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Biuro Redakcyi i Adnlinistracyi
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go, podmeslono
роdшеslOПО ,.
w P.locku sprawll
spraw\l spójki
sp61kl
miast
шiаst na
па wlasnl}
własnlł rllk~
'·\jk~ tymczasem
tYIllCZ!lS611l dwa
d,.a
miasta, IJubIin
minsta,
IJublin i Kalisz, korzystaj!}c
korzystajl}c z opinu
пи ministeryum
шiпistегуuш co
со do możliwości
1Ооiliwо§сi tworzetWOt·zenia towarzystw kredytowych 8IIl110istnych,
samoistnych,

Ogtoszenia przyjmowane st:
at: w Adrninistracyi
Adrninistraeyi "Dziennika'
"Dziennikac I
oraz
Ogłoszeń Ra.jchma.na
Fr8ndłera w Warlzl\wie
ота" \1' Biurach
Biuracl1 Ogtoszen
Ra.jchmana i Frendlera
\Varlzl\wie
i w Łodzi.
lм:1.zi.
R~k.opisy D&destaue
Dadesłane Ьеи.
bez El\9irz.eienia-nio
Еl\Зirz.eiепiа-пiв bgd'ł
bgdljo

SZCZ\ld.llosiiiolVe
SZCZ 'ildlllościowe llIiejSkie,
miejSkie, te jea~wyjątkiem
jl}tkiell1 warszawskiej,
Wlи"Зzаwskiеj, rozwijajll dzialalno§6
dzialalność
b81·dzo
bardzo OK.·auiczOnll,
ogmuiczon'ł, prawie
prawic oic
nic nieznaczllnieznaczll·
С!}. Traktowaliśmy
Ć!}.
Тгаktоwаli§шу oо tel1l
tem obszerlliej
obszerniej w arагtykule "Kasy
"Каэу oszcz~dności
oszcz~dno§ci w Królestwie,"
Kr6Iestwie,"

zwracane.

przemyslu wielkiego.
р.·zешуSlt.
wielklego. Poglqd ten
(еп popie·
popierajl}
rajll zreszt!}
zreszt1} cyfry wywozu wyrob6w
"угоЬбw ł6dzlбdzkich za
"а lipiec i sierjlieil.
sierjJie;.. Por6wnywajq,c
Porównywają,c
eyfry
cyfry te z odpowiedDlemi
оdрОlViеdще1Оi roku zeszlego,
zeszłego,
znaj<lujelllY rzeczywi"cie
rzeczywiście do"c
dość znacznq, r6ró·

:1:~P~~S~lro1:~i~:1wterd~~~:: O;tot{ł~~
O;tot{I~~ ~o;~~e:z~!~~lle;~;
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XII.
хп.
wek, który
kt6ry zrazu przychylal
przychylał si~ do projep.·oje- cyach
суасЬ tycl.
tych na
па prowincyi nie zmienilo
zmieniło siQ
się welnianej
wełnianej w komunikacyi krajowej 4,2'
4,2ł33
Pr<ed.i~I>i.,..twa
Przedsiębiorstwa
i .półki
.p6Iю Dow
nowe.
•• -l'rodukcya
- Produkcya wVg1l ••
zdecy<lo,val SiA
siAyу ostatnio
оstаtпiо nic na
па le:r.sze. Być
Бус może,
шоzе, iz
iż z cllwi!.
chwil.L:I'~=' fakfak· pudy-do Cesarstwa
CeslLl·stwa 21,560 pud6w-razem
• •- ktu zJ·ednoczenia, zdecydowal
cukтownicи. - Sprawy gorzelniaoB.
Oi)'~
SpraW)" culcrownicu.
gorzelniaDo. -_ Oiy~
•
wienie w bandlu;
b'Ddlu; band_l
b.Dd.t dr
дг..... m do Gd&Jiska;
Gdańska; za
"а inicyatywl}
inicyatywq, p.
р. Lewiflskiego,
Lewińskiego, .tara(:
.tarać sil)
si\} tycznej zialalno"ci
ziałalności Jeantoru
kantoru banku pań·
рап- 2;,803
2;;,803 pudy; podczas gdy ,.
w tyonie
tymże czasie
czaslO
.pned.z
.pnedB.Ż patentów.patent6w.- Sprawy r..,mie8tnic,e.-In,tyrzomiłlŚlnicze.-In,ty- O
О koncesYQ
koncesyę na
па wlasne
własne towarzystwo
towarzyst,.o kredy.
kredy- stwll,-gdy
stwa,-gdy kasy oszczQdno"ciowe
oszczędnościowe oddane I·.
•.. 1884 tylko 7,986 pud6w
рudбw w komunikacyi
koonunikacyi
tocyc
tucyo

kred~towe.- Prtemy.1
Przemy.ł i bandeI
band.t miej.cowy.miej,co"J·.,""twory
r..,twory torfowe "bieńskie.
"ЫеUзЮе.

(DokO/lrzeuie
(DokO/!rzenie - Jlatrz
JlOII·Z Nr.
м·. 195).
195)_
гzешiе.§lпiсzе znalazły
zпаlаzlу siQ
się na
па ро·
po·
Sprawy rzemie.§lnicze
rZl}dku dziennym,
rz!}dku
dziе[шуш, tak w sfernch
sferach prawoprawo·
dawczych
<ławczych jakoteź
jakotei korporacyach
korpora.cyacb prywatnych.
Istnieje projekt zaprowadzenia
zaprowadzeoia oddział6w
оddziаlбw
гzешiе§lпiczусЬ r.rzy szkolach
rzemieślniczych
szkołach dwuklasowych ministerya
mioisterya nych
оусЬ i czteroklasowych
miejskich; .Now.
W.·сш. · donosi, ze
że dy"Now. Wrem.·
szkół ludowych w Cesarstwie zbie·
rekcye szk6l
raj!}
illfО'·1Оасуе co
со do
до moiliwoSci
moiliwości i pożypozyrajq informacye
tku роdоЬпеj
podobnej inowacyi.-Prace nad przejprzej.
rzeniem ustawy rzemieślniczej
гzешiе§lпiсzеj z roku 1816
.·ozpocz\lte
rozpoczllte we
,уе wla"ciwej
właściwej sekcyi towarzystwa
popierania handlu i przemys1u,
przemysłu, przerwane
od kil!tu
kilim miesiQCY,
шiеsiQCУ, maj,.
шаj,. być
Ьуl: dalej pl·owaprowa·
wrześniu, росzе1О
poczem ustawa zmiezшiеdzone eе wrze"niu,
niona
пiопа jeszcze w roku
roktl bieżqcym
Ыеiqсуш odestan!}
odesłaną,
zatwiel·dzenia wladzy
w/adzy wyiszej.
wyższej.
zostanie do zatwierdzenia
IlIstytucye kreuytowe daj!} nam
пат sporo
Instytucye
пшtегуаlu, zmuszeni
materyału,
zшuszепi wi\jC
więc jesteśmy
jeste§шу obej"c
obejść
siO z nim
nilll nader tresciwie.
treściwie. Najdonioślej
Na.jdonio"lej-·
fаktеш od CZasu
CZI\SU ostatuich notatek ze
"е
szym faktem
jui osta·
ostakredytu, jest postanowione już
sfery kl·edytU,
tecznie
tocznie przemianowanie Ья.пku
banku polskiego na
па
kantor bal1kn
panstwa; likwidacya
Hkwidacya interebankn państwa;
s6w banku ma
sów
ша być
Ьуб ukonczon!}
ukończon!} do
до dnia.
dnia 13
styeznia
bowiem terminu
stycznia 1886 r., od tego bowieт
оп działalność
dzialа.lоо§б swojllljako
swojl) ~ako "war"war·
rozpocznie on
Oddziały
szawski kautor" baoku
banku pailstwa. Oddzialy
8zawski
pozost!\Dq, nadal
пада! jako fiprowincyonalne pozostaną,
Не kantoru warazalVskiego,
wyj!}tkiem
lie
warazawskiego, z wyjl}tkiem
oddzialu
oddziału wloctawskiego,
włocławskiego, który
ktбt-у ma
та być
Ьус
zamknil;ty.
zащkпi\jtу .
Zawita.
Zawiła sprBwa
sprawa kredytu hypotecznego dla.
dla
miast Królestwa,
weszła na
па zupetnie
zupełnie nowe
Rrolestwa, wesz1a
tory. Po
Ро odmownej
оdшоwпеj decyzyi wladz
władz co
со do
до
zJcdnoczeoia
Zjednoczenia miast
шiаst prowincyonalnycb
prowincyonalnych род
pod
opiek!} towarzystwa kredytowego ziemskieopiekI}

WYКSZTllCENIВ KOBIBT
WYKSZTAŁCENIE
КОВШТ
W WIEKACH
WIEКACН DA 'WNlEJSZYCH.
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Rozprawy O
о potrzebie nanki dla kobiet
przejad1y sit;l już
przejadły
juz ch.yba
шуЬа wszystkim,
wszуstkiш, to tez
też
prawie zupelnie
zupełnie usta1y,
ustały, napisano jednak o
о
przedmiocie tyle, że
zebrać
tym ргzеdшiосiв
"в gdyby zebrac
ksil}źki,
bl"Oszury i artykuly
artykuły
wszystkie ksil}iki,
b.·oszury
dziennikarskic,
dziennikarskie, poświ~cone
poswi~cone temu
tешu рrzеdшiо
przedmio.
utworzyłyby one
опв sporą
8PO'·~ bibliotekIl.
bibliotek\j.
towi, utworzylyby
wi\jc moze
si\j wydac
niejedneDziwnem willC
może sili
wydać niejedne.
mu
ти z naszych czytelników,
czytelnik6w, iz
iż mimo
miшо to
wszystko рогuszашу
t\j sprawIl,
spraw\j,
poruszamy jeszcze raz tl)
blstorycznego, zawsze
wprawdzie z punktu historycznego,
jednak jest to poruszanie sprawy dawno
już
jui przebrzmiałej,
ргzеЬгzшi аlеj, sprawy rozstrzygnilltej.
rozstrzygni\jtej .
Wi\jkszo§C
Willkszo§Ć ludzi wyksztalcooych
wykształconych zga.dza
zgadza si\j
sill
na
па to, że
ze nauka
na.uka jest kobiecie potrzebną,
potrzebol},
mпiеjszо!iб ZM
mniejszość
zaś oie
nie zgadza si\j
sil) wprawdzie,
lecz tylko w teoryi, w pl·aktyce
sili
praktyce trzyma si\l
wr\jcz przeciwnego zdania i stara
wrllcz
stara. si\j
sill oо ile
Не
moinosci
moźności dać
dаб córkom
сбгkоm swym
swуш wyksztalcenie.
wykształcenie.
Dla poruszenia wi\jC
więc tej kwestyi jeszcze
mieć wa.zne
ważne powo:!y.
powo:ly. 1I mamy
mашу
raz trzeba miec
je.
P
owody te są.
вц. następne:
паВЦ1рпе: 1)
l) wyszla
wyszła swieświe·
Powody
"О ksil}ika
żo
ksil}żka dr. Piotra Chmislowskiego р.
p. t.
nAutorki polskie wieku XIX,· gdzie auаи
"Autorki
tor w ba.·dzo
bardzo wielu miejscach
шiеjsсасh porusza.
porusza przeprze·
bieg historyczny
blstoryczny tej sprawy u nas;
пав; 2) ci,
którzy rozprawiali u nas
пав o
о potrzebie wykt6rzy
ksztalcenia
kształcenia dla kobiety, zdradzali wielkI}
wielk!}
nieznajomosc
nieznajomość nauk spolecznych,
społecznych, przez cc.
сс. nie
kierujących komogli
mo~li zrozumieć
zгоzumiеб pobudek, kierujl}cych
si\l do wiedzy, ani
bietami, gdy te garn!} Sill
tei
też pobudek nieprzyjaci6l
nieprzyjaciół owego ruchu.
Według og6lnego
оgбlnеgо mniemania dopiero w
Wedlug
naszych czasach
схавасЬ porusZOO!}
została kwestya
poruszonI} zostala
гбwпо uр .·аwп iепi а kobiet z m\jzczyznami,
mllżczyznami,
r6wnouprawnienia
dopiero w naszych
пазzусЬ czasach zacz\jto
zacz'ilto myslec
myśleć
{I udzielaniu kobietom ta.kiego
шkiеgо samego w.v·

towe. Wobec tych fakt-6w i wobec wia<lowia<łolI10Sci
mości o
о zawil}zaniu
zawią,zaniu si~ w Warszawie konsoroyum
sorcyum finansowego, celem
сеlе1О wprowadzenia
wрго,.аd7.епiа
na
па gield\j
giełdll tamtejszą,
tа1Оtejsz!} i zagraJliczoe
zagraniczne list6\v
listów
zastawnych
щstаwпусh Awiezo
Awieźo zatwierdzonych dw6ch
dwóch
towarzystw kredytowych lIliejskicb,
miejskich, р.·nprnwdopodobnel1l jeзt,
wdopodobnem
jest, że
«е inne miasta
шiаstа a
а r6w·
.·б,.niei
nież i Plock
Płock pomy~lą,
РО1Оу~l'k o
о towarzystwach ,vlawIasnycb,
зпусЬ, росzеш
poczemlatwiej
latwiej daloby
dałoby si\j
sil) uskttteczoil:
uskutecznić
wzajemne
wzаjешо е zjedooczenie
zjednoczenie {tltal{80We
Р/Ю/{80ше dla uzyskania
ska ni a lVi~kszego
,vi~kszego kursu akcyj a
а wiadomo,
ze
że pierwszy kurs osiqgni\lty
osią,gnillty decyduje stast:\nowczo oо роwоdzепiu
powodzeniu w przyszto§ci.
przyszłości. O
О ile
ilе
akcye
nkcye towarzystw prowiocyonalnych
prowincyonalnych salDOза.noistnych i samodzielnych
sашоdziеlпусh nie budZI}
budz!} dostate·
dostnte·
czn€go
cznego zaufa.nia,
zaufania, oо tyle na
па wzajemnej od·
odpowiedzialno"ci
powiedzialności oparte, dać
дае mogIł
1Ооg!} dostate·
dostatecznll
czną, gwarancy~, a
а tem
tещ samem
sашеш utworzl}
utworzq zyżywotnq,
wotną" nader pożytecznI}
poiytecznl) i siloq,
silną, instytucY\j
instytucyę
kredytowq.
kredytową.
Do istniejq,cych
istnieją,cych już
juz w KróleUwie
Kr6Ie~t,vie kas zaza·
liczkowych dla przemysłowców
рrzеrnуslоwсбw ро
po miastach,
шiаstасh,
przybywa kasa przemysłowc6w
ргzсшуslоwсбw kieleckich,
10l11zyiiskich
łomżyńskich i lIvorzllca
t,.orzl}ca s;\j
sili kasa zaliczkc.zalic.. kc.·
wa we 'Yloclawku.
Włocławku. W Gr6jcu,
Gгбjсu, Kutnie i
Wiskitkacb powstały
Wiskilkach
powstaty kasy zaliczkowe dla
р.·zешуs!оwсОw i rolników
przemysłowców
rolnik6w w powiatach odпо"nусЬ; wreszcie mamy
nośnych;
mашу do
до zanotowania
kilka kas oszcz\jdno"ci
Oszczlldności dla sluzby
służby folwat·folwal·cznej, istniejllcych
istniejllcycb · jui dawniej,
dn,vniej, jak w Mi·
Mikoszy
nie pod Koninem,
Копillеш, w Dobrzyńskiem
DоЬгzу6.skiеш i
koszynie
pod Kutnem.
Кutпеш. 'Vszystko to razem
гаzеш wzi\jte,
wzillte,
Il}cznie
łqcznie z dwoma lub trzema
tгzеща przykładami
р.·zуklаdаш;
urzqdzen
urzą,dzeń emerytalnych
eтerytalnych dla oficyalistów
оfiсуаlistбw р
pry•.уwatnych, jest jeszcze dowodem
watoych,
dоwоdе1О bardzo nik1ej
kłej inicyatywy w sprawie zakladania
zakładania spó·
sрб·
lek
łek kredytowych i urzlldzeń
Ш·Zl}dzеii pomocniczych,
pOlJloclliczycb,
jakich setki istniej:} zagraniClj"
zagranicą" posiadają,
posiarla.jq o·
о·
gromne kapitaly
kapitały i przylloszll
przYlloszll korzysci
korzyści nieobliczone. Posiadamy
Роsiаdашу wp.·awdzie
wprawdzie kasy o·
о-

jego filij i zaprowadzonl}
b\}dzie
bl)dzie w tych kasach inna manipulacya,
шапiрulасуа,
mianowicie,
шiаllоwiсi е, gdy odbiór
оdЬiбг wkładów
,vklаdбw w razie
potrzeby nie b~dzie
blldzie tyle utrudnionym jak
dotychczas-zbudz!}
dotychczas-zbudzI} si\j
si\) one z U§pienia.
Шрiепiа.
O
О banku szlacheckim
szlасhесki1О w Cesarstwie
Сеsа."Зt,viе 1Ilieli
mieli
czytelnicy "Dzienuika"
"Dziennika" w czasach ostatnioh
ostatoioh
до"с cz~ste i obszerne wzmiauki.
dość
wzmianki. ZaznacZD.my
сzашу jedynie,
jedYllie, ze
że bank tco
ten rozpoczyna
rozpoczyua dziadzia·
lalno§c
łalność swq we ,vrzesoiu
wrześniu •..
r. Ь.
b. Nоtujешу
Notujemy
w.·eszcie,
wreszcie, ie
że z powodu powtarzajqeych
powtarzajqcych si\l
sili
upadto"ci
upadtości bank6w w Cesarstwie, ministeшillistеryull1 skarbu
ryUln
ska.·bl' zwr6cito
zwr6ciło u,vagQ
uwagę na
па to, aieby
ażeby
suma
sшuа zobowi!}zau
zobowil}zań akcyjnych
nkcyjnych baok6w
banków hanhапdlowych nie p.·zewyiszala
przewyższała w żadnym
iаdпуш razie
pi\jl: razy wzi\jtego
pillć
wziętego knpitalu
kapitału etatowego i zaznpasowego. Wiadomość
WiаdО1ll0sб powyższll
powyiszq podał
podat "Rus·
"в.оз·
kij Kuryer;"
Кш·ус.·;" do/!}czamy
dolllczamy do niej druglljeszdrugqjeszcze, mianowicie,
шiапо\viсiе, że
_е nad
паd bankallli
bankami prylVatneprywatne·
mi
шi ргоj
projektolvanl}
еktО'VfШIl jest scisla
ścisła kontrola ра;.pailstwowa,
stWOWIL, w której
kt6rej to kwestyi prowadZI}
prowadzl} sil)
si\j
obrady w ministeryum
тiпistегуuш skarbu w porozuporozu·
mieniu
mielliu z ministeryum
шiоistе.-уUID kontroli.
Do instytncyj
instytucyj kredytowych liczl}
Нсх!} si~ oczy·
оехуwi~ci e i 10ll1bardy
wiście
lombardy p.·ywatnc,
prywatne, których
ktбгусh mnós·
шо6s·
two istnieje w Cesarstwie,
Cвsarstwie, a
а kt6rych
których b.·ak
brak
w Kr61estwie
Кгбlеstwiе jest przyczyn!\
przyczYnl) niejednokro.
niejednokrotnej ruiny mienia
шiепiа Ыеdаkб,v,
biedakó,v, którzy
ktбl·ZУ dostajł!
jq, Sill
si\j w rllce
r~ce lichwiarzy.
licbwiarzy. Warszawa
Warszawa. do·
doczeka sili
si\J POIIO
pono niebawem
пiеЬаwеш drugiego lombar·
10шЬагdu p'·YlVatnego,
prywatnego, podczas gdy ,.
w J:Jodzi,
łJodzi, роpomimo
шiто wezwan
wezwań cz~stych z naszej strony, trudno
dпо jakoś
jakos oо sp6lk~
sрб/k~ dt·obniejszych
dt·obuiejszych kapitalistów,
st6w. którzyby
kt6rzyby wzi~1i
wzi~li sill
si~ do tego procedeprocede·
ru, pod konkollJr
kontrolą, p.·awa.
prawa. Widocznie
Widoczllie zysko·
wniejsze Sil
а!! lombardy
10шЬ аеdу pokl}tne,
pok!}tne, któr}ch
kt6r}ch oie
nie
brak w t,odzi.
łJodzi. Interesy 16dzkie,
łódzkie, za
"а sezon
biez!}cy, omawiane
bieźł!cy,
оша.wiапе 81)
są, w artykule osobnym.
озоЬоуш.
Zaznaczona
Z aznaczona w nim poprawa rozwoju interes
tегеsб\.
ów handlowych
bandlowych dotyczy wylq,cznie
wyłł!cznie

I ksztalcema
ksztalсеша jak

greckim
g.·есktш i łacińskim
lасifisktш ody,
оау, traktaty
tra.ktaty naukO-TiIO
паukO-ТiГo zajmowania
zajmo,.ania katedr
kiitedr uDlwersyteckich
uOlwersyteckieh np.
пр.
we, rozprawy oо istocie rzeczy, oо Bogu, I'rn.prn.- dr. praw Betticia Casadina wykladala
wykładała w
cowaly
cowaty nad
пад medycyną"
шеdусупq" tłomaczyły
t1ошасzуlу prawni.
prawni- sławnym
slаwпуш w §wiecie
świecie naukowym
паukоwу1О uniwersytecie
k6,v rzymskich,
k6w
гzушskiсh,
pisaly komentarze
pisały
kошепtaгzе do bolońskim;
Ьоlо6.skiш; Novella
Novella. i Betina
Вetina. Calderini ob.
ОЬ
Arystotelesa. Maryli.
Marya Stuart, majł!c
шаj!}с lat 12, jOdły
j ..ly katedry prawa, jedna po
ро ojcu, druga
druga.
czytala
czytała w Luwrze dtngi
długi traktat lacinski,
łaciński, ро
po II1\1ZU.
mllżu. Przykład6w
Ргzуklаdб,v podobnych moznaby
możnaby
napisany p.·zez
przez niq na
па zadany
zadaoy temat.
tешаt.
ргzуtосzуб bardzo duio.
przytoczyć
dużo.
Z zapałem
zараlеш tei
też oddawaty
oddawały sil)
si\} naukom.
naukolll.
W Sorbonie kobiety sluchaly
słuchały kurs6w
kuгsбw
Wiele z nich pozyskało
pozyskalo sobie
воЫе glosoq
głośną, slaw\j
sławll razem
гаzеш z mllżczyznami,
Ш\jzсzуzоашi, przy wszelkich dy·
dynauczycielskq,.
nauczycielską,. На
Na lVyklady
wykłady Bertilli, prze- spntach
sputach naukowych
na.ukuwych wyznaczano dla nich
loiooej
łożonej pewnego klasztoru, zbiegali się
si~ slusłu- w sali
ваН osobne
озоЬпе miejsca i z ратi\ltuikбw
pamilltuik6w
chacze płci
plci obojej
oboj ej nie tylko z Francyi lecz Saint·Simona
Sаiпt-Siшооа widać,
widаб, ze
że obecnosc
obecność kobiet IV
w
i z slj,sieduich
Вlf,siedl1icb kraj6w. Heloiza
H eloiza 11Iiala
miała slasła· tem
tеш centrum
ceotruт nauki francuzkiej uwaiano
uważano za.
za
\Tną, s
.. kołę, w kt6rej
wykładala teologi\j,
teologiI), rzecz oajzwyczajoiejsz!}
najzwyczajniejszl} i nikomu nawet nie
wnlJr
szkol~,
ktбгеj ,vykladala
j'ilzyk
j\lzyk grecki i heb.·ajski.
hebrajski. Za jej przykla- przyszlo
przyszło do glowy
głowy widziec
widzieć w tem coś
со§ nie·
niedem
dеш poszło
poszlo bardzo
b8.l·rlzo "iele
... iele innych klasztor6w.
klаsztогб,v. moralnego
шо.·аlпegо i skandalicznt'go.
Po
Ро klaszto.·acb
klasztorach cil}gle
ciągle powstawały
роwзtа,.аlу szkoly,
szkoły,
Najczllściej
Najcz\}sciej moina.
można było
bylo spotykać
sроtуknб kobiety
w kt6rych
ktбгусЬ ,.ykladanq
wykładanq była
byla. dla
dla. kobiet cala.
cała na
па wydzial:ach
wydziałach medycznych,
1Оеdусzпусh, do medycyny
mą,drość
ówczesna. W kilka wiek6w
wieków p6ź.
miały one
najda.
ш!}dго"1: 6wczesna.
рбz- mial:y
опе bowiem pociq~
poei!}~ jakiś
jaki§ od najdaniej spotykamy jeszcze kobiety, kt6re
które Ьаbu- wniejszych czas6w.
сzаsбw. W Grecyi wiele kobiet
dzq
dzą, podziw i szacunek calego
całego nczonego
uczonego slYn\llo
słynllło ze SZczllśliwej
szcz~sliwej praktyki, w Rzymie
Rzушiе
s,.iata.
świata. Siostra
Siostl·a PaskaJa,
Paskala, kt6ra
ktбга podobno znajdowaly
znajdowały sill
si~ t. zw.
zw_ medicae,
шеdiсае, kt6re
które speаре
pomagała
pomaga1a mu
1Оu we
"е wszystkich jego pracach cyalnie
cyaJnie zajmowa.ly
zajmowały sil)
si\} leczeniem chorych.
nanko,vych,
naukowych, co
со do
до r6żnostronności
гбzооstгопоо§еi i obszerobszer. Po
Ро upadku państwa
pa.Ustwa rzymskiego,
rzушskiеgо, gdy nast!}nastq.
no§ci
ności swej wiedzy
wied ..y prawie nie ust\lpowala
ustlIpowała pila.
piła opoka
cpoka ciemnoty
сiешпоtу i barbarzyństwa,
barbarzyustwa, koko·
temu
tешu genialnemu myślicielowi.
шуSliсiеlоwi.
biety wloskie
włoskie nie przestały
p.·zestaly za.jmować
zаjmоwаб siQ
sili
Kohiety mogly
шоglу uczęszcza"
ncz~zcza(: do uniwersy·
uoiwe.·sy- medycyol}.
шеdусуо!}. Spotykamy
Sроtуkашу je na
па katedrach
tet6w i wszystkich wyzszych
wyższych zakładów
zаklаdбw na·
па- a
а wiele dziel
dzieł medycznych
шеdусzпусl. wysz10
wyszło zpod ich
tetów
ukowych, narówui
паt·БWПi z m\lżczyznami.
m~zczyznami. Jeszcze pi6.·a.
pióra. Gdy uniwersytct
uniwersytet w Salerno był
Ьуl u
сzаsбw Rossi'ego
Ros~iCego można
шоiпа było
bylo spotykac
za czas6w
spotykać szczytu swej slawy,
sławy, pewna kobieta, wykta..
wykła.
uniwe.·sytetach wloskich,
ипшу
je ро
po uniwersytetach
włoskicb, stndyuj!}ce
studyujqce dajllCII.
dająca. w nim medycynQ,
medycynę, Sciqgala
ści!\gała tłumy
prawo
p.·awo i medycynIl.
шеdуСУП\j.
.Мiаlеш
.M
iałem szcz\j§cie
Szczllście sluchaczy.
słuchaczy_
(,vtedy już
(wtedy
jui to było
bylo szcz~ściem)
Szcz~"ciem) - m6wi
шбwi
Kobiety francuzkie w niczem nie us~po·
пз~ро
ten ekonomista
еkопошistа - znac
zuać takie kobiety ob·
оЬ· waty
wały włoskim.
w1оskiш. Do dzi§
dziś dnia.
dnia zachowal
zachował sil)
si\}
darzone talentem
tаlепtеш a
а nawet geniusze;
geninsze; "uniw uni- dokument
dоkuшепt z czas6w
czasów Ludwika.
Ludwika IX z r. 1250,
lVersytecie
wersytecie siedziałem
siеdziаlеш na
па. jednej lawce z ko- w kt6rym
ktбгуш król
kгбl ten nazoacza
naznacza doiywotni!}
dożywotni!}
bietami, studyujl}cemi
Ыеtащi,
studуuj!}се1Оi prawo i medycyo\j;
medycynIl; репзу!;
pensYI; za
,а wielkie zaslugi i naukI)
nauk\j lekarzorazem ze
,е mnq
ШП/l stopien
stopień doktora
doktora. prawa ot.·zyotrzy- wi kobiecie, pe1nillcej
pełnią,cej przy nim swe obo·
оЬошаlа jedna bardzo pi~kna
mała
pillkna dama."
da111a.· Dalej wil)zki
wią,zki podczas krucya.ty.
krucyaty. Do konca
końca zeszle·
zeszłe·
wspomina
wsрошiпа on
оп o
о pewnej kobiecie, która
ktбга w go wieku spotykamy
sроtуkашу siQ
się cilj,gle z nazwiska·
паzwiзkа
sашут zakladzie
щi kobiet lekarzy; wiadomo, ze
Rotym samym
zakładzie naukowym wykladawykłada· mi
że раni
pani Ro·
ta
ła literatur\j
literaturę grecklL.
greck/l. Rossi
Вовв; sluchal:
słuchał jej wy- land i pani GenJis
Genlis zajmowaly
zajmowały si\}
si~ medycy.
medycyklad6w
kładów i zostal
został oczarowany
ocza.rowany jej uczoności!}
uczonosei!} nq
nq, i leczyly
leczyły chorych.
chorych_ Ostatni dyplom Je.
М
i .wdzillkiem.·
.wdzi\jkiem.· W innych uniwersytetach karski udzielony
udzielooy zosta.ł
zоашl kobieoie w r.
г. 1794,
wloskich
włoskich kobiety takze
także były
byly dopUJzczan8 odt'ld nio spotykam)'
sроtуkа.Шl już
juz kobiet 1ekarzl
lekarzy i

1I m\lzczyznom.
mllżczyznom. Ot6;\
Otóż zdazda·
nie to jest najzupelniej
najzupełniej mylne.
W wiekach srednich
średnicb w epoce
еросе fenda.loej,
feudalnej,
kobiety najzupełlliej
паjzuреlпiеj były
byly r6wnouprawnioгбwпоuргаwпiоne
пе z ml)żczyznami.
Ш\jZсzуzпа1Оi.
'Vszystkie
Wszystkie prawa wy·
wyplywaly wtedy z posiadania ziemi aа ponie
pływały
wa.Z
waż kobiety mogły
шоglу j!}
jl} posiadać,
posiadac, korzystaly
korzystały
wi\jc z tych snmych
willC
sпшусh pra.w,
praw, co
со i mllżczyzDl.
Ш~ZСZУZDl.
Pan
Рап ziemi
ziешi s!}dzil
sl}dził swych poddanych,
poddanycb, zasiazasia·
даl w radzie
dał
ra.dzie przybocznej
p.·zybocznej swego suzerena,
suzeren8.,
kobieta, jeśli
je§1i była
byla pani!} ziemi,
ziellli, miala
miała t-e
same prawa. Nietylko pod wzgl\}delll
wzgll)dem praw,
pmw,
lecz i pod wzgllldem
wzgl\jdеш obowiqzków
obowi/lzk6w kobiety
były
po··
byly równe
r6wne mllżczyznom.
nt~iczyzo011l. Gdy było
by10 рО
uшiаlу si\)
si\} uzb.·oic,
uzbroić, siqsc
sil}Ść na
па kou
koń i
trzeba umiały
wa.lczyc
walczyć z nieprzyjacielem. Kroniki
Kl·o oiki sl·edśredniowieczne pelne
pełne Sil
sf1 opowiadail
opowiadai. oо m\Jzt,.ie
mllztwie
гбzпусh ksi\jzniczek,
r6żnych
ksillżniczek, hrabin itp.
Nawet
odzna.czały siQ
się роdоЬпешi
podobnemi przyzakonnice odzoaczaly
zakoonice
тiоtaшi, gdyz
gdyż i one
опе jako ksienie posl8daposladamiotami,
Iy
podleglych im
i1О wasal6w,
wasаlбw, z któremi
ktб.·е1Оi oieniety podległych
jednokrotnie
jedookrotnie przychodzilo
przychodziło im
iш wa.lczyc.
walczyć. O
О
pewoej ksieni klasztoru
klaszto.·u jeden z kronikarzy
pewnej
sredniowiecznych
średniowiecznych wyraza
wyraża si\j
sill w ten sposób:
зроз6Ь:
.byla
.była ona
опа dzielnym 1V0dzem,
wodzem, nieustraszonieustraszo·
пуш żołnierzem
iоlпiегzеш a
а mlldwo
Ш\j~twо jej dodawalo
dodawało
nym
odwagi całemu
са.1е1ОU garnizonowi i ion)'ffi
innym koko·
Ыеtош.·
bietom.·
па. gruzach feudalizmu
feudaJizmu powstało
powstal(]
Gdy na
pajistwo
palistwo biurokra.tyczne
biurokratyczne i wtedy jeszcze koko·
biety zatrzymaly
zatrzymały wiele pra.w
praw wsp61nych
wspólnych z
Ш\jzсzуzпашi, zajonowaty
mllżczyznami,
zajmowały najrozmaitsze
паjt·оzшаitszе u·
иrZ\Jdy, jakoto: poborców
rZlldy,
роьо.·со,. podatkowych, urz\)urz<;"
dnik6w
dпikбw poczto\vych
pocztowych itp. W koucu
końcu XVIII
ХУIП
wieklt we Francyi
wieku
F.·ancyi kobiety zajmowały
zаjшоwаlу роpo·
sady intendent6w
iпtепdеоtбw wi~zień,
wi~zien, szpitali, zal<lazal<ład6w
dб,. dobroczynnych itp. Lecz przejdźmy
pl·zejdzlDY
do wlasciwego
właściwego ргzеd
przedmiotu
шiоtu naszego artykulu
artykułu .
Wykszta1cenie
Wykształcenie kobiet \.
IV wiekach sredśrednich niczem
пiсzв1О sill
si\J nie r6żniło
l·БZпilо od
од wyksztalcewykształce.
nia mllżczyzn.
m~iezyzn. \Wszystko,
Vszystko, co
со było
bylo dostllPd08t\jPnem
пеш dla m\jiczyzny,
ml)żczyzny, było
by10 takiem i dJa
dla koko·
Mogła ona
опа studyowa.e
studyować matematykę
111аtешаtуkQ
biety. Mog1a
wуiвzч, astrolloruiEJ
wyżsUł,
astronorni\} i wszystkie nauki 6wów·
czesne.
сzезпе. To
То te* kobietr pisałr
рiза.1r w jllzyku
j\jzyku

b\l<l/l ро<1
ht;l<ł1L
po<1 nadzór
паdz6t·

krajowcj.
krajowej. Tkanin gotowych wywieziono w
t:pcu
Нрсп i sierpniu 1885 roku w komunikacyi
kошunikасуi
krajowej i do Cesarstwa
CesarstlVa 335,646 рudбw;
pud6w;
w roku zesztym
zeszłym 318,721 р.
p. Og61ny
Оgбlпу wyw6z
wуwбz
prz~dzy i tkanin za. lipiec i sierpien
sierpień r. Ь.
b.
wynosit
wynosił zatem
zаtеш 361,449 риа.,
pud., aа w tymże
tушiе
czasie r. '.
z. 326,707 pud6w, zt!}d
zt1}d róźnica
гбiuiса na
па
korzy"c
korzyść lipca
liрса. i sierpnia r. Ь.
b. oо 34,742 рид.
pud.
Wyw6z
\Vyw6z zwi\jkszył
~wi\jkszyl sill
si~ w1Mciwie
właściwie dopiero ,.
w
sierpnin,
sierpniu, mianowicie
шiаооwiсiе w prz\jdzy
przl)dzy 017,817
o 17,817 pud.
i tkaninach
tkaoinBch oо 16,925 рпд.
pud. Z tem wszy;t.
wszy;tkiem,
kiеш, jak powiedziano wyiej,
wyżej, korzysc
korzyść z ре
pe.
"lIego
wnego ozywienia
ożywienia w IlIшdlu
bandlu odnosz!}
Odll03Z!} wytqcznie
wyłqcznie
firlllY
firmy wielkie; przemysł
przemysldroboy
drobny aа nawet i śre·
§.·е
dni cierpi Ьеzzшiепоiе
bezzmiennie na
па brak kredytu dla
oiywienia
ożywienia produkcyi, zt!}d
zt1}d samod
sашоdziеlпоsс
.. ielność
ргzе.uуslоwсбw drobnych
przemysłowców
dFobnych traci coraz barbar·
dziej grunt
gruot pod nogami
поgвшi i w!}tpi6
wqtpić naleiy,
należy,
azeby
ażeby stosunki
stosuuki te zmieniły
zщiепilу sill
si\J kiedykolwiok
DlL
niL lepsze.
Icpsze.
ZamykBjqc przegll)d
Zamykajqc
przegll}d niniejszYI
nioiejszy/ wionis,uy
winniśmy
jeszcze zaznaczyć
zаzпасzуб rucbli "!}
wq dZ181alnos(j
dZiałalność р.
p.
StanistalVa
Stanisława Galeckiego, wla.sciciela
właściciela torfotorfo·
wisk l·!\bie;lSkich
r!\bieilskich pod f.odziq"
Łodziq, kt6ry
ktбгу zaprowadzit
wadził talu
ta.n prawidlow!}
prawidlow!\ eksploatacy\}
eksploatacYl) torfu
i wojlokt\
wojłoku roślinnego.
ro~linnego.
Proszek dezynfekdezynfek.
cyjny rl}bieUski,
rl}bieński, analizowany przez <lr.
'Yeinbel·ga
Weinberga i d-ra
d·ra Znatowicza w labol·ato·
lаЬо.·аto
ryum
гуuш uniwersytetu
uoiwвrsytetu warszawskiego, wykazal
wykazał
na
па wagI)
wag\} w
'У 100 cZllściach:
ez~"ciach: 29.45% wody
шir;dzусz!\stkоwеj, 3.80% składnik6w
międzyczq,stkowej,
sklаdпikбw spa·
зра
laj!\cych
lajllcych sill
si~ i 6.75% popiołu
popiolu.. Oznaczenie
si1y
siły pochłaniajllcej
pochlaniajl}cej dla 1V0dy
wody wyka.za1o,
wykazało, ze
że
jedna część
ez~c tego proszku jest w8tanie
wstanie ро
po·
сЫоаlЪб 4.8 cZ\I§ci
chłoną,ć
CZllści wody, czyli
схуli ze
że w celacll
celacli
swych dorównywa
dогбwоу,.а on
оп przetworom wojloku
wojłoku
ro§linnego
roślinnego z Otwocka.
Otwocka aа ,vlasno§cilj,
własnością, pochła·
росЫа
niajl}c!}
niajqcl} przewyższa
przewyzsza nawet ostatnie. WlaWła·
sciciel
ściciel kopalni w Rl}bieoiu
Rą,bieniu produkuje oprócz
opr6cz
torfu krajanego do opalu
opału рiесбw
piec6w i torfu
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DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
WDZКI.

PUf
puy nie
ni. mog, ei~ p"'Jc_Jn~oó
РПJС'Jо~06 do
до po"'iOIu~niO
po"'iOIu~Oi' .~ I Liczane na
па nmortyzllcye
АП10rtУZ'1суе kapiWll
kapiWu Składko-\rOŻkarz,
8hadko-\rОikarz, majtlc
maj!lc ko~ia nieokieł.~tI,ne.8~'
nieokiet.~tI,ne.8~' nie
choty. do
до kopn.a.
kupo.o..l z&ChV,,!-J'
uchV,,!-Jł do wylrw
wу lrw"IОЙс.
..loścl ~n,z·
~n1z· wego, jeśli
je§li przedsiebierstwo ро
po pewnym
реWПУПl c~- m6gl na
оа czas
сшs skr~lć
skr~16 pr~ed nadJezd,aJ'IcP!'
nadJezd.aJącY'!'
kowoow,
kow
..w, choc,,!,,
сЬое,'!" z drngloJ
drog1oJ .trohnf,
,trohuf, lwe<lIn
e<lln g wU\ro- sie ma
Щ3 prz eł
e~'ść
'§c na
па wlasnobl:
wlasno~ n
rJaadu
du lub 10IQ- ..
wozem
ozem
ł/ adownyD1,
аdоwоуш, skutkIem
skutklem czego uaSlll!HuastlllJlgodoIch
godnIch wyDrow
WI DЮW aLatJltyczuJe
аLatJltУСZПJе , ~ )lory
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zш·zя.d
i
b)
Ь)
SUUlA
зьтА
podatku
do24,713.
c13Jnym
claJnYDl
".
z.
dоl'lсzеюеl1l.
dołączemem.
§wlRdectw.
śWlRdectw.
aа mag.I-.
шаg.1-.
tercs6w gieldowych.
Choeia7. doL)'ch......
dOL)'ch...... a.i.
.,
teresów
giełdowych.
Chocia7.
d_i. l.
'.
~
t k
tylko apilknlacya,
pabIic.oo~c Dlodowiena
n,edowierta je..
••· cbo(lowego,
cbodowego, jaką
jakl\ bank
baok winien zaptacic.
zapłacić.
Капа' majqcy
Kanał
ntajqcy polllczy
polllczycć morze
П1оrzе Baltyckie
Ba1tyckie stratu, aа ze
хе n~
п~ zwyczajnym
zwуczаjПУШ 'p~plerze,
'p~p1erze, !Z
apiJknlacya, aа publiczność
ezeс "'
no t)'le
tyle poprawi
poprawie••.toaunków
..nych i e·
c nem ,~ykopauy
kSlązeczkc, nIe
••
toounkow polity
politJcznych
е· Pmy
Рсц ~uliczanin.
~bliczanill. podatku od d~chodll
d~cllOd11 brut- z P61no'
Р6lпо'спеш
,~ykopany b ~dzie w tcn
tC11 spo.
вро. osoba..
озоЬа.. kt6ra Sle
З1~ stara o
о kSll}Zeczkc,
юв
ci 4S
kooomic.oych, Ь)'
konomic.nych,
by .ig
.iO ••
• aci
4gnlj6
l)Ć pod
po<l ..
•• l8ndar
taodar owy1.·
zwyt.· 00
to mają.
шаJlj, być
Ьус odj\}te:
odjęte: 1)
l) wydatkI
wydatkl na
па zarl.l\il,
zarl.llił, sób
86Ь ab
аЬ .,10'
'.10' I
oо 111·"1
111·'11 chodZl
chodzl·Ć
· . ·akna·.
·.kna·. utt-ac1/a
utraCIła prawlI
pr3.'VI\ do emerytury.
ешеl·уtпгу.
kowcó w, to jeduak
jednak uie
nie potnell&
potneha lJy6
opt.ymi!tł),
ił·k
_ł
b'k
,
y
g yУ P
JJ
wy d
K
kO'VCOW,
lJу6 opt.ymi!
tt,
il·k
_>
6ó
,у
Р
'" JJ"
() N
К
t dt
aiel,y
ażehy ,.
w położe
po!ozooiu
niu obecnem
оЬес"е", ,vidoieo
widzieó popr.w~. By.
Ву. реnвуе
pensye nrz~ Dl
D1 6w, ł"ace
!"асв ro OtOl
оtш ow, рг
pr cz
С' wi~ksze
wi~kBZB pnrowce
parowce bandlowe
band10we z szybko§cil\
szybkościl\
..a
.а no
по m.
т. ~mu р.
p. o~s aа ~ .przy
.pl·ZY
10
lo tylko obftLaŚĆ
оЬ8Loйс pioniO
piouiOd.
d.yy trwol.o.,I.1
trwala nad.1 nie
ni ••.mDl.jmo,. j. wydawanych
wydawaoych z dochodu
<!осЬodо czystego; 2) wydat- 5
6 'I
'1 w\}z/6\v
węzłó\v na
па godzinQ gd iż w przeci- nllcy
n!lcy . PI.otrkowsklej
Pl.otrkowsk1ej Przyst.1plono
przYSt.1PlOlIO JUz
JUZ do
<10
..
.100&
ona i byle 8pokulaoya
opokulacya była
byla dOlJć
дOlУС w.tr... n,ioilimioili- ki na
па utrzymanie reperacye odnowienie i '
..
.••
'.' b'
Ь'
Y
У 1I
d
Ć,ustaWlепщ
ustawIenHL szczytu
szczytn cynkowego, pochodzllcepochodzl1ce..
dIod
,.
.". .'
d
..'.
'
. . wnym
razIe !lIe
[b
..
O
. S
дl
оо '
.",пут razle
1II е !lIhuy
ПllщУ y
у one
опе ce
се u u awa
awa~
[Ь k'
О
8 h 1I
,
. , '' 010
рора •• j nel
ПОI ",,_tecznu.w'
""_tecoo...,.,, w rug,.
rugt· ~bezpleczeOle
~bezp1eczeDle budowli! maszyn,
l1Iазzуп, na,rz~dzl ..1I ~iA
bliA przez
przcz kanal.
cktowany kana!
skro. go z "ry
tuteJ ..eJ Pl?
о c;
с;
'"'
Dle popa
kanał. ProJ' ektowany
kanał skró.
a ry 1I tuteJ.zej
PI?
tto 11 cс O
,
W.I"".
W.hlll. 1.0
lo o
о n d yу n,
о, 1~ wrzeB
wr..,śnis.
"ia. Na .okcyi
ankcyi IOwentarza·
IDwelltarza· 3) snmy ld!}C6
ldl}C6 na
па powlększeme
pO\Vl~kszeD1B .~ d
B
В 1t
It k
P
Р .I
.}'
' 010de!
model tego
tcgo S1.czytu
szczytu pomIeszczony
pom1eszczony był
Ьуl nil
па
op
.przerlaż
...,laz idzie
id.i. bardzo ci~Łko.
ci~~ko.
przedsi.bie'rstwa. 4) sumy Rrzeznllczone na
przedsiobie'rstwa.
1Ш
CI
С1
l'Og\lt
rogllt zZ aа 9YOOU
9УОО"
.na
.
п
а
tmoSrztetk.o,.
tПl08rZtеtk.О,.
noc
ПОС
I ne
nе
1I wystawie l·olniczo-przcmyslowej
rolniczo-przemysłowej
warSZIl\VwarszllwWe/_o
IV,IIШ. II
n r aа ,1d r O
о r d, 14 wnc
wrt. ·nia. Welna
\Ve1n. Ьео
bez
~.
t',.
t 'ś. Ьb d
'
..
z powro em
еПI O
о _
Wl0rs .
Wlors
aа 1I zag owe, 8k
sk ..
ruchu, pr.~d.a .pokojnie,
.pokojoie, Lkaniuy
Lkaniny Ье.
b.. zm,aoy,
от ..ау, IlшоrzеО1е
umorzeme war
",и O
0.С1.
CI. U
u ow
О .. 1,
l, maszyn
щаszуn 1
l tnm- pr1.echodz!}ce
pr1.echodzl}ce przez kanal
kannł skróQll
Skl.6~ sobie
зоЫв ро.
po.
18J.
lej.
.
.
'JJrc~~~:ni'N°o ~~aml~~~Og
'JJrc~~~:ni'Nzo
~~аЛ1'~~~Оg ,:;vwi~a~r;~~~:· Na wentarz~ ,~ rozmIarze
rOZlU1al·ze okr.eś/onym
оkr.е§/опуш przez dl.6i
dróż oо 3 doby
доЬу aа parow~o
parow~e oо 22 godziny. .(-) Na sIacy.
slacy, telegraficznej
te1egraficzn8j w Warsza:
targn totej.zym
t.tеj.чm wzmaGoi.
wzmaooi. 8ig
О111сху o
о teUl,
tеш, to
WIQ
tе1еgгап! przesla?y
przes/a?y z l..OdZl
targu
oiv шро.оыепi_.
uapo.obienie. 1'0- ustaw~, Jeg11
Jeśli 'n§
zaś nstawa mtlczy
wIe sl?oczy."'a telegran!
ŁodZI
0/ .
min,o świ~t
mimo
з\Оi~t zydow.kich,
żydoWIkich , IV
w 1)'godIl1U
~ygodu,u nbieglym роpo- dla
dlIL budynków
budynk6w murowaoych
mllrowanych 11ajwyiej
Ilajwyżej 5
5"10
do olejakle/lo
mejakle!l0 Bannmttem,
Ваппшttеl·t1, medoręczony
шеdог~сzопу
b.rdlO oz)"wiony
сеоу poduiOlI)'
poduiool)' .ig
d1a drewnianych 100;. od sumy
sUIl1Y ,yykaza·
шсdоklаd?еgо adre~u. R;to
К;to wy·
\уу.
pyL 1,)"1
byl bardzo
ożywiony i ceny
siV ро
po aа dla
wykaza·
Łódzka.
z powodu nICdokład?ego
wi~k ...
wi~ks
..j .",oci
c.... ci nziJioj
nоiзi.j pl.....oo
no .. chmIel
сЬт ••1 targo·
targn· oej
nej w bilansiej
bilansie; 5) podatki i op/aty
ol'taty pańраиsl~l ów.
Оп. te!egram, mech
D1есЬ l.'0iipleszy
l.'0śpleszy slll
SI\} z uwy
.."у piemazorzoduy
pierwozorzgdU)· 63-b6,
63-Ь6, średni
зr_доi 46-&>,
46-60, haUer·
h.llor·
. k·
d
dr t
d
Ib
'Ь
tau
tou .. , pierwSlorzodny
pief\v.,orzodoy 62-66, .r_dui
średui 66-67, ";r·
wir· stwowe, ffi1ejs
mlejs I~ i t. р.;
p.; 6) sumy
suшу idqce n
оа)
a)
t
d 1l
. d
"l~ o.IDlemem
Wl~
о.mlеО1е1О a
а es~
ез~ a
а 100.1}
IDn.!} rogI)"
rogl\, a.
а. o
о
temberok:i
temЬеrзk:i l'ierwo.orzodny
l'iO"'8'0rzodoy 62-66, 'r.dni
'redui 66-68, pokrycie wydatk6w
wydatków na
11а zatoienie
założenie towarzy(- Niedawno emu po
ро aа i§my
iśmy Wla
""а omość,
ОПlО§С, tez m~
ш~ .zatelegrafuJe
.zate1egrafuJe drugI
drug1 raz, podaJ
podaJllc
liC
I,.deuski
bodeński plerw
plerw.oorzg,lny
..orzędny 65-G2, śrool1i
sriк111i 62-64. _. stwa· 7) straty pokryte
pokrytc z dochodów
dochodow l·oku
roku ii towary idllce
idllCB z l..odzi
Łodzi na
па (h·ogi
<11·ogi połupolu- dokładmeJszy
dоk1аdшеJSZУ adres.
Z wiela
wiola plontac/'j
pl.ot.c!·j don08ZJj,
don08Zlł, t.
te ""talnie
""tatoi. "iatry Rpra~ozdawczegoj
Rpra~o.dawczegoj 8) cz~ść
CZ~§(; dochodn
doc110du brutto, dniowo-zacbodnie
doiowo-zacbodnie od dnia 13 wrze§oia
września b\l·
b\j· . (-) Ciesla
Cieśla Piesc.iorski
Pieśc.iorski spadl z rusz~wa
~ь':::,~~~'" oddz,al.ty
~h':i~~~ze
о<lШ.оl.lу .zkodliwi.
s.kodliwie na
оа gatunek
gotun_k która
ktora podlega przeniesieniu
przeniesienill na
па l'ok
rok przyрсху- (lq
<Iq szly na
па dl'Og\}
drogę d!}browskl)"
dl}bl·owsk!!, nie
nic zaś
ха. na
па mIL
О1а рl·ХУ
przy sznlo>yanlU.
szаlо>уапш. pokOJU
pokoJu w tych dmach
dntac11
ZIJo.i..
ZIю.i.. B
В eе r 1I i n,
о, 16 .."
września.
... Boi.. Notow.nia
Noto\\,."i•••.
... szly
szły odpowiednio do termin6w
terminów za
<а które
kt61'e wicdenskl\.
wiedeńską· Otóż
Оtбi z powodu, iz
iż ruch
гось na
па uи р.
p. Poznansklcgo
PoznańskIego 1I złamał
ztашаl r~kę.
r~k~.
równo
wrminów oboi·
obni· otrzymany
został ten doch6d: рсосеп!
procent za
.c.с-) S!raz
Slraż 'policyjn~ IV
r6wno bliż.zych,
bIiz,z)"ch, jak i wioaenDYch
wioвennych Lermin6w
оь·zУшаllУ zostal
"а dystansie Bzin·Opoczno nie zostal
Z08ta/ otwarty,
'У okol.icach
oko1.icach k~lei naпа
"yly
siv dTJś
dтJ. onaczoie
znacznie aа he.pośredoi~
he.po§r",loi~ рпус.уп,
przyczyn, dyskonto
dyskooto i pożyczki
pozyczki za
ха czas
схаз ро
po roku sprn- rzeczy pozostały
pozostaty ро
po staremu, lecz
1есх l1at)'chuatych- 1e.zaloby
le.zaloby ~o01eqnJe
~ощеЩDlе wzmocnIć,
'УZШОСDlс, gdyz ~a~
iJly 8ig
..
łabieDia largu
partyj wozdawcz'. 1l1
m i 9) procent i amortyzacya
wspomnillnego dystansu kle
oolabieuia
I&rgu bylo przybycie
pnrbycie wielkich pвrtyj
ашогtуzасуа miast po
ро otwarciu
otwarcil1 'YSpomnilloego
k1e obecOle
оЬеСDlе .'w" tych. stronach posterunk.l m.e
ш.е
ziarna
Zio.r08 neczy,vistego
rzeczywistego i zapo,,,iedi
zapo,,,iedź wiOkS1.]'oh
\\·igks1.yoh jCl~cze
jcu cze
J
t. l'
tI'ana
l'аоа w k1'erunk
kl'erunk
s 'anl·a
'аП1·а to
doworow • Yetorabur~.,
1'_torвbur~., N.gromad,one
Nagromadzoll6 obHcie
obficie ,.а·
•. dlug6w
dług6w przedsiębierstwa
przedsi~bierstwa a
а takie
także sumy, od.
оа. nas
паэ "P
,.р zm
zш
U
u wy
"у y,
у<
. mogl}
mog!}.zapobled~
.zapob1ed~ rożnym
гоzпуш awanturo":,,
awaohtro":,, J~kle
~~~!!!ir!r~~~~~~-~!!oi!i!r!!~~i!!!~~~. !j!!~'!"!i-~
~~~~~~~~~~-~!!oi!i!!!!~~i!!!~~~
!jirr!~'!"!i-~..!!~~!!!!!J!.~~~!!ii.~~~~!i!!!
!!!r!~~!!ii.~~~~!i!!! warów.
war6w. V
tam slll
SI~ zdarzajII.
zda1·zIlJII. Oto znowu w medzlelll
D1edz,e1~
gdyż zatmmiono im
iщ 8s ос
ue al:
n(: Jedua~
Jedl1a~ wyk~z~a c~n!e sta oо Sl~
Э1~ dostllpnem
dost~pneJJ\
(-) Nowa numeracya domów
dom6w przeprowap1·zeprowa- rano
саоо oо godzini eв 8.ej gromadka
gгошаdkа przechopl.zechonic ziwnego, gdyi
wyklad6w
wykład6w medycyny.
шеdус)·пу. Taż
Та:! sama
эата bistorya
Ызtoгуа dla WIększe).
wl~kszc). IlOŚCI.
110§Сl. JednoRtek, rz~cz ЬВ1·дхо
bardzo dZODI\
dzonl\ b~dzie w
'У mieście
щiе§сiв naszem w przecill· dni6w nie mog/a
mogła rozbroi6
rozbroić dwóch
dw6c11 bijllcyc11
bijllcych
miala
шiа/а miejsce i z aknszerYIl. Prawodaw· natnralna, l'
lZ ludzl~
111dzl~ .wyksz.tałceOl,
.wуksz.talсеш, pl:~feso. gu kilku oajbliiszych
najbliższych tygodni i to zupelnie siQ, z których
kt6rych jeden
jedeo ЬуС
byl: juź
juz silnie poraniopOl'aniofrancuzkic zabranialo
zabraniało 11l~żczyznie
111~zczyznie tru· WIe,
"lе, lek~rze, UCZ~Dl,
UCZ~D1, ht~rn~l,
Ы~ca~)I, a~lwokacll
a~lwokacl1 t. р.
p. na
оа sposób
ароз6Ь warsza,yski,
warszawski, mianowicie,
miano,yicie, kaida nym.
пут. Ledwie przerwano bójk~
Ьбjk~ wsadzeniem
wsаdzепiеП1
stwo francuzkie
dnic
dnić si~ praktykl\ akuszeryjnq
akuszeryjnI), IL
а ko§Ci6l
kościól pOIU.YtHel.
рош.у~lе1.11 ? zmmejSZeOlu.
zшшеjszвшu. ~OŚCI
~O§Cl tych! kt6rzy ulica b~dzie
blldzie miala osobnI),
osobnq nntneracy~
nшпеrасу~ od jednego z bijllcych si~ do doroiki
doroźlci i od,vieod wiegrozil
groził nieposluszoemu
nieposłusznemu kll!twlI.
klątwII. Akuszerlci
Akuszerki o~blerall
0~bleral1 lin
нп chleb.
сЫеЬ. NaJPler'." USU~lllto
USU~I~tO ko· N. 1.
l. Najprzód
Najprz6d ponumerowane
p0D11merOWane będl\
b~dl\ do- zieniem
ziепiещ go od miejsca
шiвjsса walki.
musialy
шusiаlу zdawać
zdаwаб bardzo §cisty
ścisły egzamin
сgz&шiп te- blety z ро1а
pola pracy ul11ysloweJ,
umysłowej, gdy
gdyzz na
па ryn· my
ту w Rynku Nowym
No\vym i pl"ZJ
przy ulicy Piotr(-) We wtorek okolo
około godziny szóstej
szбstej Ilo
!Ю
oretyczny i praktyczny,
p,·aktyczny, podobny najzupel- k~, na
па k~rY~1
k~ry~l sprzedawano
sprzeda\vano prac\)
prac\j fizyczn'l
fizyczną kowskiej. ZacZlj,wsz'y
Zaczą,wsz'y od l11agisl1·.atu,
шаgist,·.аtu, kt6- potudniu
południu dwuletnie
dwu1etnie dziecko pcwnego
pe,ynego izrneizra.eniej egzaminowi
egzamioowi lekarskiemu,
!еkагskiешu, za
ха co
со otrzy- Dle było
Ьу/о Ich
l СЬ Jcszcze.
Jeszcze.
ry oznaczony zostaole
zostaOJe N. 1,
l, poblegnl\
pobIegną nu- lity, ntieszkajl\cego
mieszkajllcego naprzeciw domu
dOl11u scheiшупаlу prawo wytljcznego
wytącznego 1eczenia
leczenia kobiet
W czasach
czasnch dzisiejszych
dzisiejszycl1 widzil11Y
widzimy znowu, mery
mеl'У Porzlldkowe
!J01·щdkоwе n!epal·zY,ste
n!eparzY,ste .po
.ро prawej, blerowskiego! wpp.d/o
",рр.мо pod konie .na
.па samym
sашуш
wywaly
i dzieci. Poloienie
Położenie akuszerki
akuszel·ki w towarzy' ii
iż kobiety starajl\
stnrajl\ si~ opanowac
opanować ро1е,
pole, z kt6. parzyste
pOl·ZYSte zaś
,а§ ро
po 1ewcj
lewcj stl·o~le
st1·0~le ulICY;
UlICY; teu sam
sаш mostku:
шоstku: Wtnow~łc~
'Vtnow~~c~ był
Ьу1 tu dorozkal'z,
dorozkaI'z, kt6пiсzеш si~ nie
nic r6:!ni!o
r6żniło od polożenia
po1oienia l"ego
rego je wyparto. Co
Со spowodowa1o
spowodowało tę
t~ роpo- POl·z.l\dek
porz.lldek .zacbowany b~dzle
b~<lzle przy num.eroпuш.его- ~y. zamIast
zаШ1ast zwohlle
,по11110 Jazd\! na
па mostku, przestwie niczem
lekarza, na
па posiedzeniach townrzystw
towarzystw nanа- wrotnl\
wrotnll fal~? Zjawiska ekonomiczne.
еkопошiсzпе. Gdy '."anlU
'."апlU ulIC
u11c pobocznych. Rze?z
Rze~z ~czywlsta,
~Czywlsta, jezdiał
jezdial przez takowy
takfJ\V! po
ро kawa!ersku.
kawalersku.
1ekarza,
tlkowycll
опв na
па 1równi
·6wni z 1ekarzalekarza- przemY61
przemysł fabl"Yczoy
fabqczny rozszel·zyl
rozszerzył si~ ро
po swieświe- ze.
,в. tym
tYI1l spfJsobel11.
sposobem. ory.entowa~le
ory.enOOwa~le Slll
81\\ w m.le·
Ш.1е·
(-) W no~y
по~у .ze sro~y
зго~у Ila
na czwart~k
czwn1·t~k 'l/ywyukowych zasiadaly oue
llli.
1Т,i. Pozostawily
Pozostawiły ро
po sobie
зоЫе bardzo wiele cie, maszyny, kt6re. on
оп wsz~dzie prowadzi śCle
всю b~dzle .mezllllerDle
.щеZIll1еl·ше lllatwlOne.
ułatwIone. Tabllce
Tablice buchnllt
buchnllł z Olewmdomej
шеW1lldошеj p~yczyny
p~ycxyny poza~ na
па
dziel specyalnych,
sl'ecyalnych, glosnych
głośnych IV
w sswoim
.. oirn cza- za
Х3. sob'l,
sobą, zoi:!yly
zniiyły zarobek do tego stopuia,
stopnia, z ЩlшеrаП1\
uumeranu dom6.w,
dош6.w, sp~rzl\d.~on.e
SР~lчd.~оn.е b~dll
b~d~ z B~łutach
B~lutach w d?mu
d?шu drewOlany:m.
dгеwшапу:ш. Straz
8traz o0sie.
ii
iż m~źozyzna
m~zozyzna z trudno§cill
trudnościll moie
może ntt·zyinnc
utrzyinać bl~chy
Ы~cby cy.nkow.ej, clenszej,
c1enSZCj, anIzeli
antzeli warsza.\vwarsza.,v- gnwwa
gпюwа ochotOlcza
осhоtшсzа ро
po uplywle
upłyWIe dwóch
dw6ch goсо do
до tego zaszla
",е Francyi sWIl rodzinQ i zo
pracowa6, skle;
6kle; ~aplsy
~ар'зу me
ше b~dl),
b~dq, Wyp11kle,
!ес•..robw.
гоЬю. dZID
dZlD zdolata
po.iar stlUffilC.
.
Zmiana co
zaszła we
żo kobieta musi pracować,
wypukłe, lecz
zdołała po.żar
stlumlć.
.
.
za
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Ludwika XV.
ХУ. Dopuszczono wtedy m~i- ahy zy6.
żyć. Z drugiej
dl·ugiej zn6w
znów strony DI\jzczymężczy- ne
пе o!ejnl),
о!еJШ" farbIl
farbll czerw~n~ n~
o~ tle ~Iałem.
~,аtеш. _с-) Zna.k%g,a
Zna.kołogla ~ód~k~.
~6d~k~. Na je~nej
Je~nej z uhc
U11C
czyzn do
до praktyki akuszeryjnej
akllszeryjl1ej poczljtkowo
poczlltkowo zni obecnie nie tak cb~tnie si\j
się :!enil],
żenią, gdyi
gdyż ~aplsy IV
w J\\zykn
Jllzykn rosyjskulI
rosYjSk111l 1I polsklD!
ро1skш! za: n~zego mIasta
mlasta WIdOleje
WldшеJе w okOle
оkше ogl?szeogł?sze
na
П3. I·owni
równi z kobietami, nast\jpnie
następnie nadano
nn<lano malZe6stwo
malźenstwo nie przedstawia juź
juz oszc~\ldnooszc~\\dno- WIC1'R.C
WICl'a.Ć b~dll nu.m.er
пu.ш.еl' domu,
dOl11u, nazwll
nazw~ ulICy
u1lCy 11 m~
01~ .nast\lpne:
.nast\\pne: "Potrzebne Sil
Sll P
РаоlН
al1111 do
im
iш pewne
pelvne przywileje
przywilejo a.
а p6~niej odebrano
odebl·ano sci
ści jak pierwej aа przeciwnie !I
Ioocillga
ха so. n~zwlsko
n~z\v1sko wla§C1c.1e11\;
właśClc.lela; nnmer bypoteczny ро·
po· SZlcm."
8zlc1ll."
.. •.
oci llga za
kobietom prawa !ekarskie
lekarskie i ograniczono ich bll
bil wieksze wydatki. 00
Co więc
wi~c majll
шаjll robić
гоbiб mleszcz~ny
ffi1eszcz~ny b~dzle
b~dz1e obok nUllleru
пuшеru !,orzl\.dkoporzl\dko(-) W powle~le lodzklm w r. Ьb .. ma
ша s~a
wyksztalcenie. Akuszerka została
zo~tala tem, czem
сzеш kobiety, zag1·oione
zagrożone staropaniel1stwem
staropanieństwem i роpo- w~go, IHsmem
IJ1sшеm drobnem.
.dгоЬпеш. Kos~t
Коз~! Jed~eJ
Jed~BJ ta- nl\6
nl),ć do .Io
.Iо ,o~ama
,о~аща os6~
ОЗ6~ 1,617! z 1IC.zby
IIc,zby Ich
1СЬ
jest obecnie aа medycyna
ntedycyna stata
statn si~
6i~ naпа- zostanient
zostaniem Ье.
bez kawalka
kawałka cbleba
сЫеЬа na
па starość?
staгоsШ bhcy
Ы1СУ .Dle
.D1е Je~t Jeszcze
jeszcze .dokład.m~
.dоklаd.ш~ obh~zo~YI
Obl1~ZO~YI z~ zallczenl1~ do s/uzby
sluzby wOJskow~J
wOJsko\Y~J podle.
ро<llв.
ukq, męzką,
ukl),
Ш\jzkq, wy1llcznie.
wyłllcznie. Lekarze zc wzgl~.
wzg1~. MUSZli
Мl1SЩ pracować,
pracowac, aby
аЬу zaś
za~ mód
m6д.z pracować,
рщсоwа6, w kazdym
kаzdуш Jednak raz!C
razlC wymesle
wущеS1е naJwy.eJ
naJwyzeJ gDle
gOle ~ 15.
(5. Liczba
L1czba ~a wedlug
według rewu·ów
l·еIЧ11·6,," ро
pod6w konkm'encyjnych
zaczęli g/osic,
głosic, ii
iż stu· musz!}
uczyć. Taka jest geneza obecne.
.,
wolao~n l·ozpa~l
rozpa~1aa slll
naste~lly spo~6b:
spo~ób:
kоnkШ'епсуjпусh zacz~1i
muszl} siQ uсzуб.
оЬеспе. 1l rs.
сз. 20 kop. ,
"olan~"
B1~ w naste~I1Y
dyowanie przez kobiety
komety medycyny
шеdусуnу jest
jcst rze1'Х6- go pragnienia
pragnieoin §wiatla
światła u kobiet obecnego
Dostawa tabhc
tabJlc z nazwamI
naZWatnl uItc
Ul1C oddanI),
oddanl} 1
I rewu'
reWl1' - zapIsano
хаР1запо 543, wst'lp1
wstąpi do WOJska
wOJska
czI}
CZ!} niemoralnl}.
niemora.lną,.
dl}zenia
dą,źenia ich do wiedzy.
'
b~dzi~ w prze~siębie~stwo
prze~siebie~stwo p~ywatne
p~ywatoe za.
"а ро·
po· 149j
149; П .rewir -:- zapisano
zapisauo 450, wst!!pi
wstl),pi 124;
lekarza akuszera
~rеdш.сtwет 1Icytacy,
średDl.ctwem
hcytacyl.. Tabhce.
ТаЫlсе. te b~~
b~1} z
rewu:-zaplsano
re\V1l:-zар1sаоо 334, IVst.'}pi
wst.'}pi 92; IV rePierwszy raz wezwano 1ekarza
Pierw6zy
do kobiety za Lndwika X:V, mianowicie
шiаnоwiсiе do
W walce,
па!се, jaka si\j
się teraz toczy mi\ldzy
шi\\dzу grubeJ
grubej bJachy
blachy cynkoweJ
cynkowej oо naPlsacb
паPlзасЬ wypu· WIr-zapIsano
wlr-zap1sano 290, wst!}pi
wstl}pi 80 os6b.
оз6Ь.
jednej z kocbanek
kocbnnek kr61ewskich, lecz
1ес. tak sill
si\} mężczyzn!}
ПI\jzczyznl} aа kobiet!},
kobietą, ta ostatnia zwyci\\iy,
zwyci\lży, kl~cb,
kl~ch, równi~ż
rowni~z ~ j~.zyku rosyjskim
rоsуjskiш i po.l(-) No~y dworzec drewniany
drewoiany w Ko1nszKolnszto ,vydato
wydało wtedy wszystkim
wszуstkiш oblll·zajl!cem,
oburzaj'lcem, zj3.wi
zjawi si~ wraz z D1~żczyzną
ш~zсzуzпq, w uniwersyte- Sklll1;
sklln; forma
fогша Ich
lсЬ 1I wlelkosc
WI elkość ma
та być
Ьус zupe/DlB
zupełme kach grozI
gl·0ZllI zawaleniem
zawaleniem·· jestto fllkt
f.. kt oie
nie do
iż z tego powodu przyszło
łoża chorego,
wiary
prawdzi'wy, 'Viadomo
'Viadolllo czyiZ
przysz10 nawet do zbie<Ые- tach,
шсЬ, stanie wraz z nim u 10ia
cllOrego, odpowiedni!}
оdро,Уiеdпil} warszawskim.
wагszа"skiш.
winry aа jednak
jed1tak prawdzi'wy.
glos
głos swoj
swój podniesie w s'ldach
sądach w
\у obronie
(-) Nasi dorozkarze
dorożkarze pozwa1ajl}
pozwalaj!} sobie je~- telnikom
tе1пikош naszYIl1,
naszym, że
"е budow~ tego dworca
dwo1·ca
gowisk ulicznych .
Powstaje
pytnnie: dlaczego stosunki te obwinionycb,
ob\Vinionych, gdyz
gdyź il1aczej
inaczej być
Ьу6 nie moie,
może, dz!c
dz!ć 1'0
po tniescie
mieście Ье.
bez na1oie.nia
nałoże.nia ~onio.m
~опiо.ш w~- rozp~częto
rozp~czl:to z wiosnl),
wiosol\ r. Ь.
b. Kosztorys był
Ьуl
POlVstaje руtiшiе:
zmieni1y si~ z biegiem czasu?
zmienily
cza8u? dlaczego
d!aczcgo ode·
оае· walczy
па1сху ona
опа bowiem
bowi~m o
о kawalek
kawałek chleba
сЫеЬа aа dZ1dla,.
dZldla,. kt6re
kt61·e dla
d1a ozdoby Jedyme
Jеdуше w,eszaJ'I
wIeszają zrobIony
zl·oblOny родоЬпо
podobno na
па 16,000 rs.; do 1icytalicytabrano kobietom
bmno
kоЫеtош prawo
pl·awo ucz~szczania do wyiwyż- przegrana
przegrnna w takiej walce, to śmierć
smiсгб glodogłodo- ua
па 8ZYI
sZyI kouia.
kOl1ia. We środ~
B1·{}{l~ stalo
stało sill
si~ to przy- cyi wystąpił
wys~pil jakiś
jakis przedsiębierca
przedsiebierca starozaszych zakiadów
naukowych? Odpowied~ na
zakiad6w oaukowych?
па wa.
"а. Zwycięży,
Zwyci~iy, Ьо
bo nie
niе walczy \т
\v imię
iшi~ idei czynI}
СХУПI} wypadku.
wYl'adku. Pan
Рап W., urz\ldnik
urzIJdoik ekspe· konny z Rosyi z ofertlj,
ofertą. za 14,000 rs. i
to bardzo pr08ta.
prosta. Oto dawniej liczba lu- aа oо chleb.
сЫеЬ. Nie mamy
Dlашу jej te!;o. Zll
ха zte,
zle, dycy.i tutejszej drogi ż~.laznej,
z~!aznej, wracaj!}c
wracajl}c z ntrzymał
ntrzушаl si~ przy budowie.
blldowie. Jak
J ak ten bu.
buш! z wyksztatceniem
byla bardzo
bar<lzo mall\,
ше ld~e
k?le1 z p~zybyll}
сху;!! kontro11},
wykształceniem była
malą, gdyz
gdyż inaczej, Ьус
być nie Illoie,
może, Dle
Id~e b~- k?lel
p~zybyłll do ~1~gO
~I~go z W ~rszawy d~nek ~yl
~ył stawi~ny .i pod czyiII
kontrolą,
dzi
kobiety nie szkodzily willc
wi~c m\lźczyznom
ш\\zсzуznош swq wienl
wiещ rzqdzl} światem
6wiаtе1О aа stosunki
зtозuпki ekonomlekODOmJ- c~otk"" wSladl
WSIadł do dorozkl Nr.
N1". 200 ~ k.azal me
ше llШlету
umIemy powIedzlec,
powledz1ec, dosc
dość ze
że w l11aju
maju
)lОl1kш·е'IОУ'J, pj~ o~bier&łf
)lonkurenoy'ł,
o~bieralf im
iш chleba,
сЫеЬа, ~d'y ezne.
czne.
\ Sl~
зt~ wlez6
w1ez6 do domu.
dоnш. Na nllcy
nНс] KoleJneJ do- odd~n.O
odd~qQ go do niytkn
użytkn pUbliczne~o,
publiczne~o, Oi9~
prasowanego
kot/6w maszynoтnszупо
prasowaoego do opalaoia kotl6w
wych:
puder t01'fowy
torfowy dla
"УСЬ: pnder
d1a odwaniania kloze·
kJoze·
t6w, Рl·овхе"
proszek torfowy fabryczny dla
d1a obsu9zania i dezynfekcyi podł6g
podl6g w Iabrykach,
proszek dolo
<Iolowy,
wojtok gruhy
grul,y do celó"
cel6w Ьо·
wy, woj/ok
bu·
<lowlanycl1, woj
wojtok
tok opakunko\Vy, filtrowy i
dowlanych,
wat~ z ,yojloku
wojłoku roslinnego
roślinnego do
<10 wyścielania
wуsсiеl rшiа
materaców,
шаtегасбw, kolder
kol<lor dla
д1(\ choryc11
cborych i t. d. Pr/.orllbieilskie powinnyby
powinl1yby w mieście
П1iе§сiе na·
па·
twory rllbieitskie
szem
szеш fabryczne
fаЬrусzпеш
m zna1e1c
znaloić jaknajszersze
jaknajszer6ze za·
ха·
stosowaoie; zyskaly one
оое na
па 'vystl\wie
wystawie czerstosowanie;
wcowej ,edal
.сс1аl wielki srebrny.
Ivcowej

1
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DZIENNIK
DZIENNIК ŁÓDZKI.
LODZКI.
ściany rozs~pi!Y s5ę,
&5~,
przed niewielu dniami gciany
jedna na
па pótll~,
рбtlJ~, dru~ n.n
п.& роludше
po/udme I WI'lWI,,fBoie
unie cale grozI
grozllo
lo ruDl~lem na
па glowy
głowy pa.ра.
&aZсгбw i personelu stacyjnego. Tymcza&aźcr6w
owo za.pobiezouo
za.pobieżouo niebezpieczeilstwu
niebezpieczeństwu za.
,а. poро
•'owo
D1OCl}
DlOCą spojenia.
spojcnia. ielu.znemi
źelaznemi szta.bami przez
sal, wqtpi(:
(а
~rodek snl,
wqtpić jednak nalezy,
należy, aieby
ażeby ta
napru.wa okazala
naprawa
okazała 8iO
siO dostatecznI}dostatecznl}- GlÓwna.
Glowna.
l eży jed~u w tem,
(ет , ie
że nowy budynek
rzecz leiy
wystawiony przed kilku miesiącami,
miesillсзmi, musia·
по łatać,
lаtвб, chCJ}c
pozytek. Ale
chcąc mie(:
mieć z niegn pożytek.
no
zarzqd
zarząd drogi ielaznej
żelaznej zaoszczędził
zaoszcz~zil 2,000 1'8.
rs.
skończy si\)
si\J na
па tem,
teш, ie
że do
Prawdopodobnie skoiiczy
tej oszczędności
sporą
oszcz~noki wypadnie
"'урадniе jeszcze sporlt
kwo!O dop/nci(:
kwot\)
dopłacić na
па reperacye.
терегасуе .

KRONIKA
КRONIК..A
KRAJOWA I ZAGRANICZNA.
Uczniom gimnazyów
gimnazyow i progimnazy6w 11'
w
Warszawie zabroniono
zabruniono wycbodzi(:
wychodzić samym
затУDl
na
па ulic\l
ulic~ ро
po godzinie 6-ej wieczoreDl.
wieczorem.
- Zbiorowego wydania powiegci
Е. <?rze<?п е
powieści E.
szkowej wyszedt
s1.kowej
wyszedł z druku
drnku tom XX
ХХ I za"а
wiera poczl}tek "Eli Makowera."
- Wygnancy
Wygnańcy z Prus przybyli do·Wa.rszado'Warszawy, pra.wie
prawie wszyscy znale1li już
ju:! zaj\lzaj~
cie. Należy
Nalciy jcdnak
jcdllak spodziewac
spodziewać si\)
si\J ich Ьат
bardzo
<11.0 wielu po
ро d. 1
l października..
pazdziernika.. Redakcya.
Kur. por" podejmuje
podejDluje sili
si\! posrednictwB
pośrednictwa w
~(lzielanin wygnaJicom ртасу.
pracy.
Bilely wolnej jazdy majll
шаjll być
Ьус z poczllt- Bilety
kiem
nowego roku zniesione na
kiеш Dowego
па kolei wiedeńskiej i bydgo3kiej
natomia.st w)'dawawydawadeJiskiej
b)'dgo3kiej aа natomiast
ne
пе będl}
b~1} bilety ро
po cenach
сепасЬ bardzo zniiozniżo
nych.
пусЬ.
- O
О wydalaniu niemców
niemcow z 1różnyoh
'6inyoh fa{а
bryk i zaklnd6w
zakładów przemysłowych
przemyslowycb Królestwa.
Kr6lestwa.
COI'az wi~ej wiadomo§ci
wiadomości 11'
w рга
praspotykamy coraz
sle warszawskiej
sIe
waTszawskiej i prowincyonaJnej.
prowincyon8lnej.
Włościanie WSI Brzozówki
Brzoz6wki w pow. ko- Wfoscianie
zienickim tlcbwalili
uchwalili na
па zebruniu wydalenie
zyd6w,
żydów, zamieszkałych
zвшiоszkаlусh we
wе wsi.
Straż ogniowa ochotnicza
w Kaliszu
Kalisztl
- Straz
ocbotnicza 11'
odbyla
odbyła ostatniej niedzieli wycieczk~ do
до Winiar, gdzie sill
si\} doskonale
doskona1e bawiono przez
kilka godzin.
- Organ ministeryum skarbu "Wiestnik
finansow, promyszlennosli
promyszlennosti i torgowli" ma
та
ь),(: znacznie rozszerzonym z POczlłtkiem
pocz,tkiem
być
roku 1886.
- W Kronsztadzie
Kronszladzie ministeryum
miпisterУtlШ komunikacyj urzlldziło
urzчdzilо na
па pr6b~
pT6b~ elewator.
elewator, Zapl'oszono do obejrzenia go pewnego kupca
proszono
kupC4
zbożowego. Ten
Теп zachwycony
zacbwycony był
Ьуl 11'
w najzboiowego.
WУZSZJШ stopniu, nie
wyższym
niе podobało
podobalo mu
тп sill
si\} je,lhak,
(lhak, :<0
żo ziarno
zial'no 11'
w ten sposób
spos6b otrzymuje
оtrzупшjе si\)
si\J
do§c
dość czyste. "Kt6z
"Kt6ź mi będzie
b~dzie placił
placit za
za.
~miecie?-powiedzial.
śmiecie?-powiedzial.

Najja§niejszy
Kopenhaga, 16 wrze§nia.
dwoila.
dl1'oi1a. sie, to
(о teZ
też Paryz
Paryż uderza przybylego
przybyłego
wrześniu.
Najjaśniejszy
тa~ zieloności,
maS/ł
zielono~ci, Ьо
bo przecież
przeciei s'i
Sił 11'
w mieście
mi~cie Cesarz Rosyjski udaje si~ zIIld
zł'ld jutro z
i ogrody prywatne. O
О роdоЬпуш
podobnym spisie ksiociem
ksiocieU1 Waldemarem
Waldemarenl duń~kim
duii~kim na
па polowadrzew wartoby bylo
by/o pomyśleć
pomy~e(: i u nas
паз 11'
w
nie do Griebswaldu.
I,odzi..
I,odzi
- Chlopi
Chłopi polscy znajdujl}cy siO 11'
w Turcyi
Татеу;
zabawnie
zabnwoie przekrocajl}
przekrocajq nazwiska
nnzwiska 1'6inycb
r6żnych
OSTATNIE WIADOMOŚCI HANDLOW"B.
miejscowogci
Allemdny je~t
jечt
miejscowości 'Vscbo(lu
Wschodu i !ak:
tak: Allemday
wrz~nia. B ez widocznej przyBerlin,
16 września.
u nich OglOdq,
OglOdl}, Bosfor-fosforem;
BosfOI'-fоsfоге ш; uie m6·
шо·
,_:
·
ł,a bЬ'lonl}
wi'l; 11'
wilj.;
w Egipcie, ale 11'
w Gipsie, aа gdy siO czyny gielda
giełda by/a
byla dzi
uы§
'ś znowu os
OSta
10Пl} i
zupelnie prawie bezczynIIq.
bezczYnl1ll' Wsz~dzie pmpl'aspylac
spylać 11'
w jakim
jakil11 Gipsie, to
(о odpowiadBjl1:
odpowiadają: zupalnie
wie przeważała
pl'Zewaiala podai. W pierwszej p%polotam
tвщ gdzie kokoci
koko!lryle
ryle i рораdаlП)'.
popadamy. Kair
Kail' ,vie
wie czynno§ci
czynności "ieldowych
"ieldowycb zlliikowcy
zniźkowcy usitousiłonazywa
пыу"в siO u nich
nicll Kirelll,
Kirem, AI~
Аlз ksa
ksа ndrya
оdгуа ,vie
AsandrYI}·
AsandrYl}·
wnli zepchnq(:
wali
zepchnąć kursy
kllrsy poźyczek
poiyczek rosyjskich,
rosyjskicb,
со illl
ill\ si ~ do pewnego stopnia
stopnia. powiodło
powiodto
Kontrabanda muzyczna. Do Stanów
Stanolv co
Giełda zboiowa
zbożowa rozpocz~la dziel'
dzie'J dzisiejZjednoczonycb nie chClł
Zjednoczonych
cb~ obecnie wpuszczac
wpuszczać Gielda
w tlSposobieniu
usposobieniu ospalem,
ospałem, ceny
сеоу pszenicy
knpeli,
kapeli, przybywajqcycb
przybywajqcych z Enropy,
Еотору, ponieważ
poniewaz szy 11'
stosujl} do nich
niсЬ prawo z 26 lutego 1'.
r. b.,
Ь., i zyta
żyta spa d1y
1у przeci~iowo oо 1'.
l'.
т., lecz
I m.,
Ш\ oIJnizonym
olJnizonym роziошiе
poziomie rozwinl}l siQ ruch
opiewaj'icc,
opiewajlłce, iz
iż nie wolno sprolvadzac
sprowadzać do Da
ożywiony.
A.meryki
Ameryki cudzoziemców,
сudzоziещс6w, na
оа. mocy
тосу kontra- bardziej ozywiony.
Petersburv, 16wrze.ini.. Wc.ule
Petersburg,16wrze.inia..
We.ule na
па Londyn
LoodJD 24
отоw ustoycb,
kt6w
któw lub nmów
ustnych, zawartycb
zawartych przed
1/"
na
па
Ha.mburg
На.rпЬurg
204.1/'1
204.
na
па Amsterdam
Ащstеrdащ 1211/•..• na
па Pa
Ра ''
przyl)yciem
wykonywaoie w
'У
przyhyciem do Stan6w,
Stanów, oо wykonywanie
112: 1
ryz 262
262112:
1//2
impe.ryaty
impe.ryały
8.26,
roeyjska
roвyjska
рrеmiоwз
premiowa.
2
Ameryce
Аmетусе ja.kich robót.
rob6t.
1/
poz)'czka l-eJ
pożyczka
J-еJ cmu,i
emisyi 2201/41
220 1/ 41 taku
ta.kU li
II 8от,
m, 208
2081/.
4 ro
- Pierwsza gazeta
gazela w Australii
Auslralii powotała.
pow.tala. oyjoka
oyjok. poż.
poz. ,_ <.
r. 18i5
18;8 148, II
11 poi 1c,ka
Tc,ka ,"chodnia
wtchodnia
11'
Оа· 97'1.. lU
Ul poź.
poz. wschodnia
wsc.hodnia 9'P/2i
9'11/2 ; 6".
G',. reut.a
reut.&. zJ:ot.a
złota
w Sydney 11'
w roku 1803 р.
p. (.
t. "Sydney Ga·
1
17'i
6%
li8t),
zазt.
ziещsk.
1441/(.
ako)'e
rosуjзk
listy zast. ziemsko 144 /(1 akoye rosyjsk
zett.. and New toutb Wales Advertisel'."
Advertisel·."
/21 kolei kursko-kijowskiej
wiel. D. Z.
wiei.
Ż. 342
3421/21
kursko-kijowskicj 824
'
papieru, drtlkodruko- petersburski
Redakcyi wciq"
wcillz brakowało
brakowalo papiel'u,
РСШ8Ьuraki baok
ЬаDК d)'skouto\Vy
d)'skouto\vy 510, warszawski
wano
wапо wi~c gazetfJ
gazetl) na
па bibule, ua
lШ papierze baok dy.kolltowy
dy.kollto~·y .ro.)'j.ki Ibank
ro.yj.ki
..llk dla
dJa handlu
h&ndlo
dya kooto prywatno
pry\vatllo (jl/ło/..
(j1'~O/O'
kolorowym uajrozmaitszego
uаjгоzmaitзzеgо formatu.
formattl. W knikaż sagr. 818, d)'akooto
88 r l1n,
8e
l1", lG wrze§nia.
września. m
Ш let.y
lеt.у '}a"kn
banka rosyJskiego
rosJ'J8klego
dym prawie numerze
nUlllerze redaktor
redaHor błagał
blagal рте
pre2oa.'OO
2<Y.t.'OO i fOJ.. H.ty
naty zaat.awne
zastawne 61 .76, 4.'1.
4°/. list.y
list.1 likwilJ.
likwill.
numerator6w
U1U choćby
сЬосЬу cJjno
numeratorów oо dos!al'czenie
dostarczenie mu
cJ'jllo 66.20, 5'})
w8cbouui ... 1,
ет. 60 HO,
НО,
5'/, poiyczka
pożyczka wscltouuia
U1 em.
papieru listowego,
Iistol\'ego, przyrzekajllc im. za
Zll. to lU
I.и emisyi':'60.70, 4,'1
/. pożyczka.
pozyczk .. 1 1880 r.81.70,
т.81.70, 6'/.
б'J.
Hat! ustawne
u.sLawlle ros)'jskie
rosyjskie 91.10, k'tIpony
k'uponl O4ll
t)(11 '18
ne 824..00,
zuiieoie
prenumerat}·, kt6l'1j,
zuiżenie prenumeraty,
kŁóTlj, przyjmowano liatl
6°/.
60/. poiyclt1ra
poiyc!t1ra premiowa
promiow& z 1864. roku 14.1.00, tak.az
tak.aż I
nawet zbożem
oawet
,Ьо:!ет i innemi towarami.
towагашi.
1866 <.
r. 1 83.~;; .kc1.
.kCY8 banko
b&nko hanalowego
II&шllо .. еgо 80.25, d..
d.r
w Australii
- Pierwszy Ьаl
bal w Adelaidzie '"
Аuзtrаlii .kontowego
Ikontowcgo 70.26,
7u.26, elr.
<lr. i,eL
tel warII.
warll. wied. 209.26j
209.2ój ak
odb)'1
odbył si~ 11'
w oryginalny
oryginaloy spo 6b.
6 Ь. Adelaida
AdelaidB cс re
уо krotlyto\'ll'''
krou}'t,o\'O''' aust.ryack18
aost.ryack18 -.-, oajoowua
najnowtltA eoiycr;ka
GOlo renta
roayje"a 96.25, 6°'0
ronta rOlyj_ka
rosyj.ka 109.50, elr.konw
c1y.koDLo
liczyła wtedy ledwie kilka domów,
dom6w, reszta rosyje"a
liezyla
27/, 'J..
prywato 8 27/,
za§
byly to szala.sy.
Oubernator jednak 4,'J., prywatoa
zaś były
szałasy. Gubernator
londyn,
LOndyn, 16 wrzetnla
wrzełnla w
W poludnie.
pOluduio. ){onso!"
I{onso!" lO(P/.
lOCJI/u,
1,
postanowił
postanowil 11'
w !akiej
takiej miescinie
mieścinie wyda6
wydać Ьвl
bal pruakie 4. 0J. konsole
1
koneolo 102
1021/,.
/,. tarce.
torcc. kouW'. 16'/111 rOlYJ
pnbliczny 11'
w dzieii
dzień imienin
ill1ienin królowej.
kl·610wcj. OsaОза IkA.
Ikя. poź.
ро1.. ~ 1873 r.
т. 96'/,;
96'1,; 4°/,
łOI, reuta
ге пtа dot..
~tot.. weK
weg
/t , elClp.ka
SO 1
llt,
еК1р.kа GGł/
6G'/~,
bauku ott.otn
ott.o,n.,ls
••il kI8Ito1
kI8Itol 1l 11/",
III", 10111IOUldnikom projekt ten
teo spodobal
spodobał si\)
siO i zbiegli 80
ł , J)auku
bart1y 117/",
baruy
ll1JII, akO}'9
akO}'8 kaua'u
kanałlllu8zkiego
luozkiogo 8li
81; mocno.
n1осоо.
sil)
wszystkicb stron, aby
аЬу Ivziq6
sifJ ze wszystkich
wzillć udzial
udział
Warsz.awa, 16 wrz8snia.
września . 'farg
Targ na
па pła.ull
рlв.СIl1 Witkowekic
\Vitkows1Uc
11'
w zabawie.
z8bawie. Jedni przybywali pieszo, druдта go. l'iT.cnica
PaТocnica sm.
зт. i ord. --660, pstrĄ
рstrя. i dobra
dobrll __
1/2; zyto
ka.żdy z tlomoczkiem,
tłomoczkiem, zawieZnlvie- -, biała
dzy konno aа kaZdy
lJiв.lа 600-616,
6OO-GI6, wyl)orowa
wyborowa 630-077
630-6771/2;
żyto
\vyborow. 420 - 460, .redni.
średnio 400-405, waclliwac1liPoni eważ hote- wyborowo
rajl}cym ubranie balowe. Poniewai
\v.8GO
we5GO
-875~
-875ti
~.miоi12
~·miei,
2
i4-or~d.400-48(},
i4-or~cl.400-48(},
owi
..
2Sb
2~Ь
16w
bylo, przebierano si~ wi~ pod
lów nie było,
-850, gryka----, rzepik
rzcpik IP.tni----,timowy
lр.tпj----,tiшоwу
dl·zewallli.
drzewami. Panie przyjeźdżały
przyjeidialy 11a.
na wozach,
wozacb, ----,rzepakraps
z-im.----,grooh polny __ ,
z-inl.----,grooh
zaprz~zonych w
zaprz~żonych
\У woty,
woly, zsiadanie z takowych Quk:rowy
jaglall& _
cukrowy - - - - , fasola - - ; kuza jaglaua
jvcznl1enna -- - о gryez.gr.--;
gr)'cz.gr.--; mika
щtkа paro
woz6w odbywalo sill
si\) przy pomocy
рошосу kl·zesla.
krzesła. - - , jvcznuenna
wapszeunaOOG,----,OO,
wарsz8rшаOOG,----,ОО, - - -- .1,----,11,
.
1,- - - , ll,
Mimo
Мiшо to na
па balu panował
panowat doskonaly
doskonały hubu----,~W,----,tytniap.YII.N.
----,~ш,----,tТt.niар.УII.N. li2,----,0Iej
li2.----,0Iеj
mor
тот i taiiczono
tańczono z zapalem
zapałem do bialego
białego dnia. rzepakowy
rr.epakowy - --,lniany
- , lniany ---о Dowieziono puc
psze
Rośliny r~bożerne.
r~bozerne. W czasopismie
czasopiśmie "La nicy
- Rosliny
nioy 800, z.yta
żyta 500, j~mi8qia
j~mi8Qia 100, owsa
OWI. 800, gro.
gra.
оЬо poloego - .
nature" spotykamy bardzo ciekalve
na.ture"
ciekawe szczegóзzсzеg6- oho
Warszawa ,16 wrzesnia.Okowita
78%'- akc}
akc) Zł
Ц po
ро kOpt.'
Warszawa,IG
września.Okowita 78°/0'lу o
ły
о roslinie
roślinie zw. pływacz
ptywacz wodny. Roslina
Roślina
8'10. Stosunek:
8toвunek: garDca
g&ruca do wiadra 100-807'/
100-807'/,.
•. llur
Поr
ta
(а nie Dloie
może trawi6
trawić 11'
w wta.sciwem
wła.ściwem tego slo- sklad
1-796 4
4,, za
skład za wiadro
\viadro kop. 787
7871-796
z& garu.
рто . 2S62~6wa
wа znaczeniu, pochła.nia
pocbIania ona
опа jedynie Рl'О
pro- 2ó!}.
26!}. Szynki za wiadro kop. 70!l5_8G8'
79!1 5-8G8 1 za garnioo
dukty rozkladu
rozkładu I'yb,
ryb, które
kt6re chwyta
cbwyta '8
za poро· kopiejok 260-268 (.
(z dud. na
п'wyn.,47.60.l'sr.enlca
wy.chn. 2'/.).
2'1.).
Petersburg, !6wrzesnia.
!6września. r.Qj wnt.47.60.l'azcnlC:a
шо~ p~herzyk6w. Kolc<l,
moClł
Kolc<J, znajdujące
znajduj~ce si~
m.
'/.30. Owies
т. 10.76. Zyto w m.
т. '1.30.
OwiC9 w m.
т. 4.76.
11'
w srodku
środku tych
(усЬ Pocberzyk6lv,
p\)cberzyków, 111'zytrzymujl}
l;'l'Zуtгzушujq Konopie w m.
щ. 44.60.
Siemie Lniane
tniaue w m.
т. 16.00,
zlowionq
złowionI} rybk\)
rybk\J i nie pozwalaJI}
pozwB18JI} jej cofnllC
cofnllĆ chlodno.
chłodno.
si\),
się, owszem
оwszеш skutkiem
зkutkiеш poruszeń
poruszeil wikta
wikła siO
Berliu 16 wrzesnla.
Berlin
września. Targ zbotowy. Psz.eolca
РаиОlса niZej,
niżej,
\" m. 160
J БО - 170, na
па wrz. -, na
па wr~ paz.
ona
опа coraz
сота. bard ziej. Zlapana
Złapana 11'
w ten sposób
spos6b \'f
I
s/h , na
164,
na
оа
pat.list.
pat.
list.
1641/1'
1M
I"
na
па
list.
liзt.
gr.
166
1
66s/~
па
kw
туЬа zaczyna sill
si\) l'oz
klada6 i tllcga
росЫо
ryba
rozkładać
ulega pocbło
mj. 167, na
па mj. cz.-. Zyto ospal'l, '"
II( fil.
щ. J32-188,
ni\lciu
ni~ciu przez te wlasnie
właśnie kolce gnwzolowe,
gfllczolowe, na
па wu.
wrL 133,
lS3, na
па wr.z.
wrz. pat. lSS,
1SЗ, na
па pat. list.
1861/.
па H8t.
па gr. st.-. na
па st.lt. --, na
па
lS6 1/ .,, na
Hst. gr. 188, Da
kt6re j!}
które
jll scbwytaly.
schwytały.

OSTATNIE WIADOMOSCI HANDLOW·B.
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Sprawozdanie

JЮC?4~kоwе
poc?4~"owe

liverpool,
LlverpooJ, 16
Ui wrzdnil. Sprawozdanie
Sprawozdafl.i e kolicowE".Obr6t
końcowE".Obrót
8,000
bet.
8
bel, s tego oa
0& lpekolacyo 1 wywóz
w'jWOZ liOO '>еl.
j ()()()

Amerykaóska
Аmегуkабзk••otal.
Ial. Suralyapokojme.
8ura\y 8роkоjше. MiddllUg
Мiddlшg a·
а·
теrуk_бзkа na
n_ list.
н.!. gr. 6'/..
п_ gr.• t.
\.6'1
.. , n.
n.8t.
m_rykaóska
..., na
6'1",
at.
11. &'1"
5',", p.
р.
!t.
N8 .. -York, 15 ..
Na
""eSnia.
noSnia. Bawelaa
Bawełaa 10'/
10'/",
.., w N. Orl.anie 9'1,. OI_j
Olej okalny
ok&loy raftnowa.y
r&61l0wa.y 70% Abel
А""I T
т•• !t
8'!.,
8''', w ~'i1adeI6i
~'iladeI6i 8'/•. Surowy olej ,kaloy
,kal01 7'/•. CertyCerty6kaly
fikaty pipo
pipe lio. 99'/, c.
о. M,ka
M,k. 85 d.
д. 76 c.
с. C•• rwon&
,,"оп& puc
psrenina
nina ozima
ozilna \w'1 m
т .. 9S
9З JJ 0&
Da wrT..'nomin
wrТo.'nomin ... loic,
oa
0& pu. 9ł'l.
9~'I. '0., ' lna
\п_ listopad
liatopad
96'/1: KukoryKukor!(оо\Оа) 50.
БU. Cukier
Cokier (Cair r.ftuing
r.Ooing lIIaaoo.ad'B)
Мааооуад).)
d,a (oowa)
6.80. Kawa
Ка .. а (Cair
(Саи Rio) 8.80. Uj
tбj (Wi'oox)
('УРоох) 6.70,
б.70.
Slonina
~onjna 6 'I,.
'/, . Fracbt
Fracht zbożowy
_boZnwy 5'1
8'/..
,. Jawn.
Jawne C
Смраzapa'Y
·y pszeoicy
p•..,oicy 42,200,000 busz., kukurydzy
kukuryd.)· 7,:100,000
ьos.. Pszeoicy
busz.
Рвюоiсу wywieziono w !tyl(Odniu
!lyJ(Odnio n.bieglym
I1biegłym
• роrtбw
portów aUantyokioh S!.&nów
S!.&nбw Zjednoozouych
Zj. dnoowuych do W.
\У.
BrytanH 6a,000,
Brytanii
Ы,ООО, do
до innych
jnoJch роrt.бw
portów l,do .181_go
.tałego

11,000,
l1/ЮО, z H:alifornii
.б:аlifоrпii i Oregonu do \V- Brytanii
21,000, do
до innyoh portOw
portów i,du st.alebro
st.ałebro 7,000 k,vr.
k\vr.

LICYTACYE
LICYT
ACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ.

- 't }l wrze§nia w magistr&.Qie miasta
miазtа Zgicl'u,
Zgiet'~a,
т. do 1
nов... tlzierzawQ
llzierźawo ja.tek od 1 ,tycznia
atycznia 1886 r.
t 8tysty-

czuia.
cznia 1889 r .
- 24 września
wrzе8пiа '" osadzie
osat1zie Strykowie,
Str)'kowie, na
па aprze..
dai 10 krów,
doi
kro,,', od somy
вотт la6
IВ6 <
rB.•• 13 kop.
-_ 28 wneś
wr~e§ nia
Dia w s,dzie
s:tdzie pow. bodzińskiego,
bodziIiskiego, na
па
dzieriawg
dzierżawo dochodów
doohod6w w r.
т. 1886-8 z zydowskiej
żydowskiej lałaЖОl w
źnl
w m.
т. ~dzinjeJ od 1,260 n. in plus.
ungdzie gubernialnym
guЬоrоiаlпущ piotr- 28 wrze§nia
września w urzgdzie
ko\\'skim,
kО\\'зkim, ua
па pnebudowanio
pnefJudowanio i reperacyg 8 mostów
most6w
W
w m.
ш. Tomaszowie,
Tomaвzowie, od sumy
вощу n. 88S
883 kop. 26.
_
28 wrre§nia
wrześn ia w u~dzie
uщdziе pow. uoworauomuoworadom-

.kiego,
.lriego, na
па

aprzвd.z
aprzed.ż

pl&co (dlugosci
placo
(długości 22 i .,.erok<>-

~c) 10
ści
1U lokci)
łokci) od • n. 40 kop. i materyaIu dn.edn.е
wnego ро
po rorebraniu starej stodoly
atodoły na tymze
tymże placu,
n. in рlоа.
plul.
со, od 9 ".
29 września
wrшпiа w magistracie
rnаgiзtraoiе m.
т. Brzozio,
Brzezin, na
па
dzicrzaw~ do
dzicrżaw~
ао 1
l stycznia 1889 r.
т. 29-ciu jatek, od 2
n.
п. 60 k. do SO n. ro.znie.

-_

'rELEOIU.lII"i
GIELDOWE.
'rELEGI&"-М'i GIELDO"E.

doj.17
Zduia 1GIZ doial7

Gielda
Giełda Warszawska.
War,zawlka.
:z,dano, koó""m
:z,dano.
kO.CI!m gield1.
giełdy.
Z....
Za
.. eksle
kll. kt6Ikol.t.,lnow.
kt6tkollt.lłnowl

na
па Berlin za 100 mr.

Londyn"
1l lt.
n Paryz
tJ
Paryż ,,100
,,1()() fr.
11 Wieden
11
Wiedeń 11'1 100 6.
fi.

11

49.50
10.89.80
39.80
80.36

4.940
10.02
89.90
59.90
80
8ОGO
GO

89.-

88.90
97.60
97.50
97.80
97.80
96.26
98.85
95.85
92.55
92.S5

Za
papiery pa6s1wowl:
Z. ,apl"y
,.БSlwоw.:

LiltJ LiltwIU.
LikwIU. Kr.
Кт. Pol. male
małe.•
Rot. Po!.
Рой. 'V.chodoia • . •
LiltI
Liolr Zu. Ziem.
Zi.m.•"69
69 <.
r. LiI.
Lil. A.
А.
1t
male
lt
11
"
małe I

Li,tJ
Li,ly Z
Z"I.
..1. Ы.
N. War
W&r1l...
•. Ser

1l

tI
fi

11

n

11
Ił

11II

n
11

"

,,11
11
lU
l' 111

U
"
1"
1

11
"

fi
tI

"JI

"UI
,,111

t..;~.y Z'",'
L;~'J
Z'IU' t. M.
М. Lo
"d";
"д-'
S'.'r. IV)
IVI
w.....
••

TEl EGRAMY.

h

Uverpool!15 wfzetnia.
Uverpoal!15
wrzdni..

Pn:ypnsrezalllY ohról
Pn:ypusreulnJ
ol.rol 8,000 001;
bel; .tal..
.181.. DZIenny
DZlenny
cIowo, 2,000
cIo"ó,
2.000 001.
bel.

---o

----

d

Le..
Lees 8'/., W.rpoop.
Warpoop. 90
:ю &owl.nd
Rowland 8'/"
8'/f' DoobI.
Doobl. 40
Weston
\Уеоf.oП 9'[•. Doobl.60
DoobI.60 'W)'kl),
zwykł)' g. 11
Ił /. , 82" 116
yds
уdз 16 Xl5
Х lб gr.y
gr8y tkaniny.
tkanillY • 82/(6 170, moc.o.
тос.о.

--- o

Skandaliczna sprawa ma
та być
Ьус rozpatry11'
w Moskie. Podsąd
Роdщdпу
ny starzec 60-lejedn!} 7-lelotni zgwBtcit
zgwałcił dwie dziewczynki: jednll
tni!} aа drugll
toill
drug~ 8-1etniq.
8-letnil}.
- Kongres stowarzyszenia
slowarzyszenia 'prawa między
шi~у
ju;; swe posiedzenia
narodow ~go rozpoczql
rozpoczął już
od d. 7 wrześni~
wrze§ni~ 11'
w Brukseli. Na. kongre(ут rozpatrywane będlł
Ь~dч następne
na.st~pne kwesie tym
т
Е
А М У.
stye, mog/ice
mogące interesowaC
interesować naszych czytelników:
osillgni~ie jedności
jednosci 11'
w prawach róт6Pelersburg,
Petersburg, 16 wrze§nia.
września. W dniu 1 (13)
k6w: osiągni~ie
:<пусЬ państw,
żnych
paiistw, odno§nie
odnośnie do prawa handlo- października
pazdziernika utworzone
utwol'zone zostanI}
zos!anl} trzy po.
ро.
wego aв zwlaszcza
zwłaszcza co
со do weksl6w;
wekslów; publiko- cztowo-telegraficzne okręgi,
okr~gi, petersburski,
petersblll'ski,
traktat6w i konwencyj międzynaromi~dzynar()o twerski i kazaiiski.
kazański. W sklad
skład pierwszego
wanie traktatów
dowych; роliсуа
policya sanitarna
sanitarna. mi\)dzynarodowa;
шiоdzynагоdоwа;
zegluga
mi~dzYQarodowych i (.
wejd!} gubernie: petersburska i pskowska,
żegluga ро
po rzekuch
rzekach międzYQarodowych
t . d. wejdll
Szkoły rolnicze we Francyi. Obecnie 11'
w sklad
skład drugiego twerska i nowogrodzka,
nowogl'odzka,
- Szkofy
Francya posiada 1l instytut agronomiczny, aа do trzeciego kazaiiska
kazańska i wiatska. Wkr6tWkl'6t1l szkol\)
szkol\j naszkolę narodowl}
narodową rolnictwa, 1l szkolI)
па- ce
се przedstawionym będzie
b~dzie komitetowi mi.
rodo\vq,
пistгбw projekt budowy kolei z Niżnego
Niinego
rodową, ogrodnictwa, 14 szk6t
szkół praktyki rol- nistrów
niczej, 2 szkoty
szkoły owczarstwa, 1
l szkol\}
szkolę praktyki ogrodniczej, 2 szko!y
szkoły zywienia.
żywienia. inwen- Nowgorodu do Kazania.
tarza, 28 szkOl
szkół farmerskich,
СагтетвюсЬ, 1
l szkolll
szkol\) chowu
cbowu
Berlin, 16 wrze§nia,
września. Przeslana
Przesłana tu nota
bydła,
bydla, 2 szkoty
szkoły jedwabnictwa, 2 росzчtkоpoczlltko- hiszpańska
biszpafiska dzieli si!:
się na
па dwie cZ'Jsci.
cZllści. Pi
Pierer",е szko!y
ogl'odnictwa, wsza zawiera. tluma.czenie
tluша.сzепiе Hiszpanii
Hiszpallii za
,а
we
szkoły rolnieze, 2 kursa ogrodnictwa,
obraz\) wyrzl}dzOnll
42 domy
dошу sierot i kolonij rolnych. Prócz
Рг6с. obraz\J
wyrzqdzon!} poselstwu niemieckie.
пiешiесkiе.
tego w każdym
kаid}'ш departamencie jest 1 pro.
departamentalny rolnictwa-razem 85 mu i przynalezne
przynależne zaii
zań zado§(:uczynienie,
zadośćuczynienie,
fesor depart8mentalny
aа takie 4 katedry gospodarstwa wiejskiego druga Iraktuje
traktuje oо prawnych pretensyach
pretensyacb do
lаЬота- wysp
wувр karolinskicb.
karolińskich.
w uniwersytetach francuzkich
francuzkicb i 27 laboratoryów
tOl-УОW r\>l~iczych
ч)l~iсzусh 11'
w stacyacb doswiadczaldoświadczalAteny, 16 września.
wrze~oia. Dla
Ша statk6w
statkбw sycylij
зусуlij -nych
пусЬ.. .-.l
~
.
BibIiolek miejskich znajduje sill
- Bibliotek
si\} 11'
w PaРа- skich ustanowIonI}
ustan(\WlOnq zostala
została jedenastodniowa
jed"nastodniowa
ryzu
ryżu 20, 11'
w każdym
kаZdуш cyrkule 1'0
po jednej. kwarantanna, aа dla
dl8 przybywaj!}cych
przybywajllcych z TryePierwszlj,
Pierwszą, родОЬПI}
podobnI} bibliotek'J
bibliotekll otworzono 11'
w stu 3-dniowa obserwacya.
obserwacya,
piel'wszym roku przeMadryt, 16 wI·zesnia.
września. Dzienniki tutejsze
r. 1878. Zaraz w pierwszym
czytano IV
\у tych
(усЬ bibliotekacb
bibliotekach 28938 tomów
(от6w twierdzl},
twierdzą, ze
że kwestya karoliilska
knrolińska moie
może być
Ьус
i z każdym
kaidуш rokiem ilość
По§с ta zwiększała.
zwi~kszala. si\j;
się;
"
Ь
b d
.
.
w r. z. doszta
11'
doszła do 699,862 tomy. Biblioteki z korzysclq,
korzysClą, o.
о. yу w~ch
w~cb stron
su'on roz.wllj.zaDla
roz.w1'lzan1a 11'
w
takie ot"arte
otlVarte sq do
до czytania na
па miejscu ten
(еп spos6b,
spos6h, ze
"е Niemcy
N lemcy 11'
w zamian
,ат18П za swo811'0tylko od godziny 8 do
до 10 wieczorem, ale
а1е body handlowe tlZllajq,
uznają, zwierzchnictwo Hiw.!'pozycz~jq, ksi,iek
w-l'poźycz~jll
ksilłżek ~o domu;
dошu; Kaidy
Każdy szpa.nii nad wyspami
wуsрашi karolifiskiemi.
karolińskiemi.
mleszkaOlec
ШlеszkаOlес cyrkuln.
cyrkułn. moz.e
шоz.е zabrac
,аЬтас do dom~
Londyn 16 wrzesnia.
września. Do Tim
Тiш " ._
naraz dwa
dlVa tomy
tошу dZ1ela
dZieła I partycy\J
pa.rtycY\l m u z y k i
l,'
,
"
esa
еза . рl
pl
bez zadnej
Ье.
żadnej oplaty
opłaty i por~zenia. Mimo to s~ą
s~1t z .K?nstantynopola,
.K?nslantynopoIa, ze
,е pełnomoCOlk
реlпоmосшk anап
jednak ledwie kilkaset tomów
tош6w ginie 11'
w cillci&- glelskl 81r
sir Drummond
Dгuшmопd Wolf zaniecl18t
zaniechał za'В
gu l·oko.
rokn.
si\)ga6
sięgać u rZlj,du
rzą,du swego wiadomosci
wiadomości co
со do
. - Drzew~ w ~aryżu.
~aryiu. Co.
Со. pięć
pi~ lat odbywa terminu opróżnienia
оргбiпiепiа Egiptu. Natomiast ро
poW
W
BI\J hЬ Płary1.~
BI\)
~aryz~ .SpIS .wstzystkbllch
.wstzystkbl1cb dr~e~'hb\)dl}dr~e~'bb\Jdl}- stanowiono, i;;
iż mięszana
mi~szana komisya
kошisуа angielskoсус w
w.азпо.Cl!}
Шlas a,
а, o
о ICzeOle IC
lс , rozk'"
cyc
asno'ClI} mlas
k. '
. ...
.
.
icb stanu i zbadanie które
poznanie ich
ktбге muшu- turecka oо lesll
leśII pózDleJ
p6znleJ zal'ówno
zal'6wno termIO,
termlO,
SZ!} być
sZIl
Ъу6 usuni\)te
usunięte z różnych
гбzпусh pr~yczyn. Jest
J est ju.k
jak i sposób
sроsБЬ wspomnianego
W8ропшiапеgо opr6znienia.
opróżnienia.
to pra~a
pгa~a nielada, a1bo,,:iem
a1bo~iem Paryi
Paryż posi
posi"da
.. da
Kopenhaga, 16 wrzesnia.
września. Sulej man
тап Ьаba2 laski,
laskl, 5 ogrodów
ogrod6w publicznych,
pubIlcznych, 6 parków,
park6w, sza wr~zył
wr~zyl wczoraj królowi
kr610wi duiiskiemu
duńskiemu 0~~
, skw6er6wal
wielkJ'e c!Dulien.tarze,
П iеliсщс raz ksi\jciu
przyslane
, 3. wieJlkló'e
~8u1skwóerówal'
c!!'ulien.tarze, ndieliczllhC
ksi~ciud naB~pcy
nasŁllpcy tronu
przysłane przez
шwаг
ш, р
ас 6 11'
,опус
war 11',
w,
61,
p Jac
wI
cС wysa zonyc
.
dr~cwami. Ostatni wykaz statystyczny odr~cwa.mi.
о- 8tlltana
sułtana Ol'
оГ ~ry
~TY turecki,e, Wl'az
wraz z wlasn~r~.
wlasn~r\j'
beJmował
beJmowal 400,000 drzew, 1.z których
ktбrусh kaide
każde cznym
сzпуш роdРlsеш.
podpisem. KroI
Кто! obdarzyl
obdarzył 11'
w zamIan
zamlan
lO:alo
lO:ało sw'}
swI} metrlk~. Obecnie liczba ta роpo- Sulejmana basz~ orderem
ordel'eD1 Danebroga.
-

",ап/}
waną

3
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Gialda
Barliń.ka.
Gielda Berlin.ka.

Uanknoty rO'1i8kie
roa1iskio saraz •
11
"
II
JI
na.
ПА dolt.
do.t.
Weble
\Voble nI.
п .. WlU'szawU
'Vв.rSZ&WU kro
КТ.
11
fi
Peterlburg
Petвrlbnrg kro
kr.
dt
dl
_,
А'
tł
Lo A'
k'

~

'Vi~d:
Wi~d:

i.

pat.126,
pat.
126, na
па paź.
pat. list.
liзt.127,
127, oa
па list. gr.128 1/"па
/2,na gr OJlkonto
OJ.konto prywatne
prJwatno
at. - -, na
st.
па kw.mj. IM'I.,
lMI/., na
па mj. cz. -. Grochwarzel. 160-205, pastewuy
nel.
pastewny )1$5-147.
J:$5-1·47. Olej
010j Iniauy
Illiauy VI
w m.
т.
62,
rzopakowy w m.
т. Ь.
b. becz. 44.7. Oko\vita
Okowita vt
VI m.
т.
ó2, rzepakowy
Gielda Londyń.ka
Gialda
Londy~.ka .
be. beo
j 1.6.
\V.UI. nA
ПА Peteroburg.
Petвroburg. .
Weul.
""о .. Н
Д
',с,ос)" , 16 wrz.snia.
Ро ..",;.а ""pale.
ospale, w
\о m.
т. 148 Oyokoolo:l
wnośnia. PlZa"iea
Szcllcln,
1

"". ..

97.60
97.80
97.80
96.60
98.80
92.20
92.89.88.87.-

UA.9А . -

89.8S.88.87.-

202.90
203.202.1\0
202.60
20'J.200.85
2011.85
20.86
20.27
lG2
lа2 85
2'1.

2Ol.76
2ОИ6
202.75
202.40
202.10
20'J.l0

28'/
..
2$'/"

2$'/,.
28'/,.

200.76

20.86

I~Ш'1
l~m'/
2'/.

-lIi3,
-1 63, na
па wn.
wrz. paz.
paź. 155.00,
165.00, na
па kw. mj.
nlj. 166.50. :Zyto

oapale, w Jn.
m. 126--129, na
па wrz. pat.
раt.180.БО,
180.60, na
па kw.
mj.142.00. Ol.i
epakowy ""pale,
озраlе, nawr'.PU.46.6~J).'
Olei ..
rzepakowy
nawr'.PU.45.5~J).'
oa
па kw. rnj. 47.70. Spirytus ospale, w m.
т. 41.1
пn wrr.:. paź.
nR
paz. 40.40,
40.40. na
па list. gr, 40.10, na
па kw. mj.

41.40. Olej .kolny 7.85.
Gdansk
Gdańsk 15 wrzesnia.
wneśnia. Pszenico
P.zвnic. w m
т . • po"ojpoJ.ojnie. Obrót
Obrot 300 tonn. Pstra ijasna l1 SS,
SЗ, jaano pstrlil.

DZIENNA STATYSTYKA
STAТYSТYKA LUDNOSCI.
•• nelistwa
Иеfistwа zawarte w dnin 16 wr&esoia:
wr&eśoi&.:
W parafii katoJ. _
W рarаПi
parafii ewang.Slaro,.konnych.
SIarozakonnych. -_

Zmarli w dn1U
Zmarll
dnłU 16 wrze§nia:
września:
8
138-144,
138- Н4, wr
wJ8oko
oko . pstra i 8zkLista
azkLista 148,
148, na
па .wrz.
Katolicy:
КаlОIlСУ: dzieci do lat 16-tu r.mfLrlo
zm",rło 6, w te
paz. tranz. 1!J6.00,
paź.
liJ6.00, nakw. mj. tranz. 146.00. Zyto liczbie
liczble chlopcó'T
оЫороо,т 2, dziewcqt
dzievrcqt 4j
4; dorostych
dorosłych _ , w
w miejscu
mieJscu usp.
uэр. dobre, krajowe 120 (I.
(1. 128, tej liczbie
liczble muzczyzn
mużczyzn _, kobiet
koblet -_,
J
aа mianowioie:
mianowicie:
roв)'j. tranzyt.lOl-l05,
trапzуt.lOl-l05, nR
па wrE.
wrZ. paź.
pat. traDz.
tranz.
Ewangelicy:
Ewangellcy: dzieci du lat.
lat 16-tn
16-t(1 zmarlo
zmarro " w tej
tвj
poskie i rosyj.
102.00, na
па kw.
k\v. ruj.
mj. 109. JJocunień
ocunien drobny 106, liczbie
Liczbio chłQPoów
сhtцробw 2, dt;iewcz,t
dt;iowcz,t 2; doroelych
doroetych - , w tej
duzy
т. 118, Groch wmiejscu
асаЫо m-;zczyzn
kobiot _ , •а mia
mia"nwicie
duży 117-180. Owies w m.
w miejscu liczbie
m-;żczyzn _ , kobiet
l10wicie
8pir)'tu. 10,000 litr.
litr. .,.
т. 41.76.
SI.. ozakonni· daeci
до lat
i&t l6-to
106. Spirytus
% w m.
Starozakonni·
dzieci do
liKO .marlo
"marło _, w tej
londyn
Londyn 1161
lój wrzesnla.
wrześnIa. Cukier
Uukter ilawana
ПаwаJ1а N. 12 nomi- liczbie cbIopcOw-,
cbłopców-, dziewcqt-, dorostycILdorosłych- ,, w tej
nalnio
161/1;
cukier
borakowy
16J/~i
ospale.
IliCZbie
т~CEYEn
,
kobiet
_
,
nalDie 16 /] ; cnkier burakowy I ól/ł i
m~czyzn
aа mianowiciomianowicieLondyn.15
Londyn.
15 wrzesnia.
września. :t-Ia
ł-Ia wybnezo
wybneżu ofiarowano dzis
dziś

6 ładuoków
lаduоkбw p. zenicy;
zвnicy; pogoda
pogod_ pyszna.
ру••па.

Glazp6w, 1l.ó
.6 wrzesnia.
września. Sorowca
Surowca wywie~iono
wpYie~iono ~

LISTA PRZYJEZDNYCH.

Hotel Hamburski. Pp.
Рр. Frenkel
Frenke! 'zoz Berdyczowa,
Вerdycwwa, BerВеТ-

tygodr
tygodr"u
' u ubleg:łym
ubl.e~tym 7,r,oo
7,г,оо t'
t.,1 w
\У Odpowlednun
Odpowlcdnun GtaS16
аи.з16 T.Jan
T..łan z Dunajewicy,
Dunajewicf, Helujd,.. Charkowa, 'VY80k
'Vy80k z
roku przesztpgo 15,100
IS,lOO t.
, ' Varazawy, Kacan z 'Viloa,
'УНпв, Bystrzooki
B)'strzooki z Berdyczo...
Вerdyczo..
' Manches!er
Manchesler 15 wrze'"ia.
wrzoŚOia. Water
\Vater 12 Taylor
T'ylor G'I.
а'/. "'а,
wa, Gutlk
Godk • Wilna,
Witna, Kobelaóskl
КоООlабзkl zz Berdyczowa,
Вel'dyczowa, KanКап
'\Vaf.er
Vat,er 30 Tlllor
T. llor 81/8'
811s, Water
\Vater 20 Leigh 8, \Vater I tor z DUDajewiey,
DODajewicy, Arenzon
Arenr.:on z Rygi.
80
50 Clal1,n
CI_)1,n 8 /fI
/11 Mock
Моек 82
52 Bronko
Brooko 8'/.,Mule
8'/.,blule 40 MaМа- I Holel
Hol.1 Manl.un.l.
Manle.Wel. Kop.
Кор. 1
l Kremcr
Кrешсr "• OIomnfu:.,
OIото';".,

)'011
yoH 8'/.,
8'1.. M.d\O
MedlO 40 Wilkin.on
\Vilkjn.on 9'/.
9'1. , Warpoop.
\Yarpoop. 32 . G. T.chinkel
Т.сЫпКеl • K_lia
Kalis.a.
••.

n.
B"(J
'u V H
И T
тY
уG O
ОD

'rV'r~SZ~
od dnia 6
б

В, Materyaly
B.
Małeryaly i wyrob~

Hawelna
Bawełna -

Welna
'У.lnа

Udpadki bawełniane
bawetnianc i wełniane
wвl:njanc Odpadki
~rsodz& bawełniana
~rsodz.a
bawetniana - - - l'rz~dzEL wetniana.
l'rz~dza
wełniana.
Tkaniny bawełniane
wełniane ~а
Tkaoiny
bawetniane 1l wetniane
Przetwory
Przet\Vory ehemiczue
chemiczue i farby - _

~:г:~ su~ow;
~:r:~
SU~oW;
"n

kute, oellewy
o<llewy i t. p.
р.

\Vogle kamienne
kami.nne i koks Wogle

Drzewo opalowe
opa łowe "
budowlaue
budowla.ue
\Уарпо i cement\Vapno
ccment-

Gip. CeglaCegła-

-

-

Asfalt, smota
smoła i tektura smotowcowa
smołowcowa
Szmaty i masa
таза drzewna.drzowna.

Skóry
Skбrу

_

Konopie -

..

•

Wyroby
B.klannG
'УугоЬу 8zklanne
"

drewniane

Nawoz)' ••
Nawozy
eztu~De
tu~ne

IW"
N I O
О '" Y
У

S'r.ACYJ:
ЭТ.А.СУ']; 'rov;r
TOV;Т.AaOv;TE;r
~Ov;rE;r

do 12 wueBllia
wиoВnia 1886 <.
r.
Pr.ybylo:
Przybyło:

O
О d
deuło.
е 8.10.

s komun. zz- CesarCe9ar- z Zagra- w kemuD.
kemun. do Cesara
Cesar
nicy
krajowej .twa
krajowej
stwa
stwa.
р
p o
о d ó
б w
kgr.
pocI6w
a

276
1926
2648
1 48~

972
2676
6408
M08
2G59
Щ 8б
fiI86
koray
kor<>J 46774
1819
12358
15806
1931
429

4i65

667
196
408

635

186

408
468
223
43
688
668
1396
241

6b70
6Ь70
63620
10121
32910

20302

2110
7835

2.16

792

24240
11345
бl0
610

10000

215

841

24.013

E&
Е&

Gra_
nioo
niOO
kgr.
Чr.

4

.DZIENNIK
.DZIENNIК ŁÓDZKI
l;6DZIП

oо

oо s zZ

Ł

G

E
Е

A.
А.

1I

--- ~

STAN RACHUNKÓW
RACHUNKQW

OG'bABJlEHIE.
OGOЬABJ1EHIE.

PRZEWODNIK ADRESOWY.
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11.
и. A.
д. OY.le60:11·0
СУ.l.ебпш·о UpnCTaBa
UРИСтава 01.113Съtэ
. Dr• . Il~udo
11~udo . lec.y
18.'У .ho!"I!,
cho!"I!, n
ner.O.ł,
••• о ••, Ali
Аа MnpoDhl.X1>
мIlровы.хъ 0YAeii
Судей 1-1'0 llCTpoПетроHalł(llowego
JYa'·6~awle
УУа'·6~аюlе
Jako tez
J"ko
(с,- Clerplcnla
ClerplCn\& io.,dka
to.,dk. 1 k!s~k
k!.~k ...
za poро- KOBClmro
КОВСIЩГО Osp""a
ОКР""а Ore<l>all1>
СтеФзнъ Ha)te6Иэдебd - • 3
._
т~
el'klry.z.oicl.
')IowomlOJ.ka
"
1
,i"
....
";"'_
.............
__
..........
_.!p;,O
;;.",;,;.;Z;;,I;,C;,;;.'
•
;
,
;:i.:::e:.:r:.Jpt:,.:;.);.:.;;;a;...~J:.:;8;:;8~5:,..:"r~o:,:k~;I.~.~_
............................
_ ........
m~
ellklrycznoicl.
"lIowomlOJ.ka
dom.
J'
" ..
1I1i""~:....!p;.O;;..,;,;.;z;;.l;,e;.;;.r;,
•
...;;..;,.s
:
;:i.:::e:.:r:.Jpt:,.:;n;.:I;;;A;...~1:.:;8;:;8~5:,..:"r~O:,:k~;1I~.~_
..........................
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....",,,,__
W·go J_rooińakiego.
1977-0-0 CKlfi, lKIITCJlbC'l'OyIOIWil
)10_
'V·go
J.rООiбаkiеgo.
ЖllтеJlЬС'!'ВУЮЩlil Dl>
въ rop.
гор. JIO-II
- _
дэн IIЪ AO>l1l
AO>l1l N.
N. ll09-A,
l109-А, 061>lIBlIIIобыIвI!-I\V'VARSZАIПЕ
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
- )taliI/l.
WARSZAWIE
w
PE.i'ERSBun.
"I'E.''EВSBип.
OG()LEM
OGÓLEM
eT'L,
етъ, 'ITO
что 11
II (23) OeRTlł6pu
Сентибри cero
сего 1 5
\V pokojach goSciuoych
pr,y
года O'b
В'Ь 10 '180001>
'IЗСОВЪ YTpa
утра B'b
въ rop
гор.. .ITo210W
gościnnych przy
rO)ta
hl\'ldlu win
h.Uldlu
wln I deUk"tellów
dellkl\tell6w
Asn
АЗI! по
/lO faepa
Гаера PblHK1I
pblRK1l aOA1>
подъ N.
.JЛNlS7..ЕWSIilЕGО
будетъ прод:uштьса
доиL • .JANlS7..EWSIilEGO
640 6YAeT'L
"POA:t.naThCfł Ann1
I
Gotowitn& w kuie.
GotowitD.
.
•
.
•
.
.
.•
19 ,074 '14
617,16948
2
od go<l
к0<1 .. I.~j
1.~j do
до 3"'~
з..,~ ро
po poladnia
poladoia wyda- lK~OC
жш:.ос llll}'mCCTDO
ИХУЩССТnO I1pnRaA.lIelKamCe
иринаДJlежащсе
!lacllunki
II.cJlunki biet,co
bi8t,co w bankach
baokacb rą<1owyeh
щ,lоwуеЬ i pryw.
pry .... nyeb
nyol,
425,604 ss
зз
1,126,
SS
3
Skup web
",.ьи
li op
ор trzonych
trzonyeh oajmoi.j
najmnipj dwom_
dwom. podpioami
•
wane a~ ob
оыоуy
lady ро
po op
ор ~'992-0-0
BRlIbre.llhlol.llB1l
ВЮIЬГ6J1Ыl.llв1I r~e,
г:U:Вe, saKlIIOQ:1lOmeзаК.1rючающе- a
1,
l, 78,11037
78,110
37
,983,96702
4
Sku'p
Skop p.pierów
papier6w publicznyeh
pubIiczoych wyloee
wyloeewaoych
...aoych 1 kuponów
kuponow Ыеbieecn
сси 01>
въ t.te6e.m
loIебе.ш H
и QeTblpex1>
четы:рехъ lI1lCTY1lCT.,eych.
.,.усЬ .
•
.
.
.
•
.
.
.
.
.
71604
10,72470
- - - - - - - - - - - - - - - nOlI1>
"0УЪ OTlipblTOlI1>
откры:тоыъ aKHl1a:a't
экипаж'!; n
и 01(1lоц1l
6
Skup IOIa.-webli
IOIa.-wе-k..li zabez'pieczonyc1L
ieezonyc.h papierami
papien.n1i publieroemi
lub hypotek, .
.•
.
.
.
.
.
.
.
uennoe
неПIlОС 238 руб.
py6. 2ó
25 IiOJJ.,
IiOН., na
па YAOУJl.О
999,688 _
6
Poi)'c,.ki
па
%Utaw
p.pierO",
ро.Ь1iсПl)'ch
1owa.r6w.
Połycdd
na
HAlaw
papieró",
po.błicDI)'eh
i
1ow&l'6w.
М. GUTENTAG
1,907,S4421
1,907,54421
D.lIeTBopeme
ВJlетворепiе
np6Tenain
I1ретеиэiи
JIefi3epa
Леfiзера
2,968,67227
7
Moneta b~ezłCA,
l,щсztcA, .l tanowlllCA
tanowiQ:ca ,,,lunoio
włunośo banku.
•
.
1 ,(8() 66
25,62167
Ta<l>30BHQa.
ТаФ.1rовича.
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3.
8
Papiery publiczne wlune
własne
•
.
.
.
•
.
•
311,
S17,
9
28
1,r086,886
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