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Drukarnia Rudolfa, Luthel', w ·bodii. 

NAJTAŃSZA ILUSTRACJA POLSKA 

Biesiada Literacka 
N:t cznl.•~ jliHrn:t. 110 przmtilm Hzorokin w:irstwr s]ln1cc·.zei18twn, 110Ktawiliś-

111y l''~'."JU~•·: W prac:u·.11 ]>tl\\'ie~ei11wycli, t:ik orygi11alnyc1Ji j:ik fl111rn1c·.z011ych, 
?.tlulnlrnmy tl11t.yelw7.HH, nic ohra:i;nją1" uc•.zc·.iwo>i<'i myśli i słowa, claó ezytelnikorn 
na wol11ą c1Jiwil1: zajmującą i l'":i;ytncwą 1·oz1·ywk\!. 

Oprócz clzinln j10Wie:\1·.iowego. HieHintla rnidl'i historjc1 żyd:t BJ1olecz11ego 
n naH i 7.it granicą, kt·nnikt.; pnlit)•c•z1n~ i ha11cllow:b art.ylml)' po1mfarno·na11kow" 
~h11jurn.i<L1Hl nowe wyual:.w:ki, l1ad:mia i i1j:1wiHk:1, :i.yciorysy znakomitych i zasłn
zonyeh ludzi, k11reH1rn111lencj11 i t. d.; w dziale ro;:rnaitm\ci HkrzQ1:nie siQ gromadzi 
wRr.yBtko, co czytl\lnika J1ieoho,i<Jt11c'/!,'O 1rn 7-p1ill wRz1•1•,Ju\wit1t<rn·e interesowne 11107-1» 

Nadto HicHinda dla rnzrywki mfodych czyteluikc'!w. pnmieAZ<',Jlit rnbnAy, 
Hzarnily, warmth r, zadania Hziy1·.z11P, r:wl11mkowu i t. p. 1 

W ez<jśei :1rl:yHty1•,z11<'j Biesiady portrety, kop.in obrnz1'rn', sc1•Hy z bin)ląp.ej 
ehwili, Z:tHh1g11,ią 11:1 t:yt11:1 1111,id wyho1·ow,v<•h, tak po<l wv.g·l<;llmn kompoz)·eji ;i:tk 
i wylwn:wia. 
Do1latok Jl. t. Wieczory JIOWi(JHciown ol11\i111njn jll'ZllW:t:i:uic vovfieś11i historyczue. 

' Pr1•.m1rnoratmowio Uie8indy z Wieezor:uni }lOWie~ciowemi otrzymują eo-
r11ci1nio 1n·m11,i:t htJl'.Jllatuo clo wrho1·u: portr1•ty olnjiw ln<lzi znakomityeh w p:tu
tnonio pnlHkirn, luh dzida 11a11k11wo-popular1u1. 

vV roku lK\lil pron11111i~.1·atornwill ca:to1•1w.zni, w11oazą<·,y oplntę 1Hlmz11 ln!J 
kw:1rtalnio. nt:Jo11,ymaia bczpłat11i1' clzieJo Jl. t. 

, ZEBY NIE CMOROWAĆ 
ll:t.piH:uw 111·1wz przyj:1cie111 Ht>tlziny, lelrnrzn, ktC.ry na sl:mży z!lrowi:t postawil 
hn;fo11t:, a w ra;:ilJ wk1·1111z1111ia 1•,horoliy w 11rogi 1lnmowe„ le1Jzy .ią ilro1lkmni jak
m1.i111•otttHz1·uti. II:u1y p1·zyjaeidn-lok:\l'zt1. Hą 1lostQ111ie tll:t wszrRtkich; wykuuy
w:t{•, .iu, a l11:ilziollly rni11li 111lo<loM· pogo<luą, <1ojrza:toii6 silną i stnroM błog:\. 

ll11 il;:id pop11Ja1•Jto-11a11lrnwych, wy<lanyl'.h jako pre111jmn, mtleży fak:f.ci: 

SKARBIEC 
dla a•ori:zin w mieście i na wsi, 

,Jtlat to r.hit'll, mil i p1·zopis1»w, 11ntr:wlmy1·,h IY ró:f.11y1'!1 z:ij<:cial\h g·os1111ihu•skit1h, 
domowych, l1w,v.11it•,zyc.•.h, wych<11vnw<·.zy<•,Jt i t. p. Slrnrhca w~·Hv.lo dwa tomy. 

VV"IEDZ.A.. 
ol1ejm11jn wiallo111ni;1•.i 1ia.11k11w11, uiozh<jtllie <ll:i knżtlegn 11ksztak.0Jtng·n ez:towielrn, 
,!Pst to p<Hll'IJ<1v.11ik ilustr1111't1uy, \1·iclkiej wartoiiei 11la. mloclzioży i w ogt'il11 ilfa 
ludzi, !'.lrną<•.y1•,h iM r;tv.1•.111 z 11ost<JJH1H1 wie<lzy. „\Vi<'ilzy" wyszlo ilwa tomy. 

S I ł.. A W O L .1, 
zhi1'1r p1•v.yklailł'nv ilr.itiln1181•.i. 1·.Jmr:iktern w różnych ki<1r1111kal\l1 pracy lndzkic,j 
i poi\wi<Jeo11ia. WHZ)'A<')' 1n·o111tmo1·:1t1p·owie 1•.aloroezui JUe~iluly z cloilatkiom lnlt 
f)(1z cloilatkn otrZj'Hlają lfoletHl:trz Scimmy oz1lobny rn1 1'. ltifl.b, 

Cellll Him;iluł~· J,iter1wldeJ :r, Wieczorami i1owil\ściowemi w War~zawio 
roc11nie 1•s: (l k. liO, 111'1fl'oc:mie l'H. :~ Je 21i, kwal'ttilnie rn. 1 k. Wl; z przesyłką 
pocztową roczni" rtl. s, póh·oc1znie rA. ·I„ kwar(;ulnic rH. 2, lwz Wieczorów po
w.imiciowyclt w \\':t.1'8Zttwil1 ro<•,znic rs, 5, pólrocz11i1• rs. 2 k. 50, kwartalnie 
l'H, 1 k. 21;. z pl'~illH)<iką i1ocrntową roc1zuie rH.11, piilrot'.znic r8. :l, kwart. 1·s. 1 k. 50. 

I' 

Allres: Rudakc.ia „Biesiady LiteraaKiej" w Warszawie, Chmielna Nr. 26. 
ltedaktor i Wy<lawca WŁ:\llYSŁAW MAhl~SZEW,SKI. 
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WINOTŁOCZNIA 

R. Morozo ' ICZa 
w Warszawie, 

l ' l ' ' t ' 1°ll 1'
1 ff { J Hll.l"',!'.1!1'1 •• ·\' . ma zaszczyt podać (o wuH omo::H.n o o ·w0111,un r 1 ,, ' 

j; swycl1 win 
t 

t w Łodzi, N owy Rynek N r.11. 
I· Wina produkowane prr.ezemnit: w W u,1•1o;11nwi1~ ~. wy l1t11·11w,n·h 

gron miejscowych, odr.naezaJą 1o;i1J prr.udowH11y:,itkim11 1•1.,no1toi4Pit! 

trwałością. Ferrnentciwaue Sf!! na 1111sad11fo nnj110WHi\\'f'lt zd11l1y1"t.Y 

naukowych na tern polu, hodowane hez Jl<ll!HH'Y i.;r,tuk kipt<1·~kh~h. 

nie zawierSiją żadnyeh olrnyclt JlrzymieHzPk, jnk :,ipirylHK, !'al'l1y, 

gliceryna, salicyl, .sztuczne zapiwhy i t. p. Filtrnwmu• flit 1·.-m Pa"" 

steura, pod działaniem którego wino wolne ,i111-1t Zllf1t•l11i1· orl WA7.l'l

kich bakteryj. Ostatecznie zas jest sterylh:owane w h11tolkad1. 

Z takim nakładem prar.y otrzymauy proclukf. kJ·i'ir,v dopinro 

po dwóch latach istnienin r.ost:tje zakwalilikowu.ny <lo sp1·r.t'll1t1.y, 
t anowczo wyróżnia się od wsr.elld<lh 'win w tpj <'en ie. 

.Mam przeto nadziej~, że nr.nanie, ;jakit:m 1•i0Hzą Hit; wi11:i rno~ 
je w Warszawie, r.doh~dą sobie wkrbtcc u 111it:iszlrniieinr rnia11ta 

1 Łodzi. 

i 

R. Mor.ozowicz. 
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MAGAZYN lVlÓD 

Kazimiery Stodołkiewiczowej 
w ŁODZI, ulica· Zielona Nr~ 5. 
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Toalety Damskiej. 

ALFABETYCZNY "WYKAZ 

firn1 ogłoszonych w kalendar:z:u po tekecie. 

Alhrrnd1t Ludwik 
Allal't & Comp. . 
Ani:;ztadtt~ Sukc . 
Aurich Alhnn 
Badior M .. 
Baruch Bnw.ia 
Bt:nmich Ifanil 
Borclrnnlrnmp K:wol 
Bernluird t Otto 
Bi.eclermmm HnhtH·I:. 
Bitdorf Anastazy . 
Blumeu thnl 1Juljus.z. . 
Bm~zkowi:dd & liipii'1Hki 
Borst A. G. , 
Bottig<;r Ii'. w. . . . 
Brer:K{hel & Heipheime1• 
„Broniahtwn" . . . . 
Brzozowski B. w t€ikś. 
Butachkat Adolf:; 
Ciesielski S. H. 

Htl', 

UG 
fl 

20 
25 
:35 
27 
25 
•15 
:w 
11 
26 
32 
19 
li6 
10 
:W 
;,7 
Hl 
42 
64 

Ozamaiiski S. 
Daleszyński & Zbijewski 
Desurmont Paweł . . 
Dreclń St. 
Drozdowski W. . 
Eisenbraun Fr. 
Eisert 
Emde & Comp .. 
"Engel" 
„Eugenia" . '., . : .. 
Falzmann & Rabmow1cz . 
Fessler h 
fi,iebiger A. . 
Fiałkowski L. 
Fischer Maks . , 
Franlms A. 
Fiicks M. 
Gampe & .Albrecht 
Gebethner & Wolff 
Gehlig Bracia 

str. 
16 
37 
22 
46 
23 
18 
23 
24 
62 
59 
18 
26 
55 
36 
34 
54 
20 
13 
68 
11 



Gessler Lothar 61 
Geyer foidwik . . . 10 
Goldmlintz A. & Oomp. G3 
Grohmann L. il 
Grohmann Henryk . 5 
Gutstadt J,. 58 
Habermann A. 56 
Ha:fftstein Juliusz 42 
Handke .Juliusz . 7 
Hausmann ,T. & Comp. 20 
Heintann :Maurycy . .'34 
Henig L. . . ;)() 
Hofrichter Karol 25 
Hrdina . ;)0 
Hiiffer August 24 
Hiiff er Bracia 9 
Jkka Markus . 61 
Janiszewski S. 54: 
Jarisch Florjan 26 
Jasiński Józef 30 
Jeziorska ,Julja w tekście 

stl'. i OB 
John J. 18 
Joseph Emil . 4H 
Jurk Reinhold 22 
Kaiserbrecbt 1. 22 
Kalecki & Lwow 35 
Karach & Refnstejn . 8 
Keller Maks 41 
Kerpert August . 8 
Kindermann Edward . l fi 
Kinderniann Franciszek 21 
Kindler R. 2 
Klocman Jakób . .u 
Klukow C. Hotel Polski 52 
Klukaczewski W. 66 
Kohn Markus 28 
Kose! W. L. 44 · 
Kowalewska Józefa 60 
Kozłowski Ign. 61 
Krabler Albert 32 
Krafft A. 40 
Kramm Aug. . 58 
Krawetz . . . 33 
Krusche & Ender . 20 
Kuznitzky & Cornp. 35 
Konrad Z. . . . 50 
Lange Bracia . 8 
Leinweber M. 40 
Leizermann N. . . . . . 4 7 
Leonhardt Woelker & Girbardt 15 

Likiernik H. 
Lissner ,Józef 
List Juljnsz 
Httauer Izydor 
Lubotynowiez h 
IJiidert & Comp. 
Landsberg H. 
I1ewiński St .. 
Łaszkiewicz ~r. 
J\leissner K: 
Majewski P. . . 
Majeranowski A. 
Mannaberg Hugo . . 
Mannaberg & !ioldamnwl' 
Mokiejewski h 
Miiller Fryderyk 
Manasse Dittmn1· 
Meyer & Oschatr, 
Milker Cezar . 
Nawrocki \/./. 
Norblin i R-ka, Bracia Brwli. 
Opitz A .. 
Pałaszewski St .. 
Pietschmann 111 

•• 

Podgórski Ignacy 
Prusak .D. 
Pruszynowski 
Przybylski A. 
Przytulski . . 
R.abong Karol 
Ranke I.iudwik 
Rampolcl Emmn . 
Richter Adolf · 
Richter Cezar 
Richter Józef 
Richter Zygmunt 
Rassalski l. . . 
Rosenblatt S. 
Rosenblum 
Rosenthal Adolf. . 
Ruskie Tow. '11mnsp. 
Rosenthal L. . . . 

· Roszkowski A. . 
Sachs Herman ,Jul. 
Samsonowicz I. . 
„Sandrneer" . . 
Saurer w tekście 
Schatke R. . . . 
Schlee & Kreusler .' 
Schmitz van En.dert 
Schreer Gustaw 
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47 
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G7 
·!o 
a4 
:lB 
•tn 
H4 
02 
04 
1!J 
ij7 
12 
12 
21 

Nehlitr. F. , 
NPlnreikort & H.im\iµ;er 
Hillrnl'r;t:oin M. 
Nidieneielwn . 
Nomnwr AlfrPd 
Npolrnl'lly M .. 
Np1·r,ą(•r,kow1:-dd M. 
Nta111i1·0\1 :-1ki i N-kn. 
Nt.t•pha1111K Edllltlllll 
Ntift. 
Ntil\PJ' & Hit~li:;t>howi:;k\' 
Ntolarol' W. · 
NtotH\!1,,\"k A. 
Htru.lrntt H. 
Ht.lil<lt ,J. 
N<•zftWiirnlrn K 
Nznaj dm· K. 
Nz11rnµ;it'I' I. 
Kzykiin· E. 
Ńwida A. . . 
rreHzmn:wlrnr Fr. VIT. 
'Pl'illing & Dat.v1wr 

11tr. 

H! 
(i() 

B7 
17 
27 

'11ngemmm F. W. 
Urbanowski . . 
Waguel' ,J. W. 
Warikotf 
Walicki P. 
W awersig Józef 
W egener C. K. 
W ertschytzky Gu1i1taw 
\Vewer ErneHt 
Wiener M .. A. 
Wiesel i CM in lmum 
Weitlemejer 'l'. 
Woelffo Alełrnn.JHlm 
Woltiki h 
Wnst A. 
.. ·vnletndo" 
Z1whert F. W. 
Ziegler Rudolf 
Zielke R 
Zbije wski 
Żukowski 
żyrardowski skład . 

str. 
:rn 
28 
(i() 

Hl 
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28· 
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16 
24 
15 
22 
5H 
an 
Ml 
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1 
Hl 
47 
48 
82 
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Alfabetyczny wykaz firm o~łoszonych przed tekstem. 

Stl'. 

„Ar,ya" w calendarium 
H11r~ .r. 12 
„ Bim~indn lJitP.r1wktt" kolor. 

}>l'X.Y • okh1.d(·,e 
B<H'q IH"t . . j ll 
Brannrnnn !J. . J 2 
B1w1 K1.·zy:iztof i N,Vll. . 7 i H 
Ca.1· H. l n 
f:il Wa.Htkit1Wiez Jrn]Ol'OWIL . li 
< ~znjkowski & Ga w ryło w . J H 
Ehm'\taed1; Al. . . . . 12 
Ff~l<~cki N. . lwl01•<ivv1t 7 
Clitner K 24 
Uli1'1Hki s .. ' [) 
Ooliirnlrn W. 12 
Or:i,jewski l. 11 
Orodzki Al. . . 8 
Gwiździiuiki r11. • 1 H 

Sb'. 

Heintzel & Kunitzer 2 
Hertzenberg & Isrnelsohn kolor. 4 
Hillmer Jali . . kolorowa H 
Hillrner foulwik. . na okładce 
Hiszpm'iski St. . 6 
Hotel Nimniecki kolorowa ti 
Hotel :Mannteufol 3 
„,Ja.kor" 14 
Klilnms M. l 1 
Kamiei'lski ,fan 20 
Karr>ilrnki & T.ieppert na okładce 

23 Kerntopf i sy11 
J{]imek Szymon . .(l 

Koch J..J. • 6 
Komar~. 13 

I. Kmusse J. A. kolorow1t 8 
Kronenberg W. . . . . lfi 
„La Ritison" przy wykazie t1rm 



VI•' 1" 

str. 

"Leliwa" 9 
„IJeon". 11 
Loth E. kolor. przy· okładce 8 
Machlejd K. . 20 
Maukielewicl-1 . kolorowit H 
Monopol" . . . . . . 10 

Morozowie.z R. kolorowa przy 
okładce 

Mminicki W. na okła.dce 
Neumann Brnchl kolorowa 7 
Paryzka Kompania 1,1 
Petersburskie Towarzystwo . 4 
Popławski A.. . 15 
Poznański I. K. koloro\va 2 
Przewóska Jadw. kolorowa 7i15 
Rauch 24 

„Rossjanin" . . kolol'OWa :i 
Rossyjskie Towa.rzystwo . l 7 
"Rossja" ~I 
Sandecki lR 
Sapiecha K. I fi 
Scheibler K. 
Skwara ~4 
Sobolewski Piotr H 
„Sylphide" IH 
Warszawskie lahoratoryum 

na okh1.dee 
Wiśniakowski przy „spisie i·zem~y" 
Załęski. n 
Zarzecki S. kolorowa 1 
Ziegler Robert ~;,i 
Zjednoczeni stolarze I o 

• . i, 

Nagrodzone medalami.· 

9. ~iśnialłowslłi 
w WARSZAWIE 

J{1•6l•~1\'Nkn Nr. :~. (dl'ugi dom od Krakowskiego Przedm.). 
poleca tanio: 

! 'ry hmi I' •k' · · · · .r • , • . ~ im ·1 1 za.11.1t'l!1 110111„z:i.1ąc1.•, 110 więkttzej 11znlici wła11u.ego nakładu Zabawki 
k.r.~j'.n~·u '. z:11~ra~1i1·Y;11P w 1yi~1l~ti1~1 ~vybo~:tc: . Gry og1'o<lowe, Ory towarzyski;i salon~we. 
l ix~rv.1111~ µ-lmn.wt) 11zn11. hmąr.ln <Ila .1lzwm 1 mło<lzluży. Jłlat11rya:ty piśmienne. Obrazki. 

< lzllohy 1t:1 1•,hmuk\). O gulo Hzl;u(•.zne i t. p, 

Cl•:NNUU NA Ż1\DANU•j (;;.H.A':rxs :1:i-·~{A.NOO. . 

Pp. Handlującym rabat 
Wy:·<yllrn nn 1u·ow.ineyę za zaliczeniem . 

8.Pl~ 11ZEOZ'Y I 

CzęHć knlen<larska. 

Dom <11lSllt'Ako·Husski. 1 
I >ni gii\owo dworsldo. 
gpokl !dÓW!\(J, 
Aw!Qtli ruohomo. 
Z1itl.mltmla.. 
Not11tnlki: tl1111rn10wy, handlowy, myśliwski i gospoilarski. 
lmJmm Hlowiliiuiki(). 
Wykaz alfl\botyczny flwiQtych i iiwią1: • 
Bwangloljit , . 
Kalonilar11yk do wynalozionia każclogo dnia w tygodniu, wodlug danej daty 

w olirosiu ćlwóeh lat . 

Uzfał astronomicr,no„metrologiczny. 

'rn,bolkn. planot 
Pm·ównnweza tablicm czasu 
Ht~żnfon czr1t1u dlri g·]{iwnycih miast I<'.rólost;wa . 

Monety 
M\ary drożno 
Mial'f powierzchni 

.Dział metrologiczny. 

. ' 

32 
38 

40 

42 
4S 
44: 

46 
47 

il.a 



Miary oujętości ciał sypkich· 
Miary objętośei eiał płynnych 
Miary długości 4 . 
Miary i wagi 
Tablice pomocnkze do zamiany jednych miar i wag mi clrugio 

nzfal Jrn1allowy. 

'raryi'a opłat akcyzowych od wyrobów tytuniowych . 
1raryfa opłat akcyzowych i ptitentowyeh od trunków 'Y Król. Polskimu 
Akcyza orl @ft.y 
'faryfa opiat a.kcyzowyeh i patentowych od zapalok . 
Podatek dodatkowy od przellsiC)biorstw prźmnysłowych i hancllow~1clt 

Taryfa. opiat iltemplowych 
'rabelka opiaty stemplowej od weksli 
'faryfa dawnego Btempla aktowego 

„ wokslowogó 
Podatok od kuponów i pro!lentów 
Wykaz papierów nie podleg11jących opodatkowaniu 
'fabela do obliczania proeentu od kapitału rs. 100 

.. rs. 1--1000 
Tabela procentu skladanego ocl kapitału 1 
'fabelka dla stałych dzielnikó\y do obliczania dyskonta . 
Dochód otl papierów procentowych, według Ich kursu gielclowego 
Tabelka clziennej wartości kuponów bieżących brutto. i netto 
Tabela zamiany knl'sów . 

Kole.je. 

Mapka. dróg żelaznych Królestwa· Polskiego 
Przepisy ogólne . . 
Bagaże pasażerskie na komorach celnych 
O paszportach zagranicznych 
Zarządy clróg 
Taryfy osobowo . 
'raksa biletów sezonowych ·osobowych . 
Przejazdy okólne (Rundreise) 
Taryfa przejazdów okólnych. . . . . . 
'raryt'a opiat za jazdę z Warszawy tlo głównych miast 

'faryfa opłat za miejsca w wagonach sypialnyuh 
Droga żelazna llfoskiewsko·Brzeska . . . 

„ Libawo-Romeńska 
Drogi żolazne Południowo-Zachodnie 
Taryfa opłat. za przewóz towarów man~f'aktur~ych 

Poczty. 

Cemirstwa · . 
za g•ranicQ 

4& 
48 
4f) 

-W 
[l() 

liH 
till 

OB 
!i4 
ti5 
tHi 
ti7 
tl8 
tlH 
fill 
70 

7B 
?4 
74 
74 
70 
78 
HO 
81 
81l 
02 
ll2 
Oó 
06 
9fi 
07 
08 

Przopit;y tohigmtleznó 
I )pJi~ta im tlupoHzL1 tolograflmmo 1niQdz~1mwodowe 

Nowl'. JH'Wpil:'y poe;,,town 

nztał fabryczny. 
Wyciąg· przopiRów ;1, 11owoj nst1nvy o najmio robotników fabrycznych 

. o rmjmie małoletnich · 
O wim,imnn,Yt'll ~tOt-lllllkar•.h fahr~rkantów i robotników 
l'l'Z\IIJiHy HZt,i'IO!J;ółOWO , , 

Wykaz r.1Lkl. 11rz<J111. w któ1•yeh (llla>Hlwo dozwolorm clzionna praea maioletnich 
„ uoona praca małoletnich 

" 
w któl'yril praca małoletnich do lat 15 jest bezwar1m
kowo wzhl'oniom! 

Przepisy dodatkowo 
I) µrzoehowanin i wychitkowanin kapitału z kar 
Artykuły kodeksu kar 
P1•zepisy o pomocy lekari:;kioj 
%wrot cla 
Hlstqr,ia fabryk w J1od11i 
NowJny statutowo 
Ambulatoryum bezpłatne czerwonego Ifrzyża 
Piot'WS:!a wystawa ogrodnicza, przez Z. ,J. N .. 
Z roku na rok, p1•zez Z. ,J, N. 

Fel.ieton lrnlendarzn; 

„Jedon dziei'1 w Łod:r.i" Ursyna 
Scherzo, wiorsz Or·ota . 
„Tl} Już przoszlo" nowolla Miehała Wołow::;kiogo 
„Mó,j piorws:r.y utwór" Elrto 
„Pąsowa róża" Ursyna 
"Po złotym śni o", wiorsz. Or·ota 
„Po lataeh pic;tnastu" obrazek FMe 
„Doz tytułu", wio1~sz Antoniego Orlowskiego 

Z h ygi en y. 

Hygionn zębów lekarzti dentysty A. Glogowskiog·o 

Przewo(lniJ( łódzki. 
~ral'yi'a domów miasta f,odzi 
Starowi oś 
Bałuty 

Skorowidz ·ulic 
'Varyfa ulic z .wykazem numorów podlug podziału na ruwir,v sąclowB 

Dział adresowy 
Fabryki i zakłady przemysłowe T;odzi 

· · lt'irmy handlowe . · 

io5 
106 
108 

11U 
112 
113 
116 
119 
110 

119 
121 
121 
122 
124 
125 
129 
140 
143 
148 
158 

219 
2~4 

225 
232 
237 
24fl 
~43 

247 

I 
xxv 

XXVI 
XXLX 
xxx u 

1 
.20 
ao 



Adres.~· ogólne 
Firmy fabryczne w Zgierzu 

" 
w Pabianicach 

„ w Tomaszowie 
Przewodnik przomyslowo·J1andlowy 1il'm Warszawskich 
Ogłoszenia prze<ltekstowe kolorowe 

" " 
białe 

Ogłoszenia zatekstowe . 

, , , 

,;j,,,;~,.~0~~.~._)~ 

35 
37 
37 
37 
38 

obok alfabetu wyk. 

I: 

I 

Slł'4 d .. 911. a .. ·~Ul 
Delikatesów, Owoców 

t TOWARÓW KOLONIALNYCH 

Stef ana .Zarzeckiego 
\ 

w ŁODZI 

ul. Poludniozoa N 11 now.z;. · 
--·-'o..r.>":."i _,,„{~\ąj[~'I\-"' .i;:·;(:;).~--·-< ~~ ""'t'l.".'/ł .. ur'r-1<ii.i.._l\..:1'J.- .• • 

Bn gros i detaliczna; sptzedttż wybornego RygsJdego 
porteru firmy C. Strit~ky~ 

'Delik~tesy, Towa,ry koloni~.lne świ.eży 
Astrachański Kawior 

Wina Kachetyóskie z piwnic Księcia Dżordzadże 
& C:omp., Tschawdzawadze & Camp. , 

Kra~owe i żagraniczne likiery. · 
na garnce: Węgierskie garniec 1.·H; i\ n, 7. 

Ę1·ymskie ::iJ:odk~e, gm·n. rs. 1.00, ~.:2;!,)5. 
„ · '-''Ytl'ltwne i·s. :3J>O. ·· 

Koniaki luu,jowe i zu,grl}.niezne oraz Vern1outh lnuacy,j
ne: I. F. Martell, I. A. Hennessy & Comp._, J3arnelt &. · 

Fils, Boutellettu & Uomp., Sorin &, lhinio1t. · 
Wódki' różnycl1 gatunkó~: ·.A. , Wolffsehmidta w f~ydze, 
Watszawskiego rrowarz. Hektyfikacyi i· finny Sehneidel' 
w Wal'Szawie; ori::tz Kdschelowft i Smyl'nO'\:\r'a \v;Moskwie. 

', 
~ ••. ~ „.;::.....;~ •• -.:...: ·"~·-·---"'-· -„ .. _. 

\ 

r~ 
! 

,, ,, 
" ', 
! 

L:.;:";::-·;":;::·--=-=-=-========· ;;;::,,,:z::,~~,;,~~·~'--;:"'--' -~··"~ ·~~ 



Towm·zy8two Alrn~jne 

ZAXtADÓW BAWEtNIANYCH 

J. K. POZNAŃSKIEGO 
, .,;··_.•·. 

. ' 

, : 
~\ 

' \. 

MAGAZYN 

j fabryka oJyrobów jubilerskjcń 

M. M a n ki e I ew i cz a 
w W~trsza·wie, 

w Grnacim Teatru pod fila.rami . 

Magazyn p<IHiada stale 1in 
' ~ 

skłndzie bogaty wybór: Bl'y-
lautów, rubinów, szn.firbw, t1tr
kusów i pe1rel nieoprnwnych. 

1 Wielki wybór: hiżuteryi hry
lantowej, ilło.tejisrehmej. Nnj
gustowniejsze srebrne papie- :: 
rośnicc, portmonetki, zapalni«z- :i, 
ki, rn,.ezki do lasek, bon ho- 1~1 

'~' ' 

nierki, ffakony do perfum, knh- .~ 

kj, pnliary i flakony do 'vinn. '' 
'Witdtec do Kl'l~bl'lll'g'O WCl'l"la 

i lanrowc. 1'1•:;,ylHlry diiLH„irnw 
1rn. pamhtt.1~<~ el1ritu i 1;; p. rno- · . 
<lele wyZ.~\i wy11ticniony<·h przed.
miotów. oryg;b1alnu w prie\vn.Z.
nej częi\ci 'g-tlzieirnkiej nie po- :: i 

. ,il' 
Wtarzające Hit~. 

Fabryka je<lynn w Wnx
Hz:nvie w wiQktii,nn zakreHic .;' 
in-owadzonit, wyko11ywa 11ajwy
twornioji;ic olrntftlU11ki w dzinł 

jnhilen:tw<1, graw~:rstwi;. i złot-
1dc1;wn W<"hodzą('.(~, ku cr,cnm 
po::;ia1la wi.dki ai;1wrtymcnt ry- 1 

su11kJnv i' rnotfoli. · · ' · 
Albumy, teki do pnpiero

s{)\v, pu.hmy, .J>iiph;ro~nico itp. 
prr,111lmiot.y [lmnh~1;kowo . oi<fo
bin11c q<lp11\\'it\fhifomi 1•m!Jlt~1n!t-

,. ' "' I 

tam i, lloµ;n.to 1lokorn11·:1.11e ił o-
t.cm, Hl'óhrern i mua.lią, .J~tk 

ri'm11ieZ. rytiunki i projekty tlt

k~)wych wyko11ywaji~. ,się 1111 

ohstalnnnk w śch;Jc ozm1czo· 
Il~'m fa1rminic. 

U.waga= Z:~l~upująl' .. 1wrly, ,l1r,l'lauty Lk0Jm·o11•0 k11111ionio z plenvszo.i r~~i 
w ArnstBr!lnmie, Antwerpii, ],ondynie i Parrzu, plu.t·ą11. Ht0Ru11ko,y:o· 
11ąjta11ic:j .. ,„zą lol9il i WjT!!-liia.iąe 1 bi;l;11t11rn,i w wl1isrn,iJ fabt:yen, jestam 
w moż1lihici Hprze{fawac 1m'1j tcnfo1'. po i1dnncll Wy,jątkowo 11izki)~lt, 
\: g'V;a!'ant11J(f'~a. 1:zecr.j~1r;ifltą 1·1·.a.liią \fa1'f:o8~. kjlpionyeh ,ut mnie pl'Z<;1l· 
mio'ttiw. · · · · · · · ' ·'' · ::1„,. 



W ~!6B~:Jc.~ 
ulica Piotrkowska Nr. 23. 

-·· ~ -7>·~@@t·:~+. ·~·-·~-

.Mające nastąpić ZMIANY. w ;1~tszym )11t:1~r~d~~:t 
niają nas celem szybszego opr.oznaema , . . 1. ' 
do znacz~iego obniżenia cen większej częsc1 nrtY. 1~~ 1 -
łów z uwzględnieniem dotyclrnzasowego. l'!tbtttu 15 / 11· 

Polecamy: 
WielJ-i wybór krajowych i zagraniliz1~yclt m11tol'yj '~1:J11iul 

nych na snk'nie, po ·cenach :i;nacznie :r.11l:6onyeh.' WzyHti1 wo HR 
01 

1:15 kop. zn łol;:ie6 brutto). · 

.· · MateJ,'ya~y na pokrycie futer i na oln•ycia. 
Jedwabne aih1nrnszki Ottom11u, Safo1-tlrmblu, .lli111.alt1ja, l~t1111-

g11ru głmlki i w desenie,' Drap-de-llmncH,. w ror.m:utych kn]tr· 
l'ltCJl lltC: etc. I 

:Białe sukienko na kostyumy wieczorowe. 

I 
I 

;:r;: ,..... ,..... 
:::7" 
""" """ ..... 
("I;> 

o 
~ 

"Cl 
~ 
rll o 
::; 
~ 

""" -~ 
~ 
~ 
(J~ 
r; 

5 ..... 
('.":;l 
~ = 1"e> 
~ .... -•:/:i 
~ 

'~ 
"Cl 
!A 
('.""t> 

~ 
~ -i= J!'lanelki · w t\rzeilliczne desenie,· hmny, 1 l~l11nelo, Kn.ml{lll'll 

.irukowany, ~!ouęselin-dećJaiµc etc. otc. · S 
·----...... -~ ............ ~„„- :i 

· M~~apolamy. :Chiffonę, Półpłótna, 'l'~rolHldc (w milyclt H:r.tnk:w.11 ,; .. 
wielkfo· obniżenie ~eny). Szyrtyngi, Pique ft ,ioltl', Viet.oi.fa, Nanm1k, ;6 
Bryl11ntyna11l?ild Barchiiuy, Pilm-l>arclum. • . i e:f' 

Płotna jm:osławskie', (joszczt1 11t1 Hl\łatlzio) 11/.p i/.1, 
111

41 
1111.1, , ~ 

12/ł i i614 na Przeiicieracliu, Obrnsy, Hęczniki, Surwi:tki <lo~11r11:v1~, . ~ 
Serwoty„ lnlett, ·Drylichy, Płótno 111i rolutr 10/ 1 Hznroko81:l it<l. itd. 1 ;::::: 

o 
Wiei kii, skład kołder. · ~ 

1 Ifolilrr 11otlróż1ie, Kohlry pikowano 0 11t:lus1.1 Jo1lw1th1wg11 
i Wi:'łuiauego, Kołclry Jlanolqwc, Kulth'y . )ljk~we !>it1lu i kuJ1n·1!w1·, 
K~1pr. na_ JM:ku itżurnwe f!l'Zybr1me 11tlasmu, h.ol1h'y llzkm11111.1 

w ll1weli ·i 'Piki. '1„ 
·.1 ~hu.~·ki do nosa. 

Hiafo. (a.11gielskie) płóciemw, batystowe koloro\1•11 I lii:~lP, 
z surowego jetlwalJiu, llawełniaue, od 1J.O kop. za tuzin hrutto. 

l!'irmrki; • Pokr~·ch1 rn1 · mebl11, 'Dywany, Uhodnlkl, PtH'thwy, 
1Materyol~1it'fartucl1)•, i k.ll.' i·t: tl.'· · . .. ·' '„ '~~F)'.L'JfL~.+:'VS}~ VGAf.... . 

, ·Ceny absołutuie ,STAŁ'B' z oUliczeniem 15°/11 rabatu. 
Suknie odpasowane zagraniczne z ustępstwem 

400/0 rabatu o<l cen <lot,ychez1uwwyeh. 

NAJWYZEtT zat,vierdzoue 

Towarzystwo ubBzpieczeń od o~nia transportów 
,,Rosjanin'' 

Kapitał zakładowy pełriowpłacony 

Rs. 1,500,000 

·1) ·Przyjmuje n!Jczpieezenia: 
a) wszelkiego rnil:r.aj1t rnehomoilei i nieruchomości od ognia; 
b) morskich, rzecr.nych i lądowych transportów od wypallk1hv 

w clroilze. 
2) Przyjmuje po eenach umiarkowanych przeRyłkt,: pak i łacllmków do 

różnych miejsc Cesarstwa i zti gmnicę. 

8zc:r.egółowe h11'ormucje i warunki, - w Zarządzie Towarzystwa: S! J.>e· 
tersburg, Mała Morska 2; w Głównych i wszystkicl1 w ogóle Agentur1\clt 
Towarzystwa. Biuro Glówne,j Agentury Warszawskiego Okręgu w Warsza· 
wie. ul. Pr:r.echo1luia Nl\ l. Spichrze i Sklntly: ul. Nalewki Nr. :ł3. Age11, 

tura w J,otlzi: ul. Pi\1trk(1wskn. w tlomu Dobrauickiego. 

GŁÓWNY SKŁAD 

Naczyt1 Aptecznych 1 Chemicznych 

F. CHWASTKIEWICZA 
WARSZAWA,. 

SenatorsJra Nr. 24. 

SpBGjalność urza~zenia .i kompletowania:: Aptek, Składów aptB· 
cznych, LaboraiorJów przy fabrykach f Sal ope.racyjnych. 



. 1i 

!I 
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HtiYteuHaA .. rocrMHHMUa.-Hotel Niemiecki. 
Hotel O' 'AHe1n:agne~y44 Jaents1ch.es Hotel. 

WARSZAWA Jll11g1i Nr. lłl • 
·•='"~"'"=~=c•=~c~~'''~''''·;~;=•; •=== 

5 Ni~cała 5 

MAGAZYV1 BŁAWATNY 

Stef ana ·.f alęckiego 
poleca Nowości na wszystlde. sezony ~ je<f ..... 
wabiach, Welnach ·i Bawelnach na . Suk.nie 
i Okrycia damskie po cenach bardzo. nizkich. 

~·.~t 
;: ~
~ ~ 
$ ~ 

S1n"zeda.ż lmrtołvn i fletaliczirn 

'ffJ~cia 9leumann 
Q Ó) 

~ ... tl w "'-lif arszawie, ul. Biela1'islm .1'<~ ;>. 

:~ ~· Fabryka Wyrobów Skórzano-Galanteryjnych. 
i:i • .... = Q Wyrnhia 8peejalnic•: ,:; ~ 
~· I Po.rtmouetki, png·iliwe~y, .w1irecr..ki, 1iortpu11ier0Hy, torebki, ncH.· 
~ seserki, ))l'zyhorr })udrbitH~ i t. ll. \\' zalo·eH fnhryki \.vchodzące. 

·i,, '". ' ' ' ' ' . ' ' ' ' 

Jl~iru~'@1r&~:illl · ~~[ ~~ 

JlDWlGT PRZRWó~KlH1 
w ~od~~~ 

UliciL Zieloun Ni·. ~l\f>lJ <lom W-nej I~oedm'. 

Polectt: Na knidy · se~mll gnRtow1rn kapelu~z~\ ·· p() • cenrut:.h lmr<lzo 
przystęp11ych podług rntjświeit{7.yph mpddi, opt7. l\'Iodele paJ:yskie. 

·',·:··:I ',,I·: .. :,·.„',•'./\/<·,:'1,,\.' '1',I·:; „f>,\{:1' "" i·._' ,;··:'.1.,'; "? 

Fabryka tkanin metalowych 
Oli• aż• ws ż: e•l 1-i:ri c-'h'.'W y r ó.b ó'.v\r d 1' ub 'i 8.•n y•o·h 'i! ·i 

E·. c .HR z.a .. N Q w .S<KJ:.;E Q,(), 
w WnrHzttwie, Hit~hl.itH)~:t ~l'. l:l/lti: .. 

Fallrylrn n:ag11 ó'dż'iJli11· 20 11\.ed1ila11H ;; ! 1 1I)y\ll~ł1'1e11t !znauiit. 
l'rr.e1!Htawiciol w Loilzi KAROL AS'l'. 

·.·---·-·-···=---=-..,--,,---=--=======;:;;;;;;-==:=:::===----



~ ·~·-- :: . .. -:: -~- - .,:_;.;·-

~ierwsza 'N Kraju zalo~oua w r. I H·l·O • ~ 
Patentowana i nagrodzon~ ~e~a~;1 R B a 

~ f A B R y K A .L :A K I [, R O • ~ 
t J. A. KRA USSE . . ,.~ 
N SKŁAD GLÓWNY KAN'l10H i PABRYhA • ;::< 
~ Miodowa Nr. 3 Bonifraterska Nr. 9. '2' 
„ k' lndygo•Karmin w tahliezk1wl.1 i. wo· • §' 
'r!l dom W-go Gmbows iegol•) .• szkli, najle]JSZtt fol'.bk1~ do !ll<'hzn~·. ~ 
·;:: przeniesiono z port Nr.. „. omz wszPlkto 1arhk1. , ~ 
~ Lakiery spirytusowe czyst? I kolo· Farby olejne, gut;owo wprost; ilu I :1 
P< rowe do wszelkiego ~rnytku. u~ycili t;rw11lo. . ;:; 

co Lakiery kopalowe czy·sto 1 kolorowe. Farby wosk~we (Mnssy) tiu pudl(1g, 1,'I:! 
, r.. Lakiery terpetynowe. . . . uraz Zaprawy terpetyno"."e l •

1 
;:l 

~ Lakiery do powozów orygumlne Lakier ~zyhlrn Hlllllll~l'j', hm~ frof.l\J'O• i ;;g 
~ u.ugielsk~e. . . . i·owimla <lo pułllóg. · ~· 
~ Glans i lakier do obuwia. · Materyały malarskie z 11i!!l'\\'~Z~'l'h :, ~· 
·~ Lak do listów i butelek. 1 ~ 
~ d I 6 · i ORi ~J'Ó<lo ' I e ,, [I!! Smary o 11 < l ' • I 

H Io-> UWAGA. Ponieważ wyro\J~r JHt8%t\j n.11.Jl',Yki ~!~ ('il!ii:.1.u. pod rabin· : N 

;. i:: . d T"my zmiany w op11kow11nru, a m1,wo\\lc.w. Ma~sy ,'iii 
1! .~ ne, - wprowa. zi 1~ollr ~h blaswumyeh ~ lmndm·oll1 i ohwoluti~. za1111u.tJt : ~ 
1\ S wosk,o,,.,e. w puc h. ~a·· Inl~i~ry iiasiu opatrzyliśmy ilotym sttm1plPm i z 
i\ Id pudełek pa~1e~-:dt~ il;>~ic~u.~iy 'eto k!1Mleµ;o !lu.lrnrn1 ,,ostr.z?i~nie". o. rni: i: 
I.I ~ na flako?ac~, l akowa.i1 na.szyeh Jj1tJom.•ów. Uprzo.1m1u p1 OHllll~ . '~ 

""" śladowmctw1e cec i, op " I l . li 'iw ! • 
\( oo. o zwracanie baczne.i uwag·i llfL te not1 iy n11s%,VC I WFO ' , i 

li 
11 
'1 

li 
\i 
11 

il 
i\ 
ii 

Fabryka 
KlPELUSil SŁOMKOWYGH i FILCOWYCH 

'imAZ· 

1'4:AG-AZ-Y-1'T 1\1.[Ó:O 
'1 ' , 

t~th1 E
. ~··· . 

~@) 

w Warszawie,. Km.lwwskie P1·ic~dmiti~cie. 

.Filia w Łod.Zi, ulica Piotrkowska Nr. 786; 

Filia· zaopatrzona na każdy sezon w modelo pin',yskie ornY. 

w' Wielki '~ybórs~stQwriy~h ka:Peinszy po 1cenach przy~tępn;ych. 

'ra~1ż~ maJolihl :ftrmy: .. Ha1•dmuthn. 

1870 18 8 2. 

Towarzystwo Akcyjne 

ZAKŁADÓW BAWEŁNIANYCH 

aro la cheiblera 
w ·ŁODZI. 

Za.kłady rrowal'zystwa obejmują 4 przędzalnie bawełny, 
3 tkalnie wyrohów bawełnianych, bielnik, drukarnię barchanów, 
wyko11.czalnię i wyrabiają: 

przędzę wątkową od Nr. 4·--liO 
„ pólosnowną od N1·. Hl-40, 
„ osnowną od Nr. (i-·--3!i, 
„ dwojouą (tlouble) od Nr. 8/4 do 00/30, 

oraz tkaniny ba.wełniane w stanie surowym, bielonym, farbowa
nym i dmkowanym, a mia.novvice: perkal do druku, perkal bielo
ny, kreton, krośniak (lueas), różne tkaniny podszewkowe, nankin, 
łmrchany proste, rypso-we i drukowane, kort bawełniany (druko-
wany), a także tlymJ;:ę, pikę i różtH~ tkaniny drobno-wzorzyste. 

SKŁADY GŁÓWNE= 

w ŁODZI, ul. Z~wadzka Nr. 278, 
tlom wła.sn;y, · 

w WARSZAWIE, ul. Trębacka Nr41 
dom własny. 

.AGJ~NCI: 

Jakób Sohlossberg, w Moskwie, 
B. Schlossberg w St.-Petersbu.rgu. 

r 
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T ~W A RZ y ST W~ AK GY J NE 

Wyrobów Bawełnianych 

HEINZLA i KUNITZERA 
. w WIDZEWIE pod Łodzią 

Tkalnia, Blicharnia i Apretura. 
~--

W 'rahia: Szyrtyngi, Kro~1;inki, Pł<'it1m we Wt<zrtk,ieh" ~·1,1t11.1'.-
k yl "''l .1!ipolarn w na1·wyż8r,yeh g·atunlrneh, h) p:-;, s,d,) ~ikt,, 

ac l l~. au, • · ·i · s t · ( 'I lll st k 1 do 
Br l~nt ne Barehany' Pikę, R(lCZlll n, ' n rwo y, „ , ••. " " -

y · ~ 0
' t oi·v wchoclz·Lce w 1,nkl'(>,S prod.uhli km d111.,1 , nosit i mne .ow,. J, "„ · · . . , · ·', . _ 

! . 'i\T ·zystkie powyższe townsy H~t blichow,wt no\\) Il! ~po 
! neJb· t:i' c·1 elektrolizy wy'1mlezio11vt11 przez mży1nei·u . 
1 so em za pomn '„ · ' ' · , ·· l · · 
'i S. N. Ste anowa. Nowy ten tipm:mb ma t~ zn e~\'. ż~; n.Il' 

~ ! niszczy tt~waru, tak jak sposób dotychczn:-;owy h11:lt•m,1 zit 
\ pnrnoci~ chlorku. 

I\ Towar bielony. za pomocą elektrolizy jest od 10°!0 db 20°\0 
. trwalszy. 
'i\. Skład główny: ulica PiotrlrnwHk1~ Nr. ll2~;ao 
· w toclzi dom Juliusza.· lleinzel. Proci te.g·o • fm1m 

1 i posiada składy w Warszawie ;!U ll· Juliusza .Hm_uz,~il, 
i ulimt Gesia Nr. 3. w St.-Petersburgu u I.>· .Ju~1nszn 
i lleinzel,

0 
Gostinnyj Dwor; w Moskwie u, 1.•~1 Uaroln 

I Stucken; w Rydze u Pll· C. l1orcll & (1om. I . . 
i ~-·· _:;;;;::,;.. .•• ~;;;~~ 

1. 

I 

3 

_li_ .. --·-~------·---
~li ---··--·· .... ---· . ·---·· - .„ .... _ --- .. . "'='==-~·==--,==~=-'·-·''~- . 

I! otel annteufla 
1i 

I 

I .· w .~ODZI~ . 
1 'vV ,centrnm nnastH w poblum Dwm·ca kolejowego pierwszorzędny 

li' hotel, urządzony z wielkim komforte1~1. Posi;-ulający :·rn pokoi od 

1 
I{s. l llo ;i . 

I 
Wyborna kuch1:ia. Dosk~nn.J~ win1i.. tak krn.!o\v~, j~tk i zagrnnic:;me. 

Prwo tuteJsze I orygmalne P1lzenskie. 
Obiady z 5-ciu <ht11 od godziny 1 do +-ej po ·;:i kup. Ahonament 

miesięczny rn 1·s. 

Potrawy z karty w wielkim wyborze i po cenach nader pt·zystęp
nych. We wlaśeiwym sez:onie wszelkie ryhy mo1·skie. Honuwy 

i 1 Ostrygi. 
, I Połączenie telefonowe. Omnilms hotelowy <Io lrnż<lego poch1gu. 

Józef Petrykowski. 

marszawa, ~'(enators.ka 33. 

POLECA: 

Lokomobile i Młocarnie Parowe. 
Sieczkarnie oryg~ E. H. Bentalla. · 

PJngi m·yg. ltrul. Saeka w Plngv\-itz: 

Trieury Reida . ......:. Wialnie Bakera. 
CENY W AR.UNIO I>RZYS'rJWNE. 



~T. ~urn~~~~~~lt nw~~r~nw~ ~~Hrlt~lrn 
OD OGNIA 

oraz UBEZPIECZEŃ 

I KAPITAtó· OOCHOOÓ 
z kapitalem Towar:;t:;,v~~~:~~~owixu:~ wniPHionym I 

prócz rezerw, wynoszących po koniec 1891 rs. 7,342,153. j1 

Powyższe Towarzystwo, od 18iiH roku hitniojąl'u. p1·xyjmujp 
1
1 

na dogodnych warunkach: • . . , , , . . 1 

a) Ubezpieczenia ogmowe meJ'll(',htnO~('l 1 1·twl10mm-1t~1 I 
wszelkiego rodzaju; • , • • , I 

b) Ubezpieczema dochodo~ • k~patałow, .na i 
życią ludzkiem opartych, w ll!\Jl'OXJll:nt~xyell . k.0111linrn- I 
cyach, z udziałem i bez uc~zi~łn w zy~k~ch, a 1~11nnow1_vH:: za„ 1[ 

pewnienie losu swoJeJ rodzmae (lrnpltnł poHllllf't'tny), , 
zapewnienie własnego bytu na starosć x jedno- 'il 

czesnem zapewnieniem kapitału pośmiertnego na wypad1.1k nin- 1[ 

doczekania się oznaczonego wieku, wyposażenie dzieci, , 
pensye wdowie, dożywocie, bezzwłocznie lub po pu\\'11,Ylll t;nrminil~ i[ 

rozpoczynajt1Jce się i t. p. 11 

Po koniec 1891 1·. wynosiła ogólrnt suma uhoxpiot~xo11tt nu [ 
życie rs. 29,266, 771; wypłacono kapitah'iw JH>śmitH·t;11yd1 i 
posagowych na sumę 3,436,883j wlxielono pożyc:aeek na 
bieżące polisy w suniie rs. 468,890. · 

Choroby epidemiczne jako to: cholera, tyfus, 
ospa i t. p., nagły zgon, wypadki na kolejach, na ' 
statkach parowych, w fabrykach i t. p., nit! uwal· 
niają Towarzystwa od przyjętego zohowiązirnb. · 

.Ustawy, tabele składek, wszelkie f\:mnulm·xo w jęxykaeh: 
polskim, ruskim i niemieckim; objaśnienia nstne i piśmi1@Hl 
udziela niżej podpisana J~n~ralna Aje!1tura oi'ax 1n111owio Ajenei 
Towarzystwa w Warszawie 1 na prowmcyi. : 

, Uwaga •. Na ~ow'.ir~y~two ninio,js~c ,inko pr:rndi;tuwiaj11ł·1.1 ;mpl!hHb 
gwara:ncY,ę, . R~ąd. po zw1m~~m Dyrckcy1 ubezpioc7.eil, pr7.oli~I wiir..)tttkio 
ubezpieczenia zyc1ow.o .w te,1ze zawarte na i:<UlllQ 95U,U2L 

Wa1·szawslw Jeneralna Agent1u11 na /(1•ólt3stwo /'o/ski<~ 
Plac, Zielony Nr. 13, w Warszawie. 

Żądajcie po sklepach: 

. Glińskiego 
Szuwaksu [licerynowe[o, Atramentu, 
Smarowidła do obuwia, Smarowidła do 

kopyt km1skich, Glazury do bucików. 
Wlasne sklepy: 

w Łodzi: ulica 
w Warszawie= 

Piotrk0w8ka, N L'. :27 
Nrnvy-Świa.t Nr. fHl. 
BielaóRka Nr. 3. 
Vlielka Nr. 02. " w. Wmlnie: 

ll-l Pierwsza w Kntjn zaJo~ona w '" 184.0 r;:, 

: Patentowana i nagrodzona Medalami ~ 
z FABRYKA LAKIERÓW i FARB; 
~ -
~ J. A. KRAUSE ~· 
~ ~ 

:= NKI:JAD GIJÓVilNY KAN'eCH~ i FABHYKA i=: 
.§ Miodowa Nr. 3 Bonifraterska Nr. 9. ::;· 
~ dom W-1ro Grabowsldcg·o, lndygo .. Karmin w tahliczkiwh i pro- ;:::. 
·~ przeuiesiouo z JHHI Nr. l~. szlm, najlopsza farblrn do bielizny, ~ 
~ ~ s_ Lakiery spirytusowe czy;.;te i kolo- ornz wszollcio farbki. z 
~ rowo rlo w:::zolkieg:o użytlm. Farby olejhe, gotowe wprost do :;-: 

, Lakiery kopalowe llzystu i kolorowe. niycia trwało. ~ 
~ Lakiery terpetynowe. Farby woskowe (Massy) do podłóg, o; 

ce Lakiery do powozów oryginalne oraz Zaprawy terpetynowe i ~ 
~ angiolsl,io. Lakier "z~·bko sclmący, bez t'rotoro- g 
,g Glans i lakier rlo obuwia. · t·owania do podłóg. :;· 
.;a Lak do li:,;tów· i butolok. Materyały malarskie z pienvszyeh ;!:. 

:::;l Smary do ;:;kór i o~i. żróduł. ~ 
~· UWAGA. Pon iowiiż w,vrohy uaszo,i t'ahryki są (•h1gle podrabia- N 

,:; ne, --·-- wprowadzil.ii<m,y zmiany w opakowaniu, n. mim10wicio: Massy a; 
S woskowe w purlołlmeh hlasl.lmmych z lmnrlerolt! i obwolutą, zamiast =
'::I pnclcłok 1mpierowynh, zat\ Lakiory nm•ze oputrl.lylismy złotym stemplem ~ 
,;s i;m fiako1rneh, a nadto dołąeza.my do lrnżdog·o Jfakonrt „ostrzeżenie" o na· :' 
~ śla(lownietwio ceeh, opakowai1 naszyt1h L1ikiorów. Uprzo,imic prosimy ~ 
00 o zwrauanio lmcznoj uwagi rn1 to neehy naszyei1 wyrobów. 



li - -- -- -r MAGAZYN WIEDEŃSKI 
UBIORÓW MĘZKIC~H 

I 
11 

Il 
·1 

I 

11 

~@) .~0:~.:I7ICA, 
w W A U. S Z A W I J~, M i o Il o w a Nr. ~. 

Poleca na każdy sezon wielki wyhól' gotowej g«trdurnl1y. i:llnlll1 
z. dobrego kroju i (lOl}ładnego wylw1ier,enia. < :PllJ p1'7.,rsti;p1111. 

ISZPAŃSKI 
. ~~~~W(C; . 

ilMĘZKI I DAMSKI 
w WARSZAWIE 

6. B I E L A Ń S K A 6. 

Egzystuje od 18/38 rolni. 

Magazyn obuwia 1nęzkieg« > 

ZY Ol I 
w WARSZA 'VIE ul. Ś-to Ifrzyskn Nr. a 

drug·i dom od Noweg·o~Swiatu. 
=-j --

li 

7 

rzysztof Brun i Syn 
w WARSZAWIE, 

Plac Teatralny 

polect.ijq,: 

Narzędzia dla wszystkich cechów. · 
·. Narzędzia gospodarskie . 

Okucia do drzwi i okien. 
Piece kuchenne i żelazne. 

Drzwiczki hermetyczne. 

Żelazo, stal, gwoździe, śruby 

~mer~Kań~Kie ~atent~wane w~ż~maczK\ ,,tm~\re" 
z marką głowa lndyanina. 

I 

Cenniki na ządanie gratis i franco. 

Reprezentanci na Łódź i okolicę: ' 

C. KUSZEWSKI &. Co. 
9:3. F' i o t :r k. o \AT s k: a 9:3. 



li 

sKŁAD · · r 
ARTYKUŁÓW SPECJ~LNYCHll ·· 

DOMU ·HANDLO~VEhO I 
' ij\ 

L 11 

:i 
Reprezentanci na Królestwo Polskie 11 

il 

Krzysztof · Brun i yn 1

1 

· W WARSZAWIE 1\ 

I 

I 

I 
I 
li 

I 
I 

I 

ulica Senatorska M 27. " 
POIJWA.lf\: 

Maszyny do pisania „REMINGTONA". 
\Nag.i Amerykańskie „Fairbanks". 

;i 

. li 
11 

:1 . . 
il 
li 
li WELOCYPEDY ANGIELSKIE 
:1 

FABHYKI I 

„Coventry Machinists CR" 1 

• \;.'! W ·1 lj' 'IHi . ,, ,„ . . . 
z massywnemi i clętemi gni'nami SlHilt~yid.nie h1tdowanP 

na nasze 1ll'ogi. 
SZAJBY DREWNIANI-O Hl\h\l )AN!i}. 

Aparaty oświetlające Wells'a. 
DETALICZNE CENNIKI ILUSTROWANE 

· franco i gra.ti:'i. 

c. 
"""""""'''"·"' „ 

Repreientanci na Łódź i okolic~ 
KUS~EWSKI & .CR 

Piotrkowska 93. 

Zakład Galwaniczno-Bronzowniczy 
PIOTRA SOBOLE SKIEGO 

ulica Nowo-8e1mtor~ka Nr. U, w Warszawie. 
Egzystuje oa:I roku 1848. 

Złoci, Hl'ehrzy, uiklnje galwanicznie i złoci w og·uiu, prv.yjmuje <lo odnowienia 
prr.edmioty nąjhardziej r.nisv.czonc., repem.ie, odnawia i (jzyści wszelkie stare hron
zy, zegary, 7.yr:wdole, lampy, Awiecr.niki, lichtarze i t. p. N:tcr.yuilt kośćielne, 
jako to: Monstrancje, Kielichy, Krzyże, Relikwiarze, Lichtarze i t. p. Nakrycia 
stołowe, uoze. wiilelee, łyżki, oraz r.astnwy srebrne 01l11awin i pokrywa złotem 
lub srehr1i111. Wszelkie zlecenia. i olrntal1111ki z prnwincyi, okazyją, pocztą lub 

koleją nadesłane, zakład spiesr.nie wykui1cza. i odsyła po11łng adresu. 

„Uzmme [lrzez Ra1lę J,elrnn;ką w Warszawi<' i J)epartnmeut Me<lyczny 
w Pctcrshurg·u, potwiertlzoite in·zez p. MiniHtra H. W." . 

Dla kaszlących i os~abionych 
Słodowy Ekstrakt i Karmelki, 

z miodu, słodu i ziół leczniczych. 
Nagrodzmw. na wyHtnwaeh hygienie;mn-lnlrnn1kic.h: w \Varszawk, Krakowiu, Lwo

wi!• i mi Śro<lkown-Ar.,i:ityckiej w :\loskwii; 

Z FABRYKI 

'' '' 
I 

w Warszawie. 

L~il.®.~~1~~1tl1 ~®ID>na 

Z A Ł Ę S K I E G O . S-ki 
w WARSZAWIE 

1:i7. lUARSZAŁJH)WSU:A 1H7. 



10 

PIERWSZA W' ARS.ZA W SKA 

Fabryka Paro\V<t 
Patentowanej Gal'antery'i_ Tekturowej 

irnitująeo.i 

D U Z E"W O i 8 K (> U I~ 

,~~) H (~. Ir. O) I?·. :.~ 
~ '·· 

w WAR SZA WIE, Muranowska 6/8. 

S:P::SOJ" ALJ::-JOŚÓ: 

Patentowane okra[łe i kwadratowe DUdełka z okuciem metalowem. 
Najtrwalsze i rnt,jozdohnie,jsZl~ Ot>i•.knnld 

do wszelkiego ~·odza,ju towaru 
' 

PO CENIE NAJPRZYSTĘPNI'.lilJSZEiT. 

Wszelkie wyrooy ~alanteryjne patentowane. 
Pudełka 111Jteczne i t1mletoW(\, 

Bomoonierki nieustępujące w wykonaniu wyrobom , Francuzkim. 
Bilety pasazerskie dla Dróg Żelaznych. 

Adres telegntficzny : „Monopol." 

11 

-"'-'~·- ___ ·___: ____ " ______ -· __________ ._,_„ 
--..----------··------ - ------··„---·-----

l~g·zyi,1tnj<1 011 1871) r .. FILJA f ASRYłU l·~g·zyl'tnJe 011 1871) I" 

OHAZ 

MAGAZYN BIELIZNY 
POD mm.\IĄ 

,,X-.a E· O ~'' 
w Warsl!:awie, Wlarsa::a.fi·kowska 123 

l:'oleca koszule m~zkie i rlnmHkic o<lznaczające Bit; tlohr)'lll ki·ojem i wykoi1cze
niem. S11ecjalua fabryka kolnit•rzy. i.\fankiety, Krawaty u:1j111orlniejszo, Ka.Iesony, 
Skarpetki, Szelki, Chustki w J'('1:b1ych 1-(lttnnlrneh, wyrohy trykotowe, wclninne, 

hawełni<ine i jedw;1lme po c<•m1ch nn.i11rzyHt.ęp11i(l,iSzyeł1. 

Skład · 1nydła i świec 

r rjewsfiie o 
-w War~zawie, ut Cllłoclua Nr. i>O. 

Posiada 1rn skb1dzie m1Htt)pllj}1<.:l\ t:owury, jako to: Naftę Braci No
bel, pokost, oliwt~ do pnlcnia i do maHzyn, olej rlo jedzenia, wosk 
parafinę, klej, mydła tonJetowe, świe1·e nztlobJI(', szkła· i knoty do 
lamp, zapałki i putipom.adę do czyszczenia metali, oraz Farby ma-
larskie. 

Prawjąc lnt kilka w hurtowym skłn.dzie powyźszych to-
warów, miałem sposolmośl\ <lokłaclnego obznajmienia 8ię ·w tej g·a
łęzi przerny8łu, co ~l!\je mi moźnoś(~ nabywn.nia t<nvarów dobrych 
i stosunkowo tanich, któro równieź 8prze<laję po ce11ad1 moźliwie 
11ajtał1szych. Mąji~l'· na wzglt~chie powyzsze 1laue, mam mulzieję, 
iź iyskam uznanie 81\:mownej Puhlil'.Znn:'l<•,i 

'l.; usza.nowauiem 

J". Grajevvski. 

FABRYKA I MAGAZYN MEBLI 
aksymiljana Kalmus 

w WAHSZAWU:, HrzJ'IHmHlrn :17· 

Przyjmuje zamówicnhi na umehlowirnia od ::ikromnych do naj
wykwintniejszych 110 cenach fahrycznych. Na składzie wielki wy

bór gotowych mebli; zt:i trwnłoM firma gwarantuje. 



li -=="=·--=-======== 

Ili 

12 

Maszyny. 
1111 

ronienia Doiwzoon oyli1Hlrowu i !HHllu21111. 
rnaszyny do szycia po11czoch i try. 

kotów. 
Igty di> urnKiyH polu::wsrnl<·z,rch ws:.wlkid1 

HJ'Ht<~JIHiW, 

,!Juljan 
w WarHz:twi<•, Mazowi<•<·lw IH. 

oliń 11 

'I 

I GALANTERJA SKÓRZANA 

I Hronzy, Parasole, Krawaty, R~kawiuzki, Wachlarze. 
I -----'-----T--EA __ T_R_,_w __ A_R_s_z_A_w __ A_. __________ _ 

i WARSZAW~IL\ FABH.YKA 
i 

11 
Blachy Białej i Wy~obów ,Blaszanych 

11 L. BRA U MAN 
li 
li PoJ„ea Bl:1t•.h\\ białą n'•Żnych gatn11k1'1w i µTnii11~d. _inko 1„i 11-,zpJJd•· 11 vi·ulir 

l
jil hhtRZ<lll<' i pJaknt)' 11:1 h]a~r.i.·. ' · 

A ar ('>l d In tl (' p (l K :t.: B n .\ i; :u ,\'X. 

Przemysfowa llllr. 36. 

11 Telefom1 l\lr, 86. 
li ---------'-------------

il !F@!@Jry~® 1Fil~it1tml1k(6>wv 

li il16erta 8Aeslae I 
ji egzyKtn,ją<.'a w jednem mitijK<.'U od 1·(,Jrn t H:l·> 

I/ przy ul. Żabiej_ Nr~ 5. -
li Poleca, się wzg·Jt~flóm Szamrwnej Publiczności. 

"'~t~=-~-,------

___ c.c"~===~~---=--·--JI~= 

,, urifi t r'' 
UPRZYWILIJOWANY PRZEZ MINISTERJUM FINANSÓW, 

zapobiega stanow<.'zo tworzeniu się kttruienia w kotłach 
parowych or·az usuwa takowy, bez względu na skład 

chemiczny \Vody. 
Warszawa, Krochmalna 92. 

(za rogatk>\ WolHlrn,.) 

ś "'\:F:T i a d e c t v:r o. 

vViclnwżny 

z. KOMAR 
w miej sen. 

Zaświadczmny chętnie na zą1la11i~ pai1skk, że używaliśmy pairnki l'nrifika
tor przez s; 4 roku i ze tenfo jako środ1Jk zapnbieg·ający ntwnrzenin się k:1minniu 
kotłowego, okazał się tlo8konalym. /lamiaHt karnienh1, tworzy Hit! przy użyciu 
Purifllrntora na tlnie kotła gliniasta ma~Ha którą fatwo w tydziei1 z kotła nsuuą6 
moźna (ausgehlasen wir1U Z nHzanowaniem 

Sim o n s & C·o. 
I:,ucka Nr. 11. 

Dla ·p. P. Myśliwych -Nowo wynalezione 'ulepszone przybitki do naboi wszyt" 
kich systemów hnmi pod nazwą: 

l)5)JB3©tilllrlr®~ ~Il®.~~acqp!JJ.®~l>ll 
opatentowane_ na wszystkie kraje. 

Wypróbow;:i,ne przez P.P. Członków WtLrszawskiego od.
działu Cesarskiego r1_1owarzystwa, H.ac,jonalnego Myśli
wstwa, oraz wielu P .P. Myśliwych i uznane za najlepsze 

od dotychczas ·istniejących. 
Polecają się: 

. w cenie 60 kop. za IOO sztuk wraz :z 300 kartkami. 
P.P. skła<lniko1!1 ns1.i;1mJe się "ni.bat. 

Fabryka:· Czajkowski & Gawryłow 
WARSZAW A, Aleksandrj a 19. 

---------- -------,-------~--·-··=-=---=·--=---=---=-·-=----=--==~~f= 
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Nowo wynalezione 
Paryskie sztuczne 

Brylanty 
nie .Jo ro:r.por.1111uia od pra11·1l:zi11·,l'l'h, kt.1'1· 
re to polpkit1111, 0~111i1 1 Hi. ślil'o"allif'lll 
i twar1lośd11 zt1JH•lui1.1 w 11i1•1.„111 11if' 1·1lzni:1 
~i(' ofl prnw1lziwyclt, 11•1•.1. l'l•ll:j mo l'azy 

tm1sze - w zloty~h i srebmylll1 upmw:ieh Jako to: Jlil'.rściould, lrnkzyld, hro· 
HZki, · hransoll\tlli, spinld, koljł\ 111111!11!,1011)' i t 11. 

Wykonywa i sprzedaje 

Fabryka ·Towarzystwa „P ary ska K o m p a n i a" 
w WARSZAWIE ul. Biała N1•, IO. 

l!'abryka złotych i srebrnych wyrobów ze sztucznumi lmn1i1•uia111i „l'a1·~·!-dil1 1J 
Kom1umji" jest pierwsz11 w Królostwiu i Cu~tll'~twie p1•11wad;;:u11ą 11:1 wi1:k~;q 
skalę, i ona wykonyw11 w~zelkio ohst11l1mki w11hndzą1•11 w r.:tk1·1•,, ,inliili•r:<t wa„ 
podług najuowszyc4 paryskich i lollllyi'1skiuli mu1luli. Sklail l•'al11·.1·1d p11,.:i11tl11 
wielki wybór, nico11raw11~re!J, szt1wznycłl Hrylnntflw, Sxnll1·1iw, Hnhi111iw, 'l'lll'• 
kusów, Pereł i innych drogich Jmrnioni jt1l1 1·ównio~ g'Ot11\\'I': l'i1•rś<'io11Jd, ł\ol· 
czyki, BroHzki, Bransoletki, Spinld J1lrnla1Jony i t. 11. ll11.-;1.1·11wa111• ,.„1111iki 
wysyłają siQ za 50 kop. za z:iliezoniom, kUi1·t1 w nh~l'alunlrn p11t1·;11•ają :;i1: • 
.__ PP• Jubilerom i Kupcom ustępuje się rabat. .._. 

. Towarzystwo Uoez~ieczeń 

'l, 

I 

z Kapitałem Zltkładowym pelno wphwonym J'i"\. :.trioo,1100 :I 

'
!.I 

poręezrt ubozpi0t1zenia: 

a) ogniowe, rolne, mie,jskie i 'ł'nln·~rcz1w: 
b) ka11itałów na przeżycie i uu ai;życfo: 
c) trauSJ)Ortów. 

j BIURO GHNTRANHJ REPREZENTACJI TOWARZYSTWA 
'W Warszawie, 

ulica Zabia Nr. 472 ~pałac hr. Zamojskiego). 

HODOWLA. RÓZ, 

Drzew ozdobnych i owocowych 

• · Kronenberga 
u 1 i c a Z a k o p o w a, w p r o s t O g r o d o w e j 

w WARSZAWIE. 
· Ceuuiki mi żą11uuie wyfiyła się franco. 

. FABRYCZNY SKŁAD OBIĆ PAPIEROWYCH 

Niecała Nr. U ·w Warszawie. 
Filja: Długa Nr. ~2. 

W y h ó. r n a . .i o b fi t s z y . C e n y n i z k i e. 
Próby un żą<lanie wysełaj11 się g· r at i R. 

Artystyczno-rzentfo8~nicza SzJrnfo: Żel1ska 

JJ ®. cdl w·ft ~a JF Lr~® w~~ lk ft ®j 
w WARSZAWIE ul. Nieca;ta Nr. 10. 

Nagro!lzonn medalami Z!I najlepsze wykhll1y rzemiosł i 1mjzgmbniejszy krój. 
Uczennice szybko ollnosz:io korv..yści. Ceny przyHt<;;pnc. Pe11sjonarki przyjmują się. 

Fii,ia w ŁODZI ul. Zięlona Ne: :Ui5 clom W-ej Roder. 
Tamże Magazyn mód. 

!) " • POLSKA FABRYKA PIERl'UKÓW 

~~1 POPŁAWSKIEGO 
~ ·ii;}, Egzystu,jąca od 1.879 roku 

'·'~-~ELEU::rr o:HALN A N. ~3 .. 
· t !:•r · wprost Szpitaltt Ś-go Ducha 

•. :;;"-~ ·~"""'""'11l':. . 
MAfll<A F!\BflYCW~ ~- P OLE O A SW o· JE WYR OBY. 

PP. kupującym za rubla doclaje się za 15 kop. tegoż to\varn, a PP. hanc1lują-
, cym odstępuje się rabat. 
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PIERWSZA I NA,JWił~KSZA W KRA,J lf 
FABRYKA ARMATUR 

Egz;y-stująca o-:1. 1879 roku. 

i nagrodzona med: dam i 

Gwizdzińskiego S-k i 
w.WARSZAWIE 

ulica Koszykowa Nr. 27, trzeci dom od Marszałkowskiej. 

Wyrabia roznrnite krany 0(1 1/t do 411 cali, wentyl<• 1111 pal'y i w1Hly 1 NWIHt.awkl 
parowe, krany kontrolne do manonwtrinv, wodowHICll:t.y, solrnw11ku:1.y, Hflirltuso• 
wskazy, oliwiarki rozmaite, szr11lrnnki (Iąeznild I do m:zy, 1mrci 1rny <"hi l.?:lllllU· 
wych, wyloty (cwały) do pokwunia nlie, ugT11d1"1w, pol\a1•111', d111lll'.imwki parnwe 
(ogrzewacze) i t. p. Ocllewy z fosfor!J1·omrn, rot!,\'llHHll, mosl11dz11. <'Ylllrn, cym·, 

.. ołowiu i t. p. WHzystko dokfad1w, uu czaH m111'nviiiny i 1111 •'l'll:l\\h 1111iiarlrnw;1. 
nych: nit skfa<1ziu zawHzt1 wielka iloHt'• g·ntowych wyn1Ji1"1w. 

AclreH MegTafiezuy: Hwizd:r.il1ski, Wm•s:t.awa. 

Telefonu Nr. 457. 

I 1'1~f1, I 

I 
Wystawa 1n·zeinyslowo·rolnimm w 1'. 

DYPLOM UZNANIA. 

ISTNIEJĄCY OD 1862 ROKU 

Magazyn /mebli 
ZJEDNOCZONYCH STOLARZY 

w Wnrsznl\ ie, 'Ilomackie Nr. H, hyły hot.111 Wllf1f1!-ild. 

Po~eca n~~b~o_w:mia pokojów jatlalnych, Hypiulnych, Hnlon1'1w I p11Hiarla 111nhlt• 111\ 
naJ~ykwmtmeJ.szych do rmjkouieczniejHzoj pnt:rznl!y, ]lll l'.ł\llllt'.h 1111 ,~liwio ni:t.ki<•h 
ta ze wszelkie 1·oboty fapicerskie i !lok11m11y,lnn JHHllug- najinvil'~Hl':yt'h ~urmtli. 

1 

Industrie-Ausstelung v. Jahre l SHG Anerkennungs-Dyplome 

UŚBl!]tL..,U~.®rl&~lN 
der V ereinigten Tischler 

bestehend seit 1862 

in' WARSCHAU, 'l'lomackie Nr. Il, hu elwmnllgern Wlhw1• Ilot<•l. 
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UBEZPIECZENIA 
w Ro~syjskiem Towarzystwie Ubezpieczeń 

:Kapiłałów i 9Jot:Aodów 
z roku 1835 

opartem .na zasaclzie Wzajemności 
z kapitałem rezerwowym Rs. I0,228,131. 

Generalna Reprezentacja . na Królestwo Polskie 
w Warszawie ul. Bielańska .N2 4 

przyjmuje ubezpieczenia na najdogodniejszych warnnlmch podług 
wszelkich możliwych kombinacyi na życiu ludzkiem opartych, a 
mianowicie: · 

l) Ubezpieczenie na wypadek śmierci z udziałem w 
zyskach Towarzystwa (dywidendaeh) lub też jeJi;eli kt0. z ubezpie
czonych nie życzy sobie pobie·rnć col'ocznie dywidendy, to ino.że 
mieć tym ::iposobem powiększony Ubezpieczony kapi· I.i 

tał, podl:ug stałej normy, to jest po upływfe lat Hi-tu o i"i0°/o, l"i: 

po 20-tu o 75°/o, po 2fi-ciu o 100°/11 i t.d. 
2) Ubezpieczenie na dożywocie (posagowych dla I! 

dzieci) wrnz z nową kombiin~cją, µodług której oznaczona [I 
opłata zmniejsza się corocznie o 3 '/o, to jest w drugim roku ubez- \. 
pieczeni.a o 3°/o, 'N trzecim o G0/n, w czwa1·tym o H0/o, w piątym I 
o 12°/u i t. cl. a:i, <]o ko1ica trwania ubezpieczenia. 1 

Pt'Zytem je:i,eli osolm ubezpieczona umrze pnied terminem, 1· 

oznaczonym do wypłaty lmpitnrht; to wszystkie wpłacone rrowa-. 
rzystwu składki zwracają się natychmiast. 11 

Choroby epidemicŻne jako to: cholera, tyfąs, il 
' ospa i t. p. jako też nagły zgon, .wypadki na kole• i 

jach, na statkach parowych i w fabrykach nie 
1 

zwalniają rrowm·zystwa od przyjętego zobowil1zf111fa. li 

Wszelkich bliilszych info1~macyi udziela Generalna Ueprezen-
!i taCJ'a w Warszawie, omz Agenci we wszystkich znaczniejs~ych Iii 

' miastach. · 
I 

-:·=-1:-:-~-::::-:=· 

" 



Za krój: 

.ef! 
o 

~e 
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~ ~ ~ Niecała 57 w Warszawie. 

'' ,, 
Za krój, 

Fabryka mydeł toaletowych i. perfum 
ulica Smolna Nr. 7 w W1U'8ilil \\il'. 

pole<ia Jako H]ll\1•yalno~(o.; 

Mydła glicerynowe i waselinowe 11· 11a,il1•pHt,~dt rrnt111d1;wh. za„ 
pachach oraz lecznicze li wszolkioml i;rodlmrni mrnl,v1·;i,1tm11i. 

Sprzedaż h1irtowf1 w rabry110, tlotalil•ztm 1i•1.1 WNz~·~fidl'h wi1;k::f,,Vl'h ~;[da·· 
dach i aptolrnch. 

HANDWJ1\0YM ODl'(lWrnt1NJ 11:\IL\'J'. 

5 Niecała, 5 

Magazyn Bławatny 

1

1 Stef ana Fialęckiego 
!I I N ' ' . . 
11 po eca . owosc1 na wszystkie sezony w 
:I Jedwabiach, Wełnach 1 Bawełnach na 
j Suknie i Okrycia damskie po 
I . bardZo nizkich. 

--T--====c"'"'~=•"=.-.-~c=•·=····.-„=""·.-.-„ 
li 
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Wina na beczki i garnce--- Czerwone i Węgierskie. 

:j 

c 
o 
4-

t I z m 
handel win, delikatesów i restauracya 

illefisandra ocqueł 
róg Trębackiej i Nowo-Senatorskiej 

w Wars.zawiię. 

<l> Hotel pos.iada nun;erów 62 od eony 80 kop. do rs. 5 za iiobQ z 
· pościelą i usługą umeblowane świeże;>. 

:!:._. Kiwiolo, Prysznic, Sala rostamacyjna, Sala-woren.da, Ogró.d let~i 
r urządzony z komfortom i Gabinety, przy restauraey1 z fortepianami. 

Obiady z 6-ciu dai1 po 75 kop. l::lniadan.ia i Kolaeye po 60 kop. 

Wina w rostauraeyi po eonie sklepowej. 

Wina na beczki i garnce·-- Czerwone i Węgierskie. 

A GAZY N 

su~cjalny Okry~ I 
li 

li 
11 

li 
I! 

Koufekcj i li futrzanej 11 

!I 
,I 
!! 
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BROWARY PAROWE 

:Karota' 9/latfi.lejda 
Warszawa Chłodna 45. ····- Ciechanów, St. dr. żel. Nadwiśl. 

Skl~py warszawskiego piwa butelkowego: 
· · urzy ulicy Długiej . Nr. 2!! (w Hotelu Po.lskiJ~~), 

· Wierzbowej Nr. G (w „ Augrnlskuu), 1 

· " " NoW''·Świat Nr. 41 (1lom W-go J.(1Wl1Utal1L). " " ~ . Celem zapobiegania zda1·zaj11uym się ~.if~gle nadu11.yeiom, !)alozy llW~'l\(:a(" nw11gl~ 
na zatwior1lzon1ł przez Departament Przemysłu 1 .Htmdlu marki~ fohryczillł w 
postaci Lwa, podług powyższego wzoru, któm ,IOH1; wyp1tlaną z 01111 Htron 

1 
· . . korków. 

11 · Pracownia i magazyn ob1mla dnm~kicgo, mQzki<'go l lłzl<'ch111'1go ,, , 
1:JANA KAMIENSKIEGO 
:11·1· ulica NIECAU :Nll 12, w w AitSZAWrn. 

Poleca wyból' gotowego obnwla, a t11kllo wy~on~wa 
obstalunki hurtowo i detalicznie, przyjęto osobiśmo, Jako 

'i,il. te0 i z miar nadesłanych,· zdjl!WCb podług zn.lączonogo 
przy niniejs;iym rysunku, . 

. 'i Będąc z wyrobami obuwia jako dysponent lllL wysl;a-
11 wio w l\Io~kw ie r. 1882, zostałem zaszr.zycouy osobh\ciu 
i!·.I przez NAJJAŚNIEJSZZCH PAŃS'I'.WA przyjęciem obuwh1. 

Poczytuje sobio y,a obowiązek dokładać wHzolkich starali, 
:! ażQby zarlowolnh': poc1 względem dobroci,. eony i gustu 
i' , najwybredniejsze wymagania. 
11· OHJASNIENU. ZHJI~CIA MIAlł,Y. 
li · ~~ 1. Długość·. nogi od stl'ony środko
!~11 wej od połowy pięty do końc1i palca 

do znaku T. ,Ng 2 Szerokość w palcach. 
:,I Jl~ 3 Sztirokość. w podbiciu. ~li 4 Sze· 

rokość. przez piętę. .\~ 5 Szerokość w 
li kostce. ,M 6 Szerokość w łydce. J-12 7 

Wysokość obcasów. ~!! 8 Długość 
Prz~ braniu miarr zach?wać należy następujące u.w11gl: Centi111otrnw1~ mit1rką 

In~ .w braku takowej pask10m z mocnego papieru, we wskaZ!\llylll m~ l'~'1mnk11 
lllWJscach notowa~ lmJe. · ' 
r Na 1~ogi otyłe W!nno si~ brać min.rę obcisłą, zaś m1 l:lZ!liluplq, (kmiclsti~) 

~z z~strr~· Dobr~o Jest takze odrysować na papierze stopQ rowoj nogi i ozna· 
.Y 1110.Jsbee ~agruot~a, lub. nadsyłać stare obuwie wraz z dokładnmn objaśnili· 

mem, a o uw1e będzrn do tego zastosowane. 

2i 

li~~""" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
li 

'' '' Najwyżej Zatwierdzone w 1881 r. 
\V St-Petersburgu, Wielka-}Iorska M 13. 

Zakładowy i rezerwowv kanitały 
przeszło 

I 
' ' 

o rub. 
UbezpieGzenia żYGiowe · 

na szczególnie dogodnych wamnkach i z uclziałern Hbezpieczających 
się w zyskach rrowarzystwa. 

Ubezpieczenia od nieszGz~śliwyGh wypadków 
tak pojeclynczych osób, jako teź ·i zbiorowe ubezpieczenia oficja
listów i robotników w fabrykach, ze zmniejszeniem składek skutkiem 

zaliczenia dywidendy . 

Ubezpieczenia od 01nia . 
ruchomości i nieruchomości WS!i.Jelkiego rodzaju. 

. Ubezpieczenia transportów 
ua rzekaeb, morzach i drogach lądowych. 

! 
I 

I 
Deklaracje na ubezpieczenia przyjmuj!! się i wszelkiego rodzaju 
wiadomości udzielane są w :Zarządzie, w St.„Petersbusgu (Wielka· 

. I Morska Nr. 37), w Jeneralnej Reprezentacji w Warszawie 

I 
(Maraimlkowska Nr. H'i:) i w Agonturaoll Towarzystwa we wszystkich 

j miastach Państwa. · · 
,i' Bilety · ubezpieczenia dla ubezpieczenia pasażerów od 
ii r:ieszozęHliwych wypadków w mmsio podroży drogą żelazną i. statkami parówemi 
:f wydaj!! się też na s·tacjach dróg żelaznych, przystaniach i pierwsza• 

ędnyoh hotelach w miast1:1ch państwa. 
· Broszury o ubezpieczeniu życiowem i od nieszczęśliwych wypadków 

ydają się i wysyłają na żądanie bezpłatnie. 

::;:-._,. ___ __::::::_~-=.,.::=~Z'·":::::-;----- ···- .. ·- - --- - - -~ -- - -
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~KŁAD FABRY~iNY BRONI 

rt 
I 

I r 
Warszawa 

Miodowa 
) 9 ;.; . 

Kijów 
Kreszczatik 

w Warszawie 

ut Tr~·1iacka 4, umn W-[o K. Sclleiulera 
PM~ ~fy 

Dostawcy Instytutu Muzycznego 

Lankastrówki od Rs. 30; , (Konserwatmjmn) 

' 

Rewolwery „ „ 61 
· Fabryka fortepianów i pianin 

I 

G\varan.ejn ~! lntnia rn 
6ennifii illustrowane. 

Do sprzedania 

;: ' wielki wyoór · Fortepianów i Pianin 
~· 

najnowszej konstrukcji 
' 

\ 

1 Do wynajęcia preznaczono kilka-

dziesiąt instrumentów .. 
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----- . -~ ~~ . 'i ··=-==·..,-==,,.. .. 
,\ Londyn 

r. I i-i ~l :! 

\i 
" 

. t:g' li'_ • 'n er \\'oln 1 \)(), 

li tbryka Jl, olij ~ 
11 ! b. dyrektor nieistniejącej ju:i. farh::u·ni ,J11dlilw. • ~ 

1! ~Farbiarnia Parowa, Pralnia C hen11cz- :· ! ; na, .Sztuczna Cerownia i Dezynfekcja l 
11 ~ w Warszawie, ul. Niemla Nr. ;> w pod w1'11·xu. ~. ' 

li 

I' 

I 

tjllllj ł • ~ ~ 
~ R.oboty 11rzy,jnm.ią się 11rzE1z JH>cztę i wys~· la.Jl) ;i,a i11l1<·z1•1111•m. ? 

lózefa 
Specyalny Magazyn Okryć 

Futer 
i 

Damskich 
\ . Ulica l!ecała Nr. 14, w Warszawie. 

!\ANTONI RAUCH & c·ie 
;I .w Warsza.wie, Wlodzilijfoi.·skn Nr.~:~. '1\iM'ouu :"1" łiiO. 

I 

Skład hurtowy Olejów, Oliw, i Tłuszczów, li 
11 

il poleca P]J· Pabrykantom i Ziemianom ole.in 1lo Kllllit'11W1mi11 i 1•:1,~ ,,„,·;wnhL w,_;iml· 

111

.\ kich maszyn i lokomobil, w szczogólno~ul zai\ Olhty 1•otllhrn1•1 Wa!wllw:. Ol!~ 
cylii1drowy, Excelsior, 'l'ht8ZCZ AJlllnnzyjnl' 110 ko1114urwa1·ji l'a•:i'ow, Th1~i1·z 1!0 

.wozów i Tiuszcz do autolllatycznyoh snlaroiv11i1~ 'l'owot':t ~1:i11l'N•1 l'I•'. 
!1 . Wszy.stkie towary.od~na.cr.a,ją ~i<: wyborowym Katuuki1·111 I umilu·knwn· 

1 

I
li nen~1 cenami. Ob~tal~mk1 p~śu11m~1Hl wykonywa.ii~ lllt,: t1\1ii·~1:11i1• i ak11mt11it1. l'ró· 

by i ceny wysyła.Ją s1Q na r.ądame. Hmullnjt1<wm <11!>1t1nn1j1! ''lt: mhat. 

DOM CESARSROHRUSSRI. 
JEGO CESARSKA :llIOŚĆ, Najjaśniejszy Pau, Cesarz i Samowla'1ca Wszech 

Hosji, Król Polski, Aleksander Ili Aleksandrowicz, urodzony 26 Lutego (10 J\farca) 18.t5 
roku, wstąpił na 'l'ron 2 {14), ~farea 1881 r . 

JEJ CESARSKA l'rIOSC Najjaśniejsza Cesarzowa Marja Teodorówna, urodzona 
14 (26) Listopada 1847 roku. 

.Jego Cesarska Wysokość Cesarzewicz Następca Tronn, Wielki X'ążę l'riilcolaj 
Alelcsancli'owicz, urodzony li (18) Thiaja 1868 rokn. 

ICH CESARSKIE WYSOKOŚCI. 

Wielki Xiążt~ Jerzy AlBlcsanifrowicz, uroclzony d. 27 Kwietnia (O l\foja) 1871 r, 
Wielki Xiążę lvlichał .Aleksandrowicz, nrodz. dnia 22 .Listopada (! Grnllnia) 1878 r.1 
Wielka Xiężniczlrn Ksienia .Atelcsamlrówna, uroclz. il. 25 J\IIarca (6 Kwietnia) 1875 r. 1 
Wielka Xiężniczłrn Olga Alelcscbndrównci, Ul'. d. 1 (Hl) Czerwea 188:! r„ Wielki Xią
żę Włodzimierz Atelcsamfrowicz, nr. <l. 10 (22) Kwietnhi 1847 r., Wiellrn Xiężnn .Jla-
1:fa Pawtówna, m·. d. 2 ( 14) llfojit 1854 r., Wielki Xiążę 0.IJ1'iJl liVtodzhnierzowicz, 
ur. ił. 30 ·wrzo811in (12 Paździrm1ilrn) 1875 r., Wielki Xiążę Bo1·ys TVłoclzimierzowicz, 
ur. il. 12 (24) Listopatla 1877 r„ Wielki XiąŻQ Ancfrzej Włodzimiei·zowioz, m·. d. 2 (14J 
llfajn Hl70 i·., Wielka Xiężniczka Helena Wtoclzimierzównn, ur. d. 17 (29) Stycz
nia 1882 r„ Wielki Xiążę Alexy Alelcsamlrowicz, ur. d. 2 (14) Stycznia 1850 r., Wiel
ki XiąŻQ, Sei·g.izisz .11le!mmdrowicz ur. cl. 20 Kwietnia (11 l\Iaja) 1857 r. 1 Wielktt Xię
Żr~a Etibiefo 'l'eodorówna, Xiężna Hessen Elektora!., małioulrn Wielkiego Xięcia Set· 
g1nsza Alek~a11drowioza, ur. d. 20 Paźrlziernilrn (r Listopada) .1864 r., Wielki XiążQ 
Paweł Alelc.rnncl1'0wicz

1 
tli'. tl. 21 ·września (3 Pażllziemika) 1!3GO r„ Wiellrn Xięznicz · 

ka ilfa1-ja Fawlówna, m·. rl. 6 ( 18) Kwietnia 1890 r., Wiellm Xiężna 1Jfa1:ja .Alelcsan
d!'ówna \11', d. 6 (17) Paźtlziemilrn 1851 r„ za~lul>iona .Jego Królewskiej WJ'sokości 
1Vielkimnn Xi<JCin A.lfreilowi J~llynlnu·skicmu, Wielka Xiężna .Alelcsand1·a Józej'ówna, 
ur. li. 21) Ozel'l\'Ca (8 Lipca) 1830 r., Wiellti Xi11żę Jliilcolaj Konstwntynowicz, Ut'. rl. 2 
(1'.J,) Lutego 1850 r., Wielki Xiążę Konstanty Konstantyi.owicz, ur. 10 (22) Sierpuia 
1868 r„ Wielkn Xiężna Etibiett~ ilfanrycówn<b1 Xiqżnn Sasko-Alteuum·dka, Xięfoa Sas· 
lrn, małżonlrn Wielkiego ;;:Jęcia Konstant.ego Konstantynowicza,, ur. ll. 13 (%) Stycz· 
nia 1865 l'. 1 XiąŻQ Jan Konstantynciwicz, nr. cl. 23 Czerwcn .(5 Lipca) 188G r., Xiążę 
Gab1:fel Kon.9tantynowicz, Ul'. d. l.l (15) Lipca 1887 r„ Xi!J:Żę Konstanty Konstant.yno
wicz, ur. d. 20 Grndnia 18!)0 r. (t Stycznia 1891 r.); Wielki Xiążę Dgin!li' Xon.9tan
tynowicz, ur. d. 1 (13) Lipci1 18li0 r„ Je.i Kl'ólewsktt l\Io~ć Ol_qa lfonsllmtynóuma m'. 
d. 22 Sierpnia (Ił Września) 186 l r„ małżonka Jego Królewskiej Mości króla lfolle
nów Je1•zego I Wielka Xiężna Wiam lfonstantynówna UL', cl ! llli) Lutego 185..b r., 
Wielka Xiężna Alelcsancll'a Pioti-ów1ub, ur. d. '.ló l\faja (6 Czerw.ia) L838 1'., Wielki 
Xiążę Milcoła} MUcołajewicz, ur. ll. (l (18) Listopacht 185(} r., Wielki Xiążę Piali' Mi· 
lcoła.1ewicz, m·. d, 10 (22) St.yczni:t l86 t r., Wiellrn Xiężna Milica Milcołajewna ur. cl. 
26 Lipca 18li6 r„ córka panującego Xięcia. Czarnogóry, małz. Wielkiego Xięcia Pio
fra 11.filcołajewicza, Wielki Xiążę 111ichat Milcołajeioicz, )li'. ll. 13 (25) Pażdziemi~a 
1832 r., Wielki Jliilcotaj Michałowicz, nr. tl. 14 (:!G) Kwiet11ia 1859. r., Witilki Xiązę 
Michał; kliclialowicz, ur. cl. 4 (16) Paźtlziernilrn 1861 r., Wielki XiąŻQ Jemy 1llicha· 
lowicz, nr. d. 1 l (23) Sierpnia 18G3 r„ Wielki XiąŻQ .Alelcsancle1' Michałowicz, ur. cl. 
1 (13) Kwietnia 186li 1·., Wielki Xiążę Sergjns;r, 1łlichałowicz, ur. d. 26 "".rześnia ( 6 
Października 186!) r., Wielki Xiążę Aleksy Michałowicz, nr. d, lG (28) Grmlmu. 1875 r., 
Wiciku. Xiężna .Ana,stazJa Michałówna, ur. 16 (28) Lipca 1860 r., Jej Królewska MoĘć 

. 1 
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· . · (11 Wrześnitt) 1822 r., malżonlrn Witdki(\go 
Olga Milcolajewna, ur. d. 30

1 
Sie1J~111 Króla WirtemlJorskiogo, ·wielka Xit:inn Ktilll· 

Xięcia Karola ,Fryderyka A ecx,;1n) S~er nia 1827 r., wdowa po Jego Xiąi•J<W.i lllo~ci 
1·zyna ]l(Jichałowna, ur. d. 16 ~ sp 1· 1·· 

. Jk" x· . Jerzym Meklemburg- tre ie rnn. . l I X. • Wie im ięcm . k .. X"ażeta RomMzowscy Ximi.nta J,cuc 1t1:11 1l'l"f/H<':1: • 1ązę 
!eh Cesarski? .wrs~. ose:u· 1 cl· 27 Stycznia (s Ltitego) 18'1.7 1·., Xi:11.•! .J1:r::11 

EugenJUSZ l.'la~ymil;Janow\cz' .~ 9 · L;ite"O 1g5<> r syn Jtwci Afokstm1.h:r, 111'. tl. 1 (l!l 
Jrtaxymiljarwwicz, u~ bd. C7 ~;s~ie Wysokotlcl Xieżniczkf lłm1w·1w11-.v!.:ic, Xi11i11ir:zki 
Listopada 188~ r.,, .. c . /~'.·a llfalcsrn;U'a'l!Ówna ·ur. d. ,1 (l(i) l':i:idr.ioruilrn 18·U r., 
Leu?hte1'.óergsl.:ie; t;'.{t:d~·ll ~gści Wiefideio Xięch~ Willwlrna H:11lt!i1skit'i.;01 Xi1!i11a 
małzo1~k,1 .~ego .

1
.•.'; J tir· .1 • 20 l\'l'lrca 11. Kwietnill) 18-H1 t'. 1 mali1111ka .lng·o 

Eugenia ihaxyinivanowna, · u. • • • . . ,11 , I 1 · · · · · · Al J u dra Olden!Jur8kiego Helena illw·yi ~ C1<.rn111 ra, lll'll< z. 11. 
Wvsokosci X1ec1a e rsa ' ' • 8) "· , . · „ 18"1 · l' · l 
16

'(28) Stycznia 1857 r., Je1·zy Jllexander, ur. d. h (1 ._.zernt,l .i. 1„ . l<tlo 

Michał urodz, d. 17 (29) Czerwca 1863 r. 

DNI GAL.OWE DWORSRIE 
które należy obchodzić przez nabożeństwo l uwolnienie uczniów od lekcyj. 

Styczeń. 25 Grudnia (6 Stycz11i11) rocznica oswolloclzouia Ii:o:\eiola i l'ai1~twa 
Huskiego od najścia l!'rancuzów i z nimi ~O-tu narodowm\ci. l (Ul) .Nowy Hol(, oraz 
rocznica urodzin Jego Cesarskiej Wysokoilci Wielkie!'"O Xię<1i:1 Jl/t:.l'i•:it• .He;mu· 
di·owicza. 

M.arzec. Dnia 26 Lutego (9 l\farca) rocnien uro1lzin ,fogo < !«~:11·.~kiH.l l\!111iei 
Najja:iuiejszego ALEXANDRA III ALEXAND.IWWICZA. D. 1'l (~I ~!an~:i p:11niat· 
ka wstąpienia na '.L'ron Jego Cesarski1ij l\fo~ci Nn,ljrnluiejszugo ALI•:Kt->Al'illliA III 
ALEXA N DlWWICZA. 

Maj. Dnia 6 (18) rocznica urodzin ,Jego Ccsarnkioj WyHolrnH1d \Vi1dld1•gn Xii;
cia MIKOŁAJA ALEXANDROWICZA, Nas!Qpuy 'l'rouu. IJ. Hi (:l7) l'1>1°z11i1•a l•nro· 
nacji Jego Cesm·;kieJ Mości Najji1śniejs„cgo ALEXANDiiA llI ,\J,J~XANDlWWJCiA 
i Najjaśuiej8zej MARJI TEODORÓWNY. 

Sierpień. D. 22 ppca (3 Sierpnia), Imieniny Joj 01l~Ul'Hkio.i l\lmicd l\11Jj:1A1ii1•.i· 
szej IllARJI TEODOHOWNY i Jej Cesarskiej Wysoko~ci Wi1•lkit1J Xil:~uy .1fo1Ji 
Alexandrówny, 

Wrzesień D. 30 (l1 Sierpnia) Imieniny ,Jego U1is:u·aki(lj l\IoŃl\i N:i.iJax11i1'.i'zl'go 
A.LEXANDRA Il~ ALEXANDIWWIOZA, Jego Cesmskil1.i W~·Holrn:id Wklkillf\'11 Xil:· 
c1a Aleiliai1dm .ił[lchalowiGza, oraz roeznica urodzin ,Jllj Kr1'1lml';ldnj lllmil'i Krlilow«i 
Ol,qi l'dikołajewn!}, malfonki Jego Królewskiej Mości Ki·lil:i \Virt.e1ul;nrgsld1:go i (;ll'in°• 
to orderu ś1v. Alexnndra ~ewskiego. · • 

Październik. Dnia 17 (29) Pamiątlm cudowneg·ci ,oealtlllitl ml 11i1·~iwz1::\li1wgo 
WYI1adku Ich Cesarskich Mości NAJJAŚNIEJSZYCH PANli'l'WA i l1•h N:tj1lm•l11j11il•J· 
szcj Rodziny, · · 

. . Listopad. D\1ia H (26) rocznid !1rodzh1 Jej Cooarski11i M(1Śt•i N •1j i ·tiini\•J"Hz\·J· 
MA.RJI '.l.'EODOROWNY. . ' •.. 

. G!·udzień. Dnia G (18) Imieniny jego Cesurokil\i \\'yKokolici \\'it•lkh•go Xil'eia 
lll~kola;a .Konstantynowicza i Jego Ccil:trskiej Wy~oko8ci \.\'ildld1•1ro Xit•1:ia .Jlikul\iici 
ll[ichałowioza. , "' • " 

NasłępuJ,ące dni .~ 1lezy obchodtió tylko przez nabożeństw J: 
> '„I 

Styczeń. Dnia '>-> Gmdnia (3 st(·c· z. n···)· ·I ' · r j · ( • · · · · · · . \Vielkic. Xieiu .du s ~w.. . ; : . " i„ ! miu111uy ' u ;i~tt:n·HktnJ \\ y.~oko8c1 
sarskiejJ Wyso~o.lci '\~~1r·1v~1c_hax~~W)Y·. p-: Dum .10. (~2), rocz ae:i 111·0<1:1.!11 .lt~g·o Ct!• 

· 1 ue„o • 1ę,1a iotrn llii!coll\Jew1c::a. - .D.ti;i 13 (:!r>) rocz. 

!lica m·odiin Jej Ce&arakiej Wysolrnści Wielkiej XiQŻny El~biety Maui·ycówi1y, 
małżon){i Jego Cesarskiej Wy~okości Konstantego Konstantynowicza. - Dnia 17 (29) 
rocznica modziu Jej Cesnrtikiej Wysokości Wielkiej Xięzny Heleny Wlodzimierzóumy. 

Luty. Dnia 2.J. Stycznia (ó Lut('go), Jmieniny Jej Cesarskiej WJsokośd Wiel
kiej Xię:l:uy Ksieni Alelcsandrówny. - Dnia a (15) rocznica urodzin .Jego Cesar;,kirj 
Wysokości Wielkiego Xięcia M ilcoloJa R.011stai.ty'llowicza, oraz św1 ęto orderu św. 
Anny. - Dnia 4 (IG) rocznica 1.1odzin Jl'j Cesunkiej Wysokości Wielldej Xiężny 
Wiary Ko·mtantynówny. 

Kwiecień. Dnia 25 Marca (6 Kwietnia) rocznica modzin Je.i Cesmsldej Wysokości 
WielkiPj .ll..h;żiiy Ksieni .Aielcsandrówny. - Dnia 1!6 Marca (7 Kwietnia), Imie11iny 
Jego Cesarnkiej Wy~okości Xi1icia Gaii;jela Eor1stantync.icicza. - l (13) Kwietnia 
rocznica urod;i:in Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Xięcia .Alexandra iłlichałfwi· 
cza. - Dnia 18 (6) rocznica urodzin Jej Cesarskiej Wysokości Wielklęj Xięzny 
:MarJi l'awl<iw'iiy. - 10 (~ll) rocznicn urodŻin Jego Cesarskiej Wysol1ości Wielkiego 
Xięcia Wludziiniei·za Alelcrnndrowicza. - 17 (~!J) rocznica urodzin Jego Cesarskiej 
Wysolrnii<'i Wielkiego Xięcin 11H/cołaJa .i1Iichałowicza. 

Maj. D1lia 23 Kwietnia (!i Maja) 1111ie11iny Jej CeRmskiej Wysokości Wielkiej 
Xiężny .Ale;vandry J<i;;efówny, małZonki Jrgo Cesarskiej Wysokości Wielkiego Xilida 
Jforiuta11t1?go 1liilcolajewfozo· i Jej CeHarskiPj Wysokości Wielkiej :XiQŻny .Alexand1·y 
l'iotr1iwn,1J. - Dula :!7 Kwietuia (\l M~ja. roC'zuicn nrodzin Jego Cesnrskirj Wysoko
ści Wielkiego XirJcia .Jerzego Alewandr«wicza. - ~\l Kwietnht (1 J :tlfaj11) rocznica 
uro<lziu ,Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Xięciia Se1·gjusza Alexand1·vwic:w.-
2 (14) rommica urodzin .Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Xi~cin AmfrzrJa Wto
dzimfo1·zowiow. - 11 (~o) Imieniny Jego Cesnrskfoj Wysokości Wielkiego Xięeia 
Oy1·yla Wlotfainiienowicza. - 14 (:!13) ro cz nit a undziu Jej Qernrsldej \Vysokosci 
Wielkiej Xil)Żuy 11farji Pawlówny. 

Czerwiec. Dnia 20 lVfoja (1 C;;;cnvca) Imieniny .lt'go CesiHRkiP.i Wysokości Wielkie· 
go XiQcia Alewiąja Alex<mdi·owicza i Jego Ces:mkicj Wy~okości Wielkfogn Xiqcia 
Alea:iej \b iliidwłowic:rn, - :dl Mn.in (2 Czerwca) Imieuiuy Jego Ce~mskiej Wysokości 
Wiolkiego Xi(,lein J(on,qfanty1w Korrnta11tynoicicza, Jej Ces11rskiej \Vysokości Wielkiej 
Xi<,J:l:11y Jlclcnv Wlodzir1derzówny i rocznica uroclzin Jej CesarsJ;icj Wysokości \Viel
kit<j Xi<])iuy Alexandry Piotrówny. - 1 (13) roczuica m·odiin Jej Cesarsldej \Vyso
kolici \Vielkil'.i Xi12żuy Olpi .Alexwlldrówny, rocznica modzin Jpj Cesai·skicj \Vyso
kości \Viulkiej Xif]Żuy Blibiety Teodoi·ówny, malżonki Jego Cesarskiej Wysokości 
Wielkiego XiQcia Se1·1Jjnsztb .Ale:wnifrowicza i rocznimt urodzin Jego Cesarskiej 'Wy-
sokoi:ici \Vit~lkiego Xięcia DvmUm Kon.~tantynowicza. · 

Lipiec. Dniu. 23 CzPrwca ( 5 Li}Jca) roczuica urodzin Jego Cesarskie.i \Vysokości 
\Vidkicgo Xil)eia .fona J(„nstwntynowicza. - Dnia. 26 Czerwca (8 Liiica) rocznica 
urodziu ,Je.i CeHnr~kicj WyHokości Wielkiej Xiężny .AleXWYllfry Józej'ÓU"?iy. - Dnia 27 
Czerwca (\I Lipcn) roczni<•a othiiesimll'go zwyci~ztwa potl Połtawą. - 29 Czerwca 
(1 l Lipca) Imim1iny ,Jego Cesarskiej Wy Ho kości Wielkiego Xięda Pawła .Alexcind1·u· 
wiem i ,Tego C1rnnrskit•,l WyHokości Wielkit'go Xięcia Piotra. 11Iikolajewicza. - Dnia 
3 (15) Li11c:i rommica i\rodzin .Jego Cesarskiej Wysokości · :Xięcia Q.ali1jela Konstan
ti1riowfozn. _: Dni.i 5 (17) Imieniny Jpgo Cesarskiej WyHokości Wielkieg·o Xięcia 
l:Je1·gJnN;;!h Ale:.eamli·owici;lb . • - Dnia. 11 \:lH) I1~1icniny .J~j C~snrs.kiej ~Vysoko~ci )Yiel: 
!dej Xi11z11y Olyi Alea:i1nclr1~wny . • Jl';i Krule,~sk1ej ~Iosci. Olgi .lv~ilcol~;J~w11y,. n~ałzouk1 
,Jego Kn'1lowHkiej Moll.ci Krola Wirti:mberskiego, .Je.J Krol~wsk1PJ l\fosci Oty.i 1~011sta;n· 
tyriówn1J nwliionki ,)l'g·o Kriilewskioj Mo:ici Króla I:Iclleuow. - 1ó. (:l7) .Lipca Im1e-

. niny Jt;g'o CeH:nskiej Wysol~o!ici Y''iclkieµ;o. ~ięcia W~o~~im~ei·z:-' .Al~~a;ndrowicza. -.~ 
Dnia 1(\ (28) rocznie:t uroclzm JOJ l)esarskie.1 Wysokosc1 W1olk1<>J X1ęzny AnastazJi 
:Michalówny. · 

Sierpień. Dnia '.l7 J,ipca (8 SiPrpnia) rocznica Imienin ,Jego Ce;arskicj Wy;;u„ 
ko8ci Wielki<'1go Xin(lia j)Iilcolajto J'liilcolaJewicza. - Dnia 10 (22) roc:i;nien urodzin JCJ· 
go Cosm·skic) \Vys<ikm\ci Wielkiego Xi(;'.cia ](on8tantyna J(onstanty'l!owic;rn. - Dnia 
11 (2il) rocz1;ica urouziu .Jego Cesarskiej. Wys.oko:l<ii W.ie.lldego Xi9c~a J_errt~g? ll!lc!ia· 
lowicza. - Dui:t rn (28) rocznica 'urodzm JeJ CesarskJOJ ·wysokosc1 W1elłneJ X1ęz11y 
](c~tai·r;vny Jl[ic/wlr!:w1iy . 

Wrzesień Dniii '.lll Sierpnia (3 Września) rnczuica urodzin Jej Królewskiej 
Mośui Królowej Ilelleuów Olgi Konstantynówn71. - Dnin 17 (29) Imieniny Jej Ce
snr~kiuj WyHoko~ci Wielkiej XiQŻny Wiewy J(onstantynóumy. 



, . (3 P· 'd i rnika) roczuica modzin Jego Cesar· 
Październik. ?uia 21 "Y":r~esupa ł A~~x~~drowicza i lmieuiuy Jego Ces~r~kiej 

skiej Wyijokości \Ytelkie~o ~1ęc1a .a': aJ[onstant1 nowicza. - Duia 22 Wrzcsma (4 
Wysokości Wielkiego X1ęci,~ Difniiti a Xic~lL Włodzimierza. - Dnia 2ó Wl'Ze
Pażdziernika) ilwięto orderu. i::l. no .vi.w·A~~~t.Cesars,kiej Wysokości Wielkiego XiQeilt 
snia (1 Października) roczuicri ~u·o~i: 1~. ~ l~iernik~ (30 Września) rocznica urullzin Je• 
Sergjusza M~ohałowicz~ .. - pn_1.a" x·az~a 01 i·1 la Wlodziini ei·zowicza. - Dnia ,1 (16) 
go C.isarskieJ Wysokosm Wie~~'1~"~ 11t2ości \vf elldeo-o Xieci a Micha.la Michałowicza. 
rocznica urodzin ~ago C~s~1·s je~ c!~~skiej WysokoŚci Wiei kiej Xiężny Mai·Ji Ale· 
Dnia ó, (17) roczDm~~ u13ro(~~) r~~znic~ \uodzin Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego 
xantlrow11y. - n.1,1 . . 
X'ęcia Michała Milcołajewicza. , . u· li · 1 . " . eznica urodzin Jego Cesarskiej Wysoko~c'. \vie nog~ 

Lrstopad„ Dn;,i 6 ~ 1 8! 10 D ·a 8 (20) imieniny Jego CesarskJCJ Wysokości 
Xi~cia. Mikoł~;a. M"j;.łf?e'tc~f:jikdajer:/;ioza i Michała J11ichaławicza, tudzież święto 
Wielk1el~oh CX1ęm~ko Rtoosas.i'°'J·sk orller'ów - Dnia 12 (211) rocznica urodzin Jego Cesar-
wszyst uc esais • · ·· . . · 
skiej Wysokości Wielkiego Xięeia Boi·ysa Wło,lzim-.ei·zo~icza. . . . . . 

d · ' D ·a 22 Listopada (4 Gmdnia) roczmca urolhan 1 m1:emny ~ego 
~r~ zien. t~1~ w· lk' " Xiec.ia Michała Alex(mdi·owicza. -· Dnia 24 Listo· 

Cetr(~1°ór:U~~:~~,~~:eni;; ]~J°cesai:skicj Wysokości Wielkiej X~ężny IC~itarzynf/Yi
Pf Uwn i święto Orderu św Katarzyny, Wielkiej Męczenniczki. - Dma 26 is O· 
Pc~~a clGrnllnia) imieniny J~go Cesar8kie.i Wysokości Wielkiego XiQciaMJ~1·:c~o 4ze· 

d · za Jecro cesarskiej Wysokości \Vielkiego Xięoia Jerzego iMa owicza. 
~~7vi~~:'orderu Św. Jerzerro.~\V:ielkiego 1\Ięczennilm. - Dni~ 30 Listopada (12, .G1:n-

. •. · · J ""o c -:-"r:rtle· ~yaGkośei Wielkiego Xięma .Andi·ze;a Wlodimnie
dma)_ imui_111ś~vy ~1'.deru ~~ An~rzeja Afl1t<.tnła. - Dnia 1G (28) rocznica urollzin Jego 
rzowicza l • • • • 1'~"...,..;;; • • .il.:·'' z ł · D "n 20 Gi·mlnilL 
C k·c· Wysoko•c·1 W"1elkiego Xincia Al~a ,_ie ia owicza. - Ili" , esars l J o • ~ •• ,,;,,,,,.,., „ . w· li . x· > • J(onsta?I· 
(1 Stycznia) r®znica urqdziu Jego Cesarsk1eJ vvysuk-0~11u JO nego H;,Cm 

... -ttg~nowicza. 
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E P O K I G Ł Ó W N E. 
1893 ery Chrześcianskiej jest: 
6606 perjodu Julja:liskiego. 
7401 ery Byzantynskiej. . . 
1310 ery Tureckie.i, której początek 27 Paźllz1~r~1lrn 1892 l'. 

5654 ery zydowskiej, k~órej ~ocząte~ 30 Wrzesma 1892 l'. 
2669 Olimpjad, zaczynaJący się w Lipcu 1892 t'. 
2646 od założ. Rzymu wedle Varronna. 
2640 ery Nalionassara. , . . 
1893 wedle nowego stylu zaprowadzonego w r. 1682 ll. 4 Pazdzu:wn. 
liczy się od 1 Stycznia, ;edle zaś rachuby Juljanskiej w 12 dui później. 
1024 od wprowadzenia religji chrześc. w Rossj i. 
453 ocl wynalezienia sztuki drukarskiej. 
420 od urollzenia Mikołaja Kopernik.a. 
401 od odkryoia Ameryki przez Kolumba. 
191 od założenia St.-Petersbmga. 

48 od urodzenia Najjaśniejszego Cesarza ALEXANDRA III-go 
ALEXANDROWICZA. 

13 od wstąpienia na Tron Najjaśniejszego Pana. 

XIlI Liczba złota XIII 
Podług kalendarza XII Epakta XX III Pollług kalendarza 

Juljańskiego Gregorjai1skiego XXVl Okres Słonca XXVI 
(n. s) . VI Poczet Rzymski VI (st. s.) 

A. Litera Niedzielna c. ' " 

I-tAJIEH,II;AP:b 
npaaoonaBHOM l.{OpllBH Ha OÓblHHDB0HHbfM 

1893 rOJtb. 

rrw~mrnmr.rn IIpan.n;umm: 

Ho.Ii. Mmmprr n •l>apncoa 
„ BJiy,n.u:tro cr.um 

Mircouycnrall Hll)('llJilI 
C:&1ponyc1•n:tll . 
Bcp(luarr II0,n.·T1JIH 
Cn·T1•u. Homqi. X1nrc•rono. 
IIe)\'llJilI AuocT. 0o~n;r 

" J\flljJOllOC.lllrr •• „ o PnncJiarlJieu. „ o C:mnpmrmrI1 
„ O CJ!'l'l!IOM"T1o 

Bomrncouio l'ocrro)(uc 
Ho.n;. Cn. 0TOt('f, • 
,n;em; Cn. 'l'poJII~T>I . 
Ho)(. llC'Iix'f, CBH'l"Mx-r. 
l·it )(C!IT• IIe•.rpOJm IIOC'm 

17 Jinnapa 

" .31 " 
7 •I>enpaJifI 

• 21 l\fapm 
• 28 " 

4 Arrp·I1Jia 
. 11 
. 18 
• 2ó 

2 
6 

• n 
• Hi 
• 2a 
• 2·t 
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" 
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" 
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SWIĘTA RUCHOME. 

Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 

Niedziela Starozilpustna 20 Stycznia 
„ Mięsopustna.. 5 Lutego 
„ Zapustna. 12 „ 

Popielec • . , • 15 „ 
Niedziela Wstqpna. 19 ,, 

,, Suclia. . 26 „ 
„ Głucha . . 5 Marca 

Zwiastowanie N.l\f. P. 25 ,, 
Wielkanoc. . . • • 2 Kwietnia 
Krzyżowe dni • , 8 9 i 1 O Maja 
Wnichowstap. Pai1skio . 11 
Zosł. Dnścha św. . • • 21 ;; 
'l'r~jcy . wiQtej • . , 28 ,, 
Bozo Ciało • . • , , 1 Czerwca 
NiNlzicla I·sza Adw. • • 3 Grudnia 
Kamawału, podł. kal. greg„ raclmjM 

od Nowego roku do Popielca włncznie 
jest tygodni 6 i dni 3. • ' 

SUCHEDNI: 

PiorwRzn-1lni:L 22, 24, 25 Lutogo 
Dr\lgio - 1h1in 2·1, 2G, 27 l\laja 

'l'rzocie - dnia 207 22, 23 Września. 
Ozwnrto-clnia 20, 22, 23 Grudnia • 

U Z 'l' l'J H Y P OR Y R O K U. 

Początek wiosny dnia 20 .Marca 
Począfok lata clnia 21 Ozerwc:i 

Początok jesieni dnia 22 Września. 
Początek zimy clnia 22 G;r.ud11ia. 

WYKLAD ZNAKÓW KALENDĄRSKIOH. 
ł} Nów lrni1iiyca, ) l>it1n~azn kwadra, ® Pełnia, I[ Ostatnia kwadra, t Post, 

® SwiQta galowo pierwszorzędne. 

Z A ĆMIE N I A. 
W roku 18\llJ hQ<ll~ dwa z111fo1ienia słoifoa, u nas atoli nio będą widzialne. 
I'ie1·wn:rn włlwwUo zwlmienic slo1lca przypada w d. 16 Kwietnia. Początek 

zaćmieniu o goclz. 1 111. 22 1io poludnin; . czas trwnnia ocl goclz. 2 111. 20 do g. 5 m. 
42; konioc zaćmionia o g. 6 m. 40 wicoz. Zaćmienie to widzialne bQdzio w całej 
prawlo południowo,l AmO!'yco, w śroclkowyeh czQściach Ocoanu Atlantyckiego, w po· 
łowie polml11imv11j J1~11ro1ly, wo wr.cl1odniej Afryce i w niektóryoh częściach małej 
.ArJI. - Glówno znćmlonio przobicgn 1h·odl1:ową Amerykę połud. i afrykanski szczyt 
Sonogalu. · · 
, JJ1·ugie ob1•qci:kowo :ia6mienic sloilca p1·zypaclnio w ll. 9 Pazdziornikn. - Paczą· 
tek zaćmienia o g. 7 wlecz.; r.zns trwania obrączkowego zaćmienia od g. 8 m. ~ w,iecz. 
clo g. 11 m. 4ll wlecz. Konloo znćmionln o godz. 12 m. 50 w nocy. - Zaćm1eme to 
wlclzlalno hędzlo wo ws<il1oclniej llOlowio Ameryki północnej, w ś1·odkowej Ameryce, 
w polud.-znohocluloj ozęścl Oconnu Wielkiego, ornz częściowo wo wschocl. połowie 
Ameryki 11ołmln. I mi p6l11ocno-zacholl. kraf1cn Azji, - Główno .zaćmienie prawie 
w cnłoś<li ogrnn!czn al<~ ua Oceanio; a ku koi1cowi widzialnem będzie w Pern. 
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Święta wyznania .Mojżeszowego~· Dnia 7 i 14 8i11l1/IK)"o tl. !H Hnz1·lw1l11Hr. 
czyli 1·ązy .dziei1 m~~si,ącn Szwat, cł. 21 i 28 BznlinRy. 
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. .. 9.dllliany świat1a (lunacje) Księżyca. 
@P~łohl IL 2.o·g. a.111. 6 Wi I • Nów d. 1!1oI{.2111. fili)', 
( ,()statnla .kw •. cl„ 9 o g, 11 ni. 53 w. ) i11urw. kw, <I, !.Iii 11 g. 7 111. 
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NOTATNIK NA STYCZEŃ. 

Fłua.1111sowy. 

. Losowania. 50/o obl. m. Warszawy; 1 - 40;0 obl. kolej. 1 i 2 ser.; 14 - poz. 
prem. 1 cm.; poż. wschod. 2 em.; Realiz.: 1 obl. tlr. Warsz.-Wiedei1sldej· 14 - l!kc. 
i obl. dr. Baltyckiej; Realizac. i 1c1ipon. I - listy zastawne m. Lublina;' 13 - listy 
zastawne towarzyst~a wzajem. kred. grunt.; 27 - 60/o bil. kom. um. dł. państw.; 
Kwponv: 1 - akc. 1 obi. dr. Warsz .. Wied.; akc. dr. żel. Łódzkiej; 40/n obl. kol. 1 i 2 
Rer., obh~. <lr. Połurln.-Zachodniej; 2 - akc. i obl. cłr, żel. Iwangr.-Dąbrowakiej; 
13 -;- poz, prem. 1 em., poż, wsehod.. 2 em., obl. dr. żel. Tamb.-Sarat., akcje i obi. 
dr. ze!. Ilalt., akcje gł. towarz. rus. dr. żel., akc. dr. Poł.-Zacl1., obl. dr. Rybii11iko
Bołog, 2 em.; 14 - obi. dr. Carsko-sielsk., renta złota z 1884 r, 

HamUowy. 
Jarmarki. Od z. m. do 5 Saropul, do 8 Wiatka., do 17 Ustiużna, cło 18 Smolei1sk. 
2-15 Lipslc, jarmark noworoczny (d. 12 dziei1 wypłat), 18- 14 ];;tego Charków 

(kreszczeńskil, wełna, skóry, 18-18 lutego Wołogdn, metale, futra i towary manu
fakturne, 18-31 Oreł, wełna i konopie, 18-25 Staraja Russa i Ołoniec, 19-2 lutego 
Syzrni1, 22-1 lutego Mezei1, 25-7 lutego Lalsk 25-ó lutego Makarjew, 27-6 lu-
tego Griazowiee, 28-3 lutego Birsk. ' 

Myśliwski. 

Wolno 11olowa6, Na samce: łosie i Jelenie, oraz zajqce, głnszce, cietrzewie, 
kuropatwy, kaczki, kwiczoły, dropie i nury .. Drapieżne zwier1i:cta i ptactwo: nie
dźwiedzie, wilki borsuki, lisy, dzikie koty, rysie, wydry, łasice, kuny, jastrzębie i orły
wolno przez cały rok .strzelnć i tępić . 

Ni.e wolno 17olować. Na samice: łosie i jelenie. 

Gospotłu•skł. 

W pohi. Wywozić nawóz słomiasty, niebardzo przegniły, na pole. Gdy śniegi 
,tajać zaczną, a woda się w bruzdach zbierać będzie, należy siQ starać o jej sprowa
dzenie, nl1y zasiew 1111 tern nie cierpiał. Na mokre łaki wywozić popiół lub margiel' 
wprost, kiedy jest śnieg twarcly, po zmierzchu; po roztajaniu bowiem łatwo te nawo-: 
zy w grunt powsiąka.j11. - W sadzie.. Zarodki. gąsienie wytępiać: Z clrzew starych 
i wyniosłych zrzynaó suche i niepożyteczne już gałęzie, obierać drzewa ze mchu, za
jąć się przygotowaniom porządków ogrodniczych. - W oboi·ze„ Utrzymać. obory . 
chę(logo i .qiepło, przewir.trzać je, wypQclzać, kiedy możność na to pozwoli, bydło ·,dla 
przejścia siQ 11a polo. Krowom cielnym, a także kotnym owcom dawać pozywniej-: 
:szą paszę, zwilżoną wqdą. Jeżeli mróz tęgi przyciśnie, bydłu. diiwać wodę zwolnioną.• 
Potl świnie dobrze pocłściełac; owcom dttwać pokarmy ·zapobiegawcze, brakować je;· 
km·om daw[tĆ groch, owies i chleb prażony, aby . prędko niosły jaja, z ostrożnością. 
jednak, aby nie zatyJy. - . We dworze: Mieszać zboże .w spichrzu, ażeby się wołki: 
.nie zalęgły. Młóokę koirnzyć. .Znosió z lasu drzewo na opał i budowle. · przygoto- · 
;Wywać narzęclzia rolnic.ze, jako to: grnbie, drabiny, wiclły. Naprawinć wozy, taczki, 
'pługi, bt·ony i narzędzia stajenne; i·obić powrósła i czyścić zboże ja110 cło. siewu. -
: O pszczołach pamiętać, chronić je od zaclnchu i zimna.:- W domu• Prz4ść czysty len 
i k?nopie i. robić. płótno. Zacząć hodowlę wieprzków na święta Wielkanocne. Lodo· 
, wnw zaopA.~rywnć w lód, 

• ·,I 
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IIMEBA CBJ.ITLIX':& I . I ŚWH~'l'A KOŚUIOLA I ŚWll~'l'A KOŚCJlOT,'A 
Dnia !{ I' k' I' 1·· t t 

li llep
"D" Rzymsko· uto w wgo ,zvm.- \a·. H Ul', Ht, 

Ilpal!OCJ!~l!HO !' " • 
201Jlus lip EnairniJI BeJI. M.1 1 t:;,1 tlgnaccgo ll.:M. i Brygid. l'.!Sl!i''.·~· 1":1 !i .. I'. l\l. i l:leb; 
21 llp~. Ma;rnmm Hcnon. 2 C. 1 Oczys~czehie N. M. P. A;:.111'.lH?.k~ 'l ' •. li!, 
2<> An TrmoeeH IIp AHacTac. 3 P.IBJażeJn 11. l\L \\ 111cll11łt ~o 1 Aunz.'llf. 
23/cn.'Mq,mrn.1:en.,Ilp.ren11. 4 ~l~."-~.f!'._1r:_i.i\1~c~rz:.B.H W.W. Z.111il.N.ilf.I'. 'l'ym.H •. ~~ 
24 H. &nYJI· Cbma. IIpn. Rceu. 6 N. Migsopust. Agaty I'. M: Siar. 'l)'11111t'.\11sza Il. Jl[, 
25 Cn. rp11ropiH BorocJI. 6 P.\Do1·oty P.M .. Sylwnna H.M, Na~v1·111•.t•11. HW. l'aw. A. 
26 IIp. KceIIo<11. 7 W. Romuallllt Oiiatu. . d'oilk. Jl. 111„ I'au. Wtl. 
27 Ilep. Moll\eit Ca. Ioa1111.8Jrn. 8 S.1Jana z Mat. \Vyz. i I•imll.n!·l•lflllll. c:hryz .Il W .D.lC. 
28 Hp1r.E<11npeMa Cup.n 0eO)\. 9 o.IApolon.P.M., Oyryl.AJ.1llllql· law. I I.e1111111.l\IM, 
29IIep.MOHl.Cn.Hrm1T.:Boron.10 P.1Scholnstyki I'. ll"ran. Hakr., H.W. lll{. 
30 Co63Cn.Bac.B.I'pmB.loa,11 s.:Lncjusza B. Sntur. Kap. AI.!Martyuy l'. M. 
31 H. MRo. Boa.I\11p . .11Ioan„M.12 N;'Zap. -Eiif1-l}f'1i.M. i G:uulnnt.IMięs. l'iot. Ntil. lltar. w: 

tj!l-iea, JII.Tp11<1101Ia, Ilp.IleTpa 13 P.~Juljana M. i l>olJroHlawnM.l·i·I,nt. 11.iu.l'.M. i lll'yg. 
2 CptTeue foono11ue. 14 W, 1Wnlontcgo Ka11JI. 10czyszcz. N. M. P. 
3 Cn.IJp.Cmrco.Bor.AHH:bI II. 16 S.1f Po11iclec. J!'mrnt. i Jow. lll. 1 llłażt1J11 !Ul!. 
4 IJp. Jtlc11,11.opn, Cs. K~pmma 1e c.:Julja11~1yP.M. i ,Juljun11 ]\[, llA11HI{· i Arnl1·z, IIB\\'W 
5M.AraniJI110eo)\yJirn 17 P.tSylwma Jl., llonata M. Agaty I'. M. 
6 IIp.ByxoJI.M, MapT!>ll!Map. 18 S.1·i·Symconn JUi. i MnkHym, 11 lor. l' .M„ Hyl\1•, H.111, 
7 H.Cb1pon.IIp.)llapoeniJI irJI. 19 N. iposl~Wsięp.J{(mrii<lnW. tzn11. H111111111ltla 01111ta· 
8 BeJI.M.0eo11. 0TpaT.,II.8ax. 20 P .. J~uclrnrjusza l. I,eoun B.B. l.Tllna Z Mn!. W., l·~m.M. 
9 M. Him11<11011a, Map. 21 W.Makayrnjana B, A11ol~11il l'. M„ ( !yryl· 

10 M. XapJillMIIiJI, Ilop<1111piJI 22 S. tKat. ś. Plot.w Ant„Paut~h. f l'1~11ir.le1~. Ht1!1olm1 l'. 
11 Cn. ll. BJiaciJI Cn. KH. Bcen. 23 C. Piotru Dnrnjnna B.D.IC. IL11cy1rn. ll., H11tur l\.M. 
12 Cn.MeJieT.nAJI.cK.'Mwt•.Moc. 24 P. tMacie}a .Apn8t. 'l'J•;uJnljl l'.llt. i (~a mion, 
13 Up. MapT1rniaHa, 011MC01Ia 2J, S. tZygfrydnH., 'l'nrnC1jnHzaI1 •. ·bTul.lari:L M. I llohrott. 
141He11. Opaeo' o~.Op. 1(11pnm, 26 N. 2Posfu'"'s-iiciia."liokili11i11ra ·1wslę11na Wnhnif K .. K 
ló An. OH11c11Mn, lip. Encenill 27 P. J,eand.B. W. i Aloka.M. l•'nuHt. i .Tow. M~r. ,Jor. 
16 M. Iln11'1'nJia, llanJia. 28 W. Romana OJ). i M:ikaregoM. ,J11lj1111. I'. M. i .Int. M. 

I I 
. ' Swlęta wyznania ~ojzeszowego. Dnia 4 i 11 SzabnHy1 cl. 17 Hmwho11trnz 

czyli l·szy dzień miesiąca Adar, d, 18 i 25 Szabasy. 

Odmiany światła (lunacje) Księżyca. 

® Pełnia_d. 1 o g. ,7 m. 51 r. I • Nów d. 1(~ o g. r1 111. 41 w. 
([ Ostatma kw. d. 8 o g. 9 m, 36 w. ) l'iorw. kw. cl. im o Il°• 8 111 , ll8 w. 

Tabelka · wschądu i zachodu Słońca i Księżyca. 

God,nazeg,I Słońoa "~ gdy na K ~. t 1: ~.Y o n 1Hu1(111<· 
~ komp. g, 12 Wschód I Zachód ~ -'1Vanh6ii 1· 'il1Ch61l 

11111 ~ 
godz, mln. g. m. g, m. I li'• m. Ir· m, I(. m, 

li 12 l4 7 ,44 . 4 45 Il 12 H 7 57 4 52 1 12 - 10 Il~ r, I 11 1 
101· 12 14 7 28 5 2 fi 4 H f, Q ~'I w. I li u. 15 i2 14 7 18 5 11 

10 8 8B r, o r.H w. n a~ 
20 12 14 7 s 5 20 15 10 1'1 r. O 110 r. il C•» 
25 12 13 6 6s 6 30 20 1 37 w. fi M r, JO U 
28 12 13 s 50 6 86 ~~ 7 10 w. 7 r.o r. 10 a~ 
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NOTATNIK NA LUTY. 

IFhaansowy. 
Losowania. Metnliki sierpniowe; 1-listy zastnwne r.hersońskiego banku ziemsk: 

1-obl. c1r, .żel. Zakaukazkiej. Realizacja: 1- 1112 01 0 konsol. poz. kolej z 181l0 r.~ 
13 -;- 50/o lnl. bai~~cowe .4. am.; 5°10 listy zast. premjowe; Realizacja i kwponv: 1-akc'. 
dr. zeł. Kurslrn-H:\1owskicJ, obl. dr. żel, Moskiewsko·Rjazańskiej; 13 metnlild lutowe, 
.Kiiponv: 411 10 poz. kom. um. llługu państ. 11 em. 

Daniu.Iowy. 
Jarmarki. Od z. ni. do 1 Mezei1; clo 2 Syzrai1; do 3 Birnk· do 5 Makarjew; do 

6 Grjazowiec; do 7 Lalsk; do 18 Wołogda. ' 
1-8 Jaroi1slt; 1-12 Pietrozawodsk; 5-16 Bi·wnszwilc, jarmark zimowy· 8-19 

Ufa, 13-13 mnrca Irbit, futra, skó1·y, herbata i t. p„ 14-12 Wytegra, 17-8
1 

marca 
Kijów, kontrakty; 22-4 Psków. 

M11mwskł. 

Wolno ziolowa6. Na samce: łosie i jelenie oraz na nury, słomki i kwiczoły 
a tnkże mt zwierzęta i ptactwo drapieżne. 

Nic wolno polować. Na samice: łosie i jelenie, a od 15-go lutego do 1-go sierp• 
nia nn zające, głuszce, cietrzowie, jarząbki, kuropatwy i dropie. 

Gospodarski. 
W ziolli. · Poprawiać drogi, płoty ogrodowe i mosty. Wywozie nawóz na rolę, 

ażeby robotę tę przccl oraniem ukończyć. Czyśaić hłki, obainaó wierzby, a zamo· 
ozywszy obcięte z nich gałązki w wodzie, zasadzać je znowu. - W sadzie: Obierać 
z drzow gąsienico. Jeżeli pogoda, to szczepić drzewka owocowe pestkowe. Zasie· 
wać pustki i jądra owoców trwałego gatunku. W dniach pogodnych przesadzać pień· 
ki tnk pestkowego jak i jądrowego owocu, które w pl'Zyszłym roku szczepione byó 
mają. Zakładać inspekta na ogórki. W obol'r.e: Skupować bydło. Jeżeli się teraz 
maeiorn któni. oprosi, obracać prosięta na przychówek. Krowom, któl'6 się ocieliły, 
zaprawiać nnpój otrębami i słodzinami, do napoji~ dodawać soli. Bydło tuczone sprze· 
dawać przed wielkim postem; owiec nie wypędzać z owczarni. We dwonie: Zboże 
zbywające wywozić na targ. Pilnować, azeby myszy i ·szczury nie pogryzły roślin, 
w piwnicy w plasku chownnyah, i na nasienia przeznaczonych. E'szozoły karmić 
w tym miosiąau, ale tylko w najgwałtowniejszej potrzebie i to nie inaczej, jak czy
stą patoką i plastrami, gdyż karmione pnie porą zimową zaperzają się szkodliwie. 
W domu: Marynować ryby, zabijać wieprzaki i w drugiej połowie lutego wędzić 
szynki i różuo wędliny na święta Wielkanocne. Wyrabiać piwo, ocet i sok z Mrn· 
win. Suszyć mąkę nn pieczywo wielkanocne. Kartofle, zaczynające wyrastać w pi
wnlcach1 obrywać, a jabłka układać zdała Jedno od drugiego. 
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Świftla wy~nania Mo:i:eszowego. Dnin l l'oRt EH!1•1·y, 11. '.! 1'111'i111; il. Hl 
Siabas i Rozchoclcaz czyli 1-szy dztm't ml<1Mląc:i NiHan1 <\, :ló s1,alrntt, 

Odmiany światła (lunacje) Ksi~życa. 

(;? Pełnia. d, 2 o· g. 5 nl, 26 ·w. J (Il N !Jw <1. 'Hl o g, f1 m. Ml r. 
I[ Ostatnin k:w; d. 10 o g, ·6 111, 38 w. ) l.'iorw. kw. <I. :.M 11 u. JO m. fi8 1'. 

Tąbelka wschodu i zachodu Slońca i Księżyca. 

....'4 I IGou na zog,\ S ł o 1\ o n I J{ " I 1• I. \' n 11 11~ 
~ ~ ko~~.:."12 Wsoh6cl /Znoh6d ~ W;roh1ltl

1 I z'11!'111l1l'. 
1
"

11
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godz. mln. g. in. g. m. I 11, rn. 1 Ir· 111 • 1i. 111, 

f"""I 112 12 O 40 5 37 110 r17 w, I H r.r, r. lłl 1tt 

0
1-"ł li 12 12 6 40 5 44 r, u m1 r. , 111 "" 1·. 11 ~ 

10 12 10 6 29 u 53 10 7 r1 r. r. ;,1 w. 11 •21 
rn 12 o 6 17 o 2 rn H :iq r. 1 ~ - w. 11 41, 

f\ . 20 12 7 6 6 6 11 o t-4 . 25 12 a 5 64 6 19 
~ (I :n w, 1 n; r. 1 'J Il 
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NOTATNIK NA MARZEC. 

1Fh1ansow1. 

Losowania 1-listy likw.; 10 - liity ziem. kijow. b. gr.; 12 - obl. skm·b.; 13 -
5a/0 bil. bank 2 em., 2 pmt pr., 3 poż. wschod., Realizacja: obi. dr. żel. Warsz.-Te· 
reapol.; 1. - obl. dr. żel. Km·ilko-Charkow., 13-1 poż. wsch., Realiz. i kup.: 40/o obl. 
Polucl.·Zar.hod.; 12-listy zastaw. to"-. kred. miej. Petersb. i Mosk., oraz Chersońsk. b. 
zicmsk. Ji:np. i dfJWii.: tow. nbezp. 1 i 2 Ros., Rns'L, S.-Pet. Mosk., Salamandra, 
Nadie:l:cla, Ros. tow. ubezp. ląd. i wocl,, tow~ ż~glngi na vVoldze, towarz. Kaukaz 
i Merkury, akc. i ohl. ck Ot·l.-Witebsk.; 1 - 40/o zlota poż. ·ruska 11 2, 3 i 4 em., 
ake. i ohl. dr. Jclecko-Griazkiej i Knrako-Chark.-Azowskie.i; 13 po:i:. prem., 50/o l.Jil. 
liank. 2 cm. 

DamUowy. 

Jzrmarkl. Od z. ni. do 4 Psków; clo 8 Kijów. 
3-1G Kaszyu; 7-10 Skaryszew, 7-14 Symhirsk; 7-H Kijów; 9-26 Rostow 

jarosławski; 14-28 fl'ranlqfurt nud 0d1'ą; 19-25 Romny; 21-28 Snmam zboże, ko· 
nie i rói\ne towary; 21-27 Widawa; 23 -28 Wrocław; 28-3 kwietnia Rjazal1 . 

Myśliwski. 

TVolno ·11olować. Na dzikie gęsi, kaczki, nury, dnlrnlty, bekasy, słomki, kuligi, 
kurki wodne, gołQbie clzikic i kwiczoly, oraz na drapieżne zwierzęta i ptactwo . 

Nie wolno 1iolou:a6. Na l.lamice: łosie i jelenie, a także na zające, cietrzewie, 
głuszcc1 jarząbki, kuropatwy i clropie. 

Gosi•odarsłd. 

W 210Zn. Zaczynać iirkę i inne 1·obo!y. Uprawiać przy pogodzie rolę, jeśli 

przecl zimą nie była uprawiana. Ku koiicowi tego miesiąea siać .iQczmiei1 marcowy, 
jarą pszenic(,\ i żyto. ~asiować groch "'czesuy, wykę i. konopie. W kol1cu tego mie
siąca obcina(•. wierzby, zakłaclać ży,voploty, polepszać łąki, wytQpiać kretowiska. 
W sadzie. Lato1·o~lc na drzewie niepotrzc)JtHJ obcinać, miejsca wycięte nacierać ma· 
ścią ogrodniczą. Szczepi(•, zclojmowa6 powrósła z (lrzew. W obo1·ze. Kro"iom po 
ocieleniu uoprawin6 napój, orlsaclzać cielęta i· 111•osigta, clo chowu przeznaczone. Poić 
trzodę chlewną teraz i w ciągti roku worlą z dzięglem; naznaczać· liczbę jagniąt. 

J~gniQtom do paszy przeznn.czonym clawać ovviei. Nie wypuszcznt'i owiec na miejsca 
bagniste. Stanowi~ klacze. We dwol'ze. • . Mieszać zboże. 'v spichlerzu. Soli na cały 
rok kupić. PrzQdZQ dlić' do tkaczit.. Pasielci oe.Immiać ód 1n•omicni słonecznych, aby 
nio pobudzały one pszczół clo '-i•ylat.ywania na chłoc1ne i1owietrzo. W słabych ulach 
karmić jeszcze pszczoły. W domu. Przygotowywać ua świQta Wielkanocne i przy
rządza6 mięsiwa. WQclllny wieszać w 111·zcwicwnem miejscu. Z pomarańcz, jako 
n:rjtaiiszych .w maren, robić soki, marynaty i t. p • 
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J{WIECIEN. 
Kwiecień ma dni 30,-Słońoe wstępuje w znak Byka dnia 30, 

EHA.
cBHTiiIX'b / . I śwn~'l'A KOHCIOLA 1~·w11~TA KOHOIOŁA 

RM Dnia t J' I . l' l' t I t 
1 anocirnnrroli Ucp1tmr Rzymsko-Kn o ~c rnigo ,zym.· \li • H.'." A l Ip . ··-········· „ .... . ... . . ··········-· 

20 Mapma. Mir. Ioamrn, Ceprin li_!: :t Wiellca._'.J:.c?~~?.Ęl'-~~:~.}~'.1:.Jilforecc, Wolfr:1m~.!ł.:. 
IH B .• IIp Iaitona eo. 2 N. Wielkanoc. J!'rnnc1Hzlm a l'n. Kwiolnlą. llmw!lykta o. 

:~!c eJ1. ~rndi'IJJ:i; rrp.Iilo~:lKin 3 P. Wielkanoc. HyH:rn1·du 13. Ilog-t1chwala B •. 
J1.M.B ~·oaa ~q JIH,l\ilI 4 W. Izydora B. D K. Katarzyuy Kr. Szw. 

~2.·~ rrpu. All\ MO'n'a r' n1tona 5 s. Win cen togo l~orrm1umm w. f Mal'lm i 'J'ymotllllllZa 
„ pn. PTC• '' ' < • r l o t· · C' I ty 1 ·i·I' · • I"'" Jl \" 25 II • 6narostmeff, np. 6oro. 6 c. W1l IC ma pa ,11 ,o CS I I Lill.I ~„.i • V. 

26 n~. Co6op'L .Apx., l'anpimrn 7 P. Epifanjnsza B. llf. ·i·Lndg-nm li. 
27 Ilpu. M'!. MaTpom,r, llp. Io. 8 __!: E~-~!~~-~?..!3.: .. ".... ... , flł11pnrta 110'.AlekA~.1~~ 
2s·Cstrnoe XpKCT. Bo1rnp. 9 N. Przewo.dnia. ,rv,1nrJ1 Kleotn. W!olkanoc H,Yl~Atn P. 
29lc8trnhl~ Au. JllapKa 10 P. Ezcch,Jola ~ 1. M. Wio!knnoc. Cyi ylla Dja. 
30 CetrnhlK CI pn. Ioa11Ha J!'IlCT. 11 W. Lo~ua P, D. K. . r Kw1o:n11 ~I: ,~nicli Vf· 
31 On. J!lr11aTil1, Iour.r MHTP· 12 S. JulJusza ~., Damuma \\ • ·1·~la!l11~1y,l ;~ ll..ol'nolj1M. 
1 Anp?O.'!b. IIpn. MapinErmr. 13 C. Hermencg11dy Kr. M. l\'w11:1;wn. 1 ~iocloryM. 
2 Up. TnTa wr. lloJI11Kaprra 14 p, '.l'ybcrcjnsza, Waleryana 1•'rancrnzkaa l'nuloW. 
3 Up. Hmt~TH. 15 s. Anns!.~~~L~~~t~i:~r~f:in: .. Rytt:r.nr!la Il. . . _ 
4 HeA. An. OOlltbl lip. lOCII<l>llo 16 N. 2 po w. G1·ob1i Gh1'ystnsow. Przowodnl11. rzy<lorn B. 
5 lip. llJiaTomi, eeomi ir. 17 P. Aniceta P. M. Zwiastowattlo N. M. P. 
6 Cn. EnTnxiJI uaT.1 Cn. Mee. 18 w. Apolonj11s7.1t B.U., Tlogum. Wlllwln11i O. 
7 Cn. reo11riJI im. A1t11urnhl 19 s. Hermogoneaa M. 11:11ili111 htHZIL Il. M. 
8 An. Hpo,JJ,ioHa, <I>irero11Ta 20 C. Scrwi!Jana i Sulpicj11az11 M. DJonizr.go B. 
9 Ml!. Ba,n;1rna 21 P. Anzelma B. D. !{. MarJI KlnofaHowoJ 

10 Ml!. llfaKc11ua, AJie1tcnn,11pa 22 S. Sotern i Kaja PP. MM J<ize11hjola l'l'or, M. 
11 H, Ce~meHD MlpoH'b Cn. Au. 23 -N: S po-W .. ojJT"eJCfd?~-;-·:t:"WOJC: 2 po W~ <h·()bu. UhriJsta"' 
12 llp. Bacmriir 24 P. :fidelisa M. J111Jt1HW !'.Damiana W. 
13 Cn. l\fo. ApTeMorra 25 W. Mtwlca Ewa11gelist11 U\11•monegil1ln M. 
14 Cn. MapTłma, 26 S. Marcelina I Kl eta PP. MM. 'l'yhurejllHZa Walor. 
15 An. ApncTapxa, Tpoo1>11ua 27 C. Teofila B. i Zitty P. AnntttazJi i B:izyliay 
16 Mq, ..A.rnnin, Fip11ai;r, 0eo)\ .. 28 P. Witnllsa M., Pawła o!l Kr. Optat11 i Lnmhorta M. 
17 Cn. :r.J.lr, Cv.11e0Ha, $(lemm 29 S. Piotra M. 1 IJug(llla i .Ro bm ta Au!c!ltn P, lit. 
18.H. o Paacna6n. llprr. Ioma ao N. 4(ioW.i<""ilt'ilrzyl1y-·soriói1:· 3 po w. o11i1ili:i .iJ:Til;"ójO. 

• • ::1więta wyznania Mojżeszowego. Dnia 1 i 2 pierwsza m·om~yht.n dni Wiol-
kte,Jnooy (Pesach); d. 3, 4, 6 i G wolno świQta, Chułhntno(lil; cl, 7 i Il Mlntuio t\wle· 

·ta urocz. WielkieJn„ 15 Szaba~, 17 lVJzchodesz,ozyU 1 mies. Jjnr, d. 22 i 20 Szabasy. 
Odmiany światła (lunacje) Księżyca. 

® Pełnia. d. 1 g, 8 m. 43 r. I S Nów d, 16 o !l'· 3 m. Ili) w. 
( Ostatma kw, d. 9 o g. 1 m, 10 w. ) Pierw. kw. d. 2a o g, (l m. 01 w. 

Tabelka .wschodu i zachodu Słońca i Ksl~życa. 

1··<-M„., .. „„ Kelęt;ycn 

~ koi;::i, ~~12 Wscb6d I Zaohód ·~ wiCiitiii. ziid16.1 ··· lll11goA1\ 
t1111n 

godz, mln. g. m, g. m. 

I 

~ 
il'· m. g. m. g, m, 

l t~ 4 5 87 6 81 1 1 :Jo r. H 37 r. 
5 12 g 5 28 

12 fi•I 
6 88 5 4 37 r. l 47 w, rn io 10 12 1 5 17 6 47 10 a 15 r, !I Il w. rn no 16 1~ o 5 ó 6 58 15 O IO r, l Mr. 20 11 59 456 la ~I 
7 4 20 2 5•1 w. •I lU r. 25 11 58 444 7 13 

14 Il 
30 11 57 .434 7 21 

% 8 5\ w. 5 2~ r. 11 ~u 
80 l ~7 r. ~ 4r. r. H 17 
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NOTATNIK NA KWIECIEŃ. 

Fhuuasowy. 
. Losowania: Akcje dr. Mosk.·Jarosław., Carskosiel.1 akc. i obl. Kozłow.-Woroneż. 
i Wołzko·Doi1sk., alrn. ro>. tow. żogl. i hancllu, 1 list. z. Król.; 27 listy zast. ziem. 
Cherson. i Poltaw., Realizacja: 1 listy zastaw. m. Warszawy, 50/o ob!. m. ·warszawy, 
listy zast. m. Płocka, 13 ó°lo zewnQtrz. poż. złota z roku 1864; 1 poz. prem., Realiz. 
-i kupony. 1 ob!. slrnrb. akc., 4°10 obi. konsoli!l. 1 i 2 serji, obl. dr. Rjaz.-Kozł., 13 
obi. tow. lłoH. dr. żel, Kupony i dywid.: akc. i obl. dr. Warsz.·'l'erespol., obi. dr, 
Poti 'l'ytliskioj; 5 akc. tli-. Dyrnib,· Witebsk.: 13 50/o obl. m. Warszawy, akc,ie dr. Mosk.· 
Jarosł.; akc. i ohl. dr. H,yzko-Dynab; 17 akc. i obi. dr. Orłowsko-Witeb. i Riazku· 
M'.orszairnkioj. 

Han•Uowy. 

Jarmarki. QJ, z. ni. do 3 Rjaz11i1. 
1-8 Poz11a·1'i; 6-12 Szczcci1i; 25-21 maja Lipslc, jarmark wielkanocny, pierw

szy tydzillii wsttnmy, dt•ugi boclnarski, trzoci ogólny, czwarty płatniczy, dziei1 wypłat 
dnia rn maj a. · 

'.l'aszkont bez ilciślo oznaczonego dnia, jarmark na bawełnę i różne towary 
azjatycki o. 

l'UyśHwskł, 

Można. polowa1S. Na llrnpiożne zwierzęta i ptactwo. 
Nie wolno polowa&. Na samcu jelenie i łosie, oraz na zające, głuszce, cietrze. 

wio, jarząhlti, kuropatwy, l1ropic, a t:ikże od 1 Ewietnia do 1 Lipca na ptactwo 
iirzolotnc: żórawio, czaplo. kuligi, bekasy, chruścicie, czajki, kurki wodne, dubelty, 
gołQbie, droz!ly, skowronki, przepiórki, kaczki, gęsi i nurki. · 

Sm·owo 11rzest1·zcgaó, ażeby psy i koty nie chodziły samopas po lasach i polach, 
Psy powinny mieć zawieszono na szyi klocki. 

iGospoda1•skł. 

W 1iol·it. Koi1czy6 zasiewy. Sadzić fasolq, uprawiaó rolę na tatarkę i ka1rnstę. 
Siać konopie. Uprawiali ugory po 1•:.1z pierwszy. Robić. ploty na rolach, w pollliżu 
których jest 1mstwisko. ·w dniu pogodnym przycinać 11szenicQ. Okopywac chmiel 
i około Wielkiejnocy wprawiai:. wei1 tyczki. Karczować krzaki, sprowadzać wodę 
na łl~ld. W sadzie. W czasie suchym podlewali młode drzewka. Wyrywnli z ziemi 
ziolskit. Ollrzy1mli nadto wybujałe. W oborze i t. cl. Bydło pasać świeżą trawą, 
wypuszczau stallnilm do krów: Ow~e myli. Na łąkach owiec nie pa~li. M~szyć 
byczki wałaszyć źrc!Ji()tn. We dworzll. W dniu pogodnym podskubywać. gęsi po 
raz pi~rwazy bili bydło tuczone i solić mięso. Blichować płótno. Dachy wyporzą
dzaó w \Jn!ly:llrnch. W pasie.kach, za nastaniem ciepłej pory, zdjąu zimowe pokrycie 
z ulów i otworzyć pszczołom wyloty. C:i:y~cić ule z psz?zół porn~rłych i, zapleś11i~
łycl1 plastrów. WownQtrznych osłon z ulów poprawnych Jeszcze me usuwac. Ka!·m16 
pszczoły mioll(lm krystalizowanym, rozrobionym z wodą. W domu. Rozpocząc ro
boty w ogrodzie, sh,tć lor~. Na Wielkano~ p!ec ~ab_Y ~ piątek, n nawet V'f sobotę 
wiolką mazm·ki w HrodQ 1 czwartek wlelln. Szynki i m1ęs1wa gotować w wielką so
bot<i r~uo, Przygotowywali st1•oje wiosenne. 
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~ Maj ma dni BJ, -- Slońne wstęf uje w znak Bllżniąt dnia 20, 
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1
]11io, M, 

r. . · · M e ·0 m· B S. Zrud. su·. Ati. A n rn. ·" . !A11:t.1•!111a • 1. \, 
O ~I frpKeno.ios,T'i,JfyKe.llo)l.l\Jlr Bee c Florjnna M. Illnuik1 Wd. 

1

sot1•rn i !\aja PP.MM. 
tQ 22 li 1nme.11 •, ' · · '1 · V I" · · I li '! J u - - ' B' i\f r (i•Jq 11ap A;r ó I'. PiU8!1 l'ap. 'l!JI li:(' w .lt • er.,,,, 
~ ~! M~·ba~n:rQ{i·~~!l~a~. G~M~I: -°- -~~ ~:ii,:1A.y0Ht. ! ~~1;11!1. ~v t~IPjll! 1"id1·Ji~a M. . .. 
·- 25 ff. 0 CaMap. Air„ Eu. :Map im 7 N. 5 po W.1J~m1celh 1 l'.ut1·oz. !4 !J~ .~·. Il'."!''·:1'. 1.1w~n,q. 
,.:.i:; 26 Cu. M. BacHJiill On. CT0<1>aH. 8 P. Slanlslaw.~ Biskupa M: 1~! .u 1 •.1111.1 1 !\!'·!·11. ~· 
~ 27 Cn. M. cm.reoua op. roono~ 9 v~. (Ji•zcgor. Naz. Jl. V. I\. , j l :~o~ll.1 H;: 1 i1ttr f. = 28 Cn. MaitCl1Ma. Cn. I\ up.Typ. 10 S. Jzydorn 01"J A11to11. 11:\\ . I\~ lt.ll.M.l .1 w.!H~ l\r, W. 
~ 20 en. 9 M. n'h rt11 anK'.ll MeM. 11 C. Wnlcbow; Pan. i\lun!111·:B„ M; , 1.1.nt~.~~· , 1.1.ug. ! h.o~>.Op. 

~ 30 Au. Iimon:t, On. Hmrnl'bI 12 P. P1111k„ Nt:r1111, i\I. 1 1JJ011.W 'l J',1t:11 z:.~' 11. ~ „ M.1r.M • 
• g:: 1 Mali. IIp. Ie1.ei1i11, IIp.IIa·~. 13 S. ~-~E.':''a~ei.:u_ 1.1.... . . l 'lfo:/• l• ilq1:1. 1 .Tak. A_P.: 
~ 2 H. o CntnoM'b Cn. Aeauacin. i:;;-:N: 6 po W.,N.il(l'. .LttH(•'.. ~:1111if'.!~.PO W: i:,y. lfr.M. i At. 
N 8 Mt1. 'J'mrooea H Mnllpor Iii P· Zofii\\ d,1 h.11H~.JU», 1\\1k.M.I z.1111~ •• v. fi r::. 1\lalrn. M. 
~ 41l\!tI IIeJrnriu Ul W. Jana Nt•po11n1rt111a i\1. il• 1111:1. M., ~l11111k. Wd. 
Q ó B. ~lil. HpHiI&I 17 s. Pas.ch:lliH~I w Y~· . ' ' ; 1:im,;1. V l'ny. 

:::S: 6@ Boa. rocno,ii. Cu. Iona 18 C. @~ lllik.h.up„ hr~ lrn l\I'. ~~.,<~:,·W1~10h. ~n!1 . .fmui .'17~. 
~ 7 lrh. AKaKill 19 I>. Fiotrn Celt•M.1':, .lworm \\ ! I l111111l'l\I, 1 J,uf. l' P.i\IM. 

8 An. u En. Ioamrn BoiocJZoaa 20 S. Bur11ard:1. l:il!llOUHi(, W. 1Sta11islawn B. M. 
~ 9 H. Ce. Orc~o.nep.m cs.HH.'I: 2i-:N: iesTaiiTiio: sw.11011a1:i. i W.

1

6 pn w. N • • lf. /'. 1.<ul.:. 
i::::t 10 An. Cmi.3.11.a:. ~2 P. Swią!ecz. ,J111Ji l'.M. i ll<•h!11.l l:t.ydorn l lrn1~ia, Ant. 
t 11 Cn.1\ii:pl'li!Jlil !I Meoo)l.il! CJI. ~B W. Dczydcrj1~8:t.i.1, Il. Ili. i~!a111._B}la!rn· i l"ah.M, 
N 12 Cn. Em1<1>aniJinl'epmrna 24 S. Joanny Alry 1 Z11in1111y i\JM.:I au.> Nl'I'. l U.Jun. W. 
~ 1B MYJ, A.a:eKcau)lpn, l'J11urnpi!I 25 O. G!'Zcg. III Pap. i Ul'b.l'.~I. lSurw:tl't'~ll Jl. 

,.::itd 14 Mt1. Hc.ii.n.opa Mu1w11Ma 26 l'. l!'ilipa NcrnuHZll W. 1 llo11if'at!1'1.(ll M. = 15 @IIpeu. IIaxouilt B. 27 S. @Mngd. <fo Pnz. Jana 1 1 .M.;r~~1l.11fH W1I. KaHKjtrnza 
.~ tlitilnr. /ieHb ca-:-tpoiiuh1 28-N Yrójcyilw~(foi:mi111n 1 i111111d.iZosla11lo o. ~w .lana N. 
~ 171AeHb Ce. Ayxa Cn. Ure>11aua 20 l'. 'l'cod<Jz. J\I. MakHy11111 H. 

1 Swlątccz. l'aimh:iliHa W. 
•<:,;> l81J\L 0eo;10Ta, A.rn11naHAPht 30 W. Feliksa l'.H., 1"ul'dyna11.KI'.! Foliktt:I K:q1,,Er. Kr.M 
-rn 191Cn.M.IIaTpmdu,i\[Ioa1111. Hl 1'.Anil•ll i 1'1•.trnunli l'I'. il'io!.(~t~l.l'.ilwo1111W. 

„.., Świ@la wyznania Mojżeszuwego. D11in G 8z:1h1rn, 11. lO H.oz1·hml1rnz 1·:1,yli 
- Q ...... == I 1.szy dzieli mies. Siwnn, d. l:i i 21) Szal.H18y, d. :J 1. i :J:l :::;:,rnw1111t (l.ii!l11m1 :Jw.) 

c:;i I pamiątka -0de1Jrauia 10 przyk. Bożych nit g(n·zci 8y11ai···:\wi1:ta m·11(·:t.„ 11. :!'i K..:nh. 

~ Odmiany świat-la (lunacje) Księżyca. 
@Pełnia . .d. 1 o .g. Om; ·lG r. I ® Nuw 11. Hl o i.:. l:.l m. 11 r • 

. S (([ Ostat111a kw. d. 9 o g. o m. 40 r. ·~ I:'iurw. kw. d. \l:l u f{. ·I 111. 1ii w. 
d:: ® Pt'luia d. 30 o ~. 6 m, ·17 w. 

Tabelka wschodu i zachodii Słońca i Księżyca. 

I \ Go<l. ua zog. 1--.15.L~i_c n 
.s.I 1· g'.

1
Y JllL W•.chód '.Z•ci\u,f ~ tomp, g, )2 1 

Q_,__ I 
godz. inln. g. m. ! , g. m, 

·1 .11 fJ7 I 4 :12. 11ia-
1~ ll 57 . 425 7 ~n 

~~ H ~~ I Vi H~ 
1
25 li 57 a 54 R o 
30 li 57 3 4•1 8 G 

< )o-1 
N' 

~I 

NOTATNIK NA MAJ. 

Finanuowy • 

. Losowania. Obł. tow. kred. miejsk. Peterab. i Mosk.; 13-ó°lo listy zast. prem. 
?0/ 0 bilety bank, •10/o obi. konsol. 6 em.; 30- listy zast. m. Wanizawy; Losowania 
"' kupony: 1-•11/20/o ko!isol. poż. kolejowa z 1890 r., listy zast. m. Płocka; Realiza1Jja; 
1-llsty zast. m. Łodzi wylos. w grudniu, nkc. Kursk.-Chark. i Chark.-.Azowsk.; 12 -
obl. dr. M?sk.-.Jarosł. wylos. w kwietniu; ICupony i dywid.: 1-obl. dr. Nadwiśl.; obi. 
~°Io dr. M1koł„ 50/o obl. Chark.-Krem. i Mosie-Smol. dróg; akc. i obi. dr. Orł.-.Jcleck 
i K11rsko-Ch11rk„ 13 - 50/o listy zast. prern„ prż. wschod •. 3_5010 bil. bank. 3 i l 
~m., 4°10 obl. dr. Riazko-Kozł., akc. dr. CarskosieJ., Mosk., lliazk., Rusk. tow. zegl. 
i handlu. 

UanuUowy. 

Jarmar~i. Od z. •n. do 21 Li1J8k, jarmark 'viellrnnocny. 
1-8 Zarki; 5-27 Wilno; 7-10 Lublin; 27-10 czerw. Baku; 17-25 Ł!!czna; 

konie i inwentarz; 25-4 czerwca Berdyczów; 7-17 Kutno; 27 Strehlen, wełna; 29-.J, 
-czerwca I>euza; 31 (}-łogów, wełna. 

11.lly~łiwski. 

. rVolno 1wlowa6 nn dziki, łosie, jelenie (samce), głuszce, cietrzewie, jarząbki, 
słomki, i kaczory (samce), oraz na ptactwo i zwiorzeta drapieżne. 

Nie wolno polować na sttmiee łosie, jelenie i i1tactwo przelotne. 

GOSJ)Oda11•ski. 

//V pofo. Koi1czyć. pospicszuic zasiew s11óźniouy. Uprawiać leu i konopie pn 
świętym Urbanic. Siali w koiwu miesiąca grykQ. Chmiel na tyki okrqcać. i:iadzili 
Im1mstę po deszczu; we dwa tygodnie, skoro dobrzo podrośnie okopali. Zuo2:e plewić., 
w koi1cu miesiąca wywozić. gnój ni1 ugory. W sadzie. Dogla'.dać drzewek od robac
twa vrze1l okwilniQcimn, zrzynali z nich gniazda gąsienic. W obo1·ze i sta,ini. '\Yy· 
pt]dza.ć. hydlo 1rn pole, Jocz. po powrocie dodawać krowom paszy. Odsadzać jagnięta. 
Do rn1poj11 mieszać ilzięg'iol. Hol o guoj em owczym ulepszać. '\Vypuszt1zać klacze 
i źl'lilli<1ta n:t paszlj. Podczas słoty g'QSi z domu nill wypQdzać. Ilollować k111·czi,;ta 
·:\wieżo wylt;głe i sypać im do napoju kminu polnego oraz macierzanki. l-V6 dwo· 
1·;;e. Zhnżc dwa razy mt tydziei1 szuflować. Zaprnwiać sery. Czesali len. Pszczoły 
w czasie pogody obllto tmaz mają pożywieniu z kwiecia. Pora rójki nadebodzi. 
\V mzic dŻt!Ży8tPj pory nic z:tnie<lllywat,\ karmienia : pszczół. W domu. Dbat,\ uajwię
-cej o nabiał. Masło zllioraG n:t rok c:tly, soląc jo ualczycio~ Suszyć. grzyby mnjowe, 
kwiat hzowy z!Jiorać. i HtrnzyG n:t lclrnrntwo. 

---------~-
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1 CZER,VII~C. 
ozerwiea mad. 80-Błońae wstęp. w znak Raka d. 21.---Pooz. lata, 

lli'UEHA. cBHTiiIX'.D j . I śwm'l'A KoścwLA lśwrn'l'A KOl'CIOŁA 
Dnia • 1 I" t J' k' l' • I' t t 

llpanoc;rraBJJOJt n;epKnll _ _!!~~'.s.~~-~~::'..1_c_ieg<_l_ .. tz~·m.· ... a . Ha~. s~ 
20 Jlfau flep. MOJJ(.A;rre1wia M. lf C. Boże Ciało ł'o1~tnrn1tn :M. !'lfo;J H<~1·~iar<~:1 l:l. W, 

21 D;ap. I>oncT. ł! E;rrenhl 2 P. Blan·d· .yny ~! .. , .. b:-az .• ~.1.1·:i·'·l·l·.lll •. 1J .>m .. 1.at:~ 1 \\ ~!dorn 
22M11, BaCllJ!l!CKll s_~Klotylll)'.__1~1·~1~.-~11!1;~„M. ,Juljl !: 111. I lfolo11r.__ 
23 H. Bct.X'b Cs. IIp. Mnxana 4 N. 2 po. ~w. Optata B; l !'5:.1tur. Sw. Trojcy ~ lOZf'~lorju. 
24 IIp. Cirneoua H11KHThl cT. 5 P. Bomfaccgo Il. 1\I„ ZenttJdY ,Joanny, Att·y 1 Zuzan, 
25 3-e 06p'.ll'r. r;rr~shl Iomma 6 W. Norberta i Klantl .. l~. 0!'~1\f.:IH'Z:t V 11 l'a]I. 
26 Arr. Kaprra Il AII<I•Cli 7 S. RoboTta Op., SahtnJana. B. l!'1~1p:i NPl'(\ttHza W. 
27 en. }!'!. <J:iepaUO!lTll 8 c. Maksymina j i\lu!l:11·d:i Il. Bozo Ciało Mag·daleny 
28 Cn. H11KHThl 9 P. Serc<~ Je~us. l'l'ynm i 1"t1lk. G1.n·111a1m l Allg'l!Ht, 
29 B11. eeo)l;OCiII 10 s. Małgorzaty Kl\ 8zkol\. 'l'eoiloiji l\L, lllalrnym. 
so He11. 2 no nRr. rr. Hcaa1dn 11 N. 3 po sw:-.ffimi.:l:hyA!1:,'ti;or. 2 po sw. 1~'<:likH:t-.l':·~c 
SI Arr. Epua ~rn. Epuia n <1?11JI. L2 P. Onnfrego'l'uat. Antoniny Jl!. Ani1·1i i I 'ntroul.'!i P. 
11 I1011b ?!fo. IycT11lla Bai!. 13 W. Antoniego z l'Adll'y W. U~crwiee, l•'ortuuata 
2 Cn. IlHRl!>liOP:t rraTp. 13.M.I. 14 'S. Bazylego Wicik. H. ll. K. llla111lyny l\l.1 Ernzm. 
3 M'I. I\;i:an,;i;iJI n IIawra ló C, Wita i Mo1h:Ht1i M. ni. Klotyldy l\r. i 1 'aul. 
4 Cn. M1npownua rra•rp.,3oc. 16 P. Bououa B,1 ,Tustyny !H. Seren .le:;a.v. Opata M. 
fi Cn. ,JJ;opoeell, 6. I\oucTa!IT. 17 S. Marejaua. llI. . . . ... Bouil':ie<>g-o M. Il, 
6 He11. 3 IIp. Ifaapiorw, 001t, 18 -N. 4 poSw~MitrfraTJ\1i\1;colliua 3 110 Sw. Norli1·.t·tn i'Kfo.: 
7 M'I. 0eo)\OTa, Mapiu 19 P. Gerwnzego i l'rotaiego M. Holi!ll~ta Op. i:\:tliinian, 
8 B. :1111. 0eoAopa, C. E<J>peim 20 W. Sylwcrj11sza P. JIL Jó'lornn. J\falrnyminn i Mmlar. 
9 Cn. Rup11Jrna err. A;rre:KcaH. 21 S. Alojzego Gonzagi, Hulina l'rymn i l!'lilil'j:urn Jl!. 

10 Cn. M•I. TimoeeJJ, M. Alle1tc. 22 C. Paulina Il„ l!'lmvjirnzn 111. l\1algorzaty Kl'. Hz. 
111.A.rr. Bap11>0JI0M:el! 1r Bap!las. 23 P. Agry11iny I'. M„ Zenon:t Baruahy Apost., ~'ort. 
~ Ouy<J>piJI B. IleTpa Aoon. 24 ~ _Na:!._1!::!.ii.i_~ S,~v:Jan(i Oh. 011uft'i:go l'1rnt. Antoi1: 
13 Heit. 4.-II. Ioaima, .A.mm:. 25 N. 5 po Sw. Prospm•:1 Jl., A ilu!. 4 po Sw. A11t.011iogo l':tp. 
14 IIporr. Eucea, Mee. 26 P. Jana i Pawła M. Bazyh•g11 Wi1\lk, H. D. 
ló I!p. A.110ca, On. Ioanu. MllT. 27 W. Władysława Kr. Węgi!.11'. Wita i Mo11ilttta J\L m. 
16 CB. '11.1Ixoua. 28 S. Ireneusza B. III. Leona Il l' Bo11011a 1!., ,J 1rnty11y 
17 M'I. Manylllla, Onne;rra 29 C. Piotra i Pawła Apost. M:irej1111a l\f. 
1SIM1r. JieoHTill, liinaTin. 30 P. Lucyny I'. i Emil,immy PM. M:n·lrn i .\larcwJ11111 

Święta wyznania Mojżeszowego. Dnia 3 i 1 o Szah:rny, il, 1fi UnzchodeHz, 
czyli 1-szy dzie1i· miesiąca Tamuz, d. 17 i 24 l:iimlJaHy. 

Odmiany światła (lunacje) Księżyca. 

@: Ostatnia kw. cl. 7 o g. 3 m, 8 w. 
G Nów d. 14 o g. 7 m, 16 r. I 

l Pierw, kw.<!. 21 o !,\'· .t rn. 2 r. 
® Pt'łnla <l. 2r, o g. 7 111. óll i·. 

Tabelka wschodu i zachodu Słońca, i Ksi~życa. 

I

God. n a ••g1 S I o ii o a 
~ ko~;. :~12 Wschód I Zachód 

_go.u, min. g. m. g. m. 
1 11 57 3 46 8 10 
5 11 57 ~44 814 

10 11 56 9 41 8 17 
15 11 66 3 40 8 20 
20 11 56 3 40 8 22 
25 11 67 3 41 8 23 
30 11 67 3 44 8 22 

l 1 H r. l •u w, 10 ~~ 
li a 2 r. t r.o w, Ul ~o 

10 o 53 r. 11 ·Il w. l!I :111 
15 o au w. o r.a r. rn .10 
20 6 40 w. ~ H r. 10 ·rn 
25 11 111 w. u r.B r. Hl ·!~ 
30 o no r. 1 r.11 r. 111 au 

NOTATNIK NA CZERWIEC. 

!Finansowy. 

Losowan.ia. uO/o ,hil .. Clrnrk, .b. ziemsk.; 1 - 40/o poż k. um. cU. 4 em.; 15 - listy 
zn~t. m. ;r,o!lz1 • . BcaltzrwJa: akc.1e d1" ·warsz -vVied. wylos. w paźdz:iemikn; 13 - 2 
poz. prem., a poz. WRCh1~du. Reali.zaqj1i i. lcuponv: 1 listy likwidac. Knponv i dvwi
clenda: 1-4°/0 • zlotn poz. ruskn 1, 2, 3 i 4 em.; 13-6010 reuta złota z r. 1883 oraz 
r,0[

0 
rcntn kole,1ow:i z I'. ·1886; n.kc,ie dr. Cnrskosicl.; 14-akcje i obl. 1h·. Orłowsko

Griar..; 22-JiHty zast. ziem, Król. 

O.anuUowy. 

Jarmarki. O(l r:. ?n, do •1 Berdyczów; do 4 Prmzn· do 10 Baku. 
3-2·~ KnrRk, konie; 5-11 Cary;cyn, różne towar1·; 6-r, lipca Lcbicclan konie 

i rożne towary; 8 JA,qnir.a, welnn; 8 Swirlnfoa, wełna; 10-12 Wrocław, wehm; 
1

10-12 
Sli·a.l.mml, ;Yelna.; 12-l<t Po~na1;, wołnn; 13-lli '.l'or?t?i, welna; 13-22 Charków, to
wary wnłni:tne; 14-16 Lrznds/,er,r1 nn(l \Vmtą, wełna; 16-18 Warszawa, jarm. na 
w1~ln1~; 17-·1 lipca· Kostro1na; 18 '.l/;hla, wełnn; 24-30 Radom, 19-22 Berlin, weln:i; 
24-27 Łowicz; 28-12 lipca. Kijów, welna. 

;<łllyśUw8kł. 

Wolno .volon•a.r.:: na. dziki, loHill, julenio (sn.mcc), głnszcc, cietrzewie, jarząbki, 
~Jom ki, kaczory (Hmnc1i). 

:Nk11~oli10 zwlmuw; ll:t Hn.rnic:e: loHi!', jcltmie i ptaetwo pr7.fllOtne. 

G0Hpocla.1•f>iki. 

rv JHiln. Wywozi(-. g-Jlc')j na IJl:(Ol'Y i przyorywnć. Sinć micsznnkę. Okolo św. 
.l:tnn. Hia(1 11.111 p<'1ż11io,iHzy. Okopy\vać we.v.oiinir.jHzą lrnpnstQ. H.zevę siać i plewić. Przy 
koiwn miPHią<\a k<mi<': łąki. lV .rndd.c. Szczepi[i latorośle i vrzywiązyW!HJ młoclo 
drzewka rlo p:tliki>w. l:it:irn clrzewn gnoić gnojem krowim. vVytępin6 rohactwo na 
clrznwach. Okulizować drr.ewa )HJRtkowe. Pn1l clt·zow:i ugina,iące się pod dęZ:trem 
owoen Htnwi:i<': JIO<lpory. TV obm•r!e, owc:iai•ni i. /r.11n1:ik11„ ,Jeżeli siQ k1·owy jeszcze nie 
gaui11ly, 1n·ownclzi6 jn <lo hnha,ia. Kl'Ow)' !lojne wypę<lzn6 nn dollrą p:tRzę. Owce 
oko Io gorlz. 1 () rnno wypQilza\„ w poll', <iawHzy im wpierw soli; młotln tryczki ka
strown<'1. Gąsi!)tom 1l:nv:i\1 owieR z Hohi, zanim zostnną na paszę wyp~rl?:one. We 
rbro1·~1J. C7.yttci<'" Hą11icki i klC\JliHlrn. Zaopntl'Zy(•, HiQ w mil)RO dla ii;oiiców. 7.:biornć pł6-
tno r. blc<ihn. 1-iuHzy\: kwiat bzowy, 1nclisQ i imHI r.iola, na lelrnrstwa potrzebne. 
W 1rnwi1;-~c. NnHtmm.i!l oilclzi11lauie ro,Jów w nlnch poprawnych; w nl11ch 11rostych, 
klocowy<··h i Hlomi:my11h koHzknc:h nnturnln:i rójka nastqpujc nieco później; zbierać 
i OHIHlzn.\i mlo<lci 1·0,ln. Ak:w,la biała, mak, Jin.nie, Rloncczniki, ogórki i gryka wezr.snn, 
tlostarcz:lj:\ tel':\z r1szc:r.olom IlOClywicnia. w dnmn. Zbierali zioła, Rl1111ZYĆ agrest. 
poziomki, t.1·11Almwld, r<'1i1J; grosv.ek zielony nn zimę Altszyć. Fntra i wełni:me rzeczy 
prnetrzepail, tlywn11y prr.oAypn<'.1 kamforą i r,amknąć w cirnnH\lll pomies:rnzcnin. Wct
nia.lll\ kaftaniki, 11oiH~ZOC\hy, Hp<°1Clniczki i t. p. wyprn6 w roydlo. Odnnwia<'1 rnieHzkm1ia: 
okli•j:min, nhi~in, mnlowania H~i:in, drzwi i okien, politurowania mel1li i t. !l. 
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Llpieo ma dni 37,-8/otloe wstępuje w znak lwa dnia 22. 

. Odmiany świaHa (lunacje) Ksieżyca 
ifI Oshltnrn. kw. d. 6 0 g 1 Q m 31 1 

1 

~ ,. " · 
"'1> Nów d.13 o g 2· in J.Q " ' v. -~ I iorw. kw, Il. :w o „ .. 1; m "7 w, 
w . . " w. ('" l' ł '• l '8 „ . ~ T b k . ,:) Il 111,t ( • 2 () g-. \I Ilf, :!7 \\', 

a el a wschodu zachociu Słońca i Ksi~życa. 

I /""" """I ".'o.o ~ gdy Illl;' • , , I 

~ ko~p, g •. 12 Wschodl Z11chód 

gat.fa. min. g, m. g. m: 
1 12 3 8 41i 8 •10 
fi 12 4 3 47 8 2i 

10 l~ •l 3 52 8 1 j 
ló L G 3 57 8 13 
20 12 6 4 4 8 8 
25 

IH11~t11.~1~ 
•lula 

-1 :i: j 
CC i w:. __ _ 3•) 

H 6 4 Il 8 '1 
i2 s 4 rn 7 50 .... 

"' 
-

NOTATNIK NA UPI.EC. 

Fh.11ammwy. 

Losowania. 5°/0 ohl. m. War8zawy; I - 40/o. obi. konsolid. 1 i 2 serji, obł. dl'. 
d1al'k.-Kl'e!ll.; 13-1 poż. prem., listy zast. tow. wz. kr. grunt.; 14-2 poz. wsch.; Rea· 
tizac}a: 2-obl. dr. Iwaugr.-Dąbr.; Realiz. i htpony: 1-akc. i obi. dr. Warsz.-Wied, 
•10/o o\JI. lrnns. 1 i :J serji; 13-akc. 1-go tow. ubezp. wy!. w stycrniu i część dy;v, 
akc. dr. vVolzko-Doi1sk„ akc. i olJl. d1". Kozł.-Woroneż.; 27-wszystkie 60/o poz. k. urn. 
dl.; Ku1101111 i dywid.: 1-akc„ i obi. dr. Warsz.-Wied„ akc. dr. Łódz., listy zast. rn, 
Lublina, nkc. i obl. dr, Iwangr.-Dąbrowsk„ o\JJ. dr. Poł.-Zachod.; 13 - 1 poz. iirem„ 
listy r.aHt. tow. wz. kr. 1.n·unt„ a.kc. Petersb. tow. ubezp„ akc. gł. tow. Rus. dr„ dr. 
Ry\J,-Bołog„ dr. Pol. z:iehod., Carskosielskiej; 14 - 2 poz. wschod., akc. dr. Baltyc., 
o\Jl. dr. 'l'amlJ.-Sarat. 

Ili łł mu o w .Y. 

Jarmarki. Od r&. "'· do 1 Kostroma; do 1 Liellieda.u. 
1 ](1„llewi<Jc, wełna; 1- 7 Równe, jarmark na wełnr"; 1-13 Jarmolil1ce, rozne 

towary; 5-21 Hyhii1sk, manufaktura i towary metalowe; 6-13 Kamieniec Podolski; 
6-lG Orłów; 6-17 Szadryi1sk; 7-7 sierpnifL Grodno; 9-16 Jekaterynosław, wełna, 
lJylllo, Hkcil'y; 10-2,1 Pietrozawodsk; 10-24 Kowrio; 11-25 Frankf1wt nad Odrą, 
w. j:mn. letni; 13-2~ Ustiug-Wielki; 19-26 Kasimow; 20 Samara, zboże, kouie 
i różne towary; 22-6 sierpnia Połtawa, wełna i manufaktura; 27-6 września i do 22 
września dla. trauzakcyj ltandlowych, Niżuij-Nowgorod (wielki jarmark makarjewski); 
27-3 Hierpnia Lilmwa. 

TVolno volować, Na dzikie gc;si, kaczki, nury, bekasy, dubelty, słomki, kuligi, 
chruściol(l, k11rki wodne, golęl1ie i kwiczoły, a także na drapiezne zwierzęta i ptactwo. 

Nie wolno polować. Nit samice, łosie i jJlenie oraz na zające, głuszce, cie
trzewie, jnrząhki 1 kuro)latwy i drnpie. 

Gos1•od1111•ski. 

lV 11ol'1•. I'l'zecl :i:uiwcm 11prawiać pola po raz drugi na oz1111uHJ. Plewić leu 
i ziemniaki, l'm wyrywać, wybiera\: płoskonki i moczyli je. Pl'zyrządzali wszystko 
do foiwa. KoHić owies i .iQczmiei1 llojrz11ły. Okopywali kapustę i obłamywać z niej 
Jii\cic wyllujałll. llhhmtó liście z drzow na paszę zimową dla owiec. W sadzie. Zbie
rali wii:!nie i inno dojnmło owoc'3, nie zapominając przytem o pestlrnc.11 do sadzenia. 
W czasie snehym 1iolewać drzewa, tępić mrówki i osy. W oborze i t. d. Cielęta 
odsa,lzonu razem z lJydłem wyganiać na paszę. Skopy i wieprze wypędzać. na 8cier
niHka. l'odczaH upnln pławić. konie. \V duiu pogodnym wyganiać gąsiqta na tr.awQ 
i ściomislrn. We dwor~e. Powrósła du żuiw. potrzeb1rn robić. Wypróżniaó stoiioly 
i naprawiać daehy. Z•io11atrywać się w na1ió.i dla żuiwaków (kwas chlebowy). Wy
rywa(i leu. Przekiaduć konopie w czasie pogodnym. Umłacać nieco zboża dla wy· 
miarkowania. jt1go sypkości. IV 1Jasiece. Następuje miodobranie i najsilniejsze rojenie 
się pHzezół, jednak zbyt licia~o ro.Je są słabe czyli n~ałomnszne i pr~ez ~o uie z~ol_a
.ią sobie u11 zirnQ zgromat!zic cl0Matocz1~ych zapasow, z ezego um1eraJą w z1m1c. 
Sztuczną rójką w ulach JlOprawi~ych mozna wstrzymać psz~zoły od n~tnralnego ro
jenia Hie b:immc przytem, czy w10s11a byłit dla pszczół przyJazną lub 111e. W ulach 
i·amowy~h, m:igazynowyc!1 i <lziorżonach . r?zprzestrzoni~ć teraz mi?jsc.r; ~o składania 
miodu. 'JV dom1t smarzy!l konlltnry,: Hokt 1 t. p. z malm grnszek 1 w1s111. Wyborną 
jest wócllrn z zielonych 01•zochów, którą w lipcu robili najlepiej •. Zwracać bacz~ą 
nWtlf.l''! na indyki młode, które w tym czasie doMtajl!, kornli i skłonne są clo chorob. 
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mrEEfA CBHI'hlX'b D . swIIQ'l'A KOBCIOLA / HvVIJ<:'l'A Kosn. 
I!paDOCJrnll!IOiiIJ;epKmr Jlla Hzymslrn-Kntolickicgo n zym.:Kat. Hf:\I', At. 

C 'I · 1 w. Piotra A1Jost. w Okowu(lli-/ U1.ifor.. Cz0Hln1\;:i\\r.·-2ojb<Mb B. n11. ".1111:. 
21IIp. Cimeom, Io;urna. 2 S. N. il!lai;ji l'am1y .Anielsl~. l'rakHady l'. D11J1inln 
2~!® Cn. M!!p. Mapi11 Mar)l;„ 3 C.@Z~1~lczie.'11}e 1i1~ .• • •. S~rnz .• c11.,Q~11\. ~:nji .llfa:.;llalm1y 
2HI•r. 'l'pO<l!lilf., C. M. AIIOJI. 4 'J'. Domuuka )V „ Arystarcha Apohnm·pi.:o Jl, l\f, 
2•t1Ml!. Xpl1C1'lll!hI, ](, Bop. r. 5 s. N. :Af. P. Snież11~j, Afry l\ryHtyny I'. l\f. 
251He11. 10. youe11be CB. Aa11&r 6 N. ifi}osw. Prze11ii&iiie. ·· 1;1i.11. 10 po sw. Ku.n~,11 11ncl//"-
2&:EnupnKci1I, 0,M. Epuo.rn!I 7 P. Kajetana W. i Donata B. ilnn11 Jlf11il.~i N. M. l'. 
27/CB. wr. IIa1ITaJieilMon11 8 W. Cyrjalm i Larg:i !IL m. Natn Ili M. l'.antaleou11 
28 Arr. I!poxopa, Hmrnrropa. 9 S. RQmann !II. l\farcalina J\I. lnno<i<mtogo I'. J\1. 
20

1
M•r. J{aJIJIUIIHIIKn, Cep:.w. 10 C. Wawrzyi1ca lit, Pauli PM. lllnrty I'. i Stn·aOny 

30/Au. C11JI1>I u Crrnyaua, 11 I>. Znzmrny l\f. Dygny P. .Jnlitty i Donlltlyli 
31 IIprr. Es,n;o1tmrn, J'IItr, IyJI. 12 S. Klary P. Aniceta J\I. f[(n:wo:.;o Lojoli 
I I .As. HeJl. 11. II. o. Bp. I'oc. 13 -N. f2po-$w. ·riljio!iETifo8J:li1:\ h'im:1iitni 11 po Sw. i.'ioi. 
j 2

1
IIep. Morą CTB•D!IM 14

1 

P. t Enzobjuszn Kup. J\L N. Jlf. l'. Ani.dsl.:i~i 

1

8 I!p. n:camdn n Am~oa. P. 15 W. Wniehowzięcie N. M. P. Z11nhlZill11i11 ~~w. l:iir.z. 
410B. 7 OTlJOKont. B'h E•hCC'li. 16

1 

S. Rocho. Wyr.. Jlominika ,W, Myst. 
5 M•1. Euc:r11r~m, lfaH)l;ll)l,ilI, 17 C. Miro1:a i Pawł:i l\I. m. JV. M. l'. Suid·111ti 

l 
s1npeo6pa1tteH1e rocno11He. 18 P. Agapit11 M. 111':!1!7/lienifmfo l'miHk, 
~l~Ip. h!'l. ,Il;oltcTiJ!ll IImrcrra 19 ~ ~tfin::_i_~I_!l_~i.'.l~t:i,_vV. 'Y'. ~nJl_it.nnu W., illonttt, 
s

1

He,!l. 12, CB. Emmiarra n M. 20 N. 13 po Sw. Jaclca wyz. Bom. 12 po Sw. (Jyrjnlrn i C 

I
, 9

1

An. MaTei11, uq, A.ie1rnilI 21 P. Joanny l~remist W11. H.onrnnn M., ~l:n·<inlia: 
10 M•r. JfanpeuTirr 11 A1•11nHTa 22 W. Symforjnrm i 'l'ymotcnsza Wawrzy{uin Ilf. I'a111i 
11 Ilprr. ee?i(Opa n MaRCI!Ma 23 S. l!'ilipa B.01!illjwiza "\V. Z11:i:a11ny lit. i tiygny 
12 Mll. <I>oTur, !IaM•1>11:.rn, Il'.arr. 2'1 C. Bartłom1eJa Ap. Klnry P. i A11i11ota l\f. 
13 IIp. Jlfarrnmrn ncrr. . 25 P. ~udwi!rn }Cr. Ili1101ita i K:rnjnna M. 
14Ilp. llfaxeH, nprr. 8eo)l;OCII! 26 ~ Zofiryna 1 Irenenm·rn M. m. i' Enzohinsim Kap. l\[. 

1
15 HeJl. 13. YcneHie np. 6orop .. 27 N. 14 posw-:-Pizilri~i:O~s~-1c"ni: i3 po sw. wnicbo.N.iVCP. 
•l~1Ilep. H. O. I. Xp. ~8 P. ~1:g11~ty11a B. \V. l_l, K. Ro(lha Wy;r,naw1\y 
l1[Mll. Jlfnpoua 29 W.,Sciqcie głowy ,~w. Jana Oli. J\Ill'ona i l'awl:i l\Im. 
!8iM1r. <liJiopa Il Jfanpa 30 s.rRózy Lim11i1Hkiej P. i Rad. Agnpita Jl!. 
191Mq, Al!i(llCJI CTpaT., eemrfil 31 C.[RaJmundn w. i Bo~yclara H.nllna i l\1111·.i:llla w. 
I 
I 

Ś~i~la ~y~nanla Mojżeszowego. Dnia 5 Szabas· 11. rn Ror.chotl1:8:.:, czyli 
1-szy dz1en n11es1ąca Elnl; d. 12, 19 i 26 SznlJnAy. ' 

I i Od.miany światła (lunacje) Księżyca. 
1 ( O~tatnia kw, d. 5 o g. 5. m. 48 r. J ) Pierw. kw. d. 10 0 1-t· I 1 lit. 
I ll,No1r il. 11 o g.10 m, 12 w. ®Pełnia il. 27 o g. 10 m. 7 t'. 

12 l'. 

i Tabelka wschodu i. zachodu Słońca i Księżyca. 

l
i ~-·~~--..~-

1 

G od. lin zeg., · 8.ł o 1'1 c n . ·· = gdyun -,--. --- Ksl~i.ycn 
j ~ komp. g. 12 \\se hod I Zachód · .~ Wsćii<1i1 I„ · l'."'r.i11i1l 

. 
1
1 go!lz. mtn, g. m. g. m. , ą 

1 in Jl g. m, g. m. 

I
·_ ii 12 ~ ·g~ 7 48 

l O 811 r. 6 Il w, 
IO . 12 5 4 35 i ~: ó 4 44 r. R 3·1 w. 
15 12 4 4 43 7 42 10 10 ~0 I', Il •Ul W, 
jO i2 a 4 52 7 14 u; 4 34 w. 11 r.o w. 
16 12 2 li o 7 3 I 20 8 I) w. fi J I', 
·lO 12 O r, 10 G GO 2ó fi 3~ w. O lll w, 
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NOTATNIK NA SIERPIEŃ. 

ł'luansowy. 

Los~w.ania. Lbty za~t. n~. Lublina; 1 obł. dr. Mosk.-Smol.; 13 - obi. dr. J\iikoł.· 
25-1~ietalik1 lutowe; lłeal~zaq7a: 1 - 41b0/0 konsol. pożycz. kolejowa z 1890 l'.' 13_: 
50/o list. za st. prcm.; lłealiz. i lcnpony: 13-metaliki sierpn., 40/o poż. kom. nm. dł.' 4 em. 
JC1iponlJ: 1-listy zast. tow. kred. m. Lublina akc i obi. dr. Kursko-Kijowskirj· 13-
akc. <lr. 'l'a1111J.-Kozłow„ 40/o 11oż. kom. tlł. i;aiistw. ' 

Handlowy. 

Jarmarki~ .Ocl z. m. do 3 Lilmwa; do 7 Grnduo. 
5-1\l qcla1~slc; 5-10 Bru111s;iwilc1• 13-13 wrzcimia Charków, wl'łua; 16-23 

Włodawa, zhoiti, mwcntarz, konie etc.; 17-1 "'l'ześuia Taganrog rófoe towary· 
22-21i Lublin; 27-3 września C:irycyn, konie i bydło· 27-:!!l W~rone~· 31 .F'mn: 
lcjitl't wid ./Jlencm,, ,i:mn. lotni. ' ' ' 

1Uy81hvskł. 

Mo:lna 110/owai!. :Na glnszco, cietrzewie, jarząbki i <!ropie, a także na dzikie 
r<.lSi,. k:rnzki,, lllll'Y1 :ickaHy, ~ll~elty, .~łomki, kuligi, chru~ciele, knrki WOdlll', gołębie 
t k11'1czoly, ,Jako te:i: 1111 drnp1ez1rn z11·wrz<]ta i ptactwo, a od 24 sierpnia na kurnpatwy. 

Nic 'H:olno 1JOloww>. Na samice: losie i jcleuic. · 

Gos podars.kl. 

IV volit, './;ąć. Owies kosić i do stodół zwozić. Główki lniane suszyć ua ~łolietl. 
Kouopie wyrywać. 'l'atnrk<J zhiernć. Po żniwie lub też w czasie żniwa. zaorywać 
poln na oziminy. Jeżeli się na pastwiskach wiele miotły lub innl'go trawiska zuajdu
Jo, ostrym je pingiem zorywać. Obi01•11ć chmiel z tyczek i suszyć, W sadzie. Wy· 
t""Jliai: tllimnki i inne rolrnctvrn, Zawiesić na drzewie tern, około którego wiele os 
lata, g:mrnHzok ało!lką wb!lą napclnioi1y. Oclwlążywać pączki; w prżeszłym miesiącu 
Hr.c:.:epioiw. Zbierać owoc dojrzałr, a w bizie o!Jfitoilci. s,uażyć ria żimę. W oloru. 
W 11ołttd11io, g1ly 11łoi1co dopieka, :lwiń nic \\·ypQdzać. Bydło wyganiać na ściernbkó. 
.l'ławić CZl)Mto konie. GQHi podHkubywać bliti'dżriie po raz dh1gi. Przy1;ządzaó zboże 
do siewu. My~r.y wygubia{: w sąsickaoli, Sprzoditwaó lrib · bić rla domowy użytek 
Hkopy; suH:i:yć owoc :1 ze zgniłego wyritbiać ocet. Naprawia() dachy liłomiaue. I'a
~iek!. Pożywienia db 1iszcliół coraz ubywa. Następuje wyrzucanie trutniów z ulów; 
l'o<llJiera(: 111iócl z. n wag:~ na pokarm zimowy tlla, pszczół. Wrzosy zaczynają kwitnąć 
un oHtatuio tlia pszczół pożywieiiic. Bybactwo. Wsi:ystkie prawie ryby rzeczne i je
ziorowe tal'lo już akoi1cr.yly, można ,jo wi<~C łowić Z itwagą il~ młody zarybek, którY' 
WjHlSZClll\Ć mpowrót do wody irn!Oźy. W sfowach poi·zqduie zngospodarowauyeh 
fl•zymać ~IQ porządku planem okreiiloncgo. 1V donm. Smarzyć. kompot z borówcl,, 
konlltury z 1'<luglod, różnych śliwek, melonów i t. p. K11;asić ogórki, suszyć g1·zyby 
i zbierać ziola 11ptecz1w. 'l'rzepnć i przewietrzać futm . 
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°"TRZESIJ~N. 
Wrzesień mad, 80.-Słońoe wst, w znak Wagi d. 23. Poaz. Jesieni, 
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=~I 1111IEHA cnJIT.hlX'L I . I śWJĘTA KOŚCIOLA / Awn~TA KORCIOLA „ fi-< Dnm k l' 1 . I'· . J'•1t Ht . t 4 . IIpanocJraBHOl\ IJ;epKBI! Rzyms o-Kato 1c rnlg'O _ tZJ m.- ,, • :u. fi • 

~% ~0'.Aaiycm3 Ilpop. O;urymrn I 1 P.IIdziego oP:;l:liUfólilawa M.·Sie1pic14. B1•r1~:ll'lla o. 
i~ ~1An. eaAACJI, M'!. BaCCóI 2 s. Sterana J{~. ~r_ę~. -- - ,Toanny l<'l'PllllOt ~Vrl. 
~"" 22 HeJI. 14 :III'!. Araeomrna 3 N.115 po Sw. Poc-iM~enia. N./lf.1'. 14 po S. Sw„lar:kci :4J;tn~ 
4 .:s' ·~alllp. EnTuilr. <I>JiopeuTin 4 P. Roznlji i Róży Pp. I<'ili!HL BPnic•ynHr.n M. = C.2'tl1Ilp. Tcopriir, rrepe11, lIOII\. 5 W. Wawrzyi1ca, ,fnsty11Jnn. Bnrtln111iPJ11 Aprnt, 
łr !N ;25 Arr. Bapeo.11:0MeH u TnTn 6 S. Zaehnrjnsza Pl'. L11clwik:t Kr. J 

: e '26 M•1. AApiami u HnTaJiiu 7 O. t lteginy P. M. i So11011Li l\f, Zc!lil·yna i lrcrn1mfl7.a i\f,! 
Iii'"' ,27/11Ip1r. Jim.rcHa Il CllDBL! 8 P. Narodzenie N. M. P. Prr.mliHHiPnin H\I', miz. 
~i.:~ !Jp.:_!Ioncen Myp., OmLI -~ _ę_: ~ti_rgJ~zn 1:"._~!:.~ .. '.~~.1·go.nintt'.. :\n_t;nHta li. W. D. K. 

o\'29HeA15. YotHH. f11. loaHHa 10 N. 16 po Sw. linieniaN.M.1'. 16 po Sw Pnci1m::NM !'. 
~ lso1@ Hep. uou;. Jt. AJiercc. 11 P. @Prota i ,Tnclm M. t;!:;> H1hiy Limaf1Hki1\i 
~131,JI0.11. llonca llpeceBowpoa. 12 W. Gwidonn W. i Hloronic;a M. Hn,Jmnncl:i W„ lloiyrl, 

,.S I 1 Ceum1161Jb. IIp. Omceona CT 13 S. Maurylinszn B. ,i JGngonli P. Wr::cNi1)1;„ J 1.17.ing·.n Op,1· 
.5! I 2IM•r. MmrnHm 14 O. Podwy~szenie Sw. J(1·zyi;1i Stot'nna Kr. Węg-. 

== I 31Ilp. eeoKTirnTn 15 P. Nikodomn Klt]lł. lir. Hl'OlliHlawy I'.Nzymon 
~ !~On. Ba~~LI . ~ ~ QrJlrjruw_l~.,~S_:@_11_!'0~1ii i;. H~z:1li1 i HM:y l'P: _ J 
...:.:: i 51H8JI. 16. lip. BA· 3axaprn 17 . .N. 17po Sw. N. ]i{, 1'. !JolcMll\? 16 po sw.low:h.im11 W.I 
. i 61Bocrr. t1y,ll;aAp. Mnx. 18 P. Jófefa 1: Ko11ertyn11 Znf'ht11',j1rn:m I't'. / 
~ j 7 Arr. 0HJICIIl!)Opa, Mą, Coaorr. lU W. Jrunrnr,!nsza BM., Konstan H.1·1~iuy l'llf., Hozoul:t . 
a.. : 81Pom,11eoreo np. EioropO,llKUbl 20 S f E11stacl1j11sza M. Narorh!mt-lc .N. 111. i'./ 
; I 9

1
ou, IIpn. BoroT. Ioamrna 21 O. J1fate11,sza. Aziost. i ]..~w. S<ll'g)trnzn. l'w. (.~OOl'I-(", 

Q ~10,llfo. Ml'!IIOAOPhl,A.ArroJIJI.OC. 22 P. fManryeego M., Dy ... g.~ny' I'' .. • .. Miknl' nJa 7, ''l. 'nl .. l\11t·y·11·1·1 
....., . .!:..!_ IIp. 6eQAopa n ,l.1;1nmTp1H 23 S. t'l'ekli P. llf. l'rot:t 1 ,l11elrn Mrn. / 
·- i121HeJ1.17. on. M'I. AnTonoua 24 N.1a po sw. Ła7ty8iatva:"Zaii:l~ 11 po sw.lmicn.N.M.l'; 
.5 j13 01'.iu. Xp. Boexp. B'b Iep 25 P. Aurelii. P., Firmina Il. M. M:mryli11Hz:t H. i ]1i11g, 

S::: 
1

.t4/8081W. ~eor. l!pecra focn. 2G W. Oypr,lana i Justyny P. M. l'mlwy~.•r:cnic .1111. Ki·:J. 
"C 151Mtr. ;1u,KnTJJI. , 2'/ ~· Hlltrn<ly P., Kosmy i Dn.m. Nilrntlomn Knpl. i M. 
i..:: 116/B. m. ~n·nu1n, u'!. JIJO,llM. 28 . O. Wacfawa Kr. Oz. }f. Oyprj:rnn BM., Ji:nt'tmt. 
~ ;17 1Mll.0M•llf,~flp1>t,Ha;i;ei1w.r1 29 · P. lifichała Arr.lumioła 6 lilizn HW. l''r:rnniH7.lrn/ 
iz:i !18,IIp. Emremm . . .. 30, S.lllieronimn W. D. K„ Zoili. J1hrnl'o. 7. Knportynn 1 
.... I ' Swlęla wyznania Mojżeszowego. Dni\l 2 I o Sznhnsy; <1 13 Hozch·tH?.Oll'l I 
~ czy!i Nowy rok 5654 i 1·szy ilz,,ieit' mies.' Tiszri; cl.. l 2 ch·11~i ' il. iv:r.ei11t~7,0;1:i I 
~ (ś';19ta !11'oczyste/; cl, 13 yost. Gedaljah; <1. Hl Szabas; a. 20 ,Jom-Kipur e?.yli I 
r .... , ~z1.en oclpuszczem~ (post l .. św1ęto ~ll'Oczyste); cl. 23 Rzalrns; a. 2ó l \Hl 11it~1'\l'HZ() I 
fallllt cm. u~oczyste święta Sukos, czyli sz~łasów; cl. 271 28 i \/.O Olinlr:hmnoncl (wol-00 ne swuita.); cl .. 30 Szabas Chalohamoctl.. . 

f:> . · Od~iany światła (lunacje) Księżyca. . 
1-!"ł ' ~~~t~~ ll~w~ iJ .• ~ o g2911. n.i. ? . r. •1.· r Pfor':". kw. cl. 18 o g-. u m. it:l I'. 
"""f . , . . .. . ,~· m, 1. . . . (:{) Polnm cl. 25 o g, O m. 4R w. 
O ·· Tabelka. wschodu i :zac~odu· Słońca. ; . Księżyca. 

ct1 I~ /Gk'oomiap;,!Y.~01g._.,w:c1~6~ 1'k-i-o~ód ' " -~ . .'.'..:.':'.:: Y,,,.~ '.
1 ntu"o~1l 

.- ~ -, '<i Wsclló~I I Z1wli<i1i"' ,11;-111 
~ godz. min. g. m. g. m. · .:i ' 

A 
l 12 o ó 13 6 45 g. m. A'· m. I( rn. 
1i Il 59 ·5 18 6 88 1·2air;;;,-·"' O-°iiii'·i;~- .. IÓ UU 

10 11 ós r, 26 6 27 r, 7 12 r 1 ao I'. 1:1 20 

O 15 lt 1iU ó 85 6 15 IO I 4 l', U fi w. lil 1 
I 20 ll li4 fi 43 •6 8 15 fi 41 }', o :;.i W, 12 40 P-t I 25 Jl fi2 Ó /jJ Ó ÓJ 20 7 ]8 W, $ 27 l', J2 2(1 

~ -----~!!.~ __ 0_1 __ ~1__________ ~tI!t;:_J_~~~· n.,~ 

NOTATNIK NA WRZESIEŃ. 

Fina11sowy. 

Losowania. 1-411/0 listy likw. ±0/ 0 poż. kom. urn. dł. p. 5 em.; 12-obl. skarb.; 
13-2 11~ż. prom.; Realizaqj(t: 1-40/o obi. kona. l i 2 serji; Kupony i clywfrl: 1-40!0 
złota poz. r~1sk 1, 2, a i ,1 cm., listy zast. tow. kred. m. Kalisza; 13-50/o bil. banku 
:l em„ 2 po?.. prem. · 

ll!amllowy. 

Jarmarki. Od z. ni.' do 1 Taganrog·; do 3 Carycyn· do 6 i 22 (dla tmnzalrnyj 
lin11cllowych) Niznij-Nowgorod; rlo 13 Charków. · ' 

. 1-9 Łęczna; 6-213 I?.ostó w nad Don()m; 9-21 Wiatka, konie i bydło; 11 Ria-
zau; 12-18 W1'0daw; 13-13 pażdz. Archlingielsk; 19-:-25 pażclz. Lipsk jarm. ś-to 
michalski (pierwszy tydziei1 wstępny, drugi bednarski, trzeci jarmarczny ~zwarty pła· 
tniczy, d. 13 pmidz. dziei1 wypłat); 21-28 .Łowicz, konie, inwentarz i 'różne towary; 
25-2fl Warszawa, ;iarm. na chmiel (wnfonie chmielu na 5 du"i przed jarmarkiem); 26-8 
J>aźdz; Bognlrna i Snmarn; 26-13 pażdz. Oclesa i KinefJZma; 29-5 p~żdz. Poznai1; 30 
Nowy 1'om.yśl, chmiel. 

l'łiyśUwsld. 

lVnlno polowari. N:t łosir., jelenie, sarny, eictrzewifl, głnszczc, jarząbki, knro
pa twy, dropie, g~si, bclrnsy, kaczki, nnry, kuligi, clmulciele, słomki, kurki worfoe, go
lę~1ie. i kwier.oły, oraz na drapieżne zwierzętn i ptactwo, a na zające o!l 13-go tegoż 
m10A1ącn. · · 

Goll!podarski. 

W 1Jol1t. Zwozić t:itarkę. Zbierać chmiel. Obrać :lcicrniska pszenno i. żytnie: pod 
.ic::cr.miei1. Zacr.ynać Hiowy na. cztery tygodnię prze<l św. i\Iichalem, a koi1czyć 
w c.ztm·y tygodnie po nim. Potraw zbierać. Naprawiać łąki i karczować. ·W sadzie 
i orp·o1hic. W czasie pog0tly zbierać whlśeiwe w tej porze o~oce clojrzałe. Sia6 pest
ki i jąrlra owocowe. Szczevy po raz tlr\1gi odwiązywać, czyścili i Mwiązywać. obrzy
na!-. z <lrzow wybuja.le latorośle. Obłamywać liście kapusty na lrnrm dla bydła. 
IV olioi·ze. Dw:t rnzy na dziei1 tylko krowy c\oii\. Hinąć sieczkę <lla bydhi z jęcz
mianki i owHianki. Bydło lrnrmić pilnie i choclować. Bra.kować niezclatne clo chowu 
l!yrUo. Parzyć owce. 'Wsttdznć :lwi nic llo lrnrm11ilrn.' ·Młócić zboże do siewu. Len 
s11Hzyć i pocierali; . toż samo czynili z konopiami. Otłukiwali proso i tatarkę. Opa
trywać w za.pas viwnicQ i kuchnię. N:tprawiać budynki, piece, kotły i t, p, W pil
Niece. ,Jeszcze na wrzos(ich i kwiatach tytoniu pszczoły znajdują pożywienie. W nlacll 
zmniejszyć wylot dht zapollie~enia 1·:tbnnkowi; .sł:tbe. roje łączyć z silniejszemi, za
chowując młodszą i płodniejszą matkę. W dom1i. l\farynowaó pomidory, .korniszony 
z celmlką i innorni piklami, ry<lze i grzyby. S1m;yć. grocll, cebulę, lokować orzechy 
włoskie i laskowe. ·z węgierek prr.ygotownć najpierw kompoty, później marynować je, 
snszy<i~ w koirnn znfi' miesiąca roJJi(; powirlła. G1:omailziG 1in zimq znpasy m~sła i Rr;ra. 
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p AŹDZIERNII{. 
Pażdziernik mad, 31.-Słońae wstępuje w znak Nledźwlr'ldka d. 28. 

i HMEHA CBHThlX'.ó I I śwm'l'A KOśCIOŁA / swrnTA Kośc. 
I .li n r. D•Jia RzyU:slrn-Ka:olicldugo ilłzym.-Kat:. ijtar. Ht. I IIpanocJtallHO ,._,,ep1rn1 ·---- . „„„„„. „ „ .• „_ 
I 

O, 6 H 18 M 'fpo<11 1 N 19 po Sw.N11fP.Rdża1foowe} 18 po S. W1·;:.NilIPBot. 
rn enm11 P· OJ.I. · ·· · p: Auiolów Stróż. Gcryn:t M. Etrntachjusza M. 
20 BaJI, MtJ. EllcT~oin;r ~ W. Kandyda i Ewal<la llltu. JlfotcnNzti AJI06't. )~'.w. 

1
21 An. 11'.011paTa, B. ,,_.,nul!Tp. , k S tl k '" MPurycc„"O 111. l)v•,'n'' 22 CJJ. li'!. q, 01w, npp. IQ1m 4 S. 1"ranc1sz a era c • ., . • l\l , , „ 

123 3a•i. Ioaima IIpe,ĄT. 5 O. Placyda i Donata l\lrn. 'l'ukli l'. 
24 llcpnoMy'l. 6e1tJII>I 6 P. Brunona W. N. M. 1'. ml wyk. niew. 
25 Hp. EB!Ipmrniu, Up. Ceprin 7 S. Marka PM., Justyny PM. AnreJJi P., l!'irrniua 
26 H.19.Cn. Arr.nEn.loan.Boi. s N. 20 po Sw. Wincenłcyo"'iCuclł. i9po„ św: Zlutz/.~lauiit 
27 M'l. J\aJIJIJ!CTpwra, M'!.Jiirn. 9 P. Bogdana Op„ Dyonizogo Hiltrudy P„ Kozmy 
28 Err. Xapm•oHa, li!ll • .AireKc.10 W. l•'ranciszlm Borg. W. Wacława Kr. Cz. l.\T, 
~9 n11• I\ypiaim eeo<I>aua. 11 S. Placydy i Zenaj<ly _l>p, Jl~ich.a~a Archmiiofo. 
30 en. WI. r1mr~pill. Cn. Mmc 12 o. Maksymiljana B„ i:lorallnn IlH'}'Ol~lln:t. w\]),. h .• 
1 01rnin61Jb. no11p. np. 6orop. 13 .P. Edwar,::t Kr. l'!t::rlziermli:. !._cm1g, 
2 On. M'l. 1\1m11ia11a, 6JI . .Arą 14 S. Kaliksta PM„ Ew~I~::._~1: A.!~J(>.1._ó_\:_:~~':> ~·e,~·y1_1'.1: 

slHeA. 2o. Cll. nrn. )l;io111rniir 1\5-N. 2i po Sw. Jadwigi Wd„ 'l'. 20 po Sw. N. ill. P. BrJż. 
4.Cn. :ll•r. Epoeen, On. rypilI 16 P. Martyniana, i Saturnin:t 111. l'.'r111H'.i8z~w Bcrlll'io W. 
51Mu. XapuTHUI>r., On IIeTpa 17 W.1Wiktorn B., Mulgorr.aty Plncycht l Donata Mm. 
6 Anor:.T. 8o~m:, 18 S. bt!msza Ewang., Justa l'II. Brn11011:1 wyzmtwcy 
71Mq, Ceprin 11 UaKXtt, 19 c./Piotra z Alkantary Wyzn. Marka l'llf., J1rntyuyl\I. 
Sllip. Ile. Jiari1r Tarrccin. 20 P. Ireny, l\Iarty i S:mli !'Mm, Br·y·g.·it .. t.y .. W!I„···· Po.lag. ii 
9 .Arr. Imwria ' 21 S. Urszuli P. M„ Hillnr,ioua O. Bog<lnua 011„ Djoniz. 

1o HeJ.1. 2C~l:-;r.-EnJI:iiWii1 n E. 22 N. 22 po sw. jmir~-ica1lie8~-·--· 21 iio.sw: ll"i11ii.iiiiii!1/o-
u Arr. <I>.11.rnmra 123 P. Jana Ka1Jistrana W. Placydy i ZonnJ<ly l'. 
12 I\OCI>l!D! ll AM<J>llJIOXiJl 24 W. Rafała A rch„ Felilrna M. Makttymilj:maB., 1:-iol'U· 
13 M11, Kaprra, <!>JiopenTiJI 25 S, Kl'ysvina i Kryspianiual\fo1. Ecl \\'arda Kr. [lina 
14 Ilp. Haaapin ir IIa]l~cKennr 12s O. Ewarysta P. :r.r., Lm•jana l\I. I\:ilikstal'M, Ewarysta 
ló IIp. EmmMia, 1rn. Jiy1daua. 27 P. Sabiny P. M„ .Prurnencjusz. Jad wigi ml„ 'l'erw;yP. 
~1IIp. Jioar1rna COTII. 1m,Enn. 28 ~ S~mona_i.!:'_a:_r!!!_~_-!I:p_ost~ ~:u:t;ynJana, .Hatm.·uiu:~ 
17.@He11. 22. IIpop. Ociu, np. 29 N. ®23 po Sw.Narcyza.ll„ E. ®22 po Sw. WiktomB, 
ISfArrocT. nEn. Jiymr 301 P. Germana i Sorapiona BW. Ł1ikttHZ<' Bw. ,J11Hta ]\IJ, 
19;IIpop. loHJm, M•1. IoarrHa 31 W. Wolfg:mga B. JH., J"uc.vlli I'iotrn z Allrnnturr W, 

Święta wyznania Mojżeszowego. Dnia 1 Hoszaun·lłnba, czyll t:lwl11to palm; 
cl. 2 Szeminaaceres (święto uroczyste); d, 3 Szymhat-1'ora, ostatuic uroczyste 
św. szałasów; d. 7 Szabas; d. 11 Rozchoclcsz, czyli 1-szy clziei1 mies. l\Iarehusz· 
"'on; d. 14, 21 i 28 Szabasy. 

Odmiany światła (l11nacje) Księżyca. 
((f ą_~tatnia kw. d. 2 o g, 4 m. 44 w. / } Piel'ly. kw. cl. 18 o g. O 111. ·l5 r. 
8 Now cl. 9 o g. 9 m. 52 w. ® Połum d, 25 o g. 8 m. ;j2 r. 

«f . Ostatnia kw. d. 31 o g. 12 111. 2 i·. 

Tabelka wschodu i zachodu Słońca i Ksigżyca. 

I
God. 11a ••g·1 · S l o i1 c ~ -I K s i ę·.-ż'."'y_c_n_-:-_--: 

~ koi!f;::."i2 Wsohód I Znch6<1 ~. ·W~chód-1 Z~h;;d- ll~~,1~ść 
godz. min. g. m. g. m. I g. m. g. m; g. m~ 

1 12 o G 3 5 afi 1 a oa r, u ao r, ----:uaG 
5 Il 5~ 6 8 :; 28 ' 8 2" 

10 11 fil 6 17 i; 16 ° ' • r. 6 27 w. Jl 20 
1, Il ,. 6 IO 2 17 r. n 18 w, lU 6tJ 
• •• 20 5 5 Ili 4 47 r. 2 r.o r. 10 39 

~g n g~ ~ ;: 4 55 20 6 30 ''" o 10 r. hl 21 

-·---?~--.!.!~„ --'~r~~-.J :t __________ ~t ~·~~ L„ .. ~.„5U: ____ ~g ~.L ____ _ 

.l 

l 
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NOTATNIK NA PAŹDZIERNIK. 

IFhutllUIOW.)', 

Losowania. Akc. i obi. dr. Warsz.·'l'crospoMc, akc. i ol.Jl. dr. Poł.-Zachodn. 1-
3 JiHt. zaHt. zimn. Król. Polsk; 11 - akc. dr. Dyu--Witeb.; 13 - 40/o poż. 5-ta k. nru. 
dł. p.; 25 - akc. i obl, dr. Warsz.·Wiedei1skioj. Realizacja: 1-Jist. zast. m. Warilz„ 
50/o obi. 111. Warnzawy; 13 - 1 poż. prem., 2 voż. wschocl., 4U/0 obi. dr. Mikot. l i :i 
cm.; Realiz. i lw11ony: 13-40/o obi. kons. 1 i 2 serji, .10;0 poż. kom. urn. dl. p. 5 em, 
40/o obi. dr. Pol. Zach„ K1111011y ·i dywidenda: listy zast. tow. wz. kred. grnut., akc. 
i ol>l. clr. Griaz.-Unryc.; 1-obl. ~k„ akc. dr, Warsz.-'.l'erespol„ o°!o obi. m. Warszawy. 

Handlowy. 

Ji:.rmarki. 01l '" 111, do 5 lk·1ia1ł; do 8 Samara i llogulma; <lo rn Oclesa i Ki
ucszma; clo :!6 Li1J.Yk (jarmai·k ~-to-rnichalski). 

4-7 Plock; 13-20 Cal'ycyn (pokrowski), l>ydło; 13-6 listopada Charków, 
wcina; 20-27 Oloriicc; 20-a listopad:t 'l'ambow. 

ftl.)śUwski. 

W pmi.tlziernilrn możua volow:u\ na wszelką zwierzy1H,. 

(;. oai1•o•łłu•8kł. 

IV po/n. Koirnzyć zadiuw oziminy. Wyp<Jdzal\ byllło mi pa8tlrialrn, Hobi<i brn
ztly na oziminio. Gnoić rolQ JHHl ,l:ti'ZJny. Obic1·i1ć chmiel, chociażby uiczupelnio doj
rimł,v. Wykopyll'ati rirnpc:, hl'llkiow i m:u·chow, a uaj11iQlrniejsz:! wybierać u:1 wysad· 
lti. ścinati k:lllllHhJ i kwasić. Na kapwiciskn l rzepniku sia<'i żyto. Gno!ć łąki. ~zlamo
wać stawy i kauały1 111qn·awiai1 brzegi nadrzeczne. IV sadzie. Zry.wau owo,e. zimowy. 
Prr.caaclzuć clrr.owa, wyt1·vi11i1 m1·owiHka. W olJOr:ic. W dniach mg·hRtych pozno bydło 
ua pant:wisko wypt,!clzać,' a na łąki mokl'c wcale go niu pęclzi6. Zbicl'a6 d'.a h'zotlr 
żola<lż. U:r.yAci(•. pyhki lrnniom i 11 si:t:1cm dawa(1 im groeho11·i11y. 'l'uczy~ g[Jm. H'.' domn: i:; 11~zyć owoc0 zi1110wll. Uhowail n:t zimę masło, ziołami paohnącem1 z11prnw10ne. 
.lłobil'.1 HllOllki na JIOH:r.y<\ia danhów. Naprnwim\ \11,dynki. W pasiec?· Z końcem tego 
micHittc:i opatl'ywać ulo ua :t.irnę, tlzi<il'Zony i i·amowc wyściela<\ smnem, mchem: pa
kulanii l okrym11\ matami, a :t.a na~ta11i1nn m1·ozów pi·zcnorlić na zimowe schrn111slto. 
'l'c zali, kllil'c na otwartLHn 1.owiot1"<m zimowa\\ mają, zabuzpiccr.yć z wier~cht~ 8toso
wnom o<l zimna okrycimn. IV 1.lomn. Ukla<la\1 wal'zywn w kopczyk w lHl'l'nHly, .ła
dne lrnrtotle sypać tlo piwnic na 1lcHki, a mniejszu clo k:tl'muilrn il.la wieprznko1~', 
które Już w pa:f.1l:d1H'nikn tl'zolm za117.ąĆ tuczy<l, aby nn święta. Bozel!'o Naro<lzenm 
posimlnć w<•<llinę. ;t,irnown owoeo. I gruszki jesienne chowa\\; p1e?Z\U'k1 !1a zago~ach 
ll:l{JrOwa<lz:\\\. ZnhozpiLw.r.ni1 mi• K7.kauia 1n·r.oll zimnom1 okna okle,1:10 klnJstrern . 1 Il'.l· 
plorcm, n za oknami ~tawiai\ hutcloezki ·r, kwasem sm1·cza1•ym, irnby szyby me zu
mm·zaly. Pri:yg-otowywati zimow:~ gurtleroh1;. 
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LISTOP 1lJ). 
Listopad ma dni 80.-81011oe wstępuje w znak 8trzeloa dnia. 22. 

~ 1~~~~~~~~.,..-~-:-~~~~-:--~~,-·-:-~~~~--1 

§;i HMEHA CBHT1IX'b I Dnia I ŚWIT~1'A KOŚCIOLA j l'.n\'I !~'l'A KOŚC. 
~ IIpauoc;rnnHoli IJ;ep1mu · · · Hzymsko·Katolickillgo Hzym.-Kat. Ht:ir.st. 

20/01tmn6pb [3eJr. irn. ApTe~riJI 1 s. Ws~ys,tkich Swiętych có7.łU::-fT•l/.~Tci~;/.c;:·1;11~:'"t1:;;iiy:-
"'C 21/Ilp. liJJiap1oun; M<r. ~acJJI 2 C. Dzien ~adus~nv . • forzego B. 1lTrHi111i P. i\L, IIlllar. 

22 llaaaHCHiff WHDHhl 6. MarepH 3 P. Hu1Jcrt1t H. Sylwji l\fal. /Knl'<lnli i Alni!ji 
i::::;"' 231Arr; Ia1wna 6p. roerro,11., -~ ~~ ~1rol_~'-~3~1:~~1. B._W. . ..... '.Juna K:ipiHt.rnna W. 
~- 24 ii:23. Ml!. Apcer,r. 5 N. 24 po Sw. Zncharjnsza i :rn.123 po Sw • .fann".i(:"f:C 
G"l )2ó i\ft!. iliapKimm :n llfapT11p. 6 P. Leonarda W., Fnlilrna KryKpi11 i KryHpininna 
·- [26 BeJI. irn. ~nmzTpiJI Co.iryrr. 7 W. Niknndr:t l\[, Kary ny l\f. Bw:u·yHt:t I'. i\f. Luc. 
~ i2i i\f'!. HecTopa, Jl'.am1TOJIHII0I 8 S. Goclfry<la i M:inra B. h. l'.ln!Jiny I'. Tir., I•'rtnn . 
... /28jM'l. TepeH•rirr, M. JfapaCJ\, 9 c. Teo<lora i Orost,a M. s.~J/?lttllła. i 'l'mleirnza 

,.:; !291I!p. mr. AłrncTaciu, rr. An. 10 P. A11d!'Zcjn. z A welinu W. N1w1· .. nm li., EuzohJi 
~ J~/CB. il'!. 81n~onhr, ~rrnoEiu. ~ _'.?_: "l\!_llrci~-~-13..:.,~Y'._ .. _. , . . Gl\J'nlittta .I :-\er:1pjon~ 
~~;flll·He11. 24. An. CTnxm, Ainr. 12 N.

1
25 poSw. Opieki N . .M.1 1

•
1
24 po Sw. Wolfganga 

·- [ 11 Jlo116p1„ Cn. J(oco~Ir.T n .n;. 13 P. Dydnka W. Zchiny llf. J,i.~f"J11trl WW. Swict. 
il= j 21llf'l. Amuwma, rrp. Mn.pit. 14- W, Serapionn M., .Tulnmrla Il. I V:::i1:1/. Xmlirn~:n,11 ,J(irn. 
g:g 1 3 Ml!, A"KcrrcHMn, I~CJT<j;a 15 S. Lco1iolda W. (fortn11ly P. Jful1m•ln. B. Rylwji Jlf. 
~ I ~ 1 Cn. upu. Io~HHHKIH, wr. H. 1G C. Eclnnmda B., Huiina llf. ·K:trnJ:i. !lol'Ollt, n. w. 
~ I n1M•1. 1':1Jia1moua, c. l'p1m 17 P. Salomei P., Gr1,e.g1;1····7.:I ... c.„ z.·,n .. 11li:t1·J:t8Z.:t i ]<'.,l.~hic .. t~.· =:: Ji.!IIp. Ifan.Jm, mm. J[ymr ~I-~ ~!!~11~:_g_p.'.._ ___ ,. ..... „. Loon:mtn ·w„ Pnl.ilrn.:i 
il= ' 71He11. 25. Ą-lt!. Iepoua, Upu, 19 N. 26 po Sw. Stani.~lawa A. 25 po Sw. 011. N. M. F 

I sic. ApXJICTp. MII~lll!Jlfl. . 20 P. Fcli)rna 'V:nlozj11sz11 _w. (Jodt'ryda i M:tnl'a Il. 
~) 9i~1 11. Onuc~riiiopa. l!OP<Mipur 21 V~. O}lm·~~va:iie N. },{, 1). 'I1ondora i OJ'nHta ~r.m. 

1

10,Au. Omrnrra, Po)\101rn. 22 S. Cecyl,11 P. M., l\Inrk:t l\f. Aurlrwin z A wnliuu 
E 111BeJI, ~l'l. Mmu.r, .11•1. B1mT. 23 C, Klemensa P. l\I., J."nlicyty M:m1i11it B, w. 
~ 1121Ionmm MliJ!OCTllH. Il, H!!Jla 24 P. Jann od Krzyża w. r, hrnei tJW<!lrnnników 
oo /~1 cn. Iomrna 3JraToycT., 25 ~ Knta.~y~y P. M., Ernzma Dy<lnlrn \\\ l:<\hiny 
~ l~l@He~. ~6. Arr. <J:imnma, r. 26 N.@ 27 po sw~'i'iotl·:i."'A.foitii: WZG po sw: Nta1ii.i.it: 
l\'tl i~ ~,1, lypi~, CalIOH:t, Annna 27 . P. Wirgiij\1sz:1, Bazy!ego i\L 1,nn11ohl11 ·w., G11rtr. = 11 I IIO.CT. E~~H. MaTo.err. 28 w. Man~weta n. M., 1 Unfa M. :rn1lntmul1L B., Rutlna 
·; li~!~~· ~lnroprn Heoxecap. 29 S. Satnrnin:t i Filmnontt llf.m. 8:ilo11wi J.'. Hnrng-orza 
~ I . 1•. JlflTOHa Ir .PouaHa. 30 C. ·r .Andri:eJa, Apost, .J1rnty11y, 01lonn Op. 

2$ i 
1 

clŚi;>ięta ~yznan_ia Mojże~zoweg~. Dni:t 4 Sr.nbas, <1. 10 ({oz(l]intfo~?. H?.yli 
"';; 

1

1 ·szy zicn mies. Kislewi cl, 11, 18 i 25 SznlrnHy, ' 

s 
&-I 
~1 

=I 
'i I 

Odmiany światła (lunacje) Księżyca. 
~ ~?w d. 8 o g" 2 m. 21 w. I 10· p 1 1 1 •J<J . , , , 
) Pierw. k\Y . <1 16 0 g' 7 9 "'-'. e n n < • ~· o g-. 7 m .• ~.l ". 

. . ' . m. w. ·( os,tatnht kw. 11. ao o g. 10 m. 

Ta~elka 'wschodu, i zachodu Słońca i Księżyca. 
~I 
~ / „,flu<l.1111 zog., _S_I~ Jtst<.•ty~n-~ 

I :§. gily nn Wschód! Z"ohóu .~ ··\,•0,;iiótl li · ·~~c·· 11 ,;1·11·· <lulu :;:- • I - komp. g. 12 / >oj <1
11 

g. m. I g. m. I o ~ 1
1
, I 11 43 6 56 4 ao . ......Jl'· m. A'· m. ~. m. 

- r, 11 44 1 4 4 23 J " 11 rn r. , •I 3.1. w, ~ :\.! 

N I 10 11 44 7 13 4 15 5 11 10 r. o I~ "" , Hl 
JTJ u 45 1 o2 .4 7 10, 2 :rn w 1~ -- w. n 2 ct"'_j ______ 20 11 46 1 31 ~ 0 :" 4 o w. o 111 1·. ~ .,r, 

" 
3
20._'_j 11 47 1 an 3 55 I ;~ no w. \ o. 20 w . H 211 

11 48 7 4 7 3 50 ~., O ~$ I'. 2 11 1·. A Hl 
~-0--..:.:..-:-'....:...:::.:..C.~~_J_ ____ - _1~0-~3!~~:. ___ a,10 1„ .•. q 3 

32 r. 

NOTATNIK NA LISTOPAD. 

Fhaa11u1owy, 

Losowania.· LiAiy z:rnt. m. Płocka; obli Petersb. i 1Iosk, tow kred. m., nkc. dr. 
MoHk.-H.inz.; 13-ó0/0 listy zast. prem., listy' znst. petersh. tow. wz. kr. grnnt.; 30 - listy 
zn8t. m .. wn.rHznw~. Losowanirt i i'c1:z10ny. 1 .- 4'/2~/o konsol. poz. kolejowa z 1890 
r.; Reali;wcJa: 1-1.isty. za~t. m. Lrnlz1, 41/2% 1 4°1o obi. dr. l\fikoł.; 3_4010 bil. ciągle 
prneent11.1ąer>, Beal1za1:1<~ i l.:upnny: 13-5% hi!. bank. 1 em„ Knpony i dywid.:. akc. 
dr. CargkoHiobkiPj i Hiaz.·Kozł; 1 - ohl. i nke. <Ir. Mosk.-Smol., obi. Knrsko-Chark., 
2-ohl. ·L'/2°10 i ·l0/o gł. tow, ro~. dr. żel., 13-5010 listy zaRt. lll'em., obi. dr. llfosk.
Hinz., 27-ohl. dl'. 'l'amh.-Sarat. 

HamUow;r. 

Jarmarki. Oll z. ni. do B 'l'nmhow; <lo ll Charków. 
7-\!1 .P1·rm!.\(n1·t n(!(l Od„q; 8-18 Ii·bit; 13-20 Berclyczcw;13-22Szac1ryi1sk; 

21-27 TVi·mJław; 23- f .J, grmlnitt Ust·Sysolsk; 29-1 grl!(1nia Byclgoszcz. 

;,ryśliwHkf. 

IViJlnn J1"li1wn1i, Na znJąee, głu8zeze, ciotrzowie, jarząbki, kuropatwy, dropie, 
1!\'.Hi, k:rnzki, 11nry, hokasy, (lnhelty, słomki i kn!ig·i, omz mt drn.pieżne z\vierzęta. 

pt:tetwn, 
Nic 11"nl110 111,/111.Nu'. Nn samice: losie i jnlcnie. 

Gospotłn••ski. 

IV 110ln. Ha11lió grnnt jałowy, ua któ1·ym owies na wiosnęma hyll siany. Je
:t.1~li gospo1l:n·r. w przeHzlym mie8iąeu grzą<lek chmielowych nie oln;ył, tera.z uczynić to 
1;owinim1. Zhi1•r:ti\ dla trzo<ly. hrukicw i żol<Jd:!, Grabić Iiilcie na po<lśeiół dla bydła. 
Oh<iiun~. wie1·zhy. W .rn1liic Okol0 !Iw. J\farcin:i sadzić postki ziamn, a młnde 
dnrnwka 1n·zeH:hlzn11„ 7.:nuniłto wyhuJnlc zrnzy. z1:zyna1\ i. smru:ować maścią. Zbicra6 
z drzew g-ąsinnic1~ i zrzynni1 z nich Htrnlrn gałązki.. Drzewk(l. młode obwijać słomą. 
W o/in1·rw. Ogl1;dui<i z :r.imnwą pnszą pobt<wownć, a)iy je,i i1ie zabrakło; poślcclniejszą 
p:t~ZQ <111(1 hytlh1 1w.i111·z"111, 11111szą póżnioJ. 'l'uczyil woly •. Koniom dać dohrcgq sinna. 
Klaezy Żl'Phnyc1h nin używai·. t:ernz llo zapt'ZQgn. W domu. Chować plewy, kwasić ka-
1nrnt('., mln1". mąkQ, hii1 olt!j 1 ehowai\ narzr~dzia rolnicze, o~]bywrió młóc.kę W czasie 
dlni::ich Wi(!(\lrn1·<'iw, kto, ma w ttim zdolnm\i'1, wyrnhiać winien Hprzgty domowe, n:t· 
m;1lzin, nawnt zall:tll'ki <lla 1lzir.ci. Kwasić lrn)lnst(j, wieprze !JM i słoninę r.obić. W pi
wnieaf'h nlo~yt'1 warzywa tnk, nhy nlo pog,niły. 



----------------------;----- ------ -------- ------------------- ------

GR UD Zll~N. 
Grudzień ma dni 81. -8/ońoe wst .w l/1, Koziorożoa d. 22. Pooz. zimy. 

rrnEHA cB.aTbIX'J:> / . I śwnrrA KoścIOLA I św11~TA KOśc. 
IlpanoCJrannoH l(epirnu Dnia Hzymsko-Katolickicg°----- -~~:m- I~u,~--~~ar. s:_ 

U ff n Au,l\ill 11 P. Eligjusza B. Marjana li!. LiNt, Elżh. Ki·. Węg.W. 
~o rr;~ f,;~roXł~ ,n;eimnoJJ. 2 -~ Bihjanny P.M. Hipolita M. __ l•'clikaa _\V_i_i_~e~Ju_~:-~~-
2i HeJI. 27.Bse11.ebXp.np.6or. 3 N 1 Adw. Franciszka K8aw. 27 po ~w., <Uuw.N . .M.P 
22 Au <I>HJJI!hI:Olla Apirnnna 4 P. Bai·bary P. M. Cccyl,111 i\I. !llnrlrn JII. 
23 On.' AM<liJrnoxiJI, l'pnropilr 5 W. S~bby Op. N:ccta Il.\-~'.· Klcmeusn .l'.;lli,; 
N Be.'!, 1rn. EirnTeimIIra 6 S. Jlilkohąa Il.\-,., Loone,11 M. J:;na .?d ~1.1zy~1~ .w. 
25CJJ, h['l, I\JI;11MOHTa nanfil 7 c. A_mbroz.B.D.K.AgatonuM. I~:lt~'.z. l,M-,E1az.M, 
251!11. AJJII!tllllH li IaKOBa. 8 P. Niepokalane Pocz. N.M.P. 1 JOtt'.i _AlckH.\11, B.JII. 
21IJII•r. Ia1wna, 1qm. JfaJJJia,l\ill 9 ___8-_:_ Leokadji,_~~-alcrji l!~A.!~: __ '~irg1l,1uH.~~- 13:'.\1'. __ 
2s1H. 28.llp. C1·e<1>a11a, 0eo11. 10 N. 2 Adw. N11}8iv, 111. l'. I;orct. 1_, Ad. l\hmtt_w~_ta BM,, 
2911\Icr. IIapaM011a, <IimryMcHa. 11 P. Damazego P„W. S:1\J11m /Saturnma 11•1lemo11a 
SO·Au. Au,n;pen nepnoan., 12 W. Aleksandra M. _ Andn:, Ap.1 Just. PM, 
11/f,eu. Ilpp.lfayMa wr.Auan.113 s./Łucji 11.M., Otylji I'. _ 01'tul. l~hg,Jnsza B. 
2 llpp. AnnuqAia, ~Jl. Ioamm 14 C. Djoskom l Herona MM. ·/·Bibjai~ny l'l\I.~ Hip.JII. 

I 3iilp. Coq;p0Hi11, Cannw: l5 P. Walei:Juua, Ireneuszu MM. tl!'rancrnzlrn l~tta\\', 
4[BeJJ. ~rn. Bapnapbr,np. Ioau. ltl S Euzebjnsza BM. _ _ _ ·/·Barbn1·y !'.:~f_:_ - ___ _ 

[;,He. 29. lip. Ca1111hl ocn. 17 "N: 3 Adw. Łazarza il~~ó"iii1111Ji 2 Ad. _l:lullllJ Op„Nicot. 
G

1
@ Cs. HHHon. Mip. 'ly,11. 181 P. @Gracjana B,W. Wiktor.@ lllilrn!nJI\ HW. 

7\CD. AMnpoeiJI Me)\ioJiaucK.19 W. Darjusza M„ Nemoz. M. ·j·Amhrozeg·o 11.D.K. 
81A:n. Coeaena, AuoJJJioea 20 S. tTeofila i Zenona MM. Niepokalane Pocz.N.M.P. 

I 9 8a1J. Cn. Amm, II. Cre<1>. 21 O. '.l'omas~a Apost. Jana M. tLeolrndJi, Walor.PM. 
!JOl1M•r. Mu11ra, Ep~rnre11a 22 l'. tZenona żołn. M„ l!'law. Najdw.llf.J'. Lorctait, 
i!_!,IIp./la11i11JJa, np.Jlymr cTo,q, ~_'.! ~ t~~~gili~· __ Wikt_~;:ji}_>:~: _ '1'Dmnnz.(1go l\ W. 

1

12!H- Cs. npaoT6U'b.Cn: Cm1p, 2.J, N. 4 Adw. IrminyP„ Metr. JII. 3 Ad:.Alclmiudrn 1\1. 
l3

1
?tlt!. Enc•rp. EnremJI. 25 I'. Narodzenie Chr. Pana Luc,JI l'.JIL Otyl. P. 

1
1411\Itr. 0Hpen, <Iimnrnona 26 ·w. Szczepana Męoz. D,ioskora i HoronaMM 
tnlCp. lJ11. EJie<l'epin' 27 S. Jana Ewangelist// Walcrjaua i fren.MJII-

l
l6/IIpop. Arren:, l\11!. Mapmia 28 O. Młod7!ianlców I~11r.eb,luaz<1 Bl'II. 
17 llpp. ~a-H. u c·1> RHM'b 3 oTp, 2\i P. Tomasza Katuary,j. BM. La_zm_·za H„ Olim.W. 
~11\h, Cellac1·ia-Ra, 3oJJ. 30 S.,Eugenjusza B. '.'i{lrar.jnnn Jl.W. 
JllliHeJI. np. Polłł. (CB. 0T6U"b) 31 N. sYlwHRtm P. iMoia"i"l:~fii-tf.i4-AIC15111„Tii8"ź"iiTi·fon1 

! Swięla wyzn~nia l'llojżeszowego. Dnia 2 SzaLas; d. 4 Chanuka, czyli 1.a-
I_ rniątka zwycięztwa Machabeuszów; cl. 10 Rozchodeaz, czyli 1-szy <lzilii1 1tlies. 
l Tewet; d. 9 Szabas; d. 11 8-my i 08tatui clzlci1 Chl\nnki; cl. Hl Hzalrna; <I. 10 
f Post Asuro-bete,ret, d. 23 i 30 Szabnsy. _ 

t Odmiany świaUa (lunacje) Księżyoa. 

!

l fł N?w d. 8 o g. 9 m. 5 r. / ® Pcłul:i d. 23 o g. G m. 1 I'. 
f ) Pierw. kw. d. Hl o g 11 m. 46. r. { Ostat!Jla kw. d. 30 o g. o 111. 43 r. 

! Tabelka wschodu i zachodu Słońca i Ksi~życa. 
[ IGod. na zog.I S l o {1 e n 
t ~ kot~:~ ~· 12 \:•ch6ii-, zaOiió(f ' 
l' godz. mln. g, ni. g. m. , . 
l 1 11 49 7 60 3 49 
, -a n ;;1 7 !ił s 47 
l lJ 11 ua s o a 46 i Io Il 55 · 8 I> 3 45 

1-____ JL R 5~ _ : u__ ! H i. _______ _ 

K-slę~ycn Ul11g1181\ 
• ·wacil6t,-z.c"116,1· dul11 ·a 
H 

g. m. g, 111. ~. Ul. 

I 7 45 l'. 3 dl w. H 2 
~ Il 45 r, 7 2ł w. 7 :H 

IO 1 2n w. O fiS r. 7 41) u ~} 33 w. 8 4 r. 7 •IO 
20 9 IO w. li 4l !'. 7 :JH 
2i> l 47 r. o 27 w. 1 aa 
30 ~~·-···~--~?~~~· . 7 jł:? 

I' 

NOTATNIK NA GRUDZIEŃ. 

Fhumsow)'. 
Losowania. Akc. i ohl. 1 i 2 om. gł. tow. Ros. llr. żel.; 13 - 1 poż. wsch„ obi. 

dr. KurHko-Chark.; 15-liHty zast. m. Lodzi; 16-akc. i olJI. dr. Riaz.-Kozł.; Realizacja: 
1-iisty likwid.; 13-:1 voż. prcm.; Knpon,11 i dywid,: 40/o złota pożyczka 1, 2, 3 i 4 
cm„ listy li_kwid„ 13 - n-0/0 i ri010 renta złotu, renta kolejowa; 22-listy zast. Króle· 
8twa Polslor.go. 

HanuUowy. 

Jal'marki. Oil :::, ni, 110 1 13yd!Jo.~~c~; 110 14- URt-Sysolk. 
~ 3-10 Konotop; 13-13 styeznia lrknck; 13-22 Czelnbiiisk i Krasnyj Chełm; 

15-21i ]'o:~nn1!; 17-:li K1·6lcwiec; 27-17 stycznia Ustinżirn; 28-5 styczniu Saropul. 

Jłllyślhvski. 

Wo/110 7inlo1"w:, Nn. znjącn, głlrnzt'P, cictrzowio, ,inrząhki, dropie, gęsi, kaczki, 
_„11nry i kwiezoly. Drnpin:'.110 zwierzęta i 11tactwo przez cały rok zabijać wolno. 

Niem>/no 2wlowa1;, N:t samce: losie i jelm1ic. 

Gos1uuł1111•ski. 

1V poln. Wywozi~. g111\j na polo. Dogląc1a(1, hy wo~la ozimin n_ie znle'.vala. 
l':wozi\1 dri:owo na hmlowlo. Nap1·awin\1 ogrodzenia .. Jal~ n11·oz wodę zetme" i1am1ętać 
0 przeręblach i cz1Jsto je o!luawia(1 tak w rzekach ,Jak 1 w stawa~h, by c1ac p1·z~stęp 
powictrzn clla ryh. IV ,qmfoie i o,11rndriie. Hobić rowy do sudzm~m clrzew, o~w1ązy· 
wn\1 slmną l11·znHkwiuin i inne d1•z1iwlrn1 :v tym roku ns~lachetmone. Zrzncac_ ~ ga
-łQzi :\nit•g. IV o/Jr-?'::IJ i t·. !l. koniom clawn.11 ol~rok zwyczaJ~Y· . C_lelno kro,~y po10 WO· 
cln z mn.lm lnh xzr1-,t:t>wką zmiQsznną. Slajme 01mtrywac p1Jn.1e, aby ~1epłe były; 
\Vyrznn:\ć "g-nt'.,i c10 ty1lr.iui1. We 1lw01'$C, Nn]lrmvin(1 gospo~1ars.kw nnrz~ll~i:i. W~<lzm 
minso Aoloun. Uogl 1 tlat'i kap1rnty :i:alnvaszmwJ. l:lklntly o~Yocow trosk}1w1C od z~mna. 
za(ihow~t'1, 01'l'neo <'.Żt:Hto r1.1·zohior:1(1 i zgni,lo_ z 11om!ędz~ mch wy~·~uea~. Scle;-y, i po
ry tlo pill'lli(l clurn·:11':, takz!l t1·ze11, trv.e1in1•, 1 czcsn~1 włokno. Ro!J16 olnach~mln 1 ocz?e 
z czcJ:ulv.ią i rlomownikn111i lV 1urniec1J. 7.nopntr~y~ <lohrzc ule na t~al~zc z11~owc. m!C
since. JV 1Io11w, i'l'ZYH!IOHnhi:it'-. ]!iwa, O(•.J;y, 1lrnzrlzc. Zuopnfrywllt\ HIQ w Hledz1c n:i. 
a1iwrnt. 



IMIONA SŁOWIAŃSKIE. 
1--12"'""1 ...,;::::T:...:.el\~f'.i'":.._:-;j.._'~71:-i~-. -~1:--;;1s1~1;0~171 • --[-~ -~ 1--~- -~~ ;!:ii; 1i'.~~;l i~--------P. Strzożysłllw 2 C. Mlłoslaw 2 U Slawornil11 

a W Włastimira il P. mażej Il 1'. Kuzimitn·z llw. 
4 s. Dobromir 4 S. Witoslawa •1 8. PalrnHław 

/ 
5 O. WłastylJór 5-:N:-Dourocliiill___ r, N. Wojsław 
6 P. Bojomir 6 P. Bohdann li l'. Jlogowit hl. 
7 S. Świętoslaw 7 w. Snlislaw l!ł. 7 W. l'ililngo8t· 

8 -N. Mścisła-11·-- 8 S. Guiewomir 8 Ś. lll:lniH!awa bi. 
91 P, \Ył!tdymir 9 O. Gorya!awa li C. Bo~eHl:iw 

10 W. Dobrosław 10 P. 'I'omiła bł. JO· P. LułioHlawa 
11 ś. Krzesimir 11 S Świctochua 11 S. Hwatosz 
12 C. Czeslawn i2 -N:l~ad~y11-~\\·:- i 2 · N. Ni1;cislim 
13 P. Bogmnir 13 P. ,Jorclan rn ]'. llozo11ua 
14 S. Radog~o_st__ 14 \V, Niemim 1·1 W. lilugomit' 
ifi N." Do111oslaw 15 S. S%częsława Hi 8. O,it•osl:m 
16 P. Włodzimierz 16 O. JHilnda hl. 1ti O. %1iiguitm· 
l7 W. Hośeislaw 17 P. Świ~tornd 17 J', Hogtwhwał 
18/ S. Jaropełk lP, s. Wieloolawa lt-;I l'i. llolHln11 
191 C. Ratyniii· i1i -N. CzciRlm,:n:·-·-·- i!jl ·Ń. 1'0J(,11iii; 
20/ P. Solmstjan 20 P. Lnbomił ~w 1 I'. HłngnHlaw 
21 S. Jarosława 21 W. Onoslawa 21 W. ( lodyHb w 
221 N. Witysław 22 S. Wrocisław 2~ 8. 7.łli~la\\' 
23 P. Wrocisław 23 C. Przcdzi~la\\' 2a C. L1;domil:i 
24 W. Chwalibóg 24 P. Bogusz ~11 l'. Wi1!t\J'Hlaw 
25 S. lllilosz 2/i S. Sławobó.i llli 8. Śwf1:toh1i,i 
26/ U. Skarbimir 26-N:--K"iiroshl\\--- 2ii N. Bohdar Iii. 1 

27/ P. Przybysław 27 P. Wiaroslawa 27 .I'. Kr;1,1\Hl:tw / 
28i S. Radomir 28 W. CJnn,tlibóg i!I:> W. Uzci111iHlaw r 
29' N. Zdz1·,-,,...la-,1-· -- 20 8. HznkoHla\\' / 
3JI P. Dobrogaiowa ao1 (J, J>ołlrontira I 
3l W. Spitogniew ill ]', !l;łligniow 1 

1--1Hr.::"·1;;,,::t:ie;;:c"i'•ie;;:;1<1,,---i-l_::::_...!--;l!";"l-ti-.J:-". --......!l~~_;:_.:,,O,;.:.;::.:.:e;:.:J'Wlcc. ,._ 1/ --1/ S. Smlomir 11· P:Lubomfr---·--·-11·····c.-Hwi:itol1ołl' ___ · 
2 N. Władysław 2 W. Witymi!· 2/ I'. lłaty8ław 111. 
3
1 

P. lHnnżyslaw 3 ~· Ś~~i~tosław _'.!i_ B .. B1·nt11mila ___ _ 
4 W. Borzywój bł, ~ C. 1' ien.czysław 4/ N. Lutomił / 
ó Ś. Swietobór bł. ·> ~· ~h?c.1sl.aw 6 I'. lloJ 11·oniiŁ ' 
6 C. Przeslaw ~ _:~:__Q_()_sc1w1t_l!!:__ 61 w. Ciidiomil· I 
7 P. Radosław 7 N. Ludomiła :lw, 7 ::;, W iHli\W hl. 
~91 S Dobrosława 8 P. Stanisław 1hr. 8 C. \\'yszoslaw 

N. Gorysław 9 W. Eożerad bł. !) 1', l::ilawlij /1 

101 P. Jaromir 10 S. Cierpimi1· 10 8. ]Jog-umil ti11·. 
11 \y, Lnhosła\\- 1

12
1 PC. L\Vuclowi? TI --:rii; H:u1iimił i' 

12/ S. Przem~ sław ,' . szem1l l2 l'. Wywwmit' 
13 C. Myślimir ~ _'.'_~1choslaw___ 13 w. Chytomir 14 

P. Waelai1· bł. 14 N. Dobieslaw 1iL S. Przochi111ir hl, 16 S. Nosisłnw 1, " 
- o P. Strzeżysław 15 O. Wit :-111-. 
16 N:lcrasisłnw--- 16 W. \Viei1czyslaw 16 P. llmlzimir 
17 P. Gościsław 17 S. Sławomir 17 :-:;. Drogomy8l 
18 W. Włodzimierz 18 O. Wszcsl11w -- - ····- - · • .·· -
19/ S Czesław m 19 p 1r 1.z' ·śl 18 N. l>lugosław 
'>O • • ' .CSOIU) 19 J' I' I• ~ O. Drogomił 20 s Jlro iml · . . >OrzyH .tw 
211· P. Strzeżymir - -· n 

1 
20 W. Bogna Aw. ~ S. Wojciech św. 21 N. Przeslawa bł. 21 8. D~mrslaw 

- 22 P. Wisła_ wa. hl. 22 c, Jfroulwój :w N. Jerzy św. 23 W Il d ó 
2! P. Jaroslaiv "11·, 24 \' ,u ~1w ,J 23 P. Wanda 

I 
0 

, S. 'Iom1ra 24 S ,Tani~law \.'6 W. Spitimir 25 C. Borysława -
26/ S. Ilogufał 26/· P. Więcymi! 2ó -N. \Vłii:iit;:"iuił 
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WYK~AZ ALFABETYCZNY 
Świętych świąt na rok 1893, z wyrażeniem dnia miesiąca, 

.lbl':ihaun pustelnika 1G marca. 
A!lal!Jerta IV. 25 CZCl'WCa. 
Arlolfa. biskupa 17 r.zerwra. 
Adolfa ~[. 27 września. 
Adrjanri mQCZ 8 wrześ:lia. 
A<lrj anri llf. 5 maren. 
Afl'y M. 3 sierpnia. 
Agapita nHJez. 18 sier1mia. 
Agatonn pap. i męcz. 10 stycznia. 
Agaty panny męcz. 5 lntego. 

. Agnieszki panny męez. 21 stycznia. 
1lgl'ypiny p1tnny męcz. 23 czerwca. 
Af!rykoli M. 4 Jistoparla. 
Alliana M. 21 czerwca. 
Alberta J\I. 7 sierp11ia. 
A11iel'ta B. l\I, 21 Jistopa(fa. 
Alhirnt biskupa 1 marca. 
Alileguncly P. 30 stycznia. 
Aleksandra biskupa 27 lutego. 
Aleksandra 11apiezn męcz. 3 nrn,ia. 
Aleks:rndra męcz. w Alex. 12 grudnia. 
Aleksandra męcz. 28 lutego. 
Aleksandra żołaierzn 27 marca. 
Aleksandra M. 24 marca, 17 pn.żclzicr, 
Al•Jk~andrn. Il. M. 4 czerwcn. 
Aleksego wyznawcy 17 lipcn. 
Alfonsa Liguo1". clokt. kośc. 2 gicr1min., 
Aloc1Ji P. 22 pażdziernilrn. 
Alojzego Gonzagi 21 czerwca. 
Amnta n. W. 13 wrze:lnia. 
Arnln·ożego bisie clok. kośc. 7 grnduia. 
Anastazego męcz. 22 stycznia. 
Anastazji panny męcz 15 kwietnin.. 
Anastazji męcz. 25 grndnia. 
Anastnzji wdowy 14 sierpnia. 
Anasta::ego bis. męcz dok. koiic. 2 maja. 
Anntol.)1 męcz. O ,lipca. 
Anatoljnnn męcz. 6 lutego. 
A1rntoljuszn. hisk. 3 lipca. 
Andrzeja biskupa 4 lutego. 
An!lrzcja z Awelinn wyzn. 10 listopada. 
An<lrzejn. aport. 30 listopnc1a. 
Anc1rzf,ia męcz. 16 lipca. 
Anicctn P~Jl. męcz. 17 kwietnia. 
An!eli 30 marca, w<lowy 31 maja. 
Amołn ].[; 6 ma,ia. 
Aniołów Stróżów 2 pazdzicrnilm. 
Anny .tlfatlci N . .ill. Panny 26 lipca, 
Ansg,mgo liisknpa ~.lutego. 
.A.ntoniego opata wyzn. 17 st.ycznia, 
Antn11iegó Pa!lemkiego 1ll czerwea. 

Antonina biskupa 10 mn,ia. 
Antoniny mciez. ll mnjn. 
Anton.ii nH;cz. ,1 nrnja. 
Antonin:t his. lllQCZ. 10 mnja. 
Antoniny lllQCZ. 1 :l ezm·1,•<1a. 
Anzelma his. <lok. kolie. 21 kwietnin, 
Apolon,i! panny nH)llzen. !l lntng-o. 
Apolonjnsza rn<Jr.z . .18 kwietnia. 
Apolonjnszn. hisk. 7 lipc:n.. 
A11olina m~cz. 21 kwintnia 
Apolinnrji l>nnny li Htymmi:t. 
A11olinai·ego l!isk. n1<Jc:z. 2:1 lipca . 
Ark:vl,inszn męcz. 1 :l st.vnznin. 
AryRtarcha llH!rz. 'l Hiorpnia. 
Atnnnzego hiHk. mt)cz. <lok. koHc. 2 nrnjn. 
Augugtynn hisk. <lok. lWH(\ 28 Hierpnin. 
Ang·nstynn hisk. apost. Anglji 28 mnia. 

· Aurnlji p111111y 25 Wl'Z<'Htiin. · 

Bnlbiny pnnny lll marea. 
Bal<lzimiorr.n. W. 28 lntcg·o. 
Harhary panny nHJC7.. 4 r.;rmlnin. 
Bnmnlly npo~toln 11 ezmwrn.. 
Bartłomi~.ia npostoln 2.J. sit:n'}lnia. 
llatyl<ly lu. 21\ styc:zma. 
Jlazylcgo bisknpn. 1 :J. cz1>t'\\'Ca, 
Bazylisy panny 1rn:ez. Hi kwintnia. 
Hazylisy pllnuy lllQ!iZ, :i wriwi.ini:t, 
J1eat1·yc:r.y panny ;:(l lip<~n. 
lloaty panny 8 mnt'<J:I. 
Ilenedyktn opata 21 11u11·m1. 
Bcno<lyktn llHJf.'Z. 12 li~to11acla. 
Bcn,ia.min:1. rn12cz. :Jl mnre:1. 
J3cnlej1rnza W. 2:1 sior1mia. 
Benonn bis 1 li cr.c:rwea. 
Bcmaj'(la opaJa <lok. k11ii1:, 20 Hil!l'pnia. 
Bernarrlynn. Senel1sldr.go 20 ma ja. 
Bcmardyna his. "'yz. l 2 1n:11·ei1. 
Bibjanny panny 2 g1•11Clni11, 
Jllnnclyny ]lanny miwz. 2 c:r.erm:n, 
Blaże,ia lliH. HH)rz. 'il 111tbgo. 
Bognslawa his. ~2 maren. 
Jlogmnila 18 kwintnin. 
Bog<11111a O]latn. !l pa:l.<lzii:milrn. 
l3oguchwala 18 stycznia, 
Bońaw·ontm·y lrnr<l°)rnnla 14 llpc•n. 
Bonlfaceg-o mę(.'.z. H nrn,in. 
Jio11ifaccgo bia. llH)CV.. (J CZOl'WCR. 
l3onifl1<1ego hiR, flore11tyi'1Hk, BO mn ja. 
Ilony pnnny 24 kwintnln. · 
BOt\\'i!l/1 lllf!CZ. 2H Jipcn. 
BOZE CIA.f~O 1 rzp1·wca. 

CALENDARIUM. 33 

Bożydara B. l.VI. 6 maja .. 
Bożydara. B. 31 simpnia. 
Brunona wyznawcy 6 października. 
Brygidy panny 1 lutego. · 
Brygidy wdowy 8 paździemika. 
Burcharda B. W. 14 października. 

Cccylji panny mQez. 22 listopada. 
Celestyna. Papieża 6 kwietnia. 
Celj\jna l\L ló gmdnia 
Celsa męczennika 18 lipca • 
Cezarego W, 27 lutego. 
Cezarego biskupa ';!,7 sierpnia. 
Cyprjana biskupa 16 wrze.linia. 
Cyprjana lllQCZem1ika 26 września. 
Cyrylla męczennilm ·29 mnrca. 
Cyrylla lJisk. 5 lipca. 
Cyrylla ;rerqzolim u. w. d. k 18 marca. 
Cyrjalrn mQez. 8 sierpnia. 
Cyrylli M. ó lipca. 
Czesława. wyznawcy 20 lipca. 
Gzterdziestn mqczennilc6w 10 marca .. 

Damaz<1g•o pap. 11 grudnia. 
Da.rnjnna męczennika 27 września. 
Darnjmm llisk1111a 12 kwietnia. 
'.Daniela męczennika 3 stycznia. 
Daniela pror. 21 lipca. 
Darjusz:~ męcz. Hl grudnia. 
Dawiila opatn 15 lipca. 
Dawiila pust!\lnilrn ~6 czei·wca~ 
Dozyderogo biskupa 23 rna,ia. 
Dczyderjnsz:t B. l.Vl. 11 lutego. 
Djonizogo hiHk. 8 kwietnin. 
Djonizcgo hiHk mł}cz. O października; 
DJo<lora M; 2fl lutego.· 
Djogcnctia l.VI. 6 · kwietnia. 
Djoskora l\L 14 grud11ia. 
Domlcolli panny 7 mn,ia. . 
Dominika wyznawcy 4 sierpnia. 
Dominiki panny rrt(!CZ. 6 lipca. 
·Donatrt rnQCZ. 25 stycznia. 
Do im ta· biskupa 7 sierpnia. 
Donnta mocz. 17 lutego. · 

":l 

Donata mecz. 7 kwiiltnla. 
Donatylli \n. BO llpcn. · · . . . 
Dorotonsza mecz. 28 marca i 9 wr:;:;esnia. 
D01·oty panny· mQczen. 6 lutego. · 
Dydaka wyznawcy 13 listopada. · 
Dygny· ·panny 11 sierpnia: 
Dzień Zaduszny 2 listop:icla; · 

J~dmunda hisk. 1G litttopnda. 
IC<lwar<l:t króla 13 pażdziornmH. 
Edyltrn<ly kr. 23' czerwca.~ 
Efrcmn dj:tkona 1 ·lutego." 
Elen ter.insza · opatn 6 września. 
Eleonory panny 21 lutągo. · 
Eljns:m proroka. 20 lipch., 
Eligjusza biskupa 1 grud~ia; 
Elżbiety wdowy· 8 lipca. 
Elżpicty 5 listopad!\. · · 

Elżbiety lP·ó!. w cl. l9 listopada. 
Emerylrn króla 4 listopada. 
Emiljan:t wyznawcy 11 września. 
Ern1ljana męcz. 28 maja. · 
Emiljana W. i Elijaszn pr. 20 lipca 
Emiljanny męcz. 30 czerwca. 
Emil,ianny. panny 5. stycznia •. 
Engelbertii 7 listopada. 
Epifanjusza bisk. 7 kwietnia. 
Epifanjnsza B. Vir. 21 stycznia.· 
Erazma bisk. 3 c.zerwca i 26 listopada. 
Erazmy panny 3 września. 
Eryka króla 18 majn. 
Eschila bisk~ męez. 1:! czerwcn., 
Eucherjusza bisk. 20 lutego. 
Eufemji 20 marca. 
Eufornji panny męcz. 16 września. 
Eufrozyny panny 1'6 marca i 7·. maja, 
Eugenjusza III pap. \vyz. 8 li1ica. 
J~ugenjusza bisk. 30 grndnia. 
Eugenjusza m~cz: 20 mai·ca •. 
Eulalji panny męcz. 12 lutego. 
:mustachjusza mętJz. 20 .września. 
Euzeliji pnnny IDQCZ.' 29 pn.ździeruika. 
Euzehjnsza. wyzn. 14 ·sierpnia.·. 
Euzebjusza bisk. męcz. 16 grudnia. 
Ewm·ysta. pap.· :16 paździemika. 
Euzebjusza. ·męczennika .5 marca:; 
Ezechjela pror, 10 kwietnia. 

Fabjaua nięcz. 20. styez1iia. 
l!'austyna mQcZ, 1ó. lufogo. . . . 
Fobronji panny męcz,. 25 czerwca. , 
Felicjana męez. 9 czerwca. · 
Felicyty męcz .. ~3, listop~da. 
Feliksa knp1iey11a 18 11)\lj!l., · „ 
Feliksa papicZa. 30 maj_a,;. 
Feliksa rnęcz.ennilm 30 sierpnia. 
Feliksa .Walezjuszfl ~q.1istovacla. 
I!'e1·dj;nm,i,da Juóla. 30. run.ja. , 
l!'iclelisn męcz. 24 k'''ieti)ia •... · ·. 
Fidelisn kapucyna 24 tcwictnia. 
Filibm·tn .. 30 sierpni ii. · 
l!'ilipn. npost~ła 1. ma.i!f· . 
Filipa Ne.re1iszrt. wyzn. 26 ma~a. . .. 
Filipa. ;Be11c~jnsza wy zn, 23 s1erpma. 
Filonieny pa,1Jny i:n~cz. 5 }/pca„ .. 
I!'irrnhrn bisk. męcz. 18 sierp .. 1 .2 5 wrz 
Flawjana mocz .. 28 stycznia. 
Fln.wjnna ·w·. 2.2 g1,i1dnia; ·.. . 
I!'lawjusz:i J,\IQcz.e11i1ika. 2.2 czcrw,ca .. , .. 
Florentyny panny. 90 czcrw~a. · 
Florentynn. inQCZ, · ,27 w1·~e8µrn. 
Florjana 1hccz .. 4 ma.Ją •. 
Flory panny ,µięc.z. 29 li11c~. 
Fortunata khpł. i· {\Zer,WC!f: . , 
Franciszka Eorg. 10 pąi\clzt0rmlt~. , , , 
Franciszka Sa!ez. b. 'lv. cl. k. 29 styczn. 
Franciszka :'t Paulo wyi:;. 2 kwietnia. 
I!'rnnciszlrn Sera,fickiego w~· 4· paźflzierrl~· 
Franciszka Ksaw; wyzn. 3. 'grndliia.: . 
Franciszki wdowy rzymian; ·9 tnarca;• 

! , '• ,I, ·" ', 

a 



OALENDARIUJ\I, 

ł'rnnciszka W. 4 czel'wca. . 
Frnmencjusza n. W. 27 pazdziep1ika. 
~'ulgencjnsza uisk. 1 stycznia. 

Gabrjela Archanioła 18 marca. 
Gaili wdowy 5 .]Jaździernika. 
Gaudencji panny 30 aierpnia. 
Genowefy panny 3' stycznia. 
Gennadjusza męcz. 16 maja. 
Gerarda biak. 3 kwietnia i 24 września. 
Gerniana uisk. 28 maja. 
Germana u. w. 30 października. 
Gertrudy panny 15 marca i 16 listopada 
Gerwazego Hl czerwca. 
Gery11a męcz. 2 paździel'llika. 
Gorcljana męcz. 10 maja. 
Gorgonjusza męcz 9 września. 
Godt'l'ycla bisk. 8 listopada. 
Glice1:ji męcz. 13 maja. ,, , 
Gracjana liislc 18 grudnia. 
G1•obu Chrystusa I'ana 16 Kwietnia. 
Grzegorza ap. d, · lcośc. 12 marca. 
Grzeg~rza b. Nazjanzoi1skiego .9 maja. 
Grzegorza VII pap. 25 maja. . 
Grzegorza. cndotwórey 17. listopada. 
Gudc1li męcz, 29 ·września. 
Gwidona wyzu. ·12 wrześ1iia. 

Heleny cesarzowej 2 marca, 
Heleny panny :22 maja.· 
Heleny wd. n1ęcz. 31 lipca. 
Heljodom bisk. 3 lipca.; 
Heljodora męcz~ G n1aja; 
Henryka ccsai·za 15 lipca. 
Henryl~a bisk. rnęcż. 19 stycznia, 
Herakliusza męcz. 11 marca. · · · 
Rerodjona męcz. 8 kwietnia, 
Hermenegilda króle,vicza. 13 kwietnia. · 
R~1mogenesa męcz. 17 i l9 kWiethia. 
Hłacynty panny 30 stycznia. 
H!eron!rna W. 20 li11cit. 
1Imromma cl. kośc. SO września 
H!e:onida męcz. 12 wrzdnia. ' 
H~gma pap. mQCZ. 11 styc:.mia. 
H~larego bisk. dok. kość. 14 stycznia. 
H~ltrt!~Y llallny ~ 7. m·ześrifa. · · · · 
H!lai~1 męcz. 12 sierpnfa~ · 
H!lm~ona op. 21 .Pazdziernilm. 
R1pohta .męcz. 13 sie1·pnia. 
Honoraty pannJ' 11 stycziiia. 
Honorata b. w. 16 Rtycznia. 
Honorjusza b. '"· 24 klVietuia 
Huberta ~isk •. 3 Jistppacla; • 
Hugona u1skupa 1 kwietnia, . 
Hug?na opata 29 k'\'ietuia. 
Hygma • pap, męóz: l 1 stycznia; 

~dziego op: 1 '~rześnia' 
Tuflgenji panny. 21 wrz~śnia. . . 
Ignacego bisk. m,Qcz. 1 lutego; 
Ignacego J ... ojoli wyzu,. 31 lipca. 

Jdclfonsa 23 styczuia. 
Imienia ,lezns 15 stycznia. 
Imienia Jllai:ji 10 wrzelini:t. 
Innocontcgo . pap. 28 li pen. 
Innocentego mQ<·.z. Hi czerwca. 
Innocentego b. w. 1 7 lnriotnia. 
lraidy Jl. nHJCZ. H \\Tzoiinia. 
Ireneusza b. lllQCZ. 25 ma r<m. 
Ireneusza h. w. 28 czCJnn::t. 
lreu.iona u. m. 16 g1·1ul11ia, 
Ireny męcz. (i maja. 
Ireny panny 5 kwictn. i 20 vni1lziorniko. 
Irminy lHlllUY 21t grudnia. 
Iwona wyzn. 10 111tija. 
Iznnka wyzn. 11 kwiot11ia. 
lzyllorn l1isk. 11. kn~t:. 4 kwictuia. 
Izydorn oracz:t 10. 

• Tar.le!! wyznawcy 20 8icrpnia. 
,Jadwigi wtl. Ili 1iaź<lr.ior11ika. 
Jakóbu. apost. l majn i jlfi lipca. 
,Jana Złotoustego 27 Htycr.uin. 
.Ta.ia z lllatty wyzn. 8 luteg·o. 
Jana Bożcg·o 8 urnrf.la. 
Jana apnstoht \\' olo,iu 6 11111,ia. 
.fana Nt"ponmemia lrnpl. nttH<.z. 16 maja. 
Jann 1mv. 27 rnajn. • 
Jana Oh1·zciciel11' 2·1 czerwca. 
Jana męcz. 12 i 26 l:zorwca. 
Jana Gwall.Jorta op. 12 lipna. 
Jann z Dnl,li 9 livca. 
Jana Ića?ilego 22 p:nillziemika. 
Jana Kapistra1,1a wyzn. :ia pnź1lr.ioruilrn, 
Jana od K1·zyzą 24 li~tov:ula. 
Jana Ewangelisty 27 gl'n<lnia. · 
Jana mguz, 7 wrzośuin. 
Janua1·eg·o 10 lipca. 
• fanual'ego llHJcz. 8 kwiutuia. 
Janua~juHza hisk, lllQCZ. 1 O wrzl'iinia. 
Jercrn,1aszit ~>r, M. 1 mn,ia. 
Jerze~o hisk. mgcz. 2 liatop:ula i 23 kwlot. 
Joachima Ojca N . .M. P. a w1•zośuia. 
Joanny wdowy 24 maja. 
Joanny l!'rcmiot wd. 21 siorimia. 
Jolanty wd, 16 czerwca 
Jowity, mQcz. 15 Jntogo,' 
Józef a Obt. N . .i!f. I'. 19 · marna. 
J~zefa Kalasantego wyzn. ,1 lipca. 
Jozc~a z Kopertynu 18 wrzcllnia. 
Józtifa z Arymatei wyzn. 17 marca. 
Jnkumla mQcz. O styeznia. 
Jul~ana męcz, 1a. lutego. 
Jnl~anny, P:,tnny 16 lutego. 
Jul,!ana m()oz., 7, stycznia. 
Jnl.)aimy panny 19 czorwoa •. 
Ju~~nny IUQCZ. 17 liiol·pnia. 
Jul~i panny tl)Qc •. 22 innja •. 
Julłusza p. w. ,12 k,\•ietnin~ 
Julity panny niQcz. 30 lipca 
.Justyn~ flloz~fa mQCZ, 14 l~~ictnin, 
Justynjana l.J1sk. 5 wrzesnfa. 
Justyny panny męcz. 7 ]lazdziernika. 
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Justyna i Justyny męcz. H maja. 
Justyny p. męcz. 26 wrześ. i 30 listop. 
Juwencjusza męcz. 1 czerwca. 
Juwencjnsza bisk. 8 lutego·. 
.Juwenalisa bisk. mQcz. 3 i 7 maja, 

li.aja nHJCzennika 22 kwietnia. 
Knjetana wyznawcy 7 sierpnia. 
Kalil~sta pap. męcz. 14 października. 
Kanula wyzn, 18 lipca. 
Kandyda m(,lcz. 3 października. 
Kannt:t kr. 1{) stycznia. 
Karola Boromeusza 4 listopmla. 
KasHjnna mQcz. jj() marca i rn sicr1mia 
Kassjusza lllQCZ. 15 maju. 
Katarzyny panny 23 lutego. 
Katarzyny kr. szwedz. 23 maren . 
Katarzyny Sencitskil'j panny 30 kwietnia 
Katarzyny, pnnny m<Jcz. 25 listopada. 
Katedry flw. 1:iofra iv B.zymie 18 stycz. 
Kat~(h:y Sw. Pwtra w Antjochji 22 lnt. 
Kmmnwrza król. 4 marc:i .. 
Kil,iana hisk. 8 lipca. 
Kla.l'y panny J ~ sior)lnia. 
Klanc'l,insza his. wyz. 13 czerwca. 
Klandjnsza męcz. 18 lutego, 
Kleta lllQCZ. 26 kwietnia, 
KltJmtmsa pap. 23 listopada. 
Klotyldy król. 3 czerwca. 
Koluty panny n maren. 
Kolumby panny HIQCZ, 17 wrzc:inla. 
Ko11sta1111ji HH)cz. 1\1 wrr.e~uia. . 
Ko11btanty1rn wyr.u. 11 m:trc:t'i 12 kwiet. 
Konrada wyzu. 1\J lutego. 
Konrada l.Jisk. 26 listop11rla. 
l{ol'(!nli pauny \!2 października. 
Kornelji 1111,cz. 31 marca. 
Kozmy męez. 27 września. 
Kryspina i Kryspinna 2fi paż<lziernika. 
Krystyny panny lllQtJZ, 24 lipca. 
Krzysztol'a n11:cz. 2f> lipca. 
Kun!lgnutly cesarz. B marca 
J(nncgundy /mit. polslciej ao lipca. 
Kwiryna n11~cz. 30 marca, 

(,aml.Jortn mQCZ; 1 G kwictuia. 
Larga męez. 8 sierpnia. 
Laurjaua hiHk, męcz. 4 livca. 
Leandrn l.Jisk. 28 lutego. 
Leokailji ]lanny O gi•1Hlnia. 
Loona !Jisk. 20 lutego. 
Leona p, w. d. k. 11 kwich1la. 
Leona II pa11. 28 czcrwcn. 
Looncjnaza hisk. wyz. ta stycznia. 
Lconidasn m1~(1z. 28 stycz. i \l2 kwietnia. 
Leoncjusza 18 czerwcu. 
Leonarda wyzn. 6 i 213 listopada.· 
Leonilli panny męcz. 17 stycznia. 
Leopol!la wyzn. lo llstopail:i.; ' 
Lidji a sierpnia. 
f;igilrPgo u isk. ·męcz. ·Il. k. 2 ·sierpnia; 

Longina m<]CZ, 15 mare.a. 
Lucjana męcz. 7 stycznia. 
Lucyny panriy 30 czerwca. 
Lncylli panny 31 paźclziemika. 
Lucjusza bisk. 11 lutPgo. 
Lue.jana 1nccz, 13 czerwca. 
Lrnlgarcly panny mtJcz. 113 czerwca. 
Luclgcrn bisie 26 marca.· 
Lurlwilrn kr. 25 sierpnia. 

'f,aclyslawa z Gielniowa 2,t września. 
I,azarza ]Jisk. 17 grucl11h1. 
Łucji imnny 13 grudnia. 
Łukasza Ewan. 18 pażclziemlka. 
fa1lrn sza męcz. 30 paździcrnilrn. 

:rtlacieja Apostoła 24. lutego. 
Magdaleny cle Pazis 27 maja. 
Makareg·o opata 2 stycznia. 
Makarego męcz. 29 l11tt'go. 
Makarego bisk. 10 rnal'ca. 
JVI:ilrnrego męcz. 8 grn<lnin. 
Makryny pannv 19 lipca. 
1\faksymy męcz.· 2 września. 
1\lakS)'llla mgcz. 1-t kwietnia. 
Małgorzaty kr. szkockiej 1 O czerwca. 
i\fal'gorzaty panny męcz. 13 Jipea. 
Małgorzaty pauuy 17 października. 
i\famcrta bisie 11 maja. 
llfansfota b's. mgoz. 28 listopada. 
llfousfeta bisk. wyz. 19 l11tego. . 
l\farce1Ia ·pap. mQCZ. 7 października. 
i\Inreeljana mecz. 16 kwietnia 
Mareelintt bisJ{, wyz. 9 styczula. 
;\-larcellego pap. 16 styeznia i i.t sierp. 
l\larcelli wdowy 31 stycznia. 
Marcellina 2 i 18 czerwca . 
Marcellina ]Jap. llHlCZ. 26 kwietnia. 
i\farcina hiRk. 11 listopacla. 
Marcina pap. 12 listopada. 
i\farcina męcz. 4 stycznia. 
i\iarrjana mecz. 17 czerl'l'Ca. 
Marrjanny pitnny męoz. \J stycznia. 
Ma.i·lca Ewangelisty 25 kwietnia. 
Marka mecz. 24 marca. 
l\farka z i:łzymn mecz. 13 czel'wca. 
Marka pap. wyz. 7 • paźclziernilrn. 
l\farlrn 1rn;cz. 22 listopada. 
Marjana męcz. 30 kwietnia. 
l\farjmm h. m. J.9 sierpnia. 
llfarjana l\iI. 17 pazdziernilrn. 
;\lar.ii Kleofy 9 kwil tnia. 
l\farji Magdaleny cle Pazia 27 maja. 
Marji Mngclaleny w Jrroz. 22 lipca. 
i\Iar,ii .fakóbowej 25 maja: 
l\far,ii Salomei 22 październikn. 
Mar.ii )lanuy mQCZ. 2'1 listopitcla. 
:Ninrjusza 19 stycznia.· · 
i\forty mQCZ. 1 ~ stycznia 
::\farty Jimmy 20 października;· 
i\I:irty panny mQcz. · 29 lipcit. · 
:i\lartynjann mqcz. ·16 pnźtlziernikn.· 

) 
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Martynjaua bisk .. 2 stycznia i 2 _lipca. 
:Martyny panny mQCZ. 30 styczma •. 
Mateusza apost. i ewan. 2.1: w1·.ześnia. 
Matyldy król. wdowy 14 marca. 
Matyldy męcz .. ló marca .. .' 
Mauryeego męcz. 22 wrz~s?1a. 
Mauryljusza !Jis.13 wrzcsnm. 
Makarego męcz. 29 lutego. 
Maksymjana bisl>. 21 lutego: . 
:Maksymiljana bis, 12 paździermka. 
:Maksyma męcz. 18 lutego. 
Maksymina bisk. wyz. 8 czerwca, 
Maksyma !Jisk. 29 maja. 
Medarda bisk. męcz. 8. czerwca. 
Mclonjasza bis. 22 paździemika .. 
Molehjadesa bis. męcz·. l O grud ma. 
JIIetodego !Jisk. 14 czerwca i ó lipca. 
Michała .Ai·chanioła 2.9 w1·ześnia, 
Michałn bisk. wyzn. 23 maja. . 
Mikołaja z Tolentynu 10 września •. 
Mikołaja !Jisk. 6 grudnia. 
l'iiirol!a mecz. 8 i 17 sierpnia. 
Mirosława· wyzn. 23 września. 
Młodzianków 28 grudnia. 
Modesta męcz. 12 s tycz. i 1 5 czerwca. 
Mollesty panny 13 marca. 
Mojżesza bisk. wyzn. 7 lutego. 
Moniki wd. 4 maja. 

Narcyza bid, 29 października. 
Najslodsze,90 Im. Jezus 15 stycznia. 
Na;'cl1·oz. Ki·wi Pana Jez. Ohi·. 2 lipca. 
Narcyza męcz. 2 stycznia. 
Narcyza bis. męcz .. 18 marca. 
NARODZENIE CHRYSTUSA 25 .grudn. 
NARODZENIE N. M. P. 8. whieśnia. 
Natalji panny męcz, 27 lipca. 
Natalji męcz, 1 grudnia. 
Nawieclzenie N. J.1. P. 2 lipca. 
Nawrócenie św. Pawła ap. lló. stycznia. 
N. :M. P. Anielskiej 2 sierpnia. 
N. lt1. P. Bolesne;' 17 września. 
N. M. P. od wyzw. niewolo. 24 wrześn. · 
N. M. P. Loretańskiej 10 grnduia. 
N. 111. P. Łaskawe;' a maja. 
N. li[. P. Pocieszenia. 3 września. 
N. lil P, Różańcowe} 1 października. 
N. 1lf, P. Śniezne} 5 sierpnia. 
N. 111. P. Szkaplcrznej 16 lipca. · 
Norjusza wyz, ·27 maja. 
N~s\ora !Jisk. męcz. 27 lutego, 
N1ccfora bis. 13 marca. 
Nikauora Djak . .1.0 ·stycznia. 
Nikandra męcz. 7 listopada. 
~!EPOK. POCZ. N. M. P, 8 grudnia, 
Nikodema kapt :męcz. 15 września; 
Nikona męez. 23 marca, .. 
Norberta bisk, Ci czerwca.. · 

OCZYS~OZENIE ~;]IL P. 2 h1tego.' 
Odona brnk. w •. '1 lipca .i 18 list opada, 
Odylona opata 2 stycznia. . 

I
' Ofiarowanie N. !J[, 1'. 21 JiHtopada. 

Qlawa króla. męcz. 20 lipca. 
Olimpji 17 grmluin. 
Olhnpjnsza mQCZ, B 1 paź!lziernilrn. 
Olimpjusza llisk. wyz. 12 cztn·wca. 
Onufl'o•"O ll\!Htel. 12 czen1·ca. 
OP'ielct'św. Józef<h ilB kwiotnin. 
Opieki N. M. P. 12 Jisto1m1la. 
Optata uisk. 4 czorwcn. 
Qptata nH]CZ, 16 kwietnia. 
Oresta męcz. V listopada. 
Ottona bisk. 2 lipca. 
Ottona 16 styczni:1. 
Otylji panny męcz. 1!3 grudnia; 

Pankracego męc.z. 12 maja. 
Paschalisa wyzn. 11 majn. 
Paschazego Lis. 22 I u tego. 
Patryka bisie. 17 mnrca. 
Pntrycji p. a czerwca i 2u sierpnia. 
Paulina hisk. 22 czcrw~a. 
Paulina !Jis. męcz. 131 Hillrpnia. 
Pauli panny 26 stycznia. 
Pawła bisk. 22 marca. 
Pawła męcz. llG czorwea i 17 Rierpnia. 
Pawła I pustol. l 5 stycznia. 
Pawła apost. 2H ezerwca. 
Pawła od krzyża wyz. 28 kwlotuia. 
Polagji lllQCZ, H CZCr\\'!l9. i 11 Jivca. 
Pelagji lllQCZ. 23 marea. 
Pelagjusza męcz. 28 siorpnia, 
Petroneli panny at maj11. 
Pięcill mn św. l!'rauciazka 17 wrz0Bm11, 
Piqoiu lwa.ci m9ozennilctiw 12 Iistopalla. 
Piotra LiM. mQcz, 26 listo11:1tla. 
Piotra Chryzologa 4 grudnia. 
Piotra Damiana d, k. 23 lutego. 
Piotra Nolasko 31 stycznia. 
Piotra. nu~cz. 20 kwlctuia i 2 czerwca, 
Piotra Oolostym1 pap. lll mnja. 
PIOTRA i I' A WJ'"A apost. 29 czerwca. 
Piotra w olcowach 1 sierpniu. 
Piotra z Allrn1itnry wyzn, 19 paźclziom, 
Piusa V 1mp1 ó maj:i. 
Piusa I pap. mqcz. 11 lipca. 
Placyda męcz. 5 paździomilrn. 
Placydy panny 11 pnź<lziornika, 
Pocieszenia N .. M. J,>. 3 wrzo:inia. 
Podwy~szenie św, R'l·zyza .1•1 wrzośuia. 
Polikarpa biRk. nu1cz. \lG stycznia. 
Po1Jieleo 1ó lutego. 
Porftrcgo w. 30 sierimi11. 
Praksedy panny 21 Jlpc11. 
Prokopa rnQcz, 28 lutego. 
Proknla rnQcz, l czerwca, 
Prospe1·a. bisk. 25 czerwca •. 
Prota męcz. 11 wrześniu. 
Protazego ll\QCz, rn czerwca 
Pryma InQCZ,, 9 ·cio1·wc:i. " 
Pryski panny .18 stycznia. · 
P1·zen:ie7!ie~1ie ,I'ailslcie O sierpnia, . 
Pn;e01es1eme sw •. Knzimiorza.27 storpuia 
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Przenies. św. Stanisława b. m. 27 wrześ. '/ 
Ptolomensza bisk. męez. 2,4 sierpnia. 
Pndenta i Puclcncjanny m. 19 maju. 
Pulcherji panny 10 wrześniu. 

Raclegundy król. 1 a simpnia. 
Radosław11 mQez. 1 wrzesn. i rn czerw. 
Radosława uisk. wyzn. 22 stycznia. 
Rafała Archanioła 24 października„ 
J?.ajmunila 23 stycznia~ . 
Rajmuncla wyzu. 31 sierpnia. 
Hcgiuy panny 7 wrze:lnia. 
Hcmherta llisk. wyzn. 4 lutego. 
Remigjnsza his. 1 r1aździernilm. 
Roberta 17 kwietnia. 
RoliCl'ta opa tn 7 czcrwea. 
Rocha wyzn. 16 sierpnia. · 
Romana ovata '29 lutego. 
Romana męcz. O sierp1iia. 
Homaua opata 22 maja. 
Romaua bisk. męcz. 23 października. 
Homany imnny 2a lutego. 
Homuallla opata 7 lutego. 
Rozal,ii panny Panarm. •k wrze8nia. 
Rozeshlnie apost. 1U livca. 
Hózy Limai1skicj ao sierpnin. 
nura męez. 28 listojiada. 
Hnfina wyzn. rn sierpnia. 
Rumolda króla m!}cz. 1 lipca. 
Ruperta bisie 27 m111·ca. 
Rygoberta liisk. wyzn. 4 stycznia, 
RyH1r.:trda bisie 3 kwietnia. 
.l\.yi-;~:tl'(l:.i, ł<i:nJ~n. 7 ::'.~e 1;;1. 
H.yAzarda \liHk, wyzn. 9 czerwca. 

l!ii:ilihy 01rnta 5 grudnia„ 
Sabina wyzn. 11 lipca i 1 l grudnia. 
Sabiujana lllQez. 2\1 sty('Z. i .7 czerwca. 
Sabiny męcz, 27 vaźtlzicrnilrn. 
Sabiny panny 29 Bi<ll·pnia. 
8a1ezn(.!'O nl<H~z, 12 '11 '!'~~c:~:t:lr~. 
Salomei pa1iny .17 iistopadn. 
~f!~~:!!~!1a 'hi5!k. n1~~?.. 28 "~r~!e~nin. 
Satnrnin:i 111Qcz. 29 listopada. 
Satnrnin:t kap. lllQCZ. 11 lutego. 
Saturn.lana męrr.. rn października. 
8atm•niny pmmy mt!c•z. •t czerwca. 
Bauli panny m11cz. 20 pażclziemilrn. 
Sawiny Jianny BO stycznia. 
R,cholaHtyki panny 10 lutego. 
Scicci.e św. Janci Olmiciciela 29 sierpnia 
ScliastJ:tua męcz. 20 atycznia. 
Stih:rntjanuy m1~cz. Hi września. 
Sclmn<1yny pmmy 15 stycznia. 
Sorallna wyzn. 12 pnźclzh'rnilm. 
Serafiny panny 2U lipca. 
Serapjona hisk. wyz. 30 paździm'nika. 
Sorn11Jo11a wyzn. męcz. V1 Jistopad:i. 
Serca l'ana ,Teznsa. O czerwca. 
Sergj1rnia mQCZ. 2·L lutego i 9 września. 
Serwnceg-o hisk. 13 ma.ja. 
Serwiljaria męcz. 20 kwietnia. 

Sewera kapł. wyz. 8 sierpnia. 
Seweryna op. 8 stycznia. 
Seweryna bisk. męcz. 2B pażclziernilm, 
Sidonjusza liis. męcz. rn sierpnia. 
Siedmi1t boleści N. M. P. 24 marca. 
Siedmiu br. m. synów Felicyty 10 lipca. 
Smarngcl:t męcz. 8 sierpnia. 
Sokratesa mecz. 10 kwietnia. 
Sotern pap. 22 lnvietnia. 
Sotery panny męcz. 10 lutego. 
STANISŁAWA BISIC 8 IllDja. 
Stanisława Kostki 19 Jistopatla. 
Stefana króla węgim'. 2 września. 
Stefana męcz. 22 listopada. 
Sulpicjusza męcz. 20 kwietnia. 
Swiatosława bisie męcz. 1 stycznia. 
Sygfryda bis. 26 lutego. 
Sylwana męcz. 5 maja. 
Sylwana bisk. męcz. 10 lntogo. 
Sylwcrjusza pap. 20 czei·wca. 
Sylwestra pap. 31 grnc1nia. 
Sylwji matrony H listopatln. 
Sylwina bisk. 17 lntego. 
Sylwjusza męcz. 21 kwietuia. 
Symeomt zak. 5 stycznia. 
Symeona !Jfok. męcz, 18 lutego. 
Syrnforjana 111ęcz. 22 sierpnia. 
Symfronjnsza b. męc.z. 31 pażdziemika. 
Synezjusza m~cz. n maja. 
Syksta pnp. 28 marea. 
Sykstusa II 11ap. męcz. 6 sierpnia. 
SZCZEPANA 1-go męcz. 27 grndnfa, 
Szymona z Lipnicy 18 lipca. 
Szymona apost. 28 pażllzierliilrn. 

Tacjusza męcz. 16 marca. 
Tadeusza apost. 28 uażdzicmika. 
'l'ararjusza bisk .. wyzn. 25 lutego. 
'l'okli 11:111ny mQCZ~ 213 września. 
'l'clcsfora pap. męcz. 5 stycznia. 
~e~1~!i~t~k1e~:t ,_~~~cz. 23 H~·,~c~~;:i. 
'l'coha!lla pust, l lipca. 
l'eoclora mocz. 9 listopada. 
Teodory m(Jcr.. 1 kwietnia ... 
Teodory pokutnir.y 11 wn:esnrn. 
'reoc101·ylrn kavl 1 lir>ea. 
Teodozji panny męcz. ~ 9 nrnja. 
'l'eodozji .inęez. 20 marca. 
'.11oofila męcz. 2:l lipca i '20 grudnia. 
"'l1eofila bisk. 27 kwietnia„ 
'l'eresy panny 1U pnźclzicruika. 
Tertnljnnn bisk; "'yzn. 27 kwietnia. 
'l'omasza ;,: Alcw. wyzn. 7 marca. 
'l'omasza uisk. wyzn. 22 września. 
'l'omasza ap. 21 grndnia. · 
'l'rollma mQcz. 213 lipca. 
Tomasza Kantunryjsk. 29 grnllnia. · 
'l'RÓJCY ŚW. 28 maja. 
'l'ł·yfona męcz., 1 o Jistópada. 
'rRZECH KlWLI 6 stycznia. 
'l'yuurcpgo m. 14 kwietnia i. 11 sierpnia. 
'l'y1notmrnza his. mQcz. !H stycznia. 
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Tymoteusza męcz. 24 marca. 
Tytusa bisk. 4 stycznia; 

llbalda bis. 16 maja. 
Urbana pap. 25 maja. · 
Urszuli panny 2 l p11ździer11ika. 

Wacława lu. czesk. mQcz •. 28 września. 
Walentego kapł. męcz. 14 lutego. 
Walentego bis. 21 maja, 
Wafont.yny panny męcz. 25 lipca. 
Walerji męcz. 5 czenvf)a. 
Walerji panny 9 grm1uia. 
Walerji mecz. 28 kwietnia. 
Walerjana ·męcz 14 kwiet. i 15 grul1nia 
Wawrzyi1ca mqcz. 10 sierpnia, 
Wawrzyi1ca bisk, wyz. 6 września. 
Wenantego męcz. 18 maja. 
Weroniki panny J 3 stycznia. 
Weroniki z Jnljan. 17 maja. 
WIELKANOC 2 i 3 lrn-ictnia. 
Wikt.ara i Wiktoryna m. 6 marca. 
Wiktora m. 12 kwietuia 14 i 21 maja, 
Wiktol'ji panny męcz. 23 grndnia. 
Wiktora l!isk. 17 pażdziemika. 
1Yiktoryna bisk. mt;crr. 5 w1·ześnia. 
Wilhelma bisk. męcz. 8 czerwca. 
Wilhelma bis. 10 stycznia. 
Wi\liclrna op. 6 kwietnia, 
Willebalda liisk. 7 lipca. 
Wincentego mQCZ. 22 stycznia. 
Wincentego l<'er. wyz. I'> kwietnia. 
Winceutcgo a Paulo wyz. 19 li1ma. 
Wincentego Kadłubka 9 października. 

Wirgi]jusza hiHk. mQcz. 27 liHtOJ>atla. 
Witn męcz. lf> mrnrwea. 
Witalisa mecz. 28 kwiet. i 4 liHlopmla. 
Władysława kr. Wt)gie1;. 27 ez.onrna .. 
WNIEllOWS'l'l\P· PANSKlE ll maja. 
WNIEBOWZH~om N. J\l. 1'. ló Hilll'!lllia 
WoJciecha bisk. 211 kwintnią. 
Wolfganga !>isk. Ht 11aż1lziumikn. 
Wolfl'ama tnQcz. 20 mrmm. 
Wolfrycla bis. wyzn. 12 vażdzicrnika. 
WSZYS'l'KICH Ś\VIl{L'YCJI 1 JiHtupada 

Zacbarjnsz:t fi listopm1a. 
Zacharjasza męcz. 10 ezm·11·c:1'. 
Zaśfouin?J N. 111. J'. 2B Ht.ycznin. 
Zefiry1m 'r1ar>. męuz. 2!i HiOl'jllli:t. 
Zena,ldy lntnny m1icz. 8 eznrwea. 
Zenajdy panny l l pa:l,dziornilrn. 
Zenona m<;cz. U lipca. 
Zenon:t żoł. 20 i 22 g'l'Udni:i. 
ZESI,ANrn DUCHA.SW. :Jl i 22 maja. 
Znalezienie l{i·~v~(I Sw. a ma.ja. 
Znale;:ien·ie Bw. Szczcpmw m. il Hilll'Jlllia 
Zofji wd. męcz. 15 maju. 
ZotJi z 3-ma ccirlrnmi HO wrzduin. 
Zofji panny mQllZ. iJO kwit1t11ia. 
Zo(ji mcicz. 18 wrzcśni:t. 
Zozyma lll()CZ. 10 gTutlnia. 
Zozyma hisk. wyzn, :JO 11wja. 
Zuzanny mQCZ. \!11 muja. 
Zuzanny panny 11 Hiorpni:t, 
ZWIAi:rroWANrn N. JH. l'. 25 lllHl'()[l, 
Zygmunta kr. 2 maja. 
Zygfryda bisk. 25 lutogo. 

EWANGELJE 
na wszystkie niedziele i uroczystości 

vv roku 1898. 

.Na :ix:ow:i: Rok u Łukasza ś. w rozdz, 2: O Ou1·zez1iniu. Chry,qfos11 Pan<i. 
- N1edz1P-lę po N. R. u Łulrnsza ś. w rozdz. 2· 'O 1n·oroctwie Symeoirn i At111y, 

stwiel'dzajqcem przyjście Messjasza. · • 
- Trzech. Króli u Mateusza ś. w rozdz. 2:, O 8. Ti·zech Jfró/,c~ch. 
- ~· ~ po 3-ch Kr?Iach, u Łukaaza św. W, rozdz. 2: O Cfwystnsie w 12 latcich. 
- N. 2 po ~-cli Kr?lach, u Jana ś. w rozdz. 2:. O godach w !fonie Galilejsldąj. 
- N. 3 IJJ. H·ch ~rolac!1, u Mate11sza i\, w ,rozdz. 8: O oczyszczeni~ tndowalego i nle-

czemu. słu,gi setnilca.. , i 

- N. Staroza1!11stną, u Mateusza ś, w l'Ozd21. 20: O i·ouotnilcach w wim1ic1; l'ań.slciej. 
- Ocz!Js~c~enie. N. M: P„ u Łukasza ś. w rozdz. 2: O 1n·zyniesic11in li111'yst·usa do 

kosci?łu Jemzoliinskiego. · ·' 
- N. 11liqsopttstnq, u Łuka~z~ św. w rozd. 8: O nas.ieniu i 1·oli. 
- ~· ~apustnq, u J',,uka~za s. w rozdz. 18: Jezus pi•zepowfoda swa nie/ce. 
- opielec, u :i\fateusza s. '". .rozdz 6: O poście. 2 

• " 
- N Wstepnq u l\fat ' d O k ' N· J3 j ' eusz~ s. w l'OZ 21. 4: 113zeniu pana Jeznsa . n a 1mnezv, 

· uc 1ą, u Mateusza s. w rozclz. 17: O przemienieniit się Jezusowe1i1 
- N. Głuchą, u Łukasza św, w rozdz. 11: O wy1·z11caniu czal'lów. ' 
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Na N. 1Ś1·odopostnq, u Jana Il. w rozd. 6: O nalcannieniit 5000 ludzi. 
N. Bialq, u Jana ś. w rozdz. 8: O ?q;dach chcqcych ukamienować Jezusa. 
Zwiastowanie N. M. P., u Łukasza ś. w rz. 1: O posłaniu Anioła Galnjela do N. Jl.1:. P. 
N. J(wietniq u llfoteusza ś. w rodz, 21: O wjeździe Chrystitsa do Je1·ozolimy. 
"Wielki C;;wai·tek, u ,Jana ii. w i·ozdz. 13: O wieczei·zy PaiislcieJ i nmyivaniu nóg 

Apostolom 1n·zez Cl1rvsl11sa. 
Wielki Fiqtelc, Passja, czyli opisanie męki Pana J czusa wedhig .Jana' ś. w r. 18 i 19 
Wiell~q Sobot~, u Mateusza ś. w rodz. 28: O niewiastach 1n·zy G1·ouie Oh1•yst11sa. 
N. vViellcanocną, u Marka ś. w roz. 16: O Zmartwychwstani1t Olir·ystnsa I'ana. 
Poniedziałek Wielka.uocny, n Łukasza ś. w r .. 24.: O 2-ch nczniach idqcycli doEmaus. 
Niedzielę Przewodnią, u Jana ś. w rozclz. 20: O pokazani1t sig O!n·ystiisa uczniom. 
Niedzielę 2 }JO Wielkiej-Nocy u J'ann św. w rozdz. 10: O Chi·ystusie dobi·ym past. 
Niedzielę H po Wielkiej-Nocy, u Jana ś. w r. 16: O ode}ści1t Cl11·ystusa P. do Ojca. 
łjiedzielę 4 po Wielkiej-Nocy, n Jana ś. w r. 16: O pi·zvazynie ode}ścia Ohi·ystusa. 
Sw. Stani'slawa, n J,ukasza ś. w roz. 10: O Olwystusie dob1·ym paste1·zu. 
Niedzielę ó po Wielkiej-Nocy, n Jana ś. w r.16: O ,9kutkach prośby w Imig Jezusa, 
Wniebowstąpienie Pmlslcie, u Murka. ś. w r. 16: O W11iebowstqpieniu Ohrystnsa. 
Niedziel(} 6 po Wiclkiej-No<;y, u Jauit ś. w r. 15 i 16: O 1irzyj.4cinpociechY. Ducha Św. 
Niedzielę Zasłania Ducha Sw., n Jana ś. w r. 1•1: O ze~łanin Diiclw Swigtego. 
Pouieclzil)łek świąteczny, n Jmrn ś. w r. 8.: O i·ozmowie Chi·yśtusa z Nilcodemein. · 
Ti·ójcy 8wigte.f, n JVfa.tcusza ś. w. rozdz." 28: O mocy cla'l1ej Ch1·vstusowi. 
Boze Oiał;o, 11 Jana ś. w rozc1z. 6: O Ciele i J{i·wi Chi·ystu.sa. · 
N. 2 po :;iw., u Łulrnsza ś. w roz. 14: O wezwani11 na iviellcq wieczerz(I. 
N. 3 po Rw. u J:,ukasz:t ś. w roz. 15: O zgubionej owcy i g?·mzu. 
N. 11, vo Św. n :r~ulmsza ś. w roz. 5: O obfitym Fioli-ci 1JOłowie ryb. 
Swiqtego Piotra i Pawła, u Mateusza ś. w ror,. 10: O władzv dane.i św Piotrowi. 
N. fi po Rw, u llfateusza ś. w r. ó: O spi·awiedliwości i pojednaniu sig z bratein, 
N. 6 po Św. u Mnrlrn ś. w r. 8: O nakarmieniu 4000 ludzi. 
N. 7 po św. u JV[nteusza ś. w r. 7: O fałszywych piwolcach. 
N. 8 po Rw. n Łulrnsza ś. w roz. 16;. O niesp1·a1.piedliwy1n ,qzafai·zib. 
N. 9 po św. n Łukasr.:1 ś. w roz. 19: O zb1wzeniit Je?'ozolirnv. 
N. 10 po Św. n Łalrnsza ś. w roz. 18: O faryzeuszu. i celniku. 
N. 11 po Św. u 11-Iarlm ś. w roz. 7: O głuchym i niemym. 
Wnicuowzigcie N. kl. P„ u J~nlrnsza ś. w rnz. 10: lvlowa Olwvst1tRa. do Marty. 
N. 12 po Sw., u Lnkasza. ś. w roz. 10: O m·anionym Samai·ytaninie. 
N. 1B po Św„ n J,ukasza ś. w r. 17: O uzdrou:ieniit 10 frędou:atych. 
N. 14 po Hw„ u Mateusza ś. w roz. G: O sfoienhb Bogu i mamonie. 
N. 15 po Św„ u J:.ulrnsza ś. w roz. 7: O wslm~e8zeniu ,qyna wclowy. 
Na1·oclzwi9 N. M. P., u Mateusrn ś. w r, 1. Księga rodza.,f11 Jezusa Ch.1'ystusa. 
N. 1G JHl Hw„ u J',nkasza ś. w roz. ltt: O uzdi·owienfo opuchłe,ąo. 
.N. 17. 110 Rw„ u Mateusza ii. w r. 22: O miłości Boga i bliźniego . 

..:.... N. 18 po Rw„ u Mateusza ś. w roz. 9: O uzd?'owieniit paralityka. 
N. 19 po Św„ u Mateusza ś. w ro21. 22: O wezwaniu na godv weselne, 
N. 20 po Rw., u Jana sw. w roz. 4: O clwi·vm ,qyiflii ki·ólewslcim. 
N. 21 po Rw. u Mateusza ii. w roz. 18: O dłuinilcu i złośliwym słudze. 
N. 22 po św' n 'Mateusza ii. w roz •. 22: O oddaniu czynszou:ej mo'llety . 
TVszvstlcich S~igtych., u Mateusza. ś. w roz. 5: O ośmiii blogosławiei1stwach.. 
Dzieit Zaduszny n ,Jana ś. w r. 5: O wsk1·zeszeniu mnm·łych. 
N. 23 po Rw. n Mateusza ś. w r. 9: O wslci-zeneniu cór/ci lcsięC'ia. 
N. 24 po 8w.' 11 Mateusza ś. w '" 13: .O siejbia1•z1t i 'rozmaite111nasieniu. 
N. 25 po P.w.' u Mateusza ś w r. 13: O ziarnie gm·czyczneni. 
N. 26 po Kw.' n Mateusza :i. w r. 8: O uspolcoje1zi1t bałwanów morskich. 
N. 27 po św. n Mateusza ś. w r. 24: O sqdzie ostatecznym. 
N. 1 Ad., u Lukasza ś. w r. 21: O znakach na niebie i ziemi. 
N. 2 Ad„ n l\'Int. ś. w .r. 1: O poselstwie Jana do Chrystusa. 
Niepokalane Poczl}oie N. 111. l'. u Łukasza ś. w r. 1: Poselstwo Aiiioła z pozdi· N. M. P. 
N. a Ad. 11 Jana ii. w r. l: O poselstwie iydów do Jana, 
N. 4 Ad.: u Lukasza ii. w r: 3: O Janie opowiadajqcym ch1·zes~. , 
Nai·odzcnie Olwvstusa Panct u Łukasza ś. w r. 2: O Narodzeniu Chrystusa. Pana 
Sw. Szczepana 1 męcz. n Mateusza ś. w r. ~3: O 1JOs„proro?ców i. lcamien. t'Y.cltie. 
św. Jana Ew1111g., u Jana ś. w r. 21: O nast., Chi·yst. i itlituionynb. Jego ucznm: 
N. l po Na1'. Obr., Młoclzianków, u Mateuszit s. w rozdz. 2: O ucieczce do Egiptu 

i n:ed clziatelc w Betleem. 



K.Al,ENDARZYK 
Słuią~y do wynalezienia k~źdeyo dnia w tyg~dniu. wcdl'ug. danej daty w okresie dwuchset 

lat. od wprowadzenia kalendarza Qregoriańsk1ego, t. J• od 1722 do 1952 roku. 

T ,A. Il.LI_ O _A A. 

'T"l"T"T'"l ·.· 1 . --~---· 

8211827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 18941900 1 4 4 7 · ·. ·· · rno~ 1917 19231934 194.5 
' ' ' ' '. ' 1!)51 

-
Lata przestępne. . . / "/2n/ ··I·· I ·~F:r:~T::FTTT 

1164 j 1192 j 1so,1 I 1ss2 I 1sao Jrns8J rn2s I .. IJ s! 41 ~-, :f~;!·~i··~r·;;l il 41~ 
1
108 l ma / 1sos I 18a.a i 18~~J~~_2_l!~0,1119s~j _ _=l-;l~f~l··~r~; 1 -~ 1 -41 ;;r2i~ 

1772 i 1181211840 11868• 11896 .11908 ! rnsr; J sf aj 7r~~l ~r;r;lrn1;r~r;1 2 
_ 1776 I 11816 .I 18u I 1s12 I . :~12j1ll~o Jjj 5r-;-r·~}I_ ~c1r~·111 iif-"ol7 

1780 .1 118201184811876 j • : 119161i9441oj2f t~f 11_:rf21rij{aF 

1756 11184 ! 1s24 I 1852 I 18so I I mo 1 ms ljj_ il 4l ril 2rJI ·71·:;1 ol-;I~ 
1760 I ms J 1s28 I ma I 1ss4_ I . 1024 j 1orr2 f ~j ol-~l·-;l-~!-71„f~F!;if~F 

' *) Rok 1752 jest t~kl sani · · :, ' · .. · 
wrzeilnia clo BI grlldnia' taki irnm j k Jak 1772 . od 1 stycznia do ~ września, n ocl lf.1; 
da!'zn· gregol'jańskim w •t·Óku· 1·752 . 0

11P. 
11
1780. (~~1 ocl 1 - 13 w1•7.01lma l!ORt11ły w knlcn•· 

· . szczone,. " 

'I 
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TABLICA B. 

2 3 4 5 6 7 

--- ·---··-·----

łonicc1z·. 1lwtorok il Środa 11Czwart, 1\Piątek I ~ Sobota' J 1 Niedziela 
2 Wtorek 2 Śrotla 2 Czwart. 2 Piątek 2 Sobota Niedziela I 2 Poniedz. 
3 Śrocla SI Cz wart. al Piątek a Sobota 3 Niedziela 3 Poniedz 3 Wtorek 
4 Czwart. 4 Piątek 4 Sobota 4 Niedziela 4 Ponieclz. 4 ';Vtorek: 4 Środa 
5 Piątek 5 Sobota 5 Niedziela 5 Ponieclz. 5 )Vtorck 5 S!'odn, 5 Czwart. 
6 Sobota 6 Niedziela 6 Ponieck 6 Wtorek 6 Srnda 6 Czwart. 6 Piątek 
7 Niedziela, 7 Ponieclz. 7 Wtorek 7 Śl'oda 7 Czwal't. 7 Piatek 7 Sobota 
8 Ponioclz. SWtorek 8 Środa 8 Czwart. 8 Piątek 8 Sobota 8 Niedziela 
9 Wtorek 9 Ś!'Ocla 9 Czw art. 9 Piątek 9 Sobota 9 Niedziela 9 Poniedv;, 

10 Środa 10 Czwnrt. io Piątolt 10 Sobota 10 Niedziela IO PoniedZi, 10 Wtorek 
11 dzwm·t. 11 Piątek 11 Sobofa 11 Niedziela 11- Ponie<lz. 11 Wtorek 11 Środa 

12 Piąte!' 12 8ohota 12 Niedziela 12 Poniedz. 12 Wtorek 12 Śrndn 12 dzwart. 
13 Sobota 13 Niedziela LS Poniedz. ta Wtorek i3 Śl'Oda 13 Czwart. 13 Piątek 
14 Niedziel a 14 Ponicclz. 14 Wtorek 14 Środa 14 Czwnrt. 14 Piątek 14 Sobota 
1ó Ponicdz. 15 Wtorek 16 Ś1•ocla 15 Czwart. ló Piatek 15 Sobota 15 Niedziela 
16 Wtorek 10 Śrocla 16 Ozwart. 1& Piątek 16 Sobota 1G Niedziela 16 Poniedz. 

17 Środa 17 Czwart. 17 Piątek 17 Sobota. 17 lliiedziela 17 Ponicdz. 17 Wtorek 
18 Czwm·t. 18 Piątek 18 Sobota 18 Niedziela 18 Poniedz. 18 Wtorek 18 Środa 
1!l Pin tek 19 Sobota 19 Niedziela 19 Poniedz. 19 )Vtorek 19 Środa 19 Czwn,rt; 

20 Soi1ota 20,Niedziela 20 Poniedz, 20 Wtorek 20 Srocla 20 Czwart. 20 Pia tek 

21 Niedziela 21 Ponieclz. 21 Wtorek 21 Środa 21 Czwart. 21 Pintck 21 Sobota 
I 

22 Pon!w~z. 22 Wtorek 22 Środa 22 Cz wart.. 22 Pia tek 22°Soliota 22 Niedziela 

23 W to rok 23 Śrocla 2B Cz wart. 23 Pia tek 23 Sobota \23 Niedziela 23 Pouiedz. 

24 Środa 24 Czwart, H Piątek 2·1 Sobota 24 Niedziela 2-1 Poniedz. 2•1 Wtor!\k 

25 Czwari. ~ó Piątek 25 Sobota 25 Niedziela 25 Ponicclz. 25 Wtorek 25 Środa. 

26 Piątek 2<l Sobota 26 Niedziela 26 Ponicclz. 26 'Wtorek 26 Środa 26 Cz wart. 

27 Souota 27 NiQdzlela 27 Ponie!lz. 27 Wtorek 27 Srocla 27 Czw art. 27 Piątek 

28 Niedziela 28 Ponio<lz. 28 Wtorek 28·Sroda 28 Cz wart. 28 Pia tek 28 Sobota 

29 Ponioclz. 29 Wtorek 29 Śrn<la 29\Czw:tl't. 29 Piątek 29 Boii1ta 29 Niedziela 

30 Wtol'ek 
\ao 

Śro11a 
130 

Cz wart, I 301 Piątek 130 Soho ta 30 Niedziela 30\Pouiedz.' 
31 Śi•oda 111 Czwart 31. Piątek 31 Sobotn 31 Niedziela 31\Poniedz. 31 Wtorek 

I 

Objaśnienie tablicy: Chcemy np, znaloM, .inki dzieli tygodnia p. zypa<la w dnin. 
24 lutego 1!l!i3 roku? W tablicy A. zna,jdnjomy rok 189:3 (dziesiąta rnbryka w szóAte} 
Jin;ii rniQdzy latami zwycznjnemi) od którego post1wając się poziomo pod rnbrykę „JJU· 
ty" znn.;jdujcmy eyfrę 3. Tera.z w t:ihlicy· o. po,d cyf1•ą 3 sz11kamy daty 2,1, obok niej 
zna.jdn;Jomy Piątek. Dzieli zatom 2'~ lutogo 189:3 r. przypacln w Piątek. Inay przy
k:tnil: \V Jakim <lni11 przypada 1 Stycznia 1900 r.? v.· tablicy A. znajr1ujemy r. 1900 
(ostntnin rnbrylrn n !lołn pmniQ<lzy l1ttami zwyczajne mi) a pos1ny:1jąc. sif" poziomie po~ 
rubryką •;,Styczoi1"1 spotykamy cyfr'} 1., Sznknjąc w tablicy 0 9 w rnb1•yco oznaezoneJ: 
cyfrą 1 obok daty 1·go znajdziemy nPouieclzialek". Zat.em. l-szy styczoi1 1900. roku 
przypaiła w poniedzi:tłck •. 



DZIAŁ .ASTRONOMICZNQ„METEOROLOGICZNY. 

Nasz systemat 11Im1etanry sklarla 8 planet wielkic!1 (wlączuio. z ziemią) i pim·
ścień planetoid, którye~ liczba, dotychczas ~nana, wy~1om. 287 .. Oprocz tego .ao sys~e· 
matu słonecznego nalezą jeszcze komety poJeuynczo 1 zbiorowrnlm motoorytow. Nrn-
które J!lauety posiadają księżyce. . , . . . , , . . . 

Słoiwe jest 1 253,000 większe mz zaemrn, Księzyc ok rąza z1cnHQ w cu1g11 27 
dni i 8 godzin· oclle~łollć jego od ziemi wyuosi 386,000 Jdlomctrów; wzgl<~dn:i wielkoiić 
w stosunku <l~ ziemi ma się jak 1:49. Średnica ziemi wynoHi 121765 kilometr(rw; śre
dnia odległość ziemi ocl słońca= 149 miljonów kilometrów; 11:1jmniejsza oclległolili= 
146 i/2 miljonów kilometrów. 

TABELKA PLANE'l': 

I czas obiegu oko·/ OdlcgloM ocl .sloiwa .w miljo-1 WiolkoM w 11oró· 
ło słouca -----------------------· .. „ •••• „ "11.111m z z1em1.t 

Nazwa planety j . . nach k1Jometrow , , . , , . , ., 

------- nnjmnlrjszn I arctlnln I 1rnjWilJ~~~~~-----·-···,-·--------------:_-

Merkury 88,0 dni 4G 58' 70 l!J l'llZY llll.iL•jHZY 
Wen11s 224,7 " 107 108 10\l o 1/10 objęt. mniejsza 
Mars 1 tok 32117 „ 206 227 2.1s 7 rar.y mnitij~zy 
Jowisz 11 lat 314,8 ,; 738 776 813 128\l " wil:lrnzy 
Saturn 29 

" 
166,li ,, 13H 1424 Jfi0•1 GM 

" " Urn n us 84 
" 6,0 " 2731. 2831 2SG·t 87 

" 
,, 

Neptun 16•1 
" 286,0 " 44•16 4487 4527 1 Ofi " 

,, 

. .'l':'lbelka niniojszit wskazuje jeclnocr.eśuic, porzr,rlck planot, licząc ocl sloitca. 
Pierścien planetoid znajduje się pomiędzy llfarsem a Jowiszem; zicmi:t pomh:clzy Wu
nus a lliarsem. 

. Planety, k~órych orbity znajdują się wewnątrz 01bity zlcmsklo,l (Merkury, We· 
mrn), nazywają R1ę planetami dolnemi, imie planety nazywają się .ąó1·nemi. l'lancty 
d?lne krążą . do około słoitea pó drogach eliptycznych; obserwowano z' ziemi, skut
k1ęm zludzema optycznego oddalają się ocl słoi1cn, 'lub się do niego zbliż:iją. l'nnlcty, 
~ których Wenu~ i Merkury najdalej oddalają siQ (kątowa) otl słoiwa 111t wschM 
1 zachód, nazywaJą, ~lę.pimktami najwiglc8ze90 zboczenia wschodnie.go l1tb zaclioclniego, 
W t_ych tylko własc1wrn m.omentitch obiechvie planety mogą być mi.,llcpio.l widzialne: 
w pmrwszym wypac1~1:-;-wioczorem, w clrugim__,;.rano, ponieważ albo zachodzą prQdzej 
:Ubo wschodzą w~zesmeJ. Chwila, w której planeta wraz ze ałońcctn znajduje siei na 
Jed~ej pł~szczy~me ~ zie!IJi~, n~zywa ~ię lconJunlccją planety zo sloi1cem. \V ogóle 
konłunkeJI! clwocl.1 ciał mcbieskich nazywa się moment, kio<ly obadwa ciała i ziemia 
~~IaJdujq s:ę. na Jednej płaszczyzn ie. W języku astronomicznym mówi się wówczas, 
1 

0 
oba~wa c.iał:t ma~ą t? samo nProste wzniesienie," t. j. znajdują siQ na tym samym 

P .ludmku; Jedno więceJ ku północy lub południowi niż drngie Jeżoli ob•tclwa ciala 
widziane z ziemi "cl · · b I · I ' ' ' ' cl . ' znnJ UJą się o ot steb e, wówczas wsohodza i zachodzą prawie je-
~ocześme. Planety znajduja się w opozycji jeżeli zajnmh ,vprost· przcciwi10 strony 

meba; 1;tedy jedno ciało niebieskie wscl10az{ wówczas gdy' clrugic ~ach,oclzi. Podczas 
o~ozyoji :J?lanet ze slońeem, należy ich szukać na poł;tclniku o północy kiedy sloi1co 
pizcdiodzt przez poludnik na drngiej półkuli. Pozycja ciała niebiosklogo pomiQdzy 

!\ 
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konjunkcją a opozycją nazywa się lcwadraturą; jest to lJOZycja zwykle najkol'zystniej
sza do obserwacyj. W opozycji i kwadraturze ze słoiicem mogą być tylko planety 
górne. Skutkiem złuclze1iia optycznego, planety góme poruszają się na niebie w spo
sób wielce pogmatwany: raz posuwają siQ naprzód, to znów cofają. Ruchy te do cza
su Kopernika nie dawały siQ wytłómaczyć. Dopiero przyjęcie dla planet dróg elipty
cznych, których jedno ognisko zajmuje sfoi1cc, wyjaśniło złudne zjawiska. Pozome te 
1·uohy planet na sferze niebieskiej nazyw!lja astronomowie: ruch ku wschouowi - ru
chern 11rostym., Im zacl1odowi riichem zwrotnyin. Punkta, w których płaszczyzna drogi 
księżyca przecina się z orbitą ziemską, nazywają siQ wgzłam,i - z tych jeden jest 
wstcpnym U.rugi zst~r.mym. Poniewaz księżyc krąży naokoło ziemi iio liuji eliptycznej, 
przeto w clwóch przeciwległych punktach swej drogi i·az jest najbliżej, drngi raz naj
dalej ziemi; pierwszy punkt w jqzyku astronomów nazywa się pei·igaeum, drugi apu
gaemn. Podobnie ziemia w clwóch punktach zbli:Za się lub oddala od słońca: pun~t 
najwiekszej ocllcgłoilci nazywa się aphelium, najmniejszej - periclielium. Zaćmierua 
słoi1cn luh ksiQŻyca mogą i>rzypallać tylko wtedy, gdy kaięzyc znajduje się w swych 
wezlaclt lub w pobliżu niell. 

• Wskazówki do odnajdywania planet gołem okiem: Merlcm·y świeci jako clość jasna 
gwiazda, zawsze nizko nacl horyzontem; planeta nie oddala się zbyt daleko od słońca, 
szukać wiec je·j należy zaraz po zachodzie słońca, o zmroku lnb prze_tl świtem, w tej 
okolicy nit;lm, 'gdzie zaszło słoiice, 1~1b gdzie. wiemy~, że wejdzie.. Wen1M-znana .PO· 
wszcchnic1 jako „Jutrzenka" lub „Gwmzda wieczorna -błyszcz.y J~sno na wschodme~ 
lub zachodniom niebie· widoczna dobrze o zmroku lub przy św1ta111u. Marea-poznnc 
łatwo po charakteryst;·ozncm świetle ~zerwonc.m_. J~wis~,. ś~ietna, g\yiazcla-pomieszać 
ją t1·mlno z innomi, zwłaszczii gcly ,wiemy ~nn.ie.1 w1ęoeJ JCJ połozem~ lub cziis .wsoho
cln. Sal1wn i Uraims, _gwiazdy nbozszo w 8wiatlo, ~.właszcza ostatm. Chcąc Je zna
lożć nałoży się nieco orjentować. na niebie. 

.... ..r..rJ"J"'J"J"J'J'J'J"..l"'J"J"' ...r...r .r..r . ..-..r .I"' J'"'J"' ..I" .r.r.r..r 

porównawcza tablica czasu w różnych punktach kuli ziemskiej. 
{Ob,lailuieni:i znaków: i·;= rano, o.u !\Odz .. 4-ej do 10-ej; d-;-- dzień, .oll 10 do 4-ej; w= 

wio0zor, od '1-CJ do 10 1 n=noo, od 10-eJ do 4-eJ.) 

Warszawa, godzina 12 w południe: 

godz. min. porn godz. min, pora. 

A.ho. 12 5 cl Gcl:ii1sk 11 50 d 
Aleksamlrja (Egipt) 12 35 d Gcnewit ll o u 
Altonn ~. 11 15 <l Getynga. 11 15 d 

Ams tonl am. 10 ó5 d Glnsgów • 10 19 d 

Antworpja 10 5B cl Grllcnwich 10 36 d 

Arch:rngiolsk . 1 10 d Grodno 12 11 d 

Astrachaf1 1 48 li Hamll111'g 11 18 d 

Ateny 12 11 il llltwauua 5 5 cl 

Baku 1 55 Il Helsingfors . 12 15 I' 

Berlin 11 2D Il Honkong 6 12 cl 

l3crn 11 fi d Horn (przylądek) 6 10 r 

Bomhay 3 28 Il Ilot'Ouło 12 12 d 

Bonn 11 21 cl Irkuck 5 53 I' 

Brema 11 11 d J!akuck 7 15 w 

Brest 10 18 cl Jeclclo. 7 59 w 

Brulrnella 10 511 cl }{air 12 40 d 

CJlrnrków 1 1 d Ka.jenn!l • 7 10 l' 

Ch01•soi1 12 46 ll Kalisz 11 48 d 

Chrystjanja 11 18 cl Kalkuta • 4 30 r 
(j 10 Kamieniec 12 22 cl 

Czyta. w 
12 22 d Kanton 6 9 w Dorpat 
11 20 d J{azai1 1 52 d 

Drezno 
11 50 d 10 10 cl mel ce Dublin 12 38 d 10 23 (l Kijów l~llynlrnrg 

11 21 ([ K.o!onjn 11 3 d 
Flormwja . 

1l 10 cl Konstantynopol 12 31 d 
'l•'rmtkfurt:nacl Menem 
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Kopenhaga 
Kowno. 
K1•11ków 
Ki·ólewiec • 
Kursk 
1,ima. 
Lipsk 
Liverpool 
Lizbona 
Londyn 
Lublin 
Lyon .. 
Jl:,omż:v. 
Łódź 
Jbderl), 
Madras. 
Madryt 
Marokko . · 
Jlfarsylja 
Medjolan 
Meksyk. 
Mitawa 
Monaehjum 
Moskwa 
Nangaski 
Nankin 
Neapol. 

" 

Niżny Nowgoróil 
Nowy-York 
Nowy Orlean 
Ochock 
Odessa • 
Olita 
Ostenda. 
Otaiti 
Oxford 
Padwa 
Pale1·mo. 
Panama. 
Paryż. 

DZIAŁ .ASTRONOMICZNO•'METEOROLOGICZNY 

godz, mln, pora 

• 11 26' d 
12 1,1 1/2d 
11 ó5 1'2d 
11 57%d 
1 o d 
l'> 29 r 

11 25 (1 
10 48 (1 
9 59 d 

10 83 d 
12 6 d 
10 55 d 
12 ' 4 d 
11 53 d 

9 30 r 
3 57 n 

' 10 18 cl 
10 6 cl 
10 57 d 
11 12 d 
4 o r 

12 21 d 
11 12 d 

1 6 d 
7 14 w 
6 31 w 

11 33 rl 
1 33 cl 
5 39 r 
4 33 r 
8 9 w 

12 39 d 
12 12 d 
10 47 cl 

O 38 n 
10 30 cl 
11 23 cl 
11 39 d 
5 17 r 

10 45 d 

Pekin 
Penn. 
Peszt. 
Petersburg 
Pło cit 
Piotrk6w. 
Portsmouth 
Pragn. czeska. 
Quito • 
liaclom, 
Rio Janeiro 
Ryga. 
Rzym 
'~an-Francisco 
Siedlec • 
Strassburg· 
Stu ttgni•d • 
Suwałki. 
Sydney. ; 
Szan gaj 
Szczecin 
Sztokholm. 
Tobolsk •. 
'l'omsk . 
•rr,icst • 
Tulon. 
'ruluza • 
'l'nryn 
'l'yflis 
{)fa • 
utrecht 
Waszyngton 
Wenecja. 
Wiatka 
Wiedeń. 
Wilno 
Wrocław 
Wyborg· 
Zurych 

Różnica czasu dla głównych miast Królestwa: 
Kalisr. 
lGclce 
Lublin 
Łomża 
Łódż 

- 12 minut 

- 10 "' + 6 " + 4 
- 7 

Piotrków. 
Płock 
Hadom , 
Siedlce 
Suwałki . 

godz. m. ·JlOrn 
6 21 w 
2 11 n 

11 52 d 
12 137 !l 
11 55 d 
11 55 d 
10 81 <1 
11 llll <I 
ó 21 l' 

11 l>8 1/ 2d 
7 45 r 

12 rn <1 
l1 25 <l 
2 2[1 Il 

rn 5 <I 
1.1 (j !] 

11 rn 11 
12 7''2<1 
8 '11 w 
6 ~u w 

11 84 d 
1l 48 <l 
3 9 n 
5 10 l' 

11 30 d 
11 o cl 
10 112 d 
11 (i (] 
1 ·15 cl 
2 n n 

10 óó !l 
5 ~8 r 

11 22 cl 
1 rio 11 

11 41 (1 
12 17 d 
11 ,14 (} 
12 31 <l 
ll 11 d 

. Biur~. t~legrajjcz~e ~e.gnlują zegary w całem panstwio według cr.asn 
1
1ctorshni·· 

skiego. Rozmca. wynosi, licząc okrągło, 37 minut. Kiedy w Wn.l'szawie jost godzina 
l 2·ta, w Petersburgu jest godz. 12 min. 37 sek. 8. 

W ~zęści kal~~dai'zo~e~ wschócl i zachód słonea obliczono dla li0i'yzouti
1 

Wn.r

~za~y! w ~nnych mieJscowosciach wsc~~d. i 11achó~ 1•óżnią się w zn.fożności o<l poło
~~~~~.Jeogr,aficznego Dla Królestwa 1 ozmca fa me pi·zewyższn, kilku lilll kilkuuastii 

Położenie .ieograficzne Warszawy jest nastepuJące· 
Długość jeogrnficzria: 38° 41" 25" ocl Ferro" c'zyli '210 1' 15" ocl Gi·oenwich. 
Szerokoś<i jeograficzna: 5QO 13'. ' 

Styezei1 

Luty 

!lfttrzoe 

Kwiodci1 
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l 
f 
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f 

ł. 
f 

,J 
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Tablica przemiany czasu słonecznego na średni. 

1 
() 

11 
1(j 

~l 
iii 

f1 
10 
Hi 
\l() 

25 
2 

+ 3 
+ 6 
+ 8 
+ l(J 
+ 11 + 13 

8 
1 
2 
o 
6 
7 

3 
G 
5 
() 

4 
4 

Lipiec ' ~ 
l 

' Sicrpici1 { 

l 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

4 
9 

14 
19 
24 
29 

45 

Minut \ sek. 

+ 

1 
t 

4 
4 
5 
5 
6 

+ ó 
+ 5 
+ 4 + 3 + 2 
+ o 

1 
9 

n 
1 
1 

8 
2 
5 
4 
2 
8 

··--·------=~=~-"=="'=====.=== 

7 
li? 
17 
2~ 
~7 

l 

li 
11 
lli 
21 
\l(l 

1 

(l 

11 
rn 
~1 
~o 
a1 

r, 
10 
1 (i 
20 
2r. 
llO 

-+- tl 
+ Hl 
+ 8 

7 + 
~= 
+ + 

-1·· -·-
+ + 

f\ 

2 
1 
o 
1 

1 
() 

1 
2 
I! 

B 
() 

(i 
1 
!l 
o 

li 
a 
1 

(j 

!i 
\) 

8 
11 
s 

Wrzesiei1 ' i 
3 
8 

13 
18 
23 
28 

3 
s 

.13 
18 
23" 
28 

' ~ Listopad { g .. l 22 
27 

o 
2 
4 
5 
7 
9 

10 
12 
13 
14 
15 
16. 

7 
3 
o 
8 
6 
3 

l) 

6 
3 
7 
5 
1 

16 2 
'16 2 

:- u 7 
1{ 9 
.13 7 
12 2 

.. ~-._.:;;;::..:___:::-~~..::.::..-=--.::::.::::-·~---~ „.,.-~-

Gmd•loń { 

2 
4 

12 
17 
22 
27 
31 

10 
8 
6 

: 3 
1 
1 
3 i' 

4 
4 
1 
7 
2 
2 

·5 

Oujaśnlcnle. Cz:uwm Hlonct\znym na:i:v.w:rn1y .. czua, : 1ri~o1;z~µf, 'ruche1~ 'słoi1ca. 
Czns tou w1:1kmrn.lą 1wg111•y Hlonoozno. Ki~cly słouco p~·zecl~oclz1 przor.. J>Ołudmk, ~v da'. 

noj miojHcowoś1:i j1mt iiolu!lnio rnum.1ywiHto. Czasem, Hl\C<hn,ip„µuzrw;i.iny czas, m1e!'Z?· 

ny rtwl10m flul'o,lonogo sloiwa", kt6ro winno poru~za~.S\Q. \'O~vnoxn11.1rnH~. w pla,sQzy~n1e 

równik:1 zionrnkit1go. CzaA Hłoncczny tylko cztery i:a~y; tlo ~oką (1\i.„lpyietn~a, }5 c~er· 

wc1a, 1 wrzllfmia i ~ti g1·11dnia) r6w111:i,.~ię czasowi ś,r!l~lni~1nu, . z~vyJ1)e 1 różm s!fi:; Jak 

to walrnznJtl r.aląezon:i tnhlica--o l1ill~n )i1l~ killfaua6ei,e mi11nt,. Gdy np. w d. m.ar~a 

kom11a~ walrnzu,in 1wlml11ill W<!t1lug ezadt1 H1·cc111l.ogo„ wsl1:11zyw,.a11cgo przez wszyotk1e 

zrgn1·y, JeHt go1lzi1111 12, min. 11, sok. Il. 



DZIAŁ METROLOGICZNY. 

M O N ETY. 
Jednostką monetarną w obrębie pai1stwa ruskiogo jest i·nbel s1·e7miy, zawiora

jący 4 zołotniki i 21 doli ez}stego srebra. Rnbel=100 kopiejkom. 
Moneta. złota: Imperjał, p1·óby 86,4 wartości nominalnej 10 rulili; pólit111HnjaI 

wartości nomina!. 5 rubli; czerwoniec, czyli dukat, wartości nominalnej H rnbli. ' 
111oneta srebmn: próby 83 i 8614: rnbel srebrny, pół rnl!la, ćwicr{~ rubla. 
MMeta. zdawlcowa srebrna: próby 48. (Moreta nowego stempla zre<1nkowana 

jest pod względem wagi w ten sposób, że wartość jej rowna siQ połowio 11omin11!11cj): 
20 kopiejek, 15 kopiejek, 10 kopiejek i 5 koriiejek. 

Moneta zdawkowa mied~iwna wybija się w stosunku 50 rubli z 1maa. miedzi. 
W ol!iegu znajdują się monety miedziane: 5 kopiejek 3 kopiojki 2 kopiejki l ko· 
piejka, 112 i 1/ 4 kopiejki. ' 

1 
• ' 

Bi~ety · 'tredytowe: 100 mbli, 2ó rnbli, 10 rubli, I) rubli, 3 ruble i 1 rnbel. 
Precz tego lokalną wartpśó posiadają: 

• 11:'.onety W. !~· F'_inland:kiego,, srebme: marka = 100 penni= 26 kop.; 2 marki, 
7o penrn, 50 penm i 2o penm; papiery: bilety b1nilm finlandzkiego po 1 3 10 40 
i 100 marek. · ' ' ' 

5 k 
. ~onk ety bite dla (}mzji: 11odwójny a baz = 40 kop.; abnz, I>Ół Hllaz i rnaur = 

Op!CJe . 
Monety krajtł Turkestailslcie,ąr1, srebmc: ko}tinak = 12 rullli óO kop.; tili = 

18 ko~~om = 3 rs:. 60. kop,; sm·-kumysz - 10 miskalom= 2 rnh., miskul= 20 kop.; 
kokan-2.0 kop., myn=o kop.,. kara-tenga=16 pulom=ł'i kop 

:Vzglęilną .wartość. monet zagranicznych, w porównaniu z mblem srubmym 
wskaznJe następuJąca tabliczka: ' 

Nazwa kraju i 

.Anglja 
„ 

Austrja 
„ 
„ 

Belgja 
Brazylja' 
Chiny .. 

Tabliczka porównawcza monet. 

I Wnrlość w rublach 

JMt: O N :El 'J:' Y · :.'.'..'.'.~~~~~~~.·r~'.1::~~11_ 
lt•. I Kop. 

Funt szterlirig=20 szylingom=240 pei\som, -------·-„T----·„·-··-·-
Korona (Crown) • . . • . . • • . 

() 20.4 

Gulden, czyli floren=lOO krajcarom 
Korona (So~erelgnctor)=131J fi. • . 
Dukat:::41/2 fi ..• , • · •. " • 

2 

Dukat węgierski ; ·.· • . . • 
Frank:::::ioo ·centimóm 
Mih·eis=lOOO reisom . . : 
Tae1 (łien~,)uc; im~,)_:=foo t'ueżom ożyli· ci= ioó fh- · 

nom v. kaudarmom = 1000 li v. qnu=lOOOO 
SC6=100,QQ0 giti .· .. , : , , ~·. · . ; . ·. 

1 

8 
2 
2 

'1 

45 
(ii.73 
(j l.17 
\lG.44 
95.40 
25 
47.7 

IHL28 
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Wartość w rublach 
i ko11iojknch srebrom 

Danja 

" 
Egipt 

}i"1~n1lcja 

Grecja 
Hiszpan.in 

" „ 
" Japonja 

Melrnyk 
,, 

Ni<lerlantly 
„ 
" 
" Nirmcy 

" 
" Norweg.la 

" l'crsjn 
Portugalja 

" 
" Hnmunja 

Serllja 
Stnny Zjednocz. 
.Ameryki I'ółn. 

Szwa.I car.in 
Szwoeja 

" ,'l'nrl•.ja 

" 
" 
" Włochy 

" 

Rigmlaler=100 oerom=6 markom. 
Marlrn= I(\ szylingom=80 fenigom 
Pesto! (l!'relleriksclor i Kristian<lor . 5 
Monety tureckie. · 
Fr1p1k=20 sou=100 centimom . 
Drarhma=lOO leptom • • • . 
Hoal=100 eentimmosijom . . 
Duros=2 skudom=20 nealom=600 marovcllisom 
Pescto=5 realom. . 
Du!Jlora=100 realom . . . . 6 
Yen=100 senom . . . • , 1 
l'czo (piastr)=100 ccutawosom 1 
Uncja=! Jlistolom=16 porom 20 
Gulden=lOO centom . • . 
Dukat (czerwony złoty) 2 
Wilhelmsclor .• . . . 5 
Hcich 'thai er. • 
Marka (Heichęmarke)=100 fenigom . • • . 
'l'alar=BO srobxn. grosz.=ilOO fenigom=3 ma1•kom 
Banko rnarlrn ltamlmrslrn:==1 (j szylingom • · • 
Spccicsthaler=5 ortom=4 kronom , • . . 1 
Ort=24 szylingom; krona=30 szylingom . . . 
'.l'uman=10 keranom=20 iianahatom- 200 szahi 3 
Milrcis=1000 =relsom . 1 
Korona. (Coroa)=10000 relsom . 12 
'l'ostocs=10 rnilreisom . 
Lej n (pin.stBr)= 1 O O bani 
Dinar= 100 parom. . . . . 
Dolar=10 dimom 100 eentom=10)0 mil~om ·• 1 
Eagle=lO <lolnrom • 12 
Monety francuzkic. 
Hiksclaler (krona) 100 oere • . • 
Dukat . . . . • • 2 
Piastr turccki=40 parom= 120 asprom • 
Kiesa złota (kis)=30,000 piastrów 1670 
Kiesa Arehrna (kesscr)=500 11iastrom • . . . · 24 
J,lra, czyli funt turecki (juslik mcc1Żi<lic)=100 piast. ó 
Hr=100 c~entesimom 
Skml='5 lirom • • . • • • . • • . 

M I A R Y D R O Ż N E. 
Tabliczka porównawcza . 

WiorHta rusktt· •',. .. ' - 500 617,5 
Mila jcograliezna.=1/rn stopnia i·ównika. 3471,8 4286,'/ 
Mila polska z r. 18 l 9=8 staj milowych ·- 4000 4938,8 
Mila polslrn:.·pocztowa=7 wiorst. .= 3500 4319 
mlomctr franon~ki . ' 

.; ··= 466,7 587,7 
Francuzka mila poe.ztowa., •.,· . == 2086;8 2576,2 
Mila m1giolslrn . '•=' 754,1 '931,3 
Mila morska, ezyli wioska . ·- 868,2 1073,5 

7 J.42 
11.74 
12.4 

25 
21.2! 
6.25 

28.6 
23.2 
4<1.2 
35 
32.9 
30.03 
5:2.6 
9!.8 
9.99 
111.28 
31.0ó 

45.ó 
40 

12.5 
47.7 
97.7 
14 
25 
2ó 
1!2.6 
93 

H5.4 
91.9 

5.5 
75.5 
84.3 
56.8 
25 
25 

1066,8 
7420,4' 
8534,2 
7467,0 
1000 

·.4452,3. 
1609,3 
1855,1 
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MIARY POWIERZCHNI. 
Tabliczka porównawcza. 

D!eslatyny I Morgi I Hektary 
~.:.::.::=..::=:·,.~;:;;.:;c_:..:~7.:.=~.';'..'.::=::.-:.:=::-:-·:.-:.:::;:;::.;.::.:::::: 

1. Dicsiatyna prawna=2400 sążniom kwatl'.atow. = 1 1,(1513 1,09250 

1 Dicsiat.yna ekonomiczrm=3200 sązm kw. = 1,8332 2,6018 1,Mi67ó 

2. Włóka n. p =30 morgom 
o,5126 1 0,56978 1 Mórg n. p.=300 pr. k. .= 

3. Włóka (Hufc) prnslrn=:'.0 TI"'.or~om .. 
l\Iórg magdeburski czyli rcnskt=ll:lO prQtom kw. 

0,2337 0,4fiG03 0,2fi532 - pruskim (IfothcJ . . . . . . . : . . • = 
4. Mórg: wied.(Joch)='100 pr. kw.=t600 sązm kw. = 0'5268 1,02057 0,57531 

5. Hektar franc.:_ 100 aros = 1000 metrów kw. = 0,9153 1,78612 1 

G, Acre angicl.=fardingdeel 160 poles. kwadr.=4840 
0;3704 0,:.110•! 0,•10·i67 yardes kwadr. . • . . . • . . . 

·=1 1 włóka ang. (yard forand)=BO ac1·cs. 
1 Hide ot' lan<l=lOO acr. 

MIARY OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH. 
Tabliozb :porównavvcza. 

Czetwiert. ruska=8 ozetworikom=64' ·gamcom rus.= 
17 1/ 15 wiader, • . . • . • • • . • = 

Korzee=4 wierci=32 garnce • • • . • • • = 
Łasztom 30 l;orcy. 
Miary niemieckie porównano ,z fra11cu~kiemi. 

1 Ł!18zt handlowy=60 szefli . . , • , , , .. ;r 
1 Winspel=2 m11lter=24 szefli. 
Łaszt do pszenicy i żyta=3 wiuspel=72 szefli. 
1 iaszt do jęczmieni.a i owsa=2 winspel::::: 48 szefli 
Metzcn wiedeński= 4 viertcl=16 m<111sel= 64 fnter" 

maasel=128 bechcr . . . . , . ,,, , _ 
1 Mutb=30 metzen 

Hektolitr= I OO likom • , • . •• ;. , •. - , 
Quarter angiclski=B buchsel=64 gallons , _ 
1 Bnshel=8 gallons= 9,084 garncy warszawskich ~ 

Laszi (Load)=o quarters. 

I. K 01'00 I 01.otwlorty wm·sznwskle Hok to l!tt·y 1 
~"='-''-"

1
-~.C..-•.c-•.c•~cc --~••~•-'--'--'='" 

1 1,6386 2,0\174 
0,610210 1 112s 

J.5,7084 25,7640 •W,9769 

0,2932 0,!1805 0,61499 

0,47.64 0,78125 1 
J,38(13 ~,2717 2,9078 
,O,p32 0,2839 0,3634 

MIARY OBJĘTOŚCI CIAŁ PŁ YN!NYCH. 
Tabliczka porównawcza. 

wladm ru- Gnrnco li. At .. ry frai.'° 
--·~ wnrez"'".."~l-~ l_k:_wnrtr.P.~!· 

1. ··wiadro rns,=10 sztofo1n v. kr11żkom=100 czm·ek= -1----1~,0M7 --;;;;;-
2. Garniec ''1al'l!zawski=!1 kwart.=16 kwaterkom =. 0,3254 '1.. _:,~ 
3, .. ·Ejmer prnski=2 Anker""'60 kwart. • . ,\ • :=i' ó,6902 '111,ll755 68,71H8 

1 Kwarta (Quart) .•...•..•. =. ;9;0932 · , .012863, ·li141i0; 
4. E•jmer wi~dcń=40 nians=164 Sei(lol=Ul12 Pflff = 4,7207 14;6039' 5:8;0·bfiu 
5, ·Hektolitr fl'iiilcuzkf::;1 OO 'litrów - 8,1308, „ 26 , H)O• 
G. Gallon, angielski= 4 Quarts=8 Pint~ : : : : ;;;;; o,3696 1, 1355 ,4,542.(), 
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MIARY i WAGI. 
Tabliczka porówna.woza. 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~--:~~~-:-~-:-~...,..,,,,...~~ 

Funty I Funty / Kilogrnmy 
ruskie ~!U'~z_u_~sk_lo ... francuzkie · I -- -

1. Funt russki= 32 łutom= 96zołot.= 9216 =<loli = 
1 Pm1=40 fuuto1n , , • , , . . • • _ 
1 Berlwwiec=10 pmlom • • • . • • . • = 

2. 1 Funt wnrHz.= 2 grzywuom=H2 łutom (1 łut==-t 
ilrnchmy, clrnclnnn=3 skrupuły, skrupuł= 24 gra
ny, I gran=11 rnUigl'mnów) . . • , . . , = 
Centnar=•! lrnmkniom=100 funtom • . • • = 

3, Fnnt pruski nowy=l funt. celno-nicmieckiemu=30 
Jutów = aoo (~nentcltcn . • • • . • • • • = 
Contunr zwi:~zkn celnego nicmice=lOO funt. • = 
!<'nut Jll'USki dawny= 32 łut.= 128 Qnentchcn = 
Ccntuar= 110 funtom , • . • . • . • . _ 
Snhiftl:!Ht (La~zt okr(,!towy)=4,000 funtom. 

4, l''nnt wietleitHki=ll2 lutom=128 Qncntche.1 , • = 
Centnnr=5 knmieni=lOO funtom • , • • .. _ 

5. Kilog1·:n11 frnunnzki== IO lwktogrnmom= HO <lclrn
grnmom==1000 gramom • • • , • • . , . = 

6. Funt lia1111lowy angie!Hki (Avoir <lu poias)=l6 un
cji=156 !lraclnn • • . . . , . • , . . = 
Ocutnal' (JI11ntlrnclwoigt)=•i quarters=112 fnnt. = 
Ton=-"20 etmt.==22·l0 funtom . , . • , • ~ = 
Punt angiolski 'l'roy (menuimmy)= 20 uncjom= 400, 
penuywoghtH=DGOO grnnrn. • , • . • • · , = 

1 
40 
400' 

o,fHl05 
9\l10ó12 

1,2213 
122,1336 

1,1442 
12&,6-120 

1,3679 
136,7925 

2,4427 

1,1079 
12-1,08•18 

0,9117 

' MIARY D Ł U G:O>S Cli 

1,0096 
40,3831 

4 03,1312 

1 
100 

1,2330 
123,3035 

1,1534 
126,8748 

1,3810 
138,1027 

2,4661 

1,1t85 
12s;2142 

o,9111 

0,4094 
16,3755 

163,7652 

0,405 
30,5501 

O,óOO 
50 

0,467 
51,4482 

0,5600 
60,0012 

0,4536 
5Q,7969 

0,3732 

Tabliczka porównawcza. 

:t. l:l11żci1 i·11~ki= B a1•szyuom= 7 stopom= 8-1 cnlom= 
8·10 linjom • . . • , • . , • , • • . = 
1 ArHr.yn=ili wurszkom • • • . , · , • ·. ·= 

2. 1 Sążei1 warsz.;;;.-::: a łokciom= O stopom= 72 ca
Jorn=8G·1 Jinjom • • . . • • • • • • , = 
1 ł.iokloci='.l Htopom=2-k calom=288 Un,iom ·• = 

3. Minry niomiockio 11orówn11110 z frnnQnzkicmi. 
4. 1 Sit:i.1•.j1 wlc<lni1Hki=-"" G Htopom= 7~ ca:o·.n= 864· Ji-

njo1n . . . ~ . , , . , , . . . . . _....... 
1 J:,okie\i wic<foirnkl:;:;~32 calom • • • -
1 Stopa wio<foitttka (S(:ltull)=l2 cali=l·l-1 Jinji1 = 

5. Metr=10 llecimctrom=100 centimctrom . . • == 
6. Y:ml :mgiolski= il s!OJlOlll (foot)= 3G ctili (inchcs)= 

432 linji (linus) . • . = 
1 SążCJi1;;:.:::2 yurdorn=6 etoporn • • -
1 Stopn.=12 cali=14 linJi. . • • , . • . = 

0 .,1, r akio I Cnlo 1· Millmotry 
1 c u wurszawskie frnucuzkle 

~:-.-~--;;- -- - --~- ----

84 88;898·1 2133,56 
28 26,13328 711,187 

68,0327 72 1728,0 
22,6776 24 576,0 

71,6550 70,0097 1896,20 
n0,67'10 32,46·1U 779,10 
12,4421 13,1038 316,10 
39,~708 ·11,6667 1000 

3G 38,0993 914,38 
72 76r1986 '1828,76 

111 12,13998 304,65 

~ 

4 
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DZlAŁ. J'rlETROLqmqzNY. 

TABLICE POMOCNICZE 
h . • .·.~ag nu. drugie. 

ao za1niany j ednyc inuu: 1 · · 

a) Łokci polskich na arszyny, metry, 
· jardy i łokcie austrjackie. 

I b) 
Arszynów na łokcie polskie, me· 
try, jardy i łokcie austrjackie. 

j ·d \ · łok~ic· 1 ars~yny l ł I · I I I łokcie łokcie I arszy· / ~etry 0 rnw motry jardy . 
polsk. ny ai Y austrJack. . po Isk. austi. 

-·- ··---~···~-- -; . ..::.:-:~=-..::::::.=.:::.::::. 

1 0,81 0,57 o,63 . o,rł I 1 1,23 Om OiGB 0,01 

2 l,52 1,,5 lm 1,57 2 2,H 1,42 115G l,s3 

3 2,43 lm. l,53 2,21 3 3,70 2113 2 33 2,u 

4 3,24 2,30 2,51 2,95' 4 4,gt 2,04 3n1 3,65 

5 4,05 2,sa 3,u s,ro 6 6,17 3,55 3mv 4,56 

6 4,86 3,45 S,17 4,43 6 7,dl 4,21 4,07 6,4H 

7 6,57 4,03 4,,o ó,17 7 8,0.1 4,98 ó,u 6;39 

8 6,49 4,6! 6,02 5,92 8 9,ss l\,59 6,22 7,30 

9 7,29 ó,1a· 5,66• 6,66 9 11,tl 6,.rn 7 8,21 

10 8!10 5,75 6,29 7is9 10 13,35 7,u 7m 0113 
20 16,20 11,52 12,sa 14,79 20 24· 69 .H122 Hi,so 18,25 

30 24,30 17,n · 18,8r 22,ia ·SO 37 Oł 21,33 2H,aa 27,as 

40 32,40 23,04 2f>,1s 29,57 40 . 49,39 28,is 31n1 3G,51 
50 40,H 28,ao 31 HO 36,95 50 6173 35,56 38,s9 4li,04 

60 48,59 34,ss 37,69 44,ss 60 74,0 ~ 42,sr 46,or 5.J,177 

70 56,59 40,12 114,03 51>15 70 86,42 79,79 54115 63,90 
80 6!,79 46ios 50 32 59,14 80 98,oa 56,so 62,23 73,03 
90 72,śg l>l,54 56,55 66,54 90 111,12 <H,01 70,01 82,IG 

100 80,99 57,60 .61,94 73,oo 100 123,47 71,12 77179 Ol,29 

c) metrów, jardów ,i łok~i au$łrjackich nil łokcie polskie arszyny. 

I łokcie' r jardy lokciel I łokcie łokcie arazy-
metry polsk. . arszyny po1sk. arszyny austr. pOJHk, ny 

-· „_. 

1 l,73 l 14o " 
1 . : 1,55 l,2s 1 l,35 1109 

2 . 31n 2,91 2 ' 3,17 2,sr. 2 2,ró 2its 
3 5121 4122 3, 4,76 3,ss 3 4,os 3,29 
4 6,94 5,62 4 6,35 5114 4 ri,rn 4,39 
5 8.59 ,7>03 5 7,93 6,42 ó 6,15 5148 
6 l01u ·8,43 6 9,52 7m 6 8111 6,59 
7 1215 9,94 7 11,u 8,99 7 0,40 7167 
8 13,89 11,25 8 12;os 10,28 8 10,gi 8,77 
9 '.ló,52 12,55 9 14,28 11150 9 12uu 9,sa 

10 17136 H,j,5. 10, 151&7 12,85 10 13,61 . 10,06 
.20 34n2 28,12' 20 31,14 ' 25771 20 27,02 21,92 
30 .52.oa 42,is 30 47,ai 118.59 30 40,53 32183 40 69,44 56m 40 63;~8 61,43 40 54,0, 43,94 

,50 .861so 70,ao 50 79,35 . 74,128 5.0 67,55 54,oa 60 104116 84,35 60 95,22 8(>·,15 60 81,oo 61'.im 70 121,52 98,,2 70 111,on 100 70 94,57 76,72 80 138,88 '112,48 80 126,95 j 12,86 80 108,08 87,os 90 156,24 126,54 90 142,93 125,71 90 121,59 08,H 100 ,, 173,so 140:60 100 458,70 128,57 100 13óno l 09,50 • 

1 
2 
li 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
oo 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

DZIAŁ l'l:IE'l'ROLOGICZNY, ·· 

d) Zamiana włók, i, mórg~ na, .diesiatiny na odwrót. 

15,37 
30,74 
4G,12 
61,40 
76,87 
!12,24 

107,61 
122,99 
138136 
16B,7ó 
307,49 
4131,22 
614,90 
768,70 
922)4'.I: 

1076,18 
1229,92 
1383,66 
lf>B7,40 
!!07'1,08 
4612,21 
6140,02 
7G87,02 
922•1,43 

107Ul,82 
12209,21 
138ilU16•i 
15374,0fi 

1 
2 
3 
4 
ó 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
ao 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
n oo 

1000 

0,5124 
1,0249 
1,5374 
2,0498 
2,5623 
B,0748 
3,f>872 
4,0997 
4,6112 
ó,1246 

10,2493 
15,37'10 
20,4987 
25,6234 
30,7481 
115,8727 
40,9974 
46,1221 
fil,2468 

r.102,49B7 
153,7405 
204,9874 
256,2342 
307,4814 

: 358, 7279 
409,9748 
Mil,21!16 
512,4685 

1 
2 
3 
4 

·Ó 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
GO 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

0.06504 
o,:rnoo8 
0,19f>13 
0,26017 
0,33522 
0,39026 
0,45531 
0,52035 
0,58640 
0,65044 
1,30089 
1,95133 
2,60178 
3,35223 
3,90267' 
4,55312 
ó,20357 
5,85401 · 
6,50146, 

13,00893. 
19,51339 
26,01786 

. 33,52232 
39;02679 
45,53125 
52,03572 
58,54018 
65,01464 

e) Zamiana kilogramów .nę. funty ruskie. 

.1 
·2 
3 

. 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
.60 
70 
80 
90 

100 
200. 
300 

! :400 
500, 
6.00. 

.700 
8.00 
900 

1000 

51 

1,951 
3,902 
5,851 
7,805 
9,756 

11,708 
13,659 
15,610 
17,562 
19,513 
39,026 
58,540 
78,053 
97,566 

117;080 
136,593 
166;107 
175,620 
195,133 
390,267 
685,401 
780,053 
975,669 

1170,803 
1355,937 
1561,071 
1756,205 
1961,339 

4001/~ kilogi·.=1000 ftmt. rus-1000 klg.=244 f. rus. 18 z. 52 d."'-1 kilg. 10 J1ektg.= 
· 2 !'. 42'/2 z. - 1 hok. 10 <lok.=23 1/2 Z• "'- 1 dek; 10 grmn.=2 1b z. 

11 ruakio I fr I r~ts!do I J I m,skio I i / ru~kic Li I ruskie. I i j ruskio 

k. ! y~j'J,~j~f~~JJ!:L1~::rr:..:jj-;::ri<:-r~i)t;:Q::;_~=w Iill I • I k, I P• I f Iż I k I p I f I " 

1/s - 203 11'> 1 3(1 oo 33 2 - 56 
11' - 586 16 1 39 7 34 2 3 2 
l/2 1 212 17 1 1 49 35 2 ;Ó 45 
3fł 180 18 1: 3 1)2 1)(1 2 'I 87 
1 2 42, 19 1 6 HS 37 2 10 B4 
2 4 85 20 1 d 80 38 2 .12 76 
8 7 31 21 L 11 2~ 39 2 ~5 23 
4 9 74 22 1 jo ·"' 69 .40 2 :1;7 65 
li 12 20 23 li 1G 16 41 2 20 11 
G 15 63 2•1· 1 18 li8 .42 2 .22 53 
7 17 o 25 1 21 5 411 2 2.~ 
8 19 ó1 26 j 23 47 44 2 27 43 
Il 21 94 27 1 25 $9 46 2 2~ 85 

10 211 1!() 28. 1' 28 ·8.0 4G 2 82 31 
11 20 sa 2\l 1 80 78 47 2 .84 7!~ 

12 29 29 30. t a&,25 48 2 137 20 
18 31 72 31 1:, Sli. 67 49 2 ,3f! 63 
14 34 18 32 1. 38 14 oo 3 ;2 9 

" 

-· 
51, 3 ' 4 52 69 
52 3„ 6 94 70 
53 3 9 40 71 
54 3 ,11 83 72 
55, 3 14 29 73 
56 3 16 72 74 
57 .3 19 10 75 
58 3, 21 61 76 
59 ;3 24 7 77 
60 3 ,26 49 7B: 
61 3 .28 92 70 
62 l ,31 38 só 
63, 83 31 .81 
64 ·8 86 27 82 
65 .g ~8 69 as, 
66. '4 . '1 20 af 
67 4· :3 58 s5· 
68, 4, ·ę 5 86, 

' 

4 8 47 87 
4 10 90 88 
4 Hl 36 89 
4 15 78 90 
4 18 25 91 
4 20 67 92 
4 23 14 93 
4; 25 66 94 
4 28 3 .95 
4 30 45 96 
4 32 87 97 
4. 35 '34 98 
4 37 76 I 99 
5 - 23 1Qo 
5! 2 66 
5 lU!l . ' 
5' ,7 54 
5 10 '."."'. '. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
ó 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

12 4 
i4 8 
17 3 
19 7 
22 2 
24 6 

3 
5 
2 
4 
o 
3 
9 
2 
3 
1 
3 
9 
2 
9 

27 
29 5 
31 9 
34 4 

,36 8 
39 2 
1 7 
A1 
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I 'ć I · j l'unt. I Czyni funt w · 0 ó ruaaklch polskloh ~e~t Czyni pmlów olsk, ruasklalt . pudów centn~~--- ·-- -·= 

-- ~ ·-1·--2;476-'-- 1 N~~~ ~ ~·~g~~ ~ I ~:g~~ 
2 4,!152. 2 ' 3- 1'2114 3 3028 s 7 428 3 2,9715 , ' 8 

9'905' . 4 3,9620 4 1,6153 4. ~,03 4 
'381 ' 5 4 9526 5 270191 5 o,047 

5 12, . ·'9430 6 2 4229 6 6,057 
6 14,857 6. o, 7. 2' 8268 7 7 067 
7 17 333 7 6,9335 " ' ' 
8 19

1
810 s 719241 s 3,2306 8 ~,010 

9 22'286 9 8 9146 9 3,63!8 9. 9,086 
. 24,762 10 !)

7
9051 10 4,0383 10 10,095 

~g 49;525 20. 19:8102 20 8,0766 20 ?O,~!ll 
30 74,288 30 29,7153 30 12,1149 30 30,~87 
40 99 051 40 39 6205 40 16,1532 40 40,383 
50 123's14 5o 49'5256 50 20,rntó 50 50,478 
60 as' 576 60 59' 4307 oo 2i,2296 ao ao,r>74 
70 173:339 70 69;3358 70 28,268~ 70 70,670 
80 198.102 , SO. 7912410 80 32,306a 80 80,766 
90 222,865 90 89,1461 90 36,3444 UO 90,~~2 

100 947 628 . 100 99 0512 100 40,3831 100 100,907 
200 495

7
1!56 200 198

7
1015 200. 80,7662 200 201,!lU'> 

300 742;884 300 297'.1538 300 121, 1463 300. 302,873. 
400 990ó12 400 396,2050 400 161,6325 400 403,881 
500 12ss:ao 500 495,2563 500. 201,9156 500 504, 780 
600. 1485,769 UOO 594,3076 600 242,2987 600 G0~,746 
700 1733 397 700 693,3588 700 282,6818 700 70b, 704 
800 l IJ8 L:o25 800 792,4101 800 . 323,0650 800 807 ,662 
900 2228;653 900 891,4614 900. . 363,4481 900 908,620 

1000 2<176,281 1000 990,6126 1000 403,8612 l ooo 100!1,678, 

g) Zam,iam~ k~rcy na czetwerti i naodwró.t. 
Korcy j Czyni czetwertl 
polskich russkich 

uoaó I 
czatwer. Czyni korcy 

1 0,610 1 i;ss8 
2 1;220 2 3,1!77. 
3 1,830 3' 4,910 
4 2,441 4 0,654. 
li 3,0?1 5 81193. 
6 3,661 6 9,831, 
7 4,271 7 11,470. 
8 4,882' 8. 13,109 
9 6,~82 9· 14,747 

10 6102 1(): 16,336 
20 H!;2oir 

! 
20: 32,772 

30 . 18'308 30 49,~68 
40. 24;uo 40 65;6~4 . 
50 3Q,~ts 50 81 930. 
60 36,tU6 1 60 951:317 . 
70 . 42,718" 7() 114!763 
80 · 48;821 ~g 131,089 
90 . M,~24 147'475 

' ' . 100 .. 61,027. 100 1631861. 
200 122,054. J 200 827i723 

.. 300 18ą,08t. 30!) 491'585 
400 244108 I 400 6ą5i447 
500 

I . óbO "8191368 805J185 ' .... 600 366,tę~ ; 600 I 983'170 
700 42~,18~ 700 1147

1
082 

800 488,216 SQO, 1310:894' 
900 549,248 900. 1474;755 
~ooo 610~270 1000' 1638,6! 7 

I 
g 

h) Zamia~a garncy na wiadr i naodwrót. 
11ośc I , 

nrn cr_J_ Czyni wlnder 

1 0,13254. 
2 o 6909 
8 0;976-1. 
4 1,3910 
5 . 1,6273 
6 1;9528 
7 2i2783 
8 2;60S8 .. ' 
9 2,9:!93 

10 3,2547 
·20 6,5095 
·30 9;76113 
40 113jOi91 
50 16,2738 

· 60 rn;~286 
. 70 22,7834 
80 26/i882 
'90 . 29 2929 

100 '8216477 
200 65,0955 
300 . 97164S2 
40.0 180!'1:9 ~(j 
liOO 16217888 
600 191$i28til) 
100 . · 227issłs· 
8óO 2M(S82ci 
900 292;9298 

1000 325,4776 

I w~~J;r I Czyni garncy 
--1==11,0·724·"" 

2 6,1448 
3 9,2172 
4 12,2896' 
5 16.3620 
6 18,4344 
7. 21,5068 
A 24,5792 
9 27,()516 

10 30,7040 
20 61,448l 

. 130 92,1722 
40 122,8963 
60 163,6204, 
60 184,3444 
70 216,0685 
80 245,7926 
90 276,5167 

100 307,2·107 
200 614,4815 
300 921, 7223 
4()0 1228,9631 
500 15$6,2039 
600 . 1843,<144 7 . 
700 : 11150,6855 -
800 2457,9268 . 
900 2765,1671 

1000 3072,4079 

,. DZIAL HANDLOWY. 

Taryfa opłat akoyzówych ód wyrobó'w tytu~. 
niciwych. 

Dla K1·6lestwa Polskiego i Oesa~stwa, z wyjątkiem k1·aju 
Zalcaukazldego i Syberji. 

A) CENA DANDElWLl i WYIWBÓW. 
CÓIUl s11m

Co1111. hn111lo- tlnina W'yro1J6w 
roll koplc)ok kopll\lok 

l'ytunle: . 
gatunek 1· a!liy 1 f. !lo 

112 " 46 
11, " 2211~ 
I/A Il 111/ł 

gatunek 2-gi 1'2 „ 2•1 
'!• " rn 

f dowohrn 

72 
36 

'la " 61 
gatutok 3-oi 1/, „ 4//2 

l/e '' 2 2 
T«baka: 

18 
12 

6 

Cygara: 

1 ,, 48 
l/2 " 24 
lh " 12 
'Is „ o 

} dowolM 

gatunok 1-azy 100 szt. 1001 
50 " 50 
2& '' 25 clowolnn 
10 „ lOf 
5 " 5 

' 2 ,, 2 ... 
gatunek l!-gi*) uaJwyioJ 

25 aztuk 15 50 
10 n 6 20 

() " .8. 10 
'2 li ft/~ 4, 

' . 
Oenn bn,I\flę· 
roli \(opt~Jok 

gatunek 3-~i . 

Papierosy: 
gatunek 1-szy 
cygaretty 100 szt. 201 

· iiapierosy 25 „ 51 
. 10 fi 2{ 

gatllnok 2-gi 

·Madlfbtk'a: 
clo 'palęnin 

5 „ iii 

20 sztuk. 14/5 
10 • „ 9/io 

5 .'.' .1/2 
3 " 1/e 

.do znży.wania 
. (band.: obniż.) • . 

1;, funt .. 2 
. 1fs . w .1 

Ctlnn sprze
dażna wyrob. 

kopiejek 

najwyżej 
30 
12 

6 
3 

dowÓlna 

najwyżej 
6 
8 
2 
1 

najwyżej 

'·'" 7 
4 

*) Gatunek 'ton ustanowiony Je~(ną. mocy .~~azu z d, SO mil.ja 1~~9 i•1 wpro.· 
wadzonego w wykonanie d. 1 (13) września. 1889 r •... 

.. 



54 DZIAŁ HANDLOWY, 

B) OPŁATY P .A.TEN'.l'OWE. 
p t t dl fabryki wyrobów tytuniowych dla wszystkich miast Królestwa, 

oprócz 
1
fabryak e~ach~rki, rub. 300, dla fabryk machorki rubli 200-i po 25 °Io na do-

chód mJastO łata dodatkowa: a) dla fabryk mieszanych, po rubli 5 o~ każdego warsz: 

t P bez maneża· po rs 10 od warsztatu ręcznego mechamczncgo; po mbh ta u ręcznego, . ' ' • .t 1 • b) l f I · J 
20 od warsztatu parowego, gazowego lub z mane„em. tom~ym, oc a >ryt cygar po 
ko . 50 od kaidogo miesiąca; c) od fab!·yk machorki po 1s, 5 od każdego stempla lub. 
fa~a 1. cznego; ,po kop. 20 ocl kaz(lego z.~r~a kon?ogo lub parowego. . . 

3~ Pątent dla składu burtowego hse1 tyt1~11:owyc\1: . a~ dla J1andlu tytmucm z~-
. · '·r·aJ'owy' m pr6cz machorki w rnJCJBCOWOŚCiach 1-go rzQ!lu-250 rubli; 

gramcznym 1 „ ' 1 dl' t t · " · 11· 
2 . edu- 170 rnbli· 3-go rzęclu-85 rubli• b) dla um u Y 11111cm "raJowym rui 11 
17i~ l~ó i 50; c) dla 'składów machorki rubli 1001 65 i 30 - i po 260/o na dochód 

miast. • b · t t · 1 ) I ·' 4. Patenty clla zakładów sprzed~z.;v. ~vyr~ ?W . y umowy~ 1! a na . sprzec a:o wy-
robów krajowych 'L zagrąnicżnych, w 1illeJSCow~sc1ach. 1-go,. 2-go 1 3:go 1~ęch1 i·u~. 50,. 
35 i 26; na sprzedaż wyłącznie wyrobów l1;1•aJp~ych rnbh 15, 10 1 ó-1 po 25 /0 na 
dochód miast. · ·' ·' ·' 

1 
• • • • 

5. Patenty na sprzedaż uliczną (przez. rozuo~zomo) ;wyrobów 'YYłączm? kraJO· 
wych: w ,stolicach, Warsimwie, Ry~zę i1 Odosie rnbh. 5; .w mnych mlo,1Hcowoilernoh rn• 
l1li 3-i po 25% na· dochód miast. 

Uwaga 1. 250fo-towa dopłata .. na. korzyść miast w Królestwie. Polskie~ 
pobiera się na mocy uchwały )!, komitetu clo spraw Królestwa Polskiego, NaJ· 
wyżej zatwierdzonej 2 lipca 1871 r. 

Uwaga 2. Namocy uchwały rady paf1stwa z cl. 2 maja 1886 r. pobic
"ra się jeszcze od 'świade'ctw· tabacznych; z wyjątkiem patentów akcyzowych na 

fabryki i składy tytuniu, 15 proc. na poczet składki kwaternnkowoj, 
Uwag(J; 3. Wedle cyrkularza min .. finąnsó~ z 28 września 1882 r. za 

Nr. 1632, pod· względem poboru opłat patentowych ocl zakładów· sprzcclaży wy
robów tytuniowych, _dQJg(l_rz~du ~ależą_ obicclw!c stol~ce, Warsza~a z Pragą, 
Odesa j Ryga; .do 2-go rz~du w Krolcstwie .Polsk1cm i:niaęta gu)lor11Jalnc, Il!dź 
i Wieniawa w pobliżu Lublina; w Cesarstwrn wszystkie m.1.asta gubernjalnc, por
towe prócz Odeęy i Rygi, oraz niektóre powiatowe, między niemi Bertlyczów 
i Brześć-Lit.ewski; do 3·go 1·z~d16 wszystkie pozo~tałe mlojscow01foi. 

. ••'. 1:. . . 
Ta,ryfa '.opłat~akc;}T!:z:owyoh i patentowycJ1 od 

trunków w Królestwie P:ólaĘ:iem. · 

.A.) AKCYZA. 

1. Od spirytusu iokowi!y ze zboża, ziemniaków, ~iirakow i niofasy, ornz 
0

ocl 
wó!l~k z odpadków_ buraczano-cukr?wych, piany miodowej. 'i wo ety woskowej (na za· 
eadzie rozporządzema z cl. 21 grµdąm ,~887 r„ wprowadzonego od 1 (13) stycznia 1888 
roku) po kop. 91'4 od stopnia ·1 wiadra, czyli 9 rub. 25 ko'p;· ocl •wiricl\:a spirytusu stu-
stopniowego, wedle Trallesa, przy: oclpciwiedniej superacie. :· ·• · 

. 2. O_d wódek z wlnogrona1"·w.ina·i owoców)1Viożycl1 po kop. '35 w. gorzolniach 
ogmowych 1 po kop. 41 w gorzelmacJ.i. parowych; o~ .:wiadra .objQtości alombika, ~a 
każ!lą dobę pędzema. .. . , · · · · · ·· · 

· 3. Odwó~ek z owcieów suchych po kop. 7 oa sfopni:i i wiadra. boz superaty -
wedle _wykaza~m przez aparat kontrolny, lub po mbli: '3 ko.p. 30< w gorzelniach ognio· 
wycli i po rubli 6,50 w parowycl1, Q(l każdego wiadra objętości alembikll za kaŻcla 
dobę pędzenia. ' • 

. • 4. Od. piwa i porteru po_ kol?· 20. o!l kaZdego wiadra objętości kadzi zaciorowe.f~ 
za kazdy zacier. Przy· wrwoz1e piwa· .zagra11icę,. :zawierająceg<i".iiaj'mniej' 30/ ·bezwo· 
dnego alkoholu, zwraca się akcyza: po' kop,· 15 od· w-iadrii .. : . : : . . . , 0 · ·· .. 

, .. 
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5, Od miodu !lo picia iio kop. 50 od wiadra objętości kotłów, za każdy clzien 
clziałaluości fabryki, 
· 6. Od wódek słodkich, likieru, araku, koniaku, nalewek i t. p. trunków spiry
tusowych, wyrabianych z okowity, spirytusu iub wódek, od których akcyza już raz 
była zapłacona, płaci siQ akcyzę clodatkową,· w stosunku l rubla za każcle wiadro 400(0 : 

okowity. Do kontrolowanilt tej opłaty, wocllo i1rzcpisów z 9 gt'tHlri.ia 1885 r,, słuzą 
banclcrole, naklejono na naczynia z· trunkami-w cenie: dla naczynia 1-wiaclrowego· 
rnb. 1, l/rwimlrowogo kop. 50, 1h wia<lrowego kop. 25,· 1j10•wiadroweg.o kó.1p. 10, I/w 
wiaclrowego kop. 5, 1/40-wiaclrowego ·kop. 2 112; 1/rno·wiad1;owego kop. 1; 1/200-wiadro· 
wego kop. 1/2• • ·. · · • : 

B) OPŁA,TA PA'.i;'ENTOWA, 

ze zmianami, z1~1wowadzonenii pi·zez .1tlcaz z:dnia 25 maja 188S 1'. 

t. Dla gorzelni i fabryk t1°rożdżowo·g9rzelniczycli opłata. patentowa. wynosi po 
6 kop. oll każtlgo wiadra, objQtości .czynnych w fabryce kaclżi fermentacyjnych.. (N'a 
zasatlzic ukazu z tlnia 2ó maja 18$8 r„ (zobacz uwagę 6), , 

2. Dla browarów (z poclwyżką O!l Ul lipca 1885 r.), 
A) W WarBzawie: 

1i) o<l browarów, mających kadzie zacierowe objętości 100 wiacler-150 rubli 
po ruh. 1 kop. 50 za każtlo wiadro po nad 100 wiacler;.'" . . .. . 

b) 011 browm·ów, mnjących kadzie zacierowe mniejsze niż .. 100 wiaclrowe-z·· 
pierwsze 35 wiader 56 rubli i za każao 1iastęphe ·winclro po rub. 1 kop. 50. . 

JJ J . l V iimych 11ifojsco'wośoiaoh; 
a) oc1 browarów, maji\cych kadzie zacierowe 100-wiaclrowej objętośoi-50 ·mb 

za n:1Atępno wiaclro po nacl 100 wiacler..,-50 kop. . 
b) otl hrownri>w, mających kadzie· mniejsze niż 100-wiadiowe, za pierwsze•35 

wiacler 20 rnb. i za Jrnżdo następne wia!lro po kop. 50, ·z dodatkiem 50°/0 na korz,yśó 
miast. „ 

a. Dla fabryk miodu w calc1i1 · Kró!Cstwie! 
a) p1·zy oliJt~toliulach kotłów od 10 clo 20 wia:tlci·-i·ub·. 10. 
b) za każde 111\f:ltępue : 10, \Viailer objętości kotłów po rub. 10, z doclatkiem 

500/o na korzyM1 miast. . 

4, Olą hurtowy~h skła.dów. P\Wa i mi~d:u k(,łvpl1ó·o\va:cl~c;>- Dla skarbu I/.··. ·mD1·elaJ'skk1.acsh 
na oll 13 Lipca l 880), lub 11urtowyori s :u w wma •---'--7-,..--
l'łlSHkiogo, z pmwom s1n·zeclnzy koniakqw russkich (wpro- :..A~· I kop. na. ~.!-
wadzone a. 1 (Ul) Września 1887 r~): ·1„ f/ 

w \\ arAz:twlo i na Pradze . . • , • „ . . '60 
w miastach gulwm,lalnych i· T,o!lzl. • · 40 I 
w innych miC1j8COWOHCi:tch. „ . . . ·' . . . . . . 20 
5. Dla dyslyląrni wiidok: (zqba~z uwagę G): 
w Warszawie l na Prntlzo · • • • , • • • • 
w miastach gubomjalnych f Łoc1Żi • , •. • ,• . 
w iuuych mhiHtach . . • . . . • • • • . . . 

. G. Dla zakładów rektyfikacji spirytusu J okowity (zoba~z 
nwagQ 6), wodlo przopiaów' ·z· (!,. 11 Gruc111i.a 1885 r., 
obowiąznjąeych otl ll. 1 (Ul) Styczma 1886. rolrn: 

w Warszawie i na Pradze • . · • ; · 
. w minstnch gulmruJaluyoh i ;Lodzi, • ·. 

w innych miastach • . • • .i''•'' „ • '. 
we wsiach , ••• ·· ., .. , . 

600 
300 
225 

600 
300 
225. 
22ti 

30 
20 
10 

300 
150· 
112 

300 
150 
112 ·. 

50 

50 

Oclclziały roktyfikaeyjno. pi·zy gorzelniaci~ :i we własnycl~ tych, go1·zelnl a.para~ 
tach, na z:rn:utzio ukazu z d. 2 Czo1•woa 1888 r. od· opłaty .pateutoweJ .są woln?· CN. 
mo<'y uchwały z !l. n Maja 1888 r. nie i·ozeląga się to uwolnienie na ~·ekty~kacJę sp1· 
i·ytnsn, wypalanogo z matcrjałów winogronowycli, surowych owoeów·:i jagod). 
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- . /) Dla kas 
Dla skarbu. -.. 1.nie . .isk.ich 
Us: _I __ ]\.<J)l•_J __ Rs~ __ J_ 1<<111,_ 

,7, Dla fabryk wódki pejsachowej w całem .Króle- =~,---· ·----„--
stte. Dl~ .f~br.yk „ lakie~u,. p~litury, pe1:rmri i f~togenów , :: - 1: 50 
w całcm .Królestwie , · · · · · • , d. 3 

9. Dla nurtowych składów wódek. (podwy:szona o 1 
Strcznia 1886 roku) z prawem sprzedazy wina rus-
skiego (od 1 (13) Września 1887 r.): 

w Warsz/lwie i na Pradze 
w miastach gubornjalnych i Ł.odzi 
w innych miastach • . • . . • 
10. Dla handli win (zob. uwag. 5), z prawem spne· 

dazy na kioliszki: · 
w Warszawie i na Pradze 

·.w miastach gubemjalnycb i Łodzi. 
w innych miastach • • . • ·.. • . . .. 
11. Dla handli win wyłączme russkrnh (hm·towe 

patrz wyze,i 41: 
w Warszawie i na Pradze 
.,v miastach gubernjalnych i· Łodzi • • ,• •• 
12. Dla zakładów gastronomicznych {zob. uwagę 5), 

z prawem sprzedaży na kieliszki: 
w Warszawie i na Pradze . . • 
w miastacli guliernjalnych i Łodzi • 
w innych miastach . . • 
18. Dla piwiarni 1(bawaryj): 

i< 

600 
300 
100 

200 
100 
35 

25 
15 
5 

165 
55 
35 

w Warszawie i na Pradze 
w miastach gubernjalnych i Łodzi. 

·w innych miastach . 

55 
•• .) 30 

15 
14. Dla bufetów: 

11), przy teatrach i na zabawach pulilioznych 
w ·warszawio , , 
w imiycli niiastach· • • . . • 

· b) na parostatkaeh, w 'łliźniaclr i łazienkach 
c) na starjach dróg żelaznych: . 

głównycli. • , 
innych„ ... :. , , , 

d) w resursach i klubadl\: 
w Warszawie i·na Pradze ... 
w miastach gubernjalnych i Łodzi 
w innych miastach • 
to. Dlą szynków w miastach: 
w Warszawie i na Pradze . , • 
w miastach gubernjalnych i Łodzi. , • . 
w innych 1rtiastach, miasteczkach i osadach 
16. Dla karczem wiejskich • . • . , . 

'4 •• 

35 
20 
20 

85 
20 

'85 
35 
20 

2'75 
T40 

70 
30 

300 
]00 
50 

100 
50 
17 

12 
7 
2 

82 
27 
:17 

27 
15 
7 

17 
10 
lO 

42 
10 

42 
17 
10 

187 
70 
87 

60 

50 
60 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 

50 

50 
l.iO 

50 

50 

Uwaga 1. We wszystkich ,powyższych zakładach sprzedaży trunków, 
z wyjątkie.m szynków piwa, czyli' bawaryj1 wolno od 1 (18) września 188.7 i·. 
sprzedawac koniaki russkie, ale tylko p~dzone ·z wina. · 

, . . Uv;arra 2. Nie~ąle~nie od ś~iad~ctw .·1patentowyc4, należy wykupywać 
ro;wm~ż ~wia?ec.tVl:a g1ldyJne1 odpo.wiedme c]Q wielkości .zakładu, wraz z , odpo· 
wt~dmą 1lo~mą sw.1adectw.Jiandlowych dla sulijektów, gdzie takowi aą do sprze
dazy trunkow. Biletów handlowych na zakłady handlowo i przemysłowe nie 
wykupuje się; zastępują_ je świadectwa patent.owe. 

Uwag-q B • . Dla Ul'Ządzenia a~kładów sp11zedaźy trunków' na jarmarkach 
obo~ poaladania włali4iwych ·patentów, należy ·wykupywa6 świadectwa bandlo~ 
we Jarmarczne. 
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Uwa,qa 4, Patenty dla gorzelni są tylko roczne od d. 1 (13) lipca. 
Wazystkio iuue wykupi!jo siQ od nowego roku, a mogą być od d. 1 (13) lipca 
półroczne. . 

Uwaga 5. § 32 Najwyżej zatwierdzonych przepisów rady .Pa.ństwa, 
z cl, 9 grudnia 1885 r. (zob. "Wiestnik finansów" z roku 1886, Nr. 1 str. 35) 
dozwoloną została sprzedaż kieliszkom\ '\vódek w ·handla.eh win i restauracjach 
llez oddzielnej dopłaty, jaka ibtniała do roku ·1886. W rozwinięciu tych prze-
7iiaów § 4 cyrkularza ministra finansów do zarządzających dochodami akcyzo
womi, z clnia 20 grudnia 1885 r. za Nr. 1893 wymaga, ażeby na prawo kielisz· 
kowoj sp1·zedaźy wódek restauracje, handle win i inne zakłady sprzedaży 
trunków do wypiela na micjacn, wyjednywały od miejseowego urzędu akcyzowe
go świadectwo na sprzedaż kieliszkową, na stemplu SO·kopiejkowym. 

Uwaga. 6. Na mocy Najwyżej zatwierdzonego ukazu z dnia· 2 czerwca 
1888 r. gorzelnio mogą urządzać zakłady rektyfikacji p1·zez alembik okowity 
i spirytusu, bez opłaty patontu specjalnie na to oczyszczenie. Ustawienie par
nika dla odpQdzauia pozostałego na węglu spirytusu przy oczyszezaniu go na 
zimno, dozwala, się bez brania patentu, lecz tylko w tyeb składach hm·towych 
i lamusach gorzelni, które otrzymują na to pozwolenie od zarządzających do
chodami akeyzncmi, 1111 podstawie instrnkrji w tym przedmioce ministm finan
sów. Przy oczyazezan!u okowity i spirytusą pi·zez dyatyladję, akcyzę 'umarza 
sir. o<l utraconej przy dystylacji ilości spirytusu wedle normy oznaczonej przez 
mfuistt•a fiuanHów. Fabryk1111ei, pragnący korzystać z tej ulgi, obowiązani są 
ustawić w swych gorzelniach nparat konti•olny, ze zwrot~m·skarbolvi jego war
tości, i z zahuzpieczeuiem go wecllo wsknzówek nadzoru a'koyzowego. 

AKCYZ:A OD NAFTY. 
Na zasadzie ukazu ze stycznia 1888 r., wprowadzona została akcyza od nafty, obowi~zuj~ca 

od 15 (27) stycznia t. r. 

Akcyzie 11o<l1Pg11J1~ fotogcny naftowe, t. j. nafta oczyszczona do palenia, benzy. 
na, pyronnftn, olojn sol11r110, fotogeu, gazolin i t. p. · . 

1. Od lekkich, do któ!'ych zalicza· się zwyczajna nafta· oczyszczona, akcyza wy-
nosi 40 kop. od puda. , . 

2. ,Od cl9źklch 1 jak pyrounftn i oleje solarne, akcyza wymagana Jest nn. nastę· 
pujących zll!ln<iacll: . 
. a.) o!l ił0ticl mniejszych o!l 25,0CO pudów w gotowce,, . . 

b) od ilo:1ci wiQkszyeh nntl 25,009 pudó,w rol!lkłada BH~ na ra~y, ·Z ub~21piecze
niom kauoji1 przyozem papiery procentowo, przedstnwinuc.·na kaucJę, p1·zyJmowa11e 
są nn tych aamyoh zaaaclnch co ·lrn11cJa ·t1o nkcyzy od tytomu .. 

Uwaga. :Nn zasadzie p'owołanego wyżej ukazu, ·nafta zngranic'zria płac 
cło w »tosunku 1 t•ublil w złooie od puda, n Sill ary pnrafinowe 70 li.op. w zło 
cle od tmil11.. 

Taryfa opła.t akcyzowych i pa~e·ntowych od zapałek, 

(obowil!zuJąca na znsadzlo ukatu z dt1la 4 (16) Sfyc~n\a. fillla r. ze ztnlanami, według uka· 
zu z dnia 9 maja 1989 r.). 

A) AI{ÓYZA. 

1. Od zapałek krajowq~o poohodze~la pdblqta śię ~kcyza: . . 
,a) w rozmiarze '/~ kop. (k:redytowoJ) od każdego 1pudełka, zaw1eraJl!cego do 

75 zapał'ek; 
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k ., . d kaz'dego pt\dcłka zawierającego ocl 75-150 b) w .rozmiarze 112 · op, 0 , . J . 

zapałek; · . . śl, ' 1
1 ~d każdego pudelka zawierającego od 150 - 225 

c) w rozmiarze ~ top. . , . ' , 
zapałek;', · ·;. : . , . ·d· ud~lka zawieraj acc go od 225- 300 zapałek . 
. , · d) .w rozmiarze. 1 kop. o P b" ' . „ khyz:

1
• 

· · ł k w ·onych po iem ·się .a " '· · . . 
2; Od zapa. e pr~/y koz 1 (kredytow. ej) od każdego pudelka, imwiera.1ącego do ' a) . w rozmiarze , 2 op. . , . 

75 Żapałek; ·· · . ·.: •: ·. , • · 'd,. dełka zawierającego ocl 75 - 150 
. b)• w rozmiarze'. 1 kop.: •O~ , Jrn„ ego pn ' 

zapałek; ·: ' · · ., ' ' 1
.' , • • " ', , l lk znwierającego ocl 150 - 225 

· c), w.rozmiarze 1'/2 kop.••Od·kazdego ·~uco a, 

zapale~ , -~~ roz~ia~ze: 2\op;, od p~delka, zawierając~go 225~300 zapałek. . 
, ) ·'' .u, .. :Banderole wydmvane: .są.fabrykantom za gotówk~ lub ba Ino-

,· . wbaga: 6' · pi·zypadaJ"aceJ· sumy kaucjami;· w wysokości rubla za ru-dyt , po n ezpiecz mu. ' • ' · · 
1 1 

· t · 
. , bla,' przyj,mown,irnmi prz~. l'?zkłaclzi~ na raty. akcyzy oc o rnw1 Y. · . . 

• "' ,j '' „ ,. ' 

:n· OPŁA'l'A ·p .tl:TEN'l'OW A. 
, • , , •'':, :·' : , : ) I ';; , :,:'.i::' '. i 1'- ', '• '' ,: ., 

.A. Od fabryk;·1pracuii!CYCh przy pomocy, warsztatów ręcznych, 01iłata .patentowa 

wynosi; ·t~ ~!br~~. r;r~~J:~y~h· p~zy '~omocy ~aneży · kQnnych-110 10 O rnbli r~mmie .. 
o'· Od. fabryk: pracuji!Cych·przy pomocy maszyn .parowyOh""'"'PO 150 }'llbh. roezn10, 
·' , . Uwaga' 1.; Patenty' na utrzymanie fabryk zapalek wy<l~1Ją BH~ tylko 
rocznie i mają moc do końca rolm obrachunkowego. 

·pon~.TEK :DO,pATI\OWY 
ocl p1•zed~iębi~1;s.~UJ p1·~e?1wsł.owych i handlowych, 

fi 1' 

1. Na mocy ·prawa, "zatwierdzon'ego'.:cl;·15, stycznia. 1885 r., pr,zedsiębiorstw'a1 
podlegające opłacie· podatku .gildyjnego, .obłożone' są" n~clto clodatkowym trzochpro: 
centowym, albo dodatkowym składkowym 110,ilatkiem. . , . ., 

2. Dodatkowy podatek w l'OZmiarze· trzech 1proo.ent6w od.czystego zysk~1 za 
ubiegły rok operacyjny pobiera się ocl towarzystw akcyjaych, towarzystw ud:zaało" 
wych i innych rodzajów towarżystw . komandytowych, 1iill \Vyłąc1::rijąo nalożącycl! do 
tych towarzystw zakładów j; fabt•yk, pócllegających· opłacie akcyzy, od wszolk1ogo 
rodzaju banków ziemsklchro11artych: ·na. podstawie, solida1'lHJj odpo\\'ledzialności clłu~~ 
ników, od miejskich towarzysflV kredytowych,, towarzystw 11·zaJemncgo kredytu, ban
ków pnblicznyc4 (szlache!lki!ll1, miejskich, kupieckich i, wiejskich); towarzystw zalicz: 
kowo·ndziąłowych. i· .kas oszczędnpści 1 : i.· w ogóle od wszelkiego ro1hrnjn instytucyJ 
kredytu długoterminowego i kl'ótkoterminowego, założonych p1·zoz ziomstwii. lub sto· 
warzyszenia szlacheckie, miejskie, kupieckie, giełdowe i wiejskie, jak również od in
stytucyj kredytowych, założonych p1·zy pomocy kapitałów osób prywatnych, obowią
zanych wedle swych ustaw, lub zastępujących takowe przepisów, <lo ogłaszania spra· 
wozdai1 o swych. operacjach, Ju.b .. dp p1·zedstaW;iania takowych d!' właściweg·o · zatwler-
,dzenia. · ·· 

3. Wszystkie inną przedsię))ier~t.wa .opłacają 11ocJatel~ skłądl•owy. , . 
4. Od podatku dodatkowegą, tak frzechp'rQceńtow'ego jak skłaclkowego, \volne 

są przedsiębierstwa, wyknpująee patenty akcyzowe, a"rialożące clo osób pojedynczych 
(nieakcyjne i nieudziałowe). 

5. Na moey prawa z d. 18 stycznia .1889. roku, podlegają opłacie podatku do
datkowego składkowego i przedsiębie1•atwa, · utrzymywane na zasaclzio J\wiadectw na 
handel kramarski i świadectw przemy~łowyeh. , , .. : : , , . , 

. . Uwaga, :Uchwała ta zniosła, natnmiast pod1yyżkę 1QO/o (z cl. 19 marca 
1881 r.) ceny świadetw na handel ,krainai'ski i śwfadectw· przemysłowych~ " 

'' 

'' 
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TARYFA OPŁAT STEMPLOWYCH, ~ : I , 1 

Akcje, świadectwa ,udziałowe, obligacje .i listy '·ż:istawne · wszelkiego. rodzaJ.11 
handlowych, przemysłowych i kredytowych towarzystw 1 stowarzyszeń. mskwh,, oblt
gacjo emitowane przeż ziemstwa, towarzystwa miejskie i inne insty~ncJe. P?-bhczne, 
jak również zagraniczne wszelkiego rodzaju papiery lokacyjne; akcJe,_ sw1adect~a 
udziałowe, obligacje i , listy zastawne, J,lodlegają za każdy nulller pap1eró,w opłame 
stempl9wej w rozmiarze następującym : · 
· · , cena papierów ' wysokość opłaty stomp!. 

do 50 bib, · . 15 kop; 
wyżej' 50 clo 100 rub. 80 n 
' ' 100 n 250 n 1 !'Ub. 25 

250 5oo 2 
500 „ 1 OOO n 3 " 

·" · , 1000 n ' 2000 n· 4 n -
„ 2000 n 3000 " 5 
n 3000 4000 6 li 

n · 4000 n 5000 n 7 
n 5000 n '--- n' . ' : ' 10 n 

Akty wszelkie dotyczące tra~zakcyj majątkowych: 
na sumy niżej· 50 rnb.'..:.. kop.' 5; , 
od 50 mb; włącznie stompel' aktowy. 

Arkusze kuponowe-ob. kuponowe arkusze. · 

.. 

Ałłesłaly; dyplomy i świadectwa szkolne ocl stempla wolne. 
Bilety cenzuralne z pozwoloniem dmkowania książki - kop. 80. 

- na odbiór pism perjodyczuycl11 gdy prenumerata przewyższa rub, 5~kop. 5. 
- . na .odbiói· korespondencji . ...:. wolne. . .. . . . . .· .. · 

Ceduły na przewóz wewi1Qtrzny, ce<luły c1róg żelaznych i komór celn~ch; faktm·y, 
frachtowe karty krótkie i konosamenty, za arkusz kop. 10 (bez zm111ny). , 

Cesje na warrantach, ceclnłach i t. p. wolne. , · · 
~ spo1·zą<lzone aktem ocldzielnym - stempel aktowy. 

Czoki - wolne. ·, · 
Decyzje właclz rządowych, wydawane na .żądanie , proszących, .·bez względti ~a iloś? 

arkuszy - kop. 80. ,. , . ,, · 
Deklaracje antreprenerów - kop. 80 ·· · 

- członków towarzyRtwa wzajemnego ·kredytu: 
na sumy niżej i·ub. 50 - kop. 15. 

" od 1•nh• 50,:włącznie ko1>. 80,:~ 
celne, 1ia towary, za arkusz - kop. 80. 
licytantów, do antl'Cpryz i dostaw. l'ządowych kop.'""" 80, 
poeztowe, ·płatnicze - wolno. , · , , : , 
11odawanc do składów prochu, do .urzędów probierczych, do komitetu cenzu-
ry-~~ . , 
porQczające znpłatQ ceł prolongowanych . .,.-, st~mpel wekslowy. 
przyjącia oclpowieclzialnoścl za towary mebezp1eczne za ark. - kop. 80. h 
zrzeczenia się protonsyj co clo towarów rprzewozowych w otwartych wagonac 1 

i przy oclhiorze towarów: 
na sumy clo mb. 5 wlącznie - wolne; 

„ wyżej rub. 5 - kop. 5. 
Długowe zobowiązania wszelkie: · , . .· · 

a) osobiste, niozabozpieczone zastawom -::•Stomp. \Vekst 
u) zabezpieczono zastawem: 
clo sumy rnb. 5 włącznie - wohrn; 
na au~y wyże.i rnb. 5 - stempel aktowy. · 

Duplikaty coclnł - wolne, · 
- papierów proccmtowych: , , · 

a) itioobłożonyeh stemplom, za każcly numer: 
na sumy. niż0j rnb. 50 ...,.. kop. 15. · . 

, „ oci rub. 50 włącznie - kop, 89; 
o) oi>Iożonyeh stemplem - wolne. 

': ...... ,: 
'. ·,'.} 

:.: ," 
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Indosy, pisane na wekslu, 'wai'rar1tacl1 •i. rewersach - wolne. 
Intercyzy przedślubne: 

na sumy niżej rulJ. óO za ark. - kop. 5. 
' " od rub. 50 wł:i:cznie - stempel aktowy. . 

Kónlrakly wszelkie .i umowy osób prywatnych .z rządem, oraz wszelkie akty, zastQt>ll· 
jące kontrakty: . . . 
na sumę niżej rub ... 50. - k?P· ,5; , . . , ni sumy od rub 50 .włączrne -::-' st~mp.el ~kto~y. , .. 
0 najem micszkai1 podlegają zwyczaJnOJ opłnme. stcmploweJ .89 kop„ mezą.lez
nie od liczby arkuszy, jeżeli roczna cena wynosi od 50-50.0 rt~ll., lub ?O kOJ?., jeżeli cena roczna wynosi miesięcznie 50 rub„ przyczem częśc roku l!czy .su~ 
za rok. Obłozenie stemplem wszelkich kontraktó,w, bez ozoa_czonogo tcrmmu 
umowy, ale z ustanowieniem, że wysokość czynszu oznącza .się na czas krót
szy ni na rok, dopełnia się przez skasowanie marki. KopJO płacą stempel 
jak oryginały. 

Kopje aktów, kontraktów, umów lub zobowiąznń, tak wydawane •przez ur z<;dy cso 
bom prywatnym, jak i wzajemnie sobi~ przez osoby prywatne: . 
a) gdy oryginały podlegają stemploW! od 10 kop. do 55: ~ za :nk. kop. 15; 
b) gdy oryginały obłofone są stemp, 5 .kop .. - za ark. kop. 5; 
c) gdy oryginały wolne od stempla, to 1 koPJe wolne. . 
decyzyj, 11chwał, wyroków i i. p, dokumentów, wydawane przez urzędy na zą
danie osób prywatnych, oraz składane prz_ez osoby prywatne m·zędom - za 
arkusz, bez wzgledn na iloM spisanych na al'!rnszu clokumcntów - kop. 80. 

Kredytywy: a) przy napisaniu za m·k. kop. 80; 
b) przy ostatecznym obrachunku opłacają śtempeł waksfowy z "POtrąćeillorit 
kop. 80. ·· 

Ksi~żedtkl, kwiey na wkłady i ś\Viaclect\Va kas. oszcżQd1iości - 'volno; , 
Ksl,żkl. obrachunkowe i świądectwa na wkłac1jr·- Jak akcjo; każdy wniosek wyższy 

nad rlib. 50 opłaca - ktip. 15. · 
Ksl,żeczkl robotnicze - wolne, . 
Kuponowe arkusze odnawiane, ;prily papierach do l'Ub. 50 · - za każdy numor papie

ru - kop. 15. 
oct tub. 50 ,ivlączhlę ·..;.;.; za kaidy numer papieru kop. 80. 

Kwerendy urzQdowe z wszelkich akt za arkusz - kop. 80, 
Kwity bankowe ua wkłady bieżące: 

na sumy wyższe nad rub. 50; z'a ark. kop,· 15; 
depotyzowe i lombardowe: .· 
a) gdy wartość deponowanego lub zastnwionegD przedthiottl niższa od mb. 501 za ąrk. kop. 15; 
wyższe od rnb. 50; za ark. - kop, ·so; ·, 
b) gdy w kwitach nie jest wymieniona wartbść przedmiotu, ark.;.... kop, 80. 

- z odbioru plenlęd·zy, tówarów>'lub innego majątku: , 
na sumy od rubli 5 włącznie - wolne; 

" wy*eJ nad' rubli 51 za ark, -'- kop. 5, 
z odbldru zada:tktt, na ··sumy ·zadatki!: 
·niŻ'ej rui:>. liO, za· ar~. ;...;... ·kop; 15; 
od rub. 50 włącznie - kop. 80, 

Listy zastawne - zobacz akcje. 
Meklerskie notatki krótkie - kop. 15. · 
Metryki wszelkich wyznai1 i kopje z nich, za ark. - kop. 80. 

- do apisu wojskowego .:.. 'wolne. 
Obligacje - zobacz akcje. 
Pasporły - od stempla wolne. , 
Pleni~lencje i upoważnienia wszelkiego rod'za'jn; ·z wyjątkiem ni:1Jej wymic'nionyeh, za. ark. kop. 80. ' ·· ·· „ ·' · ··• 

do prowadzenia spra1v w sąda~h pokoju i sądach '~jazdowych wdlrie. do odbioru korespondencji ..:...: ·wolne~ · " 
Podania i prośby, skargi i zażalenia "'.~z.elki°', do wązystkich wł~dz ti!lmltilstritcyjnycl1, 

skarbowych, duchownych I WOJSROW)'cn, do WS9l)lstklch' urt.ę~<iW i urzędników, 

1, 
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jakoteż doniesi.en.ia wład,z9m w interesie prywatnym, notatki pamięciowe, re
pliki, dupliki i inne .pisma obrończe oraz wszystkie dołt}czone <lo prośb kopje 
i aneksy, z wyjątkiem doląezonych dokumentów oryginalnych,, oraz.z wyjątkiem 
podai1 i prośb niżej wymienionych, za ark. kop. s9. 

Podania i prośby wolno od stempla: 
1) do Banku państwa i jego filij w interesach handlowych; 2) do instytucyj 
dobroczynnych; 3) do sędziów pokoju; 4) do władz pocztowych w przedniio:iie 
koresponclencji; 5) do poselstw i konsulatów; 7) do władz szkolnych (z wyjąt
Idem prośb o świadectwa, o kwerendy lub kopje); 7) na imię NAJJAŚNIEJSZE
GO PANA; 8) do włailz rekruckich i o przyjęcie do wojska; 9) do władz wło· 
ściańskich, gminnych i wiejskich; 10) o świac1ectwa ubóztwa: 11) o wymianę 
biletów kasy pm'istwa i o uznanie płatności kuponów; 12) o wydanie pasportów 
wewnątrz kraju i do Cesarstwa (z. wyją,tkiem pasportów zagranicznych) oraz 
o prolongowanie pasportów i wszelkie dołączane do takich prośb dowody; 13) 
o umorzenie zaległości podatkowych z przyczyny,pogorzeli; 14) ;O wypłatę pen· 
sii, przyzn~nic emerytury i .o wsparcie jec1uornzowe; 15) do wszystkich zarządów 
dróg żelaznych, prywatriych i rządowych. 

Pokwilowauia wydawane przez l1rzędy i· uotarjnszów na przyjęcie prośb, dokumentów, 
rzeczy i lJicniQdzy, za arkusz - kop. 10. 

- z odbioru czynszu komorniczego, pisane na kontraktach do sumy 500 rubli (na 
zasadzie ukazu z 15 czerwca J 887 roku) wolno od stempla. 

Polisy towarzystw ubez11ieczeń, oraz kwity i rachunki, zastępujące poJi.gy, gdy suma 
skłaclek. aselq1racyj11ych, je~t:: 
mnfojsza ocl rubli 15, za ark. kop. 15. 
nie mniejsza od rub. 15; za ark. kop .. SO. 

Porgczenia na sumy do rull. 50 za ark. - kop. 15. „ od rub, 50 włączui.e - kon. 80. 
~O~\\'.Qhmia wszelkie za .ark. - kop. So, 
Przekazy a) z terminem fH1niowym, pisane wewnątrz państwa - wolne; b) z terminem. 

1lłu~szym - stempel wekslowy. 
Rachunki bleż~ce, otwicmne przez państwowe,. publiczne . i prywatne instytucje, jako

też przez kantory bankier.akio, spe11jalne rachunki biezące, zabezpieczone pa. 
J>ierami proccutowemi, obłożone są wzamian za proporcjonalną opłatę stem
plową (§ 15 ustawy stempl.), na zasadzie· Ukazu z d. 20 lutego 1888 r. spe
cj1ilnym. podatkiem, pobiernnym względnie do terminu i sumy wypożyczonej w bieżącym racl111nkn specjalnym, licząc ,rocznie 0,2160/o. 

Uwaga. Specjnlne raclnmki bieżące dla obrachuiilp1 ,ustanowionego od 
nich podatku, zaJllykano są w terminach nie dłqższycb ;nad ,ppłroeze. 

Rachunki a) akceptowane przez dłużnika - stempel 'Wekslowy; 
b) dostawców i antreprenerów składane i·ządowi; 

na snrny clo rnll. 6 włącznie wolne; 
" wyższe od. rnb. 5, za •atk. - kop. 5; 

c) makie.rów, na ;sumr,i kurtażu: 
mniejszą od rub. 151 za, ark. kop. 15; 
nie muiejszą od rub. 151 za,Mk. - kop. 80; 

d) skłatlane przez, słuzhę, wydatltów domowyoh..-wolne; 
e) z pokw:itowaniem odbioru pieniędzy, na sumy: · 

do rnb. 5 włącznie - wolne; 
wyża,zc od rull. 5,, ·Za ark.-kop. 5; 

f) 11wrotno, za ark.-:-lrn11. SO. 
ŚWl11dectwa wszelkie,. w tej liczbie cechowe, z, wyjątkiem niżej wymieniony~h, za 

ark. - kop. 80. · 
•szkolne, terminatm~skie, ubóztwa, o stanie zdrowia kandydatów do szkół„ .o toz-
snmości osoby - wolne. · · 

świade~lwa ll~l!iitlłrwe -- zQb. akcje. . . , . 
śr;1)adectwa dqp,1'ł~1on11go skł:a~.u ,(w skłąq{le!1,towa1·owy~h) kop. 80. ; 

Uwą,!Ja. Prlily napisaµiu na,,wyi:tan<i~ przez ,skład towaroyrr zwycza.mą~ 
świadectwiQ, dopełnionego skła<lJ1, lub świadectwach zaątavyu. pierwszej O~SJ1, 
świadectwo to okłada się stemplem, przy, pomocy slrns Jwanm arkusza papieru 
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· d ·ada rozmiarowi pożyczonej na zastaw towaru 
wekslowego te~ ceny,kjłakda ~ P~:~arowycli Najwyżej zatwierdzono d, 30 .mar-aumy. (Przepisy o s . a ac 1 _ ' 
oa 1883 roku) .. · · 

Testamenty za ark. - kop. 80. 
Tralły i weksle - stempel wekslowy. 
Warranty na sumy: . 

. do rub. 50 za ark. kop, 15; . 
od 1·ub; liO włącznie, za ark. - kop. 80. 

Weksle _ ob. zobowiązania długawe, 
w · ó' ne z:i ark - kop 80. · · · 

ypisr r z. ' ~we' wszelkie osobiste jako to: weksle. rewersy zabezpieczono zasta· 
Zobow1~!:~al~~u~iezabczpieczo~c (z wyj ątkicm zabczpiecz~nych zastawem. na sumy 

mniejsze od rub. ó), rachunki, podpisane przez dłużmkó'\ -:- _podlega.Ją stcm· 
plowi wekslowemu i dopłacie procentowej na 1·zecz kas mieJsktch. „ 

Uwaga. Weksle w walucie zagi·anicznej opłacają przy i1rezentaCJ1 w kra· 
ju stempel w proporcji, objętej tabeI1>4. 

Tabelka opłaty aterµplowej 
w Królestwie Polskiem .i w Cesarstwie od weksli krajowych i zagranicŻnych trasowanych, 

wprowadzonej 1 (13) lipca 1882 r. na zasadzie uchwały Rady Państwa. 
.. . 

z a sad a: 1 rubel uważa się }lodług ta1;yfy opłaty stempl. za równy . ~8 pena 
ang., 1.90 gnid. holend., 3.30 marek niem„ 4 fr., 1.60 guldc1\, austr., 2,80 koron szwecl:l., 
!l marek duusk., 6 mark. fiuland, 

Suma 1· l!~unt ster. 1· G. uld. holon.·1 M. a.r. niem. IJfranki i mar.·1Guld.austjl Opł.ata 
w rublach .po 38 pen. · po 3,30 za po 3;30 za finlandzk. po po 1,60 za stempl_'...... 

do: za rubla , rubla . ·mbla · .. 4 za rubla , rubla L~~r:_ L1~1'.! 
-~ --·--------' - ·- -----·-···~·-•••-• •-•-••">-••-••---·-~ -=.::;;:-_--;::-____ .,,.._.:,. .. • '••••M--0 

50 7.ts, 95 165 200 80 10 
100 16, 166 190 330 400 160 15 
200 31,13, 380 660 800 320 30 
300 47,10 570 990 1,200 480 '-- 40 
400 63,68 760 1,820 1,000 :640 56. 
600 79,35 950 1,650 . 2,000 800 70 
600 95 1,140 1,980 2,400 960 80 
700 110,168 1,830 2;310 2,800 l,120 90 
800 126,134 1,520 2,640 3,200 . 1,280 1 
900 142,10 1,710 2,970 . 3,600 1,440 l 16 

1,000 158,6g 1,900 3;300 4,000 1,600 1 20 
1,500 337,10 2.850 4,950. '6,000 ·2,400 1 90 
2,000 316,134 3,800 61600 8,000 . 3,200 2 60 
3,000 506,134 6,080 10,560 . 12,000 51120 3 70 4,000 633,68 7,600 13,200 16,000' 6,400 ó 15 
6,000 11013,68 12,160 20,120 24,000 l0,2!0. 6 80 s,ooo 1,266,134 15,200 26,400 a~,ooo .. .12,800 9 :,7,.'. 10,000 1,583,68 19,000 33,000 40,000 16,000 il 40 12,000 1,900 22,soo 39,000 . 4.8,000 . 19,200 ,13 80 15,00ó 2,375 28,500 49,500 .60;000 24,000 lli 60 20,000 3.166,134 88,000 66,000 . 80,000 . 32,000 21. 

''.G<r 25,000 3,658,68 47,0QO 82,00p 100 ooo 40,0oo.· :2't, 30,000 4,75') .. 57,000 99,000 ,, 120'000 08;000 33. ;;'60 
'40,000 6,333,68 . '76,000ć · ·. 13~,0óO ' ;160;000 ' . 04;000 42 , 50,000· 7,916,13{ ·• 95;000 165 ooo ' 200,000 80,000 54 • I,.·' 
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Taryfa dawnego stempla aktowego dla ~rólestw~ Polskiego, 
wedle którego oblicza si!! 500/o na dochód _miast: 

Intercyzy przedślubne - kop. 50. · · · 
Kaucje, ewikcje i poreczenia wszelkie, hypoteczne i niehypoteezne - 1/20/o. 
· - toż samo w ogólnych wyrazach - rub. 1. kop. 50. 

Kontrakty. kupna i sprzedaży lub zamiany nieruchomości - N5% 1\111ówionego szacunku. 
- kupna i sprzedaży lub zamiany ruchomości 1/5°1 0 .szacunku. 

o dzierżawę wieczystą 2/5% od czynszu skapit~lizowanego. 
er dzierżawy terminowe, poddzieriawy, najem rzeczy i. 11sług, oi·az o dostawy, 
antre11ryzy 115 010 umówionej si1my. 
spółki nie akcyjne - 115 010 kapitału wkładowego. 
wszelkie główne, bez oznaczenia sumy - rub. 1 kop. 50. 
dodatkowe, uchylające !nb zmieniające kontrakty główne - kop. 15. 
o depozyt - 15. · 

Wnioski do ksiąg ł1ypoteeznych o przepisanie tytułu własności majątków nierucho: 
mych, nabytych przez licytację - po 2'5°1o zadeklarowanej sumy szncunkoweJ 
i kosztów. 

Zobowiązanil.I długo we z gwarancją hypoteczną 1 °Io· 
- bez gwarancji hypotecznej - 1/20fo. 

Taryfa clawnegó stempla wekslowego clla ~rólestwa polskiego, 
wedle którego oblicza sig 50°10 dla miasta • 

do rnb. 300 włącznie - rub. - k. .15 od rub. 2,001 do 3,000 mb. 1 k. 
n 301 do 600 

" - " 30 
" 

3,001 
" 4,000 

" 
2 

" 601 
" 

900 
" " 

45 „ 4,001 
" 

6,000 
" 

3 ,, » 
901 » 1,200 ., 

" 
GO 

" 
6,001 

" 
9,000 

" 
4 

" " 1,200 " 1,500 75 9,001 12,000 ' 6 » " ,, ,, Il ' " " 
1,501 " 2,000 " 1 " " 

12,001 
" 

15,000 
" 

7 
" 

Podatek od kuponów i procentów~ 

50 

50 

50 

1. Od kuponów, papierów pai1stwowych i wszelkich publicznych, o ile te nie 
są wykazane poniżej jako wolno od podatku, płatnych od. ·1 (13) lipca 1885 r., płaci 
się podatek 50/o w ten sposób, że kassy, wypłacające procenty za te .kupony, po~ą
cają 1>odatek z sumy wypłat, a kasy i osoby,, przyjmujące kupony w miejsce gotow· 
ki na poczet należności, obliczają kupony w 'sumie nett!>, za potrąceniem podatku: , 

2. Kupony, płatne przed 1 (13) lipaa 1885 r., wolne są ed podatku, chocmz 
obiegają po terminie wprowadzenia podatku. 

3.. Od kuponów bieżących, na które bieg proceµtów. już się rozpoczął, lecz 
nie ukoi1czyl, ·przy kupnie papierów publicznych ·nabywca iiotrąca sprzedawcy 5~!9 od obliczonej dziennej wartości Im11onów, jako przypadającą na sprzedawcę częsc 
podatku. · · , ~ . . . · '. · . . . 

4. ~odatek od kuponow, potrącany kapitalistom ·przez msty'tttcJe em1tuJące, 
instytucje to óbo1viązane. ~ą wnpsić clo .skarbU .w· c,iągn ·jednego t~i~siąca otl daty, 
wyznaczonej na Wypłatę.· p1•ocentów, obhczaJąc · ta~owy od całkoir1t.eJ ~urny przypa
'dających w da11ym te1;miuie wypłat na··realizację Irn:tioilów, od wszystk10I1, będących 
w obiegu p1ipierów procontow~ch; . . . · ' . . . · . . : . . _ · . . . . . 
···. 5. Wszystkie pro·centy, ,llieg-nące .ocl 1 (l3);.atyczp1~. 1880.· r: od wszelkw~1 
wkładów oprocentowanych, 'złozonych r1o· banków· panstwowych, •gmmnych (pod tą 
kategorją należy rozumieć banki miejskie, istniejąc w Cesarstwie) do banków ak
cyjnych i. towarzystw• wzajenu~egą . kreqytu, płaci się: podatek 6°Je, od ;sumy pobrane-
go lub do'liezonogo do wkładu tiroceutu. ·, · · .. 

6. . 01l podatku wolne są wkłady: złozone do kas oszczędnosc1 1 ~o towarzystw 
"zalic:iżkowo-wkładowych, do baukó\\' wiejskich, i poz.ostałe w banku paustwa wkłady 
zwiniętego banku handlowego. · · · 
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7 p d t 1 od procentów, wyzej wymienionych, instytt~cjc l~i·cc:ytowo strą~a~ą 
• . • ·

0 a 6 c . sum rocentowych lub przy clohczanrn ich w termuue 
kap1tal!stom przy. wypłame zaś w~osza o. do .skarbu wedle rachunku wypłaconych 
wypłat ~o wkład~w, 5,hamow bilansie '\v gciagu miesiacn. po zamkniQciu obrachunku procentow, fignruJącyc , • • 

wkładó8w· z óź 'eiiie wniesienia do skal'bu podatku od kuponów i od wkładów, 
. a sp m . o; · • · 

inst tucje kredytowe płacą karę w stosunku 1 0 m1~sięczme. 
y 9. za ukrycie dochodu, podległego podatkowi procentowemu, winni 'podlegają 

karze w wysokości potrójnęj sumy poclatku. . 
lO. Kupony dywidendowe i w .ogóle procenty od akcyJ. oraz mlziałów towa

rzystw handlowych i przemysłowych, Jako. poclłegłe podatkowi 30/o, nie podlegają 
podatkoil'i od procentów. 

W Y ,KA Z 
papierów procentowych, nie podlegaj1!cycb opodatkowaniu. 

I. Papiery państwowe: 
.A. Metaliczne: a) Pożyczki zewnętrzne terminowe: 
Piel'wsza holenclerska -.anglo-holencler•ka z roku 1804 - anglo-holenderska 

z roku 1886-50/o zewnętrzna z r. 1877-41/20/o pierwsza i druga. 
b) Pożyczki wewnętne bezterminowe: 

óO/o druga, szósta i siódma, oraz 3010 i 40/o złota z 188!l t'. 
c) Poży9zki wewnętrzne bezterminowe: 

6Dfo renta zlota 
tl) ll:onsol!ay: 4010 konsolid .oblig. russkich i dróg żelaznych 1 i 2 sorji-obliga

cje drogi żelaznej mikołajewskicj l i 2 emisji. 
c) Obligacje d1·ogi tambowsJrn-saratowskieJ-obligacje c.Jinrkawsko-kremieczng

skiego dystansu-obligacje drogi eharkowsko-mikołajewskiej. 
f! 41/20/o Usty zastawne towarzystwa )Yzajemnego kre1lytn ziemskiego. 
B. Kredytowe: a) Pożyczki zewnętrzne turminowe: 

4°/p c~warta i piąta. 
b) Pozycz]ti zewnę~rzne. bqztenuiiiowe; 

50/o pier_wsim, d1·uga, piąta i szósta. .. 
ii) Pożyczk~ wewnętrzne .be~termjupwe: 

60/o zwyczajne"""'.60/o nietykalne-40/o bilety ciągle proeont11jąco-50fo wkł,a· 
dy wieczyste. · 

II. Gwarantowane obJigacje O.róg :żeląznych:. 
.A, Me!allczne: Głównego towarzystwa russkich dróg zolaznych 1, 2 i 3 emisji. 
Towarmtw. dróg żelaznych; . 
Warsza\v.sko-terespolskiej-ilvang1·od11;ko-cląbrowskiej _: douieckioj- kozłowo,wo· 

ronezsko-ro$towsitiej-kursko-ch:lllkowalro-azpw;skioj. ,1 i. 2 .omisjh-kursko·kiJowsJtjej
niitawskiej...., moskiewska-brzeskiej......, mosldewskorja~osławskięj - moskiewsko·rJazaf1~ 
skiej -orłowsko-gl'iazskiej l i 2 ·emisji~ orłowsko-witebskiej,.;...rjazansko-kozłowakioj ..... 
rjażsko-morsz:i.flskiej-szujsko-iwanowskiej-władykaukazkiej7ziikankazkiej 1 i 2 om. 

B.. Kredytowe: 'l'owarzystwo drogi zelaznej 1·ybb'isko·bołogowsk!ej 1 i 2, emisji. 

III~ A keje -i ś wiade.ctw a uciz.iał~ w.e: · 
Towarzystw handlowycfr i przemysłowych~ w tej Jic:zbie: bankow~ aseknracyj-

ne, zeglngowe, cukrownicze i tak dalej, · · · ' 

1, 
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Tabela do obliczania °Io od kapitału rs. 100. 

Rok = 360 dni, miesiąc = 30 dni. 

Proce:uty vv kopiejl>::acb: 
---

DN I 

I I I I I / s1/2°1o 3% 4% 411 O/ 50/o 51/ O/ 60/o 12 o 2 o 

1 0>833 1,10 1,250 1,338 1,327 1,66 tl 1,805 
2 11666 2,222 2,500 2m1 3,655 3,333 3,611 
3 2>fi 3,333 4.750 4>166 4,583 5,ooo 5,411 
4 3•a3a 4„144 5,ooo 5,555 6,11 I 6,666 7,2n 
5 4n6G 5)556 ' 6,250 6!DH 7,630 8,833 9,027 
6 51000 6,666 7,500 8,333 9,i76 10.ooo 1 o,883 
7 51aaa 7,111 S,750 !l,222 10,691 11,666 12,638 
8 61066 8,8ss 10 !OOO 11,111 11,222 13,333 14>4H 
!) 7,s 10,ooo 11,250 l ~!500 13,1so 15,ouo 16,250 

.Hl 8,333 11,111 12rnoo 13,sss 15,277 16,606 18,055 
11 9,166 12,222 14.750 15'277 16.805 18,333 19,sui 
12 10,ooo lll,333 15!000 161666 16,333 20,ooo 21,666 
13 J0,833 14,444 16,250 18,055 19,sr.s 21,666 23,172 
14 11,666 l 5,555 17,500 1!)!4H 21,a83 23;aa3 25,277 
15 121600 16,666 181750 201733 22,ot6 25,ooo 27,083 
16 lB,333 17,777 20,ooo 22,222 24,444 26,u6G 38,s8a 
17 14,166 :t S,s88 21,250 23.611 25 ,972 28,333 30.690 
18 15,ooo 20,ooo 22 500 25,ooo 21;500 30,ooo 32,499 
19 15,s83 2.1,iu 2317 50 261388 29,021 31,666 34,305 
20 16 666 22,222 25,ooo 27,777 30,555 33,333 361111 
21 17,soo 2H,aaa 2Gmo 28,166 . 32,082 35,ooo 37,!Jt6 
22 181ss~ 24,444 27.500 30,555 33,610 36,666 89,722 
23 19,166 25,555 28 750 31,gH 35,137 38,333 41,527 2,1 20,ooo 26,oos 30,uoa 33,333 iJl3,G66 40,ooo 43,;i33 
25 20,333 27m1 31,250 34,;22 38,194 41,666 45,138 
26 21,ous 28,sss 32,joo 36,lfl 39,7 22 43,333 46,944 
27 22,500 30,ooo 33,750 371500 •1 l,250 45,ooo 48,79i' 28 23,333 311111 35,ooo 38,888 42,nr . 46,666 50,555 2U 241166 321222 36,250 40,27; 44,808 48.333 52,360 

Miesiące 

1 25,ooo 33,333 37 1500 41,066 45,883 50,ooo !i4,160 
2 r,O,ooo (i616H6 7Ci :OOO 83.333 91,tl66 100,ooo 108,333 
3 7 f>,ooo 100,ooo 112 !500 125,ooo 137 ,500 150,000 162,500 
tl l 00,ooo 133,333 150,ooo 166,666 183,333 200,ooo 216,666 
ó 125.ooo 1M,G66 187 >500 208,333 229,166 250,000 270,833 
6 150,ooo 200,uoo 2U:i,ooo 250,ooo 275,ooo 300,ooo 325,ooo 
7 l 71\ooo 2113.333 262,500 291.666 320,833 350,ooo B79,166 
8 200,ooo 266:666 ilOO,ooo rl33,333 1lll(i 1666 400,ooo 41!3,333 
9 225,ooo 300,ooo 387 •500 375 .. ooo 412,500 450,000 487 !500 

10 250,ooo 3aq,aa3 375,ooo 4Hi,666 408,333 I 500.ooo 541,666 
11 2 75 .ooo 366,666 412,600 458,333 fJO.J.>166 

I 
550,ooo 595,533 

Role HOO :poo 400,uoo 540,ooo liOO ooo 650,000 600,uoo 650 ooo 

5 
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a) Tabelka stałych dzielników (do obliczania dyskonta). 

b) Dochód od papierów procentowych według ich kursu gietdowego. 

Kms gioł~ 
dowy 

zn 100 rs. 

50 Us. 
51 n 
ó2 n 

53 " 
54 n 

55 " 
56 " 
57 " 
58 
59 " 
60 " 
61 n 

62 " 
63 " 
64 " 
65 " 
Gl1 " 
67 " 
68 " 
(HJ " 
70 li 

71 " 
72 li 

73 " 
74 " 
75 " 
76 " 
77 " 
78 " 
7!:1 „ 
80 ,, 
81 " 
82 " 
83 " 
84 " 
85 li 

86 " 
87 " 

1' 

' 
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'TABELKA 
dziennej wartości kuponów bieżących, brutto bez podatku i netto, czyli 
z potrąceniem podatku 6°10-towego, od papierów ceny nominalnej 100 rs~ 

Liczba dni 

ubiegłych 

· clziei1 1 
dni 2 · 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

" 9 
" 10 

" 11 
" 12 

" 
13 
14 

" 15 

" 16 
" 17 

" 18 
" 19 
" 20 
" 21 
" 22 
" 23 
)) 2c! 

" 25 
" 2(:) 
,, 27 

" 28 
" 29 

" 30 
mc.y 2 

" 3 

" 
" 

4 
5 
6 

Kupony 50fo-towe 

brutto nett o -~~~o __ l _~t_o __ k o p .o ___ j __ k __ _c_ ____ :___ 

1.111 
2.222 
3.333 
4..14! 

5.555 
6.666 
7.777 

8.888 
10.-
11.111 
12.222 
13.333 
'14.4H 
15.555 
16.666 

17.777 

)S.888 
20.-
21.111 
22.222 
23.333' 

24.444 
25.555 
26.666 
27.777 
28.888 
30.-
31.111 
32.222 

33.333 
66.666 

100. -
133.333 
166 666 

200. -

1.056 

2.111 

3.167 
4.222 
5.278 
6.333 
7.38D 
8.444 

9.5 
10.ufi6 
ll.61l 
12.667 
13.722 
1-1,.788 

] 5.833 
16.889 
17.954 

Hl. -
20.056 
21.111 
22.1(17 

23.222 

24 .. 278 
25.333 
26.389 
27.4'14 

28.ó-
29.556 
30.611 
31.667 

63.333 
95. -

126;667 

158 333 

190. -

1.388 
2.777 

4.167 

6.!J.J-1 

8.BH3 
9.722 

11.111 
12.5-
lB.888 
15.277 
16.666 
18.055 
19.!ł4 

20.833 
22.222 
23.611 
25. -
26.388 

27.777 
2\l.1GG 
30.5fl5 

31.944 
33.333 
3-1.722 
36.111 
37.o-
38.888 
40~277 

41. 668 

83 333 
125. -
166.666 
208.333 

250. 

·---~~~==== 

1.31 !) 

2.639 
3.960 
5.278 
6.597 

7 917 
8.236 

10.fl56 

11.875 
13.19! 
14.ó 15 
15.833 
17.152 
18.472 
HJ.792 

2 t.111 
22.431 
23. 750 

25.069 

26.389 
27. 708 
29.028 
30.3-17 
31.667 
32.956 

3-t30G 

.35.625 
36.9,14 

38.261 
39.583 
79.161) 

118;750 
158:33~ 
197.916 
237.5-
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TABELA ZAMIANY KURSÓW 
wyk,i,zująca. w rublach i kopiejboh wartośó ma.rek niemieokioh era.z weksli 11a. 

Warszawę według notowań giełdy berlińskiej. 
'·' 

'' 

'·' 
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. . 
Dróg Zslaznych 
GUBERNH 

KRÓU:SJW~ POLSKiEGiJ 

Objaśnienie. Liczby, stojące przy linjach clróg zelaznych, odnoszą się do liczb, 
pocl jaldemi w mhrycc taryf osobowych linje te są wykazane. 
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Przepisy ogólne. 
I, · 1 'e be" w"gledu na klasn która podróż odbywa, niezalefoie od ,_a ze y pasa z r, u · u • ' '" . • tó 

aknnku recznego ma prawo do bezpłatnego przewozu 40 pm w. . . 
P Dzie'ci do l~t 5-ciu biletów nie opłacają, starsze zas,, do l~t .10-crn~ w klasie 
I · 1 b'l t klasy II-ej podłng niniejszej taryfy, w klasie lI·CJ IJJlet kJ,i.sy III-ej, 
-ei P ~c~ · 

1 ~rI-ej połowo ceny pobieranej za przejazd tąz klaslJ! osoby dorosł~j. 
za w z' asbie 'e Z"gtrbion"e z winy drogi żelaznej, jeżeli wartość talrnwych me zo-

,a agaz " d ' ' lb •a a 11 ·a o 
t ł ndekl"rO"'ana pasażer stosownie do klasy, ktorą po !'OZ 0( YVI<' m, I w 

s a a z„ " " ' ' ' ' · I · · 3 ! I II . ·s 2 kl III ei do wynagrodzenia od bagaży: przewożonych w klasie ·CJ rs. , '. • ·CJ r · , · • , 
. 1 f t Czas przyJ'ecia przez stacje towarowe transportow .za frachtem" każ-rs. za un • ' • ' , d ó ~ I J 
dorocznie bywa ogłaszany przez odnosne zarządy r g ze aznyc !· . , 

Każdy towar może być obciążony przez wysyłaJ.ącego zahcz~m~~1" ktor? droga 
żelazna pobiera przy wydaniu od ad1·esata, a następ111e. ~ypłaca VI łascimcl?w1. , St~
sownie do art. 683 kodel>sn cywilnego, każdy, kto11y P?lllo~ł szkodQ lub <tl :itQ z wi
n eksploatacji dróg żelaznych ma prawo do odpowiedmego oclszkodowama na za
sfdzie. po~·ołanego wyżeJ art. Ze stratami nalezy. zwracać. się ~lo rad zarządzając~ch, 
zarzadów odnośnych dróg zclaznych lub wreszcie bezposr~dmo do ~ąclu„ Cza~ "~o: 
szenia skarg o wynagrodzenie za uronienie lub uszkodzeme towarow, Jak ro~nul~ 
0 zwrot nadpłat, ogranicza się do terminu jednorocznego. i:r:emuż samcn,iu przep!sow1 
poillegają i drogi żelazne co do wzajemnego stosunku pomiędzy sobą 1 odnośnrn do 

osób prywatnych. ż 1 · 1 'd · · 
Na wszystkich stacjach dróg żelaznyr11 w salach pasa ers nc 1 . zna.i 11Ją mę 

księgi zażalei1, do użytku podróżnjącej p1;bliczności. przeznac~one. Do l~s!ąg tyc:1 mo
ga być zapisywane sk11rgi, dotycząee 111epo1•ządkow ht? mcdogoclnosc.1, wym!dych 
z ·winy drogi żclazuej. .Ażeby skarga ~t~·zymała .n'.tlc.zyty sk~1tok,. m?z:tleżmc od 
treści wniesionego zażalenia, skarżący wm1en podac 1m1ę, naz"'.1sko. 1 mieJse~ s~eg~ 
zamieszkania tudzież powołać się na świadków, lub poprzec znzalome odpowwclmem1 
dowodami. W ciągu n1iesiąca od daty skargi zanoszący .ią wil1i~n być ? skutl~u z~
wiadomionym. W kwestjach nieporozumień, wynikłych w trakcrn drogi, nalezy się 
zwracać do naczelników stacyj lub przedstawicieli władzy żandarmskiej. 

Bagaże pasażerskie na ko1norach celnych. 

Za bagaże pasazerskie uważane są w ogóle znajdujące się przy p asażerach 
rzeczy używane już i niezbedne dla nich w podróży. Rzeczy te przepnszczane eą 
bez pobierania cła. Do nicli nie można jednak zaliczać przedmiotów, których przy
wóz z zagranicy jest zakazany, np.: russkich biletów kredytowych i biletów kassy 
państwowej, wszystkich nietrzymających prób monet zagranicimyeh, losów i biletów 
loteryjnych. ' 

Bez opłaty cła s~ przepuszczane, na mocy przepisów o bagażach pasażerskich, 
i takie r1eczy, które przesyłane są oddzielnie, jako posyłki, na imiQ osób prywatnych 
i posiadają widoczne ślady używania, wszakże nie inaczej, jak za lrnżqorazowem ze
zwoleniem zarządzającPgo korno1·ą celną i po przedstawieniu świadectw, iż rzeczy te 
należą do osób, przybyłych z zagranicy. 

Do bagaży pasażerskich, przepuszczanych bez cła, należą: używana pościel, 
obuwie i bielizna, w ilości, nie przewyższającej zwyczajnych potrzeb pasażera. Poduszki, 
materace, bielizna stołowa i pościelowa, chociaż i używana, przepuszczane bywa.ją 
bez poboru cła tylko w nieznacznej ilości. l!'utioa, czapki, mufki i t. p. futrzane odzie· 
nie po jednym przedmiocie na pasażera. Złote, s1'ebrne i inne metalowe przedmioty 
dla uzytkn domowego nie więcej nad 3 funty, a nessesery podróżne llO jednym na 
każdą osobę. Galanteryjne wyroby złote, srebrne i inne - 1'0 dwie sztuki każdego 
gatunku, a drobne rzeczy, jak: kolczyki, szpilki, spinki i t. p. - tyle, ile ich posiada -
pasazer, jeżeli oczywiście nic są przeznaczone na sprzedaż. 

Przedmioty srebrne, wyrobione w Rosqji i ze stemplami russkich izb probier
czych, przepuszczane są bez cła w ilości nieograniczonej. W ogóle wszystkie złote 
i srebrne wyroby, przepuszczane bez rła, wydają się bez sprawdzania próby, za po-

'i 
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zastałe zaś pobierane jest cło tylko wtedy, jeżeli okażą się próby ustanowionej. 
Przedmioty o nizkiej próbie winny być wywiezione z powrotem za granicę. 

Inne rzeczy, służące do osobistego użytku w podróży, w podwójnej ilości, a no· 
wyeh rękawiczek nie więcej nad tuzin. Do takich rzeczy nie zalicza się: naczyń 
kuchennych, sei·wisów stołowych i clo herbaty, bronzów, zegarów stołowych i wszel
kich przedmiotów, służących do umeblowania i ozdabiania pokojów. Wolno przewo
zić: lekarzom narzQdzia lekarskie, artystom, rzemieślnikom i muzykantom potrzebne 
do ich użytku przedmioty i instrnmenta w ilości, nie przewyższającej potrzeb osobi
stych. Cygar nie więcej nad sto na każdą osobę, oraz zaczętą paczkQ tytoniu i taba
ki. Produkta spożywcze w niewielkiej ilości. Szkatułki, tłomoki, 1valizy, kufry i t. p., 
w których mieszczą się rzeczy pasażerskie, o ile słuzą do osobistego użytku. 

Pasażerskie rzeczy, podlegaj1!Ce opłacie cła. Za wszelkie rzeczy, należące do pa· 
sażcra w większej ilości, aniżeli wyżej wskazane, i za wszystkie wy!ilej nie wymie
nione, liczone jest cło podług taryfy. Cło nie pobiera się od rzeczy, wywiezionych 
z Cesarstwa, jeśli to uclowoclnione zostanie świadectwem, i wreszcie cło nie jest opła
cane zupełnie, jeśli nie przewyższa trzech rubli. W ogóle przy wyjeździe za granieę, 
jeśli się ma z sobą rzeczy, podlegające opłacie cła przy wwozie do Cesarstwa, do· 
brze jest brać świadectwo ocl komory, iż rzeczy te wywiezione są z Rosji. 

Rewizja rzeczy pasażerskich. Wszystkie bagaże, tak zuajdnjące się przy pasaże
rach, jak i przywiezione na ieh imię i niezrewit!owane na komorze pogranicznej, od
syłane są do jednej z wewnętrznych komór, zkąd , mogą być otrzymane albo przez 
samego pasażera, albo pi-zez jego pełnomocnika. Odbierający rzeczy obowiązany jest 
okazać llOkwitowanie z opłaty na przewóz albo kopję otrzymanego przezeii na przy
słane rzeczy konosamentu, jeśli komora nie znajduje siQ na kolei. Za rzeczy pasa
żerskie, lJrzywiBzione w ilości, przewyższającej clozwo1ony bez cła przewóz, opłaca się 
cło podług taryfy, przyczem w razie przywozn płótna, batystu albo rzeczy uszytych, 
od których pobiera się cło w wysokości 30 i 350/o ich ceny, oclbifrająey je obowią· 
zany jest piśmiennie oznaczyć ich wartość. Osobom, przesiedlającym siQ z zagranicy 
na stały pobyt do Rosji, oraz poddanym rossyjskim, powracającym do ojczyzny z po
bytu z:1granicą dłuższego nad dwa lata, dozwolono prz!wozić rzeczy domowych uży
wanych bez cła na sumę cła do 500 rs. dla jednej os.oby i do 900 rs. dla rodziny. 
Wszystkie rzeczy pasazorskie odbiera się osobiście z komory, z wyjątkiem przypad
ku, jeżeli znalezione będą książki w znacznej ilości albo inne podobne przedmioty, 
odbijane mechanicznie, które nie wydają się do rąk, lecz plłflyłają bezpośrednio przez 
komorQ do komitetu cenznzy. Bez odwolywania się do ceil';;ury, komory celne ma.ją 
prawo wydawać: a) książki, posiadane przez pasażerów dla osobistPgo użytku w po· 
clróży, wszakże nic więcej, jak po jednym egzemplarzu na osobę i nie mające cha
rakte1·L1 polityczn,'go, relig·ijnego ani przeciwnego obyczajności; b) książki naukowe, 
portrety i widoki, plany i mapy, nuty oraz książki do nabożeństwa i treści ducho
wnej, z wyjątkiem drnkowanych za granicą w języku russkim i słowiańskim. . . 

Urzędnicy celni, przed przystąpieniem do rewizji rzeczy pasażer~kich, Wl1;1Ill 
zapytać pasażera, czy posinda przedmioty, podlegające opłacie cła. Jeśli pasazer 
oznajmi, że towarów lnb przetlmiotów, podlegających ocleniu, nie posiada, a prz:i: re· 
wizji znalezione one zostaną, to od nich pobiera się pod VI ójna opłata. Przedmioty, 
ukryte przez pasażerów w odzieży, obuwiu, skrzyniach lub walizach o podwójnem 
<lnic lub podwójnych ścianach i t. p„ ulegają konfiskacie. 

O pasportach zagranicznych. 

Zwracamy uwagę czytelnilrów naszych na ważny, a nader malo znan_Y 
przepis wedle którego pasport zagraniczny daje po~iadaczom prawo przejazdu gram
cy w diagn ti-zech tygodni ocl daty jego wydania. Jeżeli jednak w ciągu tego czasu 
pasport 1iic jest zużytkowany, posiadaczom służy prawo żądania zwrotu uiszczonej zali 
opłaty. Opłaty zwraeane są w takim t:i;lko r.az~e, jeżeli pa~~or~y nie znżyt~o
waue zwracane bywają przed up~ywem dwoch. ~11es1ęcy od ch~1h . rnh. otrz;rniama. 
Prośby o zwrot opłaty winny byc składane na 1mu~ pp'. oberpohcmaJstrow: i:iuast lub 
właściwych władz prowincjonalnych, z załąrzeniem d w och marek 80 koprnJkowych. 
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:D:rogi żelaz:i."l..e Xrólestvva. 

Ogólny nadzór nad siecią dr_óg żelazn.rch w K ról_es~wie spełnia insp~kcja rzą

clowa złofona z inspektora i oclrlz1ałowych Jego pomocmkow. Inspektorem JOSt rz. r. 

st. P.' A. Łaskiu. Bimo inspekcji: w Warszawie, ulica Jerozolimska Nr. Ga. 

.A) Zal'ządy dróg lM'ltJ'owych. 

Warszawsko-Wiedeńska z ochiogami: Bydgoską (clo Aleksamlrowa i Ciechocinka) 

i Zabkowicko-Kutnowską (przez Sosnowicu). Zarząd w Wal'szawie, w gmachu dwor

ca: Aleja .Jerozolimslrn Nr. 90. · Prnzes ra<ly zarządzającej jeucmił-major D. P. Pali

cyn: Jerozolimska 76; wiec prezesi: Leopold Kronenberg, Mazowiecka N. 22 i Konstanty 

Górski, ~fazowieclrn N. 4; dyrektor techniczny Karol Sulikowski, dyrektor finansów 

Karol l5trashurger. 
Fabryczna-Łódzka. Rada zarzą1faając~ w Warszawie, Jlfarszałkowska 115. Pre

zes rz. r. st •. Jan Bloch, Ma1·szałkowska 153; wice prozcH rz. l'. st. 1\ntoui Nagóruy 

1\fazowieclrn 4; dyrektor, Adam Ziemhiiiski w Łodzi. 
lwangrodzko-Dąbrowska. Rada zai·ządzająca w Warszawie, Królowslrn Nr. 35. 

(z dniem 1-ym stycwia 1893 r„ ma :i;osta<i przeniesiona w częs ci do Petorshnrga 

w czę:lci rlo R.adomia). Prezes i·z. r. st . .Jan Bloch, dyrektor iużynier i\Icinhard w Iłaclorniu'. 
Nadwiślansl1a. R.ada zmzątlzająca w Petcrnlmrgu, Wozniesici1ski ProHtH•ld 11128. 

~1:eze.s Leopold Kronenberg. Dyrekcja w Warszt•wie, J.Hazowieclrn Nr. ~2. Dyrektor 

mzymer Daragan. 
. . Terespolska. Z dniem 1 (13) lipca r. z. skupiona przez rząd. Dyroktor Izma-

1łow, ostateczne locum rally zarządzającej z chwilą ocldam1nia do druku niniejszych 

informacyj niezdecydowane. · ' 

B) Zm·zą;<ly ll1•6g 1v Cescwstwie. 

. Warszawsko-~etersburska, rada zarzli,[lzająca głównego towarzystwa rtrnkich dróg 

zclaznych 1zob. niżej), dy1:ekcj~ w Petershmgu, w gmachu dworca; cly1•ektor drog·i 

~umarolrnw. W W~rszame bmro naczelnika B-go wydziału eksploatacji, naczelnik 

biura, sckr. koleg. Blumental; inspektor rządowy rzecz. radca sta11i1 1Iiib8ehman 
w Petersburgu. i(I!· 

Bałtycka, z~r~ąd w Petersbul'gu, Galemaja 32; prezes 1•zecz. radca stanu bn.ron 
Aleksancler llfatmeJewicz von· cler Pahlen. · 

. Basku~czacka rządowa, tymczas. zarząrl w Petershlll'gn, ;New~Jd proRpeld 88; na

czelnik drogi rarlca honorowy Konstanty Kuźmicz Jakowlew na stac.ji Whtdimit•owka. 

Bende~o-Galacka (zobacz Południowo-Zachodnie). 

. Borow1cka, zal'zą~ .w Petersburgu, ulica Pnszkht'skaja 10; dyrekc,!a w norowi 
cacli, gub. 1J0\1·ogrodzkICJ, dyrektor SławikowskL · 

Brzesko;Grajewska (zobacz Połuduiowo-Zachoclnie). 
, Car~kos1elslca, zarzącl i clyrekcja w Petersburgu na dworcu· pł·ozcs zarz Daniel 

Samuelow1ez Polakow. · ' ' '' ' 

, ~harlwwsko-Ni~ołajews.k~ 1;zą'.lowa, zarząd i dyrekcja w st.-Petersbnrga Nowski 
prospek, ąs, naczelnik drogi rnzemcr N. Ostrowski w Krcmieńczuo·n, ' 

I 
D~mecka, zarząd w Moskwie, Czystyja prndy, dom Daniło~ej· prezes Saww'a 

wn.nomcz Mamontow w Clmrkowie. ' ' 

Th Dy~abur~ko-W!tebska, zarząd w Rydze, drugi zarza<l w Londynie 15 AiJO"elcourt 

rogmor on Dtreeti; clyre~cja w Dynaburgu, dyrektor di·ogi '\Vozniosimiski. " ' 

ski M~~st~wasbk1.a, 2,~fł~~~I :V Pdet~rksb~1rg11, Gale1:11nju 3, dyrektorzy zarząclu: Kisłakow-
' ł~ n, " ,Jul n~; .Yre CJa ~a stac.j1 Smicie. 

gorollzl?a)ownecltow •. rusd. drog.pzel. (drogi: Warszaw.-Petersburslm, i\Iikołaiewska i Nifo-
" • ra a zarza z w ctersburgu Bo!szaja !tal' J · j7 ' · ' 

radca W~lerjan Aleksan.drowiez Połowc~w. " , ianstaJa . ; prezes rally tajny 

Griazko-Carycyńska zarzacl w Petersb ·. z · · 1 · 
Michał Piotrowicz Kozla;iinow." ·· · mgn, namien~ 'UJa '35, prezes rac1ca kol, 

czelnikJ~~1~~Y~!~~ ~~.ą~~~·s::~~zA~~~j~i;~"'1cz P~~r~~ul'gu, Newski. prospold 88, na-

Kijowsko-Brz~ska (zob. Południowo-Zachodni~)~1c towcew. w J cl>aterynosłnwiu, 

·p·: .. , ..•..•. '. 
~1 t 
i 
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Kozłowsko-Tambowsko·Saratowska, rządowa, tymczasowy zarząd w Petersburgu, 

Newski prospekt 88, nnczeluik clrogi Głazenop w Saratowie. 

Koz.towsko-Woroneżsko-Rostowska, zarząd w Petersburgu, Galernaja 31 prezes rac1. 

st. '\Viktor Jwanowicz Kislakowski. , 
Kursko-Charkowsko-Azowska, rządowa, zai:ząd w Petersburg·n, Newski prospekt 88, 

clyrektor inż. Izmaiłow w Charkowie . 
Hursko-Kijowska, zarząd w l\ioskwie, przy Krasnych vVorotach, w domu tow, dr. 

Rjaz.-Kozł„ dyre!rnja w Konoto11ie, clyr. kapitan Mikołaj Konst::lntynowicz Schanfus. 

Libawsko-Romeńska, rządowa, tymczas. zarząd w Petersburgu,-Newski prospekt 301 

zarządzająey Arladurow w ]\fińsku. 

Liwieńska, rządowa, tymczas. zarzątl w Petersburgu, Newski prospekt 88, na

czelnik drog·i nsesor kolt•g. Jan Alelrnandrowicz Karyszcw w Liwnach. 

Łozowo-Sewastopolska, zarząd w Petersburgu, Pocztamslrnja 19, :.prezes jenerał

major, Armall(l .Jegorowicz Struwe. 
Mikołajewska, rada inrząd. głównego tow. rus. dróg żel. w Petersburgu, Bolszaja 

Italjanskaja 17, dyrekcja w Petersburgu w dworcu drogi Mikołajew., dyr. drogi radca 

stanu Piotr Piotrowicz Michalcew. 
Mitawska, zarząd i dyrekcja w Rydze, prezes zarz, Aleksander Grygorjewicz 

von Heimm1. 
Moskiewsko-Brzeslrn, zarząd w Petersburgu, Nowo-Isaakiowskaja 2, prezes tajny 

radca .Jegor Fiedorowicz Winhe1·g; dyrnkcja. w J.Hoskwie. 
Moskiewsko-Jarosławslm-Wologodzka, zarząd i dyrekcja w Moskwie mi dworcu, 

dyrektor Wilhelm Aleksau11rowicz Szmidt. 
Moskiewsko-l{urska, z:irząd w Moskwie, Koźmollemianskij piereułok, dom Krasno

gorowa, dyrektoi·zy zttrząclu: H.orhovy, lllnmontow i Krestownikow; dyrekeja na dwor

cu w llfoskwie. 
Moski~wsko-Niżegorodzka, rncla główu. tow., dyrekcja w Petersburgu, '\V. Morska 

17, dyrektor drogi rz1rnz. radca stanu Iwau J<'icollorowicz IWhrllel'g. 

Mosk1ewsko-Rjaza6ska, zarząd i dyrekcja w Moskwie na d worcn, prezes zarządu 

asesor koleg. I. E. Arladurow. 
l\luromska, rzij.dowa, tymcz zarząd w Petersburgu, Newski prosp. 88, dyrektor 

clrogi rndca st. Ignacy Alebnndro\"icz Marski. 
Nowgorodzka, zarzącl w Petersbnrgn, Moskiewska 8, prezes radca bon. Prane. 

Jegorowicz Peldman; dyrekcja w Nowgorodzie. 
Nowotorska, z:tl'zącl w Petersbmgu, Dmitrewski pereulok 6, prezes Włodzimierz 

Piotrowicz Łukarew, dyrekcja w Rżewie. 
Odeska (zob. Połnclniowo-Zachodnie) . 
Orenburska, zarząd w Peterslml'gn, J ekaterynińskij kanał 28, prezes tajny radca 

Borys Piotrowicz Olmchow, dyrekcja w Samarze. 
Orłowsko-Grjazka, zarząd w Petersburgu, Galernaja 3; prezes rzecz. m<lca _stanu 

"Wiktor Aleksandrowicz Babin, dyrekcja w Woroneżu, wspólna z dyrekcją drogi Ko

złowska- \Voroncżsko-lło~towskiej, 
Orfowsko·Witebsl~a, zarząd w Peter•burgu, Małaja Morska 12, dyrekcja w Orle, 

dyrektor <lrogi radca dwol'n Mikoł~tj Piotrowicz Chłuclnie\v. 
Poleskie drogi żel. rządowe (Wilei1sko-Rowiei1ska i Zabil\sko-Pinska), zarząd tym

czasowy tlrogi w Petersburgu, :New8kij prosp. 881 dyrektor drogi inże11ier, radca ko

l<>gial. .J. ,J, Chodorowski w \Vi!uie. 
Poh1dniowo-Zachodnie (01leslrn, 

daro-Galaeka), zarzą<l w l'eterti1Jn1·gu, 
try.i Akimowicz Amlrnjc·nrnkij, ogólna 
Borodin. 

Kijowsko-Br'liflSka, Brzesko-Grajewska i Be1~
llolsznja Koninsii. 27, prezes asesor kol. Dm1~ 
dyrekcja w l{ijowie, prezes ogólnej dyrekcji 

Portowa gatęź Mikołajewskiej (dawua Pntiłowslrn), zarządzający inspekcją inżen. 

radca stann Wo8ko w PeterslJUrgn. 
Pskowsko-Ryzl111., rządown, tymcz. zarząd w Petersburgu, Newski prospekt 88, 

tlyrclrnja w l'Hkowic. . 
Rjazańsl<O·Kozłowska, zarząd w Moskwie, przy Krasnych \Vorotach, w dornu 

własnym; prezes Iwan ,Jefgrnfowicz Adadnrow; dyrekcja w Kozłowie. 

Rybińsko-Bologodzka, zarząd w Petersburgu, Derniclowski piercułok 1, prezes 

tajny 1·adca' l<'icclor l•'icdornwicz Weinberg, clyrekc,ia w Hybiiisku. 
Ryzko-Oynaburska, zarząd i dyrekcja w Hydzc, prezes zarządu rzecz. i·adca st. 

Juljun Luoutjewicz von Kube. 

I 
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Ryzko-Tukkumska, zarząd wspólny z towarzystwem drogi Ryzko-Dynah„ dyrekcja 
w Rydze, dyrektor inżon. Wilhelm Karolowicz Librcich. 

flżewsko-Wiaziemska, zarz. w Petersbnrgu, Dmitrowski pierculok 6, prezes Wł. 
Piotrowicz Łnklrnrew, dyrekcjn, w Riewie. 

Samarsko·Złotouska, rządowa, tymczasowy zarząd w Petersburgu, Newski.i pro
spekt 88, naczel!:ik rlrogi inżenier St. IL Łachtin w Kałudze. 

Syzrańsko·Wlaziemska, rządowa, tymczasowy zarząd w Petersburgu, Newskij pro
spekt 88, dyrekcja w Kałndze, dyrektor Włodzimierz MiclwJlowicz Łaehtin. 

Szujsko-Jwanowsko·Kineszemska, zarząd w Moskwie ua Piotrówce, prezm1 rzecz. 
rad. st. Dymitry Fiedorowicz Konrlratjew, dyrekcja w .. Szni. 

Uralska, rządowa, tymcz. zarząd w Petersburgu, Newski prosp. 88, clyr. inż. 
Paweł Irimnrchowicz Zamiatyn w Permie. , 

Władykaukazlca, zarząd w Peterslmrg·u, Wielka Morska 34, preze~ tajny rndca 
Aleksan<i•'r Iwanowicz l<'iilewicz, clyrekcja w Rostowie nad Donem. · 

Zakaukazka, rządowa, tymez. r1.arząd w Petersbnrgn, Newski prosp. 88, dyrekcj~t 
w 'fyfiisie, dyr. drogi rz. r. st. Frieclc. 

Zakaspijska, rządowa (wojenna), dyrekcja w Cznrclź11ju, naczelnik drogi jen. 
lejtnant Ancnkow. 

JJ'inlmulzkie di·ogi 1•ząllome. 

Główny zarzącl w Helsingforsio, glówny dyrektor rzecz. radca stann Georg 
Stremberg. 

Tai0yfy osobowe.*) 

1) Fabryczna-Łódzka z odnogą Aleksandrowski!: Odnoga Aleksancli•owslw: 

· 1 I Nnyoc. I Nn rocii1gl • I Nn poc. I Nn JlO<lhHi-i 

~ STACJE / k~rJelr~~· !~~hrr ~ STACJE ~::i_:T~ 1-o~(~[D!E_ 
--i-;:'7;c-----.+---;'.'K~o,'.Jl"._' i'..'.e'.!_!) k I. Ko Jl i oj k i I tódi: I -- - --- ----
125 Warszawa 526 394 469 353 181 821 ;f_,owicz . , •. • 1348 21,12 316 238 122 

15 Pruszków· · • • 461 347 413310159 107 Pniewo , • . . • 456 31t3 410 ll08 158 
27 Grodzisk · · . . 404 304 364 :!74140 125 Kutno. , . , . • 533 •101 477 850 183 
40 Rnda Guzowska. 353 265 319 240 123 137 Ostrowy •.•• , 589 <t43 526 306 203 
51 Radziwiłłów · • 301 227 374 207106 161 Kowal. , . , • , 089 518 612 461 236 
62 Skierniewicet · 258195 237 178 91 176 Włocławek. . . 753 6{j6 GGO 50B 258 
90 Rogów. • • • · • 137 103 132 911 51 197 Nieszawa • , . . 844 635 747 56:! 288 
99 Koluszki.t. • . . 98 74 !18 74 38 211 Aleksandrów. • 9q,1 6801800 6011307 

107 Rokiciny • • • • 137 103 132 99, 51 215 Ciechocinek. . • 931 700 822 (j18 317 
122 Baby ..... , 202 152 188 142 73 
135 Piotrków. • . . 258 194 237 178 91 

2) · Warszawsko· Terespolska 156 Gorzkowice • . 348 262 316 238 122 
177 Radomsk • . • • 439 330 394 297 152 
195 Kłomnice. • • • 517 388 462 347 177 
218 Częstocl1owa . . 603 453 537 403 206 
23 I Poraj . • • • . • 671 504 597 448 229 
245 Myszków •• , • 732 550 649 488 250 
257 Zawiercie. • . • 784 589 694 522 2G7 
263 Łrizy. · • • · • • 809 608 717 538 275 

(z odnogami Siedleolco-Małlciilslca i B7'ze
sko ·Ohełmslcq, naleiaoemi clo kolei Pole· 
skiah a za1·zqcl:1anemi'pn1e11 //Va1-.-Te1•e.~.): 

~1 STACJE 111n1m 
'J;: - kopfiiJki 

275 Ząbkowicet. • • 857 644 758 569 291 17 
282 Strzemieszyce • 887 667 781 589 301 35 287 Graniea · · • • ; 913 687 807 605 309 52 
281 Dąbrowa • • · • 887 667 784 589 301 70 
290 Sosuowice.t. • • 926 695 6181614 314 84 

Warszawa (Praga) . 
Miłosna. • • • . 
Nowo-Mińsk • 
Mrozy , 
l\otm'i , , • 
Siedlce. • , 

6'L 
131 
195 
263 
315 

•18 
99 

14() 
198 
236 

24 
51 
75 

101 
121 

*) !' 1~ak t oznacza Rtac.je krzyżowa. OclJeo·łość stacyj obliczana jest ocl War-
szawy. Łodz od \Yarszawy oclległa jest 'viorst 125.' ' ' 

f,, 
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·~I I I. I II I III ·~I STACJE kopiejki 
110 Łuków. 413 3101 159 
136 Międzyrzec 510 383 19G 73 
159 Biała 596 4.t8 229 90 
174 Chotyłów . 653 4901 251 \l9 
193 Terespol. 724 5431 277 117 
198 Brześć Litewski. 746 5GO 286 132 

151 
3) Nadwiślańska. 173 

191 

a) c1o Mławy: ;l 1'1 

- Warszawa . 111'2 8 l/2 ,1112 228 

- Praga - - 249 

15 Jabłonna 52 39 20 272 
29 Nowy-Dwór 101 75 40 278 
32 Nowo-Gieorgiewsk. 116 86 54 9 

47 Nasielsk 172 129 66 14 

60 Gąsocin • 240 180 92 174 
83 Ciechanów. 307 230 117 149 

98 Konopki 363 272 139 127 

113 Mława . 4~0 315 161 11J. 

117 Iłłowo 442 331 169 108 
1n 

b) do Kowla: 135 

- Warszawa . 11112 3112 4112 137 

- Praga ' - - 99 

25 Otwock. . 9! 70 36 
49 Pilawa. 188 1'11 72 
75 Sobolew 281 211 108 25 

96 Iwan gród ... 360 270 138 oo 
118 Nowo-Aloksandrja • 443 333 170 72 

141 Nałeczów . 529 396 202 85 
163 Lublin 611 459 235 108 

176 Minkowice. 660 495 253 
196 'rrnwniki 735 551 282 9 

212 Rejowiec 795 596 305 14 

230 Chelm 860 G50 332 
250 Dorolrnsk . 938 704 360 
267 Tuboml. . . 1005 754 385 
289 Maciejowice I ł • I 1084 813 415 
313 Kowel t (dr. l{ijowsko· -Brzeska) 1178 884 452 16 

c) do J~ukowa: 32 
51 

lwangród-~ , 
65 - - - -· 79 

17 Leopoldów. 68 51 2G 101 
35 Krzywda 135 101 52 116 
63 Łnków Nadwiślański . 214 160 82 
56 j Łuków 'l'ercspolski • 21'1 160 82 

141 
1G2 
183 

5) lwangrodzko-Dąbrowska. 201 
216 
241 

Kolusz~i: I 270 
96 do I1fangroc1u (pasaż.) 746 560 28() 295 
19 Garliatlrn I 675 5013 259 315 
40 Jedlnia • 593 445 228 333 
53 Radom. 548 411 210 B52 

79 

I I !Il!III 
STACJE kopiejki 

Jastrząb • . • , 469 351 179 
Bzin(do Kol. i.Bodz.)i" 4.05 304 155 
Suchedniów 435 S26 167 
Zaguai1Sk . 503 376 193 
Kielce 563 423 216 
Chęciny. 630 473 242 
Jędrzejów 716 538 257 
Sęclziszew, 73,1 588 300 
Miechów 870 Gfl3 334 
Wolbrom 923 693 354 
Olkusz • ..... 101] 1r.1 384 
Strzemieszyce (!wang.) 108! Slil 415 
Dąbrowa ..• „ 1110 833 426 
Granica (odnoga) 

" 
t1H, 835 427 

Sosnowiec IJ . ,, . 1133 85() 435 
Tomaszów. 98 74 38 
Opoczno 188 141 72 
Koi1skie. 270 2013 104 
Niekła!1. 319 289 122 
Wie1·zbnilt • 469 351 179 
Knnów. 521 391 200 
Ostrowiec. óó6 425 217 
Bodzechów • • I I 5H 385 197 
Z Warszawy clo Koluszek 
(dr. Warsz .. Wiedeńska) 371 27G 147 
z Ko'.uszek: 
Tomaszów 99 74 38 
Opoczno 188 141 72 
Kouskie. 274 205 105 
Nicklal1. 319 239 122 
Bzint 405 304 155 

Odnogi pograniczne: 
Z Granicy do Strzem .• 34 25 13 
Z Sosnowie do Strzem. 53 40 21 

9) Wąrszawsko-Petersburska. 

a) ilo Petersburga: -1-1-Warszawa . 
'Wołomin 60 , 45 23 
Tłuszcz 120 90 46 
Łochów. 191 1!1 n 
Zielenico 240 180 !Jl 
Małkinia 293 220 113 
Czy zew. 379 28.t H5 
Szepietów. 48u 326 167 
Łapy 529 306 202 
lliałystokt. 6'J5 456 233 
Czamawieś 1386 515 263 
Sokółka 75r! 565 289 
Kuźnica. 810 608 311 
Grodno. 904 678 346 
Porecze. 1013 760 389 
l\farcinkai1cc 1100 830 •!2<1 
Orany 1181 8813 453 
Olkicniki 11249 9361 478 
Rudziszki • 1320 990 506 
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~·~~·~J--'~s_'_r_A~c~J-E_'~~/_1_k~:~J:d
111

1 _·~~~'~~-s_1_'_A __ c~J_._E~ 
371 Landwarowoi· (do grani-

cy i ·Kowna) . 
388 Wilno .. 
396 Wilejka •• 
412 Bczllany . 
436 Podbrodzie 
461 Świgciany. 
,182 Ignnlino 
505 Dnlrnzty . 
526 'l'urmont • 
543 Kałkuny • . 
549 Dynaburgt (do Rygi i 

Wit0bska) . 
572 Wyszki. 
586 Ruszona . 
610 Antopol. • 
6:29 Rjeżyca. • 
654 lwm1ówka. 
669i Korsówlrn . 
687 Ponrlery 
7H Żogowo. 
7 ,10 Ostrów , 
765 Czersk . 
789 Psków . 
808 Toroszyn • 
832 Nowosielje. 
853 Bielaja. . 
874 Plnssa • . 
896 Sierellrnuka 
917 Ługn. . . . 
930 Preo hrjn.Żensk 
9JG Mszynsk 
966 Diwcusk 
982 Siwersk 
959 Sujda , 
lOO~ Gatczyna . • . . 
1025 Aleksandrowskaja . 
1045 Petersburg . . . . • 

b) do Kowua i grąnicy 
-

1 

Landwarowo . , . • 
22 Jewia • , , • . . 

38 Żośle. . . . 
1401 10.!4 534 46 Koszedaryt . 
14551091 558 61. Prowieniszki. 
11!86 1114 569 81 Kowno . . . 
1545 1159 692 98 Mawrnci . . 
16351226 627 Lló Kozłowa-Ruda 
1729 1296 GG2 1B3 Pilwiszki • . 
1808 135Gl 693 145 Wylkowyszki 
1894 a20 726 !62 Wierzllołów . 
1973 HilO 757 163 Ejdkuny . • 
2036 1528 781 

2059 1544 789 
2 l45 1()09 823 
H98 16'1-9 81.5 
2288171li 871 
2359 1769 904 
2<153 1840 941 
2509 1881 961 
2576 1933 988 
21373 20091·1027 
2775 2081 1064 
2869 21511097 
;l959 2219 tl44 
3030 227311162 
3120123<1011196 
319912399,1226 
32 78 24591257 

28 
47 

ss60\2520;12ss 63 3439 2579 t.318 
3488 2616 1337 
3548 1 26611360 
3(1231271~ 1399 
3683.276.3 1412 
3731112799 1431 
3761 28211442 46 
3BHi2883 1-1.1~ 61 
3919 2939 1502 85 

I 107 

821 62 32 

4) Obwodowa. 

Warsz. -Wiedeńska. 

do Wnr.-Nadwiślairnk. 
do War.-Terespolsk • 

6) Fabryczno·Ł6dzka 

Z Koluszek: 

do Andrr.cjown . 
do Łodzi . • • 

7) Siedlecko·Malklliska. 

Riecllcet 
Sokalów 
Cielaki . .... ' 
l\falkinia"I- (st. dr. War.· 

Pctersb.) 

8) Brzesko-Chełmslca. 

Brześć;'. 
Domaszewo. 
Władaw:i. 
Ugruzk. 
Chełm t (st. dr. Nad-

wiślańskiej) 

IJIIIIII 
kopiejki 

1<.!2 
mi 
228 
BOB 
367 
431 
,193 
5413 
607 
()11 

38 
60 

98 
!)8 

J05 
176 

23() 

173 
229 
3:!3 

401 

103 55 
132 67 
172 83 
2~8 117 
275 141 
323 165 
374 195 
408 209 
1JJlfJ 233 
1157 234: 

29 15 
45 23 

74 39 
711 39 

79 40 
H3 68 

178 91 

130 67 
171 87 
243 124: 

301 154 

Taksa bHetów sezonowych spacerowych. 

. . .Kol.Pi. Wai·s.zaw~ko·Wiede~sk~ wyc~aJe. w sezonie letnim między Warszaw a Skior-
11'.cw1c,1~11 1 ~ta~:arn~ pośredme.nu rhvoJak!ego rodzaju stałe bilety spacerowi: aezono· 
".~ ~a- "? p1zeł,1zdow .w. olne strony 1 miesięczne żelazne, bez wzglorlu na liczb< 
p1zeJa1. duw. I31lety są imienne. Taksa jest następująca: ' · ~ 

,., 

"J' 

, .. 
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Taksa biletów sezonowych. . Taksa biletów żelaznych: 

s T A o J E j-I_I n I m s T A c J E I r I n I III 
---~· _k_o..o.p_ie'"'"jk_i _·, ____ kopiejki 

Pruszków. 
Brwinów. 
Grotlzisk . 
Ruaa Guzowska 
Radziwiłów . . 
Skierniewice, . 

• 1470 1110 582 Pruszków. • 
. 2046 1547 798 Brwinów • • 
. 2550 1926 990 Grodzisk • • . 
; 3.726 2790 1446 Ruda Guzowslia 
. 4806 3606 1854 Radziwiłłów. . 
. 5694 4302 2214 Skierniewice. . 

• 2205 166ó 873 
• 3069 2220 1197 
• 3825 2889 1485 

5589 4185 2169 
7209 5409 2781 
8541 6.4531332'1 

Kolej Nadwiślańska wydaje w sezonie letnim bilety abonamentowe na 40 prze
jazdów. Taksa ich jest następująca: 

I II J III 
S'.l'ACJE 

kopiejki 

Jabłonna i Płudy. 
Nowy Dwór .. 
Nriwo-Gieorgiewsk 
Otwock i Wawer, • 
Pilawa i Celestynów 

1920 
3390 
3810 
2970 
5595 

1465 
2550 
2865 
2235 
4195 

771 
1318 
1479 
1157" 
2165 

Kolej Terespolska obnifa dla spacerowych biletów sezonowych zwykłe swe Qe

ny o 300fo. 

PRZEJAZDY OKÓLNE 
(RUNDREISE) 

po ce:nie zniźone.j. 

Z dniem 15 (27) lipca 1892 roku zaprowadzono w Cesarstwie i Królestwie. po
dróze okólne po cenach zniżonych, na wzór istniejących już od dawna podobnego 
rodzaju »Runclreise" zagranicą. Zniżka ceny biletów wynosi 30 do· 400/o, a marszrut 
takich podróży wyznaczono 113. \V tej liczbie \Varszawa wkluczona jest w mar
~zrut 44, a w 8-miu stanowi stację początkową. 

Pi·zepisy, dotyczące przejazdu za biletami okólnemi, są następujące: 
Poclróże okólne ·mogą być odbywane w obu kicrunkaeb, poczynając 0t1 każdej 

stacji, wymienionej w taryfie, poniżej zamic~zczonej. · 
Opłata za przejazd wodą, okrętami lub statkami parowemi w raclmhę nie 

wchodzi. Bilety na przejazdy takie pasiadacz Ś>Yiadcctwa okólnego winien uabywa6 
oddzielnie i bezpośrednio w miejscach właściwych. Dotycze to również bagaży. 

Osobom, pragnącym kori>:ystać z przejazdu okólnego, wyclawane są na· każdej 
ze ~tacyj, w których sprzeda>,vane są, bilety, oddzi~lne, zaopatr7one w talony świa
dectwa, za które pobieraną · jest opłata z· góry. Swiadcctwa takie dają prawo do 
otrzymywania odpowiednich talonom biletów pasażerskich na te WflZystkie pociągi, 
w któryeh znajdują się wagony nabytej klasy. Wyjątekw tej mie1·ze stanowi tylko 
kolej Mikołajewslrn, na której za zmianę pocjągów zwyczajnych · na pocztowe, po
śpieszne i kurjerskie wymaganą jest tlopł:ita. Swiaclectwo trwa w swojej sile w· eią-

6 
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gu 3-eh miesięey, licząc od północy, następujęcej po jego wydaniu. Jest 0110 imienne, 
i nikomu oprócz nabywcy odstąpione być nie, moze. 

Na świadectwach dziecinnych oraz na kaZdym z .talonów dziecinnych winien 
sie znajdować stempel z napisem: "dziecinny". 

• Naczelnik stacji wydający świadectwo, wypełnia odpowiedniemi informacjami 
rubryki talonów po j~clnym talonie na każdą osobę, o ile - naturalnie - pasazer nie 
wyrazi zyczenia' zatrzymywania się na stitcjach pośrednich. w tym wypadku pasażer 
otrzymuje talony w liczbie,. odpowiadającej liczbie przystanków. 

w razie żądania pasażera, iżby mógł on posiłkować się w obranej marszmcie 
drogami prostemi, wydający świadectwo naczelnik stacji winien wypełnić talony 
w liczbie, odpowiadające.i całkowitej drodze. 

Niezapełnione talony kasowane są zaraz przy wydawaniu 8wiadectwa stemplem: 

"nieważne". 
'!'alony bez świadectw, zarówno jak świadectwa bez talonów, są nieważne. 
Bagaże przyjmowane są tylko przy nieprzerwanej podróży kolejowej. Mogą 

one być przyjęte, w myśl życzenia pasażera, albo do najblizszego-zgorlnie z brzmie
niem talonu-·11rzystanku, albo na całą przebywaną linję kolejową, albo wreszcie na 
kilka z rzędu kolei, o ile pozostają one z sobą w komunikacji prostej. W razie zą
dania pasażera, izby zwrócono mu baga7. w części lub w całości p1·zed 1irzybyciem 
na stację oznaczoną, zastosowane są wówczas przepisy, zwykle w takich razach 
obowiązujące. , , 

Żadne reklamacje o zagubieniu świadectwa lub talonu nie są przyjmowane, 
a pieniądze, pobrane przy wyclawaniu świadectwa, pod żadnym pozorem ani za cała 
drogę, ani za część jej nie są zwracane. • 

W razie przejścia pasażera z klasy niższej do wyższej, obowiązany on jest 
pokryć różnicę ceny wedle taryfy zwyczajnej, bez procentu, przypadająccg·o dla 
biletów okólnych, 

Z wyjątkiem oficerów, pozostających w służbie czynnej, lądowej lub morskiej, 
którym przysługuje prawo, po przedstawieniu w kasach odpowieclniego upoważnienia 
zajmować za biletem okólnym klasy III·e.j miejsca w wagonach klasy II ej, Żadn~ 
inne ustępstwa na mocy praw osobistych pasażera w biletach okólnych czynio
ne nie są. 

Taryfa~pr:z.eja:z.dów okólnych. 

Objaśnienia: Stacje, oznaczone pismem grubszem, są zarazem stacjami, od 
których mozna rozpocząć podróż i na których odbywa sie sprzedaż świadectw 
okręznycli. • 

Ceny w taryfie podane są już włącznie z. podatkiem skarbowym drobniejsze 
zaś cyfry, pod cenami grubszemi zamieszczone, oznaczają cene biletów dziecinnyĆh. 

Okręt oznacza komunilrncję parostat~ ową. • 

Marszruta przejazdów "okólnych". l'i~~fi~hHf~-1~~\1~:.' 
1) Petersburg - P8ków - Dynaburg - Ryga - Hin- f ---

tzenberg--Segewold - Wenden - Wolmar - Dorpat - Re· 
wel - Wajwara - Korf - Narwa- Petersburg. . . • , 

2) Pe!e~sburg -. Psków - Dynaburg - Wilno-Li· 
bawa - MozeJlm - M1tawa - Ryga - Hint.zenberg - Se· 
gewold -. Wendcn - Wohnar - Dorpat -- Rewel-:- Waj
wara - Korf - Narwa - Petersburg . • • . • . • , 

3) Petersburg - Rybińsk- ~ - Jarosław-Troic· 
ka Ławra - Moskwa - Petersburg • . . • • . : , , 
. 4) Petersburg - Rybińsk. ~ Niżny-Nowogród -

Meskwa, - Petersburg. • . , • . • . • . • • • 
• 5) . ~eters~urg .~ Rybińsk ~ - Carycyn-(}rjazi_'. 

Ko:z..łow. R1azsk, R1azan, Moskwa1 Petersburg . . • . . • • 

38 30 
19 14 

50 oo 
25 oo 
35 83 
17 91 
40 03 
20 04 
55 53 
27 78 

28 74 14 69 
14 38 5 01 

37 53 19 19 
IS 77 6 46 
25 08 14 49 
12 54 4 28 
28 23 l6 11 
14 12 4 04 
39 86 22 05 
19 93 5 52 

' ' 

' . 

KOLEJE. 

Marszruta przejazdów „okólnych'' 

6) Petersburg.-Rybilisk ~ -Baku- Tyflis"-Włady
kaukaz - Wody mineralne-Rostów Nowoczerkask~ Woroneż
Kozłów -Rjażsk - Rjazaii ~-Moskwa - Petersburg .. 

7) Petersburg. - Rybińsk ~ Baku -Tyflis-Batum 
~ Noworosyjsk -- Rostów - Nowoczerkask - Woroneż -
Kozłów - Rjażsk - Rjazań - Moskwa ~- Petersburg • . • 

8) Petersburg. - Rybińsk - ~ Baku - Tyflis -
Władykaukaz-Wody mineralne - Nowoto8yjsk ~ Teodo-
11,ja ~ - .Jałta ~ -Sewastopol-Symferopol-Łozowa
Charków - Kursk -- Moskwa - Pelersnurg • . • . • . 

9) Petersburg. - Rybińsk-~ -Baku-Tyf!is--Wła· 
dylrnukaz- Wody mineralne-Noworosyjsk-~ -Teodo· 
zja ·~ -Jałta ~ -Sewnstopol ~ Eupatorja ~-Ode· 
sa-Kijów~Kursk--Moskwa Petersburg . . • • ' . . • . 

10) Petersburg. - l~ybińsk- ~-Baku -Tyflis -
Batum ~ - ~oworosyjsk~ -'l'eodoz.ia~ -Jałta.~ 
Sewastopol - Syml'ernpol - Łozowa -Charków-Kursk -
Moskwa -Petersburg. • . • . . . . 

11) Petersburg. - Rybińsk - ~· - Baku Tyflis -
Batum ~ - Noworosyj~k ~ - •reodozja ~ - Jiiłta 
D;; - Sewastopol ~ -Eupatorja ~ - Odesa -Kijów
Km·sk - Moskwa - Petersburg. . • • • . . • . • • 

· 12) Petersburg.-:-· llfoskwa -- Troieka Ławra - Ja-
rosław ~ Niżny - Moskwa Nowogróc1-Petersburg . • . 

1:3) Petersburg. - Moskwa :- 'l'roicka Ławra - Ja· 
rosł:tw ~ - Saratów - Tambów - Kozłów - Rjażsk -
Rjazań - J\Iosk\va - Petersburg . . • . . . . • . . 

1-1) Petersburg. - Moskwa - Troicka Ławra - Ja· 
rosl'aw ~ - Cm'ycyn - Grjazi . - Kozłów -- Rjaźsk -
Rjazań - Moskwa ""'-- Petersburg . • . • . . . . • . 

15) Petersburg. - Moskwa - Troicka Ławra - Ja· 
rosła.w~ - Baku-Tyflis-Władykaukaz- Wody mine
ralne - Rostów - Nowoczerkask - Woroneż - Kozłów -
Rjażsk - Rjazali.· - llloskwa-Petersburg. . • . . . • . 

16) Petersburg. - Moskwa - 'l'l'oicka Ławra :-Ja· 
rosła w ~ - Baku- Tyflis -Bntum ~ - NoworosyJsk~ 
Rostów - Nowoczerkask - Woroneź - l(nzłów. - Rjaźsk -
lłjażan-J\foskwa -:-Petersburg. • . . • • . • . . • . 

17) Petersburg. ~ Moskwa -Troieka Ławra-J~ro
slaw ~ - Balm - Tyflis - Władykaukaz'-Wody rume· 
ralne - No" orosyjsk .~ Teodozja ~ Jałta ~ Sewa
~topol - Sy1nfr.ropol '- Łozowii - Charków - Kursk -
Moskwa· - Petersburg. . . . . . . . . • . . . . · 

18) Pe!e1•sb\Jrg -Moskwa -Troicka Ławra-Jarosław 
~Dalm - Tyflis-Władykaukaz-Wody Mineralne -No. 
worosyjsk ~ - Teodozja· ~ - Jałta ~ - Sewasto
pol ~ - . Eupatorja ~· ..,,.. Odesa, Kijów· - Kursk -
Moskwa, Petersburg • • . . . • . . • • . • · · . 

J li) Petersburg - Moskwa - Troieka Ławra - Ja· 
roslaw ~ Baku - tyfłl!r - Batnm ~ - .Noworosyjsk 
~ - Teodozja·~ ·Jałta' Z - Sewastopol' - Symfero· 
pól - Łozowa -Charków,-Kursk - Moskwa - Petersburg. 
' 20) Petarsburg. - Moskwa - Troicka .Ławra -~a. 

83 

I I kl. I II kl. I III kl. 
Rs. I k. · Rs.J k. Rs. fk.' 

83 08 60 76 32 50 
41 55 30 38 8 13 

89 02 65 22 34 78 
44 51 32 60 8 71 

91 n . 66 83 35 60 
45 59 33 43 10 02 

93 97 68 S4 36 68 
47 oo 34 48 11 61 

85 70 62 73 33 50 
42 86 31. 38 9 49 

88· 50 64 84 34 58 
·14 27 82 43 11 08 
46 97 31 93 19 02 
23 50 15 98 5 42 

67 10 39 53 22 90 
28 57 19 79 6 38 

62 46 43 56 24 96 
31 24 21 79 6 90 

89 .03 63 92 34 99 
44 52 3,1 98 9 31 

94 97 68 39 37 28 
47 49 34 21 9 80 

· 97 12 70 OO: ;39 to 
48 56 35 03 11 20 

99 92 72 11 39; 18 
49' 97. ,36 08 12 79 

, 91· 65 65 9o· :as oo 
45 83: 32' 98 10 67 

'. 
rosław ~ - Baku-Tyflis - Batum il!Jili - Nowol'osyJsk 
~ Teodozja ~ -Jałta ~ -Sewastopol'~ -Odesa
Kijów - Kursk - Moskwa - Petersburg • • • • • • • 

21) Pctersbur9. Moskwa - Niinyj - ~ - Sama-, 
ra - Rjaźsk -:- Rjażaii - Moskwa - Petersburg • 

46; 68 i Ol 1371 1)8 
2.i, 34 óa 12 26 
22· 47112 26 79 
62 23 58 6 71 
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22) Petersburg. - Moskwa - Niżnyj ~ - Sara
tów - Tambów - Kozłów - Rjażsk - Rjazań - Moskwa 

Petersburg • • • • .. • • · • · · • • • · • · · • • 
23) Petersburg.-Moskwa - Niżuyj lii;J!J;;; -Carycyn-

Grjazi - Kozłów- Rjażsk - Rjazań - Moskwa- Petersburg. 
24) Petersburg. - Moskwa - Niżnyj ~ Baku -

Tyflis - Władykaukaz - Wocly mineralne - Rostów -
Nowoczerkask - Woroneż - Kozłów = Rjażsk - Rjazań -
Moskwa - Pete1·sburg . . • • • • . • • . • • • • 

25) Petersburg. - Moskwa - Niżnyj ~ - Baku 
Tyflis - Batnm ~ - Noworosyjsk - Rostów - Nowoczer
kask - Woron~ż - Kozłów - Rjażsk - Rjazań - Moskwa 
Petersburg • . • • . . • • . • . . • 

26) Petersburg. - Moskwa -Niżnyj iiil!&:i - Baku
Tyflis - Władykaukaz - Wody mineralne - Noworo
syjslc ~Teodozji\~ Jałta~ -Sewastopol-Simferopol
Lozowa - Charków - Kursie - Moskwa - Petersburg • • 

27) Petersburg. - Moskwa - Niżnyj ~ Baku -
Tyflis-Władykaukaz-Wodymineralne-Noworosyjsk~ -
'feodozja ~ Jałta m.t; Sewastopol ~ - Eupato1·ja 
iii:lili'i Odesa - Kijów - Kursk - Moskwa - Petersburg • • 

28) Petersburg. - Moskwa - Nizny.i ~ Baku -
Tyflis - Batum ~ - Noworosyjsk m.t; 'l'eotlozja ~ -
Jałta iiil!ll; - Sewastopol - Symferop0! - Łozowa -Char
k6w - Kursk - l\Ioskwa - Petersburg . . . • . • 

29J Petersburg. - J\Ioskwa - Niżnyj ~ Baku -
Tyflis - Batum - ~ - Noworosyjsk ~ - Teodozja 
iii!!iil - Jałta ~ Sewastopol ~ - Eupatorja ~ Odesa 
Kijów - Kursk - Moskwa Petersburg . • • • . • . . 

30) Petersburg. - Moskwa - Riazań - Rjażsk . -Ko
złów - Tambów - Saratów - ~ Baku - Tyflis - Wła
dykaukaz - Wody mineralne ,--- Rostów - Nowoczerkask -
Woroneż - Kozf6w - Rjażsk - Rjazań - Moskwa - Pe· 
tersburg • • . • • • • , • • • . . . . • • • • • 

31) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - RJążsk -
Kozłów - Taml:;ów - Saratów - ~ Bakn - Tyflis -Ba. 
tum iiiJ!lll Noworosyjsk - Rostów - Nowocz.erkask - Woro
neż - Ko!łÓw ,-- Rjażsk -- Rjuań - Moskwa -Petersburg. 

32) Petersburg. - Moskwa - Rjazań' - Rjażsk -
Kozłów - Tambów - Saratów lii.llliil Baku -' Tyflis - Wła
dykaukaz - Wody mineralne .:..... Noworosyjsk ~Teodozja 
~ - Jałta :&l!li1; Sewastopol - Symferopol - Łozowa -
Charków - Kursk - Moskwa - Petersburg . . . • • , 

33) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - Rjażsk -
Kozłów - Tambów - Saratów :&l!li1; - Baku - Tyflis -
Władykaukaz-,. Wody mineralne -Noworosyjsk ~ - Teo
dozja - ~ - Jałta ~ - Sewastopol ~ - Eupa
torja :&l!li1; Odesa - Kijów ..,.. Kursk - Moskwa-Petersburg 

34) Petersburg. - :Moskwa - Rjazań - Rjażsk _: 
Kozłó.w - Tambów = Sarątów ~ - Baku - Tyflis -Ba· 
tum iiti-Noworosyjsk ~ - Teodozja~ - Jałta~

Sewastopol - Symferopol - Łozowa - Charków -
Kursk - Moskwa - Petersburg • • • , • • . • • • 

35) Pelersburg.-Moskwa- Rjazań-Rjażsk-Kozłów-

Tamb6w - Saratów ~ .:-- Baku - Tyflis - Batum ~ - ' 
Noworosyjsk :&l!li1; - Teodozja ~ - Jałta ~ - Se
wastopol~ -Eupatorja ~ - Odesa - Kijów -Kursk
Moskw:i. - Petersburg . • • • . . • • • . , . . • 

I I kl. I Il kl. I III kl; 
~ "RS.fk. "RS.fk. 

61 31 42 68 
30 67 21 37 
66 67 46 71 
33 34 23 37 

24 52 
6 14 

26 5B 
6 66 

92 64 66 62 36 3B 
46 31 33 33 9 10 

98 58 71 09 38 66 
49 29 35 57 9 68 

100 73 72 70 39 4B 
50 36 36 39 10 99 

103 53 74 B1 40 56 
51 77 37 43 12 ó8 

94 96 GB 60 37 3B 
47 63 34 33 10 46 

9B 06 70 71 38 46 
49 04 35 39 12 05 

101 32 73 14 39 71 
60 65 36 69 9 92 

107 26 77 61 41 99 
ó3 64 38 82 10 50 

109 41 79 22 42 BI 
64 71 39 64 11 81 

11221 81 34 43 89 
56 11 40 69 13 40 

103 64 75 12 40 71 
ól 98 37 59 11 28 

106 74 77 23 41 79 
53 3f} 38 6.t 12 87 

I > 

.. 
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I I kl. I II kl. I III kl. 
Marszruta przejazdów „okólnych" --1------Rs. J;:. Rs.I k. Rs.I k. 

31i) Petersburg. - Moskwa - Rjazań Rjażsk -
Kozłów - Tambów - Saratów ~ - Carycyn - Grjazi -
Kozłów - Rjażsk - Rjazań - Moskwa - Petersburg • • • 76 BO 54 31 30 46 

37) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - Rjażsk - 38 41 27 18 7 62 · 

Kozłów - Grjazi-Carycyn ~ - Baku - Tyflis - Włady-

kaukaz - Wody mineralne - Rostów - Nowoczerkask -
Woroneż - Kozłów - Rjaisk - Rjazań - Moskwa -
Petersburg . . . . • . • • • • • . . • . 105 92 76 59 41 48 

38) Peterśbutg. - Moskwa · - Rjazali - Rjaisk - 52 97 38 32 10 36 

Kozłów - Grjazi-Carycyn ~ - Baku - Tyflis - Batum 
~ - Noworosyjsk - Rostów-Nowoczerkask - Woroneż -
Kozłów - Rjażsk - Rjaza1i - Moskwa - Petersburg • • 11 f 86 81 06 43 76 

39) Petersburg. - Moskwa - Rjaza11 - Rjażsk - óó 94 40 55 10 94 

Kozłów - Grjazi-Carycyn ~ - Baku - Tyflis - Włady· 

lrnukaz - Wocly mineralno - Noworosyjsk - ~ - Teo-
dozja ~ - .Jałta ~ - Sewastopol - Symferopol -
Łozowa - Charków - Kursk· - l\Ioskwa - Petersburg. 114 01 82 67 44 58 

40) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - Rjażsk - 57 01 41 37 12 25 

Kozlów - Grjazi-Carycyn m'l< - Baku Tyflis - Władykau· 

kaz - Wody mineralne - Noworosyjsk mi - Teodozja 
~ - Jałta~ - Sewastopol ~ - Eupatorja mi -
Odesa - Kijów - Kursk - Moskwa - Petersburg. . • • 116 81 84 78 45 66 

41) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - Rjażsk - 58 41 ,12 42 13 84 

Kozłów - Grjazi-Carycyn mi:. - Bakn - T~flis - Batmu 
~ - :Noworosyjsk ~ - Teodozja~ .Jałta~ -Se-
wastopol - Symferopol - Łozowa - Charków - Kursk -
Moskwa - Petersburg • . . . . . • . . . . • • . 1 OB 54 78 57 42 48 

42) Petersburg - Moskwa Rjazaó - Rjażsk - Ko· 5·1 28 39 32 11 72 

złów - Grjazi-Carycyn mi -Baku- Tyflis- Batum ~ -
Noworosyjsk ~ - Teodozja mi - .Tałta mi - Se-
wastopol ~ - Enpatorja mi Odesa - l<ijów - Kursk -
Moskwa - Petersburg 111 34 BO GB 43 56 

43) Petersburg. - Moskwa - Rjazaó - Rjażsk - 55 68 40 37 1B 31 

Kozłów - Woroneż - Nowoczerkask - ,Rostów - Wody mi-
neralue-Wladylrnukaz - Tyflis - Batum - ~ - No· 
worosyjsk - Rostów - Nowoczerkasl< - Woroneż - Ko-
złów - Rjai:sk - Rjaza11 - Moskwa - Petersburg . . . . 112 56 81 5B 44 02 

44) Petersburg - Moskwa - Rjazań - Rjaisk - 56 27 40 81 11 OO 

Kozłów - Woroneż -Nowoczerkask - Rostów - Wody miue· 
ralnc - Rostów-· Charków- Kursk-Moskwa-Petersburg ,• 117 49 84 84 46 06 

45) Petersburg. Moskwa - Rjazań - Rjażsk - 58 76 42 .t4 12 81 

Kozłów - Woroneż'- Nowoczerkask - Rostów - Wocly mi-
neralne - Władylrnukaz - Noworosyjsk ~ - Teotlozja 
~ - Jałta ~ - Sewastopol - Symfcropol-Łozowa-

Charków - Knrsk - Moskwa - Petersburg • . • . . • 114 71 83 20 44 B4 
46) Petersburg. J\Ioskwa- Rjazaii-Rjażsk-HozHlw- 57 35 41 6,1 l2 32 

Woroneż--Nowoczerkask-Rostów- Wody mineralne - Wlacly-
kaukaz-Noworosyjsk ~ -'l'collozja ~ - Jałta~ -Se· 
wast. ~ -Eupat. ~ -Odesa- Hijów -Kursk-J\Iosk.-Pet. 117 61 85 31 45 92 

47) Petersburg. Moskwa - Rjazań - Rjażsk - óS 76 42 69 13 91 

Kozłów - Woroneż - Nowoczerkask - Rostów - Wotlymi-
neralne - Władykankaz _:_ Tyfli~ - Batum ~ - Nowo-
rosyjsk ~ Teodozja mi - Jałta ~<i Sewastopol- Sym-
feropol - Łozowa - Charków -Kursk-Moskwa-Petersburg. 109 24 79 09 42 74 

48) Petersburg. Moskwa -- Rjazali - Rjażsk - Ho- 54 62 39 58 11 78 

złów - Woroneż - Nowoczerkask - Rostów - Wody mine-
ralne - Władykaukaz - Tyflis - Batum ~ - Nowo-
rosyjsk ~ - Teodozja ~ - Jałta ~ Sewastopol -
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Rs. I k. Rs.fk. Rs.I k. 

~ -Eupatorja ~ - Odesa - Hijów - Knrsk-Moskwa-
Petersburg , . . , . . • . • . • • . • . • • . 112 04 81 20 43 82 

49) Petersburg. Moskwa - Rjazaii - Rjażsk - Ho· 58 03 40 63 13 37 
złów - Woroneż - Nowoczerkask - Rostów - Wody mlue-
ralne - Władykaukaz - Tyflis - Batum ~ - Noworo· 
syjsk ~ -Teodozja ~ -Jałta ~ -Sewastopol ~ -
E111iatorja ~ - Odesa - Brześć - Białystok - Gro· 
dno-Wilno - Psków - Petersburg . • · . . . . • • 107 90 79 50 41 80 

f>O) Petersburg. - Moskwa - Rjazań - Rjaźsk - 53 96 39 76 12 72 
Hozlów - Woroneż - N1>woczerkask-Rost6w - Wody mine· 
ralno - Władykaukaz - Tyilis - natum ~ - Nowo-
rosyjsk ~ - 1'eodozja m. - Eupatorja ~ - Odesa-
IUJów - Brztś~ - Białystok - Groduo - Wilno -
Psków - Petersburg. . • . . 114 56 84 49 44 35 

51) Petersburg. Moskwa - Kursk - Charków - 57 29 112 26 13 99 
Łozowa - Symferopol--Sewastopol - ~ - Jałta ~ ..:. 
J?ewastopol - ~ - Eupn.torja ~ - Od!!sa - Hijow -
Kursk - Moskwa - Pttersburg . . _. . . . • . . , 107 92 77 65 42 39 

52) Petersburg. Moskwa - Kmsk-Hljów - Brześć- 53 ll9 il8 87 14 70 
Warszawa - Białystok - Grodno - Wilno - Psków -
Petersburg . . • . . . . . . • . . . . 88 21 64 52 34 34 

53) Petersburg. Moskwa - Kursk - Kijów - Kowel 44, 15 H2 30 11 41 
Chełm - Lublin - Warszawa - Białystok - Grodno -
'.Viluo - Psków - Petersburg • . . . . . . . . . . 88 25 64 54 34 35 

54) Petersburg. Moskwa - Kursk - Hijów - Ode· 44 1G 32 32 11 92 
sa - Brześć - Białystok - Grodno - Wilno - Pskóv;-
Petersb urg . , . . • . . . . . . . . . . . . . 106 36 78 14 41 29 

55) Petersburg. Moskwa - Kursk-Hijów - Odesa- 53 21 39 09 15 79 
Brześć - Warszawa - Białystok - Grodno - Wilno -
Psków - Petersburg . . . . . . • . . . . . . . 112 54 82 77 43 67 

56) Patersburg. Moskwa - Kursk - Hijów - Odesa 5G 31 41 42 16 07 
Kowel - Chełm - Lublin - Warszuwa - Białystok -
Gro~luo - Wilno - Psków - Petersburg . • ; • . . 112 58 82 78 43 68 

57) Petersburg. Moskwa - Kursk - Charków _;Ło- 56 84 41 44 16 58 
zmva-Symferopol- Sewasto11ol ~ - Jałta OO - Sewa· 
stopol ~ - Eupatorja ~ - Odesa - Brześć - Bialy-
stok - Grodno - Wilno - Psków - Petersburg. . • . 103 09 75 SB 40 04 

58) Petersburg. Moskwa - Kursk - Charków - Ło· 51 56 37 8() 13 95 
zowa - s~!1Jferopol .,.. ,ęewastopol m;i - Jałta ~ -
Odesa - K11ow - Brze:c - Białystok - G1·od110 - Wil
no - Psków - Petersburg . . . . . . . . . . . . 110 76 81 38 43102 

óu •14 '!O 77 15 44 59) Petersburg. Moskwa - Km·Bk -Charków-ł,ozo
wa - Symferopol - Sewastopol ~ - Jałta ~ - Se
wasto11ol ~ - Eupatorja ~ - Odesa - Brzcli!l -
Warszawa - Białystok - Grodno - Wilno - Psków _ 
Petersburg . . . . . 109 27 80 31 42 41 

60) Petersburg. M~sk:....a· ~ icu;·sk .:.__ 'Ch~rków' ~ 54 68 40 20 1<1 22 
Łozowa - Symferopol - Sewastopol ~ - Jalta ;Qi1,;:; _ 
Sewasto11ol ~ - Odesa - Kowel - Ohelm - Lublin _ 
Warszawa - Białystok - Grodno - Wilno - Psków -
Petersburg . . • . • 

I 
109 30 80 i 33 42 42 

54 G\J 40 ~2 l 4 73 r .61) Petersburg. M
0

osk
0

wa' ~ \Viaim~ .:_ Sm~lef1sk ~ 
I\ 1tebsk -: J)ynabmg - Ryga - Hintzenberg - Sege
wold - Wendcn - Wolmar - Dorpat - Rewel - Wai-
wara -„ Korf - Narwa - Petersburg ; • • . . ..• ·. 59 84 43 24 23 47 

„. 6:..J ;.eters~urg .. Moskwa -- >yiaźma -:- Smoleńsk - 29 94 21 6! 7 21 
Mmsk - "1!110 - L1bawa - Mozejka - Mitawa - Ryga 
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Hintzenberg - Segewold - Weuden - Wolmar -
Dorpat - Rewel - Wajwara -Korf - Narwa - Petersburg. 

63) Petersburg. Moskwa - Wiazma - Smoleńsk -
111ińslt - Brześć - Warszawa - Białystok - Grodno -
Wilno - Dyna burg ..:.. ~yga iil!Jil; -'- port Baltycki - Re
w el- Petersburg . . . . • . • . . . • . . • • . 

64) Moskwa. 'rroicka Ławra - Jarosław ~ -
Saratów - Tambów - l!ozłów - Rjażsk - Rjazań '- ftlo
skwa 

65) Moskwa. Troioka Ławra - Jarosław ~ -
Carycyn - Grjazi - Hozłów - Rjażsk - Rjazań - Moskwa. 

66) lVloskwa. NiZllyj ~ - Jarosław - Troicka 
Ławra - Mosl1wa · 

67) Moskwa. Niżnij ~ - Samara - Rjażsk -
Rjazań -- Moskwa . • . . . . . . , . . . • 

68) Moskwa. Niznyj ~ - Saratów - Tambów - · 
Hozłów -Rj ażsk - Rjazań - Moskwa 

69) Moskwa. Niżnyj [;ID; - Carycyn - Grjazi -
Kozłów - Rjażsk - Rjazaii - Moskwa . - . • • • • . 

70) Moskwa. Niźnyj ~ - Carycyn~ - Baku -
Tyflis - Batum ~ - Noworosyjsk ~ - Teodozja ~ 
Jałta ~ Sewastopol ~ - Eupatorja m - Odesa -
Hijów - Bachmacz - Mińsk - Wilejka - Dynabmg -
Ryga - Dynabnrg-vVitebsk - Smoleiisk - Wiaźma -
Moskwa . . . . • • 

71) Moskwa. Rjazai1 ~ - Jarosław - Troicka 
Ławra - Moskwa. . • • . 

72) Moskwa. Rjaza!'1 m - Niżnij Nowgorod -
Moskwa . . . . . • • • . • . • . • 

73) Moskwa. Rjazań - Rjażsk - Kozłów-Grjazi -
Carycyn ~ - Baku - Tyflis - Władykaukaz - Wocly 
mineralne - Rostów - Nowoczerkask - Woroneż - Ho
złów - Rjażsk - Rjazaii - Moskwa • . • · • 

74) Moskwa. Rjazań - Rjażsk - Hozłów - GrJazi
Carycyn z - Baku - Tyflis - Bitum ~ - Noworo
ro~yjsk - Rostów - Nowoczerkask - Woroneż - Kozłów-
Rjażsk - Rjazań - Moskwa . • . . . . . • . 

75) Moskwa. - Rjazań - Rjażsk - Kozłów - Wo
roheż - Nowoczerkask - Rostów - Noworosyjsk ~ -
Teodozja ~ - Jałta ~ Sewastopol ~ - Euptitorja 
~ - Odesa - Hijów - Bachmacz - Mińsk - Wilejka 
Dynaburg -- Ryga -· Dynaburg - Witebsk - Smoleńsk -
Wiaźma-Moskwa ·· 

76) Moskwa. P.jazań - Rjażsk - Hozłów ~ Woro
neż - Nowoczerkask - Rostów-Vi'ocly mineralne -Rostów
Charków - Knrsk - Moskwa . • • . . . . • . . 

77) Moskwa: Rjazań- Rjażsk - Hozłów - Woroneż
Nowoczerkask - Rostów - Wocly mineralne - Włady
kauka.z - Noworosyjsk ~ Teodozja m;a Jałta ~ Se
wastopol - Symfe1·opol - Łozowa Charków - Kursk -
Moskwa • . . . 

78) Moskwa. Rjazań - Rjażslt - Hozł6w - Wo
roneż - Nowoczerkask - Rostów- Wody mineralne -- Wła
dykaukaz - Noworosyjsk ~ Teodozja ~ - Jałta ~ 
Sewastopol ~ Eupatorja ~ Odes.a - Hijów - Kursk-
Moskwa . . . . . . . . • • . 

79) Moskwa. Rjazań - Rjażsk - Kozłów - Woro
neż - Nowoczerkask - Rostów - Wody mineralne -

87 

I I kl. I II kl. I III kl. 
RS:Jk." Rs.I k. Rs.I k. 

72 75 52 95 28 42 
36 39 26 49 8 78 

76 73 55 90 29 9S 
38 40 27 97 9 8~ 

28 04 21 03 10 74 
14 08 10 53 3 94 
33 40 25 06 .12 80 
16 70 12 58 3 86 
17 62 13 22 6 715 
8 81 6 61 2 35 

37 87 28 41 14 52 
18 93 14 21 3 64 
31 96 23 97 12 25 
15 98 11 98 3 Ó7 
37 32 28 oo 14 31 
18 65 14 oo 3 59 

99 79 74 86 38 24 
49 91 37 45 10 91 
11 74 B 81 4 50 

5 87 4 40 1 78 
15 66 11 75 6 01 
7 82 5 87 1 51 

81 oo 60 73 31 06 
,10 49 30 38 7 76 

86 94 65 20 33 34 
43 4ti 32 61 8 34 

97 82 73 39 37 49 
48 92 36 72 11 05 

88 27 66 21 33 83 
44 ] 4 33 12 9 74 

89 65 67 23 34 36 
,14 82 33 64 9 69 

92 45 69 34 35 M-
4G 23 34 69 11 28 
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Marszruta przejazdó\\ ,,okólnych" I I kl. I II kl. I III kl. 
Rs. I k. RsTk. RsTk," 

Władykaukaz-Tyflis-Batmn ~ - Noworosyjsk ~ Teo· 
dozja w Jałta z Sewastopol - Symferopol - Łozowa 
Charków - Kursk - Moskwa . . . • . . • . • . • 84 1B 63 12 32 26 

80) Moskwa. Rjazań - Rjażsk - Kozłów - Wo· 42 09 31 58 !l 15 
roneż - Nowoczerkask - Rostów - Wody mineralne -
Władykaukaz - Tyflis - Batum ai. - N oworosyjsk m 
Teodozja~ Jałta~ Sewastopol m Eupato1~a ~ -
Odesa - Kijów - Kursk - Moskwa. 86 98 65 23 33 34 

81) Moskwa. Rjazali - Rjażsk - Kozłów - Woro- 43 50 32 6B 10 74 
neż - Nowoczerkask - Rostów Wody mineralne - Wła-
dykaukaz - Tyflis - Batum ~ Nt•WOrosyjsk ~ Teoclo· 
zja 1ii.lk! Jałta ~ - Sewastopol ~ Eupatorja ~ Odesa 
Kowel - Chełm - Lublin - Warszawa - Brześć 
l1Iii1sk - Smoleńsk - Wiaźma - Moskwa . . • 104 78 78 58 40 1B 

82) Moskwa. Rjazań - Rjażsk - Hozłów - Wora· 52 42 39 31 12 48 
neż - Nowoczerkask - Rostów,- Wody mineralno - Wła-
dykaukaz - Tyflis - Batum Z Noworosyjsk m Teodo· 
zja ~ Jałta ~ Sewastopol ~ Eupatorja ~ Odesa -
Kijów - Kowel - Chełm - Lublin Warszawa - Brześć-· 
Mii1sk - Smolci1sk - Wiaźma - Moskwa . . . . . • 111 46 83 59 42 73 

83) Mosl1wa. Rjazań - Rjażsk - Kozłów - Woro· 55 76 111 82 13 76 
neż - Nowoczerkask - Rostów-Wody mineralne - Włady· 
kaukaz-Tyflis- Batum ~ Noworosyjsk ~ Teoc1ozja ~ 
Jałta ~ Sewastopol ~ Eupatorja ~ Odesa - Hljów-
l3aclnuacz - Miilsk - Wilno - l\Iozejka - Mitawa Ryga 
Dynnburg- - Witebsk ·- Smolei1~k - Wiaźma - Moskwa. 115 26 !16 46 114 18 

84) Moskwa. Kursk - Hijów - Odesa - ~ Eu- 57 65 43 27 l2 68 
patorja ~ Sewastopol ~ Jałta ~ Sewastopol ~ Sym. 
fe1·opol - Łozowa-Charków - Kursk - Moskwa, • • ' . 78 54 58 90 30 10 

85) Moskwa. Kursk - Charków - Łozowa' - Sym- 39 28 29 49 11 61 
feropol - Sewastopol ~ Jałta ~Sewastopol ~ Eu- · 
.patorja ~ Oclesa - Brześć - Warszawa - Brześć -
Mii1sk - Smoleńsk - Wiaźma - Moskwa • • • . . . 99 26 74 45 38 05 

86) Moskwa. Kursk - Charków '- Łozowa """'. Sym- 4!1 67 37 26 13 12 
feropol - Sewastopol ~ Jałta ~ Sewastopol ~ En· 
patorja ~ Odesa - Hijów - Brześć - Warszawa -
Brześć - Mii1sk-Smo1eńsk -·· Wiażma Moskwa. . • • . 107 04 80 30 41 04 

87) Moskwa, Kursk - Chaków - r,ozowa - Sym· 53 57 110 18 !il 62 
feropol-Sewastopol ~ - Jalta ~ - Sewastopol~-
Eupittorja ~ - Odesa - Kowel - Chełm - Lublin -' 
Warszawa - Brześć - Miilsk - Srnolmisk - Wiaźma 
Moskwa · · · . . . . • . . . . • . • • • . • 99 29 74 47 38 06 

8!3) Moskwa. Kursk - Charków - Łozown. - Sym· 49 68 37 28 13 64 
feropol :-Sc1Yadtopol ~ - Jałta ~ -Sewastopol ~ -
Eupator.ia ~ - Odesa - Hijów - Kowel 
Chełm - Lublin - Warszawa - Brześć - l\iii1sk -Smo· 
lei1sk - Wiaźma - Moskwa . 107 09 80 32 41 05 

t
. 89) Mosk~a. Kursk - Ch~rkÓw ·_· 'l'~g;ur~g ·-Ro: 53 58 40 20 15 14 

s ow_ - Wody mm~ralne - Władykaukaz - Tyflis - Ba-
tum ~ NoworosyJsk ~ - Teodozja ~ - Jałta~_ 
Sewastopol m - Enpatorja ~ - Odesa - Brzei\ć -
Warszawa - Brześć - Mińsk - Smolei1sk - Wiaźma -
Moskwa · · · · · • · • • · 107 08 80 32 41 05 

. 90). Mosk~a Kursk - Cha~kó~ :._ 'Ta.g-a~rog .:._ iio: 53 59 40 18 13 35 
stow - W ody mmeralne - Władykaukaz - Tyflis - Ba· 
tm~ ~ - ~oworosyjsk ~ - Teodozja ~ - Jałta~ 
-Sewastopol ~ -Eupatorja ~ -Odesa-Kijów -BrzeM 

·.1· ' 
!, 

i 

•• 

I 
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KOLEJE, 
89 

Marszruia przejazdów „okólnych" I I kl. I II kl. I III kl. 
Rs. \ k. Rs.I k, Ra.I k. 

Warszawa - Brześć - l\iil1sk - Smole11sk - Wi~ź-
ma - Mo~kwa. • • • • • . . . . . • • 

91) Moskwa. KursJ;: - Charków - Taganro.g - Ro
stów - Wody mineralne - Władykaulrnz - Tyflis - Ba,· 
tum ~ -Noworosyjsk ~ -Teodozja~ - Jałta~-

113 76 85 33 43 61 
56 92 42 69 14 64 

, Sewastopol ~ - Enpatorja ~ -'- Odesa - Kowel
Chełm - Lublin - Warszawa - Brześć - Mińsk - Smo
lel1sk - Wiaźma - Moskwa . • , • • • · . , · • 
, 92) Moskwa. Kursk - Charków - Tagm1ro.g - Ro

stów - Wody mineralne - Władykaulrnz - Tyflis - Ba
tum ~ - Noworosyjsk ~ - Teodozja ~ - ,;J:alta 
ma - Sewastopol~ - Eupatorja ~ Odesa - KlJOW
Kowel - Chełm - Lublin - Warszawa - Brześć -
Mii1sk - Smolei1sk - Wiaźma - Moskwa • • . . • • 

93) Kijów - Odcsa ~ Eupatorja ~ Sewastopol 
~ - •Jałta ~ - Sewastopol - Symferopol - Elrntery· 
nosław - Znamienka - l!'astow - Kijów 

94) Kijów. Kmsk - Charków - Łozowa - Symfe
ropol - Sewastopol ~ - Jałta ~ - Sewastopol~ -
Eupatorja ~ - Odesa - Brześć - Białystok - Gro
dno - Wilno - Mińsk - Bachmacz - Kijów . 

95) Warszawa. Lublin - Ohelm - Kowel - Odesa 
~ - Enpatorja ~ - Sewastopol ~ - Jałta ~ -
Sewastopol - Symferopol - Ekaterynoslaw - Znamienka 
ł"astow - Kowel - Brześć - Warszawa. • . . ·„,. . 

96) Warszawa. Lublin -Chełm - Kowel - JC11ow
Odesa - ;M;i;t; - Enpatorja ~ - Sewastopol ~ -
Jałta ~ - Sewastopol - Symferopol - Elrnterynosław
Znamienlrn - Fnstow - Kowel - Brześć - Warszawa . 

97) Warszawa. Lublin - Chołm -- Kowel - O de
sa - ~ - Eupatorja ~ - Sewasto11ol ~ - Jałta 

-~ - 'l'eodozja ~ - Noworosyjsk ~ - Batum - Ty
flis - Władykaukaz - Wody mineralne - Rostów -;- Ta
ganrog - Charków - Kmsk - Orzeł - Smolensk -
Miirnk - Brześć - Warszawa • • • . . . . · '.., · · 

98) Warszawa. Lublin - Chełm-Kowel - K11ow
Odesa - ~ - Enpatorja ;r,;i:J;;i - Sewastopol ~ -
Jałta~ - 'l'eoclozja ~ -Noworosyjsk ~ -Bat1,1m
Tyflis - Władyka;1kaz - ·wody mineralne .-Ro~tow
Taganrog - Charkow - Kursk - Orzc~ł - Smolensk -
Mińsk - Brześć - Warszawa . . . • · · • • · · • 

99) Warszawa. Lublin - Chełm - Kowel - Fa· 
stow - Znamienlrn - Ekaterynosław - Charcyzsk -
Rostów· - Wody mineralne - Właclykaulrnz. - Ty_flis -
Batum - ~ - Noworosyjsk ~ - Teoc1ozJa - ~ -
Jałta, ~ - Sewastopol ~ - Eupatorja ~ - Oclesa 
- Brzesll - Warszawa . . • , . · 

100) Warszawa. Lublin - Chełm - Kowel - E'a
stow - Znamienita - Ękaterynoslaw - Charcyzsk -
Rostów - Wody mineralne - Właclylrnukaz - Tyflls -
Batum - ;Qil:il - Noworosyjsk ~ - „Teodozja ~ -
Jałta ..,.- ~ Sewastopol ~ Eupatorja ~ Odesa - Kijów 
- Brześć - Warszawa 

101) Warszawa. Brześć Kijów - Odesa ~ -
Enpatorja ~ - Sewastopol ~ - Jałta ~ - _Teo
dozja ~ - Noworosyjsk ~ - Batnm - Tyflis - Wła· 
dykaulrnz - 'Wody mineralne - Rostów - Taganrog -

107 11 80 34 41 06 
53 60 40 20 13 79 

113 79 85 35 43 62 
56 94 4 2 71 15 07 

47 15 35 37 18 09 
23 60 17 70 6 91 

91 39 68 55 35 03 
45 71 34 29. 11 43 

78 69 59 05 30 20 
39 39 29 54 12 48 

86 49 64 90 33 19 
43 29 32 4 7 13 98 

98 35 73 76 37 70 
49 21 36 92 12 18 

105 03 78 77 40 26 
52 55 39 43 13 46 

91 60 68 69 35 14 
45 83 34 36 13 02 

98 28 73 70 37 70 
49 17 36 86 14 30 



90 KOLEJE. 

Marszruta przejazdów „okólnych" 
I I kl. I II kl. I III kl. 
~RsJk,-RsJk, 

Charków - Kursk - 0.(1(.!eł - Smolei1sk - Mińsk -
Brześć - Warszawa. • . • . . . . . • . • • • • 105 

52 
oo 78 75 
.53 39 40 102) Warszl\wa. Brr;eśó - Oqe,sa - .~ - Eupa· 

torja ~ -Sewastopol ~ -Jałta.~ - Teodozja ~
Noworosyjsk ~ - Baturo - tyflis - Włac1ykaukaz -
'''ody mineralne -Rostów-Taganrog. - .Charków-Kursk
Orzęł - Smoleńsk - Mhi.sk - Brześć Warszawa . . . . 98 3 2 7 3 74 

103) Charków. Łozowa - Symferopol - Sewasto· 
pol- ~ - Jałta ~ :-- Teodózja- ~ Nowol'Osyjsk- . 

,19 1 9 3 6· 90 

Rostów - Taganrog - Charków . • . . . . , . • 104) Charków. Łozowa-Symferopol-Sewastopol -
~ - Jałta ~ - Teoc1orja .~ - Noworosyjsk ~ -
Batt[!U - Tyflis - Władyka~ikaz - Wody mineralne -
Rostów- Taganrog ~ -Charków. • • . . . . . • . 

105) Charków. · Łoirnwa - Symferopol - Sewasto· 
pol - ~ - Jałta ~ "'- Sowastopol - ~ - Eupa
torja ~ - Odesa - Elizawetgrad -'Połtawa -Charków. 

106) Charków Łozowa - Symferopol-Sewastopol
~ - Jałta ~ - Sewastopol i!f.111 - Eupatorja ~ -
Odesa - Kijów - WoroŻIJa - Charków . . . . . . . 
. 107) Charków. Łozowa - Symfel'opol - Sewasto
pol - ~ - Jałta ~ - Teodozja ~ - Noworosyjsk 
iii:l:tl - Batum - Tyflis - Władykaukaz - Wody mine· 
ralne - Rostów - Nowoczerkask - Woroneż - Grjazi -
Orzeł - Kursk - Charków . . . • . . . . . . • • 

.108) Chark~w. Taganrog - Rostów + Noworosyjsk 
mi,Batmn - Tyflts - Władykaukaz-Wody mineralne -
Rostow - Nowoczerkask - Woroneż - G11azi - Orzeł -
Kursk - Charków. 

. 109) Woroneż. Nowoczerkask - Rostów - Woc1y 
mmeralne - Władykaukaz - Tyflis - Baku - ~ -
Carycyn - Griazi - Woroneż 

110) Woroneż. Nowoczerkask _:_ Rosiów. _: ..,\ro(ly 'mi: 
neralm• - Władykaukaz - Tyflis-Baku~ - Saralów
Tambow - .Kozłów - Grjazi - Woroneż · . 

111)„ ,Ryga: Dynaburg -- Wilejka - J\lii;sk '-·Ba.eh: 
macz - K1JOW - Odesa ~ - Eupatorja ~ - Sewa
stopol m;i - Jałta ~ Sewastopol -Symferopol - J:,oz'o· 
w; - Charków- Kul'sk - Orzeł - Brjaitsk -1Smolei1sk
'.'. 1tebsk-Dynaburg - Ryga. . . . . . • . . . , • . 

112)„,Ryga. Dynaburg - Wilejlrn - l\Iińsk - Bach· 
macz - ~IJOW - Odesa - ~ - Ęupatorja ~ - Se
w~stopol ~ .- Jałta.~ - 'reoclozja ~ - Noworo· 
sy~sk - Ro~to.w - Nowoczerkask - Woroneż - Grjazi _ 
Orzeł - BrJansk - Smoleiisk - Witebsk - Dynabnrg-

37 
18 

53 
2G 

40 
20 

47 
23 

72 
36 

78 
39 

60 
30 

59 
29 

99 
49 

Ryga • . . • . • , . . . 93 113) „Ryga. Dynaburg - 'Vil~jk~ __:__ Mii1;k ·_ 'n~ch: 46 
macz - KIJOW - Odesa ~ - EupatorJ'a ~ - Sem stopol ~ - Jałt '·"'""' 'r d · '· „a-a """"" - eo 0zJa ~ - Noworosyj l< ~ -:- B~tum - . Tyflis - Baku. - ~ - Carycyn 1:,,. 
GrJaz1-0izeł -BrJansk -. Smolensk - Witeb I - D . naburg - Ryga , • . , • . ·• . . . s r y .•.... 109 

54 

40 28 06 
70 14 011 

60 40 20 
81 20 11 

28 30 22 
ló 15 12 

95 35 97 
98 17 99 

60 54 4•i 
32 27 2ó 

40 58 80 
22 29 41 

96 45 71 
48 22 86 

07 44 30 
58 2:l 15 

85 74 87 
95 37 47 

59 70 22 
82 35 li 

09 81 84 
57 40 92 

40 25 
13 03 

37 69 
11 75 

14 35 
3 59 

20 55 
5 13 

15 44 
4 99 

18 39 
6 14 

27 82 
7 26 

30 05 
7 83 

23 37 
ó 84 

22 64 
5 67 

38 27 
u 51 

35 87 
10 31 

41 80 
11 79 

. ' 
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KOLEJE. 

Wykaz stacyj, mogących byó punktami wyjazdu i na których sprzedawane SE\ ewiadectwa ,,okólne". 
Objaśnienie: Numera poniższe sa, numerami przytoczonych marszri;t, w .których stacje wymieniono się mieszczą, jako punkty wyjazdu i mil.'jsca sprzedazy świadectw. 

1) Charków. (Kolej Kursko·Charkowsko-Azowslrn). S, 10, 17, 26, 28, 32, 34, 39, 41, 44, 47, 51, 57. 58, 60, 76, 77, 79, 81, 85, 881 87, SS, 89, 90, 91, 92, 91, 97, 98, 
10;1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111. 
· 2) Dorpat. (Kolej Baltycka). 1, 2, 61, 62. · 3) Kijów; (Koleje Południowo-Zaehodnie). 9, 11, 18, 20, 27, 29, 33, 35, 40, 42, 46, 48~ 50, ól, 52, 54, 56, 58, 70, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 
98, 100, 101, 106, 111, 112, 113. • 4. Kozłów. (K-0Jej Rjazańsko-Uralska). 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 2o~ 30, 31, 32, 33, 3i, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61 
6"5, 68, 69, 7::1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 110. • 5) Moskwa. (Kolej :Moskiewsko-Brzeska). 61, 62, 63, 70, 75, 81, 82, 83, So, 86, 
87 ,'88, 89: 90, 91; 92. 6. Moskwa. (Kolej Moskiew.-Kazańska). 5, o, 7, 49, 50, 6!, 65, 67, 68, 69, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, .'/7' 78, 79, 80, 81, 82, 83. 7) Mos~wa. (Kolej Moskiewsko·Kurska). 8, 9, 10, 11, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 68, 59, 60, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. 8) Moskwa. (Kolej Moskiewsko-Nizegorodzka). 4, 66, 67, 68, 69, 70. 9) Moskwa. (Kolej Moskiewska-Jarosławska). 3, 64, 65, 66, 71, n. 10) Moskwa. (Kolej Mikołajewska). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 52 1 53, 54, 
55, 56, 57' 58, 59, 60, 61, 62, 63. 11) Nowoczerkask. (Kolej Kozłow.-Wor;·Rostow.). 6, 15, 16, 24, 25, 29, 31, 37, SB, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 107, 108

1 

109, 110, 112. • 12) Odesa. (Koleje Połuclniowo-Zaehoclnie). 91 11, 18, 20, 27, 29, 33, 3o, 40, 41, 46, 48, 49, 5€), 51, ó1, 55, 56, 57, 58, 59, 'Go, 71, 75, 78, 80, 8}, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88 89 90 91 92 93 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 100, 106, 111, 112, 113. 
' ' ' ' ' t ' r: 62 n3 13) Petersburg. (Kolej Baltycka). 1, 2, 61, ·, u • 14) Petersburg (Kolej :Mikołajewska). 3, 4, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1~, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3-!, 3o, 86, 37, 38, 39, 40, ,H, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63. 15) Petersburg. (Kolej vVarsz.-Pet.). 1, 2, 49, 501 52, 53, 54, 55,56,57, 58, 59, 60. 
16) Rewel. (Kolej Baltycka). 1, 2, 61, 62, 68.. '" 17) Rjażsk. (Kolej Rjazai1~ko-UralslrnJ. 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 2&, 30, 31, 32, 33, 34, 85, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83. - .. -18) Rjazań. (Kolej Rjazańsko-Ural.). ó, 6, 7, 13, 14, l;:i, 16, 21, 22, 23, 24, 2o, 30, 31, S2. 33, 34
1 

35, 86, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6!, 
65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83. • ' 19) Rostów. (Kolej Kozł.-Worou -Rost.) 6, 7, 15, 16, 24, 2o, 30, 31, 37, 38, 43, 44 45 46 47 48 49 50 73 74 75 76,77,78,79,80,Sl,82,83,107,108,109,110, 112. ' '20)' Ryga. (Kolej (Rygsko~Dynaburslrn). 1, 61, 62, 63, 70, 75, 83, 111, 112, 113. 

21) Ryga. (Kolej Mitawska). 21 62, 83. . • 22) Saratów. (Kolej Rjaz.· Ural). 13, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 3,o, 86, G4, 68, 110. 23) Tambów. (Kolej H.jaz.-Ural.). 13, 22, 30, 31, 32, 3~, 34, Sn, 86, 6!, 68, 110. 24) Tyflis. (Kolej Zakaukazlrn). 6, 7, 8, 9, 10, 11, lo, 16, 17, 1~, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3!, 36, 37, 38, 39, 40, 4 t. 42, 43, 47, 48~ 49, 50, 70, 73, 74, 7\J, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, \!7, 98, 9\J, 100, 101, 102, 104, 107, 
108, 109, 110, 113. 6 · 25) Warszawa. (Koloj Warszawsko 'l'erespolslrn). 52, 55, 59, 63, 81, 82, 85, 8 , 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. -26) Warszawa. (Kolej Nad.). 53, 56, 60, 81, 82, 87, 88, 91, 92, 9a, 96, 97, 98, 99, 100. 27) Warsw.wa. (Kolej Warszawsko-Peters~mska). 52, 53, 55, 56, ~9 1 60, 63, 28) Woroneż. (Kolej Kozłowsko-Woronczsko·Itostowska). 6, 7, lo, 16, 24, 25, 30, 31, 37 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 107, 108, J09, 110, 112. 
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Taryfa opłat 
za podróż z Warsz.a.wy do głównych miast Cesarstwa. 

IWJTffi: 
kopiejki I

z War. i odwr. 
IIIIIIII 

·-kopiejki 

DoAbo •. 5526 i02112174 Do Połtawy. • • • • 4613 3,1(31 1769 
.191\) 3600 1887 
5280 3959 2023 
7553 5665 12896 
28-13 2133 1090 
5249 1!H3 3141 
73M 5514 2818 
8205 6155 3146 
3116 2336 1204 
392 ! 29<11 1504 
6035 ,1521 2310 
5305 3939 1981! 
477.J, 35811831 
1455 1091 558 
2885 2239 1144 
991l8 7-199 3833 
6281i ·1713 2378 
5705 ,1465 2282 
-1281 :!181 1654 

Brześcia. 
Carycyna 
Charkowa . 
Rclsingforsu 
Jarosławia . • • 
Jelrnteryuosławia. 
Kijowa .. 
Kiszynicwa • 
Kurska • 
Lihawy •. 
Miirnka • . 
Mitawy . , 
Moskwy .. 
Nikołajewa. • • • 
Nizncgo-N owgorodu. 
Ode~sy . . 
Orła . . . 
Orenburga . 
Penzy. • . 

750 563 288 Rewla . • • • • 
7665 5748 2937 Rjazania. • • • • 
5546 416012126 Rostowa uad Donem 
51613771 2024 Rygi • • • 
5565 4173 2102 Samary • • • 

• 6559 4921 2516 Saratowa • • 
3030 2273 1162 Sewastopola . • , 
4388 3293 1684 Smolei1slrn 1) • 
4-680 3511 1795 Petersburga 2), 
2670 2004 1024 , Tambowa 
19541465 749 Tweru • • • 
2685 2014 1029 Tuły • . • • 
4587 3440 1759 Wiln~. . • • 
4695 3524 1802 Witebska • • 
4595 3524 1757 Władykaukazu 
4230 31841623 vVołogdy. 
4829 3623 1853 Woroneża • · 
9723 7248 3705 Wyborga 
6936 615812637 

TARYF A OPŁAT ZA J AZDE Z WARSZ.A WY ZAGRANICE. 
L L 

a) Do miejscowości, zostających w bezpośredniej ltoril.unikaoji z Warszawą. 

Od stacji Sosnowice: 

Do Drezna Altatadt • 
Drezno, Nenstadt . • , . . 
Lipska dworzec Drezdeński . 
Lipska c1wo1·zec Elsburski, 
Katowic .•••.•• 
Szopienice. • . , 
Wroełi<wia O. S. E. . • • . 
Wrocławia Oc1erthorbalm • . . . 
Wrocławia Stadh. v. N. l'tnirh. B. 

I Kurjerski I Osobowy 
IIII IIIIIIII 

F e n i g i 

41 oo 3050 3970 
4070 3030 3940 
5110 3800 4980 
4660 3470 

60 45 60 
20 15 20 

1620 1200 1490 
1490 1120 1490 
1490 1120 1490 

----
2960 2030 
29,10 2020 
3710 2550 

,15 30 
15 10 

1120 750. 
1120 750 
1120 750 

1
) Za wagon sypialny kl. I 6, 25, kl. II 5,00. 

2
) Za wagon sypLwy kl. I 6,95, kl; U 5,70. 

' > 

r 
! 

. ' 

Od stacji Granica: 

Do Chabówki • 
Egeru 

. 
. · Frnncensbadu 

Krakowa .• 
Marienbadu • 
Mnszyny-Kryn 
Odcrberga • 
Pragi; •• ·• 
Rabki 
Starego Sącza 
Toeplitz • • 
Wiednia .• 
Zegiestowa • 

. 
icy 

. 

. 

. 

. 

. . 
. . 
• . 
•. . . 

. . . . 

Od stacji Aleks,andrów: 

Do Berlina 
Brukselli: . 
Bydgoszczy • 
Gniezna • 
llamburga . 
Krzyia 
Liege . 
Ostendy 
Paryża • 
Poznania. 
Torunia 

ĘOLEJE. 
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Kurjerski Osobowy 

I l__::II=--...!~I:__,__I _I_I -'::I _III_ 
Krajcary 

638 425 54') 360 180 
2971 2132 2381 1723 1059 

2758 1939 1121 3614 2518 
225 150 195 130 65 

3794 2638 2878 2019 1161 
1088 7~5 990 660 330 

52(> 350 375 250 125 
2420 1722 1962 1408 855 

425 540 360 180 638 
938 625 SiO 560 280 

297.1. 2132 2381 1723 1059 
1800 .1200 1200 800 400 

330 1088 725 990 660 

Fenigi 

3620 2690 3220 2420 1610 
11160 8500 8190 

590 440 520 390 26;) 
960 710 850 640 430 

6:!30 4620 3240 
1900 1400 1690 1270 850 

10410 7750 7630 
12030 9370 8840 
13800 11140 10180 

1420 1050 1260 950 630 
15U 110 13') 70 

b) , Do miej;oowośoi, będ.~oyoh z Warszaw~ w komunikacji bezpośredniej 
przez Berlin lub Wiedeń. 

Do: 
Akwisgranu ~ 

Amsterdamu. . 
Baden-Baden . . . 
Berlina . . 
Brukselli • 
l)armstadu . . . 
Ems .. . . 
Fraµkf. n. M. • . . 
Genewy 
Hamburga 
J{arlsballu „ 
Kissingen. . . 
Kolonji . . . 
Kreuznach 
Lipska . 

z BERLINA I 
~~1-=-1;--;n;:--'1--.1"n,._.· 

fe. 6080 4500 3230 
5650 4270 -„ 
6700 4950 -„ 
- - -„ 

5420 -7470 „ 
5tOC 3790 2660 „ 
5520 4130· 2920 „ 
4810 3570 2500 „ 

10590 7820 -
" 2700 2010 1430 „ 

3410 2630 1720 ,; : 

4300 3170 -
" 2850 5330 3960 
" 4270 -
" 

5730 
1540 1180 8ao 

" 

z WIEDNIA 
I IIII III 

fe. 9720 7100 } pr. P.as. 
11800 8760 „ 
7420 pr.S1m. -" 6190 4380 „ P1·ag. 

" 11950 90l0 

}Pr. Pas . " 6590 4550 
" '8330 4060 
" 4980 7080 
" 11755 80- -,„ 

8950 6465 pr. Lips 
" 2449 1633 „ Pas. „ 

k 

-- -
" 9080 6620 pr. Pass. .„ -- -" „ 5530 3970 pr. Tets. 
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Lonclynu: 
111·. Calais 
" Ostendę , 
" Vlissing, 
" Hnarwich 

Luzerny • • 
'.Monachjum . 
~orymbergi , 
Ostendy . 
Paryin 
Pragi. 
Salzbergu 
Stuttgnrdu 
Trjestu 
Verony 
Wiednia. 
Wildbadu, , 
Wiesbadenu • 
Zurichu 

KOLEJE. 

___ z_B_E_R_L_I_N_A ___ , Z WIEDNIA 
1 1 n J nr-·' .-.-r~. · 1 n 1 m 

L1. 12090 8990 
.n 

" en. 
fe. 

" kr. 

• fe. 

11690 8550 
9510 6600 
8710 6170 
9240 6850 
6570 4950 
5350 4030 
8340 60i0 

10110 3379'1; 
3220 24;:0 

6890 5090 

•• I 11065 8130 
6920 5200 
6760 5000 
ó280 3940 
9160 6860 " 

10610* 
10210* 
5350. 

fe, 11167.60 12460 } 
, n 15620 11630 pl', Pas. 

", 14850 10740 

- -en, 9425 
4260 

68illl -
pr. Eger. ·fe, 2890 pr. Salz. 

6soo* . • 4uo ". 12820 
3080 -
9660 -

pr. Erq. " 16070 
k~. 171:5 
• , ló.73. 

fe, · 6450 
2890 

• 10190 

1iaoo --
1190 625 
1015 -
44~0 pr. Mon. 
220ó 1·180 
7230 pr. Pont. .. 

n 7<.l,50 5230 -

" • 
74-80 5430 pr. Pas. 
8730 5876 -

cl Do miejsoowo~oi, będąpyoh z Warszawą, w komunikacji bezpośreiiniej 
przez Drezno. 

Do .Akwisgranu • 
Amiterdamu . 
Brukselli • . 
Cieplic (Tiiplitz) 
Egem •.. 
Elsteru. , • 
Etnsu • . • 
Francensbadu. 
Prankftntu. 
Genewy. , 
Hannoweru 
Karlsbadu. 

Z DREZNA 
I/IIIIII 

F e Ii i g i 

6670 4960 
6900 5160 
8130 6060 

980 770 
2910 1510 
1710 1290 
54óÓ 4060 
1970 1490 
4640 3480 

, 103ł0 76JO. 
3560 2610 

' , 2080 1(130 

490 
1010 
860 

990 
:ł410 

1800 

Do Kiaing. wpon.k~1r. 4!50 3330 
• •· pas. 34;80 2,165 

Loni!y.nu,p. Calais 13190 9800 
n " Osten. 12790 9360 

~arjenbd4U , 2300 1730 
Monacl1jm)1 5490 4110 
Ostendy. 9000 6710 
Paryża 10770 80ó0 
Spaa. 6990 5160 
Szwalbac4u. 5240 a9.6o, 
W.iqsbade)lq •. .. '51'to 38401 
Zqrychn •. : 84-.20 6~00 

Z!l miejsce w. w,;gonie sypirdnym dopłaca sig: 

1615 
10400* 
11000* 
1150 

7240* 

~ ~Y,am;awy do Berilna kl. I 10 mnrek kJ; II 8 . - : , . 
-· r. '' ai_szawy do Wiednia"kl. I 16· m 

1 
· m. _ · · 

Z Berlma do .Akwi~~rmm kl I 4 • . . . . . . . . 
~:·. 11! 18° rn., kl. Il8 m.; do Hamb1;r"a k~··1 ~0 :~n~se~l~S·~h I-1& m; do Frar1kfuttu 
_ · . m.; do _Paryża kL I 18..tó ;;, . · ., · ·: · ,oo; do Kolonji kl; I 10. m., 

z Wiednia do Paryża kl; I 39,05 fr~ - - .. . . 

*) Cyfry, opatrzone gwiazdha oznaezaja bilet -· • 1 '· Y mieszane I i II klasy. 

I f 

„ ' 
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Taryfa opłat za przejazdy po drogach żelaznych do znaczniej~zyc~ 
miejsc kuracyjnych. 

Uwaga. Na stacji Waraz. W'ielleńska mogą być naby
te bilety bezpośredniej komunikacji do zdrojowisk, oznaczo-
nych gwiazdką. 

Z Warszawy do Druskienik • • • Rs. 

{Piatigorska . • . " 
li Kaukaz Żeleznowodzka . " 

do Sak (Krymu) ft 

• Buska (Kielce) • n 

• Ciechocinka . n 

" " 
Nałeczowa. . • . • n 

n " 
:r:.:owego-Miasta (przez Opoczno). " 

" 
Solca (przez Kielce) . " 

" " 
Sławinka (przez Lublin) „ 

Z Aleksandrowa do Akwisgranu* .Mar. 

" " Barlen-Baden* n 

n Ems. . " 
n Kreuznaeh " „ Kissingcn* " „ Wiesbaden " 
n Vichy* • 
„ Spaa. 
n Giirbersclorfu . " 

n " Schwalbach " Z Granicy do Baden*. 
Guld. 

n " 
l!'ranzensbadu* . " 

n " 
Gleichenbcrga . ,, 

• Karlsbadu*. . " 
n Krynicy* . . . " 

" " 
Ma1~jenbadu* . . " 

n " 
'l'eplitz-Czechy . . " 

" " 
Teplitz-Węgry . " 

" " 
Żegiestowa* . . " 

" " 
Szczawnicy* . . " 

" " 
Ra bid . " 

" " 
Meranu. . " 

„ „ Iwonicza • . ,, 
Z Sosnowie do Landeck . . " 

" 
do Salzbrun* . " 

Osobowe 

_I_/ _n Tm_ 

1013 760 380 
4458 3497 2388 
4458 3-197 ~388 
7931 5950 3041 
870 653 334 
817 614 3,18 
544 408 208 
559 420 215 
870 653 334 
623 468 239 

9310 6930 4850 
9930 7380 
8750 '6560 4550 
9050 6700 5490 
8733 6537 4035 
8460 6290 3960 

180 15250 
9645 7320 6785 
2730 1920 
84,60 6290 3960 
1116 1294 863 
3236 2373 1547 
3180 2160 1340 
3082 2316 1547 
12.38 848 547 
3356 2H3 1627 
1155 900 597 
2589 1952 1298 

1188 I 818 527 
1038 718 467 

do Krakowa. 
6600 5700 096 

l92 110 2752 
2220 1560 1060 
2180 1650 1120 

Taryfa opłat za miejsca w wagonach sypialnych (Wagons-lits). 

I 11 I li 

Warszawa Petersburg Rs. 625 500 Berlin Wiedeń (Drezno) llfar. 1200 

,, Wilno " 
375 250 " 

Kolonja ,, 1000 800 

" 
Moskwa " 

625 500 " 
Frankfurt " 

!OOO 800 

" 
Flmoleilsk " 

375 250 
" 

Aleksandrów " 
1000 650 

" 
Granica " 

600 450 „ Królewiec " 
1_000 800 

" 
Wiedeń ,, 800 640 „· Wrocław " 

800 660 

" 
Berlin Mar. 1000 800 Paryż Madryt frank. 8690 

Berlin Akwisgran ., 400 ,, Genua " 
44.óó 

" 
Ejdkuny " 

1200 1000 " 
Rzym " 

555 

" 
Paryż "' 

1845 - " 
Calais " 

750 
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I li I II 

Paryż Bordeaux frank. 2400 Wiedeń Monachjum frank. 1250 

" 
Kolonja 

" 
1670 " 

Rzym " 4100 

" 
Sll'asbnrg 

" 
790 " 

Budapeszt 
" 

790 

Wiedeń Praga flor. 300 „ Strasburg „ 1875 

li Bruksella frank. 2800 2140 Bukareszt Jassy " 
1400 

" 
Bnkareszt 

" 
3595 -

Od początku lipca do 1 września, to jest przez czas trwania urzędowego 

i nieurzędowego jarmarku w Niżnym-Nowgorodzie, lrnrsuja tamże z Moskwy wagony 

sypialne I-ej klasy po i·s. 5 od miejsca. • 

Uwaga. Bilety do wagonu sypialnego nabywa6 trzeba albo w biurze zarza<lu 

albo na stacji u konduktora. Bilet clo wagonu sypialnego nie daje prawa przejaz<li: 

bez biletu k,olejowego. Zamówienia na miejsca w wagonie sypialnym przyJmuje za

rząd wagonoiy sypialnych. Oddział warszawski mieści się przy ul. Ś-to Krzyzkie,l .)Ili 13. 

Szuzegołowe rozkłady jazd.V oraz przepisy kolejowe znajclą czytelnicy w wy

cl10dzącym dwa razy c1o'roku „Pntewodnikii kolejowym" W. Rakowskiego. Biuro 

„Przcwotlnika" w Warszawie, Wspólna 16. 

Droga żelazna Moskiewsko-Brzeska. 

S T A C J E 

Z Brześcia: 
do Berezy . 

Baranowicz 
Stołbc 
Mińska • 
Borysowa . 
Slawian. , 
Orszy •. 
Smole1isl,.a. 
Jarcewa , 
Dorogobuzą. 
Wiaźmy , 
Gzat~ka 1 
Moilujska 
Kuhinki. 
Moskwy 

345 
705 
941 

1200 
1481 
1710 
1950 
2366 
2588 
2726 
2985 
8203 
3450 
3615 
3836 

Droga żelazna Libawo-Romeńska. 

Z Mińska: 
do Bacbmacza (Kurska-Kijowskiej) 

Bobrujsfla. . • . • 
Wilejki. • ' ' 
Homla . 
Kałk1m. 
Koszeclar 
Libawy, 
l\Iozejki. 
Rornn . • . 
Terechowski • 

. . 

1766 
5H6 
664 

1069 
2074 

934 
2036 
1718 
2033' 
1208 

259 
529 
706 
900 

1111 
1283 
146!-l 
1775 
1941 
2045 
2239 
2403 
2538 
2711 
2878 

1325 
403 
498 
801 

1555 
700 

1528 
,1289 
1525 

906 

III 
i-

132 
270 
361 
460 
568 
656 
748 
907 
992 

1045 
1144 
1228 
1323 
1386 
1471 

677 
206 
254 
409 
795 
358 
781 
tl59 
780 
463 

r 
I 
I 

i li., 

l 
„1 

~ '' 
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Drogi żelazne Południowo „ zachodnie. 

I K L A s A 

s rr A o y E 

I I I II III 

K o p i o j k i 

Z Kowla 

do Bałty . 2445 1834 937 

- Bender 2985 2239 1144 

- Berdyczowa . 1196 898 459 

- Birźuły 2366 1775 907 

- Brześcia 443 333 170 

- Białegostoku 915 686 351 

- Biol:oka 743 558 285 

- Wapniarki ' 
1958 1469 751 

- Winnicy 1508 1131 578 

- Wołoczysk 2235 1676 857 ,· 

- Wysokiego Litewskiego. •' '·' 585 439 224' 

- Gołty 2858 2144 1096 

- Goniondza 1084 813 415 

- Grajewa . 1170 878 449 

- Deraźni 1890 1418 725 

- Dubna. 664 498 254 

- Elizawetgradu 3375 2531 1294 

- Źmerynki. 1669 1251 639 

- Zabołota 2044 1533 783 

- Zdołbunowa . · 514 385 197 

- Kazatina . : 1286 965 493 

- Kijowa . 1841 1318 706 

- Kiszyniewa 3184 2388 1220 

:- Klewania . 394 295 151 

- Knyszyna 983 738 377 

- Leipoigski 3424 2568 1312 

- Odesy. ' '• 
3026 2270 1160 

- Połonny 
881 661 338 

- Radziwiłlowa 
836 628 321 

- Rozdzielnej 2775 2081 1064 

- Roźyszoza 
184 138 70 

- Sławuty. 
701 526 269 

- Tyraspola . 2936 2203 1126 

- Ungeni 3559 2669 1364 

- Fastowa. 1620 1215 621 

Infor. Łodzianin. 
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Taryfa opłat za przewóz towa,rów manufakturnych, 

przędzy, wełny, i bawełny. 

'1!=====?E-l=~=t=~"=:=~=1=if· ==-==~j 11i ~o:=;-~=--·~=~,=----=··-=~··co-"'f=i=~"'=:=~--t-. 
..Cl kopiejek 011 ko11ie.fek ·;::;i ko11le.f ek 

/,Ił Petersburo" . ;~~~a6 ód 1m<la '25 od IHHln 
r"'. Kauszany 67.83 ~ Dariowlm 713.35 
I O! Ryga . . . 50.08 Zajm . . . 67.83 __::; Szpoła . . 7!!.35 

l:&l Witebsk. . 58.59 Leipcigska . 67.83 .t-Dcmkowka. mJ.7:.l 
l:l Moskwa . 62.05 Trojanowwal 67.83 Od Odesi:w do Domlców 

j
.g ;\Iilisk 53.90 Wolkoneszty 67.83 dodatlcowych opłat l .no 
!::'Odessa Zasta· . ....: Reni . . . 67.83 Jwp. od puda , 

wa 67.8B Ł'l Bałta . . . 80.74 . .., Caryeyn . . 99.4(i 
„ towa- Żerobkowo . 80.74 I~ Solian.Przyst ntJ.4() 

rowa 67.83 Liubaszewlrn 80.74 Wolzska „ DBA() 
Abamelieko- ""Wradiew!{a. 80.74 ° Saratów „ U7.4fi 

wo . 67.83 Golta . 80.74 .,,:i Uloszowslrn „ D7.4(i 
Kodyma . 67.83 0 Elizawetgrad 80.74 ..,,, Jlii1slm , „ !J7Ali 

I Popieliucby. 67.83 Serbinowcy 67.83 o WiosieimiaJa D7.4H 
i Kżyżopol. . 67.83 Komarowcy 67.83 

0 
Syzrail . , . D8.41i 

. Wapńiarka . 67,83 .,,:i Dieraźnia . 07.83 .... Batraki . . HH . .4!.i 

li .... Rachny 67 83 P k "'"" 

li 

" ,Jaroszenka . . . ros urow . 67.88 ..... Batmki Prz. Dl:l:4U 
" ź 67.83 Czę,rny Os· 

merynka . 67 °9 tró"' 67 8" :>, s "" Gn1'wan', . .Oil n • i) ..,,, 'amal'a \J0.4fi 
66.44 - WoJ'towey . 67 83 clodatl ow I Jlł t 1 J(' 

o Winnica. 64.71 -~ Wołoczysk . 67·8~3 ' yc l o a .I > 
Kalinowka . 63.06 Ozeriany . 47'r:.'G- kople,iek od puda 

.,,:i Holendry 61.71 o Dubno 49'3'-'1 Samtrodi . SU. ff> 
Kazatiu . 60.29 Rudnia . . . Abasźa . . 8D.ao 

1

1..,,,

0 

Berdyezów . 58.49 Radziwiłłów 51.23 ~"Nowo Senaki 80.4/i 
Olszanka 51.29 rn Kutajs . . 8D.5H 
Picczanowka 5553 .. 7991 CzarnormUm . 60 29 ~ Kwiryly . . 8D.82 

O Browki . 60 29 ·~ M' I 'ł C)() "() Połonne . 52.19 Popielnia 60:29 o, le laJ owo . . „1 

I 
o Szepietówka 51.28 Fastów 60.29 t'l IG{ori • . !JO.D7 

Sł t _, sauka ll1 Ai~ 
awu a . 50.14 ~Kijów 60.29 - 'l1 

I
~>. lfrzywin, 49.06 z d t'l yf:!is · 9l.7H ~ Ozmiin aru nice · 61.57 '"' Alrntafa . H2.80 

Z 47.64 ,.... Pogrebiszcze 62.85 "'::; Szamhor. . 98.5fi 
dołbunowo. 45.98 Lipowiec. . 64'.13 .,.., Rowno 4" 06 0 .i:::1 ~uzawetpol. 93.81 

Kl . o. ratowo. . 64.77 o:i J ł h q4 "~ 
E-< ewań 43.31 » Monastyrysz- dl. ew ac · · · ' ·0 •1 

Ołyka 41 64 .!4 Liaki . . . 94.81 
· · · cze · . . 66,05 i:1 Ad · K b 1 96 34 

Kiwercy . 40.06 8 Krystynowka 67 .. 24 J:l .z1· a u . . '· 

~~~~:~~~~ . 38.64 Kublicz . . , 68.52 ~ ~:i~chab : 1i~:ii~ 
B 67.83 Hajsyn · 69.72 .,.. B · . k 

endery. . 67.83 Humań , . . 68.52 .!4. rians a 
Kyszyniow . 70.43 Potasz Przystań . 124.95 
Kałarasz 72.99 Talno,i·e . ,769 .. 32 ;: Port .Ale-
pyl'lica 7" 11 1.40 o ksandrow. o. Zwenigoro-
Ungeni 75,87 dka 73.

27 
~ Pietrówek 

Derbent . 

133.95 
118.95 
118.95 

I' I 

' ' 

t ~ ~ .-, 

l 
.l 
,j 

~' 

! 

i 

Lenkoran 
~,Astara 
gJ Enzoli . 

..g Uzun Ada 
o Krasno-
til wodsk . 

~ x:i~~~~~· 
§Mesze
@ desser 

;;;;i Batmn 
_5 Poti . . 
0 Sucbum. 
~ Tnapse 

Soe:d. 

Wełna 

k, O<l 
pwla 
110.95 
111.95 
116.95 
111.95 
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Pyrlica 4!J.10 Lipowiec 
· Ungeni • 50.27 Oratowo. 

Kauszany 37.35 Monasty-
Zajm . 37.B51 . ryszcze. 

. Kajnary. 37.:J5 ·..-< Krysty-
120.95 ..... Złotij . . 37.i35 nowlrn . 
122.H5 Skinozy. 37.351 >i Kublicz . 
126.95 >i Loipcig- Hajsyn . 

s.m . B7.:35 <0 Huma1i . 
126.95 Kulmska '37.:35 Potasz . 
SG.98 <0 Czadyr Talnoje . 
91.23 Łunga . ·· il7.il5 o Zweni-
87.73 o Kazajald. 37.35 gowka . 
87.73 Trojanów . , r, ..i;:i Dariowlrn. 
87.73 Wał . ;17.3,) Szpoła . 

..i;:i Wo!kone· Demkow-
szty. 37.35 ka 

Etuleja . il7.B5 o Mikołajów 
<0 Reni . . 87.35 Sowasto-

Bawełna 

35.98 Samtredź 7G.0515il.7u 42.!J91 
3G.09 Abasza 76.15 53.87 4::3.0~ 

Nowo Se- I "I 
36.301 naki . 76.2G 53.98(43.2(]1 . Kutajs . 76.35 54.07 43.BO 
36.50 .i:::1 Kwiryly. 76.5154.2a[4MGI 
il6.71 '" Michajlo-
36.93 ro wo ~ . 76.98154.72 4H.9~ 
37.42 ~ Gori . . 77.ą11~5.p5 44.~~ 
:37.u9 i:1 Ksanka . 77.b3 n5.37 44.bOI 
B8.88 r:J Tyflis . 77.88 55.Gil 44.86

1 

'"' Akstafa . 78.59,56.35 45.581 
39.95 .: ~z.~mohor I 79.ll 56.88

1
4G.11 

41.1~ ~ Elizawet-
1 

l ,, 
1 

l:-M __ 

1 

.. 1 
Jl.lo pol .. 1 7D.2 .. ),01.01 4b.BJO 
., • • J:l Jewł~ioh. 'I 79.8?1[~z.~~J 4Q.89 
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Ruch poczt w Łodzi. 

I 

Poczta do Łodzi przychodzi: z wagonu kolejowego trzy razy dziennio· 0 g·vdzi 

ni~ 10 minut 15 ra~o z koresponden~ją zwycz~jną i rekomendowaną, o godzinie 4 
~u:ut 3? ,PO połu~~u z kor~spondencJ~ zwyczaJnth rekomendowaną i pakietami pic

męzne1m i o godzmi? 10 mmut. 3~ wieczorem z korc,spondencjii zwyczajną i reko

mendow~ną; z traktow zaś: kallsk10go, kutnowskiego, lutomierskiego i Aleksandrow 

Łęczyckiego - poczta przychodzi codziennie, a mianowicie: cztery mzy na tydzieit ~ 
w nie~zielę! ~to~e~, śr?dę i piątek ~ godzinie. 10 r~no, przychodzi z KalisŻa furgon 

z pak1etam1 p1emęzn~Illl, przesyłka~1 wartośc10:"cm1, korespondencją z;wyczajną i re· 

komendow~ną. KuiJerka ?Sobowo-listowa z Kal!sza przychodzi do Łodzi w poniedzia

łek, .środę 1 sobotę o 7 rei_nut. 35 rano, omnibus zaś pocztowy (tylko z osobami) 
0 

go~zmie 2 w nocy, w pon~edzrnłek, środę, czwartek i sobotę o 3 minut 30 po połu
dnm. Z Kut~a ?Sobowo·l1sto~a - codzień o 12 minut 10 w południe, pieniężna 
z~ś -;-- w pomedz1.ałek, środę 1 sobotę o 5 minut 10 po południu. z Tuszyna _ 
medzielę, wtorek 1 czwartek. w 

II 

. ~ Łodzi poczta odchodzi: na wagon kolejowy trzy razy dziennie _ 0 odzinie 

~-WOJ mmut 10 rano, ~ koresp~ndencją zwyczajną i rekomendowaną (tylko do ~oskwy 
1 ar,zawy~, o go~zmie 1 JIDnut 5 w pohidnie, z korespondenc' · · . -

mendow~ną i z p~k10~ami pieniężnemi i o godzinie 5 minut 55 ~le~:Ji.~:Jn~ 1 k~~~~~ 
~~n~~~~ti :l:~~~f~~d~~:endow~ną; n~ .trakty za~: kaliski, kutnowski '1 Jutomie~-
pocztowe z k d . te, a ~1anow101e: z Łodzi odchodzą do Kalisza furgony 

tek i piątek oor;~a~I'. engJą zwyczaJ~ą, rek~mcndowaną i pieniężną we wtorek, czwar· 

·erka o b me . po _połudm~, ommbus osobowy o godzinie 11-ej rano kur-

~sobow~~i~~!aw~~~h~d~r~m1pini~~~f1fi~ 6-ej witeckzo!em. Na trak~ kaliski ku~jcrka 
Tuszyna z Łodzi oczta . a 0 

' czwar e 1 _sobotę o 6-eJ wieczorem. Do 
niedzlelf;l. p odchodzi trzy razy tygodmowo: we wtorek, czwartak i 

Pakiety pieniężne oraz posyłki wa ·t ' · · · · 
wym w dni powszednie od godziny S-ej 1 

· osm~w~ P~ZYJlllUJą si9 w. kantorze poczto

dowane (zakazne) od godzin S-e· ra rano . ~ •0J P~ połudn~u, llsty zaś rokomon· 

świt1;teczne i galowe lii;ty, i yposy~ki ;~zydJ·~~J:0J ~ oi 4
11
.·eJ do 6· OJ. po poł.udniu, w dni 

ll·eJ zrana. ą się Y co od godzmy 9-eJ ilo godziny 

Wydawanie listów pieniężnych · ł 1 , . 
dziny S·ej rano do 2-ej po południu ~ pasy e ~ warto~c10wych dokonywa się od go· 

dowanych uskutecznia się od godziny 8·~1awam~ Z~Ś ]~S~ÓW ZWlfCZajnych i rekomon· 

Przeważnie jednak wydawanie• k rano . o . ·eJ 1 .od 4-0J do O-ej po południu . 

. dziennie - o godzinie 9-ej rano 1~:e~pondenlcyd1 . z'Y,ycz~Jnej odbywa slQ trzy razy 
' e,J w po u me 1 6-eJ po południu. 

P Rz E P I S Y P O O Z TO W E. 

(Wyciąg ważniejszych wiadomości). 

---
L i s t y z w y c z a .i n e. 

Za każdy łut wagi zwyczajnego r w t · . 
lanego .w obrębie Cesarstwa, opłaca się m;rr a. nego listu z~pioez~t?wanego, przCilsy

zyvlfczaJne, wysyłane za granicę, opłacone by~m1. pocztowke~ kop103 ek 7; listy zaś 
pieJ~ową. Części łuta liczy się za cał w~nny .z~ . a~de 15 gr. marką 10 ko

nalezy go opłacać markami za dwa lufy.łut, to Jest Jezeh l!st waży np. l1/.1 luta. 

. r. 
I 

I 

.... , ·" 
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Jeżeli na list zwyczajny zapieczętowany, ważący więce,i niż 1 łut, naklejono 

mar kę tylko za 7 kop„ a na list wysłany za granicę markę za 10 kop., list taki na· 

zywa się opłaconym nie w zupełności, i poczta wysyła go do miejsca przezna

czenia lecz adresat obowiązany uiścić brakującą dopłatę za przesyłkę takiego listu 

w sto'sunku podwójnym. 
Do listu zwyczajnego zapieczętowanego niewolno kłaść pieniędzy kurs w 

kra,i11 ma,iących (biletów bankowych i monety brzęczącej). Dostrze:~one w liście 

zwyczajnym pieniądze ulegają konfiokacie na korzyść skarbu. Pieniądze zagraniczne 

mogą być prze,yłane w listach zastawnych. 
Listów zapieczętowanych niewolno wkładać do pakietów i posyłek. Za pota

jemną przesyłkę listów ściąga się kara w ilości rs. 1 orl każdego łuta listu zapieczę· 

towanego, nawet wtedy, gdy list taki opłacony jest marką pocztowtł lub włożon i w 

kopertę stemplową. 

Listy rekom e ud o w a, n e. 

Listy rekomendowane (zakaznyja) ustanowione są dla prowadzenia kores

ponc1encyi sposobem więcej zabezpieczonym. 
Od listu rekomendowanego, przesyłanego wewnątrz kraju, opłaca się: za ro· 

komendowanie kop. 7 i od każdego łuta wagi listu kop. 7, od listów zaś wysyłanych 

za granicę - za rekomendowo.ilie kop. 10 i od każdego łuta wagi listu kop. 10. 

List rekomendowany, nieopłacony całkowicie za rekomendowanie, lub bez na

pisu: ,zakaznoje" (rekomendowany), albo też z adresem poprawianym i przekreślonym, 

poezta wysyła Jako list zwycza,iny. 
List rekomendowany, jak i zwyczajny, może ważyć najwyżej 160 łutów (5 

funtów) i musi mieć formę clogodną, dla przesłania. 

L i s t y o t w a r t e. 

Listy otwarte pisać należy na oddzielnych kartach pocztowych, wagi l/rn 

łuta, przesyłanie listów otwartych na innych blankietach jest wzbronionom. 

Blankiety na listy otwarte są bez stempla, wartości 1 kopiejki za cztery 

blankiety, i ze stemplem po 3 kop. każdy blankiet na list wewnątrz kraju i po 4 

kop. na list za granicę. · 
Na zwierzchniej stronie blankietu pisze się dokładny adres, do kogo list ma 

być wysłany, a na odwrotnej stronie treść listu w jaklmbądż języku. 

List otwarty, przesyłany w obrębie kraju, jeżeli nie jest napisany na blankie

cie, na którym wybity jest stempel 3 kopiejkowy, winien być opłacony marką 3 

kopiejkową, list zaś wysyłany za granicę, powinien być napisany na blankiecie ze 

stemplem 4 kopiejkowym lub opłacony marką 4 kopiejkową. . 

Listy otwark! zwyc:oajne, mogą być wysyłane jako rekomendowane, jeżeli 

będą opłacone za rekomendowanie w granicach kraju marką 7 kopiejkową a za re

komendowanie za granicę marką 10 kopiejkową. Nadto należy u góry, nad adrese1111. 

listu otwartego napisać ,zakaznojc" (rekomendowany). · 

. Przesyłki zwyczajne pod opaską. 

Przesyłką pod opaską nazywa się korespondencja wysyłana otwarta pod 

opaską, za zniżoną opłatą. . 

Pod opaską można przesyłać: a) przedmioty ·druku, b) papiery aktowe i c) 

próbki towarów. 
Przesyłki pod opaską nie mogą zawierać w sobie pieniędzy, listów, lub czego· 

kolwiek pisanego ręką i mającego charakter bieżącej korespondencyi. 

Przesyłki pod opaską winny być opakowane tak, ażeby łatwo można było spraw· 

dzić, co się w nich znajduje. 
Waga przesyłek pod opaską z dziełami drukowanelni i papierami aktowelni 

dochodzić może do 128 łutów (4 funtów), z próbkami zaś tylko do 20 łutów, 

Opłata za przesyłki pod opaską z przedlniotami drukowanemi wynosi 2 kop. 

za każde 4 łuty, z papieralni aktowemi od 1 do 12 łutów 7 kop. wyżej nad 12 łutów 

po 2 kop. za każde następne 4 łuty; za przesyłki z próbkami towarów płacić nale15y 

za pierwsze. 4 łuty wagi 3 kop. jeżeli zaś przesyłka ,waży więcej niż 4 łuty opłaca 

~i~ p1 ~ !c~~. z~~ !r(12~:: :-;.~:.~t::r;!c ~: L!t.,y. 
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Przesyłld ·rekomendowane 11od opaski1. 

Każda przesyłka pod opaską moio być wysłana jako rekomendowana, jeżeli 
oprócz zwykłej opłaty od wagi, opłacouą będzie 7 kopiejkową marką poeztową za re

komendowanie za granicę. 
W razie zagiuięcia przesyłki rekomendowanej, zarząd pocztowy zwraca okazi

cielo\~i kwitu, tak samo jak i za list rekomendowany, rubli lO wynagTodzenia. 

Posyłki wartościowe i posyłki bez w11rtości. 

W posyłkach można przesyłać różne przedmiot,y i rzeczy, których przowóz 

pocztą jost dozwolony. . · 
Posyłki mogą być oddawane na pocztę z oznaczomom cc11y (posyłki warto

śeiowe) i bez oznaczenia ceuy (posyłki bez wartości). 
Waga każdej posyłki łączuie z opakowaniom nie powinna przewyższać :1 pudów. 

(Posyłki adresowane do Finlandyi przyjmują się tylko do 20 funtów wagi, adresowane 
do Kamczatki - tylko 21/ 2 puda, adresowano zaś do mie,jscowości kra,ju zakaukazkiogo, 
n oddawane na pocztę w porze zimowej od 15 grudnia clo 1 .kwietnia s. s„ przyjmują 
si~ tylk~· do 1-go pucla wagi). 

Posyłki należy ocldawać na pocztę zapakowa11c w pnclła, lub skrzynki, lu]) 
obszyte w skórę, ceratę albo płótno. 

Posyłki ważące nie więcej nad 5 funtów, przosyłauo pomiędzy stacjami µoezto
wemi, znajdującemi się p~zy samych kolejach żelaznych, przyjmujt1 siQ na poeztQ 
zapakowano w moony papier albo pod przepaską z ceraty lub płótna mocnego . 

. Posyłkę zapakowaną w plótno, ceratę lub mocny papior, naloży konioeznie 
. przew~ą~ać na węze~ mocnym sznurkiem na krzyż i koiico sznurka na posyłkach 

wartosc~owy.ch powrnny ?Yć pi~czętowane pieczęcią pocztową; na posyłkach !Joz 
wartości konce sznurka p1eczętnJe oddawca posyłkę własną pioczQl1ią. 

po p~syłek niewolno wkładać: a) listów zapieczętowanych, b) pioniQdzy kurs 
w kraJu. m~Jącyoh, c) wszelkiego rodzaju wyrobów tabacznych niebanderolowanych i 
d) materJałow łatwo zapalnych, gryzących lub wybuchających. 

Od posyłek wartościowych oddawanych na pocztQ, pobierają siQ następujące 
opłaty: 1) Wago>ye od każdego fllnta posyJki na odlegfość do 500 wiorst po 5 kop. 
od 500 do lOUO w10rst po 10 kop„ za każde zaś następne 1000 wlorst dopłaca się po 
~O kop. drożej na funcie. - (Najniższa opłata) wagoweg·o od posyłki ustanowioną 
Je~t ,na 20 ~opiejek, .czyli że od poslfłki ważącej np. 2 funty na odloglość do 500 
w1~rst, ~~le:y opla.mć wagoweg? me 10! lecz 20 kop.). 2) Oplata asekuracyjna 
pob1e ~a s1.ę stosowme do wartośm posyłki, według następująco.i taksy: a) or! ·posyłki 
wartuJąCeJ do 600 rs„ po 1/"J kop. od rubla; b) od wartującej wyżej nad HOO do 1 OOO 
rs. ~o Y4 kop. od rubl.a, z. dopł~t~ doclatkowyc:h rs. 1 kop. 50 do ogółu opłaty as~ku· 

d
racyJneJ; c) od wartuJąceJ wyzeJ nad 1,600 rs„ po 1/8 kop. od rubla z dopłatą do-
atkowych rs. 3 kop. 50. ' 

. . V! r~zio. jeżeli posyłka war~ościowa na poczcie zaginio, zarząd poczt po złożo
mu kwitu, zwrnca oddawcy posyłki wynagrodzenie w stosunku aseknracyjnoj wartości 

Od posyłek bez wartości pobiera się wagowe na tych samych· zasadach c~ 
Od vosrłek warto~ciowych i za kwit na oddaną posyłkę 5 kop. W razie' · odnak za· 
gubiema na poo~crn posyłki bez wartości, zarząd pocztowy nie zwi"ica za ~iR żadne-
go w~ nagrodzema. ' ' „ 

Posyłki i listy rekomendowane z zaliczeniem (Na~·Jmalnue). 

i o łat~o::irki listy rokomen.d~wane z z.aliczeniem dozwala się przesyłać do 200 rs„ 

J!Ob~o~a się ,! ~:~nk;c~ :Jp~~jkl~l·~:Jia:?ta:~fya~~~:r· 1~~, as~kuripc.ię i ~a. kwit, 
hczemem mogą być wysyłane tylko wewnątrz kraju.. za wzoma. osyłki za za-

Posyłki wartościowe i bez 1'.'artości W"Syłane z•,• · „ • gramcę. 
Do każdej posyłki adresowane' · · 

adres posyłkowy oddziel~y, to 'est zg za gramcę, odda~.ca obo~iązany dołączyć: 1) 

papierze, z wyszczególnieniem Jimieni~ełny, a~r~s P?8Yl.k1! wyp1sa~y na oddzielnym 
i z wyciskiem pieczęci tej samej któr~ pn0ai1~s a .1 mioJsca zanueszkania oddawcy 

, ... sy a opieczętowana została; 2) deklarację 
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w ,iednym lub kilku egzemplarzach, stosownie do tego, dokąd posyłka jest ekspe
cljowaną. 

Adres na posyłkach pisze się w języku francuzkim lub niemieckim 
Opłata franco od posyłek za granicę, stosownie do którego z państw S!!J adre

sowane, jost następująca: a) obowiązkowa do granicy ruskiej, t. j., że oddawca po· 
syłki obowiązany jest opłacić zaraz przy oddaniu każdej posyłki na pocztę, wszelkie 
na rzecz Rosyi przypadające podług taksy krajowej, opłaty pocztowe do punktu po

granicznego ruskiego; pozostałą zaś opłatę za dalszy przewóz posyłki w obrębie 

państw zagranicznych uiszcza adresat przy odbiorze posyłki z poczty; b) nieobowiąz

kowa do granicy ruskiej od wszelkich posyłek wysyłanych do Niemiec, Austro·Węgier 
i do Rumunii, czyli źe posyłki do państw rzoczonych adresowane mogą być franko
wanemi do grauicy, lub toż zupełllie niefrankowanemi nadto posyłki niższej wagi 

bez wartości do Niemiec i Austro-Węgier mogą być frankowanemi do miejsca adresu; 
no Szwajcarji posyłki te ostatnie ulegają obowiązkowemu frankowaniu do miejsca 
przr,znaczenia; c) obowiązkowa do miejsca adresu od wszelkich posyłek niższej wagi 

do Danii, Belgii i Niderlandów; d) obowiązl,owa za oddzielną doklaracją, czyli fran
kocotlem, od posyłek, adresowanych do Hiszpanii, Portugalii, na wyspę Maltę i do 

Serajewa (w Bośni), również do wszystkich krajów azyatyokich (prócz Ugry, Kałga

ńa, Pekinu, Tian-Tsinu i do Persyi), do Afr:rki, Ameryki (oprócz Stanów Zjednoczo· 

nych Amęryki północnej i Kanady, przy ekspedjowaniu do tej ostatnioj przez. flani
burg i New-York) i do wszystkich uzęści Australii, nakoniec od posyłek z niektóremi 
przedmiotami do Belgii, Anglii, Irlandyi i clo Francyi. 

Posyłki ważące więcej niż 5 kilogr. (121/2 funt.), mogą, być przesyłane do 
wszystkich państw, należących do związku pocztowego; niefrankowane do miejsca 
przeznaczenia. 

P 11 k i e t y ( 1 i s t y ) p i e n i ę ż n e . 

W pakietach pieniężnych wysyłać można pieniądze kurs w kraju mające, bądź 

w biletach kredytowych na wszelką sumę, bądź w monecie brzęczącej w małej ilości, 
a mianowicie: mieclzią nie więcej nad kop. tiS/4, srebrem nie więcej nad rs. l, a w 

złocie nie więcej nad rs. 21. Nadto pod nazwą pakietów pieniężnych wysyłać można 
papiery procentowe państwowe, obligacye skarbowe, akcye, papier stemplowy i 

wekslowy i t. p. . ' 
Moneta brzęcząca, przesyłana w pakietach pieniężnych w małej ilości, powinna 

być owiniętą w papier i umieszczoną tak, aiieby nic mogła przesuwać się i uszko· 

dzir. koperty. 
Pieniądze w biletacll kredytowych i monecie brzęczącej (srebrnej i miedzia· 

· nej), wysyłane w pakietach pieniężnych, co do asekuracyi, liczą się według uominal· 
nej ich wartości złoto zaś liczy się: imperjał rs„10 kop. 30, półimperjał rs. 5 kop, 15, 

dukat rs. 3 kop. 9. · 
Wartość papierów procentowych oznacza weclług swojej woli odclawca; nie mo· 

że ona jednak być niższą od nominalnej wartości papierów, ani wyższą nad podwój

ną ich wartość. 
Pakiet pieniężny oddaje się na pocztę niozapieczętowany, w celu sprawdzenia, 

czyli przeliczenia włożonych wownątrz pieniędzy lub papierów procentowych. . 
Jeżeli do pakietu pieniężnogo włożone będą same tylko papiery wartośmowe, 

procentowo lub takowe łącznie z pieniędzmi, lecz nie same pieniądze, oddawca 

obowiązany zrobić spis papierów, znajdujących się w pakiecie; w spisie zaś tym wy
mienić. należy ilość i wartość wszystkich papierów, jak niemniej i ilość pieniędzy. 

Spis powinien być napisany wyraźnie w języku rusk!m i podpisany przez 

oddawcę. . . 
Kupony odcięte od papierów procentowych, w spisie powinny być wykazane 

ocldzielnie t. j. w osobnej pozyoyi. 
Waga każdego pakietu pieniężmeg-0 ograniczoną jest do 20 funtó~v .. 
Koperta listu pieniężnego powinna mieć taĘ:ą formę, ażeby rogi JOJ mogły być 

razom z sobą zapieczętowane. 
Wszystkie rogi takiej koperty pieczętują się nie mniej, jak 4·ma jednakowomi 

piel'zątkami oddawcy, na laku, na środku zaś przykłada się pieczęć poczto~ą. J?żeli 

zaś oddawca listu pienię:?mego nie ma własnej pieczątki, to wszystkie 5 p10czę01 na 

liście wyciska się pieczęcią, pocztową. 
Wzbronionem jest pieczętowanie pakietów monetami pi~niężnemi lub pieczęcia· 

mi gładk:iemi bez wycisków. . · . 
Koperta pakietu pieniężnego, ważącego nie więcej nad 1 funt, może być pap~~~ 

rowa; nie więcej nad 5 funtów - z papieru naklejonego na płótno; ważąca zaś wię-
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cej niż 5 funtów - powinna byl'.I koniecznie płócienna lub ceratowa. Je.żeli koperta 
pakietu pieniężnego zrobioną będzie z płótna lub ceraty, to p1:zy oddawanm. na pocztę 
rogi takiej koperty najprzód powinny byl'.I zaszyte, a nast~pme dopiero opieczętowa
ne. Nadto koperta taka musi być prze"'.iązan~ na krzyz szpagatem, konee którego 
przypieczętowane być winny do koperty pieczęm~ poczto:w~· . 

Pakiet picmiężny, wysyłany wewnątrz k~·aJu? pow~n~en być. zaad1esow~ny_ po 
rusku wyraźnie, przytem należy wypisać na m~ hterailll i cyfra;in sumQ, znaJdn,1ącą 
siQ w pakieeie, dokąd pakiet ma być wysłany i od kogo pochodzi. . . . , . 

Na listach pieniężnych, elrspedyowanych za granlcQ, adres pownneu bye napi-
sany po francusku lub po niemieclrn i oprócz tego po rusku. 

Od pakietów pieniężnych pobierają się następujące opłaty: a) wag-owe. po kop. 
7 od łuta; b) za asekuracyę od summy do rs. 600 - po 1

/ 2. kop. ocl rubla; orl su
my wyższej nacl 900 rs. do 1.000 rs. - po 1/ 4 kop. od mbla 1 dodatkowo rs. l lrnp. 
50 do każclego pakietu ocl sumy większej nad 1?600 rs. - po 1/s kop. m~ rubla, z 
dodatkową opłatą rs. 3 kop. 50 od każdego palrietu; c) za relrnmendowanw (zakaz) 
pobiera się 7 kop. . . . 

Od pakietów pieniężnych, wysyłanych za gramcę, oplata wynosi: wi1gowo za 
każde 15 gramów 10 kop. i za rekomedowanio 10 kop. od pakietu, opłata zaś asolm
racyjna pobiera się w takim samym stosunku, jale od listów pienię~,nych wysyłanych 
w obrębie krajn. 

Odbiór koresp(lndeucyi z 1)()czty przez a(lresatów. 

Dla odbieranh1 z poczty pakietów pieniężnych i wartościowych, oraz posylek, 
zarząd pocztowy wysyła adresatom awizacye i j ożeli w ciągu dni 7 aclrosat lub osoba 
przez niego upoważniona nie zgłos~ą się po odbiór rzeczonej korespondoncyi, wysyła 
się adresatowi powtórna awizl!.cya za pokwitow11.uiem; jeżeli zaś i wówczas nikt się 
nie zgłosi po odbiór korespondenoyi, to takowa zatrzymuje się na poczcie przez 2 
miesiące, a po upływie tego czasu zwraca się do miejsca, zki1d była przysłana. 

Pakiety, węzły z monetą i posyłki z napisem poste-restante, zatrzynm,ją Hię na 
poczcie w ciągu 4 miesięcy, od claty nadejścia posyłki. 

Adresat zgłaszający się na pocztę ·po odbiór listu rekomendowanego, pioniciżuo
go lub posyłki, jeżeli nie jest znany urzędnikowi pocztowemu, wydającemu korespon
dencyę, winien przedstawić przysłaną mu przez .pocztę awizacyci, podpisaną przez. 
siebie; tożsamość zaś osoby jego winna być poświadczoną przez policyQ lub rejenta,. 
albo przoz osobę, znaną urzędnikowi pocztowemu, wyda,jącemu korespondencyę, 

Jeżeli po odbiór korespoildencyi zgłosi się osoba przez adresata upoważniona, 
na awizacyi powinno być napisanem upoważnienie tegoż adresata, z podpisem jego i 
z odciskiem wyrażnej pieczęci na laku. Jeżeli żaś charakter pisma adresata, i podpis 
jogo nie jest znanym urzędnikowi pocztowemu, upoważnienie jego, dane drugiej oso-
bie, formalnie zaświadczonem być winno. ' 

Korespondencya może być wydaną bez odclzielnego za każdym razem zaświad
e.zenia tożsamości osoby. adresa~a lub jego. podpisu, jeżeli tenże adresat wyjedm\ od' 
urzędu pocztowego oddzmlny bilet na odbiór korespondencyi. 

Bilet taki. wydaje się na imię adresa~a lub osoby przez niego upoważnionej, 
według _ustanowionego wzom, na. przeciąg Jednego roku. Opłata za bilet wynosi rs. 
1 roczme. 

Bilet na odbiór korespondencyi zwyczajnej otrzymać może osoba upoważniona. 
przez adresata; bi~et zaś na o~biór korespondencyi rekomendowanej i asekurowanej, 
wydanym. być moze adresatowi tylko za osobistem jego zgłoszeniem s:ę, gdyż adre
sat .obow1ąz.any włas~oręcznie, w obecności naczelnika urzQdn pocztowego, podpisać 
l!WOJe nazwisko· na b!lecie. · · 

_Celem o.dobrania .z po~zty za biletem pakietu .pieniężnego 11.lb wartościowego, 
lub tez posyłki wa:r·to.śc~oweJ, adresat powinien wypisać na awizacyi i biler.io nazwis
ko tego, kogo upowazma do odbioru rzeczonej korespondencyi. 

W~·syłanie korespoudencyi za rewersem zwrotnym. 

. Jeżeli ocldi.wc!' zechce mieć ~d adresata zawiadomienie o otrzymaniu pl'zez 
mego koresp?ndency1 rekomendowaneJ lub asek~rowanej, ~osyła takową koresponden
cyę za rew.msem zwrotnym" za który opłaca się markann od listu wysłanego we
wnątrz kraJu 7 kop„ a od IIstu wysłanego za. granicę 10 kop. 

.. . ~ 
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·wysyłanie keres1wmlencyi przez szfafety. 

Sztafetą nazywa się poczta z korespondencyą, na żądanie oddawcy umyślnie 
wysłana. 

Korespondencya mająca się wyslać przez sztafetę, przyjmuje się w kai!dej po-
rze dnia i nocy. 

Paldety i posyłki wagi do 3 funtów przez sztąfetQ wysłane być mogą w jedne-
go konia wierzchem. · 

Za wysłanie sztafety pobiera się ekspedycyjnego na korzyść skarbu 90 kop. i 
pu (j kop. od konia na wiorstę. 

Roz1Jorzą(lzenie ministra spraw wewnętrznych w wydziale pocztowym. 

Celem udogodnieni!'\ sposobu odbierauia przesyłek pocztowych, dotychczasowy 
porządek Llstanowiony w art. 26 czasowych przepbów, zostaje z dniem 1 (13) Stycz
nia .1891 r. zmieniony w następując,y sposób: 

Na żądanie korespondentów mogą być dostarczano adresatowi do domu prze
syłki nie mające oznaczonej ceny, oraz otaksowane (z wyjątkiem przesyłek z obcią-· 
żeniem pocztowem), a) w Petersburgu i Moskwie do 15 funtów wagi i do rs. 25 war
tości, b) w miastach gubernialnych, powiatowyeh i w imweh miejscowościach posia-
dających lrnntory pocztowe, do 5 funtów wag·i i do rs. 10 wartości. . . 

Za mlnoszenie takich przesyłek, adresowanych do Petersburga 1 Moskwy, pob10-
m się po kop. 20 a do innych miejscowości po kop. 15 od każdej przesyłki. Zapłata 
ta może l:)yl'.I uiszczoną alho przez wysyłającego przy oddawaniu przesyłki na pocztę, 
przyczem należy C'dnototować nil. przesyłce: „za odniesienie do domu zapłacono, 
albo też przez adresata przy wydawaniu nm przosyłki w domu. 

,Jeżeli adresat zechce, aby przesyłlrn została mu dostarczoną do domu, powmrnn 
zrobić adnotacjci na awizacyi; .proszę dostarczyć clo domu" i podpisać swoje nazwis
ko; poświadGzenie podpisu nio jest potrzebne. Awi:<iacja z adnotacją jak wyżej, mo
że byl'.I wrzuconą do skrzynki pocztowej bez marki. 

Oprócz tego każdy, kto sobie życzy tak odbieral'.I w domu przesyłki wyżej 
oznaczonej wagi i wartości, może złożyć stanowczą deklarację na poczcie. przyezem 
podpis jego winien być poświadczony w porządku przepisanym. 

Wyciąg z przepisów telegraficznych. 

Z usług telegrafu mają prawo korzystać wszystkie instytucye i osoby prywatne .. 
Wszystko, co dotyczy treści telegramów, zachowuje się w ścisłej tajemnicy. 
Osoby nienależące do zarządu poczt i telegrafu, mają wejście wzbronione do 

pokoi. w których mieszczą się aparaty telegraficzne. · 
W depeszach międzynarodowych dozwolonym jest adres bez tekstu, w państwie· 

zas rosyjskiem telegramy bez tekstu nie przyjmują się do ekspedyowania. 
Kopia telegramu wydaje się na zasadzie podania, z k.tórem należy się zwrócić 

do miejscowego naczelnika telegrafu oraz dołączyć kwit oddawcy telegraficzny. Po
danie winno być opatrzone dwiema markami steroplowemi po kop. 80 każda, za samfll 
zaś kopję do 100 słów pobiera się 20 kop. 

Telegramy, zawierające prośby do Senatu, Rady Pai1stwa, komitetu Ministrów 
- nie przyjmują się. . . . 

Telegramy winny być pisane atramentem. lecz tylko na JeclneJ strome ai•kusza. 
W adresach tcle

0

gramów, wysyłanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej, należy oznaczal'.I stan, w którym leży dana stacya telegraficzna. 

Za prawo odbierania kcirespondencyi telegraficznej z umówionem adresem po
biera się na dochód skarbu rs. 10 rocznej .opłaty,_ licząc takową. ~ed~ug kalendarza 
roczneg'o, od 1-go Stycznia do 1-go Styczma, a me ?d czasu. wmes1e!11a. ~p~aty. 

Opłata za depesze korespondencyi wewnętrzneJ w Rosy1 europeJSkieJ i azyatyt1· 
kiej składa się: · 

l) ze zwykłej opłaty za depesz~ kop. 15; 
2) z opłaty za każde słowo po kop. 5 do Rosy! europejskiej i po kop. 10 do. 

Rosyi azyat~ckiej; 
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3) miejska zaś korespondencya z Łodzi do Zgierza lub na miejscową drogę 
żelazna i odwrotnie opłaca się 1 kop. za słowo i 15 kop. od depeszy .. 

Prywatne tol~gramy cyfrowane oraz tele~ra:ny w i_m1ówionym. JQZYk~, w pa~
stwie rosyjskiem są wzbronione. Słowo w nmow10nym Języku moze zaw10rać me 
wię<·ej jak 10 litei·. . . . . . 

D!ugoś(~ największa słowa dht korespondencyi europe,1sk10J . okr~sla się na 15 
liter lub 5 cyfr, a dla nieeuropejskiej na 10 liter 3 cyfr~'· Częśm złozonego słowa, 
złączonego kreskami, liczą się każda za jedno >;:łowo. 

Znaki pisarskie, służące clu rozdzielania cyfrowych grup, wchodzą w rachu-
nek :;łów. 

Przy podawaniu telegmmów do Cesarza i osób Cesarskie.i Fo.milii, opłata za 
odpowiedź nie prz~rjmujo $iQ. , . . . , 

Przy przesyłaniu telogramow w lrnrespondency1 wewnQtrzneJ z odpowiedzią z 
góry .zapłaconą, podający ma prawo zapłacić odpowiedź nieograniczoną ilością słów, 
jednakże jeżeli więcej jak 30, powinien wypisać ilość opłacających słów literami. n. p. 
odpowie!lź "czterdzieści" zapłacona. 

W koresponclencyi za~ międzynarodowej za oclpowieclź więcej nad 30 słów nie 
dozwolono pobierać opłaty. 

Oddawcy służ;y prawo wysłać depeszę pośpieszną, w której przed adresem, ocl
clawca obowiązany jest zrobi('. napis ,śpies;ma" (srocznaja) dla korespondencyl wewnę
trznej, a dla korespondencyi międzynarodowej wyraz • urgent" albo znak D (dringend). 

Za przesyłanie depeszy pośpies;mej pobiera się potrójna opłata, przypadająca 
ża zwyczajną depeszę od tyluż słów. 

Na ogólnych zasadach clozwolone jest przesyłanie depesz pośpiesznych na włas
ńych liniach telegrafieznyeh, następującym za"ządom telegraficznym w pal1stwach, a 
mianowicie: Austryi, Belgii, Bośni i Hercegowinie, WQgrzech, Niemczech, Grecyi, Ho
landyi, Danii, Hiszpanii, Włoszech, Indyach Holenderskich, I1ulrne111burgu, Rumunii, 
Tunisie, Turcyi, Francyi, Szwocyi, Japonii i prywatnyn! kompaniom: Brazylian-Subma· 
ryne, Dirokt-Spanisk, Westem und Brazylian, Hamburg, Holgolander, Eastern. 

Po~pieszna odpowiedź w międzynarodowej korespondcneyi opłaca się tylko do 
30 słów. · 

Za sprawdzenie telegramu pobiera się czwarta czQść taksy zwykłej deposzy. 
Opłata za powiadomienie równa się taksie z clupeszy z lu słów. 

Oplata za de1)esze telegraficzne międzynarodowe. 

Opłata za depesze międzynarodowo wynosi: 

Anglia ..... 
Austro-Węgry .•. 
Belgia . , . · . . , 
Bośnia i.Her·uegowiua 
Bułgarya . . , . 
Czarnogórze . . . 
Dania . . . . . 
Francya i Korsyka 
Gibpaltar . . . . 

E U R O P A. 

Grecya ..... 
Hiszpania . . .• . . . 
Holandya i Luksembmg. 
Malta . . . , . . . . 
Niemcy i wyspa Helgoland 
Norwegja . . . . . . . 
Portugalja. 
H.umunj a , 
Serbja. . . 
Szwajcarya 

za l słowo 
20 kop. 
10 
16 
Hi 
14 
16 
15 
14 
21 
24 
20 
16 
2..J 
10 
17 
21 

7 
14 
16 

I l 

' ! t 

' . 

I 
1, 
I 

t 
~I ,„ 

,,: ' 
"' 
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Szwecja . . 
Turcja europejska . . , . . . . 
Włochy i wyspy Sarrlynja i Sycylja 
Wyspy g'l'eckie . . . . . . . . 

Annam ... 
Arabia (Aden) . 

. Birma ... , 

A Z Y A. 

. . .... Bushire (Persya) . . 
Chiny (opłata pobiera 
Ceylon . 

się podług miejscowości). 

Ważniejsze punkty handlowe: 

Can ton 
Hongkong 
Pekin 
Tientsin . 
Shanghai 
Indye zaehodnie . 
Japonia . 
Kochinchina (Saigon) 
Mallaka . 
Persya: stacje 1-go rajo~u, 'to .je~t ieżiice·n; pÓłn~c ~d Teher~n~ 

stacje 2-go rajonu. to jest leżące na południe od 'reheranu 

" 
stacje przy zatoce Perskiej . 

Siaw 
Singapooni . 
Sumatra. 
Tonkin 
Jawa. 

A F R y K A. 

Algier i Tunis . . . .. 
Capetown i Nathal (Przylądek Dobrej Nadziei) . 
Egipt (Aleksandrya). 
Madeira . . . 
Marocco. 
Mozambik Delagonve 
Senegal . 
Tripoli 
Wyspy Kanaryjskie 
Zanzibar. 

A M E R Y K A. 

za I słowo 
Hi 
24 
17 
24 

za 1 głowo 
2 rs. 48 kop. 
1 " (i2 
1 „ 6(i 

~(j " 

l .• fl2 " 

2 71 
" 2 5:3 
" 3 23 

3 ,, 6 
" 2 53 
" ] „ 58 
" 2 

" 
83 

" 2 ,. 16 
" 2 „ 42 
" ;U 
" 45 
" 1 37 
" 2 „ 37 
" 2 

" 
51 

" 2 „ 97 
" 2 " 

H5 
" 2 69 

" 
18 

" 4 
" 

14 „ 
71 

" „ 68 
" „ 26 
" 4 

" 
2 

" 70 
" „ 54 
" 

" 
41 „ 

:3 
" 

87 „ 

t:ltany Z,iednoczone i Kanada (opłata pobiera sią od każdego stanu inna). 

Ważniejsze stany: 

Ala bama (Pra ttville) " 
80 

" Illinois (Chicago). 80 
" Konecticut . . ~., 69 
" Louizyana (Nowy-Orlean). „ 80 
" Maryland (Baltimore) „ 76 
" 

Massachu~ets (Boston) . 69 
" New•York. . il 69 
" 

Brazylja (opłata ·aa każdego miasta osobna). 

Ważniejsze miasta: 

Rio de Janeiro 2 
" 

88 
" 

Para . 5 86 
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za 1 słowo 

Pernambuco . . . . . . . . . . . . · · · 
Wszystkie inllB stacyo rajonu północnego centralnego 

„ „ ,, „ południowego. . . . 
Peru ...... · · 
Costa-Rica . . . . . . 
Honduras (Rzeczpospolita) 
Kuba (Hawana) . . : . 
Nicaragua . . . . . . 
Qnatemala. . . . . . 
Hzcezpospolita Argentyi1ska. 
Salvador . . . . . . . 

Meksyk (podług miast). 

l\fcrico . . 
Tampico .. 
Vem·Cruz. 
Inne mi as ta 
Chili . . . 

A U S T H A L J ~ 

(Podług prowincyj). 

Australia poluclniowa i zachodnia 
Victoria. . . . 
Kweensland . . 
Nowsouthwallos . 
Nowa Zelandya 
Port Darwin . . 
'rasmania . . . 

2 
" 

88 
3 „ 23 
B 58 
B 82 
2 ., 55 
2 .. 11 
1 43 
2 44 
2 11 
3 21 
2 

1 
" 

2 
1 36 
.I 36 
1 

" 
43 

4 1 

1 69 
1 i3 
3 „ 96 
1 •i 76 
4 30 
1 52 
1 97 

N owe przepisy pocztowe. 

" „ 

" „ 
" 
" „ 
" 
" 

" 
" „ 
" 

" „ 
" 
" „ 
" 
" 

Od dnia_ 19 czerwca (1 I~pca) 1892 roku przepisy, dotyczące przesj·lki pocztą 
lwrespondencyJ _wewnętrznych r za~ra:iicznych, są dopełnione jak następuje: 

1) O~owiązkowe fr~nkowame listów otwartych jest zniesione. 
2) ~refrankowane l1s~y otwarte opłacane być winny w miejscu odbioru według 

taksy dla mefrankowanyeb listów zamkniętych 
3) Część karty korespondencyjnej, przeznaczona na opłaconą odpowiedź może 

być wys!ana ~o każdego z krajów ~wiązku poczto_wego. Jeżeli taka odpowied~ skie
rowana ~est me do tegosamego kraJu, skąd pochodzi karta korespondencyjna wów-
czas odb10rca opłaca tak~ę, jak za niefrankowany list zamknięty. ' ' 
. 4) Os.oby wy~yłaJące mogą na pierwszej stronie karty korespondencyjnej do-

pisywać SWOJ0 nazwisko i adres. · 
5) P1•zy przesyłk~ch clruk?w z~ opłatą zniżoną wolno: · 

. a) clodawać na bJletach wizytowych swoje nazwisko i adres oraz dopisywać 
umówione wyrazy w skróceniu, np.; „Z. p. i." (Z powinszowaniem i~ienin)· 

. b). oznaczać lub zmieniać pismem, albo sposobem mechanicznym ~zas w sła-

b
ma, podp

1
1s. alb.o firmę handlową i rodzaj zajęcia, wreszcie miei'sce zamieszkania Yoso· 

y wysy a.Jij,CeJ j · ' ' 

. ki :) t dołączać do !'.oprawionej korekty rękopis i robić na korektach wszelkie do
prs d' d ? ylneząhce formy r clruku; wrazie braku miejsca; poprawki te mogą być robione 
na o zrn yc arkuszach; 

I 
I ' 
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d) wyln·eślać niektóre miejsca tekstu drukowanego tak, aby ich nie można by-
ło przeczytać; · 

e) oznaczać albo poprawiać piórem i sposobem mechanicznym ceny, ora+i 
wszelkie cyfry w cennilrach handlowych, w przesyłkach do ogłoszeń, okólnikach 
handlowych i giełdowych; 

f) oznaczać piórem czas odejścia statków parowych i t. d. na drukowanych 
blankietach· 

g·) ~znaczać piórem lub sposobem mechanicznym na zaproszeniach nazwisko 
zaproszonego, czas, miejsce i cel zebrania; · 

h) w ogłoszeniach księgarskich (blankiety zapraszające do obstalunków) ozna
czać pismem na stronie odwrotnej dzieła rekomendowane lub żądane, oraz wykreślać 
albo podkreślać częściowo lub zupełnie tekst ogłoszer'l; 

i) kolorować tablice mód, mapy geograficzne i t. d. 
6) Wysyłki pod opaską z próbkami towarów powinny mieć następujące maksy

malne wymiary: dla przesyłek wewnętrznych: 6 werszków dług„ 4 werszki szer. i 2 
werszki wysok.; dla międzynarodowych odpowiednio 30, 20 i 10 centymetrów. 

7) Maksymalne wymiary przesyłek, zwiniętych w trąbkę, są następujące: 
a) clla druków i papierów urzędowych 17 werszków dług-. i 2 werszki w śre

dnicy wewnątrz państwa, a 75 i 10 cent. w korespondeneyi międzynarodowej; 
b) clla próbek towarów: 6 werszków dług. i 3 werszki szer. wewnątrz państwa, 

a 30 i 15 cent. w korespondencyi Iniędzynarodowe,j. 
8) Przesyłki pod opaską zupełnie niefrankowane lub w opakowaniu takiem, ze 

nie można sprawdzić ich zawartości, oraz mające większe wymiary i wagę, niebędą 
odsyłane według adresu; jeżeli taką korespondencyę wysłano skutkiem pomyłki do 
miejsca przeznaczenia, winna być cofnięta i, o ile możności, zwrócona oddawcy. 

9) Istniejące obecnie wydawanie w Iniejscach wysyłania korespondencyi mię
dzynarodowej pokwitowań zwrotnych od listów rekomendowanych i pakietów z zade
klarowaną wartością jest zniesione. Natolniast na Iniejsca odbioru korespondeucy 
wkłada się obowiazek sporządzania „zawiadomień o odbiorze" (A vis de reception) 
Osoby, pragnące, aby przysłano im podobne zawiadomienie, winny na kopercie 1% 
opakowaniu, na stronie adresu, zrobić notatJ{ę: „Zawiadomienie o odebraniu", i opla 
cić za nie 10 kop. przy liście rekomendowanym w marce, przy pakiecie - w gotówce· 

iU) Koperty z kolorowe1ni brzegami i szlakami do opakowania pieniędzy lub· 
przesyłek wartościowych są niedozwolone. 

11) . Osoba, wysyłająca przesyłkę pieniężną lub wartościową, może żądać zwro· 
tu jej lub zmienić adres, nawet już po wysłaniu za granicę, dopóki paldet nie był 
oddany adresatowi. Zmiana- adresu jest dozwolona tylko wrazie przesyłki mniejszej 
niż 125 rubli (600 fr.). Prośby w tym względzie wysyłane być winny po·!ztą lub t·e
legraficznie, z zachowaniem następujących warunków: 

a) za każdą prośbę oddawea winien opłacić 20 kop., ,jak za list rekomendowa· 
ny o jednosce wagi; . 

b) za prośbę telegraficzną - ustanowioną taksę do Iniejsca przeznaczenia • 
. Składając powyżsZl1 prośbę, oddawca winien załączyć kwit pocztowy i dokładną ko· 
pię' adresu. 

12) W razie żądania prostej zmiany w adresie (t. j. zmiany miejsca zamiesz~-
nia adresata) listów rekomendowanych albo paldetów wartościowych, wysłanych JUŻ 
za granicę - dołączenie kopii adresu nic jest wymagane. 

----„111.-4.-.a~tłf-łtt•_.__.,._ ___ _ 



Dział fabryczny. 

Wyciąg przepisów z nowej Ustawy 

o m1jmie robotników fabrycznych i o nadzorze nad zakladami 
przemysłowo-f'abrycznemi. 

DZIAŁ PIERWSZY. 

I' r z e Jl i s y o g· ó I n e. 

Artykuł Ol. Najem robotni)rów w z~1kładach przemyslowo-fabrymmych tloko
nywa się na zasadzie ogólnych praw o najmie 01:>obistym z uzupełnieniami 'zawartomi 
w następujących (91 - 111) artykułach. ' 

Uwaga 1. Najem małoletnich do zalcładów przomysłowo-t'ab1·ycz11yeh unor· 
mowany jest niżej w artykułach 112-126. ' 

Uwaga 2. Wyrostki, ni.o mający lat 17, oraz kobiety nic mogą pracować 
w nocy w fabrykach bawełnianych, płóciennych i wełnianych. Minister Jinan
sów po po1•ozl~ui~niu ~k„ z Ministre1;i spraw wewnętrznyei1 ma pmwo rozcią
gnąc ten przepis i clo mnych zakladow przemysłowych, uprzedziwszy o tom ta
brykantów przed upływem zwyczajnego terminu najmu robotnilrów. 
9_2. W guberniach Królestwa Polskiego artylml ten zastąpiony został przez 

następuJący artykuł prawa o zastosowaniu: 
Zar~ądy fabl'J'.k ,w ~1berniach Kl'?lestwa Polskiego obowiązane są przy naj-

1!10"'.anm . robotmk~w .ządać. od 1~ch ok~zania clolrnmentu legltymacyjne
g?, z!\'odme z obow1ązuJące1U1 w kmJn specJalnemi pod tym wzg'ledem prze-
p1sam1. ' 

. 113. lłob?tnicy,. mieszkający w mieszkaniach, urządzonych przy fabryce lub za
kładzrn, wręczaJą swoJe dok1m10nty leg·itymacyjne na przechowanie zarządzającemu 
fabryką lub zakładem. ' 

. W pra\~ic o zastosowaniu clo gub. Królestwa Polskiego dodano jeszcze prze-
pis następuJący: · . 

Po ustaniu .umowy _o najem i po otrzymaniu od zarz[idu fabryki lub zalcładu 
cl~kmnen~u leg~tymacyJnego, robotnik obowią:mny jest niezwłocznie opró:imić 
fil!.eszkan~e, zaJmowa~e w gmachu fabrycznym lub specjalnie przez f'abrylcę na 
nueszkamc dla robotmków ·w;Ynajętem. 

. llł: Jeżeli ro~otnik yragnie pozosta_ć przy fabryce lub zakładzie po upływie 
te!~nu Jego paszp~rtu, wow~zas zarządzaJący fabryką lub zakładem, może po porozu· 
IDlb te~ku s~ę z robotnikiem, odnieść się do odpowiedniej władzy z prośbą o wysłanie ro-

o Ili owi nowego paszportu. ' · 
k li&. Przy .najmie. kobiet zamężnych lub osób nieletnich, mających oddzielne clo· 

:inn.entty na zalllleszkame - specjalne pozwolenie rodziców opiekunów lub lll"°'Ów 
rue Jes wymagane. ' ,... · 
d · 96. Za:rządzający fabryką lub zakładem obowiązany jest zwracać robotnikom 
orę~zone sob10 dokumenty na zamieszkanie (art. 93) natychmiast po ustaniu umowy 

o naJem. . 
. 97. Umowy o najem robotników mogą być zawierane przez wydanie im ksi -
zeczek obrachunkowych, w których wyłuszczają się warunki najmu, oraz zapisują sfę 
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wszelkie dopełniane z robotnikiem obrachunki i dokonywane, wedle umowy, potrąeenia 
za opuszczenie godzin roboezych i wyrządzenie szkody właścicielowi. 

HR. Książeezka obrachunkowa przechowuje się u robotnika i bywa przezeń 
przcil:>tawianą do kantoru fabryki lub zalrładn clla odpowiednich odnotowa!'1. 

99. NaJem robotników zawiera się: a) na termin olrreślony, b) na tel'!l1i11 
nieokreślony i· c) nt1 czas wykonanifl. danej roboty, wraz z ukoiwzeniem które.i :.;ama 
umowa o najem ustaje. · 

100. Przy najmie na termin nieokreślony każda z umawia,iących 8ię 1:<tro11 
może uinowę zerwać, uprzed4ając tylko o swym zamiarze druga stronę na dwa t,v'· 
godnie naprzód. · • 

101. Przed upływem terminu umowy, zawartej z robotnikiem na cza"" okre
ślony, lub też bez uprzedzenia na ilwa tygodnie naprzód, prz,r mnowie na ezas nie
określony, nie wolno jc1:<t obniżać plae;y, bąd;; przoz ustanowienie nowych za::;ad jej 
obliczania, bądż przez zm11iejRzanic liczhy dni r0hoczyeh w tygodniu lub licz\Jy godzin 
roboczych na dobę, bądź wt:l:'zciu prne1, zinianr~ za~atl 1·01ioty ocl sztuki i t. p. Po· 
dobnież i robotnicy nie maJą prawa żąda(~ przed upływom terminu umowy, jakich
kolwiek zmian w jej warm1kach. 

102. Wypłata zarobl~ów pow.imm sil,) u:lbyw.iti nie r:r.adziej. niż raz na mio
sh1e, jeżeli umowa o na.iem zawarta jest na termin clłnżs7.y t1d miesięcznego, i nie 
rzadziej niż dwa razy na miesiąc, jeżeli umowa o najem zawartą jest na cza~ nie
określony. Rachunki z robotnikami mają. b.fć zapisywane do oddzielnej księgi. 

103. Robotni!{, któryby nieotrzymal w terminie należnej mu płacy, ma prawo 
żądać drogą oądową zerwania umowy Jeżeli 1•obotnik na tej zasaązie poda w prze
cic~g·u trzech miesię:y Bkargę, a prrniba jogo będzie uznaną za uza„adniouą w takim 
razie zasądzone mu będzie, oprócz p1•zypaclającej należności, ocldłlielne wynngrodzonie 
w kwocie, nie przeno:izącej, przy umowie ter1ninowej, clwumiesięczneg'O zarobku, 
a przy umowie na czas nieokreślony-zarobku dwutygodniowego. 

104. Zabrania sil,) wypłacanie robotnilwm kuponami, kwitkami, zbożem, to
warem, lub innemi przerlmiotami zamiast pieniędzy. 

10&. Przy wypłacie nic wolno robić potrąca!'! za długi robotników. Do długów 
takich nie zaliezają się jednak rachunki zarządu fabrycznego za żywnmić, clostar
czoną robotnikom i zaopatrywanie ich w konieczne artykuły spożywcze ze sklepów 
fabrycznych. W razie przedstawienia tytułu wykonawczego na ściągnięcie należ
ności pieniężnej od robotnilm, można mu zatrzymywać przy każdej wypłacie nie 
wyżej nad 1 /~ należnej mu sumy, Jeżeli jest lrnwalerom i nic więcej nad 1

/ 4, jeżeli 
jest :~01mt,ym lub wdowcem, ale ma clzi.eci. · 

lOH. Zarządzającym fabrykami lub zaldadami nie wolno pobiemći procentów 
od pożyczek udzielanych robotnilrnwi, ani wynagrorlzm'! za poręczenie ich pieniężnych 
zobowiązali. 

107. Nie wolno jest pobierać ocl ro\Jotnilców zapłaty : a) za pomoc lekarslni:, 
b) za oświetlenie warsztatów i c) za używanie narzędzi podezas wytwarzania robót 
dla fabryki. 

108. Zarząd fabryczny układa instrukcję wewnętrznego porzącllm, jalri ro
botnicy powinni zachowywać w zakładzie lub fabryce. Przepisy te wył\ioszają się 
we wszystkich warRztatach. 

10H. Umowa robotnika z zarzt1dem fabrycznym o najem ustaje: 1) w razie 
obustronnej zgody, 2) po upływie term.inu najmu, 3) po ukończeniu roboty, od wy
konania które.i zależał termin najmu (art. 99 p. c), 4) po upływie dwóeh tyg·odni, od 
dnia wymówionia przez joclnę ze stron umowy, jeżeli ta zawartą była na termin 
nieokreślony, 5) w razie wysłania robotnika przez właściwą władzę z miejsca wyko
nania umowy lub w razie skazania go na areszt na czas, uniemożliwiający wyko
nania warunków il.mowy, 6) w. razie obowiązkowego wstąpienia robotnika do służby 
wo,jslrnwoj lub obywatelslde,j, 7) .w razie jeżeli władza,· która wydaje robotnikowi 
paszport terminowy na zamieszkanie odmawia odnowienia takowego, 8) w rązie 
wstrzymania na dłuższy czas robót w fabryce albo w zakłaclzie, w skutek pożaru, 
powodzi, eksplozji kotła parowego i t. p. nieszczęśliwego wypadku. 

110. Zarządzający fabryką albo zalrładem może zerwać umowę o najem: 
1) z powodu niestawienia się robotnika do roboty w ciąg'U trzech chli z rzędu bez 
słusznych przyczyn, 2) w razie oddania robotnika .pod sąd, w skutek oskarżenia go 
o czyn występny, pociągający za sobą karę nie mniejszą nad zamknięcie w wię
zieniu, 3) w razie zuchwalstwa lub złego prowadzenia się robotnilra jeżeli takowe 
grozi majątkowym interesom fabryki lub osobistemu bezpieczeństwu którejkolkwiek 
z osób należących do składu zarządu fabrycznego, 4) w razie dostrzeżenia u robot
nika choroby zara~liwej. 
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uwag a. Robotnik, uwolniony na zasadzie mmoJszogo (110 artykułu 
z fabryki lub zakładu, może zerwanie umowy zaskarżyć do . si~du, kt?ry 
w razie uznania Rkargi za uzasadnioną, orzelrn o wynagrodzomu robotmka 
za poniesiono straty. . 
111. Niezależnie od wypadku, wskazanego 'Y .ar'.t. 103, . t'Ob?tm.k Ifla pm;vo 

żądać zerwania umowy: 1) w razie pobicia ~o 01ęzk1~go zmowazoma l w og·ole 
złego obchodzenia się ze strony pracodawcy, Jego . rodzmy lu~ osób, lrtórym po
wierzony jest nadzór .nad rob~tnikami, .2) ~ razie. m~dotrz~mam~t "'.arunkó~v c~ d~ 
zaopatrywania robotmków w zywność i mieszkamo,. 3) w skutek pr.ac~, ruJUUJ~ceJ 
zdrowie robotnika, 4) w razie śmierci lub też obow1ązkowogo w~tąp10111a do słuzby 
wojskowej jednego z członków rodziny robotnika. 

DZIAŁ DRUGI. 

O najmie maloletnicli do robót f:tbrycznych. 

112. Najem małoletnich obu płci do robót ~ fabry~acb, tal;: rrnloż11cyeh do 
osób i instytucji prywatnych (spółek, Towarzystw (Jako tez skarbowych, rlolrnnywa 
sie na zasadzie przepisów następujących (art. 113-1226). 

113. Dzieci nie mające 12 lat wieku, nie mogą być. dopm;zczane rlo pracy. 
Uwag a: Minister finansów, po porozumieniu się z Ministrom spraw we

wnętrznych, ma prawo czasowo dopuszczać, w razie potrzeby, do roboty w fa. 
brykach małoletnich, mającyr..h nie mniej niż 10 lat wioku. 
114. Małoletni w wieku od lat 12 clo 15 nie mogą być zajęci pracą dłużej 

nad ośm godzin na dobę, nie licząc w to czasu, potrzebnog·o na śniadanie, obiad, 
kolację, bytność w szkole i odpoczynek. Nadto praca nie może trwać dłużej nad 
cztery gadziny z rzędu. . .. 

Uwag a. Minister finansów, po porozumieniu się z Ministrom spraw we
wnętrznych, ma prawo, czasowo, pozwalać na zatrudnienie małoletnich, bęch1-
cych w wieku, oznaczonym w artykule niniejszym, przez sześć, godzin z rzędu, 
w tych wypadkach, gdy się to okazuje niezbędnem ze wzglQdn na rodzaj pro· 
dukcji, a rodzaj roboty, trwającej przez sześć godzin z rzędu, nie może wy
wrzeć złego wplywu na zdrowie małoletnich. W tych wypadkach ogólny czas 
trwania pracy małoletnich w ciągu doby nie może przenosić szośeiu g·odzin. 
lló. Małoletni do· lat 15 nie mogą być zajęci prac!} między godziną 9-tii 

wieczorem a 5-tą rano, jak również w dni świąteczne i galowe. 
Uwag a. Minister finansów, po poroznmien:iu się z Ministrom spraw we

wnętrznych, ma prawo, czasowo pozwalać małoletnim od lat 12-tu rlo 15-tu 
pracować nocą w tych zakładach przemysłowyel1, w których to, ze względu 
na rodzaj produkcji, okazuje się niezbędnem . i nie może zaszkodzić zdrnwiu 

. małoletnich, wszakże z tem ogr11niczoniom, aby robota nocna nic trwała dłużej 
nad cztery godziny na dobę. 
116. Małoletnich, wyinienionych w art. poprzednim (115) zabrania się używać 

do takich produkcji, lub wchodzących w skład tychże oddzielnych robót, które 
w skutek swych właściwości, są szkodliwe rlla zdrowia malolotnich, albo mogą być 
uznane dla nich za zbyt męczące. Wskazanie tego rodzaju zakładów rękodziolni
czy?h ~ oddzielnych zajęć, a także określenie wieku (nie wyżej wszakże mtd lat 15) 
do J_akrego praca małoletnich w tychże dopuszczoną być nie może, pozootawia się 
wz.aJemnernu porozumieniu Ministra Skarbu z Ministrem Spraw Wewm~tr;myeh. Za· 
twre!·clzony przez nich wykaz zakładów przemysłowych i robót, z oznaczeniem usta· 
now10nych dla każdego z tych zakładów jgranic wieku małoletnich, ogłasza się dla 
wiadomości publicznej przez senat rządzący. · " 
. 117. Właściciele fabryk i zakładów przemysłowych mają prawo otwierać przy 

ruch szkoly, ce.tom początkowego kształcenia małoletnich. Szkoły takie· mogą być 
ll!'ządzane clla Jednego zakładu przemysłowego, kosztem jego właściciela, albo dla 
kilku zakładów sąsiednich, na wspóh1y koszt ieh właścicieli. Porządek uczęszozanla 
do .t~ch .sz~ół, j~k również ~akres i plan wykładu ustanawiane są za wzajemnem 
pornzumremem s1~ I;1spektor.ow okręgowych. z Dyrekt~ra!ni szkól ludowych. 

. 118: Zalozycrnle szkol dla małoletmch robotmkow, są honorowymi kurato
ranu tychze. Vf ~zkołach, zakładanych na koszt kilku właścieieli zżkładów przemy~ 
~łowych, g·odnosr. ~l~ratora pozo.stawia się osobie, wybranej przez nich ze. swego grona. 

. 119; Wlaścwiele zakłado'". prze.mys.łowych, tym z liczby małoletnich robot-
m~ów. ~ !clt zakładac~, którzy. me po~iad~Ją świad~ctw z ukoiwzenia kursu przy
naJ~IllOJ Jednoklaso:veJ ludoweJ, lub mne,J podobnej szkoły, obowiązani dostarczyć 
mozność ucz~szczama do szkół, otwieranych przy rzeczonych zakładach przemysło· 

' ·, 

' . 

ł ·,~ 

. , 

l 
.
} 
l 

--- 113 

wych (118) albo do znajdujących się w bliskości szkół ludowych, niemniej jak przez 
trzy godziny dziennie, czyli ośmnaście godzin tygodniowo. . 
· 120; W razie braku szkoły przy fabryce, zakładzie przemysłowym lub ręko
.dzielniczym, inspekcja fabryczna porozumiewa się z władzą szkolną miejscową co 
do przystosowania do nauki małoletnich, · pracujących w tyehże zakładach, szkół 
ludowych, znajdujących się w bliskości. Porządek nauczania w nich małoletnich 
robotników, w godzinach przeznaczonych dla ogólnych zajęć klasowych, albo w czasie 
wolnym od lekcji, ustanawia się po porozumieniu się wzajemnem Inspektora .fa-
brycznego i mi_ejscowego Dyrektora szkół ludowych. . . 

121. W razie niemożności przystosowania egzystujących szkół początkowych 
dla dogodnego uczęszczania do nich robotników małoletnich, inspekcja fabryczna 
odnosi się do miejscowej władzy szkolnej o utworzenie dla wspomnionego celu szkół 
oddzielnych. 'Władza szkolna, ze swej strony, przedsiębierze wszelkie należyte 
środki do założenia szkół podobnych i w tym celu zwraca się do Odpowiednich za
rządów ziemskich, miejskich i wiejskich, lrościeluo-parafjalnych opiek i do tych osób 
prywatnych, od których spodziewać się można współudziału w sprawie nauczania 
początkowego. · 

122. Programy i plan nauczania w szkołach, zę.kładanych dla .nauki mało- . 
letnich robotników, zatwierdzone być winny przez Ministra . Oświaty, po porozu-
mieniu się z· Ministrem Skarbu. .. " 

123. Tam gdzie niema oddzielnych męzkich i żeńskich szkół ludowych i nie 
ma możności urządzić uczęszczania do szkoły dla małoletnich robotników obojga 
płci, w oddzielne godziny dla chłopców, a oddi!ielne dla dziewcząt, dozwala się 
wspólna nauka dla tych, którzy nie doszli jeszcze 14ctu lat wieku. 

124. Jeśli dla nauczania małoletnich, . pracujących w fabrykach, zakładacn 
przemysłówych i rękodzielniczych, będzie otworzona albo przystosowana szkoła 
z wyższym niż. jednoklasowy kurs szkół ludowych, w takim razie właściciel fabryki,_ 
zakładu przemysłowego lub r•ękodzielniczego, obowiązany będzie. dać mo~ność 
uczęszczania do tej szkoły, wszystkim tym małoletnim robotnikom. którzy posia
dają świadeotwa z ukończenia kursu szkoły jednoklasowej ludowej lub odpowie-
dniej tejże. . · 

125. Właściciele zakładów przemysłowych, fabryk i zakładów rękodzielni
czych, a takźe dyrektorowie lub zarządzający temi zakładami, obowiązani są w każ
dym czasie bez najmniejszej przeszkody dozwalaa Inspektorowi głównemu, Inspekto
rom okręgowym i ich Pomoonikom dopełniania rewizji zakładów i wykony:wanych 
w nich robót, okazywać współudziaH wypełniać ich żądania prawne. 

126. Szczegółowe przepisy, dotyczące wykonania postanowień ' o pracy 
i nauczaniu małoletnich robotników, przez właścicieli.zakładów przemysłowych fabryk 
i zakładów rękodzielniczych, a także przez dyrektorów lub zarządzających temi za-' 
kła.darni. jak i o stosunku ich do inspekcji. fabrycznej, ustanawiane zostają przez 
Ministra Skarbu, po "Porozumieniu się z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Oświaty. 
Przepisy te ogłoszone będą, dla publicznej wiadomości, w porządku ustanowionym. 

DZIAŁ TRZECI *) 

Przepisy szczegółowe o wzajemnych stosunkacli fabrykantów i robotników. 

127. W miejscowościach, odznaczających się znacznym stopniem. rozwoju 
przemysłu fabrycznego (art. 47 i uwaga) zakłady fabryczne, z wyjątkiem należących 
do skarbu lub instytucyj rządowych, oraz prywatnych zakładów górniczych, pod
legają; oprócz postanowień;" zawartych w art. 91-126, mocy obowiązujl}cej specjal· 
nyeh przepisów o >yzajem!lych .stosunkach fabrykantów i 1:obotników, wyłus~cizonych 
w następujących artykułach (l28-156). 

128. Właściciele zakładów przemysłowo-fabrycznych przedsiębiorą środki 
celem zachowania dobrej organizacji i porządku w fabrykaoh, na zasadzi.a niZej 
przytoozonych przepisów i podlegają odpowiedzialności za wymaganie od robotników 
tego, co nie' zgadza się ze wspomnionemi przepisami, " " . · 

129. W zakładaoh niezarządzanych osobiścię przez właśoicieli lub należących 
do kilku osób, towarzystw komandytowych lub akcyjnych, obowiązki .właściciela" 
spełniają specjalni zarządcy fabryki, "'.yznaczeni przez właściciela. _ · 

*) Dział ten rozciągnięty został do dwóch guberni Króleątwa . Polskiego: .war
szawskiej i piotrkowskiej, przez przytoczone wyźej prawo o zastosowaniu i otrzyma. 
moc obowiązującą od 1 (13). października 1891 r. 

8 
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u w a a. w fabrykach większych, szczególniej łączący?h ~ sobie kUk:=t 
al zi r~ru'ysłu, może byó mianowan~ch kilk~ zarz,dcó:V poJed.~nczych gał.ę~r. 

f3oę -{Vłaściciel fabryki obowiązany Jest zawiadamiać mspokc.1ę, .w termrmo 
siedmiodni~wym 0 mianowaniu zarząący fabryki i o każdem zastąprnmu go przez 

inną 0i°łt~· w. razie chwilowej nieobecno~ci osoby .zarządzające.i fabryką (wła; 
ścioiola lub zarządcy) osoba ta obowiązana Jest zostawić zastępcę, o czem wyw1esz,t 
się ogłoszenie w kantorze. . . · . k . 

132. zarządca fabryki uważa!1y jest za odpowiedzialnego w r,az1~ p1~ 10,-
czenia rzez zarząd fabryczny przepisów, zawartych w arty~uł~ch 48-UO 1 ~~8 15U. 
Nakład~ne na zarządcę kary pieniężne, w razie n~ezapłacema ~c~ . w ~ermm~e d>yn
tygodniowym od dnia ogłosz~nia wyroku, będą śmągane od włas01mola fabryki, ktory 
może po;zukiwać strat na wmnym. . . . b 'k · 

. 133, Zarząd fabryczny obowiąz:any je~t ~row.adzić m1~enną hstę, ro ?tm ow1 ze wskat1aniem w niej . miejsca zalllleszkama r wieku kazdego z. ruch, Ja:ko tez 
urzędu, skąd otrzymał dokument na mieszkanie. Paszpo1:ty .robotmków, m~os~ka: 
jących w mieszkaniach urządzonych przy fabrycci, zachowują RH,) w kantorze fab1yk1 

lub zakładu. · · d b t 
134. · Każdy robotnik, nie póżnie,j niż w siedn1 dni po przyJęCJU go o ro o y, 

powinien otrzymać książeczkę obrachunkową, podług wzoru zatwierdzonego przez 
li1·ząd gubernialny. . . . . , . . . . 

Uwag a : Rodzicom,. pracnJącym razem z melet111emi dz10cn~1, n.1oze bY,~ 
wydawana Jedna wspólna książeczka obrachunkowa, za pozwolemem mspolrn.11 
fabrycznej. . " 
135. Obowiązkowe wyoawanie książeczki obrachnnhowej (art. 13~) n~o roz

ciąga się do robotników, wynajętych 'd·o WY.~onywania. w fabryce obow1ązkow lub 
robót, nie stanowiących przedrmotu produkCj;1 fa~rycznoj. . . . . 

· 136. Książeczki obrachunkowe wydaJą się robotmkom bezpłatme. W razie 
zgubienia lub uszkodzenia książeczki przez robotnika, wydaje ~uu ~ię nowa, p1:z;y· 
czeni od robotnika ściąga .się zapłata podług taksy, ustanow10nej w regulammrn 
wewnętrznym. . . . . . . . . 

137. W książeczce obrachunkowej powmno byó zapisano : a) lllllę l naz\~1sko 
lub przezwisko, oraz imię ojca robotnika; . b) termin najmu i dokumentu na miesz
kanie; c) wysokośó płacy zarobkowoj, wskazanie zasad jej obliczania i terminów 
wypłaty; d) wysokość zapłaty ·za użytkowanie przez robotnika z urządzonego przy 
fabryce mieszkania łazni i t. p. · e) inne warunki najmu, które umawiające się st~ony 
będą uważały za potrzebne ·wpjsać do książeczki; f) zapisywanie zarobku, ze wska
zaniem sumy zastosowanych do robotnika kar, oraz przyczyn ich zastosowaniu; 
g) wyciąg z rozporz'ądzeń praWilyoh oraz regulamin wewnętrznego, określających 
prawa, obowiązki i odpowiedzialność robotników; · 

tJ w ag a: Prl!Y zatwierdzeniu ·wzoru książeczki obrachunkowej dla ro· 
botników pracujących, urzędy gubernialne mogą .zezwalać na odstępowanie od 
przepisów niniejszego artykułu, określających tresó książeczki. 
138. Ksiąźeczka obrachunll;o;wa, złożona w kantorze fabryki lub 11akładu rlo 

zapisania pozycyj potrzebnych, zwraca się robotnikowi nie później niż w tydzień ocl 
dnia jej złożenia. Czas złożenia k;;iążeczki w kantorze oznacza się na kontramarce 
wydawanej robotnikowi.· 

Uwag a. W fabrykach .i za].{ładach, gdzie wprowadzone są cl wie ksią· 
żaczki dla każdego robotnika, w zanii(l.n za ksiązeeizkę składani} w kantorze, 
robotnik otrzymuje drugą; przecihowywaną w kantorze. · . . 
1$9. Jeżeli warunki umowy zawartej .z robotnikie.m nie wystarczają \)la 

obliczenia przypadającej mu płacy roboczej, to za zasadę obliczenia jej przyjm11j& 
slę ogólne tablice i wykally płacy zarobkowej, oraz warunki i taryfy roboty wy~ 
miarowej, wywieszane w warsztatach, a podpisane przez zarząclżającego fabryką. 

Uwag.a : Porządek i terminy wypłaty dla robotników podręcznych i osób 
praoując.ych partjami lub na akord, okre~lają urzędy gubernialne do spraw 
fabrycznych. . . . . . . : . . . · · 
14~. Robotnikom, korzystająo;rm z fabrycznego mieszkania, ła'źni, jadalni, 

bufetów i t. p., można likwidowaó zii. tq oddzielną zapłatę„ nie. ,inaczej jak według 
. taksy. zatwierdzanej przez inspekcję fabryczną. . ~ . ' . 

· Hl. W zabudowaniach fabrycznych mogą, za zgodą zar2iądzającego,: być za; 
~adane sklepy towii:rzystw spożywczy;ch, w O'Olu .za~patrywania ofto,jalistów i robot.~ 
.ników w artykuły ~1erws~yoh potrzeb, nie. drogie i w ·dobryGh g~tunkach. Zakła
danie przy f!\!Jryce mnycłi sklepów z tymże celem, zezwala się ń1e inaczej, jak n.a 

·zasadzie pozwolenia inspekcji. fabrycznej. . Spis przedmiotów sprzedawanich 1'I" skle-
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patih zatwierdza inspekcja fabryczna. Cennik lub taksę tych przedmiotów wywiesza 
się w sklepie. 

142. Instrukcje wewnętrznego porządku w fabrykach (regulaminy) zatwierdza 
inspektor fabryczny. Powinny one zawierać: a) rozkład (oddzfolny dla dorosłych 
i dla małoletnich) godzin rozpoczęcia i ukończenia robót; liczbę i czas trwani.a 
przerw na odpoczynek, śniadanie i obiad, jak również czas ukończenia robót w wi
gilie niedziel i dni świątecznych; b) wyszczególnienie świąt, w które roboty prze
rywajt1 się ; c) porządek i przeciąg czasu oddalania się od rubuty, a dla robotników 
mieszkających w zabudowaniach fabrycznych-z mieszkań; d) warunki użytkowania 
z mieszkań, łażni i t. p„ urządzonych przy fabryce dla ro hutników; e) okre~le?i~ 
czasu czyszczenia maszyn i aparatów, jak również sprzątania warsztatów, jezeli 
podług waru.nków najmu, czynnośei te nałożą do robotników; f) określenie obowiąz~ 
ków robotników w zachowywaniu porządku i przyzwoitośni w fabryce; g) środki 
ostrożf\ości przy obehodzoniu się z maszynami, ogniem i t. p. · . 

143. W celu utrzymania w fabrykach nalo~~'tego porządku, zarządzającym 
poz:stawia się ri10żnośó stosowania do robotników )rnr pienig:i.nyeh~ a),.. ~.fl:. __ Eot,~tę 
wadliwą, b) zii.. nLesta,yvienio.się dQ roboty i c) za narnszenio purządln~. Zai!ne kary 
ZTnnyóh poworfow nie mogą by(: wymierzane. - ··· . 

144. Za robotę wadliwą uważa się wytwarzanie 1n;.:•_,:1, robotnika, w skutek. 
niedłial;:twa, wyr·obów złego gatunku, psucio przez niL\go prlly roboeie materjałów, 
maszyn i inu~1l'h przyrządów urodukeji. Kary za robotę wadliwą określają się od-
powiednio do t•odzaju wadliwośei. . . 

· 145. Za niestawienie się, w odróżnieniu od przybycia do roboty me w swoim 
czasie lub też samowuluego oddalenia się, mmza się nie przybycie do roboty: 
w przeeiągu nie nmieJszym niż pól dnia rubol'zego. lforn :;a niestawienie się wy: 
miOl'za się oclpowiednio dti płacy zarobkowej i ilo:ici stl'fl\'o:t.:go czasu,. w '~ysokośc.1 
jednali. nie przynoszącej ~umy trzydniowego zarobku. ..l'Y~d~o robotm~o'Yl zatrzy.
muje oię płaca zarobkowa za. czas stracony. ,)la ~obotm:ww, otrzy~nuJąo:rc~ za
płatę oii sztuki, kam za niustawionie się, okrc8ltt się w stosunlrn me wyzeJ nacl 
,ioclnego rubla za dzień stracony i nie wyż~j nad trzy .n~blu w. og~l~. . . . 

Uwag a. Kary za nim;tawim1metwo nie Bc1ąga :irę, jezeh meprzyb~me 
do roboty nastąpiło w skutek .pozbawienia robotnika swobody, nagłog1.J zmsz• 
c·zenia przez nieszezęśliwy wypadek, w skutek pożaru,. wy.lawn rzek, cho!oby, 
nie pozwalającej opuści«. mieszkania i śrnierc; lub ciężkiej chorohy rodziców, 
męża,. żony i dzieci. . . 

. 14(). za. naruszenie. porządku w fabryce_ uważa się: a) przybycie do roboty 
nie w swoim czasie lub samowolne wydalenie się od niej; b) niezachowanie w za
budowaniach fabrycznych p~·zeplsanyc~~'2_~ c~i:i·~~n()_ś5Ji_z. „.PE,I1Jelli.i .. <Jl. niezacho
wanie w tyl\hże zabudowaniach .l!ąy_:;~u:;()l 1_ p(Jrzą;u:Ku; Cf) ~~k~oceme .spokOJU podczas 
roboty przez ,hałasy? krzyki, wymysl_ania, spory lub b0Jk1,; o) meposłu~zoństw.o; 
f) ·przybycie dorollOty\\r''iltaiifo-jJiJanym; g) tuządzanie niedozwolo~ych gier o p1~
nlądze (w karty, orła. reszkę i t. p. Kara za pojedyńoze naruszeme porządku me 
.może przev. yż.ozać jednego .rubla. . . 

147. Każde przekroczenie, pocllega,1ąco karze na zasadz1ę art. 143-146, po
winno być okre8lone w oddzielnych tabelach, ze wskazaniem wysokości kary. Tabelo 
te zatwierdzone przez fabryczną inspekeję, wywieszają się we wszystkich war-
sztatach. . 

148; Kary wymierz~ne za robot~wa~liwą, .za~iesta!"iennic.t\yo i z~ _naruszeme 
porządku nie mogą przewyzszaó w ogolneJ summ Jednej trzeo10J częsm płacy za
robkowej, rzeczywiście przypadającej robotnikowi w ustanowionym terminie wypłaty. 

149. Jeżeli p..idług ilości popełnionych prze11 robotnika pr11ewinień, kfl:rY ma
jące się od niego ściągnąć, przewyższałyby normę wskazaną w poprzedmm (14$) 
'artykule, wówczas zarządzający fabryką może zerwać zawartą z robotnikiem um.owę 
o najem. . · . 

Uwag a .• Uwolniony na zasaclzie niniejs~el?io (149) artyku~u. robotmk, 
może zerwanie umowy oddat\ pod rozstrzygruę01e sąd,u, który jezeli skargę 

. qędzie uważał za uzasadnioną, decyduje o wyn~groclzeniu robotnika za. ponie· 
sione straty. . . . . .. . 
150. Kara pieniężna, nalożona przez zarządza.1ącego fabryką .na robot~, 

zapisuje się do książeczki obrachunkowej, ?ie póżnioj niż. w kz~ ~ po nało~eniu 
joj - z oznaezeniem przyczyny i wysokości kary, pocze~ p()trąca. sr~ pr11y p~eny:.
szej wypłacie z płacy zarobkowej. Oprócz tego, wszelkie .kary p1Ellll9zne w~1su.ią 
się do oddzielnie prowadzonej w fabryce księgi sznuroweJ, która przedstama Slę 
organom inspekcji fabrycznej na każde żądanie.: . · · . 

· 151 .. ·Rozporządzenia, dotyczące nałożenia przez zarząd,cę fabryki hlb zakhidn 
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kar na robotników (arb. 143) nie pod!egają ~~skarżeniu .. Lecz j.e~eli przy z';'iedzaniu 
fabryki lub ~akładu przez organy mspekCJl fabrycznej wyk1y,1e się z zazaleń ro
botników niezgodne z przepisami prawa nałożenia na nich kar, to zarządca zostaje 
pociągnięty do odpowiedzialności. . . . . 

152. Kary pieniężne ściągane od robotników, uzywaJą się na sfo11~owanie 
przy każdej fabryce kapitału zawiadywanego przez zarz~d .fabryczny. Kapitał ten 
może być 11żywany, z decyzji inspekcji, ,t:,:lko na zaspokojeme po~rz~b rob?t~ików, 
zgodnie z przepisami wydanemi przez Mm1stra skarbu, w porozunuemu z Muustrem 
spraw wewnętrznyrh. . . . 

1513. Zarządzający fabryką lub zakładem : a) za trzymame robotmka bez 
książeczki obrachunkowej-i 2) za n!eporzą~n? prow~dzenie. tej książ?c~ki.- podlega 
karze pienięimej od pięeiu do dwudziestu p1ęcm rubli za kazde przGwmrnnio, a w ra-
zie zbiegu kliku przewinień-sumie przypadająeyoh za nie kar: . . 

15'1. Zarządzający fabryką lub zakładem za naruszeme nimeJszych przepi
sów: a) o wyznaczaniu zastępców; b) o zachowywaniu paszportów i prowud.zeniu 
imiennych list robotników; c) o porządku zakładania sklepów fabrycznych i o pro- . 
wadzeniu w nich handlu ; d) o utr.tlymywaniu i prowadzeniu przepisanych ksiąg ; 
e) o ogłoszeniach, których wystawienie i publikowanie jest obowiązuj!!CO; f) o ka• 
rach ściąganych od robotnil,ów-podlega karze pieniężnej od dwudziestu pięciu do 

·stu rubli. 
Uwag a. Takiej samej karze podlega.Ją właściciole fabryk za niestoso

wanie porządku przepisanego dla wy:;maozania zarządców. 
155. Zarnądzająey fabrylrą; 1) Za ściąganie od robotników zapłaty za takie 

przedmioty, które powinny być im dostarczane bezpłatnie, jak również za pobieranie 
zapłaty w wypadkach dozwolonych, ale w wysokości, przenoszącej normQ przepisaną 
prawem lub oddzielnemi przepisami; 2) za pobieranie procentów od pożyczGk udzie
lanych robotnikom i wynagrodzenia za poręczenie ich zobowii!Zall pieniężnych ·- oraz 
3) za . wypłaty robotnikom, dopełniane umówionemi znaczkami, chlebem, towa1·em 
i innemi przedmiotami, oprócz· kuponów, podlega karze pieniężne.i od piQćdziesh;iciu 
do trzystu rubli. · . 

157. Minister skarbu w porozumieniu z Ministrem spraw wewnętrznych, może 
na skutek przedstawień urzędów gubernialnych do spraw fabrycznych rozciągal\ moc 
oqowiązującą przepisów .w.rłuszczonych w artykułach 48-60 i 128-155 na znacz
niejsze. zakłady rzemieślnicze i uwalniać od stosowania się do nich mniejsze fabryki 
i zakłady, w razie rzeczywistej konieczności. 

Przepisy szczegółowe 
co do wykonywania postanowień o pracy i kształceniu robotników 
przez właścicieli zakładów przemysłowych, ·oraz przez osoby kieru

jllice lub zarz!!dzające temi zakładami. 

(Zatwierdzone przez Ministra Finansów d. 19-go (3l·go) Grudnia 1884). 

1). Dzieci, nie mają!,le 12-tu lat wieku, nie mogą być dopuszczone do pracy 
~ill~~~ . . 

· 1?' w ag a .. Wyjątkowo dozwolonem jest do czasu. u~ywanie do robót iuało
letmch "'!! :vieh od l~t. ~0-12 w zakładach przemysłowych, fabrycznych 
i ~ękodzrnlniczych wyxuemonych w oddzielnym wykazie zatwierdzonym przez 
Ministra Skar~u, po poro~umieniu się z Ministrem Spra~ Wewnętrznych, ogł:o
szonYI!l. w Z~1orze praw i r~~p~rządzeń rządowych d. 1 (13) czerwca r. 1884 
Nr. 57 1 zanneszczonym polllZej. · . -

. . 2); ~ało.letni mo.gą. być przyjmowani do zakładów przemysłowych, fabl'Yk' 
· 1 .rękodz1elni me inaczeJ, Jak za okazaniem celem sprawdzenia ich wieku świadectw 
metryc.znych lub wyciągów z . ksiąg parafjalnych. Wyciągi i świadec~a te za.cho· 
wa.no .?Yć wtnny .w k°';UtOr!IBh zakładów fabrycznych i okazywane urzędnikom in· 
spekcJ1 fabryczneJ na ich .ządanie. 

3) . Małoletni w .wl~ku od lat 12 do 15 ńie mogą być zajęci pracą dłużGj nad 
ośm godzm na dobę, me licząc w to czasu, potrzebnego na . śni~danie, obiad, kolaej~. 

, 

L 
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bytność w szkole i odpoczynek. Nadto praca nie może trwać dłużej nad cztery go-
dziny z rzędu (art. 114 ust. przem.) · · . 

4) Przerwa między wskazanemi czterogodzinnemi z1)lianami (~ 3) powmna 
być zastosowaną tak do czasu potrzebnego na odpoczynek, · stosowme do samego 
rodzaju produkcji, jak również, w razie potrzeby, na uczęszczanie. do. szkoły. :Oli?-· 
gość przerwy ustanawia Inspektor Okręgowy fabryczny. Spory 1 meporozuwema 
mogące wyniknąć z tego tytułu między właścicielami zakładów przemysłowych 
a Inspektorami Okręgowymi, rozstrzyga Inspąktor główny. . . . . 

5) Czasowo pozostawia się Ministrowi Finansów, za porozrumemem się z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych, dozwalać zajmowanie pracą małolet~ich w wi~)m od 
lat 12-15 po sześć godzin z rzędu w tych wypadkach, kiedy roclzaJ produkCJl tego 
wymaga, a rodzaj wkładanego na nieletnich przez sześć godzin zajęcia bez przerwy, 
nie może szkodzić ich zdrowiu, z waTunkiem, iżby w podobnyeh wypadkach cały 
przeciąg ich pracy nie przekraczał sześciu godzin na dobQ (art. 114. Uwag_a). 

6) Właściciele fabryk i zakładów przemysłowych, którzy życzyliby korzy
stać z ulgi w § 5 wymienionej, obowiązani są wyjednać stosowne na to, za pośred
niotwem właściwego Inspektora Okręgowego, zezwolenie. 

7) Małoletni do lat 15-tu nie mogą być zajęci pracii: między godziną 9-tą 
wieczorem a 5-tą rano, ja]( również w dni niedzielne i święta uroczyste (art. 115 
ust. ·przem.) . 

8) Przy prodnlrnjach, wymienionych w wykazie, zamieszczon.ym w. Zb1qrze 
praw i rozporządzeń Rządowych 1 (13) czerwca 1884 Nr. 57 małole~m w w~eku P?
wyżej oznaczonym (§ 7), czasowo mogą być używani do pra?y no?nOj, z tom jecln~kze 
zastrzeżeniem, aby pracujący cztery godziny nocą, używam byh do pracy '"". mągu 
następnego dnia nie dłnże,i nad cztery godziny. .Również. do pra~y nocnej_ p~·zez 
godzin cztery mogą być używani tacy maloletni, ktorzy w. mąrpt dum. poprzedm~g? 
byli zajęci robot11 nie dłużej nall cztery godziny. Małoletm zas, pracują~y ":' ~zien 
sześć godzin bez przerwy (§ 5 i· 6), pod żadnym pozorem do pracy nocnej uzym być 
nie mogą (por. uwagę do art. 115 ust. przem). 

Il) Małoletni robotnicy, nie mający lat 15-tu wolni od pracy w dni ?ioclzi~lne, 
uroczyste, oraz obchodzone przez fabrykę za świąteczne, nie mogą być uzywam do 
pracy w nastQpujące jeszcze dni gałowe dworskie: 

26 lutego (10 marca). Urodziny Najjaśniejszego Pana. 
2 (14) marca. Wstąpienie na Tron Najjaśniejszego. Pana. 
(i (18) maja. Urodziny J. O. W. W. Ks. Cesarzewrnza Następcy 'rronu. 
15 (27) maja. Koronacja Najjaśniejszych Państwa. 
22 lipca (3 sierpnia). · Imieniny Najjaśniejszej Pani. 
ilO sierpnia (11 września). Imieniny Najjaśniejszego Pana. 
14 (26) listopada. Urodziny Najjaśniejszej Pani. 
6 (18) grudnia Imieniny J. O. W. W. Ks. Cesarzewicza ~astęp~y 'rron~. 
10) Małoletni, mający mniej niż lat 15, nie mogą być uzywam do takich pro· 

dukcji lub wchodzących.w skład tychże oddziolnycll robót, htóre przez swe.włas
n'ości, są szkodliwe dla zdrowia małoletnich lub mogą być uznane dla mch za 
uciążliwe (art. 116 ust. przem.) . . 

Uwag a. Wykaz takich produkcji ogłoszony zost~ł w Zb101:ze pr~.w.t roz· 
porządzeń (w Nr. 57 d. 1 (13) czerwca 1884 r.) i zam10szczony Jest mzej. 

11) Niemowlęta oraz dziGci, niezdolne jeszcze z~ względ~l na swój. wi~k ·~o 
regularn:1-ch zajęć, nie powinny być wpuszczane do lokall, w ktory-ch oclbJWaJą BH~ 
roboty fabryczne. , . , 

12) Przybranie sobie przez dorosłych robotmków pomocmków z po„ró.d mało~ 
letnich nie mających prawom przepisaneg_o wieku„ chociażbr t_o nastąp1~0 me z po
lecenia właściciela fabryki, lecz z własneJ robotmka pobud1f:1, me ,nw~lnm ,z~rządza-
jącego fabryką ('vłaściciola lub jego pomocnika) od prawnej oclpow10dzrnlnoi;m. . 

13) Właściciele zakładów przemysłowych, nżywający małoletnich do rob?t 
obowiązani są podać piśmiennie do wiadomości Inspektora Ok~ęgowego : a) czy ID:aJą 
zamiar nadal używać w swych zakładach do pra~y małoletmch yrawem. przep1sa· 
nego wieku i w jakiej mniej więc~j lic~bie, ~) ~ak . będą rozlozone u mch .r~b~t~ 
dla małoletnich : na zmiany lub tez w mny Jak1bądz sp~sób, c) wykaz dm sw1ą 
tecznych, w których roboty w ich fabrykach prowadzone me ~ędą,. , . , 

14) Wszyscy małoletni, pracujący w fabrykach po>ym~ byc zapisani ~o 
osobnej księgi którą naleźy złoźyć miejscowej Włarlzy policyJne,J dl~ osznurowam~, 
prl'lyłożGnia pi~częci, oparafowania i poświadczenia. Księga t~ po~mna stale z.n.aj· 
dować się w kantorze fabryki lub zakładu przemysłowego i byc przedstawianą. 
urzędnikom inspekcji. fabrycznej na każde ich żądanie. 
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uwag a. W księdze tej, podług dołączonego niz?j wzoru, zamieszcza 

Bię: imienna lista małoletnich, p:acujących ~ zakładz10 przemys~owym, fa

bryee lub ręko dzielni z oimaczemem w oddz10lnrc~ rubrykach:. w10ku .mało

letnich zamieszkania ich rodziców, czasu wstąpiema do fabryki, rodzaju ro

boty, ~ozkładu czasu r11boozego, rodz11:ju i nmp.eró'Y dokumentów, określają
cych wiek małoletniego ; wiadomośm o ukonczemu kursu nauk w szkole 

jednoklasowej ludowej, a także czy małoletni uczęszcza do szkoły i jakiej 

mianowicie. W księdze powinna być osobna rubryka dla zamieszczenia w niej 

uwag urzędników inspekcji fabrymmej. 
· ló) W każdej fabryce powinn;y . być. wywiesz?ne . na widocznem ~iejscu 

(w kantorze, fabryce lub wspólnych llitOszkanrneb) obow1ązujące fabrykantów I prze

mysłowców przepisy o pracy i nauczaniu małeletnich l'Obotników i wykaz· ftlb1·y· . 

kacji, do których wzbroniono używać małoletnich; wykoz świąt obchodzonych przez 

fabrykę i w ogóle wszelkie postanowienia i rozporząrlzonia rządowe, odnoszące się 

do małoletnich robotników. 
16) W kaMej fabryce i zakładzie przumyslow~'m powinien się znajdować do

kładny zegar, według którego reguluje się fabryuzLLu ilyuiu robotników. 
17) W razie zamkuięuia fabryk', otworzenia nowe,i, lub też przyłąozonia do 

istnie,iącej już fabryki nowej produkcji, fabrykant obowiązany jost niezwłocznie za· 

wiadomić o tom piśmiennie miejscowego Inspektora Okręgowogo, lub jego Pomocnika. 

18) Właściciele fabryk, tym, z liczby małoletnich robotników w Jch zakła

dach, którzy nie posiadają świadectw z ukończenia kursu przynajmniej w jedno

klasowej ludowej lub innej podobnej szkole, obowiązani są dosta.rczy(\ mozności 

uczęszcźauia do pomienionych zakładów naukowych w czasie zajęti klasowych, nie 

mniej jak przez trzy godziny dziennie, albo ośmnaście godzin tygodniowo (art. 117 

ust. przem.) i stosownie· do tego rozłożyć czas roboty małoletni eh. 
19) Kierujący zakładami przem.ysłowemi (właściciele lub zarząclzaji~cy), ma,iiic 

sobie wskazaną przez Inspekcję fabryczną szkołę, do której powinni UCZQSZczać 

pracujący u nich małoletni, obowiązani są co tyclzioń komunikować nauezycielowi 

szkoły listę imienną tychże małoletnich. Nauczyciel, lub osoba bezpośrednio zarzą

dzająca szkolą, w której uczą się małoletni robotnicy, obowiązani są co tydi1iei1 

zwracać właścicielowi lub zarządzającemu fabryką wspomnianą wyżej listę uezniów, 

z oznaczeniem w niej, ile każcly z nich opuścił lekcji. Listy 1;e, po zamieszezenin 

w nich przyuzyny niebytności w szkole każdego małoletniego,·. właściciel zakładu 

przemysłowego lub zarządzający takowym, zwraca nauczycielowi, dla przedstawienia 

Inspekcji fabrycznej. 
20) Właściciele fabryk, . a także dyrektorowie lub zarządzający tomi zakła

dami, obo:viąz,ani są w każdym czasie bez najmniejszej przeszkody dozwalać In

sp.e~~orow1 głow.nemu, luspoktorom o~ręgowym i ich Pomocnikom dopełniania re

WIZjl zakładów 1 wykonywanych w mch robót, okazywać współudział i wypełniać 

ich żądania prawne (art. 125 ust. przem). . · 

. . 21) Kierujący (właściciele lub zarządzający) zakładami przemysłowemi po

wm~ przestrzegać,. aby osoby zostające w służbie przy ich zakładach, jako to: 

stróze, dozorcy, majstrowie i t. p„ oznajmiani byli z treścią powyższego przepisu 
(§ 20) i w zupełności go spełniali. . 

••1 „ .„ ••• „ ... '" 
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WYKAZ 
zakładów i)l'zemyslowych, w których czasowo dozwolone zostały nie· 

które ulgi od przepisów o pracy małoletnich, jak również przedsi~· 

biorstw i oddzielnych robót, przy którycl1 bezwarunkowo zabronioną 

została praca małoletnicll, 

Ogloszony w „Zbiorze praw i rozporządzeń rzqdowyc/1" 
d. 1. (13) czerwca 1884 r. Nr. 57). „. „ 

I. 

Wykaz przedsiębio1·stw, w których czasow(l dozwoloną Jest dzienna 

praca maloletnicll wiekn od 10 do 12 lat. 

1. Przędz~lnietwo i tkactwo, z wyjątkiem robót wymienionych w wykazie 

llI pod Nr. Nr. 1 i 3, dalej pasamonictwo, wyrabianie tasiemek, złotogłowia, galo-

nów, pończosznictwo i wyrabianie mat. · 
2. Papiernictwo i wyrabianie obić, z wyjątkiem robót wyszczególnionych 

w wykazie III pod Nr. 11. 
3. Wyrabianie szkła, z wyjątkiem robót, wymienionych w wylrnzie Ilf 

pod Nr. 17. 
4. Pi·zemysł tytuniowy - jedynie przy wyrobie gilz, opakowaniu wyrobów; 

nalepianiu banderoli i t. p. r.ajęciach nieszkodliwyeh,. w osobnych lolcalach, oddziel· 

nych od suszarni tytuniu i warsztatów, w których oclbywa się przygotowanie tytu- · 

niu (machorki) i nasypywanie do gilz. 

IL 

Wykaz przedsiębiorstw, w których czasowo dozwoloną ,jest nocn& 

praca małoletnich w wieku od 12 do 15 lat. 

1. Przędzalnictwo i tkactwo. 
2. Wyrabianie szkła. 

III. „ 

Wykaz przedsiębio1·stw i robót, przy których praca małoletnicll, nie 

mających 15 lat wieku, bezwarunkowo jest zabronioną. 

l. W zakładach obrabiania lnu i międlenia konopji, w przędzalniach, przy 

trzepaniu oraz przy maszynach do czesania lnu, konopi, wełny, bawełny, dżutu 

i wyczesków wszelkiego rodzaju. 
2.· W fabrykach, przerabiających k011ce (odpadki) i szmaty na .włókno. 

3. W tkalniach przy postrzyganiu i czyszczeniu pluszu. 
4:. W fabrykach, trudniących się wyrobem skórek owczych i wojłoku. 

5. W zakładach, obrabiających szczecinę, włos, grzywy, sierść jelonkową„ 

pierze, puch, jako też trawę i łyko do wyściełania mebli. . 
6. W fabrykach ceraty, wyksatyny i płótna nieprzemakalnego. 
7. W bielarniach płótna i lnu-przy farbowaniu, ługowaniu i bieleniu. 

S. W. bielarniach tkanin bawełnianych i nici - przy opalaniu i bieleniu. 

9. W fabrykach sukno wykończających - przy foluszach, szyszkownicach, 

postrzygalniach, oraz prży bieleniu. 
Uwag a: Podawanie ram szyszkowych nie jest zabronione. 

10. W wytłaczalniach (drukarniach) tkanin i farbiarniach-przy sporządzaniu 

farb i podfarbia (bejcy), drukowaniu, dojrzewaniu, wyparzaniu, odswierzaniu farb, 

wybielaniu, oczyszczaniu tkanin .od tłustych plam i przy farbowaniu. 
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11. W papierniach - przy darciu i sortowaniu szmat, ~ra,ianiu, gotowaniu, 
mieleniu w holendrach i bieleniu takowych, a w fabrykach obić-przy ro11cieraniu 
farb suchych. 

U w ag· a. Darcie wełny z wypranych skór owczych, przebieranie l'Z!!pia, 
oraz stateczne wykończenie towarn nie jest wzbronione, z wyj!!tkiem ,jednak. 
skrobania pargaminu pokrytego bielą. 
13. W fabrykach skór lakierowanych - z wyjątkiem robót pr!ily wyko11-

czaniu towam. 
: 14. W fabrykach Iakierir i olei - z ·wyjątkiem nalewania gotowego laku 

w małe naczynia, nalepiania etykiet i układania w skrnyniach. 
15. W fabrykach palenia i mielenia kości. 
16. W fabrykach obrabiania nafty i wytwarzania rozmaitych węglowodorów, 

oraz terpentyny. 
17. W fabrykach szkła i zwierciadeł - przy przyrządzaniu masy (z wyjąt

kiem suszenia piasku), przy wyrabianiu szkła (wydmuchiwaniu) z wy,iątkiom nakfa.
dania na rurki i rozmachania masy, trzymania (odkrywania i nakrywania) form 
i odnoszenia gotowych wyrobów do pieców hartownych, przy rytowaniu i szlifo
waniu na sucho, przy oclpalaniu wyrobów, jako też przy przyrządzaniu i nakładaniu 
amalgamatu. 

18. W fabrykach wyrobów garncarskieh, fajansowych i porcelanowyeh, przy 
przyrządnaniu masy, (toczeniu) szlifowaniu polewaniu i hartowaniu. 

Uwag a. :Modelowanie naezyi1 w zaldadach wyrobów fajansowych t por-
eelanowych nic je><t zabronione. . . 
Hl. W zakładach wypalania wapna i alabastru, - przy wypalaniu i mieleniu. 
20. W fabrykach obrabiających ciała kopalne, - przy p.ilowaniu, mieleniu 

tłuczeni~l na sucho, przesiewaniu i polerowaniu na sucho: alabastru, gipsu, cementt~ 
wapna i t. p., oraz przy nacinaniu kamieni młyńskich. 

21. W odlewniach ołowiu, - przy topieniu ołowiu i jego stopów, przy ntlo-
maruu ołowiu na glejtę i minj ę. · 

22, W odlewniach mosiądzu,-przy topieniu mosiądzu. 
~3. w. fabrykach wyrobów gumowych, ·przy rozgniataniu, rozpuszczaniu 

wulkamzowanrn gumy, przy lakierowaniu i suszeniu wyrobów. · ' 
24. W fabrykach bieli ołowian.ej i cynkowej. 
25. W, fabryk~ch w1robów metalowych, - przy topieniu metalu i rozcinaniu 

go m~sz~nam1 wprawiane.mi w ruch przez przewody (transmisjo) przy kuciu młotami 
parowei:u ,Przy walcowaniu, przy sztampowaniu i przebijaniu dziur, przy szlifowaniu 
na kamrnmach. . 
węgla. 26. W gorzelniach i ilystylarn1ach, - przy pędzeniu spirytusu i ożywianiu. 

. 27. W fabr,ykaoh chemicznych, wytwarzających kwasy solo siarczany farby 
i mne przetwory. ' · ' ' 

, 28. W m'.krowniach i rafinerjach cukru-przy myciu buraków i płatów przy 
szlamu~> defekac~Jnym, przy rozlewaniu masy cukrowej. ' 

~O .• W. fa?r!kach. zapałek fos~orowych-w lokalach (gdzie odbywa się topienie 
masy, .macza~1e 1 suszemc za~ałek! Jako też przy układaniu zapałek w pudelka. 

30. \\ zakładach rzenueślmczych, trudniąc.ych się oczyszczaniem złota i srebra 
z
6
a P~ID:ocą kwasów - przy złoceniu i posrebrzaniu w ogniu .lub galwanoplastyka -

r wmez przy obrabianiu resztek zawierających metale cenne. · · ·' 
mosiącl~~: W fabrykach wyrobów mosiężn;ych - przy przyrządzaniu i topieniu 

okrąg-ł:!i i'Yal~~I~~!~~~ wyrobów drzewnych-przy rżnięciu belek i desek piłami 
l! w a.g ~· Robota i:iałoletnich przy ręcznych przyrządach do wypiłowy-

wama, me Jest wzbromoną. · 
B3 W ' „ . h . kł . 

z Wierz!it
0 

! w ;;[~1:{!~11 o~zz:sz:Z~~! .~::~~~zych-przy zdejmowaniu skór !il zabitych 
· 3•.1. W piekarniach tJhleba i bułek. 

„~. UWw a. gkła. Układanie i roznoszenie pieczywa nie jost wzbronionem. 
:'~· za adach wyrobu futor baranich. 
36. W drukarniach i brosznrowniach - por!! nocną. 

·1·1····· 
'I 

I 

. . 
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Przepisy ·dodatkowe 
o pracy nocnej kobiet i roliotników małoletnich. 

I. 
(Okólnik ministerjum spmw wewnętrznych z d. 12 (24) października 

1885 r. Nr. 2,500). 

Celem usunięcht możliwych nieporozumień przy zastosowaniu prawa z dnia 
3 (15) czerwca 1885 r. o zakazie pmcy nocnej w fabrykach dla kobiet i wyrostków 
do lat 17 (patrz uwagę 2 do art. 91), ministerjum spraw wewnętr!ilnych, po poro
imńlieniu się z ministe1~jnm skarbu, uzna-Io za konieczne postanowić, iżby, aż do 
czasu specjalnego rozpor!ilądzenia, za robotę nocmh niedopuszczalną na zasadzie prawa 
z d. 3 (15) czerwca r. 1885, uważane były zajęcia w fabrykach pomiędzy godzin!! 
10 wieczorem a 4 godzin!! z rana. O ozem zawiadomieni zostali Gubernatorzy dla 
kierowania się w odpowiednich wypadk<teh. 

II. 

(Zbiór praw i rozporządzeil. rządowych z r. 1886 Nr:- 24). 

W Najwyże,i zittwiordzouern d. 3 (15) czerwca 1885 1•oku zdaniu rady państwa 
między innemi postanowiono: zakazać w formie próby na trzy lata, począwszy od 
il. 1 października 1885 roku dla dzieci i wyrostków do lat 17 pracy nocno,j w fa
brykach bawelnianyeh płóciennych i wełnianych, z pozostawieniem ministrowi flnan· 
sów, po porozumieniu się z ministrom spraw wewnętrznych, prawa rozciągania tego 
przepisu i do innych zakładów przemysłowych, z uprzedzeniem o tem fabrykantów 
przed terminem zwycza,jowym wynajmu robotników. • 

Uznawszy O'becnie, po porozumieniu się z ministrem spraw WClwnętrznyeh, 
za konieczne rozciągnąć moc rzeczonego przepisu od d. 13 (25) kwietnia 1886 roku 
do przędzalni i c!ilesalni lnu, oraz do fabrylc, wyrabiających tkaniny mieszano, mi
nister skarbu cl. 10 (22) marca 1886 roku doniósł o tom Senatowi Rządzą~emu. 

Przepisy 
o przecl10wywaniu i wydatkowaniu kapitału, uformowanego z kar 

fabrycznych. 

(Rozporządzenie, zakomunikowane Senatowi Rządzącemu przez Ministra 
Skarbu, z d. 4 (16) grudnia 1890 roku). 

1. Kary pieniężne, śeiągane z robotników na zasadzie art. 143-148 Ustawy· 
przemysłowej, prze!ilnaczają się na uformowanie osob11ego przy każdej fabryce ka
pitału, pozostającego w zawiadywaniu zarządu fal1ryc!ilnego i pr!ile!ilnaczonego wy· 
'łącznie na zaspakajanie potrzeb samych robotników. 

2. Wypłaty z rzec!ilonego kapifaht dokonywają się przez właściciela lub za
wiadowcę fabryki, !il upoważnienia inspeke,ii fabrycznej, p11zedewszys tkiem na nastę
pujące potrzeby robotników: 

a) na wsparcia robotników, którzy utracili ·na zawsl'!e możność praoy, lub. 
którzy nie mogą, pracować czasowo z powodu choroby; 

· b) na wsparcie robotnic, będą,cych w o,statnim okresie brzemienno:foi i które· 
przerwały' pracę na dwa tygodnie przed rozwi!!zaniem . 
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c) w razie utraty lub uszkoclzenia mieni<i prz~z pożar lttb inny nil~szczęi\li wy 

wypad ok; 
d) na pogrzeb. 
3. Kapitał, uformowany z kar, w sumie rs. lOll. prz~chowuj«> się u wła-

ściciela fai.ryki. W miarę powięk8zenia się rzeczon13go . kap1~ału ponad tę sumę! 
kapitał ten składa się nie rzadzioj jak clwa razy do roku do JedJ~l•J z ka.s oszczędnoścr 
Banku Paiistwa colom oprocentowania. Wycofywanie wkładow, złozonych do kas 
oszczędności, ddkonywa się na żądanie, podpisane przez właściciela lub zawiadowcę 
fabryki i inspektora fabrycz.nego lub. jego poruoc~ik~. . . . . . 

4. Przychód i rozchod z kapitału kar zap.1suJą st~ du osolmoJ. ~s1Qg'1, prowa
dzonej w każdej fabryce według formy, zatw10rdzonoJ p1·zez wlasc1 wy mząd do 
spraw fabrycznych. . . . . . 

5. Czuwanie naci wykonywaniem przytoezonych wyzcJ przep1sow nalezy do 
inspekcji fallrycznej, któm powinmi 111·zestneµ-tt\• t·ak IJezpioezeństwa funduszu kar, 
jak i prawidłowego w~·datknwania. . 

6. Kapitał, uformowanr z kar i puzuMtały w razie zamkr~iQ<'ii:t fab~·yl;:i, ~1·ze· 
kazuje się wla~eiwemu urzęrlowi do spraw fabrycznych, celem uturmowama kapitału 
roboczego ogólnego dla calej gubernii. Sumy, przekazane urzędowi do spraw fa· 
brycznych, aż do czasu otrzymania specjalneg-o przeznal'zenia, lolmjtt się w pupie· 
rach proeontowych i składają do przeehowani:i w instytuejach Banku Pai1stwa. 

Artykuły kodel<su kar 
J1 i poprawczych, dot~·cz11:ce robotników fahryczuycb. 

la52. Gospodarz fabryki lub innego zakładu, który czeladnika lub robotnika 
bez nal;;żytego pasportu lub biletu przyj wio, ulegnie : 

karom określonym w artykule 61 U8tawy o karaob, wymierzanych przez 
sędziów flokoju. 

Jeżeli zaś przyjmie bez pasportu lub biletu ezeladnilca lub robotnika z innej 
fabryki lub zakładu, to oprócz kary wyżej określonej, obowiązany jest wynagTod:dć 
wszystkie straty, ponieiiione w skutek takiego przejścia czeladnika lub robotnika, 
przez popr2ledniego jego pryncypała, zwróciwszy mu tak pieniądze nadebrane pt•zez 
czeladnika lub robotnika, jakoteż te, które mu się mogą od nich nalelleć1. 

1355. Kto z ludzi, należących do fabryld lub zakładu, wyda jakihądź trzy
many w tajemnicy i pod obowiązkiem jej zachowania powierzony sobie sposób, przy 
produkowaniu lub wykończeniu wyrobów tych fabrylr lab zakładów używany, bez 
wyraźnego zezwolenia tych do których ta,jenmica rzeczona podług prawa naleiily, 
a przeto. na ich szkodę, ulegnie : · 

osadzeniu w więzieniu na czas od czterech do ośmiu miesi1:cy. 
rnsę. Za zmowę robotników jakiej fabryki lub zakładu przeiny:!łowego, celem 

zaprzestama roboty przed upływem umów.ionego z utrzymującemi też zakłady czasu 
aby wymódz na nich podwyższenie pobieranej płacy, winni ulegną: · ' 

aresztowi-przywódzcy na ozas od trzech tygodni do trzech miesięcy pozo-
stali zaś od siedmiu dni do trzech tygodni. ' 

. 135S1• . Za przerwanie robót w fabryce lub zakładzio w skutek zmowy ro
botników pollllędzy sobą, w celu zmuszenia fabrykantów do podwyższenia płacy za· 
robkowej lub zmienienia innych warunków najmu przed upływem terminu· tego 
ostatniego, winni podlegają : · 

podżegacze do urządzenia lub iirzedłużenia zmowy - zamknięciu w więzieniu 
n~ c~as od czterech do ośmiu miesięcy, a inni uczestniey-zamknięoiu w wię· 
ziem.u na czas od dwóeh do ezterech miesięcy. , . · 
Ci z. pomiędzy biorąeych udział w zmowie, którzy jej zanieehali i rozpoezęli 

:p_raoę na l~erwsze żą~anie władzy policyjnej, woh1i są ocl kary. . 
. . 135S2 Uczestrucy 2lmowy, którzy spowodowali uszkodzenie lttb zniszezenie 

nuerua. f~b1:'Ycznego lub 1nienia oficjalistów fabrycznych,. jeileli to, oo uezynili ni.e 
stanowi c1~zszego przestępstwa, podlegają ; . · ' ' 

podżogacze do ty~h czł'n~w lub ki~rująey tłumem - zamkuięciu w więzieniu 
na czas. Qd ośnuu. ~11es1ęcy do Jednego roku . i czterech, miesięcy - a inni 
uc~e~tmcy-za.~klnęcm na czas od czterech do ośmiu miesięcy. 
135S • Uczestmey zmowy, którzy zmusili. innych robotników siłą: lub groźr 

•• 
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. 

' ' 
. 

--- 12'3 -

bantl do przerwania pracy lub do nierozpo(1zyna11ia na nowo przerwanej, jezeli spo· 
wodowany tern gwałt nie stanowi cięższego przestępstwa, podlegają: 

podżegacze do tyeh czynów lub też kierujący tłumem, zamlmięciu w wię· 
zieniu na czas od ośmiu miesięcy do jednego roku i czterech miesięey, a inni 
uczestnicy-zamknięciu w więzieniu na c:!las od cztereeh do ośmiu miesięcy. 
1359. Utrzymujący fabryki lub zakłady przemysłowe, któl'zyby przed upły-

wem umówionego z robotnikami. tyoh zakładów ezasu, samowolnie zniżyli płacę 
. swych roh'Jtników, lub Zlllltszali ich do przy,ięcia w miejiice należące.i się im zapłaty 

w pieniądzach, towarów, chleba lub innych jakichkolwiek przerlmiutów. ulegwi,: 
karze pieniężnej od stu do trzystu rubli i nadto obowiązani będą wynagrodzić 
robotnikom straty, w skutek togo przez nich poniesione. 
13591 Za wypłatę robotnikom zarobku nie w gotowiźnie. lecz kuponami, od

ciętemi od papierów procentowych, tak niepłatnomi jeszcze, jak i płatnemi winni teg·o 
wynajmujący lub osoby przez nich upoważnione, ulegną: . 

karze pieniężnej od pięćdziesiQciu do trzystu rubli. 
13592• Za popełnienie wykrocze1'i, przewidzianych w art. Jil;j!l, 13501 te.i 

ustaw,y, po raz trzeci lub też eboeiażby po raz pierwszy i drugi. iile gdy te wykro
czenia wywołały w fabryee lub zakładzie rozruch~', połączone ;; zalcłóeeniem pu
blicznogo spokoju lub porządku i zmuszające do użycilt śrorlków rnubwymmjnycłl 
w celu stłumienia nieporządków, zarządzający fahryką pod loga: 

aresztowi na czas do trzech miesięcy i nadto może by<· na 1mw~ze pozbawiony 
prawa zarządzania fabrykami lub zakładami. 
14041, Kierujący (właściciele lub zarządzający (fabrykami. zakładami przemy

słowemi i rzemieślniczemi, winni niewykonywania ustanowionyeh przez prawo lub 
wydanyoh w należytym porządku przepisów o pracy małoletn\cll w w~·mienionych 
zakładach, ulegają: 

aresztowi do jednego miesiąea luli karze pieniQżnej do stu rubli. 
14042• Kierujący (właśeiciele lub zarządzająey) fabrykami, zakładami przemy

słowemi i rzemieślniczemi, którzyhy nie dostarczyli małoletnim, pracującym w ich 
zakładach. a nie posiadająeym świadectw z ukończenia kursu w szkołach ludowych 
jednoklasowych, możności uczęszczania do tych szkół w ciągu ezasu oznanzonego 
przez prawo, ulegają; 

karze pieniężnej. do stu rubli. 
1404B. ,leżeli kierujący (właściciel lub zarządzający) fabryką, zakładom prze· 

myslowym lub rzemieślniczym, dowiedzie, iż prz0kroczenia, określone w art. 14041 

i 14042, natttąpiły hez jego wiadomości, z winy osoby bezpośrednio dozorującej rubót, 
w tjlkim razie karom w tych artykułach wymienionym, ulega owa osolia. 

Artykuły Ustawy o karach 
wymierzonych p1·zez sędziów pokojudotycz11:ce robotnikow fabrycznych. 

514. · Za samowolne odmówienie się od roboty, przed upływem terminu umowy 
o najem robotnik fabryczny lub zakładu przemysłowego, ulega: · 

aresztowi nie dłuższemu nad jeden miesiąc. . 
61. Za wydalenie się lub zamieszkiwanie bez ustanowionych dokumentów 

tam, gdzie dokumenty takie są wymagane, albo z dokumentami przetrzymanemi lub 
nieformalnemi, winni niezależnie od uiszczenia przypadającej od nich zapłaty, ulegają,; 

· karze pieniężnej nie większej od 15 kop. za każdy dzie1i ale w każdym razie 
w ogólnej sumie kary nie większej nad 10 rubli .. 

'I'a.kiej samej karze ulegają winni trzymania u siebie człowieka bez dokumentu l~
gitymacyjnogo,, albo z dokumentem przetrzym~nyru l:Ub nie~or~alnym .. 

· 1532. Za umyślne uszkodzeme lub zruszczeme zna.JdUJącyoh su} w fabryce; 
lub zakładzie skomplikowanych lub kosztownych narzędzi wytwarzania, robotnik:t 
jeżeli czyn jego nie „tanowi cięz$zego przestępstwa, ulega ; · 
· aresztowi do trzech miesięcy. 

Jeżeli zaś takie uszkodzenie lub zniszozenie, spowoduje wstrzyrua:iie 
w fabryce, to winny podlega ; 

zamknięciu w więzieniu na czas od trzech miesięcy do jednego rok1ł. 
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Przepisy 
o pomocy lekarskiej w fabrykach i zakłaclach 11rzemysłowycl1 

w Guberni PiotrkowskieJ. 

1) Wszystkie fabryki i zakłady przemysłowo obowiązane są bezpłatnie nieść 
prawidłow<~ pomoc lekarską swoim robotnikom i wydawatl darmo lelrnrstwa z prze-

pisu lekarza. . . .1 • · dl · 
Uwag a. Pabryki ręczne, mające mnieJ mż 16 robotm rnw, me po ogaJą 

tomu prawidłu. . . . . . . 
2) Wszystkie fabryki i zakłady przemysł~we, maJ.ą~e 50 1 :w1ę~eJ mz 50 . 

robotniJ;:ów, obowiązane mieć stałego lekarza, ktory powrn.ie~ c? naJmmeJ 2. razy 
tygoclniowo, w pewnych godzinauh, odwiedzać fabryk~ dla , 111os1e!1m. pomo~y iobo.t-. 
nikom; w wypadkach chorób lekkich, powinien przyJmowac u s1?b1~ w tlll?szlmmu 
robotników zarządzanej przez niego fabryki, w oznaczone przez srnb1e .godzmy; po
winien leczyć ciężko chorych robotników w ich m~eszlrnniach, lnb tez w le?zmey• 
fabrycznej, jeżeli takowa jGst przy fabryee. (Loczrneę fabryczną lelrnrz obowiązany 
odwiedzać coozionnie). . . . , . . 

3) W fabrykach dużych do pomocy . lelmr~ow1 J!O\~mm. bye wzy.wam st~ll 
felczerzy, felczerki, albo akuszerki, lecz ci ostatm znaJdUJą ~tę :W zawiadywamu 
lekarza i nie mają prawa samoclziolnie leczyć chorych, a powmm pr,acować tylko 
pocl kierownictwem lekarza. . . . . . 

4:) Lekarze fabryczni obow~ą~am ilfł da:vać śwrndect:wo ? stam.o zd~·o~rn 
nowow;;tępujących do fabryki robotmkow, prowadzić po ustanowiono.] fomuc ks1ą~kQ 
clo zapisywania chorych w ambulatoryum i chorych l'O])otnilców, których leczą w rnh 
mieszkaniach lub lecznicy fabrycznej, szczepić ochronną ospę i śledzić za sanitarnym 
stanem fabryki. 

5) Wszystkie fabrylci, mające 50 i więcej robotników, dla ambulatoryjnego 
leczenia rolJcrtników powinny mieć komnatę gościnną, złożoną z przeclpolrnju, w któ
rym robotnicy mają oczelciwać kolei i gościnnego pokoju, gdzie mają się dolconywać 
oględziny chorych. Lokttl przeznaczony. dla komnaty g·ościnnej powinien być widny, 
czyli nie może lJyć pomies;>;czony a,ni w suterynach, a,ni też na strychu. 

Uwag a. W fabrykach parowych, jako przedstawiających znacznG uie
hezpieezeiistwo dla życia robotników i mających 50 do 100 robotnilców w wy
żej wzmiankowanej komnacie gościnnej powinno byv, nie mniej jak jedno 
łóżko cUa niesienia pierwszej pomocy robotnikom· w razie kalectwa. W fa
brykach mających 100 clo bOO robotników, w komnacie gościnno.i powinno być 
jedno do 3-ch lóżelc 
!i) Wszystkie fabryki miejskie, mające 500 i wiQcej jak 500 robotników, dla 

niesienia prawidłowej pomocy lekarslciej ciężko chorym robotnikom, powinny mieć 
lecznicę fabryczną z jednem stałem łóżkiem na lrnżde 100 robotnilców. Fabryki 
miejskie, mające 100 do 500 robotników i nie mogące mieć przy swojej fabryce 
lecznicy, mogą urządzać na 1 tlo 5 fabryk jedną ogólną lecznicę w miejscu cen· 
tralnym co do położ'(•nia tych fabryk; w lecznicy takiej powillllo być po I łóżku na 
każde 100 robotników ogóliiej liczby robotników tych fabryk. Fabryki powiatowe, 
położone bliżej niż "5 wiorst ocl miasta, co do urządzenia lecznic podlegają tym sa
my~ prawicllo.m, jakim podlegają fabryki miejskie. Fab1•yki powiatowe, położone 
claleJ Jak 5 w10r~t o~ miasta, w którem jest szpital, powinny mieć leoznicQ. fabryczn!}: 
w tym tylko razrn, Jeżeli mają 300 i więce,i robotników.· Jeżeli zaś fabryki te s11 
oddalone od, miasta więcej jak 10 wiorst, jeżeli w najbliżej polożonem mieście niema 
szopitala miejskiego, jeżeli wyroby 'fabrylci są szkodliwe dla zdi·owia robotników 
i pr~yczyniają si~ do '~yniklych z nich chorób i jeżeli, wreszcie, robotnicy mie· 
szkaJą w złych nueszkamach, to w takich razach fabryki powiatowe obowiązane są, 
mieć l~cznice nawet i wtedy, jeżeli w nich pracuje tylko 100 robotników,··, Jeżeli 
iabryk1 oddalone. są więcej niż 10 wiorst od ,miasta lub osady, w której mieszka 
lekarz, to w takim razie lekarz fabryczny powinien mieszkać przy fabryce. Lecznicą 
fabryczną, zarz.<1dza le~arz fabryczny, tudzież lecznice te . :podlegają wszystkim tym 
wymagamom. i przepisom utsawy lekarskioj, jakim podlegają wszystkie prywa,tne 
za.kłady leczmcze. 
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Uwag a. Jeżeli przy fabryce jest lecznica, to komnata. gościnna może 
być urządzoną przy. lecznicy, przytem w komnacie gościnnej, jakieby nie 
były rozmiary fabrylci, musi· być tylko 1-3 łóżka dla niesienia .pierwszej 
pomocy zranionym robotnikom. 2) Lokal przeznaczony na lecznicę powinien 
odpowiadać sanitarnym i lekarskim wymaganiom. 3) Lecznice, przed otwo
rzeniem takowych, powinny być obejrzane . w porządku, wslmzanym w ustawie 
lekarskiej. 
7) W lecznicach .fabrycznych, urządzonych przy fabrykach, w których pra

cują mężczyzni i kobiety, powinn.Y być oddziały męzki i kobiecy. Oprócz tag() 
w lecznicy fabrycznej, urządzonej na 10 i więcej łóżek, .powinien być osobny oddział 
dla chol'ych na zarażliwe choroby. 

· 8) Przy komnatach gościnnych i lecznicaeh fa'.Jrycznych powinny sii;i znaj
dować wszystkie nfozbędne dla niesienia pierwszej pomocy proste lekarstwa, środki 
opatrunkowe i niezbędne instrumenta chirurgiczne. 

9) W razie slrnrg· robotników do inspekcyi fabrymme.i na lekceważenie ]lrzez 
lekarza swoich obowiązków, albo w rnzie, gdyby jeden lekarz zarządzał wiQcej niż 

2 fabrykami z ilością robotników od 100 do 500, albo więcej niż 2 fabrykami 
z ilością od 500 do 1,500, inspekcya fabryczna obowiązaną jest zawiadomić o tam 
11iotrkowską guhernialną komisyę fabryczną dla, użycia należytych środków w celu 
ustanowienia normalnego porządku. 

Uwag a., W dużych fabrykach na jednego leka,rza nie może przypadać 
wiQcGj, jak 3,000 robotników. 
10) W fabrykach, w których większa połowa robotnikó.w złożoną jest z ko

biet i dziewcząt, oprócz le\mrza, i telczera, o ile to jest możebnem, powinna być 
felczerka lub akuszerka. 

Uwag a. Pomoc lekarska robotnilrnm, zgodnie z niniejszem postanowie· 
niem, pawinna być zorganizowaną od 1 czerwca i;oku bieżącego, urządzenie 

zaś komnat gościnnych może być odłożone do 1 pażdziernika r. b., a urzą
dzenie lecznic fabrycznych może być odłożone do 1 czerwca 1893 roku. 2r 
Jeżeliby fabryki miejskie większe, z ilością robotników więcej niż 500, ze
chciały urządzić ogólną lecznicę, to muszą uzyskać na to pozwolenie piotr- · 
kow:;kiej gubernialnej komisyi fabrycznej. 3) Wszystkie fabryki i zakłady 
przemysłowe, mają,ce więcej niż 100 robotników i obowiązane w tym lub in
nym rodzaju urządzić lecznice fabryczne, zanim takowe urządzone zozta,1ą, 

obowiązane są z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia oddawać na swój 
koszt do szpitala rniejskiego ciężko chorych robotnilców i opłacać za nich 
wszelkie koszta szpitalne w ciągu 6-ciu miesięcy." 

Zwrot cła. 

A. 
Najwyżej zatwierdzona d. 10 (22) czerwca 1892 r. uchwała rady państwa

.o wywozie tkanin bawełnianych za zwrotem cła od materyałów surowych. 
Rada państwa, w połączonych departamentach ekonomii pai1stwowej i praw, 

01•az na zebraniu ogólnem, rozpatrzywszy wniosek ministra skarbu o wywozie tkanin 
bawełnianych ze zwrotem cła od materyałów surowych-uchwaliła: 

1 W uzupełnieniu praw dotyczących postanowić: 
1) Dla ułatwienia wywozu tkanin bawełnianych ze zwrotem cła od ma~erya

łów, użytych do ich wyrobu, zezwala się na poddawanie towarów tego· rodza,Ju re-
wizyi celne.i w fabrykach i składach towarowych, . . . ' . 

2) Fabrykanci i kupcy, chcący korzystać z .tego pozw~le~~a (a,r~. 1), zwr_aCa.J!l 
.się z prośbą do departamentu celnego za pośrednictwem naJbllzszeJ mstytucyi d~
radczej dla spraw handlu i przemysłu, która . wniesie d~ miejscowej kas~ r~ąd6we~, 
na żądanie departamentu, sumę potrzebną na. pokrycrn kosztów rew1zy1 celneJ, 
licząc po 2,500 rs. rocznie na każdego z kontrolerów celnych, wy~na:czonych ~rzo. z 
·departament (art. 3). Sumy te wnoszą się z góry za cały rok i me zwi;acaJą su~ 
w żadnym wypadku. Podział tych sum na zainteresowanych fabrykantów: i kupców 

. pozostawia się im samym w porozumieniu z instytucyą doradczą, która WJUosła sumy 
.do kasy rządowej. 
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3) Rewizya celna przeznaczonych na wywóz towarów bawełnianych w fabry
kach i składach towarowych powierza się kontrolerom celnym pod ogólnym nadzo-

d ·kó · ydzialu celnego wedlug wyboru dyrektora departamentu celnego, 
rem ur~ę. m w, ~v 1 ' gdzie nie~a instytucyj celnych-pod uadzorem urzędników 
a w nlleJscowoscrnc 1, · : h b 1· , . Liczb" Iw akcyzy według wyboru miejscowych zarządzającyc po orem a c(.yzy. ·, " n-
troleró~ w kaZdej miejscowości określa dyrektor departamentu celnego. 

4) K t, lerów celnych (art. tl) wyznaeza !iyrt1ktor departamentu. celnego 
Ś Ó l Órbm 

1
p
0

0 .• 1·adaiocvch wyższe wykształcenie tl-clmiczno. Przy obe,imowamu 
z po r ( os • ~ "'" ·' ' . · ,, ·1 · L 'k' sp, ' · • ·d konti·olerzy celni składają przysięgę na ogolnycn zasauae 1 i f opo ~ · rn ~u.Je!, 
~;~~du,korzystają z praw służby rządowej, z wyjątkiem praw do mng wyzs~yeh 1 d_o 
emerytury. Wynagrodzenie wypłaca się im z tium wskazanych w ~rt. _:.l, w „w(l
sokości, określonej przez d~rektora .depart~mentu celnego, z tym wa1 nnk10m, zoby 
nie przowvższało (lwóch ty~1ęcy rubli roczn10. . . . 

5) 'Kontrolerzy colni mogą być wysyłani do fab~·y]{ 1 s.kladow towt~rowyeh 
znajdująeych ~ię poza obrębem miejsc st~łego icl~ zanues~kama, . z d~cy~yt us~hy, 
której dyrnktor departanwntu celnego powierzy ogolne zawrndywa?rn 1 cw1~yą celną 
przeznttczonych do wywozu tlmnin ba~vełnianycl~ poza obrQbem ~~~·~~'.·llCYJ, e~l11y~n. 
Przy takich wyjazda('h kontrolerzy celm otrzymują dyoty w wym1,11 ,it,11 uk1 o~lan;y eh 
przez 'dyrektora departamentu (\elnego, odpowiednio do lrnsztów, spowoclowanych 
przez wyjazd. . . _. 

1 
, 1 t l , 

uwag a. Sumy potrzebne dla pokrycia wydatl,ow .U'.• c ;y et~ wn 1·0 orow 
celnych wnoszą zainteresowani fabrykanci i kupcy do nuo~seoWOJ kiisy rządo
wej, za pośreclnictwem odpowioclnioj instytucyi cloradcze,1 clla 8pmw handlu 
i przemysłu. . . · l · 
6) Wynagrodzenie dla osób, l'tól'ym powierzone ,Jest og·olno imwtac ,vwame, 

nadzór i prowadzenie. ksiąg rewizyi <·elnoj towarów bawełrna11ych, w,yznaeza stę, 
według uznania dyrektora departtimontn celnego, z reszty sum wslc~zimycl1 ':' ~rt. :J. 

7) Na kontrolerów celnych wkłada się obowiązek: a) cit1głe,J. ohom~ol:l~l P!'ZY 
opakowywaniu towarów bawelnianyd1, przez?aczonycl~ na wywoz. wi'.zenm rnh, 
a także oznaczenia ich gatunlrn; b) niikładama. na ka~dą sztul{ę wyw~zoneg~ to
waru, obok fabrycznego, celnego stempla; c) dop1lnowama, ab.Y .ambiilaz nałozo!lY 
był· w ten sposób, iżby bez jego uszkodzenia nie mógł hyr, za!llrnmany towa.r w. n~m 
zawarty; d) nałożenią plomby eoln~j. na każdą pakQ .towaru, 1 o) wydawarna t>Wta-

dectw o. liczbie, wadzo rzeczywbtoJ i gatunku wywozonych pak. t?wa!'U. . 
8) Swiadectwa kontrolerów celnych (p. art. 7). przedstawrnJą się ;v yogram!~Z

nych komorach wywozowych przy wywozie prztiz me towarów bawołrnany~h. h.o
mory, po sprawdzeniu liczby i wagi. pak towRrt1 i po prz.ekonaniu .siQ .o meu~z~o
dzeniu opakowania, tudzież o całoś01 plomb ce!Ilych, wydają. odpowrndmo do. swia
dectw kontrolerów, kwity zaliczeniowe na spłatQ cła od bawełny, sprowadzanej z za
granicy (art. 2. Najwyżej zatw. 3. (15) lutego 1892 r. uchw. rady pai1stwa), przy
stępując do powtórnej rewizyi tylko w razie zaginięcia lub ns::ikodzenla plomb, albo 
też uzasadnionego podejrzenia, ze zadeklarowane eto wywozu paki towaru są porl
stawione lub zamienione. 

9) Towary bawełniane, przedstawione do wywozu w pogranicznych koruomch 
wywozowych bez świadectw kontrolerów celnych (p. e art. 7) poddają się rewizyi 
celnej na zasadach ogóhlych. Kwity zaliczeniowe na te towary wydają się przez. 
komory po nałożeniu na każdą sztukę towaru, obok fabrycznego, celnegą stempla. 
Na towary niezaopatrzone w odpowiodnie stemple fabcyczne (art. 160 i. nast. ust. 
:prZEirn fabr„ Zbiór pritw t. XI cz. II, wyd. 1887 r.) ńie wydają się lrwity zaliczeniowe. 

10) Ministrowi skarbu pozostawia się rozstrzyganie wszystkich kwestyj i nie
porozumień, mogących wyniknąć przy stosowaniu niniejszego prawa, róW'nież wyda· 
wanie, w i;ozwiniQciu i wyjaśnieniu tegoż prawa, obowiązkowych, dla. wywożących 
towary bawełniane ogólnych instrukcyj i oddziehlych postanowień, z warunkiem, 
źeby te instrukoye i postanowienia były przedstawione senatowi rządzącemu do 
opublikowania .. 

Il, Sumy, wpływające od instytucyj doradczych dla spraw handlu i prze
mysłu (art. 2 i uw. do art. 5 działu I), zaliczają się do specyalnych fundusz.ów mi· 
nistoryum skarbu, a w szczególności departamentu oe]J;J.ego, na pokrycie kosżtów c1o· 
pełniania w fabrykach i składach towarowych rewizyi celnej przez;naczonych ·do 
wywozu towarów bawełnianych i wydawania dyet .kontrolelrom celnym. 
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B. 
Przepisy o porzą<lku rewizy.i i 11rzepuszcz1tnia przez granicę wyrobow 
bawełnianych, wywożonych ze zwrotem elit od bawełny i innych mate

ryałow surowych. 

(Zatwierdzono przoz zarządza,jąec•go rninisteryum skarbu dnia 5 czorweii 1802 r. 
tymczasowo na rok Jeden). · 

1) lfowizya celna towarów bawełnianych, przeznaczonych na wywóz za gra
nicQ ze zwrotem cła od użytoj clo ieh wyr'obu bawełny i innych materyalów suro
wych, uskutecznia si.Q w fabrylrnch i składaeh towarowych, lub też na komoraeh. 

2) Fabrykiinci i kupcy, życząey sobie, ażeby rewizya przeznaczonych na wy· 
wóz za granicę towarów bawełnianych była dopełnioną w fabryce lub składach, 
znajdujących się w rnie

1
jscn stałego służbowego zamieszkania kontrolera celnego, 

zawiadamiają go o tern piśmiennie w $pecyalnie do tego zaprowadzonej księdze 
szmu·owej, wysyliinej przez clepartament celny, przyezem, dla uniknięcia niepo1'0-
'zumień, oznaczają dzień i godzinę, w której to uskuteczniono. 

3) Kontroler przystęppjo do rewizyi towarów w tymsiimym porządku ehrono
log.icznym, w jakim wpływają zawiadomienia. Ustepstwa od. togo przepisu mogą byó 
dopuszezane tylko za zgodą osób interesowanych, a także w tych wypadkach, jeśli 
zadeklarowane clo rewizyi towary, po przybyciu do fabryki lub składu kontrolora,. 
.okażą się nieprzygotowanomi do rowizyi. 

4) :B'abrykai1ci i kupey, życzący sobie, żeby rewizya ich towaru uskuteeznioną 
by.ła poza obrQbom miejsc stałego służbowego zamieszkania kontrolera, zwracają się 
z takiem zawiadomienieru piśmiennie lub telegraficznie do osoby, której powierzone 
będzie ogólne zawiadywanie rowizyą celną przeznaezonych clo wywozu tlmnin baweł· 
nianych, która to osoba poleci odpowiedniemu kontrolerowi clopełnienie wzsystkich 
czynności rewizyjnych w fabrykaoh lub składach, wskazanych przez zawiadamia-
jącego. · 

5) Polecenie wyjazdu dla czynności rewizyjnych z miejsca stałego zamieszka
. nia służbowego kontrolera wykonywa się po załatwieniu wniesionych do księgi 
·(art. 2) zawi adomiei1 miejscowych fabrykantów i kupeów. 

6) Przed skonstatowaniem ilości i gatunku towaru, stosownie do ustępów 
a, b i c punktu I Najwyżej ZIJ.twierdzonej w d. 3 (15) lutezo 1802 uchwały rady 
pai1stwa o zwrocie cła ocl ba.wełny, kontroler obowiązany jest przekonać się, żo 
przedstawiony do rewizyi towar wyrobiony jest . wyłącznie ii bawełny. Przymieszka 
innych matoryałów clopuszcza się tylko w zarobieniach towaru.' 

· 7) Przystępując następnie clo określenia gatunku towaru, kontroler powinien 
kierować. się następu,jącemi zasadami : 

a) Za towary bawełniane surowe i bielone uważa się tylko takie, w których 
oprócz zabarwienia brzegów tlmniny, stempli, kolorowych znaków fabrycznych, pa· 
sków niestanowiących wzoru w tkaninie i apretury, choćby lekko zabarwionej, nie
ma żadnych materyałów farbiorskioh. 

b) Za towary bawełniane, farbowane na kolor czerwony adryanopolski, uwa
żają się takie, w których prawdziwy lub sztuczny barwnik .marzanny (krapu) utrwa
lony jest w całej .masie przędzy lub tkaniny, chociażby na zabarwionym w ten spo
sób gruncie były następnie wydmkowane wzory innemi farbami. Wyroby tego ro· 
ozaju mogą mieó kolor czerwony rozmaitych odcieni*). 

*) Znamiona dające możność odróżnienia zafarbowania adryanopolskiego od 
zafarbowania na kolor czerwony innemi barwnikami, są następuJące: 1 • . 

l) Pl'zędza i nici, zafarbowane na kolor czerwony aclryanopolski, wydaJą za
pach oleju zgorzkniałego i w dotknięciu są tłuste ; przy traktowaniu ich eterem 
można wykryć obecność tłuszczów. 

. 2) Mocny sph;ytus 960 Tr. nie działa na przędzę i tkaniny, zabarwione na . 
kolor adryanopolski, nawef przy zagrzaniu do temperatury wrzenia, podczas. gdy. to
wary, zabarwione niektóremi innemi farbami węglowemi, traci)! kolor pod działamern 
spirytusu, przyozem farba przechodzi w roztwór. · 

3) Kwas solny, o tęgości 10 B„ przy zwykłej temperaturze, a nawet przy na· 
grzaniu 400 O„ nic zmienia czerwonego koloru adryanopolskiego, podczas . gdy za
barwienie innemi czerwonemi farbami węglowemi, przy takiern trakto>yamu, prze· 
chodzi w kolor Młty, oprócz zabarwienia fa:i:bą kongo, które pocl działamom słabego 
kwastl solnego, przybiera charakterystyczny kolor niebieski. . 

4) Przy gotowaniu tkanin lub przędzy, zafarbowanych na czerwony kolol' 
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adryanopolski w tęższym kwasie solnym, lak farbiers~ rozkład.a się na c~ęści skła
dowe, przyczem wydziela się farba, która, pod dzię.łamem amoruaku, przybiera barwę 

niebiesko-floletowlł. · 1 k' · · 
5) Tkaniny i przędza zabarwione na czerwony kolor adryanopo s. i, ~ue zm10-

niają się pod działaniem sddy gryzącej o. tęgości 1° B„ nawet przy ~u zszem ~eh 
gotowaniu, przyczem płyn alkaliczny przybiera t~1ko słabo , czerwoną ba1~ę z od01~
niem fioletowym; tesame towary, zafarbowane rue na Jrnlo1 czerwony aclryanopolsk1 .. 

przy takiej operaoyi tracą; barwę. . 
6) Nakonieo, tkaniny i przędza, zafarbowane nie na: kolor czerwony ~dryano-

polski, pod clziałli.niem kwasu azot.owego, o tęgości. 60 B„ Jedne tracą, kolpr, mne po· 
·zostają czerwonemi; adryanopolski zaś zafarbowame czerwone zmiema się w barwę 
żółto-pomarańczową. 

c) WszY.stkie inne wyroby bawełniane, niepodchodzące pod określenia zawarte 
w poprzednich" punktach a i b, powimly być uważane za drukowane lub farbowane 

na kolor czerwony nieadryanopolski. . . 
8) Pod rzeozywistą wagą tkanin bawelnianych nalezy rozunne.ć . wagę samego 

towaru, bez wewnętrznych wałków drewnianych, ramek, okładek 1 mnego opak~
wania, oprócz naklejonych' etykiet, przyszytych płatków lub k~rtek z nap1sam1, 
sznurków, tasiemek lub wstążek, używanych przy opakowywanm handlowem to-
waru, celem uniknięGia rozsypania się jego w drodze _POd?z.as przew?zu. . . 

9) Przy określaniu rzeczywistej wagi przęd.zy i mm bawełmanych, nawm1ę
tych na szpulki, krążki, gilzy papierowe i t. p„ waga tych przyborów. do. opakowa
nia potrąca się. z ogólnej wagi ich z towarem i ~v tym celu przewaza się, według 
wskazówek kontrolera, pewien procent opakowama. · 

10) Po określeniu wyżej wskazanemi sposobami gatunku. i ilości tow~ró_w, 
kontroler przystępuje do ich ostemplowania, przyczem, nakładaJąc obok wyc1śmę
tego stempla fabrycznego stempel celr!y, uważa, żeby ten ostatni był zupełnie do
kładny i kolorem farby odpowiadał wymaganiom uwagi do art. l~O ust. handl. wyd. 
1887 t. j. aby na towarach białych i jasnyoh stempel celny był ciemny lub czarny, 
a na towarach czarnych lub ciemnych-'-biały lub czerwony. 

Na przędzę i nici skręcone, wywożone w paczkach i motkach, stempel oelr!y 
może być wyciśnięty obok fabrycznego, na kartkaoh papieru, naklejonych na WQzły 
sznurków, któremi obowiązane jest opakowanie; nitki i przędza; wywożone na gil
zach, szpulkach i t. p„ powinny być p1·zedstawiane do rewizyi, po zaopatrzeniu już 
przedtem w stemple nietylko fabryczne, lecz i celne, według przepisanego rysunku, 
sporządzone i nałożone na. towar przez samych właścicieli towaru. 

11) Po ostemplowaniu, towar opakowuje się ostatecznie w skrzynie, beczki, 
kosze, bele i t. p. pomieszczenia, przyczem kontroler dopilnowuje, żeby pomiesz
czenia te były dogodne dla nałożenia plomb celnych, t. j. żeby po nałożeniu tych 
plomb, towar nie mógł być wyjętym z oplombowan}ch pomieszczeń, ani też zamie· 
niony bez naruszenia plomb, lub uszkodzenia sznurków, na których są one za
wieszone. 

12) Plombowanie skr;i;yń, beczek i innych podobnych pomieszczeń, uskuteeznia 
i>ię u ich pokrywy i dna, tak żeby siinurek z dmtem objął kolejno przewiercone 
brzegi z jednej strony boku i pokrywy, . z drugiej zaś-boku i dna skrzyni lub 
beczki ; następnie końce tak wierzchniego, jak i dolnego sznurka, zawiązujlł się 

w węzeł, a na pozostałe ich końce, niedalej jak w odległości cala od węzła, za
wiesza się i wyciska stemplem przepisanym, wreszcie obszywa si11, celem zabezpie· 
czenia od uszkodzeń, plomba celr!a. 

13) Bele, paczki, kosze i tym podobne pomieszczenia winny być opakowane 
W płótno, grube tkaniny lub rogoże. Takie opakowanie winno składać SiQ Z jednej 
l~b dwu sztuk, stosownie do opakowywanego pomieszczenia i zszywać się na wszyst
.kich szw.ach sznur.kiem .z drutem, bez wszelkich guzów i węzłów, na którego kofwe, 
złączone i związane w węzeł, nakłada się plomba celna. , 
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Historja fabryk w Łodzi*). 
-• ·------ ~rt~}~· -~-·-·M ___ _ 

Towarzystwo Akcyjne wyrobów bawełnianych 

Karola Scheiblera w Łodzi. 

Rozwój przemysłu bawełnianego w Królestwie Polsldem rozpoczął 
się dopiero przed laty trzydziestu kilku. Do tego okresu przemysł ba-

. wełniany znajdował się jeszcze w kolebce, a Łódź, obecnie centrum 
przemysłu fabrycznego całego kraju, - w owym czasie zamieszkiwali 
przeważnie tkacze, wyrabiający na ręcznych warsztatach pośledniejsze 
gatunki materyj .bawełnianych. Tkalni mechanicznych w kraju jeszcze 
nie było, - istniejących zaś kilka, a rozmiarami nieznacznych przędzalni 
bawełny' -:- nie w kwitnącej znajdowało się fazie rozwoju. 

Stan taki trwał do roku 1854, w którym przybył do Łodzi Karol 
Scheibler. · 

W historyi ekonomicznego rozwoju kraju - Karol Scheibler zaj
muje jedno z wybitniejszych miejsc w rzędzie przedstawicieli i zasłu
żonych pracowników na polu przemysłu. 

Zmarły Karol Scheibler, pochodzący ze znanej w nadre1J.skich pro
wincjach rodziny, zajń:mjącej się w ciągu paru stuleci dżiahtln:óśCią prze
mysłową - kształcił się w szkole technicznej. Po ukończeniu kursu 
szkolnego, przyjął tamże miejsce dyrektora w jednym z zakładów prze
mysłowych i zwrócił na siebie uwagę .Johna Kokerilla, założyciela bel
gijs~ęgQ_Jrr~ęIQY..rgu_J§_b_rycj:ąego, ... W clij;gi.i.sże't~egli faf Km;Ol Scheibler 
występuje jako :współpracownik Kokerilla w dziele wprowadzenia me
chanicznego przędzaliifotwa·rtkal:nictwn. w Niemczech, Austryi i innych 
państwach. Zadanie to spotykało olbrzymie trudności, poniewaź z Anglii 
F~WQ.?i:.:JJJJ!,8ZY1lJ~.YL!Y?iQ1'.Ql1iony, dla obznajmienia się więc z ich ii.kła
dem, Scheibler musiał jeździć do Anglii .i tam :walczyć z różnorodnemi · 
trudnościami. Dzięld jednak zdobytym tam doświadczeniom nauczono 
się budować maszyny i zakładać przędzalnie na wzór n,ngielsld. . 

Przez pewien czas Karol Scheibler w Austryi zr1rządzał jedną z 
większych przędzalni, lecz gdy podczas zaburze1J. w r. 1848 wszyscy 

*) W mhryce tej corocznie kolejno pomieszczać się hędą opisy fabryk łMzkicb, 
co, z ozasem,. utworzy materJał kronikarski do historyi rozwoju przemysłu fabrycznego 
Łodzi i okolicy. 

!nfor. Ło'1ziani::. 
9 . 
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cudzoziemcy musieli wydalić się z granic pai1stwa i Scheibler, jf~k8 bel-_ 
gijski _pwldany, opuścił Aust1ją i przyj echa! do o.~ork~W!t, ?Y, ~l~t1C' v;·o
pofio\varn} mu posadę dyrekt9r~~_yrzędzalm _ę~~l~~se1~. F aln.J k,1: t,1 za~ 
rządzał <lo r. 1s.sJ-t6 . .Jest-ao czasu, gdy pr:iJ.eds1ę'Yziął h1~dowę ;v,h~sneJ 
fabryki ·v; Łodżi; odtąd też r9zpo~zyna się tworcza Jego dzrnłalnosc 1 po-
myślny rozwój przemysłu łodzkiego. . . , , 

Dla budowy pierwszej fabryki wybrano mieJSCO'_VOSC obok parku 
Kwella". obfitujt1cą w dobrą wodę, tam powstała pierw~za przędżlal- · 

~~ia 0 18 óoo wrzecionach i pierwsza tkalnia o 1 oo mechamcznych, war
sztatach.' W r. 1801 tkacze ręczni, w obawie upadku ręcZ1neg~ tlrnlmctwa, 
napadli na fabrykę Scl_ieiblera ~ połilliii~~r~111i§}]'tii:ty m~ch~~i~~ne .. ,. ~V~.
pa dek ten jednakże me osłabił ener~u h.t1roli~ Scheihlera,, a, fctb1yL:i. 
w r. 18E\H J.JOĘi.iadała j11ż ,w,ooo wrzec10n. Oprocz tego Scl~eible1· wybu
(lo\v-aftu1i1że.uow!j:.mechanic.Z1HJ: tkalnię wyrobów bawełnmnych. o. 400 I• 

warsztatach i blicharnię„ i ni1był jeszcze IJ1Z&\:\~_<}l!~~ę_1Ji1:We!1i:y w Zarlm.ch 
· ·(około s ooo \\76:;e.c10i1). ·Wówczas dla przemysłu Tiawelnrnnego nastała 

nader p~rnyślna epoka.. W_r,_.1§10. Krwol Scheibler rozpocLlął burlowę 
i1owej„.ogrQJlll1ęLJ~J1'&~1z.JLll:t.L Fabryka ta wprowa~lzona. w rnch w, r. 
1873 posiadało 70 ooo wrzecion i 1,200 mechamcmiych wn,r:;;ztatow. 
Jednocześnie tkalni;, w starej fabryce, powięl~szorni: .zostah~. o uoo ,war
sztatów. W r. 1876 w nowej fabryce wymkł pozar, ofmri1 ktorego 
pa<lła część fabryki, zawiera,il1cr1 przędzal~Ję,, ocal~łJ'. i;i10tory parowe i 
tkalnfa, W następnym roku spalonf1 częsc faDr;y:kl Jl~Z _o,cllmdo\~:mo z 
ulepszeniami i zabezpieczeniem na wyp~t<'.ek ognrn, a ilosc ""'.rzec1011. ~o- , 
większoną została. o 18, ooo. J ednoczesme ,_po lmd9.Wf1ll.O. tal{~.e }rnleJ z,e
lazną;,~ około 6 wiorst, hi~~It~ qrqg_~ _ż.<3~ll.!1!.1~~-_F'ayry<;:ą1~>~:~oclzk:i: ZI fa-_ 
brylrngilJr.;:ąche-iblera:··-no liczby fabryk w owym czasie pt'Z1yh1czom1 
. została tlmlnhi. meCluińiczna, tak zwana „ Tivoli" położona w południo-
wo-zacho(fiifej' stronie miasta: ··· ,„.-·---· 

W r. 1879 K. Scheibler powiększył główny budynek nowej fabry
ki, dobudowując nowy oddział przędzalni na 25,000 wrzecion i tkalnię 
o 525 warsztatach. 

W. r. 1881 zatwierdzone zostało Towarzystwo akcyjne z zakłado· 
wym. kapiiałeiriJi,,ggo,ooo rubli, Karol Scheibler pozostał nadal głównym 
kierownikiem ,,rro.wai;zystwa''·;-nie mógł jednak zamiarów swych w czyn 
wprowadzić, ponięważ w 3 miesiące pó~niej, w dniu~~.s..:r~::v,~~tnin, 1ę81 
r. zako1'tczył życie. · · 
·"·--···ciężki.fil- ciosem dla Towarzystwa byht strata kierownika, który w 
cil1gu 25 lat, z małej przędzalni o 18,000 wrzecionach· utworzył prze
mysłowe przedsiębiorstwo największe z istniejących w Cesarstwie, a roz
ległą swą wiedzą w różnych kierunkach, niezwykłą energią i zmniłowa
niem pracy, zjednał sobie ogólne uznanie i szacunek. 

· Jedynem ułatwieniem trudnego zadania, dla nn.stępców K. ScheilJle
ra był wzorowy porządek, w jakim wszystko pozostało, „ Towarzystwo" 
zaś wykon~"vało dalej plan~ w tym kierunku, w jaldm były prnedsięwżlięte. 
.Y!.E~.1~~~l-~.lv._Łodzi .C.~Qh..u._kończono ostatecznie budowle podług 
pfauow skreslonych Jeszcze za życia K. Scheiblera. W ostat1iich cZ1a
sach,· \Vskutek ogólnego zastoju w Łodzi, „'rowarzystwo." wstrzynlnrło 
na pewien czas dalsze rozszerzanie fabrycznych budynków, które i tak 
w tej gałęzi przemysłu nnjwiększemi ·są, w Emopie. . 

Wytwórstwo wyrobów bawełnianych, stanowiących przedmiot dzia
ła.lności „'rowarzystwłb" uskutecznia się obecnie w l::i-ciu fabrykach. 
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W I:jodzi: 
1) W starej fabryce okolo miejskiego parku, na,r,ywającej się 

„ Centralną", 
2) w nowej, nazwanej ,;Pfaffendorff" (Księży młyn), 
:3) tkalni mechanicznej, zwanej ,, Tivoli", · 
4) p!'zędzalni odpadków, 
ii l blichami. 

W Żarkach: 
W prl'.lędzalni bawełny. 

.Sta:.·a .. f:,th1~y_k.'.•2 :. ii,rt;q~v.~.na ... ,~Centralną" mrnsc1 w sobie: l) 
pr1iędialmę, 2) .tlmhiię \vJ'.robow hawehih~1iych, 8) warsitaty meclrnnicz
ne elfa ws;1,ystlnch zakład.o w. r1\1taj maj duje się główny zarz~!d „ '110-
warzystwa'' omz c~ntralny sl~ład i·óżnych mate1:jałów i fabrycznych przy
rżlądow. Wszystlae budynki murowmrn, pokryte szyfrem hlacha lub 
papą. Dla ułatwienia konmnikacyi !niedzy r>ietm1ui ist~ieje 5 \vind. 
'l\rtaj znajduje~ ~ię H, kotłów par?wych, ~ któl'ych :3 podwój1ie, 8 paro
wych nrnszyn rownaHcych srn sile 041i koni 

W sląad ti:1:bryki . wch?dzą: a) przędmilnfa ha wełny, skludająca się 
ZI trzepaln~, ~all zgrzel!mc, sal~ prząśnic skrzydełkowych i sali 
sam?przt1sn,1c; b) _tk~lma wy_robow bawełnianych i c) warsztaty me
~ha'.n~~ne z sl~sai·n1:1 i stol:w1m~. Buclyn,ki oświetlo1~e gaz;e1}1 . ZI własnej 
fah1yki, pudworze elektryczne1m lampanu, ogrzewame -- pari1. 

N O Wt~ fałnylrn. ,:Pfaffen~orft'" sklacla ~ię z dwóch przędzalni 
ze skręcalmą, ZI tlmlm l pomocmczych wa1·sztatO\I\'. 

:ęudyr~ki !nurowane,, sklepione· ua wszystkich pięt1«ich z wyji1tkiem 
tylko J~tln~.l oficyny. G~owny budynek Zlnwiem __ U7 qk:1E\!LJ1'.9Ht\t, s<;}lQdy 

. -~~~~.Q.~ę___!_ęl~!.~~-'--a \~ srodkowym korpusie, gdzie mieści się główna 
maszyna parowa, oddzrnlonym od bocl'.lnych skrzydeł dwiema QO'lliotrwa
łemi śeianami, znajduje się czworo żelaznych schodów. Ośm ~ind słu
ży dl~ l~onrnnilrncyi pomięd~y piętrami. Sala, gdzie stoi główll<t maszy
na, oswietlona elektrycznenn lampami. 

.B'abry~rn ,;-;awiem Hi większych kotłów parowych, jeden większy 
ogrzewacz, i os~ parowych maszyn równających się sile 3,000 koni. 
W skład fabryki wchodzą: sala trzepaków sala zgrzebnie "al·1 

~ ' 1 d ' ' .., < 
p~·z~1smc ~ nzy elkowych, sala samoprząśnic, skręca]nia, tkal-
llla z oddziałem przygotowawczym, wykończalnia, warsztaty po
mocnicze i zakład gazowy. 

'11 lrnlnia mechaniczna „Tivoli" mieści się w dwóch czteropię-

b
trow1 ych bi)tdyndka~h, ogrzewana-parą, oświetlona gazem miejskim. Fa

ry ~ę. wprawa. zaJ~ w rl'tch następujące motory gazowe: 3 kotły paro
we ,1 J~dm~ poclwoJrn~ maszyna parowa o si.le ino koni. z maszyn tu 
Zll1aJdUJ!1 się następuJące: 5 motaczek, H maszyn do snucia i 3 szllcht
·ma~:iJyny. ~80 Mmotl~ackich warsztatów i· 3 maszyny do miei·zenia i ·skła
dama tkanm. 

Przę_dzalnia o~lpac~ków przerabia wszelkiego rodzaju bawełnia
ne odp~dki z wszystkich fabryk „ Towarzystwa"; mieści się w dwóch 
czteropiętrowych murowa!1ych budJ:nkach, posimfa 2 kotły parowe, je
dną parnwą maszynę o sile 80 kom, 14 selfaktorów o 6750 wrzecionach 
75 maszyn przygotowawczych i windę. 
. , Blich~mia. Fab_ryka. ta składa się z blicha.rni, pralni odpad
kow tkacloch, farbrnrlll, drul~arui, wyko11c.zalni i warsztatÓ\V 
pomocniczych. Budynki murowane, kryte twardym niat.erjałem. Szcze-



!! 

l 
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gólniej oddziały fabryczne, mie~z?zące s~ę w jedno~iętrowych ?u~ynlrnch, 
odznaczają się obszarem, obfitosc1ą. powietrza, dob1~ ';en~yla~~ą 1 ~ogo~
uem rozstawieniem maszyn, sk~1tln~1~ cze~o, w bhcharn~ utrzym~Je su~ 
porządek i czystość p.owietrza. Oswietleme gazem z własnego zakł,adu: 
Tutaj znajdują się następujq,ce mo~ory parowe: 10 parowych .kotłow I 

3 parowe maszyny o sile 500 kom. . . . . 
Pakowanie tkanin odbywa się z pomocą pras hydmullcznych i 

ręcznych. . . · M l' ' , l 1 · Przędzalnia w· Żarkach n wiorst. od stacy1 i ysz ,oV\ rn ei 

Warsz. Wiedeilskiej. Budynki fabryczne z kamienia, zakład gazowy z 
cegły. Motory: 3 kotrl~r p~rowe i. jedna podwójna rn~,sz?rna pa~·owt~ o 
sile 80 koni. Fabryka miesc1 w sobie oddziały: salę t1zepakoV\, ~a~ę 
zgrzebnie, salę prząśnic skrzydełlrn:V~'~h, sal.ę .sa1~1?IH~~smc 
i motalnię. Oprócz tego warsztaty stolarskle.1 slusar.sk1e.1 zakład gazowr 

Reasumując to - zrLkłady Towarzystwa zawierają:. '1 przędzaln~e 
o 230952 cienkoprząśniczych i 109M skręcających .wrze~1~nach, wykon
czające rocznie około 4.,00,000 różnej przędzy a mrnnow1me: 

przędzę wątkowt1 od Nr. 4-50 
„ półosnowną od Nr. 16-40 
„ osi1owną od Nr. G-3G 
~ dwojoną (double) od Nr. 8/4-:- 60/30, . . . 

3 tkalnie mechaniczne z 3()64 mechanicznem1 warsztatttnn, wyrabmHce 
rocznie około 1,000,000 sztuk, czyli G0-70,000,000 arszy1nó~ . r1óżn)1

1ch 
tkanin jako to: perkal do druku, perkal bielony, kreton, ~rosma r, t rn
niny podszewkowe, nankin, barchany proste, rypsowe i drukowane, 
kort bawełniany, a także dymkę, pikę i różne tkanmy drobno.wzorzyste. 

Blicharnia, farbiamia i drukarnia wykoi1czają ostateczme wyroby 
rozchodzące· się następnie w Królestwie i w najdalszych guberniach 
Cesarstwa. Tkalnie wyrabiają połowę przędzy, resztę zaś kupują tka-
cze miejscowi i z Cesarstwa. 

Przędza i wyroby „Towa1·zystwa" otrzymały następujące nagrody: 
W r. 1857 w Warszawie - Dyplom. honorowy, 

·1870 w Petersburgu - Herb Pai1stwa, 
187() w Warszawie~ Medal złoty, 
1878 w Paryżu - Wielki medal złoty, 
1882 w Mosk"Wie - Herb Pai1stwa, , 
1883 w Amsterdamie - Najwyższą nagrodę Dyplom ho-

norowy, , 
1885 w Warszawie - Wielki medal złoty, 
188G w Antwerpii - Najwyższą nagrodę Dyplom ho

norowy, 
188H w Warszawie - Złoty medal, 
1887 w Warszawie na wystawie hygienicznej najwyższą 

nagrodę Dyplom honorowy 1-ej klasy za wzoro
we szkoły, szpital, domy robotników i usiłowania 
poprawy bytu tychże, 

1888 w Warszawie - Dyplom honorowy 1-ej klasy, 
· 1891 w Moskwie -

Trzy główne zakłady „Towarzystwa", Centralna fabryka, ,,Pfaffen
dorff" nowa fabryka i Blicharnia połączone są koleją i telefonem. 

Towarzystwo posiada wzorową straż ogniową zaopatrzoną we 
wszelkie narzędzitl. i przyrządy. ratunkowe oraz obfitość. wody. 

I 

I 
~ 
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;Si~rn.wą: .. b.l}.~_eh~3'. .. dla produk?yj fabryk sprowadza się ~ J?_ółp.o_c11ej . 
. ~1:11,~~~ki,_ Eg:~t1:!1 .;1.1:~YJ .. „~~~cl10._g:r!!~l! .. L.Ś.m(l)Eg~?~~zyj~ty~l~!~h .. !lliejscq: ... 
. .F~~~9!~J?J10_a2:y_1 __ ~~-~~J~:_en~~··c· Jako. smaru używa Slę oleJ Hallipolski, 
ktmy po hcznych prolJach o1tazał Slę najodpowiedniejszym. 

. -~~~Q-~Q.!!1.:~!J~.~!:t9.f.~~1w używa się wyrabiany w Królestwie polskiem, 
gdzie przemysł ten znacznie się rozwina.ł. 

~~emiczne ~aterjały biorą się poczęśd z miejscowych fabryk, a 
p~c~ęsc1 z zagramcy, przemysł bowiem chemiczny w kraju mało roz
wm1ęty, a szkoda, bo zapotrzebowanie w samych fabrykach Towa
rzystwa" wynosi około sumy 500,000 rubli, a wysolde cło na 'te pro
d~kty gw~ran~o~ało by fab~·ykantom miejscowym znaczne korzyści. 
Aze?y c~a~ P.OJęc~e o olbrzymrnj produkcyj fabryk ,,rrowarzystwa", dość 
powie~lz1ec, z~ mtką przęf!zy, wyrobioną 'N ciągu 3G minut można by 
opas~c kulę ~rnmską, cz~h, że .mn, 37 ,ooo wiorst długości. Długość 
tkanm wyrob10nych w ciągu dma wynosi llO wiorst. 

W fabry!rn.ch pracuje przeszłQ fi,f>Q.O ..robotników, którym tygodnio
wo wypłaca ::nę około 30,000 rs. 

W. k~es~J'."i za~ezpieczenia bytu robotników „ Towarzystwo" zdzia
łało w1ęceJ 2 mz w mn:ych zakłachtch fabrycznych w kraju. Zmarły 
Kfil'.Ol: S~he1bler był me tylko. wzoro\vym fa bry kantem lecz i zacnym 
czł~\:'ie.lnem, .~l~~~E,ą_P,ę!!:}.: .. PoJlnownJ on potrzeby robotników i starał się 
mozl~w~e czymc m1 zadość. W\ększa ołował robotników mieszka w 
umy.slme wyb~dowan:ych w tym e u c ornac 1, 'cyfra których ciągle się 
powiększa. Mieszkame otrzymują częścią - bezpłatnie, lub też uiszcza
Ją opłatę od 80 kop. - do 2 rs. miesięcznie, - zależnie od rozmiaru 
mieszkania. 

.Qh9}~_J~~~Ls~~-„~~-~~i~~l!;!.fą:EEY-~~-~.Y~~- ś v~'::. Ąn1~y, ... wybudowanym 
z wszeIInenu wymagamnmiliygieny i medycyny, budowa którego kosz-
towała .170,000 rs. ~l'llY sllpitalu istnieje przytułek llla starców i ka
lek z liczby robotnikow. 

Dzieci robotników uczą sie w dwóch szkołach a·dzie wykładem 
zajn~uje się 8 n~uczycieli;. około c100 dzieci uczęszc;a 

0

do szkoły. Ro
botmc;v ot!'zymnJą, ~eż zasiłki pieniężne w razie choroby i - wspa.rcie 
w r~z1~ mezdolno~c1 do dalszej pmcy. Również rodziny zmarłych ro· 
bot~il~ow ot1:zymuJą fundusz na pogrzeb, a wdowy i sieroty - wsparcie. 
IstmeJe tak.ze lrnssa emerytalna dla wysłużonych robotników i sklep 
sp?żywczy, gdzie sprzedają się wszelkie wiktuały i inne przedmioty co
dziennego użytku - bez żadnego zysku. Dzienny obrót sklepu wynosi 
około 900 rs. 

. 
1 

Oto 1 główne rysy Towarzystwa Akcyjnego Karola Scheiblera, z 
lll? i prze rnnywamy się, że zakłady te odgrywają ważną rolę w ekono
micznym rozwoju lCl'aju. Wyroby fabryk mają daleki zbyt, nawet na 
ryn~rncl; ~"scl~odu. i śmiało rzec można, iż oclkrywają nowe źródła po
myslnosc1 luaJOWeJ. 

Skład Towarzystwa: 

Prezes Zarządu i Dyrektor Towarzystwa Edward Herbst. 

Członkowie: Karol Scheibler, G. v. Kramsta, H. Herbst, 
G. Pastor, D. Rosenblum. 
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Towarzystwo Akcyjne zakłauów przemysłowych 

9uljusza 3feinzla 
w Łodzi. 

Fabryka założona w roku 18(36 z 32 meclrnnkznemi warsztatami, 
2-ma motaczkami, 120 wrzecionami, jeclną parową maszyną o sile 35 
koni i parowym kotłem o 45 . siłach. Fabryka ciągle wprowadzała 
ulepszenia i rozszerzała się tak,· iż w 1870 r. znajdowało się już 96 
mechanicznych tkackich warsztatów, 6 motaczek z 3GO wrzecionaini 
i oprócz tego 200 ręcznych warsztatów tkackich. 

W roku 1874 wybudowaną została nowa fabryka o 510 mecha
nicznych warsztatach i rn motaczek z 840 wrzecionami, z nową po
dwójną parową maszyną o sile 180 koni i dwoma kotłami parowemi 
o 270 siłach. Po budowie nowej fabryki, zaprzestano zupełnie tkactwa 
ręcznego i już od 1877 r. puszczono w ruch wszystkie 510 mecha
nicznych warsztatów. W r. 1879 liczba warsztatów powiększoną zo- · 
stała do LOOO dla wyrobów wełnianych i półwełnianych. W ·obecnym 
czasie jest czynnych 94G mechanicznych warsztatów, 18 motaczek 

·z 1260 wrzecionami, 4 szlichtmaszyny i 8 mechanicznych maszyn do 
snucia. Tkalnia wprowadzmu1 jest w ruch li> parowemi maszynami 
o sile 480 koni (dwie podwójne i jedna pojedyncza) czerpiącemi parę 
z 4-ch kotłów pa,rowych o sile 600 koni. 

GŁÓWNY ZAKŁAD. 

W r. 1874 wybudowaną została farhiamia i apretura dla własne
go użytku. 

-·~· 
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W r. 1879 fabrykę o tyle powiększono, że obecni~ czynny:h 
· jest 6 parowych maszyn z przyrządem na~wa~1ym Econ?m1ser .o s~le 

ogólnej 120 koni z 6-ma kotłami parowemi o ~ile GOO kom, a ta~~e. m~
zbędne dla apretury i fa,rbiarni l1 hydraulicznych pras o msmenm 
1,000,200 f. na cal kwadratowy. 

W ostatnich czasach }Jobudovvano jeszcze drukarnię tkanin weł
nianych i b[twełnia1wch. 

W obecnym czasie w skład fa1Jryki wchodzą: 
1) 'l1kalnia z 946 meclrnnicznemi warsztatami dla wyrobów 

wełnianych i półwełnianych; 2) Farbiarnia; 3) Apretura; 4) Ślu
. sarnia; 5) Stolarnia; 6) Kuźnia i 7 Drukarnia. 

W swej gałęzi przem.)slu jest to największa fabryka w Cesar
stwie. 

Oprócz skhLdu i głównej sprzedaży przy samej fabryce, firma 
posiada jeszcze następujące składy: 

W Łodzi: ul. Piotrkowska J\~ 268. 
W Warszawie: Gęsia N! l. 
W Moskwie: Bogojawleil.skij pereułok. 
W Petersburgu w Gościnnym Dworze M! 49-50. 
W Charkowie u pp. Krusche & Ender, ul. Uniwersytecka. 
W Rydze u pp. Lorch & Oomp. 

, . . . .. , .. \ W Łęcznie, Lubels. gub. 
Na Jarmaik,teh. ( Niżnonowogrodzkim. 

Fabryka zajmuje 1600 robotników,· z których 1050 mężczyzn 
i 550 kobiet. Praca w fabryce trwa od 6-ej rano do 7-ej wieczór. 

Proclukcya wyrobów: kamlotu, rypsu, kaszmiru, letnich lrnrngar
nów, wyrobów konfekcyjnych, nanbuku, adrii, irmy, niksu i t. p. 
w cenie od 14 kop. do 4 rs. za a1'szyn dochodzi rlo 3,500,000 rs. 
z płacą roboczą 420,000 rs. rocznie. Towary mają zbyt do wszyst
kich gubernij Cesarstwa. Węgla kamiennego w fabryce 11używa się 
rocznie 700 wagonów. 

Farb.iarnia i Apretura. 

Jednocześnie :t§ po:większeniem fabryki w r. 1879 wybudowane 
zostały domy dla .ro?otmkó~ w. celu ochrony ich· zJlrowia od zgubne
go wpływu złych 1 meodpowiedmcb · lolrnlow. Zało~o .o r(J~nież w tym 

,
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czasie dwie szkoły początkowe dla d.zieci robotników i szkołę wieczomą 
dla dorosłych, a także szpital czasowy iia 15 łóżek. 

Domy Fa21ilijne. 

Robotnicy, mieszkający w familijnych domach, muszą posyłać 
swe dzieci do szkoły-pod groźbą utracenia prawa obniżki komornego. 



Prz~dzalnia. bawełny, tkalnia mechaniczna, blicharnia i apretura 
Towarzystwa Akcyjne~o Wyrobów· Bawełnianych 

Heinżla i Kunitzera 
vr \ATidze""VVie pod Łodzią. 

Zakłady te założone zostały JN roku 1879 .Pod firmą „Heinzel 
i Kunitzer" przez Juliusza Heinzla i Juliusza Kunitzera; ·w skład ich 
wchodzi: przędzalnia i tkalnia bawełny, blicharnia i ap1;etura, warszta
ty mechaniczne, stolarnia i fabryka gazu. 1/13 Września 1890 r. za
kłady przeszły na własność r.rowarzystwa Akcyjnego, utworzonego na 
zasadzie Najwyżej zatwierdzonych .d. 2-go Lipca 1889 roku statutów. 

Fabrykę wprowadza w ruch podwójna „ tandem-compound" ma
szyna parowa o sile 1200 koni indykacyjnych. Parę dla maszyny paro
wej, dla kotłów do gotowania tkanin i dla ogrzewania sal fabrycz
nych, wytwarza się w ośmiu kotłach parowych. Jako paliwo dla ko
tłów, służy wyłącznie krajowy węgiel kamienny, którego wychodzi 
około 700 wagonów l'Ocznie. . · 

Obecnie zakłady posiadają 30,500 wrzecion i 1,200 warsztatów 
tkackich mechanicznych i za~rudniają 1,300 robotników, mianowicie: 
550 mężczyzn, 600 kobiet i 150 niepełnoletnich płci obojga. 

Płaca zarobkowa wynosi około 260,000· rubli rocznie. 
· Zakłady przerabiają rocznie około 7,500 bel bawełny, której 
większa część pochodzi z rossyjskich posiadfości w Azyi środkowej, 
reszta zaś z Ameryki północnej. · · 

Roczne wytwórstwo przędzy różnych numerów (od ;NQ 6 do ;N!! 50) 
dosięga 2,600,000 funtów, wartość około 1,100,000 rubli. Większa 
częśc pr~ędzy podlega dalszej przeróbce we własnej tkalni. r.rlrnnin 
zakłady wyrabiają około 11,000,000 arszynów na ogólną summę około 
l,fl_oo,ooo. rubli .. Nazw3; tkanin są następujące: Szyrting, Krośniak, 
Płotno .w1dzewslne,,, Płotno .domowe, Polonia, Madapollam, Silesia, 
Hollandrn, Ryps, finska Herrmgbona, Satynka, Brylantyna. Barchan 
Ręczni~, Serwetki, Chustki ,do nosa, Perkal farbowany, Zeftry, Satin~ 
Haut-Lrnse Jacquanl, Bayaderes, Pika kamizelkowa, i t. d. 

. Towa:·y maj~ zbyt w~ ~szy~tkich gub~rniach c.esars~wa Rossyj
s~iego. Sl;ład głow1~y znaJd11;Je się w Łodz1 przy ulICy P10trkowskiej, 
J..fa .26~; procz tego, firma posiada składy: w Warszawie przy ul. Gę
SieJ M I; w Petersburgu w Gościnnym Dworze ;}{Q 49-50; w Moskwie 
u p. Karola Stucken, w Charkowie u famy Krusche i Ender i w Ry-· 
dze u firmy K. Lorch i S-ka. ' 

' ' 

i 
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Dotychczas fabryka posiada pięć dcnnÓVi' mieszkalnych dla robot
ników, a 2. nowe domy są w trakcie budowy. F'ahryka utrzymuje 
bezpłatną szkołę początko;wą dla dzieci robotników fabrycznych, oraz 
,kassę 0szczędności. Robotnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wy-

padków i ot~zymują darmo, na rachune.k fabryki, poradę -.lekarsk:ł il~
karstwa; procz tego, przez czas trwama choroby, l'Obo~mcy otrzymuJą; 
zapomogę pieniężną, wynoszącą przynajmniej połowę ich za1:obku., . 

Fabryka jest oświetlona po części elektryeznością, a J)O częsc1 
gazem i ogrzewana parą. 



Nowiny statutowe„ 

Ustawa „Lutni łódzkiej" zatwierdzona przel'l ministeryum spraw we
wnętrznych d. 23 marca (4 kwietnia) r. b. brzmi jak następuje: 

I. Cel towarzhtwa. 

§ 1. Łódzkie towarzystwo śpiewackie ma na celu popieranie rozwoju do

brego spiewu. 
§ 2. Dla dosięgnięcia rzeczonego celu, towarzystwu pozostawiono prawo urzą

dzać wieczory publiczne i koncerty. 
Uwag a. O każdym, mającym by6 urządzonym koncercie lub wieczorze, 

towarzystwo we właściwym czasie zawiadamia miejscowe władze policyjne 
i w ogóle przestrzega wszelkich ustanowionych w tej mierze przepisów i roz
porządzei1 rządowych. 

li. Środlri towarzystwa. 

§ 3. Środki towal'zystwa składają się z wkładów członków. 

III. Skla1l towarzystwa. 

§ 4. Członkami towarzystwa mogą być osoby płci obojga, boz różnicy stanu. 
Uwag a. Członkami towarzystwa nie mogą być.: a) małoletni z wyjątlciem 

posiadających rangi klasowe; b) wychowańcy i wychowanice zakładów nauko
wych, j.unkrowi.e i żołnierze niższego stopnia, omz c) ci wszyscy, którzy przez 
sąd maJą ogramczone prawa stanu. · 
§ 5. Członkowie towarzystwa dzielą się na: honorowych, l'Zeczywistych (czyn

nych) i zwyczajnych. 
§ 6. Członkowie honorowi wybierani są 2/a głosami obecnych na zebraniu 

stowarzyszonych. 
§ 7: życzący .sobie należeć do grona członków l'zeczywistych, musi być 

pr~eclstaw10ny przez .Jednego z członków towarzystwa i podlega egzaminowi dyry
gnJącego chórem, poczem ogłasza się jeg·o nazwisko. Po upływie dwóch tygodni 
gdy nie zaprotestowano przeciwko jego wstąpieniu, następuje, z poczi~tku na członk~ 
czasowego, bez praw~ głosu. Później dopiero ogólne zebranie większości[}) % gło· 
~ów ~atw.10rdza g;o! Jako czl?nka rzeczywistego ze wszystkiemi prawami przysługu
Jącem1 teJ godnosc1. W razie zaprotestowania, kwestyę przyjęcia Jrnndydata roz-
strzyga zarząd. .. . 

§ 8. Przyjęcie na członka zwyczajnego dokonywa się na przedstawienie je
dnego ~ członk~w towarzystwa i zatwierdza. się większością 2la głosów, na ogólnem 
zebranm; nazwisko kanclydata wywiesza się w lokalu towarzystwa na dwa tygodnie 
przed wyborami. 

Uwag a„ Członkowie zwyczajni nie mają prawa głosowania na ogól
nych zebramach. 
ę 9. Wysokość pieniężnych wkładów. członków oznacza się na ogólnem zóbraniu. 
§ 10. Członko"."1e towarzystwa maJą prawo wprowadzać gości na wieczory 

muzyczne za ustanow10ną opłatą. . 

1 V. Znrz:1d towarzystwa. 

§ 11. Zarząd sprawami towarzystwa składa się z. sześciu członków: prezesa 
zas.tępcy, kasy~ra, sekretarza. administ~atora i dyrygenta, wybieranych na rok' 
z liczby członlrnw rzeczywistych, na zwyczajnem o~ólnem zebraniu, więks~ością głosów'. 

U w_a g a I. Jed1Jn członelc zarządu mozo być wybrany z liczby członków 
zwyczaJnych. · ' 

Uwag a 11. Wychodzący z kadencyi mogą by6 wybierani ponownie. 

„ ~ " 
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V. Og·ólne zebmnie. 

§ 12. Ogólne zebrania są zwoływane dwa razy na rok, w początku półrocza~ 
§ 13. W razie konieczności zwołują się nadzwyczajne zebrania ogólne przez 

prezesa, lub na żądanie najmniej dziesięciu członl{ÓW. 

U w ag a. O czasie, miejscu i porządku dziennym q,gólnych zebrali człon
ków towarzystwa, za Jrnżdym razem, zawiadamia się w swoim czasie miejsco
weg·o naczelnika policyi. 
§ 14. Wszystkie kwestye na ogólnem zebraniu rozstrzygają się zwyczajną 

większoi'.lcią głosów, prz~·czem głos prezesa ma przewagę . 
. § 15. Ogólne zebranie wybiera lwmisyę rewizyjną dla sprawdzania działal

ności zarządu. 
§ 10. 'l'owarzystwo zamyka swoją działalnoii6 wskutek uchwał~· wic:kszości 

3/ 4 głosów, zwołanego w tym celu ogólnego zebrania, w którmu powinno brać udział 
najmniej 2/ 11 członków rzeczywistych ; gdy zebranie nio odbędzie się, to zwołuje się 
drugie, które bez względu na liczbę obecnych członków ,iest ważnem. 

§ 17. W razie zamlmictcia działalności ~owarzystwa, przeznaczenie majątku 
jego, gdy okaże się z likwhlacyi, że jest nie obch~żony, zależy od uznania guberna
tora piotrkowskiego. 

§ 18. Każda zmiana lub uzupełnienie ustawy winna być przedstawiona do 
zatwierdzenia w drodze wlaściwej. 

Zarząd tutejszego Chrześciai1skieg·o towarzystwa dobroczynności, 
przedstawił na ostatniem ogólnem zebraniu zmiany i uzupełnienia 

w ustawie towarzystwa, jakie zamierza przeprowadzić w drodze pra,wo
dawczej. 

Zmiany te i uzupełnienia, zdaniem 
wobec wzrostu działalności towarzystwa. 
rządu w następujących punktach: 

zarządu, stają się konieczne 
Istotę ich zawarł referat za-

1) Uzupełnić§ 2 ustawy towarzystwa punktem a, tej treści: „zakłada w miarę 
swoich środków i za każdem razem po uzyskaniu zezwolenia odnośnej władzy : tariie 
kuchnie, przytułki noclegffwe, domy przytułku, żłobki, przytułld położnicze, szpitale, 
ochrony, przytułki dla podrzutków i t. p. zakłady, w których potrzebujący zna
leźliby ucieczkę i opiekę." Brak tego przepisu w ustawie, obowiązującej obecnie 
towarzystwo, utrudnia jego działalność. 

2) § 6 usta w·y ma być uzupełniony terui słowy: „ Osoby, które swo,ią gor
liwością oddały towarzystwu znaczne. usługi, ' stosownie do uznania zarządu, bez 
wniesienia opłaty, oznaczonej w § 6, mogą być zaliczane do grona członków czyn
nych towarzystwa''. Uzupełnienie to zapewni osobom, które nie mogą płacić 12 rs. 
rocznie, ale· oddają znaczne usługi towarzystwu, możność brania czynnego udziału 
w sprawach towarzystwa i prawo zabierania głosu na zebraniach ogólnych. 

3) Chcąc pobudzić członków współclziałająeych <lo zapisywania ::>ię na człon
ków czynnych i tym sposobem brania większego udziału w sprawach towarzystwa, 
zarząd zaproponował dodać do § 7 ustawy słowa : „i nie mają prawa głosowaaia", 
a wykreśli(\ wyrazy: „ według· ogólnego zwyczaju". 

4) Punl{t c § 9 ma by6 uzupełniony słowami: „Bazarów, loteryj, zabaw ogro
dowych z niespodzianlrnrni i bez niespodzianek". Potrzeba coraz większych środków 
na urzeczywistnienie celów towarzystwa, zmusza zttrząd do obmyślania różnych 

żr(>deł dochodów, na urządzanie których musi być wyraźny przepis w ustawie. 
5) Wobec wzrasta,jące,i ciągle liczby członków towarzystwa, zarząd uznał za 

wielce kłopotliwe rozsylanio zawiadomień o zebraniu ogólnem do każdego członka 
zasobna, przeto zaprojektował, ażeby koniec § 11 uzupełnić w taki sposób: „o czasie 
i miejscu og·ólneg·o zebrania, członkowie mają być zawiarlomieni przez gazety", do
tychczas bowiem ustawa o takiej formie zawiadomieti nie mówi. 

6) § 13 ustawy zarząd proponuje uzupełnić punktem d treści następującej: 

„roztrzygnięcie lrwesty,j sprzedaży lub nabycia nieruchomości i założenia zakładów, 
wymienionych w § 2 pru1. a", a to w tym celu, iżby kwestye te uchwalane hyły 
tylko na ogólnem · zebraniu. , . 

· 7) § 14 ma być zmieniony w ten sposób, iżby okre~lał, że do prawomocności 
ogólnego zebrania potrzebna jest obecność 1/ 5 wszystkich rzeczywistych i ho~or?wych 
członków towarzystwa, do uchwal zaś w sprąwach specyalnych, wynnemonych 
w tymże (14) paragrafie, 1/3 część członków towarzystwa. 



8) § lti lll!t b~'ć opatrzony uwagą tej treści: „tizlonkowie i ich zastępcy, wy
chodzący z kadoncyi, mogą być ponownie wybieranl ", a to ~latogo! ~o brak toj 
uwag-i nie pozwalał towarz,ystw1t wybieriu\ ponownie tyd1 członkow, ktorzy z wielką 
nawet gorliwośc.ia oddawali się colom towarzy:;twi1. 

!I) Wober\" tego, żo przy rozszerzonej działalności towarzystwa, czynności 
prezesa są nader liczne, zarząd uznał za stosowne llznpełnić §§ 17 i 18 wyrazom 
• wiceprozes", a to w tym colu, iżby towMzy:,;two miało pm wo dokonać wyboru wi
ceprezesa, który mógłby owontualnio za:;t(,'.powi11\ prezesa towarzystwa. 

10) s 20 ma być uzupełniony pnmz w,yszozególnienio czynuosci zarządu, 
o ktl'.irych obmma ustinva nic ;:io mówi. Czynnotieinmi tomi są; a) starania o po
większenhi środl\ów tuwarzys~wa, b) wy1rnjdywanie i przoznac~auio titkowyeh; c) nad
zór nad wpływaniom wniosków czlonk.':w, d) prowad)'.cnie książek lntRowych towa
rzystwa, e) wyli<1tkowanio pieniędzy w granicach, zakro~lonyeh przez zebranie ogt'ilne, 
f) zarzt~d zakładami towar:oystwa za pomoc•t! u~tąnowionych urzQdników, g') pt•zod
stawiauie piotr!;:ow;,;kiej gubernialnej radzie dobroczynności publicznoj do nagrody 
osób, które dziahllnoiici!J, :moJą na to zasłuź,1rł,v, stosownie do § 23 punktu i posta
nowienia o zarządzie imkładami publimmymi w Królost\vio Polskiem z dnia HJ ezerwoa 
1880 r„ h) wogóle kierownictwo W$zyo;tldomi dzialanu instytucyi. 

11) § 28 ma być uzupełniony taksamo, Jltk uwaga do § 17, to jest: "ev.lon
kowie wyr.hodzący mog·lJ, być w.\'·bierani ponownie". 

12) W § 21 do m1z\vy towarzystwa dodać wyrazy: „ towarzystwo eht•zościansl{ie". 
ltl) .Pozti powyższomi zmianami i uznpełt1ieniami zarząd zapro,iektowal dodanie 

w ustawie nowych paragrafów, a mianowicie: s :32 „ 'l'uwarzystwo ma prawo dla 
wypełnienia swoich zadai1 za pomom~ dozwolonych środków, pozyskiwać wszolkiogo 
rodzaju nieruchomości" i § 33: „Dla pobudz011ia dobt•oczynności swoich ezłonków, 

towarzystwo może wychiwać żetony do noszenia, jako breloki, tym ezłonkom, którzy 
oddali mu szezególniej~zo usługi". 
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J\1nbulatoryun1 bezpłatne 

Czerwonego rzyza. 

Staraniem Komitetu łódzkiego oddziału Czorwonogo Krz,yża urządzona i otwarta 
w I'. 1890 lecznica bezpłatna dla przychoclząeych chorych bez różnicy wyznania, 
dzięki bczinteresowm11uu współudziałowi lekarzy łódzkich i napływającym ofiarom 
osób prywatnych rozwi,ja się pomyślnie, tak iż gdy w cl. 22 lipca 18fl0 r. t. j. dniu 
otwa1'cia Ambulatorynru posiadało kapitału rs. 1535 k. fl4, to w dniu 13 Stycznia 
1891 r. Komitet wydatkowawszy na Arnbulatoryum rs. 2204 kop. 90 miał ,jeszcze 
w kasie rs. 2594 kop. 031/ 2• 

Ocl d. 22 I,ipca 1800 r. po dzień 13 Stycznia 18!)1 r. rnlziolono w Ambula· 
toryurn bezpłatnych porad 5130 osobom, z których mężczyzn 182(), kobiet 1837, 
dzieci 14fi9. 

Dla zarządu Ambulatorymu wo względzie lekarskim i farmaceutycznym, zaraz 
po otwarciu tegoż utworzony był komitet lekarski z pięciu osób, wybranych przez 
lekarski personel Ambulatoryum. Prozosem wybrany był Dr. Wieliezko,-członkami 
zaś D-rzy: Jonscher, Koliński, Krusche i Elzina-Sack. Po upływie pól roku praktyka 
okazała, że niezbędnem jest· bliższe zarządzanie Ambulotoryum w kierunku gospo· 
darczym, oraz powiększenie pomocy bandażowania chorych. 

Lokal Ambulatoryum odwiedzany przez znaczną UoM osób z różnemi choro
bami i przeważnie nadzwyczaj biec1nyeh, powinien być' codziennie wywietrzany 
i czyszczony, a raz na tydzień dezynfekcyowany. Instrumenty po każdem użyciu po
winny być oczyszczone i przyprowadzone do porządku. Lekarstwa ambulatoryjne 
i .środki opatrunkowe dla różnych chor'ób wymagają pilnogo doglądania, aby mogły 
być utrzymane w stanie zupełnej ~wieżości, czystości i niebyły pomięszane. Tym
ozasem zaś oprócz niespecyalistów członków Komitetu Czerwonego Krzyża, dozór 

,nad tern miał tylko felozer, zajęty jednocześnie klasyfilrneyą chorych po gabinetach 
i pomaganiem lekarzom przy opatrunkach. Okazał się przeto koniecznyJ,11 dozór 
pilny i stały osoby na· miejscu zamieszkałej, inaczej bowiom drogie narzędzia le
karskie ulegałyby zepsuciu, a Ambulatoryum mogłoby się stać. źródłom rozszerzania 
chorób. 

Na skutek więc odezwy łódzkiego Komitetu do Warszawskiego Zarządu Okr!il· 
gowego, tenże delegował ze Stowarzyszenia św. Elżbiety dwie siostry, które rozpo
czQły swoją działalność z dniom 22 lutego, 

Przy pomocy sióstr miłosierdzia porządek wewnętrzny w Ambulatoryum od· 
powiadał poważnej pomocy lekarskiej. Nai'zęclzia, lekarstwa i środki opatrunkowe 
utrzymywane s11 we wzorowym porządku. Siostry obecne Sf! przy przyjmowaniu 
chorych przez lekarzy w tych wypadkach, ldedy potrzebna jest ich pomoc, przygo· 
towując potrzebne narzędzia, lekarstwa i środki opatnmkowe. Zręczna i baczna ich 
pomoc przy opatrm1kach jest prawdziwem dobrodziejstwem dla chorych, szczególnie 
dla kobiet i dzieci. Mają one także dozór nad porządkiem i dezynfekcyą lokalu. 

Dla umieszczenia sióstr wiłosiordziaKomitet wynajął dwa mało pokoje z kuchnią, 
przylegające do Ąmbulatoryum; za rs. 170 rocznie, od 1 stycznia 1891 r. 

Urzt1dziwszy porządek przyjmowania chorych, Komitet zwrócił uwagę na 
zmniejszenie wydatków na lekarstwa z recept. Ofiarowane przez aptekarzy pie-
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niądze były wydane, a następnie, jakkolwie){ lekarstwa byly wydawan? /~z:z ap~e
karz dla chorych za potrąceniem 500/o, Amb~lator~um wydawało na, e ars wa m1?-
. y · d 90 d 100 r·s Zmnieiszyó wydatki moina było tylko pizez urządzeme 

sreeime o o . , · " · k · A I 1 t 
d - _ · t k' · Komitet pr:;iystąpił do urządzenia ta oweJ prz;y . m ~u a oryum. 
pomo~eJ. ~ ek 1 1 i Stopczyl{ właściciele łódzkich aptek, ułoz;yll sp~s lekarstw 

i ~~~~~~r~!~i~~fi%dnego clla apteki, pan Spolrnrny zaś obol{ tego 'ZaJął . się i:rzEJ:dze
niem takowej. wi1rszawski Zarząd Okr~gowy cleleg·ował na skutek prosb~ h.onnte~u 
trzecia siostro miłosierdzia dla zarządzania apteką, a tymczase.111, dla 1 ozpoczęc1a 

l. · ł ··d si'ó,tr' zarzadzaiaca aptel{n przy Warszawskiem Ambulatoryum 
tego c zie a, Je ną z s ' ' - " • · "'. · 6 " ś · 1891 k 
C I{ ,;a A nastep11ie przy oclezw10 z dma 1 wrze ma - - ro u za 

zerwonego rzy:o · '- - tl · h A b 1 
;tt 757, przysłał Komitetowi katalog lelmrstw, op1:acowany dla wsz~s uc _ 1~1. ~ a-
tor ów Czerwonego Krzyża przez pp. profes.orów r lekarz.Y Ambul,atoryum War~zaw
kiy Katalo"' ten był przejrzany na ogolnem zebranm lolrnrzy Ambulatmyum 
~ó;;~io"'o w' ~in 27 września i przyjQty, z nieznacz~ei~ dodatkami. .Wedh'.g tego 
katalog~ apteka domowa powinna mieć ograniczoną ilosć lekarstw, o rlo .mmma ta
nich, lel(arstwa za~ samo są bardzo . proste, ni.esl~omp~iko_wano. Nas~ęp.me w~dano 
rozporzadzonie · żeby lelrnrstwa dla b1oclnych, s1l111e działa,1ąco, oraz z I ecept z ko
nio0znoś.ci skm~plikowanych były przygotowywane nie w aptece przy Ambulatoryum, 

lecz aptekach prywatnych. . . . . 
Od 1 \13) lipca wynajęto w t,fmże domu ,Jeszcze trzy pokOJO: przedpokoJ 

i kuchnię za 40.0 rs. rocznie. W mieszlmni11 tom urz~dzono aptekę i. ul?k?w.ano 
trzy siostt'y miłosierdzia z obsługą żei'1sl{ą. Z dawnego zas lokalu ~1óst1'. nnlos101dzm--;
jeden pokój prz~ilączono do ·Ambuhitoryum, obrócono go na drugi gao!not dla [l~'Z}'J· 
mowania chorych, gdyż jeden gabinet okazał się szczupłym: chorzy z~e . 1:ozu~meJ.!1~ 
znaczeni@ godzin przyjęcia, przychodzii zwykle .ws~yscy mzei:u, w 1l~:;c1 napnmeJ 
40 osób a w czasie szczepienia ospy w więlcszeJ meporównamo liczlno, Wt;ku.tok 
czego, ~ielu z ni~h nie mogąc pon.iii;iścić, . się w jedny11,1 · P?kOJn, czoka-ło na i~lrn,y. 

- Nastęiinie z drugiego małego pokoju zrobrono schowamo _na na?zynia, w lmchm zaś 
ulokowano stróża, który przerltem zajmował oddzielne nueszk.ame. . , . 

Domowa apteka przy Ambulatoryum rozpoczęła swoJą dz1alalnosć z dmem 
1 (13) listopada i w ciągu trzech miesięcy wydała lekarstw z 984 recept lekarzy. 

W dniu 1 (13) stycznia 1892 roku łódzka ambulatoryjna 

lecznica llOS~adała: 

1) Lekarski personel bezpłatny z 26 lekarzy. W chorobach kobiecych: 
M. Elcyna-Sack, L. Żłobina i Maksymilian Kohn. „ W chorobach wewnętrznych: 

A. Wildauer, K. Jonschor, G. Kowalew, W. Pinkus i Z. Frydberg, - W chorobach 
wewnętrznych i dzieci: E. Bokmann, E. Sack, A. Kelin, li. Kohn, A. Łagowsk!, 
S. Makow, H. Jakubowski i M. Silberstein. - W chorobach nerwowych: A. Pai1ski. 
- W chorobach chirurgicznych: A. Kruschc i M. Kohn. - W ohorobach oczu: 
J. Kolil'lski i M. Likiernik. - W chorobach gardła, nosa i uszów: li. Donohin 
i P. Przedborski. - W chorobach żołądka 1 kiszek: ,J. Gensz i R. liandelsmann. -
W chorobach skórnych i wenerycznych: J, Wieliczko i W. Litauor. . . 

2) Komitet Lekarslci rila zarządzania Ambulatoryum we względzro lokarskun 
i farmaceutycznym, wybrany przez sześciu lokarzy Allibnlatoryum na rol{ 1892. 

Preze.s ----· K. ,Jonschor i członkowie: J. Koliński, M. Kohn, A. Kruscho i J. Gensz. 
3) Trzy siostry miłosierdzia; z których jeclna siostra zarządza wydziałem 

gospodarczym Arnbulatoryum. Dwie siostry miłosierdzia, a w ich liczbie starsza, 
assystują przy przyjmowaniu chorych przez lelmrzy, przy szczepieniu ospy, oraz 
opatrują cho~·ych. Młodsza siostra nadto zapisuje chorych d.o książki przyjQó i od
syła ich do właściwego lekarza, stosownie do choroby. Trzecia siostra miłosierdzia 
zarządza aptelni, domową. ' 

4) Jt1elczera, który jest obowiązany assystować przy przyjmowaniu chorych 
na choroby wener•ymme. -

i 5) Dwóch służących - mężczyznę i kobietę. Do nich należy utrzymywanie 
porządku w mieszkaniach, dezynfokcya lokalu, mycie naczyń, pranie bielizny, a do 
służącej nadto-usługiwanie siostrom miłosierdzia. 

Ambulatoryum w dniu 1 (13) stycznia 1892 roku posiadało - narzędzi, mebli 
amlmlatoryjnych i aptecznych naczyń i innych ruchoinośoi na summę 2,433 rs. 

Przyjmowanie chorych odbywa się codziennie, z · wyjątkiem 46 dni świ.l~tecz-

nych, od godziny 10 rano do 3·ej po poh1dniu. · 

... 

"'I .„, 

. ' 
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W rJągu roku 1891 udzielono porady:· 

NAZW A CHOROBY 

w chorobach wewn. i nerw. 

" '„ ,, 
" ,, 
" 
" „ ,, 

oezu 
dzieci 
kobiecych 
chirurgfoznych 
skórnych i wene
l'ycznych 

„ " uszów 
„ „ gardła i nosa 
„ „ zębów 

„ " żołądka i kiszek 
„ szczepienia ospy 
opatrnnków 

Ha z om 

Ilość 

osób 

2,15b 
1,717 
1,520 
1,287 
1,040 

890 
B44 
310 
204 
154 

1,572 
2,04± 

18,243 

z ty eh 

-cFc1;!~=-I żyaÓ~-

1,UlO 11,145 
fJ05 I 812 
752 768 
369 918 
475 571 

534 356 
125 219 
128 182 

!l6 108 
73 81 

884 688 
1,006 1,038 

I 0,357 6,886 

Wyflano w roku 18Hl na Ambulatoryum: 
a) rozehody ·bieżąco. 

Na wynajem lokalu rs. 962 k. 50; na roperacyą lokalu rs. 25 k. -H; na opał 
i oświetlenie rs. 178 le 42; na naprawę narzędzi i dozynfekcyę naczyi1, bielizny 
i mieszkali rs. f>!l k. '14; na kupno narzędzi rs. 184 · k. \:l4; na lmpno mebli i innych 
rzeczy rs. 45 k. 77; na śroclki opatrunlrnwe i lekarstwa rs. 275 k. 5ą; na lekarstwa 
wedh1g· recept z aptek prywatnych rs. 747 k. 88; na lekarstwa według i·eeept z apteki 
domowej rs. 61 kop. l16; *) biednym rozdano rs. 85 k. 3[>; na utrzymanie sióstr mi· 
łosierdzia. weclług· obrachunlm na każdą rocznie rs 3HJ-7fl8 k. 81; na pensyę dla 
felczera (od 1 stycznia do 1 października po 20 rs. na miesiąc, a od 1 października 

po 10 rs.) wynosi rs. 180; (reszta zapłacona w styczniu 18fJ2 r.). Na pensyę stró~owi 
(po 15 rs. na miesiąc i za pierwsze 2 miesiąee po 3 rs. z;i pranie bielizny) rs. 186; 
na pensyę służące.i (po 10 rs. za 10 miesięey) rs. 100; na. wydatki lrnncalary,ine 
i 1lrobne (książki dla lekarzy ze wszystkich działów chorób, lrsiążka przyjQ6, papier, 
pióra, atrament i inne) rs. 38 k. !l3; na pensyę pisarza I;ódzkiego Komltotu Czerwo
nego Krzyża rs. 100. Razem rs. 3,fl74 k. 69. 

b) Jednorazowo wydatki: 

Urządzenie apteki domowej rs. 447 k. 70; przygotowanie Ambulatorymn clo 
przyjmowania chorych i zabezpieczenia od kradzieży rs. fi2 k. 20; Umeblowanie mie
szkania dla sióstr miłosierdzia rs. 319 k. 43-razem rs, 829 le_ 33; i c) Kupiono dla 
apteki na rok 1892 lekarstw, butelek, pudełek, etykiet i t. p. rzeczy na sumę 
114 k. 42-wszystkiego razem rs. 4,918 k. 44. 

Tym sposobem, wydatki Zarządu Komitetu na utr2ymanie Ambulatoryum nie 
przewyższyły upoważnienia w tej sprawie ogólnego zebrania Komitetu, które na 
sesyi w dniu 13 niaja roku sprawozdawczego, oznaczyło bieżące wydatki na 'sumę 
4,000 rubli. Urządzenie aptl!ki nie wynosiło 500 rs., wyasygnowanych przez Ogólne 
Zebranie, a pozostałe jednorazowo wydatki, wywołano były koniecznością lll'ządzenia 
z byłej izby f'olczerskiej, gabinetu do przyjmowania chorych przez lekarzy, urzą
dzeni::. okiennic w oknach i drzwiach, angielskich zamków i futryn, w mieszkaniu 
zaś sióstr miłosierdzia-umeblowania. Następnie kupno lekarstw i wogóle wszystkie
go niezbędnego dla apteki do roku 1892, jest koniecznem -przy nieprzerwalnem wy-
ru.waniu lekarstw. -

Rozdzielając wydatki bieżące na utrzymanie Ambulatoryum na liczbę choi·yoh, 
l{tórzy je oclwiodzili, wypacl!!ic, że porada lc~arska dla każdego chorego p1•zeciętnie 

kosztowała w roku 18D1-lrnp. HO (z opatruril;:ami i lekarstwami). " 
"./ 

I 
*) Na dorożkarzy, którzy odwoża chorych do dornu i na ·chleb, ponieważ c'ilorzy 

h;ywają nieraz tak wycio:'i:·zeni, że lekarze mdz;~ daó im na życie, gdyż bez tego, 
lokarstwo byłoby zbyteczne. 

Infor. Lnd"'ianiu . 10 
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z chwila urzątlzonia domowej aptold, wydatki li~ .le~a~·stwa z.mni.ojszyły s!ę 
0 

połowQ: Jekimtwa dla jednego c.horeg·o z ajitclci nue1skieJ . przomętmo ko:;~tu,J~ 
rn1h kdp., g·dy tymczasem z domowo.], razom z utl'zymaniom swstry zarządzaJąceJ 
aptliką-tylko (jlf4 lrnp. 

E'unclusze na utrzymanie Ambulatoryum w roku 1891. 

Alllbul.,0 to1·y11111 r1io lJosiada, utt'Z', •muJ· e się za:':. z o1ii1r 
Kapitah1 z11kladowogo " ,, 

stałych i jectnorazc.wycll. 

O fi a r y s t a l e. 

w roku sprawozdawczym (i:) osoby wyrnziły chęć ofiarowywania corocznie 

pewnej kwotj· 1m utriym~mio An'.bultitoryum. , . . . , , , . , _. . , , , 
Amm Bclleibler, !L Scne1blor, E. Herbst, O. Crollllg, I. E ozn,11101'1 1 tu ma 

Hiolle i Dittricn" po t'$ 100; Paulirnt Grohmann i k_. Gehlig po rs. 50; H. Grolm1mm, 
I. Hertz, IL Keller, K. Poznai1sld, H Puznaiiski, L Pozmu't~ki, A. 'l'eszicll, W. Vor
werk po rs. 25· A. Hortin· i firma, „Hortzoubcrg i lł.appaport" po t'::<. :lO; ,J. Iloineel, 
R Fi~11llcr i ,J. 1Hildt po ~s. 15; ,r. Albrecht; S. Barczyitsld, T. Birnbii,um, A. ~~irst, 
L. Hoinzol, J. Gampe, I. Zach::;, l.J. Kaizcrbrcd1t, I<'. Kindomrn:m, I(. Kipor, l\I. lu per, 
E. Kern, M. Kutner, B. Kruizlor, S. Lauclau, rabin Moizel, M. '.!'anber, Brtnlc Han-
1Uowy, R l!'alznrnun, L. li'i::;zer, S. Czmuai1ski i A. Starko po rs .. 10; W., bul~omski, 
z. Salamonowicz i H. Pcmlmd1 po rs. (); A. Beelltold. W. Wrnbolc, b. H.:.,mrnnn, 
D. Zyllior::itoin. N. Zeg·er, H. Zaehs, . D. lit1mlau, h Lipii1~ld, Ijandnu i S:lrn, M. Mo
gilniekI, P. Neimann, A. Pniower i Bttron N. •ryzonlrnuzon po r::;. 5; 8. ~3ostorm11n11, 
l\!. Badior i l\1. Zbij1~W$ki po ro. '3; H. I(almann rs. cl-eo wynosi roczmc rs. 1,'.WO. 
Na raelrnuek t·~go wniosiuno t'3. 712. 

,Jrilnorazowe ofiai·y i dochoily~ 

Ze slrn.rl!onolc r::;. f,:a k. :Jl; Od Dowó1ltly Elmtcl'yn\Jtu·okiega Pułku, Pulko w
nika K h Boltina, utrz~·mane z Iw11clll'tn woj,;lwwcgo na rzcui Amhnlatoryum 
i's. 1,260; Od Pastom µamtii tl-gu ,farm otiarowauo prr.oz 1mmifan rs. [>U; Od pa1~a • " 
Hue:c Wulfson rs. ;10; Oil ro<Jal;:toi·a „JJodzor Zeitung"' rs. 28; Od. stowarzy:ozoma 
stolarzy rs. 10; Od stowarzy~:-:onirt wolocypmlystów rs .. 17 k. 25; Od p: lfarola Hof-
richtorn r,;. li:>; Od Aki1domika '.lfajew~ldogu rn. 12; Orl innych osób rs. · 75; Otrzy· 
mano czystego clocllodn z „1,hoinld" ~5 irruilnia· 1·s. (il[) kup. Il'!. 

11
/ 11 otl lrnpitalów 

rs. 10 !,. 89-razcm l'c. 8,l\li2 k. ::>O, a u~ólom rs. 4)J7,t lr. 80. 
T~·m ti[Hisohem 1m utrz~·nrnni1J·Amlmlatorynm w t•olrn 11::\01 było: 
Pozoi:<talo8ci z roku 1sn11 r~. 1.ii!H le. tli31/~; 8tltlycll oilltr rs. 712; lo11numzo

wyell o!h1r i .opłat rs. il,tili~ kop. S!J, a razem 1·:;. li,!Hi!) k. 521
/ 2• Po oiltn~tmniu zaś 

>vy<iatl•<'>w ua Ambulatur~·nm w eiągn rolrn H:i!ll w ~umio i·s. 4,!JlS le 44. 'vV cl11in 
1 (l;l) stycznia 18H2 r. puzostalu w lll1piorad1 proe1.mto\vyeh rs. l,000 i gotowizm1 

rs. 1,028 kop. 271f2. 
I 

Potrzeby i f'umlusze Amhnlatoryjnti w 11rzyszlości. 

Doświadczenie p1'awio póltorarocznllgo egzy;;towimitt Ambulatoryum nauczyło, 
że rol'zny btuliot powinien przodstawial\ się jak następuje; lJokal rs. 1,170; Opał, 
światło rs. 175; Kupno m1rzędzi. r;;. 250; Knpuo mebli i innych rzecży rubli 50; 
Naprawa mirzę,ctzi, mebli i innych rzeczy r;;. 5U; Dezynfekcya lokalt1, mwzyii i bie· 
lizny rs. 50; Lekarstwa i środki opatrunkowe dla Ambulatoryum i·s. 275; Lekarstwa 
z apteki domow,oj z naczyniami rs. 275; Zapomoµ:i dla biednych w gotowi:hnie 
rs. · 50; Utrzymanie trzech sióstr rnił0Hiurclzil1 etatowe rs. !157; Ponsya folczora rs. BOO; 
Utrzymanie pisarza, wydatlzi kancelaryjne i tlr9bno rt1. lfiO, razom rs. B,852. A z wy-
datkami nieprzewitlzianmni rs. 4,000, · . 

Oparta na zasadzie Towarzystwa. Czerwonego Krzyża - pomoc dla cierpiących, 
bez względu na foh narodowość i rcligię-loezniea Am1mlatoryjna dla bioclnJ'ch, do 
czasu załoi\enia w Łor1zi ogólnll~·o szpitala, jest in~t;ytuuJ·ą niozbQdm!· A ponicwa~ 
Towarz;i·st\~O Czerw.onego Krzyz!t. nie jest sk!trbową instytue.yą, przeto Ambuh1torynr11 
z całyn; Je~o ma.1ątk1em, naleząeym do ofiarodawców, a wię,ć, ilo ollywatoli 
m. Łorlz1, moze egzystowal\ w przyszłości albo jalrn ud.dzielna instytucya miejslrn 
lub te~ przyłączyć ~ię. ~o szpit<tla miejskiego, w charak:terze jego oildzialn ~bez~ 
płatnllJ porarly. lekarsk10J dla przycllorhących chorych bieclnych. 

ł • 

. Z togo wzgl(!~U po~ądane_m jest utrwalenie egzj·stowania Ambulatoryum przez 
stopmowo :1tworzeme kapitału zolaznego można przez powiększenie ilości stałych 
otl.aroda:-vcow - cz_łon~ów Ambulatoryllln, skladl{i lctóryell przyniosłyby 4,000 rs. 
NastQpmo w:>zystlne JOdnorazowc1 ofiary i dochody z' zab:nv towarzyskich na rzecz 
Ambulatoryt~m, ~olie~ałyby siQ i!o żelaznego kapitału. 

O\Joeme Łoclzkio Ambulatoryum Czerwonego Krzyża j oot instytucyą zakoi1 -
<J~oną. Porada lolrnrsl~a i. pomoc, udzielana rlla clorpiąeych-jest prawdziwie ludzka. 
Bio?ny korzyst~ ~ z'.1b10gow personelu lelrn.r~kicgo i. s_ióstr miłosierdzia tak, ja.k~y 
~orzy~tał człowrnk ?ogaty. Am\Juh1toryrnn ,Jest obt1010 zaopatrzone w narzQdz111, 
srodki opatrunko\yc i lck~rstwa, i z tego wszystlciego biedny korzysta bezpłatnie. 

_o wy.soce pozyteez~ eJ działalności porsonelt1 lelrnrskiogo Ambulatoryum, Komitet 
zaw~adom1ł 'A'.'arszawsk1 Zarząd Okręgowy, li:tóry w d. 27 listopada 1801 r. posta
nowił: wyrazić lekarzom Aml11~laturyum szczere podzi~kowanio w imieniu Towa
rzystwa ~zerwone_gu_ Krzyża. ~oby cll~c; czomlrnlwic~ wynagrodzić _pomoc lekarz~ 
A~bt1łat~1,~um, Komitet ~tar!l' się uoz~m: ~akowo pozytoczncm dla ich praktyczne.i 
·dz1,ałalnosei~ W tym _celu me szczędzi prnmę,ilzy na lrnpno narzędzi, od przyszłego 
~as rok1;1 1892 - zanncrzył nabywal\ stopniowo oddzielne dzieła lclrnrskie, atlasy 
l ~· y„ ~ehJ'. ~ym spysobem ~mh ula to rym:: mogło być dla lekarzy clloć w części 
klm1ką i m10Jscem mformacy1 w naukowych l;:westyaeh wszystlcieh gałęzi medycyny. 



Pierwsza wystawa ogrodnicza 
w Ł o d z i. 

Koniec lata roku ubiegłego przyniósł Łodzi nowość, na któr11 bozwątpionia; 
zazdrosnern okiem spoglądać musiały jej starsze, acz mnie,isze siostrzyce, inno miasta 
prowincyonalne kraju. · 

Towarzystwo ogrodnicze, 11ie poprzestając na urządzanych w Warszawie peryo· 
dycznych wystawach sezonowych, umyśliło działalność swoją przola<: i na prowincyę 
gdziG najsamprzócl u'vaga instytucyi zwróconą zostałil na najwic,iksze miasto po War· 
szawiG, Łóclż naszą, którą też 'rowarzystwo ogTodniczG obrało na miejsce. pierwszej 
wystawy ogrodniczej prowincyonalnej. 

· Po wstępnej naradzie w łonie samego 'l'owarzystwa odbytej, wyclelogowało ono. 
do ł)odzi dwóch swoich członków pp. Edmunda Jankowskiego i Zygmunta Ostrowskie
go, którzy wespół z miejscowymi członkami stowarzyszenia, jakich Łórlż w liezbie 
siedmiu posiadała, w końcu kwietnia na teren przyszłej wystawy wybrali park miej· 
ski, „Kwelę." Ofiarowało go Towarzystwu ogrodniczemu nit ten eel zupełnie bozin· 
tere::iownie, dzierżawiące „Kwel(f', 'l'owarzystwo akcyjne Karola Scheiblera. NastQpnie 
odbyto pierwszą naradę wspólną na miejscu w lokalu 'l'owarzystwa popierania prze· 
mysłu i handlu. 

'l'utaj zorganizowano przedewszystkiem komitet miejscowy, pomocniczy wysta
wy, do ,ll:tórego weszli z obywatelstwa miejskiego pp. Dr. Stanisław Bartkiewicz„ 
H~~ry~ Grohm~n., B?lesła~ Kt~ich?wie~ki, qskar Kin~ler i początltowo, zmarły · 
pozmeJ budowmczy miasta s. p. Hipoht MaJewsk1; z ogrodmków-fachowców zaś pp. Die-· 
drich Baar, Oswald Brenner, Juljusz Gernoth i Leon Kołaczkowski. Przewodnietwo. 
komit_etu. objął p. Wł~dysław Wi~bek, sekretaryat zaś pow! erzono p. Wład;ysławowi 
Wśmekhcy: Dla zamtere~owarna wystawą szerszych kół przemysłowych Lodzi 

zaproszono Jeszcze na protektorów takowej oprócz przedstawicieli władz: p. Gube
~nato;a P}otrkowskicgo. 1·z. r. st. Mil.lora, pr?zydenta m. i::odzi r. dw. Pieitlwwskiego 
l policmaJ stra rn„ Łodzi, podpułkowmka Damlczuka-pp. Juljusza Bors ta ze Zgierza, 
ora~~dolfa G.ehhga, Rysza!·da Goyera, Edwarda Herbsta, barona Juljusza Heinzla, 
Juljusza I~umtze1:a, Ludwika Meyera, Izraela K. Poznall,skiego, Karola Schoiblera 
Markusa S1lberstei_na-wszystkich z Łodzi. Na drugiej z kolei odbytej naradzie To
~~rzystwa ~gr~dnrnzego opr~c?wano p~ogram wr~t~wy w Łodzi, wyraźnie określając 
.J BJ p_rzeznacze~10: .• dla ?odz1 ~ g~b. P10trkowskt~J Program ten, ogłoszony pQ.tem 
drukiem w dz1enm~ach 1 oddzwlrue . wydany, obeJmował w poszczególnych działach:. 
1) plany, 2) ogrodmctw? ozdobne, 3) wa:·z;Ywnictwo, 4) owocarstwo _:_ i 5) technikę 
ogrodową, z których kazdy znów na drobmeJsze rozpadał się konkursy. 
. D.la wyst~w~?w zaś z po za. tcry~,oryum o?jętego zakresem :vystawy dodano 
Jeszcze Jeden dział: „Po .za konkurs.em! ucze.stmczący w którym me mogli preten
dować do nagród, a?zkolwiek narówm z mnyllll byli sądzeni i oceniani. 

• Na 1:1rządzeme wystawy. ogrodniczej zebranie ogólne członków Towarzystwa 
wa! sznws~rngo wy~s~~n?;vał~ 1, z.aiyzy~ow~ło summę rs. ?OOO, a uzyskawszy pozwo· 
lemo ~vladz ua wp1 owadz„nw ]JlOJCJ>.tu ~wego w w~·kouamo, lll"h walilo czterodniowe. 
trwame_ wys~aw_Y od 4 do. S września włącznie, co później uległo zmianie 0 tyle że 
przedłuzono Ją Jeszcze dm 4 t. j. do 11 września włącznie. · ' ' 

?oraz ~os;i'. :m:niej1~ ogr~dnicz~go .s~oczęł_y .' głó~nie w i·ękach komitetu miej· 
sc9w~go, któ1~ 10zwmął JaknaJcnergwzmeJszą, i. JakmtJszerszą agitaeyę colom wcia
gn!ęcia do udziału w wystawie nietylko bogatych przemysłowców łódzkich udział 
ktoryeh przoz sam charakter ich, jako protektorów, był jnż zapewniony,' tuclzież 
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<0grodników - fachowców handlowo zawód swój wyzyskujących - ale także i głów
nie producentów wiejskich': ziemian, księży i włościan. Zabiegi te, niestety, dzięki 
dziwnym, a trudnym do usprawiedliwienia pobudkom nie wydały pożądanego rez1:1lta· 
tu. Pomimo, :?ie zaproszono osobiście wszystkich stowarzyszonych Tow. kred. ziem~ 
skiego i duchownych w gub. piotrkowski.ej iID:ien~omi odez"'.ami, a na gospod~rz_Y ma: 
łorolnych starano się wpłynąć przez ?a.Jbliż?.I ~nch .P?s!a;v~one oso~y - ~n~ p~erws1 
·ani drudzy i trzeci zupełnie prawie me dopisali; wies 1 JOJ ogrodmctwo swie01ło na 
wystawie łódzkiej nieobecnością, c~em też ?djęło jej w~aściwr, ~ załoii~niu nadany 
charakter. Pierwsza wystawa ogrodmcza prowmcyonalna mmęła s1,ę :rv1ęc całkwm. z prze· 
:znaczeniem swojcm i nie uczyniła mu wcale zadość. Jcdnogłoęme zgodziła się ~a to 
prasa, a PO"'ląd słuszny taki podzieliło bezstronnie samo Towarzys~wo ~grodn1cze, 

pocieszając: 
0

się tylko z doświadczenia ;vyniesionem. prze~on~niem, ze ~~~dy P?CZ~
tek jest trudny że przykład z góry t. J. ze sfer naJzamozn!eJszych WYJsc musi, ze 
:zatem badź co hadź niepodobna odniówić wystawie łódzki.ej pożytku i wpływu ko
rzystnego na przyszłość ogrodnictwa krajowego oraz wyraz jej, ?astępną podobną 
wystawę prowincyonalną. Je:i:eli więc, że, tal{ powiemy, ~ve"'.nętrzm.o wystawa ogr?· 
dnie.za w Łodzi była dobrym przykładem·', to zewnętrzme me da się zaprzeczyć, ze 
stanowiła ona dzieło bogate i olrnz&le przez swoje właśnie bogactwo. · 

W liczbie Hl 225 osób, które za biletami płatnemi zwieilziły wystawę w cza
sie dzic1sięcioc1niow;g-o jej istnienia, znabzł się niewątpliwie kaidy dzisiejszy czyt~l
nik „Lodzianina". Zresztą vrasa perjodyczna, liczni? repr,ezentowana _na otwarciu , 
wystawy, poświQciła opisom joj .wszech::itro1rny111 duzo mHlJSCa .. u.wa.Ima nas t.o ?d 
·drobiazgowej analizy i krytyld zawartości wystawy, a dl~ 11mk111ęma zarzt~tu, ze 
przypominamy raz jaszcze łodzianom rzecz przebrzmiałą, kaze stiirn1ć na gmnme czy
sto kronikarslcim i z. kronikarską zwięzłc:'.lcią pozwala zarogostr?wać to, co było 
w „Kwoli" najciekaw8zego do widzenia i najgodniejszego. zaznaczenrn.. . .. 

Gdyby nic zbytnie oddalenie „Kweli" ocl środka mrnsta~ trudno JStotme o m,10J
S(mwość bardziej odpowiaclającą celowi, do jakiego park ten uzyto. Przcdewszystkrnm 
.zalecał go starodrzew z wysnrnklych: joclcl, grabó>~ i hukó_w zlożo.ny,. a w. nia~o
wniczych g'l'upach na dość dużej i sporo wolnego mioJs?a, pomu~d~y . menu za\y10raJą· 
coj przestrzeni, rozrzuconych, potem obtltoM: \vocly ze z~odel, z~s11a.1ącJ'.eh na.1starszą 

.fabrykę seheiblerowską, a nadającye.l~ n?zwę par!rnwi,, J~torego lustoryę i monografyę 
zajmującf; podał p. Władysław Rowmsk1 w oko1Icznosc1owym, wystawowym numerze 
,, Dziennika Lódzkiego." . . ., . 
· Nie dziw wir,c, ile w takich warunkach prz;yro~zonych „Kweh· smak archite

ktoniczny i estetyczny p. Władysława LuuJ', budowmezeg? wystawy, kt.óra według 
jego planu powstała; gust i kunszt ogrodników - fach?wcow; nakład lll?zuych. ~rz~
waż11ie w:i•stawców lub zasobność starych _firm ogrodmczych, ~. nalrn~1cc zab~ogli
wo::ić komitetu wystawy - stworzyły całosć doskonale harmo111Jrn1 a pwrwszą i do-
if!,d ,ioclyną w .~woirn rodzii,iu, jaką w kraju. oglądać było nam d.aneu1.. .. 

'fote:i:, gdyś przez w gustowne, wysok10 maszt;1r z t!aga!l~I'. zbro
1
1ne w fo~tony 

.z zieleni i monogram Towarzystwa ogroclniczego zdobne weJsc10. gło,~ne :wysta~vy 

wkraczał do Jej wnętrza, strzeżonego przez dwie kasy - o~~rt11ała mę. ~ie~zam,na 

-odurzając.yeh woni wszelalciego arom~tu, a _wzro!c tonął w rozn~barwnosm k10skow 
:i pawilonow wystawowych, przeskalmval z JeclneJ grupy wz~rzystych ,kobierców na 
inne z jcllnerro gaju rzadkich ro~liu szernkolistnych do drugrngo; porownywał, czy 
pic,ibiiejszc były te, w cieplarniach troskliwie wypielęgnowano okazy fl.ory od ży.yych 
.rodzimyeh kwiatów: róż, :>tokrotoli:, konwali.i przy clomowcm wy~.hO\~any~h ogmsku! 
które dawaly sobie na w~·stawie tak . licznie re n de z - vous, ;1ak nu się w Łodzi 
w zwvkk.i porze nigdy prawie nie zdarza„. . . . . 

'Gd~r~ wreszl'ie oehlonąl z pierwszego wraż~nia i„ .. wzruszema, roz1:ózmałes po 
przez bramę, z tkanin 'metalowych p. Chrzanowskiego u~vitą, o.walny pawilon oszk!o
ny. To przytułek cieplamiany kwiatów doniczkowych p. JulJusza <J:ernotha! ~01mę: 
dzy któremi na intruzów wyglądali p. Gelicki ze swe1!1i w~robam1 .powrozmcz~~ 
i p. Wężyk z Bełdowa z li-ma drzewkami morwowemi z całe.1 szkółlu-tem~ard~leJ, 

..że kolekcya ro::\lin doniczkowych, a przeważnie koleusów p. L. ?-eyera! zaJlll1;1.Jf!Ca. 
:najwic,ieej miejsca w tym pawilonie, walczyć1 .mogla. o lepsze z 11aJWSpamalszem1 po-
dobnemi cloboimni na,izasobniejszych oranżeryj. . . . , 

Taż sama firma zaji;ła całą przestrz~1i. wolnego m~oJ~Ca p~'zod rz~c~?nym pa
wilonem na wopaniałe klomby dywanowe i rab~ty z. kwmto:w ciętych ~ llsci~stych .. 

, ,Ogólną z pośrócl nich zwracały uwagę dywau, naslctdt!Jący .dwie naJu:ywaJące się ser
wety z arabeskowemi deseniami i koszem mchowym na ruch ustawionym, - tarcz~ 

.z ładnie wiązanym monogramem „L. G" i oryginalny w pomyśle klomb w postaci 
wysypanego kosza kwiatów. . . . . . . • , . ., 

Krocząc główną od wo,isma ściezyną parku, wstępowało:; do naJblrn.szego po 
,drodze na lewo pawilonu „Ogrodnika polskiego", gclzie obfita kolekcya nas10n ogro-
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dniczyt~h oraz narzędzi i ma~zyn ulepszonych w ogrodnictwie używanych nie robiła. 

bynajmnie,i ujmy W)'dawnictwom „Ogrodnika polskiego" i samomn temu organowi, 

roczniki Jrtórego wraz z dzielami pionierów postępowych naszego ogrodnictwa zajmo

wały t•aly stół środlrnwy w tym pawilonie i... umyRl zwiedzającej go licznie pnbli· 

czności. 
Zanim z tego biało-zielonego, okrągłego namiotu przeszecllo~ clo naF<tępnogo pa

wilonu prasy, rzuciti musiaceś olricm rta rozstawiony w słojach u podnóża. snmklego · 

grabu smar, chroniący od liszek, wy1·obu p. Konmda Olchowicza z Warszawy, porzem 

mogłeś wkroczy(, w pr:igi 7-go mocarstwa, prasy, zupełnie spokojny, że nie namzi8z się 

jego ambasadorom. Ci bowiem z11 dużo micH na wystawie do czynionia, aby módz 

sobie odpoczywać pod buńczukiem tureckim i tkaniną w pasy niebieskie i żólto, w ja

kie pawilon pra,:y przyodziano; - byli oni tam przeważnie niooboeni. Kioskowi tomu 

przypadł w udziale zaszczyt podpisania w ,jego ścianach protokułu nroezystego 

otwarcia wystawy ogrodniczej w Łodzi przez p. Gubernatora Piotrlrnwskiogo - który 

aktu tego w sobotę d. 8 września o g. 121/2 w południe dopełnił - oraz innych przed

stawicieli władz, członków zarządu 'l'owarzystwa ogrodniczego i komitet11 miojscowo

go wystawy, biorących udział w uroczystości. 
Murowany budynek, w zwykłej porze slnżąey za przybytek Gamhrynui:lowi, 

w czaHio wystawy zitmieniono na siedzibę joj wlaclz; z telefonem, i pomioszezonie 

działu artystyczncg·o ogrodnictwa lub gałęzi sztuki mu pokrewnych, W przedsionku 

obwieszon~m na ~eianach planami parków i ogrodów pp. Kulaczlrnw~kieh, szkoly 

ogroclniczeJ, d·ra Ka.rola Zawady w Częstochowie i p. Kupbalrlta, środek zajmowała 

swf!1 dwustr~1111a z tkaninami p. Chrzanow8kiogo; a stoły, wieiteo i poduszki p. J. A. 

Hr<hnJ'. ?l'llZ Jedyne, na :vystawio .wyroby koszykarskie, odznaczu.jące się wzorową 

czystoscu1 w wykonczenm p. PodRiadły z Warszawy. 

Wła:ici\~a Ś\'f'i~tynh1 s~titki, d? yotrzol~ og1;odnictwa stosowanej, zajmuje 1Hug·11 

.komnatę z ~ollcam1 .1 stołam.1 prz:i.' smanach 1 po.ir?<1ku. 'rutaj, poezą,wi:lzy od pi~kni.o 

modelowa~eJ postam ś. p. Crnleck1ogo, odtworzoneJ w gipRie. w wieU::ości naturalnoj 

przez m~o,1scowego artyst~-rzeż~iarza 11. Ludomira. Wąsowskiego, ze wzratitająccm za

dow?;e~1~m ~1:zy~lądasz si~ kwrntom sztucznym .1 zasuszonym różnych wysbwców, 

P?IDH;~dz~ kt'.01ymt prym mozaprzeczony trzyma d·rowa Adefa Bartkiewimmwa; wnl1la

n~esz zapannęt~le won~o wspaniałych równianek kvłiatowycb świeżych, ujętych w hu- ' 

k1;ty, po<luszk.1, ramy .1 t. p. pp: Brcn_nem, Gomotha i Geyera; :iatrzymujosz si~ cłtw.ilę 

. przy ~ró_?a?h Jerlwabmctwa. amatorskiego .P· Leona Kol~czko'wskiogo i tegoż róiy je

rychousk1e~, b.adasz ~orozwwszane .na ~manaeh pr~cow1te plany ogrodów i P"trków 

pp. c r:hr~onskie,go, sa;1dnera, Ba~deta 1. plan si@eJ wystawy budowniczego Luby; 

z nz.Mrncm yochwalasz plany mel,1oracy,1 rolnych p. J. fa1szczowskiego z I.o<lzi: clo

peln~as~ sobie "'.Yobrażcnia o całości wys~awy z ~otograft,i pp, Wilkoszowskiogo i Czo. 

sława Lnh,Y -; .1 zmęczony naprawdę tenu oględzmami wyeho<lzisz c1rugiem wyj,!;(o,it•m, 

aby stanąc ol~monym przed pawilonem scbeiblerowskim. · · 

1 
• ~ 1~im bowiem w całej. ja~krawości dopiero wychod1.i na ,jaw, co może zdr.ia-

ła~ p101;~·1dz,. o~dany. na_usług1 p1ękn1i artystycznego i hodowli ogroclniczój. ,fasuoM 

barv: ro~owe~. 1 bł~ln~neJ tkaniny, w, któn~ s1;owito lekkie ~clanki i formy pawilonu 

schmblei owsl~iego Hl~re w parze z trzyrnanenn w tymsamym tonie ormtmcmtrwvami 

z~wnętrz1.ieill!. P?ru1ęd:r.J' olbr~~'.miemi palmami kulistemi unoszą się jakby w po\vie· 

t1zn powiewne a sw.letlano b~gmie: Flo1:a, Cerera, Pomona i lforti.ma miokkim pPzlom 

P· Jan~ -L_uby na śman~ch ewplarni wskrzeszono. A tak strojna od frontu nie po

wt sty,~Zl Slę c:na ?ględ~lll Od tyłu, którego ścianę za.jęły wazony IlCłllO ma;tw11j na-

ury ogrodmczcJ, takze artystycznie odrobiono. " · 

. . Z~wa,rtość, r~~ła· ciopiarn~ schciblerowskioj: zielona I wielce różnobarwna, na 

fto1ą, pr~ro!enle swiatla loJl~. się przez popmszony tylko choiną dach szklamiy p·1wi~ 

;_nu S ·hw,~d~zy ~ ~·zetelneJ, t1.o szczytu posunię~ej staranności' w ogrodnictwie i>ani 

nny. c, e~ moweJ. 1 P: Edwarda Herbst~, co tez niedarmo przyniosło im na'w ż~ze 

~~r~gi~tat;f~oo~:~1~1~e~~~~bo~w~ sto1:.cz}'ltu, który?h .n~_n.1 zwykly1?- ~miertelni~o1ft Ża-
. . . . . n ,eg;o <lWJa a - w JakieJz mnogośm i rozmaitoo\ci od-

!11mnt ZlrJ~UJą SIQ t~rt.a,]? !.„ . A .. wmogrona, a pieczarki, a ogórki i kartofle olbrzymy 

i„._,.?.,,.8. 011.czrnty lepieJ, bo az slmka do u.st idzie, a w czasie pisania-to pokus". co 

naJu=lOJ rnepo rzebna !.„ · · " • 

kiego ~~~~ 7~:~:.~r\'~, z a~eJ'.two6;·a1_ni, kunsztu . ogro~n!czego. na wystawie magnac-

. . 1 ernw o 01rze, .Jeszcze nms1my JeJ kobrnrco zaściela",ce cal 

kr~~!~ sro.~k~wJ: flac „K;veli" w mi.sternych figurach z najwysz~kańszych Ji1 najdelf. 

b!~ n~~~~~~~ii ;~;Y~~aft
0~~f~h~ ~~~~z~o:ba~hz~u ~g~~~~~ ~~~Ótlae\i~:~~~~u,t1~~~~ 

!t~ w:p~f<;~~jć ~me~zmf o bogatol!l przybra~iu kwiatami zręcznej estrady dia orkie~ 
' · e ape e naprzemian zabawiały spacerowiczów poclczas wystawy, 

" 
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Jeżol~ cofniemy się jeszcze trochę ku Jll'zodowi parku dla odwiedzenia stylo

wego~ szw.aJ?arsk.iego drewnianego kiosku barona Heinzla z Juljanowa - nie ujd~! 

uwagi m1szeJ clwa kompasy: mammrowy p. Dreckiego i kwiatowy, bardzo udatny, in

nego ogrodnika, któr9 to czasomierze najlepiej za.lwiadczyłyby ja!{ szybko schodził. 

nam czas na wystawie. · · · 

W głębi parku, nawprost clywanów schciblorow:0kich i pn,wilonu estradowo"'o 

przy rozgałęzion:iach głównej alei znależli:<!lly także piękny kłąb cięty, ozdobio~y 

olbrzymim koszom kwiatów, palmy i lanry p . .M. Si!berstoina; dalej szkółki owocowe, 

klomby angielslde z drzew iglastye.h, okazy di·zew laurowych, piramidalnych i kuli· 

styeh C. Ulricha z Warsz<my, szkółki drzew owocowych F. Btirdeta i t. d. aż do 

pawilonu p. Walerego Kronenherga, gdzie zatrzymaliśmy się nieco dlużej. Otaezały 

go pl'óby klombów z drzew iglastyeQ. i szkółki owocowe, a \\Ownątrz :=iciany skrom

~cgo le~z, gusto.wnogo kiosku zawieszono b~·ły planami parków i ogrodów, fotografiami, 

liezncnu wreszme dyplomami, podezas gdy na stołach leżały kolekcye liści z drzew 

ozdobnych i 300 gatunków róż ciętych. 
Nieopodal p. Kronenborga ulolrnwała si<! znana także warszawska ilrma braci 

Ho~m"', wytltawiwszy 11rze<l kioskiem własnym lwlekcyo roślin skalnych pela1;gon~i

kann, a zasadziwszy tu również k:lomb~r- angielskia z drzew iglastych i szkólkę owo

cową. W ~awilonio swoim pomieśeili „ bracia Ho,;er" dobór owoeów i rmilin cieplar

nianych, palmy i sag·owce. 
Z kolei przychodzi nam w;;pomnioó w tem miejscu o jednem z dziwów w·~-

staw.v, ':'ieży ·laurowo.i a la Ei ff e l p. I. K. Pozna1'!skiogo. Nie jestto winą w)-

stawcy. ze budowniczowie wioily w wykonaniu zatarli i zepsuli oryginalność i pro;;to

t~ ~amego pon!yslu, na _czem wioża p. Poznai1skicgo dużo strn.cila, w każcl,ym jednak 

razie, Jako tlghk ogrodmczy, krQte wysolrnpienne schodki wieży zwabiały wielu cieka

wy~~! wic~oku wystawy z platformy 4-go, piQtra. Niezbyt ndan11 wiożę, które.i wartość 

o~m1zyły Josz,eze. lamusy sprowadzone prosto z Wrocławia - zrehabilito 1vał zupoł• 

me p. l;'o.znansln n~der misternym kobiercem kwiatowym, wyohrażającym głowę :Mi-

, nerwy 1. rntnym !fa.iem wspaniałych ogromem IHtlm i innych roślin podzwrotnikow~·ch„ 

szerokolrntnych, ,Jakieh u kogo innego na wystawie nie widzieliśmy„. 

Zdążającym clo drng·iego bocznego wejścia wystawy 0(1 strony „Faffornlorfu" 

11rn~ia.ł się jeszcze rzucić w oczy zrQczny teatrzyk drewniany z prowizoryczną wido· 

wmą„. pod gołom niebem. Zkąd jednak, gdy deszcz figlarz wygnał pewnego wieczo

ra publieznośl', żądną śpiewu p. Zin111jorowej i p. Rapackie0 ·o syna, p. Janowski dal· 

sz;ych przedstawioi't zaniechał. , 
0 

Naprzeciw teatrzyku rozłożyły się jeszcze niektóre ptzedmioty techniki ogTo

dowoj, .a z pośród nich. wyróżniano niezmiemic lekką, a trwałą altankę żelazną, mło-

dego przemysłowca p. Zukowskiego. , · 

Pozostają nam rlo przypomnienia ezytelnikowi dwa zupełnie jednakowe pawilo-

11y, naprzeciw siebie, na kmitcach poprzecznej alei ·wystawy ustawiono. \V pierwszym 

na lewo od wejf-~ia, ozdobionym herbem gub. Piotrkowskiej, wyobrażaji1cym trzy 

„czółenka" obok działu owocarskiego znalazły po!llieszezenie różne drobniejsze okazy 

technik.i ogrodowej; w drugim p1·zeciwległyn1' ułożono we mchu samo warzywa. 

Niepodobna nam wyiiezy(i wszystkich t~reh kolokcw.i owoców i warzyw,. jakie 

się znalazły w t.yeh dwóch cllugieh i pakownych pawilonach. Choć nie zajQlY one 

polowy ich miejsca - nam przedłużyłyby uarlmiernio relacyę. ,Jożeli więc nadmie

nimy o wystawrach w działo owomrst\va pp. d-rze Bartkiewiczu, d·rze Zawadzie 

(szkoła ogrodnicza w CzQstoehowie) Wężyku z Bełdowa, Kazimierzu Łuszczewskim 

z Nowomii1~ka, Geyerze, Ulrichu, Jankowskim. hr. ,Juljanie Ostrowsl>:im z Ujaz<iu 

(wszyscy mniejsze !nb większe kolekcye owoców), fa.bryce przetworów owooowych 

p. Perkowskiego ·w Komelinie pod Radomiem (wyroby), fabrykach owocowych pp. !\:o

stro i Sellina wreszcie o pp: Kindlerze i Meyerze, jako jedynych na wystawie hodo

wców ananasów - uczynimy zadoM obowiązkowi sumienia. Nie będziemy zaś mieli 

sobie nie do wyrzucenia, gcly w dodatku wyróżnimy poważny dobór próbek c~rzow 

owocowych i krzewów pastom Zimmera z Pabianic, w tym samym umieszczonych 11a

wilonie. 
Pawilon warzywny zawierał także dużo i ·pięknych okazów, które doń '(io sa

mego końca wystawy ciągle napływały. Zapamiętaliśmy lepie.i wielorakie tykwy 

i banie p. Geyera, jego pomidory w czterdziestu odmianach, nakoniec kartofle pp. 

d-ra Bartkiewicza, Wasilewskieg;o i Hosera. 

Po za :pawilone!ll warzywnym czekała nas miła niespodzianka: dobra Rąbiei1 

:p. Stanisława Gałeckiego wystawiły tutaj pod własną strzechą próby różnorakie tor

fów tamtejszych i. ich przetworów, począwszy od nawozu naturalnego, bezwonnego, 

a skof1czywszy na wojłoku roślinnym , do wyrobu przędzy i tkanin z niej uzywanym. 

Pawilon Rąbienia roił się stale od ciekaw~cb. · 
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Ostatni pawilon z 20-tu ogółem budynków, wliczając dwie werendy restaura
cyjne i jedną cukierniczą, postawionych w „Kweli" prowizorycznie dla wystawy ogro
dniczej, acz ukryty po za innemi i na uboczu stojący, liczną cieszył się frekwency11 gości 
wystawowych. Na nim też skoi10zymy nasz kalendarzowy przegląd, ażeby stwierdzić 
prawdziwą taniość przy praktyczności i trwałości mebli ogrodowych, zwierzynieckich 
oraz trafność pomysłu, przeszczepienia na nasz grunt, fabrykacyi lamp i ampl ogro
dowych z t. zw .• Ferro battnto", naśladujących dawne wzory weneckie i gotyckie. 
Obadwa te rodzaje ozdób ogrodniczych wystawił przedstawiciel odnośnych fabryk 
p. Gąsiorowski, który też otrzymał na nie dużo zamówień, pozbywszy wszystkie przy
wiezione. 

W naszym pobieżnym szkicu pierwszej wystawy ogrodniczej w Łodzi pominę
liśmy bezsprzecznie wielu wystawców może i godnych przekazania ieh nazwisk hi
st~ryi. Ni.e rządziliśmy się ;jednak w tym względzie złośliwemi pobudkami „Satyra", 
ktory ponumo, że dostał medal, z humorystycznej strony odtworzył naszą wystawę 
w dowpcipnej „Musze". Nie. chcielibyśmy bowiem, jak on swemu twórcy, rzeźbiarzowi 
p. Wąsowskiemu, przymiynić tyle kłopotu za podobne przesti;ipstwo wydawcy „Łodzia
nina." Nie pisaliśmy katalogu wystawy i - to jedno uwalnifl nas od wszelkiej od
powiedzialno~ci i wszelkich pretensyj„. 

Pozostaje :vięe nam tylko przebiedz szybko główniejsze i wybitniejsze mo
menty. wystawy 1 wypowiedzieć o niej ostatnie nasze słowo. Jakkolwiek sądzenie 
nad.esłanycb. ~kazów ~rzez powołane ad hoc komisye, ze specjalistów \Y każdym dziale 
złozon?, ukonc~yło się przed otwarciem wystawy, a listę nagrodzonych dzienniki na
tychmiast głosiły - rozdanie odznaczei1 dyplomów i podziękowa1\ odbyło sic~ dopforo 
we czwartek, d. 8 wrz~:lnia o godzinie 5112 po poł. na scenie teatrzyku wystawowego 
a uroczystego wrę~zema takowych dopełnił szanowny wiceprezes warszawskiego 'l'o
wai'.zystwa ogrodmczego, dziekan dr. Karol Jurlriewicz w otoczeniu członków zarza
d~ .mst,ytucyi i kon:itetn miejscowego, po wygłoszeni~ do zgromadzonych odpowie·<i
meJ prz~mowy. l\fowca. podniósł w niej szczególne zasługi około urządzenia wy~ta
wy polozo~c przez rodzu~ę Scheil!l~rów, p. prezydenta. miastft i prezesa komitetu wy
stawy, cz;ynnego a _energwznego ,Jej promotora, p. Władysława Wizlrnlm. Zaslng·om 
tym z calem uznamcm wyraz tu dajemy. " 

. . 1'.o otrzymaniu przez wyróżnionych i nag·roclzouych, eo komu w udzialo spra
-~,1edhw~e ~rzypadł~, wspólm! bio~iadą m\i,vietnił ·komitet wystawy z ,jej proteJ(tommi 
1 człoukam~ Towarzystwa ogroclmczego pamięć. uroczystego dnia rozdani!1 naoTód. 

. W: piątek ~I. 9 września odbyla się w „Kweli" ożywiona zabawa d~iecinna, 
'; kto~·eJ ncz~stmczyło ochoc~o o_koło 300 „milusii1slrich" płci obojej. Kulminac.1jnym 
~~ dmem w~ sta\~Y. okaz~la się, jak to zresztą można było przowidywać, ostatnia nie

dziela .d. 11 wrzes~ua, ktora sprowadzila do „Kweli" olwlo 6000 osób. 
. Znaczne zamteres~w~nio się. pierwszą wystawą ogrodniczą, prowineyonaluą, 

któ~e z~~lazło na\~et oddzw1ę~ w sferach obywatelstwa i cluchowioi1stwa wiejskiego 
obo.1ęt~yeh. na udział w turmeJu płodów: Plory, Pomony i Cerery z jednej prowincyi· 
~:r~~I? H1ę ~upełn_e ko~zt_ów urządzenia wystawy; o czem pod koniec joj' jeszcze po: 
zat~~;au,o, 1 ta 11,Jawn~o~a . energia w przeprowadzeniu projektu ze strony organi-

. \\ystawy łó~zkrnJ, ,]akii tu z przyjomnościa stwierdzamy-oto względy llo
~;Ó~;zaJ1~c~ ~1rzą~zm110 rlals~ych \~ystaw, oby tylko z lepszym rezultatom clla ";uio

p akt~ czn~ eh o claneJ gałęzi gospodarstwa w poszczególnych kraju zakątkauh. 

Z. J. N. 

Ł ó d ź we wrześniu 18fl2 r. 
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1. 

Z ROKU NA ROK. 

·wstęp: Z ruch n: ekonomieznego, korporacyjnego, artystycznego i umysłowego.
Sprawy i fakty miejskie i- miejscowe. - Szkoh1ictwo. 

bódź wzrasta, rozwija się, rozszerza. Trzy to czynniki, stanowią
ce o wzmożonym w niej mchu prawie w każdej dziedzinie życia, 
a w ekonomicznej, jako właściwie charakteryzujl1cej miasto nasze, 
w s;r,czególności. Nie łatwo więc zapamiętać całego szeregtt różnorod
nych spraw i faktów, jakie się na to życie wszechstronnie składają, 
a coż dopiero sprawy i fakty ttikie podzielić, do poszczególnych dzia
łów, na jn,Jde rozpadają się, zakwalifikować i nakoniec sprawiedliwie 

. ")! ocemc ..... 
Nie mówimy tego dla podniesienia siebie w oczach czytelników, 

lub pochełpienia się, jak trudnej dokonaliśmy rzeczy; ale pragniemy 
sobie uprosić jedynie ich względność. Pozwoli nam ona bowiem 
wytrwać· na raz zajętem stanowisku i mieć nadzieję, że za rok, du 
Bóg, spotkamy się w „T'.Jodzianinie" znffwu, tym razem już jako do
brzy znajomi... 

Zresztą, . pierwsze bywa zawsze „ przepustne"; gdybyśmy więc 
w czemkolwiek i1oniżej skrewili, gdyby nam nie dopisała pamięć, 
a omyliła nas opinia -- niechaj to będzie darowane, czytelnicy, niżej 
podpisanemu, a niech posłuży wam nie do ostrej wymówki lub zło
śliwej obmowy, ale wywoła życzliwą uwagę, która i z wdzięcznością 
.przyjętą będzie i w miarę możności później jaknajchętniej uwzględ
nioną. 

Tyle wstępu do tegorocznej kroniki „Łodzianina", którą zatytu
łowaliśmy: „Z roku na rok", aby uwydatnić, że czas, jaki nil1 obej
mujemy, dotyczy dmgiej połowy r. 18\'ll i pierwszej bieżącego. 

Przemysł łódzki, zajmujący dzjś pierwsze ·miejsce w .kraju, 
a xmuszający tlo liczenia się z nim inne okręgi przemysłowe Pa11stwa, 
identyczne co do rodzaju produkcyi, rozpada się głównie na 2 wielkie 
_gałęzie: bawełnianą i wełnianą. 

Pierwszti jest znacznie potężniejsza od drugiej, bo znalazła dla 
siebie podatniejsze i łatwiejsze warunki rozwoju, który stworzył znów 
olbrzymie kapitały, na jakich przemysł bawełniany oparł się solidnie 
i trwale. Dziesiątki tysięey rąk już trzyma od siebie w zależności 
przemysł bawełniany Lodzi, a przybywają mu coraz nowe filary w po
staci mnożącyeh się z rokiem każdym 'l'owarzystw akcyjnych. 

Nie brakuje ich także w przemyśle wełnianym naszym. O ileż 
jednrtk słabsze są jego ramiona, a skąpsze owoce materyalne '?! Co 



jest przyezyną tt~go i co w ogóle powoduje taki status quo przemy
słu łódzkiego, a nie inny --- nie jest miejscem do rozpr1trzenia kroni
ka kalendarzowa - ale st.udyum ekonomiczne. Ostatnie roztrząsa, 
pierw'Sza konstatnje frikty. Dla tego, zaznaczywszy tak ogólnikowo 
ol>et~ne położenie i stan pl'zemysłu łó<lzkiego, przejdziemy bezpo
śretlnio t!o jego historyi w okresie spmwovlawczym. 

Knżtly rok ekonomiczny Lo<lzi ma dwa główne s-wojti sezony: 
letni w mie;:;iąeach zirnow_ych, a zimowy w letnich. '11

0 znaczy, :.1e 
caloroezna wytwórczość i zbyt miasta skupia się i wytężn w pewnych 
usta1ouych miesi<1cach, w których zimą przygotowuje się i sprzedaje 
wyroby na lato przeznaczone, a latem znów - na zimę. 

Pragnąc uczynie kronikę nttszą ścisłą i ciągłą kontrolerką doby 
minionej, musimy w tym rol~u mvzględnić w niej trzy takie sezony, 
11 miano\ricie: zimowy l'. lRHl, oraz letni i zimowy r. 18H~. 

Pi·zejrzymy je kolejno w każdej gałęzi przemysłu: tak bawełnia
nej, jak wełnianej. Nasamprzód jednak przypomnieć musimy, :.1e rok 
18tll oilziedxiczył po swoim 1ioprzerlniku brak wszdkiej nadziei zbytu 
zwyklej ilości wyl'o1iów fabryk tutejszych, co spowodowało ogmnicze
nie wyt\YÓl'czośei i w bezpośrerlniem następstwie tego, zmuiejszenie 
liczby godzin pt·acy omz robotników. Stan taki tl'wał do początku 
luteg·o. Z chwil:! rozpoczęcia sezonn letniego r. 18!11 dał się uczuć 
zupełny bmk nahyweów pn:y ogólnem pogorszeniu się wamnków 
sprz~daży_ -~ słowem .~Y eiąn~~.h~go -~~~Q.@., z ~ego w~zy~tl~iei~ii 
dora:rnenu kom1ekwencya11~10::;11n lTtiJo me przymosły rowme:-: rnc 

r por,nyślniejs~ego. ~awiodły _mch:0iy :,:'.'.;Jfil'.l.!H11'.k..~--~11.l.'..llill}l11-~~~1.1, ... J~J.ó.~ .. 
rego pn:eb..iegJJyl. Tia!·~t~]Ię-Jrol'z,y~i\ym· dla towarow l.ocJzk1ch, a do 
ostatecznego .. przygnębienia naszyeh sf'ęr._m:?".ęffiY.słowych, j"i"'fl{yczynily 
się liczne .banknieW\'iT~S'l':Gii~iiir8t~V.fe.._ ... .Sła.hy.J1jęg::-IilteY;e·s·i'.i\v "·•ti\vii'r ··il:i
l~J aż d~ jarm<!1·ką_.w_~':U~~!g_7~~Qg1yd~~- ohst~frii~fr~h\;·· ni tciwiwy 
weal~ me by~o, zrhrn:ało się, ze irn zunę przyna.Jmme.1 połowę wa1·
sztatow tkack1~l~ tl'zelrn będzie .v,a.trzymać. Ninpomyślne win<lomo:foi 
o .s.t'.1?ie ur?d.znJoW . 'Y . Cesa1·stwie, nm.~st~o niewypłaen.lności w i·oz
md1tych nue.iseowosmaeh odebraJy m11smielszym przemysłowcom ua
\Vet . otuchę i każdy z nich starał się ograniczyć proctuke.ye do mini
nmm, ally przynajmniej na zimę nie mieć na. składzie w'ielkiej ilości 
towar<'lW. · 

~Vl~rew jednak. wszelkim oczekiwaniom, w koi1cu sierpnia zacr.ęły 
napływac o,bstalnnk1, przez eały miesh1c wrzesieii gościła w Lodzi 
mai::t~ kupeow, a nawe'.i ·w imź<biiemiku wielu jeszcze po raz drugi 
przyJec_l~ało tlla dokonmna :-:a,Jrnpów na sezon zimowy. Wprn;wdzie do 
g~1bei·111J, położonych nad \\'ołg·ą i w centrum Cesarstwa, w któryeh 
meuro~lzaj dał się. uezue najwięcej i do których prz~wóz zbyt dr(JO'o 
koszt~iJe, towary r!ie odchodziły prawie wcale. Za to jednak gubernie, 
w ktoryl;h ~u:odzaJ b.ył dobry lub chociaż średni, nadsyłały żądania na 
zna~zne 1losc1 _towarow, Prym pod ty1p względem trzymały: Bessa
n~b1a, gnberme nadbaltyckie. i północno-zachodnie. rrn.k nagle. njaw
~non~ znacz1;e. zapotr~ebowame prz~trwało jarmark niższo-nowogrodzki 
I pozostało JllZ do konca roku prawie, przynoszilJC jednocześnie w tmn
zakcy.~~ch, drog11, zwykłą zawiermwch pewnfli· zwyżkę cen niektórych 
1;o~lzitJOW wyrobow. , !a ostntnia przy cenach wyciągniętych we wrze
snm . do ostatecznos~1 . następo\\'.ab tern trudniej _, im bardziej kredyt 
uwazany był za chwieJny czynmk tranzakcyjpy i . im częściej weksle za-
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stępować. zaczęły gotówkę. Żądania tej ostatniej \vyszły od fabrykan
tów, kilkakrotnie na odbiorcach zaiwiedzionych. Sprzedaże za zalicze
niem, a z zapłatami w terminach późniejszych były wpnrwdzie dopeł
niane, lecz tylko przez firmy piel'\vszorzędne i to \Vzgl ędem kupców, 
dających wskutek długoletnich stosunk6w istotną rękojmię. 

Była też w sezonie zimowym r. l 801 chwila wycl':erpania się 
i braku towaru gotowego, co wywołalo powtórn!ł zwyżkę cen wobec 
konieczności sprzedawania niektórych wyrobów prosto z maszyn ····- <tż 
do połowy listopada. . 

Dalszy przebieg tak pomyślnych interesów przerwała niebawem 
niepogoda i słoty, zamiast mrozów i śniegów w Cesa.rstwie, a co za
tem idzie utrudnienie komunikacyj \V głębszych jego prowincyach. 

l1ódzki przemysł bawelniany- górował nrnteryaluemi wynikami 
w sezonie zimowym r. J 891 po nad wszystkiemi rodzajami wytwór
czości miejscowej. Wyszedł on obronną; ręką z niebezpiecznych wi
rów handlowych ówczesnych, dzięki wyczerpaniu się na rynkaeh ru
skich dawnych zapasów wyrobów tanich, na które z powodu nieUl'o
dzaju prawie ogólnego w patistwie, znaczny, ale też i jedyny okazał 
się popyt. Godzi się jeszcze zaznaczyć, :.1c gwałtowne zn,potrzebowti~ 
nie kmicti l'. lflH i dotyczyło nie jednych i tych samych rodzajów i ga
tunków wyrobów bawełnianych we wszystkich produkujących je fo,
brykach, ;1le po większej części po::izczególnych gatunków w kti:.1tlej 
z falJl'yk <lanych orldzielnie. Glównym pokupem cieszyły się .. J.iaj.ki::.., 
.~ j . .,.illtrclill,llY <~9..l~.:...- Odtf1(l też datuje znaną w naszych sferach 
przernysłowycn goniczlrn „ hojkowa ··, <lot11d trwajt~CtL. Inne wyroby 
bawełniane, jak up. ,,lama", t. j. barchan tkany w różne kolory, tak
że chętnych zna~dowały nahywcl'.lW. Z wyrobÓ\\' ba,wełnianych łli<t
łych: kreasy, szyrtyngi, madapolamy, jako niepodlegające modzie, ara
czej jej kapryśnym zmianom i wyrabiane tylko p1·zez kilka, fabryk, tak
że zbyt wielki so hie zapewniły. Mimo zaznaczonego nadspodziewanie po-

- myślnego zwrotu w <lziale fabrykacyi bawełnianym, fabrykanci nasi 
nauczeni doświadczeniem, nit~ goni,czlrnwali się bynajmniej i nie łu
dzili chwilowo pomyślną sytuacyą, t11k ograniczają~ falirylrncyę swoją, 
aby ona w żadnym razie nie przeniosła wysokośd zapotrzebowali. 

O wiele słabiej, niż dla przemysłu bawełnianego wypadł sezon 
zimowy 1891 r. dla 'Xełnianego. Niemniej jednak ujawnił on tal~:i.e 
już pewne polepszenie w jego interesach ·W porównaniu z tern, Jak 
one stały na początku r. 18Dl. 

Przyczyny niezbyt pomyślnego przebiegu· sezonu zimowego roku 
.18tll w fabrykacyi wełnianej są te same, które tamowały początkowo 
ruch w tranzakcyach wyrobami bawełnirmemi. lecz dzięki innym sprzy
jającym okolicznościom nie zdołały wywołać w nich zastoju. Dadzą 
się przyczyny te zredukowne do dwóch głównych: nieurodzaju w ~~e
sarstwie i współzawodnictwa fabryk moskiewskich. Głównymi ml1.n?r
cari1i towaru wełnianego zimowego były w r. HlDl gubernie połu~lmo
we Cesarstwa i \v mniejszym stopniu Petersbmg. Moskwa zaś 1 gu
bernie nadwołżai'lskie nie dostarczyły \Vyrobom łódzldm wcale pravde 
nabywców. Najlepiej odchodziły tanie chustki wełniane, których zh):t 
trwa-l do końca listopada, podczas gdy Z\vykle ko1iczy się już w paz
dzierniku. Toż samo da się powiedzieć o kortach i ta1iszych gatun. 
kach. Natomiast kamgarny oraz droższe ma.teryały konfekcyjne mia
ły popyt bardzo słaby. Cokolwiek lepszym zbytem cieszyły się także 
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lekkie materyały wełniane na suknie, tybety, atłasy wełniane i ma
teryały deseniowe, ale tylko w najtańszych gatunkach. Wpływ wek-
sli za sezon zimowy r. 1891 był dość zadawalniający. Najlepszą sto
sunkowo wypłacalnością odznaczyły się: gubernie wewnętrzne (więcej 
na północ i wschód Rossyi położone), Kaukaz oraz kraj północno-za

··chodni. Najmniejszą - gubernie południowo-zachodnie, chersoil.ska, sta
wropolska, czernichow:ska oraz lmzai'1ska. Moskwa okazała się w wy-
płatach mierną, Petersburg dobrym. · 

Ażeby zakoi'1czyć z drugą połową r. lS!H po;r,ostaje nam jeszcze 
powiedzieć o przebiegu jarmarku w ~iższym-Nowog1•od7.ie, który sta
nowił, jak to już wyżej nadmienUiśmy, chwilę przełomow~k w ówczes
nych interesach przemysłu łódzkiego. 

Obroty towarami· tkackiemi i suknami zdeklarowały się już 
w tym roku o 30°/o mniejsze niż na jarmarku w r. 1800, obroty zaś 
specyalnie tO\~arami welnianemi o 20°/o. Ceny płacono niższe od cen 
roku po~rze_dmego. Barchan, główny wyrób dostarczany na jt"irmark 
pr~ez w~elk1; zakłady przemys~owe, w ogromnxch ilościach go produ
kujące, Jak rowarzystwo akcyJne Karoh1 Sche1hlera, Towarzystwo ak
cyjne ;iZaw_iercie", fi~·ma pabianicka „Krusche i Ender" i t. d., które 
za posr~dmctwe_m pienvsz_or~ędnych kupców moskiewskich i pod ieh 
finną nna-ły n~ _Jarmarlrn ~1lme reprezentowany ten rodzaj, mtjbtu·dziej 
pokup~1y, s:voJeJ produkcy1-sprzedano o 5°/o niżej ceny '>V-łaściwej, nor
malt~eJ, t. J. ze. stratą. Największa ilość trairnakcyj przypadła na po
łudmowe pr?':VIncye C~sarstwa i Syheryę, reszta,_ t. j. 1/a na okolice 
nad .Wołgą i mne Rosyi europejskiej. Obniżka ee1i jarmarcznych to
~arow bawełnianych osobliwie, tłumaczy się znacimem 11agro11u{d,,,e
n_rnm zapasów, przywiezionych na. jarmark przez· żydów z Moskwy wy
Bleą1anyc~1,„ kto_rzy \vyv1·zeda\vah teraz w jakihądź sposóh, choeliy po 
ceme naJmzszeJ. dla kupców rzecl'!:ywist~rch _niemożliwy. Wypłaty za 

· wyrolJ~r . bawełmane następowały tępo i opieszale, zwłaszcza z miej
s~owo.sc1:, .g~zie pr~~wil~y~v~ny. ?Ył głód. Mimo .wszystkie. te jednak ' 
mesp1z~JctJące okollcznosc1, ilosc10\vo zbyt wyrobow bawełnrnnych wy-· 
n~g1.'0<1ził. fa!1rykantom łódzkim st~·aty z róż1:ych innych warunków po
n~es101:1e i ,w ostatecznym rezultacie sezon zunowy r. 18Hl wypadl dla 
mch, Jakesmy to wyżej widzieli, dodatnio. ' ' · 

. ,Jt:k~olw~ek bilm1se łódzkieh ~akładów. przemysłowych wyrównały 
s~ę ,'\ l'-?ncu I. 181H: rezultaty ktorego porowny1vano z wynikami pie
męzne1:11 r. 1888, _Jednego z lepszych, to przecież spodziewano się 
znaczme gorszego 1 słahszego sezonu letnieo·o r. 1802, któremu nie 
roko,1;m10 ~ia.we~. 75°io_, w_y~wórczości "':' poró~naniu. z poprzednim ~i
mov; J m, · p1.zy MJ_POm_sslmeJszych chocby warunkach. Istotnie prze
mysł. :v~ł:nm1y. łodzkI w. twardej jesieni przechodził ciężkie ~hwile. 
K?m:w0Jaz~1;ow10 rozesłam po c~-ł~m C~sarstwie~ otrzymywali zamó
~~~~ia po~ą.t~o~vo dwa ra~y mmeJsz~ mż w tym samym czasie roku 
. " , , C? i:,ło\vme poch.od~1ło ztąd, ze, nabywcy, posiadający luedyt 
I za:1fa.me, _wstrzymywa~1 ~1ę z obstalunkami, zanim o rezultatach han
d~o~1"ych p~e1:vvszy_cl~ 111~es1ęcy r. h. pewnego czegoś nie powzięli; od~ 
bio1e?n~ zas sredmeJ ~nrnry1 dotychczasowym, fabrykanci wprost od• 
maw.rnll kredytu. Głod w guberniach środkowych Ces'trstw·1 oraz 
l)Ołozonych n~d W oł,gą ~. Kamą· nie m::-lą dla obrotów lmn,dlo w;~h roz~ 

sezonu ~ eh~~,inego stano_w1-ł ~apo_rę. Innego ro.dzaju acz 
z,1p01ą było dla mch c1ęzkrn położenie naszego tyn-

1 '. li 

- 157 -

ku piemęznego, oraz nizki ciągle kurs waluty rnskiej. Z powodu ta-· 
kiego bowiem stanu tej ostatniej - ceny materyałów surowych podno
siły się stale, przez co fabrykanci, wyrób swój obliczający w produk
cyi podług dawniejszej rzeczywistej ich. ceny,. dużo tracili na kursie. 

Pod koniec roku widoki przemysłowców łódzkich poprawiły się· 
wprawdzie, ale tylko pozornie, bo styczei1 r. b. wypadł dość słabo. 
Kupców z Cesarstwa przybywało mało. W skutek głodu w guberniach 
dot1miętych nieurodzajem, r. 1801 popyt i na towary bawełniane oka
zał się stosunkowo słabszym o 50°/o niż w tymże czasie l'. z. \Vy- · 
płaty jednak z tych miejscowości z nielicznemi wyjątkami wpływały 
nadspodziewanie regularnie. Jedynie południe zdradzało już wówczas 
pewne ożywienie w handlu; słaby nastrój ujawniał się tylko w mia
stach portowych, np. w Odessie, gdzie dzięki zakazowi wywozu zbóż
nastąpiła bezczynność, a z nit~ nieunikniony brak pieniędzy. Kaukaz,.' 
jak przedtem, robił zakupy bardzo raźno, a popyt z tamtych prowin
cyj na towary łódzkie, najbardziej był wówczas ożywiony. Głównemi 
artykułami handlowerni naszego przemysłu były w styczniu towary 
tanie i lichsze, a mianowicie: bukskiny, meltony, tanie sukna, takież 
kamgarny i t. p. Pomimo takiego clość dwuznacznego położenia na 
początku sezonu letniego r. b., wobec ciężkiego roku w całem pań
stwie, w ogóle ostatecznie zako1iczył się sezon ten pomyślnlej nawet 
niż oczekiwano. Mniejsze zapotrzebowanie towarów do miejscowości 
wzmiankowanych pokryło z nadwyżką w dwójnasób większe zapotrze
bowanie towarów na południe i Kaukaz. Niemniej przecież jeżeli 
obrót w stosunku ilościowym dorównał zeszłorocznemu, to jakościowo 
cyfry obrotu tego różnią się i to znacznie. rrowary IJOszczególnie i na 
ogół sprzedawano taniej, niż w roku ubiegłym, a to z powodu poja
wienia się i powstania w ostatnim roku mnóstwa handlarzy-fabry1rnn
tów, przeważnie z Moskwy przybyłych, którzy nie mając własnych 
fabryk, skupują towary podlejsq-ego gatunku od tkaczów-rękodzielni
ków (Kleinweber) i dzięki unikaniu w ten sposób wydatków admini
stracyjnych i innych nieodłącznych od każdej faby1rncyi, na większą 
prowadzo1iej skalę, są w możności. zalewać rynki towarem tanim. Na
turalnie nie dorównywa on gatunkiem o wiele towarom fabryk reno
mowanych; wskutek wyrabiania jednak towarów tanich na wzór tych 
ostatnich, istotnie fabrycznych - znajdują one c.hętnych nabywców. 

Wypłaty. w lutym i marcu wpływały nadzwyczaj regulamie 
i punktualnie; bankructw prawie, że nie było, co się zaś tyczy ra
clrnnków, to te w guberniach południowych środkowych Cesarstwa 
załatwione były dość powolnie. Przewóz ładunków -zbożowych do 
miejscowości głodem dotkniętych, spowodowa-ł nadspodziewanie długą 
zwłokę i przetrzymanie towarów w drodze. Wysłane z Łodzi trans
porty w styczniu, zaledwie w końcu marca. dochodziły do miejsca 
przeznaczenia. Chociaż fabrykanci nasi nie byli winni tym opóźnie
niom, większość kupców niezadowolnionych z otrzymania tak póżno 
towarów, przeznaczonych na sprzedaż przed świętami Wielkiejnocy 
odmawiała wręcz odbioru i przyjęcia takowych, a jeśli nawet i przyj
mowała, to nie inaczej jak z rabatem lulJ ustr.pst\Yem pewnem od ceny 
właściwej. Handlujący towarami orclynaryjnemi (chłopskiemi) sprze-

. dawali, a więc i zakupywali. mało, ponieważ wskutek nieuroclzaj11 
kontyngens O(lbiorców ich zmniejszył się. Reasumując w ogóle mrngi 
eo do sezonu letniego niepodobna nie zaznaczyć tego objawu, że pa
nował w nim popyt nn towt1ry wełniane. 
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rp0 też sezon ten 'v przemyśle welnianJ,'"m bj:l najlepszyn~ ~e 
wsiystkich poprzednich. nawet mocnych sezo;ww ubiegł1ch lat p1ęcm 
i.za wyłaczeniem sezonu letniego i·. 1888 ), kto~·e przewyzsz;rl tak. po
pyteni. f ak silnem i stałem z:wyżkowem żą;dm11ep1 omJ7i sohdnem 1. su
rniennem \Vywiąr.aniem :iię kupców z zobowią:M.m .. Prndukcya wełnmna 
nie vlohyla' ;,;obie w koi'lczącym :;;ię roku 1miwie zndnych nowyc~1 ryn
ków l'lhvtu. Południe Rosyi objawia tylko pewmł prngressyw1~ie r?
t:nacą cJ]eć do artykułów łórbkich, a ztąd w tamtych stronach Jedyme 
no\wch i·ynków, 'po większej części jednak niel'lnacmiych„ przyliJ:wa. 
('Ol'll~ więcej. Wszystkie inne' prowincye odbio.rcze ~od~t W

1 
d1imle 

\Velnianym t1·zynwją się na niezmienionym yt·aw1~ 1,ioz10nne. .l\.auk~tl'l, 
o ile można ;muważyć, znczyna korzystne ze zrodeł r~1osl~iewsk1~h 
i redukuje znpotrr:;ellowania swoje w Ijodzi. Fin~andya me c.u:~s:w ~1ę 
tutaj zhytniem znuf:miem z po-.vodu tylko tnu1neJ '.lo zro~m~uerna me
pnnktualnośei wypłat. Lódl-l więc stara się :;mpt-\lme z lnegiem czasu 
od tak niewdziAcznego kuntmana uwolnić. Kurlawlya, J_jifiarnlyn. i Est
landya manifestnj11; poprawę i bndZf1 się z kilkoletniego letargu. 

Ostatni sezon łódzki, o jakim mówić mamy. Rezon zimowy r. b. 
w fahrylmcyi lmwełnianej _r.apcrwiedzial się O!l rn.zu pomyślnie, ~g_11y 
h:lko sparHy._.uoczątkowo o 10°/o nn niektóry~:l~ wyrobach ... PXllJ;:Czyny 
czegQ::::~'li1(ać nalezY-W'rosil!1c'enf ·-1i1e\.1Ii~n:il1\i.ę _-.vspółz:!wo~lmetw1e . nn
Bzego p1·i(~Ifysfff'"TlltWefoi:t:imgo--,r·-fiilói-,V, wytwórczośrną 11111ych olm~
gó\\;. ,Jak zwykle doln·y pocz:ątek tmnz:tkeyom fe.7.onu z}m<~weg<~ d~tły 
towarzystwa 1tkcyjne: Karola Scheihlern, I. l\.. Po~1w.n:skiego 1 „Z:t~ 
wiercie" . ....7'1llll.~.Jl9:~~ąpił gremialny „Ltl1J1.g,12Y •. ?.J.~izd kup~'.óv.v_~ caleJ 

_ .r:1:Q::yie Hossyi fi.o naszeg.o, mitistn __::~~L-P~Y~~ .. _k~!l\:u .1.!:_1,J\~1_ęl-:~zyeh 
„. !!ill.Q'.K. 11116.JSCOWycrr,-rr- \\' tff[C~iTICT1 .. 1 p~J)!L\:11lo11~hl~--~~~~1·w~ 
• eu JHl'l1}tWk w J:1:rmo~poezy11Ti.J1fcy SH~ m·r.<:<lowme :rn i. m. 
\. -----otf1:1t"TBCiai:nui"ri~ fo1i· zii.cząl się cb~yl~ć stopniowo _dg ~l!J.l:!Hrn, 

z .l;:tów~go r. b. poumo::ił go--dopiero. Lódź w jarmarku j1wrnolinieckim 
łlierze ndzial w trojaki sposób: ~pt·zez znrt1rn swoje firmy !)ezp<t_ 
~i~L bądź za pośredni.ctwem knpiec~wa tam1ie.'jszugo, „n gJ<ł~'.lli~i_ 

... ;\ czowa, Kamieiiea, Porlolskiego i L.:'i..YJQ.llll!'?X!-t~, hątlź tn-:1 nakoniec 
fa l5oi3YeiTliict\\·e1n drobnych lmndlarzY-aµ;ent{l\Y raczej. nie kupców. 
,J;>ierws_~L.E2~zaj udziah1 · rn·y,emysłn lóclzl{iego 'Y ~·t~~n!)t~):Jrn j_ttpnoliniec
kii1l ,· ·zaniechii:ii\"-ż'lij'iełiiTe·pFaWnr-:~Ifl'itIZie'fii:·wspobmwodnietw<t · dmg\e-

. go7-~i-!ilituio\Vic"te'--1;f:\p"feże1ltltcyi klif)iect\va lokalnego na. jego włmmy 
· rqclnmeK';"""tei'aż--ctziękt·Tozch-wianiu· się. zmowy dług·oletnier kiipcóW jió~ 
. · <10Ęmfil)i~ly1iskich przeciw mtszyril""'fi1hr);irnntom, jalco • 1Ye:Z]TO'śre1l

·T1frii uczestnilmin"'"G11e11<1eyj jarmarcznych do dawnego . powrócił zna-
czenia i liczniejszych na tegorocznym jarmarku zrrnlazł z nich przed
stawici?li. Określić jakość wyrobów wysyłanych lub zakupywanych 
z .Łodzi do ,farmoliniec trudno. Bawełnim1ych tallich odchodzi tylko 
:więcej., niż wełnianych, choć ż tego ostatniego działu chustki łódzkie 
I .P'.1b1~rnickie szczególnym cieszą Rię pokupem i wzięciem u ludności 
WieJsln.ej. podolskiej i woły1iskiej. Zresztąi w ogóle wysyfają się do 
,Tannohmec przeważnie towary tanie i lichsze. 1 

. T?gOr?cZ1!-Y jarmark· jarmóTiiiiecki pod względem tralłl'lakcyj towa
rami łodzkiem1 wypadł nader pomyślnie, a . rozpaczał .. się o 10 dni 
p~·zed term}nem, urz~dowyr;u, t. j. _już 9.;.:J.lL .. ciiĘ!'.~'1q1l::···„~DoWDz· wszyst-· 
lach w ogole, lodzk1ch zas towarow w szczególncisct;-Hył nader obfity'. 

suma tranza,kcyj dokonanych temi ostatniemi, doszła do 

I 
, I· 

' ' 
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i~L;L.!~1iliona /Ts. Na jarmai;ku, ręprezen~ow~inych bJ:lO do. stu fiirm 
łofl!QK1illr'-.?ti"wszystkich poszczególnych rlziałów produkcyi. Ceny trzy
mały się na poziomie zadawalniającym, 1tcl'l niższym orl zeszłorocznego, 
co jednak nie odbiło się nn tranzakcyach niekorzystnie, ·bo wszystkie 
dokonano za gotówkę. Najpomy~lniej wypadł jamutrk dla __ wyrohi)JY 
baw.ehl.illn,y_~li, ~arówno___hiał.)J:h jnlc.Lfl11'.!l9JY.~ Najwięcej sprze
fui:l10 boj§k i szyrtingów, 1,byt lamy natomiast fahrylrncyi łódzkiej, wo
bec z'iiaczne.J kouklmt-y!- l110skiewskiej, mnie.i. wypadł pomyślnie. 
Słabszym zbytem ciesl'lyły się wyroby \Vełniane, ,., których szewioty 
doznały zupełnego niepowodzenia. Nieco lepiej . poszła srn·zedaz k:thF 
ga.mów i kortów, a doskonale w całetn tego słowa 7'trncr.enin wypadł 
zbyt chustek, które po stosunkowo dobrych cenach całko\vieie prawie 
wyprzedane zostały. Ceny wyrobów wełnianych, biorąc naogół, po
zosta.\vinJy ·dużo do życzenia tak, że niektóre tirmy nawet zmninst za
robku, osiągnęły jeszcze stmty. Przehieg- jarmarku w ,Jarrnoli11cn.ch 
w pierwsl'lych dniach po otwarciu. odznael'ltll sil;; ospnlo~cią, którn. do
piero w połowie jego nstąpiłn miejsca niezwykłemu oży\'„·ieniu. N:t 
jarmark tegoroczny przybyli wyłacznie niemal kuper z mimit .. prowin-

. cy,j_ po!f-t.1. d11i~l.wo-mwhod~~c111jak~--I(ijów.-·I~amiE;łliec ··rodglski,,Otfoss.a, 
-·~crstrog; i . ::----·-·" 

···:·---Poii1yślnie zapoczątkowany przell jarmark jm'lllolini1~eki ser.on zi
mowy w dziale wełniallym wypłatał pri:1emyslowcom 111tszym ni<,spo
dziewanego, cl~oć przyjemneg;o figla. Vv czerwcu zapowiadał się on 
słabo. Zamówie1l. w rlodatku- t.ymezasO\\",ych naplywnło niewiele, a ce
ny ntrzynrnly się stale na poziomie o 5u, 1i niżs?.ym orl ze::;;,;roroeznyl'h. 
Aliści już na początku lipca zncząl: się rueh. spotlziewa11y wprawdzie 
w porze międzysezonowej, ale uważany jmi dla tego sez:o1m pó~niej 
za stracony, ruch tn.k żywy i 1-vielki, że niebawem p1·ze1-;zedl w for
malną. gorączkę przemysłowo-handl<iwą. 

Rozpatrzmy poszcl'lególne jego momenty. - ,Jak wiadomo. cpi1l~mia, \ 
: któr_11._g_rgj,nie wybuchła w Cesars-twie z_ wiosuą.J'. h. 1 r,ac}l\Yiala chWi~) 
: .. lfilY'..Q_Jeg<frocżl.i~- egzystellC~Tę .)Ji.Ii.:\:~yf.L~.l,l(;\gQ .. ~H:~ .. l:Jo,tlzi,j!)J'.]!l~tJ'kU. \\" .. r;.Jiż-. 
.!1.?-iY-mJ~"o\V()_grnclzie. Szybkie jednak opanowanie cholery \Y tern mie-
śćie jii'ze-i whidze tmntejsxe, które og1~mną w tym lderuuku ujawnily 
energię, ro!inrnne zarzi1dzenia, ochronne śrorlki zaradcze, starannie 
przedsiewzięte, pozwoliły na odbycie się jarmarku w Niższym-Nowo
grodzie, który też w terminie wlaściwym otwarto. Mimo to fabry
kanci ruscy, a po części i nasi, zwlekali dość tllugo z dostawami ll!)i 
jarmark, na które nie czekajt1c niecierpliwi kupcy głównie z gul). po
łudniowych i połu:duiowo-.zmchodnich rozpoczęli formalną 1?ielgrzymkę 
do Lodzi, jako miejscowości i wolnej od epidemii i rozporządzającej 
zawsze zasobem znacznym towaru. Główną zaś pobudką, która kie
rowała niebywałym pośpiechem nabywców, były .zń.ttkqmite. lp'QCl~aje, 

1 
- ""-11.?gQrpc~ne w całem Cesa!:stwtę, . które _ i,1.~~l!'f1ll!ie . ,.;.d:wgJł~r popyt, na 

i. ....... _,tm.~ary,_ Rezultat ogófoy więc ubiegłego sezonu zimowego w przemy-
. śle \Vełnianym okazał się lepszym od wyników sezonów w ciągu 

ostatnich lat 10-12! · · 
Z wielkich centrów życiowych handlowych Cesarstwa: .Moskwa 

dala wyniki średnie, zapotrzebowując głównie ~kie . 
l_kamgarn;y:; Petersburg, który początkowo byl za baTdzo słaby uwa
żany, w czasie sezonu .i pod koniec jego znaczi1ie się poprawił, z cze
go da się wyciągnąć logiczny wniosek o małym wpływie cholery na 
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1 rec ac e r nków dla Lodzi, boć w Petersburgu właśnie epid_emia 
< e~ }ł Y.e• p~źnieJ· J. ednocześnie z żywszym zwrote1?- . ku ~jod za na-

. poJa\H a s.1 ~ , ' ' . -1 · · · hetme1szvm1 nabyw-szych odb1orcow tamteJszych. ..N.11J ep_ęJ.5~!!J+„1~!H:tJ~, .. Ó, •••• „~··;·~:··„····~· ,/ 
· , ł · ·ubernie nadwołżanskie, częsc gubellllJ wewnętiz-

„ .Gl!:!!'l:L od~.°-!:cz_y ~~~„,g·..-··-c· "·-~ ·· ··· „ •• 11"-·~w ·1".···~f„ nn•ar·1mrtłm;ltyc:ltt-· Sfa:· 
nycJi 13essarafih, SllllleJ KllpllJąca I~ • . f. · .. ···1···· ......... ._....,. , .. „.} .. f · 

· 'b··-·r1r-r„~tr·'"zb~rtu wyrobów wełmanych lodz1hc1 guu. po ~~m?wo-
z:::t:'oct~~ ~~b. nad\vołża11skie,. blizej. 1~jścia do . morza Kasp1Jsl~ie~o, 
i Kaukaz. Zupełnie zaś poro111onem1 okazały . Się ;s,ub .. P?łudmowe, 
stracone nieoczekiwanie z powodu cholery, . cał~iem. sredm,~go po. u~a-
ł 1 · szach urodzaiu oraz wedłuo· oczek1wan, FmlandJ ,i, gdzie_ m-
ac 1 1 su ~ ' . . ~ b . t ł· t IJO wiek 

O I)oszlo bardzo źle pociągając za so ą zmmas , wyp· a. · .• -
cass ' ' (I. · · }· li wt 4 B , · części prolongaty sum na 6-18 .) miesięcy, we -,s '. .:---
:~~siec;; a na domiar złego ze strony firm większyc~1 w~rwoluJ~C P?
Tóżkl 0 ' przystąpieniu do likwidacyi interesów w razie me ud~rnlema 

,, fin prolongaty na rok czasu. Te. i t. p. krętact:''~ h~trnllo~o-frnan~o
we kupców finlandzldch ostateczme. spl'zykrzy~y ~1ę 1 zme~hęc1~y .do m?h 
naszych fn,brykantów. Kaukaz przy zttmawmma?h J'obił piękne 1~~
dzieje z powodu znakomitego wyjątkowo urodza.JU w r: z.. Ale poz
ni~j przez (:i do s tygodni nie dawał żad!ieg? znaku zycia, w .. czet?
jaskrawo uwidoczniły się następstwa gra~~lJąceJ tltm tak s.tmsz_me epi
demii; fabrykanci nie wiedząc, j~k, i)OstąQl~ ~ob~e wobec. l:c~n~ch ;'~10-
sennvch tymczasowych zamowien, odmesh s1ę, do odb,101cov\ swo~chi 
z zapytaniami telegraficzn.emi, na które. 1h _częśc kup;<.>:W„ ~m~k~zk1;h1 

tylko odpowiedziała. Inm albp P?Wynner~h, ~lbo ?o~ }J;zdzah .. <~ tJ 1~1 
sposobem wobec zredukowama się zapowiedzianego z_b:rtu tow,u~1 na. 
Kaukazie do i;n, rynek ten za zachwiany w t.y.m sez01~1: poc~ytae na
leży. Mała tylko cząstka kupców, którzy byn wyraz1h .zmm.a1· prlly
bycia, dotrzyma.ć go mogla z powodu kwaranta1:ny, a 1 ?Yh lu;rn:1~1-
jący średniej miary., Wypłaty z Kauk,a~u za sezo,r.~ l.et1~1 w~Jł ~aly 
nader opieszale, choc tylko mała. czę~c kuf" JW ~'t.:Yies1ła w~ pł,1ty, 
przyczyniając Łodzi straty, acz me. d~Jące. s1~ ,okres~1c dok~adm:,, ale 
nieznaczne. Otrzymano z Kaukazu w1el~ .zącl~tn, ~·.z. moi a ~01 J urn, 
niektórzy .zaś z większych kupców płac1h zupełme r~gularme. Wy
płaty ogólne były d0ść dobre. Całki~1~ regul.ai:nenu ;v. tym. :vr,g~ę
dzie okazały się: Moskwa, Petersburg l mne imeJSCOW?SCI, o~az prn
wincye povvyżej wymienione, za wyłączeniem połudrna, ktore pła-
ciło słabo. 

Na odrębnym co do wypłat szczeblu trzeba postawić Bessa~abię, 
która wywiązała się z zobowiązań. pieniężn~ch (lość. dobrze, ale me tak 
TÓwno jak całe Cesarstwo. Z większych Jego ogrnsk handlow.ych da 
się jeszcze powiedzieć o Odessie, że ujawniła. zapotrzebowame kolo: 
salne czem przywróciła sobie dawne, zachwiane w r. z. dla Łodzi 
znac;enie- Rostów nad Donem okazał się gorszym jak w r. z. Char
ków nato~iast bardzo dobrym, dzieląc tę opinię z: Kiszyniewem, K::i
mie11cem. Podolskim, Rygą, oraz Wołogdą i Wiatką, w gub. północ
nych, któ1·ych rynki, otwierające dla Łodzi pole szerokiego zbytu, po
zostały w r. b. niewyeksploatowe z powodu, że przemysł nasz przy 
gwaltownocici zapotrzebowaniu, nie był w stanie już nawet ogan~11ć 
handlowo gubernij półuocnych, jako bardzo oddalonych. Nakom~c 
godne są. również wyróżnienia„ jako dzielniejsze rynlti zbytu w sezom~ 
zimowym: Saratów i :Astracha11, które, rzecz dziwna wobec faktu, że 
miasta te tak cholerą dotknięte zostały-powtórne nadesłały mi towary 

l 
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łódzkie zapotrzebo\Vania-Carycyn, Orzeł, Tambów, Woroneż i inne„. 
Co do rodzajów towarów wełnianych, mających odbyt największy 
w sezonie ubiegłym, to: kamgarny odchodziły głównie średnie w ce
nach od rs. 1.20 do rs. 2.40; przytem nadmienić należy, że ujście do 
Cesarstwa wyrabiają sobie teraz kamgarny tańsze; kamgarny czarne 
i gładkie, w cenie od kop. 60 do rs. 1, miały też wcale dobry po
pyt, droższe zaś w cenie od rs. 2.40 do rs. 4 za arszyn, mniej były 
kupowane. Konfekcye damskie sprzedawano w gatunkach po rs. 1.30 
do rs. 2.80, a zimowe towary deseniowe na ubrania po rs. 1.80 do 
rs. 4;50, cieszyły się także niezłym odbytem. Gatunki powyższe 
w tych cenach miały zbyt w. całej Rosyi, oprócz Petersbmga i Mo
skwy, gdzie kupowano towary wełniane w lepszych i droższych prze
ważnie gatunkach. Szczególniejszym popytem· w sezonie zimowym 
r. b. zaznaczyły obroty swoje flanele tutejsze, które w latach ostat
nich p1:ogresywnie rugują z powodu swej gustowności, trwałości 
i taniości flanele fabryk moskiewskich. Pete1·sbui·g np. pokrywa całe 
swoje zapotrzebowanie :flaneli w Łodzi i obywa się prawie bez Mo
skwy. Szewioty miały zbyt słaby, pokonywane stale przez sztrajch
garny (wyroby z wełny sztucznej i z odpadków wełny czesankowej), 
które jakkolwiek niedawno weszły w użycie, ponieważ odznaczają się 
wielką praktycznością i są w cenach dostępniejsze dla spożywców 
średniej zamożności, znajdują coraz szersze rozpowszechnienie. . 

Wszystkie ceny wyrobów wełnianych w sezonie zimowym spadły 
o 50/0 w porównaniu z zimowym zeszłorocznym-mimo tak wielkiego 
na towary· zapotrzebowania, że fabrykacya, trwająca dniem i nocą od 
połowy lipca do km'ica prą.wie września przy dwóch zmianach 10-cio 
godzinnych-nie była jeszcze w stanie mu zadość uczynić. Osobliwie 
gorączkowo pracować musiały wykończalnie, które nastarczyć nie 
. mogły czychającym wprost na towary handlującym, a niemniej for
sownie czynne były przędzalnie wełny czesankowej i wełny zwyczaj
nej. Zarówno pierwsze, jak drugie, mimo to nie robiły świetnych in
teresów, przedewszystkiem, dla nizkich cen przędzy, jakie utrzymy
wały konjunktury walutowe i to wyrachowanie ze strony odbiorców, 
że skoro w normalnym czasie fabrykacyjnym, płacili za przędzę tanio, 
nie powinni płacić drożej tembardziej w porze nadzwycz&jnego jej, 
zdwojonego zapotrzebowania i zbytu. Tym sposobem sezon zimowy 
świetny w innych działach fabrykacyi, nie odbił się tak korzystnie 
na przędzalniczym, jakby się to na pozór zdawać mogło. 

. W dziale chustek sztrajchgarnowych i kamgarnowych ruch pano
wał takiż, jąk w ogóle w wełniarstwie z temi samemi prawie rynka
mi odbiorczemi, i takim samym stopniem popytu. poszczególnych, jak 
na inne wyroby wełniane. · 

Pragnąc umotywować doskonałe. także rezultaty sezonu zimowe-
0'0 w przemyśle bawełnianym łódzkim--, musielibyśmy powtórzyć do
~łownie prawie to, czemu przypisaliśmy znnkomite powodzenie prze~ 
mysłu wełnianego. Głównie sprzedawano wyroby tanie: bojki, krea
sy, szyrtyngi, a choć ceny ich początkowo były o 3-5°/o niższe od 
zesztorocznych, niemniej olbrzymi zbyt ilościowo. je nagradzał. Po
pyt na· towary bavi'ełniane był tak wielki, że np. Towarzystwo akcyj
ne „Zawiercie" po raz pierwszy od swego istnienia musiało zaprze
stać przyjmowania obstalunków aż do Noweg-o Roku, do . którego to 
ezasu zaledwie w stanie będzie podołać przyjętym wcześniej zamó-

1uror. Łotl'.t,l:win. Jl 



- 162 -

wieniom. NajJ.e1iszymi odbiorcami t?wa,rów b~w.eh:!any:h oka~ał,r s~ę 
w seżo1iie ostiitnim: Kaukaz, guberme nadwołzans~de, maz che1.sonsk:i, 
jekaterv11osławska, ta,mycka., a z miast, centram:. handlowem1 ,bę~ą
cvch: KiJ"óv.' i Odessa. Jarmark tegoroczny w Nizszym Nowog.10dzie,, 

J. • · • l ł · J · ·1· · 'le li<> i11a1·t"''1111 bvł zu1Jełme bez choc zrazu . zapow1ac a się Jal ( zo z ' ' . n J . J . • • ' ' ' ' . 

dowozów i xjazdu nabywców? v~' koncn s1_erpm~1 d_~1ne~.o, za\\'.1z,a: 
og·rGmnem żydem i ruchem, dz1ęln opanowanm ep1de1,im pi z~~ ,władze 
miejscowe z euegieznym gemimłern Bp.mno_wem na cze;e .. , ~Jctll(} ku~J~ 
ców liezny nie . ustal też do kont~a Jarmarku. 'I~w,~I.Y łodzlne 
miliły popyt b1irdz~ ctollry, _zwh~sz~za _we~nian::, ~adi~~emc . wyp~~~'~ 
że pi'zemyHlowcy Jod~cy, ~OH<'. s1ę l _umkaJą~ 1.) zyl~.i, , zad1;e,go ud~1,~
.}u w jarmarku hezposredmo. me bm~1, towm.Y swo.ie zhyv\szy odłnm 
com hui·towym po większej ezęści za gotowrnnę. . . , . 

. Ogólne wnioski z przebiegu minionego . sezonu, muszą byc naJ~ 
clodatniejsze, zwlaszczn. popal'te jeszcze eyf~·nrn~ wywozt: gotowego 
townm j przywozu v\relny. ·Pierwsze wylmzUJfh ze w cza.sie od 1-go 
stvcznia do· ] .o·o września r. l>. wywieziono z Lodzi koleJll:. fabryczno
łó'ilzką J ,480,o44 pudy towttrów tlrn.ekich, co w P?równamu .·z cyf1:ą 
1;293,881 pudów wywozu, w tym samym okresie .. c~asu 1·. z. daJę 
p1'zewyżkę rno, 1 G5 pudów, wal'tujących, licząc .rn·zec112c1owo . ptid ': m'.1-
nufaktmy" po rs. 40- rs .. 7 ,H(i,520, stan?wu1ce p~·ze_wyzkę osm,m 
miesiecy r. b. nad wartościt1 .t(nvarów tkaclnch, wywiez1o~ych w c1q
gi.1 t~kiegoż c~a~~. 1·. z. Drn~i~ żaś świac\cz~, że wr; cu1gn okre.st'. 
czasu od 1 kwietnrn do I wrzesnrn l'. łJ. dow1ez10no o la7,78~ pudo\\ 
wełn'' wie. ceJ· niż w tyui snmvm okresie r. z. Tyle mówią cyfry, dość 

..., c: ' l ~ 
wymowne. · · . . 

· Ostatnie jednnk słowo o sezonie i roku 1mmonym, przypadm~ 
dopiero wypłatom, których zdekla;rovvanie się poprze mtsz. sąd, 1nl> go, 
co nie' daj· Boże, zachwieje. · 
· Ściśle z łMzkim rynkiem . towarowym, związnny jest łód~ki ry-

nek pieniężny, z którego możemy ztipisać na l'itclmnek W>ku :lln,egłego 
1rnstę1mjące tluktnacy<~. ,Już w jesieni 1·. 1HH1 tlał się z~wwaz;yc br!!:~ 
gotówki na rynkach w Cesarstwie, co naturalnie rnnsrnło się odbic 
i na stosunkach tutejszych. Pod koniec roku zeszłego, brak ten Ztt
ezą;l szyhko wz1:nsta.ć, tak, ze na poczt1tlrn roku, szczególniej V.: mie
siącach styczniu i lutym, ogrnniczenie gotowizny dało się odmmc prze
inysłowcom naszym niezmiernie dotkliwie. Krndyt został rntt1er utru
dniony, a dyskonto podniosło się dość znacznie .. Bank Państwa r:~z 
po mz pod1iosił stopę <lyskontowtb któi'a. z ;, 0/o wzrosła do u

1
/2 o;

0
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Stopa ttt jedmikże nie jest rnin,rodajmh gdyż, na ogól hior~1c, tylko ma
ła ezę8ć weksli, jaJde tutejszym fabrykantom \vpływ11j~ł nio . .że •być 
w Bai1kri Pairntwa dyskontowam1--reszta zaś tych papierów przecho
dzi \y ręce instytucyj liankierskich, lub bankierów prywatnych, którzy 
znowu redyskontują je w bimlrnch petersburskich, moskiewski· h, ryg-
skich, otlesskich i t. d. Że zaś w Cesar8twie, jakeśmy to już wyżej 
zoznac~yli, gotówka bardzo byfa sktum, a co za tem idzie, i drogą:, 
więc też i na miejscu musiano lokować pierwszorzędne pa.pi.ery po 
H -HO/o. Za weksle słabsze płaeono chętnie Hl°lo, a jednak trnclno je 
bylo umieści!.\! r110 też przemysł nasz w trticlnem znalazł się ·chwilo
wo irnłożenili, a ze względu na zeszłoroczne nieurodza.je i pa1mji1cą 
ztąd biedę, a miejscami nędzę, nie świetne stąwfano mu-~jak to zresz
tą z przebiegu sezonu· ·widzieliśmy i horoskopy;, Atoli już w połowie 

. . 
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marca· r. b. kredyt zaczął cokolwiek tanieć i od tej chwili stopa dy
skontowa, jakkolwiek powoli, lecz stale się obniżała. Pod koniec maja, 
kiedy. już mniej więcej można było przewidzieć z widoków dobre uro
dzaje, a zar:as gotówki znacr.nie się powięksr.ył - dla przemysłu łJdz
k'iego świetna. zajaśniała gwiazda. Nastąpił sezon zimow;y:, jakiego 
dawno tu niepamiętają: w czerwcu, li1icu i sierpniu zjazd kupców 
z Cesarstwa pocziistkowo dla zakupu bojek, a 1rnstępnie chustek zimo
wych i kortów, był tak wielki, iż wszystkich tych artykułów na sprze
daż zabrakło; wszystkie wyko1i.czalnie i większość przędzalni, praco
wały we dnie i w nocy, aby podohić obstalunkom, lecz te usHowania 
nie czyniły zadość· zapotrzebowaniom.· Bo też ceny hojek, . chustek 
i kortów, ogólnie się podniosły, a na.bywcy formalnie, wydzierali sobie 
towar, płacąc za1'1 ·gotówką. rl1aki stan rzeczy wpłymić musiał ró\v
nież na ułatwienie kredytu producentom i obniżenie stopy dyskonto
wej, która w drugiej połowie roku wynosiła od 5--G1

/ 2°;0 za papiery 
pierwsz?~zędne, a o~ 7-8% ·za weksle średnie. Na jesieni, t. j. 
w chw1h, gdy to piszemy, stopa dyskontowa, zaczęła się znowu tro
chę podnosić.. Ostatecznie, jakkolwiek na początku roku (lla naszewo 

. przemysłu stawiano 1vcale. nie świetne horoskopy - przewidywania te 
szczęśliwie się nie sprawdzUy, gdyż ogólny stan interesów w Cesar
stwie, trzymający Łódź w głównej i ścisłej od siebie z1tleżności, przed
stawiał się dobrze, pomimo . przebytych głodu i epidemii,· a wypłacal
nośC kupców w dziale towarów tkackich, hyła. w ogMe z'adawa.1-
niająca. . 

Z większych niewypłacalności rnskich, na których producenci 
łódzcy mniej lub więcej w ciągu roku ucierpieli, wymienić możemy 
następujące,· podług miejscowości rozsiedlenia firm: w Petersburgti: 
G. A. Lilipa.row, M. D. Browkin, M. Orłow, K. F. Dalie; w Moskwie: 
M. r11ereszczenkow, P. P. Szaposzkow. J. I. Petters, D: I. Petrow, J. 
Pechowicz i syn (filje: w Odessie, Kijowie i t. · li.), Brenner i Goldberg, 
omz I. N. Sa.fanow i S-wie; w Charkowie: S. S. Rosenman, D. S. Ei~ 
senberg (filja w Połtawie), A. i\L Kihiczenko, 1\L W. Dbmantr, ,J. Ho
rowitz, 111. D. Sznajder. J. Patin, P. J. Czerwoii.ski, rri_ Cl. Rmnrowski: 
w Odessie: P. M. Angnłow, E. Akschad, M .. Kaufman, Bracia. rritow, 
M. Rosenfeld, G. Keh~1a11owicz, B1·ndn Namsonow i Wiktorya, J1em
vert; w Kijowie: M. Zóra.wski. I. M. Nalgnnik; \\'. Rydze; B. l3łume
nau; I. A. Korablew; w Rostowie rntd Donem: G. · H. rrrnpezenkow, 
G. .M. rl1aszczejew D. M. f1ehierliew et Comp.; w Woroneżu, M. S. 
Woshobojnikow, B. i\t f1ewinsohn; w Kiszyniewie: M. Kmulel; w Grod
nie: S. li. Frank; w Kownie: H. Dangielewkz; w- rreodozyi; Dawiclow 
i Bokowicz; w Chersoniu: M. W. ,\foslmrczenko; .,\, Samarze A. I. f1zu
rin; w Białymstoku Leiter Katz; w Nikołajewie: · E. \V. Aleksanch·ow 
i .M. Grlinberg; w Narntowie. 8. B,. Sorokin i M. A. Szerstohitowa 
Synowie; w Niższym Nowogro<lzie: A.. M. Mokiejew; w Nieżynie: J. N. 
Kulikow i ,J. Steinowiez; w ,Jelcu .. w. A .. Milowanow; '"' Samarklmdzie 
I. Fenter, w Eliza.wetgrndzie I.. B. Kowalewski; '<V Dynaburgu A. Z. 
Lewie, w Rkaterinodm·ze N, H. Bftkczisarajew; w rryflisie . Chundamow; 
w Sewastopolu O. D. Buqrn.s; w Stawropolu J. M. Pachalow i .w Dor-
pacie Hugq ,Jguee. . 

W zak01iczeniu naszej czarnej ·listy firm niew5rpłacalriych we 
wszelkiego rodzaju formie podnieść musimy tę okoliczność, ie W ar
szawn i Królestwo trzymały si~ w roku . ubiegłym . pod_. względem fi-



natrnowym w stosunku do Iiodzi doskonale, o czem swiadczą tylko 

4 firmy warszawskie, na niewypłacaln?ści których p.rzemysł nasz b:r,ł 

poszkodowany w bardzo małym stopmu. Są to: I. Ch. Tokar, G. Schro

ter, Ch. Griinspan i W. Herziger. 

z upadlQ§ci miej~co~y9}11 •.•. ~1;.QE;ri:~h -~~~ę~Ji~.ię __ PJ:f!!Yp<>,ll!nię_~ i 11~~. 

~ li~zy(_mozeiTIY. -}lre·-wiele, na Zgierz przypadły tr~y, stosun~owo na:1-

w1ększe, pommeJszego fabrykan~_i:t: Ą,..:ę. Kohna, ktorego. dwaJ s:y,npwrn 

...,.liii.fałsz6\vawszy-··weks1t··tzl'ealizowawszy je głównie w Jednym z ban

. kówJ'lryWati\fćuw-Łouzi-;· :Zbiegli do Ameryki, co w swoim czasie 

wywołało wielką sensacyę; fabrykanta Wilhelma Kuntzego, oraz zna

nej starej i ,pi·zez długie lata doskonałej opinii zażywającej firmy fa

brycznej K. A. "Meyerhoffa, która po dokonaniu likwidacyi, dokonanej pod 

egidą banku handlowego łódzkiego, przejętą podobno została y~·z.ez 

jednego z naszych potentatów przemysłowych. Nowy własc1c~el 

wszakże jest nim tylko chwilowo, zamierza bowiem fabrykę dawmej 

K. A. Mayerhoffa odprzedać. W samej Łodzi wydarzyła się jedna 

mniejsza upadłość fabryczna S. H. Rosenthala i kupieckich. firm: Jo

sephsohn Librach, J. N. Szatan, F. Szuldsinger. 

Przemysł nasz, acz młody, z rozrostem swoim w dwóch głów~ 

nycb kierunkach zdobył już doświadczenie, które też wyklucza wszel

kie próby wytwórcze, czynione tam, gdzie tory przemysłowe .nie s~i: 

jeszcze ustalone i utarte, gdzie je więc dopiero stwarzać i wytyka<.\ 

. potr,zeba. Zresztą nie stać nas na nowe jakieś kierunki przemysłowe, 

bo kapitały krajowe wolą spokojnie, acz bezczynn1e zalegać wszel

kiego rodzaju solidnemi papierami kasy magnackie; ·kapitały zagra

nimme choć i nieraz. czynią wstępne do nas .wycieczki~ ko11czą je. zwy

kle. szumnemi: zapowiedzią.mi, a nie istotnem zaangttżowaniem się 

w naszych przedsiębierstwach przemysłowych; nakoniec kapitały osią

gane z rozwoju wyrobionych już fabryk i początek swój z nich bio

rące zużytkowane zostają na udoskonalenie, i coraz większe rozszerze

nie działalności takowych, rzadko wychodzll!C po za obręb jednej . 

uprawianej gałęzi przemysłowej. Dla tego niema u iias wybitnych 

z roku na rok zmian i inowacyj w wytwórczości ·miejscowej, a drob

ne, do~yczące pewnej danej specyalności, mające zaś na celu podnie

sienie wartości. i trwałości pewnego danego wyrobu, lub wprowadzenie 

~1owego z korzyścią dla wytwórcy, są tak _ścisłemi składnikami „ Ge

schaftsgeheimniss~", że żadną miarą dziennikarzowi zwłaszcza nie będą 

wyjawione, pozostając dlań niepochwytnym sekretem. Ztąd też kro

nika .nasza w tej dziedzinie nie odznaczy się obfitością i rozmaitością. 

w każdym razie podzielimy się z czytelnikami kilkoma choe uczynio

nemi w niej spostrzeżeniami. 

. ·· Znaczne ożywienie dostrzegliśmy w roku ubiegłym w przemyśle 
pończ?szniczym Łod.zi. Objawiło się ond pomyślnym 'zbytem towa

rów ~ f?rsowną produkcyą wyc~er~ującyeh się zap~sów. Należy to 

przyp1sac zeszłoroczne~u ustanow1e!1m cła od wyrobow zagranicznych, 

wskutek czeg·o warunki konkurencyJne uległy znacznym zmianom na 

korzyść wytwórców krajowych. Cło wspomniane w rozmiarach 1 rs. 

od puda .t.owa1u pończoszniczego, spowodowało wzmożenie się zapo

t(•zebowan1?' n~ wybó1i krajowy, czego bezpośredniem nast,ępstwem było 

wycz,erpame BH~ nagromadzonych wskutek niedawnego zastoju zapa-

1 
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sów i ewentualna potrzeba oży\vienia proclukcyi. Opró~z tej przycz~r

ny czysto fiskalnej na zwiększenie się popytu na łodzlne towary pon

cz~sznicze wpłynęł~ i przeświadczenie handlujących niemi, że. tow~r 
tutejszy należy do najtrwalszych i najgustowniejszych. ~rzyczymły ~1ę 

do tego znaczne w ostatnich czasach ulepsz~n;a tech~iczn~ ~ fab~y~ 

kach po!1czoch. W niedalekiej tedy przyszłosci spodz1ewac się moze

my zupełnego nawet wyrógowania zagranicznych wyr~bów P?i1cz.os~

niczych z łódzkich rynków zbytu, przemysłowcy bowiem r~as1 us1l111e 

starają się o utrzymanie dobrego mniemania o towarze tutejszym. Ko: 

rzystając tel'i ze sposobności, niektórzy fabrykanci łódzcy ro.zszerzy.11 

już działalność swoją, podnosząc skalę wytwórstwa wyrobow. pon

czoszniczych. Skrzętnemu i sumiennemu obserwatorow1 1rnszeg? rn

chu ekonomicznego niepodołnrn pominąć pewnego nowego obJawu, 

który zaszedł w roku bież~1cym i ujawnił się w całej swej j.askraw~

ści. Początek jego sięga jesieni l'. IS!H, a genezę .sw.ą czerpie ~ ell1;i

gracyi ludności żydowskiej z Cesarstwa do Krolestwa. .';Dzienmk 

łódzki" w swoim czasie objaw pomieniony, tak zaznaczył i scharak-

teryzował: · · , 

„ Wielu żydów moskiewskich, przybyłych do Łollzi .w jesie_ni, sta- i 

ło się tutaj właścicielami t .. zw.: „ Tuch urn~ ~ord-Fabr.1k". Nie ~r~- /' 

wadzą oni jednak fabrykacyi w ~osłownem JeJ znaczemu, ale w!asc1- , 

wie handlują tylko towarem wełnmnym, utkanym z 1los~nrczoneJ: n'.1-

bytej przędzy, przez kilka miejsco>vych tka.111 .mechamcznych i k1l

kndzięsięciu drobi1ych tkaczów ręcznych, pracnJącyc~ i~a \Vłasnych 

warsztatach. Około pół setki tych ostatnich znabzło dzięki temn zaro

bek nowy, jakkolwiek cyfra ta i więk~za być ~oże, bo ściśle. ozna

czyć się nie da. Towar w ten sposob wyrabiany oznacza. się ta

niośch1. ale też jednocześnie lichym gatunkiem. Na zaznaczerne zasłn

_guje okolic~nóśC, że nowi przedsiębiercy,_ pojedy11?zo i d? sp?łki pr'.t~ 

cujący, nie mają tutaj żad11:ego kre~y~u i z~czynaJą BWOJ!ł dzrnłalu?s: 

z kapitałami bardzo małem11 przywiez10nem1 z dotychc.zasowego mieJ~ 

sca zamieszkania,. Moskwy. Ponieważ podobnego rodzaJU »fabrykacya" 

istotnie nie wymaga znacznego kapitału· obrotowego, b~ towar gotowy 

wyrobiony za daną sumę pieniędzy, posittdaną przez takiego spekulanta„ 

spienięża się zaraz, dając gotówkę potrzebn~ na .llal~z~ pr~d\lk:yę -

fabryczek opisanych namnożyło się dużo. Firmy, istmeJące JUZ 1 czyn

ne, są zbyt małe, abyśmy je tu wyn;i.ieniać mi~li. \)ho"ciaż. rosnące 

ilościowo, charakterystyczne te „ fabryki clmst.ek i kortow , poJ.edyn?z.o 

wzięte, nie przedstawiają żywiołu konkurencyJ~ie.go dla rd~e~I1;Ie nn~J

scowych, jako zbyt drobne, nie można przeciez ~ekcewazyc ich dzm

łalności zbiorowej. Z przybytku drobnych zakłądow przemysłow?-har;

dlowych tego typu korzystają tutejsi tkacze drobni, o tyle nb„ o ile me 

są wyzyskiwani" .. 
Rok ubiegły przekonał nas wbrew dość optymistycznemu, ale po

dówczas jeszcze· uspra.wiedliwionemu twierdzeniu „Dziennika", że no

wi ci fabrykanci minorum gentium ją.kkolwiek nie stanowią w ~~

slownem znaczeniu konkurencyi . dia fabryk rzeczywistych, dawmeJ

szych; to jednak szkodzą renomie ich wyrobów. Pracując bowiem ~Y,l

ko dla wyżywienia się, a nie podniesienia stanu przemysłu wyrabl~Ją 

lichotę i tern naturalnym biegiem rzeczy psują towarem drobnym w Je

clnym i tym samym rodza.ju pozyskaną dobrą ~arkę. Jakko~wie~ prz~

mysłowcy nasi przedsiębierą systematycznie a ciągle odpowiedme k!·ok1, 
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celem zwalczenia tej falangi ich krzywdzicieli, nie wiadomo czy i kiedy 
osiągną one rezultaty pożądane. Falang1t owa bowiem, jak hydra stu
głowa, rośnie z każdvm miesiącem i w ko1'tcn roku bieżącego nabrała 
zm1czenfa elementu, "z którym poważnie już liczyć się trzeba. O tej, 
samej kategor;ri ludzi, nowych na bruku -łódzkim przybyszów, pisał 
„Wiek" w jednej z korespondencyj łódzkich, w miesiącu lutym druko
wanych: 

„ Wiadomo, że napływ do Łodzi żydów z Cesarstwa trwa od ma
jn roku zeszlogo. W ciącn lata ubiegłego przybyło ich tu wielu. Z kofl
cem roku ruch· ten ustał, na krótko wszakże, ho z wiadomości rlrog·ą, 
korespondeucyi przez osohy prywatne tutaj_ otrzymanych, dowiadujemy 
się, że lada tydziei1 oczekiwaną, jest w bocb1i nowa partya żydów 1110-

skiewskich, składająca się z killmset osób. Wieści te znajdt\i~1 uza
sadnienie w fakcie wyjazdu ostatnio z Moskwy 3000 rodzin żydow
skich. Część ich, przewal1nie młodzieży, lecz także .ludzi żonatych 
i dzietnych, przyjedzie znów tutaj bez zasobów; bez oparcia, bez wi
doków, a jedynie z nadzieją znalezienia w dość gościnnej dla wszela
kiego rodzaju przybyszów Lodzi jakich takich środków utrzymania. 
Doświadczenie kilkumiesięczne nie zdołało ich nauczyć, jak trudno jest 
obecnie znaleźć tu chleb przy dzisie.fszych warunkach konkurencyjnych 
każdej pracy, a zwłaszcza. tak ryzykowanej i zmiennej, jak przemysl 
fab!·yczny w ostatniej clohie. Nie biorii na uwagę ci emigranci łódzcy, 
że tylko niewielki procent ich poprzedników rzeczywiście znalazł przy
tułek na bruku miasta naszego, że nadto ci, którym w niem pozostać 
się udało, byli przeważnie zaopatrzeni w jakieśkolwiek listy polecajiice 
kupców moskiewskich, pozostających w stosunkach z fabry1mntami tu
tejszymi. Przyjęli oni nowicyuszów na pewien 11rzeciąg czasu próbnej 
pracy bezpłatnej, lub za wynagrodzenie o połowę, a często i trzy czwar
cze niższe od pobieranego przez miejscowych pracowników. Ci, co 
zde?ydowa.li się \V ten sposób dobijać się lepszego zarobku, i w~rczeki
wnc. l~tan~1 ,caJemi sposobności o11jęcia korzystniejszych 1stano\visk -
mus1eh miec dopmwrly dużo rezygnacyi i ·wiary we własne si1y i cier• 
piiwo~ć!„. Jakkolwiek nie ·wątpimy, że 'IV no\vych rzeszach do J:Jotlzi 
przybywających, znaleźliby óni wielu naśladowców, Yiasobnych w te
same z:iI.et1. - .to przecież nie należy Yiapominać, że pole pracy i za
robku. s.ciesnm się com,z h~rdziej i że znakomita ilość podobnie myślą
?YCh ~ Jedn.akowo usposob1011ych kandydatów do chleba łódzkiego -
Jechac musiała ztąd z kwitkiem, po niedługim popasie. Popas ten zaś 
p9zostawia po sobie uajclotkliwsze ślady w trybie i środlrnch <lo życia 
m~dav:rnych kolegów współwyznawców, z wielkiemi trudnościami w :I::Jo
dz1 osiadłych. Nowi ci fenijczycy bowiem; .7ieglują;cy po niezfamych 
morzach popytu na pracę ludzką --··· bez żadnej ceremonii i najmniej
szeg? skrupuh1. spad~ją na ~arki swoim jedynym współczującym mie
sz~an~om Łoclz1 z t~J sfery .1 na ich koszcie, na łasce lub niełasce prze
b~ WaJą,. tu c~aę p~wien, , zanuu ~1110 przy pokąitnych protekcyach; z ni
cze~ me ~~Jąc,ą. się porownywac natarczywością, i licytowaniu in minus 
do llle?Jozlnvo~ci zapłaty za. wakuj~ce zajęcie - .nie zyskują otwarcia 
po~wo1 kanto~·ow, alho po meudaneJ kampanii podobnej - iść muszą 
kaz~:Y.' w. s:vo}~ stronę, bliżej, h~b dalej, prohować zawodnego szczęścia 
g~z~ei~dzieJ. ~r~eba przy~n~c'. ze .ze strony współwyznawców i współ-
1~rnJ?,';~?.W. S\\OI~h .01~rnwiam zydz1 ~1apływ?wi dozn.ają ?ezinte1·esownej 
1zecz_) w1sc1e op1ek1 i pomocy. Posw1ęceme to me ZJedna przeciei, 
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mimo to wszystko, zaaklimatyzowanym na bruku łódzkim prnesiedler1-
com, żadnej wdzięczności lnb pociechy w przyszłości, a, samych przy
gamionych do ich ognisk domowych ludzi tylko nieistniejącemi i nie
ziszczonemi widokami ustalenia bytu, a przyucza do zdawania się na 
los i owe zguhne „jakoś to będzie." Ze wsz·ech .miar więc poządane 
jes,t p~wstrzyn:m1fo się od t.akiej na -Łódź. !myrtjlyi ży~ó~y: z. Qeęars~~v:a-;-; 
głowme dla mch samych, Jako najlmrdziej mteresowanych. Płodnosc 
semicka wychodzi na jaw i towarzyszy mnożeniu się powyżej scha
rakteryzownnych „rrlicher und Cord-Fabrik." Niedość, że z morza prze
mysłowego łódzkiego \Vylaniają się jedna za drugi1, niby skały, nowe 
„firmy" tej kategoryi, nie przebierające w środlrnch, byle pozyslrne 
grnnt riod nogami, a y, 1iim egzystencyę i przyszłość, ale płodzą. one 
jeszcze i inny, 110\ry. rndzaj wytwórców, który chyba, ja.ko najświeższy 
w naszem życiu ekonomicznem, „ młodym h nazwiemy. 

Na rodzaj ten składają się cnłkiem oryginalne i odręlme ·zakłady 
przeriiysłowe, które do żadnych z czynnych dotychczas zaliczyć się nie 
dadzą,. Zakładają je znów żydzi tegosamego, co poprzednio omówie
ni autoramentu i pochodzenia. Kapital zakładowy tych młodych ludzi 
hywa najrozmaitszy stosownie <lo sprytu, obrotności większego luh 
mniejszego stopnia zdobytego zaufania, wreszeie ryzykowności daiiego 
osobnika. Więc najmniejszy kapitał taki na rs. 1000, a największy na 
rs, 40000 na wet oznaczyć można. Z taki em i sumami rozpoczynają ci 
„młodzi" kal'yerę swoją przemysłową. Poshtdując jaki tuki kapitalik. 
dużo pewności Hidiie; odwagi i chęci ryzyka ,,przernysłowiee" taki nie 
buduje odrnżu fabryki, nie otwiera pl'Zy niej kantoru i nie obsadza 
pierwszej potrzelmą liczbą robotników a drugiego pewnem quantum 

. „kantorowiczów." Wynajmuje on pop!'ostu w piehvszyrn lepszym do
niu, w podwórzu jak 1mjtai'1sze mieszkanie; robi w niem skład rnate
ryahr surowego i przędzy wełnianej, nabywanej w drobnych ilościach, 
umieszcza natul'alnie specyalistę od pi·y,ygotowania wzoru danego wy
robu dla tkaczów. wreszcie zaimprowizuje tu skład gotowego swego 
towaru i kantor aclministrncyjny ,,interesu."' Gdzieindziej znów w wy
najętej sali stawia kilkanaście lub kilkatlziesiąt własnych \rnrsztatów 
tkackich, przy których robotnicy po<l kierunkiem jednęgó majstra, czę
sto dopuszczanego do spółki przez udział w zyskach, tknj11 tcrwary wy
lą,cznie wełniane: kamgarny, szewioty i ehustki. „Fabrykanci" tacy, 
nie rozporządzający dtmtatecznym kapitałem ohrotowym i zakładowym, 
zamiast urządzać własne miniitturowe tkalnie, oddają JlOprostu nrzędzę 
do roboty tkaczom - rękodzielnikom, jak to wszyscy czynią zreszttb 
odnośnie . do fal'biarni i wykoi1cznlni. rl1ak przygotowany towm· zbywa 
się pomme.JHzym handlującym, którzy zamhtst zaopatrywać się w dany 
wyrób u jednej firmy stale, zakupują go po trochu Ll różnych, hyl~ 
cośkolwiek zyskać w ogólnej sumie zakupów na cenie. OrllJiorcy c1 „. 

rekrutują się najczęściej z pośród tlawnych klientów poprzedniego pra
codawcy dzisiejszego „młodego przemysłowca," którego usilnem stara
niem jest naturalnie w minrę zakl'esu swojej f'abrykacyi odbić dawne
n:m „szefowi" klientelę. ·· Wielu uczestników tej spekulacyjnej fabry
kacyi wyrabia się powoli, wielu jednalt przepada, ginie i wraca zkąd 
przyszło, lub w razie lrn.rkolomniejszego npadku'--nie wraca IHi\"\'et wcale. 

· Nowy ten kiernnek ruchu przemysłowego przerlstawia ciekawy 
i · charakterystycy,ny przykłJ1cl ryzyka pry,emysłowego i odrębny cał
·ldem sposób powstawania firm nowych. Co rn1jważniejs11a zaś,. dttJe 

___ „ __________ ___:.~~~==----............ ..--..i 
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on zatrudnienie kilkuset ludziom, motaczom, tlrnc:.10111, farbiarzom, któ
rzy choć co pm wda rekrutuj~1 się z. pośróc~ lndnoś.ci fa:b1:ycznej żyda.w
skiej, bez tego sposobu zarobkowania byliby moze c1ęzarem hezuzy-
tecznyrn miasttt i sumy jego zbiorowej wytwtSrczości. . . 

Chcąc dopełni<.\· najważniejszych naszych spostrzeżel1 ekonom1ci-
nych ubiegaj!Jlceg-o roku, powiedzie<.\ musimy ~s!ć~'Y~~ g·:··~1~a.C'.~.!.1~!1.fęQ~~ 

,11y~J1, )i'a(~h ten- nie zapewnia dziś chleba stale i mewzrusz~me. Flrn
cze ręczni wypierani z przemysłu stopniowo udoskonalonerm urzt1dze
niami mechanicznemi,. stają się powoli uczestnikami pracy tych tylko 
zakłall6w przemysłowych gdzie są niezbędnymi i gdzie przez maszy
ny zastąpili się nie dadzą. To też egzystencya rękodzielników tej 
kategoryi po większej części jest mizemą, ·a poprawia się jedynie 
w tJ~ch rzadkich chwilach przejściowych, kiedy nadmiar zapotrzebo
wm\. nie pozwala wywiązać się z przyjętych zobowiązań fabrykom me
clmnicznym. W ów czas z . pokorą kołaczą OJJe do tka.czów ręcznych, 
którzy też słusznie wyzyskują taką rzadką dla siebie gratkę i cho<.\ 
nie wahają się wa1isztatom nadać ruch szybszy - kazą sobie za to do-
brze płacić. . 

Od dawna '" mizernym bycie oczekiwaną ta.ką chwilą był dla 
tkaczów ręcznych tegoroczny sezon zimowy. Pracodawcy z trudno
ścią umieszczali ~m:~ędzę s~oją_ cl.o. utkania, ktQl'ą tlrnę~erzucali im. 
wp1·Q~t pod nogi, jeśff-nie chciano zapłacie za robotę ż~~<Lanej ceny. 
'l'ym śpósoheni ··w· pewnych nawet gałęziach fa.brylmcyi, tkacze byli 
w lecie panami położenht, a ża<le1i z nich nie był wolny i nie miał 
wolnej c11wilki czasu. Dobrzeby było, gdyby stan taki potrwa.i długo. 
Ale niestety, w zmiennych stosunkach przemysłowo-handlowych na
szych liczyć na to nie można. :::Po chwilowej więc gorączce fabrylpt
.~yjnej, nasi tkacze ręczni mieJscO:\VrTolióiiczhF-I:io\Vrócą do' dn.wnej 

.· ~~ou-pracoduwco~.=:ITfźewaziiie ·żydów·· spekulantów, którzy 
. 11~-~enloiiii swoje warunki pracy, }alrie-m;--znagteTii' 
położeni8ill,Iii6razoarazo-c1'Ęzfilm~przyjnrowr:tć-"Bą-zmuszeni. Zresztą 
gnębi także nasze rękod~ielnictwo tkackie lichwa, ta plaga niezasob
nych w· sold materyalne społecze11stw. W każdym bądź razie dobrze, 
że po całych latach utyskiwni1 i narzeka11 na losy tkactwa ręcznego, 
rr;ogliśmy w koi1cu roku skonstatować znaczną poprawę jego położe
ma, przejściową może, ale stanowiącą weselszy okres w życiu licznej 
rzeszy rękodzielniczej tej kategoryi ..... 

. Trz1krotnie w styczniu i w maju r. b. bawił w bod~i po k!lka . 
dm p._ B~eł~w, człon~k Towarzystwa przemysłu i handlu, delegowany 
z rar~rnma Jeg? komitetu centralnego w Petersburgu, do zbadania wn
r~m.kow rozwoju prz~mysłu fabrycznego w okręgach przemysłowych 
h.rol~s~ya,. oraz w srodkowy1n Cesarstwa,· moskiewskim. Dane spo
strzezen.rn l obs~rwacye. ~g~·o~iaclzon~ w każdym z uich posłużyć mia
ły p. !3iełowow1 do wy.iasmema własciwego położenia ka:;;clego z tych 
okręgow P?Bzczególnie, celem bezstro1inego wykazania ich stosunku 
kon~nrei:-cyJńego. Misya więc jego miała dla przemysłu naszego .znn-
czeme prnrwszorzędne. .. 
. · . W biurz~ tutejszego oddziału Towarzystwa popierania prz01riysl11 
1 handlu p. Biełow, znalazł wzorowy porzl1dek i boa·atv zbiór źtódeł 
statystycznych, który znacznie ułatwił mu zadani:. <Za powtó1;nym 
swoil.n pobyt~m, p. Bielo.w zwfodził zakłaqy przemysłowe towarzystw 
a.JrnyJnyuh: Karola S~he1blem, oraz . Heinzla i Ku11itzera, gdzle robił 
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liczne za1?iski z ksiąg fabrycznych. OstA,tnim xaś razem, tlelegat pe
tershu'.·sk: oglą~lnl dwie faht-yki: 'l1ow. akc. wymhów bawełnianych I. K. 
Pt'.znanskiego i zakl:ady przemysłowe· A. O. Brmsta w Zgierzu. Wnio
sln wyi:mnte pm:>z. p. Bi•~ln;''a z jego śposfrzeżei1, wypadły dla prze
l~'.yslu. naszego lU\Jpor:.hlebrnej i 1mjkorzyst11iej l'O d il W<t1·unków. \V ja
!dcl: się 0~1 1·ozw1Ja l pmeuje. P. Bielo\\' rozwr)j wytwórczości na
~ze.i vr.zyp1:'lał .tylko ~lo~lrnnalenm t1~dmicznemu stanowi fabl'.rk i nmie
Jętnosc1 !eh kierowmkow trafienia rlo gustu, n zastosO\niuia kosztu 
p1~ot~ukc~1 do. polożei:fa nrnteyyalnego otlhio1:cÓiY wyrobów tutejszych. 
\\skutek tego p. B1elow me uznał t·ozWOJll przemysłu fahrvcznego 
naszego za auonnalny w tym kienmku. · ·· 
.. , Uwagę r~elegata 1ietershmskiegu. zwródła wszakże niewłaści

\Hl~c ohsadzenm przez przemysłowców st;1110wisk majstrów i podmai
stro\\· w fa~rylrnch. ~'.ll<lzozierncami. Nie stnrając się poznać charal~
t~ru i:dze1_rne.J ludnosc1 fabrycznej i zwyczaj<'iw i potrzeb jej, v:1110wie 
t'l s~aJą. się rn·zycz.'~ną roiterek pomiędzy pracownikami a pracoda\V
rnnn, _me J~rze~ewap~c. zamzem na pienvszych, z pośró<l ludności miej
scowe.i gł.owmr~ 81ę rekrutujących, umiejętności swoich fachowvch. 
Dobrze sp1eniężyw~z.y je tutiij, uwożą potem do Yaterlan1lu. ·1uh 
za.trzymUJ11 w ~·odmme, prz:kaznjąc fach z ojca na syna. 'Wynikiem 
<l~legacy1 p. I?ielo\;·a hędzrn referat, któl'y pl'zyrzekl 011 nadesłać tu
teJszemu oddzrnło~11 'l\iwmzystwa popierania przemysłu i lmmlln. 

.P?glącl osolmty p. Bielowa, musiaJy podzielać. i powziąć już 
da;vme:J .wł.adzu pmwodawcze. kiedy \\. cze1weu wydane zosta.ło nowe„ 
na.idomosle.isze z zaez1vlzei'1 fabrycznych arlministracyjnych ubiegłe~ 
go roku rozporządzume zastosowmw we wszystkieh Z<tkładach prze
my~low~~ch_ okręgu fabrycznego piotrkowskiego. Zobowiązano miauo-
1~:1cie p1s1111ennemi dekluntcyami vYlaścicieli fabryk tlo nieprzyjrnowa-
1m: od No.wego Holrn żadnych praco.:wników fahryczn:vch atlministra
cy.111.yeh, _ez? .te~lmi~~zn~rch, majt1cych inne hezpośrednie'. stosl.ml~i-z ro
h?tmlrnrrn, JezelJ om me wykażą dokładnej znajomo::lci języków: rus
kiego ~uh polskiego. Nadto \rnzysey dotycltezas i:~jnmjący podobne 
~tnmn~~slrn, p_odrla.ni b.ędą ~cisle.rnu . egzami1.10wi z języków:' ruskiego 
1 polskieg?, \\ razie .mepos1n<lanm lnegle ktorych, zmnRzeni zostann do 
opuszczenrn natyelmnast za:imowm1ych stanowisk. 

'Pe i 'l 1 ·. rm n po roczny, wyznaczony to przeprowadzenia tej refo.rmr 
\\. xaklnclach przemyslowych 1utejszych, ukraJowienie pe1·souelu t;~i
hr~:cznego un. C'elu majt);cej, w,nlnl się za krótkim, ich właścieielom, 
k.tor~y te~ _nclrn:alili. wysłać'. <lwie rleputacye do wladzy odnośnej: gu
bermalne.J 1 kntJO\VeJ z proshą o odroczenie tego terminu co nnjm1iiej 
na ·lat trzy. Starania te jednak przemvsłcrwdiw -łódzkich zalatwioue 
zostały udrnowuie ~ to kategoryeznie z tą je<lynie ulgą, że w każdym 
wy~>arlku · poszezegolnyn~, gdy chodzie hędzie o wyłączenie z pocl po
wyzsiego l'o~1;01·ządxenrn na cxas pewien specynlistów-techników, <lo
Z~\·010110 p~·os1c o. to \:łn.dzę · wyższą za pośrednictwem guhemntom 
p10trkowslnego. Z elnv1lą takiego ostatecznego zdeklarowania. sie sta
nu rzeczy, ujawnił się znniz pewien mch \\'- kiemnku wvkonaw~znn 
onm:''ianego. rozpol'xf1clz~nia, ·~ z . wielkieh zctkładów przemysłovvi'ch 
tnteJszych xakrzątnęlu się 1mj pwtw około ukrnjowienia swego wv%sze
go personelu, ted1~1ie~n~go, . 'L'owal'zystwo n.keyjne Kal'ob LScheililem~ 
Ruch ten z~rn l~o~olm ~1ę z N<l\\::ym _Hokirn1, gdyż iuspekeya fabryczna, 
przygotowuJe Hcrnłą bstę kwal!fikuJącyeh sir~ do opuszćzenia foJJryk 
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pracowników. niepusin(lnj:}eyd1 wynrnganyc11 priez \\'.ladze .'' arnn
ków. a n:Hltn IHwi11ą und \l)'kmianiem jr-j 1·orip01·ząilze111n roze1ągnęla 
kontrolę. 'h fa.kt('11\' natun' :ulmi11istnH',\'jllt".i. 1il1iegkgo !'Oku, 111usimy 
jeszcze zapisn<~ '' izyt:tl'y(: okn~gu f:i\1r~·(•z11eµ;o piotl'knw;,ikit->go. przey; 
,„l(mnego i11spekt11rn falll',\'t~znego, (klt>g01rnnego n d l,1 o.l' z. P(•1,e1·~1mr
gn JL \Tielwjło11·Rkil'go. '/, rewizyi ~11ojej i pohytu wsrnd fabryk 1 l~o
pali'1 w guh. piotrko\\·skiej p. ins1_1ekto1· 11y_wii'1zl z~11iul~1.1~ _i:ido\\'t1l:~111e. 
ktt'irego wyrn11em było sto:sowni" JPgo podzHtko1rnrne p1snne1111e, .. wyrn.
żo11e ilrnpektorowi fal'1ryl·z1wrnu, okn~gu piotrkowt:kwgo, p. Hykow-

Hkiemu. . O ile l'Ok spra\\'ozdawczy odznaczył siQ 11ży1\·io11,Y111 l'_Ucl11~111 hnn-
t!l(l\\'Ylll \\" przemyśle. o tyle zn<'iw 1lośe jaluwyn~ olrnzal się on· 1~· rn
chu instalacyjnym. Nowyc~h fabryk pnmit~ że lllt' ;1,akhi'.l:rno, a ,1edy
ne inowitcye w (\iimlzinie t;eclmkx1wµ:o roy,1·ostu ;1,nldarlow p1·z<:myslo 
wyC'h (lotj:ezą ich 1·ozs:;,e1·zt•1\ wewnęt.i·zn,Yl'lL In li p1·ze1~0:-<i11. ~e, spnlti
nych---'\\' ok1·esh~ c;1,asu prze;1, 11ns n1,·r.ględnio11ym -·WH·;k:,zyell Jn\n·yk: 
Hel ma, JJewkowiL'Y-lL Wimwrn i \\'kk1·\µ:o, w;-;;1,y:;tkie od budowano 
i w ruch jui dawno pusXl'i:Ollo. Nnj\rięet\j za~ powir~k:m1j11 ;1,akh~rly 
swoje rl'o\1·nrzyst\rn :1keyj1w: I\n rnla Seheiblurn lHHlow11 nowego lne~
nilrn i dn1lrnmi i L K. Poznm\fd;:ipµ;o tnkiemix uddziala.111i fnliryki, kto
re sik moton'iw JlO\Yięlrnzą o ,wo koni pa1·owyt·li. r!1<Jwnrzystwo ak
cyjne Heinzul i Kunitzet· w 'NidY-P.\\'i(~ pulrnduwalo nową tkalnif~, po
ri18zaną lllOtOl'ell1 U sile i~(HI koni p:tl'U\V,\'l'h~ rpO\Vlll'Z,\'RtWo. akeyjne 
Juljusza Heilizla tJU\\'iększylo 1Jndy1wk fnrl1ian1i prziy u.I. l'iotl'kow
skiej i mechanizm jej o silę 100 koni pa1·owyeh. lłm~:-rnet·zyly tnkBe 
zakłady swoj(! dwn świeżo 11ow::.:tnJe rl\nv:u·zyRtwa akeyjne: · Gusta \\'a 
Lorenia i 8z. Rosenhlntta. Nową fnrhiurnię poRtawiln fiirnm ,J, Htthk, 
fabrykę taśmy g'l\1110\YCj F. Balle, ll \Yyk01'wzal11ii~ [l. naczy1'!::.:ki w Wi
dz(~~vie. Firma Dawida Pms:1ka wzniosła nową przędxn.lnif) i tlrnl11ię 
\\:ełny znal'znycli roy,rniarów, ho o sile HJU koni parowyeh. Prri(:-d11al-
1iię Wf\lny polnulowali takit~: p. (lp,ldring o sile \iO koni, p. Huiler n :rn 
k011ineh Jlttl'OWych i p .• r. Krnuze n silt> motol'll -lO koni rmro\vych. 
're są głt)wne zmiany za::.:.:de i dolwnane w instu.\n(•ynl'h f<tbryeznych 
l1odzi z ostatniej dołi~·· ,Jest ich w Jll'Ojekl'i1:' lub nn wykoi'1eze11iu 
jeszcze \riele, ale te do priy::.:i:łorocznej odnosimy kroniki. 

vV 11\\'(lch ka<lelll'j'<1Cb nadzW)'l'i:ltjnyd1, [Jl'Z,YJHMlł,Yd1 \\' dnineh 
4 i i> sierpnia, omz 12, rn, 14 i I ii Wl'Z(:'Knin I'. h. 1 sąd okl'ęgowy 
piotrkowski sądził w sali posieclziel1 rij:tzdu sędii{l\\ pokoju m. !Jodxi 
spnnv_v, wytoczmw inacxnej liczihie przeważnie robotników falll'J'l'Z
nych i riemieślników o wynikłe w JJodzi w pil~1·wszyeh dniach maja, 
1'. li. bezrohoda v\' fahryk<wh, ziah11rzeni<t nlicxne i pog!'omy ży-
clowskiE~. 

W ezasie pierwszej kndencyi komplet sądu skład:tli: prezydujący 
8. F'ir:sow, sę!lziiowie: Ch. A. Stestakow i P. li'. H.n1lniew, oraz sekre
tari Loś. 0Hlrnrżal zaś towarxysz prnlrnrntOl'a B. A. Gryµ;orjew. Na 
ławie osktużonych \\' 1-l ro;1,pat1"zonyl'l1 w" tej kaflencyi ~;prn,\.·ach, ZtL
siadlo kokjno JO podsądnych, eo do których sąd \\'ydal 14 wyroldlW, 
któremi potępił aa rn:1k<Lr:i.011ych, a unfowinnil 'i. Najwyiszą kasą za-

• stosmrnn:ł w sprnwach o zalmrzienia ulicxne i poi:i;romy żydowskie, 
było 11 '~ roku rot nresztnnckkh, a w spraw ach o r:rlriiill w buz1·ollol'ind1, 
lllb podmawiania .do nich--B iniesit1ce wh~xienia'. .. 
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W czaRie druµ;it~J kadenc~yi komplet ::;ą<lu Rkłnd:1li: preies sąd n 
okręgowego pintrkow.-ddeg11 P. ,J. l'otnlow, jako prnzydlljący i sę· 
dxiowio: K H. Krligur i ('.h. F'. I\.ololrnlow. orn;-; sPlrn·darn ( 'hriano
;vRki. ,Oskai·żtrnia xnś wnosił to\\':1.rnysz prnkn1·ato1·a N. A. Grygor
J8W. Z iłt> Hprnw wokandą olijf~tyeh, t·ozpatl'xono 31, wy11awszy 2n 

·wyroków, kt<'11'emi z og'<'il111lj !il'.;1,hy M:2 po1!;-;ąd11ych. jM,Y na lawie 
tmkar:i.on,reh ztrnia.dnli, pntępin110 71, a uniewi1111io110 u. Najwyższą 
karą, ria:-<tnsmYaw~ w kateg-oryi i-ip!'a11; o IH~zi1·ohoeie i riaJmrzenia ro
lwtniezie, liyly :3 lata rot ai·t~.,;zt111wki<-.h, a 11aj11·y:i,sxą karą, zm1toso
w:.rną w f'pr:tl\'aL·h o pop:l'Olll,\' :ii.v(low,;kiu I rnk i -t mies. rnt m·esz
tanckiell. Obydwk~ tu no1·my zaHlosmrn!lo tvlko w;;ixakże do :2-ch 
podmid nydi. ' 

Rprnwy · a11L,\'Ht~mir•ki1• 1·ozpatr.nrn110 jako znt~eanil' Rię nad oso
ba.mi i mieniem 1111\nośei :i.ydowHkiej y, polmdek nienawh~ei plemiennej.· 
W iększośL~. dxiennik<.l\\' wa1·szia wskiell i kilk1t 1·ui-;k:il'.h, opróez miejsco
wych, pod.ary zr~ spraw pomiunionyeh :-;u.Y-t\g'('i!O\Hl i wy1~zerpuji1ce 
l'el:wve . 

. ,, Ni11 wyexerpalihy;'.;my maturyalu k1·onika1·BkiL~µ;o w dziedzinie 
przemyslowo-lrn111llowej. gd,rll,rśtny 11a xakoi'1eztmif~ nie 1\·Rpomnieli 
1~ •• JJ.~vó<~J1 .. _.\.~~-);_ęi .. §1'~!.?:~'.„~ san!"f!l1~~~r~'l'.:.1d1"''. kt/JJ'(' w smii 111 e11asie były 
przed1motum 1 p1·zy1·ziyni1·--T>g1·nm11Hj w miesl'ie ::1cms:1l'.yi. Pienvsiy 
odehrnl: sobie iyc·ie wystrnalem y, rnwolwern innny fabrykant. chustek. 
Powodem tm·gniHc iit :-;in ua xyeit~ e11Jo 11 i1:· k:i w pl'ln i sil xnvot11yeh 
miał byt'~ powikl~rny :-;t,:~11 jego' in teres1'1w. I>°i·ug:im. RnmolióJ l'.<1 X(iśtal 
zamożny wlaścil'iel fabryki [J. K. ( >bjt~l\'-'I':,\' t'alll')'kę, której poprze
dnio był w::.:pólnikiem, zn1·zucnuy xo;otal oliRt~Cllunkarni, kt1'H',\'l".!1 trnd
miarn nie wi!liial ;.;iQ w możnos<'i wykot'wzenia w termi11fo. rl'o szczie
gólne polo żen ie do pęlnilo miary na;! W,\'l'<~;i;onyl'h \\'lad z umysłowych, 
i w sile wieku, bo liez:~t" Int ·f·\ maji~e zn8 i :->-l'O dzieei, także 
wystrn:~łem z rewolwe!'u n1lc•llral solliu xyeh~. 

„Odzie dnie wo 1·ąliią, tarn wi<'n·y lecą'", powi:1da :6nane prY-ysłowie. 
I nici dziw, xe w og;ólm:j g;onrezc:u pnwy i „\rnlki o hyt", wytężn.e 
zmusznjąe1d sily 11111yslt1 i dul'ha ze :'lYikodą i xaniedlmnitnn daht„-
sh1hsze judno;:;tki i ol'p;a!liYilll,\' padają ofia1·ą tt~.i gorącxki. 

Mlod:t Il>dx daleko JlOxo::;ttLWiła \\' tylu poxn soh:1 pu1l w11glę
·dem roiwoj11 instytucyj miej::;<'O\\)'eh, zniwznie sta,J'RZe o<l siebie mia
sta Jlrnwincyonalne, ezemn z1·p:,:y,tą dziwie się me można, bo zło.żyły 
się na to i warnnki \\'yjątkowo szyllkiugo i·oziwojn w mieście życht 
.głównie ekonorniezinego i t'Ot:mąey stopim't zamożności sfory miesz1rn1'i-
eów -budzii w 1·oy,1\·oju i1rnt:.ytul'yj jej wla;'.;nie ndxial biorących. Sto
sunkowo jednn,k do ieh rno:i.ności i liezelmo;'.;ci rezulta.ty, osiągane przez 
instytneye lótlzkie, nit: (lttdzą si<2 u wa;i,n.ć bexwzględnie tloskonałemi 
i niepozostnj ącemi już nic <lo %yezenin. -

, Postaramy się twierdzenie nasze poprxeć, eo do niektó1·ych in
stytucyj przynajmniej, pl'zedstawionerni kolejno Rpmwoxr11miami z ich 
cliiaJalności zesiłoroeznej. 

Dla ułatwienia zaś sobie oryentowanin się w labiryncie cyfr 
i elany eh, jaki Z' nnsiego ex: p os e wyniknie, po.~lzielimy wsiystkie 'i1i
stytlwye na dwie gmpy odrębne, którn one w 1·xeczywistości , Btano
wią, a mianowicie m1: instytucye priemysłowo-finansowe i czysto 
społeczne. 
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Na czele pierwszych W,Ypttda be;1,'''.ątpienia pos~awi~ oddzi.a,ł łódz
ki 'l1owar11ystwa popierania pnemyslu 1 !rnn:llu, . ktory, .piko medaw:10 
istniejący. jeżeli jes;1,c;;,e nie wydal wie~ln?h 1. mnogH.;h . remltntow 
praktyczn~yc·h, to· ". teoryi \\-ykaxal doh1tme, ze orldac .le nasz(;mn 
prxemvslo1v·i i lrn11dl0\vi moxe, tembnrdziej, że cel powstarna oddziału 

·i obrona interesów Jódzkich kupdnv i prnemysłowców - szerokie 
i wdzięczne do tego daje pole. 

Odd11iał lódxki 'I'owarzyBtwa popierania przemysłu i handlu po
siwla już trxy sek1\)'e: prnędza.lniczo-tkack[~ Yel statystyczmb tech
nicxną i ostatnio ukonstytuovmną sekeyę rzemieślnic11t1. 

Pierws;;,a z nich jest podobno nnjezynniejszn; gl'Omadzi skarby 
statystyczne i nrnteryały żrólllowe do historyi rozwoju nasiego głów
nego prnernysłu i handlu jego wytwornmi - całą jednak działalność 
swoj1~ tak slmpia w sobie i zasłania priecl okien~ nie należfJicego do 
grona mężów zaufania, członków sekcyi, że kronilrnrz choćby był naj
ciekawszy i 1mjbardziej niedyskretny, niczego się i1ie dowie i siJid 
o wartości owych skarbów, statystycznych i dolmmentl>w do historyi 
gospollarki ekonomicznej I.:i0tl11i pozostawić musi przyszłości. ' 

Czy otacianie się takie chil'lskim murem tajenmicy, włm\ciwe jest 
lnl) pożyteczne dla samej sekcyi -- nie podejmujemy się rozst1·zygać, 
mając do tego za mało clanych i będąc przekonanymi, /ie każdy roni 
to, eo inu jeRt najrlog-orlniejsze i tak, jnk mu jest najlepiej. 

To też nie :rntrzyurnjąc się dłnliej nad 1 ą kwestyą, przejdziemy 
do znacznie krótszego określenia drugiej sekcyi oddziału łódzkiego, 
technicznej. Jest ona dotąd wyrazem bezcelowości walki kilkunastu 
czynniejszych i energiezniejszych jednostek fachowych z bezczynnością, 
ospałością i <1patyą reszty niewielkiej miejscowej grupy pracowników 
swojskich na tej samej niwie technicznej. Objaw to w irnszern ~yeiu 
zbiorowem tak powszedni i tak dla tego ws11echstro1111ie obgadany, ie 
i zatrzymywać się nad nim dłużej niema poco .... 

Pozostaje więc nam tylko wyrazić jalrnajlepsze nadzieje d.la trze
ciej sekeyi rzemieślniczej, która dot[1<1 nie miaJa jeszcze czasu i spo
l:lObnot-ici zanmuifestować S\\cego clrnmkteru, a której mamy zasady ży
czyć. i~by ~a~łnźyła na. okreslenie oryg!~ittlne L od!'ębne ocl tych, 'jak'ie 
do (l1rnch JeJ pop1·zedmczek zastosowahsmy. 

Obraz. działalnośc~ oddziału łódzkiego reowarzystvva popiemnia 
przemysłll i handlu, dają nam sprawy, poruszane na dwóch ostatnich 
zebraninch ogólnych jego członków, przebieg których w możliwie ści
słem s~reszcienin, powtórzyć się tu postaramy. 

. Pierwsz1~ tt~ką. sprawą był projekt urządzenia 1v T:1odzi jarmarku. 
welmanego, P('.d~nes10ny p111ez p. Edmunda Dobrzairnkiego. Był on roz
pa.try~van,\ naJpienv na :28-em .zelminiu ogólnem członków oddziału 
w (lmu :-i 'l'zerwc.a l'. z:, ;;, którego kopię protolmlu pr(~zydyum oddzią-
111 przesłało k01111tetow1 towarzystwa w Petersburgu. Na żebraniu tern 
wybrano komisyę spec:Ya~istów miejscowych z pp: Fischera, Hentschla, 
Leonhanlta, Meyerh?ffa l Hosenblatta, którzy obradowali rall projek
tem. bardzo. szazegołowo na posiedzeniu w dniu HO lipca r. z. przy 
udzmle . proJek~odawey p. E. Do.hrznl1skiegn i przedstawiciela naszych 
hodowco-vv. owiec p. J. Sypniewskiego. Jarmark wełniany \V J:iodzi 
uz1'.ano wowczas jednoglośnie za 11byteezny wobec bardzo blizkiego 
sąsrndztwn '\Varsz1twy, ponieważ nie byłby on żadnym udoo·odnieniem 
rlltt naszych fabrykantów, którzy pntgn;1c z korzyśch1 ztw}mtrzy(~ się 
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w \Yełnę, musieliby odwiedint\ zaw::;ze ohadwa jarmarki i nakoniec. 
11 powodu, że urzą<lienie jarma.rlrn w lJodzi nie W.) wnrłohy kor11y:St
nego wpływu, ani na eeny \\.L\łny nasiej, ani ua rozszernenie jej 11hy
tn. · Rezolucyę w tym względzie, zawiemjt1cą wskazówki praktyczne 
dl:l hodowców, których jak ogólnie prze11 prasę powtórzonych, przyta
czać tu już ternz nie widzimy potrzeby, zakomunikowano projekto
dawcy p. Dohrzml.skiemn, stosownie do jego życienia, piśmiennie. 

W łonie prezydyum odrliialu powsta.1 ju~ dawno projekt urzą
dzenia w 1Joil11i stacyi meteorologic1111ej, do czego sprowadzono nawet 
przed kilkoma laty potrzebne instmmenty, które leżały bezużytecinie, ' 
gdy:/. nikt nie chcial Rię zaj:;1ć prowad11eniem obserwacyj. Dopiero · 
profesor gimnazyum rnęikiego p. Służewski na propozycyę oddziału 
·wyraził po temu gotowość jeżeli orldział za. ;1,ezwoleniem dyrektora 
gfmnaiyum w gnrncl;u szkolnym stacyę urządiić się 11decyduje i .zu
liełnie gotową do użytku ją odda. Zebranie ogólne byloby się na , 
warunki prof. Służewskiego 11godziło, ale p. Włodzimierz Wisłocki, 
wspólpmcownik „Dziennika Lódzkiego" zaproponował, aby stacyę od
dano redakcyi, w której on ęam doświadczenia czynić będzie a na
stępnie ogłaszać je w swoim piśmie. Wniosek ten przyjęto i posta-, 
nowiono kosztem oddziału instrumenty ·obserwacyjne w dobrym stanie 
w re<lakcyi umieścić i użytkowanie z nich p. Wisłockiemu powierzyć, 
nie pozbawiając się zarazem tytu:lu własnośc.i takowych. Dotąd wszakże 
post:mo,vienie to w życie nie weszlo . 

P. Puljano'vvski dokonal po długiej zwłoce ułolienia „Podręcznika 
podatkowego'" /1 dwóch iiagrorlzonyeh na konkmsie oddziału pra.w 
praktycznych. Inżynier 1,stś p. Stefan Kossuth dopeh1ił jeszcze rękopis 
p. P. nnjnowszemi rozporządzeniami, dotyczącemi podatków. Praca 
ti1 więc niebawem ukaże się w druku zapewne. 

Sprawa, dalszego istnienia oddzielnej na :25 zebraniu oddziału 
utworzonej t. zw. „grupy centralnej „ przy nim, czyli czytelni-dotą(l 
nie zadecydowano, bo odłożona z pierwszego zgromadzenia zeszło
rocinego na następnem także omawianą jeszcze nie hyra. 

Ponieważ projekt, zalożenia w .fa1dzi giehly pieniężnej lub towa-
1·owej na ścisłem posierlzeniu komitetu o<l~llliah~ zo~tał 11i~nieclumy1 
juko nieprzedstavviający ani dla pr~emysłowco:\· łod7'.lnch,. am dht k_np
có-w ża(lnych korhyści, po<ljęto mysl utworienrn zmnrnst giełdy, o wiele 
potriehniejszego vv łjodzi ,,komitetu przemysłowego", którego obo
wiązki i kompetencyę określa art. :25 ust. priem. wyd. z 1887 roku 
w sposó h następujący: . 

„Do obowiązków komitetu przemysłu i handlu należy: 1) wyda
·wnnie ·opinii w kwestyach, przedstawionych przez rninisteryum skarbu, 
rnde handlowo-przemysłową i władzę gubemialną, a dotyczących handlu 
i p1~zemysłu, ara.z w 'kwestyi urządzenia _i utr~J'.~nnnia 11akładów han
dlowych i. przemysłowych; 2) wyda,wame opmn w kwestyach. t~oty
czących miejscowego przemysłu i handlu, !L p9clnosllonych z nucya
tywy samego komitetu i przedstawianie minist~rymn .. skarbu prop~
zvcvi w tych kwestyach, uchwalonych przez w1ększosc z zakomum
k.owaniem w razie różnicy zda11., także opinii mniejszości-i 3) przed
stttwienie ministerynm t'!karbu corocznie w styczniu sprawozdania 
z prnehiegu stanu handlu i przemysłu. z miejs.co\yości, na ~tórą yoz
dąga się działalność komitetu". Pr~.iekt .załozema w l1?dz1 .tak:ego 
„ komitetu przemysłowego," utrzymame ktorego kosztowae. moze b do 
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7 tysirzt·>· ruhli rne:;,nk, uzn:rno za lm!'dzo poż:~dany i pożyteev.n.\· dla 
det· p1·zum>Aowo-lw.ncllowyd1 łódzkil'l1 i. id1 intt;re,,1·m, n m·~(:1·.zywiN!~
nitmie takowego p1·xekn1~:it10 zg1·onrnd:;,enrn knpt~mv 111 Lo1h1, do kto
rego nal1~;iy ii1it~yaty\1::i w t1:f ;,;prnwi1· 11:1 v,ac-:ad:;,iP :1,1·t. I i"i 11st11\V,Y 
pr:;,umy:,;lo\\·nj. 

\\'skntt.>k 11adY.\\"yc:;,nj1rnj drniy?.ny w roku uhieglym (I H!l Il 11:1j-
11iezh(~d11i1~jszyd1 al'tyk1ił1'm iyw110śd jak: ehleha, kn.rl.ofli i t. d. fJ1'id:;,ki 
odd:;,iaJ tU\\'nrny::it\rn Jinp. !ll'Zt~ll1,Yidu i h:rnrllu . wuit'itd umotymm:mą 
w spt'eyalnym lllUllllll',\'iili• prn~l1ę JJ:\ l'QCU Komite1,u r1\1\Vi1l'Y.,\'>·d;wn. do 
·włndz r;1,ądnwycl1 o :;,niie11i1:• tn.1·yf koll\jowyl'h na prx1~m'iz do Kdi
lrn-itwa Polskiego m-<zl'l kiugo rod;1,:1j11 ;1,i:ll'11:1 j:1 k !'1'1wn ież llląki i kn1·
totli. Znnim 7.apadln i nadet-::da pn·:yrhylna l'<:~;-:olueya 111i11i:-;turynlna 
rmwi'łnno z inil'yaty\\'y oi\dzinlu do wszyi'tkieh znac•zttiejszy<'h fahry
knntÓ\\" jednoh1·zmiący 1',Vl'lrnlprt. :;,nc·lu~i·njąey il'l1, :1hy p1·;-:ygotowali 
większ1: ;-:npasy kartoiii i zhuż~L prnPn1yshl\Yey zaś nrniejsi, aby ze 
względu na smutne pnlo:i,unie swoil'11 prnc:nwnikó\V, ta.kie za.kupy po
,Johne czynili zhiorowo dla osią!2,'llif~c:ia tt•m wi<;'k:-;zej korzyści na ee
nach ziemiopłor1<'m i prod n ktfrw. 

Cyl'kularz tm1 :malav.1 sxernki oddY,wi!;'.k w koLiell 11r:t.t\lll.)·s]owyd1 
łódzkieh i llzienniki :;, nadejściem riimy i jeszt:v.<:' JHlWiększonej dl'O
żyzny notowały wiule fakti'l\Y pójścia J'ah1·y!rnntów 11a głosem okólnika 
oddziału i ulatwi1mia tym 1~po:-i11hem 111·zeriimow:1nin. lit·:;r,1wj klasitJ 11 l)()-
gil:h rohot;nikó\\" ti1h1-ye1111yc·ll.„ -... 

\V toku dyskusyj piet'\\':-;zego zt•IJrallia tut:1j omawianego, je1le11 
z jej neze:-;tników :;,anw:1~yl. że ii.)'lll.)' niu;1,mi<~niiu pożądnny i poucia
jący <Hkzyt, 11rzez którPgo :;, pp. tec•hnikó\\· dln pal:w.z(m .. wygloszouy, 
a tra.ktujący o pal1'11iu pod kotlarni, palenisku i :-iposohach ogrzewania 
kotłów. Wskazówki bowiem Rpecynli:-;tów udzielu1w J'Obotnikorn w spo
sób prxystępny zmniejszyłyby może ilośt\ wypa1lk<'iw i stllpi<·\Ó niehez
pier:zei'uitwa w thhryktl('.h. Wśni1l ożywionej na tt:rnat po1·u::-1:;,ony roz
mowy p. Printz wnii')sl projekt z:nlożenia sp1wyalnoj szkoly 11\a pala
cz:ów w mir·~cie, czem z:nją1'.~hy się winn~t sukt•y;1, tPclrnierna„ f:3PliTe
!mz jej p. 8oi;ai~ski, kt<'1ren111 p1·oj1~k\: t'Zl:ezony ;mko111u11ikow:i.no, przy
Ją\\::-;zy g·o do \\Jadomości, p1z}Tz1\l;J z:t\1iadornii: 1m~:~yrly11m o rexul
ta~:.ie narad \\. tym. w1:glętlziL\ ;1, kolr::gallli. JstuLll k\ 1w jo( lnem z irnj
hhz~zych ze.brnn m_1es:1:eznyc'.h Nek('.yi t~ehnil';-;rn'.L czlonkn\\'iu jej wy
br~II z pornH~1lzy sielne komrnyę n· t-!.peey11lbt1'1w do op1·11.rnJ\rn11ia od
~10s11ego pro.11-:ktu wedlug jej uzmmia. Ski·y,{talizowany os!;ntecinie 
I :;,referm\'tlll~· opernt ,tLoj komisy i, 1rn11ają(~.Y za irnjud powic:ilnit'\jszą {()1·mę 
,10 ksztakema palal'zow nie s:;,lrnlę, leez „ode11.rL.Y"' p1·zedsta\rio11y zo
stał na nas~ępnęm zt'l11:nniu og~)ltwm ezłonk1'1w u1ld;1,i,dn rl1ow .. pop. 
przemysłu 1 handlu. \~ ą. 10 hpea 1·. h. nde:;,ytul operat ów najprzód 
po JH~lsku ~~złonek l\om~sy1 teel1111e.z11ej 1 p. ,fan Al'k11szuwski, ·a p1°Ji11iej 
vow~or.zył Jeszcze po nrnmiecku w 1lalnko i,;;.t,ert'.lzern wlasnem opnwo
wionu. p. Seeman. Po o_~ywionej tlyskusyi, jak11 wywołał projekt 
~rnawm1~~· i~wl _ zastosow:~mem go w Lodzi w prnktyee----oprncowanie 
1 obm.ysreme tego powwr.zuuo nowo-wylminej komisyi :;, pp. Arkn
_sze.wslnego" Hel'tz!Jerga, tleelrnlskiego. Pl'intzn, St\Omana i M. Silher
stem~1 z ktnry~h pomyslem, jaki z11<'1w wt Mjbliższem zebraniu prned
stn.w10_n:y .będ.z~e, pyezydy1.1rn oddziału 1,wstąpi potem, jak uznn. z;t naj
st(~so:-v1;1eJSY.~ I ni~.Jlepsze. A wtedy 1 my w p1·.zyt>zł01'ocznym „Lo
<lz.inmme" me on11eszlmmy wtiijemniczyć czytelników w· (~!'eść ze w8zech 
mmr pochw1dy godnej inowacyi fachowej. 

l r 
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~Ja tom Sitmem, 1lł'llg·iem z om~LWi;111yeh zelmuuu po1lano do wia
dornośei zg1:rn11:1dzunyd1 '.'>f:1jwy:i.ej :.mtwi1"1·rl:;,one 1·0;-:p01·;-:ądze11ie, 11aka
zująee :t:Wl':\('.;11.·; c·l11 od hawPlny i mak:1·,vali'm· f:u·howanyeh przy wy
\1·crni1~ prii2d~;y i l:!l\\":ln'm ha\\·t'lniauyeh, \\·yj1'1l11a1w <lzięki ponawhi
nyrn ciąg-le p1·z1·1, odd:-;inl l1'id:d;i still'it11iorn, p11pit~ranym przez komitet 
rp() \\ al':t._\';4t.\l":l. 'l11·d1°'. jllJlllil:•]l i1 ill l'il:I l l'OY.!JOl'Z'lt]Y,p])ja Og'l'l)llit; jest j lli 
znm1ą ··· \i',\'{l:u!a 1utlll wic~t t11 tnj tylim zaz11aczyt;., ie BY.t'.Zup;óJowe pr:;;e
pisy eo do lii!'ll1:d11o~eL jakirn to\v:1ry \\·ywożmH:J za zwrotem. eht 
od h:i\\·dny po11l''IZ::t<°'. maj:~ tum:;, dopir~1·n, po zmianie minif;tel'ynlnej, 
wym1ł:t111'.i el101·ohą li. n1inhlTa :-ika1·lin p. Wy~;zuiegmdzki<~go, zatwier
<lzom~ XH[H~\\'Jle !Wc'.t:111ą. vVeillng zaś prnjuktu, pt'ZU(lf~t:l\Vionego ]ll'ZeZ 
depart.a111P111: l'Ulll,L !i11·111:1l110Hci te udhy\rne flir; m:iją nn rnic•j:-ieu w fa
bryk:i<'h i ::dd:ul:tl'h pnwz :-JIH:'l',)'Hl11yd1 111·ir~<lnikÓ\\". ktt\ryd1 ko::;zt utrzy
mania poh,\'\I :1t': JH;di~ intl"J'('i'O\\':rni f:th1·yk:uwi i:t pomocą skhtdek, rozło
żonyelt iia oddzi(:•llu.• fnhryki p1·opo1·t·yw1alnie du ,;urny kh ohrntu 1·oe:.mego. 

/';al'Z:ld oddzi:tlu 1!'1d:;.;l.:i1'!2'P Otl'Z\"lll<il ud JrnmitPtll rpOWill'Z.Y::itWn 
kupi1;i opn\c•.owa11uj prnt"Y· ,,:p1;1~.rn.J ną' kun ii~\\'<;: i (ll'V.1~:-;l:rn1~ \\" k\\:ietniu 
r. z. du 111iHistet'.)'llllt spt'<l\\·it>dliwoH<'i i sk:1rh11 ornz tln rad~' pm'rntwn 
oeHny projtd.:t;u p1«1wa o 1q1:1dlośeiat'l1. l l:.;tatec·;1,11y wlliofl<.~k jej opiewa, 
że projekt 1·ze('Zflll)", ;-:p \1·z.L','l<~du im lk::;,11t• sprn1:~ezuo8c:i i niellomó-
1\·ienia ornr, nieja.Rną !'ed:ikeyę i· niesystr~mntye;-:ny w,Yklad wymaga 
koninezni(~ g1·nnt.o\1·m•j przPri'lliki od pir~t'\\:m·g;o do oi1tn1"niego slo\1·a, 
ezyli ż1• w tej funuiu \\ jnkit'.i zost.nł prz1'.d;:;tn.\•.-i11n~· na nic si<: niH 
zda.L Po zako11nlliiku11a11il1 IH1\1yż::<zt•go zehr:rnym p. I-'rintz \\" imieniu 
konliHyi, po\\ol:rny do kist.yki pn.ijd.::w prnwa o upatllośei:tch z rnl
tl;1,ialu Jó(lzkiego, usprn\Yiu1lli\YlnJ ~•ir, z tyeh ujc·11111yl'l1 jej ~tron, jakie 
okazat~ :::ir2 1nogły. Komisya rnial:i zbyt kn'1tki czas do opl'neowania 
potrnehnego refenttu, kl"/1ry \\,\',!.!.:010\1 :11; nrn~iala iw 11·;-:1,eh zaledwie 
posiedz;enial'h. llet<11·itt tc'n przy ruzp:itr.n\·:rniu spr:l\\',Y \\' \\·yżs:;,ych 
dekat:d~er,rnd1 nie był U\v:;,ględ11io11y: po11i1:\rni ria8 :-;anw prawo :;,naj
duje :-iię jo,;J)c;r,u \\' fazie 1·0:;,;~ti·zyg-ani:L :1 olwl'nie :mpóźno lJylohy wy
stępowae /1 !HJ\\·t/11:ną ki·y1yk:~ ,,·nio,;kami p11p1·awniejszemi i głębiej 
oprneo\rnlH'rni, 11t·lnrnl1 ino kdy p1·:;,1)k:izae poprzedniej komi8yi znjmu
j:1cej si~ tą cq>nl\q dopr·llliaui1j :;,rni:u1 w 1·1•fr1 nieie nrldz:i:ilu na wypa
dek od 1·oe:;,e11 ia 11i;tall!J\\'i1·11i:l zaprujuktownnego p1·:1wa. 

Rpra\1·oz1h1nk~ k:wowt~ odd?.ialu łódzkiego '11clw. pop. przemysłu 
i handlu za rnk · .I :„;u ! \\·yka;-:11.k, ż1~ . 01p'1l!rn wpływy wyniosłs: .ze 
;:;kładek ('.Z]oukow;-;kil'!1 (od HO c·zl1111b'1w1 t'. IH70; z t.lohrowohw~J: 
opbt ,-> H1·m I'. !1/;, i :;, pro1.·1mtt

0

i\\ rs. ::'2 kop. :w; :i,(; za;,; pozostttlosc 
1, roku pupr:;,edniego c:1.ynib 1·s. I :11 ;i kop. -1'2, po <Hltnv•eniu prneto 
od og;óluuj sumy pr;-:yt'110du r,,;. -1,:HJ'J kop. 7'2-wydatkow, poiostitło 
na mdnu11•k b. 1·erna1wntu 1·. J li;,;, kop. :3U. 

RtH'H\\'ozdanie z dzinłnlno~l'i 01ldzialu i jt:\go sekcyi wy(lrnkO"wano 
\\' tym roku, jak zwykle \\' trnedi jęiylrnch, w ilośd ::280 egu~mplarzy. 

Ut\-vorzeni(\ :;, inicyatywy tu ;,;tnrszych zgromadzei'1 cech~wych, 
nowej sekcyi r:;,emidl11iczPj nastąpiło 1rn wniosek, podpisany zlJ101·owo 
przez pp.: J<\Jl kmana--od tkilt·:;,t'1w, Mod 1·owa --0tl hlm·lwrzy, Butschkata
od nmhrzy,. norcViyt'1Nldego od ki:n\\·eth\', Nt1·nucha,-;-·od sztrn·ców. Starka 
od ciesli, Kanrnre1·a-od :-itola1·riy1 <lrau pnern ud sl11i'm':".Y\ Hesslera.- ocl 
ma.larzy, I\)1aeka,-·· od zdnnów, KLilmn od rndnikt

0

JW, Ulrichn---od koło
dziej<'>\:\:,' W olnera-· otl kowali i ,Jeziorskiego-- - od pielmrr.:y, jako zn.lo
iycieH sekcvt. Rta,mnia ich nnjpi-zyehylniej pl'zyjęto. Pierwsze mo-„ • 
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czyi'\te posietlz-:enie nowej sek<',ri oilbylu się w lipcu. Prnedewsl'iystkiem 
nclnn1Jono z-:apreuumerommie l l pism specyaJnych po jednemu dla 
każdego z ced1ów: tkacz-:(]\\', blacharzy, ma,Ja1·z:y, z;rlunów, cieśli, ślu
sarzy, kraweów, sl'iewców i rz-:einik.1w, a to z; celem podnies.ienia po
ziomu wrksz-:takellia rzemieśhiików. Wyhorr ua członków zarzadu 
powołały; na pt·zewodnicząeego p. Ecl\\'al'dr'c .Modl'Owa, na jego ~a
stępcę Jl. Edmunda ,Jeziersldeg·o, a na. sekretarna pana \Vładyslawa 
Wścieklicę. · 

A:i.ehy obraz <lzialalnoś<'i zeszłorocznej oddziału łódzkiego ucz:v
mc z-:upełnym, wypada jeszcz-:e zapisae na jej dobro fakt· przywróce1iia 
~fawniejs~ej stawki dla przewow węgla kamiennego ze stacyi'Dąb!'owa 
1 Strzenueszyce kolei wiede1'rnkiej llo bodz-:i. Od dnia 1 H marca L'. b. 
bowiem tar,Yfa przewoz-:owa dla pomienionego prorluktu z o1rnclwóch 
tych stacyj do JJ<idzi pollniesiom~ xostu.ła o o,rn kop. 1rn pudzie. Pod
wyżka ta nie lefaht 'Właściwie w zamiarnch ani kolei ani 1leparta
mentu--;11 wywełał ją jedynie prznrndek. Ze względu na to, że t'a
b~·ykm1m w .P~bianicach \\' ciągu całego r. I BD l sprowadzali węgiel 
me pezez-:_ J,odz, i'.le przez Rokicin.", ażeby ukt'ócie i 1n·zetwat~ ten kie
runek ekspellycy1 węgla. rlepat'tament kolejowy przemienH tarvfe 
p1·zewoz-:ową w ten sposób, %e za przestrzei1 17 l do 1H1 wio nit 'za~ 
mfast dawniejszej oplaty po 1/.F1 kor:. od puda i wiorsty jerltH~ i tę 
sa,11!-1~. taryfę po kop. -:1.2fi. od pwln za ca.lą przestrzei'1 1rntanov\'ił. Pl'iy 
ta.JneJ opłacie wypadał jedtrnkowy kosz-:t przewozu 1;ar('>w110 na ll \:
stansie. Sosnowil:e-Hokiciny (Hm wiorntyl jak i Sm:mowice-Kolusz'ki 
(rn~. wwrsty). Departam.ent: kolejowy nie zwrócił ws11elako u wagi na 
to, ze . wskutek nstanowienm p<nvyżs11ej ta1·y(v 1>o(lniósł się t'<'iwnież 
kos~t p~·zew?z-:n węgla z Dąbrowy i Stt·7.emiesz-:yc clo Koluszek. vonie
w:tz ob1eclwre te stac,Ye oddalone 1>ą od siebie także o rn:.i wio1·sty. 
Kiedy pomyłka ta się \Y,Yjaśnila za pośrellnict\rnlll o<ldz-:iaht l<'Hlz-:kir.o·'ii 
frtbryln~n~~i wystąpili z podaniem o zniesienie 11iekornystnej dla nlcl~ 
polh':'yzkl. Depar~ament starania ich uwzglęrlnil i w krótce w „~biorze 
taryf" ogłoszono nową odnośną taryfę specynlną. · 
, Sekcya t~c1mie7.ntt Ollclz-:ia.łu ohchollziłn, \V d. 7 listopa.lla r. z-:esz. 

1.1:e1rws~ą, ro?zmcę_ s"'.~:igo ~alożenia. ~ tego po wo.du \V Jol~alu rl1<>wa-
1Zj st,w:t _z~hia~o s1.ę \\ 1ec11~1 em 21 . osob i ezłonko\\\ sekcy1, gośei fa- · 
c~o;\:O\\.: .<~'.ne~1~1l~ri~·z~. I 1·zewo_c)mczyl posie1lzeniu jak zwykle czynny 
p1,ezes s~kej,I ~nzJme1 Jeehnlsk1, a z odezytaner~o pr11ez; sekrntarza 
JBJ .P· 8ozansk1~go sprawozdania dowiedxieliśmy się o ówczesnvm 
stame korporacyL P. Jechalski poświęcił w <lłnższem pl'zemówi<i11iu 

. swe1:i e;·o,:·~;.e sł.?';·o„ ws~iomnie11ia dla .inic_.Yatorn i zał.o:i.ycida. 8eJrnyi 
Jl., B11l_~'',1cz'.1, pt ,icnjchcego po .za bo1lz-:1ą 1 na zebl'amn nieobel'.nego. 
Czlonk~\\ i;czyła sekcya w ciągu eałego roku z. H, irnjsampt·t1-i'HI 
~1było ic~~ .. ł, (:zem ~?fm l'illlOl~.Yfi.ko\:ah.1 się w k011cu rn'lrn do :>i'i, 
:i <1~, eh." 11~ g{~:\ to p1s!'erny, dz1ęk1 mems11czaniu się wielu członków 
11 p~zyp,i~a.Jących Ol.l mch OJ;1łat zakwest,YOllO\\;a<.\ umiano na pierws11em 
po~rn~~z~1~m Il,° ~~l'.Y.Jll~m znm: 8, tak że ostateczna liczba uczestników 
~e~c{ 1, z1 ed1.1l~o\h~ht. ~1ę. do :21. Podług zawodów chwili najwiekszej 
JeJ hczelmosc1 dz1ellh sie stowarzvszeni w ten "l)(Jsc'il) 1 (' 1>. ł · • · · · l . , , l ·1 , " . '·' " '" : > . y··o nrn v-
11~,: ow, 1:ie~ :~n: rnw, ,12, chemik(>w,.1 bu~lowniczy .i 1:2 pi·zemysloweó':\v 

orku· z .tecl.1111~0"' fa~1 ycznyeh. Pos1ed7.en zwyczaJnycb w j)ierwszvm 
ro u istmenrn sekcv1 O(ll>vto ·)~ · 'l · J • • ·• „ 'q 
, ". • • • .J ·' .~1, ogo ll}·C1 10 1 Jedno nadzwyczaine 
z przerwą d 1mes1ęczną mi terye letnie,· któnv i w r. b znchowitno. 
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NaJ\Vażniejszym rodzajem pracy techników. łódzkich były od
czyty, któi'ych wygłoszono na zebraniach w okresie sprawozdawczym 
ogółem 6. Mianowicie 1J, Billewicz mówił „o gazie wodnym"; p. ATkn
szewski o próbach manchEJsterskich z kotłami kornwaliJ"skiemi'·;. 
p. Dolidy11~ki „o fabrykacyi rm gazowych"; p. ·!echa~sk~ dwn~r?tni~ 
"o eksploatacyi torfu w okręgu fabrycznym moskrnwsk1m·; p. LlSleclu 
miał wykłady ;;O fabrylrncyi rur systemu Mtnmes~anna" oraz o ~,ukłn
dliiie jednostek flzye~mych; . kUku czł~nków sekc.y1 ?dbyło wyc:eczkę 
Wspólną do wschodniego akręg:u gómrczego a zw·1eclz1lo przy teJ spo-
sobności waicownię i hutę w Ostrowcu; 

Sprawozdanie ffoansowe sekcyi za cały czrui jej istnienia wyka~ 
zuje doc~10du ogólnego ze składelf cz}onkowskich rs. fi8? kop. :~5,, '!'Y
datki zas na rn. 5H2 kop. 87 okresht. Z tych ostatmch wazmeJsze 
pozycye stanowią: prenumerata pism specya1u:ych. 1·s. ~82,. a lit~l'ltc~ic.h . 
rs. 18 i;oz1naite lwszt1i rs. 1G kop. 87, utensylia 1 słuzlm rs. ton, ks1ąz-: 
ki do 'biblioteki rs. 111 l opł~litti składki za :32 c:Zloi1ków oddzia,łowi 
rrowarzystwa po ni. ii od każcleg'ó-'~-rs, 150. 

Najdonioślejszą w rezultatach praktyc.:wych dla prl'ierny::iłn naszeg,o 
aprttW11; dokonam~ przez sekcyę w roku uhiegłyn1, z któ.rego szcz:go
łowe spntwozda.nie, jak ~ poprzedniego dopier~ \~ st~rcznrn _nrn byc do. 
Wladomości członków podanem, jei~t: bez wątp1e111a ow projekt oclczy~ 
tów c11a rJalaczów j o którym wyżej obszemiej już mówiliśmy. 

W tem miejscu 'N'l:i1JUmnieć nam wypada o wycieczce tecli1~ików 
wa.rszawskich; przedsięwziętej d. 28 p1aźclziernil~a r. 1 ~91 t~o nasz~go 
miasta. Przybyło z górą Bo .członkow sekcy1 tec)1mczne,J oddz~aln 
\varszawskiego Towarzystwa popierania przemysłu. 1 handlu . ~ k1l}m 
ptzedstawicielami prasy i w~ceprezes~m swym,. in~ymerem \VOJCiechow: 
skim ofaz selnetal'Zelll odd.zrnłu p. Jozefem Leslnm. na cz~le. !ł~nors 
t1titi;iU tuta,j robili p. Jechalski, prezes naszej sekcy1 teclnnczn~J i pan 
Bronikowski sekretnrz tutejszego oddziału Tow. pop. przem. i ~1andlu 
wespół z i!l~ymi czło11kami sekcyi miejsc?wej. W czasie jedn~dm~'Yego 
swego w mieście naszem pobytn tecl~mcy .warszawscy . zwie(~z1h ~a
kłady Towarzystwa akcyjnego Heinzla 1 ~{umtzera w. W1d~ew1e, b1~l: 
nik Towarzystwa akcyjnego Karola Sche~ble~·a, oraz fabryln w.yrob"o\v 
wełnianych firmy: „Ijeonhardt, Woelker i Gulrn.rdt" w Dąbrowie pod 
Łodzią. . . . . 

Po wypełnieniu właściwego progrann'. wyc1eczk1, techmcy .. war-
szawscy i nasi zasiedli do wspólnego obiadu w . h_otelu. Ma1~teuffla 
w którym uczestniczyli. także, dw~1j przemysłowcy l~UeJSC~Wl' pp. Her~s: 
i Kunitze.r, prezes odd~iału łodzlnego .Tow. i~op .. p1zem. r1 ha~dlu, ora~ 
z 2 tegoz sekreta.rzmm pp. W. Broml~owsl~m1 i yv. \\ i~bek1~1~. Re. 
lacye pism wa~·s~awski~h,. z tej. \~ycieczk1. clowwdły, xe goscie nasi 
jaknajlepsze z nieJ wyw1ezh wrazeme. 

. Dwudziestolocie swej działalności obchodzić będzie w roku nad
chodzącym nasza· najpoważniejsza instytucya finansowa rrowarzystwo 
Kredytowe m. Ł~dzi. . . . . . . . . . , , .. 

. Sprawozclame za rok. dz1ew1ętnasty istm~ma i!1stytucy1, 1ozesh•~,1~ 
przed. zebraniem wszystkim ~towarzys.zonym, d~Je na;n p"~łny ob1,~11 
stanu obecnego rrowarzystwa i zapozna.ie nas zarazem i dz1ałalnośc1ą 
jego w ostatnim czasie. . . . 

Ift::iic koleją omówionych \V sp1:awo~~allll~ tem . ?peraCJ'.J 1 po-
EZCzególnych spraw Tqwarzystwa, stw1erdz1c m•Js~1mprzod musuny, że 

12 
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w ciągu upłynionego roku finansowego,, wyplnco1~0 i znhypotekownno 
pożyczek serji c1,wnrtej t'S, -UiH,80(~. Ugóh~a zas su!rnt wypłaconych 
f ożyczek wszystkkh , c:-:terec·~1 seryJ , \\:yno~1ht ~ k~nctim .r·zecz;.m_:-g~ 
roku rs. 7 .OH7 .100. Pożyczki te w lle:1ibie ogolne.i l ,O 1 h, t. J. 1 18 
piel'wutnyeh, :!~l L dodatkowych, :2ii ollnowionych 11 k.on we1·s~ą i 82 od
nowionych lwr. kunwernji, 11aintahulowane si~ nn. pienvsz.eJ hypote~e; 
747 nieruchomości miejskich. Szacunek teo11111czny tych rnerncho~nosc1 
wynosi 1'8. t 7 ,08:2,K87 (kopiejki op\rnzczmny), a samych lmdowh mn
ro\vnnych w nich istniejących n;. 1:2,:2H\l,H 15. \Varto8ć sprzella:ima nie
ruchomośt'i. ohciążonyeh pożyezkami iigurnje V1' sumie l'R. lli,70fJ,•1:8S; 
uhezpieezenie otl ognitt samych budowli 1nlll'OW1rnych w 'Powarzyst
waeh: warnv.i1wBkiem-, moskiewskim, rnskiem z l'oku l 827, t·osyjskiern 
v, r. 1885, peternbu11skiem i .,.fakor'·, wynosHo rs .. I:!, l H:),2;,.1. W roku 
sprawozda\\'ezym przyznano pożyezek: pierwotnyl'h, dodntkowyeh i od
nowionych 11 ko11we1·sją rn1 li7 niemelwmości w sumie og<'>lnej rnbli 
t\22,'tUO. W ogóle suma pl'zyzmmych pożyev,ek w latach 187:2 do 
lHUl wynosi 1·s. H,;rna,\lOO. Suma p1·zyimanyd1 pożyczek w '" y,, po
,;i,·iększyla się w pol'l'iwnauiu x rokiem poprzednim 11 rs. ~l07 ,200, co 
tłnnrnczy się zarówno eornz częstszemi żądaniami pożyczek y, umorze
pia., czyli t. zw. lrn11we1·syjuych, jak i zwiękHl-Wnyrn ogromnie ruchem 
lrnllowlanym w mieście. 

Skutkiem r.nacznie zwiększonej ilości przyznanych pożye;1,ek w po
r<'iwnnnin y, rokiem iwprv.ednim, kapitnt xasobowy prr.ewy;i,sy,yJ wpmw
dzie y, lrnl1eern roku Bp1·11wozdnwe;;,ego wysokośe 1101·malną znkrrn!iloną 
ust1iw:1, nie o tyle w:,izakże, jak zapewnia sp1·awozllnuie. aby z; prz;e
wyżki mo~un hylo ohni~ye przypi1dająer1 od s1;owar•xysY-onych 1mjhli:.isz;11 
rntę nrnjową, jnk to w latach poprzednich imstąpilo. 

Suma lrnpitaln zmiobowego i ko1wmn rokn sprnwor.da.wer,ego wy
noi:,;Hn ril. Ji:21,Hl0, a że 1/t.i cr.ęśe pożyc11ek, zal1e11pieczonych na hypo
tece niernchomośei, stm1owi wedhlg usta,wy '1\iwarzystwa no1·11rnlrn! 
wysokośe knpitnlu v.nsohowego, eo uczyniło tylko rs. i)Oti,:.l:l I, osiąg
nięto z;atern prxewyżki nnd 1101·nrnluą wysokost'~ lmpitah1 zasobowego 
rs. Li,i",B5, którn dyrekcja proj1~ktowaht u;i,~·e na nlgi lat następny(~h. 
Procenty CHI tego?. lrnpitalu ,,. roku u hieglym przyniosly rs. 17 ,5lH. 
Ogólna suma pozostających w obiegu niewylosowanych listów xastn
wnych 'I'owarzyst,wa c•Y.te1·eeh se1·yj wynosHa y, Jrn!1cmn l'O!m bie%. 
rs. 5,f,iH,HfiO. 

W dwóeh losowimiach, otlliytyeh w d. I f\ grmlnin. nrno 1·oku 
i JO c11erwca, .lHH L L wylosowiuio ogółem Ml4 sztuk listów :-;itstaw
nych na rs .. :!óH,ooo. Ze zwłoki, dozwolonej ~ 77 ustawy, korzystało: 
co do raty listopadowej Hl\Hl r. 5i",o niernchomości i co do raty ma
j~wej i·. z. 5!i;i niemchomości. Zn zaleglości r. mty majowej t'. 18\JO 
me sprzedano w drn(lze pt·zymusowej żadnej niernclwrnośei, a za za
ległości r. raty listopa<Jo:vej l'. 18HO sp1·zetlnno p1·zey, licytacyę ll wie, 
przycxem. gdy suma meumo1·zonych pożyczek co do nieruchomości 
wynosiła, rs. 7 ,i>2H, smi)a osh~gnięta ze sprzecla%y uczyniła rs. 22,i:lOO. 
Jako l'emauent na !'Ok następny poY-ost,alo w kasie 'Powarnystwn. rubli 
18,H06. Dochody 'I'ownrzystwn w rokn sprawoz<lawcx:vm obliczono na 
rs. GD,87 5; wydatki 11a~ 1111 rubli ilB,57 5, pozostn:łość ~atem w sumie 
rn. 20,aoo 1n·11euiesiono pod kapitał r.asobowy. · 

Na,tlmiepi~ W ko1\.cu unle:i;y, że nieruchomość ;przy ul. Średniej 
m. +27, ktoreJ 'rowarzystwo Kred,vtow0 rn. ł:io<lr.i jest posia.<lnc:i;em 

.. 
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od d. J listt>pada J8HO r., kosxtownfa wlącxnie r. lmdową odplrwiedniego 
gmachu rlla instytucji rs. 122.H;"iiJ, które pokryto z kapitah1 l'lttsobowi:·go. 

W kwestyi prnewyiki nad u01·nrnlm1 wysokośe lrnpitalu zasobo
wego 20 stowa1·zyRzonyeh wnim;ło podanie, aby dla slrnmpletowania 
fnndusy,u potrzebnego nn. ulgę w rncie ma.i.owej r. JR!l2. udzielić Rię 
imijącą, użyto spoRohem imlicy,enia z lmpitaln zasobowego ruhli ł.6H 
kop. 85 i ahy zebranie og<'ilue c11łonków rpowai"ll.Yt-ltWa prr.yznalo ulgę l'ze
czoną w sumie rn. Hl,480 knp, 7 •i z W<Ll'tmkiem, że xaliczenie pomienione 
r. wpływów hleżttc.ych bęrJy,ie zwr·ócnne. \VniosPk ten z;ebrnnie pry,yjęło 
i ulgę 11chwali10, lecx pokrycie lJmkującej do fmuluszn ulglm-ego sumy 
i·s. 4fi\l kop. 86 llopelniono 11 doehodów hhi7iąeego roku finansowego. 

Etat 1·. b.,, ohlicl'lnny Ha rs. (\0,fi20 kop. 88 co do dochodów, 
a na rs. 3'1.H3;j kop. ,b0 1/2 co do t•o11chorlów wyka11ywal przewyżki 
stąd osiągniętej rs. :2f:i,2;i8 kop. ,,i,7 1 2, którą tn•zeznncr.ono przekay,ać 
kapitałowi zasobowemu. 

Zaraz po towm·z;yRtwie herlyte1rem miejskiem postawić musimy 
instytucyę równie solidną jak najlepsr.ą cieszącą si<~ opinią Bnnk Han
dlowy w Lodzi. Spmwor.dn.nie z jego czynności r.a rok uhiegly 1891 
akeyonaryusy,om rlywidcmlę w Rtosunlrn 1 oo/o lrnpitaln nk<'yjnego, c11yli 
po rs. 25 od akcyi. 

Ohroty banku w .roku ubiegłym dosięgły sumy rs. I 7"2,i',30,367 
kop. us (więcej nhi w !'Oku popry,erJ11im o l (\ milionów mlJli. Najważ
niejsrią opemcyę banku stanowi] skup welrnli; radmnek ten 1rynosił 
rs. 1 o,44!l,811 kop. 77 z 11yskiem rs. I H, l 18 kop. ns. Obroty skupu 
za rok ubiegły były nmiejsze ni% w roku pop1·r.e<fanjącym, co nhjaśnia 
się niezwykłą obfitośeią gotowizny na tutejs11ym rynku nż tlo polowy 
1891 roku, to xaś wyv\'.Ohiło znmi<~jszeuie stopy procentowe.i pr11,r dy
skoncie weksli. H.aclmnki bieżące \Yynosily sunu~ TS. •iL4:27 ,070 k. !Hl 
i dały zysku rs. 41,<157 kop. 80. H.aclmnek .. dewir. wykazuje zysku 
na procentacb i prowizyi rs. HJ,I "2 7 kop. ln. t'y,ysty zysk hankn za 
rok ubieg1y wogóle wynmM r·s. 187, H!l kop. H:l, a y, pozostnfością 
11 roku 1)oprz;edniego, r·s. J !l:J,7\l:! kop. (;4., Z ;;,yt;ków r.eRzlorocmych 
wyclr.ielono: 11\ 111

11 na. 1'nntlusz; 1·eY.1.~1·wowy, .» 11
/11 nn. r·zec11 ra.dy, :2° ... n na 

rr,ee;;, z1Lrr.ątlu, na ka8<~ prxezomo8ci dla ur·y,ę<1ników 811111Q rs. ;i,n/4 
kop. H•"'>, \.Vreszeie J oo/o 1rn rlywirlemlę, eo razem \ryniesifl sumę mhli 
187,2\l:.l kop. ll:2, po11m1ta.łnt\t''. xn.8 r·s. R,MlO kop. :l:! pry,eniesiono nn 
nowy rachunek. Ij'undnsx 11apasowy exyli 1·ezerWO\\',\' hankt1 r. km'wl,lll 
roku sprawoz:rlawczego wyn·osil rs. cl 7H,7fH kop. Vi2. 

Najsympat.yez11i<~j:-i11ą nas11ą illstytucyą tina.nsową \r8pMdziekią 
dzielnie popieraji1ci~ intnresy naszyeh pomniejszych pr11emysłowcÓ'w, 
tt rok każdy r.amyknjącą nndz:wycz;aj sr.yhkim wzl'ostem swych obro
tów jest kasa poiyc11knwa przernysloweów lórlr.kieh. Ho;1,p~1cr.ęła onn 
dzia.łfilność swoją od J listopacift l'. .. .188:\ po Y.atwierdz:enm w d. lH 
marea t. r. ustawy. \V poc11iłtkaeh kns1t ogmnicznla się mi dyRkoncie 
drobnych weksli na warunkach nizkiej, ho no/o wynoszącej stopy pro-
centowej. , , 

Dogorlność warunków dyskonta, n>ztropne i umiejętne kiero"·-
nictwo w połączeniu z; odpowiedzialnościr11 osóh stojących n Rtei·~1 ~a.
rządu ·xjedn:nvały wsza.kże instytncyi c<n'al'i siersr.e koło zwolenmkow, 
który~h liczba w' trzecim zaledwie ~·oku' nficj,ali1ego istr!ienia P?llniosht 
się do 22H reprezentując poważną cyfrę wkłarlow 1·s. 181,S+U udzrnlonych 
pożyczek rs. 20H:7Ul i obrotu.rocznego rs. l,IJH7,!)07 k. 75. 
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Zarząd instytucji należy do wybranego przez tajne halotowa~ie 
komitetu, złożonego z p~·ezesa, sel~ret~rza, l~ont~o~era, oraz 8 ezł.onkow 
kasy. Posiedzenia kormtetu w llczbre naJmmeJ trzech członkow od
bywają się przrnajrnniej co ~ydzie11, .decy.dując .· wszystkie spra:v"y. 
większością głosow. Na. czele mstytucy1 stoi k01?-1tet repr~z~ntantow, 
złożony z 50 ~złonków, v:rybranycl~ przez wszystkic~1 u~zestml~ow z łona 
najwyższem ciesz·ących się zaufamem przemysłowcow i kupcow. Roz
legła atrybucja komitetu reprezentantów obejmuje: wybó1· członków 
komitetu, oraz oznaczenie z góry dla każdego póh•ocza normy obrotów 
pożyczkowych, której komitetowi wykonawczemu przekroczyć nie wolno. 
. Ze wzrostem obrotów instytucji szedł w parze i wzrost zysków 
których cyfra od r. 1886 po rok 1890 powiększyła się sześć blizko 
razy i wynosiła 20,538 rs.; toż samo da się powiedzieć o kapitale 
rezerwowym, reprezentującym obecnie sumę 23,882 rs. siedm z górą 
razy. przewyższającą kapitał z przedpięciolecia. 
. Niemniej wymownie o rozwoju sympatycznej instytucji świadczą 
cyfry udzielonych pożyczek, których suma rs. 209,701 w r. 1886, 
wzrastając stale z roku na rok, doszła obecnie do rs. l,041,H92. 

Bilans obrotów rocznych za ostatnie pięciolecie, które w załą
czonej tabelce wiążemy ze wzrastającą z rokiem każdym liczb~! człon- · 
_ków lrnsy, przedstawia się, jak następuje: 

Rok. Lic\zba członków. Obrót roc:;i;ny. 

1886 228 
1887 264 
1888 322 
1889 418 
1890 496 

Kapita-1 zakładowy kasy 

rs. 1,987,907 kop. U 
3,0lH,940 " 24· 
5,325,932 " 98 
9,037,155 " 74 

" 11,377 ,853 " 53 
wynosił w końcu r. 1891 rs. 817 ,38!l 

" 

kopiejek 21. 
DeGyzją z d. 9 lipca r. b. ministerjum skarbu zezwoliło na mm-

pełnienie ustawy, według którego ~l1owarzystwo za wspólnem postano
wieniem zebrania reprezentantów może na.bywać nieruchomości dla 
pomieszczenia kasy. Na imsadzie też tego uzupełnienia ustawy kasa 
pożyczkowa przemysłowców łódzkich wzniosła swój własny gmach 
przy ul. Ewangelickiej, z wygoduemi pomieszczeniami dla biur swoich, 
oraz mieszkaniami dla. dyrektora, lrnsyera i urzędników. Od lata r. b. 
instytueja więc rezyduje pod własnym dachem. 

, Kasa przemysłowców lódzkich miała w r. z. wpływów z pro
centow 108,76~ rs. ll'.l k„ że zaś pozostałość z r. 18HO wynosiła jesz
cze 384 rs .. 17 k. a koszty roku spmwozdawczego uczyniły 18,651 rs. 
no k„ dochod zatem rozporz~1clzalny kasy wyrażał się sumą 90,495 rs. 
21 k. Procenty wypłacone członkom wyniosły 52,240 rs. Ml k. (GP/o), 
procenty wypłacone uczestnikom, kasy oszczędnośei 20,!l•Jl rs. 30 k„ 
n. s.tmty roku sprawozdawczego 370 rs.; gratyfikacji w ciągu roku 
~ldl'lrn~ono 55 rs„ a na amortyzację ruchom'ości instytncyi odliczono 50;0 
ich p1erwotneg? sz~,cunku 1,<HH rs. 75 k„ czyli Hl rs., rozchód kasy 
zatem reasmnuJ.e '.nę w ~yfrze 73,GGH rs. 79 k. Tym sposobem dochód 
czysty, a r~czeJ przewyzka dochodu nad rozchodem wynosi 16 828 rs. 
42 k..' ~- kt?17c1~ .1.1/4°/o w. sumie 10,885 rs. 31 k. zebr~nie' ogólne 

· \lchwcihło. 10zdz1e1Ic na clyw1dendę zeszłoroczną dla członkow kasy po
~ycz~owe~, 1~00~ rs. ,wydać 1rn gra~yflkacje. ~lla personelu biurowego, 

· a pozostające 4,M3 i. .u k. przelac na kap1ta,ł_ zasobowy, który do· 
,,~ '"•· \ ' ;,,_ 

•• 
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tychc:.ms wynosił 30,030 rs. 70 k. W ciągu całego roku kasa pozycz
kowa zdyskontowała weksli mt sumę rą ~,,~!14,,7 43, k. 3!:i, wymownie 
świadczącą o rozległości operacyj instytucyj, a jednocześnie o rub~i 
7fi5, l±:J k. 2 wyższą od zaprzeszłorocznej sumy zdyskontowanych weksli. 

Stoptt dyskqntowa, w ciągu t'. ubiegłego przez kasę pobierana, 
chwiała się pomiędzy 61/2°/n a 7°/o, gdy w r. 18HO sięgała so/o. Stało 
się to wskutek nadmiaru gotowizny. na tutejszym rynku pieniężnym 
w ciągu większej części roku sprawozdawczego i fluktuacyj pieniężnych 
innych rynków, ł:ódzki w za,leżności od siebie trzymających. Ta nizka 
stopa dyskonta stała się też przyczyną mniejszej za r. z. dywidendy 
(7 1/

4
% łącznie z 0/

0 
wydzielonemi uczeritnikom kasy), dywiclenda roku 

18\lO bowiem wyniosła BO/o. 
Okazała się potrzeba obniżenia \V l'. ll. stopy procentowej płaco

nej przez kasę osobom, powierzająeym jej swe kapitały, a to skutkiem 
obniżenia obecnego tejże stopy od niektórych papierów publicznych 
i ogólnego obecnego poł:ożenia finansowego. Odtąd więc kasa pożycz
kowa przemysłowców łódzkich płaci od wkładów za natychmiastowem 
wypowiedzeniem 3°/o, od wszelkich sum wyższych od 300 rs. za trzy
miesięcznem wypowiedzeniem 4°/o, (zamiast jak dotąd +1

/2°/o) i od 
takichże sum niższych od 300 rs. za takiem samem wypowied:;i;eniem 
41f20fo, (zamiast, jak dotąd 50/o). . 

Ze wszystkich krajowych stowarzysze1.'i kredytowych współdziel
czych pierwsza nasza kasa przez usta uczestnika swego i jednego 
z 'i·eprezentantów p. Edwarda Ramischa, poruszyła kwestyę kapitału 
zasobowego. Żądał on mianowicie „aby w razie śmierci hi"? wystą
pienia danego członka kasy, zwracaną była sukcesorom, lub Jemu sa
memu taka część pomienionego funduszu, jaką do powiększenia go 
w· ciągu fi!Wego uczestnictwa się przyczynił. Żądanie swoje w formie 
wniosku postawione, p. Ramisch motywował dobrz~ zau~ażoną oko
licznością że w dotychczasowej procedmze tworzema kapitału zasobo
wego członek kasy, uczestniczący w op~racyach jej ocl roku: .t~kież 
same ma 1l01l. prawo, jak członek długoletm. Interpelacyę tę wy,Jasmł na 
zebraniu ogólnem reprezentantów instytncyi prezes zar11ą.,du kasy, p. 
Beyer, w ten sposob, że ponieważ usta\va wyn.rnga bezwarunkowo prze
lewania co rok pewnej części dochodu na Jmp1to,l zasobowy, propo~~wa
na zmiana może być wprowadzoną dopiero w drodze ns~awocl_awczeJ, Jako 
·uzupełnienie dotychczasowej usta:wy kasy pożyc~k?we.J, co 1 tak prędko 
, nastrwić nie może, bo wybudowany co tylko własme gmnch własny wy
czerpał całj'. prawie kapit~ł za~obo~r„. Char:ilderystyezną cechą. ka.sj~ 
pożyczkowe.i przemysłowcow łodzlnch st~no'Y1 z~~ełn~ bra.k w lome J~J 
uczestników izraelitów. 'rem to też odpowiedzrnlmeJsZą.,Jest mstytueya me 
narażana na nieprzewidziane straty, często przez niesumiennych przemy
słowr~Ó'vY i JrnpcÓ\'\T „minorum gentium" w tej sferze uieor,zekiwanemi pod
stępnemi bankructwami pow?dow~ne,. a cor~z bard~iej.ros~~ca ar~na opera
cyjna instytucyi, zmusza do hczema się z mą bank1erow l mne rnstytncye 
bankierskie· prywatne, zwłaszcza w kwestyach dyskonta. „ 

Instytucyą, grają~ą wybi~rn1 r~lę \Y. życiu ~konomicznem. Łod~!' 
jest kolej Fabryczno-Łodzka, me lub10n~ wprawdzie przez. pu~hcznosc. 
tysiącznemi :;iarzutami obrzucano, przez mteresowanych khentow swo
ich, ale „cierpiana" i „ t?l~rowana" z koi;ii~czności, j~ko j.~dy!ly, tyle 
dziś czynny łącznik ze swiatem, wypra~1.aJ'.łCY '_VY~W?T?Zo~c łodzką. na 
·wszystkie jego strony, co pozwala łatw1eJ Ją spiemęzac-Jako ogmwo 
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jedno z najpotęiniejsr,ych w \yielk!m naszym 1m~~m:Yslowo-handlo~ym 
htł1ct11.~hu. Nie ma innej knlo1, więc k011tentowa.c SHj t1·zeha . ti!, Jaka 
jest, oezek:ując ciel'pliwie i nadziej1'.in po1n·awy pai1~jących na niej 
stmmnków, w dalekiej, 1JieRtety! widzmnej perspektywie„. 

'Pymcmtsern każdy najoptymistyczniej uawet usposobiony obser
wator <

0

lostt'zeie hezwarnnkowo brnk jakiejkolwiek proporcyi pomiędzy 
tem, co kolej J1'ahryr·zno-Ijódzka z -bodzi materyalnie bierze, n tem co 
jej Z}L to daje, Dochód jej zesr,łorocmy hru~to ,closięgn~ł niebywałej 
dotychczas cyfry rs. DG!ł,OH8 kop. 81, 1vydatlo 11,as uc11,yrnly 1·s. '1U!l,9l!l 
kop. :1;). f)tosi:mek wydatków do dochodów JJ,27°/11 mniejszy jest 
w porównm1iu z rokiem 18\lO o J ,5.i 0/ 0 • Z rs. i):J!l,724 kop. 81 czy
ste{)'o <lochocln po zapłaceniu kuponów i odpisaniu :1°/o 1111 kapitał za
pas~nvy pozostało rs. il:i7,nG5 kop. 57, ~ których p!'zypadło na rzecz 
rządu 1;~ część t. j. rs. 119,HJ 8 kop. G:Z, na korzyść członków r,ałoży
cieli rs. 22,54/ i dla nkcyonarytrnzów rs. 217,210, czyli po rs. 17 
kop. r;o na alrn,vę stnrnblową. 

171/2°/o netto clywiclemly moglibyśmy życzyć go1·ąco · nkcyo1rn
ryuszom każdego najbardziej ryzykownego przetlsiębiers1;wa w stosun
kach obecnych naszych, nic dziwnego więc, że publiczność i klienci 
drogi widząc tak znaczi1ie pl'Zynoszone przez nią zyski, pragnęliby co 
rok choć trochc~ zobaczyć sprowadzanych inowacyj, ·wygodę rnieszkai1-
ców i interesn.ntów, 1m cAln mająeych. Tymezasem inowacye te 
w iście aptekarskich i to homeopatycznych ustanawia11e są dozach, 
wywołujących sarkanie ogółu, którego słowa rn1t1ie są tylko slabem 
echem. Do c11,ego kolej łódzka nie jest zmus11,oną --·-tego sama dolmi
wolnie i z własnej inicyatywy nie zrobi; n, choćhy potr11,ehę nawet do
skonale widziała i rozmniala, uda, że jej nie widzi i nie rozumie 
i przechodzi nad wszelkiemi rlesidel'iami do porządku dziennego zgoła 
o tych, którzy ponosić hędą konsekwencye niezałatwionych i nieza
spokojonych potrzeb się nie kłopocząc! Jedynie rlwie /1, 1lonioślejszyeh 
inowacye r,apmwrulzone rn1 dl'odze łódzkiej w okresie sprawozdaw
czym marny do r,aznaczenia pociąg nowy, łącziicy się /1, pociągiem . 
kmjel'skim kolei wnrsr,awslrn-wiedeiiskiej, wychodzącym /1, \V a.r~zawy 
późnym wieewrern, który przyhywa do Locl11,i o god11,. 1 w nocy, 
n ustawiony pociątlmwo S]Josohem próby, na wyrn.żne polecenie milii
sterynm komunikacyj, wyjednmie przez t.utejszych przemysłowców za 
pośrednictwem o<lclziarłu łódzkiego 'rowarzystwa popierania pl'zemysłn 
i h~ncllu-póżniej 1~a ~tale w 1·o~kładzie poeiąg~w nmieszr„zony--~jest 
dopiero od m. kwretnrn r. ;i;, pierws11,i1 z. tych mowacyj. . Bilety zaŚ' 
sezonowe, powrntne pomięd;i;y Amlrzejowem a Koluszkami, wprowa
dzone~ od ~i> si_erpnia r. ~., obniżające ceny ia przejazd pon1iędzy stn
CJ'.aim te1m o ;i0°/1i-są mowacyą dmg~~- Nadto. ocltlano do użytku pu
blicznego ~tit~ye teleg~·aficzne na. <lWol'cn w Jj{)(]y,i i na prnysta.nku 
w A1HirzeJOW18, w ktorym w le me ze wzglę<l n na wzmao·f:ljący sie 

, z roki~m k~żdym ruch let~ików, w tym kierunku pobti.dow~no altanę 
drewma!1ą, Jako poczelrnlmę dla pasażerów, nowe ustępy i nporządko-
wa110 meco sam \vyglącl ::::ewnętrnny priystanku. ' 

Tyle . zdżiałano na .drodie I<'abryczno-Łóclzkiej dla 'publiczności 
w roku. ubiegłym, ~~ w~tp1111y,, czy P? tem /1, czyjejkolwiek piersi wy
dobył SH~ okrnyk: „Jalrne zrob10no wiele!" ... Może przyszłość niedaleb 
~~'zyniesie n_am .co więcej... W drugiej bowiem połowie r. b~ słysze~ 
hęmy o proJekme nowego dworc~i. centmlnego na stacyi Koluszki, dla 
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wszystkich tr11,ech krzyżujf~cych się w tym punkeie kolei: ;.v:irszaw~ko
wiedelrnldej, iwangl'orlzko- dąbrnwskiej i labryczno-łódzlneJ ... ProJekt 
nrn już llyć stanowc:r,o zadecydowany, a wydel~gowmm_ ko1.msya, zło
żona z przedstawideli ministeryurn i delegatow kolei 11,nmteresowa
nveh ze slnżb: l'Uehn, ekspedycyi i służby drugow~j,. pod . prze-w?d~ 
uictwem inżyniera departamentu kolejowego p. Macl8JOWskiego r,aJąc 
się ma op.rncowaniem odnośnego prnjektu rlwoł'(~a centralnego, do czego 
czynności pl'zygotownwcze już l'ozpoczęla, . 

Piel'wotne p1·ojekty kasy pomoey <lla urzędnild1w kolei fahryczno
lódzkiej, o.rnz ilrntrnlrnyi dla jej komitetu, 1n·v,es-łane p~·z~z rn<lę zarz'.~
dzaj}1c1i · takowej p. ministl'owi .komu1~U~aey,J w~ w!'z~snm r. 1:891. me 
zóstały zatwierdzone }ll'Zez kuuntet mmrntrow, .Jako me zupe,łme. odpo
wia,daji~ce Najwyżej zatwierdzonej \\' d. :w ma;ia rn011 1·. ogolneJ usta-
wie lms oszczęduośei i wspal'ć. , . 

Sporn11tlzono więe novvy projekt mitnwy na wzur 11,at~v~e1:dzonych 
już usta\\' tego 1·odza.ju kas na kolejach moskiewsko-I~m·slneJ 1 l\arsko
sielskiej, który ostatnie zehrnnie og<'ilne akcyouaryuszow zaaprnho~vało. 

O wiele' więcej pah~cą i interesuji1eą kwestyą,, uii. 1:awe,t poząda
ne inowacye na już istniejącej d!'otlze fahryczno-lot1zk1eJ -·-· J~St os~a
teczne zafotwienie zasadniczej sprawy kolei ohwodoweJ, , ldora ~now 
od jesieni roku zeszłego nęka umysły naszego społeczenstwt: l i:a
teża uwagę prasy, zupełnie jednakowo lJłąd;i;t~cych . w _t:vm blmyncrn, 
cf1:igle zmim1injącej się postaci ezeczy1 jaki prnelneg i pt·ocedurn sta-
1·n.1J. o koncesyę na kolej obwodową ł:ó<lzką tworzy. 

Jest ona. nietylko nie uową, ale nawet 1lośe st:al'ą k\vest.vą, _od. ca
łego szerngu lat z roku nn J'Ok odlda.dnną ~ odw~oe~01u~. 'ro te:t mko
mu nie wydal:o się d;i;iwnem, gdy w polo wie pa.:t,dziel'mlm . r. z: prz~
cl!iyta.ł telegrn:fic;i;ne duniesienie, Yie koncet:iyę im. polm~lowa1:ie . metyll~o 
kolei obwo[lowej, ale i linij dojnz<lowyeh do Zgie1·~a. ,1 Pa.bin.me, otr~:i:
mał p .• Ja.n Bloch yeJ 'fowal'zystvvo akcyjnc~ kolm fal;ll'.YCzno-łodzl~1eJ. 
Odgrzebano też r,at'n~ . z popiołów. stam .H p1·?.iekty i. p~a_ny .. P:1~1~: 
niki miejscowe i Z<LtnH:'JScowe !'ozprnnly s1<~ o meh ol:szei_rne, mekt01e 
objaśniająe nawet ophiy rysunkami topog1:n~cz11en~1 - i ~~tpanowa~tl 
ogólna radość wielka, że kolej ol~wodo.wą nn~cc. h_ęclz1en:y. ~.iesr:o:10 się 
słusznie, nie pomyślano jednak, kietl~· Ją własc1 wie po:m1.dz1~mJ' i. st~cl 
gol'ączkn, stale town.l'Z)'8ząca śledzemu zn dalszym prne1negrnm teJ me-
lrn,weJ. Rpmwy.„ . . , . . .•. ·, l • l 

Y.;e się coś o kolo tl1'og1 ohwmluwe.1 i:l\NH~e1ło,. ~st,t~nie < O\\ Ol e~~l 
stml va nad nią pospies11,11ie Jll':t,epro\vtul11,011e priez m;i;yme1·a-teehnolo~,t 
p. Statynkiewicza przed 11astą11ieniem zimy. i nawet ro~1ioezęte pomm
ry gl'llntów, nrnjącyeh ultJ<lz wywłaszczernu. dla pro.1ektow~m~g?:, ~e
renu kolei obwodowej. p1·zez gt~ometl'!~ 1n·11,y~1ę9łego p. Kułnl~ov\·sk1ego. 
Mimo to prne11,i111owauo Rpokojnie, n. Yin.tlen sw1~t lokom.ot,ywy ;v odd~
lonych od istniejących już linij kolejowych krm1each miasta, _me ~aklo
cił hłoo·ieJ' ciszv rnieRzlrn{lCom. „ 

I:> • J 1 1 . " 
'ryme;i;asem wie(lv,inno już, .%e o koucesyę na uowe rn ,e.Je m~e~-

seowe 11hiegn się 01n·óc11, p. Blocha k011sorcyurn i1rzemysło\:'c?w, nneJ
scowych Ji:tó1·ych przedstawicielem w. Petel'slmrgu. l~yl mzymer P· 'w eishlat. Pie'nvszą te.% wieścith któm /1, wt<lejściei:1 w10suy · zttalarmo
waht nas;i;e sfe1·y spmwt1 ti1 kolejową się interesujące, była, od1!1owa 
pl'owizoryczna wl.adz yetershmski~h. ucfaieloną .ko~1~orcy,u.~11 :~od~~:eml~, 
oparta. nn. motyw1e medostatecy,neJ ,Jego o<lpowiedz1,ilnosc1 rntł.tet.J ctlne,J. 
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B~zpo.średnio po tej wiadomości wszakze wyszło iia jaw, ze w odpó~ 
w1~~z1 na odm?wę prze~sta1yiciele k9nsorcyum łódzkiego, którymi . się 
telaz po. m.z pierwszy .iawme. olrnzah pp.: Heinzel, · Kunitzer i W eis
blat .złoz_:;:lI do r.ozporzą~zema sfer decydujących na poparcie HWych 
stara1i, mll1011 rubh kaucyJ. · · 
, W, ślad za tyr;i n;iilionem podą11yło do Petersburga pocl~tnie iibio-

1 ~we kilkuna.stn najlepiej znanych z żakrestt działalności i J!ltrno~nośoi. 
p1zemysłowcow; adresowane na l;ę~e ówczesnego zarządzającego m1ni~ 
sterynm komnmlrncJ'.j, . a petycyonu,Jące o wydanie koncesyi rzeczone
n~~ konsorc~un.1 w 11!11ę .korzyści stąd dla zainteresowanych w budo
\\ ie ~olei fah1yk~ntow i przemysłu miejscowego spłynąć mających. 

Strona przeciwna. jednak nie dah tak.ze za wygraną i kiedy spe
cyalna delegacJ;a pomienionego konsorcyurn z pp.: Juliu~r.a Heinzln 
~ło~szego~, Ku~n~zera, l-~ertzherga 'i YJ" eishfata bawiła w Petersburgu __ 
"\\yszło, z ł10,?z1 mne zh~oro;ve p9d.mne. od znacznie liczniejszego grona 
~~e~to~i ~~ze~ny~ło':"cow sredmeJ nnary, dopms~ające się o. ndziele~ 
, on~esj I na, koleJ ?hwodową tylko 'Pow. kolei fabrycr.110-łódzkiej 
~1 t? . p~z:ż wz~ląd, z.e ona jedynie w połączeniu z intet·esarni jti~ 
1stmąiąceJ drogi oddal\- może przemysłowi istotne i rzetelne nsłngi. 

. . 9bachya pl'ojekty z rt1k 1i1inisteryalnych oddane kompetenc J 
1 opn~n wy~szycb władz krajowych, co jak doniesiono oticvalnie spr~-
wę IM pewien czas odroezv". ' ' 

liadrufrl~~~l~sem. ~~~ "'. ~;~ .między}~kcie niepewności losów koncmiyi 
W'1ll 'O . . n~J10zno10. i.neJszych mformacyj z najlepiej poinformo-
b~g~ki~~nf wun~go~lmeJ1szeg~" ~l'óllła, które okazało się potem tylko 
mujemy !.„ acze rom mrskieh -- zliczye się <lopmwdy niepodej-

Jeżeli relacya 1)ow11żs·'a "ti·esz· . 1 1. · · i stanu s raw t · · J ' " " cz::t za rn rnową stronę przebiegu 
tatka w pr~t k o ,JeJ , st~·onę _Irnnwencyonalną, stm10wt skr0111M 110-
łódzk1'e,1 up • o le zelna~na ~g?lnego akcyo11a1•yuszów kolei fabryczno-, „ nneszczona, teJ tresei: • . 

komu~i~~c;rnfel~~~~eclnokroh~ych w~edstawie1't rady rlo ministeryum 
sprawy budowy linii ~b~od~~1;i~cz1~os~i. pr2yspiesze~ht rozstrzygnięcia 
ryum komunikacv· nade ł· .· \ eJ, , ~ epai.t~ment koleJowy przy ministe- . 
do ustawy Towai:i istwa ~~ł. ra~dzi~. P10Jekt dodatkowych paragrafów 
jej przez ogólne 'Jzgrb d'lei .łodzkieJ. Rada na zasadzie udzielonego 
nictwa, projekt de art~na zem? w. d. i.s/so c~erwc~t r. 189.0 pełnomoc-

·mu. OdtAd i·ada .Pd men~1 z małenu znnanann przyJ'ęla i odesłah 
-i; za nych oficw1l11v h · l · · · '· '· 

tego prosi ogólne zgromad' . J' b c wia~ omosci me otrzymała i dla 
łania w tej mierze przedłu~emei a y plempotencya, dana jeJ do dzia
dzeni zatwierdzilr". ' zoną nadal zostarła. Wniosek rady zgroma-

Dwie już z na~zy.ch · · ·t t , ·' · ,, · · · · · · · · . 
czynności i straż ogniowa ~~~~t 11?YJ srłecznych: 'l

1
owarzystwo dobro

wych po 15 latach sumi~nnie ~ucza < ~czekał~y się. rocznic . Jubileuszo
strawionych. Zapisały te. ł ~lct usługach miasta ·1 mieszkańców jego 
w historyi miasta; z któraj ~~~j~~Y~~~~v~a sto,i;1;va~·zyszeuja I!iękną kartę 
my ustęrn: i momenty. , neJsze c we powtorl.lyc tu pragnie-

Ponnmo, że straż ochotnicze , J· . , 
rzysi<m -- jemu damy pierwszeiis~ 0 ~o\, stai:szą Jest„ od swego towa

o " ll<'t.szeJ relacyi.. w czasach bo-
, , , ' . ' • I.·~.' " , , . 

; „ 

I 
'I ~ 
I 
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I 
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wiem ogólnego ego~imu sobkowstwa każda <lzialalnośt~ filantropiji1a 
wyróżni.ona być powmna. 

Na początku l'. b. upłynęło właśnie lat I;, o<l zawiązania tak. po-
żytecznej instytucyi. Z tego powodu wydano tegoroczne sprawozda
nie Towarzystwa clobroczynności w większej objętości, a we wstępie 
rzucono także okiem na jego przeszłość. 

Przewodnią myślą, kiel'njącą inicyatornmi przy iakładaniu Towa
rzystwa, złożyły się konieczność~ ukrócenia żebractwa; oraz potrze ha 
Rkierowanfa. hojnych już wówcz:u; p1·~1dów miłosierdiia w jedno moral
ne łożyskQ. \Vzględy te hyły tak potężne, że gdy ·w r. 1871-i doiwo
lono się stowa.r:;r,yRzeniu 11 konstytuuwać~, r.nalazło ono ogólne poparcie 
swoich celów. Dowodem jego hyły pie1·w8ze zarnz ,\,pływy ofiarne 
w roku założenia 'Ppwa.rzystw't\. które llosięgłszy smn~' l'i'.\, 1 OROO prze
wyższającej to, czego nC'zekiwano, poZ\Yoliły odrnzn polożyl~ tamę na-
trętnemu żebrnrtwu domowe1mi. 

Ze smutkiem jednak konstatuje sprnwor.<lclnie, że sympat.,ve i idąće 
z nimi w pm·zEi popi1.reie 111nte1-yalne 'Powarzystwa, jej nowośt~, zwykhr 
r:zeczy koleją. nahrnln eech powszedności i pociągać. przesta.la-- osty
p;ły i. osłabł~'· Uwirlocznil to wymownie stopniowy uprHtek wpływów 
ze składek, które spadły w r. JHFlrJ/CI do rs. %70 kop. :!rJ

1
1t na tym 

samym mniej więcej utl'zymuje się dotychezas po;domie. Dzieje się 
t~ik wbrew rmmącym r,e wzrostem miasta r,astępem jego nę<lr,nr:zy 
i proporcyonalnie wzma,µ:nją('ym t-Ji(;: potrzl~llOll1 ilrntytneyi. którn znoRi 
obecnie nowy cię.żar utrzymywania <lomu przytułku. µ;(lzi·e 78-u nie
zdatnych rlo prney starców otniym11je d:wh i d1leb lier.phttnie. Kie
rownicy instytucyi nie zaniedbują 11ic'.1:eµ:o. ażehy doeho(lnmi t. Z\V. 

rntdzwyczajnemi wypełnić lukę w z\\·yc:;r,ajnyeh, eo te~ <lotąd 1::-1. po
moeą urządzanych corocznie 1:alm\Y udaje się im w zHpełnośei. „OlJn
wiae się jednak trr.eba wkrótce - mówi spmwozdaniP - że te %ródła 
uboczne i pomocnicze kiedyś się wyczerph1 a wówcza.s stowarzyszenie 
njl'Z,Y się w konieczności naruszenia mozolnie w ciągu lat li> t1zbie
nrnego funduszu zasobowego." \V ko11eu \\'i>JlOmnienia sweg·o. poświę
emwgo chwUom bieżącym sprn.wozrlanie zarnncza pojawieuie się znów 
w <lużej liczliie żebraków po domach i nlieneh, co przypiimje falszy-
wemu miłosierd1:in niektór~·ch miesr.kml.diw. · · 

'11ak km'lczy relacyę swoją z okresu piętnastoletniego 'l\iwa.rzy
st\vo i przeehorlr.i mrntępnie do 1·oku ubiegłego, w którym słusznie za 
najpiękniejszą clnvilę ·dla. siebie uvrnżn otwar(•ie .,przytnłkn pnłożni-
ezego". Inieyntywę tego nmrngo zakłnllll w mieście nns;.r,ern podjął clv. 
.Tan \Visłoeki, który nie rnógl jej jellnak w chH!;ll lat kilk11 ;t,e sfery 
projekt<)w przenieśL~ w i·r.ee1:ywi::;toś0. Dopiero w r. J RHO ndalo si1~ 
<'zynnemu lelrn1·r.owi pozyslrn0, dla swej m~'Śli panie Olg(~ i Allili~ 
CJ:eyerową, w któ1·yeh towarzystwie, gdy ndnl się do os<'lh i finn za
możnych a w1ilywowFh, wlu:ótee zgroma<lzH zapisy na rmt.rzehy tl11t 
przyszłego wzytullrn · ftuHl1B ~ zakhtlowy, które r.łożyly sk na po
kaźmi sumę l:rnoo liez nrn\n, rubli. Pl'zystąµiono więc znraz 1!0 upra.
eownn in ustawy r.akhulu i inst.ni kej i dln jego obsługi. które też d. 2H 
listopada r. 188\J przesiano (h1 zatwierdzenia whulzmn:. Nnstiwilo Ollll 
w rok prawie, bo llopiet•o ;) listop1ula r. 18\10 1 a to wskutek zażądania 
pl'zei1 departament lekarski 11minn w ttstawie piel'wotni.e ziLprojektowa
neJ. Nielrnwem zwołano· t.eż nai'a!lę wyhitniejszyeb osohistośl'i \\' 111im\-



. ·~ 

.. 

- 186 -

cie z ich mnb~o11lrnmi i na posiedzeniu organizacyjnem, orlhytein w 1lniu 
:W JJa.ździemikn r. ;;,, umówiono urządzenie „ przytulku położniczego", 
w mieście. \Vyhrnno wówcias także komitet rnies1mny do spraw no
wego zakła1h1 z panią. M. Ku11i1.11el'OWl}, jako prer.e8c>"Wi~ i p. B. 'Pe
schiclwwą, jako wiceprzewodniczącą nn l'r.ele omi z pai'1: Anny i Olgi 
Geym·, T>. Leonlitrnlto\\'ej, E. 'l'nnfani, a 1wdto j1p.: B. Oeyern, jako 
kasyem, B. Pstrągowskiego sekretnrzn, K. Seheiblem, lJ. Oc~yern, d-rn 
Jonschem i K1·euHlP1·n c:r,lonków. w l'hamkterne r.m\ r.n1·zt~dznjt1cego 
ordyuatol'a :r,akładu iatwiel'(lzono mzędownie <l-m ,Jana Wisłoekiego. 
Nie pozostawało więc jnż komitetowi powyższemu jak zająe się w dal
szym ciągu e11e1·gie.znie samem lll'r.ątlzeniem Jll'zytulku poJoli.nicr.ego, 
czego też \\'krótce w i1:1tode dokmmJ. No\\'\' :iiakhtd mie8ci sie otl 
J listopada r. 18\11 w o<lpo\\"iednio pl'zygotowai1e111 mieszlrnuiit w cl;mm 
lfl'iinkla. 1n·zy ul. Dr.iełlwj N. :rn. Zajmuje ou na pm·tel'ze od fl'ontu 
i 1iodwónm -l pokoje, pl'zedpukój i kuchnię, hę<ląeą znrazem hlziellk11 
.u r.aopnf1·zony jest w ;, lóżek na poczqtek i \\'e wsielkie w podobnym 
zakładzie potrr.elrne wygody oraz ute11sylia; nad elwl'emi zaś pod kie
mnkiem lekarza zakhulu (Jllttwa stale miejsl·owa akus;;,cirlrn. Nowy 
przytułek położniczy otwai·ty i do tili.,Ytlrn biednych nrntek ze wszyst
kich sfe1· liez d1i::11icy wy111rn1'1 oddm1y w lutym r. z., napotkał pienvin
stkowo w rozpol!lta1·eiu s\rnj rlzialalności niela<ln p1·zes%lrndę ze strony 
pokątnych akuszerek tego gatunku, z którego rekrutują się od calych 
lat szerngów owe Sknhlhiskie, Bedmt1·skie i inne im podolme fabry
k:111tki .t~n!olków".: . Nie mogły ?lte pl'Zeeież okiem spokojn~;n bez 
menawrnei pat1·zell na r.aklnd, ktory gdy z 1·okiem kali.dym setkom 
matek uł~tt\\'i wydauie na świat zd!'owego potomstwa·--wydrY-e zupełnie 
z~ 8zpono.w tych pasożytów nę,tlzy i niepmwego m.acie1·zy1'istwa--ieh 
biedne, llleHr.c%ęśliwe ofim'.y. To też nie hylo 81·ocllnhv i podstępów, 
opartyeh 7;llwsze na eiemno~>.ie. n~ewimlmnośei i drażliwości położenia 
mnt~k, ktorych by owe megie1·y me uli.yly dla oci11gnięeia it•.h i odstrę
~ze1.n~ .Oll _<lohro~zynnej -łożnicy. Ale wytrwnfoś(~ i derpliwośt\ zn,Jo
zycielt 1 op1eku11ow 1n·r.emogło sztuczną walkę tej .,koukmenevi i dziś 
.o p~·zy.tnłek położniczy tipnkojnym hyc.'. moli.na, że spełni on· swe r.a.
<lan~e 1 li.e \\'. sf~raeh . ko!Jiet. dla któ1'Yd1 otrzymal przez1rnczenie., po
~yska. to ~t.wfame, z p.Juem patrr.ą 11at'1 ws.zyscy rozumnie. r.naczenie 
1 ~om~słosc t~ałą lHHlohnt!go r.akłarh1 - dla clohrn lltiluości miejscowej 
poJmUJąey. · 

Waż~1.\:11~ także faktem z zesiłorot'.znej hi8to;.yi 'J\1wul'zyHtwa do
hroez,rnno::ic1 Jest pozyskanie placu miejskiego, na przedłużenie ulil' 
:rargowej. t'egjel11im1ej i Dzielnej połoiónego, ·· osrncowanego na ruhli 
2H,H.8-l ~· Ofl 1/2, a mająeego ohsznrn H,JlHJ,:rn7 łokci Jhva<lratowych. 
Pomew'.rn pl.ac teu mn hye. użyty na hudowę domu pl'.zytulku---·do'pro
:vadzeme Je.J d~ skutku r.nakomieie ułatwione zostało. 'Viele jednakie 
Je~z~~e }wzostaJe w .t~'m wzglęcMe . do zi:o11ie11ia, gdyli. 'l1owa1·zystwo 
LJI ,rn Ie zadnycI: okreslonych fundnszow na ten cel doti~d nie IHisiiula. 
Zn.rząd ma udzielone soliie pełnomocni(!two rlo w\·<latkowanin. w razie 
P?trzeby o :3;'J 11/11 więC'ej niż pi·zewitlr.inno w budżecie; c:iivuienin. wsr.el~ 
k~ch "'~'.da·~·ko.":' ja~ie. o!rnf:ą Ilię yot1·~eu11r; 1Jl'%Y budowie· dla 1irzytułku 
\\łasn?~o :::-m,tch~1 I 1!,tl,ymec :.-:hiemma ofiar clolirowolnych 1m rzeezorn! 
hn~lcrnę. oraz zacu~gmęcm na dom 'l\>w. doln·oczyuności \\' przyszłości 
pozyczkJ 'rowarzystwa kl'edytowego miejskiego. _ · · · 

N<ikoniec imac~nie wpłynęło na powiększenie tlochodów ~LVwa-

.. 

' ' 

rzyst\\'<1 na utrr.,vmanie priytnlku. y~ecr.ou~go .obracanyc~I,, .o.~iło~eni.e 
przez rndę guhe~·nia.ln~1 do~Jt'ocr.ynno~c~ pubhc.z~ieJ 01;łat.1~ :;.per·~ ::lną. In
letów na wszellne wtclowrnlrn w 1rnescie dawane, i c:r,ego OSlcłglllęto 
\V roku uhieglym od lutego r;.;. 788 kop. il G. . 

\V roku ~pmwo:r,dawczym nrządiano na korzyś.<.'~. 'I1.nwnrz~stwa.; 
dwa hale maskowe .. 11ahaw1~ ogrodową_ 1r pa1·ku nne.JRkun ,. h. wela. 
y, •• zw. „mespodiianlrnmi i .,lrnzar", WRpanialy iJJOf,ptt.Y. ,,hazarw w.1_ 
koncertowej--Vcwla zamienionej na. 1n·owir.oryc1111y w1el!o s ·lad wsz~la-

. ki.eh wsieITIK~ których !'.C> nnjwplywows:r,e pame, n. eo mtJpo
nętniejRie panienki w. roli ln.1p1·myycl.1 rnin.ly ;,1ie. l:~~la, Jl?~~ do ;~':Yk~
zanfa co mog'l!: plec, wdzięk 1 ftn't! . . . N.1 kmzysc z,rn ~pec.J,llme 
och i·onki mr.ą,{lzono hal. W 1'17..)'iitkie te zahnwy. otoczone ogi_iltu~ sym
patva za wyh!czeniern halów miały niezwykle poworlzen~e i. dały 
kasie" 'l1owctrz'yst\Va l'S. \l,i">l J kop. iiR l'Z~'StPgO doehofl;1. ~ a1ezy to 
przypisat'~ enei:gii komitett~ tak zw. pomoe1~ICze~~' t~1·r.ąc\7::1J:1cego znln~\~y, 
którym <lo medavma mezwykle eiynme pt ztrn ndm er..\ ł p. HetmJ.n 
Gehiilf;, . . · . 

Sprawy bieżqee rrowarr.ystwa onrnwiiurn są ya pos1edr;enh~ch mie
sit~er.nych, 12tórych odbyto w r. urn L 12 r.wy~za.1nycl~, oprocz Jedn~go 
nadzwyczajnego i jednego ogólnego posiedzenm. konnteto\\' tlan~sk:1~h. 
Przechoclzac clo rachunkowej strony sprnwoidama z 11e1Jzlor1~cz11~J. tlzrn
htlności rnts:iiej i1rntytueji dohrociynnej, widzimy,. ii..e 1locho<l .JCJ c~ły 
obliczono, włacznie z pozostaloś('if1 . roku poprr.edmegn,. rnhl~ 2-J.,o,n 
kop. G i Lf2 - na l'S. f18,HG~i kop. :3, w er.em, mię1lz.r 'i,miem1, l'OCZll~ 
opłaty członków uciyniły rs. l.l,Hi:I kop. :!i: r.aw~u·~mm puszek .I:u~h 
.-1 <> i'·(>P '>Oli., <}()(·ho(l" na1l:iiwvczaJ·ne'· n nnm. lfl\\'Iew: bale maskowe, 

. I ~ . _, • "' , ,r " J 
1 

' fi l l' 
zabawa ogrodowa, huzar rs. n,G l -t k~)p. ,-,8, JOtlnora~m~e o ary ru,i l 

:321 k. 5H i fn111lusr. przytułku polożr~iezego rs .. l ll,'.l+i). l~op. -J.~l. \v y
datkowano ;r,nś w tym Ramym okresrn c;r,a11u . rnhh rn,.J,J-: kop. 7i"i, 
a głóvmie na 38,S:W wspart''. stnlych, tygodmowych, ud:iitelan.v~h Im 
poc~zątku roku -10:2 nsolwm, a potem -UR w kwotach tHl kop. DO> d~ 
l'A l kop. so---n'l. 1 :L/H:! kop. so; rn1 \\'sparcin jednorn111~\~·e 1:s. :.3o 
i ~rn utrzymanie prr.ytullm l'ii. •i,:W7 kop. iO. P_ozostaloiie \~Ięc na 
l'. b. wy11osi ]'S. :iH,-~ l () kop. :2R, y, l~tÓl',\'.l'h l'S, :LJ,~:37 k<~P·_ +:? cl: po: 
no\vanych je:;t w Jm11 ku hanrllowym l0t.lzk1m, go~O\Yrnn:~: \', LtRt: i,~1bh 
n,182 k. 8:3. Nn.ilto 'l1r1w;u·r.y1Jtwo posrndn ! i:s· .. i.ooo,, r.ah::, potekowa,ne 
·na nieruchonrnści m. il I in, i jest san~o. wbtsc:c1elk~1 _n~etw·homego ma
jt1tkn pocl 11-J'ami: J;j i i. rn iD,. wartosc1 ]';-l. .1 ;)():) k. ·~•).. ' - '. a•' . 

Dochody przytułku dln, lnednych sta1.'COW 1 k<~!el~ :' ::i.1!10::-;ły„o;-:;ol.e;~ 
" " :-r1:- J·cJp ('·> i tvleż wvrlano na Jego ut111ym.11ne, op1ocz J1 ·~ 

}i:;. .),,}, ,) \. • J_ J ·' . ·1 ' t ' . . bh 
korey węgla ofiarowanego prnez , różny1·~1 iild:~<lm ~°'~;. \~·nr ?.s~1 ll~. _ 
4.07 koj}. i;1 i rozrna.ityl'h artylmlow spozy'.~'e~_ych .. takr.e_ z ~~h:u, _PIZ~ 
chodzących wartoM i·s. li):2 k. :1. Rchromeme mrnło \\ p1z::, tnłl,.u ~1,1 

, , tku roku osób l OJ. z których J n znml'ło, tt i wyszł? 1lohrow~ln~e, 
1~~~~~tało więc osób 78, a mianowicie: katolików :W. l ev,:augehkow 
~IJ. Dni instytutowych przebyły one 2.H.HH I, a }\~~zt s!'.e~dn~ . nt~·z::,'.?1~
nia jednej osoby uczynił k. ~-1·,1 gotJw1~11ą. l1ekmr.. o<;wrndz1ł .. " ~1ąg~ 
roku n·z 1tnlek J razy, kapelan 10, imme yi rnzy l członk~~ i~ !~~1~11 
tetn J74 J razy. Składki 1lobrowolne wnosiło w. roku spraw<!ll(lcnv cz;y m 
na rzecz To,\r. dobroczyn. oprócz osób wcho~lzący~h .. wskład Jeg;o w~1;1~z 
administracyjnych i. reprez_entacji 11 :W człon~w':; n~JlllZS7.<~ ;v1~ie~10~~~: z.i
dekhirowairn przez nich opłata roczna wynosiła ;10 k., a naJ\\yzsz11 is. ,)00, 
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Instytucyę dobroczynną a 01·yg'inalnie pomyślaną stojącą zaś zu• 

pełnie poza r.rowarzystwami filantropijnemi naszemi stworzyła w roku 

u biegłym dla ubogiej ludności żydowskiej ofiarność· i zahiegliwość 

irnnnego kupca i obywatela łódzkiego p. Hermana Konstadta. Na fun

dacyi imienin małżonków Hermana i Miny Konstadt 011arł zało.źyciel 

podstttwy bytu otwartego w maju r. b: „ domu str\.rców". Na pomiesz

czenii:i ta,koweg;o własnym kosztem nabył pan K., przebudował i od

powiednio urządził niemchomość przy ul. Sredniej, złożoną z 2piętro

wego domu frontowego o 7 oknach, drewnianych przybudówek gospo

darskich, piętrowej oficynki i ogródka. Na parterze oficynki mieści 

się izba kąpielowa z 3 \Nannami miedzianemi, z kotłem do prania, 

sq,siadLrjąca z ogromną, widną kuehni~h z której znów priechodzi się 

110 jactalni, zastawionej kilkoma rzędami scb ludnie malowanych stołów 

i -ławek. Na dole gmachu frontowego mieszczą się także pokój prze

imacr,ony rlo modlitwy i sala sesyjna. Piel'wsze zaś i drugie piętro 

domu po,)) obszernych i widnych pokojów, a w każdym łóżka żelazne 

:-: po:!icielą, stoliczki nakryte obrusami, umywalki Maszane i inne sprzęty 

;,1tanowią stai·11nne urządzenie wewnętrzne zt1kładu. Góra i thcyatki 

domu mieszcził jeszcze ii rezerwowych cel mieszkalnych i pokoików 

tlla sJużby .. /Je stu pensyonarzy na ilu „dom starców imienia małż. 

Konstadt'· przeznaczony został, pocz11tkowo znalazło w nim pomiesz

czenie 25. Byt 11at\ zakładu zabez1iiecza suma rs. ±0,0001 na ten cel 

Jll'Xel:l założyciela ofiarodawcę zadeklarowana i zapisana. 

. '-Założona dnia H maja r. 187U strnż ogniowa o.~hotnicza łódzkn, 

t\więeiht w r. U:i!-11 swił rocznicę swego użytecznego db miasta istnie~ 

nia. Htraż ogniowa zasługuje z powodu pierwszego pełnego okt'CHLt 

swej llZliala.lnośc1 na bliższe, choe jako jedynie w mmach rnlaeyi ni

niej8zej ·zamkm1ć się dające, pobieżne tylko jej rożpatrzenie. 

W tym celu ncielmmy się do wyczerpującego spmwozdanhi za 

c:dy eztts funkcjonowania Stowarzyszenia sp01;ządzonego, :1 ogłoszo

nego dmkiem i właściwem przedsta\"\>ioneg'u świetle w piśmie miejseo

wen1 Lodzel' 'l'ageblatt. 

Pierwszą myśl założenia straży p
ożame.j \V Lodzi powllięto w gro-

. nie członków ówczesnego stowarzyszenht obi'ony obywatelskiej. Jak 

każda inicyatywa jednak, napotkała onn w początku na przeszkody 

i trndności, po usunięciu których na zwołanej naradzie obywateli miasta 

pod przewodnictwem naczelnika powiatu, p. Ottona von Oettingenn,, 

wybrano prowizoryczny komitet, który zajął się dalszą organizacjt1 

zaprojektowanej" instytucji. Komitet ten pod d. 7 sierpnia 187 5 wy

dnł odezwę, zrwhęcaj~1cą ludność miejscowi~ do czynnego udziału 

w Stowarzyszeniu, a możną część mieszka11ców Łodzi do mate1jalnego 

poparcia go wzywając i nawołnją:c. Po opracowaniu dokładnego planu 

organizacyjnego straży ogniowej na drugiem posiędzeniu obywatel

skiem wybrano już większością głosów pierwszą radę zarządzającą 

straży. Kiedy zaś ona się już ukonstytuowała, przystąpiono do wer

bowania stra.źaków pośród młbdzie.źy i gromadzenia funduszu na zao

patrzenie towarzystwa ogniowego w konieczne rekwizyty . i narzęqz~a 

ratunkowe. ~a początek zaraz 200 młodych ludzi zaciągnęło i:nę 

w· szeregu straży, podzielonej pierwiastkowo na trzy oddziały pod do

wództwem pierwszego jej naczelnika, p. L. Grohnmna i pomocnika 

jego, p. J, J1tt·zębowskiego; Złe RtopniO"wym wzl'ostem mhtstn mu

siano powiększyć liczbą cyrkułów ogniowych o jeden, a tem samem 
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utworzye czwarty oddziaJ stn1ży, co nastąpilo "' d. 211 lijlca 1 HH~ r. 
vV ciągn piętnastoletniego istnienia swego strnż og;niowa tutejs:m alm
rnowaną była H:-l2 razy, z których w JH2 zachowa.<:' .. się musiała hez
czynnie. Dziah1lnośe zaś swoją rozwija.hi prz.y .-100 pożarach, a miano
wicie; 9:1 \l'ielkich, F»3 81·eclnkh i 2 l ł małych. Fałszywie alarmo
wano naRz r.astęp obl'Onny 4() razy. Najwięcej w ogóle alam1ów 
przypmUo rn1 rok J8FM (liH), wielkich pofarów w r. 18.'!2 (J :l l, średnich 
w tymże roku (:l2), a małJch. w r. 1881 (Hl): 

Po śmie1·ci pierwszego 1rnc;1,elnilrn st1·nży, ti. p. !J. Urolmrnnnn, 
uastąpionej w k01'1cu r. I 877, tlowód11twu jej objąl ś. j}. I. Jarzęhow
ski, który także zmarł 11iebawm11 w listopa<illie J 878, Miejsce jego 
zajął potem p. K Zoner, który 01J1rwh!zki komendanta . peJnil clo wrze8-
nia I'. J 88H. Zlożony p1'iezei1 mandat p1'zypit<1l w udziale 11 woli ze. 
brania ogólnego strnliJy p. Emilowi Geyerowi, któi·ego 11astępcą hyl 
p. K. Kessler wybmny. \V ostatnim e;1,asie nacidne dowództwo straży 
p1·11eszło w ręee p. Ludwika Meyera i jego JHimocnilrn p. K Petem, 
spełniaj~1cych funkcje te dotychcŻas. V•l dniach: JR czerwca lHHU r., 
-l w1·ześnia 18R7 r„ n września lfl!iH r., no czenvea J HP.Il I'. i a maja 
J 8\)() 1·., f>8 czynnye11 c;1,łonków stmży otrzynrnlo odznac;1,nnia w postaci· 
naszywek za l o letni czas służby w 1l1owarzystwie; d. :l8 h. m. i r. 
zaś 17 czlon ków otrnymalo także oznaczenia za J !i-letni okres slużhy, 
fi jesicze za 1 O-letni i :rn czlonków · strnży zn ;-i-letnh1 w stowarzy
szeniu działalności. W ur,naniu zasług dla stov,1a1·zyszenia położonyt·Ir 
w ciągu Hi lat sprawo11dawczych, wybrano na członków honorowych 
straży dw~ch jej wybitniejszych dziahtciy. 

W ciagu całego c11asu istnienia straży, nie bylo żadneg·o śmier
telnego przy pożarne wyptullrn ze strażrtlrnmi-ochotnilrnmi. Natomiast 
dwie .dat.y ~hlulmie · fig·nrować mogą w histo1ji straży łódzkiej, jako 
upmmętme~1e ?dwagi, brawury i bohaterstwa jej niektórych członków 
w ratowmuu meszczęśliw~'ch pogorzelców: dziei'1 Jl kwietnia 1877 r. 
pr~y pożarze fabryki Izr. K. Poimai'rnkiego i cl. 1 i) marca urno r.· . 
dz1wnem zrządzeniem trafu przy pożn1·110 zalmdown\1 fahrycznych teu·oż 
'11<iw. akcyjnego. · · 

0 

'vV _tem mjejsc~1 ·należy się w;1,mhtnlrn d.w6m 1frywatnym ocld;1,ia
ło111 s_trnz~: og~u~)W~J: stan(}l,viącym 5 iii oddziały w ogólnej rnchnbie 
org,!l:1111zac31 nneJskieJ prieciwpożarnej. Piel'W\JZ.Y z nich mianowicie. 
ntw<nzyło Tow. ak.cyj_ne Karola Scheiblera w 1·. 188<">, drugi zaś 'I'ow. 
n.kc. Izr. K. Poznmrnlnego w r. 18!Jl Straż Schejblerowska, znakomicie 
utr~ymywana, a pod dowództwem samego p. K. Scheiblera, syna, zo
~taJąca, czy1~m~ była_ przy 11 wielkich, 1 o śre1l11ich i ii mniejs;1,ych po
zarac~1;. straz tabrylu Pomaiiskiego, przy .+ wielkich pożarach i wiele 
pommeJsz:1:ch. Ze~ta>~ienie dochoclóvY i wydatków w okresie 15-letnim 
~:~ ,r~k lm~dy w~lrnzuJe .1uH·ma!ne P?';iększanie stopniowe obydwu po
'.'Jc~.J ?iHlz:etow_ych str<~zy. M1!ti10w1crn, gdy w r. 1873, pierwszym jej 
istmema,. cloch~cly w.rnwsły rs_. 3,99() k. 91, n wyrlatki rs. 3,488 k. 77; 
w ostatnnn l~bieg·łym roku rnerwsze uczyniły łącznie z pozostałośch~ 
z 1· •• is;n rs. 10,,210 k. 81,---rs. HJ,002 k. 5!i, na co glównie złożyły się: 
wmoskt członkow rs. +,202, llocluicl i 0 zabaw łyżwiarskich rs. 405 
z koucert~1 w Helenowie rs. J, rno kop. 20, różne ofiary jeduo'razow~ 
fabrylmntow oraz towarzystw uhezpiecze11 w i·ozmiarze od :lO do 
~GU. n;., \~r:szei~ s~bwen~ja %warzystwa · kredytowego miejskiego 
Hl, 300. \Ą ydatln zas wymosły rs. rn,125 k 88, .z czego na wynajem 
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z wrodzonem dążeniem do jaknajwiększego wyzyslrn lrnżdego hez
hronneg;o stworzenia, pastwiących się na<l niem bez żadnego opa
mięta.ufa. Energicznym zabiegom dwóch członków, korespondentów 
tutejszych. 'Warszawskiego oddziału Towarzystwa opieki na<l zwierzę
tltrni pp.: Rejewskiego i Wergaua zawdzięczać należy, że pozyskało 
ono w ł1odzi około 200 członków, którzy w niedalekiej przyszłości za
mierzają utworzyć nawet własny miejscowy oddział. Posiedzenia co 
miesiąc o<lb:vwane są zaz-..,vyczaj dość liczne i ożywione, a ponieważ 
niepodobna; nam nawet w st1·eszczeniu powtórżyć wsllystkich uchwal 
i stara11 powziętych i prze!lsięwziętych dla wypełnienia w ł1odzi ogól
nych zadaii towarzystwa, poprzestaniemy na ogólnikowem zmmacr.enin, 
ie członkowie jego tutejsi mhią wszystko, co w tym kierunku przy 
hardzo trudnych w Tjodzi sr.czególnif'j warnnlrneh zdzialać można. 
Co do przebiegu posiedzeil miesięcimyl'.11, odbywanych onecnie po 
Zt'ezygnownuh1 p. Rejewskiego z godności przewo<łnieząceg-o, pod egidą 
p. Roberta Wergaua -- mielibyśmy do :mrzucenia, że olwa.<ly prowa
dzone są zbyt chaotyeznie, jednostronnie że rzndko kiedy w.vlm1cz1tją. 
po za szczuple ., ramy jednych i tyc~h smn,ych kwestyJ, nie o<lzna
czająe się 110\>Yemi pomysłami lnh Ol',Yginalną inicyatywą. Winn, tego 
tkwi w niewy1·obienin jeszcze lodzinn w kierunku ko1•poraeyjnym 
i w tej uieregufamości uczęszczania na posiedzenia wszelkie, która' 
sprawia, że nieobecni na jednem -- przyhyH nanastępne, nie wie
dzą eo się poprzednio podniosło i o czern mówiło i stąd rewe
lnjąc po kilknkl'lH~ je<lne i te same sprawy wprowadza:ią do 
obrn<l - drnos i znmięsza.nie. \Va~niejszą i hal'dziej chm·aktery
styczną; sprawą z roku · spmwozdnwezego, godną r.apiRani<i jest dele
f\acytt do l1odzi '" koil.cn marca pp.: Niedzielskiego, lrnsyern zarz}1du 
~ ?~ło\~'aczewskiego referenta bi.urn. którzy złożyli -0dpowiedni.e wy
.Jitsmema członkom tutejszym co <lo niezałatwionego ich żi1<lania wy
asygnowania ze składek miejscowych początkowo 100 rs. na cele 'fo. 
ka~ne. Nastąpiło to dopiero na zebraniu ogólnem oddziąlu warszaw
s~iego, w ~l. 10 kwietni~,, w którem udział hrah też rlem1tacya czlon
kow _łodzk1ch. P~·zybyh do naszego miasta delegaci warszawscy przy-
1·zek~1 gor~co popierać zawsze sprawy . łódzkie w zarządzie i ochlali 
nalezne uznnrne dotychczasowej dzfalalności stowarzyszonych miejs
cowych. 

Z kolei przejśt'. nam wvpntln do charaktervstvki działalności 
w.Jaściwyc_h nas~yĆh korporacj1j, z których pierwsza: nawija nam sh~ 
pocl skalpel kromkarski, najliczelmiejsziL--stowarzvszenie snbjektów han-
dlowych 'v ·Lodzi. · ' 

~\~ ż~<lnem zapewne stow:wzyszeniu krt\jowem nie og;nh1k~1je się 
tyk: ro~noht~n~h, różnoyolhiych żywiołów, ile ich liczy stowa.t·zyszenie 
st:b.1ekt~w ło~lzkich. Ze zaś składa je przewaźnie 'młodzioż i to po 
większeJ. cz~sd na dc~ść jeszcze nizkim poziomie intoli<rencyi stoji1cn-
:vymd~~Ją .s1~ w _łonie t~go 'l\i:v<wzystwa tak przeci\~ne 'sobie' prądy 
1.:. P~~l.1dy, ze me. małe.J sztnl~1 za1_n·awdę <lolrnzaJ:by ten, ktoh:v ju1' 
~1~ Vi·Jn~;.I,azł dl~t. i~ieh. modus _v1_v01ull, utoro~vał takowym jedno, spo
llil.Jlle: · Ol'>olne UJSCle, ctle ChOCJaZ poła1mł Slę W tym WSzechStl'OtlllVtn 

· d.iaosie.! . . . \\:yra~em pow~rższeg:o sądu naszego si1 dm·oc:i::ne r.e1)'rn
n~a o~olnc :mbiektow łodzlnch, które wyróżniają się z pośród wszyst
k~~h ~n_nyel_1 obrad . w .m~e~c·ie. lmła~liwościlb bezł:aclem, prywatą, fHU'· 
t;yJnosc1ą, 1 eo naJwazmeJsza bmk1em. . . wszelkieg? rr·~~~~tanowienia. 

.. 

,, 
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Gdzież l){)wiem zastanowienie u tych, którzy składając się na po\viui,ny 
ilościowo i liczyć się .z sohą !lla tego zmuszający stan cały, zamiast 

. spokojnie, trzeźwo i rozważnie l'az do roku rozpatrywać i. zasta.na
wia<i się nad sprawami jego samopomocy, głównym celem istnienia 
stowarzyszenia przedeż hę!lącej, forytują swoje kandydntmy do repre
zentacyi, two1·z11 koali.eye dla obalenia pewnych uchwal wynajdują 
,, kwestye '' i ,, kwestyjki" na porządku ohm<l nie będące! riie wpl'O\~a
dzają imÓ'w do dyskusyi jnd różnic i !lm~liwości nawet naro(hmośc10-
wyeh, jąt1·zący członków jednego i tego samego rl1om~rzyst\ya, pm.co
wników na je!1nem i tern samem polu przeC'iwko l:lołne. dz1ehkcy ich 
na obozy. 

Nie 11asz~~ jest t'ZtH:zą wdawae się w ieh szezególy i niesmaczne 
i nie ciekrme. Zapisze titkowe kronika stowarzyflzenh na karb nie
zbyt do<latnkh stron j<~go żywotności, my za~ zajmnjem~' się, iRtotnie 
lepsllemi tejże cząstlmmi. 

Stowtwzyszenie liczylo z kot'lcem r. z. czlonków .1.112 hancllow
eów n ~11 członków protektorów, lekarzy i vrnwników. 'l

1
ym sposo

bem cale StcnnwzyilzeniA suhjektów sldada powttżna liczba 'iO:l człon
kchv. Ogólna sumn przychoclu StO\rnl'zyszenin nezynił:t :VióO 1·s. (ko
piejki opuszczamy), w ezem wpisowego od stO\rnrz.nizonych Ilf> rs„ 
wniosków ezlonków 1·zeerivwistycll 2,8G l 1·s., n v1·otektor<1w 1.-ttiii rR. 
Że jednak od jednych i ;lrnµ;i~h mlliezn si~ 2;i

01
0 na kapitał zakłado

wy, ogó~ne opłat3: członbm:skie _1H·zynily ~d,ll~dwie cl,~H rs., po!le~::s 
gdy kapitał zakładowy zas1lnl s1ę z tego zrrnHn i:;unu~ Lll8 l rs. \\ .'\ -
datki stowa1·.zyszenia wyniosły H,~U\l rs„ a t4ątl kttpital obrotowy po
wiekszvl sie o na!lwvli.ke clochoMI\\' IJH(l wydatkami o :I-Hl rs. Ka.pi
tał' zali:łado~vy Sto\\';tl'Z,Y~:t.enin wynosi 7,:->:ll · i·s., a oddzielnie wyclzial 
lrnsv wdów i sierot 1, I ;1-l rn„ \\" tej ostatniej sumie mieś<·i si~ legat 
ws1)ółpracowników fil'lll)' '.\I. Silhersteina i'"100 t'S. Oprócz niego \\·pl~-
nęło w roku sprawozdawezym na kasę i·zeezoną \Jil L 1·s. Złoż~·ly sH~ 
rn~ tę sumę składki ::;townrzyszouych na pe1'joclyczn;p·h wieczorlrneh 
nmzycznych dla czlonkÓ\\" i kh roclzin urządzanych. OL'az Jl.iii. rs. czy
stefJ·o dochodu z zn.knpioll!;go prnedi;;tmvi.enia w teat.1·ze, z 1meyatywy 
p. l'iewina. K<tpitał zaklndowy Stowarzyszenia mieśei się ·w kasie 
własnej i na rae1rnnktt bieżącym miejscowego lmnku handlowego w Ru
mie l,20il i·s„ oraz w depor.ycie tegoż han ku ti,7 80 rs. w papierach 
procentowych puhlicxnyeh. Zaległości w składkach Rto\\'ftrzy~~ony_eh 
wyniosly 1,2cl1 i·;,;., czyli lH'Ze\\·yższały o przeszlo (iOU rs., taklz m~
<lohór roku urno. Pl'zypisrtL~ to należ,\· ciężkim \rnn111konf utrzynmmn 
\\' I'. p. z powocl u jego drożyzny . 

Tyle mc'Jwią cyfry. OIJse1·\\·iwya zaś l~ez~t1·ornm. k'.tże._ bądli co 
bi1dż, przyznać stownrzyszoniu wytrwn-~e !lą.zem~, dz1ę,k1 kllknnastn 
spreżystym kiorownikom do osiagniecia Hleału :1.w1ązkn faeho\rngo sa
mo1;omocy, do którego s'urJjekci · iutRi zbio1·owo brani, tern prędzej _si~ 
zbliżać będą, im dalej za sobą pozostawiać owe rozkla!lowo czynmk1, 
narzucone im raczej, niż \\Toclzone, i niedoświadczeniem wywolywane 
prędzej niż złą wolą--o jak.kh z przykrością zmuszeni byliśmy wspom-
nieć powyżej. . , . . . 

Najruchltwszym i najlepsze, bo don1x11e, a ~raktycz~w us~n1p od.-
<ln.i~1eym wydzialem stowarzyszenia jest t. zw. Je~o „buuo mtorma
cyjne". Po ukonst,Ytnowaniu się w tym roku praw1e w zeszł?rocznym 
swym składzie „biuro" nie~włocznie przystąpiło do ohudzema w sfe· 
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rnch hnntllown-prr,emsslm,·~·eh miastn tego. r,_aintm·eso\~1 anir1, na. jakie 

fn.kt.n;1,nie z:lfl111µ;uje i po;;:ysk:rnia tLogo zn.utrmrn, do ktot'.eµ;o por.l8ta\;1ę 
tlnją j<>g;o 1lzinht;•z1:'. \Vydv,ial rz:~wzony_ .stmv:u·z:yszm:1:~ . snbJeldo\Y 
w eia!2:i1 .s-111i1~siPr~ztH~i dział:tlnośr1 :-;wo.ie.i w l'. z:. um1csc1l na posa-
1h1t:h {,·Jko 1.c; cy,];111 ldl\v z ogólnej limdiy i:rn, pos,,,uknj:1t·.ycil miejEw 

kaitd\'1bt1'm, n. d()\l'i<:~dv,inl si(~ o 75 w;1kująeych posnrlaeh. \\'ychodlli 

stąd 'n:i ja\\', :~e .. liinro inform1.wyjne'' y,1~ol:tlo wlzieltć ]lOSa.d ;;:alect\\'ie 
1 s czę~ei ze 7.p;ht:Szających się lrn.ndytln.tow, por'.cllas, g<lY. nit:rnt:1 poz~>

stnla hez miejsea. O posndaeh wnkująeych .,lllUI'O"' <lowrn<lswalo Slf;l 

r.avó%110 lub \\'('ale nie liyło zawiarlamia1rn, a główną przyczynę 

teg;o st:1111mil - %daniem ,,·yrlziah1 Jiium informacyjnego·' ··· brnk 

p<~Hl!'eia. ze ;.;trnny współkoleg<'lW, do stowarzyszenitt należącyeh. Prag· 
nąu tedy osiągnąl'. kpsze. 11iż poprzedniego roku, n~Y.11ltaty dla S\\}l'll 

L'Zlonkó\\·, rozesłnl wyd:1.ial w lutym wsz.p;tkim fltlnrnrzyszo11ym Jud
nobrzmiąey e.yrkularz. \\" którym ()(!nosił się do ka/ldego z nid1. ahy 
nn1lal we wsp1'.ilnvm inte1·esie. wiedząe. o jakiehkolwiek lH>:mda.eil, lil'k· 

zwło('znie zawia1inmiali o tt•rn hirn·o. Dolączonu ad ho(' umyślnie li· 
t:ity xwrotne, szenrntyc:miP wydruk0\rn111i w JH:~w111•j liu;;,hie eµ;mmpJa, 

1·zy 1!0 każclej odoz\\'~·. Nłi1sznh~ tl1ż \\·yd;dal info1·ma1\yjny dudni 

w lrn11ttt flwego okólnika, że rychłe zawiadomienie go o wakująv1'.i 

posaclzie ezęsto nie jednemu, po;;ihawionenrn na mzie praey i zttrubku. 

harnlloweowL egzystencyę zape·wnić może. 

Hr.e1·:1.1my c·.yrkula1z rloznal wśró<l stowa.rY.yszonych suhjektów 
ha.n11lo\\·yeJ1 i i<'h 111·otekto1·ów jaknnjżyczliws>iego i najlepszego pr11yję

da. Ham wydział :-mś nie znniedlrnje xmlnycl1 st:ll'm'i -hyle okazne. się 
jaknnjużytr~ezniejsy,_)·m. Składa gn G członków pod vrzewodnictwem 
2 członków zarządn stu\rnrzy8Y.enia, którzy kolejno pnmwo<lniezą nn
przemian 2 razy na tydzieil we wtol'ki i piątki odbywanym posie1lze
niom, przy pomocy także honorowo obowiązki swe pelni1łL'ego sekrl~

tarza. ,fakkol wiek w tym roku wydział ,, him·a infomrncyjnego" umio

ścil już na posadach trzykrotnie wi<~kszf1 liezhę petentów niż w roku 
poprzednim, J,o 1n·zecież nie jeflt to jeszcie rezultn.t n1tjpomyślniojszy, 
do osiągnięl·ia którego dulio jeszcze poti·zdia. A przetlewszystkiem 
zmiany ,,. po~;tępowaniu pa11<'1w chleho i pr:1Codawców, ktl\rnhy njn.w· 

nifa się w stafom zapotl'Zehowywaniu \rnzelakiego rodzaju pracowni
ków hiurnwyeh i hnnd!0\\"(~1'iw· w wy1lziale ,Jiiurn inforrnacyjtH:'go'' 
a nie l'L'kl'ntowania. kh ,,. widok:1ch korzyści ma.terynluycil, w kodek
sie moralnym poprostn \\·yz,rskiem Z\rnnych, z lm1ku ulieznego! Dziw
nie zneofane JHHl tym \vzglę<lem panują pojęcia w naszym niby po· 
:'ltępo\r,rm światku ]1'Hlzki111. reformy któryd1 gwałtownej 1lomaga · się 
ehodis wzp;lącl nu n:s.tH'<tWit:dliwienie J.H'Ptensyj d.o owego miana i uesz

tą. wJ;~s:w dob1·z(; zruz111niany interes. Puwniejszy bowiem i 01lpowie
dzml111l'J8zy będzie zawRze ten prncownik, którego po przekonaniu sif~ 

1::r.an10 na. hialem o jego wartośei foehowej i moralnej zarnkomernlujtJ 

.. l~imo i1.1~ormncyj!10'' niż ów z hrnkn wzięty rozporządzający fikcyjne
m1 l~wallh~meyarrn whye\r czę~to Awin'!:~ct.wom i ukrywae. mogący wa
dy. HHlywalualne, ktore wkrntce zawwdłs:i:y p1·yncypa.ln, przenios11 go 
znow z za kantorka na ulieę ... 

Bardzo słusznie ogranie.zono w tym roku zakres działalności hiu· 

;·a, wyh1?z1ąe do . miej~cowych ~;::i~1HlJ·datów z zupelnem pomija.niem 
1 _od~nnwiamem po:>1'1:lilmctwa r~amw.JRC:<lWJ'm. Dla ostnliecznego 1lopel-

1nenm l11wclzo pochlebnie z1tlecRją('yd1 się tlt~że1i obecnych ,, hiurn in-
f::~\ 

I 

.. :· 

fornrncyjnego'' st0\rn1·zys>ie11i1t snhjektÓ\\. handlo\\·yr.11 111. fwdzi, 1rn 

miejscu hędzie p1·;;,ypomnienie, ~;e \Y ~"niim c·.zasie usilow11 lo ono i sta
m1o się za\\'h~;t,a(;. hli;~Bi~e ;,:[11mrn ki z podolnwmi wydziałami .,olHH!wu 

stowaezyszeł1, odnn~nyeh w \:\"arBYJ<rwie, kt/ln• jc<lnak 11iu nkuz~1ly ani 
chęci, ani goto\vo~id wi·j:-lc·ia \\" %ażylo1~1; większą z i1rnt.ytl11·}"<! lóilzką. 

A prr.ecież takie konnlllikowanie iliH tl'zed1 iile11t:\c1:m·ch irn;tytu<·Yj, 

jedne cele mn.j•1cych. <hn'icil mim;t. tak ze H1lią :.~1:dti'1suni;own11.v<;h li:i1i
dl0\rn jak \Val'87'<tWa i Lódź, tylko kol'zy:'.\(·i tlb pr;1eodawc<i\Y jak i dla 
pmcowników prnyni<:>81'.: może!... · 

Nie bylibyśmy SJH':tWiediiwL gdyby~rny 11ie pl'zyznnli \\. kol1cu 

naszym ;-;ubjektom hanrllovi'yrn, że 1>1twi(~ i>it umieją; toe w pamięci 

~wie7.o mamy jeszc>ie ową 1iilk winną „zalin.wę og1·odową" w og;l'<'idkn 

hotelu :\fnnteufia, prn-lpięknego wieczorn lipcowego odbytą. podczas 
której wśród. t1UO OtHJb zgromadzo11y('h 1 kk1eiJy się o leptiz1~ WRzelakie

g·o pomys-lu zabawy, od „niespol!'.;:innek", ''Z:1!'ad ży\ryl'il i ileklmnacyi 
począwszy, a na tm\cach i hiesia.dzie skolH·.zyw:,;zy ... 

rrak, bawić się umieją, rLle że11y teii; myśleć prnrnlinie I',Yczałtem 

potrntili! Z czasem to p1·y,yjdzie... ,Jedyne Rtowarzys;.ienie sporto\re 
Jjoclzi, założone przed n la.ty przez pierwszego zarazem preze:sa :sweg'o 

ll· lłoherta H.eesigeru.--klub cyklistów oclznaczn się powśdągliwoś<:ią 

w pl'zyjmowaniu nowych członków, pl'agnąc stanowić kółko mlodzie7.y 
jednolite i odrębne, które mimo to lkzy ogółem 1 fiO członków czyn
nych i honorowych. Stowarzyszenie nie 0<1:;r,nacza się wielką ruchli

wośchb czyni jednak zadość swoim zadaniom sportowym, nrnbndzilo 
bowiem w mieście istotne zamiłowanie do spol'tn kołowego, któ1·y 
wprawdzie uprawia więcej Llzikich nill klubowców --- rodzaj jednak 

spurtowstwa nie stanowi tu o wartośl@ii rezultatów. W rnkn ubiegł~·m 

stowarzyszenie zamieniło prezesa. Dotyehczas piastujący dzielnie tę 

gotlnoM p. Stanisław Ijorentz, usunął się na własne xą11anie z tego 
stanowiska, które ;;igodnie z ogólnemi życzeniami cyklistów objął po 

nim baron Juliusz Heinzel (mło<ltizy). W bilansie swoim sportowym 
klub nasz ma .od poezątkn swego istnienia. ;'J zo1·ga.nizownnych wid
kich wyścigów dorocznych, z któryeh pienn:zy odbył Hię na szosie, 
a -b następne na torze w „ Selinćrn·ce·'. 'l'en ostatni rrowarzystwo ey

klistów rlzierxawiło do r. b., kiedy swe lary i pennty wyścigowe prze
niosło na nowy, tymczasem mały tor, mz:ądzony wytwomie wzez: 

l>P· Anszta.dtów w Helenowie. 
Ostatnie ezasy w laury sport.o\\·e <lla klubu łódzkiego nie obtito

vYaly. \V roku 11es>ilym mządził on <lwn, l'CHlzaje wyścig-ów: wielkie, 

właściwe i mniejsze, klulHJ\\'o; w I'. U:J\J~ tylko kln11owe. \V wyścigach 
zeszlorocznych przyjęli li(:znie udiiał cykliści \\·an1znwsey, którzy nie 
jeden znaezek zwycięzki z LJlJ<lzi wy\rie~li, a liyli tu tn.k fW!'llecznit'~ 

i gościnnie podejmowani, fo węzeł koleiei'lstwa spot'towego pomiędzy 

jednym a drugim kluhem zadesnll Rię na (lobre i 11lugo. rpo też wy
wzajenminji~ się warszawianie ló1lzkiej młodszej swej hrnei i żadnej 

uroczystości swojej nie odbywają bez jej udziału lnh przynajmniej bez 
zaproszenia. cyklistów Jódzkid1 du isiebie. W tegorocznych wszakże 

wyścigach „1rn Dynasitch" i obud wu w \Varszawifl urządzonyeh ,,re
COl'da.ch '' żaden z naszych klubowców nie odnió,-;l zwycięztwa. · Szcię
ślivviej powiodło im się na otwarciu tom w Kaliszu. J eclną wyróż
niającą: cechę z pośród reszty młodzieży tutej:szej vosiadają cykliści, 

a jest nh1 rycerskość. , rro też chcielibyśmy być w niejednem serdusz-
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ku panie1'iskiem, podczas wyścigów lub śliz~aw!d, ~dz~e nasi sp~·ężyści go-

8podo,ruj~~ i królują. Takie Re1·duszka mennłos1emie . pukac muszą!:„ 

Budynek letni M dzierżawionym I!lacu yr~y ul. Pr;r,eJazd, komp;etme 

mządzony, zaopatrzony dotąd w lnlarrl. 1 pisma spOl'towe, ma ~yc we
dług uchwały ostatnieg·o zebrania ogóh~ego p1·zebmlt~\~a~1y. K10sk te~1 

1·ozszernony l.1ęd;r,ie od ty1n w ten sposob, aby pon:rnsc1ł salę ;r,el~rnn 

zimowycl1, lmelmię, omx hęgfolnię. Na tor~e t1:emngowy1~1 zaproJek

towanem jest „ matelm" z tyle ro z po wszechmoneJ za &'l'iUllC<h „ la w1.1-

tenniw' sp1·owadzo11ej przez klub vv tym rnku. Pmtya :1ed1:a~{ zaczme 

się po ual>ycin p1·zez członków rrowmzystwa odpowiedm~.J wprawy 

w oTze pomienionej, w której także przyjąć tulzin.l mają pame. W dru

nfoJ połowie listopada klub daje hal inauguracyjny proszony, w ka1·

~awale zaś w sali koncertowej nie znaną w Jjodzi jeszcze zabawę 
nowt! na sposóh wierlet'rnkich, w Praterie mządzanych „ Vogel

wiese ··. 
Plac treningowy i lokal klubowy mhvietloue bye mają elektrycz

nością za pomocą nowej dynamo-nrnsiyny, gdyż dotychczasowa okazała 

się nie praktyczną. Słowem i w dziediinie sportu Łódź, o ile w możno
ści szparko dąży, aby nie pozostne w tyle im Wm·sii;awą, słusr,nie, gdy 

prze ją chęt\ zdobycia sobie wielkomiejskiej marki. 
O jedynej Mszej ilrntytncyi naukowej, Jódzkiem 'l1owarzystwie 

leki1rskiem, z żalem llie wiele marny do powieclzenh ZiLlożone w ro

ku 188Ci na mocy NaJwy>'lej zatwierdzonej ustawy d. 12 września r. 

188(), nie og·n.iskuje w sobie tak życia naukowego w danej jego ga-. 

łęzi, jakby na to liczba jej miejscowych a<leptów pozwalała, ~· wy

jątkowe warnnki lloclzi, jako miasta niezwykle ludnego i ruchliwego 

nakazywały. Vl chigu roku 18\10 ost11tniego, za jaki danemi co do 

działalności 'rowarzystwa roz:porządzmny, skłarlało go .3 7 cr,łonków rze

czywistych, wh1cz1i.e z cz-lonlrnmi zal'ządu, w której to liczbie znajdo

wało się: 30 leka!'Zy, ::l weterynarzy i 5 aptelmr1r.y. W cil~g·u tegoż 

rokn odłiyto rn zwykłych posieclzel1, nn których opróc>:M załatwiania · 

kw(;styj administ:t'acyjno-g-ospodat·l·zych, omawiano środki lJ.Zdrowotnie

nia Lodzi, głównie z d101·Mi infekc:y jnych. '\Vięlrnzośl1. zebrai1 miała 

charaktel' ezysto naukowy; leka1·ze zdawali na nich s1n·1ivvę z prnkty

ki pl'ywatn(~j i sz:pitalnej, ornz komunikowali: wyp<tdki rzadsze, wyróż

niająee się czemkolwiek i wyehodzące po r,a ramki zwykłej ohsenva

cyi kliniev.nej, 1·Hzultaty dokonywanych operacyj i obdukcyj sądowo

leka1·Hkich. Hefornwano. także na posiedzeniach tych ;r,asługujące nu 
nwagę dzieb i al'tykuly, za1·1'rwnu z kmjowej jak i zagmnicznej lite
ratnr·y lekarskiej. 

Stnn · fundnr'!ZÓ\\· łó<lzkiego 'J1owarzystwa lekarskiego prze<lst11wiit 

się w teu sposób, że do d. 1 stycznia 18fJO t'. mh1lo ono w kasie swo

jej rs. 2 rn kop. \H gotowizną, w roku sprawozdawczym zaś wpłynęfo 
składek członkowskich rs. :lOH i wpisowego rs. H, razem więc dochód 

'110\rnT~ystW:t uc.zynil \V l'. lH!łO l'S. 51!2 k. \M, Z których po wydat

kowanm na naJem lokalu, pl'euumemtę pism, oprawę książek i inne 

potrzeby gospotlmcze rs. 25:! kop. no, rachunki kasy wylrnzały 280 rs. 
kop. 3± pozostalości na r. lHIJ l. · 

. S.trona ~rnSO\Vł~ .więc odpovviada W zupełności CfaSll,Ylll gl'anicom, 

w_ Jakieh dz1ałalnosc naszego Towarzystwa lekarskiego, bez nadziei 

wielkiej ożywienia w najbliższej przyszłości się obm,ca„. · 

•• h 
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Nawskróś praktyczna J;ódź, żyjąca z dnia na dziei't życiem ruch

liwem, gorączkowen1 z celami materyalnemi wyłącznie związanemi 
i im w zupełności oddanem, nie przedstawia pola dla rozwoju strony 

<luchowej ludzi, którzy się od przeciętnego typu Ioclzinnina odrodzili; 

a tem samem nie jest wdzięcznem miastem dla krzewienia poszcze

gólnych rodzajów sztuki reprezentowanych przez całe grupy lub też 

jednostkowych „ odrodzonych" -- mówiąc zaś wyraźniej, nie dostarcza 

danych i nie ma wamnk~'~' do postępu szyłlkiego _w kierunkach arty

stycznych. To też pomnno znac~nych w _ostatnich latach zasz~ych 

zmian pod tym wzglę<lern w grodzie bawełnrnnym naszym, strona Jego 

życia duchowa, wzglęrlnie artystyczna i umysłowa, jakże pozostaje w tyle 

po za stroną utylitarną, tak szalonemi naprzód dążącą krokami!„. 

Głównym a jedynym stale uprawianym 1·odimjern sztuki i jej jako tako 

o·odnym przedsta,wicielem jest w Łodzi teatr, który, o ile W.)jątkowo 

~' trndnych i odrębnych istniee musi warunkach, stoi prawie na wy

sokości swego Żadania. Minęly czasy, kiedy w kołach artystjrcznych 

naszych, a głównie w prasie warszawskiej, z chwilą ustalenia się do 

pewnego stopnia sceny polskiej w Lodzi, panowało głębolde przeko

nanie, że będzie ona młodsm1 siostrą sceny warszttwskiej, pepinierą 

dla niej i klasą, że tak powiemy przygotowawczą. 

Były to bardzo piękne iluzye tylko, nieodłączne u nas od każ

dego wykl11wającego się przedsięwzięcia z charakterem bardziej ab

strakcyjnym, iluzye, które dopiero doświadczenie z czasem rozwiać 

miało. I rozwiało je, pozostawiając z tej aureoli pięknych widoków 

tyle tylko, ile jej dla... pożytku kasowego i powierzchownej opinii 

teatru było potrzeba. W potężuem pail.stwie Merkurego daremnie 

'rhalia, i Melpomena wznosiły dumnie czoła i usiłowały utrzymać 

w peh1i swą godność, która im. się wyda: wala wyżs~t1 od .Potę~i rnchli; 

wego a obrotnego hożka... Nieb~~wem. I. one. uc.znc .musuily J~g? dłon 

ciężką a szorstką na głowach i spusmły Je, moze wstydhwie, bo 

z uczuciem doznanego upokol'zenia, ale z uznaniem wyższości tryurn

ftljącego J\'1erkurego. 
Lód% inteligentna obok praktyczności swojej typowej i.„ kupiec

kiej odznacza się takiem zepsuciem, zwyl'odnieniem, że tak powiemy, 

gustu i smaku ;~rtystycznego, . jak i~iał.o które inne mi'.1sto. Sta~e si~ 
to łatwo zror,mmałem, gdy się wezm1e pod uwagę liczne \Vycieczk1 

p1·zeważnej ezęści publiczności za granicę, gdzie każdy rodzaj ttrtyzmu 

smakuje i lmwi bó„. zagraniczny i gdy się mvzględni środki, jakiemi 

miasto prywatnie bogate, na podobne cele rozporządza. Dla tego do

godzić łodzianom 1·zecz niełatwa: zawsze mieć będą oni w pamięci 

--;vzory w1d;r,iane zagrnnicą, jeśli lepsze to natmalnie obowiązkowo przez 

nich porównywane i do naśladowania tutaj podawn,ne, jeśli gorsze, to 

zawsze jeszcze ... zabawniejsze. . . . , . , .. 
'l1a oryginalna a czysto mieJscowa cecha pubhcznosc1 łodzkieJ 

nielada stanowi zapol'ę dla wytknięcia właściwego kierun~u. teatrow~ 

i nie małego klina zabija w gł?wę ty1!1 co do prow~dze1:1a p~dobneJ 

imprezy się .zabiorą. Ostateczme powz1ęt~ przeko~ame,. ze naJl~p~zy, 

a przynajmniej najlepiej widziany przez łodzian rodzltJ sztuk1 na sceme Jest 

"wesoły", lub na drugim planie „ aktualny" t. j. taki, który by sprowadzał 

publiczność miejscową au courant fluktuacyj repertuarowych scen ~to

lecznych, względnie zaś sceny na~bliższej ~arsza\~ski~j .. Każd,y za. swoje 

pienil:}dze bowiem nietylko pmgme spędzie co naJmmeJ iwzyJemme parę 
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µ;odr.in cimm w tć~atrze, :i Je d1ciałhy jeszcze posi!1ść zarazem śv\'iado-
1i1ośC:~ tego, l'O się dzieje \\' t11atrnch na Rzerszym świecie, nby, gdy 
na ch\\'ilę nat't od c7.:rnu do czasu :,;ię dostanie-nie olrnzae, Rię wobec . 
innych io·110mntem i potrnfić dorznck tabie własne słówko opinii 
o „premi~rze" \\'Śt'Óll tJttlonowego flirtu„. rremi względami tylko pu
hliczuo~e, lódzka powodowa.na uczęszcza, do teatl'U o tyle, o ile on jej 
upodobaniom schlebia, a za najnmiejszem choćby sprzeniewie1·zeniem 
się od 1rni·zw.'011ego kiernnku, odwraca r:-;ię od przybytku sztuki :;, nie
ehęcią i wyrazem ironieme.j pogimly na twarzy. OdcY.nł to ws/jystko 
i zro;mmiaJ, odga!lnąl i przeniknął teatralnego ducha publiczności Md:;,
ldej p. Czesław Jarnmski, pod sptężyste kiorownietwo którego 111'l~.Y 
pozostawionej teatrowi pewnej snbwencyi pieniężnej przeszła w !'Oku 
'18Hl scena łódz;ka. Dowodem naszego twie]'(l:;,enia Stl rezultaty mn
teryalne dotychczasowej imprezy p. Jąnowskiego, któl'y zdołał teatr 
.Jódzki pr/jez rok cały utrzynrne. bez deficytu w budżecie, po ray, pierw
szy nie poz ha wiaj ąc bocl:;,ian p1'a\vie na eh wilę w Jasnego ich teatru, 
ustalając go tym sposobem i w clodatku zapewniajr!C kilknd/jiesięciu 
ludziom, adeptom n10/jolnego a nie7'byt wdzięcznego zawodu, chleb 
dostatni, tt przynajmniej możliwt~ egzystencyę. 'l1o jest niewątpliwie 
zasługt! p. Janowskiego i takową skwapliwie :;,apisujemy z 1w:t,yjem-
11ością na rachunek clocbtni jego teatralnej clotychcr,asowej d.zinlal
ności. Do takich zaś wyników doszedł dyrektor teatrn łódzkiego 
przedewszystkiem nie/jmiemą ruch li w ością repel'tuarn, a potem zrlol
nościft organilrncyjną teatrn, wykm;aną w starania,ch w dobraniu moż
liwie dobrego ansamblu i w wyzyskaniu pracy lmżdej jednostki w ma
s:;,ynę teatralm1 wci!łgniętej w zakresie · jej w łaś ci wym, n pr:;,ez to 
samo uniknięciu balastu darmozjadów-komparsówi fatalnie :;,r1wsze nn. 
lm<lżecie teatru k:1żdego ciążE1cych. Słowem p. Janowski natmtił na 
właściwą stmnę administrncyjmb poprowadził teatr po kupiecku, ra-

. chunkowo pokaza,ł co przy sprężystości, ruchliwości i obrotności na.wet 
w Lodzi zrobić można. rro też ta strona teatralnuj epoki ostatniej 
nie pozostawia prawie nic do życzenia. 

N'i~ tak jest )eduak ze stroną jej-artytystyczrn1. 
\Viele hi·akow wprawdzie khul:;,ie się tu na karb warnnków 

miejscov:ych wyżej sch'.u·akteryzow:inych, na wiele rzeczy db tego 
pat~·zy się prne~ szpa!J i przebacza, ale takiego . łagodnego sądu nie 
mozn~i. stosom1~ hurtem, bo. w _nasr,e~n przekon.aniu ubliż:ylihyśmy tem 
snmeJ mstytt~CJ;I teatru, ktoreJ ln1<lz eo łH~dz pewne wymogi arty
styczne stawiac trzeba. 

Be~stronność przyznać ~nże" że pocliiątek xeszlo l'Ocznej ka.mp unii 
ten,t~·alneJ trnkt?\yrin.~ ~v. „V.ictorrn" lm_r~lzo stamnnie a przyrn\jnrniej 
? Wiele stara.nmeJ nrn J.eJ . w~ęks~:~ częsc drngą. Olmr,ało się jednak, 
:;,e było to tylko uaohwrnm~ ~1lne maszyny wypróbowywanej, czy 
ll.obrze skons~r~owauą zost~ła I siłę motoru wytrzyma. Skoro zaś rnz 
s1ę o tem JllZ dos.tatecy,me przekonano, zdwojono s:;,yblrnść oh1;otu 
koht rozpędowego 1 przez tmnsmisyę przerzucano 1rn scenę łódzku 
tyle ~;;,tuk, na. a.fis.~u J~t~f'ych .wi~lnit~ł dopisek „poraz pienvs:;,y", że 
ten b1ecl1~y teatr „\1 ictom~ za~memł się w „nrngf1z,vn nowośei", ba.rdzo 
wprawdzie uezęs~czany I WY.Jęty, nle pod tęczą całą barw, a kalef 
~loskopem .f:Fatnnkow spr~etla,\:anych pospiesmlie towarów, ukr;ywa.iitcy 
1 prz.e1~ycaJ1~cy :;, małenu WYJ~tkami lichotę ich wyrobu, głównie :;,na
nnonmJącą się ,przygotowywmnem sztuk na scenę .. caferni sztukami !„. 

' 

\ 
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.Nie wina to mtystów ani reż~'seryi. Piet·wsi mają znws:;,e chęci 
najleps:;,1•, n ei co :;, nieh C7;rtją w piei·Ai chol'." iskierl~ę artystycznego 
dnclrn z'.i.yrnają się i r:-;arlrnj:~ na podolme trnktowame , tea~l'\l; dmga. 
w nnszym 7.\\'łn.flr.cim tent1·ze. spoczywając w i·ęku dwoc~ · tak wytl',a
wnyeh artystów jnk pp.: Winkler i rrnq.>sY.o od:;,nm'.z:~ ~1ę . szczegol-
11iejs7;ą starannością i pewnym im.wet dla sceny SWOJE\! pietyzmem: 
Za1·;rnty. jal:ieliy się szczegółowiej w tym względzie sformuł?wać dały, 
musinlyhy 1Jyć Wf'zystkie bez wyjri,t,Jrn wymier:;,cme przec1wko tym 
prądom z góry płynącym, JH'11tlom kupieckim, hancllowym, spe lmla
t\yjnym, których 11iehezpieeznie, ac:;, tak kasowo sy,cz<;śliwie stwi,1,rnnne 
i prnehywane wiry powyżej stwie]'(\7.ili::lrny. ·~ 

Ul.>oc7.ną zaś uwagę, której pon1iną(\ nie możem~'· uczynw wy
pat1a mul więcej niż ski~onmą z~nrnze ,,·y,,tn wą i to komedyj z dość 
ezęstemi odstępstwami otl tego systemu oszezętlno::\l'iowego ll!L rzeez 
jetl rnie operetki. Jeżeli nawet tlohr~· towar, WJ'!lnje sile w sukni 
'pir~imiejsl"y!ll, le1rnzym przy dobrym k1·oju i gue.townym g'tU'nirunk~1, 
jakże \vydat~ się mu~i tenżt~ sam l'.ll•1d>y towar przy liehpn znpełme 
krnju, a starem i wyblakłem pr;r.yhrn!lill '? rfo tt>Ż .gotl7.1loby SlQ orle 
11owić i powi<;ks:1,yi.'~ ramy. w ,inkieh niektóre \rnlzmn olrnzywm;e 
olm1;1,,\· \Ycale już trzymać sir~ nawet nie cheą!„ Samo ponrnlowame 
kmt.yny nie czyni zadość nawet lrnrdzo skromnym \Yymogom w tym 
wzo·ledzie... . 

,,., ·Otl tych ogólnych uwag \\)'pada pr/jejść clo 1rn.jpt~hi.eżniejsz~j 
choe. na. jaką nnrn miejsce i ezns pozwalają, Ol'e11~: \Yył~1tmt'.J":;,yeh sil 
teatru łótl:;r,kit'.µ:o. któl'c'go sklatl z niPli('/jJH~mi zm1nn•lllll ntrzyrnal się 
w sezonie rozpoe;1,ętyrn: 

Pierm4zp1\stwo należy się tlamom. A \Yięc w pernonelu drnma
t.ye/jnym mieliśmS· po wahną, pehu1 wtl:;,if;'kll '.i.yl·ia i szyku , śwh~towego. 
w duhrym tonj<:', a nie/jwykle pracowitą holrnterk~ pa111i1 Bisse~1hla
nowską, Byrnp:1tyę męzkie;j. polowy rodu.„ lóc1zk1eg!~; .rn.ar:;,ycielką. 
y,n,ws;1,e rze\\·ną, a w rola eh mlorlyeh dziewczą1« z: pod :"wo.1,sln~J zwlaszez,n 
strz1!ehy, tyle poeiągająeą i moku pełną-:·pmmę \\ ,Yl'\\"JC'7.0\ynę; skon
t'7.11rn1 w każdym typie, zamaszystą pn.mą Trnp~i<:wą; miłą i ła<~H~l 
gawędzi:\l'kti p:rnią Stns:;,kowską. i piękne 11a1hw.1e pr:;,y młotlosc1, 
~n·ot1:;,ie, tnleneie w rn:de umiejętnego kierownict)YH, pi·rwy i unikania 
operetkowych zapr~tlów-zapowiadujt~eą pa~mę Por;1jÓ\\"llQ. . . . 

\Y personelu nperetkowyrn :ms czyz pntrzeha lll'7:YIJ011'.11Ule: ;t,t' 

pnni l\ro1iikom;ka nigdy nie tmd werwy. tempernnwnlu i... nulntlmgo, 
:;,nnnego wszy:-;tkim lJod:;,ianom głosu. 

\\' Jle1·8r>neln mę:;,kim teafru łód:;,J~i~go. g.r'irnje natl w~zystk.il~1i 
r.nlt>ntem twórc/jym. jt>go wszechstronnnsl:u1.1 n.1ezwyklą sl~miennostHl 
aktorską 11· Winklt•1·, jako reżyser 011m·et~! mest1_ndzr~ny i.\\'. porny
Hlaeh niewyezeqrnny; pn nim pokrewn0se uhcnviązk?w scemcz,nyeh 
posta;wić Jrn:fo p. r11 rap:~;1,ę; hez jego areysympa.tye.zne.J, w n1~~doryt'.h 
\;ypn!'h olbrzymitigo repertnm'n, wyhomej posta~'! ;v.you~·azic S?l)lt 
seeny lódzkiej byśmy nie mogli, a wystnre:zn .rmvrn,cl~rne, :;,p ~~zym 011 
iatlość tradyr~yi rrnlziny rrraps:;,ó\1·. Dwn.1 c1 artyse1, to t.wore:y we
solości w aUtl\'toryum o·rdica dobrego hmuoru--a tlltttego rnLJleps1 pr:;,y
jadele i ulubie1'1c~: puhllcr,ności łódzkiej. Dalej ~dą: fawoi·yt pa\1 iin
s:;,ych jakq al'tysta, clmikunale lekki, a wytworme snlono\yy w :·ola.<~h 
sobie \Vlaściwyeh,-przytern znws:;,e nntural~iy, p. Ja1;owsk1: Sunne,nm.e 
i szczęśliwie zawsze potrati się w~1 wiązae z zadania p. Dobrzii11sk1: 
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Artysta szerszego pokroju, szlachetnej formy i lepsiych aspiracvj 
z zarz~wie~ pra~dziwego kapłaństwa sztuki w piersi jest p. Stasz
ko~1~kl.; mezastlwionym se~retnrzem teatru nasiego wydaje się nam 
złosh.;v1~c kupleto.wy p. Damelewsl.d; przed zr'.olnymi i rutynowanymi 
akto1a,m1 powolanrn pp. Romanem 1 Szymborskim lad1rn przyszłość stoi 
otworem. W <~peret~e. wyróżniają się: p. Jami11skL z ładnym głosem 
tenorowym nw1doczmaJącym dobrą szkołę, oraz pp. Recki i Rybttk. 

. W takim tedy składzie teatr łó<lzkL mający w personeiu swoim 
proc~ słu.żł)~',_ maszynistów, pomocników i orkiestry, 47 osób-dal na 
scmu~ ,,V~c~orui'' . od <l. ~li wrześnin I'. z. do rl. 1 maja r. z. 155 
przedstaw1en. Dz1.el scemcznych odegrano w powyższym seionie so 
z ty~h sztuk oryg·mnlnycb 22, tłumaczonych ilfi i operetek 211. rrra~ 
gedyJ _gi·ano 7, <lmmatriw 8, komedyj 4.1, sztukę ludową 1.. Sztn k 
wznowrnnych w zupełnie nowej obsadzie :H. 

Nazwisk~ autorów sztuk oryginalnych, wystawinnyeh w teatrze 
,..,. . r9~n .1891 I 1 ~n2. są: Anellyc, Ahrahamowici, BogushtwRki, Bałucki. 
Bllz1.vsk1, pobrz:insk1, FJ'erlro (syn). Fred1·0 (ojciec), GawaJewicz Ko~ 
rz?mowsk1, K?ziel~ro.(~zki.' J;1ętowski, Pl'iybylski, Ruszkowski. Si~nkie
~1cz, Słowa~k1, Śllwmsk1, Swiderski, Wołowski i ~alewRki. Gościnnie 
występowah: p. Czosnow~ka z teatru warszawRkiego li 1·n.zy. pani 
Z1maJerowa 7 r.nzy, p. Zelazowski z teatru krakowskieg-o . J 2 razy 
~w~rt~~ ~zwedzk1 _ 1 raY:. Debjntow~li; p. Bo~ucki, p .• Jamit'1ski i pani 
1. w1ęcmska. Odb;vło się przedstawie11 benefisowych 11 a na cele 
dobroczynne 2. · ' 

. Do.skom~łym pomys!em .finansowym byly dla teat1·u · łódzkiego :i; sezome .ubiegłym wye1ec~k1 <lo miast poblizkich, k1lJ!'t•, cho<.\ połą- ·· 
~zone z memałem ~1trudzemem personelu, a d u;i,ym kłopotem i za
d10d~!n rlla dyrekc,yi w.v~lawały zawsze prawie 1·eznltaty spodziewane 
pom_yslne; "'! ~~asie taJuch cln~il~l\vych 1:ruchomie11 tentni lódikiego 
da!10 po za Lodz1ą 2~ przedstaw1en, z ktorych w Zgie1·zu u: w paz
dziermku 189~ roku . .Jedno operetk~we i jed110 kornecljowe; w grudni.u 
1891 rok!1 1 komedJo~ve;_ w stycznm 18H2 I'. I komedjowe w lutvm 
l .ko~~1:·dJo_we; w .kw1etnm l komedj~we. \V. Oxorkowie 13 przedsta
':ie~~1.t. '\' grudnm 1891 ~ l lrnmerlJOWe 2 operetkowe. W Piotr
k~mre , 1 ~, ~ tych.: w. grud~1m 13 przedstawienia operetkowe; w styez
~nu 18.fl2 _ l~ku, '1 ~01.nedJO~Ve, W lutym 3 komedjowe; W marcu 
,3. operntldme. z goscmnem1 ·występami pani Zimajerowei· · w kwiet-
mu 2 kome<lJowc• \TT <-•, t l · J • • • • ' ' operetkowe. , . . i1 „zęs ,oc i owie w cw1etnm :3 przedstawienia 

to " "S~r:~i:~u .. wie<:r,m·?w pra\\'dr,iwie. myc:zystych dla teatm ,.Vie-
. r~~ '

1 
;.01 e z.~1~ły się głęboko w panuęc1 b:ywaleów teatralnych nn" 

kS~.' cl, .1sły goscmne występy: .P· Homana Żelazowsl•1'eo·o '\l'tystu nr1"el' 
·rnO'o i Ol'" · I t 1 · •· o · ' '· • ',) " -

.o ·,• gma nego it entn, a ''.'ielkieJ· siły tragiczne]·· tlt> '111·e'cl""'ll" 
rezyseraitscenv l · k k' · l · ' ·' · "" '' p ln" '' · - J. k{:a ~;vs IeJ: o _Jecme na scenie lwcrwskiej ohowi~1zki te 
Że I· iąc~g~: a,, kol" ie~, tez me na wszystkie przedstawienia r, panem 
t:i~ ~z~';.~ 1~n1_1~c.zę~~cr,1il~smy tak. równomiemie i tłumnie, jakbv wm
;os~i az ~J lb'ea,~;y1 p. Ze.lazowskrego iin,kaz,Ywa.la - powzięliśmy dlail 

og;o ~e u~ie" ie1~1e, wyrnzone taką owacyą w czasie henefisu'znako
m1teeio. aktor;a, .zgotowaną mu .przez kolegów i publieznośe 11•1 ··;i,J·· 
?rlko _Jed~1;il~te. od~zucie. wszy~tkich c~ynników · artystyczi~y,~h 'w.Je J~~ 
c obneJ, w J b1tme mdywulualneJ or·o·anrnaeyi aktorskiej jaką ri ~ 11. 
zowsk1 włada po mistrzowsku~zdobyć się· może'! · · ' t • '-'e ,i-
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! 
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Na s-ezon letni teatr · łódzki przepółowił się i pei·sq1iel dra1ł1tt· 
tyczny przeniósł się do odświeżonego i zna,cznie rozszerzonego ogtó.dka 
„Arkadia" p. Sellina, r, powiększoną i przerobioną, scenką; operetka 
zaś wyjecbala na stałe swoje letnie leże.do „Belle~vue" w Warszawie, 
gdzie wybomie bawiła publiczność ohtltością i ·i·oimaitością wystawią-
nych tam operetek. , 

. Od d. 26 maja do 15 września r. z. teatr nasz dał 70 prz~d
stawień; z powodu niepogody dwa przedstawienia odwołano, ajedno 
dano w teatrze „Victoria". Odegrano sztuk 61, w tej liczbie .24 ury
ginalnycb, H7 tlunmczouych i lokalizowanych. . · . · 

Benefisów było 7. Występowali gąścinnie na naszej ,scenie: 
panna Irena r11nipszo, 'rekla Trapszo, Kirszenstein, ptini Zimajerir\V.l:\., 
p. Wincenty Rapacki (syn). l'ladto na. scenje_ letniej popisywał 'się 
p. Barącz, monologista charakterystyczny. Debiutowa~i: p. Fajfer, 
panna Białoskórska (Walerya Nawrockft) ,i pannn :Bien1acka.. Nli.. wy~ 
stawie ogrodniczej dano trzy przedstawienh\., z ndziałein, pani . Z,illl'.~,e.
rowej i p. Rapackiego (sy1m). Z powyższego wykazu· sztuk gi·a1')Ycb 
w sezonie letnim prz·ez teatr łódżki olrnzuje się, że :mieHśmy iępe1:
tuar pl'zeważnie komedyowy, gdyż tylko kilka. wieczorów ·poświęcono 
dramatom i sztukom ze ·śpiewami. Stosowano t11. ·natmalnie ·miarę 
wymagań irnbliczności ogródkowej, pi·zeciwlrn czemh nic byśłny nie 
mieli~ gdyby 'vykonauie stało na średnim choCiaż pożiomie . artystycz
nym. Ale nie zawsze pozwafał na . to czas; wysta'\vianb wszystkri 
z szalonym pośpiechem, byle cało · wynieść kasę z tego · „letniego 
mieszkania", Udało się też to ruchliwej llyrekcyi, ·ale. i dało we znaki 
artystom, których pracowitość i v,rytrzymałość nerwów g-0dne , były 
istotnie podziwu L. .. pożałov;rnnia ! 

. łakim będzie rozpoczęty sezon tf:latralny ,,Vietoria", okaze , przy
szłość. To tylko pewna, ze teatr łódzki,. pozysko.wszy sympaty~ .pu~ 
bliczności, przy popnreiu %yezliwem1 jakiego mu nie szczędzi pras11 
miejscowa, ma już ułatwione zadanie dalszej egzyste1icyi i pornyśl11ego 
rozwoju, czego mu też· szczerze życzymy. , 

Batutę dyrektora operetki objął po p. Balcarkn p. Kornel No
wacki. Reżyserem komeclyi pozostaL p. M. Trapszo, rezyserem· ope
retki --p. M. \Vinkler. Sufiel'em jest p. Sulikowski, n tlekoratorem 
teatru p. ~Wieczorkowski, artystit malarz. Administrncya teatru spo" 
czywa jak w r. z. w rękach p. Gółkowsldego. z·•dziel scenicznych, 
które mają być odegrane w sezonie zimowym dy1·ekcya zapowiedziała 
następujące: „Nasze anioły", kom. oryg. Wołowskiego; „Oj mężcźyźni!" 
kom.· oryg. Zalewskiego; „Górale" szt. oryg. Szczepa1'iskiego i Ula~ 
nowskiej; ,,Wesołe życie", kom. oryg. Dominika (Darowskiego); „Ubogie 
lwice" i ,,Świetna partya" Augiern, „Hrabina :Lea," Lindau'a; „Ali:i
ksandra'i Vosia.; „Dzika, kaczka", „Widma'\ „Podpory społeczeństwa'\ 
„Hedda Gabler" i „Dr .. Stockmam1" Ibsena: nOyganerya" Murger'a; 
„2ractwo koleże1'1skie" Scribe'go; „Stryj sam'' Dumasa; „Różowe 
dyabełki'' Tybau; „Paryżanka" Becq'a; „Narzeczona w ·butelce" Ro; 
sena; „.Zmarzlak" Schotana: .,Cocard i J?icocet\ „Hulaka": „Fałszywi 
święci", ,.Mobikanowie pal'yscy" i wiele innych utworów oryginalnych 
i tłumaczonych. Nu. repertuar operetkowy wejdą: ' ,, Incognito" Mil
H:ickera, „Dziesięć dni w Pireneach", „Żołnierze !Jl1d'wika XIV", 
,;D~.ie.c:ką Bzczęścia ": i wiele i,nuych. . „ , • 



uiea.tr niemiecki, rezydujący w „ Thalia", a zostający pod dy
rekcyą p. Rosenthala, jakkolwiek stanowi dla teatrn swojskiego nie
poż!l<laną rywalizacyą, z którą liczyć się on powinien, niemniej w roku 
ubiegłym sprowadził ją do minimmn, wskutek bardzo słabego, z ma
.łemi wyjątkami, składu swego personelu, przeważnie komedyowego. 
Musimy się ograniczyć na tym ogólniku, ponieważ dyrekcya „ Thalii" 
nie. mogła nam dostarczyć materyałn sprawozdawczo-statystycznego, 
jakiby do w~iosków bardziej drobiazgowych i pożytecznych posłużył. 
Jedynie wybitniejszemi momentami artystycznemi na scenie niemiec
kiej były występy gościnne . dwóch znanych artystów berlińskich : 
von Ostena i Kleina, z których drugi Z\vłaszcza ogromnem cieszył się 
tu powodzeniem i zasłu.żonem uznaniem swej pierwszorzędnej scenicz
nej opinii. 
. Na sezon rozpoczęty p. Rosenthal zo1;ganizował towarzystwo swoje 
o wiele staranniej, kładąc główny nacisk na personel operetkowy, 
w którym ma kilka istotnie rutynowanych i dobrych śpiewac::.iek oraz 
paru śpiewaków z niemi harmonizujących, co razem, przy bardzo sta
rannej reżyseryi, tworzy ansembl wcale szczęśliwie dobrany, choć nie 
we wszystkich rodzajach operetki jednako się prezentujący. Personel 
dramatyczny zaś tegoroczny szwankuje jeszcze trochę, choć znów 
nie tak bal'dzo jak w r. z. mając dużą podporę w kilku aktorkach, 
i aktorach, jeśli nie wszystkich od natury obdarzonych talentem, to 
przynajmniej rutynowanych i wytrawnych. 

Występem teatralnym zupełnie oderwanym i ani z teatrem pol
skim, ani z niemieckim nic wspólnego nie mającym - zachwycił już 
na schyłku upalnej wiosny prawdziwych lubowników potęgi tragicz
nej )la scenie i talentów na wskroś indywidualnych a, nowych---=lau
reat-rzec m~źna-\~ystępów gościnn~ch w Wmszawie, słynny włoch, 
Andrea Maggi. Zamierzył on był dac tutaj początkowo w otoczenh1 
swojem przedstawienia, ale w obec tropikalnego gorąca, odstręczają
cego publiczno~ć od zamkniętego teatru, spóźnionej pory i cen za
n.adro-na donuar niefortunnych warunków- podwyższonych~ skończyło 
się. na wygłoszeniu )ed~ego „ Otella". „ pized pustą prawie widmvnią ! 

Oderwanym rowmeż w ·tym samym teatrze wieczorem na iaki 
złożyły się monologi wysoce charakterystyczne, zabawił łodzian d do
skonal~ artys~a sceny lwowskiej p. Gustaw Fischer, który pokazuje, 
co moze wybitny talent - nawet o jednostronnym i oornniczonym za-
kresie scenicznej twórc:1ości. · 

0 

Po ~atrze najwięcej wzg.lęcb~ie. wido,ezną rolę w życiu artystyc7.· 
nem fjc~dz~ ~m muzyka, w dz1ec~znne ktorej słyszy ona. eorocznie ze 
znakom1tosc1 wszystko. to prawie, co odwiedza Warszawę. Miasto 
nas~e bowiem z opin!ą swej . zamożności wydaje się impresariom obco
!traJo~vych . artyste~ I artystow w każdej specyalności sezamem dla 
mh k1esze~1., ~o ktorego · wystarczy z~pukać, aby się .wrota jego otwo
~zyły na?sc1ez, a wory złota napełmły skarbony podróżne słowików 
~ maestrow. Zazwyczaj jednak zawodzą się ei panowie i te panie ed 
nnpr~z;y . na swych. 1:ac!mbach ze zbytnilł pewnością siebie czynionych 
nnrazaJąc t~lko. n1es;vmc~o~n;yl·J1 stosunków miejscowych artystów na 
produkowame 1nę naJczęscieJ p1·zed pustemi krzesłami. Winne sa temu 
zwy~le ch'Yie~ue ~e~min~ konce1~ów i zbyt późne zawiadomiania~ o nich 
pubhcznoś~;, ~odzk1e3, .ktora musi się naprzód oswoić z myślą, że na 
K<mcęrt po~sc wypą4me1 a potem nabrać przekonania d.o. samych kon-

.,. 
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certantów, wybieranie nieodpowiedniej ··pory·· i hawet dnia' na ·ich 
występy. . 

Ze względów powyższych z całej powodzi zeszłorocznyc~ konc~r: 
tów zainaugurowanych P?żegnalnym-by~ych . artystów ~cenJ łódzJc!eJ 
pp. Morskiej, Kopczewskiego, Staszewskiego i. Popła~sk1eg:o z udz1~
łem barytonisty p. Lan~au~, ~ieliś~y ~yl~o . Jeden 1 to me z_upeh~1e 
materyalnie udany, głosneJ trOJCY mew1eści~J panie»;: ?-'re~elli:-ś~1e
waczki, Camphell-violonczellistki i Librechttown~j-p1a~1stki-, Ą op!o.cz 
nich koncertowali z małem zainteresowaniem s1t;1 pubhcznosc1: spie~ 
waczka berlińska, Etella Gerster i dyrektor· tamtejszego konserw~~ 
toryum, fortepianista Liebling; u~alentow.any ~a!ec-:-ekrzypek Brom~ 
Hubermann (dwukrotnie) z udziałem fortep1amstk1. panny · ~u~o~f, 
fortepianistka p. Hochedlin&"e~·owa; .zna1ko~ity nasz. ~c~ałowski i ep1~~ 
waczka opery warszawskieJ pam d Orio, wreszcie p11~kn~ n~ło~1k 
szwedzki" Alma Fohstrom; wiolonczelista p. Asperger I p1aruet~ 
Skworcow. Gdy do nazwisk powyższych dodamy kwartet szwedzki 
damski, który produkował się naprzemian j'!-ż to w ogródku Langego, 
już też w wirydarzu hotelu Manteufia - hsta naszyc~ . koncertantów 
w okresie sprawozdawczym będzie zupełną. W tern ml~JBCU obd~r~o~y 
dobrą pami~ciii czytelnik gotów się na nas obur1;v:c za pomm1ęc1e 
najważniejszego, najpiękniejszego i najlepiej P?t~ kazdy~ wz.ględem 
udanego wielkiego koncertu „Lutni" warszawskl~J· Oprocz teJ ~rcy
sympatycznej śpiewaczej drużyny pod czarodzi~Jską b~~tą . p. P~otrs 
Maszyńskiego grali i śpiewali naprzemian na rzecz kosc1~ła Wm~bo
wzięcia N. M. P. wysypując hojnie wszystkie skarby s~o1c~ tal~nt~w: 
grajek-majster Barcewicz, baryton pan Gr!\bcze~sk1, fortep.iamsta 
p. Melcer i młoda amatorka śpie-waczka, panna WoJno. 'l'o tez ~on~ 
cert ten przyniósł około 1500 rs. czystego docho~u. Kolacya wspolna 
z damami, dana na cześć "Lutnistów" warsz.aws~1ch w Gmnd:-hot~lu? 
dala pierwszy raz sposobność zaprodukowa.m~ .się prz~d wars~a:wsk1m1 
kolegami młodemu i nielicznemu zastępowi sp1ewack~emu n~ieJscow~; 
mu któremu przypadł zaszczyt dania początku p1erwszeJ „Lutni 
pro;vincyonalnej, „Lutni" łódzkiej. . . 

Historya tego wybitnego faktu w życiu artystycznem łiodz1 Jest 
następująca. 

Przed dwoma laty tutejszy nauczyciel śpiewu, a zaraze~n krytrk 
muzyczny „Dziennika łódzkiego", p. Staniała~ K1:zyszkowsk1 powz1~ł 
myśl zorganizowania chóru .męz~ego, z kt?r~J tez dla w~.row.adzerua 
w czyn projektu zwierzył się kilku czynmeJs~ym w mieście . Jednost
kom. Zwolennikom projektu p. Krzyszkowskiego za st~ramem pana 
Bolesława Wilkoszewskiego udało się pozyskać pozwoleme p. Guber
natora piotrkowskiego na danie 2 koncertów z ~elem d?b~·oczynnym,. 
co dało znów podstawę prawu~ . d? rozpoczęci~ lekcyJ i, przygoto~ 
wania chóru do zą,mierzanych pop1sow. y.r czasie tych przy~otowan 
z naturalnego porzadku rzeczy wyłoniła się p~trz.eba . utrwalema po.d
jętycli usiłowań, .czemu wyraz dało występ1e~1e ~~kunastu, wybit
niejszych osobistości i gorliwszych propaga.toro~ sp1ewu, cboralnego 
z projektem ustawy, któraby dozwol~ła z~w1.ązac na wzor warszaw
skiej Lutnię" łódzką. Niebawem tez wm~s1ono do władz stosow!le 
podanie opatrzone podpisami 18 założyci.eli pp.: E .. Alwasa, A. B1t
dorfa, w. Bronikowskiego? J. Kłosow~kiego, dr. Lohrera, M. Łuby~ 
w. Magnuskiego, Płacheckiego.' dr. Plichty, R Ra01polda, G. Ro.nd 



t{hale~a\ F.., ~elltn,a, .. M. Sprząc~µ:o:ivsldego, Ą, Stopczyka i B. Wilk _ 

szewskiego ·- ktore w cl. a kwietma r. 1891 uzyskało sankcyę mi · t 0 

ryall).~.. rr~~m.szasey~ chór męzki r~sł lie~ehnie, ćwiczył się, ko~s1:~ 

~ow~ I. m~zmał, p~zes~edłszy pod kierowmctwo artystyczne p, GustJw 

~eb~-t~mertt, a po Jednem koncercie po kilkudziesięciu lekcvach st ~ 
~Ię JUZ w~ale kar~1ą (lrużyną śpiewaczą. ·· · • · a 

· . . Pi.erw~ie. poęie_d.ięnię organizacyjne nowego stowarzyszenia w te. · 

wmrn .powtornym do~zło dopiero do skutku 11 O(lb1rło 81·ę · d t: 
z sal· C • l l t I · . l. · · · · ' ' · · .; w Je neJ 
' .. ; ::rI~~c .- 10 en,: p_rzy n< zrnle 2n członków czynnych flotychczaso-

wego. cl:wrn amato1 sk1ego, 01•,n,z 14 7iałożycieli Lutni"' ł<'>clzki'eJ· (·)b d 
toczono pod · , ,:i, • t · · "· ' , . · · ra y 
; ,.' . . ., Plf~\\oiul!C wem P· Leona Gajevvicza protolrułował ·e 

~~s .. P· • :Niak~ym~h'.Hl B~i,rucl:. Po jed11omyślnem zaak~eptowaniu ustaJ 

~: k~_zeką,zaum, J6J c_hor?w1 a,matorskiemu, dającemu nowej in'3tytuc Y. 

!1. y<;zn~ P?d~.t13.wę,. zaJ,ęto się wyborami do .reprezentacyi wchoct/1 

~:~1C1 .. W zy~'~e .r~nv~r:iystwa. przez głosowanie dopełni~nemi. Do kO~t 
.. „ "J;_utm łqdzR:ie1 pow,oła110 tedy· na 1n·e"es" •)7 głos · IT 
stantego Pł· 1 k' · · · · · · · · FJ " "" · • ami p. · :\..Oll-

a· b 'h ' . ac 10!} _Jego, rejenta~ lliL wiceprezesa 1f.ł g;łosami p G t 

.. ą .e~ _nęra, na ąekretai'.~a 18 głosami p. \Vłaclysława S i'· us awa 

Mspoda~z.ak· .. p,_. B1*sława. Wilkoszewskiego i na. 1{·,~yera.:upnę,Wn.1.at lglo

• agnus tego Do komis · . · · . . · ' · · o c a 

P,.p._ . Wojciecha . Op. eln- ~. :i ~~1-z~Jn.e.J . zas .. zaprosz~no . jed~omyślriie 

Ksawere 0 j .„ Y . 1 om . 0~ skieg o, . l..1~ona GaJewwza 1 doktora 

111inu. „L~tni t6~Ji~~~~o. w~!~~~16~rn~isufo~ema i opracowania :re&'ul11-

Gebęthn,era, Sudry i Wilkoszewskie yę kzt ,~P· Barucha, GaJew1cza, 

strukcyę i · · l · · ". · go, oizy przygotowawszy in-

N t'' Jegu am1~1 przedstawią go najbliższenut zebrani. 'l:I. 

. -a ... ęm samem pierwszem zebra.i 't · „1 · , · . u .og;o iemu. 

rzysze~ia natmalnyn:;i.,·porz&dkien1 rz~~zyoi~;1ebm llt8 7iał9zyc1eh stowa

grona, czł911ków zw · ·r 1 ·· ·, ' , a() owama przeszło do 

ama~qrskiego, zfożoK~=~J;~~ ~~)bzas~ęp.u.t za~ czynnych, oprócz chóru. 

l'ZJ:sz~µych.. .T m s) · b · .~ 1}YJę 0 Je~~cze 4. nowych etowa~ 

czyła" . .ogółem · ?s 11c~i:t~i~~~ ,,Illutm,i w. clrn~ą1 z~,\~l~zy'Yania. się li

lacyi, urosła już do · 180 bez 'm· izba do clny~h · nnueJsZeJ naszej re

kowsk.ich ilstanowibno ·na ;.
8 

~·at k Wltsokosc opłat rocznych .człou

jak :i ,zwyczaj1Jvch, którz1.· .naci.to ',vnaOB"'~ i~n s~?war~yszonych czynnych, 
' ~ ' ' ~ • ' . • . • .; ' ' . µ"!' „, o· wp1sowego 

Z ·1-ch kandy<latów na stano · 1 1 · , · 

nie przyjęto : P.· Stanisława Niedzi~~s {o c yrek~?ra ':.Iiu~ni'; je~lnomyśl

artystyczne . P,l't1ejął ·od· p. Gust . ,, kGe~o, l kto.1y tez k1ero;v~nctwo jej 

rozpoczął ' ' . '. ' a\\ t1 e )et mera we wrzesmu . z . r 

nfeąziałJif ·ie. ;~~~~r ,:a~;~fe%~eJ'ch~ri'lnynt ~ekc.ve .yeryodycznie lw ~b~ 
towej. . . . .·. · : · . · a ce " n1.etoweJ , obok sali koncer~ 

.. ·.~'3 ,;.Lutl}.ia.'' ł<\dzk<t -bedzie p , d ·. · . . · 

a .71 9zasem. dojdzie clo takięg~ puuktop~o~a :oną udat111ę. L doskonale, 

c~ema, od którego· da1szy ·e · ro . . . u ai . .ys ycznego wyrobienia i zna, 

b,ęd~_fo--:-:-naj~epązą rękojmi~ ~a··:WOJ b ~topp;ow~>, lecz ciągle postępować 

dy1;e~t9ra „J;utni" p:. Stanisłi~wao~i~~~~sf lie.rwszJego, rzeczywistego 

?em szkoły qpery cesarskie. w Wi . . . e s_ i:go .. : est on wychowań-

1. ]{oro]Jozycyi. wt'tiemn1·cia'ł Js.. . edmu, gdzie takze .w ·teoryę muzyki 
.. ·k · 1 . . . . „ , ~ . . . , . tę u znanego w tamt . , . . . 

zy a U.Ym. profeso1:a Krena. Ótrz .1 
, , · e~szym swiec1e .. mu-. 

art.y~tyczne, p. Nit\dzięlski. wstąpiły ~~1·':~!.J t~k ~tarnnl ne ~ykształcenie, 
Wildem 01Jerow11m _Od.ei·w·n 1,0· 

. · . 1 · nę 1 .Pl zez a~ .kilka b~rł śpi·e-
·. • · • · · · · ·.; • · ·"'1 go Je( na.k l d · J· · 

z~11mę do zorganizmvan·· ·; · · oc 7iawo .u scenicznego we· 
• ~1~ • t. ·• · . · · · . " ia, opery .we Ijwowie t.. • • · 

l1""!l-,ą,:)f-t9reJ. c pozoątawa-ł cJ>rzez lat d .. · . . W ' na s anow1s.Im kierow ... 

· . . . . „ . ·. '· ·· wa. -. .~'.. 1876 P;1~,t.8,nisła~ . .1Nie.., 
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dzielski przeniósł się · do Krakowa i tu· założył: · Towar~stwo · m112yc~.; 

ne (przekształcone niedawno na konserwatoryum) w którem prowa-. 

dził klasę śpiewu solowego i chóralnego p1·zez lat dziesi~ć. Ostatnim 

zaś etapem w długoletniej a. tylostronnej działalności ·artystycznej na

szego dyrektora „Lntni'' była Warszawa, gdzie piastował godność 

wice"dyrektora „Lutni" tamtejszej. Sżcz.ebel· po. szczeblu więc, jak 

widzimy, przechodził p. Niedzielski różnorodne pola kar'yery pedago· 

giczno-wokalnej, co mu daje· Gila-przewodnika ·świeżego i, młodego za. 

stępu. śpiewac1dego tyle potrzebne i cenne doświadczenie, z. którem 

niewątpliwie z smowego tego materyahi zrobi on istotnie harmonijny 

i wartościowo zbion)\vy czynnik artystyczny. Osobiste zaś przymioty 

i zalety charakteru p. Nied7iielskiego, nacechowane pełriem prostoty 

i szczerości obejściem, przy widocznych na każdym kroku najlepszych 

z jego strony intencyach zacieśnią niewątpliwie mi~dzy „L:utni~" a dy

rekto.rem ścisły węzeł sympatyi i zaufania, na których oprze si~ wza~ 

jemny jaknajlepszy i nierozerwalny stosunek. Życzymy tego „Lutni" 

w jej włą.snym interesie z całego serca!„. Obok: powyżej scbarakte· 

ryzowanych objawów życia artystycznego zeszłorocznego w dziedzinie. 

prawdziwej sztuki.---~ musimy j_eszcze wspomnieć clla ści~łości o jeg0: 

innej stronie„. piwiamiano-spacerowej! .. Określiliśmy ją dosłownie, bo 

chodzi tu nam o wsielakie t. zw. "koncerty" i występy w różnych 

ogródk11cb, gdzie przy kuflu piwa słuchu się wieczorami, w atmosfe

rze. o pewną ilość miazmatów i. wyziewów miejskich mniej zarażonej, 

niż. panujące w obrębie całego śródmieścia,, z pobłażaniem i zimn!l 

krwią pr.odukcyj muzykalno-wokalnyeh, któreby nieraz w innej porze 

i inne.m otoczeniu o napad nerwowy couajmniej przyprawić nas mogły. 

Nie stosujemy tego do jednej, pewnej produkcyi w szczególności, ale: 

do wszystkich ryczałtem, zaznaczają(~, że oprócz dwóch orkiestr woj

skowych miejscowyoh i jednej podobnej zwykle do Łodzi na lato: zjeż.

dżającej--shrnhamy jeszcze dwóch orkiestr amatorskich: scheiblerowskiej, 

i miejskiej, oraz piwu kapel kostiumowych lub damskich o cudzoziem

skiej nazwie i trnp muzykalno-wokalnych niemieckich, które wszystkie 

l'ftZem wzięte w Tepertuarze swoim i jego wykonaniu mają to chyba-. 

godnego wyróżnienia, że„. zastępujlli miejsce innych, lepszych produk-. 

cyj w tym rodzaju~ gdy tych wcale niemaL. A przecież Łódź stać n~ 

nie, i samo miasto \Varte. jest czegoś lepszego w tym rodzaju; Czas 

by też był już wielki odwrócić .zasadę wszelkieg<;> miejscowego i im

portowanego artyzmu tego gatunku: „sztuka dla piwa", na apiwo dla. 

sztuki\ chgciaż kiedy w interesie naszych trunko-i jadłodających. let;. 

nich przybytków, leży łączenie jednego z drugą, a za~em · ni~ mpże-: 

być inaczej!.„ 
Pierwszy na zmianę tę powinien się· zdobyć Helenów, gcłzie tyle 

corocznie pięknych, estetycznych a. coraz więcej uroku parkowi, a in

teresu , zwierzyńcowi, dodających inowacyj, właściciele lubownicy te} 

wspaniałej na naszej węglano-dymnej Sahal"i.ie-óazy zaprowadzają. 

N aj mniej nrn.teryałll dostarczają·· kronikarzowi historyi ubiegłego' 

roku sztuki piękne, które ptzebojem dopiero zdoby\Vać so.bie· muszą 

miejsce i prawo obywatelstwa tam, skąd wyparła prawdziwi~ pi~kno

plu~okracyjna manja kosztownego błyszczenia, a rzetelne i i:i.zla~h.etne. 

gust i styl - blichtr i quasiznawstwo pięknych form z pa1·weniu~zo:w ... 

stwa, p_asożytnicze swe. siły czerpiące. Wprawdzie usilowania w kie

run~;. zP,.obyc~a , sobie Łodzi .na artystyczną. tl\~że. „w. t.ei Jlziedzi.łlii.e.. 
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sżtuki-'-'-placów~ę· nie · wszys.tkie,· ·choć ićh dotąd byłO bardzo niało· 
n"'.ieńczan~ Sili po~yśl_nym skutkiem - jednakże możemy już i tuta] 
obok chyb10nych prob ·1 udane zaregestrować; · · 
. ' ;Do pierwszyd1 naleźą dwa projekty wystaw obrazów czasowych: 

jede:rl'.'·powzięty przez Towarzystwo zachęty sztuk pięknych na jesieni 
r: 189~, drugi przez kółko. prywatne ·malarzów warszawskich. Obadwa 
nie· dos~ły. ~o s~utku1 ostatni, zaś, skończy~ się na z.ałożeniu agencyi 
artysty?zneJ · sprzedazy obrazow w za.kładzie fotograficznym p. Wilko
szewskiego. Oglądaliśmy tam płótna olejne, akwar••le i szkice Jasin
~~~ego,. ~oświkoweJ. i _innych. _Wi~lkieh tranzakcyj i obrotów~ agencya 
n~e. robi ~ ale w kazdym razie Jest to dobry początek do wyparcia 
z, salonów przyn~jmniej nasz~j magnate~·J1 przemy~łowej i kupieckiej, 
nędznych ·a drogrnh fabryka tow przewazme zagramcznych. . 
· · Osiedlili ~ię tn także· _na. stałe w roku minionym pierwsi adepci 
pędzla y; Ło~z1: pp. Włodzimierz Zamarajew, utalentowany ilustrator 
I ~~ate~1sta, ~ Jan Łuba, dzielnie stosujący bujność f'antazyi i rimiejęt-
1~°.~~ uzy,wan!a do?ra.nych barw do celów utylitarnych, a przez to na 
bruku. łodzk1~ p1omer malarstwa dekoracyjnego w dobrym sniaku; 
na,kom.ec Ę>· H;rsch~nber~". artysta-malarz dużego talentll i uznanej in
we~cy1 meposledme mieJSCe w krajowej drużynie <tpolesowej zaj- ~ 
illUJąCy. 

. ·Dawniej ·od nich osiadłym jest tu uczeil. p. Prószyńskiego rzeź
b1~rz całą ~usz.ą, p. Ludomir . W ąsowąki, który nagrodzony na 'wysta
~1e ogrodmczeJ „Satyrem". ~d?był s~bie ostatnio rozgłos, jaki dostal 
BH~ na~e.t z naszego małeg;o s~1atka, do szpalt poważnej prasy war
s~awskieJ. ,Pan Wą~owsk1, ktory dla chleba powszedniego nie wahał 
się przJ'.b~·a~ s~ro~n~J roli rękodzielnika-kamieniarza, wyrobił sobie już 
w :bod.z~ imię i. opnnę artysty, z któril nie łatwo mierzyć się przyj
dzie kazd~mu Jego na t~m. polu współzawodnikowi. Nie mniejszej po
dobno pociechy ·doczekac się .mamy z młodego talentu p'. Glicensztej
na, . ~ształco~~go k~sztern kilku zamożnych tutejszych llldzi dobrej 
woh 1 bar~zie; alt,rmstyczneg_o usposobienia w ·Akademii Monachijskiej 
od lat d~och. z gorą. . P. Gbcensztejn został już uwieil.czonyrn meda
lem„ na ;ed~eJ z ta~teJszyc~ wystaw za swego „Mnicha", sądząc zaś 
z k~ku prnc . ~row;izoryczme tut~j . wystawionych, w czasie pobytu 
c~w1lowego w ~odz1 młodego rzezbiarza-rokować mu można istotnie 
p1ękn' w upra\vianym rodz~ju sz~uki przyszłość. . 
ł, d' k'l'yle mtyamy do. powiedzema o najmniej głośnej stronie· życia 
o, z ;e~~· a~ styczne~„: Oby to skromne "słowo" potężnern ciałem" 

w naJ blizszeJ przyszłosc1 się stało!... " 

·. ·. Ża~ia~t tr~~ić 'cz~s ~a .da~em~efu ~ys~kfw~nh~ o.bj~wÓw 'ru~h~ 
um~słowego,. ktorego. ':;r ~naczeniu podnioślejszem nie mamy niestety' 
wca e. ~zamiast ludzie. Bię wyliczaniem, choćby jego pozorów dla 0~ 
~hl~biama tym wszystkim, co jakąkolwiek pretensye do budzenia ptu 
~kiego . ruchu, }n~ uczestnictwa. w nim roszczą-zaJmujemy się lepiej 

o razu Jedyn~ •. zyc1a umysłowego Łodzi przedstawicielką-prasą .. 
d <MamX)eJ ~rzy ?rga~y1 z których jedyny w języku polskim wy. t:::li. ~!,ęJ),ru"k,:J;;ódzki"' a dwa w języku niemieckim wychodzące: 
„ ... „.~~·z''~.Z,e1tung.: i .. „Lodzer .. Tageblatt". . · . 

. . e .wsz;ystkich ~z ech pism, w Łodzi wychodzących Dziennik'" 
ll&JWlf;}CeJ. zaJmował SH~ sprawa.mi miejscowemi; najwi~cej, ~ięjl;ica· po-
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święcał ruchowi pr~einysłowo-handlowenm i jego objawom, w cał~m 
okręgu Jlrzemysłowym, nie tracąc ~~razem ~ oka ~praw og~lno-~raJO
wych i :państwowych. Z szczególmeJszą tez .drobmzg;~wośc1ą „v10w~· 

, dzoną była w ,. Dzienniku" mbryka ,., Teatru .1 muzyki , co do~odz1, 
że sh1sznie leżał mu na sercu rozwój życia· artystycznego Ł?dz1. · Do 
pożądanego też· 'nrożmaicenia p~srna, przyczyniały ~ię. ostatmo z~p1·ą
wadzone felietony artystyczno•hterackie warsza'!skie 1 rubryka ?~eżąr 
ca ,.ż pism i książek", pisane były barwnem i wyt;aw~em . p1~~em 
publicystyczne~n zna~ego kryt~ka teatr~lnego, n~wehs~ I ~~ienmk~: 
1·za p. Antomego Mieszkowskiego, wspołr~daktorn „W~e~ , a naJ 
lepszego znawcy i przyjaciela Łodzi w prasie WaJ!Szawskie.1„ . : ·. 

To też „Dziennik" w istocie. zdołarl zainteresować sobą w1ę~eJ 
wybitnych sił literackich Wars~awy, kła.cląc tam~ .zarzutom ~askle~ia
nia się w ciasnem kole wspołpracowmctwa mieJscowego, rozs~mz~ 
się zarazem, wywołał emulacyę i to pożądane uczucie wstydu, ze. a~ 
wątku i treści ,,za górami" szukac potrzeba, gdy wskute:k _gnuś~ośc1 
i lenistwa leżały one na miejscu, pod ręką, bezużyteczme ·} Z;logmę.ły 
dla przyszłości bezpowrotnie„. . .· · .. . . 

Efemerydą na horyzoncie d.ziennikal'sk1m ulnegłego roku -b;vło za-
- łożone przez i). IJuthra, figurującego ·jako redaktor-'Yydawca, . p1s~m~o 

trzy razy w tygodniu wydawane w językach: ruskim, polskim 1 ·me
mieckim, E,!„ h .. :,łlóclzka ,gazęta . ogło~~eń:. Istl1~ało tyl~o P?ł ro1P;t. 
Mówią wszakże, że pismo to odrodz1c BH~ zamierza w mneJ fo.rmie 
·organu codzienneg~ o _sze.rok~m _programie, tak. samo w,"trz~cb J~z.:v: 
kach: ruskim, polskim 1 mem1eck1m,_ W~(fawanego P; t .. „ \,za~ , k~?1e 
go redakcyę objąłby znany nauczyciel Języka polskiego '' girnuazJac~ 
łódzkich p. Ławkowicz. . · . · 

Najważniejszem z wydarze11 prasowyc~1 . ubiegłego i:oku, na bruku 
16dzkim jest nieoczekiwane przez gazety mieJsco~e, n~głe z.akwatero
wanie się w ·Łodzi prasy warszawskiej. , Powmna się_ on~" b.yła ~o: 
prawda zdobyć już na to odd!l'wn.a, bo z,aro:vn? znaGzeme,. J~k1e. Łodz 
w przemyśle krajowym. a w~ę~ 1 w og?lneJ. Je~o. gospo~arce ,eko~o
micznej zajęła, a comz bardziej postępu.Je, Jak l sama. wielkoś~ mia
sta, tylko o '.1 godziny drogi położonego od Wiuszawy,, _dostarc~yły 
wiele żywotl1ego, ciekawego i nieznanego m~teryału, . ktory dla ~1~~0-
l'yi przemysłu, świadomości czytającego . ogołn a nzytku tak · sm~le 
z Łodzią, intel'esami związanej Warszawy -yrzevaclnł. ?ezpowr?t~ie. 
. .. Pierwsz:i z prasy . za.miejscowej, zwróciła !Hl· Loeb;. baczmeJszą 
uwagę „Gazeta radomska". której korespondencye P.rze<lrn}rnwywą~e 
peryodycznie w „Głosie" wprowad~iły z c.zas.~n~ ':'. rgn przegląd~l~ 
społecznym .,stała mhrykę" tygodmową, łJodz1 · pos\Hęcon_ą:/1 prov1.a 
dzoną przez nutom. koresponde~cyj w. „Ga.~ecie ntc~on:~k1e.J . ~upe~: 
nie jednak niezależme od tych pierwocm zamtereso\\) a.ma. 131ę dzi~nni 
karskiego Łodzią „Kurjer warszawski" w lipcu r. ·z. przy.słał ~ sweg~ 
specyaliiego korespo:1denta, a p~ dostatecz1~~i;:i1 ~ ~bada~~~ .. tere~u te~ 
placówki,. rozszerzenm koła. ~w.01ch · ~zyteh;nkOV\ i prZJ~.ac1oł, '' gr,u 
dniu otworzył filię swojej adnnmstracy1, <~aJ~C prenume1 ~toroµl _ s:wo1.m 
niebywałe i niezna:ne . dot~d tu~aj ugo~od~nema w p~·zy~pie,szone,i l d~a. 
razy <lzi.ennie dopełnmne,l ekspedycy1 pisma, w ułatw1em.u skła~la.ma, 
przedP.łaty i czynienia o~łosze~-słowem. w teru. 'Ys~stki~m,, <;P .z~: 
możne. zasolme i ruchhwe. pismo dla zwole'\1~1~ow 11:v-01ch uc~y:~1c 
IĄoż.e. ·_To też· jeszcze . pr.zy .. odp,owiecbiim Fo&p1ec_hu.. mfQ~:macyJILym 
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~, ~prawozda.w~zyin w rzeczach ··łódzkich, „Kurjer warszawski" llldwoił 
JUZ w ?odz1 hczbę_ prenumeratoró~ i jedna sobie coraz większy zastęp 
czytelmk?w. ~W ~nnym z1~Óy.' kierunku zasłużył się Łodzi „Wiek" 
po „ KurJe~·ze", naJpopula.r:meJs.zy ~v niej obecnie dziennik warszawski. 
Obok bo~1~m stru:annego baczenia· .w korespondencyach stałych na 
sprawy .b1ezące miasta· we wszystkich jeg·o dziedzinach na schyłkt 
r. 18_9 l; a po~zątlrn. r. ·z._ zam~eścił szereg felietonów charakterystyc~ 
bodz1; Jako mm~ta i _lud~1 w mem ży;ii!cych, poświęconych. Relietony 
.te zbiorowo, a Jędrme prnane, poprzedzone wstępem i. oprawiane w ra
~y ~rzez p. AD;toniego _Mieszk~wskiego, ich inicyatora, · budziły wśród 
I:iodz1an duży, .mteres 1 narobiły nawet w .swoim czasie śmiałoś .-. 
a, bezwglę.dn~smą "'.Y~~as~anych o~inij - sporo wrzawy w niektóryc~~ 
~fepach ~ia~ta. ~z1w1c się temu me można wobec . potężnego snopa 
tw1atła, Jakie rzuc1l.y _te _artykuły na ~ieje_dną z ni~h, po~rążoną dotąd 

.":fgodnych dla siebie za.sobach 1 wielce poządaneJ nieprzejrzy
stosc1„ .. 
; 

1
. qprócz jed~ak ~G~os~", „Kmjera ~varszawskiego" i ._.Wieku" 

ęta e hsty z Łodzi dmkuJą Jeszcze: Słowo" oraz Tyg·ocln1·k· k 1 · Wy i k · ' k · · " ', " o eJo, re onom~czny ''. ,tor.y n~„'Yiosnę. wprowadził specyalną po temu 
tubij~ę p. t„ ,,t;ydz1en łodzk1 .1 „KurJer Codzienny". Wszystkie te usi-
~~w;~1a d~asługuJą, tylko na ~aJ~vyższą pochwałę i najgorętszą zachętę, 
~t taJ . a teg;o, ze .~ydały .JUZ one_ pe~\?ie. owoce: Łódź zaczyna pa
, ę. , . ze op~ocz mie.r.scowe.J prasy, istme.ie Jeszcze warszawska, szersze 
~sim~~ąca. w1dnokrę~·1, przyzwyczaja się do jej opinii, liczy z nią .. a to st :Y13 o me P.ozostaJe hez wpływu na tyle pożądane t1krafowienie mia
;. a I p~d~ta~y Jeg? egzystencyl, przemysłu, do niedawna na wskróś cudzo
ZC~~lOemWSY he K' s .alnotww1ących <lziwrią anomalię w rzędzie innych ognisk ;v_ 
! . • c ro es , a, · '

1 

. .' D~ieć ~ie~~ier{ieJ. d~ni~sło~ci. sp·ra~y ;ua. mi.ast~1 1;as~eg~. ·m~że~ 
~y uwa a . z~ z~ła:tw~o_ne z ~lb1egłym rokiem. Pierwsza jest · reor ·a-

t
neizkacsyta Pn?hcy1 1meJs

1
k1eJ •• podjęta przez władze administra~y·J·ne na s~u 

ara przemys owcow 1· oby,•r· t i· t t · l · ' -. Jak . . , ,Hl el .u eJ.szyc i Jeszcze w r. 1s9o. 
warszawski W!adomo pohcya, nas~a ma zostac zreformowaną na WZÓl' 

miasta licze~~i: zara~e:, znaczme. o1powied~io do rozrostu i potrzeby 
w cz .. · · powię szon~. Odnosny pro.Jekt przedstawion r został 
nicn::c~ I. .18i9.1 Er~ez o~ldz1P;lną,„ad hoc" powolaną komisyę za~ poś:red- . 
i na wiosnęag:s. la. I, m: ,1_J~d~1, p10trkowskiem~1 _rządowi gubernfalnemu 
~ . b . as 1. z. 10zpat1ywany l>,rł w mm1ste1"'1rach Wted ł. 
l!!llle aw1h w Pet b d 1 · .i .r • Y w a
wie kolei ,.obwodo~!j urgu , e ega~y~; prz~myslowców łódzkich w spra-
kroki i starnnia u wła<lzz czego . ornystaJąc poczyniła odpowiednie 
tzeczen_ie, że pro· ekt 1'.ef~1:;:;.cluJąc;Yel~, ~d k;t~ryeh otrzymała przy. 
rozbierany i " t ) ·d· Y .rwhcy1 łodzkieJ ostatecznie mu być 

. D • za w1e1 zony na tegorocznej ses:vi radv państ"'a 
lautrzy · 'k · · · "' ""· 

wych źródeł do~~~~~;~;; ~~nf~ p~hcJ'.i -~~s~an~. ob~yśleć kilka no
~akowych 5, a mianowicie- ras~ m:eJs, neJ. ZaproJek~owano więc 
2) podatek od opłat handlo'w~~h~)O~~a~e~ ~z;cu~kowy z meruchomości; 
warów, dostarczanych koleją' dd ·ł d 

0
. a11e ? opłat za przewóz to

nie "'.YWOżonych; 4) opłatę od katt JPO o~\tc a. f~bkry~ tutejszych i przez 
l'Oczme przynosić ma· c . ł ) ~1 1 na, omee 5) drobną sumę 
wi~ię:, podpisów, po~i~0,;:fń atpęl~!p~otswia~czend P,olicyjn;Ych, ~ miano-, ' . encyJ, .po aµ_, ,11ktow tozsamośi:ti 

·o 

·• 

.. 
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osoby i t. p. Wszystkie wyliczone nowe źródła powiększyłyby do
chody m. Łodzi o 250,000 rs. rocznie, biorąc cyfrę okrągłą, z których 
150,000 rs. pochłonęłoby utrzymanie zreformowanej policyi miejskiej 
właśnie. Pozostałe zaś 100,000 rs. magistrat nasz pmgrn~łby użyć mi 
t.yle potrzebne i tak gorąco oczekiwane melioracye miejskie, jak: no
we bruki, trwalsze, niż dotychczasowe, lepsze oświetlenie i t. p„ 
w ogóle z hygieną, oraz estetycznym wyglądem miasta połączone ino
wacye. Z proponowanych opłat powyższych, o He nam dotychczas 
wfadomo, y,atwierdzono tylko podatek od przywozu i wywozu towa
rów, orh·y,ucono zaś podobno zupełnie poda,tek od opłat handlowych, 
jako mogący ograniczyć w następstwach rozwój znacznego ruchu 
w handlu miejseowym. 

Zanim-miejmy nadzieję uiehawem--ważna ta inowncya dla bez
pieczm'istwa mieszlrnf1ców--a porządku i spokoju w mieście-nast<wi, 
dzięki pn'ie<lst;nwieniom wspomnianej już rlRlegacyi przemysłowców 
lórlzkich w Pete!'shurgu, uchtlo się wyjednać także 1iielad:1 zm1{:.zenie 
w tym względzie dla Łodzi, nrnjące rozporządzenie: wysieclleuia z przed
mieścia jej i podmiejskich miejscowości, w gminie Radogoszcz położo
nych, wszystkich t. Y.W. „ pohytowych •'. pochodzących z innych, jak 

lódzki powiatów. 
Jak :.mpewne czytelnikom, obeznanym y,e stosunkami lódikiemi 

\Vimlomo, większość przestępców oddawanych po odhyci11 lrnr wyro
kami sąrlowemi, nałożonych porl dozór policyi-na ezas pewien, a czę
sto przeeiąg lat kilku, wyhiemło na miejsce „po1>ytu·· w CY.asie owe
go dozom, najchętniej okoliczne osady i wsie l:iodżi, w 1rnrlziei znale
zienia tu łatwiej niż gdzieindziej zarobku i środków llo życia. 'rym 
sposobem z latarni utworzyła Rię nieopodal miasta fm·nwllla kolonia 
przestępców, któr~y stojąc na czele wszelakich zbrodnL rabunków 
i kradzieży, zakażali zarazem mornluie podatniejsz1~ rlo tego sferę_ 
miesz1m1\cÓ\1'' samej Lorlzi, db któ1·ych stn1i się niej;iko s:;;kołą \vy-

stępku. . 
'l1o też jest się z czego cieszyć, że w l'Oku ubiegłym pozbyliśmy 

się już f)7 ogóh~m indywiduów takich, stt1nowit~cyeh wpmw1lzie część 
tylko wszystkich tej lrntegoryi, ale dająeych dobry początek (lO usu
nięcia, pozostałych. Porniędl'>y wysiedlonyini, którzy przenieśli się od 
maja do lipca. do różnych miejscowości krnju po za obrębem gubernii 
piotrkowskiej było rn żydów, as chrześcian, fi kobiet i Gl mężczyzn. 
Najwięcej bo 18 „pobytowych" przeniosło się do bęczycy. i\ilimo nie 
zasobności kasy rniejskiej łódzkiej, roboty meljomcyjne w r. Y.. <lolw
ńane zostały z'ivykłym trybem, o ile to dotyczy y,atwienl:wnyeh, 
a z mtdz:wyczajnym nawet wysiłkiem nakładowym, o ile liczne, zapro
jektowane dopiero roboty nadetatowe ulegną jeszcze zatwierdzeniu. 

Z robót pierwszej kategoryi przeprowadzone zostały następujące, 
na które pozwolenia i asygnacye we właściwym czasie nastąpiły. Po
stawienie 145 nowych latarń gazowych, z których 57 o dwóch pło
mieniach, a reszta o jednym, na 20 obecnie gorzej oświetlonych uli-: 
.cach miasta, kosz.tern rs. 5,800, dopełni tego łódzkie rrowarzystwo ga
zowe. Wybrukowanie na nowo, zwykłym kamieniem 8 ulic i placów 
w całości lub częściowo, kosztem nie całych no,ooo rs., za którą to 
sumę robót tych podjął się z licytacyi przedsiębiorca Lejb Górewicz 
z Białegostoku.· Z ro.Mt drugiej kategoryi zaprojektowanych i do za
twierdzenia przedstawionych, zaliczyć musimy: Poło.źenie 50 nowych 
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mostków żelaznych lanych, koszt czego obliczono na i·s. 3ri,82li k. H3 .. 

Przebrukowanie 21 ulic za sumę rs. ::12,88;'). Ułożenie chodników no
wych z kamienia flisowego, kosztem rs. 18,092 przed niernchomościa

!ni miejskiemi,, jak: nmg~stmt, więzienie, gimnuzynm llerłskie, jatki 

1 t. d. Okoleme wyższe!lll od dotychczasowych sztachetami drewnia
nemi ogródka mie,iskieg·o pomiędzy ulicami: Dziehu}., Dziką i Skwero

wi1 położonego, kosztem rs. 7 ,oso. vVyhrnlrnwnnie kamieniem. kostko

wym części ulicy Piotrl.rnwskiej od Nowego Rynku do Dzielnej, kos:o

tem rs. li."),OOO :o górą. Przebudowanie w1·eszde stal'ego, a wzniesie

n~e zupełnie no~·:go, 011powiadaji!cego potrzebom mfastn i wymagn,
mo!n zdrowot11ose1, szlachtuza ;,:; uhociną szopą, dla tymczasowego po

stoJn bydła stepowego, na rze~ dowożonego, kosztem t>.S,000 i·s. 

. Projekt bydłob?jni zatwierdzony hyc~ musi, ponieważ obeena pod 

zadnyu~ względem me odpovviada i nie czyni zadośe najskromniejszej 

potyzebie tt~k ~zybko . wzmstającego miasta. Stary prze1::1bczony urn 
byc na rzez 111erogac1zny, podczas, gdy vv- novvym bęch1 llić wylacznie 
bydło rogate. · " 

Z z~twierdzeniem _i wykonaniem wykazanych robót miejskich za, 

r. b. za.nnerzonych, kap1tał zasobowy kasy miejskiej zmaleje do 4 ooo 
r_s., , Przyczyi~a tego tkw~ w małoznac~ności . jej dochodów hieżąc'.ych, 
kto1.e, gd:y me wystarczaJą na opłaceme komecznych col'ocznych robót 

m?lJoracyJnych, takowe funduszami, cze1·panemi z kapitnh1 zasohowea·o 

n:1as~a P.oh.Ty~ane .b~e m~s~ą. Kasa .m~~jska łódzka urn nadzieję z~
s1lem~ się, Jak to JUZ wyze.J wspommehsmy, z chwilą ztitwier<lzenia 

~a~roJektowanJ;'ch przy . operacie o refmmie policyi w Iimlzi nowych 
zrodeł dochodow dla nnasta. · 

Do l1'.1jżywotniejszyc~1 kwestyj miejskich tego rodzaju należy 
bezsprzec:zme zaprowadzerne w I::mlzi kmrnlizacvi i wodociąg-ów które 

~obe~ .r~zr?stu miasta ~ jego lnclnośc.i, a pogm8zających się stąd wa
rnnko\\. ~ch.owotnych, "' braku clohreJ \Vody w potrzebnej ilości, upu
stu ,11J:g1e111czneg·o '1lhL masy wydzielin, tego koezowiBlrn ludzkieo·o 

zaraznJącyeh teraz wodę i powietrze, stają się potrze1n1 pal:~ct1 . 0 
' 

. I~ra?·nąc j<~. \~'yzyskać dla eelów pl'Zedsiębiorczych, n,(lwolrnt pl'zy-

Sięgł_y "' :~rsza \\ ::iln, rndea. stmm p. W łady sław l\'lakowski, uzvskawszy 

i:oz~vo.leme w_~a~z _.g~1ber11.~alnyeh_ na zba~lauie bodzi i okolicy," oraz do

ko~1,rn~e pon'.rn1ow i spo1zą,dz~me plll.now vv celu urządzenia kanaliza

cy1, .'\ . L,01b ·-przybył tu.taJ w drugiej połowie lipea wraz z pp.: 

„~amf!?.Y, p·e.~e~em yaryskiep·o tow1~rzystwa prnedsiębiorstw robót pu
lihcznJ d1 (Soc1ete Genei:al d Ent'.·epr1ses des Distrihutions tl'Eau de 

G~~ ~t de 1'.nwaux. p_uhl~ces), Mamfroy synem, inżynierem belgij~kim, 
J~aJO,i e.1~1 q1rard,. lll~ymerem CJ:andr~lle dla blillszego wystudyowania 

kwe~tJI. I, ~~10.w;; _c1, ,PO .o~danm. wizyt przed~taw~cielom władz miej
SCOV\ ych, V\ .}Jezc~znh w okolice mrnst:1 dla obeJl'zenm rzek mogt'!icych 

Ło~iz1 ~o~ht~·czyc wo~lj:, mi~tępni,e. zaś weszli w bliższe stos'unki z rze

mysło:-v c.mu naszynn i zwiedzali ich zakłady.. Odwiedzili oni>lrole · 0 
fabryki: . towarzystwa Leon Allart & Comp., towarzystwa,..akc ·n~no 
K .. Sche~bl~ra,, towarzystwa akcyjnego I. K. Porinal'iskie()'o toJJ a~c 
Hemzla I )um1tzera i inne. 0 ' · · • 

, .. P~n .Jlainfr~y, studyuj~cy kwestyę . Jrnnalizacyi i wocloci· a·ów · 

~ Łol~z1 11a to.;varnyst;;va, kt.ore reprezentuJe, przedewszystkiem :rał 
s~ę poznae potrzeby miasta, Jego warunki ekonomiczne finansowe i sa

mtarne - oraz życzenia i potrzeby mieszkańców,. ~· ' ziąwszy już 
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o tem pewne wyohl'nżenie, zaprngnąl m1su\rnjące siE~ pytanin poddać 

dyskusyi hul:oi lrnmpetent.nydi. W tym celu w l'etlakcyi ., Diiennika" 

pp.: l\fainfroy, Gandrille, Gira1'<L :Mainfroy syn i Małkowski spotlrn,li 

się ;,:; gronem osób. >11rnjąeyd1 sto:sunki miejscowe. lelrnl'zy-hyg;ienistó\\· 

i inżynierów. \V 11.vskusyL umiejętnie kierowanej p1·1::ez doskonale 

obeznanego :o przedmiotem p. ~falkmrnkiegu. roihientuo Wi'\,7,elkie na

suwające iiię pytani.a i wątpliwości, a hmli w niej eY.ynny i użyteezny 
udzial pp.: dr. Cienflz, inżynier Arkus:oew:;;ki. inżyniel' Kossolmdiki 

i pp.: Krnmky i Wśeiekliea, któl'zy niemało przye;;ynili się do rn;r,ja

śnienia pog;ląd u na c:<tłą kwesty~). 

Następnie odlJyłn się iehl'anie u p. Naczelnika powi:1tu łódzkiego, 

na którem i·o:owa;i,ano k\rnstyę zakażenia wód, miasto okalających. i zn

strn1awiauo się nad środkami znrnrlr.enia złemu. :\akonieto, \\" mag·i

stl'H.eie, pod przewodnictwem p. p1·ezydeutu, w obecności radnych: 
pp. :Meyem i Koustadta. 01·az lekm·za miejskiego p. Kowalewa, odby

ło się zełrnmie \\' spmwie knnali:oncyi i wo1lociągów. Zelmrnie doRzło 

do tych samych wniosków, co dyskusya w redakcyi „Dr.iennikn" od

hyta, a inllynie1:owin fnmcuse~' w zupełności wnioski tt1 przyjęli. 

Inżynierowie franCUSL'Y, po vusiedzenit1 w 111agistrn.de, \Yyjt~chali 

do \Varsznvvy. 
Op1·óc?. nich, jak wierny, stamnie o podjęeie rnb<'it kanalizacyj

nych i \H>dociągowyeh w T1otlzi i·ozpoeząl tak7.e I\' r. i. in5:iyuier R.ęcz

lerski z \Varszawy, prned:'ltnwicie.l systemu kanalizacyi pneumatyc.znej 

pom~'słu jeduegv z inżynierów angielskich, d:oialając~· w imieniu głów

nego reprnzen tan ta nn. Ro:syę pomienionegu systemu, przedsięhiorcy 

Balkina w Moskwie. Ponieważ zm·ówno jedno jak i tlrugie przedsię

biorstwo znajduje się w 11ajpienvotniejszem 1lopiero stndyum bada{1. 

swoich i ::itar:n1--··uwallamy Z<t stosowne, 11ie przesądzając z góry ich 

rezultatów wstl'zyma<~. się także >1 hliższem omówieniem ;r,asnd, na ja

kich pretendenci do lrnnalizaeyi, opierają szanse i widoki urzecźywist

nienia się swego przedsięhiorst;wa. Odkładamy to tlo prnysżłej kroni

ki, do któn~j może l'Ok następny przyniesie nam cos konkretniejszego 

w danej sprawie niż ubiegłym. -

Nie było mu widać sądzonem, ouzmtczyć się czerni\ wybitnem 

w dziedzinie spmw miejskich, bo i zmartwyclnvst~jącn od czasu do 

czasu kwestya tramwajowa także pomimo kilkakrotnych przebłyskóv-· 

w ciągu roku, (lowodzących, że tleje i nie zgasła, nic nie postąpiła 

zupełnie. 

Na ezele wyhitniejsiych zrlarzei1, nnle%y zanotować z roku 1800 

wizytę clostojnilrn kościoła .J. E. ks. biskupa kujnwslrn-Jrnliskiego Be

reśniewicy,a, w powrncie z objazdu clyecezsalnego, skąd wskwił do 

naszego mfasttt d. 1 czerwca, i priyjął gościnę u ks. dziekana Dą

browskiego. Po z\viedzeniu kośeiołów miejscowych i fabryk Towa

rnystv,; akcyjnych K. Scheiblera i J. Heinzla, dostojny pasterz . wyje

chał z Łod:oi nazajutry,, t. j. ~ czerwca rano do stolicy swojej ".Vło

cławka,. 

Dla nznpełnienia naszej kroniki kościelnej katolickiej, zaznaczyć 

wypada, że nowy kościół Wniebowzięcia N. M. Panny, wykończony 

już w roku 1890 zupełnie pmwie na zewnątrz, wewnątrz posiada do

piero prowizoryczne urządzenia kościelne, których zamianę gorliwy 

i zabiegliwy zawsze pJ'oboszcz ks. Karol Szmiclel, niewątpliwie wkrót-
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ce już stałemi, odpowiedniemi ttrchitekturze, stylow~ i wielkości świą
tyni urządzeniami rozpocząl~ zdoła. I tak ostatmo odrestaurowano 
już 'bardzo 8tarością zniszczony kościołek ś. p. Józefa, co nadało mu 
wewną;tl'z wygbid niezmiernie miły dla oka, a świeży.. . . . 

Gmina ewangieliclrn łódzka przeżyła tn.kże w roku Urn:! piękną 
chwilę. 

\V I'. JH8fl powzięto projekt rozszerzenia najstarszego w IJodzi 
ko~dola ewa.ngielickiego św. Trójcy, istniejącego od r. 1828, przy 
zbieg-n uliey Piotrkowskiej z Nowym . Rynkiem. Zabrano się więc 
enei:gfoznie «10 dzieła, i przedewszystkiem zorganizowano komitet 
w skład którego weszli pp.: L. Meyer, R. Finster, R. Ziegler, E. T' 
Neumann, R. Fischel', K. Klukow, I. Kammerer, ś. p. A. Friedrich· 
ś. p. O. I. Schultz, E. Modrow, S. Strauch, Fr. Kindermann, I. Sim-' 
chen, 'rh. Steig·ert ze wspóh1działem reprezentantów prowincyi pp.: 
A. Wmrnka, ś. p. G. Wegnera i M. Weingolda. Nadto do komitetu 
rzeczonego należeli członkowie ówczesnego dozoru kościelnego. Plan 
pl'zehudowy świątyni opracował budowuiczy łódzki, p. O. Gehlig, -
a nstateezn~' jego projekt wykonał inżynier gubernialny Prokofiew. 
Dnia 7 sierpnia 188\l r. l'Ozpoczęto roboty, koszt których pokrywano 
ze 8kladek i oflar. Dnia 7 grudnia :UW:!. nowy primie, bo z gruntu 
przerobiony, clorn Boży, p;otów był już zupełnie i wykoiwzm10 tylko po
spiesznie ozdoby wewmLt;n·; świl.łtyn, której aktu otvvarcia i poświęce
n:i'a. 1.lopełniono właśnie rl. :1 lutego r. z. w poł:udnie. 

Kościół św. r111·ójey stam1ł przeważnie sił11mi fab1-yk i rzemieślui
ków miejscowych, z mnteryaJów w Ijodzi wyrobionych. W robotach 
tych bmlo ndzia.ł kilku tylko zakładów warszawskiah. l tak: roboty 
malar:,,kie i pozłot.nicze wykonał p. Butschkat, ni.e wyh1ezaj~~e odre
staurowanil:l, dawnego oln·t1zu w ołtarzu; malowania na szkle okien ko
ścieluych--p. Kosikiewicz, blaelmrską ezęść lmdowy---p. K. Hoth, a na
~~nie;c czwarty. i największy c~zwon kościelny, odlany zostnł u p . .%1wo
lmslnego. Nom on <lwa rmprny: ,,Ad majorem Dei gloriam" i „N•t 
pamiątkę ~6-letniegn jubileuszu duszpasterstwa pastora K B. Uoud-
thaJera, d. 15 kwietnia r .. k.RHO·--od gminy. · 

Zaznaczenia godne są wspaniale istotnie dary, ofiarowane ko~do
łowi przez. r~iektó~",ych _jej ko~atorów. , ''.KolJiety ewnng·ielickie" zakupi
ły mrnnowwie duze, piękne 1 do calosc1 wewnętrznen·o chnmk!;ont ko
ścioła. umiejętnie zastosowane organy o pneumatycznej mechanice, 
sprowadzone z Schweidnitz w Prusiech. Młodzież spmvvił:L trzy okna 
kolorowe P?nad ołtar~em,. nabyte \ve Wroelawiu. Bardzo łndną nrnr
n~urową, w1~lk~! ch~·zcrnlmcę <lal p. F'iebiger, whtśeiciel zakładu rzeź
b~arsk~-kmrnemarsk1eg~. Pan Gus1mv Lorentz wystawił ohmz rzeź
łnon.v. l złocony w dębrn, a taln1ż kazalnicę podarowała p. Sarnnelowa 
Sclumdtow~. P. L. Meyer .sp~awił posadzkę terntkotową i uakoniee 
młode pame wyszyły wspolnm ogromny dywan, umieszczony przed 
ołtarzem. · · 

~owy ~oś~i~l st~uowi ~vielokąt o ;) kopułach, z:tkoi1czonych zło
e?nem1 k1:zyzan~1 1 dwoch wieżyc.zlrnch na frontonie. Sklepienie koś
c10hL wsp.iem s~ę czterema. łulrnrrn na 8 płaskich kolumnach, zakmiczo
nych kap1~ela1111 ozd~łm~1m. Wnętrze kopuły głównej wyłożono ara
be~lmwefi1;I ,sz~ulrnte1:Ja1i;il. W .ogóle .lrn~ció~ św. ?1rójcy, mieszczący 
ternz. z gor4 2,000 osob nalezy do swii-1tyn, wzmesionych z dobrym 
smakiem. 

' " 
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Uroczvstość otwarcia i poświęcenia. tak przebudow111iej ś\;iątyni 
poprzedziła· „prólm organów", ex re której urządzono śpiewy ~hnrnlne. 
rrrz:v rodzaje chórów popisywały się. Wokalne to popołu~irne .;i;~ro
matlzilo po' raz pierwszy w kościele św. 'l1 l'ójcy tłumy pnhl1cznosci 11e 
sfer w'iżnych n:rn11ego miasta i wylrnzały dm;komLhJ; ,Jegu •aknRtykę. 

Właściwy akt konsekracji sprowncl11il o go<lz. l\l 1/2 1·a110 og1·0~11ne 
rzesze G\\"angielików nietylko z miasta, :'.le i z o~\:~hcy. Pr~yst_roJOllO 
km\eiół enly. sztachety pl'zed nim i podworzee koseiel11y ehoUH1 .1 up}e
eio1rnmi z 'rłiej gil'lm1c1ami wiei'icarni, festo~rn~ni. Rz~s11<lstu yastc!_row 
ze W1'rnvstkirni miejiieowymi, a między num supententlent·1 Mulle!' 
z Piotl'l~own i Diehl z \Vnrszawv. hrnlo nrb:inł \Y pod10dzie procesyo
nalnym .. który, wvszedłszv z s~tli konfirmaeyjnej. obok kościoła nrzą
dz01iej, · ohszf~1H g1) naokułt) i stanął u wejś~!ia od ~itrony .N<rn:ego Ryn!n1. 
rrutaj, po pt•zemówfonin \V języku polskim pailtOrn Z1rkwitza z \!'ił~
chl.wlrn, prezes kornitPtn budowy, p. I.J. l\leye1·, clnręe.zyl kllH'.!/, n11 wrot 
świątyni pastorowi jej Hornlthalerowi, ktÓl',\' wp!'owadzil. ogron~1:e rzes.ze 
<lo otwartego w ten sposób ofiC'jalnie Jll'Zybytku. \Vygłos1l! :v mm 
jeszcze mowy ze stopni ołtarza pastorowie: 1.Jemun .z ~Jz'.1rkowa 1 ~o!~z 
z Aleksandrowa. Następnie pastor R.nrnlthaler pos\rn~t·il c:n.ły kosmoł 
przy stosownych modłach i odprawiono yahoi\~1\stwo .. msrnlne .. Fro
czystoś0. zam knęlo hłogo:+łnwieństwo supen11te111l1·nt:1 :\lullern, udziel11

111i 

Phecn:ym. . . . . . ..... . 
\V szvstkie 1lzimmiki miejscowe po:0męe1 ly akto\n posw1ęet nm 

i OtWal'Cia' p1·zelrndOWrttH~gO kościoła ŚW. r[11·ójey \\idU~ZjH~lt:1w: Hl'ty
JrnłV, :1 z nich .,falflZel' rrag;eł1ln.t.t" p1H1al ll:l\Yet ]HJfll'ZtctllllO .JUZ eie]rnwą 
kartke okolicznościową z '11istmj i lótlzki1".i gminy e\rnngelid::iej. l11'u
czystośt\ zakm'1ezyła biesiada wspóltrn "- sak!naeh. (; 1·a1.1d. llotellL. '.ln 
której r,asiedli pastorowie, przybyli na pus:\·1ęct.•11ie . kosc1ułil, pOtil'(~1l 
Heinego grona przedstawicieli tntej$zyeh sfer zarnoz11yl'l1 wyz:nama 
ewangelickiego ... 

z instytucyj nżytel'zno~ci puhliez1rnj w ogólnej in~mit• .1~01·ohku 
z:eszloroeznego TJotlzi zapisat'· rnu::iimy na piet'\Yszyrn plat~lt' <.lwie lee/l
nice prywat1ie. Pierwszi:~ przeznaczoną dla ehor~'eh. v,1~1']nąey~-.l~ na 
wszplafrie dnlegliwo~ci, założono tu z inicyatyw,r i ilta1·;ulle.111 lllleJs~o
wego lekarzu. tl-rn Phi kusa, który do porncw~' :tob1·nl sobie. k.oh~g;ow 
lekarzy pp. Gensza, Goldsohla, Koli1'1skiego, h.1·nselieg;o. l"1k1'.~nnka., 
I"ittauen1. Przedborskiego. Rundo ornz dentyBtę p. B1·:wzow::;k1ego-:
stanowią•;ych stały skład personelu le.btrskiego ~aklrnlu: Utwa~·c.1e; 
takowego na,stąpiło w tl. :W Jistopmla 1·. z. po zatw1e1«lzt~lllll .or~n~Jsn:.J 
ustawy ,przez władze ministet',nth.1e. }Je.czn~cn Y~',\'\\·;1t1rn n~ie.sc1 , .~~ 
w odpowiednim lokalu, na rngu n11c < egielma1H~J 1 \\ t>d101lnwJ. 1lzieh 
::;ię zaś 1111 ti'wa orldzialy: nmlmlatorymn rlla. yrzycho1l'.'ąL\\'Ch chm',ye~1. 
którzy zn opłatą :10 kop. w oznaczonych s11sle godzrnad1 otrzy!n1:Jlł 
pm·adę specyalistów, mnz (lom zdrowia, w ktcn:ym chorzy za urnowi?; 
ną O)lłatą, n\irmowtuu1 odpo\viednio do roclz~;Jn cl~oroh.y, p1·owa,d.z~c 
mogą lnn·acyę na . miejsc1:1. Na t~1.1 cd . oprocii s~.1h ogolu~J/ ,± łoz~,}~ 
mieszczącej, lecim1cf1 posrncln pokoJ otldzrnlny o ,Je~lnem, łozl-.u. Jał~ 
się mo:'Jua, było z góry spodziewać pierwsza leczmca lod~ka 01lmzu 
znnJazła u mieszkańców miasta przyehylne przyjęcie, po ktorem sttira 
się ona zdobyL~ takie zaufanie i P.opu~m·ność, j~kiemi yodohne zt-tkłady 
·zclrowotne cieszą się we \1/szystk1ch mnych duzych nnastndi. 
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Ni etyl ku jednak ludzie µozyslrnli -vv i·. z. możność przystę~nego, a nie 
kositownego leczenia się. Dano ją tttkż~ zwien1~tom.--:Dnrn 15 gru
<lnia urn l ;„ otwtirto mxędownie inną leczm:ę, x~łozo11~1p1·zez :2 zdoh;yc;h 
1vetel',Vllltl'ZJ' miejscowych pp.: Kwaśnfowslnego 1 vVmnkown \V umyslme 
na te11 cel wxniesionym budynku murowanym, p~irterowy~n przy nl. 
Milscha. Obok właściwej lecznicy czynną tu Jest talrne . wzor?wa 
ku~nia ctngielslm, nad którą rozci11gni.ęty <~ozór lekarski. zapob1.ega 
tak ezestv1i1 okaleczeniom koni, przez mesnmrnnnyeli ko wah. \~T muu·ę · 
rozwoj~t ~akladu, ktÓl'y neiynił zado8ć (lobrze zror:umitnH:'j . n !:?wał
townej potr;.;ehie n1chliwego pod względem lokomocy1 kołovve.J miasta~ 
zamierzane są jes;.;cze dopełnienie lec;micy i knż11~ f:atter.mlum cY.ylt 
szkolą jazrl.r konnej orax horlowlt1 limfy do szc~ep1enm. ospy oc·hl'o~1-
nej. Ceny przystępne ustanowione zn pom<lę 1 lecz~rne w zaklarlz1e 
pp.: K waśniewskiPgo i Warrikowa, spra\\·iły, że w e1ągn .stosunkowo 
dość krótkiego czasu pozy:::;kał on xnaezną ilośe ciw01·011ogieh pacyen
tchr. Porllu~ bowiem dostarczonego nam przez lec:mie<~ .rzeczoną 
wykazn stat~1stycznego od. 1 stycinin do J. p111'dziemika l'. z. udzie
lono poratl w amlmlatoryum: .1,.12 koniom, J 7H psom, :.! krowom, 
2 ~winiom, n kotom i 1 szezyp:lowi. ·w stal ej klinice za:'.i leexono: 
ltifi koni, 26~ psy, :i krnwy, 1 ~winię, il koty i 1 kozła, któ!'e 
wszystkie 1·azem prnehyly w klinice .J;l!Jo , ~lni leczniczyl;h. Cyfry 
przytoczone JlOręeittją nam za 1folsy,y 1·uzwo.i znkhtdu, kt;ory potni.
fil \l',Vl'OlJić~ sobie jnż poclst11wę egzysteneyi: nfnośe \Y snmienne i zgod
ne z \rynwg<tmi lHtuki jego p1·owadzenitl. 

Kiedy mowa o usilowaniauh JH'j'\V:ttnyeh uhl tw ie u in ztl 1·nwotnośl'i 
mi1iRzka1'lcó\r i zwierząt, niepodobna pmninąć milcxeniem Śl'oclków za
rndczyeh i przygotowawczych tlo walki ;.; epi1lemią, pn.nnjąeą już 
w kraju, 1rn wypa(lek pojitwienin się jej w Lodxi prxedsięwziętyeh. 
Jakkolwiek ;r,upełną rękojmię uzdrowotnienia minRtu. n przynnjmnioj 
zbliżenia go do możliwej (loskonnJośei w tym WY.ględzie <lae mogi~ 
tylko gruntowne mząidzenia assenizacyjne i hydrostatyexne, których 
xnprowadzenie wymaga wielkich kapitałów i 1lużo je:::;xt·ze czasu--to 
przeeież skonst;atować należy, znacime polepszenie się czytitości i po
rządku ''" mieśeie, dzięki ogóln.ym zarządzeniom administracyjnym, 
a.nticholery~~xnym, jakim i irnsxa Ló1l% llltrówni z innemi miastami 
kraju podlr~gfa. rreoretyczne zn.danie w tytn kiernnku chwn.lebnie 
wzięło na siebie tutejsze rl'owarzyRt\vo lekarskie; w praktycznem zaś 
zasto-,;owanin ~ro(lków xnradezych i ewentuallwj walce z smną epi
demią ;.;upewnili ezynny rnlzial swój wRzyscy lekarze miejseowi. N a 
czele wykonawców rozsą<lnyeh i przuwidnjąeych zarządzei1 staną.J: jako 
gospodarz mfr1stn nrng·istrat rn. Lodzi,. któremu w dotychczasowej rllda
łnlności pl'zygotowawczej do prxyjęeia i postawienia opom epidemii 
nic 7.a!'z1wić nie można. \Vynsygnowanie 1rn,ouo i·ulili nn potrneby 
w t>•m celu wynikłe z funduszu zasonowego min.st.a. daje mu na razie 
dostatee;;me środki nmtei·yalne. Ze swej strony <lo ogólnyr·b zabiegów 
w p1·z1:•ciwtl;.;iałnnin cholerze przyłożyła rękę także inspekcya fabrycz
na specyalnemi dla fabryk i :mkłarlów pl'Zemyslowych 1·ozporz}tdze
niarni. xaleeającemi śror1ki odpu\Yiednie i trwale dla zupobieżenia.':~uka
znni11 się t~pitlemii, a na wypadek takowego zahezpieczająeemi 011 
rozpap11szel!ia się jej ludność fah1·,rc!zną. Oznaką tych wszy'stkieh usi
ło:v:m. zje.rlnoczonych i wymierzonyeh w je(lnym celu s:1 baraki: 
lllleJSkll\ tahryexne, kolejowe, gotowe zupełnie do przyjęcia, ehoryeh, 
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gtlyby tylko takowi - co nie daj Boże--zna.leźli ~ię, dot~mi~ci fatalną 
chorohą. Miejmy jednak nadzieję, że te :vszystkie zabie~1 po~ostan~ 
tylko środkami uprzedzającemi zar~izę a ~ne za~tosowanenu d~ rn~otn~J 
walki z takową. Dotyehczas liowiern, nnmo, ze ty~ko ~ p~1ę go.dzm 
dr<wi od(\alona od I:.:iodzi, W ars.za wa nie zdołała umlrnąc mebezp1ecz
neg~i, śmiereionośnego g·ościa, my jakoś szczęśliwie. wy.v11ijan~y się do
t11(f od jego niepożąrhwych odwiedxin i ni~ pow'.1tpiewaJm~"· z~ w ohec 
nastąpionej jesieni, a z nii1 zimna, epiclemm onmne szc;r,ęslnvie natiY.e 
miasto. , 

\\' lrnż1lvm razie dala JHWl ona ]HJZlUtt'., co może ogolna ubawa 
z tugo i 1n·zy

0

11nrn w zapobieżeniu nią, .. sto~ow<m.r w dziedzinie urzą
dzm1 hygieniezn.vch i zdrowotnych m. !Jodz1, gdy .tymczas~m na zorga
nizowanie podobnego rorlzaju i iclentycznych ehoe yv odnnenn.ych wa
runka.eh po;.;ta wionveh pl'zedsięwzięe humanitamych dobro\volme, a clro
o'a \\·lasnej inicyat\·wy i zabiegów zdohye się ona nie może. 
0 

" \In.mr tn 'irn · n1yśli sprawę ., kolonij letnich'', którą w artykule 
v\'stępnym,' zatytułow:t!lym .,Dla rlzieci łódzkich" ''.Dziennik" .mi~jscowy 
z pow od n rozpoezynnjącej się \\·iosny prxypommał \V kw1etrnu l'. z. 
łodzianom. . . . , . 

Organ tutejszy podnosił jnż ten projekt wielokro'.me nn _roznych 
miejscach i przy rozmaitych sposobnościach - za,wsze. Jednak, Jak ~am 
ubolewa-dotychcxas bezskutecznie! Prze(l 11/2 l'Olnem zakrzą,tmęto 
się już nawet około mzeczywistnienia tej ni.vśli i złożo~10 na cel t~n 
pewm1 sumę~ URiłowm1ia i ofiarność jednostek wsz~i~~xe .bez W8pol
działanin szer·szego ogółu olrnxały się także da1:emnem1 i yroJekt uzna1~0 
w praktyee xa niewykonalny. \Vtedy yowz~ęto ~t~mu:1· stwy~'.zema 
„ kolonij letnich" rlla J:Jodzi w innej fornue, mrnnow1cie .Jak? filJ1. ko
lonij wcu·sztiwskieh. Lecz i w tym ki~rtmku rui:woływame ~ne otlm~sl.o 
po.żądanego skutku. Ponowne, ostatn:e wre~xm~ poruszen,1e. tak ;'·az
nej i sympatycznej spra.wy posunęfo Ją, zrlaJe się, o ~n~l~nk~ krot na
przó<l. ,.Dziennik'; otrzymał i wydruko,;·.ał pewne ;vy,Jasmeme J~~nego 
:z kupeów łódzkich, p. Władysława Vnzbeka, kto.ry w k:vestJ1 ;,k?
lonij" konforowal kilkakrotnie z ś, p. (1-rern Er1tsche:11 1 wsp?lme 
z d-rem Wisfockim n<hiwa! ~ię tlo. p ... guhernatora p1otrl~?wsk1?g~~ 
któty ze swej strnny wyraził zyczeme, izby sprawę „ kolom] letm~h. 
dla dzied łódzkich podjęło tutejsze Towarzystwo dobroezynnoscI. 
':Pemu ostatniemu też wówczu,s ją przekazano. 

Nadto p. \V'ixbek do 100 rR:, przeznaczo~1yc1.1 prze~ siehi.e na 
Jrnlonje letnie" w r. 1800, dodal Jes~cze :V. kwiet!ll~l rs. ;)O, <~~J. tem 
zac~hęci(~ współohy~ateli do dalsz~j o~amosc1;. ~;y1:az1ł „g?t~wosc. pr~y
jęma czynnego udziału w m:gamzacJ.1 „~rnlon1J. .1 .ot1z;y~na.1 11Lt ~!eh 
już nnwet przyrzecxenie pormeszczenm k1lkudzies1ęcm dziec1 od d'' och 
obywateli ziemskich. 

Ze swej strony „Dxiennik" przypomnial t1tkże, że arlministr.ac;pt 
jego posia<la rs. Hm k. 75, ~łożonych. w r. 18110 ! strona ma~erJall~a 
przedsictwzięcitt z1·esztą wyda.Je mu się zapew11101u1„ C!10dz1 r tylko 
o enerpjczne zajęcie się ,.kolonjami" przex za~·ząd łodzlnego row:a
rzvstwit dobrnczynnoścL w którego rękach lo~ ich spocz.rv~ o,be~me. 
Je~śli instytucya nasza filantropijna, którą me chcemy i me. snnemy 
pomawiać' o obojętność lub lekceważenie młodego P?kolem'.1 ·-me 
przedsięwzięła w ro kl~ mini.on;ym, nie zgoht dla_ z~rgam~o_wan~t~ , „ k~
lonij Ietnieh ;. lub chocby UJęcia ieh na pocx11te k " pewn4 okreslon,~ 
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formę ot·g·anizacyjną, kłt}dziemy to tylko na lm1·h zaabsorbowania r11
0-

war9Jystwa dobroczynności innemi wcześniej rozpoczęte.mi sprawami. 
Z chwilą zaś. załatwienia ich tuszymy, że podejmie i przeprow:trbi ona 
sprawę „kolonij letnich" dla !lzieci łódnkich 7' t~1 snnu! energią, z jaką 
tyle uxytecl.lnych nrn~~!lzei1 t!obrocl.lynnych w .7.yeie już <lot11d wpt·o
wa<lziło. 

Wymienieniem założenia nowopowstalej bfoi pmo\Vf\j wojsko
wej z kąpielami, z której korzysta publicznośe, a nawet jwl i robot
nky fabrycnni za spt·awą t!w6ch tl'oskliwszych o kh zdrowie JH'zemy
słowców, - wycy,erpiemy szereg l.lnkłndów uxytecznrn~ci puhlic11nej. 
jakie pr11ybyły I:iodzi w ostatnim !'Oku. Szereg to t•.opmwda nie 
długi i niezbyt pokaźny, nle nwiclamrnia, że i w danym kierunku 
miasto nasze nie jest zupełnie bel.lczy1me, n z lmżrlym rokiem nową 
pewną w tej sferze potrzeb swoich, lukę 'Wypełnia. 

Nie pozostaje nam ju:i: jak ;mciągnąe <lo przychodu fhktów nliejR
cowych okresu sprttWol.ldawczego 4-y rzadsl.le wypa1lki, wydarxone 
w hodzi, które zarówno wy\vołaly w właściwych l'h wiladi sens:tcy1~ 
wśród rnieszlrnfteów jak i popchnęły bócl:.i nap1·x1'1d w opinii jej, jako 
mia;.,ita tlu:i:ego i miasta ... fin do siecle.". · 

(!\mmologicznie biorąc, pierwszem z tych wy<ht1·ze11 hvln wy
krycie w km1cn stycznia 5 trnpów niemowlci,t w i1orne 1mlqL)wj akli
szerki i me klerki ,Jól.lefy Bedn<1l'Skiej nn Bal:ntach. Zmal'ły one · wsku
tek xlego od/lywiania i niedbalstwa w czasie pozost1twa11in u Bedna1·
~kiej ;·}J<l .g:u·1:nszJ_rn'," qJ1Jdną fll'OCederzy"'tk~2 w, t'Odr,ajU W:ll'H%lLWSkiej 
~kubl11rnk1e.1 1 :v1~en~lnch „ fabry~mntek . :'.nuilkow ·', :i:yd<'>WP k, ujęto 
1 rnmd~ono w w1ęziemu, a następme wyrokrnm s:~du ok1·ęgovvego piott
kowskrngo sk:tzrnw ją na kilka lat eiężkkh robót i m1iedle11ia w R\'-
hervi. · 

'. ~.kolei idzie zamaeh ·z broni palnej na elektroteelm ika tutejszego. 
włascwrnht agentury w tym 11akrnsie p. L. do któn:igo w lrnntorie 
~trzelał z re\''.olwem ~dllmkrotnie, na s:1,częśeie nietrafnie, 1lawniejszy 
Jego prncowmk M. CMy zamach sie nie mlnl n nu.pas(;nik mdJował 
xhi,ec~z, ~~i~any przez p~·acowników p'. h i poli:„yę, nie widząc rno;.i;-
11_osc.1 ~lJSeltl,. :\L strzehł do policjanta, a potem ;;;obie w m1ta, 1·aniiie 
się smrnrtelnie. Zagadkowy wypaclek okrył żałobą powszeelrnie :i11a
now~mą. l'tHlzinę , ~nnnego fabrykanta p. TJ., którego córka, ·w 1wlui 
'\~tlzrękow młodosc1 n progu nowego życfa---nnjnie:'lpodziewaniej z niem 
:onę mzstala. · 

(>tiarą niebezpiecznego 1mylu, ogarniającego chore luh niezdolne 
do ~vnlki ~ pt·zech\'nościami źycia, jednostlci pn(U równi1•;i; d wudzie~to-
letm i-1,Vll fabrykanta, który po za Lodl.lh! pozbawił się żvcia. · 

. Nakoniet;. ?statniem. zupełnie pezypadkowo ua l;t·nkn Jórlzkim 
:vymldern zaJsciem trag1cznem stał się -.ve ; wrze8niu 1uwlv ohle1l 
Ir:ttttk szalu. ~bywa~el_a zie:nskiego z W. Ks. Pozna;t'iskieg~i: Księ(:ia 
l~arola r;a~~1w1H:1, swie.7.o .Je.szcze ·, w pitmięci wszystkich lo1Mnn bę
dąc~~· . h.~1~ze_ !'-arol Radz1w1łl, acz postrzelił nieszkodliwh~ dwóch 
lnąz1: sti·oy,a I slu~arza,. a. zabił psa, sam wysze1ll z tej cal:ej psychicz
neJ awantmy _ n~Jbardzt~.J poturbowanym i wstrz~1śniętym 'nmvsłowo. 
Do. eh.Ol'~~? ks1ęcm, zmmeszka~ego ~óź~1iej w lecznicy prywatnej, prl.ly
byh ;1,:i.p!11od domo:vy lek'.lrz 1 przyjaciel rodziny książat Hadziwiłl:ów 
d;" Sta;~rn!n.w Bło~1~ze:wsln, a.~ ko~cu brat ks. Karola," Antoni, ordy
nat 015 ck1 i antonmski, dostoJmk seJmowy pozna~1s · tknięty manj:1 
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prześladowczą ksiąile przewieziony stąd został po poddaniu się for
malnościom administracyjno-sądowym, przez lekat'za I brata swego dc.1 
zakładu leczniczego w Zgorzelicach. . . . , . . 

Tyle z kroniki wypadków b'idl.lkid1, pommąwszy knulzier,e, hoJki 
t. p. zdarzenia, których 1·nhrykę pt•ovrndzą rniejseowe gazety. 

Óst;ttni r~zrl.ział naszego przeglądu ro~y,n~~go. poświęcie postano
wiliśmy spmwom„ szkolnym. ~ajważniejszą z nich w minionym roku 
jest projekt reformy Wyżswj lórll'lkiej szkoły rzemieślnil'y,ej, o którJ'.'m 
z okazyi wi.y,yty J. E. p. ministm OŚ\daty w ze:-;r,lnrncznym ,.bodz1a
ninie" nc·zyniliśmy wzmirtnkę. 

Projekt i·1~fonny 1n·og'l'am11 11aukuweg;o tntejs;;;ej sxko}y 1·zernieBl
niciej pow11ięto ju% pl'Zed kilku laty, a w l·du wp1mrndxema go w wy
konanie, 1lłngoletni inspektor t1•go wyżt'l:;r,ego zakladil mmkov.:1:g?. 
p. Karp<rw częścią jesy,t·ze w t'. 11.;,'l!I. częśeią ,,- I'. 1 S\JO o::iolnsc1t• 
~vhtsnym kosztrm ;1,\riedzil i złi;ubl w:-:11ystkit>, pud111Jue z11kresem zna
komitslle szkoly emopej:skie, islnieją1·.p głó\rnie w Snksnnii i Fnm~ji, 
a mictnowieie w Kreffield, MtHhuzie, C'hemnit7., Redwnhergu, Akwws
O'rnnie i fotg-dunie. N11 ;;;asn.d11ie dopie1·n z1,stawienin programÓ\Y i re
~ulta,tów rntnkowych wszy..itkicil tych szkól fachnwyd1 i ::!O letniego 
1loświarkr,e11in sttmej :-:zkoly 1·z1~rnieśl11iezej tutej"'zej, opt«ll'O\rnno pro
jekt tej reformy, ktril'y wnie:'liony d.u mini~teryu.rn o~l\:'iaty \\. r. z. roz-
1mtrzo11y tam i zaaprnliomrny z 111aJem1 zllll<lll<tllll zo:::taL a temz. 
ostateeznego 11atwienlzenia gu spodziewat~ ::<i!;' nwżna p1~1lezns sesyt 
jesiennej Hatly pai'1stwa, uplnnn\r:ma tet1.;· 1·~fornrn w. pl'i.:nętyl'l1 prz~z 
ministery'ttm 08\\'iaty k~:zt:1ltad1 pna•d:::ta\\'IH ..;!~! za1ladm1·Y,o .Jnk nwstęp113e; 

Kurs cały lódy,kiej szkoly 1·zem_ie~lniezej z !i klasowego ma. }1.vc 
zamieniony na 7 klasu\\,\' i 7-l1•tu1 z p0tlZ1u;lem kla~: ua i3 rnzsze 
ogólne i ,! wvższ;e, spf\ejalne. 'L\• osktm1e ZllOW l'UZ\lZH•lone liędą nn. 
3 otldzialv; 1') meell;lll il'lrn~· /l gk1wnym· przedmiotem \\'ykbtlowym
tkactwem' ~) · drntniel.lny. r, ~lrtt~l;:ą.: fa~·hiat·~twa., di·nkarstwa d<~ jego 
potl'zel> zastosowam'gn, IHeleny1 1 wyko111·z:uun .. \~ -J klasach \\)'Zsr.,wh 
oprócz tN)t'etycz11~·1·h wykłarlo\\. tyeh prze'.lnnotc~w r.aprowtt<\~011.e .zo
stam1 zaję1:ia prakt,\·cz11e, na kton\ urn. hyc zwroeoną ~ze'.'e~nlmeJR~a 
uwaga. Do tego u1·ządzone hf;dą \\·:11·sztat.y: stohtrnlne 1 slusm·sk~e 
wspólrn" dla ol>yrl\\'1'wh oddziah1w: ll~ech:rnirzw~gn i t:1:emiez1.1eg<~; tk.1.ekrn 
dln pimwszego x u ich, a lal101·nto1·Jn11L c:he11~1l'Zlle I. fal'lna1·11:11, z dru
lrn1·11ia, blichn1·11i:~. i wykm'iczalnią --- dla drng1ego. [J1czha Z<t.Jt!e pmk
tyczn~'ch w \\'al'sztatadt \V8zystkich l klas nie nmit;\iA>'.ą lH':\lźlie ~d 
()4 godzin tygodniowo. czyli p1·zeeit:l'iowo po l li godxm \\' tygodmu 
dla, ka .7.c!L~j klasy. . . 

\i\Tprowadzenie w czyn po\\'.y:i:sz<~~o pmgrnmu,. k.tnry Jest zuvelniio. · 
samodr,ielnym i oryginalnym, a mem:1Jąeym potlolnenstwa 1lo yrogra
m61iv żadnego z cytowanych ztlkbulmY zagrani('znyd1 ot·zeknJ~l! y, ro-
ldem szkolnym 18\J3j-L 

'l1ymczasem na początek listopada l'. i. delegowany ;r,ostał <Io 
.ł:Jodzi 1). inflpektor tejże szlrnly przed J ~ laty, n obecnie ~zlo:1wk rady 
miuisteryum oświaty rz ... I'. st. I. A. Amtpt~\Y - c~lem głowme ohmy
ślehi11 środków 11rnteeyal11yd1 nn. ut1·zynmme zreformowanego ::mkladt'. 
naukowego uiezhędnych. W tym przedmiocie d. 8 listopmla :v- aul~ 
szkoły rzemieślniczej pod przewodnictwem delegat:i . obrndowah radm 
honorowi i wybitniejsi oby·watele miasta, znproSlzem „ad hoe'" pnwz 

I 
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I 



p. prezydenta. Potrzebę reformy szkoły, w sposób powyżej stresz
czone nznano jednomyślnie i uchwalono rozpocząć starania u władz 
odnośnych o pozwolenie powiększenia opłaty składkowej, pobieranej 
z niemchomości na utrzym<tnie szkół 1v Łodzi do sumy 25,000 rs., 
do której to wysokości powiększony fnmlns11 s11kolny pozwoli jedynie 
na mzeczywjstnienie projektu. 

Podobna 11wyżka, jak zapewnił na tern 11ebranin p. prezydent, nie 
jest prnesttdnie wygórowaną, gdyż w snmf,l 25,000 wchodzi już 8,000 
rnbli sklaclrme na utrzymanie od1lzia,łów równoległych przy szkole 
rzemieślniczej. W rnzie zaś przek.ształeenia zakład ten byłby pr11eniesiony 
do inneg·o gmachu, a w dotychczasowym, będąeym ·własnością minstn po
mieszczono by ginnrnzynm żei'1skie, dla którego wynajem lokalu pochła
nia obeenie fl,000 rs. \V rzeczywistości tedy zaprojektowane podwyższe
nie opłaty uczyni około 11,000 rs. tylko, czyli zaleclvvie 1

/7 częM oplaty 
po biernuej dotychczas lllt ntry,ymanie 8zkół łórlzkich. 

Dl'llgie posiedzenie w tej samej sprawie odbylo się tegoż dnia, 
w temże miejsen, ale. z udziałem iłrnpektora, p. Karpowa, zaprosżo
nych byłych wychowa11ców naszej szkoły 1·11emieślniczej, któl'ych stawiło 
si~ na wezwanie z ogólnej liczhy :Hs-r.u, zannieszknJych teraz w bodzi 
i oknlicy. 

Po lH'Zetlt>tawieniu pl'Zez rz. r. st. AuopovV<t omówionego zarysu re
for!n>: pr;1,eprowad.za.nej, .wywiąztth~ się ol1s11enm i ożywió1rn dyslrnsj~~, do 
ktore.J pomagały obrndu.iącym, maJąeym ghi& doradczy, zdobyte w cu1gu 
praktyki, cenne tloświarlczeni<t i poczynione Bpnstrzeżenia. 'J1ok obrad 
sprotókółówauo, a .tlostojny delegat !'mbrał z sobą uwagi byłych uczniów 
szkoły rlo Peterslmrga dla uwzglcjinienia ich przy ostatecznem sformuło
waniu ~ 1111twienlzeniu projektu reformy w wyższej instytncji prawo
dawc11eJ. 

, . .N~ezaleinie od r~)z~z~rze1.1b w sposób powyżej wskazany wyższej 
ło(lzk!eJ szkol>' _rze1meslmczeJ, przemysłowcy tutejsi myślą o poc~jęciu 
sta:im o zttlo~e1.11e szkoły fad10wej ·- dać. m.ającej średnie uzdolnienia, 
maJst.ron.1 \:1łasme P?trzebne .. Dot?che!l,as jetlnak żn,(lnyd1 kroków ·w tym 
wzglę11zie Jeszcze me prze1ls1ęwz1ęto. 

Ze sfer s11kolnych mamy jrnizcze do zanotowmlia ntv,,arcie równole
głego .odtlzi<~ln kl. .'l :v gimnazyum ie1\skiem oraz objęcie posady inspek
tora gnmmzJnm męzkiegn przez p. H.. St. LfLwrentiewa. 

. . Na osta.tel~ sl~wapli';'ie zapim1jemy nowy na brnku Jódzkim pożr~dany 
ohpw; zasz~:zeprnma tutaJ utyhtanwj praey kobiecej przez założenie filii 
Z1!.nneJ w \\''.irsz~wie s;-koły rzemiosł rlla kobiet-p. Jadwigi Przewóskiej. 
v\1

• szkole teJ nrn,Ją hyc wykla1lnne: rysunki, malowanie na drzewie, ka.
mien.iu, atłasie, \illrc~lanie i t. p., wypalttnia na, drzewie, heliominiatury, 
wyr?b.Y z barbotmy 1, tenakot;y, ~vyroh.r ze skóry, galanterja, krój, szycie, 

· ~troJe, l~ 1·n\~at.y. hafty zlotem i kolorami, gipinry, koronki, n.plilrncje 
l :~'szell~1 e. ro.lwt~' ręc7:ne. Dl_rL \\',Yl~-ł,a.<ln lrnż~lego z powyżej wymienionych 
prze<~1~110tO\\, n ile zhie1:ze się szese nczenrnc, przybywa z °\'Vąrszawy wy
k\vahfikmrnna ncmc~zycielka. \V ten spmióh nlatwionem zosta,lo Łodzian
kom praktyeime wykszt<:tkenle -w szerokim zakresie. 

rrakim jest pierwszy przez nas sporzQ,dzony bilans ekonomiczno
spoleczny Jjo1lzi, który prnejmnje 011 niego w tlptiściźnie rok 18911. 

Zyg'. ,Józ. Naimski. 
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,,PrnI.J,.fBJ'l1C)N IAJDZIANlXA." 

Jeden dzień w Łodzi. 
( WRA ŻBJNIA ]JBJKKmGo PB11JE'l'ONI S'l' y' I 

Udyrn przybył do Łodzi i stanął w jednrrn z nmneri'1w lwtelti. 
Polskiego, --- spojrzałem przedewszystkiem z okna. 

Był ·wtenczas dzień pochmurny, niebo ołowiane, przytem lekktt 
mgła otulal:a tlachy i domy, a porwane jej strzępy npnrlały na bruk 
ulicy Piotrkowskiej. . . 

·właśnie w tej samej chwili, kiedy służ1~cy hotdowy rlehkatnie 
usiłowa.l zhndu.ć, kto jestem: czy polak, czy niemiee, i dziwniL~ łamane, 
raz polskie, raz niemieckie rzucał mi ztt ple(mmi półsłówka - do m?
jego okna ze strony zewnętrznej zajrzn,ł i ztipukttl sznl'y wróbel, a mme 
jednoeześnie przyszła do głowy myśl geujalna, że po~vinielll'lll by<\, v.t~: 
kiem, ot eho<'„by takim wróblem skromnym, c·lwąc Jako t;ako skreshe 
felj eton o Łodzi. . 

Bezwątpienia bowiem. ua dorywcze pyt.mie: jak Ló<lż sm:tł~uje~ 
najlepiej odpowiedzieli by nań skrqdlaci współobywatele„. Om Jedm 
najtrafniej potrafiliby oceni<\' gdzie lepiej śpiewać. i ć'.vierkać: . c~y ~w. 
kasztanach ogrotlu tfaRkiego, l'ZY na sr.czytn.eh łorlzkrnh komrnow fa-
brycznych? „. 

v\rierz<~ wszalde w ntartu, jitk zly sr.elong, zdanie. iż myśl ludzka 
od lotu ptal~n. jest bystrzejszą. Nie straciłem więc Wtdziei, że chociaż 
mi skrzydeł brak, feljeton nrtpi8%l~, wysławszy wprzMy pod adrese~n. 
wszvstkieli naszych wróhli życzliwą radę i przestrogc~, aby starnume 
Łórfa omijaly i mtjbliźHzl')o „st~tcjti klimatyczną" utworzyły sohie.„ w He-
lenowie. 

Nie dla wn.s bowiem, o towa.rzysze mdmrnl10lii pdnych dni naszej 
jesieni i 1mrlmrzyi1sko ponmej zimy, nie 1lla vvas ręce ludzkie hmlowa
ły tutaj te 1muy, często wielkie i poti)Źlle, ale zawsze zirnne i po-

tęfoe !.„ 
'J'ntn.j uie rzucą wam ziarnu, a im kominie f:tbry1·zuym ~tie. wyro-

śnie tu nigdy świ~fa trawl~a„. Tut.aj .wr~ prac~ .1 k(.1tly.Je . s1ę. mte~·e~, 
a wy, niepoprawm nrnrzymele, u1111eew ;ieno spiewne 1 gmazda S\'\'O,le 

kochać!„. 
Nie wiem, czy szary wróbel, który vo za służącym h~1telowy~1: 

pierw8zy nrnie powitał na bruk.u łódzkim, od12:adł moje m~śh,. -- do:le 
że zfrunn.l z framugi okna i we mgle się rozpłynąL A JH mebawem 
zbiegłem' ze schodów i wpadłem w wir ulicy Piotrkowskiej. . . 

Znczynało się ściemnial'.i i już się paliły p}omyki latan~1 uhczny?h. 
Światła z okien sklepowych rzucały mdły odblask na chodmk, przes1ą:-
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knit~ty wilgonią, i rnt ludzi prze:,;uw11jących się po uim z jakimś nie
:1.wyklym pnśpiechmn. W pierwszej (1hwili sądziłem, że si1~ gdzieś wpo
liliżu ·wyilarzyl jakif: wypailek„. Ale nie! Ludzie biegli z równym za-
1iakm tnk w jednym, j:ik i. w tlrngim ki1:r1rnk.u, fak pn jednej, jak i po 
dru1 . .d1j stronie uHcy. 

l'rzytem owiouął rnuie halns 11ie'.!,W ykly, j akn:.\ gm·1.~1·'.!,lUL ruchu. 
Ws'.!,yS<'J' p1·t.el'.!10d11ie hyli C'.!,ClllŚ wysoce t.ajt~d, 11awt~t nklorn'nv uie 
f4khul:rno sohie W'.!,Hjom11ycl1. 

lfrzuh'm więc na.gfo :'>lllUJck, ~1lym "it; twlrnąl w k11 ::-:po::-:C.h po 
rar. pirn·wszr miętliy lotliia11ami.. Bo\\ prZ\Wid imwy jest1•1n '.!, uwiel
bienia g·orą<'eg-o dla plf'i pi1~kuej, a. tn, na. tym 11icrów11yrn hrnku 11a
szeµ;o }fn.11ehestra, spo~trzegłern orlra.'.!,lt, iż gal:mtm:ji dla kobkt „ach l 
nfrum, ni1~Jiw jn~ !" Z:ulcn lmc-.hlmltcr, żnde11 inlrn81mt żarleu .. ha11dlu
jąc.y'', ha! Jta\\'et fatle11 n.dwolrnt i dokt/•r nic nstiHJi tn '.!, droµ;i fH''./,e1L. 
rn~jpi1;k11iejsi1t nawet z t·.ór Ewy! l mHS'./,f!: h.\ drobne rąeiki t:ak ,;:amo 
torcrw:H\ soliiu Jll''.1,1\j~r·ie po prz,•pld11ionym trntuarie, ja.k · i:orn,i:t solrie 
drog·c~ in.s1110!011e l'l;(•,1: roliotuika. fo,1Jrye'Z1H·g·o. 

lstutnie, z nnµ:ielskn - po 1L11IL'l'.)'k:u'1sku ! 
. .\ jednak„. .\ jerlnak lodz.iii,nki. ml piel'WK'.!,tlg'O iar:t'./, Npotlrnnia 

Hlf~ irnszegn oko w oko podolrnJy mi r,;it~ f.wnkC'./,Jlie. 'l'kwi w uieh typ 
odrtilrny - t.!laj;t ~h; hyt" prnwdziwmni knhietn.mi. l\foj:t powngq 
w twanycikach 1·i1;sto IHmlzo latlnyd1 (i 1''.!,Cl'Ntwynh), n ki1:dy idą pod 
n;k<2 z llltiżczyirn.t tu z1l:i,ią 8il' tal' ll'kko \\'Spiernó na 111eikkrn rainfo-
niu. ,iill1: g-dyhy 1·lwia.ly prioi 1:o powicdiiei'·: ' 

Nic: clicem y by1~. was:t.ym l'.iP.żan•rn pn.11owi1~ HH'.Żl',7.YWi I 
1 uil· dziw. · · · ' ' · . 

.. Lodzia~tki Ha lrnżdy111 kroku 111n,ią tn przykla.dy 8a11wp0111ocy w ro
<lwm'. ·w t.nhr~rkad1 żmm Ntnje obok llll~ia i wspólniL\ snu.i<t nitli l111-
we~11y; "'. wwlu dornnc!t kompletnie do.:ta.tnich, lrni(ly go8<'1 jt~tly11ie 8tt
me.1 ,.p~m" t.<~ :'lrnnczny obiad wiil~1·i11y llyt. musi, ho o k11(•.h:t1."'l" w tym 
dom~t 111g-1ly lllt~ Klys'.!,H.llO.„ Ba! tu 11:iwut żony :1ktor(nr hior:i _si<~ mi. 
Kwn,Jl; r1:k1; do„. lrnndl11. w prawdziwem teµ;o slown 7.!HWt.e.nin ! 

Teµ.:n '~siy:;;tk!t'.~·o tlowie!l:1.inleu1 i-;it~ dopiero diisinj. a.k w pierw
H7.~1 pnpoludnH', Jakw w Lodzi 8p1~tlzihom, zrobilom już wn.iue 1·l1ot'" po
WH'.1'7.eliow11e 8pm:trid1·nie: nit• widii;thm1 lndzin.nki„. rnalown.111·1· 1 

'I' · I I . . . . . ego :mll~t;g-o po pn 1.H nia .11iL~ wi(~iii~l<:111 żn.d1wj dnmy JH''./,ed 'l.u.d.ną 
W)stnwą ,.i-;tro.10.w dm11~kwJr·. 1 me wHlzrnlern ia<hwgo eleganta. ktl1ry
hy trzyma] „a.n·H·rganlę· ia, jak1~kolwi1•k tht11rn.„ Ztat! wniosek: nie 
spotkah'rn pr/1ż11iak{nv, mli lwb.L lakomi1tey1"h s'it; na i:zeC'./,\ z·IJ~'tlrnwne 
Jnh.„ zn kazmie. 

kn 
~]Jotka,k~n za to 1lohregn zuajomog-o z W :Lrsia.wy. Wysum1ł 

111111e i tali lntlt.kieh tulowów i nltie r1,ce kn 11111ie wyci1w;1Htl. 
.J nk i'i<; mni>'.!, ! - './,a wolał. ' 
:-)l~rwus - otlparlem i J!:itlievjska. 
'l'Y w Łodzi! ,, "· 
.T :;k "·i ilzisz. 
\)nwno ! 
Oil trzuclt godiin. .A tv? 
.rnr„. otl tr11t·(•h rnieHi1•(1y! 
I tlohrze <1i tu? ' · 
Wybomie! 

Har. jeszcze wstrną8111iliśmy !lłoim1i swojerni. 
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- Cóż ty tu robisz? - spytałem mojego './,llfłjomego. 
- Praeujt~ w fabryce i właśnie wracam prosto .z roboty. :1łys'.(,ysz. 

jak świszczą w calem mieRl"ie ze wi-;zyt1tkich 8tron ! 
Słysze. 

-- 'l'o' ś,;istawki falrny1-,z11c ! to Hygnal że g91lzina ósma wybiła 
rohota skoiwzonn;! 

Istot11i(: (lo uszu moieli dobiegły cftk potoki :4wif;tów i gwizdów, 
które tlrgaly w wilgotnem powietrzu 1lziw11it1 prieci:~gle i jt2kliwie. 

'l'ynwzasern mój './,Jtajnrny f.lchwyr.il Hmili prnl ramię i pn1~i:~g-nął 
za e;oha. 

_:_ Musimy z:~j~<'i nn gavVijdk<~! - zaw11łal. - Uhodż iln kuajpy! 
Sluticiliśmy w j:ikąś hoeiną nlfr,zk\). 
Tu ,;zli::mry jui llakko swobodHiej, przcdwduiów howiem było mniej, 

a ci co f.lzli ··- to vrzewa,żniu robotnicy i blaszankami w rek.u powra
j ący do dornu. Kroczyli grom~tdami, 'zatrzynrnJą<' się na k~żdym rogu 
ulir1 y i roichocht~c następnie w róine strony. 

..,.-· .Jest tu, uważas'.I,, jedyna rzecz 1lhL warsiawiaków niedo1foigła
tłumn:czyl mi po droche mój znajomy; - wypijemy doskonałego piwa! 

Niebawem we!-l'./,li8rny do owej „knajpy" która 1Jezw:~tpie1da zashl
giwa.ła nn. więeej S'.!,acowne przezwisko. 

Usiudli?@y >Y pierwszym pokoju, wielkim i wy:-;okim. Mój to
warzysz poprosił „o Gch1iclut" a ja pnr„'./,ąlem Hil} rozglądać. 1lokoln. 

l\e:,;tanntejn './,:tezynała się zaledwie zii.pelnhu:. 
Dopiero kilku gości, rozpnrłszy l'.lię na krzeshwh :i rozpiąwszy ma

rynarki, w11t.ytywalo sit2 w Pr c s s y rozrnnik i Z cit u ng i r(;żn,11·odne. 
Zegar, który, nie wiem dlac,iego, wy<bl mi si\~ _,,,,eµ;iLre111 w stylu ge.r
mairnkim" jrdrnś uieiwykle dęiko wystękiw:d minuty. W pokoju 
wogMe pa.nowaht cisia, którą, <lalihóg. ni1~wia<lorno kto nalrnzywal; 
czy siedzącr ia kontuarem pan gospodar'./, 1; hismnskowsko tim·nwem 
wejrieniu, e~y ponure kotary w oknach sali ja1lalnej, ezy dwaj wypo
madowani kelnerzy, sie<hący po kt1eikaeh i 11njwyrn:h1iej oka"'ujący 
ch(iĆ .•. drzemania. 

Niestety wst.:1lde kufle piwa, stoją<«e pnw<1 go:h~rni, uie wypróżniały 
się jednoci1·;~11ie więe też i „panowie 've frakach" ihyt długo drzemat~ 
nie mo1~li. 

C(irni w posęprnj sali rnih1g:afa siq spokojHa proMm: 
- !\ el ner hit te n o e h e i n Bi e r. „ 
I kelne.r musiał wysuuać sito z ukrycia. zbliżyli sic powoli do stołu 

gościn jcH'.lll"'e wolnie,i {1rzejś~~ 1!0' bufetu, a nast<~puie posta,dc'.· pieniący 
się kufel m1 gutaperkowt:j po1fotttWi1c. 

Whu'.mic jeden z tych kelnerów powracał flegmatycznie od stołu 
gościa, kiedym mu bammiej z:ijrzał 'v oezy.„ I znowu, nie wiem dla
czego, gwn.ltem wydało mi siei, że mam przed sobą typ. „ „mieszańm1.'t. 
Usta po pruimcku wydęte, postawa osadzhita, a oczy jako8 po słowiańsku 
łagodm\ i szczere. Mimowoli uder'./,ało przypuszczenie, że człowiek ten 
równie fatwo wymawia niemieckie ii, jak 11olskie ż luh cz . 

Z mojego zamyślenia, które './,resztą krótką trwało chwilę, wyrwał 
mnie głos towarzysza. 

- Nie rozglądaj się, mój drogi, '.tl taką uwagą po tyeh kątach l 
Nic tu ciekawego nie zobn.czysz ! To nie Warszawa! 

· - Ale bądż co hąd~ - odparłem - miasto z ludnością zaledwie 

o połowę mniejszą. , 



-. TiLk, tylk? że .ta ludność składa ~h.: r~aled~rie ~ kil~u klas i.zaj: 
muje srn znledww lulkoma procederan11. Io tez me ma hl am teJ 
różnorod;10ścL ani tej barwnośei i pełności życia, ja,kiemi sr.czycą się zwykle 
wieksze mfasta. Spójrz na t.rch ludzi, co tu siedzą-to wszyRtko ludzie 
teg;) t-mrnego światka fabrrezno-przernysłowego ! Posluchnj o czem mó
wią-wyłącznie o interesach! 

Istotnie wśród urywanycl1 słów, jakie dnpływ11ly do umie od za
jętyeh stolików restaunwyj11yel1, r.on1z slyszałem wyraz, jasno świad
czący, źe ludzie ci nie lmwią się, nie opowiadają sobie dykteryjel~, nie 
rozprawiają o sprawaeh, ogólnyeh ufo \-Vspomiuają irnwct o polityce, 
lecz jedynie tylko inówią o swoi~h interesach. Przytem utrzymują wciąż 
ton poważny, iL jeśli sit.: uśmieclnu~-to uśmiech ich jest .i akiś zclławio
ny i spokojuy. 

Sąc\z~1c ,,kufie Ge11liclm", posiedzieliśmy w resfaura.cyi z dobrą go
dzinę, nie ożywiło się fam przez ten czas bynajmniej. 'l'roelu~ 1:1ię tylko 
więcej zgromadziło gości, którzy wszedłszy, niemieckim zwyczuJem ogblne 
wszystkim rzucili powitanie.„ 

Ale nagle wśród eiszy harmider wybuchł przy drzwiaeh. . 
Zapiszczało parę cienkich głosów, rozległo się stukanie ---i do po

koju wpadlo kilku wyrostków, popyeha:jąc się wza:jenrnie i prze8dgając 
w miarę możności. Rozsypało 8ię to w mgnieniu oka po wszystkich 
kątach-i eała fala wnwlniła się jednosta:jnemi okrzykami: 

- Lodzer Zeitung!„ Dzienuik łórlzki !„ Lodzer 'l1 i1gehla,tt!„ 
Do lrnżdego stolika przybiegł mirniechnięty chłopak-i wyciągnęły 

się wszędzie zziębłe ręce z mokrą je&zcze bibułą dziennika.„ · 
Chwilę to trwiiło„. l wnet rćwnież _pośpieszny i gwaltownr na

stąpił odwrót tej rozochoconej armji, l~tóra loclzian co wie<'zór pragnie 
jak nnjszybciej raezye nowinkami... 

- Ależ to coś zupel:nie noweg·o I - zawołałem, gdy malcy znikli 
i hałas po nieh umilkł. 

- 'l'ak I czytujemy tu codziennie dzieuniki jeszcze „g·orąee" 
i dzięki temu za wsze o dzień jeden jesteśmy więcej doświadczeni !. . 

- Jakto? 
- No, bo dzieunik, który odczytnjemy wieczorem, whu~ciwie jest 

dziennikiem dnia następnego ! · 
Uśmiechnąłem si(~ i-przyznaję-to intermezzo dziennikarskie zro

biło na urnie bardzo inile wrażenie. 
Wyszedłem na ulicę wesel~j jakoś usposobiOny. 
Nu świecie było już także we~elej, ho mgła się gdzieś rozwiała. 

a na niebie gdzie niegdzie już :,;h~ nawet srebrne gwiazdy ukazały. 
Poszliśmy z moim towarzyszem dość pośpiesznie; g·dyśmy zaś 

stanęli powtórnie na ulicy Piotrkowskiej, zatrzymałem się zdumiony. 
- Która to godzina? - zagadnąłem. 
- 'Vłaśnie zt1g·ar magistratu bije dziesiątą!. 
- Jakto ! dopiero dziesiątą? zat-.rzyknąłem. - I tu, na tej ulicy,. 

przez. k1órą przesuną? się nie mogłem przed dwoma godzinami, już tak 
pusto? ~ tak zupehne pusto?! . 

- Mój drogi - odparł mój towarzysz - niech cie to nie dziwi. 
Tutaj ·połowa ludności wstaje codziennie o 6-ej rano. Wyjdź za siedmt 
ośm godzin, a spotkasz tu całe szeregi ludzi na tym samym chodniku r 
Będą ubrani w krótkie kurtki i w buty z chq · · · . biedz po-
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śpie:.;znie, nie zważ:1ją1; nw1L•"i 1uL przed10rlniów. !>n poclpiechn t,ego po
budlrn łH'<hie dln nich -- i~mca! 

·zarr~ilkłurn i sz1~(lłmn tlaJej zmnyMony. . 
Słyszah~m tylko mlgło:-; swoich kroków i odgło:> l~roko~Y mojeg~• 

towarzysza. Zreszt~l cisza na.fl otaczała zupdna. Latanne nlicz~1e 11.ah· 
ły sil~ Rłabo, a lrn.mienfre patrzyły nn nmie eiemnerni ntwornnu okien. 
w który eh jnż świa.tła zagasły„. , . :J . 

· _ Ak! ale! -- zawołał mi,µ:le \Yesoło moJ towarzysz. I ()(loh:10 to 
nie blag·a, Ż<' w Arneryr.e robi~~ ,inż 1lo~wiarlezeHia z reklmnmn1 llfL 

niebie? 

tować! 

l'odobno.„ 1 

Słnclmj, Łbtlź powinna sobie takr1 reklamę ohsfalować ! 
A to na 1·0? , 
Na to, itżehy ~i~ każ.demu przyjezdnemu ~tosownie sprezen-

I j aknż by to miaht być reklama.: . . .. 
Bardzo prosta i krótka. Projektuję stanowczo, aby na meb1e 

Łodzi jaśniał wiecznie i błyszczał olbrzymi anons: Pr a.ca! . , . . . . 
- Ha! ha! wyborne! Pozwoli::iz, napiszę o tern w „Łodzrnnune'" ! 

Kto wie - a nuż który z mi~jonerów łódzkich o t!tkiej piękue.l rekh· 
mie pomyśli na serjo ! 

U.esy n. 

' 
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SCHERZO. 

Słunko wvzbca niebioH t011, 
V·./ ogródku hl:ttik i \VOt't 

Szczebiotka moja kwiaty 1·wie. 
no wi:rnlrn nn Hwr~ Nkrn1ł. 

Sr,t~iehioeze tak. Ńwiegocze f;ak, 
.Jal: roz8piewa.ny ptak. 
A gło~dk j<:'j ::-ll'eb1·zyi-ity mknie 
(Jdzieś nn błękitu ~;dale 

Co~ g\va1·z•1 lipy. ~zumią h!ily. 
Str·zą~nj:w 1·osy Izy. 
A gdzie Slll'Z'.<d>iotka moja tam 
KaRkatht ŃmiPthtt d riy. 

Szezebiotko. ! Do~:ye. v.ronnyeh róż, 
O, pójdź, pó,idź do mnie już, 
\V ·u,Jtnnee tej. µ;cizie marzę ;:iam, 
\Vśró<l bluszczów lmiąclź tuz. 

.Jak lot~ny motyl dziewczę mknie, 
Oczęta iskrną, si(;.\, 
Szczebiotko moja, mułu ty, 
Powiedz: czy koełrnsz umie? 

Słonko wyzhtea niebios t,oń, 
\V ogródku blask i woń, 
,Jak senny ptak do piersi mej 
Szezebiotka tuli skroń. . . . 

ar-ot. 

TO JUŻ PRZESZŁO. 
NOWELLA 

l1an Antoni w dniu trzynastym Czerwca obudził się rarneJ niz 
zwykle. O imieninach jego pamiętali z11n,jomi, krcwui dalecy, bo hliz
kiclt nic mial, i :-iłuzlm; trzeba wic1c było przygotować sh} mt ieh przy-
j(~cie, co wynrngalo dmiyć długiego ezaim. · 

Pan Antoni miał około pir~edzicHiędu l:tt, mocno :,;zpakowate włosy 
wt głowie, ,;poro znmrszczck Jm czole i cen~ niezbyt 8wiezą; pan Antoni 
11ie luhiał, alJy 8wiat domyHla(:. Hit; 1rn'1gł jego siwizny, jego zmarszczek 
i jego cery, wiqe tez uzymtl w:,;zy:,;tkiclt poleconyelt przez fryzyer('nv 
8rodków, ahy si<~ wydać rnlodszyrn, niz był -w istocie i pokryć ]Jruztly 
HielitoHciwego zqlm cza8u, który na wy:,;zukiw:tnie swych ofht1• czasu nie 
traci --a i10 kolei, orze twarze i grzbiety lrnzdego napotkanego na dro
dze o:iohuika. 

Starania te zabierały panu A11to11imun godzin }Htrii codziennie; 
niewidzialllym tez hył z tego pom)du zazwyczaj do godziny jedenastej. 

-Wyjątek 8tanowil <1zie11 8wic~tego Antoniego; uiepodolma było zam
krn1t, drzwi przed nosem tym, którzy imrnil~tali o nim- a zadnemu z niclt 
obowiązki 11ie pozwalały :-itnwić sit~ pó*niej. 

l'tm Antoni jednoczdnie z dniem swych imienin obchodził także 
i urodziny. 

Dziś whti\nie kończył lat czterdzieści dziewit~ó... Złośliwy choclilik 
obudził go bardzo vvczc8nie. Pan Anto11i zdumiał Hit~, spostrzegłszy na 
zegarku dopiero pi<~t<ł rnno; - budził się zwykle o dziewiątej. -- Przy
łożył głowę do iwchrnzki i chciał jeszcze się iirzcdrzemać, ale 11ie mógł. 

- Hm! - mrnlrnal - dwitdzie:!icia dzie'wiPć lat temu, jak sie to 
8pało ! H(l,nO w ustach <zapachy róż, myśli o simch złotych i uśmie"chy 
do życia; dziś łamanie w kościach, gorycz i pur:;tktt!„. 

'I'n wet!ltchnąl pn,n Antoni, wyciągnął rqce i syknął z bólu. 
·-·· The I już się nie wróci, to juz przeszło, po co się truć WS}lO

mnieniami. Cóż tor czy ja winien jestem temu?.„ 
- Bagatelka, - :,;zeptał mu elrnchlik zło(iliwy z drugiej strony do 

ucha. - A któz winien temu( ... , Byłeś całe życie egoistą, po8więciłeś 
rierce, uezuein, myśli dlatego, ze!Jy ci było wygo<lnie i dobrze, - pij 
wil~c teraz tę gorycz, ktbrą sam sobie przygotowttłeś. 

-- ,J ttk:ą gorycz r -- rezonował w odpowiedzi na tq refleksyę pan 
Antoni. -- Zupełnie nic było żadnej goryczy; przeżyłem lat dwadzieścia 
dziewi~ć htmlzo spokojnie, wygo~lnie, to prawdn,, i dobrze mi było. 
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Kie martwiłem się niczem, nie miałem fadnych obowiiłzków, uic kocha
łem llikogo !. „ 

'L'ak, i ciebie nikt nie koclml - sze1mąl chochlik. 
- .fakto nie kocl1ał? właŃnic że kocl1ał... 

Oszukujesz sie sam! 
~- Nic koc.hal m;lie może He~jodor?„. 

- K1lij zdrów. Heljodor koclml dobre cygm·a twoje, doln·e wiuo 
i 1lo!Jrc Ńniadm1ia1 a nieobojętną bylo db niego rzecz;~ i to, że codzim\ 
w pikietę mógł od ciebie wygrae killrn11aHcie kopiejek. (hiyhyŃ 1lic nie 
miitł, Hcljodor nie sp oj nmłby się nawet mL ciebie. 

- Zreszt11 mniejszn, o Hcljoclorn.; a Zosia, l\I ai1ia1 Brnnhria i ~-'eo
fillrnr ... 

. , -:-- N o chyba . sam. na seryo nie bie~·zesz tej miło:'.:cL 7,nj rzyj tlo 
kr;u1zki rnclnmkoweJ, kton): tak Kkrupulatmc lll'trwndziKz, a tlowieKz KiQ, 
il~ każde z tych uczuó . warte było w gotó1vcc. (hlyhyŃ był przyp:td
lncm dostał ospy, uciekłyby wszystkie od cie1iie, jak od zapow.i.e
tnr.oneµ;o. 

_:_ Może i prnwdnl.„ 
-:-, Ale nie ~noze, tylko. z łrnwnoHeh„. Przyponmij so1Jic z lat 

młodzicnczycl~ two.Jl! chorohQ 1 tyfus„. Przypomnij te duże czn,ruc oez\· 
' . . I l l t' l ' ' . '

1 
' xmeeące .i.a." w1~g e: '- r~rc. < mem I 11oc}1 czmrnły przy twojcm łóżku ---· 

przypomn\J . rlnle~, .]ttk~H 1111 r.a ~ę pieczolowitoŃe tlzh2kowal, jttkeś sit~ 
w. rn.e g·o<~m'.urn ea!emr pa.t1:zrl 1 porów11nj potem te wspom11ie1rin. z pa
nrn~cu~ o Zosi, Mam, Bronrn1 1 'l'eolil.ce, a Hmn najlepiej soliic ol>jn.Ńnikz 
vytm1ie, czy cil~ kto koch:tł„. . . . . 

'l'n chochlik złm';liwy zamilkł, a pirn .\.ntoni zerwnl Hic z łóżka 
i nie. ,wkładając mtwct nn Hiehie clegmwkiego i;zlafroka, r10 z~vykł hyl 
ezxmc, }J~Hkoczy} do Htarego koHztownego biurka j TZUC'.ił Si(~ titk W 11~\
glrzu na totel w.ylfo'o.tlny, :v k~<'n;ym otl1Jywn.ł eodziennic voohietlnie drzemki. 
. . - . Dw1~dz~ekcut ([ziewll~e lat temu! pnmit~tam, d0Nk01ml.e pamietam 
J'.tklrr:u ·~'.1 w;rl~11~l przed. Rol!ą, potll~waht mi hcrhnc·in.ną r<'iżt~ i irnt~z~rh;, 
t.tk w oc.zy ~0111~'0; nanw;tme, .ink .JCthin z tych„. potem„. J'otrzelm by
ło tyll~.° pow1eclz1cc: „J,a, A11toni Ciepiszcwl'lki, prosz1~ chi, panno :i\fa
ry~lo .Szanke, o n~kl;;"-1 wszy:,itko byłoby skoi1czone„. No, Hic powiu
·dzrn~em tego.; r.a tro:,:kl.iwoK<'1 przy mej cl1oroliie poHln.lem im tyle pre
zcntow, r.rolnlem tyle grzeęzuo:'.:ei.„ 

Chochlik znów i1rr.yhJ.iżył Bi<i d.o nelm pana Aut011ieo'I> i Nzytlor-
czo ia m>łał: · 

0 

• 

, - '.l'n.k, tnk, 1lolH·~e m1'1wiRz; ot, ternz cię pozwL,it', znphtciłe:'.: hn 
gotowką :m 1o1e1·c1e.1 za 1111ło~ó, za prr.ywh~r.trnie; to c·icliit~ godne jeKtcH 
w clrnrnkterze, 11 rn wyclw(lzi:;z z roli. Nie i;Jrnrzfo Hi<- tt•1:;1„ Jl"' t<'> ·'e'" , • . • 1 . . ~ .j ) . .:: ' ' ( 

1
11 llr , LJ ;-, 

~:u'.~ i~.'.' ~w~~cie'. y1_" p:~lon ~ że .dla '''.KzyNt!ziclt je~teŃ i.·i11zare111. A· 1irze
'.'1cz'. ,,,<,l) hy.:,: h~ ~ ~' t;-tly u11ual me hyc cgomt;h dz11~ kot1hnlab)r dn żu 11 n, 
1 dz1em. :\lrnłlJ.)'k JHZ <loroRh~ 1·brkll, i;ymt, moY.e wmtlu'l\\'. · • 

. 'i Brn! ·-- ':·st~·ząsnąl .siQ pan A u toni -- co za glnpie przyputizcze-
1:,u~. !„.", :\In~<~ to. mrlr;mtem 111eNzt:z1~~li'.'-YC!1, kt<'~rzy JH;puAcUi cug·Ji sercu! 
Lt. me _m.) slrn) o hzdur:-;twuch I zalnern.1mv s1n rlo robotv· "" J.l'll'I' "< 
l 

t o , , • ~ ,J .;;; • ,J , IJltJ ( ' 1 g )-
( zm zat•im~ su1 J uz pewme Indzie :,:chodzie. ' • 

'I' . . , . .: : o .mo,;·:~ic, ii_t;~orr.yl euergic·z}1ie klapę ~tar0Ńwiot1kiego hinrlrn, 
uRt'.~~' 1l _ 11,1 l~l<:J _ :u:-i,tm 0~1.o'. Jl'.ite~n uhnyl o huk mego w gysteumtyeznym 
p_orz,h<ll1.u m,tst.)11.S.}, sznnnkr, 1Jlrnatnnry sr.ezotcezki 0'l"'CIJi'c111·0, 1• ''l"'C l 1 · . 1 . . . ' k' ' . ' , b „ . cl, „ -
>y u, nozycz t~ i nozy -i-jeclucm sloweu1, mtly tL1;semtl tych 8rotll;J1>~ pe-
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mknrRkieh, kti'1re fak cudownie urnieji1 in·zemitmin.ll starel'1w w i11ło-
1lzików. 

N :tµ;le tlrµ;nąl Jlllll .\11to11i, szczoteczka, którą ) uż uit)~l clo brwi, 
wyp:ttlłn mu z n1ki, glo\\'<~ 111Hl11iókl wyż1~j i 1uuM:m1ł neho, .):tk1Jy elwial 
z powietrztt 1111eltwy1·i11 eo~, eo µ;o roRkuKzuie uclerz.ylo. , 

S]lnj rr.nl \\' Justr:rku i p1n·u:-:1,yl Ril~ uie:-ipokojme rnt krze:;l~! . . 
--· ('o u lidm! 111r11k11:tl priywitl·;,enie! ~:ilu ~zezoter.zk~ '.' z1m,n1 

nie 1111tl1d<'1c.:l, po 1lru;:."t 11iu i!h:g-11ąl, rylk11 11uprnw1ł SH~. wyµ;o1h1.1~1J \\' io
tcl11 i µ;!owi;. im pic·r~i 11pn~dl. :-izylllrn h jednak .zno,\\' yo,rh~K1H.l,. ,gdy 
eornz \\'yn1ź.11iL:i dll usz1'1w jeµ;o pu11z1)y dolatywa(~ dz\\H;kr ,JakrnJH t<~-
~chuej pi11HllltkL nilJy l>rz1~(:,11oaie komarn. 

7,n.pornui:tl o R\\ o.ie.i toalecie, wrwa.I Ril~ Kzyhko, pui;koezyl do okna 
i g-111·1~nzkown otwornyl lut'<1ik. Nio uczy11ilby tego tl:tw11i.~j'. z olmwy 
1n·zetl lrntarern, dziś wi1l11l'z11ie podrnżnily go tak uwagi zlośhweg1) cho
d1lilrn, ,l;e ztlcoy1lown.11y hyl do szitleńf't,w. 

7,e świe~.elll [ltJ\~'ietrzmn wzez lufcik wpndly tez. wyrn'.i.ue _jn:i; 
1liwięki owej pi0Ro11ki, kti'1rn przotl clmil:t wyrlttht mu SIQ hrz~~czemem 
kmnara. I nietylko H:une (lź.więki dolatywały jego uf!zów, ale I wy1·azy 
picm11ki, Ńpimrnnej glw:iem ezyKtym, świezym-m1mlyrn głoi;cm, który wy-
1lal mu si<~ Hieoheym, n który srebrzystym mtzwa~by mozna. 

l'rnyjmij, pii)kna, l101t1y moje. 
Patrz, jak m·ok twt'1j znllltwyea: 
l'oz\Yi'il, oczy nievh 11apojt~ 
Cudnym \Jla8kiem hn~go lica! 

Aelt! jakże 011 tlohrzl' wał tl2 pioH11k<~, jak ją wyfnuienicie ]HLmi1:
tn.I z ty 1d1 ~1ajpi1~kniejszyt•,h czaK(1w :-iwoj0gu zyeia, g<ly }Httrnnl w . owe 
l'za.rne oczy, j:tk poi la wala mu lclrnrntwo 1 lul> przykłnd:tła zmmc 
oklatly do µ;lDwy„. 

--- [)o lil'lm! m1·uk11ą1 - ezy Kzatan c1we Holiie ze umie d,,;i8 za-
zarto ,, }u'·? J>nwz.! i11·et·z wsp01mtic11ia.; tu :lle tlzi:1h 1rn nerwy. Przez 
ty le ln t mn iitlem u11ilrną (·, tej dtorohy, mialżebym rlzisiaj jej ule dz? „. 

Spojrzn,l mt Zl~gal'ek· i przekonał si(~, że już tmhi gotlziin1 strncil 
na lwzowoenyeh rozrn.yr\la.11iacl1. . . . . , 

l'u\\T{icil do fotelu, itle lnfoilrn nie z:tmkul~l. Byht tu JUZ Llrng1t tlz1:-; 
z jego str011y popd11ionn. 11ierostropnor\e„ Umiał jednak jeszcze nacl swe~u 
widocznem wzrnRzCllicm zapnnowlt0; tlo roboty około Nweg<~ oc~rnlodzenm 
wzh1ł :,:iii zo ztlwn.io11ą energią: rnnlownł, ryi!ow11.ł, ghtdz1l 1 c;.o,ehrał 
wlus)r rnt wszystkie strony i jakkolwiek drżala mu r<;ka., przecier. ru-
mieuee do:,:lu111nle rnwmlownl 

. l'ios11lrn trwala 1losyó (llugo. GlDKik Kl'ehl'zysty witlocznie j<1 sob~e 
U}lOtlo1mł, ho sko{wzywRz~- Z\\'l'Dtk:t~, ZrtCZJ'llHł j}1 ll:LllOWO, i tak pcrwto-
rzył ją rnzy kilka . 
. Wrnżcuie t~j piuK11ki uietylko że sil;) nie znmit>jSZ<tło, ale, przeci-
Wllie, zd1rn·n.lo si<~ pott~gomu\ z każdą chwil11 ekscytowalo Htn.rego k:tt
walera, ,

1 
gdy nareRzeie r\piew:tezlrn zamilkła, na rzt~sach jego ulrnzały 

sit~ dwie grube łzy. . . . .. 
< )tlliie.ie ich l~jrzal w lmiterku 1 z pasy:i zorwn.ł .KH~ z :ml;Ji;,en„ 
- l'kknit ltiHtorvn.l mt staroM zoHtttlem 11u1zgn:Jem; Jttk1cl:l wrze

Kzczenie wz~usza, 11111ie· do phwzu; o! jaki1 llru:t.tl~ wt twarzy pozo::;tawi1y 

te łzy przekl~te! 
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I w tejże chwili chwycił pan Antoni g;orączkowo ryżową szmilllui, 
znjrzał w lusterko i, stosovvnie do jego wskazówek, zmnnlowal poczy-
11ione przez łzy śhtdy. 

Nie uspokoiło go to jcd11ak, przeszedł si<,; po pokoju, wyJrzn.ł par<,; 
razy przez lufcik, szminki i pudry gorączkowo irnzbiernł i bez systema
tycznego porządku, zupe1uie innczQj, jak to zwykł czynić, powrzucał je 
do pudełka i wsmu1ł do bocznąj szuflady biurka. 

Po chwil.i, z })Cwnern waha.niem, sitig11111: do dmgit;j szufla<ly biurlrn 
i nieśmiało ją otworzył. 

W tej chwili oczy vana Antonieg·o zapłonęły dziwn crni blaski; wy
glądał jak ów sluniiee, roskoszuj11cy sit~ widokiem przez długie lata gro
madzonego złota, ręce rnu drżnJy, a krew p11li:wwa.łn. żywiej. 

Widne było, jnk walczy sam z sobą i że votrzebuje nie facia :,iily, 
nby się oprzeć przejrzeniu tego, co się tam w tej i;zntbdnc znnjdowalo. 
·w końcu uległ pokusie, zagłębił ręką w szufladce i wydobył 8tnmtą<l 
cah1 paczkę listów, przewii1zaną różom~ wst~1ieezk1:1;, ułożył je JHtRtępuie 
na biurku z jakiemś religijnem nieledwie nabożc11stwcm i zaezął je po 
kolei przeglądać. 

'l'u spotkał się z jłtkimś zasuszonym kwiatkiem, owdzie z jakiem~ 
gorętszcm wyznaniem, a gdzicindziej mnvet z namiętnern wyznaniem mi
łości. Wszystko to, co teraz czytał, napełniało jego serce unzuciem nie
skończonego zadowolenia,. Co chwila whniechal się sam do Hiobie i nn·u
knął jakieś słówko. Każcly z tye1t mttłycli i dużych bil.ceików, zarnkni1~-
1.ych w szufladzie, miał swoją historyę, .o kali1lyrn on sam, gclyhy byl 
poetą, mógłby wyśpiewać poemat. 

W ostatnim, zgiętym we czworo, liściku zm0dowala i,iię fotogrnfia; 
g(ly ją pan Antoni wziął do ręki, gdy i;ic..; jej przypatrywaó zacząl, 
uśmiech ,;lllikł mu z twarzy, a jego miejsce zajęła poważna zaduma. 

W liście, który odczytywał, nic było ani słodkich słówek, ani na
miętnych przysiąg, aui jednej rzeczy z tyclt, jakie zazwycza:i towarzyHzi1 
prawdziwej, czy też kłamanej rniłośei. 

Ust zaczynał się od sl<'iw: „Dobry przyjacielu" i cały hyl przepelnio
niony opisem jakiegoś paua, któ1·y złożył wizytę ojcu i prosił o pozwo
lenie starania się o rękę cól'!d, autorki tego listu. W phmniu tern, dosyt\ 
długiem, uclerz:1ła przeclewszystkiern drobiazgowoM szezcgólów, tyczą:
r.ycli się tego lrnndydat11 do ręki autorki, którn widoeznie znaj dowaln 
przyjemność '" ujemnej ich stronie, skoro nie wahaln Hi<,) wszystkie 
śmieszności opisać z humorystyczną werwą, jakicjby się nic powstydzi! 
pierwszorzędny ttutor. List kończył się prośb:h aby dobry przyjaciel m
czył odwiedzić dom jej rodziców, poznać konkurent1t i dorndzie w wy
borze. 

Ktoś obcy, czytając ten list, dziwiłby się niezawodnie, skąd dostaJ 
się on do tQj szufladki i do takiego towarzyi;twa z innymi, kiedy w ni
czem do nich podobnym nie był... 

A jednak tamte ws:r.ystkic pan Antoni pośpiesznie wrzucił do szu-· 
flady, ten pozostawił łll'zed sob}~, oclcz.}.'t.·ał go raz jeszcze drugi po chwili 
trzeei, a chochlik zło:-3 iwy pocz11ł mu do ucha szeptać: ' ' 

- Oto widzisz, egoisto, tak blizko c~ebie znaJclowało sic szczl~Śeie 
n tyś je odtrącił od siebie. Czynem dowiodła ci jakiem uez~ci01n.hyh~ 
dla cieLie przejęti!, a ty, jak gruboskórne zwierzr~, oclczuć tych delilrn
tnych uczuć nie umialei\. hzecież ten list mówił ci wśzystko: Chcą nmic 

' \. 
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1vydać za innego, śmiesznego glupea, ale jn tego uczyuw nie l\l1ct;; ezo
kam tylko, abyś ty przyz11ał, że mam shrnzność, że nic godzi sit; odda,
wać ręki człovviekowi, któreg·o sh1 nie koelrn. Nic przycl10dziłd - cze
kała tak dług·o - odwrócilei'.i 8ię wrwet od niej irn ulic.y, gdy8 ją spo
tkał, udt\jąc, że jej nic wirlziRz i przc8tałeś bym1e, u uinh 'l.Upehiie. 
A jakim byłe8 egoiBLlh mtjlepszy dowód, iż przez tyle lat nic zaprngu:~
łeś dowiedzenia się nawet, co Hi(j z ni11 stalo, czy ż~~je i co porn,1Ji:L. 
Więcej oua warta od ciebie. Ty z:nvdzit~ezas:r, jqj może żyeie, mrn tobie 
zaledwie drobne gTzccznoŃei; cliociaż :r,atruleŃ jej życie, pr:r,eeież 11ic 
skadyh1 siQ przed nikim, unilrnb ei!~ 1utwet, skoro :;;pmitrzcgła, że ty 
j qj unikasz! „. 

'!'u pan Antoni zerwał silj z 11dejHc a i poczr1l szybko ulJicrne siQ z µ;o
rąe:.1lui, której rlotąd nikt z jego znajomyeh nie spm;trzegł, i;ehował list 
!lo kieszeni i wyhieg;ł również ;.;zyhko z mieHzlrnnia, zapomirn\jąe o clnin 
Hwych imieniu, odwiedzinach zrn~jomych, rndciy He\j odorze, ;.;lużbie -jc
!h1cm słowem o wszystkiem. 

Ze sehodów zbiegał, tt nie i;elw<lził, Hkncząe po dwa ~.;topnie i e.zuł 
siQ w tej chwili o dwadzieścia parc; lat młodszym. 

Gdy wyszedł na ulicę, usta szeroko roztworzyl i pclnemi pion;i 
zanucił: 

„l'l'zyjmij, piękrni, hol1ly mojP, 
Ad1! jak nl'ok tmij zaehwre:i"„. 

T, rzec:r, dziwna, zohnczfl, że gloH jego mia! lm\111ie11ie przyjc11111c 
że nip w nim zr~lw ezttsu zrntt'i nic było. 

Przed dornem zntrzymnl sitj eliwile<~Zk{~, potem w;.;kopz,ył do 1lorozki_ 
i kazał i;ię zawieM do biura adrcHowcgo; tntaj, nil\ licz, wznu;zenin, wy
pii;al nazwisko człowieka, znajtlt0:1ee Ri<~ w liŃcie i lJOrlał je lll''.1.l~!lnikowi. 

Zn chwilę otrzymał adres; spojrzał na zcgn.rck i przekonał f'it~, że 
rlopiero dziewiat~1 miiwla, na wizytn wiec godzino te uznał za wcze~mn. 
Nie wiedział, co z sol;ą ma uczyni~; więc w najiep~zym humorze po1hł
liył do Saskiego ogrodu. 'l'u ushtdl przy wodotrysku. 

'T'u lat dwa<l:.1ieśeia dziewif2Ć temu, także w czerwcu, żegnał sit~ 
:w swemi kolegami, tu ieh śeislrnł, całował, przyrzektił wiecmą pamięć 
i miłość braterską. 

Czy przyrzeczeń dotrzymał?„. Gdzież tam, p1·ócz Hcljodont prze:r, 
lnt dwndzie8cia dziewięć nie widział nikogo, o nikogo Hi(.) irnwct nic Z<t

pytal. Po eo? wszak mu nie było potrzeba, byl bogatym. 
Hozmyślania nad przeszłością przywiodły mu na pamil2<\ że pod

czas pozegnalnego rozczulenia z kolegami był nieeo cięty. 
Od tego czasu, przez lat dwadzieścia dziewię6, uie upił :,iię aui rnzu. 

I przyszła ńrn ehętka WYI)ie kieliszek dobrego wina. 
Byłby z 11rzyjern110Ńch1 poszedł clo 'l'szkoepego, lecz 'l\;ikoepe j LlŻ 

nie istniał. 
Ojciec l:'iotr tylko, jeszcze w Petyskusa pnlacu, miał stare wina 

i przypominał dobre czasy. 
Pau Antoni niebawem zobaczył Hię w winiami ojca Piotra i kazał 

8obie dać butelkę „'l'. ll." (Pierwszy kieliszek jednak mu nie smakował). 
'J'ofaamo wino przed dwudziestu dziewigciu laty wydawało mu się sma~ 
czniejsze; drugi dopiero, kieliszek rozgrzał go i dotlał apetytu do trze~ 
eiego; przy nim ujrzał dawuyeh kolegów koło siebie i swoją własną 
osobę w8ród nich młodą, wesołą i uśmieclmi~t~ł„. Było mu dobrze ~u-
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. l Wt ZO-.'''H,]'()k zuc'1w ltZ Hi<2 }>l'ZO·· pe1nie przy o:'iht!tiim ~dcli:-;zku; Hpo,1rza ... 
ląkl. Byb gorlz111:t p1cnr:'il':ll. , .. · ... , . . , . , . 

zn ilacil za wiuo, zlll'•W Nkoczyl r:-czko <h~ 1luroz'.~'. 1. ~"t'l:'tł„ Hl'.< "'.'~~ 
wie~ó m~ Krnf''"~~ w<~tlł ug; ad l'O:'in, znn:i cl11,p1<·ego HH~ un. i.. .• t1 t<·l· lnm <1, ,td1 c 

sowcgo. . 1·1 . t l· r cl d·d ("\lt•l>'(J '·nornika.rz z:t ;-;zylllo~ ,iazdti, Hllfti't 1;"'Y ~· C.J ft ~:-r;1' . t '.:' .. ,,, ·; 
rnhln, Ht1'1'1i z:t wt<kaza.11k mie~zkmiia, ktorcgo pnu :\ n!orn :szul\.,d, 111 ll-. 

g·ieg·o. I t l t l l' nd ,. l:lll A11Loui znalazl ...:k u drzll'i, na kt1'iry!'. I ~tpOH rzeg . a u-
l\Zkt• z ~Z·vi'iiHallclll n n zw iHkiLllll, l~tt'irego ~zuk:t~, wzruH1.e111~1 ~arn;i_walo urn 
orlcl~eli; 

1
;rzecici zdobył :-;i1; na otlwagt~ t poe111gw1I z:t <lzw<'.nd\., 

. ?\ie r•zekal <llngo, khwz '.Mtlm:cil Hil) w zamku i ilrzw1 otw01·zyln, 

1'l11i11C'a. . , . l· ·1 t 
!'an .\11toui :'.lrnhtlo wHze<lł do pokoju i 1iodał i:lWOJ n .c ·· 

· l · ' · l·ł z' ·• 111'" '"ll<' li·trdzo •"ora<"O Hll) - l\OHZQ JlOWlCl ZlCC palll -· l''l.C ~· - ,L, . "" < ' . ' n • • 

z uia zobaezyu. 
' Słui:rna wyKzhL. · . l · 1 · , • I 

l'un 'Auton'i znn1tL'l.ł Kit~ Httm w liardzo clegnnclrnn po \Ol rn 1 pot»Z<ł 
tlit~ w uim ro,.;µ:h11ltt6. . . . . , ·u "·i 

Nagle o~zy jego impeluily sil~ łzami; rn1 1H1:JlHern:szem 1me.1::ie -
shtł je<>·o portret, lmrclzo st:wannic wyk01rn11y pmitcb1.m. . 

.~szc'./,c nie miał c'l.asu ochlonąó z wrn.zcnin, µ;dyi tuz ztt u1rn ozwulu 
Hil~ delikatne chrzalrniecie, obróeil sit~ i nHta Hzei•oko roHt~YOl''.l.ył. . . . 
' • Przed nim stala 'tai8a!lla Marylka, z przed dwndz1~8t~t dzrnw1t:mtl 
laty, z temi8amemi rurnieiienrni int twnr.zy; z tyn~smnyn'. 11Nm1~w',h?;n ~llH)
t11ym i dwonm kokieteryjnie rysttjąceuu SH~ na Jagodach dolccz]~,rnu. 

P:w Antoni iwzeturł oczy, zdn.walo mu sit~, ie Hui,, WSl':ttl~zc P.ri~d 
kilku 11·orlzi11ami widział sam Hiel.Jie w lusterku, . :1 1~01·nw1~y,;aHc, .sieliw 
i imst~luwym portretem, zro,.;~1mial, jak Htrnsime s~q zuuemł. .Mrnłaby 
l\Inrvlkn. tylko uic ulml'l. odw1ccmemu pnnvu irntury. „. 

" I 11yll.Jy tak długo stał .na. i~tiejscu z otwartemi usb11ui, gdyby przy-
l1yłn widzti,c jeo·o irnmimiznme, me 'l.rtwohtht: . . 

· ' - P:~n \1~dzie lasirnw ::ipoczni.e, nrn.nrn w tej chwili nadejdzie, hyht 

1iienlm1m1. 
Wit:;c pnni jeHtcś córb1 p1111i Marylli '? 

···--- Tak, v11nie! 
--· J:tkic mi paui przypomina ją z htt nnjmłod:-lzych. Tttk dt1w110 

.i u,i u ie widziafom„. 
- Otói i ow1-zn.wolalo 1lziewezt}, mmwajile siq na bok, ~<ly_ we 

drzwiach ulrnznht Hi~ korpuleut11:1 11iewimJt:1, także nie yrz~pornm<L,p~cn, 
w uiezem fotogrnfii, którą przy liHnie oglądał pan Autom. 

- 'l'o p~111! - 8ze1mlih1 oua i zi1rumie11iła si(~ llO 11:'\zy. 
To pani! -· 14mutnic powtórzył pytanie on. 
Tlei to latY... 
Nie mówmy o lataeh - zapl'oteHtował ou i zamilkł; 1lopiero po 

elmili <lotl:tl: - 1\. wit2c p:tn i? ... 
- ,Jnź w n-rol>ic- 11nchowaln.m µ;o przed o8miu hty. 
--·- Przecl 1~~rniu lt1ty - powtórzył pim A11to11i i p01~1yśhl~ 1:mh~e, źo 

przetl oHmiu In.ty jeszeze nie potrzolrnwnl tak gwa1towme uzywao ko~ 
smetyków, 

"( 

' i 
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- Uzemui umm zaszezyt przypisaó odwiedziny pai1skic dzisfr.tj -
po niejakim czt1sie 'l.apytafa i:;itj pani .i\IaryJla, a pan Antoni w glosie 
jej i pytaniu tloHtrwgl pewien ro(l'.t\aj wyuu'iwki. 

- l:'!rnh1 to tlziwi, nieprnwclnż? n jeduak j:~ illttczej uezynió nie 
moglem.„ 

- 01lpowirn.l~ 1i:t11:'llrn eo 110 przoHzlo~ci olJja:-\nitt nrniu dostatecz
nie i o nir~ pyta(\ nil\ śmiabrn, rrulahym tylko wiedzieli, czern mu clziś 
Hlniyó mogc? ... 

' l'nii '~\ntoni nic 11ie 01lr'l.ckl, jakaś iałoM'. og:1nw1a g·o i ścisnda za 
serce; Hpojrzał JUL pani:~ l\farylJ<; l';ti .i c1len rllug<; i ł'.!:y t;hfitym st1~umie-
11 iem puściły mu si<; z twal'zy. 

Pani l\farylla zerwnb si1~ z krze...:la, poskoczyła ku niemu i scnle
cwym tonem, z niepokojem naj"·yiszym, zaez~ła pytau: 

- Co panu jm:t, panie Antoni? dotknęło pturn jakie cięi,kie zmttl'
L,viellie, może nQclzn, bieda, najszczqśliwBz11 l>ędti, jeżeli w ezemkolwiok 
b<.)<lę moght l.Jyu panu uźyteezm1, tak <lrugiemi są d.l:t nmie wspomnienia 
tych clrwil., które spędzili:'.lrny rnzem. 

- Ol tak, pani maH'.tl słnszuośó, ja Ric: ezt\i0 bmtlzo nieszcztiŚli
wyrn.„ n~d.z~trzem, gdy ty przeciw11ie, masz "·...:zyAtko, ezeg;o czlowiek 11n 
~~nvienie inp1·ug11ą{~ inoie. 

- .\eh! panie, gtlyhy tak bylo jak m{i\d:-Ji, mofo :\Imyllrn 11ie po
trzclio,ntlahr rnt>.e'l.yti ~ie tak, „jak uH·r·.zy :'lit> l.ckf' ynmi Ha ntl'ZYrnanie 
naHze, a ju. prnc~o\,;n.6 w' k:u1to1:ze. .Ate "1tiec·I; to i;aim nie 1n·zc~t.rn1<za., 
jeHzeze moiemy Hiti podzicli<i i nieHzezt;:4liwHzy111i 0tl 11aH. Narzeczony 
mej dirki wkri'1tee znmvarnmjc pewnie, mm Bie jest \vymagaji1cą, dadz:ł 
Hnliio rnck gdy sic pol.Jiora i ja lrn1h1 mogla Hpokojnic oczy zamkrnil·„ 
Bi'ig wi<lzi, dla pa;rn po:4wl<~<~.ih~l1ym 'c.1;,iŃ je~zezc w i cle. c ' 

- Pani! pani! - '.tlawobl z prnw<lziwą rnzprtezą pa11 Antoni -nic 
npokarzaj nmie Hwi1 dohrof'if1 i N\\'lł pnmil,)ei11. Ja przyHzetUern tutaj tylko 
011:'.lwieżyt'~ moje dawne wijmilHzc WHpuurnienia rnlo1lo~ni. Jam llf~dzarz, 
ale tylko 1nornlny; picnię<lzr mi uie Ll'ak11ic, tylko HCl'Nt lurlzkicgo. Nie 
wiem, dltu•,zcµ;o (l'l.i8 ncinłcll1 tu więcej, uiż kiedy; odnaln.zlem liHt p:mi 
i otu <ll:wzego tu jeHtem. 

- Li:,:t udij ! - smutnie powtórzyłn, pani nfarylla i jej rnt rięflaeh 
lza za:hYieciht, tt przez rny:'.ll prze13zh1 walka tyloletnin„ i tęschnotą, z mi
ło:4ci11 w sercu, której zwalczy<\ nie mogłn. 

- To jui przeszło! - Bzepnęla - to już umarło„. 
-- To juź przcHzło llb irnH-powtórzyl pan .Anto11i-ale ocliyje dla 

niej-dorzucił, weikazuj:1c na .i\farylkę.- \Y 11iej odżyjemy oboje... Opo
wiedz mi, pani, swoje dzieje tych rlwiulzicHtn kilku hit-składając l'lice, 
Hd1wil }HUI ,\11t01ri. 

l\larylkn, JHHYHlałrt i wyszła, :t matlrn spokojnie, przerywając opo
"·inda11ie Hwo,ic b1, eZtiHto otartą, spowi:ulaln Hię z '":-Jzystkich swycl1 
Picrpieit d:tw11emu ]H''l.yjacielowi. 

- "\le to juź "·Hzystko przeszło! -- znko1wzyla. - 'l'crnz opowiedz 
mi pai1 swoje przygod~-. 

- Uhl - z goryczą 01.lparl pan An!oui --- to dzieje raezej egoisty. 
Ja od dziŃ dopiero żyć. zar·znę. \\Trói"my Jupiej do wspomuiei11 clo dni 
rnlodo8ci naszej; przeszly oue, ale żyją w sercach rnwzyeh. 

I powrócili do wspomnie11. 
A tak im z tom hylo dobrze, ie pan Antoui, ku wielkiemu idzi

wienin mdcy Heljotlom i znajomyeh, eal~' dzie11 nic pokazal Kię w domu. 
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Ntizajutrz nikt go poz1rnó nie mógł .. l)rzez jedm~ noc osiwiał i strn
eił koloą. Szminki i komnetyki wyleein,ły '.M1 okno, a radca Heljodor 
opowiadał na ueho im'.jomym, że pm1 .A11to1.li zw~~ryow1L~, ea?y ~'Y,ó.i bo
wiem mnji-1tek, zapcm11w:;zy tylko solJJo llozywocw, zapmał JttkICJH nilo-
dej pnuiencc. 

l'au Anto11i. jednak odzy:;kał humor dawny i cały dzieft przcsin-
~l~w.ał zwykle 11 paui .Jfarylli: rozmawiali o swej młotlo~ci i byli i,rnez't
::ilnn. 

Gdy za,4 kto, spotkawszy go mi ulicy, dziwił się, że tak ile wy-
gh~dn, o'lpowiachtł: 

-- M(\i panie, było się młodym, to prnwcla, itle nareszcie zrozu-
mhilern, że to już przeszło i dalibóg, że mi z tern lepiej mt ~wiecie. 

M Ó J l' I E RW S Z Y U T W Ó R. 
Ze wspomnień niedoszłej literatki. 

Jak tylko my:H moja i parnięć w odlegh1 mrnwmJi przeszloM t:ii(2-
guąó n10że, dziwnie umgnetycznq posittdały dfa urnie siłę: papier, pióro 
i atrament. Już w piątym roku życia 'chciwie zbierałam różne kawałki 
1>iałego papieru, obciunłmn je równo, l:\vorząc z nich małe lrnrtcczki, by 
iióźuicj, zabrnw8zy pióro i atrament brata, gryzmolió na nich drobniutkie 
lticroµ;lify; stanowiło to rnoją irnjmili;z~~ zaha,vkę, której oddawałam się 
całcrni godziJtami. Nie długo też nauczyłam się pisn.ć. P6żniej, na pei1-
syi, gdy zadano rntm temat, iiozwalający szerzej rozwinąć t:iię fantazyi, 
zapii,;ywnJmn po kilka kartele „N u.tclrnienie" :;pływało zwykle późnym 
wieczorem, „ua czysto" zaM przepi8ywn.łam dopiero, gdy już znużotw 
powieki do snu l'.lię kleiły, stąd pismo mitilo wyg.ląd nieczytelnej bazgrn
niuy, za co nauczyciel poh:kicgo języka irnrokrotnie przy zwrocie kt\jetu 
delikntuą udzielił mi nauczkę, rn(°1wiąc, że „uauezyeiclowi nie chciało 
się przeczytać". 

Wysoce uiezndowolomt, iż 11ie mogłam usłyBzeć pochwal rn1uczy
cieln i nie otrzymałam „pil1tki", usiłowalmn to sobie powetowa{i, odezy
tując wypracowanie komu się dalo: kucharce, bratt1 i koleżm1kom. 

Knclrnrka, z rozezul.enin fartudiem no:; ucien\j~~e, mówiła: „a to1i 
to ni? przymierzając takie pielrne, jttk liii;toryn o Aladynie i cudownej 
lmnpre". 

Brat·ii;.zek rn6j po.wittdnł, że „prześliczne", wiedział, że za tę po
~ihwałę cml~1er~k lub cu~r.;tko ot~·zyurn, a. koleżanki jelluog·lośnie uzrntwttly, 
11e mam wielki tnlcut, ze będzie ze mmc drugtt Deotyma Orzer.;zkowa 
a kto wie, „rnoie nawet jeszcze sławniejsza". · ' ' 

~ko~czrłam pensrę. ~fa~·zeuia o literacl~icj i;fawi~ ztthtrły się jakoś, 
zaBt.~nnły JO ume.„ o 1..neheJ sielance we chvoJc-„dweby w chatce byle 
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'!. nim". I \V krótec znnlazlam :;ię rnzcm „z; nim", wprn,wdzic nic w clmt
t\P, leez w parterowmn mic:-;zlrn11iu dornu łlitlzkicg;o„. 

Odtąd 11ie1lo:'iciµ;lym dla m~1ie ideałem Rtnla Hię nic Orzct:izko11'a 
lnb Konopnielrn, J.cez.„ L1wy1m Uwier(·zakiewiczowa! Jej „aG5 ohiadówa 
Bta.nowiły nieustm111y przedmiot moieh stuc~jów. 

I wie.Le 11imula11ych potraw trzeba było krasi{~, słodziutkiern sp~i
l''l.euiem, jeHiczc slo1hizy111 pocału11k.iem i tym podolmemi, w przepisach 
pani Lucyny niciwmemi przyprawmni, aby zlngotlzió kwaśny humor 
,jego", by mu :;ię „elmtlrn" z i1iet:imaczncmi ohi:tdmni nie wydu,łu, umiej 
ponętm1. 

Nareszcie wytrwałe Atndjit odniosly pożądany skutek: obiady 
1·.zf;ścicj :;ię już udawały. i\logbm wit~e literntmQ rnoji1 nieco uroznmi
<~ió; to też wkrótt'.c obok „;3ti5 ohiadów'· 'l.llnlazly si<~, warto8cią po
przeduiej wyrów11ym\j<~ee, książki p. t. „Matka", „O wychownuin nie
mowląt" i t. p. dzieł:t, które znwzi1;eie po0'!.1~łmn stn(ljowae, mając mt 
wi(lokn pewne wydawnictwo ... 

Nowy okres „twiirezo~ci"„ tak otln~ln1uj od tej, o jakiej 1rn R'l.kol
m•j marzyłam bwr.e, nic ogrn11iezyl sic~· nn, pierwszym ., utworr.e", le ez 
wywołał ird1 cnly 14zereg„.. Jed11ocze14uic moją llihliotekc~ powiększyły 
dzieh~ liyg:imriczne, o rn:1,po7.rntwauiu d1on'1lt wieku 1hieefo11ego, o wy-
1:lt0wa11in dziet"i i t. p. 

l\Iijaly Jata. l'owyżuj wy111ieniouu ec·Hrnl potln~ezniki lcżn,Jy uu 
pMkaeh, pokryte pyłem 'l.ttpom11icnin: ocMa.ly mi rreM~ s1rnji1 i uie 
!Jyly już potrzebne. Uorn.z ez~8ciej przybywnh im :1,a to jalrnś towa
rzyszka z dziedzin~' helletryBtyki, po czyi, lub o nnukowej treści. W czy
ty'\vanic si\) w nowe utwory pornszylo llrzemiące iskry„. 

„Starn miłość 11ic nhewieje" - i jn, z11Ó1\· z lubością spogl:}dał:im 
na czyste arlrn1:Jze papieru, pi1'.1ro i atrament.„ C'l.ytając powieści i no
wele zmtnych autorów i anturnk, dozmtWitłn.m pewnej zawiści. 

-- Dlae'l.e;~o ja uie pisz1~, 1Un.czcgo? - rzucałam sobie pytanie. 
( lµ;nrnęla 11111 ie g1n·11ez1rn literacka. We śnic widywałam cale sto:-;y mych 
JlllWie8ei o nujfantn:,ityezuiej8'1.Yeh tytułach-to mi nie 1lawało spokoju. 

Gdyliy tak co8 uapisa(S, a potem-ujrzeć to wydrukowane! 
Cóż to za rozkoi'.l'l. ezytać wydrukowano swoje myśli - wy- dru

ku - wa - ue l !.„ 
Sicdzinłnm w tej chwili przed lustrem i mój wzrok ltjrz:il nadobne 

ol>licze, oprornieuionc tak słodką, rozko:-;zną hł.ogo~cią, że tonęłam w za
chwycie mul poetyeznym wyrnzcm mej twa.rzy„. 

A może ja umm talent 11a11rnwcfo ?... Tnk, czuje rnitelmicnie; twór
<~ze rnttclmieuie Hplywa nn mnie enht ·falą, mózg n;i· rozpiera.„ To tn
lei1t niCZiLWO<lny!„. 

Nie trncac m1i chwili, p1myłmu po parę lihcr pięknego pnpieru, 
pntlełko stalek' i butelkę ntrmnentu-i, mttchniona, Riitdmn, hy rozporzr1ó 
powieM, którn uapew1w okryje urnie 1:1lawą. 

.Już mam pornyi;l - mtti'Jl.) pomysłów, jeden otl 1lrngiego lCpsz;y; 
gtly~JY pisae. t:~.k prędko, jnl~ one pow;•t:~ją, gdyby za rny14lą piórem po
gomć, w godzmę irnrę tomow uakreshehym rnoghtl l wąt1iić jeszf·,ze, 
i:.zy to talcntL„ 
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'l'ymczasern jednak trzeba zacząó.„ Zaczyrn1111, tak, L1:t.cJ1.y11am _ 
lecz od czego~ Po(\zątek nnjtrud11iejszy. A lm! trt11l. Doll1•J1.o, ll1<1z <1zyi 
jtt wiem, o ezom pi1:Hdi IH2df2?.„ J\foiej1-1J1.a o to, L~'luł późni<~j --jak Ki\ 
1lowiem, o czem mi.pisz<i· 

A wi1~c znczyHam„. ju:i. nia,rn: 
„Siedzial:L przy otwartem oknie, przez kV1rn .11nplywala woli~ woli 

pól i lasów„." i db barwniejszego i dokładniejszego okrn~'.deniu. tej woni 
wci<1gnęhuu silnie w 1101-1-płynący przez okno pn~1l, któr~' wi.om1l w ca
łej :hYio:i.o~ci woli... łórlzkicgo Ńciekn ulicy Piotrkom,kiej. 

Zg·rnlmy nu\j 1t0Hck ze wstr12tu sknrflzyl si<2 i wykrzywił lrnrylrn
turnl11ie. 

- Fe! -- wrbiegfo z mych mit - o wo.11i pi8n:<'1 ju:i. 1de mogę„. 
A wiec irnwzej : 

:,Lekki 'wietrzyk, porui-lznjiic listki, szemnd lngocln.ie i... tuman 
kurzu wpi1dl uagle 1lo pokoju, a zn.Hypując mi ocJ1.y i k1·12m~e w 11osic, 
8powoclował kichnit~l\ie. I zn<'iw Irntclmienie Hi(j rozpryHlo. 

Podpmfam l'Qkq czolo i, przekreNliWSJ'.Y poprzeduie Z<lania, vogT11-
ży1am sit; w mm·zeniu.„ 

- 'l'ak, to bnrlzie Haj.lepiej--.YJ1.ep11qlam i '.1.<wz.1•la111 piNat'1· 
, ,,I w Hercll jc0, i w ;11y.~.l.a~1l1, i tlol;ob uil\i llit~w1:1c01m imnowu.la 

rnsza.1. 
~wist, Ńwist, Ń\yif.:t - l'HZ Z!L J':l.J'.em WL J'Ó:i.llt\ to11y ZHCZ<jlO mi l'OZ-

dzientl\ uszy. . 
-. Nie! - zawolalam z.irylnwn1w, rzuc:iJ:t<I pit'11·0 i 111n:t11 pn.pi<1r -

w Lodz1 sławw1 ·antorb1 Rtanowczo zoHtn.<1 1iiepo<loh1rn l 
I r~a ten raz litcrnckiej. tw(1rczo~ci dułnm zn, wygrn.ną. 

. A JCchw:k ~hnvn z!1a11yc1t. autorek nic dn.wnln, mi 8pokojn. Uezuw;,1,,,y 
WIQC „natcluuemc", z110w wz1ęin.m HiQ 1!0 dzieła. 'J'.)'lll razelll zamklu·
h~,m na~Ye~ dnlJelt~nre okno, by z zewnątrz ,in.kw'.: p1·zc:4J1.ko1ln. „11ntcl1nil;
ma" nu n~e rozwmln.. ZrcHztr~ o wr~ni, wiut1·zyku i niNJ1.Y ju:i. pi;.:ai'1 nie 
zaczllli· . hozpoczynam zatem 1rnteZO.J : 

.. "w 1:mlou~lrn pani„. p:mi„. jn.khy ,h rn1zw:u"·i' NzuJ1•., J\li.l.lm„. a.l.e 
g,clzie11, z1m~1 k1!lrn, g.otowe p~myŃl.~<\, Y.e o 1tieli pir:zt2 ---- a wi1~n M:\jCI', 
hyl\h~er-m~, lll~\ mozHn;-MnJewslmu, Ulszew1'kiej---ci'1Y. l'.llowu!„. Nim1HL 

g;ł?sk1 w nlfa!J?c1e:, bym od uioj uie rozpoez<)la 11aJ1.wiHkn, a z:rn-Hzn rn1-
lezn.lo 0110 do Jrtkicj~ ze zuajomych mi oBóli. 

Ech! widocznie 11ie mn,m „lal.eutu 1lo n:Lzw iNk.'' hrnk rni 
pou.1ysłu w tym kierunku. Mniejsza o to, i licz L(\g·n :-1l:m12 zdnliyó 
HICIZJ1a. 

, Oz!i:wzyla11.1, l!rnc.zasem ową p:mi:~-- literi~ X, pnzo,~1taw i:tj a,c~ liliY.Hzo 
oJ
1
ucHleme .m1 poz.mej. J:>oezątek jest, lll'ZepłytH\lam prnoz itLtl1iko11 ····-

p yrn~ tlale.1 : · • 
„ W salonik n pani X. b:rn io110 Hic ocho<1J1.o„." N i<', prneki·eŃhLm; 

tnk ~eviej: „l<'al.c :~win.tla, J!lymv·e z okle11 :mlo11iku pa.ni X., wskazywa
ly, ze ta.111 oeltoezo sit~ bawiono„. 

. - Bnnn1y :-;ty.I. - pnmyMaln.m --- z pcw110Hnin. Nit\ ·l!Oclolrn p· 
1laleJ: „ Urocze rlźwiold.„ • · • · · „ isz<~ 

. t\kr,,,yp drzwi w· tej chwili przerwał wnrtko pły11acy liio'" moich 
~fu · • n 

-;. ~roszę pm1i s~lrns~rnv:i {1, ozy szos nie zn.kw:tHll.)' i dołożyli maHłn. , „ .. 
1
1\ ,~stclmęłam-o. ll'Omo lomtl .Przyszła liternelm sław:t musi j eszeze 

zmzac SH) do fak poz10111ychi ~narnych znJt2Ć g;ospodarskich.„ · 

•. ' 

. '· 
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PowróciwHzy clo biurka, nie mogfam 1la.l.ej „t.wnrzyó"; snacli 1rn
t chnienie uto pilo Kit) w rmullu, lub ulotniło "·rnz z pttq kosztow:Llle
g;o HOSU. 
- l'o pa.rn g·odzimtelt 1inreszcie myŃl rnoj}) znowu na. motek irnwiw~-
łam i przędlnm~-·k1·c~h~c po papierze; tylko skrzyp piór:1 monotonnie mi 
wt('n·ował. Przeszkody 11ie było jui :i.adnej, i w pani godzin zrtpisn.Iam 
killrn a.rknszy papieru. l może jeszcze IHU'l2 godzin trwa.łby ten wylew 
c1lmotycwyeli my::lli, ho jako;'.; otw:trly Hit.) upusty twórczej mej fantazyi, 
gdyliy nie okoliewoŃ<), i:i. weszht sh1:i.11ea z oz1rnjmicuiem, ie smnowar 
rnt Htole„ . 

Arcy<lzielo hylo 8k11]1cWHC. Zanim ocl(lahbym je pod są1l literncki 
(n. !J. gdyby który z J.itm·atów zeeheial po<l.i)1<1 sit) przo1·.zyl!Lnia), po1>t:L-
11owiłam tynwz<L8e111 uslyi<zet'1 z<ln.uie krytyków z n:ijhli:i.szego otoczenia. 

NiewdziL,eJ1.1te~o zadania podjitł si<'· z koniet~wo::lci 1nój mal:i.onek, 
ku ktfo·emu n;~jpiei·w siQ zwróeilan;. • • • 

Po wygoduem nlu:i.e1tiu siq w fotelu i z uiczwykłem zainteresowa
niem (tak mi Hh~ ztlawnlo) oczekiwał trn~ei pierwszeg;o mojego utworu. 

Zbliżyłam Hil~ 110 l::trnpy, 01khrząknęlam kilka rn.zy i wypiwszy 
szkl.ai1k1~ worly, cJ1.yt:un: 

„Fale Ńwintła,. vlyrnleo z okicu saloniku pn.ui X, wslrnzywaly, :i.c 
t:Lm ocl1ocJ1.o Hi<~ b:mio110. Diwięki muzyki rozkoHznie w powietrzu ruz
lirzmicwnj1~(', echelll znzdroKci w 11icjed11orn Bcrcu się odbijając, purp1m1 
li.('.tt ta.n cerek zn1ew1tly, gdy w szalonym tern pie wale n. wirowały.„ Ol 

'l'u mimowuli przerwałam, by rzueić okiem u:t twarz męia i clo
i,:trzeclz n:t niej w .)T<Lll zn.clrwytn. 

- N o có:i., ładny styl? -- Hpytttht111 - ~• rno:i.ehy przei;ta:wjć 
·wyrnzy? 

--· 1-lm, to mo:i.e lepiej napisz, ze 1lżwięki muzyki przez okuo pły-
11ęły, :1 o 8wietle piiźuiej'- od1iarł mr~ż tonem, zdradzającym wysokie 
przejęcie sit1 wa:i.JwHcil1 kwestyi ... 

--:-- .Jeżeli tak s11clzisz-rzekhtm -- to poprawh2. 
!Jzytałam dn1ej ; rn<~:i. ocl czt1su do czasu olrnzy\vał mi widoczne 

znJ<icie, nidząc tu i owdzie jakiŃ wyrnz prze:;tawic\ co nskuteczniws~y, 
Z gorączkowym za.palem i uieiern SOl'Ctl czytałam O dalszych losach ho
lrnterki. Byh1 to wzt·nHz11jąco-tlrnmatyez11u histo1:ja; mój nmłżouek i,ma.d:/, 
z wielkiom słuehal z:tjqdem, bo już nawet swych uwag zaprzestał. 

8koliczyłau1. I ):,;tatnie slowa. przebrzmiały wŃrt'1d niezem 11ie przer-
wanej eiszy„, 

- Jalde ei się podolm? -- 11icśmh~lo spytal:tm, lecz mój nmłionek 
z głową na dło11i opartą, w za.chwycie pogrążony, pytania nie uBłyszał. 

- ~.'o milczenie uajlept:>zą <lla umie pochwrthł-pornyŃln.hnu. 
- A jednnk--d111lałmn gloś11iej---p1·agni.;łaliym usły:;zeć twoje z1fa-

11ie; zn.jęło ci(;)? podoba c'.i siQ cho<". trnszkqr.„ 
l\iąi jeszeze rnilezy-zaelnvyt trwn zliyt długu. 'l\Tstnj(}, zhliiam 

sit2 i.„ o zgrozo! spo:;trzcgam na.reszek, ie HH\j pan i krytyk, za.pewne 
ju:i. oddawun pogrążo11y w olJjQeineh :\lorfousza.„ 

Był to prysz11ie ziumej wocly 11:1 rozpal.orni n10j1l głowq. 
- Ha! ni~jeclcn wielki talent z 110cz~1tk11 llyl zapoznany --- pomy

Alalam wreszcie, Hznknjąe w tem pociecl1y. 
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:w następnym dniu z dzicciuuogo pokoju dolocinly rnyclt n:-izn nie
zwykłe jakieś szepty. 

- A ja 0i powiadam, że tak lry<; powi1rno-nu'miln 1:1t·ir8 • 
rocika. ( '·zn eo-

-- E! ty się nie znasz; w bn,jkaclt nn, ostatku zaw:-izo woHole -~o<l
parht 1nłodsza dziewczynlrn. 

Szepty yrzeszly w lekką sprzeczkę. 
-- O. coż to w~m chodzi~-zapytnfa.m, otwien\j}.~(I <frzwi. 

.. ___ N~c: m:~~1~1sm, to tylko o. histo1:ję, co u.mmn, wczon\j ti1tco cz _ 
t.1la , odp,trła st.11 sza. -- Ja rnanne florndzl2: mcel1 tit paui ll1tll':t.P y 
płakac będą przy czytaniu. ' ,, to 

Z·wolenniczka pes:,iyrnizmu-zuuważyhtu1 . 
. -: ID,, nie. L,epiej niech .1rnni sie ,,ożeni" i h!\d:t.i'<·i J • Tt l l ł J l l t ' • . WUNO. e, LaJl(\(',, 

• : me u J1ę p a utc-c oc nłn młodsza d:t.icwezynlrn. 
- Optymistlrn-szepnełam. 

N' . • . - . ie, me, mamusiu-ozwnl sie jej liraoic:zek- 11jp1·Ji iu·wi·t I ·J1-
op11;ze, ~e jC(~li n:1 balu konfitlll'y, eias"tka~ kremy· to lwil~ie · .,' '. '· 'J ·'t~ 
prawd~~wa l,ns~o1?t:; .;rniclenm śłfolrn, przy,j(lz.ie, j~k ]Jrn~c:1.yt:},'.1 :t.yn,t:JllllllC.J 

, Jest I reahzm-pomysfałam z usmwcltem. 

ł . K(11łko mych krytyków powi1)rnzyl w tej chwili [H':t.yliyly lll<'J' 
ma zonc c · „ " • • '· pan 

taniell~=-:i~~~ile~ !woje z.d~uie O .llloJcj lJOWfo{1eit-·-ZWl'Ócilarn Hit\ doi'!. Z py-
" , 'r. · a es ·przcmez z :t.nJęmcm„. • . 

- Ze skruch11 1irzyz11ajc;, iż zaponmialern, j:\.Jrn hyh t.J'(•M LWf'"'O 

utworu, l!~z prag~;11łbym tam. z1mleź<l typ w:t.oi·o\n.ii żmiy JH;, tlo i';);lzl" e."' 
- vi :1.orowc1? to troszke zaw'el 1 ('· ,• .. " • • · , '

1 m. 
doskonałość? Dotad w Łocl· « , '' „1 · ~". :·~YZ rnozo hyc . taka zupehrn 
zuależ \ , . . ~. . . 111 z m,1 sH, me spotknhm. I >.I.a typu trzcl)•t 
o sweJc 1:1~~~i alJOcl~~[~l~~zl,y 1.noj1'. zdanie, .gdy ia<len „Lodzia11in" d~ta;l 
- ' ' '! ' , et l: się me wyraz!I. • 

- A więc wez go z fautazyi. 
- 'l'o niby irnpisać utwór w kierunku 0 , .. t . 

::ie11tyment~lno-na~ura.listysz110-tc11 clencyjnym r. HHYlfllS ye:t.llO·Op tyu11styez1 IO· 

A widząc ze tym wszy·tl·ii t 1 uczynić nie m~o·e odłożyła~t ~ /'\, a.i:, sprze~uym głosom kry·tyki z:tdol'.le 
literacki rnÓJ. tnli~t usta 11'1 n·11'e·s ę ~~pis rn1 , rnrko. vV tjrdzi01't pó~uicj, 

. · · · · ' «l · l• Cit rnuornn J·tórv · •t t · · ' · w swom1 rodz::tju r.:hwP J·
1

1
1

" • 1 · '] . ' '· ,, 18 o me zn.pown ml nu 
wiellrn11ocneo·o ·„ 1·„~t.'1 . ,;; t < 8

1
1
_
1
•
0J 0 

1:
1
res .:\Jąe, zaliralarn Hi(\ <lo iiieczmtia 

b ~· ""' ' ' " ym l.lCl'Ull CU Z l ] ' > ' ' • • 
ry moje rosły prze:Hiezuie na drozciżncl ,1 <\~~o:;c1 lllIQ m.e :t.:tww'.lły: ntwo-
szłar~ do pokoju, by u<letelmać 1

:. ~:m~~wszy JO do p mea, odc-
godzmy zai'rzałam do 

1
.>' , . • po k.ilk.o„odznmych lnHlach. W 1iól 

ł . • < · ICCa, wysundmn li·1bh i , · • 
mn na ich wierzchu przep·1lo ·. t( < ' -,:1. przera.:1.emem ujrza-

jcgo utworu. Kuclutrkn ·cl1<cnc11cz Ib . us~ezeu~ prz.e:m~k.uięte a.rkns:t.c mo-
, . "' "' a e11pwczye od r 1 t . w pospiechu, widząc z jodu~· st. '. · · ; · z 'Y mogo gorąca ciasto, 

wyzszy zr~biła z uich ;1~j~tek~ ' 1011Y meza1nsane <'1wfartki pa.piern, po-

. Babki i1odobno byłr wylJOrnc 'uk t . , 1 .. , . . 
w Illmr0 rumiane akl11":tt J. ~]- 1·1· ·t'· .l l l 'ło ,J<:N.c'1.10glol:lme mi przvzuano----· l • ' ·, · "' 1. u z u n J 1 , 1 '] . . J. 
rnsztowały urnie ofotrQ nie:1.awoduef sh~wv · l'; , „0 • 1'..('.~ny:,i .a SH~ Je<lunk, że 

Zbytecznern też l r} '1 ' 1 J .' • f l.Cl ';te \.le.J. 
RZ(' 1' O"t,"t111·. l.) o l~ r o1 .1wnc, ze utwor ten h.vł . . „ , .1 r.armwrn pw1·w-· 

) ' 

. ,, 

' . 

, . 

] 
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PASOWA RÓŻA. 
Pr:t.e:t. 

URSY N A. 

r. 

l:a110, w dnitt 2.J-y111 rd.yeznin JHlll Zyg11ttu1Ł ()(lclll'lil el.ng:wcki, 
\\'ollny liilecik. 

Zawiern,l on kró!kit prn~ht;, a wlttl'.lciwie rozkaz: 
„Proszę, przyjtl~ pan dzi:,iinj un 111nslrnr:ul(2. Cwkn(~ IH)ll(; o :2-qj 

na lrnnnpce, koło hufctu. 

- 1':1sown rófa!. „ 
l'an Zygnnmt powtór:t.ył Kobie te11 tnjemuiezy psmulouim, ua:,;tt;pnie 

bilecik rnz jeszcze po1niehnł, obejr:t.nł rnt wHzystkie :-;trnny i 8<0 h0\rnl d11 
wielkiego pugilaresu. 

Prnytcm-uśmieeh wystiwił nn jego ~ciqgle, ~uiade oblicz<~., w ezai·-
11ych znś oczach zatliły Hit; dwie nrnłc iskierki.„ :1.tulowolc11ia. 

Pnn Zygmunt bowicrn luliil Hi<; hawić, lnhił \YKzelkie ttwautmki 
miłosne, lubil: wszystko, co rodzaju żefa:ikicgu„. 

- Dnie eałe - mawiał sam o sobie do wesolych tow:uzysz1)\Y -
~1pędznm z cyframi; wieczory ehm~ Hpt;rhie z kubietmni!.„ 

I istotnie, ten przystoj11y, c:1.terdziestolctni hlizko im;żczyzntt, ktl'1ry 
w biurze był :,iurowym i pow:1żuym naczelnikiem, rzucał prawdziwe 
brybnty dowcipu w salonie, wśród grona dam, a :w gahinctaeh restan~ 
racyjnych hył pienvszyrn wy:1.na\vm1 Bzampaut1 i pierwszym wodzirejem 
lmnlmmt„. 

Nie ulega wątpliwości, że :1. tego poworln pa.ni Auwlja hyht nt~j-
nieszczęśliwszą z kobiet. 

Być żom1 człowieka, <lo którego jeclnocześHie roszczii sobie pre-
teusj e: kokietki salonowe, zdenerwowane aktorki i inne ·wyróżownnc 
„gwiazdy" - jest bez :1.aprzeczenia o tyle przykrcm, o ile poniżającern. 

Prost:1, skromna, 11cłua dzieciQccj niemal na.iwności, pani ~\me~ja 
nietylko ie uic znała, ale wprost brzydziła się temi wszy:,itkiemi arkn
nami wyrafinowanej kokicteryi, jnkt1 kobiety Hajskutec:wiej zdobym\ji1 
sobie sermt i głowy zepsutych „pm1ów :,itworzenia". Jusne, bh~kitne_jej 
oczy nie rzuciły nigdy znhójczego a zacl1<~clJ:jącego spojrzenin.„ :hneie 
jej ustec:1.ka 11ie wymówiły nigdy słowa, laskoci~cego nor\Yy. Prawiu 
poH11gowa w tej swojej prostocie, bezwiednie byht dunnu1 i wyniosłą. 

Kto wie, czyby nie była zupełnie :;zcz(~Ńliwił -i z11clowoloną, gtlyhy 
jej Bóg nie odmówił pociechy„. Schylona mul kołyKką dziecięcia, z obo
jętnością przypominafal)y sobie te znaezące rozmowy, jakie mąż jej 
prowadził i hnronową Idą, z obojętnośch1 sluclmłnby o owych tn:jemni-
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nzych :iwanturkach piŁ)lrncj .Tmlyt~r te1Ltrnlnej, w których z1L1nicszany hy-
wnl jej wlasuy nmH011ck. . . . . , . . . . . . . 

Ale :-mmotna, otoczona zt11my111 wykw111tm11, seigarnt rnekwdy lttn-
j:}ccmi R_i~ wqjrzcnimni 1r.najom~rcl1, czuła Hif) wice1r.11ie obra'l.orn~ i wiccz11ic 
lllCSZC.ZfjKbwą ..• 

II. 

Hanek 24:-go :,itycwia bil w oczy huhliom 11.adymk:i. 
llo gabinetu pmrn 7,ygmu11La· wpadało j1;kliwu wycie. Nicpodulma 

wytrzymać w domu! 
· l'iin 7,ygnnmt rzumtł wlnBnie m:t.n.tnio spojrzeuic w lu:Ytro i po <\hwi-

li, roznryMając o „pąsowej ró'l.y", wyszedł :le ~,rwojego gahmetn 1 wsiecll 
1lo pokoju jadalnego. 

l1a11i ArncJja sictlziahL ju'l. przy stole, tu'l. nl1ok srel!1·11ego samowarn 
i srclil'ncj maszynki clo knwy. 

Ubrana w jal:lny s11.lafroczck i w ji.1s11y ezopec:rnk, z pocl kt.órogo 
wymykały si~ złociste lociki im ciolo i rnt biały lrnrczek, wyglą<lal:.t 
teg;o ranktt bardzo interesuji~co. 

Oczy jej pm1iatlnly jaki8 bla.sk silniejszy, a lrn1·wwji1 twal'zy hyla 
'l.ywsz:t. 

Pm1 Zyg·urnnt pocałował „8woj•1 p:wi:i" w n1czkt; i nRiiuH 11a
przeciwko. 

- Kawy, czy herllaty?-l:lpytala paui. 
- Ku.wy-odparł pan Zygmunt, co i'.lwiadez~rlo rn1jdobiL11icj, i'l. tuj 

11oey wcr.eHniej wrócił do domu. 
Pani nalewała k:avYl~, tt 011 spojrzał tyrnczal:lem 11a stół i 11a 1·oz1o

'l.onn. na nim ksiazlrn. 
• - Co?!„ ty c;,ytasz JHaupa:,isant'a?!„ ·- wykl'zykuąE iu1,gle ze zdzi

wieniem, hiorac ksią'l.1<.e do reki. 
Czyt~m„. - odparłn 'spo1rnjnie pani J\ melj1t. 

- Odkądzc to? 
- Lhiwne pytanie! 
l\Iówh1c to, pani Amelja lekeewaząco skrzywHa usta i. pmitawifa 

przed mał'l.oukiem filiz:mkę, 11apel11ioną lrnwi1. 
Pan Zygmunt spojrzał na 'l.onę zukosa i zmnilk:t Bardzo pn;dko 

wnróZnił swoją porcję, wzmoe11iorn1 8wie'l.ym rogalikiern, poprmiil o her-
batę i zitpn1ił papierosa. ' · 

- Uwa'l.am - rzekł po chwili, pu:,izczaj~1c clym ku sufitowi - 'l.e 
zauatlto się zaprzyjafa1iła8 w 01:1tatuich czasacll i baronową Illi~„. 

- Jnkto? masz mi to za złe? - zitwohda pa11i Amclja. - Przccie'l. 
to kobieta, którn 1,de zacltwycałe{l i któl'Cj uajwiecej rnoie po1hviocileś 

. cZ~tSU ! , c: . ' t; ' . ~ 

- .~\loja drogn, co innego ja, co inne•"o ty„. /'.;reszta ta wesoła 
. dk . l l' . . ,.., . •' rozwo -~• .Jest rn neh1 rnnego Hwiatn, innych 11rzckonal1, innego tempe-

ramentu.„ 
- Którn was wszakże doprowadza do szn.łu!„. 
- 'L'ak; ale która nic wzbudza"„ sz~tcunku t 
Pani Amc~ja opuściła błękitne swoje oczy i g11iot.i1c w zarozowio

llych palliach kawałek bułki, powtórzyła z iaJem i szyderstwem: 
S1-mcunlrn! .•. 
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Pan 7,ygmunt poprawił się w krze{lle, zirytowany nieco. Palił pa
picrmm z uiezwykh1 cheiwośch1. Wkońcu powstn.ł. 

-- B!irfaiesz dziH wieczorem w domur - Hpytala pani )„mcljn, po1l-
11osz1~e ku niemu swoj~1 ładrn]; twiirzyezkę. 

- Nic, moja drogr1 - orlpn.rł powoli. ~- i\fam dzi8 wa'l.nc.„ posie-
dzenie. 

Wrócil:lz późno? 
Zapewne.„ l'osiedzenia kolicią się późno„. 

l'oc:tłow~tl ją znowu w rękę, pM.ni~j obojt~tuie dotknął wąsami jej 
rzola i wyszedł zamyślony. 

Pa11i Amelja powiodht za mę'l.em oczynm i u8miec1m~ła Rię gorzko„. 

III. 

Sale redutowe wrzały życiem. 
'l'ysiące kobiet dystyng·owanych w długich, czarnych koronkowych 

r,a.rzutlrnch i w czarnych uutskach, setki dam w krzyczących sukienkach 
i w pirnmidalnem uczesn11ih, ph:zczących ochryple i intrygujących grnin-
11emi dowcipami; tysii~ce pm1frw w czarnych frakach, białych krawatach 
i lśnhwycl1 sir:~ cylindrach lub matowych szapoklakach, dzic1:1iątki nH)'l.czyzn 
o szcrokieh 1lloniach, w wypo'l.yczonyeh, stm·ych, :lbrukauyeh i źle do
pasown.uych kostjumael1, kilka n.pa.tycznych par kra.kow:,ikich, oczekują
cych jak zlmwienin mnzurn lub obcrka--wtizystko to nurzało się w fa.li 
KwiatLi, plyn;~cego ze świeczników, w atmoHforze 1ltrnzncj i podzwrotni
kowej, przeByeonej zn.pa.chem poHpolitogo pi'l.ma i >rykwiutnego irysu. 

Tony yolone11.<iw, wn.leów i polek opm.1ywały wRzyRtkich, wywołu
he nśmiee11y, 1110<miej8ze przytulanie si1~, rnmim'iec, lub tez rozmn.rzając 
i zamyk1\j:1e ustit, przygotow:rne do Rnucia„. najokropniej powikłanych 
intryg„. 

~ 'l'n i owdzie potworzyl~r sil,) grona. },{(~~.czy11.ni ścigali mtjśmielsze 
rnnski, rzuMjące w:;1r.Qdzie tajemnicze 81ówlrn i poślizgt\jące się ze zręcz-
110Hcii1 kotek„. Po kątach otaezano 1rnjmoclniejRzego muzyka lub znako
miten·o autora. stauowiaee!!.'o na.i cie'l.szv lmlnst teJ· ma8kiirndowei za-~ - , " '-' lJ " „ 'J 

lmwy„. 
Było <lziesi<:)6 minut po 2-ej, kiedy wśród róznob~irwnych. tł~1mó1v 

przesuwał 8i<~ pn.n Zygmunt, prowadz::i,c pml rękę powiewną, 1:11lme zn.
wonlownną maskę z pąsowemi ró'l.ami przy boku. 

- WitJc slu~d'l.c mnie znasz, m·oeza maseczko?„. - 11ytał rozrado
wm1y, rozbfl,wiony i uśrnieclmięty pan Zygmm1t. 

- Znam ci!i bardzo dobrze„. - mówiła piskliwie maska„ - J estcś 
Hnjpi~lmiejszym mę'l.c1r.yzną i naj\Yicikszym łotrem„. 

Oo?!„ . 
Dlaczegu'l.eB porzueił baronową Idę?„. 
r t „ . 
Dlaczego 11ikczemuie zdradzasz 1:1woją 'l.01H2?„. 
Jn.kto?„. znasz ji1?.„ 
Nie. Jestem przyjaciółki1 Judyty„. 
M:oie aktorką? 
Nie. 
Śpiewaczką? 
Nie. 



- Baletnicą? 
- Nic. Zrc·„~t0(. 111'1•, c1' 111' • l ·1 , "" (~ e pow mrn, io J,vc: 11111 ie l 
-- Olmwia.Hz Nie ten·or ·1 pozna . 
- O, ba.nlw! .MQ:i.~~zy1rni c:n, 1iik<•ie1trni · l · woJua„. . i zn.z< l'o;-111i„. Nie jeHLLHn 

J. akto?... 11ie J. cstell tt1 ~ ~:arna. „. 
Owszem, tn J' cstcm "" „„.mn„. 
Pozwolisz sie 1rioc odprowadzir'~r 

- Nie„. ' ' 
- A gdybym bardzo, lianlzo poprnsil? 

--- Będziesz lłiewzruszounr 

- 1 ,~ol~~1d:le ~y. mnie za11row1ulzisz?! „ 
J uzeh przyjmiesz kolnej n. „ 
IY g11.binccic?!.. · ' 

- N o tak, rozumie sie„. 
- ' 

IY. 

I ]\\~ wytwornym gn.biuccie t e ia )lJS. res anraeyjnym kav.11110 po!la.e. ONtrygi 

- .Jeden warunek'-:.__z·twohł· . . 
eajac SiC' JUL wvo·odn·1 I: •<I' '. ,j, ll!CZll:lJOlltn llHtNka, V. wd:r.i<_•,ki(\J.11 .l"',11-

, • ' , J.o '• ~anap ;;:e. - · " 
- Słucham ... - odii·ii·ł ; •; - p , 

1 
• , , ' · IJ•111 i•J'g'llllllll:. 

.. A~~~~.~lrsz m1 się odwróei6, kiedr hQ<l<; .ia<l!a pila„. 

-- I nie bedziesz iw cl o']" cl"ł 
(
1'' " . b .. (l! (11 ••• 

-- A)Z znowu !„. · 
- Inaczej uciekne 1 

-- v;:ięc nie z<lojn;J~~Z lllltNkir 
" ' -:--- N Ie l~wgę ! -- odparltt o•loRt'll H' . . . . . 

• '<Z) lll 1 Vi~pra:v1~ pmm Zygnnmti~ "; '. l: r .\ o:y lll~mo.woli był naturnlniej-
- Zde111uesz lll"'yn•1'1111 . . - pe." ne zdum.wme. , 
r " " 'J llCJ ml·· .. HI·. Ztnvaehałn sil~ i >vkoł1Cn ; . ;:,'1:

1 "'.~c~ '1 „.,---szepm1ł po chwili. 
\\rv11 ]· l . zaczc ,i, hCuto•ae C"' • 1 . 

J)l~'", ,J l ,uę y sie z ]Joel 1·11' ··!1 l •. ·~o'. ut"tll_lC re rnwrnzk1' „ , " l Cl • · ~· c ww l"t czl · · ! b • ' · 
r,,lt,l. ny , l ozdólJ, zndnego picrl-ir.ionb '; „: (l! .. . < ro ue, białe, ileJikat1w 
. ,tn. Zygmunt schylił s1'r, !·11 •. ,, ., z<1.1 no.i bransolety„. ' 

T'r. 1 . „ ·< ' mm 1rnrw·1l J • • • . 
t sza ( to wob1o ~ ___ , . t i' · ' · 0 He 1 ittnznl wtłow·1e 

dloui. · „. iapy a. , oclenv11w . . • ' ' " · siy JJRta 011 1JO!H2lltyd1 

'.l'ernz tlopiero sio pyh:-iz~I 
Pytam się, ttby z~tpcw;;i6' -~~>bie prawo llP ' przyRzlo.M!.„ 
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- ·· Jeszcze ei mało?! 
Za.lot11ie poez(,lb paluszkami pr11ebicgae po stole, a:l skusiht 11ana: 

Zygrnm1t1t do powt<'trneg·o wyt·if,nil~cia eałoj µ;timy eałusów. 
---- No! do:wó!. .. 1losyt'1!...-- piszczala, irvwajac sie.- '.l'era11 pozwól 

rn1 sin. odwrócie„: Pami<\tn.j! jedno twoje drgnieci~.„ ~cieknę!„. 
'odw1·{H~iła si11, wypfb' rl~va kiol.iszki chcibli.~ i połknęła tr11y orJtry

gi, i ostrm\no:4ci11 dotylrnj;~c za knżdym rnzcm e:r.n,rnej koronki, przy-
krywnj<tcej jej usta. · 

.N itst<;puie, w ~icw11um orndlmiiu, z silnie faluj~1cen1 łonem, 1wchy-
lib HHi. im lrn1rnpt;) t zttc11t)tt si<i 1lolikatnie wnehlowaó. 

:Nie bNlzil'si wieecj jadła? 
l\io. ' · ' ' · 
I pit'~ jn:i. iiie bt~dziel'lz? 

· - Ows:r.em„. 
1'\al~Ll jej nowy. k~cli1~zek, tt Hmn tymczasem połylrnl ostrnN po 

ostrydie 1 wy~~1c11ał krn.hsr,ek zn. kieliszkiem. Miał prnytem tir,jonornję 
rozradowaną 1 dyskretme a d wnimwznic uśmieclmicta. 

- Ale!.„ · iapytal Haµ;le - pocożeś urnie ~y;,ywała? i poen na-
i1mczalaŃ mi spotkanie? 

„1'f1kown ró:l,a" imnilkht i siegnda do dzwonlrn. 
(1 1 ·~ l <.. -- ~zego c ices11. - zn.wo ał pan Zygmunt. 

- Lile(,)„. :-i:r.mnpn.rnt! 
W.krótee zjawił Hit~ S7.ttrnpm1. 

Jmiteś m·oeztd ·· :;zepuąl pall Zygnmut, µ:dy wycl1yli1 pierwsze 
puelmry pil111iacego Rie nektm·u. 

Zką1( wiesi'.I • 
Po tem wszystkiern, co mówitJz, eo roliisi, jak pijes11!.. 
A jednak Jmro11ow:t Itb jm:t piękniejszą„. 
.Nigdy! 
A Judyta ma wi<~<"<:\i og-11ia i tempernmwt~l.„ 
l'rze11igdy! ... 
Nie ko<"has11 ir.h? 
Ani odrobiny! 
A kog<'i:i. koc·.lim1z? 
CieliiĆ! 

PodBunęła mu obie trzcpoen.ce Bil~ rnciki do ust, witlaó na znn.k 
podzitikowania!... Ucałował je 1\a111i<~t1;ie. 

,\_ :i.oun.r - zaga<luPln 11a12;1e. 
Pan Zygmuut r.a~mia( siQ s~eroko, swobodnie.„ 
,J'ąsmnt róża" drgnęła i zHown opadła na miPkkic opnrcie lrnnn.-

PY· Uddvelmla ciciko. · ' 
.. i.'este~ ZUlGlll'.Ollltf··-11vt,·1.l ll."ll z·yo· I t „ ' . . 11'' . - J • J b l lll ' pr"y:-;uwi~Fll\ 8H~ .J !ZCJ •. 

BtLL'UZO.„ 

l pijmmr.„ - dodał, śmicj~1<· Nię. 
'l'ak„. N ie lw<h' minln sil wrlJCi<~ do dom n„. - :-izcpnęła gło-

:;em :;łahym i om1llewaf}ł(;ym. 
Pau z.ygmm1t ol~j11ł ją z1okkn, przytulił swe rn-:tn tuź-tui do jej 

nelm, tak, ze uer,nła Jego pnJ11ey oddech. 
. -- Nie nie szkodzi -- szeprn~ł. - J e:;tc~rny w restaurncyi... 110te-

loweJ ... 
W strząsnQła się eałn., u:;iadła na kanapie, odsunęła go gniewnie 

i zawołała: 



- P~j szampana! 
Wypili. 
- Jesteil nikczemny! - wykrzyk)l(Jtt po ehwili µ;lm:w111, w kt61-ym 

obok udanego pisku czuć b)'ło Izy. 
-- Dh1czego?.„ - zapytał, zdumiony tym nag-lym :t,wrolc11t. 
- :Masz fonę i śmiesz sit; llawit-, z iunemi kol1klnmil„. 
- Moja fona jest nudna,, zanadto poważna, r.auadto Hpokidua„. 

Gdyby była tak figl!irrnt, tak rozkoszrnh tak upa,in:i<l<'.:t, jak ty, fmle życie 
byłbym tylko przy uiej ! 

- Otóż jest taką! -- zinyofaht nagfo „ iiąsow a n'1fa" g-lo:,mm n:itn-
rnliiyrn, energ;i<'.znie zrz1rn:\j:~e maAlu~ i koroukow:~ in.rnntkl> 

·- .Amelja!--krzykuąI iian Zygmunt, zrywn:i:w, Ni<~ '!. ka.Hapy. 
Zmarszczył gro~nie brwi, piqści zaci:·nt:~ł i oniemial. 
- 'l1ak, to ja!-odpttrłn z rntciskiern i powoli palli .\nwljn„ 
Stal.i rntprzeciw ko siebie, patrząc sob.ie vv ot1r.y. 
-- 1'y?„. ty?„. tntnjr!„.-Hyczał p:w Zyg·llrnnl. 
- Wsznk.„ z tob1~l--zn,wołnla paui Auwlj:t. 
Schwyciła go za r<~kę i uroczo prneµ;iętn, wp:d1·uj11''· Ni<J w niegu 

swemi niezwykle roziskrzo11ellli oczyrn:i, uu'nv:iln.: 
···- Pragrn~le~, ahym hyłn figl:nwh rnzktH-1z11:t, np:1:i:1:ią1•:t; abym 

razem z toh:1 sznl.ała, rnzem hawiłn riię.„ A wille je:-:Lem!„. A wi<)C 
jestem!.„ bt}dq tnkiJ:l„. Czyż nnlie o!ltriteisz <!Jatng-o, i.u .i t\Nt1\llt t1Yoją 
forn&r!„. 

8pojrzal na uią, j:tk rozgrzane sm1je rwliezki L11liln. do jng·o dłmii. 
Padł wt ka1wp<1 i za.ezr11 j:1 c11ule cmlowa<: .. 

-- i:)zaleńslwo„. - Szevtnł - jnJdeŃ Sil~ HlOgl:t. Il:\, ('..(li'.\ podoimego 
od.1rażye ... U ciekajmy„. uciek:\jmy co prQ<lr.qj 1lo domu! 

Nie!-znwołnl!t. 
I powstając z lrn1rnpki, pop1·n,\vila. soliio jn:->1w loki, u~111ti1wlrndn 

się rozko:-;znie, sclrwycila kiel.iszók, pocl1dol'.-lln. go 11a1l g·l/1wlm, zamwlhi 
kil.ka taktów jakiejś piosnki wesolej i krr.ylrnnl;1,: ' • 

-- 7,n, t.wojc zdrrrwicl„. ' < 

\\' yeliylila do <hm. 
l'nu Zygmunt zdumiony i oezarow11.11y, pr11yei:t1„\'WL1 j11 ku wzlJlll'ZO

uej 1rnnjej pierNi. 
Owill(;Ja ręk01nn, Jego szyjt\ i c11uj:~c o•oraco po<mhmki, .i:tkie :,:kla-

dal Hn jej cwle i włoimch, szep;1Qla dehuiJ'rn: • 
- Nic pbjdziemy do <lomu„. 
„_ hkto?„. tyr!„. 
l"ilut~~mie. l:li~ zaśn;i~tłn i jeszc11e p~eszczotl.iwiej oplntla µ;o 8<1l1:l„. 
- N rn, 11w .Jft„. Jo... „ pąsowit roi.n." z czwartqj rna8kar:uly!.„ 
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PO ZŁOTYM SNlt. 

S:t.aJejącemu, w <·lnnuruej żyei:t lrn~ni, 
Z tclskuot i ból1'1w, co 1.'Wił pierś w kn.wa.ly, 
'l'w(;jcj koj11cej trnehn, i~ti 11.rzyjnfoi, 
'l.'y, ukoclurny irniele rnnj Jirnly. 

Uliwil tyle lilogi<'.11 rn6g!JJ~n1 z toh;1 przeiy~., 
A me uczucin, 11rnsz(~ krye przecl swrntem, 
Bo rn1m---tnl. czy:;tym---ludzie 11ie e!tc;~ wi.lll''.l,y<\ 
Żci'.: ty mi :-;io:;tnt, a ja tobie brntem. 

I oto cierpie w Z\'ciowej lrn11oclni 
T duch mój 'r.1lal:t" do ciebie l:li<;) modli 
() sioHtro 'moj:t ! .T:t,t·.y m vfimy bie1lni ! 
( 1: siol:ltro moja! .he}· Ju~lzi.e' pu<lli ! 

Czemu im:-i, l'liostro, elnnm'H.Y tłum ten pr'.lem<'1g·l? 
Czemu na wieezue· Hknzal z HtWcem hoje? 
()zy:.\ tak znikczenrnial, by już wi?rr.yó ni.u. m!1gl, 
J;e jest na fiwiecie cr.y:-:tyeli drwltnw lll\'OJC! 

01'- of. 

OBRAZEK. 

przez EH TE. 

c.<l ' 1 J'ł · · lc1.1 ".,"elwdowi ·, 1n·r.ez otwarte okna plyni.:ły wou Olll.'·LI (\ ty .. 1 O Nil,! • " ' l 
nie :drncyj, ró'l. i ja~minów. Ust:itui gofió on1r.akn weselnego pożeg;nn 
g-oHpodylliiJ! domu. . . . .. 
· W salonie pozcrntnly tj'lko dw_ie_ osoby'. t~rntlrn rmnny mło1leJ i jej 
nwża wuj i opiekun, n, dawny pnm 8. prr.y,1amsl. , 

" _ .J estmhny osieroceni, musimy się i1omeszrw -- rzekł do niej 
r. n(miiechem. 



udpowiedzitda mu wmitelwiun im11- - fah1 za .i !\dy 11a,1·zk:b n może 
któż w stanic zlmdnó ~r('1dlo woritch11im'tr„. .„ 

- Przejdziemy do ogr.odu.r ripyt:~la. . 
i\fo:l;czyzmt podał nuul<) I wy:,izJ1. < 1!111,1(' 

stym m~stroju po odjc?.tlzio ,'4W~'<'l1 d1.i1·<·-i i w 
pozoHl:twa.li w 1n·oc'l.y-

111il<w.r"11i11 p1·zm1ze<llszy 

ogród, zwrócili sit; kn :tltnnic. 
' Sło1ice skryło tii<) po:.m l10l'yzo11lu111, n wkr<'1il'1• znNt:uiil J1• Nl'ehmy 

blask księ'l.yca. 
- .fakiż pi1;lrny wice:r.ól' ! pr'l.(•1·waln lllik-Zl'11in palli N. lll'O· 

ezo siq ro'!,poezyw1, wrip6l11n (l'l.ieei 11as'l.y1..J1 drn,~~a; \\' taki wiPl'-ZÓr 

podwójnie odC\r,U.WtL 1:lil) H\r,(\'l.<?\cin, :i.lu tu~. prnlw1\j11it~ i os:1111ol11irndo __ _ 

ci8zqj doda.fa. 
Chwil p:LJ'() tnk :-:ie<l'l.idi.„ l'alli :-\. :'11ojrz:lln 11;1. p1'zyj:11·iv,la i, Hpot-

k:tWH\r,Y BiQ z jogo vnrokiem w jaN11y111, prn11ii<'llllYlll lil:1sk11 k:-ii1;żyrn, 
dost:rzegln ". cimnuych żrenie:wli dn.w110 _j11ż lliuwidzi:i.11~, a l:ik doht'Zl.l 

zmrny hłysk, 1rndnj:~<1y t11a1·zy rnlodiidwzy 11rnwi<" w,vrnz. 
Czttr mmrweowl~go wit'.<\ZOl'll rozpmitarl nad 11i11ii swo,i<'- \llLllll-

wnnie.„ 
- Czy pall pmnięt:t przed pi1;t11nt-1tu laty'! pytaln a d11iw11ie 

miękkie, słodkie brzmienie gloHll pornszylo \\' St'.l'('.11 ,ipµ.·11 dn.w1111 w za-

1wmnieniu pog1'ą\i.0J1e 1-Jtn111y„. 
- Sie(hicli.~my, jnk <lzi~rinj, w s1·1•.l1r1ll;i Ńw i:tl In. !':iii, \\ ;m'1d kwit· 

tnących r1'1ż i ulrnąj!„ l'arni<~ta pa.ii'! 11ti:tln111 dwie r1'1~n 11 :-:t:mika ---
pąsow:1 i herhal1i:l-m1; pan urnie prorlil 11 .i<•dli(;. l\L1'1r:t'! spyt:da111. 

--- .Jej wybór wst1~wia111 -- pn11 uti odrZ<'-kl. [ lj<•.l:u11 lil.adn. . 't'i) 
rnn przeznnezmn, dobrze :i · · ' • • 

. - Dzięki i za tr;; tylko jrn:lZ<l\l;l'. [ll'llŃl1:1.: 11it-nl1 ,h o~ywi dotkllii)cie 

pmn ustek,„ 
- I <lwrnlzimJtokilkolet.llia w<low:i., ,iak JH'-llN,\ 011:1rk:1, w r1'1~y ·prze-

słn.hun panu pol'.alu11ek. · 
. - :\ ja, trzydzieH.t'.1kllkold11i, jnk r:tud<'-111, do l!HI ,i:t Jll''l.yd~mąwHzr, 

11011e11~ i:!H) rozk<Hllll\ rn11~ pcw:dtmku.„ i 11poill'.Jll r:i1>· I ':1111i1;tn. pani 
wt~dyl rę(~e i1af:l;.c lrnzwicdlliu. Hi<; :-;polknly i ,i:1, i1.i:!WH't.y ,i1',j r:t11zk1;, 
t11hlcm <l? Rern:t i n:-it,, g<~rąocnn oli1-1n1ui:i1•, j:t J1tH1al11Hlrnrni.„ 

\~ .]ttsnycli p1·01mc1.mwh wKpo11111ie{1 i„. k:->i<:ży1·owuµ,·o ~wi:J.tl:L, 11jm;Ji 
złudzeme. i,nąch P.oBtnm: te :-i:t11w jl'J ocw.y tnk :-dndkit'- i 111:trz:tm:„. 
tyle w 111ch ciarn i urok.n„„ 

·w· głosie jego to smno tla111io11:1 y,ywo:41„in. dr~·a 1H·.z11<·.k!„. lt1:<·e 
ich r.l1liżyły Hi() i 011, .jak .wtedy, 111'.>{1 jr::i gont<:1, do 11:--:l przytu.lil... 

L1;Y ptu_1 p:tlllHjb( -·- lntdzdn dnJąj WHjltllllllit\lii:t WZl'llNZOll~'Jll 

gł.~He.rr~, ktol'y f:lllj w l''l.l'.l>t ~m1.iim1il. l':w1i1:t:1 p:111, j:d;.. pyt.id rn11io 
JH~ZlllC,J,, oz~ zn~un rnow12 kwrntow -- Bl:td [ll'Zc:·łl'.lo Hil' du 1nilo:~ei il.o 
·!~.l o1u·.e~l.enrn. 

1 
,1\lówiłeś, fo pr'.1,wdziwa rniloM· jeHI :-;;.:1l1111ą, 11alllit,)!ną; 

,J•t .• odp,u~~~'.\, ze;. t1t.l~'\ by~va 111etrv~·ah1,, yl'l:<lko r:i1: za.pala, ale n'nvnie 
pl~lll~o ~,tsmu; ll<tll11l\ll1.l HHJ w oho,1QtllOl4<:, a CllUHlqll w 11[\'.ll:tWiM. llo· 
1lnłam, ze l10JU1Uj(j miłośi1 tylko jako 1wzw„i<'. :-wrc:t 1'.il'lw i .„]<11Jokic 
u1mrte na HZ1LC1111ku i· U\·\'I

0"ll ' .• ' ·1 '' J · • I ' · · "". • ·' ' ' ' • ,, )J(.lllll ---- 1111 ON<'., ztorn, 111d,...1 w lll!IZ(\ZV'l,llll\ 

r:zlall11eil1e llorvwv '"l(Jtl" (' "<J I · · t l l ' J • · . · •. .1, ' <t • b <o wyr.yn 1< ca u „ ... \ "·dy 1tnwt'.L oNtyo·me 
lmrnehodz1 w Hlodl"ic 11cztt<•', „. · .'• •. \'. ""· · · . b 

1 

• . ' . ' ' ,ie. prny.Jttz1u.„ \ Ln<ly i11111u pa11 :-;pyt:d, t1iy 
mu t,ik1em nez1~ern~1 kueha(1 bQdzie woli to„. ' · ' 

A iiam 11~1 odrzekła, że lyl.ko w grnni<H\,<•h J>l'Z.)'j:t7.11i. U, ptt-
mit:tam dobrze rncstctyt Ma I>vt·iii'( ·11 'l · · ' · · J ' • · .1.' . J ' 1 1, ( .twzcµ;o llll"OHl'.I rnc.J mewo .no 

I 
J, 
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hy~ gorętf:lz:h pm11 o<ll'zekb~, iż wityi,e cie przyf:li~ga, złożona, u łoia, 
u~morają?e~·o 1~1ęż~1.,. iż nic wyj<hiesi powtórni~ za mąż, dopóki córka twojt1, 
1110 doroHnie, ze.JOJ. tylko 'YYh~cznic się po8więcisz.„ 
. Bm~tm-~ałe~n Bię pr~emwko temu, ale w końcu przyjąłem priyjaźit, 
y1,ką pmn nu ofiarowała.~. 

- A czy JW:ll pnmi_Qta .. pMniej te nasze wieczory we <lwoje, te 

1u~u{ale IH1g1~wędk1, w l!~1zlrnm~ sąsiedztwie 8pią,eej mej dzieciny? P:t
lllHita pn.11, .iak 1:1arr.rb::-nny, iż pożenimy naBze d'.ilieci - moją córkc~ 
z JHl.1U1 ':~clto~vt1,11c?111 I Hrnstrz~łH·mni' God11iny Hzybko nam uciekały, 
vozost:1wrn.1ąe. z[tl, ze ~rwn1y krotką tylko cl1wilę I 

l'a1mętt1 pa.n .Jesze11e cały Lun uz:u· chwil peluych Hloclkiej ser-
1lecz11ej iioufało~ei, a. jedn.:1k I.a~'- 8pokojnych i 11icwhrnyeh? .„ ' 

A pam czy pamu2ti1, .Jak 11:1gle 'l.in111y powiew zawiści i złośli
wości ludzkiej zdmuchm1l, z11iweczył m1sr.c nrn1·11enitt, lJudząe n:tllto 
pr<idko z tego snu "l'ozk0Hz1tego, veluego poc'.f.yi i uroku„. Powstał lrn
ragnn i sprowadził cah1 burz~ lte\r,ll(i, kt<ire bez tego może lmrdzo 1lluo·o 
pozostałylJy w uśpieniu. limniqtn paui, jak skoi'tezyly siq 11tt1-:ize tcił\~J
lwdne pogawqdki, a ich mit~j8ee zi~j r2ly tlurnionc weHtehnienia, 1:1pojrzeuia 
l>Cz :'lłów--;a tak wyrno:wite; prngnimti:t 1rnmi<}t11e.„ Parnh~ta · 1i:wi Lt\ 

walki, , 1~11rn1ce mtH\r,O H1ly i 11aszo l1ohaterHtwo, i tr1 pal:~eą tQslrnoL<i 

l'OZHtfl.ll In.~ 
- Czy pami1.;ttt111„. ile to 1m8 kmiztowalo!.„ 'N pierwf:lzl;j drwili, 

g;dy pan. odjeelmli zda:vało mi si<2, ie t.akh\j t(2Hlrno!y zwalcv.y1\ niepo
rloln~a; k1lk_akrot11w chein~mn pm1n wezw11e, byś powró<lił---Hicpomna, <10 
~lnle.J hqdzre; Ienz '.'wycHJżyłam raz„. <lrugi-<lla dzicelrn. Uierpin.lmu 
Jednak. lm~·dzo, traw10mt H\r,alo11:~ t1~HlrnoL:h n i pan, Zygurnncio1 pisafoi'.I 
<lo rnme . .lrnty pełne rntmic~tnyeh znk.lcó.„ 'l'y111eiascm }lOmitidzy nami 

' . ł . • • 
1:oz~>OHC~era :1. f:!JQ contr. ocllog-loj1-Jz:t przcstt·ze{1 tygodni i miosiQcy. Wrn-
11m:1m. HIQ '.'acrnra1y, p<~częhtm Hh~ oHwt~ja0 z położeniem„. Gor<~t1:1zc prn
g1.nc11in unlkly, u1-Jt<nm,p~e eornz wszechwhdnieji;zoj rniło8ei <llit córki. 
Lrnty. pa11a.. sta.waly .siQ również inne: porwał efę ";ir intcrc::Hiw wielkio
g.o miasta i p~>wa~me w twem ~yciu zttkreślouc cele; później odclałei'.I 
Al<i wychow:unu s1~n1trzeł10u,, któremu ojmt zastąpiłe8. Przestrzef1 dzie
ll~ca mis Kt:nvala HH~ coraz więcej odległą--zapelnill.ły ją teraz lata„. 

Czas d~ka~ał t~~go, co. nam wydawało 1-Jię niepoclohieństwem: uczu
cht rntHze zmiem!y 81ę w cichą przyjnM. 

- Bo pam tego wymagnfa; czekałem dopóki nie zostaniesz wolna 
od przysil4gi.." i nare8zcie jef:lie8 nii~ pani, jesteś wolna i zawsze piękna!.: 
A g<l_Ybyrn dz1A, po lafach piqtllltstu w tem samem miejscu prośbę rut~ 
powtorzył.„ - rzekł wr.rnszony, z młodzieńczą żywością całując ja; 

w rckc. 
"Złudzenie było. silne~ wydała mu się tak jeszcze młodą i tak pięk1u1. 

- Gdybym cię, Heleno, spytał, czy mogłabyś mnie pokochać 
gOl'<,)CCj?„. 

- Pani milczy, namy8ln. się?„. 
. Wróćmy do pokoju - rzek.fa i z terni słowy podniosła siq 
i wtipm·tn, ua jego rmnicniu weszła do 1:1:.ilonu. Tutaj 'potoki światła 
ja.Hm) falą obfały ich po1:-1tacie. Po raz pierwszy od chwili. powitani:1 
spojrzeli iut sie1Jie tak zbliskH. i tak bacznie. W powierzchowności ich 
wyraźnie zarysowały się ślady spustoszenia Ia.t piętnastu. Prześwieca
jąca jego łysina z posiwiałych włosów i broda pokryt~ szronem-a mi. 
jej twarzy, szczególniej koło ust i oczu, sieć drobniutkich zmarszczek. 
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Wzruszona, powiodła go ku lrnm11H1e, gdzie lll:lindli i patrzyb naii 
tlługo, długo „. 

Wyrnz jej oczu, z pocziktku czuły, Btawal Bil) 1,wntz <·.ldodnie,jNzym 
tL wzrok hh1Jdził po jego oliliezu, jaklJy prngu:1c oilkry<\ mw;ystkic l>rnkl 
i zrnfany, wyrzi.~dzone nieubfagamł ręlu~ cznBu. 

hkby dhL kontrastu w tej chwili żywo nprzytm1111ila Nobie 8eeiw 
pożegnania, gdy klęczid, tuh1:c do ust; jej l'Q<m, a 011a 11n lit\jllycl1 jcg·c; 
wł6sach zlożyht pocnlm1ek. I Bpojrzcnie rnimowoli z:itrz~ruHLlo Bil) 1ia 
jego głowie, a pokrywnj11cy włosy sv,ron, <lziw1ric zmrozi! jej 8urec. 

Czar ksic~żyeowego wieezoru już }ll'YBn:tl ··i w im10m wyd:t!o Nie 
~wictlc, gdy uic przez pryzmnt wBpon11tie1'1 i w11nrnzul1 BerileczHyeh, lc 11;, 

chłodno i trndwo im mi11ystko pntrnyht. 
By! wprawdzie rloti11l drogim prz~:jaeiem; lee11 pomy:-lleii, że tc1 z porl 

posiwiałych wą1-<<'iw m:ta, ulrnzHji~<m z:tlcdwie resztki vonzer11ialych Z\\

bów-mia.lyby jej szcpta6 gorące Nłowa milo8ci, :'i 011a, wkrótce n(,;. 
że halmuin, miahtby ich siuclinli.„ ten ohraz .po1l wplywmn <'hłodnej 
~>!Jserwa<1y.i przedstawił sw:t ko;n~czw~ sLl'mHJ, jnlo~ w 11:1j wv,1iioHJ(•jHzy1d1 
1 ':znuw;:1jący0lt sccunch, znJmmw od puuktti., patrzenia, znwc1:1.u odkry<i 
lllOZlUt. 

I llróżno prag11<1ła wskrzmd6 to, eo ezuln wzoz 1llugio Jatn roz
h1ki, widv,}1e go w ma.r11cniaclt takim, jak w chwili rnzNtanin.; próżno 
wywoływałtt cza!' u:~jmilszyeh wsporn11im'1„. przdladown.1 · J<!, komizm 
Hytnacyi. 
. !laz jc:,;zcze .twarz jego olirzueibt. przeei:1g·lern sp<~jrzmii('lll, jakhy 
~eg!~fLJąC wszy:,;tkw Hwe nrnr:t.enia. I głuchy jnki8 ;i.al ,i:~ ognm:~ł -
~akrn bunt s~alony: dlaczego to l>ezpowrotnie już mi1H~lor.„ !Jlaczego, 
,Plk pricd p1.ętimstu l:tty,. ir,uów za.kwitły nka<1je, róże i jaśmi11y, tylko 
w sercu, zw1Qdłe c11y 811tdo11u m1zrw kwfo,ty, 11owern 11io rnog·n zakwitnn{1 
życiem?! „. · • • 

Z zt1myśleuia wyrwało j:~ 11iopewuym g10Bc1n wy1·v,ce.1101w py
tanie: 

---- Wi1;c?„. C:i:ckam wyroku„. l'ani mil.czy tak (l}ugo„. 
Uczy ich się spotkały i pntrzyli nn, 11iel>in pl'Znz <1hwil1;,, poezern 

iiod1tht mu rQkg i rzekła: 
Zostaniemy jnk dotwl-tylko przyjttciolmi. 
W r~tlnoh jego przcmknąl wyraz ,iakby„. ulgi i zn,dowole11ia, gdy 

wt podaneJ rączce 8kl:tdal JIClen szammku, p1·11y;jn<·.ielHld poc·.nlmick. 

' 1 

. . 
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BEZ TYTUŁU. 

I. 

Bylaś wtedy rnal.utkirn, kapryśnym dzieefakiern, 
( !Jioć eltehtłaś, by ciQ zwano dorosh1 panienk<t· -
.I a.m co r1rno bukiety niós1 potl twe okienko, 
A tyś mnie ztt to :,;łodkim <larzyła lmzinkien1. 

W śn'1d 1lziecim1ej miłości 8zybko l>iegły cltwilu, 
'L'ak vodobue tlo siebie, a tak roznutite ! 
l'rneplata11c całusem, w zgryzoty obfite, . 
Udy g'l'O~lltt marna vi12luu1 przerwała idyJJ.<> 

Wieezorern, g<lyśmy patrz~tc im toi't rzeki białą, 
i-lirnlzicli, dunmi z 8iehie (db innych komi em i), 
l\.iedy ws:1.yt:1!ko wokoło cichem szczl~ściem drzalo, 
Marzenia przyplywa.ly 'r<'·i<1z s11yhciej i lieznicj „. 
Vrzyznasz jednak, koclutna, (dziś już rnożm1z śrnialu), 
Zcihny w swoich maheuiach byli.„ uiepraktyczui. 

II. 

l'ow1'i1H 8wiatb, hn.rw, w011i i <lźwit~ków kaslrnd.a, 
Ognii>tych spt>jrzrn'.t ~.laski, i gwary i 8rnicclry, 
.Pri,y:4pieszone serc bicia, palące oddechy, 
Wi,:zyNtko się w jeduti wielką pieśń rozkm;zy skła<la. 

„l'tttrn, jak ;;ię ludzie cieszą krótka.; zludzei'1 chwilką! 
„Patr11, jak pięknie wokoło, gdy król-szał i1a tronie! 
„Przystrój warg;i mhniechem, padfi:j białe_ dłonie, 
„Idź szn.let\ wraz z innymi!" 

„J a chcę z to ln~ tylko!" 
„·więc koehasz ?" 

'l'cgom prngrn1ł, jak w górach w8ród su:~11y 
7,n.hłąkany wc,;drowiM zba\Yczych wód parowu, 
Lecz pomny cln-vwej rany, co mi wiarę głuszy, 
I'rzysięg·n.łcm nie wierzy6 zdrndzieckiemu słovrn.
A jednn,k.„ któż odgadnie dziwne tajnie clusiy!.„ 
Z ostatnim tonem 1rnlca uwierzyłem zuowu„. 

l 
r 
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nr. 
Nie! ... choć mi świat powtanmł z w1·odzouą 111n <"lu~tk:~ 
Dokuczenia bliźniemu, żeś wietrzna i plocl1a, 
Cho{„ mi wszystko dokoła szeptało: „nic kocim!" ~ 
Nie wierzyłem, byś n1ogła zapornnieó tak pn~rlko. 

Patrz! nie wydaję westchnień, ni rozpaczy kriyku; 
Qhłodnym wzrokiem lekarza widzę najwyrn:i.nic!i, 
Ze twoja wielka miłość, to twór wyohrafati 
I nerwów, co praguęły zazyć narkotyku. 

A jednak ... czy p:111iiętmJz?„. kiedy ciQ zeguulwn: 
„Kocha;j" i „wierz" ostatnie twoje slown były; 
.Tam ci wierzył i koehal z mlodzie{wzyrn zapalem, 
r długo mnie twe słowa swym <l~vviękiem pie8cily. 
Dziś, daruj mi, jedyna!„. wierzy<! ci przcstałew, 
Ale cię przesta,ć kochać-to nacl moje sily!„. 

Anton/ 0J'lowsl::i. 

. ' 

' . 

. ' 
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Z H.YGI.ENY. 

Hygiena zębów. 

·w o;!,·óluym 11:-;trnju 11a11r.eg-11 01·g:wizrnu, '.1.l;IJy r.:1jn1n_h narlcr wy
liilne rniejsc~e, a utrzyumnie ioh w złym Jnh dolJryrn Rtanic albo r.:qrn
hit•.gn wielu ich cierpieniom, niutyl.ko rniej~!',<1wym, .Leez i ug-ól11yrn1 aU11J 
le~, <loponmg:t do iclt rozwoju, n 11iejednuhotnic :otaje si1~ !JLizpo~rmlni;1 
i!·.li 1irzyczy1i<). 

Brak, albo zły stn,n z1;hów, powo!li~jc 110~{\ cz1~i'!to katary żnl;11lk:t 
i Jd:,:zck, a to jedynie tikutkiern zlcp;o przeżuw:rnb i mięizn11ia polrn1·Hrn 
ze śliną, przez eo pogorRzn, Hi<; tra.wieuie, co rnmt<~pl1ie wywołuje wyżqj 
wymienione choroby. 

Nietylko jccltrnk zo1:~dek i1:1Jez11yn1 je::;t w wielu rnr.ach 011 Z!lro
wo8tmm zębów. Chtly 1rnsr. uHtri'i,j m~nvowy po1Heg-a Hiernz dntkliwylll 
zn.burzeniom wskutek elioroby r.1;1J<'nv, podnLznienie bowiem ncrwn w ja
kimnkolwiek inicjHcu, rlaje się odeznwa{·. zarbw110 w jego nizg·ah;zil•lli:tdt 
jn.k i koi1czynacl1. W ten SJH>1-H°1b 11owstnją uicrnz <•.ltorohy cwzu Jnh 
nBzu, których jedynym, lrnzpo:\rc<Luim pownclcrn je:>t r.ły Htnn z1~h1'1w, 
n usunięcie przyczyny złego usuwa zarazem i cl1orohliwc olijawy hmyeh 
organów. Co więcej, konwuhije, migreny, darcie w ramionach lub rę
kach, przYJ)isywane nieraz reumatyzmowi, są częstokroć tylko wyuikiurn 
nieprawidłowego stanu zębów. 

Poniewai łatwi~j jest nieclopuśció choroby, anizcli j11 leezy1\ przl~to 
rntleży gorliwie nakł:minó wszy8tkich, aliy orgm1 ta.k wazuy, jak zęby, 
Ntm.·::tli się utrzymali w jalornjlcpszyrn staHie, a przez to imrno miikrn~ 
nietylko nieznośnego czasem bólu miejscowego, ale wplyną dodatnio Hrt 
ogólny stan organizmu. 

Dla ułatwienia fakiej racjonalnej i hygie11iczncj konsm·wnąi z1~
Ji'ów, podajemy tu niektóre uwagi, dotyczące utrzymania ieh w Nta11ie 
względnie najlepszym. 

Z lrnżclem prawie dziesięcioleciem widr.imy cornz g·orRzy rltftll Zl~
IJów w klasach cywilizowanych i żyjących wybrednie.i i wykwintniej, 
jak lud prosty, który używajf~C polrnrm{iw bogatych w sole wapieuuc 
i czyszcząc bezwiednie zęby spożywanym grubym chlebem ra.zowyw, 
ma je mocniejsze i zdrowsze, jak klasy społeczne, stojące na wyższym 
:,:topniu cywilizacyi, it właściwie.„ przccywilizow:urn. · 

Przyczyny Brnutnego tego stanu rzeczy są 1lwojakie: alho po~reclnic, 
poehodza,ce z chorobliwego stanu innych orgnrn'nv i wtedy nie cfaj11· KiQ 
usunąć w zupełności, mimo naszyeh usihrwni1, - lub też bezpo~rednie, 
1:1powodowane nieumi~j ętnem luli u i erl balem pielęgnow :miem Z(~hów. ,IY dru-
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g·im tym wypadku hygiena llOdaje mun sposoby pewne i skuteczne, za
stosowanie których w życiu codziennem jest już tylko kwes~j:1 dohr~j woli. 

N aj pierwszym wanmkiern 1wmy8l.nego sta11u zębów, .i est n trzyma
nie ich w m1Jwiększej czystm~ci. Czy1111ość ta, na.rler proHtu, uie wynuio·a
jąea ani wiele cza1m, ani kosztów, a polegaj11c11. na dwukrotuym codzlm't 
oczyszezeniu zębów proszkiem i szczoteczki1, powimia rozpoczynali sio 
od najmłodszego wieku, raz dfatego, 1,e za.rów110 z<Jliy dzieclrn, jak do: 
rosłego.' pe~legnją wype1nin.11iu w pr~e~·mtel} resztlrn1~ti pokai.·111ÓvY, wy~ 
twarzt\płeenn kwn.sy, zgubne dltt cmło1:ai1 zc)JOw; powtorc, 1,e „przyzwy
czajenie 811\je l'.lię drugą nn.tnn1" i czyl'.lzeztmie zl,)1Jów w dzieci11stwie, 
będzie potem czynnościiJ: tak niezhędmh jak mycie lnlJ czesanie. 

Jn.k już wyżej wspornnfałem, nnjgMwniejszym i>owodem psucfa sfo 
zęMw Si]: kwn.s~r, wytvvarz<~jące siri przez 1,1;11icie resztek pokarm(n/ 
uwięzłych między zębami. Oprócz więc >vylrnlania. i płukaniu z0liln,; 
11:J kaidem j edzeuiu, uależy używaó tlo ieh ezyszezeuia in·o1:1zkn

1 
który 

metylko oczyszczałby je mcchaufoznie, ale któreg·o wlasnoŃei chemicz1H• 
1ieutrnlizowałyby szkodliwy wpływ kwni;ów. · · , 
. W t7m c.elu używa się z najlepszem llOwodzeuiem wqgfauy alka-

J1~zn~, ktor? me .P'.miaclaj<1e ;v~as~ości ~ryz11eych. alk alii, nu\ją ielt iirzy-
11110tJ', a ~mwow1cie poclllanrnJił 1 rugu.ią ws11clkw kwa1:1y. 

, '1'1~Im11 węglanem alkalieznym, na:istosowniejszym do czyszczo11 in, 
z1~l}(>:v .Jest węgfau wapna, który łatwo i tanio unbywmny jttko krnrln 
plawr~ną. Dr:d.nws~y cokolwiek sprnszkowancj ko1·y olii11owoj luli in: 
nogo ~rndlrn scu~gH:J~1cego, a dla zapaelrn nni·ę kropel nl ej ku eter.rcz110-
p;o, uuętoweg-o lub fiołkowego, otrzymmny proszek nictylko Jlio g·1n·Hzy, 
lecz czę~to. l~pl-lzy orl przeehwnlanych, a o]Jliczonyr1h im btwowicmoŃ1~. 
ludzl~lb .sr~d~1:<rw zag_ranicznyclt. Kreda, plmvio11n posiruln, t1~ wyżBzo:.\(: 
ll~d mnem1 srodkam1, n. p. w<Jglern lipowym, że oprócz wlasuofici che-
1mc~nyeh jest tak mic~kb~, iż zupełnie nie 1111mża na llflzkodzenie eurnlii 
zębow, czego się nie da }Jowiedzie6 o węglu, który mimo uaj1:1taranuiej-. 
8zego ~proszkowm1i~ P?zo~tnje zbyt OBtrym. · · · . · 
, . C.o ~lo narzędzia, .Jtdnem. czyszczenia dokonywać 1ia1eży, to najwła
s?.1;v~~ą, .J.~.S~ r SZ~zotec~ka 1-iZC~ecinowa, O WlOl-ll,l~ ~lliękkiern, której 'tylko 
w iell~,L SC!~Irn ośc włosm 1mda,1e irnwuą twardosc 1 op()rnoM. W szystkic 
Hzezotec~k1 g·u~ww? lub t. z. elektryczuc odnieM Bależy do kn.to•"oryi 
lnnn~mgow, ktorem1 zagrauicn tak chętnie i często szlamuje 11ar.Jze

0 
kic-

1-izeme. 

" ~.:ule~: "':ażu:~ p1:zy ~zyszczeni~t zębów jest kwestja spoi-wlJU doko~ 
ll,Y\\ ·~lll,L tl,! czym10~m. l owszcchme dokonywa sic to od Jmiwej ku 
le:veJ ~trorne mit. Sposób to m~juiewłrn~ciwszy i ~zęsto lirmlzioj 8zko-
tl1my ;Jak porn~cny dla hygieny zęb6w. · · 
. b Czyszcząr: _zęby w tn1d sposób, wciskamy tylko w otwory miedzy

~~ ?we r:ząstl~1. pokarmów, które guijiJ:C w nieh, povvoduj:1 psuci~ 1-l'it• 
z~,bow,. In nch1.neJących wskutek takiej manipulacyi nn.1irzó(J z hoh! Z'L: 
mrn, ~1~1szczeme ogarnie cały z:łh i stanie sili widocz11em ·N„l'e,;y. "

1
i1'„,t'.t'r1 ('zysem , el r I · J • • • ,.. „ ,, , ,i:'-.' , z.; >J w, nerun rn 1~1011~:\-vyrn, t. j. zarbwno górne jitk dolne, otl 

zr,łsł.'L do : ko.nczyny zębow 1 to w jedrn1 trJko strone w hcrunlrn 
w )'Zl'J wynuemrrnym \V t · J · z · '' ·' · l' : . . · · · .en 1-iposo J 1drwa ci sirJ oliswla ''eliów rniik•t 8 jp 
'~:~ ltez:tnb r~z~~?(Uiwych .cząstek pokarmowych '~ otw~n·y:\ra~ wzrn;tm,iit~ 
1 ~HJ;sła„ ~101-.recly .z dziąseł przy czyszczeniu ukazuje sie krew· nie l>O-
wmno to 1ed11n.k mkog·o zrażać "d " · · t t J tl · • ' · · · 
l, -. . ·ł· I· 1. · . • , !:i yz .Jes o 8 rn ·nem przekrwrnrna 
c z1<1se , 1..t01 e na takiem lekkrem UJ. ściu krwi tylko 11ysk " I"ll· , . , , UJf.J!, a po \.l \.a-
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krotncm oc11ys11czoniu krew przest:\je si<~ JJOlrnzywn.6 i dziąsła dochodzą 
110 11orrnabwgo stanu. 

Wiole osób uiu zarl:1\\·td.ni:~ji~e siQ tnk pnmtym ~rodkiom, jak wyże.i 
wymimtiouy, u~ywa przerói.nych pa8t, kre1116w, odontyu, ktl>re nie 8<~ 
uicz.ern imwut jak rnytlłe111, :rnprnwiollum ta11iną i olejkami eterycznemi. 
L'ouiew:ti. niektóre z tyclt ~rorlk(1w posittdl\j:.~ szkotliiwą dla zębów przy-
1uieBzkt2 kw:t:hui, iwjlepiej przeto przyrzwlzii''. soliie :mmemu pastl_l, nie 
mitr;pt\jącr~ w iiiczern pitJq1ie upnlrnwm1ym i je:,zcze pięlrniej opłat•:urym 
Ńrodkorn pal'yHkirn Jul! kmdy11:-;kim. 

[)o zwyezujueµ;o 1nydl:t t. z. lekar:;/,·icyu, nale:i,y doda6 trochę kredy 
.111\J rn:1g·11ezyi (dla uHilrnil~cia :i,ólkuicni:L zc~b<'1w), parę kro1>el wyciągu 
z kory cliiuoweJ .lub korzeuia tat:uakowego, ornz dla. zapachu kroplt) 
jakiego olejku eterycznego, a b<~dzierny mioJi Hr01lek bardzo dobry, 
kt<'iry jedna.k trnt1wuje krntlzie plawioucj, zu względu na brn.k ez0ści al
kalicznych. 

Co do w:-<zdkieg·o g·atunku tyuktur, oJikr;in'.1w i iunyeh środk6w 
pły11nych, to 1ialei.<~ one do owyel1 lek1'1w, ti którycli roz1108zący je slo
'"nk powiada: „Kup;yte, to pomoże, n 1w knpyte, fo tożu". Je:i,eli kollln 
chotlzi o wzmo1mienie 01-ilabionyeli dzi:1seł, lub odŃwici.enie ·smaku, to 
Ul'.lłnżr rnu ·wybornie zwyezaj1rn 11nlewka chinowa z domieszką wody 
kolo11skiej. · 

.rm~zezc urn i ej rnoż.l i\reuii do poleeeuia *~ wszelkie kro11le do Zli

hó1v, ktl'.ire w dzicwi1:cin wypadkn,clt ll:t dzie::iięe, 8zkod1J im tylko wzy-

.Jetln:t z y1·ai.ny0il przyl'zyn p:-<u1·ia Nit! ZQIJ1'1w, J1~::<t natlmicme u:i,y
wa.11ie r;uki'u, mmtrnli>mjai·e 1·zeHio <lodatnill skutki ezy:'>wzcni:t zel1\1w. 
(~ukier poil wplywc111-' ;·iepla. ·i mikroh\1w, przcpclHinją1·.ych powi~trze, 
zmnieni:i Ni<J szybko w kw:rn rnlenz11y, IJ~1lący, jnk ka:i:dy kwns, zgu
lmy m 'db ZQbów. Dlatego też 1 po k.t:i,dem 1-!po:i,ycin cukru, 11ależy 
jn.trn,J nstrn1 :-;tara.nnie pt·zuplnka1\, aby 11ie pozoNialy rem-;tki eukrn, który, 
ja.k wyżej powicdzia110, przedt0dzi w kwa:'l rnleezuy, - n to w cel.n 
Ullilrnienin. zupełnej rui11y zębów i nieHprnwdzenia z własną 8zkodą owe
go morn.lu z b:\jki: „ Miłe złeg·o poez:1tki, lcez koniec żałosny!" 

.Kiedy mówimy o wpływie enkrn 11a z11lJ.r, mtUJz<~ też ws1>0mnie6 
o tytoniu, który uclwdzi in Ha.der szk:orlliwy <Ila zębów. Pr11esącl tll 
niezern iiieusprnwiedliwio11y i pochodzi t•liylrn. z brzydkiego wygląrln 
zttbów u irnl:iezy, kti'1rr jednak llie wplyirn 1.m zdrowotność 11ębów. 
Dym tytuniowy, jako zttwicrnjący bardzo wiolo cząstek węgla, będ11cego 
8roclkiem przeciwgnilnym, nietyJko i.e 11ie przy8piesza próchnienia zębów, 
ale je powstrzymuje, jak to widzimy n rntmiętuych ]Jttlaczy, którzy po
siadając otl int mło(lzieiwzyeh z~hy pOJJSHtc, przez długie lata utrzymujt1 
je w jednakowym stanie. 

J eclnym z przykrzej:szych objawów złego utrzymania zęliów lub 
jamy ustnqj, jel-lt cuclmieuie z nl-lt. J1.1:i,eli pochodzi z przyczyn ogól-
11yd1, jnk cukromocz, katary przewodu iwkannowego lub zatrucia or
ga11izum merkmjuszem, 11nJeży potlclaó się odpowiedniej kumcyi; w wy
padlrnch jednak uietlhn.le.go utrzymania ust, choroby dziąseł, lub znacz
nej ilo8ci zcpsutyel1 zębów, \rywoh\jącyelt przykry odór, można usmutt'i 
go orlpow ieilniemi 81·orllrnmi. Otó:i, w tym celu należy przedewszyst
kiem ocz;yśei6 starannie jnmę ustm1, usmu1ć korzenie zep1mtych zęJJów 
i zaplombować otwory w jeszcze fatniejąeych. 
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Wybornie znstosować się tu d:\jc płukanie z soli bezwonnej, kolo
m fijołkowego, smaku eierpkawcgo, in:ine, vo<l wrnwą nwlnuw,11w1iann 
;)!)ta:;n (kali ltypennanganici). vY:,izcl.kie orloutyuy niS mog;~ się ie l4rod
kiom JHmyzszyrn p1fró1vMć, µ;dyz ma1:ilrnj1~ tylko ehw1Jowo pr,-,ykry odór, 
gdy tym.(·;,asem .nadmangan pot:~żu .Jm1t, t~oskouałym Hrodkiem <lezi11fok
CYJHYBl i zapobwg«t nnwet pHncm :,JHi z<ioow. 

· Wszystko jodnak, co powyżej powiedziałem o hygieuie >'.Qbów, ~•to-
Nowac'„ iltl2 może tylko <lo ,-,qh<'1w zclrowych, które o<lpowie<lni<J oeli1·.rnin
ne i konserwowane ntrzynrnjr1 się długo w H\\ iczol4c"i i zdrowiu. 

'./,1th<'iw już zep1mtych uieporlolmri urntowa,ć ~rocllrnmi clomowemi, 
nicpo<lolma mrwet lJOWHtr:i;yma{i dalszej ich miny. 'l'u niezbędną jest 
pomoc spc('jalisty, tlcntysty, który potrnfi usnuąć złe it:it11iej:1ce i zap11-
biedz 1mmt11ym nnstępstworn. 
. l'rawie zawsze zdarza Rif;, fo pocz1.1tkowe psucie się z<~ba nie jest 

n:t: razie dostrzegtilue, dlatego pożądaucm jmit, aby lrnżcly parę rn,-,y 
<fo roku pochlał się opatrzeniu zt~hów przez dentystę. W raiie dostrze
żenia otworn .w zębie należy go 1rntychmia1:1t zaplombować, a im vv<·.zc-
8uiej t>iq to stanie, tern korzystniej clht paqjeuta, gdyż zi~h dobrze i w pure 
zaplombowa.uy, nic różni się uiczem orl zupełnie zdrowego. Co do plornli 
to te bywają dwojakiego rodzi\jU. Do pierwsiego 11aJeż11 eeuw11ty, czyli 
t. Z. JiOl'eeJ.auy, barwą HWI~ Hajhat•tfaiej zbliione do koloru Zfihów; do 
drngieh metale, jak: złoto, srebro i anrnlgn.maty. Nie. ulega wątpliwnŃni, 
że Jllomhy złote ~ą uajlepszo, zo względu lHL ich tnvałoM i 11iepodleg11.
ni~ rozkładowi, jednak i plomby ntm1ontowo posiadaj1~ swoje zttlctr, 
ktore, w pewuyclt wypadkach, nic dadzą siq zaHtąpie ,-,lotem. 

Zc21Jy, których urntować już uiopollolma, nnlezy 11Hmu1r~ lwz wa
elm1~ia, ~~ to zo wz~lęclu, ż;; opMnienie może zmusić par:i enta do utrn.ty 
zamrnHt JedHego, kilku zębow. · 
. \V~tawianie Zt~bów sztucznych na mi(.\jsce ustmit~tyeh, nwazaó 11rLl.e·
zy za 111ezbędne ze względu na żołąrlek, który ~le przeżutych i 11iezmie
Hz~mych dobrze ze :§liną pokarmów pr:t:etrawit'l 1ti.e jm1t w staiiie, ~o juz po
llłlll(~ estctycwą stronfJ, tak czt,;Hto nieraz [ll':t.ez bruk zc~liów im wr.wank 
rntrnżo11q. 

A. Olo,r;owski 
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Euclo I<'. 
Puseh .Tri~ef 
Kat.z S. 
Nikodem ,Joamia 

: Bc.~.i or Edward 
, Bejer Edwal'd 
· Sznlz E. 
1 S11omagel ,J. 
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Wichert ,J. 745 

• Eckstejn w. 745d 
1 Wichert ,J. 745c 
i Hirzokorn F. 745b 
: Regcnbogen i l•'iszor 745a 
I Łukawski E. 746 

6U8a 
69!J 
700 
701 
702 
708 
704 
705 
706 
706a 
707 
707 
708 
708 
709 
71Ó 
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27 ,lJJicaKahl!Jaclrn Dukcrt. D. 
\.l8 i I Kuelrnl'ska & Ku-

' oharski 
28 i AJclrnornirow. I Koiimmk A. 
2U ; -- I Alt.was1:>cr P~ 
29 UlieaKahlliach:v

1 

l1'olwar1:1ki A. 
30 - DiklH'lllllilll' 
no Alulrnm1dl'l1W. li GolJ1t11Ul' ,J. 
81 i -- Skah;ki 
82 : - I Luu A. 
BB , Ulimi Ziinrnera Dmkin J•'. . 
BB ' - 1 J<'ranzke. A(l .• 
88 I BiHlllll' A. 
as , Jfo!lk 
38 I JJ!rnge 
38 Lełnnann 
B9 Aleksandrow. Minim K. 
40 Pllaume A. 
41 Nowak W. 
42 N o.wiik K. 
42 Ulica i::ltarlrn I Dładzii1ski I<'. 
42 L:mghulz O. 
42 IWhl & Arndt 
42 Schmidt 
42 Spcichert U. 
42 Zerfm.; M. 
42 Stiller & Jeske 
43 ' Alek!larnlrow. Sagm• A. 
44 DemkeB. 
45 Kauwicho J. 
4(i , Ulica Sttirka I Gombii1ski L. 
47 I Aleksandrow. Kahlba!\11 
47 /1 IUliea Kahlbacha 
47121 
47/3j 
47/41 
41'/li I 
47/6j 
47/71 
47/81 
47/9 

47/101 
47/lli -
48 I Alek:iandrow. 
48 j Ulica Fajfra 
48 I 

48 ' 
48 i 

Dounert A. 
Seileffel & Łagowski 
Kwiatkowski W. 
Pia1>eeki 
Bernstein M. 
Laube K. 
Mun zer 
Wodziński K. 
Petrykowska 
Siniarski 
Fenster G. 
Dobrzynski J. 
U!rfoh F. 
Jenseh J.J. 
Krumholz J. 

l 
t· Ą 

1 
I 

i 
\' 
.I 

48 
48 
4'9 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
4fJ 
49<1 
50 
52 
52a 
53 
53a 
54 
56 
67 
5·ia 
58 
58a 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
67a 
68 
72 
7H 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
.80a 
80b 
81 
82 

83 
84 
86 
86a 
86b 
87 

91 
9'2 
94 

U lic a. 

Ulica l~ajfra 

Aleksandrow. 

Zgierska 

Kościelna 

Zgierska 
. Kościelna 

xxvn -

Nazwisko 

Wła8cieieli domów 

'Weichig A. 
Kalischer S. 

, Rudolf J<'. 
I. !lli 9:ia 

!16 
: Gottlieb & Steinholz 
: lforszkowicz B. 
·Franz J. 
. Sten.w! ,J. 

I
: Szczepan ,J. 
Feintueh 

I Rzepkowicz 
Goltz 

, Kuczyi1ski L. 
' 'I'atarkowski H. 
Tatarkowski S. 

· Kiihn G. 

·Reiter 
Zintteufeld 
Goss 
Loć 
Boezyn 
Marczewski 

[Engel J. 
1 Domke E. 
1 
Schmidt 

i Wegener A. 

i Zimek 
'Cereeki 
! Speidel G. 
I Brand r,. 

! Chojnacki P. 
: Schmidt A. 
G-rotzruann K. 

· Grotzman A. 
i Volkmaun <1. 
i 8widerek A. 
1 Pomeranz A. 
Gmdzii1ski A. 

1 
Poliski S. S. 
Diesner ,T. 

Kwiatkowski J. 
' ,Jachimowiez & Sko

sowski 
Szolewicz H. 

i Kozak & Hahn 
: Sieraszewski L. 
1 Ruszecki S. 
lłrischman i::i. 
Schmichel & Die 

98 
90 

100 
101 

102 
103 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
llOa 
111 
112 
112a 

113 
113a 
113 
114 
114 
115 
115 
115 
115a 
116 
117 
117 
118 
11!) 
120 
121 
122 
122a . 
123 i 

124 
125 
121) 
127 
128 
129 

130 
130 

131 

sner 132 
Kamii1ski 133 

. Richter E. 184 
Herbrich A . 136 

U lic a. 

Ko~cielna 

Łagiewnicka 

Cliea Han'a 

Łagiewnicka 

Ulica Hau'a 
f,agiewnicka 

Ulica Hau'a 
Łagiewnicka 

Kościelna 

Nazwisko 

Właścicieli domów 

I Mark ,J. 
i Jałmke />„ 
Mark ,J. 
Sellin F. 
Karas M. 
Fremder K. 
Ogrodowski & 

Schulz. 
1 
Sobczyński A. 

· Frohnel 
Kessler .~. 

Otto K. 
Laskowski A. 
Janiak S. 
Komorowski F. 

Kubasiewicz J. & A. 
Laskowski J. 
Wieczorek, Blum-

herg & Pospiech 
Komorowski F. 

Soba1iskian ,J. 

Brickiert J. 
Genuszek M. 
Rode 
Szarnik K. 
Friede A. 
Knczyi1ski J. 
Komorowski W. 
Henke ,J. 
Kuezy1'tski J. 

Hertlein Ks. 
Stark N. 
Siebe1·t 

Schllnberg 
Schonberger J. 
Fiedler E. 
Spiwak G. 
Fassner & Bechtel 
Bechtel S. 
Fiedler J. & I. & 

Frei de. 
Okno L. 
Jankowski. & Wie

ner 
Frenkensteiu & Wy-

szegrodzki 
Marczewski 
Pijanowski R 
Schmidt o. 
Wegener G, 



---·-· -~----·-r·--- ---·~ ---- --· 
:;..; ! 

~ s::I ! 

~ ~ I 

s&i 
~-~i 

~! 
.i::·: 

lBi>a 
l3!J' 
140 
141 
142 
143 
144 
]45 
146 
14Ga 
150 
151 
152 
153 
154 
15[> 
157 
158 

. 159 

160 
lGl 
Hl2 
Hhl 
162b 
162e 
1621 
1G2p 
163 
163 
1G4 
165 
166 
167 
Hi8 
169 
171.1 
171 
172 
17B 
17"1 
17fi 
17G 
178 

Ul i c 11. 

Kościelna 
Piepszowa 

Staro-Brzoi1ii'i. 

Ulica Han'i1 

Staro-Brzezil'i. 

- xxvnr -

Nazwislrn 

Wlaścicieli (lomów 

Wogener 
Wenzkc A. 
Ruprich F. 
Wegner G. 

W vli11ski A. 
Boni J. 
Steinke F. 
Kram mer 

Franeli R. 
Zeliel & Prisowicz 
Saff't A. 
Holz K 
Kolru M. 
Wenzlrn 
Schultz 
Hein 
Gt1tżman & Lew-

lrnwicz 
Salzenstein & Okno 
Bauer 
Han K. 

'. Piede Ac1. 
'Hau K. 

Wutke n. 
Haber P. 
Hartman U. 
Rosner A. 
Sahr J. 
llfatzner A. 
Kiinzel '.I'. 
Hoffmann J. 

: Predolb01·g ,J, 
Nordwest A. 
Cytryn h M. 
Hat<ner R. 
Weigold U. 

178a 
l78b 
178c 
178d 
178e 
178t' 
178g 
l78h 
l,78i 
178j 
178.k 
1781 
1781 
178m 
178n 
1780 
17Sp 
17:'.5r 
l78s 
178t 
178u 
178w 
l78x 
178y 
178z 
l78:ii 
179 
180 
181 
18la 
182 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
189 
mu 
191 
192/3 
19B 
194 
195 

U 1 i en„ 

! 

Nazwisko 

Wlaśeicieli domów 

Nowo-Zielona. i Musiał 
j Gintrowski J. 
1 Normmacher ,J. 
I Krawczyi1sl{i ,J. 
Mark l'i. 

I Rogns w_~ 
Borowicz i baeil1ska 
S tet'aniak 'l'. 
Postulczak s. 
Szyplrnwski W. 
Stalil1ska M. 

I Maciejewski S. 
Kytelewski J. 
Kamii1ski A. 
Rozner· J. 
Stelźer W. 
Zielii1ski w. 
Wielgus R. 
lCrlig·er W. 
Kawocld L. 
Bauer H.. 
Stefaitski P. 
,Jakubiec i Bednarek 
Kawałek W. 

Staro-B r?iezi1'1. I•'igeis A. 
Hmurich K. 
Wittruann I~. 
Mayrartz Bo 
Heigel l•'. 
Steigert P. 
Weigolil D. 
Zoller I:I. 
Krtiger M. 
Seifert K. 
Seifert K. 
Porster B. 
Rudolf E. 
Kimpel ,J. 
Eckstein A. 
Widawski M. 
Wililenum n 'l'. 
l:toldberg· R. 

. " 

' ' ., 
i 

• . „l 

" . 

do taryfy hypotecznej 

Naiwa i:lie. 

Alcksandrya 
Bez nazwy 
Brzezii1slm 
Cegielnia.na 

Cnwnt.arna 
Uluga 

Drewnowska 

Dzielm1 

Dzika 

Fabryczna 
Prnnciszkairnlrn 
Główna 

J"i1liu;;za 

Kamicnmt 

K.ątna 

l{oJejna 
Konstantynowska 

Kośeiohm 
Krótka 
lJei>m• 
!JipOWl\ 

!Jutomierslrn 
· Lag'iewniekt1 

' 

miasta Łodzi. 

188. 
HiOO. 

Numer hypot eezn~·. 

1G4, 16li, 1G8, Hi8a, Hi9, HlHb, 170, do 172. 
44, 44a, 44h, :N9a, 2f'l0a, 271, 27la, 271aa, 27lb, 271e., 27ld, 
271c, 271g, 27li, 27ll~, 2711, 27lm, 271n, :.mo, 271r, 2721, 272n, 
:ma, :l:2fi, -Hm, -Wfia, 4G7a, 4(i8, 1381 rlo HJH-1:, i:l\_Ma. 1:39f), 1398, 
139811, 1399. l:l9Da, l-100 do 1-1:02, 14(l2a. 1-J.O:l do 1-107, 142{ia, 
1-12Ub, 142(ir., U2Gd, l-1:37b, 1437rl, 14:3it 
:w, 32lz, B22. 
-17e, '18k, fi-!b, :14c, 270, 270g, 270p, 270nu, 270.M. 271/2, 
272a, 2721J, 272c, 272tl, 272e, 272t', 27211, 272i, 272k, :nn, 320, 
B20gg„ B20ia, 32lllc :.l201, a:n, 3211, 32hn, 787, 1szg, 787ss, 788a. 
789, 789c. 790, 7D3a, 794 <lo 79G, 79łia, 7rnac, 198,. SOB, 804d, 
805/fi, 810w, s:m. 813/81-1:, 81f>b, 821, 82la, 822/3, 829a, 82\M, 
834, 834d, s:rn, 838e, s:ma, 8391l, 840a, 840b, l:Hlb, 84lc, 842, 
8'!1Ja, 847, 847a, 848b. 848c, 84He. 
78 clo 88, !lO, 90b, 90d, 90r, Hlk, D2, !.l2a, 92b, 93, 9:J do 107, 
112 do 11-1: 114a, llfi do 126, :WO. 
i'iOlb, t 111, lllla, i:iri5, um;ia, 135G (lo 1B58, 1B60 do li!GG, 
l[l(i(ia 1307 do li37G. l37lib. 1377 tlo lil80. Hlilb, 1-133c, l+il3cl. 
504a, '108-la, lOSria, l088a, 1089a, lOHflb, 10\Hki, 109ua, 10\:llih, 
l:!GOa. 
llMb, 1150c, 11()1, llB2, 1Hi2a. 
21G .. 
[i37a, 558a, 558h, C>58c, 559a, fi60, 1174 do 117U, 1 l1Ga, 1176b, 
1177 1177a, 1178, 12ri-l clo 12(i8, 1271 do 1289. 
1090,' 1124a, 1124b, l125a, 112G a, 1128, 1133a, 1 l:l3b, 11350, 
113Gd, 11B7a, 1137b, 1179b, 1179c, 1187a, 1192a. 
1418, 1418a 1418b, 1418c, 1418d, 1418e, 14Hl, 14HJa, 141\Jb, 
1419c, 1419~1, 14Hle, 14Hlf, 1420g, 1427a, 1-1:27b, 1428a, 14~8b. 
787, 7_!37nn, 789" 7\10, WOe, 790B, 7Hl, 7.91h.79!c, y:na, 19f, 
794k, 1 ~15hyz, 79b, 7\16B, 803e, 803g",. 871, 87.3 do 819, 8Kl do 88,i. 
1109c 1109d, 1109e, ll09f, 1109g, 1109h. 
Bl4, H15 do 320, 320a, 820b, 320bb, 320e, 320d, 320tld, 320eee, 
B20f, 3200, 320p, 320t, ~'.Wu, 320z, a21, H21c, :we, :!21f, :J2lg, 
:l2lh, 32llm, B21m, :3210, 322 do :l24, 32fi clo H28. 
183 clo 188. 
509a, 1343 'do l:l54. . . _ , . 
788/9 790a · 790b, 791a. 7!~2c, 793b, 793d, 7H4, 7U4K. 1Hh, 796zz. 
789. 7890, 789p, 78!ln, 'rnoc, W2a, 793cc, 7!lHg, 7Ci:3w, 7!l-łu, 795h, 
802 do 804. 810c, 810g, 8Hi, 816a 817e, 818d, 829. 
95„H04,'.l)08,-;;110, 1141 ll(i, 147/8, 148a, 148N, 157. 
160. 



Nazwa ul.ie. 

Łąko\rn 
Mania 
Mania Szosa. 
Mikołajowska 

Milsza Szo~!L 
Nawrot 

Numer hypoteczny. 

800KK, 808, Hm, 81ilb, 81Bc, 81Hd, Srne 81;lt'g, SJ:lK, 81'ia. 
49G/7, riOO. 
49i> do -rns. 
ii03a, iiOfia, GO!la., 61iia, f'>Hla, ii18a, i'>2:la, ii:l2a, :""JB:la, i"i:JGa, 53G, 
i'>4Ba, t>-t7a, 5fi0a, 55la, ;ifiGa, :ili4a, :„>uua, 5G7a, IlO:la, llOGb'. 
llOGc, 1107a. ll07b. 1108/fJ, 1108a, 110!l, l lO!la, llO!lb, lllOb. 
t:34Ha, 1:w1 a, i:llilb, t:rnle. 
HUJ, 8Hloo, 8l!lk, 8l!lm, 8Hlz, 821, 82ltt, 821 B, 821 r~. 
Ml, i\4 la, !l08h, 9'.l8ft, \lilHb, I moa, Ui!Ob, I l:lOe, l l:mrJ, llilla, 
llil lb, J I :llc, !18iia, l 186h, ll8[>c, llK>d, 11850. ll8fia, l1 HGb; 
12:111>, l2il2, 12:l2a, 12\10, 12!l0a, 12fll do 1:102, t:IO-t do t:lOfl, 
l:lOiia, LH07 do l:l20. 

Nowa Promenada 728a, 7;l0l1, 7:ll, 7illb, n:l/4. 
Nowomiejska D do 21, 21a, 2lh, 21e. :Hd 2:! do 2:\ 2:m;2:io, :!:li, 2:12. 2:1:.lh, 

233, 2341>, 235 do 2:1s. 
Nowo-projektowana 914c, Hl4d. 
Nowo·Zarzowslrn 1044, l044a, 104:ja, l0451J, to45o, l041l, J04fia, l04Gh, 1047e, 

1050b, lOT>Oe, 10:->0d. lO:iOe, 10()0, lOliOa, lOGOb, lOGOc, lOGOd, 
lOGOe, 10G0f, lOGOg, 101l011, lOGOi, lOOOk. LOfiOl, lO(iOl, 1060m, 
lOGOn, lOGOo, 10(i0p, lOGOr, 1U60s, lOGla, lOGll>. 106.lc, lOfild, 
lOlile, 1061f, lOGlg, lOGlh, lOGli, JO(ilk, lOGll, lOGU, lOlilm, lOGln, 
10fllo, JO(j2 do lOfl,!, 10fl4a, 101iłla, lO(i(ib, l0fl811, 101iHh, 1008e, 10()9[1. 
GB, fiila, 6Bp, fiBx, WlT, G4, H4a, li4dd, ti4ce, Mr<;, fi4o, li4oo, Mz, 
G4zz, li4/i""i, 28:lB, 284 rlo 2fJ2, 2fH/fl. 

Ogrodowa 

Pai1ska 

l'as!Lż Meyern 
Piotrkowska 

Placowa 
Plac kościelny 
Podlęśmt 
Podl'Zeczna 

Pod 7,agajnik 

Pod Zubardzem 
Północna 
Południowa 

Przejazd 

.Prz~dzalniana 

l'nsta 

ii4, ii4L, :J20, 7H2h, 7fl4, 7!l6of, 804h, l'lOlla, 808 do 81 l, 8l:ia, 
817h, 818, .'ll!Jp, 821i, 82(fa, 821ig, 82\l, 82Do. · . 
512a, ril2b, f>12e, i"i14a. 
24!1 do 251, 254/2%, 255, 2i'J5b, 2f>li, 25tia, 257, 257a, 2r>8 Il ' 200, 
26011, 21il, 21ilb, 2n2, 2G2a, 21)3 do 208, 2080, 26!l/70, :.m'>, 27Ba, 
274, 274a, 27fi do 28:1, 501 do 512, 514 do 5iiD, :ifil do urn, H20 
do 62i\ (i42/:l, li:~Jla, liG2 do GG:!, li7H do W:l, 7H5 do 744 74!i 
do 78(j. 
li70 do 675, (j77b, 8fil. 
158/9, 175 do 178. 
798a, 804y, 808/9, tWlk, 817d, 820. 
26 do :n, 31a, 32, :32a, B2h, li8 do 71, 71a 7:2 do 7i">, tm, IH, 8li, 
88 rlo no, 92, 128 clo 1:.l6. 
l298a, lI!ll, rnrna, Vl25a, lil2i"Jh, Ul25e, l:l2i'Jd, 1i12rHl, 1321i~, 
1B26b, 1320r., 1BH2. 
148, 154. 
:ąo;11, 2mi do a01, ilO:J u.o :10(), :im; do :n:i, :mna ilBOb, ;11we. 
:ł:J2/H, 3llfi, 407a, 408, . 4liia, 4Hl/-f'.W, 447 do -150, .~i">la, 480 do 
494, 1420 do 1424, 1425a, l+:J:i3a. ' 
f>26, 525~, 112Ba, ll5fo, llf>2a, ll52b, U5:3e, ll!Ji3a, ll!Jilb, 
1194, ll!l1, U97a, 1 Hl8, 1198a, ll9H, l:WO, 122-i, .122411, 1224b, 
1224c, lBOOa, ta25 do 1330, rn:J::J, VlH4 do Vl42. 
H38F, 946a, 946b, 1022b, 10213, lllH, 111;.la, 12ii4a. 12f>41J 12:"">4t1 
!~'.?5a,_~?n5b,_ 1~55~1,:,} 2rir:~, 12~frn, 12f>5f, 12:"">7a. l2ii71J; l204a'. 
tJtn~, :1rnU,1 <>76, />ilm, :i1bb, D7(Jc, 1082a, 10R2b, JOH2c, 1082cl., 
1083a, 108.Jb, l08dc. 

Radwai1ska 85la, 852/3, 875. 
Rok.iei11ska Szosa f>60a, 5U0h, iiBOc, li75a, li75b, (i76 bh, G76 cl, li75e, LO!.lUa, 

Rozw~dowska 
Rynek Górny 
Rynek Nowy 
Rynek Stary 

109llb, lODOc, J090rl, 1252, 12H2a, 12<i2h. 12fi2o l2H2d, 1262e, 
12G2f, 1:262g, l:W2h, 12G2i, 121i2k, 120/la 12H3b l'l(ii.lc t.Wad, 
l2GBe, l2n3f, 12Hria, J265b, 121i5e 12!l5d' l'JGIJc ' 19fi5t' 1'>6'Jg 
1265h, 12651, 1267a, 1267b, 12<i7e, 12H7d · fa{;7~ 1'2!i7f 1967g' 
1~~7h, 1~~8a„ 12G8b, 1268c, 1268d, 12G8e, l2G8f, i'2G8g, bu9;7o; 
121la, l21lb, 1271c, 1271d, 127le, 127.Lf 1272e 1274b 1:?80a 
1282a,~ 1282b, 1282c, 1282d, 1282(J,. 128:Ja, l284a, l285a. ' ' 
745a, 145b, 745e, 745cl, 825, 828, 828ck. · 
G2li/H27, fi29/G30, 040. 
1 do 81 2139 do 248. 
{37 clo 141, 179 do 182, 190 clo 194, 224 do 229. 

I 
J 

., 

Nazwa ulie. 

Hynek Wodn~
Rżgowska 
Skłarlowit 

Skw(Jrowa 
Smugowa 
So!na 
Spaeel'owa ,„z~'li 
Promenada 
Średnia 

Stotlolniaua 
Św Andrzeja 
św. Benedykta 

Św. Kal'ola 
Św. Ludwika 
Św. Anny 
Św. Emilii 

Św. Ludwiki. 
Szosa Konstanty
nowska 
'l'al'gowa 

Ulkit bez nazwr 
Widzewska 

Wodna 

Wolborskft 
W ólezańskll 

\V schodnia 

Zakątna 
Za.rzewska 

- XXXI -

Nu mer hyputeezny. 

12H8 do l24:t 12"17, 12:">:1, l:!f'iHa. 
lin li:!7a. li27b. ti27c, li:!7g, li:!7gg, ti271, li:!NA. 
i>rnJ, 11 l '.Ili, 111 :le, 11 t:ld, 111 :le, l ll:lf, 11 l:lg. ll t:a1, 11 L:li, 111 :Jk, 
111 :li, Il I :lm. 11 l:ln. t l 14, 1ll4a. 111-fb, 1ll4c. ll 14d, 1114e, 
11141', tnfo'. 11141!, t114i, 111:-i. lll:ia.12HOh. 
11 !:la, 11 lł; t:ltl-la, i:IR·ll1, H:l:ln l·l:l:lr, 
:wli, l>>nL triola, 1:10111, 1;1011„. 
:1:1s <ln :Ho, :rn...:a, :li!Rb. 
72tia, 71i:la, 71iim, 71Hia, 71iN, 71iNL 71i\la. 770, 77lla, 771/:!, 77:Jb, 
77i"m, 77N. i'7!Je, 780 110 784. 
:l2\J do :!:lli. :m8, :140, :Hti rlo :171;_ :11t-:. :l7tlh, :!7tlk, :!78/2-lx. 
:180/ I. :is:J, :ltlB/17, :18:-1 do :l8!L :l!J:! do :im, 404 do 407, 40\l do 
-łl:'i, -! Wa, 42:1 1lo 4B:\ J-l:L 
Iii, Ili, 10811, ltl!J. 
71il, /lilli, 71il1l. 7lilu, 71ilg, tl08a, tlll/812. 
77!ia, 778a, 7N\J, 78m1ll, 7tl!lh. 7!J;l, 7\l:la, 7!1iltł. 7!J:le, i!lfJ, 7!Jrillh, 
7!Ji'H,, 7\lf'it', 7%1!, 7\lf>µ, 7!l:nr. 
7 l2a, 71 :!IJ, 7 12("' 7 l 2e. 71 :2k. ,'\:l:lf:f, K:l·lal!, 8:!4łi. 
821i. 8:2\l. 

. 7:!K, ~;ffl, ~;łf>:.L. 0~~!'"ll,l. 
Iii:\ lillia, liltih, li]K/l\l, !llil, !Hila, !Hil\1, \llile, !Hild, !llile, !ltilf, 
!llilg·, 0fllh. \J!ili. !Hilk, !llilik. !llill, !Hill. !Hilrn, !Hiln. \llilo. !Hilµ. 
\Hifr, !HlJs, !Hllt, !Jfilu, !Jlilw, !lfilx, !Hily. !Hilz, !llil;\, :lfflż, !Ui2d, 
\Hl2e, !lfi2g, !Hi:J, \l!ii\ !Hi:„m,. !Jlif'>b, !Hi!w, !lli!>d, !lli>ie. !lliM, !IG5g, 
!)()(), !ll>fia, !Hitib, !H!Hc, !Jtllitl, !ltilie. !IG!if, !Hilig, !Hilih, !llli, \llł7a, 
!Hi7h, !J()8, \Hi8n, \lli81J. 
/87ee,' 787mm, 78!1, 7!Hla, 7!Jtlg, 7!12 ':l, 7!tk, 7!1-l. 7!1too. 7!lti. 

4\Hi, 4!llio17, ..J!lli/7,Kh, 4!11. -!!lic, -l!J7e~ 4!J7g, ..J!l7~. 
-14(i, -We, 4:„i/li, :HJK do 400, I JfJli. do J lm. I Hitla. l llil.12, llti:.!tt, 
1Hi7 do 117:1, 117\J, ll7!1a, 1181l, 1182 110 JJ!J:L 12:.!ti, 12:!L 12:n!L, 
12:l:! do 12:1n, 1287a. 
:-iliO, li77a. 
:1m1, ;1421:1, :144/:\ 411i tlo -118, 417a, 420, 4:!L 421Jrl. ..J.:!lh, 42:.!a, 
..j.·)~J 1:J !Jil8 !J Ili do !Jl:"). li17 do n:m. 102;) !lei 1027, 102n clo 
1042,' 107tl, 107:! !lo rnno. 10\12. 10\l:!a, 10H:l. l<l!l:la, 10!J4, lOHf'J/li, 
lll!liig, lO!l8/!1, Hl!J!Ja, 1100. 1102 do 11(>4, llllli, lllllia, 1107, 
1107a, 11118. UONa, 1108h, llO!li, 11111, llllla, lllllc, 1111, llllb, 
Il t:l, llUi <lu 11:H\ 11:1>1a, I J:Hi/7, lt:lic, U:ltl do 1144, 11-ł-l:a, 
114:„l/li, 114fia, 11.!7 tlo 11'>:~, l42i'1 do 14:t:!, 14:1:.!a. mm. 1-ł!lillt, 
14:!-1. Hl-la, 14!l:> do 14-10, 1441ht, 1-141 do 144:1. 
fJil:!, !lOtla, !JlOa, !Jl la, !Jl lb, !JJ..[a, \J14b, !l14c, !Jl-ft. \Jl-łg, !Jllia. 
!J4(ic, !l41id, 102:.!a, lH!ib, 11-17, 114811, ll4!la, lF>Oa. 
rnr; do 20li, 211 do 22:L 
:!!Hia, li40. lif'>7a, fif1!1a, lililla, lili2. li8la, liK:!. li8:la, lii'\4a, l)8~1a, 
(i!)(J/1, ml4/Ga, li\J8a, 7llli1L, 707/tl, 712, 7fa1, 71tla, 717, 7:24, 72fi, 
72!la 7:l0a 7:ll, 7il-!, 7;m, 71la, H:!a, 74:->. 7i'11Ja, 7:"1la, 75Ba, 
7firia' 7,->(i '75Ka. 71ir1e. 71i8, 7G\Jh, 770 tlo 77:1, 77-la, 77!1, 78\J, 
78!Ja: 7!12/\i, 7!lr>, 7!JG, 7!J8, HOO do 804, 807 do .'ll 1, t:Hi do Hin, 
821 ilo 824 821i do 828, tl28a, 82\J/ilO, 8HOa, 8'11/2, 832a, SH:) llo 
8il7, 8:l7h, ~:!8 do 841, 84la, 8-!:I clo R47, K-J.7a. 848/9, H51, 8GG, 
8:""1(la, 857 do 800, tlG2 do 87tl. . . . 
21K, :J02, :!41, 462 do -164, ,WG do 47H, -!8!J, lil8Ga. l40H, l·IU8a, 
140\J, 14mJa, 1410, 1411, Hlla, 14tł, 1412a, 1418, 1-llila, 1414, 
1414a, 141G, 141'ia, l+Hi, 1410a, Hl7, 1417a, 1418. 
:n do -!li, 48 do Gil, 2fil'l, 2G8b, 2G!)l270, 270ll, 270d, 270e, 27:la, 
:!74a, 274b, 274e. 
:{20. 787, 800, 810. Sllld. 
K81i' tlo 88!), 889a., 88\Jb. HDO. 8~JOa, 8!11/2, 8!l2a, H\J:l/4, 8D4a, 8!lii 
clo !100, Ornla, \lOl do 007, !JlJ!J, u:n do !Jil8. fl..Jli. !150, !JóOa, !J_52 
11.o 950, !180 do lrnli, lOlf) do 1024. 104:! do 104\J, !tt4Ha, lOoO, 
1050a, lOfJl, 1051a, 1052 do 1057, 10i"i7a., 10fJ8, 10o8a, 105!) do 
1061, 106f> do 1069. 



,. 
i 

Nazwa ulic. 

Zarzewslrn krótka 

Zawadzka 

7-gierslrn 
Zielona 

-XXXII-

Numer hypotoczny. 

!l:Wa, !J57b, Hf>7c, !li17d, %8/!), Hf>Ha, !lfiDb, \liiDc, Uf>Dcl. \lfi!Je <):"i<Jf 
'fJl)g• qr.Jl)b !Jl;l)l" l)CCJ] f)r.l)) ljrl)]· !)('() I)("() !)('()! <)-J ' ' ' ' . , • (""!' •. , _. ?, ,·u•. ~ • ,), ~\.„/ iJ,_ , •• ). ~ ,_ 1 , ~ 1 a, L > >, , / do ~l7D, 
1-IAt do .t..J. . .il, H<ila, U:iJ. 
47, 47a, ..J.7b, 47c, ,f7d, 47t, 4Hc, ..J.Hc!, fila, Glb, filv, ;,:lg-, „1;11; 
do 4-l!i. 
1..J.2 clo 154, li)4a, 154ll, lfif> do 1 i"i7. 
2!i5a, 2fl5b, 270clcl, 27"2, 77H p, 7H!ia, 7H(iaa, 7Hłie 7Hlih, 7Klihh, 
78Gi, 787, 787a, 787e, 787g, 787h, 787i, 787u. ' 

TARYFA UL I C 
z wykazem numerów podług podziału na rewiry 

Sędziów pokoju. 

Re1vir I. 
Nazwa ulic. Numery domów. 

Zgierska lfifi, rnn, 177, 178. 
Plac staregokośeiola lfi7, lr>8, lfi\l, od 172 do 17fi. 
Łagiewnicka od rno do lWl. 
~rze~ińska od lll4 do 171, 17111, ;j8, (iOa (i/ li8. 
~ośmelna lSB, 185, do 188. ' ' 
Stru~y Ryuek,. 179, do 1~2, o_d rn~ do rn~. od 2"2[> clo "2"2\l. 
Aleksandrowi;ka od 40 tlo aO, iJOa, al, !)".!., :J2a., o,cl fJ,'l <l<J 11··1 ('1 (''i 

f
r. , 1„ a. i~, li:\, ri:ld, (i-!, 

i:.i, Uli, Glia, GGb. fl7, GS, 188a, l88b. . 
Wolborska ocl 1 do n, ocl 195 do 20li, 21() 21.1 °211 a ocl ''J" c!o •1•)„1 
,Jerozolimska od 2B do i39. ' ' ' - ·- -~ · 
Św. Jakóba i'ia. od 14 do 1!l. 
Nowomiejska 230, 231, 2B2, 2B2a, 0tl 23B do 2:lK. 
Północna 210d, 011 297 tlo :im. :i:ioa, :ia!Ja. 
l~ranciszk;1irnln1 od ] O do. lil, 20, :21, liD, 70. 7G. 78, H2, 8)1 He) K> ,811• 1i·1 ->1 ··>'I 
~owy Rynek od 23!1 ilo 242. · ' ' ' · · · ~. '' · 
Srodnia 2

3
2, 23, 24 od 22\J do :i.+o ucl. :l-17 clo :l5D od :Hi!i do '17<J "1-1<J·t ·•-1<Jii 

Solna ·i 37a, 3H8a. ;l:38b·i ilB8e ' ''' ''' '' ' · 
Helenów Ansztadt.a 350, 4-1, 4G, 247. · · 
Wschoclnia ocl 45H clo 472. 
Widzewska ;140a, od ;341 du :l+7. 
'rargowa od :rno clo il(lrJ. 

Piotrkowska 

Wsehodnia 

Widzewsktt 

Targowa 
Srodnhł 

Uewir II. 
ml 247 do 2fii">, 2fJrm, od 2i>!i clo •i(1'0,1 ''(i'l rnso. ~ '"• ~ . ' 2fila, 2!.i2, 202a, 21iil, 

od 452 do 4fi8, od -l·t:l do -17!1, ..J.Hf)a, l 40H, I 408a, J-łOD t-IU!la, 
1-+lO, H!Oa, l..J.1,l. 1411a, lcll2, 1..J.l"ła 1-ll:l, Hl:la od '1417 J 
l-HH ld8mt'.)4lh'. l4lGr1, l4Hib, 1414,

1
141f'>, 1-lli">a.' · co 

od 411 rlo -L.3, ..J..n, 1:Hili. J:l!J-l lil% od ·1_1•1r> clci 1 ''·"' l '"" od HH4 do 14-fi'l. · ·' · ' '~· „„„i, .... „1a 

4~, ~a,, 44c,, 4fJa, ..J.5b, 45c, ocl :l!J8 do '4-1:1. -14:la. 

1~~' ] 1
86 ~~042~8~~ g~g~, :38.l, B82a, :382b, od i38H do :JU7, od ·lO-! 

I 
r 

I 
I 
I 
I. 

I 
!. 

li 

I\ 
,, 

:. 

- I 

N 11zwn uli to.. 

Południowa 

Kamienna 
Ce1riel11im111 

Dzielna 
Nowy Uynok 

Zgierska 
Nowomiojskw 
Nowy Hynek 
Piotrkowska 
Lutomier;;ka 

Cmentrz ży1low~ki. 
Drewnow~ka 

Podrzecz1m 

-XXXIII-
Numery domów. 

H8a, :l!la, -Hin . ..J.O, ..J.lib, -Hic, 2:10. 2[>1a, :S>2, 253, 278a, 27!1. 280, 
281a, Hlfo1, :.n/a, 32i>, ;\2(i, :~27, :!28, 407, -Ul, ..J.lii. 4Hi, -lHia, 
.+rnb. 41!1, 420, 421 od H7 llo ·iii!, od 480 ilo -Wf>, O(l 1421 do 
142i'>, 144:1. 
1..J.ltl i 1-llH z różnerni litemmi. 
-l-12n, ..J.1i:rn„ ·tli7a, -Hi8, ..J.fi\la, od t:lt'2 do 1:1D;!, od 1:1nti do 1-102, 
1404, 1-lOfi, l'JO(i, 140/rn, l:H:ll. 
lia, 71i, 011 lilHli do 1:100. Hl:\. 
od 21:3 do 2-:Hi. 

l:t e w i r III. 

ocl 1:18 clo 1'>~. 
o(! \l do 24. 
otl 1 do 8. 
oil 27:::> tlo 28H. 
108, 10\i. 11..J., 1 li'i, 1 J;ia, 111.ia i U numerów „ l ..J.8" z róimemi 
li torami. 

od 7n do 8!L otl Hl do 101i, ml 112 tlo 117. 011 120 1!0 l:~li i 2H 
dornów ozmtt'ZOH:Vl'h ,\·! ,,\)()" z różnemi literami. a także :<zlal'h-

, tuz miojKki. ' · 
od 2i"i do :12. od lit\ do 71. Ila, od 72 do 7i>. 82a. 8:.fa, 8!ia, 
87a. 81'11, 8!1a, \Kla, ot! 128 do 1:11. 

Ogrouowtt z drog·ą 6:\a, 1i:Hi, li:k, litla, 2t):la, 01! 284 1lo 2\lli i 27 domów ozww.zonyeh 
im cmentttrz :.\~ li4. z róirnomi literami. 
Cmentarze. Prawo~ławny. Katolicki i Ewmwielieki. 
Szosa rlo cm!.:'ntarza :\21. 
Droga tlo osady !\lania ;,ou i i !lom0w ozmwzonyd1 .\~ 4\17 i HJ domów :.\~ .+mi. 
Lt\S ruiej~lci z osarlą 11n.nia 4!Hi. 
Konstantynow~k~• utl '.114 tlo :\l!l, ot! :t.!2 clo :\21' i :!7 domów oznaczonych ~. B20 

Zachodnia 
Stodolniana 
Długa 
Wiązowska. 
Zawadzka 

Zawadzka 
Piotrkowskl'l 

Zachoclnia 

Spacerowrt 

Wólczai1ska 

z różm•mi literami i :H domów uznammnyeh ~. :121 z róż1wmi 
lilermni i [1 dom\1w :\. 4!.17. 
od :\4 clo i">!l, od fil do Iii, lila, li7h, :1lt4i~. 
ocl 7f> 110 78. 107. l08a, l1 I. 127. 128. 
4H. 4\.1, 54, 281i, :Hua .. :~201.:, :12m, :li-+. 
5-H;,. 
..J.8a. 4t-ib, 41-'e, -l8cl, ..J.Hc, 481", -!Hg:, 4:-Hi. 01! -l-tI 1lo 441i. 

47, ocl 4:11; do +.J. l, 
od 2fi4 rlo 27:1. Ti:Ju, 274, 274a. od 2iiJ do 277, li:l\1, fi40, lH2, 
otl G:io do lili"ł, ot! li7\J do 781i. 
-1-7. '.!im, 270, 270a, 270b. 271le. :372e. 272f. 274b, 27'1a, 275b, 27C>e, 
27i'ie, 27f>d. +tt, 78liab. 
7!i2a, 7G:'ia·, 71i4a, 71lfia, /lilia, 7ti7a, 7lit4, 768a, 71i9a, 770a, 771a, 
772a, 77:\a, 774a, 775a, 77\ia, 77/a, 77Ha, 77\la, 780a, 78la, 782a, 
7tt:1a, 784a, 7t!i'ia, 71'.\lia. 
270, (i4{la, ti42, U82. fi1'2a, 7Hi, 72-1, 72ł:i, 72!1, 7H 1, 7:lll, 751.ib, 
7f>7h, 758b, 70:lb, 71i8b, 770b, 77lb. 77-lh, 787a, 78\J, ocl7UO do 
7\Jli, ocl 800 do 80..J., 1i04a, 800. 800, ~Olia, l'lOlih, od 808 do 81!l, 
821. 82la, od 822 do :-148, t\4:\a, 84-t, H44a, od 84fi tlo 870. 

Dluga 788, 78\1, 7t:Ha, 7~1:1e, }\l:lf, 7H:1g, 7\l('ia, 8Lia, 8llia, 817a, 818a. 
Pai1ska czyli Wiązowska 788n, 7880, 788p, 788r, 78&. 
Lipowa 789k, 78Hl. 78Hm, 78\ln, 78f.)o, 78Up, 78\lr, 78!J:;, 78!'lt, 78!lu. 
?,:akątna .787u, 78/w, 787x, 787y. 787z, 78711, 787mm, 787nn, 7K7oo. 
Bw. faulwiki 'i87pp, 787rr, 78/ss, 7H7tt, 787un, 7Riww, 78900, 7K!lpp, 7!!:H•t• .. 
Leśna 78Hrr, 71)!li's. 78fltt. 78Huu, 80!1, 8l0, Hli>a, 817t, 818t. 
Cogielniana 271, 27la, oc! 27Jb, do 27lr. :!72a, od 27211 do 272r. 



N 1t z w a u 1 I (', . 

Ziulmrn 

i,lielony gyuok 
Sw. Benedykta 

.Św, Andrzoja 

H.u:1,wadowslm 
Św. Anny. 
Św Karola 
Uaclwa11ska 
Placowa 
Plac fabryczny 
Katna 
Sz-osa Milsza 

-.XXXIV -

Numory domów. 

:.W+, 2!l5a, 78Ub, 78Gd, 78Go, 78Gf, 7Sfig, h!GI!, 78ili, 7.':l!lk, 78'.lt 
78f)m i 787 z różnemi literami. 
78~c, 788d, 7880, 788f, 78tlg, 788h, 788k, 7881, 788m. 
7!l:Ja, 7Hilb, 7!l:3c; 70:lc1, 790e, 7D8k, 7!):31, 795a, 7B5b, 7D3d, 7D5e 
7HM, 7!l5g, i9fih, 795i, 7D5k, 7Df>l, 7!ł!1m, 79!1n, 78H z róż: 
nomi literami. 
7Ula, 7Glb, 71Jle, 7Lild, 71Jle, 7Glf, 7Glg, 71i2a, 7112h, 7G2e, 7G2tl 
orl 811a do Sllf, Hl2 z różnomi literami. ' 
7-!5. . 
s:rn. 
71:2, i lH, 8-1:1, tH·l, w.:;zystkio to numery z 1·óimomi litommi. 
8;")~. 
orl fi70, tlo ()/li, s:iu, 81i0. 
od. ()(i;l do li(i8 i. szpitnJ 8w. Aloks1indra. 
870, oił 8ili do H8-f. 
8l!l i 82 l, oha to lllllllOl'Y z różnomi literami, Z!l(lzynając O!l <i i aa. 

Drnga wiodąoa tlo 
posiacllo~ei N osl;Jcra 8 Ul 
Las mit•j;:ki. 

i Hl.+, uha. Humory z róimemi literami, zaezynając orl lit. ·b. 

l'iutrkowska 
})zielna· 
'rarguwa 

lt c wir V. 
(Ohojmujo powiat łódzki i miasto Zgio1·z). 

Ucwir VL 
9d :J()l du 5_-fi, Otl 5-f!l do 1.iliJ, fiH:l, ()(1 li'.:llJ tlO ll'.!li, ();H), 
;.iOla, orl lil;>4 tlo J:l59, od Vllil do 1:Hi5. 
nd !li">5 rlo 1li2, ll7H, l17fla od 1180 do 1rna U02 ()(] 12HJ, 
rlo 1228, 122Ba, orl 1224 do 12!lfJ, · ' ' 

· Skwer miejski 1212 l'mwoslawna eor~dow. 
Skła(luwa, (Praga l 11 L\ oii .ll l:la do 111:3r, cirl 111.fn, du 11 l-!p, 011 138-l:t rlo 1:l84tl, 
Stacja rlr„ ;'.ol. Fahr.-Lótlzkioj . 

. Krótka ~d lH-lO rlo lil-f;), orl 184\J 110 1:Jr>4. 
Przojazd :>2-fa, 112:J, ll!!:l, 1197, ll\J8 lHJ!) l:l2:3, od t:l25 rlo ta28 od 

Nawrot 
Glówrni 

Wodny Hynek 
Park miejski 
Hokieil!ska szosa 

Miojski ht8 
Pusta 
Brzoźna 
'fvlna Bo mm a. 
Św. Juliusza 
Dzika 

Worlna 

I<'ahryr·.:1,1111 

1 a:io rlo rn-t2. ' ' 
~±l' o~_ 1,2ll0 jo li!OG, lHOGa, orl 1B07 clo 1:3:.H. 
:);11 a, :);Jt-:a, foDa, ;.Jf illa, orl l17;J rlo ll 7(i 117(ia 1177 1178 ocl 
12il-t 1!0 1271, od 1272 do 1:28\J. ' ' ' · ·' 
od 12:lli 1lo 12.+:l, t..!•>:l. 
Kwota 
Cif)~, liii"J, nz:'i1t, li7i'>il, li7;3c, Ci75il, li7;)o, !lllH, lll\JO lłJI) l 11 T l 
1212 do 1217, od 12i!J do 128[), 1283, 128D. · ' ·' ' · '

11 
or 

Zagajnik . ·~ 

,. ~ 

Nazwa ulic. 

Pfaffondorf 
Św. Emilii 
Widzewska 

Zarze wska 

Górny Rynel.: 
Rżgowska 

-XXXV-

Numer~· domów. 

12D6, od 131il do lBrn, 1:'mo, V32li, 1:l28, 13B2, 1350, 1355, 1358, 
1359, 1 :in2, rnrm, rn1:ia, Vl74, Vl7fi, 1877, 1378, 1380, 1407, 
1417a, 501, 502. 
fabryka Scheiblol'!t 
(]lfi, li17, urna, ort \lli-t do 9ti8, DG8a, Hti8h, flH8c. 
otl DOi do \lil:'l od 102;"1 do 1042, 1070, od 107:\ do 1092, 1092a, 
ocl 10\l:l do 109!!, 100\la, od 1100 rlo 1104, 1106a, 1107, 1108, 
lHJH, llJOa, 1111. l J J:l, od 11Hl do 1189, 1139a, od 1140 do 1154. 
888, or! H:>:i clo !llli'1, od 9:34 do !1+7, od fl49 do !J55, od 979 do 
1024. od lll+H do lOli!l. 
od fi2G do liiJO. 
!i2, G27, li2R, 1129. 
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Teatr Victoria. 
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PRZEWODNIK ŁÓDZKI. 

DZIAŁ ADRESOWY. 
Władze tluchow1w. 

Kaneelal'ja parafii Prawosławnej, ulica Widzewska 1441. 
Proboszcz: J. Juchnowskij. 

Kancelarya paratlj Rzymsko-Katolickich: · 
· Kaucelarya św. Krzyża, Przejazd ~ 1'340. 

Proboszez: Ks. Kan. Ludwik Dąbrow8k.i 
Wikarjusze: Ks. Emil Sumiński, .ks. Bolesław Dobrogowski, ks. Władysł&~ Budny. 

Ks. Feliks Reczyi1ski, ks. Zygmunt Paciorkowski. 
Kancclarja par. Wniebowzięcia NajświQtezej Marji Panny, plac Kośeielnv. 

Pl'obo1:1zcz: Ks. Karol Szmidel. ' 
Wikar,ju<;ze: Ks. Henryk Fijałkowski, ks. Stefan Roguski, ks. Marcin Gr1rnhllłllilit.i. 

Kaneelar,io gminy Ewangielicko-Augsburskioj: 
Parafii św. Tró,jcy, ul. Piotrkowska. 

i'a1J1or: W. B. Rondthaler 
Pomoenik pastora: Krempin. 

Parafii św. Jana, u. Mikołajewska 
Pastor: W. B. Angerstoin. 
Pomocnik J>a;;tora: Essenburger. 

Gmina izraelska: 
Rabin miejski: Majzel, róg Ogrodowej Zachodniej 
Kaznodzieja: Kriiger. 

Kościoły. 

Om·kiew Prawosławna, ulica Widzewska, przy Parku miejskim. 
Xościól Rzymsko-Katolieki św. Krzyża, róg Mikołajewskiej i Pfliejud.. 

„ Wniebowzięcia Najśw. Marji Panny, ul. Łagiewnicka. 
„ Filialny św. Józefa, ul. Ogrodowa. 

Bwanglelicko·.Augsburski św. ,Jana, ulica Mikołajewska. 
• „ „ Trójcy, Nowy Rynek. 

„ Baptystów; ulica Nawrot. 
e.ynagoga,, ulica Spaeerówa. 

„ „ Zachodnia. 
„ • Stare Miasto. 

Dom modlitwy Braci Morawczyków, ulica św. Andrzeja. 

Jlagist1·at miasta Łodlli. 

(Nowy Rynek :.tł 1). 

Prer.iydent miasta Łodzi: Radca Dworu W. Pieńkowski, Nowy Rynek /\! 1. 
Jl.adni: J{. Kurzawski, Zachodnia 55. 

'!'. Stę.Powski, Zachodnia 52. 
Sekretarze: .Rybicki E„ ul. Średnia 397. 

Loga St„ Średnia 3"18. 
Michalski J„ Średnia 352. 
Pelletie Zyg„ Widzewska 426. 
Kiedrzy1iski A„ Spacerowa, dom włwmy. 

Kasjer radny: Olszewski A„ Solna 338. 
Kontroler: Lewandowski P., Średnia 340. 
Asystent: Sitkiewicz W„ Średnia 340. 
Archiwista: Czernielewski Fel„ Średnia 352. 
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Kance liści: Rusecki A. Pas. Mejera Villa /l'riannon". 
Bochiński A., Długa (dom Bochińskiego). 
Łuniewski Józ„ Konstantynowska, dom Selrnltza. 
Byszewsld, Średnia 352. . . . 
Starostecki C„ Średnia •135 (Hotel N10nuooło). 

Budowniczy miejski: Chełmii1sl<L . . 
J

1
ekarz miejski I-go rewiru: Dr. Lohr01·, Sredma 426. , ,,, 

II-go Dr. Kowalew G„ Zawadzk11 4<11. 
" " " · A W'd k . H7 Weterynarn miej ski: Kwaśniewsln ., 1 zews a' ' 

Inspektor podatkowy: Baron von 'r,yr.enhauzen, l'óg Passt\Żu Majem i Hiko

l'ajewskiej. 
Bim·o Polic,ji. 

(Ulica Zawadzka N! 43[)). 

Naczelnik policyi i policma,istor miasta I;odv.i Podpułkownik DanilC1111k 
N. A., Zawadzka 439. . 
Referent: Pazdiejew A. F„ Kamienna 1418. 
Komisiirz· I Cyrlrnłu: Sztabs·kapitan Stanisławski P. A., Konstantynowska 3,~3. 

II Kapitan Zasodmnski M. W„ św. Benedykta 795a. 
Pom:~cnlk refer~nta: Dekuczajew P., Widzewska. dom Starka. 

Naczelnik wojenny: Kapitan Miase,jed~w M. W„ Konstantynowska ~22. , 
Naczelnik Kaucelaryi: Assesor Koleg,Jalny Iwanow A. J„ Wschodnm 47d. 

Naczelnik Żandannerji powiatów: łódzlciego, ritwskiego 
skiego Podpułkownik Hochfel<l, Średnia 426. 

Biuro NaczclnikR Powiatu. 

(Wschodnia ;Ni? 476). 

Naczelnik powiatu: Kwarnberg Włodzim1orz, Wschodni!t 476. 
Pomocnik po części policyjnej i naczelnik straży z tomskiej: Romi-

szowski Wł„ Wschodnia 476: 
Pomocnik administracyjny: Marcinkowski, Zawadzka 43H. 
Sekretarz: Kobierzycki Józef, Skwerowa 1384a. 
Referenci: Wydziału miejskiego-Wyszimcki Wł., Skwerowa 1384d. 

„ flną.nsowego-Tananiewimi A„ Średnia 339. 
ogniowego-Paszkowsld 'l\ Widzewska, dom własny. 

• policyjno~o-Wernor S., Zachodnia dom Grttulicha. 
Sekwestrator: Polaski T„ Solna, dom Olszowskiego. 
Archi wista: Stasiulewski J., Zawadzka, dom Łubieńskiego. 
Naczelnik więzienia: Włodzimierz Rojski, Długa. 

ł,ódzlrn kasa 11owiatow11. 

(Widzewska J\'lt Jllla). 

Pobor.ca: Radca kolegjalny Stepanow S.1 Widzewska li.Ha. 
Po mocnik poborcy: Radca dworu Mazurowski F., Widzewska HH!ll. 
Buchalter: Radca dworu Cękalski P., Średnia 339. 
Pomo cni cy buchaltera: Sekretarz gubernialny Łaguna Fr., Krótka 1352. 

,, Radca kolegialny Tymieniecki K.,. Skwerowa 1384:. 

" 
Głowiński Br„ Krótka 1351. 

Łódzka powiatowa. komisja. podatkowa. 

dla przedsiębiorstw gildyjnych· (na 1893 rok). 

Prezes: Inspektor podatkowy ·bar. 'fyzenhauzen. 
Członkowie: Adolf Borst, M. Goldfeder, Gusta.w Geyer, Ludwik Meyer, RudOlf 

Ziegler, Karol Kessler, 

' " 

' ·• 

- a 

2iastępe y: .T. Albl'l\eht, Szaja Rosenblatt, Maybaum, W. Kuntze, Gustaw Lorenz. 

·Łódzka miejsku komisja podatkowa. 

dla przodsiębierstw niegildyjnych (na 1893 rok}. 

~rez os: I1~spektor podatkowy bar. Tyzenhauzou. 
Członkowie: Edward Modrow, Ludwik Strauch, Teodor Jezierski Paweł Bied&'· 
r mann, Rafał Griinberg i Mordka Frankfurter. ' 
Zastępcy: Edward Hentschel, Ferdynand Paul Engelbert Tischer W Kunkel, 
Henry!' Wag·ner i Fa,ibuś Neumann. ' ' · 

Łódzka depntueja lrnudlowa. 

Członkowie: Her. Kons~adt, ,Jul. Albrecht, Rucl. Ziegler, Ad. Otto, Karol Kessler 
Teodor St01gert, Fr. Kinclermann, A. Sudra. 

I;ispektur fabryczny Okręgu Piotrkowskie<ro: Rykowski w Piotrkowie 
E om. Inspel<tora fabrycznego: Sietniclci, Spac~rowa, dom Scheiblera. · 

Urząd pocztowo· telegraflczny. 

(Passaż Meyera róg Mikołajewskej). 

Naczelnik: ltadca Stanu Urbanowicz A. 
Pomoc~ik naczelnika: Radca kolegialny Enbom A. 
Urzędnrny Poczt. Telegr.: .I rzędu Kurzyna Ii'. 

„ ,. II „ Majer L. 
„ „ „ III „ Radca honorowy Bokmann F. 

" " 
" 
" 

" " 
" " 

" . , 
" " „ 
„ 
" " 

" 

" 
" 
" 

„ 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

., 

IV 

„ 

Radca honorowy Lipski W. 
Assesor kolegialny Piltz S. 
Berger L. · 
Radca honorowy Bitek W. 
Jakubowski T. 

„ Słowikowski ;r. 
Radca honorowy Wclke A. 

V „ Grzesikowski R. 
Jasiński ,J, 
Linewlcz J . 

.. Noze N. 
., „ Pelcoch A. 
., „ Pilz L. 

" 
Ptaszyf1ski ft 

„ Zawisza W. 
Vl „ Duszyi1ski D. 

Grnberski ,J. 
Kozerski ,J. 
Korzeniowski M. 
Malinowski 
Mainezye A. 

„ Michalski B. 
Piotrowski R 
Richter J. 
Rogosz $. 

„ Samburski J. 
Szaniawski 

Droga żelnzna Fabryczno·Łó1lzll:a. 

Zarząd Drogi w Łodzi. 
Dyrekt~r: Knapski Władysław, Dworzec Dr. ż. F. Ł. 
Naczelmk Ruch~; ~eisinger Józef, Dworzec Dr. ź. F. Ł. 
Sekr~ta:rz: Rychlutsk1 Marceli, Mikołajewska, dom Jarz~bowslciego 
Arch1w1sta: Dąbrowski Kwiryn, Mikołajewska 538. • 



4 

:Kontroler 'l'echniczny: Gołębiowski Jan, Wi'dzow.;ka 67. 
Rachmistrz Starszy: Strózycki Karol, Dziolm 1111. 

młodszy: Dąbrowski Waclaw, Dzielna 1111. 
Płatnik D. ż. F. Ł.: Kozłowski Ećiward, Dworzec Dr. Ż. F. J;. 
Kanceliści: DomakowsKi Kwiryn, Widzewska 14:30. 

Dworakowski Stanisław, Widzewska 1437. 

Służba sanitarna. 

Lekarz: Wieliczko Juljan, Pasaż Mejer11. 
Aptekarz: 'l'homme Alfred, Skwerowa, dom Sperla. 
:Felczer: Taustman Adam, Targowa l 118. 

Biońkowski Aleksander, Staeya Koluszki. 

Magazyn EkAploat1icyi. 

:Magazynier Eksploat.: Wojcioehowski Ludomir, Mikołajewska, cłom Frischmna.. 

Służba ])rogowa. 

Dozorca Odstępu I: Jabłoński Józef, Stacya Koluszki. . 
II Owsiany Władysław, Dworzer, Dr. Z. F. Ł. dom familijnJ. 

Slnżbn Sfacy,jnn. 

'hwiadowca Stacyi: Flatt Mikołaj, Dr. Ż. F. J:,, dom familijny. 
Starszy pom. Zawiad. Stacyi: Westerski Czesław, Dom familijny. 
Pom. Zawiadowcy: Kokowski Aleksander, Sldadowa, dom Lewartowskiego 

Dmochowski Jan, „ „ 

Stacya .Andrze,jów (przystanek). 

Zawiadowca przystanku: Rozmysłowicz Marcin, Dworzec. 

8t.ncyn Koluszki. 

Zawiadowca Dr. ż. F. ł1. i W. Wiedeńskiej: Leśniewski Jó11ef, (:wspólay) 
Dworzec. 

Pomocnicy zawiadowcy: Wąsowski Maryan, Dom familijny, 
~ „ Walicki Maksymiljan „ „ 

Xa11yer Biletowy: Laśkiewicz. Aleksander „ 

Służba Stacyjna Kassowa. St. Łó1lź. 

Ka-s:syer klassy I i Il: Konopnicki Eugenjusz, Dworzec D. ż. i'. Ł, 
„ „ ill: Krassuski Luclwik, Mikołajowska 1111. 

. Eks11edycya Uagaży. 

:lkspedytor Baga:ily: Thomme .Alfred, Skwerowa, dom Sperla. 
Pomocnik Eksped.: Kozłowski Edward, Dom famil~iny. 

Służba Ekspedycyjna Stncyi Mclź. 

Główny ekspedytor: Antoniewski Stanisław, Widzewska, darii In1elateina„ 
Ekspedytor krajowy: Jurkowski Adolf, Widzewska '1109. 

„ Tow .. Zagranicznych: Szc.zygliński Franciszok, Spacerowa .. 
Główny .k:asyer: Sieklucki Kaźmierz, Piotrkowska, clom Barego. 
:Po mocnicy Kasy era: Troczewskl Karol, Piotrkowska 88. · 

„ „ . Rewel Walenty, Skwerowa 1433k. 
„ " Rz!idkowski, Stanisław, Widzewska UlS. 

Pomoc1.1ik kasyora: Pamui,.owski Walery, Skwe:·owa, dom Jokla. 
Kaucellsta k ssy: Olex Fryderyk, Widzewska, dom Brando. 
Taksatorzy tow. przy eh.: Wróblewski Wincenty, Konstantynowska 320. 

Szopslci Henryk, Widzmvska 1437. 
„ Liplrn Lucjan, Piotrkowska f>35. 

odchod. 'I'aczanowslci ,Juljan, Widzewska 1430. 
„ „ „ Szczepai1~ki Bolesław, ~Widzewska, dorn Weikorta. 

Kanceliści: Czaplicki Maryan, Mikobjewska 1096. 
Ko.kawsk! Tadeusz, „ dom SprZ!!CZkowskiego. 
Witow~ln Sta~lsła~, „ dom Jarzębowskiego. 
Górecki Ludwik, h.onstantynowska il2lc. 
Kulisz Edward, Piotrkowska 520. 
Piszczyków Paweł, Piotrlwwska 75!!. 
Lipif1ski Kazimierz, Piotrkow,;lrn 120. 
Suchodolski Albin, Widzewska, dom Weikerta. 

S ekr ~tar z Eksp ell .: Ingersloben Leopold, Skwerowa 14380. 
Referent: Kłokocki Ludomir, Promenada, dom Seheihlera. 
Archiwista: Slawinski Mieczysław, Widzewska 1111. 
Kanceliści: Burchard Władysław, Średnia. 

Kożuchowski Józef, Piotrkowska 727. 
Wyszkowski Antoni, Przejazd 1336. 
Krąkowski Jan, Widzewska 1430. 

Służb n Magazynowa: 

Magazynier tow. pospiesznych: Szaniawski Kazimierz, Widzewska 1433. 
„ „ odchodzących: Bogucki Tadeusz, Skwerowa 1433(}. 

„ zagranicznych: Kijai1ski Alojzy, \Vidzewska, dom Starko. 
z Rosyi: Ościk Karol, Dzika 1096. 

„ „ z Warszawy: Sokołowski l.Jech, Skwerowa 14330. 
Pomocnik Magazyniera: Wer Edmund, Krótka, dom Kresmera. 

„ Sojecki Władysław, Widzewska, dom J3essera. 

Służbn Placowa. 

Dozorca placu: Niemirowski Kazimierz, Dzika 181}8, 
„ „ Wolfram citefan, Passaż Meyera. 

Telegruf. 

Stars.zy Telegrafista: Niklowski Bolesław, dom familijny. 
Młodszy . „ Pirańslci Józef, dom familijny. 
Telegrafista St. Koluszki: Burchard Stanisław, dom familijny. 

Andrzej ów: Mrozowski Józef, dom familijny. 

Służba Mechaniczna. 

.Maszyniści: Mille:· Romuald, Skwerowa, dom .Tekla. 

" 
" 
" 
" 

" 

Wąsowslci Anastazy, Skwerowa 1433s. 
Sowiński Franciszók, Widzewska, lllG . 
Matysek Karol, Skwerowa, dom Jelda. 
Szmitkowski Antoni, Skwe!'owa l11He. 
Knopf Albin, Skwerowa 1430. 
Rudolf Edmund, Krótlrn 13!ifi. 
Broniewski Jan, Dzielna 50(i. 

„ . Patzer J~n, Kol!18zki, dom familijny, 
Pomocnicy maszynisty: h.yncrt Fordynand, Przejazd 1334. 

" 

" 
" 
" 
" 

„ "' Myszkowski ;Józef, Widzewska 47. 
Polkowski TadeusLi, Targowa 1188. 
Lutrasiński Jlledard, Przejazd 1135. 
Jankowski Ludwik, Koluszki. 
Osuchowski Napoleon, Koluszki. 
Zaer Karol, Koluszki. 

" 

. " Prószyński Stefan, Południowa, dom własny . 
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Wydział 1Uecha11icz11y. 

Kontroler Warsztatów: Sawicki Józef, dorn familijny. 
Kancelista: Majerowicz Mauryey, Solna 338. 
Główny Majster: Iduszkowski_ J_ózef; ~egielniana 43. 
Majster: Gaux .Aleksanrler, Połudmowa 6. 

Biuro Akcyzy: 
(Pioi;rkowslrn 520). 

Zarzi1tl 'l'eleł'onółl'· 
(Cegielniana 1404). 

'1'owarzys1;wo gazowe J;<itlzkic. 

('l'al'gowa 1227). 

Hinnazj um męzldc. 

(Mikołajcwslrn, w gmachu gimmtz,ymn). 

Dyrek.tor: Radca stanu Rożdiestwienski,i E„ w gmachu gimnazyum. 
Inspektor: Radca stanu Ławrcntiow, w gmaehn gimnazynm (Matematyka). 
N;anczyciele: Betz, (Języki starożytne). 

Broke G„ Dzielna 1 llla (.Język francuzki). 
Brzęczkowski K. ks., Solna aBS (Religia katolicka). 
Donchin A„ Zachodnift 48 (l\,olight izraelslrn). 
Grigorowicz, Passaż Meyera 514 (Rysunki i kaligrafia). 
Juchnowskij J., Widzewska 1-141 (Religia prawosławna). 
Ifarpińsld A, Zawadzka 48 (ruski, llistorya powsv.ochna, geografia. 
Kranzo, Piotrkowska 5BU (Ję:-iyki starożytno). 
Ławkowicz J;., Krótka l O (Język polski). 
Nikołajew N„ w gmachu g'inmazyum (śpiewy i pomocnik gospo· 

darza klasowego). · 
Ostroumow, Passaż Meyera :i14 (nauev.yeie\ klasy przygotowawozej). 
Preobrażmiski A„ Widzewska :18 (.Język ruski, historya powszechna, 

geog1·afia). 
Służewski Fr., Radca dworn, :Mikołajowska :i82tt (Matematyka i Fi· 

zyb). 
Szumiejko A., róg Dzielnej i Wlclzewskioj, dom Agato1•a. (Języki stii· 

rożytne). 
Stiller G., Zawadzka 4:38 (Helight owangieiieka). 
Zmiejewski I<'., (języki starożytne), 

. Wróblewski K. Jlriihołajowslrn l4B9 (język niemiecki) . 
. Połbiński G„ Assesor kolegialny, w gmachu gimrn>zynm (pomocnik 

klasowego gospodarza). 
Sek i·e tar z: Szostacki l\t, w gmachu gimnazJ'Ulll. 
Lekarz: Kowalew G„ Zawadzka ,137. 

H i m n n z y n m ż e i1 i; k i e. 

Cegielniami li~ lBHf>. 

Zarządzaj i1c y g·imnaz yum: In8pcktor, Iiadca kolegialny Bwiatuchin, Cegielnia.rui. 
. . . 1H95 (język ruski). 

Przełozona grnrnazyum: Masłowa. A.; Cegielniana liJ05 (Jl!zyk francnzki).' 
Damy klasowe: Dałmatowa H., Cegielniana 13%. 

Fedorenko W., Oegielniana 1B91i. 
Fiksen, Cegielniana 1395. 
Guziejew1t A. 
,Jarocka A., CegielniaM li3H5 (raboty rę,ezne). 
Lebieda!'1ska O, „ „ 
Lewonienko A. „ ,, 
Panowa M. „ „ 
Suszc;!ynska .A.· „ „ (kaligrafia). 
Światuchina, Cegielniana lB!J5 (język fra11cuzk.i). 

Nauczycielki: Gapszewicz .Anna, Widzewska G[>, (język polski). 

l 
l 

. ' 

·!' 

• .. 

' . 

l. 

! 
I 
l 
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Na11ci1yeielki: Iwanowa z., naucz. kl. przygotow., Wschodnia dom Zieglera. 
Kochanowska A., Zawadzka 48tl (język francnzki). 
Reingard, Zawadzka 48 cl (język niemiecki). 
Wróbel O. (t\piewy). 

Nautrnyci l~ l n: Chylicki 'r. ks„ Przejazd lil-!U (religia katolieka). 
Bmniewski (n111tenrntyka geografia i historya). 
Donchin A„ Zachodnia 48 \religia izraelska). 
Grigorowicz, Piis.-a)I Meyera iil4 (rysunki). 
Gunt .Jakób, Asscsor kolegialny, Widzewska 1481'.l (Hh;torya natu-

ralna i matematyka). 
Heinrich, Zawadzka ct:l8 (religia ewang·ielicka). 
,Juchnowskij ,J „ Wicl:-iewska 14~U (rL•ligfa prawosławna). 
Upii1ski (tańeo). 
·Lawkowiez h (polski) Krótka 10. 
Skabałanowic:-i A„ Widzewska L 118 (geografia). 
Wróolewski K. Mikołajowska l4B!l (język niemiecki). 
WyszeHławcow W., (ruski). 
Żukow I., Piotrkowska 753 (Geografii, hi,;t. powsz„ język ruski~ 

Sekret.ał'Z: Grontza M., Cegićlniana l3Hfi. 
Lekarz: Kowalew G., Zawarlzlm 4:17. 

Szkolll rzemieślniczn wyższa. 

~uwr Rynek 244/f>. 

h1s11ektur: Hadca stanu Kaqiow Wł., Nowy Rynek 244/9. 
l'omocnik Inspektora: Racica stanu Mojsiejew •r., Sreduia 3i'iii (język ruski 

historya i geogl'afia Rossyi). 
Nauczytiie.le: Bodarewski .M„ Długa 271w, (Geografia i naulci przyrodzone). 

Brzęczkowski K. Im„ Solrnt 388 (religia katolicka). 
.Fnks Al., Długa -l8k (Geografia i nauki przyrodzone). 
lł1'iszman ,J., Ogrodowa dom Poz,nai1skiego (Farbier~two). 
.reftmow _ĄL, H.adca kolegialny, Srednia 325/!i {kaligrafia i rysunki), 
,Juchnowskij ,T., Widzewska 1441 (religia prawosławna). 
Kuwszynow .1. G., Poludniowa ('reellnologia, chemia, mineralogia}. 
ł,ytkin S., 'rargowa 398 (rysupki). 
Markiewie:-i K., Rade.a stanu, Sreclnia H38 (matematyka). 
Mitropolski .A., Zaehodnia, dom Boehmiskiego (technologia meuha-

uiczna, meellanika, tkactwo i przędzalnictwo). 
Skibicki T., Nowy Rynek ~44/ó (gimnastyka). 
Stiller G., Z:1wadzka 438 (religia ewangielicka). 
Schmidt K„ Radmt tlworu, Zachodnia, rlom l~rydrydm (bihlotekarz 

i język niemiecki). 
Siemienowski A., Assesor kolegialn.v, Konstaut~'now::;ka :321 (język 

ross.vjski i historya Rossyi). 
8zturcel B., Konstantynowr,ka :no (matematyka). 
'fader K„ lladiJa :<tanu, Radogoszcz clom wlmmy (Pizyka i mine

ralogia). 
P(IJ!l o en i k klas o w cg o gosp~ dar z a: Koloholowt. 

)}yrekc.ia Naukowa. 
Pasaż i\Ieyera :'.il~e. 

Dy rektor: RJ'Cmzywisty Radc;i, stanu Abramowicz A. L„ Pasaż .\foyera iil2. 
Naczelnik biura: 'rruniewskij B., Pa~aż Meyera fll4c. 
Buchalter: Rypp ,J„ Piotrkowska lHl8. 
Ar chi wis t11 - Eksp edytor: Mikołajtys .I., Mikołajewska lil. 
·Kaneelista starszy: Grenca P., Mikołajewska 65. 

„ młodszy: rrzmlzii1ski .~ntoni, Wólczai1slm 7H:3. 

Szkoła AleksnndryJsk11 4-o klasowa micJska. 

Dzielna lllla. 

Inspektor: As:;esor kolegialny Wysokocki K„ Dzielna lllla. 
Nauezyciele: Chylicki T. ks„ Przejazd 1340 (religia katolicka). 



Nauczyciele: Dobrowolski M., Widzew5lm 1113 (,Język t•uski i historja). 
Pamilier Abr. (Religia izraelska). 
Heinrich E., Zawadzka 438 (religia ewang.). 
Jnchnowskij J„ Widzewska 1113 (Helig'ia prawosławna). 
Lewonienko P., Cegielniana 13!•5 (Gimnastylrn). 
Łopatowsld J., Dzielna 1372 (Śpiewy). 
Petersz O„ Dzielna lllla (Rysunki, lmligratia i niomionki). 
Reiman L„ Cegielniana 272c, (Język polski). 
Slmbałowicz A„ Widzewska 1113 (Ar,ytmetylm, geografia i ;język rus!dł. 
Smyrnow M., Dzielna lllla (Goomerja i Fiz,ylrn). ' 

Szkol~· elenumtarne mic.fskie. 

1) Ulica Zachodnia N. liO. 
Rybak Antoni. 
Hubner Antoni. 
Rybak Ewa. 

2) Ulica l!'rauciszkai1ska N. 12. 
Kędzierski K. 
Frejer K. 
Seidei Marya. 

3) Róg ulicy Nawrot i Widzewskiej .. 
Zakrzewski 'J\ 
Michajłow Mik. 
Zakrzewska. 

4) Widzewska 1104. 
Gałecki W. 
Kuczyńska Win. 
Kowieńska Bron. 

5) Górny Rynek: 
Kiihn A. 
Brajer Józef. 
Połońska Olga. 

6) Ulica Średnia 334'. 
Cyrkler H. 
Kozak Paweł. 
Kowiei1ska Bron. 

7) Ulica Główna, 
Tananiewicz Bron. 
Fmjer J. 
Zarzycki W. 
Ernst Julja. 
Dynkowska W. 

8) Mikołajewska 1107ab. 
Kopczyt1ski ,Józef. 
Szalapina Aleksandra. 
Skabałanowa ,Alelrnandra. 

, 9) Ulica Piotrkowska 549. 
Hassenmoyer A. 
.Ałterowa Olga. 

10) Ulica Skworowa. 
Wysznaoka Antonina. 
Sti eparlO'iva Al. 
Petrowa Gab. 

11) Róg ulicy św. Benedykta i W ólmiai1-
skioj 793. . 

Wocalewski Bolesław 
Werner St. :. , 
Kolasii1ska Wer. 
Szalepina Aleks. 
\.Vysznacka Antonina. 

I 12) Ulira Mikołajowska 1 Hl7ab. 

I
, Hessen W. 

Pancewicz G. 
Fiirster Ang. 
Skabiilanowa A1mst1tzja. 

18) Długa 370rn. 
Lubow-J iistrombslca 
Kośeiauow~ka Emilia. 

14) Ulica Nawrot 541a. 
Tomaszewslci Antoni. 
Kaludzka K. 

15) Ulica Piotrkowslm (}1)8. 
,Jabło1'tski Ludwik. 
Ko11c·1;yitski ,Jan. 
Chądzyi1ska Z. 

16) Ulica Widzowslm. 
Andrejew A. 
Starlciewicz J. 
Matiatl~o Włodzimierz. 

17) Ulica Wólczańska 79fi. 
otto Bdwarcl 
Przed>iil'1ski Nilwdem. 
Czerniol.ewska Helernt. 

18) Ulka Targowa 1235. 
Koludzki Miocz. 
Żychlewicz Ignacy. 
t,ouinowa Julja. 

19) Róg ulley Karola i Wólczał1skiei. 
WajnikQnis Józef. 
Kiriłow Klawdej. 
Smirnowa Katarzyna. 

20) Szkoła 2 \i:lasowa wyznania majile· 
szowogo, Solna 338. 

W aszczyi1ski Al. 
Puchnorowicz AL 
Nowak Mo,iil . 
Familior Abr. 
Hy1J,1k Antoni. 
s~erszyt'tslci. 

21) Żeirnka ,jednoklasowa, wyznania 
mojżoszowego, Solna 338. 

Jakóbowska I!'olioJa. 
Sirnłowa Marta. 
Familid Abr. 

22) Szkoła ,jednoklasowa inl;lzlca W,Yllna· 
nia mojżeszowego, Południo· 
wa ~422. 

Stoinhauor Inot1h. 
Jakubowicz Izydor. 

Szko:ly 11ryw1itne. 
Jezie~'Ska Julja-4-o klasowa żeńska, Kamienna 1419d, 
SchIUldt Teoftla'-4-o klasowa żońska. Piotrkowska 62. 
G~ozyk J.-4-oklasowa męz1'a realna, Zielona 2560. 
M11Jel' J,-4-o klasowa męzka realna, 1:Wschodnia 141"" 

,,,, 
i. 

' „ 

, . 

ir. if 
:/ 

Remut1 Emilja-2 klasowa żeńska, Pi~trkow:;ka 5:37. 
Waszozyi1ska C.-2 klasowa żeńska, Srednia 3:38. . 
Heller S,-2 klasowa żeiH;ka wyznania mojżc':'zowego, Cegielniana 1402. 
Kryształ Anna-2 klasowa ż01'1ska wyznania mojżeszowego, Piotrkowska 28. 
Weller S.-2 klal:lowa żei1ska w~·znania mo,iżo~zowego, Cegielniana 272h. 
Andrzojaczak K.-2 klasowa męzka, Piotrkowska 542. ·· 
GoetYiQn Zenon 2 klasowa męzlrn, Milwłajewska 27. 
Beriach Marya 1 id1tsowa ogólna, Ewangielicka 551d. 
Heinrich Marta 1 klasowa żeilska, Zacho(lnia 26. 
Jacobson Aaraham l kla~owa ogólna, wyznania mojżoswwogo, Poludniowa dom Hosena. 

Szkoły l"roehlowski<•. 
Bronowska C., Zawadzka, dom Hacka. 
Łękawska Z„ l'óg· Widzewskiej i Cogieluianej, dom Stat·lrn. 

Szkoła rzemioflł. 

Przewóska ,J„ Zielona, dom Rorler. 

Od1lzial S11du Okręgowego Piotrkowfikieg·o. 

'Ni eep r ez es: Busso. 
Członkowie: Kriiger. 

" 
Rudnie w. 

Zjazd Sędzi<iw Pokoju. 
Mikołajewska 22. 

Prezydujący: Moskwin. 
S okretarz: Siudziński. 

Sądy 11okoju. 

I Rewir róg· Zachodniej i Konstantynowskiej. dom F'r·ydrycha, Sędzi!> Szteuger. 
Il ,, Widzewska 1437 „ Wwiedenskij. 
lli Mikołajewslrn 516a Boczkow. 
IV Dzielna 1371 „ Czerniew. 
V „ ·widzewslm 1487 Andruszcz.onko. 
VI " Mikołajewska, dom Schultza Gusson. 

Pomo cuik prokura tora: Geicyk. 
Sęrlzia śl ede z 'j': I cyrkułu: Rybarski. 

II cyrkułu: Kasinowski Al. 
III cyrkułu: Szulgin L. 

Ko111i!'larz1• 

.Budkiewiez ,R, Now~· Rynek 240. 
Dudzii1ski, Srednia 21. 

Sądowi. 

,Jalrnbowski S. 

Oi;trowski, Zacltodnia, dom Banku pai1 · 
stwa. 

,T. Pietruszuuas, Widzowsktt 1487. 
Robakowski, Zawadzktt 440. 

Hy1>oteka. 

Średnia J27. 

Pharz hypoteuin~·: ·Łukomski, Cegioluiana J;i!JU. 

Notaryu~ze. 

Gmbovwki Józef, Południowa 495. 
Grnszcz;y·f1sici J„ Kons~antynowska 327. 
Jonscher Władysław, Srednia 426. 

Adwokaci 

Borowsl;:i H„ Sreduia rn. 
Bireneweig Berg, Zielona 265a. 
Chomętowski A„ Zawadzka 436. 
Elzenberg H., Piotrkowska 249. 
Kohn A„ Piotrkowska 259a. 
Giegużyi1ski Hipolit, Srednia 337. 
Łaganowski K., Południowa 480. 

Kamocki Jan, Nowy Ę.ynek 23l:I. 
Mogilnicld Konstanty, Srednia 435. 
Płaeheeki Konstanty, Zawadzka 446. 

11 r i y s i ę g l i . 
Małachowski A„ Zawarlzkit 446. 
.Vleleniewski Dyoniz~-, Miko\a,jowska 13 

(nowy). 
Raubal A„ Zielona 5. 
Sobolewski G„ Zawadzka -1:38. 
Stupnicki E„ Nowy Hynek 240. 
Sudra Władysław, Sowy Rynek 10. 



- lO - - 11 -
„ ce CD •r-! 

~ ·~ 
Pomocnicy Adwokatów 11rzysir,głyct1 • ..... 

~ i:= ~ ~ CD .;.;;i Baruch M„ Zawadzka 436. Planer, Piotrkowska 269. 
o •r-! rl.l ~ 
~ s ..... 

~ 
Filipkowski Edward, Zachodnia 27. Semmcl H„ Piotrkow. róg Zielonej 264)45. 

l:tl u 1 Ginsberg M„ Piotrkowska 474. Silberstein Arnold, Cegielniana clom Do-
© ~ ~ !;>;, •r-! 

Krukowski Bernard, Piotrlrnwska 255. branickiogo. 

z " Q) ....... Nenmark A„ Piotrkowska 780. 
I!'! •.-l •.-l 8 - ~ ~ A 

ca A " rJ2 -oo ~ Obroiwy prym1t.11i przy Zjnźdzle S1:dziów i1okoju. 
•r-! . 
~ o . ...... . 

• r-!. p:j " ~ = ~ ·>., Borawski Nissen, Piotrkowska 275. i\fodolewskij D„ Zachodnia 37. 

•.-1 6 ~ 
. ,......, Donchin M„ Południowa 31. Monio St., Konstantynowska 327 . 

..!:i:j ce o cd" Filipowicz Zenon, Kamienna 1418c. Nowak, Konstantynowska 316. ..., ~ i:= >., ,.o 
~ 

F:inkstein Z„ Cegielniana 271. Sudjan Piotrkowska 259b. 
ce ce ~ o Gruszczyński J„ Nowy Rynek 239. Suszyitski I„ Widzewska 1437. 

Cl . i:= ~ o p:j N t Horowitz M„ Południowa 448. Szydłowski, Wschodnia 480. 
O) o ~ +;i ;:::; oo Jankowski Alfr., Średnia 485. Wolii1ski Feliks, Widzewska 36. 

I 
,..-4 ?li " •l'"'I " u Kolasiński J., Średnia 435. 
~ 

tl.l_ IJ=l 
....... ~ ' ~ 

< 
•r-! ..!:i:j ~-~ .!XI ,..-4 Q) '(/'}, § cd l;ódzkil> Towarzy8two Kredytowo Miejskie. 

>a P-i 'O " 1-.. • ·~ 
Srednia 427. 

~ 
rl.l '-+--;. 

'- ~ z CD tl>! rll ~ QY 

~ 
I ·~ o WtADZE 'I'OWARZYS'l'WA. 

1'._ ~ ::i •r-! !Z >. 
a. s ~ u Pr ez es: Herbst E„ Księży i\lłyn. (N ~ ·r;; r/.l ce ej Dy1·ek to rowie: Finster B., Wschodnia 1418. 

~' ::I ce ~ (f) Konstadt H., Piotrkowska 783. 

o : ~l:J ~ 
I!'! ~ ~ i... Kunitzer Jul., w Widzewie. 
~ ;.... 

ftl - (l) Pt ;.... on ~ Zastępey [lyl'l1ktorów: Peters G,, Piotrkowska 227. 

rdJJ 
•r-1 

\-.,._ ,..,. Plic'hta St„ Długa 320ia. ....... •r-! on ~ 

I N s ~ o ~ Rosenblatt S„ Piotrkowsktt 777 
c . 

• ~ 
CD ~ 

~ 
, I l ~ 

tN t':i o KOMI'rE'r il!ADZORCZY. 
~·: ~ CD"' 

" ~ o I. \! ~ ~ 
.,...., 

CD Prezes: Płachecl{[ K., Zawttt!Żka 278/9. 
" 

,M 
~ "' ce d <l)' ce ce 

~ 
o ........ Członkowie: Bajer Józ., Wólczańska 77fa. 

fi) "" Q .,...; (fJ 
Bil'encwejg B., Zielona 265a. 

t-ł Q{) tN 

N ~ s •r-! o re:! 
Jarociński Z., Nowomiejska 238. 

~ł 
r--4 o (l'j Poznański ,J, K., róg Zachodnie.i i Ogrodo\vej. 

Cl 
•r-! Q) CD 

~ on ~ 
. ,...... Hcjrnan St., Nowomiojska 9. 

~ ~ !'N ~ '(/). >:i i Skrndzii1ski .Al., Piotrkowska 5113. „ o o ~ !'N ~-

+ 
Strenge Karol, Cegielniana 1407. 

oo re ~ Ziegler R., Wschodnia 473. 

~ 
4'd-' o A <lJ 
~ P-i o.. Dyrek tot· b i ur a: Hosicki A., Średnia 427., 

CD "O •.-l \• Heferent vice- dyrektor: Gajewicz L„ ::lrednia 427. 

~ 
o o ce ~ cd I Kasye1•: Kowalewslci L„ Kon;;tantynowska 327. 

o - •r-ł ,_q 
~ ~ N i;i Buchalter: Jarzębowski J., Piotrkowska 518. 

~ o I 1-szy pomocnik buchaltera: Jarzębowski O., Piotrkowska 518. 
"'·-"" $ ~ ~ z s 2·gi • · „ Chiczowski J„ Długa 48k. 

c. N 
Q!) o : Archi wist a-dziennik a rz: Lewandowski T., Targowa 397. 

o 
~ 

o " 
i:• Budowniczy towarzystwa: Stebelski W., Widzewska 1442. 

CD ce ~ I ..I 
:::1 ó :::! 

Sekret a 1• z: Pmuorski 'N. 
i.... 

~ ~ ~ 
..Q ro 'fowarzystwo popierania przemyslu i handlu. o 

"Ef " Q) c .'t' s ro ~ o Kunitzer J„ Spacerowa. 
~· ..!:i:j '{/). 

Prezes: 
i:6 
~ ~ ~ 

Wiec-prezes: Geyer Gust., Piotrkowska 623. 
o ~ (,f) 

Silberstein M , Piotrkowska. 
+;I CD o Sekret ar z: Bronikowski, Piotrkowska. 
O. o s Pol ~ on ~ <D 

Kasy or: Golclamor Ottu, Zachodnia 2740. 

~ P-i +:> 
~ N ~ 

Komisy a sanitar11a. 
J..4 
~ < Poi Przewodniczący: Radca tlworll W. Piei1kowski. 
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Oddział Jłauku Państwa. 

Zachodnia róg Cegielnianej. 

by rektor: Radca kolegialny M. Maszewski w gmachu Banku. 
Ko n troler: Hamrich Edward, w gmachu Banku. 
Starszy p omoonik kontr o 1 er a: Asesor kolegialny, Słupecki Władysław, 

Konstantynowska 26. 
Młodszy pomocnik Kontrolera: 
Kasy er: Starzyński Antoni, Mikołaj owska, dom .Jarzębowskiego. 
Starszy pomocnik kasjera: Pomianowski Juljan, Dzielna 1369. 
Młodszy „ „ Pospieszyi1ski Władysław, Nowy Rynek O. 
Buchał ter: Asesor kolegialny Halewin Michał, Kamienna 18. 
Pomoc n i cy buch a I ter a: Sol{retarz gubernjalny Tymoftejow Nicefor, Widzew

ska 1437. 
Prokopowicz Mik. Selcretarz gubernialny, Zawadl'iką., 

dom Ad. Łubim'lskiogo. 
Geddo Emiljan, Konstantynowska 24. 
Warfołomiejew P., Kamienna 18. 

.Sekretarz: Registrator kolegjalny Popow Aleksander, Zachodnia 20. 
K1rnceliści: Przeździecki Wacław, .Mikołajewska, dom Schwanke. 

Ochorowicz Władysław, Pasail Majera 512. 
Melnikow A., Cegielniana 1395. 
Kikodze G., w gmachu Banku. 

Instytucjo flinansowe i clomy bankierskie. 

Azowska-Doński Bank pandlowy, Piotrkowska 15 (nowy). 
Bank handlowy, ulica Srednia 226. 
Kasa przemysłowców łódzkich, Ewang'ielicka 551ee. 
Dobranlcki J., Piotrkowska 273a. 
Goldfeder A., Piotrkowska 263. 
Goldfeder M., Piotrkowska 77. 
Landau & Comp, Piotrkowska 275. 
Landau W., Piotrkowska 252. 
Landa11 Leopold, Piotrkowska 760. 

STOW ARZ:YS:Z:ENIA. 

Chrześci.f ański(\ •rowarzystwo Dobroczyrmości. 

Prezes: Heinzel J. 
Kasjer: Pastor Ronclthaler. 

'l'ownrzystwo Czerwonego Krzyża. 

Prezes: Radca dworu Moskwin, Passaż Meyera. 
Wice-prezes i kasjer: Meyer L., Pasaż Meyera. 
Sekretarz: W. S. Boczkow, Pasaż Meyera. 

Towarzystwo Lelrnrslrfo. 

Przewodniczący: Dr. Lohrer. 
Wice-prezes: Dr. K. Jonscher. 
Sekretarz: Dr. Koliń.sk.i. 
Bibliotekarz: Dr. Rundo. 

'l'owarzystwo opieki mtd zwierzętami. 

I cyrkuł: opiekunowie: Frohuel, Karol Ast. 
II Pomianowski Stephanus. 

IlI „ „ Wergau, Drecki. 
IV „ „ Rothe, Nepros. 

.I\ f 

' . 
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'.l~owarzystwo ,.;1.raży ne ltotniczej. 

l?rezes i lrnmendant: Meyer L. 
Członkowie zarządu: l~inster R., Ifoinzel ,J,, Konstadt H., Geyer E., Pewr G. 
Kasjer: Konstadt H. 
iokretarz: Kessler R. Jun. 

'l'owarzystwo spl1•waków „lilttnhl". 

Dyl'ektor: Niedzielski L. 
Prezes: Gebethner G. 
Sekretarz: Sudra W. 
Gospodarz: Wilkoszewski . 

Pre:.iyduj ący: Neumann E. 
Dyrygujący: Heyer O . 

Prezes: Heinzel (junior). 
Wice-prezes: Dr. Elram. 
Kapitan: S. Lehman. 
lifokretarz: Ehmer H. 

Towarzy~two ś11iewaków. 

•row:m1ystwo cyldistów. 

Stowarzys2enie subjeklóTI' handloWJeh. 

Prezes: H. Birnba.um. 
Csłonkowie zarządu: Reichstein B., Himelfarb J., Wild~ W., Loe.,..enberr B.., 

Rosenthal A., Jacobsohn A., Bliiht M., Nenfeld W., Hillman Z. 
Sekretan: Dawid Staub. 

INSTYTUCJE FILANTROPIJNE. 

Leei.micii prywatna. 

róg Cegielnianej i Wschodniej 4.8. 

Opłata za poradę 80 kop. 

.A.mbulatorjum Czel'wonego Jlrsyi&. 

Cegielniana 21 nowy. 

:Btllpłaina porada lekarska„ 

Szpital św. Aleksandra. 

:l:uraior: Pieńkowski W. 
Or dyn.: Dr. A. Krnsche. 
Ordyn. nadet. Dr. Wisłocki. 

Szpital ś'W'. Anny. 

(prywatny, funda.cyi K. Bcheiblera). 

Or dyn.: Dr. LohreW, Dr. Jasiński. 
J'elc:.ter: Wilkoszewski. 
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S Z Jl i t a l Ż y d O W S k i. 

(prywatny, t'nndacyi T. K. Poznańsl<'). 

Kuratot•: Pmmai1ski I. K. 
Or clyn.: Dr. Cohn M. 

Dom sierot tlla. dzi<1ci ewang. 

(Zachodnia 53). 

Przytułek dla bie1luycli. 

('.rargowa 44e). 

Ochronka dln. dzieci ku.tolickieh. 

(Północna). 

Oełlronka tlln dzieci wyznania mo,iżmizoweg;o. 

(Zachodnia 275a). 

Red11kcje. 

„Dzimmik Łóclzki", Pasa.il Meyera 414c. 
,,Lodzer Tageblatt". Dzielna, dom Zonera. 
„Lodzer Zeit1ing", Konstantynowska 320f. 

Hotele. 

Gi::,and Hotel, Piotrkowska 510/11.. 
Hotel Polski, Piotrkowska 283. 
Hotel Victoria, Piotrkowska 776. 
Hotel Manteuffel, Zachodnia 48. 
Hotel Niemiecki, Średnia. 435. 
Hotel Europejski, Zawadzka 10. 

Hotel Hamburski, Piotrkowska 275. 
Hotel Ruski, Południowa 451a. 
Hotel Petersburski, Południowa 252. 
Hotel Warszawski, Poludniowa 1422. 
Hotel Weneuki, Cegielniana 271. 

A11teki. 

Kra:fft A., Piotrkowska 727. 
Gorfein, Wschodnia 1418. 
Knichowiecki B., Aleksandrowska. 
Leinweber M„ Nowy Rynek 2. 
Ludwik EL. Stary Rynek 191. 

Mtiller Ił„ Piotrkowska 262a. 
Spokorny M., Piotrkowska. 
Stopczyk A„ Piotrkowska 7łl2. 
Wałk N., Piotrkowska 596. 

fre k ar z o. 
Biu·tkiowicz St„ Południowa 484. 
Beckmann Ernest, Piotrk. i Nawrot 540. 
Berg, Kamienna 10 (nowy). 
Birencwajg J„ choroby skórno i wene-

ryczne, róg Połud. i Wschotlniej 48. 
Bomasch M„ Piotrkowska 59. 
Chazanowicz, Piotrkowska 56 (nowy). 
Cohn Maksymil,jan, ordynator szpitala, 

Piotrkowska 282/5. 
Czekanski E„ choroby kobiece i wene-

ryczne, Piotrkowska 93. 
Donchin H„ Piotrkowska 240/6. 
Dworzańczyk S., Piotrkowska 142. 
Blcyn-Sack Marya, Piotrkowska 560/38. 
Eliasberg, choroby nerwowe, I'iotrkow-

ska 28 (nowy). 
Bllram A., zarządzający łódzkim. insty

tutem szczepienia ospy, .róg Piotr· 
kowskiej i św. Andrzeja. • 

Fank:arwwski L„ Piotrkowska 243 (nowy). 

Frie1iberg Z„ Cegielniana 21. 
Garfnnkel J„ Nowy H.ynek 239/9, dom 

Kaminskiego, Instytut szczepienia 
ospy każdodzionnic od !)-10 rano 
i od 2-B po połud. 

Gen::;z Juljusz, choroby żołądka i ki-
szek, Średnia 435. 

Goldblum A„ Piotrkowska 264. 
Goldsbbel h, Cegielniana 272c. 
Gol Rud., Zachodnia 55. . 
Handelsman B.„ Piotl'kowska· 92.: (nowy) 

chor. wewn„ żołądka i kiszek; , 
Jakubowski H„ Nowy Rynek 241/11. 
Jasinski Ks„ Księży Młyn, obok szkoły. 
Jonsc.her K., Nowy RynoK 2. 
.JCaufm~m .M. Akuszer, Piotrk. 43. 
Kelm Ad., Nowo-miejska dom Szykiem. 
Klemptner . J., .. oku.lista, z'11owadzka 6 

(nowy). · · · 
Kohn H„ Cegielniana 38. 

Kaufman M. akuszer, Piotrkowska 43. 
Kohn ,Jakób, Piotrkowska 81 (nowy). 
Kolifiski Józef, choroby oczów, Piotr-

kowska 45. dom Wiślickiego. 
Kowalcw G„ lekat•z miejski, Zawadzka 

,.1:37. 
Krotowski M„ tokarz i akuszer, Piotr-

kowska 255/18, dom Salomonowicza. 
Krukowski J„ Południowa 6 (nowy). 
Krn8che Alfred, Piotrkowska 727 /Hi5. 
Landau A„ Dzielna 3 (nowy). 
Lewitłtn L. Wschodnia 58. 
Likiernik .M„ lekarz i akuszer, Zawadz· 

ko, 440, dom własny. 
Littauer W., Piotrkowska 256. 
Lohrer ,f., lekarz miejski, Średnia 426. 
Lowensohn. Piotrkowska 69. 
Łagowski S. choroby nerwowe: róg Ka

micnn2,i i Wschodniej. 
baski W„ r·horoby dzieci, Now~.- Ry

nek 3. 
Margolis J. uhoroby dziecinne i we-

wnętrzne, Zawadzka ·141. 
Makow Zygmunt, Nowomiejska 16. 
Messyng Wł„ Piotrkowska 501. 
Micewicz Wł., choroby gardła, nosa 

i uszów, Piotrkowska 41i. 

Oberfold S., Plae Km\r.ieln~', dom 8clmiid· 
ta 157. 

Opacki J., Poludniowa H (nowy). 
Pai1ski A., Piotrkowska 36. 
Perlis J„ Południowa 5. 
Pinkus Wł., ehoroby wewnętrzue --i 

dziecinne, róg Piotrkow. i Zielonaj. 
Plichta St., Długa :120. 
Poznański A., Piotrkowska 70. 
Przedborski Lud., Piotrkowsk!t tl4. 
Rokicki J., Zgierska 53. 
Hnhinsztajn, róg Starego lłynklt 

Zgierskiej. 
Rundo H., Nowomiejska 2Hti. 
Sack, Piotrkowska 560ja8. 
Sietf A., Homeopata) Piotrkowtika 51 

(nowy). 
Sikorski L., Nowy Rynek 240. 
Silbcrstrom M„ Piotrkowska 34. 
Wallcr-Poznai1Śka, Piotrkowska 70. 
Wildauei· A„ Piotrkowska l08 dtMit 

En de. · 
Wieliczko ,J., lekarz powiatowy, Pa.sat 

Mejera, dom Mejera. 
Wisłocki J„ Piotrkowska 278/fl. 
Wolborg Ad„ P9łuduiowa· 449. 
Zło9inn f,iclya, Srednia 428. 

])entyści. 

Brzozowski B., Piotrkowska 267. 
Finn Olga, Piotrkowska 775. 
Haberfeld, Piotrlrnwska 59. 
Iwanow, Nowy Rynek 11/241. 
Klinlrnrstejn B., Piotrkowska 260. 
Krenicka E., Nowy Rynek 241. 

Rajcom-Haberfeld l<Jd warda, Piotrk. · 5ll. 
Reisner, Piotrkowska 254. 
Saurcr, Piotrkowska 280. 
Sehapiro, Cegielniana, dom Vobraaic· 

Idego. 

W c t e r r n a 1· z e • 

Bernclt, W ó lczaitska 784. 
Bratz, ·Zawadzka 439. 
Drm1ki, lekarz wet. Okręgu 

:Mikołajewska 1107. 
łódzkiego, 

Kwaśniewski A„ lek. wet. miojski, Wi· 
dzowska 416/10. 

Warrikow, Szosa Milsza. 

ł'clcierzy. 

Blatl;y Wolf, Zgierska 173. 
Kurzy1'lski Ignacy;· Górny Ryuei(, 
Bleiweis Majer, Dzielna 1361. 
Edelist H„ Zielona. 768. 
Epstein ;rojne, Mikołajewska l34U. 
Engel A., Średnia 405/55. 
!<'ogol. Wilhelm, Piotrkowska 515. 
Freiu Salomon, Konstant. 317. 
Grining Teodor, Piotrkowska 507. 
Grlinoch Markus, Cegielniana 272b. 
Hermans Albert, Południowa 448. 
Joskowicz Aron, Nowomiejska 2la. 
Joskowicz Berek, Poludniowa 451. 
Józefowicz Hill, star., Widzewska 1438 . 
Kartowski Abraham, Piotrkowska 755. 
Kruger August, Cegielniana 468a. 
Keinert J., .powiatowy, Piotrkow. 549; 
Korn N„ Dzielna 1111/31. 

Kwall Berek, Widzewska 4~0. . 
Kwiatkowski Józ., miejski, 8reduia 33.'l. 
Lewkowicz A„ Średnia 331. 
Michałowicz F., miejski, Mikołajewska, 
clom Majera L. N. 
Miller Ludwik, starszy, Piotrk. 657. 
Neuman Salomon, Drewnowska 142. 
Piaskowski Leon, Księży Młyn. 
Pesehel Albert, .Główna 184. · 
Putzman Daniel, Konstantynowska 326. 
Rode Edward, Piotrkowska 256. · 
Sadokierski Jakób, Piotrkowska, dom 

Bławata. 
Stark F.1 Kątna 873. 
Steinberg Leon, Południowa 3. 
Singer Daniel, Ogrodowa, dom famillją. 
Sochaczewski Berek, Piotrkowska 26i. 
Torończyk Berek, Piotrkowska. 598. 
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Wallman B, Zitwadzlrn 443. 
WiJkoszewski, Szpital św. Anny. 
Wille Henryk, Dzielna 1378. 
Wiśniewski Zygmunt, Szpital i\w. Ale· 

ksandra. 

Witol'1ski Wład., Wsc~od~1ia 5~ (nowy). 
Wolf, J., róg· Nawrot 1 Milrnla.J. 131!>. 
Ząbkowski Dawid, Ogrodowa 15. 
Zwierzyński Roman. starszy, Nawrot 

1131 dom Millera. 

.Akuszerki. 

A11genlicht lłozal,ia, Piotrkowska 250/8. 
.Białecka Rozalia, Średnia 424. 
llirke Ludwika, Piotrkowska 716. 
Iłolmii1ska . .Milwłajewska 56. 
Brzezit1ska Dornieela, Wsehodnia, ·dom 

Waltera. 
Czailek Amalia, Widzewska 1433. 
Dm:6yńska Pelagia, Dzielna 1361. 
l!'iedler Pau!ina,j Piotrkowska 751. 
Ji'riihauf Amelia, Targowa, dom famil 

Sche.iblera. 
J'iszer, piotrkowska 755/109. 
Geisler Augusta, Główna 1280. 
Górska Rozalia, Średnia 435. . 
Griinoch Mauke, Cegielniana 272b. 
f.łryglewska, Wschodnia 149. 
lfac!.!enowska Anna, Wschodnia, iłom 

Herszkowicza. 
Kallert K!irolina, Dzielna 1366/32. 
Ieller Rozalia, Uegielniana 271. 
Iessner Marya, Dzielna 1378/6. 
Knesel Zofia, '.Pargowa 1180. 1 

Kowalska Władysława, Zawadzka 443. 
Kowner Berta. Piotrkowska 250. 
Lakner Ludwika, Mikołajewska 1361. 
Tuange Ernestyna, Średnia 406. 
Lemke Wilhelmina, Widzewska 1432. 
fi~wandowska Ludwika, Konstantynow-

ska 320. 
Lilwkowiez R„ Nowomiejska 10. 

Lipiec Rozalia, Piotrlrnwska 20 (nowy). 
Mularska Felic;ia, Solna 338b. 
Nowicka Katarzyna, Ogrodowa dom 

fam. Pozna1'tslriogo. 
Niesułkowslm J„ Widzewska 1106/77. 
Otto Rozalia, Targowa 1234. 
Podgórska ,Jadwiga, dom famil. Po-

znm'lskiego. 
Pmszyńska Wilctoi·ya, Poludniowa 443. 
Psarska Antonina, Konstant. 321. 
Ramisch Amalia, Piotr·kowska 525. 
Rechtland Łaja, Now01niejska 24. 
Rothe Ludwika, Księży Młyn, dom fa· 

milijny. 
Rothkiel Salomea, Nowomiejska lll. 
Pawlicka A., Zgierska 75'. 
Sandler Nadzieja, Zawadzka 443. 
Schmidt Matylda, róg Spacerowej i św. 

Andrzeja. 
Schulz Emilja, Mikola,iewska 1093. 
Sicii1ska Józefa, Zgierska 56. 
Sułkowska Marya, Zgierska 55. 
Sutorowska Petronela, Targowa 12Sii. 
Obińska Maryanna, Konstantyn. 316. 
Vogel Ludwika, Południowa 415/24. 
Weinberg Sara, Piotrkowska 504. 
Weller Rozalia, Cegielniana 52. 
Wessner Mary:a, Dzielna 1378. 
Wilczyńska, Srednia 415/SS. 
Witkowska S., św. Benedyk1a 791lll. 

Technolo<lzy i Cltemicy. 

Inżynierowie-Technolod~y. 

1) Pozostający w służbie rządowej: 

.lfarpow Wł, Inspektor Szkoły rzemieslniczej, Nowy Rynek 244/5. Moob. Gubol'nialny 
Mitropolski .A„ nauc~ciel szkoły rzemieślniczej Mechanik pow. łód!likieg-o. 
l!lhlrcel Br. inżynier-jeometra, nauozyoiel Szkoły rzcmieślniezoj. 

2) Pracujący w łódzkim przemyśle w kierunku mechanicimo·fabryczny.m: 

.!.rkuszewski Jan, Inż. Technolog-właściciel biura technicznego. 
Birnbaum Henryk Inż. Technolog-właścicier przędzalni. 
Ohojnowski Bronisław, Inż. fabryczny Tow. Akc. J. Heinzla. 
Dobrzyński Władysław, fi\ż. Mechanik. Inżynier w. fabryce Tow. Akc. I. Jl. Po· 

znański. 
S<>dlewski Teodor Inż. '.Pechnolog, Inżynier konstruktor biura toohnimmcgo ,J, Arku-

szewski. 
Jechalski .Władysław, Inż. Mechanik-Dyrektor fabryki maszyn I. John. • 
Kossobudzki Ignacy, Inżynier dróg i mostków-Inżynier telefonów. 
l.ilsiecki Stanisław Inż. Mechanik-Inżynier fabryki :maszyn I. John. 
Magnuski, Inż. Technolog - Inżynier fabryczny 'I'ow. Akc. Heintzel & . Kuniuer 

w Widzewie; 
Margulios Józef Inż, Mechanik-Inż. fabryczny Tow .. Akc. M. Silbersteina. 
lfu: ln:i. Technolog, -właściciel biura technicznegą i inż. fabryczny Tow. Akc. L. Geyor 

'' 
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Radelitl' Inż. Mechanik. w Tow. Akc. I. K. Poznai1skiego. 
Rychter K'.i~mi~rz, Inż. Mechanik-Inż. konstruktor w fabryce maszyn I. Johna. 
Przedpełski _Inz .. rechnolog, Nadmajster przędzalni Tow. Ake. Heintzel & Kunitzer 

w Widzewie. 
Słaboszewicz Bron_is~aw Inż. Technolog:-Nadmajster przędzalni Tow. Akc. K. Schei· 

hlera w Ks1ęzym Młynie . 
SoedHstrocm Gustaw Inż. Mechanik, Dy1•ektor fabryki maszyn l\fannaberga i Gol· 

dammer. • 
Sozański Witold, D~·roktor tkalni Salo Bamch . 
Wagner Bdwim1 Inż. Me~hanik-Inż. fabryczny '.Pow. Akc. K. Scheiblora. 
Zeman Klaudyn Inż. Konstruktor w fabryce maszyn I. ,Johna. 

Chemicy. 

B~ndot~o~n Ignacy C'.hemik-pyrekto~· drulmrni Tow. Akc. I. K. Poznai1ski. 
B!ałeela Zygmunt. Inz. Chem1k-Anahtyk pracowni Lipii1sldego & Boczkowskiego. 
B~edermann Adolf, Dr. fil. Dyrektor wykończalni R Biedermanna. 
B1elschowski Dr. 1U.-właścicicl laboratoryum chemiczncl"'o. 
Bcn~ich ~ojnharcl Chemik, właściciel fabryki przotworćn~ fabrycznych. 
Damolowrnz Aleksan<ler Chem.-właśeiciel fabryki przetworów chemicznych. na Ba· 

łutach · 
Frisclnnan Joachin, Inż. Chemik-Właściciel laboratoryum chomicznogo. 
Gerlicz Oskar Chem. Analityk w fabryce farb I. Rosenblatt. 
Gessner W. Inż. Technolog, kolorysta Tow. Akc. L. Geyera. 
Goldsobel Inż. Cham. kolorysta Tow. Akc. L K. Poznański. 
G?lcls~bel Andrzej, Chem. kolorysta Tow. Akc. K. Scheiblera. 
Oorsk1, kolorysta Tow. Akc. J. Hoinzla. 
Goldz~ejg;, Dr. _filozofii-właściciel fabryk· przetworów chemicznych. 
Kemprnsk1 Stamsław, dr. fil. chomik. 
Lipiński Stani.sław, Inż. Chemik-wła:iciciel Jaboratoryum chemicznego, Spacerowa 

dom Prmza. 
Margulies, Chomik fabryki Dobranickiego. 
Podcz~ski_ Stanisław, Inż. Chemik, Dyrektor drukarni Tow. Akc. S. Rosenblat. 
Poznauskt Karol, Dr. fil. Chemik Tow. Akc. L K. Poznańskiego. 
Sobcrtyn Chom. Nadmajstor bielarski '.Pow. Akc. K. Scheiblara. 
Śniechowsld Jan, Inż. dróg i mostów, Dyrektor fabryki farb anilinowych .T. Ro· 

senblatta. 
Ste!an Józef'. Chemi~ kolorysta ?'owarzystwa Akcyjnego K. Scheiblera. 
Swierczewski, Chem1J;:, Pomocml;: Dyrektora Gazowni Zaremba Bol1>~ław Inżynier 
Chemik,-Ohemik Tow. Akc Hc_intzela i Kunitzer w \Vidzewie. -~ ' 

'fechnicy. 

Heintze Adolf, Długa 7890. 
Felkel J. · Widzew8ka 1437 iłom Starka. 
Paszkiewicz T. Technik ubezpieezeń 

Widzewska 38. 
Stibler M. Konstantynowska 827. 

Rnssocki Bogushiw, Inż. konduktor pow. 
i 'rechnik ubezp. Passaż Mejera . 

Szossland M„ Technik ubezpiecze11, Kon· 
stant:rnowsk:a 6. 

.Architekci • 

Brukalski, Spacerowa dom Prinza. 
dreutzberg E. Szosa Milscha 821 mn/38. 
Chełrnii1slci, Budowniczy miasta. 
Gehlig Otto, PrzedsiQbiorca budowlany 

Przejazd. . 
Jung Adolf, Architekt Tow. Akc. I. K. 

Poznański. 

Landau Gustaw, Inżynil'.r Architekt 
Dzielna dom Fr. Fischera. 

Solig"ohn Jerzy. 
Sokołowski' Kazimierz, Architekt bu

downiczy wolnopraktykujący. 
Steck, Budowniczy. 
Stebelski W„ Budowniczy Tow. Kre· 

dyto:vego, Wid!liewska 1442. 

Jeometrzy 'przysięgli. 

Dębicki Aleksander, Spacerowa 17. · 
Kułakowski Zdzisław, Spacerowa dom Scheibler&. 
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Jr,ometriy prywat11i 

Trflbczyi'1ski Mikołaj, Milrnłajowska 1106. 

.Agenci. 

Albi'eoht Ludwik, · Agentma bawełny, 
Piotrkowslrn 27!! (11 nowy. 

Badior Max, kantor agenturowy, Piotr
kowska 2Glb. 

Bartelmus Wilhelm, tigentura ubezpio-
czei'11 Nowy Rynek 23H. 

Bielszowsld, Cegielniana 80. 
Bloeh A. Piotrkowska 532. 
Blumenthal Juliusz, Agentura ubozpie

czei11 Spacerowa cłom Prinza 778b. 
Caro Albert Zawadzlrn 440/1. 
Ciesielski S. H., i;eprezontant iirmy: 

Wa1•szawslcie przedsiębioratwo asfal
towe i fabryka tektur, oraz fabryki 
papieru „Martyna" i towarzystwa 
ubezpieozei1 żyoiowytih i ogniowych 
"Jakor", ulica I>iotrkowslca 264/45. 

Daleszyi1ski z. Dzielna 360. 
Danzigcr Salo,· Piotrlcowslrn 278a. 
Doering Bertold, Zawadzka 439. 
Pischer Max, agentura, skład przędi1y 

i wigoni, Plotrkowslca 512. 
Fleischm· Aug., Widzewska 1104. 
I~oerster Abraham, Zawadzka 48. 
G:ertejmer l >ymitry, Piotrkowska 262a. 
Gerke W. Cegielniana 271. 
Golclamer Otto, agentura i skład lll'ZQ

dzy wełnianej, Zachodnia 274. 
Golclrniintz M. i Kohler 'l'. agentura 

Piotrkowska 53. 
Hiibler Karol, lmntor ag·onturowy, ul. 

Piotrkowska 770/lHS. 
Hemsalcch Karol, Dzielna 20. 
Henschel M., Nikolujowska 1109a. 
Hensler Gustaw, Spacerowa 779b. 
Herzberg Zygmunt, Poludniowa 447. 
Heynrnn M., kantor Agenturowy Za-

C'.hodnia 57. · 
Heymali Ed., Piotrlrnwska 527. 
Heyman J„ Zachodnia 55. 
:W:eyman Sz. Cegielniana 1400. 
Heyman P., Dzielna 11. 
Immisch Karol, Piotrkowska 83. 
Jarocii1ski Albert, Piotrkowska 238. 
Kallman K., Dzielna 1.360. 
Katz H., reprezen. firmy Pietschmana, 

Dzika 65. · 
l:empii1ski Izydor, Poludniowa 44.S. 
Kempińslci Zygmunt, kantor agenturo-

wo komisowy, Południowa 448. 
Rnopf, Piotrlrnwslra 771. 
Rlingenstein, Piotrkowska· 132. 
Kolischer B. Spacerowa 13. 
Krabler Albert, kantor. agenturowo-ko

misowy, Dzielna 1378. 
Kremky Edward, agentura ubezpieczeń, 

Piotrkowski.\ 93 nowy. 
Kreming Karol Nawrot 1. · 

K1mtzo i i:liidu1·:;tl'iilll Widzowslm (iła . 
l Piotrkow>'lm 101 nowy. · 

Kus,,,cwski, clom ag-t•nt-Jmndl. Piotrk. fJS 
Larnhtu Adolf Piotrkowska óB. ~ 
I,tirnlan ,Józ., l'iotrkow;;lrn llH nowy;. 

ilom Szulca. 
I1rtudan Danio!, Piotrkow1:1lm 50. 
l11111da1i ,J., J'iot;rkowska 7!l. 
.Laski (-J:nstaw, Cogiolnimm :.!H. 
Loclorman Max, Zaehodnia 2ti8h. 
Likiornmnn, Piotrkowslrn l>iii. 
J,ikiol'lllk Hom~·l\1 Dziol!m 1H7J. 
lJiskot' ,\rtnr, Pas;;aż Mo,iora fi10. 
JJiirkP11s Wilholm, kantor agent,urowy 

l'iotl'iww,.,ka 778. ' 
:La~ki Art,m", llmw1 Hotol. 
MaHasHu DittHmr, ehornilrnlia, farby 

i kr•oelmml, Dzielna 1H7L 
Mat.Jwus Hm!.. Ziolona 7870. 
l\fo~·lmum & · Atit\hOr, Ag·ont;um .i skład 

· woluy, l'nlu!lniowa 44:lJ. 
llliorz~·i1Rl(i & Woil, Ag'('1ltnra, Nowy' 

g~·nok :.!'10/lll. · ' 
Mollmer Polmlniowa. 
N11r11::;zkiowiei1 lgnany, agoutum uboz-; 

piep.zoi1 url ognia, róg Dzielnej i Wi
dzow:-kie,i lllla. 

Ossm• Adam, agout.ura i t1kla<l komiso
W~' wolll,\', lmwelny i odpadków, 
::iw. Bouodykta róg· Piotl'lrnwskloj 65 .. 

Peter;; foulwik, ng·ontura nbozpiooz\l1i 
i maszyn, J'olnclniown H22. 

Ptwsm· Gustaw, Piotrkowska liUl. 
Prowo l•'r„ Piotrkowslm l>04. 
Hapoport J. Dziolna 7. 
Richtoi' Adolf, Pi·zojaicl 11: nowy. 
Rolwn ,Jóief Piotrkowska 07. 
Rosonbhitt ,Józot' & Oomp. Piotrk. 777. 
Schol' ,J. Połn1lniowa rn. 
Sohimmol R PiotrkowRka 11!!. 
Schild lłyszar•il, :iw. Andri1oja 7G1. 
Sohwartzschultz Piotrkowska 120. 
Sillrnrherg Wlkt:or, Ceg-iolniana 272k. 
Stami1·owski i R-lrn Kklad towarów tech-

niez11yC'.J11 Piotrkow1>lm dom Hosen· 
hlatta vis·a-vis Omud Hotoln. 

Steczkowski K Piott·kowslrn 124·. 
Steinselmeidor ,J. Poluclniowa 447. 
Szulc H.ohort, Piotrkowslm 761. 
'l'ogel I~ilward, Piotrkowska 551. 
Trenklor 'l'ood.or, Piotrkowska 260. 
'l'ugeman F. W„ Piotrkowska 531. 
Tykocinor M., Piotrkowska 42. 
Wahlnrnr1 M., l'lotrkowska 756 107 nowy .. 
Wizbek Wiadyslaw, agentura ubezpie-
.. czei1, Passaż Mejera 512p. 
Wutko Jrr., Piotrkowska 773. 
Zbijewski M„ Dziolna 1369/2G dom ko· 

misowo-a:renturowy. 

;.1 

DENTYSTA 

Bolesła rzozo ski 
w Rosyi Niemczech aprobowany. 

w ŁOUZL 

ulica Piotrkowska Nr. 26T39 dorn Templa. 

Lekarz-Dentysta 

UR 
w tl!odzi, 

ulica Piotrkowska N. 280 (9) obok pałacu Scheiblera 
dom L. Sachsa, 2-gie piętro. 

PRACOWNIA 
oherniczno - rozbiorowa technologiczna 

i MIKROSKOPOWA, 
z oddziałem fizjologo-bakteryologicznym 

·J. Boczkowskiego i S. Lipińskiego 
w ŁODZI, ul. Spacerowa, dom W. Prinza. 

Lecznica dla zwierzą.t domowych 
. KUŹNIA WZOROW.A 

Lekttrza weterynaryi Magistra' 

HUGO WARRIKOWA i ALFREDA . KWAŚNIEWSKIEGO 
Szosa Milsza N. 821e, (lom ·własny. 

Przyjmuje na kuraeyę w każdym czasie wszelkiego roclzaju zwierzęta, oraz udzie
la pol'&dy ambulatoryjnej. P1·zyjmuje do kucia konie poclług najnowszych zasad. 

Specyalność: kucie chorych .i anormalnych kopyt końskich. 
Przy kupnie koni Lecznica wydaje 011i11ię o stanie ich ~tlrowia i sile mięśni. · 



Fabryki i zaklady przen1yslowe 
w Łcd.zi. 

l) b 1 F. d . k fabryka sulma i kortów, prnQdzalnia i t~mluia, Poludniowa 490, 
A 

0 
. r~ ~Ó~v 'ręcznych 120 l'obotników :!OO; zarządza.1ący A. Hontsehel; pa. 

warsz a dz!llni·a wolny i apretura 1irzy s;;iosie Milsza Nr. 57, robotników 250. 
rowa przę ' · ,,, . • · ó o . , . ·1· ł ' > i 1 Ab 1 K· . 1 młyn parowy >:iredma 352, rohotml< w u, za1ząc z. w asc1? o . 

~l ·Ah~amskio Bernard, fabrylm wyrobó"; . b.awolnianych, o. sile pal'y, P10trkowska 
726 roliotników 56. Zarząclz. własmc101. . . . , 

4) Aderg~ld Herman, pr;;iędzalnia wełny, o sile yary, Wólczans~m 804a,, !~bot. 35. 
5) Adler i Poster Piotrkowska 507, fabryka ponczoch. Zarzą~za,iący własmmel. . 
) All art Leon & Comp .• 'l'owarzystwo Akcy,jno",_ łirzędz.alnm . wolny czo~anlrnweJ 6 
• 'l 1 ary Kątna 87:3. Nillktórzy z robotmkow 11110szlm.Jl)i bozplatmo w clo· 

~:!h f~milljnych przy fabrye.e. Zarz11dz. cz. adminlst1ww.1m1 S. Basonnerie, 
częśeią techniczną r.,oon Carmo. . . , . 

7) Anstadta Karola (Sulrnosorowie), „'l'owarzystwo akcy,jno", browar parowy, Sro1lma 
349 robotników 110. Zarząclzający Folilzs H.ussuor. . . 

8) Aurlch Alban fabryka poftozoch i rQkawiczeJr, Nr. I), M1kolaJOW~lm rob. 166. 
9) Aurich Otto, 'rabrylrn pluszu rQczmi, róg Kamien.n~j l W~ehorlnie.J, rol!otn. ~O. 
10) Ast Karol, fabryka kamieni młyńskich, maszyn ·1 pr;;iyhorow mlynar1:1kwh Lipowa 

Nr. 789s, robotnłków 8. . . . ~ 11 l t 'k 2r. 
11) Bajer i Wolf, przędzalni.a '.11ełny o sile pary, fiotrkowslrn ,, .t, ro 10 rn . o. 
12) Balle Aloizy Cegielnia. gmma Brusy, robotn. ,~o.. . . . . , 
13) Balio Józef i Wilhelm, fabryka taśmy gumowe,J 1 gumy <lo bnmkuw, o s1lo pary, 

Piotrkowska 715, robotnili:ów 34. „ . 
14) Ba.rtkiewicz Stanisław, Dr. „Valetudo", fabryka pa.rowa waty hygro~kop1JneJ 

i materjałów opatrunkowych w Zapolu pod Grodzlsl<torn, kantor Połudmow!i 484 .. 
15) Baruch Salo, fabryka pończoch, za.rząrlz. W. Sozai1ski, o sito pary ul. Zrnlona 

Nr. 787, robotników. 90. . · 
16) Ba110r Bracia A. stolar1iia parowa, Wólczai'1Ska 85'.lb·," 
17) Baumgarten Maurycy, fabryka pończoch, Zachodma 2i>. Warsztatów mochanicz· 

nych 24. Zarządzający właściciel. . . . . . . 
18) Bechtold & Seilor, farbiarnia parowa przQdzy bawolumnoJ t wolnmrniJ, ul10a św. 

Benedykta 789, robotników. 35. 
19) Bella" towarzystwo międzyu1trodowo Telefony, Cegielniana 1404. 
20) Bennich Karol, ~kalnia serwet i wyrobów wełnianych, wa.rszk1ty ręmmo, ulica 

Piotrkowska 757, robotników 100, rQcznych warsztatów 63. 
21) Blihmo Edmund, .cegielnia, wiell Nowe Rokicie, robotników 30. 
22) Bonl J., drukarnia tow. bawełn. Placowa 8591 robotn. 10. 

'23) Bernhardt· Otto, fabryka wyrob. powroźniczych, Ogrodowa 2.85. 
24) Berman J„ tkalnia, Spacerowa 34, robotn. 26. Zarząclz. Jan Frydrych. 
25) Berman M. tkalnia pluszu rob. 18, Piotrkow·ka, dom Tonnonlmuma. 
26) Berger E„ fabryka powozów, Piotrkowska 537. 
27) Białor i Bromberg, fabryka tasiemek, Wólozaitska 842. Zarządz. Makow. 
28) Bessor. A., tkalnia, Cegielniana 54, robotników 40. Zarząd:?;. S. Pański. 
29) Brederman Robert, farbiarnia przędzy, wyrobów' tkackich, przQd~alnia i apretura 

parowa, Widzewska 344:, robotników 414.. . . · 
80~ Bielschowsky Oskar, fabryka farb. Cegielniana BO. 
31 Bitd.orf Anastazy, farbiarn;a przędzy Wełnianej i bawełnianej, Ogrodowa 282B'. 
82 Birnbaum Izydor iSpółk:a, przędzalnia parowa, wolny, Mikołajewska 503a, rob. 

2B5. Zarządz. Hoblirsch. . 
33), Birnbaum H., przędz~lnla kaU1garnu,. Mik9ł~jewska, 505a, ro;•. 2Q 
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Blum Izydor, przędzalnia wełny, Cegielniana tH, robot. 87. 
Borman K„ fabryka pończoch, W ólczai'lska 82. 
Bottiger Fryderyk, przędzalnia wigoni o sile pary, motor parowy o ~ile dl.I koni. 

Widzewska 1077, robot. f:JO. 
Braude Her:::z, fabryka la~ek do parasolek, Cegielniana 48, robotn. 20. 
Brauner J„ tlrnlnia kortów, Widzewska 56, robot. 65, mech. warszt. 34. 
Breszo! Herman i IMnhoimor r,udwik, fahrykii guzików kokosowych, o sile 

pary, Wólezai1ska 270h, robotników BOO. 
Brzezit'1ski ,J. przędzalnia wełny, Przoj~zd 46. robot. 20. 
Buchenlmjn Karol, prz•'i1Si(~biorstwo zakładania stn<lzien, Długa Slli 
Buhlo Juljnsz, farbiarnia bawełny, Piotrlwwslrn 5!J5, rob. 20. 
Ciesielski S. H., fabryka rękawiczek, Piotrkowska 2t)[)/3i.l. 
Czamai1ski Samuel, fabryka wstążek jedwabnych, półjedwabnych, tasiemek ple

eionych i przęrlzy g-Iansowane,j, Piotrkowska 524, 61 mechan. warszt. i jeden 
ręczny, robot11ików 130. Motor parowy o sile 20 koni. 

Daleszyl1ski i Zbijewski, Łódzkie przedsiębiorstwo robót asfaltowych i dekar
skich, uliea Dzielna 1369/26 nowy. 

Danbe Adolf. tkalnia wyrobów bawełnianych i wełnianych, warsztaty ręcme, 
Piotrkowska 723, robotników 45. 

Desurmont Paul, przędzalnia wełny czesankowej, Wólcza,ńska 765, robotn. 181, 
motor parowy o sile 220 koni. Zarzą:dz. Kechlin. 

Dietrich Maurycy, litografia, Piotrkowska 760. 
Dietrich Edward, fotografia, Przejazd 1389. 
Dobra.nicki Adolf, przędzalnia bawełny';'.i dmkarnia wyrobów bawolnianyoh, 

o sile pary, Północna 298, robotników 200. 
Dobraniccy Bracia, przędzalnia wełny o sile pary, Północna 298, robotników 22. 
Dobranicki Adolf, młyn parowy ul. św. Jakóba 37, robot. 10. 
Drews Karol, pralnia mechaniczna, Długa 787. 
Drozdowski Wacław, apretura, Zawadzka 5, robotników 20. 
Dydelczyk Józef, przędzalnia odpadków bawełnianych, Widzewska 58 nov,·y rob. 4. 
Ehrig Karol, zakład kowalski, Rozwadowska 745a. 
Eiehler Dankmar, parowa fabryka farb, Wólczańska 8200, rob. 15. 
Eisenbrann Fryderyk, przędzalnia odpadków bawełnianych, tkalnia pruneli i W'f· 

robów bawełnianych, o sile pary. Zachodnia 269, robotników 185, mechanic11· 
nych warsztatów 62. 

Eisert Karol, tkalnia kortów i wyrobów wełnianych, witrsztaty ręczne, Piotr
kowska 742 robotników 140. 

Eizner R„ fabryka pluszu, Południowa 34, rob. 44. 
Emde Amalia i Adolf Szmidt, parowa farbiarnia wełny i przędzy, Zielona 

787a, rob. 27. ·~.; 
Endo Ferdynand, tkalnia ręczna chustek i szalów, Piotrkowska 530, rob. 44. 
Epsztein N., fabryka kortu. Piotrkowska, 775. 
Falzmann R, i W., przędzalnia wełny i niciarnia o sile pary, Wólcza1'tska 729, 

robotniMw 37. 
Falzlllann & Rabinowicz, niciarnia oraz fabryka tasiemek, plecionek i sznurowadeł, 
Wólczańska 731, rob. 35. Motor parowy o sile 9 !eoni, mech. warszt. 63. 

Falzman J„ niciarnia, Nawrot 33, rob. 18. 
Ferler parowa przędzalnia "\,Yołny, św. Benedykta 793e, rob 125. 
I<'essler Leonard, fabryka koronek i matcrji meblowych, warsztaty ręczne, 

Piotrkowska 721; robotn. 80. , 
Fial J. Synowie, fabryka materyi meblowych i apretura, o silo pary, fiotr

kowska 746, robotn. 138, motor parowy o sile 20 koni; 62 warsztatów ręGz· 
nych i 12 mechanicznych. Zarządz. Pniower. 

Fial J„ fabryka aksamitu i. pluszu, Jnljańska 1l28a roll. 12. 
Fiebig Alb„ farbiarnia parowa, Poludniowa 302. 
Flebieger & Comp„ zakład kamieniarsko·rzeżbiarski, Cmentarna 64a. 
Pinkelstoin A., gremplarnia, Cogielr.iana dom Olszera. 
Finkelhaus T„ fabryka mebli żelaznych i wag rlecymaln;yeh, ulica Cog-ielniana 

Nr. 272 nowy 26. 
Fisohman U„ huta szklana pod lasom 1296 rob. 75, zarZ!!dZ. Griilack. 
Fiszer Franciszek, apretura wyrobów wełnianych o sile par,v, Piotrkowska 534, 

robotników 552. ' 
Fiszer Robert, fabryka farb, św. Benedykta 795, robot .. 4. 
Fiiks M., fabryka wyrobów wełnianych, Cegielniana 271m, robotn. 81. 
Fog-olsolm Henr., fabryka wyrobów welni.anych, Zachodnia 275, 1'obotn. 20: 
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Frank J:lumard, rlrnlrnt•nia wyrobów tkackich . .liipuwa 8Ju, robotników 40. 
Zar:.iądzający l~osen. 

l•'l'itsclrn Jul. tarbiamia, św. Karoln 84~. . 
Fr1lhlich otto, pralnia chemiczna i f~11•b;am1a, Piotrkow"lrn 5:l2/lll8. 
Fuchs J. fabrylm pudolek, Zachodma :.iO. . . • 
Gampe & Albrecht, tkalnia lrnrtów o sile yary'. Pwtrk?wHlrn n811, roll. 08. 
Gehlig .Brach• bro'".ar .parowy, O&Totlowa ~01, .1olw~1.'.. ,:li'.. 
Gehlig Otto, przeds1ębwrstwo robot budowl,mych, 11 ZL.,]azd lri, robol;ników 1:10, 

Dyrektor Burke. . · 
Gosslcr Gotliob, ceg'iclnia p1tr~w11, gmin~. H,adog·oszcz, .1·oh:. :3ll. 
GoosIHH', apretura wełnJ'• o sile pary. "1.tlzewsl.m, 1·1-Ja, 1uho,~11.. 4:1. . . . 
Gessler L. fabrJrka wózlców dziocinnsch 1 mo'.11! zola~n~'11h, H~·odnrn d4U/221. 
Cłcyor L. '„'fowarzystwo Akcy,ino" przt:dz11lnm lmwolny u Hilo pary, Piotr· 

kowska li24, robotników. 447. . . . , . , . 
Goyo1· „'fo\Vttrzystwo Alrny,]!Hl" tlrnlurn .1 drnlrn1·m,a :vyi.,ullu11 lmwelnrnnyoh, 

'o sile pary, Piotrlrnwslrn 042, rohotmkó1~ 700. Zlll'f.. l•. i\Ilk,,;, 
Ge~'Ol' Gustaw, fabryka kt~J'OllOk o s.ilo. P.lll'Y,, Pi~trko1;8lm ~:21i .1·oh. oy. 
Ginsborg Dawi.d, przędzalnra wolny l nwia1·nrn, Hpaomuwa A· ~o.bot. J 1. 
Glans Józof, drukarnla t•óg Nowog·o H~mku i K?nstant~r11uw~k1.l'J. 
Gli.icksolm B. fabryka wvNbów wołmauych, PwtrkuwRlm ul b, 
Gliioksman B~rn.1 tkalnia 'ręczna 77tt ·Zarz. Szph•o. 
Gocht K„ zakład ślusarski, ul. św. Andt·zejft Hi, rolwt11. IO, 
Golda Jan, zalrlad stolarski, Dlngn. 8130. 
fToldannner & Manmtberg', fabryka mas:.1y11 o ;;ile µat',Y. 'vVitlzew,;lrn 1 mu. ro· 

botnil{ÓW 180. Zarządz. Kowalevvski.. . 
Golclblum Maurycy, apretura wyrobów wulniaoych, o :-;ilu pary, Ńrotlnia 812, 

robotników 25. 
Goldblum B„ tkalnlti kortu, Cegielnimm 18, roli, :3t). 
Golclonsolm h fabrylm wyr. wołn. Wschodnia (iH. 
Goldman· Jakób, fabryka papy, Lipowa 81.0 robot. l:.l. , 
Gostyi18ki Honryk, niciamia, Widzowolrn 14'!B, 1·ohot.n!lrnll' !I. 
Giildnor Forrlynand, przędzalnia w!!!,'Olli i farbiarnia hawoł11y, parowy lllfJtor 

o sile 120 koni. Poludniowa 4U7a, robotnilcow 200„ 
Goppert & Grcthler, fabryka lmpr1luszy, l'ocllo:.\rm s rn, 1•111lotnik(JW (i(), 
Granzow K„ poci firmą Briin & Comp., ]Jl'Z<tdziilniit woln,\'. parowa, wio~ Kti· 

rolew robotników 30. 
Grtiulich, zakład lmmienitLl'Hki, Kt•lli>tantynowska. 
Grinwood & Froil'\cl, fabr,ylm pt>zyhorów do tkalni, n ;;ilu pa1·y t.lilrnlajow~ka 

Nr. 78, robotników 18. 
Grohnwnn r,udwik, parowa. [Jl'Zętlzalnin. hawl1 lll~', 1·1iµ· 'l'at'/:('lf\\'Oj i l<'ahl','(07.Uej 

Nr. 1 HiO, robotników 21i0, którz~r rnio8zlrn.ią · w tlumtwh familijnych [Jl';t,y 
fabryce. 

Grehmann Henryk, paro .vti Jll'Zl)dzrLlnin Im wo.iny, róg· 'l';u·µowoj i li'alir~'CilJJe,i 
: robotników 210. 

Grossor · J •. zaklad stolar~ki. Dzielna. 
Gutstudt I1oizor, litografia, · Piott•kcJwHka 271.l, 
Gutstadt A!Jmharn, litogrnfln, l'iotrkowslm 2i:3. 
GUnther August, fabryka wyrobów ha,wo!nia11y11h, l'iut-t'l;:U\rnlrn 7,y7, 
Glinzel H„ pracownia ozdób sztukateryjnyeh, Szosa Milst•,lm 81H. 
Hubermann, zakład tapicor~ko·stolarski, Konst;anty1101\r,;lrn :32H. 
Hiig·dęn Emil, Zl~kłacl graworslri, PloMrnwslm 188, 
Halpom, parowa farbiarnia, Staro miasto 21 l rohotn. K. 
HanfwurzBl Nisson, parowa apretura i farbiarnia, Koustant,yuo11'::drn roli, :Jil. 
Handke Jul., fabryka mydla, róg Nowomiojskio,i l Qrrrollowo.i. 
Ifahn Emil, :;akłafl nożowniczy, Mikolttjewslm 1371 1~ 11ot;uik1!w ti. 
Hardke 11udtvik, tkalnia, P.iotrkowslrn SB, rollotn. 8, W<U'Rzt. mt.wh. li. 
Hiirtig Aug·nst, farbiamia w,yrobów wl!łnianych, o sile p.1ry, I 'iotl'lww;;lm 5fJi3, 

robotników 290. 
Hasonclewor l'.iotr, fabryka produktów chomicznyeh, l~od.l1~ci1i:i :::; lHt'g;. roll. 5. 
Hausman & Camp., fabrylm tektury asfaltowej asfaltu comonti1 drzewneg• 

do pokrycia dachów, Zarzowslrn 90 l, kanto{• i skhLil' l'iotrkowBlrn (J8H. 
Henseler Karol, fabryka szczotok. i p<,Jdzli, l'iutdcow8lm 782/55. 
Hentsehel Edward, tkalnia wyrobów welnianyeh i kołder. apretura, o ;:<ile pary,.' 

Zachodni.u 207, robotn. J(Hi. · 

:,~ 

i 
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12!1! Hcin7:L1l Juliusz, „'l'ow:;i,rzystwo akcyjne", tk1i!nia mechaniczna wyrobów wcł· 
nrnnych, Piotrkowska i"i28, robotn. 1040, warsztatów mer,h. fl4fi, motot' pa.

. rowy o .sil o 500 koni ·Zarz, Chojnowski. 
i~~: Ho~nzol '.Tu~us;., par?wa farbiarnia i apretura, Piotrkowska fi90, rob. lilo, 

Hornzol 1 11..umtzP~" I'owarzystwa akcyjne, przędzalnia, blieharnia. tk<1lnia i ap· 
retura wyrohuw bawelnianj•eh w Widzewie, rob. 1300, w1·zocio:1 il0,500, 
m~~!1. '~a1•sz .. 12t11l, motur imrow~· o sile 1200 koni. l'rzy fall1·y1~e clomy fa. 
mil!Jne 1 Hzkola. 

hl21 Hersze~ Ec!warrl, aµri•tnrn towarów hawclnianych, o ,;ile pa1T, :.fikola.iewska 
1H61 c, ro hot n. 10. ' 
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Herszow ~am·y«y, l!l'zęrlza.lnia odpadków, Nowa Praga l:WO. 
H~sse ,T„ tabryl'.a W~'l'OlH)\~ tll'llciau,vch, Konstantyrlow~ka :128. 
Hmtz. Leopolrl, tabrylrn wloezlrnwyeh wolnianych elrnstek, war~ztaty ręczne, 

ulwa Wólcz!Li1ska 77:l, roli. 4f>. 
R!ntz & Folman. tkalnia rt~czna, Wschoclnia l±lri robotu. 21. , 
Hlr~eh.berg ,fak?li & Wilczyi'!s.ki, fahryka wyrobów trykotowych, oraz fanta

zy•nych włoc\1kowyt'l1 o s1!0 pary, Spacerowa 771, roh. 200. 
Ho~?mnth Au~n~t„ przę1lzalnia welny i apretnra, Wólcza1is:m 80-b, roli. 40. 
Holl.umn ,Jakob, lahr~'b kortów i w,vrohów wełnianych, warsztaty ręc.zne 

Piotrkowska 7.~>!J, roll. ;li), • ' 

Hofman & f!uetzer, fahry!rn _rękawit•zol;:, l'u::Jta róg Piotrkowskiej, rob .. !tJ. 
Hoffmann karo!, !łl'ilechm_'!Jiorstwo robót lmdowlanyoh. ;\fikolajcwslrn IO!Hi, 

robotn. ltlO. 
Hofrich:er ,J„ przę~zalnia lrn~·ełny, tlrnln!a, bHcharnia i rlmkarnia wyrobów 

bawolnmnych. :<1lą par~" P10trkowska o7H/8U, roh. 2!Jl, motor parowy o sile 
120 koni, warszt. nwc•h. l:l8, Zarz. Waeławik. • · 

Hodt Oskar, zal{lacl ~Jn:;arski, \\'ólczai1<>ka :WS. 
Horowitz & Rejl•lmrnn, farhiamia, 'vVólczail:ika, IHO, roll. I.r>. 
Htitfor August, fallrylm oloktro·techniczna, l'usta 575, rob. Hll. 
Hiiff'er Bracia, fabr~·ka trykotaży, Wólezm"1slrn ti40BB. rob. 80. 
lmisoh L„ farbiarnia. Wólezal1sk11 1. Hl, rob. Hi. · 
,Jagielski, mecha11iczna falll·~·Jrn pilników. Spacerowa. rohotn. [!. 
Jak?bka Raj!nuutl. t'abr,ylrn wag· i narzędzi .rolniczych, Piotrlwwska 5±7. 
Jar1s~h FlorJall, tkalnia w~Toht'>w lmwełnianyc•h i lnianych, warsztat~' ręczne, 

Prntrkowska 7cJ;), 
;fnl'Orii~sl~i Zygmunt. tkalnia wyrobów hawełnian;)ch i wcłni1tnycl1, róg 'fol'go

weJ 1 Nawrot; l:!H:!/;:, 1·ohotn. :!011, motor parowy o sile au koni, - mechan. 
warszt. 204, Zarz. Synrlorlieh. 

,Ja,:;~i1ski Józf)t', fabryka wyrobów nrntalowych i kotlarskich, Śrellni:1 .u I. 
,Jezwrski, l'ltbrylrn puiicwd1. Konstant~'nowska ~J20rl, rob. 20. · 
JolJ ,f uljntiz, · PrzQrlzalnia wigoni i nieiamia. Dzielna 1433, roh, i'ili. 
,JoJm & Vive, 'p1·zr~rlzal11ia, Dlng·,1 822a, rnbotn. llO; motor parow~· o sile ±U k. 
.Juh11. ,J, ocllcwuia_ imlaz;i. foln•y!rn maszyn i speeyalrni fabryka tra1rnmissyj, 

Pwtrkowslm dlU. /,arząclzrt.Jlll'Y .Jechalski. 
,Joseph, zakład tapieei',;ki, Wschodnia U 11. 
,JoHephson Librach Luizor, tlrnclrn fabl'yka kortów, ręeima, Piotrkowska. rob. 40. 

. Kacller Henryk, rtpretura. św. Anny 83G, rob. 51i. 
.Kai~er (;h1~taw, parowii przt:clz11lnht wełny, Witłzew~lrn 1108, !'Ob. 21i. 
Kaiset'becht Ludwik, pa.1·ow11 apl'otum w~r1•obów wolnianyeh, Raclo!l'oszcz tiO; 

rob. 40. · 
Kanunerer ,Jan, pa1·011)· zal'-łafl :>tolarski i fabryka posadzek, Spaeeruwa 780, 

rob. 2±; ·mech. wi1rszt. 11. ' 
Koilich Reinhold, fabrylrn oetu, Piotrkow:ilrn 555, 
Keller Huclolf~ fahryka lrnronek i :tasiemek o sile par,v .. Dłngll 27Ui, i Zielona 

781, rohot. 302, motor parowy o sile 85 lrnni. Zarząclz. Frischman. 
Kollel' Lud. Cegielnia gmina Brnils. 
Kempner lI., litogTa!la, Zawadzku "Uu. 
Iforn Ewald, parowa fahr;v·k;t maszrn, ul. i<w: Karola 84Hn, rohotn. fłll. Zarz. 

Schmidt. 
Kostenberg· Ja!{ób, tkalnia wyrobów wełnianych, ulica :Vlikohijewsk<t tliil, 

1·obotn. 23, wars:;t. meeh. 46. 
Kindermann Edwal'cl, tkaoka fabryka materyj mohlowych, war~ztaty rt~czne 

PiotrJ.::owska 767, robotn. 35, 
Kindlor R„ "Tuwarzystwo alccyjne" fabryka wyrobów welnianyl;h, o sile pal'Y, 

. w Pabianicmch, :<!;:tael w Lodzi Piotrkowska :w2e. 



, · k f b. ka kortów. warsztaty r<;ic!;me, ul. św. Andrz13ja H, 
171) Kinderman i<ranmsze ' a i y O . . 

robotników. 70, 'Yarsztatów \~bów woln. Długa 2il. Za1% Hoffmann. 
172) Kipper K~rol, t~rnlnrn r~cz?a ~y ul. św. Beneclykti\. 703, rob. 22: . 
173) KirschstoJn J„ zakład ś1lu~arsk; wa odpadków bi1wolnianyt•.h, Wolt1zanska 80,la,. 
174) Kliiger Szloma, prz,;dza ma pato 

" robotn. 30. · 1 751 
k C A fabryka katli i pieców, Wólczan~ rn ' ~· 

175) Knaac · " • · ł · ·cli i \Jrzodz\T l'iotrk\lvrnka. 
K l a farbiarnia wyrobow Wti man~ " '" • 176) Konig aro ' parow 

602, robotn. 100 .. 1 ·a Nowo Holdeie, rui.lotu. 20. 
177) Konig Ferdynand, pc:~~~~1 

Pl'ZQ(lzalnia odpadków 1Ja\~olnim1~•ch, Nowo Rokicie,. 
17&j " • 

robotn. 20. . owa ocl adków ·bawełnianych, Piotrk. 51\J, t•ob. 40. 
179) Kohn Icek, przędza~!~ Va~ tkalniap wyr wolu. 0 silo pary, Piotrk. 770, rh. 120. 
180) Kohn Markus, P~ę za m~ó1 welnhmy~ll Piotrkowska lt37, rob. !i. 
181) Ko~~ Cf„ fa.bry, a WY,ro V: ·Jwwska 2Bl. 
182) Koliusk1 W„ Drnk~rma, Pio~i zna w r. wołn. Cegielniana 2fH. Zat'z. Nowe1'. 
183) Kopel Natan~ tkalma me~ham~ienni/a Łódzkiego", Pasaż Meye1·a, pracown. 15. 
184) Kossuth Stefant, d1.rnbk.ar~i.a "~pretura i rlrukamia wyrobów lmwelnianyllh, o sile 
185) Kerpert Augus ' ar rnrnm, . 

p~ry, Piotrkowsk~ 718. r~~~~~i;~· eh, Przejazd ] l\lO, rol>. 'W. · . 
186) Kramch, f~brByka ryiobf~ bl 11ialo~kórnieza, Staro·bl'zezif1slrn (Bałuty) 203. 
187) Krassowski ol.~s a~, a. rym minie .Nowe· Rokicie, rob. !iO. 
188) Krause J~n, ceg1delnl1a. pa1o;v~,awoN1iadlców bawełnianych, Widzew~ka 1117, ro· 
180) Krakowski, przę za ma paro" ' 

botu. 2. . · tkalnia kortów oraz· wyrobów wełnianych„ 
190) Kretsc~mer Karpo~, tpkrzędzkaln~~8 l rob 87 warsztatów moeh. 12, motor paro-

0 sile pary, 10 r ows a , : ' 
Y o sile 30 koni warszt. ręcz. r37. . . f ·1 · O' i I "7„' 

w B · f b 'k" wyrobów z wełny czesankoweJ 1 lane 1, eg e . '" "· 191) Kronman racia, · a ry „ 
192J. Króll Marcus fabryka korków, Konstant. 316. . 

uk ski Leon drukarnia i litografia, Piotrkowska 255, prac. (i. 
193J Kr„ owK i· f 'b ka w· yr·obów powroźniczych, Widzowtilrn 1140. 194) Kruger aro , a ry 4 195) Kryszek M„ p1•zędzalnia, Piotrkowska 184, rob. 3 . 

K t weg Jul farbiarnia ul. ·Nawrot. rob. 10. " . . 
196) ur z M- k . tk l ·a w' yrobów wełnianych '"arsztaty l'Qczno, Zachodma 270 
197J Kutner ar us, am ' 

· rob. 'BO. · D · l 1432 • b 30 
198} Kiirst Leopold & A. Landau, prz~clzalnia parow~ wef{Y: 1 z3~,:u~ p ,; CJ!a~~ l19~ 
199) Kwaśner & Lindenfold, przędzalma wełny, u.I. sw. am a " 1 . rn ' . 

robotn. 80, motor parowy .o sile 30 kom. . . , 
) Kweitsch A.' t,kalnia ręczna, P1otrkowslm 121 rnbo1,n. 25; , , . . . 200 L d & Weile parowa fabryka kapeluszy fllcowyc_h, sw. hmoht 84d, iob .. 90. 

~W) L:~d~~ N„ przę;lzalnia wełny, .Widze~ska 56, r~b. o~~ 
203 Laude ,Jakób, fabryka pluszu, .P.ołudmowa. 410,. 1 ob. ~o. " . 
204) Lange Bracia, fabryka przyborow do tlmłm o .s1lo pmy, ni. ~\\. Andrzeja 83111.. 

rob. 40, mech. warszt. 20. . . , • , 
205) Lan e Juljusz tkalnia mechamczna, Wólczanska 149! iob. 30. . 
206) Las~a K.l, fabr. wyr. galantery;jnych, teldurowyeh 1 kartonów, Pmmz Meyera, 
207) Laweudol B„ fabryka gilz, Dzielna 42, . rob. BO. 
208) Lederman M„ niciarnia Piotrlrnwska 721 robotn. 18. )• . , . „ „ ,,, 

. 2o9) Lohman Traugott, tkalnia kortów, warsz~aty ręczne, } 101,1 kowsl.,t 7,„,, rob. 38. 
210) Lewkowicz Sznrnl, przęd:mlnia wolny Wul.zowska .1117. , „ , . . , , „ '· 

Leonha.i'd, Wolker & G1rbarclt, iirzl}dzalma, tkalma, fatln,~1 m~ 1 .ip i o tur.i koi 211) tów i sukna 0 sile pary, wieś Dąbrowa pod f:,odz1ą n84,, 1·ohotn. 450. 
Zarządz. Starowicz. . . 1 

212) Lissner Józef, tkalnia mechaniezna wyrobów bawol111a11y<'i1 1 wełniauye i, 
Piotrkowska 556. . . , . 

MS) Lissnor F. Piotrkowska SG, przi~dzalr1ia odpadków l.lawoln. rob. :,b. . . , 
14) LisRner Aniela przedzalnia welny, Cegfolniana 181)3, rob. illl, zar7.ąd;1,, Harder~. 

~15) Ijist ,Juljusz, timlnh~ wyrol;ów jodwalmych, wartizta.tów i·t~cznyeh KU, Ocgiol· 
niana 1390, robotników 135. . . . . 

216) Loronz Bracia, browar Widzewska 11,0ti, rob. 1~. . 
217) Lorenz Gustaw, Towarzystwo akcyJno, ·tkalma wyrobu w wot11i~11y<Jl1 o sile 

. pary, Piotrkowska 780, ro.botn. 11!2, zar~. Fiscl10r... . .1 218) Lothe Izaak, fabryka ba wełmanych 1 wełrnanyd1 t.as10nrnl>. s~nurltów o Sl 0 

pary, Piotrkowska 586, robotn. 34. 

.·.·.l.\ 
'· 
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220) 
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22~) 
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225). 
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227) 

228) 

229) 
230) 
231) 
232) 

233) 
'234) 
235) 
236) 
237) 
238) 
239) 
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Luther Rudolf, litografia i drukarnia o :iile pary, Zachodnia 39. 
Liirken,; Wil~elm, tkalnia· wyrobów trykotowych. warsztaty ręczne, Piott•k1iw-

ska 509 l Spacerowa 767, robotrr. 58. 
Lubiński Adolf, litografia i dmkarnia, Zawadzka 48. 
Majewski, zakład tapicerski, Dzielna ll l'lf29. 
Maj~rowicz B., l'abryka kortu, ul. sw. Jakóba 38, rob. f>O. 
.Mat1atko Wacław, fabryka pilników, parowa, Piot1•kow8ka 682, roh. L::l. 
Margulies N. meeh. nieiamia. 
Martin, zaklacl tapicerski Piotrkowska lllJ. 
Metner Bertold, przedzalnia wełny parowa, Widze\vHka, 1426, robotu. :.!{, 

motOr parowy o sile 1li koni. „ ' 
Meyer Lu~wik, ijkaln~!t, farbiarnia i apretura wyrollów wełnianych, o sile pat-y 

w Mam pod łjodzub mechaniczn. wartizt. 3:2, roh. 3fi0, zarz. Tischler. 
Meyer L„ cegielnia, ul. Kątna 874. 
Meyer A. fabryka chustek, Widzewska o5, rob. 20. 
Meyer Ferdynand, dy~tylarnia parowa, Nowy Rynek 6, rob. 15. 
Meyerhoff Teodor, przędzalnia Wt'łny i niciarnia parowa, ul. 1hv. ,Julju~za 1181, 

robotn. 120. 
Meyer Ludwik, ce1.delnia parowa w gm . .Brussy, rob. 70. 

„ „eog'ir.111ia r<:ezna w Karolewie, rob. :J5. 
Miks O„ niciarnia, vVidzowska 22, rob. 9. 
Milker ,Juliusz, o\llewnia ~elaza, Piotrkowska 700 (Firma J. John). 
Mondrygajło Adolf, przędzalnia wełny, parowa Średnia 352, rob. 10. 
MO!kon Hollert fabryka kortu, szosa Milsza 819k, rob. 40. 

.[ 240) 
Monke R. tkalnia ręczna, Piotrkowska 663, rob. 32. 
Monat Abraham, litografia, Piotrkowska 254. 

""") 

"'·,J 

241) 

242) 
WJ) 
244) 
245) 
246) 
247) 
248) 
249) 
250) 

251) 
252) 

253) 
254) 

255) 
256) 
257) 
258) 
259) 

260) 
261) 
262) 
263} 
264) 
2~5) 

266) . 

Morzkowski Sz.rmon, przędzalnia odpadków bawełnianych, parowa, Piotrbw· 
ska 709, rob. 60. 

Mundstejn I. niciarnia chustek parowa, Uegelniana dom Olszera rob. 26. 
Nestler Robert, przedsiębierstwo robót budowlanych, Leśna 813x, rob. '200. 
Nestvogel & Sauer, fabryka szczotek i pędzli, Zielona 786. 
Nenfeld Juliusz, parowa przędzalnia wełny, Piotrkowska 513, rob. 26. 
Neuman Edward, parowa fabryka krochmalu, Północna 336a, rob. ·22. 
Neumark Gustaw, rnrbiarnia pluszu i wełny. Leśna 1501, rob. 16. 
Ne.urnann H. tkalnia pluszu, Kamienna, dom Finstra rob. 19. 
Nimchin & Komp. ręczna tkalnia, Wólczańska rob. 26. 
Nippe Ludwik, tkalnia wyrobów wełnianych, warsztaty ręczne, Piotrkowsb 

533, rob. 50. 
Nordbruch & Jungnikel, pracownia malarska, Nawrot 1309, . rob. 30. 
Olszer Majer, przędzalnia odpadków bawełnianych, Widzewska 58, meol!All. 

warszt. 6, rob. 18. 
Orenbuch Jonasz, litografia, Cegielniana 272. . 
Panzer Juliusz, fabryka wyrobów wełnianych i trykotowych, o sile par)·, 

szosa Milsza, pod lasem, rob. 24. 
Pastor Oskar, parowa przędzalnia wełny, św. Anny 835, rob, 30. 
Pastor i\Iaks, przędzalnia ul. '\Vidzewska. . 
Pinkas, farbiaI'llia, Wólczańska 119, rob. 21:1. 

·Piukus & Lande, tkalnia ręczna, Piotrkowska 269, rob. 28. . · 
Petersilge Jan, litografia i drukarnia „I,odzer Zeitung" Konstantynowska 82ulil, 

pracowników 25. · 
Petters Ludwik, fabryka sznurów, Południowa 1422, rob. 30. 
Petters & Schiifor, parowa fabryka farb, wieś Dąbrowa, rob. 10. 
Porman Adolf, fabryka kołder, Długa 82Dd, rob. 44. 
Pons Maurycy, fabryka materyi meblowych, Piotrkowska 754, 1·01J. 40. 
Postleb Franciszek, zakłarl elektro-teehniczny, Dzielna 1376/10.. . 
Plaschko O„ pracownia ozdób sztukateryjnych, Nawrot llBO, dom właSilJ, 

pracowników 20. 
Poznai1ski Izrael, Towarzystwo akcyjne, przędzalnia, tkalnia, hlicharnia, api·o· 

tura i farbiarnia wyrobów bawełnianych o silo pary, Ogrodowa '·"'149, lll6· 
ehan. warszt. 2276, robotn. 4000, którzy zamieszkują pobudowane dl~ 
nich domy familijne; szkola o 4 oddziałach dla 30tl rfaieci, zarządzający 

· Dobrzy(1ski. 
:267) Poznai1ski Izrael, uc;giolnia w Karolowie, rob. ~~5 . 
268) Prieser Wilhelm, parowa fabryka szpulek do przędzy, Wólcza1\ska· 781, 

rob. 8. • 
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302) 
303) 
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Prinz Maury(ly, parowa przQdzalnia we~ny i baw~łnianych odpadków, Za(lho~ 
clnia 70, rob. 02, motor parowy o s1lo 60 Yko~J. . . M c 

Prowe Wilhelm, parowa przędzalnia wełny, I rzeJaz<l 1200, rob. 10. Zarządz. 
Simon. 

Prussak Majer, tkalnia wyrobów we~nianych, warsztaty l'Qozno, I'iol;rkuwslrn 
282, rob. 70; zarz. fattauor. , . 

Brandu;.' 

parowft przędzalnia wełny, Łag10wmcka l8!i, rob. 6(i; zarządz. 

Pmssak Dawid, parowa przędzalnia wolny, Piotrkowska 62fi, roll. 40 i fa-
bryka lrnłdor i wyrobów wełnianych, warsz. ręe.zno, Piotrkowska 785, 
robotn. BB; zarz. Kohn. . . , 

Prussak Liber, fabr~'lrn kortu, warsztaty ręmmo, Dzielna :.. . . . . 
Pmszynowski, tkalnia med1animma, 30 warszt. mech„ Spacorowa 1220 roll. 3U. 
PRarski zakłacl kamieniarski, Konstantynowslm. 
H~~iisci1 Edward, fabryka .kxirtów, w~rsztaty ręczne, Piotrko.wska, 5f>O"ro~. 2-l:. 
Ramisch Pranciszek, tkalnrn mechamczna wyrobów bawołmanyc.11, I 10t1 lrnw-

ska 548/140 rob. 70, mech. warszt. li4. · . . , 
Rampoldt Emma„ fabryka ko~der watowanych, Kamienna 141~c .• 
Hanko Ludwik, fabryka kortow„ warsztaty ręczne, Plotrko\rnka 7M/Dl, rob, 

120 i apretura, św. AndrzoJa 800k, rob. 30. 
Hauke Will!. przęclzalni11, Widzewska 1107„ rob. 80. 
Uatho Ferdynand, fabr~rlrn tkaclm chustek 1 kortów, Wc1rsztat~· ręe.zno; Dziel-

na 1374, robot. 182. . 
Reich Wilhelm, przQcbmlnia wolny, Widzewska 1120, rol.J. 2il. 
Rejrhstein B„ tlmlnia kortu, Zawadzka Hl, rob. 20; zarz. Klrseh. 
Reicher Karol, litografia. Cogfolniana 272. , . . 
Hiehter Józof, tkalnia, farbiarnia i .apretum wyrobow wolnmnyc~ o sile pary„ 

Długa 8f>!l, rol.J. B78. . . . , . 
Hiehter Zygmunt, przc:dz11>lrna i apretura wyrobow wo,nmnyeh o sile pm·~1, 

Długa 852, rob. :!OO; :,\arz. Gossner. . . . 
Hichtor Emest, skrąealnia nici, Widzewsk~ 1103, robotn. Ili. 
Roror G., tkalnia kortu, :\w. Benedykta l:i, rob. 15. 
Harman l'ob., przędzalnia odpacll,ów bawołny, św. Karola tJ.l:l, rob. :!O. 
Roson Jakób, p1·z~dzalnia wełny, W~dzewslrn 1117, roll. :lil. 
Rosen G. farbiamin. wolny, Wólczanska 804a. . 
Rosonblat Szaja, 'l'owarzystwo rikcyjne, parowa przQdzalum i tkalnia odpad· 

ków bawełnianych, Długa 811:5, rob. fifiO. 
parowa drukarnia wyrobów bawelnianyeh. Piotrlwwslrn 777. 
ręczna tkalnia sukna i kort(\W; much. wiwsz. Bi.ill i !1'1,7:.l 
wrzeeion, motor parowy o silo 260 koni. . 

Uosenblat J„ t'ahrylrn farb, św .. Beuedylcta, 1501 (pocl lasun11 rob. H. 
Hosenblatt Izr„ tkalnil1 · rqczna, Piotrkowslrn 532, rob ,w. . . 
Hosenthal Lejzer, fabryka sukna, Piotrkowska 111, rob. fi; zarz. Womrach. 
Rosenthal L„ fabryka w;yrohów lmwolnianyeh, Piotrkowska ~Hi rob. HU. 
Rosenthal Chaim, tkalnin mechaniczna, Piotrkowslm 53G. 
Rosengardt & Comp., fabryka C'h11stelc kaszmirowych i wyrobów z wolny cze

sankowej, Zawadzka 44!). 
Uosenthal Dawid, pitrowa fabrylrn wstążek, Piotrlwwslrn 718, rub. i'i'L 
Riider Karol, fabryka wiileów do apretnry, Piotrkowslrn H07, rob. :JO, meeh. 

warszt. 6. 
Hudolf & Bachofncr, tlrnlnia mochan. Wolborska n, rub. 50. 
Rundstein Maj er, litografia, Zaehoclnia Hl. 
Saehs Rafał, parowa fabryka farb, pod lasem miejskim, rob. tr.. 
Saltzwasser Mosiek, fabrj'lrn wstą~ek, Widzewska 41ll, rob. :w. 
Schllihler Karol,. 'rowarzystwo alrnyjno, prnę!lzalnia i tkalnia parnwa lmwolny,. 

Kątna 870, rob. H49, mach. warsz. 840. 
przędzalnia i tkalnia. wyrobów, bawołnianyeh, o sito pary, 
Woiln~' Rynek 1253, roll. 1478, mech. warnzt. 1041.. 
towarzystwo alrny,jne, przędzalnia i tlrnlnia wyrobów lmwel· 
nianycll, o sile pary, ul. św .. Emili 961, rob. B2li8, warHzt. 
mech. 1783. 
blicharnia, apretura, fal'biarnia i c1rukamia wyrobów baweł
nianych i przędzalnia odpadków bawełnianych, o sile pary, 
ul. św. Emilii. 617, rob. 600. 
tk:alnla. wyrobów bawełnianych,. parowa, 

·•:·, 
50, 'l'arg·owa 12'32„ · 
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l~ł'Z~' t'abrykaeh znajdu.ią- :::iQ: domy mieszkalno dla robotników, szkoła, 
ochrona, sklep spożywczy. szpital, przytułek <lla starców i kalek i park 
spa<'.erow~'· Zarządz. Maternicki. 

Schlnmowicz, fabr. wstążek i ta~mv Pohulniowa ·UO. 
Schlee & Ifreusler, fabryka P'irowa'!rnpelnsz~', 1rarµ:uw:i 1287a, rołl. ltill; ;mrzadz 

l\Iuszałowski. · · • 

tiehlo~sllm? Uriel, przędzalnia wełny, Piotrkow::1ka 7UH, l\Jb . .">fi 
Sehn111lt I1 erdynand. fabryka wstążek Nawrot HB, roll. 10. 
Sch~ui?tler Bracia, tkaclrn fabrrka parowa wyrobów wołnianyeh. Piotrlrnwsktt 
.. il.:łh, rob. 175, warl'zt. mo~h. 125; zarz. Sehinke. 
tlehrn_itz .i Endor, tkalnia i farhiarnill wyrobów jorlwahnyelt, o sile pary, Cu

polmana 271h. rob. 107; zarz. Ka«aretto. 
Sr•lu~1~~t Ryszard, farbiarnia bawełny i wełny, aprt>tura parowa, Piotrkowska 

DC:il. roli. 100; motor parowy o sile 25 koni. 
Schmidt & Ptltzo, tkacka t'abr~·lrn wyrohów jrydwalmych roczna. Spaeerowa 

783a, rob. SIJ. ' • 
Sch13,e.ider Gustaw. fabryka parowa cz(J~l'i ~kła<lowych ma~zyn św.. Andrzeja 

lf11f, !'Ob. 7. 
Sehnoidor Gustaw, ślusamia, !iw. Andrzeja 710. 
Schner1• Ilobert, browar parowy. szosa Milsza 81U, eob. c3U. 
Sclmen· & ,Jaffo fabr. taśmy, Piotrkowska 550. 
~cholz Edwar.d, przędzalnia pa1•owa wolny. św. Benedykta rn;,a, roll. 2fi. 
~eholz Rmlolf. fabryka asfaltu, ka1ti i naczyi1 kamiennych, Wodna Oltia, rob. 65. 
Selu:eer Gui>taw, przędzalnia wełny i nic.iarnla parowa. Dzielna l-!33142. ro}Jot. 

b4, mut. par. o sile l 2U koni. 
Schrotei· _:\lau1·ycy, parowa apretura wyrobów bnwolny. Zachodnia ;"iti, rnh. rn. 
Schultz Utto. IH'ZQdzalnia, tkalnia i farbiarnia l'fmstek, ko1•tów i sukna u sile 
Schiitz. fabryka ;;zozotek i pędzli. Zielona. 

pary, Zawadzka 47, rob. 200. 
Schwt:irz. Birnbanm &: Liiw. tkalnia. przi;:dzalnia. e1prntura i farbiarnia wyro· 

bow ze :o:ztncznoJ . wełny, o siło pary, róg Widzewskiej i Tylnej 1070/72, 
rnb. 7"2,-„ Zarz. Kegler, mee.il. warsz ta tow I ;,7, motor 1mr. o sile +o kom. 

Sclnvoig-ert P. W., fabr~·lm tkaeka ku1·t«m i sukna, warsztat~- ręmma. Główna 
128ri. roh. 100. 

Schwertfiihrer Antoni. faln·ylm pm·owa otlpatll;:ów lmwołnian~·ch, :<w. Karola 
8c14a. roh. 20. 

Seg;al ,T„ tkalnia kol'tu. Piotrkowska 2 lli rolJ. 2U. 
Seeligel' Marya. apreti1ra wyrobów hawelnianych, o sile pary, ·Piotrkowska 

[J7(J. 1·01J •. 20. 
Soidler. farhiamia Wirlzowska 1 t rollotn. ~li. 
Siof H„ tkalnia lrnrtn, św. Anrlrzeja 10, rob. ou. 
Silhersztein l\1. 'l'ow. akc., tkalnia 111ocl11111iezna wyrobów welnianyeh i ha· 

\velninnych o sile pary, Piotrlcowslm 570, rob. 20. " 
Silbersztoin M., tkalnia mechaniczna wyrobów wcłnian~·eh i bawołuiau~·eh o ~iie 

pary. Piotrkow:c;ka, rob. GOO, mech. warsz. :370. Szkoła dla dzieci rohotni
k6w na koszt fabryki. Zarządz. :vrargnlios. 

$iornia1 .. ydd A., fabryka kortu, Piotrkowska 17. roh. ;,, 
Siper J.,0011, fahrylm knotów, Piotrlwwslrn !)57, rob. :JO. 
Skrudziirnl;:i Aleksander, apretnra wyrobów welnianyeh, farhiarnia o siło pa1·y, 

l'iotrkowslrn 583, rob. Hl. 
Smins, Fal'łlhngon & Komp. fal!l'~·ka tasiemek i wstążek, Ding~ 7ti7. Zarz1ylz. 
Orłowski. 

Sommer P. H. Przędzalnia )Veln~:, B·g·o Ifarola. 
Somnwr Alfred, fabryka, powozów i. wyrobów ;;ioillarskich, ~w. BenlJdykt.n lG. 
Starke Allm1·t. fabryka tkaclm, lnianych i hawelnianych wyrobów, warsztaty 

r~(\zne.' Piotrko\vska 526, rob. 100, wa1·szt. ręcz. 180. ' 
St1wkt• Otto, tkalnia wy1·o]Jów welnianyeh, warsztnt~· r~ezne, Nawrot 1301::l, 

roh. 50. 
Stefanus Bdmtmd, fabryka wyrobów miedzianych i itrmatmowj·ch, Cegielniana 

14:37a, rob. 14. 
Ste1igert Gotfrld, parowa fahrvlrn tlnwka, wvroliów bawełnianvrh, Piotrkowska 

'/30, roll. cm. ' ' ' 
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343) Stelgert Jakób, przędzalnia Nowa .l:'ronrn.uada rob. ll5. . . 
34.4) Steigert Teodor, fabryka tkacka serwet i wyrobów. welmauye.h, wa1•::1ztal;y 1·ęicz

ne, Piotrkowska 521, rob. 50, mot. parowy o sile 80 k„ mech. warsz. BO. 
Zarz. Pohl. . 

845) Steinert Adolf, fabryka tkacka wyrobów baweluh1nych i drukaruia o sU\l pary, 
Piotrkowska 620, rob. 83. 

346) Stencel Gustaw młyn parowy, Średnia i!GG, roll. 10. 
347) Stiller & Bielscliowski, tkalnia i apretur& wyrobów ·woiuianyeh o Sil() pary 

Cegielniana 1438, rob. 428, mech. warszt. 500, zarll. ('h'aoys. 
348) Stolaroff W„ fabryka trykotaży, Dąbrowa, rob .. 200. . . 
349) Stiildt J„ apretura, Drewnowska 91, .rob. 100. Zarz. \lichalsln. 
350) Stumann Eljasz, fotografia, Piotrkowska 255b. 
351) Su6ke Jul., zakł„d deseniowania płyt, Główna 121:l(i. . 
352) Szymański Karol, mech. apretura, Konstantynow::ika 477, rob. G. 
353) Tempe! & Loewenstejn, przędzalnia wełny, Piotr~o.w~ka 556, zarzitd~. _ll'ischer. 
354) Teschemacher Fryderyk, parowa fabryka pruneli t e.holewek clo bumkow, Pu-

sta 575b, rob. 100. 
355), 'l'itzen '.I'eodor, parowa przędzalnia wełny, Leśna, 7960, rob. 5(i. 
356) Thiede W., zafilad stolarski, ul. Spacerowa 769b. 
367) Thionemann, par. fabryka ·waty hygroskopijne;j i wełnianej, JnljM1slca 129k, 

rob. 20. 
358) Towarzystwo akcyjne przemysłu naftowego Braci Nobel, Konstantynowska 317. 
369) „ „ Warszawslde, Lombard prywatny, Zachodnia 55. 
360) Towarzystwo gazowe akoyjne, parowa fabryka gazu oświetlającego, '1'1u•gowa 

1226, rob. 65. Zarz. Zobel. · ' 
361) Towarzystwo przemysłowe Leśne, skład desek i bali, Cegielniana 465. 
3Cl2) Towarzystwo Tabaczne „Laferme", Piotrkowska 275. 
363) Towarzystwo transportowe ruskie, Pasaż Meyera 512c. . 
364) Topfer, fabryka szpulek, Szosa Milsza 821, motor par. o sile 60 k:on.i. 
365) ,Trylling & Datyner, przędzalnia parowa sztucznej wełny, Długa 837b, rob. 100. 
366) Tykoeinor A., parowa przędzalnia wełny, Widzewska 56, rob. 60. 
367) Unger Baruch, p11rowa fabryka sztucznej wełny, Widzewska 1117, roh. 12. 
368). Urbanowski, zakład kami.eniarski, Cmentarna 32lzl6. 
369) V:orwerk Teofil, parowa farbiamia wełny, Dzika 1089a rob. 28. 
370) Wachs Hersoh, przędzalnia wolny, Długa 271, zarządz. Hentschol. 
371) Wahlmann Hermann, kotlarnia, róg św. Karola i Wólczańskioj, roll. 15. 
372) Wagner Franc„ fabryka śrub, Wólczańska 828, rob. 20. 
373) Wagner Bracia, fabryka wzorów dla tkalni, Przejazd 8, l'Ob. 22. 
374) Walter, zakład stolarski, Wschodnia. 
375) Walter W., zakład ślusarski i giserski, Piotrkowskii. 170, roh. 28. 
376) Wawersig J.; zakład stolarski Długa 804. 
377) Wegener C„ zakład bednarski, Widzewska 417a M. 
478) Wehr A., farbiarnia, Cegielniana 250, rob. 16. 
479) Weikert Józef, fabryka welocypedów i wyrobów i!ehtzuych, 1'iot1•kow8im 768, 

rob. 19. 
380) Weizman E„ fabryka. <ihustek, ul. św. Jakóbi1, rob. '30, Zan;, i'vlaiirni. 
381) Welman Marcin, fabryka pluszu, warsztaty ręczne Piotrkowska 757, rob. 20. 
382) Wergm1 Robort, fabryka tkaeka wyrobów welnianyell, kortów i pluszu, a.pre· 

tura parowa, Dzielna 1H74, rob. 80. · · 
383) Wewer Ernest, fabryka koronek o sile pary, Wólczftiuika i:llfJa, l'oh. 110. 
384)' Wiązowski Borek młyn parowy, ~w. Jakóba 37, robotn. 17. 
285) Wicke Emil, parowa fabryka taśmy gumowej, s;iosa Milsza Slll, 1·oh. llHl 
386) Wiener M. A., fabrylrn wyrobów z wełny ezesankowej, Dzika 50tl, roh: 150. 

Zarz. Kantorowicz. 
387) · Wiesel & Griinbaum, fabryka tasiemek, Spacerowa 7ti8, rob. i:iO. 
388) Wilkoszewslr), zakład fotogra.flczny, Pasaż :\[ejom 514. 
389) W~ll~os~ewski & S~nbert, pracownia pozlotnicz11, Pasaż Mejera 511L 
390) W1ślwk1 Ch. tkalma ręczna wyrob. wełn. Piotrkowska 768, roll. 37. 
391) Wojdyslawski Jakób, fabryka tlrncka wyrobów welnhinych, · wa1•o;ztlity r<~opne, 

Piotrkowska 748, rob. 60. · ' 
392) Wulfsohn Hugo, ~abrylrn k01:tó'VI'. i sukna, wal'sztatów r~czuyeh ()(), meoh. 15, 

mot .. par. o sile 125 .kom, Piotrkowska 257, rob. 160. Za1% Kernbaum. 
393) Wust farblarnia i pralnii1 chemiczna, Zachodnia. 

tf ... 
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394 \ Wutke Karol. fabryka stolarska o sile pary, mech. warsl'it. l :.!, Ce~ielniana 
249a, rob. 50. · 

395\ Wtistehube Jul.. tkalnia, Przejazd 1220 rob. 18. 
396) Wyss G„ zakład tokarski, szosa Milsza 15 rob. 45. 
397) Vorwerk Waldemar, farbiarnia wełny Dzika 10Ś9a rob 40 
398) Zachert Hoinh„ farbiarnia, Widzewsk~ 168. robotn. '1s. · · 

400
399)

1 
Z~usmer J„ przędzalnia wełny, Widzewska 1080, rob. 36. Zarz. Natansolm. 
Z~elkc Jul„ zakład ciesielslci, Julius,.a 1126, rob. 50. 

401) Zmkt1 Karol, ślusarnia, Przejazo 1339, rob. 30. 
· / 402) Zon or Leopold. drukarnia „Lodzer-Tageblatt •, Dzielna 1358, pmc. Vi 

403) , ,. „ fotografia, Dzielna 1358. 
404) Zucker, fabryka chustek, Wschodnia dom Eisnera. 
4-0fi) Żukowski Kazimierz, Fabryka wyr. Żelaznych, Południowa 10, rob. 2i: 

Firmy opuszczone w spisie alfabetycznym. 

Dressler F. zakład siodlarski, Piotrkowska 567/174. 
Krempf, zakład ślusarski Długa 789. 
Miiller A. ~akład stolarski Piotrkowska 503/58. 
Pałaszcws!r1, zakład ślusarsko-maszynowy, Wólczańska róg Zawadzkie.i. 
Przybylski A„ zakład stolarski, Cegielniana, dom Starka. 
Przytulski, pralnia ehemiezna i farbiarnia, Wschodnia 476. 
8chneid-0r A., zakład siodlarski, Piotrkowska. 
St!ft S., zakład grawersko-piecz~tarski, .Pioti:kowska 16. 
Str.ykowski, zakład grawerski i odlewnia znaków metalowych. 
Thiele Bruno, zakład deseniowania płyt, Mikołajewska 1109/20. 



Firmy handlowe w Łodzi. 

k ,1, ~J·lacl mąki, Wóle.zal1slm 
Adamo ., ·' 

Al81fl: '"ilward wyroby szldano i por
was „ • .. 

1 2."<) 
<'Cl!tna Noworn!OJS m 0• •.. 1 Ar~dt ,Jt;JJusll, .księgarnia, P10tl'kows rn 

A1~:1~~łm Hersz, tow. wełniane, Ka· 

mienna li. . b mm 
An hon Mu,rch6, wlocz.k, wy~o " ' 

uhranili dziecinne, P10trk. 277" 
1 Badior M„ sldad wyrobów welmanyt" 1, 

Piotrkuwslca 38. · · 
.. 1. H sl'ład wyroi>. bawolma

~arczyns n " ' 
nyc·h Co(J'ielnittna 2H nowy. p· t 

Bary, JucloT~ .towary bławat.no, w i·-
kowslm ;:il(). t 317 

Baurngarten R., oJrnwita, K.ons . ' . 
Bazar . li'lom" Piotrkowska ?74. . . 
Batkie~ic.z IL, magazyn ubiorów rnęz-

"kich, Plotrlrnwska 514 .. 
Berlin Hersz, tow. lwlomalne, Nowo-

miejska Hl. d . 287 
Berman M,„ skład k~rtu,, ?gro 0~a · 
Be„~ohu skład węgh, Dzika 11 . 

•u ' ' P' t •k 30 B crman .M., owocarnrn, . 10, 1. • • • 
Berger Szmul, sklad nafty i sledz1, No-

womiejska ll. · 
Ber Mowsza, towary. ruskie bławatne, 
Południowa 44:7 · .. , , _ 

Rerlin A., towary manu!tilctm owe, I o . 
hldniowa 481. , , 

Besser Ab1·aham, towary welmane, Ce-
gielniana 1384. . . 

Berckenkampf G., hafty, włóez~1, 
nici i galanterja, Piotr~owslra 778/63. 

Białek wyr. źelazne, P10trkowska 07. 
Bilie E. sk:łacl farb,' Mikołajewska ',53. 
Biłm~iciu M„ cukiernia i fabryka prnr-

ników, Piotrkowslm 722. „ r, 
Blibaum Izr„ skład kor~u, I JOtrk .. oO. 
Bornsztejn Aron, korty l sukno, Piotr

kowska 32. 
Bornsztejn Szmul, korty i sukn!', Piotr-

kowska G2. 
Braude Ber, towary jedwabne, Piotr-

kowska 275. , . 
Braunsztejn Adolf, skład kortu, . P10tr· 

kawska 47. . , 
Broms ·Jankiel, wyr. weł., Dzaelna 3. 

BrenneP J,, ;.mJ.::ltLd uµ;rmlni<';r,y, Piotl'~ 
lwwslrn 1)60. 

Broslauer, korty, Piotrkow,;lm 17 .. 
Brisdt Ajzylr Hers;r,, t:owm·y kolu111alne, 

Ogrodowa '.lOB. , . 
Broni{, sklacl towarow ;r,ola~n~·eh gi1-

lantery,jnyeh, 1'111t1·lw_w~IG'. \ln4-. 
Brtln 'I'oodor, sklail 1mp10rosnw, Nowo-
miejslm Ul. . , . _ 
Briln Iforsz, sl,lad kul't;n, \\ :<u.lwdma u8. 
Brtln Salomon, wyr. hawol., rog W8eho:. 

. (lnie.i i Cogiolnia11e,i fil. 
Bornmn Maj<ll', Hk:hid Hulrn:1, Ogl'01lowa 

~87. 
Buchwei~ Aln'., Kklad okowity, Plotl'-

lrnwHka :\17. . , 
1 Bukiet D„ sklad t"Jrn,.;tol~, . l\.rot;k~ :.. 

Butschkat Adolf, oh1rntt 1mp10rowo: 
galantol',ia i w~'I'. ln·o11z„ l:'10trkow· 
skri 28lł/3. . 

Chooht S., wyt'. Wl'lniano, 1'1otl'kowRlrn. 

al. . k ·i11 
c:tmsin, ,;kh11l prx~d~y, 1'10tr :~>w. :.u, 
Chorolalc Sznrnl, ::;Jdad lwrt.11, l wtr„ !12. 
Ciesielski s. H. 1:1klli1l lump l 11!1· 

ez:vii kuchonnych, ornz hurtowy ~kla,d 
nafty i Hmal't'>W, Plol:rkowska ::l(!4f1o., 

Ciesielski s. H. Hkllttl rt:,kaw1czek, 
galantery~ i bieli~n~', Pi.;)t:rk. Hi3. 

Ohmielowslo Ludwik' :ilcl,id zo!,!;aruw, 
Piotrkowska ::lfiG. . , 

O:.iorniłowski :Mosiek, wyruily zol1.1zne,. 
Nowomiejsku. lH. . . 

Dębalska ,fomum, nnkw1·1w1, Konstan-
t.ynowska 32211„ 

Dering lh1dolf slcla<l <Jh nf!l;e le' Piotr-
Jrnwslm 737. . . 

Dieryng, zakł1td olokto·toollłlWllllY I op-
tyezny 277. · 

Drecki s. skiltt1 zegarów Nowy Ry·· 

nek 2. k 't Sp 
Dobi·anicki .Mondol, skład u owi y, a· 

corowa 763. 
Dobrzyński ,J.. tow. Jokciowo, Plok· 

kowska 7. . 
Dobrzy1'lski Abraharn, korty i sukno, 

Nowy Rynok ll. . . 
Droje1' Horsz tow. woln. KaIDlennu o. 
Dudawf!ki wyr. twoi. Połnclniowa 5. 

Edolhanm Ahr. odpadki bawełn. Stodol-
niana 7H. · 

Eisncr Wilhelm, skład wyrobów wol-
nianyeh Wschodnia 1410. 

Bitingen Horz, skład sukna Piotrk. 3B. 
Bizner .K, skład przędzy, Piotr}{, 50. 
Eiznerowicz Sz., WjTObj' wełniane, Ce-

gielniana BG. 
Engolbardt, slcład futer i kapeluszy, 

Piotrkowska 283. 
Engol ,J„ tow. lokeiowe, Piotrlc 250. 
Epstoin Nucliom skład kortu Pio.trk. 69. 
Epste,in Szaja, towary manufaktumo, 

Wschodnia rn. 
Peigenbaum Icek, wyrohy złote i srehr· 

ne, Piotrkowska 3. 
Filia pierwszej warszawskiej piekarni 

mechanicznej, Kamienna 1419. 
Filipczyński Błażej , kantor 1>tr~ezeli, 

Zielona. 
Fijałkowski, skład perfumeryi i za
kład fryzyerski, Piotrkowska 45. 

l!'iszer Ludwik, ·Jrnięgarnia, Zawadzka 
278/9. 

Fiszer, sklad trumlen, Konstaliltynow
ska dom Dering. 

I<'ion, towary manufakturno, Piotrk. 116. 
Frankus A., eukiemia, vVidzewska 

1431. 
Preidenberg: Berei{, tow. wełn., Cugiel· 

niana 40. 
Promun Pisze!, skład sukna Ogrodo

wa G. 
Freidenhcrg :\L, skład wełny, Krótka 510. 
Frenldol Markus. skłacl kortu, Piotr-

kowska 73. · 
Friedman, wyroby bawełniane. Piotr

kowska 5()1. 
Fromm· Szloma, materjały piśmienne, 

Nowomiojska. 
Fryszberg Uh!lim, towary mannfnktur

ne, Piotrkowska 50. 
Fryszman Al., tow. wełniane, Dzielna 3. 

l,( Gebethner & Wolff, skład fortepia
nów, Piotrkowska 46. 

Gehlig Karol i Wilhelm, towar~' 
kolonialne, Piotrkowska 702 i Ogro
dowa 200. 

Ginsberg ,Józef, Towarzystwo akcyjne 
Zawiercie, skład towarów ba,vełnia
nych, Nowy Rynek 8. 

Gliński, skład '.szuwaksu, Piotrk. 272. 
Gliicksman, wełna i towary wełniane, 

Piotrkowska 505. 
Gliiek Roman, skład farb, Piotrk. 520. 
Goldman B. tow. wełn„ Piotrk. 80. 
Goldbln~n Szymon, wyroby żelazne, 

Piotrk. 765. 
Goldblum Beniamin, towa1·y wełniane, 
Południowa 490. . 

Goldberg Edward, skład węgli, Skła
dowa 9. 

Goldberg Fabjan, skład desek, Długa 803. 
Goldfius Wolf, wyroby złote, Pio~rkow· 

ska 257. 

iH 

Golrlstanli Z~·g„ :<kład tabaczny, Piott·" 
kowska 25711. 

Goldsteju, tow. weln„ Cegfolniana i:l L 
Gotheil, tow. wołu, Piotrkow:ilm 8l. 
Graf Rozalia. wyl'. wełn., Piotrk. 7fJS. 
Graf IzaaJ{, skład sukna, negielniaua 41~: 
tiutentag "fa11rycy. wyrob~r zlotu. No-

wy Ry1wk :J. 
Gutmann ,Jakóh. skład ruskieh towa

rów hlawntnych. Piotrkowska 2W. 
Haake Atlolf. tow. kolon„ R~·nl'k Hu~·e· 

ra G20. . 
Hahorgriitz J,ei!J., towa1·~· :>m·owe. Piotr· 

kow;o;ktt 17. 
Haffl:stein Józef, magazyn ubiorów• 

llHJzkkh. Konstanty:iowska J. 
Hartman Józl!t', skład win. Piot.rk. llli3. 
Hartwig Jadwiga. węgle. Nowa Praga.· 
Hauk Aloizy. :;kład tow. kol.ouialnydi. 

i farb, Piotl'kowska 146. 
Hausman J., skł. pap,y, Piotr!•. IJSIJ. 
Hellnrnn :\1orrlka. tnw. lokciowe, C'o

giclniaua :.!4-. 
Holrnichsc•.hans. magaz;i·n obuwia, Piotr· 

kowska 20\i. 
Heltker, towar~· wC'lniane, Piotrk. 2i'ill. 
Henig Ludwik, w~croh~- iJl'onzowu, 

11Iaterowane i galantcr,ia, Piotrkow
slrn 277/U. 

Hcrsz Wilb„ ,.;kłacl przędzy, Piotrk. :.! L 
Herzcnbcrg & .Rapaport, sklarl towa

rów l1ł1twatnyeh, Piotrk. ::l73. 
Herzenberg & lsraelsohn, towary 

manufakturowe, blawatne, Piotrkow-
ska 273a/23. · · 

Hetzer i Szwalbe, galanterya, bielizna. 
wyroby żelazne, Piotrkowska 784. 

Heymarm Edward. s'klad wolny, l"lotr
kow:>ka 102. 

Hoymann I-Iersz, skład okowity, Nowo-
miejska n. . 

Hielle & Dittrich, skla.il wyrob. Zy
rardowskich, Piotrkowska 249. 

Hirscłnuan Jakób, towary łokci owo, 
Nowomir;:jska 2. · 

Horclliozka, skład szkła i porcelany. 
Nowr Rynek 240. . 

Hrdina A. J., zakład ogrollmczy, 
Konstantynowska 320. 

Hurwitz S., skład sukna, Piotrk. 777. 
Ingster Jak., skład jedwabiu, Piotrk. Hl. 
Itelcl A. towary . bławatne, Nikołajew-

ska 1349. 
Inseistejn Icek, skład mąki, Dzielna 2. 
Israelsolm Jakób, tow. łokciowe ruskie, 

Nowomiejska 239/11. 
Janicka Marya, skład perfum, kosme

tyków i zakład fryzyerski, Plotrk. 279. 
Jarosławski magazyn, skład płót

na i bielizny gotowej, Piotrk. 276/17. 
Jende Karol, zakład cukierniczy i 

pierników, róg Dzikiej i Nawrot 1314. 
Kabacznik Majer, skład ruskich towa

rów bławatnych, Piotrkowska 275. 



. . 

t wełniane , 
Kalman Herman , owary 

Dzieh1a iasą. b'l . Piotrtrnwska 283. 
Kantor Ar?n, JU 1 61

' łn. D;r,ielna 1396. 
Kamuszewicz tow .. we: Piotr!~ 259. 
Kawenoki tow· wełn. t 'skład farb 
Karpińslci &. Lepper 'ri2o. 

i lakier(rw, Pwtrkodwsk~ . i towaro.·w 
' I . F skła wm 17 .. Karwo~s n ., Konstantynowska 3 · 

kolomalnycb. kł. d mat. piśmiennych, 
Keller M., s a 

. Piotrkowska 69t nowif ~1oniaino, Plotl'
Kessler Karol, ow. 

kowska 258: . . Piotr]{. lHi. 
Kestyn Jankiel, fa1i11-y'Nowomiejska 232. 
Kin Aron, skła~ mą n, 1 dlowy róg 
Kiper !Bracia,. do~n. ian . własny 

.Cegie~~n1t:~inD~~~~~· t:~~~ów miej· 
Kissyn wyrobu Wschodnia 1416. 

· scowogo · ' . za N"adzka 12 
Kit, wy1•oby lmweł~1a11?,_.,' \ve. fa bry: 
Kitaj Hana, towar~. !IDeJseo .I 

kac·yi Zawadzk(l, 44:1. , R 
Klepftsz', skład, ~leclzi i soli, Sttti'Y . y-

nek 22fl · · . J kób tow·wy wełniane, 
Klocman a ' ' 

Dzielna 1380 .• Wł Rkład towarów 
Klukacz:ewska ., " · •\· 239 

kolonialnych i broni, Nowy R:Yn,e' ... 
Klossowski ,Tan, skład tmiterJałow ap-

tecznych, Piotrkowska 51'1· . 'kow
Kohn Szymon, skład kortów, P10t1 

K shka ~~~~el· korty Piotrkowska 274. 
o n ' '• 'ln- Piotr·k 773 

Kohn Aron, tow. we iane, . I" t .: 
Kohn Pesza, tow. bawolmano, 10 I 

kowska 257. . . 
Kohn lee!{ Loib, w·zędza bawolmana, 

Piotrkowska 568'. . 1 Konciowsld Abr. tow. weln. i bawc n., 
Cogi2lni.ana 4Q. I 

Konrad z., cultiornia, Nowy Ryne '· 
Konstadt He1•man, skład wyrobów 

bawełnianych Piotrkowslrn 274a. 
Kopel Natan, ,,;yroby wełniane, Piotr-

kowska 259. . p· t 
Kosel w. Ł., farbY malarskie, 10 r-
kowska 7(i9. · l 264 
Kossel W., skład bięlizny, P1?tr.c .. 
Kramm A., wyroby tokarsk10 i parn· 

solo Nawrot 1098. .. 
111.ra~etz & Flicks, skład wyrobów 

wełnianych, Cogiolniana: 271. 
„Kruszyna", produkty n11.b1ałowo, Kon· 
· stantynowska 10. p· t 
K ykus Ludwik, tow. bławatne, 10 r-

kowska 280. 
Kwaśner & Miller, skład przędzy, Og1·o-

dowa lfS.. . . _ . 
Kilrtz ·G. wyr. weł., Cog10lmana •. 
Kunkel w., towary włóczkowe i ga

lanter. Piotrkowska 532/108 .. 
Kurjer Wi.wszawski", kantor P1otrk. 7. 

Kuz.-it.zk;r; dom spedycyjny, Oegie1-
niana 271. 

Lahmert ·A.; skład akó~, Piotrkow. 732. 

1,assmann Nuem., towary bławatne, 
Piotrkowska 275. . 

Lange s., skiad kortu, Piotrkowska 
17. 

Landau Salomon, ruskie manufaktnrne 
towary, Nowy Rynek 8 I Piotrkow-
ska 504. . . 

Leizerman, skład ohuw1a, Piotrkow-
ska 45. 

Lernor M„ płótno i firanki, ~iotrk. 34. 
TJośm,ierz, 'l'owarz~stwo akcyJne, Akład 

wQgli przy kolot. 
L.ewiński, skład. wyl'ol!ów oloktr0-
technicm1ych, optycznych 1 zakłacl me-

chaniczny, Dzielna 2. . . 
Liobof Jose!, skład sukmt, D~rnlna 3. 
Librach Icek, sklacl kortu •. I 10trk. 779. 
Uchtonstojn, towary wolnmne, Wscho-

. dnia l419. • 
Likerman & GlassteJn, skład wy

robów gala11tory,inych drev:ntanych, 
luster ram mebli fantazy,)nynh oz
docbn~:elt, Żiolomt J'Óg Piotl'lL 

f,indcnfllld & Danziger, · prz<~clza wo!· 
niana, Południow!t 1149. . 

I itiiitski Alolrnandor, mator.1aly aptmli'l
" . . I "'ll) no, Nowonno,1s rn "'' • · 
Lipiiu;ld Józut', skład WQg:Jl, Kl'ótka 8. 
Lh;iecka Malwina, nmtol',J!l.ly apteczne, 

Piotrkowt1ka 2UO. 
Littauer Izydo•', wyroby p~smante

ryjno i konfolrnyjne, wszelkie nowo· 
ści, }J[otrk. :39 nowy. . 

Lubiitski foul{, slclacl towarow baweł· 
nianych, Piotrk. !ilH. 

· Lubieirnki Monde\. Hldacl sukrm, Pio.tr· 
kowslm Mlt. 

I ućmiorz" t;owai·zy~two akcyjne, skład 
" J ' l . J J 'I piwa. Sto<lo nu1rnt ... „. . 
Luidor Clmim, Hldad w<:g'la, WHlzow-

slm t.110. · 1 1 Liidert ILmlwik, dyw~tr~Y·. sumo . 
korty, róg Piott lrnwsk10,1 1 Zawadz-
kioj 270. · 

Łasz:lcaewicz M. ::;khtd. .to~v. k~lo
nialuych róg Wi<lzowslWJ.J l Oegtel· . 
nianoj l4H7/Bll. . . 

Łuszkiowlez Miclrnl, »kład węgli, W1· 
dzew;;Jw 1117. . 

Lulm Maryan (ilt'tlHt Jankowski) ~kład 
win i siilrytualij, Nowy Hynok 5. . 

Ma<}zew:iki ltollllrt, hurtowy skład ph 
wa, Btiluty 58. . . , 

l\łladler w., rękawiczkt i galantory11, 
Piotrkowsl'a \W7 i Dz.iolna 501. . 

Maoćlor H. tow. kolomo.I .. Konst11ntf'. 
now:;lm 37. 

Majeranowski A., ublory męzlde, ·, . 
Zawaclv.lrn 277. . . · 

Manaberg Hugo, 8kład farb l towa· 
rów kolonialnych, Widzowslrn 1~34d. 

Mandels Icok, wyroby welnlano, P1otr· , 
kow::ikt\ 58. · . 

Manaborg Z„ skład farb, Wsohodml' 

Markowicz Judo!, skład kortu, Cegiel· 
niana 30. 

Matiatko Wł.. tow. kolonialne i 11roi1, 
Piotrkowska 124. 

Menciński M„ skład lrnrtu Dzielna 1. 
Meybaum M., skład przędzy, Południo· 

wa 8. 
Milker C., towary żelazne gi>lante

ryjne, Nowomiejska 10/12. 
Minor August, cukiernia i fabryka 

pierników, Piotrkowska 744. 
n;.J Mittler S. antykwarnia i księgarnia, 
, Piotrk. 282. 

Modrow E., lampy i naezynia kuchen
ne, Piotrkowslm 255b. 

Mogk Karol, skład przyborów do ma
szyn, Piotrkowska 520 . 

Blllokiejewski Adam, sldad win i 
spir yt,1alij, Piotrkow~lrn 70fJ. 

.Monitz ,Józef, Wj'l'Oby żehtzne, Nowo
miej skit H 7. 

Mor~enstern ,Jakóh, towar~· wolniaue, 
P10trkowska 04. 

Mtiller Robert. zegary, Piotrko\\'. 752. 
V Nasielski B„ litogmtta. Cegieiniana 272. 

Nawrocki magazyn obuwia, Konstan
tynowslra 324. 

Neidlinger F., skład maszyn do sz:i•cia, 
Piotrkowska 279. 

Niomec I. skład maki Wschodnia 4Ei2. 
Nepros B. & Comp.; .lampy i naczynia 

kuchenne, Piotrkowska 750. 
Neufeld P„ skład żelaza, Pictrlc. 249. 
Neubaus E., skład sukna, Piotrk. Hl. 
Ogła Osman, piekarnia, Poludniowa 495. 
Olszer, skład drzewa, Stary Rynek 157. 
Ols11ewski, kantor stręczmi, Zachodnia. 
Opiłz A„ skład obuwia, Piotrkowska 

1380. 
Orbach M., wyroby żelazne, Nowomiej

ska 231. 
Orbach L„ hurtowy skład oktlwity, 

Drukarska 232. 
Otto Edw. tow. kolonialne, Piotrk. 771. 
.Pański Ch. wyr. weł. Nowomiejska 20. 
Percyk Moszek, tow. bław., Piotrk. 27. 

, Pałkowski wina i tow. kol. Piotr. 256. 
~f Pet~rsllge Jan, skład papieru i rnater

jałów piśmionnych, Piotrkowska 263. 
Petters i Sohii.fer, skład farb, Piotr

kowska 551. 
Pietschman F., skład asfaltu Miko

łajewska 65. 
Pinkus & Bende. przędza wełniana, 

Piotrkowska 42.· 
Pinkus, sklad futer i kapeluszy, Piotr

kowska 47. 
Piotrkowski Szaja wyroby 1vełnia.ne, 

Dzielna 1380. 
Podgórski, magazyn ubiorów męz-. · 

kich Dzielna l355. 
Ponizowski P. tow. moskiewskie, Piotr

kowska 38. 
Popow B-cia, skład herbaty, Piotrkow

ska 53, 
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Poznański Szi. skład kortu Cegielnia· 
na 49. 

Polkowski J, w., skład wyrobów 
tabacznych Piotrkowska 777. 

Protzel F. skład rzemieni i części· ma· 
szyn Przejazd 4. · 

Pstrągowski· Bronisław, skład węgla, 
Radin J. O. jubiler, Piotrkow. 256 .. 
Rajgrodzki, Wj'l'oby wełniane, Cegiel-

niana 271i/8. 
Rassalski I. skład wędlin Ko1istan

tynowska 319. 
Happaport Leon, cldm spedycyjny; 'Po

łudniowa 450. 
Reicher Adolf, skład farb, Zawadl!ka 8. 
Rejzman S„ wyroby tabaczne, .st~ry 

Rynek 227. 
. Rompcl, Herm. skład kortu Dzielna 3 
[ j„"1łiichtea• Cezar. księga1;uia kolporta.' 
' cyjna, Cegielniana 27211/4. . 

Roszkowski A:. cukiomia, · Piotrkow
ska 514. 

Hosenblnm I. skład· chustek Piot.rk. 62. 
Roseugardt A. wyrob. weln„ Cegiel

niana 11. 
Roseng·ardt M. li., skład wyr. 'irełnia-

nyeh, Zawadzka fo40. ; 
Rosenblum M„ skład wełny, PiotrkoW· 

ska 111. · · 
Rosenblnru Haskie!, tow. galanteryjne, 

Nowontiejska 232. · 
Rosenthal Maks, wyr. bronzowe.i ga

lanterya, Piotrk. 267. 
Rosenthal Adolf, wyroby .brommwe 

i galanterja. Ph}trkowska 39 i 774. 
Rosenblum wyrubj· tabaczne. Nowy 

Rynek 6. · · . 
Rozunthal Lajzer, wyr. welniane,·Piotr-

kowska 769. · 
Rozenthal Chaim, wyroby wełniane, 

Wschodnia 1404. 
Rubinstein Izaak Jrnrty i wyr: wełnia-

ne, Dzielna 11. . ' 
Rubinowicz Sz. sl,ł!id kortu, Piotrkow-

ska 263. · .... , · 
Russota Hersz. wyrobj' wełniane i k~rty 

Piotrlrnwska 778. · , · 
Hussak l\L, sldad win. Sta1'y Rynek,1!38. 
Rutunberg Józef, wyroby jubilerskie, 

Piotrkowska 275. 
· Sachs Lobo! mater. pismienne, ·Piotr

kowska 280. 
Sachs Rafał, tow. kolonialne, Piotrkow-

ska 261. : 
Salomonowicz M. wyr. wełniańo Wscho

dnia 5. . 
Salomonowicz Z„ Elkład desek. Połu-

dniowa 483. · 
Sachs Herm. magazyn · ubioró~ męz

kich Piotrkowska 60 nowy. 
Sanel Juda, skład kortu, Coglelnia
, na 29. 

l,/Schatke Robert, księgarhia, · .Płótr
kowska 786. 

„ 



Scb.lossberg Bl'acia, ~kł. bawełny, Wacho· 
dnia 489. 

SchHissel' 'Jakób, skład koi·tn Wsuho· 
dnia 64. 

Scholz iiudolf skład farb i wy1•01Jów 
chemicznych Wólczańska 774. 

Schulz Fei·d. skład wędlin, Średnia 4~4/8. 
Schrlltter Bracia, skłacl przędzy P10tr

kowska 257. 
Schlltz F ., skład sera, masła, mleka, 

Piotrkowska 265. 
Selwer Abr. tow. bawcl. i wcln. Polu· 

dniowa 4. , 
Semelke, tow. kolonialne, Piotrkow-

ska 227. .. 
Sibcr 'l'eodol', tow. hawclni<ine, P1otr-

kowslrn 562. 
Slebeneichen J,, skład rnwzyi1 lm· 

chonnych, Nowy Rynek 2 .. 
Sznajder K.., skład win i spirytna· 

lij Piotrk1.1wslrn 2411. . .. 
Bilbm•banm Samuel, skład mat01·Jnlow 

aptecznych, PiOtl'kowska 254. 
Silberstoin Dawid, skład farb. Oogiol· 

niana 272e. 
Sllberstein Józef tow. wałn. Dzielna 2. 
Sommer Rob. skład piwa l'Óg Zachocl· 

niej i Cegielnianej 57-, . 
Sperling, skłacl kortu, Wschodnta 72. 
Sprx'ącxkowski ' Maurycy, skłacl 

win i tow. kolonia!. Plotrk. 501. 
Stegman Edw„ skład sukna i kortów, 

Nowomiejska 237. 
Steinberg A„ nafta i olojo mineralne, 

Piotrkowska 86/38. 
Btorioh M„ skład towarów galantery,i

nycb, Piotrkowska 254. 
V Strakun H, M., księgaruia, Piotr· 

kowska 275. 
Sudra A., sklacl llerbaty~:i tow. kolo· 

nialnych, 1·óg Nowomiejskiej i .Dru
karskiej. 

Summer D. & Comp„ sklatl częimi ma· 
azyn, Piotrkowska 101. 
Szattan Joel, skład wełn~·, Zachod. 42. 
Szattan Sucher, tow. nmnut'aktnrno, 

Cegielniana 38. · 
Szattan Hersz, towar~· 11u1nufoktnn1e, 

Wschodnia 50. 
Szelufeln Lolb, sklml kortu, Zad10ll· 

nia 275. 
Szer Bracia, dom kom'sowy, J>oludnio· 

-wa 450. 
Sxmagier R., cukiernia, Piotrkow· 

ska 257. 
S2eps Suoher, tow. weln. Piotrk. 509. 
Szykier 1., skład win, Nowomie.i· 

ska 285. · 
\/ Świlla A. księgarnia i matm·jały piś· 

mienno, Dzielna 1380. 
Tenenbaum Tobiasz, . wyr. miejscowej 

t'abrykacyi, Piotrkowsk.a 36. 
'l'empel Dawid; 'wyr. wełniane, Piotr-

Jtowska 261, · 
t;remvei !i~i11ei, !>kl. Jcortu, D~ieln~ l3ó6, 

'replitzki E. wyr. wełniano, Cegielnia· 
na 11. • 

Teszych Ąugust, kantor zamawiań na 
węgle, Dzielna~i1360. 

Thnrsz Bracia tow. kolonialne, Piot1·· 
kowska 23. 

'.rohiasz ~ A„ 'wyroby zloto i srebrno, 
Piotrkowska 3. 

„'l'sin-Lun", skłacl horhi~t.y, Piotrkow· 
ska 17. 

'l'usk Chaim, wyroby weln.,~.Piotrkow· 
slm '15. . · ·n~ 

'l'yhor, sldud papiorn, Piotrkowska 78fl. 
Ulbryeh Uajmuncl, 8ldad m11szyu, Kon· 

stantynowsku, :l~O. 
Ul'isohn A. wyr. woln. Cogfoluiana 48. 
Waehs B„ ehustki i towary wełniane, 

Cegielniana 271c. · 
Wachs Uyf1rn, sklad · okowity, l'iotr· 

kowska 768. 
Wahrh'.tftig ,fankiol. 1·osztki kortn, Po· 

ludniowa B. 
Walicki P., slda1l trumien, l'rz~\jaztl 

1340/12. 
Wagner w., sklall sukna, tow. w.•ln„ 

baweln. i resztek, Krótka ta45/7. 
Warazawski A hr„ tow. wolu„ Coglol· 

niana B8. 
Wedel, skhttl ezekolt>tly, Piotrkowska 

265. 
Weidemejer skład trnmiou, Wscho· 

dnia 1411. . „ 
Weikcrt Józef skład wyrobów żolaz· 

nych, łóżek, weloeypod6w, wózków, 
Piotrkowska 89. , 

Weiss Moszok, ·skład okowity t:lroclnifl 
329. 

Wcnzko Ang. skład mąki 'fargowa 1235. 
Woyrauch, skład węillin, Piotrkowska 

502 i filia 232 i 728. 
WQżyk J. B. sklClp nalllałowy, Nowy 

Itynok li, filia św. Andrzeja. 
Wicgandt, mu.gazyn obuwia, Piotrkow· 

ska 87. . 
Wionor, korty, Plotrkow;;ka 2li6 i B69. 
Wiesel Izaak, t:iklail. wyrohów miej' 

s1•.owej fabrylmt•yi, Ceg-iolniana 271. 
Wlllortti Klom;ms, 'Hkll1d wyrobów tj· 

tan'!. Piotrkowsk1i 780. 
W.inter Cht1im, Hldall prz1icb;y, Piotr-

kowska 2,1. 
Wislicki Jak., korty 1:bojki,~Piotrk. 45. 
Witkowski ,Józ., skład wQgli Sk.łado~a .. 
Wojtinek Ant. i Alb„ skład harmonlJck. 

i różnych instl'Umont.ów muzycznych 
Piotrkowska H2. 

Wolf Herz, ko1·ty, Wsc1hodnia 70. 
Wolpol't Mowsz1i, tow. wołn, i baweł. 

Oegielnlam1 7 .. 
Wolski, zaklad.ślnsarsko-meehaniozny, 

Nowy Hynek 5. 
Wiistohube, cmkiernia, Piotrkowsk1i 45 

nowy; 
Wyszewiafa;ki, towiwy blawatne, 
. dnrowa 21. 

,,',,1·lri:„>."c.· ., 
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Zachert Wilhelm; skład przędzy, 
Zawadzka 436. 

Zarzecki St., skład win i tow. ko
lonialnych, Południowa 490. 

Ziegler Rudolf, farby i towarv ko-
lonialne, Wschodnia 473. • 

ADRESY 

Zielke Rozalia, sit.ład· wyrob. gBlań· 
teryjnych, gumowych, zabawek i in

strumentów chirurgicznych., Zawadz

ka 43.6. 

OGÓLNE. 

(W dziale niniejszym pomieszcza się adres kaźdego, kto tytułem przed· 
płaty na kalendarz wniesie kop, 25, przyezeru otrzymuje kwit na aa• 

bycie kalendarza u WYDA ·wcy za połowę ceny). 

Apteczne składy. 
Lisiecka M. Piotrkowska 88. 
Bawełnianych wyrobów składy. 
Hiller F. Nawrot 1294. 
Lissner J. Piotrkowska 523. 
Sclmcidcr ,J, Nawrot 1318. 
Schwejgert G. Nawrot 541. 
Stein H. Stare Miasto 20. 

Bielizny fabryka. 
Kochai1ski Sz. róg Wschodniej Ka-

miennej. 
Blacharskie zakłady. 

Eckart L. Piotrkowska 230. 
Krilger A Piotrkowska 543. 
Mees G. Piotrkowska 694. 
Wallis R. Widzewska 1137. 

Browar parowy. 
Lorentz Braeia Widzewska 1106/7f,, 

Cieśle. 
Fubrmann 'I'. Główna 1284. 

· Cukiernicze zakłady. 
Fltuch A. Dzielna 10. 
Frankus Widzewska 14. 
Sandner K. Konstantynowska 320/18a. 
Sellin F. Konstantynowska 320/14. 

Deseniowanie płyt. 
'rhiele B. Mikołajewska 1109. 

' Drukarnie. 
\/ Glanz J. Nowy Rynek. 

Drzewa budowlanego składy. 
Salamonowicz Z. Południowa 432/3. 
Filcowych kapeluszy fabryki. 

Krakowski A. Piotrkowska 16. 
Fotograficzne zakłady. 

Sandmeer Konstantynowska. 
Fryzjerskie zakłady. 

Sznajder A. Piotrkowska. 
Hotel Victoria. 

Galanteryjne towary. 
Heinrich B. Konstantynowska 324. 
Kores I. Główna 20. 
Nicht R. Wschodnia 59. 

Graw_,rskie zakłady. 
Strykowski J. Piotrkowska 33. 

Haftu pracownia. 
Brogistter L. Cegielniana 27. 

Introligatorskie zak.ładr. 
Rossenwasser Kamienna 9, 
Sadokierski E. Piotrkow. 16. 

Kolonialne sklepy. 
Benkcl F. Główna 1287. 
Bokslejtner O., Mikołajewska 547. 
Briickert H. Mikołajewska 1098. 
Damroth Piotrkowska 712. 
Hardke L. Południowa 420. 
Krauss W. Piotrkowska 693. 
Kunkel B. Piotrkowska 596/238. 
Maeder H. Konstantynowska 37. 
Mitke Ł. Mikołajewska 548/71. 
Łyczkowski W. Pio'rkowska 694/256. 
Piestrzyński J. Widzewska 1092. 
Rupprecht I. Nawrot 1298. 
Schnelke K. Dzielna. 1366/34. 
Smole~ski. M„ ~w. Andrzeja 761/IO. 
Szymanski W. Srednla 347/28. 
Wodycki W. Widzewska 1482, 
Zajdłer A. Zielona 3 nowy. 

Konnej jazdy nauka. 
Kiintzcl G: róg Szosy Milsza 819. 

· Kopert fabryki. 
Keiser H." Piotrkowska 18. 

KoszJkarskie wyroby. 
Minsberg G. Piotrkowska 736/147. 

· ... Krawcy. 
Klarr Wschodnia 32. 
Stechbart G; Główna 1260. 
Zimmermann H. 1135/96. 
Zittenfelcf ą. Nowy Rynek 3. 
· Księgi kontowe. 

Rosenstrauch L. Cegiolnlana 1303. 
Manufakturnych!towa~w 

składy •. 
Wajss Mendel Piotrkowska 18, 

Maszyn do szycia składy·· 
Ulbrich. R. Konstantynowska 320d, 

Mąki składy. 
Goldkorn A. Ogrodowa 3. 

Mebli składy. 
Habermau E. Zachodnia ąl. . 
Gaertner J .. Piotrkowska 605/256. 

Mód magazyny. 
Ciesielska A. Konstantynowska ·1. 



• ~ 1 
Mfyny 11arowe. 

Stenzel G. Średnio.}67 .. 

Mydła fabryki. 

Nemnark S., Nowomiejska 232. • 
Ogrodnicy i zakłady ogrodna• 

cze. 
Kostanowski Średnia 38 nowy. 
Kozłowsll:i L„ Średnia 357/48. 
Sandner K., Konstantynowska B20/18. 

· Okryć składy. 
Taszemka J. Piotrkowska 266: 

Piekarze. 
.. Gna'.uk A;, Średnia 356. 
Karoil' T., Średnia 31. 
Karoff A., Południowa 27. 
Merkert R., Widzewska 15. 
Merkcrt T., G~ówna„1176. 
'.Reiter A., Dzielna 31. . 
Schielo R., Przejazd 1198. 
Schmidt, Łagiewnicka 134. 
Seiler E.; Dzielna 1371. 
Schreer Średnia ·368. 
Stenzel F., Średnia 56, 
Strenge'.Karol, Cegielniana 1407. 
Werner ·F., Zakątna dom własny. 
Wejer Stefan, Zakąttia dom własny. 
Wenzkę W~, Pieprzowa 155. 
Wonzke A., 'fargowa 1235a. 
Wolanek A„ Piotrkowska 211. 

. . Pierzy składy. 
Mośkowicz St., Nowomiejska 237. 

Pilnikarskfo zakłady. 
PJadek H., Pusta 576; · 

Piwa~składy. 
Haimowicz M„ Mikołajowska 1101.l. 

Pończoch pracownia. . 
Łuniewska W„ Zachodnia 57. 

Pończosznicze wyroby. 
Schafflcr ·"E., 'Piotrkowska 567. 

Powroźnicze wyroby. 
F1·iomann A„ Piotrkowska· 660. . . 
Pralnie chemiczne i farbiarnie, 
Dolif1ski A.; Północna 310/rn. 

·Pralni~· 
„Engel'', Dzielna 7 dom Seidemana. 
„Jozeflna" Piotrkowskti 88'; 
„Hamburska" Kapłański, Brednia 71. 
Mioholman J., .Widz~wska 1434, · · 
• Paryska" SzczawinskaE. Z11wadzkii440. 
Szawołowa N„ Średnia 71. 

. Próśb biuro~ 
H.ipp A.( Mikomj<iwska 136fo. 

Przędzalnie. 
Hochmuth A. W olczańSka 804a. 

· ·.Pudełek "fabryk:i. 
Silberscbatz · S,, · Gegii:ll!!iana 1891. 
Sih1sman L. Piotrkowska 522. · 

Restaua•acyjrie··zakłady. 
Bri:ickort, Gł6wria"U73: · 
Do~ke. J.;, ,!.~g. Gegfolnianoj: ~ Widzew: 
Dz10nmakówski, Średńia: .355/-44. 
Ende G., Przej!j;zd'1338/16, ' 
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Hammer F. Targowa 1178. 
Kamus R„ Piotrkowska 280. 
li'inklor h, Kamienna 1418. 
,Telrnl G„ Widzewska 1432. 
Korszol J·., Przejazd 1341. 
Sehlt'nor M. Nowy Rynek 3. 
Sellin F. Konstantynowska 320/14. 
Zosol, Zawtidzka. 

Rzeźnicy. 
Vo~snmjor W„ Zielna 787. 

Rysunków mam.dakturnych 
pracownia. 

Likermann M. & Staszowski M„ Cegieł. 
niapa dom Bławata. 

Sukna Składy. 
IUmpol G„ Dzielna 501. 

Skór ~kłady. 
Broslanor M. Główna 55. 
Siodlarskie i rymarskie składy. 
Dreschlor, Piótrl;::owska 5(15/174. 
Konradiow W„ Widzewska 52. 
Kozłowski I„ Wsehodnia 31. 
Kucz;y1'iski M„ Plotrlrnwslrn 698. 

Stolarskie zakłady. 
Kaszyt1ski ,J„ Wschodnia 33. 
Grzybowski, Srodnili ll. 
Przybylski A„ Widzewska 36. 

, Snycerze. 
Sehillhe,im H.„ Dziolna 13UB. 

Szewcy. 
Huptys, <ł!ówna 25. 
Miillor F., Szossa Milsclrn 811lg. 
Sttlinhanor, Piotrkowska 250f24. 

Sukien pracowrne. 
,Bug·onia", Piotrkowska naprzeciw pa· 

lactt Sehoiblortl. 
Hoeht O„ Piotrkowska 58. 
Glogor M., Piotrkowska 28. 
KowalewHka Piotrkowska 28. 
„La saison" Ziolona <lom B. Iioedor. 
lJisowHka ,J„ Zanhodnia 5f>. 
Hasin W„ Mikoh1jow01lm :1.090/56. 
Howii1ska W„ Pl'zojaztl 1136/20. 
Silhot'borg B„ W~11hodnia ~Il. 
Szyhthska, Nowy Rynek a. 
Wagner. W„ Rw. Andrz(~a (!, 

Sodowej wody fabl'yki. 
Offoub11ch D., Aloki!androwska 51. 
Szpulek papierowych fabryki. 
KU11stlo1Ś· ,T„ Plotrkow;;ka fltl. 

lusarskie zakłady • 
Kolodziojezak W. Plotrk. 275. 
Prioclll H„ Piotrkowska 3B. 

Śhasarska gospoda. 
Potzold I~„ Mikołajowska 530. 

Tapicersko dekoracyjne za• 
kłady. 

Kulesza ;run, Spaeorowa 772. 
Tokarskie zakłady. 

Helk!l K„ W ólczll:itska 72B/ 118. 
Jera M., Dzielna lB02/21. 

Win i spirytualij Jakłady. · · 
Borrman M., :J?iotrkowska 33. 
Baumgarten H.;, Zachodnia 57~ 
Pelix, Piotrkowska 504. 

\ 

\. 

Koppelman, Wschodnia 1404 . 
Mokioj ewski M„ Piotrkowska 504. 
Sachs J., Cegielniana 1382. 
Szykior E., Nowomiejska 233. 

Wędlin składy. 

Bechtold A., Wschodnia 43. 
Grlilm G„ Widzewska 30. 
Rassalski r.: Konstantynowska 319/12. 

Węgli składy. 

Witkowski:J„ Składowa 509. 

87 

Właściciele·· dornów. 
Czapiewski M. Piotrkowska 273. 
Horn F., Targowa 1178/58. 
Krawczyk A., Piotrkowska 116. 
Kiihn G„ Aleksandrowska 53. 
Sindormann F., Główna 14. 
Wózków dziecinnych i żelaz• 
. nych mebli fabryki. 

Fmkelhaus F., Cegielniana 272/26. ' 
Wzorów deseniowanie. 

lłnauk R., Nawrot 540. 

Firmy fabryczne Zgierza. 

A~erbach parowa przędzalnia i apretura. 
Bomme & Sti:irmer, przędzalnia, farbiarnia wełny. 
Borst A. G. parowa przędzalnia, tkalnia farbiarnia i apretura 
Ernst Emil f'abryka ręczna tkacka kortó'w. ' 
Ernst R. fabryka kortów. 
Ernst Adolf, fab. kortu. 
Hofmann Juljusz, fabryka parowa maszyn rob. 70. 
Józofsohn Librach, fabryka ręczna tkacka kortów. 
Kruscho & Lorenz, p1·zędzalnia i farbiarnia wełny. 
Kunze Adolf, fabryka kortu. 
Ki:irzel, T?warzystwo akcyjne, parowa przędzalnia wigoni. 
Maczewsk1 Robert, browar parowy. 
Maks, farbiarnia i apretura. 
Margulios Filip, tkalnia wyrobów z wełny czesankowej 
Neumann Emil, parowa fabryka krochmalu. ' 
Or~amiin?or Wilhelm, apretura i farbiernia. 
ReJdt W~centy, parowa przędzalnia wełny i apretur!\. 
Rudowski A„ tkalnia ręczna kortów. 
Swatek Ford.! tkalnia ręczna wyrobów z wełny czesankowej. 
W egener Emil, zakład bednarski. 
Wolf Hermann, tkalnia parowa kortów. 
Za.chart I„ apretm·a. 
Zachert Wilh. Fr. przędzalnia bawełny. 

J?irmy fabryczne w Pabiauieacłt. 

Baruch Bracia, tkalnia wyrobów wełnianych. 
Kruscho & Ender, przędzalnia, tkalnia i farbiarnia wyr. wełnianych i półwełnianych. 
Saengor ~„ fabryka papieru. . 
Schweikert & Riesiger, fabryka chemikalij. 

Firmy fabryczne w Tomaszowie Piotr. 

Bardke G., fabryka sukna i kortów .. 
~?rnstajn & S~ssman,, fabryka sukna i kortów, w Starzycach pod Toma8Zowem. 
Furstowald B·ma & Sunon, apretura, prz~dzt1lnia i farbiarnia wołny 
Halpern Jakób, fabl'yka parowa sukna. · 
Herbst, apretura. 
Jahn Teodor, fab. sukna i kortów. 
Knothe E„ fabryka kortów. 
Landsberg H., fabryka sukna i kortów. 
Lange F., przędzalnia. 
Melcher & Grossman fabryka kortów. 
Peobnik S., fabryka kortu. 
Piesch Maurycy, apretura i farbiarnia. 
Roland Ed., fabryka sukna, i dywanów 
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Przewodnik firm przemysłowo-handlowych Warszawskich. 
Aptecznych i . chemicznych nay 

czyń składy. · 
ChwastkiewiC.z F. Senatorska 24. 

l'rmatur ·fabryka. 
Gwizdziński 'r. Kosr,ykowa 27. 

· Bielizl1y Składy. 
Leon" Marsz11łkowslrn 123. 

Biszkoptów i pierników fabryka. 
Stengel, Marszałkowska róg Zielonego 

Placu. 
Blachy i wyrobów blaszanych 

fabryka. 
Bra.uman J;., Przemysłowa 36. 

Bławatny magazyn. 
Falęcki !3., Niecała 5. 

' Browary parowe. 
Machlejd K., Chłodna 45. 

Broni fabryka i skład. 
Ziegler R., Trębacka 4. 
Brylanty sztuczne i wyr. zło• 

tych fabryka. 
„Paryska Kompania'', Biała 10. 
Ekstraktu i karmelków od ka• 

szlu fabryka. ' 
„Leliwa" Zgoda. 
Farbiarnia i pralnia chemiczna. 
Gitner IC., Niecała 5. . 

Farb i lakierów fabryka. 
Krausse J. Bronifraterska 9. 
Karpiński & Leppert, Plac Bankowy. 

Fortepianów skład. 
Gebetner & Wolff, Krakowskie Przed· 

mieśeie 40. 
Fortepianów fabryka. 

Kerntopf I. Miodowa 12. 
Galanteryjnych wyrobów skład. 
Golil1ska W., Teatr. 
Galan'teryi skórzanej fabryka. 
Neuma1w B·cia, Bielańska 5. 
Gier i zabawek · pożytecznych 

skład. 
Wiśniakowski W., Królewska 3. 

· · Hotele. 
Hotel Niemiecki, Długa 31. 
Hotel Paryski, Bielai1ska: 
Hotel Rzymski, róg Trębackiej i Nowo· 

Senatorskiej. 
Jubilerskich wyrobów skład. 

Mankielewicz M., Teatr pod tllurami. 
Kapeluszy· fabryka i magazyn 

mód. 
Loth E., Krakt>wskie Przedmieście. 

Krawiec męzki. 
Sandecki R., Niecała 5. 

Laboratoryum chemiczne. 
Warszawskie laboratorym eh.emiczne, 

Złota 8. 
Maszyn rolniczych skład. 

<:rrodzki A„ Senatorska 33. 
Maszyn do. pończoch skład. 

}3erg J. Mazowiecka 16. 

Mebli magazyny, 
Kalmus M. Grzybowska B7. 
ZałQski i S-lrn, Mal'szałkowska 137. 
ZJednoczeni stohi1·ze, Tłomackie 6. 

Metalowych. tkanin fabryka 
Uhrzanowslti rn., Bielaltska 12/lG. ' 
Męzkich ubiorów magazyn. 

Koch L„ Miodowa :!. 
Mydła i świec fabryka. 

Grajewski I. Chłoiltm óO. 
Mydeł toaletowych fabryka 

„Sylphido", Smolna 7. ' 
Obić papierowzch składy. 

Sapiocha L., Niocu.Ja Ll, Dlug·a 42. 
Obówia magazyny. · 

Kamieński, Nioealn l:!. 
Klimolr Szymon, Hwiętokrzyska 3. 
Hiszpai1ski S„ Biolnt'tska 6. 
Okryć damskich i fute1• składy, 

Car II„ Niecała li, Miodowa a. 
Skwara, Niecała J.!.. 

Olejów i tłuszczów skład. 
l~auch A., Włodzimiorslm 2B. 

Pie1•ników fabryki. 
Bhestacdt Al., Żabia f>. 
Poplawsld A., Blol,t1n•a\na 2B. 

Puryfikatora kantor. 
Komar Z„ Krochmalrm 02. 
Przybitków do naboi fabryka, 

Czajkowski & Gawl'ylow, Aleksand1•yj11. 
10. 

Szuwaksu fabryka. 
Glii1ski S., Nowy-8wh1t 09. 
Szkoły artystyczno~przemysło· 

we dla kobiet. 
Nowii1sk11 Alic,ia, Hcnatorska B6. 
Przewóslrn ,Jadwig-a, Niooafo lll. 

Tabaczne Składy. 
Muśnie.ki W., BrJ·walrnlm B. 

Techniczne Biuro. 
Stamirowski ;Jóiot', róg Złotej i Zielnej. 
Tekturowej gaianteryi fabryka. 
„Monopol", Muranowska 0/8. 

Towarzystwa ubezpieczeń. 
„Jakor", Ż11biłi 47:.!. 
Petersburgskio 'l'owarzystwo nhozpie· 

cze1i, Pl!te Zielony lB: 
„H.oss,ia" Marszalkowska 144. 
„lł.ossjunln", PrZ()t1ilo(lnia 1. 
Hossy,iskie 'l'owarzystwo ubozpieczof1, 

Biolafa::ka 4. 
Win składy i winotłocznia. 

Azja, Nalewki 28/B. 
Boquet Hotel Hzy1m;ki, róg 'r1•Qbacklej 

i Nowo·Sonatorskit~. 
I\,iorozpwicz R, Miodowa li. 
Zelaznych i stalowych wyrobów 

Składy a 
Brnn Krzysztof & Syn, róg .Bielaitsklej 

i Placu 'l'oatralnogo. . , 
eHilkner Jan, Nowo-Miodowti 2. . 
Hilkner Ludwik, Krakow. Przodm • 

... ~ 
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DRUKARNIA, 

Zakład Artystyczno-litograficzny, 
INTROLIGATORNIA ' 

I FABRYKA KSIĄG HANDLOWYCH 

u lf u/Her 
w ŁODZI, 

wykonywa -vvszelkie roboty kupieckie 

(mercantil) kolorowe ( chro1no) dzieła etc. 

.- Klisze cynkowe. 90 
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1 

rl~Hrł#~i~~;~~~~~~~~H~W~~BłfH~~~~~;:. 
~. ~=---··-- --- 71 I 
~ 1887 r. Dyplom uznania, ~ 
~ najwyższa nagr~da na. Wyst~wie hygieni- fu:,~ 
~ czneJ w Warszawie. &~ 
~ 1889 r. Wielki Medal srebrny ~ 
~ na Wystawie Bessarabskiej w Kiszyniewie. ~ 

Narodowej. ~ I 1890 r. Dyplom Paryskii_ej Akademii ~.·; ;~ 

~ ---- -~-- - I 
.~~ 1.;~;. ·.:.: ,,V A L E T U Il O " 1. :_;_,··.:··· 
~' ~ Pierwsza \V kraju fabryka parowa ~ 

-~I I MA':;~Ł~~gr;p:~:~~~{vYOH I · 
·~~ ~ Dr. S. ~~~!~~~wicza, ii 
'"'--' ~ p"o d Gr od zis 1d em. ~ I W nty, ga•y, tint,- 1-b,::.:-~"Y"'"" p»nlw0<»nl I 

~: chrnnicznmni. Bandaże lniane, bawełniane, flanelowe, ~: :: 
~:tf;' gumowe i g·ipsowe. Jedwabie, catguty i dreny. Tka-
~ niny opatrunkowe. Materye nieprzemakalne. Poduszki 
~. hygieniczne dla dam. Tampony, kompresy, chustki 
3';17'.'< opatrunkowe etc. etc. 

~ ~ ~~~z~:;b~~~1~~k~1~~,:::er~~ii~dc~a:.1~::J(yc:i1k~~~: 
,: ,~ 111J.clkaclt. 

• ""l;i (~) -• 
~-;:. 

m9"" Sprzedaż wyrobów fabryki w całem 
Królestwie i Cesarstwie • 



\ ·j
,,

 [ • 

s: 
§

a
· -

~
 

·.
.-

l 
~
 

' 
« 

i:
j 

..... 
~
 s

 'ć3
 es

· 
P'

i' 
~
a
 P
'~

· 
o
~
~
 

,_
..

o
 

$
''-

<
 
~
 

~ 
H

 
to

i 
~
 

ó
o
'
P
~
c
 

~ 
g.:

> 
;·c

is
 p

..
 

C
D
~
 

~O
t-

:;
 

~ 
CD

 
...

_~ 
i:

j 
-i=

r' 
~
 s

· r
7

 
~
 ~
-

c
+

 
~::

:::
:: 

CD
 
~
 

>-
:: 

µ 
~
 i=

: 
::::::

: 
"<

: 
)
-
l
 

J::
i 

CD
 

fr
 O

 
0

0
 

l$
io

 
::=

. P
' 

C
;<

 

~ 
,_.

. g
: 

~H"
-

8 
.;,:

;" 
p

..
 

,_
..

i-
o 

o 
~-

t:::
l 

0
"0

-g
.:

>
 
C
D
~
 

~
 2

' 
~ 

a,s
 

~·
<:

{~
i-

· 
ó 

,_
. 

('D
 

O
j 

<
(D

 
p

..
 

:
:
r
'
O
o
~
 

J
-'

· 
::

::
:.

 
o 

s· 
o 

c+
g

.:
>

 
s::

:s 
• 

;:::
::.l

 
~
 

!"
"-
~
 

'O
 S

t> 
o 

. .
.,.. 

-
. 

g
~
.
~
 

~
~
c
+
o
 

p 
r
~
-

c
+

-d
 

:;:.:
> 
~
 
~-

CD
 

« 
c
+

d
 
h

µ
"
<

 
CD

 
P

 
. 
c
-

,_.
 

U
J. 

~
o
~
 
~·
Ft
 

·
~
ą
 .

.....
 ~
 

"<
: 

U
J. 

...
. 

. 
~.

.d
et

§.
 

~
 

<
i 
o

' 
...

. 
,_

,'-
<

1 
>-

:: 
h 

µ 
1-

:! 
i=

:,_
., 

(l
) 

!;O
 

(D
 

• 
I 

t 
~
 

~
 

~
 

CD
 

e-
t-
~
 
~
 
~
 .....
 

t
j 
~
 ~ ~ ~ ~ ...... ~ . 

1-d
. 

~
 

N
 

..(
1)

 

~
 

N
 
~
 

I-
-'

 
ł:

j .....
.. 
~
 t-3
 

~
 ~ p.d• ~ ło

zj
 

~ O
"' 

p
.d

• 

~
 
~
 

~
 ...-
. 

~
 

"' 

>z
j 

~
 

·d
 

-. "<
 

h ~
 

t:>
l ~
 

.....
.... 

~
'
 re ,._, CD
 s Jo

-I
• 

~ @l
 

..,,
Q \i {f
 ~:~ \i ~:

._
 

\/
 1 

~
 ~
 

)
>

 

:o
 

(f
) 

N
 

)
>

 

~
 

rn
 

c G
) 

·C
D 

(/
) m
 

z .....
 

w
 

~
 

~
 

=
 

t:
:=

l 
;=-

-=1
 

i::
:::

: 
.....

.....
. 

=
 
~
 

>
-t

::
:I

 
.....

.....
. 

=
 ~
 

=
 
~
 
~
 

i=
:>

 

~
 

~
 

i:
:-

.:
;)

 

=
 

i::
--

.:
>

 

=E
l 

=


=
 s ;::

:::
:: 

=E
l 

s:
;:

l:
) 

V
".

2 

~
 

s 

oo
 
~
 

r- >
 

o <
 

""
f1

 
J'

;ll
 

co
 

:o
 

-<
 

C
':

) 
N

 z f"
ł1

 

~
 

1-
'd > CC

· 
1

--
! 

>
 z -o ~ o h"
" 

_..
., 

:J
ą -,...... e
r 

·
~
.
 

,....
 . 

c rl
- .....
 &
 

:;:
:! -
;
 

X
 
~
 

.....
... 

;..,
...,

 
.'

-...
 

"
-
-
' . 

@
 I i) 

Ił
(~
 

I
~
 

,
-
i
 

1
=

 

~
A
Ą
 

1
-

1
~
 

(
~
 

~
[
!
#
 

\
~
 

~
 

-<
 

::
x:

J 
c:

:>
 

c
a
 

c:
::»

 ... 

~
 

c
:'

:)
, 

~
 

r-
r'

1
 

~
 
~
 

- ~
 
~
 

-<
 

~
 

:
c
 i-

-
3

 

=
 
~
 

p;
;:.

-
!=

l=
ł 
~
 

-<
 

C
%

2
 

~
 

==
El

 
=

 
p;

;:.

~
 

c:
::-

:::
:2

 
-.

:::
 

c:
:.

.
~
 

t=
r.

::
l 

ii /! 
li 

-·--
li 

=
=
=
=
1
;
~
 

' 
1 

1 
1 

1 
l 

! 
1 
l ,

I
~
 

i 
' 

' 

1 • •
 ;,;.;

, .. „~
":.

,:,
.~,

~-l
~u;

~·,
i·,

~~i
ll~

':•
:I~

~~;
 ~ 

• 
„ 

•
H

 ,
.
 

"•'
"'"

'"'
~·-

v-*
*"'

 
••-

,• 
' 

, 
, 

I 
<

 

0 .', 
.•. 

_+
, 
~-,•, 

~.,''
.V;• 

li '1 ,
 

, 
, 
';

.'
 
„.:

. :
-i

'l
. * 

=
 ;.J.;>

 
' 

-
"
-

' 
~ _ 

~<' 
I 

• 
' 

' 
! •

 •
H

,
 "

-'
?
-;

„
 

•' 
""

 ',
 ':.

:„~'
'*"<

~<.~
 ' 

'"
"
•
 

·~.-:~
~~~\~ 

i:!
4t

.-
„. 

. „
„„

. 
"' 

" 
..

 , 
-·

 
. 

' 
" 

"
' 

-
. .

 . .
 , ·

 · ·
 • :

 : ~~
 ~ .• ~

 ·• ,'· .
t::

:; :.
~ :„;;

0;;
,. ,;

;;w
.;.

 ...
...

 ~.
~~
:~
 · ·

 "' 
· 

·. ·•
:,;.,

·;;,,
; 

Jl(
, :

 
' 

• 
•
v

v
v

 
""

1
'1

1
1

 
~-~-

...,;,
,.... 

~
·
 

<~
 

• 
I 

' 
I 

. 
: 
! ~ ;, 

,, „
. t.~

,;;;, "
"'""

 '"'
""'

'""
''.'

;..
. .

..
..

..
..

 ':;
;', 

;;:
„. 

"' "
"' .

 '
 

• -
., 
~ 

* .. 
<'·•

~„T.
~„„.

„.„„
„:::

;•~h
<**"

;;, ~
'""""'

'"·'" 
""

 
, .

 
, .

 „ 
„,,: .

 
"'"

""'
;,.

;, .
.. ~
-=
~ ""

"'""
'"""

'"'"
 

,, 
" 

. -
~.;;

;;;,
„,.;

;;„,
.„„.

„,.„
„„,„

 . 
,;, 

•: 

,1,
,,·-

· 
„ 
I 

""
 . 

'· 
-

"':
· 

Jlt
, 

" 
----

----
-„--

. 
.„-

.. 
„, .

.. „·
 

• 
„„.

„„.
 

I 
\!:

' 
i:: 

"
'
"
 

. 
• 

h 
,
,
,
,
"
 

„ 
. 

""
 

""
';_

"·'
< 

*-
,. 

!i
 

GŁO
WNy

 \~.!:;::;;
;' s 

KŁ
A D

 
I ~:_11;: 

"
"
 

.,
. 

I 
„ 

.L
 

Jl 
lAK

ŁAD
óW 

ŻYR
ARD

OWS
KIC

H 
~,I„: 

-~ o> § *
 

§ 
/
,
_

_
_

_
_

 
•
•
 

' 

-H
ii 

ft
 

. w
 Ł01JZ

I, 111.
 P

io
trl

m
w

sk
11

 <
10

11
1 
Wfa.~n

y. 
. 

, ~( [': 
'!

U
 

f~"~".R
""'"'~'

h, P!1"
'" 

bi'
""

°•.
 lirl~lls 

11_iP;1l~hie
fa11y_, Pl~

>ti10 11a 
J1

rze
.'ic

_1
·n.

·:1
.df

o,_
 

I>
i_·

xe
. 

fł I 
! 
~. 1:_: 

· ~ ' ~ ' 
..

..
._

 /
"'"

dl
., 

" 
"''

"'"
''"

 "
""

''' 
d

o
 "

''
'"

 "
'"

'"
"
' 
k0

eh
,„„

, ,
 m

l om
„„

,,..
,, ,

„.„
 ,,,.

 ,, ,
„ 

, ,
;, 

! ·•
 

; 
' l

i[ 
' 

""
';

 S
on

rn
1y

 d
o 
ka~y, s

~""tr 
""

''"
""

" 
"'

"'
""

'r
 "

" 
ko

,,.,
., '

""
'"'"

" 
„,„

,,., 
""•

· 
;i

; 
, :

 : 
· 1

 ; l
i[ 
1 

'!°
""

 ·! 
d~ ">

:"
"''

"!
'• 

S
e

rw
 o
t y

 
do

 
•r•

•,;
 ,,.„

„„,
 p

,„, 
.,,. 1,

 y 
1 

F
 „, ,

,;„
 i 

</
fa

 •
 ,J

 ,f
o.

 
)1(

 
I,. 

.;
, 

: 
; 

~· . 1t .,
,.„ 

P
 ".

' .
,
 .':
 

' 
'!'"

'°"
', .

 „,,,~„ "
'.r

 ""
 "

""
' '.

 "
"'

" ,„
, '"

"'' '
'" ,

„, 
'""

" ,,
 """

"·' 
,;. 

I•· 
·:1~. JK ~. 

·•f
'."

'•"
'' !!

<•
 '"

""
 """

''°"
"· '

'""
k"

 l'J
ot

n„
 "

" 
. "

'J
p

y
, 

,.
,,

.,
,,

. "
" 

'"
"
"
"
"
"
'·

 "
'-

' "
"
''
 I 

I '•' c
i:: 

•, 
' J

l[ '
 

"°"
! oJ

 °'
'>

 '
 "'

"'°
'"°

" "J
', 

P
lo

 t„
o 

""
 '

M
d

m
 e,

 
lh

'r
 J,

, J
, 

w
 /"

<·
"k

J 
'"

 ,
, '

"•
il

d
 

T
k n

" r
 "Y

 "
, 

1'
L

 "· 
:: l

 ,!,
 g

 
'~kmf'

. ''!'~ 
~;; 

,!'
ló

fo
o.

 fot,~Jt'
"''ru"kf

o, l'l<Jf
o!

' 
""

 ko,,,.
1~ T!rn

„ i
uy

 ,
;,

 '""
"•lk

1: 
;;; 

i · 
„ ,~, 

n.
,„ 

, "
„,,

,,,.
„ .„ ...

. „„.„„
,, „

„.,
,„i

.„,
,. .

 k„
„„

„ n
„,.

,,,„
„ "

"'"
""

 ••
 ,„„

 
I „.

 ci:·
 

:; ll
lC

i 
"'"

"''
 Płotno 

"
'"

"
"
 "

" 
'"

'"
"
'.

 "
'.

""
''
' 
°'''

'""
''""

;" 
i 

F;
,.„

,kJ
 ,„

 lo
k,

f,
„ 
..J

 
.· ·. "··.·

" ~(.I,]: 
., §

jo
 

-
-

P
o

 •
•m

ac
&

 "
"'„

eh
 •

-
•f

a
fy

c
„
 
~ 

)/i.~ 
·)

'(
 

"•
 

-~,„,
 
~
 

···~.,
:,I• 

" '
 ~ ' 

' 
11

•%
fiif

, 
"'

 '1
:· 

.. '
t"

 
. 

~ . 
• .
. 

·>~-. ~ 
--, -

..,, ... ,
 ~~~rr„ 1

" 
. , „

 , I 
„ .

 „ 
„ 

„ •
 • 

'1
' 
:,.~ ~~ ~ł.;-

;!
..

: 
' 

, 
'·

 
„ '

"'
' „

„
 

. 
' 

" 
'"

 •
 
"
«

 .,
, *

 ' '
 ,., 

' 
"
„
 „

 
.„" 

" '
Jl

['
 ~ " 

" 
· 

' 
' ~ '-,· "'

 '<
H

••
 ~""' "

 
" 

" ,
. „

 .
,, 

' "
" 

i 
i 

i 
• 

I ">
 

.„.
, ~..

. 
',,_,,,

,..,~,„
,:,:.-

"'
.'

 .
-.

·.
-.

-,
._

•;
:,

,I
• 

I
•
 

-"
.„

, 
• 

. 
""

"'' 
„ 
"'*~

'-•
 '"'

' 
' 

' 
""

' <
"
 •

 
„.

" 
I 

' 
·• 

""
' c

" 
. 

·, 
. "

'""
""'

'""
' ""'''~

.., * 
* '

" „ 
,;

 '
 -

--
-·

, 
~ ... <i .~ 

~.~ „ r ~7
'-. 7 j 

I 
I 

I 
I 

I 
•: '
"j

 ~ 
i.

:'
""

' ''""'
"""""*

"**"**
"',;;;

,„„;„„
.„„,~,

""."''
.' • •

 '·(
• .

, •
 ;·

i;
 ' 

I 
I 

. 
. 

, 
"
"
"
'.

 ''""'
""'""

"'"'~
 ~~

·· 
•
•
 

'"
""

"'
""

""
"'

'"
' 

. 
'<

"•
 .

, 
• 

• 
I 

' 
• 

'l
!r

 '"
;,

. „ ..
.. ,.

.~.
 "'"'"

"'""
"""

"''"
'"„ 

„„
„,

 „.~
" .. i

 i 
I 

• 
' 

" 
:.

 
~11 ł~

1 :,":"~'
':::'."

~':"'.;
11 ~~";;"f

'.111 ;11 f '-f 
'f 

'fr
· i

 i 
.T 

T
 i 

I 
I 

! 
1 

' 
-JJ

-.-
-;.

~,-
t~1

 r 
iT

 i 
r i

 ,
 .

 
, 

. 
/
I
l
 1

1 
i 

l..:O
 



FIL JA 
WARSZAWSKIEJ FABRYKI 

wyrobów plaferowa11ycń 

11 Norblin iSka, Bracia Buch 
in·zy ul. Piotrkowskie;j, w 1młam1 W-go 8clwiblern. 

· Poleca swoje gustowne, trwałe, podług najświeższych 
modeli wykonane wyroby. 

Szczególnie zwraca uwagę mi powszechnie znane ze swe.i dobroci 

SZTUĆCE, to jest Łyżki, łyżeczki, Widelce i Noie. 
Cenniki ilustrowane przesyłają się bezpłatnie: 

Również znajduja si~ na składzie wyroby ~rebrne 84 nróby 
FABRYKI 

T. ERNER i S·ka. 
Większe zamówienia pl'zyjmt~ją się i wykonywają V( jak

najkrótszym cza,sie. 

fi _1_1 
·ce~""·~===~~=."=~-=~~[! 

I 

6i wełn 

ulica Targowa Nr. 116oa. 

Henryk Crohmann 
9rzędz Inia 6awełny 

w Łodzi, 

ulica Św. Emilii Nr. 1160b. 



li 

n 
w·, ŁODZI~. 

DRUKARNIA, 
·1 PRZĘDZALNIA i TKALNIA, 

i 

. i wwooy Oaw~łnian~ i w~łnian~. 
11 

11 ~ef~::=---f~.~~+~~f>'=~::;---
1, 

li 

li Składy Główne: 
.I w ŁODZI, ulica Piotrkowska Nr. 777. I 

f ·w WARSZAWIE, 111. Gęsia Nr. 7 .. 

11 I 
----T··--===~-~-- . „„ __ „ . „„„. --- • --=·""""'1r~·~ 

i 

i Juliusz Handke. 
! • 
' 

. : FABRYKA MYDŁA, ŚWIEC i MYDŁA DLA FABRYK • 

w Lodzi, 

SKŁAD GŁÓWNY: 

OZEF 
fTlłalnia mecfianiczna i far6iarnia 

wyrobów wełnianych 
I PÓŁWEŁNIANYCH 

w ŁODZI, 
Skład: ulica Piotrka-wska Nr. 509 

Fauryka: ·ul. Długa Nr. 359. 

,, 

--~ - -----·----~-----,„-=:----:-- --- .: 

I 



!Tar6iarniaJ Wruliarnia 

i APRETURA 
wyrobów bawełnianych 

w ŁODZI 
ulica Piotrkowska Nr. 718. 

'i 
I 

I 
! 

w ŁODZI, ulica Św. Andrzeja Nr. 81łc.f. . 
•Fabryka maszyn i in·zyrzą{MW tlrnckicl1. ' 
il • • h • h. 

Przyrządy ruchome i nieruchome do tka.tu mec amcznyc • 
··~cznych, z ogni~ami lub bez ogniw. 

Przyrządy te nadają siQ do bawełny, wełny, lnu, do 1~u1toryj .i.odwabnych i t. p. 
Płyty tkackie z lanego żelaza wo wszystktell ~vyn.1mmcll. . . , 

, Fabrykacja Muillonów Warsztaty ,facquarda z wszystlmmn tlodatkmm, ,Jak: 
' ' closzczulki, galirungi i litze. . 

Wykoi1czenie rysunków i kartonów ,Jacqunrcla w drobnym i i.;rnhym pudzhtlach. : 

FABRYKA GARBARSKA 

REINSTEI 
w Radogoszczu 

pod Łodzią. 

fJ 

Leon li art o. 
frrzędzalnia wełny czesanlłowej 1 

W ŁODZI, 

ulica Kątna Nr. 873. 

RA CIA 
-·-I . . 

Fabryka 
~ Z....C>DZI„ 

ul. (i!Jólczańska Nr. 640bb. 

„ .. ····--··- •• -„„ •• „ ••• _l __ 



1\ 

11 

11 

10 

Towarzystwo Akcyjne 

LUD IKA GEYERA. 
Przętlzalnia, tkalnia meclrn.niezna, hlicluirnia, 

farbia.rnfa. i clrulrnrufa ·wyrob(nv hawelnianych 

Fanryka: Piotrkovrska 624 i 637. 
Kantor i Skład: Piotrkowska 637. 

I 
"tli r. 

\\ 
1: 

\i Prz~dzalnia welny wigoniowej" i blyszcz~cej, 

11 Niciarnia i Farbiarnia. 
Fabryka: ulica Widzewska Nr. 107} 

Skład: Piotrkowska Nr. ~02 . ....,. 

i; 

ACIA 

BRO AR PAROWY 
w ŁODZI, 

ulica Ogrodowa fk 291. 

o bert iedermann 
farbiarnia przędzy, wyrobów tkackich, 

ffrzędzalnia 6awełny 1 , 
~ J! 

I APRETlJRA i
1 

!I 
li 

li 

'WW 1t@@~a li 

ulica vVidzewska Nr. 344. il 

==1;,===;==c== =-~="ce~~~~- 11 '""""""'cc·o~.=. ··" 
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i =-- - - --~~~-~ ----- --- ------ ~--- ~~--- ------- -- --~ I 
S~Ilmit~ & vrui Enll~rl 

Fabryka Wyrobów 

jedwa6nycń i półjedwa6nycfi, 

farbiarnia i apretura wyrobów jedwabnych 
ŁODZI, 

11lica Cegielniarnt .N'~ .271 k. 
11 
il 
11 ---------!\ 

SCHLEE KREUSLER I 
Fabr.ąka parowa ROJJefusz.lJ li 

i' 

W ŁODZI, !I 

11.i• 1•>.:i7 1·>Rf"1 11 

Ul. 'fa,rgOWit eh!! · i.10 a,, ""'· d • ll 

SPECJALNOŚĆ: J(a;pelusze miękkie, póhniQkkie i .twarde, i\ 

m 1 ·e i damsl~ie- lrnlki wojłokowe \."' różnych ·~·asonach i rodza- ,
1
11 

ęz n ' ' · l · l tkieh h>l01"1ch ' jach główki do kapeluszy dmns nc l we wszys, ~ ' · 11 

Wl~sny Sklad w wa1·szawie, Nalew:d Nr. 13 w podwórzu. i! 
· Przedstawiciele firmy= .. :\ 

PETERSBURGU: Alfred Stiebing (Bolszaja Sadowaja) [Il 

w Nr. 12, mieszkania 12. I 
w MOSKWIE: Eugen Rennfeldt. 
w ROSTOWIE nad Donem: Mi.'mch i Neef. 
w TYFLISIE: Piotr Krimo:ff. 
w HELSINGFORSIE: Stude & Comp. 

•I 

I 

w ŁODZI 

Tkalnia mechaniczna kortów i Drukarnia 
Wyrobólo 1:3azoef11ia11ych 

Fabryka: ulica Piotrkovvska Nr. 581;2. 

SKŁAD: ul. Piotrkowska Nr. 501. 

Przędzalnia 

I TO 
w IC»Ą~JRCQ>WIT~ 

pod Łodzią. 



STILLER & BIELSCHOWS Y , 
""(]{i' Z..mOD~X, 

Pabryka mechaniczna wyrobów wełnianych. 
Posfa(fa 1vfasnc: tkalnię, n1n~etnrę i fa,rMarnię ·. 

wełny i wyrobów W4.~hdauych. 
Spec,jalność: Kaszmiry, mater,jnty na sulnlie 

towary na okrycia (famslde, Juuuga,rny na u.brania 
1nęzlde i wszelkie iune wyroby Jrn,mgau·uowc. 

S Kl A O: ulica Piotrkowska Nr. 265. 
FIUA w WARSZAWIE: Gęsia No. 2. 

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

~· i~ i t 
FABRYKA WYROBÓW JEDWABNYCH. 

__ Specjalność: gładkie i w deseń materyały knnfek„ 
cyjne na suknie, plusze jedwabne, i obłożenia z piór . ·! 

w t o a z 1, 1 

ulica Cegielniana Nr. 1390. ·· 
..::~::="=·=-~--=~··· "·· ~ ~f 1·-

I 
w ŁODZI 

Skład ulica Piotrkowska Nr. 5,4, 

SPECYALNA FABRYKA 

wyrobów z wełny czesankowej (Kam~arn) 

na Darr1ską i Męzką garderobę. 

eo ap}J;i, eJI1Eep1> :1 

' Il 

fnpóapJ1:1> . 
;i;epenua ,Ił;oM611ona OIWJIO Jlo;i;an, 

~ AEPHHA BYRCRHHY, 

_TPHI\O, CYKHA II CHJI1HOKPA. 



Hi 

__ li ------~~~"-=--·-- -,-- ------

l UD W 1 K RANKE 
w Łodzi, 

ulica Piotrkowska Nr. 764, 
Fabryka chustek i kortów 

wełnianych. . 

~- (/(ft_ (~}f ~- (',Ń.)ję) Jl\ '~'.Y'?\'2! ~~) (~J 
~)(!j ~~~~~)~)(~~~)(~~} 

Parowa fabryka wstążel\ je<lwabnych i 1•ó~jedwa
bnycl1, tasieinell ulecionyclt, oraz 1n·zę(lzy 

glansowanej, 

w łODZIY ulica Piotrkowska Nr. 524196. 

EDWARD KINDERMANN 
Fabryka materyj meblowych 

W ł. OD Z I, 

ulica Piotrkowska Nr. 767. 

9usław 21Jerłscfiyłzliy, i 
Tlqtlnia mecllaniczita wyrobów 'Wełnianych, 

kortów, pluszu 

. i APRETURA, 
w ŁODZI, ulica Piotrkowska Nr„ 772. 

17 

. TOWARZYSTWO AKCYJNE 

-Wyrobów wełnianych i bawełnianych 

I ilb r t in 
w ŁODZI: 

fTa6ryfia medianiczna · 
kaszmir?w, kamgarnów, to1~ai·ów na okrycia dam

sl~1e, oraz innych wyrobów wcłrdauycll. 

Głowny skład: w łodzi, ul. Piotrkowska Nr. 260a. 
Filja w Warszawie, ul. Gęsia Nr. rn 

Frie~. 
IIl. 

eszmnacher J]l. 

Fabryka pruneli i cholewek 
do 6ucifłów 

"w ŁODZI, 

ulica Pusta Nr. 575b. 
-----" ------==~=====~~~~-



18 
. . li 

=·Il ~==-· -· "~=~=··=·-~·=~~-~·-="·=··-·--. -··-···------. 

ED UNQ STEPHANU$„ 
w Łodzi, ul. Cegielniana Nr. 1437a. 

Fabryk~ wyrobów miedzianych. 
· . i armaturowych. . . . 
Zakłaclanie· studzien wszelkiego ro•lzaju. 

Skład rur i blachy ołowianej. · ·~ 

. c)AHLQMAH\ .H .PABHHOBHtfL. · 
Mexam.PieCJ{aJi <Daóp1ma 

młlypOB'h, TeCeJU'I~ :u l'JUIIIIĘOUOit 6yJUal'łI 
110A3b, BynbLJaHcKafl ynviua M 729 .. 

• • ~--~~,ro,/VV'J"J'J'J'JVV'_,./V". o o 

JF®.Il~m~m!ilt ~ ~®. fu>~.!JTil©WWll©~ 
Mechanisohe · Litzen, Cordel &„ Glanz~ar~f abrik · 

ŁÓD*, Wólczańska-Str. ·Nr. 729. 

Fabryka." maszyn i od~ewnia żelaza 

r@ ro••(~ 
u 1 i o. a P i o t r k o w s k a Nr. 7 O o.;, 

Specjalna fabryka tranemieeyj. 

$. 8isen6raun. 
.. 

"l&:JSRYE• PBU:~1ES:t!~ 
Przędzalnia· odpadków bawe.łnianyoh. 

w ŁODZI,. Piotrkowska Nr. 508/68 nowy. 

I 
! 

• I 

-11 

· Zygmunt Richter .. 
F R Z Ę D Z A L N I A I A PR .E T U RA 

. wyrobów wełnianych 
w ŁODZI, ulica Długa Nr. 852 . 

J. STO LOT. 
" 

·Apretura 'vyrobó'v 'velnianych 
-w ŁODZI, 

ulica Drewnowska Nr. 91. 

i 

i 
i 
il 
li 
11 

!1 

!i 
ii ---------------'I 
lt 

jl Wilh. Fr. Zachert. · 
w ZGIERZU .. 

PRZĘDZALNIA BAWEŁNY. 
SKłAD w łodzi, ulica Zawadzka Nr. 436. ·· 

JÓZEF LISSNER. 
Tktmilmliitm . m ®©Jbltmmia ©r6mltm 

we1nianych i, bawelniabych wyrobów 
w Łodzi, ulica Piotrkowska Nr. 556. , 

11 

11 



.. 20 

li ' n o A 3 b, 

n;ereJII>mman yJIH1~a ~~ 271 iu. · · 

~ABPHHA MOilHhIXn IIIEPGTHHhIXn H3!tmH. 

PRiUDZALNIA I . TKALNIA MECHANICZNA, 

blicharnia i . farbiarnia, 
oraz 

DRUKARNIA 
. pod firmą 

ruscAe i &nder 
w PABIANICACH. 

Wyłączna sprzedaż u kupca 1.ej Gildyi 

pod firmą 

UBI.MAH ~ieHl'fA.~Y 
w ŁODZI, ul. Piotrkowska Nr. 273. 

ukcesorów · 

w ŁODZI, · 

ulica Średnia Nr. 34~ł. 

. . 

.. . . . 

. .,. 

I 
,I 

21 

FABRYKA WYROBÓW WEŁNIANYCH 
~:isfa~Tl:E~ ! ~e:rairr&w 

· w Łodzi, 
ulica Sw. A N D R Z E J A, Nr. 761. 

FABRYKA ·MASZYN 
i odlewnia żelaza 

. . 

Mannaberga i Goldammera 
(da~vniej K.arola Sodersłrema) I . 

. w ŁOJJZ~~ Nr. 1120. I 
Budowa maszyn i kotłów Darowych, kotlarnia i odlBWnia mBta· 

lów, oraz fabryka armatur. 
Specjalność: maszyny 1Ua 11rzę1lzalui, apretur, farbiarni i blichami; kom· 
pletne urządzenia do ·<lystylarni, gorzelni i browarów. Aparaty dla cu· 

krowni, bu1lowa młynów, transmisje, paleniska, pompy i sikawki. 

Gustaw· 
PRZĘDZALNIA WEŁNY I NICIARNIA PAROWA 

w ŁODZI, 

ulica Dzielna Nr. 14;33/42. 
! =:i==------- ------ ====·-·------ .. ~ 
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iesel · GrUnbaum. 
· FABRYKA WSTĄŻEK 

w iODZI, 
ulica Spaoerovra Nr. 7eę. 

" 

Paul Desurmont. 
PR Z Ę O'Z Al N I A WE ł NY ·CZESANKO \N EJ 

w ŁODZI, 
. ulica Wólczańska Nr. 8661866. 

Aa?&Z~VB)A(ij) 
Radogoszcz pod Łodzią, Nr. 3. 

!Aeinliolt:f: 9urfi, 
LODZ, 

· Petrikauer Strasse Nr. 551, 

Dessinkarten- und Geschirrlitzen-Fabrik~ 
Manufactur.zeicbrierei 

und Lager von 
Wiener Jacquardmaschinen. . .. 

Anfertigung von Etiquots fi.i.r Damen- und Herronsohneider, wie auoh fi.i.r 
Wasohefabriken. 

~========--==~·-···· 

„ 

. i 

. 11 

23 

li 
I 
I 

I 
FARBIARNIA i APRETURA 

1

1 

. w ŁODZI, fi 

W; DROZDOWSKI & C0• 

Zawadzka dom własny. li 

Jl. Po3enra~[L. li 
i 

. I 

~l>a6pmrn HaMBOJihlłhIX'h n IUepcT11111>1x1) Tonaponri, 1 
. I 

e~ J10A3H, . [I 

lłeT1,mrn1wmrn y.~. N2 754. 1! 

vu.w. -·-~„---------.----·-· li 
. li 

l. o s e n t h a I. ·11 
i 

Fabryka Wyrobów Wełnianych I · 

w Ł'ODZI I 
ul. ·Piotrkowąka Nr. 754. · 

! .. 

EISERT\ KAR(flJl . I .~-. ~-- - ------~~~ 
Tkalnia. kortów i Wyrobów 

welniany·ch 
·~w Ł OD z·1 ~ 

ulica Piotrkowska N"r. 4 72. 
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.. ······••·· .. --···· ··'·····-·····=-== 

9/leyer tł · <!stńatz, 
Fabryka wyr_obów fantazyjnych włóczl<owych 

w ŁODZI, 
. ~id.Ze"W"Ska. 1109 d.. 

Naprzeciw stacyi towarowej. 

om 

IFA1Fłm3ITA~MITA ~y~~NW 
.w ŁODZI, 

ulica Zielona Nr. 787a. 

3PHECT'l> .BEBEP~ 
ct:>A5PVIKA JlEHTb,T AObMbl vt HPY}f{EBb, 

JIO,ll;BL, yro.irr, By.1u»ianc1w'ii: u' Mmu.urn y.innv;c. 

ERNEST WEWER. · 
Fa'!:> ryk a· tas my, ws tą zek i kor o n e k. 

w Łodzi, róg W ólczaf1skiej i szosy ~msza. 

A mr~~n r t ~ ~1 ż;· ·_~1111~ ~~u __ e_~ ~o~~~ 
Electrotechnische Fabrik. 

Complette. Beleuchtungsanlagen 
nach dem System: .„R. J. GOLCHEfłu, „type ncnaveauu. 

Fabrikation aller Sorten isolirter Driihte und Kabel, sowie Drathseilen 
· in allen Starken. . 

. ~· · Specialitat: Dynamomaschinen•Bau. 

„ . 

'I, '•I . 
r 

'i 
i~ 

. 

AJibBAHD AYPlłXD. 
.B"b nOA3H 

ilia6pn1ut JIIeJIROBiiIX'.h, noJiyrneJIROBLIX'L, cI>n.TIL;rJ;eRo- I 
COBLIX'b II llepCTHHLIX'b ne1PmTOit'.D II 11y.TIItOB'.b. il 

r Jl A B H O E 8 A. B E ,U E H I E ~ 
Bb rapTMaHc,aopc:p-& Bb OaKCOHilif. ~ 

ALBAN AURICH. 1

1 

. I 

w -ŁODZI, ul. Mikołajewska (Dzika) Nr. 9. I 
Fabr!ka 1·ękawiczell i poiiczoclt _jedwa?nyclt, pól- /i 

Jedwabnycl1, filclekostrwycl1 i webnanych. 1 . , I 
GLUWNEJ ZAKŁADY . · !1 

w He:irtmannsdorfie w Saksonji. [j 

:-----~-------------il 
!I 
il 
il 
I 

li 

I 
il 

Jl aro/ ofricAler. 
lfl>[iilj~~@J~~1f1~~~ ®~ ~~41~~~-~ 

tkalnia, blicharnia i. drukarnia wyrobów bawełnianych 
w Ł_QDZI, Piotrkowska Nr. 579/80. 

~~~~~~~~~~~ 

Kair.o] :Benni eh. r 

FABRYKA WYR OB~ W . LNIANYCH i WEŁNIANY&H . 
ORAZ 

·!Chustek i" Kortów 
w ŁODZI, ulica Piotrkowska Nr. 757 • 



2G 

==!!===-~=====~~~~~.-~~=-·==•-.=~·"":'''= • 

L. FE SL R. 
Mechani.czna fabryka haftów 

w Łodzi,· Piotrkowska Nr. 721. 

ANASTAZY. BITDORF . . 
]"'arbittrniu przędzy wel'niauej i b1rweininnej 

w ŁODZI, ulica Ogrodowa Nr. 282.B. 

Wo.llen-· u;d~BauIT;woiT~n-Farberei 
VO'll 

. ANASTAZY ··B·ITDORF 
in Łódź, Ogrodowa•.Str„ Nr. 2828„ 

OTTO BERNHARDT. 
Fabryka wyrobów po~roźniczych 

w ŁODZI, ul. ·Ogrodowa Nr. 285. 

. Specjalność: 

. liny transmisyjne bawdniane i konopiane. 

r. J RI H. 
Tkalnia. wyrobów. bawełnianych 

· i lnianych 
w ŁODZI, ulica Piotrkowska Nr. 733; 

SPECJALNOŚĆ: materjały na fartuohy i na wsypki do pierzy. 
. . \~ 

I 
I 
't 
I 

I . 
~ I „ 

i 
i 

i· 
! 

' >i'· ·. 

I 
!. 
i 

. ~. ' 

Brn~ia Trillinu & Datn~r. 
w ŁODZI, 

ł... 6 d ź, 
Langestrasse Nr. 837.b. 

KUNSTWOLLF ABRIK. 

F. Pietschman, arszawa. 
Filia w Łodzi, Dzika Nr. 65. Telefon. 

Fabryka tektury asfaltowej do krycia dachów, asfaltu, holzceruentu, laku 
metalicznego do zabezpieczenia metalu od rdzy etc. Skład gwoździ do tek· 
tury, smoły gazowej, listew, i>apiern liolzcementowego. Krycie dachów 
tekturą,, holzcementową masą, kleistą. Wylrnnywanie wszelkich robót asfalto 

wych. Towar wyborowy, ceny niskie stałe. • 

9Jracia f/JarucA. 
Farbiarnia· wyrobów tkackich, drukarnia wyrobów baweł

. · nia~ych, oraz chustek kaszmirowych 
w p ABJANICACH. I 

Kantor: w Łodzi; Cegielniana N_r. 2=7=rc=· ·=L~ 
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Za.kład 8fo/ars.kj 

9ózefa 
lV ŁOJJZl 

ulica Pańska; dom własny. 
Przyjmuje i starannie wykon.ywa wszelkie roboty buclowlane i meblowe. 

ZAKŁAD BEO~ARSKI · 

e. ·. 3iarola '1 egeneri 
· w Łodzi. 

ulica. ~idZ~"VV'ska N:r. 417a/14. 

MARKUS KDHN. 
w LODZI, ul.ica Piotrkowska J;\Ir. 779. 

Przęd·zalnia i tkalnia mechaniczna wyrobów wełnianych. 
Wyrabia: najnowszu rnaterjałykonfekcyjne, męzkie i damskie, sukna, 

szewioty, chustki i flanele. • 

Fabryka Pomników · 
i robót_ budowlanych 

: 

z Granitu, Marmuru i Piaskowca 

• Urbariowski g 
w Łodzi, 

u lic a Cmentarna Nr. 321zz. 

"' 

.: •_r·_ 

j 

J 

jł. 

I 
~ 

! I 

1 

· 1 

"' 

& n I 

om. 

w Ł_ O D Z I. 

Kantor: Piotrkowska· 680/241 

Fabryka: Zarzewska Nr. 901. 

Fabryka Cemei1tu drzew1iego, Asfaltu i llltllY asf'al
t~w.ej do pokryci~ dachów. Oczyszczanie smoły. Przed
~1ęb10:·stwo robot asfaltowych z czystego Limmru 
i kra.1owego asfaltu. Skład Prima-Poi'tland-Ce1neu
tu. Angielskie i swedzkie płyty Clutmottowe i ,·glinka 
Chamottowa. Carbolineu1n do konseiwowania drzewa. 

Fabryka płyt cementowycl1. 
Połączeni~ telefon.o"'V\Te. 

~ ABPHKA KOKOCOBbIX'b IlYf OBlill'b 

E'PEillEJlb n PEHHrEliMBP~ 
Bb JloA3111, yn. Bynbl-laHcKafl, 

rJiaBHOe gerro B'D BaprnaBt 

ynu~a Hanemrn M 18, ~Oftl'b Hame. 

AaBHA"'b npyccaH"'b 
..J.I o ,.z:i; e :c, 

wAEPifRA (J)JIJIHE.Jlll II TPIIRO. 

.• Ł ÓD Ż •. 

Fabryk~ flaneli ·i kortów. 
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Zakład Siodlarski 
, I F A B R '.y K A P O W O Z Ó W 

illfreda ommera 
w Łodzi, ulica S-go Benedykta Nr .. 16. 

, r 

JÓZEF JASINSKI 
. Fabryka. wyrob.ów metalowych i kotlarskich 

w Łodzi, Średnia Nr. 411. 
~~,~~~~,~,~· r 

. JOSEPH . J ASINSKI 
KuDfernchmiede; Metall· und Breńnerei · ADDaraten · Fabrik 

Łódź, Średnia ·Słrasse Nr. 411. 

Fabry.ka kołder watowych 

y A LD 
w ŁODZI,. 

ulica Kamienna (Finstra) Nr.14:18c nowy 7, 2 pię~ro. 
'' · Po 1 e ca: 

wielki wybór kołder watowych; tyftykowych, atłasowych , 
jędwabnych „Surah" kaszmir<;>wych,, atłasowych, wełnia 

nych i brylantoirych 

od rs. 5 do 20 za sztukę. 

NOWOŚĆ kołdry na wełnianej waci~. 

''il.' 
,,,,,,_ 

I 

"( 
:l l 
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/I 

I L L LUBOTY'NO ICZI 
INŻYNIER. 

" 

I 
11 

'I 
!1 
li 

li 

li 
! 

rn3a1JJ!Jr© 1r®©Jb1mul©~mi® 
w.ŁODZI, 

ulica Piotrkowska Nr. 83., i 
I 

rroje;trty, .i•Jany i kosztorysy budynków fabrycznych /, 
i d.om.ow mie~zka:I_nych. Obmurowanie l~otłów z uwzglę- 1/ 

dme~iem mozebme mał~go za~otTze.bowama węgla. Ogrze- ! , 
wanie parowe fabryk i domow mieszkalnych, wodociągi, j/' 

zlewy kuchenne, kąpiele dom0we. Plany i formal- i 
ności niezbędne przy installacyi elektrycznego oświe- / 

tlenia, obmurowaniu kotłów parowych etc. , I 

li nd r 
Tomaszów 

w gubernii Piotrkowskiej. 

Za.łożona. 'VT roku. is se 

KOMPLETNA . FABRYKA SUKNA I KORTÓW, 
składająca się: 

z Tkalni mechanicznej, Farbiarni, Prz~dzalni i. !pretury. 
Agentury · w Mosk·wie, Petersburgu„ Rydze; 

Rostowie nad Donem i Odessie. 

-- - ' 

I 



·ZBIJE Kl 
LÓDŹ, 

1869126 . Diiehm 18G9l2G 
Dom kąmisowo„ajenturowy. 

JULJUSZ BLU ENTHAL 
Główna Ajentura. 

· Moskiewskiego Towarzystwa Uuezpieczeń od Ognia 
W ŁODZI, 

ulica Spacerowa, dom .M. Prinza Nr. 778b. 2-gie . piętro. 

Albert Krable·r · 
DOM A.GENTUROWO-KOM !SOWY 

· W ŁODZI, 

ulica Dzielna Nr. 60lb. 

Papierowy Pakunek do Gniazd 
patentu E. ·Missla 

jest· podług tysiącznych świaffóctw piorwl!lzorzędnych powa_g 
przemysłowych najodpowiodniojszym, najtrwalszym najłatwieJ
szym w uzyciu i ljajta1'lszym pakunkiem do uszczolniania wszel· 
kiego rodzaju gniazd. . 

· Główny przymiot:· „lekkie 1lociąganie dekla" powo· 
dujące lekki bieg maszyny i niezużywanie si_ę drągów. . 

Prospekty za .pośrod~ictwom. wyląm1moJ Roprezentacy1. 

·Stamirowski i S-ka, Łódź. ~. 
·-·· -·1r-,· 

33 
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3tugo flllanna6erg. 
w Łodzi, Widzewska Nr. 1434d 

Farby, Cement, Gips 
i cegła ogniotrwała. 

ra t • 
Dom handlowo-komisowy 

w Łodzi, 
ulica ~egielniana 271ln, doni własny. 

DITTMAR A N AS SE. 
DOM AGENTUROWO· KOMISOWY 

w ŁODZI 1371 

Krochmal i Dextryna. 

• · fiugemann. 
Dom Agenfurowo-Romjsowy 

w .ł!odzi, 
ul. Piotr.kows.ka Nr. 539. 
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_OHTOPA 
B~tE]S~~Bmi! ~TB:IPm;fmlEf.lEBś.~6 

. POCCiłCHAf O OBillECTBA 
MopcHaro, pt'łHarO cyxonyTHaro cTpaxosaHifł M TpaH

cnopT11poBaHiH 1rna.a.eł1, 
yTB8p$,48HHaro Br:b 1844 rOAY1 . ·-· .. 

npuHnMaeT'h B'b ropo)J,a EBporreilcKorl H Aailrrc1wli Poeciu in. owpamrh 
BC!IIWI'O po)J,a mia;~u, 3acrpax0Baniew1, OHhlX'f> Il'h J~;i'Tll, C'l> ~!CIJCHO)J,OM'h 
!jlpaI,TOBhIX'b u :uaJioawmnJX'h na cqeT'h • ompamrreJien wm1re;1teu B'l> ~1'hCTa 

, nasna•renur. 
I\o:MMIICill 3a IIpOB03'h n c'!'paxoBym npei.d10 Clti.ran yMeperman. 

3aamreHHhIJI K'h .. ornpamdi mra,11,H no.lB03llTCll c·1, ll!'hCTa: nx•r, yuarwmm-
. cpe)l,CTBa111! KOHTOPJ.l, 
:EC O :a: T O p a, . :O: O '.llLC '"::6 :c:cr; a, 9 T O. 53: 

B"b roPOA"& n,OA3H, 
Il a c a ~1~ 'I• M e ii: e p a X!! 5 1 2 c. 

KANTOR A.GENTUROWY 
w Ł O łiJ Z I, 

· róg Cegielnianej i Zachodniej, dom włnsny. 

Dom Agenturowo-Komisowy 
w ŁODZI, 

Skład przędzy: . z Przędzalni wigoni F. H. Kiirzel w Zgierzu 
i przędzy czesankowej firmy Leonhardt Woelker & Girbard, Łódź. 

I ,, 

r 
I .. „ 

85 

Skład w Łodzi, ulica Piotrkowska ~2 261b. 

alecki o 
~IPJEJD>Wccw JJ ~w 

w ŁODZI, 

ulica. CEGIEL~'IANA, (lom Rawera. 

I I I 11!1111 ii 
1111111 J: 

n·om Agenturowo-Komisowy li 

w Ł O D Z B, Ili 

ulica Dzielna ~'Q 137 1. 

8. uznitzliy tf 
DOM SPEDYCYJNY 

w ŁODZI, ulica Cegielniana Nr. 27la. 
FIL•TE: 

Toruń: punkt centr~y Sdla .A.l~ksandrowa i ·Nieszawy; Katowice• dla G 
nicy, osnowie, Szczakowy; Libawa. • ra• 

) . 
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APTEKA, 
:cnstytut vvód :rx:i.inere.lnych., · 

NATUR.!LNYCII i SZTUCZNYCH 
1mrowe laborator.ium przetworów farmacentycznycl1 

li o 
w Łodzi, ul. Piotrlrnwska. Nr. 273/25. . 

Poleca: Materyały apteczne i chemikalia IlierwszorzQclnych tirm, hUl'towme po 
cenach fabrycznych, specyalia zagraniczne,. mater~ały opatrunkowe włallnogo 

wyrobu, narządzia" c},1irurgiczne i prz.ed~~oty gumowo1 oraz 
wody mineralno naturalne stale swJOzego czerpama. 

LUDWIK ALBRECHT 
Dom Agenturowy 

w ŁODZI, ulica Zawadzka, <łom Scłleiblera. 

ELIKSIR JAPOŃSKI 
Użycie kilku ~ropli eliksl!u. ~ap?11skiego .w :;4 szkla~c~ wody. zapobi~ga i le· 
czy pruchnieme zębów, biel! Je i wzmacma, Jak rów~ie~ na dziąsła clzmla wy
bornie. Upraszam· zwrócić uwagę na ten prawdziwy 1 meomylny preparat, któ
ry ma te ważne przymioty, że przy używaniu go nigdy siQ nie cierpi na ból 
zębów, a najsilniejszy ból talrnwych ustępuje natyehmiast po użyciu kilim kro· 
pli na watę. - Eliksir Japoński wypróbowany i uznany za najlepszy, :.m co 

wynalazca poręcza. Cena llalw1111 75 kolJ. 
Główny i jedyny skla<l w centralnej porfumeryi 

L. F I J A Ł K O W S K I E G O 
Łódź, ulica Piotrkowska; 45 obok enldcl'lli Wuostelmbe. 

Dllllf'" Upraszam zwróció baczną uwagę na adres gdzie się znajdu~o. -.m 

Pracownia kwiatów, oraz Magazyn Mód 

illefisandry 2/Joelfle 
ulica Prze.f azil Nr. 14 11a11rzeciw plncu Cyklistów• 

Poleca: kwiaty w najlepszych gatunkach, balowo garnitury, kwiaty ( rosliny 
sztuczne do salonów; bukiety i wieńce ślubne. Obstalunki i odświeżanie kwia· 
tów i roślin wykonywa się starannie i prędko, oraz poleca: na każdy sezon 
kapelusze podług najnowszych modeli paryzkich i wielkim wyborze ku.polusi· 
, ki z. kwiatów. Ceny stałe. 

B7 

Księgarnia i skłac;i nut 

SCHATKE 
w ŁODZI, ulica Piotrkowska Nr. 786. 

Dostarcza wszelkie książki i wydawnictwa k1·ajowo i zagraniczne po cenach 
katalogowych. Posiada wielki wybór książek do nabożeństwa w rozmaitych 

oprawach. Książki dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwa ilustrowane. 

Największy skł~d globusów. 

FILJA vVILEŃSKIEJ 
KSIĘGARNI i CZYTELNI 

S. Strakuna 
w ŁODZI ulica Piotrkowska (Hotel Hamburgski). · 

Posiada zawsze na składzie książki szkolne, dziecinne, ilustrowane, słowniki 
książki do nabożeństwa w gustownych oprawach. Przyjmuje prenumeratę na 
wszystkie dzieła, dzienniki i pisma poryodyczne po cenach redakcyjnych. Pole· 
ca WYJJOżyczalnię książek polskich, ruskich, niemieckich i francnzkich, 
składającą się z kilku tysięcy tomów, ciągle zasilaną wychodzącemi nowosciami. 

Łódzkie Przedsiębiorstwo 

ROBÓT DEKARSKICH i ASF Al TO\l\IYCH 
Łódź, DziBlna 1369, (26 nowy) 

DALESZYŃSKI ZBIJEWSKI. 

KSI5GARNIA 
biurowych, 

A. 

SKŁAD MATHRJAŁÓ W PIŚMIENNYCH, 
szkolnych rysunko'wy'ch 

WIDY 
Ł Ó O ź, O z i e I n a N r.„ 1 I 3 8 O. 
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KSIĘGARNIA KOLPORTACYJNA 

I 

d 
\ uL Cegielniana Nr. 272" 4 nowy, 

J 
dom własny. 

Przyjmuje prenumeratę na wszystkie pisma 11erjo~ · 
dyczne i dzieła zeszytowe, wychodzące w kraju 
i zagranicą, po cenach oznaczonych przez nakładców. 

.. Wszelkie dzieła, wydawnictwa w języku polskim, 
·· lub zagraniczne przez jakielkolwiek gazety .i katalogi ogłaszane, I 

księga mia· dostarcza na tych samych warunkach, 

Wszelkie zleoenia uskuteozniają si~ jaknajspieszniej i akuratnie,· 

r 
p. I r 

I r 

,, 
11 
._i_ 

Zakład Wód Mineralnych i Napoi Gazowych ~ 
· OBAZ 11 

LA.BC>.Fł..~ TOR.. 'Y"'U]'.\/.[ li 

Chennczno-] annaceutyczne I! · 

11 I 

od 
uL Piotrkowska Nr. 262 

dorn własny. 

POLEC A: 
Wina lecznicze, Chinowe, Rabarbarowe, Pepsi nowe, Eliksiry 
i proszld do. zębów, wszelkie lekarstwa specyalne, krajowe i zagra
niczne, Wody mineralne, naturalne i sztucżne, oraz dla pp. wła
ścicieli aptek po cenach najprzystępniejszych. vvszellde .przetwory 
J!hemiczno-farmaceutyczne, jako to: Ekstrakty, Tynktury, Plastry, 
Soki owocowe, najnowsze środki ·lecznicze, Wodę destylowaną, 

chemicżnie czystt1 na balony etc. etc. 

I 

. ·· .. ·1·.~· . . 
I 
·' 
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APTEKA 

M. L E I N U E B E R A 
w LODZI, 

Nowy Rynek Nr. 2, w domu własnym. 

I 

Zaopatrzona w wody mineralne naturalne i sztuczne, 
ora:.i w specjalia zagraniczne. 

APTEKA 

w Łodzi, 
Róg Piotrkowskiej i św. Andrzeja .N'~ 762. 

WODY MINERALNE NATURALNE. 
Zakład wyrobu wód mineralnych 

· sztucznych i gazowych. 

AP 'l' EKA 

A KlłAF\F\T\A 
__ @) ------- ~ ---

w ŁODZI, 
ulica Piotrkowska Nr. 727, dom K. Ebhardta. 

Poleca wszelkie wina lecznicze, Eliksiry i proszki do zębów, lekarstwa specyalne, 
krajowe i zagraniczne, oraz wody mineralne, naturalne i sztuczne. 

. i 
! 

'j 
~.J 

.~'.1· ' ;? 
I . ' 
,I! 

··. ! ,, 
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li r. 
SKŁAD PAPIERU 

w ł. O D Z I, ulica Piotrkowska Nr. 69. 
Poleca: Papier z fabryki Soczewka, Wyłączna sprzed.mi ksiąg 
Maybauma z Warszawy, materyały piśmienne en .gros i en detail, 

po cenach fabrycznych. 

-· Q,) 

~ 
~ o 
.ł4 ; 

Przyjmuje się zamówienia na roboty drukarskie.· 

iltauer, ~ 
Skład angielskich i francuzkich 

tiulów, koronek i wstążek. 

~ 
CJQ 

~ 
C<f 
l:j 

• ..-1 s ~-- g 
' ::J Guziki,. wy!·oby s7'.muk.lerskle \ Gorsety, hafty i artykuły :El 

ł>:i i ponezoszmcze. fantazyjne. O 

E . ŁÓDŹ ~~ ..... ...... 
. o ul. Piotrkowska Nr. 39, na przeciwko apteki Mullera. ·-

SKLAD RÓZNYCH TOWARÓW 

. J .. Klocmana 
w ŁODZI, ul. Dzielna eM 501b. 



Stanisław . lewiński 
Łódź, ul. Dzielna .N~. 2 nowy. 

Zakła!l elektrotechniczny i ODtyczny. 
Specjalność: 

Dzwonków elektrycznych, Nmuerntorów, Mikrotclefon(nv na,ino\~szcj kon
strukcyi, Piorunochrou<nv, Drutów, Elenumt<nv, Okularów, Binokli, I,ornetok, 
lllaszynek elelrtrycznych, Irryg·ator6w i Narzędzi chirurgicznych opatrunko
wych. Dla lekarzy i chemików wszelki o przyrządy szklane i gumo we. Li belki, 
Miarki, Rcjscejgi i. t. p. PrzyJmuje wszelkie 1•eparacjo w zak1·0~ o!oktrotoclrniki 

i optyki wr.J10dząeo. 

Maaazyn nOi~rów m~zkic~ 
Julj.usza af ftsteina 

d 1111 

I 
Nowy Rynek Nr. 4. 

SKŁAD OBIĆ PAPIEROWYCH 

Listew Złoconych DOliturowanych, liarokowych i taDetowych 
o:raz 

Przedsiębiorstwo malarskie 

doiła ut eh at 
w ŁODZI, ulica Piotrkowska ~ 283. 

l 

I 
; 

-1-:l 
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· Specjalny ma~azyn urzanzeń kuchBnnych 
pod fit'mą 

il 

li 
lt 

li 
f! 
11 

ii 
. Łódź1 Nowy Rynek Nr. 2. I! 
Poleca: Wszelkie naczynia kuchenne emaliowane w ga- 11

1 

tunkach niebieskim, szarym (Cloudy Grey) oraz cynowane. I 
Przybory do ka wy z ·niklowo-platerowanej stalowej I 

L. SIEBENEICHE 
blachy (patentowane). , 

Wyro by nożownicze, Noże sto~owe, kuchenne, kie- I 
szonkowe, nożyczld zag·raniczne prawdziwe „Henk.elsa" I 
oraz krajowe. j 

Pr zys ta wki do pieców, przybory do kominków, Żelazka. i 

stalowe, ni·klowane, wyżymaczki „Empire". I 
Wianki i krzyże, wyrób paryzki i. t. d. il 
Wszelkie wyroby w gatunkach wyższych po cena.eh · 

umiarkowanyoh. . 

1 

LfiDERT & coMP: I 

·Skład sukna, kortów, dywanów i chodników. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna 

w ŁODZI, 
róg ulicy Zawadzkiej i Piotrkowskiej, w pałacu Scheiblera. 

LfiDERT & c~· 
lager von T uch, Cord, Teppiche und Laufer. 

EngrosH und Detail ... Verkauf 
iin Ł ÓD ź, 

Zawadzkastrasse, Ecke Petrikauer-Str., in Scheibler's Palais. 
~='=====· „ „ - - ·- „„„„,---·-··------=o=c=·· ·=··--==~===== ',.„~' ·~ 
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Ignacy Pod órski ·i 
MAGAZYN UBrnRóW MBZKICff . ·-1-

. w ~·~1,ro:~ l. .. 
u.lica Dzielna Nr. 5,01 b. 

Zawiadamia Szano.wną, Klientelę m. ,l,odz,i i ol~olicy, ii nrn
gazyn zawsze zaopn.trzony w wielki wy~or naJnow~zych to
warów kr"ajowych i zagranicznych, z ktorych wylrnttczn'. ga,~·
nitury po Ćenach bardzo umiarkowanych. Także ,1H'ZY.Jll1U.Je 

·obstalunki. z powierzonych materja·~f'.w· .. vVyko1'w~e11rn ynnktn
alnie, 1dmratnie i poclł'ng na:JHWteższyeh zmmdi. 

MAGAZYN UBIORÓW MĘZKICH 

A. ajeranows'kiego 
. W' Ji;,~])Z:]', 

-·- l!b& y -·- ... e - lJ 
ul. ZAWADZKA, róg Piot.rko1vskiej Nr. 277, 111ti1rzeclw palncn Sclteililera. 
Obstalunki wykonywa tak z .własnych jak i 'powio!'z~nych matorja~ów jaknaj.
śpieszniej i podług najświeższych żurnali, akuratmc 1 po eonie umrnrkowane,J. 

!JO. ~. · :Jrosel 
JEDYNY W ŁODZI SPECJALNY 

SKŁAD FARB 
ulica Piotrk:ovvsk:a J::-'.J"r. 761. 

Poleca: Farby ma1arskie, olejne- prędko schm~cc, poko~t, lakiery 
krajowe i angielskie, massę woskową do froterowa1.11a podł~g, 
pędzle w jaknajwiększym wyborze, bronzy w płyme, deseme, 

oraz wslielkie utensylia malarskie. 

~ ~ 

'~=~=======-=·-=--===---=;z------·-- .„ „„.„ ••. =--·""'-=-=-=----=·=-·~·-=====!!-'Iii 
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ADOLF ROSENTHAL 
w Łodzi, 

ulica Piotrkowska Nr. 39 i 774. 

To.wary galanteryjne 
Fabryka parasoli ·i BlB~anckiBj ~alantcrji drewnianej . 

KAROL BERCKENKAMP 
Właśc.: ERNEST MOGK 

Firma istnieje od roku 1865 

w ŁODZI, Piotrkowska Nr. 778/63. 
Hafty, wfóezki, towary galanteryjne, wyroby pończosznicze, 

koronki, artykuły fantazyjne. 

Gorsety od rs. 2 kop. 40 do rs. 9 kop. 90. 

MAGAZYN 
OBUWIA DAMSKIEGO, MEZKIEGO I DZIECINNEGO 

)}X\ (~\ ~) li' [~ ~' 
~@ ~~~--~(~~· 

Szewc z Warszawy, 
w Łodzi, róg Piotrkows1iiej i Dzielnej 1380 vis a vis Cukiemi 

Wiistelrnbe. 
Poleca zakład swój dobrze zaopatrzony w Oouwie męskie, damskie i dziecinne 
w różnych gatunkach. Przyjmuje obstalunki na miejscu jako też nadesłane 
podług miary lub starego obuwia. Również . wykonywa: wszelkfe reperacje 
bez względu na to z czyjego warsztatu obuw10 pochodzi. · Specjalność buty 

· oficerskie. 

:?MI: A G A Zi :C· N 

von Damen„, Herren-und Kinder-Schuhen 
A„ OPITZ 

Scłmlunacher ans. Warschau, 
in ŁODZ, Ecke Petrik~uer-u. Dzie1nastr. Nr. 1380 vis-a-vis Wiistehube's Conditorei. 

~ 
~ \ 

l • \ 

_....._......., .... '"''·~o1~~1~.~:,c:.,~~~~;i&u:·,~:;~:<lfmll!i":-'li111·(·1ilii"01Mililil·;.;.·.i!lill~ml!ilJjliil&©r•„r~,~='-"---:.~~·>•, c""l;i;o'•> •. ._. --·iiiiilt"'ollil"fJllllll·~: 



Zakład tapicerska-dekoracyjny 

I J 
w ŁODZI, ulica Wschodnia Nr. 1411. 

Poleca meble wysciełane w~zelkiego ro!lzaju, krzesła, fotele_, sofy, szeslongi, 
taburc1s, garnitury orz„clwwe aż do na,ioz1lolmiejHzych. c~arnrclt !tebano· 
wycli. 'Wi•zclkie rcparacJc, dr1rnrl1c,iG i . ma_terace wy~oncza.Jl! SH) aku· 

mtnie, p1>11łng; mln.r.r ,„ 11:1..1Irrotszym czag1c. 

Nowy Rynek !\11:"• 2, @bok ratusza. 
Polee·i wybór zGo'arów ściennych, stolowyl1h, kontrolerów 
dla siróży nocny"'ch, wszclkicl1 konstmlrn.i! i z najpi9~1w
szych fabryk, oraz podejmuje siQ wszdkwh roporae,11 w 

zaln•es zega1·mi:'1:rz0Ri;wa wchodzą<Jych. 

mebli wyściełanych giętych 
oraz 

Zakład dekoracyjny 
iw Łodzi, ul. Dzieln!:' ;N!i 1111 nowy 29, dom lVIiillera. 

Przyjmuje wszellde roboty stolarskie i ta1licerskie. 

KA.ROL EISSNER„ 
Zakłacl Ogrodniczy 

w Łodzi, ulica Konstantynowska Nr. 321c, dom wksny. 
Sp1·zedaż nasion, roślin i clrzew owocowych. 

KARL EISSNER 
Kunst- und Handelsgartnerei, Verkanf von Samen, Pflanzen 

und Obsthanmen. 
Łódź, Konstantinerstr. Nr. 321c. im eigenem Hause. 

.. 
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RUDOLF ZIEGLER I 
11 

w ŁODZI, ul. W schodnia dom własny, il 

!I Skład ogniotrwałych, zahezpiecznnych od krndzieży szaf, ma
tów i chodników kokosowych, \Vyrohów Piassawskich, mebli 
giętych, g~thek, farb malarskich, pędzli, cementu i klrju. 

Nn.fta, s61 i t. p. 

il 
'I 
!! 
:1 

il 
11 

11 

§50CitAID> W~lQ)JL[~ li 

Ignacego assalskiego li 

w ŁODZI, I 
„ 11 

ulica Konstantynowska Nr. 319. 

Skład zawsze zaopatrzony w wielki wybór 
znanych· z dobroci świeżych wędlin, 

I 

~ po cenach najtańszych . ...,... 

F I L J A 
Warszawskiej. fabryki obuwia 

li erm n 
w ŁODZI, Piotrkowska Nr. 45. 

Poleca obuwie z najlepszych materjałów. 

• ' >' 

w11''''"'~,.w;"t1irti?it1ttr·n·, ·e· 1 wrrert'fwcih1'"ffi:t11'·,,,,,;"tr''l~"··''ll1'll 



Ili 

I lke alia 
w ŁODZI. 

Ul. Zawadzka vi'3-a-vis pałacu Scheiblera 

Skład zabawek, wyrobów galanteryjnych · drewnia
nych, biżuteryj, oraz Wyrobów gumowych. 

Instrumenty chirurgiczne, scyzoryki, nożyczki, grze
bienie i t. d. zawsze w wielkim wyborze. 

CUKIERNIA 

a@ ss·mcA•~m.:.aacA 
w Łodzi, ul. 'Piotrkowska Nr. 257, dom 'Piotrowslłie.ąo. · 

Przyjmuje zamówienia na: 

Cukry, torty, piramidy, ciasta, lody 
i w ogóle na wszelkie Wyroby cukiernicze z najl{rótszym terminem. 

· Pod.ejmuj e się Ul'ządzoi1 
ZASTAW CUKROWYCH 

do przyjęć uroczystyoh i na halo. Przy cukierni bilardy. 
. - . 

ar I b ng 
w ·warszawie, Nowy S1viat Nr. 39, 

Filja w Łodżi, Piotrkowska Nr. 782. 
posiada dobór mehli wykwintnych i skromnych i przyjmuje wszelkie roboty 

w zakres stolarstwa i tapicerstwa wchodzące. 

Skład wyrobów 

Stalowych, Miedzianych, Mosięznych 
ii drobnych· towarów metalowych. 

Łódź1 Nozvomiejska1 Nr. 10.(12). 

. ,_..__ 

u( 
·l 
i 
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I SZK SKlEGO 
dawniej P. REYMONDA 

d i, 
·róg Piotrkowskiej i Passażu Meyera 

"r sa,1neni centru1n n1iasta 

obok ·Grand Hotelu, hoteJu Victoria i teatru polskiego. 

I 
I 

I 
! 
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-------·--·--JÓ·Z-EF A. HRDINA 
Zakład Ogrodniczy 

V7 iE.iODZil:~ 
ul. Konstantynowska ;Ni! H20s, obok ogrodu W-go CTm·not.11a. 

Bukiety i wieńce ze świeżych jak również suszonych kwiatów. 
Podejmuje się urządzeń ogrodów. 

Zlecenia wykonywa. stal'annie i ~::zyhlrn. 

JOSEPH -A. HRDINA 
~ unetgartnerei, 

Łódź, Konsta11tinerstrasse N1·, 320, ueben tlor Oiirt11ęr!ll tfoi; llM·ru (fornoth. 
Uebernimmt Bestęllungen fLnf Bouquets und KriLnv,o von 
frischen, sowie auch von trockenen Blumeu, zu solidon 
:Preis en: Garten-Anlagen ·und Aenderungen in · OiLrten 

werden angenommen und pi.inktlich ausgefUlu:ii. 

C11J1kii®rrmiiiifil 
-Z. KONRAD 

"'VV Łodzi. 
Poleca czekoladki, cukry desserowe, . karmelki 
i herbatniki w wielkim wyborze, w13zelkiego 
i·odzaj u wyro by w zakres cukiernJ.ctwa wc'Q.odzące. 

Przyjmuje obstalunki, kt<h:e wykonywane są · 
. punktualnie i akuratnie · 

liJ9"" Przy cukierni trzy biliardy. ...... 

:i:... VV O :I:... S ~ X 

.J!a, 
• 
2 
o 
~· „ 

' tiC 
::s 
et 
~ 

11-

w Łodzi, Nowy Rynek ,NQ 5. 

Zaldad reperacyjny M_echaniczno„Ślusarski 
Przyjmuje do reparacyi Maszyny do szycia wszelkich sy
stemów, Maszyny Introligatm;skie do szycia drutem, do 
dziurko-Wania papieru (perfor Maszyn) Numeratory (fol. 
Maszyn) i t. p~ oraz uskutecznia zakładanie dzwonków 
Elektrycznych i reparacye takowych po cenach możliwie 

· nizkich. 

"' 
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M. Sprzączkowski 
w ŁODZI, 

ulica Piotrkowska Nr. 501. 

GŁÓWNY SKŁAD HERBATY 
:F'ir.r.ri. Y 

ą PIOTRA ORŁOWA" 
- , ' 

Hurtowy i
0

m~ et a 1 i cz n Y I 

8K!I.f!D {l/f N I 
poleca~ \I 

odstałe wina: węgierskie, francuzkie, hiszpańskie i reńskie; il 

stare tokaje, maślacze, . koniaki kuracyjne, tu,dziei likiery' 
wódki i araki krajo~e i zagraniczne. 

_.. Rozgah~.11ione stosunki firmy mojej ż pier';szorzę~nem~ 
domami handlowemi tak -...v kraju, jako też za g~·amcą, daJą m1 

możność zadowolnić najwybredniejsze wymagama Szanownych 
odbiorców;. przy możliwie umiarkowany:h cenach. 

Zamówienia przyjrn1\ją się przez. telefon. 

0DakÓwaniB -uskutecznia si~ kosztem handlu., 



fi2 

HOTEL POLSKI 
w Łodzi, 

\tlica Piotrkowska Nr. 28:~. 

POKOJE NUMEROWANE 
w cenie od 1 rs.-n rs. l:iO kop. 

Omnibus hotelowy do d wo1•ca kolei. 
P1~zy hotelu restauritcya C. l~. J{I,UK<fW A. 

f ILJA 
L e (m i er s ki e j Fabryk i Serów i Ma sł a 

F. H ii. 
w ŁODZI, 

ulica Piotrkowska Nr. 2H5, vis-1i-Yii'i R. JHndlm•a. 
Filja z~opatrzona w wielki wy!Jór serów w różnyeh g·atunlmeh włatmogo .i 
zagram?zne!l'o wy~·o~u, oraz ~o.dziennie świeże, centryfugalno., stolo~o nuislo, trzy 
razy dziennrn, śwrnze mleko.1 ume produkty mleczne, po eonach umi!wkownny<1h. I . 

G.łówny Skład Wyrobów 

WARSZAWSK.IEJ DYSTYLARNI PAROWEJ 

K. 
li 

z er 
ornz 

HANDEL WIN 
. w ŁODZI, 

ulica Piotrkowska Nr. 249. 

" 
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Główny Skład Wyrobów _ I„ 

Warszawskiej Dystylarni .. Parowej I 
! 

Ł. MOKIEIBWSKIEGO 
1 

orali 

Handel 
Ili 

IR 
w Ło<lzi, Piotrkffwska Nr. 765, (lom Klose. 

.Poleca: 
Trunki w zak1·es dystylarni wchodzące, w dobroci nie ustępujące zagranicznym 
,jak alembiki, CT011onoe o•rinnennoe 1mno, likiery, eremy w ozdobnuch fiako 
nach, spyritusy: do picia, winny, do politury i c1o palenia, jako też okowitę 
s'Jlaczną i mocną. Wina naturalne odstałe z najcelmejszyqh piwnic: węgierskie, 
francuzkie, szanqrnńskie, reńs1de, hisz1iańskie, portugalskie. Araki koniaki 
krajowe i zagraniczne (kuracyjne). M:io1ly stare, irnrter angielski w 1

/ 1, 1.12, 1/4 
butelkach. Octy francuzkie, oraz 

W I N A: bBsarabskiB, krymskiB i kaukazkiB od 30 kOD. za butBlk~. 

Die Hauptniederlage 

der Warschauer Oampf-DestiUation von 

Ł. o iejewski 
zugleich W einhandlung, 

ŁÓDŹ, Petrilcauer Strasse Nr. 765, Hnus <les Hel'l'n Klose, 
empfielilt 

di.irch Destillation hcrgestellte s1>irituose Geti·ankc, welche in Qualitat ·den 
ausUi.ndischen in Nfohts nachstehen, ais: Alembik, O'lllm;ennoe cTo;i;onoe nmlo, 
Liqueure, Crćme in zierlichen Flacons, Wein·Spiritus ~ P~litur· ~~d. Brenn· 
Spiritus, sowie anch starken uml wohlschmeck~nden 01row~~·. Naturliche ab
gelagerte Weine aus den besten Kellern, ungar1sche, franzos1sche, portugie-

• sische, Rhein• und Champagnei·-W eine, Arac und Cognac, in- und auslandischen 
Cur·Cognac, alten Meth, englischen Porter in 1

/ 1 ; 
1'2 uttd 

1
/ 4 Flaschen, 

. franzosischen Wein-Essig. · . 

·BBssarabischB, KrimBr u. KaukasischB WBinB von .30 KOD. diB Flasche ab.· 
==11===========~======~·=·===== . . I ------~-==·=· - -· 

J 



„ ŁASZKIEWICZ 
. . ""Vr Łodzi~ . 

róg ulicy Widzewskiej i Cegielnia.nej Nr. 1487 /:rn 
Sklep towęrów Kolonialnych i Spożywczych, 

Herbata K. S. Popowa, Orłowa i innyeh firm 
oraz 

Skład wódek, araku, likierów, Hpirytusów koniaków 
'i W I N t H R AJ O W Y C H. 

Ceny stałe, zamówienia uskutecznia siei nntyehmlai:t z 1·11łą 1:1tm·a1mo~nią. pole
cając eony umial'kowane i duhoi·ow~· towiw. 

Pracownia nbior6w inQrikich 

8. 3anis·zewsfiiego 
.w LODZI, 

~l. Dzielna Nr. 2G dom f11n\Jlkl:t. 
Ob~ta~unJ.? wykonywtt jak z wlasnyeh, tak z powim•zonych nm
terJałow, Jaknajś11ieszniej i podług irnjświeiHzyl\11 iumnli JH> ('.tmio 

umiarkowanej. 

CUKIERNIA 
i fabryka pie.-ników 

A.FRANKUS 
w Łodzi, Widzewska .M 14131. 

Cił KIER 
w ŁODZI, 

ul. Nowomie,jska róg Półnoene,j. 

Główny Skład win węgierskich 
· i róźnych spirytualij. · 

----··-·~--·~-·-·-·····=o="'-'-~='- =„ -''---· 
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łaiipBHa Ha1rliniii HS'L pyocKaro, mse11cearo Het- \
1 

Me~Karo .MpaMopa, ne~11auaKa, cieHHTa H rpaBHTa. ] 

A. <JlJIÓnrep~. I 
nDA3b, i1 

!1 

HAilPOTHBn BXO!Offh HA RllAlIBHIIIA il :1 

peRonreH)~yeT'L JIOCTOHHllJ,IJf CK,Jta,Il,'I· IlMIH'.L'lUilWB'L Iicmmro po;~a il 
HWL 111pa;i!IO}>a, nec•iamma, ciem1Ta, óamtm.Ta, rpaHnTa, n pyc- il 
CI~aI'O Jiaópa,IJ,Opa 1rnwr. 1mnuo, HCnOJ'IHReT"b ecii CTpOHTCJ'lbHblR il 
paoOTb• a 1rnem10: Ra1Hm31.1, ~iaca,µ;LI, Ro.rronn1i1, 1mmrTemr, CTY· il 

neun n •r. n. na'L pa:maro u xo1iomaro N.a11mJI. il 
!I 
li 
ii 
i\ 

Fabryka wyrobów z marmuru, 11 

'Piaskowca, syenitu i granitu \\ 

A.. FIEBIGER. li 
11 

·li 
!! , , 

ŁO DZ, 
NAPRZECIW WEJŚĆ NA· CMENTARZE 

poleca · stały skład pomników wszelkiego rodzaju z marmum, 
piaskowc11, syenitu, granitu, bazaltu, rossyjskiego i szwedżkiego 
labradoru, oraz wykonywa roboty budowlane jako to: Gzymsy, 
Fasady, Słupy,· Kapitele, Wazy, Schody i t. d. z róźnorodnych 

i najlepszych mate1jałów. 



~ud10ill · 3fenig 
Fabryka Bronzowych i Platerowanych Wyrobów 

w ŁODZI; ul. Piotrkowska Nr. 277 /13 <łom ·w.go Petrn. 
Wykonywa wszelkie reperacje a mianowicie: zloeenie, posrebrzanie, 
niklowanie it. cl. Lampy, żyrmidole o.dświeżaJt1 się zupełnie ja.k nowe. 

A. . G. B O R S T w Zgierzu. 
FABRYKA. SUKNA KORTÓW 

Przeazalnia, Tkalnia, A~retura i Farbiarnia 
SKŁAD 

w ŁODZJ, przy u1. Piotrkowskie.i, w domu. M.ajszatz1t. 

SKŁAD TRUMIEN 

J. WE I D E M E Y ER A 
·w ŁODZI, ulca Wschodnia Nr. 141 l 

jest w możności przez znaczny zakup trumien metalowych gotowyeh i BW.tL•1·ya· 
łó~ do trumien inne~o rodzaju, 011rzell się "!fSzelkh\J koiakuroucJi l jn.k1ia,j· 
niz~ze ceny ustm~o~~ll. Skl:~cl. clostarc~a k~·aJowo tmruny motalowo po eo1meh 
fab1ycznych, rówmez i zagwmczne w rozmaitych gatunkac:h, dc~bow() w kolormi 

naturalnym i czarnym. 
Trumny aksamitne 011 rs. 18 ) • , , , „ lakierowane „ 8 ) WI nz z k1u nwa1wm 

Dostarcza .również najnowsze i najwykwintniejsze dokorac:jo ilo Ltl:ltawionia 
· katafalku. 

A. HABERMANN 
w ŁODZI, ul. Zaohodnia Nr. 31. 

Polecą; bogato zaopatrzony stolarsko-tapicerski skład, mo,bli wszolldego rodzaju. 
. "°""--"ołV'-"J"..Ąr.;-,T.,/',A,r,..,...,...,,._.._n,r_,,,,.,. ............. ,,......,..,,,., •• ~ •• ..,,-•• ~ .... „ 

A. HABERMANN 
ŁÓDŻ, Zachodnia-Str. Nr. 31. 

Emptiehlt sein roichbaltiges Magazin von Tischler, Polstcr· und gtibogonor Mllbol 
aller ~rt dom geehrten Publicum zur Auswahl. 
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NOWO OTWORZONA 

Pracownia wyrobów Galantaryjnyc.h i Mebli Luksusówych 

R .. llKERMANN & B. GLASSTEIN 
w ŁODZI, 

li 
Róg Piotrkowskiej i Zielonej, obok cukierili Wiistehube. 

Poleca: 

Bog·aty . w1hór różnorodnej Galanteryi dre-wnianej, Mebli 1/ 
Fantazyjnych ozdobnych, Lustei·, Ram . wszelkiego ro-11 
dzaju i Listew. ·wszelkie zainówienia podług rysun- I 
llów wykonywa się prędko i starannie, również przyjmuje li 

Obrazy do oprawy. 1i 

Pralnia wszelkiej bielizny 

B~C>N":CSŁA. 'VV'"'Y"'' ,, . . 

w Lodzi, 
Ulica Widzewska Nr. 341 nowy 5-ty. 

ZAKŁAD GRA WEBSKO-PIECZĘTARSKI · 

Fabryka Kauczukowych Stempli 

I@ I c~· I ~ ·,s(~ 
lV Łodzj, 

::eiot:rko"'i.Vska. · N:r. 1e; a.or.n Eose:o.a.. 

!i 
:1 

·I' 
11 

li 
!1 
11 

I 

I 

I 
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Pierwszorz~any Hotel Europejski 
PRUSZYNOWSKIEGO 

W LODZI, 
ul.· Zawad:i:ka, Nr. 444/7 2·g·i <lom o<l skhulu Sclw,iblera. 

Urządzony z wiolkim komfo1•tem. 40 pokoi numo!'owanych .w ceni~ od. 7». kop· 
do 3 1•s •. Wyborna'.; Jrnchnia. Do.skonała win.a„ Piwo kra,1owe .1 zagramczno· 
Obiady od godz. 12. Potrawy z karty o lmzdej porzo. Polączomo tolofonowo. 
Omnibus hotelowy ao dworca kolei. Kąpiolo, wanny IU!ll'IllUl'OW? ~ tusze 

ciepłe i zirnne według najnowszych wiedoi1skich sytttcmów--na 11110,1scn. 

Pralnia chemiczna, farbiernia i drukarnia 

Przytulskiego 
VT Łodzi. ul. ""\/Vsohodnia. Nr. 476. 

Wykonywa s11osobem chemicznym czyszczcnhi w~zclkiclt 11lau~ na. matm~j!~ch 
wełnianych, bawełnianych i t. cl. ezyszczenio piói', pranlo mszlrn1h l (!t111rnk1ch 
letnich kapelusz~, .sukiei1 i ubr~ti1 dziecinnych. l!'arhowaurn WHzoll~wh ma· 
terjalów, garderoby mQzkic.i i damskiej bez prucia, n takż_o W?lny 1 kortó~. 
Pranie bielizny i 1lranek; Wszelkie roboty wyko11yw1w1 8H~ [Hlllktualn10 

i po możliwie nizkit1h ccnaeh. 

Litografia i Drukarnia 

u Ista I 
w f,odzi, ul. Piotrkowska Nr. 26, 1lom. U·ci Schrlit1•r. 

Wykonywa karty wizytowe, adresowe, Cyrkulal'ze, Cenniki, 
Etykiety i t: p. roboty drukarskie. 

AUGUST KRAMM 
Pracownia tokarska i fabryka parasoli 

w Łodzi, ul. Nawrot X! 1098. 
Poleca: ~ybór lasek, wyrobów galanteryjnych 'i wszelkich w zakres tokai'stwa 

wchodzących wyrobów. Parasolki i parasole modne na każdy sezon. 
Reperacje uskuteczni11ją si~ akuratnie i starannie. Ceny t>rzystępne. 

5!l 

SKŁAD 

TRUMIEN METALOWYCH I DRBWNIANYGH 
od rs. 1 do r8. óOO 

oraz wszelkich wypraw po[rzebowych po możliwie nizkich cenach. 
Karawany bezpłatnie. 

WcA)~i 
ŁÓDŹ, ulica Przejazd 

"EU G.E N TA". 
:ro1~A@fi.ł,~.~l1'~~;A @;ipr.;r;:?Pr:tfin<:.-r: ~·.i&M9';rr;x::~~ 
~~ ~ 'J;ł;~ ·~;lir ~J~~ , _, @i·.'Wt~~~~~.'l:. JJ;JJ ,_ „ .. __ @~~Y~~~ 

w ŁODZI, ul. Piotrkowska Nr. 251, naprzeciw pałar~u Scheiblera, 

w której podług najświeższych żnmali i z całą sumiennością \Vy

konywają się wszelkie roboty w zakres toalety damskiej wcho
dzą.ce, jak: toalety balowe, wizytowe, kostyumy, żakietki, okrycia, 
wierzchy do futer i ubiory dziecinne, z czem poleca się względom 

Szanownej Publiczności. · 

Sklad rózuvch russkich towarów . . 

W. K L U K A C Z E S K I E G O 
w ŁODZI, Nowy Rynek, dom Kamińskiego. 

Skład zaopatrzony w ·wielki wybór Samowarów z fabryk Tulskich w różnych 
gatunkach i fasonach. Herbata flrruy B-ci K. i S. Popow. Konfitury Kijowskie 
i Marynaty ruskie w różnych gatunkach. Ryby ruskie solone, suszone i wę-

' dzone. Kawior Astrachański ziarnisty i prasowany. Masło topione krowie 
Sybirskie, odznaczające się czystością i smakiem, zdatne do użytku kuchennego 

i do pieczenia ciasta .• 

. "VV" I N* .A. 
Kachetyi1skle, Kaukazkie i z południowego brzegu Krymu. Wszystkie powyżej 
wymienione wina i towary wprost z miejsca wyrobu sprowadzone, przez co 1· 

. · sprzedają się po najtańszoj cenie. 

w Warszawie za Żelazną Bramą w Gościnnym Dworze Nr. I, 2, 167 i 168. 

Skład 1 fabryka broni palnej oraz przyborów myśliwskich 
W„ K L U K A C Z E S K I E G O 

w ŁODZI, Nowy Ryiiek, dom Kamińskiego. · 
Posiada zawsze na składzie rozm~itą broń i przybory myśliwskie w znacznym 

wyb'orze; ,przyjmuje wszelkie reparacje i przeróbki takowej. 

I 

I i. 
! 
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Magazyn Sukien i okryć damsk_ich 

Józefy Kowalewskiej 
. Wzorowany na pierwszorzędnych magazynach; wy-
kończa podług najświeższych żurnali paryskich : suknie, 
kostjumy, bluzki, żakiety, okrycia,· futrn etc. 

Ceny możliwie nizkie lecz niezmiennie staiłe. 
Cennik clo prze,jrzenia na miejscu. Dla W-nych pań 

stałych klijentek żatt'zyrnujf~ się t. zw. patrony. 

9. 20. 
w ŁODZI, Krótlrn Nr. 1345 (7 nowy), trzoci ilom od rogu Grand HOtolu. 

Poleca: Korty, sukna i ;;yberyny 1111. ubt'anin. męzkio;. Si1kna i korty na mun
dury uczniowslde; Flanelę gładką i w deseniach; Kaszmiry czarno i koloro
we; Materyjały wełniane w deseniauh na sulrnio damskie; -Matm·y.inly hu.weł· 
niane: Bojki, kretony, Sarpinki i t. cl.; Podszewki; lłesztki kortowe i kaszmirowe 

po c~nach możebnie nizkich~ 

. Magazyn obuwia damskiego i męzkiego 

9lawroclłiego 
w ŁODZI, przy ul. Konstantynowskie.i Nr. 324:. 

Posiada na składzie gotowe obuwie w najnowszych fasonach; oraz przyjmuje 
obstalunki i wykonywa wszelkie reperacje po cenach nader umiarkowanyoh i 

w najszybszym czasie. . . 

J , ~, 
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. ~ AJK~ AID)·---··- -

wyrobów ·galanteryjno -siodlarskich i rymarskich 

l[nace[o Kozłow~kie[o · 
w Łodz~ 

ul. ""VV'soh.od:n.ia. Nr. 31. 

P ośpit~szna · No·,vo-Paryzlu1 pralnia 

E. SICZAWIŃSKIEJ 
·· ul. ZawŁtclzka ;Nil 440. 

Przyjmuje do prania męzką i damską bleliznę. Wykonywa pranie 
1

1 

nadzwyczaj szybko. Ceny możliwie nizkiie. 

lLothm:r Gess]er ' 
w ŁODZI, Ś1•ednia Nr. 340, poleca: Jl 

Meble żelazne wszelkiego rocbmju, ·wózki dziecinne i dla lalek. I! 
Kraty żelazne, Zat.rzasld angielslde WelocnledJ, Rower)·, Bi~ !ii 

cykle i 'fr~'c~·Jde dla dorosłych i dzieci. . li 
Re1)eracye w~zelkiego rodzaju akuratnie 11 

i najtaniej. 1

1

1 

Krawjec warszawskj. , I 
rku lk 11 

w bODZI, 
róg Wschoćlnieji Południowej ~r. 52 nowy, dom Szatana. 

. 
1 
Praców~ia sukien i okryć damskicl1, wykonywa wszelkie roboty 
w zakres toalety damskiej wchodzące, kostyumy, żakiety, po

krycia futer i ubiory dziecinne podług najświeższych żurnali. 

-·*"' ·11 ==-=-=-~-- === 

I 

I 
I 
·I 



w Łodzi, Dzielna (Kolejna) ;NI! 7 dom p. Seiclerrnma. 

·Spec y a I n ość= 

Pranió tiranek koronełc sukien ath~sowych, lrnszmlrowyeh, balowych i t. p„ 
Również przyj1;mje wszelką bielizi;1ę clo praniaf którą wy~c,ai1~iz.a wecllug z1m1ó· 
wief1 punktualnie, bez środków ms~cz~cych, według IHLJHWtozs~.ycl.1 ulo1:szoi1, 

czysto i elegancko, pocl gwarancJą .1ak nowo, po cernwh mmił1w10 tmneh. 

Krawiec Męzki„ 
Ul. Pohulniowii Nr: 4112/ll 'w IJ01lzi, 

Otworzył nową pracownio krawiocką i wylrnuywa wszolkio roboty Wtldluµ; 11u,j
nowszych paryskich fasonów, tale. w miojscn jak i 11a zamówimlia z 1n·owirnwi 
Przyjmuje również W8Zollde roperaoyo. --·· Roboty 1rnkutommi11 punktualuio. 
Ceny nader przystępne. 

Zakład Stolarski 

A. PRZYBYLSKlEG 
' w Łodzi, róg Widzewskiej i Cegielnia,nej dom Stttl'lm. 

Przyjmuje wszeUde roboty w zakros stolarstwa wchollz1100 jako to: \\loble 
orzechowe, 1lębow~ i t,. p. gustownie w~kończono._ Przyjmujo ohst11luuki .i 
wykonywa urząązerua sldepowe,omz wszellue rep01'!WJC po emmeh przystępnych. 

SUni~law Pała~i~w~ki. 
Zakln<l Ślusal'sko-Maszynowy 

przyjmuje wszelkiego rodzaju w ten fach wchodzące roboty, ,ittko to: Okucia 
bud1>Wlane, balkony, nagrobki, pa1•kany i t. p.J\tóre to wykonywa ;jak 

najpunktualniej, starannie i po cenach przystępnych . 

Łódź, . 
· ul. Zawadzka Nr. 47 obok Litogmtli I:inhiiiskiego. 

' ' 
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Łódzka chemiczna nralnia, 
FARBIARNIA 

i in·aluia bielizny. 
C~yszczenie s1iosobmu che· 
nucznym eleganokich halll
wych sukien, również jak 
kostjumów, wachlarzy piór 
garniturów futrzanych, ho~ 

i t. p. 
}'arbo wanie wszelkich ma
tm:.i~ł?w, garderoby dam
skui,11 męzkiej, portier. ma

' terjalów meblowych, dy-
, wanów. Farbiarnia 

aressort aksamitu i ma· 
terjałów jedwabnych. 

51. fioldmiintz 
Dom Agenturowe-Komisowy 

oraz pierwszy kantor sprawdzania frachtów kolejowych i formo
wania z nich. rBklamacyi do zarzadów dró[ żelaznych 

w····Ł & B ~i~ 
ulica Piotrkowska Nr. 783 (53 nowy), pałac W.go Konstadta. 
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8. ' iesielsfii 
. Piotrlrnwska Nr. 33. 

Fabryka wyrobów blaszanych. 
Skład Lamp i· .Naozyń knohennyoh .. 

--- ~-- -- --~-· 

Skład galanterji i Bielizny. 
Fabryka rękawiczek skórkowych. 

Dom ·Komissowo-Agenturowy 
Z' ]· d • ' N1· >)i"IA)<I a,c 10 nu„ . . • ,„" =· 

Hurtowy Skład Nafty, Olei, Smarów, Tektury żółtej, białej, 
~zarej i Smołowcowej. 

3f erman 9uli~sz Sadis 
w ŁODZI, 

uli~a Piotrko~slm Nr. OO now~r mtpr:r.oeiw domu W-go l\011Hta1lta. 

Skład gotowej gardęroby · 
mązkiej i dzieoinnej. 

U.obre materjały, doskonały krój. - Tanie ceny. 

- 65 -

2'om /ilgenturowo-Xomissowy 
w t„ODZI, 

ul. Przejazd Nr. 4 nowy. 

FABRYKA WYROBÓW ŻELAZNYCH 
• 

s o 
w ŁODZI, 

U.lica Fołu.dnio~a Nr. 134. 

w ŁODZI, 
ul. Nowomiejska róg Północnej. 

Główny Skład win węgierskich 
i różnych ·spirytualij. 

8c6ioeilierl & filesiger 
. FABRYKA 

farb anilinowych i chemicznych 
produktów 

w PABIANICACH. 
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!\ NOWO OTWORZONA 
I " 

1

11 Pracownia wyrobów Galanteryjnych i Mebli Luksusowych 

I\ likerman Glasstein 
I w ŁODZI, 

Róg Piotrkowskiej i Zielone.i, obok cukierni Wiit:;fohtthe. 

Poleca: 

Bogaty wybór różnorodnej Galanteryi drewuiunej? Mebli 
Fantazyjnych, ozdobnych Luster, Ram wszielkrngo ro~ 
dzaju i Liste"~· Wszelkie .zam.ów~eni~t, ))<~<~~ug.,rJ'.°SUI~: 
ków wykonywa si~ prędko 1 stf.tranme, 1.·owrnez pIZYJillll.1e 

Obrazy do oprawy. 

Skład Rossyjskich towarów 

I Wł. Klukaczewskiego 
! w ŁODZI, Nowy R.ynek M !l. 

· Posiada wielki wybór samowarów"'.rulr;kkh fab1·yk, i:Mmych gl\tunków 
i wielkości, fasonu zwyczajnego, z wazą 11tulip11nom, z Mos1ądztt, 'fo!nbaku i 
Niklowane od 10 do 150 szklanek, ceną od 4 rs. '.rowat•y l1usskio Jako to; 
KAWIOR ziaruisty i prasowany, rozmaite ryby solono, ."nszo1l<l, w~tlzono 1 
świeźe. Masło topione Sybirskie świeże hez soli, llllJO<lpowlod.nioJszo do 
ciasta i potraw. . 

Herbatę, Cukier, Kawę i rozmaite:koloniJalno tqwary. 

Skład i fabryka Uroni i przyborów Myśliwskich. 
Posiada zawsze rozmaitą broń myśliwską i rewolwery w znammym wy

borze i rozmaitych systemów. Lankaistrówki orl 30 llo lGO "rs., rewolwery od 
4 do 40 rs. Przyjmuje także brof1, rewolwery i rozmaite MyAliwskio przybory 
do reperacy'i albo przeróbki na inny system. 

' ... 

\. 

.„ 
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w WARSZAWIE 

ul. Senatorska, Plac Resursy Kupieckiej Nr. 471 
(42 nowy}. 

w ŁODZI 
Filia 5-ta Nowy Rynek N. 6. 

Sprzedaje hurtowo i detalicznie wszelkie 
wyroby tabaczne z fabryk ruskich i krajo
wych, jak również cygara Rawai1skie na 

różne ceny. 
~ 

I 
m -· 

Gr I J:.... Z "Y' -:; 
do papierosów z watą Hawana 1; 

z bibułki prawdziwej francuzkięj, sprowadza- g: • = nej belami z Paryża. 5· 
,, 

„La Derniere Cartouche" za najlepsze ,.... i 

dotychczas uznane, również „Abadie" pod e li 
nazwą „ Bosfor" niesklejane i „ War- ~ .1 

sza wa". . ca;· 'I 
Zwi·aca się uwagę Szanownej Publiczności, 1 .::Z il 
że GILZY mej fabryki są tylko te prawdzi- ' • !l 
we, które mają firmę ,.J. Rosenblum·' i zao- ~ lj 
patrzone są ostrz~żeniem przedstaw!ciela firmy • ,i 

„F. Kucharzewskiego". [ ~ 
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·~~~ 
i· · = Łódz, P.iotrkowska Nr. 46. 
\\ / L-;/ 

I e6e1Aner i 
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il 
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11 

11 
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SKŁAD 

Fortepia'nów, pianin i rnelonykonów 
oraz SKŁAD NUT 

Pianina ·wyborowe ml 
Melodykony " 

rs. 350 
75 

" 
""7 '"Y" ~ A J' E 1\tLI: -!: _______________________ _ 

ii 
il 
[ ~ 

I LUDWIK HILRNER 
WARSZAWA 

Poleca: 
APARA'l'Y AMl~RYKAŃSKlE kontru

lujące jalrnajdokład11iej wszelkie wpływy kasowe , 
w ha11cllach det nlicznych i wykazujące knżdodzien- ~, 
nie ewentualne lliedokłnduoHci knso,\·e. f,: 

WELOCYPEDY ANGIELSKIE na kołach 
rnasywnycli, dętych i pnenm:itycznyd1 fabryk BUM- ·~ 
BEH&Comp.,HlLLMAN, HEIWER'l'&COOPER· & 

ŁYŹWY dnrnskic i męzkie. ~·. 
Cenniki gratis i franko. l 

111 Nn Howernch fabryl'i HUMBER & Comp ~ . ·1 zdobyto w rokn 1892 \Yszystkie pierws:t.e 11ngrody ;; 

~ 
na wyscignd1 szosowyeh i torowych, skutkiem czego i. 

, uzyskałem od Komitetu 'l'o,Ynrzystwii Cyklistów ; 
~z w Warszawie, piśmienne podziękowanie za dostn r- ~· , I ~~rakowskie Przed:::::i:·::~,:~,:~::l:y;:::ersytetu, ; 

li ~~-mm~mm.-Cm~m~--··••.un-mNn•n-mN;_...mn~~·'' I 
· I li 

j SKŁAD GŁÓWNY FAl3RYKI ( ~ 
~ W. J. A S M O Ł O W A ~; l ·----- z Rostowa nad Donem · - ------· ! 
:1~ oraz wszelkich wyrotów tabacznych i gilz z wałf! „Havanna," ~.;.' 

Fll'MY • 

~ > ~ 

11~ W. MUŚNIOKI s-ka ! 

z \VnrszaW''· : . 
~ J 'i 1; 
I -~„~~ - ~11 
\) - • ~ ~-..,b'' V V - O' 

~I 

J. Ci. POLKOWSI-iT ~: 
l w Łodzi ~1

1 

I I 
I • k . . G d HAt l " I 

1 

~ ulica Protrkows a, vis-a-vis „ ran - o e . . . 1 I 
I ~ .r..r..r.r.r.r.r..r..r..r.r..r.r..r.r.r..r..r..rJ'..r,.,.......,.r..I"'.~ I ~ ..r...r.r.r...r ... -.r..r.,r.r...,-..J'J'.r.r..r.r..r..r..r..r..r..r.r.r.rJ"..r.r.r.r.r..r ..r..r..r..r..r.r...r..r,i'.r..r::-.r.r.r..r 

-·- ·- I 
I! I 

' •• „ •• 



SKŁAD W ŁODZI fi: 

ulica Piotrkowska N~ 88. f! 
I 

·····•- , .... ,.. c-0-=••~11• 

~*;«~~ **»;;«~:*~*·~*~*-1*~~~~~~~~3ćt~ 
~ ~ 

i „WĘDROWIEC" i 
~ Najozdobniejsze i najtańsze wielkie pismo· ~ 
m ilustrowane. ~ ,: * "'<'···~ 'f• i:!:./l:!i,.;.!tA ·~ >~ •• „ .••. -········· ~ * ~ ~ W AR UNKI PlU1NUM]1ltA~l1Y: ·. ~ 
~ w Warszawio rocznic rs. 7., półrocznie rs. 3 kop. 75. . ~ . .,r 
~ kwitrtEtlnio l'S. 1 kop. 75. · ~ -

~ Nit jl!'OWillC)'i !'S, 8, jlółl'OCZnio J'S. 4. kwartalnie rs. 2, ~. f 

i Adros Aedakcyi i Admistracyi Warszawa Chmielna 9. JO " 

łJ«*~*~*~ ~~~~* ;ioi;~;ioi;~** *;«*~~~ ~~***~ . ' 
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