiego biura wywilidolO
tenźe oddział każdorazowo prawo własno- czego i mus.,. być płatne. 
ści może oliebrać, na zasadzie podanych d) Za doniesienia ustne, tyczące się firm, 
komitetowi towarzystwa powodów. o których stanie wypłacalności nowsze do-

~ § 10. niesienia znajdują, si\) w archiwum łódzkie-
W razie usunięcia przez łódzki oddział g~ biura wywiadoYJCZego, płaci się temuż 

towarzystwa popierania handlu i przemy- bIUru: 
słu w państwie rosyjskiem zatwierdzonego za 10 objaśnień rs. l , 

Więcej wyczerpujące objaśnienia, w uzy
skaniu których konieczne były wiadomości 
od kiJku korespondentów lub sprawdzenia 
naoczne, b\)dl} dostarczane na rachunek a 
bonamentu, z policzeniem wy.datków bIura 
i nżytego czasu, stosownie do uprzedniego 
zobopólnego porozumienia się. 

B. 

§ 24. 

Za piśmienne napomnienie dłużnika w za
stępstwie fir my, która jest wierzycielem, do
płaci napomiuaj!!cy 25 kopiejek. 

§ 25. 

Za ścil}gnięcie długu w zastępstwie wie
rzyciela należy się tódzkimllt biuru wywia
dowczemu 2% z należności odebranej, któ
re mniej niż II rs. wynosić nie mogIł . Ob
jaśnienie co do stanu maj"tkowego dłuźni
ka udziela łódzkie biuro wywiadowl'le bez
płatnie. 

§ 26. 

Z a starania w CesarBtwie Rosyjskiem, 
dokonane przez biuro, w post~powaniu 
z dłużnikiem firmy, dajl}cej zlecenie łódz
kiemu biuru wywiadowczemu, liczy siEJ wy
nagrodzenie zależnie od miejsca, okoliczno
ści i wielkości sumy O którl} chodzi. 

§ 27. 

Za zastępowanie w procesie S'ldowym fir
my dajl!cej zlecenie, liczy si\) w należno
ściach wyżej 150 do 500 rublowych cenę 
trzech a w przechodz"cych 500 rs. cen\) 
czterech objaśnień abonowanych. Wszelkie 
koszty s!),dowe licz!), si\) oddzielnie. 

§ 28. 

Z a zastępstwo w sprawach S'ldowych za
granicznych naleźy s ię tódzkiemu biu1'lt w!J
wiadowczemu wyna~rodzenie dwa razy wiO
ksze niż w takich samych sprawach w Ce
sarstwie Rosyjskiem. Proceut zaś od nale
żności odebranej zależy od osobnej ugody 
i nie może nigdy wynosić wi\lOOj niż 10 od 
sta. 

§ 29. 

§ 31. 
Adresów, w celu korzystnego nabycia lub 

sprzedaży towarów, dostarcza. łódzkie biuro 
w!Jwiadowcze za miernI} cenę. 

§ 32. 
Jeżeli która z firm abonowanych potrze

buje dla siebie agenta i od łódzkiego biu
ra ,w:ywiadowczego poleceni~ jej odpowie
dDleJ ku temu osoby, w takim razie łódzkie 
b~uro wywi{ldow~ze, otrz.Y'~awszy na ogłosze
Ole w Cesarstwie RosYJsklem ru bli 5 a na 
ogłoszenie zag~·aniClj rubli 10, oznaczy, któ
rzy ze z,gł~szaJl!cycb SIEJ zasługujl} na u
względmeDle. 

§ 33, 
Grożenie dłużnikowi oddaniem sprawy 

łótlzkiemu biurlt wywiadowczemu jest surowo 
wzbronionem nadużyciem. Szkodzi bowiem 
dział8:lnoś~i biura wyw.iadowczego, którego 
zadam eOl l~t wpl:awdZle zastępowanie abo
nowanego wIerZYCiela, przy uwzgl\)dnieniu 
jednak wszelkich dogodnych dla obu stron 
wl!.runków ~ ~s~azaniu możliwych dogodno
ŚCI dla dłuzmkow rzetelnych, a chwilowo 
tylko w trudnem bEJdllcych położeniu. 

§ 34-
Działalność tód:kiego biura wywiadowczB' 

go zasadzać się powinna na niniejszej usta
wie. Wewn\)trzny jednak porządek zała
twiania spraw, oraz wszelkie rozporzq,dzenia 
gospodar~ze, pozo~t.awione S" w zupełności 
do uznaDla właśClClela tegat biura. 

§ 35. 
Łódz~i oddział towarzystwa popierania 

han,dlu I przemysłu w państwie rosyjskiem 
moze każdego czasu, w obec stosownie u
znanych, okoliczności, rozwil}zać powyższą, 
ustaw~ I zamkn!lć tódzkie biuro wywiadow
cze, po uprzedmem podaniu skłaniajl}cych 
ku temu powodów komitetowi tegoż towa
r~ystwlł w Pe,tersburgu, któremu w tym ra.
zle przysluguJe prawo Alecyzyi. 

USTA'W""" 
ŁÓDZKIEGO CIIRZRŚCIAŃSKIEGO TOi ARZYSn A 

DOBROCZmOSCI 
Najwy •• j zatwierdzona d. 12 paidoiernika 1884 r. 

I. Cel towarzystwa. 

§ l-
Celem łódzkiego chrześciańskiego towa. 

rzystwa dobroczynności jest przyczynianie 
si~ do usunięcia żebractwa w m. Łodzi, 
niesienia pomocy osobom, wstyrlz'lCym sill 
żebrać i w ogóle rozciąganie opieki nad 
mieszkańcami wyznania chrześciańskiego, 
którzy znajdujlł się w potrzebie niezbędnej 
korzystania z dobroczynności publicznej. 
Działalność towarzystwa rozci!!ga się na 
samo miasto. 

§ 2. 
Zgod!}ie z tym celem towarzystwo: a) 

urządza odpowiednio do swoich środków i 
na mocy zezwolenia właściwej władzy: ta
nie kuchnie, domy przytułku, ochronki i 
inne zakłady, w których biedni znaleźliby 
opiekEJ i odpowiednie dla siebie zajęcia; b) 
udziela pieniężne wsparcia lub pożyczki 
bezprocentowe ubogim, albo zaopatrnje ich 
w odzież i żywność; c) wyszukuje roboty i 
zajęcia dla osób, zdolnych do zarobkowania, 
umieszcza ubogich nieletnich w prywatnych 
warsztatach, dla wyuczenia ich rzemiosła; 
d) dostarcza ubogim pomocy lekarskiej w 
razie ich choroby lub kalectwa i e) wnosi 
ze swych funduszów oplat~ szkolnI} za bie
dnych uczniów zakładów naukowych. 

§ 3. 
Do opieki towarzystwa mają, prawo te 

osoby, które przyprawione zostały o ubóstwo 
zbiegiem nieszczllśliwych okoliczności lub 
też wskutek sieroctwa, starości, niemocy 

choroby. 

II. Skład towarzystwa. 

§ 4. 
przez komitet tegoż towarzystwa właścicie- "25",, 3, Objaśnienia prawnicze, nie wymagaj"ce 
la łódzkiego biura wywiadowczego lub wra- "100",, 10. oddzielnego rozpatrzenia sprawy, licz" sill Towarzystwo składa się z członków hono-
zie jego śmier-j, albo uznanej przez kom- e) Za objaśnienia tyczl}ce się stanu wy- do zwyczajnych, objętych taryf/}. Objaśnie- rowych, członków rzeczywistych i członków 
petentnl} władz\) bezwłasno-wolności, wszel- płacaluości firm znajduj"cych się w Króle- nia ważniejsze i trudniejsze musz" być po- ofiarodawców. 
kie w biegu b\)d'lOO sprawy i płynqce z nich stwie Polskiem i bezpośrednio są,siednich dług osobnej ugody wynairodzone. § 5. 
korzyści przechodZ!1< na własność następcy, guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, tódzkie Na członków honorowych wybiera ogólne 
k tórego mianuje oddział i który wszel kie biuro wywiadowcze pobiera: § 30. zebranie towarzystwa ludzi, którzy położyli 
I,rawa i obowil}zki poprzednika przejmuje. za 25 objaśuień rs. 12, Określona niniejszll ustaw" taryfa nale- , szczególne zasługi lub odznaczyli sill pie-

li 11. ,,50 " ,,23, źności łótlzkiemu biura wywiadowl'lemu mo- nillżnemi ofiarami na rzecz towarzystwa. 
ludzkie biuro wywiadowcze obowi!!zanem "100",, 43, że być, na ż!!danie właŚCiciela tegoż biura 

jest prowadzić przepisane prawem handlo- "200",, 80, i po rozpatrzeniu podauych przez tegoż w , § 6. 
wem ksi~gi urz~downie poświadczone. "300",, 115, tyt.D wzgl\)dzle powodów przez łódzki od- CzłonkOWie rzeczywiści wnoSZIł najmniej 

§ 12. ,,500 " ,,175. dZiał towal'zystwa popierania handlu i prze- rs. 12 rocznie. 
Ruchomoś~i tótlzkie,go biura wl{w,iadowcze- f) Wynagrodze~e objaśnie~, ~tóre s~\l ; my~łu w, państwie rosyjskiem, zmieni?na, a I UlCawo. Wspomnione skladlri wuoszlł iIJ 

go, kt5re pIerwszy Jego, właśCiCIel wedle tyc,zl} wyp!a~oścI firm znaJduJqc~ch, slll , zmiany I ,motywa ~u teI?u zakomumkowa- całkowicie lub też w ratach, przez ogólne 
w~k~~ \wek od~zlału swoim k?sztem spra- w Inn1ch częŚCiach Cesarstwa R osYJskiego , ne być wmny konutetowI powołanego to- zgromadzenie towarzystwa przeznaczo-
WIĆ J it obowllłzauy, bez oddZIelnego za to wynOSI: I warzyst wa w P etersburgu. nych • • Uwaga ta odnosi sill Łabe do § 7. 
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§ 7. I се1 zas~pc6w, kt6ry zyskal oajwi~ksz, liczb~ kie chrze§cianskie towarzystwo dobro-
Czlookami ofiarodawcami 8/1 ci, kt6rzy glos6w па og6lnem zebrallill. ,CZY1l00§ci. 

zobowi!}zujlJ, si~ staJe opla~c гoco~~ 8Ыaд~~ " § 17. I § .32. . . m' 
1l101eJszl} од 1·В. 12, 1e~z Ш~ mD1eJsz/1 D1:i Czlonkowie гаду wybierajq z grona swe- . Towarzystwo zostaJe w zaW1аЗ.rwanlU 1-
гв: 1. Czlonkow1e С1 maJI} рrз~о Ьгас go przez glosowaoie tajemoe wi\}kszo§cil} шstегуm 8'p~a,.. wewn~~rznyc~ 1 pod kon
U(1ZlRl.w og61nem zebraD1u, lecz D1eSl! ""у- glos6w prezydujllcego kasyera i sekretarza. troll!; 16dz~leJ ~aдy pO,!latoweJ дob~oc~yo-
h1 eralo1 (§ 10). 'ПО§Сl publ1CZnej, zgodD1e z posta1l0W1eD1em 

§ 8. § 18. z dnia 19 czerwca 1870 г. о z~qdzie za-
Czlonek, kt6ry nie wnie~ie w cil}gu ozna- W. razie cboгo~y lub. nieobec.llo§ci рге- :t1: d6w d~~ro~zyonych w guhегшасh Кr61e-

czonego przez og6lne zеЬгаше czasu przypada- zydujl}cego, ObOW1qzkl jego pell11 zaBt~pca I а Ро!в 1eg . 
jf}cej оэ:" sk!adki, otrzymuje w tуш ~u t. j. ten z czlonk~w. гаду, kt6ry па wybo- . § 33. . 
wczwaD1e od zarzl}du towarzystwa na pilimlej гасЬ otrzymal najw1~kszq 1lczb~ glos6w. , P~ezydujf}cy w 1'~dz1~ go~podar?zeJ lub 
je§!i шimо to nie oplaci zaleglo§ci w ci!}gu peln~qcy je!l0 Ob~W1llzk1 moze ZЭ:ЧladаС. w 
dw6ch tygodni, wykre§la si~ z listy cztook6w. § 19. : гa~иe pow1a~weJ dobroczynno§c1 publicz. 

Prezydujf}cego w radzie zutwierdza gu- neJ ргоу rozb10rze spraw, dotyczqcych оа-
111. Fundusze towarzystwa. 

§ 9. 
Fundusze towarzystwa stanowill: а) roczne 

skladki czlonk6wj Ь) jednorazowe ofiary w 
рiспi'ldZllсh i w naturze przez czlonk6w 
Iub овоЬу postronne towarzystwu czynionej 
с) w8zeIk:ie wplywy z odczyt6w, koncert6w, 
widowisk, zabaw i baJ6w, przez towarzystwo 
па slvoj~ korzy§c urz~dzanych, ро wyjedna
niu оа ka:idym razem zezwolenia wladzy 
шiеjsсоwеj i z uwzgl~duieniem wydanych 
,у tY1l1 Р1'zеdшiосiе гоzрогщdzеit rzqdowycbj 
д) kwoty "Ыегапе до puszek towarzystwa 
dohroczynno§ci, urzqdzonych P1'ZY otwiera
пусЬ przez tОIl'ш'zуstwо zaHadach доЬго
cZJnnych i w iПD)'сh шiеj.сасh, z zezwole
nia wladzy; е) majqtki, przechodzllce па 
wlnsno§c towarzystwa z шосу darowizn, z 
zapis6w i z testament6w. 
Ulflagl1. Knzda pieDi~ina skladka, kaida 

ofiara, jak r6wniez kaidy rozcb6d powi
nien Ьус przeprowatizony przez ksi~g\) 
kasowq, 

IУ. Zarzl!d czynno§clami towarzystwa. 

§ 10. 
Zarz!}d czynno§ciami towarzystwa 8tano

wi'l: а) og6lne zeb1'anie towarzystwaj Ь) га
да gospodarcza i с) stala kошisуа rewizyjna. 

bernator. • k!ad6w towarzystwa. 

§20: .. I §34. 
. Rada gospodarcza "~1eгa З1~ п.а posledze- Sprawozdanie о czyonolici towarzystwa 
ша ~a 8kute~ wеzwsша prezyduJllcego, sto- ; ога. О staoie jego zasob6w i zaklad6w, ро 
ВО'!Оlе до z~J§c mogllceJ pot:ze.by, lecz w jego zatwi61-clzeoiu przez og610e zebrsoie, 
kazdym :szle га. Jeden оа ml~SlqC. Z g:o- ,przedstawia si~ coroczllie, рг6с. гаду ро
!'а _ай teJ:!e dеIеgоwапуш. b~~zle со tydZl~f1 wiatowej dobroczynno§ci puhlicznej, ntini-
1Dny c~lonek dla zз:lаtwшша ,z \?rezldujq- i strowi spralV wewa~trznych, ,а po§redni
сут .1Dteres6w b1eZ'lcycI1, 1l1eC1erp1qcych ctwem gubernatora i ogtasza si~ w gazecie 
zWtOk1. I miejscowej. 

§ 21. § 35. 
, Do ~aino§ci uchwal, zapadlycl1 па ро- J ezeli z jakichb'ldZ р 'zyczyn towarzy-
~lеdzешасh .гаду, potrze~a орг6сz p:ezy~u- 1 s~wo zawiesi swoj.e czynno§ci, w takill~ га
Jf}~go. I~b Jego zast~PC), оЬеСnО§С1 PIZY-, '1е caty Jego maJ'Itek оЬг6сопу zostaJe па 
08JDlD1eJ cze§cIU , czlon~6w. се1е dobroczynne, wedlug uznania og61nego 
UШl1gа.. Na РОS1еdzешасh гаду mogq Ь1'ас , zebrania, zaaprobowanego ргое. rad~ gu-

udz1at w ,пагадасЬ z gtоsеш doradczym bernialnl} dobroczynnosci publicznej, 
zаргоszеш przez ргzеwоdШСZ'lсеgо czlonko-
wie towarzystwa, nie naleiqcy до skladu § 36. 
rady. О zашkпi~сiu towarzystwa zawiadamia 

§ 22. si~ miпistегуuш spraw wew~~trz~ych, za 
l:iprawy przez гaд~ rozstrzygajq si~ wi~- роsгеdш?twе~" 1'адх guberD1alneJ dobro

kнzoliciq glos6w, w razic r6wn08ci zdan соуппо§С1 puul1czneJ' 
glos prezydujqcego przewaia. ----

§ 23. О zmianic i nrz~dzcnin vrzcviВow 
P1'otok6ty гаду podpisujq czlonkowie га- obowi,zuJ,cych przy warzeniu piwa 1 handlu piwem, 

dy. Ekspedycye <а§ од towarzystwa wy- ' 
chodzqce, podpisuje prezyduj'lcy i sekretarz. 
Uшаgа. Hoczne sprawozdanie rady ога. Rad, p'n'Lwa, w d_pariam_otach poI~cwoych 

pl'otok61y tejie, jak r6wniez protok61y _kooomii p'n'Lwowej i pтaw, оа ogбlо_m .. branio, 
д, Og6lne zebrania. 61 Ь'" , k d roz)'atrz)'Wszy p .. _d.tawi"oi_ miniatтa .karbo о 

og nego _е гаша, D1еmшеJ огезроп еп- оm1аniе i o<npelni_oiu obowi~zuj,cych рrzeрi.бw 
§ 11. суе i rachuokowo§(: w interesach towa- ртоу ",п_о;о piwa i haodlu )'1w_m, uchW1llila, 

rzystwa prowadzic ~i~ b~д!); w j~zyku 1, \У .. mi,o i dl, uzopeloieni, odoo.!oych ат· 
Og6lne <еЬгаniа bywajq госоое i nadzwl- rosYJ'kim, z dodaniem w razie potrzeby tуkulбw o.taW)' о poborze akcyzowym, u.taoowic 

czajoe. Roczne zehrania odbywaj'l 81~ n .. t~puj~ce przepiay: 
przewainio w roczoic~ zaloieoia townrzy- przeklad6w па j~zyk polski. 1) Bro .. ar то'_ Ьус urz,t1zooy podlog р .. аг-

д ' Ь 1 § 24 tot\ci ka.cbi иcierowej: w miastach - najmniej sin stwaj оа zwyczaJne шоgl} ус zwo ywane . wiader а ро ".iach _ оаjпшiеj trzydzi .. to pigeio 
przez postanowienie гаду gospodarczej !ub Spruwozdanie roczne rady gospodarczej wi,der. 
stalego komitetu rewizyj nego dla rozstrzy- winno zawierac wiadomosci о wsze!kich u 'У А G А, Mioi.tr, .karbo upowaZni, .ie, 
gni~cia Bpraw, niecierpi,!cych zwloki. Jedne fundu8zach, dochodach i wydatkach towa- w T"ie potrzeby, pozwalac па ur"dzaoie ро mia· 
i drugie zebrania odbywaJ'" SiA z ,,·iedzA. • ., d ' 1 1 <' ku .tach ЬГОW&rбw • kad.i, zaci"row~ ,а .. агto"с! .,. .. rzystwa, о са<ез Jego "1а а ПО.С1 "ro щоi"j sta, ,_с, w ka'dym та';., 01е moi"j jak 
gubernatora i w obecno§ci de!egata, z ra- poprzedniego. Ро rozpatrzeniu tych врга- tr'yd.i"!ci pie6 wi,d_r. 
шiепiа 11aczeInika guberni, wozda!\ оа posiedzeniu гаду gospodal'czej 2) Przy k,.d.j k,d,i z,ciero .. _j w brow,rze 

k l ' Ь 1 dozw,la .i~ " tylko jedn, kadt pomocnic .. (61tro-§ 12. w pelnym ошр еС1е, wnoszone опе ~('1 w'), pr,.zn,czoo, do pr1.Ocedz.ni, т.,у .aciero. 
Przewodoiczenie па og61nym zeb1'aniu па- па og61ne zebranie cztollk61V towal'zystwa wej i j_dn, m,t, k,dt do przepo .. cz,oi, .,ciern 

1 · d d . d . celem ich zatwierdzenia, lub brzgezki z Jednego n,czyoia do drngiego. z,· 
ezy о przelvo D1czf}cego w га '1е gospo- w,rto56 kadzi filtrowej, I~c,oi_ • k,dzi, przepu." 

da1'czej towarzystwa. § 25. kow~, ni_ powinn, prze:wJ., .. 6 zawartoЗсi k,dzi 

§ 13 Каза i maj~tek towarzystwa zostawac zacierowej wivcej nad dZ1esie<\ procentOw, , р-
. k k 6 1 wагtозс kadr.i pnepustkowej w zadn)'m razle nie 

Do spraw, rozpatrywaoych па og6lnem b~д!); род nadzorem 'азуега, t гу '."ур а- роwinп, Ьус wiVkв .... jak d.ie,iec wiad.r. Орrбc, 
zebraniu, na1eill: "') wyb6r czlollk6w гаду ty czynic moie tylko ,а аsуgпасуаШ1, pod- kadzi zacierowej, ko:l, do ,,"аТ/еniа zaci_ro, kadzi 
gos[JOdarczej i stalej kошisуi rewizyjnej рisапешi przez prezyduj'lcego lub jego za- 61trowej i k,dzi prz.pu.tkowej, ' ,dnych ;опусЬ 

stppcA. Казуег obowiqza.ny b~dzie skladac u .. zyi1 dl, przerobki lпЬ o.a.owo8O przechowywa. ога. zast\)pc6w tychZe, jak r6wnie:! czloo- • • • ni, <ас;его IпЬ та,), z,cierowej ui_ dozwata ,i~. 
k6w honorowych towarzystlva, Ь) zatwierdze- со tydzien raport w 1'8dzie о "миусЬ Je51i ,. browarze znajduj_ .iV k,dt 61tro .. a, to 'а. 
nie illstrukcyi dla 1'аду gospodarczej i ko- wpl)'wach i stanie kasy. dO)'ch I1rz~dzen do cedzeoia w kadzi z,cicrowej 

. "') 'Ь § nie mozna dОрt1Зсiс. 'У t} chie browarach. w ktб· шiSУ1 l'eW1ZYJneJ, с гоzраtгуwаше гас ип- 26. r)'ch w kadzi z.cierow_j ,najdoj~ .iv podobo_ 11' 

k6,v towal'z~stwa i sprawo.dan komisyi l'е- Prezyduj!}cemu sluilc b~dzie prawo, za ,.~дo_ni" oie pozwal, .iv п_ po.i,d,oi. k,dzi 61· 
"izyjL1ejj d) rozpatrywanie i decydowanie asyguacyami, przez sieb1e tyiko podpisanemi, trowej. Kotly, .Io.,c. do odgotowyw,ni, .aci"ro, 
wniosk6w гаду gospo(larczej', dotyczncych а. 'Ь dk h . oie powinoy przewyz .. ac dwOch tr,ecich .. warto-

6 ) :'. rozporzq oa~ w nag.yc wypa ас а 1l11а- 5С; k,dzi z,ci_rowej, а kotly, w ktOrych u,kutecz-
inte1'es w towarzystwaj е postallow1en1a, nowicie w razie pilnej potrzeby udzielenia oi, . iV warz_ni. br'ec,ki, w ',dOYDl r,.ie nie ро. 
dotyczlJ,ce wyjednywania w drodze wla§ci- шаlусh wsparc SUШ!}, .со шiеsi'lС pozos~a- wiony przewyz,,,,,c ,,,уагt080! k.d.i "cierowej 
,vej zшiап i uzupelnien niniejszej ustawYj wiD.uq па ten се! do .lego rozporzq.dzeD1a, wi~cej, jak n' pO/torasta prooentOw, Орrбcz па· 

JO) W cz .. ie bezolynn04ci piwo i miodo-wa. 
rzelnych ,.klаdбw, jako 10. podcz.. katdej CZ880. 
wej przerwy robOt, naczynia uktadowe, wl~cznie 
do kot.fa. brz~kowegoJ powinny Ьrб opiec%otowane. 
Na .. ynia zacierow_ роwinnу Ьус op~ tego D

рiесцtowапв i w czuie dlialania u,kladu, j~li 
~p cr.uu, od uk:oilczenia jednego zacieru do ц. 
с'ое,а drogiego, przechod,i pi~ godzin. Pon,dek 
i terminy opieczotowaOl& i odрlооцf.owаоi& oaczyD 
рnу W)'mieoien1u оа6Ь, ktOre powiony Ьу6 tem~ 
оЬеспе, oZn&CZ,&j, 810 prz,ez mioistra skarbu. 

1 l ~ 'У k&zdej piwo i miodo-w&nelni рrоw&ш, 
9io : &) kaiW fabryczn& szпurоw.з, do ktorej fa. 
bryk:aot ooowi'lUnY jeet. wpisywac cz,u opiecz~to. 
wania i odpieczot.ow&ni& naczy~ jako tez, sboCze. 
nia od og6lo.go рогчdkо wyr,bian;a, i Ь) kвi~g_ 
robocuJ Ев 8zcreg6towem wykaz&niem w uiej ro
Ьоtоik:бw fabr)'cr,oych, pravuj,cych w oddziale wa
n:eloi ОЫв ksi,iki powiony Ь)'С zannmerowane 
i po§wiadcwne przeJ: miejsoowpgo nadzorcv akor. 
r.owego. 

]2) Upowainia 8iO mini.tr& skarbu w)'dawac 
dla rozwoju iвtuiej,cych рrzерi8бw 8zczegМOwe 
przepisy о ~rr, .. dk:u, 8ро!1ОЬасЬ i terminAch opie.. 
c!otowaniA. 1 oopieczotowania. nacz,yIi w piwo i mio
do-warzelnjach, о prowad%eniu racbunkowoki i 
ропqdk:u uLrzYnl)'\1vani& ksi,tek \v uktadach, jak 
rбwпiеz uzupelnia6 i wyja§nia6 postanowienia оЪо
wi<lzuj,ce о I)uclowie пасчо \v t)'ch zakladaoh, 
sрозоЬаch kOrZ)'8ULOia z takowej i port.lidk.u uz)'cia 
produkt.6w prz}" piwo i miodo.war2:eniu. 

18) A-kc)'za z piW8 i miodowarzeloych zakta
dбw moie Ьу6 OOrocwna, lecz nie dluf.ej jak: па 
jeden rok, z tem, аЬу odroczonII. 80та byla wnie-
8ionl} do kasy przed 1 wrzeSoia. 

1.) Za piwo wywoione za granicc przez wta
Scicieli browaroW' akcyz" jest zwracan,. Роrчdеk 
tego z,wrotu, jl\k rOwniez rozmiar i W'srunki onego, 
ow.aczaj, 8~O prt:e! minifJtra зkаrЬu odpowiedoio 
do rzeCf.)'W1Stego "plywn akcyzv od kai:dego wia. 
dra piwa, \\'Jr&bianego w zakla.dtie. 

16) Uзtапоwiопе w kodekaie dla parowych pi
wo i miodowarzeloych zв.ktаd6w zaliczenie akcyz)' 
przy przerwach wyrabiania z powodu pSt1cia З10 
aparatOw stoзоjе 8iO do wsz)'stkich zaklad6\v w 
razie роwзtrzуmапiа wyrobu z рпУСЕУП nieza
I.'oych od f,bryk.nta. 

]6) Sprzedawcom piwa zabrRoi" 8ig r o:r:ciencza6 
go wod4, dodawa6 do niego prodnktu, chociRZby i 
nie 8zkodliwego dla zdrowia, jako tez mi~lJza6 pjwo 
r6znvch :r.akladow. 

17) S,,"tady hnrtowe <10 sprzeda:ty piwa i mio
до ток, Ьу6 otwierane о,оЬпо од зklаd6w па 
8przedarz innych napai i przytem па wszвlk, 
il086 tych napoi. 

l~) Fab~ykantom piwo\\'arzeIlIl d01.wala tli~, М!. 
bra":1lВ o<!dlae!neg.~ patentuJ 8P!z~dawac wyrabiane 
n Пlсh ,P1W? 1 Щ)~ Z wo~w 1 _lodek tak ро mia
st.a.ch, Jak 1 ро W8180b, w Ilo8018ch оаjmщеjszусh 
trzech" wiader) w. pa~zy~iach drewuiaD)'ch, lnЬ w 
skrz}'111acb ро SZesCd1.1881ttt I)atelek, рТЕУ 8przedazy 
w: nacz)'Oiach 87.klannych. DostawO piwa z fabry
ki do doma nabywcont dozwal... siO uskuteew.iac 
w dowolnycb iloSciach. • 

]9) Тека, w jakiej najmniej8zoj hortowej Ho8oi 
Otog, Ьус 8przedawane piwo i mi6dJ ni6 oznacza 
8iO· 

2f)) \V traktyerni_th i inoyoh .,kl.dach tron
kowych, przy 8pnedaiy piwa па kutle, dozwala 
8ig nzywa6 tylko takic ku80, па ktбrусh OZn8Czo.. 
n~ jезl kreвk, .. warto.c, odpowl'''.j,ca оооа...,. 
пут czv§ciom wiadra. Prz)' Dlilewaniu kafla, 
\Y)'80~08C piwa powi.noa dозi~ga6 wymienionej 
и.,ю. 

21. Zs nioopieczetowanie wo wlaaciwym cZ88ie 
w. bro~arze О{Jrбz~iопусh пас~у~ lоЬ 0PI6CZlJtowa
ше Ш~РОWJеdПlО do przep180w w tym celu u-
8tanow1OnycbJ lecz ЬвЕ latajenia akc)"z)', winni о
legaj~ odpowied,ialooSci podlog 'rt. 6 dod. do 
,п. 406 o,t. о docb. akcy •. w d,l.zyDl ciljg. 1883 
roku. 

. 22) Za rozcienczenie pi\va wodll, dodanie do 
lllego prodl1ktOw niвszkodliwych dJa zdro\yia i za 
pomi~zanie piwa z rozma1t)'ch browaruw, winni 
pйCi4gaj, 8.iO do kary pieDi~znej nie przuno9z,cej 
рi~бdziеаiосiu rabli. 

23) Piwowar odpowiedzi&lny Zl\ naroszenie w 
zakladzie розt&поwiеn о docbOdach akc)'zo~-yoh, 
pooiu:a 8iO do odpowiedzialnosci na tyohi.e Еава
d .. h со i odpowiedzialny gor .. l_ny. 

ll: . AkcyzO и warzenie piwa w kraju zakau~ 
~klm роЫета6 w il08ci i па zaвadach, uзtапо
wlOnych dla pozo8tal)'oh miejsco\vo§ci Cesarstwa. 

Ш. Optatg pat.м.towi од browar6w i зklаd6w 
hnrtowych pi",'a i miodu pobiera6 w calem Се-
8аrзt~viв, nie w},t,~Z&j,1J i kraju zakaukazkiego, w 
r0ZD11&rze n&8~pI1J'cym: 

f) rozwin·zanie towarzystwa. k < 61 Ь' А czrii do przer6bki zacieru i w&.r'zenia brz~zki, 
" kt6rej wyso o§~ og пе ze гаше oznacza~ ktOra '08taje woieвiona do орiзо brow&ru i kоtlб.. А. Od browar6w. 

§ 14. b~dzie. О kaidym takiш wydatku prezy- wodo .. aroych, w oddzial_ p.row)'ffi 'adnych 'О· ,) w .tolicach i w Waraz.wie od bTowar<>w, 
U h 1 61 Ь' оод duj'lcy ohowi'lzany zawiadolDic rad',) gospo- oych n_czyi1 oi_ do.wala .io mi_c, maJ,cych k,d.i_ zaci_row_ zawort08ci do 100 wia-
. С .wa у o~ ne~~ !ze гашьа w. у uwa- darcz'l па nаjhliiszуш zeh1'aniu. В) Na warzeoie piwa. i porler~ ,?oglj Ьус .п'у· der-l50 rub" , n .. topnie .. kable wiadro .. war-

iaJI} З1~ оа wazne, Jeze 1 w ое ranlU przYJD1O- ",пе tylko produkty, ,bozowe, drozdZ. 1 сЬт,еl. to5ci o_d .to wi,d_r dod,'_ i 1 Ь 50 
wata udzial przynajmniej polowa og61nej § J7. 4) l'rodnkly Z8C,erow., m<>gll Ьус waypyw,n_ kop,; ,) • V ро ro. 
liczby czlonk6w honorowych, rzeczywistych Ksi~ga kasowa, kwitaI'yusze, przed wy- tylko?o Ьш, .. c,erow_J , pt'Zytem 11 tylko )'rz_d Ь) w .tolicao.h i w 'Vara.,wie, od brow,row 
i ofiarodawc6w. Uchwaly takowe decydu- ak h k ' Ь d .аС'~С1ещ przepll8zczaota .. с,его lпЬ brzgezki • teJ щ'j'l"fch k,dzi_ "C .. rowe "w.гЮ!сi mwej J,k 

dапiеш t Owyc asye1'ow1, ~ 11 орага- kadz, do шпе8О o,.cz)'Dla. ,l'odc ... рг .• епu.9ZС.' · 100 ,,~,der, ,а рiегwзze 36 wiadег-б6 тоЬ а 0'-
jl} sj~ wi~kszo§c:ill glos6w а wrazie r6wno- fowane przez preiydujqcego, а oszuurowa- 01а. m .. у ~,c1eroweJ • k,dn zaclorow_J do 61и.,. ,tepni_ ., k,id_ Wl,dro "",'rto;ci opr6c. 36 
sci takowych glo8 prezydujf}cego stanowi nie ich b~dzie uchwaJone piecz~ci!} towa- weJ," talci_ ро ""OC1U wypu.zcza01a brzoezk, z 'Vl,der, dodaj_ ,io ро 1 тоЬ. 50 kop.; , 
p,'zewag~. Przy decydolvaniu kwestyj do- rzystw'a, па laku wyci§ni\)t!}. kadZl ... ,eroweJ, Je511 61trowoDle odbyw" "О w с) w poz08t'I)'Ch ЩlO,tach, оа .,kl,dбw т,-
tусzч:сусh zшiап, uzupelnien lub rozwjqza. teJZ6 k~dzl, '! zadneJn шnе~ naczyol!1 n16 РО- j%cych kadzie zaClerowe z8warto6ci ро 100 ~ader 

с. Komisya rewizyjna. wшnа ~Ч~ znsJd.oy,a6 т~a Zacl~roW8. Sposz~z6nle -60 rub. i nазt nie za kaide wiadro zawатtoЗci 
nia tOlvarzystwa, potrzebnq jest оЬеспо§с b,:z~czk1, • kadz1 61tr~w.J w k_zdym <_ме 01_~: оргбс. 100 wiad~~ dod,'_ .iV о 50 ko ' ' 
'1. og61nej ilo§ci czlook6w. J eieli ,еЬга- § 28. Wlono "О ro'poczyna.o przed .• ро •• сиDl~т do nleJ d) w ",i"lach i o~o,t'l ~h "р., ~. h 

. . до ' d k tk l'е S'- ' k' " k' да В1' А Z ca16J тазу zaclerow6J z ktdzl z8clorow8J od -"",do' п' hPk d . У • m18J8cowO C18C , ше ше sz.o о s u . u z P1'ZYCZYnY о - ..... 0. оm1зуа rew1zYJna в.а • 6) , .. brow,r_ch po",daJ,oych kocio/ br'ecz- • м. W, "I'cyc ,.,_ .аш_гоwе .'Watto5c1, 
l','zyhycia oznaczonej wyiej !iczby czlonk6w" 3·сЬ czlonk6w, w)'biel'auych coroczuie па kowy .. w,гЮ;сi wi~k,zeJ n,d .to dwad.ie8cia Р'е<\ nlo,eJ Jak 100. w,a"_r" .. p,_rw.ze 36 wlOd_r -.~O 
wtedy dla l'ozstrzygni\)cia sp,'aw, pO(lIega-

I
' og6!nem zehraniu, па kt6rem ZaI'аzеш IVY- proc.ntOw "warto8ci kad.i "cierowej, wszy.lk~ ~~b;.ia~:t~~::d~:' fazde ;o-~ro zawart0801, ортос! 

j'lcych roz~iorowi па оg61пеш zebrani~" brany b~dzie jeden kandyd~t ,dlll zast~!>o- brzeczk' pOWIDO' Ьу6 odwarzana odrazu. lloScl ,J , V ро ор. _ 
wyznacza В1А, ро npl-w1e dw6ch t~gоdш, 1 wania mieJ'sca czlonkll kОШ1SУ1, w raZ1e Je- ",ато .. brz~czkl, po'!tOr~oych w br~warach о k?- В. od , kfad6w hurtowych piwa i miodu 

у J J I . tle brz~czkowym ШШВJ8zеJ z&wаrtoзсI, QznaCz8 810 • 
nast\)pne zebra:tie, postanowienia kt6rego go nieobecno§ci. Czlonkowie kошisуi ваШl рг ••• mioistr, .k,rbu, w mi_j.cow05ciach pierw.z"go "Odn 60 тоЬ. 
uwaiaj'l si~ za wazne Ье. wzgl~du па liczb~ z pomi~dzy siebie wуЫбгаj~ prezydujqcego. 6) W dekl,r_cy,ch podaw,oych nadzorol.i "drogiego rzOdu . 40 " 
оЬеспусЬ czlook6w, о czeDl jednak:!e wcze- § 2& akc)'wwemo, fl\bryk,ut oЬowi, .. oy j .. 1 ozоа ... б "tr.eciego rz~do . 2u " 
snie; uргzеdziб naleiy czlonk6w towarzy- . ... . . , Iorminy rozP?"zyo,ni, i konczeni. гоЬбt glбwniеj- IV. , со ~o rozdzielenia miejlcowoSoi u, r'edy 

" К Y.Jna Jest ОЬОWln.zаnч- паз 8ЧСЬ W8t'Z6Dl& plwa. до pobler8ll1& oplaty patentowej од 8klаdб,v hur. 
stwa w z \wiаdошiепiасh zapraszajllcycb. , ОIDиуа reWlZ . ..'" - 7) 'У brow,rach oi_ u.koloczni'J~cych wiguej towych I'iwa i miodn, rozprz_.lrzeui6 п' kraj ". 

mmej raz па ШlеВll!:С, rob1C przeglqd za- nad dwa zaciery па dob~, roboty uClerow8 powin. kaukazki og61oy, u8taoowiony dla Cesarstwa porz,. 
В. Rada gospodarcza. ktad6w miejscowych oraz ksiqg i kasy to' ny .io .асоуn,с oi. wCze8oi_j, jak о godzioi_ pi,tej dek (uw, do р, 10, 1 В, dodat. do art. 6 (uw'g' 

§ 15. warzystwa, rozpatrywac jego s~ra'."ozdania "ОО i konczy6 оаjрбiпiеj о godz;nic dziewi,t.ej 1) ""tawy о opl"ach akoyzowych, 
i przedstawic оg61пешu оеЬгапlU Р1§Ш1~nпе wiесzбг. у, Sk •• OW6C uwagv 3 do ,п. 193 uвt. о opl. 

Do rady gospodarczej na1ezy zawiadywa- о nich uwagi, wreszcie 'у l'azie pot1'zeby 8) Upow"oi, .io mioi.tr, .k,rbu ustaoawi,6, ,kcyz. 
, tki Ь' z .. t . t д" . рги! oddzieln,e inзtгukоуе dla ~rowar6,!, .rozma- У,1 Poat&nowienia wyl~szozone w poprzednioh 
ше wszys ет! 1е ~cem1 ш ereSal~ll о- wydawac postanowienia, otycZlJ;ce zwo<an1a 1tegO urz~dzeo,a, ool_loozn_ Ioгmшу, dluZOJ ро оа р,ш " t.,ch 1-У, wprowadz,c w wykon,oie od I.go 
warzystll'a па zasadz1e u~t..wy ~гao lDstt-u- w ustanowionym porz!}dku (§ 11), nadzwy- ktOre oi_ mog~ ргzeсi~g~б .iо ,glб~оi_j ... rol~ty !lpC'.1<!86 ro.ku, , ni_ ro~prze,trzeni'j,c przytem 
kcyj, p1'zez og6lne-zеЬгаше zatw1erdzonych. czajnego og61nego <еЬгаniа. w.rz_nl' p,we,. од "co~c,. Z"IOГ6Ш6 do РГZOJ'С," р"ер,.п,. zawlcraJ,cego .'0 w ,rt, 1. р. J, о, ,,_ 

I 
brzeczkl do oZl~bl8.CZY, klady pIWOW&rOe, urчdzouе .,., miазtaсh do 1 

§ 16. § 30 9) ,у k.bl)·m brolV,r1.O po"ini"o Ьус piwow,r lipc. IH85 oku. 
С , k . t Ь' d odpowi_dzi,lny, ktOrym то,,_ Ьуб i .,т wla8ci· УН. UpowaZni6 gI6wno""rz~d"j,cego wydzi,-

Rada gospodarcza sklada si~ z 12 czlon- 'о.оп Ow1e t~warzYB ,wa, wy ~аП1 о za- ci.1 brow_rn, lub j_8O .• arz.dzaj~cy. 'VI,scioi_l 'ет k,odJ.'dk&c)'joym, I'пу r,d.i. pan .. w., ро ро_ 
k6w, wybranycb па (,g6lnуш zebraniu przcz , rzqdu Iub ,до wуреlшеша, zlecen t~warzy- brow,ro obow,~zaoy "Wladom1C nadzorcg akcy • .,. Гоzоnuеощ .'0 z mШIВtгст Ikarbu po8Odzi6 od-
gloso"anie tRj'епше па przecillg lat dw6ch z 8twa, pelD1q swe czynoo§c1 Ьеzрlаtше. wego, kto w browar .. je.t odpowiedzi_Inyт piwo· n050e ar.tykoly о dochod.."ch akoyzo':ych. розt,по. 

h h h I war6m 1 zarZlJdZ&JItС)'Ш bro",'.rem, j~li tenze iзt .. W16Шanu, WJIUЗZСZODеml w punktach l-У. 
grOn& ~ztonk6w .r~ec?ywistyc i onorowyc. . У. Przepisy ogolne. niej.. ,у гбwп~ .ровБЬ wla8cieiel browaru powi· J _ g о с_ •• r 8 k а М о 4 С wylu.zowo, u. 
'V raZ1e WУ8ЩР1еnlа kt6rego z czlonk6w § 31 и1еп zaW1_domlO .. гчd akc)'zowy о od<1.niо Ьто· chw,l~ rady paillt .. a 15 .Iyc,nia roku bie.,c_go 
w ciqgu dw6lecia, miejsce wyst~puj~cego I . ' .. I w,rl1 w ,d"eriaw~ па t~cht_ warookach, j_kie ., N а j w У' -j .. twi_rdzi6 "с.уl i wykona<\ роlес,l 
zajmie jeden z czterecb wybraoych па ten Towarzystwo РОЗ1ада swoJq. p1eCZ\)C: 16dz- пзtaОOW1оое d1a gorzelni. ____ _ 

- Wydawca 8teCan K OM.6th - Redaktor Zdzld a w K6l'akowsld. Д08водено Цензурою 2з марта 1885 r. W drukarni L. Krokow. ldell"0 w f.odzi. 
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§ 7. I cel zastępców, który zyskal najwi~ksz, liczbę kie chrześciańskie towarzystwo dobro-
Członkami ofiarodawcami są ci, którzy głosów na og6lnem zebranin. ,czynności. 

zobowiązują, si~ staJe opła~ć rocz~~ skład~ę " § 17. I § ,32. . . m' 
lllDleJszą od rs. 12, le~z DI~ mmeJszą Ol:! Członkowie rady wybierają, z grona swe- . Towarzystwo zostaje w zawla;!,rwanlU 1-
rs: 1. CzłonkowIe CI mają pra~o brać go przez głosowanie tajemne większością. Dlsterym s'p~aw wewnę~rznyc~ I pod kon
uClzlal.w ogólnem zebramu, lecz meSl} wy- głosów prezydującego kasyera i sekretarza. troll!; łódz~leJ ~ady pO,!latoweJ dob~oc~yn-
bleralDl (§ 10). 'DOŚCI publtcznej, ZgOdDle z postallowleDlem 

§ 8. § 18. z dnia 19 czerwca 1870 r. o z~lldzie za-
Członek, który nie wnie~ie w ciągu ozna- W, razie choro~y lub nieobec,ności pre- :l:dów dt~ro~zynnych w gubermach Króle-

czonego przez ogólne zebrame czasu przypada- zydującego, obowlą,zkI jego pelm zastępCA I a Pols leg . 
jącej n9:" składki, otrzymuje w tym ~u t. j. ten z czlonk~w. rady, który n/\ wybo- . § 33. . 
wczwame od zarządu towarzystwa na piśmIe; rach otrzymał najwlększll hczb~ głosów. , P~ezydujący w r~dzl~ go~podar?zeJ lub 
jeśli mimo to nie opłaci zaległości w ciągu pełn~ą,cy je!l0 ob~wlązkl moze z9:~ladać. w 
dwóch tygodni, wykreśla się z listy członków. § 19. : ra~zle powla~weJ dobroczynnoścI publicz. 

Prezydującego w radzie zatwierdza gu- neJ przy rozbIOrze spraw, dotyczą.cych za-
III. Fundusze towarzystwa. 

§ 9. 
Fundusze towarzystwa stanowią: a) roczne 

składki członków; b) jednorazowe ofiary w 
pienią.dzllch i w naturze przez członków 
lub osoby postronne towarzystwu czynione; 
e) wszelkie wpływy z odczytów, koncertów, 
widowisk, zabaw i balów, przez towarzystwo 
na swoją korzyść urządzanych, po wyjedna
niu za każdym razem zezwolenia władzy 
miejscowej i z uwzględuieniem wydanych 
w tym przedmiocie rozporządzeń rządowych; 
d) kwoty zbierane do puszek towarzystwa 
dobroczynności, urządzonych przy otwiera
nych przez tOWUJ'zystwo zakładach dobro
czynnych i w innych miej.cach, Z zezwole
nia wladzy; e) mają,tki, przechodzące na 
win"ność towarzystwa z mocy darowizn, z 
zapisów i z testamentów. 
Uwaga. Każda pieniężna składka, każda 

ofiara, jak również każdy rozch6d powi
nien być przeprowatlzony przez księgll 
kasową· 

IV. ZarZlłd czynnościami towarzystwa. 

§ 10. 
Zarząd czynnościami towarzystwa stano

wią: a) og6lne zebranie towarzystwa; b) ra
da gospodarcza i e) stała komisya rewizyjna. 

bernator. • kładów towarzystwa. 

§20: .. I §34. 
. Rada gospodarcza z~lera Sl~ na posledze- Sprawozdanie o czynności towarzystwa 

Ola ~a skute~ wezwaDla prezyduJącego, sto- ; oraz o stanie jego zasob6w i zakładów, po 
sO,!D1e do z~JŚć mogącej pot:zeby, lecz w jego zatwierdzeniu przez ogólne zebranie, 
kazdym :az16 raz Jeden na m1~s1l1c. Z g:o- ,przedstawia się corocznie, prócz rady po
!la zaś tejże delegowanym, bę~zle co tydZ1~fl wiatowej dobroczynności puhlicznej, IlIini
IDny c~łonek dla zn:łatwluma.z ",rezyduJą,- i strowi spraw wewa~trznych, za pośredni
cym .IDteresów blez,!cych, 1l1eClerplą,cych ctwem gubernatora i ogłasza si~ w gazecie 
zwłokI. I miejscowej. 

§ 21. § 35. 
. Do ~ażności uchwal, zapadłych na po- Jeżeli z jakiehb,!dź p 'zyczyn towarzy-

~ledzeDlach .rady, potrze~a oprócz p:ezy~u- I s~wo zawiesi swoj.e czynności, w takil~ ra
Ją~go, I~b Jego zastępC), obecnOŚCI PIZY-, zle cały Jego maJ'!tek obrócony zostaje na 
najmnIej cześclU . człon~ów. cele dobroczynne, wedlug uznania ogólnego 
Uwaga.. Na posledzemach rady mogą, brać , zebrania, zaaprobowanego przez rad~ gu-

udZIał w .naradach Z głosem doradczym bernialną. dobroczynności publicznej. 
zaproszem przez przewodmczącego czlonko-
wie towarzystwa, nie należą,cy do składu § 36. 
rady. O zamkni~ciu towarzystwa zawiadamia 

§ 22. si~ ministeryum spraw wew~ętrz~ych, za 
I:lprawy przez rad~ rozstrzygają, się wi~- pośredD1?twe~, . rady gubermalneJ dobro

kHzościll głosów, w razie równości zdań czynnośCI pl!~hczneJ. 
głos prezydującego przewaźa. ----

§ 23. O zmianic i urządzcniu vrzcvisow 
Protokóły rady podpisują, członkowie ra- obowi,zuJących przy warzeniu piwa I handlu piwem. 

dy. Ekspedycye zaś od towarzystwa wy- ' 
chodz,!ce, podpisuje prezydują.cy i sekretarz. 
Uwaga. Roczne sprawozdanie rady oraz Rada państwa, w departamentach poI~cwnych 

protokóły tejże, jak również protokóły ekonomii państwowej i praw, na ogólnem rebraniu, 
A. Og6lne zebrania. ól b'" . k d rozpatrzywszy przedstawienie miniatra skarbu o 

og nego ze rama, memmeJ orespon en- zmIanie i uzupełnieniu obowi~zuj,cych przepi.ów 
§ 11. cye i rachunkowość w interesach towa- przy warzeniu piwa i handlu pIwem, uchW1llila, 

rzystwa prowadzić ~i~ b~dą w języku l. W .. mian i dla uzupełnienia odno.!nych ar, 
Ogólne zebrania bywają, roczne i nadzwy- rosYJ'kim, z dodaniem w razie potrzeby tyku/ów ustawy o poborze akcyzowym, u.tanowić 

czajne. Roczne zebrania odbywają Sl~ n .. t~puj~ce przepiay: 
przeważnio w rocznic~ załoźenia townrzy- przekładów na język polski. l) Browar mo'e być u .. ,azony podlug zawar-

d , b ł § 24 toaci ka.chi zacierowej: w miastach - najmniej sin stwa; na zwyczajne mogą. yć zwo ywane . wiader a po wsiach _ najmniej trzydzi .. tn pigein 
przez postanowienie rady gospodarczej lub Sprawozdanie roczne rady gospodarczej wiader. 
stałego komitetu rewizyj nego dla rozstrzy- winno zawierać wiadomości o wszelkich U W A G A. Mini.tra okarbu upow8Źnia oie, 
gni~cia spraw, niecierpiących zwłoki. Jedne funduszach, dochodach i wydatkach towa- w razie potrzeby, pozwalać na or.,dzanie po mia, 
i drugie zebrania odbywaJ'.. SiA z wiedZA. t .. d . 1 l <. ku Btach browarów z kad.i, zacierow~ zawartości .,. .. rzystwa, O ca ej Jego zla a no.cl "ro mniej sta, lecz w ka'dym razie, nIe mniej jak 
gubernatora i w obecności delegata, z ra- poprzedniego. Po rozpatrzeniu tych spra- trzydzieści pieć wiader. 
mienia lIaczelnika guberni. wozdatt na posiedzeniu rady gospodarczej 2) Przy ka'dej kadzi zacierowej w browarze 

k l' b l dozwala .i~ li tylko jedna kadt pomocnic .. (Bltra-§ 12. w pełnym omp eCle, wnoszone one ~(ą. wal, przeznaczona do pr1.8cedz.nia m.,y zaciero. 
Przewodniczenie na ogólnym zebraniu na- na ogólne zebranie członków towarzystwa wej i jedna mala kadt do przepu,.czania zacieru 

I · d d . d . celem ich zatwierdzenia. lub brzgezki z Jednego naczynia do drugiego, Za, 
ezy O przewo D1czącego W ra zle gospo- wartość kadzi filtrowej, /~cznie z kadzi, przepu.t.-

darczej towarzystwa. § 25. knw~, nie powinna prze:"'}"'''ó zawartoSci kadzi 
§ 13 Kasa i majątek towarzystwa zostawać zacierowej wivcej nad dZl .. ie<\ procentów, a za-

. k k 6 I wartość kadr.i pnepustkowej w żadnym razIe nie 
Do spraw, rozpatrywanych na ogólne m będą, pod nadzorem 'asyera, t ry '."yp a- powinna być wiV"" .... jak dzie.ieć wiader. Opl"ÓeZ 

zebraniu, należą: łt.) wybór czlonków rady ty czynić może tylko za asygnacyaml, pod- kadzi zacierowej, ko:/a do wartenia zaciern, kadzi 
gos[lodarczej i stalej komisyi rewizyjnej pisanemi przez prezydują.cego lub jego za- Bltrowej i kadzi prz.pu.tkowej, . adnych innych 

stępCA. Kasyer obowią,zą,ny będzie składać naczyń dla przeróbki lub czasowego przeohowywa, 
oraz zast~pców tychże, jak również czlon- • ł nia zacieru lub ma.y zacierowej uie dozwala .i~. 
ków honorowych towarzystwa, b) zatwierdze- co tydzień raport w radzie o zasz ych Jeśli w browarze znajduje oiV kadt Bltrowa, to ... 
nie illstrukcyi dla rady gospodarczej i ko- wpływach i stanie kasy. dnych nrz~<heń do cedzenia w kadzi .acicrowej 

. "') . h § nie można dopuścić. 'V t} ohie browarach. w któ· misYI reWIZYJneJ, c rozpatrywame rac un- 26. rych w kadzi zacierowej .najdaj~ BiV podobne n, 
ków toWat'z~stwa i sprawozdań komisyi re- Prezydującemu służyć b~dzie prawo, za rz~dzenia, nie pozwala .iV na poBiadanie kadzi ftl, 
wizyjnej; d) rozpatrywanie i decydowanie asygnacyami, przez siebIe tyiko podpisanemi, trow.j. KoUy, B/nżice do odgotowywania zaciern, 
wniosków rady gospodarczeJ', dotycz"cych d ć I h dk h ,nie powinny przewyższać dwóch trzecich zawarto-

Ó )
:" rozporzą za w nag yc wypa ac a una- ści kadzi zacierowej, a koUy, w których n,kutecz, 

interes w towarzystwa; e postanOWIenIa, nowicie w razie pilnej potrzeby udzielenia nia .iV warzenie brzeczki, w hdnym razie nie po, 
dotyczlJ,ce wyjednywania w drodze wlaści- małych wsparć sumą, ,co miesi,!c pozos~a- winny przewyż,,,,,ć .awart08ci kadzi ucierowej 
wej zmian i uzupełnień niniejszej ustawy; wianą, na ten cel do .lego rozporzq.dzema, wi~cej, jak na pÓłtorasta prooentów. Opl"ÓeZ na, 

JO) W czasie bezolynn04ci piwo i miodo-wa. 
rze1nych zakładów, jako Ie. podcz.. kałdej czaso, 
wej przerwy robót, naczynia układowe, wł1łcznie 
do kot.ła brz~kowegoJ powinny byó opiec%otowane. 
Naczynia zacierowe powinny byc oprócz lego o
piec~towane i w czuie dli_łania układu, j~li 
~p czasu, od ukonczanie jednego zacieru do za. 
czgela drogiego, przechodzi pi~ godzin. Pon,dek 
i terminy opieczotoWSOl& i odplE~e~t.owania naczyń 
pny wymienieniu osób, które powinny być tem~ 
obecne, oznaczaj, aio przez ministra skarbu. 

J l ~ 'V każdej piwo i miodo-wanelni prowadz, 
siO: a) kaiW fabryczna sznurowa, do której f&~ 
brykant obowi'lz.&ny jest. wpisywać czu opiecz~to. 
wania i odpiecz~t.owaoia Daezy~ jako też, zboCze. 
nia od ogólnego porZlłdkn wyrabiania, i b) ""iega 
robocu., ze 8zcz.egółowem wykazaniem w niej ro
botników fabrycznych, praouj,cych w oddziale wa
nalni Obie kailliki powiony być zanumerowane 
i poświadcwne przeJ: miejscowpgo Dadzorcv akcr
zowego. 

J2) Upoważnia sie ministra skarbu wydawać 
dla rozwoju iJtuiejłcych przepisów szczegółowe 
przepisy o ~rz'łdku, apollo bach i terminach opie-. 
cł!vtowaniA. l oopiecr.otowani .. naczyń w piwo i mio. 
do-warzelniach, o prowad%eniu rachunkowości i 
ponlldku utrzymywania ksi,tek \V zakładach, jak 
również uzupełniać i wyjaśniać postanowienia oho
wi<lzuj,ce o hudowie nacsyń w tych zakładaoh. 
spoJobach korzystAnia. z takowej i porr.'łdku użycia 
produktów przy piwo i miodo.war2:eniu. 

18) Akcyza z piwa i miodowarzeloych zakła. 
dów moie być odroczona, lecz nie dłuł.ej jak na 
jeden rok, z tern, aby odroczona loma była woie • 
sionł do kasy przed 1 września. 

Jł) Za piwo wywożone za granice przez wla. 
ścicieli browarów akcyzA. jest zwracanł. PorUldek 
tego zwrotu, jak równieź rozmiar i warunki onego, 
oznaczaj, I~g przez minil'tra skarbu odpowiednio 
do rZeCf.yw1Stego wpływn akcyzy od każdego wia
dra piwa, wyrabianego w zakła.dzie. 

16) Ustanowione w kodeksie dla parowych pi. 
wc i miodowarzeloych zakładów zaliczenie akcyzy 
przy przerwach wyrabiania z powodu psucia SIO 
aparatów stosuje sio do wszystkich zakładów w 
razie powstrzymania wyrobu z przyczyn nieza
leżnych od fabrykanta. 

16) Sprzedawcom piwa zabrRniA. sig rozcieńczać 
go wod'ł, dodawać do niego produktu, chociftŻby i 
nie szkodliwego dla zdrowia, jako też mięlZać piwo 
różnych :r;akładów. 

17) Sldady hurtowe do sprzedaży piwa i mio
du mag, być otwierane osobno od skladów na 
sprzedarz innych napoi i przytem na wszelki 
ilość tych napoi. 

lą) Fab~ykantom piwowarze1ul dozwala tli~, baz 
bra":118 o<!dzle!neg.~ patentuJ 8P!z~dawać wyrabiane 
n nIch .plW? l m)~ z wo~w I. łodek tak po mia. 
st.ach, Jak l po W8180bJ w Ilośclach najmmejszych 
trzech. wiader, w. pa~ly~iach drewnianych, lob w 
skrzYlllacb po SZesCd1.188lłlt butelek, przy sprzedaży 
w: naczyniach ukłannych. Dostawo piwa z fabry
ki do domu nabywcom dozwalA. si'i} uskuteczniać 
w dowolnych ilościach. • 

]9) Tego, w jakiej najmniejszej hurfowej ilości 
mog, być aprzedawaoe piwo i miód, nie oznacza 
sie_ 

20) W traktyerniach i innych .ak/adach trnn
kowych, przy aprzedaży piwa na kufle, dozwala 
liV używać tylko takie ku8e, na których oznacza.. 
n~ jesl kresk, owarto.ć, odpowlad.j,ca oznaczo
nym czvściom wia.dra. przy nlilewa.niu kufla, 
\Vyso~ość piwa powinoa dosi~gaó wymienionej 
kreski. 

21. Za nioopieczetowanie we właściwym czasie 
w. bro~arze o{Jróż~ionych nac~y~ lub opleczvtowa. 
Ole m~poW1ednto do przeplBow w tym celu u
stanOWIOnych, lecz bez zatajenia akcyzy, winni u. 
legaj~ odpowiedzialności podług art. 6 dod. do 
art. 406 n.t. o doch. akcyz. w dal,zpn ciljg. 1883 
roku. 

. 22) Za rozcieńczenie piwa wodli, dodanie do 
mego produktów nieazkodliwych dła zdrowia i za 
pomi~zanie piwa z rozmaitych browarów, winni 
pociągaj, sie do kary pieoieżnej nie przunosz,cej 
pi,ódzieaigciu robli. 

23) Piwowar odpowiedzialny za naruszenie w 
zakładzie postanowień o dochodach akcyzowyoh, 
poci!łg& siV do odpowiedzialności na tyohże zasa. 
dach co i odpowiedzialny gorzelany. 

II: . AkcyzV za warzenie piwa w kraju zakau~ 
~klm pobierać w ilości i na zasadach, ulltana. 
Wlanych dla pozostałyoh miejacO\vości Cesarstwa. 

lll. Opła~ patM.towi od browarów i składów 
hurtowych piwa i miodu pobierać w całem Ce. 
saT9t~vie, nie wyłł~Z8.jilJ i kraju zakaukazkiego, w 
rOZDU8.rze n&8~puJ'cym: 

f) rozwin·zanie towarzystwa. k ć 61 b' ć czrń do przeróbki zacieru i w&.rzenia brz~zki, 
., której wyso oś og ne ze rame oznacza która zostaje wni .. iona do opis n browaru i koUów A. Od browarów. 

§ 14. będzie. O każdym takim wydatku prezy- wodo.varnych, w oddziale p.row)'m hdnych in· a) w .tolicach i w Warszawie od browar.,w, 
U h I ól b' ted dują.cy obowią.zany zawiadomić radl) gospo- nyoh naczyń nie dozwala siO mieo. maJ,cych kadzie zacierowe zawort08ci do 100 wia-
. C ,wa y o~ ne~~ Ize 

ralliba w, y uwa- darczą. na najhliższym zebraniu. B) Na warzenie piwa, i porler"; '?0l1'l być ,u'y, der-IW rub., a n .. topnie .. ka.de wiadro "war-
żaJą. Sl~ za wazne, Jeze I w ze raDIU przYJmo- wane tylko produkty. zbozowe, drozdże l chmIel. tości nad sto wiader doda'e i l b 60 
wata udział przynajmniej połowa ogólnej § J7. 4) l'rodnkty zacIerowe. m<>gll być waypywane kop.; ,l B V po rn. 
liczby czJ'onków honorowych, rzeczywistych Księga kasowa, kwitaryusze, przed wy- tylko?o kadzI "CIeroweJ l przytem II tylko przed b) w otolicao.h i w Warszawie, od browarów 
i ofiarodawców. UchwaJ'y takowe decydu- ak h k . b d zacz~CIem przep\l8ZCZaOla .. cleru lub brzgezki z tej maj'łCych kadzie zacierowe uwartości mwej Jak 

daniem t Owyc asyerowl, ~ ą opara- kadZI do lDnego n,.czyOla. ,l'odc .. s pr,.emleszcza, 100 ,,~ader, za pierwsze 56 wiader-56 rnb a n.-
ją. sj~ wi~kszośc:ią glosów a wrazie równo- fowane przez preżydującego, a oszuurowa- nla, m .. y ~acleroweJ z kad", zacierowej do Bltro- stepnie za kaide Wiadro .awartości oprÓcz 36 
ści takowych glos prezydującego stanowi nie ich b~dzie uchwaJone pieczęcią towa- we), .. także po zacZOCIU wypuBzczanla brzeczkI z wlader, dodaje ,iO po l rab. 50 kop.; , 
przewag~. Przy decydowaniu kwestyj do- rzystwa, na laku wyciśnilltą. kadZi zacIeroweJ, Jeśh BllrowoOle odbywa, "O w c) w pozoslall'ch mla.tach, od zakładów ma-
tyczących zmian, uzupełnień lub rozwiqza. teJZ6 k~dzl, '! zadnem lDne~ naczynIu me po- j'łcych kadzie zaCIerowe zawartości po 100 ~ader 

C. Komisya rewizyjna. wmna ~IV znaJd.owa6 m~a zacl~rowa. Sposz~zenle -60 rub. i nast nie za każde wiadro zawaTtości 
nia towarzystwa, potrzebnIl jest obecność b,:z~czkl. z kałUl Bltr~weJ w kozdym ralle Dle~: oprócz 100 wiad~~ doda'e .iV o 60 ko . ' 
'/. ogólnej ilości czlonków. Jeżeli zebra- § 28. Winno 810 rozpoczyna,o przed , opu,zozeDl~m do nIeJ d) w miastach i o~o.ta/ ~h " p., ś' h 

' 'do ł d k tk I'e S'- ' k' ,. kł da SI' A Z całeJ masy zaCIeroweJ z ktdzl zaCIeroweJ od .a'-'ado· n' hPk d . Y • mIeJSCOWO Clac , Dle Ole sz o o s u . u z przyczyny n - ..... a omlsya rewIzYJna s a • 6) W browarach p091adaJ,oych kocioł brzecz- • M , w, '"l,cfc a Zle .aCIerowe zawartoŚCI, 
l'l'zybycia Oznaczonej wyżej liczby członków" 3,ch członków, wybieranych coroczuie na kowy .. wartości wiek,.eJ nad oto dwadzieścia Ple<\ mOleJ Jak 100, WIader,. za plerwoze S6 w"der -.~o 
wtedy dla rozstrzygniljcia spraw, podlega- I' ogólnem zebraniu, na którem zarazem wy- procentów zawartości kadzi •• cierowej, wszyslk~ ~~b;.ia~:t~~::d~:a fazde ;Oa~ro ""warto8m, oprocz 
jących roz~iorowi na ogólnem zebrani~" brany b~dzie jeden kandyd~t ,dlll zastę(lo- brzeczka powmna być odwarzana odrazu. Ilości ,J • V po op. _ 
wyznacza SIA, po npl-wle dwóch t~godm, I wania mieJ'sca członka komlsyl, w razIe Je- warow brz~czkl, pO'!tór~nych w br~warach o k?- B. Od składów hurtowych piwa i miodu 

y J J I . tle brz~czkowym mmeJ8zeJ zawartoścI, Oznacza 810 • 
nastljpne zebranie, postanowienia którego go nieobecności. Członkowie komisyi samI prz.z ministra ,karbu. w miej,cowościach pierWBzego rzoda 60 rub. 
uważaj,! się za waźne bez wzgl~du na liczb~ z pomiędzy siebie wybi6raj~ prezyduj~cego. 6) W deklaracyach podawanych nadzorol.i "drugiego rzgdn . 40 " 
obecnych członków, o czem jednakże wcze- § 2& akcywwemu, f"brykaut obowi, .. ny j .. 1 oznaczaó "trzeciego rz~du . 20 " 
śnie; uprzedzić należy członków towarzy- , .,. . . . lerminy roz!,?"zynania i kończenia robót g/ówniej- IV .. Co ~o rozdzielenia miejlcowośOi ua rzedy 

" K YJna Jest Obowl!l.zaUij naj 8zych W8rZ6Dl& plwa. do pobler8111a opłaty patentowej od składów hur. 
stwa w z \wiadomieniach zapraszających. . oml~ya reW1Z . ,.., , - 7) W browarach nie usknleczniai~cych wigoej towych \,iwa i miodn, rotprze.trzeuić na kraj ... 

mruej raz n& mIeSIąc, roblC przegląd za- nad dwa zaciery na dob~, roboty zaclerowo powio. kaukazki ogólny, uatanowiony dla Cesarstwa porzł. 
B. Rada gospodarcza. kładów miejscowych oraz ksiąg i kasy to' ny oig zaczynać nie wcześniej, jak O godzinie piitej dek (uw. do p. lO, l B, dodat. do art. 6 (uwaga 

§ 15. warzystwa, rozpatrywać jego s~ra'."ozdania rano i kończyć najpóźniej o godzinic dziewi,tej l) Dl!tawy o opla'ach akcyzowych, 
i przedstawić ogólnemu zebramu plśml~nne wieczór. V. Skssować nwagv 3 do art. 193 ust. o opl. 

Do rady gospodarczej należy zawiadywa- o nich uwagi, wreszcie w razie potrzeby 8) Upowa'nia Big mini.tra .karbu ostanawiać, akcyz. 
, tki b' ż .. t . t dł' przez oddzieln.6 instrukoye dla ~rowaró,!, .rozma- V,l PoatBnowienia wył~szozone w poprzednioh 

Dle wszys eml le ~ceml ID eresaI?1 o- wydawać postanowienia, otyczą.ce zwo aUla ltegO urZ~<heDla, ootaleczne termmy, dluzeJ po za pnn ,.t.,ch l-V, wprowadZIĆ w wykonanie od l.go 
war7.ystwa nil zasadZIe u~tawy ~raz mstm- w ustanowionym porządku (§ 11), nadzwy- które nie mog~ przeci~g~ć Big .g/ó~niejsze rol~ty hpca.ló8ó roku,. nie ro~prze.trzeniaj,c przytem 
kcyj, przez ogólne"zebrame zatWIerdzonych. czajnego ogólnego zebrania. war.enta pIWO,. od zaczgota zaclOrau'a do przeJscla p"eplsu,. zawlcraJ,cego SIO wart, 1. p. l, na za_ 

I 
brzeczkI do oZI~bl8.CZy. kłady pIWOW&rne, urądzoue .,., miastach do 1 

§ 16. § 30 9) IV kdJym browar1.8 po"inien być piwowar lipca lH85 oku. 
c , k . t b' d odpowiedzialny, którym mo'e byó i sam w/aści, Vll. Upow8Źnić g/6wno""rz~d .. j,cego wydzia-

Rada gospodarcza sklada si~ z 12 czlon- 'zton owle towarzys .wa, wy ~am o za- ciel browarn, lub jego . zarz.dzaj~cy. W/aścioiel lem k.odl.'dkacyjnym. \,rzy rad,ie państwa, po po. 
ków, wybranych nil ('gólnym zebraniu przez , rzą,du lub .do wypełmenla. zlecen t~warzy- browarn ObOWIązany zaWiadomIĆ nadzorcg akcy.o- rozanuenlU "O z mlDlBtrcm Ikarbu pogodzić od-
glosowanie tRj'emne na przeciąg lat dwóch z stwa, pełmll swe czynnoścI bezplatUle. wego, kto w browarze je.t odpowiedzialnym piwo, nośne ar,tyko/y o dochod.."ch akcyzo':ych z po.tano. 

h h h I warem l zarzlłdzaJlłcym browarem, jeśli tenże ut .. wlemanu, wyłuszczoneml w punktach l-V. 
grona ~złonków r~ec?ywistyc i onorowyc. . V. Przepisy ogólne. niej.. W równ~ oposób w/aścieiel browaru powi, J e g o C e • a rok a M OŚć wy/uBzcwn, u. 
W razIe wystqplema którego z czlonków § 31 UleU "Wladorom .. rZlłd akoyzowy o o,l<lanin bro, chwal~ rady paliltwa 15 stycznia roku bież,cego 
w ciągu dwólecia, miejsce występuj~cego I . ' .. I warn w .dz18ri:aw~ na tychże warnnkach, jakie B' N a j w y' ej otwierdzić raczyl i wykonali poleClI 
zajmie jeden z czterech wybranych na ten Towarzystwo pOSIada swoJą plecz~ć: ł6dz- u.tanOW1one dla gorzelni. ____ _ 

- Wydawca SteCan KOlillłoth - Redaktor Zdzld a w Kol'akowsld. A0811OJIeHO D;eHaypoIO 23 llapTa 1885 r. W drukarni L. Krukowlłlde&,o w Łodzi. 
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